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مق ـ ّدمـة
تُعترب غٓ 2008 ١غَٓ ً١تُّٝع ٠بآعتباضٖا تكازف ايصنط ٣ايػتّني يإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم
اإلْػإ .نُا متجٌّ ٖص ٙايػْٓ ١كط ١ؼ ٍّٛيف عٌُ اهل ١٦ٝبآْتكاٍ اهل ١٦ٝايعًٝا إىل َكطّ
َػتكٌّ خامّ بٗا ٚنصيو ٚباـكٛم بؿهٌ َا عطؾت٘ َٔ تأٖ ٌٝؾاٌَ عهػت٘
أسهاّ ايكاْ ٕٛعسز 37يػٓ 2008 ١املتعًٍل باهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطٜات
األغاغ.١ّٝ
ٜٚتهُّٔ ٖصا ايتكطٜط ايٛطين اؿاز ٟعؿط سك ١ًٝأعُاٍ اهلٚ ١٦ٝضقسّا ؿاي ١سكٛم
اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝيف تْٛؼ ؼطم اهل ١٦ٝايعًٝا عً ٢إٔ ٜه ٕٛقسض اإلَهإ
ؾاَال ٚزقٝكًا.
نُا ًٜؿت ايتكطٜط ايّٓعط إىل َػا ٌ٥تػتسعَ ٞعٜسّا َٔ ايتشػني ٚايتطٜٛط ٜٚتهُّٔ
اقرتاسات ٚتٛقٝات تٗسف إىل َعٜس االضتكا ٤عكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ١ّٝ
ٚتهطٜؼ ثكاؾتٗا ٚتؿعًٗٝا عً ٢قعٝس ايٛاقع املعٝـ يف نَ ٤ٛتابع ١اهل ١٦ٝيًُالسعات
اـتاَ ١ّٝيًٍذإ األمم ١ّٝيف فاٍ سكٛم اإلْػإ بػ ١ٝاملػاُٖ ١يف تٓؿٝص ٖص ٙايتٛقٝات
ٚتؿعًٗٝا.
ٚقس سطقت اهل ١٦ٝعٓس قٝاغٖ ١صا ايتكطٜط عً ٢اعتُاز َٓٗذَُِٓ ١ّٝػذَُ ١ع املٓاٖر
املتعاضؾ ١زٚيّٝا َٚع تٛقٝات اهل٦ٝات األممٚ ١ّٝاإلقً ١ُّٝٝيف إعساز َجٌ ٖص ٙايتكاضٜط.
ٜٚتهُّٔ ٖصا ايتكطٜط ثالث ١أبٛاب ٜتعًٍل األ ٍّٚبٓؿاط اهل ١٦ٝايعًٝا غٜٓٗٚ 2008 ١تِ ايجاْٞ
باؿكٛم املسْٚ ١ّٝايػٝاغ ١ّٝبُٓٝا ٜٗتِّ ايجايح باؿكٛم االقتكازٚ ١ّٜاالدتُاعٚ ١ّٝايجكاؾ.١ّٝ
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الباب األوّل :
اهليئة العليا حلقوق اإلنطان واحلسيّات األضاضيّة
أوّال  :تأهيل وتطويس عنل اهليئة العليا :
 .1تطغّذ زٚض اهل ١٦ٝيس ٣ايطأ ٟايعاّ ايٛطين نآي ١ّٝيإلْكات ٚاإلضؾاز ٚايتعًٍِ عً ٢شَّ١
ايطّاغبني يف املػاعس ٠عً ٢سٌّ َؿانًِٗ شات ايكًٍ ١عكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات
األغاغ.١ّٝ
ٚ .2عطؾت اهل ١٦ٝخالٍ غٓ 2008 ١عًُ ١ّٝتأٖٖ ٌٝاَّ ١مشًت تطٜٛط قالسّٝاتٗا ٚتٛغٝع
تطنٝب ١أعهاٗ٥اٚ .أعًٔ غٝاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜنُٔ خطاب٘ يف  24داْؿ 2008 ٞأَاّ
أعها ٤ايػًو ايسٜبًَٛاغ ٞاملعتُس ٜٔبتْٛؼ عٔ قطاض ٙمبعٜس تطٜٛط َٓع ١َٛسكٛم
اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝيف تْٛؼ "ٚبتطٜٛط اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات
األغاغٚ ١ّٝشيو باالضتكا ٤باألسهاّ املٓعٍُ ١هلا إىل َطتب ١قاْٚ ٕٛمتهٗٓٝا نُؤغّػ١
ٚطٓ ١ّٝؿكٛم اإلْػإ َٔ االغتكالٍ اإلزاضٚ ٟاملايَٚ ٞطادع ١تطنٝبتٗا مبا ٜسعِ
ايتٛاقٌ بني ايسٚيَٚ ١هّْٛات اجملتُع املسْٚ ٞتععٜع اختكاقٗا تأنٝسا يسٚضٖا يف
فاٍ ايّٓٗٛض عكٛم اإلْػإ ٚمحاٜتٗا".
ٚ .3هسض ايتصنري أْ٘ متّ إسساخ اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝغٓ١
ٚ 1991متّ نبط تطنٝبتٗا ٚاملٗاّّ املٛنٛي ١إيٗٝا مبكته ٢األَط عسز  54املؤضّر يف 7
داْؿ.1991 ٞ
ٚسطقّا عً ٢تطٜٛط ٖص ٙاملؤغّػٚ ١متهٗٓٝا َٔ ايكٝاّ مبٗاَّٗا عً ٢أؾهٌ ٚد٘ متّ تٓكٝح
األَط املٓعٍِ هلا يف ثالخ َٓاغبات آخطٖا مبٛدب األَط عسز  886املؤضّر يف  10أؾطٌٜ
.2007
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مت إقساض ايكاْ ٕٛعسز 37يػٓ2008 ١
ٚيتأنٝس زٚضٖا يف فاٍ ايٓٗٛض عكٛم اإلْػإ ّ
املؤضّر يف  16دٛإ  2008املتعًٍل باهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٚ ١ّٝشيو
يالضتكا ٤باألسهاّ املٓعٍُ ١هلص ٙاملؤغّػ ١إىل َطتب ١ايكاْ.ٕٛ
 َٔٚدٗ ١أخط ٣مبكته ٢األَط عسز  4109املؤضّر يف  30زٜػُرب  2008ؾٗست تطنٝب١
اهل ١٦ٝتػٝريات ٖاَّ ١أنؿت عًٗٝا َعٜسا َٔ ايتّٓٛع ٚايتُج ١ًّٝٝملهّْٛات اجملتُع املسْ ٞملا
تهُّٓت٘ خاقّ َٔ ١زعِ يتٛادس ايعٓكط ايٓػا ٞ٥يف اهل ١٦ٝباْهُاّ  3غّٝسات بكؿ١
"ؾدكٚ ١ّٝطٓ "١ّٝيٝكبح ايعسز اؾًُ ٞيًػّٝسات غبع ١أعها.٤
ٚتععظت اهل ١٦ٝظُعّٝات َٓٚعٍُات دسٜس ٠يف تطنٝبتٗا ٖ ٞمجع" ١ّٝبػُ "١يًٓٗٛض
بتؿػ ٌٝاملعٛقني ٚمجع ١ٝايسضاغات ايسٚيٚ ١ّٝمجع ١ٝإزَاز املػادني املؿطز عِٓٗ ٚعهٛا
ممجال جملًؼ املػتؿاض.ٜٔ

ثانيا -العسائض والػلايات اليت تلقتوا اهليئة العليا :
 .4بًؼ ايعسز اؾًُ ٞيًعطا٥ض ٚايؿهاٜات ايٛاضز ٠عً ٢اهل ١٦ٝغَٓٔ 730 :2008 ١
بٗٓٝا  427تكسّ بٗا أقشابٗا َباؾط ٠إىل اهلٚ 220ٚ ١٦ٝقًت عٔ ططٜل ايربٜس  83ٚعٔ
ططٜل ايؿانؼ أ ٚاملهاملات اهلاتؿٚ .١ٝقس مت سؿغ قطاب َٔ %35 ١املًؿات املعطٚن١
يعسّ االختكام أ ٚيعسّ ؾطع ١ٝايطًب.
ساالت ايعطا٥ض ٚايؿهاٜات يػٓ2008 ١
ايعسز
121

املٛنٛع
َػاَ ٌ٥تّكً ١بايكها٤
َػا ٌ٥كتًؿَ( ١ػا ٌ٥عكاض ،١ٜب)... ،١ٝ٦ٝ

113

َػا ٌ٥ادتُاعٚ ١ّٝاقتكازٚ ١ٜثكاؾ١ٝ

94

ؾه َٔ ٣ٛايتعطّض يتذاٚظات

70

طًبات اؿك ٍٛعً ٢ؾػٌ

58

دٛاظات غؿط

60
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طًبات ايعؿ ٛأ ٚايػطاح ايؿططٞ

58

طًبات َػادني أ ٚأٖايْ( ِٗٝكً ١أ ٚضعا ١ٜقش ١ّٝأ ٚتعًٍِ َٔ

46

غَ ٤ٛعاًَ)...١
طًبات تٓؿٝص أسهاّ إزاضٚ ١ّٜعسي١ّٝ

32

طًبات ضؾع اإلسرتاظات األَٓ١ّٝ

20

طًبات اغرتزاز اؿكٛم املسْ١ّٝ

14

طًبات اؿك ٍٛعً ٢بطاق ١ايػٛابل ايعسي١ّٝ

10

طًبات اؿك ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل إزاض ١ّٜكتًؿ( ١بطاق، ١َٝٓٗ ١

8

ضخك ١غٝاق)...١
ؾهاَ ٣ٚتكً ١بإٜكاف بعض املتُٗني

8

َػاَ ٌ٥تّكً ١باؾٓػٚ ١ّٝؾٗازات اإلقاَ١

7

َػا ٌ٥تٗ ِّ تْٛػٝني َكُٝني باـاضز

5

طًبات ايعٛز ٠إىل ايعٌُ بعس قها ٤عكٛب ١دعا ١ٝ٥أ ٚععٍ

4

تأزٜيب
2

َػا ٌ٥تتعًل باألسعاب أ ٚاؾُعّٝات

737

اجملُٛع

ٚ .5متّ االتكاٍ َٚطاغً ١ايػًط ٚاؾٗات املعٓ ١ٝيف ؾإٔ ايعطا٥ض ٚايؿهاٜات اييت
تٛقًت بٗا اهلٚ ١٦ٝتٛدّ٘ ايٓكٝب األٚؾط َٔ املطاغالت إىل ٚظاض ٠ايساخًٚ ١ّٝايتُٓ ١ٝاحملً١ٝ
بٓػب % 38,46 ١ثِّ ٚظاض ٠ايعسٍ ٚسكٛم اإلْػإ بٓػب % 29,27 ١ثِّ ٚظاض ٠ايؿؤٕٚ
االدتُاعٚ ١ٝايتهأَ ٚايتْٛػٝني باـاضز بٓػبٚ .% 10 ,68 ١تٛظّعت بك ١ّٝاملطاغالت بني
دٗات كتًؿٚ َٔ ١ظاضات ٚٚالٜات َٚؤغّػات ٚطٓ.١ّٝ
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ٚ .6قس تٛؾٍكت اهل ١٦ٝسػب َا ٚضز إيٗٝا َٔ إدابات ايػًط املدتكّ ١أ ٚإؾازات َٔ
ايعاضنني أْؿػِٗ ،إىل تػًَ 90 ١ٜٛؿٍا َٔ اؿاالت املطاغٌ يف ؾأْٗا ٚبًػت ْػب١
االغتذاب ١ؾٗٝا.% 38,57
ٜٚبس َٔ ٚخالٍ َعاؾٖ ١ص ٙاؿاالت إٔ أغًب اإلؾهايّٝات املططٚس ١يٝؼ َطزّٖا ْكل
يف ايتؿطٜع أ ٚايهُاْات ايكاْ ١ّْٝٛبكسض َا تتّكٌ باجملاٍ ايتطبٝك ٞيًٓكٛم ايكاْ١ّْٝٛ
ٚاإلطاض ايتٓؿٝص ٟيًرباَر ايٛطٓ.١ّٝ

ثالجا :تلليف اهليئة العليا كآليّة زصد وتعصيص االتفاقية
الدوليّة حلقوق األغداص ذوي اإلعاقة ومحايتوا ومتابعة
تنفيرها :
 .7يف إطاض تطبٝل االتؿاق ١ٝايسٚي ١ّٝؿكٛم األؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١اييت تٓلّ يف املازّ٠
َٗٓ 33ا عً ٢إٔ تتٛيٍ ٢ايس ٍٚاألططاف تعٝني دٗ ١تٓػٝل زاخٌ اؿه ١َٛتُعٓ ٢باملػاٌ٥
املتّكً ١بتٓؿٝص ٖص ٙاالتؿاقٚ ١ٝنصيو تؿه ٌٝأ ٚتععٜع أ ٚتعٝني أ ٚإْؿا ٤إطاض عٌُ
زاخٌ ايسٚي ١ايططف مبا يف شيو آيَ ١ّٝػتكًٍ ١يتععٜع ٖص ٙاالتؿاقٚ ١ٝمحاٜتٗا ٚضقس
تٓؿٝصٖا ،قطّض غٝاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜتعٝني اهل ١٦ٝنآي ١ّٝضقس ٚتععٜع االتؿاق١ٝ
ايسٚي ١ّٝؿكٛم األؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١محاٜتٗا َٚتابع ١تٓؿٝصٖا.
نُا قطّض إٔ ٜه ٕٛاجملًؼ األعً ٢يطعا ١ٜاألؾدام املعٛقني ٖ ٛدٗ ١ايتٓػٝل زاخٌ
اؿه ١َٛباعتباض إّٔ َٔ َؿُٛالت٘ – سػب ايؿكٌ األ َٔ ٍّٚاألَط احملسخ ي٘ – تٓػٝل
بطاَر ٚتسخّالت كتًـ ايٛظاضات ٚاملؤغّػات ٚاملٓعٍُات ٚاؾُعّٝات املتسخًّ ١يف فاٍ
اإلعاق.١
ٚٚاقًت اهل ١٦ٝايعًٝا عًُٗا َٔ خالٍ دًػاتٗا ايعاَ ١ايسٚضٚ ١ٜؾاْٗا ايكاضٚ ٠ؾطم ايعٌُ
املهًؿ ١بايتعٗس باملٛانٝع املٛنٛي ١هلا.
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زابعا :وضع مؤضّطات الطذون واإلصالح ومساكص إيواء أو
مالسعة األسداخ.
ٚ .8اقًت اهل ١٦ٝاالنطالع بإسسَٗ ٣اَّٗا املتُجًّ ١يف ظٜاض ٠املؤغّػات ايػذٓ١ّٝ
ٚاإلقالسَٚ ١ّٝطانع إٜٛا ٤أَ ٚالسع ١األسساخ ٚاهلٝانٌ االدتُاع ١ٝاملٗتُّ ١بصٟٚ
االستٝادات اـكٛقٚ ١ّٝشيو يًتجبّت َٔ َس ٣تطبٝل ايتؿطٜع ايٛطين اـامّ عكٛم
اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٚ .١ّٝيف ٖصا اإلطاض ،أزّ ٣ضٝ٥ؼ اهلَ ١٦ٝع ثًٍ َٔ ١األعها٤
ظٜاضات إىل:
 - 1الطذن املدني باملسناقيّة
ٚ .9قس أزّ ٣ضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝظٜاضَ ٠ؿاد ١٦إىل غذٔ املطْاق ١ّٝيتؿكس كتًـ ايؿها٤ات
ٚاـسَات ٚيًتشازخ َع عسز َٔ ْعالٖ ٤صا ايػذٔ.
 - 2مسكص إصالح اجلاحنني باملسوز
 .17ظاض ٚؾس اهلَ ١٦ٝطنع إقالح اؾامني باملطٚزَ ٖٛٚ .ؤغّػ ١تػتكبٌ األطؿاٍ
ايصنٛض اؾامني احملايني إي َٔ ٘ٝقبٌ قان ٞاألطؿاٍ بٛالٜات بٔ عطٚؽ ٚظغٛإ ْٚابٌ.
ٚقس عاٚ ٜٔؾس اهل ١٦ٝؾها٤ات املطنع ٚؼازخ َع ْعالٚ ٘٥اطًٍع عً ٢اـسَات املكسَّ١
هلِٚ ،تكسّّ ظًُ َٔ ١املالسعات ٚاالقرتاسات َٔ بٗٓٝا:
 تهجٝـ ظٜاضات قان ٞتٓؿٝص ايعكٛبات إىل املطنع ْعطّا ألَُٖ ١ّٝتابعت٘ اإلدطا٤اتٚايعكٛبات ايكازض ٠عٔ قان ٞاألطؿاٍ ٚاملٓكٛم عًٗٝا بايؿكٌ  َٔ 109فًٍ ١محا١ٜ
ايطؿٌٚ ،نصيو يإلطالع عًٚ ٢نع األطؿاٍ املٛزعني َٚس ٣قبٛهلِ يإلدطا٤ات املأشٕٚ
بٗا ٚاإلشٕ عٓس االقتها ٤بإدطا ٤ؾشٛم طب ١ّٝأْ ٚؿػاْ ١ّٝأ ٚأعاخ ادتُاع.١ٝ
ٚقس أٚقت اهل ١٦ٝبتساضى ٖصا ايٓكل ملا وكٍك٘ شيو َٔ خسَ ١ملكًش ١ايطؿٌ ايؿهً.٢
-

ْعطّا إىل إّٔ إعاز ٠إزَاز اؾامني املٛزعني باملطنع َٔ األطؿاٍ يف اجملتُع َٛنً١

سايّٝا إىل "ؾٜٓ "١طأغٗا َسٜط املطنع تته َٔ ّٕٛممجًّني عٔ ٚظاضات ايؿؤ ٕٚاالدتُاع١ٝ
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ٚايتّهأَ ٚايتْٛػّٝني باـاضز ٚايتؿػٚ ٌٝاإلزَاز املٗين يًؿّباب ٚايرتبٚ ١ّٝايتهٜٔٛ
ٚبعض اؾُعّٝات ،ؾكس أٚقت اهل ١٦ٝبإٔ تتسعِّ ٖص ٙايعًُ ١ّٝمبعٜس َٔ ايتكٓني ٚايتٓػٝل
ٚاملتابعٚ ١ايتك ِٝٝايسٚضٚ ٟنبط َؿُٛالت األططاف املتسخًّ.١
نُا أٚقت باعتُاز ايٓعاّ املؿتٛح يؿا٥س ٠بعض األطؿاٍ بإؾطاف املؤغّػ ١اإلقالس١ّٝ
باؾٗ ١اييت ٜكطٔ ايطؿٌ يف زا٥ط ٠اختكاقٗا.
 -3الطذن املدني ببادة
 .11قاّ ٚؾس اهل ١٦ٝبعٜاض ٠إىل ايػذٔ املسْ ٞببادٚ ١ضؾع تكطٜطّا إىل غٝاز ٠ضٝ٥ؼ
اؾُٗٛض ١ّٜنُّٓ٘ َعآٜات٘ َٚالسعات٘ ٚاقرتاسات٘ َٔٚ .بني ٖص ٙاالقرتاسات:
-

تهجٝـ ظٜاضات قان ٞتٓؿٝص ايعكٛبات.

-

تٛطٝس ايكًّ ١بني اإلزاض ٠ايعاَّ ١يًػّذٚ ٕٛاإلقالح ٚمجع ١ّٝإعاز ٠إزَاز املػادني

املػطّسني ٚغا٥ط املتسخًّني املعّٓٝني بٗسف نبط ْعاّ زقٝل ٚقسّز إلزَاز املػطّسني َٔ
املؤغّػات ايػذٓٚ ١ّٝاإلقالس ١ّٝيف اؿٝا ٠ايعاَّ.١
-

تٛثٝل ايكًّ ١بني اإلزاض ٠ايػذٓٚ ١ّٝاملؤغّػ ١ايكها ١ّٝ٥مبا ميهٍٔ َٔ َطادعٚ ١تػ١ّٜٛ

بعض اإلؾهاالت اـاقّ ١ببعض املػادني.
 - 4مسكص االستفاظ ببادة
 .12أزّٚ ٣ؾس اهل ١٦ٝظٜاض ٠إىل َطنع االستؿاظ بباد ١ايصٜ ٟأ ٟٚاملٛقٛؾني عً ٢شَّ١
ايكها ٤ايتابعني ملعتُسّٜات ايٛال ٖٛٚ ١ٜأٜها َطنع عبٛض ٜػتكبٌ احملتؿغ بِٗ ايص ٜٔمتّ
ايكبض عً ِٗٝقكس تٛد ِٗٗٝيًُشانِ شات االختكام.
ٚتػٓ ٢يٛؾس اهل ١٦ٝاإلطالع عً ٢ايػذالت اـاق ١باحملتؿغ بِٗ ٚنٝؿ ١ٝتس ٜٔٚتٛاضٜذ
بساْٗٚ ١ٜا ١ٜاالستؿاظ ٚايٛقٛف عً ٢ططٜك ١إعالّ ش ٟٚاملٛقٛؾني َٚس ٣اغتؿاض ٠احملتؿغ
بِٗ س ٍٛضغبتِٗ يف عطنِٗ عً ٢ايؿشل ايطيب ٚتأَني ممتًهاتِٗ ايؿدك.١ٝ
 -5الطذن املدني بقفصة
 .13عً ٢إثط ايعٜاض ٠اييت قاّ بٗا ضٝ٥ؼ اهلٚ ١٦ٝايٛؾس املطاؾل ي٘ إىل ٖص ٙاملؤغّػ١
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ايػذٓ ١ّٝمتّ ضؾع االقرتاسات ٚاملالسعات ايتاي:١ٝ
 َكا ١َٚظاٖط ٠ايعَِٛزِ بإقطاض بطاَر تهٚ ٜٔٛتأٖ ٌٝيؿا٥س ٠املػادني غُّٝا ٚإّٔ أغًبَِٗٔ أقشاب َػت ٣ٛايتعً ِٝاألغاغ 606( ٞغذني َٓكطع عٔ ايتعً ِٝاالبتسا ٞ٥أٚ
ايجاْ َٔ ٟٛمجًٚ )781 ١غّٔ أغًبِٗ أقٌّ َٔ  39غٓ.)781 َٔ 571( ١
 تٛثٝل قً ١ايػذٔ باملكاحل االدتُاعٚ ١ٝايّٓػٝر اؾُعّٝات ٞمبا ميهٍٔ َٔ ؾضّبعض اإلؾهاالت اـاقّ ١باملػادني أثٓا ٤إقاَتِٗ ٚعٓس تػطوِٗ.
 ايتٓػٝل بني إزاض ٠ايػذٔ ٚاملؤغّػ ١ايكها ١ّٝ٥يتػ ١ّٜٛبعض اؿاالت اـكٛق.١ّٝ تهجٝـ ظٜاضات قان ٞتٓؿٝص ايعكٛبات ملتابع ١اؿاالت املعٓ ١ّٝبكالسّٝات٘. ايّٓعط يف اؽاش ايتّسابري ايهؿ ١ًٝبتكًٝل َسّ ٠اإلٜكاف ٚتػطٜع ْػل ايبتّ يف ايكهاٜاملا يف شيو َٔ ؾٛا٥س عسّ ٠خاقَّٗٓ ١ا ايتدؿٝـ َٔ االنتعاظ.
 ايػع َٔ ،ٞقبٌ اؾٗات املعٓ ،١ّٝإىل ٚنع خطٍ ١يإلعالّ ٚايتشػٝؼ ٚايٛقا ١ٜملكا١َٚايعٛاٖط ٚايػًٛنّٝات ايباضظٚ ٠املػتكطب ١يٓػب عاي َٔ ١ّٝاملٛاطٓني املكُٝني باملؤغّػات
ايػذٓٚ ١ّٝاإلقالسٚ ١ّٝاالغتٓاض ٠بسضاغات غٛغٛٝيٛدَ ١ّٝتدكّك ١بٗسف تععٜع اؾاْب
ايٛقا ٞ٥يًػٝاغ ١اؾعا ١ّٝ٥يف بالزْا.

خامطا :األنػطة الدوليّة واإلقلينية للويئة
 .14ؾاضنت اهل ١٦ٝخالٍ غٓ 2008 ١يف عسز َٔ االدتُاعات ٚاملًتكٝات ايسٚي١ٝ
ٚاإلقًْ ١ُٝٝصنط َٓٗا:
 االدتُاع األ ٍّٚجملُٛعيت ايعٌُ اـاقّ ١بـ "اؿلّ يف ايٛق ٍٛإىل املعًَٛات" "ٚسكٛماإلْػإ ٚاإلضٖاب" احملسثتني يف إطاض َٓتس ٣اؿٛاض ايعطب ٞاألٚضٚب ٞنُٔ ؾبه١
املؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝؿكٛم اإلْػإ (ايكاٖط 15 –13 ٠داْؿ.)2008 ٞ
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 ايًكا ٤ايسّٚض ٟايطابع يًُؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝايعطب ١ّٝؿكٛم اإلْػإ ايصْ ٟعٍُت٘ ايًذٓ١ايٛطٓ ١ّٝاالغتؿاض ١ّٜيرتقٚ ١ٝمحا ١ٜسكٛم اإلْػإ باؾعا٥ط (اؾعا٥طَ 20 –18اضؽ
.)2008
 االدتُاع ايػٓ ٟٛايعؿط ٜٔيًذٓ ١ايتٓػٝل ايسٚي ١ّٝيًُؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝؿكٛماإلْػإ( .دٝٓٝـ  18–14أؾط:)2008 ٌٜ
 ايًٍكا ٤ايعطب ٞاألٚضٚب ٞيًُؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝؿكٛم اإلْػإ( .ايطباط َ 8 - 6اٟ.)2008
-

املؤمتط ايسٚي ٞايتاغع عؿط ٚايسٚض ٠ايٛاسسٚ ٠ايعؿط ٕٚيًذٓ ١ايتٓػٝل ايسٚي١ّٝ

يًُؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝؿكٛم اإلْػإْ( .ريٚب ،ٞنٝٓٝا  26 - 19أنتٛبط .)2008
 َؤمتط اإلضٖاب ٚسكٛم اإلْػإ( .عُّإ  29 - 27أنتٛبط .)2008َ -ؤمتط سكٛم اإلْػإ( .ايسّٚس ،١قطط  15 - 14زٜػُرب .)2008
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الباب الجاني  :احلقوق الطياضيّة واملدنيّة
أوّال  :احل ّق يف مساقبة دضتوزيّة القوانني
 .15تابعت اهل ١٦ٝايعًٝا أعُاٍ اجملًؼ ايسغتٛض َٔ ٟخالٍ قٝاَ٘ مبٗاَّ٘ املتعًٍك ١بايّٓعط
يف َؿاضٜع ايكٛاْني اييت عطنٗا عً ٘ٝضٝ٥ؼ اؾُٗٛض َٔ ١ّٜسٝح َسَ ٣طابكتٗا يًسغتٛض
أَ ٚالَ٤تٗا ي٘.
ٚغذًّت اهل ١٦ٝتهطٜؼ اجملًؼ ايسغتٛض ٟمجً َٔ ١ايكٚ ِٝاملبازئ شات ايعالق ١باؿكٛم
ٚاؿطّٜات بايطّدٛع إىل أسهاّ ايسغتٛض ٚتٛط٦ت٘ٚ ،قس غاِٖ تعً ٌٝاآلضا ٤يف َعٜس إبطاظ
ٖص ٙاؿكٛم ٚاؿطّٜات ٚايك ِٝاملهطّغ ،١خاقّ ١بعس إٔ أقبح ٖصا ايتعً ٌٝال ٜؿٌُ
ايٓكٛم اييت تجري إؾهاالت زغتٛض ١ّٜؾشػب ،بٌ ٚنصيو َا تتهُّٓ٘ َٔ أسهاّ
تتال ّ٤أ ٚتتطابل َع قٛاعس قطو ١يف ايسغتٛض أَ ٚبازئ َػتُسّ ،َ٘ٓ ٠إش نجريا َا
ٜتٛيٍ ٢اجملًؼ بٝإ أٚد٘ املطابكٚ ١املالَ ١َ٤ع ايسغتٛض َ ٖٛٚا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜػاعس
اؾٗات املهًٍؿ ١بإعساز ايّٓكٛم ايتؿطٜع ١ّٝعً ٢اغتػالٍ املطدع ١ّٝاييت تهّْٛت يف
فاٍ ايطقاب ١ايسغتٛض.١ّٜ
ٚقس أتٝح يًُذًؼ َٔ خالٍ ايٓكٛم اييت عطنت عً ٘ٝخالٍ غٓ ،2008 ١تأنٝس
عسٜس املبازئ اييت تتٓعٍّ يف فاٍ سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ،١ّٝنُٔ آضا ٘٥اييت
أقبشت تٓؿط بايطا٥س ايطمس ٞيًذُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝضؾك ١ايكٛاْني ايكازضَ ٖٛٚ ،٠ا
ٜؿهٌٍ يف س ّس شات٘ إثطا ٤يًٓلّ َٔ ايٓاس ١ٝايسغتٛض.١ّٜ
ٚعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ،ؾؿ ٞضأ ٜ٘غكٛم َؿطٚع ايكاْ ٕٛاملتعًٍل بإقساض فًٍ ١ايػالَ١
ٚايٛقا َٔ ١ٜأخطاض اؿطٜل ٚاالْؿذاض ٚايؿعع بايبٓاٜات  ،أثط ٣اجملًؼ األسهاّ
ايسغتٛض ١ّٜاملتعًٍك ١عطَ ١املػهٔ ٚأنٍس ايهُاْات املػتٛدب ١عٓس ايكٝاّ بعٜاضات
املطاقب.١
13
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ٚالسعت اهل ١٦ٝإٔ اجملًؼ أنس يف ْؿؼ ايطأ ٟنطٚض ٠تٛخّ ٞايسقٍ ١يف نبط اؾطاِ٥
ٚايعكٛبات املػتُسّ َٔ ٠قاعس ٠ؾطع ١ّٝاؾطاٚ ِ٥ايعكٛبات املكطّض ٠بايؿكٌ َٔ 13
ايسغتٛض.
ٚ .16غكٛم َؿطٚع ايكاْ ٕٛاملتعًٍل باألّ ايػذ ١ٓٝاؿاٌَ ٚاملطنع( ١ايطا٥س ايطمسٞ
يًذُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝعسز  64بتاضٜذ  8أٚت  )2008تططّم اجملًؼ إىل َبسأ املعاًَ١
اإلْػاْ ١ّٝيهٌّ ؾطز ؾكس سطّٜت٘ ٚاسرتاّ نطاَتَ٘ ،هطّغا بصيو َهُ ٕٛايؿكط ٠ايجاْ١ٝ
َٔ ايؿكٌ  َٔ 13ايسغتٛض .نُا تهُّٔ ٖصا ايطأ ٟتأنٝسا ملا أقطّ ٙايؿكٌ َٔ 5
ايسغتٛض َٔ إّٔ اؾُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝتعٌُ َٔ أدٌ نطاَ ١اإلْػإ ٚتُٓ ١ٝؾدكّٝت٘
ؾهال عٔ تططّق٘ إىل األٖساف املعًٓ ١بتٛط ١٦ايسغتٛض ٚاملتعًٍكَٗٓ ١ا بطعا ١ٜاألغط.٠
 .17نُا أبطظ اجملًؼ يف ايطأ ٟايص ٟأقسض ٙسَ ٍٛؿطٚع ايكاْ ٕٛاملتعًٍل بتٓكٝح ٚإمتاّ
بعض أسهاّ فًٍ ١اؿكٛم ايع( ١ّٝٓٝايطا٥س ايطمس ٞيًذُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝعسز  91بتاضٜذ
ْٛ 11ؾُرب  )2008أسس األبعاز اييت تٓط ٟٛعًٗٝا َبازئ زٚي ١ايكاْٚ ٕٛب ّٔٝبعض
املكتهٝات اييت ٜؿًُٗا اؿلّ يف ايتكانٚ ٞشيو بتٛؾري مجٝع ايهُاْات اإلدطا١ّٝ٥
ألقشاب اؿكٛم يف نٌّ َطاسٌ ايٓعاع.
 .18إّٕ األَجً ١اييت متّ غطزٖا دا٤ت عً ٢غب ٌٝايصنط شيو إّٔ اجملًؼ نطّؽ خالٍ
غٓ 2008 ١عسٜس املبازئ األخط ٣اغتٓازا إىل ايسغتٛض نتشذري اإلٜكاف ايتعػّؿٞ
املػتُسّ َٔ فٌُ أسهاّ ايؿكط ٠األٚىل َٔ ايؿكٌ ٚ 12املػاٚا ٠أَاّ ايكاْٚ ٕٛاإلْكاف
يف أزا ٤ايهطا٥ب ٚايتهايٝـ ايعاَّ ١نُا نطّؽ اجملًؼ يف آضا ٘٥ق ِٝايتهأَ ٚايتآظض
بني األؾطاز ٚايؿ٦ات ٚاألدٝاٍ ٚاييت تعٌُ ايسٚيٚ ١اجملتُع عً ٢تطغٝدٗا َجًُا تكته٘ٝ
ايؿكط ٠ايجايج َٔ ١ايؿكٌ  َٔ 5ايسغتٛض.
ٚ .19غذًت اهل ١٦ٝايعًٝا عطض غٝاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜعً ٢اجملًؼ ٖص ٙايػٓ ١أضبع١
اغتؿاضات س ٍٛايطبٝع ١ايكاْ ١ّْٝٛيبعض ايٓكٛم ايػاض ١ٜقكس ايتكطٜح بكبػتٗا
ايتؿطٜع ١ّٝأ ٚايرتتٝبٚ ،١ّٝقس أقبح اجملًؼ ٜؤغّؼ ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ملطدع ١ّٝيف ٖصا اجملاٍ.
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 .27نُا تابعت اهل ١٦ٝايكطاض ايص ٟأقسض ٙاجملًؼ ايسغتٛض ٟيف ْتا٥ر االْتدابات املتعًٍك١
بايتذسٜس ايٓكؿ ٞألعها ٤فًؼ املػتؿاض ٜٔبٛقؿ٘ قانٝا اْتدابٝا.

ثانيا  :احلقّ يف خدمات إدازيّة زغيدة ونصيوة
 .21تؿــٝس اهل٦ٝــ ١ايعًٝــا مبكــازق ١تــْٛؼ عًــ ٢اتؿاقٝــ ١ا ألَــِ املتّشــس ٠ملهاؾشــ ١ايؿػــاز
مبٛدــب ايكــاْ ٕٛعــسز  16يػــٓ 2008 ١املــؤضّر يف  25ؾٝؿــط 2778 ٟايــيت ته ـُّٓت ع ـسّ٠
أسهاّ هلا عالق ١بهبط اؾٓاٜـات ٚاؾـٓح ٚايعكٛبـات املٓطبكـ ١عًٗٝـا ٚبـاإلدطا٤ات أَـاّ
كتًـ أقٓاف احملانِٚ ،بايتـسابري ايٛقاّٝ٥ـٚ ١ايتذـطٚ ِٜإْؿـاش ايكـاْٚ ٕٛايتعـا ٕٚايـسٚيٞ
ٚاغرتزاز املٛدٛزات ٚتبازٍ املعًَٛات ٚآيّٝات ايتٓؿٝص ٚاهلازؾ ١مجٝعٗـا إىل تـطٜٚر ٚتـسعِٝ
ايتسابري ايطّاَ ١ٝإىل َٓع َٚهاؾش ١ايؿػاز بكٛض ٠أنؿأ ٚألع ٚتععٜـع ايٓعاٖـٚ ١املػـا٤ي١
ٚاإلزاض ٠ايػً ١ُٝيًؿؤ ٕٚايعُٚ ١َّٝٛاملُتًهات ايعُ.١َّٝٛ
ٚتٓسضز املٛاؾك ١عًٖ ٢ص ٙاالتؿاق ١ٝاييت اعتُستٗا اؾُع ١ّٝايعاَّ ١ملٓعٍُـ ١األَـِ املتّشـس ٠يف
 31أنتــٛبط ٚ 2003املٛقٍعــَ ١ــٔ قبــٌ اؾُٗٛضّٜــ ١ايتْٛػ ـ ١ّٝيف َ 30ــاضؽ  2004يف إطــاض
َهاؾش ١ايؿػاز َٚا ٜططس٘ َٔ َؿانٌ ٚكاطط عً ٢اغتكطاض اجملتُعات ٚأَٓٗا ،مما
ٜكـ ـّٛض َؤغّػـــات ايسميكطاطٝـــٚ ١قُٗٝـــا ٚايكـــ ِٝاألخالقّٝـــٚ ١ايعسايـــٜٚ ،١عـ ـطّض ايتُّٓٝـــ١
املػــتساَٚ ١غــٝاز ٠ايكــاْ ٕٛيًدطــط خاقّــٚ ١إٔ ايؿػــاز ٚغــا٥ط أؾــهاٍ اؾطميــٚ ١خاقّــ١
اؾطمي ١املٓعٍُٚ ١اؾطمي ١االقتكاز ١ٜمبا ؾٗٝا غػٌ األَٛاٍ مل ٜعس ؾأْا قًٝـا بـٌ ٖـٛ
ظاٖط ٠عرب ٚطٓ ١ٝمتؼّ نٌ اجملتُعات ٚاالقتكازات ٜٚػتسع ٞتهاتـ اؾٗـٛز باعتبـاض
إٔ َٓع ايؿػاز ٚايكهـا ٤عًٝـ٘ ٖـَ ٛػـؤٚي ١ّٝتكـع عًـ ٢مجٝـع ايـسٚ ،ٍٚأْـ٘ هـب عًٗٝـا إٔ
تتعاَ ٕٚعا بسعِ َٚؿاضن ١أؾطاز ٚمجاعات خاضز ْطام ايكطاع ايعاّ ،ناجملتُع األًٖٞ
ٚاملٓعٍُات غري اؿهَٓٚ ١َٝٛعٍُات اجملتُع احملً ،ٞإشا نإ ُٜـطاز ؾٗٛزٖـا إٔ تهـٕٛ
ؾعاي.١
ٚ .22يف فاٍ اإلقالح اإلزاض ٟتػذٌ اهل ١٦ٝخالٍ غٓ 2008 ١مجً َٔ ١اإلقالسات
اإلزاض ١ٜاهلازؾ ١إيـَ ٢عٜـس االضتكا ٤باـسَات مبا ٜػاِٖ يف َعٜس ؼػني عالقتٗا
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باملٛاطٔ َٚعٜس تكطٜب اـسَٚ َ٘ٓ ١تكسميٗا بأنجط غطعٚ ١ؾؿاؾَ ٖٛٚ ١ٝا ٜععّظ ضٚابط
ايجك ١بُٗٓٝا.
ٚتٓسضز ٖص ٙاإلقالسات يف إطاض ايػع ٞاملتٛاقٌ إىل دعٌ اإلزاض ٠يف خسَ ١املٛاطٔ َٔ
ْاسٚ ١ٝأزا ٠يًتُْٓ َٔ ١ّٝاس ١ٝأخط ٣ػػُٝا يإلضاز ٠ايػٝاغ ١ٝيف تْٛؼ.
ٚتتُجٌ ٖص ٙاإللاظات خاقّ ١عً ٢املػتٜٛات ايتاي:١ٝ
 .23يف فاٍ ايعالقَ ١ع املٛاطٔ تػذٌّ اهل:١٦ٝ
َٛ اقً ١إسساخ َهاتب يًعالقات َع املٛاطٔ باملؤغّػات ٚاملٓؿآت بايتٓػٝل َع نٌ
ايٛظاضات عٝح ػاٚظ عسزٖا اؾًُ ٞسايّٝا َ 70هتبا.
 تطنٝع قٓازٜل اقرتاسات مبهاتب ايعالقات َع املٛاطٔ يتُهني املٛاطٔ َٔ ايتعبري
عٔ ضأٚ ٜ٘ايتعطف عً ٢ايعطاقٚ ٌٝايكعٛبات اييت تعرتن٘ يف تعاًَ٘ َع اإلزاض.٠
 إسساخ َطنع ْسا ٤يإلضؾاز اإلزاض( ٟزٜػُرب  )2007ميهٔ االتكاٍ ب٘ عرب ضقِ
َٛسس َٚبػط "َ ٖٛٚ "1818ؿتٛح َٔ  ّٜٛاالثٓني إىل  ّٜٛاؾُع َٔ ١ايػاع ١ايجآَ١
قباسا إىل ايػاع ١ايػابعَ ١ػا ّٜٛٚ ٤ايػبت َٔ ايػاع ١ايجآَ ١قباسا إىل ايجاْ ١ّٝبعس
ايعٚاٍ يإلداب ١عً ٢تػاؤالت املٛاطٓني ٚاغتؿػاضاتِٗ ٚهّٓبِٗ عٓا ٤ايتٓكٌٍ ٚاالْتعاض.
ٜٚػاِٖ ٖصا املطنع يف تكطٜب املعً َٔ ١َٛاملٛاطٔ ٚاؿك ٍٛبكسض اإلَهإ عً ٢إداب١
ؾٛض ١ّٜعً ٢تػاؤالت٘.
 إيعاّ اإلزاض ٠بايطزّ عً ٢طًبات املٛاطٓني طبكا ألسهاّ األَط عسز  982يػٓ1993 ١
املؤضّر يف َ 3ا 1993 ٟاملتعًٍل بهبط اإلطاض ايعاّ يًعالق ١بني اإلزاضٚ ٠املتعاًَني َعٗا
نُا متّ تٓكٝش٘ يف َٓاغبتني يف َ 21ا 11ٚ 2007 ٟؾٝؿط 2008 ٟيف اػا:ٙ
 تكًٝل آداٍ ايطز عً ٢طًبات املٛاطٓني َٔ  4أؾٗط إىل ؾٗط.ٜٔ ٚدٛب تػًٚ ِٝقٌ عٓس إٜساع تكطٜح أًَ ٚـ أَ ٚطًب ٜتعًٍل غسَ ١إزاض ١ّٜيس٣املكاحل ايعُ.١َّٝٛ
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* نبط ساالت املٛاؾك ١ايهُٓ ١ّٝعٓس غهٛت اإلزاضَ ٖٛٚ .٠ا هػِّ بعسا آخط َٔ سكٛم
املٛاطٔ.
* تٓع ِٝيكا٤ات ًَٚتكٝات يف إطاض َعٜس ايعٓا ١ٜباالغتكباٍ ٚاإلضؾاز اإلزاض.ٟ
 يكا ٤يؿا٥س ٠أعٛإ ايؿبابٝو ايعاًَني بإقً ِٝتْٛؼ س" ٍٛاالغتكباٍ ٚاإلضؾاز اإلزاض"ٟ(دٛإ .)2008
 ًَتك ٢س ٍٛايتذطب ١ايربٜطاْ ١ّٝيف فاٍ اإلضؾاز ٚايتٛدٚ ٘ٝاإلْكات إىل املٛاطٓني" ْٛ( " CITIZENS ADVICE BUREAUؾُرب  )2008سهط ٙضؤغاَ ٤هاتب ايعالقات َع
املٛاطٔ مبدتًـ ايٛظاضات ٚبٛالٜات تْٛؼ ايهربٚ ٣املهًٍؿ ٕٛبايعالقَ ١ع املٛاطٔ ببعض
املؤغّػات ٚاملٓؿآت ايعُٚ ١َّٝٛممجً ٕٛعٔ بعض ايبًسٜات.
-

ٚضؾيت عٌُ س ٍٛاالغتكباٍ ٚاإلضؾاز اإلزاض 12ٚ 11 َٜٞٛ( ٟزٜػُرب )2008

اغتٗسؾت أعٛإ ايؿبابٝو ايعاًَني باإلزاضات ايعُ ١َّٝٛباعتباضِٖ أْ ٍّٚكط ١اتكاٍ َع
املٛاطٔ ْٚعطا ملا متجً٘ ٚظٝؿ ١االغتكباٍ َٔ أُٖ ١ّٝيف ؼػني قٛض ٠اإلزاض ٠يس ٣املٛاطٔ
ٚؼكٝل ضناٚ ٙضغِ عالقَ ١ع اإلزاض ٠قٛاَٗا ايؿؿاؾٚ ١ّٝاالسرتاّ املتبازٍ.
َٛ اقً ١تطنٝع ْكاط اإلزاض ٠ايػطٜع ١يتكس ِٜخسَات ايتعطٜـ باإلَهاٚ ٤اإلؾٗاز
مبطابك ١ايٓػذ يألقٌ ٚاغتدطاز َهاَني ايٛالزٚ ٠شيو بكؿَ ١ػرتغًٚ ١أٜاّ ايعطٌ.
ٚقس بًؼ ايعسز اؾًُ ٞهلص ٙايٓكاط  35خالٍ غٓ 2008 ١تؿتػٌ سػب تٛقٝت ايؿها٤ات
املتٛادس ٠بٗا.
َٛ اقً ١ايعٌُ يف بعض املكاحل اإلزاض ١ّٜملس ٠غاعتني إناؾّٝتني خاضز ايتٛقٝت ايعازٟ
ؽل ْ 94كط ١إزاضَ ١ٜطنعٚ ١ّٜدٗٚ ١ّٜٛقً ١ّٝتابع ١يػبع َكاحل إزاض ١ٜشات ايعالق١
املهجؿَ ١ع املٛاطٔ.
 اؿطم عً ٢ايعٌُ مبا دا ٤مبعًك" ١ايتعاّ غسَ ١املٛاطٔ" اييت ؼت ٟٛعً ٢مجًَٔ ١
االيتعاَات احملُٛي ١عً ٢اإلزاض ٠تسع ٛأغاغا إىل تٛؾري ايكب ٍٛاؿػٔ ٚغطع ١ايطز عً٢
ايربٜس املٛد٘ يإلزاضٚ ٠عً ٢املهاملات اهلاتؿ ١ّٝايٛاضز ٠عًٗٝا عًُا أّْ٘ متّ تٛظٜعٗا عً ٢مجٝع
ؾها٤ات االغتكباٍ باإلزاضات ٚاملطاؾل ايعُ.١َّٝٛ
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 .24يف فاٍ ايرتاخٝل اإلزاض ١ّٜغذًت اهل:١٦ٝ
َٛ اقً ١ايعٌُ عً ٢إلاظ بطْاَر سصف ايرتاخٝل اإلزاض ١ّٜأ ٚتعٜٛهٗا بهطاغات
ايؿطٚط عٝح بًػت ْػب ١اإللاظ  %84خالٍ غٓ.2008 ١
 تؿطٜو املٛاطٔ بإبسا ٤ضأ ٜ٘سٖ ٍٛصا اإلدطا ٤بٛنع اغتؿاض ٠س ٍٛنطاغات ايؿطٚط
نُٔ َٛقع اإلضؾاز ٚاالتكاٍ اإلزاض" ٟغٝهاز" عً ٢ايعٓٛإ ايتاي:ٞ

www.sicad.gov.tn

(ؾٝؿط.)2008 ٟ
 تؿطٜو أٌٖ املٗٓ ١يف َطادع ١قت ٣ٛنطاغات ايؿطٚط.
 .25يف فاٍ دٛز ٠اـسَات باملكاحل اإلزاض ١ّٜغذًت اهل: ١٦ٝ
َٛ اقً ١عًُ ١ّٝتكًٝل آداٍ إغسا ٤اـسَات ايعُٚ ١َّٝٛاؿسّ َٔ ايٛثا٥ل َع اهلٝانٌ
املعٓ.١ّٝ
 إعساز إطاض َطدع ٞيًذٛز ٠باإلزاض ٠ايتْٛػ ١ّٝاغتٓ٦اغا باملطدع ١ّٝاألٚضٚب)CAF( ١ّٝ
باالعتُاز عً ٢متؿ ٞتسضهٜ ٞتهُّٔ ثالثَ ١ػتٜٛات ناآلت:ٞ
 َػت ٣ٛأ ٍّٚيًذٛزَ ٖٛٚ :٠ػت ٣ٛأّٚيٜٚ ٞتُجٌ أغاغا يف ؼػني ايعالق ١املباؾط ٠بنياإلزاضٚ ٠املتعاًَني َعٗا َٔ خالٍ:
 ؼػني االغتكباٍ.
 تطٜٛط اإلضؾاز.
 تكًٝل َسّ ٠االْتعاض.
 اختكاض آداٍ ايطزّ ٚايتكّٝس بٗا.
 اؿسّ َٔ عسز ايٛثا٥ل اإلزاض.١ّٜ
 َػت ٣ٛثإَ ٖٛٚ :ػتٚ ٣ٛغٝط يبًٛؽ اؾٛز ٠ايؿاًَٜ ١طتهع عً ٢تكَ ِٝٝس ٣لاع١املػايو ايساخًٜٛٚ ،١ّٝؾٍط إدطا٤ات املػاْسٚ ٠ايتػٝري يف فاٍ إغسا ٤اـسَ.١
 َػت ٣ٛثايحَ ٖٛٚ :ػت ٣ٛبًٛؽ اؾٛز ٠ايؿاًَ َٔ ١خالٍ تؿطٜو مجٝع األططافايؿاعً ١يف اجملتُع.
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ٚ تػذٌ اهل ١٦ٝإٔ تْٛؼ متهٍٓت َٔ ؼػني تطتٝبٗا يف َؤؾّط دٛز ٠اإلزاض ٠ايعُ١َّٝٛ
يف تكٓٝـ ايبٓو ايعاملٚ ٞشيو بـ ْ 10كــاط غٓــَ 2008 ١كاضْ ١بػٓ. 2007 ١
 . 26غكٛم املٛاطٔ ايطقٝب :
تابعت اهل ١٦ٝأعُاٍ ؾطٜل املٛاطٔ ايطقٝب خالٍ غٓ 2008 ١ايص ٟقاّ بـ  32218ظٜاض ٠إىل
كتًـ املكاحل ايعُٚ )6204( ١َّٝٛعا ٜٔعسٜس اإلهابّٝات ٚايػًبّٝات ٚقس متّ إضغاٍ
تكاضٜط يف ؾأْٗا إىل ايٛظاضات املعٓ ١ّٝالؽاش اإلدطا٤ات ايالظَ ١يف ؾأْٗا.
نُا متّ ايكٝاّ بايعسٜس َٔ اؿُالت املٛدّٗ ١ملطاقب ١املكاحل ايتاي:١ٝ
 خسَات ايكٓسٚم ايٛطين يًتأَني عً ٢املطض. االغتكباٍ باملؤغّػات االغتؿؿا.١ّٝ٥ خسَات ْكاط اإلزاض ٠ايػطٜع.١ لاع ١آيّٝات َطاقب ١اإلضغايّٝات ايربٜس.١ّٜٚغاعست ٖص ٙاـطٍ ١عً ٢ضؾع دٛز ٠أزا ٤بعض املكاحل ايعُٚ ١َّٝٛخًل تكايٝس دسٜس٠
باإلزاض ٠ايعُٚ ١َّٝٛإضغا ٤عالق ١دسٜس ٠بني اإلزاضٚ ٠املٛاطٔ أغاغٗا ايؿؿاؾٚ ١ّٝاملٛاطٓ١
نُا غاُٖت يف تسع ِٝسكٛم اإلْػإ يف تْٛؼ يف فاي ٞاـسَات ايعُٚ.١َّٝٛتؤنس
اهل ١٦ٝعً ٢نطٚضَ ٠عٜس تٓع ِٝبعض اإلزاضات ملكاؿٗا ٚؼػني االغتكباٍ ٚايعٓا١ٜ
بايكٝاْ.١
 .27ؾُٝا ٜتعًل باإلزاض ٠اإليهرت.١ّْٝٚ
غذًت اهلَ ١٦ٝعٜس اغتؿاز ٠اإلزاض َٔ ٠تهٓٛيٛدّٝات املعًَٛات ٚاالتكاٍ ٚتطٜٛط اإلزاض٠
االيهرت َٔ ١ْٝٚأدٌ َعٜس تبػٝط ايعٌُ اإلزاضٚ ٟتععٜع ايؿؿاؾٚ ١ّٝتػطٜع ْػل إغسا٤
مت تػذ ٌٝباـكٛم:
اـسَات اإلزاضٚ ١ّٜتكطٜبٗا َٔ املٛاطٔ عٝح ّ
 ايؿّطٚع يف تطنٝع ؾبه ١إزاضَٓ ١ّٜسف ١تطبط بني ٚ 11ظاض ٠قكس متطٜط املعطٝات
بني َٛظؿ ٞايٛظاضات ايُٓٛشدٚ ١ّٝمتهٍٔ باـكٛم َٔ ايتبازٍ اإليهرت ْٞٚيًٛثا٥ل
َٚعاؾ ١عطا٥ض املٛاطٓني...
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َٛ اقً ١تعُ ِٝايتطبٝكات املؿرتن ١عً ٢ايكعٝس ٜٔاملطنعٚ ٟاؾٗٚ ٟٛتأًٖٗٝا
يتأَني تبازٍ ايبٝاْات ايهرتْٝٚا مبا ٜػِٗ يف تطٜٛط أزا ٤املطؾل ايعُٜٚ َٞٛهؿَ ٞعٜسا
َٔ املط ١ْٚعً ٢عٌُ اؾٗاظ اإلزاض.ٟ
 ايعٌُ عً ٢تٛؾري عٓٛإ إيهرت ْٞٚيهٌ إطاض باإلزاض ٠بػ ١ٝتطٜٛط ايرتاغٌ ٚايتبازٍ
اإليهرت ْٞٚيًٛثا٥ل.
 ايؿطٚع يف إلاظ َؿطٚع "َسْ "2 ١ٝبتُهني ايكٓازٜل االدتُاع َٔ ١ٝاغتعُاٍ
َعطٝات اؿاي ١املسْ ١ٝز ٕٚاؿاد ١إىل طًبٗا َٔ املٛاطٔ ٚشيو بايٓػب ١يًُتكاعس.ٜٔ
 تهجٝـ ايتهٚ ٜٔٛايطغًه ١يف فاٍ تهٓٛيٛدٝات املعًَٛات ٚاالتكاٍ.
 تطٜٛط بّٛاب ١اإلزاض ٠ايتْٛػ ١ّٝيتٛؾري ْكطْ ١ؿاش َٛسس ٠يًُٛاطٓني بتْٛؼ أ ٚخاضدٗا
ٚألقشاب املؤغّػات عً ٢اـسَات اييت تػسٜٗا اإلزاض ٠مبدتًـ أْٛاعٗا (إضؾاز
ٚتٛد ،٘ٝؼَُ ٌٝطبٛعات ،خسَات تؿاعً)...،١ّٝ
 ايعٌُ عً ٢تطٜٛط اـسَات اإلزاض ١ّٜعٔ بعس بٛنع خسَات دسٜس ٠عً ٢اـط عً٢
غطاض ْعاّ ايؿطا٤ات ايعُ ١َّٝٛايص ٟمتّ تطٜٛط ٙباـكٛم يتُهني املؿرت ٜٔايعَُٝٛني
َٔ ْؿط طًبات عطٚنِٗ عٔ بعس.
 .28غكٛم املٛاضز ايبؿط ١ّٜغذًت اهل:١٦ٝ
 إسساخ َعٗس تُٓ ١ٝقسضات نباض املٛظؿني (اْطًكت ايسٚض ٠األّٚىل يًُعٗس 9 ّٜٛ
ْٛؾُرب ٚ 2007تٛاقًت إىل  19 ّٜٛدٚ 2008 ١ًٜٝٛاْطًكت ايسٚض ٠ايجاْْٛ 14 ّٜٛ ١ٝؾُرب
.)2008
 تععٜع اإلزاض ٠اؾٗٚ ١ّٜٛاحملً ١ّٝبايهؿا٤ات اإلزاض ١ّٜاملٓاغب ١بإقطاض َبسأ ؽكٝل
زؾعات َٔ خطه ٞاملسضغ ١ايٛطٓ ١ّٝيإلزاض ٠يًعٌُ باؾٗات (األَط عسز  3524املؤضّر يف
 19زٜػُرب ٚ )2005تعٝني أ ٍّٚزؾع َٔ ١خطه ٞاملطسً ١ايعًٝا يًُسضغ ١ايٛطٓ ١ّٝيإلزاض٠
يًعٌُ باؾٗات ( 14إطاضا َٔ مجً )36 ١بسا َٔ ١ٜداْؿٚ 2007 ٞزؾع ١ثاْ 12( ١ٝإطاضا)
بسا َٔ ١ٜداْؿ.2008 ٞ
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 تٛؾري ؾطم أنرب يًُطأ ٠يًتٛؾٝل بني اؿٝا ٠األغطٚ ١ّٜاؿٝا ٠املٗٓ ١ّٝبإسساخ ْعاّ
ميهٍٔ األّ َٔ ايعٌُ ْكـ ايٛقت َكابٌ ثًج ٞاألدط.
ٚ نع آيّٝات دسٜس ٠يإلعساز يالْتسابات تهطٜػا ملبسإ تهاؾؤ ايؿطم أَاّ طاييب
ايؿػٌ.
 ايعٌُ بٓعاّ األغ ١ً٦املتعسّز ٠االختٝاضات يف املٓاظطات اـاضد ١ٝيالْتساب َٓٚاظطاتايسخ ٍٛملطاسٌ ايته ٜٔٛاييت تٓعُٗا اإلزاضات ايعُ.١َّٝٛ
 ايرتؾٝع يف ايػٔ ايكك ٣ٛيًُؿاضن ١يف املٓاظطات اـاضدَٚ ١ٝطاسٌ ايتهٜٔٛؿاًَ ٞايؿٗازات ايعًٝا إىل  40غٓ.١

ثالجا  :احلقّ يف إقامة العدل وضنان حماكنة عادلة
 .29غاُٖت اهل ١٦ٝايعًٝا يف اؽاش عسٜس ايتسابري ٚاإلدطا٤ات اهلازؾ ١إىل تععٜع سكٛم
اإلْػإ ٚمحاٜتٗا ،نُا عطؾت آيّٝات محا ١ٜسكٛم اإلْػإ خالٍ ْؿؼ ايػْٓ ١ؿاطا
َهجؿا عً ٢األقعس ٠ايٛطٓٚ ١ّٝايسٚيٚ ١ّٝاإلقً.١ُّٝٝ
 -اؿلّ يف تععٜع سكٛم اإلْػإ ٚمحاٜتٗا

 -Iالتدابري التػسيعيّة :
 .37ؾــٗست غــَٓ 2008 ١كــازق ١تــْٛؼ عًــ ٢ايعسٜــس َــٔ االتؿاقٝــات ايسٚيّٝــٚ ١غــشب
ؼؿٍعــات تتعًــل باتؿاقٝــ ١األَــِ املتّشــس ٠ؿكــٛم ايطؿــٌٚ ،إقــساض ايعسٜــس َــٔ ايٓكــٛم
ايتؿـطٜعٚ ١ّٝايرتتٝبّٝـ ١املعـعّظ ٠ؿكــٛم اإلْػـإ ػـسْٗٚا َبٛبــ ١سػـب ايكطاعـات ٚفــاالت
االٖتُاّ قًب ايتكطٜط.
 ايٓكٛم ايتؿطٜع : ١ّٝقسضت خالٍ غٓ 2008 ١ايعسٜس َٔ ايٓكـٛم ايتؿـطٜع ١ّٝايـيتزعُّـــت عًـــ ٢ايتـــٛاي ٞســـل اؿانـــٓ ١يف ايػـــهٔ َـــع قهـــْٗٛاٚ ،ســـل احملـــتؿغ بٗـــِ
ٚاملٛقٛؾني ؼؿٍعٝاٚ ،سلّ األّ ايػذ ١ٓٝاؿاٌَ ٚاملطنعٚ ،١زعـِ نـُاْات املـتِّٗ ٚتطـٜٛط
ٚنع ١ّٝاملٛقٛؾني ٚتٝػري ؾطٚط اإلزَاز.
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 .31يف فاٍ تسع ِٝاؿطّٜات ايؿطز ١ّٜقسض ايكاْ ٕٛعسز  21يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف 4
َاضؽ  2008املتعًل بٛدٛب تعً ٌٝقطاض ايتُسٜس يف االستؿاظ ٚقطاض اإلٜكاف ايتشؿٍع.ٞ
ٚتػذٌ اهل ١٦ٝبهٌ اضتٝاح ايٓكً ١ايٓٛع ١ٝاييت عطؾتٗا َٓع ١َٛايعساي ١اؾعا ١ّٝ٥خالٍ
ايعكس ٜٔايتايٝني يف اػا ٙزعِ سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٚ ١ّٝتأنٝس سطَ ١ايؿطز
ٚتهطٜؼ قط ١ٜٓايرباٚ .٠٤متّ يف ٖصا اإلطاض َعٜس تٓعٚ ِٝإسهاّ االستؿاظ ٚاإلٜكاف
ايتشؿٍعٚ .ٞناْت سسزت َس ٠االستؿاظ مبٛدب ايكاْ ٕٛعسز  70املؤضّر يف ْٛ 26ؾُرب
 1987بأضبع ١أٜاّ يف اؿاالت اييت تكتهٗٝا ظطٚف ايبشح ٚإعالّ ٚن ٌٝاؾُٗٛض١ّٜ
بصيو َع إَهاْ ١ّٝايتُسٜس نتابٝا يٓؿؼ املسٚ ٠عٓس ايهطٚض ٠ايكك ٣ٛايتُسٜس َط ٠ثاْ١ٝ
ملسَٜٛ ٠ني اثٓني.
ثِ دا ٤ايكاْ ٕٛعـسز  90املؤضّر يف  2أٚت  1999بايتكًٝل َٔ َسّ ٠االستؿاظ َٔ أضبع١
أٜاّ إىل ثالث ١أٜاّ ٚاالقتكاض عً ٢ايتُسٜس ؾَ ٘ٝطٚ ٠اسس بٓؿؼ املسّ.٠
نُا إٔ ايكاْ ٕٛعسز  70املؤضّر يف ْٛ 26ؾُرب  1987أقط ؼسٜس َس ٠إٜكاف املعٓ ٕٛؾ٘ٝ
ؼؿعٝا َٔ قبٌ قان ٞايتشكٝل بػت ١أؾٗط َع إَهاْ ١ّٝايتُسٜس يف ٖص ٙاملسَ ٠طٚ ٠اسس٠
بايٓػب ١يًذٓشَٚ ١طتني بايٓػب ١يًذٓا ١ٜعً ٢إٔ ال تتذاٚظ املس ٠اؾًُ ١ٝمتسٜس غت ١أؾٗط.
ثِّ ٚمبكته ٢ايكاْ ٕٛعسز  114املؤضّر يف ْٛ 22ؾُرب  1993مت ايتدؿٝض يف َس ٠اإلٜكاف
ايتشؿٍع ٞعٓس ايتُسٜس ؾٚ ٘ٝشيو ظعٌ متسٜس ؾرت ٠اإلٜكاف بايٓػب ١يًذٓشَ ١طٚ ٠اسس٠
بجالث ١أؾٗط ٚظعٌ ايتُسٜس يف ؾرت ٠اإلٜكاف بايٓػب ١يًذٓاَ ١ٜطتني ال تعٜس نٌ ٚاسس٠
عٔ أضبع ١أؾٗط.
ٚتجبٝتا يًتٛدّ٘ اؿُا ٞ٥ؿطٜات األؾطاز ٚق ٕٛسطَتِٗ ،مت االضتكا ٤مبػا ٌ٥االستؿاظ
ٚاإلٜكاف ايتشؿٍعٚ ٞقط ١ٜٓايرباٚ ٠٤سل ايسؾاع ٚاحملانُ ١ايعازي ١إىل املػت ٣ٛايسغتٛضٟ
مبٛدب إقالح ايسغتٛض املكازم عً ٘ٝباغتؿتاٚ ٤ايكازض مبكته ٢ايكاْ ٕٛايسغتٛضٟ
املؤضّر يف  1دٛإ .2002
ٚتػذٌ اهل ١٦ٝإٔ قاَْ 4 ٕٛاضؽ  2008تهُّٔ تٓكٝح ايؿكَ 13 ٍٛهطض َٔ 85ٚ 57ٚ
فًٍ ١اإلدطا٤ات اؾعاٚ ١ّٝ٥شيو بايتٓكٝل قطاس ١نُٔ َكتهٝاتٗا عً ٢نطٚض ٠ايتعًٌٝ
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ايهتاب ٞيألغاْٝس ايٛاقعٚ ١ّٝايكاْ ١ّْٝٛاييت أْبٓ ٢عًٗٝا قطاض ايتُسٜس بايٓػب ١يالستؿاظ
ٚنصيو يكطاض اإلٜكاف ايتشؿٍع ٖٛٚ ٞاألَط ايص َٔ ٟؾأْ٘ إٔ ٜطٛض املٓع ١َٛاؾعا ١ٝ٥يف
غبَ ٌٝعٜس تٛؾري ايهُاْات يهٌ ؾدل ؾكس سطٜت٘ بٛنع نٛابط قاْ ١ْٝٛتهُٔ عسّ
ايَٓٗٓ ٌٝا ٜٚسعِ ايطقاب ١ايكها ١ٝ٥يالستؿاظ ٜٚؤنس ايطابع االغتجٓا ٞ٥يإلٜكاف
ايتشؿع ٞايًص ٜٔأقطُٖا ايسغتٛض.
ٚ .32يف فاٍ زعِ نُاْات املتِٗ ٚتطٜٛط ٚنع ١ّٝاملٛقٛؾني ٚتٝػري ؾطٚط اإلزَاز
قسض ايكاْ ٕٛعسز  75يػَٓ 2778 ١ؤضّر يف  11زٜػُرب  2778املتعًل بتسع ِٝنُاْات
املتِٗ ٚتطٜٛط ٚنع ١ّٝاملٛقٛؾني ٚتٝػري ؾطٚط اإلزَازٚ .تػذٌ اهل ١٦ٝتطٛض املٓع١َٛ
اؾعا ١ّٝ٥يف اػاَ ٙعٜس تٛؾري ايهُاْات َع َطاعاَ ٠كتهٝات األَٔ ايعاّ ٚسؿغ سكٛم
املتهطض َٔ ٜٔاؾطميٚ ١تطٜٛط ٚنع ١ّٝاملٛقٛؾني مبا ٜهُٔ عسّ ػاٚظ املس ٠ايكاْ١ّْٝٛ
يإلٜكاف ايتشؿٍعٚ ٞؽ ٌٜٛقان ٞايتشكٝل تؿهٝو ايكهٚ ١ّٝإؾطاز املتُٗني ايص ٜٔتّٗٝأت
قهاٜاِٖ يًؿكٌ ؾٗٝا بكطاض َػتكٌٚ ،زعِ ايهُاْات يًُتِٗ يف املازّ ٠اؾعا ١ّٝ٥يف ايطٛض
ايتعكٝيب بإقطاض ٚدٛب ١ٝإْاب ١احملاَ.ٞ
ٚ .33تػذٌ اهل ١٦ٝتطٜٛط ٚنع ١ّٝاملٛقٛؾني ؼؿعّٝا سٝح أقـطّ ايؿكٌ  َٔ 12ايسغتٛض
قط ١ٜٓايربا ٠٤ؾهٌ َتِّٗ ٜعسّ بط٦ٜا إىل إٔ تجبت إزاْت٘ يف قانُ ١تهؿٌ ي٘ ؾٗٝا مجٝع
ايهُاْات ايهطٚض ١ّٜيًسؾاع عٔ ْؿػ٘.
َٚــٔ أٖــ ِّ اآلثــاض ايكاّْْٝٛــ ١هلــصا املبــسأ محاٜــ ١اؿطّٜــ ١ايصاتّٝــ ١يًُــتِٗ ٚاعتبــاض اإلٜكــاف
ايتشؿٍعٜ ٞهتػ ٞقبػ ١اغـتجٓا ١ّٝ٥تطبٝكـا ألسهـاّ ايؿكـَ 13 ٍٛهـطّض َ 57ٚهـطّض ٚ
 َٔ 84فًٍ ١اإلدطا٤ات اؾعا. ١ّٝ٥
 .34نُا تػذٌّ اهلَ ١٦ٝعٜس تٓع ِٝاإلٜكاف ايتشؿٍع ٞسٝح نإ ايؿكٌ َ 85ـٔ فًٍـ١
اإلدطا٤ات اؾعاّٝ٥ـٜ ١تهـُّٔ إَهاّْٝـ ١إٜكـاف املعٓـ ٕٛؾٝـ٘ ؼؿعٝـا يف اؾٓاٜـات ٚاؾـٓح
املتًــبؼ بٗــا نًُــا ظٗــطت قــطا ٔ٥قٜٛــ ١تػــتًعّ اإلٜكــاف باعتبــاضٚ ٙغــ ١ًٝأَــٔ ٜتالؾــ ٢بٗــا
اقرتاف دطا ِ٥دسٜس ٠أ ٚنُاْا يتٓؿٝص ايعكٛب ١أ ٚططٜك ١تٛؾط غالَ ١غري ايبشح عًـ ٢أال
تتذاٚظ َس ٠اإلٜكاف ايتشؿٍع ٞغت ١أؾٗط َع إَهاْ ١ّٝايتُسٜس ؾٗٝا بكطاض َعًٌ ٚبعس أخـص
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ضأٚ ٟن ٌٝاؾُٗٛضَ ١ّٜطٚ ٠اسس ٠ال تعٜس عٔ ثالث ١أؾـٗط بايٓػـب ١يًذـٓح َٚـطتني ال تعٜـس
نٌ ٚاسس ٠عً ٢أضبع ١أؾٗط بايٓػب ١يًذٓاٜات.
ٚسؿاظا عً ٢سكٛم املتِٗ أقط ايتٓكٝح اؾسٜس قطاس ١أْ٘ ال ٜرتتب عٔ قطاض زا٥ـط ٠االتٗـاّّ
بإسايــ ١املًـــ إىل قانــ ٞايتشكٝــل ملٛاقــً ١بعــض األعُــاٍ ايــيت تكتهــٗٝا تٗ٦ٝــ ١ايكه ـ١ّٝ
يًؿكٌ ػاٚظ املس ٠ايكك ٣ٛيإلٜكـاف ايتشؿٍعـ ٞيًُـتِٗ إش ٜتشـتِ عًـ ٢قانـ ٞايتشكٝـل أٚ
زا٥ط ٠االتٗا ّّ باْكهاٖ ٤ص ٙاملس ٠اإلشٕ باإلؾطاز عٓ٘ َؤقتا.
ٚنُاْا ؿهٛض املتِٗ املؿطز عٓ٘ أَاّ احملهُ ١نًٍُا اقتهت ايهطٚض ٠شيـو ؾكـس مت يف
املكابــٌ ؽٜٛــٌ قانــ ٞايتشكٝــل أ ٚزا٥ــط ٠االتٗــاّ سػــب األســٛاٍ اؽــاش ايتــسابري ايالظَــ١
يهُإ سهٛض ٙمبـا يف شيـو اؽـاش َكـ ّط يـ٘ بـسا٥ط ٠احملهُـٚ ١اإلعـالّ بتٓكالتـ٘ ألَـانٔ
َعٚ ١ٓٝؼذري ايػؿط عً ٘ٝعٓس االقتها ٤إىل غري شيو َٔ ايتسابري املؿابٗ.١
ٚ .35غكٛم تٛغٝع ْعاّ اإلؾطاز بهُإ أ ٚبس ْ٘ٚتالسغ اهل ١٦ٝإٔ ايؿكط ٠األخـريَ ٠ـٔ
ايؿكــٌ َ 85ــٔ فًٍــ ١اإلدــطا٤ات اؾعاّٝ٥ــ ١ناْــت تُشــتِ اإلؾــطاز بهــُإ أ ٚبسْٚــ٘ بعــس
اغــتٓطام املعٓــ ٕٛؾٝــ٘ غُػــ ١أٜــاّ إٕ نــإ يــ٘ َكــط َعــني بــايرتاب ايتْٛػــٚ ٞمل ٜػــبل
اؿهــِ عًٝــ٘ بــأنجط َــٔ ثالثــ ١أؾــٗط غــذٓا إشا نــإ أقكــ ٢ايعكــاب املكــطض قاْْٛــا ال
ٜتذاٚظ ايعاّ غذٓا.
يهٔ تبني إٔ ساالت تطبٝل ٖصا ايؿكٌ قسٚز ٠ألٕ ايؿططني املـصنٛض ٜٔال ٜتـٛؾطإ إال
يف عــسز نــَ ٌٝ٦ــٔ املٛقــٛؾني ،يــصيو ته ـُّٔ ايكــاْ ٕٛاؾسٜــس ،يف إطــاض َعٜــس تطغــٝذ
ايكـــبػ ١االغـــتجٓا ١ٝ٥يإلٜكـــاف ايتشؿٍعـــ ،ٞتٛغـــٝع ْعـــاّ اإلؾـــطاز بهـــُإ أ ٚبسْٚـــ٘ بعـــس
االغتٓطام غُػ ١أٜاّ يؿا٥س ٠املعٓ ٕٛؾ ٘ٝايص ٟي٘ َكط َع ّٔٝبايرتاب ايتْٛػـٚ ٞمل ٜػـبل
اؿهِ عً ٘ٝبأنجط َٔ غت ١أؾٗط غذٓا إشا نإ أقك ٢ايعكاب املكطّض قاْْٛا ال ٜتذاٚظ
عاَني غذٓا .
إال أْـــ٘ مل ٜكـــع تهـــطٜؼ ٖـــص ٙايكاعـــس ٠عًـــ ٢إطالقٗـــا ٚأقـــطت هلـــا بعـــض االغـــتجٓا٤ات
العتباضات تتعًل غطٛض ٠بعض اؾطا ِ٥ملا هلا َٔ َػاؽ باألَٔ ايعاّ.
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 .36تػذٌ اهل ١٦ٝإٔ ٖصا ايكاْ ٕٛخـ ٍّٛيكانـ ٞايتشكٝـل تؿهٝـو املًــ سٝـح إٔ ايكـإْٛ
ايتْٛػــ ٞمل ٜكــط ،خالؾــا يــبعض ايتؿــاضٜع املكاضْــ ،١تكٓٝــ ١تؿهٝــو ايكهــاٜا إال إشا تعًــل
األَط بكهاٜا تؿٌُ أطؿاال إىل داْب َـتُٗني غـري أطؿـاٍٚ .قـس متّ مبكتهـٖ ٢ـصا ايتٓكـٝح
إقطاض ٖص ٙايكاعس ٠نُٔ فًٍ ١اإلدطا٤ات اؾعا ١ّٝ٥يف اؿايتني ايتايٝتني:
أ -ؽ ٌٜٛقان ٞايتشكٝل إظا ٤تٗٝأ ايكهـ ١ّٝيًؿكـٌ بايٓػـب ١يـص ٟايؿـبٗ ١املٓػـٛب ١إيٝـ٘
أؾعـاٍ ٜعتربٖــا ايكـاْ ٕٛكايؿــ ١أ ٚدٓشـ ١تؿهٝـو املًــ ٚإسايتــ٘ عًـٚ ٢نٝــٌ اؾُٗٛضّٜــ١
يتكــس ِٜطًباتــ٘ ايهتابٝــ ١إظا ٙ٤ز ٕٚايتٛقـــ عًــ ٢إْٗــا ٤أعُايــ٘ بايٓػــب ١يػــري ٙممــٔ ٖــٛ
َٓػــٛب ١إيٝــ٘ أؾعــاٍ ٜعتربٖــا ايكــاْ ٕٛدٓاٜــٚ ١اؽــاش َــا ٜــطا ٙبؿــأْ٘ َــٔ قــطاضات تطَــ ٞإىل
ايتدًــ ٞعــٔ ايكه ـ ١ّٝأ ٚسؿــغ ايتُٗــ ١بؿــأْ٘ أ ٚإسايتــ٘ عػــب األســٛاٍ عًــ ٢قهُــ١
ايٓاس ١ٝأ ٚاجملًؼ اؾٓاس.ٞ
ب -ؽ ٌٜٛقان ٞايتشكٝلٚ ،ي ٛيف قٛض ٠تعٗس ٙبأؾعـاٍ ٜعتربٖـا ايكـاْ ٕٛدٓاٜـ ١بايٓػـب١
يهٌ املتُٗني ،تؿهٝو املًـ يػا ١ٜتعذ ٌٝايّٓعط بؿإٔ املٛقٛؾني َـِٓٗ ز ٕٚايتٛقــ عًـ٢
إْٗا ٤أعُاي٘ بايٓػب ١يػريٖـِ العتبـاضات تتعًـل بهـطٚضٜات ايبشـح َـٔ تعـصض اغـتٓطام شٟ
ايؿبٗ ١يتدًؿ٘ عٔ اؿهٛض أ ٚتٛادس ٙعاي ١ؾطاض أ ٚيعسّ اغتهُاٍ إدـطا٤ات تػـً ُ٘ٝأٚ
إلقــابت٘ بعتــ٘ بعــس اضتهــاب اؾطميــٜ ١كتهــ ٞإضدــا ٤تكسميــ٘ يًُشانُــٚ ١غريٖــا َــٔ
ايٛنعّٝات األخط.٣
ٚقس اعتُس ٖصا ايكاْ ٕٛاؾسٜس يف إدطا ٤ايعٌُ بايتؿهٝـو ايتُٝٝـع بـني َؿٗـ َٞٛاضتبـاط
اؾــطاٚ ِ٥تٛاضزٖــا ك ـّٛال يكانــ ٞايتشكٝــل ايًذــ ٤ٛإىل ٖــصا اإلدــطا ٤يف ســاالت اضتبــاط
اؾـــطا ِ٥عًـــَ ٢عٓـــ ٢ايؿكـــٌ َ 130ـــٔ فًٍـــ ١اإلدـــطا٤ات اؾعاّٝ٥ـــ ١ز ٕٚســـاالت ايتـــٛاضز
اؿكٝك ٞيًذطا ِ٥ايـيت ٜهـ ٕٛؾٗٝـا نـ ِّ اإلدـطا٤ات ٚدٛبّٝـا عًـَ ٢عٓـ ٢ايؿكـًني َ 55ـٔ
اجملًٍ ١اؾعاٚ ١ّٝ٥ايؿكط ٠األخري َٔ ٠ايؿكٌ  َٔ 131فًٍ ١اإلدطا٤ات اؾعا.١ّٝ٥
ٚمبذطّز َا ٜكسّّ ٚنٝـٌ اؾُٗٛضّٜـ ١طًباتـ٘ ٜكـسض سـانِ ايتشكٝـل قـطاضا َػـتكال بؿـإٔ
مجٝع املتُٗني املؿطز ٜٔبايتتبع عً ٢إٔ ٜبك ٢تعٗس ٙبايبشح قاُ٥ـا بؿـإٔ بكٝـ ١املـتُّٗني إىل
سني إقساض قطاض َػتكٌ بؿأِْٗ.
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ٚ .37يف فاٍ تٝػري ؾطٚط اإلزَاز اييت خٛهلا ايكاْ ٕٛعسز 75يػٓ :2008 ١تػذٌ
اهلَ ١٦ٝا تبصي٘ ايسٚيٖٝٚ ١انًٗا إىل داْب َهْٛات اجملتُع املسْ َٔ ٞفٗٛزات ٖاَّ١
يتٛؾري ايعطٚف املال ١ُ٥إلعاز ٠إزَاز احمله ّٛعً ِٗٝغري إّٔ َعٜس تؿعٖ ٌٝص ٙاجملٗٛزات
ٜكتهَ ٞطادعَ ١ا هط ٟب٘ ايعٌُ سايّٝا عً ٢املػت ٣ٛايتؿطٜع ٞبايٓػب ١يًؿطٚط
املعتُس ٠الغرتزاز اؿكٛم ٚنصيو ايتٓكٝكات اييت تتهُّٓٗا بطاق ١ايػٛابل عسز 3.
 .38تعترب اهل ١٦ٝاغرتزاز اؿكٛم َٔ أِّٖ املؤغّػات ايكاْ ١ّْٝٛايطّاَ ١ٝإىل إعـاز ٠إزَـاز َـٔ
ظيٍت بِٗ ايكسّ تهطٜػا يًتٛدٗـات اؾسٜـس ٠ايـيت تعتـرب إٔ ايٛظٝؿـ ١األغاغـ ١ّٝيًعكٛبـ ١ال
تكتكط عً ٢ايعدط ٚإمنا تطَ ٞأٜها إىل إقالح احمله ّٛعًٚ ِٗٝتأٖ ًِٗٝمتٗٝسا إلعاز٠
إزَادِٗ يف اجملتُع.
َ َٔٚعاٜا اغرتزاز اؿكٛم ق ٛاؿهـِ ايكانـ ٞباإلزاْـ ١مبـا اؾـتٌُ عًٝـ٘ َـٔ عكٛبـات
أقًٚ ١ٝتهُ ١ًٝٝمبا ٜػُح بعسّ إزضادٗا يف قشٝؿ ١ايػٛابل ايعسي ١ّٝعسز .3
ٜٚــأتٖ ٞــصا ايكــاْ ٕٛيتؿعٝــٌ ٖــص ٙاملؤغّػــَ ١ــٔ خــالٍ تٝػــري غــبٌ إعــاز ٠إزَــاز احملهــّٛ
عً ِٗٝال غُٝا ايؿباب يؿتح آؾام ايتشاقِٗ بػٛم ايؿـػٌ يف أغـطع ٚقـت ممهـٔ ٚبايتـايٞ
زض ٤كــاطط اْــعالقِٗ يف االمــطاف َــٔ دسٜــس بــايتدؿٝض يف اآلدــاٍ املؿــرتط ١الغــرتزاز
اؿكٛم غٛا ٤املُٓٛح َٔ ططف ؾٓـ ١ايعؿـ ٛبٓـا ٤عًـ ٢طًـب َـٔ احملهـ ّٛعًٝـ٘ أ ٚاملدـٍّٛ
بكؿ ١آي ١ّٝعهِ ايكاْ.ٕٛ
 .39ؾؿ ٞفاٍ َطادع ١آداٍ اغـرتزاز اؿكـٛم يـس ٣ؾٓـ ١ايعؿـ ٛتػـذٌ اهل٦ٝـ ١إٔ ايكـإْٛ
اؾاض ٟب٘ ايعٌُ نإ ٜؿرتط يهٜ ٞتػٓ ٢يًُشه ّٛعً ٘ٝتكسَ ِٜطًب إىل ؾٓ ١ايعؿـٛ
 ٞأدــاٍ تــرتاٚح بــني عــاّ ٚثالثــ ١أعــٛاّ سػــبُا إشا نــإ ايعكــاب
الغــرتزاز سكٛقــ٘ َه ـ ّ
احمله ّٛب٘ دٓاسٝا أ ٚدٓاٝ٥ا.
ٚال ؾو أ ّٕ َجٌ ٖـص ٙاآلدـاٍ تعتـرب طًٜٛـ ١مبـا ٜعٝـل ؾـطم االيتشـام بػـٛم ايؿّـػٌ ٚزٚا٥ـط
اإلْتاز ،يـصيو تهـُّٔ ايكـاْ ٕٛاؾسٜـس ايٓـع ٍٚباألدـٌ املؿـرتط َـٔ عـاّ ٚاسـس إىل غـت١
أؾــٗط إشا نــإ ايعكــاب دٓاسٝــا َٚــٔ ثالثــ ١أعــٛاّ إىل غــٓتني ؾكــط إشا نــإ ايعكــاب
احمله ّٛب٘ دٓاٝ٥ا.
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ٚ .47غكــٛم َطادعــ ١آدــاٍ اغــرتزاز اؿكــٛم اآليــ ٞتػــذٌ اهل٦ٝــ ١نــصيو إٔ ايكــإْٛ
ايص ٟنإ داض ٟب٘ ايعٌُ ٜؿرتط بايّٓػب ١الغرتزاز اؿكـٛم املُٓـٛح آيّٝـا عـسّ قانُـ١
احمله ّٛعً ٘ٝيف دٓا ١ٜأ ٚدٓش ١خالٍ آدـاٍ متّ نـبطٗا بايٓػـب ١يًعكٛبـات املايّٝـ ١بجالثـ١
أعٛاّ َـٔ تـاضٜذ زؾـع اـطّٝـ ١أ ٚاْكهـاَ ٤ـسّ ٠اؾـرب بايػـذٔ املكـطض ٠بؿـأْٗا أ ٚغـكٛطٗا
مبطٚض ايعَٔٚ ،غُػ ١أعٛاّ بايٓػب ١يًعكٛبات ايػايب ١يًشط ١ّٜإشا نـإ اؿهـِ قـازضا
يف املازّ ٠اؾٓاسٚ ١ٝبعؿط ٠أعٛاّ إشا نإ ايعكاب احمله ّٛب٘ دٓاّٝ٥ا ٚػطٖ ٟص ٙاآلداٍ
َٔ تاضٜذ قها ٤ايعكاب بايػذٔ أ ٚغكٛط٘ مبطٚض ايعَٔ.
ْٚعطا ملا ميهٔ إٔ ٜٛؾط ٙايتدؿٝض يف آداٍ اغرتزاز اؿكٛم َـٔ َعاٜـا تـٓعهؼ بكـؿ١
إهاب ١ٝعًـ ٢إعـاز ٠إزَـاز احملهـ ّٛعًـَ ِٗٝـٔ خـالٍ ؾـتح آؾـام ايؿـػٌ أَـاَِٗ يف أغـطع
ٚقت ممهٔ ،ؾكس تهُّٔ ايكاْ ٕٛاؾسٜس ايٓـع ٍٚغكـٛم ايعكـاب باـطّٝـَ ١ـٔ ثالثـ١
أعٛاّ إىل عاّ ٚاسس ٚايٓع ٍٚباألدٌ بايٓػـب ١يًعكـاب بايػـذٔ َـٔ أدـٌ دٓشـَ ١ـٔ

ػـ١

أعٛاّ إىل عاَني اثٓني ٚايٓع ٍٚباألدٌ بايٓػب ١يًعكاب بايػذٔ َـٔ أدـٌ دٓاٜـَ ١ـٔ عؿـط٠
أعٛاّ إىل

ػ ١أعٛاّ.

ٚ .41غكٛم َطادع ١ايتٓكٝكات ببطاق ١ايػٛابل:
تػــذٌ اهل٦ٝــ ١إٔ األسهـــاّ ايكاّْْٝٛــ ١اؾــاض ٟبٗـــا ايعُــٌ سايّٝــا تكتهـــ ٞتطغــ ِٝمجٝـــع
األسهاّ اؾعا ١ّٝ٥بايػذٌ ايعسي ٞباغتجٓا ٤تًو ايكانَٗٓ ١ٝا بتأد ٌٝايتٓؿٝص ٚاملدايؿات
(ايؿكــالٕ َ 365 ٚ 363ــٔ فًٍــ ١اإلدــطا٤ات اؾعا ّٝ٥ـٚ ١ايؿكــطَ 19 ٠ــٔ ايؿكــٌ َ 53ــٔ
اجملًٍ ١اؾعا.)١ّٝ٥
ٜٚتِ سايّٝا تطغ ِٝاألسهاّ اؾعا ١ّٝ٥بايػـذٌ ايعـسي ٞز ٕٚاعتبـاض ـطـٛض ٠اؾـطا ِ٥ممـا
ٜتعصض َع٘ سك ٍٛاحمله ّٛعً ِٗٝعً ٢بطاق ١عسز  3خاي َٔ ١ٝايػـٛابل ايعسيٝـ ١ستـ ٢يف
قٛض ٠قسٚض أسهاّ باـطاٜا أ ٚبايػذٔ ملس ٠قكري ٠يف دطا ِ٥ال تهتػ ٞخطٛض ٠بايػ١
عً ٢اجملتُع األَط ايص َٔ ٟؾأْ٘ إٔ و ٍٛز ٕٚسكٖ ٍٛؤال ٤احمله ّٛعً ِٗٝعًـ ٢ؾـػٌ
ٜهؿٌ هلِ َكَٛات اؿٝا ٠ايهطمي.١
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ٜٗٚسف ايكاْ ٕٛاؾسٜس إىل تعـسَٓ ٌٜعَٛـ ١ايػـذٌ ايعـسي ٞيف اػـاَ ٙطاعـا ٠طبٝعـٖ ١ـصٙ
اؾطاَٚ ِ٥س ٣خطٛضتٗا مبا ٜػُح بتُهني احمله ّٛعً َٔ ِٗٝبطاق ١عسز  3خايٝـَ ١ـٔ
ايتٓكٝل عً ٢األسهاّ بايػذٔ اييت ال تتذاٚظ غت ١أؾـٗط أ ٚخطٝـ ١ال تؿـٛم أيــ زٜٓـاض
إال إشا ْل اؿهِ عً ٢خالف شيو.
ٚػسض املالسع ١إٔ ٖصا اإلدطا ٤مت إقطاض ٙبايٓػب ١يػري ايعا٥ـسَ ٜٔـٔ املـتُٗني باعتبـاض أْـ٘
يف قٛض ٠اضتهاب احمله ّٛعً ٘ٝخـالٍ َـس ٠اـُػـ ١أعـٛاّ املٛايٝـ ١دٓشـ ١أ ٚدٓاٜـٜ ١ـتِ
ايتٓكٝل عً ٢ايعكٛبات احمله ّٛبٗا يف ايكه ١ّٝاألّٚىل ببطاق ١غٛابك٘ ايعسي.١ٝ
 .42ؾُٝا ٜتعًل بسعِ ايهُاْات املكطّض ٠يًُتِٗ يس ٣ايطٛض ايتعكٝيب:
تػــذٌ اهل٦ٝــ ١إٔ ٖــصا ايكــاْ ٕٛأقــط ٚدٛبٝــْٝ ١ابــ ١احملــاَ ٞيف مجٝــع ايكهــاٜا ايتعكٝبّٝــ ١يف
املــازّ ٠اؾعاّٝ٥ــ ١زعُــا ؿكــٛم املتكانــني ٚشيــو بــايّٓعط إىل تؿــعب اإلدــطا٤ات يف املــازّ٠
اؾعاَٚ ١ّٝ٥ا تكته ٘ٝطبٝعتٗا َٔ زضاٜـٚ ١إملـاّ بايٓكـٛم ايكاّْْٝٛـٚ ١بؿكـ٘ ايكهـا ٤خاقّـ١
يف ظٌ َا تػتٛدب٘ بعض اؾطا َٔ ِ٥عكٛبات غايب ١يًشط.١ّٜ
يصيو اقته ٢ايكاْ ٕٛتكسَ ِٜػتٓسات ايطعٔ بايتعكٝب َٔ ططف قاّ يف ناؾ ١ايكهاٜا
اؾعاّٝ٥ـ ١ايتعكٝبّٝــ ١بعـس إٔ ناْــت ٚدٛبٝــ ١إْابـ ١احملــاَ ٞيــس ٣قهُـ ١ايتعكٝــب تكتكــط
عً ٢ايكهاٜا اؾٓا ١ٝ٥ز ٕٚغريٖا.
ٚاعتبــاضا ملـــا ٜكتهــ ٘ٝايؿكـــٌ َ 263هـــطض َــٔ فًٍـــ ١اإلدـــطا٤ات اؾعاّٝ٥ــَ ١ـــٔ آدـــاٍ
تػتٛدب عً ٢ايطاعٔ تكسَ ِٜػتٓسات طعٓ٘ يف أدٌ أقكا ٙثالثـَٜٛ ٕٛـا بساٜـَ ١ـٔ تـاضٜذ
تكــسَ ِٜطًــب ايطعــٔ بايتعكٝــب َٚــا ضتّبــ٘ املؿ ـطّع عــٔ اإلخــالٍ بٗــص ٙاآلدــاٍ َــٔ غــكٛط
يًطعــٔ ،ؾكــس أثــاض ٖــصا ايــٓل إؾــهايّٝات عًــ ٢املػــت ٣ٛايعًُــَ ٞبٓاٖــا قــعٛب ١ػٗٝــع
اؿهِ يف عط ايجالثني َٜٛا املٛاي ١ٝيتكس ِٜايطعٔ.
ٚتؿازٜا ملا ميهٔ إٔ ٜؤز ٟإيٖ ٘ٝـصا ايٛنـع َـٔ قـسٚض أسهـاّ بػـكٛط ايطعـٔ ألغـباب
خاضدــ ١عــٔ ْطــام املتكانــني ؾكــس أق ـطّ ايكــاْ ٕٛإٔ استػــاب غــطٜإ آدــاٍ ايــجالثني َٜٛــا
املدّٛيــ ١يًطــاعٔ يتكــسَ ِٜػــتٓسات طعٓــ٘ ٜٓطًــل َــٔ تــاضٜذ تػ ـًٍِ اؿهــِ أ ٚايكــطاض َــٔ
نتاب ١احملهُ ١اييت أقسضت٘ َكابٌ ٚقٌ َؤضّر ٜهاف إىل املًـ.
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ٚقس أٚدب ايكاْ ٕٛعًـ ٢نتابـ ١احملهُـ ١ايـيت أقـسضت اؿهـِ أ ٚايكـطاض املطعـ ٕٛؾٝـ٘
اغتسعا ٤ايطاعٔ يتػًِ ْػد ١اؿهِ املطعـ ٕٛؾٝـ٘ مبذـطّز ػٗٝـع ٙيٝتػـّٓ ٢يـ٘ االطـالع
عً ٢أغاْٝس ٙايٛاقعٚ ١ّٝايكاْٚ ١ّْٝٛإعـساز َػـتٓسات طعٓـ٘ يف نـٗ٥ٛا َطتبـا غـكٛط ايطعـٔ
يف قٛض ٠عسّ سهٛض ٙيتػًِ اؿهِ يف أدٌ ؾٗط َٔ تاضٜذ اغـتسعا ٘٥بـأٚ ٟغـ ١ًٝتـرتى
أثطا نتابٝا ٚعسّ تكسمي٘ َػتٓسات تعكٝب٘ يف اآلداٍ املؿاض إيٗٝا.
ٚتهُّٔ ايكاْ ٕٛأسهاَا اْتكاي ١ٝسؿاظا عً ٢سكٛم املتكانني متّ مبٛدبٗا إقـطاض تطبٝـل
اإلدطا٤ات املع ١ّٓٝبايؿكـٌ َ 263هـطّض عًـ ٢ايطعـ ٕٛايٛاقعـ ١بعـس غـتني َٜٛـا َـٔ زخـٍٛ
ٖصا ايكاْ ٕٛسٝع ايتٓؿٝص.
 .43يف فاٍ متتٝع احملاَني بٓعاّ خام يًتػط ١ٝاالدتُاع ١ٝتػذٌ اهل ١٦ٝيف ْطام
َعٜس نُإ سكٛم املتكانني ٚسل ايسؾاع قسٚض األَط عسز  355يػٓ 2008 ١املؤضّر يف
 11ؾٝؿط 2008 ٟاملتعًٍل بتٓعٚ ِٝتػٝري قٓسٚم اؿٝطٚ ١ايتّكاعس يًُشاَني.

 -IIآليّات تعصيص سقوق اإلنطان ومحايتوا
 تونظ واآلليّات الدوليّة حلقوق اإلنطان: .44تػذٌ اهل ١٦ٝإٔ غٓ 2008 ١ؾٗست تكس ِٜتكطٜط تْٛؼ أَاّ فًؼ سكٛم اإلْػإ يف
إطاض آي ١ٝاالغتعطاض ايسٚض ٟايؿاٌَٚ ،نصيو تكس ِٜتكطٜط تْٛؼ ايسٚض ٟاـاَؼ أَاّ
ؾٓ ١سكٛم اإلْػإ.
ٚ .45تػذٌ اهل ١٦ٝاغتكباٍ تْٛؼ يف دٛإ  2008ملكطضتني خاقتني َٔ ايًذٓ ١اإلؾطٜك١ٝ
ؿكٛم اإلْػإ ٚايؿعٛب.
سٝح أزّت بعج“ ١ايًذٓ ١اإلؾطٜك ١ٝؿكٛم اإلْػإ ٚايؿعٛب” املته َٔ ١ّْٛنٌّ َٔ
ايػّٝس ،Reine Alapini Gansou ٠املؿّٛنٚ ١املكطّض ٠اـاقّ ١باملساؾعني عٔ سكٛم اإلْػإ يف
إؾطٜكٝاٚ ،ايػّٝس ،Soyata Maiga ٠املؿّٛنٚ ١املكطّض ٠اـاقّ ١عكٛم املطأ ٠يف إؾطٜكٝا،
ٚايػّٝس َ ،Chafi Bakariػتؿاض أَ ٍّٚهًٍـ بايؿؤ ٕٚايكاْ ١ّْٝٛبأَاْ ١ايًٍذٓ ١ظٜاض ٠عٌُ
إىل تْٛؼ خالٍ ايؿرت ٠املُتسّ 25 َٔ ٠إىل  30دٛإ 2008.
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ٚ .46يف ْطام االتؿام املربّ يف أؾط 2005 ٌٜبني ايػًطات ايتْٛػٚ ١ّٝايًذٓ ١ايسٚي١ّٝ
يًكًٝب األمحط ٚايصٜ ٟطخل هلص ٙاألخري ٠ايكٝاّ بعٜاضات يهٌ ايٛسسات ايػذٓ١ّٝ
َٚطانع اإلٜكافٚ ،ايتعطف عً ٢ظطٚف اإلٜكاف ٚاالغتُاع يًُٛقٛؾني قاَت ايًذَٓٔ ١
غط ٠دٛإ  2005إىل  31زٜػُرب  2008بـ 44ظٜاض ٠إىل ٚسس ٠إستؿاظ َٛظع ١ناآلت28( ٞ
َطنع أَٔ َ 16ٚطنع سطؽ ٚطين) ٚنصيو إىل  28غذٓا بايبالزٚ .ظٜاضتني إىل
إقالسٝتنيٚ ،أدط ٣ممجًّ ٛايًذٓ ١يكا٤ات َع عسٜس ْعال ٤تًو ايٛسسات.
نُا تالسغ اهل ١٦ٝإٔ ايتعاَ ٕٚع ايًذٓ ١ايسٚي ١ّٝيًكًٝب األمحط ػػس أٜها يف بطاَر
ايته ٜٔٛاملٛدّٗ ١يًكهاٚ ٠أعها ٤ايٓٝاب ١ايعُٚ ١َّٝٛأعٛإ إزاض ٠ايػذ.ٕٛ
 غصوص آليّات احلناية القطائيّة والتنطيق والسقابة .47تؤنٍس اهل ١٦ٝعً ٢زٚض ايكها ٤ايعسي ٞيف نُإ محاٜـ ١اؿكـٛم ٚاؿطّٜـات َـٔ خـالٍ
ايتأنٝس عً ٢اسرتاّ مجً َٔ ١املبازئ ايسغتٛضٚ ١ٜايكاْ ١ّْٝٛايعاََّ ١جـٌ عًٜٛـ ١املعاٖـسات
املكازم عًٗٝا عً ٢ايكٛاْني األخطٚ ٣نـُإ اؿـل يف ايتكانـٚ ،ٞاسـرتاّ سكـٛم ايـسؾاع.
ٚتتذًٍ ٢محا ١ٜايكان ٞايعسي ٞؿكٛم اإلْػإ َٔ خالٍ األسهاّ ايكها ١ّٝ٥ايكازض ٠عٔ
كتًـــ ٖ٦ٝــات قــانِ اؿــل ايعــاّ بؿــكٗٝا امل ـسْٚ ٞاؾعا٥ــٚ ،ٞايــيت نطغــت محاٜــ١
ٚاغع ١ايٓطام مشًت كتًـ أقٓاف سكٛم اإلْػإ.
أ .محاية القطاء املدني حلقوق اإلنطان
 .48تػذٌ اهل ١٦ٝإقساض قانِ اؿلّ ايعاّ خالٍ ايؿرت ٠اييت ٜػطٗٝا ايتكطٜط عسّ٠
أسهاّ ٚقطاضات تعطّنت ؾٗٝا إىل عسّ ٠أٚد٘ َٔ محا ١ٜايكها ٤املسْ ٞؿكٛم اإلْػإ
َٔ بٗٓٝا:
 .49محا ١ٜسلّ ايعاٌَ األدٓيب :اعتربت قهُ ١ايتعكٝب يف قطاض أقسضت٘ ؼت عسز
 13014بتاضٜذ  1زٜػُرب  2007إّٔ تؿػ ٌٝعاٌَ أدٓيب ىهع إىل تطاتٝب خاقّ١
ٜػتٛدب عسّ اسرتاَٗا ايتعٜٛض هلصا األدري عٔ َكابٌ ْؿاط٘ يف ْطام عكس ايؿػٌ
إناؾ ١يًعكٛبات اؾعاٚ ،١ّٝ٥نإ عً ٢املؤدّط تكشٝح ايٛنعَٓ ١ّٝص االْتساب يجبٛت
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عًُ٘ ظٓػ ١ّٝاألدري إش تهُّٔ ايعكس ناؾٍ ١ايبٝاْات اـاقّ ١ب٘ َٔ اغِ ٚيكب ٚتاضٜذ
َٝالز ٚدٓػٚ ١ّٝؾٗاز ٠عًُ.١ّٝ
 .57محا ١ٜايعٌُ ايكشؿ :ٞاعتربت قهُ ١ايتعكٝب يف قطاض أقسضت٘ ؼت عسز17826
بتاضٜذ  29غبتُرب  2007إّٔ طًب ايكشؿَ ٞسّ ٙبتهًٝـ نتاب ٞقبٌ تٛي ٘ٝإعساز
املكاالت ايكشؿ ١ٝاملطًٛب َٓ٘ إلاظٖا َٔ قبٌ ضٝ٥ػ٘ املباؾط ٜتٓاؾَ ٢ع َا دط ٣عً٘ٝ
عًُ٘ ايكشؿَٚ ٞا ٜتطًب٘ َٔ غطع ١يتػط ١ٝاألسساخ ٚؼكٝل ايػبل ايكشؿٚ ٞملا
ٜتػبب ؾ َٔ ٘ٝتعطٚ ٌٝإعاق ١هلصا ايعٌُ خاقّٚ ١قس ثبت َٔ ًَؿٍ٘ ايتأزٜيب أّْ٘ غبل إٔ
غًٍطت عً ٘ٝعكٛبات تأزٜب َٔ ١ٝأدٌ شيو.
 .51محا ١ٜسلّ ايعاٌَ َٔ تعػـ املؤدّط :اعتربت قهُ ١ايتعكٝب يف قطاض أقسضت٘
ؼت عسز  17713بتاضٜذ  26داْؿ 2008 ٞإّٔ ايتٛقـ االستذاد ٞعٔ ايعٌُ ايكازض َٔ
ايعُّاٍ ملػاْس ٠ظَ ًِٗٝيف سازث ١طاض ١٥يف ايعٌُ ٚبكطع ايّٓعط عُّا إشا نإ ٜؿهٌ خطأ
ؾازسا أّ ال ؾإّْ٘ ال ميجٌ غ ٣ٛتعاٖطٖ ٠اَّؿ ١ٝبايٓػب ١يؿػٌ ايعًُٚ ١سكٛقِٗ ٚال ٜهاٖٞ
قاْْٛا اإلنطاب عٔ ايعٌُ مبعٓ ٢ايؿكٌ َٚ 376ا بعس َٔ ٙفًٍ ١ايؿػٌ ايص ٖٛ ٟإمجاع
ايعًُ ١عً ٢ايتٛقـ عٔ ايعٌُ ٚايكسّ عٓ٘ ملسَّ ٠ع ١ٓٝقكس زؾع املؤدّط إىل االغتذاب١
يطًباتِٗ.
 .52محا ١ٜسل املٛقٛف ٚاحمله ّٛعً ٘ٝايص ٟثبتت بطا٤ت٘ يف ايتعٜٛض :تؤنس اهل ١٦ٝعً٢
أُٖٖ ١ّٝصا اؿلّ ايصٜ ٟعترب نُاْ ١يًُتكانٚ ٞيًكها ٤إلْكاف أقشاب اؿكٛم
ٚإقالح األخطاٚ ٤تعٜٛض املعًَٛني ٚتابعت اهلٚ ١٦ٝقا٥ع قهٝتني يف ايػطض.
 أؾازت ٚقا٥ع ايكه ١ّٝاييت ْعطت ؾٗٝا قهُ ١االغتٓ٦اف بتْٛؼ ؼت عسز 46بتاضٜذ ْٛ 23ؾُرب  2007إّٔ املتِٗ متت إسايت٘ عً ٢ايسا٥ط ٠اؾٓا ١ٝ٥مبشهُ ١االغتٓ٦اف
بتْٛؼ يف أنتٛبط  ٖٛٚ 2005عاي ١إٜكاف َٔ أدٌ تُٗ ١تطٜٚر َازّ ٠كسض ٠ؾكهت يف
 20زٜػُرب  2005بعسّ مساع ايسع ٣ٛاملٛدّٗ ١نسّ ٙؾاغتأْؿت ايٓٝاب ١نسّ ٙشيو اؿهِ
ٚقهت قهُ ١االغتٓ٦اف بكطاض اؿهِ االبتساٚ ٞ٥مل ٜكع ايطعٔ ؾ ٘ٝبايتعكٝب.
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ْٚعطا يه ٕٛاملتِٗ قه 10 ٢أؾٗط يف ايػذٔ ٚثبتت بطا٤ت٘ ٚسطّ ط ١ًٝتًو ايؿرتَٔ ٠
زخٌ قرتّ نتادط  َٔٚتؿ ٜ٘ٛمسعت٘ ؾكس طايب احملهُ ١بإٔ تكه ٞيؿا٥ست٘
بايتعٜٛض عٔ ايهطض ٜٔاملازٚ ٟاملعٓ ٟٛاؿاقٌ ي٘.
ٚقس قهت قهُ ١االغتٓ٦اف بتْٛؼ يكاحل زعٛا ٙبعس إٔ ثبت يسٜٗا إّٔ ترب ١٥غاس١
املعين باألَط ناْت ْتٝذ ١يؿكسإ ايتُٗ ١املٛدّٗ ١إي ٘ٝألضناْٗا ايكاْٚ ١ّْٝٛايٛاقعٚ ١ّٝبعس
إٔ ثبت يسٜٗا نصيو إّٔ طًب ايتعٜٛض ٜٓسضز نُٔ ايؿطٚط املكطّض ٠يف ايكاْ ٕٛعسز 94
يػٓ 2002 ١املؤضّر يف  29أنتٛبط .2002
ٚيف قه ١ّٝثاْ ١ٝؼت عـ47ـسز بتاضٜذ َ 30ا 2008 ٟاعتربت قهُ ١االغتٓ٦اف
بتْٛؼ إٔ طايب ايتعٜٛض ايص ٟنإ أز َٔ ٜٔأدٌ اـٝاْ ١اجملطزٚ ٠سهِ عً ٘ٝبايػذٔ
َس 4 ٠أؾٗط ،بٓا ٤عً ٢ؾٗاز ٠ؾاٖس ٟظٚضٚ ،قه ٢ايعكٛب ١ؾكاّ بكه ١ٝنسّ ايؿاٖسٜٔ
ٚمتت إزاْتُٗا يف َا بعس َٔ أدٌ شيو مبٛدب إعازْ ٠عط قل يف طًب ايتعٜٛض عٔ
ايهطض ٜٔاملازّٚ ٟاملعٓ ٟٛخاقّٚ ١قس أزّ ٣سهِ اإلزاْ ١ايص ٟقسض نس ٙإىل ععي٘ عٔ
ايعٌُٚ .قس قهت احملهُ ١بإيعاّ املهًـ بٓعاعات ايسٚي ١يف سلّ ٚظاض ٠ايعسٍ ٚسكٛم
اإلْػإ بإٔ ٜؤزّ ٟيًطايب املصنٛض َبًؼ  30أيـ زٜٓاض يكا ٤نطض ٜ٘املازٚ ٟاملعٓ.ٟٛ
ب  .محاية القطاء اجلصائي حلقوق اإلنطان
 .53ضقست اهل َٔ ١٦ٝبني أٚد٘ محا ١ٜايكها ٤اؾعا ٞ٥ؿكٛم اإلْػإ ٚاييت ػًٍت َٔ
خالٍ عسٜس ايكطاضات ٚاألسهاّ اييت أقسضتٗا قانِ اؿلّ ايعاّ خالٍ ايؿرت ٠اييت
ٜػطٍٗٝا ايتكطٜط َا :ًٜٞ
 .54محا ١ٜاؿطَ ١اؾػس ١ّٜيألؾدام َٔ ػاٚظ ايػًط :١أزاْت قهُ ١االغتٓ٦اف
بتْٛؼ يف اؿهِ عسز  10372املؤضّر يف  2ؾٝؿط 2007 ٟضٝ٥ؼ َطنع ؾطط ١بػطاَ١
َاي ١ٝبػبب ايعٓـ ايص ٟاضتهب٘ َٛظـ عاّ أثٓا ٤أزا ٘٥يٛظٝؿت٘ ٚشيو طبكا يًؿكٌ 101
َٔ اجملًٍ ١اؾعا. ١ّٝ٥
 .55محا ١ٜسلّ ايؿدل يف عسّ قانُت٘ َطتني َٔ أدٌ ؾعٌ ٚاسس :شنٍطت قهُ١
ايتعكٝب يف قطاض قازض هلا ؼت عسز  14396بتاضٜذ ْٛ 21ؾُرب  2007بإّٔ قاعس ٠اتكاٍ
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ايكها ٤تٛدب قاْْٛا عسّ قانُ ١ايؿدل ايٛاسس َٔ أدٌ ؾعٌ ٚاسس َطتني ٖٞ
قاعس ٠تِّٗ ايٓعاّ ايعاّ ٚعً ٢احملهُ ١إثاضتٗا َٔ تًكاْ ٤ؿػٗا.
 .56محا ١ٜسلّ ايسّؾاع :اعتربت قهُ ١ايتعكٝب يف ايكطاض ايص ٟأقسضت٘ ؼت عسز
 28655بتاضٜذ َ 01اضؽ  2008إّٔ سل ايسؾاع ايٛاضز أسهاَ٘ بايؿكٌ  َٔ 144فًٍ١
اإلدطا٤ات اؾعاٚ ١ّٝ٥غري َٔ ٙايؿك ٍٛاملتٓاثط ٠مبذًٍ ١املطاؾعات اؾعاٜ ١ّٝ٥عسّ َٔ املبازئ
ايكاْ ١ّْٝٛايعاَّ ١أ َٔ ٖٛ ٚاؿكٛم ايطبٝع ١ّٝاييت تعط ٞايؿدل سكٍ٘ يف اإلثبات قبٌ ايبتّ
يف ايٓعاع ٚتعط ٞايٓعاع َعٗط املٛادٗ.١

زابعا  :سقّ املطادني واملطادني املفسز عنوه
 .57غذًت اهل ١٦ٝغع ٞاملؿطّع ايتْٛػ ٞإىل َعٜس تهطٜؼ سكٛم املػذْٛني بتعسٌٜ
َٚال ١َ٤ايتؿطٜع ايتْٛػٚ ٞؾكا يًُعاٜري ايسٚيٚ ١ّٝاإلْػاْٚ ١ّٝخاقّ ١بايٓػب ١يألسساخ
ٚايٓػاٚ ٤ش ٟٚاإلعاق.١
 .58ؾؿ ٞفاٍ زعِ سلّ األّّ ايػذ ١ٓٝاؿاٌَ ٚاملطنع ١قسض ايكاْ ٕٛعسز  58يػٓ١
َ 2778ؤضر يف  4أٚت  2778املتعًل باألّّ ايػذ ١ٓٝاؿاٌَ ٚاملطنع:١تػذٌ اهل ١٦ٝأْ٘
تٓؿٝصا يإلضاز ٠ايػٝاغ ١ٝاملعًٓ ١يف ْٛؾُرب  ،2007متّ إقساض ايكاْ ٕٛاملتعًٍل بتٓكٝح ٚإمتاّ
ايكاْ ٕٛعـسز  52يػٓ 2001 ١املؤضّر يف َ 14ا 2001 ٟاملتعًٍل بٓعاّ ايػذٚ ٕٛايصٟ
تهُّٔ َا :ًٜٞ

 :Iإسداخ فطاء خاص بالطذينة احلامل أو املسضعة :
خالؾا يبك ١ٝايػذٓٝات ،ؾإّٕ ايػذ ١ٓٝاؿاٌَ أ ٚاملطنع ١تٛدس يف ٚنع ١ّٝخاقّ ١تتطًٍب
ضعا ١ٜقشْٚ ١ٝؿػٚ ١ٝست ٢ادتُاع ١ٝهلا ٚيًطؿٌ املكاسب هلا َ ٖٛٚا ٜربّض نطٚض ٠إهاز
ؾها ٤خام بٗاٜ ،هاٖ ٞاحملٝط ايطبٝع ،ٞنُا ٜهُٔ يًطؿٌ ايطعا ١ٜايكش١ّٝ
ٚايٓؿػٜٛٚ ١ّٝؾٍط ي٘ تٓؿ ١٦غًٚ ١ُٝمحا َٔ ١ٜايتّأثريات ايػًب.١ٝ
ٚميجٌّ ٖصا ايكاْٖ َٔ ٕٛص ٙايٓاس ١ٝتهطٜػا دسٜسا يطعا ١ٜاألغطٚ ٠يؿُٛي ١ّٝسكٛم
اإلْػإ ٚتهاًَٗا ٚتطابطٗا اييت أقطّٖا ايسغتٛض ايتْٛػ ،ٞنُا ٜهطّؽ أٜها َبسأ
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محا ١ٜاملكًش ١ايؿهً ٢يًطؿٌ اييت أقبشت عٓكطا ثابتا يف ايتؿطٜع ايتْٛػ ٞغٛا ٤يف
فًٍ ١األسٛاٍ ايؿدك ١ّٝأ ٚيف فًٍ ١محا ١ٜايطؿٌ.

 :I Iمسادعة الطنّ القصوى لبقاء الطفل مصاسبا ألمّى الطذينة:
إّٕ إٜساع ايػّذ ١ٓٝاؿاٌَ أ ٚاملطنع ١بؿهاَ ٤عسّ يًػطض إُّْا ٜتِّ ط ١ًٝؾرت ٠اؿٌُ
ٚايطّناعَ ٖٛٚ ١ا ٜعين قها ٤بك ١ٝايعكاب بػذٔ ايّٓػ ٠ٛأ ٚباؾٓاح املدكّل هلٔ
بايػّذٔ.
ٚتػذٌ اهل ١٦ٝأْ٘ نإ ٜتِّ قب ٍٛاألطؿاٍ املكاسبني ألَٗاتِٗ ايػّذٓٝات إىل غّٔ ايجّايج١
َٔ عُطِٖ ،بعس شيو ٜكع تػً ِٝايطٍؿٌ يٛايس ٙأ ٚيؿدل ؽتاض ٙاألّ ٚعٓس ايتّعصض تتٛيٍ٢
إزاض ٠ايػّذٔ إعالّ قان ٞتٓؿٝص ايعكٛبات ايصٜ ٟعٗس بصيو إىل قان ٞاألغط ٠املدتلّ
تطابّٝا يإلشٕ باإلدطا ٤ايصٜ ٟتٓاغب َع َكًش ١ايطؿٌ ايؿهً ٢نتػً ُ٘ٝإلسسٖٝ ٣انٌ
ضعا ١ٜايطؿٛي.١
ٚتعترب َسّ ٠ايجّالخ غٓٛات اييت ناْت َعتُس ٠بايكاْ ٕٛاملتعًٍل بٓعاّ ايػّذ ٕٛببالزْا
طْ ١ًٜٛػبّٝا خاقّٚ ١إٕ بًٛؽ ايطؿٌ غّٔ ايجالث ١أعٛاّ ٜتعأَ َع بساٚ ١ٜع ٘ٝمبشٝط٘ ٖٛٚ
َا ىؿ َ٘ٓ ٢تأثري ٙايػًّيب عًْ ٢ؿػّٝت٘ ٚتٓؿ٦ت٘ ٚمن.ّٙٛ
ٚتأغٝػا عً ٢شيو أقطّ ايكاْ ٕٛاؾسٜس إّٔ ؾرت ٠ايطناع ١تكسّض بعاّ َ ٖٞٚس ٠قابً١
يًتُسٜس ؾٗٝا يؿرت ٠ال تتذاٚظ عاَا آخط ٜٚبتّ يف شيو قان ٞاألغط ٠املدتلّ تطابٝا بطًب
َٔ األّّ ٚؾكا ملا تكتهَ ٘ٝكًش ١ايطؿٌ ايؿهًَ ٖٛٚ ٢ا ٜتّؿل َع ؾرت ٠ايطناع ١ايكك٣ٛ
املتؿل عً ٢نْٗٛا عاَني ناًَني ٜٚطاع ٞكتًـ ايٛنعّٝات االدتُاعٚ ١ٝايٓؿػ١ّٝ
ٚايكش ١ّٝاـاقّ ١به ٌّ أّ غذ ١ٓٝأ ٚضنٝعٗا.
 .59غكٛم سلّ املػادني  ٚاألطؿاٍ املؿطز عِٓٗ يف اإلساطٚ ١املػاعسٚ ٠اإلزَاز:
تباضى اهل ١٦ٝتأغٝؼ مجع ١ّٝإزَاز املػادني املؿطز عِٓٗ  25 ّٜٛداْؿٚ 2008 ٞاْهُاَٗا
ٚعهٜٛتٗا اؾسٜس ٠قًب اهل ١٦ٝايعًٝا ٚتٗسف ٖص ٙاؾُع ١ّٝأغاغا إىل املػاُٖ ١يف إزَاز
املػادني ٚاألطؿاٍ اؾامني املؿطز عِٓٗ يف ايٓػٝر االدتُاعٚ ٞشيو باإلساط ١بِٗ
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َٚػاعستِٗ عً ٢إهاز ؾػٌ أ ٚبعح َؿاضٜع قػطَٚ ٣تابعٚ ١نع ١ّٝاملػادني املػطّسني
ٚاألطؿاٍ ايص ٜٔأمتٍٛا ؾرت ٠إٜساعِٗ مبطانع إقالح األطؿاٍ اؾامني ٚايٛاقع إزَادِٗ
يهُإ عسّ عٛزتِٗ إىل عامل اإلدطاّ ٚاؾٓٛح إىل داْب ايكٝاّ ببشٛخ ٚزضاغات
ٚاملؿاضن ١يف تعاٖطات عًُ ١ّٝتعٓ ٢باإلزَاز االدتُاع ٞباإلناؾ ١إىل يعب زٚض دػط
ايتٛاقٌ بني املؿطز عِٓٗ ٚاإلزاض.٠
ٜٚتُجٌّ ْؿاط اؾُع ١ّٝباػآَ ٙعٛضٜٗا يف تطنٝع ْعاّ إْكات ٚتٛد ٘ٝط ١ًٝأّٜاّ
األغبٛع ٚشيو سػب سكل اغتُطاض ٜ ١َّٜٝٛؤَّٓٗا أعها ٤اؾُع ١ّٝبايتساٚٚ ٍٚنع خطٍ
ٖاتؿ ٞعً ٢شَّتِٗٚ ،تعتعّ اؾُع ١ّٝتٛغٝع ٖصا ايٓعاّ إىل ٚغا٥ط دسٜس ٠أخط( ٣ايربٜس
اإليهرت ،ْٞٚخطٍ أخهط) ٚاغتكباٍ ٚإدطا ٤قازثات ؾطز ١ّٜيطاييب اـسَات َٔ
املػادني املؿطز عِٓٗ ٚاألسساخ ٚعا٥الت املػادني ٜٚبًؼ عسزِٖ سٛاي 391 ٞسايٚ ١متٍت
َعاؾ 63 ١ساي َٔ ١قبٌ اؾُع ١ّٝبكؿَ ١باؾط ٠يف سني متّ تٛد ٘ٝايبك ١ّٝإىل اهلٝانٌ
املعَٓ ١ّٝع َتابعَ ١آهلا بايتٓػٝل َع ؾبه ١كاطيب اؾُع ١ّٝاملتٛادس ٜٔمبهاتب
ايتؿػٚ ٌٝايعٌُ املػتك ٌّ ٚاإلزاضات اؾٗ ١ّٜٛيًؿؤ ٕٚاالدتُاع ١ٝبهٌّ ايٛالٜات.
ٖصا باإلناؾ ١إىل خسَات َباؾط ٠يعا٥الت املػادني َجٌ اقطشاب أطؿاٍ َٛزعني
مبطنع ايطعا ١ٜاالدتُاع ١ٝيألطؿاٍ يعٜاض ٠أَِّٗ املٛزع ١بػذٔ ايٓػا ٤مبّٓٛب ١يف
َٓاغبتني.
ٚبٗسف َعطؾ ١ايٛاقع ايػذين ٚايطؾع َٔ َطزٚز ١ّٜايتسخٌّ َٔ ْاسٚ ١ٝايتعطٜـ باؾُع١ّٝ
َٔ ْاس ١ٝأخط ،٣متت ظٜاض ٠نٌّ َٔ غذٔ املطْاقَّٛٓٚ ١ّٝبَٚ ١طنع اإلقالح باملػري٠
ٚاملطٚز.
نُا تابعت اهل ١٦ٝتٓع ِٝزٚضات إعالّ ٚتٛد ٘ٝيؿا٥س 317 ٠غذٓٝا نُٔ املسضدني يًسّٚض٠
 32يًتأٖٚ ٌٝقع تٓؿٝطٗا َٔ قبٌ كاطيب اؾُع ١ّٝبٗسف اإلقػا ٤إىل املػادني
ٚتؿدٝل املؿانٌ اييت ميهٔ إٔ تعرتنِٗ بعس اإلؾطاز عِٓٗ ٚضبطِٗ مبهاتب
ايتؿػ ٌٝايطادع ١إي ِٗٝبايّٓعط.
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ٚغذًت اهل ١٦ٝإّٔ اؾُع ١ّٝأعاْت ايعسٜس َٔ املػطّسني ٚبس ٕٚاغتجٓاٚ ٤متهٍٓت اؾُع١ّٝ
َٔ اإلزَاز ايؿعً ٞيـ  َٔ 70املػطّسني نُا أّْٗا اٖتُّت باألطؿاٍ اؾامني ٚباألَّٗات
ايػذٓٝات.
-

سق األغداص اجملسّدين من سسيتوه نصالء الطذون

 .60متٝعت غٓ 2008 ١بايعٜاض ٠اييت قاّ بٗـا ض٥ـٝؼ اؾُٗٛضّٜـ ١قـباح ٜـَ 21 ّٛـا2008 ٟ
إىل غذٔ املطْاق.١ٝ
ٚاطًــع ض٥ــٝؼ اؾُٗٛضّٜــ ١عًــ ٢ظــطٚف إقاَــ ١املػــادني َٚــا ٜتًكٍْٛــ٘ َــٔ تــسضٜب ٚتهــٜٔٛ
ٚتجكٝـ بايٛضؾات ٚقاعات ايسّضٚؽ ٚاملطايعَٚ ١ـٔ خـسَات ضٜانـٚ ١ّٝقـش ١ّٝيف ايٛسـسات
اجملّٗع ٠يًػطض ٚاييت ٜتٛالٍٖا أطبّاَ ٤تؿطّغَٚ ٕٛتعا.ْٕٛٚ
ٚأنٍس ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜبٗص ٙاملٓاغب ١عً ٢أُٖ ١ّٝتهجٝـ اـسَات املػاعس ٠عً ٢نُإ
تٛاقــٌ املػــادني َــع احملــٝط اـــاضدٚ ٞإٜــال ٤عٓاٜــ ١خاقّــ ١بايتٛعٝــٚ ١قــ ٛاألَّٝــ ١عــٔ
ططٜل ايرباَر ايتجكٝؿٚ ١ٝبطْاَر تعً ِٝايهباض.

 محاية األطفال املودعني مبساكص اإلصالح .61غذًت اهل ١٦ٝقٝاّ اإلزاض ٠ايؿطع ١ّٝيإلقالح باإلزاض ٠ايعاَّ ١يًػذٚ ٕٛاإلقالح خالٍ
غٓ 2008 ١ظًُ َٔ ١اإللاظات ٚاملؿاضٜع ٚايرباَر متجًّت باـكٛم يف:
 َٛاقً ١ايتٓػٝل َع ايٛناي ١ايتْٛػ ١ّٝيًته ٜٔٛاملٗين غكٛم تٛؾري ػٗٝعاتٚضؾات ايته ٜٔٛاملٗين ٚايؿالسٚ ٞنصيو غكٛم إلاظ أؾػاٍ بٓاٚ ٤تٗ ١٦ٝؾها٤ات
ايته ٜٔٛمبطنع عكاضب.
-

َٛاقً ١بطْاَر إزَاز األطؿاٍ اؾامني املػازض ٜٔملطانع اإلقالح عرب آيّٝات

ايكٓسٚم ايٛطين يًتؿػ 21/21 ٌٝباعتُاز َايٜ ٞكسّض مبا ١٥أيـ زٜٓاض غّٜٓٛا.
 َٛاقً ١زعِ بطْاَر تأٖ ٌٝاملػادني باٌعتُاز َاي ٞغٜٓ ٟٛكسّض بـ  300أيـ زٜٓاضىكّل يتٗٚ ١٦ٝتٛغٝع ؾها٤ات ايتأٖٚ ٌٝاقتٓا ٤ايتذٗٝعات ٚاملٛاز األّٚيٚ ١ّٝاألظٜا ٤املٗٓ.١ّٝ
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 إعساز ٚتٓػٝل ٚتٓع ِٝاؾًػات ايسٚض ١ّٜيًذٓ ١ايؿٓ ١ّٝؿُا ١ٜاألطؿاٍ اؾامنيٚإقالسِٗ ٚإعاز ٠إزَادِٗ.
ٚٚؾس عًَ ٢طانع اإلقالح خالٍ غٓ 1717 : 2008 ١طؿال ٚغازضٖا  1688طؿال.
ٚقس اْتؿع خالٍ ْؿؼ ايػٓ 124 ١طؿال بربْاَر اإلزَاز عً ٢سػاب ايكٓسٚم ايٛطين
يًتؿػ 21/21 ٌٝسػب فاالت اإلزَاز  336ٚطؿال غسَات بطْاَر ايطعا ١ٜايالسك.١
ٚيف إطاض َتابع ١بطْاَر تأٖ ٌٝاملػادني اْتؿع  722غذٓٝا بسٚضت ٞتأٖ ،ٌٝنُا متّ
تٓع ِٝزٚض ٠ته ١ّٜٝٓٛيف اختكام لاض ٠األي ُّٛٝٓٝٝيؿا٥س 9 ٠أعٛإ بٗسف تطنٝع ٖصا
االختكام بٛضؾات ايتأَٖٚ ٌٝطانع اإلقالح.
 َٔٚدٗ ١أخطٚ ٣يف إطاض َتابع ١غري ايربْاَر ايٛطين يتعً ِٝايهباض لح  730غذٓٝا يف
االَتشاْات اييت أدطٜت هلِ.

خامطا :سقّ االنتداب والرتغّح واألداء التػسيعي
 -1مصيد تعصيص املطاز الدميقساطي التعدّدي:
 .62تجُّٔ اهل ١٦ٝااللاظات اييت سككتٗا تْٛؼ يف فاٍ تععٜع املػاض ايسميكطاطٞ
ٚايتعسّزٚ ١ٜامله ٞبٗا قسَا ٚؾل متـ ضقني ٜػاٜط َػت ٣ٛايٓهر ايص ٟبًػ٘ اجملتُع
ايتْٛػٚ ٞسك٘ يف سٝا ٠غٝاغَ ١ٝتطّٛض.٠
ٚ .63تالسغ اهل ١٦ٝإّٔ ايتعسٜالت اييت متّ إزخاهلا عً ٢اجملًٍ ١االْتدابَٓ ١ٝص 1987
َهٓت َٔ تٛغٝع املؿاضن ١يف االْتدابات ٚتععٜع ايؿؿاؾ ١ّٝيف ايعًُ ١ٝاالْتدابٚ ١ٝزعِ
سهٛض أسعاب املعاضن ١يف اهل٦ٝات املٓتدب.١
ٚيف ٖصا اإلطاض غُٝهٔ ايتدؿٝض يف غّٔ االْتداب َٔ  20إىل  18غٓ َٔ ١تٛغٝع
املؿاضن ١ايػٝاغٚ ،١ٝتؤنٍس اهل ١٦ٝيف ٖصا ايػٝام عً ٢نطٚض ٠ايعٌُ عًَ ٢عٜس تأطري
ٚؼؿٝع ايؿباب عً ٢اإلقباٍ عً ٢املؿاضن ١يف اؿٝا ٠ايػٝاغَ ١ٝع إبطاظ َا ؼع ٢ب٘
ٖص ٙايؿطو َٔ ١اجملتُع َٔ عٓاَٛ ١ٜقٛي. ١
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ٚ .64تػذٌ اهل ١٦ٝباضتٝاح اؾٗٛز املبصٚي َٔ ١أدٌ تععٜع سهٛض املعاضن ١يف املؤغػات
ايسغتٛض َٔ ١ٜخالٍ ايرتؾٝع يف عسز املكاعس املدكك ١يًُػت ٣ٛايٛطين يف اْتدابات
فًؼ ايٓٛاب إىل .%25
 -2تلسيظ غفافيّة ضري العنليات اإلنتدابيّة وضالمتوا:
 .65تؤنٍس اهل ١٦ٝيف ٖصا اؾاْب عًَ ٢بسإ ؾؿاؾ ١ٝاالقرتاع ايص ٟمتّ تععٜعَٓ ٙص غٓ١
 َٔ 2000خالٍ عس ٠إدطا٤ات نإقطاض إدباض ١ٜاـً ٠ٛأثٓا ٤عًُ ١ٝاالقرتاع ؾهال عٔ
تطغٝذ سٝاز َهاتب االقرتاع ٚتٛغٝع زا٥ط ٠املطاقب ١يًعًُ ١ٝاالْتداب ١ٝإىل داْب إسساخ
َطقس ٚطين يالْتدابات.

ضادضا :س ّق تػسيم الػباب يف اإلعداد للنطتقبل
 .66تابعت اهل ١٦ٝتٓعٍ ِٝتْٛؼ ؿٛاض ؾاٌَ َع ايؿباب خالٍ غٓ 2008 ١ؾاضنت يف
ؾعايّٝات٘ ن ٌّ ؾ٦ات ايؿباب ايتْٛػ ٞبايساخٌ ٚاـاضز.
 ٚبًؼ عسز اؿٛاضات ست 30 ٢دٛإ  2008مثاْ ١ٝآالف  ٚػُا ١٥سٛاض (ٚ .)8500غذًّت
َؿاضن ١أنجط َٔ أضبعُا ١٥أيـ ( )4000000ؾاب ٚؾتا ٠يف ٖص ٙاؿٛاضات.
نُا انططت ٚغا ٌ٥اإلعالّ ٚاالتكاٍ ايٛطٓ ١ّٝيف ٖصا اؿٛاض ايؿاٌَ ؾدكّكت
بطاَر َٚػاسات نبري ٠يتػط ١ٝؾعايّٝات٘ ٚؾتشت َٓابط يًؿباب غاِٖ َٔ خالهلا يف إبسا٤
ضأ ٜ٘بهٌّ سطٚ ١ّٜبهٌّ تًكا ١ّٝ٥يف َػا ٌ٥تتعًٍل بّٜٗٛتٓا ايٛطٓٚ ١ّٝباملؿاضن ١يف ايؿإٔ
ايعاّ بعسٜس األؾهاض ٚعسٜس ايتكّٛضات س ٍٛضؤٜت٘ يتْٛؼ ٚملػتكبًٗا.
ٚمتّ ؽكٝل بّٛاب ١يًشٛاض َع ايؿباب ؾهًٍت َٓتس ٣تؿاعًّٝا آلالف ايؿباب ؼاٚضٚا َٔ
خالي٘.
ٚاختتُت املٓتسٜات احملًٚ ١ّٝاؾٗ ١ّٜٛمبٓتسٚ ٣طين  11 ّٜٛأنتٛبط  2008متّ خالي٘ تكسِٜ
َؿطٚع َٝجام ايؿباب ايتْٛػ ٞايٍص ٟمتّ إَهاؤ ٙخالٍ َٛنب ضمس ٞبإؾطاف غٝاز٠
ضٝ٥ؼ اؾُٗٛضْٛ 7 ّٜٛ ١ّٜؾُرب . 2008
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ضابعا  :سسيّة تلوين اجلنعيّات واألسصاب الطياضيّة
 .67تطّٛض عسز اؾُعّٝات غٓ 1976 َٔ 2008 ١مجعٚ ١ّٝشيو قبٌ قسٚض ايكاْ ٕٛعسز 90
يػٓ 1988 ١املؤضّر يف  2أٚت  1988املتعًٍل بتٓكٝح قاْ ٕٛاؾُعّٝات إىل  9331مجع١ّٝ
خالٍ ايػٓ ١اييت ٜػطٍٗٝا ايتكطٜط.
ٚبًؼ فُٛع اؾُعّٝات امله ١ّْٛبكؿ ١قاْ ١ّْٝٛخالٍ غٓ 2008 ١عسز  152مجع ١ّٝتتٛظّع
نُا : ًٜٞ
 -اؾُعّٝات ايطٜان١ّٝ

33

 -اؾُعّٝات ايعًُ١ّٝ

19

 -اؾُعّٝات ايجكاؾٚ ١ّٝايؿٓ١ّٝ

53

 اؾُعّٝات اـريٚ ١ّٜاإلغعاؾٚ ١ّٝاالدتُاع15 ١ٝ -اؾُعّٝات ايتُٓ١ّٜٛ

13

 -اؾُعّٝات ايٛزاز١ّٜ

12

 -اؾُعّٝات شات ايكبػ ١ايعاَّ١

07

ٚػػُٝا يإلضاز ٠ايػٝاغ ١ٝيتٝػري متهني األسعاب ايػٝاغ َٔ ١ّٝايؿها٤ات ايعُ١َّٝٛ
قكس اغتػالهلا يف أْؿطتٗا ،متٍت االغتذاب ١يطًب عسٜس األسعاب ٚشيو بتُهٗٓٝا َٔ
ؾها٤ات عُ ١َّٝٛمشًت زٚض ثكاؾٚ ١زٚض ؾبابَٚ ،طانع تهَٚ ٜٔٛطنٍبات ضٜان١ّٝ
ٚثكاؾ ١ّٝالستهإ ايعسٜس َٔ أْؿطتٗا .نُا ؾٗست ٖص ٙايػٓ ١ايتؿطٜع ١ّٝقسٚض ايكإْٛ
عسز  11يػٓ 2008 ١املؤضّر يف  11ؾٝؿط 2008 ٟاملتعًٍل بتٓكٝح ايكاْ ٕٛعسز  48يػٓ١
 1997املؤضّر يف  21د 1997 ١ًٜٝٛاملتعًٍل بايتُ ٌٜٛايعُ َٞٛيألسعاب ايػٝاغٚ ١ّٝايص ٟمت
مبكتها ٙايرتؾٝع يف املٓش ١املدّٛي ١ملػاعس ٠األسعاب عًَ ٢كاضٜـ ايتػٝري.
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الباب الجالح  :احلقوق االقتصاديّة واالدتناع ّية
والجقافيّة.
أوّال  :احلقّ يف العنل وتػغيل املعوقني
 - 1احلقّ يف الػغل
 .68تؤنس اهل ١٦ٝإٔ ايؿػٌ سلّ طبٝع ٞيهٌ َٛاطٔ ٚؾطط َٔ ؾطٚط ؼكٝل ايصّات
ٚسؿغ ايهطاَٚ ١ػػ ِٝاملٛاطٓ ١ايؿاعً.١
ٚغذًت اهل ١٦ٝغع ٞايسٚي ١يسعِ ايٓؿاط االقتكاز ٟخالٍ غٓ 2008 ١عٔ ططٜل َعٜس
زؾع االغتجُاض اـام ٚتععٜع ايُٓ ّٛيف كتًـ ايكطاعات ٚخاقّ ١يف األْؿط ١شات
ايهجاؾ ١ايتؿػ ١ًّٝٝايعايٚ ١ٝاألْؿط ١شات ايك ١ُٝاملهاؾ ١املطتؿع ١قكس َعٜس اغتشجاخ
عطٚض ايؿػٌ ٚزعِ ايعٌُ املػتكٌ ٚايرتؾٝع يف ْػل إسساخ املؤغّػات اؾسٜسٚ ٠اجملسّز٠
يكسضتٗا عً ٢إسساخ َٛاطٔ ايؿػٌ ٚاغتكطاب خطه ٞايتعً ِٝايعايٚ ٞشيو بتععٜع
ايته ٜٔٛاـكٛق ٞاملٓاغب ٚتؿع ٌٝآيّٝات ايتُٚ ٌٜٛزعِ ٖٝانٌ اإلغٓاز.
نُا غذًت اهل ١٦ٝتععٜع زٚض ايكطاع ايعاّ يف ايٓٗٛض بايتؿػٚ ٌٝزعِ املكاضب ١ايٓؿٝط١
يػٛم ايتؿػ َٔ ٌٝخالٍ تهجٝـ اإلساط ١بهٌ أقٓاف طاييب ايؿػٌ ٚخاقّ َٔ ١ساًَٞ
ايؿٗازات ايعًٝا َع تطٜٛط ايٓعاّ املعًَٛات ٞبتٛظٝـ ايتكٓٝات اؿسٜج ١يًُعًَٛات قكس
ػٜٛس اـسَات املػساٚ ٠تكطٜبٗا َٔ كتًـ املتعاًَني َع غٛم ايتؿػ ٌٝأؾطازا
َٚؤغّػات .
ٚ .69غذًت اهل ١٦ٝإٔ ٖص ٙاؾٗٛز أمثطت االضتكا ٤بإسساثات ايؿػٌ إىل سٛايٞ
َٛ 1600000طٔ ؾػٌ دسٜس خالٍ غٓيت  . 2008ٚ 2007نُا ؼػّٓت قسض ٠االقتكاز
عً ٢إسساخ َٛاطٔ ؾػٌ ـطه ٞايتعً ِٝايعاي ٞسٝح متّ إسساخ َٛ 670600طٔ عٌُ
دسٜس هلص ٙايؿطو َٔ ١طاييب ايؿػٌ خالٍ غٓيت َ ٖٛٚ .2008ٚ 2007ا َهٍٔ َٔ بًٛؽ
ْػب ١تأطري باملؤغّػات تكسّض بـ  %14غٓ %15ٚ 2007 ١غٓ.2008 ١
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نُا غذًت اهل ١٦ٝأْ٘ ٚقع ايتشهٍِ يف ْػب ١ايبطاي ١يف سسٚز  %14غٓٚ .2008 ١قس
غاُٖت كتًـ بطاَر ايتؿػ ٌٝايٓؿٝطٚ ١آيّٝات مت ٌٜٛاملؿاضٜع ٚايعٌُ املػتكٌّ يف
تٓؿٝط غٛم ايؿػٌ سٝح أساطت خالٍ غٓيت  2008ٚ 2007مبا ٜعٜس عٔ  500أيـ
ؾابّ  ٚؾابّ ١عٔ ططٜل اإلزَاز ٚؼػني ايتؿػٚ ١ًٝٝمت ٌٜٛاملؿاضٜع َٛٚاضز ايطظم.


ايكٓسٚم َٓ 2400000 : 21/21تؿع،



بطاَر تؿػ ٌٝايؿبابَٓ 1170000 :تؿع،



بطاَر املػاعس ٠عً ٢االْتسابَٓ 350600 :تؿع،



مت ٌٜٛاملؿاضٜع (ايبٓو ايتْٛػ ٞيًتهأََٓ 210500 :تؿع)،



آي ١ٝايكطٚض ايكػطَٓ 1370000 :٣تؿع.

نُا غذًت اهل ١٦ٝزعِ ايبعس اإلْػاْ ٞيًتؿػ َٔ ٌٝخالٍ إعطا ٤األّٚي ١ٜٛنُٔ نٌ
بطاَر اإلساطٚ ١اإلزَاز:


يًُعٛقني.



يًعاطًني عٔ ايعٌُ َٔ أبٓا ٤ايعا٥الت املعٛظ.٠



ٚيًُعتُسٜات شات األّٚيّٜٛات اييت تؿٗس ْػب ١بطاي ١أعً َٔ ٢املعسٍّ ايٛطين.

ٚزاُ٥ا يف إطاض اؿطم عً ٢ؼػني َبسأ تهاؾؤ ايؿطم ٚعسّ ايتُٝٝع باعتباضَ ٙبس٤ا
زغتٛضّٜا أغاغٝا ْلّ عً ٘ٝايسغتٛض ايتْٛػ ،ٞاغتؿازت املطأ ٠بٓػب َطتؿع ١مبدتًـ
بطاَر ايتؿػٚ ٌٝاإلزَاز ٚآيّٝات مت ٌٜٛاملؿاضٜع َهٍٓتٗا َٔ تسعَ ِٝػاُٖتٗا ايٓؿٝط ١يف
غٛم ايؿػٌ.
 - 2االضتػازة الوطنيّة سول التػغيل
 .77أشٕ غٝاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ٜبتٓع ِٝاغتؿاضٚ ٠طٓ ١ٝس ٍٛايتؿػ ٌٝخالٍ غٓ2008 ١
ٚمت يف ٖصا اإلطاض ته ٜٔٛؾٓ ١يتٓعٖ ِٝص ٙاالغتؿاض 23 ّٜٛ ٠ؾٝؿط 2008 ٟعُٗس
بط٥اغتٗا إىل ايػّٝس َٓكط ايطٜٚػ ٞضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚبعه ١ٜٛعسز َٔ
اؾاَعٝني ٚاـرباٚ ٤ممجًّ ٢األططاف االدتُاعٝني ٚقس مت تٓع ِٝعسٜس االدتُاعات
ٚٚضؾات ايتؿهري عً ٢املػتٜٛات احملًٚ ١ٝاؾٗٚ ١ٜٛاإلقًٚ ١ُٝٝايٛطٓ ١ٝمبؿاضن ١كتًـ
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ايهؿا٤ات ايٛطٓٚ ١ٝناؾ ١اؿػاغٝات ايػٝاغَٚ ١ٝهّْٛات اجملتُع املسْ ٞنُا مت
إْؿاَٛ ٤قع إْرتْات خام باالغتؿاض )http://www.consultation-emploi.tn( ٠يًتعطٜـ
باالغتؿاضٚ ٠تٛغٝعا إلَهاْات املؿاضن ١ؾٗٝاٚ .قس اْعكست ْسٚ ٠ٚطٓ8ٚ 7 َٜٞٛ ١ٝ
أنتٛبط  2008تتٛها هلص ٙاالغتؿاض ٠مبؿاضن 800 ١ؾدك ١ٝمتجٌ كتًـ َهْٛات
اجملتُع املسْٚ ٞاألسعاب ايػٝاغٚ ١ٝاألططاف االدتُاعٝني ٚاـربات ايٛطٓ ١ٝملٓاقؿ١
تكاضٜط كتًـ ايًذإ اييت اْبجكت عٔ االغتؿاضٚ ٠إلقطاض ايتٛقٝات اييت ضُؾعت إىل غٝاز٠
ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض.١ٜ
 -3سقّ األغداص املعوقني يف الػغل:
 .71متّ خالٍ غٓ 2008 ١يف إطاض إزَاز املعٛقني يف ايسٚض ٠االقتكاز ١ٜاْتساب 659
َعٛقا عًَ ٢ػت ٣ٛايتؿػ ٌٝاملؤدّط َِٓٗ  73بايٛظٝؿ ١ايعُٚ ١َّٝٛباملٓؿآت ٚاملؤغّػات
ايعُ 586ٚ ١َّٝٛباملؤغّػات اـاقّ.١
ٚمتّ عًَ ٢ػت ٣ٛاالْتكاب يًشػاب اـام بعح َ 700ؿطٚع يؿا٥س ٠األؾدام املعٛقني
يف إطاض بطْاَر بعح َٛاضز ضظم يؿا٥س ٠األؾدام املعٛقني املعٛظ ٜٔايكازض ٜٔعً ٢ايعٌُ.
نُا مت إغٓاز قطٚض َٔ قبٌ ايبٓو ايتْٛػ ٞيًتهأَ ٚاؾُعّٝات ايتُٓ ١ّّٜٛبٓػب%3,8 ١
 َٔ % 2,3ٚفُٛع ايكطٚض املػٓس.٠

ثانيا  :احلقّ يف التعلّه و التعليه والرتبية
ْ .72كت ايتؿطٜعات ايٛطٓ ١ّٝعً ٢إدباض ١ّٜايتعً ِٝست ٢غٔ ايػازغ ١عؿط ٚتػذٌ اهل١٦ٝ
ػاٚظ ْػب ١ايتُسضؽ  99باملا.١٥
 -1التعليـه األضاضـي والجانـوي:
 .73تػذٌ اهل ١٦ٝؼػّٔ َؤؾط َتٛغط نجاؾ ١ايؿكٌ سٝح انؿض َٔ  32,2غٓ١
 2007/2006إىل  22,5تًُٝصا غٓ 2008/2007 ١باملطسً ١األّٚىل َٔ ايتعً ِٝاألغاغٞ
 31,7 َٔٚإىل  30,30تًُٝصا باملطسً ١اإلعساز 29,2 َٔٚ ١ٜإىل  28تًُٝصا باملطسً ١ايجاْ١ّٜٛ
خالٍ ْؿؼ ايؿرت.٠
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ٚبًؼ عسز املساضؽ ايسافَ 265 ١سضغ ١ؼتهٔ أنجط َٔ  1140طؿال َعٛقا باإلناؾ١
إىل االْسَاز ايتًكا ٞ٥ملا ٜؿٛم  7000طؿٌ َعٛم مبدتًـ َطاسٌ ايتعًٚ .ِٝيتٝػري إزَاز
األطؿاٍ املعٛقني باملساضؽ ايعاز ١ٜمت ضقس  ًَٕٛٝ 5,9زٜٓاض ملال ١َ٤ايبٓ ١ٝايتشت١ٝ
يًُساضؽ ايسافٚ ١ػٗٝعاتٗا عادّٝات األطؿاٍ املعٛقني ٚخكٛقّٝاتِٗ.
ٚ .74تؤنس اهل ١٦ٝعً ٢نطٚضَ ٠عٜس ايعٌُ يًتكس ٟيعاٖط ٠االْكطاع ٚايؿؿٌ املسضغٞ
يف املطسً ١األٚىل َٔ ايتعً ِٝاألغاغٚ ٞتٛؾري أغباب ايٓذاح يهٌ تًُٝص ٚايتعُِٝ
ايهاٌَ يًػٓ ١ايتشهري ١ٜبايتعاَ ٕٚع ايكطاع اـام َٚهْٛات اجملتُع املسَْٚ ٞعٜس
ؼػني ظطٚف ايسضاغ ١باملؤغّػات ايرتب.١ٜٛ
 -2التعليه العالي والبشح العلني :
 .75ؾٗست غٓ 2008 ١قسٚض قاْ ٕٛدسٜس يًتعً ِٝايعاي ٞيف  25ؾٝؿط .2008 ٟنُا
قسض األَط عسز  3123يػٓٚ 2008 ١املؤضّر يف  22غبتُرب  2008ايص ٟدا ٤يٝهبط
اإلطاض ايعاّ يٓعاّ ايسضاغٚ ١ؾطٚط ايتشك ٌٝعً ٢ايؿٗاز ٠ايٛطٓ ١ّٝيإلداظ ٠يف كتًـ
فاالت ايتهٚ ٜٔٛاملٛاز ٚاملػايو ٚايتدكّكات يف ْعاّ أَس.
ٜٓٚسضز ٖصا اـٝاض أ ٟإقطاض ايتش ٍٛإىل ْعاّ اإلداظ( ٠ثالخ غٓٛات بعس ايبانايٛضٜا)
ٚاملادػتري (

ؼ غٓٛات بعس ايبانايٛضٜا) ٚايسنتٛضا( ٙمثاْ ٞغٓٛات بعس

ايبانايٛضٜا) نُٔ ايتٛدٗات ايسٚي ١ّٝايهرب ٣خاقٚ ١إٔ ايٓعاّ ايكس( ِٜاألغتاشّٜات) مل
ٜعس ٜػتذٝب ملتطًبات ايػٛم االقتكاز ١ٜايساخًٚ ١ّٝايعامل.١ّٝ
ٚ .76تػذٌ اهل ١٦ٝاضتؿاع عسز ايطًب ١يف تْٛؼ بؿهٌ نبري يف ايػٓٛات األخري .٠ؾبعس
إٔ نإ غٓ 1987 ١يف سسٚز  ،43,797تٓاَ ٢عسز ايطًب ١يٝبًؼ  357,120أيـ طايب
خالٍ غٓ.2008 ١
ٚبصيو عطف ْػل من ّٛعسز ايطًب ١اضتؿاعّا غري َػبٛم خالٍ ايعؿط ١ٜاألخري ٠شيو إٔ
عسز ايطًب ١مل ٜطتؿع ؾُٝا بني  1987ٚ 1977إال بٓػب % 66,2 ١يف سني تهاعـ أنجط
َٔ َ 10طات ؾُٝا بني غٓيت ْ ٖٛٚ 2008ٚ 1987ػل من ّٛال َج ٌٝي٘ يف املان.ٞ
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ٚ .77تالسغ اهل ١٦ٝإٔ ٖصا ايتطّٛض اهلاّّ يف عسز ايطًبٚ ١انب٘ اضتؿاع نبري يف عسز
ايطايبات سٝح اضتؿع عسزٖٔ َٔ فُٛع ايطًب % 37,2 َٔ ١غٓ 1988-1987 ١إىل 59,6
 %غٓ.2008 ١
 ٚػػُٝا ملبسأ «ايتعًٍِ َس ٣اؿٝا »٠ؾتشت اؾاَع ١أبٛابٗا إىل ايطًب ١املٓكطعني عٔايسضاغٚ ١ايص ٜٔاغتٛؾٛا سكٍِٗ يف ايتػذٚ ٌٝايص ٜٔبًؼ عسزِٖ  11026طايبا غٓ.2008 ١
 نُا تطّٛض إطاض ايتسضٜؼ بكٛضَٛ ٠اظ ١ٜيتعاٜس عسز ايطًبٚ ١ؾٗس عسز املسضغنياؾاَعٝني ناٌَ ايٛقت اضتؿاعا ًَشٛظا خالٍ ايعؿطٜتني املانٝتني إش تطّٛض َٔ 3739
غٓ 1987 ١إىل  7263غٓ 1997 ١ثِ بًؼ  20049غٓ.2008 ١
 .78تػذٌ اهل ١٦ٝاملهاْ ١ايباضظ ٠يًُطأ ٠نُٔ إطاض ايتسضٜؼ بايتعً ِٝايعاي ٞؾأْٗا يف
شيو ؾإٔ سهٛضٖا يف قؿٛف ايطًب .١ؾكس تطّٛضت ْػب ١اإلغٗاّّ ايٓػا ٞ٥يف ايتسضٜؼ
اؾاَع % 16,8 َٔ ٞغٓ 1987 ١إىل  %28غٓ 1997 ١يتكٌ إىل  %44,3غٓ.2008 ١
ٚػسض اإلؾاض ٠إىل أْ٘ ؽطّز َٔ اؾاَعات ايتْٛػ 60613 ١ّٝطايبا خالٍ غٓ 2008 ١بُٓٝا
مل ٜهٔ عسز اـطهني ٜؿٛم  3000غٓٚ .1987 ١بصيو ٜهْ ٕٛػل اضتؿاع عسز ساًَٞ
ايؿٗازات ايعًٝا املتدطدني َٔ كتًـ َؤغّػات ايتعً ِٝايعاي ٞغّٜٓٛا قس ؾٗس ْكً١
ؾعً ١ٝإش اضتؿع بٓػبَ 20 ١ط ٠يف َا بني غٓيت .2008ٚ 1987
 توشيع دغسايف عادل للنؤضّطات اجلامعيّة :ٜ .79ؿٗس ايتٛظٜع اؾػطايف يًذاَعات اْتؿاضا تسضهّٝا عً ٢كتًـ اؾٗات ٚاْتؿطت
اؾاَعات َٚؤغّػات ايتعً ِٝايعاي ٞزاخٌ اؾُٗٛض ١ّٜبٓػل َططز ٚشيو تطبٝكا يػٝاغ١
ايسٚي ١ايطاَ ١ٝإىل ايتٛاظٕ بني اؾٗات.
ٚتػذٌ اهل ١٦ٝيف غٓ 2008 ١إسساخ َؤغػيت تعً ِٝعايٚ ٞعح ؾأقبح عسز املؤغّػات
اؾاَع ١ّٝغَٓ )192( 2008 ١ؤغػ ١داَع.١ٝ
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 تدزيظ سقوق اإلنطان يف اجلامعات : .87تػع ٢تْٛؼ إىل االعتٓا ٤بتسضٜؼ سكٛم اإلْػإ يف كتًـ َطاسٌ ايسضاغ ١مبا يف
شيو يف اؾاَعات ايتْٛػ.١ّٝ
ٚأقسضت ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٝا نتابا ؼت عٓٛإ "تسضٜؼ
سكٛم اإلْػإ يف اؾاَعات ْ -كٛم كتاض."٠
ٜٚػتُس تسضٜؼ سكٛم اإلْػإ يف اؾاَعات َازت٘ مما استٛت٘ ايكهٛى ايسٚي١ّٝ
ٚنصيو ايٓكٛم ايتؿطٜع ١ّٝايٛطٓ. ١ّٝ
احلقّ يف سـواز احلطازات واألديان :
 .81تبًٛضت أعُاٍ نطغ ٞبٔ عً ٞؿٛاض اؿهاضات ٚاألزٜإ يػٓ 2008 ١يف فُٛع١
َٔ احملانطات ٚايٓسٚات تٓاٚيت ايعسٜس َٔ املٛانٝع ايعًُٚ ١ٝاملعاقطٚ ٠تٗسف إىل
تطغٝذ ق ِٝايتػاَح ٚايتهأَ بني ايؿعٛب ٚاؿهاضات.
ٚقس ؾٗست غٓ 2008 ١تٓع ِٝعس ٠قانطات يف فاالت َتعسّزَٚ ٠ا٥سَ ٠ػتسٜطْٚ ٠س٠ٚ
زٚي.١ٝ
 .82إْػذاَا َع ايكطاض األمم ٞباالستؿاٍ مبطٚض غتّني غٓ ١عً ٢قسٚض اإلعالٕ ايعاملٞ
ؿكٛم اإلْػإ ،أؾطف غٝاز ٠ايطٝ٥ؼ ظ ٜٔايعابس ٜٔبٔ عً ٞعً ٢املٛنب ايص ٟاْتعِ
 12 ّٜٛزٜػُرب  2008مبٓاغب ١االستؿاٍ بٗص ٙايصنط ٣ايػتني ٚأيك ٢خطابا باملٓاغب١
ب ّٔٝؾَ ٘ٝس ٣اْكٗاض غٝاغ ١تْٛؼ ٚتٛدٗاتٗا َٓص ايتش ٍٛبػ ١ٝضعا ١ٜسكٛم اإلْػإ
ٚتطٜٛطٖا ٚمحاٜتٗا ٚايسؾاع عٓٗا ٚأٚنح يف ٖصا ايكسز إٔ سكٛم اإلْػإ عٓٛإ
سهاضٚ ٟنطٚض ٠أخالقٚ ١ٝغٝاغ ١ٝيتشكٝل إْػاْ ١ٝاإلْػإ ٚاغتهُاٍ َكَٛات
ايهطاَ ١يف سٝا ٠ايؿعٛب ٚأبطظ إٔ إسٝا ٤ايصنط ٣ايػتني هلصا ايَ ّٛٝع غا٥ط ؾعٛب
ايعامل ٖ ٛؽًٝس يصنطَ ٣تُٝعٚ ٠أعطب غٝازت٘ باملٓاغب ١عٔ إنباض ٙيًعاًَني يف فاٍ
سكٛم اإلْػإ أؾطازا َٓٚعُات ٚمجعٝات ٖٝٚانٌ ملا ٜبصي َٔ ْ٘ٛدٗٛز قُٛز ٠يف
ايسؾاع عٔ ٖص ٙاؿكٛم ٚتهطٜؼ َكَٛاتٗا.
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ٚ .83تػذٌّ اهل ١٦ٝأْ٘ ٚقع إٜالٖ ٤ص ٙايصنط ٣نٌ االٖتُاّ سٝح اْتعُت عً ٢ناٌَ
ايػٓ ١أْؿطَ ١تٓٛعْٚ ١سٚات َٛغع ١بايتعا ٕٚبني كتًـ اهل٦ٝات ٚاهلٝانٌ ٚاؾُعٝات
املٗتُ ١عكٛم اإلْػإ ٚمت إقساض طابع بطٜس ٟىًس ٖصا اي ّٛٝيف ايصنط ٣ايػتني.
نُا إٔ ٚظاض ٠ايعسٍ ٚسكٛم اإلْػإ أعست مبٓاغب ١ايصنط ٣ايػتني َكّٓؿا بايًػ١
ايؿطْػٚ ١ٝاألْكًٝع ١ٜس" ٍٛسكٛم اإلْػإْ،كٛم ٚطٓٚ ١ٝزٚي."١ٝ
ٚ .84مت نصيو يف ْطام استؿاالت تْٛؼ مبطٚض  60غٓ ١عٔ إقساض اإلعالٕ ايعاملٞ
ؿكٛم اإلْػإ نبط بطْاَر ٚطين ،زُعٝت ؾ ٘ٝاؾاَعات َٚؤغّػات ايتعً ِٝايعايٞ
َٚؤغّػات ايبشح ايعًُ ٞإىل إٜالٖ ٤ص ٙاملٓاغب ١األُٖ ١ّٝايبايػ َٔ ١أدٌ ايعٌُ عًَ ٢عٜس
ايتشػٝؼ ٚايتٛع ١ٝعكٛم اإلْػإ ٚبأبعازٖا ٚغبٌ محاٜتٗا ٚتهطٜػٗا.

ثالجا  :احلقّ يف الجقافة واحملافعة على الرتاخ
 .85غذًت اهل ١٦ٝتعسز ٚمتّٝع األْؿط ١ايجكاؾٚ ١ّٝاحملاؾع ١عً ٢ايرتاخ خالٍ غٓ١
 2008يف اجملاالت املطتبط ١عكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٚ ،١ّٝتطغٝذ املبازئ ٚايكِٝ
املتّكً ١بٗا.
ٚيف ٖصا ايػٝام ،تباضى اهل ١٦ٝايعًٝا َا اتّدصت٘ ٚظاض ٠ايجكاؾٚ ١احملاؾع ١عً ٢ايرتاخ
خالٍ غٓ َٔ 2008 ١تسابري ٚإدطا٤ات يتٓؿٝص قطاض غٝاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜاملؤضّر يف 7
ْٛؾُرب ٚ 2007ايكان ٞبإيػا ٤ايطّقاب ١اإلزاض ١ّٜعً ٢ايهتب ٚاملٓؿٛضات ٚاألعُاٍ ايؿٓ١ّٝ
عٓس اإلٜساع سٝح مل ٜعس ٜٛدس سايّٝا يس ٣اإلزاض ٠أ ٟنتاب تْٛػَ ٞعطٌٍ أ ٚممٓٛع َٓص
إٔ أقبشت عًُ ١ٝاإلٜساع ايكاْ ْٞٛفطّز إدطا ٤آيٚ ٞؾٛضٜٗ ٟسف إىل سؿغ ايصّانط٠
ايٛطٓ ١ّٝز ٕٚاؽاش أ ٟقبػ ١ضقاب.١ّٝ
 .86أَّا ؾُٝا ٜتعًل عُا ١ٜاملًه ١ّٝاألزبٚ ١ٝايؿٓ ،١ّٝؾكس متّ إعساز َؿطٚع قآْٜ ٕٛكح
ٜٚتُِّ ايكاْ ٕٛعسز  36يػٓ 1994 ١املؤضّر يف  24ؾٝؿط 1994 ٟاملتعًٍل باملًه ١ٝاألزب١ٝ
ٚايؿٓ ،١ّٝمتّ عطن٘ عً ٢فًػ ٞايّٓٛاب ٚاملػتؿاضٜٗٚ .ٜٔسف َؿطٚع ايكاْ ٕٛاملصنٛض
عًٚ ٢د٘ اـكٛم ،إىل تٛغٝع ْطام اؿُا ١ٜيتؿٌُ إىل داْب سكٛم املؤيـ اؿكٛم
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اجملاٚضٚ ،٠نصيو إىل َعٜس تسع ِٝاؿكٛم املازٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛيًُؤيؿني ٚأقشاب اؿكٛم
اجملاٚضٚ ٠إىل تطٜٛط اآليّٝات ايتٓؿٝص ١ٜمبا ٜهُٔ سػٔ تطبٝل ايكاْ ٕٛيف ٖصا اجملاٍ.
نُا متّ إسساخ قٓسٚم ايتؿذٝع عً ٢اإلبساع األزبٚ ٞايؿين مبكته ٢ايكاْ ٕٛعسز 77
يػٓ 2008 ١املؤضّر يف  22زٜػُرب  ،2008يٝتٛىل زعِ املبسعني يف اجملاٍ األزبٚ ٞايؿين
ٚقطف َٓح هلِ يتؿذ ِٗٝعًَٛ ٢اقً ١اإلبساع.

زابعا  :احلقّ يف التنتّع ظودة النقل وضالمتى
 .87تالسغ اهل ١٦ٝإٔ اـسَات املؿدّك ١باملطاضات يؿا٥س ٠املعٛقني تععّظت خالٍ غٓ١
 2008بتٗ ١٦ٝاملػايو ٚاملطاؾل ايكش ١ّٝاـاقّ ١بٗص ٙايؿطوَ ١ع تٛؾري أغباب اإلساط١
ايالٍظَ َٔ ١قبٌ أعٛإ االغتػالٍ.

خامطا  :احل ّق يف التأمينات واخلدمات االدتناعية
* دعه احلقوق اإلدتناعيّة
 - 1احل ّق يف غسوط عنل عادلة:
 .88ؾٗست غٓ 2008 ١اْطالم دٛي ١غابع َٔ ١املؿاٚنات ملطادع 51 ١اتؿاق ١ٝإطاض١ٜ
َؿرتنٚ ١اتؿاقَ ١ٝؿرتن ١قطاعٚ ١ّٝقس أؾهت ٖص ٙاؾٛي ١إىل ؼػني ؾطٚط
ٚظطٚف ايعٌُ ٚإقطاض بطْاَر ثالث ٞيًعٜازات يف األدٛض (.)2010 -2008
 - 2احلق يف الصشّة للعامل:
 .89قازقت تْٛؼ عً ٢نٌّ االتؿاقٝات ايسٚي ١ّٝايتّ ٞؽلّ اؿكٛم األغاغ ١ّٝيًعاٌَ يف
فاٍ طب ايؿػٌ ٚايكشّٚ ١ايػالَ ١املٗٓ َٔ .١ّٝدٗ ١أخط ٣تهجؿت ظٜاضات املطاقب١
ٚايتؿكس يًُؤغّػات االقتكاز ١ٜسٝح بًػت  11871ظٜاض ٠تؿكس َ ٖٛٚا َهٍٔ َٔ
ايػٝططْ ٠ػبٝا عً ٢سٛازخ ايؿػٌ ٚاألَطاض املٗٓٚ ١ّٝؼػني ظطٚف ايعٌُ سٝح تطادع
عسز سٛازخ ايؿػٌ إىل سسٚز  45191سازثا ( 50977سازخ خالٍ غٓٚ )2001 ١انؿض
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َؤؾط ايتٛاتط إىل  29,9سازخ يهٌّ  1000عاٌَ ( 39,5سازخ يهٌّ  1000عاٌَ غٓ١
.)2001
نُا متّ زعِ ايتػط ١ّٝايكشٚ ١ّٝاالدتُاع ١ٝيؿا٥س ٠ايعا٥الت املعٛظٚ ٠قسٚز ٠ايسخٌ َٔ
خالٍ اؿطم عً ٢مشٛيّٝتٗا َٚعٜس تكٜٛبٗا مَ ٛػتشكٍٗٝاٚ ،قس بًؼ يف غٓ2008 ١
ايعسز اؾًُ ٞيبطاقات ايعالز بايتعطٜؿ ١املٓدؿه 550400 ١بطاقٚ ،١ايعالز اجملاْٞ
 171482بطاق .١نُا ٜتِ بكؿ ١زٚضَٚ ١ٜػتُط ٠ؼٝني قاُ٥ات املٓتؿعني سٝح متّ سصف
سٛاي 6000 ٞعا ١ً٥ؼػٓت ٚنعٝتٗا ٚمل تعس تػتذٝب ملكاٜٝؼ االْتؿاع ببطاق ١عالز
فآَْ 48000ٚ ٞتؿع بايتعطٜؿ ١املٓدؿه.١
 - 3احلقّ يف التغطيّة االدتناعية والطنان االدتناعي:
 .97بًػت ْػب ١ايتػط ١ّٝاالدتُاع ١ٝيف َّٛؾ ٢غَٓ 2008 ١ا ٜٓاٖع  ،% 93نُا ٚاقًت
قٓازٜل ايهُإ االدتُاع ٞإغسا ٤اـسَات األغاغ ١ّٝيؿا٥س ٠املهُْٛني االدتُاعٝني
ٚقس بًؼ اؿذِ اؾًُ ٞيًدسَات املكسََّ ١ا ٜكاضب  َٔ % 6,6ايٓاتر ايساخً ٞاـاّ.
 .91نُا زخًت املطسً ١ايجاْٚ ١ٝايٓٗاْ َٔ ١ٝ٥عاّ ايتأَني عً ٢املطض ،سّٝع ايتٓؿٝص يف
أ ٍّٚد2008. ١ًٜٝٛ
ٚ .92بًؼ عسز ايعا٥الت املٓتؿع ١بتسخالت قٓسٚم نُإ ايٓؿكٚ ١دطا ١ٜايطالم 1644
عا ١ً٥بتهًؿ ١تكسّض بـ ًَٕٛٝ 1,3زٜٓاض .
 ٚ .93تٛاقًت َػاُٖات قٓسٚق ٞايهُإ االدتُاع ٞيف مت ٌٜٛاؾُعّٝات ايتّ ٞتعٓ٢
بتأٖ ٌٝاألطؿاٍ املعٛقني ٜٚبًؼ َكساض املٓح اييت متّ إغٓازٖا غــٓ ًَٕٛٝ 4,4 :2008 ١زٜٓاض
( 900زٜٓاضا غّٜٓٛا بايٓػب ١ملتعسّز ٟاإلعاقٚ ١عُٝك ٞاإلعاق ١بايبٝت َٔ املهُْٛني ٚغري
املهُْٛني  700ٚزٜٓاضا بايٓػب ١يهٌ َهُ ٕٛادتُاعَ ٞعٛم)ٚ .قس اْتؿع بٗص ٙاملٓش١
َ 7281عٛقا.
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ضادضا :احل ّق يف الصشّة واخلدمات الصشيّة
 .94تػذٌ اهل ١٦ٝمتٝع غٓ 2008 ١مبعٜس ايعٓاٚ ١ٜاإلساط ١باملطنٚ ٢بعطٚف االغتكباٍ
َع إٜال ٤عٓا ١ٜخاق ١يًؿ٦ات اـكٛق ١ٝناألَٗات  ٚايٛيسإ ٚاملػٓني ٚاملعٛقني
ٚتهاثـ ايعٌُ قكس تأَني اـسَات ايكش ١ّٝاألغاغ ١ّٝملدتًـ ؾطا٥ح اجملتُع َٔ
خالٍ ؾبهَ َٔ ١طانع ايكشّ ١األغاغ ١ّٝاييت تهِ َ 2080طنعا عًَ ٢ػاؾ ١ال
تتعس ٣اـُػ ١نًَٛٝرتات َٔ سٛاي َٔ % 95 ٞاملٛاطٓني َ ٖٞٚطانع تٛؾط خسَات
ٚقاٚ ١ٝ٥عالدَٓ ١ٝسف.١
-

محاية الػباب من « اإليدش» :

 .95تػذٌ اهل ١٦ٝغٓ 2008 ١اْتؿاع أنجط َٔ  40أيـ ؾاب غسَات ايتٛعٚ ١ٝايتجكٝـ
ؿُاٜتِٗ ٚٚقاٜتِٗ َٔ َطض «اإلٜسظ» نُا متّ تٛظٜع سٛايَ 4 ٞالٜني ٚاق ٞشنطٟ
فاْا ٚتٛؾري اإلساط ١االدتُاعٚ ١ٝايٓؿػ ١ّٝيـ  548ؾدكا َٔ ساًَ ٞؾريٚؽ اإلٜسظ.
ٚيف إطاض تؿدٝل ٖصا املطض مت تطنٝع َ 19طنعا يإلضؾاز ٚايهؿـ ايالإمسٞ
ٚاجملاَْٛ ٞظع ١عً ٢ناٌَ أما ٤اؾُٗٛض ١ّٜقكس تأَني ايتكك َٔ ٞاإلقابات بايػٝسا
ٚاألَطاض املٓكٛي ١دٓػٝا.

ضابعا  :احلقّ يف بيئة ضلينة
 .96تػذٌ اهل ١٦ٝاألُٖ ١ّٝايهرب ٣اييت تٛيٗٝا تْٛؼ يًُشاؾع ١عً ٢احملٝط ٚعً ٢املٛاضز
ٚاألٚغاط ايطبٝعٚ ١ّٝاغتساَ ١ايتُٓٚ ١ٝايتكطّف ايػً ِٝيف ايٛغط اؿهطٚ ٟايطٜؿَٔ ٞ
أدٌ ايٓٗٛض ظٛز ٠اؿٝاٚ ٠نُإ سلّ نٌ َٛاطٔ يف ب ١٦ٝغًٜ ١ُٝػتطاب ؾٗٝا ايعٝـ
ٚتهُٔ يألدٝاٍ ايكازَ ١سكِٗ يف قٝط غًٚ ِٝيف اغتػالٍ ايجطٚات ايطبٝع ١ّٝاملتاس.١
نُا تػذٌ ؽكٝل ْػب َٔ %1,2 ١ايٓاتر احملً ٞاإلمجاي ٞملدتًـ اؾٛاْب املتكً١
عُا ١ٜايب َٔ ١٦ٝدٗٚ ،١اإللاظات اهلاَّ ١عً ٢املػتٜٛني املؤغّػاتٚ ٞايتؿطٜعٞ
ٚاملهاغب ايطا٥س ٠املتعًٍك ١بهُإ سل املٛاطٔ يف ب ١٦ٝغً َٔ ١ُٝدٗ ١أخط.٣
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ٚ .97تػذٌ اهل ١٦ٝنصيو ايعٓا ١ٜبايعٌُ اؾُعّٝاتٚ ٞتٓؿٝط اجملتُع املسْ ٞؾُٝا ٜتعًل
باملػا ٌ٥ايب ١ٝ٦ٝايٛطٓ ١ّٝعٔ ططٜل ٚنع اإلطاض املٓاغب يًؿطان ١ايؿاعً ١بني اؾُعّٝات
ٚاملؤغّػات ايٓاؾط ١يف املٝاز ٜٔايب َٔ ١ٝ٦ٝخالٍ متهني عسٜس اؾُعّٝات (سٛاي200 ٞ
مجع ١ٝب َٔ )١ٝ٦ٝاملػاُٖ ١يف تٓؿٝص ايرباَر ايتٛعٚ ١ّٜٛتٓع ِٝاؿُالت احملًٚ ١ّٝاؾٗ١ّٜٛ
ؾُع ايٓؿاٜات ٚيتعَُٓ ِٝاٖر ايتُٓ ١ّٝاملػتسمي ،١سٝح أقبح ايعسٜس َٔ اؾُعّٝات ٚبك١ٝ
َٓعٍُات اجملتُع املسْٚ ٞاملٓعٍُات ايٛطٓ ١ّٝاملٗٓ ١ّٝتتعاٌَ نؿطٜو يًطؾع َٔ لاع١
اجملٗٛزات ايٛطٓٚ ١ّٝاحملً ١ّٝيًعٓا ١ٜبايبٚ ١٦ٝؼػني دٛز ٠اؿٝا ٠يًُٛاطٔ.
ٚ .98قس غذًت اهل ١٦ٝايعًٝا ايعٌُ اؾس ٟيتععٜع ايرتبٚ ١ٝايتشػٝؼ ايبٚ ٞ٦ٝايتعطٜـ
بأُٖ ١ّٝاحملاؾع ١عً ٢ايبٚ ١٦ٝمحا ١ٜاحملٝط ببعح أْؿطٚ ١بطاَر ب ١ٝ٦ٝزاخٌ املساضؽ
ٚتسع ِٝؾبهْٛ ١از ٟايب ١٦ٝايؿاعً ١باملؤغّػات ايرتبٚ ١ٜٛتهجٝـ عًُٝات تٛع ١ٝايٓاؾ١٦
بأُٖ ١ّٝاحملاؾع ١عً ٢ايبٚ ١٦ٝتعس ٌٜغًٛنٗا م ٛاحملاؾع ١عً ٢كتًـ َهّْٛات ايب١٦ٝ
ٚايٓٗٛض بك ِٝاملٛاطٓ ١ايب ١ٝ٦ٝيسٜٗا.
 .99نُا غذًت اهلَٛ ١٦ٝاقً ١تْٛؼ ايعٌُ بايتٓػٝل َع مجٝع اهلٝانٌ ٚاملٓعٍُات
ايسٚيٚ ١ّٝاملػاُٖ ١يف اجملٗٛز ايسٚي ٞجملابٗ ١ايتػّٝطات املٓاخ ،١ٝيف إطاض االتؿاقٝات
ٚاملعاٖسات األمم ١ّٝيف ٖصا اجملاٍ عً:٢
-

زعِ اإلطاض املؤغّػات ٞإلسهاّ فابٗ ١ايتػريات املٓاخٚ ١ٝاالغتؿاز َٔ ٠آي١ٝ

ايتُٓ ١ّٝايٓعٝؿ.١
 زعِ إزضاز ايتػريات املٓاخ ١ٝنُٔ االغرتاتٝذٝات ايكطاع ١ٝيًتُٓٚ ١ّٝإعساز بطاَرعٌُ يسعِ تأقًِ املٓعَٛات ايطبٝعٚ ١ّٝايكطاعات.
 ايعٌُ عً ٢اغتػالٍ اإلَهاْٝات املتاس ١يًتدؿٝض َٔ اْبعاخ ايػاظات ايسؾٚ ١٦ٝتٛؾريإعتُازات ٖاَّ ١يف إطاض آي ١ّٝايتُٓ ١ّٝايٓعٝؿ ١يربٚتٛن ٍٛنٛٝت.ٛ
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ثامنا  :احل ّق يف الطلن (االدتناعي واالقتصادي)
 .177تػذٌ اهل ١٦ٝاؾٗٛز ايطاَ ١ٝيًشسّ َٔ نًؿ ١املػانٔ االدتُاعٚ ١ٝاالقتكازَٔ ١ٜ
خالٍ مجً َٔ ١ايكطاضات  َٔٚأُّٖٗا:
ؽكٝل أضان ٞزٚي ١ّٝبتْٛؼ ايهرب( ٣سٛايٖ 250 ٞو) ٜتِّ ايتؿٜٛت ؾٗٝا يؿا٥س٠
ايٛناي ١ايعكاض ١ّٜيًػهٓ ٢قكس تٗ٦ٝتٗا ٚٚنعٗا عً ٢شَّ ١ايػهٔ االدتُاعٞ
ٚاالقتكاز.ٟ
زضاغٚ ١نع ١ّٝاألضان ٞايسٚي ١ّٝاملتٛادس ٠زاخٌ ايبًسّٜات بٗسف ايّٓعط يف إَهاْ١ّٝ
ايتؿٜٛت ؾٗٝا يؿا٥س ٠ايبًسّٜات قكس ٚنعٗا عً ٢شَّ ١ايػهٔ االدتُاع.ٞ
 .171نُا غذًت اهل ١٦ٝايعٌُ ايصٜ ٟك ّٛب٘ قٓسٚم ايتهأَ ايٛطينَٓ 26 -26ص
عكسٚ ٜٔأثط ٙاإلهاب ٞيف ؾوٍ ععيَٓ ١اطل « ايعٌ » ٚيف تٛؾري ظطٚف عٝـ أؾهٌ
يًُٛاطٓني خاقّ َٔ ١ايؿ٦ات ايهعٝؿ ،١سٝح غاِٖ ايكٓسٚم يف تٛؾري ايػهٔ ايال٥ل
ٚايكها ٤عًَ ٢ا تبكَ َٔ ٢ػانٔ بساَ 65132( ١ٝ٥ػهٓا بني بٓاٚ ٤ؼػني) ٚضؾع
تعٜٚس غهإ املٓاطل ايطٜؿ ١ٝبايٓٛض ايهٗطباٚ ٞ٥املا ٤ايكاحل يًؿطاب نُا غاِٖ يف
اضتؿاع ْػب ١ايتُسضؽ خاقّ ١يس ٣ايؿتٝات ٚشيو َٔ خالٍ ايتسّخٌ يف بٓاٚ ٤ػٗٝع
َساضؽ ابتساَٚ ١ٝ٥طانع يًكشّ ١األغاغ ١ّٝيف املٓاطل ايطٜؿ ١ٝايٓا .١ٝ٥نُا تٛاقٌ الاظ
بطْاَر اإلساط ١باألسٝا ٤ايؿعب ١ٝاحملٝط ١بايعاقُٚ ١املسٕ ايهربٚ ٣تًب ١ٝاؿادٝات
املتأنٍس ٠يًُٓاطل ايها ١ٓ٥باملعتُسٜات شات األّٚيٚ ١ٜٛاملٓاطل اؿسٚزٚ.١ٜقس سسّزت
َٝعاْ ١ٝايكٓسٚم يػٓ 2008 ١بـ ًَٕٛٝ 37زٜٓاض.

تاضعا  :سقوق الـنسأة
 .172تػذٌ اهلَ ١٦ٝا ؼه ٢ب٘ املطأ ٠ايتْٛػ َٔ ١ّٝعٓا ١ٜتتذًّ ٢بكؿًَ ١شٛظ ١يف
ايػٝاغات ٚايرباَر ٚاآليّٝات املٛنٛع ١يؿا٥ستٗا ٚاهلازؾ ١إىل تععٜع زٚضٖا يف اؿٝا٠
ايعاَّٚ ١زاخٌ األغطٚ ٠اجملتُع.
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ٚ .173تؿٝس اهل ١٦ٝايعًٝا بكسٚض ايكاْ ٕٛعسز  27يػٓ 2778 ١املؤضّر يف َ 4اضؽ 2778
املتعًٍل بتٓكٝح بعض أسهاّ فًٍ ١األسٛاٍ ايؿدك ،١ّٝايص ٟزعِّ سل اؿانٓ ١يف
ايػهٔ َع قهْٗٛا.
سٝح إٔ ايؿكٌ  َٔ 56فًٍ ١األسٛاٍ ايؿدك ١ّٝاؿاي ٞاقته ٢إٔ «َكاضٜـ ؾؤٕٚ
احمله ٕٛتكاّ َٔ َاي٘ اـام ٚإال ؾُٔ َاٍ أبٚ ٘ٝإشا مل ٜهٔ يًشانَٓ ١ػهٔ ؾعً٢
األب إغهاْٗا َع احملهَ ،»ٕٛع محا ١ٜدعا ١ٝ٥يًشانٓ َٔ ١خالٍ ؽ ٌٜٛتتبع األب
ايصٜ ٟتػبب ألَٛ ٟدب نإ يف إخطاز اؿانٓ َٔ ١احملٌ ايص ٟأيعّ بإغهاْٗا ب٘
مبع ١ٝقهْٗٛاٚ ،ػط ِٜأعُاٍ ايتؿٜٛت يف املػهٔ أ ٚضٖٓ٘ ز ٕٚايتٓكٝل عً ٢سل
غهٓ ٢اؿانٓ ١يف غٓس ايتؿٜٛت أ ٚايطٖٔ.
 .174نُا تؿٝس اهل ١٦ٝمبكازق ١تْٛؼ عً ٢دٌّ االتؿاقٝات اييت تٗسف إىل إظاي ١نٌّ
أؾهاٍ ايتُٝٝع نسّ املطأٚ ،٠قس تسعِ ٖصا اـٝاض َٔ خالٍ:
 ايربٚتٛن ٍٛاالختٝاض ٟالتؿاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأٚ ٠شيومبٛدب ايكاْ ٕٛعسز  35يػٓ 2008 ١املؤضّر يف  9دٛإ 2778
ٚ .175تػذٌ اهل٦ٝـ ١تكـسّ تـْٛؼ غـٓ 2008 ١يف تؿعٝـٌ املؿـطٚع ايـص ٟؾـطع يف الـاظ ٙيف
إطاض ايتعاَ ٕٚع بطْاَر األَِ املتّشس ٠اإلمناٚ )PNUD( ٞ٥قٓسٚم األَـِ املتّشـس ٠يًػـهإ
(َ ٖٛٚ )FNUAPؿطٚع ميتسّ َٔ غٓ 2007 ١إىل غٜٓٚ 2011 ١تهُّٔ ثالثَ ١هْٛات:
 إزَاز ايٓٛع َٔ خالٍ ايتسقٝل ٚاملٛاظْ ١سػب ايٓٛع. زعِ َؿاضن ١املطأ ٠يف اؿٝا ٠ايػٝاغٚ ١ٝايعاَّ. ١ ٚنع إغرتاػٚ ١ٝطٓ ١ٝملكا ١َٚايعٓـ املبين عً ٢ايٓٛع ٚتٓؿٝصٖا َٚتابع ١إلاظٖا. .176نُا تابعت اهلَ ١٦ٝبازض ٠ايٛظاض ٠املهًؿ ١بؿؤ ٕٚاملطأْٛ 25 ّٜٛ ٠ؾُرب ،2008
مبٓاغب ١االستؿاٍ باي ّٛٝايعامل ٞملٓاٖه ١ايعٓـ نسّ املطأ ،٠بإطالم اإلغرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ١ّٝ
يًٛقا َٔ ١ٜايػًٛنات ايعٓٝؿ ١زاخٌ األغطٚ ٠يف اجملتُع ٚبتؿع ٌٝاـط األخهط
( )8001000707يؿا٥س ٠نشاٜا ايعٓـ املبين عً ٢ايٓٛع سٝح تتٛىل املؿطؾات عًٖ ٢صا
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اـط ( ّٖٔٚكتكّات يف عًِ ايٓؿؼ ٚيف اإلضؾاز ايكاْٚ ْٞٛاالدتُاعَٗ )ٞاّّ اإلقػا٤
ٚاإلضؾاز ٚايتٛد ٘ٝيًُطأ ٠املعٓؿ.١
ٚ .177يف ْطام تٛؾري خسَات اإلساط ١باملطأ ٠املعّٓؿٚ ١محاٜتٗا َٔ ايعٛاقب ايٛخ١ُٝ
يًعٓـ ،متّ زعِ َطنع ٟاإلٜٛا ٤ايطادعني بايّٓعط إىل االؼاز ايٛطين يًُطأ ٠ايتْٛػ ١ّٝيف
نٌّ َٔ تْٛؼ ٚغٛغٚ ١تٛق ٞاهل ١٦ٝمبعٜس تكطٜب اـسَات َٔ ايٓػا ٤املعّٓؿات يف باقٞ
أما ٤اؾُٗٛض ١ّٜبايتٓػٝل َع ايٓٝابات اؾٗ ١ّٜٛيالؼاز ايٛطين يًُطأ ٠ايتْٛػٚ ١ّٝمتجًّٝٝات
املٓعٍُ ١ايتْٛػ ١ّٝيألَٗات باؾٗات.
 ٚ .178تك ّٛاملكاضب ١اييت تعتُسٖا تْٛؼ ملهاؾش ١أؾهاٍ ايعٓـ نسّ املطأ ٠عً٢
األبعاز األغاغ ١ّٝايتاي:١ٝ
ايبعس األٚ :ٍّٚقاٜ ،ٞ٥طتهع عً ٢ؼػٝؼ ايطأ ٟايعاّ غطٛض ٠مماضغ ١ايعٓـ نسّ املطأ٠
باـكٛم ٚسؿس ايسعِ سٖ ٍٛص ٙايعاٖطٚ ٠عسّ ايكُت إظاٖ٤ا.
ايبعس ايجاْ :ٞضزعٜٚ ،ٞتُجٌ يف ٚنع َٓع ١َٛدعا ١ٝ٥تهُٔ يًُطأ ٠اؿُاٚ ١ٜايػالَ١
ايبسْٚ ١ٝاملعٓ ١ٜٛبس٤ا بايتتبع ٚاملػا٤يٚٚ ١قٛال إىل إٜكاف ايهطض ٚايتعٜٛض.
ايبعس ايجايح :ادتُاعٜٚ ،ٞطَ ٞإىل تاليف ْتا٥ر ايهطض ايالسل باملطأٚ ٠تٛؾري اؿُا١ٜ
االدتُاعٚ ١ٝايكشٚ ١ّٝايٓؿػ ١ّٝايهطٚض ١ٜمبا ٜهؿٌ هلا ايهطاَٜٚ ١هُٔ هلا إعاز٠
ايتأٖ ٌٝاالدتُاع.ٞ
ٖصا ٚميجٌّ عٓكط ايتهٚ ٜٔٛبٓاٚ ٤تطٜٛط قسضات املتسخًنيٖٝ َٔ ،انٌ سه١َّٝٛ
ٚمجعّٝات ٚٚغا ٌ٥إعالّ يف فاٍ ايٛقا َٔ ١ٜايعٓـ ٚايكها ٤عً ٢أغباب٘ ،أسس ايعٓاقط
ايطٝ٥ػ ١ٝيف اإلغرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ّٝيًٛقا َٔ ١ٜايػًٛنات ايعٓٝؿ ١يف األغطٚ ٠اجملتُع،
سٝح متّ تٓع ِٝزٚضات ته ١ّٜٝٓٛيف فاالت «زعِ اؿؿس ٚاملٓاقط َٔ ٠أدٌ ايتػٝري»
(داْؿَ«ٚ )2008 ٞكا ١َٚايعٓـ ايكا ِ٥عً ٢ايٓٛع االدتُاعٚ ٞايتعّٗس بايٓػا ٤املعّٓؿات »
(زٜػُرب .)2008
ٚ .179تؤنس اهل ١٦ٝعً ٢نطٚض ٠تهاؾط دٗٛز املؤغّػات اؿهٚ ١َٝٛاهل٦ٝات املٓتدب١
ٚٚغا ٌ٥اإلعالّ ٚاملٓعٍُات غري اؿه ١َٝٛبػ ١ٝإسساخ قاعس ٠بٝاْات َٚعًَٛات بٗسف
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َتابعٚ ١تك ِٝٝظاٖط ٠ايعٓـ ايكا ِ٥عً ٢ايٓٛع االدتُاعٚ ٞايٛقٛف عً ٢أغبابٗا
ٚاْعهاغاتٗا.

عاغسا  :سقوق الطفل
 .117تػذٌ اهل ١٦ٝسطم تْٛؼ عً ٢إٔ تهُٔ ألطؿاهلا اؿكٛم األغاغ ١ّٝايٛاضز٠
باالتؿاق ١ٝايسٚي ١ّٝؿكٛم ايطؿٌ.
ٚتباضى اهلَٛ ١٦ٝاؾك ١تْٛؼ عً ٢غشب ايبٝإ األٚ ٍّٚاالسرتاظ ٜٔاألٚ ٍّٚايجايح املًشكني
بايكاْ ٕٛعسز  92يػٓ 1991 ١املؤضّر يف ْٛ 29ؾُرب  1991املتعًٍل باملكازق ١عً ٞاتؿاق١ٝ
األَِ املتّشس ٠ؿكٛم ايطؿٌ ٚشيو مبٛدب ايكاْ ٕٛعسز  36يػَٓ 2008 ١ؤضر يف  9دٛإ
.2008
ٚمل ٜبك َٔ ٢ايبٝاْات ٚاالسرتاظات عً ٢االتؿاق ١ٝإال ايبٝإ ايجايح املتعًٍل بسٜباد١
االتؿاقٚ ١ٝاألسهاّ ايٛاضز ٠بٗا ٚخاقّ ١ايؿكٌ  6ايص ٟاقطَ ٙبسأ سل نٌ طؿٌ يف
اؿٝا.٠
ٚقس متّ اإلبكا ٤عً ٢ايبٝإ املصنٛض بػبب إداظ ٠ايكاْ ٕٛايتْٛػ ٞيإلبطاٍ االختٝاضٟ
يًشٌُ َ ٖٛٚا ميهٔ إٔ ٜتٓاؾَ ٢ع أسهاّ االتؿاق ١ٝاييت تكطّض ضعا ١ٜايطؿٌ قبٌ ايٛالز٠
ٚبعسٖا.
ٚ .111تؿري اهل ١٦ٝإىل أّْ٘ متّ خالٍ غٓ 2008 ١إعساز َؿطٚع قاْٜ ٕٛتعًل باملكازق ١عً٢
املٝجام اإلؾطٜك ٞؿكٛم ايطؿٌ ٚضؾاٖٝت٘ ايصٚ ٟقعت عً ٘ٝاؾُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝبتاضٜذ 16
دٛإ .1995
 .112تػذٌ اهل ١٦ٝادتُاع بطملإ ايطؿٌ يف زٚضتني عازٜتني خالٍ غٓ:2008 ١
 يف زٚض ٠عاز ١ٜأٚىل يف َ 28اضؽ  2008بطساب فًؼ ايٓٛاب ٚؼاٚض خالهلا
األطؿاٍ ايربملاَْ ٕٛٝع ايػٝس ٚظٜط ايؿالسٚ ١املٛاضز املا ١ٝ٥سَٛ ٍٛنٛع «ايطؿٌ
ٚايجط ٠ٚاملا.»١ٝ٥
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 يف زٚض ٠عاز ١ٜثاْ ١ٝيف  26زٜػُرب  2008بطساب فًؼ ايٓٛاب ٚؼاٚض خالهلا
األطؿاٍ ايربملاَْ ٕٛٝع ايػّٝس ٚظٜط االتكاٍ ٚايعالقات َع فًؼ ايٓٛاب ٚفًؼ
املػتؿاض ٜٔسَٛ ٍٛنٛع " زٚض اإلعالّ يف تٓؿ ١٦ايطؿٌ ".
 .113غذًت اهل ١٦ٝبعح ْٛاز ٟاألطؿاٍ ايربملاْٝني مبعسٍ ؾها ٤يهٌ دٗ ١يتُهني
األطؿاٍ ايربملاْٝني ايص ٜٔاْتٗت َستِٗ ايٓٝاب َٔ ١ٝإثطا ٤ػطبتِٗ املهتػب َٔ ١خالٍ
َٛاقًْ ١ؿاطاتِٗ ٚشيو بإلاظ أْؿطٚ ١بطاَر يؿا٥سْ ٠عطا ِٗ٥بٗسف ْؿط ثكاؾـ ١سكٛم
ايطؿٌ يف َػت ٣ٛدٗاتِٗ.
ٚقس ْعٍُت ٖص ٙايٓٛاز ٟبعض األْؿط ١قكس ايتعطٜـ باؿكٛم ٚاملبازئ األغاغ١ّٝ
املهُّٓ ١باالتؿاق ١ٝايسٚي ١ّٝؿكٛم ايطؿٌ ٚفًٍ ١محا ١ٜايطؿٌ ،نُا ؾاضى بعض
األطؿاٍ ايربملاْٝني يف األْؿط ١اؾٗ ١ّٜٛخالٍ املٓاغبات االستؿاي ١ٝايٛطٓٚ ١ّٝاإلقً١ُّٝٝ
ٚايسٚي. ١ّٝ
نُا متّ خالٍ غٓ 2008 ١تٓع 4 ِٝزٚضات ته ١ٜٝٓٛتطؾ ١ٝٗٝيؿا٥س ٠أطؿاٍ ٖص ٙايٓٛازٟ
تٓاٚيت اؿُا َٔ ١ٜايػًٛنات احملؿٛؾ ١باملداطط َٚكا ١َٚايعٓـ ْٚؿط ثكاؾ ١ايالعٓـ.
 .114نُا تباضى اهل ١٦ٝإسساخ بطملإ ايطؿٌ املػاضب ٞتٓؿٝصا يًتٛق ١ٝايكازض ٠عٔ فًؼ
ايؿّٛض ٣الؼاز املػطب ايعطب ٞيف زٚضت٘ ايػازغ ١املٓعكس ٠بتْٛؼ خالٍ ؾٗط دٛإ .2005
ٚقس اْتعُت ايسٚض ٠ايتأغٝػ ١ٝيربملإ ايطؿٌ املػاضب12ٚ 11َٜٞٛ ٞد 2008 ١ًٜٝٛبتْٛؼ
مبؿاضن١

ػني ( )50طؿال ٚمبعسٍ عؿط )10( ٠أطؿاٍ عٔ نٌ بًس بايتػا ٟٚبني

اؾٓػني.
 .115تتابع اهل ١٦ٝعٌُ َطقس اإلعالّ ٚايتهٚ ٜٔٛايتٛثٝل ٚايسضاغات س ٍٛمحا ١ٜسكٛم
ايطؿٌ بايتعاَ ٕٚع ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايته ٜٔٛعً ٢إلاظ زضاغ ١س ٍٛاالْكطاع املسضغَٔ ٞ
خالٍ إعاز ٠قٝاغ ١ايهٛابط املطدعٚٚ ١ّٝنع نطاؽ ايؿطٚط اـام بٗا.
نُا تابعت اهل ١٦ٝايٓس ٠ٚاييت ْعٍُٗا املطقس يف إطاض اإلغرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ّٝيٓؿط ثكاؾ١
سكٛم ايطؿٌ غٓ ،2008 ١س ٍٛزٚض اإلعالّ يف ْؿط ثكاؾ ١سكٛم ايطؿٌٚ ،زٚضات تسضٜب
يًُهْٛني يف فاٍ سكٛم ايطؿٌ ٚتكٓٝات ايتٛاقٌ يؿا٥سْٛ ٠ا َٔ ٠املهْٛني ايٛطٓٝني
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ايٓاؾطني يف سكٌ ايطؿٛي ١بٗٝانٌ ايسٚيٚ ١اجملتُع املسْ ،ٞباإلناؾ ١إىل إلاظ َؿطٚع
زي ٌٝعاّ يًته ٜٔٛسْ ٍٛؿط ثكاؾ ١سكٛم ايطؿٌٚ ،نصيو زٚض ٠ته ١ٜٝٓٛيف فاٍ
املؿاضن :١املؿٗٚ ّٛاآليّٝاتٚ ،زٚضات تهٚ ١ٜٝٓٛتطؾ ١ٝٗٝيؿا٥س ٠األطؿاٍ ايربملاْٝني
املٓتُني يًُس ٠ايٓٝاب ١ٝايػابكٚ ١اؿاي.١ٝ
 .116تػذٌ اهل ١٦ٝبًٛؽ ْػب ١ايتػط ١ٝبرباَر ايػٓ ١ايتشهري % 63 ١ٜخالٍ ايػٓ١
ايرتبٜٛـ.2008 -2007 ١
ٚتكته ٞاـط ١ايٛطٓ ١ٝيف ٖصا اجملاٍ تعُ ِٝاألقػاّ ايتشهري ١ٜبهٌ دٗات ايبالز يف
إطاض تهطٜؼ َبسأ تهاؾؤ ايؿطم بني نٌ أطؿاٍ تْٛؼ مبٔ ؾ ِٗٝش ٚٚاالستٝادات
اـكٛقٚ ١ّٝبكطع ايّٓعط عٔ املػت ٣ٛاالقتكاز ٟألغطِٖ أ ٚايٛغط ايصٜ ٟعٝؿ ٕٛؾ.٘ٝ
ٚ .117تػذٌ اهل ١٦ٝتؿذٝع َػطح ايطؿٌ سٝح بًػت ايعطٚض املػطس ١ٝاملسع ١َٛيؿا٥س٠
ايطؿٌ  268عطنا يف قٓـ االسرتاف  246ٚعطنا َػطسٝا يف قٓـ اهلٛا ١ٜخالٍ غٓ١
ٚ ،2008متّ زعِ اإلْتاز املػطس ٞاملٛد٘ يًطؿٌ يؿا٥سٖٝ 17 ٠هال قرتؾا  22ٚؾطق١
ٖا.١ٜٚ
 .118أَا بايٓػب ١يألْؿط ١ايطٜان ،١ٝتػذٌ اهل ١٦ٝاتػاع خاضط ١تعاط ٞايرتب ١ٝايبسْ١ٝ
يف املساضؽ االبتسا ١ٝ٥خالٍ ايػــٓ ١ايسضاغ 2009 -2008 ١ٝيتكٌ إىل  % 75,54بايٓػب١
يًُطسً ١األٚىل َٔ ايتعً ِٝاألغاغ % 95,81ٚ ٞبايٓػب ١يًُطسً ١ايجاْ َٔ ١ٝايتعًِٝ
األغاغٜٚ ٞتِ ايعٌُ عً ٢إسساخ ًَ 200عب فاٚض يًُؤغّػات ايرتب ١ٜٛبني غٓيت 2008
 2009ٚإىل داْب بطف ١االعتُازات ايالظَ ١يتًَٗ 40 ١٦ٝعب س ٞفاٚض يًُؤغّػات
ايرتب 185ٚ ١ٜٛؾها ٤ضٜان ٞباملؤغّػات ايرتب.١ٜٛ
نُا اضتؿع عسز أغاتص ٠ايرتب ١ٝايبسْ ١ٝإىل  4200أغتاشا يتأطري اؾُعّٝات ايطٜان١ّٝ
باملؤغّػات ايرتب ١ٜٛاييت تؿاضى يف ايبطٛالت اؾٗٚ ١ّٜٛايٛطٓٚ ١ّٝعسزٖا سايّٝا سٛايٞ
 961مجعْ ١ّٝاؾط َٔ ١مجًَ 4507 ١ؤغّػ ١تعً ِٝابتسا 1199ٚ ٞ٥مجعْ ١ّٝاؾطَٔ ١
نُٔ َ 1294ؤغّػ ١تعً ِٝإعسازٚ ٟثاْ.ٟٛ
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 .119غذًت اهل ١٦ٝتعٗس املعٗس ايٛطين يطعا ١ٜايطؿٛي 737 ١طؿال ترتاٚح أعُاضِٖ بني
 6ٚ ّٜٛغٓٛات ٚشيو بإشٕ َٔ قان ٞاألغط ٠أ ٚبطًب َٔ َٓسٚب محا ١ٜايطؿٛي ١أٚ
بتػدري َٔ َكاحل ٚظاض ٠ايساخًٚ ١ٝايتُٓ ١ٝاحملً ١ٝأ ٚبطًب َباؾط َٔ األّ َٔ بِٗٓٝ
 329طؿال متّ قبٛهلِ خالٍ غٜٓٚ 2008 ١ػع ٢املعٗس سجٝجا إىل ايتكًٝل َٔ َسّ ٠إقاَ١
ايطؿٌ باملؤغّػٚ ١تػٚ ١ٜٛنعٝت٘ االدتُاعٚ ١ٝايكها ١ّٝ٥يف إطاض ػػ ِٝؾعاض «يهٌ
طؿٌ عاً٥ـ.»١
 .127تتابع اهل ١٦ٝبهٌ اٖتُاّ عٌُ املطانع املٓسف ١يًؿباب ٚايطؿٛيٚ ١اييت تأٟٚ
األطؿاٍ ايؿاقس ٜٔيًػٓس ايعا ًٞ٥يًتهؿٌ بِٗ إىل غا ١ٜإزَادِٗ يف اجملتُع ٚإٜٛا٤
األطؿاٍ املٗسز ٜٔإىل غا ١ٜظٚاٍ ساي ١ايتٗسٜس ٚبًؼ عسزٖا َ 23طنعا خالٍ غٓ2008 ١
َٛظعني عًٚ 18 ٢الٜ ١ٜؤَٗا  3066طؿال يف سني ٜبًؼ عسز َطنبات ايطؿٛيَ 68 ١طنبا
ٜؤَٗا  3520طؿالٜٚ.ػٗط عً ٢ضعا ١ٜاألطؿاٍ سٛاي 580 ٞإطاضا َٔ َطبّٝني ٚأخكاٝ٥ني
يف عًِ ايٓؿؼ ٚعًِ االدتُاع.
ٜٚؿٌُ ايتعّٗس املؤغّػات ٞاإلساط ١بايطؿٌ ٚبعاً٥ت٘ يف إطاض ضؤٚ ١ٜقا ١ٝ٥تٗسف إىل ؼكٝل
اإلزَاز االهاب ٞيًطؿٌ ٚتأٖ ٌٝعاً٥ت٘ سٝح ٜتِ نبط َؿطٚع تسخٌ َؿرتى يؿا٥س٠
ايطؿٌ مبٛدب اتؿام بني املؤغّػْ َٔ ١اسٚ ١ٝايطؿٌ َٔ ْاس ١ٝأخطٚ ٣مبػاُٖ ١كتًـ
املتسخًني يف فاٍ ايطؿٛيٚ ١ايٓٗٛض االدتُاع.ٞ
 .121تػذٌ اهل ١٦ٝباضتٝاح َعانس ٠اؾُعّٝات ايعاًَ ١يف فاٍ ايطؿٛي ١ايؿاقس ٠يًػٓس
ايعاٚ ًٞ٥ايبايؼ عسزٖا  13مجع ١ٝبهٌ َٔ ٚالٜات قابؼ ٚقؿاقؼ ٚايكريٚإ ْٚابٌ
ٚغٛغٚ ١قؿكَٚ ١سْني ٚتْٛؼ (ٚ )2املٓػتري ٚدٓسٚبٚ ١بٓعضت ٚايككط ٜٔفٗٛز
املؤغّػات ٚاهلٝانٌ االدتُاع ١ٝيف اجملاٍ.
ٚيف ٖصا اإلطاض ،استهٓت ٚسسات ايعٝـ ٚايبايؼ عسزٖا ٚ 11ايتابع ١هلص ٙاؾُعّٝات 183
طؿال خالٍ ايتػع ١أؾٗط األٚىل َٔ غٓٚ 2008 ١تٛقًت إىل إزَاز  170طؿال .نُا أّْ٘
ٚيف إطاض ايعٌُ ايٛقا ٞ٥يؿا٥س ٠ايطؿٛي ١املٗسز ٠مبعاٖط االمطاف ٚاإلقكاٚ ٤ايتُٗٝـ،
تعٗست ٖٝانٌ ٚظاض ٠ايؿؤ ٕٚاالدتُاعٚ ١ٝايتهأَ ٚايتْٛػٝني باـاضز خالٍ ايتػع١
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أؾٗط األٚىل َٔ غٓ 2008 ١بـ 6104طؿال ٜعٝؿ ٕٛعس ٠إؾهايٝات تعٝل تهٝؿِٗ
االدتُاع َٔ ٞخالٍ أقػاّ ايٓٗٛض االدتُاع 926( ٞطؿال) َٚطانع ايسؾاع ٚاإلزَاز
االدتُاع 5178( ٞطؿال).
نُا استهٔ َطنع ايطعا ١ٜاالدتُاع ١ٝيألطؿاٍَ ٖٛٚ ،ؤغػ ١عُ ١َٝٛمت إسساثٗا
مبكته ٢األَط عسز  2875يػٓ 2007 ١املؤضّر يف ْٛ 12ؾُرب  2007إلٜٛا ٤األطؿاٍ ايصٜٔ
ٜعٝؿٚ ٕٛنعٝات قعب 66 ،١طؿال خالٍ ايؿرت ٠املرتاٚس ١بني غط ٠دَٛٚ ١ًٜٝٛؾ ٢ؾٗط
غبتُرب  41 َِٗٓ ،2008شنٛض  25ٚإْاخ.
ٚ .122تتابع اهلْ ١٦ٝؿاط َٓسٚب ٞمحا ١ٜايطؿٛي ١يف فاٍ ايطؿٛي ١املٗسزٚ ٠ايطؿٛي١
اؾامٚ ١تالسغ تٓاَ ٞاملعطؾ ١غطَٓ ١سٚب محا ١ٜايطؿٛي ١يس ٣أؾطاز اجملتُع ٚايجك١
اييت انتػبٗا ٚاإلقطاض االدتُاع ٞبأُٖ ١ّٝزٚضٚ ٙلاع ١تسخً٘.
ٚ .123تػذٌ اهل ١٦ٝتسخٌ َٓسٚب محا ١ٜايطؿٛي ١يف فاٍ ايطؿٛي ١اؾام َٔ ١خالٍ
ايٛغاط ١اييت تٓل عًٗٝا فًٍ ١محا ١ٜايطؿٌ .ؾؿ ٞغٓ 2008 ١بًؼ عسز اؿاالت ايٛغاط١
 1017سايٚ .١تٛقٌّ َٓسٚب محا ١ٜايطؿٛي ١إىل إٜكاف ايتتبعات يف  147سايٚ ١إىل 561
ساي ١مت ؾٗٝا إٜكاف احملانُ ١بُٓٝا مت إٜكاف تٓؿٝص اؿهِ يف  309سايٜٚ ،١سٍّ ٖصا
عً ٢اجملٗٛز ايصٜ ٟك ّٛب٘ َٓسٚب محا ١ٜايطؿٛي ١ؾُٝا ىل ايطؿٛي ١اؾامٚ ١إمياْ٘
بأُٖ ١ّٝاؿسّ َٔ تعطٜض ايطؿٌ إىل ايعكٛبات ايعدطٚ ١ّٜتػًٝب ايططم ايرتبٚ ١ٜٛاإلقالح
ٚإعاز ٠إزَازٚ .بايتٛاظ ٟمت تؿع ٌٝزٚض َػتؿاض ٟايطؿٛي ١يف َطسًَ ١ا قبٌ اؿهِ َٚا
بعسٚ ٙشيو يهُإ قانُ ١عازي ١يًطؿٌ َٔ خالٍ ؽكٝل  ّٜٛيكهاٜا األطؿاٍ
يتؿاز ٟاالنتعاظ ٚط ٍٛاالْتعاض ٚؾها ٤باحملهُ ١أ ٜٔهتُع َػتؿاض ٟايطؿٛي١
بايطؿٌ اؾاْح ٚعاً٥ت٘.
ٚ .124تػذٌ اهل ١٦ٝأْ٘ تهطٜػا ؿلّ ايطؿٌ يف اؿُا َٔ ١ٜناؾ ١املداطط ْٚعطا
يالٖتُاّ املططز بايكشّ ١ايٓؿػٚ ١ّٝاؾػس ١ّٜيألطؿاٍٚ ،يف إطاض إسٝا ٤شنط ٣إقطاض
اؾُع ١ّٝايعاَّ ١يألَِ املتّشس ٠االتؿاق ١ٝايسٚي ١ّٝؿكٛم ايطؿٌ املٛاؾل يْٛ 20 ّٛٝؾُرب
 ،1989مت تٓع ِٝؾٗط محا ١ٜايطؿٛي ١خالٍ ايؿرت ٠املرتاٚس ١بني ْٛ 20ؾُرب  20ٚزٜػُرب
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 2008سَٛ ٍٛنٛع « ايعٓـ املػًط عً ٢ايطؿٌ ٚيس ٣ايطؿٌ» ؼت ؾعاض «سل ايطؿٌ يف
اؿُاَ ١ٜػؤٚيَ ١ّٝؿرتنٜٗٚ ،»١سف بطْاَر ؾٗط محا ١ٜايطؿٛي ١إىل تؿدٝل ظاٖط٠
ايعٓـ ٚٚنع اآليّٝات ٚايرباَر ايهؿ ١ًٝبايتكس ٟهلا ٚشيو مبؿاضن ١مجٝع املتسخًني يف
قطاع ايطؿٛيَٓ َٔ ١سٚب ٞمحا ١ٜايطؿٛيَٚ ١هْٛات اجملتُع املسْ َٔ ٞمجعٝات
َٓٚعٍُات ٚٚظاضاتٚ .مت تٓع ِٝأْؿط ١دٗ ١ّٜٛنإ اهلسف األغاغَٗٓ ٞا ايتكسٟ
يعاٖط ٠ايعٓـ نس األطؿاٍ ٚيسَ ِٜٗع ايتشػٝؼ بأغباب ٚآثاض ايعٓـ املػًط عً٢
األطؿاٍ ْٚتا٥ر غ ٤ٛاملعاًَٚ ١االغتػالٍ.
ٚعً ٢املػت ٣ٛاملطنع ٟغاُٖت أغًب ايٛظاضات يف ٖصا ايٓؿاط ٚشيو عٔ ططٜل
ايتعاٖطات ٚاؿُالت ايتشػٝػ ١ٝيتهطٜؼ سل ايطؿٌ يف ايػالَ ١ايبسْٚ ١ٝاملعٓ١ٜٛ
ٚاؿسّ َٔ املُاضغات ايعٓٝؿ ١يف مجٝع ايؿها٤ات.
نُا عكست ْسٚ ٠ٚطٓ ١ّٝيف  23زٜػُرب  2008ؼت ؾعاض « نُإ سل ايطؿٌ َػؤٚي١ّٝ
َؿرتن.»١
ٚ .125تؤنس اهل ١٦ٝايعًٝا عً ٢نطٚض ٠اإلغطاع يف إعساز زي ٌٝيًتعٗس املؿتـطى سٍٛ
ايعٓـ ،خاقٚ ١أْ٘ متّ غٓ 2008 ١ايؿطٚع يف إعساز زي ٌٝتسخٌّ ٚتعّٗس َؿرتى باألطؿاٍ
املعطنني يًعٓـ ٜتهُّٔ ؼسٜس َؿُٛالت نٌ األططاف َٚطاسٌ ايتسخٌ باإلناؾ ١إىل
ؼسٜس املكطًشات.

سادي عػس  :سق النوـوض باألغداص ذوي اإلعاقة
 .126تؿٝس اهل ١٦ٝمبكازق ١تْٛؼ عً ٢اتؿاق ١ٝسكٛم األؾدام ش ٟٚاإلعاق١
ٚايربٚتٛن ٍٛاالختٝاض ٟاملتعًٍل بٗا ٚشيو مبٛدب ايكاْ ٕٛعسز  4يػٓ 2778 ١املؤضّر يف
 11ؾٝؿط. 2778 ٟ
ٚتتهُّٔ ٖص ٙاالتؿاق ١ٝأسهاَا يالعرتاف يألؾدام اؿاًَني إلعاقٚ ،١ز ٕٚمتٝٝع عً٢
ٖصا األغاؽ ،بهاٌَ سكٛقِٗ األغاغٚ ١ّٝيف كتًـ اجملاالت ٚال غُٝا سكِٗ يف
ايٛق ،ٍٛإىل مجٝع اـسَات األغاغٚ ١ّٝاـكٛق ١ّٝاملتعًٍك ١بايتعًٚ ِٝايكشّٚ ١ايتػط١ّٝ
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االدتُاعٚ ١ٝايؿػٌ ٚسكِٗ يف اؿٝاٚ ٠يف ايعٝـ ايهطٚ ِٜاملػتكٌ ٚيف اإلزَاز
االدتُاعٚ ٞيف املؿاضن ١يف اؿٝا ٠ايػٝاغٚ ١ٝايعاَّٚ ١ايجكاؾٚ ١ّٝايطٜانٚ ١ٝسكِٗ يف
ايتُتع بهٌ اؿطّٜات ايؿدكٚ ١ّٝخاقَّٗٓ ١ا سط ١ّٜايتٓكٌ ٚسط ١ّٜايتعبري ٚايطأٚ ٟسكِٗ
يف اؿُا ١ٜيف ساالت اـطط ٚايطٛاضئ اإلْػاْ َٔٚ ١ّٝظٛاٖط االغتػالٍ ٚايعٓـ
ٚاالعتساٚ ٤سكِٗ يف اسرتاّ خكٛقٝتِٗ ٚب٦ٝتِٗ ٚأغطتِٗ.
ٚقس سجّت االتؿاق ١ٝايس ٍٚاألططاف عًٚ ٢نع ايػٝاغات ٚايرباَر ايعًُٚ ١ّٝاألْعُ١
ايكاْ ١ّْٝٛايهؿ ١ًٝبهُإ ٖص ٙاؿكٛم ٚاؿطّٜات ٚعً ٢مجع اإلسكا٤ات ٚايبٝاْات
اـاقّ ١باألؾدام ش ٟٚاإلعاق ١ز ٕٚاملػاؽ عطَتِٗ ٚعً ٢إْؿا ٤إطاض عٌُ ٚآيّٝات
عً ٢املػت ٣ٛايٛطين ملتابعتٗا باالعتُاز عً ٢اؿٛاض َع اجملتُع املسْٚ ٞاؾُعّٝات ٚعً٢
ايتعا ٕٚايسٚي ٞيًٓٗٛض باألؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١محاٜتِٗ.
ٚأسسثت ٖص ٙاالتؿاق ١ٝؾٓ ١تعٓ ٢عكٛم األؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١تهبط َٗاَّٗا
ٚإدطا٤اتٗا ٚعالقاتٗا َع اهل٦ٝات األخط ٣شات ايكً ١املٓؿأ ٠مبٛدب َعاٖسات زٚي١ّٝ
ؿكٛم اإلْػإ.
ٚقـــس ســـسّز ايربٚتٛنـــ ٍٛاالختٝـــاض ٟالتؿاقٝـــ ١سكـــٛم األؾـــدام ش ٟٚاإلعاقـــ ١خاقّـــ١
اإلدطا٤ات املتعًٍ ك ١بتًكٍـ ٞايبالغـات َـٔ األؾـطاز أ ٚفُٛعـات األؾـطاز أ ٚباغـِ األؾـطاز أٚ
فُٛعــات األؾــطاز املؿــُٛيني باختكــام ؾٓــ ١سكــٛم األؾــدام ش ٟٚاإلعاقــٚ ١ايّٓعــط
ؾٗٝــا ،نُــا ٜهــبط ايتــسابري املدــ ٍٛاؽاشٖــا َــٔ قبــٌ ايًذٓــ ١املــصنٛض ٠يف َعاؾــ ١تًــو
ايبالغات.
 .127تػذٌ اهل ١٦ٝاألُٖ ١ٝايهرب ٣اييت تٛيٗٝا ايسٚي ١يًٛقا َٔ ١ٜاإلعاقٚ ١اؿسّ َٔ
آثاضٖا ٚتؿٌُ ايػٝاغ ١ايٛقا ١ّٝ٥خاقّ ١تٛغٝع ايتػط ١ّٝايكشٚ ١ّٝتٛؾري ظطٚف ايكشّ١
ٚايػالَ ١املٗٓ ١ّٝيًٛقا َٔ ١ٜسٛازخ ايؿػٌ ٚتععٜع ايٛقا َٔ ١ٜسٛازخ املطٚض ٚايتشػٝؼ
ٚايتٛع ١ٝيًٛقا َٔ ١ٜاؿٛازخ املٓعيٚ ١ٝسٛازخ اؿٝا ٠بكؿ ١عاَ.١
َٔ دٗ ١أخطٜ ٣تِ ايعٌُ عً ٢متتٝع  َٔ 616عُٝكَٚ ٞتعسّز ٟاإلعاقات غسَات قش١ٝ
ٚتأٖ َٔ ١ًّٝٝقبٌ أعٛإ ايطعا ١ٜبايبٝت ايتابعني ؾُعٝات ضعا ١ٜاملعٛقني ،إناؾ ١إىل
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إقطاض إغٓاز َٓش ١غٓ ١ٜٛيؿا٥سٖ ٠ص ٙاؾُعّٝات بعٓٛإ نٌّ ؾدل َعٛم َتهؿٌ ب٘
زاخٌ ايبٝت متّ ايرتؾٝع ؾٗٝا خالٍ ؾٗط أٚت  2008يتبًؼ  1000زٜٓاضّا عٛنا عٔ 900
زٜٓاضا ٚتٛؾري اإلٜٛا ٤مبؤغّػات ايطعا ١ٜيؿا٥س ٠املعٛقني ؾاقس ٟايػٓس ايعا.ًٞ٥
ٚ .128تتابع اهلَٛ ١٦ٝاقً ١تؿع ٌٝاإلزَاز ايتًكا ٞ٥باملساضؽ ايعاز ١ٜيألطؿاٍ املعٛقني،
سٝح بًؼ عسز ايتالَٝص املسفني  4409خالٍ ايػٓ ١ايسضاغ.2008 -2007 ١ّٝ
نُا متّ تَٗ 265 ١٦ٝسضغ ١زافَٛ ١ظع ١عً ٢كتًـ ٚالٜات اؾُٗٛض ١ّٜتػتكطب 1144
تًُٝصا َعٛقا بايػٓٛات َٔ األٚىل إىل اـاَػ َٔ ١ايتعً ِٝاألغاغ ،ٞباإلناؾ ١إىل ؾتح
 148قػُا ؼهريٜا يؿا٥س ٠األطؿاٍ املعٛقني ٚتعُٖ ِٝصا اإلدطا ٤عً ٢نٌ األقػاّ
ايتشهريٚ ١ٜتتعّٗس اؾُعّٝات بتكس ِٜخسَات ايسعِ ٚاملػاعس ٠ايبٝساغٛدٚ ١ّٝاإلساط١
ايٓؿػ ١ّٝيؿا٥س ٠األطؿاٍ املسفني.
أَّا بايٓػب ١إىل األطؿاٍ ايص ٜٔتعصّض عً ِٗٝاالْسَاز بٗص ٙاملؤغّػات ؾٝتًك ٕٛخسَات
ايرتب ١ٝاملبهطٚ ٠ايرتب ١ٝاملدتكّٚ ١ايتأٖٚ ٌٝايته ٜٔٛاملٗين باملطانع املدتكّ ١يف تطب١ٝ
ٚتأٖ ٌٝاملعٛقني ايتابع ١يًذُعٝاتٚ ،اييت اضتؿع عسزٖا إىل َ 269طنعا غٓ2008 ١
ٜؤَّٗا  15234تًُٝصّا.
ٚعُال عً ٢ؼػني خسَات ٖص ٙاملطانع ٜتِ تأَني املػاعس ٠ايبٝساغٛدٚ ١ّٝتأطري
إطاضات ايرتب ١ٝاملدتكّ ١ايعاًَني باملطانع ايتابع ١يًذُعٝات سٝح ْعٍِ َعٗس ايٓٗٛض
باملعاقني  311سًك ١تأطري ٚإضؾاز بٝساغٛد ٞمشًت نٌ َطانع ايرتب ١ٝاـاقّ. ١
ٚ .129تػذٌ اهل ١٦ٝأْ٘ ٜتِ سايّٝا تكس ِٜخسَات ايته ٜٔٛاملٗين أغاغا بـ:
املؤغّػات ايعُ ١َّٝٛيًته ٜٔٛاملٗٓ ٢سٝح تًكٍ ٢خالٍ ايػٓ ١ايته– 2007 ١ٜٝٓٛ
َ 185 ،2008عٛقا تهٜٓٛا نًٌٍ باؿك ٍٛعً ٢ؾٗازَٓ ٠عط.٠
املؤغّػات ايعُ ١َّٝٛايتابع ١يٛظاض ٠ايؿؤ ٕٚاالدتُاع ٚ ١ٝايتهأَ ٚايتْٛػٝني باـاضز
(َطنع ايته ٜٔٛاملٗين يًُعاقني ايكِ بككط ٖالٍ ،اجملُع ايكشٚ ٞايرتبٟٛ
يًكاقط ٜٔعٔ اؿطن ١ايعه ١ٜٛبٓابٌَ ،طنع ايتأٖ ٌٝاملٗين يًكاقط ٜٔعٔ اؿطن١
ايعهٚ ١ٜٛاملكابني عٛازخ اؿٝا ٠مبٓٛبٚٚ ،١سس ٠اإلضاز ٠ايتابع ١ملعٗس ايٓٗٛض باملعاقني)
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سٝح ٜبًؼ عسز املتهْٛني بٗص ٙاملؤغّػات سايّٝا  413ؾدكا َعٛقاٚ ،قس غاُٖت ٖصٙ
املؤغّػات َٓص إسساثٗا يف ته ٜٔٛقطاب 1500 ١ؾدل َعٛم يف اختكاقات كتًؿ١
نٓذاض ٠املٛبًٝٝا ٚايٓكـ عً ٢اـؿب ٚقٓاع ١األسصٚ ١ٜقٓاع ١ايؿهٚ ١ايٓكـ عً٢
ايٓشاؽ....
زاخٌ ؾها٤ات تابع ١يًذُعٝات ايعاًَ ١يف فاٍ اإلعاق ١تػٗط عً ٢تػٝري ٚ 600ضؾ١
زاخٌ املطانع ايتابع ١هلا ٜٚؤَٗا قطاب 6000 ١ؾدكا َعٛقا ٜتًك ٕٛتهٜٓٛا يف
اختكاقات َتٓٛع ١تؿٛم  60اختكاقا يف فاالت ايؿالسٚ ١ايكٓاعات ايتكًٝسٚ ١ٜاملٗٔ
ايكػطٚ ٣املٗٔ اؾسٜسٚ ٠اـسَات.
يف إطاض اآلي 25 ١ّٝيًكٓسٚم ايٛطين يًتؿػ 21 -21 ٌٝاييت تعٓ ٢بتععٜع قابً ١ٝتؿػٌٝ
املعٛقني بايته ،ٜٔٛسٝح ٜتشٌُ ايكٓسٚم باإلناؾ ١إىل تهايٝـ ايتهٚ ٜٔٛاألنٌ
تهايٝـ اإلقاَ ١خالٍ َسّ ٠ايتهٜٚ .ٜٔٛتِ ايته ٜٔٛعٔ ططٜل اؾُعّٝات ايعاًَ ١يف
فاٍ اإلعاق ١اييت تك ّٛباْتكا ٤اجملُٛعات ٚاختٝاض االختكاقات سػب خكٛقٝات
اؾٗٚ ١غٛم ايؿػٌ َٚؤٖالت املتهّْٛنيٚ .قس اْتؿع بٗص ٙاآلي ١ّٝإىل غا ١ٜغٓ،2008 ١
 9408ؾدكا َعٛقا (َِٓٗ  1767غٓ.)2008 ١
ٚإناؾ ١إىل شيو ٜتِ ايعٌُ عً ٢متهني املعٛقني َٔ ؾطم ايتعً ِٝاييت تتٝشٗا املسضغ١
ٚاؾاَع ١االؾرتانٚ ١ٝايٛغا ٌ٥اؿسٜج ١يالتكاٍ َٔ خالٍ بعح ٚ 77سس ٠إعالَ١ٝ
مبطانع ايرتب ١ٝاـاقّٚ ١ايتأٖ ٌٝمببازض َٔ ٠مجعٝات ضعا ١ٜاألؾدام املعٛقني تتهُّٔ
ػٗٝعات ساغٛب ٚتطبٝكات إعالََ ١ٝال ١ُ٥ـكٛقٝات ايؿ ١٦املػتٗسؾٚ ،١ايعٌُ
مبؿطٚع  E-Handicapéاملتعًٍل بتٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝات اؿسٜج ١يالتكاٍ َٔ خالٍ
تطنٝع  24خً ١ٝمبدتًـ ايٛالٜات تعتُس بطفٝات بٝساغٛدَ ١ّٝالٚ ١ُ٥أدٗعَٝٗ ٠أ.٠
 .137تالسغ اهل ١٦ٝاْطالم ايعٌُ بايربْاَر اـكٛق ٞيتؿػ ٌٝاألؾدام املعٛقني
بايتٓػٝل َع مجع" ١ّٝبػُ "١يًّٓٗٛض بتؿػ ٌٝاملعٛقني نُا متّ خالٍ غٓ 2008 ١إغٓاز
دا٥ع ٠غٝاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜإلزَاز األؾدام املعٛقني بعٓٛإ غٓ 2007 ١بايتٛاظَ ٟع
مجع ١ٝضعا ١ٜعُٝك ٞاإلعاق ١بايبٝت ٚؾطع قؿاقؼ يًذُع ١ٝايتْٛػ ١ّٝملػاعس ٠ايكِ.
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أَّا يف إطاض إزَاز املعٛقني يف ايسٚض ٠االقتكاز ١ٜؾكس متّ خالٍ غٓ 2008 ١اْتساب 659
َعٛقا عًَ ٢ػت ٣ٛايتؿػ ٌٝاملؤدّط َِٓٗ  73بايٛظٝؿ ١ايعُٚ ١َّٝٛباملٓؿآت ٚاملؤغّػات
ايعُ 586ٚ ١َّٝٛباملؤغّػات اـاقّ.١
ٚعًَ ٢ػت ٣ٛاالْتكاب يًشػاب اـام ؾكس متّ ضقس بعح َ 700ؿطٚع يؿا٥س٠
األؾدام املعٛقني يف إطاض بطْاَر بعح َٛاضز ضظم يؿا٥س ٠األؾدام املعٛقني املعٛظٜٔ
ايكازض ٜٔعً ٢ايعٌُٚ .إغٓاز قطٚض َٔ قبٌ ايبٓو ايتْٛػ ٞيًتهأَ ٚاؾُعّٝات ايتُٓ١ّّٜٛ
بٓػب َٔ % 3,2 ٚ %3,8 ١فُٛع ايكطٚض املػٓس.٠
ٚيف إطاض زعِ تؿػ ١ًٝٝاألؾدام املعٛقني متّ باـكٛم تٓعَ ِٝعطض ٚطين َٚعاضض
دٗٚ ١ّٜٛإسساخ ؾها٤ات دٗ ١ّٜٛيعطض ٚبٝع َٓتٛز اؾُعّٝات ايعاًَ ١يف اجملاٍ ٚاملعٛقني
املٓتكبني ؿػابِٗ اـام ٚؼٝني زيٚ ٌٝضؾات اإلْتاز ايتابع ١ؾُعٝات ضعا ١ٜاملعٛقني
ٚاملؤغّػات ايعُٚ ١َّٝٛاؿطؾٝني املٓتكبني يًشػاب اـام قكس اعتُاز َٔ ٙقبٌ نٌ
ايٛظاضات ٚاملٓؿآت ٚاملؤغّػات ايعُ ١َّٝٛعٓس إعطا ِٗ٥األّٚي ١ٜٛيف اقتٓا ٤ساداتِٗ َٔ
َٓتٛدات املعٛقني.
ٚ .131تػذٌ اهل ١٦ٝبهٌ اضتٝاح ايٓتا٥ر املُتاظ ٠اييت سكٍكٗا ايطٜان َٔ ّٕٛٝش ٟٚاإلعاق١
خالٍ ايػٓٛات األخري ،٠ممٍا أًِّٖٗ يالضتكا ٤إىل أعً ٢املطاتب ٚؼكٝل َهاغب غاُٖت
يف تطٜٛط ٖصا ايكطاع بٗسف َٛاقً ١ايتأيٍل ٚاالَتٝاظ إثط تطؾّح  30عٓكطا إىل األيعاب
األّٚملب ١ّٝاملٛاظ ١ٜببهني .2008
ٚتععٜعا يًٓتا٥ر املؿطّؾ ١اييت سكٍكتٗا ضٜان ١املعٛقني عً ٢املػت ٣ٛايكاضّٚ ٟايعامل ٞعآٜت
اهل ١٦ٝايعًٝا إعساز بطْاَر ثط ّٟيؿا٥س ٠ايٓدب ١ايٛطٓ ١ّٝبايتٓػٝل َع اؾاَع ١ايتْٛػ١ّٝ
يطٜان ١املعٛقني ٜتُجٌّ يف تهجٝـ ايرتبّكات زاخٌ ايٛطٔ ٚخاضد٘ ٚشيو بـ :
تٓع ِٝتطبّكات َػًك ١عً ٢اَتساز َٜٛ 210ا ( 7أؾٗط) تؿٌُ  40ضٜانّٝا َ 5ٚؤطٍط.ٜٔ
تٓع ِٝتطبّكني بؿطْػا ٜس ّٚنٌّ ٚاسس َُٓٗا َٜٛ 21ا يف اختكاقات املػاؾات
ايطٚ ١ًٜٛايٓكـ ايط ١ًٜٛيؿا٥س 10 ٠ضٜانّٝني.
املؿاضن ١يف املًتك ٢عً ٢ايهطاغٚ ٞاملاضط ٕٛايسٚي ٞبػٜٛػطا.
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تٓع ِٝايبطٛي ١ايعطب ١ّٝاإلؾطٜك 12 َٔ ١ّٝإىل  19دٛإ  2008بتْٛؼ مبؿاضن60 ١
ضٜانّٝا.
املؿاضن ١يف املاضط ٕٛايسٚي ٞعً ٢ايهطاغ ٞيجالث ١ضٜانٝني ضؾكَ ١سضّبني بػٜٛػطا.
املؿاضن ١يف بطٛي ١أملاْٝا املؿتٛس ١عهٛض  15العبا.
املؿاضن ١يف بطٛي ١غٜٛػطا املؿتٛس ١عهٛض  15العبا.

ثاني عػس  :سقوق املطنّني
 .132تػتٓس تْٛؼ يف عٓاٜتٗا بؿطو ١نباض ايػٔ عًـ ٢خطـيت ايعُـٌ ايسٚيٝـ ١املٓبجكـتني
عٔ اؾُع ١ّٝايعامل ١ٝيًؿٝدٛخ ١املٓعكستني ظٓٝـ غٓٚ 1982 ١مبسضٜس غٓٚ ،2002 ١عًـ٢
َبازئ األَِ املتّشس ٠اييت تٗسف إىل ؼكٝل سٝا ٠أؾهٌ يًُػٓني.
ٚتٗسف ايػٝاغ ١ايٛطٓ ١ّٝيف ٖصا اجملاٍ إىل ؼكٝل «فتُع يهٌ األعُاض» ٜهـُٔ ايعـٝـ
ايهط ِٜيًُػٔ خاقّ َٔ ١خـالٍ تـجُني َهاْتـ٘ زاخـٌ األغـطٚ ٠اجملتُـع ٚايتأنٝـس عًـ٢
أُٖ ١ٝايتهأَ ٚايتٛاقٌ بني األدٝاٍ ٚتجُني نؿا٤ات املػٓني ٚمته َٔ ِٗٓٝاملؿـاضن١
يف اؿٝا ٠ايعاَّٚ ١زعِ ايرباَر ايٛقاٚ ١ّٝ٥ايعالد ١ٝمبا ٜػِٗ يف ايرتؾٝع يف َؤٌَ سٝـا ٠زٕٚ
إعاقٜٚ ١ؤَٔ يًُػٔ االغتكالي ١ّٝيف سٝات٘ اي.١َّٝٛٝ
ٚ .133تتابع اهلَ ١٦ٝا ؼع ٢ب٘ ؾطو ١نباض ايػٔ بطعاَ ١ٜتعاٜس ٠خالٍ ايعكسٜٔ
األخري ٜٔنُا ٜتذً ٢شيو َٔ خالٍ تعسّز اإللاظات ٚاملهاغب يتؿٌُ مجٝع اجملاالت
املتعًٍك ١بٗص ٙايؿطو َٔ ١اجملتُع ٚاييت بًػت ْػبتٗا  َٔ %9 , 6فُٛع ايػهإ غٓ١
 َٔٚ 2007املتٛقع إٔ تطتؿع إىل  % 11غٓ.2014 ١
* الـربامــر :
تػذٌ اهل ١٦ٝإٔ ْػب ١ايتػط ١ٝاالدتُاع ١ٝيًُػٓني بًػت  % 93غٓٚ ،2008 ١بًػت ْػب١
املػٓني املٓتؿعني ظطاٜات تكاعس ٚ .% 43اْتؿع َ 84402ػٓا َٚػٓ ١خالٍ غٓ2008 ١
باملٓش ١ايجالث ١ٝيؿا٥س ٠ايعا٥الت املعٛظ.٠
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ٚ .134يف إطاض غٝاغ ١ايسٚي ١اهلازؾ ١إىل إبكا ٤املػٓني زاخٌ أغطِٖ َٚعانس ٠فٗٛز
ايعا٥الت يف ايتهؿٌٍ مبػّٓٗٝا ،تػذٌ اهل ١٦ٝقٝاّ ؾطم َتٓكً ١تػريٖا مجعٝات ضعا١ٜ
املػٓني بتكس ِٜخسَات قشٚ ١ٝادتُاع ١ٝيًُػٓني زاخٌ أغطِٖ ٚقس اضتؿع عسز ايؿطم
املتٓكً ١غٓ 2008 ١إىل  28ؾطٜكا ( 24ؾطٜكا دّٜٗٛا  4ٚؾطم قً )١ّٝمشًت خسَاتٗا 3500
َػٓا َٚػٓ.١
ٚبًػت االعتُازات اييت ؽكّكٗا ايسٚي ١غّٜٓٛا يًؿطم املتٓكً ١يتػٝري أْؿطتٗا ٚاقتٓا٤
ٚغاْ ٌ٥كٌ  425أيـ زٜٓاض غَٓ ٖٛٚ 2008 ١ا غاِٖ يف ؼػـني دٛز ٠اـسَات
ٚتٛغٝعٗـا إىل أنرب عسز َٔ َػتشكٗٝا.
ٚتؿٝس اهل ١٦ٝبعًُ ١ٝاإلٜساع ايعا ًٞ٥يًُػٓني سطقا عً ٢إبكا ٤املػٔ يف ٚغط عاٜٛ ًٞ٥ؾط
ي٘ ظطٚف ايتٛاظٕ ايٓؿػٚ ٞايعاطؿٜٚ ٞتِّ إٜساع املػٓني ؾاقس ٟايػّٓس بعس َٛاؾكتِٗ يس٣
عا٥الت بس ١ًٜتعطب عٔ ضغبتٗا يف شيو ٚقس تطّٛض عسز ٖص ٙاألغط َٔ  58أغط ٠غٓ١
 2005إىل  90غٓـٚ 2008 ١عسز املػٓني املتهؿٌ بِٗ َٔ  60إىل َ 93ػٓا َٚػٓٚ .١بًػت
االعتُازات اييت خككتٗا ايسٚي ١هلصا ايربْاَر  120أيـ زٜٓاض غٓ.2008 ١
 .135نُا تػذٌ اهل ١٦ٝأْ٘ يف ْطام َعانس ٠فٗٛز األغط يف ايتهؿٌ مبػّٓٗٝا
ٚاالغتذاب ١يتطًعات نباض ايػٔ ٚتٛؾري ؾها٤ات يًتالق ٞمت إسساخ ْٛاز ْٗاض ١ٜتطؾ١ٝٗٝ
تجكٝؿ ١ٝيهباض ايػٔ تٗسف إىل ؾو ايععي ١عٔ املػٓني ٚمته َٔ ِٗٓٝايتٛاقٌ
االدتُاعٚ ٞايرتؾ ٘ٝعٔ أْؿػِٗ َٔ ْاسَٚ ١ٝػاعس ٠األغط عً ٢تأَني اـسَات اي١َّٝٛٝ
ملػٓٗٝا أثٓا ٤ؾرتات تػٝبٗا يًعٌُ أ ٚيًسضاغْ َٔ ١اس ١ٝأخطٜٚ .٣بًؼ عسز ٖص ٙايٓٛازٟ
ايٓٗاض ١ٜسايّٝا ْ 34از.
ٚيتععٜع ٖصا ايتٛد٘ تسعِ ٚظاض ٠ؾؤ ٕٚاملطأٚ ٠األغطٚ ٠ايطؿٛيٚ ١املػّٓني َازّٜا اؾُعّٝات
ايعاًَ ١يف فاٍ املػٓني عً ٢إسساخ َجٌ ٖص ٙايٓٛاز ٟباعتُازات بًػت  74أيـ زٜٓاض
غٓٚ ،2008 ١تؿذع ايكطاع اـام عً ٢االغتجُاض يف ٖصا اجملاٍ ٚقس أعست يصيو
َؿطٚع نطاؽ ؾطٚط خام بإسساخ ايٓٛاز ٟايٓٗاض ١ٜيهباض ايػٔ.
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ٚ .136تطقس اهل ١٦ٝايطعا ١ٜاملؤغػات ١ٝيًُػٓني إش ميجٌ اإلٜساع املؤغّػات ٞيف إطاض
غٝاغ ١تْٛؼ يف فاٍ ضعا ١ٜاملػٓني ،إدطا ٤اغتجٓاٝ٥ا ٜتِ ايًذ ٤ٛإي ٘ٝبايٓػب ١إىل
املػٓني املعٛظٚ ٜٔؾاقس ٟايػّٓس ايعاٚ ًٞ٥ايصٜ ٜٔؿه َٔ ٕٛعذع ميٓعِٗ َٔ ايكٝاّ
بؿؤ ِْٗٚاؿٝات ١ٝبأْؿػِٗ ٚايص ٜٔمل ٜتػٔ إٜساعِٗ يس ٣عا٥الت بسٚ .١ًٜبًؼ عسز
َؤغّػات ضعا ١ٜاملػٓني غٓ 2008 ١إسس ٣عؿطَ ٠ؤغػٚ ١عسز املكُٝني بٗا َ 690ػٓا
َٚػٓ ١يف سني تبًؼ طاق ١االغتٝعاب اؿكٝك ١ٝهلص ٙاملؤغّػات  700غطٜطا.
ٜٚػٗط عً ٢خسَات ٖؤال ٤املػٓني ٚضعاٜتِٗ إطاضات إزاضٚ ١ٜطبٚ ١ٝؾب٘ طبٚ ١ٝإطاضات
ادتُاعٚ ١ٝأعٛإ ضعاَ ١ٜباؾط.٠
ٚتؿٗس َطانع ضعا ١ٜاملػٓني َٓص َا ٜكاضب ايعؿط ٜٔغْٓ ١كًْٛ ١عَ ١ٝتٛاقً ١يف َػت٣ٛ
ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝاـسَات ،إش ٜتِ تسعٖ ِٝص ٙاملطانـع باملٛاضز ايبؿطٚ ١ٜتعٜٚسٖا
بايتذٗٝعات ايهطٚضَ ١ٜجٌ ايتػدني املطنعٚٚ ٟغا ٌ٥ايرتؾٚ ٘ٝػٗٝعات ايعالز ايطبٝعٞ
ٚغريٖا ٚتطٜٛط َػتَ ٣ٛؤٖالت أعٛإ ايطعا ١ٜاملباؾط ٜٔبٗا.
ٚقس بًػت االعتُازات املطقٛز ٠يتػٝري ٖص ٙاملؤغّػات غَٓ 2008 ١ا قُٝت٘  5 .050أيـ
زٜٓاض.

ثالح عػس :محاية سقوق التونطيّني باخلازز
 .137تػذٌ اهل ١٦ٝيف ْطام محا ١ٜسكٛم املطأٚ ٠األغط ٠املٗادطْ ٚ ٠عطا يًسٚض اهلاّّ ايصٟ
تهطًع ب٘ املطأ ٠يف تٛطٝس ايكً ١بني أؾطاز اؾايٚ ١ٝايٛطٔ زعِ سكٛم املطأ ٠املٗادط٠
ٚشيو باـكٛم َٔ خالٍ إسساخ غًو املطؾسات االدتُاعٝات ايصٜ ٟبًؼ عسزٖٔ سايّٝا
َ 12طؾس ٠ادتُاع ،١ٝنُا تٛاقٌ بعح ؾها٤ات املطأٚ ٠اؾ ٌٝايجاْ 16(ٞؾها،)٤
ٚتعترب ٖص ٙايؿها٤ات املهإ األَجٌ يتالق ٞايتْٛػٝات املكُٝات باـاضز ؾُٝا بٔٗٓٝ
نُا متهٓٗٔ َٔ مماضغ ١ايعسٜس َٔ األْؿط ١عرب كتًـ ايٓٛاز ٟاملؿتٛس ١يًػطض.
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 .138نُا تطقس اهل ١٦ٝاجملٗٛزات املبصٚي ١يًعٓا ١ٜباألدٝاٍ اؾسٜس ٠يًٗذط ٠بٗسف
محاٜتٗا َٔ كاطط ايتُٗٝـ ٚاالمطاف ٚتععٜع قًتٗا بايٛطٔ ٚشيو باـكٛم َٔ
خالٍ:
 تؿطٜو ؾباب اهلذط ٠يف اؿٛاض ايٛطين َع ايؿباب ايصّ ٟأقطّ ٙغٝاز ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض١ّٜ
غٓ.2008 ١
 سل األدٝاٍ اؾسٜس ٠يف زضاغ ١ايًػ ١ايعطب ١ٝببًسإ إقاَتِٗ أ ٚخالٍ ايعطً ١ايكٝؿ١ٝ
بتْٛؼٚ .قس نإ عسز املؿاضنني َٔ أبٓا ٤األدٝاٍ اؾسٜس ٠يًٗذط ٠يف ايربْاَر ايكٝؿٞ
 2008يتسضٜؼ ايًػ ١ايعطبَ 1875 ١ٝؿاضنا َٛظعني عًَ 137 ٢طنعا بهاٌَ تطاب
اؾُٗٛض.١ّٜ
 متهني أبٓا ٤ايتْٛػٝني املكُٝني باـاضز ٚاملعاٚيني يسضٚؽ ايعطب َٔ ١ٝايهتب
املسضغ ١ٝاملعس ٠يًػطض فاْا.
 تٓع ِٝاؾاَع ١ايكٝؿ ١ٝيؿا٥س ٠ايطًب ١ايتْٛػٝني املكُٝني باـاضز ٚقس اْتؿع بٗصا
ايربْاَر  50طايبا خالٍ قا٥ؿ 2008 ١تًكٛا ؾٗٝا زضٚغا َهجؿ ١يف ايًػ ١ايعطب.١ٝ
 تٓع ِٝايطسالت االغتطالعٚ ١ٝايسضاغ ١ٝيؿا٥س ٠ؾباب اهلذط ٠متهِٓٗ َٔ االطالع
عً ٢املدع ٕٚايجكايف ٚاؿهاض ٟيًبالز ٚتػاعسِٖ عً ٢ضبط ايكًٚ ١ػصٜط ضٚح االْتُا٤
يسٚ ِٜٗقس نإ عسز املؿاضنني يف ٖص ٙايطسالت َ 402ؿاضنا َٔ أبٓا ٤األدٝاٍ
اؾسٜس ٠يًٗذط.٠
 تٓع ِٝاملكا٥ـ يؿا٥س ٠األطؿاٍ َٔ املكُٝني باـاضز ٚقس اْتؿع بٗصا ايربْاَر يف
ايكٝـ  301طؿال.
 متتٝع ايطًبٚ ١ايطايبات املتُٝع َٔ ٜٔأبٓا ٤األدٝاٍ اؾسٜس ٠يًٗذطٚ ٠ايطاغبني يف
َٛاقً ١زضاغتِٗ باؾاَعات ايتْٛػ َٔ ١ّٝاملٓشٚ ١ايػهٔ ٚفاْ ١ٝايتٓكٌ شٖابا ٚإٜابا إىل
بًسإ إقاَتِٗ َط ٠نٌ غٓ ١زضاغ.١ٝ
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َٛ اقً ١متهني أبٓا ٤املٗادط ٜٔبؿطْػا َٔ زضاغتِٗ بأضض ايٛطٔ مبسضغ ١تْٛؼ
ايسٚي ١ّٝطبكا يًربْاَر ايتعً ُٞٝايؿطْػ.ٞ

زابع عػس  :معاجلة ظاهسة اهلذسة غري املنعّنة
ٚ .139اقًت اهل ١٦ٝايعًٝا َتابع ١ظاٖط ٠اهلذط ٠غري املٓعٍَُٚ ١عاؾ ١آثاضٖا ايٛخ١ُٝ
خاقّ َٔ ١دطا ٤ايػطم يف ايبشط أ ٚاملٛت ألغباب كتًؿٚ ١شيو عً ٢ن ٤ٛايتؿطٜعات
ايكاَٚ ١ُ٥ا بّٓٝت٘ اإلسكاّٝ٥ات يف ٖصا ايػطض عهِ َٛقع تْٛؼ اؾػطايف املتاخِ يًكاضّ٠
األٚضٚب َٔ ١ّٝتساعٝات اْتؿاض ظاٖط ٠تٗطٜب املٗادط ،ٜٔإش ٜتِّ اغتعُاٍ بعض ايٓكاط َٔ
ايػٛاسٌ ايبشط ١ّٜايتْٛػ ١ّٝأ ٚغٛاسٌ ايس ٍٚاجملاٚض ٠نُٓكّات اْطالم م ٛايبًسإ
ايػطب ١ّٝنُا قاضت قٛاضب ايكٝس ْٚاقالت ايٓؿط ٚغؿٔ ايؿشٔ أزٚات عبٛض ٜػتعًُٗا
املٗادط ٕٚبكٛض ٠غري ؾطع.١ّٝ
ٚتػذٌ اهل ١٦ٝإٔ تْٛؼ ناْت يف َكسَّ ١ايس ٍٚاييت تكسّت يًٗذط ٠غري املٓعٍُ ١عً٢
املػت ٣ٛايساخًٚ ٞعانست اؾٗٛز ايسٚي ١ّٝايطاَ ١ّٝإىل َهاؾش ١تٗطٜب املٗادطٜٔ
نأسس أِّٖ ؾطٚع اؾطمي ١املٓعٍُ ١عرب اؿسٚز ايٛطٓ.١ّٝ
ؾعً ٢املػت ٣ٛايسٚي ٞػسض اإلؾاض ٠إىل إّٔ تْٛؼ قازقت عً ٢اتؿاق ١ٝاألَِ املتّشس٠
ملهاؾش ١اؾطمي ١املٓعٍُ ١عرب ايٛطٓ ١ّٝمبٛدب األَط عسز  2101يػٓ 2002 ١املؤضّر يف
 23غبتُرب ٚ 2002قازقت عً ٢بطٚتٛنَ ٍٛهاؾش ١تٗطٜب املٗادط ٜٔمبٛدب األَط
عسز  441يػٓ 2003 ١املؤضّر يف  24ؾٝؿط.2003 ٟ
أَّا عً ٢املػت ٣ٛايساخً ٞؾكس متّ تطٜٛط املٓع ١َٛايتؿطٜع ١ّٝاملتّكً ١مبهاؾش ١اهلذط٠
غري املٓعٍُ َٔ ١خالٍ ايكاْ ٕٛاألغاغ ٞعسز  6يػٓ 2004 ١املؤضّر يف  3ؾٝؿط2004 ٟ
املٓكٍح ٚاملتُِّ يًكاْ ٕٛعسز  40يػٓ 1975 ١املؤضّر يف َ 14ا 1975 ٟاملتعًٍل ظٛاظات
ايػؿط ٚٚثا٥ل ايػؿطٚ .قس تبّٓ ٢املؿطّع يف ايكاْ ٕٛاملصنٛض اػاٖا ٜعتُس عً ٢تؿسٜس
ايعكٛبات املػًٍط ١عًَ ٢طتهيب دطا ِ٥تسبري أ ٚتٓع ِٝأَ ٚػاعس ٠زخ ٍٛؾدل إىل
ايرتاب ايتْٛػ ٞأَ ٚػازضت٘ خًػ ١غٛا ٤متّ شيو بطّا أ ٚعطا أ ٚدّٛا.
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ٚميهٔ ايك ٍٛإّٔ ايكاْ ٕٛاألغاغ ٞعسز  6يػٓ 2004 ١داَ ٤هُّال يًكاْ ٕٛعسز 75
يػٓ 2003 ١املتعًٍل بسعِ اجملٗٛز ايسّٚي ٞملهاؾش ١اإلضٖاب َٓٚع غػٌ األَٛاٍ باعتباضٙ
أقطّ عكٛبات َؿسّز ٠تكٌ إىل سسّ ايػذٔ َسّ ٠عؿط ٠أعٛاّ ٚخط ١ّٝقسضٖا ثالث ٕٛأيـ
زٜٓاض ملطتهيب دطا ِ٥املؿاضن ١يف ٚؾام أ ٚته ٜٔٛتٓعٜٗ ِٝسف إىل إعساز أ ٚؼهري
عًُّٝات ادتٝاظ اؿسٚز خًػ.١
ٚيف إطاض تطبٝل ٖصا ايٓلّ ايتؿطٜع ٞتطقس اهل ١٦ٝإّٔ احملانِ ال تتٛاْ ٢يف إقساض
األسهاّ ايطازع ١ػا ٙاملٓعٍُني ٚايٛغطا ،٤إناؾ ١إىل إّٔ َطتهيب أؾعاٍ ايتٛغّط يف
اإلعاض ٚاملػاعس ٠يف شيو ٚتٓعُٗٝا ٜتِّ اغتجٓاؤِٖ أٜها َٔ َكرتسات ؾٓ ١ايعؿٛ
ايط٥اغ.ٞ
ٚ .147تُٛقِ ٞاهل ١٦ٝمبعٜس ايتٛع ١ٝمبداطط اهلذط ٠غري املٓعٍَُٚ ١عٜس ايتٓػٝل َع
اؾاْب األٚضٚب ٞقكس تكٓني ٖذط ٠ايٝس ايعاًَٚ ١تٓعُٗٝا نُا تٛق ٞز ٍٚمشاٍ ايبشط
األبٝض املتٛغط مبعٜس اسرتاّ املٛاثٝل ايسٚي ١ّٝيف َعاًَ ١املٗادط ٜٔبكؿ ١غري ؾطع.١ٝ
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اخلـاتــنة
غذًت اهلَٛ ١٦ٝاؾك ١تْٛؼ خالٍ غٓ 2008 ١عً ٢اتؿاقٝات زٚيَ ١ٝطتبط ١عكٛم اإلْػإ
ٚاؿطٜات األغاغَٚ ١ٝتعًك ١بـ:
 قاْ ٕٛعسز  4يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢اتؿاق١ٝسكٛم األؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١عً ٢ايربٚتٛن ٍٛاالختٝاض ٟاملتعًٍل بٗات٘ االتؿاق.١ٝ
قاْ ٕٛعسز  35يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  5زٜػُرب ٜ 2008تعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢اْهُاّ
اؾُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝإىل ايربٚتٛن ٍٛاالختٝاض ٟالتؿاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ
ايتُٝٝع نسّ املطأ.٠
قاْ ٕٛعسز  36يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  9دٛإ ٜ 2008تعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢غشب ايبٝإ
األٚ ٍّٚاإلسرتاظ ٜٔاألٚ ٍّٚايجايح املًشك ١بايكاْ ٕٛعسز  92يػٓ 1991 ١املؤضّر يف 29
ْٛؾُرب  1991املتعًٍل باملكازق ١عً ٢اتؿاق ١ٝاألَِ املتّشس ٠ؿكٛم ايطؿٌ.
ٚقاَت اهل ١٦ٝخالٍ ٖص ٙايػٓ ١بايتٓػٝل َع كتًـ اهل٦ٝات ٚاؾُعٝات ٚاملٓعُات
باالستؿاٍ بايصنط ٣ايػتني يكسٚض اإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْػإ ٚتهطٜؼ ٖصا
اإلعالٕ بإمجاع ز ٍٚايعامل نأْبٌ ايك ِٝايهٚ ١ْٝٛأمساٖا.
ٚتابعت اهل ١٦ٝايتطٛض اؿاقٌ عًَ ٢ػت ٣ٛاإللاظات ٚايتؿطٜعات ٚاإلقالسات يف فاٍ
سكٛم اإلْػإ ٚاؿطٜات األغاغ ١ٝيف املٝسإ ايػٝاغٚ ٞاالقتكازٚ ٟاالدتُاعٚ ٞايجكايف
ٚيف مجٝع املٝاز ٜٔاييت متؼ اؿٝا ٠ايعاَ.١
ٚتػذٌ اهل ١٦ٝسطم اإلضاز ٠ايػٝاغ ١ٝعً ٢تجبٝت َػاض اإلقالح ايػٝاغٚ ٞايبٓا٤
اؿهاض ٟيف تْٛؼ ٚتطٜٛط اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚزعِ محاٜتٗا ٚتععٜع آيٝاتٗا يف ايتؿطٜع
ٚاملُاضغ.١
ٚبعس ضقس نٌ ٖص ٙاملعطٝات ٚاإللاظات ٚاملالسعات ٚايتٛقٝات تػذٌ اهل ١٦ٝإٔ
َػري ٠ايبٓا ٤ايسميكطاط ٞايتعسزَ ٟتٛاقً ١بتْٛؼ غٛا َٔ ٤تطٛض يف ْػٝر األسعاب
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ايػٝاغ َٔٚ ١ٝثطاٚ ٤تٓٛع يف غب ٌٝاملؿاضن ١يف اؿٝا ٠ايعاَ ١إىل داْب إغٗاَات
املٓعُات ٚاؾُعٝات َٚهْٛات اجملتُع املسْ ٞيف تععٜعٖا ٚإثطاٗ٥ا.
 َٔٚخالٍ َتابع ١ايتكاضٜط ايكازض ٠عٔ املٓعٍُات ايسٚيٚٚ ١ّٝناالت ايرتق ِٝايعاملٜ ١ٝتبني
إٔ تْٛؼ:
 ؼكًّت سػب ايتكطٜط ايعامل ٞايػٓ 2009 -2008 ٟٛملٓتس ٣زاؾٛؽ االقتكازٟس ٍٛايتٓاؾػ ١ٝاالقتكاز ١ٜعً ٢املطتب ١األٚىل َػاضبّٝا ٚإؾطٜكٝا ٚاملطتب ١ايطابع ١عطبّٝا
ٚاملطتب 36 ١عاملٝا َٔ بني  134زٚي.١
 ؼكًّت سػب ْؿؼ ايتكطٜط عً ٢املطتب 15 ١عاملٝا يف فاٍ ؾؿاؾ ١ٝإتّداش ايكطاضاتغٓٚ 2008 ١املطتب 2 ١عاملٝا يف فاٍ سػٔ ايتكطّف يف ايٓؿكات ايعُ.١َّٝٛ
 اضتكت سػب تكطٜط غٗٛي ١مماضغ ١أْؿط ١األعُاٍ ( )Doing businessايكازض عٔايبٓو ايسٚيَٚ ٞؤغّػ ١ايتُ ٌٜٛايبٓه ١ّٝإىل املطتب 73 ١غٓ َٔ 2008 ١بني  181زٚي.١
نُا أغٓست إىل تْٛؼ دا٥ع ٠االَتٝاظ يف ايتذسٜس يف فاٍ اإلزاض ٠ايعُ ١َّٝٛبعٓٛإ غٓ١
 َٔ 2008قبٌ ؾٓ ١خربا ٤اإلزاض ٠ايعُ ١َّٝٛايتابع ١ملٓعٍُ ١األَِ املتّشس.٠
ٚنٌ ٖص ٙاملؤؾطات ٚاملعطٝات املؿذع ١ؼؿع اهل ١٦ٝايعًٝا عً ٢ايعٌُ  ٚبصٍ اؾٗس
ٚايعطا ٤يًُػاُٖ ١يف ايٓٗٛض عكٛم اإلْػإ ٚمحاٜتٗا ٚتطغٝذ قُٗٝا ْٚؿط ثكاؾتٗا
ٚنُإ سػٔ مماضغتٗا ٚطٓٝا ٚإقًُٝٝا ٚزٚيٝا.
ٚاهل ١٦ٝتعٌُ سايٝا عً ٢ػػَ ِٝكتهٝات ايكاْ ٕٛعسز 37يػٓٚ 2008 ١خاق ١إعساز
األَط املتعًل بكٛاعس تٓع ِٝاهلٚ ١٦ٝططم تػٝريٖا ٚايتكطف ؾٗٝا ْٚعاَٗا ايساخًٞ
ٚإعساز ًَـ إعتُازٖا يس ٣ؾٓ ١ايتٓػٝل ايسٚي ١ٝيًُؤغػات ايٛطٓ ١ٝيتععٜع سكٛم
اإلْػإ ،نُا تػذٌ اهل ١٦ٝسطقٗا يًتعا ٕٚاإلهابَ ٞع َؤغػات األَِ املتشس ٠شات
اإلختكام ٚاملؤغػات اإلقًٚ ١ُٝٝاملؤغػات ايٛطٓ ١ٝؿكٛم اإلْػإ.
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مالسق
-1

قاْ ٕٛعسز 37يػَٓ 2778 ١ؤضّر يف 16دٛإ ٜ 2778تعًل باهل ١٦ٝايعًٝا

ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ١ّٝ
ايؿكٌ األ :ٍّٚاهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٚ ١٦ٖٝ ١ّٝطٓ ١ٝتتُتّع
بايؿدك ١ّٝايكاْٚ ١ّْٝٛاالغتكالٍ املاي ٞتٗسف إىل ايٓٗٛض عكٛم اإلْػإ ٚمحاٜتٗا
ٚتطغٝذ قُٗٝا ْٚؿط ثكاؾتٗا ٚاإلغٗاّّ يف نُإ مماضغتٗا.
ٜهَ ٕٛكطّ اهل ١٦ٝبتْٛؼ ايعاقُٚ ١ميهٓٗا إْؿا ٤ؾطٚع زاخٌ اؾُٗٛض ١ّٜايتْٛػ.١ّٝ
ايؿكٌ  :2تػاعس اهل ١٦ٝايعًٝا ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜعً ٢تععٜع سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات
األغاغٚ ١ّٝشيو بــ:
 إبسا ٤ايطأ ٟؾُٝا ٜػتؿريٖا ؾَ ٘ٝع إَهاْ ١ّٝايتعّٗس ايتًكا ٞ٥بأَ ١ّٜػأي ١تتعًٍل بسعِسكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٚ ١ّٝمحاٜتٗاٚ ،يؿت االْتبا ٙإىل ساالت اْتٗاى سكٛم
اإلْػإ.
-

تكس ِٜاالقرتاسات يطٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜايهؿ ١ًٝبسعِ سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات

األغاغ ١ّٝعً ٢ايكعٝس ٜٔايٛطين ٚايسٚي ٞمبا يف شيو تًو اييت تتعًٍل بهُإ َطابك١
ايتؿطٜع ٚاملُاضغات ملكتهٝات ايكهٛى ايسٚيٚ ١ّٝاإلقً ١ُّٝٝاملتعًٍك ١عكٛم اإلْػإ
ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝأَ ٚالَ٤تٗا ي٘.
 ايكٝاّ بأٜ ١َُّٗ ١ٜعٗس بٗا إيٗٝا ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜيف ٖصا اجملاٍ.-

قب ٍٛايعطا٥ض ٚايؿّهاٜات س ٍٛاملػا ٌ٥شات ايكً ١عكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات

األغاغٚ ١ّٝايّٓعط ؾٗٝا ٚاالغتُاع عٓس االقتها ٤إىل أقشابٗا ٚإسايتٗا إىل أ ١ّٜغًط١
أخط ٣كتكّ ١يًتعّٗس ٚإعالّ أقشاب ايعطا٥ض ٚايؿّهاٜات بػبٌ االْتكاف املتاس ١هلِ
ٚتطؾع تكاضٜط يف ؾأْٗا إىل ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض.١ّٜ
ايؿكٌ  :3تك ّٛاهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝأٜها بـ:
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 إلاظ ايبشٛخ ٚايسضاغات يف فاٍ سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ. ١ّٝ املػاُٖ ١يف إعساز َؿاضٜع ايتّكاضٜط اييت تكسَّٗا تْٛؼ هل٦ٝات ٚؾإ األَِ املتّشس٠ٚنصيو إىل اهل٦ٝات ٚاملؤغّػات اإلقًٚ ١ُّٝٝإبسا ٤ايطأ ٟيف ٖصا ايؿإٔ.
 َتابع ١املالسعات ايكازضٚ ٠ايتٛقٝات ايكازض ٠عٔ ٖ٦ٝات ٚؾإ األَِ املتّشسٚ ٠عٔاهل٦ٝات ٚاملؤغّػات اإلقً ١ُّٝٝيسَٓ ٣اقؿ ١تكاضٜط تْٛؼ اييت ٜتِّ ضؾعٗا هلا ٚتكسِٜ
َكرتسات يالغتؿازَٗٓ ٠ا.
 املػاُٖ ١يف ْؿط ثكاؾ ١سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٚ ١ّٝشيو عرب تٓع ِٝايٓسٚاتاؾٗٚ ١ّٜٛايٛطٓٚ ١ّٝايسٚيٚ ١ّٝتٛظٜع املطبٛعات ٚتكس ِٜاحملانطات س ٍٛاملػا ٌ٥املتعًٍك١
عكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ. ١ّٝ
 املػاُٖ ١يف إعساز اـطط ٚايرباَر املتعًٍك ١بايرتب ١ٝعً ٢سكٛم اإلْػإ ٚاملؿاضن١يف تٓؿٝص اـطط ايٛطٓ ١ّٝشات ايكً.١
 ايعٌُ عً ٢زعِ ٚتطٜٛط َهاغب تْٛؼ ٚإلاظاتٗا يف فاٍ سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜاتاألغاغ.١ّٝ
ايؿكٌ  :4تتٛيٍ ٢اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝأٜهاً:
 ايتعا ،ٕٚيف سسٚز َٗاَّٗاَ ،ع َؤغّػات األَِ املتّشس ٠شات االختكام ٚاملؤغّػاتاإلقًٚ ١ُّٝٝاملؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝؿكٛم اإلْػإ يف ايس ٍٚاألخط.٣
 ايتعاَ ٕٚع ؾٓ ١ايتٓػٝل ايسٚي ١ّٝيًُؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝؿكٛم اإلْػإ ٚاإلغٗاّّ ايٓادعيف أعُاهلا ٚنصيو َع غا٥ط اجملُٛعات اإلقً ١ُّٝٝيًُؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝؿكٛم اإلْػإ.
 املؿاضن ١يف االدتُاعات اييت ٜتِّ تٓعُٗٝا َٔ قبٌ املؤغّػات ايٛطٓ ١ّٝأ ٚايسٚي١ّٝؿكٛم اإلْػإ.
ايؿكٌ ٜ :5ك ّٛضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايعًٝا ز ٕٚغابل إعالّ ،بعٜاضات إىل املؤغّػات ايػذٓ١ّٝ
ٚاإلقالسَٚ ١ّٝطانع اإلٜكاف َٚطانع إٜٛا ٤أَ ٚالسع ١األطؿاٍ ٚاهلٝانٌ االدتُاع١ٝ
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املٗتُّ ١بص ٟٚاالستٝادات اـكٛقٚ ١ّٝشيو يًتجبّت َٔ َس ٣تطبٝل ايتؿطٜع ايٛطين
اـامّ عكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ.١ّٝ
ميهٔ يطٝ٥ؼ اهل ١٦ٝاالغتعاْ ١يف ايكٝاّ مبٗاَّ٘ بعهَٗٓ ٜٔٛا يف نٌ ظٜاض ٠تؿكٍس.
ايؿكٌ ٜ :6ك ّٛضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايعًٝا بتهًٝـ خام َٔ ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜمبٗاّّ عح
ٚتككّ ٞاؿكا٥ل س ٍٛاملػا ٌ٥شات ايكًّ ١عكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغٜٚ ١ّٝطؾع
تكاضٜط بؿأْٗا إىل ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض.١ّٜ
ايؿكٌ  :7ترتنٍب اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ َٔ ١ّٝضٝ٥ؼ َٔٚ
األعها ٤اآلت ٞشنطِٖ:
أـ

ؼ عؿط ٠ؾدكٚ ١ّٝطَٓ ١ّٝؿٗٛز هلا بايٓعاٖٚ ١ايهؿا ٠٤يف َٝسإ سكٛم اإلْػإ

ٚاؿطّٜات األغاغٚ ١ّٝميجًّ ٕٛكتًـ ايتّٝاضات ايؿهطٚ ١ّٜاؾاَعات ٚاـربات.
ب ـ ممجٌّ عٔ فًؼ ايٓٛاب.
ز ـ ممجٌّ عٔ فًؼ املػتؿاض.ٜٔ
ز ـ إثين عؿط ممجّال عٔ املٓعٍُات غري اؿه ١َّٝٛايٛطٓ ١ّٝاملعٓ ١ّٝعكٛم اإلْػإ.
ٖـ ـ ممجٌّ عٔ نٌّ ٚظاض َٔ ٠ايٛظاضات املهًٍؿ ١بايعسٍ ٚسكٛم اإلْػإ ٚايساخًٚ ١ّٝايؿؤٕٚ
اـاضدٚ ١ّٝايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعايٚ ٞايؿؤ ٕٚاالدتُاعٚ ١ٝايكشّٚ ١ايجكاؾٚ ١ايؿباب
ٚايطؿٛيٚ ١املطأٚ ٠االتكاٍ.
ٜتٛيٍ ٢ممجًّ ٛايٛظاضات َُّٗ ١ايتٓػٝل يف َٝسإ سكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝبني
اهل ١٦ٝايعًٝا ٚايٛظاضات اييت بٓتُ ٕٛإيٗٝا.
ايؿكٌ ٜ :8ع ّٔٝضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايعًٝا ٚناؾ ١أعهاٗ٥ا املصنٛض ٜٔبايؿكٌ
ايػابل ملسّ ٠ثالخ غٓٛات قابً ١يًتذسٜس ٚشيو مبٛدب أَط.
ٜٚتِّ تعٝني األعها ٤املٓتُني إىل ايؿ٦ات “ب” “ ٚز”“ ٚز” ٖ“ ٚـ” باقرتاح َٔ اؾٗات املعٓ.١ّٝ
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ضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايعًٝا ٚناؾ ١األعها ٤املصنٛض ٜٔبايؿكطات “أ” “ ٚب” “ ٚز” “ ٚز” هلِ
ٚسسِٖ سلّ ايتكٜٛت.
ٜتٛيٍ ٢ضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايعًٝا تػٝريٖا  ٖٛٚايص ٟميجًّٗا يس ٣ايػري ٚي٘ مجٝع ايكالسّٝات يف
ٖصا ايػطض ٚي٘ إٔ ٜؿّٛض إَها.ٙ٤
ايؿكٌ  :9تكسض اهل ١٦ٝايعًٝا آضاٖ٤ا َٚكرتساتٗا بايتٛاؾل ٚعٓس ايتعصّض ؾبأغًب ١ّٝأعهاٗ٥ا.
ايؿكٌ  :10تهع اهل ١٦ٝايعًٝا قٛاعس تٓعُٗٝا ٚططم تػٝريٖا ٚايتكطّف ؾٗٝا ْٚعاَٗا
ايساخًٚ ٞتكع املكازق ١عًٗٝا بأَط.
ايؿكٌ  :11يًٗ ١٦ٝايعًٝا إٔ تك ِٝعالقات َع املٓعٍُات غري اؿهٚ ١َّٝٛاؾُعّٝات
ٚاهل٦ٝات ايٓاؾط ١يف فاٍ تععٜع سكٛم اإلْػإ ٚمحاٜتٗا ٚيف فاٍ ايتُٓ ١ّٝاالقتكاز١ٜ
ٚاالدتُاعَٚ ١ٝهاؾش ١ناؾ ١أؾهاٍ ايتُٝٝع ٚايعٓكطٚ ١ّٜمحا ١ٜايؿ٦ات ايهعٝؿٚ ١يف
غا٥ط اجملاالت األخط ٣شات ايكً.١
ايؿكٌ  :12تعسّ اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝتكطٜطاً غّٜٓٛا ٜطؾع٘
ضٝ٥ػٗا إىل ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ،١ّٜنُا تعس تكطٜطا ٚطّٓٝا غّٜٓٛا عٔ ساي ١سكٛم اإلْػإ
ٚاؿطّٜات األغاغٜٓ ١ّٝؿط يًعُ.ّٛ
ٚميهٔ يًٗ ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝإقساض بالغات سْ ٍٛؿاطاتٗا.
ايؿكٌَ :13ع اسرتاّ ايتؿطٜع اؾاض ٟب٘ ايعٌُ ٚخاقّ ١املتعًٍل َٓ٘ بتٓع ِٝزا٥ط٠
احملاغبات ؽهع سػابات اهل ١٦ٝايعًٝا إىل تسقٝل غٓ ٟٛهطَ ٜ٘سقٍل سػابات ٜتِّ تع٘ٓٝٝ
طبكا يًتؿطٜع اؾاض ٟب٘ ايعٌُ.
ٜٓػشب عً ٢اهل ١٦ٝايعًٝا ايٓعاّ اؾبا ٞ٥اـام باملؤغّػات ايعُ ١َّٝٛشات ايكبػ١
اإلزاضٚ ١ّٜأسهاّ ايؿكٌ  َٔ 37فًٍ ١احملاغب ١ايعُ.١َّٝٛ
ٚتتهَٝ ّٕٛعاْ ١ّٝاهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ:َٔ ١ّٝ
-

املٓح املػٓس َٔ ٠قبٌ ايسٚي.١

-

اهلبات املُٓٛس ١يًٗ ١٦ٝطبكا يًتؿطٜع ٚايرتاتٝب اؾاض ٟبٗا ايعٌُ.
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 املساخ ٌٝاألخط ٣اييت تػٓس يًٗ ١٦ٝمبكته ٢قاْ ٕٛأْ ٚلّ تطتٝيب. -2األَط عسز  4179يػٓ 2778 ١املؤضر يف  37زٜػُرب .2778
عُال بأسهاّ ايؿكٌ  َٔ 8ايكاْ ٕٛعسز  37يػٓ 2008 ١املؤضر يف  16دٛإ  ،2008مت
ؼسٜس تطنٝب ١اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطٜات األغاغ ١ٝملس ٠ثالخ غٓٛات ابتسا٤
َٔ غط ٠داْؿ 2009 ٞعً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ـ ضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطٜات األغاغ : ١ٝايػٝس َٓكط ايطٜٚػ.ٞ
ـ األعها:٤
أ ـ ايؿدكٝات ايٛطٓ ١ٝاملؿٗٛز هلا بايٓعاٖٚ ١ايهؿا ٠٤يف َٝسإ سكٛم اإلْػإ ٚاؿطٜات
األغاغ:١ٝ
ايػازٚ ٠ايػٝسات:
ـ سػ ١ْٛبٔ عٝاز،
ـ اؿبٝب غً،ِٝ
ـ سامت قططإ،
ـ عبس ايٖٛاب قذٛب،
ـ عبس ايًٍ٘ اهلالي،ٞ
ـ عبس ايًٍ٘ األمحس،ٟ
ـ بؿري قساْ،١
ـ مسري ايعٓاب،ٞ
ـ قُس ايؿط،ٟٜٛ
ـ بطٖإ بػّٝؼ،
ـ اهلاز ٟبٔ َعٝع،
ـ عً ٞبًٗاْ،ٞ
ـ آَٓ ١عٜٛر،
ـ ض ِٜبًشاز،
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ـ نًج ّٛبٔ سػني.
ب ـ ممجٌ عٔ فًؼ ايٓٛاب:
ـ ايػٝس ايكشيب ايكط.ٟٚ
ز ـ ممجٌ عٔ فًؼ املػتؿاض:ٜٔ
ـ ايػٝسْ ٠ع ١ُٝخٝاف.
ز ـ ممجً ٕٛعٔ املٓعُات غري اؿه ١َٝٛاملعٓ ١ٝعكٛم اإلْػإ:
ايػازٚ ٠ايػٝسات:
ـ قُس ؾٓس ٍٚعٔ االؼاز ايعاّ ايتْٛػ ٞيًؿػٌ،
ـ غعاز خًـ ايًٍ٘ عٔ االؼاز ايٛطين يًُطأ ٠ايتْٛػ،١ٝ
ـ عبس ايًطٝـ ايكساّ عٔ َٓعُ ١ايسؾاع عٔ املػتًٗو،
ـ َٓصض ايطظق ٞعٔ املٓعُ ١ايتْٛػ ١ٝيًرتبٚ ١ٝاألغط،٠
ـ تٛؾٝل ْٚاؽ عٔ اهلالٍ األمحط ايتْٛػ،ٞ
ـ مجاٍ ايس ٜٔعبس ايًطٝـ عٔ االؼاز ايتْٛػ ٞيًتهأَ االدتُاع،ٞ
ـ ؾاطَُٛ ١غ ٢عٔ مجع ١ٝبػُ ١يًٓٗٛض بتؿػ ٌٝاملعٛقني،
ـ ايؿاشي ٞايكطاضيف عٔ املٓعُ ١ايٛطٓ ١ٝيًطؿٛي ١ايتْٛػ،١ٝ
ـ قُس اهلامش ٞبًٛظ ٠عٔ اؼاز ايهتاب ايتْٛػٝني،
ـ إيٝاؽ بٔ َطظٚم عٔ مجع ١ٝأطبا ٤بس ٕٚسسٚز،
ـ ععايس ٜٔايكطقين عٔ مجع ١ٝايسضاغات ايسٚي،١ٝ
ـ قُس بٔ غسض ٜٔعٔ مجع ١ٝإزَاز املػادني املؿطز عِٓٗ.
ٖـ ـ ممجً ٕٛعٔ ايٛظاضات ايتاي:١ٝ
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايعسٍ ٚسكٛم اإلْػإ  :ايػٝس قُس ناظِ ظ ٜٔايعابس،ٜٔ
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايساخًٚ ١ٝايتُٓ ١ٝاحملً : ١ٝايػٝس َكطؿ ٢ايعً،ٟٛ
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايؿؤ ٕٚاـاضد : ١ٝايػٝس قُس ايؿكطا،ٟٚ
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايته : ٜٔٛايػٝس لٝب عٝاز،
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٝا  :ايػٝس نُاٍ بٔ
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َػعٛز،
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايؿؤ ٕٚاالدتُاعٚ ١ٝايتهأَ ٚايتْٛػٝني باـاضز  :ايػٝس قُس بٔ
ايعبري،
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايكش ١ايعُ : ١َٝٛايػٝس قُس بايعا٥ب،١
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايجكاؾٚ ١احملاؾع ١عً ٢ايرتاخ  :ايػٝس بٛبهط بٔ ؾطز،
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ايؿباب ٚايطٜانٚ ١ايرتب ١ٝايبسْ : ١ٝايػٝس إبطاٖ ِٝايٛغالت،ٞ
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠ؾؤ ٕٚاملطأٚ ٠األغطٚ ٠ايطؿٛيٚ ١املػٓني  :ايػٝس ٠عا٥س ٠غطباٍ،
ـ ممجٌ عٔ ٚظاض ٠االتكاٍ ٚايعالقات َع فًؼ ايٓٛاب ٚفًؼ املػتؿاض : ٜٔايػٝس عازٍ
ايؿاٚف ٖالٍ.
 -3قاْ ٕٛعسز  27يػَٓ 2778 ١ؤضر يف َ 4اضؽ ٜ 2008تعًل بتٓكٝح بعض أسهاّ
فًٍ ١األسٛاٍ ايؿدك١ّٝ
ايؿكٌ األ:ٍّٚ
تهاف إىل ايؿكٌ  َٔ 56فًٍ ١األسٛاٍ ايؿدك ١ٝايؿكطات ايتاي: ١ٝ
ٜٚرتتّب يًشانٓ ١عٓس إيعاّ األب بإغهاْٗا َع احمله ٕٛسلّ ايبكا ٤يف املػهٔ ايصٟ
عًًَ ٢و األب ٜٚعٖ ٍٚصا اؿلّ بعٚاٍ َٛدب٘.
ٚيف قٛض ٠إيعاّ األب بإغهإ اؿانَٓ ١ع احمله ٕٛيف املػهٔ ايص ٟيف تػّٛغ٘
ٜػتُ ّط األب عً ٢أزاَ ٤عّٓٝات ايهطا ٤إىل ظٚاٍ املٛدب.
ٚعٓس إيعاّ األب بأزآَ ٤ش ١غهٔ يؿا٥س ٠اؿانٓٚ ١قهْٗٛا ٜتِّ تكسٜطٖا عػب ٚغع
األب ٚسادٝات احملهٚ ٕٛساٍ ايٛقت ٚاألغعاض.
ٚال و ٍٛسلّ ايبكا ٤املُٓٛح يًشانٓٚ ١قهْٗٛا باملػهٔ ايص ٟعًًَ ٢و األب زٕٚ
إَهاْ ١ٝايتؿٜٛت ؾ ٘ٝبعٛض أ ٚبس ْ٘ٚأ ٚضٖٓ٘ ؾطٜط ١ايتّٓكٝل عًٖ ٢صا اؿلّ بػٓس
ايتؿٜٛت أ ٚايطٖٔ.
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ٚميهٔ َطادع ١اؿهِ املتعًٍل بػهٓ ٢اؿانٓ ١إٕ ططأ تػٝري يف ايعطٚف ٚاألسٛاٍ
ٚتٓعط احملهُ ١يف َطايب املطادعٚ ١ؾكا إلدطا٤ات ايكها ٤أالغتعذايٚ ٞعًٗٝا عٓس
ايبتّ يف شيو تكسٜط أغباب املطادعَ ١ع َطاعاَ ٠كًش ١احملهٚ .ٕٛتبك ٢ايكطاضات ايؿٛض١ٜ
ايكازض ٠عٔ قان ٞاألغط ٠غكٛم غهٓ ٢اؿانٓٚ ١قهْٗٛا قابً ١يًُطادع ١طبكا
يإلدطا٤ات املكطّض ٠هلا.
ايؿكٌ ايجاْ: ٞ
ٜهاف إىل فًٍ ١األسٛاٍ ايؿدك ١ٝؾكـٌ َ 56هـطّض نُا :ًٜٞ
ٜعاقب بايػذٔ َٔ ثالث ١أؾٗط إىل عاّ ٚغطَ َٔ ١ٝا ١٥زٜٓاض إىل أيـ زٜٓاض نٌّ َٔ
ٜتعُّس ايتؿٜٛت بعٛض أ ٚبس ْ٘ٚيف قٌّ غهٓ ٢أيعّ األب بإغهإ اؿانٓٚ ١قهْٗٛا
ب٘ أ ٚضٖٓ٘ ز ٕٚايتٓكٝل بػٓس ايتؿٜٛت أ ٚايطٖٔ عً ٢سلّ ايبكا ٤املكطّض يًشانٓ١
ٚقهْٗٛا قاقسا سطَاُْٗا َٔ ٖصا اؿلّ.
ٜٚعاقب األب بٓؿؼ ايعكٛبات املكطّض ٠بايؿكط ٠املتكسَّ ١إشا تػبّب يف إخطاز اؿانَٓٔ ١
احملٌّ احمله ّٛبإغهاْٗا ٚقهْٗٛا ب٘ ٚشيو إَّا بتعُّس ٙؾػذ عكس ايهطا ٤بايرتانـٞ
َـع املهـط ٟأ ٚعسّ أزاَ ٤عّٓٝات ايهطا ٤اؿايٍ ١عًٚ ٘ٝيف قٛض ٠اؿهِ عً ٘ٝمبٓش١
غهٔ ،قها ٘٥ؾٗطا ز ٕٚزؾع َا سهِ عً ٘ٝبأزاٚ .٘٥ال هٛظ يف اؿايتني األخريتني
اؾُع بني تتبّع األب َٔ أدٌ ٖص ٙاؾطميٚ ١دطمي ١عسّ زؾع َاٍ ايٓؿكٜٚ ،١رتتّب عٔ
ايتػ ١ٜٛإٜكاف ايتتبّعات أ ٚاحملانُ ١أ ٚتٓؿٝص ايعكاب.
 -4قاْ ٕٛعسز  21يػَٓ 2778 ١ؤضر يف َ 4اضؽ ٜ 2778تعًل بٛدٛب تعً ٌٝقطاض
ايتُسٜس يف االستؿاظ ٚقطاض اإلٜكاف ايتشؿعٞ
ايؿكٍٛ
ايؿكٌ األ: ٍّٚ
ايجاْ َٔ ١ٝايؿكٌ َ 13هطّضٚ ،إىل آخط ايؿكط ٠ايطابع َٔ ١أنٝؿت إىل آخط ايؿكط٠
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اإلدطا٤ات اؾعا ١ٝ٥ايعباض ٠ايتايٜٚ"١ٝه ٕٛشيو مبكته ٢قطاض َعًٌٍ ايؿكٌ  َٔ ،57فًٍ١
ٜتهُّٔ األغاْٝس ايٛاقعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت تربّض.ٙ
ايؿكٌ ايجاْ:ٞ
أنٝؿت إىل آخط ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝايؿكٌ  َٔ 85فً ١اإلدطا٤ات اؾعا ١ٝ٥ايعباض٠
ايتايٜٚ ":١ٝه ٕٛقطاض اإلٜكاف ايتشؿعَ ٞعًٍال ٜتهُٔ األغاْٝس ايٛاقعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاييت
تربّض."ٙ
 -5قاْ ٕٛعسز  58يػَٓ 2778 ١ؤضر يف  4أٚت ٜ 2008تعًل باألّ ايػذ ١ٓٝاؿاٌَ
ٚاملطنع.
ايؿكٌ األ:ٍٚ
أنٝـ إىل ايكاْ ٕٛعسز  52يػٓ 2001 ١املؤضّر يف َ 14ا 2001 ٟاملتعًٍل بٓعاّ ايػّذٕٛ
ايؿكٌ َ 7هطض عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ايؿكٌ َ 7هطضٜ :تِّ إٜساع األّ ايػّذ ١ٓٝاؿاٌَ أ ٚاملطنع ط ١ًٝؾرت ٠اؿٌُ ٚايطّناع١
بؿها ٤خامّ قسخ يًػطض تتٛؾٍط ؾ ٘ٝايطعا ١ٜايكشٚ ١ٝايٓؿػٚ ١ّٝاالدتُاع ١ٝيألّ
ٚايطؿٌ ٚتتٛيٍ ٢سطاغ ١ايؿها ٤املصنٛض ساضغات ٜعًُٔ بايع ٟاملسْ.ٞ
ايؿكٌ  :2أيػٝت أسهاّ ايؿكٌ  َٔ 9ايكاْ ٕٛاملؿاض إي ٘ٝأعالٚ ٙعّٛنت نُا :ًٜٞ
ايؿكٌ ( 9دسٜس).
ٜتِّ قب ٍٛاألطؿاٍ املكاسبني ألَٗاتِٗ ايػذٓٝات عٓس إٜساعٗٔ بايؿها ٤املؿاض إي٘ٝ
بايؿكٌ َ 7هطض َٔ ٖصا ايكاْ ٕٛإىل بًٛغِٗ غّٔ ايعاّ َٔ ايعُط َ ٖٞٚس ٠قابً ١يًتُسٜس
يؿرت ٠ال تتذاٚظ عاَا آخط ٜٚطاع ٢يف شيو َكًش ١ايطؿٌ ايؿهًٜٚ ،٢بتّ قان ٞاألغط٠
ل تطابٝا ،بطًب َٔ األّ ،يف ساالت ايتُسٜس.
املدت ّ
ٚىهع يٓؿؼ ايّٓعاّ األطؿاٍ املٛيٛز ٕٚخالٍ قها ٤أَٗاتِٗ يعكٛب ١ايػّذٔ ٚباْتٗاَ ٤س٠
قب ٍٛايطؿٌ َع أَّ٘ ايػذٜ ١ٓٝكع تػً ُ٘ٝيٛايس ٙأ ٚيؿدل ؽتاض ٙاألّٚ ،عٓس ايتعصّض
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تتٛيٍ ٢إزاض ٠ايػّذٔ إعالّ قان ٞتٓؿٝص ايعكٛبات ايصٜ ٟعٗس بصيو إىل قان ٞاألغط٠
املدتلّ تطابٝا يإلشٕ باإلدطا ٤املٓاغب إظا ٤ايطؿٌ.
 -6قاْ ٕٛعسز  66يػَٓ 2778 ١ؤضر يف ْٛ 3ؾُرب ٜ 2778تعًل بتٝػري املعاَالت
يألؾدام اؿاًَني إلعاق ١عه.١ٜٛ
ايؿكٌ األ -ٍٚتًػ ٢أسهاّ ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝايؿكٌ  َٔ 378فًٍ ١اؿكٛم ايع١ٝٓٝ
ٚتعّٛض باألسهاّ ايتاي:١ٝ
ايؿكٌ ( :378ؾكط ٠ثاْ ١ٝدسٜس.) ٠
ٚإشا نإ األططاف غري قازض ٜٔعً ٢اإلَها ٤أ ٚال وػٓ ْ٘ٛػب تال ٠ٚايهتب عًِٗٝ
يس ٣إسس ٣ايػًط املصنٛض ٠مبشهط ؾاٖس وػٔ اإلَهاٜٚ ٤تُتع بأًٖ ١ٝايتعاقس
ٚتؿٗس ايػًط ١املتعٗس ٠بأْٗا تعطف األططاف أ ٚإٔ ٖٜٛتِٗ ثبتت يسٜٗا طبل ايتؿطٜع
اؾاض ٟب٘ ايعٌُ نُا تؿٗس بإٔ ٖؤال ٤األططاف قس قطسٛا يسٜٗا بأِْٗ اغتٛعبٛا
َهُ ٕٛايهتب ٚقبًٛا ؾطٚط٘ ثِ مته ٞقهط ايتالَ ٠ٚع ايؿاٖس نُا ٜهع
األططاف اؿانط ٕٚعالَ ١إبٗاَِٗ َا مل تجبت نُا هب اغتشاي ١شيو.
ايؿكٌ  : 2تعّٛض عباض" ٠مبشهط ؾدل ٜع ّ٘ٓٝضٝ٥ؼ احملهُ ١االبتسا "١ٝ٥ايٛاضز ٠بآخط
ايؿكـٌ  َٔ 23ايكاْـ ٕٛعـسز  60يػٓ 1994 ١املؤضر يف َ 23ا 1994 ٟاملتعًل بتٓع١َٓٗ ِٝ
عس ٍٚاإلؾٗاز بايعباض ٠ايتاي" :١ٝمبشهط ؾدل ٜع ّ٘ٓٝقان ٞايٓاس".١ٝ
ايؿكٌ  : 3تهاف إىل ايعسز  َٔ 6ايؿكٌ  َٔ 3ايكاْـ ٕٛعسز  103يػٓ 1994 ١املؤضر يف
أ ٍّٚأٚت  1994املتعًل بتٓع ِٝايتعطٜـ باإلَهاٚ ٤اإلؾٗاز مبطابك ١ايٓػذ يألقٌ ؾكط٠
ثاْ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ايؿكٌ ( :3ؾكط ٠ثاْ َٔ ١ٝايعسز )6
إشا نإ ايؿدل املعطف بإَها ٘٥ساَال إلعاق ١نبريَ ٠تّكً ١بايػُع أ ٚايٓطل أٚ
ايبكط أَ ٚا ؾابٗٗا ؾإْ٘ ٜتِ ؼطٜط قهط تال ٠ٚمبشهط ؾاٖس وػٔ اإلَهاٜٚ ٤تُتع
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بأًٖ ١ٝايتعاقس ىتاض ٙاملتعاقس اؿاٌَ يإلعاق ١ثِ مته ٞايػًط ١املدتك ١قهط ايتال٠ٚ
َع ايؿاٖس .
 -7قاْ ٕٛعسز  75يػَٓ 2778 ١ؤضر يف  11زٜػُرب ٜ 2778تعًل بتسع ِٝنُاْات
املتِٗ ٚتطٜٛط ٚنع ١ٝاملٛقٛؾني ٚتٝػري ؾطٚط اإلزَاز
ايؿكٌ األ - ٍٚتٓكح ايؿكط ٠األخري َٔ ٠ايؿكٌ  َٔ 85فً ١اإلدطا٤ات اؾعا ١ٝ٥نُا
:ًٜٞ
ايؿكٌ ( 85ؾكط ٠أخري ٠دسٜسٜٚ : )٠تشتِ اإلؾطاز بهُإ أ ٚبس ْ٘ٚبعس االغتٓطام غُػ١
أٜاّ عٔ املتِٗ ايص ٟي٘ َكط َعني بايرتاب ايتْٛػٚ ٞمل ٜػبل اؿهِ عً ٘ٝبأنجط َٔ
غت ١أؾٗط غذٓا إشا نإ أقك ٢ايعكاب املكطض قاْْٛا ال ٜتذاٚظ عاَني غذٓا ؾُٝا عسا
اؾطا ِ٥املٓكٛم عًٗٝا بايؿك َٔ 217ٚ 70ٚ 68 ٍٛاجملً ١اؾعا.١ّٝ٥
ايؿكٌ  2ـ ٜهاف إىل فً ١اإلدطا٤ات اؾعا ١ٝ٥ؾكط ٠دسٜس ٠بايؿكٌ  85تسضز َباؾط٠
قبٌ ايؿكط ٠األخريٚ َ٘ٓ ٠ؾكٌ َ 104هطض ٚؾكطتإ ضابعٚ ١خاَػ ١بايؿكٌ ٚ 261ؾكط٠
دسٜس ٠بايؿكٌ  365تسضز َباؾط ٠قبٌ ايؿكط ٠األخري َ٘ٓ ٠عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ايؿكٌ ( 85ؾكط ٠قبٌ األخريٚ : )٠ال ميهٔ إٔ ٜرتتب عٔ قطاض زا٥ط ٠االتٗاّ بإساي ١املًـ
إىل قان ٞايتشكٝل ملٛاقً ١بعض األعُاٍ اييت تكتهٗٝا تٗ ١٦ٝايكه ١ٝيًؿكٌ ػاٚظ املس٠
ايكك ٣ٛيإلٜكاف ايتشؿع ٞيًُتِٗ ايصٜ ٟتشتِ ،يف ٖص ٙاؿاي ،١عً ٢قان ٞايتشكٝل أٚ
زا٥ط ٠االتٗاّ ،سػب األسٛاٍ ،اإلشٕ باإلؾطاز عٓ٘ َؤقتا ز ٕٚإٔ ميٓع شيو َٔ اؽاش
ايتسابري ايالظَ ١بهُإ سهٛض.ٙ
ايؿكٌ َ 104هطض :ؾُٝا عسا اؿاالت اييت ٜتشتِ ؾٗٝا نِ اإلدطا٤ات يبعهٗا بعها
تطبٝكا يًؿكٌ ٖ َٔ 131ص ٙاجملً َٔ 55ٚ ١اجملً ١اؾعا ،١ٝ٥ميهٔ يكان ٞايتشكٝل،
عٓس تٗ ٤٢ٝايكه ١ٝيًؿكٌ بايٓػب ١يًُتِٗ املٓػٛب ١إي ٘ٝأؾعاٍ ٜعتربٖا ايكاْ ٕٛكايؿ ١أٚ
دٓش ،١تؿهٝو املًـ ٚإسايت٘ عًٚ ٢ن ٌٝاؾُٗٛض ١ٜيتكس ِٜطًبات٘ ايهتاب ١ٝبؿأْ٘ زٕٚ
ايتٛقـ عً ٢إْٗا ٤أعُاي٘ بايٓػب ١يػري ٙممٔ تٓػب إي ٘ٝأؾعاٍ ٜعتربٖا ايكاْ ٕٛدٓا.١ٜ
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نُا ميهٔ يكان ٞايتشكٝلٚ ،ي ٛيف قٛض ٠تعٗس ٙبأؾعاٍ ٜعتربٖا ايكاْ ٕٛدٓا١ٜ
بايٓػب ١يهٌ املتُٗني ،تؿهٝو املًـ يػا ١ٜتعذ ٌٝايٓعط بؿإٔ املٛقٛؾني َِٓٗ زٕٚ
ايتٛقـ عً ٢إْٗا ٤أعُاي٘ بايٓػب ١يػريِٖ العتباضات تتعًل بهطٚضٜات ايبشح
ٚمبذطز تكسٚ ِٜن ٌٝاؾُٗٛض ١ٜطًبات٘ ٜكسض قان ٞايتشكٝل قطاضا َػتكال بؿإٔ مجٝع
املتُٗني املؿطز ٜٔبايتتبع ٜٚبكَ ٢تعٗسا بايبشح بؿإٔ بك ١ٝاملتُٗني إىل سني إقساض قطاض
َػتكٌ بؿأِْٗ.
ايؿكٌ ( 261ؾكط ٠ضابعٚ ١ؾكط ٠خاَػٚ :)١عً ٢ناتب احملهُ ١اييت أقسضت اؿهِ
املطع ٕٛؾ ٘ٝاغتسعا ٤ايطاعٔ أ ٚقاَ ٘ٝسػب اؿاي ١بايططٜك ١اإلزاضٚ ١ٜتػًْ ُ٘ٝػد١
َٔ اؿهِ املطع ٕٛؾَ ٘ٝكابٌ ٚقٌ ٜتهُٔ تاضٜذ ايتػًٜ ِٝهٝؿ٘ إىل ًَـ ايكه.١ٝ
ٚإشا مل وهط ايطاعٔ أ ٚقاَ ٘ٝيتػًِ ْػد ١اؿهِ املطع ٕٛؾ ٘ٝيف أدٌ ؾٗط َٔ
تاضٜذ اغتسعا ٘٥بأٚ ١ٜغ ١ًٝترتى أثطا نتابٝا ٚؽًـ عٔ تكسَ ِٜػتٓسات ايتعكٝب غكط
ايطعٔ.
ايؿكٌ ( 365ؾكط ٠قبٌ األخريٚ : )٠ال تؿتٌُ ايبطاق ١عسز  3عً ٢األسهاّ ايكها١ٝ٥
بايػذٔ ملس ٠ال تتذاٚظ غت ١أؾٗط أ ٚباـط ١ٝاييت ال ٜتذاٚظ َكساضٖا أيـ زٜٓاض إال إشا
ْل اؿهِ عً ٢خالف شيو أ ٚسكٌ خالٍ اـُػ ١أعٛاّ املٛاي ١ٝتتبع عكب٘ سهِ
باإلزاْ.١
ايؿكٌ  : 3تًػ ٢أسهاّ ايؿكٌ َ 263هطض ٚأسهاّ ايعسز  َٔ 1ايؿكط ٠األٚىل َٔ
ايؿكٌ ٚ 367األعساز  َٔ 3ٚ 2ٚ 1ايؿكط ٠األٚىل َٔ ايؿكٌ َ 369هطض َٔ فً١
اإلدطا٤ات اؾعاٚ ١ّٝٝ٥تعّٛض باألسهاّ ايتاي:١ٝ
ايؿكٌ َ 263هطض (دسٜس)  :باغتجٓا ٤ايٓٝاب ١ايعُ ١َٝٛعً ٢قاَ ٞايطاعٔ إٔ ٜكسّ إىل
نتاب ١قهُ ١ايتعكٝب يف أدٌ أقكا ٙثالثَٜٛ ٕٛا َٔ تاضٜذ تػًُ٘ ْػد َٔ ١اؿهِ
املطع ٕٛؾ َٔ ٘ٝاحملهُ ١اييت أقسضت٘ َا ٜأتٚ ٞإال غكط ايطعٔ:
ـ َصنط ٠يف أغباب ايطعٔ تب ّٔٝاإلخالالت املٓػٛب ١يًشهِ املطع ٕٛؾ،٘ٝ
ـ ْػد َٔ ١قهط إبالؽ َصنط ٠ايطعٔ بٛاغط ١عسٍ َٓؿص إىل املعكب نسِٖ باغتجٓا٤
ايٓٝاب ١ايعُ.١َٝٛ
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ٚإشا ضغب املعكب نس ٙيف ايطز عًَ ٢ػتٓسات ايطعٔ ٚدب عً ٘ٝإٔ ٜكسّ َصنط ٠يف شيو
إىل نتاب ١قهُ ١ايتعكٝب خالٍ أدٌ أقكا ٙثالثَٜٛ ٕٛا َٔ تاضٜذ إبالغ٘ َػتٓسات
ايطعٔ.
ٚتباؾط اإلدطا٤ات املب ١ّٓٝبايؿكطات املتكسَ ١بٛاغط ١قاّ.
ايؿكٌ ( 367عسز  1دسٜس َٔ ايؿكط ٠األٚىل):
 )1إٔ ميه َٔ ٞتاضٜذ قها ٤ايعكاب أ ٚغكٛط٘ مبطٚض ايعَٔ أ ٚقسٚض عؿ ٛبؿأْ٘ عاَإ
إشا نإ ايعكاب .احمله ّٛب٘ دٓاٝ٥ا أ ٚغت ١أؾٗط إشا نإ شيو ايعكاب دٓاسٝا.
ٚإشا نإ احمله ّٛعً ٘ٝيف ساي ١عٛز قاْ ْٞٛأ ٚغبل إٔ متتع باغرتزاز اؿكٛم ؾإٕ
األدٌ ٜطؾع إىل نعؿ٘.
ايؿكٌ َ 369هطض (األعساز  3ٚ 2ٚ 1دسٜس َٔ ٠ايؿكط ٠األٚىل):
 )1غكٛم ايعكاب باـط ١ٝبعس َه ٞعاّ ٚاسس َٔ تاضٜذ زؾعٗا أ ٚاْكهاَ ٤س ٠اؾرب
بايػذٔ أ ٚغكٛطٗا مبطٚض ايعَٔ.
 )2غكٛم ايعكاب بايػذٔ َٔ أدٌ دٓش ،١بعس َه ٞعاَني اثٓني َٔ تاضٜذ قها ٘٥أٚ
غكٛط٘ مبطٚض ايعَٔ،
 )3غكٛم ايعكاب بايػذٔ َٔ أدٌ دٓا ،١ٜبعس َهٞ

ػ ١أعٛاّ َٔ تاضٜذ قها٘٥

أ ٚغكٛط٘ مبطٚض ايعَٔ.
ايؿكٌ  4ـ تطبل اإلدطا٤ات املع ١ٓٝبايؿكٌ َ 263هطض عً ٢ايطع ٕٛايٛاقع ١بعس غتني
َٜٛا َٔ زخٖ .ٍٛصا ايكاْ ٕٛسٝع ايتٓؿٝص.
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* قائنة يف أههّ القوانني واألوامس املتّصلة عقوق اإلنطان الصادزة ضنة : 2778
قاْ ٕٛعسز  4يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢اتؿاق ١ٝسكٛم
األؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١عً ٢ايربٚتٛن ٍٛاالختٝاض ٟاملتعًٍل بٗات٘ االتؿاق.١ٝ
قاْ ٕٛعسز  6يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢إتؿاق ١ّٝعً٢
بطٚتٛنَ ٍٛهاؾش ١قٓع األغًش ١ايٓاضٚ ١ّٜأدعاٗ٥ا َٚهّْٛاتٗا ٚايصخريٚ ٠اإلػاض بٗا
بكٛض ٠غري َؿطٚع ١املهٌُّ التؿاق ١ٝاألَِ املتّشس ٠ملهاؾش ١اؾطمي ١املٓعٍُ ١عرب ايٛطٓ.١ّٝ
قاْ ٕٛعسز  7يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  13ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بتٓكٝح ايكاْ ٕٛعسز  40يػٓ١
 1972املتعًٍل باحملهُ ١اإلزاض.١ّٜ
قاْ ٕٛعسز  9يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بتٓكٝح ٚإمتاّ ايكإْٛ
ايتٛد ٞٗٝعسز  80يػٓ 2002 ١املؤضّر يف  23د 2002 ١ًٜٝٛاملتعًٍل بايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
املسضغ.ٞ
قاْ ٕٛعسز  10يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بايته ٜٔٛاملٗين.
قاْ ٕٛعسز  11يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بتٓكٝح ايكاْ ٕٛعسز 48
يػٓ 1997 ١املؤضّر يف  21د 1997 ١ًٜٝٛاملتعًٍل بايتُ ٌٜٛايعُ َٞٛيألسعاب ايػٝاغ.١ّٝ
أَط عسز  4192يػَٓ 2007 ١ؤضّر يف  27زٜػُرب ٜ 2007تعًٍل بتٓكٝح األَط عسز 1192
يػٓ 2007 ١املؤضّر يف َ 25ا 2004 ٟاملتعًٍل بكا ١ُ٥املٓتذات املعؿاَ َٔ ٠عً ّٛيًُشاؾع١
مت تٓكٝش٘ باألَط عسز  1156يػٓ 2005 ١املؤضّر يف  12أؾط.2005 ٌٜ
عً ٢ايب ١٦ٝنُا ّ
أَط عسز  130يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  16داْؿٜ 2008 ٞتعًٍل بتػٝري تػُ ١ٝاملطنع
ايُٓٛشد ٞملالسع ١األسساخ ٚتٛغٝع فاٍ تسخًّ٘.
أَط عسز  344يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بتٓكٝح األَط عسز 982
يػٓ 1993 ١املؤضّر يف َ 3ا 1993 ٟاملتعًٍل بهبط اإلطاض ايعاّ يًعالق ١بني اإلزاض٠
ٚاملتعاًَني َعٗا.
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أَط عسز  356يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بتٓعٚ ِٝتػٝري قٓسٚم
اؿٝطٚ ١ايتكاعس يًُشاَني.
قاْ ٕٛعسز  13يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  18ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بايكاْ ٕٛعسز  40يػٓ١
 1975املؤضّر يف َ 14ا 1975 ٟاملتعًٍل ظٛاظات ايػؿط ٚٚثا٥ل ايػؿط.
أَط عسز  431يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  18ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بهبط عسز ايسٚا٥ط
ايكهاٚ ١ّٝ٥عسز ايسٚا٥ط ٚاألقػاّ االغتؿاض ١ٜباحملهُ ١اإلزاض.١ّٜ
أَط عسز  475يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  18ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل بتٓكٝح ٚإمتاّ األَط عسز
 21يػٓ 1995 ١املؤضّر يف  5داْؿٚ 1995 ٞاملتعًٍل بإسساخ دا٥ع ٠ضٝ٥ؼ اؾُٗٛض ١ّٜؿكٛم
ايطؿٌ.
قاْ ٕٛعسز  16يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  25ؾٝؿطٜ 2008 ٟتعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢اتؿاق ١ٝاألَِ
املتّشس ٠ملهاؾش ١ايؿػاز.
قاْ ٕٛعسز  19يػٜٓ 2008 ١تعًٍل بايتعً ِٝايعاي.ٞ
قاْ ٕٛعسز  20يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف َ 4اضؽ ٜ 2008تعًٍل بتٓكٝح بعض أسهاّ فًٍ١
األسٛاٍ ايؿدك.١ّٝ
قاْ ٕٛعسز  21يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف َ 4اضؽ ٜ 2008تعًٍل بٛدٛب تعً ٌٝقطاض ايتُسٜس
يف االستؿاظ ٚقطاض اإلٜكاف ايتشؿٍع.ٞ
قاْ ٕٛأغاغ ٞعسز  29يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف َ 2اٜ 2008 ٟتعًٍل بتٓكٝح ايكإْٛ
األغاغ ٞعسز  12يػٓ 1988 ١املؤضّر يف َ 7اضؽ  1988املتعًٍل باجملًؼ االقتكازٟ
ٚاالدتُاع.ٞ
قاْ ٕٛعسز  30يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف َ 2اٜ 2008 ٟتعًٍل باجملًؼ األعً ٢يإلتكاٍ.
أَط عسز  1753يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف َ 5اٜ 2008 ٟتعًٍل بتػُ ١ٝأعها ٤اهل ١٦ٝايٛطٓ١ّٝ
ؿُا ١ٜاملعطٝات ايؿدك.١ّٝ
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أَط عسز  1754يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  22أؾطٜ 2008 ٌٜتعًٍل بٓؿط االتؿاق ١ٝس ٍٛسكٛم
األؾدام ش ٟٚاإلعاقٚ ١ايربٚتٛن ٍٛاالختٝاض ٟاملتعًٍل باالتؿاق.١ٝ
أَط عسز  1827يػٜٓ 2008 ١تعًٍل بإغٓاز َٓش ١تػدري يؿا٥س ٠احملاَني املتُطّْني
ٚاملػدّط ٜٔيف قهاٜا دٓا.١ّٝ٥
أَط عسز  1755يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  22أؾطٜ 2008 ٌٜتعًٍل بربٚتٛنَ ٍٛهاؾش١
قٓع األغًش ١ايٓاضٚ ١ّٜأدعاٗ٥ا َٚهّْٛاتٗا ٚايصخريٚ ٠االػاض بٗا بكٛض ٠غري َؿطٚع١
املهٌُّ إلتؿاق ١ّٝاألَِ املتّشس ٠ملهاؾش ١اؾطمي.١
قاْ ٕٛعسز  35يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  5زٜػُرب ٜ 2008تعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢اْهُاّ
اؾُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝإىل ايربٚتٛن ٍٛاالختٝاض ٟالتؿاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ
ايتُٝٝع نسّ املطأ.٠
قاْ ٕٛعسز  36يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  9دٛإ ٜ 2008تعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢غشب ايبٝإ
األٚ ٍّٚاإلسرتاظ ٜٔاألٚ ٍّٚايجايح املًشك ١بايكاْ ٕٛعسز  92يػٓ 1991 ١املؤضّر يف ْٛ 29ؾُرب
 1991املتعًٍل باملكازق ١عً ٢اتؿاق ١ٝاألَِ املتّشس ٠ؿكٛم ايطؿٌ.
أَط عسز  2954يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  23أٚت ٜ 2008تعًٍل بتٓكٝح ٚإمتاّ األَط عسز
 457يػٓ 1989 ١املؤضّر يف َ 24اضؽ ٚ 1989املتعًٍل بتؿٜٛض بعض ايػًطات أعها٤
اؿه ١َٛإىل ايٛالٍ.٠
أَط عسز  3009يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  8غبتُرب ٜ 2008تعًٍل بٓؿط ايربٚتٛنٍٛ
اإلختٝاض ٟالتؿاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع نسّ املطأ.٠
أَط عسز  3625يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  6أنتٛبط ٜ 2008تعًٍل بٓؿط اتؿاق ١ٝمحا١ٜ
املُتًهات ايجكاؾ ١ّٝعٓس سسٚخ ْعاع َػًٍح ٚايٓعاّ ايتٓؿٝص ٟهلص ٙاالتؿاقٚ ١ٝايربٚتٛنٍٛ
اـامّ عُا ١ٜاملُتًهات ايجكاؾ ١ّٝعٓس سسٚخ ْعاع َػًٍح.
قاْ ٕٛعسز  71يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  5زٜػُرب ٜ 2008تعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢اْهُاّ
اؾُٗٛض ١ّٜايتْٛػ ١ّٝإىل االتؿاق ١ٝايسٚي ١ّٝملٛا ١َ٤عًُّٝات ضقاب ١ايػًع.
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عسز  72يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  2زٜػُرب ٜ 2008تعًٍل باملٛاؾك ١عً ٢اْهُاّ اؾُٗٛض١ّٜ
ايتْٛػ ١ّٝإىل االتؿاق ١ٝاؾُطن ١ّٝبؿإٔ اؿاٜٚات.
عسز  73يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  5زٜػُرب ٜ 2008تعًٍل باحملاؾع ١عً ٢أؾذاض ايٓد.ٌٝ
أَط عسز  3700يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  2زٜػُرب ٜ 2008تعًٍل باملكازق ١عً ٢إتؿاق١ّٝ
بؿإٔ محا ١ٜايرتاخ ايجكايف املػُٛض باملٝا.ٙ
أَط عسز  3738يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف ْٛ 3ؾُرب ٜ 2008تعًٍل بٓؿط ايربٚتٛن ٍٛايجاْٞ
املعسٍّ ٚاملتعًٍل عهط أ ٚتكٝٝس اغتعُاٍ األيػاّ ٚاألؾطاى اـساعٚ ١ّٝايٓبا٥ط األخط٣
ٚايربٚتٛن ٍٛايطابع اإلنايف بؿإٔ أغًش ١ايًٝعض املعُ ١ّٝاملًشكني باتؿاق ١ٝاألَِ املتّشس٠
يػٓ 1980 ١س ٍٛسهط أ ٚتكٝٝس اغتعُاٍ أغًش ١تكًٝسَ ١ّٜع ١ٓٝميهٔ اعتباضٖا َؿطط١
ايهطض أ ٚعؿٛا ١ّٝ٥األثط.
قاْ ٕٛعسز  75يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  11زٜػُرب ٜ 2008تعًٍل بتسع ِٝنُاْات املتِٗ
ٚتطٜٛط ٚنع ١ّٝاملٛقٛؾني ٚتٝػري ؾطٚط اإلزَاز.
أَط عسز  4109يػَٓ 2008 ١ؤضّر يف  30زٜػُرب  2008املتعًٍل بتشسٜس تطنٝب ١اهل١٦ٝ
ايعًٝا ؿكٛم اإلْػإ ٚاؿطّٜات األغاغ ١ّٝملس ٠ثالخ غٓٛات ابتسا َٔ ٤غط ٠داْؿ.2009 ٞ
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