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 غايات تنفيذ الميثاق 

 (1السؤال رقم )

 2016تتساااااااجل اللجنااااااة عاااااان مخراااااااات الخ ااااااة الوانيااااااة ال اااااااملة لحقااااااوق اإلنسااااااان ل عااااااوام 

 بعد مرور أكثر من نصف الفترة التي تغ يها، وفي اميع محاورها؛  2025 –

 

نقبةةةةة نةةةةة نالخطةةةةةطنال الشةةةةةطنالقةةةةةان طنلوثةةةةة ننا يتةةةةةالنبةةةةة ن  شثةةةةةطن الشةةةةةطن ةةةةة  نال  ةةةةة ن  ةةةةةان

كافةةةةةةةطنالح ةةةةةةةلرنالو  نشةةةةةةةطن الؤسةةةةةةة شطن القةةةةةةةؤاكطننةةةةةةة نال  ستةةةةةةةا نال الشةةةةةةةطن ال ل  ةةةةةةةا ن شةةةةةةةؤن

و  نشةةةةةةةةةةةطن ال ل  ةةةةةةةةةةةا نالن لشةةةةةةةةةةةطن   ةةةةةةةةةةةوا نال  ةةةةةةةةةةة وطننةةةةةةةةةةة نا   نشةةةةةةةةةةةش ن   ةةةةةةةةةةةوا نال

االخ  ةةةةةةةا انتبةةةةةةةؤاناب  ةةةةةةةاأن ةةةةةةةةؤ ناالوطلن  ب شةةةةةةةطنن ستةةةةةةةطنال ل  نةةةةةةةطنال الشةةةةةةةطنلوثةةةةةةة نن

اأن وثةةةةةةة ننااليتةةةةةةةالن   بةةةةةةةؤننةةةةةةةل  ن ةشةةةةةةالنالناالب  ةةةةةةةن.االيتةةةةةةالن ال  ةةةةةةة ن  ةةةةةةة نالل ةةةةةةة  ن  ةةةةةةةا

نتةةةةةة  ؤنفةةةةةة ناالوطلنايط قةةةةةةاننةةةةةة نالنسةةةةةة  وناالوطيةةةةةة ن كافةةةةةةطنال قةةةةةةؤ  ا نال الشةةةةةةطن التشاسةةةةةةا ن

 االسةةةةةة ؤاتشلشا نال   ةةةةةة تن  ةةةةةةان ال ةةةةةة نت ةةةةةةلانن ةةةةةةابش نةثةةةةةة ننااليتةةةةةةالنفثةةةةةةننتةةةةةة نا ةةةةةةناطنخطةةةةةةطن

(انةشةةةةةةةةالنتدةةةةةةةة  ن  ةةةةةةةةناطنالخطةةةةةةةةطن2025-2016 الشةةةةةةةةطنقةةةةةةةةان طنلوثةةةةةةةة ننااليتةةةةةةةةالنل  ةةةةةةةة اأن 

نال الشط:ال ؤاة ن

  ةةةةةناطنخطةةةةةطن الشةةةةةطن ؤئاسةةةةةطنن ةةةةةال ن ا ةةةةةؤنال ةةةةةنتنتقةةةةة ش نلللةةةةةطنن2014نفةةةةة ن ةةةةةاأنتةةةةة  -

    حبنت  ش ا نط لطنوئشسنال اواء. ذلكنقان طنلوث ننااليتالنف ناالوطلن

(نننةةةةةةة ن2025-2016تةةةةةةة ن  ةةةةةةةناطنالخطةةةةةةةطنال الشةةةةةةةطنالقةةةةةةةان طنلوثةةةةةةة ننااليتةةةةةةةالنل  ةةةةةةة اأن  -

انال    ةةةةةطن ذلةةةةةكنل ةةةةةشا طنال تةةةةة طرخةةةةة تنتقةةةةة ش نفؤ ةةةةة ن  ةةةةة نفلةةةةة ننلب ةةةةة ن ةةةةة نال للةةةةةطن

ةشةةةةةالن ثةةةةةن نال للةةةةةطن ةةةةةنرنح تةةةةةا نة او ةةةةةطنتقةةةةةا و طننةةةةة نح شةةةةة نالاشةةةةةا ننةةةةة ننل  ةةةةة ن

نةةةةةةني ن اةةةةةةةلا ن ن ستةةةةةةا نوسةةةةةة شطن  شةةةةةةؤنوسةةةةةة شطان قةةةةةةننحةةةةةةاء نبةةةةةة  نالخطةةةةةةطن  ةةةةةةنن

طواسةةةةةةطنن   ثةةةةةةطنلوالةةةةةةطنةثةةةةةة ننااليتةةةةةةالنفةةةةةة ناالوطلن ن اللةةةةةةطنال وةةةةةةن ا نال ةةةةةة نت اح  ةةةةةةان

ن طنلوثةةةةةة ننااليتةةةةةةالنال وةةةةةةا ونال الشةةةةةةط: نالوثةةةةةة نن قةةةةةةننتدةةةةةة لننالخطةةةةةةطنال الشةةةةةةطنالقةةةةةةا

ال نيشةةةةةةةةطن التشاسةةةةةةةةشطانالوثةةةةةةةة نناالق  ةةةةةةةةاط طن االح  ا شةةةةةةةةطن ال ثافشةةةةةةةةطانةثةةةةةةةة ننال  ةةةةةةةةا ن

الك ةةةةؤن ؤالةةةةطنل ي  ةةةةا (ن  لب ةةةة ن ةةةة نبةةةة  نال وةةةةا ونابةةةةنا نفؤ شةةةةطن ايقةةةةططنةشةةةةالنتةةةة ن

 ا ناطنخططنتل ش  طنل  ا  طن يلااباننونطرن إااونانل .

سةةةةل ا ننةةةة نال ل شةةةة ن  لةةةةاءنن5   ةةةةنننةةةةؤ ونةةةةة ال نن2020ل ةةةةاأنتةةةة نفةةةة نقةةةة ؤنقةةةةبااننةةةة نا -

لوثةةةةة ننا يتةةةةةالنن طن  ةةةةة نا ةةةةةبنة ةةةةة ن ن  ةةةةةناطنتثؤ ةةةةةؤنتثشةةةةةش ناي ةةةةةاذنالخطةةةةةطنال الشةةةةةطنالقةةةةةا

وا ةةةةةةنن القةةةةةةؤاكطننةةةةةة نكةةةةةة ننةةةةةة نن-نةةةةةة نقبةةةةةة ننؤكةةةةةةلنالوشةةةةةةارننن2025ن–ن2016ل  ةةةةةة اأن

 ن ستةةةةةةةطنفؤ ةةةةةةةن نن  بةةةةةةةؤ نفةةةةةةة ن  ةةةةةةةالن ن  ةةةةةةةبنال لتةةةةةةة نال ةةةةةةةاأنالو ةةةةةةة ن نلوثةةةةةةة نن

النفةةةةة نوئاسةةةةةطنالةةةةة اواء(نةشةةةةةالنحةةةةةؤهنتثشةةةةةش نالخطةةةةةطننةةةةة نةشةةةةةالنبش   ةةةةةان  لائ ةةةةةانا يتةةةةة

 نتةةةةة  هنا يلةةةةةةاانالو ةةةةة ن نفةةةةةة نتل شةةةةةة بان ال لةةةةة ا نال انلةةةةةةطنفش ةةةةةةاانفدةةةةة  ن ةةةةةة نتثشةةةةةةش ن

ف الشةةةةةطن ن  ةةةةةبنال لتةةةةة نال ةةةةةاأنالو ةةةةة ن نلوثةةةةة ننا يتةةةةةالن  ةةةةةةنرنةثةةةةة ننا يتةةةةةالنفةةةةة ن

  ةةةةةةن نالو ةةةةةة تننوئاسةةةةةةطنالةةةةةة اواء(نفةةةةةة نال  ا ةةةةةة نا   نةةةةةة ننةةةةةة ن  ةةةةةةوا نال  ةةةةةة وط

 نن.   نال غ  طنالؤاح طن ال   شا نال انطنل وتش ننت  هنالطاءن ا يلاا

(نيقةةةةةااا انتةةةةة نال  انةةةةة نن  ةةةةةان فثةةةةةان224  ةةةةةنن ة ةةةةةاءناللقةةةةةااا نال ؤ شةةةةةطنالبةةةةةال ن ةةةةةنطبان  -

(نيقةةةةةةااا نقةةةةةةنناي  ةةةةةة ن18لاؤبةةةةةةاناللنلشةةةةةةطن لةةةةةةننتةةةةةةاو نن  ةةةةةةناطنال ثؤ ةةةةةةؤان قةةةةةةننتبةةةةةةش ن لن 

(ن27 ةةةةةةةلاتن ااوبةةةةةةةاناللنلةةةةةةة ننتةةةةةةة  ؤا ان بلةةةةةةةا ن نالا ن(نيقةةةةةةةاا179 ااوبةةةةةةةاناللنلةةةةةةة ن  

 يقاانل ن بن ن ااوباناللنل ن  ن.

 ةةةةةالل ؤن لةةةةة ني ةةةةةائ نقشةةةةةالننتةةةةة  هنال ل شةةةةة نل انةةةةة نيقةةةةةااا نالخطةةةةةطن غةةةةة نالل ةةةةةؤن ةةةةة ن -

ن%(ننةةةةةةةةةةةة نيقةةةةةةةةةةةةااا نالخطةةةةةةةةةةةةطنقةةةةةةةةةةةةن21 ااوبةةةةةةةةةةةةاناللنلةةةةةةةةةةةة نت  ةةةةةةةةةةةةؤنالل ةةةةةةةةةةةةائ ن لن 
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ن نال  ةةةةةة ن  ةةةةةةان%(نلةةةةةة ن بةةةةةة36%(ن لةةةةةةؤذنتل شةةةةةة بان ن 43تةةةةةة نتل شةةةةةة بان قةةةةةة  نكانةةةةةة ان ن 

   ن.

ال لاأ/يقةةةةةاا(نن224 ةةةةةالل ؤن لةةةةة ني ةةةةةائ نقشةةةةةالننتةةةةة  هنال وثةةةةة نال ةةةةةاأنللقةةةةةااا نالخطةةةةةطن  -

ن%(ننةةةةةةةةةة نيقةةةةةةةةةةااا نالخطةةةةةةةةةةطنقةةةةةةةةةةن8 فثةةةةةةةةةةانل اةةةةةةةةةةؤناللنلشةةةةةةةةةةطنت  ةةةةةةةةةةؤنالل ةةةةةةةةةةائ ن لن 

%(نلةةةةةةة ن12 ةةةةةةةلاتن ااوبةةةةةةةاناللنلةةةةةةة ننتةةةةةةة  ؤا ن ن نال%(ن80اي  ةةةةةةة ن ااوبةةةةةةةاناللنلةةةةةةة ان ن 

  بن ن ااوباناللنل ن  ن.

تل شةةةةةةةة نال وةةةةةةةة ونال تنل خطةةةةةةةةطن الوثةةةةةةةة ننال نيشةةةةةةةةطن التشاسةةةةةةةةشط(ن  ةةةةةةةةنطباني ةةةةةةةةائ نتثشةةةةةةةةش ن -

%(ن41%(ننةةةةةةةةة ناللقةةةةةةةةةااا نن   ةةةةةةةةة ان  17(نال لاأ/يقةةةةةةةةةاانانت  ةةةةةةةةةؤنالل ةةةةةةةةةائ ن لن 105 

 .%(نل ن بن نتل ش بان  ن42 لؤذنتل ش بان  

ي ةةةةةائ نتثشةةةةةش نتل شةةةةة نال وةةةةة ونال ةةةةةاي نل خطةةةةةطن الوثةةةةة نناالق  ةةةةةاط طن االح  ا شةةةةةطن ال ثافشةةةةةط(ن -

%(ننةةةةةةةةة ناللقةةةةةةةةةااا نن   ةةةةةةةةة ان33(نال لاأ/يقةةةةةةةةةاانانت  ةةةةةةةةةؤنالل ةةةةةةةةةائ ن لن 46  ةةةةةةةةةنطبان 

 %(نل ن بن نتل ش بان  ن.28%(ن لؤذنتل ش باان  39  

ي ةةةةةائ نتثشةةةةةش نتل شةةةةة نال وةةةةة ونال الةةةةةالنل خطةةةةةطن ةثةةةةة ننالفةةةةةؤاطنالك ةةةةةؤن ؤالةةةةةطنل ي  ةةةةةا (ن -

نننن%(ننةةةةةةةة ناللقةةةةةةةةااا نن   ةةةةةةةة ا19(نال ةةةةةةةةلاأ/نيقةةةةةةةةااانت  ةةةةةةةةؤنالل ةةةةةةةةائ ن لن 73  ةةةةةةةةنطبان 

 (نل ن بن نتل ش بان  ن.33%(ن لؤذنتل ش باان  48  ن

ن  ةةةةة ني ةةةةةائ نال ثشةةةةةش انفثةةةةةننقةةةةةنأنال ثؤ ةةةةةؤننل   ةةةةةطننةةةةة نال   ةةةةةشا نال ةةةةة ننةةةةة نقةةةةة ي ان -  لةةةةةاء 

ن اللةةةةةةطناالخةةةةةة  ال ن ال لةةةةةة ا نال ةةةةةة نت ةةةةةةاي ننل ةةةةةةانالخطةةةةةةطان وسةةةةةة نخاواةةةةةةطناؤ ةةةةةةة ن

 لن  نسشؤن   ن ن ا  طنالخططن توتش نال  ا  نن ننخ  فن  وا نال   وط.

ن2025ن–ن2016ؤاح ةةةةةةةطنالخطةةةةةةةطنال الشةةةةةةةطنالقةةةةةةةان طنلوثةةةةةةة ننا يتةةةةةةةالنل  ةةةةةةة اأنت ةةةةةةةننن -

ان ذنت ةةةةةةةةنن2030 ن اءن  ةةةةةةةةاننةةةةةةةة نال  ط بةةةةةةةةا نالن لشةةةةةةةةطن  بةةةةةةةةنا نال ل شةةةةةةةةطنال تةةةةةةةة نانطن

(ننةةةةةةة ناليقةةةةةةةططن2030طواسةةةةةةةطنتثاا ةةةةةةةا ن بةةةةةةةنا نال ل شةةةةةةةطنال تةةةةةةة نانطن خطةةةةةةةطن    ةةةةةةةان 

الان قةةةةةةننتبةةةةةةش ن لنال ؤ شةةةةةةطن البةةةةةةنا نالؤئشتةةةةةةطنل خطةةةةةةطنال الشةةةةةةطنالقةةةةةةان طنلوثةةةةةة ننا يتةةةةةة

يتةةةةةةبطنال ثةةةةةةاا ننةةةةةة نالبةةةةةةنا نالؤئشتةةةةةةطنل خطةةةةةةطنال الشةةةةةةطنالقةةةةةةان طنلوثةةةةةة ننا يتةةةةةةالنتب ةةةةةة ن

%(ن يتةةةةةةةبطنال ثةةةةةةةاا ننةةةةةةة ناللقةةةةةةةااا نال ؤ شةةةةةةةطنل خطةةةةةةةطنال الشةةةةةةةطنالقةةةةةةةان طنلوثةةةةةةة نن76 

%(ننةةةةةة نالبةةةةةةنا ن50%(ن قةةةةةةننتثاا ةةةةةةنننةةةةةة نال وةةةةةة ونال تن لتةةةةةةبطن 26ا يتةةةةةةالنتب ةةةةةة ن 

%(ننةةةةةةةة نالبةةةةةةةةنا ن100ل ةةةةةةةةاي ن ال الةةةةةةةةالن لتةةةةةةةةبطن الؤئشتةةةةةةةةطنل  وةةةةةةةة ونال تن ال وةةةةةةةة ونا

 الؤئشتطنل خططنال الشطنالقان ط.

ت ةةةةةةننطواسةةةةةةطنتثاا ةةةةةةةا نال   ةةةةةةشا نالن لشةةةةةةطنالةةةةةةة اوطرنفةةةةةة نتثؤ ؤاالسةةةةةة  ؤا نالةةةةةةةن وذن -

نةةةةةةةةة ناليقةةةةةةةةةططنال ؤ شةةةةةةةةةطن البةةةةةةةةةنا نالؤئشتةةةةةةةةةطنل خطةةةةةةةةةطنن2018ل ةةةةةةةةةاأننUPRنالقةةةةةةةةةان 

 اليقةةةةةةةططنال ؤ شةةةةةةةطنال الشةةةةةةةطنالقةةةةةةةان طنلوثةةةةةةة ننا يتةةةةةةةالان  نواسةةةةةةةطنالبةةةةةةةنا نالؤئشتةةةةةةةطن

ل خطةةةةةطننةةةةة نت  ةةةةةشا نالن لةةةةةطنالةةةةة اوطرنفةةةةة نتثؤ ةةةةةؤناالسةةةةة  ؤا نالةةةةةن وذنالقةةةةةان نتبةةةةةش ن

%(ن شل ةةةةةان  غةةةةةننيتةةةةةبطنتثةةةةةاا ن88 لنيتةةةةةبطنتثةةةةةاا نت ةةةةةكنالبةةةةةنا ننةةةةة نال   ةةةةةشا ن  غةةةةةنن 

%(ن نةةةةةة نال وةةةةةة ون88البةةةةةةنا نالؤئشتةةةةةةطننةةةةةة نال وةةةةةة ونال تننةةةةةة نال   ةةةةةةشا نالن لشةةةةةةطن 

  %(.100 %(ن ن نال و ونال الالن80ال اي  

تثةةةةةة أن ح ةةةةةةلرنالن لةةةةةةطن  قةةةةةة  ننتةةةةةة  ؤن نتةةةةةة ناأن ال  ةةةةةة ن  ةةةةةة نت  ةةةةةةش ن  لةةةةةةاءنقةةةةةةنوا ن -

الل ةةةةةةةا نالو  نشةةةةةةةطن ت ل ةةةةةةةلنال  اوسةةةةةةةا نال تةةةةةةة لشبطنل ل لانةةةةةةةا نال الشةةةةةةةطن ا ق ش شةةةةةةةطن

 . نل ان ة اأنال ش اننال ؤ  نلوث ننا يتال

ت  ةةةةةش نبةةةةة  نتةةةةة ن يقةةةةةاءننل ةةةةةطنخا ةةةةةطن القةةةةة ا هنال    ثةةةةةطن اي  اكةةةةةا نةثةةةةة ننا يتةةةةةالن ن-

نا حؤاءا ن   نكافطنال  اق نالؤس شط.
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نالحق في المساواة وعدم التمييز

 (         2السؤال رقم )

تتسااااااااجل اللجناااااااة عااااااان اللااااااامانات الممنوحاااااااة للعمالاااااااة غيااااااار األردنياااااااة مااااااان ناااااااواحي األااااااااور 

مااااااع  2020لساااااانة  6وتجديااااااد العقااااااود وا اااااااتق اعات ماااااان األاااااااور بموااااااا  أماااااار الاااااادفا  رقاااااام 

 المزاعم التي تفيد بأن العمال األردنيين فقط من يمكنه التظلم للجهات المعنية؛ 

 

 اإلاراجات التي اتخذتها وزارة العمل

 

 الب  ةةةةةةةا نال ةةةةةةةاطورن   حبةةةةةةة ان سةةةةةةة  ننفةةةةةةة نن2020(نلتةةةةةةةلطن6 لن نةةةةةةةؤنالةةةةةةةنفا نوقةةةةةةة ن نن

الوةةةةةنننةةةةة نتتةةةةةؤ ينال  الةةةةةطنالوطيشةةةةةطن  شةةةةةؤنالوطيشةةةةةطنط لنت ششةةةةةلننةةةةة نسةةةةة ننال  ةةةةة ننلةةةةة ن نا ةةةةةطن

حائوةةةةةطنك و يةةةةةانلدةةةةة الناسةةةةة نانطنفةةةةةؤ نال  ةةةةة ن تةةةةة فشؤنالو ا ةةةةةطنلوثةةةةة ننال  ةةةةةاتاننةةةةة نخةةةةة تن

 لةةةةةة نالوةةةةةنننةةةةةة نتةةةةةة خشؤنطفةةةةة ن حةةةةةة ونال ةةةةةةان ش نفةةةةةة ننة ةةةةةؤنةةةةةةةاال ن ي ةةةةةةاءنالخةةةةةننا ان ا الةةةةةةافط

نالثطا نالخا نف نن  نباانةشالنتد  ن نؤنالنفا ناللصن   ننان   :

ن

  ةةةةةةنون   حبةةةةةة ن نةةةةةةؤنالةةةةةةنفا نن18/3/2020تةةةةةة ن  ةةةةةة لنال  ةةةةةة ن ثةةةةةةاي لنالةةةةةةنفا ن  ةةةةةةاو نننن

 الةةةةةةةة ذنحةةةةةةةةاءنن9/4/2020ال لقةةةةةةةة ونفةةةةةةةة ناللؤ ةةةةةةةةنرنالؤسةةةةةةةة شطن  ةةةةةةةةاو ننن2020(نلتةةةةةةةةلطن6وقةةةةةةةة ن 

ونالتةةةةةة بشطناالق  ةةةةةةاط طن  ةةةةةة نال ةةةةةةان ش ن   ةةةةةةوا نال  ةةةةةة نفةةةةةة نالثطةةةةةةا نالخةةةةةةا انل ث شةةةةةة نا  ةةةةةةا

 ت  ةةةةةةش ناالق  ةةةةةةاطننةةةةةة ناسةةةةةة  اطرن افش ةةةةةة ن  ةةةةةةنناي  ةةةةةةاءناالانةةةةةةطان ةشةةةةةةالن يةةةةةة ننةةةةةةانااتنسةةةةةةاوذن

ال   ةةةةة تن  ةةةةةنون   حبةةةةة ن ةةةةةنرن   ةةةةةا نت دةةةةة  ن ة ةةةةةاأنقاي يشةةةةةطنتةةةةةل  نال  قةةةةةطنال  اقن ةةةةةطن ةةةةةش ن

نال   ن ب ن   نال   ش نال ال :ال  اتن غ نالل ؤن  نحلتشطنال ان ن   وا ن

ن

ن الح ون    ناللو نال ال :نتخ ش نسا ا نال   ن نةشالن -أ

ن:31/3/2020 لغا طنن18/3/2020الح ونخ تنال  ؤرنن نن-1

 تةةةةة و نح شةةةةة نال ةةةةةان ش نفةةةةة نن ستةةةةةا ن نلقةةةةةى نالثطةةةةةا نالخةةةةةا ن  ن  ةةةةةطنح ةةةةةطن خةةةةةؤهنخاالةةةةة طن

ال ثةةةةةؤرن  (ننةةةةة نالبلةةةةةنن   ال (ننةةةةة ن نةةةةةؤننلثةةةةةاي لنال  ةةةةة ن حةةةةة وب نال   ةةةةةاطرنكان ةةةةةطن ذلةةةةةكن   حةةةةةب

نال قاون لش ن    .ن2020(نل اأن6النفا نوق ن 

 حةةةةةة ون قةةةةةة ؤنيشتةةةةةةالن   ةةةةةةاون ةل ةةةةةةؤالن ت ةةةةةة ان   ن    ةةةةةة تن تقةةةةةةؤ  نال تن تقةةةةةةؤ  ن نةةةةةةاننن-2

ن ةةةةةةةاأ(ان ا الةةةةةةةافطن لةةةةةةة ن حةةةةةةة ونكافةةةةةةةطنالقةةةةةةة ؤنفةةةةةةة ن2020ال ةةةةةةةاي ن كةةةةةةةاي لنال تننةةةةةةة ن ةةةةةةةاأن 

(نل ل ةةةةةش نطفةةةةة نالحةةةةة ون تخ ةةةةةش ن6 نةةةةةؤنالةةةةةنفا نوقةةةةة ن  ةةةةةنو ن   ةةةةةا ن   حةةةةةبنفثةةةةةنن(ن2021 

ان كةةةةةة ننخال ةةةةةةطنلة ةةةةةةاأن نةةةةةةؤنالةةةةةةنفا ن الب  ةةةةةةا نال ةةةةةةاطورن   حبةةةةةة نخ ل ةةةةةةانسةةةةةةا ا نال  ةةةةةة 

 ال نط لةةةةةةةةاون النتوةةةةةةةة تنبةةةةةةةة  نن3 قةةةةةةةة ؤن الغؤانةةةةةةةةطنن6ن–ن3 ةةةةةةةةالوبسننةةةةةةةة ننؤت ب ةةةةةةةةان  اقةةةةةةةةبن

(ن8ال  ةةةةة نوقةةةةة ن نال ث  ةةةةةا ننةةةةة نةةةةةة نال انةةةةة ننةةةةة نال طالبةةةةةطن وث قةةةةة نال  الشةةةةةطن فثةةةةةا نلة ةةةةةاأنقةةةةةاي ل

ن ت ن  ت .ن1996لتلطن

ن نان  ن :نن1/1/2022 نانالح ونا  باوا نن نتاو ننن-3

القةةةةة ؤ طنكان ةةةةةطنفةةةةة نمةةةةة ن ةةةةةنأن ةةةةةن ونقائ ةةةةةطن الثطا ةةةةةا /ناليقةةةةةططن تةةةةة و نال ةةةةةان ش ن حةةةةة وب ن

   حةةةةةبنالبلةةةةةنن  ال ةةةةةا (ننةةةةة نالةةةةةب  ننا ق  ةةةةةاط طنالك ةةةةةؤنتدةةةةةؤوا ن  ن شةةةةةؤنال  ةةةةةؤ نل ةةةةةان ال  ةةةةة 

 ال قاون لش ن    .ن31/12/2021ال لق ون  او ننن2020لطن(نلت18وق ن 

(ن الب  ةةةةةا نال ةةةةةاطورن   حبةةةة نقةةةةةنن شلةةةةةننالة ةةةةةاأنال    ثةةةةةطن6 يبةةةةش نبلةةةةةان ةةةةة لن نةةةةةؤنالةةةةنفا نوقةةةةة ن 

 تةةةةةةةا ا نال  ةةةةةةة ن تخ ةةةةةةةش نالحةةةةةةةؤنل  انةةةةةةة نالةةةةةةة  نالدةةةةةةة ا  نال ةةةةةةة نةةةةةةةةنطبان نةةةةةةةؤنالةةةةةةةنفا ن

ن طن    ناللو نال ال : الب  ا نال اطورن   حب نةشالنفؤنن ش نااليقططناالق  اط
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نال ان  لنف نالثطا ا ن/االيقططناالق  اط طناالك ؤنتدؤوا .ن-

فةةةةة ن شةةةةةؤنالثطا ةةةةةا /نااليقةةةةةططناالق  ةةةةةاط طناالك ةةةةةؤنتدةةةةةؤوا ن  ن شةةةةةؤنال  ةةةةةؤ نل ةةةةةانال ةةةةةان  لن -

 . ال   

نةنطنقؤ انل خ ش نالح و:

ن الن ث نالحؤن  ننال خ ش ن  نالوننالطي نل ح و. -

نت  لنيتبنال خ ش نةتبننانب ننونطنف نالب  ا ن الن ل اننخال   ا.ن-

االت ةةةةةةانننةةةةةة نال انةةةةةة ن إواطتةةةةةة نالوةةةةةةؤرنط لن حبةةةةةةاون  ن كةةةةةةؤا نقةةةةةةؤ ططن لن لن  ةةةةةة لنال خ ةةةةةةش ن ن-

ن طاتنال خ ش ن ح ونا طاورنال  شا.

نالثطا ا نال  نالن ل انتخ ش نالح ونفش ا.ن-

 ةةةةةةةاةبنال  ةةةةةةة ن ط لنن افثةةةةةةةطنال انةةةةةةة ن  ن ااورنالثطا ةةةةةةةا /ناليقةةةةةةةططنال ةةةةةةة ن لةةةةةةة انفش ةةةةةةةانلن-

ال  ةةةةةةة نال خ ةةةةةةةش ننةةةةةةة ن حةةةةةةة وب نالقةةةةةةة ؤ طن يتةةةةةةةبنال خ ةةةةةةةش ن الوةةةةةةةنناالطيةةةةةةة نل حةةةةةةةؤن  ةةةةةةةنن

نال خ ش .

نةةةةة نةشةةةةةالنف ةةةةة نال  ةةةةةاتن اي ةةةةةاءنخةةةةةننات  نفةةةةة ن ثةةةةة طنال  ةةةةة ننوةةةةةنطرنال ةةةةةنرن  شةةةةةؤننوةةةةةنطرنن- 

نال نر:

نف  نال ان ن اي اءنخننات .ن-1

ننونطرنال نر.نننناي اءن ث طنال ان ش ن-2

ناي اءن ث طنال ان ش ن شؤننونطرنال نر.ن-3

ن

ن نح شةةةةة نالةةةةةة اتنفةةةةةإلنن اوسةةةةةطن ةةةةةاةبنال  ةةةةة نلوثةةةةة نفةةةةة ن ي ةةةةةاءنخةةةةةننا نال انةةةةة  فةةةةةننننننن

  نف ةةةة  ن ةةةة ن   ةةةة ننثشةةةةنن ةةةة الن   تةةةةفنفةةةة ناسةةةة   اتنةثةةةة ن فةةةة نةةةةةاتنت تةةةةفن ةةةةاةبنال  ةةةة ان

لةةةةةطنالبلةةةةةنن خانتةةةةةا (ننةةةةة نالةةةةةب  نوقةةةةة ن نالن2020(نلتةةةةةلطن7البلةةةةةنن  ايشةةةةةا (ننةةةةة نالةةةةةب  نوقةةةةة ن  حةةةةةاان

ال قةةةةةةةاون لش  ةةةةةةةان  ةةةةةةة  نل  انةةةةةةة ناالوطيةةةةةةة نفثةةةةةةة نال ثةةةةةةةنأن قةةةةةةة  هنلةةةةةةةنهن ااورنن2020(نلتةةةةةةةلطن8 

ال  ةةةة نل  وثةةةة نفش ةةةةاناذانكةةةةالنف ةةةة  نا ناي ةةةةاءنخنناتةةةة نقةةةةننتةةةة ن  ةةةة ورنت تةةةة شطان فةةةة نةةةةةاتن بةةةة  ن

ن شةةةةةااا ن ةةةةةوطنقةةةةة  ا ن   حةةةةةبنا اطتةةةةة نالةةةةة نو لن   ةةةةة ن طفةةةةة ن حةةةةةؤ نال   ةةةةةاطنكانةةةةة ن   افةةةةةطناال

ال  ل ةةةةةةةطنلةةةةةة ن   ثةةةةةةناون خةةةةةةؤن حةةةةةةؤنتثاالةةةةةةا ن ذلةةةةةةكنك ةةةةةة نتوةةةةةةنناائ ةةةةةةطنال ث  ةةةةةةا نال ثةةةةةةؤورنفةةةةةة ن

(نذاتةةةةة ان نةةةةةان خ ةةةةة  نال انةةةةة ن6ال ثةةةةةؤرن  (ننةةةةة نالبلةةةةةنن ةةةةةةاطذن قةةةةةؤ(ننةةةةة ن نةةةةةؤنالةةةةةنفا نوقةةةةة ن 

نال افننتطب ن ة اأنقاي لنال   ن خ   ناي اءنخننات ن  نف   نف   نت ت شا .

ن

 لشةةةةةةطنف الةةةةةةطنل ثةةةةةةن  نالقةةةةةة ا ذنلل شةةةةةة نال ةةةةةةان ش نالوطيشةةةةةةش ن  شةةةةةةؤن قةةةةةةنن يقةةةةةة  ن ااورنال  ةةةةةة نن

الوطيشةةةةةةةةش نط لن ذنت ششةةةةةةةةلن    ةةةةةةةة ن ةةةةةةةةالللسن  نالللتةةةةةةةةشطن وشةةةةةةةةالن تةةةةةةةة طش نال انةةةةةةةة نتثةةةةةةةةن  ن ذن

ننhttps://complaint.hemayeh.joق  هن و ن اةبنال   ان ب ننل طنة ا طن

ن

ن

 ال كاوىإحصائيات 

عااااادد ال اااااكاور وا اتفساااااارت  الفترة

 الواردة

 عدد ال كاور المحولة

ن1198ن1198 2016

ن1419ن2297 2017

ن483ن977 2018

ن524ن1350 2019

https://complaint.hemayeh.jo/
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ن22592ن23815 2020

ن15739ن19572 2021

ن13580ن13996 2022

 

فيمااااااا يتعلااااااق بااااااالحق فااااااي المساااااااواة  املااااااة ت ااااااورات وقااااااد شااااااهدت الساااااانوات الما ااااااية

 وعدم التمييز، وعلى النحو التالي: 

 

 على صعيد الت ريعات:

 

(ننةةةةةة نالنسةةةةةة  ونال ةةةةةة نا ةةةةةةبونن الوطيشةةةةةة لن االوطيشةةةةةةا نانةةةةةةاأن6/1تةةةةةة نت ةةةةةةن  نال ةةةةةةاطرن  -

الثةةةةةةاي لنسةةةةةة اءنالنت ششةةةةةةلن شةةةةةةل  نفةةةةةة نالوثةةةةةة نن ال احبةةةةةةا ن الناخ   ةةةةةة انفةةةةةة نال ةةةةةةؤننا ن

(ننةةةةةةة نالنسةةةةةةة  ون إالةةةةةةةافطنال ثةةةةةةةؤا ن6ت ةةةةةةةن  نال ةةةةةةةاطرن ال غةةةةةةةطنا نالةةةةةةةن   انك ةةةةةةةانتدةةةةةةة  ن

 ال الشط:

(نل  ةةةةةةةبي:ن و ةةةةةةة نالثةةةةةةةاي لنةثةةةةةةة ننالقةةةةةةةخا نذ ذن5/6ت ةةةةةةةن  نيةةةةةةةصنال ثةةةةةةةؤرن  •

ا  اقةةةةةطن   ةةةةةلاننقةةةةةاوك   ن ايةةةةةنناح  نفةةةةة ننلةةةةةاة نالوشةةةةةارنال خ   ةةةةةطانك ةةةةةان و ةةةةة ن

 الن نطن الط  لطن القشخ خطن  ؤ  ناللنءن   ل نا ساءرن االس غ ت.

(ن ال ةةةةة نتةةةةةلصن  ةةةةة :نت  ةةةةة نالن لةةةةةطنت  ةةةةةش نال ةةةةةؤ رن ط   ةةةةةان6/6رن  الةةةةةافطنال ثةةةةةؤن •

ل ثشةةةةةاأن ةةةةةن ونفا ةةةةة نفةةةةة ن لةةةةةاءنال ل  ةةةةة ن  ةةةةةان دةةةةة  نت ةةةةةاف نال ةةةةةؤ ن  ةةةةة ن سةةةةةالن

 ن نال نتن ا ي ا ن ة ا   انن نح ش ن ق اتنال لفن ال  ششل.ن

(ن ال ةةةةة نتةةةةةلصن  ةةةةة :نت  ةةةةة نالن لةةةةةطنالةةةةة  نةةةةةةن طن ن ايات ةةةةةان6/7 الةةةةةافطنال ثةةةةةؤرن  •

ال تةةةةةةاب طنفةةةةةة نالوشةةةةةةارنالتشاسةةةةةةشطن االق  ةةةةةةاط طن االح  ا شةةةةةةطننت  ةةةةةةش نالقةةةةةةبا نفةةةةةة 

 ال ثافشةةةةةةطن تل شةةةةةةطنقةةةةةةنوات  ن ط ةةةةةة ن  ةةةةةةنا ات  ن ا   ةةةةةةاوات  ن ت ل ةةةةةةلنقةةةةةةش نال  االةةةةةةطن

  ال تانين سشاطرنالثاي ل.

 يقةةةةةةةؤن اللؤ ةةةةةةةنرنالؤسةةةةةةة شطن  ةةةةةةةاو ننن2022(نلتةةةةةةةلطن4 ةةةةةةةن ونقةةةةةةةاي لناالي خةةةةةةةا نوقةةةةةةة ن  -

طن ةةةةةةةل نالثةةةةةةةؤاونالدةةةةةةةانلطنلةةةةةةةن ونانل  سةةةةةةةش نقا ةةةةةةةنرنال قةةةةةةةاوكطنفةةةةةةة ن   شةةةةةةة7/4/2022

 ال ؤ رن القبا ن االقخا نذ ذناال اقطنف نالوشارنال انط.

 يقةةةةةةةؤن اللؤ ةةةةةةةنرنالؤسةةةةةةة شطن  ةةةةةةةاو ننن2022(نلتةةةةةةةلطن7 ةةةةةةةن ونقةةةةةةةاي لنالةةةةةةةةلا نوقةةةةةةة ن  -

ان    حةةةةةةبنبةةةةةة انالثةةةةةةاي لنتةةةةةة نيثةةةةةة نسةةةةةةل ناالةةةةةةةلا نالتشاسةةةةةةشطنالةةةةةة نال ش ةةةةةةطن14/4/2022

تن  ةةةةةةن نتلتةةةةةةشننول ةةةةةةطنح لةةةةةةطنال  ةةةةةةكنال تةةةةةة ث طنل ي خةةةةةةا نلدةةةةةة النالوشاط ةةةةةةطن االسةةةةةة ث 

 ل   ح نيو نالو  نا نالبؤل ايشط.

ةشةةةةةةالنا  ةةةةةةؤ نالثةةةةةةاي لنفةةةةةة نن٢٠١٨(نل ةةةةةةاأن38 ةةةةةةن ونقةةةةةةاي لنالةةةةةةؤ بطنالةةةةةةنخ نوقةةةةةة ن  -

 ت ن   ن و نال ؤ رنال  ش طنف نالو  تن   ناال  اءنل   الش .ن

 :٢٠١٧(نل اأن27  ؤانال  ن   نال  نق نبانقاي لنال ث  ا نوق ن  -

جن إ طةةةةةةاءن ال ةةةةةةطنلةةةةةة أنفةةةةةة نالؤ ا ةةةةةةطنالطبشةةةةةةطنل لائ ةةةةةةان سةةةةةة رن/٦٢طرنت ةةةةةةن  نال ةةةةةةا •

  ال .

(ننةةةةةة نالثةةةةةةاي لن ال ةةةةةة نكايةةةةةةننتتةةةةةة ينل لةةةةةةاي ن ةةةةةةا ف  ننةةةةةة ن٣٠٨ لغةةةةةةاءنال ةةةةةةاطرن  •

 ال ثا نف ناللؤائ نالللتشط.
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(ننةةةةةة ن98 لغةةةةةاءنال ةةةةة ونال خ ةةةةةفنفةةةةةة ناللةةةةةؤائ نال اق ةةةةةطن  ةةةةة ن ي ةةةةةة ننةةةةة نال ةةةةةاطرن  •

الن تةةةةةة  شننفا ةةةةةة ناللؤ  ةةةةةةطننةةةةةة ننقةةةةةةاي لنال ث  ةةةةةةا نةشةةةةةةالنت ةةةةةةنن الةةةةةةافطنالةةةةةةلص:

(ننةةةةةة نبةةةةةة  نال ةةةةةةاطرن ذان قةةةةةة ن1ال ةةةةةة ونال خ ةةةةةةفنال ل ةةةةةة  ن  شةةةةةة نفةةةةةة نال ثةةةةةةؤرن 

 ن نب انالثاي ل.ن340ال   ن   ن ي  نخاوجنيطانناة اأنال اطرن

(نةشةةةةةالنتةةةةة نتغ ةةةةةشفنال ث  ةةةةةطن ا الةةةةةافطنل الةةةةة ن ث  ةةةةةطن  ةةةةة ن٣٠٦ت ةةةةةن  نال ةةةةةاطرن  •

اخ قشةةةةةطن  ةةةةة ن حةةةةة نكافةةةةةطن قةةةةة اتنال وةةةةةؤ"ننةةةةة نخةةةةة تن الةةةةةافطن الوؤكةةةةةا ن شةةةةةؤن

نلةةةةةا نل وشةةةةةاءن ةةةةةالث تن  نال  ةةةةة ن  نالوؤكةةةةةطن  نا قةةةةةاورنت ةةةةةؤ وا نا نت  شوةةةةةا ن ةةةةة ذن

  سش طنكاين .

 الةةةةةةةة ذنن٢٠١٧(نلتةةةةةةةةلطن٢٠ ةةةةةةةةن ونقةةةةةةةةاي لنةثةةةةةةةة ننالقةةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةةطنوقةةةةةةةة ن  -

 وثةةةةة نة ا ةةةةةطنلةةةةة  ذنا  اقةةةةةطننةةةةة ن ذنقةةةةة  ننةةةةة ن قةةةةة اتنال  ششةةةةةلان نةةةةة نالةةةةة ل انة ا ةةةةةطن

قةةةةةةةة  ننةةةةةةةة ن قةةةةةةةة اتنال لةةةةةةةةفنال بلةةةةةةةة ن  ةةةةةةةة ناللةةةةةةةة  ننال  شةةةةةةةةا نذ ا نا  اقةةةةةةةةطننةةةةةةةة ن ذ

 نةةةةة ن ةةةةةنأنا خةةةةة تن  ةةةةةان  ط بةةةةة نال  ةةةةة ن  نال مش ةةةةةطنن25ي ةةةةةننال ةةةةةاطرن قةةةةةننناالح  ةةةةةا  .

نةةةةةة ننةةةةةة ب  ن   شةةةةةةطن  نن لشةةةةةةطانت  ةةةةةةلأنالل ةةةةةةا نالو  نشةةةةةةطن  شةةةةةةؤنالو  نشةةةةةةطانال ةةةةةة نالن

(ن ةةةةةةان  ن50(ن الن ل ةةةةةةنن  ةةةةةة ن 25 ثةةةةةة ن ةةةةةةنطنال ةةةةةةان ش ن ال ةةةةةة م ش نفةةةةةة ن ذننل ةةةةةةان ةةةةةة ن 

 ةةةةةةا ان  قةةةةةةغش نقةةةةةةخصن اةةةةةةةنن  ةةةةةة نالقةةةةةة ننةةةةةة نالقةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطنالةةةةةة  ن ن م

(ن ةةةةةةةةان  ن50قةةةةةةةة ا ؤباان  ذانااطن ةةةةةةةةنطنال ةةةةةةةةان ش ن ال ةةةةةةةة م ش نفةةةةةةةة ن ذننل ةةةةةةةةان  ةةةةةةةة ن 

%(ننةةةةةة نقةةةةةة ا ؤبانل قةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطن4 ن م ةةةةةةا نتخ ةةةةةةصنيتةةةةةةبطنت ةةةةةة ن لةةةةةة ن 

  فثا نل انتثؤو ن ااورنال    .

 ةةةةةالح ون ةةةةةش نالللتةةةةةش ن ةةةةة نال  ةةةةة نذذنن طخةةةةةاتنت ؤ ةةةةةفنال  ةةةةة نال ةةةةةؤلن ت ؤ ةةةةةفنال  ششةةةةةل -

الثش ةةةةةطنال  تةةةةةا  طننةةةةة ن الةةةةةافطنيةةةةةصن لةةةةةؤأنال  ششةةةةةلنفةةةةة نالحةةةةة ون   قةةةةة ن ث  ةةةةةطن  ةةةةة ن

  اةبنال   .

(ن الخا ةةةةةةطن ةةةةةةإللاأنا ةةةةةةوا نال  ةةةةةة ن إيقةةةةةةاءنن ةةةةةةالننلاسةةةةةةبنلا ةةةةةةاتن٧٢ت ةةةةةةن  نال ةةةةةةاطرن  -

ال ةةةةةةان ش نالةةةةةة   نالنتل ةةةةةةنن   ةةةةةةاوب ن ةةةةةة نخ ةةةةةةسنسةةةةةةل ا ن  ةةةةةةنأنو ط ةةةةةةان  ةةةةةةنطنال  ةةةةةةاتن

 ا  (.ن١٥ اءن  نطنالا اتن  االك 

 قةةةةةةؤاون حةةةةةةاارنال ةةةةةة رن وشةةةةةةالن وةةةةةة نل  انةةةةةة نالو ةةةةةة تن  ةةةةةة ن حةةةةةةاارن  ةةةةةة رن   ةةةةةةطن  ةةةةةةاأن -

 ننف  طنالحؤ.

 الو  تن   نت ؤ ين   .نن    اءن  لاءنالوطيشا نال  ل حا نن ن حايبن -

 ةةةةةةنو ننل   ةةةةةةطننةةةةةة نال قةةةةةةؤ  ا نال ةةةةةة ننةةةةةة نقةةةةةة ي انتوثشةةةةةة نال تةةةةةةا ارن  ةةةةةةنأنال  ششةةةةةةلن -

ال لةةةةةةا اا نال ةةةةةة نتوةةةةةةندنفةةةةةة نسةةةةةة ننال  ةةةةةة ن  وط نت  ةةةةةةش  نتوةةةةةةننالوةةةةةة نفةةةةةة ن تث شةةةةةة ن

 ال   (.

الةةةةة ذن تةةةةةا ننال ةةةةةؤ رنال ان ةةةةةطن  ةةةةة نال  اايةةةةةطنن2017 ةةةةةن وني ةةةةةاأنال  ةةةةة نال ةةةةةؤلنل ةةةةةاأن -

لتةةةةةةلطنن77نةةةةةةان ةةةةةةش نال  ةةةةةة ن ال تةةةةةة  لشا نالسةةةةةةؤ طان  ةةةةةةن وني ةةةةةةاأنط ونالودةةةةةةايطنوقةةةةةة ن

فةةةةةة ن نةةةةةةاك نال  ةةةةةة (ان تةةةةةة نن ن ةةةةةةا شؤن ي ةةةةةةاذجن يقةةةةةةاءنالودةةةةةةايا نل تةةةةةة ش ن يقةةةةةةائ ان2018

  دةةةةةةان طخةةةةةةاتنال  ةةةةةة نال ةةةةةةؤلنلل ةةةةةةاأنالخننةةةةةةطنال نيشةةةةةةطن تقةةةةةةغش ن ةةةةةةلن ننتتةةةةةة شفنالل ثةةةةةةطن

  الةةةةة نال خ  ةةةةةا نال انةةةةةطنلةةةةة ان الةةةةة ذنتةةةةة نت سشتةةةةة ن   حةةةةةبني ةةةةةاأن ةةةةةلن ننتتةةةةة شفن

لش لةةةةة نفةةةةة نتل شةةةةة نالل ثةةةةةطنال و ةةةةة أن  ةةةةةانل ل حةةةةةطن الا ةةةةةاتنن2015لتةةةةةلطنن48الل ثةةةةةطنوقةةةةة ن

 ت  ونتل ش با.ن كباونالت ن ل ت وثش ان لن

 ال ةةةةةةةؤ رن النةةةةةةة نن1325ال ةةةةةةةلأنالوطلن  ل شةةةةةةة نن ةةةةةةةاطق  ن  ةةةةةةة نقةةةةةةةؤاوننل ةةةةةةةسنالنةةةةةةة ن -

ك ةةةةةان لنالوطلنن. كةةةةةالن ةةةةةاي نط لةةةةةطن ؤ شةةةةةطنت ةةةةةننخط  ةةةةةانال ل ش  ةةةةةطنل ةةةةة انالثةةةةةؤاون( التةةةةة أ

 ا اةةةةةةاونن1325الن لةةةةةةطنال ةشةةةةةةنرنال ةةةةةة نو طةةةةةةننا اةةةةةةاونال ةةةةةةاأنل خطةةةةةةطنال الشةةةةةةطنل ثةةةةةةؤاون
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ن1325 وبةةةةةةةةا ان كةةةةةةةةالناالئةةةةةةةة   نالةةةةةةةة ال نل ثةةةةةةةةؤاونالةةةةةةةة ال نل  افوةةةةةةةةطنال طةةةةةةةةؤ ن ا

ن لةةةةةفننةةةةة نن ستةةةةةا نال ل  ةةةةة نال ةةةةةني ن ا الةةةةةافطنل و  نةةةةةطنالةةةةة وا نال  ةةةةة نفةةةةة نتل شةةةةة ن

الخطةةةةةط.ن تةةةةة ناالي  ةةةةةاءننةةةةة نتل شةةةةة نالخطةةةةةطنال الشةةةةةطنال لةةةةة نل ل شةةةةة نقةةةةةؤاوننل ةةةةةسنالنةةةةة ن

(ن ا الةةةةةةةةةافطنالةةةةةةةةة نالخطةةةةةةةةةطن2022-2018ال  لةةةةةةةةة ن ةةةةةةةةةال ؤ رن النةةةةةةةةة ن التةةةةةةةةة أن 1325

 (.2025ن-2022ل   اأن ن1325ال ايشطنل   ش نقؤاوننال الشط

 

 السيااات:على صعيد 

ن

ل ن ؤ ةةةةةةةطنالنةةةةةةة نال ةةةةةةةاأنن2024-2021 اةةةةةةة نناسةةةةةةة ؤاتشلشطن طنةةةةةةةاجناللةةةةةةة  ناالح  ةةةةةةةا  ن -

 ت دةةةةة  ناالسةةةةة ؤاتشلشطنت ل ةةةةةلن لشةةةةةا نال قا ةةةةةطن الو ا ةةةةةطننةةةةة نال لةةةةةفنالسةةةةةؤذنفةةةةة نخطةةةةةطن

ناالس ؤاتشلشط.نال   انت د  ن   نال باطوا نالؤئشتشطنال اوطرنف 

 اةةةةة نناسةةةةة ؤاتشلشطنال ةةةةةؤ رنفةةةةة نول ةةةةةطنال وةةةةةن الناالق  ةةةةةاطذننةةةةة نقبةةةةة نال للةةةةةطنال ااو ةةةةةطن -

 ال ةةةةةةة ناقةةةةةةة   نننبةةةةةةةاطوا ننةةةةةةة نقةةةةةةة ي ان لنتتةةةةةةة  نن4/12/2022ل   ةةةةةةةش نال ةةةةةةةؤ رن  ةةةةةةةاو نن

 ف نا اطرنال قاوكطناالق  اط طنل  ؤ ر.

 ةةةةةةةةةطنا   ةةةةةةةةةاطنسشاسةةةةةةةةةشطن  ةةةةةةةةةاطرنا طنةةةةةةةةةاجنل قةةةةةةةةةخا نذ ذناال اقةةةةةةةةةطن اسةةةةةةةةة بناتنالؤ ا -

 ال  ستشطن ؤ ا طن سؤ طنطانل .

.ن تثةةةةةةن  نخةةةةةةننا نالو ا ةةةةةةطن2022-2018تةةةةةة ن  ةةةةةةناطناالسةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةطنل بةةةةةةاونالتةةةةةة ن -

  الؤ ا طنل  تلش نال  ننؤاكلنو ا طنال تلش .

 الخططنال قؤ طن  اطرناطناجناالقخا نذ ذناال اقط.ن -

 

 على صعيد المماراات:

 ااورانن12 ال ةةةةةة نتدةةةةةة نفةةةةةة ن دةةةةةة    انتةةةةةة نتقةةةةةة ش نال للةةةةةةطنال ااو ةةةةةةطنل   ةةةةةةش نال ةةةةةةؤ رن -

 ا الةةةةةافطن لةةةةة ن ةةةةةنطننةةةةة نال ش ةةةةةا نال الشةةةةةطنال  لشةةةةةطن قةةةةة  لنال ةةةةةؤ رنت ةةةةةن نالةةةةة ن الةةةةة ن

ن.قدا انال ؤ رن   نس  ن  ل  ا ن   نالو  نط

ال  سةةةةةة نفةةةةةة نالخةةةةةةننا نال قةةةةةة  لطن  ةةةةةة نش ناالن نةةةةةةطن  ةةةةةةن نتوثشةةةةةة ننل ةةةةةةنننةةةةةة نالو ا ةةةةةةطن -

الدةةةةةة الناالح  ةةةةةةا  ن ةةةةةة ةشطننل  ةةةةةةؤ رنال ان ةةةةةةطنةشةةةةةةالننةةةةةةلينالثةةةةةةاي لنال  ةةةةةةنتنل  ستةةةةةةط

%ننةةةةةةة ن ةةةةةةةلن ننتةةةةةةة نش ناالن نةةةةةةةطنلغا ةةةةةةةا ناسةةةةةةة ونادن ةةةةةةةؤان نة ا ةةةةةةةطن٢٥تخ ةةةةةةةشصن

اح  ا شةةةةةةةطننؤتبطةةةةةةةطن  ةةةةةةة نش نالن نةةةةةةةطننةةةةةةة نقةةةةةةة ي انط ةةةةةةة ن تقةةةةةةةغش نال ةةةةةةةؤ رن اسةةةةةةة ثؤاون

  ح طبانف نس ننال   .

 لغةةةةةةةاءن لةةةةةةةلاأنال لقةةةةةةة رن ةةةةةةةنف ناالقةةةةةةة ؤاكا نال  ؤتبةةةةةةةطن ةةةةةةة نتةةةةةةة نش نالقةةةةةةةشخ خطن ال لةةةةةةةلن -

 نال  طةةةةة ن ةةةةة نال  ةةةةة ن ةةةةة نال ةةةةة ن ن  ش ةةةةةان  لةةةةةاءن حةةةةةاارنالن نةةةةةطن ذلةةةةةكن ال فةةةةةارن تةةةةة نش

  ةةةةةةن نال خ شةةةةةةفن  ةةةةةة ن  ةةةةةةوا نال  ةةةةةة ن الوةةةةةةنننةةةةةة ناسةةةةةة غلاءن  ةةةةةةوا نال  ةةةةةة ن ةةةةةة ن

 خننا نال ؤ رنالأ.ن

 اق ؤا نق ؤذ.ن228سل ن توثش نن52وف نس نال ثا ننال ب ؤنلإليادنلش بين -

ح ةةةةةش ن وشةةةةةالن ةةةةة  نال  اقةةةةةنننةةةةة ن ةةةةة تنال لا ةةةةةطنال احبةةةةةطنفةةةةة نت مشةةةةةفنال  ةةةةةاتنال افةةةةةن  ن ال  -

 كةةةةةةةاال ناالسةةةةةةة خناأنالخا ةةةةةةةطن ال ةةةةةةة نتو ةةةةةةةؤأنالثةةةةةةة ايش ن ال ةةةةةةة ائين  ثةةةةةةة طناالسةةةةةةة خناأن

ال الشةةةةةطن  ةةةةةان   افةةةةة ننةةةةة ن ثةةةةةننال  ةةةةة نال  ةةةةةةنن ن ا شةةةةة نةثةةةةة ننااليتةةةةةالنال   ةةةةةؤ ن  ةةةةةان

ط لشةةةةةان  ةةةةةانفةةةةة نذلةةةةةكنال بةةةةةاطلن الوثةةةةة نناالساسةةةةةشطنفةةةةة نال  ةةةةة ن ن ةةةةةا شؤنال  ةةةةة نال ئةةةةة ن

 ذا نال  ط.
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 شةةةةة نال  ةةةةةاتنال افةةةةةن  ن ال ح ةةةةةش نوسةةةةة أن   شةةةةةطناالسةةةةة خناأنا ناالسةةةةة ثناأنل   ةةةةة ن ةةةةةنأنتو -

 وشةةةةةةالنالن  و   ةةةةةةانال انةةةةةة نةتةةةةةةبنات اقشةةةةةةطنال للةةةةةةطناالس قةةةةةةاو طنل قةةةةةةؤ  ن  ةةةةةة ن فدةةةةةة ن

 كةةةةةة لكنقةةةةةةؤ ان مةةةةةةؤ  ناسةةةةةة خناأن اسةةةةةة ثناأنل   ةةةةةةاتننوةةةةةةنطرن قةةةةةة  ن االةةةةةةين نلاسةةةةةةبن

لن ةةةةةةةاةبنال  ةةةةةةة ن   غةةةةةةة   ن    ةةةةةةة نال وثةةةةةةة ننل ةةةةةةةان ف   ةةةةةةةاننةةةةةةة نال ةةةةةةةان ش ان الن  ةةةةةةة 

 نت  ال ن  نت ا  نال ث طن   نال ان ش ن   غ   .

 اقةةةةةةةطنفةةةةةةة نالوشةةةةةةةارنالول شةةةةةةةطن ل و شةةةةةةةلننقةةةةةةةاوكطنال ةةةةةةةؤ رن القةةةةةةةبا ن االقةةةةةةةخا نذ ذنا  -

واطرنال   شةةةةةةةةةطنالتةةةةةةةةةانشطن  قةةةةةةةةة ش نلللةةةةةةةةةطنتوةةةةةةةةةن النال ل  نةةةةةةةةةطن البؤل ايشةةةةةةةةةطن ةةةةةةةةةنو نا 

التشاسةةةةةةشطنالتشاسةةةةةةشطن ذلةةةةةةكنل الةةةةةة ننقةةةةةةؤ  نقةةةةةةاي لنحن ةةةةةةننل ي خةةةةةةا ن قةةةةةةاي لنل ةةةةةةةلا ن

 ح نن اءن  انن نالث ايش ناللن نر.  احؤاءنح  طنن نال  ن   نالنس  و طنن ن

ا   ةةةةةةن نالو  نةةةةةةطننل   ةةةةةةطننةةةةةة نال ةةةةةةنا شؤنلو ا ةةةةةةطناللتةةةةةةاءن ال  شةةةةةةا نخا ةةةةةةطنالك ةةةةةةؤن -

الةةةةةة  ا ن الك ةةةةةةؤنةاحةةةةةةطنل و ا ةةةةةةطانةشةةةةةةالنتةةةةةة نوفةةةةةة ننتةةةةةة  هناالسةةةةةة لا طنلثدةةةةةةا انة ا ةةةةةةطن

ي ةةةةةاأنت ثةةةةة نالب  ةةةةةا نال و سةةةةةبنال  ةةةةةةننناالسةةةةةؤرن لةةةةة نال ل  ةةةةةطن النوحةةةةةطنال لةةةةة ن  ةةةةة 

  ةةةةةةان دةةةةةة  نتةةةةةةنخ نح شةةةةةة ن ةةةةةةةنا نالنةةةةةة نال ةةةةةةاأنالقةةةةةةؤ نل  قةةةةةة نالوةةةةةةندن   افةةةةةةطنن911

 تق ش ت نل وننن ن ق  نال لف.

 

نالحق في الحياة والسالمة البدنية

 (3السؤال رقم )

تستفسااااار اللجناااااة عااااان عااااادد حاااااا ت ادعااااااجات التعاااااذي  أو ااااااوج المعاملاااااة اااااانويا  ماااااع إيلاااااا  

انتهااااي إليااااه، وإلحاااااق نلاااام بنمااااانن ماااان أحكااااام قلااااائية، عاااان الفتاااارة التااااي يغ يهااااا التقرياااار  مااااا

 التجمعي؛

 

 حا ت إدعاجات اوج المعاملة:

 حولي للمحكمة عفو عام غير مدان مدان عدد القلايا السنة

ن13ن11ن188ن36ن248ن2016

ن20ن19ن167ن51ن257ن2017

ن10ن67ن192ن49ن318ن2018

ن15ن45ن290ن90ن440ن2019

ن15ن-ن298ن48ن361ن2020

ن29ن-ن386ن132ن547ن2021

ن20ن-ن179ن51ن250ن2022

ن

حاااااااااا ت إدعااااااااااجات التعاااااااااذي  وتتلااااااااامن )التعاااااااااذي  وانتااااااااازا  اإلقااااااااارار والمعلوماااااااااات 

 واللرب المفلي إلي الموت(

ن

 القرار حولي للمحكمة عدد القلايا السنة

ن

ن2016

ن

ن2

ن

ن

ن2

ت  ةةةةةةطنسةةةةةةل ا ن ةةةةةة نن7الو ةةةةةة ن القةةةةةةغاتنالقةةةةةةاقطنل ةةةةةةنرن

نالدؤ نال  د نل    

سةةةةةةل ا ن ةةةةةة نت  ةةةةةةطنن7الو ةةةةةة ن القةةةةةةغاتنالقةةةةةةاقطنل ةةةةةةنرن
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نالدؤ نال  د نل    

ن

ن

ن2017

ن

ن

ن2

ن

ن

ن2

(نلتةةةةةةةلطن5تةةةةةةة نقةةةةةةة  ل ان ثةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةة نال ةةةةةةةاأنوقةةةةةةة ن 

ن  نت  طناي لا نا قؤاون ال    نا ن2019

  ةةةةةة لن ةةةةةةؤاءرنال قةةةةةة   ن  ةةةةةةش  ن ةةةةةة نت  ةةةةةةطنالدةةةةةةؤ ن

الةةةةةة   ن ةةةةةةال   نال ةةةةةةاأنال  دةةةةةة نل  ةةةةةة  ن قةةةةةة  تن ةةةةةةاق ن

.نتةةةةةةة نقةةةةةةة  ل ان ثةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةة ن2019(نلتةةةةةةةلطن5وقةةةةةةة ن 

ن  نال   نال تلنرن لش  ن2019(نلتلطن5ال اأنوق ن 

ن

ن

ن2018

ن

ن

ن3

ن

ن

ن3

(نلتةةةةةةةلطن5تةةةةةةة نقةةةةةةة  ل ان ثةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةة نال ةةةةةةةاأنوقةةةةةةة ن 

 ةةةةةةةةة نت ةةةةةةةةة ناي ةةةةةةةةةلا نا قةةةةةةةةةؤاون ال    نةةةةةةةةةا نن2019

ن   طاءنن نقطنكاذ ط

(نلتةةةةةةةلطن5وقةةةةةةة ن تةةةةةةة نقةةةةةةة  ل ان ثةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةة نال ةةةةةةةاأن

 ةةةةةةةةة نت ةةةةةةةةة ناي ةةةةةةةةةلا نا قةةةةةةةةةؤاون ال    نةةةةةةةةةا نن2019

ن الدؤ نال  د ن ل نال   

(نلتةةةةةةةلطن5تةةةةةةة نقةةةةةةة  ل ان ثةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةة نال ةةةةةةةاأنوقةةةةةةة ن 

ن  نت  طناي لا نا قؤاون ال    نا ن2019

ن-ن-ن-ن2019

ن-ن-ن-ن2020

ن-ن-ن-ن2021

نةةةةةةاناالةةةةةةنننل ةةةةةة ورن ةةةةةة نت  ةةةةةةطنال  ةةةةةة  بن االقةةةةةة ؤا نن1ن1ن2022

ن ال فارن ا   اءن االق ؤا  ال تببن

ن

 فش ةةةةةان    ةةةةة ن  لابدةةةةةطنال  ةةةةة  بنفثةةةةةنن فةةةةةؤطنال قةةةةةؤ نالنسةةةةة  وذني ةةةةةا ن ةةةةةؤ وا ن و ةةةةةؤن -

ن(نن نقاي لنال ث  ا ناالوطي .ن8اس خناأنال  ان طنالثاسشطن ذلكنف نال اطرنوق ن 

ةةةةةةنطنال قةةةةةؤ نالوطيةةةةة ني ةةةةة  نال ةةةةة اطنال قةةةةةؤ  شطنال ةةةةة نت اقةةةةةبن ا  ةةةةةناأن  ةةةةةان ثةةةةةاو ن -

لتةةةةةةةةةلطنن16(ننةةةةةةةةةاطرنفةةةةةةةةة نقةةةةةةةةةاي لنال ث  ةةةةةةةةةا نالوطيةةةةةةةةة نوقةةةةةةةةة ن17(ننةةةةةةةةةاطراننل ةةةةةةةةةان 28 

(ن3ان  1988(ننةةةةةةةة اطنفةةةةةةةة نقةةةةةةةةاي لنال ث  ةةةةةةةةا نال تةةةةةةةة ؤذنلتةةةةةةةةلطن8 ت ن  تةةةةةةةة ان  1960

 قةةةةةننة ةةةةةؤبانفةةةةة نن1971لتةةةةةلطنن50نةةةةة اطنفةةةةة نقةةةةةاي لنة ا ةةةةةطن سةةةةةؤاون  ةةةةةائ نالن لةةةةةطنوقةةةةة ن

نةةةةة نال ل  ةةةةة ان فةةةةةؤاطن ةشةةةةةات  ن   ةةةةة ننةةةةة نال اللةةةةةؤائ نال ةةةةة نتقةةةةة  نخطةةةةةؤانحتةةةةةش ان  ةةةةة ن

 ل نال فار.  ال  نف نالغالبنت طذن

ح شةةةةة نالثةةةةةؤاوا نال ةةةةةاطورن ةةةةة ننو  ةةةةةطنالقةةةةةؤاطن خ ةةةةة  نقدةةةةةا انال  ةةةةة  بنخاالةةةةة طن -

لؤقا ةةةةةطننو  ةةةةةطنال  ششةةةةةل.ن وةةةةة نل ةةةةة نفةةةةةؤطنال  ةةةةةالنت ةةةةة   ن ةةةةةاطتن كةةةةةا ن ةةةةة نالدةةةةةؤون

لوةةةة ن ةةةة نفةةةة نةالةةةةطنال  ةةةة  بانةشةةةةالنتةةةة نتل ش ةةةة ن فةةةة ن ة ةةةةاأنالوةةةة نفةةةة نالو ةةةة تنالةةةة ذن

 .1976(نلتلطن43   نال     نف نالثاي لنال ني نوق ن 

تةةةةة ناسةةةةة ونادنن  ةةةةةبنالقةةةةة افشطن ةثةةةةة ننا يتةةةةةالنفةةةةة ننن ؤ ةةةةةطنالنةةةةة ننا فةةةةة نبةةةةة انا اةةةةةاو -

ال ةةةةةةاأنكل ةةةةةةطنوقا شةةةةةةطن  ةةةةةةةن ناسةةةةةة ثباتنالقةةةةةة ا هن و ةةةةةةةنن ن ةثةةةةةةطن  ةةةةةةطنتلةةةةةةةا اا ن  ن

ا نخاا ةةةةطن شةةةةةؤنقاي يشةةةةطنقةةةةةننتؤت ةةةةبننةةةةة نقبةةةة نوحةةةةةاتنالنةةةة نال ةةةةةاأن ن اللةةةةطن  ةةةةةطنن اوسةةةة

 حةةةةةةؤاءا ن  نن اوسةةةةةةا نالنت  ةةةةةة ن  ة ةةةةةةاأنالثةةةةةةاي لن   لةةةةةةاطنالةةةةةة ايا نال نالةةةةةةطن ال تةةةةةةاءلطن

 القةةةةةة افشطن ال  كةةةةةةنننةةةةةة ننؤا ةةةةةةارنبةةةةةة  نال بةةةةةةاطلن و ةةةةةةنن  ةةةةةةطناي  اكةةةةةةا نلوثةةةةةة ننا يتةةةةةةالن
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الثاي يشةةةةةةطن ت ل ةةةةةةلنةثةةةةةة ننن ال  ةةةةةة ن  ةةةةةة ننل  ةةةةةةان نواسةةةةةةبطننؤت بش ةةةةةةانةتةةةةةةبنال ةةةةةة ت

 ا يتال.

لثةةةةةاي لنالنةةةةة نال ةةةةةاأنالةةةةة ذني ةةةةة ننط ةةةةةاءنال ةةةةةاأنسةةةةةلنا ن    ةةةةة نال   ةةةةةبن  ةةةةة ةشا نكان ةةةةةطنكا  -

  ةةةةةةة نح ةةةةةةةااناللشا ةةةةةةةطنال انةةةةةةةطن الةةةةةةة ذن    ةةةةةةة ن ةةةةةةة نال ةةةةةةةن  لنال ةةةةةةةان لنفةةةةةةة نال   ةةةةةةةبن

لثةةةةةاي لن  ةةةةة تنال واك ةةةةةا نالللائشةةةةةطن  لنح شةةةةة نال ةةةةةان ش نفشةةةةة نن   اوسةةةةة لن    ةةةةة ن فثةةةةةا ن

 ةةةةةةةة نالنوحةةةةةةةةطنال   شةةةةةةةةطنال لةةةةةةةة نفةةةةةةةة نتخ ةةةةةةةةصنالثةةةةةةةةاي لن الب ةةةةةةةةال و  ل(نةا ةةةةةةةة  لن 

  ن ل ش ن  لفنقاي ي ن قدارن ن ن اأ.

  احبا نال   ب:ن -

اسةةةةة ثباتنالقةةةةة ا ذن الب  ةةةةةا نالةةةةة اوطرننةةةةة نال ةةةةة االش ن  ن  ةةةةةطنح ةةةةةطن خةةةةةؤهن وةةةةة نوحةةةةةاتن -1

ةةةةةةطن وثةةةةةة ننا يتةةةةةةالنال ةةةةةة ن النةةةةةة نال ةةةةةةاأن خ ةةةةةة  ننال لةةةةةةا اا ن ال  اوسةةةةةةا ن  نال اس 

  ل  ن ال وثش نفش ان   ناونالثؤاوا نال لاسبطن ق ي ا.قننت نون

ال لتةةةةةةةش ننةةةةةةة نكافةةةةةةةطنالل ةةةةةةةا نالؤسةةةةةةة شطننل ةةةةةةةان  شةةةةةةةؤنالؤسةةةةةةة شطن خا ةةةةةةةط نال ل  ةةةةةةةا ن -2

الو  نشةةةةةةةطن  شةةةةةةةؤنالؤسةةةةةةة شطن نل  ةةةةةةةا نال ل  ةةةةةةة نال ةةةةةةةني نال  لشةةةةةةةطن القةةةةةةة افشطن ةثةةةةةةة نن

ر.  ا يتالن   ال ن ل نتوثش نالبنا نال ؤح  

احئن  ةةةةةة ن نةةةةةةاك نالولةةةةةةلنال  قةةةةةةنن نؤاكةةةةةةلنا  ةةةةةة  نال   ةةةةةةشننالةةةةةةن وذنال   ةةةةةة ن ال  ةةةةةة -3

 ال  بشةةةةة نل   كةةةةةنننةةةةة نتطبشةةةةة نن ةةةةةا شؤنالقةةةةة افشطنن ةثةةةةة ننا يتةةةةةالن  ةةةةةنأنتلةةةةةا انالثةةةةة ايش ن

  الي  طن ال   ش ا .

ن ا  ةةةةةةةطنال ثةةةةةةةاو ؤنال ةةةةةةةاطورن ةةةةةةة نال ؤكةةةةةةةلنالةةةةةةة ال نلوثةةةةةةة ننا يتةةةةةةةالن الةةةةةةةؤطن  ش ةةةةةةةان -4

نةةةةةةة نقةةةةةةةب   ن   ةةةةةةةناطنن تل  ةةةةةةةنب ن الوثةةةةةةةائ ن ال    نةةةةةةةا ن ا ة ةةةةةةةائشا نال ةةةةةةة نتط ةةةةةةةب

ال ثةةةةةةةاو ؤنال انةةةةةةةطنل ل ةةةةةةةا نال خ  ةةةةةةةطنالتخةةةةةةةاذنالثةةةةةةةؤاوا نال لاسةةةةةةةبطن نةةةةةةةؤافث   ن  لةةةةةةةاءن

 ح الت  نال   شقشطن   ننؤاكلنال  قشفنال  قنن نؤاكلنا    ن ال  بش .

ن ا  ةةةةةطنال ثةةةةةاو ؤنال ةةةةةاطورن ةةةةة نال ل  ةةةةةا نالن لشةةةةةطن ا ق ش شةةةةةطنال  لش ةةةةةطن وثةةةةة ننا يتةةةةةالنن -5

نلةةةةةن  نال   ةةةةةبن  ةةةةة   ن دةةةةة ا نفةةةةة نال للةةةةةطنالنائ ةةةةةطنلوثةةةةة ننن الةةةةةؤطن  ش ةةةةةاننةةةةة نخةةةةة ت

 ا يتالنف ن ااورنالخاوحشط.

ت حةةةةةنن لشةةةةةا ن ن ةةةةةنرنل  ةةةةة نال   ةةةةةبن ب  ةةةةةانال باقةةةةةؤرن ةةةةةال وثش نالللائةةةةة نفةةةةة نةةةةةةاتنت ثةةةةة ننن -

نالقةةةةةةة  هنةتةةةةةةةبنال ةةةةةةة تنالثاي يشةةةةةةةطن لةةةةةةةننانتقةةةةةةة  نحؤنةةةةةةةان  حةةةةةةةبنن ةث ةةةةةةة نحلائشةةةةةةةا ن

طن بةةةةةة ننو  ةةةةةةطنالنةةةةةة نال ةةةةةةاأن لةةةةةةنن  ةالةةةةةةطنالثدةةةةةةشطن لةةةةةة نالل ةةةةةةطنالثدةةةةةةائشطنال خ  ةةةةةة

االي  ةةةةةاءننةةةةةة نال وثشثةةةةةا ن ن بةةةةةة  ننةةةةةان ةةةةةةن  نال قةةةةةة   ن  شةةةةة ن.ن نةةةةةةان لشةةةةةا نال  انةةةةةة ننةةةةةة ن

القةةةةةة ا هنا طاو ةةةةةةطنف ةةةةةة نن  ةةةةةةنطرننل ةةةةةةاناالت ةةةةةةاتن نخاابةةةةةةطنالل ةةةةةةا نال  لشةةةةةةطن   ةةةةةةناون

 ال   شا ن ال ثاو ؤن االق ؤاةا نال انط.ن

 ةةةةةةنرناةةةةةؤنن نل ةةةةةةانةدةةةةةة ونال قةةةةةة   نفش ةةةةةان    ةةةةةة ن  سةةةةةةائ ناسةةةةة ثباتنالقةةةةةة ا هنف  ةةةةةة لن نن -

قخ ةةةةةةشا ن لةةةةةة نال   ةةةةةةبان  ن بةةةةةةؤنال خاابةةةةةةا نالؤسةةةةةة شطن  شةةةةةةؤنالؤسةةةةةة شطان كةةةةةة لكن بةةةةةةؤن

(ان نةةةةةةة نخةةةةةةة تنال لةةةةةةة النالبؤ ةةةةةةةنذن5635766/06 سةةةةةةةائ ناالت ةةةةةةةاتنال خ   ةةةةةةةطن بةةةةةةةاتفن

ا ل  ؤ يةةةةةةةة نل   ةةةةةةةةبنالقةةةةةةةة افشطن ةثةةةةةةةة ننا يتةةةةةةةةال/نن ؤ طنالنةةةةةةةة نال ةةةةةةةةاأن  ةةةةةةةة نقةةةةةةةةب طن

(ن نةةةةةةةةة نخةةةةةةةةة تنالبؤ ةةةةةةةةةننshakawi.office@psd.gov.joاالي ؤيةةةةةةةةةننتوةةةةةةةةةنن لةةةةةةةةة الن 

االل  ؤ يةةةةةة ن نل ةةةةةةطن خةةةةةةنن   (انةشةةةةةةالن ةةةةةة  ناسةةةةةة  أنالقةةةةةة  هن ال وثةةةةةة ننل ةةةةةةان ن ا    ةةةةةةان

 قةةةةة  نفا ةةةةة ن فةةةةة وذن قةةةةةان ن نوا ةةةةةنن  ةةةةة ال ن لةةةةة ني شلةةةةةطن اطلةةةةةطنك ةةةةةان  حةةةةةنن ةةةةةلاط  ن

فةةةةةطننؤاكةةةةةلنا  ةةةةة  ن ال  بشةةةةة نالسةةةةة ثباتنالقةةةةة ا هنل قةةةةة ا هنت بةةةةة نل ةةةةة انال   ةةةةةبنفةةةةة نكا

 ن نكافطنيلالءنب  نال ؤاكلن ال وثش نفش ا.

  ب نالن وا نال    ثطن وث ننا يتال:ننن -

mailto:shakawi.office@psd.gov.jo
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نةث ننا يتالن الوؤ ا نال انط. •

 ال ايا نال  قشفن ا ة لاا. •

 حؤ  طنال    بن ال  ان طنالإل يتايشطن  نال  شلط. •

 ةث نن  احبا نال ح ش . •

 س   نال  م ش نال    ش ن إي اذنالثاي ل.نن يطن •

  لشا نت ل لن لاءن ثافطنالللابطن سشاطرنالثاي ل. •

 ةث ننالط  ن قداءنالةناد. •

تةةةةةةة ناسةةةةةةة ونادن قتةةةةةةةاأنالقةةةةةةة افشطن ةثةةةةةةة ننا يتةةةةةةةالنفةةةةةةة ننةةةةةةةن ؤ ا نالقةةةةةةةؤاطن نؤاكةةةةةةةلن -

ا  ةةةةةةةةةة  ن ال  بشةةةةةةةةةة ن  طاورنالبوةةةةةةةةةةالنالللةةةةةةةةةةائ ن النةةةةةةةةةة نال قةةةةةةةةةةائ ن  طاورنن افوةةةةةةةةةةطن

اورنتةةةةةةةةةةؤخشصنالتةةةةةةةةةة اقش ن ال ؤكبةةةةةةةةةةا ن نن ؤ ةةةةةةةةةةطنقةةةةةةةةةة  لنال ح ةةةةةةةةةةش نال خةةةةةةةةةةنوا ن  ط

التةةةةة و ش ن ذلةةةةةكنفةةةةة ن اةةةةةاون ب  ةةةةةاأن ةةةةةةؤ ننن ؤ ةةةةةطنالنةةةةة نال ةةةةةاأنالةةةةةنائ ن ال   ا ةةةةة ن

ل ؤسةةةةةةةشنننبةةةةةةةن نالقةةةةةةة افشطن ال  ةةةةةةةاءرن  ة ةةةةةةةؤاأنةثةةةةةةة نن ةؤ ةةةةةةةا نا يتةةةةةةةالننةةةةةةة نخةةةةةةة تن

 سةةةةةةشاطتطنناوسةةةةةةائ انلثةةةةةةش نالللابةةةةةةطن ال نالةةةةةةطن ال تةةةةةةا ارن ي ةةةةةة نال تةةةةةةاءلطن  ة ةةةةةةؤاأنالثةةةةةةاي ل

ال ةةةة نت ةةةةنننةةةة نالةةةة  نا ل  اتةةةة ن تةةةة نت شةةةةش نقدةةةةارن نةةةةن ش ن ةةةةانش نكؤلسةةةةاءنل قتةةةةاأن تةةةة ن

 ت  ش   ن ال  اأن ال احبا نال الشط:

ال وثشةةةةةة نفةةةةةةة نتلةةةةةةا اا ننؤتبةةةةةةةا نالنةةةةةةة نال ةةةةةةاأن  لةةةةةةةاءنت ط ةةةةةةطنال احةةةةةةةبن سةةةةةةة ءن •

 ال  ان طن ال وثش نف نالثدا انال ؤت بطنن نقب   .

 ال  ان  نال ثننطنن نقب نال  االش .الق ا هنال    ثطن   خشؤن يلاان •

ال   ةةةةةةشنن  ةةةةةة نالل ةةةةةةاوا نال  حةةةةةة طرنفةةةةةة ننةةةةةةن ؤ ا نالقةةةةةةؤاطن ال ؤاكةةةةةةلنالنلشةةةةةةطن •

 نؤاقبةةةةةطنال  ةةةةة نفةةةةة ننؤاكةةةةةلنا  ةةةةة  ن ال  بشةةةةة ننةةةةة نةشةةةةةالنال  انةةةةة ننةةةةة ناللةةةةةلالءن

 ل  ق  ن   ن  طنتلا اا .

 

2022انجازات مكت  ال فافية وحقوق اإلنسان خالل العام   

 االيلااا  الؤق 
 لغا طنن1/1ن ن

31/12/2022  

 106 الق ا ذنال تل ط  .1

2.  
خننا نالبؤ ننا ل  ؤ ي ن

  نل طن خنن   (
1784 

3.  
ح ال نت  شقشطن   ننؤاكلن

 ا    
100 

4.  
ح ال نت  شقشطن   ن ناك ن

 ال  قشف
38 

5.  
نواالؤا نت ثش شطنف نال  ابنن

  ال ؤاكلنال نو بشط
111 
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2022حقوق اإلنسان خالل العام انجازات مركز تدري    

 

2022 

 الن وا 
 و"ن

 ال   

 نطن

 ال قاوكش 

30 4 453 

 

 مكافحة الرق وا تجار باألشخاص 

 (:4السؤال رقم )

، ت لااااااا  اللجناااااااة 2021لسااااااانة  10والقاااااااانون رقااااااام  2009لسااااااانة  9باإلشاااااااارة للقاااااااانون رقااااااام 

 معلومات عن:

نلاااااام عاااااادد القلاااااااة القلاااااااج المتخصااااااج بقلااااااايا اإلتجااااااار بالب اااااار بمااااااا فااااااي  •

 والمحاكم؛

 هل يتوافر برنامج للمتابعة وإعادة إدمان  حايا ا تجار بالب ر؛ •

عااااادد الجااااارائم التاااااي تااااام حصااااارها ب اااااأن اإلتجاااااار بالب ااااار، وم لاااااة هاااااذ  الااااادعوى  •

 خالل الفترة التي يغ يها التقرير التجميعي؛ 

 

 :القلاج المتخصج بقلايا ا تجار بالب ربفيما يتعلق 

 

(ننةةةةةة نالتةةةةةةاطرننالثدةةةةةةارننال  خ  ةةةةةةش ن ال ةةةةةةن ش ن75قةةةةةةاأنال ل ةةةةةةسنالثدةةةةةةائ ن  تةةةةةة شطن ن

ال ةةةةةةةانش نال  خ  ةةةةةةةش ن ةةةةةةةالل ؤنفةةةةةةة نحةةةةةةةؤائ ناالتلةةةةةةةاون البقةةةةةةةؤنالةةةةةةة  نالغةةةةةةةؤ نال  خ  ةةةةةةةطن

(ن126 ال لقةةةةة رنلةةةةةنهننوةةةةةاك نال    ةةةةةطانك ةةةةةان ت ثةةةةة نننةةةةةان ل ةةةةةنن ةةةةة ن  ةةةةةالل ؤنفةةةةة نبةةةةة  ناللؤ  ةةةةةطن

 شةةةةةطنن   ثةةةةةطن   ل ةةةةةلنالثةةةةةنوا ن  ةةةةة نكقةةةةةفنتةةةةةنو با ني ن2022قةةةةةا ن نةةةةةن  ن ةةةةةاأنخةةةةة تنال ةةةةةاأن

نحؤ  طناالتلاون البقؤن ال النح طرنالة اأنال اطورنفش ا.

ن

ن2021ك ةةةةةانتدةةةةة لننت ةةةةةن   نقةةةةةاي لننلةةةةة ناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤن النسةةةةةش انال ةةةةة نت ةةةةةنن ةةةةةاأن

ت ةةةةةن   نن ةةةةةلارنلل ةةةةة طنال  ةثةةةةةطن ةةةةة نحةةةةةؤائ ناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤنن نةةةةة ن  ةةةةةؤانت ةةةةةكنال  ةةةةةن   ن

لثةةةةةاي لنبةةةةة نت سةةةةةش نيطةةةةةاننال لةةةةةؤ  نل قةةةةة  نال تةةةةة تنال ةةةةةل  نك ةةةةة ورنال ةةةةة ناةةةةةؤ  ن  ةةةةة ننةةةةة اطنا

نةةةةة ن ةةةةة وناالسةةةةة غ تنفةةةةة نحؤ  ةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤانةشةةةةةالنت ةةةةةنناالةةةةةاف  انفةةةةة نال ثةةةةةؤرن  (ننةةةةة ن

(نال    ثةةةةةةطن8(ننةةةةةة نالثةةةةةةاي لنال  ةةةةةةنت.نك ةةةةةةانت ةةةةةةنن الةةةةةةافطنال  ةةةةةةن  نفةةةةةة نال ةةةةةةاطرنوقةةةةةة ن 3ال ةةةةةةاطرن 

ل  ق ةةةةةطن  غؤانةةةةةطنالنتثةةةةة ن ةةةةة ن   ةةةةةطن  غ ةةةةةشفنال ث  ةةةةةا ن ال ةةةةة نتةةةةةلصن  ةةةةة ن   اقةةةةةبن القةةةةةغاتنا

 ال نط لةةةةةةاون النتل ةةةةةةنن  ةةةةةة ن قةةةةةةؤرن ال نط لةةةةةةاونكةةةةةة ننةةةةةة ن ةةةةةةا نقخ ةةةةةةا ن  ن ؤالةةةةةة نل بشةةةةةة ن  ن

اقةةةةةةةة ؤا ن  ن  ةةةةةةةةنن ةةةةةةةة لكن  ناوت ةةةةةةةةبن ةةةةةةةةةنهنحةةةةةةةةؤائ ناالتلةةةةةةةةاون البقةةةةةةةةؤنال ل ةةةةةةةة  ن  ش ةةةةةةةةان

(نال ةةةةةة ن  حبةةةةةةنن  ةةةةةة نالل ةةةةةةا ن12 الثةةةةةةاي ل ان ا الةةةةةةافطن لةةةةةة نت ةةةةةةن   نن  ةةةةةة ننال ةةةةةةاطرنوقةةةةةة ن 

ة ا ةةةةةةطنال للةةةةةة ن  شةةةةةة ن سةةةةةة ن  نالل تةةةةةةشطن اللتةةةةةةن طن ال  ل  ةةةةةةطان ت  ةةةةةة ن  ةةةةةة نت ش ةةةةةةطنال خ  ةةةةةةطن

ال ةةةةةةةةؤ  نال لاسةةةةةةةةبطنل تةةةةةةةةا نت ن و ا  ةةةةةةةة ن ةةةةةةةةوشا ن ي تةةةةةةةةشا ن ت  ش شةةةةةةةةا ن اح  ا شةةةةةةةةا ان تةةةةةةةة فشؤن

ال  ةةةةة   نال ةةةةةاطتنلةةةةة نللبةةةةةؤنالدةةةةةؤونال ةةةةةاطذن ال  لةةةةة ذن فثةةةةةا نلة ةةةةةاأنالثةةةةةاي ل.ن الةةةةةلصن  ةةةةة ن

 انةةةةةا ن لةةةةةننا طالءن قةةةةة اطت ان ذلةةةةةكنن18قةةةةةابننالةةةةة ذنلةةةةة ن ب ةةةةة ناسةةةةة خناأنال ثلشةةةةةطنالون  ةةةةةطنلو ا ةةةةةطنال
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(نكةةةةةة لن لنال  دةةةةةةؤو  نالن  ثةةةةةةنن لن قةةةةةة  هن  نن   نةةةةةةا ن االةةةةةةوطنخ فةةةةةةا ن13فةةةةةة نال ةةةةةةاطرنوقةةةةةة ن 

  ةةةةةةة ن ي تةةةةةةة  ان الةةةةةةةلصن  ةةةةةةة ن يقةةةةةةةاءن ةةةةةةةلن ننخةةةةةةةا نل تةةةةةةةا نرنالةةةةةةةوا اناالتلةةةةةةةاون البقةةةةةةةؤن

ن ت   د  ن  نالالؤاونال  نت و ن   .

 

 فةةةةةةةةةة ننو وبةةةةةةةةةةانن2026-ن2022ل نالةةةةةةةةةةطنل  ةةةةةةةةةة اأن تدةةةةةةةةةة لنناسةةةةةةةةةة ؤاتشلشطنقطةةةةةةةةةةا نا

ال    ةةةةة ن  طةةةةة  ؤن   شةةةةةا نال ثاالةةةةة نالخا ةةةةةطن ال نالةةةةةطنالللائشةةةةةطنبةةةةةنفا ناسةةةةة ؤاتشلشا نن   ثةةةةةا ن ؤفةةةةة ن

ك ةةةةةةاءرن ف الشةةةةةةطن طاورنالةةةةةةن  هنالللائشةةةةةةطننةةةةةة نخةةةةةة تنت  شةةةةةة ننبةةةةةةن نتخ ةةةةةةصنالثدةةةةةةارن ت سةةةةةةش ن

تلةةةةةاون البقةةةةةؤننةةةةة نخةةةةة تنيطاقةةةةة نفةةةةة ناللةةةةةؤائ نال تةةةةة لنرن نةةةةة نالةةةةة ل اناللةةةةةؤائ نا ل  ؤ يشةةةةةطن اال

ت بشةةةةةةةة ن تةةةةةةةةنو بنبش ةةةةةةةةا نال ثاالةةةةةةةة ن   دةةةةةةةةاءناللشا ةةةةةةةةطنال انةةةةةةةةطن ال ةةةةةةةة اطونا طاو ةةةةةةةةطنن فةةةةةةةة ن

ناالة شاحا نال نو بشطن.

 

  ال  ةةةةةةةا لننةةةةةةة ن  ةةةةةةة نالقةةةةةةةؤكاءنن2022ك ةةةةةةةانقةةةةةةةاأنال ل ةةةةةةةسنالثدةةةةةةةائ نخةةةةةةة تنال ةةةةةةةاأن

  الةةةةة نطلشةةةةة ناوقةةةةةاطذننن   ةةةةة ن لؤ  ةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤنن  ةةةةةن نت ل ةةةةةلنالثةةةةةنوا ن  ةةةةة نكقةةةةةفن

حؤ  ةةةةةةةطناالتلةةةةةةةاون البقةةةةةةةؤنتلةةةةةةةا تن وكةةةةةةةالناللؤ  ةةةةةةةطنالثاي يشةةةةةةةطن ال اط ةةةةةةةطن ال  ل  ةةةةةةةطن ال ث  ةةةةةةةا ن

ال ثةةةةةةةؤورن الثةةةةةةةاي لن ط وناللشا ةةةةةةةطنال انةةةةةةةطن الثدةةةةةةةاءنفةةةةةةة نة ا ةةةةةةةطنالدةةةةةةةوا ان ال للةةةةةةة ن  ةةةةةةةش  ن

ن  ؤ ننل   طنن نالواال نالنواسشط.

ن

ونال ل ةةةةةةةةةسنالثدةةةةةةةةةائ نتقةةةةةةةةة ش نلللةةةةةةةةةطنل  ا  ةةةةةةةةةطنح شةةةةةةةةة ننن31/10/2022   ةةةةةةةةةاو نن قةةةةةةةةةؤ 

فةةةةة نن افوةةةةةطنحؤ  ةةةةةطناالتلةةةةةاونن البقةةةةةؤنن  ةةةةةن ن الةةةةة نخطةةةةةطن  ةةةةة ننذا نال ةةةةة طن ةةةةةن و ل تةةةةةائ نا

ل  ل ةةةةةسنت دةةةةة  ننوةةةةةا ونوئشتةةةةةطنةةةةةة تن لشةةةةةطنت  شةةةةة نال  ةثةةةةةطنفةةةةة نحةةةةةؤائ ناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤننةةةةة ن

خةةةةةة تنا ةةةةةةاطرن ةةةةةةؤان نال ةةةةةةنو بنال تةةةةةة  ؤان ت ل ةةةةةةلن حةةةةةةؤاءا نال وثشةةةةةة ن ال  سةةةةةة نفشةةةةةة نلل ةةةةةة ن

االوتثةةةةةةةاءن لةةةةةةة طرنالة ةةةةةةةاأنالثدةةةةةةةائشطنال ةةةةةةةاطورنفش ةةةةةةةاانالثةةةةةةةنونالكبةةةةةةةؤننةةةةةةة نالطلةةةةةةةطن البشلةةةةةةةا ن 

 ت  شةةةةة نط ونالثدةةةةةاءنفةةةةة نال  ةةةةةؤ ن  ةةةةة نالةةةةةوا انحؤ  ةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤان ت ل ةةةةةلن حةةةةةؤاءا ن

ة ا ةةةةةةةطنالدةةةةةةةوا ان  لةةةةةةةاءنال وثشةةةةةةة ن ال واك ةةةةةةةطان ال  سةةةةةةة ن االسةةةةةةة  ايطن ةةةةةةة ط ا نال  ةةةةةةةا لنالةةةةةةةن ل ن

ال تةةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةةطن الثدةةةةةةةائشطننال     ةةةةةةةطن االت اقشةةةةةةةا نالن لشةةةةةةةطن ا ق ش شةةةةةةةطن ال لائشةةةةةةةطن خ ةةةةةةة  

ن تت ش نال لؤنش .نن

ن

ان ةةةةةة  نتثةةةةةةن  نال قةةةةةة ورن ال تةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةطنةشةةةةةةالن ثةةةةةة أنبباااااارامج المتابعااااااةفش ةةةةةةان    ةةةةةة ن

الةةةةةةا  ناالوتبةةةةةةاانال ةةةةةةا  نلةةةةةةناونا  ةةةةةة اءن  ةةةةةة فشؤنال قةةةةةة ورن ال تةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةطنال انةةةةةةطن ذلةةةةةةكن

  ةةةةةةا نال ل  ةةةةةة نال ةةةةةةني ن الل ةةةةةةا ن ال لتةةةةةةش ننةةةةةة نالةةةةةةا  ناالوتبةةةةةةاانفةةةةةة نيثا ةةةةةةطنال وةةةةةةانش ن  ننل

ذا نال  قةةةةةةطان ن ثةةةةةة أنكةةةةةة لكن  ةةةةةة فشؤنال تةةةةةةا نرنالطبشةةةةةةطن ال لتةةةةةةش ننةةةةةة نالةةةةةةا  ناالوتبةةةةةةاانفةةةةةة ن

 ااورنال ةةةةةةةةوطن  ننل  ةةةةةةةةا نال ل  ةةةةةةةة نال ةةةةةةةةني ن  نال   ةةةةةةةةا يش ننةةةةةةةة نال ل  ةةةةةةةة ن الل ةةةةةةةةا نذا ن

ن  لنفةةةة نال  قةةةةط.نك ةةةةان ةةةة  ن  دةةةةا نتثةةةةن  نال تةةةةا نرنالل تةةةةشطن الةةةةن  ناالح  ةةةةا  ن وشةةةةالن ثةةةة أنال ةةةةا

طاونا  ةةةةةة اءن  ةةةةةة فشؤنال تةةةةةةا نرنالل تةةةةةةشطن الةةةةةةن  ناالح  ةةةةةةا  ننةةةةةة نخةةةةةة تنال لتةةةةةةش ننةةةةةة نالةةةةةةا  ن

االوتبةةةةةةةةاانفةةةةةةةة ن ااورنال ةةةةةةةةوطن  ننل  ةةةةةةةةا نال ل  ةةةةةةةة نال ةةةةةةةةني ن  نال   ةةةةةةةةا يش ننةةةةةةةة نال ل  ةةةةةةةة ن

ن. الل ا نذا نال  قط

ن

 ةةةةةةؤان نن   ةةةةةةاطرنا طنةةةةةةاجانفشةةةةةة  نتةةةةةة فشؤ بةةةةةةؤان نال  بشةةةةةة ن ال ةةةةةةنو بن نةةةةةةانفش ةةةةةةان    ةةةةةة ن

 بشةةةةةةة ن ال ةةةةةةةنو بن لن ن ةةةةةةة ننةةةةةةة نخةةةةةةة تنطاونا  ةةةةةةة اءن ال لتةةةةةةةش ننةةةةةةة نالةةةةةةةا  ناالوتبةةةةةةةاانفةةةةةةة نال 
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ال  ستةةةةةةطنال انةةةةةةطنل  ةةةةةةنو بنال  لةةةةةة ان  ننل  ةةةةةةا نال ل  ةةةةةة نال ةةةةةةني ن  نال   ةةةةةةا يش ننةةةةةة نال ل  ةةةةةة ن

ن الل ا نذا نال  قط.

ن

ن2016قانةةةةةننال للةةةةةطنال لشةةةةةطنل  افوةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤن  الةةةةة ن لشةةةةةطن ةالةةةةةطن الشةةةةةطنل ةةةةةاأن

هنت ةةةةةن   انبةةةةة انال ةةةةةاأانةشةةةةةالنتةةةةة نتون ةةةةةننط ون  دةةةةةاءنال للةةةةةطنال الشةةةةةطنل   انةةةةة ننةةةةة ن ال ةةةةة نحةةةةةؤ

ةةةةةةاال ناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤن تون ةةةةةنن حةةةةةؤاءا نال  ةةةةة نل ةةةةة ان ال قةةةةةاو ننةةةةة نح شةةةةة نالل ةةةةةا نال  لشةةةةةطن

الؤسةةةةةةةة شطن  شةةةةةةةةؤنالؤسةةةةةةةة شطنل  بشةةةةةةةةطناالة شاحةةةةةةةةا ن الةةةةةةةة الن  ةةةةةةةة تنالدةةةةةةةةوا ان ال  دةةةةةةةةؤو  ن

  ةةةةةة نةةةةةةة نال ةةةةةة طرنالط  شةةةةةةطن   ةةةةةةاطرنااليةةةةةةنناجن لؤ  ةةةةةةطناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤنل  نالةةةةةةطن الو ةةةةةة تن

ن ةتبنال  ا شؤن ال  اوسا نالن لشط.

 

نانف  نكال ال :عدد قلايا ا تجار بالب ر التي صدرت بها أحكام

ن

 عدد اإلدانات المفصول القلايا الواردة السنة

ن9 31 52ن2016

ن18 42 42 2017

 24ن49 61 2018

 12ن38ن55ن2019

 6ن22ن47ن2020

 9ن30ن53ن2021

 24ن27ن35ن2022

ن

بمكافحااااااااة الاااااااارق فيمااااااااا يتعلااااااااق  وقاااااااد شااااااااهدت الساااااااانوات الما ااااااااية املااااااااة ت اااااااورات

 وا تجار باألشخاص، وعلى النحو التالي:

 على صعيد الت ريعات:

 

ةشةةةةةةالنن2021(نلتةةةةةةلطن10 ةةةةةةنونالثةةةةةةاي لنال  ةةةةةةنتنلثةةةةةةاي لننلةةةةةة ناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤنوقةةةةةة ن  -

  ةةةةةةش  ن ال  دةةةةةؤو  ان تدةةةةةة لننن  دةةةةة  نالثةةةةةةاي لنال ل ةةةةةنننةةةةةة ن  حةةةةة نالو ا ةةةةةةطنل  للةةةةة 

ي   ةةةةةة نتقةةةةةةن نا نل  ث  ةةةةةةا ن وةةةةةة ننؤت بةةةةةة نحةةةةةةؤائ ناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤان تةةةةةة فشؤنقدةةةةةةاءن

ن خ ةةةةةةصنل ل ةةةةةةؤنفةةةةةة نحةةةةةةؤائ نن افوةةةةةةطناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤان الةةةةةةافطنل  ن ةةةةةةنننةةةةةة نالة ةةةةةةاأن

ال ةةةةةة نتثةةةةةةنأننل ةةةةةةنا ننةةةةةة نالو ا ةةةةةةطن الؤ ا ةةةةةةطنل  للةةةةةة ن  ةةةةةةش  ن ال  دةةةةةةؤو  ننةةةةةة نخةةةةةة تن

لدةةةةةةةةوا ان ال ؤكشةةةةةةةةلن  ةةةةةةةة نال تةةةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةةةطنا لةةةةةةةةاطن ةةةةةةةةلن ننخةةةةةةةةا ن  تةةةةةةةةا نرنا

 ل دوا ان ك لكناالافطن  ونحن نرنل س غ ت

تدةةةةةةةة لنن لشةةةةةةةةا نالو ا ةةةةةةةةطنال قةةةةةةةةؤ  شطنفةةةةةةةة نالثةةةةةةةةاي لني ةةةةةةةةا ن  حةةةةةةةةبن حةةةةةةةة طنالثدةةةةةةةةاءن -

(ننةةةةةة نقةةةةةةاي لننلةةةةةة ن17ال  خ ةةةةةةصنل ل ةةةةةةؤنفةةةةةة نقدةةةةةةا اناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤنفةةةةةة نال ةةةةةةاطرن 

ا ن ال ةةةانش  ال ةةةن ش  نةةة  أالةةة ا ال ةةةنط الثدةةةائ  ال ل ةةةس االتلةةةاون البقةةةؤن ن تةةة  

 البقةةؤ ن كةة لكن االتلةةاو  ثدةةا ا ل ل ةةؤ  نا ةةط نو  ةةط كةة  لةةنه ال  خ  ةةش  الثدةةار

الن  ةةةةة لنبلةةةةةا نيشا ةةةةةطن انةةةةةطنن خ  ةةةةةطن بةةةةة  نح ش  ةةةةةاننةةةةة نالةةةةة ايا نال واك ةةةةةطنال اطلةةةةةطن
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 ا الةةةةةةافطنل ةةةةةةلصن  ةةةةةة ن ةةةةةةنأناال  ةةةةةةناطن ؤالةةةةةة نال للةةةةةة ن  ةةةةةةش  ننةةةةةة نحةةةةةةؤائ ناالتلةةةةةةاون

  البقؤ.

ءنال للةةةةة ن  ةةةةةش  ن ال  دةةةةةؤو  ننةةةةة نحةةةةةؤائ ناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤنوقةةةةة ن الةةةةة ني ةةةةةاأنط ون  ةةةةة ا -

ال ةةةةةةاطون اسةةةةةة لاطنلة ةةةةةةاأنال ةةةةةةاطرنالتةةةةةةا  طننةةةةةة نقةةةةةةاي لننلةةةةةة ناالتلةةةةةةاونن2012لتةةةةةةلطنن30

 البقةةةةةةةةؤان الةةةةةةةة ذن  ةةةةةةةةن ن لةةةةةةةة نتةةةةةةةة نش نالو ا ةةةةةةةةطن ا  ةةةةةةةة اءنال  قةةةةةةةةننل  للةةةةةةةة ن  شةةةةةةةة ن

  افةةةةة ن ال  دةةةةةؤونلوةةةةةش نةةةةةة ننقةةةةة    ن   اطتةةةةة ن لةةةةة ن  ةةةةةن نال ةةةةة  ن  ن ذن  ةةةةةنن خ ةةةةةاو ن 

  ةةةةةةة ناسةةةةةةة ثبال ننقةةةةةةةشؤان لةةةةةةة نايةةةةةةة ن ثةةةةةةةنأنالؤ ا ةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطن الخةةةةةةةننا نال  شقةةةةةةةشطن

 الل تةةةةةةةةشطن ال ةةةةةةةةوشطن ا وقةةةةةةةةاط طن ال ثافشةةةةةةةةةطن الثاي يشةةةةةةةةطنال انةةةةةةةةطنل  للةةةةةةةة ن  شةةةةةةةةة نا ن

ال  دةةةةةةةؤوننةةةةةةة نتةةةةةةة فشؤن ةةةةةةةؤان نال تةةةةةةة شطنل  للةةةةةةة ن  شةةةةةةة ن ال  دةةةةةةةؤون ذانكةةةةةةةالنقا ةةةةةةةؤا .ن

ؤحةةةةةةاتن اللتةةةةةةاءننةةةةةة نال للةةةةةة ن  ةةةةةةش  ن ت   ةةةةةةننالةةةةةةناونفةةةةةة نا  ةةةةةة اءننبةةةةةةن نال  ةةةةةة ن ةةةةةةش نال

  ال  دؤو  ن ال   ن ش نالبالغش ن الا ات.ن

  ةةةةةة ني ةةةةةاأن ةةةةةةلن نننتةةةةةةا نرن2023 افةةةةة ننل ةةةةةةسنالةةةةة اواءنفةةةةةة نقةةةةة ؤنكةةةةةةاي لنال ةةةةةاي ن -

الةةةةةةةوا اناالتلةةةةةةةاون البقةةةةةةةؤن الةةةةةةة ذن   حبةةةةةةة ن ةةةةةةة  نتةةةةةةة فشؤنال تةةةةةةةا نرنال انةةةةةةةطنلدةةةةةةةوا ان

 االتلاون البقؤ.

قةةةةةؤن نةةةةة نخةةةةة تن ااورنال ةةةةةنتن   قشةةةةة ننةةةةة كؤرنقانةةةةةننال للةةةةةطنال الشةةةةةطنل لةةةةة ناالتلةةةةةاون الب -

ت ةةةةةةاب ننةةةةةة نيثا ةةةةةةطنال وةةةةةةانش نالوطيشةةةةةةش نل ةةةةةة فشؤنال تةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةطنال انةةةةةةطنلدةةةةةةوا ان

 االتلاون البقؤان   ان وث ناق  نطوحا نال نالطن ال   ش نالثاي ي نل  .

ت ةةةةةةنننؤاح ةةةةةةطني ةةةةةةاأنط ونا ةةةةةة اءنال للةةةةةة ن  ةةةةةةش  ن ال  دةةةةةةؤو  ننةةةةةة نحةةةةةةؤائ ناالتلةةةةةةاون -

(نةشةةةةةالنقانةةةةةنن ااورنال ةةةةةنتن  قةةةةة ش نلللةةةةةطننةةةةة نح شةةةةة ن2012(نلتةةةةةلطن 30 ن  البقةةةةةؤنوقةةةةة

الل ةةةةةا نذا نال  قةةةةةطن  ةةةةةناطني ةةةةةاأنن ةةةةةنتنلل ةةةةةاأنط ونا ةةةةة اءنال للةةةةة ن  ةةةةةش  ننةةةةة نحةةةةةؤائ ن

 االتلاون البقؤنل  فشؤننل ننن نال تا نا نل دوا انال  دؤو  .

ننن2022ن–ن2019 ةةةةةةةن وناسةةةةةةة ؤاتشلشطن خطةةةةةةةطن الشةةةةةةةطنل لةةةةةةة ناالتلةةةةةةةاون البقةةةةةةةؤنل  ةةةةةةة اأن -

 .2026ن–ن2023ن لؤذنال   ن   نتط  ؤبان  ناوناس ؤاتشلشطنحن نرنل   اأ

 

ن

 لقلاج وحق اللجوج إليها

 (5السؤال رقم )

 –فااااااي إاااااااار نظااااااام المساااااااعدة القانونيااااااة  –ت لاااااا  اللجنااااااة معلومااااااات عاااااان المبااااااال  المقدمااااااة 

 منها؛ للمتهمين والسجناج خالل الفترة التي يغ يها التقرير وعدد المستفيدين

 

ةةةةةةةةؤ نال قةةةةةةةؤ ناالوطيةةةةةةة ن  ةةةةةةة نتةةةةةةة فشؤنال تةةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةةطنسةةةةةةةلنا نلة ةةةةةةةاأنال ةةةةةةةاطرننننن

نةةةةة نقةةةةةاي لن  ةةةةة تنال واك ةةةةةا نالللائشةةةةةطن ذلةةةةةكن   شةةةةةش ننوةةةةةان نفةةةةة نالللا ةةةةةا نال ةةةةة ن ل ةةةةةننن208

الو ةةةة نفش ةةةةان ةةةة ن قةةةةؤنسةةةةل ا ن للانشةةةةا .ن نةةةةانفةةةة نالللا ةةةةا نال ةةةة نتثةةةة ن ةةةة ن قةةةةؤنسةةةةل ا نفش ةةةة لن

سةةةةةسناالسةةةةة وثاننلل ةةةةةاأنال تةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةطنفةةةةة ن ااورنال ةةةةةنت.نت شةةةةةش نال وةةةةةان نح اا ةةةةةا ن فثةةةةةا نل

 ا ةةةةةةةاطرنفةةةةةةة ن ن ايشةةةةةةةطنتثةةةةةةةن  نخةةةةةةةننا نال تةةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةةطانفثةةةةةةةنن  طةةةةةةة نالثةةةةةةةاي لنال ةةةةةةة ةشطن

ل ل ةةةةةةا نالؤسةةةةةة شطنال خ  ةةةةةةطن  ن ذننةةةةةة نال  ستةةةةةةا نال  لشةةةةةةطنالتةةةةةة ا نلذننةةةةةة اا ن  ننثةةةةةةش نفةةةةةة ن

ؤنال ةةةةةةنتنل ةةةةةة فشؤنال تةةةةةةا نرنال    ةةةةةةطن شةةةةةةؤنقةةةةةةاطون  ةةةةةة نت شةةةةةةش ننوةةةةةةاأنتثةةةةةةن  نا ةةةةةةبن لةةةةةة ن ا ةةةةةة

الثاي يشةةةةةةةطنلةةةةةةة ن فثةةةةةةةا نلة ةةةةةةةاأنال قةةةةةةةؤ  ا ناللافةةةةةةة رن  ال لتةةةةةةةش ننةةةةةةة نيثا ةةةةةةةطنال وةةةةةةةانش .نال ةةةةةةةاطرن

ن(نن نقاي لن   تنال واك ا نالللائشطن ت ن  ت .ن208/4 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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ان ال ةةةةةةة ن2018 نرنالثاي يشةةةةةةةطنفةةةةةةة ن ااورنال ةةةةةةةنتنفةةةةةةة ن ةةةةةةةاأنتةةةةةةة ن يقةةةةةةةاءننن ؤ ةةةةةةةطنال تةةةةةةةان

ت لةةةةة ن  ثةةةةةن  نالخةةةةةننا نل   ةةةةةا ن شةةةةةؤنالثةةةةةاطورننالشةةةةةا ن  ةةةةة نت كشةةةةة ننوةةةةةاأن     ةةةةةان نةةةةةاأنالثدةةةةةاءنفةةةةة ن

الثدةةةةةةا انالللائشةةةةةةطن ذلةةةةةةكنالةةةةةة ايطنل بةةةةةةن نال واك ةةةةةةطنال اطلةةةةةةطانةشةةةةةةالنتةةةةةة ن الةةةةةة ني ةةةةةةاأنل  تةةةةةةا نرن

 الثاي يشطن ونطن سسناالس وثاننل ثن  نب  نالخننط.ن

ن

ن  شةةةةةة انفثةةةةةةننتةةةةةة نفةةةةةة ن ةةةةةةاأن ط لةةةةةةاون وطيةةةةةة ن ت ةةةةةةا نل  وةةةةةةانش نن104830نطفةةةةةة ن2019  لةةةةةةاء 

ط لةةةةةاون وطيةةةةة ن ت ةةةةةا نن114105نتةةةةة نطفةةةةة ن2020نثا ةةةةة نقشةةةةةان  ن ال تةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةط.ن فةةةةة ن ةةةةةاأن

ن149630فثةةةةةةننتةةةةةة نطفةةةةةة نن2021ل  وةةةةةةانش ننثا ةةةةةة نقشةةةةةةان  ن ال تةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةط.ن نةةةةةةانفةةةةةة ن ةةةةةةاأن

نثا  نقشان  ن ال تا نرنالثاي يشط.ط لاون وطي ن ت ا نل  وانش نن

نن

ن2/10/2022ك ةةةةةةةان ةةةةةةةنوني ةةةةةةةاأنال تةةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةةطنال  ةةةةةةةنتنفةةةةةةة ناللؤ ةةةةةةةنرنالؤسةةةةةةة شطن  ةةةةةةةاو نن

(ننةةةةةةة نقةةةةةةةاي لن  ةةةةةةة تنال واك ةةةةةةةا نالللائشةةةةةةةطان وشةةةةةةةالن سةةةةةةة نيطةةةةةةةاننتثةةةةةةةن  ن208 فثةةةةةةةا نل  ةةةةةةةاطرن 

تةةةةةةا نرنال تةةةةةةا نرنفل ةةةةةة نن شةةةةةةاونتثةةةةةةن  نال تةةةةةةا نرن فثةةةةةةا نل ةةةةةةنخ ناالح ةةةةةةال نالقةةةةةة ؤذنلطالةةةةةةبنال 

الثاي يشةةةةةةطن لةةةةةةشسنلسةةةةةةؤت ان  لغةةةةةة نن شةةةةةةاوناالسةةةةةة وثاننالخةةةةةةا ن ةةةةةةال  ؤاوان   طةةةةةة نال ةةةةةة ةشطن

ل ةةةةةة ا ؤنفةةةةةة نةةةةةةةاال نخا ةةةةةةطن نبةةةةةةؤورنال  افثةةةةةةطن  ةةةةةة نتثةةةةةةن  نال تةةةةةةا نرنالثاي يشةةةةةةطنل ةةةةةة ن   ةةةةةةكن

  ن االننلث لطن  ن شؤننلث لط.ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 (6ال رقم )السؤ

ت لااااا  اللجناااااة إيلااااااحات عااااان نظاااااام محاكماااااة  اااااباا ال اااااراة عااااان ا نتهاكاااااات الجسااااايمة أماااااام 

 المحاكم المدنية والجنائية، واللمانات المتاحة خالل محاكماتهم أمام محاكم ال راة؛ 

 

تةةةةةة  ننواك ةةةةةةطنالةةةةةةباانالقةةةةةةؤاطن ةةةةةة ناالي  اكةةةةةةا ناللتةةةةةةش طن نةةةةةةاأننو  ةةةةةةطنالنةةةةةة نال ةةةةةةاأن -

 ال لقةةةةةةة رن   حةةةةةةةبنقةةةةةةةاي لنالنةةةةةةة نال ةةةةةةةاأان فةةةةةةة ننؤة ةةةةةةةطن ةةةةةةةاةبطناالخ  ةةةةةةةا ن ةةةةةةة لكن

ال واك ةةةةةطنال ةةةةة نتلةةةةةؤهن نةةةةةاأننو  ةةةةةطنالنةةةةة نال ةةةةةاأ:نت ثشةةةةةننال و  ةةةةةطن الل ةةةةة  نالثاي يشةةةةةطن

ال ةةةةة نت  ةةةةة نةةةةةة نالةةةةةنفا ن الةةةةة الننواك ةةةةةطن اطلةةةةةطن يل  ةةةةةطنل  ةةةةة   ن نةةةةة نذلةةةةةكنالةةةةةؤ ورن

ةدةةةةة ونال ةةةةة   ن حةةةةةؤاءا نال واك ةةةةةطن نةةةةةان  حبةةةةة نال قةةةةةؤ ننةةةةة نالةةةةةؤ ورنن حةةةةة طننوةةةةةاأن

ال ةةةةة   نفةةةةة ناللةةةةةؤائ نالللائشةةةةةطنال ةةةةة ن  اقةةةةةبن  ش ةةةةةان ا  ةةةةةناأن  نالقةةةةةغاتنال   ةةةةةنرن  ننةةةةة ن

اال  ثةةةةةاتنال   ةةةةةنن  نالقةةةةةغاتنال  ق ةةةةةطننةةةةةنرن قةةةةةؤنسةةةةةل ا نفةةةةة ك ؤن ذلةةةةةكنفةةةةة نكةةةةة نح تةةةةةطن

نواك ةةةةةةطن  ذانقةةةةةةاأنال ةةةةةة   ن ةةةةةةإ  أنال و  ةةةةةةطن اي  ةةةةةةاءن  ق ةةةةةة ن  وانشةةةةةة ن    ةةةةةة ونت شةةةةةةش ن

 ل نوئةةةةةشسنبش ةةةةةطنال و  ةةةةةطنت شةةةةةش ننوةةةةةاأنلةةةةة اننوةةةةةاأن ةةةةةن  نل ةةةةة   طن ة الةةةةة نال اط ةةةةةطانفش ةةةةة

  ةةةةةةنف نل  وةةةةةةان نالةةةةةة ذن ةةةةةةش ن  ث دةةةةةة نبةةةةةة  نال ثةةةةةةؤرن ت ا ةةةةةة ن فثةةةةةةا نلل ةةةةةةاأن  ةةةةةةنونل ةةةةةة  ن

نالغا ط.

ت  ةةةةةةلأننو  ةةةةةةطنالنةةةةةة نال ةةةةةةاأن ةةةةةةإحؤاءنح شةةةةةة ننواك ات ةةةةةةان  ةةةةةة ورن  لشةةةةةةطنال لانةةةةةةا ننل ةةةةةةان -

(ننةةةةةةة نقةةةةةةةاي لن  ةةةةةةة تنال واك ةةةةةةةا نالللائشةةةةةةةطن  ي ةةةةةةةانالنت لةةةةةةة ن لةةةةةةة ن171 ةةةةةةةلصنال ةةةةةةةاطرن 

ال واك ةةةةةةةطنالتةةةةةةةؤ طن لةةةةةةة نفةةةةةةة نةةةةةةةةاال نالةةةةةةةشثطن  ةةةةةةةن نالو ةةةةةةةامن  ةةةةةةة نالل ةةةةةةةاأنال ةةةةةةةاأن  ن

الخةةةةة نانك ةةةةةان ت  ةةةةةلأنال و  ةةةةةطن    ةةةةةش نال ةةةةة   ننةةةةة نتتةةةةة شطن شلاتةةةةة نالنفا شةةةةةطن  ةدةةةةةاون

(ننةةةةةةةة نقةةةةةةةةاي لن  ةةةةةةةة تنال واك ةةةةةةةةا ن175القةةةةةةةة  طن ذلةةةةةةةةكناسةةةةةةةة لاطا نلة ةةةةةةةةاأنال ةةةةةةةةاطرن 

نالللائشط.
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 شؤنال واك ةةةةةةطنال اطلةةةةةةطن  لنال ثاالةةةةةة ن لنقدةةةةةةاءنالنةةةةةة نال ةةةةةةاأنن  ةةةةةةلأن  وثشةةةةةة نح شةةةةةة نن ةةةةةةا -

  ةةةةةةة لننةةةةةةة نخةةةةةةة تنطوح ةةةةةةةش ان وشةةةةةةةالن  ةةةةةةة لن اسةةةةةةة طا طنال لةةةةةةةش ناسةةةةةةة  لا نالة ةةةةةةةاأن

ال ةةةةةةةاطورن وثةةةةةةة ن نةةةةةةةاأننو  ةةةةةةةطناسةةةةةةة  لا نالنةةةةةةة نال ةةةةةةةاأن ال ل ةةةةةةة  ن  ش ةةةةةةةان ال ةةةةةةةاطرن

 (ننةةةة نقةةةةاي لنالنةةةة نال ةةةةاأانك ةةةةان  دةةةة  نال ةةةة   نة ةةةة ل ن  ةةةة نكافةةةةطنةث قةةةة نفةةةةة ن/85 

وتةةةةة ن  دةةةةةا ن  ةةةةة نت ششةةةةةلنالة ةةةةةاأنالللائشةةةةةطنال ةةةةة نت ةةةةةنوننواك ةةةةةطن اطلةةةةةطننةةةةة نخةةةةة تنقن

 وثةةةة ن ذلةةةةكن نةةةةاأننو  ةةةةطنال  ششةةةةلن ال ةةةة نتل ثةةةةنن  فثةةةةا نل ةةةةانيةةةةصن  شةةةة نقةةةةاي لنالنةةةة نال ةةةةاأن

(ننةةةة ن و  ةةةةطنقدةةةةارننةةةة نقدةةةةارننو  ةةةةطنال  ششةةةةلن   ةةةة لننةةةة ن شةةةةل  ن دةةةة ن88فةةةة نال ةةةةاطرن

 ةةةة  نال و  ةةةةطنخةةةةانسن ل ن ةةةة ننةةةةن ؤنالنةةةة نال ةةةةاأنالنتثةةةة نوتب ةةةة ن ةةةة ن ثشةةةةنان وشةةةةالن  ةةةة لنل

الل انشةةةةةطنالوةةةةة نفةةةةة نت ةةةةةن  نالو ةةةةة ن  نيثدةةةةة ن تبؤئةةةةةطنال ةةةةة   ان ل ةةةةةان  دةةةةةا نالوةةةةة نفةةةةة ن لن

تو ةةةةة ن  ةةةةةانكةةةةةالن لةةةةةبن  ةةةةة ننو  ةةةةةطنالنةةةةة نال ةةةةةاأن لنتو ةةةةة ن ةةةةة ان وشةةةةةالنت  بةةةةةؤننو  ةةةةةطن

ال  ششةةةةةلنبلةةةةةاننو  ةةةةةطنن الةةةةة  نالنةةةةةؤنالةةةةة ذن   ةةةةة ن ا ةةةةةطنال نالةةةةةطنفةةةةة ن  ةةةةةناونالة ةةةةةاأن

نالللائشط.

ن

ن

 (7السؤال رقم )

ل اللجناااااة عااااان مااااادى ارتبااااااا مديرياااااة قلااااااج األمااااان العاااااام وقلااااااتها باااااالمجل  القلاااااائي تتسااااااج

األردناااااي وهااااال مااااان  ااااامن وااباتهاااااا مااااان باااااين أماااااور أخااااارى التحقياااااق بمااااازاعم التعاااااذي  كاااااون 

 أحد ارفي هذ  القلايا هم من منتسبي مديرية األمن العام؛

 

 ن  تةةةةةة ن فةةةةةة ن تن1965(نلتةةةةةةلطن38نةةةةةة ناللةةةةةةن ؤنذكةةةةةةؤ ن لنقةةةةةةاي لنالنةةةةةة نال ةةةةةةاأنوقةةةةةة ن ن

(نيةةةةصن  ةةةة نتقةةةة ش ننو  ةةةةطنالنةةةة نال ةةةةاأننةةةة نبش ةةةةطن  ن ك ةةةةؤن ت ةةةة لفنكةةةة نبش ةةةةطن85ال ةةةةاطرنوقةةةة ن 

نةةةة نوئةةةةشسنالنتثةةةة نوتب ةةةة ن ةةةة ننثةةةةنأن  دةةةة   ن  ةةةة نالقةةةة ن  ةةةة ن لن  ةةةة لن ةةةةةنب اننةةةة نالثدةةةةارن

الل ةةةةةانشش ن تةةةةة ش نوئةةةةةشسنال ل ةةةةةسنالثدةةةةةائ انك ةةةةةانن تقةةةةة  ننو  ةةةةةطناسةةةةة  لا نالنةةةةة نال ةةةةةاأنننةةةةة ن

 ت ةةةةة لفنكةةةةة نبش ةةةةةطننةةةةة نوئةةةةةشسنالنتثةةةةة نوتب ةةةةة ن ةةةةة ن ثشةةةةةنن  دةةةةة   ن  ةةةةة نالقةةةةة ننبش ةةةةةطن  ن ك ةةةةةؤا

ن   ن لن   لن ةنب انن نالثدارنالل انشش ن ت ش نوئشسنال ل سنالثدائ .ن

ن

ك ةةةةةةةان لنال  ةثةةةةةةةطنالللائشةةةةةةةطنل ؤت ةةةةةةةبنحؤ  ةةةةةةةطنال  ةةةةةةة  بنت  بةةةةةةةؤننةةةةةةة ن بةةةةةةة ن مةةةةةةةائفن

خ    ةةةةةش نتو    ةةةةةان لشةةةةةطنال ةةةةةن  نال ةةةةةاأنةشةةةةةالن لنال  ةثةةةةةطنفةةةةة نحةةةةةؤائ نال  ةةةةة  بنتةةةةة  نن طةةةةةؤ ث ش نن

  ةةةةةة تنال  ةةةةةة ن اوت ةةةةةةا ناللؤ  ةةةةةةطن لةةةةةة نال ةةةةةةن  نال ةةةةةةاأن   ةةةةةة نذلةةةةةةكنتبةةةةةةن نال  ةثةةةةةةطن طةةةةةةؤ ثش ن

ن ب ا:

ن  ةةةةة نقةةةةة  هن  ن خبةةةةةاونن  قةةةةة  نحؤ  ةةةةةطنال  ةةةةة  بن  ناك قةةةةةا ن قةةةةة  ن -1 ال  ةثةةةةةطن لةةةةةاء 

حؤ  ةةةةةةطنت ةةةةةة  بن  نن سةةةةةةاءرنن ان ةةةةةةطننةةةةةة نخةةةةةة تنالل ةةةةةةاوا نال   شقةةةةةةشطن  لةةةةةةؤطن و طن

 خبةةةةةاون  نقةةةةة  هن  قةةةةة  نحؤ  ةةةةةطنت ةةةةة  بننةةةةة نقبةةةةة نالدةةةةةا ططنال نلشةةةةةطن   حةةةةةبن  ةةةةة ن

الةةةةةةةنلش ننال ةةةةةةةن  نال ةةةةةةةاأنالثشةةةةةةةاأن ل  ةةةةةةةطننةةةةةةة نا حةةةةةةةؤاءا نال ل ةةةةةةة  ن  ش ةةةةةةةانفةةةةةةة 

االس ؤقةةةةةاطذنل  ةةةةةن ش نال ةةةةةانش نالس ث ةةةةةاءنحةةةةةؤائ نال  ةةةةة  بن ال وثشةةةةة نفش ةةةةةان نةةةةة ن ةةةةة ن

وفةةةةةة ن  واننال وثشةةةةةة ن نؤفثةةةةةةطن الطلةةةةةةطناللؤنشةةةةةةطنال ةةةةةة نتةةةةةة نالو ةةةةةة تن  ش ةةةةةةان الط ا ن

ال دةةةةةب اطن لةةةةة ناللائةةةةةبنال ةةةةةاأنةشةةةةةالن ثةةةةة أناللائةةةةةبنال ةةةةةاأن فثةةةةةا نل  ةةةةة ةشا نال  ل ةةةةةةطن

ال ةةةةةاأنل ةةةةة  نال  ةثةةةةةطننةةةةة نخةةةةة تناللشا ةةةةةطنال انةةةةةطنلةةةةة ن إةالةةةةةطنال وانن لةةةةة ننةةةةةن ؤنالنةةةةة ن

لةةةةنهنالنةةةة نال ةةةةاأن ال ةةةة نتثةةةة أن إةال  ةةةةان لةةةة ننو  ةةةةطنالنةةةة نال ةةةةاأن فةةةة نكةةةة نالةةةةة اتن

  ةةةةةاون لةةةةةة ن  ةةةةةة أن ا ةةةةةةؤنال ةةةةةةنتن  افةةةةةةطنا حةةةةةةؤاءا نال  خةةةةةة رن  وسةةةةةةاتنيتةةةةةةخطن لةةةةةة ن
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 ةةةةةةنرننؤاكةةةةةلنا  ةةةةة  ن ال  بشةةةةة نفةةةةة ن ااورنال ةةةةةنتنل ثةةةةة أن   ا  ةةةةةطننةةةةةان  خةةةةة ن قةةةةة لن

 شطنن ن حؤاءا نلنهنالن نال اأ.الثد

  ذاناك قةةةةةةةفنال ةةةةةةةن  نال ةةةةةةةاأنخةةةةةةة تنا اواتةةةةةةة نال  ثن ةةةةةةةطنل ؤاكةةةةةةةلناالة لةةةةةةةاان  قةةةةةةة  ن

قةةةةةب طنت ةةةةة  بن  ةةةةة ن ةةةةةةننالقةةةةةخا نفش  حةةةةةبن  شةةةةة ناالسةةةةة  ا نفةةةةة وا نلقةةةةة اطرنال للةةةةة ن

  شةةةةةة ن  حةةةةةةؤاءنال وةةةةةةصنالطبةةةةةة نل  للةةةةةة ن  شةةةةةة ن نوا لةةةةةةطنال  ةةةةةةؤ ن  ةةةةةة نالقةةةةةةخا ن

 نال    نةةةةةةا نةةةةةةة تنحؤ  ةةةةةةطنال  ةةةةةة  بنل ون ةةةةةةننانةةةةةةالنالةةةةةة   ن   ةةةةةةل  نالقةةةةةة اطرن تثةةةةةةن 

 ن ةةةةةةةةالن كش شةةةةةةةةطن قةةةةةةةة  ناللؤ  ةةةةةةةةط.نك ةةةةةةةةان لةةةةةةةةبناالب  ةةةةةةةةاأن الطلةةةةةةةةطنال  الةةةةةةةة  شطن

نكال ثاو ؤنالطبشطن ال خبؤ طن  شؤنذلكنن ن   اتنال وثش .ن

ن

ال  ةثةةةةةةطن  ةةةةةة نا ةةةةةةؤنقةةةةةةؤاونقدةةةةةةائ نقط ةةةةةة ن ثدةةةةةة ن إ طةةةةةةاتنا  ةةةةةةؤا ان  ن ذنطلشةةةةةة ن -2

 ةةةةةة  ناتخةةةةةةاذنا حةةةةةةؤاءا نال الشةةةةةةط:نن ؤسةةةةةة نن خةةةةةةؤن بةةةةةةننايةةةةةة ناي ةةةةةةل ن  اسةةةةةةططنال  ةةةةةة  ب

وئةةةةةةةشسناللشا ةةةةةةةطن  ناللائةةةةةةةبنال ةةةةةةةاأن ةةةةةةة ورننةةةةةةة نالثةةةةةةةؤاونال  دةةةةةةة  ناسةةةةةةة ب اطنالطلةةةةةةةطن

ال ةةةةة خ ذرنتوةةةةةننال  ةةةةة  بن لةةةةة نال ةةةةةن  نال ةةةةةاأنال خةةةةة صنل تةةةةةلش نذلةةةةةكنفةةةةة نالتةةةةةل ن

الخةةةةةةا ن ثدةةةةةةا انال  ةةةةةة  بن ةةةةةة ن باقةةةةةةؤن  ةةةةةة ن  ؤبةةةةةةانال وثشةةةةةة ن ح ةةةةةة نالطلةةةةةةطن فةةةةةة ن

 ناللائةةةةةةبنال ةةةةةةاأنالةةةةةة ذن ؤاحةةةةةة نا حةةةةةةؤاءا نال  خةةةةةة رنال ةةةةةة تن ةةةةةة نوفةةةةةة نال وانن لةةةةةة

 ال  افثةةةةةطن  ةةةةة نالثةةةةةؤاون  نفتةةةةةخ ن   ةةةةة أن ا ةةةةةؤنال ةةةةةنتن  لؤ ةةةةةا نالثدةةةةةشطن   ةةةةةة لن

خ  ةةةةةطنالثةةةةةؤاون نةةةةةان  حةةةةة طنقدةةةةةشطنت ةةةةة  بن  ني ش ةةةةةا.نفةةةةة نةةةةةةاتنتثةةةةةؤون حةةةةة طنقدةةةةةشطن

ت ةةةةة  بن وشةةةةة ناللائةةةةةبنال ةةةةةاأنن ةةةةةفنالةةةةةن  هن لةةةةة ننةةةةةن ؤنالنةةةةة نال ةةةةةاأن ةال ةةةةة ن ةةةةةن و ن

القةةةةة  لنالثاي يشةةةةةطنفةةةةة نالنةةةةة نال ةةةةةاأنل وؤ ةةةةةكنط ةةةةة هنالوةةةةة نال ةةةةةاأن وةةةةة نن لةةةةة ننةةةةةن ؤ

ال قةةةةة   ن  شةةةةة نت  شةةةةةنا ن ةال ةةةةة ن لةةةةة ننو  ةةةةةطنالنةةةةة نال ةةةةةاأنن  ةةةةة  نذلةةةةةكن ال لتةةةةةش ننةةةةة ن

 ةةةةةةةنرنا  ةةةةةة  ن ال  بشةةةةةة نفةةةةةة ن ااورنال ةةةةةةنتنل  ا  ةةةةةةطنالثدةةةةةةشطنلةةةةةةنهننو  ةةةةةةطنالنةةةةةة ن

نال اأ.

ن

 خ  ةةةةةةطننلقةةةةةة رن   حةةةةةةبن ةةةةةة  نال وثشةةةةةة ن  ةةةةةةلا  نال  ةةةةةة  بننةةةةةة نخةةةةةة تنيشا ةةةةةةطن انةةةةةةطنن

قةةةةةةاي لنالنةةةةةة نال ةةةةةةاأانك ةةةةةةان لن حةةةةةةؤاءا نال وثشةةةةةة ن ال  ةثةةةةةةطنتةةةةةة  ن فثةةةةةةا نل ة ةةةةةةاأن الدةةةةةة ا  ن

 ال وةةةةةةةنطا نال  ب ةةةةةةةطنلةةةةةةةنهنال وةةةةةةةاك نالل انشةةةةةةةطن ال ةةةةةةة نتلتةةةةةةةل نت انةةةةةةةا ننةةةةةةة نال  ةةةةةةةا شؤنالن لشةةةةةةةطن

ن تون ةةةةةنا ننةةةةةان    ةةةةة ننل ةةةةةان دةةةةة ايا نال واك ةةةةةطنال اطلةةةةةطان فش ةةةةةان    ةةةةة ن ةةةةةال ل سنالثدةةةةةائ نفإيةةةةة 

ن   بؤنكل طنوقا شطنف نالثدا انالللائشط.

ن

ن

 (8السؤال رقم )

تستو اااااج اللجناااااة عااااان خلاااااو  اااااارائم التعاااااذي  للعفاااااو و أو لقاااااوانين التقاااااادم مااااان عدماااااه، ماااااع 

نإيلا  مصير الحق ال خصي حال خلوعها؛

 

يةةةةةةةصنال قةةةةةةةؤ نالوطيةةةةةةة ن  ةةةةةةة ن ةةةةةةةنأنالخةةةةةةة ن السةةةةةةةبا نال خ  ةةةةةةةطن ال ثن ؤ ةةةةةةةطن  ن قةةةةةةةفن

نةةةةةةة نقةةةةةةةاي لنال ث  ةةةةةةةا ن( 4 208)     ةةةةةةة ن لةةةةةةةؤأنال  ةةةةةةة  بن فثةةةةةةةا نل  ةةةةةةةاطرتل شةةةةةةة نال ث  ةةةةةةةطنفش ةةةةةةةان

(ن54ةشةةةةةةالني ةةةةةةنن   ةةةةةة نالةةةةةةؤ  نن ةةةةةةان وطنفةةةةةة نال ةةةةةةاطتش ن ن1960(نل ةةةةةةاأن16وقةةةةةة ن   ت ن  تةةةةةة 

(ننةةةةةة نبةةةةةة انالثةةةةةةاي لنالن لةةةةة انل  و  ةةةةةةطن قةةةةةةفنتل شةةةةةة نال ث  ةةةةةطنال و ةةةةةة أن  ةةةةةةانفةةةةةة ن100ن ةةةةةؤون  

نخ ن السبا نال خ  ط .اللؤائ نال اوطرنف نب  نال اطرنك انالن ل انل اناال
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 ن

 نةةةةةانفش ةةةةةان    ةةةةة ن خدةةةةة  نحةةةةةؤائ نال  ةةةةة  بنل   ةةةةة انفثةةةةةننةةةةةةؤ نال قةةةةةؤ نالوطيةةةةة ن  ةةةةة ن

  طةةةةةاءنالوثةةةةةة ننل ةةةةةوا  ان ل ةةةةةة ن لدةةةةةة الناسةةةةة ثؤاونال  قةةةةةةا نا يتةةةةةةايشطن ةةةةةش نال افةةةةةةطن  طةةةةةة ن

ال قةةةةةةؤ نالوةةةةةة نل تةةةةةة ططنال قةةةةةةؤ  شطن إ ةةةةةةناونال  ةةةةةة نال ةةةةةةاأنفةةةةةة ناللةةةةةةؤائ نال ؤت بةةةةةةطننةةةةةة نقبةةةةةة ن

 لن ةةةةة لكن وشةةةةةالن   ةةةةة ن ةةةةة ننؤت بةةةةة نالللا ةةةةةا ننةةةةة نالفةةةةةؤاط.ن طوجنالنةةةةةؤن  ةةةةة ن لن  ةةةةةنونقةةةةةاي

و ةةةة نبةةةة انال  ةةةة ن قةةةةؤان سةةةةثاانالوةةةة نالقخ ةةةة نل  للةةةة ن  شةةةة ان ح ةةةة نبةةةة انالنةةةةؤنتثةةةةن ؤ ا نلةةةة .ن

فةةةةإذانلةةةة ن تةةةةث نال للةةةة ن  شةةةة نةثةةةة نالقخ ةةةة نفةةةة ن  ةةةة نل لةةةةاي ان ل ةةةة ن  ةةةة نالةةةةؤ  ننةةةة نذلةةةةكنالن

ننةةةةةة ن ي ةةةةةةاذنالو ةةةةةة ن  لةةةةة نال  ةةةةةة ننةةةةةة نالو ةةةةةة نل  ةةةةةن  ن ةةةةةةالو نالقخ ةةةةةة ن االللانةةةةةةا نال نيشةةةةةطن ال

 ن(نن نقاي لنال ث  ا ن ت ن  ت .50ال اطون  اان ذلكن لصنال اطرن 

 

 نةةةةةان خ ةةةةة  نال ثةةةةةاطأانفثةةةةةننقةةةةةن ونال قةةةةةؤ نالوطيةةةةة ننةةةةةؤ ونالةةةةةلن نال  بةةةةةاون لناللةةةةةؤأن

  ةةةةةةةبين شةةةةةةةؤنن ةةةةةةةة نقاي يشةةةةةةةا ن ذلةةةةةةةكنالةةةةةةة ايا نالسةةةةةةة ثؤاونال  ةةةةةةةان  ن ةةةةةةةش ناللةةةةةةةالن   طةةةةةةةاءن

 ك  ن اسةةةةة  ؤاو طن   ةةةةةال  ن وشةةةةةالنةةةةةةنطن لنال ةةةةةنرنال انةةةةةطنال ؤ ةةةةةطنل     ةةةةةش ن إ ةةةةةاطرنتثشةةةةةش نسةةةةة 

لةةةةة لكنتب ةةةةة ن ايثدةةةةةاءن قةةةةةؤنسةةةةةل ا ننةةةةة ناوت ةةةةةا ناللةةةةةؤأن  ننةةةةة ن خةةةةةؤنن ان ةةةةةطنت ةةةةةننفش ةةةةةان ذان

(ننةةةةة ن338/1 قش ةةةةةننالةةةةةن  هن  حؤ ةةةةةننال وثشثةةةةةا ن لةةةةة ن  ةةةةةنونة ةةةةة ن  ةةةةةان ذلةةةةةكن ةةةةةلصنال ةةةةةاطرن 

.ن ةشةةةةةةةالن لن1961لطن(نلتةةةةةةةن9قةةةةةةةاي لن  ةةةةةةة تنال واك ةةةةةةةا نالللائشةةةةةةةطنالوطيةةةةةةة ن ت ن  تةةةةةةة نوقةةةةةةة  

(ننةةةةةة نقةةةةةةاي لنال ث  ةةةةةةا ن54 ة ةةةةةةاأنال ثةةةةةةاطأنتوةةةةةة تنط لنتل شةةةةةة نال ث  ةةةةةةا ن فثةةةةةةا نلةةةةةةلصنال ةةةةةةاطرن 

ن ت ن  ت انفإلنال   ن ل  نةالطنا حؤاأنن ن ساس ا.

ن

 ( 9السؤال رقم )

تتسااااااااجل اللجناااااااة عماااااااا  لاااااااي إلياااااااه عملياااااااة مرااعاااااااة الااااااادليل ا رشاااااااادر الخااااااااص بمناهلاااااااة 

تحقاااااااق( تسااااااااعد المااااااادعي العاااااااام فاااااااي الك اااااااف والتحقياااااااق فاااااااي التعاااااااذي  والمتلااااااامن )قائماااااااة 

اااااااارائم التعاااااااذي  ومااااااادى توافاااااااق هاااااااذا الااااااادليل ماااااااع )بروتوكاااااااول إاااااااا نبول: دليااااااال التقصاااااااي 

والتوثياااااااااق الفعاااااااااالين للتعاااااااااذي  وغيااااااااار  مااااااااان  اااااااااروب المعاملاااااااااة أو العقوباااااااااة القاااااااااااية أو 

 الالإنسانية أو المهينة(؛

 

وقةةةةةةاطذنل  ةةةةةةن ش نال ةةةةةةانش نتوةةةةةةن النالةةةةةةنلش نا ن2021  ةةةةةة تننةةةةةة ن ةةةةةةاأن تةةةةةة نفةةةةةة نقةةةةةة ؤن

ةشةةةةةالناقةةةةة   نالثتةةةةة ننقتةةةةة ش  الةةةةة ذنتدةةةةة  نفش ةةةةةاانحؤ  ةةةةةطنال  ةةةةة  بن ال وثشةةةةة ن ةةةةة ن ث ةةةةةاءنلإلس

االاةةةةةاونالةةةةة ال ن الةةةةةن ل نللؤ  ةةةةةطننانةشةةةةةالن ةةةةةش  اةةةةةاونالثةةةةةاي ي نللؤ  ةةةةةطنال  ةةةةة  ب تن  ةةةةة نا ال

ك ةةةةةةةانتدةةةةةةة  نالثتةةةةةةة نال ةةةةةةةاي نط وناللشا ةةةةةةةطنال انةةةةةةةطنفةةةةةةة ن.نوكةةةةةةةالناللؤ  ةةةةةةةطنال ةةةةةةة ك ور  نال  ةةةةةةة  ب

ال   شقةةةةةةشطنن نةةةةةة نةشةةةةةةالنال قا ةةةةةةطننةةةةةة نال  ةةةةةة  بننةةةةةة نخةةةةةة تنالل ةةةةةةاواناال  ةةةةةةنذنللةةةةةةؤائ نال  ةةةةةة  ب

  ةةةةةة نقةةةةةة  هنننةةةةةةاك ناالة لةةةةةةاان ال  ةثةةةةةةطنالثدةةةةةةائشطنل ؤت بةةةةةة نال  ةةةةةة  بن لةةةةةةاء ن ال ل   ةةةةةةطن  ةةةةةة ن

 طةةةةةاتنإ  ةةةةةؤن ةةةةةن ونقةةةةةؤاونقدةةةةةائ نقط ةةةةة ن ثدةةةةة ن نط ن  ةةةةةننا ةةةةةاورنت  شقةةةةةشطن ال  ةثةةةةة خبةةةةةاون   ن

ننناي ناي ل ن  اسططنال    ب.اال  ؤا ن   ذنطلش ن خؤن ب

ن

نن(10السؤال رقم )
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 ت ل  اللجنة معلومات عن  مانات الحب  ا حتيااي السابق على الحكم؛

 

نوطيشةةةةةةةةطنن ةةةةةةةةط ينالوةةةةةةةةبسناالة شةةةةةةةةاا ن  تةةةةةةةة خنأن  الةةةةةةةةا نالنت دةةةةةةةة  نال قةةةةةةةةؤ  ا نال

 ناأنال ن  نال اأنقب نال واك ط.  ل نن ط ينال  قشفن

الدةةةةةةةا ططننةةةةةةةاأن وطيةةةةةةة ن  ةةةةةةة نتةةةةةةة فشؤنالةةةةةةة ايا نال  قشةةةةةةةفنةةةةةةةةؤ نال قةةةةةةةؤ نالن قةةةةةةةنن

 ةةةةةةة تنال واك ةةةةةةةا ن (ننةةةةةةة نقةةةةةةةاي لن100قبةةةةةةة نال واك ةةةةةةةطانةشةةةةةةةالنيةةةةةةةصنفةةةةةةة نال ةةةةةةةاطرن نال نلشةةةةةةةط

ن:الللائشطن   

ن99لة ةةةةةاأنال ةةةةةاطرننةةةةةة اتنال ةةةةة ن ةةةةة  نفش ةةةةةانالثةةةةةب ن  ةةةةة نال قةةةةة   ن  شةةةةة ن فثةةةةةا نفةةةةة نالن-1

حةةةةةؤاءا ن طةةةةة لنا ننةةةةة نبةةةةة انالثةةةةةاي لن   حةةةةةبن  ةةةةة نن مةةةةةفنالدةةةةةا ططنال نلشةةةةةطن توةةةةةنناائ ةةةةةط

ن:الثشاأن  ان   

لن لةةةةةة ننوانشةةةةةة ن  ن لةةةةةة نال قةةةةةة   ن  شةةةةة ن تل ةةةةةش ننودةةةةةةؤنخةةةةةا نن قةةةةةة ننلةةةةةة ن  ب ةةةةة ن . 

ن: حنن   د  ننان   

 .نؤنالثب ن ال ذنقاأن  ل ش   س نال  مفنال ذن  نون  •

 .سبا   لثاءنالثب ن  ش ن ن اي ن  س نال ق   ن  ش ن تاو نن  •

 . نالولل  نا نال ق   ن  ش ن تاو خ ن ن النال  قشفن  قنن •

قةةةةةةةة اتن سةةةةةةة نالقةةةةةةةخصنالةةةةةةة ذن اقةةةةةةةؤن  ل ةةةةةةةش نال ودةةةةةةةؤن االسةةةةةةة  ا نالةةةةةةة ن  •

 .ال ق   ن  ش 

نةةةةةة نبةةةةةة  نال ثةةةةةةؤرنن4 ن3 ن2ت قشةةةةةة نال ودةةةةةةؤنن ةةةةةة ن وطنذكةةةةةةؤب نفةةةةةة نالبلةةةةةة طن •

لةةةةة نذلةةةةةكنفةةةةة ن  نةةةةة نال قةةةةة   ن  شةةةةة ن فةةةةة نةالةةةةةطنان لا ةةةةة ن ةةةةة نال  قشةةةةة ن قةةةةةاون

 .ببال ودؤنن ن شالنالت

سةةةةةة ا ناقةةةةةة اتنال قةةةةةة   ن  شةةةةةة نفةةةةةة ونالثةةةةةةاءنالثةةةةةةب ن  شةةةةةة ن اوسةةةةةةال نخةةةةةة تن و ةةةةةة ن . 

 قةةةةةؤ  نسةةةةةا طنالةةةةة نال ةةةةةن  نال ةةةةةاأنال خةةةةة صننةةةةة نال ودةةةةةؤنال قةةةةةاونفةةةةة نالبلةةةةةنن  (ن

نةةةةةة نبةةةةةة  نال ثةةةةةةؤرن    حةةةةةةبن  ةةةةةة نال ةةةةةةن  نال ةةةةةةاأنالن  بةةةةةةننفةةةةةة نال ودةةةةةةؤنال ةةةةةةاو نن

ل وثشةةةةةة نحةةةةةةؤاءا نا نانةةةةةة نل تننةةةةةةؤرن  باقةةةةةةؤن  ال قةةةةةةننالةةةةةة ذنن ةةةةةة نال قةةةةةة   ن  شةةةةةة ن

 .  تخ تن و  ن  قؤ  نسا طنةتبنال

نةةةة نبةةةة  نال ةةةةاطرن  ةةةة نح شةةةة نالوةةةةاال نال ةةةة ن ةةةة  نفش ةةةةانالثةةةةاءن(ن1 ة ةةةةاأنال ثةةةةؤرن تتةةةةؤذن -2

ن.لة اأنب انالثاي لنالثب ن   ن ذنقخصن فثا ن

ن

نةةةةةة نن114لنال  قشةةةةةةفن   بةةةةةةؤنتةةةةةةن شؤناسةةةةةة  لائ ن  ث دةةةةةة نال ةةةةةةاطرن كةةةةةة لكنا  بةةةةةةؤنال قةةةةةةؤ ن

ن:يصن   نةشالن1961(نلتلطن9وق ن للائشطنال واك ا نال  تنقاي لن 

 الن  ةةةةةةة لنال  قشةةةةةةفن الن ذانكةةةةةةةالنبةةةةةة نال سةةةةةةةش طنن،ن التوقيااااااف هااااااو تااااااادبير ااااااااتثنائيإ -1

ال ةشةةةةةةةنرنل  واف ةةةةةةةطن  ةةةةةةة ن طلةةةةةةةطنا  بةةةةةةةا ن  نال  ةةةةةةةال نال اط ةةةةةةةطنل لؤ  ةةةةةةةطن  نل وش  لةةةةةةةطن

ط لنن اوسةةةةةةةطنا كةةةةةةةؤا ن  ةةةةةةة نالقةةةةةةة  طنا ن  ةةةةةةة نال للةةةةةةة ن  ةةةةةةةش  نا نل لةةةةةةة نال قةةةةةةة   ن

  شةةةةةةةة ننةةةةةةةة ناحةةةةةةةةؤاءن ذنات ةةةةةةةةاتن قةةةةةةةةؤكائ نفةةةةةةةة ناللؤ  ةةةةةةةةطن  نال  ةةةةةةةةنخ ش نفش ةةةةةةةةان  ن

ان  ن لن  ةةةةة لنالغةةةةةؤ ننةةةةة نال  قشةةةةةفنة ا ةةةةةطنال قةةةةة   ن  شةةةةة ني تةةةةة نال وؤالةةةةةش ن  ش ةةةةة

  ن الةةةةةة نةةةةةةةننل   ةةةةةة تناللؤ  ةةةةةةطن  نالؤ بةةةةةةطنفةةةةةة ناتثةةةةةةاءنتلةةةةةةنطبان  ننلةةةةةة نال قةةةةةة   ن

 .   ش نن نال ؤاون  نتللشبنالل اأنال اأن ذنخ  نياح ن  ناللؤ  ط

 ةةةةةةنناسةةةةةة ل ا نال قةةةةةة   ن  شةةةةةة ان لةةةةةة انل  ةةةةةةن  نال ةةةةةةاأن لن  ةةةةةةنون وثةةةةةة ننةةةةةة كؤرن  -2

مااااان هاااااذ  الماااااادة لمااااادة   تتجااااااوز اااااابعة أياااااام (ن1انتث دةةةةةش نال ثةةةةةؤرن ت قشةةةةةفن فةةةةة ننةةةةة
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ولمااااادة نإنا كاااااان الفعااااال المساااااند إلياااااه معاقباااااا علياااااه باااااالحب  مااااادة تزياااااد علاااااى اااااانتين،

  تتجاااااااوز خمسااااااة ع اااااار يومااااااا إنا كااااااان الفعاااااال المسااااااند إليااااااه معاقبااااااا عليااااااه قانونااااااا 

ويجاااااوز لاااااه انهبعقوباااااة انائياااااة وتاااااوافرت األدلاااااة التاااااي ترب اااااه بالفعااااال المساااااند إليااااا

تمديااااااد أر ماااااان هاااااااتين الماااااادتين كلمااااااا اقتلااااااي مصاااااالحة التحقيااااااق نلاااااام علااااااى أن   

يتجااااااوز التمدياااااد شاااااهرا واحااااادا فاااااي الجااااانج وثالثاااااة أشاااااهر فاااااي الجناياااااات المعاقااااا  

عليهااااااا قانونااااااا بعقوبااااااة مؤقتااااااه واااااااتة أشااااااهر فااااااي الجنايااااااات ا خاااااارى، وعلااااااى أن 

نلتوقيااااف فااااي حالااااة الجنايااااةيفاااارن عاااان الم ااااتكى عليااااه بعاااادها مااااا لاااام يااااتم تمديااااد ماااادة ا

 .(نن نب  نال اطر4 ف ن ة اأنال ثؤرن 

(ننةةةة نبةةةة  نال ةةةةاطرن  ةةةة ن2تةةةةؤذن ة ةةةةاأنال  قشةةةةفن ال  ن ةةةةننال قةةةةاون لش ةةةةانفةةةة نال ثةةةةؤرن ت -3

ال قةةةةة   ن  شةةةةة نال تةةةةةلننالشةةةةة ناةةةةةةنهناللةةةةةلينال  اقةةةةةبن  ش ةةةةةانقاي يةةةةةان ةةةةةالوبسننةةةةةنرنالن

 ن:تل نن   نسل ش نف ن ذنةالطنن نالوال ش نال الش ش 

كةةةةةةالنال  ةةةةةة نال تةةةةةةلنن لشةةةةةة ننةةةةةة نحةةةةةةلينالتةةةةةةؤقطن  نا  ةةةةةة اءنال ث ةةةةةة طن  نا  ةةةةةة اءنن ذا - 

 شةةةةةةؤنال ث ةةةةةة طناللةةةةةةاح ن ةةةةةة نةةةةةةة اطدنالتةةةةةةشؤن ذانكةةةةةةالنال ا ةةةةةة ننخال ةةةةةةانلة ةةةةةةاأن

قةةةةةةاي لنالتةةةةةةشؤناللافةةةةةة ننةةةةةة نةشةةةةةةالنالثشةةةةةةاطرنط لنوخ ةةةةةةطن  نالثشةةةةةةاطرنتوةةةةةةننتةةةةةة  شؤن

 .ال قؤ  ا نال و لشطن  نال خنوا ن  نال   ؤا نال ث شط

لةةةةة ننوةةةةة ن قانةةةةةطن ا ةةةةةنن ن ةةةةةؤ  نفةةةةة نال    ةةةةةطان  ةةةةة ن لن  ةةةةةؤجن لةةةةة نن ذانلةةةةة ن  ةةةةة  - 

 ذانقةةةةةةنأنك ةةةةةةش ن  افةةةةةة ن  شةةةةةة نال ةةةةةةن  نال ةةةةةةاأن دةةةةةة  نةدةةةةةة و نك  ةةةةةةانا ةةةةةةبن لشةةةةةة ن

ن.ذلك

 

ذاناق دةةةةةةننن ةةةةةة وطنال وثشةةةةةة نفةةةةةة نقدةةةةةةشطنحلائشةةةةةةطنقبةةةةةة ناي  ةةةةةةاءنال ةةةةةةنطنال بشلةةةةةةطنفةةةةةة ن  -4

ن(ننةةةةة نبةةةةة  نال ةةةةةاطرناسةةةةة  ؤاونت قشةةةةةفنال قةةةةة   ن  شةةةةة ن حةةةةةبن  ةةةةة نال ةةةةةن  2ال ثةةةةةؤرن 

ال ةةةةةاأن ةةةةةؤ نن ةةةةةفنالةةةةةن  هن  ةةةةة نال و  ةةةةةطنال خ  ةةةةةطن ل ةةةةةؤنالةةةةةن  هان ل  و  ةةةةةطن

  ةةةةةنناالاةةةةة  ن  ةةةةة ننطال ةةةةةطنال ةةةةةن  نال ةةةةةاأن سةةةةة ا ن قةةةةة اتنال قةةةةة   ن  شةةةةة ن  ن كش ةةةةة ن

ةةةةةةة تننبةةةةةةؤوا ناسةةةةةة  ؤاونال  قشةةةةةةفننةةةةةة ن ننةةةةةة ن االاةةةةةة  ن  ةةةةةة ن  واننال وثشةةةةةة ن لن

ز فاااااي كااااال مااااارة تمدياااااد مااااادة التوقياااااف لمااااادة   تتجااااااوتثةةةةةؤونقبةةةةة ناي  ةةةةةاءنت ةةةةةكنال ةةةةةنرن

ثالثاااااة أشاااااهر فاااااي الجناياااااات علاااااى أن   يزياااااد مجماااااو  التوقياااااف والتمدياااااد فاااااي امياااااع 

األحاااااوال علاااااى اااااانة فاااااي الجناياااااات المعاقااااا  عليهاااااا قانوناااااا بعقوباااااة مؤقتاااااة أو ثمانياااااة 

ع ااااار شااااااهرا فاااااي الجنايااااااات األخاااااارى، أو أن تقااااارر اإلفااااااران عااااان الموقااااااو  بكفالااااااة 

 . أو من دونها

عليااااااه لنال  ةةةةةة نال تةةةةةةلنن لةةةةةة نال قةةةةةة   ن  شةةةةةة نن اقبةةةةةةانفةةةةةة نح شةةةةةة نالةةةةةةة اتان ذانكةةةةةةا -5

أن تزياااااد مااااادة التوقياااااف و التمدياااااد فاااااي مرحلتاااااي فةةةةة ن لةةةةة انن،بعقوباااااة اناياااااة مؤقتاااااة

 .التحقيق والمحاكمة على ربع الحد األقصى للعقوبة المحددة للجريمة

  ةةةةةةن  نال ةةةةةةاأن لن ثةةةةةةؤون  لةةةةةةاءن حةةةةةةؤاءا نال وثشةةةةةة نفةةةةةة ناللةةةةةةؤائ نالللوشةةةةةةطن اللةةةةةةؤائ نل -6

ال  اقةةةةةةبن  ش ةةةةةةانقاي يةةةةةةان  ث  ةةةةةةطنن ق ةةةةةةطناسةةةةةة ؤطاطننةةةةةة كؤرنال  قشةةةةةةفن  ةةةةةة ن لنالللائشةةةةةةطن

  ةةةةة لنل  قةةةةة   ن  شةةةةة ننوةةةةة ن قانةةةةةطن ا ةةةةةننفةةةةة نال    ةةةةةطنلشب ةةةةة نفشةةةةة نح شةةةةة نال  ةةةةةان  ن

نال    ثطن ال وثش ن  ي اذنالو  .

ن

 أصول المحاكمات الجزائية  ن( من قانو114حكام المادة )أل مدد التوقيف وفقا  
مااااااااااااادة  نو  الجريمة 

 التوقيف 

 مدد التمديد المحكمة  مدد التمديد للمدعي العام 
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اللةةةةلينال ةةةة نن لةةةة ان

نفش انال  قشف

(ن7 

ن  اأ

ت ةةنطنل ةةنطنن ا  ةةطن  ةة ن لن

نالنتل نن  نالق ؤ

النت حةةةنن ةةة ةشطنل  و  ةةةطن   ن ةةةنننةةةنرن

نال  قشفنف نالللي

الللا ةةةةةةا نال  اقةةةةةةبن

  ش ةةان  ث  ةةطنحلائشةةطن

نن ق ط

(ن15 

ن  أن

ت ةةنطنل ةةنطنن ا  ةةطن  ةة نالن

نالنتل نن  ن   طناق ؤن

ت ةةنطنل ةةنرنالنت لةةا انفةة نكةة ننةةؤرن ةة دن

 قةةةة ؤنفةةةة نالللا ةةةةا ن  ةةةة ن لنالن ل ةةةةنن

نل ةةةة  نال  قشةةةةفن ال  ن ةةةةننفةةةة نح شةةةة ن

االةةةةة اتن  ةةةة نسةةةةلطننةةةة ننؤا ةةةةارنالنالن

تل ةةةةةةننننةةةةةةنرنال  قشةةةةةةفن ال  ن ةةةةةةننفةةةةةة ن

نؤة  ةةة نال وثشةةة ن ال وةةةاك ن  ةةة نو ةةة ن

الوةةةةةةةةنناالق ةةةةةةةة نل  ث  ةةةةةةةةطنال وةةةةةةةةنطرن

نل لؤ  طن

الللا ةةةةةةا نال  اقةةةةةةبن

 ةةةةةةةةةةناأن  ش ةةةةةةةةةةان اال

االقةةةةةةغاتنال   ةةةةةةنرنان

ناال  ثاتنال   نن

(ن15 

ن  أن

ت ةةةةنطنل ةةةةنطننن ا  ةةةةطن  ةةةة ن

النالنتل ةةةةةةةنن ةةةةةةة نسةةةةةةة طن

ن ق ؤن

ت ةةنطنل ةةنطنالنت لةةا انفةة نكةة ننةةؤرن   ةةطن

اقةةةةةةةة ؤن  ةةةةةةةة نالنالن ل ةةةةةةةةنننل ةةةةةةةة  ن

ال  قشةةةةةفن ال  ن ةةةةةنن ةةةةة ن  ايشةةةةةطن قةةةةةؤن

نق ؤان

ن

ن

ي ةةةةةةةةنن  ةةةةةةةة نن2017 ةةةةةةةة تنال واك ةةةةةةةةا نالللائشةةةةةةةةطنل ةةةةةةةةاأن لنت ةةةةةةةةن   نقةةةةةةةةاي لن ك ةةةةةةةةان

 حةةةةةة طن ةةةةةةنائ نل   قشةةةةةةفن بةةةةةة نا ةةةةةةاطرنفةةةةةة نةةةةةةةؤ نال قةةةةةةؤ ن  ةةةةةة نالوةةةةةةنننةةةةةة نال  قشةةةةةةفناالنفةةةةةة ن

ن.ن ؤورن114الواال نال  نيصن  ش انالثاي لن ي ننال اطرن

فش ةةةةةانخةةةةة نةةةةةةاال نال  ةةةةةؤاوانل  ةةةةةن  نال ةةةةةاأن  نل  و  ةةةةةطنفةةةةة نالةةةةةة اتنال ةةةةة ن لةةةةة ان -1

ن:ك ؤنن نال نا شؤنال الشطفش انال  قشفنف نالللين لن ت  ش ن  نال  قشفن  اةنن  ن 

ن.الؤقا طنا ل  ؤ يشطن .ن

ن. .نال ل نن نالت ؤ

ج.نا قانةةةةةةطنفةةةةةة نال لةةةةةةلتن  نال لطثةةةةةةطناللغؤافشةةةةةةطنل  ةةةةةةنرنال ةةةةةة ن وةةةةةةنطبانال ةةةةةةن  نال ةةةةةةاأن  ن

ن.ال و  طن ت  شفنالقؤاطن ال  بننن نذلك

نثةةةةةناونكةةةةة نط.ن  ةةةةةنا ننب ةةةةة ننةةةةةال ن  نتثةةةةةن  نك الةةةةةطن نلشةةةةةطن  ةةةةةش نال ةةةةةن  نال ةةةةةاأن  نال و  ةةةةةطن

ن.نل  ا

نبـ.نة ؤناوتشاطنال ق   ن  ش ن ناك ننونطر.

 

 (11السؤال رقم )

تتسااااااجل اللجناااااة عااااان  ااااامانات احتجااااااز األحااااادال، وعااااان عااااادد دعااااااوى األحااااادال أماااااام المحااااااكم 

 انويا  خالل الفترة التي يغ يها التقرير التجميعي؛

 

 ة ةةةةةةاأنخا ةةةةةةطنن2014(نلتةةةةةةلطن32  وطنال قةةةةةةؤ نالوطيةةةةةة نفةةةةةة نقةةةةةةاي لنالةةةةةةةنادنوقةةةةةة ن 

(ننلةةةةة ن  ةةةةة ننةةةةةان  ةةةةة ن   ةةةةة نالةةةةةؤ  نن ةةةةةان وطنفةةةةة ن ذنتقةةةةةؤ  ن8 ةةةةةال  قشفنةشةةةةةالني ةةةةةننال ةةةةةاطرن 

 خةةةةةؤنالن لةةةةة انت قشةةةةةفنالوةةةةةندن  ن الةةةةة  نفةةةةة ن ذننةةةةة نط ونتؤ شةةةةةطنالةةةةةةنادن  نت بشةةةةة نالةةةةةةنادن

لثةةةةةةةاي لناالن   حةةةةةةةبنقةةةةةةةؤاوننةةةةةةة نالل ةةةةةةةطن  نو ا ةةةةةةةطنالةةةةةةةةنادنال ل ةةةةةةة  ن  ش ةةةةةةةانفةةةةةةة نبةةةةةةة انا

الثدةةةةةائشطنال خ  ةةةةةط انةشةةةةةالنت حةةةةةبنبةةةةة  نال ةةةةةاطرن لن  ةةةةة لنقةةةةةؤاونال  قشةةةةةفن ةةةةةاطوا ن ةةةةة نح ةةةةةطنن

قدةةةةةةائشطننخ  ةةةةةةطن ال ث ةةةةةة طن  ةةةةةةانبلةةةةةةاناللشا ةةةةةةطنال انةةةةةةطنال خ  ةةةةةةطن  نالثاالةةةةةة نال خةةةةةة صن ذلةةةةةةكن
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فنللن حةةةةةؤاءنال  قشةةةةةفننةةةةة نا حةةةةةؤاءا نال اسةةةةةطن وؤ ةةةةةطنالوةةةةةندن ةث قةةةةة اننك ةةةةةانالن لةةةةة انت قشةةةةة

نالوندنف نال خال ا ني ؤا نلبتااطنال   ناللؤن .

ن

نفش  حةةةةةب(ننةةةةة نالثةةةةةاي لنذاتةةةةة ن يةةةةة ناذانتةةةةة نت قشةةةةةفنالوةةةةةندنفةةةةة نحلوةةةةةطن9  ش لةةةةةننال ةةةةةاطرن 

 خةةةةة ءنسةةةةةبش  ننثا ةةةةة نسةةةةةلننك الةةةةةطننالشةةةةةطن  نسةةةةةلننت  ةةةةةننقخ ةةةةة ن  نتةةةةة نش نيثةةةةةنذن دةةةةة  نةدةةةةة و ن

فةةةةة ننؤاةةةةةة نال وثشةةةةة ن  نال واك ةةةةةطاننةةةةةانلةةةةة نتثةةةةة  نن ةةةةة وطنالوةةةةةندن شةةةةةؤنذلةةةةةكن وشةةةةةالنت ةةةةة لن

ن ةةةةةةة وطنالوةةةةةةةندنتث دةةةةةةة نالةةةةةةة و فن  شةةةةةةة ن  ناالسةةةةةةة  ؤاونفةةةةةةة نت قش ةةةةةةة نالةةةةةةة ن ي  ةةةةةةةاءن حةةةةةةةؤاءا ن

 ءنسةةةةةةةبش نالوةةةةةةةندنال  قةةةةةةة  ن لؤ  ةةةةةةةطنحلائشةةةةةةةطناذانال وثشةةةةةةة ان ل  ةةةةةةةن  نال ةةةةةةةاأن  نال و  ةةةةةةةطن خةةةةةةة

كةةةةالنفةةةة نمةةةةؤ  نالةةةةن  هن  نةالةةةةطنالوةةةةندننةةةةان تةةةة ن  نذلةةةةكننثا ةةةة نسةةةةلننك الةةةةطن نلشةةةةطن  ننالشةةةةطن

ن د  نةد و نف ننؤاة نال وثش ن  نال واك ط.

ن

 الن لةةةةةةة انت قشةةةةةةةفنالوةةةةةةةندن  لةةةةةةةاءنقشةةةةةةةاأنقةةةةةةةؤاطنالةةةةةةةةنادن  تةةةةةةة  طنالللا ةةةةةةةا نفةةةةةةة ن

 (.نك ةةةةةةان/14ث    ةةةةةةان ةةةةةة نسةةةةةةل ش ن  ةةةةةة  ن  ة ةةةةةةاأنال ةةةةةةاطرن ال خال ةةةةةةا ن اللةةةةةةلينال ةةةةةة نالنتل ةةةةةةنن 

  ةةةةةة  نتون ةةةةةةننن ةةةةةةالننخ ةةةةةةصنل  قشةةةةةةفنالةةةةةةةنادن خ  ةةةةةةفن ةةةةةة نال  ةةةةةةالنال خ ةةةةةةصنل  قشةةةةةةفن

ننال قةةةةةةةؤ ناالوطيةةةةةةة ن ةةةةةةةش ن نةةةةةةةاك نت قشةةةةةةةفنالةةةةةةةةنادن  نةةةةةةةاك نتل شةةةةةةة نالة ةةةةةةةاأن البةةةةةةةالغش نن فةةةةةةةؤ 

ن(نن نالثاي لنال  ك و.2الثدائشطن و نالوندنال    ن فثا نل  اطرن 

ن

(ننةةةةةةنرنال  قشةةةةةةفنل ةةةةةةةنادن وشةةةةةةالن ةةةةةة  نت قشةةةةةةفن9لةةةةةةننال ثةةةةةةؤتش ن ج(ن  نط(ننةةةةةة نال ةةةةةةاطرن  ش ن

الوةةةةةةندنالةةةةةة ذن سةةةةةةلن ن لشةةةةةة نحلوةةةةةةطن  نحلا ةةةةةةطنفةةةةةة نطاونتؤ شةةةةةةطنالةةةةةةةنادن ل ةةةةةةنرنالنتل ةةةةةةنن  ةةةةةة ن

 قةةةةةؤرن  ةةةةةاأن  ةةةةة ن لنتؤا ةةةةة نن ةةةةة وطنالوةةةةةندن ل  ةةةةةن  نال ةةةةةاأن لن لةةةةةنطننةةةةةنرنت قشةةةةةفنالوةةةةةندن

ةةةةةةةنادن ثةةةةةةؤاونال لن ةةةةةةننخطشةةةةةةا ن اذاناق دةةةةةة نال وثشةةةةةة نل ةةةةةةؤرن اةةةةةةةنرن   شةةةةةة نتب شةةةةةة نطاونتؤ شةةةةةةطنال

االسةةةةة  ؤاونفةةةةة نت قشةةةةةفنالوةةةةةندنف  ةةةةة نال ةةةةةن  نال ةةةةةاأن لن ط ةةةةةبننةةةةة نال و  ةةةةةطنت ن ةةةةةننال  قشةةةةةفن

نل نرنالنت لا ان قؤرن  اأنف نك ننؤر.

 

 نةةةةةةةان اللتةةةةةةةبطنلدةةةةةةة ايا ناة لةةةةةةةاانالةةةةةةةةنادانفإيةةةةةةة نالن ةةةةةةة  نةلةةةةةةةلنةؤ ةةةةةةةطنالوةةةةةةةندن  ن

ثدةةةةةةا اننوةةةةةةنطرن  فثةةةةةةا نل ثةةةةةةاي لان وشةةةةةةالن ةةةةةة  ناالة  ةةةةةةامن ةةةةةة ناالة  ةةةةةةامن ةةةةةة نال ةةةةةةنرنالثاي يشةةةةةةطن الن 

  نةةةةةةةةاك ننخ  ةةةةةةةةطنل ةةةةةةةةةنادنتؤا ةةةةةةةة نمةةةةةةةةؤ  نبةةةةةةةة  نال  ةةةةةةةةطن إقةةةةةةةةؤا ننةةةةةةةة ن ااورنال ل شةةةةةةةةطن

االح  ا شةةةةةةطنل  بشةةةةةةطناالة شاحةةةةةةا نالدةةةةةةؤ و طنل ةةةةةةةنادن الن ةةةةةة  ناخةةةةةة  ا  ننةةةةةة نالبةةةةةةالغش ن  ةةةةةة ن

 لةةةةة ن خةةةةةؤان  ةةةةة  ننا اةةةةة ننسةةةةة اءن  لةةةةةاءن حةةةةةؤاءا نال وثشةةةةة نال لةةةةة ن  ن لةةةةةننيث  ةةةةة ننةةةةة نن ةةةةةال

ال لةةةةة ءن لةةةةة ناالة  ةةةةةامنةتةةةةةبنال ةةةةة ةشا نال  ل ةةةةةةطنل دةةةةةا ططنال نلشةةةةةطنك ةةةةة ذن خشةةةةةؤن ة امةةةةةا ن

  ةةةةة نن ةةةةة وطنالط ةةةةة نال دةةةةة  ان  ةةةةة  ن  ةةةةة  نالوةةةةةندن ذ  ةةةةة ن  افةةةةةطنا حةةةةةؤاءا نال ةةةةة نسةةةةة   ن  شةةةةة ن

 ال خال ةةةةةةةطنال ةةةةةةة ناوت ب ةةةةةةةانالةةةةةةة  ننؤة ةةةةةةةطنال  افثةةةةةةةطنال تةةةةةةة لشؤرنفةةةةةةة ننتةةةةةةةاوا ننل لشةةةةةةةطن طاورن

 نتثةةةةةن  نكافةةةةةطنالخةةةةةننا نالثاي يشةةةةةطنلةةةةة نفةةةةة ننؤة ةةةةةطننةةةةةانقبةةةةة نال واك ةةةةةطان  فثةةةةةا نلثةةةةةاي لنالوالةةةةةطن  ةةةةة 

الةةةةةةة ذنيةةةةةةةصن  ةةةةةةة نذلةةةةةةةكننةةةةةةة نخةةةةةةة تننةةةةةةة اط نذ ا نالوقةةةةةةةاأنن2014لتةةةةةةةلطنن32الةةةةةةةةنادنوقةةةةةةة ن

 ان كةةةةةةةةةة لكن  دةةةةةةةةةةا ن  فثةةةةةةةةةةا نلثةةةةةةةةةةاي لن  ةةةةةةةةةة تن/14ان10 ان/9بةةةةةةةةةةـان/4ان8 ان/5 ان/4طان/4 ا/4

  ةةةةةةة ن لن احةةةةةةةبنن86/2يةةةةةةةصنفةةةةةةة نال ةةةةةةةاطرنن الةةةةةةة ذن1961لتةةةةةةةلطنن9ال واك ةةةةةةةا نالللائشةةةةةةةطنوقةةةةةةة ن

ت  ةةةةةشننالي ةةةةة ننةةةةة نقبةةةةة نالي ةةةةة ان  احةةةةةبن خبةةةةةاوننةةةةةن  ن ةةةةةاأنالةةةةةةنادن ةةةةة ن قةةةةة  ن ذنحلا ةةةةةطنن

  نحلوةةةةةةةةطن  لن ؤسةةةةةةةة ن لشةةةةةةةة نح شةةةةةةةة نال    نةةةةةةةةا ن ال واالةةةةةةةةؤن ال واننال    ثةةةةةةةةطن اللؤ  ةةةةةةةةطان
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طن(ان  حةةةةةةؤاءنال   ةةةةةةشنن   حةةةةةةبن يا ةةةةةة100  احةةةةةةبنتةةةةةةن   نا فةةةةةةاطا ان تل ةةةةةةش نال واالةةةةةةؤنال ةةةةةةاطرن 

نن نال ن  نال اأنال خ ص.

نكال ال :ننعدد قلايا األحدال أمام المحاكم انويا   قنن   ن

ن

عدد القلايا التي  السنة

أحد أارافها أو 

 كليهما حدل

القلايا الجاني 

 فيها حدل

القلايا المجني 

 عليه فيها حدل

ن6292ن11857ن5704ن2016

ن5908ن12380ن5438ن2017

ن6396ن13935ن21385ن2018

ن5676ن11440ن17931ن2019

ن4551ن11189ن16607ن2020

ن6691ن15248ن24353ن2021

ن8258ن15521ن28919ن2022

ن

 (12السؤال رقم )

( قيااااااام كاااااال ماااااان )مديريااااااة قلاااااااج األماااااان العااااااام ومكتاااااا  ال اااااافافية 8ياااااارد فااااااي التقرياااااار )ص 

وحقااااااااوق اإلنسااااااااان والمركااااااااز الااااااااواني لحقااااااااوق اإلنسااااااااان والقلاااااااااة والماااااااادعين العااااااااامين( 

بمراقباااااة امياااااع أمااااااكن ا حتجااااااز. ت لااااا  اللجناااااة إحصااااااجات عااااان الزياااااارات التاااااي قاماااااي بهاااااا 

نهذ  الجهات وعدد المخالفات التي تم رصدها خالل الفترة التي يغ يها التقرير؛

ن

ن

 

ا ةةةةةةةاوا ننن ؤ ةةةةةةةطنقدةةةةةةةاءنالنةةةةةةة نال ةةةةةةةاأنن   ةةةةةةةطن ثدةةةةةةةات ان ال ةةةةةةةن شش نال ةةةةةةةانشش نا  بةةةةةةةاوا ننةةةةةةة ن

ن:11/6/2018

 الزيارات العام

2018 627 

2019 837 

2020 1818 

2021 578 

2022 484 

 

نا اوا نال ؤكلنال ال نلوث ننا يتالن ن  بنالق افشطن ةث ننا يتال:

 الزيارات العام

2016 37 
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2017 39 

2018 19 

2019 66 

2020 40 

2021 67 

2022 96 

 

نا اوا نالثدارن ال ن شش نال انشش نال نيشش :

 الزيارات العام

2016 33 

2017 32 

2018 15 

2019 32 

2020 8 

2021 48 

2022 19 

 

  اللتبطنل  خال ا نال  ن   نتتل ش ان لن حن نخ تنالل اوا نال   شقشطنفإي ن   نت فش ان اتخاذنا حؤاءن

نال لاسبنف نةشل .

ن

ن

 (13السؤال رقم )

 والخدمات المجتمعية التي يؤديها المحكومون بها؛ت ل  اللجنة معلومات إ افية عن نظام العقوبات البديلة 

 

ان2022(نلتةةةةةةةةلطن10تةةةةةةةة نت ةةةةةةةةن  نقةةةةةةةةاي لنال ث  ةةةةةةةةا ن  ةةةةةةةةن ونالثةةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةةةنتنوقةةةةةةةة ن 

 الةةةةة  نت ةةةةةن   نقةةةةةاي لنال ث  ةةةةةا نتةةةةة نال  سةةةةة نفةةةةة نتطبشةةةةة ن ةةةةةنائ نال ث  ةةةةةا نالتةةةةةالبطنل وؤ ةةةةةةطن

تطبشةةةةة ن ةةةةةنائ نن(نن ةةةةةؤون ايشةةةةةا ن ال ةةةةة نتقةةةةة ؤان قةةةةةفنال ل شةةةةة نلغا ةةةةةا 54ةشةةةةةالنتةةةةة نالغةةةةةاءنال ةةةةةاطرن 

(نن ةةةةةةؤونفش ةةةةةةان    ةةةةةة ن بةةةةةةنائ نال ث  ةةةةةةا نالتةةةةةةالبطن25ال ث  ةةةةةةا نالبن  ةةةةةةطان نت ةةةةةةن  نيةةةةةةصنال ةةةةةةاطرن 

ل وؤ ةةةةةةطن وشةةةةةةالنتةةةةةة ن  طةةةةةةاءنال و  ةةةةةةطنال ةةةةةة ةشطنفةةةةةة نالو ةةةةةة ن  ةةةةةةةنن ةةةةةةنائ نال ث  ةةةةةةا نالتةةةةةةالبطن

ل وؤ ةةةةةةطنفةةةةةة ناللةةةةةةلين  ةةةةةة ن ا ق ةةةةةةان  لناك تةةةةةةبنالو ةةةةةة نالنوحةةةةةةطنالثط شةةةةةةطنفش ةةةةةةانخةةةةةة نةالةةةةةةطن

 ةةةةةنن الةةةةةافطنالؤقا ةةةةةطناالل  ؤ يشةةةةةطنكبةةةةةن  نل  ث  ةةةةةطن ة ةةةةةؤناوتشةةةةةاطنال و ةةةةة أن  شةةةةة نال  ةةةةةؤاو.نك ةةةةةانت

 نةةةةةةاك ننوةةةةةةنطرنن ةةةةةةان  ةةةةةةلانالةةةةةة ايا نال واك ةةةةةةطنال اطلةةةةةةطن  خ ةةةةةةفن ةةةةةةنطنالقةةةةةةخا نال و ةةةةةة نش ن

فةةةةةة ناللةةةةةةؤائ نالبتةةةةةةشططنفةةةةةة ننؤاكةةةةةةلنا  ةةةةةة  ن ال  بشةةةةةة ان تةةةةةة نتخ ةةةةةةش نالوةةةةةةننال  ةةةةةة نل خننةةةةةةطن

ن(نسا ط.200 (نسا طن نال نن ن100ال ل   شطن وشالنت بين 

ن
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ن ةةةةةةؤون ةةةةةةاي (ن  ةةةةةة ن لن  ةةةةةة ل نقاالةةةةةة نتل شةةةةةة نال ث  ةةةةةةطنن25ك ةةةةةةانت ةةةةةةنناالةةةةةةافطنال ةةةةةةاطرن ننن

تل شةةةةةةة ن ةةةةةةةنائ نال ث  ةةةةةةةا نال و ةةةةةةة أن  ةةةةةةةاان ت ةةةةةةة لن ااورنال ةةةةةةةنتننقةةةةةةةؤفطن  ةةةةةةة نتل شةةةةةةة ن ةةةةةةةنائ ن

ال ث  ةةةةةا نال و ةةةةة أن  ةةةةةاان لثاالةةةةة نتل شةةةةة نال ث  ةةةةةطناسةةةةة بناتن ذننةةةةة نالبةةةةةنائ نال و ةةةةة أن  ةةةةةان بةةةةةنائ ن

(نن ةةةةةةؤورن  ن يثةةةةةةا ن  نا ةةةةةةاطرننةةةةةةنرنالبةةةةةةن  ن25 ن  ش ةةةةةةانفةةةةةة نال ةةةةةةاطرن  خةةةةةةؤهننةةةةةة نال ل ةةةةةة 

ن  ةةةةة نتثؤ ةةةةةؤنالوالةةةةةطناالح  ا شةةةةةطن ال و ةةةةة أن ةةةةة نالةةةةة  نةةةةةةن طنال ةةةةةنرنال ثةةةةةؤورنل بةةةةةن  نذاتةةةةة ان لةةةةةاء 

 تثةةةةةةاو ؤنال  ا  ةةةةةةطنالن و ةةةةةةطنل  و ةةةةةة أن  شةةةةةة ن الةةةةةةافطن ةةةةةةنائ نال  قشةةةةةةفنالثدةةةةةةائ ن فثةةةةةةا نل  ةةةةةةن   ن

(ان بةةةةة نال ةةةةةنا شؤنال ةةةةة ني ةةةةةنن  ش ةةةةةانال ةةةةةاطرن2017قةةةةةاي لن  ةةةةة تنال واك ةةةةةا نالللائشةةةةةطنل ةةةةةاأن 

ن ةةةةةةؤوننةةةةةة نقةةةةةةاي لن  ةةةةةة تنال واك ةةةةةةا نالللائشةةةةةةطن ال ةةةةةة ن  خةةةةةة بانالثاالةةةةةة نا نال ةةةةةةن  ن/114/1

ال ةةةةاأنفةةةة ننةةةةانخةةةة نةةةةةاال نال  ةةةةؤاونال ةةةة ن لةةةة انفش ةةةةانال  قشةةةةفنفةةةة ناللةةةةلين وشةةةةالن تةةةة  ش ن ةةةة ن

نال  قشفن  اةنرنا ناك ؤننل ا.

ن

 ؤنا قانةةةةةةطنفةةةةةة نال لةةةةةةلتن  نال لطثةةةةةةطناللغؤافشةةةةةةةطنالؤقا ةةةةةةطنا ل  ؤ يشةةةةةةطانال لةةةةةة ننةةةةةة نالتةةةةةة

ل  ةةةةةنرنال ةةةةة ن وةةةةةنطبانال ةةةةةن  نال ةةةةةاأن  نال و  ةةةةةطن ت  شةةةةةفنالقةةةةةؤاطن ال  بةةةةةنننةةةةة نذلةةةةةكن ن  ةةةةةنا ن

نب ةةةةة ننةةةةةال ن  نتثةةةةةن  نك الةةةةةطن نلشةةةةةطن  ةةةةةش نال ةةةةةن  نال ةةةةةاأن  نال و  ةةةةةطننثةةةةةناونكةةةةة ننل  ةةةةةان نة ةةةةةؤن

ناوتشاطنال ق   ن  ش ن ناك ننونطر.

ن

 ةةةةةةةنتن ال قةةةةةةةاو ننةةةةةةة نال ل ةةةةةةةسنالثدةةةةةةةائ ن االنةةةةةةة نال ةةةةةةةاأن  ل شةةةةةةةلنك ةةةةةةةانقانةةةةةةةنن ااورنالننن

ي ةةةةةةاأناالسةةةةةة اورناالل  ؤ يشةةةةةةطن ال ةةةةةة نت  ةةةةةة ننةةةةةة نتطبشةةةةةة نالؤقا ةةةةةةطناالل  ؤ يشةةةةةةطن ة ةةةةةةؤناوتشةةةةةةاطن

انةةةةةاك ننوةةةةةنطران قةةةةةننتةةةةة ن اةةةةة ننال ؤة ةةةةةطنال لؤ بشةةةةةطنل طبشةةةةة نالتةةةةة اوناالل  ؤ يةةةةة ن ةةةةةن   نل   قشةةةةةفن

فةةةةةةة ننو  ةةةةةةةطن نا ةةةةةةةطن  ةةةةةةةالنن12/8/2022و ننالثدةةةةةةةائ ن  ةةةةةةةن   نل  ث  ةةةةةةةا نالتةةةةةةةالبطنل وؤ ةةةةةةةطن  ةةةةةةةا

(نسةةةة اون160 ذلةةةةكن  ةةةةننالنتةةةة نال  كةةةةنننةةةة ناللابل ةةةةطنال لشةةةةطن ال ثلشةةةةطنل ل ةةةةاأنةشةةةةالنتةةةة نالو ةةةة ن ةةةةـن 

نال  ؤ ي نلغا طنتاو خ .ن

ن

(ن سةةةةةةةةة او نال  ؤ يشةةةةةةةةةطنالةةةةةةةةة  ن1500قانةةةةةةةةةنن ااورنال ةةةةةةةةةنتن قةةةةةةةةةؤاءن كةةةةةةةةة لكنفثةةةةةةةةةنننن

اسةةةةةةة اورنال  ؤ يشةةةةةةةطنالةةةةةةة  ن(ن5000ال ؤة ةةةةةةةطناال لةةةةةةة ن قةةةةةةةننتةةةةةةة نتل شةةةةةةةلنالل ةةةةةةةاأنالسةةةةةةة ش ا ن 

 ال ةةةةة نتةةةةة نخ ل ةةةةةاناالةةةةةافطنن2022ال ؤاةةةةةة نالثاطنةةةةةطن فةةةةة نمةةةةة نت ةةةةةن  نقةةةةةاي لنال ث  ةةةةةا نلتةةةةةلطن

ال ؤاقبةةةةةطناالل  ؤ يشةةةةةطنكلةةةةة  ننةةةةة ن ةةةةةنائ نال ث  ةةةةةا نالتةةةةةالبطنل وؤ ةةةةةطن ا الةةةةةافطنالةةةةة نك ي ةةةةةان ةةةةةن   ن

ن ةةةةةةؤو(ننةةةةةة نقةةةةةةاي لن  ةةةةةة تنال واك ةةةةةةا نن114 ةةةةةة نال  قشةةةةةةفنالثدةةةةةةائ ناسةةةةةة لاطا نلةةةةةةلصنال ةةةةةةاطرن 

نالللائشط.

ن

 (15( ورقم )14السؤالين رقم )

تتسااااااااااجل اللجناااااااااة عااااااااان شاااااااااروا و ااااااااامانات ا حتجااااااااااز اإلدارر؛ وتتسااااااااااجل اللجناااااااااة عااااااااان 

خاااااالل الفتااااارة  1954لسااااانة  7إحصااااااجات بعااااادد الموقاااااوفين بمواااااا  قاااااانون مناااااع الجااااارائم رقااااام 

التاااااي يغ يهاااااا التقريااااار، ومااااادى توافاااااق القاااااانون ماااااع مبااااادأ الفصااااال باااااين السااااال ات مااااان خاااااالل 

ماااااااانج الساااااااال ة التنفيذيااااااااة )الحكااااااااام اإلداريااااااااين( صااااااااالحيات التوقيااااااااف والحجااااااااز والكفااااااااا ت 

ااااام وا عتقااااااد بوااااااود أااااااباب قاااااد  العدلياااااة، وعااااان المااااازاعم التاااااي تعرفاااااه بكوناااااه قاااااائم علاااااى ال  

تحمااااال ال اااااخج علاااااى ارتكااااااب اااااارم ماااااا أو أن وااااااود  ي اااااك ل خ ااااارا  علاااااى الناااااا ، وهاااااو أمااااار 

 ج أو فرض إقامة ابرية عليه؛كاٍ    تخان قرار بتوقيف نلم ال خ
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 لنا حةةةةةةؤاءا نال ةةةةةة ن طبث ةةةةةةانالوةةةةةةاك نا طاوذن لةةةةةةننتطبشةةةةةة نقةةةةةةاي لننلةةةةةة ناللةةةةةةؤائ نبةةةةةة نذا ن .1

ا حةةةةةةةؤاءا نال طبثةةةةةةةطننةةةةةةة نقبةةةةةةة ناللشا ةةةةةةةطنال انةةةةةةةطن ال   ثةةةةةةةطننةةةةةةة نالةةةةةةة ايا نقةةةةةةةاي لن  ةةةةةةة تن

ال واك ةةةةةةةا نالللائشةةةةةةةطنال ةةةةةةة نتطبث ةةةةةةةانالتةةةةةةة ططنالثدةةةةةةةائشطن ال ةةةةةةة نتؤا ةةةةةةة نةثةةةةةةة ننال ةةةةةةة   ن

شؤنسةةةةةب ن ةثةةةةة ننالةةةةةنفا ن االسةةةةةة  ا ن االسةةةةة  ايطن  تةةةةةا نرنت  ش شةةةةةطننةةةةة نقبةةةةةة ن ال لةةةةةش ن  ةةةةة ف

نوةةةةةةان ن ذلةةةةةةكننل ةةةةةة  ن  شةةةةةة نفةةةةةة نقةةةةةةاي لننلةةةةةة ناللةةةةةةؤائ ان  ؤا ةةةةةة نتطبشثةةةةةة ن  ةةةةةة ن و ن

(ننةةةةة نقةةةةةاي لننلةةةةةة ن5ال اقةةةةة ننةةةةة نقبةةةةة نالو ةةةةةاأنا طاو ةةةةةش انفةةةةة نتطبشةةةةةة نيةةةةةصنال ةةةةةاطرنوقةةةةة ن 

نال  نتلصن   ننان   :ن1954لتلطنن7اللؤائ نوق ن

 ن

ون  ن ةدةةةةةةةاونقةةةةةةةخصن نةةةةةةةاأنال وةةةةةةةاففن قةةةةةةةؤ ن ةةةةةةةال وثش نفةةةةةةة ن ةةةةةةةوطنلةةةةةةةنهنةدةةةةةةة  -

ا خبةةةةةاونالةةةةة ذناتخةةةةة  نا حةةةةةؤاءا ن االسةةةةة لاطن لشةةةةة ن  تةةةةة  ن  ةةةةةطن شلةةةةةا ن خةةةةةؤهن ةةةةةؤهن

 الؤ ورنلت ا  ا.

 ذانم ةةةةةةةؤنل  وةةةةةةةاففن  ةةةةةةةننال وثشةةةةةةة ن لنبلالةةةةةةةكن سةةةةةةةبا ا نكافشةةةةةةةطنتةةةةةةةن   نل   شةةةةةةةفنذلةةةةةةةكن -

بةةةةة انال   ةةةةةنن ةةةةة ننالقةةةةةخصن لن ثةةةةةنأنت  ةةةةةنا ن  ةةةةةنونقةةةةةؤاوا ن ةةةةة لكنقةةةةةؤ ططن لنالن خ  ةةةةةف

ال  الةةةةةة  نال ةةةةةة ك ونفةةةةةة ننةةةةةة كؤرنالودةةةةةة ون  نالثةةةةةةب ن  لنالن ل ةةةةةةنننثةةةةةةناو ن  نننتةةةةةة ن

   نال ب  ن  نال نرنال  ك و  نف ن ذننل  ا.

 ذانلةةةةةة ن ةةةةةةؤنال وةةةةةةاففن  ةةةةةةننال وثشةةةةةة ن لنبلالةةةةةةكنالةةةةةةؤ ورنل   شةةةةةةفنذلةةةةةةكنالقةةةةةةخصن لن -

حةةةةة ن ثةةةةةنأنت  ةةةةةنا انفشةةةةةن لنقةةةةةؤةا ن ةةةةة لكنفةةةةة نالدةةةةةب ن   ةةةةةؤجن لةةةةة ن لنكةةةةةالنن ق فةةةةةا نل

 ال وثش نفث .

تُ بةةةة نفةةةةة نا حةةةةةؤاءا نال ةةةة نتلةةةةةؤذن  ث دةةةةة نبةةةة انالثةةةةةاي لنفش ةةةةةان    ةةةة ن  خةةةةة نالقةةةةة اطرن -

  ةةةةةةةننالش ةةةةةةةةش ن اسةةةةةةةة ل ا نالقةةةةةةةة  طن اال  ةةةةةةةةؤا ن نلاققةةةةةةةة   ن ةدةةةةةةةة ونال وةةةةةةةةانش ن

 تب شةةةةةةةة نال انةةةةةةةةؤن نةةةةةةةة كؤا نالودةةةةةةةة ون سةةةةةةةةائؤنال تةةةةةةةة لنا ن اال  ةةةةةةةةؤا ن  ةةةةةةةة ن

فةةةةة نا حةةةةةؤاءا نالللائشةةةةةطنلةةةةةنهنالة ةةةةةاأن تل شةةةةة نالثةةةةةؤاوا انال ةةةةة تني تةةةةة انال  ب ةةةةةطن

 ال واك نالبنائشطن  ق ؤانف نذلك:

ن

 .نن لنالنت حةةةةة نت  ةةةةةطنتخ  ةةةةةفن ةةةةة نال   ةةةةةطنال ةةةةة ك ورنفةةةةة نا خبةةةةةاونال قةةةةةاون لشةةةةة نفةةةةة ن

نن كؤرنالود و.

 .نلةةةةشسننةةةةة نالدةةةةؤ وذنفةةةةة نا حةةةةةؤاءا نال ةةةة نتُ خةةةةة ن  ث دةةةةة نبةةةة انالثةةةةةاي لن  بةةةةةا ن

ن لنال    ناوت بنف   نن شلا ن  ن ف اال نن شلط.ن

 .ن لنالن ل ةةةةةننال   ةةةةةنن إللانةةةةة ن  ةةةةة نال واف ةةةةةطن  ةةةةة نالنةةةةة ن  ناالن لةةةةةا ن ةةةةة نالثشةةةةةاأن

  ف ةةةةةةةاتننةةةةةةة نقةةةةةةة ي ان لنت ةةةةةةةنون ةةةةةةة  نالط  يشلةةةةةةةطنال انةةةةةةةطن  ن لن  ةةةةةةة لنةتةةةةةةة ن

نالتشؤر.

ن

ت ةةةةة ل ننن ؤ ةةةةةطنن  ةةةةةبنال  ةةةةة ننال ةةةةةاأنفةةةةة ن ااورنالناخ شةةةةةطن بةةةةة نح ةةةةةاانوقا ةةةةةطنطاخ شةةةةةطنفةةةةة ن .2

 ااورنالناخ شةةةةةطن   ةةةةةاتنال   ةةةةةشنن الؤقا ةةةةةطنالن و ةةةةةطن  ةةةةة ن  ةةةةة نال ةةةةةةنا نا طاو ةةةةةطن الو ةةةةةاأن

ا طاو ةةةةةةةش ن تةةةةةةةل  نا ةةةةةةةاوا نن  لةةةةةةةطن  شةةةةةةةؤنن  لةةةةةةةطن تةةةةةةةنق نسةةةةةةة نطنا حةةةةةةةؤاءا نالثاي يشةةةةةةةطن

ورن االسةةةةةة لاطن ك طبشةةةةةة نلثةةةةةةاي لننلةةةةةة ناللةةةةةةؤائ ن تلتةةةةةةبن قةةةةةةؤاوا نالوةةةةةةاك نا طاو ةةةةةةطنال ةةةةةةاط

      بن  طننخال ا نل ا ؤنالناخ شطن  ال ن   ت.

 

ت  ثةةةةة ن ااورنالناخ شةةةةةطاننةةةةة نخةةةةة تننل ةةةةةطنالقةةةةة ا هنالو  نشةةةةةطنفةةةةة ننن ؤ ةةةةةطنن  ةةةةةبنال  ةةةةة نن .3

ال ةةةةةةاأنفةةةةةة ن ااورنالناخ شةةةةةةطن كةةةةةة لكن ةةةةةة ناؤ ةةةةةة نال ثةةةةةةن  ننباقةةةةةةؤرنل  ن ؤ ةةةةةةطن  ةةةةةة ني ةةةةةةاذجن
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شةةةةةاتنتطبشثةةةةةا نقةةةةةاي لننلةةةةة ناللةةةةةؤائ ن ت  ةةةةة ن  ةةةةة نال وثشةةةةة ن ال وثةةةةة نخا ةةةةةطان  ةةةةةطنقةةةةة ا هنة

نل ةةةةةةةةان ت  ةةةةةةةة ن ةةةةةةةةا حؤاءا نال  ةةةةةةةة  بشطنال اطلةةةةةةةةطن لن حةةةةةةةةن ننخال ةةةةةةةةا ن  ن خطةةةةةةةةاءنفةةةةةةةة ن

ال طبشةةةةةة ان ت انةةةةةة نالقةةةةةة ا هن  ط ةةةةةة نالقةةةةةة افشطن التةةةةةةؤ طن ت  ةةةةةة ن  ةةةةةة نتطبشةةةةةة ننبةةةةةةن نسةةةةةةشاطرن

نالثاي لن توثش نال نالطنط لننوا ارنلطؤ ن   نةتا ن خؤ.ن

 

قةةةةةؤاوا نالو ةةةةةاأنا طاو ةةةةةش نفةةةةة نتطبشةةةةة نقةةةةةاي لننلةةةةة ناللةةةةةؤائ نخاالةةةةة  نل ةةةةة    ن نةةةةةاأن ا ةةةةةؤن لن .4

الناخ شةةةةةةطن كةةةةةة لكنلؤقا ةةةةةةطنالثدةةةةةةاءنا طاوذنةشةةةةةةالنتثةةةةةةنأنالط ةةةةةة لنل  و  ةةةةةةطناالطاو ةةةةةةطن بةةةةةة ن

نةةةةة نطوح ةةةةة نتثاالةةةةة ن بلالةةةةةكنال ن ةةةةةنننةةةةة نالة ةةةةةاأنال    ثةةةةةطن  طبشةةةةة نقةةةةةاي لننلةةةةة ناللةةةةةؤائ ان

 ؤقا ةةةةةةةةةطنن2014(نلتةةةةةةةةةلطن27اي لنوقةةةةةةةةة ن ةشةةةةةةةةةالن خةةةةةةةةة صنالثدةةةةةةةةةاءنا طاوذن   حةةةةةةةةةبنالثةةةةةةةةة

نقةةةةةةؤ  شطنقةةةةةةؤاوا نال  قشةةةةةةفنا طاوذن  ةةةةةة نطوح ةةةةةةش نةشةةةةةةالنسةةةةةةب ن تةةةةةة ن لغةةةةةةاءنال ن ةةةةةةنننةةةةةة ن

نقؤاوا نال  قشفنا طاوذنال  نالنت  اف ن  ة اأنالثاي ل.ن

 

تُ لةةةةةة ن ااورنالناخ شةةةةةةطناالوطيشةةةةةةطن  ةةةةةة ينقلةةةةةة ا ن سةةةةةةب ن  فةةةةةةاننال  ةةةةةةا لنال قةةةةةة ؤ ن الوةةةةةة اون .5

ن ستةةةةةةةةا نال ل  ةةةةةةةة نال ةةةةةةةةني ن ال ل  ةةةةةةةةا نال  لشةةةةةةةةطن وثةةةةةةةة نن ال قةةةةةةةةاوكشطن ال قةةةةةةةةبشكننةةةةةةةة ن

خةةةةةة تن ةةةةةةاأنننن-ا يتةةةةةةالنال ان ةةةةةةطنفةةةةةة نال    ةةةةةةطانةشةةةةةةالناي ةةةةةةان   ةةةةةة نسةةةةةةبش نال  ةةةةةةاتن ثةةةةةةن ن

س تةةةةةة طننةةةةةة نالبةةةةةةؤان نال نو بشةةةةةةطن ال وقةةةةةةا نالو او ةةةةةةطنةشةةةةةةاتنت ل ةةةةةةلنن  ةةةةةة أنسةةةةةةشاطرنن-ن2022

ال وةةةةةةاف  لنالثةةةةةةاي لننةةةةةة نخةةةةةة تنال طبشثةةةةةةا نال   شةةةةةةطنلثةةةةةةاي لننلةةةةةة ناللةةةةةةؤائ نقةةةةةةاو نفش ةةةةةةان

ن الو اأناالطاو  لن   ناللو نال ال :ن

ةةةةةةةاك ناطاوذن ال  ةةةةةةا لننةةةةةة ننل  ةةةةةةطنن101تةةةةةة ن ثةةةةةةننخ ةةةةةةسن وقةةةةةةا ن  ةةةةةة ن  قةةةةةةاوكطن -

نفؤ نو ننا بؤ ناالل ايشطن ن ستطننوان لن  نةن ط.

تةةةةةة ن ثةةةةةةةنن وقةةةةةةطنتنو بشةةةةةةةطنل  وةةةةةةاف ش ن نةةةةةةةنواءنالقةةةةةةؤاطنةشةةةةةةةاتنن افوةةةةةةطناالتلةةةةةةةاون -

 طن ن افوطنال خنوا . البقؤنن نن  بنالن نال  ونرنل لؤ  

تةةةةةة ن ثةةةةةةنن وقةةةةةة ش نتةةةةةةنو بش ش ننةةةةةة ناتوةةةةةةاطنال ةةةةةةؤ رنالوطيةةةةةة نل و ةةةةةةاأنا طاو ةةةةةةش نةشةةةةةةاتن -

 ن افوطناالتلاون البقؤن.

   ةةةةةنننل  ةةةةةطنفؤ ةةةةةنو ننا بةةةةةؤ ن ن ستةةةةةطننوةةةةةان لن ةةةةة نةةةةةةن طن  ةةةةة ن  ةةةةةناطنطلشةةةةة نن -

 اس ؤقاطذنلإلحؤاءا ن ال  اوسا نال د  نف نتطبشثا نقاي لننل ناللؤائ .

نةةةةةة نال ل ةةةةةةسنالثدةةةةةةائ ن  ةةةةةة ناقةةةةةةؤا نالو ةةةةةةاأنا طاو ةةةةةةش ننةةةةةة نالثدةةةةةةارنتةةةةةة ناالت ةةةةةةانن -

 ال ةةةةةةن ش نال ةةةةةةانش ن تةةةةةة نتةةةةةةنو بننل   ةةةةةةطننةةةةةة نالو ةةةةةةاأناالطاو ةةةةةةش نفةةةةةة نكةةةةةة ننةةةةةة ن

اق ش ةةةةةة نال سةةةةةة ن القةةةةةة اتن ةةةةةةن وا نال   ةةةةةةننالثدةةةةةةائ نفةةةةةة ننلةةةةةةاتنسةةةةةةشاطرنالثةةةةةةةاي لن

ن10 ةثةةةةةةةة ننا يتةةةةةةةةالن  اقةةةةةةةة نط وتةةةةةةةةش نتةةةةةةةةنو بش ش نكةةةةةةةةالنلةةةةةةةة ااورنالناخ شةةةةةةةةطننل ةةةةةةةةان

 .2022ف نالؤ  ناالخشؤنن ن اأننقاوكش ن

 نقةةةةةةؤ  نة ك ةةةةةةطن  ةةةةةة ننUSAIDتةةةةةة ناالت ةةةةةةانننةةةةةة ن كالةةةةةةطناالي ةةةةةةاءنالنؤ  شةةةةةةطنالةةةةةةـنن -

خطةةةةةطن  ةةةةةؤان ن  ةةةةة نت ةةةةةن نالةةةةة نت ل ةةةةةلن وفةةةةة نقةةةةةنوا نال ةةةةةان ش نفةةةةة ننلةةةةةاتنةثةةةةة نن

 تةةةةةةة نالبةةةةةةةنءن إ ةةةةةةةناطن تل ةةةةةةةش ن تل شةةةةةةة نالبؤيةةةةةةةان نناال تنن2025-2022ا يتةةةةةةةالننةةةةةةة ن

(نةةةةةةةةاك ناطاوذن  اقةةةةةةة ن125لةةةةةةة  (ن  قةةةةةةةاوكطن ل قةةةةةةةالش نال   ةةةةةةةطن قةةةةةةة اتن  سةةةةةةة ن ح

خ تةةةةةةطن ةةةةةةؤان نتنو بشةةةةةةطانةشةةةةةةالنسةةةةةةش ثب ن ةةةةةةنرن ةةةةةةؤان نلل ا ةةةةةةطنالخطةةةةةةطن وشةةةةةةالنسةةةةةةش  ن

تغطشةةةةةطنكافةةةةةطنالو ةةةةةاأناالطاو ةةةةةش ن نةةةةة م  ناي ةةةةةاذنالثةةةةةاي لن فةةةةة نكافةةةةةطننلةةةةةاال نةثةةةةة نن

االيتةةةةةةةالن  ةةةةةةةانفش ةةةةةةةانا ةةةةةةةناطننةةةةةةةنو ش ننةةةةةةة نالةةةةةةة  نكةةةةةةة اطون ااورنالناخ شةةةةةةةطن طانةةةةةةةطن

 ل ثنوا نال  ستشط.ن تط  ؤنالبلاءنال ت  ؤ
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  ةةةةةةنون ا ةةةةةةؤنالناخ شةةةةةةطنت  ش ةةةةةةا نل  وةةةةةةاف ش ن الو ةةةةةةاأنا طاو ةةةةةةش نلو ةةةةةةؤناسةةةةةة خناأن -

ال ةةةةةةة ةشا ن قةةةةةةةاي لننلةةةةةةة ناللةةةةةةةؤائ ن ال  قش ةةةةةةةا نا طاو ةةةةةةةطنفةةةةةةة ناالةةةةةةةش نالوةةةةةةةن طن

 ل وةةةةةةاال نال ةةةةةة نتقةةةةةة  نخطةةةةةةؤان  ةةةةةة نالنةةةةةة ن التةةةةةة  نال ل   ةةةةةة ن نؤاح ةةةةةةطنن  ةةةةةةا ن

لتةةةةةةا ا نن ال ةةةةةة ن سةةةةةة ؤ ن ةةةةةة ن ةةةةةةنطننةةةةةة نال  قةةةةةة فش نا طاو ةةةةةةش ننةةةةةة ن شةةةةةةؤناةةةةةةالب نا

ن4187 كةةةةة لكنتةةةةة نا ةةةةةاطرنن2022ن ق فةةةةةانفةةةةة نقةةةةة ؤنيشتةةةةةالنل ةةةةةاأنن546ا فةةةةةؤاجن ةةةةة ن

قخ ةةةةةةانالةةةةةة ن نةةةةةةاك نسةةةةةة ل  ن   حةةةةةةبنتطبشثةةةةةةا ن  شثةةةةةةطنالل ةةةةةة رنال قةةةةةةائؤ طن كةةةةةةاي ان

 خدةةةةةةة  لنلة ةةةةةةةاأنقةةةةةةةاي لننلةةةةةةة ناللةةةةةةةؤائ نسةةةةةةةا ثانفةةةةةةة نةةةةةةةةاتننخةةةةةةةال    ن حةةةةةةةؤاءا ن

وفةةةةةةة نالؤقا ةةةةةةةطناالحباو ةةةةةةةطن وقا ةةةةةةةطنن ات اقةةةةةةةا نالل ةةةةةةة رنال قةةةةةةةائؤ ط(ن الةةةةةةةافطنل  ن ةةةةةةةن

القةةةةؤاط(نل ةةةةنرن   ةةةةطنقةةةة  ون  ةةةةننالنام ةةةةؤنبةةةة انالثةةةةؤاون  لا شةةةةا نك شةةةةؤراننةةةة نالخةةةة ن

  ةةةةةةش ناال  بةةةةةةاونالن  ةةةةةة نالقةةةةةةخا ننةةةةةة نذ ذنالسةةةةةةبثشا نسةةةةةةش  ننةةةةةةؤاقب   ني ةةةةةةؤان

لطبش ةةةةةطناللةةةةةؤأن خط وتةةةةة ن  ةةةةة نال ل  ةةةةة ن   ةةةةةا ن ةةةةة لنتطبشثةةةةةا نقةةةةةاي لننلةةةةة ناللةةةةةؤائ ن

ؤننوةةةةةةنطرن  شةةةةةةنرنكةةةةةة نالب ةةةةةةنن ةةةةةة نال لاحشةةةةةةطنالقخ ةةةةةةشطنتتةةةةةة لننالةةةةةة ن سةةةةةةسن ن ةةةةةةا ش

 ط وبةةةةةانفةةةةة نالو ةةةةةامن  ةةةةة نةشةةةةةارنال  قةةةةة  ناطاو ةةةةةاننةةةةة ناذنخطةةةةةؤنا نوط طناف ةةةةةاتنقةةةةةنن

ت ةةةةةةةؤ نةشاتةةةةةةة نل خطةةةةةةةؤاني ةةةةةةةؤا نل خطةةةةةةة ورناالحؤانشةةةةةةةطنل   قةةةةةةة  ني تةةةةةةة ن خا ةةةةةةةطن

   وا نالسبثشا .

 لن ااورنالناخ شةةةةةةةطننتةةةةةةةة  ؤرنفةةةةةةةة نفةةةةةةة ينافةةةةةةةةاننالوةةةةةةةة اون ال  ةةةةةةةا لننةةةةةةةة نن ستةةةةةةةةا ن -

  ةةةةة نال ةةةةةني ننةةةةة ناحةةةةة نت ل ةةةةةلن ش ةةةةةطنةثةةةةة ننااليتةةةةةالنفةةةةة ناالوطلن ت ل ةةةةةلنن ةةةةةابش نال ل

سةةةةةشاطرنالثةةةةةاي لن ت بةةةةة نسشاسةةةةةطن ي ةةةةة ننل ةةةةة ين قةةةةة ا نفةةةةة نال  انةةةةة ننةةةةة نبةةةةة  نالثدةةةةةا ان

   لتةةةةةةش نكةةةةةة لكننةةةةةة نال ؤكةةةةةةلنالةةةةةة ال نلوثةةةةةة ننااليتةةةةةةالن كافةةةةةةطنالل ةةةةةةا نال  لشةةةةةةطن

  ذا نال  قط.

 

 

ن  2022 - 2016إحصائية حا ت التوقيف اإلدارر ل عوام 

 عدد الموقوفين اداريا   العام الرقم

ن30138ن2016ن1

ن34952ن2017ن2

ن37683ن2018ن3

ن37853ن2019ن4

ن21322ن2020ن5

ن31034ن2021ن6

ن2199ن2022ن7

ن

 (16السؤال رقم )
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تتساااااااجل اللجنااااااة عاااااان  اااااامانات التعااااااويق عاااااان ا حتجاااااااز التعساااااافي أو غياااااار القااااااانوني، وفااااااي 

حالااااااة توفرهااااااا تزويااااااد اللجنااااااة بأعااااااداد حااااااا ت خااااااالل الفتاااااارة التااااااي يغ يهااااااا التقرياااااار، ونمااااااانن 

 ل حكام الصادرة؛ 

 

ت ةةةةةةةاولنال وةةةةةةةاك نوقا ةةةةةةةطنقدةةةةةةةائشطن  ةةةةةةة نال  قشةةةةةةةفن ا  باوبةةةةةةةانالةةةةةةة ايطنلوةةةةةةة نا يتةةةةةةةالن

ن  ةةةة نا ةةةةبرقابااااة اإللغاااااج   الوؤ ةةةةطننةةةة نخةةةة تنيةةةة  ش ننةةةة نالؤقا ةةةةط نال لةةةة ن انف  ةةةة نسةةةةبش ن لةةةةاء 

ال  ةةةةةات:ن لةةةةة انل  و  ةةةةةطن خةةةةة ءنسةةةةةبش ننةةةةة ن سةةةةةلن ن لشةةةةة نحؤ  ةةةةةطنحلائشةةةةةطن ذان حةةةةةن ن لنذلةةةةةكنالن

(ننةةةةةة ن123 الن خةةةةةة ن ةةةةةةالن نال ةةةةةةاأن   حةةةةةةبنال ةةةةةةاطرن ن ةةةةةة  ؤن  ةةةةةة نسةةةةةةشؤنال وثشةةةةةة ن ال واك ةةةةةةط

قةةةةةةاي لن  ةةةةةة تنال واك ةةةةةةا نالللائشةةةةةةطنقةةةةةةؤ ططن لن ثةةةةةةنأنال ةةةةةة   ن  نال وةةةةةةان نا ةةةةةةبنال خ شةةةةةةطن لةةةةةة ن

ن  ةةةةة نالط ةةةةة  ال و  ةةةةةطنال خ  ةةةةةطن ةةةةة لكان  نوقا ةةةةةطنا لغةةةةةاء اننف  ةةةةة نسةةةةةبش نال  ةةةةةات:ن لةةةةة ان لةةةةةاء 

 قشةةةةةةفنال قةةةةةة   ن  شةةةةةة ن  ناسةةةةةة  لا نالثةةةةةةؤاونال ةةةةةةاطون ةةةةةة نال ةةةةةةن  نال ةةةةةةاأن  نقاالةةةةةة نال ةةةةةة ين  

ت ن ةةةةةةةننت قش ةةةةةةة ن لةةةةةةة ننو  ةةةةةةةطنالبنا ةةةةةةةطن الثةةةةةةةؤاونال ةةةةةةةاطون ةةةةةةة ننو  ةةةةةةةطنالبنا ةةةةةةةطن لةةةةةةة ننو  ةةةةةةةطن

(ننةةةةةة نقةةةةةةاي لن  ةةةةةة تنال واك ةةةةةةا ن124االسةةةةةة  لا ن ذلةةةةةةكنخةةةةةة تن   ةةةةةةطن  ةةةةةةاأناسةةةةةة لاطا نل  ةةةةةةاطرن 

الللائشةةةةةط.ن  ةةةةة  ن ةدةةةةةاونال  قةةةةة  ن نةةةةةاأنال و  ةةةةةطنال خ  ةةةةةطن ل ةةةةةؤنالةةةةةن  هن سةةةةة ا ن ق الةةةةة ن  ن

(ن114/4كش ةةةةةة ن االاةةةةةة  ن  ةةةةةة ن  واننال وثشةةةةةة نقبةةةةةة نت ن ةةةةةةننال  قشةةةةةةفن   حةةةةةةبنال ةةةةةةاطرن  قةةةةةة اتن 

 .ن نالثاي لنذات 

ن

انف  ةةةةةة نالةةةةةةؤ  ننةةةةةة ن لنرقابااااااة التعااااااويق نةةةةةةاناللةةةةةة  نال ةةةةةةاي ننةةةةةة ن يةةةةةة ا نالؤقا ةةةةةةطنف ةةةةةة ن

قةةةةةةاي لن  ةةةةةة تنال واك ةةةةةةا نالللائشةةةةةةطن خ ةةةةةة ننةةةةةة نال  ةةةةةة   نال ةةةةةةاطذننةةةةةة نقبةةةةةة نالن لةةةةةةطناالن يةةةةةة ن

(ننةةةةةةة ن178ذننةةةةةةة نقبةةةةةةة نال ةةةةةةةن  نالقخ ةةةةةةة نفثةةةةةةةنني ةةةةةةةننال ةةةةةةةاطرن   اللتةةةةةةةبطنل   ةةةةةةة   نال ةةةةةةةاط

الثةةةةةاي لنال ةةةةة ك ون  ةةةةة نننةةةةةان  ةةةةة ن نتثدةةةةة نال و  ةةةةةطن ا طايةةةةةطن لةةةةةنن بةةةةة  نال  ةةةةة ن  ةةةةةالبؤاءرن لةةةةةنن

 ي  ةةةةةةةةاءنالطلةةةةةةةةطن  ن ةةةةةةةةنأنك ا   ةةةةةةةةان   ةةةةةةةةنأنال تةةةةةةةة  لشطناذانكةةةةةةةةالنال  ةةةةةةةة نالن  لةةةةةةةةفنحؤنةةةةةةةةا ن  نالن

ن  ةةةةة نا ةةةةةبنك ةةةةةانتثدةةةةة نفةةةةة نال قةةةةةنني تةةةةة ن ةةةةةإللاأنال ةةةةةنن. تةةةةة  حبن ثا ةةةةةا ن   نالقخ ةةةةة ن لةةةةةاء 

ن."ذانم ؤنل ان لنالن  هن قش نن  ش ن   ورنكشن ط ال لش ن ال     ن

ن

 اللتةةةةةةبطنل   ةةةةةة   نال  لةةةةةة ذنف لةةةةةةا نيةةةةةةصنقةةةةةةاي ي ن  ةةةةةةال نبةةةةةة  نال تةةةةةة لطن بةةةةةة نيةةةةةةصن

(ننةةةةةةةة نقةةةةةةةةاي لن  ةةةةةةةة تنال واك ةةةةةةةةا نالللائشةةةةةةةةطنالوطيةةةةةةةة ن ال ةةةةةةةة نتثدةةةةةةةة ن2 ن1/نن298ال ةةةةةةةةاطرن 

  ني شلةةةةةةطن  ةةةةةةاطرنال واك ةةةةةةطنن يقةةةةةةؤ نة  ةةةةةةا نفةةةةةة ناللؤ ةةةةةةنرن    شةةةةةة نالو ةةةةةة نال ةةةةةةاطون بةةةةةةؤاءرنال ةةةةةة 

ن.الؤس شطن ف ن وش  ش ننو ش ش ن ذاناس ن  نذلكناالبنا  اطرن    ني ثطنالن لط

ن

لنالوةةةة نفةةةةة نالو ةةةة تن  ةةةةة نال  ةةةة   نتةةةةة نالةةةةلصن  شةةةةة ن فةةةة نالث ا ةةةةةننال انةةةةطنفةةةةة ن ك ةةةةان

 ن الةةةةةةؤاون(ننةةةةةة نالثةةةةةةاي لنال ةةةةةةني ن  ةةةةةة ن يةةةةةة ن كةةةةةة256الثةةةةةةاي لنال ةةةةةةني نةشةةةةةةالني ةةةةةةننال ةةةةةةاطرن 

 ةةةةةالغشؤن  ةةةةةلأنفا  ةةةةة ن لةةةةة ن شةةةةةؤنن شةةةةةلن دةةةةة النالدةةةةةؤو .ن  ثةةةةةنونالدةةةةة النفةةةةة نح شةةةةة نالةةةةةة اتن

 ثةةةةنوننةةةةانلوةةةة نال دةةةةؤ وننةةةة نالةةةةؤون نةةةةانفاتةةةة ننةةةة نكتةةةةبن قةةةةؤان لن  ةةةة لنذلةةةةكني شلةةةةطنابش شةةةةطن

ك ةةةةةةةان لنةةةةةةةة نالدةةةةةةة الن  لةةةةةةةا تنن.(ننةةةةةةة نالثةةةةةةةاي لنال ةةةةةةة ك و266ل   ةةةةةةة نالدةةةةةةةاون فةةةةةةة نال ةةةةةةةاطرن 

شةةةةؤنفةةةة نةؤ  ةةةة ن  نفةةةة ن ؤالةةةة ن  نفةةةة نقةةةةؤف ن  نفةةةة نسةةةة    نالدةةةةؤونالط ةةةة نف ةةةة نت ةةةةنن  ةةةة نالغ

 الن ةةةةةة نالدةةةةةة الن   نفةةةةةة ننؤكةةةةةةل ناالح  ةةةةةةا  ن  نفةةةةةة نا  بةةةةةةاو نال ةةةةةةال ن ل ةةةةةة نال   ةةةةةةنذننتةةةةةة

 نشةةةةةةة(ننلةةةةةةة .ن  ال ةةةةةةةال نفةةةةةةةإلن ن ايشةةةةةةةطنال لةةةةةةة ءن لةةةةةةة نالثدةةةةةةةاءنن   لةةةةةةةطنلل 267 فةةةةةةة نال ةةةةةةةاطرن 

ة ةةةةةةةاأنالنالقةةةةةةةخا نسةةةةةةة اءنكايةةةةةةةننالةةةةةةةن  هنحلائشةةةةةةةطن أنةث قشةةةةةةةطنل  طالبةةةةةةةطن ةةةةةةةال     نالةةةةةةة  

نال انطن الثاي ل.نننننن
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نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 :فيما يتعلق بمحور القلاج وحق اللجوج إليه الت ورات الحاصلة

 على صعيد الت ريعات:

ال نالةةةةةطن ةةةةةلصنال ةةةةةاطرن  طةةةةة نال قةةةةةؤ نالوطيةةةةة نل ل شةةةةة نالوةةةةة نفةةةةة نال  ةةةةة تنالةةةةة نقطةةةةةا ن -

ال وةةةةةةاك نن   ةةةةةةةطنل ل شةةةةةة ن ن ةةةةةة يطن ن(ننةةةةةة نالنسةةةةةة  وناالوطيةةةةةة نةشةةةةةةالنذكةةةةةةؤن ل101/1 

قةةةةةةةخا نط لنان   ةةةةةةةان لن بةةةةةةةاورنالل شةةةةةةة نت لةةةةةةة نح شةةةةةةة نال نةةةةةةة نال ةةةةةةةنخ نفةةةةةةة نقةةةةةةة  ي ا

و ناسةةةةةة  لاءنف  شةةةةةة نفةةةةةةإلنالوةةةةةة ن ال  ةةةةةة تنل  نالةةةةةةطنن  ةةةةةة تنلل شةةةةةة نال ثش ةةةةةةش ن  ةةةةةة نال

 وطيشط.ال

ةالةةةةةةطنالثاالةةةةةة ن ةشةةةةةةالن لنن2014(نلتةةةةةةلطن29تةةةةةة نت ةةةةةةن  نقةةةةةةاي لناسةةةةةة ث تنالثدةةةةةةاءنوقةةةةةة ن  -

لةةةةةة نت  ةةةةةةشطنلللةةةةةةطن   ةةةةةة نتلتةةةةةةشبنوئةةةةةةشسنال ل ةةةةةةسنال تةةةةةة لننن  ةةةةةة نال ثا ةةةةةةننت ةةةةةة لن لةةةةةةاء ن

نقةةةةةة  طننةةةةةة ن قةةةةةةنأنخ تةةةةةةطننةةةةةة نقدةةةةةةارننو  ةةةةةةطنال  ششةةةةةةلننةةةةةة ن شةةةةةةؤنا دةةةةةةاءنال ل ةةةةةةسن

اي لنال ثا ةةةةةنن اقةةةةة ؤانلةةةةة لكنالن  ةةةةة لنقةةةةةنن ك ةةةةة ننةةةةةنرنال ثا ةةةةةننال ل ةةةةة  ن  ش ةةةةةانفةةةةة نقةةةةة

 / (ننةةةةةةةة نقةةةةةةةاي لناسةةةةةةةة ث تنالثدةةةةةةةاءن ت ن  تةةةةةةةة ن ح ةةةةةةة نقةةةةةةةةؤاون/15ال ةةةةةةةاطرن نال ةةةةةةةني ا

ال للةةةةطنال  خةةةةة ن لةةةةةاءن  ةةةةة نا  بشةةةةطنال دةةةةةاءنان ةةةةةةنطنالثةةةةةاي لننةةةةنرنالخننةةةةةطنال ةةةةة ن لةةةةةبنالن

(ن25ت ةةةةة لنقةةةةةنن ندةةةةة نفش ةةةةةانالثاالةةةةة نل   افثةةةةةطن  ةةةةة نال لتةةةةةشبن إةال ةةةةة ن  ةةةةة نال ثا ةةةةةنن ةةةةةـن 

ج(ننةةةةةة نقةةةةةةاي لناسةةةةةة ث تنالثدةةةةةةاءان/15(نسةةةةةةلط.نال ةةةةةةاطرن 15سةةةةةةلطن الةةةةةة ناالسةةةةةة شنا ن  ةةةةةةنرن 

 ال  دةةةةةة  نالو ةةةةة ن  ةةةةةةنأنن2018(نلتةةةةةلطن2 قةةةةةنن ةةةةةنونقةةةةةةؤاونال و  ةةةةةطنالنسةةةةةة  و طنوقةةةةة ن 

طسةةةةة  و طن بةةةةةاورن ا ناي ةةةةةاءنخنن ةةةةة ن ذانلةةةةة ن  ةةةةة ننتةةةةة    ننةةةةةنرنالخننةةةةةطنال انةةةةةطن ةال ةةةةة ن

ن15 نال ةةةةةاطرن  ةةةةة ناالسةةةةة شنا نا نال ثا ةةةةةن(نالةةةةة اوطرنفةةةةة نالثتةةةةة ناالخشةةةةةؤننةةةةة نال ثةةةةةؤرنجننةةةةة

نةةةةةة نيةةةةةةصنالثةةةةةةاي لنالتةةةةةةا  ننةةةةةة نقةةةةةةاي لناسةةةةةة ث تنالثدةةةةةةاءن ال ةةةةةة نتةةةةةة نت ةةةةةةن   ان   حةةةةةةبن

انةشةةةةةةةةالن لنقش ةةةةةةةةطنالثةةةةةةةةؤاونال ةةةةةةةةاطون ةةةةةةةة ن2019(نلتةةةةةةةةلطن23الثةةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةةةنتنوقةةةةةةةة ن 

 ال و  طنالنس  و طن و  نقش طناللصنالنس  وذ.ننن

لن  ةةةةةةةةةة لنبلةةةةةةةةةةا ننخال ةةةةةةةةةةطن وطلنط لنذناة لةةةةةةةةةةاانلذنقةةةةةةةةةةخصنطاخةةةةةةةةةة نال الن  حةةةةةةةةةةنن -

(نالن8 نال قةةةةةةةؤ  ا نال الشةةةةةةةطانةشةةةةةةةالنيةةةةةةةصنالنسةةةةةةة  وناالوطيةةةةةةة نفةةةةةةة نال ةةةةةةةاطرن لل ةةةةةةة 

 لةةةةةةة ان لن ثةةةةةةةب ن  ةةةةةةة ن ةةةةةةةةنن  ن  قةةةةةةةفن  ن وةةةةةةةبسن  نتثشةةةةةةةننةؤ  ةةةةةةة ن الن فةةةةةةة ن ة ةةةةةةةاأن

الثةةةةةاي لن كةةةةة لكنفثةةةةةننيةةةةةصنالنسةةةةة  وناالوطيةةةةة ن ةةةةةؤاةطن  ةةةةة نالوةةةةة نفةةةةة نالوؤ ةةةةةطن حةةةةةؤأن

 (ننل ننان   :7ك نا  ناءن   نالوث نن الوؤ ا ن لصنال اطرن 

نالقخ شطنن  يط.ننالوؤ ط •

كةةةةة نا  ةةةةةناءن  ةةةةة نالوثةةةةة نن الوؤ ةةةةةا نال انةةةةةطن  نةؤنةةةةةطنالوشةةةةةارنالخا ةةةةةطنل وطيشةةةةةش ن •

 حؤ  طن  اقبن  ش انالثاي ل.

ل ةةةةةة فشؤننل ةةةةةةنننةةةةةة نن2017لتةةةةةةلطنن15 ةةةةةةنونقةةةةةةاي لنالو ا ةةةةةةطننةةةةةة نال لةةةةةةفناالسةةةةةةؤذنوقةةةةةة ن -

 الو ا طن ن ن  ؤانن نينالثاي لناللن ن:ن

خةةةةة نالثةةةةةاي لن ةةةةةؤاذنالدةةةةةوشطن اواطت ةةةةةانةةةةةةاتنتثةةةةةن  نقةةةةة  ه/ن ةةةةة  نةةةةةة تنةالةةةةةطنال لةةةةةفن  -1

نال ذنت ؤالننل .ن

اقةةةةة ؤانقةةةةةاي لنالو ا ةةةةةطننةةةةة نال لةةةةةفناالسةةةةةؤذنا قانةةةةةطنفةةةةة نالبشةةةةةنناالسةةةةةؤذن ذان قةةةةة ن لةةةةةفن -2

ن(3 ش نالقاو ن فثانل    ش نال اوطنف نال اطرن 
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قةةةةة  نالللا ةةةةةا ننلةةةةة ن و ةةةةةؤنالثةةةةةاي لنن  ةةةةة أنال لةةةةةفناالسةةةةةؤذنفةةةةة ناللةةةةةلين اي ةةةةةان  دةةةةةا -3

ا ةةةةةةناون  انةةةةةةؤنة ا ةةةةةةطنل دةةةةةةوشطن  ةةةةةةلأننؤت ةةةةةةبنال لةةةةةةفن  ةةةةةةنأنال  ةةةةةةؤ نا ناالالةةةةةةؤاون

ن ال     ا .ن

لةةةةةلأنالثايةةةةةـ لنال و  ةةةةةطنالل ةةةةةؤنفةةةةة نقدةةةةةا انال لةةةةةفنالسةةةةةؤذن  ةةةةة طناالسةةةةة  لاتن  قةةةةة  ن  -4

نسؤذ.

نت نت فشؤنتثلشطنالؤ  نال   ل  يـــــ نلو ا طنالةـــــنادان قدا انال لفنالسؤذ.ن -5

ي ةةةةةةةـاأنال ةةةةةةةنا شؤنال  وثةةةةةةةطن ثةةةةةةةؤاونتتـــةةةةةةةـ  طناللةةةةةةةلا نفةةةةةةة نقدةةةةةةةا انال لةةةةةةةفننك ةةةةةةةان ةةةةةةةـنو -

ان كةةةةةةةة لكنال   ش ةةةةةةةةا نالخا ةةةةةةةةطن  سةةةةةةةةسنا   ةةةةةةةةاطن2019(نلتةةةةةةةةلطن100االسةةةةةةةةؤذنوقةةةةةةةةـ ن 

ح ةةةةةا نتل شةةةةة نال ةةةةةنا شؤنال  وثةةةةةطن ثةةةةةؤاونتتةةةةة  طناللةةةةةلا نفةةةةة نقدةةةةةا انال لةةةةةفناالسةةةةةؤذنلتةةةةةلطن

 .ن2018.ن  نونت  ش ا نط ونال  ؤالا نل خطؤنسلطن2021

ج(ننةةةةة نقةةةةةاي لن/62/2نل ةةةةةنننةةةةة نالو ا ةةةةةطنلفةةةةةؤاطناالسةةةةةؤرنفثةةةةننتةةةةة نت ةةةةةن  نال ةةةةةاطرن ن ل ةةةة فشؤ -

ال    ثةةةةةةةةةطن ةةةةةةةةةإحؤاءنال   شةةةةةةةةةا ناللؤاةشةةةةةةةةةطنن2017لتةةةةةةةةةلطنن27ال ث  ةةةةةةةةةا نال  ةةةةةةةةةنتنوقةةةةةةةةة ن

 ال  حةةةةةا نالطبشةةةةةطنل ط ةةةةة ن وشةةةةةالنتةةةةة ناالخةةةةة ن   افثةةةةةطن ةةةةةةننال الةةةةةن  ن لةةةةةشسنن افثةةةةةطناال ن

ن ةن .

ن   ةةةة ن ةةةة نح شةةةة نالل ةةةةا نال  لشةةةةطنذا نتةةةة نتقةةةة ش نلللةةةةطن ؤئاسةةةةطنن ةةةةال ن ا ةةةةؤنال ةةةةنتن  -

االخ  ةةةةةا نلنواسةةةةةطنقةةةةةاي لنال ل شةةةةة ن ي شلةةةةةطنلةةةةة لكنتةةةةة ن  ةةةةةناطننقةةةةةؤ  نالثةةةةةاي لنال  ةةةةةنتن

لثةةةةةاي لنال ل شةةةةة ن  ةةةةةنن لناي ةةةةةننال للةةةةةطنطواسةةةةة  ان تةةةةة نن اللةةةةةطنالثدةةةةةا انا قةةةةة الشطنفشةةةةة نل وةةةةةنن

نةةةةة نةةةةةةبسنال ةةةةةن  ن   ةةةةةان و ةةةةةفنةةةةةة نالةةةةةنائ ن  ؤا ةةةةة نمةةةةةؤ  نال ةةةةةن  ن  وثةةةةة نال ةةةةة االن

ن(.2022 نونالثاي لنال  نتنلثاي لنال ل ش نلتلطن  قنن

 

نالحريات السيااية والمدنية

 (17السؤال رقم )

تتساااااااجل اللجنااااااة عاااااان حااااااا ت الجلااااااوة )التهجياااااار القساااااارر( التااااااي رصاااااادتها الحكومااااااة خااااااالل 

 الفترة التي يغ يها التقرير، وما هي اإلاراجات المتخذة حيال ما تم رصد  من حا ت؛

ن

الل ةةةةةةة رنك ةةةةةةةان وط نفةةةةةةة نالتةةةةةةة اتن  ةةةةةةة  نتخ  ةةةةةةةفن ةةةةةةة نةةةةةةةةاال نال  لشةةةةةةةؤن لنةةةةةةةةاال ن

الثتةةةةةؤذن     ن ةةةةةانالةةةةةن ل نال ةةةةةؤتب ن وثةةةةة ننااليتةةةةةالانةشةةةةةالن يةةةةة نالن  حةةةةةننفةةةةة نالوطلنةةةةةةاال ن

ت لشةةةةةؤنقتةةةةةؤذن النال  اوسةةةةةطنالقةةةةة بشطنل ةةةةةان  ةةةةةؤ ن ةةةةةـن نالل ةةةةة رنال قةةةةةائؤ ط نتةةةةةؤتب ن ةةةةةال ؤا ن

االوطيةةةةة ن الةةةةة نقشةةةةة طن  ةةةةة نةؤ ةةةةةطنا قانةةةةةطن ال ثالشةةةةةنن الثدةةةةةاءنال قةةةةةائؤذ.ن قةةةةةننة ةةةةةؤنالنسةةةةة  ون

 ال لثةةةةة ن   حةةةةةبنال ةةةةةاطرنال اسةةةةة  ننلةةةةة نال ةةةةة نتةةةةةلصن  ةةةةة ن ت  ةةةةة نالن لةةةةةطنالوةةةةة ن وؤ ةةةةةطنال لثةةةةة ن

طاخةةةةةة ناق ةةةةةةش نالن لةةةةةةطن اخ شةةةةةةاونن ةةةةةةالناالقانةةةةةةطنل فةةةةةةؤاطن الل ا ةةةةةةا نط لنتثششةةةةةةنناالنفةةةةةة نالةةةةةةة اتن

 ال بشل نف نالثاي ل .

ن

فننةةةةةة نيل ةةةةةة نالخةةةةةة ن ال ةةةةةة ون فةةةةةة ورنت ةةةةةةن نن اوسةةةةةةطن الل ةةةةةة رنال قةةةةةةائؤ ط ن لةةةةةة نال خ شةةةةةة

الةةةةةنأان نةةةةةان ةةةةةلل ن ل ةةةةةاننةةةةة ن  ةةةةةاون  ةةةةة نال ةةةةة االش نك   شةةةةةا نا ةةةةة ننل طةةةةةؤنن ا  ةةةةةاتنف الةةةةة ن

 ةةةةةةؤنن شةةةةة  ن ا  ةةةةةناءن  ةةةةة نال     ةةةةةا نال انةةةةةطن الخا ةةةةةطانالنةةةةةؤنالةةةةة ذن حةةةةةن نال قةةةةةائؤنفةةةةة ن

ةشلةةةةةة نال قةةةةةةن نن ةةةةةةإح ءنذ ذناللةةةةةةاي ن ةةةةةة نال وةةةةةةش نالةةةةةة ذن ثطلةةةةةة نذ  نال للةةةةةة ن  شةةةةةة نك فدةةةةةة ن

ءن ق  ةةةةةةانلوثةةةةةة نالةةةةةةنناءن ة ةةةةةةفنالي ةةةةةةسن النةةةةةة ات.ن قةةةةةةنن   ةةةةةةننالو  نةةةةةةطنالوطيشةةةةةةطن  ةةةةةة ن حةةةةةةؤا
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تطةةةةة  ؤنبةةةةة  نا حةةةةةؤاءا ن ال خ شةةةةةفننل ةةةةةانقةةةةةش ا نفقةةةةةش ا ننةةةةة نتطةةةةة ونالن لةةةةةطنال نيشةةةةةطن ت ةةةةةنطنالؤق ةةةةةطن

 ال  ؤايشطن ال ؤكشبا ناالح  ا شطنف نالثؤهن ال نلناالوطيشط.

ن

الثاي يشةةةةةةةطن ا يتةةةةةةةايشطنال  ةةةةةةةاةبطنن لثةةةةةةةنن  لةةةةةةةننالو  نةةةةةةةطن ب شةةةةةةةطنل  اللةةةةةةةطنا قةةةةةةة الشا 

نةةةةة نخةةةةة تن  ةةةةةناون  شثةةةةةطنالقةةةةةؤ نال ةةةةة نت افثةةةةةننن1987لوةةةةةاال نالل ةةةةة رنال قةةةةةائؤ طننلةةةةة ن ةةةةةاأن

انت  ةةةةةة ن  ةةةةةة ن2015  ش ةةةةةةانال قةةةةةةائؤنالوطيشةةةةةةطنفةةةةةة نةشلةةةةةة .نك ةةةةةةان لن ااورنالناخ شةةةةةةطان نلةةةةةة ن ةةةةةةاأن

خدةةةةةةةننطواسةةةةةةطن  ةةةةةةاونالل ةةةةةة رنال قةةةةةةائؤ طن ال ث ؤةةةةةةةا ن ال   ةةةةةةشا نال انةةةةةةطنلو  ةةةةةةان ال ةةةةةة نت 

  الةةةةةةة نة ةةةةةةة تنل  ب ةةةةةةةا ن ا قةةةةةةة الشا ناالق  ةةةةةةةاط طن االح  ا شةةةةةةةطنال  ؤتبةةةةةةةطنن2021فةةةةةةة ن ةةةةةةةاأن

قةةةةةشخا ن  حش ةةةةةا (ننةةةةة نقةةةةةش  نن130  ش ةةةةةان إ ةةةةةناون  شثةةةةةطنالةةةةةب نالل ةةةةة رنال قةةةةةائؤ طن   قةةةةةاوكطن 

ال قةةةةةةائؤنالوطيشةةةةةةطنال ةةةةةة  ؤ  نالواالةةةةةةؤ  ان كةةةةةة لكناالح  ا ةةةةةةا ن ةةةةةة ا نالخ ةةةةةة  نفةةةةةة نكافةةةةةةطن

ناونال  شثةةةةةةطن ت  ش  ةةةةةةانل الةةةةةة نةةةةةةةننل   اوسةةةةةةا نالتةةةةةةا ثطنال واف ةةةةةةا نةشةةةةةةالنتةةةةةة نال  افةةةةةة ن   ةةةةةة

ةشةةةةةةةالناق  ةةةةةةةؤ نفةةةةةةة نتطبشةةةةةةة نالل ةةةةةةة رن  ةةةةةةة نالثدةةةةةةةا انال    ثةةةةةةةطن الث ةةةةةةة ن ال ةةةةةةةؤ ن اق  ةةةةةةةاون

االقةةةةةةةخا نال قةةةةةةة  لش نفةةةةةةة نالل ةةةةةةة رن الثاتةةةةةةة ن  الةةةةةةةن ن   لائةةةةةةة ننةةةةةةة نالةةةةةةة ك ونفثةةةةةةة نن اق  ةةةةةةةاون

ل ن لةةةةةطنذات ةةةةةانان ةةةةةناطبانال طبشثةةةةة نال  ةةةةةاي ننةةةةة نلةةةةة اءن لةةةةة نلةةةةة اءن  ننةةةةة نةةةةةة ن لةةةةة نةةةةةة نطاخةةةةة نا

 ةتةةةةةةبنمةةةةةةؤ  ن يةةةةةة  نالثدةةةةةةشطن ال ن ةةةةةةنننةةةةةة نالو ةةةةةة تنل ثدةةةةةةا انال ؤتبطةةةةةةطن  ةةةةةةانك تةةةةةة لطنالن ةةةةةة ن

ن سائؤنالوث نناالخؤه.

ن

 نلةةةةةةة ن ةةةةةةةن ون  شثةةةةةةةطنالةةةةةةةب نالل ةةةةةةة رنال قةةةةةةةائؤ طانتةةةةةةة نتطبشةةةةةةة ن ل طبةةةةةةةان  ةةةةةةة نح شةةةةةةة ن

(نقخ ةةةةةا ننةةةةة ناللةةةةةالشش ن  ةةةةة ن  ةةةةةؤن5498الثدةةةةةا انال قةةةةةائؤ طانةشةةةةةالنت ةةةةةنن  ةةةةةاطرننةةةةةاننل   ةةةةة ن 

نال قائؤ طن ل ننلاال  ننل نتاو نن ي اذن  شثطنالب نالل  رنال قائؤ ط.الثدا ان

ن

 الت ورات في مجال الحريات السيااية والمدنية:

 على صعيد الت ريعات:

 ةةةةةةنو نا واطرنال   شةةةةةةطن  قةةةةةة ش نلللةةةةةةطنتوةةةةةةن النال ل  نةةةةةةطنالتشاسةةةةةةشطنفةةةةةة نال اقةةةةةةؤننةةةةةة ن -

(نسةةةةةةةشنرن18  دةةةةةةة ا ننةةةةةةة ن شةةةةةةةل  نن92ان ال ةةةةةةة نالةةةةةةة ننفةةةةةةة ن دةةةةةةة    ان2021ةل ةةةةةةةؤالن

      لنكافطنااشا نال ل   ناالوطي نت ن نال :

  ةنادنيث  ني  شطنف نالوشارنالتشاسشطن البؤل ايشط.ن •

ن ا ةةةةةة طن   شةةةةةةطنال طةةةةةة  ؤنلدةةةةةة النةةةةةةة نالوطيشةةةةةةش ن الوطيشةةةةةةا نتو شةةةةةةلننقةةةةةةاوك   ن •

 ف نالوشارنالول شطن البؤل ايشط.

 ت سش نقا نرنال قاوكطنف ن ل نالثؤاو. •

 شطن التشاسةةةةةةشطنالدةةةةةةانلطنلةةةةةةن ونالقةةةةةةبا ن ال ةةةةةةؤ رن االقةةةةةةخا نت ش ةةةةةةطنالبش ةةةةةةطنال قةةةةةةؤ  •

ذ ذناال اقةةةةةةطنفةةةةةة نالوشةةةةةةارنال انةةةةةةطن ذلةةةةةةكننةةةةةة نخةةةةةة تن الةةةةةة :ننقةةةةةةؤ  نقةةةةةةاي لنحن ةةةةةةنن

ل ي خةةةةةةةةا ن نقةةةةةةةةؤ  نقةةةةةةةةاي لنحن ةةةةةةةةننل ةةةةةةةةةلا نالتشاسةةةةةةةةشطان احةةةةةةةةؤاءنال  ةةةةةةةةن   ن

 النس  و طنن ناح نن اءن  انل قؤ  نقاي ي ناالي خا ن الةلا نالتشاسشط.

  ةةةةةةن   ن الثةةةةةة ايش نفةةةةةة ناللؤ ةةةةةةنرنالؤسةةةةةة شطن طخ ةةةةةةننةشةةةةةةلنالل ةةةةةةاذن  ةةةةةة ن ةةةةةةنو نبةةةةةة  نال -

 اللو نال ــال :ننن

  ال:نت ةةةةةةةةن  ن لةةةةةةةة النال  ةةةةةةةةة نال ةةةةةةةةاي ننةةةةةةةة نالنسةةةةةةةةة  ونلش ةةةةةةةةبي:نةثةةةةةةةة ننالوطيشةةةةةةةةةش ن

 و نف نال تا ارن  نأنال  ششل(نال الوطيشا ن  احبات  .ن  اوطنال  ن
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 حاء نب  نال  ن   نل   كشنن   :ن -

ف ةةةةةا نال ل  ةةةةة نك ةةةةةان وط نفةةةةة نالنسةةةةة  ونل   كشةةةةةنن  ةةةةة نتتةةةةةا ذنال تةةةةةا ارن ةةةةةش نكافةةةةةطن •

الوثةةةةة نن ال احبةةةةةا ن ةةةةةش ناللتةةةةةاءن الؤحةةةةةاتنفةةةةة نال ل  ةةةةة .ننل   كشةةةةةنن  ةةةةة ننةةةةةان وطنفةةةةة ن

ال  ا شةةةةةة ن ال  ابةةةةةةنا نالن لشةةةةةةطنال ةةةةةة ن ةةةةةةاطقنن  ش ةةةةةةانالو  نةةةةةةا نالوطيشةةةةةةطان ال ةةةةةة ن

تةةةةةةلصن  ةةةةةة نالةةةةةةؤ ورنال  كشةةةةةةننفةةةةةة نال قةةةةةةؤ  ا نكافةةةةةةطن  ةةةةةة نال تةةةةةةا ارن ةةةةةةش ناللتةةةةةةاءن

  الؤحات.

ت ل ةةةةةةةةلنالو ا ةةةةةةةةطنالثاي يشةةةةةةةةطنل قةةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةةطان ت ل ةةةةةةةةلننقةةةةةةةةاوك   نفةةةةةةةة ن •

نلةةةةةةةةةاة نالوشةةةةةةةةةارنالتشاسةةةةةةةةةشطن االق  ةةةةةةةةةاط طن االح  ا شةةةةةةةةةطن ال ثافشـــــةةةةةةةةةـطن  شؤبــةةةةةةةةةـان

نف نال ل   . نفا    ان  ش     ا  باوب نحلء 

ت  ةةةةةةةش نالقةةةةةةةبا ن ت ل ةةةةةةةلننقةةةةةةةاوك   نفةةةةةةة نال لةةةةةةةاال نقةةةةةةة  نفةةةةةةة نال ل  ةةةةةةة ن ط ةةةةةةة ن •

 ن ا   ةةةةةةاوات  ن ت ل ةةةةةةلنقةةةةةةش نال  االةةةةةةطن ال تةةةةةةانين نبةةةةةةاطلنسةةةةةةشاطرنالثةةةةةةاي ل(ن  ةةةةةةنا ات 

 %(.ن63يتبطنالقبا نف نال ل   ن

 

 يقةةةةةةةؤن اللؤ ةةةةةةةنرنالؤسةةةةةةة شطن  ةةةةةةةاو ننن2022(نلتةةةةةةةلطن4 ايشةةةةةةةا:نقةةةةةةةاي لناالي خةةةةةةةا نوقةةةةةةة ن 

 لشنخ نةشلنال ل ش ن ال اط ن ل :نن7/4/2022

  ن الؤقا  .ن  لاطنك  ن تشاوا ن ؤانلشطنقاطورن   نالطاءنال قؤ   •

االل ةةةةةةلاأن  بةةةةةةن نال ةةةةةةنوجننةةةةةة ناحةةةةةة نال  ةةةةةة تنالةةةةةة نة  نةةةةةةا ن ؤل ايشةةةةةةطننتةةةةةة لنرنالةةةةةة ن •

 حةةةةةة طناالةةةةةةةلا نطاخةةةةةة نال ل ةةةةةةسن ةشةةةةةةالنت ةةةةةة لنيتةةةةةةبطنت  شةةةةةة ناالةةةةةةةلا نل ل ةةةةةةسن

%ن ت ةةةةة لنيتةةةةةبطنت  شةةةةة ناالةةةةةةلا نفةةةةة ننل ةةةةةسناللةةةةة ا ن30اللةةةةة ا نال قةةةةةؤ  نت ةةةةة لن

اللةةةةةةة ا نن%ن ت ةةةةةةة لنيتةةةةةةةبطنت  شةةةةةةة ناالةةةةةةةةلا نفةةةةةةة ننل ةةةةةةةس50الوةةةةةةةاطذن ال قةةةةةةةؤ  ن

%ن بةةةةةةةة  ناللتةةةةةةةةبن شةةةةةةةةؤن ا  ةةةةةةةة نقا  ةةةةةةةةطنل ل ةةةةةةةةاطرن ةةةةةةةةاخ   ن65ال ةةةةةةةةاي ن ال قةةةةةةةةؤ  ن

 ال  طشا (.

 ت ل لننقاوكطنال ؤ رنف نال   شطنالتشاسشطن ا اطرنيتبطنت  ش  انف نال ل س. •

    ش نفثننحاء ن  ؤانال  ن   ن   ناللو نال ال :ن -

 .138وف ن نطن  داءننل سنالل ا ن ل ن •

  انا .ن25 ل نن30تخ ش نس نال ؤقينن ن •

 النائؤرنال انطن ال الشط(نالنائؤرنال و شط. •

%ن30قةةةةةة ائ نالةةةةةةةلا نالتشاسةةةةةةشطنال ل ةةةةةةسنال قةةةةةةؤ  نالثةةةةةةاطأنيتةةةةةةبطنت  شةةةةةة ناالةةةةةةةلا :ن •

 طائؤر.ن18تثت نال    طنال ن

 خ ةةةةةةصنل ةةةةةةانانةةةةةةؤ رن اةةةةةةةنرن  ةةةةةة نالقةةةةةة نالةةةةةة  ن  تن   ةةةةةةطنن97 خ ةةةةةةصنل ةةةةةةانن41 •

   اي ن   طنن ؤقوش .

 طنكوةةةةةةنن طيةةةةةة نالةةةةةة  ن  تنخ تةةةةةةطنن ؤقةةةةةةوش نتوةةةةةةننسةةةةةة ن لنت دةةةةةة  نقةةةةةةا ا ن  نقةةةةةةا •

 (نسلط.35 

 

 يقةةةةةةؤن اللؤ ةةةةةةنرنالؤسةةةةةة شطنن2022(نلتةةةةةةلطن7 ال ةةةةةةا :نتةةةةةة ناقةةةةةةؤاونقةةةةةةاي لنالةةةةةةةلا نوقةةةةةة ن 

 لشنخ نةشلنال ل ش ن ال اط ن ل :نن14/4/2022  او نن

ت ةةةةةةن  ن لشةةةةةةطنتقةةةةةة ش نالةةةةةةةلا نالتشاسةةةةةةشطن ت  شل ةةةةةةانل  وةةةةةة تن لةةةةةة ن ةةةةةةةلا ن ؤانلشةةةةةةطن •

نال نالبؤل النال قاوكطنف نالو  نا .قاطو ن   نال   تن

 ن ن  ؤانب  نال  ن   نال  نحاءن  انالثاي ل:ن •
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 لنالن ث ن نطنال  ثننش نل  سشسنالول ن  ن    ائطن د .  -

 قخص.نن1000 الن ث ن نطنال  ستش ن  ن -

(ننواف ةةةةةةا ن  ةةةةةة ناالقةةةةةة ننةةةةةة ننؤا ةةةةةةارنالنالن ثةةةةةة ن6الن  ةةةةةة لنال  ستةةةةةة لننةةةةةة نسةةةةةة الن  -

  نك ننواف ط.ن(نقخ انن30 نطب ن  ن 

%ن كةةةةة لكنيتةةةةةبطن20 قةةةةة ؤانفةةةةة نال دةةةةةاءنال  ستةةةةةش نيتةةةةةبطنت  شةةةةة نل  ةةةةةؤ رنالنتثةةةةة ن ةةةةة ن -

 %.20النتث ن  نن35-18القبا نال   نت ؤا  نا  اوب ننان ش ن

يثةةةةةةة ن سةةةةةةةل نالةةةةةةةةلا نالتشاسةةةةةةةشط ننةةةةةةة ن ااورنالقةةةةةةة  لنالتشاسةةةةةةةشطن البؤل ايشةةةةةةةطن لةةةةةةة ن -

 لنالوشاط طن االس ث لشط.نال ش طنال ت ث طنل ي خا ن  إقؤا ن ةننن  الش انلد ا

 :ن٢٠١٩ي ــاأنال تاب طنال الشطنف نط  نالةلا نالتشاسشطنلتلطن -

 خ ةةةةةصن لةةةةةننفةةةةة نال  اايةةةةةطنال انةةةةةطنل ن لةةةةةطنل  تةةةةةاب طنفةةةةة نط ةةةةة ناالةةةةةةلا ننةةةةة نانةةةةة اتن -

 الخل لطنب ن باورن  نة افلنتقل نال قاوكطنال ا  طنل  ؤ رن القبا .ن

 -:ن ت و نالول ننتاب طننالشطن فثانل ان    -

(نط لةةةةةةاونفةةةةةة نةةةةةةةاتنوقةةةةةةينالوةةةةةةل ن ةةةةةةنطاننةةةةةة ن  دةةةةةةائ نل ي خا ةةةةةةا ناللشا شةةةةةةطنالن20,000 ن- 

 ثةةةةة ن ةةةةة نسةةةةة طننؤقةةةةةوش نفةةةةة نقةةةةة ائ نال ؤقةةةةةشينقةةةةةؤ ططن لن قةةةةة  نبةةةةة انال ؤقةةةةةشين ةةةةة دن

٪(ن  ةةةةةة نبةةةةةة انال ب ةةةةةة ن ذانكةةةةةةالننةةةةةة ن15ط ائةةةةةةؤناي خا شةةةةةةطن  ةةةةةة ناالقةةةةةة ن تدةةةةةةا نيتةةةةةةبطن 

 .(ن انا35ال  نال ؤقوش نسشنا ن  ننؤقو لنط لنس ن 

%(نفةةةةةةةةة ك ؤننةةةةةةةةة ن ةةةةةةةةةنطن  ةةةةةةةةة ا ن1(نط لــةةةةةةةةةـاونل وةةةةةةةةةل ن ذانةثةةةةةةةةة نيتةةةةةةةةةبطن 15,000 ن- 

ال ث ةةةةةةةؤ ش ن  ةةةةةةة ننتةةةةةةة  هنال    ةةةةةةةطنفةةةةةةة ناالي خا ةةةةةةةا ناللشا شةةةةةةةطان  فثةةةةةةةان  ةةةةةةة لنال ش ةةةةةةةطن

(ننةةةةةةةة نقةةةةةةةةاي لناالي خةةةةةةةةا نل ل ةةةةةةةةسن51ال تةةةةةةةة ث طنل ي خةةةةةةةةا ن  ث دةةةةةةةة ن ة ةةةةةةةةاأنال ةةةةةةةةاطرن 

   ةةةةنناال ةةةة ا نال ةةةة ناللةةةة ا ن فةةةة نةةةةةاتن حةةةة طن ك ةةةةؤننةةةة ننؤقةةةةينل وةةةةل نفةةةة نالثائ ةةةةطنت

 ة  ن  ش انا   نال ؤقوش .

(نط لةةةةةاون ةةةةة نكةةةةة ننث ةةةةةنن  ةةةةة ان ةةةةة ن ةةةةةةنننؤقةةةةةو نالوةةةةةل نفةةةةة ناالي خا ةةةةةا ناللشا شةةةةةطن3000 ن-ج

 (نط لاو.000,30   انالن  لا ان 

(نط لةةةةةاون ةةةةة نكةةةةة ننث ةةةةةنن  ةةةةة ان ةةةةة ن ةةةةةةنننؤقةةةةةو نالوةةةةةل ن ؤئاسةةةةةطن  ن ةةةةةطننةةةةة نال  ةةةةةطن3000 ن-ط

ل بةةةةةؤهن  نوئاسةةةةةطننل ةةةةةسننواف ةةةةةطان   ةةةةةانالناال لةةةةة ن  ننث ةةةةةننفةةةةة ننل ةةةةةسن نايةةةةةطن  ةةةةةالنا

 (نط لاو.30,000  لا ان 

%(نل  ب ةةةةة نال تةةةةة و ن ةةةةة نكةةةةة ننث ةةةةةنن وةةةةةؤا نالوةةةةةل ن فثةةةةةانلة ةةةةةاأن20تدةةةةةا نيتةةةةةبطن ن-بةةةةةـ

ال ثةةةةةةؤتش ن ج(ن  ط(ننةةةةةة نبةةةةةة  نال ةةةةةةاطرن ةةةةةة نكةةةةةة نفةةةةةةائلننةةةةةة نالتةةةةةةشنا ن  نال ؤقةةةةةةوش نط لن

 تش نال ثؤتش .(ن انا انن ننؤا ارنالنالن  لا انال ب  نال ونطنف نبا35س ن 

 دةةةةةةا نالةةةةةة ننةةةةةةان تةةةةةة وث نالوةةةةةةل ننةةةةةة ننبةةةةةةال ن فةةةةةة ناة ةةةةةةاأنبةةةةةة  نال ةةةةةةاطرننب ةةةةةة ننثةةةةةةناو نن- 

(نط لةةةةةةةةاون ةةةةةةةة نكةةةةةةةة نقائ ةةةةةةةةطناي خا شةةةةةةةةطنتو ةةةةةةةة ناسةةةةةةةة نالوةةةةةةةةل ن  ةةةةةةةةانالن  لةةةةةةةةا ان1000 

 (نط لاو.10,000 

(نط لةةةةةاون ذانتقةةةةة  نائةةةةة   ن ةةةةةش نخ تةةةةةطن ةةةةةةلا ن  ن ك ةةةةةؤن30,000 دةةةةةا ننب ةةةةة ننثةةةةةناو ن ن-ا

االي خا ةةةةةا ناللشا شةةةةةطنقةةةةةؤ ططنالن قةةةةة  نبةةةةة انال ؤقةةةةةين  ةةةةةالنط ائةةةةةؤنلغا ةةةةةا نال قةةةةةاوكطنفةةةةة ن

 ال    طن    نالن ثت نب انال ب  ن ش نالةلا ن ال تا ذ.

   ةةةةةلأنالوةةةةةل ن ةةةةةإ  لنقائ ةةةةةطننؤقةةةةةوش نالول شةةةةةطنخةةةةة تنف ةةةةةؤرنال ؤقةةةةةين فثةةةةةانننل   ش ةةةةةا نن- 

 ت نوبانال للطنل   نالغا ط.ن

 شةةةةةطنفةةةةة نن ستةةةةةا نال   ةةةةةش نال ةةةةةال ن ةةةةةنوني ةةةةةاأنتل ةةةةةش نن اوسةةةةةطنااليقةةةةةططنالول شةةةةةطنالط  -

شاسةةةةةش طنك ةةةةةانتةةةةة ناقةةةةةؤاون ةةةةةبا نفةةةةة نالوشةةةةةارنالول ش ةةةةةطن الت   ت كشةةةةةنان  ةةةةة نالةةةةةن ونال وةةةةة وذنل ق 

ي ةةةةةاأنتل ةةةةةش نن اوسةةةةةطنااليقةةةةةططنالول شةةةةةطنالط  شةةةةةطنفةةةةة نن ستةةةةةا نال   ةةةةةش نال ةةةةةال ن ال ةةةةة ن
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 ي ةةةةةان ةةةةة ف  ؤننتةةةةةاةطن نلةةةةةطنل  اوسةةةةةطناليقةةةةةططنالول ش ةةةةةطنفةةةةة ناللان ةةةةةا نط لنتثششةةةةةنناال ةةةةةان

ت  افةةةةةة ننةةةةةة ني ةةةةةة  نالل ةةةةةةاأن ال ةةةةةة نت  ةةةةةةسن واطرنالن  لةةةةةةطنالوطيش ةةةةةةطنفةةةةةة نال دةةةةةة نقةةةةةةننا ن

  قةةةةةةةؤ  نال  وةةةةةةةن النالتشاسةةةةةةة ن قشةةةةةةةاأنالو  نةةةةةةةطن  احب ةةةةةةةان ااءنت ش ةةةةةةةطنالبش ةةةةةةةطنال انةةةةةةةطن

 ل  اوسطنال   نالول  نالبؤانل .

 

 على صعيد المماراات: 

فش ةةةةةان    ةةةةة ن ال قةةةةةاوكطن الوشةةةةةارنالتشاسةةةةةشطن اسةةةةة لا طنل خؤحةةةةةا نال للةةةةةطنال   شةةةةةطنل وةةةةةن الن -

ال ل  نةةةةةةةطنالتشاسةةةةةةةشطن ا ثةةةةةةةنن ااورنالقةةةةةةة  لنالتشاسةةةةةةةشطن البؤل ايشةةةةةةةطنالو  ةةةةةةةطنال الشةةةةةةةطن

ل  ل ةةةةةةلنال قةةةةةةاوكطنالتشاسةةةةةةشطنتوةةةةةةننقةةةةةة اون نال قةةةةةةاوكطننتةةةةةة  لشطنال ل  ةةةةةة ن نل   ؤ ةةةةةةفن

 نالل ةةةةةةا نالقةةةةةةؤ  طنالؤسةةةةةة شطن الب شةةةةةةطن  ةةةةةة  نال خؤحةةةةةةا ان ال ةةةةةة نسةةةةةة ل  ننةةةةةة ن ةةةةةةنطننةةةةةة

   ن :ن

 تو شلن ا اطرننقاوكطنال  االش نف نالوشارنالتشاسشط. •

االيخةةةةةةةةؤاان ةةةةةةةةةالةلا نالتشاسةةةةةةةةةشطانخا ةةةةةةةةةطن ةةةةةةةةش نف  ةةةةةةةةة نالقةةةةةةةةةبا ن اللتةةةةةةةةةاءن ذ ذن •

 اال اقط.ن

ك ةةةةةةةانقانةةةةةةةنن ااورنالقةةةةةةة  لنالتشاسةةةةةةةشطن البؤل ايشةةةةةةةطن إ ةةةةةةةناطنخطةةةةةةةطنتل ش  ةةةةةةةطنل   ةةةةةةةشا ن -

 ةةةةة نال   ةةةةةشا ن ال ةةةةةنخ نال ط ةةةةة  نل ل شةةةةة نكةةةةة نت  ةةةةةشطنالةةةةة  نال للةةةةةطنال   شةةةةةطناقةةةةة   نن 

ا اةةةةاوناللنلةةةة ن نتةةةة  لشطنال ل شةةةة ن ن قةةةةؤنالثشةةةةالن قةةةةننتةةةة ناقةةةةؤاونبةةةة  نالخطةةةةطننةةةة نقبةةةة ن

 وئاسطنال اواءن ت  ش  ان   نكافطنال ااوا ن ال  ستا نال  لشط.

نقةةةةةة  نن ااورنالقةةةةةة  لنالتشاسةةةةةةشطن البؤل ايشةةةةةةطنلللةةةةةةطنن ا  ةةةةةةطنل ل شةةةةةة نال   ةةةةةةشا ن ن ا  ةةةةةةط -

الخطةةةةةة نن  يةةةةةةطننةةةةةة نالةةةةةةبااناوتبةةةةةةاانل ةةةةةة ااوا ن ال  ستةةةةةةا نال  لشةةةةةةطن  ل شةةةةةة ننخؤحةةةةةةا ن

ال للةةةةةةةطان قةةةةةةةنن ثةةةةةةةن نبةةةةةةة  نال للةةةةةةةطن  ةةةةةةة ننتةةةةةةة  هنالةةةةةةةبااناالوتبةةةةةةةااننل   ةةةةةةةطننةةةةةةة ن

 االح  ا ا نن ن ح نن ا  طنالخط ن ال  ا لنف نتل ش با.

 

 

نحرية الرأر والتعبير

 (18السؤال رقم )

ي تااااام التحقياااااق فيهاااااا تحاااااي الماااااادة الحادياااااة ع ااااار مااااان تاااااود اللجناااااة تزويااااادها بعااااادد الحاااااا ت التااااا

 وم لة هذ  التحقيقات؛ 2015لسنة  27قانون الجرائم اإللكترونية رقم 

 

ن2015(نلتةةةةةةةلطن27(ننةةةةةةة نقةةةةةةةاي لناللةةةةةةةؤائ نا ل  ؤ يشةةةةةةةطنوقةةةةةةة ن 11تةةةةةةةلصنال ةةةةةةةاطرنوقةةةةةةة ن 

  ةةةةةة ننةةةةةةان  ةةةةةة ن ن  اقةةةةةةبنكةةةةةة ننةةةةةة نقةةةةةةاأنق ةةةةةةنا ن إوسةةةةةةاتن  ن  ةةةةةةاطرن وسةةةةةةاتن  نيقةةةةةةؤن شايةةةةةةا نن  ن

ن   نةةةةةةةا ن ةةةةةةة ناؤ ةةةةةةة نالقةةةةةةةب طنال    ناتشةةةةةةةطن  نال  قةةةةةةة نا ل  ؤ يةةةةةةة ن  ن ذني ةةةةةةةاأنن   نةةةةةةةا ن

تلطةةةةةةة ذن  ةةةةةةة نذأن  نقةةةةةةةن ن  نتوثشةةةةةةةؤن ذنقةةةةةةةخصن ةةةةةةةالوبسننةةةةةةةنرنالنتثةةةةةةة ن ةةةةةةة ن   ةةةةةةةطن قةةةةةةة ؤن

ن(نال  نط لاو .2000(ننائطنط لاون النتل نن   ن 100  غؤانطنالنتث ن  ن 

ن

ن

ن

ن
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اللةةةةةةؤائ نا ل  ؤ يشةةةةةةطن اسةةةةةة لاطا نلةةةةةةلصنال ةةةةةةاطرن فثةةةةةةا نلثةةةةةةاي لن ةةةةةةنطناللةةةةةةؤائ نحةةةةةةن تن بةةةةةةش ن

نن(نن نالثاي لنذات :11 

ن

عدد الجرائم اإللكترونية الواردة الى  السنة 

 محاكم الدراة األولى 

 عدد القلايا المفصولة 

 الدراة األولى 

 عدد األشخاص المدانين

ن548ن739ن968ن2016

ن711ن689ن1249ن2017

ن1346ن2008ن2169ن2018

ن1300ن2294ن2227ن2019

ن1454ن2815ن2526ن2020

ن1283ن3804ن3682ن2021

ن566ن2712ن3672ن2022

 

 الت ورات الحاصلة في مجال حرية الرأر والتعبير:

 

 على صعيد الت ريعات:

  قةةةاي ل  اللقةةةؤ ال طب  ةةةا  قةةةاي ل  ن ةةة   ةةةا   أ ال    ثةةةط ال قةةةؤ  ا   فةةةؤ  -

  ا ذا شةةةط  ا ل  ؤ يشةةةط ال وقشةةةط ا   نشةةةط ل  سةةةائ    ال تةةة    ال ؤئةةة  ا  ةةة أ

 الثشةةاأ    ال  بشةةؤ الةةؤ ذ فةة  ا  ال ةةان وؤ ةةط ت ةةاول  وشةةال  نلةةط  ش ةةط  ال   ل  يشةةط

 ل   ستةةا  الةةؤخص نةةلي  لشةةط   ةة  ي  ةةن كةة لك  اللثةةنان الؤقا ةةط فةة   ةةن وبا

   ال ةةال  قشةة طا  ذ ط ل  وؤ ةةط  ا   نةة  ال ةةو       ةةا ن اوسةةط فةة  ا   نشةةط

 خةة ت ال ش ةةط قانةةن ةشةةال ن ثةةنر قةةؤ ا   حةةن  ال نشتةةؤر سةة  ط ال ةةؤخشص  حةةؤاءا 

 ال وطةةا   ةةنط ل  ةةبي ا ذا ةة  البةةال لةة نل وطةةا  وخةةص (6)   لن ةةن 2022  ةةاأ

 (6) وخ ةةةط نلوةةةننتلن ةةةنن    دةةةا  ذا شةةةطا نوطةةةط (38) ال ؤخ ةةةط ا ذا شةةةط

  قانةةن فدةةائشط. نوطةةط (23) ا ح ةةال  نل ةة   لش ةةبي ت  ل ةة ي   ةةال ل وطةةا 

 ال طب  ةةا   ةةنط نل ةة    خباو ةةطنلش ةةبي  ل  ؤ يشةةط نطب  ةةط (35) تةةؤخشص فةة 

 فش ةةةا  خباو ةةة  ال  ؤ يشةةةط نطب  ةةةطن(162) تاو خةةة  لغا ةةةط ا ل  ؤ يشةةةطنال ؤخ ةةةط

  ةةةنط نل ةةة     ةةة  ةشةةةال  وقشةةةط  ةةةو شط نطب  ةةةا  (نوخ ةةةط18  لن ةةةنن  قانةةةن

  ةةنأ   ةة  طلشةةة   بةة ا نطب  ةةط (18) ال ؤخ ةةط ال وقشةةط ال ةةو شط ال طب  ةةا 

 تؤخشصنالذن سش طنا  نشط. تلن ن  نأ     وقشط نطب  ط  ذ اق اء

 

 على صعيد السيااات: 

 

 فةة  لللةةط تقةة  ن  ال تةة    ال ؤئةة  ا  ةة أ قةةاي ل نةة  ذ(/4  فثةةانلة ةةاأنال ةةاطرن  -

  ةةالل ؤ تثةة أ  ال تةة    ال ؤئةة  ا  ةة أ قةة ا ه لللةةط  بةة  ال ؤئةة  ا  ةة أ بش ةةط

 ال و ةة ه فةة  ن   ثةةط  خةةؤه ح ةةط  ذ    الل  ةة و نةة  ال ثننةةط القةة ا ه فةة 

ا ن الل  ةة و تةةنا ت ا  ال ةةؤ  لغا ةةا  ال تةةل ط ا  ال     ةةط ال ةةاطر    ا   نةة 

  ةةا   أ ال    ثةةط الللا ةةا  ةةة   مش   ةةا  سةةشطط ح ةةط بةة  نةةؤخصنلةة ن ال للةةط

 ن  يةةط  بةة  الللائشةةط.ن ل   ةثةةا  تللبةةا ن الثةةاي ل لة ةةاأ  فثةةا  ال تةة    ال ؤئةة 
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  الثةةاي ي  ا   نةةة  فةة  االخ  ةةا  ا ةةوا  نةة  ح ةةةش      دةةاء تتةة ط نةة 

  لةة  تو    ةةا  تةة  ا  ةة أ بش ةةط ت ث  ةةا ال ةة  القةة ا ه  ةةنط ا يتةةالان   ةة   ةثةة ن

 قةة  هنحةةؤهنف ةة  ا (56)  لغا ةةط تقةة ش  انتةةاو نن نلةة    ةةا ل ل ةةؤ القةة ا ه لللةةط

  وثةة ن ت ةةؤ      ا   نشةةط ل   ستةةا  ال   تةةبط الوثةة ن نةة   ةةاذ ال تةةال ط ل

نال ق  شط. الل ط

 

 على صعيد المماراات:

 ا  ةة أ ن لةةط سةة  ط لؤفةة     نشةةط  يقةةطط تل ةةش    ةة   ال  ةة  ا  ةة أ بش ةةط قانةةن -

 تنو بشةةط ط وا   إ طةةاء ال ش ةةط تثةة أ ةشةةال اال  نشةةش ا  تةةنو ب ت بشةة  خةة ت نةة 

 تةة  ةشةةال ا  ةة أ فةة  ال ةةان ش  اسةة  نفن تنو بشةةط سةةا ط 30   اقةة  قةةان ط    نشةةط

  لش ةةا  الةةن  ر نلايشةةط   ي ةةا    ةةا 2022 ال ةةاأ خةة ت تنو بشةةط ط وا  (10)  ثةةن

 يثا ةةط التةةاطر نةة   القةةؤاكط ال ةةنو ب قا ةةنر ت سةةش    ةة  حةةاوذ  ال  ةة   انةةطا

 الخا . الثطا  ف  ال  قط ذا   الل ا  ال و شش 

 ال  بشةةةةةؤن فش ةةةةةان    ةةةةة ن ةةةةةا حؤاءا ن نةةةةة ن ح ةةةةة نالةةةةة النن اوسةةةةةطنا سةةةةة نلوؤ ةةةةةطنالةةةةةؤ ذن -

فإيةةةةةة نلةةةةةة ن  ةةةةةةنون ةةةةةة نبش ةةةةةةطناال ةةةةةة أنكل ةةةةةةطننخ  ةةةةةةطن ذنت  ةةةةةةش نن حةةةةةة ن لةةةةةة ن سةةةةةةائ ن

ا  ةةةةة أن و ةةةةةؤناللقةةةةةؤنفةةةةة نالثدةةةةةا انال خ   ةةةةةطن   ةةةةةبوننبةةةةة  نال  ةةةةةانش ننلةةةةة ن نا ةةةةةطن ةةةةةاأن

  ا  بةةاو الؤسةة   ا  ةة أ نةة   ال لتةةش  ال  لشةةط ت ةةنوننةة نالل ةةا نالثدةةائشطن2017

 دةةةةة  ن ةةةةةنأنال ةةةةة  شؤن ةةةةةإحؤاءا نناخ  ا ةةةةةا نل ثدةةةةةاءناالوطيةةةةة ن   ةةةةةا  ل ثةةةةةن ذلةةةةةك

 ال ثاال .

 خةة ت (نك ةةا 390نةةاننل   ةة ن  ال  ا  ةةط نن ؤ ةةط خةة ت نةة  ا  ةة أ بش ةةط قانةةن -

 ةةةات  فةة  سشاسةةشط لسةةبا  ك ةةا   ذ تةةنا ت   لةة  لةة    يةة     ةةا ا2022  ةةاأنننننن

ال ؤابشةةةطن نؤتبطةةةطن  ةةةان  ةةةؤ ن خطةةةا  ف  ةةة ل ال ةةةنا ت ل لةةة  اسةةة  لائشط ةةةةاال   حةةة ط

 ل ط ال. ا نا ساءر

 

 

نننحماية األارة وبخاصة النساج وا افال

 (19السؤال رقم )

تتساااااااجل اللجنااااااة عاااااان و ااااااع األافااااااال الم ااااااردين فااااااي األردن وماهيااااااة اإلاااااااراجات الحكوميااااااة 

 تجا  ظاهرة الت رد وعمالة األافال؛

 

تةةةةة ناالت ةةةةةانن الشةةةةةا ن  ةةةةة ناسةةةةة خناأنن ةةةةةط ين الا ةةةةةاتنفةةةةة ن الةةةةة شطنالقةةةةة او  ان ذن يةةةةة ننن

فةةةةةة نالوطلننةةةةةةان تةةةةةة  ن ةةةةةةـن الا ةةةةةةاتنال قةةةةةةؤط   ن   لةةةةةة نالا ةةةةةةاتنالةةةةةة   نالن  حةةةةةةننالن  حةةةةةةنن

لةةةةةةن   ننةةةةةة  هان  ةةةةةة  نال  انةةةةةة ننةةةةةة نالا ةةةةةةاتنفةةةةةة ن الةةةةةة شطنالقةةةةةة او ن ا  بةةةةةةاون لنبةةةةةة  نال ةةةةةةابؤرن

ن    ن ا ات(.

ننن

ت  ةةةةة نالو  نةةةةةطن  ةةةةة نن ا ةةةةة طناتخةةةةةاذنتةةةةةنا شؤنف الةةةةةطن نوةةةةةنطرنانلشةةةةةانل قا ةةةةةطن ة ا ةةةةةطناالا ةةةةةاتنن

ق  ةةةةةةةةاطذن تثةةةةةةةةن  نال تةةةةةةةةا نرنال باقةةةةةةةةؤرنالدةةةةةةةةؤ و طن ال لاسةةةةةةةةبطنلو ةةةةةةةةا    ننةةةةةةةة ناالسةةةةةةةة غ تناال

   ةةةةةاطرنتةةةةة بش   ن طنل ةةةةة نفةةةةة نال ل  ةةةةة .نفإيلةةةةةانيقةةةةةشؤنل اةةةةةؤنال الشةةةةةطنال ةةةةة نت ان ةةةةةنننةةةةة نقدةةةةةشطن

ناالا اتنال ان ش :
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 :على مستوى الت ريعات

 . ت ن  ت ن1996(نلتلطن8قاي لنال   ناالوطي نوق ن  - 

 .2022لتلطنن17قاي لنةث ننالط  نوق ن - 

 .2014لتلطنن32ةنادنوق نقاي لنال - 

 . ت ن  ت ن2019(نلتلطن9قاي لننل ناالتلاون البقؤنوق ن  -د

 .2021(نلتلطن19ي اأن  اتناللوا طنوق ن  -ج

ي ةةةةةاأنتل ةةةةةش نال  اتةةةةةبنال ان ةةةةةطنفةةةةة ناسةةةةة ثناأن شةةةةةؤناالوطيشةةةةةش نال ةةةةةان ش نفةةةةة نال لةةةةةااتنوقةةةةة ن - 

 .2020(نلتلطن63 

 .2021اللوا  نلتلطننت  ش ا ناحؤاءا نال   شنن   ناللقاا - 

ت  ش ةةةةةا نقةةةةةؤ ان تةةةةةنا شؤنالتةةةةة نطن ال ةةةةةوطنال  لشةةةةةطنفةةةةة نن اقةةةةة نال  ةةةةة ناللوا ةةةةة نلتةةةةةلطن -ط

2021. 

نتةةةةةة طرني ةةةةةةاأنة ا ةةةةةةطنالوةةةةةةندنال انةةةةةة نخ فةةةةةةا نل  قةةةةةةؤ  ا ناللافةةةةةة ران ذلةةةةةةكنت اقةةةةةةشا ننةةةةةة ن -ذ

(نال    ثةةةةةةةةةطن33 تون ةةةةةةةةةنا نال ةةةةةةةةةاطرن ن2014(نل ةةةةةةةةةاأن32قةةةةةةةةةاي لنالةةةةةةةةةةنادناللافةةةةةةةةة نوقةةةةةةةةة ن 

ال و ةةةةةاحش نل و ا ةةةةةطن الؤ ا ةةةةةطان ال  ةةةةةؤ  نةالشةةةةةان  ةةةةة نلللةةةةةطنال خطةةةةةش نفةةةةة ن الا ةةةةةاتن

  ااورنال ل شطناالح  ا شط.

قةةةةةةةؤاون ا ةةةةةةةؤنال  ةةةةةةة نالخةةةةةةةا ن ال  ةةةةةةةاتنالخطةةةةةةةؤرن  نال ؤبثةةةةةةةطن  نال دةةةةةةةؤرن ال ةةةةةةةوطن -و

(نلتةةةةةلطن8(ننةةةةة نقةةةةةاي لنال  ةةةةة نوقةةةةة ن 74  ث دةةةةة ناة ةةةةةاأنال ةةةةةاطرن ن2011ل ةةةةةةنادنلتةةةةةلطن

 .16/6/2011لؤ نرنالؤس شطن  او نن ت ن  ت ان ت نيقؤ نف نالن1996

 

 على مستوى السيااات وا اتراتجيات

 الخطةةةةةةةطنال ل ش  ةةةةةةةطنن(2030-2022االسةةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةةطنل وةةةةةةةنننةةةةةةة ن  ةةةةةةة نالا ةةةةةةةاتن  - 

تةةةةة نتقةةةةة ش نفؤ ةةةةة ن الةةةةة نان2022ل وةةةةةنننةةةةة ن  ةةةةة نالا ةةةةةاتنل ةةةةةاأنننل سةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةط

 ؤئاسةةةةةةةةطن ااورنال  ةةةةةةةة ن نل وةةةةةةةةن الناالسةةةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةةةطنل  افوةةةةةةةةطن  ةةةةةةةة ناالا ةةةةةةةةاتن

ان قةةةةة  نبةةةةة انال ؤ ةةةةة ن دةةةةة  طنن6/6/2021 ثةةةةةؤاوننةةةةة نوئاسةةةةةطنالةةةةة ااوءن ةةةةةنون  ةةةةةاو نن

نل   ةةةةةةةطننةةةةةةة نالةةةةةةة ااوا ن نن ستةةةةةةةا ننل  ةةةةةةة ننةةةةةةةني ن نل  ةةةةةةةا نط لشةةةةةةةطن نن   ةةةةةةةش ن

 ةةةةةةؤ نال ةةةةةةلا طن ال لةةةةةةاورن اتوةةةةةةاطنيثا ةةةةةةا ن  ةةةةةةاتنالوطلن.ن تةةةةةة نا   ةةةةةةاطناالسةةةةةة ؤاتشلشطن

ن2022(ن الخطةةةةةةطنال ل ش  ةةةةةةطنل ةةةةةةانل ةةةةةةاأن2030-2022ال الشةةةةةةطنل وةةةةةةنننةةةةةة ن  ةةةةةة ناالا ةةةةةةاتن 

ان   ك ةةةةةةنن26/6/2022   حةةةةةةبنقةةةةةةؤاوننل ةةةةةةسنالةةةةةة اواءنفةةةةةة نح تةةةةةة  نال ل ثةةةةةةنرن  ةةةةةةاو نن

ن  ةةةةطنال  ا  ةةةةطن ال ثشةةةةش نل ةةةة رنالخطةةةةطن   حةةةةبنقةةةةؤاونوئاسةةةةطنالةةةة اواءنال قةةةةاونالشةةةة نا ةةةة  ن

ن ل نال ل سنال ال نلق  لناالسؤر.ن

 طلشةةةةةةة نن.2020 ش ن ال  تةةةةةةة لش ناالاةةةةةةةاونالةةةةةةة ال نل وةةةةةةةنننةةةةةةة نةةةةةةةةاال ناالا ةةةةةةةاتنال ةةةةةةةان - 

ل وةةةةةةةنننةةةةةةة نةةةةةةةةاال ناالا ةةةةةةةاتنال ةةةةةةةان ش ناالحةةةةةةةؤاءا نال طبشثشةةةةةةةطنل ل شةةةةةةة ناالاةةةةةةةاونالةةةةةةة ال ن

.ن طلشةةةةةةةة ناالحةةةةةةةةؤاءا نالناخ شةةةةةةةةطنلةةةةةةةة ااورنال ل شةةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةةطن  طاورن2020 ال  تةةةةةةةة لش ن

ة ا ةةةةطنالسةةةةؤر.نبةةةة  ناالاةةةةؤنال ةةةة نتةةةة ن  ةةةةناطباننةةةة نقبةةةة نال ل ةةةةسنالةةةة ال نلقةةةة  لنالتةةةةؤرن

 ال لتةةةةةةةةش ن ال قةةةةةةةةبشكننةةةةةةةة نكافةةةةةةةة نالل ةةةةةةةةا نال  لشةةةةةةةةطنالو  نشةةةةةةةةطن ال  ستةةةةةةةةا نال الشةةةةةةةةطن

نذا نال  ق .ن الن لش ن

ن

ن
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 :على مستوى اإلاراجات

 

 ثةةةةةة أنن ةةةةةة ننال  ةةةةةة نفةةةةةة ننن ؤ ةةةةةةطنال   ةةةةةةشننال ؤكل ةةةةةةطن نةةةةةةن ؤ ا نال   ةةةةةةشننفةةةةةة نال شةةةةةةنالن -1

 ال   قةةةةةةش نفةةةةةة ننةةةةةةن ؤ ا نال  ةةةةةة ن ةةةةةةإحؤاءنالل ةةةةةةاوا نال   شقةةةةةةشطنال شنايشةةةةةةطن  لةةةةةةاءن  ةةةةةة ن

قةةةةةةة  هانا ةةةةةةةاورنال  ا  ةةةةةةةطانالل ةةةةةةةاورنالن و ةةةةةةةط(ن ال قةةةةةةةفن ةةةةةةة نةةةةةةةةاال ن  ةةةةةةة نالا ةةةةةةةاتن

 ال خال ةةةةةةطنلثةةةةةةاي لنال  ةةةةةة ن فثةةةةةةا نل  ةةةةةةاأنن  قةةةةةة نال  ةةةةةة نال ل ةةةةةة  ن  ش ةةةةةةانفةةةةةة نقةةةةةةاي لن

ن2017(نلتةةةةةةلطن33ال  ةةةةةة ن قةةةةةةاي لنالؤقا ةةةةةةطن ال   ةةةةةةشنن  ةةةةةة ناليقةةةةةةططناالق  ةةةةةةاط طنوقةةةةةة ن 

 الي  ةةةةةةةةطن ال   ش ةةةةةةةةا نال ةةةةةةةةاطورن   حةةةةةةةةبن ذننل  ةةةةةةةةا.ن  لةةةةةةةةننو ةةةةةةةةننةةةةةةةةةاال ن  ةةةةةةةة ن

 ةةةةةة نةالةةةةةةطنالوةةةةةةندنناالا ةةةةةةاتن ثةةةةةة أن  ب شةةةةةة ن قتةةةةةة نت  ةةةةةةشننالوةةةةةةنننةةةةةة ن  ةةةةةة نالا ةةةةةةات(

ال   قةةةةةةةة طان  ةالةةةةةةةةطنالط ةةةةةةةة نال   قةةةةةةةةفننةةةةةةةة نخةةةةةةةة تنتتةةةةةةةةلش نالوالةةةةةةةةطن  ةةةةةةةة نالل ةةةةةةةةاأن

(.نك ةةةةةةةان   ةةةةةةة ناالةالةةةةةةةطنhttp://childlabor.joا ل  ؤ يةةةةةةة نالةةةةةةة ال نل  الةةةةةةةطناالا ةةةةةةةاتن 

 ؤاقةةةةبننةةةة نخةةةة تنالل ةةةةاأنذاتةةةة ننباقةةةةؤرننةةةة نقبةةةة نن  قةةةة نال  ةةةة ن ذلةةةةكنلغا ةةةةا نتب شغ ةةةةانل

التةةةةةةة   نفةةةةةةة ن ااورنال ل شةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطانلشثةةةةةةة أننؤاقةةةةةةةبنالتةةةةةةة   ن فثةةةةةةةا نل ةةةةةةة ةشات ن

 ةةةةةةةإ   نن2014(نلتةةةةةةةلطن32ج(ننةةةةةةة نقةةةةةةةاي لنالةةةةةةةةنادنوقةةةةةةة ن /36الةةةةةةة اوطرنفةةةةةةة نال ةةةةةةةاطرن 

الل ةةةةةطنال    ةةةةةنرنقاي يةةةةةا نالتخةةةةةاذنا حةةةةةؤاءا نال انةةةةةطنالةةةةة  ننؤاةةةةةة ناالسةةةةة لا طنلوةةةةةاال ن

الوالةةةةطنتلطةةةة ذن  ةةةة ن ذن ةةةة ورننةةةة ن ةةةةة وننالا ةةةةاتنفةةةة ن  الةةةةا نال  ةةةة .ن نةةةةاناذانكايةةةةةن

االسةةةةة غ تنالةةةةة  ن ذنن قةةةةةؤننةةةةة نن قةةةةةؤا نا تلةةةةةاون البقةةةةةؤنال  اقةةةةةبن  ش ةةةةةانفةةةةة نقةةةةةاي لن

حةةةةةؤائ ناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤنفشةةةةة  نتو  ةةةةة نالوالةةةةةطنالةةةةة ن ةةةةةةنرنن افوةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤ.نك ةةةةةان

 ةةةةةةة  نت حشةةةةةةة ن يةةةةةةة اوننةةةةةةة نقبةةةةةةة نن  قةةةةةةة نال  ةةةةةةة نل ةةةةةةةاةبنال  ةةةةةةة نل  ةةةةةةة  بنال خال ةةةةةةةا ن

 ةةةةةةال   نالةةةةة نالل ةةةةةا نالثدةةةةةائشطنال خ  ةةةةةط.نك ةةةةةان   ةةةةة نال  ةةةةة نن  ةةةةة نن  خةةةةة  نذلةةةةةكن ةةةةة  

يقةةةةؤنالةةةة   نال ةةةةاأن  ةةةةابؤرن  ةةةة نالا ةةةةاتنخا ةةةةطنفش ةةةةان    ةةةة ن  سةةةة  ن قةةةة ال ننةةةة نخةةةة تن

البةةةةةةةةؤان نال     ةةةةةةةةطن ال  ثش شةةةةةةةةطن ال خةةةةةةةةااؤناللاح ةةةةةةةةطن ةةةةةةةة ن  ةةةةةةةة نالا ةةةةةةةةاتن ت ا ةةةةةةةة ن

 ن ال تةةةةةةة   نالبؤ قةةةةةةة وا ن الب سةةةةةةة ؤا ن ال ةةةةةةة اطنال     ةةةةةةةطن  سةةةةةةةائ نا  ةةةةةةة أنال ؤئةةةةةةة

 . ال ثؤ ء

تةةةةةةة ناسةةةةةةة ونادنقتةةةةةةة نل  افوةةةةةةةطن  الةةةةةةةطنالا ةةةةةةةاتنفةةةةةةة ن ااورنال ل شةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطن ةةةةةةةاأن -2

اسةةةةةة ونادننؤاكةةةةةةلنل   انةةةةةة ن قةةةةةة  نن خ ةةةةةةصننةةةةةة نالا ةةةةةةاتنال ةةةةةةان ش ن  سةةةةةةؤب .ن ن2016

الةةةةةةةةن  ناالح  ةةةةةةةةا  ن  طاورنالوالةةةةةةةةطنل ا ةةةةةةةةاتنال ةةةةةةةةان ش نفةةةةةةةة ننواف ةةةةةةةةطنال ا ةةةةةةةة ط نؤكلن

ن افوةةةةةةةطنال تةةةةةةة ت(ن فةةةةةةة ننواف ةةةةةةةطناو ةةةةةةةننالةةةةةةة  نننل  ةةةةةةة ننو ةةةةةةة ن أنيةةةةةةة اور(ن  نن ؤ ةةةةةةةط

سةةةةةةش  ناسةةةةةة ونادننؤكةةةةةةل  نل ةةةةةةن  ن  ح  شةةةةةةطنة ا ةةةةةةطنالسةةةةةةؤرن الط  لةةةةةةطن/ناو ةةةةةةن(.ننك ةةةةةةا

االح  ةةةةةةا  ن  طاورنالوالةةةةةةطنل ط ةةةةةة نال انةةةةةة نفةةةةةة ننواف ةةةةةةطنال ا ةةةةةة طن طاونتؤ شةةةةةةطن ت بشةةةةةة ن

الةةةةةةةةةنادن/ن  ةةةةةةةةال(ن فةةةةةةةة ننواف ةةةةةةةةطناو ةةةةةةةةنن طاونتؤ شةةةةةةةةطنالةةةةةةةةةنادن/ناو ةةةةةةةةننلإلةةةةةةةةةنادن

(ان ذلةةةةةةةكنل   شةةةةةةة نالخةةةةةةةننا ناالح  ا شةةةةةةةطن الل تةةةةةةةشطن االق  ةةةةةةةاط طن18-16نال  قةةةةةةة فش ننةةةةةةة 

 ت  ةةةةةةةش ناق  ةةةةةةةاطذ(نل ا ةةةةةةةاتنال ةةةةةةةان ش ن ال  تةةةةةةة لش اننةةةةةةة نخةةةةةةة تنتثةةةةةةةن  ننل لشةةةةةةةطن طاورن

الوالةةةةةةطنل ط ةةةةةة نال انةةةةةة ن ال  تةةةةةة تنةتةةةةةةبنا اةةةةةةاونالةةةةةة ال نل وةةةةةةنننةةةةةة نةةةةةةةاال نالا ةةةةةةاتن

 ةةةةةةةةةاتنال ةةةةةةةةةان ش ن طلشةةةةةةةةة ن حةةةةةةةةةؤاءا نال  انةةةةةةةةة ننةةةةةةةةة نالان2020ال ةةةةةةةةةان ش ن ال  تةةةةةةةةة لش ن

.نبةةةةةة ان  ةةةةةة  ناحةةةةةةؤاءنطواسةةةةةةا ناح  ا شةةةةةةطنل ا ةةةةةةاتنال ةةةةةةان ش ن نتثةةةةةةن  ن2020 ال  تةةةةةة لش ن

الخةةةةةةةةننا ناالح  ا شةةةةةةةةطن الل تةةةةةةةةشطن ا وقةةةةةةةةاط طن  دةةةةةةةةاننةةةةةةةة نخةةةةةةةة تنن اتةةةةةةةةبنالخننةةةةةةةةطن

(ننؤكةةةةةةلننةةةةةة ننؤاكةةةةةةلنتل شةةةةةةطن18االح  ا شةةةةةةطنال ل قةةةةةةؤرنفةةةةةة نال    ةةةةةةطانك ةةةةةةانتةةةةةة نا   ةةةةةةاطن 

 شةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةطن ال ل قةةةةةةؤرنفةةةةةة نكافةةةةةةطننلةةةةةةاا نال ل  ةةةةةة نال و ةةةةةة نال ا  ةةةةةةطنلةةةةةة ااورنال ل

ال    ةةةةةطن قةةةةة اتن  سةةةةة ن حلةةةةة  (نك ؤاكةةةةةلنط ةةةةة ني تةةةةة ن اح  ةةةةةا  نل ط ةةةةة نال انةةةةة .نك ةةةةةان

http://childlabor.jo/
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 ةةةةةة  نتثةةةةةةن  نخةةةةةةننا ن   ائشةةةةةةطن ت بشةةةةةة ن و ا ةةةةةةطنل ةةةةةةةنادنال  تةةةةةة لش ننةةةةةة نخةةةةةة تننؤاكةةةةةةلن

ال  بشةةةة ن قةةةةنن  ةةةة ن ةةةةنطنال  تةةةة لش نالةةةةةنادنال   ثةةةةش نل خننةةةةطنفةةةة ننؤاكةةةةلنو ا ةةةةطن ت بشةةةة ن

 (.5120 ن2021(ن خ تنال اأن4110 ن2022  ت لش نخ تنال اأنال

قانةةةةةةةةنن ااورنال  ةةةةةةةة ن  طةةةةةةةة  ؤنالل ةةةةةةةةاأنالةةةةةةةةناخ  نل  ستةةةةةةةةا نالثطةةةةةةةةا نالخةةةةةةةةا نتوةةةةةةةةنن -3

نتةةةةةة  ن ي ةةةةةة ذجنالل ةةةةةةاأنالةةةةةةناخ  ناالس ؤقةةةةةةاطذ(ن تةةةةةة نتدةةةةةة شل ن ة ةةةةةةاأنخا ةةةةةةطنل ل ةةةةةةش ن

تقةةةةةةةةغش نالوةةةةةةةةندن تةةةةةةةة نيقةةةةةةةةؤ ن  ةةةةةةةة نال  قةةةةةةةة ناالل  ؤ يةةةةةةةة نلةةةةةةةة ااورنال  ةةةةةةةة ن  ةةةةةةةةاو نن

.نك ةةةةةةةةاننتةةةةةةةة نا   ةةةةةةةةاطناالي  ةةةةةةةةطنالناخ شةةةةةةةةطنل ن ةةةةةةةةنننةةةةةةةة نن ستةةةةةةةةا نالثطةةةةةةةةا ن23/8/2022

(نة ةةةةةةة ن213الخةةةةةةةا ن لةةةةةةةاءن  ةةةةةةة ني ةةةةةةة ذجنالل ةةةةةةةاأنالةةةةةةةناخ  ناالس ؤقةةةةةةةاطذن  ةةةةةةةنطب ن 

 .31/9/2022تاو نن

 ةةةةةةة  ن اسةةةةةةة  ؤاون لةةةةةةةاءنقةةةةةةةنوا نال ةةةةةةةان ش ننةةةةةةة ننثةةةةةةةنن نالخةةةةةةةننا ناالح  ا شةةةةةةةطن نؤاقبةةةةةةة ن -4

لشةةةةةةةطن طاورنالوالةةةةةةةطنال    ثةةةةةةةطنالتةةةةةةة   ن ولسةةةةةةةاءنن اتةةةةةةةبنالخننةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطن  ةةةةةةة ننل 

(ن وقةةةةةةا ن  ةةةةةة نتنو بشةةةةةةطنل ةةةةةةنو بننخ  ةةةةةةفن6 تةةةةةة ن ثةةةةةةنن ن الط ةةةةةة نال انةةةةةة ن ال  تةةةةةة ت.

نةةةةة م  ن ااورنال  ةةةةة ننةةةةة ن ن  قةةةةةش انولسةةةةةاءن قتةةةةةاأاننةةةةةنواءننةةةةةن ؤ ا (نةةةةةة تننتةةةةة طرن

 الل اأنالناخ  ناالس ؤقاطذنل   ستا .

ال ؤاكةةةةةلن(نسةةةةةلطنف ةةةةةانفةةةةة نننةةةةة نخةةةةة تن16بةةةةة ان  ةةةةة  ناسةةةةة ثطا نال  ةةةةةنو ش ننةةةةة ن  ةةةةةؤن  -5

ال ا  ةةةةةةةةطنل  ستةةةةةةةةطنال ةةةةةةةةنو بنال  لةةةةةةةة نالةةةةةةةة  ن ةةةةةةةةؤان نتنو بشةةةةةةةةطنن ل  ةةةةةةةةطنفةةةةةةةة نكافةةةةةةةةطن

 ال ت   ا نال  لشط.

ك ةةةةةانت  ةةةةة ن ةةةةةةنرنن افوةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤن قتةةةةة نت  ةةةةةشننن افوةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤ(نفةةةةة ن -6

 ااورنال  ةةةةةةةةة ن  ةةةةةةةةة نتطةةةةةةةةة  ؤنقائ ةةةةةةةةةطنال  قةةةةةةةةةؤا نل   ةةةةةةةةةؤ ن  ةةةةةةةةة نال للةةةةةةةةة ن  ةةةةةةةةةش  ن

قةةةةةةةةؤنال و   ةةةةةةةةش نالةةةةةةةة  ناقةةةةةةةة اتناالسةةةةةةةة غ تن ال  دةةةةةةةةؤو  ننةةةةةةةة نحةةةةةةةةؤائ ناالتلةةةةةةةةاون الب

ال  ةةةةةةةال ان الثشةةةةةةةاأن ل ةةةةةةةاوا نت  شقةةةةةةةشطنل  لقةةةةةةةى ن ال  ستةةةةةةةا نالخا ةةةةةةةطنل  قةةةةةةةفن ةةةةةةة ن

لتةةةةةةةلطنن8ةةةةةةةاال ناالتلةةةةةةاونال و   ةةةةةةطن و ةةةةةةننال لةةةةةةا اا نلة ةةةةةةاأنقةةةةةةاي لنال  ةةةةةة نوقةةةةةة ن

 ت ن  تةةةةةةة ن الي  ةةةةةةةطن ال   ش ةةةةةةةا نال ةةةةةةةاطورن   حبةةةةةةة ان ا ةةةةةةة  ن ةةةةةةةةنرنن افوةةةةةةةطنن1996

ةةةةةةاتنال  ةةةةة ون  ةةةةة نالوةةةةةاال نال ةةةةة ننةةةةة نال   ةةةةة نالنتلةةةةةنوجنتوةةةةةنناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤنفةةةةة ن

حةةةةةةةةؤائ ناالتلةةةةةةةةاون البقةةةةةةةةؤنالتخةةةةةةةةاذناالحةةةةةةةةؤاءا نالثاي يشةةةةةةةةطنةتةةةةةةةةبنالثةةةةةةةة ايش ن االي  ةةةةةةةةطن

اللافةةةةة ر.ن تل ةةةةة ن ةةةةةؤان نتنو بشةةةةةطن ال  ةةةةةا لننةةةةة ن ةةةةةةنرنن افوةةةةةطناالتلةةةةةاون البقةةةةةؤنفةةةةة ن ااورن

ح ةةةةةةا ناي ةةةةةةاذننال ةةةةةةنتن ال ل  ةةةةةةا نالن لشةةةةةةطن ال  ستةةةةةةا نال نيشةةةةةةطن  ةةةةةةن نتةةةةةةنو بننةةةةةة م  

الثةةةةةاي لن  ةةةةة نال  انةةةةة ننةةةةة ناالقةةةةةخا ناالك ةةةةةؤن ؤالةةةةةطنل تلةةةةةاون البقةةةةةؤن الشةةةةةطنال  انةةةةة ن

نةةةةةة نالةةةةةةوا اناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤنةشةةةةةةالنتةةةةةة ن ثةةةةةةنن ةةةةةةؤان ن  ةةةةةة نتنو بشةةةةةةطنل ةةةةةةنو بنن  قةةةةةة ن

ال  ةةةةةة نةةةةةةة تن حةةةةةةؤاءا نن افوةةةةةةطنحؤ  ةةةةةةطناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤن االالةةةةةةافطنالةةةةةة نط ورنتةةةةةةنو بن

-2021(نن ةةةةةة نن  ةةةةةة نخةةةةةة تن ةةةةةةان ن 62ـ ال ةةةةةنو ش نةةةةةةة تنن افوةةةةةةطناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤنلةةةةةة

(.ن ت  ةةةةةةة ن  دةةةةةةةةان  ةةةةةةةة نوفةةةةةةة ن  ةةةةةةةة نال ةةةةةةةة االشش ن ت ةةةةةةةؤ    ن    ةةةةةةةة أنحؤ  ةةةةةةةةطن2022

 االتلاون البقؤن ن قؤات ان اق ال ا.

 

 على مستوى إاراجات التفتيش:

 

االن  ةةةةةاتنفةةةةة نكافةةةةةطنالثطا ةةةةةا نت   ةةةةة نفةةةةةة ن قةةةةة  ن ةةةةةاأنفةةةةةإلنال ةةةةةنا شؤنال  خةةةةة رنلدةةةةةة الننن

تل شةةةةةة نالل ةةةةةةاوا نال   شقةةةةةةشطنالك قةةةةةةا نةةةةةةةاال ن  ةةةةةة ناالا ةةةةةةاتنفةةةةةة نح شةةةةةة نالثطا ةةةةةةا ان نتل شةةةةةة ن

ة ةةةةةة  نت  شقةةةةةةشطنن خ  ةةةةةةطنو  شةةةةةةطنسةةةةةةل  ا ننن ح ةةةةةةطنتؤكةةةةةةلن  ةةةةةة نالثطا ةةةةةةا ناالك ةةةةةةؤنتقةةةةةةغش  ن

ش نل ا ةةةةةةةةاتان  ةةةةةةةة  نخ ل ةةةةةةةةاناتخةةةةةةةةاذناالحةةةةةةةةؤاءا نالثاي يشةةةةةةةةطن وةةةةةةةة نا ةةةةةةةةوا نال  ةةةةةةةة نال خةةةةةةةةال 
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 ناالي  ةةةةةةطن ال   ش ةةةةةةا نن1996لتةةةةةةلطنن8ال قةةةةةةغ ش نلا ةةةةةةاتنةتةةةةةةبنقةةةةةةاي لنال  ةةةةةة نالوطيةةةةةة نوقةةةةةة ن

ال ةةةةةةاطورن   حبةةةةةة ان   الةةةةةةيناللةةةةةةن تنال ةةةةةةال نت ا ةةةةةةش نالل ةةةةةةاوا نال   شقةةةةةةشطنالك قةةةةةةا نةةةةةةةاال ن

ن   ناالا اتن ناالحؤاءا نال  خ رن و ن  وا نال   نال خال ش :ن

ن

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 البند

عاااااادد حااااااا ت عماااااال 

 ا افال المكت فة

ن1479ن420 737 467 503ن1087ن520

عااااااااااااادد الزياااااااااااااارات 

التفتي ااااااية التااااااي تاااااام 

 تنفيذها

ن8621ن7961 7883 7143 11952ن27862ن15706

عااااااااااادد المخالفاااااااااااات 

المحااااااااااااررة بحااااااااااااق 

 أصحاب العمل

ن1210ن356 671 250 79ن104ن160

عاااااااااااادد اإلنااااااااااااذارات 

المحااااااااااااررة بحااااااااااااق 

 أصحاب العمل

ن852ن328 625 295 265ن433ن142

ن

ان ا الةةةةةافطنل ل شةةةةة نن2021(نيقةةةةةاانلؤفةةةةة نالةةةةة   نةةةةةة تن  ةةةةة نالا ةةةةةاتنفةةةةة نال ةةةةةاأن50تةةةةة نتل شةةةةة ن 

 .31/10/2022-/1/1(نيقااا نخ تنال  ؤرنن ن33 

 

ن2021(نلتةةةةةةلطن19 ةةةةةةنوني ةةةةةةاأن  ةةةةةةاتناللوا ةةةةةةطنوقةةةةةة ن ن اااااامان ا متثااااااال فااااااي ق ااااااا  الزراعااااااة:

لشةةةةةةل  نال  قةةةةةةطن ةةةةةةش نال  ةةةةةةاتن   ةةةةةةوا نال  ةةةةةة نفةةةةةة نبةةةةةة انالثطةةةةةةا نانلدةةةةةة الناالن  ةةةةةةاتنل   ةةةةةةا شؤن

ال الشةةةةةةطن الن لشةةةةةةطان ن ةةةةةة  نالةةةةةةنخ تنل  ةةةةةةلاو نالخا ةةةةةةطنل    ةةةةةةشنن ةةةةةة نالا ةةةةةةاتنال ةةةةةةان ش ن  دةةةةةةا ن

ان قبةةةةةة ن2021لتةةةةةةلطنن19 ن االسةةةةةة لاطنل   ش ةةةةةةا ن حةةةةةةؤاءا نال   ةةةةةةشنن  ةةةةةة ناللقةةةةةةااناللوا ةةةةةة نوقةةةةةة

 ةةةةةةن ونبةةةةةة  نال قةةةةةةؤ  ا نكةةةةةةالنالثطةةةةةةا ناللوا ةةةةةة ن قةةةةةة  نتوةةةةةةن ا نل   قةةةةةة نال  ةةةةةة نفةةةةةة نتطبشةةةةةة ن

   ة اأنالثاي لن ال الناالن  اتانك ي نقطا ن شؤننل  .

 إحصائيات التفتيش على الق ا  الزراعي

 2022 2021 2020 البند  السنة

عااادد زياااارات التفتااايش علاااى 

 الق ا  الزراعي

 1188 1841ن1703

 عااادد زياااارات عمااال األافاااال

 في الق ا  الزراعي 

 825 13ن119

عاااااااادد المخالفااااااااات بحااااااااق 

 اصحاب العمل

 3ن2ن8

:نفةةةةةةة نالغالةةةةةةةبنت ةةةةةةة لنال لقةةةةةةةى نالةةةةةةة  ن ااااااامان ا متثاااااااال فاااااااي الق اعاااااااات غيااااااار الراااااااامية •

الثطا ةةةةا ن شةةةةؤنالؤسةةةة شطن ةةةةن لن ةةةةاةبن  ةةةة ان فةةةة نةةةةةاتنتةةةة ناك قةةةةا نةالةةةةطنا ةةةة ن انةةةة نفةةةة ن

وسةةةة  ن نلن ةةةة ن ةةةةاةبن  ةةةة نانفإيةةةة ن ةةةة  ناتخةةةةاذنا حةةةةؤاءا نالثاي يشةةةةطننلقةةةة رنالةةةة  نقطةةةةا ن شةةةةؤن

 1996لتلطنن8 ننخال طنان ي او(نةتبنقاي لنال   نالوطي نوق ن

ن
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ن

 

  مان ا متثال في ق ا  السياحة: •

تةةةةةة ن الةةةةةةافطنيقةةةةةةاانالةةةةةة  ننوةةةةةة ونالو ك ةةةةةةطن ال وال ةةةةةةا ن القةةةةةةؤاكا نفةةةةةة ن ةةةةةةشغطناالسةةةةةة ؤاتشلشطن

ان  دةةةةةةةةة  نن2022 الخطةةةةةةةةةطنال ل ش  ةةةةةةةةةطنن2030-2022ال الشةةةةةةةةةطنل وةةةةةةةةةنننةةةةةةةةة ن  ةةةةةةةةة نالا ةةةةةةةةةاتن

الةةةةةةؤ ورنت ل ةةةةةةلن تلتةةةةةةش نالل ةةةةةة طننةةةةةة نن ستةةةةةةا نقطةةةةةةا نالتةةةةةةشاةطنل وةةةةةةنننةةةةةة ن  ةةةةةة نالا ةةةةةةاتن

 الةةةةةؤ ورنتثشةةةةةننن ستةةةةةا نالثطةةةةةا نالخةةةةةا ن ال لانات ةةةةةان  ةةةةة انالخ ةةةةة  انك ةةةةةانتةةةةة نتل شةةةةة نا ةةةةةاورن

ش نفةةةةةةة ننقةةةةةة ؤكطنتدةةةةةةة نالل ةةةةةةا نالو  نشةةةةةةةطنال  لشةةةةةةطن ال قةةةةةةةاو  نذا نال  قةةةةةةطنل ا ةةةةةةةاتنال ةةةةةةان 

ن  شةةةةة نف ةةةةة ن  ب ةةةةة لن قطةةةةةا نالتةةةةةشاةطنةشةةةةةالنتبةةةةةش ن لنن    ةةةةة ن    ةةةةة لنلوتةةةةةا   نالخةةةةةا ن ن لةةةةةاء 

 الخ  ا ن ااورنال ل شطناالح  ا شطنف نالو ا طن  طاورنالوالط.

 قةةةةةةؤ ن  قةةةةةةاو ن قتةةةةةة نالوةةةةةةنننةةةةةة ن  ةةةةةة نالا ةةةةةةات(نفةةةةةة ن ااورنال  ةةةةةة ن  ةةةةةة نتل شةةةةةة نال قةةةةةةاو  ن

شةةةةةةةطن نكافةةةةةةةطنالل ةةةةةةةا نالؤسةةةةةةة شطن  شةةةةةةةؤنالؤسةةةةةةة شطنال الشةةةةةةةطن ال  ةةةةةةةا لننةةةةةةة ن ااورنال ل شةةةةةةةطناالح  ا 

نن-    ناللو نال ال :

فةةةةةةة نالثطةةةةةةةا ناللوا  /نل  ةةةةةةةطنال  ةةةةةةة نننقةةةةةةةؤ  نن افوةةةةةةةطن سةةةةةةة  ن قةةةةةةة اتن  ةةةةةةة نالا ةةةةةةةات ✓

 الن لشط.

 نقؤ  نة ا طنالط  نن ن  الطنالا اتن ت  شطن بالش  /نن ستطن يثاذنالط  . ✓

ال ل   ةةةةةةةا نال ت دةةةةةةةش ط/تل   نالوالةةةةةةةطنال    ثةةةةةةةطن و ا ةةةةةةةطنالط ةةةةةةة نفةةةةةةة نننقةةةةةةةؤ  نخةةةةةةةننا ن طاور

 ح  شطنو اطنالخشؤنلبلاءنال ل   نال و  ن ن  نن ن  يشتشف.

نقةةةةةةؤ  نال خ شةةةةةةفن الوةةةةةةنننةةةةةة ن قةةةةةة اتن  ةةةةةة نالط ةةةةةة نفةةةةةة نالثطا ةةةةةةا نالخطةةةةةةؤرنفةةةةةة ناالوطل/ن ✓

 .ح  شطنت  ش نل  تا نرنالثاي يشطن ةث ننا يتال

 2022مل في تنفيذ أن  تها خالل عام إنجازات البرامج والم اريع التي ت ر  عليها أو تساهم وزارة الع

عاااادد حااااا ت ا افااااال العاااااملين ناام الجهة المنفذة ناام البرنامج

  2022 1 1المكت اااااااااافة ماااااااااان 

ن 2022 10لغاية 

عاااادد أن اااا ة 

نالتوعية

خااااااااااااادمات إدارة الحالاااااااااااااة 

المتعلقاااة بحماياااة ال فااال فاااي 

 المجتمعات المستليفة

ح  شطنو اطن

نالخشؤ/الش يشتف

ن9ن563

ال فااااال مااااان عمالاااااة حماياااااة 

 األافال وتوعية أهاليهم

ن1ن306نن ستطنايثاذنالط  

ن

التخفيااااااف والقلاااااااج علااااااى 

أشاااااكال عمالاااااة ال فااااال فاااااي 

الق اعااااااااات الخ اااااااارة فااااااااي 

 األردن

ح  شطنت  ش ن

ل  تا نرنالثاي يشطن

  ةث ننااليتال

ن7ن230

مكافحاااة أاااااوأ أشااااكال عماااال 

األافااااااااااال فااااااااااي الق ااااااااااا  

 الزراعي

ن11ن320ننل  طنال   نالن لشط

 

 

 2021إنجازات البرامج والم اريع التي ت ر  عليها أو تساهم وزارة العمل في تنفيذ أن  تها خالل عام 
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ااااااااام الجهاااااااة منفاااااااذة  اام البرنامج

 الم رو 

عاااااااادد حااااااااا ت ا افااااااااال 

العاااااااملين المحااااااولين ماااااان 

وزارة العماااال  لغايااااة شااااهر 

للحصاااااول علاااااى  2021 11

 الخدمات

الن  ناالح  ا  نننؤكل م رو  مكافحة عمل ا افال

نح ن/

ن268

ح  شطنو اطنالخشؤن الحد من انت ار عمالة األافال

نالش يشتف/

ن47

حمايااااة ال فاااال ماااان عمالااااة األافااااال 

 وتوعية أهاليهم

ن36نن ستطنايثاذنالط  

التخفيااااااف القلاااااااج علااااااى أشااااااكال 

عمالاااااااة ال فااااااال فاااااااي الق اعاااااااات 

 الخ رة في األردن

ح  شطنت  ش نل  تا نرن

نااليتالالثاي يشطن ةث نن

ن16

 

 

 (20السؤال رقم )

تتساااااااجل اللجنااااااة عمااااااا تاااااام تحقيقااااااه فااااااي محاااااااور ا اااااااتراتيجية الوانيااااااة للحمايااااااة ا اتماعيااااااة 

 ؛2025 – 2019

 

ن2019 ُا ثةةةةةةنناالسةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةطنل و ا ةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةطنفةةةةةة نقةةةةةة ؤن  ةةةةةةاوننةةةةةة ن ةةةةةةاأن  

  ل  ات ةةةةةةةةانل  ةةةةةةةةانش ننننننن ال ةةةةةةةة نت  افةةةةةةةة ننةةةةةةةة نال   ةةةةةةةةنا نال ةةةةةةةة ن   ل  ةةةةةةةةانالو  نةةةةةةةةطنفةةةةةةةة ن  شثةةةةةةةةطن

ان ال لتةةةةةةل طننةةةةةةة ن بةةةةةةنا نال ل شةةةةةةةطنال تةةةةةة نانطان ال ةةةةةةة نتتةةةةةة  نالدةةةةةةة ءن  ةةةةةةة نط ون2019-2020

الو  نةةةةةةةطنفةةةةةةة نتةةةةةةة نش نالو ا ةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطنل  االش ةةةةةةةان فثةةةةةةةا نل  ةةةةةةة اوطنال  اةةةةةةةةطاننةةةةةةة نخةةةةةةة تن

اسةةةةة  نا نال ثةةةةةؤاءن الدةةةةة  اءن  ال ن نةةةةة ن ةةةةة نح شةةةةة نقةةةةةؤائينال ل  ةةةةة انتةةةةة نت ةةةةة ش ناالسةةةةة ؤاتشلشطن

لةةةةةاءن  ةةةةة ن   ةةةةةطننوةةةةةا ونوئشتةةةةةشطنت  ةةةةة ن قةةةةة  نت ةةةةةان  ن قةةةةة  ل ن  ةةةةةن نتوثشةةةةة نةشةةةةةارنكؤ  ةةةةةطن 

نةةةةةة نخةةةةةة تنتةةةةةة فشؤني ةةةةةةاأنقةةةةةةان ن قةةةةةة ا ن  ةةةةةةاطتنل و ا ةةةةةةطنا ح  ا شةةةةةةطنن–لل شةةةةةة نالوطيشةةةةةةش ن

ن ب :

 فؤ طن نو ونال   نال ئ ن الد النا ح  ا  (. •

 ت  ش ن نو ونالخننا ناالح  ا شط(.ن •

  ا شط(.كؤانطن نو ونال تا نا ناالح  •

 

تلط ةةةةةة ناالسةةةةةة ؤاتشلشطننةةةةةة نول ةةةةةةطن ح شةةةةةة نالوطيشةةةةةةش ن     ةةةةةة لن وشةةةةةةارنكؤ  ةةةةةةطن خةةةةةةننا ننن

اح  ا شةةةةةطنن  لةةةةةط ن  ُ ةةةةةن  نخطةةةةة ن  ةةةةة نتل ش  ةةةةةطنل وثشةةةةة نبةةةةة  نالؤل ةةةةةطن ال  ةةةةةا لننةةةةة نال  ستةةةةةا ن

 الةةةةةة ااوا نال  لشةةةةةةطن ال ل شةةةةةة .نلثةةةةةةننسةةةةةةاب ن حةةةةةة طناالسةةةةةة ؤاتشلشطنفةةةةةة نسةةةةةةؤ طناالسةةةةةة لا طنخةةةةةة تن

كثطةةةةةا نن ةةةةةةنننةةةةة نخةةةةة تنلللةةةةةطنالو ا ةةةةةطناالح  ا شةةةةةطنال ةةةةة نتةةةةة نتقةةةةة ش  انن انةةةةةطنك و يةةةةةان ال  ةةةةة 

خةةةةة تنالانةةةةةطن نةةةةة نالةةةةة  نال   ةةةةةشا نال ةةةةة نايب ثةةةةةنن ةةةةة نتثؤ ةةةةةؤنلللةةةةةطنالو ا ةةةةةطنخةةةةة تن انةةةةةطن

ك و يةةةةةةانت ةةةةةةننن افثةةةةةةطننل ةةةةةةسنالةةةةةة اواءن  ةةةةةة ن  ةةةةةةاطرنتقةةةةةة ش نال للةةةةةةطنال لتةةةةةةشثشطنل  ا  ةةةةةةطنتل شةةةةةة ن

ننال لشةةةةةةةطنال لب ثةةةةةةةطن ل ةةةةةةةان فةةةةةةة ننوةةةةةةةا وناالسةةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةةطنل و ا ةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطن ال ةةةةةةةؤ
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ناالسةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةطنل و ا ةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةطان وشةةةةةةالن   ةةةةةةننال  ستةةةةةةا نذا نال  قةةةةةةطن ال للةةةةةةط

  ةةةةةة نةلنةةةةةةطننةةةةةة نال ةةةةةةنخ  ن ا حةةةةةةؤاءا نالتةةةةةةؤ  ط.نك ةةةةةةان تةةةةةة نو ةةةةةةننايلةةةةةةااا ناالسةةةةةة ؤاتشلشطن

نن نخ تني  ذجنال  ا  طن ال ثشش .

ن

  ةةةةةةةة نتثةةةةةةةةن  نخةةةةةةةةننا ن ساسةةةةةةةةشطنقةةةةةةةةان طنة يركااااااااز محااااااااور تمكين الخاااااااادمات ا اتماعياااااااا  

  الشةةةةةةطناللةةةةةة طرن  ةةةةةةانفةةةةةة نذلةةةةةةكنال   ةةةةةةش ن ال ةةةةةةوطن الؤ ا ةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةطنل فةةةةةةؤاطنال و ةةةةةةاحش ن

الةةةةةة  ن سةةةةةةؤب ن نل   ةةةةةةات  .ن ل وثشةةةةةة نبةةةةةة  نالغا ةةةةةةطنالسةةةةةة ؤاتشلشطنتةةةةةة ن الةةةةةة ننل   ةةةةةةطننةةةةةة ن

االحةةةةةةةةةؤاءا نذا ن  ل  ةةةةةةةةةطن الشةةةةةةةةةطنت   ةةةةةةةةة ن الخةةةةةةةةةننا ناالح  ا شةةةةةةةةةطنتؤح ةةةةةةةةةنن لةةةةةةةةة ن بةةةةةةةةةنا ن

نشطان ب :اس ؤاتشل

نال النت فشؤنخننا نت  ش شطن اطلطنل ل ش . -1

 ن اءنطنالل اأنال   ش  نن نس ننال   . -2

نال  ةةةةة تن لةةةةة نتةةةةة نش ن ةةةةةو نقةةةةةان ن  ةةةةةاطتن   ل ةةةةةلنك ةةةةةاءرن قةةةةة افشطنا ي ةةةةةاننالو ةةةةة ن ن -3

    نقطا نال وطن اس غ تنال  اوطنال الشطنلوثش نذلك.

نتوتةةةةةةةةش نخةةةةةةةةننا نالؤ ا ةةةةةةةةطنال ةةةةةةةةوشطنال لشةةةةةةةةطن تث شةةةةةةةة ناالسةةةةةةةة خناأنال  ةةةةةةةةؤانلخةةةةةةةةننا ن -4

 الؤ ا طنال اي  طن ال ال شط.

 تد  ن ااورنال ل شطناالح  ا شطن ؤان نو ا طن ة ا طناح  ا شطنك  ر. -5

 ت ةشنن تط  ؤن ؤان نسشاسطنا س ال. -6

 

سةةةةة ننن  ةةةةة نالةةةةة النتةةةةة فؤيركاااااز محاااااور فرصاااااة  العمااااال الالئاااااق واللااااامان ا اتمااااااعي   

  ةةةةةة ن ةةةةةةاطتن نل ةةةةةةفن ؤكةةةةةةلن  ةةةةةة نالثطةةةةةةا نالخةةةةةةا ن  خ ةةةةةة نفةةةةةةؤ ن  ةةةةةة ان    ةةةةةةنن  ةةةةةة ن

مةةةةةةةؤ  ن  ةةةةةةة نالئةةةةةةة ن تةةةةةةةانش ناح  ةةةةةةةا  ن   ةةةةةةة نالوطيشةةةةةةةش ننةةةةةةة ناالك  ةةةةةةةاءنالةةةةةةة ات ناق  ةةةةةةةاط ا .ن

 ل وثشةةةةةة نبةةةةةة  نالغا ةةةةةةطناالسةةةةةة ؤاتشلشطننتةةةةةة ن الةةةةةة ننل   ةةةةةةطننةةةةةة ناالحةةةةةةؤاءا نذا ن  ل  ةةةةةةطن الشةةةةةةطن

نتؤح نن ل ن بنا ناس ؤاتشلشطان الن ب :ت    ن ال   نال ئ ن الد الناالح  ا  ن

نا اطرنالو ا طنال    ثطن ال   . -1

 ا ــاطرنفــؤ نال  ــ ان  ن ايشــطنل  ــ تن لش ــاان ي  شــطنال مائــف. -2

الوـةةةةةةةـنننـةةةةةةةـ نت دشـةةةةةةةـ ناالوطيشةةةةةةةش نل   ـةةةةةةةـ نفـةةةةةةةـ نالثطـةةةةةةةـا نال ـةةةةةةةـاأن تللـةةةةةةةـبنوفةةةةةةة ن -3

 الثطا نال اأ.ال  ق ـا نفـ نالو ـ تن  ـ ن مائـفنطائ ـطنف ن

 ا ــاطرنك ــاءرنا ي ــاننالو  نــ ن  ــ ن ؤانــ نال  ــ .ن -4

 

االح  ا شةةةةةةةةطن  ةةةةةةةة نتثةةةةةةةةن  نخةةةةةةةةننا ننتةةةةةةةةا نا ننيركااااااااز محااااااااور كرامااااااااة  المساااااااااعدات  

اح  ا شةةةةةةةةةطننتةةةةةةةةة  نفطن ن ق ةةةةةةةةةطنل  ةةةةةةةةة االش نالةةةةةةةةة   نالن تةةةةةةةةة طش  لنتوثشةةةةةةةةة ناالك  ةةةةةةةةةاءنالةةةةةةةةة ات ن

 ننةةةةة ناالسةةةةة    .ن ل وثشةةةةة نبةةةةة  نالغا ةةةةةطن ق  ةةةةةاط ا نل   شةةةةةل  ننةةةةة نالو ةةةةةامن  ةةةةة ننتةةةةة  هن ساسةةةةة

االسةةةةةةة ؤاتشلشطنتةةةةةةة ن الةةةةةةة ننل   ةةةةةةةطننةةةةةةة ناالحةةةةةةةؤاءا نذا ن  ل  ةةةةةةةطن الشةةةةةةةطنت   ةةةةةةة ن الخةةةةةةةننا ن

 االح  ا شطنتؤح نن ل ن بنا ناس ؤاتشلشطان ب :

تطةةةةةةةة  ؤن ةةةةةةةةؤان نال تةةةةةةةةا نا ناالح  ا شةةةةةةةةطنال ثننةةةةةةةةطننةةةةةةةة ن ةةةةةةةةلن ننال   يةةةةةةةةطنال الشةةةةةةةةطن -1

ن اءرنا ي ان.  لن نناللكارن  ان د  نفا  شطنالطاءن ك

  ال نخططنل وتش ناس  نا نا ي انن   نال تا نا ناالح  ا شط. -2

 ا  ثاءن   ن ؤان نال غ  طنال نوسشطنلب ش  نف ني  ن  وطنالط  . -3

ن

ن
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ن:تثنأنسشؤنال   نف ناالس ؤاتشلشطنال الشطنل و ا طناالح  ا شطن   نال ت  هنال  ست 

ال الشةةةةةطنل و ا ةةةةةطناالح  ا شةةةةةطنفةةةةة ن ااورنت ةةةةةننن ستةةةةةطنقتةةةةة نن ا  ةةةةةطنتل شةةةةة ناالسةةةةة ؤاتشلشطن •

(ن30ال ل شةةةةةطناالح  ا شةةةةةطن و طةةةةة ن  ط فةةةةةطنالنةةةةةةش نال ةةةةةاأننباقةةةةةؤر.ن   حةةةةةبني ةةةةةاأنوقةةةةةة ن 

 ي ةةةةةةةةاأنن ةةةةةةةةنتنلل ةةةةةةةةاأنال ل ةةةةةةةةش نا طاوذنلةةةةةةةة ااورنال ل شةةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةةط نن2022لتةةةةةةةةلطن

 الثةةةةةةؤاوا نال ةةةةةةاطورن لةةةةةة ان بةةةةةة انطلشةةةةةة ن  ةةةةةة نحن ةةةةةةطن ط   نةةةةةةطنال  ةةةةةة نفةةةةةة نن ا  ةةةةةةطن

 طن ن ا  طناليقططنال اوطرنفش انن نالقؤكاء.االس ؤاتشلش

ح ةةةةةةطن  ااوا انن21 ةةةةةةنطنالل ةةةةةةا نال ةةةةةة نتثةةةةةة أن ؤفةةةةةة نتثةةةةةةاو ؤنط و ةةةةةةطن و  شةةةةةةط(نل ةةةةةة ااورن •

الةةةةةا  ناوتبةةةةةاانفةةةةة نبةةةةة  نالل ةةةةةا انن33ن ستةةةةةا نة  نةةةةةطن نل  ةةةةة ننةةةةةني (ننةةةةة نخةةةةة تن

 ل   كشةةةةةنن  ةةةةة ن لناليقةةةةةططنت ةةةةة اءأننةةةةةة نا ل لانةةةةةا نالن لشةةةةةطن ال الشةةةةةطنلوثةةةةة ننا يتةةةةةةالن

حةةةةةةننت  شةةةةةة نفةةةةةة ناالسةةةةةة ؤاتشلشطن  ةةةةةة ننتةةةةةة  هن ةةةةةةال نفةةةةةة نال للةةةةةةطنال لتةةةةةةشثشطن ال لةةةةةةالن  

ال لشةةةةةطانةشةةةةةالن لنال لتةةةةة نالو ةةةةة ن نلوثةةةةة ننا يتةةةةةالنفةةةةة نالوطلنبةةةةة ن دةةةةة نفةةةةة نبةةةةة  ن

 ال لال.

 ةةةةةةةال غ ش نال ؤ شةةةةةةةطن ا يل شل ةةةةةةةطان الةةةةةةة ذنن2022تةةةةةةة ن  ةةةةةةةناونال ثؤ ةةةةةةةؤني ةةةةةةةفنالتةةةةةةةل ذن •

االسةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةطنل و ا ةةةةةةطنن و ةةةةةة ذن  ةةةةةة ن بةةةةةة نالوقةةةةةةاأن ا يلةةةةةةااا نل قةةةةةةؤكاءنفةةةةةة 

 االح  ا شط.

 ةةةةةةةة  نالةةةةةةةةؤ  ن ال قةةةةةةةةاوكطن  ةةةةةةةة ننتةةةةةةةة  هنالتشاسةةةةةةةةا ناالح  ا شةةةةةةةةطن قطةةةةةةةةا نالو ا ةةةةةةةةطن •

 االح  ا شطانن  نال ثؤ ؤنالط   نل  ل شطنال ت نانطان ول طنال ون الناالق  اطذ.

 

فش ةةةةةان  ةةةةة ننةةةةة حلنل ةةةةةؤانيةةةةة اة نتثةةةةةنأنسةةةةةشؤنال  ةةةةة نةتةةةةةبنال وةةةةةا ون   ةةةةةان   افةةةةة ننةةةةة ننن

 انا نالوطلنال الشطن الن لشطنتلا نةث ننا يتالن خا طنال ؤ رن الط  : ل ل

ن

 نو ونفؤ ط:نال   نال ئ ن الد الناالح  ا  

٪ننةةةةةةة نا حةةةةةةةؤاءا نالةةةةةةة  ننوةةةةةةة ونفؤ ةةةةةةةطان قةةةةةةة  نذلةةةةةةةكن70تةةةةةةة نا   ةةةةةةةاطن ك ةةةةةةةؤننةةةةةةة ننن

ت سةةةةةةش نيطةةةةةةاننال غطشةةةةةةطنتوةةةةةةننن  ةةةةةةطنالدةةةةةة الناالح  ةةةةةةا  ان  ؤحةةةةةة نال دةةةةةة نفةةةةةة نذلةةةةةةكن قةةةةةة  ن

 ساسةةةةة ن لةةةةة نت ةةةةةنطنالبةةةةةؤان ناللن ةةةةةنرنال ةةةةة نا وت ةةةةةانال  ستةةةةةطنال انةةةةةطنل دةةةةة الناالح  ةةةةةا  نل ةةةةة ان

 نالبةةةةةنءنفةةةةة نتو شةةةةة نالتةةةةة طن شةةةةةؤنالغةةةةةؤ .ن ةةةةة  ر ن  ةةةةة نذلةةةةةكانت  لةةةةةننالو  نةةةةةطنالوطيشةةةةةطننةةةةة

 الؤس شطنف نس ننال   ان  ال ال ن وساءن سسن ل نالتشاسا نالثائ طن   نالطلط.نن

ن

ك ةةةةةان ةةةةةةؤا نا حةةةةةؤاءا نال شتةةةةةشؤ طنال ةةةةة نا   ةةةةةنت انالو  نةةةةةطنتثةةةةةنأنن ةةةةة نفةةةةة نال   ةةةةةش ننن

االق  ةةةةةاطذنل  ةةةةةؤ رننةةةةة نخةةةةة تنتوتةةةةةش ننقةةةةةاوكطنال ةةةةةؤ رنفةةةةة نسةةةةة ننال  ةةةةة ن بةةةةةؤننل   ةةةةةطننةةةةة ن

ءا نال خ   ةةةةةةطنال ةةةةةة نتقةةةةةة  نتغطشةةةةةةطن ةةةةةةنتن حةةةةةة ونط ونالودةةةةةةايطنال ةةةةةة نتغطش ةةةةةةانن ستةةةةةةطنا حةةةةةةؤا

الدةةةةةة الناالح  ةةةةةةا  ان ال ثةةةةةةنأنيوةةةةةة نن اءنةةةةةةطنمةةةةةةؤ  نال  ةةةةةةاتنالوطيشةةةةةةش ننةةةةةة نال  ةةةةةةاتن شةةةةةةؤن

الوطيشةةةةةش انالنسةةةةةش اننةةةةة نةشةةةةةالنتون ةةةةةنننتةةةةة   ا نالوةةةةةننالطيةةةةة نل حةةةةة ون  شؤبةةةةةاننةةةةة نالقةةةةةؤ ان

ي ةةةةةاأنالو ا ةةةةةطناالح  ا شةةةةةطانك ةةةةةانتةةةةة نتل ةةةةةش نط ونذا نال ةةةةة طان تةةةةة نطنةةةةة نال  ةةةةةاتنالةةةةةلوا شش نفةةةةة ن

الودةةةةةايطن ال  ةةةةة نال لللةةةةة نالةةةةة  نا اةةةةةاونال قةةةةةؤ   نال ةةةةةاأان  ةةةةةنءنال وةةةةة تنال ةةةةةنو ل ننةةةةة نقبةةةةة ن

ط ةةةة النالخننةةةةطنال نيشةةةةطن طاورنقا ةةةةنرن شايةةةةا نالبةةةةاة ش ن ةةةة ن  ةةةة نفةةةة نالثطةةةةا نال ةةةةاأن ىلشةةةةطنحن ةةةةنرن

 ةةةةةؤان نال ةةةةةنو بان  طخةةةةةاتن ؤيةةةةةان نقائ ةةةةةطن  ةةةةة نال لافتةةةةةشطان ذن  ةةةةة نالخبةةةةةؤرن ال  بشةةةةة انتطةةةةة  ؤن

 ال قغش نال ال ن  ل   طنن نا حؤاءا نال  الطنلت ننال   .نن

ن
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 نو ونكؤانط:نال تا نا ناالح  ا شط

٪ننةةةةةة نا حةةةةةةؤاءا انالنسةةةةةةش انفش ةةةةةةان    ةةةةةة ن   ةةةةةة ن ةةةةةةلن نن80تةةةةةة نا   ةةةةةةاطن ك ةةةةةةؤننةةةةةة ننن

ال   يةةةةةطنال الشةةةةةطانفثةةةةةننتةةةةة نت ةشةةةةةنن ي  ةةةةةطناالسةةةةة  نا نال ةةةةة ن تةةةةة خنن انال ةةةةةلن ننلش ةةةةة لننبلشةةةةةا ن

  ةةةةة ن سةةةةةالننل   ةةةةةطنقةةةةةان طننةةةةة نال  قةةةةةؤا نن  ةةةةةنطرنال  ةةةةةاط.نك ةةةةةانتةةةةة نال  سةةةةة نفةةةةة نتغطشةةةةةطن

نال تةةةةة  شن  ن  ةةةةةان   افةةةةة ننةةةةة ن ؤيةةةةةان نالةةةةةن   نال   ش ةةةةة انالةةةةة ذن    ةةةةةنن  ةةةةة نن ةةةةةا شؤنالب شةةةةةطن لةةةةةاء 

ن قةةةةةؤنفثةةةةةؤنن  ةةةةةنطنال  ةةةةةاطن ال ةةةةة نتبوةةةةةالنفةةةةة نقدةةةةةا انن ةةةةة نةلةةةةة نالسةةةةةؤران الوالةةةةةطنن57  ةةةةة ن

ال ةةةةةةوشطنل فةةةةةةؤاطان ال لانةةةةةةا نال   ةةةةةةش ان ال لانةةةةةةا نا  لةةةةةةاوان  ةةةةةةنطن فةةةةةةؤاطنالسةةةةةةؤرنل  ةةةةةةاطون

طننةةةة نال لةةةةاال ن  ةةةةانفةةةة نذلةةةةكنالةةةةنخ ن تثةةةةن  نط ةةةة نن  ةةةةنطنال حةةةة نقةةةةائ ن  ةةةة ناالة شاحةةةةا نفةةةة ن ةةةةن

اللثةةةةةة ن الطاقةةةةةةطن ال ةةةةةة نش نال ةةةةةةو .نك ةةةةةةانتةةةةةة نتطةةةةةة  ؤن  ا ةةةةةةطنن ةةةةةةةنرننؤتبطةةةةةةطن التةةةةةةل نالةةةةةة ال ن

 ال  ةننالس ثباتنا با نالن  .نن

ن

 نو ونت  ش ن الخننا ناالح  ا شط 

الةةةةةة  ن  ل  ةةةةةةا نال وةةةةةة ون   ةةةةةةنن ااورنال ؤ شةةةةةةطن ال   ةةةةةةش ن  ةةةةةة نا ةةةةةةاطرن  ةةةةةة ن  لشةةةةةةاءن

 نالا ةةةةةاتان تةةةةة ن يقةةةةةاءننؤاكةةةةةلنل   تةةةةةؤ ش ننةةةةة نال ةةةةةناولن فةةةةة ينالنةةةةة ون  ب شةةةةةطننؤة ةةةةةطنو ةةةةةا

نةةةةةةناولنل  بشةةةةةة نالةةةةةةةنادناللةةةةةةايوش ن البةةةةةةنءن  ل شةةةةةة نخطةةةةةةطنن ا  ةةةةةةطنا طنةةةةةةاجنال ةةةةةةنو ل ننؤاكةةةةةةلن

ال لةةةةةةةاونتوةةةةةةةنن قةةةةةةةؤا ن ااورنال ؤ شةةةةةةةطن ال   ةةةةةةةش ان تةةةةةةة نال ثةةةةةةةنأنال ةةةةةةةنو ل نفةةةةةةة نت ةشةةةةةةةننال ةةةةةةةلين

 ن ةةةةةو نقةةةةةان ان ال ثةةةةةنأنفةةةةة نا   ةةةةةاطنال  ح ةةةةةطنلطةةةةة  نال   ةةةةةش نال ةةةةةال ان ال خطةةةةةش نلل ةةةةةاأنتةةةةة نش

ال ؤاكةةةةةلنال ةةةةةةوشطن طنةةةةة ن  ةةةةةة نال ؤاكةةةةةةلنال ةةةةةوشطان ا الةةةةةةافطن لةةةةةة نتطةةةةة  ؤني ةةةةةة ن طاورنالوالةةةةةةطن

 بةةةةةةؤن ةةةةةةنطننةةةةةة نخةةةةةةننا نالؤ ا ةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةطان تطةةةةةة  ؤن لشةةةةةةا نالقةةةةةة ا هن توتةةةةةةش نالخةةةةةةننا ن

 خةةةةةةةؤ جن ااورنال ل شةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطنتةةةةةةةنو لشا ننةةةةةةة نتثةةةةةةةن  نالخةةةةةةةننا ن قةةةةةةة  ننباقةةةةةةةؤن ت ل ةةةةةةةلن

وبةةةةةانالؤقةةةةةا  انالنسةةةةةش انفش ةةةةةان    ةةةةة ن القةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةطن و ا ةةةةةطنال تةةةةةلش .نك ةةةةةانت  ةةةةة نط 

 ااورنال ل شةةةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةةةطن  ةةةةةةةةة نتوةةةةةةةةةن النقةةةةةةةةةاي لنال ل شةةةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةةةطن ن للةةةةةةةةةطنال  ةةةةةةةةة ن

االح  ةةةةةا  ان ا الةةةةةافطنل  ثةةةةةنأنفةةةةة نتطةةةةة  ؤنال تةةةةةاك نل  ثةةةةةؤاءن القةةةةةؤاكا ن ةةةةةش نالثطةةةةةا ش نال ةةةةةاأن

طةةةةةةا نالخةةةةةةا نفةةةةةة نا سةةةةةة النل سةةةةةةؤنال ثشةةةةةةؤر.نك ةةةةةةانقةةةةةةنأنالبلةةةةةةكن الخةةةةةةا نلل ةةةةةةاطرننتةةةةةةاب طنالث

ال ؤكةةةةةةةلذنط  ةةةةةةةا نلتةةةةةةة ؤنال ائةةةةةةةنرن  ةةةةةةة نالثةةةةةةةؤ  نكلةةةةةةةلءننةةةةةةة نالبؤيةةةةةةةان نالةةةةةةة ال نلإلسةةةةةةة الن

نةةةةةةةةلخ  نالةةةةةةةةنخ ن ت   ةةةةةةةة ن ؤيةةةةةةةةان نالةةةةةةةة النالثةةةةةةةةؤ  ناالسةةةةةةةة ايشطنلةةةةةةةة  ذنالةةةةةةةةنخ نال  ةةةةةةةةني ن

  ال   س .

 

 ألافال:ارة وبخاصة النساج وايتعلق بحماية األ الت ورات الحاصلة فيما

 

 على صعيد الت ريعات:

 2023لسنه  17إصدار قانون حقوق ال فل رقم 

 ذلةةةةةةكنل  ةةةةةةؤرناال لةةةةةة نفةةةةةة نن2022(نلتةةةةةةلطن17تةةةةةة ناقةةةةةةؤاونقةةةةةةاي لنةثةةةةةة ننالط ةةةةةة نوقةةةةةة ن  -

ال    ةةةةةةةطن الةةةةةةة ذن كةةةةةةةنن  ةةةةةةة نكافةةةةةةةطنالوثةةةةةةة ننال ةةةةةةة ن  طشةةةةةةةننل ط ةةةةةةة نالةةةةةةة  ني ةةةةةةة  ن

ال قةةةةةؤ  ا نالوطيشةةةةةطنال ةةةةة نحةةةةةاء نن افثةةةةةطنل ت اقشةةةةةطنالن لشةةةةةطنلوثةةةةة ننالط ةةةةة نال ةةةةة نت ةةةةةنن

اءنتؤح ةةةةةةطنل ةةةةةةلصنال  ةةةةةةاطقطن  ش ةةةةةةاننةةةةةة نقبةةةةةة نال    ةةةةةةطنالوطيشةةةةةةطنال اقةةةةةة شطن الةةةةةة ذنحةةةةةة

النسةةةةةةة  وذنالخةةةةةةةا ن و ا ةةةةةةةطنالط ةةةةةةة ن ل وثشةةةةةةة نال  ةةةةةةة وطنال دةةةةةةة  نل ط ةةةةةةة ن الةةةةةةة الن

الوطلن االل لانةةةةةةةةةا نال  ق ةةةةةةةةةطن االسةةةةةةةةة لا طنل طالةةةةةةةةةبنلللةةةةةةةةةطنةثةةةةةةةةة ننالط ةةةةةةةةة نننال ةةةةةةةةةلاأ

  لةةةةةةاطنقةةةةةةاي لنقةةةةةةان نل ط ةةةةةة ن  ةةةةةةال ننالن شةةةةةةطنال ا  ةةةةةةطنل ل ةةةةةةسنةثةةةةةة ننا يتةةةةةةالن  ةةةةةةن ن
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شؤننؤح شةةةةةةطنن ةةةةةةةنرنت  افةةةةةة ننةةةةةة نال لاقدةةةةةةا ن ةةةةةةش ننخ  ةةةةةةفنالثةةةةةة ايش ننةةةةةة نخةةةةةة تنتةةةةةة ف

ل  ل ةةةةةةةلن االوتثةةةةةةةاءنن."االت اقشةةةةةةةطنالن لشةةةةةةةطنالوثةةةةةةة ننالط ةةةةةةة نال ةةةةةةة ن ةةةةةةةاطنن  ش ةةةةةةةانالوطل

  تةةةةة  هنة ا ةةةةةطنالط ةةةةة ننةةةةة نكافةةةةةطن قةةةةة اتنال لةةةةةفن ال  ششةةةةةلن االسةةةةة غ ت.نناالةةةةةاف نالةةةةة ن

تث  ةةةةةةطن ت ل ةةةةةةلنااةةةةةةؤنال  ةةةةةةا لن ال لتةةةةةةش ن ةةةةةةش نال  ستةةةةةةا نال ان ةةةةةةطنفةةةةةة ننلةةةةةةاتنة ا ةةةةةةطن

 ت ةشةةةةةةةةننالل ةةةةةةةة طنالخا ةةةةةةةةطن تةةةةةةةة ناالسةةةةةةةة ؤاتشلشا ن التشاسةةةةةةةةا نالط ةةةةةةةة نفةةةةةةةة ناالوطل.ن

الخا ةةةةةطن الط ةةةةة نفةةةةة نكافةةةةةطنال لةةةةةاال .ن ل ةةةةة ن  ةةةةةؤانح ايةةةةةبنالثةةةةةاي لنكايةةةةةنن  ةةةةة ناللوةةةةة ن

 ةةةةةاأننةةةةة ننؤا ةةةةةارنال قةةةةةؤ  ا نن18ال ةةةةةال :نت ؤ ةةةةةفنالط ةةةةة نالةةةةة  نالثةةةةةاي لنل ةةةةة نبةةةةة نط لن

ش ةةةةةةطناللافةةةةةة رنك ةةةةةةانيةةةةةةصنالثةةةةةةاي لن  ةةةةةة نةثةةةةةة ننالط ةةةةةة ن  الن ةةةةةةطن اتلةةةةةةا ن  دةةةةةة  انفةةةةةة نالب

االسةةةةةؤ طنالطبش شةةةةةط.نك ةةةةةاني ةةةةةةنننةةةةة اطنالثةةةةةاي لن  ةةةةة نال لتةةةةةةش ن ةةةةةش نالل ةةةةةا ن ل ةةةةةة  ن

ن  ؤقةةةةةةةطن نخ  ةةةةةةةفنال وةةةةةةةا ونن ةةةةةةة نال وةةةةةةة ونال ةةةةةةةو نيةةةةةةةصنالثةةةةةةةاي لن  ةةةةةةة نالؤ ا ةةةةةةةطن

ال ةةةةةةةةوشطن الةةةةةةةةؤ ورن يقةةةةةةةةاءننؤكةةةةةةةةلنن خ ةةةةةةةةصنل ةةةةةةةة جناالطنةةةةةةةةالنل ا ةةةةةةةةاتن فةةةةةةةةة ن

 ةةةةةةةةطناالن ايشةةةةةةةةا نال  اةةةةةةةةةطن ال ةةةةةةةة نت  بةةةةةةةةؤناة شةةةةةةةةاجننتةةةةةةةة  ل .ننوةةةةةةةة ونالو ا ةةةةةةةةطن الؤ ا

االح  ا شةةةةةةةطنيةةةةةةةصن  ةةةةةةة نة ا ةةةةةةةطنالط ةةةةةةة ننةةةةةةة نال ثةةةةةةةؤن   ةةةةةةة نالؤ ا ةةةةةةةطنالبن  ةةةةةةةطنل ط ةةةةةةة ن

ال وةةةةؤ أننةةةة نالتةةةةلنناالسةةةةؤذنك ةةةةانيةةةةصنالثةةةةاي لن  ةةةة نال   ةةةة ن ةةةةن ونالودةةةةايطننةةةة نخةةةة تن

ت فشؤبةةةةةا.ن نوةةةةة ونال   ةةةةةش نيةةةةةصنالثةةةةةاي لن  ةةةةة نال   ةةةةةش ن نلايش ةةةةة ن ةةةةةال   ش نالو ةةةةة ن نك ةةةةةان

 ل ةةةةةةسنالةةةةةة ال نلقةةةةةة  لناالسةةةةةةؤرن  ةةةةةة نا ةةةةةةناطنتثؤ ةةةةةةؤنط وذننةةةةةة نالن30ي ةةةةةةننال ةةةةةةاطرن

 ال  ةةةةةةةةا لننةةةةةةةة نالقةةةةةةةةؤكاءن النواسةةةةةةةةا نال لشةةةةةةةةطنذا نال  قةةةةةةةةط.نك ةةةةةةةةانتدةةةةةةةة  نالثةةةةةةةةاي لن

نالغؤانا ن   ننخال طنح ايبن  ة ان .ن

 

  2017قانون الحماية من العنف األارر لعام 

.    بةةةةةةؤن2017   ةةةةةةننالو  نةةةةةةطناالوطيشةةةةةةطن  ةةةةةة ن  ةةةةةةناطنقةةةةةةاي لنل  لةةةةةةفنالسةةةةةةؤذنل ةةةةةةاأن -

لنواسةةةةةطنالوالةةةةةطنالسةةةةةؤ طن توثشةةةةة نال نالةةةةةطنالللائشةةةةةطنلةةةةة لكن لةةةةة ن  ثةةةةةن  نالثةةةةةاي لنن ح ةةةةةطن

 بةةةة نالخةةةةننا نال ةةةة نتو اح ةةةةانالسةةةةؤرن  فؤاطبةةةةانال  ل ةةةةش ن نؤت بةةةة نال لةةةةفن  ةةةةانفةةةة نذلةةةةكن

خةةةةةةةننا نا وقةةةةةةةاطنالسةةةةةةةؤذن الل تةةةةةةة ن االح  ةةةةةةةا  ان نةةةةةةة ن ةةةةةةة نن ا  ةةةةةةةطننا حةةةةةةةؤاءا ن

 نالثةةةةةةةاي لناللن ةةةةةةةنن ةةةةةةةإ  ءن الخةةةةةةةننا نالطبشةةةةةةةطن ال   ش شةةةةةةةطن الثاي يشةةةةةةةطن ا   ائشةةةةةةةطان  لةةةةةةة

الل ايةةةةةةةةبنال ةةةةةةةة ك ورنة ةةةةةةةة ال ن ن اللةةةةةةةةا نياح ةةةةةةةةطن ف الةةةةةةةةطن ن ئ ةةةةةةةةطنتو ةةةةةةةة نالدةةةةةةةةوشطن

 ت ةةةةةةلانالنةةةةةة ن توثةةةةةة نالط  يشلةةةةةةطنل  ةةةةةةؤطن السةةةةةةؤرن ال ل  ةةةةةة ن ت ةةةةةةليننن تؤسةةةةةةننال نالةةةةةةط

لإل ةةةةةة  نسةةةةةة  ك .ننك ةةةةةةانحةةةةةةاءنل  اللةةةةةةطنال غةةةةةةؤا نال  حةةةةةة طرنننفؤ ةةةةةةطن فدةةةةةة نناللةةةةةةاي 

  ةةةةةننفةةةةة ن ةةةةةنأن حةةةةة طنتغطشةةةةةطنكان ةةةةةطنننل   ةةةةة أنالسةةةةةؤر.نفةةةةة نالثةةةةةاي لنالتةةةةةا  ن ال ةةةةة نت 

  ةةةةنأن حةةةة طناةةةةؤننلو ا ةةةةةطنال ب ةةةة ن  ةةةةنأن للانشةةةةطنال ب شةةةةة ن ةةةة نةةةةةاال نال لةةةةفنالسةةةةةؤذ.ن

  ةةةةةةنأنا قةةةةةةاورن لةةةةةة نالبةةةةةةؤان ناالح  ا شةةةةةةطن الل تةةةةةةشطننةةةةةة نالل ةةةةةةا نذا نال  قةةةةةةط.ن  ةةةةةةنأن

 لنتخ ةةةةةشصنبش ةةةةةا نا نح ةةةةةا نقدةةةةةائشطنل ل ةةةةةؤنفةةةةة نقدةةةةةا انال لةةةةةفناالسةةةةةؤذ.نفثةةةةةاأنالثةةةةةاي

  ةةةةة فشؤنالو ا ةةةةةطنال انةةةةةطنل  ب غةةةةةش ن القةةةةة  طن ةةةةة نةةةةةةاال نال لةةةةةفنالسةةةةةؤذن  قةةةةةاون لةةةةة ن

 لنبةةةةةة  نالو ا ةةةةةةطن ال     ةةةةةةطن  ةةةةةةنأنا ف ةةةةةةا ن ةةةةةة نب  ةةةةةةطنال ب ةةةةةة ن  ةةةةةة ن ةةةةةة نت فشؤبةةةةةةان

الثةةةةةةاي لنالتةةةةةةا  .ن نةةةةةةلينالثةةةةةةاي لن ةةةةةة ةشا ن طاورنة ا ةةةةةةطنالسةةةةةةؤرن ةةةةةةإحؤاءنال تةةةةةة  ا ن

 ش (ن ةةةةةةةالؤح  نلةةةةةةةؤ ذنالخ ةةةةةةةائ نفةةةةةةة نقدةةةةةةةا انال لةةةةةةةفنالسةةةةةةةؤذنالللو  ةةةةةةةطن ط لنالتةةةةةةةل

 االح  ا  .

 

 2016نظام الفريق الواني لحماية ا ارة من العنف للعام 
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 الةةةةةة ذني ةةةةةة نن2016 ةةةةةةنوني ةةةةةةاأنال ؤ ةةةةةة نالةةةةةة ال نلو ا ةةةةةةطناالسةةةةةةؤرننةةةةةة نال لةةةةةةفنل  ةةةةةةاأن -

ااةةةةةؤن  ةةةةة نال ؤ ةةةةة نالةةةةة ال ن فةةةةة ناسةةةةةسنقاي يشةةةةةطن ا طةةةةةا ن ةةةةة ةشا نالؤقا ةةةةةطن ال  ا  ةةةةةطن

 نت  انةةةةة ننةةةةة نةةةةةةاال نال لةةةةةفناالسةةةةةؤذ.نن    ةةةةة نال ؤ ةةةةة نل افةةةةةطنال  ستةةةةةا نال الشةةةةةطنال ةةةةة

توةةةةةةننن  ةةةةةةطنال ل ةةةةةةسنالةةةةةة ال نلقةةةةةة  لناالسةةةةةةؤر,ن  دةةةةةة نال  ستةةةةةةا نال الشةةةةةةطنالؤسةةةةةة شطن

 االب شةةةةةةطنال  لشةةةةةةطن و ا ةةةةةةطناالسةةةةةةؤر,ن    ةةةةةة ن  ةةةةةة ننبةةةةةةنانت ل ةةةةةةلنال  ةةةةةة نال قةةةةةةاوك نفةةةةةة ن

وسةةةةةةة نالتشاسةةةةةةةا نال الشةةةةةةةطنفةةةةةةة ننلةةةةةةةاتنة ا ةةةةةةةطناالسةةةةةةةؤرن نت الةةةةةةةشين تون ةةةةةةةننا لشةةةةةةةا ن

 الط اون ال تةةةةةةةةةة  لشا ن ال ةةةةةةةةةة ةشا ن ال  قةةةةةةةةةةطنال قةةةةةةةةةةاوكشطن ةةةةةةةةةةش نكافةةةةةةةةةةطن الطةةةةةةةةةةؤنن

 ال  ستا نال ان طنف ننلاتنة ا طناالسؤر.ن

 

 على صعيد السيااات:

ن2025-2020ن ةةةةةةةةةاطقطنالو  نةةةةةةةةةطناالوطيشةةةةةةةةةطن  ةةةةةةةةة ناالسةةةةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةةةةطنل  ةةةةةةةةةؤ رن -

 ال ةةةةةةة نسةةةةةةة    ن نةةةةةةة نخةةةةةةة تنالخطةةةةةةةطنال ل ش  ةةةةةةةطنال ةةةةةةة نت  ةةةةةةةفنةالشةةةةةةةان  ةةةةةةة نا ةةةةةةةناطبان

 ةةةةةةةا لننةةةةةةة ن ااورنال خطةةةةةةةش ن  ؤح ةةةةةةةطنال ةةةةةةةلاأنالو  نةةةةةةةطن إي ةةةةةةةاءنال لةةةةةةةفنالسةةةةةةةؤذن  ال 

 ال لةةةةةةفنال بلةةةةةة ن  ةةةةةة ن سةةةةةةالناللةةةةةةلسننةةةةةة نخةةةةةة تنتدةةةةةة ش نت ل ةةةةةةلنخةةةةةةننا نالو ا ةةةةةةطن

الةةةةةةةة  نن2025-2021 ال قا ةةةةةةةطنالةةةةةةةة اوطرنفةةةةةةةة نالبؤيةةةةةةةةان نال ل شةةةةةةة ذنالو ةةةةةةةة ن نل  ةةةةةةةة اأن

 خط  انال ل ش  طن تخ شصن ت حش نال  اايا نن ن ح نتوثش نذلك.

ل ن ؤ ةةةةةةةطنالنةةةةةةة نال ةةةةةةةاأنن2024-2021نناسةةةةةةة ؤاتشلشطن طنةةةةةةةاجناللةةةةةةة  ناالح  ةةةةةةةا  ن اةةةةةةة  -

 ت دةةةةة  ناالسةةةةة ؤاتشلشطنت ل ةةةةةلن لشةةةةةا نال قا ةةةةةطن الو ا ةةةةةطننةةةةة نال لةةةةةفنالسةةةةةؤذنفةةةةة نخطةةةةةطن

 ال   انت د  ن   نال باطوا نالؤئشتشطنال اوطرنف ناالس ؤاتشلشط

ةةةةةةطنال ل ش   ةةةةةةطنل  ةةةةةة  فطنال ل  ةةةةةةا نال  - اطفةةةةةةطن لةةةةةة نت ل ةةةةةةلنن ةةةةةةاطقطنالو  نةةةةةةطن  ةةةةةة نالخط 

نل  نةةةةةةطنالو ا ةةةةةةطننةةةةةة نال لةةةةةةةفنال بلةةةةةة ن  ةةةةةة نالل ةةةةةةة  ناالح  ةةةةةةا  ان ال لةةةةةةفنالُسةةةةةةةؤذان

 ا ةةةةةةةناونت  ةةةةةةةش نل ةةةةةةة ااوا نكافةةةةةةةطنل ل ةةةةةةةلاأن2023ن–ن2021 ة ا ةةةةةةةطنالط ةةةةةةة نل تةةةةةةةل ا ن

  ال   ن  ا.

ا   ةةةةةةن نالو  نةةةةةةطننل   ةةةةةةطننةةةةةة نال ةةةةةةنا شؤنلو ا ةةةةةةطناللتةةةةةةاءن ال  شةةةةةةا نخا ةةةةةةطنالك ةةةةةةؤن -

ا ةةةةةةطانةشةةةةةةالنتةةةةةة نوفةةةةةة ننتةةةةةة  هناالسةةةةةة لا طنلثدةةةةةةا انة ا ةةةةةةطنالةةةةةة  ا ن الك ةةةةةةؤنةاحةةةةةةطنل و 

االسةةةةةؤرن لةةةةة نال ل  ةةةةةطن النوحةةةةةطنال لةةةةة ن  ةةةةة ني ةةةةةاأنت ثةةةةة نالب  ةةةةةا نال و سةةةةةبنال  ةةةةةةنن

  ةةةةةةان دةةةةةة  نتةةةةةةنخ نح شةةةةةة ن ةةةةةةةنا نالنةةةةةة نال ةةةةةةاأنالقةةةةةةؤ نل  قةةةةةة نالوةةةةةةندن   افةةةةةةطنن911

 تق ش ت نل وننن ن ق  نال لف.

 

نعلى صعيد المماراات:

الح  ا شةةةةةةةطنط ونلو ا ةةةةةةةطنال ةةةةةةةؤ رننةةةةةةة نال لةةةةةةةفانكةةةةةةةن ون ال فةةةةةةةانن يقةةةةةةة  ن ااورنال ل شةةةةةةةطنا -

االسةةةةةةؤذ(نال ل قةةةةةةؤرنفةةةةةة ن ق ةةةةةةش نالقةةةةةة اتن ال ا ةةةةةة طن ةةةةةةةن  اناي ةةةةةةننالةةةةةة ااورناف  ةةةةةةا نطاون

 فةةةةةةاننالسةةةةةةؤذنالللةةةةةة  ن ال ةةةةةة نسةةةةةة   ناطاوت ةةةةةةاننةةةةةة نقبةةةةةة نن ستةةةةةةا نال ل  ةةةةةة نال ةةةةةةني ن

 SOS  ةةةةةةش ن(نةشةةةةةةالنتثةةةةةةنأنلدةةةةةةوا انال لةةةةةةفننل  نةةةةةةطننةةةةةة نالخةةةةةةننا نال   ان ةةةةةةطنتقةةةةةة  نال 

  ال وطن الن  نالل ت ناالح  ا  ن ال   ش ناالق  اطذانن

يقةةةةةةةةاءنطاون  نلةةةةةةةةط(ن  ةةةةةةةة اءناللتةةةةةةةةاءنال  ؤالةةةةةةةةا نل خطةةةةةةةةؤن ال ا  ةةةةةةةةطنلةةةةةةةة ااورنال ل شةةةةةةةةطن  -

االح  ا شةةةةةطان ال ةةةةةة ن ةةةةة ت ن يقةةةةةةالبانالةةةةةة  نس تةةةةة طننل  نةةةةةةطنة ا ةةةةةطنال ةةةةةةؤ رنفةةةةةة نالوطلان

   ةةةةةةناوني ةةةةةةاأنخةةةةةةا ن  ةةةةةةان ت  ش ةةةةةةا ننلب ثةةةةةةطن ي ةةةةةةاءنةةةةةةةاال نالولةةةةةةلنال قةةةةةةائ نل لتةةةةةةاءن

ننال  سةةةةةةشسنا لنط ون  ةةةةةة اءنال  ؤالةةةةةةا نل خطةةةةةةؤننةةةةةة نال  ق فةةةةةةا ن طاو ةةةةةةا .ن   حةةةةةةننتوةةةةةة
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ل لتةةةةةاءنال   لةةةةةا نفةةةةة نالللةةةةة  ن او ةةةةةن.ن تةةةةة ن  دةةةةةانتةةةةةؤخشصنسةةةةة لا ن ن  ةةةةةطنل لتةةةةةاءنة ةةةةة ن

 النت ؤننالأن  ن ا ال ا.

 حلءنن ناالحا طنف ن لننالثداءن ة نال ل ءنالش . -

 

 

نالحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية

 (21السؤال رقم )

علاااااى عااااادد ال اااااكاوى التاااااي تلقاهاااااا مكتااااا  المساااااؤول عااااان معالجاااااة دعااااااور  تااااود اللجناااااة ا ااااااال 

التمييااااااز بااااااوزارة العماااااال ااااااانويا  خااااااالل الفتاااااارة التااااااي يغ يهااااااا التقرياااااار، ومااااااا  لااااااي إليااااااه هااااااذ  

 الدعاوى؛

عاااااااااااادد  العام

 القلايا

 النتيجة المو و 

2017 

 

تطبشةةةةةةةة نالوةةةةةةةةنناالطيةةةةةةةة ن 11

نل ح و

باااااااالحكم ةشةةةةةةةالن ةةةةةةةنونقةةةةةةةؤاونسةةةةةةة ططناالحةةةةةةة ون

بفااااروق ا اااااور علااااى ااااااا  ت بيااااق للماااادعيات 

  قةةة ن  ش ةةةاناسةةة  لا نةشةةةالننالحاااد ا دناااى ل ااااور

ا شةةةةن نالةةةة نق ةةةة نسةةةة ططناالحةةةة ون قشةةةةن نالةةةةن  هن

ن ناناالننقشننالل ؤنلنهنالت طط. ؤق نحن نن

ال طالبةةةةطن   افةةةة رنقةةةة ؤ طن 1

ال ةةةة نتةةةةنخ نفةةةة نن  ةةةة أن

االحةةةةةةةةؤناسةةةةةةةة رن بةةةةةةةةاق ن

نال  م ش 

للماادعي صاادر قاارار ااال ة دعاااوى ا اااور بااالحكم 

  قةةة ن  ش ةةةةاناسةةة  لا نةشةةةةالنباااالمبل  المااادعى بااااه 

 ةةةةةنونقةةةةةؤاوننو  ةةةةةطناالسةةةةة  لا نال ةةةةة قؤرن    شةةةةةنن

الو ةة نال ةةاطون ةة نالتةة ططنك ةةان  قةة ن  ش ةةانت ششةةلن

  ةةةةنونقةةةةؤاوننةةةة ننو  ةةةةطنال  ششةةةةلنال ةةةة قؤرن ةةةةؤطن

الط ةةةة ن ةةةةال  ششلن ت  شةةةةننقةةةةؤاوننو  ةةةةطناالسةةةة  لا ن

نال  قؤرن   لكناك تبنالو  نالنوحطنالثط شط.

تطبشةةةةة نالتةةةةة  نالةةةةة مش  ن 3 2019

ل  طالبةةةةةةةةةةةةةةةطن الثش ةةةةةةةةةةةةةةةطن

 ال  تا  ط

بااااااالحكم  ةةةةةةنونقةةةةةةؤاونسةةةةةة ططنط ةةةةةةا هنالحةةةةةة ون

  قةة ن  ةةش  ناسةة  لا ننللماادعي بااالمبل  الماادعى بااه

ةشةةةةةالن ةةةةةنونقةةةةةؤاوننو  ةةةةةطناالسةةةةة  لا نال ةةةةة قؤرن

    شةةةننالو ةةة نال ةةةاطون ةةة نالتةةة ططن اك تةةةبنالو ةةة ن

النوحةةطنالثط شةةةطنفةة ن اةةةةنرننةةةل  انك ةةان  قةةة ن  ةةة ن

الةةن ا هناالخةةةؤهنت ششةةةلن  ةةةنونقةةةؤاوننةةة ننو  ةةةطن

ال  ششةةةلنال ةةة قؤرن ةةةؤطنالط ةةة ن ةةةال  ششلن ت  شةةةننقةةةؤاون

اةةةةنرننةةةل  ن الخةةةؤهننو  ةةةطناالسةةة  لا نال ةةة قؤرن  

نناناالننلنهننو  طنال  ششل.

تطبشةةةةة نالتةةةةة  نالةةةةة مش  ن 11 2021

ل  طالبةةةةةةةةةةةةةةةطن الثش ةةةةةةةةةةةةةةةطن

 ال  تا  ط

قاااااارار ااااااال ة دعاااااااوى ا اااااااور بااااااالحكم  ةةةةةةنون

نللمااادعين باااالمبل  المااادعى باااه بعااادد تساااعة دعااااوى

  قةةة ن  ش ةةةاناسةةة  لا نةشةةةالن ةةةنونقةةةؤاوننو  ةةةطن

االسةةةةة  لا نال ةةةةة قؤرن    شةةةةةننالو ةةةةة نال ةةةةةاطون ةةةةة ن

التةةة ططن اك تةةةبنالو ةةة نالنوحةةةطنالثط شةةةطنان ا ل ةةةش ن

ننل  نناناالننقشننالل ؤنلنهنالت ططن.
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ال طالبةةةةةةةةةةةةةةةطن الثش ةةةةةةةةةةةةةةةطن 1 2022

 ال  تا  ط

نناناالننقشننالل ؤ.

ن

ن

قةةةةةة ا هنلةةةةةةنهنن  ةةةةةةبنال تةةةةةة  تن ةةةةةة ن نةةةةةة ناللةةةةةةن ؤنذكةةةةةةؤ ن يةةةةةة نلةةةةةة ن ةةةةةة  نتتةةةةةةلش ن  ةةةةةةطن

ن.2020 ن2018 ن2016ن اللطنط ا هنال  ششلن  ااورنال   نل   اأن

ن

ن(22السؤال رقم )

ت لاااااا  اللجنااااااة معلومااااااات عاااااان عمالااااااة األافااااااال )إحصاااااااجات محدثااااااة ت اااااامل إيلااااااا    ق اعااااااات 

 العمل(؛

 

ن  ةةةةةةةة نال تةةةةةةةةينالةةةةةةةة ال نالخشةةةةةةةةؤنل  ةةةةةةةة نالا ةةةةةةةةاتنل ةةةةةةةةاأن •  نؤكةةةةةةةةلنالنواسةةةةةةةةا نن2016 لةةةةةةةةاء 

فةةةةةةةإلن ك ةةةةةةةؤننطائةةةةةةةؤرنا ة ةةةةةةةاءا نال انةةةةةةةط(االلان ةةةةةةةطنالوطيشةةةةةةةطن ال  ةةةةةةةا لننةةةةةةة نن-االسةةةةةةة ؤاتشلشطن

نسلطنب :ن17-5الثطا ا نتقغش  نل ا اتنف نال  ؤننان ش ن

 

 %.ن29.4 لتبطننتلاورنالل  طن ال للئطن     نال ؤكبا ن -

 %.27.5اللوا طن الوؤاحطن  شنناالس ا ن لتبطننف  -

 %.11.6 لتبطننال قششن -

 %.11.3 لتبطنال لا ا نال و   شطن -

 

لةةةةةة ن ةةةةةة  نتوةةةةةةن النال تةةةةةةينالةةةةةة ال نل  ةةةةةة نالا ةةةةةةاتننة ةةةةةة نا لان ذلةةةةةةكن تةةةةةةببن ةةةةةةنأن حةةةةةة طن •

 ت    نل لك.

 -    نا ا  ن   نكافطن شايا نال تينال ال نل   نالا اتن بؤنالؤا  : •

http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%

A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88

%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%

D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_2016.

pdf 

 

 (23السؤال رقم )

إغالق نقابة المعلمين في تتساجل اللجنة عن صالحية غلق النقابات المهنية والعمالية، مع إيلا  مالبسات 

 ؛2020

اللثا ةةةةةةا نال  الشةةةةةةطانفةةةةةةإلنيطةةةةةةاننةةةةةةةن طن ةةةةةة ةشطن ا ةةةةةةؤنال  ةةةةةة ن   حةةةةةةبنفش ةةةةةةان    ةةةةةة ن نن

 ال ةةةةةة نتةةةةةة نت ةةةةةةن   ان   حةةةةةةبنالثةةةةةةاي لنن2019(ننةةةةةة نقةةةةةةاي لنال  ةةةةةة نالوطيةةةةةة نل ةةةةةةاأن116ال ةةةةةةاطرن 

بحااااااال الهيراااااااة اإلدارياااااااة )لنقاباااااااة العماااااااال( أو )نقاباااااااة  ت   ةةةةةةة ن2019(نلتةةةةةةةلطن14ال  ةةةةةةةنتنوقةةةةةةة ن 

نأصااااااحاب العماااااال( بموااااااا  قاااااارار يصاااااادر  لهااااااذ  الغايااااااة بناااااااج علااااااى تنسااااااي  مسااااااجل النقابااااااات

 ذلةةةةةكنفةةةةة نةةةةةةاتناوت ا  ةةةةةانل خال ةةةةةا نلة ةةةةةاأنقةةةةةاي لنال  ةةةةة ن االي  ةةةةةطنال ةةةةةاطورن  ث دةةةةةا ن  ن ذان

نةةةةةانتدةةةةة  نالل ةةةةةاأنالةةةةةناخ  نلذننل ةةةةةاننخال ةةةةةةطنل  قةةةةةؤ  ا ناللافةةةةة رن اسةةةةة  ؤاوبان ال خال ةةةةةطن  ةةةةةةنن

(ن  نةةةةةةاننةةةةة نتةةةةةةاو نن30االةةةةةطنال خال ةةةةةةطنخةةةةة تننةةةةةةنرنالنتل ةةةةةنن  ةةةةة ن ت حشةةةةة نايةةةةة اونخطةةةةةة نل ةةةةةان إ

http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_2016.pdf
http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_2016.pdf
http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_2016.pdf
http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_2016.pdf
http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_2016.pdf
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تب غ ةةةةانلإليةةةةة اوان بةةةةة ننةةةةةان   ةةةةش ن  ةةةةةننذلةةةةةكن  ةةةةة نالةةةةة ا ؤن ال قةةةةا وننةةةةة ن االتوةةةةةاطنال ةةةةةاأنل لثا ةةةةةا ن

ال  الشةةةةةط(نت شةةةةةش نبش ةةةةةطناطاو ةةةةةطنن ق ةةةةةطن طاورناللثا ةةةةةطننةةةةة نبش   ةةةةةانال انةةةةةطنلغا ةةةةةا نتتةةةةةششؤنا  ال ةةةةةان

ل  ق ةةةةةطن حةةةةةؤاءناالي خا ةةةةةا نل ش ةةةةةطن طاو ةةةةةطنحن ةةةةةنرنخةةةةة تننةةةةةنرنك ةةةةةان   ةةةةةش ن  ةةةةة نال ش ةةةةةطناالطاو ةةةةةطنا

(نسةةةةة طن قةةةةة ؤننةةةةة نتةةةةةاو ننالوةةةةة ان ل لثا ةةةةةطناذاننةةةةةان حةةةةةن ني تةةةةة انقةةةةةننتدةةةةةؤو ننةةةةة ن6 ق ةةةةةابان 

(ن30قةةةةةؤاونةةةةةة نبش   ةةةةةاناالطاو ةةةةةطنالط ةةةةة ن ثةةةةةؤاونالةةةةة ا ؤن الوةةةةة نانةةةةةاأنالثدةةةةةاءنال خةةةةة صنخةةةةة تن 

(ننةةةةة نقةةةةةاي لن116اةةةةةاتنال ةةةةةاطرن   نةةةةةاننةةةةة نتةةةةةاو ننتب غ ةةةةةانالثةةةةةؤاوان  ا ةةةةةطنبةةةةة انال  ةةةةةن  نالةةةةة ذن

ال  ةةةةةة ن  ةةةةةة  نبةةةةةة نالةةةةةةب نال قةةةةةة   ن الللا ةةةةةةا نال ةةةةةة نقةةةةةةننتوةةةةةةندنطاخةةةةةة ناللثا ةةةةةةطن ال ةةةةةة ناطهن

ن  د انال ناالالؤاون ال   وطنال انطن ن الين  دائ ا.

ن

 نةةةةةانيثا ةةةةةطنال    ةةةةةش نف ةةةةة نيثا ةةةةةطنن لشةةةةةطن يقةةةةة  ن ثةةةةةاي لنخةةةةةا ان  ال ةةةةةال نالنتخدةةةةة نبةةةةة  ن

ناللثا طنلثاي لنال   .

نبمالبسات إغالق نقابة المعلمين:ق فيما يتعل

قةةةةةةؤاوننو  ةةةةةةطن ةةةةةة ينحةةةةةةلاءن  ةةةةةةالنفةةةةةة نالثدةةةةةةشطنوقةةةةةة نن31/12/2020 ةةةةةةنون  ةةةةةةاو نن -

 ال  دةةةةةةة  ن طايةةةةةةةطن  دةةةةةةةاءننل ةةةةةةةسنيثا ةةةةةةةطنال    ةةةةةةةش ن ةةةةةةةاللؤائ نال تةةةةةةةلنرنن2020ن/10744

 لةةةةش  ن الو ةةةة ن وةةةة نيثا ةةةةطنال    ةةةةش نالوطيشةةةةش ن نةةةةان  بةةةة نل ةةةةاننةةةة ننل ةةةةسناللثا ةةةةطن ال ش ةةةةطن

نا نال ؤ  .ال ؤكل طن بش 

ن  ةةةةة نالط ةةةةة نال ثةةةةةنأننةةةةة نقبةةةةة نال و ةةةةة أن  ةةةةةش  نلةةةةةنهننو  ةةةةةطن نا ةةةةةطن  ةةةةةالن  ةةةةة   ان -  لةةةةةاء 

(ن185/2021االسةةةةةةة  لافشطانفثةةةةةةةنن  ةةةةةةةنو نبةةةةةةة  نال و  ةةةةةةةطنقؤاوبةةةةةةةانفةةةةةةة نالثدةةةةةةةشطنوقةةةةةةة ن 

 ال  دةةةةة  نالو ةةةةة ن  ةةةةة نكةةةةة ن اةةةةةةنننةةةةة نال قةةةةة   ن  ةةةةةش  ن ةةةةةالوبسنن26/6/2022  ةةةةةاو نن

ال ث  ةةةةةطنالقةةةةةنان فتةةةةةننالثةةةةةؤاونال تةةةةة  يفنفش ةةةةةاننةةةةةنرن   ةةةةةطن قةةةةة ؤن الؤسةةةةة أن  ةةةةةننتل شةةةةة ن

    ةةةةة ن وةةةةة نيثا ةةةةةطنال    ةةةةةش ن ت  شةةةةةن نفش ةةةةةان    ةةةةة ن وةةةةة ننل ةةةةةسناللثا ةةةةةطن ال ش ةةةةةطنال ؤكل ةةةةةطن

  بش ا نال ؤ  .

(نلتةةةةةةلطن14 ننةةةةةة نقةةةةةةاي لنيثا ةةةةةةطنال    ةةةةةةش نالوطيشةةةةةةش ن ت ن  تةةةةةة نوقةةةةةة ن /27 فثةةةةةةا نل  ةةةةةةاطرن -

  ةةةةة ن ا ةةةةةؤنال ؤ شةةةةةطن ال   ةةةةةش ننانفإيةةةةة ن فةةةةة نةةةةةةاتنةةةةةة ننل ةةةةةسنيثا ةةةةةطنال    ةةةةةش نفإيةةةةة 2011

تقةةةةةة ش نلللةةةةةةطننةةةةةة نال ش ةةةةةةطنال انةةةةةةطنل لثا ةةةةةةطنتثةةةةةة أننثةةةةةةاأنال ل ةةةةةةسنال لوةةةةةة نلوةةةةةةش ناي خةةةةةةا ن

 نل سنحن ننخ تنننرنس طن ق ؤنن نتاو ننالو .

ن  ةةةة نقةةةةؤاون -  لنقةةةةؤاونةةةةة ننل ةةةةسناللثا ةةةةطن ال ش ةةةةطنال ؤكل ةةةةطن بش ةةةةا نال ةةةةؤ  نقةةةةننتةةةة ن لةةةةاء 

تةةةةةةة ططنالثدةةةةةةةائشطنال تةةةةةةة ث طنال ةةةةةةة نقدةةةةةةةائ نن  تةةةةةةةبنالنوحةةةةةةةطنالثط شةةةةةةةطان نةةةةةةة نقبةةةةةةة نال

تةةةةةة افؤ نل دةةةةةةائ انسةةةةةةائؤنالةةةةةة ايا ناسةةةةةة ث ل  ن   ةةةةةةننتةةةةةة فشؤنكافةةةةةةطنالةةةةةة ايا نال واك ةةةةةةطن

ال اطلةةةةةةطننةةةةةة نالودةةةةةة ون تثةةةةةةن  نالبشلةةةةةةا ن الةةةةةةنف  ن ن اوسةةةةةةطنةةةةةةة نالط ةةةةةة ن  شؤبةةةةةةاننةةةةةة ن

 الد ايا ان النق لنل و  نطن  نل طنح طن خؤهنفش ان نونن ن ة اأنقدائشط.

 ن الةةةةةةة   ان سةةةةةةةاءرناسةةةةةةة   اتنالتةةةةةةة ططنن92/2020لائشةةةةةةةطنوقةةةةةةة ن لنالثدةةةةةةةشطنال ةةةةةةة وشطنالل -

نةةةةةة نقبةةةةةة نال  مةةةةةةفنال ةةةةةةاأن كةةةةةة نف ةةةةةة ن  نان لةةةةةةا ن ةةةةةة طذن لةةةةةة نبةةةةةةنونالنةةةةةة اتنال انةةةةةةطن  ن

 نةةةةة اتنالقةةةةةؤكا نال تةةةةةاب طنال انةةةةةطن  نالقةةةةةؤكا ن شةةةةةؤنالؤ وشةةةةةطن  نالل  شةةةةةا ن ال ةةةةة ننةةةةةان

اسةةةة لاطا نناالةةةةننقشةةةةننالل ةةةةؤنقةةةةننتةةةة ننةةةة نخ ل ةةةةانكةةةةفن ةةةةنننل ةةةةسنيثا ةةةةطنال    ةةةةش ن ةةةة نال  ةةةة 

 (نن نقاي لناللؤائ ناالق  اط ط.9لة اأنال اطرنوق ن 
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انةةةةةةاأننو  ةةةةةةطن نا ةةةةةةطن  ةةةةةةالنن10919/2020تةةةةةة نتتةةةةةةلش ناسةةةةةة  لا ن  ةةةةةة نالثدةةةةةةشطنوقةةةةةة ن -

      اناالس  لافشطن  ال ال نل ن   تبنالو  نالنوحطنالثط شطنة  نتاو خ .

 

 

 (24السؤال رقم )

صاااااحفي، وهااااال ي اااااترا حملاااااه لهاااااذ  الصااااافة ت لااااا  اللجناااااة إيلاااااا  تعرياااااف القاااااانون األردناااااي لل

 هل ي ترا انتسابه إلى نقابة الصحفيين؛

 

 ت ن  تةةةةةةةة نقةةةةةةةة  لنيثا ةةةةةةةةطنن1998(نلتةةةةةةةةلطن15 ةةةةةةةةل  نقةةةةةةةةاي لنيثا ةةةةةةةةطنال ةةةةةةةةو شش نوقةةةةةةةة ن 

(ننلةةةةة نال ةةةةةو  ن  يةةةةة ن  دةةةةة ناللثا ةةةةةطنال تةةةةةل ن٢ال ةةةةةو شش ان قةةةةةنن ةةةةةؤ  نالثةةةةةاي لنفةةةةة نال ةةةةةاطرن 

ن.ة اأنقاي لنيثا طنال و شش  ف نسل نال و شش ن اتخ نال وافطنن لطنل ن ف ن 

 

(ننةةةةةةة نقةةةةةةةاي لنيثا ةةةةةةةطنال ةةةةةةةو شش انفإيةةةةةةة نل  ل ةةةةةةةسن    افثةةةةةةةطن9  وتةةةةةةةبنال ةةةةةةةاطرنوقةةةةةةة ن 

الةةةةةة ا ؤن لن تةةةةةة ينلذن ةةةةةةو  ن و ةةةةةة نحلتةةةةةةشطن ةةةةةةةنهنالةةةةةةن تنال ؤ شةةةةةةطن  نالحلبشةةةةةةطن   اوسةةةةةةطن

ال  ةةةةةة ن ال    ةةةةةةطن ةةةةةةال  ق نالةةةةةة ذن وةةةةةةنط نال ل ةةةةةةسن ل  ةةةةةةنرنال ةةةةةة ن ثؤوبةةةةةةانقةةةةةةؤ ططن حةةةةةة طنيةةةةةةصن

فةةةة نتقةةةةؤ  نت ةةةةكنالن لةةةةطنال ةةةة ن و ةةةة نحلتةةةةش  ان  ةةةة ن لنت ةةةة فؤنفةةةة نذلةةةةكنال ةةةةو  ننقةةةةاي ي نن ا ةةةة 

نالقؤ انال الشط:

 لن  ةةةةة لنن ةةةةة ن وةةةةة نل ةةةةة نن اوسةةةةةطنال  لةةةةةطنفةةةةة نالن لةةةةةطنال ةةةةة ن ل  ةةةةة ن لش ةةةةةان  و ةةةةة ن - 

 تؤخش ا ن  لك.

  لن   لنلن  ن ذلنوس  ن ا قانطن ال   نف نال    طنل نرنالنتث ن  نسلط. - 

 

 (25السؤال رقم )

اللجنااااااة موافاتهااااااا بعاااااادد حااااااا ت ادعاااااااجات العماااااال القساااااارر اااااااواج للمااااااواانين أو العمااااااال تااااااود  

األاانااااا  خاصاااااة فاااااي ق اااااا  الزراعاااااة والصاااااناعة وعمالاااااة المناااااازل، وماااااا  لاااااي إلياااااه التحقيقاااااات 

 في هذ  ا دعاجات، مع إيلا  إاراجات الحماية التي اتبعتها الدولة؛

 

ن نطنق ا ذنال   ناللبؤذ

 المحلول منها عدد ال كاوى الفترة

ن64ن64ن2022

 

 ما يتعلق بإاراجات الحماية المتبعة:

ن2009(نلتةةةةةةلطن9 (ننةةةةةة نقةةةةةةاي لننلةةةةةة ناالتلةةةةةةاون البقةةةةةةؤنوقةةةةةة ن /12   حةةةةةةبناة ةةةةةةاأنال ةةةةةةاطرن ن -1

 ت ن  تةةةةةةة ن ال ةةةةةةة نتةةةةةةةلصن   ةةةةةةة نالل ةةةةةةةا نال خ  ةةةةةةةطنةش  ةةةةةةةانان ةةةةةةة نالنت  ةةةةةةة نل  للةةةةةةة ن  شةةةةةةةطن

 الوث ننال الشط:

 االقانطنال  ق طنف نال    طنلوش ناس   اتناالحؤاءا نالدؤ و طنل  وثش ن ال واك طن •

 الو  تن   نال تا نرنالثاي يشطنال انط •

 ت فشؤنال ؤح طنال لاسبطن ل   اتناالحايب(ن •

تةةةةةةةة فشؤنالتةةةةةةةةب نال قةةةةةةةةؤ  طنل و ةةةةةةةة تن  ةةةةةةةة نال  ةةةةةةةة   نال ةةةةةةةةاطتنللبةةةةةةةةؤنالدةةةةةةةةؤونال ةةةةةةةةاطذن •

  ال  ل ذ
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 االل لاأن تؤ طنال    نا نذا نال  طن اللؤ  طنف نةن طنالثاي لن •

 ت فشؤناناك ننلاسبطن ا  اء ن ن ن  لأنن نذ  طن •

تةةةةة نش نالو ا ةةةةةطناالنلشةةةةةطنال انةةةةةطنلةةةةة نن ل   ةةةةةطن  ةةةةةان دةةةةة  ن ةةةةةنأنال ةةةةةا شؤن  شةةةةةطنناط ةةةةةان ن ل  ةةةةةان •

 ن  نكالنل لكننث د ن.

  و  نحلتش  ا.نتانش ناالت اتن     نالن حن نا نس اورنالن ل نال   •

  لشطناالةالطنال الشطن احؤاءا نال   نال  ةن ن  ؤاة  ان ب : -2

 ال ؤة طنال ل :نال  ؤ ن   نالوشطناالتلاون البقؤنال و   ط

 ال ؤة طنال ايشط:ناال  اءن الو ا طن ال تا نر.ن

 ال ؤة طنال ال ط:نح  نالطلطن ال وثش ن ال ثاالارنال ون ننالؤس  ن الثاي ي .

نالؤا  ط:نال  طرنالط  شطنل دوشط.ال ؤة طن

نال ؤة طنالخانتط:ن  اطرناالطناج.

:ن  ةةةةةةنناسةةةةةة   اتننؤاةةةةةةة ناالسةةةةةة نالتن ال وثشةةةةةة ن ةةةةةة  نفيمااااااا يتعلااااااق بمااااااا  لااااااي إليااااااه التحقيقااااااات •

تو  ةةةةة نال  ةةةةةفن الوالةةةةةطن(نالةةةةة ناللشا ةةةةةطنال انةةةةة ن نةةةةة ن ةةةةة نالةةةةة نالثدةةةةةاءنال خةةةةة صن الةةةةة ذن ةةةةةن و ن

نال نةش نالبنن الثدشطن ا ناوالو  نالل ائ . باقؤنال وثشثا نال  س  ن س ا نالق  طن

  غةةةةنن ةةةةنطنالثدةةةةا انال ةةةة نتةةةة نت شش  ةةةةاننةةةة نقبةةةة ن ال ةةةةن  نال ةةةةاأ(ن  ي ةةةةانةةةةةاال ن  ةةةة نحبةةةةؤذننن •

 ك انب ننبش ناطيا :نن2022-2019خ تنال  اأن

 

ق ااااااااااااااا  العاااااااااااااااملين  عدد القلايا الكلي السنة  

 بالمنازل

 ق اعات اخرى

ن1ن8ن9 2019

ن0ن20ن20 2020

ن19ن23 2021

 

ن4

ن2ن11ن13 2022

ن7ن58ن65 المجمو 

ن

 (26السؤال رقم )

نتتساجل اللجنة عن نظام الكفالة للعمال األاان ؛

الن  حةةةةةةةةةننفةةةةةةةةة نال قةةةةةةةةةؤ  ا ناالوطيشةةةةةةةةةطن ي ةةةةةةةةةاأنك الةةةةةةةةةط(نةشةةةةةةةةةالنالنط ون ااورنال  ةةةةةةةةة ننن

تل ش ةةةةةة ن ةةةةةةل  نال  قةةةةةةطنال  اقن ةةةةةةطن ةةةةةةش نال انةةةةةة ن شةةةةةةؤنالوطيةةةةةة ن  ةةةةةةاةبنال  ةةةةةة ننةةةةةة نخةةةةةة تن

ة ةةةةةة تنال انةةةةةة ن  ةةةةةة نت ةةةةةةؤ ين  ةةةةةة نفثةةةةةة انةشةةةةةةالنالنال انةةةةةة ناالوطيةةةةةة ن  شةةةةةةؤناالوطيةةةةةة نفةةةةةة ن

قةةةةةاي لنال  ةةةةة ن ال قةةةةةؤ  ا ناللام ةةةةةطاننسةةةةة ننال  ةةةةة ن     ةةةةةالن ىلشةةةةةا نالو ا ةةةةةطنالثاي يشةةةةةطن   حةةةةةب

ةشةةةةةالن  ةةةةةننت ةةةةةؤ ينال  ةةةةة نال  شثةةةةةطنالثاي يشةةةةةطنال ةةةةةاطورن ةةةةة ن ااورنال  ةةةةة ن الةةةةة ذن ةةةةة فؤنل  انةةةةة ن

 ال افنني اأنة ا طناح  ا شطنن  ان ن ال النلوث .ن

 



55 
 

 

 

فيماااااااا يتعلاااااااق باااااااالحق فاااااااي العمااااااال وحرياااااااة تكاااااااوين الجمعياااااااات والنقاباااااااات  الت اااااااورات

 المهنية:

 

 :على صعيد الت ريعات

 ةةةةةنو ننل   ةةةةةطننةةةةة نال قةةةةةؤ  ا نال ةةةةة ننةةةةة نقةةةةة ي انتوثشةةةةة نال تةةةةةا ارن  ةةةةةنأنال  ششةةةةةلن -

  تث ش نال لا اا نال  نتوندنف نس ننال   نن نخ ت:ن

الثدةةةةةاءن  ةةةةة نال  ششةةةةةلنفةةةةة ناالسةةةةة خناأن ال  لةةةةةط:ن  ةةةةة نح شةةةةة نا ةةةةةوا نال  ةةةةة ن •

اتخةةةةةاذناالحةةةةةؤاءا ن  الةةةةة نالتشاسةةةةةا نال ةةةةة نتدةةةةة  نالو ا ةةةةةطننةةةةة نال  ششةةةةةلن ةةةةةش ن

ال وشةةةةةةةلنالةةةةةةةنناذن انةةةةةةة ن  ةةةةةةة ناسةةةةةةةالنال ةةةةةةةؤننا نال ةةةةةةة لنا نال  ةةةةةةةاتن  ةةةةةةةنأن

اللةةةةةةةلسنا نالةةةةةةةن  نا نالةةةةةةةؤاذنالتشاسةةةةةةة نا ناال ةةةةةةة تناالح  ا شةةةةةةةطنا نال لةةةةةةةلنا ن

ال دةةةةة  طنفةةةةة ناللثا ةةةةةطنا نال قةةةةةاوكطنفةةةةة ناللقةةةةةااا نال ا  ةةةةةطنل ةةةةةان   ةةةةة لننةةةةة ن

قةةةةةةةاي نالن وةةةةةةة تنط لنت ةةةةةةةاف نال ةةةةةةةؤ نا نال  ان ةةةةةةةطنال   اف ةةةةةةةطنفةةةةةةة نال  مشةةةةةةةفن

  ال   .

 نل ةةةةةةةانالنالنن- شةةةةةةة ناقةةةةةةة اتنال  ةةةةةةة ناللبةةةةةةةؤذنا ناالللانةةةةةةة :نالثدةةةةةةةاءن  ةةةةةةة نح •

(نسةةةةةةا طن  ةةةةةة ن48ت لةةةةةةا انسةةةةةةا ا نال  ةةةةةة نال اط ةةةةةةطنفةةةةةة ناالسةةةةةةب  نال اةةةةةةةنن 

 الن لةةةةةةة انالن  ةةةةةةة لنبلةةةةةةةا ن  ةةةةةةة ناحبةةةةةةةاوذنا نقتةةةةةةةؤذن  لةةةةةةةبنالن  ةةةةةةة لن

 ال   ناالالاف ن   ناسالناخ شاوذ.

(ننلةةةةة ن2رن  ت ن  تةةةةة نفةةةةة نال ةةةةةاطن1996(نلتةةةةةلطن8 قةةةةةاونقةةةةةاي لنال  ةةةةة ناالوطيةةةةة نوقةةةةة ن  -

الةةةة نت ؤ ةةةةفنال  ششةةةةلنفةةةة ناالحةةةة ون ال  ششةةةةلنفةةةة نالحةةةة و:ن ةةةةنأنال تةةةةا ارن ةةةةش نال  ةةةةاتن

 ف نالحؤن  نك ن   نذذنقش طنن تا  طنط لن ذنت ششلنقائ ن   نالللس(

االب  ةةةةةةاأن ال ةةةةةةان ش نفةةةةةة نالثطا ةةةةةةا ناالق  ةةةةةةاط طن شةةةةةةؤنال ل  ةةةةةةطن  خدةةةةةةا   نلبةةةةةةؤان ن -

ن2021(نلتةةةةةةلطن19لوا ةةةةةةطنوقةةةةةة ن الو ا ةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةطانةشةةةةةةالن ةةةةةةنوني ةةةةةةاأن  ةةةةةةاتنال

 .2021 ت  ش ا ناحؤاءا نال   شنن   ناللقااناللوا  نلتلطن

(ن ةةةةةة لنل وطيشةةةةةةش نةةةةةةة ن1(ننةةةةةة نالنسةةةةةة  ونالوطيةةةةةة ن فةةةةةة نال ةةةةةةاطرن 16ي ةةةةةةننال ةةةةةةاطرن  -

(ن  يةةةةة نل وطيشةةةةةش نالوةةةةة ن2االح  ةةةةةا نالةةةةة  نةةةةةةن طنالثةةةةةاي لنك ةةةةةان ي ةةةةةننال ةةةةةاطرنوقةةةةة ن 

 لنت ةةةةةةة لن ا ات ةةةةةةةاننقةةةةةةةؤ  طننفةةةةةةة نتةةةةةةة لشفنالل  شةةةةةةةا ن الةةةةةةةةلا نالتشاسةةةةةةةشطن  ةةةةةةة 

   سائ  انس  شطن ذا ني  نالنتخالفن ة اأنالنس  و.

:نال  سةةةةةة نفةةةةةة ن٢٠١٩(نلتةةةةةةلطن٢٤  ةةةةةةؤانت ةةةةةةن   نقةةةةةةاي لنالدةةةةةة الناالح  ةةةةةةا  نوقةةةةةة ن  -

الخةةةةةةننا نال قةةةةةة  لطن  ةةةةةة نش ناالن نةةةةةةطن  ةةةةةةن نتوثشةةةةةة ننل ةةةةةةنننةةةةةة نالو ا ةةةةةةطنل  ةةةةةةؤ رن

  ن ةةةةةةة ةشطنال ان ةةةةةةةطنةشةةةةةةةالننةةةةةةةلينالثةةةةةةةاي لنال  ةةةةةةةنتنل  ستةةةةةةةطنالدةةةةةةة الناالح  ةةةةةةةا

%ننةةةةةة ن ةةةةةةلن ننتةةةةةة نش ناالن نةةةةةةطنلغا ةةةةةةا ناسةةةةةة ونادن ةةةةةةؤان نة ا ةةةةةةطن٢٥تخ ةةةةةةشصن

اح  ا شةةةةةةطننؤتبطةةةةةةطن  ةةةةةة نش نالن نةةةةةةطننةةةةةة نقةةةةةة ي انط ةةةةةة ن تقةةةةةةغش نال ةةةةةةؤ رن اسةةةةةة ثؤاون

  ح طبانف نس ننال   .

 

 على صعيد المماراات:

 لغةةةةةةةاءن لةةةةةةةلاأنال لقةةةةةةة رن ةةةةةةةنف ناالقةةةةةةة ؤاكا نال  ؤتبةةةةةةةطن ةةةةةةة نتةةةةةةة نش نالقةةةةةةةشخ خطن ال لةةةةةةةلن -

 تةةةةة نش نال  طةةةةة ن ةةةةة نال  ةةةةة ن ةةةةة نال ةةةةة ن ن  ش ةةةةةان  لةةةةةاءن حةةةةةاارنالن نةةةةةطن ذلةةةةةكنن ال فةةةةةار

  ةةةةةةن نال خ شةةةةةةفن  ةةةةةة ن  ةةةةةةوا نال  ةةةةةة ن الوةةةةةةنننةةةةةة ناسةةةةةة غلاءن  ةةةةةةوا نال  ةةةةةة ن ةةةةةة ن
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ن228سةةةةةل ن توثشةةةةة نن52خةةةةةننا نال ةةةةةؤ رنالأ.نوفةةةةة نسةةةةة نال ثا ةةةةةننال ب ةةةةةؤنلإليةةةةةادنلش ةةةةةبين

 اق ؤا نق ؤذ.

لةةةةة ن ؤ ةةةةةنن اسةةةةة ثباتنالقةةةةة ا هنقانةةةةةنن ااورنال  ةةةةة ن ةةةةةإا نننل ةةةةةطن ة ا ةةةةةط(ن ال ةةةةة نت  -

   خ  فنال غا نل  ت ش ن   نال  اتنال  احؤ  ن تثن  نالق ا هنال  الشط.

 ؤئاسةةةةةةطننقةةةةةة ؤكطننةةةةةة نن2011 ستةةةةةةننال للةةةةةةطنالوطيشةةةةةةطنلإلي ةةةةةةا نفةةةةةة نالحةةةةةة ون ةةةةةةاأن -

 ااورنال  ةةةةةةة ن ال للةةةةةةةةطنال الشةةةةةةةةطناالوطيشةةةةةةةطنلقةةةةةةةة  لنال ةةةةةةةةؤ رن  دةةةةةةة  طنن   ةةةةةةةةش ن ةةةةةةةة ن

  نةةةةةةةطن ا ةةةةةةةوا نال  ةةةةةةة ن ال  ةةةةةةةات(ن ت  ةةةةةةة ننةةةةةةة نالقةةةةةةةؤكاءناالح  ةةةةةةةا شش نالةةةةةةة  دن الو

خةةةةةة تنللل  ةةةةةةانال  حش شةةةةةةطن  ةةةةةة ن ةةةةةة تنالل ةةةةةة طنال   لةةةةةةطنل وثشةةةةةة ناالي ةةةةةةا نفةةةةةة ناالحةةةةةة ون

  حةةةةةؤنن تةةةةةا نل  ةةةةةاتنذا نقش ةةةةةطنن تةةةةةا  ط(نةشةةةةةالن ةةةةةن  ن  لةةةةة نخط ات ةةةةةان  ل شةةةةة نطواسةةةةةطن

ن  ثةةةةةطنةةةةةة تنال لةةةةة رنفةةةةة ناالحةةةةة ونفةةةةة نقطةةةةةا نال   ةةةةةش نالخةةةةةا ن ا ةةةةةناطننؤاح ةةةةةطنقاي يشةةةةةطن

 نال الشةةةةةةطن تل شةةةةةة نة ةةةةةة  نا  نشةةةةةةطن ة ةةةةةة  نل تةةةةةةبنال   شةةةةةةنن ايب ثةةةةةةنن ل ةةةةةةانل  قةةةةةةؤ  ا

ة  ةةةةةطن قةةةةة ننةةةةة نال   ةةةةة (ن ال ةةةةة نت  ةةةةةبنط وانن  ةةةةةانفةةةةة ناحةةةةةؤاءنال سةةةةةااطنلوةةةةة نالقةةةةة ا هن

فةةةةة نقطةةةةةا نال   ةةةةةش نالخةةةةةا ن وفةةةةة ن  ةةةةة نال    ةةةةةا ن وثةةةةة ق  ن ت  شةةةةةل  ننةةةةة نال طالبةةةةةطن

   ا.

 

 أبرز إنجازات اللجنة ا ردنية لإلنصا  في ا اور:

ايدةةةةة اأناالوطلنكةةةةة  تنط لةةةةةطن ؤ شةةةةةطنالةةةةة ناالئةةةةة   نالةةةةةن ل نلإلي ةةةةةا نفةةةةة ناالحةةةةة ون ةةةةةاأن -

ةشةةةةةةالن ا ةةةةةة ننةةةةةة ت ؤن ق ش ةةةةةة نتوةةةةةةنن لةةةةةة الن ال وةةةةةةالفنالةةةةةةن ل نن2019 فةةةةةة ن ةةةةةةاأنن2017

ل  تةةةةةا ارنفةةةةة ناالحةةةةة ونفةةةةة نالةةةةةن تنال ؤ شةةةةةط(ن  ل ةةةةةش ننةةةةة نال للةةةةةطنال الشةةةةةطنلقةةةةة  لنال ةةةةةؤ رن

حةةةةة ونةشةةةةةالنت ةةةةةن نال بةةةةةاطورن لةةةةة نيثةةةةة ن  ال  ةةةةةا لننةةةةة نال وةةةةةالفنالةةةةةن ل نل  تةةةةةا ارنفةةةةة ناال

ال  ؤفةةةةةطن تبةةةةةاطتنالخبةةةةةؤا ن ةةةةة نال  اوسةةةةةا نال   ةةةةة نلةةةةةؤطأنفلةةةةة رناالحةةةةة ون ط ةةةةة رن ثشةةةةةطن

الةةةةن تنال ؤ شةةةةطن لةةةة نااليدةةةة اأن لةةةة نال وةةةةالفن فةةةة نن ةةةةا شؤننوةةةةنطرنيةةةة  ن ةةةة نذلةةةةكن اةةةة نن

(نت  ةةةةةةنن   ل ةةةةةةلنال تةةةةةةا ارنفةةةةةة ناالحةةةةةة وننةةةةةة نقبةةةةةة نسةةةةةةننة  نةةةةةةا ن تتةةةةةة ننل  ةةةةةةا ن21 

 ةةةةةةةة نن خ ةةةةةةةةسننل  ةةةةةةةةا ن  ات/ ةةةةةةةةان  ن  ةةةةةةةةةنهننل  ةةةةةةةةا ن  ةةةةةةةةوا ن/ن ةةةةةةةةاةبا ن 

 ال ل   نال ني 

   ةةةةةةاءنا لةةةةةةاءناالوطيشةةةةةةا ن التةةةةةة و ش ن ا لةةةةةةاءنقطةةةةةةا ن ةةةةةةلرننةةةةةة نوسةةةةةة أنت ةةةةةةاو ينال  ةةةةةة ن -

   ن نتل ش نتقغش   ن نل ناذنق  نن ناق اتنال  ششلناتلاب  .

فش ةةةةةةةان    ةةةةةةة ن   ةةةةةةة   نالل  شةةةةةةةا نقةةةةةةة  نن ااورنال ل شةةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةةطنلللةةةةةةةطنل ؤاح ةةةةةةةطن -

لنالل  شةةةةةةةا نتثةةةةةةة أن نواسةةةةةةةطنال ث ؤةةةةةةةةا نفش ةةةةةةةان خةةةةةةةصنت ةةةةةةةن  ن توةةةةةةةن النقةةةةةةةاي لنقةةةةةةةاي 

الل  شةةةةةا نال انةةةةةطن ال  ةةةةةا لننةةةةة نن   ةةةةةش ن ةةةةة نن ستةةةةةا نال ل  ةةةةة نال ةةةةةني ن  ةةةةةانفةةةةة نذلةةةةةكن

 اةةةةة نننل ةةةةةطنال  ؤ يشةةةةةطنالسةةةةة ثباتناالق ؤاةةةةةةا انةشةةةةةالنحةةةةةاءنتقةةةةة ش نال للةةةةةطنان  ةةةةةاالنل ةةةةةان

 ل نالخةةةةةةةا ن ةةةةةةةالوث نن ةةةةةةةلصن  شةةةةةةة ناال ةةةةةةة لنال ةةةةةةةال  نلوثةةةةةةة ننااليتةةةةةةةالن ال  ةةةةةةةننالةةةةةةةن

ال نيشةةةةةةةةطن التشاسةةةةةةةةشطن االت اقشةةةةةةةةطنالن لشةةةةةةةةطنل ثدةةةةةةةةاءن  ةةةةةةةة ناقةةةةةةةة اتنال  ششةةةةةةةةلنال ل ةةةةةةةةؤذن

 .  شؤبانف ننلاتنالو نف نتق ش نالل  شا ن االي  اءنالش ا

 

 :أواه التقدم المحرز بخصوص حماية حقوق العمال غير األردنيين

اقةةةةةةة ؤااناقةةةةةةةةؤاك  نتةةةةةةة فشؤنالو ا ةةةةةةةطنال انةةةةةةةطنل   ةةةةةةةاتن شةةةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةةش ننةةةةةةة نخةةةةةةة تن -

ن. الد الناالح  ا  
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نةةةةةلينايةةةةة ا نت ةةةةةاو ين  ةةةةة نحن ةةةةةنرنت طةةةةة نال انةةةةة ن شةةةةةؤناالوطيةةةةة ننؤ يةةةةةطنفةةةةة ناالي ثةةةةةاتن -

 ةةةةةش ناك ةةةةةؤننةةةةة ن ةةةةةاةبن  ةةةةة ن قطةةةةةا ن  ةةةةة ن ت ةةةةةؤ ينال  ةةةةة نالوةةةةةؤانت ةةةةةؤ ينال  ةةةةة ن

 .ال ؤل(

ننن اسةةةةةةة ونادن  ا ةةةةةةةطنخا ةةةةةةةطنالةةةةةةة  ننل ةةةةةةةطنة ا ةةةةةةةطن ذلةةةةةةةكننةةةةةةة نخةةةةةةة تنالةةةةةةةؤا   -

(https://hemayeh.jo) حةةةةةةاء نال ل ةةةةةةطنلو ا ةةةةةةطنةثةةةةةة ننال ةةةةةةان ش ن اسةةةةةة ثباتنةشةةةةةةالنن

 ةةةةةة نالقةةةةة ا ذنةشةةةةةالنالةةةةة  نقةةةةةاي لنال  ةةةةة نة ا ةةةةةطنةثةةةةة ننح شةةةةة نال ةةةةةان ش ن لةةةةة ن  شةةةةةلن

 .   ناسالنالللسنا نالللتشط

 حةةةةةؤاءا نق يلةةةةةطن ت فشةةةةة ن  الةةةةةا نال  الةةةةةطن شةةةةةؤنالوطيشةةةةةطنال خال ةةةةةطن فثةةةةةانلثةةةةةاي لنال  ةةةةة ن -

ن2/7/2021خؤبةةةةةةةةان  ةةةةةةةةاو نن الي  ةةةةةةةةطن ال   ش ةةةةةةةةا نال ةةةةةةةةاطورن   حبةةةةةةةة ن ال ةةةةةةةة نكةةةةةةةةالنا

4/9/2021. 

تل ةةةةش نت احةةةةةننال  الةةةةةطن شةةةةةؤناالوطيشةةةةطنفةةةةة نسةةةةة ننال  ةةةةة نالوطيةةةة ن ال  كشةةةةةنن  ةةةةة نالةةةةةؤ ورن -

ال  ةةةةةة ن قةةةةةة  نقةةةةةةاي ي ن الو ةةةةةة تن  ةةةةةة نت ةةةةةةؤ ينال  ةةةةةة نالةةةةةة اأن ال لاسةةةةةةبان ال  كشةةةةةةنن

 .   ن لنت ؤ ينال   نب نة ا طنل  نن نال ان ن  اةبنال   

نةةةةةةة نال ح ةةةةةةةش نالتةةةةةةة و ش ننةةةةةةة نخةةةةةةة تن ااورنن  ةةةةةةةناونت ةةةةةةةاو ين  ةةةةةةة ننؤيةةةةةةةطنل   الةةةةةةةط -

ال  ةةةةةةة ن االتوةةةةةةةاطنال ةةةةةةةاأنللثا ةةةةةةةا نال  ةةةةةةةاتنالةةةةةةة  ننل   ةةةةةةةا نن لشةةةةةةةطن بةةةةةةةؤنالثطا ةةةةةةةا ن

االق  ةةةةةةاط طنال خ   ةةةةةةطنةشةةةةةةالن ةةةةةةنونقةةةةةةؤاوننةةةةةة ن ااورنال  ةةةةةة ن التةةةةةة ا ن إ ةةةةةةناونت ةةةةةةكن

 .ال  او ينال ؤيطنقؤ ططناق ؤا نال ل   ش ننل انف نالد الناالح  ا  

 ينال  ةةةةة نالوةةةةةؤانالةةةةة ذن  ةةةةةكنتب شةةةةةطنال انةةةةة نال افةةةةةننل ةةةةةاةبنتطبشةةةةة نال  ةةةةة ن ل ةةةةةاأنت ةةةةةؤ -

 .ال   ان   بين إن اي نال   ن  ل ان ؤ بنف نالثطا نال ذنةنط نت ؤ ينال   

ت ةةةةةةةةةنون ااورنال  ةةةةةةةةة نت ةةةةةةةةةؤ ين  ةةةةةةةةة نل   ةةةةةةةةةاتن شةةةةةةةةةؤناالوطيشةةةةةةةةةش نذ ذنال  ةةةةةةةةةاوا ن -

ال  خ  ةةةةةةطن  ةةةةةةن نت ل ةةةةةةلناالسةةةةةة   اون خ ةةةةةة نفةةةةةةؤ ن  ةةةةةة نحن ةةةةةةنرنل قةةةةةةبا ناالوطيةةةةةة ن

 .  ن خبؤات  نال  لشطن ال لشط وف نك اءت

ن ة ا ةةةةةةطنال  ةةةةةةاتاناف  وةةةةةةنن ؤفةةةةةةطن -   ةةةةةةن نتطةةةةةة  ؤننل  نةةةةةةطنت  ةةةةةةشننال  ةةةةةة نفةةةةةة نالوطل 

الةةةةةةةة و  ن التةةةةةةةةشطؤرناالل  ؤ يشةةةةةةةةطنل    ةةةةةةةةشنن ال ةةةةةةةة نتتةةةةةةةةاب ن   ل ةةةةةةةةلننتل شةةةةةةةة نالة ةةةةةةةةاأن

 القةةةةةةةؤ انالثاي يشةةةةةةةطنال    ثةةةةةةةطن    ةةةةةةةاتنال   ةةةةةةةشنن ن  قةةةةةةة نال  ةةةةةةة ن قةةةةةةةؤ ان نسةةةةةةةا ا ن

افطنل تةةةةةةةة نطن ال ةةةةةةةةوطنال  لشةةةةةةةةطن ة ةةةةةةةةؤن  الةةةةةةةةطنالا ةةةةةةةةاتنال  ةةةةةةةة ن الحةةةةةةةة وان ا الةةةةةةةة

 تل ةةةةةش ن  ةةةةة نالةةةةةةةنادن قةةةةةؤ ان مةةةةةةؤ  نال  ةةةةة نالخةةةةةؤهنذا نال ةةةةةة طان ةةةةة ت ناف  ةةةةةةا ن

بةةةةةة  نالغؤفةةةةةةطنالةةةةةة  ن  ل  ةةةةةةا نالةةةةةة ااورنفةةةةةة نتوتةةةةةةش ن تطةةةةةة  ؤني ةةةةةةاأنت  ةةةةةةشننال  ةةةةةة ن

 التةةةةةةة نطن ال ةةةةةةةوطنال  لشةةةةةةةطنل   ةةةةةةة تن لةةةةةةة ننل  نةةةةةةةطنت  ةةةةةةةشنن فةةةةةةة ن   ةةةةةةة نال  ةةةةةةةا شؤن

 ةةةةةلان  لةةةةةاطن ش ةةةةةطن  ةةةةة نالئثةةةةةطنفةةةةة نالثطةةةةةا نالخةةةةةا ناالةةةةةافط ن لةةةةة نا ةةةةةاطرنالن لشةةةةةطن  ةةةةةان 

 توتةةةةةةةش ن ي احشةةةةةةةطنال  ةةةةةةة نن الخةةةةةةةؤ جن  ةةةةةةةشغطنت افثشةةةةةةةطنل  ةشةةةةةةةنن حةةةةةةةؤاءا نال   ةةةةةةةشنن

  خ  ةةةةةةةفننواف ةةةةةةةا نال    ةةةةةةةطنلدةةةةةةةب ن ا ةةةةةةةاطرنح طتةةةةةةة ن  ةةةةةةةن نتل ةةةةةةةش نسةةةةةةة ننال  ةةةةةةة ن

ا هنالوطيةةةةة ان  يةةةةة ن نةةةةة نخةةةةة تنالل ةةةةةاأناالل  ؤ يةةةةة نل    ةةةةةشننسةةةةةش  نوفةةةةة نف الشةةةةةطنالقةةةةة 

ال  الشةةةةةةطن الخةةةةةة نالتةةةةةةاخ ن فثةةةةةةان لشةةةةةةطننتةةةةةة ون طنل ؤقا ةةةةةةطن  ةةةةةة ن   شةةةةةةا نال   ةةةةةةشنن ةةةةةة ن

اؤ ةةةةةة ناالسةةةةةة خناأنال  ةةةةةةاتنل ت ةةةةةةاال نالون  ةةةةةةطن ت ل ل حشةةةةةةانال    نةةةةةةا ن تثةةةةةةن  ن فدةةةةةة ن

الخةةةةةةةننا نل  ةةةةةةة االش انةشةةةةةةةالنسةةةةةةة   لن ؤفةةةةةةةطنالةةةةةةة و  ن التةةةةةةةشطؤرننؤ  اةةةةةةةطن ةةةةةةة ح لرنن

ال   شةةةةةةطنال   شقةةةةةةشطانك ةةةةةةانسةةةةةةش  لنن تا  ةةةةةةن(نن وشةةةةةةالنتُ  ةةةةةة نح شةةةةةة نال  لشةةةةةةش ننةةةةةة ننؤاقبةةةةةةط

ال   ةةةةشنن فةةةة نال طةةةة ونال  ل لةةةة ح ن  ةةةةان وثةةةة نك ةةةةاءرن الشةةةةطنل ن ؤ ةةةةطنال   ةةةةشننفةةةة نو ةةةةنن

 ةةةةةةنأناالن  ةةةةةةاتننةةةةةة نخةةةةةة تنال   ةةةةةةشنن الخدةةةةةة  نل  تةةةةةةاءلطنفةةةةةة نح شةةةةةة ن يقةةةةةةط  ان  لةةةةةة ن

  ب شطنب  نالخط رنف نتوتش نة ك طنس ننال   ن اس خناأ:
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ا هنال    ثةةةةةطن ةةةةة ذنت ششةةةةةلنفةةةةة نالحةةةةة ون ةةةةة ناخ  ةةةةةا نسةةةةة ططناالحةةةةة ون ةةةةةالل ؤنفةةةةة نالةةةةةن  -

 .ال   نذذنالثش طنال  تا  ط

ت ةةةةة ل ن ااورنال  ةةةةة نال وثشةةةةة نفةةةةة نالقةةةةة ا هنا نال    نةةةةةا نال ةةةةة نت   ةةةةة ن اي  ةةةةةا نةثةةةةة نن -

ال ةةةةةةان ش نفةةةةةة نال لةةةةةةااتن اتخةةةةةةاذناالحةةةةةةؤاءا نالثاي يشةةةةةةطن وةةةةةة ن ةةةةةةاةبنال لةةةةةةلتن   حةةةةةةبن

تةةةةةاتشل ان نةةةةة نبةةةة نفةةةةة نة   ةةةةة ن(ننةةةةة ني ةةةةةاأنال ةةةةان ش نفةةةةة نال لةةةةةااتن ا ات ةةةةان  11ال ةةةةاطرن 

 ت ن  تةةةةة نك ةةةةةاننةةةةةلينالل ةةةةةاأنذاتةةةةة نل  انةةةةة نةةةةةة نتةةةةةؤ نال  ةةةةة ن  ذانن2009(نلتةةةةةلطن90وقةةةةة ن 

كايةةةةةننال خال ةةةةةطنال ؤت بةةةةةطننةةةةة ن ةةةةةاةبنال لةةةةةلتنتقةةةةة  نا  ةةةةةناءنحلتةةةةةشان  نحتةةةةةن ان  ةةةةة ن

 .ال ان ن  ناي  اكانخطشؤانلذنن نةث ق نالساسشط(

وةةةةن ا نال ؤة ةةةةطنةشةةةةالنتةةةة ناسةةةة خناأنخةةةة نوفةةةة ن لشةةةةا نا  ةةةة  نل قةةةةؤن لشةةةةا نل  لاسةةةةبننةةةة نت -

(ان00962797911911ان اسةةةةةةةةةةةةةةةةة ونادن اتةةةةةةةةةةةةةةةةةسنا ن 911الطةةةةةةةةةةةةةةةةة اولنالتةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ ن

  ةةةةةةةةة نال  اتةةةةةةةةةفنال كشةةةةةةةةةطانالبؤ ةةةةةةةةةننا ل  ؤ يةةةةةةةةة نالخةةةةةةةةةا ن ةةةةةةةةةا طاورانن911 تطبشةةةةةةةةة ن

 ا الةةةةةةةافطن لةةةةةةة ننل ةةةةةةةا نال  ا ةةةةةةة ناالح  ةةةةةةةا  ن ال     ةةةةةةةطن  طبشةةةةةةة نال اسةةةةةةةللؤن  ةةةةةةة ن

اأن ا الةةةةةةافطنالةةةةةة نا لشةةةةةةا نال ث شن ةةةةةةطن ةةةةةة وطنال ةةةةةةشسن ةةةةةة  نلةةةةةةإلطاورن  ةةةةةة وطنااليتةةةةةة غؤ

  ا ةالطنن نالقؤكاء.

ن

 الحق في الصحة 

 (27السؤال رقم )

باااااالرغم مااااان تناااااو  تغ ياااااة التاااااأمين الصاااااحي ل ردنياااااين )مااااان خاااااالل البااااارامج العمومياااااة كأنظماااااة 

التااااااأمين العسااااااكرر والنظااااااام الخاااااااص بمااااااوظفي الخدمااااااة المدنيااااااة ونظااااااام اللاااااامان ا اتماااااااعي 

المعوناااااااة الوانياااااااة والبااااااارامج الخاصاااااااة مااااااان خاااااااالل شاااااااركات التاااااااأمين إ اااااااافة إلاااااااى صاااااااندوق 

الخاصاااااااة وصاااااااناديق المنظماااااااات المهنياااااااة والوكاااااااا ت الدولياااااااة.. إلااااااا ( فاااااااإن هاااااااذ  التغ ياااااااة   

%، تتساااااااااجل اللجنااااااااة عاااااااان التغ يااااااااة الصااااااااحية لفرااااااااات )الالارااااااااين غياااااااار 67ت اااااااامل اااااااااوى 

   المسجلين والعاملين في الق ا  غير الرامي والعاالين عن العمل(؛

 

 خ ةةةةةة  نال ح ةةةةةةش ن شةةةةةةؤنال تةةةةةةل ش نفةةةةةة نال   الةةةةةةشطنالتةةةةةةانشطنلقةةةةةة  لنال ح ةةةةةةش انتةةةةةة  ن -1

ن ةةةةةةةالل   نفةةةةةةة ننت قةةةةةةة شا ن نؤاكةةةةةةةلن ااورنال ةةةةةةةوطن وتةةةةةةةبنالئوةةةةةةةطنالحةةةةةةة ونال  ةةةةةةةةنرن

ال    ةةةةةةنرنفةةةةةة نالةةةةةة ااورنلغشةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةش ن ال لقةةةةةة ورنفةةةةةة ن ةةةةةةنطناللؤ ةةةةةةنرنالؤسةةةةةة شطنوقةةةةةة ن

نةةةةةةة نال   ةةةةةةةطنفةةةةةةة نالثطةةةةةةةا نن بةةةةةةة نتثةةةةةةةاو نال   ةةةةةةةطنال   شةةةةةةةطن  قةةةةةةة ن2012(نل ةةةةةةةاأن5136 

الخةةةةةا .ن نةةةةةانال ح ةةةةةش نال تةةةةةل ش ن ال   الةةةةةشطنالتةةةةةانشطنف ةةةةة  نن ةةةةةان    نن ان ةةةةةطنالوطيةةةةة ن

 الةةةةة ذن و ةةةةة نوقةةةةة ن الةةةةة (نالثةةةةةاطون  شةةةةةؤنال ةةةةة ن ن بةةةةة نك  ةةةةةطننن  نةةةةةطننةةةةة نالو  نةةةةةطن

%(.نك ةةةةةةانتثةةةةةةنأنح شةةةةةة ن سةةةةةةائ نتل ةةةةةةش نالسةةةةةةؤرن ال طةةةةةةا ش ن خةةةةةةننا ن ةةةةةةوطن80 لتةةةةةةبطن 

ل   الةةةةةشطننلايةةةةةا .ن نةةةةةان شةةةةةؤنال تةةةةةل ش نفةةةةة نال   الةةةةةشطنفشةةةةة  نال ةةةةةؤ رن الط ةةةةة نل  تةةةةةل ش ن ا

اسةةةةةة ش اءنوسةةةةةة أنتثةةةةةةن  نخةةةةةةننا ن سةةةةةةائ نتل ةةةةةةش نالسةةةةةةؤرنةتةةةةةةبنال تةةةةةة شؤرنالةةةةةة اوطرنفةةةةةة ن

ت  ش ةةةةةةا ن تتةةةةةة شؤرنخةةةةةةننا ن سةةةةةةائ نتل ةةةةةةش نالسةةةةةةؤرن نط ةةةةةة أنال ةةةةةةلاانلغشةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةش ن

 (.2010ف نال ت ق شا ن ال ؤاكلنال وشطنلتلطن

شةةةةةؤنالؤسةةةةة  ن ال ةةةةةاا ش ن ةةةةة نال  ةةةةة نن ةةةةة ن و  ةةةةة لن خ ةةةةة  نال ةةةةةان ش نفةةةةة نالثطةةةةةا ن  -2

نوق ا ن الشا ن  شؤننل   ش نن ن ذنت نش ن و نفش  نال  ان نن   نك ان   :ن

تةةةةة  نن ةةةةةالل   نفةةةةة ننت قةةةةة شا ن نؤاكةةةةةلن ااورنال ةةةةةوطنةتةةةةةبنالئوةةةةةطن حةةةةة ونالثةةةةةاطون - 

 %ن.80الوطي ن ب نالئوطن س اوننن  نطنن نالو  نطن لتبطن
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(ننةةةةة ني ةةةةةاأنال ةةةةة نش نال ةةةةةو ن30حةةةةةبن ة ةةةةةاأنال ةةةةةاطرن    ةةةةة ن قةةةةةؤاك  ناخ شاو ةةةةةا ن    - 

نثا ةةةةةة ناقةةةةةة ؤاكا ننالشةةةةةةطننوةةةةةةنطرن ةتةةةةةةبنال  ةةةةةةا نن2004(نلتةةةةةةلطن83ال ةةةةةةني نوقةةةةةة ن 

 ال  ؤ طنتنف نسل  ا ن  نك نس طن ق ؤ.

 ةةةةةة  ننةةةةةةلو  ن   ةةةةةةاءا نابشةةةةةةطننةةةةةة نت ةةةةةةالشفنال  اللةةةةةةطننةةةةةة نقبةةةةةة نوئاسةةةةةةطنالةةةةةة اواءن - 

سةةةةةةةسن ال   ش ةةةةةةةا ن الةةةةةةةن  النال   ةةةةةةة نال اقةةةةةةة  ن   حةةةةةةةبنتثةةةةةةةاو ؤنابشةةةةةةةطن ةتةةةةةةةبنال

 ال    تن  ا.نن

بلالةةةةةكننل   ةةةةةطننةةةةة نالوةةةةةاال نال ؤالةةةةةشطنن  ةةةةةارننةةةةة ن حةةةةة ونال  اللةةةةةطن    ةةةةةالنالط  ةةةةةطن -3

(ننةةةةة ني ةةةةةاأنال ةةةةة نش نال ةةةةةو نال ةةةةةني نوقةةةةة ن18 تثةةةةةنأننلايةةةةةا ن وط نفةةةةة ن ة ةةةةةاأنال ةةةةةاطرن 

ن ت ن  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن ال   ش ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا نال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطورن  ث دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ن2004(نلتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطن83 

 ط:ال الشنالواال ن  نالقخا نن نلذ

  ةةةةة انالةةةةة ا ؤن  خةةةةة  نالةةةةة ذنل ثةةةةةؤاون فثةةةةةا نن ال ث شةةةةةطنالل تةةةةةشطن ةةةةةالنؤا نال  ةةةةةا ش  - 

 الق ل.نننننننننن

 االح  ا شط.نال ل شطن ااورنن ن   نال    نالللالء - 

ننننننال تةةةةةةةة  نن ةةةةةةةةاال نال ث شةةةةةةةةطن ال ةةةةةةة  ؤا ن ال خةةةةةةةةنوا نال وةةةةةةة تن  ةةةةةةةة نال ةةةةةةةننلش  - 

  الط  ط.

  ال ثؤ .نالف  نلن  -د

  اال نا(.نال   تبنال لا  نال  انفشؤ لن  ن هنال  ا ش  -ج

    :نننانذلكنف ن  انال لنلطنالنأن نؤا نن ن  ذنال  ا ش  - 

 اللا  و.ننؤ  •

 ال  سش شا. •

 ال لل  .نالنأنفثؤ •

 ال يتشل .نالنأنفثؤ •

 ال وا  .نال لا  نال  ا •

  النأن  انا(نال لا  نال ان نيثص •

نال شت .ن ال  شفنال  ا ش  - 

  ندا  ات ا.نالتؤاايشطن النؤا نال  ا ش  -ط

 .نال نذنسؤاالننؤ ن  نال ب ؤنال قف -ذ

(نتةةةةة نتةةةةةـ نش نال تةةةةةلش ننلايةةةةةا ن تغطةةةةة ن30اسةةةةة لاطا نلل ةةةةةاأنال ةةةةة نش نال ةةةةةو نال ةةةةةاطرنوقةةةةة ن  -4

ي ثةةةةةةةا نن ةةةةةةةالل   نفةةةةةةة ننت قةةةةةةة شا ن نؤاكةةةةةةةلن ااورنال ةةةةةةةوطن فةةةةةةة نةةةةةةةةاتن ةةةةةةةنأنتةةةةةةة فؤن

نالطبشطنال   شطن.ال  اللطن   نتو     نال ننت ق شا نالخننا ن

تةةةةةة نتةةةةةة نش نخؤ لةةةةةة نط ونالؤ ا ةةةةةةطناال  ائشةةةةةةطن/نف ةةةةةةطنتةةةةةةانش ن ةةةةةةو ن شةةةةةةؤنقةةةةةةاطون  لطبةةةةةة ن -5

   ش ني اأنال انش نال و نال ني ن.

نلايةةةةةةةةا نفةةةةةةةة ننت قةةةةةةةة شا ن نؤاكةةةةةةةةلن ااورننSOS ةةةةةةة  نن اللةةةةةةةةطنيةةةةةةةةلالءنقةةةةةةةةؤهناالا ةةةةةةةاتن -6

 ال وط.

ءن  ةةةةة ن ةةةةة  نن اللةةةةةطنال  دةةةةةؤو  ننةةةةة نال لةةةةةفناالسةةةةةؤذنال وةةةةة لش ننةةةةة نة ا ةةةةةطناالسةةةةةؤرن لةةةةةا -7

قةةةةةةؤاوننةةةةةة ننل ةةةةةةسنالةةةةةة اواءنال ةةةةةة قؤنفةةةةةة ننت قةةةةةة شا ن نؤاكةةةةةةلنالةةةةةة ااورن ال ت قةةةةةة شا ن

 ال   اقننن  ا.
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 اللتةةةةةةةةبطنلغشةةةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةةةش ن التةةةةةةةة و ش ن شةةةةةةةةؤنال تةةةةةةةةل ش ن ال   الةةةةةةةةشطنالتةةةةةةةةانشطن ةةةةةةةة  ن -8

ن ةةةةةةةان    نةتةةةةةةةبنالئوةةةةةةةطنالحةةةةةةة ونلغشةةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةةش ن لل شةةةةةةة نالللتةةةةةةةشا ن بةةةةةةة ن حةةةةةةة ون

 ف ناللؤ نرنالؤس شط.تثاو نس ؤنال    طنتثؤ با ن نلق ورن

 

 الةةةةةة ذن ةةةةةةؤ  نالط ةةةةةة ن  يةةةةةة نن2022(نلتةةةةةةلطن17 ي ةةةةةةؤا نل ةةةةةةن ونقةةةةةةاي لنالط ةةةةةة نوقةةةةةة ن 

كةةةةةة ننةةةةةة نلةةةةةة ن ةةةةةة  نال انلةةةةةةطن قةةةةةةؤرننةةةةةة ن  ةةةةةةؤ نفةةةةةةإلن ااورنال ةةةةةةوطن  ةةةةةةنطنت ةةةةةةن  ن ي    ةةةةةةان

 ت  ش ات ةةةةةةانل  ةةةةةة اءأننةةةةةة نالثةةةةةةاي لن  ثةةةةةةن  نالؤ ا ةةةةةةطنال ةةةةةةوشطنال لشةةةةةةطن  ةةةةةة جنالوةةةةةةاال نالطاوئةةةةةةطن

  نال انلةةةةةطن قةةةةةؤر.نك ةةةةةان اقةةةةةؤ نالةةةةة ااورن إيقةةةةةاءننؤكةةةةةلنت بشةةةةة نال ةةةةةننلش ننلايةةةةةا نل ةةةةة ننةةةةة نلةةةةة ن ةةةةة

نةةةةةةة نالةةةةةةةةنادن   لتةةةةةةةش ن ت ةةةةةةةا لننةةةةةةةان ةةةةةةةش نالةةةةةةة ااورن ال للةةةةةةةطنال الشةةةةةةةطنل ةةةةةةةلن ننن افوةةةةةةةطن

نال خنوا .

 :فيما يتعلق بالحق في الصحة الت ورات

 

 على صعيد الت ريعات:

ن.2022(نلتلطن18 ن ونقاي لنال ل سنالطب نالوطي نوق ن  -

 .2022(نلتلطن63ي اأنن نتنلل اأنال ت ق شا نالخا طنوق ن  -

 .2022(نلتلطن9ي اأنن نتنلل اأنال  نش نال و نال ني نوق ن  -

 

 على صعيد السيااات:

 ثةةةةةةنناالت اقشةةةةةةا ن القةةةةةةؤاكا ن ةةةةةةش نالةةةةةة ااورن اللان ةةةةةةا نلؤفةةةةةة نقةةةةةةنوا نال ةةةةةة اطونالطبشةةةةةةطن -

ثشةةةةةةطانحان ةةةةةةطنن تةةةةةةطنك ةةةةةةاناللان ةةةةةةطنال اقةةةةةة شطانحان ةةةةةةطنالشؤنةةةةةة  انحان ةةةةةةطنالب ثةةةةةةاءنال طبش

حةةةةةةةؤهن  دةةةةةةةاانا   ةةةةةةةاطننت قةةةةةةة  نالبقةةةةةةةشؤن نت قةةةةةةة  نالنشةةةةةةةؤنة ةةةةةةةلرنك ةةةةةةةةنرن اةةةةةةةةنرن

ل  ةةةةةنو بنفةةةةة ننلةةةةةاتنالغةةةةةنطنال ةةةةة ن التةةةةة ؤذن  لوةةةةةانن ابةةةةةاءناخ  ةةةةةا ن ةةةةةاال نل  ةةةةةنو ن

 .ف نب انال لات

تقةةةةةؤ  اننةةةةة ن قةةةةة ايش ان ي  ةةةةةطانن40ة ك ةةةةةطنالثطةةةةةا نال ةةةةةو انحةةةةةؤهن يلةةةةةاان ك ةةةةةؤننةةةةة ن -

ال تةةةةةة ش ن  ةةةةةة نن  ثةةةةة نالخننةةةةةةطانن ةةةةةة :ني ةةةةةةاأنال ل ةةةةةةش نا طاوذنت  ش ةةةةةا (نل ل ةةةةةةش نال  ةةةةةة ن 

لةةةةة ااورنال ةةةةةوطانت ةةةةةن  ني ةةةةةاأنال ةةةةة نش نال ةةةةةو ن ت  ش اتةةةةة ن الةةةةةافطنف ةةةةةا نحن ةةةةةنرن شةةةةةؤن

نقةةةةة  لطن  ة ةةةةةاأنبةةةةة انالل ةةةةةاأ نكاسةةةةة  ؤاوناي  ةةةةةا نال لةةةةةاءنالةةةةة ك ونال ةةةةةاا ش نالةةةةة   ن ت ةةةةة ان

 ش ن ال اا ةةةةةا نالةةةةة   نسةةةةة نال انلةةةةةطن قةةةةةؤرننةةةةة نال  ةةةةةؤان ال لةةةةةاءنالةةةةة ك ون ا يةةةةةادنال ةةةةةاا

 . ت  انالخانتطن ال قؤ  نن نال  ؤ

نت ةةةةةةةةةن  ني ةةةةةةةةةاأنال ت قةةةةةةةةة شا نالخا ةةةةةةةةةطان االي  ةةةةةةةةةاءننةةةةةةةةة ن  ةةةةةةةةةناطنبشاكةةةةةةةةة نتل ش شةةةةةةةةةطن -

نل  ت ق شا .ن

ن–ن2023 ن  ةةةةةةةةةناطناسةةةةةةةةة ؤاتشلشطنحن ةةةةةةةةةنرنلةةةةةةةةة ااورنال ةةةةةةةةةوطننل  ةةةةةةةةة اأنال   ةةةةةةةةةطنال ثب ةةةةةةةةةط -

 ن(.2025

 

 على صعيد المماراات:

قةةةةةةة ننالثطةةةةةةةا نال ةةةةةةةو نفةةةةةةة نالوطلنخةةةةةةة تنالتةةةةةةةل ا ناالخشةةةةةةةؤران تطةةةةةةة وا نن و مةةةةةةةا ان -

نت قةةةةةةة شا نة  نشةةةةةةةطنن5 بلةةةةةةةاءنال ن ةةةةةةةنننةةةةةةة نال ؤافةةةةةةة نال ةةةةةةةوشطنكةةةةةةةالن خؤبةةةةةةةانتقةةةةةةةششنن
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  تةةةةةة ؤ طان اف  ةةةةةةا ننؤاكةةةةةةلن ةةةةةةوشطن ةةةةةةنرن سةةةةةة  نن   سةةةةةة طنالبلشةةةةةةطنال و شةةةةةةطن تطةةةةةة  ؤن

ن.الخننا نال وشط

%ن9,3ل ةةةةةو انةشةةةةةالن ل ةةةةة ننةةةةةانيتةةةةةب  ن  ةةةةةننالوطلننةةةةة ن ك ةةةةةؤنالةةةةةن تناب  انةةةةةان الثطةةةةةا نا -

نةةةةةة ن ح ةةةةةةال ناللةةةةةةات نالةةةةةة ال ن  ةةةةةة نال ةةةةةةوطانفش ةةةةةةان  ا ةةةةةة نال وتةةةةةة نفةةةةةة نال  قةةةةةةؤا ن

نال وشط.

قةةةةة ن نال    ةةةةةطنت سةةةةة انفةةةةة ن ةةةةةنطن ي  شةةةةةطنال ؤافةةةةة ن الخةةةةةننا نال ةةةةةوشطانةشةةةةةالن  ةةةةة ن -

نت قةةةةة  انفش ةةةةةاناوت ةةةةة ن ةةةةةنطنالسةةةةةؤرنن126 ةةةةةنطنال ت قةةةةة شا نفةةةةة نال    ةةةةةطن لةةةةة ن ك ةةةةةؤننةةةةة ن

ن.17872 ل ن ك ؤنن ن

اوت ةةةةةةة ن ةةةةةةةنطنال ؤاكةةةةةةةلنال ةةةةةةةوشطن ل شةةةةةةة ن ي ا  ةةةةةةةان ال ةةةةةةة نت ةةةةةةة طنلةةةةةةة ااورنال ةةةةةةةوطن  ن -

نؤكةةةةةةلا ن خةةةةةةؤنن80ان الةةةةةةافطن لةةةةةة ن ك ةةةةةةؤننةةةةةة ن695الخةةةةةةننا نالطبشةةةةةةطنال   شةةةةةةطنلك ةةةةةةؤننةةةةةة ن

نت ب نل كالطن  دن تقغش نال ح ش نال  تطشلشش ن   يؤ ا(ن ال  ستا نالخشؤ ط.

ن28سةةةةةة شطن  ةةةةةة ناللوةةةةةة نال ةةةةةةال ن:ن فثةةةةةةانلإلة ةةةةةةاءا نالؤتب ةةةةةة نيتةةةةةةبطناالابةةةةةةاءنفةةةةةة ناالوطلن -

ن10ن ؤالةةةةةانل ةةةةة نن36 ال ن وطيةةةةة ان شل ةةةةةان  ةةةةة ن ةةةةةنطنال  ؤالةةةةةش ن لةةةةة نن10ابشبةةةةةانل ةةةةة ن

 ال نن10 ةةةةةةشناليشانل ةةةةةة نن14 ال ن وطيةةةةةة .ن فش ةةةةةةان    ةةةةةة ن ال ةةةةةةشاطلطان  ةةةةةة نالةةةةةةؤق ن لةةةةةة ن

ن. وطي 

ان ةةةةةةوش ان وفةةةةةة نك ةةةةةةاءرنن36 يقةةةةةةاءن ت سةةةةةة طن تل شةةةةةةلن - ان خةةةةةةؤن وفةةةةةةنبانن150نؤكةةةةةةل  نؤكةةةةةةل 

 ال  ةةةةةةةنا ن  سةةةةةةةائ ناللثةةةةةةة ن ت ل ةةةةةةةلنقةةةةةةةنوت ان  ةةةةةةة نتثةةةةةةةن  نالخننةةةةةةةطن لةةةةةةة طرن ةةةةةةةالح لرن

 ك ةةةةةاءران ا الةةةةةافطن لةةةةة نتل شةةةةةلن اف  ةةةةةا ن  تنقتةةةةة نل ثةةةةةن  نالخةةةةةننا نال  بش شةةةةةطن ال  حشةةةةةطن

نل قخا نذ ذنا  اقط.

 

نالحق في توفير الحياة الكريمة لذور اإلعاقات النفسية والجسدية

 (28السؤال رقم )

% مااااان 4علاااااى ماااااا تااااام رصاااااد  مااااان مخالفاااااات لت بياااااق القاااااانون ب اااااأن تاااااود اللجناااااة ا ااااااال  

خااااااالل الفتاااااارة التااااااي  50نور اإلعاقااااااة بأماااااااكن العماااااال التااااااي يزيااااااد عاااااادد العاااااااملين بهااااااا عاااااان 

 يغ يها التقرير؛

يبةةةةةةش ن ةةةةةة لنن ةةةةةة ننال  ةةةةةة نفةةةةةة ننن ؤ ةةةةةةطنال   ةةةةةةشننال ؤكل ةةةةةةطن نةةةةةةن ؤ ا نال   ةةةةةةشننفةةةةةة ن -1

اوا نال   شقةةةةةشطنال شنايشةةةةةطن ا ةةةةةاورنال شةةةةةنالن ال   قةةةةةش نفةةةةة ننةةةةةن ؤ ا نال  ةةةةة ن ةةةةةإحؤاءنالل ةةةةة

  لشةةةةةطانا ةةةةةاورنال  ا  ةةةةةطانالل ةةةةةاورنالن و ةةةةةط(نل  وثةةةةة ننةةةةة ن ل ةةةةةلاأنال لقةةةةةى ن  قةةةةةغش ناللتةةةةةبن

الثاي يشةةةةةطنال ثةةةةةؤورن تةةةةة فشؤنال ؤتشبةةةةةا نال شتةةةةةشؤ طنال  ث لةةةةةطان ال  كشةةةةةنن  ةةةةة ن ةةةةةنأنال  ششةةةةةلن

ش ن  ةةةةة ن سةةةةةالنا  اقةةةةةطن فثةةةةةا نل  ةةةةةاأنن  قةةةةة نال  ةةةةة نال ل ةةةةة  ن  ش ةةةةةانفةةةةة ني ةةةةةاأنتقةةةةةغ

 .2021(نلتلطن35القخا نذ ذنا  اقطنوق ن 

 (ننةةةةةة نةثةةةةةة ننالقةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطن/14تةةةةةة نتقةةةةةة ش نلللةةةةةةطن الشةةةةةةطن   حةةةةةةبنال ةةةةةةاطرن  -2

انلللةةةةةةةطن ت ةةةةةةةاف نال ةةةةةةةؤ (ن  ااورنال  ةةةةةةة ن دةةةةةةة نفش ةةةةةةةانةشةةةةةةةالن2017(نلتةةةةةةةلطن20وقةةةةةةة ن 

ت لةةةةة ن ةةةةةالل ؤنفةةةةة نالقةةةةة ا هنال    ثةةةةةطن ةةةةةال  ششلن  ةةةةة ن سةةةةةالنا  اقةةةةةطن تةةةةة فشؤنال ؤتشبةةةةةا ن

 شؤ طنف نن النال   .ال شت

ت  ةةةةة ن ااورنال  ةةةةة ن  ةةةةة نوفةةةةة نسةةةةة  طنالةةةةة   نةةةةةة تنقدةةةةةا انا  اقةةةةةطنسةةةةة اءنل قةةةةةخا ن -3

 ذ ذنا  اقطن   وا نال   نن نخ تننان   :
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اسةةةةةةةةة  ؤاو طنال   شةةةةةةةةةطنةةةةةةةةةة تنطلشةةةةةةةةة نتقةةةةةةةةةغش نالقةةةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةةةطن  ةةةةةةةةةن ن ▪

 اسةةةةةةة  ؤاو طنال ةةةةةةةنو ش نل  شةةةةةةة نال ةةةةةةةنو با نل ل ةةةةةةةا نالقةةةةةةةؤ  طن ال ةةةةةةة نت لةةةةةةة ن ثدةةةةةةةا ان

   اقط.ا

  ةةةةةةةةناونفشةةةةةةةةن  با نت    ةةةةةةةةطنن ش ةةةةةةةةطنةةةةةةةةة تنالوثةةةةةةةة ننالثاي يشةةةةةةةةطنل قةةةةةةةةخا نذ ذن ▪

 ا  اقطن كش شطنال  ا  نال وشينن   .

  ةةةةةةناونيقةةةةةةؤا نت    ةةةةةةطنط و ةةةةةةطنت   ةةةةةة ن ثدةةةةةةا انا  اقةةةةةةطن  طواح ةةةةةةان  ةةةةةة نال  قةةةةةة ن ▪

 (.Www.mol.gov.joا ل  ؤ ي نل ااورنال   ن 

 ااورنال  ةةةةةة ن  ةةةةةة نتدةةةةةة ش نتقةةةةةةغش ناالقةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطنفةةةةةة نات اقشةةةةةةا نةؤ ةةةةةةنن -4

 ال قغش نن نقؤكا نالثطا نالخا نلد النتوثش نيتبنال قغش نال ثؤور.

ةؤ ةةةةةةةةنن ااورنال  ةةةةةةةة ن  ةةةةةةةة نتةةةةةةةة فشؤن ن ايشةةةةةةةةطنال  ةةةةةةةة تنل قةةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةةطن -5

ال ا  ةةةةةةطن تل شةةةةةةلنال ؤتشبةةةةةةا نال شتةةةةةةشؤ طنال  ث لةةةةةةطنفةةةةةة ننبلةةةةةة نالةةةةةة ااورن نةةةةةةن ؤ ا نال  ةةةةةة ن

 ل انف ننخ  فننواف ا نال    ط.

 ةةةةةة  ننةةةةةة نخةةةةةة تننن ؤ ةةةةةةطنال قةةةةةةغش نال ؤكل ةةةةةةطن نةةةةةةن ؤ ا ن  قتةةةةةةاأنال قةةةةةةغش نفةةةةةة نال شةةةةةةنالن -6

اسةةةةةةة ثباتنالبةةةةةةةاة ش ن ةةةةةةة ن  ةةةةةةة ننةةةةةةة نذ ذنا  اقةةةةةةةطن و ط ةةةةةةة ن  ةةةةةةةؤ نال  ةةةةةةة نال  اةةةةةةةةطان

  قانةةةةةةطن  ةةةةةةاأن مش شةةةةةةطنن خ  ةةةةةةطنل قةةةةةةغش نذ ذنا  اقةةةةةةطنفةةةةةة نكافةةةةةةطنالثطا ةةةةةةا ن القةةةةةةالش ن

 ط.ف نال    

ن

 الل اوا نال   شقشطن   نال  ستا نحاء ن   ناللو نال ال :

عدد المؤاسات  العام

التي تم التفتيش 

 عليها

عدد 

المؤاسات 

الملتزمة باحكام 

 (13المادة )

عدد المؤاسات 

 المخالفة

 )مخالفة  انذار(

عدد المؤاسات التي   

 ين بق عليها

ن522ن40ن372ن926ن2022

ن380ن28ن233ن641ن2021

ن326ن105ن151ن509ن2020

ن0ن105ن162ن267ن2019

ن142ن13ن28ن183ن2018

ن0ن26ن186ن212ن2017

ن37ن10ن105ن152ن2016

ن

ن

فيماااااا يتعلاااااق باااااالحق فاااااي تاااااوفير الحيااااااة الكريماااااة لاااااذور ا عاقاااااات النفساااااية  الت اااااورات

 :والجسدية

ن

 الت ريعات:على صعيد 

(ن  ةةةةةةاو نن5570ي ةةةةةةننال  ةةةةةةن   نالنسةةةةةة  و طنال لقةةةةةة ورنفةةةةةة ناللؤ ةةةةةةنرنالؤسةةةةةة شطن ةةةةةةنطن  -

(ننل ةةةةةةةةةان  ةةةةةةةةة  ن و ةةةةةةةةة نالثةةةةةةةةةاي لنةثةةةةةةةةة نن5/نن6 فثةةةةةةةةةالنلة ةةةةةةةةةاأنال ةةةةةةةةةاطرن ن31/1/2022

القةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطن   ةةةةةةلاننقةةةةةةاوك   ن  طنةةةةةةاح  نفةةةةةة ننلةةةةةةاة نالوشةةةةةةارنال خ   ةةةةةةةطن

http://www.mol.gov.jo/
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لةةةةةةةةة نا سةةةةةةةةةاءرنك ةةةةةةةةان و ةةةةةةةةة نالن نةةةةةةةةةطن الط  لةةةةةةةةةطن القةةةةةةةةشخ خطن  ؤ ةةةةةةةةة نالةةةةةةةةةلنءن   

  االس غ ت نل ل   ن   الا نالقخا نذ ذنا  اقط.

فةةةةةةة نال ةةةةةةةنطنن2017(نلتةةةةةةةلطن20 ةةةةةةةن ونقةةةةةةةاي لنةثةةةةةةة ننالقةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةطنوقةةةةةةة ن  -

ان الةةةةةةةة ذن  ةةةةةةةةننيث ةةةةةةةةطني  شةةةةةةةةطن2017/نن6/نن1(ننةةةةةةةة ناللؤ ةةةةةةةةنرنالؤسةةةةةةةة شطن  ةةةةةةةةاو نن5464 

ال  شةةةةلن تطةةةة وانكبشةةةةؤانفةةةة ننلةةةةاتنةثةةةة ننذ ذنا  اقةةةةطنك يةةةة نقةةةةائ ن  ةةةة نال تةةةةا ارن  ةةةةنأن

 ت ةةةةةاف نال ةةةةةؤ ن الو ا ةةةةةطننةةةةة نال  ششةةةةةلنفةةةةة نكافةةةةةطنال لةةةةةاال انةشةةةةةالن فةةةةةؤطنالثةةةةةاي لننةةةةةاطرن

(ننلةةةةة ن ا  بةةةةةاونا  اقةةةةةطننةةةةة نال  ائةةةةة نال اط ةةةةةطن3خا ةةةةةطنل  ؤ ةةةةةفنا  اقةةةةةطن فثةةةةةانل  ةةةةةاطرن 

 التةةةةةة  كشطنال ةةةةةة نتوةةةةةة تنط لنن اوسةةةةةةطنالقةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطنلوثةةةةةة ق  .نك ةةةةةةان ةةةةةةةنطن

 نال ل ةةةةةة رنلة انةةةةةة ن الةةةةةةلصن ةةةةةةؤاةطن  ةةةةةة ننبةةةةةةن نالط اون ال تةةةةةة  لشا ننةةةةةةان ةةةةةةش نالل ةةةةةةا

تدةةةةةةة ش نسشاسةةةةةةةا ن اسةةةةةةة ؤاتشلشا ن  ةةةةةةةؤان ن خطةةةةةةة نالل ةةةةةةةا نلوثةةةةةةة ننالقةةةةةةةخا نذ ذن

ا  اقةةةةةةةطن تةةةةةةة فشؤنال  اايةةةةةةةا نالخا ةةةةةةةطنل  طبشةةةةةةة .ن االسةةةةةةة ؤاتشلشا نال ل ةةةةةةة  ن  ش ةةةةةةةان

 فش ن ال  نت ن ا ق ا.

(ن5479فةةةةةة نال ةةةةةةنطن ن2017(نلتةةةةةةلطن27 ةةةةةةن ونقةةةةةةاي لنن ةةةةةةنتنلثةةةةةةاي لنال ث  ةةةةةةا نوقةةةةةة ن  -

ان الةةةةةة ذناقةةةةةة   نال ن ةةةةةةنننةةةةةة نالة ةةةةةةاأن2017/نن8/نن30نةةةةةة ناللؤ ةةةةةةنرنالؤسةةةةةة شطن  ةةةةةةاو نن

اللن ةةةةةنرنال ةةةةة نتل ةةةةة ننةةةةة نا  اقةةةةةطنمؤفةةةةةا ننقةةةةةنطا نفةةةةة نحةةةةةؤائ نا  ةةةةة اءناللتةةةةةنذن الل تةةةةة ن

 حةةةةةةةؤائ ناال  ةةةةةةةناءنالللتةةةةةةة ن االة شةةةةةةةاتن ا ب ةةةةةةةاتنفةةةةةةة نالؤ ا ةةةةةةةطن  نال ةةةةةةةؤ /نال خ ةةةةةةة ان

لقةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةطن ت سةةةةةةةش ا نللطةةةةةةةانن ت  ةةةةةةة نبةةةةةةة  نال  ةةةةةةةن   نت ل ةةةةةةةلا نلوثةةةةةةة ننا

 الو ا طنالثاي يشطنل  .ن

ان ت  ش اتةةةةةة ن الةةةةةة ذنيةةةةةةصن ةةةةةةؤاةطن  ةةةةةة ن2017(نلتةةةةةةلطن22ي ةةةةةةاأنال  ةةةةةة نال ةةةةةةؤلنوقةةةةةة ن  -

اسةةةةةةة  اطرنالقةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةطننةةةةةةة نال  ةةةةةةة نال ةةةةةةةؤلن تل ش ةةةةةةة ن فثةةةةةةةالنلة ةةةةةةةاأنبةةةةةةة ان

 الل اأ.

 

 على صعيد السيااات:

ال الشةةةةةةةةطنلدةةةةةةةة النةثةةةةةةةة ننالقةةةةةةةةخا نذ ذناقةةةةةةةةؤننل ةةةةةةةةسنالةةةةةةةة اواءن  شثةةةةةةةةطنالتشاسةةةةةةةةطن -

/نن1/نن12(ن الةةةةةةةةةافطن لةةةةةةةةة نت  ةةةةةةةةةش نوئاسةةةةةةةةةطنالةةةةةةةةة اواءن  ةةةةةةةةةاو نن2030-ن2020ا  اقةةةةةةةةةطن 

الةةةةةة ذن  كةةةةةةنن  ةةةةةة نح شةةةةةة نالةةةةةة ااوا ن ال  ستةةةةةةا ن الةةةةةةن ائؤنالو  نشةةةةةةطناالل ةةةةةةلاأنن2020

 اتخةةةةةاذنح شةةةةة ناالحةةةةةؤاءا ن ال ةةةةةنا شؤنال انةةةةةطنل ل شةةةةة ناالل لانةةةةةا نال ل ةةةةة  ن  ش ةةةةةانفةةةةة ن

قةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةطناللافةةةةةةة ن االسةةةةةةة ؤاتشلشا ن الخطةةةةةةة ن البةةةةةةةؤان نقةةةةةةةاي لنةثةةةةةةة ننال

 ال  نت ن ا ق انلن  نةث ننالقخا نذ ذنا  اقط.

 ا ثةةةةةةةنن ااورنال ؤ شةةةةةةةطن ال   ةةةةةةةش ن ال لتةةةةةةةش ننةةةةةةة نال ل ةةةةةةةسنال  ةةةةةةة نلوثةةةةةةة ننالقةةةةةةةخا ن -

(نن تطةةةةةةةةةة  ؤن2029-2019ذ ذنا  اقةةةةةةةةةةطن االسةةةةةةةةةة ؤاتشلشطنال قةةةةةةةةةةؤ طنل    ةةةةةةةةةةش نالةةةةةةةةةةنان ن 

ل تةةةةةةل ا نالةةةةةة  دنال لةةةةةة نل سةةةةةة ؤاتشلشط ن ال ةةةةةة نت ةةةةةةن ننةةةةةة نة ةةةةةة تننالخطةةةةةةطنال ل ش  ةةةةةةط

  ةةةةة تنيتةةةةةبطنالا ةةةةةاتننةةةةة نذ ذنا  اقةةةةةطنفةةةةة نسةةةةة نال   ةةةةةش نال   وثةةةةةش نفةةةةة نن2031سةةةةةلطن

%ننةةةةة ننل ةةةةة  نيتةةةةةبطنالا ةةةةةاتننةةةةة نذ ذنا  اقةةةةةطنفةةةةة نسةةةةة ن10ال ةةةةةناولنالل انشةةةةةطن لةةةةة ن

ال انةةةةة نفةةةةة ننال   ةةةةةش ن تةةةةة فشؤنح شةةةةة نن ط بةةةةةا نال   ةةةةةش نالةةةةةنان نل ةةةةة ان  ةةةةةان وثةةةةة نت ةةةةة    

ال   ةةةةةةةش ن ال  ةةةةةةة تنلل شةةةةةةة نالبةةةةةةةؤان ن الخةةةةةةةننا ن ال ؤافةةةةةةة نفةةةةةةة نال  ستةةةةةةةا نال   ش شةةةةةةةطن

 ة ةةةةة ل  ن  ةةةةة نت  ةةةةةش نيةةةةة   نفةةةةة ن ش ةةةةةطنت  ش شةةةةةطنت ثبةةةةة ناالخةةةةة   ن ال لةةةةة  ن تةةةةة فؤن ش ةةةةةطن

 ت  ش شطن تنو تشطنطا  طنلل ش نالط بط.

 نن ا ثةةةةةةةنن ااورنالقةةةةةةةغاتنال انةةةةةةةطن ا سةةةةةةة الن ال لتةةةةةةةش ننةةةةةةة نال ل ةةةةةةةسنال  ةةةةةةة نلوثةةةةةةة -

القةةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةةطن نالخطةةةةةةةةةطنال الشةةةةةةةةطنل  ةةةةةةةة  بن  الةةةةةةةةةا نال بةةةةةةةةاي نالثائ ةةةةةةةةةطن
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%ن  ةةةةةة نالقةةةةةة ن60 ت ةةةةةةن ن لةةةةةة نننت شةةةةةة رننةةةةةةانيتةةةةةةب  نن2029 –ن2019 ال ؤافةةةةةة نال انةةةةةةطن

 ذلةةةةةكنن2029نةةةةة نال ؤافةةةةة ن ال بةةةةةاي نال انةةةةةطنال ةةةةة نتثةةةةةنأنخةةةةةننا نل ل  ةةةةة ون و ةةةةة تن ةةةةةاأن

ذ ذنا  اقةةةةةةةطن /ن  نننةةةةةةة نخةةةةةةة تنتطبشةةةةةةة نن ةةةةةةةا شؤنكةةةةةةة طرنن ط بةةةةةةةا نالبلةةةةةةةاءنل قةةةةةةةخا 

   لاطنالبنائ نال لاسبطنةتبناالق داء.

 ال  شثةةةةةةةةطنن2030-2020التشاسةةةةةةةةطنال الشةةةةةةةةطنلدةةةةةةةة النةثةةةةةةةة ننالقةةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةةطن -

ت ةةةةةن ن لةةةةة نتو شةةةةة نال وةةةةةن ا ن ال  شثةةةةةا نالثائ ةةةةةطن ال قةةةةةا ون ال    ةةةةةنن  ةةةةة نال ن ةةةةةنننةةةةة ن

وثشةةةةةة نالل ةةةةةةائ نال وةةةةةةا ونال ؤتبطةةةةةةطن  ةةةةةة اطنالثةةةةةةاي لن التشاسةةةةةةا نال ةةةةةة ن لةةةةةةبناتبا  ةةةةةةانل 

 ال ؤ   ط.

 اةةةةةة نن ااورنال ل شةةةةةةطناالح  ا شةةةةةةطن ال لتةةةةةةش ننةةةةةة نال ل ةةةةةةسنال  ةةةةةة نلوثةةةةةة ننالقةةةةةةخا ن -

ذ ذنا  اقةةةةةةةةةةطناالسةةةةةةةةةة ؤاتشلشطنال الشةةةةةةةةةةطنلبةةةةةةةةةةنائ نط ونا  ةةةةةةةةةة اءنالو  نشةةةةةةةةةةطن الخا ةةةةةةةةةةطن

ال  خ  ةةةةةةةةطن القةةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةةطن ال ةةةةةةةة نت ةةةةةةةةن ن لةةةةةةةة ن  لةةةةةةةةاطن اقةةةةةةةة ن فدةةةةةةةة ن

ءن تو  ةةةةةة نال ل  نةةةةةةطنا   ائشةةةةةةطنفةةةةةة نالوطلنل قةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطننةةةةةة نخةةةةةة تن ي ةةةةةةا

 لةةةةة ننل  نةةةةةطني او ةةةةةطنطانلةةةةةطان ذلةةةةةكنلدةةةةة الناة ةةةةةؤاأنال  ةةةةةالينال دةةةةة  نل ةةةةة نقةةةةةخصن

 ن نذ ذنا  اقطان ت فشؤنتغششؤننت ناأن ا   نالنن.

ن ةةةةةةاطقطنال    ةةةةةةطن  ةةةةةة نن ابةةةةةةنرننةةةةةةؤاكنن ل شتةةةةةةشؤنالل ةةةةةةاذن لةةةةةة نال  ةةةةةةل ا نال لقةةةةةة ورن -

الب ةةةةةةةؤن  نذ ذن  اقةةةةةةةا ن خةةةةةةةؤهنفةةةةةةة نقةةةةةةةؤاءرنل ائةةةةةةةنرنالقةةةةةةةخا نال   ةةةةةةة فش ن  نن ةةةةةةةاق ن

  يقؤبانف ناللؤ نرنالؤس شط.ن2018ال طب  ا  .ن

ت  ش ةةةةةةا نلللةةةةةةطنت ةةةةةةاف نال ةةةةةةؤ نفةةةةةة نال ل ةةةةةةسنال  ةةةةةة نلوثةةةةةة ننالقةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطن -

اسةةةةةةةة لاطانلة ةةةةةةةةاأنن11/12/2018(نتةةةةةةةةاو نن2ال ةةةةةةةةاطورن   حةةةةةةةةبنقةةةةةةةةؤاونالةةةةةةةةؤئشسنوقةةةةةةةة ن 

 اقةةةةةةطناللافةةةةةة ن ال  دةةةةةة لطن لشةةةةةةا ن (ننةةةةةة نقةةةةةةاي لنةثةةةةةة ننالقةةةةةةخا نذ ذنا ن/14ال ةةةةةةاطرن 

 اس ثباتنالق ا هن ن ا    انن نال للط.

الل ةةةةةةةاورنالؤسةةةةةةة شطنل  ثةةةةةةةؤونالخةةةةةةةا نال  لةةةةةةة ن القةةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةةطنالةةةةةةة نال    ةةةةةةةطن -

ةشةةةةةالنحةةةةةاءنال ثؤ ةةةةةؤناال لةةةةة نطا  ةةةةةانن2022   ةةةةة ت/نن15-5الوطيشةةةةةطنال اقةةةةة شطنفةةةةة نال  ةةةةةؤرن

تةةةةةل ا نالتةةةةةا ثطن  ةةةةة نح شةةةةة ن   لا شةةةةةاننؤكةةةةةلان  ةةةةة نا يلةةةةةااا نال وثثةةةةةطن  ةةةةة ننةةةةةناونال

ال ةةةةةةة نرن ن  ةةةةةةةؤان قةةةةةةة افشطنال وةةةةةةةن ا نال ةةةةةةة نت احةةةةةةة ن   شةةةةةةةطنالل ةةةةةةة  نفةةةةةةة نالوطل.ن

  ةةةةةنونال ثؤ ةةةةةؤن  ةةةةةننا اوتةةةةة نلةةةةة وطلن غةةةةةؤ نتثشةةةةةش نال اقةةةةة نال قةةةةةؤ   ن ال   ةةةةة نلوثةةةةة نن

 قدةةةةةةا انالقةةةةةةخا نذ ذنا  اقةةةةةةطننةةةةةة نخةةةةةة تنا ةةةةةةاوا ننشنايشةةةةةةطن لثةةةةةةاءا ننةةةةةة نح ةةةةةةا ن

 ستةةةةةةا ن الشةةةةةةطن ط لشةةةةةةطن نثا   ةةةةةة نال ن ةةةةةةنننةةةةةة نة  نشةةةةةةطن نل  ةةةةةةا ننل  ةةةةةة ننةةةةةةني ن ن

 ن    نالت طا نال ل ش  طن الثدائشطن ال قؤ  شط.ن

 

نفيما يتعلق بعدم التقيد بأحكام الميثاق اثناج حا ت ال وارئ ا اتثنائية  الت ورات

الةةةةةةةة ذنابةةةةةةةة نفةةةةةةةة ن الةةةةةةةةش نةةةةةةةةةن ط نط لنن17/3/2020قاي لنالةةةةةةةةنفا ن  ةةةةةةةةاو نن ةةةةةةةةنو -

نلةةةةةة نل تةةةةةةششؤنقةةةةةة  لنةشةةةةةةارنال ةةةةةة االش ن ة ا ةةةةةةطنال ةةةةةةسن ال   شةةةةةةطنالخا ةةةةةةطانالغا ةةةةةةطن

ال ةةةةةةان ش ن الو ةةةةةةامن  ةةةةةة ن ةةةةةةو   ن سةةةةةة ن   ن ن ةةةةةةنونواق ةةةةةة ن تللشةةةةةةب  ن  ةةةةةة  ن

ال  ةةةةةاءانك ةةةةةانتلةةةةةنوناالقةةةةةاورنالةةةةة نالن قةةةةةفنال  ةةةةة ن الثةةةةةاي لن ةةةةةن نتةةةةةنو لشاننلةةةةة نقةةةةة ؤن

 .2021يشتالن

(نةشةةةةةةةالن ةةةةةةة تناالوطلنح ةةةةةةة طننخ   ةةةةةةةطنل تةةةةةةة  طن19-االسةةةةةةة لا طنل ةةةةةةةؤنحائوةةةةةةةطن ك فشةةةةةةةن -

 شةةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةةش ن تشتةةةةةةشؤننغةةةةةةةاطوت  نالط  شةةةةةةةطنخةةةةةة تناللائوةةةةةةةطنط لنفةةةةةةةؤ ن قانةةةةةةطن

 ث  ةةةةةا ن  ةةةةةش  ن    ةةةةةائ  ننةةةةة نح شةةةةة نالؤسةةةةة أنال  ؤتبةةةةةطن  ةةةةةش  نك ةةةةةانسةةةةة ونن ااورن
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ال  ةةةةةةة نل   ةةةةةةةاتن شةةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةةش نال تةةةةةةةل ش ن  ةةةةةةة ننل ةةةةةةةطنال غةةةةةةةاطورن ل ةةةةةةةل  نلةةةةةةة ن

 غةةةةةةاطو ان البثةةةةةةاءن ال  ةةةةةة ن بةةةةةة ننةةةةةةانكةةةةةةالن شةةةةةةؤننتةةةةةة   نل   ةةةةةةاتنال تةةةةةةل ش ن  ةةةةةة ن

  ل ط.ال

سةةةةةة ونن ااورنال  ةةةةةة نل   ةةةةةةاتن شةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةش نن ةةةةةة ناي  ةةةةةةننت ةةةةةةاو ن    ةةةةةة نفةةةةةة ن -

مةةةةةة ن  ةةةةةة ننال لافةةةةةة نالون ط ةةةةةةطنخةةةةةة تنف ةةةةةةؤرنحائوةةةةةةطنك و يةةةةةةان ةةةةةةال  طرن لةةةةةة نالوطلان

نؤا ةةةةةارنل ةةةةةؤ  نال  ةةةةةاتن ةؤ ةةةةةاننةةةةة ن ااورنال  ةةةةة ن  ةةةةة نةثةةةةة نن  ةةةةةوا نال  ةةةةة ن

  ال  اتنال الشط.

ا نك و يةةةةةانل   ةةةةةةاتن  ةةةةة ننتةةةةةة  هن اةةةةة ننة  ةةةةةطنت  شقةةةةةةشطنت    ةةةةةطن  ب شةةةةةطناخةةةةةة نلثةةةةة -

ان ةةةةةةةش نال  ةةةةةةةاتن شةةةةةةةؤن ال    ةةةةةةةطن ت ا ةةةةةةة ن  تةةةةةةة ؤا ن خ ةةةةةةةسنلغةةةةةةةا نالك ةةةةةةةؤناي قةةةةةةةاو 

االوطيشةةةةةش نتةةةةة نابا   ةةةةةان ال  ةةةةةا لننةةةةة ننل  ةةةةةطنال  ةةةةة نالن لشةةةةةطنل  قةةةةةلش ن  ةةةةة نت ثةةةةة ن

 (.https://vaccine.joال ثا نن نخ تنال تلش ن   ننل طن 

 

 :الحق في التنميةرات فيما يتعلق بالت و

بةةةةةةة نةةةةةةةة نكةةةةةةة ن يتةةةةةةةالنفةةةةةةة نال قةةةةةةةاوكطنفةةةةةةة نال ل شةةةةةةةطناالق  ةةةةةةةاط طنالوةةةةةةة نفةةةةةةة نال ل شةةةةةةةطن

 االح  ا شةةةةةةطن ال ثافشةةةةةةطن التشاسةةةةةةشطن فةةةةةة نا سةةةةةة اأنفش ةةةةةةان االسةةةةةة  اطرننل ةةةةةةاان الوةةةةةة نفةةةةةة نال ل شةةةةةةطن

بةةةةة نةةةةةة ن  ةةةةةلانقةةةةةنوا نالفةةةةةؤاطن  ل ةةةةةننخشةةةةةاوات  ان بةةةةة ن ةةةةة فؤني لةةةةةا نقةةةةةان  ن   ةةةةةاتنةثةةةةة نن

ا يتةةةةةةالنف ةةةةةة ن ل ةةةةةة ننةةةةةة نا ي ةةةةةةا ن ال تةةةةةةا ارن ال نالةةةةةةطننوةةةةةةنطا ن ساسةةةةةةشطنل  ل شةةةةةةطان   ةةةةةةلان

ن.الوؤ ا 

ن

 نةةةةةةةانقب ةةةةةةة نسةةةةةةة ننال    ةةةةةةةطنالةةةةةةة نتطةةةةةةة  ؤنال ل  نةةةةةةةطنال قةةةةةةةؤ  شطنن2016 نلةةةةةةة نال ةةةةةةةاأن

ال    ثةةةةطن  ؤسةةةةشننن  ةةةة أنال ل شةةةةطنكوةةةة ننةةةة نةثةةةة ننال ةةةة االش ن ةةةة نتلةةةةا انبةةةة انالةةةة نا ةةةة ءنو ا ةةةةان

لنالن  خ ةةةةةفن ةةةةةةن ن وطيشةةةةةطنةثةةةةة ننفةةةةة نال ل شةةةةةطننلط ثةةةةةطننةةةةة ن   ةةةةة نواالةةةةة نالال ح ةةةةةش ن  ةةةةة نال

ن:2015بنا نال ل شطنال ت نانطنف نال اأن كق اوننل نال  اطقطن   ن

  :الت ريعاتعلى صعيد  •

 الةةةةةة ذننةةةةةة نابنافةةةةةة نالنتثةةةةةةنأناالطاورنال انةةةةةةطنن2016قةةةةةةاي لنالللابةةةةةةطن ن افوةةةةةةطنال تةةةةةةاط/ -

 .الخننطنل   االش ن ل طرن الشطن ق افشطن  نالط

/نن2015فةةةةةةةة نال ةةةةةةةةاأنن2030ال  ةةةةةةةةاطقطن  ةةةةةةةة ناقةةةةةةةةؤاونابةةةةةةةةنا نال ل شةةةةةةةةطنال تةةةةةةةة نانطن -

ال للةةةةةطنال الشةةةةةطنال  شةةةةةانل  ل شةةةةةطنال تةةةةة نانط.ن اطنةةةةةاجنابةةةةةنا نال ل شةةةةةطنال تةةةةة نانطنالةةةةة  ن

ن.الخط ن البؤان نال ل   ط

ن:السياااتعلى صعيد  •

 لبنا نال ل شطنال ت نانط.ن2022ال ال نالط   نال اي ن االس  ؤا  -

 .2021االس ؤاتشلشطنال الشطنل ت الن -

 .2019شطنالس ؤاتشلشطنال الشطنل و ا طناالح  ا ا -

 ا الةةةةةافطنالةةةةة نا ةةةةةناطن  اةةةةة نن ةةةةةؤان نتل   ةةةةةطنتل ش  ةةةةةطنة  نشةةةةةطنت ةةةةةن نالةةةةة نتوثشةةةةة ن -

ال ل شةةةةةةطنالقةةةةةةان طن ال تةةةةةة نانطن ال ةةةةةة نت دةةةةةة  نال ن ةةةةةةنننةةةةةة نالتشاسةةةةةةا ن االحةةةةةةؤاءا ن

ن:     نت خش  انك ان   

ن2025-2023ال ل ش ذنلؤل طنال ون الناالق  اطذنالبؤيان نن-

ن2024-2021البؤيان نال ل ش ذنال  قشؤذنل و  نطنن-

ن2019-2017البؤيان نال ل  ذنل  واف ا نن-

ن2018-2016البؤيان نال ل  ذنال ل ش ذنن-

https://vaccine.jo/
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ن:ابنا نالبؤان ن ق  ن اأ

ال ةةةةةنتن ةةةةةش نت ل ةةةةةلنيلابةةةةةطن اسةةةةة ث لشطنالثدةةةةةاءن وفةةةةة نك اءتةةةةة ان سةةةةةشاطرنالثةةةةةاي لنل وثشةةةةة ن -1

ن.اللالن ة فنالوث نن الوؤ ا 

توثشةةةةةة نتةةةةةة االنتل ةةةةةة ذن ةةةةةةش نال واف ةةةةةةا ن تث شةةةةةة نال  ةةةةةةا  ن شل ةةةةةةاننةةةةةة نخةةةةةة تنايقةةةةةةاءن -2

 .اق  اط ا ننو شطننت نانطنت   نن   ناالن ايا ن ال لا اناللتبشطنل  ننواف ط

توتةةةةةةةش ن تطةةةةةةة  ؤن ش ةةةةةةةطنال  ةةةةةةةاتن االسةةةةةةة   اون ا ةةةةةةةاطرنتلافتةةةةةةةش  اان ت  ةةةةةةةش نال ةةةةةةةؤ ن -3

طن ح ةةةةةةة نالثطةةةةةةةا نالخةةةةةةةا نقةةةةةةةؤ كن ساسةةةةةةة نفةةةةةةة ناالسةةةةةةة   اون تل شةةةةةةة ن اطاورناالسةةةةةةة   او 

ال قةةةةةةةةاو  ناالسةةةةةةةة ؤاتشلشطان ا الةةةةةةةةافطنالةةةةةةةة نتةةةةةةةة فشؤنالبلشةةةةةةةةطنال و شةةةةةةةةطن البش ةةةةةةةةطنال   لةةةةةةةةطن

 . اللاذ طنل س   اون ول لنالن اتن الخبؤا نال  ؤفشط

توثشةةةةةة نالنةةةةةة نالغةةةةةة ائ ن ال  ةةةةةة   ن ة ا ةةةةةةطنال تةةةةةة   كن الةةةةةة النحةةةةةة طرنالتةةةةةة  ن ت افؤبةةةةةةان -4

 .الس انن  الس اونال لاسبطنف 

ت ل ةةةةةةةةلنن قةةةةةةةة نالوطلن  ةةةةةةةة نالخاواةةةةةةةةطنالتةةةةةةةةشاةطنال ال شةةةةةةةةطن ا ةةةةةةةةاطرنتلافتةةةةةةةةشطنقطةةةةةةةةا ن -5

التةةةةةةشاةطانسةةةةةة اءنكةةةةةةالنذلةةةةةةكن ةةةةةةن  نيقةةةةةةااا نال ةةةةةةؤ   نالتةةةةةةشاة نالةةةةةةناخ  ن الخةةةةةةاوح ان

 تطةةةةةة  ؤنال  اقةةةةةة نالتةةةةةةشاةشطن ا ةةةةةةاطرنتؤنش  ةةةةةةان ت بش  ةةةةةةاان ا الةةةةةةافطنالةةةةةة نتل شةةةةةةطنالتةةةةةةشاةطن

 .ال  حشط

تل شةةةةطن قةةةةؤ طننتةةةة نانطننبلشةةةةطن  ةةةة نال   ةةةةش ن ت ةةةةاف نال ةةةةؤ نفةةةة ننؤاةةةةة نال   ةةةةش نتوثشةةةة ن -6

 ن ائ ةةةةةةةطننخؤحاتةةةةةةة ننةةةةةةة نسةةةةةةة ننال  ةةةةةةة ان الل ةةةةةةة  ن ثةةةةةةة رنال  ةةةةةةة ن تل ش  ةةةةةةةان ت  شل ةةةةةةةان

 ال  ةةةةةةاوا ن ال  ؤفةةةةةةطن تةةةةةة فشؤنفةةةةةةؤ نال  ةةةةةة نال ئثةةةةةةطنخا ةةةةةةطنل قةةةةةةبا ن ال ةةةةةةؤ رن  ةةةةةة الن

 .ال ن ال و  ال ناي احشطن    ن خ  نيتبنالبطالطن   نال ت   ش نال 

خ ةةةةةةة نيتةةةةةةةبطنال ثةةةةةةةؤنال ط ةةةةةةة ن  ةةةةةةة نال تةةةةةةة   ش نالةةةةةةة ال ن ال و ةةةةةةة ن ال واف ةةةةةةةطن  ةةةةةةة ن -7

الطبثةةةةةةةةطنال سةةةةةةةةط ان ت ل ةةةةةةةةلناي احشةةةةةةةةطنال ةةةةةةةة اا نالوطيةةةةةةةة نخا ةةةةةةةةطنقةةةةةةةةؤ وطنال ثةةةةةةةةؤاءن

 ال و ةةةةةاحش اننةةةةة نتةةةةة فشؤنقةةةةةب طنة ا ةةةةةطناح  ا شةةةةةطن اطلةةةةةطنتو ةةةةة نالفةةةةةؤاطن  سةةةةةؤب ننةةةةة ن

 .شطال  غشؤا ن ت   ن   نت ان نالتشاسا ناالح  ا 

ت  ةةةةة نالوطيشةةةةةش ن خةةةةةننا ن ةةةةةوشطنذا نحةةةةةة طرن الشةةةةةطن فةةةةة ن فدةةةةة نال  اوسةةةةةا نالن لشةةةةةةطان -8

 . تغطشطنحغؤافشطن فد ن ت نش ن و نقان 

تةةةةةةةة فشؤنخةةةةةةةةننا نات ةةةةةةةةاال نال  ؤ يشةةةةةةةةطن  ؤ ن ةةةةةةةةطن الشةةةةةةةةطناللةةةةةةةة طرن    لةةةةةةةةا تنالل شةةةةةةةة ان -9

 ا ةةةةةةةةاطرنتلافتةةةةةةةةش  ان ال  سةةةةةةةة نفةةةةةةةة ناالسةةةةةةةة   اونفةةةةةةةة نت ل ل حشةةةةةةةةانال    نةةةةةةةةا ان ا ةةةةةةةةاطرن

 .ال  ؤف نل وطلال و  هن

تل  ةةةةة نن ةةةةةاطونالطاقةةةةةطنفةةةةة نالوطلن البوةةةةةالن ةةةةة نن ةةةةةاطون ن  ةةةةةطنل وثشةةةةة ن نةةةةة نال ةةةةةل طن -10

 . الطاقطان ال  س نف ناالس  قافا نالب ؤ لشطن ال  ن لشط

تةةةةةة فشؤننشةةةةةةا ن   ا ةةةةةة ا ن الشةةةةةةطن    شةةةةةةا ننلاسةةةةةةبطن البوةةةةةةالن ةةةةةة نن ةةةةةةاطوننشةةةةةةا نحن ةةةةةةنرن -11

 .ل وثش ن ن نال ل طن ال شا ن ا اطرنة طنال ؤط

الو ةةةةةةامن  ةةةةةة ن لا ةةةةةةؤنالبش ةةةةةةطننةةةةةة ننشةةةةةةا ن بةةةةةة اءن تؤ ةةةةةةطن االسةةةةةة غ تنالن ةةةةةة نل  ةةةةةة اوطن -12

 .الطبش شطن ال ث ش نن ن  اونال غشؤنال لاخ ن الوننن نال  وؤن تنب ونال ؤ ط

ت  ةةةةةة نالوطيشةةةةةةش ن التةةةةةة  نال لاسةةةةةةبن ا ةةةةةةاطرنيتةةةةةةبطنالسةةةةةةؤنال ال ةةةةةةطنل تةةةةةة  ان   سةةةةةة اون -13

 نالخةةةةةا نفةةةةة ناالسةةةةة   اونفةةةةة نن ث لةةةةةطنخا ةةةةةطنلةةةةة  ذنالةةةةةنخ نال وةةةةةن طن تو شةةةةةلنالثطةةةةةا

 .ب انالثطا 

ن

 :الحق في الصحةالتطورات فيما يتعلق ب
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 الت ريعات:على صعيد  •

 .2022(نلتلطن18 ن ونقاي لنال ل سنالطب نالوطي نوق ن  -

 .2022(نلتلطن63ي اأنن نتنلل اأنال ت ق شا نالخا طنوق ن  -

 .2022(نلتلطن9ي اأنن نتنلل اأنال  نش نال و نال ني نوق ن  -

 

 السيااات:على صعيد  •

 ثةةةةةةةنناالت اقشةةةةةةةا ن القةةةةةةةؤاكا ن ةةةةةةةش نالةةةةةةة ااورن اللان ةةةةةةةا نلؤفةةةةةةة نقةةةةةةةنوا نال ةةةةةةة اطون -

الطبشةةةةةةةطناللان ةةةةةةةطنال اقةةةةةةة شطانحان ةةةةةةةطنالشؤنةةةةةةة  انحان ةةةةةةةطنالب ثةةةةةةةاءنال طبشثشةةةةةةةطانحان ةةةةةةةطن

ن تةةةةةطنك ةةةةةانحةةةةةؤهن  دةةةةةاانا   ةةةةةاطننت قةةةةة  نالبقةةةةةشؤن نت قةةةةة  نالنشةةةةةؤنة ةةةةةلرنك ةةةةةةنرن

 التةةةةةة ؤذن  لوةةةةةةانن ابةةةةةةاءناخ  ةةةةةةا ن اةةةةةةةنرنل  ةةةةةةنو بنفةةةةةة ننلةةةةةةاتنالغةةةةةةنطنال ةةةةةة ن

  اال نل  نو نف نب انال لات.

تقةةةةةةةؤ  اننةةةةةةة ن قةةةةةةة ايش انن40ة ك ةةةةةةةطنالثطةةةةةةةا نال ةةةةةةةو انحةةةةةةةؤهن يلةةةةةةةاان ك ةةةةةةةؤننةةةةةةة ن -

 ي  ةةةةةةةطانت  ش ةةةةةةةا (نل ل ةةةةةةةش نال  ةةةةةةة ن ال تةةةةةةة ش ن  ةةةةةةة نن  ثةةةةةةة نالخننةةةةةةةطانن ةةةةةةة :ني ةةةةةةةاأن

ال ل ةةةةةةةةش نا طاوذنلةةةةةةةة ااورنال ةةةةةةةةوطانت ةةةةةةةةن  ني ةةةةةةةةاأنال ةةةةةةةة نش نال ةةةةةةةةو ن ت  ش اتةةةةةةةة ن

ا نحن ةةةةةنرن شةةةةةؤننقةةةةة  لطن  ة ةةةةةاأنبةةةةة انالل ةةةةةاأ نكاسةةةةة  ؤاوناي  ةةةةةا نال لةةةةةاءن الةةةةةافطنف ةةةةة

الةةةةةة ك ونال ةةةةةةاا ش نالةةةةةة   ن ت ةةةةةة انسةةةةةة نال انلةةةةةةطن قةةةةةةؤرننةةةةةة نال  ةةةةةةؤان ال لةةةةةةاءنالةةةةةة ك ون

  ا يادنال اا ش ن ال اا ا نال   ن ت  انالخانتطن ال قؤ  نن نال  ؤ.

 ش شةةةةةةةةطنت ةةةةةةةةن  ني ةةةةةةةةاأنال ت قةةةةةةةة شا نالخا ةةةةةةةةطان االي  ةةةةةةةةاءننةةةةةةةة ن  ةةةةةةةةناطنبشاكةةةةةةةة نتل -

 ل  ت ق شا .ن

-2023  ةةةةةةةةناطناسةةةةةةةة ؤاتشلشطنحن ةةةةةةةةنرنلةةةةةةةة ااورنال ةةةةةةةةوطنل  ةةةةةةةة اأنال   ةةةةةةةةطنال ثب ةةةةةةةةطن  -

2025.) 

 

 المماراات:على صعيد  •

قةةةةةة ننالثطةةةةةةا نال ةةةةةةو نفةةةةةة نالوطلنخةةةةةة تنالتةةةةةةل ا ناالخشةةةةةةؤران تطةةةةةة وا نن و مةةةةةةا ان -

نت قةةةةةة شا نة  نشةةةةةةطنن5 بلةةةةةةاءنال ن ةةةةةةنننةةةةةة نال ؤافةةةةةة نال ةةةةةةوشطنكةةةةةةالن خؤبةةةةةةانتقةةةةةةششنن

 اف  ةةةةةا ننؤاكةةةةةلن ةةةةةوشطن ةةةةةنرن سةةةةة  نن   سةةةةة طنالبلشةةةةةطنال و شةةةةةطن تطةةةةة  ؤن  تةةةةة ؤ طان

 الخننا نال وشط.

   ةةةةةننالوطلننةةةةة ن ك ةةةةةؤنالةةةةةن تناب  انةةةةةان الثطةةةةةا نال ةةةةةو انةشةةةةةالن ل ةةةةة ننةةةةةانيتةةةةةب  ن -

%ننةةةةةة ن ح ةةةةةةال ناللةةةةةةات نالةةةةةة ال ن  ةةةةةة نال ةةةةةةوطانفش ةةةةةةان  ا ةةةةةة نال وتةةةةةة نفةةةةةة ن9,3

 ال  قؤا نال وشط.

افةةةةةة ن الخةةةةةةننا نال ةةةةةةوشطانةشةةةةةةالنقةةةةةة ن نال    ةةةةةةطنت سةةةةةة انفةةةةةة ن ةةةةةةنطن ي  شةةةةةةطنال ؤ -

نت قةةةةة  انفش ةةةةةاناوت ةةةةة نن126  ةةةةة ن ةةةةةنطنال ت قةةةةة شا نفةةةةة نال    ةةةةةطن لةةةةة ن ك ةةةةةؤننةةةةة ن

 .17872 نطنالسؤرن ل ن ك ؤنن ن

وت ةةةةةة ن ةةةةةةنطنال ؤاكةةةةةةلنال ةةةةةةوشطن ل شةةةةةة ن ي ا  ةةةةةةان ال ةةةةةة نت ةةةةةة طنلةةةةةة ااورنال ةةةةةةوطن  نا -

نؤكةةةةةلا ن خةةةةةؤنن80ان الةةةةةافطن لةةةةة ن ك ةةةةةؤننةةةةة ن695الخةةةةةننا نالطبشةةةةةطنال   شةةةةةطنلك ةةةةةؤننةةةةة ن

ت بةةةةةةةة نل كالةةةةةةةةةطن ةةةةةةةة دن تقةةةةةةةةةغش نال ح ةةةةةةةةش نال  تةةةةةةةةةطشلشش ن   يةةةةةةةةؤ ا(ن ال  ستةةةةةةةةةا ن

 الخشؤ ط.

تب ةةةةةة نيتةةةةةةبطناالابةةةةةةاءنفةةةةةة ناالوطلن فثةةةةةةانلإلة ةةةةةةاءا نالؤسةةةةةة شطن  ةةةةةة ناللوةةةةةة نال ةةةةةةال ن:ن -

ن ؤالةةةةةةانن36 ال ن وطيةةةةةة ان شل ةةةةةةان  ةةةةةة ن ةةةةةةنطنال  ؤالةةةةةةش ن لةةةةةة نن10ابشبةةةةةةانل ةةةةةة نن28
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 ةةةةةةشناليشانن14 ن لةةةةةة ن ال ن وطيةةةةةة .ن فش ةةةةةةان    ةةةةةة ن ال ةةةةةةشاطلطان  ةةةةةة نالةةةةةةؤقن10ل ةةةةةة ن

  ال ن وطي .ن10ل  ن

ان ةةةةةةةوش ان وفةةةةةةة نك ةةةةةةةاءرنن36 يقةةةةةةةاءن ت سةةةةةةة طن تل شةةةةةةةلن - ان خةةةةةةةؤنن150نؤكةةةةةةةل  نؤكةةةةةةةل 

 وفةةةةةةنبان ةةةةةةالح لرن ال  ةةةةةةنا ن  سةةةةةةائ ناللثةةةةةة ن ت ل ةةةةةةلنقةةةةةةنوت ان  ةةةةةة نتثةةةةةةن  نالخننةةةةةةطن

 لةةةةة طرن ك ةةةةةاءران ا الةةةةةافطن لةةةةة نتل شةةةةةلن اف  ةةةةةا ن  تنقتةةةةة نل ثةةةةةن  نالخةةةةةننا نال  بش شةةةةةطن

 .خا نذ ذنا  اقط ال  حشطنل ق

 

 والثقافة: لحق في التعليمالت ورات فيما يتعلق با

 :الت ريعاتعلى صعيد 

لط ةةةةةة نوسةةةةةةالطن ااورنال ؤ شةةةةةةطن ال   ةةةةةةش ننةةةةةة ن ة ةةةةةةاأنالنسةةةةةة  ونالوطيةةةةةة ن ت ن  تةةةةةة نلتةةةةةةلطنت -

(ن لنال   ةةةةةةةةش ناالساسةةةةةةةة ناللانةةةةةةةة نل وطيشةةةةةةةةش ن بةةةةةةةة ن20ةشةةةةةةةةالني ةةةةةةةةننال ةةةةةةةةاطرن ن1952

 .نلاي نف ننناولنالو  نط

ن(3ال ثةةةةةؤرن  (ننةةةةة نال ةةةةةاطرنال اقةةةةةؤرننةةةةة نقةةةةةاي لنال ؤ شةةةةةطن ال   ةةةةةش ن ت ن  تةةةةة نوقةةةةة ن ي ةةةةةنن -

ساسةةةةةةةة نت  ةةةةةةةةش ناللانةةةةةةةة ن نلةةةةةةةةاي نفةةةةةةةة نال ةةةةةةةةناولن  ةةةةةةةة ن لن ال   ةةةةةةةةش نالن1994لتةةةةةةةةلطن

 ط .الو  نش

 ن ةةةةة  نةالشةةةةةا نال  ةةةةة ن  ةةةةة نا ةةةةةناطننقةةةةةؤ  نالثةةةةةاي لنال  ةةةةةنتنلثةةةةةاي لنال ؤ شةةةةةطن ال   ةةةةةش نوقةةةةة -

 :ن نال  االش ننل انت ن  ت نة تن نط ن1994(نلتلطن3 

الةةةةةةةةةافطني ةةةةةةةةة  ننةةةةةةةةة اطنت   ةةةةةةةةة ن ةةةةةةةةةنن نذ ذناال اقةةةةةةةةةطن ال ةةةةةةةةةنوالنالو  نشةةةةةةةةةطن  •

 . الخا ط

ح ةةةةةةة ننؤة ةةةةةةةطنو ةةةةةةةا ناالا ةةةةةةةاتنال ايشةةةةةةةطننؤة ةةةةةةةطناللانشةةةةةةةطن سةةةةةةة ر ن  ؤة ةةةةةةةطنال   ةةةةةةةش ن •

 .االساس 

 الةةةةةةةة ني ةةةةةةةة  ننةةةةةةةة اطنت   ةةةةةةةة ن ةةةةةةةةالل  ناالح  ةةةةةةةةا  ن  ال تةةةةةةةةا ارن الوثةةةةةةةة نننتةةةةةةةة  •

 ال احبةةةةةةا ن ذلةةةةةةكن  ؤسةةةةةةشننال بةةةةةةن نالثاالةةةةةة ن ةةةةةة لنح شةةةةةة نةثةةةةةة ننااليتةةةةةةالن ال شةةةةةةطن

  شةةةةةؤنقا  ةةةةةةطنل للئةةةةةةطن ن ؤا طةةةةةطن ن قةةةةةةا  ن ت ل ةةةةةةلننبةةةةةن نت ةةةةةةاف نال ةةةةةةؤ ن ال تةةةةةةا ارن

 . ش نافؤاطنال ل   

 

 :السياااتعلى صعيد 

 .2019ن–ن2017لخططناالس ؤاتشلشطنل  ثافطنل   اأنا -

(ن2020 ةةةةةةن  ني ةةةةةةاأنن ةةةةةةنتنلل ةةةةةةاأنوتةةةةةةبنال    ةةةةةةش نفةةةةةة ن ااورنال ؤ شةةةةةةطن ال   ةةةةةةش نلتةةةةةةلطنت -

 ذلةةةةةكن اسةةةةة ونادنوتةةةةةبنحن ةةةةةنرن وفةةةةة نيتةةةةةبطنن2002(نلتةةةةةلطن61  ثةةةةةؤ ننةةةةة نالل ةةةةةاأنوقةةةةة ن 

 .الو افلن   نالؤتب

   ةةةةةش ننةةةةة نخةةةةة تنت ةةةةةن  ني ةةةةةاأنتتةةةةة ش ناسةةةةة  اطرنالط بةةةةةطننةةةةة ن  لةةةةةاءننةةةةة نن ؤنةةةةةطن  لةةةةةاءنال   -

الب  ةةةةةةةا نالنواسةةةةةةةشطنل لةةةةةةةاءنن   ةةةةةةة ن ااورنال ؤ شةةةةةةةطن ال   ةةةةةةةش نفةةةةةةة ناللان ةةةةةةةا نالوطيشةةةةةةةطن

 وشةةةةةالنتةةةةة نتث ةةةةةشصن ةةةةةنطنسةةةةةل ا نالخننةةةةةطنفةةةةة نالةةةةة ااورنن2010(نلتةةةةةلطن44الؤسةةةةة شطنوقةةةةة ن 

 .ن ن قؤنسل ا نال نخ سنسل ا 

اال اقةةةةةةطنن ةةةةةةناطننقةةةةةةؤ  ن  ةةةةةةناوني ةةةةةةاأنتل ةةةةةةش نال  ستةةةةةةا نال   ش شةةةةةةطنل قةةةةةةخا نذ ذ  -

 . 2023 تؤخش  انلتلطن

ت  ش ةةةةةةا ناالن وايةةةةةةا نالخا ةةةةةةطن بؤيةةةةةةان نالناوسةةةةةةش ن شةةةةةةؤنالل ةةةةةةانشش ن طواسةةةةةةا ننلللشةةةةةةط(ن -

ت ةةةةةن  نال ةةةةةاطرنالؤا  ةةةةةطناحةةةةةاا نل طالةةةةةبننةةةةة نتلةةةةةا ان  ةةةةةؤ نسةةةةة نن2006(نلتةةةةةلطن4وقةةةةة ن 
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نةةةةة نال ةةةةةاأني تةةةةة ن لةةةةة ن  ةةةةة نن  وةةةةة ن ةةةةةال   ش نالل ةةةةةان ناالل وةةةةةانن/31/12التةةةةةا  طن  ةةةةةاو نن

 . نن ن ؤان نال   ش ن شؤنالل ان   ذن ؤيان

 ةةةةةةةناونت  ش ةةةةةةةا نقةةةةةةةؤ اناسةةةةةةة ش اءنوسةةةةةةة أنتةةةةةةةؤخشصنال  ستةةةةةةةا نال   ش شةةةةةةةطنال    كةةةةةةةطن  -

لقةةةةةؤكطن شةةةةةؤنو وشةةةةةطن  نح  شةةةةةطن ا ةةةةةاطرنالؤسةةةةة أنالنواسةةةةةشطنل  ةةةةةناولن و ةةةةةا نالا ةةةةةاتن

فةةةةةة نال  ستةةةةةةا نال   ش شةةةةةةطن اسةةةةةة  لاءنقةةةةةةؤاننتةةةةةةاةطنسةةةةةةاةا نو ةةةةةةا ناالا ةةةةةةاتنالخا ةةةةةةطن

طنفةةةةة نال ثةةةةةؤرن بةةةةةـ(ننةةةةة نالبلةةةةةنن ن ذلةةةةةكن ةةةةةاللصن2019لتةةةةةلطنن (ن4(ننةةةةة نال ةةةةةاطرن 2 ةةةةةؤاة 

%ن1النال نوسةةةةةةطنت  ةةةةةة ن  ةةةةةة نت ش ةةةةةةطن لاءبةةةةةةانالسةةةةةة ش ا نذ ذناال اقةةةةةةطن طنل ةةةةةة ن لتةةةةةةبطن

 . الت ا نل ان ل اطرنالؤس أنالتل  طنقؤااناساسشا ن

 ال ةةةةة ننن2021(نلتةةةةةلطن1 ةةةةةنو نت  ش ةةةةةا ننةةةةةناولنال  ةةةةةكن بةةةةةن نال ةةةةةاي نل   شةةةةةلنوقةةةةة ن  -

 .ل ؤقشينالط بطن قب ل  نف نال ناولن احؤاءا ناالخ باو ال ننن ا شؤن

(نلةةةةةةنهنال ل ةةةةةةسنال  ةةةةةة نلوثةةةةةة نن2 ةةةةةةنو نت  ش ةةةةةةا نا ةةةةةةناونالبطاقةةةةةةطنال  ؤ  شةةةةةةطنوقةةةةةة ن  -

 ننةةةةةة نقةةةةةةاي لنةثةةةةةة نن/16القةةةةةةخا نذ ذناال اقةةةةةةطنال ةةةةةةاطورن  ث دةةةةةة ن ة ةةةةةةاأنال ةةةةةةاطرن

نالقةةةةةةخا نذ ذناال اقةةةةةةطننةشةةةةةةالنسةةةةةةش  ناالسةةةةةة  اطرننةةةةةة نبةةةةةة  نالبطاقةةةةةةطنل ط بةةةةةةطننةةةةةة نذ ذ

 .اال اقا 

 

 :الممارااتعلى صعيد 

(نال ثةةةةةؤرن ج(ن2تةةةةة ش نقبةةةةة تنتتةةةةةلش نالط بةةةةةطن شةةةةةؤنالوطيشةةةةةش ننةةةةة نخةةةةة تنت ةةةةةن  نالبلةةةةةنن ت -

(ن4(ننةةةةةةة نت  ش ةةةةةةةا نقبةةةةةةة تن تتةةةةةةةلش نا بةةةةةةةطنال ةةةةةةةفنال تنالساسةةةةةةة نوقةةةةةةة نن نن5ال ةةةةةةةاطرن 

فش ةةةةةةان    ةةةةة ن ثبةةةةةة تنالطالةةةةةةبن شةةةةةؤنالوطيةةةةةة نانةةةةةةانقةةةةة اطرنالةةةةةة الطرنال  ةةةةةةنقطنن2017لتةةةةةلطن

 .   شثطنوس شطنط  ن  نةتبنال  ت

تةةةةةةة ش ن سةةةةةةةسنقبةةةةةةة تنالط بةةةةةةةطنالوطيشةةةةةةةش ن  شةةةةةةةؤنالوطيشةةةةةةةش ن اي ثةةةةةةةال  نفةةةةةةة نال ةةةةةةةناولنت -

لغا ةةةةةةةةةةا ناةدةةةةةةةةةةاونال  ةةةةةةةةةةائ نن2022/2023الو  نشةةةةةةةةةةطن الخا ةةةةةةةةةةطنل  ةةةةةةةةةةاأنالنواسةةةةةةةةةة ن

ال ط   ةةةةةةةةطننةةةةةةةةل  نةتةةةةةةةةبنت  ش ةةةةةةةةا ن ااورنالناخ شةةةةةةةةطنن ةةةةةةةة ن ت ةةةةةةةةؤ ين  ةةةةةةةة نسةةةةةةةةاوذن

سةةةةةةةةل  طنسةةةةةةةةاو طنال   ةةةةةةةة تانال  افثةةةةةةةةا نال   ةةةةةةةة تان طاقةةةةةةةةطن  لةةةةةةةةاءنالوطيشةةةةةةةةا ان قانةةةةةةةةا ن

 .النلشط(

ن

ن
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