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 ثلسمي

 

 اًس َاق اًـام

ي 24رشغ امللصة تخازخي  ؿساذ دعة معي وظيَة يف جمال اصلميلصاظَة وحلوق  يف 2008 بأجًص اؤ

 وثفـَال ًخوظَاث 1993دعة معي مؤمتص فَِيا ذللوق الؤوسان امليـلس س ية الؤوسان، ثفاؿال مؽ ثوظَاث و

َة يف جمال حلوق الؤوسان  .َُئة الؤهعاف واملعاذلة واوسجاما مؽ اخنصاظَ يف احرتام اًزتاماثَ اصلًو

، يف ػي الؤزاذت اًـََا من اًلصن اًـرشٍن الأذري اًـلسه امللصة يف تساًة صِس وجيسز اًخشنري مبا 

ظالحِة ظالق ذًيامِة ٌضلوةل وواوة اًلوى اذلَة ٌَمججؽ،من اؤ  ذَلت هوؿا من الاهفصاح اًس َايس اطلي اؤ

ظالق رساخ مسح تخٌاء ثوافلاث س َاس َة ،مت اٍجَِس ًِا مبحاذزاث راث بأثص يف جمال حلوق الؤوسان،حِر مت اؤ

اتسذمازث ، والؤفصاح ؾن حضااي الادذفاء اًلرسي من مـخلالث1989ؿسذ واسؽ من املـخلَني اًس َاس َني س ية 

، ؾٌل ثحلى من 1994صامي س ية الًيك املؾفو الز وظسوثخوجي ركل ة، 1991 س ية وبأنسس وكَـة مىوهة

حساج اجملَس الاسدضازي ذللوق الؤوسان س ية   كأول مؤسسة 1990املـخلَني وامليفِني، و كدي ركل اؤ

ة يف اًـاملني اًـصيب والؤساليم  .وظيَة اسدضاًز

 حلوق ،ؿىللأول مصت،و ذًحاحذَ اطلي بأحال يف1992 ذس خوز وثـزسث ُشٍ اصلًيامِة ابؾامتذ

ا من الؤوسان نٌل يه مذـازف ؿَهيا ؿاملَا ة وكرُي وضاء احملامك الؤذاًز حساج بأول وسازت ذللوق الؤوسان واؤ ، وابؤ

ة واملؤسساثَة اًيت ؾزسث ارلَاز الاسرتاثَجي ٌَملصة يف جمال حلوق الؤوسان، نٌل حزاًس  اًخساتري اًصمًز

ىل بأزتؽ اثفاكِاث بأساس َة  اخنصاظ املمَىة امللصتَة يف مٌؼومة الأدم املخحست ذللوق الؤوسان من ذالل الاهضٌلم اؤ

 .1993مهت حلوق املصبأت واًعفي واًخـشًة واملِاحٍصن س ية 

رمس ًخيؼمي اهخزاابث اطلي 1996 ًـامثـسًي اصلس خوزي وثواظَت ذًيامِة الؤظالخ اًس َايس ابل

ىل وصتة حىومة  جصئاسة الأس خار " اًخياوة اًخوافلي"جرشًـَة بأذث يف ػي الؤزاذت اًس َاس َة اًـََا ٌضلوةل اؤ

 . صلك مٌـعفا رمٌل يف اًخازخي اًس َايس امللصيب اذلسًرؾحس اًصحٌلن اًَوسفي، ذما 

جمال اذلصايث اًـامة واهخؼام الاس خحلاكاث نٌل حتللت يف ُشٍ املصحةل مىدس حاث بأساس َة يف 

. الاهخزاتَة واحرتام الآخال واملسذ احملسذت ًِا ذس خوزاي

، حتولث ُامة يف جمال حلوق 1999املكل َلس اًساذش،تسءا من س يةمؽ ؾِس وسُضِس امللصة 

ظالق املفِوم ادلسًس ٌَسَعة و غ حضااي الؤوسان، من ذالل اؤ حساج َُئة اًخحىمي املس خلةل ًخـًو اؤ

 .الاىهتااكث ادلس مية ذللوق الؤوسان
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ؿاذت  ظساز مسوهة الأرست اًيت مثَت اهخلال هوؾَا من حِر ثيؼمي حواز جمجـي واؤ ومت ثـٍزز ركل ابؤ

ص حلوق املصبأت واٍهنوط  الاؾخحاز ٌَربملان نفضاء ٌَخلٍصص يف اًلضااي الاسرتاثَجَة ًلأمة، ذما فذح الأفق ًخعٍو

 .كاهون ادلًس َةابلأرست وحٌلًة اًعفوةل،فضال ؾن ثـسًي

ظالحاث راث ظحَـة مؤسساثَة ابؤ  حساج وثوسـت الؤظالحاث يف جمال حلوق الؤوسان ًدضمي اؤ

ؿاذت ثيؼمي اجملَس اًَِئة اًـََا ًالثعال اًسمـي اًحرصي لَة وذًوان املؼامل واؤ  واملـِس املَيك ٌَثلافة الأماًس

س اًياػمة ٌَمؤسساث اًوظيَة ذللوق الؤوسان  .الاسدضازي ذللوق الؤوسان ظحلا ملحاذئ ابٌز

وثخوجيا ًِشا املساز وثفاؿال مؽ هخاجئ َُئة اًخحىمي املس خلةل وواواب مؽ ذًيامِاث امليؼٌلث اذللوكِة 

 س ية َُئة الؤهعاف واملعاذلةوحصنة اًضحااي وثيفِشا ًخوظَة اجملَس الاسدضازي ذللوق الؤوسان، بأحسزت 

ًخجصتة امللصتَة يف جمال اًـساةل الاهخلاًَة، وبأزست ذؿامئ هنج خسًس يف ثـاظي اصلوةل مؽ بأظَخي اًيت 2004

ة مايض الاىهتااكث ادلس مية حل ظساز ثلٍصص دذايم ثضمن ثوظَاث ختط . كوق الؤوسانجسًو وثوحت بأؾٌلًِا ابؤ

س َاسة حٌائَة خسًست يف ػي  حٌلًة حلوق الؤوسان واٍهنوط هبا واًخبأسُس ملياُضة الؤفالث من اًـلاة ًو

 .ذوةل اًلاهون واملؤسساث

 تساًة مٌش وابملواسات مؽ اًخعوزاث اذلاظةل يف جمال اذللوق املسهَة واًس َاس َة اوِت س َاسة اصلوةل

ىلاًـلس الأول من اًلصن اذلايل  ا رشظا بأساس َا اؤ ٌَمرشوغ اًخمنوي اًفـال  وسًس اذلاكمة اًـمومِة ابؾخحاُز

.  واملس خسام

ـس ثلٍصص اشلس ًَِة اطلي ثضمن ثلِامي صامال ٌَس َاساث اًـمومِة  الاس خلالل يف جمال اًخمنَة مٌشًو

 واٍهتمُش والؤكعاء واًوسائي اًىفِةل ٌَخعسًََفلص واًِضاصة ارلعط وضؽاًخرشًة، دعوت بأساس َة حنو 

 .اًخرشًة مضن ُشا الأفق الاسرتاثَجي املحاذزت اًوظيَة ٌَخمنَة ، وثيسزحالاحامتؾي
 

 املٌلزسة الثفاكِة املخـَلة حبلوق الؤوسان ثلسما واحضا سواء من حِر ؾصفتوابملواسات مؽ ركل، 

َُئاث املـاُساث تخَلي اًحالكاث تـغ  ابدذعاض  اًخحفؼاث واًلدولظاذكةوزفؽ ومصاحـةازثفاغ وثريت امل

ىشا متت . اًفصذًة ؿاكة وجصوثوهوًِا ُو املعاذكة ؿىل الثفاكِة ارلاظة حبٌلًة حلوق الأصزاض روي الؤ

ىل جصوثوهول مٌؽ ومقؽ ومـاكدة الاواز ابلأصزاض وخباظة اًًساء والأظفال مت الاهضٌلمالادذَازي، نٌل   اؤ

ىل اًربوثوهوًني   لثفاكِاث 2 و1املوكي لثفاكِة الأدم املخحست ملاكحفة ادلصمية امليؼمة ؿرب اًوظيَة، ونشا اؤ

َة  ؿىل اثفاكِة حلوق اًعفَو املسجةلوحسة اًخحفؼاث.حٌَف ارلاظة ابًلاهون اصلويل الؤوساين الثفاكِة اصلًو

ٌَلضاء ؿىل مجَؽ بأصاكل اٍجَزي ضس املصبأت، اًيت بأظححت مذجاوست، تفـي اًدرشًـاث املخلسمة اًيت بأكصهتا 

 .تالذان

 وواظَت املمَىة امللصتَة اخنصاظِا يف مٌؼومة الأدم املخحست ذللوق الؤوسان من ذالل املعاذكة ؿىل

نٌل ابرشث .  ابثفاكِة مٌاُضة اًخـشًةرلاضاثفاكِة حٌلًة مجَؽ الأصزاض من الادذفاء اًلرسًواًربوثوهول ا
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ىل ا ًربوثوهول الؤضايف الأول املَحق ابًـِس اصلويل ٌَحلوق املسهَة واًس َاس َة واًربوثوهول مسعصت الاهضٌلم اؤ

املَحق ابثفاكِة اًلضاء مجَؽ بأصاكل اٍجَزي ضس املصبأت واًربوثوهول اًثاًر املَحق ابثفاكِة حلوق اًعفي املخـَق 

. فصذًةتالكاث اللاب

َاث الأدم املخحست ذللوق الؤوسان حتول هوؾَا من ذالل الاهفذاخ ؿىل سايزاث  ًآ نٌل ؾصف اًخفاؿي مؽ ب

َة واصلوزًة ًَِئاث  َاث الؤحصاءاث ارلاظة اًخاتـة جملَس حلوق الؤوسان والاًزتام تخلسمي اًخلاٍزص الأًو ًآ ب

َة الاس خـصاط اصلوزي اًضامي ًآ ظاز ب ومتزي ُشا اًخفاؿي ابملسامهة اًفاؿةل يف . املـاُساث وثلسمي اًخلاٍزص يف اؤ

َة ذللوق الؤوسان َاث اصلًو نٌل حصض . ثـٍزز الؤظاز املـَازي اصلويل ذللوق الؤوسان وحتسني بأذاء تـغ الًآ

َاث الأدم املخحست ذللوق الؤوسان من  ًآ امللصة ؿىل اًوفاء ابًزتاماثَ املخـَلة تدٌفِش اًخوظَاث اًعاذزت ؾن ب

 . ذالل وضؽ دعة ًخددؽ ثيفِش ثكل اًخوظَاث

حت ُشٍ املصحةل اًخازخيَة، يف ثفاؿي مؽ ٍلوغ اصلًيامِاث اًس َاس َة واذللوكِة اًوظيَة ووث

كَميَة، تعسوز ظاز 2011 ذس خوز واًخحولث الؤ ىل ذسرتت ملازتة جضازهَة اطلي بأؿسيف اؤ  وظيَة بأفضت اؤ

اًخوظَاث اًوحهية ًَِئة الؤهعاف واملعاذلة وحصظَس اذللوق واذلصايث الأساس َة وثـٍزز الاهخلال اصلميلصاظي 

ة امللصتَة جلك مىوانهتا من ذالل ثعوز خسًس ًفعي اًسَط ٍىصش اًخواسن واًخـاون تُهنا،  وظَاهة اًًِو

. وكس اهسزح لك ركل يف حـي الادذَاز اصلميلصاظي واذللويق من اًثواتت ادلامـة ًلأمة. وزوافسُا

وصِسث اذلَات اًس َاس َة اًوظيَة يف ضوء اصلس خوز ثعوزاث ابًلة الأمهَة يف جمال حلوق الؤوسان 

واًحياء اصلميلصاظي من حِر ثـٍزز املضازنة اًس َاس َة ٌَمصبأت من ذالل ازثفاغ وس حة متثَََة املصبأت يف اًربملان 

ذماح ملازتة اًيوغ الاحامتؾي يف اًس َاساث  ويف اجملاًس وازلاؿاث اًرتاتَة ويف املؤسساث اًوظيَة ونشا اؤ

 .اًـمومِة وارلعط واًربامج اًوظيَة

وثلوث ابملواسات مؽ لك ركل بأذواز اجملجؽ املسين من حِر اًصظس واًوػَفة الاكرتاحِة، ذما ؾزس 

الادذَاز اصلس خوزي فامي خيط اصلميلصاظَة اًدضازهَة، حِر واظَت مٌؼٌلثَ ذفاؾِا ؾن كضااي حلوق 

الؤوسان ويف امللسمة ظصخ اًلضااي اًىربى املصثحعة ابصلميلصاظَة وتياء ذوةل اًلاهوهواًسـي من بأخي تَوزت 

ملازتة ؿاذةل ملَف الاىهتااكث ادلس مية ذللوق الؤوسان وما ًخـَق حبلوق املصبأت واًعفي والأرست واًثلافة 

لَة واسلاًة من اًـيف وسوء املـامةل وماكحفة الؤفالث من اًـلاة وماكحفة اًفساذ وحٌلًة اًحُئة  الأماًس

 ... .وتبأوضاغ املِاحٍصن واًالحئني وضٌلن صفافِة الاهخزاابث

رشانَ يف مساز ظَاكة ذس خوز  ، اطلي 2011واؿرتافا ابجملِوذاث اًحياءت اًيت ما فئت ٍهنغ هبا، مت اؤ

ىل خاهة متىِيَ من ضٌلانث  ايٍ رشٍاك حلِلِا ٌَمؤسساث امليخرحة واًسَعاث اًـمومِة، اؤ زفؽ ماكهخَ، مـخربا اؤ

 .ذس خوزًة ٌَلِام ابملِام املياظة تَ
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وصِس الؤظاز املؤسسايت املـين حبٌلًة حلوق الؤوسان واٍهنوط هبا ثعوزا مذواظال ؿىل مس خوى 

الادذعاظاث واًعالحِاث واًوػائف، من ذالل ثـٍزز ماكهة اجملَس الاكذعاذي والاحامتؾي واًحُيئ 

وذسرتت اجملَس اًوظين ذللوق الؤوسان ومؤسسة اًوس َط واًَِئة اًـََا ًالثعال اًسمـي اًحرصي واجملَس 

ن واًححر اًـَمي وجمَس ادلاًَة امللصتَة ابرلازح وجمَس امليافسة واًَِئة اًوظيَة  الأؿىل ٌَرتتَة واًخىٍو

خـَق الأمص . ٌَزناُة واًوكاًة من اًصصوت وحمازجهتا واجملَس اًـَمي الأؿىل حساج مؤسساث خسًست ًو نٌل مت اؤ

َئة املياظفة وماكحفة اكفة بأصاكل اٍجَزي واجملَس الاسدضازي  ابجملَس اًوظين ٌَلاث واًثلافة امللصتَة ُو

رست واًعفوةل واجملَس الاسدضازي ٌَض حاة واًـمي ازلـوي  .ًلأ

حساج اٌَجية اًوظيَة  ويف هفس الاواٍ ثلوى املضِس املؤسسايت املـين حبلوق الؤوسان من ذالل اؤ

ة واٌَجية اًوظيَة ملصاكدة حٌلًة  ٌَلاهون اصلويل الؤوساين واجملَس املَيك الاسدضازي ٌَضؤون اًعحصاًو

ىل ثـٍزز اًخًس َق اذلىويم يف جمال حلوق الؤوسان من ذالل  ضافة اؤ املـعَاث راث اًعاتؽ اًضريص، اؤ

ىل وسازت ذوةل ملكفة حبلوق الؤوسان ة امللكفة حبلوق الؤوسان واًيت متت حصكِهتا اؤ حساج امليسوتَة اًوساًز  .اؤ

َة مبوحة الثفاكِاث الأساس َة ذللوق الؤوسان، ذًيامِة  ظاز اًزتاماثَ اصلًو نٌل بأظَق امللصة، يف اؤ

َة اًوظيَة  َة اًوظيَة ٌَوكاًة من اًخـشًة والًآ َاث اًوظيَة سلاًة حلوق الؤوسان من كدَي الًآ حساج الًآ اؤ

َة اًوظيَة سلاًة حلوق الأصزاض يف وضـَة  ٌَخؼمل ارلاظة ابلأظفال حضااي اىهتااكث حلوق اًعفي والًآ

ؿاكة ظالخ مٌؼومة اًـساةل ماكهة .اؤ ًالء موضوغ اؤ وثـزس ٍلوغ ُشٍ اصلًيامِاث اذللوكِة واملؤسساثَة ابؤ

اسرتاثَجَة، حِر صِسث اًحالذ يف ُشا اًضبأن حوازا وظيَا كري مس حوق هخج ؾيَ وضؽ مِثاق وظين 

ظالخ اًضامي جرشًـَا ومؤسساثَا ق ًالؤ وكس بأسفصث اًخساتري الأوىل ًِشا . لؤظالخ اًـساةل مثي ذازظة ظًص

الؤظالخ ؾن الاس خلالل املؤسسايت ٌَسَعة اًلضائَة من ذالل ثيعُة اجملَس الأؿىل ٌَسَعة اًلضائَة 

ؿساذ مرشوؾي  والؤؿالن ؾن ثبأسُس زئاسة اًيَاتة اًـامة ومصاحـة امليؼومة ادليائَةول س امي من ذالل اؤ

ة ٌَلاهون امليؼم  ىل مصاحـة خشًز ضافة اؤ اًلاهون ادليايئ وكاهون املسعصت ادليائَةوحتسًر الؤذازت اًلضائَة، اؤ

ا من اًلضااي سواء  ة ذون كرُي ة ٌَيؼص يف كضااي ادلصامئ اًـسىًص ي احملوكة اًـسىًص ٌَلضاء اًـسىصي مبا ًُؤ

ني بأو كريمه  .ابًًس حة ٌَـسىًص

نٌل بأهَ ًًذؼص املعاذكة ؿىل اًلاهون امليؼم ٌضلفؽ تـسم اصلس خوزًة تـس مصاحـة ادذعاظاث اجملَس 

َهل ًَعحح حموكة ذس خوزًة  .اصلس خوزي ؿىل ضوء اصلس خوز ادلسًس وثبُأ

ن ُشٍ الؤجناساث اًدرشًـَة واملؤسساثَة واًفـََة ؿىل بأمهَهتا وكميهتا يف اًخعوز اًس َايس واذللويق  واؤ

ظالهحا وهلائط مذـسذت ًخـني  ٌَحالذ، ل ميىن بأن حتول ذون اًلول تبأن مثة ادذاللث ؿسًست ًًدلي اؤ
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ظاز من اًدضازهَة اًالسمة مؽ اًلعاؿاث اذلىومِة  ىل وضؽ ُشا املرشوغ يف اؤ و ما بأفىض اؤ مـادلهتا، ُو

 .واملؤسساث اًوظيَة مؽ اجملجؽ املسين

ىل جضرَط الادذاللث واًيلائط والاكرتاخ املضرتك ٌَخساتري اًىفِةل  وكس بأفىض ركل لكَ اؤ

هضاح موكف خامؽ مهنا ثلصز مواظةل اًيلاص اًـمويم  مبـادلهتا، ؿٌَل بأن تـغ اًلضااي ارلالفِة واًيت مل ًمت اؤ

ىل اًيؼام  خـَق الأمص ابرلعوض تلضااي من كدَي ؾلوتة الؤؿسام والاهضٌلم اؤ ثضبأهنا تني الأظصاف املـيَة، ًو

َة وتـغ املواضَؽ املصثحعة مبسوهة الأرست  . الأسايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلًو
 

ؿساذ ارلعة وحتَُهنا  مهنجَة اؤ

 معيثـس وزَلة دعة اًـمي اًوظيَة يف جمال اصلميلصاظَة وحلوق الؤوسان يف ظَلهتا اذلاًَة، مثصت 

ي 26-25جضاوزي جضازيك اهعَق زمسَا يف املياػصت اًوظيَة امليـلست ابًصابظ ًويم  وثواظي تـس ، 2008 بأجًص

 .ركل ؿىل مصاحي

ؿساذ دعة اًـمي اًوظيَة يف جمال 2008 ذحٌرب 3هعة اًوسٍص الأول ًوم  ،دلية الؤرشاف امللكفة ابؤ

ؿساذ ارلعةاًيت ثوًت. اصلميلصاظَة وحلوق الؤوسان  مصاؾَة يف ركل ادلواهة املهنجَة جصجمة خمخَف مصاحي اؤ

َااملخـازف ؿَهيا ؿساذ.  ذًو  ومجؽ  حتََََة وثلِميَة مليجز حلوق الؤوسان واًخحسايث اًيت ثواهجَذزاساثحِثمت اؤ

 دعط اًخمنَة املخـَلة حبلوق املصبأت واًعفوةل واًخرعَط من تُهنااملـَوماث واًخلاٍزص املخـَلة حبلوق الؤوسان، 

. يف جمال اًرتتَة، وثكل املخعةل ابذللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة

واجسمت اًفرتت الؤؿساذًة تـمي حٌلؾي ذؤوة ومًسق، ختََخَ سَسةل من املياػصاث واٌَلاءاث 

ىل خمخَف  ة ووزصاث اًـمي اًيت هؼمت يف ؿسذ من املسن والأكاًمي، مبضازنة فاؿَني ًًجون اؤ اًوظيَة وادلًِو

نٌل صازك . اًلعاؿاث اذلىومِة واملؤسساث اًوظيَة والأحزاة اًس َاس َة واًيلاابث وامليؼٌلث كري اذلىومِة

.  يف ثكل املضاوزاث امللازتة امللميون ابرلازح وذمثَو حضااي اىهتااكث حلوق الؤوسان

وايث  ُشا املهنجمسحكس و ة حٌلؾَة حملاوز وبأًو  اًدضاوزي اًدضازيك ابهخثاق ادذَازاث اسرتاثَجَة وزًؤ

واملسهَة وادلامـَة ابؾخحازمه بأظصاف اًرشانة واًخـاون ًفـاًَاث اذلىومِة حمعة ثواظََة تٌُاصلك وارلعة، 

ؿساذُا واًخرعَط ًِا وثددؽ ثيفِشُا . املـيَني ابؤ

ىل بأن لاءاثؿىل ثيؼمي معَت  دلية الؤرشافووسز الؤصازت اؤ ُصلكت ،و يف خمخَف املياظقوزصاث ًو

ة ًو ٍهيا ابلص خلال ؿىل احملاوز الاسرتاثَجَة راث الأًو  واًيت مت حتسًسُا يف بأزتـة ٍلوؿاث معي ذاذََة ؾِس اؤ

حٌلًة حلوق الؤوسان  و والاحامتؾَة واًثلافِة واًحَئِةالاكذعاذًة واذللوق اذلاكمة واصلميلصاظَةحماوز هتم 

ة واٍهنوط هبا .  الؤظاز اًلاهوين واملؤسسايت واًفئًو
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ة مؽ حتسًس ٌَفاؿَني  ًو توظفِم بأظصاف اًرشانة وثخوسغ ماذت لك حموز ؿىل املوضوؿاث راث الأًو

 حصثُة ومت، (2021 -2018حاًَا) ، والأُساف املخوذات ؿىل املسى اًزمين اطلي ثلعََ ارلعةواًخـاون

ثـٍزز كسزاث  بأو ثخـَق ابًخحسُس واًخواظي بأو ومؤسساثَةبأ جرشًـَةمن حِر هوهنا راث ظحَـةاًخساتري 

ىل ثساتري .اًفاؿَني ي لك اًخوظَاث اًيت اكهت ملرتحة يف اًعَلة الأوىل اؤ نٌل متزي مساز حتَني ارلعة تخحًو

 .حبنك اًخعوز اطلي ؾصفَ اًس َاق اًوظين يف جمال حلوق الؤوسان
 

مصحـَة ارلعة  

تدٌوغ وثـسذ مصحىزاهتا الأساس َة املحًِة ؿىل اًلمي الؤسالمِة اًسمحة واًلمي حجزي مصحـَة ارلعة 

وساهَة اًيخِةل واملوزوج اذلضازي امللصيب املضرتك وكمي اجملجؽ اصلميلصاظي  .الؤ

واؾجسث ارلعة يف مصحـَهتا ؿىل ذس خوز املمَىة واًزتاماهتا اصلوًَة يف جمال حلوق الؤوسان وؿىل هخاجئ 

ص وثوظَاث  َُئة الؤهعاف واملعاذلة وثوظَاث ىل ٍلوغ اًصظَس اًوظيَفي جمال اؿساذ . اشلس ًَِةثلٍص ضافة اؤ اؤ

واؾامتذ ارلعط والاسرتاثَجَاث واًرباجمشاث اًعةل تلضااي حلوق الؤوسان، فضال ؾن مصاؿات مضامني 

 .اًربانمج اذلىويم

َة الأساس َة يف   مـاُساث حلوق الؤوسانوالؤؿالن اًـاملي ذللوق الؤوسان وحجثي الاًزتاماث اصلًو

 ظحلا صلس خوزٍ وذمازس خَ الثفاكِة يف جمال حلوق  اًيت ظاذق ؿَهيا امللصةواًربوثوهولث املَحلة هبا

اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق املسهَة واًس َاس َة، واًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق الؤوسان، ول س امي 

 واثفاكِة اًلضاء ؿىل مجَؽ بأصاكل اٍجَزي اًـيرصي، واثفاكِة اًلضاء ؿىل الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة،

مجَؽ بأصاكل اٍجَزي ضس املصبأت، واثفاكِة مٌاُضة اًخـشًة وكرٍي من رضوة املـامةل بأو اًـلوتة اًلاس َة بأو 

وساهَة بأو املَِية، واثفاكِة حلوق اًعفي، واثفاكِة حلوق اًـٌلل املِاحٍصن وبأفصاذ بأرسمه، واثفاكِة حلوق  اًالاؤ

ىل اًلاهون اصلويل  ضافة اؤ ؿاكة، واثفاكِة حٌلًة مجَؽ الأصزاض من الادذفاء اًلرسي،اؤ الأصزاض روي الؤ

ا َة وكرُي  .الؤوساين واثفاكِاث مٌؼمة اًـمي اصلًو

ىل مصاؿات املالحؼاث ارلخامِة واًخوظَاث اًعاذزت مبياس حةثفاؿي امللصة مؽ َُئاث  وابلؤضافة اؤ

اًخوظَاث اًعاذزت مبياس حة اًخفاؿي مؽ املـاُساث املًضبأت مبوحة الثفاكِاث املشهوزت، مت اس خحضاز خمخَف 

َاث الؤحصاءاث ارلاظة اًخاتـة جملَس حلوق الؤوسان ابلأدم املخحست ًآ َة الاس خـصاط اصلوزي اًضامي وب ًآ  .ب

خلوى الأساش املصحـي ٌَرعة تلٌاؿة لك بأظصاف اًرشانة واًخـاون ترضوزت  الازثلاء ابًخجصتة امللصتَة ًو

ا ،يف جمال حٌلًة حلوق الاوسان واٍهنوط هبا ُص  وركل من ذالل اًـمي ؿىل ثـٍزز املىدس حاث وثعٍو

 اصلميلصاظَة مؤسساثَا وجرشًـا ؾٍززًرتس َخ رشوظ اًلعؽ اٍهنايئ مؽ املٌلزساث اًيت ساذث يف املايض، وث

س حلوق الؤوسان كأساش صلوةل اًلاهون، و َة ٌَخستري الأمثي كوذمازسة، وحىٌص ًآ زلافة مرتخسة يف اجملجؽ، وب
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ن امليؼوز الاسرتاثَجي ٌَرعة ًًذؼم حول . ٌَضبأن اًـام  حصس َخ مسَسي الؤظالخ اًس َايسومن مت فاؤ

ز ذًيامِة اًوؾي اذللويق ومبأسسة حلوق الؤوسانو ثسؾمي املحاذزاث املسامهة يف اهخثاق ذميلصاظَة  وثـٍز

 .جضازهَة

س من املىدس حاث يف جمالث   احرتام حلوق الؤوسانوجس هتسف ارلعة، يف احملعةل اٍهنائَة،حتلِق املًز

ؾٌلل حاكفؤ اًفصض و وؿسم اٍجَزي والؤهعافاملساوات وس َاذت اًلاهونو صاؿةملازتة اًيوغ واؤ  زلافة حلوق  واؤ

ز امليجزاث اًوظيَة يف جمال اذللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واًحَئِة كميِاورش الؤوسان و  وثـٍز

 .واًخضامٌَة

ىل تَوقِاظة اخل الأُساف الاسرتاثَجَة اًيت جسـى وثخحسذ  ىل  مواظةل ، يفاؤ املعاذكة بأو الاهضٌلم اؤ

اًدرشًـاث اًوظيَة مؽ اًلاهون اصلويل ذللوق الؤوسان واًلاهون اصلويل الؤوساين ومالءمة املـاُساث اصلوًَة 

وثفـَي اًزتاماث اصلوةل الثفاكِة يف املٌلزسة، ويف ثبأظري معي املوػفني امللكفني تدٌفِش اًلاهون ابملـاًري اصلوًَة 

ؾٌلل كواؿس اذلاكمة ادلَست  حملاس حة واًضفافِة زتط املسؤوًَة ابوويف زتط اصلميلصاظَة حبلوق الؤوسان واؤ

رشاك   . املساوات والؤهعاف وحاكفؤ اًفصضؿىل بأساش املواظيني يف ثستري اًضبأن اًـام، املواظياث وواؤ

يسزح مضن الأُساف الاسرتاثَجَة  ذماح ًو يف وملازتة اًيوغ مداذئ حلوق الؤوسان ٌَرعة اؤ

ظاز  ارلعط واًربامج اًخمنوًة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِةويف خمخَفاًس َاساث اذلىومِة   يف اؤ

وحتلِق اًخمنَة اًخرشًة وازلاؿاث حتسني ػصوف ؿُش الأفصاذ اًخًس َق والاًخلائَة تلاًة املسامهة يف 

كعاء الاحامتؾي  ويف مواظةل ثوفري اًرشوظ اًخرشًة واملاذًة املس خسامة وحمازتة اًفلص واٍهتمُش والؤ

 .واًضٌلانث املؤسساثَة اًىفِةل تـمي امللاوةل املواظية املسدٌس ؿىل احرتام حلوق الؤوسان

ز اًخًس َق والاًخلائَة واًخاكمََة تدٌوغ بأظصاف اًرشانة واًخـاون  وحجزي ارلعة ؿىل مس خوى ثـٍز

، ولس امي الأظصاف الأساس َة املجثةل يف اًربملان املـيَة تدٌفِش احملاوز واًخساتري امللرتحة يف ُشٍ ارلعة

َئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان والأحزاة اًس َاس َة واًيلاابث  واًلعاؿاث اذلىومِة ُو

. واجملجؽ املسين واًلعاغ ارلاض والؤؿالم

ا اًسَعة اًلضائَة ثسائص مىوانهتا ابًضٌلانث املؤسساثَةنٌل حجزي ُشٍ ارلعة   واًفـََة اًيت ثوفُص

اًيَاتة اًـامة ومساؿسي اًـساةل من بأخي ضٌلن س َاذت وزئاسة وذاظة مهنا اجملَس الأؿىل ٌَسَعة اًلضائَة 

ز حلوق الؤوسان وحٌلٍهتا  .اًلاهون وثـٍز

 حتَني ارلعة

حخازخي  ىل اًوسٍص الأًو ،تـس حتٌََُ ؿىل 2011 ص خًرب 19سَمت دلية الؤرشاف مرشوغ ارلعة اؤ

و املرشوغ اطلي دضؽ لحلا شلس معََاث حتَني تياء ؿىل مالحؼاث 2011ضوءمس خجساث ذس خوز ، ُو
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ا ؾصضَ ؿىل اجملَس اذلىويم  ثُص وملرتحاث اًلعاؿاث اذلىومِةيف ضوء اًخعوزاث اذلاظةل، حِر مت ؿىل اؤ

 .لحق يف جمَس حىويم هرشوغ متَِسا لؾامتذاملكصز مذاتـة ذزاسة ، اطلي2014 ماي 22امليـلس تخازخي 

ل حلوق مٌسجمةفميجااؾامتذ س َاسة حىومِة "اًلايض ة2021-2016  اذلىويماًربانمجوتياء ؿىل 

 الؤوسان وحلوق فميجالصلميوكصاظَةدعة اًـمي اًوظيَة وحتَني  جضازيك، ختعَعاسرتاثَجي وفق الؤوسان

ز كمي حلوق  وساهواملساواتوالؤهعافتسءا مٌخـٍز  ٌَهنوط تثلافة حلوق مضامِيالأزضَةاملواظية وفق الؤ

َة الوالثفاكِاثذ ل مؽ ذس خوز اًةًخالءما مبالؤوسان ٍهياامللصة ظاذق ؿَهيا يت اصلًو دضؽ ُشا ، " بأو اهضم اؤ

ومن مت بأظححت املست . هاؾامتذمن بأخي جمَس حىويم كدي ؾصضَ ؿىل املرشوغ ًـمََة حتَني ساذسة 

، ؿٌَل تبأهَ سُمت لحلا اًخلِمي املصحًل واٍهنايئ ٌَرعة ذما س ميىن من اؾامتذ 2021-2018احملسذت ٌَخيفِش يه 

ظَف خسًست ٌَرعة حصاؾي حعَةل ثيفِش مضامني ُشٍ اًعَلة واملس خجساث اذلاظةلنٌل ُو مـمول تَ يف 

َة راث اًعةل  .اًخجازة اصلًو

واوتت معََاث حتَني مرشوغ دعة اًـمي اًوظيَة يف جمال اصلميلصاظَة وحلوق الؤوسان مؽ ٍلوغ 

ىل املحاذئ 2011اًخعوزاث واصلًيامِاث اًيت ؾصفهتا اًحالذ مٌش ظسوز ذس خوز  ، حِر مت الاسدٌاذ اؤ

واًضٌلانث والأحاكم اًوازذت يف اصلس خوز واًخعوزاث اذلاظةل يف جمال املٌلزسة الثفاكِةراث اًعةل حبلوق 

ا وثوظَاهتا  الؤوسان وبأؾٌلل مؤسساث اصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان من ذالل مشهصاهتا وثلاٍزُص

 ًََ اذلواز وٍلوغ املىدس حاث املـصفِة واًـمََة اًوازذت يف الاسرتاثَجَاث وارلعط اًوظيَة، وما اىهتىى اؤ

اًوظين حول الؤظالخ اًـمَق واًضامي مليؼومة اًـساةل وملرتحاث مٌؼٌلث اجملجؽ املسين اًـامةل يف جمال 

 .حلوق الؤوسان

ذماح امللرتحاث اًوازذت يف ظَلة ثوظَاث يف مصحَهتا  را اكهت معََة حتَني ارلعة، كس ؾصفت اؤ اؤ

هنا ؾصفت نشكل ثـٍزز اًخساتري املخـَلة ابذلاكمة الأمٌَة واًرتاتَة  ىل ثساتري يف منت ارلعة، فاؤ َِا اؤ الأوىل تخحًو

ة اًخساتري املخـَلة ابًخيوغ اًثلايف واًيوغ الاحامتؾي  ة وتبأوضاغ اًفئاث اًِضة، ونشا ثلًو وابذللوق اًفئًو

ؿاكة واذللوق اًحَئِة واذلق يف اًسىن اًالئق نٌل مت اذلصض ؿىل ثفعَي وثسكِق . والأصزاض روي الؤ

اًفلصاث واحملاوز اًفصؾَة املخـَلة ابًزناُة واًضفافِة وحمازتة اًفساذ واًض حاة وامللاوةل وؿسم الؤفالث من 

 .اًـلاة واًيجاؿة اًلضائَة
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ضافة ثساتري بأدصى، حِر اهخلي  هتا واؤ ىشا بأسفصث معََة اًخحَني ؾن ثـٍزز اًخساتري امللرتحة وثلٍو ُو

ىل بأزتـٌلئة ومخسة وزالزني ثستريا( 215)ؿسذُا من مائخني ومخسة ؾرش  يف ثستريا(435) يف اًعَلة الأظََةاؤ

 .اًعَلةاذلاًَة

ومصاؿات ٌَخلاظـاث اذلاظةل تني احملاوز الأزتـة ٌَرعة واًرتاتط تني مضامِهنا، فلس متاكرتاخ اًـسًس من 

ة وموكةل  ىل هوهنا رضوًز اًخساتري ثضلك مذىصز يف بأنرث من حموز فصؾَيؼصا لأمهَة ثكل اًخساتري من هجة، واؤ

 . جملموغ اًخساتري امللرتحة يف ثكل احملاوز اًفصؾَة من هجة بأدصى

ؿساذ ارلعة، حصظت وسازت اصلوةل امللكفة حبلوق  وثفـَال ٌَملازتة اًدضازهَة اًيت ظحـت مساز اؤ

الؤوسان،مبضازنة فـََة ًىذاتة دلية الؤرشاف ؿىل ثًس َق معََة اًخحَني، ؿىل ذؾوت خمخَف اًلعاؿاث 

ىل اًخفاؿي املحارش من ذالل اذلضوز يف الاحامتؿاث وثلسمي الاكرتاحاث  اذلىومِة واملؤسساث اًوظيَة اؤ

 .واملالحؼاث

ىل اًلعاؿاث اذلىومِة واملؤسساث  نٌل حصظت ُشٍ اًوسازت ؿىل ثوحَِ مرشوغ ارلعة من خسًس اؤ

اًوظيَة والأحزاة اًس َاس َة واًيلاابث وذمثًل بأزابة اًـمي ومٌؼٌلث اجملجؽ املسين وتـغ ادلامـاث كعس 

تساء اًصبأي  2017 هوهرب 29نٌل مت ؾصط ُشا املرشوغ ؿىل بأهؼاز دلية الؤرشاف يف ًلاء مت ؾلسٍ تخازخي . اؤ

 .2017 ذحٌرب 13املـَن ؾيَ ثضلك زمسي يف ًلاء ثواظًل تخازخي واطلي مت ذالهل اؾامتذ ُشا املرشوغ 

ىل زئُس اذلىومة كعس اؾامتذُا من ظصف وثفـَال ًخوظَة مضمية فهيا،  مت ثوحَِ ُشٍ ارلعة اؤ

 .2017 ذحٌرب 21جمَس اذلىومة، وُو ما مت يف احامتغ اجملَس اذلىويم امليـلس ًوم 
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احملوز الأول 

  واذلاكمةاصلميلصاظَة

َة راث اًعةل ثس َاذت ثساتري ُشا احملوز ؿىلثخبأسس  اًلمي واملحاذئ اصلس خوزًة واملـاًري اصلًو

اذلاكمة واملساوات وحاكفؤ اًفصض اًلاهون والادذَاز اصلميلصاظي وحلوق الؤوسان، ولس امي ما خيط

رشاكوما ثخعَحَادلَست  .  يف ثستري اًضبأن اًـام من صفافِة وحماس حة ومضازنة واؤ

َة، ومتىني مؽ  ومالءمهتا  اًوظيَة اًدرشًـاثمصاحـةجس هتسف ُشٍ اًخساتري  املـاًري اصلًو

ز املواظيني من ثلوًة كسزاهتم و صازنة يف ثستري اًضبأن اًـام ويف ظيؽ اًلصازاث املؤثصت يف ملاثـٍز

 .ًض حاة واًًساء اًس َاس َةلمتثَََةالصازنة و،واًصفؽ، ثضلك ذاض، مٌاملحِاهتم وحمَعِم اًَويم

وايث ُشا احملوزجس هتسف نٌل  ز اذلاكمة املج بأًو اًَةاملصحىزت ؿىل اًخيؼمي ادلِوي واًرتايب ثـٍز

املؤمن ملضازنة املواظيني يف ثستري صؤوهنم واًصفؽ من مسامههتم يف اًخمنَة اًخرشًة امليسجمة 

 .، نٌل بأنسث ؿىل ركل ملذضَاث اصلس خوزواملس خسامة

واوسجاما مؽ ثوظَاث َُئة الؤهعاف واملعاذلة املخـَلة ابذلاكمة الأمٌَة، ثخوخَ مضامني ُشا 

ًىاكرتاخ . الؤوسان واحرتام حلوق حفغ اًيؼام اًـامتضٌلن اًخواسن تني  اًخساتري اًىفِةل احملوز اؤ

الحغ يف ُشا احملوز وحوذ بأوخَ حصاتط تني اًخساتري املخـَلة ابذلاكمة الأمٌَة  واًخساتري ًو

، وس خجس مـادلهتا مبياس حة ثسذي اًسَعة ارلاظة حبصايث الاحامتغ واًخجمؽ واًخؼاُص اًسَمي

 .امللكفة جرشًـَا بأو ثيؼميَا
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  املضازنة اًس َاس َة:احملوز اًفصؾي الأول
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق وازلاؿاث اًرتاتَةاًسَعة اًلضائَة وواذلىومةواًربملان

 .ادلامـةومٌؼٌلث اجملجؽ املسين والأحزاة اًس َاس َة واًيلاابث والؤؿالم والؤوسان

 

الأُساف  

اًوظين وادلِوي ؿىل املس خوى املواظيني يف ثستري اًضبأن اًـام  املواظياثوصازنةاٍهنوضمب:اًِسف اًـام

 .واحملًل
 :    الأُساف ارلاظة

 .ثـٍزز املضازنة يف اًـمي اًس َايس -

ة  -  .املؤسساث امليخرحةبأذاء ثلًو

 .جضجَؽ مضازنة اًًساء واًض حاة يف اذلَات اًـامة -

صاؿة كميحلوق الؤوسان واحرتام  - ؾٌلل  اصلميلصاظَة واؤ  .احملاس حة واًضفافِةاؤ
 

اًخساتري 
 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

ة اًزناُة  اًوظيَة واحملََةلًلواهني امليؼمة ًالهخزاابث الأمثي لثفـَيال .1 اذلاكمة اًصص َست وثلًو

.صفافِةالو
1

 

.اٍجثَََةًًساء يف اجملاًس اًصفؽ من مس خوى مضازنة ا .2
2

 

 حتََي ثعوزاث املضازنة ٌسامه يفحساج مصظس وظين مس خلي الؤرساغ ابؤ  .3

 . والاهخلال اصلميلصاظياًس َاس َة
                                                           

1
ىل-  ظساز كواهني خسًست ثخـَق ابلهخزاابث ويه نٌل ًًلجيسز اًخشنري اؤ  املخـَق ابهخزاة بأؾضاء جماًس ازلاؿاث اًرتاتَة اًعاذز تدٌفِشٍ 59.11 اًلاهون اًخيؼميي زمق (1:  بأهَ مت اؤ

 املخـَق ابٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة ومعََاث الاس خفذاء واس خـٌلل الثعال اًسمـي اًحرصي 57.11 اًلاهون زمق (2؛ 2011 هوهرب 21 تخازخي 1.11.173اًؼِري اًرشًف زمق 

 املخـَق مبجَس اًيواة اًعاذز تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف زمق 27.11 اًلاهون اًخيؼميي زمق (3؛ 2011 بأنخوجص 28 تخازخي 1.11.171اًـمومِة اًعاذز تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف زمق 

 (5؛ 2011 هومفرب 21 تخازخي 1.11.172 املخـَق مبجَس املسدضاٍزن اًعاذز تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف  زمق28.11 اًلاهون اًخيؼميي زمق (4؛ 2011 بأنخوجص 14 تخازخي 1.11.165

 اًلايض تخحسًس 30.11اًلاهون زمق  (6؛ 2011 بأنخوجص 22 تخازخي 1.11.166 املخـَق ابلأحزاة اًس َاس َة اًعاذز تدٌفِشٍ اًؼِري اًرشًف زمق 29.11اًلاهون اًخيؼميي زمق 

. رشوظ وهَفِاث املالحؼة املس خلةل واحملاًست ًالهخزاابث
2

حساج ظيسوق صلمع اٍجثَََة اًس َاس َة ًٌَساء ىل بأهَ مت اؤ . ٌضاز اؤ
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 . الؤرساغ تخفـَي َُئة املياظفة وماكحفة مجَؽ بأصاكل اٍجَزي .4

ؿساذاًس َاسااتًـمومِةوثيفِشُاوثلِميِا،  .5 حىٌصسمحسبأاًدضاوزاًـمومِفِاؤ

ونشاثفـَضلوزازلـَااتملِجةتلضااياًضبأانًـاموامليؼٌلثلرياذلىومِةيف 

ـضلاىملؤسسااتمليخرحةواًسَعااتًـمومِة وثفـََِاوثلِميِا ؿساذاًلصازاثواملضاًز  .املسامهةفِاؤ
 

 اًخواظي واًخحسُس
 

ثصاء اذلواز اًـمويم ارلاض ابملضازنة اًس َاس َة من ذالل .6 قياء واؤ وح ث جصامج جسِي واؤ مضن ًو

ٌَزسماث الؤؿالمِة اًـمومِة ًخـٍزز  (...بأحزاة س َاس َة، هلاابث، مجـَاث)خمخَف اًفاؿَني 

ص اًخـسذًة واذلاكمة اًس َاس َة .مسامههتم يف ثبأظرياملواظياث واملواظيٌُوثعٍو
3

 

 واذلواز اًـمويم ثضبأن املضازنة ثـٍزز ذوز وسائي الؤؿالم يف جمال اًخوؾَة والثعال .7

 4.اًس َاس َة
ظالكرباجمخواظََةًخـٍززاصلميلصاظَةاًدضازهَة .8  .اؤ

 

 كسزاث الثلوًة 

ىل ورش .9 كمي ذمع وجضجَؽ اًربامج والأوضعة املخـَلة ابًخًض ئة اًس َاس َة والاحامتؾَة اًِاذفة اؤ

وؿسم اٍجَزي وهحش اًىصاَُة واًخـسذ والادذالف واًدسامح واًـُش املضرتكاصلميلصاظَة واملساوات 

 . واًخعصفواًـيف

وضؽ جصامج ًرتتَة الأظفال ؿىل كمي املواظية يف اًوسط اًرتتوي وذمع جصملان اًعفي واكفة بأصاكل  .10

 .ثفـَي حلوق املضازنة صلى الأظفال

حساج فضاءاث .11  .يف اًوسط اًرتتوي واًَِئاث اٍجثَََةمضازنة اًَافـني واًض حاة  لؤثصاء اؤ

ص رمازاث اًخواظي واًصفؽ مبس خوى اًثلافة  .12 ًِة فـاةل جس هتسف ثعٍو خِة وحىًو وضؽ جصامج ثسًز

 .اذللوكِة واًس َاس َة يف هعاق اصلس خوز واًزتاماث املمَىة امللصتَة يف جمال حلوق الؤوسان

                                                           
3

ظساز-  ىل بأهَ مت اؤ اًخلِس تخـسذًة اًخـحري ؾن ثَازاث اًفىص " واطلي ًيط ؿىل  املخـَق ابلثعال اًسمـي اًحرصي،77.03امللري واملجم مبوحدَ اًلاهون زمق  66.16 اًلاهون زمق ٌضاز اؤ

ىل خاهة  ىل وسائي الؤؿالم حسة متثَََهتا ولس امي بأزياء اًفرتاث الاهخزاتَة وركل وفلا ٌَيعوض اًخيؼميَة ادلازي هبا اًـمي، اؤ واًصبأي واًوًوح اًـاذل ٌََِئاث اًس َاس َة واًيلاتَة اؤ

 ".احرتام ثـسذًة مجـَاث اجملجؽ املسين املِجة ابًضبأن اًـام، حسة بأمهَهتا مؽ احرتام اًخواسن والؤهعاف اًرتايب وؿسم الاحذاكز

خـَق الأمص بأساسا ابًيعوض اًلاهوهَة  وح خمخَف اًفاؿَني ٌَزسماث الؤؿالمِة اًـمومِة سواء ذالل اًفرتاث الاهخزاتَة بأو ذازهجا، ًو نٌل ًخوفص امللصة ؿىل حصساهة كاهوهَة ثيؼم ًو

 :اًخاًَة

 ًخـَق ابٌَواحئ الاهخزاتَة اًـامة ومعََاث الاس خفذاء 57.11تدٌفِش اًلاهون زمق  (2011 بأنخوجص 28 )1432 من ري اًلـست 30 ظاذز يف 1.11.171ػِري رشًف زمق  .1

واس خـٌلل وسائي الثعال اًسمـي اًحرصي اًـمومِة ذالل اسلالث الاهخزاتَة والاس خفذائَة؛  

 ًخـَق ابس خـٌلل وسائي الثعال اًسمـي اًحرصي اًـمومِة ذالل اسلالث الاهخزاتَة؛ (2011 هومفرب 4 )1432 ري اذلجة 7 ظاذز يف 2.11.610مصسوم زمق  .2

ثضبأن كواؿس ضٌلن اًخـحري ؾن ثـسذًة ثَازاث اًفىص واًصبأي يف  (2006 سخجرب 27 )1427 زمضان 4 ظاذز يف 46.06كصاز اجملَس الأؿىل ًالثعال اًسمـي اًحرصي زمق  .3

 .ذسماث الثعال اًسمـي اًحرصي ذازح فرتاث الاهخزاابث
4

ىل بأهَ ظسزث ذفاحص حتمالث ًلٌواث اًلعة اًـمويم س ية -  . ، ثضميت ٍلوؿة من امللذضَاث راث اًعةل ابصلميلصاظَة واذلاكمة واملضازنة اًس َاس َة2012ٌضاز اؤ
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ًِة ؿىل املواظية وحلوق الؤوسان وس َاذت اًلاهون ًفائست .13  امليخرحني وموػفي وضؽ جصاجمخىًو

 . واجملجؽ املسينازلاؿاث اًرتاتَة
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 وحاكفؤ اًفصضواملياظفةاملساوات : احملوز اًفصؾي اًثاين

 

 :بأظصاف اًرشانة واًخـاون

واجملَس الأؿىل ٌَسَعة اًلضائَة وزئاسة اًيَاتة اًـامة املؤسساث اًـمومِةواذلىومة واًربملان

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوساهوالأحزاة اًس َاس َة وازلاؿاث اًرتاتَةو

 . الؤؿالمومٌؼٌلث اجملجؽ املسين وواًيلاابث

 

 :الأُساف

ىل حتلِق املياظفةاملساوات وحاكفؤ اًفصضاٍهنوضة:اًِسف اًـام  . واًسـي اؤ

 :              الأُساف ارلاظة

 .وثفـََِامبأسسة املياظفة مواظةل  -

ضٌلن حاكفؤ اًفصض تني ادلًسني فامي خيط فصض اًوًوح ٌَـمي وحمازتة مجَؽ بأصاكل  -

 .اٍجَزي

وح  - رلسماث واٍجخؽ ابذللوق اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة احتسني وس حة ًو

ة  .واًثلافِة واٌَلًو

َاث اًخضامٌَة حصص َس - حاكفؤ  اجملاًَةراث اًعةل ة الادذاللثاًىفِةل مبـادلة الًآ

 .اًفصض والاس خفاذت من اًرثواث اًعحَـَة

 

اًخساتري  

 ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

ثفـَي ملذضَاث اًلاهون اًخيؼميي ًلاهون املاًَة املخـَق ابلؤذماح اًـصضاين مللازتة اًيوغ يف  .14

 .اًس َاساث اًـمومِة

ة كمي  .15  املساواتالؤرساؾحخفـَََِئةاملياظفةوماكحفةمجَـبأصاكلٍجَزي هكسذي بأسايس من مساذي ثلًو

 .والؤهعاف املوهجة ٌَس َاساث اًـمومِة والاسرتاثَجَاث واخملععاث واًربامج اًوظيَة

 . وظيَا وهجواي وحمََااجملاًس امليخرحة اكفة ثفـَي ملازتة اًيوغ يف .16
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َاث ووًس معي .17 ًآ  حنو بأفضي يف املساواتوحاكفؤ اًفصض ؿىلؾٌلل  ابؤ اًىفِةلذلواز واًدضاوز ا ب

 ارلاض وامليؼٌلث كري اث اًـمومِة اًوظيَة واحملََة واًلعاغاًلعاغاكفةذوائص اختار اًلصاز يف 

 .اذلىومِة
 

 اًخواظَواًخحسُس

  املساوات وحاكفؤ اًفصضوضؽ جصامج فـاةل ٌَخوؾَة واًخحسُس واًرتتَة ؿىل كمي ومداذئ .18

 . بأظص وموػفي الؤذازاث واملؤسساث اًـمومِة وازلاؿاث اًرتاتَةواملياظفة ًفائست

 .ثـٍززذوزوسائاللؤؿالمفًِرشكميومداذئاملساواتواملياظفةوحاكفؤاًفصظوحمازتةاٍجَزي .19
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 اذلاكمة اًرتاتَة: احملوز اًفصؾي اًثاًر
 

 :بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًرتاتَة والؤذازت اًرتاتَة وازلاؿاث وواملؤسساث اًـمومِة واذلىومة اًربملان

ة الأؿَىََحساابثواجملاًساجملَس واًدضازهَة وحلوق الؤوسان والأحزاة اًس َاس َة ٌَحساابث ادلًِو

 .الؤؿالماًححر و ومصانز وادلامـةمٌؼٌلث اجملجؽ املسينو

الأُساف  

 .حصص َس وثـٍزز اذلاكمة اًرتاتَة:      اًِسف اًـام

 :     الأُساف ارلاظة

ؾٌلل زص َس اًيفلاث وث -  .اذلاكمة يف اًخستري اًرتايب واجملايلاؤ

 .املواظيني فِخستري اًضبأن اًـام املواظياث وصازنةاٍهنوضمب -

ة املساوات وال - ىل اًخمنَةثلًو وح اًـاذل اؤ  . اجملاًَةًو

 اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

ؿساذ اًرتاة اًوظينجرسًؽ  .20 ظساز كاهون ذاض ابؤ  .اؤ

 .ثيفِش ثوظَاث اجملَس الأؿىل لؤؿساذ اًرتاة اًوظين واٌَجن امليخثلة ؾيَ .21

ة  .22 ذماح اًحـس اًثلايف يف اًخيؼمي ادلِوي ؿىل مس خوى وسائي الؤؿالم واًربامج اًرتتًو اؤ

 .واًخؼاُصاث اًثلافِة واًفٌَة

حساج هجاس مؤسسايت مذرعط .23 ًزامِة ثلِمي اًس َاساث اًـمومِة واؤ ة ذسماث اًلصة واؤ  ثلًو

 .يف ُشا اجملال

ة امللرتحة لؤؿساذ اًرتاةمبياس حةوضؽ ذمع ادلِاث مواظةل  .24  .اًخعاممي ادلًِو

ة املخلسمة  املخـَلة ابثفـَي امللذضَاث اًدرشًـَة واملؤسساثَة .25  :وتعفة زئُس َةمن ذاللدلًِو

َاث ووسائي - ًآ  جسامه يف حاكمي وثواسن ادلِاث والأكاًمي وازلاؿاث  اًخـاون تني ادلِاثب

 الأزايض، اًلاابث، املوازذ املائَة)ملازتة مٌسجمة ًخستري املوازذ اًعحَـَة وفق 

 .(...واًعاكِة

ة ثضمن وضؽ -  ٍصاؾي اًخاكمي ثصواثهسمج ٌَموازذ والاملؿاذل والثستري ال اثفاكِاث هجًو

 .الاكذعاذي وامللوماث اًعحَـَة واًخازخيَة والاحامتؾَة واًثلافِة

س اذلاكمة  .26 ة املخلسمة وحىٌص ي ادلًِو ظاز ثزًن الؤرساغ توضؽ مِثاق اًالمتصنز الؤذازي يف اؤ

 .اًرتاتَة
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ة واًزناُة واًضفافِة وماكحفة اًفساذ:احملوز اًفصؾي اًصاتؽ  اذلاكمة الؤذاًز
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق سَعة اًلضائَة وال واذلىومة واًربملان

 .الؤؿالمواًلعاغ ارلاظواجملجؽ املسينوامليؼٌلث املِيَةومٌؼٌلث الؤوساهوالأحزاة اًس َاس َة واًيلاابث

 الأُساف

 .  اًفساذاكحفةثفـَي الاسرتاثَجَة اًوظيَة مل:      اًِسف اًـام

 :     الأُساف ارلاظة

ة واًزناُة واًضفافِة - َاث اًىفِةل تخـٍزز اذلاكمة الؤذاًز ة اًضٌلانث والًآ  .ثلًو

ؾٌلل مدسبأ زتط املسؤوًَة ابحملاس حة -  .اؤ

ة واًزناُة واًضفافِة - رشاك خمخَف اًفاؿَني يف ادلِوذ اًوظيَة ًخـٍزز اذلاكمة الؤذاًز  .اؤ

 .جضرَط ادذاللث وحتسايث ماكحفة اًفساذوورش كمي اًخزََق واًضفافِة واًزناُة -

 

 اًخساتري

    ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

ة الؤظاز اًلاهوين واًخيؼميي ًخـٍزز اًزناُة واًضفافِة من ذالل مالءمذَ مؽ الثفاكِاث  .27 ثلًو

َاث  ًآ َة ملاكحفة اًفساذ نٌل ظاذكت ؿَهيا املمَىة امللصتَة ًُضمي ما ًخـَق ابًخًس َق وب اصلًو

ىل املـَوماث واًخيفِش اًفـال واًخددؽ والؤرشاف  .اًخحصي واًوظول اؤ

 .الؤرساغ ابملعاذكة ؿىل امللذضَااتًلاهوهَةاملؤظصت ًخجصميالؤثصاءكرياملرشوغ .28

ة ادلَست .29  .الؤرساغ توضؽ مِثاق ٌَمصافق اًـمومِة ًخضمن كواؿس اذلاكمة الؤذاًز

 .الؤرساؾحوضؽ امللذضَاث اًخيؼميَة ارلاظة ابًخساتري املخـَلة ابًوكاًة من اًفساذ .30

ظسازمرشوؿاًلاهوىصمق .31  13.31 اس خىٌلللؤحصاءااتًدرشًـَةاملخـَلةابؤ

ًىاملـَوماث  .املخـَلداذللفِاًوظولؤ

ؿساذ امللرتحاث املخـَلة مبجالث ماكحفة اًفساذ .32  .اؾامتذ امللازتة اًدضازهَة ؾيس اؤ
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ة واًلضائَة يف ماكحفة اًفساذ .33  .ثفـَي خمخَف بأصاكل اًصكاتة اًربملاهَة والؤذاًز

ثفـَي بأذواز مؤسساث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة يف اكرتاخ اًخساتري راث الأثص املحارش  .34

 .ؿىل ماكحفة اًفساذ وذمع معَِا يف لك ما خيط ورش كمي اًزناُة واًضفافِة

 .ثـٍزز الاًخلائَة تني اًربامج واملحاذزاث الأفلِة واًلعاؾَة .35

ة واًزناُة  .36 ىل ماكحفة اًفساذ وثـٍزز اذلاكمة الؤذاًز ؽ والؤحصاءاث اًصامِة اؤ ثـٍزز املضاًز

 .واًضفافِة

َاث امللكفة تخـٍزز اًزناُة واًضفافِة ابرلربت املعَوتة واصلمع اًفين اًالسم .37 ة الًآ  .ثلًو

ىل حتلِق الؤذازت اًصمقَة اًضامةل .38  .ثـممي ارلسماث اًـمومِة الؤًىرتوهَة يف بأفق اًوظول اؤ

ثـٍزز ظصق وبأصاكل اًخحََف ؾن حالث اًفساذ، مبا يف ركل وضؽ دط بأدرض وثُسري ثلسمي  .39

 .اًضاكايث

 .وضـمـاًريمصحـَةكاتةلٌَخددـوكِامسؼاُصاًفساذ .40

ة اذلواز اًـمويم حول مٌجز مؤسساث اًصكاتة واذلاكمة .41  .ثلًو
 

 

 اًخواظَواًخحسُس

ؿالمِة ودعط ثواظََة ًحَوػ بأُساف الاسرتاثَجَة اًوظيَة ملاكحفة اًفساذ  .42 وضؽ س َاسة اؤ

 .وفق ملازتة ثخبأسس ؿىل س َاذت اًلاهون واحرتام حلوق الؤوسان

 .ثوزَق وورش املٌلزساث اًفضىل يف جمال ماكحفة ٌَفساذ .43
 

 ثلوًة اًلسزاث 

ن املس جص ًفائست خمخَف اًفاؿَني واملخسذَني يف جمالث  .44 ن واًخىٍو ة واًخىٍو وضؽ جصامج ٌَخسًز

صاؿة بأذالكِاهتا  .ماكحفة اًفساذ وثـٍزز اًزناُة واًضفافِة واؤ
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اذلاكمة الأمٌَة : احملوز اًفصؾي ارلامس

 

 :بأظصاف اًرشانة واًخـاون

الأحزاة وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسانسَعة اًلضائَة وال واذلىومة واًربملان

 .الؤؿالمواجملجؽ املسينمٌؼٌلث واًيلاابث و

 

الأُساف 

. ضٌلن اًخواسن تني مذعَحاث حفغ الأمن واًيؼام اًـام واحرتام حلوق الؤوسان:اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

سالمة واملواظيني بأفصاذا وحٌلؿاث املواظياث واملؤسساثَة سلاًةاًلاهوهَة وثـٍزز اًضٌلانث -

 .املمخَاكث

 .حتسني حوذت ارلسماث الأمٌَة نٌل وهوؿا- 

ة زلة -  ظاز اًوؾي ابذللوق واملاملواظيني يف الأمن املواظياث وثلًو  .اثسؤويليف اؤ
 

اًخساتري 

 ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

مصاحـة امللذضَاث اًلاهوهَة مبا ٌسمح مبصافلة اصلفاغ ٌَضرط املـخلي مبجصذ وضـَ حتت  .45

ة صلى اًضاتعة اًلضائَة ، ومواظةل مالءمة الؤظاز اًدرشًـي امليؼم ٌَححر اذلصاسة اًيؼًص

َة  ة واًخفذُش واكفة الؤحصاءاث اًضحعَة ومالءمهتا مؽ املـاًري اصلًو اٍجَِسي واذلصاسة اًيؼًص

 .راث اًعةل

حصاء ارلربت اًعحَة يف حاةل اذؿاء اًخـصط مصاحـة امللذضَاث اًلاهوهَة  .46 ًزامِة اؤ مبا ًضمن اؤ

حصاءُا تـس ظَهبا من ظصف املهتم بأو  ٌَخـشًة واؾخحاز احملارض امليجزت ابظةل يف حاةل زفغ اؤ

 . ذفاؿَ

ةالأصزاظحواسعةاًحعٌلاتدلًَِة .47 ظسازكاهوهُذـَلداًخحللمهنًو  . الؤرساؾحاؤ
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 اًخجمـاث اًسىٌَة ادلسًست مصمياس خحضاز اًحـس الأمين يف وضؽ دعط اٍهتَئة اذلرضًة وث .48

 .املواظينيبأمن املواظياث وضوايح املسن ثضلك ًضمن ةحِاء الأ و

ة والأمٌَة تيعة  .49 ًزامامليؼومةاًخـمرًي اؤ

ماكهنااملساؿستؿَمىاكحفةادلصميةوحٌلًةالأصزاظواملمخَاكث  .اكمرياثَىوهحاؤ

اًخجمِصاث واًخؼاُصاث اًلوتفِفضاًخجمـااتًـمومِةويف  بأزياء اس خـٌلل مصاؿاتاًرضوزتواًخياسة .50

 .اًسَمَة

 .اًخوزَلاًسمـَاًحرصًََخسذالاتلأمٌَةًفضاًخجمـااتًـمومِة .51

ةتوسائالًخوزَلاًسمـَةاًحرصًةًخوزَق ثرصحياث املس خجوتني من ظصف  .52 وِزيبأمانياذلصمامنياذلًص

صازت اًلضاء ن اؤ  .اًرشظة اًلضائَة ووضـِا ُز

ة .53 ن اذلصاسة اًيؼًص  .اًـمي ؿىل ثبأمني ثلشًة الأصزاض املوضوؿني ُز

 .ذؾٌلملؤسسااتلأمٌَةابملوازذاًخرشًةواملاًَةواًخلٌَةاًالسمة .54

دضاغ الأهجزت  .55 ة بأذاء املؤسسة اًربملاهَة يف جمال اًخليص حول اىهتااكث حلوق الؤوسان مؽ اؤ ثلًو

 .الأمٌَة ٌَصكاتة اًربملاهَة
 

 

 اًخواظي واًخحسُس

ؿالمواًخواظَمؽ املواظياث  .56 وضـرععَالؤ

 .واملواظيٌُورميُِالؤؿالمدرعوظاذلاةلالأمٌَةمٌزالًخلاٍزصوتالكاثوهسواثعحفِةومًضوزاث

ثخس َعوثُسريوثـمميًرشاملشهصاثواصلوزاياتملخـَلةحبلوكالؤوساانملـموٍهبافِاملؤسسااتلأمٌَةؿَىاكفةموػف .57

 .هياامللكفِيخذيفِشاًلاهون

ةتًِاثووسائَوكٌوااتًخواظَحٌُاملؤسسااتلأمٌَةواملواظيني .58  ثلًو

 .(حس يالس خلداًواًخوحهيوثلسميالؤزصاذاث)

ؿساذوورشذلئَوذؿامئسًسانخَىِةًخوؾَةوحتسُساملسؤوًَيوبأؾواانلأمٌحلواؿساذلاكمةادلَستؿَىاملست .59 اؤ

 .واىلأمٌَواحرتاحملوكالؤوسان

 

 :ثلوًة اًلسزاث

س ثـممي  .60 ن نماذت حلوق الؤوسان وبأحاكم اًلاهون اصلويل الؤ ثسٌز ساين مضن جصامج اًخىٍو

 .لكفني تدٌفِش اًلاهونوػفني املالأسايس واملس جص ارلاض ابمل

هفار اًلاهون يف جمال اس خـٌلل اًلوت وثستري فضاء .61 ن امللكفني ابؤ  .لحذجاحااتثـٍزز جصامج حىٍو

ةارلربتاًفٌَةفاميخيعـمََجاهخلعَاذللائلاًربملاهَة .62  .ثلًو
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 حصايث الاحامتغ: احملوز اًفصؾي اًساذش

 اًسَمي وثبأسُس ازلـَاثاًخجمـواًخؼاُص و
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

 َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان واًسَعة اًلضائَة واذلىومة واًربملان

.  والؤؿالماًيلاابث ومٌؼٌلث اجملجؽ املسين واحتاذاث املِيَنيوالأحزاة اًس َاس َة و
 

 

الأُساف  

 .حٌلًة حصايث الاحامتغ واًخجمؽ واًخؼاُص اًسَمي: اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

 .واًخجمِص وثبأسُس ازلـَاثثـٍزز وحٌلًة اذلق يف اًخجمؽ واًخؼاُص  -

حلوق الآدٍصن ظحلا حٌلًة  اذلق يف اًخؼاُص واًخجمؽ وضٌلن اًخواسن ما تني نفاةل -

 .ًلمي املواظية واحرتام اًلاهون

 اذلصاكث تواهةا،فامي ًخـَق مبحمًلوهجواياووظين، ؤسساثَةاملًَاث ثـٍززبأذواز الآ  -

 .املعَحَة والاحامتؾَة

 

 اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

مواظةلمالءمةالؤظازاًلاهوهَاملخـَلدحصاياتلحامتؾوثبأسُس ازلـَاث  .63

َةذللوكالؤوساهفِيعاكاصلس خوزوبأحاكمَ  .مـاملـاًرياصلًو

اًلواؿس  اًلواهني امليؼمة ٌَحصايث اًـامة ًضٌلن اوسجارما مؽ اصلس خوز من حِر مصاحـة .64

ة والؤحصاءاث ارلاظة تفغ اًخجمـاث اًـمومِة ًص  وركل يف  واًخجمِص واًخؼاُصاًلاهوهَة ادلُو

َة واًلواؿس اصلميلصاظَة املخـازف ؿَهيا ظاز احرتام املـاًري اصلًو  .اؤ

اًوكفة، اًخجمؽ، )اًلواؿس والؤحصاءاث اًلاهوهَة املخـَلة مبرخَف بأصاكل وبأظياف اًخؼاُص ثسكِق .65

 .من حِر اًسري وادلولن واًخوكِت (...اًخؼاُص يف اًضازغ اًـمويم، مساز اًخؼاُصاث

ًخرصحي ابًخجمـاث اًـمومِة من بأخي ثـٍزز وضٌلن ذمازسة اذلصايث ابثخس َط املساظص املخـَلة  .66

واًـمي ؿىل ضٌلن اًخعحَق اًسَمي  (مجـَاث، هلاابث)اًـامة من ظصف خمخَف مىوانث اجملجؽ 

 .ٌَمساظص املـمول هبا يف ُشا اجملال
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ًساغ مَفاث ثبأسُس ازلـَاث .67  .نفاةل احرتام امللذضَاث اًلاهوهَة املخـَلة توظي اؤ

 .ثـٍززاًرشانةتُمنؤسسااتصلوةلوازلـَاثواًصفـممنس خوحىاكمهتا .68

ثُسريحصاياتلحامتؾواًخجمِصواًخؼاُصاًسَممييحَثذحسًس الأماهن اخملععة ًِا واًلِام  .69

 .ابًوساظةواًخفاوط

َاث اًوساظة واًخوفِق واًخسذي الاسددايق املؤسسايت واملسين ل .70 ًآ  اًخوحصحالث ثفاذي ثـٍزز ب

 .واذلََوةل ذون وكوغ اىهتااكث
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 ماكحفة الؤفالث من اًـلاة: احملوز اًفصؾي اًساتؽ
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

الأحزاة وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسانسَعة اًلضائَة والاًربملان واذلىومةو

 .والؤؿالماجملجؽ املسينمٌؼٌلث واًيلاابث واًس َاس َة 

 

 الأُساف

 .مٌاُضة الؤفالث من اًـلاة:  اًِسف اًـام

 :  الأُساف ارلاظة

 .احرتام حلوق الؤوسان وذمع س َاذت اًلاهون -

هعاف اًضحااي -  .حصس َخ ذوز اًلضاء يف حٌلًة اذلصايث واؤ

ؾٌلل املساءةل ؿىل حنو مٌعف وؿاذل -  .اؤ

 .ضٌلن حلوق اًضحااي -

 

اًخساتري 

  واملؤسسايتادلاهة اًدرشًـي

 .وصمي لك الأفـال اًيت متثي اىهتااك حس امي ذللوق الؤوسان وفلا لأحاكم اصلس خوزمواظةل  .71

س مدسبأ ؿسم الؤفالث من اًـلاة يف اًس َاسة ادليائَة ويف سائص اًخساتري اًـمومِة .72  .حىٌص

 . واًلضائَةثوفري املساؿست اًلاهوهَةمن ذالل حضاايللثُسري اًخلايض  .73

 .رضزحضااي اىهتااكث حلوق الؤوسانجص ثـٍزز امللذضَاث اًلاهوهَة املخـَلة جب .74

حٌلًة املض خىني واملحَلني واًضِوذ واملسافـني ؾن حلوق الؤوسان من بأي سوء مـامةل ومن  .75

َة ثسخة صاكوهيم بأو صِاذاهتم بأمام اًسَعاث اًـمومِة واًلضائَة  .بأي حُص

ظازجرشًـَوثيؼميميس خلََمبأسسةاًعحاًرشؾي .76  .وضـاؤ

ظاز اًعة اًرشؾي خبعوض .77 ٍهيا يف اؤ حاةل هخاجئ اًححر املخوظي اؤ  ؿىل  اًخـشًةاذؿاء حالث اؤ

 .اًيَاتة اًـامة ٌَخلٍصص فهيا مامل حىن كس بأمصث هبا

َة اًوظيَة ٌَوكاًة من اًخـشًة ؿىل اًلضاء .78 حاةل هخاجئ حتصايث الًآ  .اؤ
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ماكهَاث اًخؼمل الؤذازي واًلضايئ ظوان ملحسبأ ؿسم الؤفالث من اًـلاة وضٌلان ًوظول  .79 جضجَؽ اؤ

ىل س حي الاهخعاف املياس حة  .اًضحااي اؤ
 

 

 اًخواظي واًخحسُس

ىل املـَومة واس خالرما وورشُا مبا ًضمن ثفـَي مدسبأ ؿسم الؤفالث من  .80 ؾٌلل اذلق يف اًوظول اؤ اؤ

 .اًـلاة
 

 

 ثلوًة اًلسزاث

َاث حٌلٍهتا واٍهنوط هبا ثـٍزز  .81 ًآ ن واًخوؾَة تلمي حلوق الؤوسان وب ة واًخىٍو جصامج اًخسًز

هفار اًلواهني وموػفي اًسجونامل َملكفني ابؤ . وهجة ٌَلضات ٌو
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احملوز اًثاين 

 اذللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واًحَئِة
 

ىل ثـحئة اًوسائي املخاحة ًخُسري بأس حاة متخؽ  ٌض جي ُشا احملوز ؿىل اًخساتري اًصامِة اؤ

املواظياث واملواظيني ابذللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واًحَئِة، حِر ًـادلِا ؿىل 

واٍهنوط ابًخيوغ اًثلايف وضٌلن واًخىوٍن واًححر اًـَميحصتوًة حوذت امليؼومة اًوظيَة ٌيمس خوى 

ىل ارلسماث اًعحَة وثُسري الاهسماح يف اًضلي وما خيط اًخوحَِ الاحامتؾي ٌَس َاسة  اًوًوح اؤ

. اًسىٌَة ووضؽ س َاسة تَئِة مٌسجمة وثلوًة ذوز امللاوةل يف اٍهنوط حبلوق الؤوسان

وكس اسدٌسث اًخساتري امللرتحة يف ُشا احملوز ؿىل اس خحضازملازتة اًيوغ والازحاكس ؿىل 

مداذئ املساوات وحاكفؤ اًفصض واًخضامن واذلاكمة ادلَست مبا ميىن من حصظَس ادلِوذ يف جمال حمازتة 

ىل ماكسة مس خسامة . اًفلص والؤكعاء الاحامتؾي، وضٌلن حتوًِا اؤ
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 واًخىوٍن واًححر اًـَميت يحصةحوذت امليؼومة اًوظيَة ٌي: احملوز اًفصؾي الأول
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

الأحزاة وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان وازلاؿاث اًرتاتَة واًربملان واذلىومة

. اًلعاغ ارلاضامـة واملـاُس اًـََا واجل واًس َاس َة واًيلاابث ومٌؼٌلث اجملجؽ املسين
 

 

الأُساف  

ن واًححر ت يحصةاٍهنوط جبوذت امليؼومة اًوظيَة ٌي:    اًِسف اًـام واًخىٍو

 .اًـَمَسؾٌلٌَمواظيةواملساواتواًخمنَةاملس خسامة

 :   الأُساف ارلاظة

ة زلةوثوفري اًرتتَة واًخـَمي وحق ذس خوزي ووزسمة معومِة راث حوذت  -  ثلًو

 .املواظيني يف املسزسة اًـمومِةاملواظياث و

ًزايم وزتعَ مبحَعَ الاحامتؾي والاكذعاذي  - وح اًخـَمي الؤ ضٌلن حاكفؤ اًفصض يف ًو

 .واًثلايف واٌَلوي

لَخني - س اٌَلة واًثلافة الأماًس  .جرسًؽ وثريت ثسٌز

واملساوات وكمي اًدسامح واًـُش املضرتك املواظية  ووسانلؤ ثـٍزز اًرتتَة ؿىل حلوق ا -

 .والؤهعاف

آمٌةواٍجَزي وسوء املـامةل مٌاُضة اًـيف -  . يف اًوسط اًرتتوي هحُئة ب
 

 

 اًخساتري

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

 من بأخي مسزسة ادلوذت 2030-2015 الاسرتاثَجَة لؤظالخ اًخـَمي اًصؤًةثفـَي  .82

ظساز اًلاهون الؤظاز ارلاض هبا  .والازثلاء،واؤ

ًزامِة اًخـَمي04-00ثفـَي ملذضَاث اًلاهون زمق  .83  . املخـَق ابؤ

بأحاكمَ والثفاكِاث اصلس خوز ومداذئ وكمي اصلزاس َة ومالءمهتا مؽ وامللصزاث مصاحـة املياجه  .84

َة راث اًعةل  . اصلًو
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لَخني  .85 س اٌَلة واًثلافة الأماًس  :من حِرجرسًؽ وثريت ثسٌز

 .ثوفري اًوسائي اًىفِةل تشكل -

ةثـٍزز - ن الأظص اًرتتًو  . صـة حىٍو

ؿساذ اًىذة واملياجه املسزس َة واصل -  .اًحَساقوحِةؿاماث اؤ

لَة -  .اسدامثز ذرباث ونفاءاث املـِس املَيك ٌَثلافة الأماًس

لَة - س اٌَلة واًثلافة الأماًس ذماح املٌلزساث اًفضىل يف جمال ثسٌز  .اؤ

لَة -  .اسدامثز اًرتاج املاذي واًالماذي ٌَلة واًثلافة الأماًس

ة ًخـممي متسزش اًفذَاث يف مجَؽ املس خوايث اًخـَميَة .86  .اؾامتذ ثساتري حتفزًي

ذماح امللازتة اذللوكِة يف مجَؽ الأوضعة  .87 ةاؤ  .اًرتتًو

ةواًثق .88 ةوثبأذشتـَيالؾخحازحاحِااتًخالمِشوحصاؾَارلعوظَااتٌَلًو ةثضمياًـساةلاٌَلًو تَوزتس َاسةًلًو

كاٍميوادلِاث  .افِةًلأ

ة .89 سافارلععاًخمنًو ةابذلاحِااتلكذعاذًةوالاحامتؾَةواًثلافِةوتبُأ َاثَصتعمرصخااتمليؼومةاًرتتًو ًآ جياذب  .اؤ

ؿاكة .90  .  مبأسسة وثـممي اصلمع املاذي امللسم ٌَمجسزسني املـوسٍن والأظفال يف وضـَة اؤ

ة وجسمح  .91 ؽ املسزس َة واًرتتًو ة حتفز املسزسني ؿىل املضازنة اًفـاةل يف املضاًز ذاًز َاث اؤ ًآ جياذ ب اؤ

 .تخوس َؽ مضازنة اًخالمِش فهيا

اثفـَي جماًس اًخستري .92 ا بأذات ًخحلِق ثستري جضازيك وثـٍزز بأذواُز  . ٌَضبأن اًخـَميي ابؾخحاُز

َة املساؿستالاحامتؾَةفِاًوسعاملسزيس .93 ًآ  .اؾامتذ ب

ة وحمثني اًححر اًـَمي .94 وح اًخـَمي اًـايل وثلًو  . وزفؽ من املزياهَة اخملععة هلثُسري رشوظ ًو

 

 ثلوًة اًلسزاث

ةوفِاًفضاء .95 ةكاميًدساحمواًـُضاملضرتهواحرتاحملوكالؤوساهوهحشاًىصاَُةواًـيفواًخعصففِاملياُجاًرتتًو ثلًو

 .املسزيس
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 اذللوق اًثلافِة: احملوز اًفصؾي اًثاين
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة  واجملاًس اًرتاتَة واًربملان واملؤسساث اًـمومِة واذلىومةاًربملان و

ة واًدضازهَة وحلوق الؤوسان .  والؤؿالممٌؼٌلث اجملجؽ املسهَواًلعاغ ارلاض وواكلث اًخمنَة ادلًِو

 

الأُساف 

ثفـَي اًخبأظَي اصلس خوزي ٌَثلافة امللصتَة يف ثيوغ زوافسُا وموزوهثا اًلميي :             اًِسف اًـام

ة واٍهنوط ابذللوق اًثلافِة  .وملوماهتا اذلضاًز
 :الأُساف ارلاظة

ص  - ة اًخيوغ اًثلايف واٌَلويظَاهة وثعٍو لَة واًعحصاًو  مبىوانثَ الؤسالمِةواًـصتَة والأماًس

ة واملخوسعَة لِة والأهسًس َة واًـرًب فًص  .اذلساهَة وجصوافسٍ الؤ

 ضٌلان ٌَـُش املضرتك واًخعوز اجملجـي  اًثلايفضس اًخيوغاٍجَزي  اكفة بأصاكل مٌاُضة -

 .وحصس َزا ٌَسمل املسين

 .اسدامثزاًلميواًخلاًَساًفضَىاملس جستمٌلكمىواناتًثلافةامللصتَة يف اًخعوز اجملجـي -
 

اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

زساء اسرتاثَجَة زلافِة وظيَة .96  .اؤ

لَة .97 ؾٌلل اًعاتؽ اًصمسي ٌَلة الأماًس ظساز اًلاهون اًخيؼميي املخـَق ابؤ  .الؤرساغ ابؤ

ظساز اًلاهون اًخيؼميي املخـَق ابجملَس اًوظين ٌَلاث واًثلافة امللصتَة .98  .الؤرساغ ابؤ

ٍص يف اًس َاساث اًـمومِة  .99 َاث واًوسائالًىفِةلابذلفاػـَىاًخيوؿاًثلايف وثعٍو حمنَة الأصاكل والًآ

ؾٌلل اذللوق اًثلافِة مبا فهيا اذلق  والاسرتاثَجَاث واخملععاث واًربامج اًوظيَة اًيت ثلذيض اؤ

 . يف املضازنة اًثلافِة

 . وابيق مٌايح اذلَات اًـامةزافق اًـمومِةًلة اًـصتَة يف املثـٍزز اس خـٌللل .100

ة ماكهة اٌَلة اًـصتَة يف اًححر اًـَمي واًخلين ادلامـي والأاكذميي .101  .ثلًو
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لَةثـٍزز ماكهة  .102 ة واًلضائَةوابيق مٌايح اذلَات اجملالث يف اٌَلة واًثلافة الأماًس  اًثلافِة والؤذاًز

 .اًـامة

ن ويف احملَط الذماح الؤ  .103 لَة يف جصامج اًرتتَة واًخىٍو ة واًثلافِة الأماًس ؾصضاين ٌَحلوق اٌَلًو

 .املسزيس وادلامـي

 يف اٍمنورح اًخمنوي ارلاض ابلأكاًمي ادليوتَة ومضن ثـٍزز ماكهة اًثلافة واملوزوج اذلساين .104

 .اًخعوز اجملجـي اًوظين

قياء اًخيوغ اًثلايف واًخعوز اجملجـي .105  .اسدامثز وحفغ اًصظَس اذلضازي اًـربي امللصيب يف اؤ

 .  يف جمال اذللوق اًثلافِةٍجَزيتابثـٍزز وسائي اًخؼمل والاهخعاف املخـَق .106

لَة ومتىِهنا من املوازذ اًخرشًة واًىفاءاث اًالسمة ٌَحر مواظةل  .107 ة الأماًس ثـٍزز اًلٌات اًخَفًز

 .املخواظي

مصاحـة ذفاحص حتمالث رشاكث الثعال اًسمـي اًحرصي مبا ٌسمح تخـٍزز حعة اًحر  .108

لَة  .ابلأماًس

راؾَة جس خزسم اٌَلاث املخساوةل وثَيب حاحِاث املواظيني ؿىل  .109 حساج حمعاث اؤ جضجَؽ اؤ

 .مس خوى الؤؿالم واًخثلِف واًخوؾَة واًرتفَِ

 ههوانثاملخـسذ تـملَ اصلًين ومب اتزخي امللصة  مواظةل ادلِوذ حول ؿىلجضجَؽ اًححر ادلامـي .110

 .ًَةاًخرشًة واًثلافِة واملح

ظالق بأسٌلهئا ؿىل املؤسساث واًضوازغ اًوظيَةمواظةل حمثني اًصموس  .111  امللصتَة من ذالل اؤ

 .واًساحاث اًـمومِة حفؼا ًِا يف راهصت الأحِال

 ومٌؼٌلث اًض حاة واجملجؽ ثـٍزز اًرشااكث تني املؤسساث اًثلافِة اًـمومِة واًلعاغ ارلاض .112

 .املسين

حساج فضاءاث ٌَحواز واًدضاوز اصلامئني تني مٌؼٌلث اجملجؽ املسين واًض حاة ؿىل ظـَس  .113 اؤ

هخاح اًثلايف والأوضعة اصلامعة ٌَحَات اًثلافِة  .ازلاؿاث اًرتاتَة فامي خيط الؤ

ؽ  .114 هخاح اًثلايف وذمع املضاًز جضجَؽ مداذزاث اًض حاة واجملجؽ املسين فامي خيط اًرتتَة اًثلافِة والؤ

 .احملفزت ؿىل الؤتساغ

حساج مصافق ثـزس اذلَات والؤتساغ اًثلافِني .115  .ثـٍزز اًلواؿس امليؼمة ٌَسىن اًالئق ابؤ

 .كصوًةوالرضًة  احل املياظقمعومثوس َؽ ص حىة املصانز واملصهحاث اًثلافِة ًدضمي  .116

 املىذحاث ومصانز اًخًض َط اًثلايف واملرسيح واًفين يف املياظق اًيت ثفذلص ٌَحًِاث ثـممي .117

 .اًخحخَة اًثلافِة

ؿاكةابذللوكاًثلافِة .118  .وضـرباجمخُرسمضازنةومتخـالأصزاظاملس يٌُوفِوضـَةاؤ
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حساج .119 ة ثربس حصاج لك مٌعلة ودعوظَاهتا اًثلافِة واًفٌَةاؤ  . مذاحف موضوؿاثَة هجًو

ة  .120 ة واًعرًص ثبأمني حصاس هتا حفاػا ؿىل اًرتاج اًثلايف اًوظين وحصممي وظَاهة املواكؽ الأثًص

َاث و ًآ  . واذلفاع ؿىل اطلاهصت يف تـسهيا اًوظين واحملًلحٌلًخَ من الؤثالفثـٍزز ب

جضجَؽ وحمثني اصلزاساث اًححثَة يف جمال اًخبأظَي ٌَخيوغ اًثلايف واذلفاع ؿىل اطلاهصت واًثلافة  .121

 .اًضـحَة وسائص الؤتساؿاث املٌلزةل

ةجضجَؽ  .122 ؿالمِة هجًو حساج حمعاث اؤ  .اؤ

ٍهيا .123  .متىني اًض حاة من املسامهة اًفاؿةل يف ثستري اذلَات اًثلافِة واًخحفزي ؿىل اًوًوح اؤ

ىل اكفة املخسذَني واًفاؿَني .124  .وضؽ مِثاق وظين يف جمال اًخيوغ اًثلايف موخَ اؤ
 

 اًخواظياًخحسُس و

ف واًخحسُس  .125 ةابذللوق اًثلافِةوضؽ جصامج ثواظََة ٌَجمِوز اًواسؽ جس هتسف اًخـًص  واٌَلًو

تساؿاهتا  .وخمخَف اؤ
 

 كسزاث الثلوًة 

مبساؿست اخملخعني يف املِن اًثلافِة ٌَهنوط تلسزاث امليؼٌلث كري دععة ث جصامج موضؽ .126

 . اذلىومِة وازلاؿاث اًرتاتَة وسائص املؤسساث اًـامةل يف جمال اذللوق اًثلافِة
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ىل ارلسماث اًعحَة :احملوز اًفصؾي اًثاًر اًوًوح اؤ
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

 َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان وازلاؿاث اًرتاتَة واذلىومةاًربملان و

 .والؤؿالماًيلاابثواًلعاغ ارلاض ومٌؼٌلث اجملجـي املسين واًَِئاث املِيَة يف جمال اًعحةو

 

الأُساف 

ًىارلسمااتًعحَة:    اًِسف اًـام َالمليؼومةاًعحَةوضٌلانًوًوخاؤ  .ثبُأ

 :   الأُساف ارلاظة

ظاز املساوات والاهعافثـممي اًخلعَة اًعحَة وضٌلن اذلق يف اًعحة  -  .يف اؤ

ىل اخلضٌلن اًوًوح املدساوي واملخاكئف واملس خسام -  .تذماث اًعحي اؤ

 .نفاةل اًخوسًؽ اجملايل اًـاذل ٌَزسماث اًعحَة واًخجِزياث اًعحَة واملوازذ اًخرشًة -
 

 اًخساتري

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

 .الؤرساؾحاملعاذكةؿَمىرشوؿاًلاهوانملخـَلمباكحفةالاضعصااباتًـلََةوحبٌلًةحلوكالأصزاظاملعاتًَهبا .127

عةحصَةؿاذةلثلعميىواناتًرتاابًوظينضٌلن اًـساةل اجملاًَة يف املَسان اًعحي من ذالل  .128  .دًص

وح اًفئاث الأنرث ُضاصة ٌَزسماث اًعحَة .129  .ذمع ًو

  وختععاهتا وص حَ اًعحَةمن حِر ؿسذ الأظص اًعحَة اًالسمة ملوازذ اًخرشًةمواظةل ثوفري ا .130

 .ؿىل اجملال اًرتايب وفق مٌؼوز ٍصاؾي حاحِاث ودعوظَاث لك مٌعلةوثبأمني ثوسًـِا اًـاذل 

ياملس جص .131 يواًخىًو لاًخىًو ةومواظةلثـٍززاًىفاءاثـيعًص  .ذؾٌلملوازذاًخرشًةاًعحَةوص هباًعحَةوالؤذاًز

َي بأكسام املس خـجالثَخـٍزز ارلسماث املخـَلة ابذلالث اًعازئة وارلعريت .132  .ثبُأ

 .اٍهنوط تعحة الأم واملواًَس ادلسذ واًـياًة تعة اًخوًَس .133

.ثـٍزز مدسبأي املساوات وؿسم اٍجَزي يف اًخـامي مؽ املصىض ذاذي املؤسساث الاسدضفائَة .134
5

 

 بأو ضٌلن حلوق املعاتني ابلأمصاط املخيلةل خًس َا وحٌلٍهتم من لك بأصاكل اٍجَزي بأو الؤكعاء .135

 .اًومص

                                                           
5

ىل ارلسماث اًعحَة، مت اؾامتذ اًلاهون الؤظاز زمق  -  ة ًضٌلن املساوات يف اًوًوح اؤ  . املخـَق ابمليؼومة اًعحَة وؾصط ارلسماث اًـالحِة34-09ثـٍززا ٌَميؼومة املـَاًز
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مواظةلحتسٌُجوذتارلسماثوثوس َـاًخلعَةًدضمَحاكِاًفئااتلأدصىوضٌلانًخوسًـاًـاذٌََموازذؿَىاكفةاًرتا .136

 .ابًوظين

ذمع اًخحعَي واًخحََي املمهنج واًضمويل ٌَمـعَاث واملـَوماث حسة اًيوغ الاحامتؾي يف  .137

 . جمال اًعحة ودعوظا ما ثـَق ابلأمصاط املخيلةل خًس َا واًـيف

لَةواذلساهَة .138 حساخثالاي جساؿسالأظصاًعحَةؿَىاًخواظَمـاملصىض املخحسزني ابلأماًس  .اؤ

 .اٍهنوضحاًعحةاًيفس َةواًـلََة ومواظةل مبأسس هتا وثـمميزسماهتا .139

ا .140 حارلسمااتًعحَةوثُسرُي ظازثلًص  .ذمع معي اًفصكاًعحَةاملخيلةلفِاؤ

ةالأساس َةالاس خـجاًَةوثكل املخـَلةابلأمصاضاملزمٌة .141  .ذؾٌلرلعةاملخـَلةتخوفريالأذًو

ةواملس خَزمااتًعحَةذاذالملسدضفِاث .142  .ختََلاملصفلاًعحي وؾلَية ظصكذستريالأذًو

ضٌلانًخًس َلاًفـاًحُمنرخَفالؤذازاث  .143

َااتًخددـواملصاكدةوثلِاميلأذاءوحوذتا ًآ حسازب اًعحَةؿَىاًعـَساًوظيَوتٌُاملسدضفِاثواملصانزاًعحَة،واؤ

 .رلسماثوفـاًَهتا

س ارلسماث اًعحَة  .144 ص س حي اًخـاون واًخًس َق تني اًلعاغ اًـام وارلاض مبا ًؤمن وًو ثعٍو

ٍهيا  . واًوًوح اًـاذل واملخاكئف اؤ

 واًوػَفي جضجَؽ وحتفزي ظَحة اًعة ؿىل اًخرعط يف اًعة اًرشؾي واًعة اًيفيس .145

 .وثوفري املياظة املاًَة اًالسمة طلكل

مواظةلثـٍززارلسمااتملخـَلةمبـادلةاًضاكايثواًخؼٌَلثوالاكرتاحامتيعصفاملصثفلِيـَىاًعـَسادلِوي،واؾامت .146

صازتاملصثفلِيَلِامسس خوىصضامهـيارلسماث ياؤ  . ذاس امتزاثخوضـُص
 

 اًخواظياًخحسُس و

مَعلاث ) اًعحَة واملس خوظفاثاًلِام حبمالث ٌَخوؾَة ذاذي املسدضفِاث واملصانز .147

املواظيني حبلوكِم وواحداهتم  املواظياثومن بأخي ثوؾَة (... وبأرشظة مسـَة ترصًةومًضوزاث

 .ابٌَلاث املخساوةل

 .ثـٍزز اًربامج اًسمـَة اًحرصًة املخـَلة ابذلق يف اًعحة .148

 

 ش املساواتياًضلي وحىص: احملوز اًفصؾي اًصاتؽ
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون
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َئاث  اجملجؽ املسينث واًيلاابو اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان اًربملان واذلىومة ُو

. اًَِئاث املمثةل خملخَف اًفاؿَني يف اًلعاغ ارلاضو
 

 

 الأُساف 

 .ثُسري اٍجخؽ ابذلق يف اًضلي وحاكئف اًفصض:اًِسفاًـام

: الأُسافارلاظة

ذماح امللازتة اذللوكِة يف اًدرشًـاث -  . املصثحعة ابًضلي واًس َاساث وارلعط واًربامجاؤ

ىل اذلق يف ضٌلن املساوات وحاكفؤ اًفصض واًلضاء ؿىل اٍجَزي يف جمال  -  .اًضلياًوًوح اؤ

 .ذمع اًسَعاث اًـمومِة ٌَدضلَي اطلايت -

ة - َاث وزلافة ثلًو ًآ  . ومبأسس خَ اًدضلَيجمالحامتؾي تني اًفاؿَني املخسذَني يف الاواز احل ب
 

 اًخساتري

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

َة اس خىٌلل مسعصت املعاذكة ؿىل  .149 ابملـاًري اصلهَا  املخـَلة 102زمق اثفاكِة مٌؼمة اًـمي اصلًو

 . الاحامتؾيٌَضٌلن

َةاًيؼص يف املعاذكة ؿىل  .150  اًيت هتم املساوات يف مـامةل 118 زمق اثفاكِة مٌؼمة اًـمي اصلًو

 .مواظين اًحضل واطلٍن ًُسوا من مواظين اًحضل يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي

َة زمق  .151 ىل اثفاكِة مٌؼمة اًـمي اصلًو ة 87مواظةل اذلواز اجملجـي ثضبأن الاهضٌلم اؤ  ثضبأن اذلًص

 .اًيلاتَة وحٌلًة حق اًخيؼمي اًيلايب

ة بأذواز .152 كَميَة واًوظيَةجضجَؽ وثلًو  . دلان اذلواز واملعاذلة الؤ

َي والؤذماح يف سوق اًضلي .153 ن واًخبُأ  .اؾامتذ املساوات وحاكفؤ اًفصض يف جصامج اًخىٍو

َاث الاسدداكِة ٌَخلََط من اًزناؿاث يف جمال اًضلي .154  .ثـٍزز ذوز الًآ

ة ثيؼم الؤؿالن  .155 ذاًز َاث ومساظص اؤ ًآ ؾٌلل مدسبأ اًضفافِة وحاكفؤ اًفصض يف اًدضلَي ووضؽ ب اؤ

 .ؾن املياظة اًضاقصت يف مجَؽ اًلعاؿاث ويف مصافق الؤذازت اًـمومِة ضٌلان ٌَضفافِة

ؿساذ جصامج صلمع وثًض َط امللاولث اًعلصى واملخوسعة واًخـاوهَاث ووضؽ ص حاك ذاذي  .156 اؤ

ف ابمللاولث دعوظا اًًسائَة مهنا  .ازلاؿاث اًرتاتَة ٌَخـًص

ؽ امل .157  .زت ٌضلذيرجضجَؽ املضاًز
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ىل اًـٌلل والأحصاء .158  .ثـٍزز ارلسماث الاحامتؾَة املوهجة اؤ

آيل .159 ة ب غ ؾن فلسان اًضليتثلًو  . اًخـًو

ةَُئةمفدض َاًضلي .160  .ثلًو

ن املِين وحـهل ٌسامه تفـاًَة يف ثلََط مـسلث  .161 َي اًخىٍو وضؽ جصامج ودعط نفِةل تخبُأ

 . اًحعاةل

 
كسزاث الثلوًة 

 

.  ًفائست اًـٌللمبلذضَاث مسوهة اًضليثوؾَة واًخحسُس وضؽ جصامج ٌي .162

خِة ًفائست موػفي وبأظص وسازت اًضلي والأظص اًيلاتَة ومٌاذًة  .163 ثيؼمي ذوزاث ثسًز

صاؿة زلافة حلوق الؤوسان يف مِسان اًدضلَي  .املس خزسمني وبأزابة اًـمي تلَة اؤ

ن كضات مذرععني يف كاهون اًضلي .164  .وضؽ جصامج ًخىٍو
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 ًس َاسة اًسىٌَةا:احملوز اًفصؾي ارلامس
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

اجملَس وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان وازلاؿاث اًرتاتَةواذلىومةواًربملان

ة واجملَس الأؿىل لؤؿساذ اًرتاة اًوظين والأؿىل لؤؿساذ اًرتاة اًوظين اًواكةل اًوظيَة ٌَمحافؼة اًـلاًز

ونوواملسح اًـلازي وارلصائعَة . اًَِئاث املِيَة اخملخعة واًلعاغ اًحييك وامليـضون اًـلاًز
 

 

 : الأُساف

 .ٌَس َاسة اًسىٌَةاًخوحَِ الاحامتؾي: اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

ؾٌلل اذلق يف اًسىن -  .اؾامتذ اًخرعَط الاسرتاثَجَالؤ

 . اًالئق تخوس َؽ ذائصت املس خفِسٍن مٌَثُسري اذلق يف اًسىن -
 

 .اًخمنَة اًخرشًة املس خسامة يف جمال اًسىن واًخـمري ومـاًري ق بأُسافيحتق -
 

 

 

 اًخساتري

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

زساء  .165 َة ومٌسمش وظيَة اسرتاثَجَةاؤ  .ال اًسىنفميجت مجًو

 6.مذعَحاث حلوق الؤوسانومالءمهتا مؽ  املخـَلة ابًسىن واًخـمري  اًلاهوهَةامليؼومةثـٍزز  .166

                                                           

ظساز اًيعوض اًدرشًـَة واًخيؼميَة اًخاًَة6 ىل بأهَ كس مت اؤ :  ٌضاز اؤ

  املخـَق تدٌؼمي اًـالكاث اًخـاكسًة تني املىصي واملىرتي ٌَمحالث املـست ٌَسىىن بأو ًالس خـٌلل املِين؛67-12اًلاهون زمق  -

 ؛2010 ًس ية 09-48 من كاهون املاًَة 7ملذضَاث مذـَلة ابًسىن الاحامتؾي مٌعوض ؿَهيا مبلذىض املاذت  -

  املخـَلديؼاماملَىِةاملضرتنةٌَـلازااتملحًِة؛18.00 تخلَريوحجاميًلاهوىصمق 106.12 اًلاهون زمق -

  ثضبأن تَؽ اًـلازاث يف ظوز الؤجناس؛44-00 تخلَري وحجمي اًلاهون زمق 107-12اًلاهون زمق  -

ةل ٌَسلوظ وثيؼمي اًخجسًس اذلرضي؛94-12اًلاهون زمق  -   املخـَق ابملحاين الًآ

 . املخـَق مبصاكدة وسحص اخملاًفاث يف جمال اًخـمري واًحياء66.12اًلاهون  -
 ابملوافلة ؿىل ضاتط اًحياء اًـام احملسذ ًضلك ورشوظ جسَمي اًصدط واًواثئق امللصزت مبوحة اًيعوض اًدرشًـَة املخـَلة 2013 ماي 24 ظاذز يف 2.13.424املصسوم زمق -

ة واجملموؿاث اًسىٌَة وثلس مي اًـلازاث واًيعوض اًعاذزت ًخعحَلِا  .ابًخـمري واًخجزئاث اًـلاًز
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وضؽ ملذضَاث كاهوهَة وثيؼميَة ختعاملـاًرياصلهَااملعحلةؿَىاًسىٌالحامتؾي من حِر املواظفاث  .167

 .اًـمصاهَة واملياظق ارلرضاء واًسالمة الأمٌَة واًوًوحِاث

ؽ اًلواهني راث اًعةل ابًخـمري وفق مٌؼوز ًخوىخ اًخمنَة اًخرشًة الؤرساغ .168 ظساز مضاًز  ابؤ

ة خملخَف الأكاًمي ة املـٌلًز صاؾي اًخيوغ اجملايل وارلعوظَاث احملََة واًًِو .املس خسامة ٍو
7

 

ثفـَي اًلاهون ٌَحس من اًخجاوساث يف مِسان اًخـمري والؤساكن وسحص اخملاًفاث وضٌلن  .169

. سالمة اًحياء يف اًوسعني اذلرضي واًلصوي

رساغ .170 جناس جصامج اًلضاء ؿىل اًسىن كري اًالئقاؤ  . وثريت اؤ

رساغ .171 ىل مـادلة وضـَاث اؤ جناس جصامج اًلضاء ؿىل بأحِاء اًعفِح ٌَسـي اؤ من % 50 وثريت اؤ

.2021الأرس اًيت ثـُش يف ذوز اًعفِح يف بأفق 
8

 

الؤرساغ ابؾامتذ املصسوم املخـَق تخحسًس اًيفور اًرتايب ٌَواكلث اذلرضًة، ظحلا ٌَخلس مي اًرتايب  .172

 .ادلسًس

حِاء كري اًلاهوهَة ًخحسني ػصوف  .173 َي اذلرضي ًلأ  .اًساكن اًلاظيني هبااًخبُأ

وايث اًسىن الاحامتؾي مبضاؾفة اًـصط يف جمال امليخوخاث اًسىٌَة املالمئة  .174 ثيفِش بأًو

ص امليخوح اًسىين اًحسًي  ظاز مرشوغ ثعٍو ماكهَاث اًفئاث احملسوذت اصلذي يف اؤ ذلاحِاث واؤ

 .2021يف بأفق 

 .حرص الاس خفاذت من جصانمج اًسىن الاحامتؾي يف روي اصلذي احملسوذ ابًرصامة اًالسمة .175

مضاؾفة الؤماكهَاث املاًَة ًعياذًق اًضٌلن املوهجة ٌَرشاحئ الاحامتؾَة راث اصلذي احملسوذ  .176

وح اًلصوط اًسىٌَة يف ػصوف مالمئة  .واًضـَف وكري اًلاز ٍجىِهنا من ًو

ةل ٌَسلوظ وثيؼمي معََاث اًخجسًس اذلرضيثفـَي  .177 وضؽ جصامج  واًلاهون املخـَق ابملحاين الًآ

 .مذاكمةل ملـادلة اًسىن املِسذ ابلهنَاز ًدضمي ٍلوغ اًرتاة اًوظين

ؽ اًسىن حـي  .178 جناس مضاًز ني امليرصظني يف اؤ ة ًفائست امليـضني اًـلاًز اًخساتري ادلحائَة اًخحفزًي

 . خملخَف فئاث اجملجؽاًالئق اًـصط اًسىين  ثخالءم وثوفريالاحامتؾي

                                                           
ؽ كواهني يف ظوز الؤؿساذ ويه-7 ىل بأهَ ثوخس ؿسذ من مضاًز :  ٌضاز اؤ

ؿساذ اًرتاة اًوظين، - مرشوغ كاهون ًخـَق ابؤ

مرشوغ كاهون ًخـَق تواثئق اًخـمري، -

ؽ اًىربى ٌَهتَئة اذلرضًة، -  مرشوغ كاهون ًخـَق ابملضاًز

مرشوغ كاهون ًخـَق ابًضم اذلرضي، - 

ي اًخوسؽ اًـمصاين، -  مرشوغ كاهون ًخـَق ابملسامهة يف متًو

مرشوغ كاهون ًخـَق ابًصدط والأرون، - 

حساج اًواكلث اذلرضًة51-93-1مرشوغ كاهون تخلَري اًؼِري زمق -  .  املخـَق ابؤ
8

ىل حسوذ بأنخوجص -  ؿالن 2017وظَت حعَةل الؤجناس اؤ ىل اؤ  مذـاكس ثضبأهنا 85 مسًية تسون ظفِح من بأظي 58 اؤ
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احملسذت تعفة كاهوهَة بأو املعحلةؿَىاًسىٌالحامتؾي ثضمني ذفاحص اًخحمالث ٌَمـاًري اصلهَا  .179

 .ثيؼميَة
 

 اًخحسُس واًخواظي

ؿالمِة ثُرس اًخواظي املوخَ يف جمال متخؽ اًفئاث الاحامتؾَة من اذلق يف  .180  وضؽ س َاسة اؤ

 .اًسىن اًالئق

 

 كسزاث الثلوًة 

ن يف جمالث اٍجخؽ ابذلق يف اًسىن اًالئق واملعاحدة الاحامتؾَة  .181 ة وحىٍو وضؽ جصامج ثسًز

 .املوهجة ٌَفئاث راث اصلذي احملسوذ وكري اًلاز

ؿساذ مواذ مصحـَة تَساقوحِة حول زلافة حلوق الؤوسان وكميهتا اصلس خوزًة موهجة ًعَحة  .182  اؤ

ة  .اصلزاساث اًـََا يف جمال اًِيسسة املـٌلًز

ة ووضؽ جصامج .183 ؽ اًسىٌَة ثسًز ن املًضعني يف مِسان املعاحدة الاحامتؾَة ٌَمضاًز  . حىٍو
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 هسجمة املتَئِة الس َاسة ال: احملوز اًفصؾي اًساذش

 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة  وازلاؿاث اًرتاتَة واملؤسساث اًـمومِة واذلىومة واًربملان

ةووحلوق الؤوسان اًلعاغ  والأحزاة اًس َاس َة واًيلاابث ومٌؼٌلث اجملجؽ املسينوواكلث اًخمنَة ادلًِو

.  والؤؿالمارلاض

 

الأُساف  

 . اؾامتذ س َاسة تَئِة مٌسجمة راث حاكمة حِست:اًِسف اًـام

 :   الأُساف ارلاظة

 .2030ثفـَي الاسرتاثَجَة اًوظيَة ٌَخمنَة املس خسامة  -
 

ذماح اًحـس اًحُيئ يف اًس َاساث اًـمومِة والاسرتاثَجَاث واًربامج اًلعاؾَة -  .اؤ

احملافؼة ؿىل اًخيوغ اًحُيئ وحمازتة اًخعحص وماكحفة اًخلري ومصاؿات اًخمنَة املس خسامة  -

 .امليايخ

َاث املصاكدة - ًآ ظاز كاهوهَََمسؤوًَةاًحَئِة وب  .وضـاؤ

 

اًخساتري 

 املؤسسايت  وادلاهة اًدرشًـي

َة املخـَلة حبٌلًة اًحُئة واًخمنَة املس خسامة .184  .مالءمة الؤظاز اًلاهوين اًوظين مؽ الثفاكِاث اصلًو

املـاًري راث اًعةل ابدلوذت اًحَئِة ادلازي هبا اًـمي مؽ مصاحـة اًيعوض اًدرشًـَة واًخيؼميَة  .185

س امي اًدرشًؽ املخـَق ابملاء واًعاكاث املخجسذت واًخيوغ اًحَوًويج وحمازتة ثَوج اًِواء ل

 ووضؽ ثساتري ًصذغ  واس خعالخ اًحُئةواًخلَرياث امليادِة وثستري وحمثني اًيفاايث واًخلِمي اًحُيئ

 .وسحص اخملاًفاث اًحَئِة
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ظساز اًلاهون املخـَق ابذلعول ؿىل املوازذ ادلًَِة واًخلامس اًـاذل وامليعف ٌَميافؽ الؤرساغ .186 ابؤ

ؾٌللاًياص ئة ؾن اس خزسارما  . ًالثفاكِة املخـَلة ابًخيوغ اًحَوًويج وجصوثوهول انقواياؤ
9

 

ظساز الؤرساغ .187 حساج هؼام وظين دلصذ اًلاساث اصلفِئة ثعحَلا مللذضَاث املزسوم امل ابؤ ثـَق ابؤ

دم املخحست املخـَق تخلري املياد ة ًلأ  .الثفاكِة الؤظاًز

َاث  .188 مصاحـة ادذعاظاث وثيؼمي اجملَس اًوظين ٌَحُئة هبسف وضؽ اًَِالك واملؤسساث والًآ

واملساظص اًالسمة ٌَحاكمة اًحَئِة ادلَست وحتلِق اًخمنَة املس خسامة ظحلا ملحاذئ وبأُساف 

 .اًلاهون الؤظاز مبثاتة مِثاق وظين ٌَحُئة واًخمنَة املس خسامة

ثلعَة اجملالث اًحَئِة كري املضموةل ابًدرشًؽ اًحُيئ واًخمنَة املس خسامة تلَة اس خىٌلل اًخبأظري  .189

 .اًلاهوين خملخَف ُشٍ اجملالث

ظاز مسوهة واحضة وحمَية لأخي  .190  اًيؼص يف ومَؽ اًلواهني اًلعاؾَة راث اًعةل ابًحُئة يف اؤ

ىل مضامِهنا من ظصف اًَِئاث اًيت جسِص ؿىل ثعحَلِا  ثـٍزز الاوسجام تُهنا وجسَِي اًوًوح اؤ

 .من ظصف املواظياث واملواظينيو

 .ذمع اًعيسوق اًوظين ٌَحُئة واًخمنَة املس خسامة .191

ؽ يف جمال اًحُئة واًخمنَة املس خسامة .192  .ختعَط حتفزياث ماًَة وثلٌَة صلمع املضاًز

ىل حتسني اًخلِمي الاسرتاثَجي اًحُيئ .193  .ثـٍزز ادلِوذ اًصامِة اؤ

ؿساذ خمعط وظين يف جمال ماكحفة اًخلرياث امليادِة ووضؽ س َاسة وظيَة ملاكحفة الاحذحاش  .194 اؤ

 .وثـحئة مجَؽ اًفاؿَني يف جمال ماكحفة ثلري املياد اذلصازي

ثبأمني مضازنة ومسامهة خمخَف اًفاؿَني وذاظة مٌؼٌلث اجملجؽ املسين واًَِئاث اًس َاس َة  .195

 . وخمخَف اًربامج اًحَئِةواًيلاتَة والؤؿالمِة يف اٍهنوط ابًثلافة اًحَئِة

 . اًلصة يف جمال ثستري اًحُئة وجرسًؽ وثريت ثيفِشُاس َاسةثفـَي  .196

ص ثستري اجملال اًلاتوي ابًضلك اطلي ًوفص حٌلًة صامةل ٌَمحمَاث وذللوق اًساكن  .197 ثعٍو

 .ووضاظِم اًززاؾي واًفاليح

 .ثلٌني اًززاؿاث املس هتَىة ٌَمَاٍ ذاظة ابملياظق اًِضة .198

ؽ  .199 ؿساذ املضاًز ىل املـَومة اًحَئِة وثبأمني مضازنة املواظياث واملواظيني يف اؤ ثُسري اًوًوح اؤ

 .واًربامج راث اًعةل ابًحُئة واملضازنة يف اختار اًلصاز

 .ذمع اًربانمج اًوظين ًخستري وحمثني اًيفاايث .200

. ثيفِش اخملعط اًوظين ًخعِري اًسائي ل س امي ابًـامل اًلصويالؤرساغ ة .201

َاث اًخًس َق تني اًلعاؿاث املـيَة ابًحُئة واًخمنَة املس خسامة .202 ًآ  .ثـٍزز ب

                                                           
. ثضبأن اذلعول ؿىل املوازذ ادلًَِة واًخلامس اًـاذل وامليعف ٌَميافؽ اًياص ئة ؾن اس خزسرما املَحق ابثفاكِة اًخيوغ اًحَوًويج2010 جصوثوهول انقواي ًس ية  9
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وح .203 رضاز اًحَئِة لأخي حتلِق ؿساةل  املواظياثثُسري ًو ىل اًلضاء ؾيس اًخـصط ًلأ  املواظيني اؤ

 .تَئِة

س واًححر اًـَمي يفجضجَؽ .204 ن  ادلامؽ اًخسٌز ًحُئة حولومصانز اًححر اًـَمي تومـاُس اًخىٍو

 .واًخمنَة املس خسامة

 

 ثواظياًخحسُس وال

ؿالمواًحُئةواًخمنَةاملس خسامة .205 ؾٌلل مضامني املَثاكاًوظيََالؤ  .اؤ

ثيؼمي محالث حتسُس َة مبخعَحاث حصص َس وؾلَية ثستري املوازذ اًعحَـَة وحٌلًة اًحُئة ؿرب  .206

 .وسائي الؤؿالم املىذوتة واملسموؿة واملصئَة والؤًىرتوهَة

ذماح .207 ة ابًوسط املسزيساؤ  . اًحـس اًحُيئ يف اًربامج وامللصزاث اصلزاس َة ويف الأوضعة اًرتتًو

 
 

 ثلوًة اًلسزاث

ن املس جص واًخحسُس .208 ن واًخىٍو  .اٍهنوط تثلافة حٌلًة اًحُئة ؿرب اًرتتَة واًخىٍو

 .ثـٍزز جصامج ذمع اًلسزاث يف جمال اًحُئة واًخمنَة املس خسامة .209

ياًلضاتواًرشظةاًلضائَةواًحَئِةفميجالذللوق اًحَئِة .210  .حىًو
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 امللاوةل وحلوق الؤوسان:  احملوز اًفصؾي اًساتؽ
 

 

 : بأظصاف اًرشانة واًخـاون

ة لأزابة وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسانواذلىومةواًربملان اًَِئاث اًخبأظرًي

ة واًعياؾَة ٌَملصة وخامـة  اًـمي وذاظة الاحتاذ اًـام مللاولث امللصة وفِسزاًَة اًلصف اًخجاًز

ة الأحٌحَة يف واًلصف اًفالحِةوقصف اًعَس اًححصي وقصف اًعياؿة اًخلََسًة اًلصف اًخجاًز

 .مٌؼٌلث اجملجؽ املسينوامليؼٌلث اًيلاتَة ًلأحصاء اًفاؿةل يف اًًس َج الاكذعاذي والاحامتؾيوامللصة

 

:  الأُساف

 ثـٍزز بأتـاذ حلوق الؤوسان يف امللاوةل:اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

دم اؾامتذاًخرعَط الاسرتاثَجي ثضبأن امللاوةل وحلوق الؤوساهـىل ضوء -  املحاذئ اًخوحهيَة ًلأ

. املخحست يف ُشا املوضوغ

َة راث  - مالءمة اًلواهني واًس َاساث اًوظيَة يف جمال اًـمي مؽ املوازَق واملـاًري اصلًو

 .اًعةل

 .ثـٍزز اذلضوز اًوظين ؿىل املس خوى اصلويل -
 

 

 ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

اًخساتري 

ؿساذ  .211 رشاكحلوق الؤوسان يف جمال امللاوةل ودعة معي وظيَة واؾامتذ اؤ فة اًفاؿَني  اكابؤ

َئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًلعاغ  واًربملانحىومِة وكعاؿاث )املـيَني ارلاض واًيلاابث ُو

 ....(اًدضازهَة وحلوق الؤوساهومٌؼٌلث اجملجؽ املسين

 .حتفزي امللاولث ؿىل وضؽ مِثاق ذاذًل ؿام ٌَسَوك يف جمال حلوق الؤوسان .212

ذماح تـس احرتام حلوق الؤوسان يف امللاوةل ؿىل مس خوى اًلاهون واملٌلزسة واٍهنوط تبأذواز  .213 اؤ

 .حبلوق الاوسان وكمي املواظيةامللاوةل املخـَلة 
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 .ثلِمي بأثص بأوضعهتا ؿىل حلوق الاوساناٍهنوط تسوز امللاوةل يف جمال .214

ة املخـَلة ابمللاوةل اًوظيَةاملضازنةثـٍزز  .215 َة وادلًِو  .حلوق الؤوسان و يف اٌَلاءاث اصلًو

 

 ًخواظياًخحسُس وا

ة  من ذالل حلوق الؤوسانووضوغ امللاوةل مبثـٍزز اًوؾي  .216  مبضازنةثيؼمي ًلاءاث وظيَة وهجًو

 .الأظصاف املـيَة

 واملٌلزساث اًفضىل تني امللاولث يف جمال احرتام حلوق الؤوسان يف ثحاذل اًخجازةجضجَؽ  .217

 .امللاوةل
 

 ثلوًة اًلسزاث

ًِة يف جمال حلوق الؤوسان يف امللاوةل ًفائست لك املخسذَني وبأحصاة املعَحة  .218 وضؽ جصامج حىًو

 .(مفدضو اًضلي واحملامون واًلضات واًفاؿَون املسهَون والأظص اًيلاتَة ومسؤوًو امللاوةل)

س واًححر اًـَمي يفجضجَؽ .219 ن  ادلامؽ اًخسٌز حول ومصانز اًححر اًـَمي تومـاُس اًخىٍو

 .امللاوةل وحلوق الؤوسان

 

 

 

 

 



48 

 

احملوز اًثاًر 

ة واٍهنوط هبا  حٌلًة اذللوق اًفئًو
 

ثخبأسس اًخساتري اًوازذت يف ُشا احملوز ؿىل الؤزاذت اًس َاس َة اًـََا ٌضلوةل وما مت حتلِلَ ؿىل 

ًََ بأذواز  ظـَس اًس َاساث اًـمومِة والاسرتاثَجَاث وارلعط واًربامج اًوظيَة وما بأفضت اؤ

 .مؤسساث اصلميلصاظَة اًدضازهَة ومٌؼٌلث اجملجؽ املسين

ز الؤحصاءاثواًضٌلانث اًوكائَة واسلائَةٌي ىل ثـٍز خوخَ احملوز اؤ  اًفئوًة ونفاةل اٍهنوط حلوقًو

ز حٌلًة حلوق الأظفال واٍهنوط  هبا من ذالل ثساتري مؤسساثَة وجرشًـَة وثيؼميَة حىفي ثـٍز

تبأذواز اًض حاة يف اًخمنَة ونفاةل حلوق الأصزاض روي الؤؿاكة وظَاهة حلوق الأصزاض املس يني 

ن واًالحئني ز حلوق املِاحٍص  .وثـٍز

الاحامتؾَة اًيت ثـاين من اٍهتمُش والؤكعاء وثويل ثساتري ُشا احملوز ؾياًة ذاظة ٌَفئاث 

ن  ؿاكة والأصزاض املس يني واملِاحٍص مثي اًًساء املـيفاث والأظفال والأصزاض يف وضـَة اؤ

 . واًالحئني

خمخَف بأذواز ووػائف ؾلَية وثبأذش تـني الاؾخحاز اًخساتري امللرتحة يف ُشا احملوز بأمهَة 

ىل املخسذَني  زثوثلوًة اًخًس َق والاًخلائَة واذلاخة اؤ  كسزاث املوازذ اًخرشًة ٌَلعاؿاث امللكفة ؾٍز

 .هبشٍ اًفئاث، مؽ ثلوًة موازذُا املاذًة
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الأتـاذ املؤسساثَة واًدرشًـَة : احملوز اًفصؾي الأول

 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة وازلاؿاث اًرتاتَةوسَعة اًلضائَة ال واملؤسساث اًـمومِة واذلىومة واًربملان

اًلعاغ  والأحزاة اًس َاس َة واًيلاابث ومٌؼٌلث اجملجؽ املسينوواصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان

. ارلاض

 

الأُساف 

ة واٍهنوط هبا يف الؤظاٍزن اًدرشًـي واملؤسسايت: اًِسف اًـام  .ثـٍزز حٌلًة اذللوق اًفئًو

 :الأُساف ارلاظة

ة - َة راث اًعةل ابذللوق اًفئًو  .مواظةل مالءمة اًدرشًـاث اًوظيَة مؽ املوازَق اصلًو

ة -  .ثـٍزز اٍجَزي الؤجيايب ٌَهنوط ابذللوق اًفئًو

 .ورش زلافة املساوات وهحش اٍجَزي واًخـعة واًىصاَُة واًـيف -

 .حتسني ذسماث الاس خلدال واًخىفي -

 

 اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

حساج وثستري مؤسساث اًصؿاًة الاحامتؾَة .220 ظساز اًلاهون املخـَق ثرشوظ فذح واؤ  .اؤ

حىثَف اًربامج اًيت جس هتسف اًفئاث اًِضة ذاظة يف وضـَة اًدرشذ، وضٌلن ذسماث  .221

 .املواهحة والاس امتغ واًخىفي والاذماح الاكذعاذي والاحامتؾي والأرسي

َاث واًخساتري اًىفِةل ة .222 ثددؽ وثلِمي اًس َاساث اًـمومِة واًربامج اًيت  ثُسريتَوزت وذمع الًآ

ة  .جس هتسف اسلاًة واٍهنوط ابذللوق اًفئًو

ة يف جصامج املـِس اًـايل ٌَلضاء  .223 ذماح زلافة حلوق الؤوسان راث اًعةل ابذللوق اًفئًو مواظةل اؤ

 .واملِن اًلضائَة

ن الأسايس واملس جص ٌَـامَني .224 ذماح زلافة حلوق الؤوسان راث اًعةل يف مؤسساث اًخىٍو  يف اؤ

ة  .جمال حٌلًة اذللوق اًفئًو
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ذماح اًـمي اًخعوؾي الاحامتؾي يف اًوسعني اًرتتوي وادلامـي .225  .اؤ

ذسماث اًخىفي مبؤسساث اًصؿاًة الاحامتؾَة من بأخي يف  اًخستري وادلوذت يفاؾامتذ مـاًري .226

ة  .ضٌلن اذللوق اًفئًو

ف مبلذضَاهتا .227  .ومَؽ وورش اًلواهني واًدرشًـاث املخـَلة ابًفئاث املـيَة واًخـًص

ة .228  .وضؽ بأهؼمة مـَوماثَة ًخددؽ اذللوق اًفئًو

ة .229  . وضؽ ازلاؿاث اًرتاتَة ًربامج يف جمال اذللوق اًفئًو

ة يف املزياهَة اًـامةظعةالاؾامتذاث املخاًصفؽ من .230  . ٌَهنوط ابذللوق اًفئًو

 اظة ابًفئاث يف وضـَةاخلسرتاثَجَاث الاجصامج والثيفِش  يف ثددؽ ًستاجلاكمة احلاؾامتذ  .231

 . ُضاصة

 .مصاحـةالؤظازاًلاهوهَاملخـَلدالؤحساانًـمويم .232

 

 واًخواظياًخحسُس 

ىل حٌلًةجضجَؽ وذمع املحاذزاث اًخحسُس َة .233  . اًفئاث الاحامتؾَة يف وضـَة ُضاصة اًِاذفة اؤ

 

 كسزاث الثلوًة 

ة .234  .ثـٍزز كسزاث خمخَف اًفاؿَني املـيَني، حىومِني وكري حىومِني، يف جمال اذللوق اًفئًو

َي وثـٍزز كسزاث مجـَة اًِالل الأمحص امللصيب وازلـَاث اًوظيَة الأدصى املـيَة ابًفئاث  .235 ثبُأ

 .الاحامتؾَة يف وضـَة ُضاصة
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 حلوق اًعفي: احملوز اًفصؾي اًثاين

 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق وسَعة اًلضائَة الواملؤسساث اًـمومِةواذلىومةواًربملان

. والؤؿالم ارلاضاًلعاغ والأظفالو اجملجؽ املسينمٌؼٌلثوازلاؿاث اًرتاتَةوالؤوسان

 
 الأُساف 

 .مواظةل هجوذ حٌلًة حلوق اًعفي واٍهنوط هبا: اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

ؾٌلل مدسبأ املعَحة اًفضىل ٌَعفي - ة اؤ  .ثـٍزز وثلًو

 .ثـٍزز اًس َاسة اًـمومِة امليسجمة سلاًة اًعفوةل -

 . واًـيفسوء املـامةل والاس خلالل الؤٌُلًوثـٍزز جصامج حٌلًة الأظفال من لك بأصاكل -

 

 اًخساتري 

 ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

ظسازاًيعوظاًدرشًـَةواًخيؼميَةاملخـَلةتَ .236 رستواًعفوةلواؤ َلأ  .ثفـَالجملَسالسدضاًز

حساج وثفـَي الآ  .237  .ًَة اًوظيَة ٌَخؼمل ارلاظة ابلأظفال حضااي اىهتااكث حلوق اًعفيالؤرساغ ابؤ

ة الؤظاز اًلاهوين املخـَق حبٌلًة الأظفال وضٌلن فـاًَخَ .238  .مواظةل ثلًو

 .الؤرساؾحاملعاذكةؿَمىرشوؾلاهومنخـَلمبصانزحٌلًةاًعفوةل .239

 .مصاحـةكاهوانًىفاةلمبا ًضمن املعَحة اًفضىل ٌَعفي .240

ظسازاًلاهوانملخـَلخرشوظفذحوثستريمؤسسااتًصؿاًةالاحامتؾَةواًيعوظاًلاهوهَةواًخيؼميَة .241 الؤرساؾحاؤ

 .رااتًعةل

 .تدضلَالًـٌللملزًنَنيثفـَالمللذضَااتًلاهوهَةرااتًعةلابلأظفاًفِاملصحةلالاهخلاًَةفِاًلاهوانملخـَق .242

 . من مسوهة الأرست املخـَلة ابلؤرن جزواح اًلارص20مواظةل اذلواز اجملجـي حول مصاحـة املاذت  .243
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ظفاًوالاوازهبممـدضسًساًـلوابثـىل .244 صوثفـَالمللذضَااتًلاهوهَةارلاظةتخجصميالس خلاللدلًس ََلأ ثعٍو

 .ادليات

وضؽ مؤرشاث اًخددؽ واًخلِمي يف جمال حٌلًة الأظفال من سوء املـامةل ومن لك بأصاكل  .245

 .الاس خلالل واًـيف

 .اذلاةل املسهَةاملساظص املخـَلة تدسجَي الأظفاًفي جسالث ثخس َط  .246

ىل  .247 هلي مجَؽ الادذعاظاث اخملوةل ٌَجية اًـََا ٌَحاةل املسهَة يف موضوغ الأسٌلء اًـائََة اؤ

 .اًلضاء

 حول اسلةل اًوظيَة ًدسجَي الأظفال كري املسجَني يف اذلاةل مًضوززئُس اذلىومةثفـَي  .248

 .املسهَة ثضلك ذوزي ومس جص

ظفاًضحاايالاؾخساءواًـيفوالاس خلاللأوفِامتمسـاًلاهون .249 ةاملساؿستالاحامتؾَةواًلاهوهَةًلأ  .ثـٍززوثلًو

ؽ  .250 ؿساذ وثددؽ ثفـَي اًس َاساث واًربامج واملضاًز ثـٍزز حلوق الأظفال يف املضازنة يف اؤ

 .اًوظيَة

ىل احل .251  . حزوجي اًلارصاثذ منمواظةل وذمع ادلِوذ اًصامِة اؤ

ًالء بأمهَة كعوى ٌَربامج الاحامتؾَة املسامهة يف اٍهنوط توضـَة اًفذات وذاظة يف جمالث  .252 اؤ

ىل املوازذ ن واًوظول اؤ  .اًخـَمي واًخىٍو

ؾٌلل ٌَمعَحة اًفضىل  .253 اًـمي ؿىل ضٌلن املساوات تني اًصخي واملصبأت يف اٍجخؽ ابدلًس َة امللصتَة اؤ

 .ٌَعفي

 .حٌلًةحلوكالأظفاًفِوسائاللؤؿالمامبفِشًىوسائاللثعالذلسًثةواٍهنوضحاًرتتَةؿَهيا .254

ىل وسائي الؤؿالم والثعال املـجست ؿىل اًخىٌوًوحِة اذلسًثة  .255 ظفال اؤ ثـٍزز اًوًوح الآمن ًلأ

 .ؿرب وضؽ جصامج ذاظة وحٌلٍهتم من اكفة بأصاكل الاس خلالل

. ابدذَاز الأسٌلء اًضرعَةت وسازت اصلاذََة املخـَقذوزًةثفـَي  .256
10

 

ىل اذلس من ػاُصت جضلَي الأظفال .257  .مواظةل ادلِوذ اًصامِة اؤ

 .جضجَؽ وذمع الأرس اًيت ًوخس بأظفاًِا يف وضـَة ظـحة ًخفاذي اًصؿاًة املؤسساثَة .258

ظفالادلوذت يف اؾامتذ مـاًري .259  .ذسماث اًخىفي مبؤسساث اًصؿاًة الاحامتؾَة ًلأ

وضؽ ثعيَفاث وذفاحص حتمالث ذاظة تبأظياف مؤسساث اًصؿاًة الاحامتؾَة املس خلدةل  .260

ظفال يف حاخة ٌَحٌلًة  .ًلأ

 .ثيؼمي وثددؽ بأوضاغ نفاةل الأظفال ذازح امللصة .261

َاثخددؽ بأوضاغ الأظفال املخىفي هبم .262 ًآ  .اًصفؽ من مس خوى ب

                                                           
 

ي 9اًعاذزت ؾن وسازت اصلاذََة تخازخي  . املخـَلة ابدذَاز الأسٌلء اًضرعَة2010 بأجًص (D-3220)10ذوزًة
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 . حمََا وهجوايثفـَي اًربانمج اًخيفِشي ٌَس َاسة اًـمومِة امليسجمة سلاًة اًعفوةل ابمللصة .263

ة امللكفة ذمع  .264 ثددؽ اًس َاساث واًربامج يف جمال اٍهنوط حبلوق اًعفي ةمعي اٌَجية تني اًوساًز

 .وحٌلٍهتا

ىل ارلسماث الأساس َةل ةفلني وااختار ثساتري ذاظة حبٌلًة الأظفال املِاحٍصن كري املص .265 وهجم اؤ ًو

 .س امي ثكل املخـَلة ابًعحة واًرتتَة واًخـَمي

اختار ثساتري ذاظة حبٌلًة الأظفال املخزىل ؾهنم واًـياًة تحًِاث اس خلداهلم وثخس َط مسعصت  .266

 .اًخىفي هبم

ؾٌلل  .267 ص رشااكث مؽ ذول الاس خلدال سلاًة الأظفال امللازتة من الاس خلالل اؤ اًـمي ؿىل ثعٍو

 .ملعَحهتم اًفضىل

َاث حصاتَة مٌسجمة سلاًة اًعفوةل ثضمن اًخًس َق واًَلؼة من حِر الؤصـاز واًخحََف  .268 ًآ وضؽ ب

ظفال حضااي اًـيف  .وثددؽ ارلسماث املوخَ ًلأ

ثفـَي مِثاق اًس َاحة املس خسامة من بأخي وضؽ جصامج وكائَة سلاًة الأظفال من الأصزاض  .269

 .اطلٍن ٌس خلَون اًس َاحة لأس حاة خًس َة

ذماخازلاؿااتًرتاتَةلوضلالاتلأظفاًفميرععااتًخمنَةاحملََةؿَمىس خواىًدضرَعوحتسًساذلاحِاثواًخرط .270 اؤ

 .ًعواًخيفِش

ةواًحَساقوحِةواٌَوخُسدِىِةابلأمانياًخُذرععَخـَميوحصتَةالأظفال .271 َااتملصاكدةاًرتتًو  .ثفـَلًآ

حصاءاحتٌلًةحمَعاملؤسسااتًخـَميَةسلاًةالأظفاًواًَافـَمنيبأدعازاخملسزاثومصوحهيا .272  .ثـٍززاؤ
 

 اًخحسُس واًخواظي

ظفال .273 صاؿةزلافةحلوكاًعفضلاذَمؤسسااتًصؿاًةالاحامتؾَةاملس خلدةلًلأ  .اؤ

آمٌة .274  .اًخحسُس واًخوؾَة خبعوزت اًـلاة اًحسين واًـيف يف اًوسط اًرتتوي هحُئة ب

 .مواظةل ثـٍزز جصامج وبأوضعة حلوق املضازنة صلى الأظفال .275

ظفال يف وضـَة ظـحة ولأرسمه .276 ة جصامج اًوكاًة املوهجة ًلأ  .ثلًو

الؤتساؾفِبأصاكًوظَلالأذوااتًحَساقوحِةحولًرتتَةادلًس َةوفلملازتةوكائَةحصاؾَبأؾٌلزومس خوىيضجا .277

. لأظفاًواخملاظصاًخَلسهتسذمه

 ثلوًة اًلسزاث
 

ن املس جص ؿىل اثفاكِة الأدم املخحست ذللوق اًعفي  .278 ة واًخىٍو مواظةل جصامج وبأوضعة اًخسًز

 .واًربوثوهولث املَحلة هبا

 حلوق اًض حاة: احملوز اًفصؾي اًثاًر
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 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

 والأحزاة اًس َاس َة َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان واذلىومة واًربملان

 .والؤؿالموذاظة مجـَاث ومٌؼٌلث اًض حاةمٌؼٌلث اجملجؽ املسينواًيلاابثو

 

  الأُساف 

 .مٌسجمة ٌَض حاةوضؽ س َاس َة وظيَة : اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

ؽ اًـمومِة ؿىل  - ثـٍزز مضازنة اًض حاة يف تَوزت واجناس وثلِمي اًس َاساث واًربامج واملضاًز

ة واًوظيَة  .املس خوايث احملََة وادلًِو

 .حصس َخ امللازتة اذللوكِة واًرتتَة ؿىل املواظية يف بأوساظ اًض حاة -
 

 اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 
 

ظسازاًيعوظاًدرشًـَةواًخيؼميَةاملخـَلةتَ .279 واؤ ََض حاتواًـمالزلـًو  .ثفـَالجملَسالسدضاًز

وضؽ ثساتري جرشًـَة وثيؼميَة يف جمال حٌلًة ازلِوز اًياصئ ضس اخملاظص املرتثحة ؾن  .280

 .الاس خـٌلل اًس ئي ًوسائي اًخواظي املـجست ؿىل اًخىٌوًوحِاث اذلسًثة

حزاة جىِفِة متىن اًض حاة من املسامهة اًفـاةل يف ثستري اًضبأن  .281 مصاحـة اًلاهون اًخيؼميي ًلأ

 .اذلزيب

مصاحـة اًلواهني اًخيؼميَة ٌَجٌلؿاث اًرتاتَة جىِفِة متىن اًض حاة من املسامهة اًفـاةل يف ثستري  .282

 .اًضبأن احملًل

َاث اًخًس َق ؿرب اًلعاؾَة ارلاظة ابًض حاة .283 ًآ ة ب  .ثلًو

 . ذاظة ابًض حاتفي اًلعاؿاث واملؤسساث املـيَة مصنزاي وحمََاازحاكسهلط ثـٍزز  .284

كعاء)ائست فئاث اًض حاة الأنرث ُضاصة فوضؽ جصامج اس خـجاًَة ل .285 ؿاكة بأو اؤ  .(...يف وضـَة اؤ

ؿساذ وثـممي ثلاٍزص ذوزًة حول اًض حاة .286  .اؤ

 .حصافؽ ؾن كضاايمهابلذمع ازلـَاث اًيت ثـىن ابًض حاة و .287

 اًخحسُس واًخواظي
 

ة مضازنة اًض حاة يف  .288  .ذسماث الؤؿالم واًخواظيثلًو
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ٍهيم يف  .289 اًصفـمن ؿسذاًرباجماملـستمٌاًض حاتواملوهجةاؤ

 .ذفاحصحتمالاتًرشاكاتًـمومِةًالثعالًسمـَاًحرصي

ة املخـَلة تخستري اًضبأن اًـام واٍهنوط  .290 ثـٍزز ذوز اًض حاة يف اذلوازاث اًوظيَة وادلًِو

 .تبأوضاؾِم

 .  مـَوماث ذاظة ابًض حاةكاؿستوضؽ  .291

 

كسزاث  الثلوًة 
 

 .ٌَض حاةاًس َاسةاًوظيَة امليسجمة وضؽ جصامج ًخـٍزز كسزاث املخسذَني يف  .292

 .ثـٍزز مواهحة اًض حاة وذمعِم يف جمالث الاذماح الاكذعاذي واملِين والاحامتؾي .293

ثـىن حبلوق الاوسان وابًرتتَة ؿىل  تَساقوحِة ثـٍزز امللصزاث املسزس َة وادلامـَة مبعوكاث .294

 .املواظية

َي اًض حاةيف بأفق اًلضاء ؿَهيا ثـٍزز جصامج حمو الأمِة  .295  .وثبُأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؿاكة: احملوز اًفصؾي اًصاتؽ  حلوق الأصزاض يف وضـَة اؤ
 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون
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 مٌؼٌلث اجملجؽ املسين وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان واذلىومةاًربملان و

 .املـيَةوالؤؿالم

  الأُساف 

ؿاكة واٍهنوط هبا وضٌلن مضازنهتم الاحامتؾَة : اًِسف اًـام حٌلًة حلوق الأصزاض يف وضـَة اؤ

 .اًاكمةل

 :الأُساف ارلاظة

ؿاق -  .2021-2017ت ثفـَي اخملعط اًوظين ٌَهنوط حبلوق الأصزاض يف وضـَة اؤ

ؿاكة -  .حصس َخ امللازتة اذللوكِة يف مـادلة كضااي الأصزاض يف وضـَة اؤ

ؿاكة - هعاف الأصزاض يف وضـَة اؤ ؿاكة ًضٌلن اؤ  .مٌاُضة اٍجَزي املحين ؿىل الؤ

ؿاكة جاكفة حلوكِم الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة يف  - ثُسري متخؽ الأصزاض يف وضـَة اؤ

ظاز اًوًوح اًضامي  .اؤ
 

 اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

ىل املعيفاث املًضوزت ًفائست الأصزاض املىفوفني  .296 املعاذكة ؿىل مـاُست مصاوش ًخُسري اًيفار اؤ

ؿاكاث بأدصى يف كصاءت املعحوؿاث ًس ية  .2013بأو مـايق اًحرص بأو روي اؤ
11

 

ؿاكة، ل س امي ما  .297 َة ًلأصزاض يف وضـَة اؤ مالءمة اًدرشًؽ اًوظين مؽ ملذضَاث الثفاكِة اصلًو

 .ًخـَق ابلأََُة اًلاهوهَة

ظساز اًيعوض اًخيؼميَة امليعوض ؿَهيا يف اًلاهون الؤظاز املخـَق حبٌلًة حلوق الؤرساغ .298  ابؤ

ؿاكة واٍهنوط هبا  .الأصزاض يف وضـَة اؤ

َة اًوظيَة سلاًة  .299 حساج الًآ ؿاكة وفلا مللذضَاث االؤرساؾحاؤ ثفاكِة حلوق الأصزاض يف وضـَة اؤ

ؿاكة  12.حلوق الأصزاض روي الؤ

َة اًخًس َق اذلىومِة راث اًعةل ابجملال .300 ًآ  13.ذمع معي ب

ؿاكة .301 حساج مصنز وظين ٌَصظس واًخوزَق واًححر يف جمال الؤ  .اؤ

                                                           
 2013 ًوهَو 28وكؽ امللصة ؿىل ُشٍ الثفاكِة تخازخي 11

َة اًوظيَة ارلاظة حبٌلًة حلوق الأصزاض يف وضـَة 76.15ؾِس ٌَمجَس اًوظين ذللوق الؤوسان يف مرشوغ اًلاهون  حساج الًآ ؿاذت ثيؼميَ، اؤ ؿاكة املخـَق ابؤ .اؤ 12
 

ؾٌلل ٌٌَلذت  ؿاكة33اؤ ة ملكفة تخددؽ وثيفِش الاسرتاثَجَاث واًربامج املخـَلة ابٍهنوط حبلوق الأصزاض يف وضـَة اؤ حساج دلية وساًز .من اثفاكِة حلوق الأصزاض روي الؤؿاكة، مت اؤ 13
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-2015 ثفـَي ملذضَاث اًصافـة اًصاتـة من اًصؤًة الاسرتاثَجَة لؤظالخ اًرتتَة واًخـَمي .302

ؿاكة بأو يف 2030 من بأخي مسزسة الاهعاف وادلوذت والازثلاء ًفائست الأصزاض يف وضـَة اؤ

 .وضـَاث ذاظة

ذماح اًرتتَة ؿىل الادذالف يف املياجه املسزس َة ٌَمسامهة يف ثلَري املواكف واٍجثالث يف  .303 اؤ

 .بأوساظ الأظفال واًض حاة

ة اًالسمة وثوس َؽ ص حىة ثثـٍزز اٍجسزش ابًلسم اصلزايس اًـاذي مؽ ثوفري اًرتثُدا .304  اًخُسرًي

الأكسام املسجمة ًدضمي املس خوى الؤؿساذي واًثاهوي وحـي املصانز املخرععة حزء من 

 .امليؼومة اًخـَميَة اًوظيَة

ؿاكةمٌزالًخعحَلًس حاًخوػَفاًلاهوهَة .305  .اٍهنوضحاذللفِاًضلََلأصزاظفِوضـَةاؤ

ظازثـاكسًحٌُاصلوةلومق .306 ؿاكةاًواحددضلََِمفِاؤ ةًلأصزاظفِوضـَةاؤ ؾٌللًًس حةاملائًو الؤرساؾحخحسًسواؤ

 .اولاتًلعاؿارلاض

ؿاكة .307  .وضـرباجمضلمعوجضجَـاًدضلَالطلاثََلأصزاظفِوضـَةاؤ

ن املِين  .308 ؿاكة يف بأهؼمة اًخىٍو َاث الؤذماح املِين ًلأصزاض يف وضـَة اؤ ًآ ة ب ثفـَي وثلًو

َاث اٍجَزي الؤجيايب واٍهنوط مبصانز اًـمي احملمَة ًآ  .واًدضلَي اطلايت واس خزسام ب

.ًوًوحِة اًضامةل سواء ؿىل املس خوى اًـمصاين واملـٌلزي ووسائي اًيلي والثعالاٍهنوط اب .309
14

 

ؿاكة .310  .اؾامتذ ملازتة اًخمنَة اصلاجمة ثضلك ؾصضاين يف لك اًربامج واًس َاساث املصثحعة مبجال الؤ

ة ًوًوح الأصزاض يف  .311 ؿاكة ثوفري اًوسائي اًخُسرًي ىل مٌؼومة اًـساةلوضـَة اؤ  .اؤ

ؿاكة .312 .ثفـَي اخملعط اًوظين ٌَعحة والؤ
15

 

ؿاكة  .313 الؤرساغ تخفـَي هؼام اصلمع الاحامتؾي واًدضجَؽ واملساهست ًفائست الأصزاض يف وضـَة اؤ

 املخـَق حبٌلًة حلوق الاصزاض يف 97.13 من اًلاهون الؤظاز زمق 6امليعوض ؿَََ يف املاذت 

ؿاكة واٍهنوط هبا  .وضـَة اؤ

َي ذسماث مؤسساث اًصؿاًة الاحامتؾَة .314  .ثلٌني وثبُأ

ؿاكة املخزىل ؾهنم .315 ًواء الأصزاض يف وضـَة اؤ حساج مؤسساث احامتؾَة ثـىن ابؤ  .اؤ

ؿاكة .316 ة موازذ وذسماث ظيسوق ذمع اًامتسم الاحامتؾي املوهجة ًلأصزاض يف وضـَة اؤ  . ثلًو

                                                           
14

حساج دلية اًخلُِس املخـَلة ابًوًوحِاث، س ية  ىل بأهَ مت اؤ ؿساذ املواظفاث اًلِاس َة يف اجملال، وركل هبسف ثـٍزز 2012ٌضاز اؤ ، تلصاز من اًوسٍص امللكف ابًعياؿة واًخجازت ثخلكف ابؤ

ؿساذ كصاٍزن مضرتنني تني اًسَعخني اذلىومِخني ٌضلاذََة واًخـمري املخـَلني ابرلاظَاث اًخلٌَة وكِاساث خمخَف اًوًوحِاث اًـمصاهَة .الؤظاز املـَازي يف جمال اًوًوحِاث  نٌل مت اؤ

ة، ثفـَال ٌَمصسوم زمق  ؿساذ ذًَي ثلين ثوضَحي صامي ًخضمن .  املخـَق ابًوًوحِاث03.10 اًلايض تخعحَق اًلاهون 2011 بأنخوجص 20 اًعاذز تخازخي 2.11.246واملـٌلًز ىل اؤ ابلؤضافة اؤ

ؿساذ ذزاسة مسحَة  وحالحَول واكرتاحاث ًخـني اؾامتذُا ذالل معََاث ختعَط وهتَئة اًفضاءاث اذلرضًة واملصافق اًـمومِة، واؤ اث ابملصافق اًـمومِة ؿىل مس خوى مسن اًصابظ يًو

ذزاح اًوًوحِاث يف هؼام اٍهتَئة خملععاث اٍهتَئة اذلرضًة  .وخست ظيجة واصلاز اًحَضاء، وذزاسة ثخـَق ابؤ
15

ؿاكة، ومرشوغ خمعط اًـمي اًوظين اطلي ًخضمن  ذزاح ملذضَاث ُشٍ الاسرتاثَجَة مضن مىوانث اًس َاسة اًـمومِة امليسجمة ٌَهنوط حبلوق الأصزاض يف وضـَة اؤ مت اؤ

حصاءاث ذكِلة ثخـَق ابجملال  .2021-2015وؿالكة تيفس الاسرتاثَجَة ثـمي وسازت اًعحة ؿىل ثيفِش اخملعط اًوظين ٌَعحة والؤؿاكة . اؤ
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ؿاكة ًخالءم واملفِوم اًعيب  .317 الاحامتؾي املـجس مبوحة واًيفيس ووضؽ هؼام خسًس ًخلِمي الؤ

َة ؿاكةالثفاكِة اصلًو  . ذللوق الأصزاض روي الؤ

 .ثوحِس ًلة الؤصازت ووضؽ مـاًري ًِا .318

ؿاكة يف سوق  .319 ذماح الأصزاض يف وضـَة اؤ رشاك اًلعاغ ارلاض يف اؤ اًححر يف س حي اؤ

 .اًضلي

ؿاكة .320  .ذمع وجضجَؽ مداذزاث اجملجؽ املسين اًـامي يف جمال الؤ

ىل ارلسماث اًثلافِة من ذالل اؾامتذ اًوسائي اًخلٌَة  .321 ؿاكة اؤ وح الأصزاض يف وضـَة اؤ ثـممي ًو

 .اذلسًثة سواء يف املؤسساث اًخـَميَة بأو املىذحاث واملصهحاث اًثلافِة واًحًِاث اًصايضَة

ذوز اًلعاغ ارلاض ٌَمسامهة يف مسَسي الؤذماح الاحامتؾي ًلأصزاض يف وضـَة ذمع  .322

ؿاكة  . اؤ

حساج ووِزي مصانز  .323 ؿاكة من ذالل اؤ َي الأصزاض يف وضـَة اؤ ؿاذت ثبُأ جسَِي اًوًوح لؤ

ن اًعيب وص حَ اًعيب معاذق ؿَهيا  اًرتوًغ يف خمخَف ادلِاث واٍهنوط تبأهؼمة اًخىٍو

 .ومس خجَحة جملموغ اذلاحِاث
 

 

 ثواظياًخحسُس وال

ؿاكة .324 ص محالث ٌَوكاًة من الؤ  وجصامج ماكحفة اٍجَزي واًومص واٍ ثـٍزز ذوز الؤؿالم يف ثعٍو

ؿاكة  .الأصزاض روي الؤ

ذماح ًلة  .325 ق اؤ ؿاكة من ذسماث الؤؿالم واًخواظي ؾن ظًص متىني الأصزاض يف وضـَة اؤ

.الؤصازت يف اًربامج الؤؿالمِة
16

 
 

 كسزاث الثلوًة 

ن املِين  .326 ؿاكة دعوظا يف مِسان اًرتتَة واًخىٍو ن الأسايس واملس جص يف جمال الؤ ص اًخىٍو ثعٍو

ؿاكة واًعحة . اكًخوحسولس امي ما ًخـَق تحـغ بأهواغ الؤ

ؿاكة .327 . ثـٍزز ذوز اجملجؽ املسين يف اٍهنوط حبلوق الأصزاض يف وضـَة اؤ

  حلوق الأصزاض املس يني:احملوز اًفصؾي ارلامس

 
 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

                                                           
16

خـَق الأمص ابًلاهون -  ظساز كواهني وهعوض ثيؼميَة ثضميت ملذضَاث هتم ُشا اًخستري، ًو ىل بأهَ مت اؤ  املخـَق ابلثعال 03-77 امللري واملجم مبوحدَ اًلاهون زمق16-66ٌضاز اؤ

ست اًصمسَة ؿسذ  املخـَق ابًعحافة واًًرش ذفاحص حتمالث اًرشاكث اًوظيَة ًالثعال اًسمـي 88.13، واًلاهون زمق 2016ص خًرب 19 تخازخي6501اًسمـي اًحرصي اًعاذز ابدلًص

ست اًصمسَة ؿسذ2012بأنخوجص 12 تخازخي 597-12-2 و596-12-2اًحرصي اًعاذزت مبلذىض املصسومني زمق   .2012 بأنخوجص 22 تخازخي 6093 ابدلًص
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َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق  وازلاؿاث اًرتاتَة واذلىومةاًربملان و

.  والؤؿالمادلامـةمؤسساث اًخضامن واسلاًة الاحامتؾَةومٌؼٌلث اجملجؽ املسين ووالؤوسان

 
الأُساف  

 اٍهنوط حبلوق الأصزاض املس يني وحٌلٍهتم ملواهحة اًخحولث اصلميلصافِة واًخحسايث :اًِسف اًـام

 .راث اًعةل
 

 :الأُساف ارلاظة

ة زلافة اًخضامن تني الأحِال سلاًة الأصزاض املس يني -  .ثـٍزز وثلًو

 .حمازتة لك بأصاكل اٍجَزي وسوء املـامةل ضس الأصزاض املس يني -

ىل ص َروذة سَمية -  .وضؽ جصامج معومِة نفِةل مبساؿست الأصزاض املس يني ؿىل اًوًوح اؤ

ة احئاؾامتذ س َاسة ذميلصافِة اسدداكِة ثـىن ابًرش -  .ٍنلأصزاض املسنل اًـمًص

 
اًخساتري 

 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

ظاز اسرتاثَجي ٌَهنوط حبلوق الأصزاض املس يني وحٌلٍهتا .328  .وضؽ اؤ

حساج هؼام بأسايس .329  . ملِن املساؿست الاحامتؾَة ًصؿاًة املس ينياؤ

س مـاًري وذسماث اًخىفي ؿىل مس خوى اًحًِاث حٌلًة حلوق وهصامة الأصزاض املس يني  .330 تخجًو

 .واملوازذ اًخرشًة

آاثز اًض َروذة  .331 حتفزي اًححر اًـَمي واصلزاساث ادلامـَة حول بأوضاغ الأصزاض املس يني وب

 .يف خمخَف املس خوايث اصلميلصافِة والاكذعاذًة والاحامتؾَة

ذماح احذَاخاث الأصزاض املس يني يف جصامج ثفـَي خمععاث  .332 حر ازلاؿاث اًرتاتَة ؿىل اؤ

 .اًخمنَة

حساج هواذي وفضاءاث ذمع وجضجَؽ مداذزاث اجملجؽ املسين واًلعاغ ارلاض لؤ  .333

 .لأصزاض املس ينياًرتفهياملوهجةل

ة اصلامعة واذلاضية ًصفاٍ الأصزاض املس يني ومضازنهتم .334  .جضجَؽ لك املحاذزاث اًـمومِة وازلـًو

اًخفىري يف س حي حمثني ذرباث ورمازاث الأصزاض املس يني توظفِا حزءا من اًصظَس اًثلايف  .335

 .واًلميي ٌَصبأسٌلل اًالماذي
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وضؽ مؤرشاث وبأهؼمة مـَوماثَة ًخددؽ بأوضاغ الأصزاض املس يني لس امي املوحوذٍن يف بأوضاغ  .336

 .ظـحة حمََا هجواي ووظيَا

 . يف وضـَة ظـحة مس ينيبأفصاذاذمع الأرس اًيت حتخضن  .337

ةضٌلن .338 . ًلأصزاض املس يني كري املس خفِسٍن مهنا اًخلعَة اًعحَة الؤحداًز
17

 

ن اًعيب املخرعط  .339 حساج صـة ٌَخىٍو جضجَؽ اٍهنوط تعة اًض َروذة يف وسازت اًعحة واؤ

 .يف ُشا اجملال

 

 اًخحسُس واًخواظي
 

 .ثـٍزز اًربامج الؤؿالمِة املوهجة ٌَمس يني .340

 

كسزاث  الثلوًة 
 

ثـٍزز كسزاث اًـامَني اًـمومِني واملؤسساثَني لؤذماح حاحِاث الأصزاض املس يني يف  .341

 .اًس َاساث اًـمومِة

 .زلـَاث اًيت ثـىن تبأوضاغ الأصزاض املس ينياًـمي املؤسيس لثـٍزز  .342

 

                                                           
17

جم اًلاهون زمق 63.16، ؿىل مرشوغ كاهون زمق 2016 ًوًَوس 21ظاذق جمَس اذلىومة امليـلس تخازخي -  مبثاتة مسوهة اًخلعَة اًعحَة الأساس َة، من بأخي متىني بأم 65.00 ًلري ٍو

ظاز مواظةل اس خىٌلل ثـممي  بأو بأة املؤمن مبوحة هؼام اًخبأمني الؤحدازي الأسايس ؾن املصط ًفائست املبأحوزٍن وبأحصاة املـاصاث ابًلعاغ اًـام بأو ٌُل مـا، وركل يف اؤ

 .اس خفاذت اكفة رشاحئ اجملجؽ من اًخلعَة اًعحَة
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ن واًالحئني :احملوز اًفصؾي اًساذش  حلوق املِاحٍص

 
 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة  وازلاؿاث اًرتاتَة واملؤسساث اًـمومِة واذلىومة واًربملان

 . والؤؿالمادلامـاث ومصانز اًححر اًـَمي وازلـَاث اًفاؿةل يف جمال اًِجصت ووحلوق الؤوسان

 
الأُساف 

  واٍهنوط هباحلوق املِاحٍصن واًالحئنيحٌلًة : اًِسف اًـام
 

 :الأُساف ارلاظة

ذماح كضااي اًِجصت يف اًس َاساث اًـمومِة وفق ملازتة حلوكِة حصاؾى فهيا الاًزتاماث  - اؤ

َة ٌَملصة  .اصلًو

 امللميني يف الأخاهةذللوق الأساس َة ٌَملازتة امللميني ابرلازح يف ذول الاس خلداًواٍهنوط اب -

 .امللصة

ة  - تني ادلاًَاث امللصتَة وتضلُا يف ثـسذُا وثيوؾِا ثـٍزز اًصواتط اًثلافِة واصلًًِة واٌَلًو

 .الأظًل
 

اًخساتري 
 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 
 

 .مواظةل اًخفىري يف س حي ثفـَي ملذضَاث اصلس خوز راث اًعةل حبلوق ملازتة اًـامل .343

 .مواظةل حتَني الؤظاز اًدرشًـي واملؤسسايت املخـَق ابًِجصت واٌَجوء .344

.وضؽ امللذضَاث اًخيؼميَة ارلاظة تلاهون ماكحفة الاواز ابًخرش .345
18

 

ص الثفاكِاث ارلاظة ابسلاًة الاحامتؾَة املربمة تني امللصة وذول الاس خلدال وفق  .346 مواظةل ثعٍو

 .ملازتة حلوق الؤوسان

 وضؽ اثفاكِاث زيائَة مؽ اًحضلان الأظََة ٌَمِاحٍصن امللميني ابمللصة ٌَجخؽ ابذللوق الاحامتؾَة .347

 .والاكذعاذًة واًثلافِة

 
                                                           

18
ظساز كاهون زمق  ىل بأهَ مت اؤ  . املخـَق مباكحفة الؤواز ابًخرش27.14ٌضاز اؤ
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 .ضٌلن حٌلًة اًًساء امللصتَاث املِاحصاث وثـٍزز ادلِوذ اذلىومِة راث اًعةل .348

 . حلوق الأظفال امللازتة املِاحٍصن كري املصفلني يف ذول الاس خلدالحٌلًة .349

ا اجملجـَة  .350 آاثُز ىل امللصة وكِاش ب َة وظيَة ٌَصظس ومذاتـة ثعوز اًِجصت من واؤ ًآ وضؽ ب

 .والاكذعاذًة واًثلافِة

مواظةل اجملِوذاث املحشوةل ٌَصيق ابًربامج املوهجة ًفائست ملازتة اًـامل والاس خجاتة لهخؼازاهتم  .351

ة يف تضلان الاس خلدال وثـٍزز اًخواظي تُهنم وتني تضلمه  ة واصلًًِة واًرتتًو اًثلافِة واٌَلًو

 .الأظًل

َااتًىفِةلتخددـبأوضاؿاًسجياءامللازتةاطلًًِلضوهـلوجهتٌلًسجيَةابرلازحضٌلانذللوكِمواؾخياءتبأ  .352 ثفـَاللًآ

  .وضاؾِم

 

 اًخحسُس واًخواظي

تني ت مواظةل اًخًس َق والاًخلائَة تني اكفة املخسذَني يف جمال اًِجصت وثـٍزز ذوز اٌَجن .353

ة مللازتة اًـامل وصؤون اًِجصت يف ُشا اجملالال  . وساًز

ة هلط اًخواظي ابًسفازاث واًلٌعََاث وثُسري ارلسماث ًفائست امللازتة امللميني ابرلازح .354  .ثلًو

تساؿاث واتخاكزاث اًحاحثني امللازتة امللميني ابرلازح .355  .اٍهنوط ابؤ

 .ثـممي وورش اًخلاٍزص اًوظيَة ؾن اًِجصت وتبأوضاغ املِاحٍصن .356

ًىاملِاحٍصن .357  .ثـٍززاًرباجمالؤؿالمِةاملوهجة اؤ

 

 كسزاث الثلوًة 

مواظةل ذمع وثـٍزز كسزاث فـاًَاث اجملجؽ املسين اًيت هتمت مِساهَا تبأوضاغ املِاحٍصن سواء يف  .358

 .امللصة بأو يف تضلان الاس خلدال

ن املس جص جس خحرض اًحـس اذللويق وجس هتسف ازلـَاث اًيت .359 ن واًخىٍو ؿساذ جصامج ٌَخىٍو  اؤ

. ثـمي مؽ امللازتة يف ارلازح واملِاحٍصن ابمللصة
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 احملوز اًصاتؽ

 الؤظاز اًلاهوين واملؤسسايت
 

ػي الؤظاز اًلاهوين واملؤسسايت يف ملسمة الاوضلالث اًس َاس َة واذللوكِة ذالل اًـلوذ 

وكس متىٌت تالذان تفضي اًخلسم احملصس واًخبأظَي اصلس خوزي من ثعوٍص مٌؼومة كاهوهَة . اًساتلة

ز امليخؼم واملخواظي  .ومؤسساثَة صلكت تُئة حاضية ٌَحلوق واذلصايث جس خوحة اًخـٍز

ىل اكرتاخ اًخساتري اًلاهوهَة واملؤسساثَة اًىفِةل تخحعني  ومن ُشا امليؼوز ًخوخَ ُشا احملوز اؤ

ا تحايق الؤحصاءاث اًيت ثضمن اٍجخؽ ابذللوق واذلصايث ؿىل حنو  ُز ما حتلق من مىدس حاث وثـٍز

 .بأفضي

ز اسلاًة اًلاهوهَة  ؿساذ اًخساتري امللرتحة يف اجملالث واملوضوؿاث املخـَلة تخـٍز وكس مت اؤ

ة اًخـحري واذلق يف الؤؿالم واملـَومة  واملؤسساثَة ذللوق الؤوسان ول س امي حلوق املصبأت وحًص

ًََ  .وحفغ الأزص َف وظَاهخَ وضٌلن اًوًوح اؤ
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ذللوق الؤوسان اًلاهوهَةواًلضائَة  اسلاًة :احملوز اًفصؾي الأول

 
 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

الؤذازت وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسانواًسَعة اًلضائَة واذلىومة واًربملان

. اجملجؽ املسينومٌؼٌلث تادلامؽوذرباء اًعة اًرشؾيوهلاابث ومجـَة َُئاث احملامنيوالاًرتاتَة

 
الأُساف 

  ذللوق الؤوساناًلاهوهَة واًلضائَةثـٍزز اسلاًة : اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

كَميَة ذللوق الؤوسان - َة والؤ  .ثـٍزز الاخنصاظ يف امليؼومة اصلًو

 .اؾامتذ س َاسة حٌائَة حسًثة مديَة ؿىل مداذئ حلوق الؤوسان -

ذمع ذوز اًلضاء يف حٌلًة حلوق الأصزاض وازلاؿاث وحصايهتم وبأمهنم اًلضايئ وثعحَق  -

 .اًلاهون مؽ احرتام الأخي املـلول

 

اًخساتري  

 ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

كَميَة ذللوق الؤوسان .360 َة والؤ  .مواظةل الاهضٌلم واًخفاؿي مؽ الأهؼمة اصلًو

.مواظةل الاخنصاظ يف اثفاكِاث جمَس بأوزواباملفذوحة ٌَحضلان كري الأؾضاء .361
19

 

 .الؤرساغ ابؾامتذ مرشوؾي اًلاهون ادليايئ وكاهون املسعصت ادليائَة .362

الؤرساغ ابؾامتذ كاهون خسًس مٌؼم ٌَسجون مبا ًضمن بأوس ية املؤسساث اًسجيَة وحتسني  .363

كامة اًزنلء وثلشٍهتم وحٌلًة ابيق حلوكِم  .ػصوف اؤ

صاكلث  .364 دصاح امللذضَاث اًلاهوهَة اًياػمة ٌَـلوابث اًحسًةل هبسف اذلس من اؤ الؤرساغ ابؤ

 .الاؾخلال الاحذَاظي والانخؼاع يف اًسجون

ىل اًربوثوهول الادذَازي اًثاين املَحق ابًـِس اصلويل  .365 مواظةل اذلواز اجملجـي حول الاهضٌلم اؤ

ًلاء ؾلوتة الاؿسام  .ارلاض ابذللوق املسهَة واًس َاس َة املخـَق ابؤ

َة .366  .مواظةل اذلواز اجملجـي ثضبأن املعاذكة ؿىل اًيؼام الأسايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلًو

                                                           
19

، واثفاكِة جمَس بأزواب ثضبأن حٌلًة 2003 ماي 15؛ اثفاكِة جمَس بأزواب ثضبأن اًـالكاث اًضرعَة ٌَعفي 1996 ًياٍص 25الثفاكِة الأوزوتَة ثضبأن ذمازسة حلوق الأظفال ل- 

 .2007 بأنخوجص 25الأظفال من الاس خلالل والاؾخساء ادلًيس 
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 من مسوهة الأرست لأخي نفاةل اسلاًة اًفـََة 53مواظةل اذلواز اجملجـي حول ثـسًي املاذت  .367

ىل تُت اًزوحِة  .ٌَزوح بأو اًزوخة من ظصف اًيَاتة اًـامة ؾيس الؤزخاغ اؤ

حصام .368 حسامثصظسوظيََالؤ  .اؤ

حساج .369  . تيم وظين ٌَحعٌلث ادلًَِةاؤ

َة ثـىن حبلوق الؤوسان ٌَمسامهة يف  .370 ؾلس رشااكث وؿالكاث ثـاون مؽ مؤسساث وظيَة وذًو

ن اًلضات   .يف جمال متكل زلافة حلوق الؤوسان فىصا وسَواك ومعالواحملامني ثبأظري وحىٍو

آخال اًحت وثعفِة اخملَف واًخواظي  .371 وضؽ مِثاق اًيجاؿة اًلضائَة ٌَخستري ادلَس ٌَجَساث وب

ا من الؤحصاءاث املٌلزةل ىل صاكايهتم وكرُي  .مؽ املواظيني والاس امتغ اؤ

س مدسبأ مسو اًلاهون واحرتام ثـٍزز ذوز .372 حلوق  اًلضاء الؤذازي يف حصس َخ ذوةل اًلاهون وحىٌص

 .الؤوسان

 . توضؽ مٌؼومة مٌسجمة ملـادلة اًضاكايث املخـَلة حبلوق املصثفلنيالؤرساغ .373

 

 :اًخحسُس واًخواظي

ة املـزست  .374 وضؽ جصانمج ذاض جبمؽ وثعيَف وثلسمي وورش الاحهتاذاث اًلضائَة ادليائَة والؤذاًز

َة ذللوق الؤوسان  .لؤؾٌلل املـاًري اصلًو

ثوزَق وورش الأؾٌلل اًححثَة املـزست ًصظَس زلافة حلوق الؤوسان امليجزت مبياس حة الآزاء  .375

ة من كدي مؤسساث اصلميلصاظَة اًدضازهَة  .والأؾٌلل الاسدضاًز

 . اًخواظي تني رمييي ومساؿسي اًـساةل واًـمي ؿىل مبأسس خَ ؿىل حنو بأفضيحصظَس .376
 

 كسزاث الثلوًة 

ن املس جص ؿىل س َاذت اًلاهون واحرتام حلوق الؤوسان ثخبأسس  .377 ة واًخىٍو وضؽ جصامج ٌَخسًز

ؿىل اصلس خوز واًصظَس اًرثي ًالحهتاذ اًلضايئ امللصيب واملٌلزساث اًفضىل راث اًعةل ًفائست 

 .مىوانث اًـساةل ومساؿسهيا

هفار  .378 ن املس جص يف املـاُس واملصانز املـيَة ابمللكفني ابؤ ن الأسايس واًخىٍو ثـٍزز جصامج اًخىٍو

 .اًلاهون
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 زبأتذللوق املواملؤسساثَة  اسلاًة اًلاهوهَة :احملوز اًفصؾي اًثاين

 
 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

 َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان واًسَعة اًلضائَة واذلىومة واًربملان

. الؤؿالم وادلامـة ومصانز اًححر وامليؼٌلث اًًسائَة ومصانز الاس امتغومٌؼٌلث اجملجؽ املسين وذاظة 
 

 

 الأُساف 

 .مواظةل ادلِوذ اًوظيَة ٌَهنوط حبلوق املصبأت وحٌلٍهتا: اًِسف اًـام
 

 :الأُساف ارلاظة

ؾٌلل املياظفة -  .ثفـَي ملذضَاث اصلس خوز املخـَلة ابملساوات واؤ

َة يف هعاق بأحاكم اصلس خوز املخـَلة امللذضَاث اًلاهوهَة اوسجام ضٌلن  - ابملصبأت مؽ املـاًري اصلًو

 .واملٌلزسة الثفاكِة ٌَممَىة

 . واًـيف ضس املصبأتمتَزي بأصاكل ال لكحؼص وماكحفة زلافة املساوات يف اجملجؽ وؾٍززث -

 .اٍجىني الاكذعاذي والاحامتؾي ٌَمصبأت -

 

 اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

 .ثفـَي اًَِئةامللكفةابملياظفةوماكحفةمجَـبأصاكلٍجَزي .379

َئاث اصلميلصاظَة اًدضازهَة ًخيؼمي حوازاث معومِة  .380 اًححر يف س حي مداذزاث اذلىومة ُو

ؾٌلل مسوهة الأرست ؿىل مس خوى الاحهتاذ اًلضايئ واًخعوز اجملجـي  .حول زظَس اؤ

هصام "ثـٍزز ارلعة اذلىومِة ٌَمساوات يف بأفق املياظفة  .381  ".2اؤ

 . ؿىل مس خوى اًدرشًؽ واًس َاسة ادليائَة اًوظيَةحٌلًة اًًساء ضس اًـيفثـٍزز  .382

ظساز اًلاهون املخـَق مبحازتة اًـيف ضس اًًساء .383  .الؤرساغ ابؤ

واظةل حصظَس املىدس حاث املـصفِة املخـَلة ابًىس واًسـاًةم .384
20

 .يف اًـمي اًلضايئ

حتسًس رشوظ اًدضلَي واًضلي ثيفِش اًلاهون املخـَق ة ةثفـَي اًيعوض اًخيؼميَة ارلاظة .385

 .ًـٌلل املزًنَنيارلاض اب

                                                           
20

ىل املىدس حاث اًـصفِة -  . ارلاض تخستري الأموال واملمخَاكث املضرتنة تني اًزوخني" اًـمي اًسويس"ًخـَق الأمص ابلحهتاذ اًلضايئ املسدٌس اؤ
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 . تخجصمي اًخحصص ادلًيسثـٍزز اًضٌلانث اًلاهوهَة املخـَلة .386

ؿاذتظَاكةاملاذت .387 خـَلالأمصابؤ  49 مواظةلاذلوازاجملجـَحوًحـضملذضَامتسوهةالأرست،ًو

 175 مباًضمياسدِـامبفِوماًىسواًسـاًةومصاحـةاملاذت

كصازؿسمسلوظاذلضاهةؾيالأمصمغزواهجاوثـسًالملاذثني  238و 236 ابؤ

 .مٌبأخَىفاةلاملساواتتٌُالأتوالأمفِاًولًةؿَىالأتياء

ة يف حاةل اىهتاوِا .388  . ظَاهة اًىصامة الؤوساهَة ٌَمصبأت يف وسائي الؤؿالمووضؽ ثساتري سحًص

َاث اًصظس  .389 ًآ  . وحمََاوظيَا هجواي حضااي اًـيف اًة اًًساءذلماًخددؽ وثـٍززب

 .ثفـَي ملذضَاث ظيسوق اًخاكفي اًـائًل وثخس َط مساظٍصمواظةل  .390

ذماح ملازتة اًيوغ الاحامتؾي يف اًربامج الاكذعاذًة اصلامعة لؤ  .391  . امللاولثحساجاؤ

 .اًخفـَي اذلاسم مللذضَاث كاهون الاواز ابًخرش املخـَلة حبٌلًة الأظفال واًًساء اًضحااي .392

آمٌة حتمي الأظفال واًًساء من لك بأصاكل اًـيف .393  .ثـٍزز ذوز ازلاؿاث اًرتاتَة يف ثوفري تُئة ب

َاث ٌَمخاتـة واًخلِمي .394 ًآ ذماح تـس اًيوغ الاحامتؾي يف اًس َاساث واملزياهَاث ووضؽ ب  .اؤ

وح اًًساء جملال امللاوةل .395 َاث اًىفِةل تضٌلن ًو  .وضؽ الًآ

 . اًفلص واٍهتمُش والؤكعاء الاحامتؾي يف بأوساظ اًًساءابًلضاء ؿىل اًربامج ارلاظة ثـٍزز .396

 

 اًخحسُس واًخواظي

 .ثوزَق وورش الاحهتاذ اًلضايئ يف جمال حٌلًة حلوق املصبأت هكعسز من معاذز اًدرشًؽ .397

ورش املٌلزساث اًفضىل املخـَلة تخعحَق مسوهة الأرست ؿىل مس خوى معي نخاتة اًضحط ومصانز  .398

 .الاس خلدال

هتا .399 ا وثلٍو  .ثوس َؽ ص حىة اًفضاءاث مذـسذت الادذعاظاث واًوػائف املوهجة ًٌَساء وثـٍزُز

ة  .400  .يف اًربامج وامللصزااتملسزس َةًًساء يف وسائي الؤؿالم وضس احمازتة اًعوز اٍمنعَة واٍجَزًي

 

 كسزاث الثلوًة 

ن املس جص ؿىل حلوق مواظةل جصاجما .401 ن واًخىٍو ص اًلسزاث يف جمال اًخىٍو ة وثعٍو ًخسًز

 . اًلضات ومساؿسي اًـساةلاًًساءًفائست
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اًخـحري والؤؿالم ث حصاي: احملوز اًفصؾي اًثاًر

  واًعحافة واذلق يف املـَومة

 
 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

 الأحزاة اًس َاس َة وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان واذلىومة واًربملان

 . والؤؿالماملـاُس اًـََات وادلامؽ ومٌؼٌلث اجملجؽ املسينواًيلاابثو

 

 :الأُساف

  اًخـحري والؤؿالمث حصايمواظةل حصظَس وحتعني املىدس حاث يف جمال ذمازسة: اًِسف اًـام

س اذلق يف املـَومة  .واًعحافة وحىٌص

 :الأُساف ارلاظة

س -  .املـَومةاذلق يف  اسلاًة اًلاهوهَة ٌَحق يف اًخـحري واًصبأي وضٌلن حىٌص

ة اًخـحري والؤؿالم -  .اٍهنوط تثلافة حًص

 .حتعني حصايث اًخـحري واًعحافة وحتسًس اًلِوذ يف هعاق اصلس خوز وبأحاكمَ -

 

 اًخساتري 

ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت 

ظساز اًلاهون املخـَق اب .402  والثفاكِاث اصلس خوزمؽاوسجامااذلعوًـَىاملـَوماث،ذلق يف اًخـجََحاؤ

َة  .اصلًو

ظساز اًلصاز ارلاض تخحسًس هَفِاث سري وثيؼمي مصاحي اهخزاة بأؾضاء اجملَس اًوظين  .403 اؤ

 .ٌَعحافة

 .الؤرساغ توضؽ مِثاق بأذالكِاث رمية اًعحافة والؤؿالم مبا يف ركل اًعحافة الؤًىرتوهَة .404

 .ثـٍزز الأذالكِاث املِيَة يف املٌلزسة الؤؿالمِة .405

ن يف جمال الؤؿالما .406  .ٍهنوط مبـاُس اًخىٍو

 .اًخيعَط ؿىل مدسبأ املياظفة يف ذفاحص حتمالث رشاكث الثعال اًسمـي اًحرصي .407

ةامللذضَاث .408 ة ًخخالءم مؽ اصلس خوزثلًو  . اًلاهوهَة املخـَلة ابلؾخساء ؿىل املَىِة اًفىًص
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. كاهوهَ ًَعحح مؤسسة معومِةمصاحـةثـٍزز ذوز املىذة امللصيب ذللوق املؤًفني و .409
21

 
 

 :اًخحسُس واًخواظي

 اًخـحري والؤؿالمث حصايثـٍزز جصامج اًخوؾَة واًخحسُس ثضبأن مىدس حاث وحتسايث ذمازسة  .410

 .واًعحافة واذلق يف املـَومة

 

 ثلوًة اًلسزاث

ة املوهجة ملِييي الؤؿالم والثعال .411 ن واًخسًز ذماح كمي حلوق الؤوسان يف جصامج اًخىٍو  .اؤ

                                                           
21

ىل بأهَ مت وسًس ؾلس اًربانمج تني وسازت الثعال واملىذة تخازخي -  َهل من اًياحِة 2016-2014 جصمس س يواث 2012 بأنخوجص 22ٌضاز اؤ ، لس خىٌلل ثبُأ

رشاك روي اذللوق من  ة وفق كواؿس اذلاكمة ادلَست ووفق ملازتة حصوم اؤ س ذسماثَ وثـٍزز كسزاثَ اًخسترًي خحسني بأذاءٍ ووًو اًلاهوهَة واملؤسساثَة، ًو

ة ثسذهل سلاًة الؤتساغ وظَاهة حلوق املحسؿني"اًفٌاهني واملحسؿني يف اًدس َري َي . ، ثفـَال صلوز املىذة وثخس َعا ًـمهل وثلًو وؿىل مس خوى اًخبُأ

ظساز ظساز اًؼِري اًرشًف زمق (1: اًلاهون، فلس مت اؤ  تدجمي اًلاهون 79.12تدٌفِش اًلاهون زمق  (2014 ماي 20 )1435 من زحة 20 يف 1.14.97 اؤ

ف واذللوق اجملاوزت يف 2.00زمق  ست اًصمسَة ؿسذ 2014 ًوهَو 9 املخـَق حبلوق املًؤ ظساز املصسوم زمق (2؛ 6263 ابدلًص  27 ظاذز يف 2.14.839 اؤ

ي 17 )1436حٌلذى الأدصت  فني« دلية اًًسزة ارلاظة»ثضبأن حتسًس حصهَحة وادذعاظاث  (2015 بأجًص  .احملسزة ابملىذة امللصيب ذللوق املًؤ
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  اًرتاج اًثلايفحٌلًة: احملوز اًفصؾي اًصاتؽ

 
 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

 ادلامـة وَُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق الؤوسان وازلاؿاث اًرتاتَة واذلىومة واًربملان

 .واًلعاغ ارلاض والؤؿالماجملجؽ املسينواملـاُس اًـََاواًلعاغ ارلاظومٌؼٌلث 

 

الأُساف  

 .حٌلًة اًرتاج اًثلايف وحمثَيَ: اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

ف تَ وظَاهخَوزذ الاؾخحاز ٌَرتاج اًثلايف  -  .اًخـًص

 .اسدامثز اًرتاج اًثلايف يف اًخمنَة -

 

 اًخساتري

 ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

َة املخـَلة حبٌلًة اًرتاج اًثلايف واحملافؼة ؿَََ .412 ىل الثفاكِاث اصلًو .اًدضجَؽ ؿىل الاهضٌلم اؤ
22

 

 . اًيعوض اًخعحَلِة ٌَلاهون امليؼم سلاًة اًرتاج اًثلايفوضؽ .413

 .ًيعوض املخـَلة ابًرتاج اًثلايفمصاحـةا .414

 .حصذ اًرتاج اًثلايف وثوزَلَ وثعيَفَ .415

َاث  .416 ًآ َي ب ةحٌلًةثبُأ  واحملافؼة ؿىل اًرتاج اًثلايف امللصيب جلك مىوانثَ وبأتـاذٍ املاذًة واًصمًز

 .ؿَهيا

َي اًلعوز واًلعحاث واذلفاع ؿَهيا .417  .ثـٍزز ثبُأ

 

                                                           
 

22
ىل -   (UNIDROIT)مرشوؿةاثفاكِة املـِس اصلويل ًخوحِس اًلاهون ارلاض ابملمخَاكث اًثلافِة املرسوكة بأو املعسزت تعصق كري ٌضاز ُيا اؤ
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  حفغ الأزص َف وظَاهخَ:احملوز اًفصؾي ارلامس

 

 بأظصاف اًرشانة واًخـاون
 

الؤوسان َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق  وازلاؿاث اًرتاتَة واذلىومة واًربملان

 واًلعاغ ارلاض اجملجؽ املسينواملـاُس اًـََا ومٌؼٌلث ادلامـة واملؤسساث وامللاولث اًـمومِة و

 .والؤؿالم

 

 الأُساف 

 .وظيَة يف جمال الأزص َفالسرتاثَجَة ذؾٌلل:اًِسف اًـام
 

 :الأُساف ارلاظة

 .ثفـَي اًيعوض اًلاهوهَة واًخيؼميَة املخـَلة ابلأزص َف -

 .اًلعاؿني اًـمويم وارلاض زلافة الأزص َف يف ثـٍزز -

 .اٍهنوط تدٌؼمي الأزص َف وظَاهخَ وحمثَيَ -

 .اٍهنوط تثلافة الأزص َف يف اجملجؽ حفاػا ؿىل اطلاهصت اًوظيَة -

 

اًخساتري 

 

 ادلاهة اًدرشًـي واملؤسسايت

 كاهون الأزص َف ظحلا ٌَمٌلزساث اًفضىل املـمول هبا يف ُشا اجملال مؽ اس خىٌلل مصاحـة .418

ظساز املصاس مي اًخعحَلِة ًلاهون الأزص َف .اؤ
23

 

ة املخلسمة .419 ظاز ادلًِو  .وضؽ ثعوز ًخستري الأزص َف يف اؤ

اسرتخاؾِا ومـادلهتا مواظةل  ابمللصة واملوحوذت ذازح اًوظن وارلاظة معاذز الأزص َف زظس .420

 .وحفؼِا وثُسري الاظالغ ؿَهيا من كدي املِجني

 

 

                                                           
ىل بأهَ ظسز املصسوم زمق - 23 حصاءاث جسَمي 2015 هوهرب 4، تخازخي 2.14.267ٌضاز اؤ ثالف الأزص َف اًـسي واًوس َط ورشوظ اؤ حصاءاث ثستري وفصس واؤ ، تخحسًس رشوظ واؤ

زص َف2017 ًوًَوس 27 تخازخي 384 -17 – 2نٌل ظسز املصسوم زمق . الأزص َف اٍهنايئ حساج اجملَس اًوظين ًلأ .  املخـَق ابؤ
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 اًخحسُس واًخواظي

 . مؤسسة بأزص َف امللصةلؤًساؾِاصلىحتسُس وثـحئة ارلواض اطلٍن حبوسهتم بأزص َفاث حصازَة  .421

حتسُس معاحل الؤذازاث اًـمومِة  .422

ًساؿبأزص َفِاابهخؼامضلمىعاذلبأزص َفامللصتعحلاٌَيعوظادلاٍزهبااًـمي  .تبأمهَةاؤ

 

كسزاث  الثلوًة 

ة كسزاث مؤسسة بأزص َف امللصة املاذًة واًخرشًة حىت حجىن من الاضعالغ ابملِام  .423 ثلًو

 .امليوظة هبا

اٍهنوط ابملوازذ اًخرشًة املـيَة مبـادلة وحبفغ وثيؼمي الأزص َفداؾامتذ جصامج مٌخؼمة ذاظة  .424

ن املس جص موهجة ل ن واًخىٍو  .ملِيَنيفائست اابًخىٍو
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َاث املؤسساثَة و اذللوق واذلصايث :احملوز اًفصؾي اًساذش  الًآ

 
 بأظصاف اًرشانة واًخـاون

َُئاث اذلاكمة واصلميلصاظَة اًدضازهَة وحلوق  والؤذازت اًرتاتَة واًسَعة اًلضائَة واذلىومة واًربملان

َئاث ومجـَاثاجملجؽ املسين ومٌؼٌلث اًيلاابث والأحزاة اًس َاس َة والؤوسان   املِن اًلاهوهَة ُو

 .مصانز اًححر اًـَمي وادلامـاثو

 

الأُساف 

 .ثسؾمي اًحياء املؤسسايت اصلميلصاظي:اًِسف اًـام

 :الأُساف ارلاظة

ىل  -  .ؤسساثاملحصس َخ زلافة الاحذاكم اؤ

 .ورش زلافة الاهخعاف وحٌلًة حلوق الأفصاذ وازلاؿاث -

َة يف جمال حلوق  - ثـٍزز ازثحاظ املؤسساث واًدرشًـاث واملٌلزساث اًوظيَة ابملـاًري اصلًو

 .الؤوسان

 

اًخساتري 
 

ادلاهة املؤسسايت واًدرشًـي 
 

ة مب .425 َي اًَِالك اًلضائَة والؤذاًز خي املـلولثبُأ .ا ٍىصش اًيجاؿة اًلضائَة اًضامٌة ًلأ
24

 

ىل احملامك .426 وح املخلاضني اؤ . اٌَلوي يف معَِاوثُسري اًخواظيجسَِي ًو
25

 

 .اًصفؽ من حوذت الأحاكم .427

 .ارلسماث اًلضائَةمواظةل حتسني  .428

 .ؿساةل ختََق المواظةل هجوذ .429

 . وارلواضوضؽ س َاسة فـاةل ثضمن ثيفِش الأحاكم اًعاذزت ضس اكفة مؤسساث اصلوةل .430

ة اصلوز اًصكايب ٌَربملان ؿىل اذلىومة واملؤسساث  .431 ثفـَي امللذضَاث اصلس خوزًة املخـَلة تخلًو

َاث املخوفصت ا من الًآ  .اًخاتـة ٌضلوةل من ذالل دلن اًخليص وكرُي
 

                                                           
24

ىل ازثحاظ ُشا اًخستري مبا وزذ سَفا اًخستري املخـَق توضؽ مِثاق اًيجاؿة اًلضائَة-   .ٌضاز ُيا اؤ
25

وح والاس خفاذت من ذسماث اًـساةل، ظسز اًلاهون زمق -  ( 2011قضت 17 )10-42ثـٍززا ًس َاسة اًلصة يف اجملال اًلضايئ وثخس َعا ملساظص اًًو

. املخـَق تدٌؼمي كضاء اًلصة وحتسًس ادذعاظاثَ
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 اًخحسُس واًخواظي

صاؿة زلافة حلوق الؤوسان وحمنَهتا  .432  .يف بأوساظاًـساةلاؤ

 

 كسزاث الثلوًة 

َي املوازذ اًخرشًة  .433 َئاث ومجـَاث املِن اًلاهوهَة من ذالل وضؽ جصامج يف لؤذازت اًـساةلثبُأ  ُو

ن املس جص وثلومي الأذاء ن واًخىٍو  .جمال اًخىٍو

ذماح ثـٍزز  .434 ن ابملـِساملواظية واًرتتَة ؿىل  حلوق الؤوسانمصحـَةاؤ  اًـايل  مضن جصاجماًخىٍو

 .ءًلضال

ذماح حلوق الؤوسان يف  .435 ن املس جص وثحاذلرلرباث واملٌلزساث اًفضىل ثضبأن اؤ وضـرباجمََخىٍو

 .الاحهتاذاًلضايئ،ثفاؿال مؽ اًزتامااتمللصتفميجاذللوكالؤوساهوبأحاكماصلس خوز
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 ثوظَاثخضبأهخددؽ ثيفِش ارلعة
 

 

ؿساذارلعةاؾخحازا ًىون ُشٍ    جضلك مثصت جمِوذ حٌلؾي وجضازيك وجضاوزي، ثويص دلية الؤرشاف ؿىل اؤ

: اًـمي اًوظيَة يف جمال اصلميلصاظَة وحلوق الؤوسان، اذلىومة مبا ًًلدعة 

 .الؤؿالن اًصمسي ؾن ارلعة يف ًلاء ثواظًل حيرضٍ اًفاؿَون املـيَون -1

 .اجملَس اذلىويمن كدي ه ارلعة ماؾامتذ ُش -2

ست اًصمسَة -3  .اًـمي ؿىل ورش هط ارلعة ابدلًص

صـاز َُئاث الأدم املخحست املـيَة حبلوق الؤوسان ابؾامتذ -4 دعة اًـمي اًوظيَة يف جمال اصلميلصاظَة وحلوق  "اؤ

ؿالن وجصانمج معي فَِيا" الؤوسان  .ثفاؿال مؽ ثوظَة اؤ

ف اب -5  . وثُسري الاظالغ ؿَهيا ؿىل هعاق واسؽ ومبرخَف اًوسائيرلعةاًخـًص

َة  -6 ًآ حساج ب  ذمثَني ؾن، ثضم "دعة اًـمي اًوظيَة يف جمال اصلميلصاظَة وحلوق الؤوسان "ثيفِشثددؽ وثلِمي لاؤ

مٌؼٌلث اجملجؽ املسين املِجة تلضااي حلوق املؤسساث واًَِئاث اًوظيَة وواًلعاؿاث اذلىومِة املـيَة 

حصايئ حيسذ املسؤوًَاث وادلسوةل اًزمٌَة  ؿساذ خمعط اؤ ٍهيا ابؤ الؤوسان وادلامـة واًلعاغ ارلاض، ًـِس اؤ

ؾٌلل اًخساتري احملسذت يف ارلعة  .ٌَخيفِش ومؤرشاث ثددؽ وثلِمي اؤ

َة اًخددؽ  -7 ًآ حلكَف وسازت اصلوةل امللكفة حبلوق الؤوسان، توظفِا اًلعاغ اذلىويم اخملخط، تخُسري رممة ب

 .واًخلِمي

ؾٌللٌَحىومة ؾن مي ثلٍصص س يوي ثلس -8 ؿىل ،تياء وسازت اصلوةل امللكفة حبلوق الؤوسان من كدي  ارلعةحعَةلاؤ

 .ًِشٍ اًوسازتاًخلاٍزص اًلعاؾَة اًيت ًخـني ؿىل لك اًفاؿَني املـيَني ثلسميِا 

ظساز ثلٍصص هعف مصحًل حول اًخلسم احملصس يف ثيفِش ارلعة وثلٍصص هنايئ حول حعَةل الؤجناس -9  .اؤ

ؿساذ -10  . اًخساترياحملسذت يف ارلعةؾٌلل مؤرشاث ًخددؽ وثلِمي اؤ اؤ

َة  -11 مواظةل اذلوازاجملجـَحولًلضاايارلالفِةمٌلدَاللؤؿسامواملعاذكةؿَىاًيؼامالأساس َََمحوكة ادليائَة اصلًو

َة زمق  ًلاء املاذت )وتـغ اًلضااياملصثحعةمبسوهةالأرست87واثفاكِة مٌؼمة اًـمي اصلًو  175 وثـسًي املاذت 20اؤ

 ٌَمساوات تني 238 و236ابًيط رصاحة ؿىل ؿسم سلوظ اذلضاهة ؾن الأم زمغ سواهجا، وثـسًي املاذثني 

 مبا ًضمن اسلاًة اًفـََة ٌَزوح بأو اًزوخة من ظصف 53الأة والأم يف اًولًة ؿىل الأتياء وثـسًي املاذت 

ؿاذت ظَاكة املاذت  ىل تُت اًزوحِة، واؤ  مبا ًضمن اسدِـاة مفِوم اًىس 49اًيَاتة اًـامة ؾيس الؤزخاغ اؤ

 .(واًسـاًة


