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 -1تع ربربل ة ا ربربة البحرب ربران ع ربربن رم ربربلا ج تعها ربربه وموامرب رب ة جلوده ربربا م ربربن ج ربربل النل ربربو ق ربربو
اإلنسربرباص ومربربوص رامت رب م ربن خربربال التعربرباوص م رب الحربربر ال و مربربحاس امل رب حة ع رب املسربربتو الربربو
والتعاوص البنال م جم س قو اإلنساص وآليربة اسسربتعرا الربدورل الحربامل واملةواربية السربامية قربو
اإلنساص واآلليات واملنظمات األخر الدولية ذات العاقة ع املستو الدويل.
 -2إص آلية اسستعرا الدورل الحامل تستحق الدعم لتحقق هدافلا ع
حتام عمل اجمل س وهي مباد ا وار واملواوعية والا انتقائية.
 -3استعرات البحران بدقة التوميات املقدمة ثنال اسستعرا
 2017والبالغ عددها  175تومية.

ساس املبرباد الرب

الدورل الحامل الثالرب ج مربااو

 -4بح رب ص التومربربيات اع رب ص حتظ رب تومربربية ابلربربدعم فربربا نرب هنةربربذت و افربربا قيربربد التنةيربربذ و اربربن
البربربدل ج تنةيربربذها .ع م رباك ريص الاثربربل مربربن ت رب التومربربيات قربربد ا إ،اوهربربا ع رب ر الواق رب وسربربتعمل
البحران ع حتقيق ما تبق منلا.
 -5واع خذ الع م ابلتومربية فربا قربد تتعربار مرب تابيربق الحربراعة اإلسربامية و س تتوافربق مرب
الق ربوانو والتح ربراعات الو نيربربة و تقتدربربي مهاربربداك مربربن الدراسربربة .ع م رباك ريص عربربدداك منلربربا ربرباص مربربن املماربربن
القبول هبا جهئياك.
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وحتظ ( )139تومية ابلدعم ج و ا خذ الع م بعدد ( )36تومية.

املسائل املتعلقة ابلعدالة اجل/ائمة
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حتظ التوميات التالية ابلدعم:

-114 87-114 82-114 81-114 80-114 79-114
()
.167-114 130-114 94
حتقق و دة التحقيق اخلامة ج البحران مبوجب قرار النائب العام رقم ( )8لسنة  2012ج
الحااول اجلسيمة املقدمة إليلا مبا فيلا مهاعم التعربذاب لتحداربد املسربيولية اجلنائيربة اربد مربرتا هربذه
اسنتلا ات ج است الوفاة والتعذاب و املعام ة الاإنسانية و امللينة وفقاك للوتو ول اسانبول.
(س) .128-114 127-114 112-114 102-114 100-114
ااةربربل دسربربتور البحربران ج املربربادتو  19و  20ا راربربة الحي ربربية وفق رباك ل قربربانوص و ن رب س جر ربربة
وس عقوبربربة إس بنربربال ع رب القربربانوص وس عقربرباس إس ع رب األفعربربال الا قربربة ل عمربربل ابلقربربانوص الربربذل اربربن
ع يلا .ي ابدرت البحران إبسقاط مجي اسهتامات ال اتداخل معلا ا ق ج إبدال الر ل وةارسربة
ا راربربة ج التعبربربل وهربربي هتربربم حتربربر ع رب الاراهيربربة وب رب األخبربربار الااذبربربة والحربربائعات ال رب مربربن ربربافا
اساربرار ابألمربن والنظربربام العربربام .واسربربتةاد مربربن اسربربقاط ت رب اسهتامربربات  334متلمرباك بينمربربا بقيربربت بعرب
القدااي قائمة نظراك س تماهلا ع جرائم خر من بيعة خمت ةة حتر ع العنف والتيراب املتمثل
ج اسعتدال ع األ ياص واألموال.
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.103-114 95-114
اجل/سمة
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حتظ التوميات التالية ابلدعم:
()

.152-114 151-114 150-114 149-114

منحربربت اجلنسربربية أل ةربربال رانيربربات متهوجربربات مربربن جربربل ربرانيو مبوجربربب مربربر م اربربي مربربدر ج
 2011ومش رب ربربل ه رب ربربذا اإلجرب رب ربرال  335ةرب رب رباك .واعة رب ربربي الق رب ربربانوص رق رب ربربم ( )35لس رب ربربنة  2009ة رب ربربال
البحرانيات املتهوجات من جل رانيو من الرسوم العامة والدرائب رينواعلا.
(س)

.174-114

إص قانوص اجلنسية البحرا اتوافربق مرب املعرباال الدوليربة ذلرب ص سربحب واسربقاط اجلنسربية اربتم
وفقاك ملا جال ج املرسوم بقانوص رقربم ( )20لسربنة  2013ال ربادر بتعربدال اربام قربانوص ااربة اجملتمرب
مربن اسعمربربال اإلرهابيربربة رقربربم ( )58لسربنة  .2006والربربذل نرب ع رب نرب ابإلاربربافة إىل العقوبربربة املقربربررة
حياربم إبسربقاط اجلنسربية عربن ا اربوم ع يرب ج بعرب اجلربرائم املن ربوص ع يلربا ج قربانوص اسرهرباس وفيمربربا
اتع ق إبعادة النظر فإص ابس القدال مةتوح باافة درجات .
 -10وأنخذ ع ماك ابلتوميات التالية:
.176-114 175-114 173-114 71-114
حقوق ال فل
 -11حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.160-114 159-114 44-114
م ربربدر ج  2012ق ربربانوص رق ربربم ( )37لس ربربنة  2012وال ربربذل ااة ربربل اا ربربة الاة ربربل م ربربن س ربربول
املعام ربربة اجلسربربداة و النةسربربية و اجلنسربربية و اإلالربربال و اسسربربت ال اسقت ربربادل والقيربربام اب افظربربة ع رب
ياة وسامة الاةل .مربا تحربا ت ال ةنربة الو نيربة ل اةولربة واملعنيربة بوارب اسربرتاتيةيات و نيربة ترمربد
ا تياجات ومحا ل الاةل ابلتعاوص م افة اجللات الرمسية وامليت ة.
ذوي اإل اقة والفئال املستضعفة
 -12حتظ التوميات التالية بدعمنا:
()

.169-114 164-114 163-114 132-114

اربربتم تابيربربق قربربانوص الدربربماص اسجتمربرباعي رقربربم ( )18لسربربنة  2006بتقربربدا املسربرباعدات النقداربربة
لألرامربربل واملا قربربات وامللةربربورات و سربربر املسربربةونو واألاتربربام واأل ربربياص ذول اإلعاقربربة واملسربربنو .مربربا
توج ربربد برب ربرامل تح ربربرة ع يل ربربا ووارة ال ربربحة هت ربربدة لت ربربوفل الرعاا ربربة ال ربربحية والوقائي ربربة والنةس ربربية لة ربربة
األ ياص ذول اإلعاقة.
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(س)

.168-114 166-114 165-114 162-114 43-114

فيم ربربا الرب رب اسسرب ربرتاتيةية الو ني ربربة لأل ربربياص ذول اسعاق ربربة ا ربربتم متابع ربربة حتقي ربربق اسه ربربداة
اسسربرتاتيةية بربهايدة عربربدد املسربربتةيدان مربربن هربربذه الة ربربة ل يربربدمات الرب تقربربدملا البحربران عربربن راربربق تقربربدا
اخلدمات املالية والعينية وجلها .مربا تقربوم ال ةنربة الع يربا لرعااربة ربيوص ذول اإلعاقربة إبدمرباف هربذه الة ربة
ورعااتلا وأتهي لا وتح ي لا ل مساالة الةاع ة ج العم ية التنمواة.
قانون األسرة
 -13حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.153-114 133-114
مدر بتاراخ  19اوليو  2017قانوص اسسرة رقربم ( )19لسربنة  2017والربذل دخربل يربه
التنةيذ ج األول من جساس  2017وسق مربد إارباو واسرب بربو ف ربات اجملتمرب البحربرا يرب
اتوافق م التهامربات املم اربة ابتةاقيربة السربيداو واحربال نق ربة نوعيربة جمتمعيربة ع رب مربعيد اربو الحربعب
من معرفة قوق وواجبات املتع قة بحيوص األسرة.
ت/فمذ مجمع توالمال اللج/ة البحري/مة املستقلة لتقصي احلقائق
 -14حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.59-114 58-114 37-114
ولربربت البح ربران اهتمامربربا ابل رباك بتقراربربر ال ةنربربة البحرانيربربة املسربربتق ة لتق ربربي ا قربربائق وإ ربربام افربربة
تومربربيات يرب مربربدرت تقربربارار ربربام ة ا نحربربرها تدربربمنت افربربة اخلاربوات املتيربربذة مربربن قبربربل البحربران
ىت ا اإلعاص ج  9مااو  2016عن اسنتلال من تنةيذ توميات ال ةنة املستق ة لتق ي ا قائق.
اآللمال واملؤسسال الوط/مة حلماية وتعةية حقوق اإلنسان
 -15حتظ التوميات التالية بدعمنا:
-114 83-114 42-114 41-114 40-114 39-114 38-114
.129-114 126
مربربدر املرسربربوم بقربربانوص رقربربم ( )20لسربربنة  2016بتعربربدال اربربام القربربانوص رقربربم ( )26لس ربربنة
 2014إبنحربربال امليسسربربة الو نيربربة قربربو اإلنسربرباص لتتاربربابق بحربربال امربربل م رب مبربرباد ابراربربس والربربذل
عااهربربا املهاربربد مربربن ال ربربا يات أت يربربداك ع رب اسربربتقاليتلا مالي رباك وإدارايك وةارسربربة ملاملربربا راربربة و ياداربربة
واستقالية اتمة .ما نح ت و دة التحقيق اخلامة بقرار النائب العام رقم ( )8لسربنة  2012آليربة
مستق ة وحماادة ملسائ ة املسيولو ا اوميو الذان ارتابوا عماسك خمالةة ل قانوص و تسببوا إبالاهلم ج
ربرباست القتربربل والتعربربذاب وسربربول معام ربة املربربدنيو ج اربربول اسلتربهام ابلتنةيربربذ التربربام لتومربربيات تقراربربر ال ةنربربة
البحرانية املستق ة لتق ي ا قائق .ما تتمت األمانة العامة ل تظ مات ابسستقالية التامة مالياك وإدارايك
والذل د ع يلا املرسوم رقم ( )27لسنة  2012واملرسوم املعدل رقم ( )35لسنة .2013
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تعةية الوحدة الوط/مة
 -16حتظ التوميات التالية بدعمنا:
()

.56-114

انعقربربد م ربربي ر ا ربوار ال ربربو ج اولي ربربو  2011ي رب جربربال ا ربوار ال ربربو اتس ربرباقاك م رب ال ربربنلل
ا اومي واجملتمعي الذل تي ربد ع يرب ا اومربة ب ربةة مسربتمرة مربن يرب محربار ة مجيرب يرباة اجملتمرب
البحرا  .وقد ا استامال ابلتوافق ع مباد ساسية سةرت عن محار ة عبية واسعة.
(س)

.61-114 60-114

قامت البحران بتنظيم عدة فعاليربات لتعهاربه ال حمربة الو نيربة وترسربيخ مبرباد التعربااي السرب مي
ومن بينلا ا م ة الو نية لتعهاه ال حمة الو نية واملوا نة بو فراد اجملتم حتت عار " ِو دة َو دة".

مكافحة االجتار ابلبشر

 -17حتظ التوميات التالية بدعمنا:
-114 91-114 90-114 89-114 88-114 86-114 85-114
.93-114 92
ا إنحال ال ةنة الو نية ملاافحة اسجتار ابأل ياص وفقاك لقرار رقم ( )1لسنة  2008وال
تعمل ابلتنسيق م اجللات املعنية ع وا خاط وبرامل بح ص منرب وماافحربة اسجتربار ابأل ربياص
ومساعدة الدحااي.
املساواة يف التوظمف والعمل
 -18حتظ التومية التالية بدعمنا:
.131-114
نح مر ه ملع ومات الوظربائف اعربب بت قربي بربات البربا ثو عربن عمربل ج اجللربات ا اوميربة
واقربربوم برت ربربيحلم ج ربربال بربربت اجللربربات رب ل إ ربربد الوظربربائف الحربرباجرة لربربدالا وذلرب ربربىت ادربربمن
املساواة بو مجي البا ثو عن العمل ج فرمة تق د إ د الوظائف العامة.
تعةية محاية العمالة الوافدة
 -19حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.172-114 171-114 170-114 154-114
واربربعت البح ربران خاربربة و نيربربة تتدربربمن اسس ربرتاتيةية والسياسربربة العامربربة بح رب ص تح رب يل العمالربربة
اسجنبيربربة ةربربا اتاربربابق م رب املعاهربربدات واستةاقيربربات الدوليربربة ي رب ا إنحربربال هي ربربة تنظربربيم سربربو العمربربل
مااربة قربو العمالربة الوافربدة وتنظربيم ت ربارا
مبوجب قانوص رقم ( )19لسربنة  2006والربذل الربت
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مهاولربة مربحاس العمربل األجانربب ل عمربربل والعمربل ع رب توعيربة وتوجيرب العمربال و مربحاس العمربل بحرب ص
قوقلم وواجبات وقيم و خاقيات العمل والسامة امللنية والبي ية.
املعاهدال واآللمال الدولمة حلقوق اإلنسان
 -20حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.17-114 4-114
نحرب ت مةواربربية قربربو السربربةنال وا تةربهان ج البحربران مبوجربربب املرسربربوم امل اربربي رقربربم ()61
لسنة  2013ي خذ ج اسعتبار مبباد اللوتو ول اسختيربارل ستةاقيربة مناهدربة التعربذاب وجربله
مربربن اربربروس العقوبربربة القاسربربية و الاإنسربربانية و امللينربربة .وهربربي مبثابربربة آليربربة وقائيربربة و نيربربة فعالربربة ربربارس
ملاملا راة و ياداة و ةافية واستقالية اتمة.
 -21وحتظ التوميات التالية ريخذ الع م:
()

.8-114 1-114

تي د البحربران رمربلا ج تنةيربذ اتةاقيربة سربيداو يرب مربدر املرسربوم بقربانوص رقربم ( )70لسربنة
اربربام املرسربربوم بقربربانوص رقربربم ( )5لسربربنة  2002والربربذل تدربربمن إعربربادة مربربياجة
 2014بتعربربدال بع رب
بع رب حتةظ ربربات البحرب ربران ع رب استةاقي ربربة ونرب رب ع رب ص البحرب ربران م تهمرب ربة بتنةي ربربذ ا ربربام املرب ربواد ()2
و( )15فقرة ( )4و( )16من استةاقية دوص إخال ري اام الحراعة اإلسامية.
(س)

.3-114 2-114

س اوجربربد ل ت ي ربربل ج موقربربف البح ربران مربربن ه ربربذا الح رب ص واراع رب ج هربربذا ال ربربدد ص عقوب ربربة
اسع ربربدام س تة ربربر إس ج ربرباست حم ربربدودة جنائي ربربة جس ربربيمة وخا ربربلة وا ربربن ق ربربانوص العق ربربوابت ع رب رب
إماانية ختةيف عقوبة اإلعدام ج الة ا ام هبربا إىل ا اربم ابلسربةن امليبربد و السربةن لةربرتة قربل إذا
ارتابت اجلر ة ج ظروة تستحق ختةيف العقوبة.
(ف)

.6-114 5-114

م إنحال مةواية قو السةنال وا تةهان ما هو مبو ج الرد ع التومربيتو 4-114
و.17-114
(د)

.16-114 15-114 11-114 10-114 9-114 7-114

(ه)

.18-114 14-114 13-114 12-114

إص البح رب ربران تح ربربار مراق ربربب ج مجعي ربربة ال ربربدول األ رب ربراة ج ا ام ربربة اجلنائي ربربة الدولي ربربة وق ربربد
درت مجي مي رات مجعية الدول األ راة منذ مي ر مباس الذل عقد ج .2010
التعاون مع االمم املتحدة واجملتمع الدويل
 -22حتظ التوميات التالية بدعمنا:
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-114 26-114 23-114 22-114 21-114 20-114 19-114
.55-114 33-114 32-114 31-114 27
إص البحران م تهمة مبباد التعاوص وا وار م جلربهة األمربم املتحربدة وذلرب بربروح مربن الحربةافية
واسنةتربرباح لتعهاربربه قربربو اإلنسربرباص وا ربرايت األساسربربية وتعمربربل ع رب ااتلربربا ع رب ال ربربعيدان الربربو
والربربدويل وذل رب مربربن خربربال تقربربد لا املسربرباعدات اسنسربربانية واملحربربار ة ج املربربي رات الدوليربربة ذات ال رب ة.
وتستمر البحران ج التعاوص م املةواية السامية وترد ع الندالات العاج ة واستةسارات وتسربا ست
اسجرالات اخلامة وتقوم بتقدا التقارار الدوراة هلي ات املعاهدات وتتعاوص مرب العداربد مربن املنظمربات
الدولية جل ا اومية ب ية التوامل و ااة قو اإلنساص.
 -23ا خذ الع م ابلتوميات التالية:
()

.34-114 29-114 28-114 25-114 24-114

ا اس اره اىل مواوع التعاوص ج الةقرة .22
(س)

.30-114

حتربربرص البحربران ع رب تربربوفل الوسربربائل القانونيربربة لدربربماص املسربرباللة اجلنائيربربة والت دابيربربة ج ربربق ربربل
من انسب إلي ارتارباس وقربائ تعربذاب و معام ربة قاسربية و ملينربة والتهامرباك بتومربيات ال ةنربة البحرانيربة
املسربربتق ة لتق ربربي ا قربربائق فقربربد ربربدت النيابربربة العامربربة رمربربلا ع رب مواجلربربة ل وقربربائ ل تعربربذاب و
املعام ربة القاسربربية و امللينربربة مبربربا ات رب هلربا القربربانوص ومبربربا وفرترب مربربن آليربات ماداربربة ومعنواربربة تسربربم ابلتحقيربربق
فيلا بحال مستقل ووفقاك ل معاال الدولية.
الدستور والتشريعال الوط/مة
 -24حتظ التوميات التالية بدعمنا:
()

.35-114

حترص البحران ع تب جمموعة من التحراعات ال هتدة إىل موائمربة تحربراعاهتا مرب املعرباال
الدولية ومن ابروها ما هو متع ق قو اسنساص والعدالة.
(س)

.120-114 110-114 108-114 106-114 105-114

ةل املرسربوم بقربانوص رقربم ( )47لسربنة  2002بحرب ص تنظربيم ال ربحافة والاباعربة والنحربر ربق
التعبربربل عربربن الربربر ل ونحربربره ابلقربربول و الاتابربربة و جلالربربا وفقرباك ربربددات قانونيربربة تربربت ي ج عربربدم املسربرباس
ابلعقيربربدة اإلسربربامية وو ربربدة الحربربعب ومبربربا س اثربربل الةرقربربة و الاائةيربربة ج اجملتم رب ع رب ص اربربتم خربربال
ةارسربربة هربربذا ا ربربق ةالربربة اس ربرتام لهخ ربران ومسعربربتلم و ربربذل عربربدم املسربرباس ابألمربربن القربربومي و النظربربام
العام و امل حة واآلداس العامة ومبا اتوائم م املادة ( )19من العلد الربدويل اخلرباص اب قربو املدنيربة
والسياسية.
(ف)

.161-114
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وجود محروع بقانوص متاامربل عربن األ ربداص ب ربدد اسنتلربال منرب مربن قبربل السرب اة التنةيذاربة.
وج اوئ سيتم معاجلة الاثل من املوااي منلا رف سن ا دص لياوص من  15سنة إىل  18سنة
ابإلاربربافة إىل وا رب تربربدابل ل تعامربربل م رب األ ربربداص مراعربرباةك ل رب ر سربربنلم .فبربربذل ااربربوص سربربن ا ربربدص
متما ربربياك لسربربن الاةربربل ج القربربانوص البح ربرا (املربربادة ( )4مربربن القربربانوص رقربربم ( )37لسربربنة  )2012وم رب
اتةاقية األمم املتحدة قو الاةل (املادة (.))1
 -25وحتظ التومية التالية ريخذ الع م:
.111-114 36-114
التثقمف والتدريب وزايدة الو ي يف جمال حقوق اإلنسان
 -26حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.54

()

-114 53-114 48-114 47-114 46-114 45-114

توامربربل البح ربران نحربربر ثقافربربة املوا نربربة و قربربو اإلنسربرباص مربربن خربربال نحربربر الربربوعي الثقربرباج ع ربربل
وسربربائل اإلعربربام واملنربرباهل التع يميربربة ال رب تتدربربمن قيم رباك ومةربرباهيم وملربربارات ترتاربربه ع رب ا راربربة وا ربرتام
التعدداربة والتعربااي وتقبربل اآلخربر والتسربام وجلهربا .وفيمربربا الرب ميسسربات التع ربيم العربايل فقربد مربربدر
ق ربرار ج سربربنة  2013إبل ربهام امليسسربربات التع يميربربة ابعتمربرباد مقربربرر قربربو اإلنسربرباص مقربربرر إجبربربارل ج
اخلاط الدراسية متا ب ملر ة الباالوراوس.
(س)

.125-114 52-114 51-114 50-114 49-114

ت رب ووارة الداخ يربربة سربربةاك ربربافاك ابإل،ربرباوات التدرابيربربة لاافربربة منتسربرببيلا فيمربربا اتع ربربق اب ربرتام
قربربو اإلنسربرباص .مربربا تربربويل ووارة العربربدل ابلتنسربربيق م رب اجمل ربربس األع رب ل قدربربال اهتمام رباك خام رباك ل ربلامل
التدراب املت ة ابملعاال الدولية قو اسنساص و يةية تابيقلا و يةية ا افظة ع قربو اسنسرباص
وذل هبدة اسرتقال مبلارات افة عدال الس اة القدائية مبا ادمن فدل ةارسات العدالة.
املرية واملساواة بني اجل/سني
 -27حتظ التوميات التالية بدعمنا:
73-114
139-114 138
145-114 144
157-114 156

-114 137-114 136-114 135-114 134-114
-114 143-114 142-114 141-114 140-114
-114 155-114 148-114 147-114 146-114
.158-114

امليربربادان السياسربربية واسجتماعيربربة والثقافيربربة واسقت ربرباداة مربربا وردهتربربا املربربادة ( )5فقربربرة (س) مربربن
دسربربتور ة اربربة البحربران .واعمربربل اجمل ربربس األع رب ل مربربر ة منربربذ انحربربائ ج سربربنة  2001ج إ ربربار ميسسربربي
م ربربنظم وفق رب رباك سخت ام ربربات ال رب رب ن رب رب ع يل ربربا األم ربربر الس ربربامي وم ربربن الل ربربا تق ربربدا اسقرتا ربربات بتع ربربدال
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التحربراعات ا اليربربة املتع قربربة ابملربربر ة وإبربربدال الربربر ل ج محربربروعات القربوانو وال ربوائ والقربرارات املتع قربربة هبربربا
قبربربل عراربربلا ع رب السرب اة امليت ربربة والتومربربية ابقربرتاح محربربروعات القربوانو والقربرارات الاومربربة ل نلربربو
ريوااع املر ة و متابعة تابيق القوانو والقرارات واستةاقيات الدولية ذات ال ة ابملر ة.
مكافحة التمممة الع/صري والتعصب
 -28حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.63-114 62-114
تقوم البحران ع اختاذ اجرالات تنةيذاة وقدربائية حتدربر ل دعربوات حترادربية ع رب الاائةيربة
والعنف والاراهية القومية و الدانية و العن راة ج ىت اجملاست.
الت/ممة املستدامة
 -29حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.67-114 66-114 65-114 64-114
تتي ربربذ البح ربران العدا ربربد م ربربن اخلا ربوات لتب رب ه ربربداة التنمي ربربة املس ربربتدامة  2030منل ربربا القي ربربام
خباوات هامة لتنوا اقت ادها لهايدة اسنتاجية ورف مستوايت املعيحة وتوفل فرص العمل ل موا نو.
مكافحة االرهاب
 -30حتظ التوميات التالية بدعمنا:
.72-114 69-114
 -31وحتظ التوميات التالية ريخذ الع م:
.68-114
إص مجي ا ا م املدنية منلا والعساراة ج ساهتا ع نيربة ولربدالا حمربا م اسربت ناة وحمربا م ييربه
فدرب رباك ع ربربن اص مجيرب رب ا ربربماات املتلم ربربو م ربربانة وفقرب رباك ل تحرب ربراعات الو ني ربربة والدس ربربتور .إص التوسرب رب ج
العم يربربات العسربرباراة داخربربل وخربربارف الربربباد والتلداربربد املتهااربربد ل رهربرباس الربربذل مربربب خا ربراك ابرواك ع رب
اسربتقرار املناقربة ريسربرها اسربت هم التوسرب ج ناربا الوساربة القدربائية ل محربا م العسرباراة ولاربوص املربربادة
( )105من الدستور تسم هبذا التوس فقط عند إعاص األ اربام العرفيربة األمربر الربذل بنربال ع يرب ا
تعدال هذه املادة لتسم بتوسي هذه الوساة بقانوص ودوص ال ةول إىل إعاص األ اام العرفية ووقربف
العمربربل ابلدسربربتور وهربربذا التوسرب ج ناربربا اسخت ربرباص اتربربي حما مربربة املي يحربربيات املقات ربربة جربربل املحربربروعة
والذان ارتابوص عمال العنف املس اد متنا.
املدافعني ن حقوق اإلنسان وامل/ظمال الغري حكوممة
 -32حتظ التوميات التالية بدعمنا:
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119-114 99-114 98-114 97-114 70-114 57-114
.124-114
إص راربربة الربربر ل والتعبربربل ماةولربربة ج الدسربربتور والتح ربراعات الو نيربربة وج مجي رب وسربربائل اإلعربربام
دوص قيربود سربربو الدربوابط امللنيربربة واألخاقيربربة املن ربوص ع يلربربا ج الدسربربتور والقربربانوص واملواثيربربق ال ربربحةية
واإلعامي ربربة ا ي ربربة والدولي ربربة وال رب حتظ ربربر ل دع ربوات مث ربربلة ل اائةي ربربة و الاراهي ربربة الداني ربربة و العرقي ربربة و
املذهبيربربة و مربربن رب فا هتداربربد األمربربن القربربومي والنظربربام العربربام و التعربربدل ع رب قربربو اآلخ ربران ومسعربربتلم
و ربرامتلم و خمالةربربة اآلداس العامربربة و انتلربربا ل مربربن مبربرباد قربربو اإلنسربرباص .مربربا مل تتيربربذ اجللربربات
املعنيربربة ج البح ربران اربربة إج ربرالات جنائيربربة اربربد ل ربربي
بيعربربي و اعتبربربارل بسربرببب ةارسربربة نحربربا اك
سياسياك و قوقياك و اجتماعياك عاماك واتم التقيد ج جمال املساللة اجلنائية ري اام القربانوص ومربن ال س
تسند أل د اهتام إس إذا وق من ما احال مرا ة جر ة ج القانوص.
حرية الريي والتعبري وتكوين اجلمعمال السماسمة
 -33حتظ التوميات التالية بدعمنا:
116-114 115-114 109-114 101-114 96-114
()
.123-114 122-114
تتيربربذ البح ربران افربربة السربرببل واسماانيربربات لتعهاربربه مبربربد ا ربرتام القربربانوص وا افظربربة ع رب سربربس
املوا نة املبنية ع التعربااي والتسربام وا ربرتام اآلخربر وتربوفل بي ربة د قرا يربة مائمربة ل عمربل السياسربي
و ص ل اجلمعيات السياسية س اتم إس مربن خربال القدربال واأل اربام القدربائية وإص مربا تقربوم برب هربذه
اجللات من ةارسات تستلدة املباد واسسس الراسية ابلدولة وهو ما بينت األ اام ال ادرة ربق
اجللربربات ال رب ا لربربا ي رب جربربال فيلربربا ريص ت رب اجللربربات د بربربت ع رب الاعربربن ج ربربرعية الدسربربتور
وقامت بت ايد العنف وتدامنت مرب حماربومو ج قدربااي حتربرا ع رب راهيربة نظربام ا اربم والربدعوة إىل
اسقا وإهانة القدال ما قامت خر بدعم اإلرهاس وت اية العنف من خال ةيدها حماومو
ج قد ربربااي تةةرب ربلات وقت ربربل إره ربرباو ن ربربتل عنل ربربا استح ربربلاد رج ربربال م ربربن وأتاي ربربد جل ربربات دان ربربت قد ربربائياك
ابلتحرا ع العنف.
(س)

.107-114 104-114

ج ربربار اسنتل ربربال م ربربن املرا ربربل األخ ربربلة ل ربربياجة مح ربربروع ق ربربانوص ال ربربحافة واإلع ربربام اإللا ربربرتو
مبحار ة الحر ال ا و من امليسسربات ال ربحةية وميسسربات اجملتمرب املربد ذات العاقربة واعربهو راربة
واسربربتقالية ال ربربحف وميسسربربات اإلعربربام اإللاربربرتو مبربربا اتوافربربق م رب القواعربربد الدوليربربة سسربربيما العلربربد
الدويل اخلاص اب قربو املدنيربة والسياسربية وحيظربر ل دعربوات إىل العنربف و الاراهيربة و هتداربد األمربن
القومي والنظام العام و التعدل ع قو اآلخران ومسعتلم و رامتلم و خمالةة اآلداس العامة.
(ف)
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ادمن املرسوم بقانوص رقم ( )47لسنة  2002ق ال حةيو ج ةارسربة دورهربم دوص رقابربة
مسبقة وادمن تاافي الةرص وا ول ع رب املع ومربات واألخبربار مربن م ربادرها ونحربرها وحيظربر فربر
ل قيربربود ع رب تربربدفق هربربذه املع ومربربات و إجبربربار ال ربربحةي ع رب اإلفحربربال عربربن م ربربادر مع ومات رب واربربرم
التعربربر الحي ربربي ابلسربربب و ابلقربربذة وتحربربوا السربربمعة و التح ربرا ع رب ارتاربرباس اجل ربرائم .وجتربربدر
اإل ربربارة اىل ن رب مل اربربتم ربرببس و سربربةن ل مربربحةي ربربارس دوره ج إ ربربار القربربانوص والتح ربراعات ذات
العاقة.
 -34وأنخذ الع م ابلتومية التالية:
.121-114
قوبة اإل دام
 -35حتظ التومية التالية بدعمنا:
.78-114
تةر هذه العقوبة ع عدد م ل وحمدود من اجلرائم اجلنائية وان قانوص العقوابت ع
إماانية ختةيف عقوبة اإلعدام ج الة ا ام هبربا إىل ا اربم ابلسربةن امليبربد و السربةن لةربرتة قربل إذا
ارتابت اجلر ة ج ظروة تستحق ختةيف العقوبة.
 -36وأنخذ الع م ابلتوميات التالية:
.77-114 76-114 75-114 74-114
ارج الرجوع ل رد ع التوميات .3-114 2-114
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