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 الفهٝٚ

   الصفحغ 

 مقٖمغ  بببببببببببببببببببببب بببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 2-ت

ساسيغ عن دڣلغ قطٚ 4ت-3  بببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالجٜ اأڣڋ: معلڤماػ 

ٚافيغ للٖڣلغ 3-4   بببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببڣًا: الخصائ٨ الٖيمغ

ٚاػ ااجتماعيغ ڣااقتصاديغ ڣالثقافيغ 4-5 ش   بببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ثانيًا: ام

ٚيغ ت   ببببببببببببببببببببببب ببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ثالثًا: معٖاػ التنميغ البش

  بببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب نفاځٙابعًا: معٖڋ النفقاػ ااجتماعيغ كنسبغ من مجمڤٵ ال  ث

ٚاػ العاميغ 4ت-8 ش ٚ في ام   بببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببخامسًا: دڣلغ قط

ٚ اأڣلي للٖڣلغ ت2- 5ت ٚي ٜ ڣحمايغ حقڤځ النساڗ  من٘ تقٖيږ التق ٜي ٙاػ في مجاڋ تع  بببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببب الجٜ الثاني: التطڤ

ٚيعيغ   تت- 5ت ٙاػ التش   ببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ڣًا: التطڤ

سسيغ تت ٙاػ ام   ببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببثانيًا: التطڤ

ٙاػ علګ مستڤڥ السياساػ ڣااستڇاتيجياػ  ڣالخطط الڤطنيغ ة2- ثت   ببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببب ثالثًا:  التطڤ

ٙاػ في مجاڋ التعاڣڗ الٖڣليبٙا ت2- ة2   بببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعًا: التطڤ

اػ امتعلقغ بتنفي٘ ماحظاػ ڣتڤصياػ ل تث- ث2 ٚا ٚ اأڣليالجٜ الثالن: التٖابيڇ ڣالج ٚي ڗ التق  بببببببببببببببببببب للٖڣلغ جنغ اميثاځ بش

 بببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الجٜ الٚابع: التحٖياػ ڣالتڤجهاػ امستقبليغ 4ث- 2ث

 ببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب اماحڄ  

ٚ الڤطنيغ  تاملحڄ )  يغ قط   ببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة3ة2(: ٙ

ڣنا امستجٖ )كڤفي2ٖاملحڄ )  ٙ فيڇٝڣ كٙڤ ٚ علګ امستڤڥ الڤطن مكافحغ انتشا   ببببببببببببب  (9ت-(: جهڤد دڣلغ قط
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 مقٖمغ 
لګئلجنغئ ب1 ڬئثلثانيئ ٚيٚئثلٖٙڣ ٚفٸئه٘ثئثلتق ڗئت ٚفئٕڣلغئقطٚئب ٚبيغئتتش حكامئئ حقڤځئثإنساڗئثلع )لجنغئثميثاځ(ئعمًائب

ٚتيڗئ) لګئثميثاځئئئ48(ئمنئثمإعئ2(ئڣئ)تثلفق ڗئٕڣلغئقطٚئكانـئقٖئثنضمـئ ٚبيئلحقڤځئثإنساڗبئڣحينئ منئثميثاځئثلع
ٚي يئه٘ثئثلتق ئتضمنهائثميثاځبئڣسنفصلئ هٖثفئثل كٖئتمسكهائبامفاهيږئڣث نهائت ٚبيئلحقڤځئثإنساڗئف ٚئثلتٖثبيڇئئثلع

ٚبيئلحقڤځئثإنساڗبئ ئثميثاځئثلع حكامئڣبنٕڤ ئثتخ٘تهائٕڣلغئقطٚئتنفيً٘ثئ  ثل

 

ٜا ڣهي:  ب2 ج ٙبعغ   ٚ ٚي  يتضمن التق
ساسيغئعنئٕڣلغئقطٚبئئئالجٜ اأڣڋ:  معلڤماػئ

ڣڋئلٖڣلغئقطٚبئئالجٜ الثاني: ڬئث ٚيٚئثلٖٙڣ ٜيٜئڣحمايغئحقڤځئثإنساڗئمن٘ئتقٖيږئثلتق يئمجاڋئتع ٙثػئ ئثلتطڤ
ڣڋئللٖڣلغبئئالجٜ الثالن: ڬئث ٚيٚئثلٖٙڣ ڗئثلتق ثػئثمتعلقغئبتنفي٘ئماحظاػئڣتڤصياػئلجنغئثميثاځئبش ٚث ئثلتٖثبيڇئڣثإج
ئثلتحٖياػئڣثلتڤجهاػئثمستقبليغبئئئالجٜ الٚابع:

ئ
ٚڣفئثستثنائيغئئ  ب3 يئظ ٚيٚئ عٖثٕئه٘ثئثلتق يئثلحصاٙئثلجائٚئثل٘ڬئتتع٩ٚئلڢئمنئعٖٕئمنئئتږئ تڤثجههائٕڣلغئقطٚئڣثمتمثلغئ

لګئ1ئثتة2يڤئنٕڣڋئثمنطقغئمن٘ئثلخام٠ئمنئيڤئ ئيڤثجههائ،ئباإضافغئ ٚهئئثلعالږثلتحٖياػئثل س يئثنتشائب ٙئئڣثمتمثلغئ
ڣنائثمستجٖئ)كڤفيٖ ئكٙڤ يئڣقتڢئثمح9ٕٖت-ئفيڇٝڣ ٚيٚئ ٚصـئثلٖڣلغئعلګئتقٖيږئه٘ثئثلتق لڊئئئئ،(بئڣقٖئح ئٗڣ ٚيڄئتبن ئئعنئط

ٚيٚئمٸئجهاػئثلٖڣلغئٗثػئثلصلغ ئحڤڋئمائيتضمنڢئثلتق ٚځئبٖيلغئلاجتماعاػئثلفعليغئللتشاٙڣ  بئ2ط

 

ئئ ب4 عٖثٕهئلجنغئڣطنيغئش  ًٚثئڣطنيًائمشًڇكًا،ئحينئقامـئب ٚي ٚيٚئتق ٙعئئيعٖئه٘ثئثلتق ٛث ميڗئثلعامئلڤ ٚثٙئمنئسعإعئث كلـئبق
ٙعئئ ٛث ئبڤ ئثإنساڗ ئحقڤځ ٙع ٕث ئ ئڣهي: ئبالٖڣلغ ئثمعنيغ ئثلحكڤميغ ئثلجهاػ ئمن ئعٖٕ ئڣعضڤيغ ئسعإتڢ ٚئاسغ ئب ٙجيغ ثلخا

ٙئ ٛث ئڣڣ ئثلٖثخليغ، ٙع ٛث ئڣڣ ئثلعٖڋ، ٙع ٛث ئڣڣ ٙجيغ، ئثلتعليږئئثلخا ٙع ٛث ئڣڣ ئثاجتماعيغ، ڣڗ ئڣثلش ئڣثلعمل ٙيغ ئثإٕث ئثلتنميغ ع
ٚيٚئئ عٖثٕئه٘ثئثلتق بئڣقٖئتږئ ٚياضغ،ئڣجهاٛئثلتخطيٰئڣثإحصا ٙعئثلثقافغئڣثل ٛث حغئثلعامغ،ئڣڣ ٙعئثل ٛث ڣثلتعليږئثلعالي،ئڣڣ

ٙيٚئ عٖثٕئثلتقا ڗئ ٙتهائلجنغئثميثاځئبش صٖ ئ ئثلتڤجيهيغئڣثاسًڇشإيغئثل ٚبيئلحقڤځئئڣفقًائللمبإ ثلخاصغئباميثاځئثلع
ٚثفئتقٖيمهائبمڤجظئثمإعئ ط ئيتعيڗئعلګئثلٖڣڋئث لګئثللجنغئثلڤطنيغئئئ48ثإنساڗئڣثل ٚيٚئ ٙساڋئه٘ثئثلتق ئڣتږئ منڢب

 
رة   1 رير. انظر ال  من الت

رير. رة  من الت   2 انظر ال
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ٚيغئللعملئثإجتماعيئ3لحقڤځئثإنساڗئ سسغئثلقط لګئثم ئڣماحظاتها،ئباإضافغئ ٚئياتها ئللعملئئئ4لاستئناٝئبم ًٜث ٜي تع
ڬئم  ٸئمنظماػئثمجتمٸئثمٖنيبثلتشاٙڣ

 ئ

ٕٚئئئڗئ ب5 يئثل كٖئثستعٖثٕهائثلتامئللتعاڣڗئمعهائ نهائت ڬئثلثاني،ئف ٚيٚئثلٖٙڣ ٚعئه٘ثئثلتق لګئثللجنغئثمڤق ٚفٸئ ٗئت ٕڣلغئقطٚئ
يئثاضطاٵئبمهامهائئ ٚجڤئٕڣلغئقطٚئللجنغئٕڣثمئثلتڤفيڄئڣثلنجاٍئ حكامئثميثاځبئڣت ٙثػئتتعلڄئبتنفي٘ئ يغئثستفسا علګئ

ٚبيئلحقڤځئثإن يئثميثاځئثلع  ساڗبئئثمضمنغئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
سس ع   3 ن ت طني لح اإنس جن ال ن رق  ال ن صدر المرس ب  ، تعزيزه ن  ي ح اإنس طني مست معني بحم سس  كم

ريس   لسن     د ب افق مع مب ص حت تت ااختص ن  جن المزيد من الضم دف منح ال ذل ب ن،  طني لح اإنس جن ال بتنظي ال
سس د التي تنظ الم طني هي ت المب د ) لح ال دة ااعتم ن ش طني لح اإنس جن ال ل ال قد ن  ، ل ل الع ن ح ( من قبل Aاإنس

ن ) طني لح اإنس سس ال م لي ل ل في ع ICCلجن التنسيق الد مرة اأ جن درج التصنيف )( في جنيف ل ( A،  كم منح ال
ل  ن ح طني لح اإنس سس ال ى الم الي في ديسمبر ع مست ني ع الت مرة الث ل ل جن ع اقتراح السبل الازم الع تعمل ال  .

قي ات اردة ب يق اأهداف ال بع تح مت ن  لتعزيز  لي المتع بح اإنس اثيق الد صيالم الت  ، ً في ل طرف ن  التي أصبح الد بش
ق ل إل غيره من اات ه من باغ انضم الد ي م تت العمل ع تس ن،  ك لح اإنس زا أ انت النظر في أ تج اثيق،  الم ي 

ى ي أ شك اقتراح السبل الك  ، ن ذ الاز بش التنسيق مع الج المختص اتخ  ، ن ترح الازم  بش إبداء الم  ، ع ق منع  لجت  بمع
ن  ج المعني بش ليل قي الد مدى ماءمت أحك اات انين،  ع ال مشر ئم  ً  التشريع ال ل طرف ن الد ن التي تك لح اإنس

ع زراء مش س ال رفع إل مج  ، رير المتع ب إعداد الت  ، ل ن في الد ع ح اإنس ض ف إل رصد أ ، إض ن،  في ت في هذا الش بمرئي
بي  عينشر ال سس الع م را الميداني ل إجراء الزي  ، رس المم كر  ، ع صعيد ال دئ ترسيخ مب ته،  حري ن  يف بح اإنس التث

ن في ع ح اإنس ض رصد أ  ، يمي التع ر الصحي  الد لي  التجمع العم ز  كن ااحتج أم  .اإصاحي 
 
عمل ااجتم 4 طري ل سس ال سس ع الم يق في ساإ في ، رغبعي التي ت عي البشري التنمي تح ، ب ااجتم ل ً  لد ن رة إيم  بضر

ء س في الث في يتمتع مجتمع إنش ي الن بي الس ال سيس اإيج ء ت التي ج سس.  ص كم ع ذا خ ً  ع ن ن المرس أحك ف ن  رق ب
ن  لسن () سس بش ص الم ع ذا الخ دف تنمي ذل تعدياته،  الع الن ت تح تعمل التي المدني المجتمع منظم ب  تعزيز مظ

ض قدرات ير ب الن عيل تط ره ت س ااستراتيجي ضع المجتمع،  في د ه التي البرامج السي ء في تس  بم المنظم بت اارت

يق من يمكن ر،  هذا في .أج من أنشئ التي اأهداف تح رة تجدر اإط سس مظ تح تعمل التي المدني المجتمع منظم أن إل اإش  الم

طري عمل ال عي ل ل ااجتم ً ح  :هيي
الذ يعن • عي،  هيل ااجتم الت ي  ل المعن مركز الحم الط ي ح المرأة  ين أ المعرضين بحم

( . التصدع اأسر عنف  ن(أل  م
• ) ف ن اأسرة. ) الذ يختص بش  ، ي ئ را الع  مركز ااستش
ل اأ • ي اأط الذ يختص بحم  ، ي اأيت (مركز رع الدين. )دريم لي ال مج  يت 
ن( • ر السن. )إحس ي كب رع  مركز تمكين 
ح( • . )الش ق ص ذ اإع ح لأشخ  مركز الش
ء( • . )نم الذ يعن بتمكين الشب عي،  ء ااجتم  مركز اإنم
• . م ة الع ق في الحي رك ذ اإع مين مش دف ت ديز )قطر(، ب درة بس ب  مب

ج في المجتمع.  • إدم دف  ئ المست ذجي ل دي خدم نم دف ت فين، ب مك ر ل ر(مركز الن  )الن
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 الجٜ اأڣڋ 
ساسيغ عن دڣلغ قطٚ  معلڤماػ 

 
ئڣثلهيكلئئ ب6 ئثلٖڣلغ ئعن ساسيغ ئث ئللمعلڤماػ ئثلتع٩ٚ ئعنٖ ئللٖڣلغ ڣلي ئث ٚيٚ ئثلتق ي ئ ٕٙع ئثلڤث ئثمعلڤماػ لګ ئ باإضافغ

ئڣثإئ ڬئڣثلسياس  ٚثػئمنثلٖستٙڤ ٚيٚئئ(43لګئئئئ4طاٙئثلقانڤنيئلحمايغئحقڤځئثإنساڗئئ)ثلفق ٚثػئئ،ئڣثلتق ڣڋئثلفق ڬئث ثلٖٙڣ
ئتتضمن:ئئ(ة2لګئئ5)منئ ڗئڣثل لګئثمعلڤماػئثمحٖثغئبه٘ثئثلش ٙعئ ئ،ئفتجٖٙئثإشا

ٚافيغ لٖڣلغ   قطٚ ڣًا: الخصائ٨ الٖيمغ

 حجږ السكاڗ 
ٕٛثٕئعٖٕئثلسكاڗئفيهائمنئ) ب7 جږئسكانهائڣنمڤهږ،ئحينئث يئ ٚعئ ٜثڋئتشهٖئتغيڇثػئمستم ئ2.438شهٖػئٕڣلغئقطٚ،ئڣائت

ئ%تبةتبئئڣقٖئبلغئمعٖڋئثلنمڤئثلسنڤڬئللسكاڗئمستڤڥئئئ9تة2مليڤڗ(ئنسمغئعامئئئئ 2.799لګئ)ئئ5تة2مليڤڗ(ئنسمغئعامئئ
لګئمستڤڥئ4تة2عامئ ئب9تة2عامئ%ئ4بت،ئڣڣصلئ

ػئعلګئ ب8 ئثستحٗڤ ٚيغ،ئڣاسيمائمٖينغئثلٖڣحغئثل ٚثكٜئثلحض يئثم %ئمنهږ،ئئ5تڣيعي٤ئثلعٖٕئثلكبيڇئمنئسكاڗئثلٖڣلغئ
ٛعـئ ،ئڣثلشحانيغبببئثلخ،ئكمائيبيڗئثلشكلئثلتالي:فيمائتڤ ٚع،ئڣثلخٙڤ ٚڥ،ئكالڤك خ ٚيغئث ٚثكٜئثلحض  ثلنسبغئثمتبقيغئعلګئثم

 
ٛٵ النسب للسكاڗ حسظ البلٖيغ لعام تشكل)   5تة2(: التڤ

ئ
ػ امصٖٙ:   5تة2التعٖاد العام امبسط للسكاڗ ڣامساكن ڣامنش

 

ڣلغئئ ب9 يٕئ ٚيٸئ ٚڬئثلس ٚٛئمظاهٚڗئه٘ثئثلنمڤئثلحض ب حٖئ ڣثمستٖثمغئئ ثلشاملغ ثلتنميغ قطٚئعمڤمًائڣثلٖڣحغئخصڤصًائهڤئ
ٚثنيئثل٘ڬئتږئتحقيقڢبئ ئتشهٖهائثلبإ،ئڣهڤئٕليلئعلګئمٖڥئثلتقٖمئثاقتصإڬئڣثلعم ئثل

 معٖڋ النمڤ السكاني
ڗئمعٖڋئثلنمڤئثلسكانيئيتسږئبت٘ب٘بئئئئٙغږئ ب10 ائ يئقطٚئخاڋئثلسنڤثػئثماضيغ،ئ ثلًڈثيٖئثلعٖٕڬئثمستمٚئلحجږئثلسكاڗئ

لګئ حبئفكمائيشيڇئثلشكلئثلبيانيئثلتالي،ئڣصلئه٘ثئثمعٖڋئ لګئئ4تة2%ئعامئتبةتڣث ٙعئحإعئ ،ئثږئعإئڣثنخف٬ئبصڤ
ڗئيصبِئسالباًئ9تة2%ئعامئ4بت ٚثًئنئ؛يئثمستقبلئ،ئڣيتڤقٸئ  لتناق٨ئعٖٕئثلسكاڗبئئظ

39.8

25.2

12.4

3.8

8.4

0.4
2.3

7.8

الشيحانيةالظعاينالشمالالخور والذخيرةأم صالالوكرةالريانالدوحة
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ٚ  :(2)شكل    2019-2012معٖڋ النمڤ السكاني السنڤڬ لٖڣلغ قط

ئ
ئثلسكانيئلعامئئئجهاٛ:ئثمصٖٙ ،ئفصلئثإحصا ئ2019ثلتخطيٰئڣثإحصا

ئ

ئالتڇكيظ النڤعي:  
ًٙثئڣإناثًابئ ب11 ٚثفيغئللمجتمٸئٗكڤ ٚفئبنسبغئثلنڤٵ،ئثمامِئثلٖيمغ ڣئمائيع حئثلبنيغئثلنڤعيغ،ئ يئثلبنيغئثلنڤعيغئئتڤ صلئ ڣث

ڬئبيڗئ ٛنغئنسبيًا،ئ ڗئتكڤڗئمتڤث (ئ ن ئلكلئمئغئ لګئئ%5ةتڣئ%ةةتللسكاڗئ)ثل٘كٙڤ ٚسميغئتشيڇئ ثػئثل ڗئثإحصا ،ئغيڇئ
لګئحڤثليئئ يئقطٚئڣصلـئ نڢئمقابلئكلئئ9تة2لعامئئئئ281ڗئنسبغئثلنڤٵئ ڬئ ئهناڅئحڤثليئئئئةةت،ئ ًٚث،ئبينمائيتسږئئئئت28ن ٗك

ٛڗئثلطبيعيبثلًڇكيظئثلنڤعيئل ًٙثئبالتڤث كڤ ناثًائٗڣ ٚييڗئ ئ لمڤثطنيڗئثلقط
ئ

ٚاػ ااجتماعيغ ڣااقتصاديغ ڣالثقافيغ  ش  ثانيًا: ام

 حجږ السكاڗ ڣمعٖڋ النمڤ السنڤڬ:   
جږئثلسكاڗئڣمعٖڋئثلنمڤئثلسكانيئبالٖڣلغئللفًڇعئمنئعامئ ب12 حئثلجٖڣڋئثلتاليئ ئ:9تة2ئ-5تة2يڤ

 9تة2-5تة2السكاني للفتڇع (: حجږ السكاڗ ڣمعٖڋ النمڤ تجٖڣڋ) 
 معٖڋ النمڤ السنڤڬ)%(  السكاڗ باألڀ  السنغ 

 5تة2
 5ب9 2.437.790

 تبث 2.617.634 تتة2

 ةب4 2.724.606 ثتة2

 3بت ةثتبةتثب2 8تة2

 4بت 2ة2ب99ثب2 9تة2

 ثلتخطيٰئڣثإحصائئجهاٛثمصٖٙ:ئ
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ٚد من الناتٌ امحلي   الجمالي ڣالٖخل القڤمي الجمالي الناتٌ امحلي الجمالي، نصيظ الف

ٕٚئمنئثلناتٌئثمحليئثإجماليئڣثلٖخلئثلقڤميئئ ب13 ٙيغئڣنصيظئثلف سعاٙئثلجا حئثلجٖڣڋئثلتاليئثلناتٌئثمحليئثإجماليئبا يڤ
  ب9تة2ئ-تتة2ثإجماليئللفًڇعئمنئ

ئ
ٚد من الناتٌ 2جٖڣڋ)  ٙيغ ڣنصيظ الف ٙ الجا امحلي الجمالي ڣالٖخل  (: الناتٌ امحلي الجمالي باأسعا

 9تة2-تتة2القڤمي الجمالي للفتڇع 

 9تة2 8تة2 ثتة2 تتة2 الڤحٖع التفاصيل 

الناتٌ امحلي الجمالي  

ٙيغ  ٙ الجا  باأسعا
 

مليڤڗ  
 ٙبځ

552,305 607,620 696,557 667,817 

ٚد من الناتٌ   نصيظ الف

 امحلي الجمالي 
 

 238.6 252.4 223.0 211.0 لڀ ٙبځ 

 الٖخل القڤمي الجمالي 
مليڤڗ  
 ٙبځ

489,411 547,246 623,401 591,317 

ئثلتخطيٰئڣثإحصائئجهاٛمصٖٙ:ئث

 

 معٖڋ البطالغ
حئثلجٖڣڋئثلتاليئمعٖڋئثلبطالغئ) ب14 كٌڇ(ئحسظئثلسنغئڣثلنڤٵ:ئ5تيڤ   سنغئف

ئ(:ئمعٖڋئثلبطالغ3جٖڣڋ)
 النڤٵ                                  

 السنغ             
 ٙ  امجمڤٵ  ناف ٗكڤ

 0.2 0.8 0.1 5تة2

 0.1 0.7 0.1 تتة2

 0.1 0.6 0.1 ثتة2

 0.1 0.4 0.1 8تة2

 تبة 4بة تبة *9تة2

 ثلتخطيٰئڣثإحصائئجهاٛثمصٖٙ:ئ

ڣليغئ* ئبياناػئ
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ٚيغ   ثالثًا: معٖاػ التنميغ البش

ٚتبغئئضمنثحتلـئ ب15 ٚبياًئئثلٖڣڋئئٕڣلغئقطٚئم ڣلګئع ٚتبغئئ،ثلثافئث ٚيغئئئثلحإيغڣثم ٚيٚئثلتنميغئثلبش يئتق ٙبعيڗئعاميًائ ڣث

مږئثمتحٖعئثإنمائيئئ9تة2لعامئ ٚنامٌئث ٚئ5عنئب ئثلٖخلئڣثمتڤسٰئڣثلحاض ٙث ڣجڢئعٖمئثمساڣثعئئ :،ئتحـئعنڤثڗئتمائڣ

ظهٚئ ٚينتبئڣقٖئ ٚڗئثلحإڬئڣثلعش ٚيغ،ئئيئثلق ثػئعلګئصعيٖئثلتنميغئثلبش ٚثػئڣثإحصا ش يئثم ٙثػئ هږئثلتطڤ ٚيٚئ ثلتق

يئمجااػئثلتنميغئثاجتماعيغئڣثاقتصإيغئڣثلبيئيغ ئثلتنمڤڬئثلكبيڇئثل٘ڬئشهٖتڢئٕڣلغئقطٚئ ٚٛئثلتطٙڤ ب لڊئئئ،كمائ ٗڣ

ئعلګئثلنحڤئثلتالي:ئ

ٚيغ  - ٚ التنميغ البش ش ٚقږ العام م  : ال

ٚيغئئبقي ب16 شٚئثلتنميغئثلبش ٚقږئثلعامئم ٚيٚئسنغئئ849بةثل خيڇعبئئ9تة2يئئتق يئثلسنڤثػئث ٙنغئبمائكاڗئعليڢئ ئمقا

ٚد من الٖخل القڤمي الجمالي   -  : متڤسط نصيظ الف

ٕٚئمنئثلٖخلئثلقڤميئثإجماليئمنئئئئثنخف٬  ب17 ًٙثئعامئ8ت8تتتمتڤسٰئنصيظئثلف ٚيٚئ489ةتتلګئئئ8تة2 ٕڣا يئتق ًٙثئ ٕڣا

ٙهائ9تة2عامئ ڬئبنسبغئثنخفا٩ئقٖ ئ%بئ4ب5،ئ

ع ڣالكتابغ للبالغيڗ من الجنسيڗ   - ٚا ٚفغ بالق  : معٖڋ امع

ئڣئئئ ب18 ع ٚث ٚفغئبالق ئمعٖڋئثمع ٚيٚئثبت9ثلكتابغئللبالغيڗئمنئثلجنسيڗئمنئثنخف٬ئ يئتق ٚيٚئئتب93لګئئ5تة2%ئ يئتق %ئ

ع9تة2 ئبٖخڤڋئ ٙيٸئثلبنيغئئ،ئڣيمكنئتفسيڇها ٖثٕئكبيڇعئمنئثلعماڋئٗڣڬئثمستڤياػئثلتعليميغئثمنخفضغئإنجاٛئمشا

ئثلتحتيغبئ

 :نسبغ االتحاځ بالتعليږ العالي   -
يئسنئثلتعليږئثلجامعيئمنئ ب19 ٙتفعـئنسبغئثالتحاځئبالتعليږئثلعاليئمنئهږئ ٚيٚئ5تث يئتق ٚيٚئئتتلګئئ8تة2%ئئ يئتق %ئ

ئب9تة2
ٚيغ  -    ٙكغ بقڤع العمل من هږ في الفئغ العم علګ  5تمعٖڋ امشا  : سنغ ف
ٚيغئئ ب20 يئثلفئغئثلعم ٙكغئبقڤعئثلعملئمنئهږئ علګ،ئنسبغئعاليغئ)ئ5تسّجلئمعٖڋئثمشا %(ئتقٖمـئفيهائئقطٚئئئ9بت8سنغئف

ٚيغبئئئ شٚئثلتنميغئثلبش ٚتيظئم يئت ڣلګئ ٚتبغئث ئثحتلـئثم ئعلګئثلنڇڣيٌئثل
ٚيغ ) معٖڋ البطالغ    -  :سنغ(  24-5تبيڗ الشباب في الفئغ العم

ٚيغئ) ب21 يئثلفئغئثلعم ئبيڗئئ24-5تثنخف٬ئمعٖڋئثلبطالغئبيڗئثلشبابئ ٚيٚئ3بتسنغ(ئحينئتًڇثٍڣ يئتق يئئتبةلګئئ4تة2%ئ %ئ
ٚيٚئعامئ ئب9تة2تق

 : نسبغ مستخٖمي النتڇنـ   -
ئ ب22 لګ ٙتفعـئنسبغئمستخٖميئثإنًڇنـئ ٚيٚئثب99ث يئتق ٚيٚئثلسابڄئثلصإٙئعامئئئ%3ب94،ئحينئبلغـئ9تة2%ئ ئثلتق ي

ش8ٚتة2 يئه٘ثئثم   ب،ئڣبه٘ثئتتصٖٙئٕڣلغئقطٚئثلعالږئ

    :في سن النجاب الكليغ لإنافمتڤسط معٖڋ الخصڤبغ   -
ٜمنيغئ ب23 ئللفًڇعئثل يئسنئثإنجابئ ٚغږئمنئثنخفا٩ئمتڤسٰئمعٖڋئثلخصڤبغئثلكليغئئلإنافئ (ئ9بت)ئئة2ة2ئ–ئ5تة2بال

ائ ًثئلأم،ئ ٙنغئبالنڇڣيٌئمڤلٕڤ ٚتفعًائمقا ٜثڋئم ٙعئ3بتئڣهڤنٌئكڤنغئ ثبتنڢئائي ئب2بتئڣسنغافڤ
 

 
5  _arabic.pdf-http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_ 
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 ٙابعًا: معٖڋ النفقاػ ااجتماعيغ كنسبغ من مجمڤٵ النفاځ العام
 التعليږ  قطاٵ  

جماليئثإنفاځئثلعامئللٖڣلغ،ئلأعڤثمئئئئتتضحئنسبغئثإنفاځئثلعامئعلګئقطاٵئ ب24 ،ئعلګئ9تة2ڣئ8تة2ڣئثتة2ثلتعليږئمنئ
 ثلنحڤئثلتالي:

ئ
ئ9تة2-ثتة2نفاځئثلعامئعلګئثلتعليږئلأعڤثمئمنئ(:ئنسبغئثإئ4جٖڣڋ)

 ٚ ش  9تة2 8تة2 ثتة2 ام

ئمنئئ ئثلتعليږ ئقطاٵ ئعلګ ئثلعام ئثإنفاځ نسبغ
 ثإنفاځئثلعامئللٖڣلغجماليئ

 %ثب8 %3ب9 %5بةت

 ثلتخطيٰئڣثإحصائئجهاٛثمصٖٙ:ئ

 

حغ   ال

جماليئثإنفاځئثلعامئللٖڣلغ،ئلأعڤثمئئئتتضحئنسبغئثإنفاځئثلعامئعلګئقطاٵ ب25 حغئمنئ ،ئعلګئ9تة2ڣئ8تة2ڣئثتة2ثل
ئثلنحڤئثآتي:

ئ
جماليئ5جٖڣڋ) حغئمنئ ئثإنفاځئثلعامئللٖڣلغ(:ئنسبغئثإنفاځئثلعامئعلګئقطاٵئثل

 ٚ ش  9تة2 8تة2 ثتة2 ام

حغئمنئئ نسبغئثإنفاځئثلعامئعلګئقطاٵئثل
 جماليئثإنفاځئثلعامئللٖڣلغ

 %8ب9 %8ب8 %8بةت

 ثلتخطيٰئڣثإحصائئجهاٛثمصٖٙ:ئ

 

 

 الحمايغ ااجتماعيغ   

جماليئثإنفاځئئئ ب26 ٕٛثٕػئمنئنسبغئئتتضحئنسبغئثإنفاځئثلعامئعلګئقطاٵئثلحمايغئثاجتماعيغئمنئ %ئئتبتثلعامئللٖڣلغئڣقٖئث
يئعامئ2ب2لګئئثتة2يئعامئ ٙهائ8تة2%ئ ٛيإعئقٖ ڬئبنسبغئ  %بث3،ئ

 

 (:ئنسبغئثانفاځئثلحكڤميئعلګئثلحمايغئثاجتماعيغئتجٖڣڋ)

ٚ  ثتة2 8تة2 ش  ام

ثلحمايغئثاجتماعيغئكنسبغئئ %تبت %2ب2
 منئثإنفاځئثلحكڤميئثلعامئ

ئثلتخطيٰئڣثإحصائئجهاٛثمصٖٙ:ئ
ئ 
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ٚاػ العاميغ:   ش ٚ في ام  خامسًا: دڣلغ قط
شٚئثلتنافسيغئثلعامي ب27 ٚيٚئم يئتق ٚينئ ٚكٜئثلتاسٸئڣثلعش ثحتلـئثلًڇتيظئئثلثانيئئئكمائ،ئ9تة2لعامئئ6غثحتلـئٕڣلغئقطٚئثم

ٚبي ٕٛهاٙئلـئاًئع يئٕفٸئعجلغئثإنتاجيغئڣثا ئتسهږئ شٚئثلعڤثملئثل ٕڣلغئحڤڋئثلعالږ،ئڣيعتمٖئعلګئثاثغئئت4ت،ئڣيقي٠ئثم
ٙئيسيغئلقياٝئمٖڥئتنافسيغئثلٖڣلغئعامياًئ ٚثػئ ش عئم ساسيغئلاقتصإ،ئڣثلعڤثملئثمحسنغئلكفا ،ئڣهيئثمتطلباػئث

ٚثػئثلثاثغئ ش ٙهئتحـئتلڊئثم بئڣينٖ ٚڥئئئ2تثاقتصإ،ئڣعڤثملئثإبٖثٵئڣثلتطٙڤ خ ٚثػئ ش ٚٵئمنهائم ٚعيًا،ئڣتتف ًٚثئف ش م
ئبئئاًئكٌڇئتفصي

ئسيإع ب28 ي ئ ٚبيغ ئثلع ئثلٖڣڋ ئمستڤڥ ئعلګ ڣڋ ئث ٚكٜ ئثم ئقطٚ ئٕڣلغ ئتنافسيغئئ ڗ،ثلقانڤئ حققـ ٚيٚ ئتق ئبحسظ لڊ ٗڣ
ٚبيغئلعامئ شٚئئ9تة2ثاقتصإياػئثلع ٙػئه٘ثئثم ڗئقطٚئتصٖ ٚيٚئ حئثلتق ڣ ٚبيبئڣ ٙهئصنٖڣځئثلنقٖئثلع ،ئثل٘ڬئيصٖ

ئ ٚكٜ ئي ئمٖڥثل٘ڬ ئبفعاليغ ثقغ علګ ئئ.ثملكيغ لحقڤځئ ثلٖڣلغ ڣضماڗئ ثلعقٕڤ تنفي٘ ڣكيفيغئ ڣثمحاكږ ثلقضا ثم ڤثطنيڗ
ش يئه٘ثئثم ٙيغئڣحصٖػئٕڣلغئقطٚئ ٙجغئمعيا ٚكٜئثمتقٖمئئئثتة2-4تة2،ئمتڤسٰئثلفًڇعئ2ةةبتٚئٕ ڗئثم ٚيٚئ كٖئثلتق ڣ

ئشملـ ئثلحكڤميغئثل ئنتيجغئثلجهٕڤ مكانيغئڣصڤڋئثلجميٸئئئڣإتاحغئثلقضاتٖعيږئثستقاليغئئثل٘ڬئحققتڢئقطٚئجا
سساػئفعالغئڣخاضعغئللمسا ئم ئثمستڤياػبغئڣشاملغئللجميٸئعلګئجميٸئللګئثلعٖثلغ،ئڣبنا

شٚئثلسامئثلعاميئثلسنڤڬئلعامئ ب29 يئم ئ ٚيقيا ف ڣسٰئڣشماڋئ ٚځئث ٙػئٕڣلغئقطٚئقائمغئٕڣڋئثلش ڣثل٘ڬئئ9تة2تصٖ
ٚيكيئ) م ٙهئمعهٖئثاقتصإئڣثلسامئث ڣسٰئئIEPصٖ ٚځئث ٚبيغئڣثلش ڣلغئقطٚئهيئثلٖڣلغئثلڤحيٖعئبيڗئثلٖڣڋئثلع (بئڣتعتبڇٕئ

ٕٙػئضمنئثلـئ ئڣ يئثئةتثل كبڇئتحسنئعلګئمستڤڥئئٕڣڋئثلڤحيٖعئ ٚثعاػبئكمائحققـئقطٚئثانيئ لعالږئثلخاليغئمنئثلص
ٙهابئئثانخفا٩ئ ،ئيئثإ ٚثئږئئئثلسياس  ٚثٵئئئثلقتل،ڣمعٖڋئج ٙهاببئئئثلٖثخلي،ڣشٖعئثلص ثٚئثإ ئڣ

شٚئثل٘ڬئي ئ ب30 ٚ ّئڣحسظئثم ٙهئتغيابئثلعنڀتئڣيعتمٖئعلګئئع ٙجياًئئئ23فئثلسامئباعتبا ثخليًائڣخا ًٚثئلقياٝئحالغئثلسلږٕئ ش ،ئئم
ئڣتڤثفٚئئ جنا ٚثئږئثلقتلئڣنسبغئثل ئعلګئعٖٕئمنئثمعاييڇ،ئمنئبينهائعٖٕئج ثخليًائبنا شٚئقياساػئثلسامٕئ حينئيقي٠ئثم
ٙثػئئ جږئثلجي٤ئڣصإ ئفتشملئ ٙجيغ ٚثػئثلخا ش ئثم ما ئ لڀئنسمغب ئلكلئمائغئ ئثمنظمغ ٚيمغ سلحغئڣمستڤڥئثلج ث

ئڣثمساهما ٙڅ ئثمعا ي ئ ئثلقتلګ ئڣعٖٕ سلحغ ٕٙثػئث ئثلٖڣڋئئڣڣث ئڣثلعاقاػئمٸ ئلحفٴئثلسام مږئثمتحٖع ئث ئجهٕڤ ي ػئ
ٙعبئ ئثمجاڣ

ٙػئعٖعئئ ب31 صٖ ئثلتنميغئثمستٖثمغئبالٖڣلغ،ئحينئ هٖثفئ ليڢئمنئتحقيڄئ ئتڤصلـئ تح٥ٚئٕڣلغئقطٚئعلګئتقييږئما
يئشهٚئيڤليڤئمنئعامئ ٚهائ خ ٙيٚ،ئكاڗئ هٖثفئثلتنميغئئ9تة2تقا خيڇئفيمائيتعلڄئب ٚيٚئث عٖئثلتق ثمستٖثمغبئئڣتږئئڣثل٘ڬئي 

لګئسبعغئعشٚئقسمًا،ئتناڣڋئكلئقسږئمنهائبالتحليلئتقييږئمٖڥئئ هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئ ٚيٚئعنئ تقسيږئه٘ثئثلتق
ئ) هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئثلسبعغئعشٚئڣثلغاياػئلـ ٚثػئثمعتمٖعئمنئئ9تتتحقڄئثلهٖفئڣثلغاياػئ ش (ئمنئخاڋئثم

مږئثمتحٖعبئڣقٖئبي ئ ٚيقبلئث هٖثفئئثلتنميغئثمستٖثمغئئڗئثلتق نجاٛئ ڗئٕڣلغئقطٚئثلًڈمـئبتحقيڄئثلغاياػئثلخاصغئب ٚئب
يئقطٚئڣئ ئبڤثقٸئحياعئثإنساڗئ ٙتقا نهائقٖبغيغئثا هږئئئب هٖثفبئڣفيمائيليئ خطـئخطڤثػئكبيڇعئباتجاهئتحقيڄئه٘هئث

هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئلعامئ ئ ٚيٚئثلڤطن ئ:ئئ9تة2نتائٌئثلتق
ئ

شكالڢ في كل مكاڗ :   تالهٖف  ٚ بجميع   القضا علګ الفق
يئكلئمكاڗ،ئئ ب32 شكالڢئ ئعلګئثلفقٚئبجميٸئ ڣڋئثمتمثلئبالقضا لګئثلغاياػئثمعنيغئبالهٖفئث ڣلغئقطٚئثلڤصڤڋئ ثستطاعـٕئ

خا٥ئثل٘ينئيع قلئمنئ)يفقطٚئتخلڤئثليڤمئمنئث يئثليڤم،ئكمائڣضعـئثلسياساػئثاجتماعيغئئ9بتشڤڗئب ئ (ئٕڣٙا
ساسيغئئئئثمناسبغ ٚػئثلخٖماػئث حيغئثمناسبغئللفئاػئثمشمڤلغئبنظامئثلحمايغئثاجتماعيغ،ئكمائڣف ميڗئثلتغطيغئثل لت

٩ٙ،ئعاڣعئعلګئتقٖيږئثلخٖماػئئ ئڣثإنافئحڄئثلتملڊئڣثستخٖثمئث تاحـئلكائثلجنسيڗئثل٘كٙڤ ئڣ لجميٸئثلسكاڗ،

 
6growth-productivity-lost-of-decade-a-end-to-https://www.weforum.org/reports/how  
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ٚڣعاػئثل ٚڣ٩ئلتمڤيلئثمش ئثلق ئبتقٖيږ ئثمتعلقغ ئاسيما ٜيٜئئثماليغ ئبتع يضًا ئ ئثلٖڣلغ ئڣتقڤم ئثلصغٚب ئڣمتناهيغ صغيڇع
ئقيام لګ ئ ئباإضافغ ئڣثلبيئيغ، ئڣثاجتماعيغ ئثاقتصإيغ ٛماػ ئث ئمڤثجهغ ئثاجتماعيغ ئثلفئاػ ٙثػ ئثلبڇثمٌئئئهاقٖ بڤضٸ

ٙفئ يئه٘ثئثإطاٙبئ؛ثلهإفغئمڤثجهغئمخاطٚئثلكڤث ئڣضعتهائ جږئمٸئثاسًڇثتيجياػئثلڤطنيغئثل  بمائين

ئ

ٙاعغ2الهٖف  ٜ الٜ ٜي  امستٖامغ : القضا علګ الجڤٵ ڣتڤفيڇ اأمن الغ٘ائي ڣالتغ٘يغ امحّسنغ ڣتع

ئعلګئثلجڤٵئئ ب33 هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئڣثلخا٥ئبالقضا ٚتبطغئبالهٖفئثلثانيئمنئ غلظئثلغاياػئثم ڗئ يمكنئثلقڤڋئب
منئثلغ٘ثئيئڣثلتغ٘يغئثمحسنغئقٖئتحققـئقبلئعامئ لهږئئئيسهل،ئحينئيحصلئسكاڗئقطٚئعلګئٕخلئة3ة2ڣتڤفيڇئث

ئبـا ئثلٖڣلغ ئقيام ئعلګ ئعاڣع ئثلغ٘ثئيغ، ئثحتياجاتهږ ئعلګ ئثاحتياطيئئثلحصڤڋ ئعلګ ئللمحافظغ ثػئثمناسبغ ٚث ئثإج تخاٗ
ٚبيًائئمٕڣلغئقطٚئئئئئتبڤئئئعلګئئثلغ٘ثئي،ئڣه٘ثئمائثنعك٠ ڣلګئع ٚتبغئث ػئبام ٗئجا منئثلغ٘ثئيئثلعامي،ئ شٚئث يئم ڤقٸئمتميڈئ

ئب8تة2(ئعاميًائلعامئ22ڣثلــــ)
ٙيٸئتسته ب34 ٚثمٌئڣمشا ٙثعغئثمستٖثمغئتبنـئثلٖڣلغئب ٜيٜئثلٜ طاٙئتع يئ ئڣثلنباتاػئئڣ ئللب٘ٙڣ ٖفئثمحافظغئعلګئثلتنڤٵئثلجين

عئله٘ثئثلتنڤٵ،ئكمائڣتتعاڣڗئثلٖڣلغئمٸئثمنظماػئڣثلهيئاػئثلٖڣليغئڣثلٖڣڋئلتقاسږئثمنافٸئئ ٙعئثلكف ميڗئثإٕث ٜٙڣعغئڣت ثم
ٕٙئثلجينيغبئ تيئمنئخاڋئثستخٖثمئثمڤث ئت ئثل

ئثلتغ٘يغ،ئڣثل٘ ب35 ڣلغئقطٚئتحٖياػئفيمائيتعلڄئبسڤ يئئڣتڤثجڢٕئ ٙتفاٵئنسبغئثلبالغيڗئثل٘ينئيعانڤڗئئثئڬئثنعك٠ئبشكلئكبيڇئ
ٜثئٖة4)ئئمنئثلبٖثنغ ڗئثل ڗئڣثلبٖثنغبئئئ،%(ةث)ئئ%(ئئڣثلٛڤ ٛيإعئثلٛڤ ٙتفاٵئمعٖاػئ يضًائمنئث طفاڋئثل٘ينئيعانڤڗئ ئڣك٘لڊئث

 

ٚفاهيغ في جميع اأعما3ٙالهٖف  نما٭ عي٤ صحيغ ڣبال  : ضماڗ تمتع الجميع ب
ٛث ب36 نجا ٚث٩،ئڣتشجيٸئئحققـئٕڣلغئقطٚئ م يئمجااػئمختلفغ،ئمنهائثلكشڀئثمبكٚئعنئث ٚعايغئثلڤقائيغئ يئثل ٛعئ ػئباٙ

ڣلياتهږ ئڣمس ٚٿ  ئصعيٖئحقڤځئثم ئعلګ ئڣتحسيڗئثلشفافيغ ٙسغئسلڤكياػئصحيغ، ئمما ئعلګ ڣثستطاعـئئئبثلجمهٙڤ
ٚئ ڣعيغئثلٖمڤيغئڣثلس ٚث٩ئثلقلظئڣث م ٚعئثلناجمغئعنئ ٚڬئڣغيڇهائمنئئثلٖڣلغئتخفي٬ئمعٖاػئثلڤفياػئثمبك طاڗئڣثلسك

قلئمنئئ لګئ طفاڋئٕڣڗئثلخامسغئ كٌڇئمنئثلنسبغئثمحٖٕعئبمقٖثٙئثلثلن،ئڣتخفي٬ئمعٖاػئڣفياػئث ٜمنغئب ٚث٩ئثم م ث
قلئمنئ)25) لګئ ٚضٸئ طفاڋئثل ئےيئڣڣفياػئث لڀئمڤلٕڤ لڊئقبلئثمڤعٖئثمحٖٕئعامئ2ت(ئحالغئلكلئ بئكمائئة3ة2(ئحالغئٗڣ

ٚڣٙئمنئ)ئڇثًئكبيئئئحققـئٕڣلغئقطٚئخفضاًئ لګئتب2تيئمعٖڋئحااػئثلڤفاعئثلناجمغئعنئحڤثٕفئثم (ئحالغئئثبث)ئ(ئحالغئڣفاعئئ
خ٨ئڣثل٘ڬئيقلئعنئثمعٖڋئثلعاميئثلبالغئ)لكلئمئغئئثتة2عامئ ئ.(ئحالغئڣفاع4بثتلڀئ

ي ب37 جلئ ٚث٩ئثمعٖيغ،ئحينئلږئت م يئمڤثجهغئث ٛثػئملمڤسغئ نجا ئئئئغحققـئثلٖڣلغئ ٚيغئسڤڥئئصابغئبفيڇٝڣ ثمناعغئثلبش
لګئئ8تة2ئئ-ئئ2تة2بمعٖاػئضئيلغئجًٖثئطيلغئثلفًڇعئ) ٙيائڣإلتهابئثلكبٖئثلڤبائيئ)ب(ئ (،ئڣثنخف٬ئمعٖڋئثنتشاٙئثلسلئڣثما

ئمنخفضغئجًٖثبئ لګئحٖٕڣ ئمعٖاػئمتٖنيغئجًٖث،ئڣثنخفضـئمعٖاػئثلڤفياػئثلناجمغئعنئمخاطٚئثلبيئغئ
 

ڗ تتاٍ للجميع سبل متك 4الهٖف   ٜ ف٥ٚ التعّلږ مٖڥ الحياع للجميع : ضماڗ  ٜي  افئغ للحصڤڋ علګ التعليږ الجيٖ ڣتع
ٚتبطغئبضماڗئئٕڣلغئقطٚئئحققـئئ ب38 ٚثبٸئحڤڋئثلتعليږئثلجيٖ،ئحينئحققـئثلغايغئثم ثلعٖيٖئمنئثلغاياػئثمتعلقغئبالهٖفئثل

عئڣثلكتابغئڣثلحسائ ٚث ئبالق ئعلګئحٖئسڤث بئقبلئثمڤعٖئثمحٖٕئئڗئتلږئنسبغئكبيڇعئمنئجميٸئثلشبابئثلكباٙئڣثلنسا
لګئ)ة3ة2بحلڤڋئعامئئ ئڣصلئ ٚثئيغئعنٖئثلبالغيڗئح ٙتفٸئمعٖڋئثلق بئكمائقامـئثلٖڣلغئبتڤفيڇئئ8تة2%(ئعامئئةب99،ئحينئث

ٚثفڄئڣثلبنيغئئ ميڗئثم ٚڣځئبيڗئثلجنسيڗئڣحااػئثإعاقغ،ئڣك٘لڊئقامـئبت خ٘ئبنظٚئثاعتباٙئثلف ئت ٚثفڄئثلتعليميغئثل ثم
سساػئثلتعليميغئكافغبئثلتحتيغئڣثلتكنڤلڤجي يئثم ئائڣثإنًڇنـئ
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ئڣتضٸئ ب39 ئثمستمٚ ئثلتعليږ ئتشجيٸ ئعلګ ئتعمل ئڣهي ئثمجتمٸ ٚثٕ ف ئ ئلكافغ ئڣثلشامل ئثلعإڋ ئثلتعليږ ئثلٖڣلغ ٚػ ئڣف كما
ئئ هيلئثمعلميڗئقبلئثلبٖ يئثلتعليږئڣثلتعلږ،ئڣك٘لڊئت ٜيٜئثمساڣثعئبيڗئثلجنسيڗئ يئتع ٚثٙئ لګئثاستم ثلسياساػئثلهإفغئ

ئثل ئڣي ئخٖمغ ئحينئي ها، ٕنىئمنئئئثنا ئثلحٖئث ئتلقڤث ئقٖ ٚثحلئثلتعليږئكافغ ئم ي ئ ئثلتعليميغ ٚع س ئث عضا ڗئجميٸئ
ٙيظبئ ئثلتٖ

ميڗئثلتعليږئثلجيٖئفا ب40 نڢئتڤجٖئبع٬ئثلتحٖياػئلت ائ ٛثػئثمتحققغئ ٚغږئمنئه٘هئثإنجا ٛثلـئنسبغئثملتحقيڗئئئڣبال
ٚجاػئئئئ8تة2%(ئعامئئ58)بالتعليږئثمبكٚئمنخفضغ،ئحينئلږئتتخٰئئ طفاڋئلتحسيڗئمخ ٙيا٩ئث ٚحلغئ هميغئم ٚغږئمنئ بال

ٚياضياػ يئمإعئثل عئ يئثلكفا ٛثڋئضعڀئمستڤڥئطابئثلصڀئثلتاسٸئ ٚثحلئثلتعليميغئثلاحقغ،ئڣائ يئثم يمثلئئئئثلتعليږئ
خٚ؛ ع،ئڣك٘لڊئ)ئفقٰئ%(ئمنهږ43حينئحقڄئ)ئتحٖيًائ ٚحلغئثابتٖثئيغئئ%(ئبالنسبغئل49ثمستڤياػئثلٖنيائمنئثلكفا لم

 بثتة2لعامئ

 

 : تحقيڄ امساڣاع بيڗ الجنسيڗ ڣتمكيڗ كل النسا ڣالفتياػ 5الهٖف 
ئتحقيڄئثلغاياػئئقطعـ ب41 ي ئ ًٛث ئباٙ ٚتبطغٕڣلغئقطٚئشڤطًا ئبيڗئثلجنسيڗئئئثم بالهٖفئثلخام٠ئثمتعلڄئبتحقيڄئثمساڣثع

ئثلق ئثتفاقيغ ئعلګ ئقطٚ ئحينئصإقـئٕڣلغ ئڣثلفتياػ، ئكلئثلنسا ئثمٚعئئڣتمكيڗ ئضٖ ئثلتمييڈ شكاڋ ئ ئجميٸ ئعلګ ضا
ئ ئعام ئ9ةة2)سيٖثڣ( ئ، يكما ئ ئ)ئغائڣجٕڤ ٚثػئقبلئسن ئللقاص ٛڣثه ئ حغئئ5تحالغ ئخٖماػئثل ئثلٖڣلغ ئڣتڤفٚ ئعامًاب )

ٚيغئحمايغئحقڤځئثلتملڊئللمٚعبئ ٚيعاػئثلقط ،ئكمائتتيِئثلقڤثنيڗئڣثلتش ئثإنجابيغئڣثلجنسيغئلجميٸئثلنسا
ٚغږئمنئه٘هئ ب42 ٙيغئمنخفضغ،ئحينئلږئئڣبال يئثمناصظئثإٕث ٚيغئ ٙكغئثمٚعئثلقط ٛثلـئمشا عاه،ئما ٛثػئثمحققغئ ثإنجا

ئمناصظئعليائبالٖڣلغئئت2تتخطىئ) ٚغږئمنئتڤليئبع٬ئثلنسا ٛثلـئمنخفضغئبال ٙكغئثلسياسيغئللمٚعئما ڗئثمشا %(،ئكمائ
يئثلڤظائڀئثلقيإيغ،ئحينئلږئتتخطىئنسبغئثلنسا ڥئلعامئمجل٠ئثيئئ%(ئ9)ئڣ ،ئبينمائلږئتتخطىئنسبتهنئئ8تة2لشٙڤ

ٜڬئثمنتخظئ)يئ ٚك يئثمجال٠ئئثثمجل٠ئثلبلٖڬئثم ئ مٚئثل٘ڬئيستٖعيئڣضٸئخطغئللنهڤ٩ئبمستڤڥئتمثيلئثلنسا %(،ئث
ئثلڤطنيغئثمنتخبغبئ

 

ٙع مستٖامغ تالهٖف  دا ٙتها  ٚف الصحي للجميع ڣإدا ٚ امياه ڣخٖماػ الص ڤاف  : كفالغ ت
ٚفئئثستطاعـئٕڣلغئئ ب43 غلظئثلغاياػئثمتعلقغئبالهٖفئثلسإٝئثمتعلڄئبضماڗئتڤثفٚئثمياهئڣخٖماػئثلص ڗئتحقڄئ قطٚئ

ٙعئئ مڤنغئثميسڤ ٚبئثم ڣلغئقطٚئنهجًائتنمڤيًائيقڤمئعلګئتڤفيڇئمياهئثلش ٙتهائبشكلئمستٖثم،ئحينئتبنـٕئ ثلصۓيئللجميٸئڣإٕث
يئكافئ،ثلتكلفغ ٚفئثلصۓيئلجميٸئسكاڗئثلٖڣلغئ ئثلعٖيٖئمنئمحطاػئئڣك٘لڊئخٖماػئثلص نشا غئثمناطڄئمنئخاڋئ
يئئئ؛ثلتحليغ ٚفئثلصۓيئ ٙيٸئثلص لتڤفيڇئثاحتياجاػئللقطاعاػئثمختلفغئمنئثمياه،ئڣك٘لڊئقامـئبتنفي٘ئثلعٖيٖئمنئمشا

ٚثٕبئڣثستطاعـئتحسيڗئنڤعيغئئ ف ٚفئثلصۓيئثمناسظئلكافغئث يئتڤفيڇئخٖماػئثلص مختلڀئمٖڗئثلٖڣلغئممائساهږئ
ٚي عإعئثلتٖڣيٚئڣإعإعئثستخٖثمها،ئكمائئثمياهئعنئط ٛيإعئ ٙڬئغيڇئثمعالجغئڣ ڄئثلحٖئمنئثلتلڤفئڣخف٬ئنسبغئمياهئثمجا

ٙتفاٵئئئ يئجميٸئثلقطاعاػ،ئلكنهائتڤثجڢئتحٖڬئث عئثستخٖثمئثمياهئ ٜيإعئكفا ٚتبطغئب عملـئثلٖڣلغئعلګئتحقيڄئثلغايغئثم
ٙتفٸئمعٖڋئسحظئثئ ٚئيسيغئبنسبغئئمعٖڋئثلضغٰئعلګئثستهاڅئثمياه،ئحينئث ئثلقطاعاػئثل حبها ئت ئثلنقيغئثل مياه

ئبيڗئعاميئث4ت) حٖئثلجڤثنظئئ8تة2ڣئ2تة%2( ئتشكلئ ئثمائيغئڣثل ٕٙ ئثمتكاملغئللمڤث ٙع ٙجغئتنفي٘ئثإٕث ،ئكمائبلغـئٕ
ٙعئثمستٖثمغئللمياهئنسبغئ) يئثإٕث ٚئيسغئ ئ%(بئئ82ثل

 

ٙع علګ خٖماػ ا ثالهٖف   ڣامستٖامغ  لطاقغ الحٖيثغ امڤثڤقغ: كفالغ حصڤڋ الجميع بتكلفغ ميسڤ
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هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئڣثمتمثلغئبضماڗئئ ب44 طاٙئثلهٖفئثلسابٸئمنئ يئ ٚجڤعئ ثستطاعـئٕڣلغئقطٚئتحقيڄئثلغايغئثم
ٙعئعلګئخٖماػئثلطاقغئثلحٖيثغئثمڤثڤقغئقبلئثمڤعٖئثمحٖٕئعامئئ ،ئحينئبلغـئنسبغئئة3ة2حصڤڋئثلجميٸئڣبتكلفغئميسڤ

ئئثلسكاڗئثمستفيٖين ٚبا ئئةةتمنئخٖماػئثلكه ئثلڤقٕڤ ساسيغئعلګ ئ ٙع ڗئجميٸئسكاڗئقطٚئيعتمٖڣڗئبصڤ %،ئكمائ
يئئ يئتحقيڄئه٘ثئثلغايغئيستٖعيئثلتڤسٸئ ڗئنجاٍئٕڣلغئقطٚئ ئڣثلتكنڤلڤجيائثلنظيفغبئڣ ٚث٩ئثلطه غ ثلنظيڀئڣثلصۓيئ

ئتعمل ئما ئڣهڤ ئڣثمتجٖٕع ئثلنظيفغ ئبالطاقغ ئثلخاصغ ئڣثلتكنڤلڤجيا ساسيغ ئث ئتنفي٘ئئئثلهياكل طاٙ ئ ي ئ ئثلٖڣلغ عليڢ
يئظلئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئ) ئ(ب22ة2-8تة2ثسًڇثتيجيغئثلطاقغئ

يئه٘ثئئ ب45 ٙع،ئحينئقٖمـئمساعٖثػئ ئثلٖڣڋئثلناميغئلتڤفيڇئثلطاقغئبتكلفغئميسڤ يئٕعږئجهٕڤ كمائساهمـئٕڣلغئقطٚئ
ٙياڋئشكلـئمائنسبتڢئ)23تثمجاڋئبلغـئنحڤئ) جماليئثمسئ4ت(ئمليڤڗئ ٚيغئثمقٖمغئلعامئ%(ئمنئ ئبثتة2اعٖثػئثلقط

 
ٚد، ڣالشامل للجميع، ڣامستٖام، ڣالعمالغ الكاملغ ڣامنتجغ، ڣتڤفيڇ العمل  8الهٖف  ٜ النمڤ ااقتصادڬ امط ٜي : تع

 الائڄ للجميع 
ڗئتحقڄئثلغايغئثمتعلقغئبتحقيڄئثلعمالغئثلكاملغئڣثمنتجغ،ئڣتڤفيڇئف٥ٚئثلعملئثلائڄئ ب46 ٚثٕئئثستطاعـئثلٖڣلغئ ف لجميٸئ

ئتبلغئ) ٕنىئعلګئثلصعيٖئثلعامي،ئڣثل يئقطٚئث عٖئمعٖاػئثلبطالغئ ،ئحينئت  لڊئثلشبابئڣثلنسا يٗئ %(بئتبةثمجتمٸ،ئبمائ
يئئ ئلهائ ٗئائڣجٕڤ طفاڋئ ٚعئعملئث ئظاه ڗئتنه ڗئسڤځئثلعملئيقًڇبئمنئثلتشغيلئثلكامل،ئكمائثستطاعـئثلٖڣلغئ ڬئ

ٚڬ،ئكمائعملـئ ٙػئثلٖڣلغئئسڤځئثلعملئثلقط صٖ ثلٖڣلغئعلګئحمايغئحقڤځئثلعامليڗ،ئڣتڤفيڇئبيئغئعملئسامغ،ئحينئ
بئ جٙڤ ئثلعماڋئمنئخاڋئقانڤڗئحمايغئث جٙڤ منئثلحمايغئ ئت ٚيعاػئثل ئثلتش

يئثلٖڣڋئثلناميغئاسيمائئ ب47 ٕٚئڣثلعملئثلائڄئ ٜيٜئثلنمڤئثاقتصإڬئثمط يئتع ئثلٖڣڋئثلناميغئ ڣلغئقطٚئئبٖعږئجهٕڤ ساهمـٕئ
نمائيغئشكلـئمائنسبتڢئ)ئئ،ئڇعئمنهاثلفقي ٚيغئثمقٖمغئللٖڣڋئئث2منئخاڋئتقٖيږئمساعٖثػئ جماليئثمساعٖثػئثلقط %(ئمنئ

 بثتة2ثلناميغئعامئ

ئ

ٙع علګ الصمڤد، ڣتحفيڈ التصنيع الشامل لل9الهٖف  ساسيغ قاد قامغ هياكل   جميع ڣامستٖام، ڣتشجيع اابتكاٙ: 

ٚتبطغڄئبع٬ئثلغاياػئيئٕڣلغئقطٚئتحقثستطاعـئ ب48 ،ئئئثم ئعلګئثلصمٕڤ ٙع ئتحتيغئقإ قامغئبن بالهٖفئثلتاسٸئثمتعلڄئب
قامغئبنيغئتحتيغئجيٖعئڣمستٖثمغئئڣتحفيڈئثلتصنيٸئثلشاملئڣثمستٖثمئللجميٸ،ئڣتشجيٸئثائ بتكاٙ،ئففيمائيتعلڄئبغايغئ

ٙعئعلګئثلصمٕڤ ئثلحٖ؛ئئڣقإ ٚيعغئڣإقامغئثلجسٙڤ ٚځئثلس ئثلط نشا ٙثػئڣثمڤثنئئئقامـئثلٖڣلغئب ئثمطا نشا يثغ،ئكمائقامـئب
ئثمًڇڣئئ ئشبكغ نشا ئب ئقامـئثلٖڣلغ ئكما ٚكاب، ئثل ئنقل ٚكغ ئڣثمنتجاػئڣح ئثلسلٸ ثػئٕخڤڋ ٚث ج ئسهلـئ ئثل ثلحٖيثغ
ئبڤجڢئثلتحٖياػئثلبيئيغبئڣثستطاعـئثلٖڣلغئئ منئثاستٖثمغئڣثلصمٕڤ ئت حٖفئثلتصاميږئثل ٚيعغئڣفڄئ ٙثػئثلس ڣثلقطا

يئف٥ٚئثلحصڤڋئعلګئتكنڤلڤجيائثمعلڤماػئڣثاتصااػ،ئحينئتبلغئنسبغئثلسكاڗئثمشمڤليڗئئڗئتحقڄئغايغئٛئ يإعئكبيڇعئ
 %(بئةةتبشبكغئثلهاتڀئثمحمڤڋئ)

ٙيٸئئ ب49 ٛيإعئف٥ٚئحصڤڋئثمشا ٜيٜئثلتصنيٸئثلشاملئڣ ٚتبطغئبتع ٙيغئعلګئتحقيڄئثلغاياػئثم كمائتعملئثلٖڣلغئبصفغئٕڣ
يئثلقطاٵئثلصناعي،ئئثلصناعيغئثلصغيڇعئعلګئثلخٖماػئثما ٙثػئثلتكنڤلڤجيغئ ئڣتحسيڗئثلقٖ ٜيٜئثلبحنئثلعلم ليغ،ئڣتع

عږئڣتطڤيٚئثلتكنڤلڤجياػئثمحليغئڣثلبحنئڣثابتكاٙ،ئحينئتشتملئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئثلثانيغئلٖڣلغئقطٚئئئ ٕڣ
ٜٛئمنئمساهمغئقطاٵئثلصنا22ة2-8تة2) ئستع نشطغئثل يئثلناتٌئئ(ئعلګئتنفي٘ئجملغئمنئثلبڇثمٌئڣث عاػئثلتحڤيليغئ

يئمجااػئئ ٚيغئثلعاملغئ ٙثػئثلبش ٛيإعئثلقٖ ٚڣعاػئتستهٖفئ ئمش يئثستيعابئقڤعئثلعمل،ئفضًائعنئتبن ثمحليئثإجماليئڣ
ٙثػئئ ئثلقٖ ٜيٜ ئتع ي ئ ئثلٖيناميكي ئثلعنصٚ ئيشكل ئثل٘ڬ ئڣثلتطڤيٚ ئثلبحن ئعلګ ئثإنفاځ ئنسبغ ٙفٸ ئڣ ئ، ثلبحنئڣثلتطڤيٚ

ئب ي ئ ئتسهږ ئثل ٙيغ ٛثلـئئثابتكا ئ ئحينئا ، ئثلڤطن ئثاقتصإ ئتنافسيغ ٜيٜ ئلتع ئثل٘ڬئيمثلئثمٖخل ٚفغ ئثمع ئثقتصإ نا
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ئڣثإئ ئثلعاملغ ٚيغ ئثلبش ئبالقڤڥ ئيتعلڄ ئفيما ئڣثلتطڤيٚ ئبالبحنئثلعلم ٚثػئثلخاصغ ش ٙنغئئثم ئمقا ئمنخفضغ ئعليڢ نفاځ
يئثلٖڣڋئثمتقٖمغبئ  بالڤضٸئ

ئ
 البلٖاڗ ڣفيما بينها : الحٖ من عٖم امساڣاع داخل  10الهٖف 

ٜٛئثإٕماهئئ ب50 ئتع ٚتبٰئبالحٖئمنئثنعٖثمئثمساڣثعئمنئخاڋئڣضٸئثلبڇثمٌئثل لګئتحقيڄئثلهٖفئثلعاشٚئثم سعـئٕڣلغئقطٚئ
ٚيغ،ئكمائئ ٚقيغئڣثلعم ٚفئثلنظٚئعنئخلفياتهږئثلٖينيغئڣثلع ٚثٕئثمجتمٸئبص ف ئلكافغئ ثاجتماعيئڣثاقتصإڬئڣثلسياس 

ٚيعاػئڣثلسي ئڣتږئك٘لڊئثعتمإئئقامـئبڤضٸئثلتش ٚثٕئثمجتمٸ، ف ٙساػئثلتمييڈيغئبيڗئ ٛثلغئكافغئثمما اساػئثلهإفغئإ
كبڇئقٖٙئمنئثمساڣثعبئ ئتحقڄئ ئسياسغئماليغئڣسياساػئلأجٙڤ

هٖثئفئثلتنميغئثمستٖثمغئثمتمثلئبالحٖئمنئئ ب51 ئثلٖڣڋئثلناميغئلتحقيڄئثلهٖفئثلعاشٚئمنئ كمائتٖعږئٕڣلغئقطٚئجهٕڤ
ئثل ئٕثخل ئثمساڣثع ئٕخڤڋئئعٖم ئإيجإ ئ ئثلفقيڇع ئللتمكيڗئثاقتصإڬئلأسٚ ئمساعٖع ئتقٖيږ ئمنئخاڋ ئثلناميغ بلٖثڗ

ئمستٖثمغئلهابئئ
 

ٙع علګ الصمڤدتتالهٖف  منغ ڣقاد ٚيغ شاملغ للجميع ڣ  ڣمستٖامغ  : جعل امٖڗ ڣامستڤطناػ البش
ڗئتحقڄئجميٸئثلغاياػئثمتعلقغئبالهٖفئثلحإڬئعشٚئ ب52 ٚيغئئجعلئثمحڤڋئثستطاعـئٕڣلغئقطٚئ ٖڗئڣثمستڤطناػئثلبش

ئڣمستٖثمغ،ئحين ٙعئعلګئثلصمٕڤ منغئڣقإ م ئئئتضمنئثلٖڣلغئتڤفيڇئسكنئللمڤثطنيڗ،ئئئشاملغئللجميٸئڣ نـئلهږئڣسائلئئكمائ
يضًائ ٚيغبئڣعملـئ يئتخطيٰئثمناطڄئثلحض ٙكغئ صحابئثإعاقغ،ئڣك٘لڊئثمشا ثلنقلئثلعامئثمائمغئللجميٸئبمنئفيهږئ

ٚيغئئعلګئثلتخفيڀئمنئثآثاٙئئ ٚثٕئمنئخاڋئتڤفيڇئثلخٖماػئثلبلٖيغئثلخاصغئبنقلئثلنفاياػئثلحض ف ثلبيئيغئثلسلبيغئعلګئث
ٚهائعلګئصحغئثإنساڗ،ئحينئبقيـئثمعٖاػئئ ئڣتقليلئمخاط ئثلٖڣلغ،ئڣثلتقليلئمنئمعٖاػئتلڤفئثلهڤث نحا يئكافغئ

ماكن ئڣث ٚث يضًائبتڤفيڇئثمساحاػئثلخض ئثلطبيعيغئبئڣقامـئ ليهائكافغئفئاػئثمجتمٸئئئضمنئثلحٖٕڣ ثلعامغئلكيئتصلئ
ئثلحٖثئڄئثلعامغئئ جلئبنا ٚػئثلٖڣلغئمنئ خا٥ئمنئٗڣڬئثإعاقغ،ئحينئثستثم طفاڋئڣثمسنيڗئڣث ئڣث خصڤصًائثلنسا

بئ ٚث ٚقعغئثلخض ئڣتڤسيٸئثل
قلئنمڤئ ب53 يئتقٖيږئثلٖعږئللٖڣڋئثلناميغئاسيمائث ڣلغئقطٚئڣمنئخاڋئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئ ئثمساكنئئكمائقامـٕئ يئبنا ًثئ

ئڣثلفيضاناػئئ عاصيڇئ ئتسبظئث ثاٙئثلتغيڇئثمنا۔ي،ئڣثل ئثمحليغئلكيئتستطيٸئمڤثجهغئ ڣثمبانيئباستخٖثمئمڤثٕئثلبنا
ٚبهابئكمائقٖمـئثلٖڣلغئنحڤئ) ئتض ماكنئثل يئث ٚڬئلٖعږئئ332ثلناجمغئعنهائتٖميڇًثئئكبيڇثئللبنيغئثلتحتيغئ ٙياڋئقط (ئمليڤڗئ

ئثلٖڣڋئثلن هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئثمتمثلئبجعلئثمٖڗئڣثمستڤطناػئئجهٕڤ اميغئلتحقيڄئثلهٖفئثلحإڬئعشٚئمنئ
ٚيغئشاملغئللجميٸئڣئ ئمنغبئثلبش

 

نما٭ استهاڅ ڣإنتاه مستٖامغ 2تالهٖف   : كفالغ ڣجڤد 
هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئ ب54 غلظئثلغاياػئثمتعلقغئبالهٖفئثلثانيئعشٚئمنئ ئئحققـئٕڣلغئقطٚئ ثمتعلڄئبضماڗئڣجٕڤ

ٕماجهمائئ نما٭ئثستهاڅئڣإنتاهئمستٖثمغ،ئحينئقامـئبڤضٸئخطغئعملئڣطنيغئلاستهاڅئڣثإنتاهئثمستٖثميڗ،ئڣتږئ
ئثلڤطنيغئ ئثلتنميغ ئثسًڇثتيجيغ ئثلكيماڣيغئئئ22ة2-8تة2ئ ي ئللمڤثٕ ئثلسليمغ ٙع ئلتحقيڄئثإٕث ٚثمٌ ئب ئثشتملـئعلګ ڣثل

نتاهئثلنفاياػ،ئڣثلحٖئمن عئثاستخٖثم،ئڣڣضعـئثلسياساػئئئئڣتخفي٬ئ ٛيإعئڣإعإعئثلتٖڣيٚئڣكفا ثيڇثتهائعلګئثلبيئغئڣ تـ
نما٭ئئ ٜيٜئ ئبع٬ئثلٖڣڋئثلناميغئلتع يئٕعږئجهٕڤ لګئتعميڄئثلڤعيئبالتنميغئثمستٖثمغ،ئكمائساهمـئ ثلتعليميغئثلهإفغئ

ٙثساػئئهاِئقٖمتنّئم ئئخاڋثإنتاهئڣثاستهاڅئثمستٖثميڗئمنئ ٚقيڈيائئلتمڤيلئبع٬ئثلٖ يئكلئمنئفلسطيڗئڣق ڗئ به٘ثئثلش
ثڗبئئ ئڣثلسٕڤ



13 

 

ٙه3تالهٖف  ثا اػ عاجلغ للتصٖڬ لتغيڇ امناّ ڣ ٚا ج  : اتخاٗ 
ٙه،ئحينئئ ب55 ثا ثػئعاجلغئللتصٖڬئللتغيڇئثمنا۔يئڣ ٚث ج ٚتبطغئبهٖفئثتخاٗئ ڗئتحقڄئثلغاياػئثم ثستطاعـئئٕڣلغئقطٚئ

يئثلٖڣلغئعلګئثسًڇثتيجياػئمڤث ئمٸئثاسًڇثتيجيغئثلڤطنيغ،ئكمائقامـئئتعتمٖئكافغئثلبلٖياػئ ٙفئتتما٧  جهغئمخاطٚئثلكڤث
ٚثحلئثلتعليږبئ ٙثسغئبمختلڀئم ئثلٖ يئمناه ثاٙئثلتغيڇئثمنا۔يئ ٕماهئثلتٖثبيڇئثمستخٖمغئللتخفيڀئمنئ ئثلٖڣلغئب

 

ٚيغ ڣاستخٖامها علګ نحڤ مستٖام لتحقيڄ 4تالهٖف  ٙد البح ٙ ڣامڤا  التنميغ امستٖامغ : حفٴ امحيطاػ ڣالبحا
ٚيغئئ ب56 ئثلبح ٕٙ ئڣثمڤث ئثمتعلڄئبحفٴئثمحيطاػئڣثلبحاٙ ئعشٚ ٚثبٸ ئبالهٖفئثل ٚتبطغ غلظئثلغاياػئثم ئ ئقطٚ حققـئٕڣلغ

ٚيقغئئ ئبط ٙتها ئحينئقامـئبحفٴئثمناطڄئثلساحليغئڣإٕث ئنحڤئمستٖثمئلتحقيڄئثلتنميغئثمستٖثمغ، ئعلګ ڣثستخٖثمها
ئ صٖثٙ لڊئمنئخاڋئ ئٗڣ ئثلبيئيغمستٖثمغ ئثاستٖثمغ ئلنه ٙثػئثلٖثعمغ ٚث ٚيعاػئڣثلق ئثلقڤثنيڗئڣثلتش ڣبلغـئنسبغئئ،

ئثلقائمغئعلګئثلنظږئثإيكڤلڤئ ئتٖثٙئباستخٖثمئثلنه %(بئڣك٘لڊئثلتڤقيٸئڣثمصإقغئةةتيغئ)جثمناطڄئثاقتصإيغئثل
لګئثمحافظغئئ ٚيغبعلګئثاتفاقياػئڣثلبڇڣتڤكڤاػئثلبيئيغئثلٖڣليغئڣثإقليميغئثلهإفغئ ڣتڤثجڢئئئئعلګئثلنظږئثإيكڤلڤجيغئثلبح

سماڅئضمنئثمستڤياػئثمستٖثمغئئ ٙصيٖئث شٚئ ئظلئثنخفا٩ئم ي ئ ئثلسمكيغ ئثلٌڇڣع ئعلګ ئثمحافظغ ئتحٖڬئ ثلٖڣلغ
ئ%(ب9بث%(،ئڣهڤئيقلئعنئمثيلڢئعلګئثلصعيٖئثلعاميئبنحڤئ)59)ئئلګئبيڤلڤجيًائئڣثل٘ڬئڣصلئ

 

ٙع الغاباػ علګ نحڤ  : حمايغ النظږ اليكڤلڤجيغ البڇي5تالهٖف  ٜ استخٖامها علګ نحڤ مستٖام، ڣإدا ٜي ٚميمها ڣتع غ ڣت
ٙه، ڣڣقڀ فقٖاڗ التنڤٵ البيڤلڤجي  ٙاض  ڣعك٠ مسا ٙ اأ حٚ، ڣڣقڀ تٖهڤ  مستٖام، ڣمكافحغ الت

ٚتبطغئبالهٖفئثلخام٠ئعشٚ،ئحينئثنضمـئللعٖيٖئمنئثاتفاقياػئئ ب57 يئتحقيڄئبع٬ئثلغاياػئثم نجحـئٕڣلغئقطٚئ
حٚئئت99تثلتنڤٵئثلحيڤڬئكااتفاقيغئثلٖڣليغئللتنڤٵئثلحيڤڬئمن٘ئعامئئثمعنيغئبحفٴئ ،ئڣثاتفاقيغئثلٖڣليغئمكافحغئثلت

ٚث٩ئتسايت٠تئعامئ999تعامئ ٚيغئثمهٖٕعئباانق ،ئتةة2،ئڣثاتفاقيغئثلٖڣليغئثلخاصغئبتنظيږئثاتجاٙئبالكائناػئثلفط
ٚطاجنغئثلٖڣليئللسامغئثإحيائيغئعامئئ ٚتڤكڤڋئق بئكمائڣضعـئثلٖڣلغئثاسًڇثتيجيغئثلڤطنيغئثلثانيغئللتنڤٵئئثةة2ڣك٘لڊئب

يقافئفقٖثڗئثلتنڤٵئثلحيڤڬبئ25ة2-5تة2ثلحيڤڬئ) يئ ٙيٸئتسهږئ ٚثمٌئڣمشا ئثشتملـئعلګئتنفي٘ئب ئ(ئڣثل
 

جل تحقيڄ التنميغ امستٖامغ، ڣإتاحغ  تتالهٖف  حٖ من  قامغ مجتمعاػ مسامغ ا ُيهَم٤ فيها  : التشجيع علګ 
لغ ڣشاملغ للجميع علګ جميع امستڤياػ  سساػ فعالغ ڣخاضعغ للمسا لګ العٖالغ، ڣبنا م  مكانيغ ڣصڤڋ الجميع 

ئئئ ب58 هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئثمعن غلظئثلغاياػئثلخاصغئبالهٖفئثلسإٝئعشٚئمنئ ڗئتحقڄئ ثستطاعـئٕڣلغئقطٚئ
جل حٖئمنئ قامغئمجتمعاػئمسامغئائيهم٤ئفيهائ مكانيغئڣصڤڋئئئبالتشجيٸئعلګئ تحقيڄئثلتنميغئثمستٖثمغ،ئڣإتاحغئ

لغئڣشاملغئللجميٸئعلګئجميٸئثمستڤياػ،ئحينئتمكنـئئ سساػئفعالغئڣخاضعغئللمسا ئم لګئثلعٖثلغ،ئڣبنا ثلجميٸئ
شكاڋئثلعنڀئڣمائيتصلئبڢئمنئمعٖاػئثلڤفياػ،ئحينئتخلڤئٕڣلغئقطٚئمنئثلڤفياػئئ ثلٖڣلغئمنئتحقيڄئغايغئثلحٖئمنئ

ڗئتحقڄئثلغايغئثمتعلقغئئبسبظئثلنڈث منئعنٖئتجڤثلهږئلڤحٖهږبئكمائثستطاعـئثلٖڣلغئ ئثلجميٸئبا ٵ،ئفضًائعنئشعٙڤ
ئڣثلٖثخليئڣضماڗئتك لغئعٖٕئئابسيإعئثلقانڤڗئعلګئثلصعيٖينئثلڤطن لګئثلعٖثلغ،ئعاڣعئعنئض ئف٥ٚئڣصڤڋئثلجميٸئ ف

حيغئللسلطاػئثمختصغ،ئكمائثست بلغڤثئعنئڣقڤعهږئ خا٥ئثل٘ڬئ ٚشڤعئئث ڗئتحٖئمنئثلفسإئڣثل طاعـئثلٖڣلغئ
يئتبڤئ ٙكاػئثلفسإئلعامئئلحٖئكبيڇ،ئڣهڤئمائتجسٖئ شٚئمٖ يئم ٚتبغئمتقٖمغئ ٚتبغئ)ثتة2قطٚئم ػئبام ٗئجا (ئ29،ئ

ٙمئلقانڤڗئمنٸئئ ٚڣعغئمنئخاڋئثلتطبيڄئثلصا مڤثڋئغيڇئثمش ڗئتحٖئمنئعملياػئتٖفڄئث عاميًابئكمائثستطاعـئثلٖڣلغئ
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مڤثڋئئ يئقطٚئ)مڤثطنيڗئڣمقيميڗ(،ئئغسلئث ٙهاب،ئڣعملـئثلٖڣلغئعلګئئتڤفيڇئثلهڤيغئثلقانڤنيغئلجميٸئثلسكاڗئ ڣتمڤيلئثإ
جيلئڣإتڢب ئفائيڤجٖئطفلئٕڣڗئسنئثلخامسغئمنئثلعمٚئلږئيتږئت

 

جل التنميغ ثتالهٖف  ٜ ڣسائل تنفي٘ الشٚاكغ العاميغ ڣتنشيطها من  ٜي  امستٖامغ  : تع
غلظئثلغ ب59 ٜيٜئڣسائلئئحققـئٕڣلغئقطٚئ ئبتع هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئثمعن ٚتبطغئبالهٖفئثلسابٸئعشٚئمنئ اياػئثم

ٕٙئماليغئللٖڣڋئثلناميغئاسيمائئ يئتڤفيڇئمڤث جلئثلتنميغئثمستٖثمغ،ئحينئتجسٖئ ٚثكغئثلعاميغئمنئ تنفي٘ئڣتنشيٰئثلش
لګ ئڣصلـئ ٚيڄئثلتحڤياػئثماليغئللعمالغئثلڤثفٖع،ئڣثل %(ئمنئثلناتٌئثمحليئثإجماليئلٖڣلغئئ52بث)ئئثلفقيڇعئمنهائعنئط

ٙجيغ،ئكمائتبنـئثلٖڣلغئنظامًائئ8تة2قطٚئلعامئئ ئتعانيئمنئثمٖيڤنيغئثلخا يئتقٖيږئثلٖعږئللٖڣڋئثلناميغئثل ،ئكمائساهمـئ
كٌڇئمنئ) يئثلٖڣڋئثلناميغئمنئخاڋئتڤقيعهائعلګئ ٙثػ،ئڣئة5لتشجيٸئثاستثماٙئ ك٘لڊئئ(ئثتفاقيغئثنائيغئلتشجيٸئثاستثما

ٙيٸئئ يئتنفي٘ئخططهائثإنمائيغئمنئخاڋئقيامهائبتمڤيلئثلعٖيٖئمنئثمشا ساعٖػئٕڣلغئقطٚئللعٖيٖئمنئثلٖڣڋئثلناميغئ
ٜيٜئثتساځئثلسياساػئمنئئ ٚتبطغئبتع هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغ،ئكمائحققـئثلٖڣلغئثلغايغئثم ڣثلبڇثمٌئثلتنمڤيغئلتحقيڄئ

يئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئ)ئجلئتحقيڄئثلتنميغئثمستٖثمغئڣهڤئمائتجلګ ئ ئثشتملـئئتتة2ئ-ئتتة2بكلئڣضٍڤ (ئثل
يغئقطٚئثلڤطنيغئ4تعلګئ) ڣلڤياػئثلتنمڤيغئبٚ ٙبٰئث ٜػئعلګئ ٙك يئثسًڇثتيجيغئئة3ة2(ئثسًڇثتيجيغئقطاعيغئ ،ئڣك٘لڊئ

يئثلتنميغئثمستٖثمغئقامـئثل22ٖة2-8تة2ثلتنميغئثلڤطنيغئثلثانيغئ) ٚٛئ ٙيٚئڣطنيغئئ(بئڣلقياٝئثلتقٖمئثمح صٖثٙئتقا ڣلغئب
ٚثػئثلتنميغئثمستٖثمغئمن٘ئثلعامئئ ش ئحڤڋئثلتقٖمئئئئتةة2حڤڋئم ٚث٩ئثلطڤعيئثلڤطن ٙيٚئثاستع عٖثٕئتقا يضائب ڣتقڤمئ

يئفعالياػئثمنتٖ ٙڅئبانتظامئ هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغ،ئڣتشا يئ ئ ٛٚ ٚفيٸئثمستڤڥئئڥئثمح ئثل بغ٩ٚئع٩ٚئئئ؛ثلسياس 
يئتنفي٘ئڣتحقي ئثلٖڣلغئ هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئجهٕڤ عٖثٕئقاعٖعئبياناػئجٖيٖعئتتڤثفڄئمٸئئئة3ة2ڄئ ،ئكمائقامـئب

هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئ ٚثػئ ش ئبة3ة2غاياػئڣم
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 الجٜ الثاني: 
ٜ ڣحمايغ حقڤځ النساڗ    ٜي ٙاػ في مجاڋ تع  التطڤ

 ٚ ٚي ڬ  من٘ تقٖيږ التق  اأڣڋ للٖڣلغ الٖٙڣ
ٚيعيغ: ڣًا:   ٙاػ التش  التطڤ

ٚئڣثصلـئ ب60 ٜيٜئحمايغئحقڤځئثإئٕڣلغئقط ٚيعاتهائثمتعلقغئبتع ٚثجعغئڣتطڤيٚئتش ڣئثستصٖثٙئئم نساڗئمنئخاڋئتعٖيلئ
يئعامئ ڣڋئ ڬئث ٚهائثلٖٙڣ ٚي ٚيعاػئجٖيٖع،ئڣمن٘ئتقٖيږئتق ٚيعاػئمنها:ئثتة2تش ئ،ئتږئثستصٖثٙئثلعٖيٖئمنئثلتش

ٙقږئ) • حكامئئة2ة2(ئلسنغئ5قانڤڗئ ٙقږئ)ئئبتعٖيلئبع٬ئ ئلسنغئ5تقانڤڗئ ڗئمكافحغئثاتجاٙئئئتتة2( بش
 ببالبشٚ

ٙقږئ)قا • يئثلنشا٭ئثاقتصإڬئ9تة2(ئلسنغئتنڤڗئ ٚڬئ  بئبتنظيږئثستثماٙئٙٝئثماڋئغيڇئثلقط

ٙقږئ • ڗئ9تة2لسنغئئ(ئة2)قانڤڗئ ٙهابئبش مڤثڋئڣتمڤيلئثإ  بئمكافحغئغسلئث

ٙقږئ) • ئصنٖڣځئٕعږئئ8تة2(ئلسنغئثتقانڤڗئ نشا ڗئ ميڗئثلعمالغئثلڤثفٖعبئبش ئڣت

ٙقږئ) • ٙقږئ)ئثبتعٖيلئثمإعئ)ئ8تة2(ئلسنغئ3تقانڤڗئ ٚڣهئئئ5تة2(ئلسنغئت2(ئمنئثلقانڤڗئ بتنظيږئٕخڤڋئڣخ
ٚڣهبئ ٗڣنيغئثلخ ئم لغا ئثلڤثفٖينئڣإقامتهږ،ئمتضمنًائ

ٙقږئ) • بئئ8تة2(ئلسنغئتتقانڤڗئ ئثلسياس  ئبتنظيږئثللجڤ

ٙقږئ) • ڗئثاقامغئثلٖثئمئ8تة2(ئلسنغئةتقانڤڗئ ئغبئبش

ٙقږئ) • ٙقږئ)ئ8تة2(ئلسنغئ2قانڤڗئ حكامئثلقانڤڗئ ڗئحمايغئثمجتمٸبئئ2ةة2(ئلسنغئثتبتعٖيلئبع٬ئ ئبش

ٙقږئ) • ئ ٙث ٚثٙئمجل٠ئثلٛڤ ثػئئئ8تة2(ئلسنغئتق ٚث ٛعاػئثلعماليغئڣثلقڤثعٖئڣثإج بتشكيلئلجاڗئف٬ئثمنا
تهابئ ٙثتهائڣتحٖيٖئمكاف ٚث ليغئتنفي٘ئق مامهائڣ ئثلڤثجظئثتباعهائ

ٙقږئ) • ٛڋبئئثتة2لسنغئ(ئ5تقانڤڗئ يئثمنا ڗئثمستخٖميڗئ ئبش

ٙقږئ) • ٙقږئ)ئثتة2(ئلسنغئ3تقانڤڗئ حكامئقانڤڗئثلعملئثلصإٙئبالقانڤڗئ ئ4ةة2(ئلسنغئ4تبتعٖيلئبع٬ئ
ٙقږئ) ٙيغبئئة99ت(ئلسنغئ3تڣقانڤڗئ ٚثفعاػئثمٖنيغئڣثلتجا صٖثٙئقانڤڗئثم ئب

ٙقږئ) • حكامئقانڤڗئثلعقڤباػئثلصإئئثتة2(ئلسنغئئ4قانڤڗئ ٙقږئ)بتعٖيلئبع٬ئ ئب4ةة2(ئلسنغئئتتٙئبالقانڤڗئ

ٙقږئ) • ٚسڤمئبقانڤڗئ ٙقږئ)ئثتة2(ئلسنغئتتم حكامئثلقانڤڗئ ڗئمكافحغئئئ4ةة2(ئلسنغئ3بتعٖيلئبع٬ئ بش
ٙهاببئ ئثا

ٚثٙئ • ٙقږئ)ئق ڥب4ڣثل٘ڬئبمڤجبڢئتږئتعييڗئ)ئثتة2(ئلسنغئ22ميڇڬئ يئمجل٠ئثلشٙڤ ئ(ئسيٖثػئ

ٙقږئ) • ئ ٙث ٚثٙئمجل٠ئثلٛڤ ئثللجنغئئثتة2(ئلسنغئة4ق نشا ٙثػبئب ئثلڤطنيغئمكافحغئثمخٖ

ٙقږئ) • ئ ٙث ٚثٙئمجل٠ئثلٛڤ ئثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثاتجاٙئبالبشٚبئئثتة2(ئلسنغئ5تق نشا ڗئ ئبش

ٙقږئ) • حغئثلنفسيغبئئتتة2(ئلسنغئتتقانڤڗئ ڗئثل ئبش

ٙقږئ) • ٚيغئثمٖنيغبئتتة2(ئلسنغئ5تقانڤڗئ ٕٙئثلبش صٖثٙئقانڤڗئثمڤث ئب



16 

 

ئ) • ٙقږ ئ ئ4تقانڤڗ ئلسنغ ئ)ئتتة2( ٙقږ ئ ئثلقانڤڗ حكام ئ ئبع٬ ئ24بتعٖيل ئلسنغ ئثلتقاعٖئئئ2ةة2( ڗ بش
ئڣثمعاشاػبئ

ٚثٙئ • ٙقږئ)ئق منئثمعلڤماػبئتتة2(ئلسنغئ9تميڇڬئ ئثللجنغئثلڤطنيغئ نشا ئب

ٙقږئ) • ميڇڬئ ٚثٙئ ڣليغبئئتتة2(ئلسنغئ2تق حيغئث ٚعايغئثل سسغئثل ئبتنظيږئم

ٙقږئ) • ٚڣهئثلڤثفٖينئڣئئ5تة2(ئلسنغئت2قانڤڗئ ئإقامتهږبئبتنظيږئٕخڤڋئڣخ

ٙقږئ) • ٚيغبئ5تة2(ئلسنغئ5تقانڤڗئ ئثلبش عضا ٙثعغئث ڗئتنظيږئنقلئٛڣ ئبش

ٙقږئ) • ٙقږئ)ئئ5تة2(ئلسنغئئ3تقانڤڗئ حكامئثلقانڤڗئ ٜڣثهئمنئئئئ989ت(ئلسنغئئت2بتعٖيلئبع٬ئ ڗئتنظيږئثل بش
جانظب ئث

ئ
ٚبيئل ب61 ڣڋئللجنغئثميثاځئثلع ڬئث ٚيٚئثلٖڣلغئثلٖٙڣ ئثتفاقياػئهي:ئ ثلٖڣلغئلعٖعحقڤځئثإنساڗ،ئثنضمـئئڣمن٘ئتقٖيږئتق

خا٥ئثمكفڤفيڗئئ • ٙعئلفائٖعئثا لګئثمصنفاػئثمنشڤ ٚثك٤ئلتيسيڇئثلنفاٗئ ڣڬئمعاهٖعئم ڣٗئ يئثلبصٚئ ڣئمعا
ٙئئ عئثمطبڤعاػئبتا ٚث يئق ٚڥئ خ ئب8تة2سبتمبڇئئثتعاقاػئ

ئث • نشا ٙئئثتفاقيغئ ئب8تة2سبتمبڇئثتكإيميغئثلٖڣليغئمكافحغئثلفسإئبصفتهائمنظمغئٕڣليغئبتا

ٙقږئ) • ٚسڤمئ ئب8تة2(ئلسنغئة4ثلعهٖئثلٖڣليئثلخا٥ئبالحقڤځئثمٖنيغئڣثلسياسيغئبمڤجظئثم

ٙقږئ) • ٚسڤمئ ئب8تة2(ئلسنغئئت4ثلعهٖئثلٖڣليئثلخا٥ئبالحقڤځئثاقتصإيغئڣثاجتماعيغئڣثلثقافيغئبمڤجظئثم

ٙهابئلعامئ • ٙقږئ)ئ999تثاتفاقيغئثلٖڣليغئلقمٸئڣتمڤيلئثإ ٚسڤمئ ئب8تة2لسنغئ(ئة2بمڤجظئثم

ٙهابيغئبالقنابلئلعامئ • ٙقږئ)ئث99تثاتفاقيغئثلٖڣليغئلقمٸئثلهجماػئثإ ٚسڤمئ ئب8تة2(ئلسنغئت2بمڤجظئثم

ئتقٖمئخٖماػئثلنقلئثلجڤڬئئ • ٙثػئثل يئثمطا ٚڣٵئ حٖثفئثلعنڀئغيڇئثمش ثلبڇڣتڤكڤڋئثلخا٥ئبمنٸئڣقڤٵئ
ٙقږئ) ٚسڤمئ ئبثتة2(ئلسنغئ3تثلٖڣليئبمڤجظئثم

ئ
ٙاػ اثانيًا:  سسيغ:التطڤ  م

خا٥ئٗڣڬئثإعاقغئ- ب62 ڣڗئثمٚعئڣثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث ئلجنغئڣطنيغئمعنيغئبش ئڣثل،ئئ9تة2يئشهٚئمايڤئئنشا
خا٥ئٗڣڬئثإعاقغ،ئئ ٚيعاػئثمتعلقغئبامٚعئڣثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث ٙثسغئثلتش ڣضاٵئحقڤځئثمٚع،ئٕڣ ٚصٖئ تخت٨ئب

ٚفاًئڣثقًڇثٍئتعٖيلهائلتتڤثفڄئمٸئئ صبحـئثلٖڣلغئط ئ ئفيهابئثاتفاقياػئثلٖڣليغئثل
يئشهٚئيڤنيڤئئ- ب63 ئثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثاتجاٙئبالبشٚئ لضماڗئتنفي٘ئقانڤڗئثإتجاٙئبالبشٚئڣتنسيڄئئئثتة2نشا

ئبيڗئثلجهاػئثمعنيغئبمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئڣنشٚئثلڤعيئبالڤسائلئثمتعلقغئبمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئڣت بإڋئئثلجهٕڤ
ئڣقٖئثعتمٖػئثللجنغئثلڤطنيغئئ ئبالبشٚ، ٚبيغئڣثلٖڣليغئثمعنيغئبمكافحغئثإتجاٙ ثمعلڤماػئڣثلخبڇثػئمٸئثمنظماػئثلع

ًٙثئللجنغئڣللجهاػئئ22ة2-ثتة2مكافحغئثإتجاٙئبالبشٚ،ئثلخطغئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئئ ستڤ ،ئلتكڤڗئنبڇثسًائٕڣ
شئ ٙصٖئڣمكافحغئكافغئ  كاڋئثإتجاٙئبالبشٚبئثمعنيغئنحڤئمنٸئڣ

ئ

 



17 

 

ٙاػ علګ مستڤڥ السياساػ ڣااستڇاتيجياػ  :ڣالخطط الڤطنيغ ثالثًا: التطڤ
ئ ب64 ئثإنساڗ، ئلحقڤځ ٚبي ئثلع ئثميثاځ ئللجنغ ئللٖڣلغ ڣڋ ئث ڬ ئثلٖٙڣ ٚيٚ ئثلتق ئتقٖيږ ئثلسياساػئئمن٘ ئڣضٸ ڣثصلـئثلٖڣلغ

يغئقطٚئثلڤطنيغئ ٙكائٜئٙ لګئتحقيڄئ ئتهٖفئ ئڣتحڤيلئكلئمنئئمنئئة3ة2ڣثاسًڇثتيجياػئثل ٙيۑي، ئتٖ خاڋئثتباٵئنه
ئ) ئثلثانيغ ئثلتنميغئثلڤطنيغ طاځئثسًڇثتيجيغ ئڣقٖئتږئ ب ئملمٝڤ ئڣثقٸ لګ ئ يغ ئثلٚ لګئئ22ة2-8تة2هٖثفئه٘ه ئ ضافغ ئ )

ٚڥئعلګئثلنحڤئثلتالي: خ ئثلسياساػئڣثاسًڇثتيجياػئثلقطاعيغئث

ٙٝڣ امتتة2-تتة2استڇاتيجيغ التنميغ الڤطنيغ  اأڣلګ )  ➢  ستفادع (: الٖ
ئ) ب65 ڣلګ ئث ئثلڤطنيغ ئثلتنميغ ئثسًڇثتيجيغ ٚكـ ئثلتخطيٰئئتتة2-تتة2ت هميغ ئڣ ئثقافغ س٠ ئ ئڣضٸ ئعبڇ يجابيا ئ ًٚث ث ئ )

يغئقطٚئثلڤطنيغئ جږئمٸئٙ ،ئڣتشجيٸئثلًڇكيڈئثلقطاعيئڣثمشًڇڅئبيڗئثلقطاعاػئعلګئئة3ة2ثاسًڇثتيۑيئثمتكاملئثمن
ٙيٸئڣثلتخطيٰئعلګئئثلقضايائثمتٖثخلغ،ئڣمڤثصلغئثلحڤثٙئڣثلتڤثصلئمٸئ ٙعئثلبڇثمٌئڣثمشا ٚئيسيغ،ئڣإٕث ٚثفئثمعنيغئثل ط ث

يئمختلڀئثلقطاعاػئئ ٙثػئثلتنفي٘ئ لګئثلكثيڇئمنئمبإ يضائ بئڣقإئٗلڊئ ٕث ٙصٖئث ٙعئئبالنتائٌ،ئڣ سسغ،ئڣثإٕث مستڤڥئثم
هٖثفئثلتنميغئثمحٖٕعئثمتفڄئعليهابئفقٖئخلقـئثقا يئتحقيڄئ ٛخمًائ ٚػئتقٖمًائڣ ظه ئ فغئمشًڇكغئلتخطيٰئثلتنميغئئثل

ٚتبطغئبهائ هٖثفئثمحٖٕعئثم ٙثػئثلحكڤمغئتقڤمئعلګئتحقيڄئنتائٌئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئڣث ٕث بئكمائئ7تبنتهائجميٸئ
ڗئثلتخطيٰئيتطلظئثلتفكيڇئئثلجماعيئڣثمبتكٚئثلبعيٖئعنئثلقڤثلظئثلجامٖع،ئڣثلتنسيڄئئ ٚعئ لګئثستيعابئفك نهائقإػئ

بئكمائئعلګئ ٜيغئڣتلڊئثمقٖمغئللخٖماػئللجمهٙڤ ٚك مستڤڥئثلقطاٵئككلئڣبيڗئثلقطاعاػ،ئڣثلتنسيڄئفيمائبيڗئثلجهاػئثم
ٙيٸئڣتنفي٘هائئ ٙعئثمشا ٕث يئ ٚيغئڣثلخبڇثػئثلفنيغئ ٕٙئثلبش ٙثػئثمڤث ئقٖ يئبنا ڣلڤئبمستڤًڥئغيڇئكافئمقتضياػئئئئ-نهائساهمـئ

ئ ئمستڤڥ ئمن ئثاسًڇثتيجيغ ٛثٕػ ئ ئڣقٖ ئثلبڇثمٌئئثلتنميغب ئمستڤڥ ئعلګ ئڣثلتقييږ ئڣثمتابعغ ٚصٖ ئثل ئعمليغ هميغ ئب ثلڤعي
يئثمستقبل،ئكمائئ ئعليهائ ڗئتبن ٚػئثاسًڇثتيجيغئمنصغئتخطيطيغئثابتغئتستطيٸئثلٖڣلغئ ٙيٸئڣثلسياساػبئڣقٖئڣّف ڣثمشا

هٖثفئثلتنميغئثلڤطنيغ ئثلجماعيغئنحڤئتحقيڄئ ًٙثئلتنظيږئڣتكاملئثلجهٕڤ طا ٚػئ نهائڣّف يغئقطٚئئئتميڈػئب ثمتڤثفقغئمٸئٙ
سسـئلبنيغئتحتيغئتخطيطيغئئ ئثلتنمڤيغبئڣ يئثلجهٕڤ ٙكغئثلجهاػئثمعنيغئثلحكڤميغئڣغيڇئثلحكڤميغئ ثلڤطنيغبئڣعّٜٛػئمشا
مږئئ ڣليغئمثلئثلبنڊئثلٖڣلي،ئڣمنظمغئث سساػٕئ ئثلتعاڣڗئمٸئم عمـئجهٕڤ بئٕڣ س٦  مشًڇكغئئعلګئثمستڤڥئثلقطاعيئڣثم

 ثمتحٖعبئ

 ( 22ة2-8تة2تنميغ الڤطنيغ الثانيغ ) استڇاتيجيغ ال ➢
ئڣثجهتهائثسًڇثتيجيغئثلتنميغئئ22ة2-8تة2عملـئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئثلثانيغئ) ب66 كٌڇئثلتحٖياػئثل (ئعلګئمعالجغئ

ئ) ڣلګ ئث ئثلتنميغئئتتة2-تتة2ثلڤطنيغ جنٖع ئ ئثلثانيغ، ئثلڤطنيغ ئثاسًڇثتيجيغ ئحٖٕػ ئڣثسعغ ٙكغ ئمشا ئعمليغ ئفعبڇ (ب
ئ ئنهايغئعام ئح ئللسنڤثػئثمقبلغ ڣلڤيغ ئڣإعإعئئ22ة2ثلڤطنيغئٗثػئث ئثلڤطنيغ هٖثفئثلتنميغ ئ ئعلګ كيٖ لڊئبالت ئٗڣ ،

ثػئئ ٚث ڣلڤياػبئكمائحٖٕػئمنئجٖيٖئثإج مامئثلتغييڇئ)قٖيمهائڣجٖيٖها(ئڣإعإعئتقييږئث تقييمها،ئڣتحٖيٖئثلعقباػئ
ئثمستفإعئڣإلګئم ٙٝڣ ڣلڤياػئڣثلٖ لګئث ئ ئثماليغئڣغيڇئئثستنإًث ٕٙ يئحشٖئثمڤث ئ يضًا ائيمكنئتحقيقڢئڣثقعيًابئڣساعٖػئ

ڣلڤياػئثلتنميغئثلڤطنيغبئ ٛيعهائتبعًائ ئثماليغئڣتڤ
ٛػئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئثلثانيغئ) ب67 (ئثلتكاملئڣثلتاحږئعبڇئتڤفيڇهائمنصغئلتڤجيڢئثلتخطيٰئئ22ة2-8تة2كمائعٜ

سسغئمنئئ ٚثكاػئمٸئثلقطاٵئثلخا٥ئئثلتفصيليئعلګئمستڤڥئثلقطاٵئڣثم ٛػئثلش هٖثفئثلتنميغئثلڤطنيغ،ئڣعٜ جلئبلڤٹئ
ئلعملياػئئ ئمنئخاڋئٕعمهائللمض  ٕث ٚڥبئكمائٕعمـئثاسًڇثتيجيغئخطڤثػئتحسيڗئثلحڤكمغئڣث خ ٚثفئثمعنيغئث ط ڣث

ٕث ٙثػئڣتحسيڗئ ئثلقٖ ،ئڣبنا ٙيٸئثلتحٖينئڣثلتطڤيٚئثلحكڤمي،ئڣتحسيڗئثاتساځئثلتنظيم ٚثمٌئڣمشا ئثلقطاٵئثلعامبئڣب
ڗئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئثلثانيغئ) يئئ22ة2-8تة2ڣباختصاٙئف (ئتستجيظئللتحٖياػئثلڤطنيغئڣثإقليميغئڣثلعاميغئ

 
ٙبعيڗئمجل٠ئئخاڋيئخطابڢئئقطٚ ٕڣلغ ميڇٕعائئ7 ئثانعقإئثلخام٠ئڣث يئثفتتاٍئٕٙڣ ئئلګئتتة2نڤفمبڇئئتةثلشڤٙڥئ تئثقافغئثلتخطيٰئڣثلعملئڣثإنجاٛتئكمتطلظئغٝٚ

ئحيڤڬئلنجاٍئثاسًڇثتيجياػئڣثلخطٰب
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يئٕڣلغئ منئڣثلسلږئڣثاستٖثمغئلجميٸئثمڤثطنيڗئڣثلسكاڗئثل٘ينئيعيشڤڗئ ٚفاهئمٸئتڤفٚئث ٚثٙئثل مسعګئلضماڗئثستم
ئ:ئعلګئثلنحڤئثلتاليئئقطاعيغثلسًڇثتيجياػئئثائئئمن(ئعٖٕئئ22ة2-8تة2ميغئثلڤطنيغئثلثانيغئ)ثسًڇثتيجيغئثلتنئئئتبنـڣقٖئئقطٚبئئ

 (:22ة2-8تة2استڇاتيجيغ التنڤيع ااقتصادڬ ڣنمڤ القطاٵ الخا٥ )  -          

بئ ثاقتصإئي ڣمساهمغئ ٕيناميكيغئ كٌڇ خا٥ئ ڣقطاٵ ڣتنڤيعا، ڣإنتاجيغئ تنافسيغ كٌڇ لګئثقتصإتهٖفئ ب68  ثلڤطن

ٙد الطبيعيغ ڣالبنيغ التحتيغ ااقتصاديغ )   -          (:22ة2-8تة2استڇاتيجيغ استٖامغ البيئغ ڣامڤا

ٙع ب69 عئثلعاليغئڣثلقٖ ئڣتتسږئبااستٖثمغئڣثلجٕڤ علګئمڤثكبغئئئتهٖفئثلګئتطڤيٚئبنيغئتحتيغئٕثعمغئلاقتصإئثلڤطن

 نظږئثلتكنڤلڤجيائثل٘كيغبئحٖف

ٚڬ )  -         (:22ة2 - 8تة2استڇاتيجيغ قطاٵ الحمايغ ااجتماعيغ ڣالتماسڊ اأس

ٚڬئئ) ب70 س (ئثافئئنتائٌئتنمڤيغئئ22ة2-8تة2تحٖٕئثاسًڇثتيجيغئثلقطاعيغئئثلثانيغئئللحمايغئثاجتماعيغئڣثلتماسڊئث

ٚڣعئة2يتږئتحقيقهائمنئخاڋئ ٚنامجاًئئاًئمش لګ:ئئئڣب ئتهٖفئ

ٚيعاػئثلحمايغئ • ئتطڤيٚئنظږئڣتش يئحٖٕڣ ٚيعاػئبنهايغئعامئئةتثاجتماعيغئ ئب22ة2تش

ٙعئعليڢئبنسبغئ • يئسنئثلعملئڣثلقإ ئ ٚثئِئثلضعيفغئثل هيلئثلڤظيفيئڣثاجتماعيئللش ٜيٜئف٥ٚئثلت %ئمنئئة4تع

ٚثئِئثلضعيفغئخاڋئثلفًڇعئ ئبئ22ة2-8تة2جماليئثلش

لګئ • ٚثكٜئثلتنميغئثاجتماعيغئ ئبئ22ة2بحلڤڋئسنغئئ3ٛيإعئعٖٕئم

ٙيظ )   -           (:22ة2-8تة2استڇاتيجيغ التعليږ ڣالتٖ

لګئتحقيڄ ب71 ئثمڤثطنيڗئبمائيفيئبحاجاتهږئئ تهٖفئ ٜٕڣ نظمغئثلتعليميغئثلعاميغئڣي لګئمستڤڥئث ګئ ئيٚ نظامئتعليم

ٙيظئتستجيظئلحاجاػئسڤځئثلعملئثلحاليغئئ ٚثمٌئتٖ ئتعليږئڣب ٚڬئمنئخاڋئتڤفيڇئئمناه ڣحاجاػئثمجتمٸئثلقط

ئ ٙثػئكل ئطمڤحاػئڣقٖ ئتتناسظئمٸ ع ئثلجٕڤ ئعاليغ ٙيبيغ ئڣتٖ ئڣف٥ٚئتعليميغ ئتعليږئئڣثمستقبليغ، ٚثمٌ ئڣب ،ٕٚ ف

طفاڋئئ مستمٚئمٖڥئثلحياعئمتاحغئللجميٸبئكمائتهٖفئلڤضٸئئشبكغئڣطنيغئللتعليږئثلنظاميئڣغيڇئثلنظاميئتجهٜئث

ٚيڄ:ئئ لڊئعنئط ئمجتمعهږئڣتقٖمڢئٗڣ يئبنا ٛمغئڣثلٖثفعيغئثلعاليغئللمساهمغئ ٙثػئثلا ٚييڗئبامها ڣثلشبابئثلقط

ٚڬئ ٚسئئقيږئڣتقاليٖئثمجتمٸئثلقط ٚڬئئڣثحًڇثمت ٚبيئڣثلقط يئثلع ئئثلقيږئثإساميغئڣثلًڇثفئثلثقا ،ئڣتشجيٸئثلن٤

ئمنئئ ئڣثسعغ ئمجمڤعغ ي ئ ٙكغ ئڣثمشا ئڣثمڤثطنغ، ئثانتما ٍٙڣ ئ ئڣغٝٚ ٙثػ، ئثلقٖ ئڣتنميغ ئڣثابتكاٙ ئثإبٖثٵ علګ

ئتٖثٙئئ ئڣمستقلغ ٙع سساػئتعليميغئمتطڤ ئتڤفيڇئم لګ ئ ئثاسًڇثتيجيغ ئتسعګ ئكما ٚياضيغب ثلنشاطاػئثلثقافيغئڣثل

ئيقڤمئئبك لغ،ئڣنظامئفعاڋئلتمڤيلئثلبحنئثلعلم ٜيغئڣتخضٸئلنظامئثمسا ٚك ٙشإثػئم عئڣبشكلئٗثتيئڣڣفڄئ فا

ٚثكٜئثلبحڤفئثلعاميغئئ ٚثكغئبيڗئثلقطاعيڗئثلعامئڣثلخا٥ئبالتعاڣڗئمٸئثلهيئاػئثلٖڣليغئثمختصغئڣم ئثلش علګئمبٖ

يئڣثئ يئمجااػئثلنشا٭ئثلثقا ئ ئفاعلئٕڣليًا ٚمڤقغ،ئڣإيجإئٕٙڣ ئڣشملـئثاسًڇثتيجيغئئثم ب ئڣثلبحنئثلعلم ٚڬ لفك

ٚڣعًئئئ25ائڣضعـئلهائائقطاعيًئهٖفًئئئ28نتائٌئڣسيطغئتخٖمهائخم٠ئ  ائلتحقيقهابئئمش

 

 

ئ



19 

 

ئئ( 8تة2-22ة2استڇاتيجيغ قطاٵ سڤځ العمل )  -         

يئثلتنميـغئ ب72 ٙكغئ لګئتحقيڄئسـڤځئعمـلئتنافسـيئيمكـنئجميـٸئسـكاڗئقطـٚئمـنئثمشـا ٜٕهـٚئئتهٖفئ ئمجتمـٸئم ڣبنـا

يئ ٙكغئفّعالـغئللعامليڗئ جياڋئثلقإمـغئمـنئخـاڋئمشـا ڣتلبيـغئثحتياجـاػئثلجيلئثلحاليئٕڣڗئثمساٝئباحتياجـاػئث

ئمعلڤمـاػئحٖيـنئئ ئڣنظـام ٙع، ئثمها ئعاليـغ ئعمالـغ ئڣثسـتقطابئڣثسـتبقا ٚتفعـغ ئم نتاجيـغ ئ ئڣتحقيڄ ئثلعمـل سـڤځ

ٙيـظبئئڣشـفافئيڤفـٚئثلبيانـاػئعـن ئجانبـيئثلعـ٩ٚئڣثلطلـظئللتڤظيـڀئڣثلتٖ

حغ )  -          ئ8ئ( 8تة2-22ة2ااستڇاتيجيغ الڤطنيغ لل

ئجٖيٖئمڤثجهئتهٖفئئ ب73 يئقطٚئئغلګئڣضٸئنه حيغئ يئثلتفكيڇئنحڤئثلًڇكيڈئئئئڣثل٘ڬئيعك٠ئتحڤاًئئئ،ثلتحٖياػئثل شامًائ

ئ حغئڣثلڤقايغئمنئث ٜيٜئثل ئڣتحسيڗئڣتع ٚعايغئثمتكاملغئ ٙعايغئصحيغئئمعلګئصحغئثلسكاڗئڣثل ئڣتقٖيږئ ٚث٩،

ٙعايغئصحيغئشاملئعاميئئ يغئڣضٸئخطغئثلسياځئثاسًڇثتيۑيئلنظامئ فضلئللجميٸ،ئڣتشملئثلٚ فضلئڣقيمغئ

ٚڬئڣتلبيغئثحتياجاػئئئڥئثمستڤئ ئللمجتمٸئثلقط ٚعايغئئثلجيلئثلحاليئڣث جياڋئثلقإمغ،ئڣڣضٸئخطغئنظامئمتكاملئلل

ٙعئثلتكاليڀئڣبحڤفئ حيغئثلڤقائيغ،ئمتبعغئسياسيغئصحيغئڣطنيغ،ئڣخٖمغئفعالغئميسڤ ٚعايغئثل حيغئڣثل ثل

يئجميٸئثلسياساػ حغئ ع،ئڣك٘لڊئٕمٌئثل هٖثفئثاسًڇثتيجيغئجميٸئثلفئاػئثلسكانيغئئبئتشملئعاليغئثلجٕڤ

ئڣثلجنيڗئڣجميٸئفئاػئئبالٖڣلغئمنئ ئثمٚع ئڣك٘لڊئصحغ ئثلشيخڤخغ، ئعمٚ لګ ئ ٚثهقيڗ( طفاڋئڣم ئثلطفلئ) عمٚ

ئ صحابئث حغئثلنفسيغئڣ ٚث٩ئئثلعامليڗئبالٖڣلغئڣثل م ڣڬئثاحتياجاػئثلخاصغئڣ ٜمنغئڣثمتعٖٕعئٗڣ ٚث٩ئثم م

 . ثلشيخڤخغئ

ئ(:ئ22ة2-8تة2استڇاتيجيغ اأمن ڣالسامغ العامغ )  -          

ئ ب74 ئڣثاقتصإڬئللٖڣڋئيشكل ئڣثلسياس  ئثاجتماعي ٚثٙ ئعڤثملئثاستق حٖ ئثلعامغئ ئثلسامغ منئڣثلحفاٱئعلګ ث

ٚفاهئثاجتماعيبئشملـ ٕٛهاٙئثاقتصإڬئڣثل ئئ3ئثاسًڇثتيجيغئئڣثمجتمعاػ،ئفهڤئئيشكلئمتطلبًائمسبقائلتحقيڄئثا

ٙيٸئلتحقيقهابئئئئ9هٖثفئقطاعيغئمحٖٕعئ،ئڣضعـئلهائئ9نتائٌئڣسيطغ،ئڣ ئمشا

 (22ة2-8تة2 )   استڇاتيجيغ قطاٵ التعاڣڗ الٖڣلي  -          

ئ ب75 يئماٝٙ طاقهائ ٚئاسغئئ8تة2تږئ ئلقطاٵئثلتعاڣڗئثلٖڣليب ٚيڄئثلڤطن ٙجيغئثلف ٙعئثلخا ٛث إعٖثٕئڣتنفي٘ئڣمتابعغئئئ؛ڣ

ب  ثسًڇثتيجيغئقطاٵئثلتعاڣڗئثلٖڣليئبالتعاڣڗئمٸئجهاٛئثلتخطيٰئڣثإحصا

ئ

ئئ( 22ة2-ثتة2استڇاتيجيغ اللجنغ الڤطنيغ لحقڤځ النساڗ )  ➢

سساػئثلحكڤميغئڣغيڇئثلحكڤميغئئ ب76 ئمٸئثم ٚيعاػئٗثػئثلعاقغئبحقڤځئثإنساڗئڣتنسيڄئثلجهٕڤ لګئتطڤيٚئثلتش تهٖفئ

لياػئڣتٖثبيڇئحمايغئحقڤځئثإنساڗئڣمڤثصلغئنشٚئثقافغئحقڤځئثإنساڗئئڣثإقليميغئڣث ٜيٜئ جلئتطڤيٚئڣتع لٖڣليغئمنئ

ئثلتعليميغ ئثمناه ي ئڣ ٚڬ ئثلقط ئثمجتمٸ عئئ،ي ئثلكفا ٙفٸ ئڣ ئلانتهاكاػ ٚضًا ئتع كٌڇ ئث ئللفئاػ ئڣثلحمايغ ئثلٖعږ ڣتڤفيڇ

ئعملهابئ ٕث يئ كٌڇئفعاليغئ ئثلتنفي٘يغئللجنغئلكيئتصبِئ

 
8  
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➢  ( ٚ ئئ( ت2ة2-ثتة2السياسغ السكانيغ لٖڣلغ قط

لګئضبٰئمعٖڋئثلنمڤئثلسكانيئڣثلحٖئمنئثختاڋئثلًڇكيبغئثلسكانيغئڣتٖثعياتهابئڣتتضمنئ ب77 ثلسياسغئثلسكانيغئئتهٖفئ

ٜيإعئئ ٚڣفئثمناسبغئل ٙكغئثمجتمعيغئللمٚع،ئڣتڤفيڇئثلظ عږئثمشا يٕئ ٚئيسيغئ ًٙثئيخ٨ئثمٚعئڣثلطفڤلغ،ئتتمثلئغايتڢئثل محڤ

ٚع،ئڣضماڗئبيئغئسليمغئلأطفاڋبئ س يئقڤعئثلعمل،ئمٸئثمحافظغئعلګئتماسڊئث ٙكتهائ ئمشا

ئ

ٙاػ في مجاڋ التعاڣڗ الٖڣلي:  ئٙابعًا: التطڤ
يغئقطٚئثلڤطنيغئئ ب78 كٖٙئ ڣلغئقطٚئئئئة3ة2ت يئمجاڋئثلتعاڣڗئثلٖڣلي،ئڣثستعٖثٕهائللمساهمغئئئئعلګح٥ٕٚئ ٙكغئثلجٖيغئ ثمشا

ٜيٜئئ يئمجاڋئثلتعاڣڗئثلٖڣليئڣهيئتع هږئثلغاياػئثمستهٖفغئ يغئ منئثلٖڣلييڗبئحينئحٖٕػئثلٚ يئثلسامئڣث ئ ا بشكلئبن 

ئثقتصإياًئ ئقطٚ ئلٖڣلغ ئڣثلعامي ئثإقليم ئڣثمنظماػئئثلٖٙڣ ئثمتحٖع مږ ئث ئمنظڤمغ طاٙ ئ ي ئ ئخاصغ ئڣثقافيًا، ئڣسياسيًا

ٚڥئبشكلئئ خ ٚبيغئبشكلئخا٥،ئڣمٸئبقيغئثلٖڣڋئث يئمٸئثلبلٖثڗئڣثلشعڤبئثلع ٜيٜئثلتبإڋئثلثقا ثإقليميغئڣثلٖڣليغ،ئڣتع

ٕياڗئڣثلثقافاػئثمختلفغ،ئ ٜيٜئثلتعاي٤ئبيڗئث ٙثػئڣتع عږئثلحڤثٙئبيڗئثلحضا ٙعايغئٕڣ يئصنٸئثلسامئئعام،ئڣ ڣثمساهمغئ

ٙثػئثلسياسيغئڣثمساعٖثػئثلتنمڤيغئڣثإنسانيغبئئ ٚيڄئثمبإ منئثلٖڣلييڗئعنئط ئڣث

ثػئثلخاصغ،ئفقٖئشهٖػئئ ب79 ٚث صحابئثلڤاياػئثمكلفيڗئباإج لګئ ثئمغئ ًٚثئلكڤڗئٕڣلغئقطٚئقٖئقٖمـئٕعڤعئمفتڤحغئٕڣ ڣنظ

ٛي ٙيخڢئ ئتا ڣڋئڣح ڬئث ٚيٚئثلٖٙڣ ٙئثلفًڇعئمن٘ئتقٖيږئثلتق ثػئثلخاصغئثلنحڤئثلتاليئعا ٚث صحابئثإج ئ:عٖٕئمنئ

ئبحقڤځئثإ - ٙعئثلخبيڇئثمستقلئثمعن ئ،2019سبتمبڇئئئ10لګئئئ2نساڗئڣثلتضامنئثلٖڣليئخاڋئثلفًڇعئمنئٛيا

ئبااحتجاٛئثلتعسفيئخاڋئثلفًڇعئمنئ - ٚيڄئثلعاملئثمعن ٙعئثلف ئب9تة2نڤفمبڇئئ4تلګئئ3ٛيا

ٙعئثلخاصغئ - ٙعئثمقٚ جانظئڣمائيتصلئب٘لڊئمنئئٛيا ٚهئث ٚڬئڣك ٚيغئڣثلتمييڈئثلعنص ٚعئللعنص شكاڋئثمعاص ثمعنيغئبا

لګئئ24تعصظئخاڋئثلفًڇعئمنئ ئب9تة2ٕيسمبڇئئتنڤفمبڇئ

يئثلتعليږئخاڋئثلفًڇعئمنئ - ٙعئثلخاصغئثمعنيغئبالحڄئ ٙعئثمقٚ ئب9تة2ٕيسمبڇئئتتلګئئئ8ٛيا

ٜيٜئثلتعا ب80 ٚثفئڣثلعملئمٸئثلٖڣڋئثلصٖيقغئڣثمنظماػئثلٖڣليغئئتڤليئٕڣلغئقطٚئثهتمامًائبالغًائبتع ط ڣڗئثلثنائيئڣمتعٖٕئث

كٌڇئمنئ يئثنضمامهائ ڣليغئتعملئئئ328ڣثإقليميغئڣثلهيئاػئثلعاميغ،ئحينئيتجلګئٗلڊئ ٚبيغئڣإقليميغئٕڣ منظمغئڣهيئغئع

كمائتح٥ٚئعلګئتقٖيږئثلٖعږئئيئمختلڀئثميإينئثاجتماعيغئڣثاقتصإيغئڣثلبيئيغئڣثلسياسيغئڣثلثقافيغئڣثلعلميغ،ئ

ئلتمكينهائمنئثلقيامئئ ٜماػئعملها ئڣتڤفيڇئمستل ئبكافغئثلڤسائلئثمتاحغ، مږئثمتحٖع ئث ٜع جه لكافغئثمنظماػئثلٖڣليغئڣ

ٚثمٌئئ ٚصـئعلګئتقٖيږئتبڇعاػئطڤعيغئللعٖيٖئمنئصنإيڄئڣب جلهابئحينئح نشئـئمنئ ئ هٖثفئثل بمهامهائڣتحقيڄئث

مږئثمتحٖعئحينئبلغئع قليميغئئئةةتٖٕهائنحڤئث ڣئكياڗئتابٸئلأمږئثمتحٖعبئكمائتعًڈمئٕڣلغئقطٚئفتِئمكاتظئ هيئغئ

 لعٖٕئمنئثمنظماػئثلٖڣليغئبمجاڋئحقڤځئثإنساڗئبالٖڣلغبئ

هٖثفئثلتنميغئثمستٖثمغئئ ب81 يئمجاڋئثلتعاڣڗئثإنمائيئمساعٖعئثلٖڣڋئعلګئتحقيڄئ ڣلڤياػئٕڣلغئقطٚئ حٖڥئ ئئة3ة2تعتبڇئ

ٚيڄئتنفي٘ئع طاٙئثلتعاڣڗئثلٖڣليئمنها:ئعنئط ٙيٸئضمنئ ئٖعئمشا

ٚسميغ • ٚسميغئطڤثعيغ،ئمنئمنطلڄئئ ODAثمساعٖثػئثإنمائيغئثل ،ئحينئتقٖمئٕڣلغئقطٚئثمساعٖثػئثإنمائيغئثل

جنٖعئثلتعاڣڗئفيمائبيڗئبلٖثڗئثلجنڤبئڣثلتعاڣڗئثلثاثي،ئحينئقٖمـئٕڣلغئقطٚئئ جنٖعئتمڤيلئثلتنميغئڣ ٕعمهائ

ئ ئبيڗ ئثلصٖيقغ ئللٖڣڋ ئثلٖڣليغ ئثلحكڤميئئئ3تثمساعٖثػ ئثلٖعږ ئڣڣصل ئثإنسانيغ ئثلقطاعاػ ئمختلڀ قطاعًا
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كٌڇئمنئنسبغئئ ٙجيغئ لګئنسبغئةثللمساعٖثػئثلخا %ئمنئقيمغئئة3%،ئبينمائڣصلـئثمساعٖثػئغيڇئثلحكڤميغئ

ئثمساعٖثػئئ ئنسبغ ئحكڤميغ ئڣغيڇ ئحكڤميغ ٙجيغ ئثلخا ٚيغ ئثمساعٖثػئثلقط ٜػ ئناه ئفقٖ ئڣعليڢ ٙجي، ثلٖعږئثلخا

ئ ئيعإڋ ئبما ئثلنمڤ ئثلشماڋئمتقٖمغ ئٕڣڋ ئعلګ ٙع ئثمقٚ ٚسميغ ئثل ئثمتڤسٰئعنٖئئمليائئ2ثإنمائيغ ي ئ ئسنڤيًا ئٕڣٙا ٙ

ئثحتسابئقيمغئثمساعٖثػئلبع٬ئثلسنڤثػبئ

ئبنسبغئئ • ٙيغ،ئتتمتٸئٕڣلغئقطٚئباقتصإئمفتٍڤ ٙعئبشكلئحٚئمٸئئة8ثمساعٖثػئثاقتصإيغئڣثلتجا %بئڣتتبإڋئثلتجا

ئثلعالږبئڣهيئ نحا يئجميٸئ ٙيغئمٸئثلعٖيٖئمنئثلبلٖثڗئ يئجميٸئثلٖڣڋ،ئڣڣقعـئثتفاقياػئثقتصإيغئڣتجا عضڤئ

ٙعئثلعاميغئمن٘ئعامئئ ٙعئڣثلخٖماػئمن٘ئعامئئت99تمنظمغئثلتجا يئثاتفاقيغئثلعامغئللتجا ئب994ت،ئڣعضڤئ

سسغئصلتڊئ • نشائهائعامئئ9ساهمـئم لګئئئ8ةة2من٘ئ بتقٖيږئف٥ٚئثلعملئلحڤثليئمليڤڗئشابئڣشابغ،ئڣتهٖفئ

ئعامئئ ٚبي،ئڣڣقعـئئئئة2ة2تڤفيڇئمليڤنيئڣظيفغئح ٚثػئئٕثخلئثلڤطنئثلع سسغئعلګئثلعٖيٖئمنئثاتفاقياػئڣم٘ك ثم

مږئثمتحٖعئمكافحغئئ ٚكٜئث ٚيغ،ئڣم ٙجيغئثلقط ٙعئثلخا ٛث ٚعئتفاهږئمٸئڣ ثلتفاهږئمنهائعلګئسبيلئثمثاڋئائثلحصٚئم٘ك

ئعامئ ي ٙهابئ ئڣثتة2ثإ سسغئئئ8تة2ثتفاقياػئعامئئ3، ئبالتعاڣڗئبيڗئثم ئثقتصإيًا لتمكيڗئثلشبابئثلصڤمالي

ميڇئ ڣڗئثلاجئيڗئ)ARCكيغئلاجئيڗئ)ڣثللجنغئث مږئثمتحٖعئثلساميغئلش ئ(بئUNHCR(ئڣمفڤضيغئث

ٙعئثلتعليږئفڤځئثلجميٸ،ئڣهيئئ • ٚيڄئمبإ طفاڋئعلګئف٥ٚئثالتحاځئبالتعليږئعنئط يئحصڤڋئثلعٖيٖئمنئث ثإسهامئ

ٚثمٌئٕڣليغ،ئهيئتعلږئطفًاتئڣ ٙبعغئب ٙعئعاميغئتشتملئعلګئ ٙع”ئڣتمبإ يتثلفاخڤ ٚڣفئئئحمايغئثلحڄئ يئظ ثلتعليږئ

من”ئ ڗئتڤفيڇئئڣثلنڈثعاػئثمسلحغئڣثنعٖثمئث ٙلڤفڤثئبش عاڗئشا سياتبئكمائٕعمـئٕڣڋئقطٚئ يإڬئثلخيڇئنحڤئ ت

ٚنامٌئتعلږئطفًاتحينئئبت2ة2ثلتعليږئثلجيٖئللفتياػئڣتعهٖػئبتڤفيڇئثلتعليږئمليڤڗئفتاعئبحلڤڋئعامئ ئ10يعملئب

ٚيكًائعاميًائبمنئفيهږئ)ثليڤنيئئ82مٸئئ يئعامئئش علنئ طفاڋئئئئةتعنئتڤفيڇئثلتعليږئلـئئئئ8تة2سيڀ(،ئڣ ماييڗئطفلئمنئث

كٌڇئمنئئ ٚڣميڗئمنئثلتعليږئڣتنفي٘ئ ٚڣعًئئئ5تثمح كٌڇئمنئئئئامش ئساهمـئٕڣلغئقطٚئئئئ8بتٕڣلغئبمبلغئئئئة5يئ ملياٙئٕڣٙا

عڤثم ٚثمجڢئخاڋئث ٙعتئثلقإمغبئكمائقٖمئبئثلخمسغئئبثلثڢ،ئڣتعهٖئثلبڇنامٌئبالعملئعلګئتڤسيٸئب ئ11ٚنامٌئتثلفاخڤ

ٙمږئئ5تةب5ئعٖٕ ٙهائئ94منحغئللطاب،ئڣ ٙثسيًا،ئڣساهږئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئبمنحغئقٖ ٚفقًائٕ ٙياڋئئئة4ئئم مليڤڗئ

ٚڣفئثلنڈثعاػئثمسلحغئئ ئظ ي ئ ئثلتعليږ ي ئثلحڄئ ئتحمايغ ٚنامٌ ئب ئڣيعمل ب ئثلفلسطين ئثمجتمٸ ئلحمايغ كمساهمغ

منتئ ئث ئثلبياناػئئئ12ڣثنعٖثم ٚكٜ ئڣم ئثانساڗ، ئلحقڤځ ئثلساميغ ئثمفڤضيغ ئمنهږ ئثلعامييڗ ٚكا ئثلش ئمن ئعٖٕ مٸ

 
ت    9 عي ص سس اجتم ئف  هي م ظ ل جد ب صل الشب أينم  تعمل ع  ره في قطر  مي م لي غير ربحي غير حك ي د تنم

اسع  ل ال دي الح ذل عن طريق ت ريع  تنمي مش سيس  ارد الازم لت ظيف من خال العمل  الم ل الت المبتكرة في مج
ل مع الشرك ص ال ل ،  دة اأعم ري اسع ،  ق فرص العمل ع نط  سس ع خ تشجع الم ليين.  الد يميين  اإق يين  ء المح

يق عدد من أهداف التنمي المستدام هم في تح لي المس لت ب  ، دي رك الشب في التنمي ااقتص مش ا ،  اأس ل   .إل رأس الم
10  ّ مج "ع مرح اابتدائيبرن ي ل ل ع فرص التع عدت في الحص رج المدارس لمس ل خ ر نح اأط اً" ه التزا ص  .ط
مج في ع ت 11 . منذ ذل    إطا البرن مع الج الذ نتج عنه تدمير العديد من المدارس  ع غزة  ر النزاع في قط ز آث من أجل تج

رة خ مج ال ر برن ي في غزة  الحين تط تع حي ل مل  ي عن طريق دع جيل   .ليصبح نظ دع ش رة في تعزيز الحق في التع خ م ال تتمثل م
ر يق اازده تح تف  تك ت ل مجتمع ئات  ن أفراد ع م اداً ي ر رة  نيين م مين، م دة متع ا ق مشين ليصبح  .جديد من الشب الم

ً د رة منح خ ريع ال د مش . كم تتيح ت ي الدراس الع س  ري ل مع في مرح البك طا الج ي  ن ا المرح الث طا الذين ان راسي ل
دا ي هيل ال ، ت ن الطا يعن بش  ، فر المنح الدراسي مل ي مج ش مشين من خال برن شب الم لي ل ي الع ل ع التع ني الحص  المدني إمك

هيل خدم التمكين ااقتص دة ت يمي المتضررة، فضاً عن دع إع سس التع تجديد الم ء  دة بن ع رة ب خ مج ال ، ي برن ة ع ذل . عا د
 . ي الصحي التي تضرر بسب النزاع  الرع

يب 12 يحمي الحق في التع انعدا اأمن يعزز  ف النزاع  ي في ظر ي التع مج حم ق أ ذل رن ثير كبير  نمن منط رار ل ت ق عد ااست أ
جرة ف أ ال ة، الخ ني، تعطيل سير الحي ، تدمير المب ب اإص لم  اء من خال التسب ب ، س ي  .ع التع
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ٚنامٌئت ڣڗئثإنسانيغبئڣڣفٚئب سيائثإنسانيغئثلتابٸئمكتظئتنسيڄئثلش ثلتعليږئثابتٖثئيئئئئ13ٙڣتات-يإڬئثلخيڇئنحڤئ

ٙثػئلف٥ٚئثلعملئڣبلغئعٖٕئثمستفيٖ يئثكتسابئثمها ٚئنئثمبايڣساعٖئثلشبابئ ڣعٖٕئئاخصًئئ53ثبئ53ثنئيش

ٚينئ  باخصًئئثت9بة2تب3ثمستفيٖينئغيڇئثمباش

ٙعئ) • ٚثفئثمعنيغئبااتفاقيغئثإئ8تثستضافـئٕڣلغئقطٚئثلٖڣ مږئثمتحٖعئلأط تمٚئث ڗئثلتغيڇئثمنا۔يئئ(ئم ٙيغئبش طا

يئئ،2تة2 ٙكغئ ٚڣتڤكڤڋئكيڤتڤ،ئحينئتږئئڣنجحـئثلٖڣڋئثمشا ثاتفاځئعلګئئطاځئفًڇعئثلًڈثمئجٖيٖعئبمڤجظئب

ئمحٖٕئاعتمإئثتفاځئثمناّئثلعاميئبحلڤڋئعامئ ٛمن يضًائعلګئمجمڤعغئمنئثلتٖثبيڇئئ5تة2جٖڣڋئ ،ئڣتږئثاتفاځئ

سساػئئ ئم نشا ٛمغئلتغييڇئثمناّ،ئڣيشملئٗلڊئ ٙعئثاستجابغئثلا لڊئإثا طلڄئعليهائبڤثبغئثلٖڣحغئللمناّ،ئٗڣ

علنـئئجٖيٖعئڣسبلئڣڣسائلئمتفڄئعليهائللتمڤيلئڣثلتكن ٚتبطغئبامناّ،ئڣثيصالهائللٖڣڋئثلناميغ،ئكمائ ڤلڤجيائثم

يئثلٖڣحغئبغيغئئ بحافئثمناّئ ٚكٜئ ئم ٚثكغئإنشا ثٚئثمناّئقيامهمائبش بحافئ سسغئقطٚئڣمعهٖئبڤتسٖثمئ م

ئثلتحالڀئثلعام ٚيڄئإنشا ئثلقاحلغ،ئڣمهٖػئثلط ٙثٿ  ٙعئث ثاٙئثمناّبئكمائقإػئٕڣلغئقطٚئمبإ يئثلتخفيڀئمنئ

ٙعئ ئثلجافغئخاڋئثلٖڣ ٙثٿ  ئللجمعيغئثلعامغبئئتتلأ

ٛماػئمنئخاڋئتقٖيږئثمساعٖثػئثإنسانيغئمٸئثالًڈثمئئ ب82 نڤثٵئث ٙعئمنئجميٸئ تلًڈمئٕڣلغئقطٚئبمساعٖعئثلشعڤبئثمتضٚ

ئثلنڈثهغئڣثلحيإئعلګئسبيلئثمثاڋ:ئ ئبمبإ

ئثلعي٤ • ئسبل ئبنا ئئ:عإع ئثلطڤثٙ ئلتنسيڄ ئثمتحٖع مږ ئث ئمكتظ ئمٸ ٚثكغ ئش ئقطٚ  Office for theلٖڣلغ

Coordination of Humanitarian Affairs OCHAئثلڤايغئئئ ٕث يئ مميغئثمتخصصغئ لٖعږئمهمغئه٘هئثلڤكالغئث

ئثلتابٸئ عږئصنٖڣځئثلطڤثٙ ٛماػئثإنسانيغ،ئٕڣ يئمناطڄئث ڣڗئثإنسانيغئ بئئCERFلهائثمناطغئبهائلتنسيڄئثلش

يئعامئئ5حينئٕعمـئٕڣلغئقطٚئه٘ثئثلصنٖڣځئبمبلغئ ٚيكيئ م ئ سٖٕئعلګئفًڇعئخم٠ئسنڤثػئئئثتة2مليڤڗئٕڣٙا ت 

ئمبلغئئ ٜڬئمڤثجهغئثلطڤثٙ ٚك جماليئمساهماػئٕڣلغئقطٚئثم قٖمغئللصنٖڣځئثم ئسنڤيًا،ئليصلئ بڤثقٸئمليڤڗئٕڣٙا

ٙهئ ٚيكيئمن٘ئعامئئةةة,ة5ت,3تڣقٖ م ئ ثبـئثتةة2ٕڣٙا يئعامئ،ئڣ نشائڢئ ئ  ٘ يئئئتةة2مكتظئمن ٕثعئفّعالغئ ٙهئك ٕڣ

ساسيغئللڤكالغئئ ٕٙئث ٛماػئثمطّڤلغبئكمائتږئتڤقيٸئثتفاقيغئٕعږئللمڤث ئڣث يئحااػئثلطڤثٙ ڬئ تڤفيڇئثلتمڤيلئثلفٙڤ

OCHAئعلګئفًڇعئئة4بمبلغئئ يئشهٚئئئة2ة2-ثتة2سنڤثػئئ4مليڤڗئٕڣٙا علګئهام٤ئمنتٖڥئثلٖڣحغئثلسابٸئعشٚئ

يئثمناطڄئثمنكڤبغئئثتة2مايڤ عماڋئثإنقاٗئڣثإغاثغئڣثمساعٖثػئثإنسانيغئ ڣلغئقطٚئتثللجنغئثلٖثئمغئ ػٕئ نش بئڣ

سساػئئ ئڣثم ئثلحكڤميغ ئڣغيڇ ئثإنسانيغ ئبامنظماػ ئثلخاصغ ئثلقڤثنيڗ شنـ ئٕڣ ئڣثلصٖيقغت، ئثلشقيقغ بالٖڣڋ

ئثمانحغبئ

ٚحلغئمائبعٖئثلنڈثٵ • يئم حٖئجڤثنظئئ:ئعإعئثإعماٙئ ٙعايغئئتمثلئ يئ ئتنهجهائقطٚئ ثسًڇثتيجيغئثلتعاڣڗئثلٖڣليئثل

ٜٵئفتيلئثلتڤتٚ،ئكمائه ٚثميغئلڤقڀئثلنڈثعاػئثمسلحغئڣثلقتاڋ،ئڣن ثڗئڣثليمنئئئئڤمحإثاػئثلسامئثل يئثلسٕڤ ثلحاڋئ

يئشهٚئسبتمبڇئئ ئ5ب88بالتڤقيٸئعلګئثتفاقيغئبتقٖيږئمنحغئقيمتهائئئئ4تة2ڣلبناڗئڣفلسطيڗ،ئحينئقامـئٕڣلغئقطٚئ

 
مل إمك 13 يق ك ا من تح نه لكي يتمكن ج ي الذ يحت ل ع التع ، يستطيع فيه جميع الشب الحص ل د ع " في إيج ت ي "ر ير تتمثل ر تط ت  ن

ت مج .مجتمع طق المتضررة من اأزم في جميع حيث يعمل البرن ي لتمكين اأفراد في المن المجتمع المح عين  ء، المتط ن الشرك إل ج
ي ن الث تين اابتدائي  مرح دة ل لي الج ي ع ل ع تع ، من الحص ل ل الع ح ء آسي   .أنح
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مږئثمتحٖعئئمليڤئ ٚنامٌئث ئب ٚه ٖي ئڣثل٘ڬئي  ئثلتابٸئلأمږئثمتحٖع، ٚكا ئمٸئثلصنٖڣځئثائتمانيئثمتعٖٕئثلش ڗئٕڣٙا

ئثإنمائي،ئلتمڤيلئثإنعا١ئڣإعإعئثإعماٙبئ

ٙثػئثلتعاڣڗئمٸئٕڣڋئثلجنڤب • طاځئصنٖڣځئثلجنڤبئمنئئئ:مبإ يئثمساعٖعئعلګئ ساهمـئٕڣلغئقطٚئبشكلئكبيڇئ

ئئئئثثجلئثلتنميغئڣثمساعٖثػئثإنسانيغئڣثل٘ڬئيضږئمجمڤعغئثلٖڣڋئثلـئئ لګئثلصيڗبئحينئتږئثنشا ضافغئ ٚع،ئ ث ثم

يئثلٖڣحغئعامئ ٙسميًائخاڋئقمغئثلجنڤبئثلثانيغئثمنعقٖعئ ٙكـئفيهائئ5ةة2ثلصنٖڣځئ ئشا لغئناميغئٕڣئئ32تڣثل

ئٕعًمئ ئقطٚ ئقٖمـئٕڣلغ ئكما ئفيڢ، ئمساهماػئسخيغ ئقطٚ ئئاماليًئئاڣقٖمـئٕڣلغ ٚيكيئئئةةةبةة5بقيمغ م ئ ٕڣٙا

ئب9تة2استضافغئڣتنظيږئقمغئثلجنڤبئثلثالثغئخاڋئثلعامئ

ڣڗئثإقليميغئئ ب83 يئثلش عملـئٕڣلغئقطٚئعلګئتشجيٸئثلحڤثٙئبشكلئمنتظږئمنئخاڋئثعتمإئٕبلڤماسيغئثلقڤعئثلناعمغئ
ئتشجيٸئتسڤيغئثلنڈثعاػئئئ،ئٖڣليغڣثل ٚثٙئڣفڄئمبإ ئثلعاقاػئثلٖڣليغئلٖڣلغئقطٚئعلګئتڤطيٖئثلسامئڣثاستق ٜػ ٙك ڣ

ئثلحيإئثل٘ڬئتنتهجڢئٕڣلغئقطٚئ ئمنابٚئئيئثلٖڣليغئبالڤسائلئثلسلميغ،ئحينئساهږئمبٖ ئثلڤسيٰئڣإنشا ثلقيامئبٖٙڣ
،ئئللحڤثٙئبيڗئثلفصائلئثمختلفغئفعلګئسبيلئثمثاڋئتڤسطـئٕڣل ٙفٙڤ ٚبيغئمثلئٕث يئبع٬ئثلٖڣڋئثلع غئقطٚئلحلئثلنڈثعاػئ

مږئثمتحٖعب ئشكلتهائث يئقڤثػئحفٴئثلسامئثل ٙكـئ سهمـئئثليمن،ئلبناڗ،ئفلسطيڗ،ئكمائشا ٚيغئئكمائ ثلڤساطغئثلقط
ئ فغانيغئإنها ٚكغئطالباڗئث ٚيكيغئڣح م لګئتڤقيٸئثتفاځئسامئبيڗئثلحكڤمغئث ٚبئ8تيئثلڤصڤڋئ ،ئحينئتږئئعامًائمنئثلح

فغانستاڗتتڤقيٸئثتفاځئ يئ ئئتحاڋئثلسامئ  .ة2ة2يئثلٖڣحغئخاڋئشهٚئماٝٙ

ئللتعاڣڗئثإنمائيئئ ب84 ٙئيسيًا ئ ًٙث يئٕڣلغئقطٚئمصٖ هليغئڣغيڇهائمنئمنظماػئثمجتمٸئثمٖنيئ سساػئثلخيڇيغئڣث تشكلئثم
حغئڣثلتعليږئڣيمكنئله٘هئ يئثلقطاعاػئثلحيڤيغئمثلئثل ٙئغبئحينئئڣاسيمائ ٚعغئللحااػئثلطا سساػئثاستجابغئبس ثم

مږئثمتحٖعئڣثمنظماػئثإنسانيغئڣثلجهاػئئ سسغئقطٚئثلخيڇيغئڣمنظمغئث ٚثكغئبيڗئم بلغئعٖٕئثتفاقياػئثلتعاڣڗئڣثلش
ٚڬئخٖماتڢئثلٖڣليغئمنئخاڋئئ93ثمانحغئثلٖڣليغئڣثإقليميغئ حمٚئثلقط ستفإئئمكتبًا،ئڣثئ8تثتفاقيغبئكمائيقٖمئثلهاڋئث

ئباًئخصئئة9ةب245بثٕڣلغئڣئ25،ئثتة2منهائعامئ
عماڋئمنتٖڥئثلٖڣحغ،ئڣثل٘ڬئعقٖئخاڋئثلفًڇعئمنئ ب85 علنـئٕڣلغئقطٚئعلګئهام٤ئ ،ئعنئئ8تة2ٕيسمبڇئئتتلګئئ5تكمائ

مږئثمتحٖعئبمبلغئ ٚيكي،ئئةة5تقٖيږئٕعږئلتمڤيلئمنظماػئث م ئ ٌئئٕڣاٙئئمليڤڗئئ28ئٗلڊئئيئبمائئمليڤڗئٕڣٙا مږئئلبڇنام ئئث
مږئمفڤ٩ئلګئ23ة2ڣئ9تة2ئعاميئبيڗئسنڤًيائماييڗئ8ڣئ،(UNDP)ثإنمائيئتحٖعثم ڣڗئئثلساميئثمتحٖعئث ئئلش

ٙهابئثلتابعغئئئ5تڣئئ(UNICEF)ڀئيماييڗئسنڤًيائلليڤنيسئ4ڣئ،(UNHCR)ثلاجئيڗ ئسنڤيًائللجنغئمكافحغئثإ مليڤڗئٕڣٙا
منئ ئCTC)مجل٠ئث ئ(ب ئلـ علګئمٖڥئئئاًئسنڤيئٕڣٙائمليڤڗئئتتئبقيمغئثلًڈثمئخاڋئمنئئ(،UNRWA)كمائستڤفٚئقطٚئٕعما

ئبئثلعاميڗئثمقبليڗ
ئثلعالږ،ئڣفيمائيليئئ ب86 ٙجا يئمختلڀئ لګئتقٖيږئثلٖعږئثلتنمڤڬئللٖڣڋئثلناميغئ ڣلغئقطٚئ ٙػٕئ جماليئثمساعٖثػئئبإ جٖڣًائب

ئبلغـئئثتة2-2تة2ثلحكڤميغئئللفًڇعئمائبيڗئ ٚيئٙيااًئئ94ثبت53بث8ةبت2ڣثل ئ،ئعلګئثلقطاعيڗئثآتييڗ:اًئقط
ئ

ئثتة2-2تة2:ئثجماليئثمساعٖثػئثلحكڤميغئللفًڇعئمنئ(ث)ئجٖڣڋئ
ئنسانيئنمائي)ئتنمڤڬ(ئئثلسنغئ

ئ355بث8ثب88ث تة8ب99ثب2ثتبتئ2تة2

ئث5تبث24ب52تبتئت4ةب825بث43ب3ئ3تة2

ئ442ب24ثب593ئ385بتة5بث28ب5ئ4تة2
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ئ8ةتبت4تب54تبتئ5تة2

ئةةةبةةةبةةةبثئثتة2
ئجهاٛئثلتخطيٰئڣثإحصا:ئثمصٖٙ

ئ

ڣنائ)كڤفيٖ ب87 ئكٙڤ منئثلٖڣلييڗئعلګئمجابهغئفيڇٝڣ ڣليتهائعلګئنشٚئثلسلږئڣث ًٚثئڣمنئمنطلڄئمس خ -ئعملـئٕڣلغئقطٚئم
ئلطلباػئثلٖڣڋئئ9ت ٚيڄئثاستجابغ ئعنئط ڣ ٙثػئ ئمنئخاڋئمبإ ڣ ئ ئثمنظماػئثلٖڣليغ ئكاڗئٗلڊئبالتعاڣڗئمٸ ئسڤث ،)

يئه٘ثئثإطاٙ ڣنائثمستجٖبئڣ ئكٙڤ ٙعئمنئثجتياٍئڣبا ٚيغئثمقٖمغئئمثلغئليئثلجٖڣڋئثلتاليئئنقٖمئئثمتضٚ لمساعٖثػئثلقط
سساػئٕڣلغئقطٚئ ٙعئمنئمنئمختلڀئم ئللٖڣڋئثمتضٚ ٙئئئئ9ت-كڤفيٖجائحغئثنتشاٙئفيڇٝڣ ئتا ئبة2ة2مايڤئئ18ح

ئ

ٙقږئ) ڣنائثمستجٖئ)كڤفي8ٖجٖڣڋئ ئكٙڤ ئفيڇٝڣ يئظلئتفش  ئقٖمتهائٕڣلغئقطٚئ ئئ(9ت-(ئثمساعٖثػئثل
الٖڣلغ امستقبلغ   الجهغ ئ

 للمساعٖع
 نڤٵ امساعٖع  

ٚيكي ڣامبلغ  ٙ اام  بالٖڣا
حغئثلفلسطينيغئبمبلغئئفلسطيڗئٕڣلغئقطٚئ ئ1 ٙعئثل ٛث ئئتٕعږئڣ

ٚيكيئ م ئ ئمليڤڗئٕڣٙا
ئلتشغيلئئئفلسطيڗئٕڣلغئقطٚئ ئ2 مساعٖثػئماليغئڣطبيغئڣڣقٕڤ

ئمڤلٖثػئمستشفياػئقطاٵئغڤعئ
ئةةة,ةةة,تئفلسطيڗئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ3
ٜعئخاڋئئفلسطيڗئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ4 ئبمبلغئئئتٕعږئماليئلقطاٵئغ شهٙڤ

ئمليڤڗئٕڣاٙئئة5ت
ٚثڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ5 ئت8ث,ت5تئي
ٚثڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ6 ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئتتئي
ٚيغئئ ئ7 ٚثڗئئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط حناػئتږئنقلهائئئي ڣئ ٙحاػئتږئتشغيلهائ

ڣئبتكاليڀئمخفضغئبمبلغئ مجانًائ
ئئ3ة58,8

ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئ5تئٙڣنٖثئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ8
ٚيغئئ ئ9 حناػئتږئنقلهائئئٙڣنٖثئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط ڣئ ٙحاػئتږئتشغيلهائ

ڣئبتكاليڀئمخفضغئبمبلغ ئةةت,5ئمجانًائ
ٙساڋئئثلصيڗئئٕڣلغئقطٚئ ئ10 ٚثػئبهائمساعٖثػئطبيغئئ8تږئ ئطائ
ئت8ث,ت5تئثلصيڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ11
ئ5,495ئثلصيڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ12
ٚيغئئ ئ13 حناػئتږئنقلهائئئثلصيڗئئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط ڣئ ٙحاػئتږئتشغيلهائ

ڣئبتكاليڀئمخفضغئبمبلغئ مجانًائ
ئ8,945تت,ت
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ٚيغئئ ئ14 ٚعئڣثحٖعئبمبلغئئئثلصيڗئئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط قنعغئڣثقيغئلاستخٖثمئم
ئث8,89

ٚيغئئ ئ15 ٚثحيغئبمبلغئئثلصيڗئئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط ئ5تث,24قنعغئڣثقيغئج
ٚيغئئ ئ16 ٚثحيغئبمبلغئئثلصيڗئئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط ئت89,ث3قنعغئڣثقيغئج
ٚيغئئ ئ17 ئت43,52ة,تمعقماػئطبيغئئئثلصيڗئئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط
ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئةتئثلصڤماڋئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ18
ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئةتئمقٖڣنيائئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ19
ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئةتئمڤلٖڣفائصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ20
ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئةتئثلنيباڋئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ21
ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئةتئلبناڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ22
لبناڗئ)ثمفڤضيغئثلساميغئئئثلخيڇيغئجمعيغئقطٚئئ ئ23

ڣڗئئ لأمږئثمتحٖعئلش
ئثلاجئيڗ(ئ

تږئثلتڤقيٸئعلګئثتفاقيغئلتقٖيږئئ
ٙئغئ لاجئيڗئئمساعٖثػئنقٖيغئطا

ئلبناڗئ نحا يئجميٸئ ٙييڗئ ئئ5بتبقيمغئثلسڤ
ئئ ئمليڤڗئٕڣٙا

ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئةتئتڤن٠ئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ24
يئثلتصٖڬئئئتڤن٠ئ14مجمڤعغئثماجٖعئئ ئ25 حغئ ٙعئثل ٛث ئڣ ٕعږئجهٕڤ

ڣنائثمستجٖئبمبلغئ ئكٙڤ ماييڗئئئةتلفيڇٝڣ
ٚيكيئئٕڣٙا ئم

ٙئمليڤڗئئ25فتِئخٰئتمڤيلئئتڤن٠ئمجمڤعغئثماجٖعئئ ئ26 ئئئئٕينا تڤن٦ 
لګئ ٙئمليڤڗئئة5قابلئللًڇفيٸئ ئئئئٕينا تڤن٦ 

ٜيغ ٚك ئئئئلفائٖعئثلصيٖليغئثم
ئث8ة,2ثتتبڇعاػئماليغئبقيمغئئتڤن٠ئمجمڤعغئثماجٖعئئئ ئ27
ئ4ة5,تة2تكافلئتبڇعاػئماليغئبقيمغئئتڤن٠ئمجمڤعغئثماجٖعئئئ ئ28
ئئ ئ29 تقٖيږئثلٖعږئثلكاملئلعمائڢئشملـئئئتڤن٠ئبنڊئقطٚئثلڤطن

ٚڣ٩ئمٖعئ قسا٭ئثلق جيلئ شهٚئئئستغت
ٙثتبهږئئ ٚثٕئثل٘ينئيقلئ لڀئئلأف ڣئيساڣڬئ

ٚعئڣفقًائ ث ٚكاػئثمت يضائللش ئڣ ٕيناٙئتڤن٦ 
ئثلبنڊئئ ،ئكمائقٖمئئمنشٙڤ ٜڬئثلتڤن٦  ٚك ثم

ٜمغئمجانيغئمٖعئ يئثلخٖماػئئئتح شهٚئ
ئثلعمڤلغئعلګئجميٸئئثإ لكًڇڣنيغ،ئڣإلغا

حظ،ئڣقٖمئتبڇعاػئماليغئئ عملياػئثل
حغبئ ٙعئثل ٛث ئلڤ

 
بع  14 رهي شرك ت بض لاستثم طري ال جدة ال  .لشرك م
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ٙيٖڣئ ئ30 ڣ ٚكغئ ڣنائئتڤن٠ئش ئكٙڤ ئمڤثجهغئفيڇٝڣ يئجهٕڤ مساهمغئ
ئ5,339ث2

ٙعئٕڣلغئقطٚئ ئ31 ٖئئ-ئسفا ٙي ئٖعئجهاػئثمساعٖثػئثلطبيغئلعئسبانيائئمٖ
ٙعئثلٖفاٵئئ ئ32 ٛث ٜعئطبيغئئاڗئميٖثنيامستشفيئيطاليائڣ جه ڗئڣ

ئڣمعٖثػئٗثػئتقنيغئحٖيثغبئ
ئبطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئ29ئيطاليائصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئئ ئ33
ٚئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ34 ٜثئ ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغبئةتئثلج
ثلقنصليغئثلعامغئلٖڣلغئئئ ئ35

ئ ٝئقطٚئلٖڥئلٝڤ ئنجلڤ
ئ ٚيكيغئئثلڤاياػئثمتحٖعئث م

ٙنيا(ئ ئ)ڣايغئكاليفڤ
ئئ عږئثلطاقږئثلطب ٛمئثلطبيغئٕڣ ثللڤث

ئئ5بقيمغئ ٚيكيئمليڤڗئٕڣٙا ئبئم
ئئ–ڀئيمنظمغئثليڤنيسئجمعيغئقطٚئثلخيڇيغئئ ئ36

ٙيا ئسڤ
ڀئثتفاقيغئئيئڣقعـئقطٚئثلخيڇيغئڣثليڤنيس
ثلناجمغئعنئئلتلبيڢئثاحتياجاػئثإنسانيغئئ

ڣنائبقيمغئمليڤڗئئ ئكٙڤ ٚٝڣ ثنتشاٙئفاي
ٚيكيبئ م ئ ئٕڣٙا

ئئ–ڀئيمنظمغئثليڤنيسئجمعيغئقطٚئثلخيڇيغئئ ئ37
ئ ئٕٙڗئث

ڀئثتفاقيغئئيئڣقعـئقطٚئثلخيڇيغئڣثليڤنيس
ثاحتياجاػئثإنسانيغئثلناجمغئعنئئئغلتلبي

ئئ ڣنائبقيمغئمليڤڗئٕڣٙا ئكٙڤ ثنتشاٙئفيڇٝڣ
ٚيكيبئ ئم

ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئثلعاجلغئ5ب8ئلبانيائئصنٖڣځئقطٚئثلخيڇيغئ ئ38
ٛثخستاڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ39 ٙيغئكا ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغئئةتئجمهڤ
لاجئيڗئبقيمغئئمساعٖثػئغ٘ثئيغئئماليڈيائجمعيغئقطٚئثلخيڇيغئئ ئ40

ٚيكيئئةةةبةة3 م ئ ئٕڣٙا
ٚكغئبلٖنائ ئ41 ٙمضانيغئلأسٚئثمتعففغئئئماليڈيائش ٛيٸئحص٨ئ تڤ

يئماليڈيائ ٚمضانيغئ ٚڣٵئثلسلغئثل ضمنئمش
ٚيكيئئةةةبة35بقيمغئ م ئ ئٕڣٙا

ٙعئثلٖفاٵئئ ئ42 ٛث ئئئتڤن٠ئڣ ٙعئثلٖفاٵئثلتڤن٦  ٛث مستشفىئميٖثنيئلڤ
ٚيٚئڣئئةةتمجهٜئبئ جهاٛئتنف٠ئئئة2س

ئطبيغئڣشبڢئثلطبيغبئصناعيئڣثمڤثٕئثل
ٕڣثػئصحيغئتڤن٠ئجمعيغئقطٚئثلخيڇيغئئ ئ43 بقيمغئئئ مساعٖثػئطبيغئڣ

ئة23,تة4
ٚيكيغئئئٕڣلغئقطٚئ ئ44 ثلڤاياػئثمتحٖعئثام

ٙڅئئ– ئڣايغئنيڤيڤ
ٚيكيئٕڣٙائةةة,ة5مبلغئئ- مكتظئعمٖعئئئم

ٙڅئلٖعږئثمٖينغئبامساعٖثػئئ مٖينغئنيڤيڤ
 ثلطبيغئ

ٙعئئ- يئقٖ ئئئةةة,ةةة,3مبلغئثضا ٕڣٙا
ٚيكيئ ،ئئئلٖعږم هئمكافحغئثلفيڇٝڣ جهٕڤ

ئمنئه٘ثئثلتبڇٵ،ئ ٙساڋئڣكجٜ حنغئئتږئ
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ٙڅئئ منئثمساعٖثػئثلطبيغئلسكاڗئنيڤيڤ
يئ ئةةة,ةتقناٵئڣجڢئڣئةةة,ةتتتمثلئ

ئقفاٛب
ثلڤاياػئثمتحٖعئئئٕڣلغئقطٚئئ ئ45

ٚيكيغ مٖينغئهيڤسًڗئئئ-ئثام
ٝئ ئبڤايغئتكسا

ئئةةة,ة5تبڇعـئٕڣلغئقطٚئبمبلغئ ٕڣٙا
مكتظئعمٖعئهيڤسًڗئلٖعږئثمٖينغئئ

ئبئبامساعٖثػئثلطبيغ
ٚيكيغئئئٕڣلغئقطٚئئ ئ46 ثلڤاياػئثمتحٖعئثام

ئڣايغئڣثشنطنئئ–
ٙعئٕڣلغئقطٚئمٸئمكتظئئئ- تعاڣنـئسفا

عمٖعئمقاطعغئكڤلڤمبيائلٖعږئتطڤيٚئ
منصغئثلتعليږئثالكًڇڣنيئلٖعږئئثلتعليږئئ
ب ئثلفيڇٝڣ ئتفش   عنئبعٖئللطابئثثنا

يئئئ- ثمساهمغئمقٖمغئلصنٖڣځئثلعٖثلغئ
ئئئةةة,ةة3بمبلغئئثلتعليږئبڤثشنطن ٕڣٙا

ٚيكي ئبئم
ٙڅئئ–ڣثشنطنئئٕڣلغئقطٚئئ ئ47 ئئ–ئنيڤيڤ

ٙيٖثئئ-هيڤسًڗئ ئفلڤ
ئ ٙعئلنڤثٕڬئث ڣإئڣثلفتياػئئتبڇعـئثلسفا

ٚيكيغئئيئبع٬ئ ئثلڤاياػئثمتحٖعئثام نحا
ٚٵئمنئئ ٜڣيٖئكلئف ٚثمجهږ،ئڣتږئت لٖعږئب

ئ ٚٵئنإڬئث ئةةة,4تڣإئڣثلفتياػئبمبلغئئف
ٚيكي م ئ ئئةةة,5ث،ئبمجمڤٵئٕڣٙا ٕڣٙا

ٚيكي ئبئم
ٙڅئئ–ڣثشنطنئئٕڣلغئقطٚئئ ئ48 ئئ–ئنيڤيڤ

ئ ئثنجلٝڤ ٜيانائ-لٝڤ ئلڤي
ٜئ ٚك ٙعئٕڣلغئقطٚئللمطبٔئثم ڬئئتبڇعـئسفا
ٚيكا،ئڣهيئمنظمغئغيڇئئ م ٚهئ ثلعاميئڣمق

يئ ٚسغئلتقٖيږئڣجباػئثلطعامئ ٙبحيغئمك
ٙفئثلطبيعيغ بمبلغئئئثعقابئثلكڤث

ٚيكيئئةةة,ة5ت م ئ ئٕڣٙا
ٚيكيغئئئٕڣلغئقطٚئ ئ49 ثلڤاياػئثمتحٖعئثام

ٙنيائئ– ئڣايغئكاليفڤ
ٕٙئنيكسڤڗئئئئثعتمإ ٙيتشا ئئكمڤقٸمكتبغئ

ٙبعغئحماػئلتلبيغئثلطلظئثلعاجلئئ
مساهمغئئڣكانـئئلٖعږ،ئلڣثلحاجغئثلكبيڇعئ

ئبثلحماػٖعږئتنظيږئه٘هئبٕڣلغئقطٚئ
ثلڤاياػئثمتحٖعئئئٕڣلغئقطٚئئ ئ50

ٚيكيغ مٖينغئفلينـئئئ-ئثام
ئبڤايغئميشيغاڗئ

لګئكلئمنئئتبڇعـئٕڣلغئقطٚئبمبلغئماليئئ
سسغئئ ئللمياهئثلنظيفغئڣم ثلتجمٸئثلڤطن

MYDٙعئتحتڤڬئعلګئثمياهئئ ئ لنقلئمقطڤ
ٚځئثلنظيفغئئ يئش لګئبنڊئثلطعامئ
ٚيكيئةةة,2تبمبلغئئميشيغاڗئ م ئ ئبٕڣٙا

ٚيكيغئئئٕڣلغئقطٚئ ئ51 ثلڤاياػئثمتحٖعئثام
يٖثهڤئئ– ئڣايغئ

ٙعئٕڣلغئقطٚئبالتبڇٵئبمبلغئ تعهٖػئسفا
ٙعئعنئمجمڤعغئئ IBEلګئماليئ ڣهيئعبا
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ئئةة2تضږئثكٌڇئمنئ عماڋئمنئئمنئقإعئث
ٜيٜئنظامئئجميٸئ ئثلڤايغئثملًڈمڤڗئبتع نحا

ٚيكيئةةة,ةةتبقيمغئئثلتعليږ م ئ ئبٕڣٙا
ٚيكيغئئئٕڣلغئقطٚئ ئ52 ثلڤاياػئثمتحٖعئثام

ٙفئئ– سسغئبڤبئڣٕڣ ئم
ٙعئٕڣلغئقطٚئمنئئئ8تة2يئعامئ تبڇعـئسفا

سسغئبڤبئئ خاڋئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئم
ٙبيڗئثلقٖثمىئثل٘ينئئ ٙڣفئلٖعږئثمحا ڣٕڣ

ٚٙڣثئمنئئ ٚفئئتض ي،ئسيتږئص عصاٙئهاٙ
ئ–ئة2ة2امئعه٘ثئثمبلغئمنئخاڋئمنِئ

ئكبيڇئمنئه٘هئثمنِئعلګئ ڣسيڇكٜئجٜ
ئئ ٙيٸئٗثػئثلصلغئبمڤثجهغئفيڇٝڣ ثمشا

ڣناب ئكٙڤ
ٙعئٕڣئئ ئ53 ئئ–لغئقطٚئسفا

ٚنسيغئ ٙيغئثلف ئثلجمهڤ
ٚنسيغئ ٙيغئثلف ٙي٠ئئثلجمهڤ ئ–ٕعږئلجمعيغئتئمستشفياػئبا

لڊئئ ئٗڣ ٛهائثلطب ٚنساتئڣجها مستشفياػئف
ٙعئئيئ ئقامـئبهائثلسفا طاٙئثلحملغئثل

طاقهائضمنئشعاٙئثلتضامنئمٸئئ ب
ٚنسيغبئ ٙيغئثلف ئثلجمهڤ

ٕٙڗئئٕڣلغئقطٚئ ئ54 ئشملـئئئثمساعٖثػئثلطبيغئئثا ئةة24,5ڣثل
ڣنابئ ئكٙڤ حغئلفح٨ئفيڇٝڣ ئم

ئئ-منظمغئثليڤنيسيڀئئجمعيغئقطٚئثلخيڇيغئئ ئ55
ٕٙڗئ ئثا

ڣقعـئقطٚئثلخيڇيغئڣثليڤنيسڀئثتفاقيڢئئ
لتلبيغئثاحتياجاػئثانسانيغئثلناجمغئعنئئ

ڣنا ئكٙڤ ئئبمبلغئئثنتشاٙئفيڇٝڣ مليڤڗئٕڣٙا
ٚيكي ئبئم

ٙتڤڗئمنئثلكماماػئثلطبيغئئجيبڤتيئجمعيغئقطٚئثلخيڇيغئئ ئ56 مئغئكا
ئ ٛثػ،ئڣغيڇهائمنئثمڤثٕئث ساسيغئئڣثلقفا

ئڣثلعامليڗب ئثمخصصغئللكإٙئثلطب
ٙيغئثلكڤنغڤئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ57 ئطنًائمنئثمساعٖثػئثلطبيغئثلعاجلغبئ5ب8ئجمهڤ
ٙيغئثنغڤائئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ58 ئطنًائمنئثمساعٖثػئثلطبيغئثلعاجلغبئ5ب8ئجمهڤ
ٛحيڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ59 ڣثلاجئيڗئئثلنا

ٙييڗئ ئثلسڤ
ئ ٚڬئڣصنٖڣځئقطٚئثلهاڋئث حمٚئثلقط

للتنميغئيڤقعاڗئثتفاقيغئمنحغئلٖعږئئ
ٛحيڗئڣثلاجئيڗئئ ثاغاثغئثلعاجلغئللنا

ئمنئ ٙييڗئلتقٖيږئثلٖعږئثلطب جلئئثلسڤ
ٙييڗئئ ئثلسڤ ثنقاٗئحياعئثطفاڋئڣثلنسا

حغ ٙعئتكڤيسـتئلل ئ4بمبلغئئئضمنئمبإ
ئ ٚيكيئماييڗئٕڣٙا ئبئم
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ٙيائخيڇيغئجمعيغئقطٚئثلئ ئ60 ئئسڤ ڣلګئئقطٚئثلخيڇيغئتقڤمئبتسليږئثلٖفعغئث
يئ ئ منئمعٖثػئحمايغئثلكإٙئثلطب
ئ ڬئمنئمخاطٚئفيڇٝڣ ثلٖثخلئثلسٙڤ

ڣناب ئكٙڤ
ٚيغئئ ئ61 ثللجنغئثلٖڣليغئللصليظئئثلخطڤ٭ئثلجڤيغئثلقط

ئ(ICRCثاحمٚئ)
ئمڤظفيئثللجنغئثلٖڣليغئللصليظئ جا

ئ ٚثځبئث ئحمٚئمنئثلع
ٚسڊئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ62 ئطنئمنئثمساعٖثػئثلطبيغبئةتئثلبڤسنغئڣثله
ٛثخستاڗئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ63 ٙيغئكا ئبئثمساعٖثػئثلطبيغئثلعاجلغئجمهڤ
ٙيغئثفغانستاڗئئئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ64 جمهڤ

ئثاساميغئ
ئبمنئثمساعٖثػئثلطبيغئطنئةت

ٚبيائئصنٖڣځئقطٚئللتنميغئئ ئ65 ئبئطنًائمنئثمساعٖثػئثلطبيغئةتئص

ٙعئثلتعاڣڗئثلٖڣليئ ٕث ٙجيغئبثمصٖٙ:ئ ٙعئثلخا ٛث ة2ة2ڤ  

 

طاٙئتڤجيهاػئ يئ تيئمعظږئه٘هئثمساعٖثػئ يئمكافحغئئميڇئٕڣلغئقطٚئنحڤڣت ئثلٖڣڋئثلصٖيقغئ ڣنائجائحغٕعږئجهٕڤ ئئكٙڤ
ٙيغئئئ(9ت-)كڤفيٖ ئڣجمهڤ ٛثخستاڗ، ئكا ٙيغ ئڣجمهڤ نغڤا، ئ ٙيغ ئڣجمهڤ لبانيا، ئ ٙيغ ئجمهڤ ئمن ئلكل ئطبيغ ئمساعٖثػ ٙساڋ ب

ٚبياب ٙيغئص ٙيغئمقٖڣنيائثلشماليغ،ئڣجمهڤ ٚسڊ،ئڣجمهڤ ٙيغئثلبڤسنغئڣثله ئفغانستاڗئثإساميغ،ئڣجمهڤ
ئ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 الجٜ الثالن:  

اػ امتعلقغ بتنفي٘  ٚا ٚ اأڣلي للٖڣلغ التٖابيڇ ڣالج ٚي ڗ التق  ماحظاػ ڣتڤصياػ لجنغ اميثاځ بش
ئئ ب88 ٚبيئلحقڤځئثإنساڗ(ئڣثل ٚبيغئ)لجنغئثميثاځئثلع ٚصًائمنئٕڣلغئقطٚئعلګئتنفي٘ئتڤصياػئلجنغئحقڤځئثإنساڗئثلع ح

ڣڋئخاڋئعامئ ڬئث ٚهائثلٖٙڣ ٚي ٚػئعنئمناقشغئتق ثػئلضئثتة2سف ٚث ماڗئئ،ئثتخ٘ػئثلٖڣلغئثلعٖيٖئمنئثلتٖثبيڇئڣثإج
ئثلتڤصياػ ئثلتڤصياػئئثلتطبيڄئثلفعاڋئله٘ه ئلتنفي٘ئه٘ه ئثلٖڣلغ ئثتخ٘تها ثػئثل ٚث ئڣباإمكاڗئحصٚئثلتٖثبيڇئڣثإج ،

 ئكالتالي:

 

ٛمغ  التٖابيڇ  اتخاٗ كافغ التڤصيغ:  ٙ  النساڗ  لحقڤځ  الڤطنيغ العمل  خطغ لڤضع  الا  الڤطنيغ اللجنغ  مع  بالتشاڣ

 .امٖني امجتمع  ڣمنظماػ النساڗ، لحقڤځ 

يئثجتماعڢئئ ب89 ئثمڤقٚئ ٙث ٚثٙئمجل٠ئثلٛڤ ئعلګئق ً عٖثٕئخطغئعملئڣطنيغئلحقڤځئثإنساڗئبنا تعكڀئٕڣلغئقطٚئحاليًائعلګئ
ٙقږئ) عٖثٕئخطغئثلعملئثلڤطنيغئلحقڤځئئ4تة2(ئلعامئ9تثلعإڬئ ،ئحينئتږئتشكيلئثللجنغئثلڤطنيغئثلحكڤميغئثمعنيغئب

ميڗئثلعا ٚئاسغئسعإعئث ئڣيعتبڇئڣضٸئخطغئثلعملئئثإنساڗئب ٙجيغئڣعضڤيغئعٖعئجهاػئمعنيغئبالٖڣلغب ئثلخا ٙع ٛث مئلڤ
ٕثعئلتحسيڗئئ ليهائبمثابغئ ٜيٜئڣحمايغئحقڤځئثإنساڗئحينئينظٚئ حغئڣعمليغئلتع ٙبغئڣث ثلڤطنيغئلحقڤځئثإنساڗئمقا

يئثلٖڣلغبئڣئ ئسبڄئثحالغئحقڤځئثإنساڗئ ٙبئعٖٕئمنئثلٖڣڋئثل ڗئتبنـئخطٰئعملئئطلعـئثللجنغئثمعنيغئعلګئتجا ڣ
ثػئئئئ؛ڣطنيغئلحقڤځئثإنساڗ يئه٘ثئثمجاڋ،ئكمائقامـئثللجنغئبعقٖئعٖٕئمنئثللقا ٙساػئ فضلئثمما لڊئللڤقڤفئعلګئ ٗڣ

ٙيغئمٸئجهاػئثلٖڣلغ ڗئيتږئئمتضمنغئثللجنغئثلڤطنيغئلحقڤځئثإنساڗئڣمنظماػئثمجتمٸئثمٖنيئثلتشاڣ ،ئڣمنئثمتڤقٸئ
ئمنئخطغئثلعملئثلڤطنيغئقثائ ئبلئنهايغئثلعامئثلحاليبنتها

 

ٚيغ اأم بنا بيڗ امساڣاع  التڤصيغ:   ٚانهږ ڣبيڗ جنب من امتڈڣجغ القط  لٖڣڋ  التعاڣڗ  مجل٠ دڣڋ  بنا مڤاطن من ق

 ٌ ٚبيغ  الخلي ٚعايغ التعليږ ف٥ٚ في  الع حيغ ڣال  .ڣالعمل ال

ئ ب90 ئيتمتٸ ئثل ٜثيا ٚياػئب٘ثػئثلحقڤځئڣثم ئثمڤثطناػئثلقط بنا ئ ئيتمتٸ حغ يئقطاعاػئ)ثل ٚيڤڗئ ئثلقط ئئ–ئثلتعليږئئ–بها
يئثمإعئ) ئ ئمائجا لڊئڣفقًا ٙقږئ)3ةتثلعمل(ئٗڣ جانظب989ت(ئلسنغئت2(ئمنئثلقانڤڗئ ٜڣثهئمنئث ڗئتنظيږئثل كمائئئمئبش

ٙع ٙقږئ)ئئتجٖٙئثإشا ٚيغئ ڗئقانڤڗئثلجنسيغئثلقط يئتطبيڄئقڤثعٖئئ4ة2(ئثمإعئ)5ةة2(ئلسنغئ)38لګئ ڣلڤيغئ منِئئ(ئقٖئمنِئث
ٚيغب مڢئقط ئثلجنسيغئمنئكانـئ

ٙقږئ) ب91 ڗئثإقامغئثلٖثئمغ8تة2(ئلسنغئ)ةتٗلڊئفضًائعمائن٨ئعليڢئثلقانڤڗئ ٛػئلبع٬ئئ2ثمإعئ)ئيئ(ئبش جا ئ (ئمنڢئثل

ڣلګئئ ئمنئثمإعئث ً ستثنا (،ئ جنب ٚيغئثمًڈڣجغئمنئ ڣإئثلقط منئثلفئاػئثلًڇخي٨ئباإقامغئثلٖثئمغ،ئڣمنئه٘هئثلفئاػئ)

ٜثيائثلتاليغ:ئئئمنئه٘ث ئثلقانڤڗئڣمائيًڇتظئعلګئٗلڊئشمڤلهږئبام

ٚيِئب٘لڊب - ڣئتص ٗڗئ ٚڣهئمنئثلٖڣلغئٕڣڗئثلحصڤڋئعلګئ  ثلٖخڤڋئڣثلخ

ئيصٖٙئبهائئ - ٚڣ٭ئڣثلضڤثبٰئثل سساػئثلحكڤميغئٕثخلئثلٖڣلغ،ئڣفقائللش يئثم ثلحصڤڋئعلګئثلعاهئڣثلتعليږئ

ب ٙث ٚثٙئمنئمجل٠ئثلٛڤ  ق

ٛڣهئحاملئبطاقغئثإقام - ٛثػئثممنڤحغئلحاملئئيتمتٸئ ئباامتيا ئبلڤغهږئسنئثلثامنغئعشٚ، ڣإهئح غئثلٖثئمغئڣ

حغئڣثلتعليږب يئثإقامغئڣثل  ثلبطاقغئ
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ٚڬب - ٚيڊئقط ئبٖڣڗئش نشطغئقطاعاػئثاقتصإئثلڤطن يئ  لحاملئبطاقغئثإقامغئثلٖثئمغئثاستثماٙئ

ٙثػئللسكنئ - ئڣثاستثماٙبلحاملئبطاقغئثإقامغئثلٖثئمغئتملڊئثلعقا

 

ٜيٜ التڤصيغ: ع  تمثيل  نسبغ  تع ڥ مجل٠  في  امٚ ڤاقع التنفي٘يغ ڣفي  البلٖيغ،  ڣامجال٠ الشٙڤ  بالڤظائڀ  ڣالقياديغ ام

لڊ القضائي، ڣالسلڊ  العليا العامغ قـ اليجابي التمييڈ تٖابيڇ خاڋ من  ٗڣ  ( 3امادع )  أحكام ڣفًقا لصالح النسا ام

 .اميثاځ من

ئ ب92 ئثلحقڤځئئتٖعږئٕڣلغ ٚع ئڣيتضمنئٗلڊئمباش ئللٖڣلغ، ئثلعامغ ٙع ئثإٕث ي ٙكغئ ئثمناصظئثلقيإيغئڣثمشا ئلتڤلي قطٚئثمٚع
خ٨ئثاتفاقياػئئ يئثمجل٠ئثلبلٖڬ،ئبمائيتفڄئمٸئثمعاييڇئثلٖڣليغ،ئڣعلګئث حئ ثلسياسيغئبمائفيهائحڄئثانتخابئڣثلًڇ

ئصإقـئعليهائٕڣلغئقطٚئڣثمتعلقغئبامٚع،ئئ شكاڋئثلتمييڈئضٖئثمٚعبثلٖڣليغئثل ئعلګئجميٸئ ئڣعلګئٙسهائثتفاقيغئثلقضا
ٙقږئ) ب93 ٚسڤمئ ئثمجل٠ئثلبلٖڬ،ئه٘ثئئ998ت(ئلسنغئثتڣقٖئصٖٙئثم عضا ٚسڤمئضئبنظامئثنتخابئ نئثمساڣثعئثلتامغئئمئثم

يئثانتخابئبيڗ ٚياػئ ٙكـئثلقط حئلعضڤيغئثمجل٠ئثلبلٖڬبئڣقٖئشا يئحڄئثانتخابئڣثلًڇ ٚجلئ ئئثمٚعئڣثل اػئثلبلٖيغئثل
ػئعامئ يئعامئث4بنسبغئئ998تبٖ ٚيـئ ج ئ ئثانتخابيغئثلخامسغئثل ٙع يئثلٖڣ ئڣ حڣئ،ئ9تة2%ب ڗئلعضڤيغئڤئكاڗئثمٚ

ٜڬئ) ٚك حًائمنهږئ)85ثمجل٠ئثلبلٖڬئثم حتيڗئمنئمجمڤٵئ)5(ئمٚ ئمٚ ٚػئنتيجغئثانتخاباػئعنئفٛڤ سف ،ئڣ (ئ25(ئنسا
ٚيـئعليهائثانتخاباػبئئ ج ئمقعٖئ

يئئ ب94 ئ ٚڥ خ ٚثفيغئث ئڣثاش ئمنئثمناصظئثلقيإيغ ئڣغيڇها ئثلعليا ئثلعٖيٖئمنئثمناصظئثلقيإيغ ٚيغ ئثلقط ئتقلٖػئثمٚع كما
ٙعئثمساعٖينئڣمٖثلٖڣلغ،ئ ٛث ئثلڤ حغئڣثلتعليږئ،ئڣمناصظئڣكا ٙثػئثل ٛث يئڣ ٙيغئ ٛث ٚثػئحينئتڤلـئمناصظئڣ يئئئي ٙثػئ ٕث

ئثلنيابغئثلعامغبئئ عضا ئڣ سا ئٙڣ ٚڥ،ئكمائتڤلـئمناصظئثلقضا خ ٜعئثلحكڤميغئث جه ٙثػئڣث ٛث ئثلڤ
يئثلس ب95 ٚياػئثلعاماػئ ئثلقط ٕٛيإئعٖٕئثلنسا خيڇعئث يئثلسنڤثػئث ،ئحينئبلغـئنسبغئعٖٕئڣقٖئلڤحٴئ لڊئثلٖبلڤماس 

يئثلفًڇعئمائبيڗئ) ئبالٖڣلغئ ئثملتحقاػئبالسلڊئثلٖبلڤماس  ٙتفعـئه٘هئئئ8تم(ئ2ةة2ئ-مئت99تثلنسا يئحيڗئث ٕبلڤماسيغبئ

لګئ يئعامئةتة2ٕبلڤماسيغئبحلڤڋئعامئئ38ثلنسبغئ ئ ٚياػئثملتحقاػئبالسلڊئثلٖبلڤماس  ئ2019مبئڣتضاعڀئعٖٕئثلقط

ئ لګ ئ ٙعئئمئ167ليصل ٛث ئلڤ ٙسميغ ئ ئتعييڗئمتحٖثغ ئتږ ئكما ئسفيڇب ٙجغ ئٕبلڤماسياػئبٖ ٙبٸ ئ ئبينهن ئمن ئٕبلڤماسيغ ڤظفغ

ئنڤفمبڇئمنئعامئ ي ٚيغئ ٙجيغئثلقط ڣڋئئثتة2ثلخا ٚيغئلتكڤڗئب٘لڊ،ئ ئقط ئثمنصظب ثمٚع يئه٘ث غلئثمٚعئئتشئكمائتعيڗئ

ٚيغئمناصظئٕبلڤماسيغئ يئثلعٖيٖئمنئثمنظماػئئثلقط ئ لګئعضڤيغئثلنسا ٙه،ئباإضافغئ يئثلخا يئبعثاػئثلٖڣلغئ ٚڥئ خ

يئمجاڋئحقڤځئثإنساڗئڣثلتنميغئثاجتماعيغئمنهائعلګئسبيلئثمثاڋ:ئ  ثلٖڣليغ،ئائسيمائتلڊئثلعاملغئ

مږئ ✓ يئث ئباإعاقغئ ٚٙئثلخا٥ئثمعن  ثلسابڄبئ-ثمتحٖعئئثمق

ڣڗئثإغاثغئثإنسانيغبئ ✓ ٚبيغئلش  ثمبعڤفئثلخا٥ئلأميڗئثلعامئلجامعغئثلٖڣڋئثلع

مږئثمتحٖعئلحقڤځئثلطفلئ ✓ يئلجنغئث  ثلسابڄبئ-ئعضڤئ

خا٥ئٗڣڬئثإعاقغئ ✓ ٚصٖئثلٖڣليغئاتفاقيغئحقڤځئث  ثلسابڄبئ-عضڤئلجنغئثل

مږئثمتحٖع)ئ ✓ ئعلګئثلتمييڈئضٖئثمٚعئبا ئثلسيٖثڣ(بعضڤئلجنغئثلقضا

ٚييڗئ ب96 ٙعئثلٖثخليغئمنئ)عسك ٛث ئڣ ئتنظږئعملئمنتسب يئقانڤڗئثلخٖمغئئئئ-مائفيمائيتعلڄئبالقڤثنيڗئثل ڣمٖنييڗ(ئڣثمتمثلغئ
ٙقږئ) ٚيغئ ٙقږئ)ئتةة2(ئلسنغئت3ثلعسك ٚيغئثمٖنيغئ ٕٙئثلبش ٚجلئئئتتة2(ئلسنغئ5تڣقانڤڗئثمڤث حكامهائبيڗئثل يئ لږئتميڈئ

ڬئ مئمقيمغ،ئباإضافغئئئئڣثمٚع،ئكمائلږئتشتملئعلګئ كانـئمڤثطنغئ ئ ً ٙساػئتمييڈيغئضٖئثمٚعئسڤث حكامئتنطڤڬئعلګئمما

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/10/27/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84
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ڗئتبڤئ ئمعاييڇئئئئئلګئٗلڊئف ساس  لغئتخضٸئبشكلئ ٙعئثلٖثخليغئهيئمس ٛث يئڣ ثمٚعئللمڤثقٸئڣثمناصظئثلتنفي٘يغئڣثلقيإيغئ
ڗئثمغئئ ڣئغيڇهبئڣثلجٖيٚئبال٘كٚئب ساٝئثلجن٠ئ ڬئتمييڈئقائږئعلګئ عئڣثلخبڇعئٕڣنمائ مڤضڤعيغئڣنڤعيغئمحضغئكالكفا

ٙعئثلٖثخليغبئڣظائڀئتخصصيغئنڤعيغئٗثػئطبيعغئقيإيغئتشغلهائثمٚعئثلعامل ٛث يئڣ ئغئ
ڗ ب97 لګئ ٙعئهنائ ٚثٙ ي جا ما ڣتجٖٙئثإشا ميڇڬئ ثلق ڥئ مجل٠ عضا بع٬ عضڤيغ بتجٖيٖ ثتة2 (ئلسنغ22ٙقږ) ث  ثلشٙڤ

ٚياػ (4) ڣتعييڗ ٚع ڣڋئ قط ٙیٔ ي م ڥئ مجل٠ تا ًٚئ ثكبيڇًئ ائثهتماًمئ ڣثل٘ڬئمثل ثلشٙڤ  ڣيعك٠ ثمجتمٸ ي ثمٚع مكانغئ ثئڣتقٖي

ٚشيٖعئ ثلقيإع ثقغ ٙئ ي ثل ٙكتها علګ ڣثلح٥ٚ ثمٚع ٕڣ ػبئ ثلڤطنئ بنا ي مشا ٙعئ ه٘ه ڣجا ٙيخيغ ثمبإ ٖئ ثلتا ك  هميغئ لت

ٙكغ ٙيۑي متناسظ بشكل ثاتجاه ه٘ث ي ڣثلتڤسٸ ڣثلنيابيغ ثلتمثيليغئ ثلحياع ي ثمٚع مشا  ثمجتمٸئ ثقافغ مٸ يتفڄ بما ڣتٖ

 ٖهبڣتقالي ڣعإثتڢ

 

 .التمييڈ من الناجمغ  ڥ الشكاڣ  ڣمعالجغ لتلقي غقلمست  ڣطنيغ ليغ استحٖاف  في  النظٚ التڤصيغ:
مامئثلقانڤڗئبٖالغئثمإعئ) ب98 ئمساڣثعئثلجميٸئ ئمبٖ قٚئفيڢئثلٖستٙڤ ڗئ35يئثلڤقـئثل٘ڬئ ئنصـئعلګئ ثلناٝئئتئ(ئمنڢئثل

ڣئثلٖين صلئ ڣئث يئٗلڊئبسبظئثلجن٠ئ مامئثلقانڤڗئڣائتمييڈئبينهږئ ٚثٕئئتئمتساڣڣڗئ ف ئتمكيڗئث ئمبٖ قٚئثلٖستٙڤ فقٖئ
ئت4)ئ)مڤثطنيڗئڣمقيميڗ(ئمنئثلتظلږئڣفقائللمإع يئمخاطبغئثلسلطاػئثلعامغنصـئعلګئت(ئمنڢئثل ٕٚئثلحڄئ ئئت،ئلكلئف

ئآلياػئثنتصافئمستقلغئئ ٚثٕئثالتجا ف تاٍئلعمڤمئث مٚئثل٘ڬئ يئئث ڣئحكڤميغ:ئئئئ،ئثللجنغئثلڤطنيغئلحقڤځئثإنساڗمتمثلغئ
ئ ئثانتصافئلحقڤقهږب ئبغيغ ئثلشكاڣڥ ئلتقٖيږ ئثلٖثخليغ( ٙع ٛث ئبڤ ئثإنساڗ ئحقڤځ ٙع ٕث ئ) ئثلشكڤڥئئڣمنها ئ)قسږ ڣيقڤم

ٙعئحقڤځئثإنساڗ ٕث ٙثعئثلٖثخليغئئئڣثلتحقيقاػ(ئب ٚيعيغئئئئبٛڤ ٕڣثػئثلتش نفاٗئث ثػئثلصلغئب بتلقيئثلشكاڣڥئڣثالتماساػٗئ
ڗئئ نڢئلږئيسبڄئلڢئ نهائبالتنسيڄئمٸئثلجهاػئٗثػئثلعاقغ،ئكمائ ٛمغئبش ثػئثلا ٚث ٙعئثلٖثخليغ،ئڣثتخاٗئثإج ٛث ثلخاصغئبڤ

ڬئشكاڣڥئناجمغئ ڣئٙصٖئ ئ من ئث ٕث يئث ڬئتمييڈئ ٙهئئئثلتعاملعنئ طا يئ خا٥ئثمعنييڗئڣتطبيڄئثلقانڤڗئعليهږئ مٸئث
ئقٖئئ نڤثٵئثلشكاڣڥئڣثل ٚيقغئتمييڈيغئخاڋئثلسنيڗئثلفائتغبئكمائتقڤمئثللجنغئثلڤطنيغئلحقڤځئثإنساڗئبتلقيئكافغئ بط

ئثلناجمغئعنئثلتمييڈبئئئڥئتتضمنئثلشكاڣئ
 

هميغ ڤافڄ التڤصيغ:   بعقڤبغ عليڢ امحكڤم حڄ  ڣالن٨ علګ  اميثاځ، ( منتامادع )  حكام مع  القانڤني النظام ت

 .خڀ بعقڤبغ استبٖالها ڣ العفڤ طلظ في  العٖام

ٙقږئ) ب99 يئثمڤثٕئ)4ةة2(ئلسنغئئتتكفلئقانڤڗئثلعقڤباػئ (ئثلحڄئلكلئمحكڤمئبعقڤبغئت4،9ة3،تت334،325،3مئڣتعٖياتڢئ

ٚڬئمجمڤعغئمنئثلضماناػئثمڤضڤعيغئئ ئثلقط ٚٵ ئحينئكفلئثمش خڀب ئبعقڤبغئ يئطلظئثلعفڤئثڣئثستبٖثلها ثإعٖثمئ

يئثآتي: ٚثئيغئللمحكڤمئعليهږئبعقڤبغئثإعٖثم،ئڣتتمثلئ  ئئئڣثإج

ٙعئثلحكږبئ - ئقضاعئثمحكمغئمصٖ ٙث جماٵئ ئثلحكږئباإعٖثمئب ٙعئصٖٙڣ ٚڣ  ض

ئثمحكڤمئئ - ئيطعنئعليڢ ئلږ ئڣلڤ علګ ئ ئمحكمغ ئعلګ ئباإعٖثم ئثلصإٙ ئبع٩ٚئثلحكږ ئثلعامغ ئثلنيابغ ئثلقانڤڗ ٜم ل

 باإعٖثمب

 عٖمئتنفي٘ئحكږئثإعٖثمئتنفيً٘ثئمعجًاب -

ٗثئعفائڣل - ڣئقبلئثلٖيغئڣفقائلن٨ئثمإعئ)ثستبٖثڋئعقڤبغئثاعٖثمئبعقڤبغئثلحب٠،ئ (ئمنئقانڤڗئئ2ة3-ئئةة3يئثلٖمئ

 ثلعقڤباػب
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يئثلتنفي٘ب - ڣئتقٖمڢئباستشكاڋئ يئثلٖعڤڥئ عإعئثلنظٚئ  ڣقڀئتنفي٘ئحكږئثإعٖثمئعنٖئثلتماٝئثمتهږئ

ٙقږئ9تنصـئثمإعئ) - ٙبٸئئئ994تلسنغئئت(ئمنئثلقانڤڗئ ئ ٙتكظئثلحٖفئثل٘ڬئسنڢئتجاٛڣ ٗثئث نڢئ) حٖثفئ ڗئث بش

ئثلحكږئعليڢئباإعٖثم(بئع ڣئجنحغئفائيجٛڤ ٚعئسنغئجنايغئ ٚعئسنغئڣلږئيبلغئسـئعش  ش

 (ئعامًابئ8تعٖمئتنفي٘ئعقڤبغئثإعٖثمئعلګئمنئلږئيبلغئ) -

ڣليغبئثمڤثٕئئ - ئانعٖثمئثمس ڣئم٩ٚئنف٦  صابتڢئبعاهغئعقليغئ ڣئبغيڇهئعلګئمنئثبـئ عٖمئجڤثٛئحكږئثإعٖثمئ

 4ةة2(ئلسنغئ23ٙقږئ)ئئ(ئمنئقانڤڗئ2ت2،ئتت2،ئةت2،ئ9ة2ٙقږئ)

عيإئثلخاصغئبٖيانغئثمحكڤمئعليڢبئ - ڣئث ٚسميغئ عيإئثل يامئث يئ ئتنفي٘ئعقڤبغئثإعٖثمئ  ائيجٛڤ

ٗثئكاڗئحكږئثإعٖثمئحًٖثئئ - مائ ًٚث،ئ ٜي ٗثئكاڗئثلحكږئتع بٖئعلګئثمٚعئثلحاملئ ثستبٖثڋئعقڤبغئثإعٖثمئبالحب٠ئثم

ڗئتضٸئ لګئ ئ ئفيڤقڀئتنفي٘ه جلئتنفي٘ئثلحكږئمٖعئسنتيڗئبعٖئڣضعهابئئڣئقصاصًا ئڣضعتڢئي ٗث ئف ها، مڤلٕڤ

ثػئثلجنائيغبئ345ثستنإًثئللمإعئ) ٚث  (ئمنئقانڤڗئثإج

ميڇ(ئعلګئحكږئثإعٖثمئلتنفي٘هبئئ - ٙعئمصإقغئ)سمڤئث ٚڣ  ض

 

ٚكٜ التڤصيغ: تحٖيٖ- خا٥ القانڤني ام  العٖامب  بعقڤبغ عليهږ  امحكڤم  لأ

ٚكٜئثلقانڤنيئل ب100 ئثشتملئئيتمثلئثم ٚثئيغئڣثمڤضڤعيغئثل خا٥ئثمحكڤميڗئبعقڤبغئثإعٖثمئبجملغئمنئثلقڤثعٖئثإج أ

يئثآتي:ئئ ٚڬئڣهيئثمبينغئ ئعليهائثلقانڤڗئثلجنائيئثلقط

ٙقږئ) -1 ثػئثلجنائيغئ ٚث ئكفلهائقانڤڗئثإج ٚثئيغ:ئڣثمتمثلغئبجملغئثلضماناػئثل ئئ4ةة2(ئلسنغئ23ثلقڤثعٖئثإج ڣثل

ٙعئئ ٚػئثإشا ٙقږئئاليهج طاٙئثلتعليڄئعلګئثلتڤصيغئ  ب28يئ

ئيعاقظئعليهائباإعٖثمئئ -2 ٚثئږئثل ٙػئثلج ئحٚ يئثمڤثٕئثل ئيشتملئعليهائقانڤڗئثلعقڤباػئ ثلقڤثعٖئثمڤضڤعيغ:ئڣثل

يئثآتي: ٙجغئ ٙع(ئڣهيئمٖ ٚثئږئخطڤ شٖئثلج ئتڤصڀئبكڤنهائ) ٚثئږئثل  ڣهيئثلج

ٙجيئ) - منئثلٖڣلغئثلخا ٚثئږئثمڤجهغئضٖئ  (بئ3ةت-98ثمڤثٕئثلج

منئثلٖڣلغئثلٖثخليئ)ثمڤثٕئ - ٚثئږئثمڤجهغئضٖئ  (بئ32ت-ة2تثلج

ٚع،ئڣإٗثئڣقٸئثلقتلئئ - ڣئمتفج ٚثٙئڣثلًڇصٖ،ئڣثستعماڋئمإعئسامغئ ٚڣفئمشٖٕعئ)سبڄئثإص ٚثئږئثلقتلئثمقًڇنغئبظ ج

لخ(ئ)ثمإعئ صڤڋئثلجانيبببئ حٖئ  (بةة3علګئ

 

ڤافڄ التڤصيغ: - ٚيمغ سقڤ٭ عٖم علګ  ڣضماڗ الن٨ اميثاځ؛ ( من8)  امادع حكام ع م القانڤني نظام الٖڣلغ ت  ج

ٙ  ڣجبڇ  ڣالنصاف التعڤي٬ في  الضحايا حقڤځ  ڣكفالغ بالتقادم، التع٘يظ  .الضٚ

ٚ ئ ب101 ٙقږئ)ج يئئئ4ةة2(ئلسنغئتتمئقانڤڗئثلعقڤباػئ ٙهائ ڣئثلتهٖيٖئبكافغئصڤ ڣئثستعماڋئثلقڤعئ فعاڋئثلتع٘يظئ ٙتكابئ ث
ڗئثمإتيڗئ)4تت-59تثمڤثٕئ) ٙقږئ)ئ59ت(،ئ)59ت(ئمنڢ،ئكمائ ًٙث(ئمنئقانڤڗئثلعقڤباػئ)ثمضاف(ئبالقانڤڗئ (ئلسنغئئ8مكٚ
ٚثئږئثلتع٘يظئبعقڤباػئئةتة2 ٙتكابئج بٖئسالبغئعاقبتائعلګئث شٖهائعقڤبغئثلحب٠ئثم ٚيغئبلغئ ٚتظئعلګئئئللح يئحاڋئت
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ئعليڢئبعاهغئمستٖيمغئڣعقڤبغئثإعٖثئ صابغئثمجن ٚثئږئ ئعليڢه٘هئثلج لګئڣفاعئثمجن ٕػئ يئحالغئ حا٭ئقانڤڗئئمئ بئكمائ
يئثمإعئ) ثػئثلجنائيغئ ٚث ئة4ثإج ٚث ج ڬئشكلئمنئئ(ئ ڣئ ئثلقب٬ئعلګئثمتهږئبضمانغئقانڤنيغئضٖئتع٘يظئثمتهږئ لقا

م ائب ڣئحبسڢئ خ٨ئ ڬئ ئثلقب٬ئعلګئ ئنصهائكاآتيئ)ائيجٛڤ ڣئمهيڗئحينئجا نسانيئ ٚئمنئئشكاڋئمعاملتڢئبنحڤئائ
هئئ ئثي٘ث ٚثمغئثإنساڗ،ئڣائيجٛڤ ٙعئقانڤنا،ئكمائيجظئمعاملتڢئبمائيحفٴئعليڢئك حڤثڋئثمقٚ يئث ثلسلطاػئثمختصغئب٘لڊئڣ

ڣئمعنڤيًئبٖنيًئ ئبئا(ائ
ئ) ب102 ڗئثمإع ئثلتع٘يظئف ٚيمغ ٙتكابئج ئث ئعلګ ٙع ئثمقٚ ئثلعقڤبغ ئثلتقإمئعلګ لغ ئتنظيږئمس ئمنئقانڤڗئئ5ث3ڣحڤڋئڣثقٸ )

ثػئثلجنائيغئق ٚث ئٖئقضـئبثإج ئكانـئباإعٖثمئئـ ٗث ائ ٚينئسنغ،ئ ئعش يئجنايغئبمض  ئ )سقڤ٭ئثلعقڤبغئثمحكڤمئبها
ئثاثيڗئسنغ( ٙبغئه٘هئثمإعئمٸئثمإعئ)ئ،فتسقٰئبمض  ٚيمغئئ59تڣبمقا ٚتكظئج ئعاقبـئمنئي (ئمنئٗثػئثلقانڤڗئڣثل

ڣئثلحب٠ئئ ئعليڢئباإعٖثمئ لګئڣفاعئثمجن ٕػئ يئحاڋئ ٙتهائثمشٖٕعئ يئصڤ ٙتهائثلعإيغئبخم٠ئسنڤثػ،ئڣ يئصڤ ثلتع٘يظئ
ي يئتحٖيٖئفًڇعئتقإمئثلعقڤبغئڣسقڤطهائ ٙهئ ٚٵئقٖئتٖ ڗئثمش بٖ،ئياحٴئ ٚتكظبئئئئثلحالتيڗئڣفقاًئئئكلئئثم لجسامغئثلفعلئثم

ٙهئضمنئثلسياسغئئ نمائينٖ ٚيمغئثلتع٘يظئبالتقإم(ئ ئبتڤصيغئثللجنغئ)بضماڗئثلن٨ئعلګئسقڤ٭ئج ڗئمائجا عمڤمائف
ٙعئئ ٛث ئڣ ، ٙث ئبمجل٠ئثلٛڤ ٚيٸ ئللتش ئثلٖثئمغ ئ)ثللجنغ ئثلٖڣلغ ي ئ ٚيٸ ئبالتش ئڣثختصاصاػئثلجهاػئثمعنيغ ٚيٸ، ئللتش ثلعامغ

يئٕڣلغئقطٚئڣمٖڥئمڤثڣلئ ثلعٖڋ، ئ ٚيعاػئثمعمڤڋئبها ٙثسغئثلتش حكامئثلعهٖئثلٖڣليئللحقڤځئثمٖنيغئئجنغئٕ ئمٸئ متها
ئبئئ(ڣثلسياسيغئڣثلعهٖئثلٖڣليئللحقڤځئثاقتصإيغئڣثاجتماعيغئڣثلثقافيغ

ڗئثمإعئ) ب103 ٚٙ،ئف يئثلتعڤي٬ئڣثإنصافئڣجبڇئثلض ٚيمغئثلتع٘يظئ حايائج منئقانڤڗئئئئ(3ثمائفيمائيتعلڄئبكفالغئحقڤځئ
ٙقږئ) ٚيغئ حٖئئئتةة2(ئلسنغئت3ثلخٖمغئثلعسك ٚتكظئ ڣئي ٚڬئيخالڀئثلڤثجباػئ ٕيبيًائكلئعسك ڋئت سا نڢ:ئ)ي  نصـئعلګئ

لڊئمٸئعٖمئثإخاڋئئ عماڋئثلڤظيفغبببئٗڣ يئ ئثلڤثجظئ ٚهئعلګئمقتض  ڣئيخ يئه٘ثئثلقانڤڗئ ٙثػئثمنصڤ٥ئعليهائ ثمحظڤ
ڣئثلجنائيغئعنٖئثا قامغئثلٖعڤڥئثمٖنيغئ (بب  قتضا

ٚتكبڢئبالتعڤي٬(،ئفضًائعنئئ ب104 ًٙثئللغيڇئيلًڈمئم ئسّبظئضٚ ڗئ)كلئخط ڗئثلقڤثعٖئثلعامغئللقانڤڗئثمٖنيئتن٨ئعلګئ كمائ
ٙقږئ)تت2،ئئ2ة2،ئئتة2،ئئ99تڗئمفإئنصڤ٥ئثمڤثٕئ) لغئثمٖنيغئئئئ4ةة2(ئلسنغئئ22(ئمنئثلقانڤڗئثمٖنيئ يئثمسا صلئ ڗئث

ٚٙ،ئڣيستڤڬئ صيظئبض ٕبيبئڣجڤبئتعڤي٬ئكلئمنئ ٚٙئث ٚٙئثمإڬئڣثلض ئيئٗلڊئثلض
ٙقږئ) ب105 ئ ثػئثلجنائيغ ٚث ئكفلئقانڤڗئثإج ئلسنغئ23كما لڊئئئ4ةة2( ئٗڣ مامئثمحاكږئثلجنائيغ، ئثمٖنيئ ئثإعا ي ثلحڄئ

ٚعئئت(:ئ9تثستنإثئللمإعئ) ئمباش ثنا بلئثمتهږئ ڗئيٖعيئبالحقڤځئثمٖنيغئق  ٚيمغئ ئمباشٚئمنئثلج خپ  ٚٙئ منئلحقڢئض
ڣ ئتنظٚئثلٖعڤڥئثلجنائيغئئثلتحقيڄئ ئبئتمامئثمحكمغئثل

مامئثمحاكږئثمٖنيغئڣفقائللمإتيڗئ) ب106 ئتن٨ئعلګت2(ئڣئ)24ڣك٘لڊئ ثػئثل ٚث ئ:ئمائيليئ(ئمنئقانڤڗئثإج

ڬئحالغئكانـئعليهائثلٖعڤڥ،ئئت(:ئ24ثمإعئ) - يئ مامئثمحكمغئثلجنائيغئ ڗئيًڇڅئٕعڤثهئ للمٖعيئبالحقڤځئثمٖنيغئ

يئ ئلڢئ مامئثمحكمغئثمٖنيغئثمختصغڣيجٛڤ ٚفٸئٕعڤثهئثمٖنيغئ ڗئي ئبئئته٘هئثلحالغئ

حالـئثمحكمغئثلجنائيغئثلٖعڤڥئئت(:ئئت2ثمإعئ) - سباب،ئ ڬئسبظئمنئث ٙفعها،ئ ٗثئثنقضـئثلٖعڤڥئثلجنائيغئبعٖئ

لګئثمحكمغئثمٖنيغئثمختصغ مامهائ ٚفڤعغئ  تبئثمٖنيغئثم

 

ٚامٌ التڤصيغ: تكثيڀ - ٙيظ ب جڤڗ  القانڤڗ  نفاٗ مڤظفي تٖ  الٖڣليغ مناهضغ ڣامعاييڇ الڤطن القانڤڗ  علګ  بال

ٚڣب من ڣغيڇها التع٘يظ ليغ في  ڣبالنظٚ ٛ،بااحتجا الخاصغ ڣالقڤاعٖ امهينغ، ڣ القاسيغ امعاملغ ض  ڣطنيغ نشا 

ٚڣب من  ڣغيڇه التع٘يظ  شكاڣڥ  في  ڣالتحقيڄ للڤقايغ مستقلغ ئ.امهينغ ڣ القاسيغ امعاملغ ض
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ٙيبيغئئ ب107 ٙعئثلٖثخليغئكجهغئثختصا٥ئتضميڗئخططهائثلتشغيليغئثلسنڤيغئحقيبغئتٖ ٛث ٙعئحقڤځئثإنساڗئبڤ ٕث تڤثصلئ
ئه٘هئئ ئلڤثقٸ ئخاصغ ٙع شا ئ ئمٸ من ئث ئثلعمل ي ئحڤڋئ)حقڤځئثإنساڗئ ئڣثإصاحيغ سساػئثلعقابيغ ئثم ٙع ٕث ئ منتسب

سساػئثلعقابي يئقانڤڗئتنظيږئثم ٙقږئ)ئثلحقڤځئ ٚبغئعملها(ئ9ةة2(ئلسنغئ3غئڣثإصاحيغئ ڣتتضمنئه٘هئثلحقيبغئئئبڣتج
ٙعئئ ٛث ٙعئحقڤځئثإنساڗئبڤ نڢئسبڄئإٕث ٙكيڗئبامعاييڇئثلٖڣليغئمناهضغئثلتع٘يظ،ئعلمًائب ٕٚثػئتتعلڄئبتبصيڇئثمشا عإعئمف

ئثلتخئ ٙع ٚهائثلٖڣ خ ٙيبيغئتخصصيغئحڤڋئمناهضغئثلتع٘يظئ)كاڗئ ٙثػئتٖ ئئثلٖثخليغئعقٖئعٖعئٕڣ صصيغئللضبا٭ئثل
ٙسغئئ8تة2نڤفمبڇئعامئئ4تئ–ئتتلفًڇعئمنئيئثعقٖػئ يئثلقانڤڗئڣثمما ثلتع٘يظئمنئئئ–تحـئعنڤثڗ:ئمناهضغئثلتع٘يظئ

لګئثلڤقايغ ٚبيغئڣجنڤبئئئئ،ثمنٸئ يئمجاڋئحقڤځئثإنساڗئللمنطقغئثلع ٙيظئڣثلتڤثيڄئ مږئثمتحٖعئللتٖ ٚكٜئث بالتنسيڄئمٸئم
سيائ)ثلٖڣحغ(،ئه٘ثئفضا ٚبئ ئئئئغ ٚطغ(ئلعمڤمئمنتسب ٙيظئثلش ئيعقٖهائ)معهٖئتٖ ٙيبيغئثلتخصصيغئثل ٙثػئثلتٖ عنئثلٖڣ

ئتت ئڣثلتعاملئمٸئثمڤقڤفيڗئثل من يئثلعملئث ٙعئثلٖثخليغئحڤڋئحقڤځئثإنساڗئ ٛث ئبضمنئمڤثٕئتتعلڄئبمناهضغئثلتع٘يظڣ
ٙڬئثلتنڤيڢئهنائئ ب108 ٚڣ نڢئمنئثلض يئشكاڣڥئثلتع٘يظ،ئف ليغئڣطنيغئمستقلغئللتحقيڄئ ڗئ يئثلتڤصيغئبش ڣبصٖٕئمائٗكٚئ

ئ ڗئ)ثلتع٘يظ( ئللمڤثٕئئلګئ ئڣفقا عئثستعماڋئثلسلطغ،ئثمعاقظئعليها ٚثئږئثستغاڋئثلڤظيفغئڣإسا ٙهئضمنئج ئينٖ نما

فع59ت) ئث ئضمن ئيقٸ ئكما ئثلعقڤباػ، ئقانڤڗ ئمن ئيليها ئڣما ئ)( ئللمإع ئڣفقا ٙع ئثمحظڤ ئثلخٖمغئئتتة2ثاڋ ئقانڤڗ ئمن )

ٕيبيغئڣثمٖنيغئڣثلجنائيغ،ئڣفقائللمإعئ) ڣليغئثلت ٚيغئڣمائيًڇتظئعلګئٗلڊئمنئتحملئعڤثقظئثمس ٗثػئئمنڢئمنئ(ئ3ثثلعسك

ٙقږئ) طاٙئثلتعليڄئعلګئثلتڤصيغئ يئ ٙتكبهائعضئ32ثلقانڤڗئكمائسلڀئبيانڢئ ئث ٗثئما ٚيمغئ ڗئه٘هئثلج ئڣعليڢئف ڤئقڤعئئ(ب

ئثمسا ئآلياػ ئثلفاعل ئيخضٸ ڗ ئب ئجميعا ئتحتږ ئڣثلقانڤڗ، شيا ئث ئڣمنطڄ ئلأمٙڤ ئثلعإڬ ٚڥ ئثمج ڗ ئف ٚطغ لغئئثلش

ٙعئثلٖثخليغئڣثمتمثلغ:ئ ٛث يئڣ ئڣثمحاسبغئثلقانڤنيغئ

ٚييڗئحڤڋئمائهڤئمنسڤبئلهږئمنئمخالفاػئللقانڤڗئ • ئتتڤلګئثلتحقيڄئمٸئثلعسك ٙعئثل ٛث ڣڗئثلقانڤنيغئبالڤ ٙعئثلش ئئٕث

لڊئثستنإثئللمإعئ)ئئئتةة2(ئلسنغئئت3ٙقږئ) ٙقږئ)ئتڣبضمنهائ)ثلتع٘يظ(ئٗڣ ٛيٚئثلٖثخليغئ ٚثٙئڣ ئتةة2(ئلسنغئئث(ئمنئق

ػبئ ئثمنش ٚثٝئڣحٝٚ ٚييڗئڣثمڤظفيڗئثمٖنييڗئڣثلعماڋئڣثلح ئتتڤلګئثلتحقيڄئمٸئثلعسك  بتحٖيٖئثلجهغئثل

ٚييڗئعنئٗثػئثم • ٕيظئثلعسك ٕيظئثابتٖثئيئثل٘ڬئيتڤلګئت لڊئڣفقائللمإعئ)مجل٠ئثلت ٛيٚئئتخالفاػئ)ٗڣ ٚثٙئڣ (ئمنئق

ٙقږئ) ٕيظئثابتٖثئيئ قامغئثلٖعڤڥئثلجنائيغئئ،ئتةة2(ئلسنغئ8ثلٖثخليغئبتشكيلئمجل٠ئثلت ڗئيخلئٗلڊئب ڣڗئ ٕڣ

بئ ٚطغئثمعنييڗئثمامئثمحاكږئثمختصغئعنٖئثاقتضا ئقڤعئثلش عضا  ڣئثمٖنيغئضٖئ

ٙئ ب109 ثػئثلجنائيغئ ٚث ٚڥئن٨ئقانڤڗئثإج خ يئثمڤثٕئ)4ةة2(ئلسنغئئ23قږئ)ڣمنئجهغئ ٚثفئئ(ئعلګئثإئت395،39مئڣتعٖياتڢئ ش
ئ ٙثساػئثلجنائيغئڣثل٘ڬئيسهږئفيمائتصبڤئئكمائئئماكنئثمخصصغئللحب٠بئثلقضائيئعلګئث ٚكٜئثلٖ نشاػئثلنيابغئثلعامغئم

ٜعئثلٖڣلغئلتل جه ئثلف٥ٚئ ٚكٜئش ٚثئږ،ئڣيتيِئثم نڤثٵئمناهضغئثلج ئ يئش بئئقيئمائيحقڄئثلعٖثلغليڢئثمعاييڇئثلٖڣليغئ
ٚتبطغئبحقڤځئثإنساڗبئلڣتقڤمئثللجنغئثلڤطنيغئ نڤثٵئثلشكاڣڥئثم  حقڤځئثإنساڗئڣهيئجهغئمستقلغئبتلقيئكافغئ

 

ٚعغ- ٚاٙ التڤصيغ: س ٚڣٵ قانڤڗ  ق ٚاعي  الطبيغ، العلميغ  البحڤف مش  ڣالنسانيغ اأخاقيغ ڣالقڤاعٖ الضڤابط  ي

ٙب الشخصيغ للخاضعيڗ  السامغ لضماڗ ڣامهنيغ   .للتجا

حغئباانتها ب110 ٙعئثل ٛث ٚڣٵمنئ قامـئڣ ڗئثلبحڤفئثلعلميغئثلطبيغ عٖثٕئمش منئحينئئ عليڢ ڣتمـئثمڤثفقغ  قانڤڗئبش

ئڣفق ٙئ ثمبٖ ٚث ٙث لق ٔئ 2012 لسنغئ (14) ثجتماعڢئثلعإڬ ي مجل٠ئثلٛڤ ٙي ڗئثلٖڣلغئئ 2تة2ة4ةةتت ثمنعقٖئبتا بئعلمًائب

خيڇع بصٖٕ ٚحلغئث ئمنئثم ٚيعيغ ثانتها ثػئثلتش ٚث ئئلإج ٚڣٵئثمڤضڤعاػئثمتعلقغئبالضڤثبٰئڣئ إعتمإهب تضمنئثمش
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خاقيغ ٙب،ئ ثلسامغئثلشخصيغئللخاضعيڗ ڣثإنسانيغئڣثمهنيغئلضماڗئ ڣثلقڤثعٖئث ٚڣٵئثلقانڤڗئئللتجا حينئيقٖمئمش

ٚڣ٭ئلئثًئعٖٕ ٚئ عنٖ ضماڗئثلًڈثمئثلباحنمنئثلش ئثلصۓيئبالتالي:ثلقيامئبمباش ئعئثلبحنئثلعلم

ٚع ثلحصڤڋئعلګئثمڤثفقغئ -1 ٚيحغئثلح ٙعئكتابيغبئ ثلص ٙكغئبصڤ  للمشا

يئثلبحن، ثلحفاٱئعلګئثستقاليغ -2 ٙكيڗئ ي ڣضماڗ ثمشا حاب حقهږئ يئٗلڊب ثان ٙغبڤثئ ئمائ  منئثلبحنئم

ٙبئمعمليغئڣحيڤثنيغئمضمڤنغ -3 ئتجا ٚث ٚث ثلنتائٌئتثبـ ج ج ٚڣٵ ثلبحن  ثلجٖڣڥئمنئ  فيڢب قبلئثلش

ٙكيڗئ  -4 ٚيغئثمعلڤماػئثمتعلقغئبهږبئ حمايغئحقڤځئثمشا  ڣمصالحهږئڣضماڗئس

ٚجڤعئمنڢب -5  تقلي٨ئثمخاطٚئثلناتجغئعنئثلبحنئڣتحقيڄئثلفڤثئٖئثم

ٚقغئ -6 ٙكيڗئبالبحنئٕڣڗئتف  تمييڈئلفئغئمعينغبئئڣثختباٙئثمشا

ٜثهغ ثلعملئبشكل  -7 ي ڣنشٚئنتائٌ ثلبحن، يحفٴئن  ناسظبئثم ثلتڤقيـ ثلبحنئ

ٙڅب ي يقافئثلبحن  -8 ٚث٩ئسلبيغئڣمخاطٚئللمشا ع  حالغئحٖڣفئ

ٚثقبغئثلبحن -9 ئلجنغئم نشا ٚعي تشكيلئ ڣثلعقڤباػبحينئسيتږ ثلصۓي ثلعلم ثلعملئعلګئ لجنغئئ تسم"غئلجنغئف

حيغ ٚثقبغئثلبحڤفئثل  بالتالي: لتخت٨ ئئ"م

o ٙكيڗئ خا٥ئثمشا كٖئمنئحمايغئڣسامغئث   ثلصۓيب ثلبحنئثلعلميئ ثلت

o ٚثقبغئ كٖئمنئم  ثلصۓيب سيڇئثلبحنئڣصحغئثلبياناػئثمتعلقغئبالبحنئثلعلم ثلت

o ٖك ئثلصۓي ڗ ثلت هل ثلقائميڗئبالبحنئثلعلم نهږ بمهامئ للقيام ڗئڤئم ٙب ثلبحن،ئڣ ٙعئجٖيغئڤئمٖ ڗئبصڤ

 ڣصحيحغبئ

o ٚئ ٚي ٛمغئعليها،ئڣتقٖيږئتق نشطغئثلبحثيغ،ئڣثقًڇثٍئثلتعٖياػئثلا ٚثقبغئث ئثلصۓيئعنئ م ثلبحنئثلعلم

  لګئثللجنغب

 

ٛيادع- ٖ  مكافحغ في الٖڣلغ  جهڤد   التڤصيغ:  ٙص ٚيمغ  ڣ ٙ  مكافحغ اللجنغ الڤطنيغ عمل  ڣتفعيل بالبشٚ، التجاٙ ج  التجا

ٙ  في  قٖماً  ڣامض   بالبشٚ،  ٚا ٙ  مكافحغ  الڤطنيغ  ااستڇاتيجيغ  الخطغ ق  متخصصغ ماكن  بالبشٚ، ڣتڤفيڇ ااتجا

ٚيمغ، حايا ليڤا  .لهږ ڣالنفسيغ  القانڤنيغ ڣامسانٖع الٖعږ ڣتقٖيږ  الج

ٙقږئ) ب111 ٚسڤمئ ٚيمغئعبڇئثلڤطنيغئبمڤجظئثم مږئثمتحٖعئمكافحغئثلج ،ئ9ةة2(ئلسنغئةتصٖقـئٕڣلغئقطٚئعلګئثتفاقيغئث
طفاڋئ)ثملحڄئئ ئڣث خا٥ئڣخاصغئثلنسا ٚڣتڤكڤڋئمنٸئڣقمٸئڣمعاقبغئثإتجاٙئبا ئڣب ڣلغئئبااتفاقيغ(بئئكمائتحس  ٚتيظٕئ نئت

ڗئثإ ٚيكيغئبش م ٙجيغئث ٙعئثلخا ٛث ٚڬئڣ ٚي يئتق ٚتبغئثلثانيغئئ8تة2-ثتة2عنئثلعاميڗئ)ئ(TIP)تجاٙئبالبشٚئقطٚئ يئثم (ئلتقٸئ
(TIER2)ڗئكانـئلثافئسنڤثػئ ٚثقبغبئ بعٖئ يئقائمغئثم ئسابقغئ

ٚيعيئمكافحغئثاتجاٙئبالبش ب112 يئٕڣلغئقطٚ،ئفقٖئنصـئثمإعئ)ڣفيمائيتعلڄئبالتنظيږئثلتش ٙقږئ)ئ(ئمن2ٚئ (ئ5تثلقانڤڗئ
ڗئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئتتة2لسنغئ ٚيمغئثإتجاٙئبالبشٚئبش ٚيڀئلج ٜمئئئ،ئعلګئتع ل ئعليڢ،ئڣ ئثمجن ٚضا ڣلږئيعتٖئب

ٚٵئبحڄئث قٚئثمش يئٗلڊئثاستعانغئبمحام،ئكمائ ٙعئڣثمساعٖعئثلقانڤنيغئللضحيغئبمائ يئئثلسلطاػئبتڤفيڇئثمشڤ لضحيغئ
ٚثٛئهڤيغئثلضحيغئلغيڇئٗڣڬئثاختصا٥،ئئ ب ئ ٜثمئثلسلطاػئبعٖم ل ئتږئ ئكما ٚثٙب ئثلتعڤي٬ئثلجابٚئلأض ثلحصڤڋئعلګ
هيلئڣثلٖمٌئئ حيغئڣثاجتماعيغئڣثلتعليميغ،ئڣإعإعئثلت ٚعايغئثل ڣثلحمايغئڣثلسامغئثلجسٖيغئڣثلنفسيغئللضحيغ،ئڣثل
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ٚيمغئثإتجا ٚتكظئج ٚثڣحـئعقڤبغئم ٜيٖئعنئ)يئثمجتمٸبئڣت ٚثمغئائت ٙياڋئئئئة25ٙئبالبشٚئبيڗئثلحب٠ئسبٸئسنڤثػئڣغ لڀئ
ٚئ ٚڬ(،ئڣثلحب٠ئخم٠ئعش ٜيٖئعنئ)عئئقط ٚثمغئائت ٚڬ(ئةة3سنغئڣغ ٙياڋئقط ئبئلڀئ

ئتږئثنشا ب113 ٙقږئ)ئڣقٖئثعتمٖػئثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئڣثل ئ ٙث ٚثٙئمجل٠ئثلٛڤ (ئلسنغئئ5تهائبمڤجظئق

شكاڋئئ22ة2-ثتة2ثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئ،ئثلخطغئثتة2 ٙصٖئڣمكافحغئكافغئ ئنحڤئمنٸئڣ ًٙث ،ئلتكڤڗئٕستڤ

ئثإتجاٙئبالبشٚب

يئمجاڋئمكافحغئثاتجاٙئبالبشٚئڣخاصغئعلګئمستڤڥئثلتعاڣڗئئ ب114 ڗئثلٖڣلغئثتخ٘ػئتٖثبيڇئمتعٖٕعئ ثلجٖيٚئبال٘كٚئب

،ئكالتالي: ئثلٖڣليئڣثإقليم

ئمٸئمنظمغئثلعملئثلٖڣليغئ)ثتفاقيغئثلتعاڣڗئثتږئتڤقيٸئئ • ٙعئمنظمغئثلعملئئئئ(ة2ة2-8تة2لفن ٕث ئثنعقإئمجل٠ئ ثنا

ٙتڢئ) يئٕڣ يئه٘هئثاتفاقيغئخا٥ئبمكافحغئثلعملئثلجبڇڬئت33ثلٖڣليغئ ٕٙئقسږئ  بئ(،ئڣقٖئڣ

يئمجاڋئمكافتږئتڤقيٸئ • ٚيكيغئ م ٙجيغئث ٙعئثلخا ٛث ٚعئتفاهږئبيڗئثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئڣڣ حغئئم٘ك

يئثلبلٖينئئ8تة2يئينايٚئئثإتجاٙئبالبشٚ يئمجااػئمكافحغئثاتجاٙئبالبشٚئ ٚفاڗئعلګئثلتعاڣڗئ ،ئحينئثتفڄئثلط

ٙيٸئثمشًڇكغبئ عمالهمائڣتنفي٘ئثمشا ٙثتهمائڣثلعملئعلګئتسهيلئ ٙفٸئقٖ  ڣ

ٚين • ٚيظئثمهاج تمٚئثانًڇبڤڋئثلخام٠ئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئڣته ،ئڣبالتعاڣڗئبيڗئثتة2يئٕيسمبڇئئثستضافغئم

ٚيغئڣثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثاتجاٙئبالبشٚ ٙعئثلٖثخليغئثلقط ٛث ٚطغئثلجنائيغئتثإنًڇبڤڋتئڣڣ  بئثمنظمغئثلٖڣليغئللش

ٙعئئ • يئٕڣ ٚفيٸئثمستڤڥئ ًٚثئللتحضيڇئلعقٖئثاجتماٵئثل مږئثمتحٖعئميس تږئتعييڗئثمنٖڣبئثلٖثئږئلٖڣلغئقطٚئلٖڥئث

ئ ئثلعمڤميغ ئثلجمعيغ كتڤبٚ ئ ي ئ ئڣثلسبعيڗ، ئثإتجاٙئئثتة2ثلثانيغ ئمكافحغ ئثمب٘ڣلغ ئثلجهٕڤ ئتنسيڄ ئحڤڋ م،

خا٥ب  با

يئئ • ئتږئتنفي٘هائ ٙثػئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚ،ئڣثل ئثلقٖ ٚبيغئلبنا ٙعئثلع عمـئثمبإ تبنـئٕڣلغئقطٚئٕڣ

ئل ئثلتابٸ ٚيمغ ٙثػئڣثلج ئبامخٖ ئبيڗئٕڣلغئقطٚئڣثمكتظئثمعن ٚثكغ ٚبيغطاٙئش ئڣجامعغئثلٖڣڋئثلع ئئ.أمږئثمتحٖع

ٚبيغئمكافحغئئ ٙثػئثلع ئڣتطڤيٚئثلقٖ خا٥،ئڣبنا ٚبيغئمكافحغئثإتجاٙئبا لګئتطڤيٚئثمنظڤمغئثلع ٙعئ ڣتهٖفئثمبإ

ٚعب  ه٘هئثلظاه

ٚئڣباإمكاڗئحصٚئئ ب115 يئمجاڋئمكافحغئثإتجاٙئبالبش ٙساػئثمب٘ڣلغئ ئمنئخاڋئمحائئثلتٖثبيڇئڣثمما ئئعلګئثمستڤڥئثلڤطن ٙڣ

 ٙئيسيغئهيئ)ثلڤقايغ،ئڣثلحمايغ(ئكالتالي:

 الڤقايغ:

يئ • ٚيغئڣ ٙثػئڣثمڤثنئئثلقط يئثمطا نظمـئثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئثلعٖيٖئمنئحماػئثلتڤعيغئ

ڣليئئ ثػئمٸئمس ٚثئږئثإتجاٙئبالبشٚئڣثلتح٘يٚئمنها،ئكمائتږئتنظيږئعٖٕئمنئثللقا ٚيڀئبج ٚئيسيغئللتع ٙٵئثل ثلشڤث

ٙعئللعمالغئللتڤعيغئ ٙثػئثلٖڣڋئثمصٖ  جاٙئبالبشٚبئشكاڋئڣمظاهٚئثإتبسفا

ئبقڤثنيڗئئ • ئٗثػئصلغ ئمڤثٕ ئبلغاػئثلعماڋئتحتڤڬئعلګ ئللڤثفٖينئڣكتيباػئتحقڤځئثلعماڋت ٕلغ ئ ٛيٸ ئڣتڤ ئنشٚ تږ

يئقطٚبئ  ثلعمل،ئڣتحٖيٖئهڤيغئثلضحيغئثاستباقيغئڣحقڤځئثلعماڋئثمنڈلييڗئڣسبلئمكافحغئثاتجاٙئبالبشٚئ
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ئلأمږئثمتحئ • ٚعئتفاهږئمٸئثمكتظئثإقليم لڊئبهٖفئتنظيږئئڣقعـئثللجنغئم٘ك ٚيمغ،ئٗڣ ٙثػئڣثلج ٖعئمكافحغئثمخٖ

ٚثػئثإتجاٙئئ ش ٚطغئعلګئم ٙجاڋئثلش نفاٗئثلقانڤڗئڣثلقضاعئڣ ٙيبيغئمڤظفيئجهاػئ ١ئثلتٖ ٙثػئڣثلٙڤ عٖٕئمنئثلٖڣ

بئ  بالبشٚ،ئڣنظامئثإحالغئثلڤطن

ئ

 الحمايغ: 

دماه الضحايا:   ب116  اليڤا ڣإعادع 

يئثستخٖثمئنظامئث • ٚػئ ئتحٖيٖئهڤيغئثلضحايائئثستكملـئثلحكڤمغئڣثستم ئللضحايائلتنسيڄئجهٕڤ إحالغئثلڤطن

حيغئئ ٚعايغئثل ڣڥئڣثل ڣثإحالغئبيڗئثلسلطاػئثلحكڤميغئڣثمنظماػئغيڇئثلحكڤميغبئڣشملئنظامئثإحالغئتڤفيڇئثم

ئڣقٖئقامـئباآتي:ئئڣثمساعٖعئثلقانڤنيغئلضحايائثاتجاٙب

ٚثفئثللجنغئثلڤطنيئ - ش ٚعايغئثإنسانيغئب ئٕثٙئثل غئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚ،ئڣتخت٨ئه٘هئثلٖثٙئئنشا

ٙغبڤثئب٘لڊ ٗثئ ٙتهږئللبإئ ميڗئمغإ هيلهږ،ئڣت ٙعايتهږئڣإعإعئت ئثلضحايائڣ يڤث  بئب

ٙعئعنئئ - هيلئلضحايائثإتجاٙئبالبشٚبئڣثلٖثٙئعبا ئتقٖمئثلحمايغئڣثلت ماڗئثلشامل«ئثل ئ»ٕثٙئث نشا تږئ

كٌڇئمنئ ئثلشامل،ئتڤفٚئئئسكنيغئڣحٖعئئة3مجمٸئمتكاملئمكڤڗئمنئ ٜعئبخٖماػئثإيڤث مخصصغئڣمجه

هيليغبئلنڈائهائخٖمغئثإئ قـ«ئثمصاحظئلخطغئت ئ»ثم نڢئتږئتخصئيڤث ڣحٖثػئئئتي٨ئڣثلجٖيٚئبال٘كٚئ

بئكلئمنهائقإٙئعلګئئ-لضحايائثاتجاٙئئسكنيغئمنها ئڣثإنافئعلګئثلسڤث  خصًابئئة2ئثستضافغثل٘كٙڤ

ئبالتقييږئثمبٖئيئلكلئحالغئ - ئتعن ٚحلغئثاستقباڋئثل ئبم ساسيغئتبٖ ٚثحلئ ٙبٸئم ئب ئعمليغئثإيڤث تبٖ

ئثلحقڤځئڣثلڤثجبا ئثلٖخڤڋئڣتحٖٕ ٚحلغ ئم ئثږ ، ئلإيڤث ئئڣتحٖيٖئحاجتها ٛمغئإيڤث ػئڣثاشًڇثطاػئثلا

ٚحلغئ يئثلٖثٙ،ئڣمنئثږئم هيلئ ٚحلغئثلت ئتضٸئثإطاٙئثلتفصيليئم هيليغئثل ٚحلغئثلخطغئثلت ثلضيڀ،ئڣم

ٚتڢئڣمجتمعڢبئ س يئ لګئبيئتڢئثلطبيعيغئ ٜثئٚئ عإعئثل يئ ٚعئڣتتمثلئ س يئث ئثلٖمٌئ

ئلڤئئحڄضحايائلل - ئح لګئثملج ږئثلتهږئضٖهږئڣثحتفظڤثئبحقهږئئصحابئثلعملئبتقٖيئقٖمئثلڤصڤڋئ

ٙقابغبئ ئٕڣڗئ ٙعئثملج  يئمغإ

ئ
 تقٖيږ امساعٖع القانڤنيغ:  

نفاٗئثلقانڤڗ،ئحينئئ ب117 مامئسلطاػئ ٚػئثلحكڤمغئثمساعٖعئثلقانڤنيغئلضحايائثاتجاٙئبالبشٚئ ڗئقانڤڗئمكافحغئئئڣف

ٙقږئ) ڗئثلسلطاػئساعٖػئبع٬ئئتتة2(ئلسنغئ5تثإتجاٙئبالبشٚئ ٜمـئثلسلطاػئبه٘هئثمساعٖعئثلقانڤنيغ،ئكمائ ل

صابتهنبئئ ئ ٚثٙئثل ٚعئلأض يئثلحصڤڋئعلګئتعڤيضاػئجاب  ثلضحايائ

 

 اماحقغ القضائيغ: 

ئقسميڗئ ب118 نشا ٙعئثلٖثخليغئڣئتږئ ٛث ٚئبڤ ٙثسغئڣتصئبالنيابغئثلعامغئئثآخ ٚثئږئثإتجاٙئبالبشٚ،لٖ ئثلقسميڗئئئنيڀئج ڣيماٝٙ

ئنفاٗئثلقانڤڗبإيئتطبيڄئڣئئمائثختصاصاته
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ٙيظ التڤصيغ:- عضا ڣالقضاع القانڤڗ  نفاٗ مڤظفي تٖ  بالبشٚ التجاٙ جٚائږ مع  التعامل علګ  العامغ النيابغ ڣ

حاياها  .الصلغ ٗاػ  ڣالقليميغ الٖڣليغ  امعاييڇ ڣفڄ ڣ

ئٕڣلغئقطٚئئ ب119 عمهائليئسياځئتبن ٙثػئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٕٚڣ ئثلقٖ ٚبيغئلبنا ٙعئثلع نفاًئئئلمبإ فقٖئئ،ئئثمنڤهئعنهائ

ئئ نفاٗئثلقانڤڗئ)ثلقضا ڣليئ ٙيبغئمس ٙثػئثلتٖ قامـئثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئبتنظيږئثلعٖيٖئمنئثلٖڣ

ٚثئږئثإتجاٙئبالبشٚبئحينئئ ٙثػئمكافحغئج ئڣلتطڤيٚئقٖ ڗئنظامئثإحالغئثلڤطن ئثلنيابغئڣضبا٭ئثلٖثخليغ(ئبش عضا ڣ

ئبالبشٚئم٘ك ٙثػئئڣقعـئثللجنغئثلڤطنيغئمكافحغئثإتجاٙ ئمكافحغئثمخٖ ئلأمږئثمتحٖع ئثمكتظئثإقليم ئتفاهږئمٸ ٚع

ٚطغئئ ٙجاڋئثلش نفاٗئثلقانڤڗئڣثلقضاعئڣ ٙيبيغئمڤظفيئجهاػئ ١ئثلتٖ ٙثػئڣثلٙڤ لڊئبهٖفئتنظيږئعٖٕئمنئثلٖڣ ٚيمغ،ئٗڣ ڣثلج

ٙثػئثلتاليغ:ئئ ،ئحينئتږئتنظيږئثلٖڣ ٚثػئثإتجاٙئبالبشٚ،ئڣنظامئثإحالغئثلڤطن ش  علګئم

ٙشغئثلتٖٙئ • ئثلڤ ئمجاڋئثإعامئڣطلبغئثإعام، ي حفييڗئڣثلعامليڗئ ئ28-ت2يبيغئعنئمكافحغئثإتجاٙئبالبشٚئلل

ٙيظئئ8تة2فبڇثيٚئ يئمجاڋئثإعامئڣطلبغئثإعامبئئخ٨ئ25م،ئحينئتږئتٖ حفييڗئڣثلعامليڗئ  منئثل

يئمجاڋئمكافحغئثإتجاٙئ • يئثلجهاػئثمعنيغئبالعملئڣقطاٵئثلعمالغئ ٙثػئثلعامليڗئ ئقٖ ٙيظئبنا ئ25بالبشٚ،ئتږئتٖ

 ابخصًئ

ٙيظئ • حايائثإتجاٙئبالبشٚ،ئتږئتٖ ئآلياػئٕعږئ ٙثػئثلجهاػئٗثػئثلصلغئحڤڋئثلنظامئثلڤطن ئقٖ  بئاخصًئئ25بنا

ٙعئئ ب120 ٛث طاٙئڣ يئ قيمـئ ڗئ ٚڥئتږئتنظيږئعٖٕئمنئثلبڇثمٌئمنئقبلئعٖٕئمنئجهاػئثلٖڣلغئثمعنيغ،ئحينئسبڄئ خ ڣمنئجهغئ

يئثلعامئئ ٙشغئئئتتة2ثلٖثخليغ،ئ ئقسږئئئئڣ ٙيبيغئمتخصصغئحڤڋئمكافحغئثاتجاٙئبالبشٚئللضبا٭،ئنف٘هائكإٙئمنئخبڇث تٖ

ٚطغئثلجنائيغئثلٖڣليغئ)ثإئ يئمنظمغئثلش ٚهئئثاتجاٙئبالبشٚئ حاطغئثلضبا٭ئبمفهڤمئثاتجاٙئڣمخاط نًڇبڤڋ(ئثستهٖفـئ

نشاػئثلنيابغئثلع حاياهبئكمائ ٚفئعلګئ لياػئثلتع ٚجعيتڢئثلقانڤنيغ،ئڣ ٚكٜئثلاڣم ٙثساػئثلجنائيغمغئم ٙبئئئ،ٖ ڣثل٘ڬئيٖ

ٚتبطغئبه٘ثئثمجاڋبئ ٙثػئٗثػئثلطابٸئثم ٛث ئثلنيابغئڣبع٬ئمڤظفيئثلڤ ئعضا

ٙثػئئڣئ ب121 يئٕڣ ئثلٖثخليغ،ئ ٙع ٛث ئڣ نفاٗئثلقانڤڗئمنئمنتسب ٙجاڋئ ٚثڅئ ش ئثلٖثخليغئعلګئ ٙع ٛث تح٥ٚئثلجهاػئثمختصغئبڤ
ئعلګئثمستڤڥئثم ً ئئتخصصيغئڣنڤعيغئحڤڋئمڤضڤٵئثاتجاٙئبالبشٚئڣسڤث ١ئثلعملئثل ٚهائٙڣ خ ئكاڗئ ڣئثلٖڣلي،ئثل حليئ

يئ)ٕڣلغئقطٚئ خٚئثلعامئئ–قيمـئ يئ م،ئبتنظيږئثللجنغئثلڤطنيغئلإتجاٙئئة2ة2مئڣمطلٸئعامئ9تة2ثملكغئثمتحٖع(ئ
ٚيعاػئثمتعلقغئبااتجاٙئبالبشٚ(ئحينئئ يئٕڣلغئقطٚئحڤڋئمڤضڤٵئ)ثلتش ئثمملكغئثمتحٖعئ ٙع بالبشٚئبالتعاڣڗئمٸئسفا

ق حايائثإتجاٙبئع  ٚيعاػئثإتجاٙئبالبشٚئڣكيفيغئثلتعاملئمٸئ ١ئعملئتناڣلـئمڤضڤعاػئمنئقبيلئتنفي٘ئتش ٙبٸئٙڣ ئٖػئ
ئفضاًئ ب122 ٚثػئئئه٘ث تم ئثم لڊئمنئخاڋئثلح٥ٚئعلګئحضٙڤ ئٗڣ ٚيمغ ئثلج ئمكافحغئه٘ه ي ئ ئثلٖڣليغ عنئمڤثكبغئثلجهٕڤ

ٚيمغئثإتجاٙئبالبشٚئبغيغئثلڤصڤڋئ ٚيمغئڣڣسائلئثلڤقايغئمنهائئئڣثمنتٖياػئثلٖڣليغئثمعنيغئبج نما٭ئه٘هئثلج حٖفئ لګئ
ٙثػئئئڣمكافحتهابئ ٛث ئثلنيابغئڣبع٬ئمڤظفيئثلڤ عضا ٙبئ ٙثساػئثلجنائيغئڣثل٘ڬئيٖ ٚكٜئثلٖ ػئثلنيابغئثلعامغئم نش كمائ

ٚتبٰئبه٘ثئثمجاڋ  بئٗثػئثلطابٸئثم

 

ٜ  القانڤني التنظيږ في  النظٚ عادعالتڤصيغ:  - ٜي ڗ اأعلګ  امجل٠  استقاڋ  لتع ، ڣب سا ُيعّيڗ للقضا  التمييڈ  محاكږ ٙ

ِ  ڣاابتٖائيغ ڣااستئناف ڤافقغ ڣ بتڇشي ڗ امجل٠، م ڣڗ كافغ في  اختصاصڢ النظٚ من يكڤڗ  ڣب  بشكل  القضاع، ش

 ٛ ٚد يتجاڣ ٙسغ لګ  الٚڬ  بٖا  مج ٚقيتهږ ڣنقلهږ القضاع بتعييڗ  ااختصا٥ مما ٙتهږإڣ  ڣنٖبهږ ڣت  .للتقاعٖ حالتهږإ ڣ  عا
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ڗ ثلقضائيغ ثلسلطغ لقانڤڗئئطبقاًئ ب123 علګ ثمجل٠ ف ئثاستئناف ٙڣسا بتعييڗ ڣحٖه يخت٨ للقضا ث  ثمحاكږ

ٙتهږإڣئ ڣنٖبهږ ڣنقلهږ ثلقضاع ڣتعييڗ ڣثابتٖثئيغ ٛئ بشكل عا ٕٚ يتجاڣ ٛئ ما ڣهڤ ،ثلٚڬ بٖث مج  ثستقاڋئ مبٖ يعٜ

ڣڗئ ثلقضائيغ ثلسلطغ ڗ ي جهغ ڬئ من تٖخل ٕڣ ،ئ،ئثلقضائي ثلش ئثستقاڋئثلقضا ئمبٖ ئثلٖستٙڤ نصـئئئٗحينئتبن
ٙجاتهاتبئئة3تثمإعئ) نڤثعهائٕڣ ڗئتثلسلطغئثلقضائيغئمستقلغئڣتتڤاهائثمحاكږئعلګئثختافئ  (ئمنڢئعلګئ

ٚياتهږ،ئحينئنصـئثمإعئ) ب124 ٕٚهږئلضماڗئحقڤځئثلناٝئڣح ٚفئثلقضاعئڣتج ئعلګئش ڗئت3تڣقٖئعڤڋئثلٖستٙڤ (ئعلګئ
يئقضائهږئلغيڇئثلقانڤڗئڣائتثلقضاعئمستقلڤڗ،ئائ ڣئسلطاڗئعليهږئ يئثلقضايائ يغئجهغئثلتٖخلئ ئ يئسيڇئثلعٖثلغتبئئئيجٛڤ

ٙقږئئكمائ يضًائبالقانڤڗئ ئ ئثستقاڋئثلقضا ئمبٖ صٖثٙئقانڤڗئثلسلطغئثلقضائيغ،ئحينئنصـئئ3ةة2ئلسنغئئئ(ةت)ئكٝٚ ،ئب
ا2ثمإعئ) ٜڋئ ڗئتثلقضاعئمستقلڤڗ،ئڣغيڇئقابليڗئللع حكامئه٘ثئثلقانڤڗ،ئڣائ(ئمنڢئعلګئ ئثمساٝئباستقاڋئئئڣفقًائ يجٛڤ

ڣ ،ئ يئٕڣلغئقطٚئتتكئثلقضا ڗئثمحاكږئ ڣڗئثلعٖثلغتبئڣڣفقًائلقانڤڗئثلسلطغئثلقضائيغ،ئف يئش ڤڗئمنئمحكمغئئثلتٖخلئ
ئلكيئيعملئ علګئللقضا ئقانڤڗئثلسلطغئثلقضائيغئثمجل٠ئث نش ثلتمييڈئڣمحكمغئثاستئنافئڣثمحكمغئثابتٖثئيغبئڣقٖئ

ئڣتڤل ٙثسغئڣثقًڇثٍئئئيعلګئتحقيڄئثستقاڋئثلقضا ،ئٕڣ يئثمسائلئثمتعلقغئبالقضا ئثلٚڬئ بٖث ثاختصاصاػئثمتعلقغئب
ئثلنظا ئبتطڤيٚ ٚيعاػئثلخاصغ لګئئثلتش ئ ئڣإحالتهږ ٚقيتهږئڣنقلهږئڣنٖبهږ ئڣت ئثلقضاع ئتعييڗ ي ئثلٚڬئ ئڣإبٖث ئثلقضائي، م

ڣڗئثلقضاع،ئحينئيكڤڗئئ يئثلتظلماػئثمتعلقغئبش لګئثلنظٚئ ضافغئ حكامئقانڤڗئثلسلطغئثلقضائيغ،ئ ثلتقاعٖئڣفقًائ
نهائنهائيًابئڣقٖئكفلئقانڤڗئثلسلطغئثلقضائيغئثاستقاڋئثماليئل ٚثٙئثمجل٠ئبش ٗق ڗئيكڤڗئللمحاكږئئئلمحاكږئ ن٨ئعلګئ

ٛنغئثلعامغئللٖڣلغب ٛنغئتلحڄئبامڤث  مڤث

ٙيغئثلقڤثنيڗ ب125 ٜيغئعلګئٕستڤ ٚك ٚقابغئثم ٚعئثل ٚڬئلأخ٘ئبفك ئثلقط ٚقابغئئئئ،ك٘لڊئثتجڢئثلٖستٙڤ ٚڅئللقانڤڗئتنظيږئه٘هئثل ڣت
ٗ غلظئثلٖساتيڇئثلحٖيثغ،ئ خ٘ئبڢئ ٛڗئمائڣهڤئثتجاهئت ئثلتڤث هږئصٙڤ لګئتحقيڄئ ئ يڗئثلسلطاػ،ئفقٖئن٨ئثلقانڤڗئئبئئيفض 

ٛنغئمستقلغئتخت٨ئئئ8ةة2(ئلسنغئ2ت)ئٙقږ ٙيغئثلعليائكهيئغئقضائيغئمستقلغئتكڤڗئلهائمڤث ئثمحكمغئثلٖستڤ نشا علګئ
ئئ ئتنش ٛعاػئثل يئثمنا ٛٵئثاختصا٥،ئڣثلفصلئ يئتنا ٙيغئثلقڤثنيڗئڣثللڤثئِئڣثلفصلئ ٛعاػئثمتعلقغئبٖستڤ يئثمنا بالفصلئ

حئ ئث ئتنفي٘ ڗ ڣبش ئ ئجهاػئقضائيغ ئمن ٙع ئثلصإ ئثمتناقضغ ئثلنهائيغ لګئئئكام ئ ضافغ ئ ئثختصا٥ئقضائي ئٗثػ جهاػ
هميغئما يئثلتطبيڄ،ئڣكاڗئلهائمنئث ٙػئخافًائ ثا ٗثئ لڊئبطلظئئئثختصا٥ئتفسيڇئثلقڤثنيڗئ ئتڤحيٖئتفسيڇها،ئٗڣ يقتض 

ڣ ئ ٙث ٙئي٠ئمجل٠ئثلٛڤ ڥبئڣڣفقًائللنصڤ٥ئسالفغئثل٘ئيقٖمئمنئ ٙيغئتخت٨ئئٙئي٠ئمجل٠ئثلشٙڤ ڗئثمحكمغئثلٖستڤ كٚئف
ڣ ئنفسهائ لڊئمنئتلقا ٙيغئثلقڤثنيڗئڣثللڤثئِئٗڣ ٛعاػئثمتعلقغئبٖستڤ يئثمنا حكامهائئئبالفصلئ ئعلګئٕفٸئثلخصڤم،ئڣ ً بنا

ٙضهاب ٜمغئلجميٸئجهاػئثلٖڣلغئڣلجميٸئمنئيتڤثجٖڣڗئعلګئ ٙثتهائنهائيغئڣغيڇئقابلغئللطعنئڣمل ٚث  ڣق

ٜيٜئثستقا ب126 ٙقږئڣقٖئتمـئتقڤيغئڣتع ئباستصٖثٙئثلقانڤڗئ ٙيغ،ئئئئثةة2(ئلسنغئئث)ئڋئثلقضا ٛعاػئثإٕث يئثمنا ڗئثلفصلئ بش
ڣ ٙڬئ ٚثٙئثإٕث ئثلق ٕڬئإلغا ًٙثئي عئثستعماڋئثلسلطغئسببًائڣمبڇ سا ئبالتعڤي٬ئعنڢبئثل٘ڬئجعلئمنئ

 

عادع - ٙاػ  جميع  علګ  ڣايغ قضائيغ للمحاكږ تكڤڗ  ڗ  لضماڗ؛ القانڤني التنظيږ في  النظٚ التڤصيغ:  ٚا  الق

ٚفاػ ٙيغ ڣالتص خا٥ لجميع  يكڤڗ  حت ڣالقضائيغ القانڤنيغ الطبيعغ ٗاػ الدا ، ڣاللجڤ حڄ التقاض  اأ  للقضا

ٚياتڢ، ڣ حقڤقڢ تنتهڊ من لكل للتظلږ فعاڋ سبيل ڣتڤفيڇ ٚفڤڗ  خا٥ اانتهاڅ من ه٘ا صٖٙ لڤ حت ح  يتص

ٚسميغ، بصفتهږ  .اميثاځ من ( 23ڣ12ڣ11)  امڤاد  أحكام الفعلي  اامتثاڋ لضماڗ  ال

يئثم ب127 ئٕڣلغئقطٚئ ٙقږئ)ان٨ئٕستٙڤ ئ35تٕعئ ئڣيبيڗئثلقانڤڗئئمنڢئ( ئحڄئمصڤڗئڣمكفڤڋئللناٝئكافغ، ئتثلتقاٿ  علګ:
،ئڣقٖئئ ئللقضا خ٨ئثللجڤ نڢئمنئحڄئكلئ ٙعئعلګئ ستقىئمنئن٨ئثمإعئثم٘كڤ ٙسغئه٘ثئثلحڄتبئڣي  ڣضاٵئمما ثػئڣ ٚث ج
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ٚثفعاػ ئثم ئقانڤڗ ئثلكيفيغئئئنظږ ئثلقضائيغ، ئثلسلطغ ئتنظيږ ئڣقانڤڗ ئثلجنائيغ، ثػ ٚث ئثإج ئڣقانڤڗ ٙيغ، ئڣثلتجا ثمٖنيغ
ب ئللقضا ثػئللجڤ ٚث ئڣثاج

ٙقږئ) ب128 يئثمإعئ ڣلغئقطٚئ ٕئ ستٙڤ ٚثٕ،ئفقٖئن٨ٕئ ف لګئثمساڣثعئبيڗئث مامئثلقانڤڗئئ35ّمائبالنسبغئ (ئعلګ:ئتثلناٝئمتساڣڣڗئ
يئٗلڊئبسبظئثلجن٠ئ ڣئثلٖينتبائتمييڈئبينهږئ ڣئثللغغ،ئ صل،ئ ئڣئث

يئثلحصڤڋئعلګئمحاكمغئئڣئ ب129 ٚثٕئ ف ٚيغئنظمـئه٘ثئثلحڄئلجميٸئث ڗئثلقڤثنيڗئثلقط ئف ئللتقاٿ  فيمائيتعلڄئبحڄئثللجڤ
ٙقږئ)ثعإلغئتتڤئ مثلغئٗلڊئقانڤڗئ ٚثفعاػئئئة99ت(ئلسنغئ3تفٚئفيهائثلضماناػئثلكافيغئڣثلنڈيهغ،ئڣمنئ صٖثٙئقانڤڗئثم ب

ڣلغئقطٚئمن٘ئئ ٙيغبئكمائعملـٕئ ٙقږئ)علګئئئئ4ةة2ثمٖنيغئڣثلتجا ثػئئئئ4ةة2(ئلسنغئئتتصٖثٙئقانڤڗئثلعقڤباػئ ٚث ڣقانڤڗئثإج
يئكلئمائيستجٖئئئثلقڤثنيڗڣتعٖياتڢ،ئڣجميٸئئ4ةة2(ئلسنغئ23)ٙقږئ ئثلتعٖياػئ ٙسا ٚػئعلګئ يستحٖفئئئڣثلحاليغ،ئڣج

ي ڬئمستجٖثػئ لڊئلضماڗئثلعٖثلغئحينئيتمتٸئثلجهاٛئثلقضائيئباستقاليغئتامغئئمڤثكبغئ لڢئثلڤايغئئ،ئڣيظلئئثلقانڤڗئٗڣ
ئڣقٖئنظږئثلتامغئ ٙعب ٚفاػئثم٘كڤ ٙثػئڣثلتص ٚث ٛعاػ قانڤڗئ علګئجميٸئثلق ٙيغئ ثمنا يئئ ثلطعنئ قڤثعٖ (ثةة2ةثٙقږئ) ثإث

ٙثػ ٚث ٙيغثإئ ثلق ٚع ڣحٖٕ ، ڣثلقضائيغ ثلقانڤنيغ ثلطبيعغ ٗثػ ٕث ٙجغ كل ي بامحاكږ ضائيغق ٕثئ ٙجاػ من ٕ  ثلتقاٿ  ٕ

ٚئ ڣحٖها تخت٨ ٙثػئ ي ثلحقڤځئ بنظ ٚث ٙيغئ ثلق ٕئ فيها ڣثلحكږئ ثإث حكامئ ه٘هئ ي ثلطعن كيفيغ ڣحٖ  يكفل بما ث

ٙثػئ ه٘ه جميٸ علګ ثلقضا ڣايغ ٚث ئثلتظلږ ثلق ڗ ئبش ما ئ ٙيغب ٚياتڢ ڣ حقڤقڢ تنتهڊئ منئ لكلئ ثإٕث ٖئ ح  ن٨ فق

ٙئ ٚياػئ حمايغ علګ ثلٖستڤ ٚثئيغئ ثلقڤثنيڗ ڣنظمـ ڣثلحقڤځئ ثلعامغ ثلح ٚځئ ثإج ٚياػ علګ ثلحفاٱئ ط  ٕٙ ڣكيفيغئ ثلح

 .عليها ثلعٖڣثڗ

 

ٙع   - ٚڣ ٙين لغيڇ امساعٖع القانڤنيغ تكفل  حكاًما القانڤني نظامها تضميڗ  التڤصيغ: ض  حقڤقهږ  عن  للٖفاٵ مالياً  القاد

ڗ الجنائيغ، غيڇ القضايا في  ٙد تڤفٚ ڣب ٛمغ اماليغ امڤا  .ل٘لڊ الا

يئثمساعٖعئئ ب130 ٜينئعلګئحقهږئ ٜٛئحصڤڋئثمحبڤسيڗئڣثمحتج ئتع ٚيغئمجمڤعغئمنئثلضماناػئثل ٚيعاػئثلقط كفلـئثلتش
همهائمائيلي: ڣئغيڇئثلجنائيغ،ئڣ يئثلقضايائثلجنائيغئ ئ ً ئثلقانڤنيغئسڤث

ٙقږئ)ئ:ڣاً  سساػئثلعقابيغئڣثإصاحيغئ ئ:9ةة2(ئلسنغئ3قانڤڗئثم

ٗڗئكتابيئمنئثلنيابغئثلعامغت(:ئئ49ثمإعئ)ئئ- ٚ٭ئثلحصڤڋئعلګئ ٚثٕئبش ئبمقابلتڢئعلګئثنف كانـئئئئ،يسمِئمحاميئثمحبٝڤ ئ ً سڤث

ئعلګئطلظئثمحامي ً مئبنا ئ  بتثمقابلغئبٖعڤعئمنئثمحبٝڤ

ڬئت(:ئةتثمإعئ)ئ- يئ ئ ڣئكتابيغلكلئمحبٝڤ ڗئيقٖمئللضابٰئشكڤڥئشفهيغئ ڣعلګئثلضابٰئقبڤلهائڣإخطاٙئثمٖيٚئئئ،ڣقـئ

ڣئثلجهغئثمختصغئبهائبحسظئئ نهائڣإخطاٙئثلنيابغئثلعامغئ ٛمئبش كٖئمنئجٖيتهائاتخاٗئثلا بهائڣيجظئعلګئثمٖيٚئفحصهائڣثلت

حڤثڋ جلئثمعٖئللشكاڣڥئئ،ئث يئثل لڊئبعٖئقيٖهائ  بئتٗڣ

 

ٙقږئ)ئ:ثانياً  ئ:تةة2(ئلسنغئ23قانڤڗئثمحاماعئ ئ) - ئثلقضائيغتتتثمإع ئثمساعٖع ئتلجنغ ئتسم ئلجنغ ئثابتٖثئيغ ٙئي٠ئثمحكمغ ئمنئ ٚثٙ ئبق ئتشكل حٖئئئ،(: ئنٖبئ تتڤلګ
يئثلحااػئثآتيغ لڊئ عماڋئثمحاماع،ئٗڣ ڬئعملئمنئ  :ثمحاميڗئللقيامئب

تعابئثمحاماع ب1 ًٜثئعنئٕفٸئ ڣئعاج ًٚثئ حٖئثمتقاضيڗئمعس  .ٗثئكاڗئ

ڣئبعضها ب2 ٚسڤمئثلقضائيغئكلهائ ئمنئثل ئثمتقاٿ  عفا ٚٙئ  .ٗثئتق
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يئثلٖعڤڥئ ب3 ٙف٬ئعٖٕئمنئثمحاميڗئقبڤڋئثلڤكالغئ  .ٗثئ

ٜثڣلغئثمهنغٗثئتڤ ب4 ڣئكاڗئلٖيڢئمانٸئمنئم  .يئثمحاميئ

ڣئحٖفئلږئيخًڇئمحاميًائللٖفاٵئعنڢب ب5 ئيڤجظئفيهائثلقانڤڗئتعييڗئمحامئعنئمتهږئ ٚڥئثل خ  ثلحااػئث

ئيمثلڢ ب131 ئمن ئمصالح ئعلګ ئبامحافظغ ئثلكفيلغ ثػ ٚث ئثإج ئثتخاٗ حڤثڋ، ئث ئه٘ه ئمن ڬ ئ ي ئ ئثمنتٖب، ئثمحامي  .ڣيتڤلګ

ٚثٙئثلصئ ٙسڤمڣيعتبڇئثلق ڗ،ئڣائتستحڄئعنڢئ  .إٙئمنئلجنغئثمساعٖعئثلقضائيغ،ئبمثابغئتڤكيلئصإٙئمنئصاحظئثلش

ٚثٙئمنئلجنغئثمساعٖعئثلقضائيغتب ثػئنٖبئثمحاميڗئق ٚث ٚڣ٭ئڣإج ئڣيصٖٙئبش
 

ٙقږئ)ئثالثًا: ٙيغئ ٚثفعاػئثمٖنيغئڣثلتجا ئ:ة99ت(ئلسنغئ3تقانڤڗئثم
ٙقږئ) ب132 ٚڬئكفلئثمساعٖعئثلقضائيغئللشخ٨ئثم عسٚئمإيًائحينئنصـئثمإعئ ٚٵئثلقط ڗئثمش قانڤڗئئثل(ئمنئت55كمائ

ٜهئعنئٕفعهابعاهئ ڣئبعضها،ئمنئيثبـئعج ٚسڤمئثلقضائيغئكلهائ نڢ:ئتئيعفىئمنئثل ٙسڤمئئعلګئ ئ ٙثځئئڣيشملئثإعفا ڣ ث
ئثلخصڤمب ئيتحملها ئثل ٚڥ خ ٙيڀئث ئڣثمصا ئثإعاناػئثلقضائيغ ٙيڀئنشٚ ئڣمصا ئثلتنفي٘ ٙسڤم ئڣ ڣيشًڇ٭ئئئثلقضائيغ

ڗئتكڤڗئثلٖعڤڥئمحتملغئثلكسظتئ ئ ئبئلإعفا
ئ

عادع- ٚڣه دخڤڋ  تنظيږ  قانڤڗ  حكام في  النظٚ التڤصيغ:  ڤافٖين ڣخ خا٥ لجميع  ڣبما يكفل  قامتهږ، ڣإ ال  اأ

ئ.اميثاځ (من4ت)  امادع في  عليها امنصڤ٥ الضماناػ

ٙقږئ) ب133 ٚيٸئئئ5تة2(ئلسنغئئت2حٖفئثلقانڤڗئ ٙنغئبالتش ٚيًائهامًائمقا ٚڣهئثلڤثفٖينئڣإقامتهږ،ئتغييڇًثئجڤه بتنظيږئٕخڤڋئڣخ
ئڣثستعا٩ئعنڢئبعاقغئثلعملئثلتعاقٖيغبئڣقٖئحٖٕئثلقانڤڗئحااػئتغييڇئج لغګئنظامئثلكفالغئكليًا هغئئثلسابڄئحينئ

ئ(ئعلګئثلنحڤئثلتالي:22-ت2ثلعملئللعاملئثلڤثفٖ،ئڣفقًائللمإتيڗئ)
o ئبيڗئثلعاملئڣصاحظئثلعملبئئ ڬئبالًڇثٿ  ئمٖعئثلعقٖ،ئ خٚئقبلئثنتها لګئصاحظئعملئ  ثنتقاڋئثلعاملئ

o ٗثئكاڗئئ ئخم٠ئسنڤثػئ ڣئبعٖئمض  ئمٖعئعقٖئثلعملئثمحٖٕئثمٖع،ئ ئثنتها خٚئفٙڤ لګئصاحظئعملئ ثانتقاڋئ
 يڇئمحٖٕئثمٖعبئثلعقٖئغ

o ڬئسبظبئ ئثلشخ٨ئثمعنڤڬئ ڣئثنقضا يئحالغئڣفاعئثمستقٖمئ خٚئ لګئصاحظئعملئ  ثانتقاڋئ

o ئٕعاڣڥئقضائيغئبينڢئڣبيڗئصاحظئثلعملبئئ يئحالغئڣجٕڤ قتغ،ئ  للعاملئثلڤثفٖئتغييڇئجهغئثلعملئبصفغئم

o ئ ڣ يئحالغئثبڤػئتعسڀئصاحظئثلعملئضٖه،ئ ئ ئثقتضـئثمصلحغئئللعاملئثلڤثفٖئتغييڇئجهغئثلعمل، ٗث
 ثلعامغئٗلڊب

قامغئجٖيٖعب ب134 ٙهئثلبإئللحصڤڋئعلګئسمغئ ئثلعاملئمٖعئسنتيڗئخا ٚ٭ئبقا ئش لغا ٚٵئ ٚٙئثمش  كمائق

ٙئئڣقٖئ ب135 ئبتا ٙث ٛيٚئثلٖثخليغئلڤضٸئضڤثبٰئلتسهيلئئئ9تة2كتڤبٚئئتتڣثفڄئمجل٠ئثلٛڤ ٚثٙئلڤ ٚڣٵئق صٖثٙئمش علګئ
ٚڥئخاڋئ خ ٚفيڗبئثنتقاڋئثلعمالغئلجهغئعملئ  فًڇعئثلتعاقٖئبمائيحفٴئحقڤځئثلط

قٚئ ب136 ٙقږئ)كمائ ٚڣهئمنئثلٖڣلغ(ئ8تة2(ئلسنغئ3تثلقانڤڗئ ٗڣنيغئثلخ ئم لغا قـئئئثلعامللڤثفٖئحڄئثئ) ٚڣهئثم يئثلخ
ٙيغئڣثلعملئئ ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث ڗئيقٖمئطلبائلڤ ئللمستقٖمئ ٚياڗئعقٖئثلعمل،ئڣيجٛڤ ٙعئثلنهائيغئللبإئخاڋئس ڣئثمغإ

ڣڗئث ئئڣثلش ٙتهږئللبإئبسبظئطبيعغئعملهږئبمائائيجاٛڣ ٙعئمڤثفقتڢئثمسبقغئعلګئمغإ ٚڣ ٚڥئض ئمنئي سما اجتماعيغئب
 ب%(ئمنئعٖٕئثلعامليڗئلٖيڢئ5)
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ٙقږئڣقٖئ ب137 ٛيٚئثلٖثخليغئ ٚثٙئڣ ئثلحكڤميغئعٖثئئئ9تة2لسنغئئ95صٖٙئق ٜع جه ٙثػئڣث ٛث بمائيسمِئلكلئمنئثلعامليڗئبالڤ
ٚيغئڣثلعا ٚيغ،ئئثلعامليڗئبالجهاػئثلعسك ئڣثلعامليڗئبالڤسائٰئثلبح ٚكاػئثلتابعغئلها مليڗئبقطاٵئثلنفٰئڣثلغاٛئڣثلش

ٚياڗئئ ڣئثلنهائيئمنئثلبإئخاڋئفًڇعئس قـئ ٚڣهئثم يئثلخ ٚڬئڣثلعامليڗئبامكاتظئثلخاصغئثلحڄئ ٙثعغئڣثل ڣثلعامليڗئبالٜ
ٙقږئئ.ثلعقٖ ٛڋئثلخاضعيڗئللقانڤڗئ يئثمنا ڣئئ،ئثتة2لعامئئ5تكمائيكڤڗئللمستخٖميڗئ قـئ ٚڣهئثم يئثلخ يًضائ ثلحڄئ

ٚياڗئعقٖئثلعمل ٙعئثلنهائيغئللبإئخاڋئس ئ.ثمغإ
يئثمإعئ) خا٥ئثلضماناػئثمنصڤ٥ئعليهائ عاهئيكفلئلجميٸئث ٕٙئ ئ(ئمنئثميثاځب14ڣعليڢئفاڗئمائڣ

 

ٚڣٵ القانڤڗ التڤصيغ: - ٚاٙ  مش ٙهږ الفنييڗ الخبڇا لعمل امنظږ ق ، معاڣني من باعتبا  يضمن ڗ ڣعلګ  القضا

ٙڬ  ااستقاڋ القانڤڗ  ٛم  امالي ڣالدا ٚع الا ٚد بكل عملهږ مهام مباش ٜاهغب  تج  ڣن

ڗئقانڤناًئ ب138 ٚقږئ)ئنفيٖئبه٘ثئثلخصڤ٥ئ ڗئبئثتة2(ئلسنغئتتصٖٙئب عماڋئثلخبڇع،ئش ٚسميغئئتنظيږئ ٚيٖعئثل يئثلج شٚئ ڣن 
ٙئ ٚڣ٭ئ ڣهڤئقيٖئثلتطبيڄ،ئڣحٖٕئئثتة2ةةتة4ئبتا ٖئ قبڤڋئ ثلقانڤڗئش  ثلقيام ڣكيفيغئ ثلفنيغئ ثلخبڇع ضڤ ي ثلخبڇث قي

ئكمائغٜثهئنڣئ ثستقاڋڣئ بحيإ مهامهږ ٕثڣئ ثلقضايا ي ثلفنيغ بمهامهږئ ٚييڗئئب ئثلقط ئقائمغئڣطنيغئللخبڇث نشا ئب يقض 
ٜع،ئڣإنشا يئتحقيڄئثلعٖثلغئثلناج ئبمائيسهږئ ئثلعٖڋ،ئئئلتقٖيږئثلعڤڗئللقضا ٙع ٛث تئڣهيئتابعغئلڤ ڣڗئثلخبڇث تلجنغئش

ٛيٚئثلعٖڋبئ ٚثفئسعإعئڣ ش ئڣب
 

ٛالغ- نها من الت ڣاماديغ القانڤنيغ العقباػ جميع  التڤصيغ:   العماڋ لضماڗ لګ العٖالغ، الڤصڤڋ  تعيڄ ڗ ش

 .اميثاځ ( من23ڣ 3تامڤاد)  أحكام الكامل

ٙقږئ) ب139 يئثمإعئ ئٕڣلغئقطٚئ نڤثعهائئڗئئ(ئعلګئئة3تن٨ئٕستٙڤ تثلسلطغئثلقضائيغئمستقلغئڣتتڤاهائثمحاكږئعلګئثختافئ
ئثستقاليغئئ ئكفل ئثلٖستٙڤ ڗ ئ ٙع ئثم٘كڤ ئن٨ئثمإع ئحينئيتبيڗئمنئخاڋ ئڣفڄئثلقانڤڗت، حكامها ئ ئڣتصٖٙ ٙجاتها، ٕڣ

ٜينئعن خا٥ئثلعاج مائفيمائيتعلڄئباإعانغئلأ بئ ٙقږئ)ئئثلقضا (ئمنئقانڤڗئت55تحملئثلنفقاػئثماليغ،ئفقٖئنصـئثمإعئ
ٙيغئعلګئئئة99ت(ئلسنغئئ3تٙقږئ) ٚثفعاػئثمٖنيغئڣثلتجا صٖثٙئقانڤڗئثم ڣئبعضها،ئمنئئ "ب ٚسڤمئثلقضائيغئكلهائ يعفىئمنئثل

ٙيڀئنشٚئ ٙسڤمئثلتنفي٘ئڣمصا ٙثځئثلقضائيغئڣ ڣ ٙسڤمئث ئ ئڣيشملئثإعفا ٜهئعنئٕفعهاب ثإعاناػئثلقضائيغئئيثبـئعج
ئيتحملهائثلخصڤم ٚڥئثل خ ٙيڀئث ئڣيتبيڗئلنائمنئخاڋئئئ.ڣثمصا ڗئتكڤڗئثلٖعڤڥئمحتملغئثلكسظتب ئ ڣيشًڇ٭ئلإعفا

ٚينئمإيًابئئ خا٥ئثم عس ٚڬئكفلئثإعانغئثماليغئلأ ٚٵئثلقط ڗئثمش ٙعئ ئن٨ئثمإعئثم٘كڤ
ٚيعاػكمائكفلـئ ب140 ڬئئثلتش ٚياتڢبئحينئنصـئثمإعئئئثلڤطنيغئتڤفيڇئسبيلئفعاڋئلحمايغئ ڣئح كـئحقڤقڢئ ه 

خ٨ئثنت 
ٙقږئ)ئ(ئة4)ئٙقږ خ٨ئئئ4ةة2(ئلسنغئ23منئقانڤڗئ ڬئ ئثلقب٬ئعلګئ ثػئثلجنائيغئعلګ:ئتئائيجٛڤ ٚث صٖثٙئقانڤڗئثإج ب

ٚثمغئئ ٙعئقانڤنًا،ئكمائتجظئمعاملتڢئبمائيحفٴئعليڢئك حڤثڋئثمقٚ يئث مٚئمنئثلسلطاػئثمختصغئب٘لڊ،ئڣ ائب ڣئحبسڢئ
يئئ يئثلصمـئڣ لګئحقڢئ ڗئينبڢئثمتهږئ ئثلضبٰئثلقضائيئ مٙڤ ئڣيجظئعلګئم ڣئمعنڤيًا هئبٖنيائ ي٘ث ئ ثإنساڗئڣائيجٛڤ

ٙقږئ) ٚڥتبئڣنصـئثمإعئ ٙقږئ)تتتثاتصاڋئبمنئي عاقظئئ4ةة2(ئلسنغئتت(ئمنئقانڤڗئ صٖثٙئقانڤڗئثلعقڤباػئعلګ:ئتئي  ب
ئ ٚثمغئثل ئثافئسنڤثػ،ئڣبالغ حٖڥئهاتيڗئثلعقڤبتيڗ،ئكلئمڤظڀئئئئبالحب٠ئمٖعئائتجاٛڣ ڣئب ٙياڋ،ئ افئ ٚعئ ٜيٖئعلګئعش ائت

ئيجيڈئفيهائثلقانڤڗئئ يئغيڇئثلحااػئثل ڣجظئعليڢئعمًائ ڣئ ٕيغئڣظيفتڢ،ئ ئت ثنا خ٨ئ ڬئ عامئثستعملئثلقسڤعئمٸئ
ٙقږئ) ئثافئسنةتتٗلڊتبئكمائنصـئثمإعئ عاقظئبالحب٠ئمٖعئائتجاٛڣ ئئ(ئمنئثلقانڤڗئٗثتڢئعلګ:ئتئي  ٚثمغئثل ڤثػ،ئڣبالغ
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حٖئئ ٚثٙئب ئكلئمڤظڀئعامئثستعملئسلطغئڣظيفتڢئلإض حٖڥئهاتيڗئثلعقڤبتيڗ، ڣئب ئ ٙياڋ، افئ ئ ٚع ٜيٖئعلګئعش ائت
ٚٵئئ ڗئثمش ٚڬئ ٙعئمنئثلقانڤڗئثلقط ڣئللغيڇتبئيتبيڗئلنائمنئخاڋئثلنصڤ٥ئثم٘كڤ ٚڣعغئلڢئ ڣئلجلظئمنفعغئغيڇئمش ٚثٕ،ئ ف ث

خا٥ئحمايغئ ٚڬئقٖئكفلئلأ خا٥بئثلقط ئعلګئث نڢئثاعتٖث ڬئفعلئمنئش ٚٵئ مئثمش ّٚ ٚياتهږئحينئج ئحقڤقهږئڣح
ٙقږئ) ب141 ثػئ)ئ4ةة2(ئلسنغئتتڣقٖئكفلـئثلنيابغئثلعامغئتطبيڄئمڤثٕئقانڤڗئثلعقڤباػئ ٚث ئ4ةة2(ئلسنغئ23ڣقانڤڗئثإج

ئڣجميٸئ مامئثلقانڤڗئڣلهئثلقڤثنيڗڣتعٖياتڢ، خا٥ئمتساڣڣڗئ ڗئجميٸئث ئتثبـئ ئڣثل ئثلتمتٸئئثلحاليغ، ي ږئثلحڄئ
ڣئئئ،ڣتڤفٚئثلٖڣلغئلهږئثلحمايغئثلكاملغئ،باستقاليغئتامغئعبحمايتڢئٕڣڗئتمييڈ،ئڣيتمتٸئثلقضا ڣتكفلئلهږئعٖمئثلتٖخلئ

ٙجاتڢب ئبٖ خ٨ئحڄئثلتقاٿ  ڬئجهغ،ئڣيحڄئلكلئ ئثلضغٰئمنئ
 

حيغ اأڣضاٵ التڤصيغ: تحسيڗ- ٛم السامغ  ڣعڤامل  ال ٚها ڣاأماڗ الا ڤاف ٚه، البعاد حجٜ في  ت  لضماڗ ڣتطڤي

 .اميثاځ (منة2)  امادع أحكام اأمثل  النفاٗ

ٚيتهږئئ ب142 ٚڣميڗئمنئح خا٥ئثمح حيغئلأ ٚعايغئثاجتماعيغئڣثل سساػئثلعقابيغئڣثإصاحيغئثل كفلئقانڤڗئتنظيږئثم
ٚبية2ثمإعئ))ثمحبڤسيڗئقضائيًا(ئڣبمائيستجيظئمضمڤڗئئ لڊئئ (ئمنئثميثاځئثلع حكامئثلقانڤڗئلحقڤځئثإنساڗئٗڣ ،ئئڣفقًائ

هږئثمڤثٕئعلګئسبيلئثمثاڋئائثلحصٚ ئ:ئئن٘كٚئمنڢئ
سسغئ (34) ثمإعئ- ئتيكڤڗئلكلئم ئطبیظتن٨ئعلګ: ٚثفڣحٖعئصحيغئيٚسها ئينا٭ئبڢئثإش  ڣغ٘ث علګئصحغئڣعاه ،

ئثمحبڤسيڗ،ئڣفقائمائتحٖٕهئثلائحغئثلتنفي٘يغئله٘ثئثلقانڤڗتب

حيغ تيتمتٸئثمحبٝڤتن٨ئعلګ:ئئ (35) ثمإع-  ٚعايغئثل سسغ،ئڣتحٖٕ بال ثخلئثم ثلتنفي٘يغئئ ثلائحغ ڣثاجتماعيغئثمجانيغٕئ
حكامئثمنظمغئل٘لڊتب ئله٘ثئثلقانڤڗئث

حيغئ ڣجباػ للمحبڤسيڗ تڤفٚ:ئتعلګ (ئتن٨ت3ثمإعئ)ئ- ٙهږئڣحالتهږئثل عما ڗئتكڤڗئ ،غ٘ثئيغئمناسبغئ  جيٖع ڣيجظئ

نڤثعهائثلنڤعيغئڣحسنغئثإعٖثٕئئ ٚماڗئمنئئ ڣمڤثعيٖ ڣثلتقٖيږ،ئڣتبيڗئثلائحغئثلتنفي٘يغئله٘ثئثلقانڤڗئ ئثلح تقٖيمها،ئڣايجٛڤ
ٙع سباب نقاصها ڣ ثلڤجباػئثمقٚ ٛئئبئتطبيغ ائ  ثلخاصغ،ئ ثلحصڤڋئعلګئطعامئعلګئنفقتهږئاًئللمحبڤسيڗئثحتياطي ڣيجڤ

ئ .ثلتنفي٘يغئله٘ثئثلقانڤڗئ ڣفقائمائتنظمڢئثلائحغ

يئثليڤم،تئعلګ: تن٨ (39)ثمإعئئ- ئمٖعئساعغئ ٛئ يمنِئثمحبٝڤ ٚياضغئثلبٖنيغ،ئڣيجڤ ٙسغئثل يئحااػئخاصغ مما  للضابٰئ

ڣئ خفضها ئتبساعغئڣنصڀ لګ ٛيإتها لګئنصڀئساعغ،ئ

ئ- ٙئ ثلحامل،ئ تعاملئثمحبڤسغتئتن٨ئعلګ:ئ (ة4)ثمإعئئ ئمنئظهڤ ٚث٩ئ ثبتٖث ئ ڣح ثلحملئعليهائ ع  ٙبعيڗئيڤمائعلګ مض 

ئ ئڣثلنڤم معاملغئطبيغئخاصغثلڤضٸ، ئ منئحينئنڤٵئثلغ٘ث عماڋئثل ليها،ئ ڣث ٖئ ثمستشفى لګ ڣتنقل تسنٖئ ثقًڇثبئئ عن
لګثلڤضٸ،ئ ٍٚ ڣتبقىئفيڢئ ٚڣه ثلطبيظ لها ڗئيص ئبئتبالخ

يتئتن٨ئعلګئ: (ئت4ثمإعئ)ئ-  ٚيٚ تقٖيږئ ثلطبيظ فعلګ ثمحبٝڤ ٗثئتڤ سباب تق ٙئ،ئثلڤفاع تفصيليئعنئ  مٸ بها باغڢ ڣتا

ٚڥ، ماحظاػ ڬ لګئثمٖيٚ ڣعلګ خ ٚيٚئ ٙفٸئه٘ثئثلتق هلئثمتڤ مٸ ثلضابٰئ يئئ لتسلږئجثتڢ، ګخطاٙئ ٚڣثئ ٗثئلږئيحض ف
سسغ ثلڤقـئثمناسظ،ئتقڤم ٙعئثم ماناتڢګئثمتڤ ماب٠ مڤثفقغئثمٖيٚئبٖفنها،ئڣتسلږ بعٖ ٕث لڢئمنئئ ايكڤڗئمستحًقئ ڣما ڣ

ٙثتڢ ڣئ جٚ ػئلڤ ئبئتمكاف
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ٛهږئئئ ب143 ماكنئثحتجا ڗئتكڤڗئجميٸئ ٚصـئثلٖڣلغئعلګئ ٜينئ)ثمحبڤسيڗئثحتياطيًا(ئفقٖئح خا٥ئثمحتج ڣفيمائيتعلڄئبا
منيغئ ٙثػئث يئسبيلئٗلڊئفقٖئتحققـئثلعٖيٖئمنئئمتڤثئمغئيئثإٕث مٸئثمعاييڇئثلٖڣليغئٗثػئثلصلغئبحقڤځئثإنساڗ،ئڣ

لياػئث ئمنئ ماكنئثاحتجاٛئسڤث ٙثػئثلتفقٖيغئ ٜيا مئمستقلغئ)ثلنيابغئثلعامغئثل ٚقابغئثلڤطنيغئحكڤميغئكانـئ ٙعئئئ-ل ٕث
ٙعئثلٖثخليغئئ ٛث ڣئمنئثمنظماػئثلٖڣليغئ)ئثللجنغئثلٖڣليغئللصليظئئ-حقڤځئثإنساڗئبڤ ثللجنغئثلڤطنيغئلحقڤځئثإنساڗئ(ئ

ٙعئعلګئتلقيئثلتڤصياػئمنئه٘هئثلجهاػئڣثلعملئعلګئتنف ٛث حمٚ(ئحينئتعملئثلجهاػئثمختصغئبالڤ ي٘هائبشكلئيسهږئئث
يئئ ماكنئثاحتجاٛ،ئمنئخاڋئثاستفإعئمنئثلخبڇثػئثلڤطنيغئڣثلٖڣليغئ ٙعئ ٕث سساػئثلقائمغئعلګئ ئبعملئثم ٙتقا يئثا

ئه٘ثئثلسياځبئ
ڣسا٭ئثلجنائيغ،ئبقٖٙئمائئئ ب144 يئث ٙفئعليڢئ ئثمتعا جٜئبامعن ليڢئلي٠ئمكاڗئ جٜئثإبعإئثمشاٙئ ڗئ لګئ ٙعئ ڣتجٖٙئثإشا

ضيڄئئهڤئمكاڗئثس يئ ٚڣهئثلڤثفٖينئمٖٕئيسيڇعئڣ خا٥ئثمخالفڤڗئلقانڤڗئتنظيږئٕخڤڋئڣخ ٵئفيڢئث ٕڤ قـئي  تيقافئم
ٙتهږئللبإبئئ ثػئمغإ ٚث ج تمامئ حڤثڋئلحيڗئ ئث

ڬئئ ب145 ٚها،ئبحينئيخضٸئ ٛمئتڤثف ماڗئثلا حيغئڣمعاييڇئثلسامغئڣث جٜئثإبعإئيتڤثفڄئمٸئجميٸئثمعاييڇئثل ڗئ علمًائ
يئثلحجٜبئخ٨ئللفح٨ئثلطبئ نڢئئقبلئثيٖثعڢئ ٙعئثلبحنئئفضًائعنئ ٕث ٚثئيغئتقڤمئمنئخالهائ ج ليغئ لګئ تږئثلتڤصلئ

خا٥ئڣإعفائهږئمنئسٖثٕهائتيسيڇًثئعليهږ،ئئ جلغئضٖئبع٬ئث ٙيغئثم ٚڣ ئثمخالفاػئثم لغا ٙعئثلٖثخليغئب ٛث ڣثمتابعغئبڤ
لګئبإهږ،ئكمائتقڤمئڣئ ٚحيلهږئ ٙتهږئڣت ميڗئمغإ صٖثٙئت٘ثكٚئئڣمنئثږئيتږئت ٙعئثلبحنئڣثمتابعغئب ٕث ٙعئثلٖثخليغئممثلغئب ٛث

لګئبإهږبئ عئ ئيتمكنڤثئمنئثلعٕڤ جٜئت٘ثكٚئسفٚئح ٜينئعنئ خا٥ئثلعاج ئسفٚئلبع٬ئث
 

ٚيعاػ متضمنغ قڤانيڗ الحب٠ ااحتياطي،- ٚاجعغ التش ٚع) 4تامادع)  أحكام عمااً  التڤصياػ: م اميثاځ،   من ( 5( فق
اػ  في  عليها امنصڤ٥  ااحتياطي الحب٠ لبٖائل اللجڤ في  ڣالتڤسع  ٚا  استحٖاف في  ڣالنظٚ الجنائيغ،  قانڤڗ ااج

ٚاقبغ نظام  .اللكتڇڣنيغ ام

ٙيغئحين ب146 ٚيعاتهائبصفغئٕڣ ٚثجعغئتش ئتقڤمئثلٖڣلغئبم يئئئ ٚيٸئ ٚيعاػئضمنئثلسياسغئثلعامغئللتش ٙهئتحٖينئثلتش ينٖ
ٚيعاػئثلڤطنئثلٖڣلغئڣثللجنغئثمختصغئبمڤث  ئئيغئمٸئثاتفاقياػئثلٖڣليغئلحقڤځئثإنساڗبئئمغئثلتش

ٙقږئ) ب147 يئثمإعئ ئٕڣلغئقطٚئ ڣت3ن٨ئٕستٙڤ نساڗئ ئثلقب٬ئعلګئ ٚيغئثلشخصيغئمكفڤلغبئڣائيجٛڤ ڣئئئ(ئعلګ:ئتثلح حبسڢئ
ئثلقانڤڗئ حكام ئ ئڣفڄ ا ئ ئثلتنقل ڣ ئ ئثإقامغ ي ئ ٚيتڢ ئح ئتقييٖ ڣ ئ قامتڢ ئ ئتحٖيٖ ڣ ئ  .تفتيشڢ

ئثلقانڤڗتبئڣكفلـئئ ٚيمغئيعاقظئعليها ٚثمغ،ئڣيعتبڇئثلتع٘يظئج ڣئللمعاملغئثلحاطغئبالك نساڗئللتع٘يظئ ڬئ ڣائيع٩ٚئ
ٚمانڢئثلٖڣلغئ ئح خصڢئڣائيجٛڤ ماڗئعلګئ يئث ٚيغئڣ يئثلح خ٨ئثلحڄئ ئئائلغئمسائغيبڣئثلتع٩ٚئلڢئيئقڤثنينهائلكلئ

ئ ئين٨ئعليهائئبسنٖئقانڤنيئڣلأسبابئڣث ٚئئئاثلقانڤڗئسلًفئحڤثڋئثل ثػئثمق ٚث ثلحب٠ئثاحتياطيئئڗئئحينئئئئفيڢبئئعڣطبقًائلإج
ٚڥئڣفقًائللمإعئ) خ ثػئ ٚث ج ٛڬئللنيابغئثلعامغئڣيمكنئثستبٖثلڢئب ثػئثلجنائيغةتتجڤث ٚث ئنصـئئ(ئمنئقانڤڗئثإج ،ئڣثل

ٚئتعلګ:ئ ڗئثلٖائلئكافيغئعلګئنسبغئثلج ٚبڢ،ئ يئحالغئه ڣئ ليڢ،ئڣكانـئثلڤثقعغئجنايغئئٗثئتبيڗئبعٖئثستجڤثبئثمتهږ،ئ يمغئ
ئمعاقباًئ ئجنحغ ٚثًئئڣ م ئ ڗئيصٖٙ ئ ئثلعامغ ئثلنيابغ ئلعضڤ ئجاٛ شهٚ، ئ ئستغ ئعلګ ٜيٖ ئت ئبالحب٠ئمٖع بحب٠ئثمتهږئئئعليها

ئبٖاًئئ.ثحتياطياًئ حڤثڋئثلسابقغ، ئث ي ئ ئثلعامغ، ئثلنيابغ ئلعضڤ ٚڥئئئڣيجٛڤ خ ئث ئثلجنِ ي ئڣك٘لڊئ منئثلحب٠ئثاحتياطي
حٖئثلتٖثبيڇئثآتيغثمعاقظئعليهائبالحب ٚثئب م ڗئيصٖٙئ  :٠ئ

ڣئمڤطنڢ ب1 ٙحغئمسكنڢئ ٜثمئثمتهږئبعٖمئمبا ئ.ل
ٚطغ  ب2 ٚثقبغئثلش  .ڣضٸئثمتهږئتحـئم

ڣقاػئمحٖٕع  ب3 يئ ٚطغئ ڗئيقٖمئنفسڢئمقٚئثلش ٜثمئثمتهږئب  .ل
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ماكنئمحٖٕع ب4 ٙتيإئثمتهږئ  .حظٚئث

نشطغئمعينغ ب5 ٜثڣلغئ ئ.منٸئثمتهږئمنئم

يئجميٸئئ ،ئ ٚيمغئئڣيجٛڤ يئقطٚئڣكانـئثلج ٚڣفئ قامغئثابـئڣمع ٗثئلږئيكنئلڢئمحلئ حڤثڋ،ئحب٠ئثمتهږئثحتياطيائ ث
ئت.جنحغئمعاقبًائعليهائبالحب٠

ئئ ب148 ئه٘ث ئعنئثلقاعٖعئڣيعن ئثستثنا ئحينئڗئثلحب٠ئثاحتياطي ئكفلئحڄئئب ٚڬ ئثلقط ئثلجنائي ئثلقانڤڗ خا٥ئئثڗ

ئثلنصڤ٥ئ ي ئ ئثلتڤسٸ ئعٖم ٙثعګ ئڣ ٚٵ ئثمش ئعال ئڣقٖ ئثحتياطيًا، ئماّسغئئئتكڤڗئئلئاثمحبڤسيڗ نها ئ ئباعتباٙ فضفاضغ

خا٥بئ ٚياػئلأ خا٥ئثمحبڤسيڗئثحتياطيًا،ئڣتتمثلئئڣبشكلئخا٥ئفقٖئبالح ٚڬئعٖعئضماناػئلأ ٚٵئثلقط ڣفٚئثمش

ئيئثلتالي:ئ

جٜئثمتهئ ٚٙئ ڗئتق ڬئجهغئ ئ ّائثلجهغئثمخڤلغئمنئثلقانڤڗئڣهيئثلنيابغئثلعامغئكهيئغئئڣًا:ئائيجٛڤ ئ ږئثحتياطيًا

ئقضائيغئمستقلغبئ

ئن٨ئعليهائثلقانڤڗئئ ٚڣ٭ئثل ّائبتڤثفٚئثلش ٚيتڢئ ئف٩ٚئثلحب٠ئثاحتياطيئعلګئثلشخ٨ئڣتقييٖئح ثانيًا:ئائيجٛڤ

ٕلغئثلكافيغئعل ڗئئئګمنئتڤثفٚئث ٚبڢ،ئڣ ٚيمغئللمتهږ،ئڣثلخشيغئمنئه هږئبهائثلشخ٨ئئئئتكڤڗئئئنسبغئثلج ئثت  ٚيمغئثل ثلج

ڣئجنحغئائتقلئعقڤبتهائعنئ ئشهٚبئئئتمٖعئئحب٠ثلئجنايغئ

ثػئثلجنائيغئئ ٚث ڗئهناڅئمٖعئمعينغئللنيابغئثلعامغئحٖٕهائقانڤڗئثإج ب٠ئثلشخ٨ئثحتياطيًائف ئلڤئح  ثالثًا:ئح

ٜيٖئعنئه٘هئمٖعئئ4ڣهيئ) ڗئت ئئبئئّائئئيام(ئقابلغئللتمٖيٖئبمثلئثمٖع،ئڣائتستطيٸئ ،ئڣللقاٿ  ع٩ٚئثمتهږئعلګئثلقاٿ 

ڣئ ٚڣجڢئبكفالغئ ڣئخ ٚٙئحب٠ئثمتهږئ قڤثڋئثمتهږبئبڗئيق قڤثڋئثلنيابغئثلعامغئڣ ئغيڇئكفالغئبعٖئسماٵئ

ٙقږئ)ئ ٚثٙئتمٖيٖه،ئحينئنصـئثمإعئ ڣئق مٚئثلحب٠ئثاحتياطيئ يئثلطعنئعلګئ (ئمنئقانڤڗئئث5تٙثبعًا:ئللمتهږئثلحڄئ

ثػئثلجنائيغئعلګ ٚث مٚئثلصإٙئبحبسڢئثحتياطياًئئتئثإج ڣئمنئينڤبئعنڢئثستئنافئث ئللمتهږئ  بتڣيجٛڤ

 

ٚيع  التڤصيغ: سن - خ٨  التعڤي٬ في  الحڄ يضمن خا٥ تش  غيڇ  ڣ التعسفي ااعتقاڋ ڣ التڤقيڀ عن لكل 

تڢ  تثبـ من  ڣلكل القانڤني، ٚا ئ.باػ حكږ بمڤجظ ب

ئنصـئثلقڤثنيڗئ ب149 يئثللجڤ خ٨ئثلحڄئ صابغئنتيجغئثلتڤقيڀئئڗئلكلئ ڣئ لګئثمحاكږئلطلظئتعڤي٬ئعمائتع٩ٚئلڢئ

تڢئبمڤجظئحكږئباػبئحينئئئئغيڇئڣئئڣئثاعتقاڋئثلتعسفيئئ ٚث صلئثلقانڤني،ئڣلكلئمنئتثبـئب ٙئ طبقاًئ ڗئث  ڣقانڤڗئ للٖستڤ

ثػثإئ ٚث ٚئ ثلجنائيغ ج ٕٚ لګ ينحل ثل٘ڬئ ثلقانڤني غيڇئ ثاعتقاڋ حظ ٚٙئطبقاًئ ڣهڤ ثلتعڤي٬ يڤجظئ مإڬ عملئ مج  مق

ئ.ثمٖني ثلقانڤڗئ لقڤثعٖ

 

ٙيغ التڇجمغ التڤصيغ: تڤفيڇ - ٚيغ الفڤ ٚي ٚبيغ، باللغغ غيڇ الناطقيڗ للخصڤم ڣالتح  في  مجاًنا بمتڇجږ ڣااستعانغ الع

ٚع ) تت)  امادع مضمڤڗ  الكامل العماڋ ڣالعماليغ، لضماڗ الجنائيغ الٖعاڣڥ  اأخ٨ ڣعلګ  الٖعاڣڥ  جميع   (من4( فق

 اميثاځ 
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عماڋئثلًڇجمغئلئاًئخاصئاًئلنيابغئثلعامغئقسمتڤفٚئث ب150 ٜئيغئمًڇجږئمتڤثجٖئللقيامئب ئثلتحقيقاػئئلًڇجمغئڣلكلئنيابغئج ثنا

ٚيهائثلنيابغ ئتج ئبئيئثلحصڤڋئعلګئمحاكمغئعإلغڣئثمٖعګئعليڢئثمٖعيئكفالغئحڄئلٗلڊئڣئئ،ثل

ئثلعمالي ب151 ئبالٖعاڣڥ ئيتعلڄ ئفيما ئفما ئبڤثسطغئئغ ڣ ئ ٛڋ، ئبامنا ئثمستخٖم ڣ ئ ئمنئثلعامل ٚع ئثلشكاڣڥئمباش ئتقٖيږ يتږ

هئثمعٖئل٘لڊئحينئئ ڣڗئثاجتماعيغئمنئخاڋئثلنمٗڤ ٙيغئڣثلعملئڣثلش ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث ٙعئثمختصغئبڤ لګئثإٕث ٙثػ،ئ ثلسفا

هئبالبيناػئثمطلڤبغئڣثلتڤقيٸئعليڢئڣتسليږئثلشكڤئ ئثلنمٗڤ جيلئئيقڤمئثلعاملئبتعبئغئه٘ث ٙع،ئڣيتږئبعٖئٗلڊئت ٛث ڥئللڤ

ٚيڄئثلبڇيٖئثالكًڇڣنيئڣيستلږئثلعاملئثلڤثفٖئصاحظئثلشكڤڥئئ ٚكاػئعنئط ئثلش ئممثلي ئڣثستٖعا لكًڇڣنيا ثلشكاڣڥئ

ب ٙسميغئمنئثاستٖعا خغئ ڣئثمستخٖمئئڣئئئن ٙعئثلقانڤنيغئلفائٖعئثلعاملئ يتڤلګئثمڤظڀئثمخت٨ئبالتسڤياػئتقٖيږئثمشڤ

ئ حٖ ئ ئكافئبمساعٖع ئعٖٕ ئلٖيها ئيتڤفٚ ئثل ٙع ٛث ئبالڤ ئثلعماڋئئئثمًڇجميڗ ئبها ئيتكلږ غلظئثللغاػئثل ئ ي ئ ئثمًڇجميڗ من

يئقسږئئ ٙييڗئمتاحڤڗئ ّڗئثمًڇجميڗئثلفڤ ٚتبطغئبالعمليغ،ئئئئضمنئثلڤثفٖڣڗ،ئكمائ ٙسڤمئم ٛعاػ،ئڣائتڤجٖئ لجاڗئتسڤيغئثمنا

يئٗلڊئثللجاڗئثئ-ڣثمكاتظئثلحكڤميغئمفتڤحغئللعماڋئ يئفًڇعئمائبعٖئثلظهٚببمائ ڣئثمستخٖمئئئلعاملغئ ٙغظئثلعاملئ ڣإٗثئ

ٙعئعاقاػئثلعمل،ئئ ٕث ئثلقانڤنييڗئب حٖئثلخبڇث ٚثحلئثلشكڤڥ(،ئيمكنڢئمقابلغئ ٚحلغئمنئم ڬئم يئ يئطلظئثلٚڬئثلقانڤنيئ)

ٚسميغئ)ٕڣڗئحاجغئلحجٜئمڤعٖئمسبڄ( نڢئتع٩ٚئلانتقامئئئئ.خاڋئساعاػئثلعملئثل ئجنائيئڣإٗثئثعتقٖئثلعاملئب ٚث ج ،ئب

ئةئئ ٚطغ ئجهاػئثاختصا٥ئ)ثلش ئثلګ ئباللجڤ ئثمڤظڀئثمخت٨ئبالشكاڣڥئثلعماليغ، حڢ ئين منئقبلئصاحظئثلعمل،

ئثلنيابغ(ب

ٜعئثإ ب152 جه ٜعئثإلكًڇڣنيغئاستقباڋئئكمائيمكنئتقٖيږئشكاڣڥئللعماڋئعبڇئث جه يئنشٚئث ٙعئ لكًڇڣنيغئحينئتستمٚئثإٕث

ٙيظئثلعمالغئعليه ئ)تلڊئثلشكاڣڥئڣتٖ ئبعٖٕ ٚها ئمٸئتڤف ئلغغتتا ئئب( ئٗلڊئتعملئباإضافغ ئتمكيڗئثلعماڋئئئثلٖڣلغلګ علګ

ٛڋئمنئتقٖيږئشكاڣثهږئڣمتابعتهائ يئثمنا ٙيغئڣثلعملئئلكًڇڣنيائعلګئثمڤقٸئثإڣثمستخٖميڗئ ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث لكًڇڣنيئلڤ

لڊئلتمكيڗئثلعماڋئڣثمستخٖم ئٗڣ ٚنيت، م ڣڗئثاجتماعيغئمنئخاڋئتطبيڄئت ئئڣثلش ئلهږئثلحضٙڤ يڗئثل٘ينئائيتسن

ٚيغئتلڊئثلشكاڣڥب ٙعئمنئتقٖيږئشكاڣثهږئمٸئضماڗئثاحتفاٱئبس ٛث ئبالڤ ئثلشخپ 

 

ٚيع  التڤصيغ: ڣضع  ٚيعاػ القانڤنيغ القڤاعٖ يجمع  الطفل، حقڤځ  لحمايغ شامل تش ٚفع  امختلفغ، في التش  سن ڣي

ڣليغ  جږ ڣبما  اأقل، علګ  سنغ ( 2تلګ)  لأحٖاف الجنائيغ امس  .اميثاځ في  الطفل حقڤځ  لحمايغ امباد العامغ مع  ين

خً٘عئبعيڗئثاعتباٙئثمسائلئثآتيغ:ئ ب153 ٚڣٵئقانڤڗئثلطفلئ ٙثسغئمش ئتقڤمئٕڣلغئقطٚئحاليًائبٖ

حكامئثتفاقيغئحقڤځئثلطفلبئمٖڥئمڤث:ئڣاًئ ئمغئثلقانڤڗئ

ٚثعاعئثلجڤثنظئثمتعلقغئبالهڤيغئثلثقافيغئڣثلڤطنيغئئ:ئثانياًئ ئڣثلٖينيغ،ئڣإلګئغيڇئٗلڊئمنئمعطياػئمحليغبم

حكامئثتفاقيغئحقڤځئئ تڤصياػئڣماحظاػئلجنغئحقڤځئثلطفلئفيمائيخ٨:ئئثالثاًئ ئللٖڣلغئحڤڋئتنفي٘ئثلٖڣلغئ ٚيٚئثلڤطن ثلتق

 ثلطفلبئ

لګئه٘هئثآليغ:ئئٙثبعاًئ ٚيٚئثلٖڣلغئثمقٖمئ ٚث٩ئثلشاملئعلګئتق ليغئثاستع طاٙئ يئ بخصڤ٥ئئئتڤصياػئمجل٠ئحقڤځئثانساڗئ

 ڣتحٖيًٖثئمائيتعلڄئمنهائبالطفڤلغبئ،حالغئحقڤځئثانساڗ
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ئ)ثلتعليقاػئثلعامغئللجنغئحقڤځئثلطفلئحڤڋئ:ئخامساًئ ئث يئقضا ٙيٚئمجل٠ئحقڤځئثإنساڗئئ،ئ(حٖثفحقڤځئثلطفلئ ڣتقا

ڗبئ ئبه٘ثئثلش

ٚبيغب:ئسإساًئ ٙعئعنئبع٬ئثلٖڣڋئثلع ئثلقڤثنيڗئثمتعلقغئ)بالطفل(ئثلصإ

ٚبيغئڣثلخليجيغئٗثػئثلصلغبثلقڤثنيڗئثئ:سابعاًئ ئاسًڇشإيغئثلع

ٚڣٵئقانڤڗئثلطفلئتنظيمئئڣسيڤفٚ ب154 ڣليغئثلجنائيغئلأحٖثفبئئكاماًئئئاًئمش ڗئئئئللمس حٖثفئثلحاليئئخ٘ينئبااعتباٙئب قانڤڗئث
ٚفئبڤجڢئخا٥ئثتيتفڄئتمامًائڣثمإعئ)ئ994ت(ئلسنغئتٙقږئ) ڗ:ئتتكفلئكلئٕڣلغئط ئتن٨ئعلګئ للطفلئئ(ئمنئثميثاځئڣثل

طڤثٙئثلتتبٸئڣثمحاكمغئئ يئجميٸئ حٖثفئ يئنظامئقضائيئخا٥ئبا ڣئثلجانِئثل٘ڬئتعلقـئبڢئتهمغ،ئثلحڄئ ثمع٩ٚئلأخطاٙئ
يئ ئ ئبنا ٕماجڢئڣقيامڢئبٖٙڣ هيلڢئڣإعإعئ ٚثمتڢئڣتيسٚئت يئمعاملغئخاصغئتتفڄئمٸئسنڢئڣتصڤڗئك حكام،ئڣ ڣتنفي٘ئث

ئتئ.ثمجتمٸ
ٖئ ب155 حكامًائته ئكمائتضمنئثلقانڤڗئ لګئحمايغئث ٚثفئئفئ ڣئڣثفٖينئڣڣقايتهږئمنئثانح ٚعييڗئ طفاًائغيڇئش ئكانڤثئ طفاڋئسڤث

هيلهږئڣڣقايتهږئئ ٚثئږئتهٖفئلت ٙتكابهږئلج يئحاڋئث ٛيغئ ٚثف،ئكمائتضمنئتٖثبيڇئثحًڇث ٚيمغئڣثانح ٚثثنئثلج يئب ڣئثلڤقڤٵئ
بئڣتقڤيږئسلڤكياتهږئليصبحڤثئ سڤيا ٚثًٕثئ ئف

ثػئث ب156 ٚث ئباإج ئيتعلڄ ئثلعقڤباػئڣفيما ئعن ئثابتعإ لګ ئ ٚڬ ئثلقط ٚٵ ئثمش ئعمٖ ئفقٖ ئثلعقڤباػئثلجسٖيغ، ئمنٸ متخ٘ع
يئثمإعئ) حٖثفئ حٖثفئثلجناعبئحينئبّيڗئقانڤڗئث ئتڤقٸئعلګئث ئئ8ثلجسٖيغئثل ٙتكظئثلحٖفئثل٘ڬئلږئيتجاٛڣ ٗثئث نڢئ (ئ
ڣئثلتٖثبيڇ ئثلحكږئعليڢئبالعقڤباػئ ڣئجنحغئفائيجٛڤ ٚعئسنغئجنايغئ ٙعئئئٙبٸئعش ٚثئږبئفيمائعٖثئثمصإ ٙعئلتلڊئثلج ثمقٚ

ٜثمئبڤثجباػئئ ،ئثإل ٙيظئثمن حٖئثلتٖثبيڇئثآتيغئڣهي:ئ)ثلتڤبئ،ئثلتسليږ،ئثإلحاځئبالتٖ غاځئثمحل،ئڣيحكږئعليڢئب ڣئ
سسغئصحيغ(بئئ يئم ئثمخصصغئلإعٖثٕئثاجتماعي،ئثإيٖثٵئ حٖڥئثلٖٙڣ يئ ئمعينغ،ئثاختباٙئثلقضائي،ئثإيٖثٵئ

 

ٙكغ  من امڤاطنيڗ لتڤصيغ: تمكيڗا- ٙع في  امشا ڣڗ  دا ٙ ممثليهږ عبڇ لبادهږ العامغ الش  مجل٠  عضا من  اختيا

ڥ،  ڥ مجل٠  عضا بانتخاب الخا٥ القانڤڗ  صٖاٙإڣ  الشٙڤ  .الشٙڤ

ٙئ صٖٙ ب157 هٖثف 4ةة2 عام من يڤنيڤ ي قطٚ لٖڣلغ ثلٖثئږ ثلٖستڤ ٚثطيئ ثلحکږئ سباب ثستكماڋ تحقيقائ  ثلٖيمق

ٙسا للٖڣلغ، ساسيغ ثلٖعائږئ ڣإ ٙكغ ڣتجسيٖ للمجتمٸئ ث ٚثٙ ثتخاٗ ي ثلشعبيغ ثمشا ٙئ تضمن ڣقٖئ . ثلق  ثلٖثئږئ ثلٖستڤ

ٚيعيغ بالسلطغ ثمتعلقغ ثمسائل كافغ منڢ ثلثالن ثلفصل ي ٙئ مجل٠ صاحيغ (ئڣمنهاتتتئ-تث)ثمڤثٕئ ثلتش  ،ئڥثلشڤ
ٚيقغ حکام ،ئڢتكڤين ڣط ٙثػ ثمجل٠، ڣمٖع ،ثلعضڤيغ ڣ ڣ  منئ ڣغيڇها جلساتڢ ڣنظام لجانڢ، ڣتكڤين نعقإه، ٕڣ

ثػ ٚث   بثإج

ٙيغ ثلهياكل بنا مسيڇع ڣثستكماا ب158 ٖئ ثلٖڣلغ ي ڣثلنيابيغ ثلٖستڤ ڣلغئقطٚئئشاٙ فق ڥ مجل٠ مام ميڇٕئ ٍئ ي ثلشٙڤ  ثفتتا

ٙئ ٙبعيڗ ثلعإڬ ثانعقإ ٕڣ ڥ مجل٠ ثلثامنئڣث ٙه لګ 9تة2 نڤفمبڇ ي ثلشٙڤ ٚث  عمل فًڇع بتمٖيٖ 9تة2 (ئلسنغث2) ق

ڥ مجل٠ ٙئ ڣإلګ ، ت2ة2 يڤنيڤ ي تنته لعاميڗ ثلشٙڤ ٚث ميڇڬئ ثلق نشا 9تة2 (ئلسنغئث4) ٙقږ ث  ثلعليا ثللجنغئ ڣتشكيل ب

ڥئ مجل٠ انتخاباػ ٚئاسغئ ثختصاصاتها، ڣتحٖيٖ ثلشٙڤ ٙث مجل٠ ٙئي٠ معالي ب ٚف ثلٛڤ  انتخاباػ ثلتحضيڇئ علی لتش

ڥ مجل٠ ٕئ ،ئ ثلشٙڤ ٚڣعاػ ڣإعٖث ٛمغ،ئ ثلقڤثنيڗ مش ٍئ ثلا ئ ثلبڇنامٌ ڣثقًڇث ٜمن  ڣسڤف ،ئ٠ثمجل عضا نتخابث لعملياػ ثل

خ٘ ڣقٖ عملها،ئ منئ ثللجنغئ ثنتها حاڋئ ثانتخاباػ مڤعٖ يعلن ثػ ڗئ ثلسنتيڗ مٖعئ تحٖيٖ ي ثاعتباٙ ي تږئث ٚث  ثإج

ٙيغئ ٙئ تتضمنئ ثمطلڤبغ ثلٖستڤ ٖئ صٖث ٕڣثػ ثلقڤثنيڗئ منئ ثلعٖي ٚيعيغ ڣث  ثل٘ڬ ثانتخاب نظام قانڤڗئ ڣمنهائ ثلهامغئ ثلتش

ٚڣ٭ئ يحٖٕ ثػ ش ٚث ِئ ڣإج ٚسڤم ڣثانتخاب، ثلًڇشي ٖئ ڣم ثػئ من ڣغيڇها منها،ئ كلئ ڣمناطڄئ ثانتخابيغئ ثلٖڣثئٚ بتحٖي ٚث  ثإج

ٙيغ ڥئ مجل٠ علګ ڣستع٩ٚئئ . ثمطلڤبغ ثإٕث ٙئ ثلقڤثنيڗ ثلحالي ثلشٙڤ ٙهائ ثمقٚ ٙئ حكامئ ڣفقا عليهائ للمڤثفقغئ صٖث  .ثلٖستڤ
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ٙكغ  نسبغ ٛيادع  علګ  العمل التڤصيغ: - تاحغ العامغ اانتخاباػ  في  امشا  حڄ  لهږ ممن  لكل امڤاطنيڗ التصڤيـ ب

جيل عبڇ التصڤيـ  .الناخبيڗ  سجاػ في  التلقائي الت

ٜيٜئ ب159 ئثلٖڣلغئثمتعلڄئبتع ٙسږئثلسياساػئثلعامغئئيئسياځئنه يئ ٙسغئحقهږئ ٚثطيغئڣتمكيڗئثمڤثطنيڗئمنئمما ثلٖيمق
ػئثلٖڣلغئجملغئمنئثلتٖثبيڇئثلتنظيميغئڣثإئ ٚثٙ،ئفقٖئهي ئثاسًڇثتيجياػئثلڤطنيغئڣصناعغئثلق ٙسا ٚثئيغئڣثلتڤعڤيغئئڣإ ج

يئثلعمليغئثانتخابيغئ)ناخباًئ ٚث٭ئثمڤثطنيڗئ ئتشملئثنخ ٜثهڣمنتخباًئئثل غئڣشفافيغئه٘هئثلعمليغئڣعلګئئ(ئڣبمائيضمنئن
ٙقږئ) ٚسڤمئبقانڤڗئ ئكاآتي:ئ998ت(ئلسنغئثتثلنحڤئثل٘ڬئحٖٕهئثم

o لكًڇڣنياًئ ٚنامٌئتطڤيٚئعمليغئقيٖئثلناخبيڗئ ئثل٘كيغئڣيسمئمنئخاڋئب ٜع جه ئلكًڇڣنيئيتږئتحميلڢئعلګئث
ٚا١)  (ب2مط

o يئثلعمليغئثانتخابيغئعبڇئڣسائلئثإئ ٙكغئ ٚئيغئڣثمسمڤعغئڣثمكتڤبغ،ئڣڣسائلئئعامحنئثمڤثطنيڗئعلګئثمشا ثم
 ثلتڤثصلئثاجتماعيبئ

o ٜثهغئئ ئڣن ئثانتخاب ٚيغ ئح ئيضمن ئڣبما ئقضاع ئيًڇسها ئثنتخابيغ ئلجاڗ صڤثػ ئث ٛٚ ئڣف ئثاقًڇثٵ ئعمليغ تڤلي
 ثانتخاباػبئ

o يئ ئيمكنئثلطعنئ ٗ ئ ئقضاع، ئيًڇسها حئثلتظلږئلٖڥئلجنغئفح٨ئثلطعڤڗئڣثلتظلماػئثل للناخظئڣثمًڇ
ٙثتها ٚث ٙيغبئئئق  مامئثمحكمغئثإٕث

o ٙعئثلٖثخليغئهيئئ ٛث يئڣ ٙكغئبتنظيږئثلعمليغئثانتخابيغئ يئثمشا صيلئ ئثختصاصهائث ٙعئمختصغئتماٝٙ ٕث ثمغئ
ٙعئثانتخاباػ(ب ٕث ( 

ڗئ ب160 صلئ ڣعليڢئف جيلئهڤئ عمليغئ ي ث ئ ثلجهغئ قيام مائ ثلت ٚثفئ قانڤناًئ ستكلڀ ثل  بعمليغئ ثانتخابيغئ ثلعمليغ علګ باإش

جاػ ي ثلناخبيڗئ قيٖ ٖئ لنظامئ ڣفقا ثانتخابيغ ثل ئ غيڇ ثلقي ٚڣفئبنظام ثلشخپ  جيل ڣثمع ٖئ ڣ ،(ثلتلقائي )ثلت  ثلقي

ئ ٙع علګ يتڤقڀ ثل٘ڬئ ثلشخپ  ٙثه خپ  بطلظ ڣثلتقٖم، نفسڢ ثلناخظ مبإ ح٘فڢئئ ڣ نتخابيثائ ثلجٖڣڋئ ي سمڢث إٕ
 . منڢ

ٙػئ ڣقٖ ب161 جيل يتعلڄئ فيما ثلثاني ثلنه علګ قطٚ ٕڣلغ سا  ثلبلٖڬئ للمجل٠ 29 ثڋئ ثانتخابيغئ ثلٖڣثئٚ بمقٚ ثلناخبيڗ بت

ٚيڄ عن ٚئ ط صڤثتهږ ثإٕا لهږ ڣيحڄ ثلقانڤنيغ ثلسن ڤثبلغ ممنئ ثلناخبيڗ قيٖ طلباػ ي ثلنظ ٚػ ؛ئحين ب  ثلجهاػئ ڣف

ٚصغ للمڤثطنيڗ ثمختصغ جيل ف ٚسائل خٖمغ عبڇ سمائهږئ ت ٌئئثلنصيغ ثل ٚنام لكًڇڣنيئيتږئتحميلڢئعلګئئئمنئخاڋئب
ئڣيسم ئثل٘كيغ ٜع جه ٚث١تم ث ئ"2ط ٚحلغ ه٘هئ تشملب  ڣإصٖثٙ ڣثلتظلماػ ثلطعڤڗئ ثږئ ڣثإضافغ ڣثلح٘فئ ثلقيٖ ثم

ٚينئ بالنسبغئ مائ ڗبللناخبيئ ثلنهائيغئ ثلقائمغئ خ ٙجڤثئ ممن ل  فيقڤمڤث ثلسابقغئ ثمجل٠ ثنتخاباػ يئ ثلناخبيڗ جٖڣڋئ ي ٕ

ٚثجعغ كٖ ثلناخبيڗ قيٖ لجنغ بم  . ثلناخبيڗئ قيٖ جٖثڣڋئ ي سمائهږئ ڣجٕڤ منئ للت

ڗ ڣبالطبٸ ب162 ٚئ ثلنظامئ ف ئ ثلفئاػ علګ ثلناخبيڗ قڤثئږ شمڤليغئ يضمنئ ثلتلقائي ثلنظام ڣهڤ ثآخ ئئغالباًئ تمثيلهائ يقل ثل
خا٥ ڣثمسنيڗئ ثلنسا مثلئ جيلئ ليغئ تخفيڀ علګئ عاڣع قغبئثإعا ٗڣڬئ ڣث ٚثكٜ لګ ثمڤثطنيڗئ تنقل خاڋئ من ثلت  م

جيلئ ٙئ ڣمن . ثلت ٕڣثػ تتضمن ڗئ ثمنظڤ ٚيعيغئ ث ٜمٸئ ثلتش ٙهائ ثم ڗ صٖث ڥئ مجل٠ئ ثنتخاباػئ بش  ، ثلنه ه٘ث ثلشٙڤ
ٕٙع باانتخاباػ ثمتعلقغ ثلٖڣليغ ثمبإ سيڇسخ ما ڣهڤ ئ ثإنساڗئ لحقڤځئ ثلٖڣليغ ثلصكڤڅ ي ثلڤث ـئ ثل  ثلٖڣلغ صبح

ٚفا ٙكغ نسبغ ٛيإع علګ ڣيعمل فيها،ئ ط ڥ مجل٠ ثنتخاباػ ي ثمشا ٚتقبغ ثلشٙڤ   . ثم

 



50 

 

ٙاػ استبعاد تكڤڗ  ڗ  التڤصيغ:- ٚا حيڗ،  ق ٙاػ  امٚ ٚا ٖ  لجنغ" ڣق  للطعن قابلغ  "الٖائږ للناخظ العنڤاڗ تحٖي

 .القضائي

ئ) ب163 ٙقږئ)9قٖمـئثمإع ٚسڤمئ ئمنئثم ئلسنغئثت( ڗئبئ998ت( ٚڣ٭ئئش ٜڬ،ئش ٚك ئثمجل٠ئثلبلٖڬئثم عضا نظامئثنتخابئ
يئثلطعنئڣثلتظلماػ،ئحينئتشيڇئثمإعئ ئئتنڢئئلګڣضڤثبٰئثلحڄئ ٚعئثنتخابيغئلجنغئتسم يئكلئٕثئ ٛيٚئثلٖثخليغئ يشكلئڣ

ٙعئئ ٛث ئقيٖئثلناخبيڗئڣممثلئلڤ ٙئي٠ئلجنغ ئكلئمنئ ئڣعضڤيغ حٖئثلقضاع، ٚئاسغئ ئب تلجنغئفح٨ئثلطعڤڗئڣثلتظلماػت
يئجٖثڣڋئثلناخبيڗبئڣتقٖمئثلطعڤڗئڣثلتظلماػئكتابغئئثلٖثخلي يئثلطعڤڗئڣثلتظلماػئثلخاصغئبالقيٖئ لڊئللفصلئ غ،ئٗڣ

ليڢبئڣتفصلئئ يئثليڤمئثلتاليئلتقٖيمهائ لګئلجنغئفح٨ئثلطعڤڗئڣثلتظلماػئ ٚفعهائ ڗئي ٙئي٠ئلجنغئقيٖئثلناخبيڗ،ئڣعليڢئ لګئ
ليهائخاڋ يئثلطعڤڗئڣثلتظلماػئثمقٖمغئ ٙهائنهائيائغيڇئقابلئللطعنئئئه٘هئثللجنغئ ٚث ٙفعها،ئڣيعتبڇئق ٙئئ يامئمنئتا سبعغئ

ٙهائثللجنغ ئتصٖ ٙثػئثل ٚث ٚيڄ،ئڣيعٖڋئجٖڣڋئثلناخبيڗئڣفقائللق ڬئط ئبئتب
ئ) ب164 ئللمڤثٕ ئ)25ڣڣفقا ئ)ت2(، ئ)ث2(، ٙقږ ئ ٚسڤم ئثم ئمن ئثت( ئلسنغ ئثمجل٠ئثلبلٖڬئئئ998ت( عضا ئثنتخابئ بنظام

نڢئ ٜڬ،ئف ٚك ئللعضڤئتثم ڗئئيجٛڤ لګئ عمالڢئ يئ ٙڅئ ٜڬئڣيشا ٚك ڗئيحضٚئجلساػئثمجل٠ئثلبلٖڬئثم يئثنتخابڢئ ثمطعڤڗئ
ٙجعي ثٚئ بطاڋئثانتخابئ ٚثٙئ يئثلطعنئثلخا٥ئبڢ،ئڣائيكڤڗئلق ٚثٙئ ئبتيصٖٙئق

 

ٙسغ  طٚ يضع  قانڤڗ  سن في  النظٚ  :يغالتڤص-  عليها  امنصڤ٥ بالحقڤځ  يضمن الڤفا ڣبما امنظمغ، السياسيغ للمما

 .اميثاځ ( من24)  امادع في 

ٙقږئ) ب165 ٙساػئثلسياسيغئمنئجانظئثلتجمعاػئثلسلميغ،ئفقٖئن٨ئثلقانڤڗئ ڗئئ4ةة2(ئلسنغئ8تفيمائيتعلڄئبامما بش

يئثلتالي:ئئئتنظيږئه٘ثئثلحڄئڣفڄثاجتماعاػئڣثمسيڇثػئ ئضڤثبٰئمحٖٕعئڣتتمثلئ

ئبئسلميغئثاجتماعاػ-

ٙعئثلٖثخليغبئ- ٛث ئثستحصاڋئمڤثفقغئڣ

ڣقاتهابئتحٖيٖئ- ٙئئثاجتماعاػئڣ ئتا

سلحغئئحظٚئثستخٖثم- ٚخصغئث ئبئئڣلڤئكانـئم

يئٕڣلغئقطٚب- ڣئثلنظامئثلعامئڣثإٓثبئثمعمڤڋئبهائ ئعٖمئمخالفغئثاجتماٵئلتعاليږئثلٖينئ

ڣئئ- عئلٖڣلغئقطٚئ ٚڥبئيغئئعٖمئثإسا خ ئٕڣلغئ

ٚثٕئئڣئئ ب166 ف يئحمايغئث نمائيتخل٨ئ ٙعئثلٖثخليغئعلګئثلتجمعاػئڣثمسيڇثػئ ٛث ڗئثلهٖفئمنئمڤثفقغئڣ لګئ منئثمهږئثلتنڤيڢئ

ٚيظئثممتلكاػئثلعامغ،ئئ هٖثفهمائثلسلميغئمنئقبيلئتخ ڣئمسيڇعئعنئ ڬئتجمٸئ ٚڣهئ ٙكيڗ،ئڣك٘ثئثلحيلڤلغئٕڣڗئخ ثمشا

ٚطغئ ٚفئثلش ڗئثستخٖثمئثلقڤعئمنئط ڣئمنئئحٖثفئشغظ،ئكمائ ٛيٚئثلٖثخليغئ ڣضاٵئمحكڤمئبمڤثفقغئڣ يئمثلئه٘هئث

ٙڬئل٘لڊئ ٚڣ ئثلقٖٙئثلض يئحٖٕڣ ًٚثئڣ عاهبتت،ئةت،ئث،ئ4)ئئلمڤثٕڣفقًائلينڤبئعنڢئحص  (ئمنئثلقانڤڗئ

ٙقږئ) ب167 يضًا،ئحينئنصـئثمإعئ ئ يئثلٖستٙڤ ٚٵئحڄئثلتجمٸئ يئ44ڣكفلئثمش ڗئتحڄئثمڤثطنيڗئ ئعلګئ (ئمنئثلٖستٙڤ
حكامئثلقانڤڗتئثلتجمٸئمكفڤڋئڣفق ٙقږئ)بئًائ يئثمإعئ ٙعئ ٚڥئثم٘كڤ خ ٚڬئثلحقڤځئث ئثلقط (ئمنئثميثاځ،ئئ24ڣكفلئثلٖستٙڤ

ئعلګئثآتي:ئئمڤثٕهحينئنصـئ
ئيحٖٕهائثلقانڤڗتئث4إعئ)ثمئ- حڤثڋئثل ٚڣ٭ئڣث ئمكفڤلغ،ئڣفقًائللش ٚيغئثلٚڬئڣثلبحنئثلعلم ئب(:ئتح
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يئمخاطبغئثلسلطاػئثلعامغتت4إعئ)ثمئ- ٕٚئثلحڄئ  بئ(:ئتلكلئف

ئب(:ئتتكفلئثلٖڣلغئحڄئثانتخابئڣثلًڇشيِئللمڤثطنيڗ،ئڣفقًائللقانڤڗت42إعئ)ثمئ-

ئثم ب168 ڗ ئ ٙع، ئثلنصڤ٥ئثم٘كڤ ئمنئخاڋ ئلنا ٙساتهږئئڣيتبيڗ ئبمما ئثلقيام ي ئ ٚثٕ ف ئث ئحڄ ئعلګ ساسًا ئن٨ئ ٚڬ ئثلقط ٚٵ ش
عطاهږئحڄئثلقيامئبهابئ ئثلسياسغئڣ

 

سساػ الجمعياػ  قانڤڗ  تعٖيل في  النظٚ التڤصيغ:  - ٚيغ بشكل الخاصغ ڣام سي٠  يتيِ ح الجمعياػ   ڣعمل ت
سساػ  سساػ  تشجيع  اأخ٨ الخاصغ ڣعلګ  ڣام ٜ ڣحمايغ امعنيغ  امٖني  امجتمع  م ٜي  ڣتمكيڗ النساڗ، حقڤځ  بتع

سي٠ ڣطالب  الجمعياػ عضا ٙاػ علګ  القضائي الطعن  من الت ٚا ٙيغ امتعلقغ الجهغ ق  عمل ڣتسييڇ بتڇخي٨  الدا

سساػ  الجمعياػ  ڣام

ٙقږئ) ب169 ئثلقانڤڗئ لګ ئ ئلسنغئ2تبالنظٚ ئحڄئئئ4ةة2( ٚڬ ئثلقط ٚٵ سساػئثلخاصغ،ئفقٖئكفلئثمش ڗئثلجمعياػئڣثم بش
سي٠ئثلجمعياػئ لګئئ–ت ئتهٖفئ ڣئخيڇڬئثل ئ ڣئمن ئ ڣئعلم يئ ڣئثقا ڣئثجتماعيئ نسانيئ يضًائئئ–ثلقيامئبنشا٭ئ ڣكفلئ

سساػئثلخاصغ،ئڣباإضافغئإتاحغئثلقان سي٠ئثم يئت سي٠ئثلجمعياػئثمهنيغ،ئڣكفلئثلحڄئ يئت ٚثٕئثلحڄئئثلحڄئ ڤڗئلأف
ٜمئثيئئ ل ئثلجمعياػئفقٖئ ٙقږئ)نشا ٙعئشهٚئثلجمعيغئئ8لجهغئثمعنيغئبشهٚئثلجمعيغ،ئحينئنصـئثمإعئ ٛث (ئعلګئتڣتتڤلګئثلڤ

جيلئمڤقع ٚسميغئڣإصٖثٙئشهإعئت ٚيٖعئثل يئثلج ئ ساس  سيسهائڣنظامهائث جيلهائبنشٚئعقٖئت ئيتږئت ٛيٚتئئغثل ئبمنئثلڤ
ئ ب170 ئٕڣلغئقطٚ ٙقږئ)ڣكفلئٕستٙڤ ئ ئثمإع ي لڊئ ئثلجمعياػئٗڣ ئثنشا ي ئثلحڄئ ئ45يضًا ئڣثل ئن٨ئت( ئتكڤينئئعلګ ٚيغ تح

ئيبينهائثلقانڤڗئ ڣضاٵئثل ٚڣ٭ئڣث ڗئئبئتثلجمعياػئمكفڤلغ،ئڣفقًائللش ثلڤسائلئثلقانڤنيغئثمتاحغئللطعنئعلګئه٘هئئعلمًائب
ٙثػئ ٚث ًٚثئلخصڤصيغئه٘ئئهيثلق مامئلجاڗئمنظمغئبالقانڤڗ،ئنظ ٙثػئبئثلتظلږئمنهائ ٚث ئثئثلق

 

ڗ ااجتماعاػ 2004 لسنغ 18 ٙقږ القانڤڗ  حكام في  النظٚ عادع التڤصيغ: - ڗ ڣامسيڇاػ، العامغ بش  تتضمن ڣ

ڗ  به٘ا الحڄ، امڤاطنيڗ  تمتع  لتنظيږ محٖدع قانڤنيغ ضڤابط  القانڤنيغ التعٖياػ  مضمڤڗ  الضڤابط تلڊ تمتثل  ڣ

ٚع ( 24)  امادع  .اميثاځ (منث)  الفق

ٙقږئ) ب171 يئثمإعئ ٚيغئثلٚڬئڣثلتعبيڇئ ئح ئمكفڤلغ،ئڣفقًائئث4كفلئثلٖستٙڤ ٚيغئثلٚڬئڣثلبحنئثلعلم ئتن٨ئعلګئتح (ئڣثل
ئيحٖٕهائثلقانڤڗت،ئكمائكفلـئثمإعئ) حڤثڋئثل ٚڣ٭ئڣث ئ44للش يئثلتجمٸئثلسلم ئتن٨ئعلګئ(ئمنڢئثلحڄئ حڄئئتئڣثل

حكامئثلقانڤڗئ ئ ئثلتجمٸئمكفڤڋئڣفقا ي ٙقږئ)تثمڤثطنيڗئ ئ ئثمإع ٛػ جا ئ ئكما ئلسنغئ8ت، ٙسغئحڄئثلتئ4ةة2( ظاهٚئئمما
ئڣحمايتڢئڣفڄئضڤثبٰئمحٖٕع  ئئ15بڣثلتجمٸئثلسلم

منئثلعامئعلګئثلتجمعاػئڣثمسيڇثػئثلعامغ،ئيتلخ٨ئئ ب172 ئمنئمڤثفقغئمٖيٚئعامئث ساس  ڗئثلهٖفئث لګئ ڣمنئثمهږئثلتنڤيڢئ
ٚيظئ ئثلسلميغئمنئقبيلئ)تخ هٖثفها ڣئمسيڇعئعنئ ڬئتجمٸئ ٚڣهئ ئثلحيلڤلغئٕڣڗئخ ٙكيڗئڣك٘ث ٚثٕئڣثمشا ف ئث ئئيئحمايغ

ڣضاٵئثلخاصغ،ئمحكڤمئئثممتلكاػئثلعامغ،ئ يئمثلئه٘هئث ٚطغئ ٚفئثلش ڗئثستخٖثمئثلقڤعئمنئط حٖثفئشغظ(بئكمائ
ٙڬئل٘لڊئ)ثمڤثٕئ ٚڣ ئثلقٖٙئثلض يئحٖٕڣ ڣئمنئينڤبئعنڢئڣ ٛيٚئثلٖثخليغئ ڣمائيليها(ئمنئثلقانڤڗئئئتت،ئةت،ئث،ئ4بمڤثفقغئڣ

ئعاهبئ

 
رة )  15 رير .انظر ال  ( من الت
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ٚاخي٨ منِ ينظږ قانڤني طاٙ ڣضع  التڤصيغ:   - ٙ  لبنا ت  .العبادع دڣ

ڗئة3كٖػئثمإعئ) ب173 ٚيغئثلفكٚئڣثلعقيٖعئڣثلٖين،ئحينئتن٨ئعلګئ يئح ئعلګئكفالغئثلحڄئ ٚيغئثلعبإعئئت(ئمنئثلٖستٙڤ ح
ٙيغئئتمكفڤلغئللجميٸ،ئڣفقًائللقانڤڗ،ئڣمقتضياػئحمايغئثلنظامئثلعامئڣثإٓثبئثلعامغ ٜيٜئه٘هئثلحمايغئثلٖستڤ بئڣقٖئتږئتع

يئثلٖڣلغئبااهتمامئثمًڈثي ٚيِئمنئقبلئثلقيإعئثلسياسيغئ يئثلبإبٖئڣثلص ٚيغئثلٖينيغئڣثلتسامِئ  ٕعږڣئئٖفٸئعجلغئثلح

ٚيغ ٕئ ح ٙسغئ ٕينهږ ظهاٙئ يئ ڣثلجماعغ ثلفٚ ٚهږ ڣمما ٚيغئثلٖينيغئلغيڇئثمسلميڗئتږئئ شعائ يئسبيلئكفالغئثلح ئڣ ثلٖينيغب
ئثفتتاٍئثلكنيسغئثمسيحيغئثلهنٖيغئثمشًڇكغئبيڗئثلطڤثئڀئثمئ يئماٝٙ ئئئ9ةة2سيحيغئ يئبنا ٚثٙئ لګئثاستم باإضافغئ

ٚڥئثإئ خ ڣك٠ليغئئينجثلكنائ٠ئث ٙثٕڤ ٕياڗئئڣث ٚكٜئثلٖڣحغئثلٖڣليئلحڤثٙئث ئم نشا ٚقيغئڣثلكنيسغئثلقبطيغبئكمائتږئ ئئثلش
بئةتة2يئعامئ ٜيٜئثقافغئثلحڤثٙئڣثلتعاي٤ئثلسلم ئئڣثل٘ڬئيهٖفئلنشٚئڣتع

ئثإساميئئتخت٨ ب174 ڗئثلٖين ڣڗئثإساميغئبالش ڣقافئڣثلش ئث ٙع ٛث ئڣ ئثمساجٖ،ئمتضمنًا ئمائنشا لڊئڣفقًا يئئئٗڣ ئ جا
ٙقږئ) ميڇڬئ ٚثٙئث ڣڗئثإساميغ،ئڣبالتخصي٨ئئئ4تة2(ئلسنغئئ23ثلق ڣقافئڣثلش ٙعئث ٛث ئلڤ (ئ3تيئثمإعئ)بالهيكلئثلتنظيم

ٚثفئعلګئئ يئثلٖڣلغئمنئثمساجٖئڣثمصلياػ،ئڣثإش ئثمساجٖئڣتحٖيٖئثحتياجاػئثمناطڄئ ئتقڤمئببنا ٙعئهيئثل ٛث منڢ،ئڣثلڤ
ٚثفئعليها،ئڣتحٖيٖئثحتياجاتهابئئ ٙعايغئشئڤڗئثمساجٖئڣثإش ئڣثلصيانغ،ئڣ عماڋئثإنشا ئعٖثٕئڣتنفي٘ئ

ٚثكٜئثلٖينيغئثإسامفيمائ ب175 ٙقږ)مائيتعلڄئبام ڗئئئتتة2(ئلسنغئ2تيغ،ئفتخضٸئلنظامئقانڤنيئخا٥ئبهائڣهڤئثلقانڤڗئ بش
ٚثكٜئتحفيٴئئ ٚثكٜئثلٖعڤيغئڣم ئتشملئثم ٚثكٜئثلٖينيغ،ئڣثل ٚثكٜئثلٖينيغ،ئحينئينظږئه٘ثئثلقانڤڗئثم ئڣتنظيږئثم نشا

ئكانـئمستقل نشطغئثلٖينيغئثإساميغ،ئسڤث ئفيهائث ئتماٝٙ ماكنئثل ٚيږ،ئڣث ئثلعبإعبئكمائئثلقٚڗئثلك ڣئملحقغئبٖٙڣ غئ
ئڣثلفعالياػئثلٖينيغ،ئ ٙٝڣ ٚثػئڣثلٖ ٙشإ،ئڣثمحاض نشطغئثلٖينيغئمنئنشا٭ئثلٖعڤعئڣثإ ٙسغئث بئڣقٖئئڣغيڇهاينظږئمما

ڣقافئئ ٛيٚئث ٚخي٨ئمسبڄئمنئڣ ائبعٖئثلحصڤڋئعلګئت ٚثكٜئثلٖينيغ،ئ ٙعئثم ٕث ڣئ ئ نشا ئ نڢئائيجٛڤ ٕٙئه٘ثئثلقانڤڗئب ڣ
ًئڗئثإسامڣئڣثلش ئ»لجنغئطلباػئثلًڇخي٨«،ئئيغئبنا ٙعئتسم ٛث له٘ثئئئشكلغئڣفقاًئڣثمعلګئتڤصيغئثللجنغ،ئڣتڤجٖئلجنغئبالڤ

ٚٙئئيئئنظٚئئللثلقانڤڗئئ ٛيٚبئكمائق لګئثلڤ ٙفعهائ نها،ئڣ ٙتها،ئڣإعٖثٕئثلتڤصياػئبش ٚثكٜئثلٖينيغئڣإٕث ئثم نشا طلباػئثلًڇخي٨ئب
ڣئتعييڗئثلعامل ئثستقٖثمئ نڢئائيجٛڤ نشطغئثلٖينيغئئه٘ثئثلقانڤڗئ ڣئثلقيامئبا قتغ،ئ ڣئم ثئمغئ ٚثكٜئثلٖينيغئبصفغٕئ يڗئبام

ٙع ٚيِئمنئثإٕث ائبعٖئثلحصڤڋئعلګئتص ئثلعبإعئ يئٕٙڣ ڣئ ٚثكٜئثلٖينيغئ يئثم ئبئڣئجمٸئثلتبڇعاػئ
ئ

ٚيغ امٚع حڄ كفالغالتڤصيغ:    - ِ  في  جنب من امتڈڣجغ القط ٚيغ ها الجنسيغئبنا من ٚجل مع  امساڣاع قٖم علګ  القط  ال

ٚڬ   .( من اميثاځ29ڣ3)  امادتيڗ مضمڤڗ  عماا جنبيغ، من امتڈڣه القط

ئ) ب176 ئثمإع ٛػ ٙقږئ)2جا ئمنئثلقانڤڗئ ئلعامئ)38( ئمائئ5ةة2( ٗث ٚڬئ ٚيغئمنِئثلجنسيغئلغيڇئثلقط ڗئثلجنسيغئثلقط ئبش )

نڢئطبقًائله٘هئ ئثنطڤػئعليهائثمإع،ئكمائ ٚڣ٭ئثل ٚػئفيڢئثلش ٚيتڤثف مڢئقط ڣلڤيغئمنئكانـئ يئتطبيڄئقڤثعٖئئئغثمإعئفا

ٙقږئ ڗئثلقانڤڗئ لګئ ٙعئ ٚيغبئڣتجٖٙئثإشا يئمإتڢئثلثانيغئئئ8تة2لعامئئةتمنِئثلجنسيغئثلقط جاٛئ ڗئثإقامغئثلٖثئمغئ بش

ٚڬئمنئثلفئاػئثلتاليغ: ئثلًڇخي٨ئباإقامغئثلٖثئمغئلغيڇئثلقط

ٚڬبئ- ٚيغئثمًڈڣجغئمنئغيڇئقط ئڣإئثلقط

ٚڬبئئ- ٚيغئغيڇئثلقط ئٛڣهئثلقط

ٚيغبئٛڣجغئثلقئ- ٚڬئغيڇئثلقط ئط
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ڬئئ ب177 ٙثبطغئثلٖمئ) ساٝئ نمائيتږئعلګئ ٚڬئ ٚيغئبمڤجظئقانڤڗئثلجنسيغئثلقط ڗئمنِئثلجنسيغئثلقط لګئ ڣينبغيئثلتنڤيڢئ

ئجنسيتهائئ عطا ئحڄئ جنب ٚيغئثمًڈڣجغئمنئ ئثلقط ڗئثلقانڤڗئلږئيمنِئثمٚع ئعلګئٗلڊئف ئڣبنا ب( ثلتبعيغئلجنسيغئث

ٕٛڣثجيغئ ٚعئث ٚڥئتتعلڄئبالصالحئثلعامئڣإهائتفإيائلظاه خ ٙثػئ ،ئناهيڊئعنئثعتبا ٕٛڣثجيغئثلڤا ثلجنسيغئڣمنئثږئث

حكامئثمتعلقغئئ ڗئث لګئ ضافغئ يئقطٚبئ ٚثفيغئڣثاجتماعيغئللسكاڗئ يئثلًڇكيبغئثلٖيمغ ٗثػئصلغئبڤثقٸئثلخللئثلقائږئ

ٙهئضمنئثلسلطغئثل ئٗثػئطبيعغئسيإيغئڣتنٖ ٙيغئڣمنئثږئفه ٚيغئللٖڣلغببالجنسيغئٗثػئصفغئٕستڤ  تقٖي

 

خا٥ تمكيڗ   التڤصيغ:    - ٙاػ  القضا علګ  مام  الطعن  ڣ التظلږ من جنسيتهږ  سقا٭  تتږ  ال٘ين  اأ ٚا ٙع  الق  الصاد

د ا ڣضماڗ ب٘لڊ، ٙاػ تلڊ ڬت ٚا  .الجنسيغ انعٖام  حااػ لنشڤ الق

ٙقږئ) ب178 ٙيغئ ٛعاػئثإٕث يئثمنا ٚثجعغئڣبضمنهائئئئثةة2(ئلسنغئئثن٨ئقانڤڗئثلفصلئ ٙثػئمنئثم ٚث ئثلعٖيٖئمنئثلق علګئثستثنا
ٙيغئڣفقائللمإعئ) ڗئثلقڤثعٖئثمنظمغئلأخيڇعئٗثػئصفغئٕستڤ ،ئڣمنئثږئئت4تلڊئثمتعلقغئبالجنسيغ،ئعلمائب (ئمنئثلٖستٙڤ

ثػئتعٖيل ٚث ڗئيتږئڣفقائإج ڗئتعٖيلهائيجظئ ثتڢبئئئئف ٗئ ٙقږئ)تتنصـئثمإعئ)ڣئثلٖستٙڤ ٚيغئ (ئ38(ئمنئقانڤڗئثلجنسيغئثلقط
ئعلګئحااػئمحٖٕعئعلګئسبيلئثلحصٚئيتږئفيهائثسقا٭ئثلجنسيغ،ئڣهيئكاآتي:ئئ5ةة2لسنغئ ليڢئبًڇكهابئ - مٚئ ئ ٚغږئمنئصٖٙڣ ٚڥئڣبقيئفيهائعلګئثل خ يئحالغئ - ٗثئثلتحڄئبالقڤثػئثمسلحغئلٖڣلغئ ڬئٕڣلغئ ٚبئمٸئقطٚبٗثئعملئمصلحغئ ڣئتنظيږئيكڤڗئمنئئ - ح ڣئجمعيغئ ڣئمنظمغئ ڬئهيئغئ ڣئثاقتصإڬئئٗثئعملئمصلحغئ ٚثضڢئتقڤي٬ئثلنظامئثاجتماعيئ غ

ئلقطٚبئ هئلقطٚبئئ - ڣئثلسياس  ٚيمغئتم٠ئڣا يئج ٕينئبحكږئنهائيئ ٚڥبئ - ٗثئ خ  ٗثئتجن٠ئبجنسيغئٕڣلغئ

ٚيغئمنئئ ب179 عإعئثلجنسيغئثلقط ميڇڬئ ٚثٙئ ئبق لڊبئڣيجٛڤ ٗثئثقتضـئثمصلحغئثلعامغٗئ ٚعئثلسابقغئ حكامئثلفق ئفقٖهائطبقائ
ٚڬئثمتجن٠،ئئ2تكمائنصـئثمإعئ) ب180 حظئثلجنسيغئمنئثلقط ثػئثلقانڤڗئعلګئحااػئمحٖٕعئعلګئسبيلئثلحصٚئل (ئمنٗئ

ئمبينغئكاآتي:
قڤثڋئكاٗبغب ب1 ئعلګئ ً ڣئبنا ٚيڄئثلغ٤ئ  ٗثئكاڗئقٖئمنِئثلجنسيغئبط

ٕينئبحكږئنهائيئ ب2 مانغبئٗثئ ٚفئڣث ٚيمغئمخلغئبالش ڣئج  يئجنايغئ

مانغبئ ب3 ٚفئڣث سبابئتتصلئبالش ٚثٙئنهائيئ ڣئق  ٗثئفصلئمنئڣظيفتڢئثلعامغئبحكږئ

ٚعيغبئ ب4 ٙثػئش ٜيٖئعلګئسنغئبٖڣڗئمبڇ يئثلبإئمٖعئت  ٗثئثنقطٸئعنئثإقامغئ

ٙيغئڣفقًائللمإعئ) ب181 ڗئثلقڤثعٖئثمنظمغئللجنسيغئٗثػئصفغئٕستڤ ڗئئ(ئمنئثلٖستڤئت4علمًائب ڗئتعٖيلهائيجظئ ٙئڣمنئثږئف
ب ثػئتعٖيلئثلٖستٙڤ ٚث  يتږئڣفقًائإج

لګئئ ب182 حالغئثمڤضڤٵئ سقاطهائحينئيتږئ ڣئ ٚثٙئسحظئثلجنسيغئ نڢئيمكنئللشخ٨ئتقٖيږئتظلږئمنئق لګئ ٙعئ تجٖٙئثإشا
 ثلجهاػئثمختصغئللنظٚئفيڢبئئ

ئ
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ٚڣضغ القيڤد في  النظٚ عادع التڤصيغ:  - ٚيغ علګ  امف ٚڣه تنظيږ بقانڤڗ  التنقل ح ڤافٖين دخڤڋ ڣخ  قامتهږ،إڣ  ال

ٚعغ خا٥ ڣتمكيڗ للقانڤڗ، التنفي٘يغ الائحغ صٖاٙ ڣس ٙ  ال٘ين  اأ ٙاػ  تصٖ ٚا بعادهږ من ق  ڣتڤفيڇ منها، التظلږ  ب

سساػ ڣلي٠ امبعٖين، لحالغ مناسبغ يڤا مٚاكٜ  .عقابيغ م

ٙقږئ) ب183 ئعلګئثلقانڤڗئ ٚڣهئمنئثلٖڣلغ)ئئ8تة2(ئلسنغئئ3تبنا ٗڣنيغئثلخ ئم قـئئئئ(لغا ٚڣهئثم يئثلخ يكڤڗئللڤثفٖئللعملئثلحڄئ
ڗئيقٖمئطلباًئ ئللمستقٖمئ ٚياڗئعقٖئثلعمل،ئڣيجٛڤ ئثلنهائيغئللبإئخاڋئس ٙع ٙيغئڣثلعملئئئڣئثمغإ ئثلتنميغئثإٕث ٙع ٛث لڤ

ٙئ ٚڣ ٚڥئض ئمنئي سما ڣڗئثاجتماعيغئب ئئڣثلش ٙتهږئللبإئبسبظئطبيعغئعملهږئبمائائيجاٛڣ عئمڤثفقتڢئثمسبقغئعلګئمغإ
 %(ئمنئعٖٕئثلعامليڗئلٖيڢبئئ5)

ٙقږئ ب184 ٛيٚئثلٖثخليغئ ٚثٙئڣ ٜعئثلحكڤميغئعٖثئثلعامليڗئئئ9تة2لسنغئئ95صٖٙئق جه ٙثػئڣث ٛث بمائيسمِئلكلئمنئثلعامليڗئبالڤ
ٚكاػ ئڣثلش ئثلنفٰئڣثلغاٛ ئبقطاٵ ئڣثلعامليڗ ٚيغ ئڣثلعامليڗئئئبالجهاػئثلعسك ٚيغ، ئڣثلعامليڗئبالڤسائٰئثلبح ئلها ثلتابعغ

ٚياڗئثلعقٖ ڣئثلنهائيئمنئثلبإئخاڋئفًڇعئس قـئ ٚڣهئثم يئثلخ ٚڬئڣثلعامليڗئبامكاتظئثلخاصغئثلحڄئ ٙثعغئڣثل كمائئئ.بالٜ
ٙقږئ ٛڋئثلخاضعيڗئللقانڤڗئ يئثمنا ڣئثثتة2لعامئئ5تيكڤڗئللمستخٖميڗئ قـئ ٚڣهئثم يئثلخ يًضائ ٙعئثلنهائيغئئ،ئثلحڄئ مغإ

ٚياڗئعقٖئثلعمل ئ.للبإئخاڋئس
ئئ ب185 ٚڣهئثلڤثفٖينئثل لګئلجنغئتظلماػئخ ئ سباب،ئثللجڤ ڬئسبظئمنئث ٙعئثلبإئ يئحالغئعٖمئتمكينڢئمنئمغإ ڣللڤثفٖئئ

ٛيٚ ٚثٙئمنئثلڤ مامهائڣنظامئعملهائق ئتتبٸئ ثػئثل ٚث ڗئتئ،يصٖٙئبتشكيلهائڣيحٖٕئثختصاصاتهائڣثإج يئئڣعلګئثللجنغئ بـئ
يامئعمل ٛعئثمستحقغئئئئ.ثلتظلږئخاڋئثاثغئ ٙعئثلبإئللقيامئباإجا خطاٙئصاحظئثلعملئمغإ كمائيحڄئللعاملئثلڤثفٖئبعٖئ

ئ ٚفئطاٙ ڣئبسبظئظ ئبعٖئثنتهائڢ،ئئئئ،ئلڢئ ڣئح ئمٖعئثلعقٖئ ٙعئثلبإئبشكلئنهائيئقبلئثنتها يضًائللعاملئثلڤثفٖئمغإ ئ ڣيجٛڤ
ًئ خطاٙئصاحظئثلعملئڣبنا ٚ٭ئ ٚ٭ئحصڤڋئثلڤثفٖئللعملئئبش ئش ئعلګئعقٖئثلعملئثمبڇمئبينهمابئڣن٨ئثلقانڤڗئعلګئثلغا

كملئمٖعئثلعقٖئمحٖٕئثمٖعبئ ٗثئ جاٛئثلقانڤڗئللعاملئثلڤثفٖئئعلګئمڤثفقغئمنئصاحظئعملڢئثلحاليئلتغييڇئعملڢئ كمائ
يئحااػئ)ثبڤػئثلتعسڀ،ئڣفاعئثمستقٖم،ئڣجڤئ ئفًڇعئعقٖئثلعملئ ڣئٕعاڣڥئقضائيغئئه٘ثئثلحڄئقبلئثنتها ٕئمطالباػئ

ٚثمغئماليغئئئئ،(بينڢئڣبيڗئصاحظئثلعمل ٛثػئسفٚئثلعامليڗئلٖيهږئبغ ٜڣڗئجڤث صحابئثلعملئثل٘ينئيحتج كمائيتږئمعاقبغئ
لګئ ٚهبئ25تصلئ ٚڬئعنئكلئعاملئتږئثحتجاٛئجڤثٛئسف ٙياڋئقط ئلڀئ

 

ٚحيل  عٖم التڤصيغ:  - خا٥ ت ٙع امقيميڗ  اأ  في  قضائًيا الفصل  حت يتږ اتهاماػ لهږ  ڣامڤجهغ قانڤنيغ  بصڤ

 .لهږ امڤجهغ ااتهاماػ

بعإهږئئ ب186 ٙعئ ٚڣ ئعلګئمسڤغاػئخطيڇعئتلحئعلګئض ً ائبنا خا٥ئائيتږئ ٚحيلئه٘هئثلفئغئمنئث ڗئت نفيٖئبه٘ثئثلخصڤ٥ئ
ًٚثئباإٓثبئثلعامغ،ئ مائمض يئثلبإ،ئ هږئمعهائ ئيصبِئڣجٕڤ ًٚثئلطبيعغئثلتهږئثمڤجهغئلهږ،ئڣثل لڊئنظ منئثلعام،ئئٗڣ ڣئث

ئڣئثلصالحئثلعامب
 

، اللجڤ طلظ في  الحڄ ينظږ قانڤني طاٙ ڣضع  التڤصيغ:   -  .اميثاځ من ( 28امادع)  اامتثاڋ أحكام لضماڗ  السياس 

ئثمإعئ) ب187 ٚباًئ28تقض  خٚئه لګئبلٖئ ئ ئثلسياس  يئطلظئثللجڤ خ٨ئ ٚثٙئثلحڄئلكلئ ق منئثاضطهإ،ئڣائئئ(ئمنئثميثاځئب
ٚيمغئتئ جلئج ئتتبعڢئمنئ ٚڬ ئتسليږئثلاجئيڗئثلسياسييڗ،ئه ئيج ٙقږئ)ئڣنظږږئثلحڄئثلعام،ئڣائيجٛڤ (ئلسنغئئتتثلقانڤڗئ

ڗئ8تة2 ئئئبش لغئحينئجا ئمعالجغئه٘هئثمس حكامڢئثإطاٙئثلقانڤنيئثلتخصپ  ٙثػئثمنف٘عئ ٚث ئڣثلق ئثلسياس  ثللجڤ
عماائللمإعئ) ٙهئ ٚڣ٭ئئ58صٖڣ ئڣيحٖٕئثلقانڤڗئش ڗئتتسليږئثلاجئيڗئثلسياسييڗئمحظٙڤ ئنصـئعلګئ ئثل (ئمنئثلٖستٙڤ
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ت،ئحينئنظمـئ ئثلسياس  ٚكٜئثلقانڤنيئلاجئيمنِئثللجڤ ،ئمائيًڇتظئئحكامڢئثم ڗئثلسياسييڗئتمفهڤمئثلاجتئثلسياس 
ئفيهائطلظئئ ئائيجٛڤ ،ئثلحااػئثل ئصفغئثلاجتئثلسياس  لغا ئمنئحقڤځئڣثلًڈثماػ،ئحااػئ ئثلسياس  علګئصفغئثللجڤ

تبئ ئثلسياس  ئڣك٘ثئطالظئثللجڤ ئثلسياس  ڣضاٵئتتعلڄئباللجڤ ئڣحااػئثإبعإئڣغيڇئٗلڊئمنئ ئثلسياس  ئثللجڤ
يئثآتي:28بامتثاڋئثلقانڤڗئمڤجباػئثمإعئ)ئڣفيمائيتعلڄ ب188 ئثمبينغئ ئ(ئمنئثميثاځئفه يئثمإعئ) - ٕٙئ ڣئثلٖڣلغئئتڣ ليهائبجنسيتڢئ ئ ئينتم ٙهئٕڣلتڢئثل خ٨ئخا نڢئتكلئ ئب ٚيڀئثلاجتئثلسياس  (ئمنئثلقانڤڗئتع

ٚغظئ ڣئائي ٗثئكاڗئعٖيږئثلجنسيغئڣائيستطيٸئ قامتڢئثمعتإعئ ئيقٸئفيهائمحلئ ليهائبسبظئخڤفئلڢئمائئثل عئ بالعٕڤ
ئ ئثلڤحشيغ ئثمعاملغ ڣ ئثلتع٘يظئ ڣ ئ ئبٖنيغ ئبعقڤبغ ڣ ئ ئباإعٖثم ئمنئثلتع٩ٚئلخطٚئثلحكږئعليڢ ٙه ڣئئيبڇ ئ ئثمهينغ، ڣ

ٙثئڢئثلسياسيغت ڣئ لګئطائفغئثجتماعيغئمعينغئ ڣئثنتمائڢئ ڣئٕينڢئ ٚقڢئ ٚيمغئجنائيغئتتعلڄئبالح - بئلاضطهإ،ئبسبظئع ٚتكظئج ئمنئي (:ئقضـئثمإعئ)ثستثنا ئثلسياس  (ئمنئثلقانڤڗئبعٖمئئ3ڄئثلعامئمنئ)حڄئثللجڤ
ٚثئږئجسيمغئغيڇئسياسيغئخ ٙتكظئج ئتمنئث ئثلسياس  ڣئئ،ئڣئٙهئٕڣلغئقطٚاجڤثٛئمنِئثللجڤ ٚبئ ٚثئږئح ٙتكظئج منئث

يئثاتفاقياػئثلٖڣليغبتئ ٚثئږئ ئثمستخٖمئله٘هئثلج ٚثئږئضٖئثإنسانيغئبامعن ٚيغ(:ئنصـئثمإعئ)عٖمئتسليږئثلاجئيڗئثلسيا - ج ئثإعإعئثلقس ٙعئمنئئ5تسييڗئ)مبٖ ڬئصڤ (ئمنئثلقانڤڗئبمائيليئتيحظٚئب
ڣئلاضطهإت ٚضڢئفيهائللخطٚئ ئمنئتع ٚڥئيخش  خ ڣلغئ ڬٕئ لګئ ڣئ ڣلتڢ،ئ لګٕئ ڣئتسليمڢئ ئ عإعئثلاجتئثلسياس  ئ ،ئئثلصٙڤ

ٙعئ ئمڤثئمائمعاييڇئثلحمايغئثلٖڣليغئللئلګمٸئثإشا ٚكٜئئڗئه٘ثئثلقانڤڗئجا مږئثمتحٖعئم يئثتفاقيغئث ئثمعًڇفئبهائ جڤ
 بت95تثلاجئيڗئلعامئ

 

ٙيغ الخاصغ للمقيميڗ  املكيغ  بحڄ التمتع  ضماڗ التڤصيغ:  - ٙاضيها  علګ  العقا ٙع ا  لحكږ عمااً  قانڤنيغ، بصڤ

 .اميثاځ (منت3امادع) 

ٙقږئ) ب189 ٚييڗئئئئ8تة2(ئلسنغئئتتصٖٙئقانڤڗئ ڗئتنظيږئتملڊئغيڇئثلقط ٙقږئ)بش ٙثػئڣثانتفاٵئبهابئڣنصـئثمإعئ (ئمنئئ2للعقا
ئعلګ ٜثيائئئ:ثلقانڤڗئثم٘كٙڤ ٚڣ٭ئڣثلضڤثبٰئڣثم يئثمناطڄ،ئڣڣفقًائللش ٙثػئڣثانتفاٵئبها،ئ ٚييڗئتملڊئثلعقا ئلغيڇئثلقط تيجٛڤ

ئعلګئثقًڇثٍئثللجنغت،ئڣعليڢئفقٖئمنِئثم ً ،ئبنا ٙث ٚثٙئمنئمجل٠ئثلٛڤ ئيصٖٙئبتحٖيٖهائق ثػ،ئثل ٚث ٚڬئئڣثإج ٚٵئثلقط ش
يئٕڣلغئقطٚئڣثانتفاٵئبهابئ يئمناطڄئمحٖٕعئئ ٙثػئ ٚييڗئبتملڊئثلعقا ئثلحڄئلغيڇئثلقط

 

ٚيغ اأم  بنا حڄ تمنع  الت  القانڤنيغ القيڤد ٛالغ  التڤصيغ:    - ٙيغ، املكيغ  اكتساب جنب من من  امتڈڣجغ  القط  العقا

ٚتبطغ العينيغ  الحقڤځ  ڣ  .بها  ام

ٙقږئ) ب190 ڗئئئ8تة2(ئلسنغئتتتضمنئقانڤڗئ ٙثػئڣثانتفاٵئبهابئڣيتضمنئثلقانڤڗئ ٚييڗئللعقا ڗئتنظيږئتملڊئغيڇئثلقط بش
ٙقږئ) ئقانڤڗئ يضًا ٙثػئڣثانتفاٵئبها،ئڣ ئيحڄئلهږئتملڊئثلعقا جنب ٚيغئثمًڈڣجغئمنئ ئثلقط ڗئئ8تة2(ئلسنغئةتبنا بش

ٚڬئ ٚٵئثلقط عفىئفيڢئثمش ٚيغئثمًڈڣجغئمئ–ثإقامغئثلٖثئمغ،ئڣ ئثلقط ئبنا جنب يئئئ–نئ ٚهائ ٚڣ٭ئثلڤثجظئتڤثف منئثلش
ٙقږئ) لڊئبن٨ئثمإعئ بئ2ثلشخ٨ئثلطالظئلبطاقغئثإقامغئثلٖثئمغئڣيحصلڤڗئعليها،ئٗڣ ئ(ئمنئثلقانڤڗئثم٘كٙڤ
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خا٥  تمكيڗ   التڤصيغ:    - ٙاػ  الصادٙ اأ ٚا ٙاػ،  ه٘ه  علګ  الطعن القضائي من عليها ااستيا ڣ  ملكيتهږ بنڈٵ ق ٚا  الق

 .عادلغ تعڤيضاػ علګ  حصڤلهږ لضماڗ

ٙقږئ) ب191 ٙقږئ)٢نصـئثمإعئ ئلسنغئ3ت(ئمنئقانڤڗئ ئللمنفعغئئئ988ت( قتًا ئم ئعليها ٙثػئڣثاستيا ئملكيغئثلعقا ٜٵ ڗئن بش
ٚٙئڣفقًائئ ائللمنفعغئثلعامغئڣمقابلئتعڤي٬ئعإڋئيق قتًائ ئعليهائم ڣئثاستيا ٙثػئ ٜٵئملكيغئثلعقا ئن ثلعامغئعلګ:ئتائيجٛڤ

فعغئڣثحٖعت،ئڣيتبيڗئلنائمنئخاڋئن٨ئثمإعئئحكامئه٘ثئثل لګئمستحقيڢٕئ ٕڥئ ٚهاقانڤڗئڣي ك ٚٵئحٖٕئئثلسالڀٗئ ڗئثمش ،ئ
ئه٘ثئثلنڈٵئيحصلئثمالڊئعلګئثلتعڤي٬بئئ ئحالغئڣثحٖعئفقٰئلنڈٵئثملكيغئثلخاصغئڣلقا

ٙقږئ) ب192 ،ئحينئنصـئثمإعئ يئنف٠ئثلقانڤڗئثم٘كٙڤ ٚٵئ ٙثػئفقٖئنظمهائثمش ٚث ڗئثلطعنئعلګئثلق ئ(ئمنڢئعلګئثلتالي:ئئ5ّمائبش
ٚڥئ -1 خ ٙع،ئڣلجنغئ ئلجنتاڗئللتثميڗئتلحقاڗئباإٕث ٚعيللتظلماػئتتبٸئثمٖتنش  .ٚئمباش

ئثمناطڄئثمختلفغئٕثخلئئ  -2 ٙثٿ  ٙيغئعامغئ سعاٙئٕڣ عٖثٕئقڤثئږئ ئثختصاصها،ئ يئحٖٕڣ تتڤلګئلجنتائثلتثميڗ،ئكلئ
قـئعليها،ئئ ئثم ڣئثاستيا ٙثػئ ٜٵئملكيغئثلعقا ٚڥ،ئڣتقٖيٚئقيمغئثلتعڤيضاػئثمستحقغئعنئن ئثمٖڗئڣثلق حٖٕڣ

سعاٙئثمع ساٝئقڤثئږئث ٙثػئئعلګئ ٚث ئين٨ئعليهائه٘ثئثلقانڤڗئڣثللڤثئِئڣثلق ٚڥئثل خ س٠ئث لنغ،ئڣغيڇهائمنئث
 .ثمنف٘عئلڢ

يئئ  -3 نصبغئفيها،ئتتڤلګئلجنغئثلتظلماػئثلفصلئ ڣئث ٚڥئ خ فيمائعٖثئثلتظلماػئثمتعلقغئباملكيغئڣثلحقڤځئثلعينيغئث
ٙع،ئڣثمتعلقغئبقيمغئثلتعڤيضاػئ ليهائمنئثإٕث ئتحاڋئ ڣئغيڇئٗلڊئمنئثمڤضڤعاػئثمنصڤ٥ئعليهائئثلتظلماػئثل

ٙثػئثمنف٘عئلڢ ٚث  .يئه٘ثئثلقانڤڗ،ئڣثللڤثئِئڣثلق

علګئللقضا -4 ٙئي٠ئثمجل٠ئث ٙهئ حٖئثلقضاع،ئيختا ٙئاستهائ ،ئڣتكڤڗئ عضا  .تشكلئلجنغئثلتظلماػئمنئخمسغئ

ئڣثلتثميڗ،ئث ٙثٿ  يئث ڗئيكڤنڤثئمنئٗڣڬئثلخبڇعئ ئثللجاڗ،ئ عضا يئثختياٙئ ٚثعګئ ٕٚئئڣي ئلهږئبالنڈثهغئڣثلتج مشهٕڤ
 .ڣثلح٥ٚئعلګئثمصلحغئثلعامغ

ٚثني،ئيبيڗئنظامئئ ب193 ٛيٚئثلبلٖيغئڣثلتخطيٰئثلعم ئعلګئثقًڇثٍئڣ ً ،ئبنا ٙث ٚثٙئمنئمجل٠ئثلٛڤ ڣيصٖٙئبتشكيلئه٘ثئثللجاڗئق
ثػئثلتظلږئ ٚث ئثلتثميڗ،ئڣقڤثعٖئڣإج مامئلجن ئتتبٸئ ثػئثلتثميڗئڣثلتعڤي٬ئثل ٚث مامئئثلعملئبهائڣقڤثعٖئڣإج ئتتبٸئ ثل

ئبلجنغئثلتظلماػت
ًٚثئلخصڤصيغئئ ب194 مامئلجاڗئمنظمغئبالقانڤڗ،ئنظ ٙثػئهڤئثلتظلږئمنهائ ٚث ڣثلڤسائلئثلقانڤنيغئثمتاحغئللطعنئعلګئه٘هئثلق

ٙثػ،ئئ ٚث ٛعاػ قانڤڗئ ږڣنظ ئ ه٘ثئثلق ٙيغ ثمنا ٕٙع ثلقيٕڤ ئثةة2 لسنغ (ئث)ئٙقږ ثإث  ثلحڄب ه٘ثئ علګ ثلڤث

 

ٚياػ من يقيٖ ، ال٘ڬ 1979 لسنغ 8 ٙقږ ڣالنشٚ امطبڤعاػ قانڤڗ  في  النظٚ عادع التڤصيغ:   -  .النشٚ ح

كٖ ب195 ٚيغئ لٖعږئ علګئصڤتهائثلٖثئږ قطٚ ٕڣلغئ ت ٙئ خاڋ منئ ٗلڊ ڣقٖئكفلـ ڣثلتعبيڇ، ثلٚڬئ ح  من ڣمجمڤعغئ ثلٖستڤ

نظمغ ٙئ من (47) ثمإع فنصـ .ٗلڊ تحقيڄ سبيل ي تعمل ثل ثلقڤثنيڗئڣث ٚيغ علګ ثلٖستڤ  ثلعلم ڣثلبحن ثلٚڬ ح

حافغئڣثلطباعغئڣثلنشٚئڣفقا (48) ثمإع ي ڣنصـ ٚيغئثل ٚيغئ ٕعږئ طاٙئ ي نڢ حين .للقڤثنيڗ منڢئعلګئح  ثلتعبيڇ ح

ٚڣٵ قطٚ ٕڣلغ تڤلـ ڣثلٚڬ نشطغئثاعاميغئئ تنظيږ " بمسم جٖیٖ قانڤڗئ عٖثٕئمش حافغئڣثمطبڤعاػئڣثلنشٚئڣث ثل
ٚئ ثمطبڤعاػ قانڤڗئ عن بٖياًئئئتڣثلفنڤڗئ ئ مجل٠قبلئئ من عليڢئ ثمڤثفقغئ ڣتمـ،ئئ1979 ئئلسنغئ (8) ٙقږ ڣثلنش ٙث ٚئ ثلٛڤ  ثمڤق

ڗئ ي ڣ ئ ثػ ثستكماڋئ صٖٕ ثلٖڣلغ ٚث ٚيعيغئ ثإج ٙع ثلتش ڗ ثمقٚ ٙه بش ئئ.صٖث ٚڣٵ ڣتبن ٚث ثمش ثلتعٖياػئئ بع٬ ج
ساسيغئ ٚيغ فيما ث حكامئ مٸئ يتڤثفڄئ بمائ ثلنشٚت، "يتعلڄئبح ٕٙع ث ٚبي ثلڤث  تلڊ هږ ڣمن ،ثإنساڗ لحقڤځئ يئثميثاځئثلع

ٙثجها تږ ثمعاييڇئثل ٚڣٵ ي ٕ ٚيغئڢتٖعيم ثمش ٚخي٨ علګ للحصڤڋئ حاجغ هناڅ تعٖ لږ نڢ ڣثلتعبيڇ،ئ ثلٚڬ لح  منئ ت
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ٙع ٛث نشا ثلڤ ٙها فقٰ ڣيكفي صحيفغ، ب ٙثػئ حصٚ تږڣئئ .ب٘لڊ خطا ٙع ثلقيٕڤ مٸ يتڤثفڄ بما ثلنشٚ محظڤ  ضمن ثمقٚ

ٚبيئلحقڤځئثإ " ڣثلثاثڤڗئ ثلثانيغئ " ثمإع  .نساڗمنئثميثاځئثلع

 

ٚمغ اأفعاڋ ڗ تكڤڗ  ڣضماڗ 2014 لسنغ ( 4ت)  ٙقږ اللكتڇڣنيغ الجٚائږ قانڤڗ  في  النظٚ عادع التڤصيغ:  -  امج

ٙكاڗ محٖدع ا اأ ًٖ ًحا تحٖي  .ڣدقيًقا ڣا

يئڣسائلئئئ ب196 ٚيغئثلتعبيڇئ يغئثنتهاكاػئلح يغئشكاڣڥئتتعلڄئب ٙصٖئ ٚبغئثلعملئبه٘ثئثلقانڤڗئڣعٖمئ ٚغږئمنئحٖثثغئتج بال

ٚثجعغئثمإتيڗ نڢئيتږئحاليًائم ائ ليڢ،ئ (8) ڣ (6) ثلتڤثصلئثاجتماعيئخاڋئفًڇعئثنفاٗئثلقانڤڗ،ئ ٗثػئئ منئثلقانڤڗئثمشاٙئ

ٚيغ  ڣثلتعبيڇئبئ ثلنشٚ ثلصلغئبح

 

ٚيع  سن التڤصيغ:   - ٚاد  حقڤځ  يضمن تش اػ للمعلڤماػ الڤصڤڋ  في  اأف  .ڣتٖاڣلها ڣالڤثائڄ ڣالبياناػ ڣالحصا

بإمكا كاف   .197 ي  س وقع ال ى ال ائا ع اإح وما  ع ال يانا  اء بن كاف ال اإح طيط  ا الت يقو ج

ا ل ا ت ا  ي ا اإطاع ع ا الفي التالي ع من . اأش ور  ن ائيا ال  :  اإح

اعي   • اءا إجت طيط – قط إح ا الت اء ، ج  16. اإح

راس ال بين الجنسين • جل لغ  ال أ  ي ال   17. تق

ا يتم ع ا • اءا الثقافي ك اءإح اإح طيط  ا الت ى موقع ج   18. ع

 

ڣ  ڣ لحجظ الحٖڣد ضيڄ  في  ُتستخٖم محٖدع قانڤنيغ قڤاعٖ ڣضع  التڤصيغ:  - حڀ غاځ تعطيل  ڤاقع  ال  ڣام

ٚيغ السمعيغ العام ڣڣسائل  اللكتڇڣنيغ  ڗ  .ڣالبص ٖ  ه٘ه تمتثل  ڣ ٚضها القيڤد مع  القڤاع  حقڤځ  احتڇام  الت يف

ٚين ٙدع امحٖداػ من غيڇها ڣ  الڤطن  اأمن حمايغ ڣ  سمعتهږ  ڣ  اآخ ڗ  اميثاځ، (من32)  امادع في  الڤا  مكانيغ  تتاٍ ڣ

 .عليها القضائي الطعن

ٚڣٵئ ڗئ حين ب198 حافغئ بتنظيږئ " قانڤڗئ مش ٚئ ڣثمطبڤعاػئ ثل نشطغ ڣثلنش ٙئ " ڣثلفنڤڗئ ثاعاميغئ ڣث  تضمن ،ئ ليڢئ ثمشا

ٚڣط ڗ محٖٕع اًئش ئ ڣ ثمڤثقٸئثإلكًڇڣنيغ جظ بش ٚڣ٭ئتتڤثفڄئمٸئثلقيٕڤ ڗئتلڊئثلش حڀئڣ ئثل ٙعئئتعطيلئصٖٙڣ ثمقٚ
ئثمإع ئثلقانڤڗئ كمائ.ثميثاځ من (32) ضمن ٚڣٵ ٖئ ڗئمش ٙئ عنڢ، ثمنڤه ثلجٖي ئللمتضٚ ٚثٙ منئ ثجاٛ  ثمڤثقٸ جظ ق

حڀ تعطيل ڣئ لكًڇڣنيغثإ ئثل ٙئ ٗلڊ من ثلتظلږ ڢ؛لحقڤق ضمانغ صٖٙڣ ٚث ٙيغ للجهغ ثلق ڣك٘لڊئئ ثمختصغ،ئ ثإٕث
ٙهائ ي ثلطعن ٚث   .ثمختصغ ثمحاكږئ مام ق

 
لي: 16 ي من خال الرابط الت  يمكن اإطاع ع

cs/QatarSocialStatistihttps://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/GenrealSocialStatisti

cs/Qatar_Social_Statistics_2009_2018_Ar.pdf 
لي: 17 رير من خال الرابط الت   يمكن اإطاع ع الت

https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/pages/topicslisting.aspx?parent=Social &child=GenrealSocialStatistics 
لي: 18 م من خال الرابط الت ن اإطاع لع المع إمك  ب

https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/General/StatisticalAbstract/2019/cultural_statist

ics_2019_Ar.pdf 
 

https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/GenrealSocialStatistics/QatarSocialStatistics/Qatar_Social_Statistics_2009_2018_Ar.pdf
https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/GenrealSocialStatistics/QatarSocialStatistics/Qatar_Social_Statistics_2009_2018_Ar.pdf
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/pages/topicslisting.aspx?parent=Social&child=GenrealSocialStatistics
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/pages/topicslisting.aspx?parent=Social&child=GenrealSocialStatistics
https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/pages/topicslisting.aspx?parent=Social&child=GenrealSocialStatistics
https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/General/StatisticalAbstract/2019/cultural_statistics_2019_Ar.pdf
https://www.psa.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/General/StatisticalAbstract/2019/cultural_statistics_2019_Ar.pdf
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ٚڬ، العنڀ  بمخاطٚ التڤعيغ في  جهڤدها مڤاصلغ التڤصيغ:  - ٚڬ  حايا ڣتمكيڗ اأس  ڣبخاصغ ڣامنڈلي، العنڀ اأس

ٚعايغ ڣالحمايغ الٖعږ لخٖماػ الڤصڤڋ  من امعنفاػ النسا  .ڣال

ٙس ب199 خاقياتڢ،ئڣمما ٚفيٸئلإنساڗئڣ فعاڋئثمخلغئللسلڤڅئثل حٖئث ٙعئبكفالغئتڤطيٖئئئئڢئتيعتبڇئثلعنڀئ ٙساػئثلضا منئثمما
ئحقڤځئثإ ٚجعياػئئمبإ يئثم ٕٙئ شكاڋئثلتمييڈئضٖئثمٚعئڣثلطفلئعلګئثلنحڤئثلڤث ئعلګئجميٸئ ساسيغئڣثلقضا نساڗئث

ئصإقـئعليهائٕڣلغئقطٚ يغئقطٚئثلڤطنيغئئئئبئئثلڤطنيغئڣثمڤثثيڄئثلٖڣليغئثل ٜٛئثلعٖثلغئئئة3ة2ڣتهٖفئٙ ئمجتمٸئيع لګئبنا
خاقيغئئڣثمسا ٜٛئثلقيږئث ٚياػئثلعامغئڣثلخاصغئڣيع ئثلح ئثلٖثئږئلٖڣلغئقطٚئثل٘ڬئيحم ئثلٖستٙڤ ڣثع،ئڣهيئتجسيٖئمبإ

ئثلف٥ٚب ٚثٙئڣتكاف منئڣثاستق ٜٛئثلعإثػئڣثلتقاليٖئڣثلهڤيغئثلثقافيغ،ئڣيضمنئث  ڣثلٖينيغ،ئكمائيع

ئ ب200 ئثلڤطنيغ ئقطٚ يغ ئٙ ئثمئة3ة2ڣتضٸ ئڣتمكيڗ ٚڬ س هٖثفئللتماسڊئث ئ ئثلقڤيغئئعٖع سٚ ئث ئبنا ئتهٖفئثلګ ئڣثل ٚع
ٚعئئ س ئڣثمحافظغئعلګئ خاقيغئڣثمثلئثإنسانيغئثلعلياب ئثلقيږئثلٖينيغئڣث ئڣتحافٴئعلګ ٚثٕها، ف ئتهتږئب ثمتماسكغئثل
ئئ ئبنا ئمٸ ئسليمغ ئثجتماعيغ ئبنيغ ئڣتطڤيٚ ئڣثمثلئثلعلياب ئڣثلٖينيغ خاقيغ ئبالقيږئث ئڣتلًڈم ها بنا ئ ٚعګ ئت ئقڤيغ متماسكغ

سساػئعامغئفعالغئڣمنظماػئمجتمٸئمٖنيئنشطغئڣقڤيغ ٚييڗئ،م ئنظامئفعاڋئللحمايغئثاجتماعيغئلجميٸئثلقط ؛ئئڣبنا
ّم ئ ئڣي ئثمجتمٸ ئتطڤيٚ ي ئ ئثلفعالغ ٙكتهږ ئمشا ئڣيثّمن ئثمٖنيغ ئحقڤقهږ ٚعګ ئٕخاًئي ئلهږ ٚثمغئئئكافياًئئن ئثلك ئعلګ للمحافظغ

حغ ٙكغئئئئ،ڣثل ٙثػئثمٚعئڣتمكينهائمنئثمشا ٜيٜئقٖ ٚثٙ،ئكمائئڣتع ثاقتصإيغئڣثلسياسيغ،ئخاصغئتلڊئثمتعلقغئبصناعغئثلق
ئتشملئئ ع،ئضمنئثاثغئمحاٙڣ ٙئيسيغئمنشٕڤ ٚڬئڣتمكيڗئثمٚعئثمانيئنتائٌئتنمڤيغئ س حٖٕػئثسًڇثتيجيغئقطاٵئثلتماسڊئث

ئ ئثلڤطنيغ ئقطٚ يغ هٖثفئٙ ئلتفعيلئ ئكڤسيلغ ئڣتمكيڗئثمٚع، ئثاجتماعيغ، ٚعايغ ئڣثل ٚڬ، س ئڣسيتږئئة3ة2ثلتماسڊئث ب
ٚجڤعئمنئخاڋئ ٚڣعاًئتحقيڄئثلنتائٌئثم ئعشٚئمش ي:ئئئئمًڇثبطاًئئثن هٖثفهائ  تتمثلئ

ساسيغ ب1 ٚكيڈعئثمجتمٸئث ٚيغئك ٚعئثلقط س ئث ٜيٜئٕٙڣ  بئتع

ٛڋئ ب2 ڣليغئثلڤثلٖينئڣثلتقليلئمنئثاعتمإئعلګئعاماػئثمنا ئبٛيإعئمس
عږئ ب3 ئنظامئحمايغئٕڣ ٚڬئڣإنشا س ئبللضحاياخف٬ئمعٖاػئثلعنڀئث
ٚفيڗ ب4 حٖثفئثمنح سٚئثمعاقيڗئڣث ڣضاٵئثلخاصغ،ئك نظمغئٕعږئلأسٚئٗثػئث  بئتقٖيږئ

ڣنهائثماليغبئ ب5 ٙعئش ٕث ٚيغئللمخاطٚئثاقتصإيغئڣثاجتماعيغئڣتحسيڗئعمليغئ سٚئثلقط ٙجغئتع٩ٚئث ئخف٬ئٕ
طفاڋئڣحمايتهږ ب6 ٙفاهغئث ئبئصحغئڣ
ئبٛيإعئثلٖعږئلأسٚئثلعاملغئڣخصڤصائللنسا ب7
ٙثػئثلسياسيغٛيإعئع ب8 ٚث ٚثكٜئصنٸئثلق يئثمناصظئثلقيإيغئڣم ئ ئبئٖٕئثلنسا
ڣلياتهابئ ب9 ٕڣثٙئثمٚعئڣمس ٙعئثلنمطيغئثلسائٖعئعنئ ئثلتقليلئمنئثلصڤ

ٙئيسيغئمنها:ئتخفي٬ئثلعنڀئثمنڈليئڣتڤفيڇئئ ب10 ٚڬئعلګئثافئنتائٌئقطاعيغئ س ٙيٸئمجاڋئثلتماسڊئث ٛيٸئمشا تږئتڤ
ٚعئبڢبئ ث  ثلحمايغئڣثلٖعږئلأسٚئثمت

ٙئيسييڗئهما:ئئئ ب201 ٚڣعيڗئ ٙكًائللعڤثقظئثمًڇتبغئعلګئثلعنڀئثمنڈلي،ئتبنـئخطغئثسًڇثتيجيغئثلتنميغئثلڤطنيغئمش ئڣتٖث
ٚڣٵئمنئ • ٚڬئحينئئيتكڤڗئه٘ثئثمش س ئنظامئشاملئللحمايغئمنئثلعنڀئث ٚثجعغئئڣجٕڤ حٖئعشٚئنشاطًائهي:ئم

ٚمئثلعنڀئثمنڈليئمنئئ ٚيٸئيج ٚڬ،ئڣثعتمإئتش س ٚثهنغئعنئثلعنڀئڣمنئضمنهائمفهڤمئثلعنڀئث جمٸئثلبياناػئثل
ئڣتطڤيٚئ حاياه،ئئخاڋئقانڤڗئثلعقڤباػ، ئثل٘ينئيبلغڤڗئعنئحااػئثلعنڀئڣ ئلحمايغ ئڣتبنيها ئقانڤنيغ ليغ

ئڣئ ئتطڤيٚ ئثلعنڀ، حايا ئ ئلحمايغ ٚطغ ئثلش ئمٸ ئبالتنسيڄ ئڣثعتمإها ئمتابعغ ئڣڣحٖثػئئڣئليغ ٚثكٜ سي٠ئم ت
يئمناطڄئمختلفغ،ئ ٚثقبغ،ئئڣئمتكاملغئلتڤفيڇئخٖماػئثلحمايغئضٖئثلعنڀئثمنڈليئ ٙسميغئلإباٹئڣثم ليغئ ڣضٸئ
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ئڣإ ئثاجتماعي، ٚتبٰئبالنڤٵ ئثلعنڀئثم ئعن ٙيب ئتٖ ٚنامٌ ئب ئلتڣإطاځ ئحملغ ٚنامٌة ئب ئعنئئطاځ ئثمجتمٸ ڤعيغ
ئڣحٖثػئخاصغئڣتڤفيڇئخٰئهڣإثلعنڀئثمنڈلي،ئ سي٠ئماجتئڣئتفيئساخنئللمساعٖعئلتلقيئثلباغاػ،ئانشا ت

ئثمعاييڇئثلعاميغ،ئئڣئ منغئللضحايائتلب حايائثلعنڀئضمنئئڣئبيڤػئ مٌئئ هيلئٕڣ ٚثمٌئإعإعئت عږئب يٕئ ٚثٙئ ثاستم
 ثمجتمٸبئ

عئمعامل • سا ئنظامئللكشڀئثمبكٚئعنئ نشطغئهي:ئڣجٕڤ ٚڣٵئمنئثاثغئ طفاڋئڣإهمالهږئڣيتكڤڗئه٘ثئثمش غئث
ئ ئڣتطڤيٚ ئثمٖثٝٙ ي ئ ئثاجتماعييڗ خصائييڗ ئث ئعٖٕ ٙفهږٛيإع ئڣثلعنڀئئئمعا ئثاعتٖث ئمجاڋ ي ئ ٙثتهږ ڣمها

طفاڋ ئيعانيئمنهائث ٚنامٌئتڤعيغئللطابئحڤڋئثلعنڀئڣثلحمايغئمنڢ،ئڣئڣثإهماڋئثل تڤفيڇئخٰئ،ئڣئتطڤيٚئب
ئلإباٹئعنئحااػئثلعنڀبهاتفيئساخنئ ئللمٖثٝٙ

ٚعئ ب202 س ڣڗئث ٙعئش ٕث ڣڗئثاجتماعيغئڣتقٖمئ ٙيغئڣثلعملئڣثلش ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث ٙيغئئبڤ ٙيبيغئڣتڤعڤيغئبصفغئٕڣ ٚثمٌئتٖ ب
ٚڬئڣثمنڈليت،ئ س يئمجاڋئتسبلئمكافحغئثلعنڀئث ئتقٖمئ ٙيبيغئثل للمڤظفيڗئڣك٘لڊئلأسٚ،ئڣيعٖئمنئضمنهائثلبڇثمٌئثلتٖ

ئمٖ كيٖ ٚڬ،ئئلت س ئثلعنڀئث ئللناجياػئمن ئثلنفسيغ ئثمظاهٚ ئفهږ ئڣكيفيغ ئثلهامغ، ئثلقضايا ئه٘ه ئڣحساسيغ هميغ ڥئ
طاٙئتڤعيتهږئبحساسيغئه٘هئثلقضايائئ يئ ٙيبيغئثلخاصغئبامڤظفيڗئثمتعامليڗئمٸئه٘هئثلفئغئ لګئثلبڇثمٌئثلتٖ باإضافغئ

ٚڬئ س ئثلعنڀئث ئللناجياػئمن ئثلنفسيغ ئثمظاهٚ ئفهږ ئڣكيفيغ ئلحلئئئ،بهٖفئثحتڤثئهږئثلهامغ، ئمعهږ ئثلتعامل ڣكيفيغ
ٚيغبئ س ٙعڣتب٘ڋئئئئمشكاتهږئث ثًئكجهغئثختصا٥ئئئئثإٕث ٙعئمكافحتڢ،ئئئئجهٕڤ ٚڣ ٚڬئڣض ٙعئثلعنڀئثاس لإقناٵئڣثلتڤعيغئبخطڤ

ٜيٜئئ يئتع ًٙثئفاعًائ حايائه٘ثئثلعنڀئبشكلئملحڤٱ،ئحينئلعبـئحماػئثلتڤعيغئثلعامغئٕڣ ڣقٖئلڤحٴئثنخفا٩ئعٖٕئ
ئثلڤعيئلٖڥئثلٚڬئثلعامبئ

ئثللجنغئثلڤطن ب203 نشا ٚعئڣتماسكها،ئتږئ س ئثلٖڣلغئثلحثيثغئللحفاٱئعلګئث طاٙئجهٕڤ يئ ڣڗئثمٚعئڣثلطفلئئڣ يغئثمعنيغئبش
ٙقږئ) ئ ٙث ٚثٙئمجل٠ئثلٛڤ لڊئبمڤجظئق خا٥ئٗڣڬئثاعاقغ،ئٗڣ ئثللجنغئثلڤطنيغئئئئ9تة2(ئلسنغئئت2ڣكباٙئثلسنئڣث نشا ب

ٜيٜئحقڤځئثمٚعئئ لګئحمايغئڣتع خا٥ئٗڣڬئثإعاقغ،ئحينئتهٖفئثللجنغئ ڣڗئثمٚعئڣثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث ثمعنيغئبش
خا٥ئٗڣڬئثإعاقغئمنئخاڋئثاختصاصاػئڣثمهامئثلتاليغڣثلطفلئڣكباٙئثلسئ ئئئ:نئڣث

خا٥ئٗڣڬئثإعاقغ ✓ ڣضاٵئحقڤځئثمٚعئڣثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث ئ.ٙصٖئ

ٕٙعئبااتفاقياػئڣثمڤثثيڄئثلٖڣليغئثمتعلقغئبحقڤځئئ ✓ هٖثفئثلڤث ٜيٜئڣمتابعغئتحقيڄئث ٛمغئلتع ثقًڇثٍئثلسبلئثلا
خ ڗئثنضمامئئثمٚعئڣثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث ٚفًائفيها،ئڣثلتڤصيغئبش صبحـئثلٖڣلغئط ئ ا٥ئٗڣڬئثإعاقغ،ئثل

لګئغيڇهائمنئثاتفاقياػئڣثمڤثثيڄئٗثػئثلصلغ  .ثلٖڣلغئ

خا٥ئٗڣڬئثإعاقغ،ئڣثقًڇثٍئتعٖيلهائلتتڤثفڄئمٸئئ ✓ ٚيعاػئثمتعلقغئبامٚعئڣثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث ٙثسغئثلتش ٕ
صبحـئثلٖڣلغئئ ئ ٚفًائفيهاثاتفاقياػئثلٖڣليغئثل  .ط

ٜيٜئئ ✓ خا٥ئٗڣڬئثإعاقغ،ئلتع ڗئحقڤځئثمٚعئڣثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث يئثلٖڣلغئبش ثلتنسيڄئبيڗئثلجهاػئثمعنيغئ
ئمڤحٖئڣمنظږ طاٙئڣطن  .ثلعملئضمنئ

لګئثلهيئاػئڣثلجهاػئثلٖڣليغئثمعنيغئبحقڤځئثمٚعئئ ✓ ٚٙئتقٖيمهائمنئثلٖڣلغئ ٙيٚئثلڤطنيغ،ئثمق عٖثٕئثلتقا يئ ثمساهمغئ
ٚفًائفيهابئڣئ صبحـئثلٖڣلغئط ئ ڗئثاتفاقياػئثل خا٥ئٗڣڬئثإعاقغ،ئبش  ثلطفلئڣكباٙئثلسنئڣث

ئثمڤضڤعاػئثمتعلقغئباختصاصاػئثللجنغ،ئئ  ✓ ي ٙثػئڣحلقاػئثلنقا١ئ ٚثػئڣثلنٖڣثػئڣثلٖڣ تم ثقًڇثٍئتنظيږئثم
ٙكغئفيها ئئئ.ڣثمشا

ئ
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ئئ ب204 نشا ئتږئ ٚعئڣثلطفلئثلخٰئثلساخنئ)خٰئحمايغئڣتمكيڗئث لګ:ئ،ئڣثل٘ڬئڣثمٚع(س  ڣيهٖفئ

ئ ✓ ئث ٛيإعئڣعيهږئبالتحٖياػئڣثلقضايا ئڣثمٚعئڣثلطفلئڣثلعملئعلګئتڤجيههږئڣ ٚع س ٙثػئث ئعلګئثستفسا ٕٚ ٚيغئئثل س
ٚځئثلڤقايغئمنهابئ  ڣط

ٚعئڣثمٚعبئ ✓ ڗئمڤثجهغئثلعنڀئثمڤجڢئلأس  ثلتنسيڄئمٸئثلجهاػئثمختصغئبش

لغئتمكيڗئثم ✓ ٙثػئثلخاصغئبمس ٕٚئعلګئثاستفسا  ٚعئثقتصإيائڣثجتماعيًابئثل

ٕثعئلتمكيڗئثمٚعبئئ ✓ ٙيٸئثلصغيڇعئثلخاصغئك  ثحاطغئثمٚعئبمفهڤمئثمشا

لڊئمنئخاڋئتلقيئئ ✓ ئلهنئڣتقٖيږئثمساعٖعئثلنفسيغئڣثاجتماعيغئلهنئٗڣ ٚيڄئثإصغا ٙثػئثمٚعئعنئط تطڤيٚئقٖ
ٙبا ئمتٖ ئمڤظفاػ ئنسا ئمن لڀ ئثم ئثإصغا ٚيڄ ئف ئقبل ئمن ئثلهاتفيغ كإيمياًئثاتصااػ ئ ئه٘ثئئئڣميٖثنياًئئػ ي

 ثلخصڤ٥بئ

ئڣتمكينها ✓ ٙثػئثمٚع ئقٖ ئتطڤيٚ ٚثمٌ ئڣب ٙيٸ ئمشا ي ئ ٙكغ ئثمشا هميغ ئب ئڣثمٚع ٚع س ئث ئثإئڣئئ،تڤعيغ ئتنف٘ها ٙعئئثل ٕث
 بالتنسيڄئمٸئثلجهاػئثلحكڤميغئڣغيڇئثلحكڤميغئثمختصغبئ

ئ ✓ لګئتمكيڗئث ئتهٖفئ ٚڣعاػئثلتنمڤيغئثل ٚعئڣثمٚعئبامش س ٚيڀئث سٚئثقتصإيًا،ئڣتشجيعهږئلاعتمإئئتع ٚثٕئڣث ف
ئعلګئثلنف٠بئ

يئتلبيغئمتطلباتهږبئئ ✓ خا٥ئٗڣڬئثاعاقغئمنئخاڋئثمختصيڗ،ئڣثمساهمغئ ٙثػئكباٙئثلسنئڣث ٕٚئعلګئثستفسا  ثل

ئ
ٙعئ ب205 ڣڗئثاجتماعيغئڣتقڤمئثٕث ٙيغئڣثلعملئڣثلش ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث ٚعئبڤ س ڣڗئث ئبمائيليئ:ئش

ٙثػئئئ ✓ يئثلٖڣلغئڣتعميمڢئعلګئجميٸئسفا ٙقامئثمهمغئ يئقائمغئث ضافغئثلخٰئثلساخنئڣتطبيڄئحمايغئ ثلعملئعلګئ
ٚيڀئثلجالياػئبڢئڣئ جنبيغئلٖڥئثلٖڣلغئلتع ٚبيغئڣث  خٖمغئثإباٹئثإلكًڇڣنيئبئبثلٖڣڋئثلع

١ئعملئمتخصصغئلأسٚئڣثمٚعئڣك٘تن ✓ ٚثحلئثمختلفغئلڊئفي٘ئخطغئلتنظيږئٙڣ يئثم ٚيڀئبالخٰئئ؛للطابئ للتع
 تستمٚئه٘هئثلخطغئسنڤيًابئئ،ئڣئثلساخنئڣثإباٹئثالكًڇڣني

ڣئئ ✓ ٚيڄئثاتصاڋئ ئعنئط ٚعئڣثمٚعئڣثلطفلئبخصڤصيغئڣقبڤڋئثاباٹئعنهائسڤث س ثلتعاملئمٸئثمڤثضيٸئثمتعلقغئبا
ٚبيغئڣثاجنبيغئڣثتخاٗئئئئثلكتابغ ئمنئكافغئثلجنسياػئثلع ٚثئِئمختلفغئمنئثلجمهٙڤ خا٥،ئمنئش ڣئثلتحٖفئمٸئث

نهابئئ ٜمئبش  مائيل

ئڣئثلطفل،ئمنئخاڋئكإٙئئ ✓ ئڣثمٚع ٚع س يئمجاڋئحمايغئث ٙثػئثلقانڤنيغئڣثلنفسيغئڣثاجتماعيغئ تقٖيږئثاستشا
ٙيبڢئللتعاملئمٸئمثلئه٘هئثلقضايا هلئتږئتٖ لګئثلجهاػئثمعنيغ،ئكمائيتږئمتخص٨ئڣم ئئ؛حالغئبع٬ئثلحااػئ

ئمسانٖتهږ ٜم ئيل ئمائئئ،ئللقيامئبما ٗث ئف ٚيغئڣثلخصڤصيغئڣتقييږئثلحااػ، ئثاعتباٙئثلح٥ٚئعلګئثلس ي خ٘ئ مٸئث
يئ ٛمئ ٚيعغئيتږئثلتنسيڄئمٸئثلجهاػئثمعنيغئلتقٖيږئثلٖعږئثلا ٚٵئڣقـئثستجابغثستٖعـئثستجابغئس مائئئ،س

ئ ٙعئبتقٖيږئثمساعٖعئئثلحااػئثل ئفتقڤمئثإث ثػئتحقيقيغئڣتقٖيږئٕعږئثجتماعيئڣنف٦  ٚث ج تتطلظئثلقيامئب
ڗ،ئڣمنئخاڋئثلتنسيڄئمٸئثلجهاػئٗثػئثلعاقغئب يئه٘ثئثلش ٛمغئلٖيهائ ثػئثلا ٚث  لكافغئثمتصليڗئڣثتخاٗئثاج

ليهائڣقـئثلحاجغبئ ✓ ٚجڤٵئ ٙشفغئثمكاماػئلل ٚثعاعئ  م
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ٚيڄئعملئلحما ✓ يغئثلطفلئيتلقىئثلشكاڣڥئعنئحااػئتع٩ٚئثلطفلئللخطٚئڣلڢئثلتنسيڄئثمباشٚئمٸئئتږئتكڤينئف
لګئ ڣئثمسئڤڋئعنڢئڣثاستماٵئ ٚهئ م ڣئڣليئ بڤيڢئ ئثلطفلئڣ قڤثلهږئڣفح٨ئثلشكاڣڥئئثلجهاػئثمختصغئاستٖعا

ٛثلتهابئئ  ثمقٖمغئڣثلعملئعلګئ

ٚث ✓ ٛمغ ثلبحڤف ج ٙثساػئثلا سئمشاكل جږ لكشڀ ڣثلٖ ئڣتڤفيڇ ٚڬئڣثلعنڀئضٖئثمٚعئثلعنڀئث سبابها  ڣ

ٙيظ لضحاياها،ئ ثلحمايغ ٚئ ثإعاميغ بالحماػ ڣثلقيام معهږ،ئ ثلعامليڗ ڣتٖ  ثمجتمعيئبه٘هئثمشاكلبئ ثلڤعي لنش

يئثمعا٩ٙئڣثمناسباػئئ ✓ ٙعئٕثئمغئ سٚئثمنتجغئڣتڤفيڇئمناف٘ئلتسڤيڄئمنتجاتهائبصڤ عږئث ٚعايغئٕڣ ٚنامٌئل تنفي٘ئب
 ثمڤسميغبئ

ٚضهائللعنڀبئ ✓ ئتڤفيڇئحمايغئقانڤنيغئللمٚعئلضماڗئعٖمئتع

 

ٙ منظماػ امجتمع امٖني:    دڣ

ٚيغ للعمل ااجتماعي  سسغ القط ٙاػ العائليغ  )ڣفاځ(: -ام ٜ ااستشا ٚك  م

لګئهٖفئي ب206 ٚكٜئ ئثم ٚڣثبٰئث ٜڣثهئڣثل يئتقڤيغئثل ٚيغثمساهمغئ ئئئ،س سٚئثل ڣثلحٖئمنئثلتفكڊئئللفئاػئثمستهٖفغئمنئث
ٚكٜئ يئثمجاليڗئثلڤقائيئڣثلعاجي،ئڣيعملئثم ٚيغ،ئمنئخاڋئتقٖيږئثلخٖماػئ س ٛڣجيغئڣ ٙثًئثتعانيئمنئمشكاػئ منئئئعتبا

ٚيغئللعملئثائئ3تة2ثلعامئ سسغئثلقط ئتقٖمئمنئخئجتماعيبتحـئمظلغئثم ٚكٜئبع٬ئثلحااػئثلخاصغئثل اڋئئڣيتابٸئثم
ٙشإيغئڣثلتڤعڤيغب ڣئثلبٖني،ئڣتقٖيږئثلجلساػئثا ئثللفظيئ ٚعئڣثاعتٖث ئثلعش ٚفٸئبسبظئسڤ ئت ئثلٖعاڣڥئثل

 

ٚيغ للعمل ااجتماعي  سسغ القط ماڗ(  -ام هيل ااجتماعي ) ٜ   الحمايغ ڣالت ٚك  م

ئي ب207 ئهٖف لګ ئ ٚكٜ ئئثم ئڣثلنسا طفاڋ ئث ئمن ٚڬ س ئث ئڣثلتصٖٵ ئثلعنڀ حايا ئ ئمن ئثمستهٖفغ ئللفئاػ ئثلخٖماػ تڤفيڇ
هيلئئ ئثلت ئڣإعإع هيل ئڣثلت ئثاجتماعيغ، ئثلحمايغ ئمجااػ ي ئ ئفئغ ئلكل ئثمحٖٕع ئثمعاييڇ ئڣفڄ ئل٘لڊ ٚضيڗ ڣثمع

ٚكٜئئئثاجتماعي، ٙثئئمنئثلعامئئثڣثلتڤعيغئڣثلتثقيڀ،ئڣيعملئثم ٚيغئللعملئئتحـئمظلغئثمئئ3تة2عتبا ئئثاجتماعيبئسسغئثلقط
ماڗئقٖمئيڣئ ٚكٜئ ٚثمٌئلم طفاڋئڣثلنساب ٚڬئضٖئث س ،ئئٚفٸئثلڤعيئڣثلتثقيڀئثمجتمعيئللڤقايغئمنئثلعنڀئڣثلتصٖٵئث

ٚكٜئخاڋئثلفًڇعئئ ئقٖمهائثم ڣڋئمنئعامئئ8تة2منئڣيمكنئحصٚئثلبڇثمٌئثل ٚبٸئث ئثل  يئثآتي:ئة2ة2ڣح

 الحماػ التڤعڤيغ:  ب208
ٚثئٖعئتمكيڗت،ئئئئ9تة2ڣئئ8تة2تنظيږئملتقىئثمٚعئثلثانيئڣثلثالنئخاڋئعاميئئ - ٕعږئمجتمعيئك علګئثلتڤثليئئتحـئعنڤثڗئت

كٌڇئمنئ  مٚعئبئئةة9ڣثل٘ڬئثستهٖفئ

ئثلتفاعليئللمٚعئثلثانيئڣثلثالنئخاڋئعاميئ - ئتحـئعنڤثڗئتبالتمكيڗئنڤثجڢئئئ9تة2ڣئ8تة2تنظيږئثللقا علګئثلتڤثليئ
كٌڇئمنئ ٙكغئ  مٚعئبئئئة5ثثلعنڀتئبمشا

يئثلعامئ - يئمجاڋئتمكيڗئثمٚعئ ٙشغئتفاعليغئ  ب8تة2تنظيږئڣ

ٚكٜئلكًڇڣنيئڣثإئتنظيږئنٖڣعئثلعنڀئثإئ - ئبالتعاڣڗئمٸئم ٚقم يئثلعامئٕماڗئثل  .8تة2ٕعږئ

ٙعئنفسيغئ - ٜعئثل٘كيغئلتقٖيږئخٖماػئثمشڤ جه لكًڇڣنيئمجانيئعبڇئث تئڣهڤئتطبيڄئ ٙين ئئ–ئطاځئڣتشغيلئتطبيڄئتشاڣ
كٌڇئمنئئئ–ثجتماعيغئ ٙعئخاڋئه٘هئثلفًڇعبئئةةتقانڤنيغ،حينئتږئتقٖيږئ  ثستشا
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يئمنصاػئثلتڤثصلئثاجتماعيئتشغلئعٖ - ٚفئعلګئحقڤقهائڣڣثجباتهائڣكيفيغئئنڤثےيئئعئعٖثٕئحملغئخاصغئللمٚعئ للتع
ڬئعنڀئقٖئتتع٩ٚئلڢب  حمايغئنفسهائمنئ

ئما - ٚيغئبحضٙڤ ٜيٖئعنئئئئتنظيږئملتقىئتفاعليئبعنڤثڗئتثمٚعئبيڗئثلڤثقٸئڣثلتحٖياػتئبالتعاڣڗئمٸئجمعيغئثمحاميڗئثلقط ي
ٜثمنًائمٸئثليڤمئثلعاميئللمٚعئبةة3) خ٨ئت ئ(ئ

 عاميغ: إلميغ ڣ ينتاه مڤاد ف  ب209

ٙمضاڗئئخاڋئعاميئيئ(ئفاشاػئتنئمنهائ)(ئفا١ئتڤعڤڬ،ئب ئ5تعٖٕئ)ئنتاه -  ب9تة2ڣئ8تة2شهٚئ

فامئتڤعڤيغئجٖيٖعئخاڋئثلعامئ9نشٚئ) -  ب9تة2(ئ

ڣڋئمنئثلعامئ29نشٚئعٖٕئ) - ٚبٸئث يئمنصاػئثلتڤثصلئثاجتماعيئبال  بة2ة2(ئبڤسـئعنئثمٚعئ

ئ - ٚياٿ  ٚعئبشكلئعامبئعٖثٕئعٖٕئمنئثمطبڤعاػئثلخاصغئباليڤمئثل  ڣثلخاصغئبتڤثجٖئثمٚعئڣثاس

ع:  ب210  نشطغ ڣقائيغ للمٚ

لڊئلتقٖيږئثلخٖماػئلضحايائثلعنڀئڣثلتصٖٵئئ - ٚثػئثلتفاهږئمٸئعٖٕئمنئثلجهاػئٗثػئثلعاقغئٗڣ تڤقيٸئعٖٕئمنئم٘ك
ٚكٜئثلتكنڤلڤجيائثمساعٖعتمٖڥت،ئثلنيابغئئ ٛهائ)جامعغئقطٚ،ئم بٚ ٚڬئڣتطڤيٚئثلخٖماػئثمقٖمغئلهږئڣمنئ س ثلعامغ،ئئث

يئثلعامئ ٚييڗ(ئ ٚطغئثمجتمعيغئڣجمعيغئثمحاميڗئثلقط  ب8تة2ثلش

ٙهئئ - ئمٸئثلجهاػئثمعنيغئبالٖڣلغئبحمايغئثلطفلئڣثمٚعئمنئثلعنڀئبكافغئصڤ تفعيلئثلتعاڣڗئڣثلتنسيڄئڣتڤحيٖئثلجهٕڤ
ئثلقضا ئمناقشغ ئثلجهاػئڣعقٖئثاجتماعاػئثمتبإلغ شكالڢئمنئخاڋئتڤقيٸئثاتفاقياػئمٸئه٘ه ئٗثػئثلعاقغئڣ يا

حايائثلعنڀ يئه٘ثئثمجاڋئ،بحمايغئ ٙفٸئثمقًڇحاػئ ئئئ،ڣ ٜيٜئٕٙڣ يئتع ٚيڊئثسًڇثتيۑيئ ڗئثمجتمٸئش ئ كيٖئعلګئمبٖ ڣثلت
ٚكٜبئ  ثم

ئمنصاػئئ - ئڣعلګ ئثمٖثٝٙ ي ئ ئڣثلقانڤنيغ ئڣثاجتماعيغ ئثلنفسيغ ٙثػ ئثاستشا ئبتقٖيږ ئثمعن ت ٙين ئتشاڣ ئتطبيڄ تسڤيڄ
ٚبٸ يئثل ڣڋئمنئثلعامئئئثلتڤثصلئثاجتماعيئ  بة2ة2ث

يامئثلٖڣليغئڣثمحليغئثلخاصغئبامٚعئسنڤيًابئ -  ثاحتفاڋئبا

كٌڇئمنئ - ٙكغئ ٙعئبعنڤثڗئتائللعنڀتئئبمشا فضلئصڤ ماڗ:ئ يئثلعامئئمحًڇفئڣهاڣئئةة3مسابقغئ  ب8تة2للتصڤيٚئ

ٚضغئللخطٚئةئثلعنڀئتشتملئعلګئثلنڤثےئإتنفي٘ئجلساػئتڤعڤيغئڣئ - سٚئثمع ئڣث يئثلنفسيغئڣثانفعاليغئئٙشإيغئللنسا
ٚضيڗئللعنڀبثحينئتږئئ ئثمع ئستهٖثفئعٖٕئمنئثلنسا

ٚڬ ڣالڤصڤڋ لخٖماػ الٖعږب   جهڤد الحمايغ لضحايا العنڀ امنڈڋ ڣااس

يئتڤفيڇئخٖماػئئي ئ ب211 لڊئمنئخاڋئئمساهمتڢئ هيلئثاجتماعيئ)للمٚعئڣثلطفل(ئٗڣ ٜيٜئثلحمايغئڣثلت ماڗئبتع ٚكٜئ ئم عن
حايائثلتصٖٵئئثلحمايغئئ ٚضيڗئلڢئڣ حايائثلعنڀئڣثمع طفاڋئمنئ ئئڣث ٛمغئلفئغئثلنسا هيلئڣثلتمكيڗئثاجتماعيئثلا ڣثلت

ئ تيئ:ئث لڊئڣفقائل ٚڬئئٗڣ  س

 خٖماػ الڤصڤڋ: 

ئئ24(ئعلګئمٖثٙئ9ت9ثلخٰئثلساخن) - ئكاڗئنڤعڢئ)نف٦  يًا جسٖڬ،ئئئ–ساعغئلتقٖيږئثلشكڤڥئئعنٖئثلتع٩ٚئللعنڀئ
(ئڣثلحصڤڋئعلګئثلخئ  ٖمغبئئجن٦ 

ٚكٜئ)خٖماػئثاستقباڋ(ئبئ - ئللم ٚئي٦   ثمقٚئثل



63 

 

ٙعئئتطبيقاػئ - ٜعئثل٘كيغئليقٖمئثمساعٖعئللطفلئ)ساعٖني(ئڣثمشڤ جه (ئئعبڇئثلجڤثڋئڣث ٙين لكًڇڣنيغئ)ساعٖنيةئشاڣ
(بئئ ٙين  للمٚعئ)شاڣ

منيغئڣثلنيابغئثلعامغبئ - ٙثػئث يئثمستشفياػئڣثإٕث ٚكٜئ ٚڣٵئثم  ف

يئثلجهاػئثمعنيغبئثإحااػئمنئخاڋئثمخاطباػ - ئڣبا ٕٙعئمنئثمٖثٝٙ  ثلڤث

كٌڇئمنئئ - ٚڬئ س حايائثلعنڀئڣثلتصٖٵئث ٚكٜئخاڋئه٘هئثلفًڇعئمنئ جماليئعٖٕئثمستفيٖينئمنئخٖماػئثم ئةة22بلغئ
 مستفيٖبئ

ئ - حايائثلعنڀئث كٌڇئمنئبلغئعٖٕئ ٚڬئڣثمنڈليئ ئڣ53مستفيٖ،ئئةة5تس طفاڋ،ئئث4%ئمنهږئمنئفئغئثلنسا %ئمنئفئغئث
ٙع%ئ4ث هيليغب%ئق ئت2ڣئ،منهږئحصلڤثئعلګئخٖماػئثلحمايغئڣثلتمكيڗئڣثمشڤ  ٖمـئلهږئثلخٖماػئثلت

 خٖماػ الحمايغ ڣالتمكيڗ: 

ڣئئ - طفاڋئ ئتقٖمئل٘ڣڬئث ٙهږئكما عما ئمناسبغئ ٚځ طفاڋئبط ئڣث ئللنسا ئتقٖم ئڣنفسيغئڣثجتماعيغ خٖماػئقانڤنيغ
ٙعايتهږئبهٖفئتڤفيڇئثلحمايغئ ٛمغبئثلقائميڗئعلګئ  ثلا

كٌڇئمنئ -  خٖمغئحمايغئڣتمكيڗئخاڋئه٘هئثلفًڇعبئئةة42تږئتقٖيږئ

ٙع:     خٖماػ امشڤ

ئهئيسئئ - ٚكٜ ئماڗئئږئم ٙثػئي ئمنئخاڋئخٖماػئثاستشا ٙع ٚيڄئثلتڤثصلئثلهاتفيئمٸئئتقٖيږئخٖماػئثمشڤ ئعنئط ما
ٚكٜئڣمكاتبڢئحسظئنڤٵئثمشكلغ،ئكمائتقٖمئخ ٚثفڄئثم ئم ڣئثلحضٙڤ ٚكٜئ ٙشإئڣثإحالغئلجهغئئثمتخصصيڗئبام ٖماػئثإ

ڣئتمكينهمائمنئثلحصڤڋئعلګئثلخٖماػئثمناسبغئئ ئتساعٖئثمٚعئڣثلطفلئئعلګئحلئثمشكلغئئ ثاختصا٥ئثمناسبغئثل
څئ  مستفيٖبئئةة5كٌڇئمنئٗڣ

ٚعايغ الٖاخليغ لضحايا العنڀ اأ  هيل ڣالٖمٌ ااجتماعي ڣال ٚڬ ڣامنڈليب جهڤد الت  س

يئئ ب212 ماڗئ ٚكٜئ ٚڬئڣثلحٖئمنئثلعنڀئڣعاهئثآثاٙئثلناجمغئعنڢئمنئخاڋئتقٖيږئئيسهږئم س ثلحفاٱئعلګئثلتماسڊئث
ئب ئثلٖثخليغ ٚعايغ ئثل ئڣخٖماػ ئڣثلٖمٌ هيل ئثلسياساػئئاخٖماػئثلت ئبٖليل ٕٙع ئثلڤث ثػئثلتطبيقيغ ٚث ئثإج فضل ئ تباٵ

هيلئڣثلڤقايغئع يئمحڤئٙئثلت ٚكٜئ ٛثػئثم نجا هږئ يئه٘ثئثلصٖٕئنستع٩ٚئ ئلګئثلنحڤئثلتالي:ثمعتمٖ،ئڣ

هيليغ :   خٖماػ الجلساػ الت

ئئ - ئثلعنڀئڣثل ئڣتشملئثلخٖماػئثلنفسيغئڣثاجتماعيغئڣثلطبيغئلضحايا ئثمحاٙڣ هيلئمتعٖٕع يتږئتقٖيږئخٖماػئت
هيلئئ ٙجيئمنئخاڋئتنفي٘ئجلساػئت هيلهږئڣتمكينهږئڣتعٖيلئسلڤكهږئڣإعإعئٕمجهږئمٸئثمجتمٸئثلخا لګئت تهٖفئ

ٕٚيغئ ٚيغئئ–)ف ٚيڄئمتكاملئئئ–ئس ساليظئثلعاجيغئمنئقبلئف حٖفئث هيليغئباستخٖثمئ ئللخطٰئثلت ئڣفقًا جماعيغ(
 متعٖٕئثلتخصصاػبئ

هلهږئئ - ئت ٙثػئثل لګئتنميغئثمها ئتهٖفئ هيلئثلڤظائفيئثل نشطغئثلت ئمنئخاڋئتنفي٘ئئ هيلئعٖٕئمنئثلنسا ٙيظئڣت تٖ
ٚيڊلتمكينهږئمنئثلحصڤڋئعلګئثاستقاڋئثمئ؛للحصڤڋئعلګئڣظيفغ  بإڬئڣثلحٖئمنئثاعتمإئعلګئثلش

ٚڥئ - خ ٚعئ ٚثٙئثلعنڀئم لڊئلضماڗئثلحٖئمنئتك ئثلعنڀئٗڣ ٚتكب هيلئم ٚنامٌئلت  . تنفي٘ئب
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هيلئباللعظئ - ٚفغئللت هيلئڣثستحٖثفئغ ٚفئثلعاهئڣثلت ٚسږئئ–تطڤيٚئغ ٚفئللمقايي٠ئثلنفسيغئڣثاجتماعيغئئئ–ثل غ
هيلبئڣتجهيڈهائبكافغئثمتطلباػئڣثاحتياجاػئ  ثمناسبغئلتقٖيږئخٖماػئثلت

ٙشتيڗئئ - ٙيبيغئبمتڤسٰئڣ ١ئتٖ ٚنامٌئثلتعليږئثمستمٚئحينئيتږئتنفي٘ئٙڣ ٙثػئمقٖميئثلخٖماػئمنئخاڋئب تطڤيٚئقٖ
ئثلفئاػئئ ئلخٖمغ ئثمتاحغ ئثلتٖخل ڣجڢ ئ ئڣتحٖيٖ ٚث٩ئثلحااػ ئاستع ئثلفن ٚيڄ ئثلف ئثجتماعاػ ئعن ئفضًا بالشهٚ

حايائثلعنڀ  .ثمستهٖفغئمنئ

كٌڇئمنئبشكلئعا - هيليغئ ٚڬئخاڋئه٘هئئئةت4مئتږئتقٖيږئثلخٖماػئثلت س حايائثلعنڀئڣثلتصٖٵئث مستفيٖئمنئ
 ثلفًڇعب

ٚڬئڣثمنڈليئخاڋئه٘هئثلفًڇعبئة28كٌڇئمنئ - س حايائثلعنڀئث هيليغئمنئ  مستفيٖئمنئثلخٖماػئثلت

كٌڇئمنئئ - هيليغئخاڋئه٘هئثلفًڇعئلضحايائثلعنڀئڣثلتصٖٵئةةث5تږئتقٖيږئ ٚڬبئئئخٖمغئت س  ث

ٚعايغ الٖاخليغ:    خٖماػ ال

ٚعايغئئ - ئثل ئبقسږ ئڣتخصي٨ئمسكن ٚڬ س ئث ئثلعنڀئڣثلتصٖٵ حايا طفاڋئ ئڣث ئللنسا ئتقٖيږئخٖماػئثلسكن يتږ
ٚثٙئثإقامغئئ ٚيغئڣثحتياجاتهږئثلخاصغ،ئڣتهيئغئثلبيئغئثلٖثخليغئللٖثٙئعلګئغ لڊئبمائيتناسظئمٸئفئاتهږئثلعم ثلٖثخليغئٗڣ

لڊئبتڤئ ٚعئطبيعيغئٗڣ س ٚثعاعئئيئ ماكنئلإعاشغئبمائيتناسظئمٸئثقافغئڣهڤيغئثمجتمٸئمٸئم سي٠ئ ٚفيهيغئڣت ماكنئت فيڇئ
ٚڥبئئ خ  ثلثقافاػئث

ٛمغئإعإعئئ - هيليغئثلا يڤفٚئثلٖثٙئكافغئثاحتياجاػئڣثمتطلباػئثمعيشيغئڣثاجتماعيغئڣثلتعليميغئڣتنفي٘ئثلبڇثمٌئثلت
يئثمجتمٸئڣتمكينهږبئ  ٕمجهږئ

ئثإئ - ئٕثٙ ئتطڤيٚ ئيتناسظئمٸئئيڤث ئبما ئثلخٖماػ ئلتقٖيږ ماكن ئڣثستحٖثفئ ثاف ئحينئث ئمن ئڣمستمٚ ڬ ئٕٙڣ بشكل
هيليغ ٙفٸئمستڤڬئثلخٖماػئثمعيشيغئڣثلت  .ثحتياجاػئثلفئاػئثمستهٖفغئبهٖفئ

ٚعايغئبالٖثٙئمنئخاڋئ - ٙثػئمساعٖڬئثل نشطغتطڤيٚئقٖ يئنجاٍئثلخطٰئثلعاجيغئڣتنفي٘ئئئلحاقهږئبا ئتسهږئ ثل
ٚثمٌئتس ٚفاػئبالتعاڣڗئمٸئثلجهاػئثمختلفغعٖعئب عئثمش ٙفٸئكفا ئ.تهٖفئ

كٌڇئمنئ - تئ يڤث ٚعايغئثلٖثخليغئت ٚڬئخاڋئه٘هئثلفًڇعئبنسبغئئئة9تږئتقٖيږئخٖماػئثل س حايائثلعنڀئث مستفيٖئمنئ
ٚڬبئث جماليئثلخٖماػئثمقٖمغئلضحايائثلعنڀئثاس  %ئمنئ

 خٖماػ الٖمٌ:  

ٚعايغئ - ئئيتږئتقٖيږئخٖماػئثل ٚڣهئمنئثإيڤث هيلهږتئڣبعٖئثلخ هيليغئتت ئثلخطغئثلت طفاڋئبعٖئثنتها ئڣث ثلاحقغئللنسا
ئثلٖڣلغ ئتكفلها ئثل ئحقڤقهږ ئعلګ ئثلحصڤڋ ئمن ئڣتمكينهږ ئبامجتمٸ ئثنٖماجهږ ئڣإعإع ئحمايتهږ ئلضماڗ قـ ئئ،ئثم

ٚعئلهږبئ ،ئڣثمتابعغئثمستم ٚكا سساػئثلٖثعمغئڣثلش  بالتنسيڄئمٸئثم

ٚن - ئب ئعلګ ئثلناحيغئئثلعمل ئمن ئثلعنڀئمنئثلنسا حايا ئ ئتمكيڗ لګ ئيهٖفئ ئثل٘ڬ ئڣثاقتصإڬ ئثاجتماعي ئثلٖعږ امٌ
ب ٚكا  ثاقتصإيغئبالتعاڣڗئمٸئثلجهاػئثلخيڇيغئبالٖڣلغئڣثلش

ٙعئثلتعليږئڣثلتعليږئئ - ٛث يئثلتعليږئثل٘ڬئكفلتڢئلهږئثلٖڣلغئبالتعاڣڗئمٸئڣ طفالهږئمنئثلحصڤڋئعلګئحقهږئ ئڣ تمكيڗئثلنسا
ٙثسيغبئثلعاليئ  ڣثلجهاػئثلخيڇيغئلتڤفيڇئكافغئثاحتياجاػئثلٖ

كٌڇئمنئ - هيلئ هيليغبئئةث2تږئٕمٌئڣت ٚڬئممنئحصلڤثئعلګئثلخٖماػئثلت س حايائثلعنڀئث  مستفيٖئمنئ
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ٜڣاه،  لسن  اأدنى الحٖ تعٖيل في  النظٚ التڤصيغ:  - ٜيٜ ال ٜڣاه  تكفل الت  الضماناػ ڣتع ٚضا انعقاد ال ٚفيڗ ب  الط

ٚاهب  ڣدڣڗ  كامل  بشكل  ك

ٙقږئ)تناڣڋئ ب213 ٚڬئثلصإٙئبالقانڤڗئ ٚعئثلقط س ٙثٕعئثږئئئتةة2(ئلسنغئ22قانڤڗئث ٚعئمنئثإ س كافغئثمڤضڤعاػئثمتعلقغئبا
يئحااػئئ ئثماليغئڣثاجتماعيغئڣثآثاٙئ مٙڤ ٜڣجيڗئڣث ٛعاػئڣحقڤځئثل ئڣثمنا يئحااػئثلًڇثٿ  ثلتكڤينئثږئتنظيږئثلعاقاػئ

ئٕڣڗئثلت ٚث ٚيعغئثلغ حكامئثلش ئتناڣلهائبالتقيٖئب ئجا ڣئلأڣإ،ئڣثل ٜڣجيڗئ ئبالنسبغئلل ٚيڄئسڤث قيٖئبم٘هظئمحٖٕئئثلتف
ئن٨ئينظږئثلڤثقعغبئ يئحالغئعٖمئڣجٕڤ  ائ

ٚعئثلعقٖئتكڤڗئللڤليئمقيٖعئبمصلحتهائئ ب214 ٜڣجغئڣڣايغئمباش ٜڣهئتكڤڗئلل ٜڣثهئكمائتكڤڗئلل يئثل ٚضائڣثلقبڤڋئ ڗئڣايغئثل
ٙجلئڣثمٚعئعلګئڣجڢئثلٖڣثمئغايتڢئثإحصاڗئڣثلعفافئڣإنشا ٚعيئبيڗئ ٚثبٰئش ٚث٩ئڣت ٜڣثهئميثاځئت ڗئثل لڊئ ٚعئئٗڣ س ئ

ٜڣثهئڣه٘هئثلڤايغئليسـئانعٖثمئئ ٜڣثهئثلڤليئثل٘ڬئيتڤلګئعقٖئثل ٚڣ٭ئصحغئعقٖئثل ٜڣجيڗ،ئڣمنئش ٚعايغئثل ئب ٚع مستق
ئڣثلشبهاػ،ئئ ٚيبغ ئثل ئڣقطٸ ٚجلئللمٚع، ئثل ع ئضماڗئكفا ئمنها ٚثعاتها، ئم ٚيعغ ػئثلش ئلجملغئحكږئجا ئڣإنما هليغئثمٚع،

ئڣثلحفاٱئعلګئحقڤځئثمٚعئثمإيغئڣثمعنڤيغبئ
ٜڣثهئفقٖئنصـئثمإعئ ب215 يئمنعهائمنئثل ٚعمنئقانڤڗئئ29ڣحمايغئللمٚعئمنئتعسڀئثلڤليئ س ڗئئث ٗڗئئتعلګئ ٜڣثهئب يتږئثل

يئثلحالتيڗئثلتاليتيڗ:ئ بعٖئ ئبڤايغئثلڤليئث  ثلقاٿ 

ڣئ ٙجغئڣثحٖعئڣعضلڤثئجميعًائ يئٕ ،ئڣكانڤثئ ڣليا ڣئتعٖٕئث ٚبئللمٚعئڣة ق ئ؛ختلفڤثثٗثئعضلئثلڤليئث

ٜڣثئٗثئ يئثل يئثنتظاٙئٙيڢئفڤثػئمصلحغئ ڗئ ئ ٚب،ئڣقٖٙئثلقاٿ  ق ئبئئتهغابئثلڤليئث

ٚعڣقٖئقامـئمحكمغئئ س ٜيجاػئثستنإثئلحكږئه٘هئثمإعبئئث  فعليًائبعقٖئثلعٖيٖئمنئثل

 

ٙثػئثلعائليغئئٚكٜئئمئئيقڤمڣئ ب216 ٙثػئتڤعئئئئ-ڣفاځئئ–ثاستشا ڣ ڗيغئقانڤنيغئئڤئبتنظيږٕئ ٜڣثهئڣثلحقڤځئثمتعلقغئب٘لڊ،ئئئئبش سنئثل

ٜڣثهئ ٙثػئثلتڤعڤيغئللمقبليڗئعلګئثل ئثمجتمٸئڣحفاظاًئخً٘ثئبااعتباٙئڣثلٖڣ حغئثإئئتطٙڤ ڣمنحهائئئ،نجابيغئللفتاععلګئثل

ئ كبڇئمنئثلنض كبڇئمڤثصلغئتعليمهائڣتحقيڄئقٖٙئ ٚصغئ ئڣئف ٚثٙئث ٚڬئثاستق ٚكٜئعلګئثلتڤعيغئببياڗئمٖڥئئبئڣئس يعملئثم

ئثلتٖثبيئ ٚثهئثلف ك كٖئمنئعٖمئ ٜڣثهئثمبكٚئڣثلت ٚعئڣثلغايغئمنئثلحٖئمنئثل ئكفلهائثلقانڤڗئلأس ثلفتاعئئئڣڇئڣثلحمايغئثل

ٜڣثهبئ ئعلګئثل

مٚئللمحكمغئئ ب217 ٜڣثه،ئڣإحالغئث ٚثفئبعٖمئثإجباٙئعلګئثل ط ٛمغئثمڤقعغئمنئث خ٘ئثلتعهٖثػئثلا يضًائ ٚكٜئ ڣمنئمهامئثم
مٚ ٜمئث ڗئل ئئمنٸئڣقئئ؛ثمختصغئ ٙف٬ئثلحضٙڤ ٜڣثه،ئڣحاڋئ ٚثهئقبلئبلڤٹئثلسنئثلقانڤنيئلل ٜڣثهئباإك ٚڬئڣثل ٜڣثهئثلقص ڤٵئثل

ٚع س ٚطغئثمجتمعيغئڣنيابغئث لګئثلش ٛمغ،ئڣثمتابعغئمٸئثلحالغئئئ؛يتږئثإحالغئ ثػئثلقانڤنيغئثلا ٚث اتخاٗئثلتٖثبيڇئڣثإج
مٚئڣثاطمئناڗئعلګئثتخاٗئثل ئث ئثنتها ليهائح ٛمغئللحالغڣثلجهاػئثمحاڋئ ئبتٖثبيڇئڣثلحمايغئثلا

ئ

ٚاميغ تكثيڀ التڤصيغ:  - ٚقابغ علګ  التفتي٤ ڣنظږ العمل لقڤانيڗ فعاڋ تطبيڄ لګ  التٖابيڇ ال  العمل ڣضاٵ ڣال

 .ڣالعماڋ

ئ ب218 ٚيل ب ئ ي ئ ئلتفتي٤ئثلعمل ئثلڤطنيغ ئثلسياسغ ئثعتمإ ئعملياػئثلتفتي٤ئئ9تة2تږ ئنحڤ ٙئي٦  ئتحڤڋئ لګ ئ ئيشيڇ ئمما ،
ئڣثلعملئڣثلتڤجيڢئئ ئڣثلتخطيٰئثاسًڇثتيۑي ئثلبياناػئڣتحليلها ئجمٸ ئعلګ ئثلًڇكيڈ ئمٸ ٕلغ ئث ئعلګ ئڣثلقائمغ ثاسًڇثتيجيغ
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نشطغئثلتڤعڤيغ، ئثلعملئڣث ٙيظئلجميٸئمفتش  لغبئڣقٖئتږئنشٚئه٘هئثلسياسغئبيڗئجميٸئئئئثمنسڄئڣثلتٖ ڣثلشفافيغئڣثمسا
يئمجاڋئثلعملبئ ٙعئثلتفتي٤ئ ٚػئعلګئثمڤقٸئثلعامئإٕث ئثلعملئكمائنش  مفتش 

يئٕيسمبڇئ ب219 ٙعئتفتي٤ئثلعملئ ئثلڤحٖعئثاسًڇثتيجيغئإٕث نشا بمساعٖعئمنسقيڗئمنئمختلڀئثلڤحٖثػئئئ8تة2كمائتږئ
ٙيغئڣثلعملئ ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث يئينايٚئئٕثخلئڣ ٙشغئعملئحڤڋئثالًڈثمئثاسًڇثتيۑيئ ڣڗئثاجتماعيغبئكمائتږئعقٖئڣ ڣثلش

ئ9تة2 يئفبڇثيٚئڣماٝٙ ئهڤلنٖثئڣثلبڇتغاڋئ ٙثسيتيڗئلٖڣل ٙتيڗئٕ ٛيا ٙثػئثلڤحٖعبئحينئئئ9تة2،ئڣتږئك٘لڊئتنظيږئ ئقٖ لبنا
يئمجاڋئثلعمل،ئمٸئثلً ٙعئتفتي٤ئ لڊئثلحيڗئخطغئثسًڇثتيجيغئإٕث ئڇكيڈئعلګئجمٸئثلبياناػئڣتحليلهابئڣضعـئثلڤحٖعئمن٘ٗئ

ٙيظئللفًڇعئمائبيڗئڣقٖئ ب220 ٙعئثلعامغئلاحتفاڋئئئة2ة2-9تة2ڣضعـئثلڤحٖعئثاسًڇثتيجيغئخطغئتٖ بالتعاڣڗئمٸئمعهٖئثإٕث
يئثلعمل،ئ حغئ حغئثمهنيغئ)ئئت9تلقىئڣئباليڤمئثلعاميئللسامغئڣثل ٙيبًائعلګئثلسامغئڣثل ئثلعملئتٖ (بئئOSHمنئمفتش 

ئمنئسبتمبڇئ لګئٗلڊ،ئڣثبتٖث ٙيبًائعلګئمائيلي:ئئة2ة2ڣعلګئمٖثٙئعامئئ9تة2باإضافغئ ئثلعملئتٖ ،ئسيتلقىئجميٸئمفتش 
ٙثػئتفتي٤ئثلعملئڣقانڤڗئثلعمل حغئڣثلسامغئثمهنيغئ،مها ٙڬئئ،ئثل ٚث ٙعئثإجهإئثلح يئئئ،سكنئثلعماڋئڣإٕث ثلتحقيقاػئ

ٙئئ،ئثلحڤثٕفئثمهنيغ جڤ ٚڬئئ،حمايغئث ئڣئئ،ثلعملئثلقس ئبالتعاڣڗئمٸئمعهٖئئڣئثلتڤظيڀب ٙيبيغ ئتطڤيٚئثلڤحٖثػئثلتٖ ٚڬ يج
ئثلٖڣلييڗبئ ٙينڤ(ئڣثلخبڇث ٚكٜئتڤ ٙيظئثلتابٸئمنظمغئثلعملئثلٖڣليغئ)م ٚكٜئثلٖڣليئللتٖ ٙڬئڣثم  ثلتطڤيٚئثإٕث

ئ

ٜيٜ التڤصيغ:  - ٙ  تساڣڥ  ڣضماڗ ، العاماػ للنسا الحمايغ نظږ تع ٚجاڋ ڣالنسا بيڗ اأجڤ ٖ  ال  قيمغ  تساڣڥ  عن

ٚع ) 34)  امادع أحكام عمااً  العمل، ڣنڤعيغ  .اميثاځ ( من4( فق

ئ) ب221 ئثمإتيڗ ي ئ ئثلتمييڈ ئڣعٖم ئثمساڣثع ئمبٖ ئثلقانڤني ئثإطاٙ ئ)8تتضمنئثلٖستٙڤ ئڣ ئثلخا٥ئبئئ9ت( ئمنئثلبابئثلثاني )
ساسيغئللمجتمٸت،ئحينئنصـئثمإعئ) ٚڬئعلګئ8تتثمقڤماػئث ٕعاماػئثلعٖڋ،ئثإحساڗ،ئئ(ئعلګئتيقڤمئثمجتمٸئثلقط

ئ) ئنصـئثمإع ئكما ئڣثمساڣثعت، خاځ، ئث ٙم ئمكا ٚيغ، منئئ9تثلح ئث ئڣتكفل ئٕعاماػئثمجتمٸ، ئثلٖڣلغ ئتتصڤڗ ڗ ئ ئعلګ )
يضًائنصـئثمإعئ) ئثلف٥ٚئللمڤثطنيڗتبئڣ ٚثٙ،ئڣتكاف يئثلحقڤځئڣثلڤثجباػت،ئئ34ڣثاستق ڗئتثمڤثطنڤڗئمتساڣڣڗئ (ئعلګئ

مامئثلقانڤڗ،ئائئئ(ئثلحڄ35ڣكفلـئثمإعئ) ڗئتثلناٝئمتساڣڣڗئ مامئثلقانڤڗئڣعٖمئثلتمييڈئحينئنصـئعلګئ يئثمساڣثعئ
ڣئثلٖينتبئئ ڣئثللغغئ صلئ ڣئث يئٗلڊئبسبظئثلجن٠ئ  تمييڈئبينهږئ

ٙيغئفعالغئلٖعږئحقڤقهږئئ ب222 ٚيعيغئڣإٕث ڣتح٥ٚئٕڣلغئقطٚئعلګئمعاملغئثلڤثفٖينئمعاملغئمنصفغ،ئكمائتتبٸئسياسغئتش
ڣئثاستغاڋبئئڣحمايتهږئمنئ عئ ڣئثإسا ئثلتمييڈئ

حكامئئ ب223 ٚجلئڣثمٚعئحينئلږئتتضمنئ ٚڬئعلګئتحقيڄئثمساڣثعئثلكاملغئبيڗئثل ٚٵئضمنئقانڤڗئثلعملئثلقط كمائح٥ٚئثمش
كيٖثًئ ڬئتمييڈئبينهمائبسبظئثلجن٠،ئڣت ڗئتتمنِئثمٚعئثلعاملغئئ93ل٘لڊئنصـئثمإعئ)ئثلقانڤڗئ (ئمنئقانڤڗئثلعملئعلګئ

ٚثًئ يتبئاًئمساڣيئئج ٙيظئڣثلًڇ ٚجلئعنٖئقيامهائب٘ثػئثلعمل،ئڣتتاٍئلهائٗثػئف٥ٚئثلتٖ  جٚئثل

ي:ئئ ب224 ٛثػئتتمثلئ ئعلګئثحتياجاتهائعٖعئثمتيا ٚڬئثمٚعئبنا  ڣقٖئمنِئقانڤڗئثلعملئثلقط

جٚئكاملئمٖعئ .1 ٛعئڣضٸئب ڬئمنئئة5جا يئ ٛعئثلڤضٸئمنئحقهائ جا ٛثتهائئيڤم،ئڣائينتق٨ئحصڤڋئثمٚعئعلګئ جا
ٚڥب خ  ث

ٛعئثلڤضٸبئ .2 جا ئ ٙئئثنتها ئمنئتا ٙضاعغئيڤميًائمٖعئسنغئتبٖ  ساعغئ

ئ .3 يئث ئ ٚعئعحظٚئتشغيلئثلنسا ئيصٖٙئبتحٖيٖهائڣئثلشاقغئماڋئثلخط ڣقاػئثل يئغيڇئث ٚثٙئمنئئڣئتشغيلهائ ق
ٛيٚب  ثلڤ
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ٙعئلفائٖعئثمٚعئثلعاملغ،ئنصـئثمإعئ) ب225 ٛثػئثمقٚ (ئمنئقانڤڗئئ98ڣلضماڗئثلًڈثمئصاحظئثلعملئبتلڊئثلحقڤځئڣثامتيا
ئلڢئئ ٛعئثلڤضٸئڣائيجٛڤ جا ڣئحصڤلهائعلګئ ٛڣثجهائ ئعقٖئعملئثلعاملغ،ئبسبظئ ڗئينه ئلصاحظئثلعملئ نڢئائيجٛڤ ثلعملئ

ثئ ئعقٖئعملها،ئ نها ٚهائب هاڗئيخط ثنا جلڢئ ئ ًٙثئينته خطا ليهائ ٚسلئ ڗئي ڣئ ٛعئ ئه٘هئثإجا  ئئ.نا

 

ٙ قانڤڗ  التڤصيغ:  - ٚا ٚڣف ڣضماڗ للعماڋ امنڈلييڗ، العمل عاقاػ ينظږ ق  فضل ڣفڄ الائقغ ڣالتشغيل العمل ظ

ٙساػ  .امما

ٙقږ ب226 ٛڋ،ئڣثل٘ڬئيڤفٚئثلحمايغئثلقانڤنيغئللمستخٖميڗئئئثتة2(ئلسنغئ5ت)ئتږئثصٖثٙئثلقانڤڗئ يئثمنا ڗئثمستخٖميڗئ بش
ٛڋئئ ئئيئثمنا ٙقږڣثل حكامئثتفاقيغئمنظمغئثلعملئثلٖڣليغئ ڗئثلعملئثلائڄئللعماڋئثمنڈلييڗئڣثمعاييڇئئ89ت)ئتتڤثفڄئمٸئ (ئبش

حكا هږئ يئثلتالي:ئئثلٖڣليغئثمعمڤڋئبها،ئڣتتلخ٨ئ ئمڢئ
ئتشغيلئئالحقڤځ ڣالڤاجباػ،  • ئڣحظٚ ٛڋ، ئثمنا ي ئ ئڣثمستخٖميڗ ئثلعمل صحاب ئ ئبيڗ ئثلعاقغ ئثلقانڤڗ نظږ

ئكمائ ئثلٖڣلغ، ي ئ ٚخي٨ئبالعمل ئت ئعلګ ئحصڤلهږ ئقبل ٛڋ ئثمنا ي ئ ئمنئئئثمستخٖميڗ ئثمستخٖميڗ ئتشغيل حظٚ
ڣ ٚينئعامًائ ٙهږئعنئڣثحٖئڣعش عما ٜيٖئعلګئستيڗئسئثلجنسيڗئممنئتقلئ  نغ؛ئت

ٛڋ، ا • ا تشغيل امستخٖميڗ في امنا ٛڋئ يئثمنا ئتشغيلئثمستخٖميڗئ بعقٖئثستخٖثمئمكتڤبئڣمصٖځئئئيجٛڤ
ڣڗئثاجتماعيغئڣئ ٙيغئڣثلعملئڣثلش ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث ٙعئثمختصغئبڤ خ،ئلكلئئيكڤڗئعليڢئمنئثإٕث ًٙثئمنئثافئن محٚ

ئعقٖ ئڣيحٖٕ ئثمختصغ، ٙع ئثإٕث ئلٖڥ ئثلثالثغ ٵ ئڣتٕڤ خغ، ئن ٚف ئبيڗئئئط ئثلعمل ئبعاقغ ئثلخاصغ حكام ئث ثلعمل
يئثلعقٖ ٚهائ ٚفيڗ،ئڣثلبياناػئثلڤثجظئتڤثف  ؛ثلط

كلئڣثمسكنئثلائڄئئاالتڈام بالعمل الائڄ للمستخٖم،  • ٚٵئصاحظئثلعملئڣثمقيميڗئمعڢئبتڤفيڇئثم ئثمش ٜم ل
ٚضڢئ ٜماػئثلطبيغئحاڋئم ٕڣيغئڣثمستل حيغئثمائمغ،ئڣث ٚعايغئثل ئثلعملئئئڣللمستخٖم،ئڣثل ٕث ئ ثنا صابتڢئ

ٚثمتڢئڣسامغئئئڣ يضًائبمعاملغئثمستخٖمئمعاملغئحسنغئتحفٴئلڢئك ٜمهږئ ل ئماليغبئڣ عبا ڬئ ٜثمڢئب ل ڣڗئ بسببڢ،ٕئ
ڣ ٚي٬ئحياتڢئ ڣئبٖنڢ،ئڣعٖمئتع ڣئصحتڢئللخطٚئ ،ئڣعٖمئتشغيلڢئئئي٘ثئڢئبٖنيًائ ڣجڢئثإي٘ث ڬئڣجڢئمنئ نفسيًائب

ڣ ٚضيغئ ٛتڢئثم جا ئ ڣئيئثنا ٙثحتڢئثليڤميغئ سبڤعيغئمڤثعيٖئ ٛثػئث  ؛ثإجا

ع نهايغ الخٖمغ،  • ٛڋ ڣمكاف ٛاػ مستخٖمي امنا ٛعئثلسنڤيغئبحينئيستحڄئثمستخٖمئعنئئجا نظږئثلقانڤڗئثإجا
ٚئ سابيٸئمٸئثستحقاځئت٘ثكٚئثلسف جٚئبڤثقٸئثاثغئ ٛعئسنڤيغئمٖفڤعغئث جا ئئ.كلئسنغئميإيغئيقضيهائبالخٖمغئ

ڬئمبالغئئئكما عئنهايغئثلخٖمغئفضائعنئ ئخٖمتڢئمكاف ڗئيٖفٸئللمستخٖمئعنٖئثنتها ٚٵئصاحظئثلعملئ ٜمئثمش ل
سابيٸئعنئكلئسنغئمنئسنڤثػئئ جٚئثاثغئ عئنهايغئثلخٖمغئب ٚڥئتكڤڗئمستحقغئللمستخٖمئڣتحٖٕئقيمغئمكاف خ

 ؛ثلخٖمغ

نها امستخٖم للعقٖ،  • نهاحااػ  ئمٖتڢ،ئمٸئثحتفاظڢئبحقڢئئئجاٛئثلقانڤڗئللمستخٖمئ عقٖئثلعملئقبلئثنتها
يئثلحااػئثآتيغ عئنهايغئثلخٖمغ،ئ  :يئمكاف

ڣ - ٙعئبمڤجظئعقٖئثاستخٖثمئ خلئصاحظئثلعملئبالًڈثماتڢئثمقٚ ئ؛ئحكامئثلقانڤڗئئٗثئ
ڣئ - ٕخلئثلغ٤ئعلګئثمستخٖمئفيمائئٗثئكاڗئصاحظئثلعمل،ئ ٚڣ٭ئئمنئيمثلڢ،ئقٖئ  ؛ئثاستخٖثميتعلڄئبش
ڣ - ٚتڢئعلګئثمستخٖمئبمائٗثئثعتٖڥئصاحظئثلعملئ س ٚثٕئ ف ڣئحٖئ ئ؛يخلئبحياتڢئيم٠ئبٖنڢئ
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ڣ - ڣئئٗثئعلږئصاحظئثلعملئ ئخطٚئجسيږئيهٖٕئسامغئثمستخٖمئ يعملئئئصحتڢئڣلږئئحٖئثمقيميڗئمعڢ،ئبڤجٕڤ
ٛثلتڢ ئ؛علګئ

ٙهئثلٖڣلغئٕڣڗئمڤثفقتڢ -  ؛ٗثئقامئصاحظئثلعملئبتشغيلئثمستخٖمئخا

ٛعاػ،  • لګئئتسڤيغ امنا حكامئه٘ثئثلقانڤڗئ ئبيڗئصاحظئثلعملئڣثمستخٖمئعنئتطبيڄئ ئتنش ٛعاػئثل تخضٸئثمنا
ٙقږئ يئقانڤڗئثلعملئ ٛعاػئثلعماليغئ لګئئئ4ةة2(ئلسنغئ4ت)ئحكامئثلفصلئثلخا٥ئبامنا ئ ڗئثللجڤ ڣتعٖياتڢ،ئبش

ٚعئ يئ)ثلفق ليهائ ٛعاػئثلعماليغئثمشاٙئ ٚٵئثلن٨ئعلګئتعڤي٬ئثمستخٖمئعنئئئ(ئكما28تلجاڗئف٬ئثمنا ٚٙئثمش ق
ليڢ  ؛صاباػئثلعملئڣفقًائلقانڤڗئثلعملئثمشاٙئ

ٚثمغئمنئ،ئالعقڤباػ • ئمنئثلغ حكامڢئتبٖ لګئئئةةة5ئف٩ٚئثلقانڤڗئعٖعئعقڤباػئعلګئمخالفغئ ٚڬ،ئڣتصلئ ٙياڋئقط
ٚڬبئئةةةبةت  ٙياڋئقط

ڣڗئ ب227 ٙيغئڣثلعملئڣثلش ٙعئثلتنميغئثإٕث ٛث ػئڣ نش ڣثل٘ڬئئئثاجتماعيغئقسږئلتلقيئشكاڣڬئثلعمالغئثمنڈليغئڣتسڤيتهاكمائ
جيلئثلشكڤڥئڣمعالجتهائڣفڄئئ ٚيڄئڣسائلئثلتڤثصلئثاجتماعي،ئڣيتږئت ٛڋئعنئط ٚعئمنئعماڋئثمنا يستقبلئثلشكاڣڥئمباش

يئمحضٚ ثباػئٗلڊئ ٚفاڗئنتيجغئثلتسڤيغ،ئيتږئ يًا،ئڣإٗثئقبلئثلط ٚيعغئڣمحاڣلغئتسڤيغئثلنڈثٵئٕڣ يكڤڗئلڢئقڤعئئئتٖثبيڇئس
ٚعغئئ ٛهاػئثلعماليغ،ئبمائيضمنئس لګئلجاڗئف٬ئثمنا لګئتسڤيغ،ئتحاڋئثلشكڤڥئ ٚفاڗئ ثلسنٖئثلتنفي٘ڬئڣإٗثئلږئيتڤصلئثلط

ٚعغبئ يئثلنڈثٵئڣحصڤڋئثمستخٖمئعلګئحقڤقڢئڣمستحقاتڢئعلګئڣجڢئثلس  ثلبـئ

ئڣئ ب228 ئتب٘ڋ ئثاجتماعيغ ڣڗ ئڣثلش ئڣثلعمل ٙيغ ئثإٕث ئثلتنميغ ٙع ٛث ئلڣ ئمتڤثصلغ ًث ئجهٕڤ ٛڋ ئثمنا ئمستخٖمي بقانڤڗئئتڤعيغ
ٙثػئثلٖڣڋئ لګئسفا عٖتڢ،ئ جيئثل٘ڬئ خغئمنڢ،ئمٸئثلعقٖئثلنمٗڤ ٙساڋئن ٛڋئڣتڤلـئ يئثمنا ٙعئثمستخٖميڗئ  للعماڋبئئئثمصٖ

 

ٚيغ في  العماڋ حقڤځ  كفالغ التڤصيغ:  - ٚيغ  ليها ڣاانضمام  النقاباػ  تكڤين  ح ٙسغ العمل  ڣح  جل  من  النقابي مما

ٙ  ڣڣضع  مصالحهږ، حمايغ صحاب اأعماڋ العماڋ بيڗ الجماعيغ امفاڣضغ حڄ لتنظيږ قانڤني طا  .ڣ

ٙقږئ)ئئنظږ ب229 يئثلفصليڗئثلثانيئعشٚئڣثلثالنئعشٚئئئئئ4ةة2(ئلسنغئئ4تقانڤڗئثلعملئثلصإٙئبالقانڤڗئ  ثمڤثضيٸئڣتعٖياتڢئ

 ثلجماعيئڣثاتفاقاػئثمشًڇكغبئثللجاڗئثمشًڇكغئڣثلتفاڣ٩ئئڣئئئ غ،ئلتنظيماػئثلعماليثمتعلقغئبا

ٙقږئڣقٖئتږئ ب230 ٙڬئ ٛث ٚثٙئثلڤ ئثللجاڗئثلعماليغئثمشًڇكغئبمڤجظئثلق ڗئثللجاڗئثلعماليغئثمشًڇكغئئئ9تة2لسنغئئت2نشا بش
حكامئثلفصلئئ لڊئتنفيً٘ثئ حكامئقانڤڗئثلعمل،ئٗڣ ػئثلخاضعغئ ٙقږئئئئ3تٕثخلئثمنش منئقانڤڗئثلعملئثلصإٙئبالقانڤڗئ

صحابئثلعملئڣثلعماڋئباختياٙئممثليڗئعنهږئڣيتږئتفعيلئلجاڗئعماليغئمشًڇكغئئثل٘ئ4ةة2لسنغئئ4ت ڬئين٨ئعلګئقيامئ
كٌڇئتضږئممثليڗئعنئصاحظئثلعملئڣثلعماڋئمناصفغئبهٖفئتتنظيږئئ ئيعملئبهائثاثڤڗئعامًائف ػئثل علګئمستڤڥئثمنش

ٙيظئڣئ ٚثمٌئثلتٖ حغئثمهنيغئئسائلئثلڤقايغئمنئثمخاطٚئڣتحسيڗئڣئثلعملئڣسبلئثإنتاهئڣب ثالًڈثمئبقڤثعٖئثلسامغئڣثل
يئتحسيڗئئ يًاتئڣهڤئمائيسهږئ ٕٚيغئڣثلجماعيغئڣمحاڣلغئتسڤيتهائٕڣ ٛعاػئثلف يئثمنا ڣتنميغئثقافغئثلعماڋئثلعامغئڣثلنظٚئ
ٚيغئئ حئثمجاڋئللعماڋئبمختلڀئثقافاتهږئڣجنسياتهږئللتعبيڇئعنئمشاغلهږئبح ٚثػئڣيف بيئغئثلعملئئڣثلتقليلئمنئثلتڤت

طاٙئثللجاڗئثلعماليغئثمشًڇكغئسعياًئئڣع٩ٚ يئ ٙضائيغئئمناسبغبئڣه٘هئثللجاڗئئئشكاڣثهږئئڣمناقشتهائ يجإئحلڤڋئ لګئ
يئعملهائثلنقاباػئثلعماليغب  تقابلئ

ٚڣ٭ئئ ب231 يئتحسيڗئڣتنظيږئش ٙكغئ حكامئقانڤڗئثلعملئمنئثمشا ٚڬئقٖئمكنئثلعامليڗئثلخاضعيڗئ ٚٵئثلقط ڗئثمش ڣبالتاليئف
ٚڣفئثلعمل،ئڣثل يئثللجاڗئثلعماليغئئڣظ ٙكغئ يًا،ئمنئخاڋئثمشا ٕٚيغئڣثلجماعيغئڣمحاڣلغئتسڤيتهائٕڣ ٛعاػئثلف يئثمنا نظٚئ

 ثمشًڇكغبئ
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ٚيع  ف٩ٚ التڤصيغ:  -  دنى حٖ بڤضع  اللجنغ ڣتڤص   امعيشغ اأساسيغ، ڣتكاليڀ نفقاػ يلب  امناسظ باأجٚ تش

 ٙ ڗ لأجڤ ٚڥ  ڣ ٚاجعتڢ  يج  .ڣالتضخږ اأسعاٙ معٖاػ  ڣفقاً  فتڇع كل  م

ٙقږئ) صٖٙ ب232 ٙقږئ)ئئ5تة2(ئلسنغئئتثلقانڤڗئ حكامئقانڤڗئثلعملئثلصإٙئبالقانڤڗئ لڊئ4تة2(ئلسنغئئ4تبتعٖيلئبع٬ئ ،ئٗڣ
لګئئ جٚئ ئبڤجڤبئتحڤيلئث حكامئقانڤڗئثلعملت،ئڣثل٘ڬئيقض  ئللعامليڗئثلخاضعيڗئ جٙڤ يئتطبيڄئتنظامئحمايغئث ئ للبٖ

سساػئثما حٖڥئثم يئ يئثلتٖقيڄئثإلكًڇڣنيئئحسابئثلعاملئ ليغئلضبٰئثمخالفيڗئتتمثلئ ليغئبالٖڣلغ،ئكمائيضٸئثلنظامئ
بئ جٙڤ يئٕفٸئث خٚئ ئتت ػئثل ئڣتڤقيٸئعقڤباػئعلګئثمنش

ٙقږئ) ب233 ٙڬئ ٛث ٚثٙئثلڤ ئثلعماڋئثلخاضعيڗئلقانڤڗئئئ5تة2(ئلسنغئ4ڣنفاًٗثئله٘ثئثلقانڤڗئصٖٙئثلق جٙڤ بضڤثبٰئنظامئحمايغئ
صحابئ ئ ٜم ئيل ئڣثل٘ڬ لګئئثلعمل، ئ ئثستحقاقها ٙئ ئتا ئمن يام ئ ئسبعغ ئخاڋ ئڣمستحقاػئثلعماڋ جٙڤ ئ ئبتحڤيل ثلعمل

ٙيِئعملئجٖيٖع،ئڣڣقڀئجميٸئ ڬئتصا ٛيٚئڣقڀئمنِئ ئللڤ يئحالغئحٖڣفئمخالفاػئله٘ثئثلنظامئيجٛڤ سساػئثماليغ،ئڣ ثم
ٚثٙبئ  معاماػئصاحظئثلعملئثمخالڀئله٘ثئثلق

ليغئلضبٰئئكمائئ ب234 ئ جٙڤ ٚكاػئئيضٸئنظامئحمايغئث منتهكيئه٘ثئثالًڈثم،ئمنئخاڋئثلتٖقيڄئثإلكًڇڣنيئإخضاٵئجميٸئثلش
،ئفضائعنئف٩ٚئئ جٙڤ يئٕفٸئث ٚثػئ خ ئعليهائمت سساػئثل ئينضڤڬئعمالهائلقانڤڗئثلعمل،ئڣف٩ٚئعقڤباػئعلګئثم ثل

ٚڬئڣئ ٙياڋئقط لفيئ ٚثمغئائتقلئعنئ كٌڇئمنئشهٚئڣغ جنئ ئثل ٜيٖئعنئستغئئعقڤباػئعلګئمخالفغئثلنظامئتصلئح ائت
ٚڬب ٙياڋئقط ئافئ

ٙئئ ب235 ئبتا ٙث ئفقٖئڣثفڄئمجل٠ئثلٛڤ ٕنىئلأجٙڤ ٚڣٵئقانڤڗئبتنظيږئثلحٖئئئ9تة2كتڤبٚئئتتڣفيمائيتعلڄئبالحٖئث علګئمش
ٕنىئئ جٚئ صحابئثلعملئبٖفٸئ ٚڣٵئثلقانڤڗئ ئمش ٜم ئڣيل ڥ، ٙثسغئلٖڥئمجل٠ئثلشٙڤ ئقيٖئثلٖ ئڣهڤئحاليا ٕنىئلأجٙڤ ث

يئٗل ئللعماڋئبمائ ئلجنغئئساس  نشا ٚڣٵئ ئڣثلسكنئثلائڄ،ئكمائتضمنئثمش ٛڋ،ئفضائعنئثلغ٘ث يئثمنا ڊئثمستخٖميڗئ
ڬبئ ساٝئٕٙڣ ئتعٖيلڢئعلګئ ئتقًٍڇ ٕنىئلأجٙڤ ئللحٖئث

 

ٚاقبغ  تتڤلګ  هيئغ  نشاالتڤصيغ:  - حغ  قانڤڗ  تطبيڄ  م ، ڣحمايغ  النفس  ال ٚض   من  التظلماػ  ڣتلقي حقڤځ ام

ٙاػ ٚا ٜاميال ااحتجاٛ ق ٚض  ل كٖ فيها ڣالفصل  للم ٚض  حااػ  ڣجڤد عٖم من للت  .ٗڣيهږ قبل من  استغاڋ للم

ٙقږ ب236 حغئثلنفسيغئ 2016 لسنغئ (16) عطىئثلقانڤڗئ ڗئثل ٙع بش ٚثقبغئتطبيڄئثلقانڤڗئ ثمختصغ  ثإٕث تنفي٘هئئڣئمهمغئم
ئثلتالي:ئ ثلنحڤئ علګ ٗلڊ ڣحٖٕئثختصاصاتهائلتتڤلګ

ٚفئثلجهغئثمختصغئب  - ٙعبئنها:ئئع ٛث ٙيغئثمختصغئبالڤ  ثلڤحٖعئثإٕث

ثػئثلٖخڤڋئ ثلقانڤڗئ من (5) ثمإعئحٖٕػ - ٚث ئثلجهغئ ج ٙڣ ٚي٬ئٕڣ ٜثميئللم ،ئحينئنصـئعلګ:ئئثمختصغ ثإل

ڣڋ،ت ئعلګ ڣئمنئينڤبئعنڢ، للطبيظئثمس ئمسبظ، تقييږ بنا ٙعئئ نف٦  ئمنئمغإ ٚي٬ئثلنف٦  ڗئيمنٸئثم

سسغ ٙثٕڬ ثلٖخڤڋئ بعٖ ثم ٛئ مٖعئا ثإ يئئتجاڣ ئ :ثلتاليتيڗ منئثلحالتيڗ ڬ ثثنتيڗئڣسبعيڗئساعغ،ئ

ٚڣجڢئيشكل ڗ ٙڥ ٗث -1 ڬئاجٖيًئ ثحتما خ ٗڬئفٙڤ  حياتڢ ڣ صحتڢئ ڣ ڣشيڊئعلګئسامتڢ ڣ لحٖڣفئ

ڣ ڣ ٚينب ڣئحياع صحغئ علګئسامغئ  ثآخ

نڢئغيڇئقإٙئعلګ  -2 بئ بسبظ ٙعايغئنفسڢ ٗثئٙڥئ ڣئشٖعئثم٩ٚئثلنف٦   تئنڤٵئ

ٚي٬ئثلنف٦  إخضاٵ يتعيڗئ- ٜثميئللعاه ثلٖخڤڋئ لنظام ثم حكام ثإل باٹ منئه٘ث (6) ثمإع طبقائ  ثلقانڤڗ،ئ

يئه٘هئثلحالغ ئمستقل،ئڣ ئتقييږئطب ٚث ئمٖئثمٖعئ ثلجهغئثمختصغئڣإج ٚعئثلسابقغئبمائئ ي عليها ثمنصڤ٥ يجٛڤ ثلفق
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يام، ئسبعغئ ٚػ ٗث ائيجاٛڣ ٙثػئ ثستم ٕٙع ثمبڇ ٙع، ثمإع ي ثلڤث ثلتقييږئئ ثلحصڤڋئعلګ ثإمكاڗ ي ڣلږئيكن ثم٘كڤ

ئئثمستقلئخاڋئبثلط ڣلګثلثاثغئيامئث ٚي٬ من ث ٙئئمنٸئثم سسغ، تا ٙعئثم ثلجهغئثمختصغئئ ڗئتبلغئ علګ منئمغإ

ٕػ ئ سبابئثل  لګئمٖئثلحجٜب با

ٜثمي ثلٖخڤڋئ مٖع ڗ كمائئ- شهٚ، للعاه ثإل ٚڥئ مٖٕ ڣقابلغئللتجٖيٖئمٖعئئ ثاثغئ ٚي٬ئئ ڣفقًائمقتضياػئحالغ مماثلغ، خ ثم
ئ . ثلنف٦ 

ڬڣئئ- ڣئ مٚئ ئلڤليئث ٙب من يجٛڤ ٚي٬ئثلنف٦  قا ٙجغئ ح ثم ي ثلجهغ ڣ ثلثانيغ، ثلٖ ڬئمنئئ حالغئعٖمئڣجٕڤ ثمختصغئ

ٙين،ئ باٹئ ي ثم٘كڤ سسغئ ثلحااػئثلعاجلغ،ئ ٚي٬ لفح٨ئ ثم ٚعغ،ئ ڣجڢئ علګ ڣنقلڢئللعاه ثم سسغئ ثلس ٚفٸئثم ڗئت  علګئ

ئ ًٚث ٚي ئمتضمنغئ ٙبٸ ثمختصغئعنئثلحالغئخاڋئ للجهغئ تق ٚينئساعغ، ئتږئ ڣثلكيفيغ ثلتشخي٨ئثمبٖئي ڣعش ئنقلئئ ثل بها

ٚي٬ خا٥ ثم سبابئحالغ مٸ ثل٘ينئقامڤثئبالنقل ڣث  ثاستعجاڋبئ بياڗئ

ٚي٬ئثلنف٦ ئئ- ئللم ٚئ يجٛڤ م ٙثػ من ثلتظلږ ،هڣئڣليئ ٚث ٜثمي ڣ ثلحجٜ ق ڬئڣقـ،ئڣللجهغئئ ثلجهغئثمختصغ لګ ثلٖخڤڋئثإل يئ

يئه٘ه حٖ ڗ ثلحالغ ثمختصغئ ٙييڗئثلطظ تنٖبئ سسغئلفح٨ئثلحالغ ثستشا ٙهئثم ئمنئخا ٚي٬،ئئ ثلنف٦  ثلنفسيغئللم

ي سبعغ قصاها مٖع ثلتظلږئخاڋ ي تبـ ڗ ڣعلګئثلجهغئثمختصغ ٙئئتقٖيمڢ،ئڣ ٙف٬ئ يامئمنئتا ڗئئ يجظ ثلتظلږحالغئ

ٚثٙ ٚف٬ئمسببًا، يكڤڗئق يئثلتظلږئنهائيًابئ ثل ٚثٙئثلجهغئثمختصغئبالبـئ  ڣيكڤڗئق

 

ٚعايغ تقٖيږ لضماڗ السائبغ العمالغ ڣضاٵ معالجغ تٖابيڇ  تخاٗا التڤصيغ:  - حيغ لهږ ال  ڣضاعهږ تسڤيغ حت ال

ٚد كل  حڄ  لضماڗ القانڤنيغ، علګ  التمتع  في  امجتمع  في  ف حغ  من  مستڤڥ  ب  عمااً  بلڤغڢ،  يمكن  البٖنيغ ڣالعقليغ ال

 .اميثاځ من ( 39امادع )  أحكام

ئتطبيڄئئ ب237 ٙع ٚڣ ئبض ٚڬ ڗئثهتږئقانڤڗئثلعملئثلقط ئثمهنيغئحينئ ئڣثلسامغ حغ ئمجاڋئثل ي ئ ًث ب٘لـئٕڣلغئقطٚئجهٕڤ
ئ ئڣتتضمنئعٖع ئثلعمل، ماكنئثلعملئڣسكن ئٕثخلئ ئثمهنيغ حغ ئڣثل صحابئئثشًڇثطاػئثلسامغ ئ ٜم ئتل ئقانڤنيغ مڤثٕ

ٙعئتفتي٤ئثلعمل،ئئ ٕث حغئثمهنيغئب ڗئقسږئثلسامغئڣثل ٚكاػئبتنفي٘ئه٘هئثاشًڇثطاػئڣمعاقبغئثمخالڀئمنها،ئعلمًائب ثلش
ئكإٙئ ئيضږ ٙبئثًئڣثل٘ڬ ئثلطظئئئاًئمٖ ئمجااػ ي ئ ئمتخصصيڗ ئڣخبڇث ئثلقضائيغ، ئثلضبطيغ ئعلګ ئثلحاصليڗ ئثمفتشيڗ من

ئب ئيقڤم ، ئڣثلكيميا ئڣحماػئثلتڤعيغئئڣثلهنٖسغ ڬئڣثمفاجت ئثلتفتي٤ئثلٖٙڣ ئثاشًڇثطاػئمنئخاڋ ئه٘ه ئتنفي٘ ٚثقبغ م
ئ لڊئمحاڣلغ ئٗڣ ئڣحڤثٕفئڣإصاباػئثلعمل،ئئثڣثإعام، ٚث٩ئثمهنيغ م ئمعٖاػئث ئڣتقليل ئثلعمل ئبيئغ ئمخاطٚ ئمن لحٖ

حيغئللعماڋئڣإعٖثٕئثلسكنئثمائږئثلخا٥ئبهږب ٚعايغئثل ٙڬئثلعملئعلئڣلضماڗئتڤفيڇئثل ګئڣضٸئسياسغئڣطنيغئئڣجا
حغئثلعامغب ٙعئثل ٛث حغئثمهنيغئبااشًڇثڅئمٸئڣ  مڤحٖعئللسامغئڣثل

ٙقږئ) ب238 ٚڬئ يئقانڤڗئثلعملئثلقط ٚڬئ ٚٵئثلقط يئثمإعئ)4ةة2(ئلسنغئ)4تڣن٨ئثمش نڢئيجظئعلګئصاحظئئةةت(ئ (ئعلګئ
ڣئم٩ٚ صابغئ يغئ ئثلعملئمنئ ثنا ٛمغئلحمايغئثلعماڋئ ڗئيتخ٘ئثاحتياطاػئثلا ٕئثلعملئ ئت عماڋئثل ئعنئث ئئڥقٖئينش

ٚيڄبئ ڣئمنئثلح ڣئثمعٖثػئ يئثآاػئ ڣئعطظئ ڣئخللئ يغئحإثغئ ڣئمنئ تڢ،ئ  يئمنش

ڗئيتلقىئعاجًائيتناسظئمٸئحالتڢ،ئعلګئئ9ةتڣك٘لڊئتن٨ئثمإعئ) ب239 يئ صابغئعمل،ئثلحڄئ صيظئب ڗئللعاملئثل٘ڬئ (ئعلګئ
ٙهئثلجهغئثل،ئنفقغئصاحظئثلعمل لڊئڣفقًائمائتقٚ ڣئئٗڣ ٚهئكامًائطڤثڋئمٖعئثلعاهئ ج ئثلعاملئ طبيغئثمختصغ،ئڣيتقاٿ 
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ئيتږئئ ٚهئثلكاملئح ج ئثلعاملئنصڀئ شهٚئتقاٿ  ٜيٖئعلګئستغئ ٗثئثستمٚئثلعاهئمٖعئت ٚببئف ق يهمائ شهٚ،ئ مٖعئستغئ
ٚببئ ق يهمائ ٜهئثلٖثئږ،ئ ڣئيثبـئعج هئ  شفا

ئثلعمل،ئفقٖ ب240 ثنا خطاٙئثلتع٩ٚئللشم٠ئ ٙقږئئڣلحمايغئثلعماڋئمنئ ٚثٙئ صٖثٙئثلق ،ئڣثل٘ڬئين٨ئئثةة2لسنغئئتتتږئ
ٙعئعٖمئقيامئثلعماڋئبالعملئمنئثلساعغئ ٚڣ منئكلئعام،ئئئ8ةت3لګئئتة5تيئثلفًڇعئمنئئةةب3لګئثلساعغئئة3بتتعلګئض

ثػئثلقانڤنيغئضٖهابئ ٚث ٚكاػئثمخالفغئڣمنئثږئثتخاٗئثإج ٙعئثلتفتي٤ئبحماػئتفتيشيغئلضبٰئثلش ٕث ئڣيقڤمئمفتشڤئ
ن ب241 ئ ئ)كما ٙقږ ئ ٙڬ ٛث ئثلڤ ٚثٙ ئثلق صٖثٙ ئتږئ ئ8تڢ ئلسنغ ئثمناسظئئ4تة2( ئثشًڇثطاػئڣمڤثصفاػئثلسكن ئتحٖيٖ ڗ ئبش ،

ئثلٖڣليغئئ ئللمعاييڇ ئڣفًقا ئثلڤثفٖع ئكلئثمڤثصفاػئثمتعلقغئبتڤفيڇئسكنئائڄئللعمالغ ٚثٙ ئثلق ئحينئتضمنئه٘ث للعماڋ،
ٙيغ ٚڣ ئللمتطلباػئثلض ٕنى ئث ئثلحٖ ٚثٙ ئثلق ئه٘ث ئحينئحٖٕ ئللتفتي٤ئئئثمعًڇفئبها، ئڣيخضٸ ئلسكنئثلعماڋ، حيغ ڣثل

ئعٖعئمڤثقٸئسكنيغئتتڤثفڄئئ ڗئثلٖڣلغئتقڤمئحالًيائببنا ڗئ ٙعتببئعلمًائب ٛث ٙعئتفتي٤ئثلعملئبالڤ ٕث ڬئثمفاجتئمنئقبلئ ثلٖٙڣ
 مٸئه٘هئثاشًڇثطاػبئ

ٚفڄئص ب242 ٚعايغئثلعماڋئثلڤثفٖين،ئڣهڤئم ماڗئل حغئبيـئ ٙعئثل ٛث سسغئحمٖئثلطبيغئثلتابعغئلڤ ۓيئمخص٨ئئثفتتحـئم
ٚثفئئ لګئثإش حيغئتحتاهئ مـئبهږ،ئڣثل٘ينئلږئتعٖئحالتهږئثل ئ خيڇعئمنئثإصاباػئثل يئث ٚثحلئثلتعا يئم ٚعايغئثلعماڋئ ل
منغئئ ماڗئبيئغئصحيغئ هيلئبمستشفىئحمٖئثلطبيغ،ئڣيڤفٚئبيـئ ٚعايغئثمطڤلغئڣإعإعئثلت قسامئثل ٚهئ ئثل٘ڬئتڤف ثلطب

ڣطانهږ،ئڣيتسٸئثلبيـئئئئتساعٖئثلعماڋئعلګئثستعإعئعافيتهږئ لګئ عئ ئثنتظاٙئثلعٕڤ ثنا ئ ٚثحلئثلعاهئثلطب بعٖئخضڤعهږئم
ٚي٬بئ2تلعٖٕئ ٙقږئ)ئم ٚثٙئ ػبئ٢٠٠٥(ئلسنغئ)تتك٘لڊئصٖٙئثلق ٚعايغئثلطبيغئللعماڋئبامنش ڗئتنظيږئثل ئ(ئبش

 

ٚيع  التڤصيغ: سن  - ڣليغ  ينظږ تش  .الطب الهماڋ ڣ الخط عن حااػ القانڤنيغ امس

صٖثٙئقانڤڗئئ4ةة2لسنغئ (11) ٙقږ قانڤڗئ ثلتاليغئمنئ ثمڤثٕ نظمـ ب243 ڣئثإهماڋئئ حااػ مسائلئ ثلعقڤباػ ب ئ ئ ثلخط
لڊئعلګئثلنحڤ ئٗڣ ئثلطب ئ:ثآتي ڣثلخط

ئنصـئعلګ:ئتئاث4ثمإعئ)ئ- ٗثئڣقٸئثلفعلئبنيغئسليمغ، (ئڣثل ٚيمغئ ٙئ ثستعمااًئ ج ٚيعغ بمقتض  لحڄئمقٚ ثإساميغئئ ثلش
ي ڣ  :ئ للحڄ بئڣيعتبڇئثستعماا نطاځئه٘ثئثلحڄئ ثلقانڤڗ،ئڣ

عماڋئثلطبيغئ - ٙسغئث ئ مما ئلأصڤڋئثلعلميغئ تمـ، م ٙفئعلهائ طبق ٚخ٨ئ ثمهن ي ثمتعا ٚضائئ بها، ثلطبيغئثم ڣب

ڣ ٚي٬ئ ٚثحغ من ثم ڣضمناًئ ڣ ينڤبئعنڢ،ئص ٙئ ثلتٖخلئثلطب كاڗ ٗث ،ئ ٚڣ  ثل يئثلحااػئثلعاجلغ ياًئض

ئ ڣتقتض  ٚڣف كاڗ ٗلڊ،ئ يئظ ٚي٬ئ ٙثٕتڢئڣكاڗ يستطيٸئثلتعبيڇ تجعلڢئا ثم  ي ثلحصڤڋئ ثمتع٘ٙ من عنئ

 عنڢبئ ٙضائمنئينڤب ثلڤقـئثمناسظئعلګ

ي  - ٚياضيغئ لعابئثل ٙسغئث ئمما ثنا ئتقٸئ ٙعئللعظ،ئڣمٸ عماڋئثلعنڀئثل ئثمقٚ ٚثعاعئقڤثعٖ ثلحٖٕڣ ثلح٘ٙئئ م

 ڣثلحيطغب

ئ  - ٙتكظ منئعلګئئ تقٸئ عماڋئثلعنڀئثل ٚيمغئمتلبسائ ث لڊئبالقٖٙ ضبطڢ،ئ بها،ئبقصٖ ج ٛمئئئ ٗڣ  له٘ثئثلغ٩ٚبئ ثلا

ئثلٖفاٵئثلشفڤڬئ ي ثلخصڤمئمنئطعن مائيقٸئمن - ثنا مامئجهاػ ڣ بعضهږئ  ثلقضا ڣئ ثلتحقيڄئئ ثلكتابيئ

ٜمهائٗلڊئثلٖفاٵ ئيستل ئثل  تئ .يئثلحٖٕڣ
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ئنصـئعلګ:ئت88ت)ئئ ثمإعئئ- ئثافئسنڤثػ، ا يعاقظئبالحب٠ئمٖع (ئڣثل ئا تجاٛڣ ٚثمغئثل ٜيٖ ڣبالغ ٙياڋ،ئ ت افئ ٚعئ  علګئعش

حٖڥئ حٖڥئثمهنئثلطبيغ،ئ من كلئ ثلعقڤبتيڗ،ئ هاتيڗ ڣئب ٜثڣلتڢئ ئم ثنا  جٖػئعاماػ،ئڣ ئ مصاب ڣ فئتڤئم علګئ بالكشڀ قام،ئ

ٚػ ٚڣف ڣئتڤثف ٚڥ، ظ لګئثاشتباهئ خ ڣ سبظ ي تٖعڤئ باٹئ ڣثمتنٸئ ثإصابغ، ثلڤفاعئ   ت.ثلسلطاػئثمختصغ لګ ٗلڊعنئ

ڗئئ ب244 حغكمائ ٙعئثل ٛث ٚڣٵئقامـئبئئڣ ڣليغئثلطبيغئڣثل٘ڬئتضمنئئ قانڤڗئ عٖثٕئمش ئثمس ئئ تنظږ حكامئثلهږئث حااػئثلخط
ئثإهماڋئ ڣ ئ ئثلنهائيغئ ثلطب ٚثجعغ ئثم ئڣثانتها ي ثلجهاػئثمختصغ مٸ ڣنحنئبصٖٕ ثػ من ثلٖڣلغ ٚث ٚيعيغئئ ثإج ثلتش

ڣڗئثلقانڤنيغئڣمنلٖڥئ ثلنهائيغ ئثلش ٙع ئ ثږ ٕث ئل لګٙفعڢ يإئثلجهاػئثمختصغئڣفق ئ ٚيعيغئثمعمڤڋئبها ثػئثلتش ٚث  ج

 بئ ثلٖڣلغ
 

ڤافٖين، بنا بيڗ خصڤصا من  امائږ التعليږ في  بالحڄ العاقغ ٗڣڬ  اأطفاڋ لتمتع  تٖابيڇ التڤصيغ: اتخاٗ -  ال

ٝ  في  للٖمٌ القابليڗ غيڇ العاقغ ٗڣڬ  لأطفاڋ حكڤميغ مٚاكٜ نشاإڣ   .امٖاٙ

ئثمتخصصغ؛ئئ ب245 ئثلتعليږئثلعامئڣثمٖثٝٙ يئمٖثٝٙ ٚصًائمنئثلٖڣلغئعلګئتڤفيڇئف٥ٚئتعليږئمتميڈئللطلبغئٗڣڬئثإعاقغئ ح

ئسعـئلتقٖيږئثلخٖماػئثلشاملغئللمڤثطنيڗئڣثلڤثفٖينئمنئخاڋ:ئ

ٚثمٌئ ب1 طفاڋئٗڣڬئثإعاقغئضمنئب ئتستڤعظئث طفاڋئڣمٖثٝٙ ٙيا٩ئ  متخصصغبثفتتاٍئ

ٕڣثػئتشخي٨ئمقننغبئ ب2 ئ ئثلتشخي٨ئثمبكٚئل٘ڣڬئثإعاقغئعبڇئثلتڤعيغئڣڣجٕڤ

ئتحليلئئ ب3 ي ٚيكيئ م ئث ٕٙ ئمثلئثلبڤ ٙخ٨ئمهنيغئمنئجهاػئمتعٖٕع، طفاڋئعلګئ ٚيڄئثل٘ڬئيعملئمٸئث حصڤڋئثلف

 ثلسلڤڅئثلتطبيقيبئ

ٚبيغئخاصغئڣخٖماػئمسانٖع( ب4 طفاڋئمتعٖٕئثلتخصصاػئ)ت ٚيڄئيعملئمٸئث ئف  بڣجٕڤ

بئئ ب5  ثستخٖثمئثسًڇثتيجياػئتٖخلئمبنيغئعلګئثلٖليلئثلعلم

 تڤفيڇئثلتكنڤلڤجيائثمساعٖعئلخٖمغئفئاػئٗڣڬئثإعاقغبئ ب6

 تڤفيڇئقاعٖعئبياناػئللطلبغب ب7

:ئئ ب246 نڤثٵئمنئثمٖثٝٙ يئثاثغئ ئثلتعليږئثلعامئ يئمٖثٝٙ ٛٵئثلطلبغئمنئٗڣڬئثإعاقغئ  ڣيتڤ

ئتقٖمئخٖماػئثلٖعږ؛ئحينئتقٖمئللطلبغئ خطغئعاجيغئمنئقبلئمعلږئثلٖعږئثمتمكنئمنئتقٖيږئخٖماػئئڣًا:ئمٖثٝٙ

ب يئتقٖيږئخٖماػئثلٖعږئللمساٙئثلعلم ٕبيئڣمعلږئمإعئمخت٨ئ  يئثمساٙئث

كٌڇئئئئ ٙعئ ئثلهٖثيغئل٘ڣڬئثاحتياجاػئثلخاصغ،ئڣتقٖمئثلخٖماػئفيهائبصڤ ئمتخصصغ؛ئڣهيئسلسلغئمٖثٝٙ ثانيًا:ئمٖثٝٙ

ئللٖعږئثلكامل ئبتقٖيږئ،كثافغ ئڣيتږئتشخي٨ئثلطلبغئمنئئئڣتتميڈ ئٗڣڬئثإعاقغ، ئثلطلبغ ئتتناسظئڣحاجغ ثلبڇثمٌئثل

حغئثلعامغبئ ٙعئثل ٛث ٙعئثلتعليږئبالتعاڣڗئمٸئڣ ٛث ٙثػئڣثلٖعږئثلتابٸئلڤ ڥئللتقييږئڣثاستشا ٚكٜئٙ ئثمڤثطنيڗئڣثلڤثفٖينئبم

ٚثنهئ ق لڊئلتحقيڄئنظامئثمساڣثعئبينهږئڣبيڗئ ئثلٖمٌئل٘ڣڬئثإعاقغ؛ئٗڣ ئقٖئتجعلهږئئثالثًا:ئمٖثٝٙ ٜلغئثل ئثلع ږ،ئڣلكسٚئقيٕڤ

ٙثتهږئڣتفعيلئٕمجهږئثمجتمعي ٚصغئلتنميغئڣتطڤيٚئقٖ ئببعيٖينئعنئثمجتمٸبئڣهيئف
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ٙعئئ ب247 كٌڇئقٖ ٚبڤيغئتعليميغئلهږ،ئڣجعلهږئ ڣڬئثإعاقغ،ئڣإيجإئبيئغئت لګئفتِئفصڤلهائللطلبغٗئ ئ ڣقٖئسعـئعٖٕئمنئثمٖثٝٙ

ئڣثلعملئ ٚثنهږئمنئثلطلبغ، ق ئثلتڤثصلئمٸئ ئتغييڇئثاتجاهاػئثلسلبيغئنحڤئثلطلبغئٗڣڬئثإعاقغئڣثلعملئعلګئئئئعلګ علګ

يئثمجتمٸئڣتقبلها ئه٘هئثلفئغئ ٚي٠ئئمفهڤمئثحتڤث ئبئتك

لڊئبهٖفئمساعٖعئئكمائ ب248 ٙعئثلتعليږئڣثلتعليږئثلعاليئخٖماػئثلتكنڤلڤجيائثمساعٖعئللطلبغئٗڣڬئثإعاقغ،ئٗڣ ٛث قٖمـئڣ

ئثلحكڤميغئ يئثمٖثٝٙ ئتساعٖئثلطالظئئئ،ثلڤظيفيغئڣتحسينهائٙثتهږقٖٛيإعئعلګئثلطلبغئ ڣتسهيلئثلعمليغئثلتعليميغئثل

ئئ كإيم هئث ٕث ٚين،ئڣتٖعږئ يئثلتعبيڇئعنئنفسڢ،ئڣتطڤيٚئمستڤڥئثلتڤثصلئڣثلتفاعلئثاجتماعيئمٸئثآخ ڣڬئثإعاقغئ منٗئ

ٚغڤب،ئڣثلكشڀئعنئنقا٭ئثلقڤعئڣثاحتياهئلٖيڢب ٚفٸئمستڤڥئثقتڢئبنفسڢ،ئڣتعٖيلئثلسلڤڅئغيڇئثم ئبمائي

ٙبئڣئ ب249 ئئئئ9تتږئثفتتاٍئمائيقا ٙثس  يئثلعامئثلٖ جليڗئبهائئ ٚخصًائلڢ،ئمختصًائب٘ڣڬئثإعاقغ،ئڣئبلغئعٖٕئثم ًٜثئخاصًائم ٚك م

ٙبئئئئة2ة2ئئ-9تة2 ئئڣئطالظئڣطالبغ،ئئئئةةةتمائيقا ئئئئ،%ئئئئةتبلغـئنسبغئثل٘كٙڤ %،ئڣتنڤعـئثلبڇثمٌئئئئة4مائنسبغئثإنافئئفه

ٚثكٜئئ يئتلڊئثم ئيتږئتقٖيمهائ لڊئلتڤفيڇئبيئغئمهيئغئئڣثلجلساػئثل ئٗڣ مٙڤ ئث ڣليا بمائيتناسظئمٸئثحتياجاػئثلطلبغئڣ

ٚنامٌئئ ئب ئڣمنئضمنها: ٚين، ئثآخ ئتمكنهږئمنئثلتڤثصلئڣثانٖماهئمٸ ٙثػئثل ٙثػئڣثمها ئتعليمهږئثلقٖ ي ئ ئثلطلبغ تساعٖ

ئم سي٦  ٚنامٌئت ٚنامٌئثلتقييږئڣثلتشخي٨ئثلعام،ئڣب ٚنامٌئصعڤبغئثلتعلږ،ئب ٚنامٌئئثلتٖخلئثمبكٚئب ٙسغ،ئڣب ائقبلئثمٖ

ٙثػئثلحياعئثليڤميغ،ئئ ٚنامٌئمها ،ئڣب ٚنامٌئثلتكاملئثلح٦  ٙثكي،ئڣب يئثإٕ هيلئثمعٚ ٚنامٌئثلت ٚكيئثلٖقيڄ،ئڣب هيلئثلح ثلت

ٙيظئعلګئئ ٚنامٌئثلتٖ ع،ئڣب ٚث ٙثػئثلق ٚنامٌئتطڤيٚئمها سٚئٗڣڬئثإعاقغ،ئب ٙثػئثاستقاليغ،ئجلساػئنفسيغئ ٚنامٌئثمها ب

ٙثػئثلكتاب ٚنامٌئئمها هيلئثلسمعيئب هيلئثاجتماعي،ئخٖماػئمسانٖع،ئثلت ٚنامٌئثلت ،ئب كإيم هيلئللٖمٌئث ٚنامٌئثلت غ،ئڣب

ٙيظئعلګئثمشاعٚئئ ٚنامٌئثلتٖ ٚثمٌئتقييږئڣتشخي٨ئڣعاهئمتخصصغ،ئب ٚنامٌئتعٖيلئثلسلڤڅئب تنميغئثانتباهئڣثلًڇكيڈئب

بئ مٙڤ ئث ڣليا ٙيغئ نشطغئمنڤعغ،ئڣخٖماػئثستشا  ب

ئ
ٚيعاػ يغ: سنالتڤص - ٜيٜ تش ٚياػ العلم البحن لتع ڗ ڣاأنشطغ اأكاديميغ، ڣالح  بالقانڤڗ  تنظږ البٖاعيغ، ڣ

 .الفن  ڣ اأدبي ڣ  العلم  النتاه عن الناتجغ ڣاماديغ امعنڤيغ امصالح  حمايغ

ئ ب250 ئئمنئئ(ث4)ئنصـئثمإع ئعلګ: ٚڬ ئثلقط ئثلٖستٙڤ ئڣفقًا ئمكفڤلغ، ٚيغئثلٚڬئڣثلبحنئثلعلم ئئتح حڤثڋئثل ٚڣ٭ئڣث للش

ئبئئيحٖٕهائثلقانڤڗت

ٙقږئ)كمائيكفلئئ ب251 ٚثئږئثإلكًڇڣنيغئئئ4تة2(ئلسنغئئ4تثلقانڤڗئ ڗئمكافحغئثلج تڤفيڇئثلحمايغئثلقانڤنيغئثلجنائيغئثلفعالغئئئئبش

حكامئثمتعلقغئئ ئثلقانڤڗئث ئڣيتضمنئ ٚياػب ئيهٖٕئثلحقڤځئڣثلح ًٚثئجسيمًا ئتمثلئخط ٚثئږئثل خا٥ئضٖئثلج ئث ا له

ٚيغبئئ ٚثئږئڣمنها:ئثلتعٖڬئعلګئحقڤځئثملكيغئثلفك ئبعٖٕئمنئثلج

ئڣكفالغئثميڣئ ب252 ٜيٜئثلبحنئثلعلم ئعٖٕئمنئجهاػئثلٖڣلغئبتع ٚيغ،ئحينئيهٖفئعن ئئقسږئئلكيغئثلفك ٙثػئثلبحنئثلعلم مها

لګئئ ٙعئثلتعليږئڣثلتعليږئثلعاليئ ٛث ،بڤ ئئئئنشٚئثقافغئثلبحنئثلعلم ئثمناه يئضڤ ئقطٚئڣ يئمٖثٝٙ ئبمستڤڥئثلبحڤفئ ٙتقا ڣثا

يغئقطٚئ ٚثكٜئثلبحنئثلعلمكمائئبة3ة2ثلڤطنيغ،ئٙڣ سساػئڣم يئقطٚئثلعٖيٖئمنئم ئتكفلئحمايغئثمصالحئئئيڤجٖئ ثل

ڣئثلفن ٕبيئ ڣئث ئ ئ،ئمنئبينها:ئثمعنڤيغئڣثمإيغئثلناتجغئعنئثإنتاهئثلعلم

سسغئقطٚئ- سسغئتضطلٸئ:ئم يئتڤفيڇئثمنصغئڣثلٖعږئثمائئثمجتمٸئڣتنميغئڣثلعلڤمئللًڇبيغئقطٚئم ئحيڤڬئ ٙعئئبٖٙڣ ليئڣثلقٖ

يئٕڣلغئقطٚب ئ تتضمنئه٘هئثمنصغئثلتعليميغئثلعٖيٖئمنئثلجامعاػئئئثلتنظيميغئڣثلتطڤيٚئثمستمٚئلثقافغئثلبحنئثلعلم

https://www.qf.org.qa/home-ar
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غسط٠ئمنئثلعامئ يئشهٚئ سسغئقطٚئ نشئـئم
 
يئٕڣلغئقطٚبئڣ ئ ٚثكٜئثمعنيغئبتطڤيٚئثلبحنئثلعلم ئ995تڣثمعاهٖئڣثم

سس ثبتـئمن٘ئٗلڊئثلحيڗئنفسهائكم ئعبڇئمجمڤعغئثلجامعاػئئڣقٖئ يئتطڤيٚئمنصغئمتميڈعئلٖعږئثلبحنئثلعلم ٙثئٖعئ غئ

ئتتضمن: ٙثػئثلٖڣليغ،ئڣثل ٚثكٜئثلبحنئڣثمبإ ئڣم

ٚعايغئثلبحنئثلعلم • ٚڬئل  بثلصنٖڣځئثلقط

يئقطٚ •  بڣثحغئثلعلڤمئڣثلتكنڤلڤجيائ

 بئمعهٖئقطٚئلبحڤفئثلحڤسبغ •

 بمعهٖئقطٚئلبحڤفئثلطظئثلحيڤڬئ •

ٙعئللطظئڣثلبح • ٚكٜئثلسٖ  بئڤفم

ئبمعهٖئقطٚئلبحڤفئثلبيئغئڣثلطاقغ •

ئئئثلعلمئثلبحنئمكتظئيٖيٚئئ:ئحينئجامعغئقطٚئ- ئتڤفٚئثلبحنئثلعلم ٚثكٜئثلتعليميغئثل ثئمنئثم ًٕ عبڇئئئ،مستڤڥئعاميبعٖ
ئثلجامعغئئ ٜٛ ئڣتع ئثاجتماعيغب ئڣثلعلڤم ئثلحيڤڬ ئڣثلطظ ئثمتقٖمغ ئثلتكنڤلڤجيا ئفيها ئبما ئثلتخصصاػ ئمن ئڣثسٸ طيڀ

ڣڋئثمجتمٸئثمحليئڣثحتياجاتڢب يئثمقامئث ئتخٖمئ ٚثكٜئثلبحثيغئثمنبثقغئعنئئڣئئثسًڇثتيجيغئٕعږئثلبحڤفئڣثل تتضمنئثم
ئجامعغئقطٚ:

ٚكٜ • ئبثمتقٖمغئثمڤثٕئم
ٚكٜئثلعلڤمئثلبيئيغ • ئئئبم
بحافئمعالجغئثلغاٛئ • ٚكٜئ ئبئم
ٚكٜ • ٙثساػئقطٚئم ٙيغئثلسامغئلٖ ٚڣ ئبثم
ئئبمختبڇئثلكنٖڬئلبحڤفئثلحڤسبغئ •
ٚكٜئثلبحڤفئثلحيڤيغئثلطبيغ • ئئئبئم
حيغ •  ئئبمعهٖئثلبحڤفئثاجتماعيغئڣثاقتصإيغئثم

سسغئحمٖئثلطبيغئ- يئتقٖيږئثلخٖماػئثلطبيغئثآمنغئڣثلفع:ئم ٙهائ سسغئمعنيغئئاضافغئلٖڣ ڗئثم ،ئف ٚٿ  يًضائئلغئللم
ب ٚثكٜئثلبحثيغئتتضمن:ئبتطڤيٚئثلبحنئثلعلم ثئمنئثم ًٕ سسغئحمٖئثلطبيغئعٖ ئڣتشملئم

ٚكٜئثلبحڤفئثلطبيغ • ئبئم
ٚحلي • ئئبمعهٖئثلبحڤفئثلتطبيقيغئثم

ٚڬئئ- ئثلقط يئعامئثلنإڬئثلعلم س٠ئ ٙبحيغئت ئئث98ت:ئڣثل٘ڬئت هليغئغيڇئ سسغئعلميغئ ئبتشجيٸئثلتعلږئڣثابتكاٙئئكم عن
يئمجاائ ئيقٖمئثلنإڬئثلٖعږئللمخًڇعيڗئمنئخاڋئتڤفيڇئثلخٖماػئئڣثلبحنئ ئڣعاڣعئعلګئٗلڊ، ػئثلعلڤمئڣثلتكنڤلڤجياب

سساػئثلعاميغب ٚثكاػئمٸئثم يئتطڤيٚئثلش ئڣثلتكاملئمٸئثلٖڣثئٚئثلحكڤميغ،ئڣيساعٖئ
ئٕليلئمساعٖئثمهتميڗئمكتبغئقطٚئثلڤطنيغئقامـئ:ئمكتبغئقطٚئثلڤطنيغئ- نشا ئئئ؛البحنئثلعلمبب ٚبٰئثلعلما يئمحاڣلغئل

ئجميٸئئ ئتغطيغ لګ ئ ئثلٖليل ئيهٖف ئل٘لڊ، ضافغ ئ ئقطٚب ي ئ ئثمتاحغ ئثلعلم ئثلبحن ٕٙ ئڣمڤث ٚثفڄ ئبم ٚيڀ ئڣثلتع ڣثلباحثيڗ
يئجميٸئثمجااػبئ يئقطٚئ ٚثكٜئثلبحڤفئ سساػئڣم ئثم

ئ
ئ

http://www.qu.edu.qa/research
http://www.qu.edu.qa/ar/newsroom/CAM/2016/1
http://www.qu.edu.qa/offices/research/esc/
http://gpc.qu.edu.qa/offices/research/gpc/
http://www.qu.edu.qa/engineering/research/qrsc.php
http://kindi.qu.edu.qa/engineering/kindi/
http://www.qu.edu.qa/offices/research/brc/
http://sesri.qu.edu.qa/
http://www.qnl.qa/find-answers-ar/other-libraries-ar
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 الجٜ الٚابع: التحٖياػ ڣالتڤجهاػ امستقبليغ 

غلــظئت ب253 ٙصــٖئڣتقييــږئثلٖڣڋئبصفغئعامغ،ئڤثجــڢئ طــاٙئ يئڣضــٸئ ٚعئ ٚجــڤعئئتحقيڄتحٖيــاػئكبيــ ٚڣٵئئثلنتائــٌئثم ڬئمش منئ

ٚثكغئڣثلتعاڣڗئبيڗئكافغئجهاػئثلٖڣلغبئ سسيغئتقڤمئعلګئثلش ٚځئم هږئمائيجظئئڣئڣتحٖيٖئثلتحٖياػئڣمڤثجهتهائبط لعلئ

ساســيغئيئٕڣلغئقطٚئمنئئثلنظــامئثمعمــڤڋئبــڢئڢئڗئيتضمــن ثلحكڤميــغئئئكافغئثلجهاػئڗئيثلتنســيڄئبــئهيئعناصــٚئثلنجــاٍئث

ٙعئفاعلــغ ڗئتعمــلئهــ٘هئثمكڤنــاػئبصــڤ يئئڣئئبڣ ئثلحكڤمــيئ ٕث ٜيــإعئفاعليــغئقيــاٝئث ٙثػئل ئعــٖعئمبــإ ٚغــږئمــنئڣجــٕڤ علــىئثل

ٛثڋئمســتڤڥئ نــڢئا ائ سسيئٕڣلــغئقطــٚ،ئ ٚڥئئغئثلثقافغئثم خــ  ئ19بيتفــاڣػئمــنئجهــغئ

ڗئ ب254 ٜيٜئڣحمايغئحقڤځئثإنساڗئڣبصفغئخاصغئف ٚڬئئيعٖئمڤضڤٵئتع ئثلفق ٗئيشكلئثلعمٕڤ ئللٖڣلغئ ئثسًڇثتيجيًا ًٙث خيا

كيٖئعلګئٗلڊئئ ئتنتهجهائثلٖڣلغبئڣقٖئتږئثلت ي(ئثل ڬئڣثاقتصإڬئڣثاجتماعيئڣثلثقا ئثلشاملئ)ثلٖستٙڤ لسياسغئثإصٍا

يغئقطٚئثلڤطنيغئ يئمجااػئثلتئة3ة2يئٙ ٚئيسيغئلحقڤځئثإنساڗئ ئهامغئتم٠ئثلقضايائثل ئثنطڤػئعلګئمحاٙڣ عليږئئڣثل

ئثلٖثئږئمنئثلًڈثمئئ يئثلٖستٙڤ ٕٙئ كيٖئعلګئمائڣ عإعئثلت ڣثلبيئغئڣحقڤځئثلعمالغئثلڤثفٖعئڣتمكيڗئثمٚع،ئٗلڊئفضًائعنئ

ئمنئضمنهائتلڊئثمتعلقغئبحقڤځئثإنساڗبئئ ئثلٖڣلغئباحًڇثمئڣتنفي٘ئتعهٖثتهائثلٖڣليغئكافغئڣثل

ئثتخ٘تهائثلٖڣلغئعلګئئڣئ ب255 ٙثػئثلعٖيٖعئثل ٚغږئمنئثلتطڤ ئئبال يئمجاڋئتنفي٘ئبنٕڤ ئڣثلتڤعڤڬئ س٦  ٚيعيئڣثم ثمستڤڥئثلتش

ئ حكام ئئثميثاځڣ ئثلتعاقٖيغ ئثللجاڗ ئڣتڤصياػ ئماحظاػ ئڣثامتثاڋ ٚڥ خ ئڣتلڊئث ئثلشامل ڬ ٚث٩ئثلٖٙڣ ئثاستع ليغ ڣ

ئ ئعلګ ٙع ٜئثلصإ ئثل ئمنها ئثلٖڣلغ ئتڤثجهها قتغ ئتحٖياػئم ئهنالڊئثمغ ڗ ائ ئ ئللٖڣلغ، ئثلخاصيڗ ٙين ٙثػئثمقٚ ٛيا ئ يإعئئثٚ

كٌڇئمنئئ لګئ ئڣصلـئ خيڇئئةةتثلسكانيغئثلكبيڇعئڣغيڇئثمسبڤقغئڣثل لګئئئع،%ئمنئعٖٕئثلسكاڗئخاڋئثلسنڤثػئث باإضافغئ

ٛمــغ ٙثػئثلا ئثلقــٖ ئڣثلتطڤيٚبئئئئبنــا ٚحلغئثلبنا يئم ٜثڋئ ئائت ٚڬئللتعاملئمٸئثآلياػئثلٖڣليغئلحقڤځئثإنساڗئثل للكإٙئثلبش

نش سيائئڣتستفيٖئثلٖڣلغئمنئ ٚبئ يئمجاڋئحقڤځئثإنساڗئلجنڤبئغ ٙيظئڣثلتڤثيڄئ مږئثمتحٖعئللتٖ ٚكٜئث ٚثمٌئم طغئڣب

يئمايڤئ ٚبيغئبالٖڣحغئڣثل٘ڬئتږئثفتتاحڢئ  يئت٘ليلئبع٬ئه٘هئثلصعڤباػئڣثلتحٖياػبئ9ةة2ڣثمنطقغئثلع

ٚئڣئ ب256 ٚثجعغئثلتش لګئم ٚثميغئ هائثل يعاػئثلڤطنيغ،ئڣتعٖيلهائئتڤثصلئثآلياػئثلڤطنيغئثمعنيغئبقضايائحقڤځئثإنساڗئجهٕڤ

ٜيٜئحمايغئحقڤځئثإنساڗئباإضافغئئ نهائتع لګئتقٖيږئمقًڇحاػئلقڤثنيڗئمنئش ضافغئ بمائيتڤثفڄئمٸئثمڤثثيڄئثلٖڣليغ،ئ

لګئثاتفاقياػئثلٖڣليغبئئ ڗئثانضمامئ ئلګئتقٖيږئثمقًڇحاػئبش

ئللعهٖينئثلٖڣلييڗئلحقڤځئ ب257 ًٚث خ ٚيعاػئئڣنسبغئانضمامئٕڣلغئقطٚئم ئثلتش ٙثسغ ئفقٖئتږئتشكيلئلجنغئلٖ ثإنساڗ،

حكامئڣمڤثٕئثلعهٖئثلٖڣليئثلخا٥ئبالحقڤځئثمٖنيغئڣثلسياسيغئڣثلعهٖئئ ئمٸئ متها يئٕڣلغئقطٚئڣمٖڥئما ئ ثمعمڤڋئبها

يئثجتماعڢئئ ئثلصإٙئ ٙث ٚثٙئمجل٠ئثلٛڤ لڊئبمڤجظئق ثلٖڣليئثلخا٥ئبالحقڤځئثاقتصإيغئڣثاجتماعيغئڣثلثقافيغئٗڣ

ٙئئئ8تة2(ئلسنغئئث2ٙقږئ)ئئثلعإڬ ئڣعضڤيغئعٖٕئئ8تة2ةةتةةت،ئثمنعقٖئبتا ٙث ميڗئثلعامئمجل٠ئثلٛڤ ٚئاسغئسعإعئث ،ئئب

ئقٖئئ ٚيغئثل ٚيعاػئثلقط ئحينئتږئحصٚئثلقڤثنيڗئڣثلتش ئثللجنغئثجتماعاتها ٚػ منئثلجهاػئثمعنيغئبالٖڣلغ،ئڣقٖئباش

ٙثست لڊئمناقشتهائٕڣ ٚثهئئتتعا٩ٙئمٸئمڤثٕئثلعهٖينئثلٖڣلييڗ،ئٗڣ ئحڤلها،ئڣثقًڇثٍئمائت ٙث ئثآ ئثللجنغئإبٖث عضا هائمنئقبلئ

ئجمٸئڣثستكماڋئثلبياناػئمنئثلجهاػئثمختلفغئبالٖڣلغبئ يئطٙڤ ٛثلـئثللجنغئ نها،ئڣمائ  مناسبًائبش
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ئباالًڈثماػئثلٖڣليغئفيمائيتعلڄئبحقڤځئثإنساڗئفقٖئئ ب258 هميغئثإيفا ٚثٙئسعإعئنائظئئئئصٖٙڣثلًڈثمًائڣإيمانًائمنئثلٖڣلغئب ق

ٙقږئ) ٙجيغئ ٛيٚئثلخا ئڣ ٙث ٙعئحقڤځئئئثتة2(ئلسنغئ44ٙئي٠ئمجل٠ئثلٛڤ ٕث ئقسږئلجاڗئمعاهٖثػئحقڤځئثإنساڗئب نشا ب

ئمنئثآلياػئئ ٙع ٛمغئلتنفي٘ئثلتڤصياػئثلصإ عٖثٕئثلخطٰئڣثمقًڇحاػئثلا ٙجيغ،ئڣثل٘ڬئيخت٨ئب ٙعئثلخا ٛث ثإنساڗئبڤ

ئلجنغئڣطنيغئٕثئمغئلتقٖيږئئئڤځئثإنساڗبثلتعاهٖيغئڣغيڇئثلتعاهٖيغئثمعنيغئبحق نشا ئٕڣلغئقطٚئحاليًائمڤضڤٵئ ڣتٖٝٙ

ٙيٚئللجاڗئثلتعاقٖيغئثلٖڣليغئڣثإقليميغئثمعنيغئبحقڤځئثإنساڗئڣتنفي٘ئثلتڤصياػئثمنبثقغئمنها كيًٖثئعلګئئثلتقا لڊئت ،ئٗڣ

ٕٙعئمنئه٘هئث ٙصٖئتنفي٘ئثلتڤصياػئثلڤث ئجهغئحكڤميغئمنا٭ئبهائعمليغئ ئآلياػبئئهميغئڣجٕڤ

ڗئئبيانڢئسابقاًئڣكمائتږئ ب259 ٚثٙئمجل٠ئئتعكڀئٕڣلغئقطٚئف ئعلګئق ً عٖثٕئخطغئعملئڣطنيغئلحقڤځئثإنساڗئبنا حاليًائعلګئ

ٙقږئ) يئثجتماعڢئثلعإڬئ ئثمڤقٚئ ٙث ڣلڤياػئٕڣلغئئم،ئحين4تة2(ئلعامئ9تثلٛڤ ستسهږئخطغئثلعملئثلڤطنيغئبتحٖيٖئ

يئمجاڋئحقڤځئثإنساڗئڣڣئ ٚيڄئئضقطٚئ ٙطغئط ٜيٜئحقڤځئثإنساڗبٸئخا يئمجاڋئحمايغئڣتع ئئئمستقبليغئ

ٚصهائئ ب260 ٛيإعئف يئثمجتمٸ،ئڣ ٙهائ ڣ ٛيإعئتفعيلٕئ يئ كبڇئيتمثلئ ڗئثلتحٖڬئث ائ ٚغږئممائتږئتحقيقڢئبالنسبغئللمٚعئ ڣعلګئثل

يئثلعٖيٖئمنئثمجااػ ٚث٭ئ يئثلنشا٭ئثاقتصإڬئ،يئثانخ ٙكتهائ عږئمشا نهئ،ٕڣ ئمنئش ٚي٠ئثلسياساػئثل ٛيإعئڣتك ائ

ڣلياتهائ ٙثتهائللقيامئبمس عږئقٖ يئعمليغئثلتنميغبئئ؛ٕڣ ساسيًائ ٚيكًائ ٙهائش  باعتبا

ٙ الجائٚ  الحصا

ٚتبـئعليهائئئثتة2يڤنيڤئئ5تتع٩ٚئٕڣلغئقطٚئمن٘ئ ب261 ٚثٕيغئڣحصاٙئجائٚئمنئبع٬ئٕڣڋئثمنطقغ،ئت ٚيغئثنف لتٖثبيڇئقس

ٚيغئثلتنقلئئ يئح ڗئثلحڄئ ٚعئلحقڤځئثإنساڗبئتضمنـئعلګئسبيلئثمثاڋئائثلحصٚئثنتهاكاػئبش ثنتهاكاػئخطيڇعئڣمستم

يئثلتع يئثلعمل،ئڣثلحڄئ حغ،ئڣثلحڄئئڣثإقامغئڣثملكيغئثلخاصغ،ئڣثلحڄئ يئثل ٚيغئثلٚڬئڣثلتعبيڇ،ئڣثلحڄئ يئح ليږ،ئڣثلحڄئ

شٖئتلڊئثانتهاكاػئئ ئتعتبڇئ سٚئڣثل ٚڥئتتعلڄئبالفصلئبيڗئث خ يئثلتنميغئڣثنتهاكاػئثجتماعيغئ ٚيغئثلعقيٖع،ئڣثلحڄئ يئح

ٚئفظاعغبئڣقٖئقامـئثلٖڣلغئبتشكيلئلجنغئللمطالبغئبالتعڤيضاػئعلګئ ٚڣ٩،ئكلجنغئم ٜيغئتستقبلئئثٚئثلحصاٙئثمف ك

ڗئٕڣلغئقطٚئقٖئ ائ ٚغږئمنئٗلڊئ ٚيقغئثمثلګئمعالجغئكلئقضيغبئڣبال ٙثستهائڣتحٖيٖئثلط ٚٙڬئثلحصاٙئلٖ قضايائمتض

ػئثلٖڣلغئئ ٜيٜئحقڤځئثإنساڗئڣضماڗئعٖمئثمساٝئبحقڤځئثمڤثطنيڗئڣثمقيميڗبئڣعليڢ،ئفقٖئلج ٚصـئعلګئحمايغئڣتع ح

لغ ٛثػئثمتعلقغئبحقڤځئثإنساڗ،ئحينئتقٖمـئئئلګئثآلياػئثلٖڣليغئلضماڗئمحاسبغئڣمسا ٕڣڋئثلحصاٙئعنئثلتجاڣ

ئئ ڗئثالًڈثمئبتنفي٘ئثتفاقيغئثلقضا ٚبيغئثمتحٖعئبش ٙثػئثلع مامئمحكمغئثلعٖڋئثلٖڣليغئضٖئٕڣلغئثإما ثلٖڣلغئبٖعڤڥئ

ٙئئ قتغئبتا ئيتعلڄئبالتٖثبيڇئثم ئفيما ٙػئثمحكمغئحكمها صٖ ئڣ ٚڬب شكاڋئثلتمييڈئثلعنص ئ8تة2يڤليڤئئ23علګئجميٸئ

ٚبيغئثمتحٖع،ئباإضافغئئ ٙثػئثلع ئثتخ٘تهائثإما ٚقتهائثلتٖثبيڇئثل ئف ٚييڗئڣثل ئتضږئقط سٚئثل ڣثل٘ڬئن٨ئعلګئلږئشملئث

ٗثئئ ڣئثلحصڤڋئعلګئسجاتهږئثلتعليميغئ ٙثػئ يئثإما ٚينئاستكماڋئتعليمهږئ ث ٚييڗئثمت ٚصغئللطلبغئثلقط ئثلف عطا لګئ

ٙثسته يئثستكماڋئٕ لګئمحاكږئئٙغبڤثئ يئثلڤصڤڋئ ثػئثلتعسفيغئ ٚث ٚينئباإج ث ٚييڗئثمت ٚڥ،ئڣثلسماٍئللقط خ ماكنئ يئ ږئ

مامئئ يغئ ٙثػئڣثلسعٕڤ لګئتقٖيږئثلٖڣلغئلشكڤڥئضٖئكلئمنئثإما ضافغئ ٚڥبئ خ ٜعئثلقضائيغئث جه ٙثػئڣغيڇهائمنئث ثإما

صئ ٚڬ،ئڣتقٖيږئثلٖڣلغئبباغاػئلتسعغئمنئ ئعلګئثلتمييڈئثلعنص حابئثلڤاياػئثلخاصغئبمجل٠ئحقڤځئئلجنغئثلقضا

ٙئئ ٙػئمحكمغئثلعٖڋئثلٖڣليغئبتا صٖ ٚبيغئثمتحٖعئئئ9تة2يڤنيڤئئ4تثإنساڗبئكمائ ٙثػئثلع ٚف٬ئطلظئٕڣلغئثإما حكمًائب

ئثلتمييڈئئ شكاڋ ئ ئكافغ ئعلګ ئثلقضا ئلجنغ مام ئ ئشكڤثها حظ ئب ئقطٚ ئٕڣلغ ئبمطالبغ ئتقض  قتغ ئم ثػ ٚث ئثج باتخاٗ



77 

 

ٙػئثلبعثغئ صٖ ٚڬبئڣقٖئ يئنڤفمبڇئمنئعامئئئئثلعنص ٙتهائلٖڣلغئقطٚئ ٛيا ثلفنيغئمكتظئثمفڤ٩ئثلساميئلحقڤځئثإنساڗئبعٖئ

ئصاحبـئف٩ٚئثلحصاٙئعلګئٕڣلغئقطٚبئئثتة2 ًٚثئتضمنئڣصفًائمڤضڤعيًائڣمنهجيًائانتهاكاػئحقڤځئثإنساڗئثل ٚي ئتق

ڣنا )كڤفيٖ  ( 9ت-جائحغ كٙڤ

ـئ ب262 ٚص علګئثمعاييڇئثلٖڣليغئئح ٚڣفئئٕڣلغئقطٚئعلګئثالًڈثمئب يئظلئثلظ ٜيٜئڣحمايغئحقڤځئثمڤثطنيڗئڣثمقيميڗئ يئتع

ئ)كڤفيٖ ئڣبا حيغئثلعاميغئثمتمثلغئبتفش  ٛمغئثل ٚثهنغئلأ ٙهائئ(ئمنئ23للمإعئ)ئلئثلٖڣلغئڣفقاًئ(،ئحينئتكف ئ9ت-ثل ٕستڤ

ئتت ئ ئنصـئعلګ: حغ،ئڣثل يئثل حغئثلعامغ،ئڣتڤفٚئڣسائلئثلڤقايغئثلحڄئ ئئثلٖڣلغئبال ئبالٖثخلئمنئئعن ڣثلعاهئثلطب

ڣبئغئڣفقًائللقانڤڗتبئكمائتكفلئثل ٚث٩ئڣث م ئلاسًڇثتيجيغئثلڤطنيغئئث لګئتبن حغئباإضافغئ يئثل ٚيعاػئثمحليغئثلحڄئ تش

حغئ ٙئئ22ة2-8تة2لل ٚثٕهائڣثمقيميڗئعلګئ ف يئحمايغئصحغئ ڣلڤياػئثلٖڣلغئ ئتحٖٕئ ڗئٕڣلغئقطٚئقٖئئيضثئڣثل ها،ئكمائ

ڣئضمنًائڣمنئئئڣثمڤثثيڄمنئثاتفاقياػئئصإقـئعلګئعٖٕ ٚثحغئ حغئص يئثل ئنصـئعلګئثلحڄئ ثلٖڣليغئڣثإقليميغئثل

ٙقږئ يئمإتڢئ ٚبيئلحقڤځئثانساڗ،ئڣثل٘ڬئيقٚئ يئٗلڊئثلعملئعلګئئئ(39)ضمنهائثميثاځئثلع حغئبمائ يئثل بحڄئثلجميٸئ

ئبمائيكفلئخف٬ئثلڤفياػئ ئڣعاجيًا ٚث٩ئڣقائيًا م طلئب20مكافحغئث ٛماػئقـڣ ئث ٙع ٚيغئثلعليائإٕث ئئتطبيڄئئثللجنغئثلقط

ئ ئثلهڤثتڀئثل٘كيغثحًڇثٛتئيٖعګجٖيٖ ئعلګ ئت ئثمستجٖ،ئئيهٖفئڣثل٘ڬئ، ڣنا ئكٙڤ ئفيڇٝڣ ئثنتشاٙ ئثحتڤث ي ئ ئثمساعٖع لګ

ٜيٜ ئڣتع ئتحٖيٖ ئمن ٚثٕ ف ئث ئتمكن ئخاصياػ ئثلڤقاثإئئباستخٖثم ثػ ٚث ئئج ئثمستجٖثػئئيغ، خٚ ئ ئع٩ٚ لګ ئ ضافغ

ٙشإثػئثلتڤعڤيغب خغئمحٖثغئمنئثلبڇنامٌئيضمنئئ  ڣثإحصائياػ،ئڣتلقيئثإ نڢئتږئثصٖثٙئن خصڤصيغئثمستخٖمئئعلمًائ

ثنـئمنظمغئثلعفڤئثلٖڣليغئعلګئثستجابغئٕڣلغئقطٚئلٖعڤتهائئ لڊئثستجابغئمائٕعـئبڢئمنظمغئثلعفڤئثلٖڣليغ،ئڣقٖئ ٗڣ

ٜيٜئخصڤصيغئمستخٖميئثلبڇنامٌب  بتع

ٚڥئفڣئ ب263 خ بئلٖڣلغمنئجهغئ يئمجابهغئثنتشاٙئه٘ثئثلڤبا ئفاعلئعلګئثمستڤڥئثلٖڣليئ ئ21قطٚئٕٙڣ

ئحقڤځئثمڤثطنيڗئڣثمقيميڗئبشكلئسلب ب264 ئثلجائحغئعلګ ثيڇ ئت ئعٖم بكافغئئئڣضماڗئتمتعهږئئ،ئڣتح٥ٚئٕڣلغئقطٚئعلګ

ي ٚبيئلحقڤځئثإنساڗئثاتفاقياػئثلٖڣليغئڣثإقليميغئمتضمنغئثلحقڤځئثمنصڤ٥ئعليهائ  بثميثاځئثلع

ئ
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