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 قدمةم

وت زيزهخخا وترسخخةا مهايئهخخا وال خخة  انطالقخخا مخخن الخخنهئ ال خخائ  يلخخى احخخسام ح خخوق اإلنسخخان  -1
السخخامةا تتهخخم اململكخخا وسخخع سةاسخخاس حلمايخخا وت زيخخز ح خخوق اإلنسخخان وحرايتخخه امساسخخةا متسخخكا 
منهخخخا امل خخخايم السخخخامةا حل خخخوق اإلنسخخخان. ت خخخدم اململكخخخا ت ريرهخخخا الثالخخخ  سخخخمن  لةخخخا السخخخت راض 

هتخا وت هخداهتا الدولةخا  متضخمناا ابخرز الدولم الشامل حلالا ح وق اإلنسان ي اململكا وفاء التزاما
 املستجداس والتطولاس والت دم احملرز حةال منظوما ح وق اإلنسان.

مخخن خخخالل  لةخخل ويلاسخخا التوصخخةاس السخخاب ا لالسخخت راض الثخخاين قامخخ  الدولخخا املينةخخا  -2
لخ  ااراس وممالساس يملةا ت ك  مدى استجابا الدولةا آللةا الست راض الدولم الشامل متث

ي إيخخخخداي مصخخخخفوفا املهخخخخام وامولخخخخوايس لكخخخخل اهخخخخا م نةخخخخا بتنفةخخخخ  التوصخخخخةا الخخخخيت تخخخخدخل سخخخخمن 
التحدايس الخيت توااخه و  اختصاصها  وما تضمن  ه ا املصفوفا  يواس ال ةاس ومؤشراس الياء

التنفة  لل مل يلى جتاوزها لتنفة  اللتزاماس حة  قدم  اململكا املينةا اهلامشةا ت ريرها الثخاين 
 .2014وال م مت ايتمايا ي شهر  ذال 

 املنهجية وعملية التشاور مع أصحاب املصلحة -اثنيا   
مت إيخداي الت ريخخر الخخوثا الثالخ  وف خخا للمهخخاية التواةهةخخا امل مخول رخخا واملخخ ورة اإللشخخاييا  -3

مخن  ووف ا ملنهجةا التشاول الوثا  حة  ي د سلسا من الل اءاس التشاوليا مع امثراف امل نةا
مؤسسخخخخاس لوةخخخخا ووثنةخخخخا ومؤسسخخخخاس ااتمخخخخع املخخخخدين واملنظمخخخخاس  خخخخم احلكومةخخخخا رخخخخدف  خخخخع 
امل لومخخخاس حخخخول التوصخخخةاس الخخخيت قهلتهخخخا اململكخخخا خخخخالل فخخخسة السخخخت راض الثخخخاين  وشخخخكل  جلنخخخا 

 صةا ا إليدايا وف اا للم ورة اإللشاييا.
ق اإلنسخخان ي لةسخخا وقخخد ي خخدس هخخ ا الل خخاءاس بتنظخخة  مكتخخل املنسخخ  احلكخخومي حل خخو  -4

وتحالفخخاس ااتمخخع املخخدين  واملروخخز الخخوثا حل خخوق اإلنسخخان   (1)الخخوزلاء اشخخالوا  صخخحاب املصخخلحا
وجملخخخخ  اممخخخخا  واملؤسسخخخخاس الوثنةخخخخا  واهخخخخاس يولةخخخخا اخخخخا ي ذلخخخخ  امل هخخخخد الخخخخد الوي  ومكتخخخخل 

 2018-2014املفوض السامي حل وق اإلنسان وحبضول ن خابة  و وخاينية  صتصخ  منخ  يخام 
( ل خخخاء حخخخوالاي 11رخخخدف التنسخخخة  مخخخا بخخخ  احلكومخخخا وتلخخخ  اجلهخخخاس  وي هخخخ ا اإلثخخخال مت ي خخخد )

( وحبضخخول وافخخا امثخخراف ملناقشخخا مخخدى الت خخدم احملخخرز إلنفخخاذ التوصخخةاس والسخختما  إ  1)مرفخخ 
الخخوثا لسخخت راض حالخخا ح خخوق   لاء  وم سحخخاس  وتوصخخةاس   صخخحاب املصخخلحا حةخخال الت ريخخر

 ن ي اململكا.اإلنسا
قام  جلنا الصةا ا إبيداي املسوية امولةا للت رير ومت يرسها يلى يدي من التحالفاس  -5

و صحاب املصلحا واملروز الوثا حل وق اإلنسان واست هال الريوي من قهل اللجنا اليت مت  خ ها 
 ب   اليتهال  قناء صةا ا الت رير.
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اإلنسرران ا اململ ررة منررع االسررتعراض  أبرررا التررروراى علرر  حالررة حقرروق -اثلثا   
 الثاين

 التروراى ا اإل ار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  
 اإل ار املعياري -1 

مت إقرال وت ديل ال ديد من التشخري اس الخيت هتخدف إ  ت زيخز ح خوق اإلنسخان و.ايتهخا.  -6
 .(2)مرف 

  نيةالسياساى واالسرتاتيجياى واخلرط الو  -2 
 تهنخخخ  اململكخخخا ال ديخخخد مخخخن السةاسخخخاس والسخخخساتةجةاس واخلطخخخ  الوثنةخخخا املتواف خخخا مخخخع -7

 ح خخخخوق اإلنسخخخخخان وامل خخخخايم الوثنةخخخخخا واإلقلةمةخخخخا والدولةخخخخخا لت زيخخخخز صتلخخخخخ  احل خخخخوق املدنةخخخخخا مهخخخخاية
 والقتصخخخخاييا والاتمايةخخخخا والث افةخخخخا والهةخلةخخخخا ومنهخخخخال اخلطخخخخا الوثنةخخخخا الشخخخخاملا حل خخخخوق والسةاسخخخخةا
 1325 (  اخلطخخخخخا الوثنةخخخخخا لتف ةخخخخخل قخخخخخرال جملخخخخخ  اممخخخخخن لقخخخخخ 3)مرفخخخخخ  2025-2016اإلنسخخخخخان 
الوثنةخا ملوااهخا  اخلطخا  (5)مرفخ  2030(  اخلطا الوثنةا لتنفة   هداف التنمةا املستداما 4)مرف 

(  اخلطخخخا 7)مرفخخخ  2017خطخخخا السخخختجابا املينةخخخا ل زمخخخا السخخخوليا   (6)مرفخخخ  2014التطخخخرف 
م اإلسخخخخساتةجةا الوثنةخخخا ل شخخخخ ا  ذو  ( 8)مرفخخخ  2022-2018لسبةخخخا والت لخخخخة  اإلسخخخساتةجةا ل

(  اخلطخخخا التنفة يخخخا لت زيخخخز اسخخختجابا املؤسسخخخاس 9)مرفخخخ  2015-2010اإلياقخخخاس املرحلخخخا الثانةخخخا 
(  قةخخخد ال خخخاز مشخخخرو  اإلسخخخساتةجةا الوثنةخخخا 10)مرفخخخ  2018-2016حلخخخالس ال نخخخ  امسخخخرم 

 2022-2018اإلسخخخخساتةجةا الوثنةخخخخا املينةخخخخا لكهخخخخال السخخخخخن   2030-2020للمخخخخر ة املينةخخخخا 
(  قةخخخخد ال خخخخاز 12)مرفخخخخ  2025-2016اإلسخخخخساتةجةا الوثنةخخخخا للتنمةخخخخا الزلايةخخخخا   (11)مرفخخخخ 

  إسخخخخخخخساتةجةا ال دالخخخخخخخا 2021-2018مشخخخخخخخرو  اإلسخخخخخخخساتةجةا الوثنةخخخخخخخا ملنخخخخخخخع الجتخخخخخخخال الهشخخخخخخخر 
 2019-2017الوثنةخخخا ل دالخخخا امحخخخدا  (  اإلسخخخساتةجةا 13)مرفخخخ  2019-2017 اجلزائةخخخا
 (.14)مرف 

 اإل ار املؤسسي -3 

يمل  احلكوما املينةخا يلخى ييخ  وت زيخز اإلثخال املؤسسخي الخ م ي خم احخسام ح خوق  -8
اإلنسخخخان وحرايتخخخه امساسخخخةا فهاإلسخخخافا إ  املؤسسخخخاس ال ائمخخخا واملؤسسخخخاس الوثنةخخخخا واإليالاس 

اهلةخلخخخاس الرامةخخخا إ  ت زيخخخز و  نشخخخاء ال ديخخخد مخخخن املؤسسخخخاسي يخخخدي مخخخن الخخخوزالاس مت إ والوحخخخداس
 ح وق اإلنسان و.ايتها ومنهال

 هتدف الوحدة إ   (2)واارة التخريط والتعاون الدويل/وحدة احل ومة الشفالة
مسخخخخخايدة اجلهخخخخخاس احلكومةخخخخخا و خخخخخم احلكومةخخخخخا والوثنةخخخخخا يلخخخخخى متاب خخخخخا مشخخخخخالوا 

شخخخخفافا املت خخخخدية امثخخخخراف الخخخخيت التزامخخخخاس املين ي إثخخخخال مهخخخخايلة احلكومخخخخاس ال
هتخخدف إ  إيخخاية ت ريخخ  ال القخخا بخخ  املخخواثن والدولخخا مخخن خخخالل ت زيخخز مفخخاهة  
الشخخخفافةا احلكومةخخخا واملسخخخاءلا واملشخخخالوا الشخخخ هةا وحريخخخا الوصخخخول إ  امل لومخخخاس 

 ؛اةا اجلديدة لت زيز احلك  الرشةدوتس م التكنولو 
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 /يهخدف  :(3)العامرة لقرواى الردر املديرية م تب الش اوى وحقوق اإلنسران
حل خوق امساسخةا إ  التدليل يلخى م خايم ح خوق اإلنسخان والتويةخا والتث ةخ  ا

 ؛ومتاب ا الشكاوى
   ويهخدف إ   :(4)مديرية األمرم العراًحلقروق اإلنسران/مركز تدريب متخصر

ت زيز وبنخاء قخدلاس الكخوايل الهشخريا املت املخا ي مواسخةع ح خوق اإلنسخان وزايية 
ويي وأتهةخخل الضخخهال وال خخامل  ي جمخخال ح خخوق اإلنسخخان مخخن خخخالل الخخربامئ الخخ

ي ا تشخخجة ا لحخخسام التدليهةخخا وولا ال مخخل والت خخاون مخخع الخخدول الشخخ ة ا والصخخد
 ؛ح وق اإلنسان

 وهتخخدف اهلةخلخخا إ   صخخ  النظخخام السةاسخخي  :(5)هيئررة النزاهررة وم الحررة الفسرراد
الوثنةخخا  الخخيت تسخخ ى خلدمخخا املخخواثن   واإليالم مخخن اخلخخروى يلخخى مهخخاية النزاهخخا

واحلفخخخال يلخخخى وخخخرامته  ويلخخخى ح خخخوقه  وممتلكخخخاهت  مخخخن خخخخالل سخخخمان تطهةخخخ  
التشري اس والشفافةا ي ال مل من  ال تطهة  مهاية ال دالا واملسخاواة وتكخافؤ 

هتخخخدف إ   الفخخر  وحمالبخخخا الفسخخخاي بكخخخل  شخخخكاله و.ايخخخا ح خخخوق املخخخواثن  الخخخيت
اية النزاهخخخخا الوثنةخخخخا ومكافحخخخخا الفسخخخخاي مخخخخن خخخخخالل تف ةخخخخل سخخخخمان اللتخخخخزام اهخخخخ
 ؛وايد السلووةا ي اإليالة ال امامنظوما ال ة  وال 

 ت مخخل يلخخى نشخخر  :(6)مديريررة األمررم العرراًة/وحرردة م الحررة اجلررراكرت االل رتوني
التويةخخخا واإللشخخخاي لخخخدى  ةخخخع فخلخخخاس ااتمخخخع لتجنخخخل الوقخخخو  وضخخخحااي للجخخخرائ  
 اللكسونةخخخخخا اإلسخخخخخافا إ  ي خخخخخد يولاس تدليهةخخخخخا لكافخخخخخا مرتهخخخخخاس اممخخخخخن ال خخخخخام

مؤسسخخخاس مؤسسخخخاس ااتمخخخع املخخخدين وخلخخخ  بةخلخخخا وفضخخخاء الكخخخسوين  مخخخن لكافخخخا و 
 ؛الدولا احلكومةا واملدنةا

 يهدف مكتخل املنسخ  إ   :(7)رائسة الواراءقوق اإلنسان/املنسق احل ومي حل
ت زيخخز مفهخخوم منظومخخا ح خخوق اإلنسخخان مخخن خخخالل نشخخر ق افخخا ح خخوق اإلنسخخان  
متاب ا تنفة  التوصةاس اليت  ظى اواف ا اململكا خالل مناقشا الت الير الوثنةا 

نخا يلةخا ي جملخ  ح خوق اإلنسخان. ومخا مت تشخكةل جل للوفاء اللتزاماس الدولةا
إليخخخخداي وصخخخخةا ا اخلطخخخخا الوثنةخخخخا الشخخخخاملا حل خخخخوق اإلنسخخخخان وإشخخخخرا  الن خخخخااس 
وامحخخخخخزاب واملؤسسخخخخخاس الوثنةخخخخخا ومؤسسخخخخخخاس ااتمخخخخخع املخخخخخدين. وقخخخخخد متحخخخخخخولس 
 ساسةاس إيداي اخلطا حول صراخاس تلخ  الل خاءاس واملشخاولاس اإلسخافا إ  

 خخوق اإلنسخخان وصخخون  مخا ولي الشخخري ا اإلسخخالمةا والرسخخالس السخماويا حةخخال ح
ورامتخخه والتنسخخة  ل  خخد ال ديخخد مخخن الل خخاءاس وامللت ةخخاس التشخخاوليا اشخخالوا يخخدي 
مخخخخخن املؤسسخخخخخاس الدولةخخخخخا ومؤسسخخخخخاس ااتمخخخخخع املخخخخخدين لهحخخخخخ  توصخخخخخةاس ت ريخخخخخر 
الست راض الدولم الشخامل حل خوق اإلنسخان الخيت التخزم رخا املين ومخا مت إيخداي 

واليت ت وم يلى إبراز اجلوانل اإلجيابةا للدولا  املنهجةا التنسة ةا حل وق اإلنسان
شخخخخخري اس  و املينةخخخخخا الخخخخخيت    خخخخخ  ي وافخخخخخا ااخخخخخالس سخخخخخواء يلخخخخخى صخخخخخ ةد الت

 ؛السةاساس  و املمالساس
 /مخخخن مهامهخخخا تل خخخي  :(8)مديرية األمرررم العررراًوحررردة م الحرررة االبرررار ابل شرررر

تخخخخوفم  الشخخخخكاوى والتموخخخخد مخخخخن صخخخخحتها والت خخخخرف يلخخخخى الضخخخخحااي اإلسخخخخافا إ 
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احلمايخا للضخحةا واإليخواء وت خدم خخخدماس الريايخا النفسخةا وأتمخ  تخ اور السخخفر 
للمغخخخخايلة الطويةخخخخا اإلسخخخخافا إ  .خخخخالس التويةخخخخا مصخخخخحاب ال مخخخخل وال مالخخخخا 

( شخخخخخخكوى 309حةخخخخخخ  بلخخخخخخى يخخخخخخدي الشخخخخخخكاوى امل دمخخخخخخا إ  ال سخخخخخخ  ) الوافخخخخخخدة.
اي الجتخخخال ( قضخخخةا مخخخن قضخخخا23  حةخخخ  مت التكةةخخخ  ال خخخانوين ل )2017 ل خخخام

ي يال الكرامخخا وا خخاي  2017( سخخحةا ل خخام 175الهشخخر ومت إيخخواء مخخا ي خخالب )
 ؛لييناملر ة ام

 هتخخخخخدف إ  التح خخخخخ  ي  :(9)واارة العمرررررلار ابل شرررررر/وحررررردة م الحرررررة االبررررر
حةخ  بلخى يخدي الشخكاوى امل دمخا إ  ال سخ   النتهاواس اليت ت ع حبخ  ال مخال

الخخخيت مت إحالتهخخخا الت خخخاون مخخخع قسخخخ  شخخخكوى و  2016( شخخخكوى ي يخخخام 336)
 التح ةخخخ  ي وحخخخدة مكافحخخخا الجتخخخال الهشخخخر إ  املخخخديي ال خخخام حةخخخ  مت تكةةخخخ 

مكاتخل  ( قضةا جبرنيخا الجتخال الهشخر ومت تكثةخ  الخزايلاس التفتةشخةا يلخى27)
 والشخخخخخرواس اسخخخخخت دام يخخخخخامالس املنخخخخخازل واملصخخخخخانع ي املنخخخخخاث  الصخخخخخنايةا املؤهلخخخخخا

( 106الجتخخخال الهشخخخر  وبلخخخى يخخخدي الخخخزايلاس التفتةشخخخةا )والتح خخخ  مخخخن شخخخههاس 
 . وما مت افتتاح يال إليواء سحااي الجتخال الهشخر وهخي يال الكرامخا2017لل ام

 ( سخخحةا175سخخحااي الجتخخال الخخ ين مت إيخخوائه  ) وا خخاي املخخر ة امليين بلخخى يخخدي
( 236الهشخخر)وبلخخى يخخدي ال ضخخااي الخخيت   تصخخل إ  يلاخخا الجتخخال  2017لل خخام

قضخخخةا متنويخخخا حةخخخ  مت اءخخخاذ اإلاخخخراءاس ال انونةخخخا حبخخخ   صخخخحاب ال مخخخل وف خخخا 
 إلحكام قانون ال مل.

 تروير القضاء -رابعا   
( 15تضخخمن  امولاق الن اشخخخةا جلاللخخخا امللخخخ  وخاصخخخا الولقخخخا الن اشخخخةا السايسخخخا )مرفخخخ  -9

يلى  ن الدولا املت دما هي الخيت  مخي ب نوانل "سةاية ال انون  ساس الدولا املدنةا" واليت ترتكز 
الخخخدني راثةاس والقتصخخخاياس املزيهخخخرة  ح خخخوق مواثنةهخخخا وهخخخو امسخخخاس احل ة خخخي الخخخ م تهخخخم يلةخخخا

وااتم اس املنتجا  وهو الضامن للح وق الفرييخا وال امخا والكفةخل بتخوفم اإلثخال الفايخل لخ يالة 
امفخخخراي واملؤسسخخخاس والسخخخلطاس حلكخخخ  ال امخخخا  ومخخخا  ن مهخخخد  سخخخةاية ال خخخانون هخخخو خضخخخو   ةخخخع 

ال خخخانون  وان وااخخخل وخخخل مؤسسخخخا هخخخو .ايخخخا وت زيخخخز سخخخةاية ال خخخانون الخخخ م هخخخو  سخخخاس اإليالة 
احلصةفا اليت ت تمد ال دالخا واملسخاواة وتكخافؤ الفخر   ومخا  ن تف ةخل هخ ا املنظومخا هخو امسخاس 

ا الشهاب بشخكل لئخة  نتةجخا ي م اجلا مظاهر الغلو والتطرف اليت بد س تغزو املنط ا مستهدف
 الظروف ال املةا واإلقلةمةا واحمللةا.

ومت تشخخكةل اللجنخخا امللكةخخا لتطخخوير اجلهخخاز ال ضخخائي وت زيخخز سخخةاية ال خخانون والخخيت يملخخ   -10
يلخخى مراا خخا وت ةخخة  اجلهخخاز ال ضخخائي بشخخكل شخخامل ووسخخ   جممويخخا مخخن التوصخخةاس لتحسخخ  

مخخخال ومنهخخخال توصخخةاس ت زيخخخز  خخخدي  اإليالة ال ضخخخائةا  واقخخع اجلهخخخاز ال ضخخخائي و سخخ  بةخلخخخا امي
وسمان يدالا فايلا للمخواثن  وت زيخز اسخت الل ال ضخاء وال ضخاة  وإنشخاء  رفخا اقتصخاييا ءخت  

اإلسخخخافا إ  ت خخخديل  لخخخا مخخخن التشخخخري اس تضخخخمن  ال ضخخخااي التجاليخخخا ذاس امقةخخخا القتصخخخاييا.
 الوثنةا.موائما م ايم ح وق اإلنسان ي التشري اس 
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 التنفيع ال امل للتوصياى -خامسا   
 حقوق املرأة  
 48،55توصية   

من قانون ال  واس املت ل ا ب )إيفاء املغتصل مخن ال  وبخا  (10)(308) مت إلغاء املاية -11
. مخع التموةخد يلخى 2017( لسخنا 27ي حال زوااه من سحةته( اواخل ال خانون امل خدل لقخ  )

ون إلاية وحريخا واملخا خالةخا مخن ال ةخوب لضخمان يخدم واخوي زواى قسخرم انه نينع إاراء الخزواى ي
إذ اواخخخل ال خخخانون يلخخخى احملكمخخخا التح خخخ  مخخخن حريخخخا امثخخخراف ي إنشخخخاء ال  خخخد ويؤوخخخد يلخخخى  ن 

ملخخخن  ومخخخل  حةخخخ  مت إصخخخدال ت لةمخخخاس مخخخن  إذن الخخخزواى 18امصخخخل ي سخخخن الخخخزواى هخخخو بلخخخو  
( والخخيت 16)مرفخخ 2017( لسخخنا 1ا يشخخرة لقخخ  )مخخن يمخخرا و  يامخخل الثامنخخ اخلامسخخا يشخخرة سخخنا

تشخخكل سخخابطاا للتح خخ  مخخن ان خخدام الخخزواى ال سخخرم  و امل خخال  محكخخام ال خخانون  وقخخد مت ي خخد 
يولاس تدليهةخخا لل ضخخاة الشخخخرية  لةخخت  التموخخد مخخخن  ن الخخزواى مت الرسخخا والختةخخخال واحلريخخا التامخخخا 

ة  و شخخوائهها. وي خخخدس يولاس تدليهةخخخه وخلخخو إلاية ثخخخري ال  خخد مخخخن  م يةخخخل مخخن يةخخخوب اإللاي
للم هلخخ  يلخخى الخخزواى و.خخالس تويةخخه وإلشخخاي خاصخخا. وللحخخد مخخن الظخخروف الخخيت نيكخخن  ن يتخخزوى 

يملخخ  اللجنخخا الوثنةخخا املينةخخا لشخخؤون املخخر ة وشخخرواؤها مخخن  الفخخاس 18فةهخخا مخخن هخخ  يون سخخن 
  املهخخا يلخخى النخخو  الاتمخخايي ااتمخخع املخخدين ومخخن خخخالل احلملخخا الدولةخخا السخخنويا ملناهضخخا ال نخخ

ب نخخوان "لسخخه صخخغمة يخخالزواى"  وهخخدف  إ  لفخخع ويخخي ااتمخخع احمللخخي وثلهخخا املخخدالس واجلام خخاس 
 أبقةا احلد من زواى الُ صَّر و اثلا الاتمايةا والقتصاييا والصحةا والنفسةا.

  توصية  
12،13،14،23،30،32،82،83،84،85،86،87،88،89،90،91،92،93،98 

مشلخ   ةخع شخرائ   2022-2018بةخا والت لخة  ل يخوام مت إيداي خطا إسساتةجةا للس  -12
وفخلاس ومناث  اململكا ي يملةا التطوير و س  الت لة  اإلسافا إ  إاتحا الت لة   م النظامي 

 2017-2013وحمخخخخخخو اممةخخخخخخا. وجيخخخخخخرم ال مخخخخخخل يلخخخخخخى  خخخخخخدي  اإلسخخخخخخساتةجةا الوثنةخخخخخخا للمخخخخخخر ة 
لتتضمن اهلدف اخلخام  )حخول املسخاواة بخ  اجلنسخ  ومتكخ  املخر ة( مخن  2030-2020 للفسة

الت خاون مخع هةخلخا اممخ  املتحخدة للمخر ة وبخدي  مخن السخكوا  اإلسخافا   هداف التنمةا املسختداما
ملرايخخخخخاة النخخخخخو   2018إ  إيخخخخخداي مشخخخخخرو  قخخخخخانون مخخخخخوازلس الوحخخخخخداس احلكومةخخخخخا للسخخخخخنا املالةخخخخخا 

للجنخخا املينةخخا ل نصخخاف ي اماخخول يلخخى إيخخداي مسخخوية يلاسخخا لتحديخخد الاتمخخايي ويملخخ  ا
نويةخخا   خخال التمةةخخز الخخيت توااههخخا م لمخخاس املخخدالس اخلاصخخا  ومخخا صخخدل ال  خخد املوحخخد اخلخخا  
املدالس اخلاصا ال م حيمل مزااي  وربمل لماس املخدالس اخلاصخا. ومخا ت مخل احلكومخا يلخى ييخ  

من قانون ال مل امليين املؤق   72طا  اخلا  وف اا لن  املاية وتف ةل إنشاء حضالس ي ال 
نفخخ  االخخ  الخخوثا لشخخؤون امسخخرة مشخخرو  "ييخخ  وتف ةخخل  (.17)مرفخخ  2010( لسخخنا 26لقخخ  )

(" الخ م يسختهدف املخر ة ال املخا 2020-2017إنشاء احلضالس ي ال طخاي  ال خام واخلخا  )
ا يمل حمفزة للمر ة وبةخلا ت لةمةا إقرائةا  منا ل ثفال والطفل وت زيز ح وقه  من خالل توفم بةخل
( امخر ة وبنخاء قخدلاهتن ومهخالاهتن الطفولخا املهكخرة 235من  املةالي إ   لبع سنواس  ومت تخدليل )

( فرصخخخا 70والت امخخخل مخخخع امثفخخخال ي احلضخخخالس وتخخخويةتهن حب خخخوقهن ال مالةخخخا  ووخخخ ل  تخخخوفم )
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( حضخخخخانا والخخخخيت مت إنشخخخخائها مبنخخخخاء ال خخخخامالس 11ديها )يمخخخل اديخخخخدة ي احلضخخخخالس الهخخخخالى يخخخخ
( ثفخل ي احلضخخالس املؤسسخخةا. 300و سخ  اخلخخدماس امل دمخا ي يول احلضخخالس ملخا ي خخالب )

( حضخخخخخانا مؤسسخخخخخةا ي ال طخخخخخاي  ال خخخخخام 40يلخخخخخى إنشخخخخخاء ) 2018ويهخخخخخدف املشخخخخخرو  ي يخخخخخام 
( 400  وتخخدليل وأتهةخخخل )( فرصخخخا يمخخل اديخخخدة للمخخر ة ي احلضخخخالس250واخلخخا   وتخخوفم )

امخخخخخخر ة يلخخخخخخى الطفولخخخخخخا املهكخخخخخخرة وال مخخخخخخل ي احلضخخخخخخالس  ومخخخخخخا صخخخخخخدل نظخخخخخخام احلضخخخخخخالس اجلديخخخخخخد 
وتضخخمن  إحكامخخه ي تنظخخة  وتسخخهةل إنشخاء حضخخالس لخخدى وافخخا اجلهخخاس الروةخخا  2018 ل خام

والتطويةخخا واخلاصخخا حبةخخ  ئلخخ  بةخلخخا يمخخل مالئمخخا للمخخر ة ويشخخجع يلخخى إقخخدام املخخر ة يلخخى سخخوق 
ال مل  وما تضمن   حكامه استحدا  تنظة  احلضالس املنزلةا واليت ي مل ر ا ال طا  النساء 
ف خخ  والتخخاح فخخت  فخخر  يمخخل اديخخدة للمخخر ة ف خخ  ومخخا  لخخزم النظخخام  ةخخع احلضخخالس اسخخت هال 
 امثفخخال ذوم اإلياقخخخا وتضخخخمن   حكامخخخه السوةخخخز يلخخخى امخخخن وسخخخالما امثفخخخال ي يول احلضخخخانا

( ثفخخخل مخخخن يمخخخر 1500اس ي الطفولخخخا املهكخخخرة وحخخخ  الخخخت ل  والت لخخخة  ملخخخا ي خخخالب )وت خخخدم خخخخدم
ت مة  ين يولا لئة  الوزلاء ال اسي ب دم  ديد اخن  املرشخ   سنواس وما صدل 4املةالي إ  

إلشخخغال الوئخخائ  الشخخا رة و ن يكخخون السشخخة  وف خخا ل ح ةخخا بغخخس النظخخر يخخن اجلخخن  سخخواء مخخن 
 ال وول  و من اإلل .

( م  داا ءص  للنساء "الكوات" 15) 2016( لسنا 6خص  قانون النت اب لق  ) -13
(  وقخخخخخخخد شخخخخخخخهدس نسخخخخخخخها متثةخخخخخخخل املخخخخخخخر ة التفايخخخخخخخا ي الربملخخخخخخخان الثخخخخخخخامن يشخخخخخخخر حةخخخخخخخ  18 )مرفخخخخخخخ 
. ووفخخخخخ  محكخخخخخام 2012ي االخخخخخ  السخخخخخاب  سخخخخخنا  %10.6ي حخخخخخ  وانخخخخخ   %15.4 بلغخخخخخ 
والخخخيت تخخخن   2016لسخخخنا  53لقخخخ   السةاسخخخةا ى مخخخن نظخخخام املسخخخاقا ي ييخخخ  امحخخزاب/3 املخخاية

)يشخخخخخسل لسخخخخختح اق احلخخخخخزب املسخخخخخاقا املالةخخخخخا  ن ل ت خخخخخل نسخخخخخها النسخخخخخاء بخخخخخ   يضخخخخخاء احلخخخخخزب 
. ومت إاخراء %35( وبلغ  نسها مشالوا املر ة ياخخل امحخزاب السةاسخةا 19)مرف  (%10 ين

( والخ م 20)مرفخ 2015نا لسخ 45النت ااس الهلديا والالمروزيا اوال قانون الالمروزيخا لقخ  
 49حخخخد  يل للم ايخخخد امل صصخخخا للنسخخخاء "الكخخخوات"  وقخخخانون الهلخخخدايس لقخخخ   %10 حخخدي نسخخخها

وبلخخخخى يخخخخدي الفخخخخائزاس ااخخخخال  احمللةخخخخا  %25الخخخخ م حخخخخدي النسخخخخها ب (21)مرفخخخخ  2015 لسخخخخنا
مخن إ خاح يخدي امل ايخد اخلاصخا التنخاف   ي  %13وجمال  احملافظخاس بنسخها  %32.0 بنسها
سخخةدة يخخن ثريخخ  امل ايخخد امل صصخخا للنسخخاء "الكخخوات"  ومخخا بلخخى يخخدي السخخةداس  32  فخخازس حخخ

 سةدة. 51اللوايت تر سن جمالسهن احمللةا 

%  18بنسخخخها  2018سخخخةدا يخخخام  52 مخخخا يخخخدي النسخخخاء ي السخخخل  الدبلوماسخخخي فهخخخو  -14
از ال ضخائي    ما ي ما يت ل  اجلهخ%17.2بنسها  2013سةدا ي يام  45فةما وان يديه  

حةخ  تشخغل سخةدة يضخو ي االخ   %20 سخةدة بواقخع 215 ف د بلخى يخدي ال ضخاة السخةداس
ال ضائي وقاسةتان الدلاا ال لةا يضو ي حمكما التمةةز. وتضمن الخربلمئ التنفةخ م للحكومخا 

( تشخخجةع يخخخول املخخر ة إ  سخخوق ال مخخل ولفخخع مشخخالوتها فةخخه 22)مرفخخ  2019-2016ل يخخوام 
   وت لة  الفجوة ب  اجلنس  ي ال طاياس ذاس ال القا.2025يام  %24 - %15من 

إ  زايية فخخر  النسخخاء  2015اسخختهدف مشخخرو  "متكخخ  املخخر ة ي ال طخخا  ال خخام" لل خخام  -15
ي تخخخخخوح املناصخخخخخل ال ةاييخخخخخا وبنخخخخخاء قخخخخخدلاهتن وتزويخخخخخدهن املهخخخخخالاس وت زيخخخخخز مشخخخخخالوتهن ي لسخخخخخ  

موئفخخخا مخخخن ال ةخخخاياس املتوسخخخطا خخخخالل يخخخامي  360تخخخدليل السةاسخخخاس وصخخخنع ال خخخرال  وقخخخد مت 
( يلخخخى نظخخخام 23)مرفخخخ 2017لسخخخنا  22  ومت إيخخخخال نظخخخام ال مخخخل املخخخرن لقخخخ  2016و 2015
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املخر ة واممخخن والسخخالم   1325وإثخخالق اخلطخا الوثنةخخا لتف ةخخل قخرال جملخخ  اممخخن  اخلدمخا املدنةخخا 
ضخخخويا الخخخوزلاء امل نةخخخ  لخخخدي  مشخخخالوا املخخخر ة وشخخخكل جملخخخ  الخخخوزلاء "جلنخخخا وزاليخخخا لتمكخخخ  املخخخر ة" ب 

القتصخخخاييا والاتمايةخخخا والسةاسخخخةا وي احلةخخخاة ال امخخخا. تهنخخخ  احلكومخخخا خطخخخا التنمةخخخا املسخخختداما 
أتوةدا يلى التزام احلكوما إبيماى النو  الاتمايي سمن يملها ومت تشخكةل جلنخا  2030 ل ام

سا امم  ال ام للجنا الوثنةا لشؤون املر ة  وجلنا قطايةا للمساواة ومراياة النو  الاتمايي برة
احلخخخرايس برةسخخخا املفخخخوض ال خخخام للمروخخخز الخخخوثا حل خخخوق اإلنسخخخان رخخخدف وسخخخع إثاليمخخخل لتطهةخخخ  

 12امل خخخخدل ل خخخخخانون الت ايخخخخد ال سخخخخكرم لقخخخخخ    هخخخخداف التنمةخخخخا املسخخخختداما  ومخخخخخا صخخخخدل ال خخخخانون
ملمنوحا للرال يند الت ايد مخن الوئةفخا. ولي   ال م من  املر ة ال املا نف  املزااي ا2015 لسنا
خبصو  إنصاف املر ة ال املا متمثل بتولي   2014لسنا  1قانون الضمان الاتمايي لق   ي

لاتل املر ة املتوفاة وامال مبنائها املستح   وما هو حال لاتل الرال. ومخا صخدل نظخام الت ةخ  
لشخخخخخفافةا وال دالخخخخخا واملسخخخخخاواة ي الت ةخخخخخ  ي لضخخخخخمان النزاهخخخخخا وا 2015يلخخخخخى الوئخخخخخائ  ال ةاييخخخخخا 

 الوئائ  ال ةاييا ما ي زز توااد النساء ي تل  الوئائ .

مت لفع امل صصاس املالةا لكل من اللجنا الوثنةا املينةا لشؤون املر ة لتصخه  موازنتهخا  -16
 خوق اإلنسخان سخنواي  واملروخز الخوثا حل  ل  يينال  ليين( مخا ي خايل ملةخون يولل  مريكخي 700)

 لخخ  يينخخال  ليين( مخخا ي خخايل ملةخخون وسخخه    لخخ  يولل  مريكخخي سخخنواي  750لتصخخه  موازنتخخه )
موئخخ   45لتمكخخ  هخخ ا املؤسسخخاس  حةخخ  يضخخ  وخخايل املروخخز الخخوثا حل خخوق اإلنسخخان حخخواح 

وموئفخخخا وي مخخخل لخخخدى املروخخخز سخخخهال التهخخخال منتشخخخرين ي اململكخخخا يتل خخخون شخخخكاوى يخخخرب الوسخخخائل 
 .املتاحا

 43،44،45،46،47،49،50،51،52،53توصية   

( بنخخخوياا 24)مرفخخخ  2017لسخخخنا  15تضخخخمن قخخخانون احلمايخخخا مخخخن ال نخخخ  امسخخخرم لقخخخ   -17
إصخخخالحةا هتخخخدف للحفخخخال يلخخخى وةخخخان امسخخخرة والتهلةخخخى يخخخن  م حالخخخا ينخخخ   سخخخرم  وتخخخو  إيالة 

لوهخخا ال خخانون تنتهخخي .ايخخا امسخخرة تسخخويا النخخزا  ي قضخخااي ال نخخ  امسخخرم ي اجلخخن  إباخخراءاس 
اصايقا احملكما خالل مدة  قصاها سه ا  ايم  شريطا مواف ا الطخرف  ونيتنخع إاراءهخا ي اجلنايخا 
يلمخخا أبن ال خخانون مشخخل  ثخخراف اجلنايخخا اخلخخدماس الخخيت جيخخل ت خخدنيها. وتخخوفر اخلخخدماس الشخخرثةا 

ن النساء وامثفال وقد  لخزم وال ضائةا والاتمايةا والصحةا واإليوائةا لضحااي ال ن  امسرم م
ال خخانون احملكمخخا النظخخر ي قضخخااي ال نخخ  امسخخرم بصخخفا السخخت جال  وبشخخكل سخخرم  ومت تخخوفم 
ت نةخا الخرب  التلفزيخخوين حلمايخا امحخخدا   وقضخااي ال نخ  امسخخرم  ومخا وشخخديس ال  خواس يلخخى 

ت خخخخديالس قخخخخانون اخخخخرائ  ال تصخخخخاب وهتخخخخ  ال خخخخرض واخلطخخخخ  وامف خخخخال املنافةخخخخا للحةخخخخاء وف خخخخاا ل
 2016لسخخخنا  171. وصخخخدل نظخخخام يول إيخخخواء امل رسخخخاس لل طخخخر لقخخخ  2017ال  خخخواس لسخخخنا 

رخخخدف أتمخخخ  احلمايخخخا واإليخخخواء املؤقخخخ  للمنتف خخخا وت خخخدم الريايخخخا الاتمايةخخخا واخلخخخدماس امل ةشخخخةا 
تويةخخا وهخخي والنفسخخةا والصخخحةا واإللشخخاييا والث افةخخا وال انونةخخا الالزمخخا هلخخا. ومخخا مت إثخخالق .لخخيت 

يخخخوم ملكافحخخا ال نخخخ  يلخخخى املخخر ة والطفخخخل وخخخان اخخزء مخخخن  نشخخخطتها  16.لخخا يلخخخ  ل ت لخخ  و.لخخخا 
وسخائل التواصخل الاتمخايي  ومخا جتخدل اإلشخالة إ  يول يال الوفخاق امسخرم ي ت خدم خخخدماس 
يخخخا .ايخخخا امسخخخرة واإللشخخخاي النفسخخخي  اإلسخخخافا إ  إثخخخالق النسخخخ ا احملدقخخخا ل ثخخخال الخخخوثا حلما

امسخخخخرة مخخخخن ال نخخخخ  مخخخخع اخلطخخخخا الوثنةخخخخا لالسخخخختجابا لل نخخخخ  امسخخخخرم. ومخخخخا انضخخخخم  اململكخخخخا 
 ملهايلة امم  املتحدة لاللتزام ال ضاء يلى ال ن  سد املر ة. 2014 يام



A/HRC/WG.6/31/JOR/1 

GE.18-13863 10 

مديريا اممخخن /ي خد بخخرامئ تدليهةخخا ي مروخز التخخدليل اإلقلةمخخي التخابع إليالة .ايخخا امسخخرة -18
مشخخخخال   366يولة اسخخخختهدف  ال خخخخامل  مخخخخن الضخخخخهال ويخخخخديه   21   منهخخخخا2017ال خخخخام يخخخخام 

يولة للمخخوئف  وال ضخخاة تت لخخ  ال نخخ  سخخد  19اإلسخخافا إ  إيالة شخخرثا امحخخدا   وي خخدس 
املخر ة. مت ي خخد يولاس تدليهةخخا لتطخخوير ال خخدلاس الشخخرثةا وال ضخخائةا يلخخى اسخخت دام الت نةخخا احلديثخخا 

ل يلى تطهة  الن  ال انون اا يرايخي اجلانخل النفسخي بسما  شهاياس امثفال وتتمثل التدلي
للضخخخحةا وقخخخد مت تغطةخخخا  قخخخالة  اململكخخخا الخخخثال  مخخخن خخخخالل جملخخخ  امسخخخرة الت خخخاون مخخخع مفوسخخخةا 

 الالاخل .

مت اسخخته اي مخخرتكر اجلخخرائ  بخخدايي النت خخام للشخخرف مخخن السخختفاية مخخن ال خخ ل امل فخخ   -19
( لتح خ  املزيخد مخن 25)مرفخ   2017لسخنا  27اس لقخ  من قخانون ال  خو  (98الوالي ي املاية )

 الري .
مت تف ةل خدماس است هال الشكاوى ل بال  ين حالس اإلسخاءة املواهخا للطلهخا مخن  -20

قهل امل لم  وال امل  ي املدالس من خالل اخل  الساخن  الشكاوى اخلطةا  الشكاوى احملولخا 
 (.26واءاذ اإلاراءاس الالزما. )مرف  من موقع احلكوما اإللكسوين ومتاب تها 

 34توصية   

واشخخر  يمالخخه  2015لسخخنا  (48صخخدل النظخخام اخلخخا  بصخخندوق تسخخلة  النف خخا لقخخ  ) -21
است هال الطلهاس وتسلة  املنتف   وف ا محكام النظام وسة مل يلخى توسخةع انتشخالا ي وافخا 

لغخخاايس  2017املةزانةخخا ال امخا للدولخا يخام منخاث  اململكخا حةخ  مت لصخد مهلخخى ملةخون يينخال مخن 
مخخخن الطلهخخخاس امل دمخخخا واملسخخختوفةا  %100هخخخ ا النظخخخام  ومخخخا مت صخخخرف مخخخا نسخخخهته  تنفةخخخ   حكخخخام

ثلخخخخل   مخخخخا  178مت قهخخخخول  2018م املخخخخا لغايخخخخا شخخخخهر  ايل  251للشخخخخرول. حةخخخخ  مت ت خخخخدم 
قخخا امولاق بسخخهل يخخدم اسخختكمال  صخخحاب ال ال 73خبصخخو  الطلهخخاس الخخيت   ت هخخل ويخخديها 

 املطلوبا مع التموةد يلى  ن الصندوق ي دم خدماته يون ايتهال جلنسةا م دم الطلل وياينته.

 54توصية   

النساء وامثفال اهتماما خاصا  (11)2009لسنا  9 و  قانون منع الجتال الهشر لق   -22
 ا  وخباصا النسخاء بروتووول منع وقمع وم اقها الجتال امش حة  ااء الت ري  متماشةا مع

مزيخخداا  وامثفخال املكمخل لتفاقةخا اممخ  املتحخدة ملكافحخا اجلرنيخا املنظمخا يخرب الوثنةخا  حةخ   فخري
مخخن صخخول احلمايخخا للضخخحااي اموثخخر يرسخخه لالنتهخخا  خصوصخخاا النسخخاء وذوم اإلياقخخا مخخن خخخالل 

ةخخخا وال مخخخل يلخخخى إيخخخاية ت خخخدم اخلدمخخخا الطهةخخخا والنفسخخخةا واإليوائةخخخا للضخخخحااي والستشخخخالاس ال انون
انخخخدمااه  ااتمخخخع وف خخخا مل خخخايم الريايخخخا الالح خخخا  ومخخخا مت ال مخخخل يلخخخى توسخخخةع منظومخخخا التمكخخخ  

 القتصايم للضحااي ي "يال وراما" التاب ا لوزالة التنمةا الاتمايةا.

 22،25توصية   
لينةخخ  وافخخا ( يلخخى املسخخاواة مخخا بخخ  ام6 102 101نخخ  الدسخختول امليين ي املخخواي ) -23

 مخخخخخام ال خخخخخانون وسخخخخخمن حخخخخخ  الت اسخخخخخي  مخخخخخام ال ضخخخخخاء وبغخخخخخس النظخخخخخر يخخخخخن اجلخخخخخن   و ال خخخخخرق  و 
(. واخخخاءس وافخخخا ال خخخوان  اإلارائةخخخا واجلزائةخخخا واملدنةخخخا سخخخمانا لتح ةخخخ  ال خخخدل 27 مرفخخخ ) الخخخدين

ئ التنفةخخخخخخ م للحكومخخخخخخا واملسخخخخخخاواة بكافخخخخخخا التح ة خخخخخخاس الشخخخخخخرثةا وال ضخخخخخخائةا. ومخخخخخخا ايخخخخخخد الخخخخخخربلم
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  ملوائما مؤشراس اخلط  الوثنةا مع إسساتةجةا املخر ة املينةخا و هخداف 2019-2016 ل يوام
ومؤشخخراهتا اخلاصخخا املخخر ة سخخمن اخلطخخا التنفة يخخا للحكومخخا لتنفةخخ   2030التنمةخخا املسخختداما ل خخام 

 2016  ومت إصدال قانون تشخكةل احملخاو  الشخريةا لسخنا 2025الرؤيا القتصاييا والاتمايةا 
م ايم احملاوما ال ايلخا خاصخا حخ  الت اسخي والوصخول لل دالخا. ومخا صخدل قخانون  صخول لةضمن 

ال م ي زز مهد  ال دالخا. ويمخل االخ  الخوثا  2016لسنا  11لق   احملاوماس الشريةا امل دل
وخطتهخخخخا  2017لشخخخؤون امسخخخرة يلخخخى إثخخخالق اإلسخخخساتةجةا الوثنةخخخا لكهخخخال السخخخن خخخخالل يخخخام 

والخخخخيت هتخخخخدف  ( الت خخخخاون مخخخخع اللجنخخخخا الوثنةخخخخا لكهخخخخال السخخخخن2022-2018ل يخخخخوام ) التنفة يخخخخا
لاللت خخاء اخلخخدماس امل دمخخا لكهخخال السخخن  وا خخل قضخخااي املسخخن  يلخخى سخخل  امولخخوايس الوثنةخخا  

 بكافا اجلوانل الصحةا والقتصاييا والهةخلةا والاتمايةا. وتتضمن  لب ا حماول ذاس يالقا

 حقوق الرفل  
 8،24،58،59توصية   

يلى واوي حماو  ونةابا خاصا امحدا   2014لسنا  32ن  قانون امحدا  لق   -24
(  وصدلس امنظما والت لةماس التنفة يخا ل خانون 28وشرثا خاصا للت امل مع امحدا  )مرف 

( اإلسافا 30( وت لةماس  س  تطهة  ال  واس  م السالها للحريا )مرف 29امحدا  )مرف 
( سخخخخنا 12امحخخخدا  يخخخن الهخخخالغ  اإلاخخخراءاس  ولفخخخخع سخخخن املسخخخؤولةا اجلزائةخخخا ل مخخخر )إ  يخخخزل 

واللجخخخوء للتوقةخخخ  ومخخخالذ  خخخخم  ايتهخخخال  حكخخخام ال خخخانون هتخخخدف إ  اإلصخخخالح والتمهةخخخل ولخخخة  
ال  خخخخاب  وت خخخخدم اخلخخخخدماس للحخخخخد  للفتخخخخاة حسخخخخل احتةاااهتخخخخا مخخخخن خخخخخالل  خصخخخخائةا نفسخخخخةا 

اسي للسم ال ضةا وصحا إاراءاهتا والن  يلى يدم ايتهال وااتمايةا مؤهلا لكوهنا ينصر  س
 اجلرم قةد ارمي يلى احلد .

منخخخه  4وقخخخد حخخخديس املسخخخائلا ال انونةخخخا لل خخخامل  يلخخخى إنفخخخاذ قخخخانون امحخخخدا  ي املخخخاية  -25
نتةجخخا اإلخخخالل الواقخخع مخخن قهخخل منفخخ م قخخانون امحخخدا  ومت  ديخخد  مخخاون صصصخخا ل حخخدا  

هخخي يال أتهةخخل امحخخدا   ويال ليايخخا امحخخدا   ويال تربةخخا امحخخدا   حسخخل الحتةااخخاس و 
ونخخخ  ال خخخانون املخخخ وول  يخخخالا يلخخخى سخخخمالس مثخخخل يخخخدم ت ةةخخخد احلخخخد  واسخخخت دام ال خخخوة إل إذا 
ييخخ  احلااخخا وال خخدل الخخالزم ملنخخع خطخخرا ومنخخع إيخخ اء نفسخخه وت خخدم الريايخخا الطهةخخا للحخخد  ومخخا 

اءخخخاذ اإلاخخخراءاس الالزمخخخا لفصخخخل امحخخخدا  وف خخخا لل ضخخخااي  ( مخخخن ذاس ال خخخانون5بةنخخخ  املخخخاية )
 املرتكها  و يلاا اخلطولة وفصل املوقوف  ين احملكوم .

 39،40،95توصية   

مت مشول امثفال ال امل  سمن فخلخا امحخدا  احملتخاا  للحمايخا والريايخا وف خاا ل خانون  -26
ل مخخخن ال مخخخل خالفخخخا للتشخخخري اس ويخخخت  ال مخخخل يلخخخى وسخخخع مسخخخوية نظخخخام .ايخخخا الطفخخخ امحخخخدا 

( يولا تدليهةخخا 68( ومت ي خخد )31الت خخاون مخخع منظمخخا ال مخخل الدولةخخا ومنظمخخا الةونةسخخة  )مرفخخ 
( مفخختع يمخخل حخخول التنمةخخا  وال خخانون الخخدوح لالاخلخخ   ومكافحخخا الجتخخال 220اسخختفاي منهخخا )

الخخا امثفخخال الهشخخر للحخخد مخخن ال نخخ  الواقخخع يلخخى امثفخخال حةخخ  اسخختحد  قسخخ  مكافحخخا يم
وقسخخخ  الشخخخكاوى واخلخخخ  السخخخاخن وقسخخخ  تفتخخخةع ال خخخامل  ي املنخخخازل وقسخخخ  الجتخخخال الهشخخخر. ومت 
إصخخخخدال  نظمخخخخا وت لةمخخخخاس تخخخخنظ  قطخخخخا  ال مالخخخخا املهخخخخاارة املنزلةخخخخا والخخخخيت ت طخخخخي ال خخخخامل  املنخخخخازل 
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كةل جلنا (. وقد مت تش32امتةازاس  فضل من المتةازاس املنصو  يلةها ي قانون ال مل )مرف 
مت صصا لدالسا امنظما اخلاصا الصحا والسخالما املهنةخا ملخا يضخمن لل امخل بةخلخا يمخل خالةخا 

الخ م  2017لسخنه  22من صاثر إصااس ال مخل. اإلسخافا إ  صخدول نظخام ال مخل املخرن لقخ  
 حيدي الفخلاس اخلاس ا له.

 حقوق األشخاص ذوي اإلعا ة  
 7توصية   

 2017لسخنا  20ن قخانون ح خوق امشخ ا  ذوم اإلياقخا لقخ  ( مخ27نظم  املاية ) -27
( يمل مراوز ومؤسسخاس امشخ ا  ذوم اإلياقخا مخن خخالل الخن  يلخى يخدم إاخازة 33)مرف 

إيخخخدا  امشخخخ ا  ذوم اإلياقخخخا ي يول الريايخخخا النهاليخخخا  و اإليوائةخخخا يون احلصخخخول يلخخخى املواف خخخا 
س إيوائةخا خاصخا اديخدة لخ وم اإلياقخا ب خد احلرة املستنمة ويدم اواز من  تخرخة  إنشخاء اهخا
( اجلهخخاس احلكومةخخا و خخم احلكومةخخا الخخيت 28نفخخاذ  حكخخام ال خخانون  ومخخا  لخخزم ال خخانون ي املخخاية )

ت دم خدماس الريايا اإليوائةا والنهاليا والتمهةلةخا ل شخ ا  ذوم اإلياقخا بتطهةخ  م خايم اخوية 
يم لل امل  ي تل  املراوز تصخدلها اجلهخاس اخلدماس وم ايم سواب  ال مل ووسع شرول وم ا

 املسؤولا.

 19،36توصية   

مشخخخخل قخخخخانون ح خخخخوق امشخخخخ ا  ذوم اإلياقخخخخا امثفخخخخال والنسخخخخاء مخخخخن ذوم اإلياقخخخخا ي  -28
( مخن ذاس ال خانون يلخى يخدم 5) (  ومخا نصخ  املخاية4املهاية ال اما الخيت نصخ  يلةهخا املخاية )
ح خوقه   و حخرايهت   و ت ةةخد متخت ه  رخا  و ممالسختها   اواز حرمان امش ا  ذوم اإلياقا من

ويخخدم ت ةةخخد حخخريته  ي اءخخاذ قخخرالاهت  يلخخى  سخخاس اإلياقخخا  و بسخخههها  واشخختمل ال خخانون امل خخِدل 
يلخى  حكخام اديخدة جت خل مخن اإلياقخا ئرفخاا مشخدياا ي  2017لسخنا  27ل انون ال  واس لق  

اليتخخخداء اجلنسخخخي والحتةخخخال واإلقخخخال ي الريايخخخا  و اخخخرائ  اإليخخخ اء اجلسخخخدم والنفسخخخي واخخخرائ  
 الس /الت لي.

 110توصية   

( مخخن قخخخانون 330يشخخكل الت  خخة  ال سخخرم ارنيخخخا م اقخخل يلةهخخا وف خخاا محكخخخام املخخاية ) -29
( ومخخا  صخخدلس يائخرة اإلفتخخاء ال خخام الفتخخوى ي 34)مرفخخ  2017لسخنا  27ال  خواس امل خخدل لقخخ  

( حخخخخرزم إزالخخخخا  لحخخخخام الفتةخخخخاس ذواس اإلياقخخخخا ومسخخخخؤولةا ااتمخخخخع 2/2014( )194ال خخخخرال لقخخخخ  )
جتاههن. وما  ن هنخا  مسخؤولةا مدنةخه اإلسخافا لل  وبخا حخال قةخام الشخ   املسخؤول والطهةخل 

املخخخاح وإذا   يت خخخدم ممثخخخل ذوم  إباخخخراء هخخخ ا ال مخخخل اجلرمخخخي فةكخخخون هلخخخ ا الفخلخخخا احلخخخ  ي الت خخخويس
فاقخخخديها تهاشخخخر النةابخخخا ال امخخخا الشخخخريةا يملهخخخا املطالهخخخا نةابخخخا يخخخنه  اإلياقخخخا ال  لةخخخا  و ال هنةخخخا و 

 حب وقه  املالةا.

 111توصية   

     وثنةخخخخخخخخخا ل شخخخخخخخخخ ا  ذوم اإلياقخخخخخخخخخا مت ت ةخخخخخخخخخة  املرحلخخخخخخخخخا الثانةخخخخخخخخخا مخخخخخخخخخن اإلسخخخخخخخخخساتةجةا ال -30
( وقخخخخد  ئهخخخخرس النتخخخخائئ الكمةخخخخا والنويةخخخخا املهاشخخخخرة حخخخخول ت ةخخخخة   ياء وإ خخخخازاس 2010-2015)
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  %79ا أبن حمول اإليالم والتث ة  والتويةا هو اموثر إ ازاا سخمن احملخاول بنسخها بلغخ  حماوله
. ولغخخاايس سخخمان ح خخوق وقضخخخااي %11بةنمخخا حمخخول إمكانةخخا الوصخخول وخخان امقخخل إ خخازا بنسخخها 

 2017لسخنا  20ف د ن  قانون ح وق امش ا  ذوم اإلياقا لقخ   امش ا  ذوم اإلياقا
 ا احل وق ي السةاساس والسساتةجةاس والربامئ واخلطخ  جلمةخع اجلهخاس يلى مهد  التضم  هل
 ه ا ال انون. امل نةا بتنفة   حكام

 113،112،115توصية   

يلخى لفخع مسختوايس  2017لسخنه  20ن  قانون ح وق امش ا  ذوم اإلياقا لق   -31
امل ونخخخا الن ديخخخا امل ةشخخخا وئروفهخخخا ل شخخخ ا  ذوم اإلياقخخخا  وذلخخخ  مخخخن خخخخالل السخخختفاية مخخخن 

املتكرلة و مها من  شكال الدي  الن دم ال م ي دمخه صخندوق امل ونخا الوثنةخا إسخافا إ  الخن  
يلخخى متويخخل املشخخاليع التشخخغةلةا ل شخخ ا  ذوم اإلياقخخا ومسخخره  بت صخخة  نسخخها مخخن ال خخروض 

ا بت صخة  ( منه  و ل  التزام اجلهاس احلكومةا و م احلكومة26املةسرة سمن  حكام املاية )
مخخخن  (25( مخخخن الشخخخوا ر ل شخخخ ا  ذوم اإلياقخخخا وف خخخاا محكخخخام املخخخاية )%4نسخخخها تصخخخل إ  )

  وما ويمل  احلكوما يلى تشغةل 2017لسنا 20قانون ح وق امش ا  ذوم اإلياقا لق  
ذوم اإلياقا مخن خخالل إنشخاء قسخ  خخا  بخوزالة ال مخل ي خم بتشخغةل امشخ ا  ذوم اإلياقخا 

وممالسخخخاس مخخخن شخخخمهنا زايية اوخخخراثه  بسخخخوق ال مخخخل  حةخخخ  مت تشخخخغةل مخخخا  مخخخن خخخخالل إاخخخراءاس
إسخافا إ  تضخم  اسخساتةجةاس وخطخ  مكافحخا   2017( مشتغل خالل ال ام 283)ي الب 

الف ر تدابم تكفل مشوهلا وإيماى امش ا  ذوم اإلياقا ي حماولها و نشطتها وبراجمهخا اواخل 
( من ذاس ال انون.  ما يي  ح ه  ي اإليماى واليتماي يلى الخ اس ف خد مت 29 حكام املاية )

شخخخاملا تتضخخخمن حلخخخول وبخخخدائل مرحلةخخخا الخخخن  مخخخن ذاس ال خخخانون  يخخخالا يلخخخى وسخخخع خطخخخا وثنةخخخا 
ويائما لدول اإليواء احلكومةا واخلاصا وال مل يلى  ويل اجلهاس  م احلكومةا اإليوائةا اخلاصا 
امش ا  ذوم اإلياقا إ  اهاس خدماتةا هناليا ياجمه يلى  ن يهد  تنفة  ه ا اخلطا خخالل 

( 10)ون ول يتجخخاوز اسخختكماهلا مخخدة مخخدة ل تزيخخد يلخخى سخخنا واحخخدة مخخن اتليخخا نفخخاذ هخخ ا ال خخان
 سنواس.

 2017لسخخخخخنا  اإلياقخخخخخا ذوم ل ثفخخخخخال املهكخخخخخر التخخخخخدخل مراوخخخخخز نظخخخخخام ومخخخخخا مت إصخخخخخدال -32
 احتةااخاهت  وت خدير ااتمخع ي اإلياقخا ذوم امثفخال إ  يمخئ املهكخر التخدخل ( ردف35)مرف 
 املت صصا. الربامئ خالل من وتلهةتها

 114،116توصية   

يت لخ  بتحسخ  وصخول امشخ ا  ذوم اإلياقخا إ  املرافخ  ال امخا ومةخدانةاا ف خد مت  فةما -33
ال مل يلى  دي  ووية متطلهاس الهناء اخلا  امش ا  ذوم اإلياقخا اخا يتوافخ  مخع امل خايم 

املخخخخاية  2017( لسخخخنا 20الدولةخخخا  ومخخخا ونخخخ  قخخخانون ح خخخخوق امشخخخ ا  ذوم اإلياقخخخا لقخخخ  )
خطخخا وثنةخخا لتصخخويل  وسخخا  املهخخاين واملرافخخ  ويول ال هخخاية واملواقخخع  منخخه يلخخى وسخخع (1/ب/32)

سخخخخنواس  (10)السخخخخةاحةا الخخخخيت ت خخخخدم خخخخخدماس للجمهخخخخول وذلخخخخ  سخخخخمن إثخخخخال زمخخخخا ل يتجخخخخاوز 
وإشخخخخرا  امشخخخخ ا  ذوم اإلياقخخخخا ومنظمخخخخاهت  ي وسخخخخع تلخخخخ  اخلطخخخخا  إسخخخخافا إ  إنشخخخخاء خخخخخ  

ل شخخخ ا  الصخخخ  اخخخا يتخخخة  هلخخخ  إمكانةخخخا إاخخخراء مكاملخخخاس فةخخخديو ي حخخخالس  (114) الطخخخوالة
 وخبصخو   سخ  الوصخول للمخدالس و  ة خاا  .الطوالة مع مروز ال ةاية والسةطرة ي اممن ال خام
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ملخخخخا ولي ي قخخخخانون ح خخخخوق امشخخخخ ا  ذوم اإلياقخخخخا بوسخخخخع خطخخخخا وثنةخخخخا يشخخخخريا شخخخخاملا لخخخخدمئ 
الت لةمةخخا ف خخد مت تشخخكةل جلنخخا استشخخاليا إليخخداي اخلطخخا امشخخ ا  ذوم اإلياقخخا ي املؤسسخخاس 

تض  ي يضويتها ممثل  ين وزالة السبةا والت لة  وخرباء لل مل يلى   ة  يمئ ذوم اإلياقا ي 
 املؤسساس الت لةمةا.

 حقوق العمال والعمالة الوالدة  
 121،126توصية   

ل  منه حلمايا ال مال مخن امخطخال  لزم قانون ال مل صاحل ال مل يلى توفم بةخلا يم -34
واممراض اليت قد تنج  ين ال مل ويلةه الت ةد بشرول الصحا والسالما املهنةخا اواخل ال خانون 
وامنظما والت لةماس وال رالاس الصايلة اواهه  حة  قام  مديريا التفتةع التاب ا لوزالة ال مل 

( لضخمان 2017نشخخلاس امل تلفخا )خخالل يخام بتكثة  الزايلاس التفتةشةا يلى مواقخع ال مخل وامل
( يخخدي 79589تطهةخخ  ال خخانون وف خخا ل حصخخائةاس التالةخخال يخخدي املؤسسخخاس الخخيت متخخ  زايلاهتخخال )

( يخخخخخدي 798( يخخخخخدي الشخخخخخكاوى ال مالةخخخخخا الخخخخخيت مت حلهخخخخخا )2297الشخخخخخكاوى ال مالةخخخخخا الخخخخخوالية )
 .(36(. )مرف 6157)( يدي اإلن الاس4415امل الفاس )

مفتشخخخخخي ال مخخخخخل ال ديخخخخخد مخخخخخن الخخخخخدولاس التدليهةخخخخخا وولا ال مخخخخخل حةخخخخخ  بلخخخخخى  مت إحلخخخخخاق -35
( مفخخخختع يمخخخخل بواقخخخخع يولتخخخخ   و قالقخخخخا 220اسخخخختفاي منهخخخخا ) 2017( يولة لسخخخخنا 64) يخخخخديها

يولاس تدليهةخخا خخخخالل ال خخخام  ومخخا مت اسخخختحدا  مديريخخخا الصخخخحا والسخخالما املهنةخخخا وذلخخخ  لخخخزايية 
 (.37ئروف وبةخلا يمل خالةا من امل اثر )مرف  الرقابا يلى املنشاءاس من لحةا توفم 

 96،99،120،122،123توصية   

ب .ايا ال مال ي املنخازل مخن ال مخل ال سخرم حةخ  /77سمن قانون ال مل ي املاية  -36
يخخت  التح خخ  مخخن الشخخكوى فخخول ال لخخ  رخخا سخخواء مخخن قهخخل ال املخخا الخخيت  ضخخر بنفسخخها  و منخخدوب 

إ  مديريخخا ال خخامل  ي املنخخازل ولل املخخا احلخخ  ي ت خخدم شخخكوى يلخخى  السخخفالة إ  مروخخز الخخوزالة  و
 (.38ب )مرف /77صاحل ال مل وف ا للماية 

مت تشخخخكةل جلنخخخا شخخخؤون ال خخخامل  ي املنخخخازل مخخخن  خخخم املينةخخخ  اواخخخل نظخخخام ال خخخامل   -37
حل وذلخخخ  النظخخخر ي الشخخخكوى امل دمخخخا مخخخن ال املخخخا  و صخخخا 2009( لسخخخنا 90املنخخخازل لقخخخ  )

ال مخخخل  و املكتخخخل ووانخخخ  م ظخخخ  املشخخخاول مت ل خخخا بغرامخخخاس ال خخخامالس  وبنخخخاء يلةخخخه صخخخدل قخخخرال 
يسخخم  ل خخامالس املنخخازل بتصخخويل  وسخخايهن وذلخخ  اإليفخخاء مخخن  رامخخاس جتخخاوز اإلقامخخا بسخخهل 

 .لهاليهن يدم جتديد تصري  ال مل لتسهةل يويهتن

 مناهضة التععيب  
 37توصية   

الهةخلخخخا الحتجازيخخخا وموائمتهخخخا مخخخع امل خخخايم الدولةخخخا والوثنةخخخا حل خخخوق هنخخخا  اهتمخخخام وهخخخم  -38
اإلنسخخخخان حةخخخخ  مت إيخخخخاية أتهةخخخخل  مخخخخاون الحتجخخخخاز املؤقخخخخ  و سخخخخ  نويةخخخخا اخلخخخخدماس امل دمخخخخا 
للمحتجخخزين واإلاخخراءاس امولةخخا ي الت امخخل مخخع امشخخ ا  احملتجخخزين مخخن حةخخ  إبال هخخ  بكافخخا 
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  م هخخ   قنخخاء واخخويه  قةخخد الحتجخخاز وتوقةخخ  وافخخا هخخ ا ح خخوقه  ومخخا هخخي اإلاخخراءاس الخخيت سخختت
مدونخخخا املمالسخخخا الخخخيت  كخخخ  وتخخخنظ  يملةخخخا احتجخخخاز وتوقةخخخ   اإلاخخخراءاس. مت إصخخخدال يلةخخخل يمخخخل

وتت  إاراءاس التح ة  واملالح ا وف اا ل حكام والضواب  واحملدياس  2014امش ا  ي يام 
امخخخاا مخخخع امل خخخايم الدولةخخخا و ديخخخداا مخخخا يت لخخخ  منهخخخا املته خخخا لخخخدى احملخخخاو  النظامةخخخا والخخخيت تنسخخخج  مت

بضمالس احملاوما ال ايلا ويت  التح ة  يند التكخاب  يخا ارنيخا ومنهخا ارنيخا الت خ يل وتكةةفهخا 
حبسخخل التكةةخخ  ال خخانوين السخخلة  ويخخت  إحالتهخخا إ  احملكمخخا امل تصخخا وءضخخع رخخ ا الشخخمن لخخ اس 

ت خخخديل قخخخانون اممخخخن ال خخخام  2015رائ  ومخخخا مت ي يخخخام  يواس الرقابخخخا ال انونةخخخا وغمهخخخا مخخخن اجلخخخ
واسختحدا  مديريخخا ال ضخخاء الشخرثي وحمكمخخا اسخختخلناف شخخرثةا لسختخلناف ال خخرالاس الصخخايلة يخخن 
حمكما الشرثا مما يتف  متامخاا مخع امل خايم الدولةخا للمحاومخا ال ايلخا وح خوق اإلنسخان. وجيخل  ن 

النظخخامة  يسخخمةه لئخخة  االخخ  ال ضخخائي. قامخخ  يكخخون  حخخد  يضخخاء هةخلخخا احملكمخخا مخخن ال ضخخاة 
وزالة ال دل إبيداي الدلةل اإللشايم للمدي  ال ام  لست صاء ارائ  الت  يل والتح ةخ  فةهخا 
وتوزي خخه يلخخى وافخخا املخخدي  ال خخام  للشخخرثا ومخخا نصخخ  اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خخوق اإلنسخخان 

مخرتكر اخرائ  الت خ يل إ  احملخاو  النظامةخا يلى يلاسا إمكانةا إحالا  2025-2016ل يوام 
يخخدي ال ضخخااي إسخخاءة 39مرف  )قضخخااي منظخخولة  مخخام حمكمخخا الشخخرثا بتهمخخا الت خخ يل. (4)وهنخخا  
 .(امل املا

 2017ً-2015ًد  ضااي إساءة املعاملة لألعواً إحصاكية بعد  

 السنا
 قضااي إساءة م املا

 حمكما الشرثاحالا ا   ل زال  منظولة  م مدان مدان
2015 58 162 9 23 
2016 21 167 14 6 
2017 46 114 87 15 

 مواءمة التشريعاى  
 1،2،3،4،5،6،31توصية   

 2017لسخخخخنا  27مخخخخن قخخخخانون ال  خخخخواس لقخخخخ   100 54 20 208مت ت خخخخديل املخخخخواي  -39
. (12)سخخنواس( لتصخخه  احلخخد اميل سخخنا واحلخخد اميلخخى قخخال  40)مرفخخ  واملت ل خخا جبرنيخخا الت خخ يل

ي حمخخخول احل خخخوق املدنةخخخا  2025-2016وقخخخد  فخخخريس اخلطخخخا الوثنةخخخا الشخخخاملا حل خخخوق اإلنسخخخان 
والسةاسةا ت ديل التشري اس اا يكفل توسةع مفهوم ارنيا الت  يل لتنسج  مع اتفاقةا مناهضا 

بتنفةخخ   الت خخ يل وتشخخديد ال  خخواس يلخخى مرتكهةهخخا. وهخخ ا يتخخواءم مخخع امل خخايم الدولةخخا واللتزامخخاس
 التوصةا.

مت إيخخخخخداي يلةخخخخخل اإلاخخخخخراءاس الوثنةخخخخخا املوحخخخخخدة للوقايخخخخخا مخخخخخن ال نخخخخخ  املهخخخخخا يلخخخخخى النخخخخخو   -40
 (.41الاتمايي وال ن  امسرم وال ن  سد امثفال. )مرف 

ى( مخخخخن قخخخخانون ال  خخخخواس  يخخخخالا املت ل خخخخا إباخخخخراء ال ملةخخخخاس /62/2مت ت خخخخديل املخخخخاية ) -41
( الخخخيت مت 308ل شخخخرل  ن جتخخخرم برسخخخا احخخخد والديخخخه  واملخخخاية )اجلراحةخخخا وال الاخخخاس الطهةخخخا للطفخخخ
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إلغائها من قانون ال  واس املت ل ا إيفخاء اجلخاين مخن ال  خاب ي اخرائ  ال تصخاب واملواق خا بغخم 
 الرسا وهت  ال رض وإقرال قانون احلمايا من ال ن  امسرم وقانون امحدا .

ال ائ  يلى املساواة  2017لسنا  20 صدل قانون ح وق امش ا  ذوم اإلياقا لق  -42
ويخخخدم التمةخخخز وتكخخخخافؤ الفخخخر  لةتخخخخواءم مخخخع اتفاقةخخخخاس ح خخخوق اإلنسخخخخان و.ايخخخا امشخخخخ ا  ذوم 
اإلياقخخا مخخن التمةةخخز ي وافخخا ااخخالس خاصخخا النسخخاء وامثفخخال  ومخخا  ولي ال خخانون  يخخالا ت ريفخخا 

ذم اإلياقخا مخن حخ   و  لل ن  "حة  ي د ينفاا وخل ف خل  و امتنخا  مخن شخمنه حرمخان الشخ  
حريخخا مخخا   و ت ةةخخد ممالسخخته مم منهمخخا   و املسخخاس بتكاملخخه اجلسخخدم   و إحلخخاق امذى ال  لخخي 

 و/ و النفسي به يلى  ساس اإلياقا".

 94، 10توصية   

 2016مت تشخخخكةل جلنخخخا ملكةخخخا لتطخخخوير اجلهخخخاز ال ضخخخائي وت زيخخخز سخخخةاية ال خخخانون ل خخخام  -43
تمخخخخع املخخخدين وي م خخخخدمتها ن ابخخخا احملخخخخام   وخخخان مخخخخن م دمخخخخا سخخخم  ي يضخخخخويتها مؤسسخخخاس اا

صرااس يمل اللجنخا  لخا مخن التوصخةاس لت خديالس تشخري ةا ل خوان  و نظمخا وقخد اخرى إقرالهخا 
وهخخخيل قخخخانون اسخخخخت الل ال ضخخخاء  وقخخخانون تشخخخخكةل احملخخخاو  النظامةخخخا  وقخخخخانون  صخخخول احملاومخخخخاس 

س املدنةخخا  وقخخانون ال  خخواس  وقخخانون حمكمخخا اجلنخخاايس اجلزائةخخا  وقخخانون الوسخخاثا لتسخخويا النزايخخا
الكخخخخربى  وقخخخخانون  صخخخخول احملاومخخخخاس املدنةخخخخا  وقخخخخانون حمخخخخاو  الصخخخخل   وقخخخخانون الهةنخخخخاس  وقخخخخانون 
التنفةخخ   وقخخانون إيالة قضخخااي الدولخخا  وقخخانون ن ابخخا احملخخام  النظخخامة   ونظخخام اخلخخربة  مخخام احملخخاو  

حملخخاو  النظامةخخا  ونظخخام امل هخد ال ضخخائي امليين  ونظخخام تخخرخة   النظامةخا  ونظخخام التفتخخةع يلخى ا
 2025-2016واتخخل ال خخدل  وجتخخدل اإلشخخالة إ   ن اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خخوق اإلنسخخان 

ومخخا    نصخخ  صخخراحا يلخخى إشخخرا  مؤسسخخاس ااتمخخع املخخدين ي اللجخخان املشخخكلا ملراا خخا ال خخوان 
وية  م تشريع يلى املوقع اللكسوين للخديوان ويسخت هل ي مل ييوان التشريع والر م يلى نشر مس

 يخا مالحظخخاس لةخخت  يرسخخها يلخخى اللجنخخا ال انونةخخا بخخديوان التشخخريع لدلاسخختها وامخخخ  اخخا يتناسخخل 
 مع الت ديالس امل سحا.

 11،16توصية   

نوم  صدل يولخا لئخة  الخوزلاء ت مخة  يخام ملتاب خا تنفةخ  التوصخةاس الخوالية ي الت ريخر السخ -44
ال م يصدل ين املروز الوثا حل خوق اإلنسخان  ومخا شخكل جملخ  الخوزلاء جلنخا "متاب خا توصخةاس 
املروخخخز الخخخوثا حل خخخوق اإلنسخخخان" وإيخخخداي الت خخخالير بشخخخمهنا مخخخن  اخخخل ت زيخخخز احخخخسام و.ايخخخا ح خخخوق 

 اإلنسان.
 يمخخل االخخ  الخخوثا لشخخؤون امسخخرة ومؤسسخخا وثنةخخا يلخخى إيخخداي مسخخوية اإلسخخساتةجةا -45

( التشخخخال  مخخخع اجلهخخخاس الروةخخخا ومنظمخخخاس ااتمخخخع 2019-2017الوثنةخخخا ل دالخخخا امحخخخدا  )
املدين والةونةسة  واليت انتهخ  ايتمايهخا ال مخل التنفةخ م ياخخل اململكخا وت مةمهخا  اإلسخافا 

لف ه قهل هنايا ال ام اجلالم    ل يمال التشالوةا إبيداي مسوية قانون ح وق الطفل وال م سةت 
ب  خخد قخخال  ولشخخاس يمخخل  مخخا و نخخه مخخن هنخخئ الدولخخا ومخخن خخخالل قةخخام االخخ  ومؤسسخخا وثنةخخاو

ملناقشخا مشخرو  قخانون احلمايخا مخن ال نخ  امسخرم ي حةنخه  2017مطولا الربع امول مخن يخام 
واليت سم  وافا املؤسساس امل نةخا ياخخل الدولخا مخع  يضخاء جملخ  اممخا بشخ ةه والخيت خلصخ  

و يضخخخا متخخخ  الاتمايخخخاس مخخخع  يضخخخاء الربملخخخان  2017( لسخخخنا 15انون بخخخرق  )إبقخخخرال ونفخخخاذ ال خخخ
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ملناقشا املطالل املت ل ا بطلل ت ديل قانون امحوال الش صةا املؤق  النص  امول من ال ام 
 اجلالم وهو يدل يلى التشالوةا والتنسة  ب  مؤسساس الدولا.

 42،60،61توصية   

يهخدف إ  احلخخد  قخانون وقخائي ويسختولم ل هخخو 1954لسخنا  7قخانون منخع اجلخرائ  لقخ   -46
من احلرايس الش صةا وإ ا إ  منع التكاب اجلرائ  اليت ءل أبمخن ااتمخع والنظخام ال خام وخاصخا 
اخخرائ  ال تخخل واجلخخرائ  الخخيت ترتكخخل اسخخ  الشخخرف والسخخرقاس وذلخخ  قهخخل وقويهخخا. وي خخوم احلخخاو  

متلكخخخخاس ب خخخخد  ن تتخخخخوفر لديخخخخه ال نايخخخخا بضخخخخرولة اللجخخخخوء إ  اإليالم التخخخخدخل حلمايخخخخا املواح وامل
التوقةخخ  اإليالم لضخخمان سخخالما املخخواثن  ومنخخع اجلخخرائ . ومخخا  ن التوقةخخ  اإليالم ي إثخخال هخخ ا 
ال خخانون يخخت  سخخمن سخخواب  حمخخدية وي تصخخر تطهةخخ  ال خخانون يلخخى حخخالس حمخخدية مخخن امشخخ ا  

هنخخخ  ل اخخخرام واليتخخخداء يلخخخى املخخخواثن  وتخخخروي ه  اخلطخخخرين اخخخداا واخلخخخالا  يلخخخى ال خخخانون واملمت
ويكخخخون اليت خخخخال اإليالم ملخخخخدي مؤقتخخخا وذلخخخخ  حلخخخخ  ت خخخدم وفالخخخخا تضخخخخمن حسخخخن سخخخخلو  هخخخخؤلء 

مخن قخانون  8واواخل املخاية  .امش ا  ويخدم ت رسخه  للمخواثن  مسخت هالا  و يخويهت  ل اخرام
ائةا امل تصخخخا  ومخخخا مت افتتخخخاح يال امحخخخدا  ل جيخخخوز توقةخخخ  احلخخخد  إل ب خخخرال مخخخن اجلهخخخا ال ضخخخ

استضافا وأتهةل النساء ) منا( للموقوفاس إيالاي وامل رساس لل طر وذل  اوال  حكام نظخام 
 والت لةماس الصايلة اواهه. 2016لسنا  171يول إيواء امل رساس لل طر لق  

اايس الخخري  إن التوقةخخ  اإليالم هخخو إاخخراء احخخسازم يخخت  اللجخخوء إلةخخه مخخن  اخخل   ةخخ   خخ -47
ال خام واخلخا  ويطهخ  ي حخخالس حمخدية قخانولا ويخخت  ينخد تطهةخ  هخخ ا ال خانون السخماح للمحخخام  
حبضول التح ةخ  الخ م ي خوم بخه احلكخام اإلياليخون مخع املشختهه رخ . ول بخد مخن التح خ  مخن ماهةخا 

ف خال تخدخل امف ال املسندة للمشختهه رخ  قهخل إصخدال مخ ورة احلضخول حب هخ  فخ ذا وانخ  هخ ا ام
خطةخاا اراا تهخا يون احلااخا إ  إاخراء   ةخ   سمن اختصا  احملاو  النظامةا يكل  املشختكي

 را  ما إذا وان  سمن اختصا  احلاو  اإليالم يهاشر اإلاراءاس ال انونةا وف  ملا ت دم.
طهخ  هنا  م ايم وسواب  قانونةا حمدية لتوقةخ  امشخ ا  املشختهه التكخار  اخرائ  وي -48

قوايخخد قخخانون  صخخول احملاومخخاس اجلزائةخخا ينخخد مثخخول  م شخخ    مخخام احلخخاو  اإليالم وهخخو ذاس 
من قخانون منخع اجلخرائ  يلخى  5/4ال انون املطه  يلى سائر اجلرائ  ي اململكا. فل د نص  املاية 

   نخخه تتهخخع ي اإلاخخراءاس الخخيت جتخخرم ا تضخخى هخخ ا ال خخانون فةمخخا يت لخخ  أبخخخ  الشخخهاية ب خخد الةمخخ
واسخخخختجواب الشخخخخخهوي ومناقشخخخخته  وحضخخخخخول احملخخخخام  وتهلةخخخخخى اموامخخخخر ومخخخخخ وراس احلضخخخخول وسخخخخخائر 
املسخخختنداس واليخخخساض يلخخخى امحكخخخام وتنفةخخخ  ال خخخرالاس وامصخخخول نفسخخخها املته خخخا ي اإلاخخخراءاس 
اجلزائةخخا لخخدى احملخخاو  الهدائةخخا وءضخخع قخخرالاس احلخخاو  اإليالم للط خخن  مخخام ال ضخخاء اإليالم الخخ م 

. ومخخا  ن للمتضخخخرل 2014لسخخخنا  27يلخخى يلاتخخخ  اواخخل قخخخانون ال ضخخاء اإليالم لقخخ    صخخه 
احلخخخ  ي متاب خخخا احلخخخاو  اإليالم ازائةخخخا ومخخخدنةا ي حخخخال وخخخان ال خخخرال التوقةخخخ  صخخخال  محكخخخام 

 ال انون )ت سفةا(.

 62،63توصية   

اجلخخا موسخخو  قامخخ  وزالة ال خخدل بتهخخا التشخخري اس اخلاصخخا ال  خخواس الهديلخخا رخخدف م  -49
التوقةخخخ  ال ضخخخائي وثخخخول  مخخخدا قهخخخل احملاومخخخا وي  قنائهخخخا وتنفةخخخ  توصخخخةاس ت ريخخخر اللجنخخخا امللكةخخخا 
لتطخخوير اجلهخخاز ال ضخخائي وت زيخخز سخخةاية ال خخانون بت خخديل قخخانون ال  خخواس ونصخخو  قانونةخخا تسخخم  
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سخخخةما ي  بتطهةخخخ  ال  خخخواس الهديلخخخا وااتم ةخخخا واسخخخت دام بخخخدائل التوقةخخخ  "احلخخخه  الحتةخخخاثي"
إقخخرال الرقابخخا اللكخخسوين )اإلسخخوالة( والخخيت ت خخد ن لخخه  اجلخخن  الهسخخةطا مخخن قخخانون ال  خخواس  وقخخد مت

نويةخخه وإسخخافا ممةخخزا ي جمخخال تطخخوير ال دالخخا اجلنائةخخا ي مكافحخخا اجلرنيخخا. ف خخد مت ت خخديل ال خخانون 
ا( ونصخخ  يلخخى مخخا ( مكخخرل إلةخخه والخخيت اخخاءس ب نخخوان )بخخدائل إصخخالح جمتم ةخخ25إبسخخافا املخخاية )

يلخخيل اخلدمخخا ااتم ةخخا )إلخخزام احملكخخوم يلةخخه ال ةخخام ب مخخل  خخم مخخدفو  اماخخر خلدمخخا ااتمخخع ملخخدة 
( سخايا يلخى  ن يخت  تنفةخ  ال مخل 200( سايا ول تزيد يلخى )40 ديها احملكما ل ت ل ين )

خلضخو  لرقابخا جمتم ةخا ملخدة خالل مدة ل تزيد يلى سنا(  واملراقها ااتم ةا )إلزام احملكوم يلةخه ا
 ديها احملكما ل ت ل ين ستا  شهر ول تزيد يلى قال  سخنواس(  واملراقهخا ااتم ةخا املشخروثا 
اخلضخخخو  لخخخربلمئ أتهةخخخل  و  وثخخخر )إلخخخزام احملكخخخوم يلةخخخه اخلضخخخو  لخخخربلمئ أتهةخخخل  خخخديا احملكمخخخا 

دل إبيخخداي ت لةمخخاس ال  خخواس يهخخدف لت خخوم سخخلو  احملكخخوم يلةخخه لتحسخخةنه(. وقامخخ  وزالة ال خخ
 وقخد متااتم ةا وت ديل نظام اهلةكل التنظةمي للوزالة إبنشاء مديريا صتصا ال  واس ااتم ةا  

 إقخخرال الرقابخخا اإللكسونةخخا )اإلسخخوالة( والخخيت ت خخد ن لخخه نويةخخه وإسخخافا ممةخخزا ي جمخخال تطخخوير ال دالخخا
 للمخديي قخانون  صخول احملاومخاس اجلزائةخا ( مخن158املخاية ) اجلنائةا ي مكافحا اجلرنيا و اتح 

 حبخخخ  املسخخاس يون واحملاومخخا التح ةخخ  إاخخراءاس ي احلديثخخخا الت نةخخاس اسخخت دام احملكمخخا  و ال خخام
بخه يلخى النحخو  املخوي  والتمهةخل مروخز اإلصخالح مخن ب خد يخن النزيل حماوما ي ذل  املناقشا  واا

الغايا يلى  ن ءضع اميواس املست دما ي الت نةا احلديثا اا امله  ي النظام ال م يصدل هل ا 
وخصوصخخةا  ىسخخريتها يلخخى للحفخخال امل خخرلة احلمايخخا املدجمخخا إلاخخراءاس ي ذلخخ  امشخخرثا وامقخخرا 
قرل جمل  الوزلاء املواف ا يلى نظامي است دام وسائل  30/7/2018الشاهد  و النزيل وبتاليا 
س اجلزائةخخخا واسخخخت مال الوسخخخائل اإللكسونةخخخا ي اإلاخخخراءاس ال ضخخخائةا الت نةخخخا احلديثخخخا ي اإلاخخخراءا

املدنةا وذلخ  لتخوفم سخمالس احملاومخا ال ايلخا ملخن حيخاو  اسخت دام الوسخائل الت نةخا احلديثخا مخن 
حةخخخخ  حخخخخ  الخخخخدفا  و حكخخخخام ال النةخخخخا واحلضخخخخول ويشخخخخال إ   ن قخخخخانون ال  خخخخواس امل خخخخدل ل خخخخام 

 لفع وما ومت  ف    امشغال ب  وبا واستهدهلا قانون )الشاقا( منامشغال  ي وبا (  لغى2017)
 إلخةه  املووولخا املهام ي ت صمه  حال ي ال دلةا الضابطا موئفي يلى املفروسا ال  وبا مستوى
 الواق ا سه  بتنظة  ال ام املديي اجلزائةا احملاوماس  صول قانون ( من22املاية )  لزم  حة 
 امل تصا. احملكما  و امل ت  ال ام املديي إ  إحالته له ال م ال ام النائل إ  ولف ه
 املسخايدة يسخمى )صخندوق ال دل وزالة ي صندوق إنشاء يلى الن  مت  خر تطول وي -50

  خخ  قخخانون  صخخول احملاومخخاس اجلزائةخخا ( مخخن208املخخاية ) اواخخل احملخخاو ( وذلخخ   مخخام ال انونةخخا
 وامنظمخخخا ال خخخانون هخخخ ا اواخخخل املسخخختح ا ال انونةخخخا املسخخخايدة  اخخخول منخخخه وتخخخدفع الخخخوزالة إشخخخراف

  م  و امل نةخا املؤسسخاس من  م  و امل تصا الروةا للجهاس احل  الصايلة  و يطي والت لةماس
 املسايدة لتوفم ال دل وزير إ  ثلل ت دم حمام ت ة  يلى قايل  م اململكا ي م ة   و مواثن
وبلخخى يخخدي املسخختفةدين  احملخخام   ن ابخخا مخخع والتنسخخة  النافخخ ة تشخخري اسال  حكخخام وفخخ  لخخه ال انونةخا

 1/1/2016مخخن صخخندوق املسخخايدة ال انونةخخا الخخ ين مت ت خخدم املسخخايدة ال انونةخخا هلخخ  منخخ  اتليخخا 
( ش صخخخخاا  مخخخخع اإلشخخخخالة إ   نخخخخه مت تسخخخخمةا سخخخخهال التهخخخخال ) صخخخخةل 340) 1/4/2018ولغايخخخخا 

وي ملخخون ي احملخخاو  للتواصخخل مخخع مديريخخا املسخخايدة ال انونةخخا  وبخخديل( ممخخن حيملخخون شخخهاية ال خخانون
 لتسهةل إاراءاس ت دم خدما املسايدة ال انونةا لطالهةها.
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 64توصية   

حبةخخ  مت ت لخخة  وحصخخر  2014( لسخخنا 19مت ت خخديل قخخانون حمكمخخا امخخن الدولخخا لقخخ  ) -51
يلةهخا ي الدسختول امليين ي  اختصاصاس احملكما النظر ي اجلرائ  اخلمسا املخ وولة واملنصخو 

ل جيوز حماوما  م ش   مدين ي قضةا ازائةا ل يكون  ةع قضخاهتا  ( يلى  نه101املاية )
  مدنة   ويستثم من ذل  ارائ  اخلةانا والتجس  واإللهاب واخرائ  امل خدلاس وتزيةخ  ال ملخا 

ومخخا ال ايلخخا هخخو ذاتخخه املطهخخ  ومخخا  ن قخخانون  صخخول احملاومخخاس اجلزائةخخا الخخ م نيثخخل سخخمالس احملا 
لخخدى حمكمخخا  مخخن الدولخخا وقخخرالاس حمكمخخا  مخخن الدولخخا لةسخخ  قط ةخخا وءضخخع للط خخن فةهخخا لخخدى 
حمكمخخا التمةةخخز  وم ظخخ  هةخلخخاس احملكمخخا تضخخ  ي يضخخويتها قضخخاة مخخدنة  وذلخخ  سخخندا محكخخام 

 املاية الثانةا من قانون حمكما  من الدولا.

 65توصية   

( مخن قخانون ال  خواس املت ل خا التمةةخز ال نصخرم حبةخ  مت 276 150) مت ت ديل املخواي -52
لفخخع احلخخد اميل لل  وبخخا املنصخخو  يلةهخخا لتصخخه  سخخنا بخخدلا مخخن سخختا  شخخهر متاشخخةا مخخع التفاقةخخا 

 (.42الدولةا لل ضاء يلى  ةع  شكال التمةةز ال نصرم. )مرف 
اخخخخزءاا مخخخخن التمةةخخخخز ال نصخخخخرم يلخخخخى  ةخخخخع  شخخخخكال  صخخخخهح  التفاقةخخخخا الدولةخخخخا لل ضخخخخاء  -53

 .15/6/2006التشريع ول جيوز صالفتها ب د نشرها ي اجلريدة الروةا بتاليا 
( يلى يدم التمةةز  وما شدي قانون ال  واس 101 6ن  الدستول امليين ي املواي ) -54

اميل  ال  واس يلى مخرتكر ارنيخا التمةةخز ال نصخرم برفخع احلخد 2017( لسنا 27امل دل لق  )
لل  وبا ملدي تزيد ين قالقخا  شخهر والتخاح يخدم اخواز اسختهدال ي وبخا احلخه  الغرامخا املالةخا  ممخا 
يخخخؤيم النتةجخخخا إ    ةخخخ  الخخخري  ال خخخام واخلخخخا  مم شخخخ   ئخخخال   حكخخخام ال خخخانون اجلخخخرائ  

 .ال ائما يلى التمةةز ال نصرم  ايا وان نويها ويضمن إنصاف الضحااي بشكل يايل

 احلق ا حرية الرأي والتع ري  
 81-66توصية   

 ( ي هخخدفها السخخابع2025-2016تضخمن  اخلطخخا الوثنةخخا الشخخاملا حل خوق اإلنسخخان ) -55
"ت زيخخز .ايخخا احلخخ  ي حريخخا الخخر م والت هخخم" يلخخى مراا خخا قخخانون ال  خخواس إبلغخخاء ال  وبخخا السخخالها 

اصخخخخا  وحمالبخخخخا  م ييخخخخوة إ  الكراهةخخخخا للحريخخخخا واحخخخخسام ح خخخخوق اآلخخخخخرين  و و خخخخته  وحةخخخخاهت  اخل
ال ومةخخا  و ال رقةخخا  و الدينةخخا والوتفخخاء الغرامخخاس  خخم الهاهظخخا مخخع مرايخخاة واخخوي احلخخ  للمتضخخرل 
املطالهخا الت خخويس املخخدين  ومنخخع توقةخ  الصخخحفي نتةجخخا إبخخداء ل يخه ال خخول والكتابخخا و مهخخا مخخن 

م إاراء قد يت  اءاذا خبصو  الصخحفي يكخون وسائل الت هم ي التشري اس ذاس ال القا وان  
ل ايتهالا إبخداء ل اي وإ خا مل الفتخه قخانون ال  خواس الخ م يضخمن ح خوق الصخحفي وامشخ ا  

( من ال هد الدوح اخلخا  احل خوق املدنةخا والسةاسخةا.  مخا 19اآلخرين متاشةا مع  حكام املاية )
ثن حل خه ي الخر م والت هخم فال  وبخا املنصخو  يلةهخا خبصو  ال وان  املت ل ا بتنظة  ممالسا املخوا

ال انون تتناسل مع ثهة ا اجلخرم حةخ  وفخل الدسختول امليين للمخواثن ح خه ي اللجخوء لل ضخاء 
 سمن ال انون إذا ش ر الظل   و الت س  ي تطهة  ال انون.
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ل اللجخخخوء مت تشخخخكةل جلنخخخا تسخخخمى )جلنخخخا الشخخخكاوى( للنظخخخر ي النزايخخخاس اإليالمةخخخا قهخخخ -56
م( مخخخن قخخخانون اإليخخخالم املرئخخخي واملسخخخمو  النافخخخ  للنظخخخر ي النزايخخخاس /4لل ضخخخاء اسخخختنايا للمخخخاية )

اإليالمةخخا وهخخخي خطخخخوة اجيابةخخخا حلخخخل النزايخخخاس اإليالمةخخخا ي قطخخخا  اإليخخخالم املرئخخخي واملسخخخمو  بخخخ  
( شخكوى 21اجلمهول واملؤسساس اإليالمةا وقد تل   اللجنا من اتليا تشكةلها لغايا اتلئه )

مت النظخخخر رخخخا وإجيخخخاي حلخخخول هلخخخا. إن التشخخخري اس املت ل خخخا اإليخخخالم تنسخخخج  وتتوافخخخ  مخخخع املخخخايت  
( من ال هد الدوح للح وق املدنةا والسةاسةا واليت وفل  حريا اإليالم وحريا الت هم  21 19)

 فضل امل ايم  حة  تضمن  الت ديالس امخمة يلى قانوين املطهوياس والنشر واملرئي واملسمو 
ونصخخ   الدولةخخا حلريخخا الخخر م واملسخخؤولةا ال انونةخخا مخخن خخخالل إلغخخاء  ةخخع ال  خخواس السخخالها للحريخخا

من خالل موايها يلى .ايا واحسام ح وق اآلخخرين  و و خته  وحةخاهت  اخلاصخا  وسخ    يضخا 
الدينةخا  و التفرقخا بخ  من خالل نصوصها إ  حمالبا  م ييوة إ  الكراهةا ال ومةخا  و ال رقةخا  و 

املخخواثن    مخخا التشخخري اس امخخخرى النافخخ ة  يطخخ  احلخخ  الكامخخل للصخخحفي ي اسخخت دام ح خخه ي 
( ي خخخخواس. ومخخخخا  ن ال ضخخخخاء امليين 192 198الن خخخخد مياء املخخخخوئف  ال مخخخخومة  ي املخخخخايت  )

فةمخا يت لخ  ب ضخااي  استند ي ب س  حكامه إ  ال هد الدوح اخلخا  احل خوق املدنةخا والسةاسخةا
 .الصحفة  وتربئته 

( مخخن قخخانون املطهويخخاس والنشخخر ف خخد مخخن  احلخخ  للصخخحفي 8 مخخا فةمخخا يت لخخ  ي املخخاية ) -57
حضول الاتماياس ال امخا والسخاس اجلم ةخاس ال مومةخا ل حخزاب والن خااس ال مومةخا و مهخا 

يا حبكخ  ال خوان   و امنظمخا  و من املؤسساس ال مومةا  والساس احملاو  ال لنةا ما   تكخن سخر 
الصخخحفي ي إثخخال مهنتخخه  و  الت لةمخخاس السخخاليا املف خخول  ومخخا حظخخر التخخدخل أبم يمخخل نيالسخخه

التمقم يلةه  و إوراهه يلى إفشخاء مصخايل م لوماتخه اخا ي ذلخ  حرمانخه مخن يملخه  و الكتابخا  و 
  النشر بغم سهل مشرو .

 4وت ديالتخخخخخخه ي املخخخخخخاية  2004لسخخخخخخنا  7لقخخخخخخ  تضخخخخخخمن قخخخخخخانون الاتمايخخخخخخاس ال امخخخخخخا  -58
 ن ي خخخدم املنظمخخخون إشخخخ الا للحخخخاو  اإليالم قهخخخل املويخخخد احملخخخدي ل  خخخد الاتمخخخا   و  (43 )مرفخخخ 

سايا يلى امقل يلى  ن يتضمن اإلش ال  واء منظمي الاتما  ال ام  و  48تنظة  املسمة ب
 خخديل ي تضخخي املواف خخا املسخخه ا يلخخى املسخخمة ومكخخان وزمخخان  م منهمخخا  حةخخ  وخخان الخخن  قهخخل الت

تنظخخخة   م مسخخخمة  و ااتمخخخا   وت خخخوم مديريخخخا اممخخخن ال خخخام وجهخخخا إنفخخخاذ لل خخخانون ي جمخخخال .ايخخخا 
احلرايس اإليالمةا بتوفم احلمايا للصحفة  واإليالمة   قنخاء أتييخا يملهخ  ويخدم الت خرض حلريخا 

ئخخه لوااهخخه ومخخن إاخخراءاس تخخوفم احلمايخخا  م صخخحفي  و إيالمخخي مخخا يام ملتزمخخا ال خخانون  قنخخاء  يا
للصحفة   قناء تغطةته  لاليتصام واملظاهراس ان مت  ديد  ماون صصصخا لتوااخد الصخحفة  
لتغطةخخخخا هخخخخ ا الف الةخخخخاس ومت  ديخخخخد لهخخخخاس خخخخخا  لتمةةخخخخزه  يخخخخن امشخخخخ ا  املشخخخخالو  ي هخخخخ ا 

حلكومةخخا الخخيت تراقخخل حخخالس الف الةخاس. جتخخدل اإلشخخالة إ  واخخوي يخدي وهخخم مخخن املنظمخخاس  خم ا
اليتخخداء إن واخخدس ومخخدى اسخخختجابا احلكومخخا لخخ ل   ومخخا ننخخخوا إ   ن ت خخالير هخخ ا املنظمخخخاس 
تؤخخخ  ب خخخ  اليتهخخخال ويخخخت  الخخخري الروخخخي يلخخخى مخخا ولي فةهخخخا حةخخخ  ت خخخوم هةخلخخخا اإليخخخالم ا اجلخخخا  م 

ه ي حالخا ت خرض  م شخ   انتها  واقع يلى حريا الر م والت هم إبخهال النةابا ال اما يلما أبنخ
  من اراء ه ا املمالساس اللجوء لل ضاء.
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 2018-2014س اإللكسونةخخخخا خخخخخالل الفخخخخسة بلخخخخى يخخخخدي الخخخخرخ  املمنوحخخخخا للمطهويخخخخا -59
( حمطخخخخخخخا  38( حمطخخخخخخخا  واحملطخخخخخخخاس الفضخخخخخخخائةا )39( مطهويخخخخخخخا  وللمحطخخخخخخخاس اإلذايةخخخخخخخا )171)

 ( مطهويا.30واملطهوياس الصحفةا الولقةا )
ري اس املينةخخخا حريخخخا اسخخخت دام النسنخخخ  ي ئخخخل النتشخخخال الواسخخخع ملواقخخخع نظمخخخ  التشخخخ -60

التواصل الاتمايي واملدولس اللكسونةا  وذل  سمن توازن يرايي حريا الر م والت هخم  واحلخد 
مخخن ب خخس الظخخواهر مثخخل ا تةخخال الش صخخةا وانتهخخا  اخلصوصخخةا والخخسويئ ل لهخخاب و خخما  تكفخخل 

وما  ن احلكومخا .امالسا يولهخا املهخا املصخان سخمن احملخدياس املهنةخاالتشري اس ح  الصحافا 
بصخخخخدي إنشخخخخاء منصخخخخا الكسونةخخخخا لتل خخخخي شخخخخكاوى وم سحخخخخاس املخخخخواثن  حخخخخول تطخخخخوير اخلخخخخدماس 
احلكومةا وثرح  فكال إبدايةا لتطوير ااتمع واملساقا ي القتصخاي وتكخري  حخ  احلصخول يلخى 

ي خدس احلكومخا سلسخلا ل خاءاس يلخى مخدال السخنواس املبخع امل لوما والتموخد مخن صخحتها. ل خد 
املاسةا مع  صحاب املصلحا واستم   ملطالهه  والت ديالس الخيت ير هخون رخا ي قخوان  اإليخالم 

  ومنهخخخا يلخخخى سخخخهةل املثخخخال مخخخا مت ي خخخدا مخخخع 2018ولغايخخخا شخخخهر متخخخوز/ 2014وذلخخخ  منخخخ  يخخخام 
 الصحفة  و مها. ال  إنسان  و ال  ي   ومروز .ايا وحريا 

ف ن  ةخع  2007لسنا  47واوال قانون "سمان ح  احلصول يلى امل لوماس" لق   -61
الخخوزالاس واملؤسسخخاس الروةخخا تلتخخزم اإلفصخخاح يخخن امل لومخخاس وحريخخا تخخداوهلا  وإاتحخخا ااخخال  مخخام 

 يخخوم ومخخا يتخخو  30املخخواثن والصخخحفي للحصخخول يلخخى تلخخ  امل لومخخاس سخخمن مخخدة ل تزيخخد يخخن 
جملخخخ  امل لومخخخاس سخخخمان تزويخخخد امل لومخخخاس إ  ثالهةهخخخا والنظخخخر ي الشخخخكاوى امل دمخخخا مخخخن ثخخخالر 
احلصول يلةها وتسخويتها. مخع امخخ  ب خ  اليتهخال  ن هنخا  مشخرو  لت خديل ال خانون  ومخن ابخرز 

يخخوم  وتوسخخةع يضخخويا جملخخ  امل لومخخاس لتشخخمل  15يخخوم إ   30مخخا اخخاء فةخخه ت لخخة  املخخدة مخخن 
ام  ون ةل الصحفة   وإيطخاء احلخ  ي احلصخول يلخى امل لومخاس للم خة   يضخاا ولخة  ن ةل احمل

 املواثن ف    شريطا امل املا املثل.

 العنف املنزيل والرعاية االجتماعية  
 15،41،103،104توصية   

حةخخخ   (44)مرفخخخ   2017لسخخخنا  15صخخخدل قخخخانون احلمايخخخا مخخخن ال نخخخ  امسخخخرم لقخخخ   -62
امحكام املت ل خا املخر ة والطفخل وت زيخز تخدابم .ايخا النسخاء سخحااي ال نخ   و  ساف ال ديد من 

املهخخخدياس بخخخه ومخخخا مشخخخل ال خخخانون تخخخوفم احلمايخخخا لضخخخحااي ال نخخخ  امسخخخرم والشخخخهوي  وت مخخخل إيالة 
.ايخخا امسخخرة يلخخى تخخوفم اخلخخدماس الشخخرثةا وال ضخخائةا والاتمايةخخا والصخخحةا واإليوائةخخا لضخخحااي 

مخخن النسخخاء وامثفخخال وهخخي خطخخواس إسخخافةا للتصخخدم هلخخ ا اآلفخخا وتخخوفم احلمايخخا  ال نخخ  امسخخرم
ومخخخا وتت خخخاون وزالة التنمةخخخا الاتمايةخخخا مخخخع إ خخخاي املخخخر ة املينةخخخا    .الالزمخخخا لضخخخحااي تلخخخ  اجلخخخرائ 
 التنسة  لواوي يول إيواء رات  املؤسست . وجم ةا ومؤسسا هنر املين

قخخانون احلمايخخا مخخن ال نخخ  امسخخرم يلخخى مسخختوى اململكخخا  مت ي خخد ولشخخاس تدليهةخخا يلخخى -63
( منخخخخدوب يخخخخن االخخخخ  ال ضخخخخائي ووزالة التنمةخخخخا 120  والخخخخيت شخخخخال  رخخخخا )2017خخخخخالل ال خخخخام 

للم خايم  الاتمايةا والطل الشريي وإيالة .ايا امسرة  ي د التدليل يلى ال انون الناف  وف ا
ااي ي إثخخال قوايخخد احلمايخخا مخخن الوصخخول إ  ال دالخخا الدولةخخا بتطهةخخ  ال خخانون لغخخاايس متكخخ  الضخخح

 و.ايا ح وقه  واا يضمن يدم التكرال.
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مت إيخخخداي امل خخخايم الوثنةخخخا حلمايخخخا امسخخخرة ملسخخخايدة املؤسسخخخاس الوثنةخخخا للرقخخخي اسخخختوى  -64
مخخن خخخالل تطخخوير م خخايم خاصخخا اخلخخدماس امل دمخخا حلخخالس ال نخخ  امسخخرم وا خخدمي  خخخدماهتا

 إلسافا للمؤسساس م دما اخلدما لةت  ايتمايهخا يلخى املسختوى الخوثا  ومخن خخاللاخلدماس ا
 س  نويةا وم ايم النظام الوثا حلمايا امسرة وإسفاء الطابع املؤسسخي يلخى املمالسخا املهنةخا 

جملخخ  الخخوزلاء   ي إثخخال امل خخايم الوثنةخخا حلمايخخا امسخخرة  ومتخخ  املواف خخا يلخخى هخخ ا امل خخايم مخخن قهخخل
 ارى ت مةمها يلى وافا املؤسساس امل نةا لاللتزام بتنفة  اا ولي فةها.و 

 105،106توصية   

نفخخخ س وزالة التنمةخخخا الاتمايةخخخا ال ديخخخد مخخخن الخخخزايلاس املةدانةخخخا الصخخخهاحةا واملسخخخائةا ملراوخخخز  -65
زايلة  وبلى يخدي اإلنخ الاس  (385) 2018-2017م اإلياقا وبلى يديها ل امي امش ا  ذو 

( مروخخز 12مروخخز يلخخى تصخخويهاس ومالحظخخاس وخضخخع ) (21إنخخ ال  فةمخخا حصخخل ) (21)للمراوخخز 
 للجان   ة .

 مت ممسسا يمل الفري  الوثا املست ل للرقابخا والتفتخةع يلخى مراوخز الريايخا الاتمايةخا -66
تطخخخوير نظخخخام و  لريايخخخا اإليوائةخخخاإيخخخداي امل خخخايم الوثنةخخخا حلمايخخخا امسخخخرة لضخخخمان اخخخوية خخخخدماس او 

تطهة ها ومتاب تها يلى الض الواقع  بصولة تدي  وزالة التنمةا الاتمايةا ي اإلشراف والتفتةع 
يلخخى مراوخخز الريايخخا  وتطخخوير إاخخراءاس وم خخاية   وبخخرامئ  سخخ  اخخوية و ياء مؤسسخخاس الريايخخا 

ظخخخخام ل ةخخخخاس المتثخخخخال  وايتمخخخخاي لضخخخخمان اخخخخوية الريايخخخخا اإليوائةخخخخا  فضخخخخال يخخخخن تطخخخخوير ن اإليوائةخخخخا
 املؤسساس.

مت ممسسا إاراءاس الستجابا حلالس ال ن  امسرم الوالية ي اإلثال الوثا حلمايخا  -67
امسرة من ال ن  وت دم اخلخدماس الالزمخا هلخا مخن خخالل إجيخاي نظخام  متتخا إاخراءاس الت امخل مخع 

لا وف  املصلحا الفضلى هلا  وت دم حالس ال ن  امسرم ردف سمان ت دم استجابا متكام
اخلخخخدماس الالزمخخخا هلخخخا السخخخريا ال صخخخوى بصخخخولة تكاملةخخخا ذاس اخخخوية يالةخخخا مهنةخخخا يلخخخى الخخخنهئ 
التشالوي  وسمان سهولا  ويل احلخالس بخ  املؤسسخاس وتهخايل امل لومخاس فةمخا بةنهخا  وإيخداي 

والفجخخخواس فةهخخخا واحللخخخول  ت خخخالير يوليخخخا حخخخول إاخخخراءاس اسخخختجابا املؤسسخخخاس  و ديخخخد الثغخخخراس
  امل سحا هلا  وتزويدها مصحاب ال رال امل نة  لءاذ اإلاراءاس الالزما.

 107توصية   

رخخدف  2016( لسخخنا 33صخخدل نظخخام الفريخخ  الخخوثا حلمايخخا امسخخرة مخخن ال نخخ  لقخخ  ) -68
و ديخخخخد ت زيخخخز ال مخخخل التشخخخالوي ي لسخخخ  السةاسخخخاس الوثنةخخخخا ي جمخخخال .ايخخخا امسخخخرة  وتوسخخخة  

اآللةخخخاس والطخخخرق واميوال واملسخخخؤولةاس والصخخخالحةاس وال القخخخا التشخخخالوةا بخخخ  وافخخخا املؤسسخخخاس 
ال املا ي جمال .ايخا امسخرة  فةمخا يت لخ  التث ةخ  يخت  ي خد يولاس تدليهةخا للكخوايل ال املخا ي 

يولاس تخخدليل  مراوخخز اممومخخا والطفولخخا التاب خخا للمستشخخفةاس واملراوخخز الصخخحةا ي الخخوزالة  منهخخا
( ويولاس تخدليل للكخخوايل يلخى ال نخ  امسخخرم والخيت هتخدف لتف ةخخل قخانون .ايخخا TOTمخدلب  )
 امسرة.
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 108،101توصية   

( مخخن نظخخام التخخمم  27سخخنواس ي خخاجلون جمخخال واسخختنايا للمخخاية ) 6 ةخخع امثفخخال يون  -69
ة الصخحا املينةخا   مخا ( ي مراوز ومستشفةاس وزال 45)مرف   2004( لسنا 83الصحي لق  )
( 18خبخخخدماس الكشخخخ  املهكخخخر يخخخن اإلياقخخخا ت خخخدم جلمةخخخع امثفخخخال وال صخخخر يون ) فةمخخخا يت لخخخ 

خدماس التط ة  حسل الربلمئ الوثا للتط ة  ت دم جمال جلمةخع و  وامل ةم  يلى الض اململكا
 ملكخخخا(مخخخن امل ةمخخخ  يلخخخى الض امل%98امثفخخخال وال صخخخر يلخخخى  لض اململكخخخا. )بلغخخخ  النسخخخها 

خخخدماس بخخرلمئ مسخخوحاس حخخديثي الخخولية وخخخدماس فحخخ  ف خخر الخخدم و"الثالسخخةمةا" ووخخ ل  
خخخدماس ال خخالى وخخخدماس الصخخحا املدلسخخةا مخخن فحوصخخاس ثهةخخا يوليخخا ومطخخاية  ويخخالى جمخخاين 

ملراا خا ال ضخااي  (13)جلمةع الطالب يلى  لض اململكا. وما صدل املةثاق الخوثا حل خوق املخريس
 املرتهطا حبمايا ح وق املريس و نسنا ال ملةا ال الاةا لكافا امش ا .

 األمم االجتماعي واحلق ا الصحة والتعليرت واملياه  
 125توصية   

الر   من التحدايس اليت توااه اململكا ي قطا  املةاا وقلا املخوالي ت مخل احلكومخا يلخى  -70
ا جلمةخع ال خاثن  يلخى  لسخه يون متةةخز وبشخفافةا ويدالخا  تخوح اململكخا أتم  الحتةااخاس املائةخ

احلر  الدائ  يلى قطا  املةاا من خخالل تخوفم املةخاا سخمن  شخد امل خايم الصخحةا احمللةخا والدولةخا 
ومراقهتها وت مل الدولا يلى توفم مصايل مائةا ءدم الحتةاى الةومي جلمةع امل ةم  يلى الض 

ما ت مل احلكوما يلى توفم احملمةاس الطهة ةا حلمايا التنو  النهخايت واحلةخواين واحلفخال اململكا  و
 يلةها وثروة وثنةا بةخلةا.

 109توصية   

لتوفم  فضل ليايخا ل ثفخال  حةخ  بلخى  تس ى احلكوما إ  استحدا  لايض امثفال -71
( لوسخخا يلمخخا  ن 1611) 2017/2018يخخدي لايض امثفخخال احلكومةخخا لغايخخا ال خخام الدلاسخخي 

ملرحلخا لايض امثفخال   2025( ي يخام %80وزالة السبةا والت لخة  هتخدف إ  بلخو  مخا نسخهته )
. ومخخا 2017لل خخام  ( م لخخ  ملرحلخخا لايض امثفخخال والصخخفوف الثالقخخا امو 7244مت تخخدليل )

الطلهخخخا  تشخخختمل  ةخخخع منخخخاث  اململكخخخا يلخخخى مخخخدالس اثنويخخخا و ساسخخخةا لكخخخال اجلنسخخخ  اخخخا ي ذلخخخ 
لكخخخخخل مخخخخخن الخخخخخ وول واإلل   مخخخخخا  %97,3السخخخخخولي . ووصخخخخخل  نسخخخخخل اللتحخخخخخاق اإل خخخخخاح إ  

 ل ل . %94,1لل وول و %92,4اللتحاق الصاي 

 الالجئون  
 117،118،119توصية   

قام  احلكوما املينةخا إبيخداي خطخا السختجابا املينةخا ل زمخا السخوليا للت فةخ  مخن  -72
امشخخ اء السخخولي  امل ةمخخ  اململكخخا والخخيت يخخت   خخديثها سخخنواي إبتهخخا   فضخخل وثخخمة اموسخخا  يلخخى 

املمالسخخخاس ي  ديخخخد اميهخخخاء وت ةخخخة  الحتةااخخخاس لكخخخل مخخخن الالاخلخخخ  وااتم خخخاس املستضخخخةفا 
وبلولهتخخا ي خطخخا واحخخدة تشخخس  ي إيخخدايها الخخوزالاس واملؤسسخخاس احلكومةخخا  ومنظمخخاس اممخخ  
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هخخخخخاس املااخخخخخا  واملنظمخخخخخاس  خخخخخم احلكومةخخخخخا احمللةخخخخخا والدولةخخخخخا  واله ثخخخخخخاس املتحخخخخخدة امل تلفخخخخخا  واجل
 الدبلوماسةا املمثلا وووالس التنمةا الدولةا.

ايتمخخخخدس احلكومخخخخا املينةخخخخا ي خططهخخخخا املتتالةخخخخا لالسخخخختجابا هنجخخخخاا جيمخخخخع بخخخخ  اجلهخخخخوي  -73
  وافخخراي ااتم خخاس اإلنسخخانةا واإل ائةخخا ي إثخخال وثخخا واحخخد ئخخدم احتةااخخاس الالاخلخخ  السخخولي

وقخد مشلخ  اخلطخ  املتتالةخا مشخاليع تنمويخا   املضةفا املتضرلين من الزما السوليا يلى حد سخواء
ي قطايخخخاس الت لخخخة   وال مخخخل  والطاقخخخا  والهةخلخخخا  والصخخخحا  وال خخخدل  والسخخخكن  واملةخخخاا  والن خخخل  

يخخ  اخلزينخخا لتغطةخخا الخخزايية واحلمايخخا الاتمايةخخا  وسخخهل ال خخةع الكخخرم  اإلسخخافا إ  متطلهخخاس ي
احلاصخخخلا يلخخخى الكلخخخ  اممنةخخخا والخخخدي  احلكخخخومي للسخخخلع واملخخخواي امل تلفخخخا واخلسخخخائر املستهخخخا اخخخراء 
تخدايةاس امزمخخا السخوليا. هخخ ا ويلخى سخخهةل املثخخال  ف خد بلخخى حجخ  التمويخخل امل خدم النسخخها خلطخخا 

من  %65 مريكي  م ما نسهته ملةال يولل  1.7حواح 2017الستجابا ل زما السوليا لل ام 
  والنسخخها خلطخا السخختجابا املينةخا لالزمخخا السخخوليا 2017الحتةااخاس الخخوالية ي اخلطخا لل خخام 

ف خخخد مت ت خخخخدير الكلفخخخا املالةخخخخا لتغطةخخخا احتةااخخخخاس الالاخلخخخ  السخخخخولي   2020-2018ل يخخخوام 
ال إن النتخخخائئ السخخخلهةا  ( ملةخخخال يولل  مريكخخخي 7.312وت زيخخز املن خخخا سخخخمن هخخخ ا اخلطخخخا حبخخواح )

وتدايةاس يدم توفم التمويخل الكخاي قخد بخد س الظهخول لخة  يلخى الالاخلخ  فحسخل بخل  يضخاا 
يلخخى ااتم خخاس املستضخخةفا  اممخخر الخخ م حُيخخت  إيخخاية النظخخر ي  لةخخاس ييخخ  الخخدول املااخخا للخخدول 

 ابا لالزما السوليا.املستضةفا  وسرولة ممسسا وتوفم الدي  الكامل لل ط  الوثنةا لالستج
ال مالا  وما يمل  احلكوما املينةا من خالل وزالة ال مل يلى إنشاء قس  خا  لتشغةل -74

( ومت 105404ولغايا اتلئه ) 2016السوليا وبلى يدي تصالي  ال مل الصايلة للسولي  من  ال ام 
امسر السوليا اليت استفايس إتها  إاراءاس مةسرة حلصوهل  يلى تصالي  ال مل. وما وقد بلى جممو  

يلخخخخخخى  2018-2014 مخخخخخن املسخخخخخايداس امل دمخخخخخا مخخخخخخن اهلةخلخخخخخا اخلميخخخخخا املينةخخخخخا اهلامشةخخخخخخا منخخخخخ  ال خخخخخام
( حةخخخخخخخخخخخخخخخ  مشلخخخخخخخخخخخخخخخ  2630(  )81,590(  )52,516(  )132,257( )943,812) التخخخخخخخخخخخخخخخواح

 املسايداس امل دما ب س املناث  ي الداخل السولم.

 نشر ثقالة حقوق اإلنسان  
 17،20،21،26،38توصية   

مت نشخخر ق افخخا ح خخوق اإلنسخخان ي صخخفوف ال خخامل  ي اماهخخزة اممنةخخا والشخخرثةا يخخرب  -75
الخخربامئ التدليهةخخا وولا ال مخخل ومخخا اسخختحدق  مديريخخا اممخخن ال خخام اخخائزة خاصخخا ملرتهخخاس اممخخن 

ثخا ت خوم ال ام تسمى اخائزة حسخن الت امخل مخع املخواثن  والخيت اخاءس لهلخولة  فكخال ومفخاهة  حدي
يلخخى امب خخاي الوقائةخخا واإلنسخخانةا والاتمايةخخا واحلضخخاليا للوئةفخخا الشخخرثةا لتطخخوير  سخخلوب ال مخخل 
الشخخخرثي واممخخخا واخخخا ئخخخدم مصخخخلحا  مخخخن ااتمخخخع امليين واسخخخت رالا وازيهخخخالا ولتحسخخخ  الصخخخولة 

بخخ  الشخخرثا ال هنةخخا يخخن لاخخل الشخخرثا مخخن خخخالل احخخسام املخخواثن  وييخخ  وتوثةخخد ال القخخا الطةهخخا 
 واملواثن  وف  م ايم ح وق اإلنسان.

ي خخد يولاس تدليهةخخا يلخخخى قخخانون امحخخخدا  مسخختهدفا احملخخامون وال ضخخخاة ووخخوايل شخخخرثا  -76
امحخخدا  وامخصخخائة  الاتمخخاية  بخخوزالة التنمةخخا الاتمايةخخا وتضخخمن التخخدليل تسخخويا النخخزا  

 ديلخا وترسخةا مصخطل  مصخلحا الطفخل الفضخلىوإاراءاس احملاوما واللوم والتمنةخل وال  خواس اله
 .وم ايم احملاوما ال ايلا
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 يت  ال مل يلى نشر الويي حب وق اإلنسخان مخن خخالل السخت انا اخلخرباء واملت صصخ  -77
ي ه ا ااال بتويةا ثلها املخدالس واجلام خاس رخ ا املنظومخا وسخةت  إثخالق يلاسخا  لةلةخا ل دالخا 

من قضااي امحدا  اجلخاا  والت لةخل مخن حخالس إحالخا امثفخال للحد  2018امحدا  يام 
إ  احملخخخخاو  مخخخخن خخخخخالل تسخخخخويا نزايخخخخاس امثفخخخخال ي املراحخخخخل املت دمخخخخا للخخخخديوى النسخخخخا ال ربةخخخخا 
وال لةزيخخا والخخيت  تخخوم يلخخى نسخخل هتخخدف خلفخخس حخخالس اجلنخخوح. ومت ي خخد ل خخاءاس تشخخاوليه 

.ايخخا الطفخخل رخخدف المتثخخال مخخن ااخخل التنمةخخا للحخخد  اسخختهدف  وافخخا املؤسسخخاس امل نةخخا ب ضخخااي
 من ال ن  الواقع يلى امثفال.

تنفةخخخ ا للتزامخخخاس وزالة ال خخخدل سخخخمن اهلخخخدف الرئةسخخخي امول مخخخن احملخخخول امول لل طخخخا  -78
واملت ل  احلمايا احل  ي احلةاة والسالما اجلسديا من  2025-2016الوثنةا حل وق اإلنسان 

ايا اإلارائةا واملوسويةا املثلى ملن يت رض للتوقة  وتخوفم املسخايدة ال انونةخا لخه خالل توفم احلم
ونشخر الث افخخا ال انونةخا ي جمخخال ح خوق اإلنسخخان و سخخةنها ينخد املخخوئف  املكلفخ  إبنفخخاذ ال خخانون 

( 40وااتمخخع مخخخن خخخالل بخخخرامئ لنشخخر الث افخخخا التويويخخا ي جمخخخال ح خخوق اإلنسخخخان ف خخد مت ي خخخد )
( شخخ   للخخسويئ خلخخدماس املسخخايدة 1065تويويخخا قانونةخخا لفخلخخاس مت خخدية اسخختهدف  )السخخا 

 ال انونةا اليت ت دمها وزالة ال دل ومت تنفة ها ي حمافظاس مت دية.
والت اون مع مروخز ال خدل للمسخايدة ال انونةخا  2017وما نظم  وزالة ال دل ي يام  -79

ةخخا ل شخخ ا  خخخالل إاخراءاس مخخا قهخخل احملاومخخا السخا ن اشخخةا حخخول احل خخوق والضخمالس ال انون
( ش   من بةخنه  قضخاة وسخهال  مخن يخام )لؤوسخاء 35ومنها املسايدة ال انونةا  شال  فةها )

مراوخخخز  منةخخخا  إيالة .ايخخخا امسخخخرة  وإيالة شخخخرثا امحخخخدا ( وحمخخخام  ومخخخوئف  مخخخن وزالة ال خخخدل 
س ال انونةخا ل شخ ا  احملتجخزين خخالل وتناول  اجللسا الن اشةا ال ديد من املواسةع والضخمال

إاراءاس ما قهل احملاوما اواخل امل خايم الدولةخا والواقخع التشخري ي وح خوق امشخ ا  احملتجخزين 
لخخخدى  اهخخخزة إنفخخخاذ ال خخخانون ومتطلهخخخاس حخخخ  الخخخدفا  الف خخخال لضخخخمان ح خخخوق امشخخخ ا  خخخخالل 

نخزلء احملتجخزين واملوقخوف  ي مراوخز إاراءاس ما قهخل احملاومخا ويول وزالة ال خدل ي متاب خا واقخع ال
 اإلصالح والتمهةل.

يولة تت لخ  بنشخر الخويي والتث ةخ  حب خوق اإلنسخان خخالل  12ي د ي امل هد ال ضخائي  -80
( يلخخى التخخواح  ومت ي خخد يولاس 471( و)217( وبلخخى يخخدي املشخخالو  )2016/2017يخخامي )

 قاسةاا. (205( مشل  )2015/2016/2017)لل ضاة خالل اميوام 
وما قام اال  ال ضائي الت اون مع امل هد ال ضائي بتنظة  قال  يولاس تت ل  بنشر  -81

  وبلخخخخخى يخخخخخدي 2015التث ةخخخخخ  اجخخخخخال ح خخخخخوق اإلنسخخخخخان للسخخخخخاية ال ضخخخخخاة وذلخخخخخ  خخخخخخالل يخخخخخام 
بلخى يخدي املسختفةدين و  مت ي خد سخهع يولاس  يضخاا  2016( قاسةاا  وخالل يخام 26املستفةدين )

( 57مت ي خخد قخخال  يولاس  يضخخاا وبلخخى يخخدي املسخختفةدين ) 2017  وخخخالل يخخام ( قاسخخةاا 122)
 قاسةاا.

 18توصية   

مت إيخخداي مصخخفوفا املفخخاهة  املت ل خخا بت زيخخز "مفخخاهة  ال دالخخا الاتمايةخخا وسخخةاية ال خخانون  -82
( وفخخ  املسخختوى ال مخخرم للطلهخخا و لةخخل الكتخخل املدلسخخةا بنخخاء 46واحخخسام ح خخوق اإلنسخخان" )مرفخخ 

يلخخى املصخخفوفا الخخيت مت إيخخدايها للوقخخوف يلخخى مخخدى تخخوفر هخخ ا املفخخاهة  فةهخخا  وم اجلخخا اوانخخل 
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الضخخخ   مخخخن خخخخالل ت زيزهخخخا بنصخخخو  يلمةخخخا و نشخخخطا ومواقخخخ  ت لةمةخخخا  وأتلةخخخ  جممويخخخا مخخخن 
الخخدلوس ت خخم ال دالخخا واملسخخاواة ويخخدم التمةةخخز واحل خخوق واحلخخرايس ال امخخا ونهخخ  ال نخخ  والتطخخرف 

ةةخخز والتسخخام  والوسخخطةا واليتخخدال والنزاهخخا والشخخفافةا ومكافحخخا الفسخخاي و.ايخخا والت صخخل والتم
امسخخخرة وح خخخوق املخخخر ة والنخخخو  الاتمخخخايي ي وتخخخل السبةخخخا الوثنةخخخا للصخخخفوف  ة هخخخا  إلوسخخخاب 
 الطلها مهاية احسام ح وق اإلنسان والطفل واجتاهاس اجيابةا او تطهة ها ي ت امالهت  الةومةا.

 27،28،29توصية   

ي إثال التزام اململكا بت دم الت خالير الت اقديخا  مخام اللجخان الدولةخا ف خد مت مناقشخا وخل  -83
من ت رير اململكا الدولم السايس لتفاقةا ال ضاء يلى وافا إشكال التمةةخز سخد املخر ة  والت ريخر 

( 20-18اجلخخخامع ) اموح لالتفاقةخخخا الدولةخخخا امل نةخخخا امشخخخ ا  ذوم اإلياقخخخا والت ريخخخر الخخخدولم
لالتفاقةخخا الدولةخخا لل ضخخاء يلخخى  ةخخع  شخخكال التمةةخخز ال نصخخرم  مناقشخخا الت ريخخر الخخدولم الثالخخ  
لتفاقةخخا مناهضخخا الت خخ يل و خخما مخخن سخخروب امل املخخا ال اسخخةا  و الالانسخخانةا  و املهةنخخا. والت ريخخر 

والت ريخخخر الخخخدولم اخلخخخام  الرابخخخع واخلخخخام  والربوتووخخخولس امللح خخخا رمخخخا لتفاقةخخخا ح خخخوق الطفخخخل  
لل هخخد الخخدوح اخلخخا  احل خخوق املدنةخخا والسةاسخخةا  والت ريخخر الخخدولم الثخخاين للمملكخخا حخخول التخخدابم 
املت  ة لتنفة  وإيمال  حكام وبنوي املةثاق ال ريب حل وق اإلنسخان  ومخا ت مخل احلكومخا املينةخا 

دولةا املصايق يلةهخا مخن اململكخا وال مخل يلى مواءما وافا التشري اس الوثنةا وف اا لاللتزاماس ال
 يلى إنفاذها وف اا للم ايم الدولةا لت زيز ح وق اإلنسان.

 35توصية   

 لينةخا  يربةخا   ح    اململكا تنمةا ق افةا وثنةا شاملا اا يؤود هويتها بوصخفها ق افخا -84
التخزام حب خوق اإلنسخان  واحخسام إسالمةا  إنسخانةا  وترسخةا املفهخوم الخدني راثي بكخل مخا نيثلخه مخن 

 الت دييا والتنو   وحريا الت هم والر م وما وفلها الدستول.

 56،57توصية   

"إيماى امل ايم  مت ي د يولاس تدليهةا مت صصا لل ضاة ي وافا مناث  اململكا ب نوان -85
تلخخ  مواسخخةع الدولةخخا حل خخوق اإلنسخخان ي ال خخوان  الداخلةخخا" إسخخافا إ  تخخدليل مت صخخ  ي ص

ح وق اإلنسان وح وق امسرة والطفل وح وق املر ة وذوم اإلياقا  وبلى يدي ال ضاة املشالو  
( قاض. ومت ي خد يولاس تدليهةخا لكافخا ال خامل  مخع الفخلخاس املستضخ فا 338ي ه ا الدولاس )

ةفةخا الت امخل لل نايخا بصخحا امسخرة مخن التخمقماس النفسخةا الخيت يت خرض هلخا سخحااي اليتخداءاس وو
قخاض ي نشخاثاس  137تدليل ال ضاة يلى قخانون احلمايخا مخن ال نخ  امسخرم وشخال  و  م ه 

 خالاةا لت زيز الت اون ال ضائي وامل رفا وت اس  اخلرباس مع الهلدان امخرى.

 الفقر وال رالة  
 100،102توصية   

ةخخخخخخخخخخا" سخخخخخخخخخخنوايا تسخخخخخخخخخخاه   نشخخخخخخخخخخطا "بخخخخخخخخخخرلمئ ت زيخخخخخخخخخخز اإلنتااةخخخخخخخخخخا القتصخخخخخخخخخخاييا والاتماي -86
( مخخن  صخخحاب املشخخاليع  500( مشخخرو  إنتخخااي صخخغم ومتوسخخ   وتخخدليل )1000) بتمسخخة 
( ثالهخخا وثالهخخا مخخن حخخديثي الت خخرى بخخربلمئ تخخدلير لتخخمهةله  للخخدخول إ  سخخوق 750وإحلخخاق )
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ال مخخل  وفةمخخا يت لخخ  جبلخخل السخختثمالاس ي احملافظخخاس للمسخخاقا إبجيخخاي حلخخول ملشخخكليت الهطالخخا 
( فرصخا 120  ف د مت إيداي اخلالثا الستثماليا ي اململكخا حةخ  مت مخن خالهلخا  ديخد )والف ر

( فر  استثماليا ي وخل حمافظخا  ومت تنفةخ  مشخرو  السخجل الخوثا املوحخد 10استثماليا بواقع )
  والخخ م ومخخن املتوقخخع 2014ومشخخرو  الهخخاحث  الاتمخخاية  الت خخاون مخخع الهنخخ  الخخدوح ي يخخام 

 .2018ء منه هنايا يام النتها
الخخيت تضخخمن  حمخخول لل ضخخاء يلخخى الف خخر و خخخر ملكافحخخا  2025مت إثخخالق لؤيخخا املين  -87

حبلخخول  %8ونسخخل الف خخر إ   %9الهطالخخا  هتخخدف لت فخخةس م خخدلس الهطالخخا إ  مخخا يزيخخد يخخن 
ويخخخت  سخخخنواي لصخخخد صصصخخخاس مالةخخخا ي موازنخخخا الدولخخخا لصخخخندوق تنمةخخخا احملافظخخخاس  2025ال خخخام 
اإلسخخخافا إ   دف  فةخخخز القتصخخخاي احمللخخخي وإنشخخخاء مخخخدالس ومراوخخخز صخخخحةا ومشخخخاليع صخخخغمة رخخخ

صصصاس لتنفة  برلمئ شهكا اممخن الاتمخايي لضخمان حخ  املخواثن ي احلصخول يلخى الغخ اء 
و  ةخخ  مسخختوى م ةشخخي لئخخ   اإلسخخافا إ  صصصخخاس لخخدي  الصخخندوق اهلخخامشي لتنمةخخا الهاييخخا 

امل ونا الوثنةا  وصندوق التنمةا والتشغةل واإلنفاق يلى برلمئ الطلهخا الف خراء املينةا وصندوق 
 1ي اجلام خخخخخخاس املينةخخخخخخخا وال خخخخخخخائالس الف خخخخخخمة. ومخخخخخخخا اقخخخخخخخر قخخخخخخانون الضخخخخخخخمان الاتمخخخخخخخايي لقخخخخخخخ  

يلخخخخى لبخخخخ  لاتخخخخل الت ايخخخخد ولاتخخخخل اليخخخختالل التضخخخخ    و ا خخخخدل النمخخخخو السخخخخنوم  2014 لسخخخخنا
 ملتوس  اماول.

 نفيع اجلزكي للتوصياىالت -سادسا   
 9،97،124توصية   

( 26جيخخرم ال مخخل حالةخخا يلخخى ت خخديل قالقخخا مشخخاليع قخخوان  وهخخي ال مخخل املؤقخخ  لقخخخ  ) -88
حلمايا ح وق ال امخل وتخوفم بةخلخا يمخل سخلةما تتمثخل بت خديل امنظمخا والت لةمخاس  2010 لسنا

اماخول بخ  اجلنسخ  يخن ال مخل ذو اخلاصا ب طا  ال امل  املنازل منها إيخال ت ري  التمةةخز 
ال ةمخخا املتسخخاويا وتغلخخةو ال  وبخخا ي حالخخا إقهخخاس هخخ ا التمةةخخز مخخن قهخخل صخخاحل ال مخخل وت ريخخ  

مخخن ال خخانون  12لتخوفم حضخخالس مبنخخاء ال مخخال  وت خديل املخخاية  72ال مخل املخخرن  وت خخديل املخخاية 
حالةخخا مخخن خخخالل جلنخخا فنةخخا يلخخى  ومخخن  ال امخخل إاخخازة  بخخوة ي مخخل االخخ  الخخوثا لشخخؤون امسخخرة
التشخخخخال  مخخخخع )وزالة التنمةخخخخا  2011 خخخخدي  اإلثخخخخال الخخخخوثا للحخخخخد مخخخخن يمخخخخل امثفخخخخال يخخخخام 

الاتمايةا  وزالة السبةا والت لة   وزالة ال مل  وزالة الداخلةا  منظمخا ال مخل الدولةخا( ومخا سخةت  
ا ذاس ال القخا  وإصخدال يلةخل التشاول خبصوصه مخع مؤسسخاس ااتمخع املخدين واملؤسسخاس الدولةخ

اإلاخخخراءاس التطهة ةخخخا لةخخخت  لح خخخا إقخخخرالا مخخخن لةسخخخا الخخخوزلاء. وقخخخانون منخخخع الجتخخخال الهشخخخر النافخخخ  
  2012لسخنا  30وت ديل نظام يول إيواء ااا يلةه  واملتضرلين من ارائ  الجتال الهشر لقخ  

رلين من ارائ  الجتال الهشر لةتواءم وال مل يلى وسع مسوية ت لةماس يول ااا يلةه  واملتض
مخخع قخخانون الجتخخال الهشخخر امل خخدل ب خخد اخلخخروى الصخخةغا النهائةخخا امل دلخخا. ومخخا مشلخخ  اإلسخخساتةجةا 
الوثنةخخخا ملنخخخع الجتخخخال الهشخخخر  لب خخخا حمخخخاول )الوقايخخخا  احلمايخخخا  املالح خخخا ال ضخخخائةا  وحمخخخول تهخخخايل 

وقخخانون امحخخوال الش صخخةا اإلسخخافا إ  إيخخداي املسخخوية والدولةخخا(.  الشخخراواس احمللةخخا واإلقلةمةخخا
 امو  ل انون ح وق الطفل.
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 33توصية   

 واثنخخا وسخخةاية ال خخانونيملخخ  احلكومخخا يلخخى وسخخع خطخخا تنفة يخخا للتويةخخا حخخول مهخخد  امل -89
والخخيت هتخخدف إ  املسخخاقا ي خلخخ  ق افخخا جمتم ةخخا ت خخوم يلخخى مهخخد  املواثنخخا وسخخةاية  (14)املسخخاواةو 

 ال انون واملساواة.

 التحدايى اليت تواجه اململ ة ا التقدً بقضااي حقوق اإلنسان -سابعا 
 عل  الصعيد السياسي واالمين  

 تشمل التحدايس يلى الص ةد السةاسي والما التاحل -90
 اترخيره حلرل للقضرية الفلسررينية يسرهرت ا اايدة التر ثرياى عدً التوصل حىت 

اال تصادية واالجتماعية واألمنية عل  اململ ة. وابلتايل علر  اتتمرع الردويل 
 ؛بعل جهوده حلل القضية الفلسرينية االستمرار ا

   اسررتمرار االامررة السررورية واستضررالة عرردد ك ررري مررم االشررقاء السرروري  علرر
 إجيرراد وابلتررايل علرر  اتتمررع الرردويل االسررتمرار ا العمررل علرر ارض اململ ررة 

 ؛حل سياسي لالامة السورية
 موا فره و  التهديداى اإلرهابيرة الريت تسرتهدأل األردن بسر ب مو عره اجل رراا

والترروراى ا املنرقرة )حالرة عردً  السياسية الثابترة والقاكمرة علر  االعتردال
لعنرررررررف والتسرررررررل ، اتسرررررررا  االسرررررررتقرار ا بعرررررررن دول اجلررررررروار، انتشرررررررار ا

 .األيدولوجياى املتشددة وظاهرة التررأل الديين واالنقساً املعهيب(

 عل  الصعيد اال تصادي واالجتماعي  
 تشمل التحدايس يلى الص ةد القتصايم والاتمايي التاحل -91

  انبة عم استضرالة االشرقاء السروري  ترؤثرعل  كالرة مضالة ض و اى ك رية
وال نيررررة التحتيررررة خاصررررة ا  رررررا  امليرررراه والصرررررأل الصررررحي منرررراحي احليرررراة 

والصحة والتعليرت واخلدماى ال لدية، وظهورحتدايى اجتماعية، ابإلضالة إىل 
األع ررراء املرتت رررة علررر  اخلزينرررة العامرررة، وحتررردايى سررروق العمرررل النابرررة عرررم 
التواجررد السرروري وانتشررار ال رالررة والفقررر لقلررة املرروارد اال تصررادية، وارتفررا  

م دأ   لفة استضالة االشقاء السوري  عل  األراضي األردنية وعدً اعمالت
اغرالق تقاسرت األع اء والتضامم ابلشر ل املرلروب وال راا، ومرا ترترب عرم 

احلرردود الةيررة مرررع شررركاء األردن التجررراري  مررم ترررداعياى علرر  القراعررراى 
ً اال تصررادية مثرررل اافرراض الصرررادراى وارتفررا  كلرررف الشررحم وابلترررايل عرررد

القدرة عل  االستمرار بتولري لررص العمرل مرم   رل هرعه القراعراى، وغرريه 
مت اجنااهرررا  وكررل ذلررد يهررردد امل تسرر اى الو نيررة والتنمويررة الرريت مررم امررور.

 ؛خالل العقود السابقة
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  لررة املرروارد املاكيررة حيررأل يصررنف األردن كثرراين ألقررر دولررة ا العررا  ا امليرراه 
يئيررة العامليررة نرراخي الرريت تواجهرره واللررروأل ال ابالضررالة اىل حترردايى الت ررري امل

 ؛واليت تشمل التصحر
  احلاجررررة لتررررولري املرررروارد واخلررررةاى الالامررررة لتنفيررررع  رررراور وأهررررداأل التنميررررة

لنشررر ثقالررة حقررروق ايضررا املسررتدامة ومؤشررراملا املرت رررة إلقرروق اإلنسررران، و 
 ؛اإلنسان

  أح رراً  ررانون احلاجررة لتررولري أشرر ال الرردعرت الفررين واملررادي مررم اجررل تر ررة
إىل و رراكع  2017لسررنة  20حقرروق األشررخاص ذوي اإلعا ررة اجلديررد ر رررت 

 وممارساى عملية يشعر هبا املعنيون كالة.

 رؤية األردن حلالة حقوق اإلنسان -اثمنا   
تضخخخخخم  نتخخخخخائئ توصخخخخخةاس  ت مخخخخخل الدولخخخخخا املينةخخخخخا يلخخخخخى الخخخخخر   مخخخخخن التحخخخخخدايس يلخخخخخى -92

وثنةخخخا تنفة يخخخا لتحسخخخ  حالخخخا ح خخخوق اإلنسخخخان ي السخخخت راض الخخخدولم الشخخخامل ي إثخخخال خطخخخا 
اشخخخالوا   2025-2016املين ومواءمتهخخخا مخخخع حمخخخاول اخلطخخخا الوثنةخخخا الشخخخاملا حل خخخوق اإلنسخخخان 

 وافا الفخلاس الفايلا ي ااتمع امليين.

 اخلامتة -اتسعا   
 تؤوخخخد اململكخخخا املينةخخخا اهلامشةخخخا يلخخخى سخخخ ةها اجلخخخاي وامل لخخخ  لسسخخخةا منظومخخخا ح خخخوق -93

اإلنسخخخخان واسخخخختمرال التزامهخخخخا احخخخخسام ح خخخخوق اإلنسخخخخان واحلخخخخرايس امساسخخخخةا  ي إثخخخخال الدسخخخختول 
والتشري اس واللتزاماس الدولةا والربامئ والسةاسخاس احلكومةخا وبنخاء مخا مت ا خازا ي هخ ا ااخال  

ملكخا وهي ت دم ت ريرها الثال  لالست راض الدولم الشامل حلالخا ح خوق اإلنسخان. ومخا تؤوخد امل
يلخخى  ن مسخخخمة اإلصخخالح السةاسخخخي هنخخئ قخخخائ  ومسخختمر ومتخخخدلى الخخر   مخخخن الظخخروف السةاسخخخةا 
واممنةخخا احملةطخخا ي هخخ ا اإلقلخخة  مخخن خخخالل ايتمخخاي خالثخخا ثريخخ  ل صخخالح والتنمةخخا والتطخخوير ي 

 ئل واوي إلاية سةاسةا فايلا تؤمن اإلصالح وترياا وت مل يلى ترسة ه.
 احلواشي

املروخخخز الخخخوثا حل خخخوق اإلنسخخخان  ال  يخخخ  )اسخخخت هل مكتخخخل املنسخخخ  احلكخخخومي ت خخخالير  صخخخحاب املصخخخلحا مخخخن  (1)
 املين  ال  إنسان  ال  إلاية شهاب  التحال  املدين ملناهضا الت  يل(.

 .15/5/2018بتاليا وزالة الت طة  والت اون الدوح مت إنشائها /وحدة احلكوما الشفافا (2)

وهخخو مخخرته   2018مت أتسةسخخه خخخالل ال خخام  املديريا ال امخخا ل خخواس الخخدل /مكتخخل الشخخكاوى وح خخوق اإلنسخخان (3)
 .مهاشرة ب طوفا املدير ال ام ل واس الدل 

ويتهخخخع ملكتخخخل الشخخخفافةا  2017مديريا اممخخخن ال خخخام اسخخختحد  يخخخام /مروخخخز تخخخدليل مت صخخخ  حل خخخوق اإلنسخخخان (4)
 .نوح وق اإلنسا

ومت يمخخئ وخخل مخخن ييخخوان املظخخا   وهةخلخخا النزاهخخا  ومكافحخخا  2016هةخلخخا النزاهخخا ومكافحخخا الفسخخاي أتسسخخ  يخخام  (5)
 .2016( لسنا 13مسمى واحد اوال إقرال قانون النزاها ومكافحا الفساي لق  ) الفساي   
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وهخخي تتهخخع إيالة الهحخخ   2015يخخام اشخخرس يملهخخا ي  مديريخخا اممخخن ال خخام/وحخخدة مكافحخخا اجلخخرائ  اللكسونةا (6)
 .اجلنائي

مت استحدا  منصل املنس  احلكومي حل وق اإلنسخان ي لةسخا  لةسا الوزلاء/املنس  احلكومي حل وق اإلنسان (7)
( سخاب  التهخال مخن وخوايل 110  واملكخون مخن حخواح )2014ال خام  6/3الوزلاء ب رال من لئة  الوزلاء بتخاليا 

 .والدوائر احلكومةا واممنةا وامواينيةاالوزالاس واملؤسساس 

 .2013اشرس يملها ي يام  مديريا اممن ال ام/الجتال الهشرمكافحا وحدة  (8)

 .2014مت إنشاء قس  تفتةع لدى وحدة مكافحا الجتال الهشر ي وزالة ال مل يام  (9)

 .من قانون ال  واس 308املت ل  إبلغاء املاية و  مت تضم  مطالهاس ااتمع املدين و الفاته ي الت رير الوثا (10)

ملواوها امل ايم الدولةخا لضخمان .ايخا سخحااي الجتخال  2009لسنا  9جيرم ال مل حالةا يلى ت ديل ال انون لق   (11)
 الهشر ومت لف ه للجهاس ذاس ال القا للسم ي اإلاراءاس التشري ةا.

 ملناهضا الت  يل ي الت رير الوثا.مت تضم  إفاية التحال  املدين  (12)

ي دم املةثاق الوثا امليين حل خوق املخريس الريايخا الصخحةا لكافخا امشخ ا  مخن ذوم اسخطراب التوحخد وذوم  (13)
امل رسخخ  لل طخخر  ومخخا إن الغايخخا مخخن إصخخدال و  املهخخاارينو  الالاخلخخ و  املرسخخى النفسخخة  ووهخخال السخخنو  اإلياقخخاس

 يدة للمرسى وإ ا تطهة  ح وق املريس.املةثاق لة  وسع ح وق اد

ومخخخا ت خخخزز اخلطخخخا مفخخخاهة  املواثنخخخا وسخخخةاية ال خخخانون واملسخخخاواة اإلسخخخافا إ  تنمةخخخا املهخخخالاس وامل خخخالف امساسخخخةا  (14)
اضخخخخام  مهخخخخد  املواثنخخخخا وسخخخخةاية ال خخخخانونو ومشلخخخخ  حمخخخخاول تنفة يخخخخا منهخخخخا بخخخخرلمئ تخخخخدلير مواخخخخه مل لمخخخخي املخخخخدالس 

املخخدين  وف الةخخاس و نشخخطا ق افةخخا تويويخخا تنظمهخخا املؤسسخخاس احلكومةخخا الت خخاون مخخع ااتمخخع ومؤسسخخاس ااتمخخع 
املخخدين اإلسخخافا إ  نشخخر وتخخل وييخخ   يمخخال فنةخخا تسخخاه  ي نشخخر مفخخاهة  املواثنخخا وسخخةاية ال خخانون وحمخخول حخخول 

 يدالا توزيع مكتسهاس التنمةا.

    


