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89 - 88

اإلا٣ضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ُ
ؤوكئذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في الٗام 2002بهض ٝحٗؼٍؼ اخترام وخماًت خ٣ى١
ؤلاوؿان في صولت ُ٢غ ،و٢ض زً٘ ٢اهىن بوكاء اللجىت لٗضة حٗضًالث مً ؤحل جد ٤ُ٣اإلاؼٍض مً
الاؾخ٣اللُت ولًمان الخهاهت ألًٖائها ؤزىاء مماعؾت مهامهم اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،بما
ًخىا ٤ٞومباصت باعَـ الىاْمت إلاغا٦ؼ اإلااؾؿاث الىَىُت لخ٣ى ١التي ؤ٢غتها الجمُٗت الٗامت
لألمم اإلاخدضة .ألامغ الظي ؾاَم في خهى ٫اللجىت إلاغجحن مخخالُخحن ٖلى الاٖخماص مً الضعحت ؤ
مً ٢بل الخدال ٠الضولي للماؾؿاث الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان .GANHRI
وحٗمل اللجىت في ؤحىاء بًجابُت ومىاجُت لخد ٤ُ٣اإلاؼٍض مً الخ٣ضم في حٗؼٍؼ واخترام خ٣ى١
ؤلاوؿان ،وجخمخ٘ بالخغٍت ال٩املت في مماعؾت ؤوكُتها وببضاء آعائها في مىار ؾُاس ي مىٟخذ،
بط ؤ٦ض ؾمىالكُش جمُم بً خمض آ ٫زاوي ؤمحر صولت ُ٢غ ؤمام الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
ً
زُاعا
في ؾبخمبر  2015اَخمام الضولت بخٗؼٍؼ خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان وخماًتها باٖخباعَا
ً
بؾتراجُجُا ًمثل الغ٦حزة ألاؾاؾُت للخىمُت الكاملت ،ولٟذ بلى ًٖىٍت صولت ُ٢غ في مجلـ
خ٣ى ١ؤلاوؿان وحٗاونها م٘ اإلاىٓاث الضولُت لترؾُش مٟاَُم وز٣اٞت خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖبر
ّ
اجبإ ههج مبجي ٖلى ؾُاصة ال٣اهىن والكٟاُٞت والٗضالت وال٨غامت ؤلاوؿاهُت٦ .ظل ٪ؤ٦ض
ؾمىٍ في ٧لمخه في هىٞمبر 2016ؤمام مجلـ الكىعيٖ ،لى اإلاجا ٫ؤلاوؿاوي ،الظي ًىُل٤
مً الثىابذ الغاسخت والُ٣م ألانُلت ،ومىانلت صولت ُ٢غ صوعَا الٟاٖل في جبجي اإلاباصعاث
التي جسضم البكغٍت وج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الاوؿاهُت مً ؤحل جس ٠ُٟالًغع واإلاٗاهاة ٖلى
ُ
اإلاى٨ىبحن في ٧ل ب٣إ ألاعى  .و٢ض اعجبِ ال٣ى ٫بالٟٗل ٖىضما اجسظ ٢غاع بلٛاء الاخخٟاالث
بالُىم الىَجي في  18صٌؿمبر  ،2016وجدىٍله بلى ًىم جبرٖاث مً ؤحل صٖم مضًىت خلب
اإلاى٨ىبت٦ .ما اقاع ؾمىٍ في ٧لمخه ؤمام مجلـ الكىعي بلى الٗضًض مً الً٣اًا اإلاغجبُت
بد٣ى ١ؤلاوؿان واإلاخىٞغة في مداوع اؾتراجُجُت ُ٢غ الىَىُت الثاهُت٦ ،ةهجاػ مكاعَ٘
الخٗلُم والصخت بما ًلبي خاحاث اإلاىاَىحن م٘ الاعج٣اء بلى ؤٖلى اإلاؿخىٍاث الٗاإلاُت.
والاهخ٣ا ٫مً خالت الخل٣ي ال٩امىت في ؾُاؾاث الغٖاًت الاحخماُٖت البؿُُت بلى خالت
الٟٗل ،مً زال ٫جم٨حن حمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘ مً اإلاكاع٦ت في الخىمُت الىَىُت ٦ .ظل٪
جدضر ؾمىٍ ًٖ جُىٍغ مجمٗاث ؾ٨ىُت ضخمت للٗما ٫في اإلاىُ٣ت الهىاُٖت واإلاىاَ٤
الا٢خهاصًت واللىحؿدُت.
وج٨مً عؾالت اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في خماًت وحٗؼٍؼ خ٣ى ١الاوؿان ل٩ل مً
ًسً٘ للىالًت ال٣اهىهُت بضولت ُ٢غ مً اإلاىاَىحن ،واإلاُ٣محن ،والٗابغًٍ بة٢لُم الضولت ،ول٩ي
جخم ً٨مً جدَ ٤ُ٣ظٍ الغؾالت ٞةنها حؿعى بلى وكغ الىعي والخث ،٠ُ٣وجىٞحر الخماًت
واإلاؿاهضة الالػمت لألٞغاص ،بياٞت بلى اَخمامها ببىاء ال٣ضعاث في مُضان خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ولها في ؾبُل طل ٪مماعؾت الازخهاناث واإلاهام الخالُت:
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 -1ا٢تراح الؿبل الالػمت لخٗؼٍؼ ومخابٗت جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالىاعصة باالجٟاُ٢اث واإلاىازُ٤
ً
الضولُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان ،التي ؤنبدذ الضولت َغٞا ٞيها ،والخىنُت بكإن
اهًمام الضولت بلى ٚحرَا مً الاجٟاُ٢اث واإلاىازُ.٤
 -2ج٣ضًم اإلاكىعة والخىنُاث للجهاث اإلاٗىُت في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان.
 -3الىٓغ في ؤي ججاوػاث ؤو اهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والٗمل ٖلى حؿىٍت ما جخل٣اٍ مً
بالٚاث ؤو ق٩اوي والخيؿُ ٤م٘ الجهاث اإلاسخهت الجساط الالػم بكإنها ،وا٢تراح الؿبل
الُٟ٨لت بمٗالجتها ومى٘ و٢ىٖها.
 -4ببضاء اإلا٣ترخاث الالػمت للجهاث اإلاٗىُت بكإن الدكغَٗاث ال٣اثمت ومكاعَ٘ ال٣ىاهحن،
ومضي مالءمتها ألخ٩ام الاجٟاُ٢اث الضولُت لخ٣ى ١الاوؿان التي ج٨ىن الضولت َغٞا ٞيها.
 -5عنض ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان في الضولت وبٖضاص الخ٣اعٍغ اإلاخٗل٣ت بها وعٗٞها بلى مجلـ
الىػعاء مكٟىٖت بمغثُاتها في َظا الكإن.
 -6عنض ما ٢ض ًثاع ًٖ ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان بالضولت والخيؿُ ٤م٘ الجهاث اإلاٗىُت
للغص ٖليها.
 -7اإلاؿاَمت في بٖضاص الخ٣اعٍغ الىَىُت اإلا٣غع ج٣ضًمها مً الضولت بلى الهُئاث والجهاث
ً
الضولُت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان بكإن الاجٟاُ٢اث التي ؤنبدذ الضولت َغٞا ٞيها.
 -8الخٗاون م٘ اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت والىَىُت اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه
واإلاكاع٦ت في اإلاداٞل الضولُت اإلاخٗل٣ت بها.
 -9وكغ الىعي والخث ٠ُ٣بد٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه وجغؾُش مباصئها ٖلى نُٗضي ال٨ٟغ
واإلاماعؾت.
 -10بحغاء الؼٍاعاث اإلاُضاهُت للماؾؿاث الٗ٣ابُت وؤلانالخُت وؤما ً٦الاخخجاػ
والخجمٗاث الٗمالُت والضوع الصخُت والخٗلُمُت وعنض ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان بها مً
عثِـ وؤًٖاء اللجىت.
 -11الخيؿُ ٤والخٗاون م٘ الجهاث اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان بالضولت في مجا٫
ازخهاناث ومهام ٧ل منها.
٣ٖ -12ض وجىُٓم اإلااجمغاث والىضواث والضوعاث وخل٣اث الى٣اف في اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت
بد٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه والخيؿُ ٤م٘ الجهاث اإلاٗىُت في َظا الكإن ٖىض الا٢خًاء.
 -13اإلاؿاَمت في بٖضاص البرامج اإلاخٗل٣ت بالخٗلُم والبدىر طاث الهلت بد٣ى ١ؤلاوؿان
واإلاكاع٦ت في جىُٟظَا.
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اإلالخو الخىُٟظي
جىاو ٫ال٣ؿم ألاو ٫مً الخ٣غٍغ الخٗلُٖ ٤لى الخُىعاث الدكغَُٗت ،وؤَمها ٢اهىن ع٢م 11
لؿىت  2016بكإن صًىان اإلاداؾبت ،خُث ؤقاصث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بةنضاع َظا
ال٣اهىن ،إلاا له مً ؤَمُت بالٛت في م٩اٞدت الٟؿاص٦ .ما ٖل٣ذ اللجىت بك٩ل مٟهل ٖلى
ال٣اهىن ع٢م ( )15لؿىت  2016بةنضاع ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت اإلاضهُت ،والثدخه الخىُٟظًت،
و٢ضمذ مالخٓاتها للجهت اإلاسخهت.
وجًمً ال٣ؿم الثاوي مً الخ٣غٍغ الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والخ٣ى ١الا٢خهاصًت والخ٣ى١
الاحخماُٖت والث٣اُٞت .خُث ٦غعث اللجىت جىنُاتها بكإن بٖاصة الىٓغ في ال٣اهىن ع٢م  17لؿىت
 2002بكإن خماًت اإلاجخم٘ ،وال٣اهىن ( )5لؿىت  2003بكإن حهاػ ؤمً الضولت ،وال٣اهىن ع٢م
( )3لؿىت  ،2004إلاا جخًمً مً ؤخ٩ام ال جخ ٤ٟواإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان .و وؤنذ
باإلاهاص٢ت ٖلى الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والٗهض الضولي الخام
بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت ،والاجٟاُ٢ت الضولُت لخماًت حمُ٘ ألاشخام مً
الازخٟاء ال٣ؿغي.
و٢ضمذ اللجىت يمً الخ٣غٍغ الٗضًض مً الخىنُاث لخُىٍغ الخ ٤في الىنى ٫بلى الٗضالت،
وعنضث بق٩الُت ٖضم جُٟٗل اإلاد٨مت الضؾخىعٍت وازغ طلٖ ٪لى مماعؾت الخ ٤في مدا٦مت
مىهٟت وٖاصلت.
وؤقاصث اللجىت ب٣غاع الٟٗى ألامحري ًٖ الكاٖغمدمض العجمي اإلاٗغو ٝبابً الظًب .وؤٖغبذ مً
حهت ؤزغي ًٖ ٢ل٣ها لُ٣ام الؿلُاث الُ٣غٍت بذجب مى " ٘٢صوخت هُىػ " ؤلازباعي اإلاؿخ٣ل
الىاَ ٤باإلهجلحزًت .وؤونذ بةٖاصة الىٓغ في ال٣اهىن ع٢م ( )14لؿىت 2014بكإن م٩اٞدت
الجغاثم الال٨تروهُت وصٖذ بلى الؿغٖت في بنضاع ٢اهىن حضًض لخىُٓم ألاوكُت ؤلاٖالمُت ًدبجى
ٞلؿٟت حكغَُٗت خضًثت جخ ٤ٟم٘ اإلاٗاًحر الضولُت ٖلى هدى ٌٗؼػ خغٍت الغؤي وخغٍت الصخاٞت.
٦ظل ٪ؤونذ اللجىت بةٖاصة الىٓغ في الدكغَٗاث التي جىٓم الخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث والخ ٤في
الخجم٘ الؿلمي.
٦ما ؤقاع الخ٣غٍغ بلى الخ ٤في الٗمل والخٗلُم والؿ ً٨والصخت للمىاَىحن وٚحر اإلاىاَىحن
ويىابِ اهخ٣ا ٫الٗامل لهاخب ٖمل آزغ .والخدضًاث التي ماجؼا ٫جىاحه خ٣ى ١الٗمالت
اإلاجزلُت.
وفي ال٣ؿم الثالث مً الخ٣غٍغ الخ ٤في الخىمُت وٟ٦الت الاؾخضامت البُئُت وصوع اللجىت
الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في عنض جُبُ ٤الضولت ألَضا ٝالاهماثُت واجٟاُ٢ت حُٛحر اإلاىار .و في
ال٣ؿم الغاب٘ مً الخ٣غٍغ جخاو ٫خ٣ى ١الٟئاث ألاولى بالغٖاًت وؤلاَاع اإلااؾس ي لخٗؼٍؼ وخماًت
خ٣ى٢هم.
وازخخم الخ٣غٍغ بال٣ؿم الخامـ ؤوكُت اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وٖضص الك٩اوي
الىاعصة بليها.
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القسم الأول :التطور على الصعيد التشريعي:
ً
ؤوال:الدكغَٗاث الىَىُت:
 -1ال٣ىاهحن:
٢ اهىن ع٢م ( )1لؿىت  2016بدىُٓم ألاهضًت الغٍايُت:
نضع َظا ال٣اهىن بهض ٝب٢امت الاوكُت الغٍايُت وتهُئت الىؾاثل وجىٞحر الخضماث الالػمت
لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها بما ٌٗىص بالىٖ ٟ٘لى حمُ٘ ألاًٖاء مً حمُ٘ الىىاحي الاحخماُٖت
والتروٍدُت والبضهُت والصخُت.
وؤبضث اللجىت ٖىض مغاحٗت مكغوٕ ال٣اهىن ٖضة مالخٓاث عؤث ؤَمُت مغاٖاتها ،خُث
ً
اعجإث اللجىت جماقُا م٘ اإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ُٞما ًخٗل ٤بالٟهل الثاوي
الخام بةوكاء الىاصي ووكاَه بكإن الخجمٗاث الؿلمُت وجىُٓم ؤق٩الها ال٣اهىهُت
ً
اإلاسخلٟت – بإصاة ؤلازُاع ،ولِـ بإصاة الترزُو اإلاؿب ،٤ومً زم هؼوال ٖلى ما حاء بهظٍ
اإلاٗاًحر الضولُتٞ ،ةن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان جغي ؤهه مً اإلاالثم ؤن ًخم حٗضًل
َظا الٟهل بما ًجٗل بوكاء الىاصي الغٍاض ي باالزُاع ولِـ بالترزُو اإلاؿب ،٤وبٖاصة
نُاٚت مىاصٍ وباقي مكغوٕ ال٣اهىن بما ًخ ٤ٟوؤصاة الازُاع اإلاظ٦ىعة٦ ،ما خثذ اللجىت
ً
ٖلى مغاحٗت ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر اإلاٗمى ٫بها صولُا في الاجداصاث الغٍايُت الضولُت واللجىت
ً
ألاوإلابُت مغاحٗت ص٣ُ٢ت لخخماش ى وجخىا ٤ٞم٘ ال٣ىاٖض واإلاٗاًحر الضولُت ،وطل ٪مىٗا لى٢ىٕ
ؤي ؤزُاء ؤو مسالٟاث ٢ض حٗغى الضولت ؤو الاجداصاث الغٍايُت ،ال ؾُما وؤن مكغوٕ
ال٣اهىن اؾدبض " ٫وػاعة الكباب والغٍايت ووػٍغ الكباب والغٍايت " بـ "اللجىت ألاوإلابُت
ولجىت قاون ألاهضًت" ٦ما حٗل م٣الُض ؤلاصاعة مغ٦ؼة في ًض شخو واخض وَى عثِـ
ً
الىاصي ،الظي ؤنبذ لضًه ؾلُاث ونالخُاث واؾٗت حضا ،ولم ًبٖ ٤لى هٓام بصاعة
الىاصي ًٖ َغٍ ٤مجلـ بصاعة ،ومً اإلاٗلىم ؤن وحىص مجلـ بصاعة للىاصي ًجٗل َىا٥
ً
هىٕ مً الغ٢ابت الظاجُت ٖلى ؤًٖاثه٦ ،ما ً٨ىن َىا٢ ٥ضعا ؤ٦بر مً الكٟاُٞت
واإلاهضاُ٢ت.
٦ما ؤن خل الىاصي الغٍاض ي ؤو صمجه م٘ هاصي آزغ ،ؤو ٖؼ ٫عثِؿه ًٖ َغٍ ٤الجهت
ً
ً
ؤلاصاعٍتًٞ ،ال ٖما ٌك٩له مً جضزل ٚحر مغٚىب "صولُا" مً الجهت ؤلاصاعٍت في ٖمل
ألاهضًت الغٍايُت ،وما ٢ض ٌك٩له مً اٞخئاث ٖلى خ٣ى ١ؤًٖاء الجمُٗت الٗمىمُت
ً
للىاصيٞ ،ةهه ٚالبا ما ًثحر ٦ظل ٪خُٟٓت الاجداصاث الضولُت واللجىت ألاوإلابُت الضولُت ،بما
ً
ًغجب ٖ٣ىباث صولُت ٖلى الىدى اإلاكاع بلُه آهٟا.
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٦ما اعجإث اللجىت ُٞما ًخٗل ٤باإلااصة ( )54ؤنها جىُىي ٖلى جمُحز بحن اإلاىاَىحن وبًٗهم
ً
البٌٟٗٞ ،ي خحن ٌٟٗى اإلاىاًَ الظي ًاؾـ هاصًا باالقترا ٥م٘ الجهاث الخ٨ىمُت مً
الخًىٕ ألخ٩امهٞ ،ةن اإلاىاَىحن الظًً ًاؾؿىن الىاصي بمٟغصَم ًسًٗىن ألخ٩ام
ً
ً
ال٣اهىن اإلاٗغوى مكغوٖهًٞ ،ال ًٖ ؤهه بٖماال إلابضؤ اإلاؿاواة ًخٗحن ؤن جسً٘ ألاهضًت
ً
حمُٗها لىٓام ٢اهىوي واضر ومدضص صون ٞغ ١ؤو جمُحز ،وعٚم طل ٪نض ال٣اهىن زلىا مً
الخٗضًالث اإلا٣ترخت.

 قانون رقم ( )3لسنة  6102بشان تنظيم قيد المواليد والوفيات:
صدر هذا القانون بهدف تسجيل واقعة الولأدة او الوفاة في قاعدة بيانات تتضمن
سواء كانت ورقية او اليكترونية او في اي
المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة ،
ً
صورة اخرى.
وابدت اللجنة عند مراجعة مشروع القانون عدة ملاحظات رات اهمية مراعاتها ،حيث
تضمنت المادة ( )3تحديد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولأدة بالداخل والخارج،
وتضمن التحديد في البند ( )6تكليف اقارب المولود الذكور البالغين من العصبة ثم الأناث
الأٌقرب للمولود ممن حضروا الولأدة ،بينما تاتي ام المولود في المرتبة الخامسة  ،وهو ما
يتعارض مع المنطق ،فلا يتصور ان يكون تكليف الأم بعد تكليف الأقارب من الذكور
والأناث ،كذلك ورد في البند السادس من تعينه المحكمة ،رغم انه الأقرب قانونياً ومنطقياً
للالزام بالأبلاغ ،كما لم تتضمن تلك المادة مطالبة غير الأب بتقديم ما يفيد علاقة الزوجية
بين من ينسب اليه المولود وامه ،فاذا كان الأقرار بالبنوة احد وسائل اثبات النسب ،والأصل
براءة النسب وكونه زواج صحيح ،الأ ان ذلك لأ يمكن الأخذ به على اطلاقه عندما يكون
الأقرار من غير الوالد ،ومن ثم فان اللجنة ارتات اضافة تقديم ما يفيد قيام علاقة الزوجية
بين والدي المولود عندما يكون التبليغ من غير الأب.0
كما حظرت المادة ( )4الأسماء المركبة دون مبرر بما يمثل تقييداً على حق الوالدين في
اختيار اسم ابنائها ،وكما اوجبت المادة ( )61ابلاغ البعثة الدبلوماسية عن حالأت الوفاة
التي تحدث في الخارج ،لكنها لم تعالج كيفية الأبلاغ في حالة عدم وجود اي من المكلفين
مع المتوفي.
-1

المصدر  :قانون رقم ( )3لسنة  2116بشأن تنظٌم قٌد الموالٌد والوفٌات.
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وفيما يتعلق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( )33من المشروع ،فان تلك العقوبة غير
منضبطة في ظل وجود العديد من المكلفين بالأبلاغ عن واقعتي الميلاد والوفاة ،ولأ يتصور
معاقبة الأقارب عن عدم الأبلاغ عن الميلاد وترك الأم مثلا ً ،خصوصاً انه في ظل تضمنته
المادة ( )34من سرية بيانات السجلات ،سيكون من الصعب على بعض المكلفين بالأبلاغ
كالأقارب من الأناث التاكد من قيام الأب او الأم بالأبلاغ عن الواقعة.
ورغم ذلك صدر هذا القانون خلواً من التعديلات المقترحة.

٢ اهىن ع٢م ( )4لؿىت  2016بكإن ألاؾلخت البُىلىحُت:

ً
حكُض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهضوع َظا ال٣اهىن جماقُا م٘ بلتزام الضولت
بخُبُ ٤الاجٟاُ٢ت الضولُت لخدغٍم جُىٍغ واهخاج ألاؾلخت البُىلىحُت والؿامت وبباصتها،
الهاصع بالخهضًٖ ٤ليها اإلاغؾىم ع٢م ( )32لؿىت  ،2001وطل ٪بةنضاع ٢اهىن وَجي ًخىا٤ٞ
م٘ الاجٟاُ٢ت الضولُت ؾالٟت الظ٦غ.

٢ اهىن ع٢م ( )10لؿىت  2016بكإن الغ٢ابت ٖلى الخب ٜومكخ٣اجه:
نضع َظا ال٣اهىن بهض ٝخماًت ألاٞغاص الظًً ٌؿخيك٣ىن الهىاء مً جإزحراث الخضزحن
الؿلبي ،والتي حكخمل ػٍاصة مساَغ ؤلانابت بإمغاى ال٣لب والؿغَان وؤمغاى الجهاػ
ً
الخىٟس ي وؤمغاى ؤزغي ؤًًا ،بياٞت بلى ؾعي الضولت لجٗل البِئت ؤ٦ثر صخُت والخٟاّ
ٖلى صخت مً ًُ٣مىن ٖلى ؤعيها.
وبط حكُض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهضوع َظا ال٣اهىن إلاا له مً ؤَضا ٝفي
اإلادآٞت ٖلى الصخت ٦د ٤ؤؾاس ي مً خ٣ى ١ؤلاوؿان.

٢ اهىن ع٢م ( )11لؿىت  2016بكإن صًىان اإلاداؾبت:
نضع َظا ال٣اهىن بهض ٝالغ٢ابت ٖلى ؤمىا ٫الضولت وٖلى ؤمىا ٫الجهاث ألازغي الخايٗت
لغ٢ابخه ،خُث يهضٖ ٝلى وحه الخهىم باإلادآٞت ٖلى اإلاا ٫الٗام وخؿً بصاعجه،
واإلاؿاَمت في جدؿحن اؾخسضام مىاعص الضولت لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت وعٞاَُت
اإلاجخم٘ ،وطل ٪بمغا٢بت التزام الجهاث الخايٗت لغ٢ابت الضًىان باالؾخٛال ٫ألامثل للمىاعص
ً
وألانى ٫و٣ٞا إلاٗاًحر الا٢خهاص والٟ٨اءة والٟٗالُت ،باإلياٞت بلى اإلاؿاَمت في الاعج٣اء
بمباصت اإلاداؾبت والكٟاُٞت لضي الجهاث الخايٗت لغ٢ابت الضًىان.
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وبط حكُض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهضوع َظا ال٣اهىن ،إلاا له مً ؤَمُت بالٛت في
م٩اٞدت الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،واإلادآٞت ٖلى ألامىا ٫الٗامت.

٢ اهىن ع٢م ( )15لؿىت  2016بةنضاع ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت اإلاضهُت:
جىىٍ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بلى ؤهه لم ٌؿخُل٘ عؤيها في َظا ال٣اهىن ٢بل بنضاعٍ
عٚم اعجباَه بد٣ى ١ؤلاوؿان مً ٖضة حىاهب.
و٢ض ٧ان للجىت ٖضة مالخٓاث ٖلى َظا ال٣اهىن ٖلى الىدى الخالي:

 جغي اللجىت وحىب حٗضًل ٖباعة " لظوي ؤلاٖا٢ت " الىاعصة في اإلااصة ( )14مً ال٣اهىنً
لخ٨ىن "لألشخام طوي ؤلاٖا٢ت" وطل ٪جماقُا م٘ اإلاؿمى الىاعص باجٟاُ٢ت خ٣ى١
ً
ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت اإلاهضٖ ١ليها مً صولت ُ٢غ ،ؤًًا ٧ان مً ألاًٞل ٖضم ط٦غ
ً
ال٣اهىن ع٢م  2لؿىت  2004بكإن طوي الاخخُاحاث الخانتًٟٞ ،ال ًٖ ؤن مؿمى
ال٣اهىن اإلاظ٦ىع مسال ٠لالجٟاُ٢ت اإلاكاع بليهاَ ،ىا ٥اججاٍ لخٗضًل طل ٪ال٣اهىن في
اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب لُخماش ى م٘ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت ،ومً زم ٞةن اللجىت جغي ؤهه عبما ٧ان مً
ً
ألاًٞل لى ؤن الهُاٚت في َظٍ اإلااصة حاءث ٖلى الىدى الخالي "  .........و٣ٞا ألخ٩ام
ال٣اهىن اإلاىٓم لخ٣ىَ ١ظٍ الٟئت".
 جغي اللجىت ؤن ما وعص في اإلااصة ( )20مً اقتراٍ خهى ٫اإلاىْٖ ٠لى مىا٣ٞت مؿب٣تمً وػاعة الخىمُت ؤلاصاعٍت والٗمل والكاون الاحخماُٖت ٖلى اإلااَل الٗلمي اإلاُلىب
ً
الخهىٖ ٫لُه ختى ٌٗاص حُِٗىه ً ،مثل ُ٢ضا ٖلى الخ ٤في الخٗلُم ،وخغٍت البدث الٗلمي ،
والخ ٤في ج٣لض الىْاث ٠الٗامت ،ومً زم لم ًَ ً٨ىا ٥صإ للىو ٖلى َظا الكغٍ
الؾُما وؤن بٖاصة الخُٗحن ؤمغ حىاػي خؿبما حاء في َظٍ اإلااصة  ،خُث ههذ اإلااصة ٖلى
ؤهه ً ( :جىػ بٖاصة حُٗحن اإلاىْ ٠الظي ٖحن بضون ماَل وخهل ٖلى ماَل ؤزىاء الخضمت
 ،ؤو اإلاىْ ٠الظي خهل ٖلى ماَل ؤٖلى ؤزىاء الخضمت  ،في وُْٟت قاٚغة بالجهت
ً
الخ٨ىمُت والتي ً٨ىن اإلااَل الخانل ٖلُه مخُلبا لكٛلها  ،متى جىاٞغث ُٞه الكغوٍ
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ً
ألازغي الالػمت لكٛل الىُْٟت  ،ؤو ع ٘ٞصعحت وُْٟخه  ،و٣ٞا لضلُل ون ٠وجهيُ٠
وجغجِب الىْاث ٠الٗامت .
ً
وَكترٍ إلٖاصة حُٗحن اإلاىْ ٠و٣ٞا لخ٨م ال٣ٟغة الؿاب٣ت  ،الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت مؿب٣ت
مً الىػاعة ٖلى اإلااَل الٗلمي اإلاُلىب الخهىٖ ٫لُه ...الخ ).
 حاءث اإلااصة ( )53مً ال٣اهىن مسالٟت ل٣اٖضة " ألاحغ م٣ابل الٗمل" وهي مً ال٣ىاٖضطاث الهلت بد٣ى ١ؤلاوؿانٗٞ ،ضم مىذ اإلاىخضب باإلياٞت بلى ٖمله ألانلي في الجهت التي
ٌٗمل بها بض ًٖ ٫طل ٪الىضب ًخٗاعى م٘ ال٣اٖضة ؾالٟت الظ٦غ.
 ههذ اإلااصة (ٖ )63لى وحىب ُ٢ام اإلاىْ ٠بىه ٠ؤلاحاػة الضوعٍت ٖلى ألا٢ل بطا لمًخم ً٨مً الخهىٖ ٫لى ٧امل ؤلاحاػة بؿبب مخُلباث الٗمل الًغوعٍت ،وؤن ًخم جغخُل
الغنُض اإلاخب٣ي والُ٣ام بها في الؿىت الخالُت " ،"ِ٣ٞو مٟاص َظا الىو ؤهه في خالت ما
بطا لم ًخم ً٨اإلاىْ ٠بؿبب مخُلباث الٗمل الًغوعٍت ؤو لٓغو ٝالٗمل الخاعحت ًٖ
بعاصجه مً الُ٣ام باإلاخب٣ي مً مضة بحاػجه اإلاغخلت ٞةن اإلاضة اإلاغخلت ؾى ٝجًُ٘ ٖلُه،
ولً ًخم حٗىًٍه ٖنها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا ،٫وَى ما ًدىافى م٘ مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان،
ً
التي ج٣ط ي بإهه متى ٧ان ٞىاث ؤلاحاػة عاحٗا بلى حهت الٗمل ؤو ألؾباب ا٢خًتها ْغوٝ
ؤصاثه صون ؤن ً٨ىن إلعاصة اإلاىًْ ٠ض في طل٧ ٪اهذ حهت الٗمل مؿئىلت ًٖ حٗىًٍه
ٖنها ُٞجىػ للمىْٖ ٠ىضثظ ٦إنل ٖام ؤن ًُلبها حملت بطا ٧ان ا٢خًاء ما ججم٘ مً
ً
ً
ً
ً
بحاػاجه الؿىىٍت ٖلى َظا الىدى مم٨ىا ُٖىا ،وبال ٧ان الخٗىٌٍ ٖنها واحبا  ،ج٣ضًغا بإن
ً
اإلاضة التي ًمخض بليها الخغمان مً اؾخٗما ٫جل ٪ؤلاحاػة مغصَا بلى حهت الٗمل ٩ٞان لؼاما
ٖليها ؤن جخدمل وخضَا جبٗت طل.٪
 م٣اعهت بىٟـ اإلااصة في ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت اإلالغي  -ع٢م  8لؿىت  -2009حاءث نُاٚتاإلااصة ( )71مً ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت ع٢م  15لؿىت ٚ 2016حر مخًمىت ٖباعة " وحٗخبر
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الىٞاة الىاججت ًٖ ؤلاحهاص ؤو ؤلاعَا ١مً الٗمل بنابت ٖمل متى زبذ طل ٪بخ٣غٍغ مً
الجهت الُبُت اإلاسخهت" ،خُث ٧ان في جل ٪الٗباعة يمان لخ ٤اإلاىْ ٠الظي ًخىفى
ً
هدُجت ؤلاحهاص ؤو ؤلاعَا ١مً الٗمل في الخٗىٌٍ ،ولخ٣ى ١وعزخه ؤًًا.
 لم ًىٓم ال٣اهىن في اإلااصة ( )93وؾُلت للخٓلم ؤو للًُٗ في ٢غاعاث "اإلاجلـ الضاثمللخإصًب" ٖ٨ـ ما حاء في اإلااصة ( )91مً ٟ٦الت الخٓلم والًُٗ ٖلى ٢غاعاث "اللجىت
ً
الخإصًبُت" ؤمام الضاثغة ؤلاصاعٍت باإلاد٨مت الابخضاثُت ،وَى ما ًمثل اهتها٧ا للخ ٤في الخٓلم،
والخ ٤في اللجىء للً٣اء.
 وبن ٧ان ال٣اهىن في اإلااصة ( )107خظ " ٝبلٛاء الىُْٟت" ٦ؿبب مً ؤؾباب بنهاءً
الخضمت ٖلى الىدى الىاعص ؾاب٣ا في ال٣اهىن اإلالغي ،وَى ما ًخ ٤ٟومباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان،
ً
بال ؤن طاث اإلااصة وجدضًضا في البىض الؿاصؽ منها ههذ ٖلى اهتهاء الخضمت بالٟهل ب٣غاع
ً
مً عثِـ مجلـ الىػعاء ألؾباب جخٗل ٤بالهالر الٗام ،ومهُلر "الهالر الٗام" و٣ٞا إلاا
ً
بُيخه اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؾاب٣ا َى مهُلر واؾ٘ وًٟٞاى ،وال ًد٤٣
الًماهت الىاحبت لخ٣ى ١مً ؾُهضع في خ٣ه ٢غاع بةنهاء الخضمت ،ومً زم جغي اللجىت
يغوعة حٗضًل اإلااصة ( )107بدظ ٝالبىض الؿاصؽ منها.
 بِىما خٓغ ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت اإلالغي في اإلااصة ( )169مىه الجم٘ بحن م٩اٞإة نهاًتً
الخضمت واإلاٗاف و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن الخ٣اٖض واإلاٗاقاث ،حاء ال٣اهىن ع٢م ( )15لؿىت
 2016في اإلااصة ( / ) 117ال٣ٟغة الثاهُت لُجحز َظا الجم٘ ول ً٨بُ٣ىص ،و٢ض ٧اهذ اللجىت
الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان جإمل ؤن ً٨ىن الجم٘ بحن م٩اٞإة نهاًت الخضمت واإلاٗاف
ً
الخ٣اٖضي صون قغٍ ؤو ُ٢ض ،طل ٪ؤهه ًٞال ًٖ الازخال ٝفي ألاخ٩ام والُبُٗت ال٣اهىهُت
ً
بحن م٩اٞإة نهاًت الخضمت واإلاٗاف الخ٣اٖضي  -بما ًجٗل مً الجم٘ بُنهما ؤمغا بن لم ًً٨
ً
ً
واحبا ٗٞلى ؤ٢ل ج٣ضًغ مخُلبا لًمان خ ٤ؤنُل مً خ٣ى ١اإلاىْٞ - ٠ةن الىو الخالي
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لل٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة (ً )117خٗاعى م٘ مباصت خ٣ى ١ؤلاوؿان إلَضاعٍ خ٣ى١
ً
اإلاىْٟحن الظًً لم ً٨ملىا ٖكغًٍ ٖاما في الخضمت ألي ؾبب مً ألاؾباب٦ ،ما ؤهه ًسل
بمبضؤ اإلاؿاواة وٍىُىي ٖلى جمُحز ٚحر مبرع ٖىض جُبُ٣ه ٖلى ؤعى الىا.٘٢
 ههذ اإلااصة (ٖ )118لى ؤن اإلاىْٚ ٠حر الُ٣غي ٌؿخد ٤م٩اٞإة نهاًت زضمت ٖلى ؤؾاؽعاجب قهغ واخض ًٖ ٧ل ؾىت مً ؾىىاث الخضمت بدض ؤ٢ص ى ٖكغة ؤقهغ َىا ٫مضة
زضمخه ،ومٗجى طل ٪ؤن اإلاىْٚ ٠حر الُ٣غي ال ٌؿخد ٤م٩اٞإة نهاًت الخضمت ُٞما ػاص ًٖ
ً
ٖكغ ؾىىاث زضمت ؤًا ٧اهذ مضة زضمخه الؼاثضة ًٖ طل ،٪وَظا الىو ًىُىي بضوعٍ ٖلى
اَضاع لخ٣ى ١اإلاىْٟحن ٚحر الُ٣غٍحن الظي ٌٗملىن بالجهاث الخ٨ىمُت ،و٧اهذ اللجىت
جإمل ؤن لى حاء هو َظٍ اإلااصة ٖلى ٚغاع هو اإلااصة ( )54مً ٢اهىن الٗمل ع٢م  14لؿىت
 2004والتي لم جٟغ ١بحن الٗامل الُ٣غي والٗامل ٚحر الُ٣غي في ؤخ٩ام اؾخد٣ا ١م٩اٞإة
ً
نهاًت الخضمت مً حهت ٦ما لم جً٘ خضا لٗضص الؿىىاث اإلاؿخد٣ت ٖنها جل ٪اإلا٩اٞإة مً
حهت ؤزغي.
ً
 ويٗذ اإلااصة ( )33مً الالثدت الخىُٟظًت لل٣اهىن خضا ؤ٢ص ى لٗضص ألاًام الظي ٢ضً
ً
ًدهل ٖليها اإلاىْ٦ ٠ةحاػة ٖىيا ًٖ ؾاٖاث الٗمل ؤلاياُٞت وهي ً 15ىما في الؿىت
(بمٗضً ٫ىم ًٖ ٧ل  7ؾاٖاث ٖمل بياُٞت) ،وؤوحبذ ٖلى اإلاىْ ٠الُ٣ام بخل ٪ؤلاحاػة
زال ٫الؿىت اإلاؿخد٣ت ٖنها ؤو جغخُلها للؿىت الخالُت  ،ِ٣ٞوؤهه ال ًجىػ مىده بض ٫ه٣ضي
ٖنها ،وجغي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن ج٩لُ ٠اإلاىْ ٠بالٗمل ؾاٖاث ٖمل
بياُٞت زاعج مىاُٖض الٗمل الغؾمُت بىاء ٖلى ٢غاع مً الجهت ؤلاصاعٍت التي ٌٗمل بها َى
ً
ً
ؤمغ ٚحر عاح٘ إلعاصجه وال ًمل٢ ٪اهىها عًٞه ؤو الاٖتراى ٖلُه وبال ٖض مغج٨با إلاسالٟت
جإصًبُت ،ومً زم ٞةهه ٧ان مً اإلاخٗحن ٖضم وي٘ خض ؤ٢ص ى للخٗىٌٍ ًٖ جل ٪الؿاٖاث
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ً
ؤلاياُٞت خٟاْا ٖلى خ ٤اإلاىْ ٠في الخٗىٌٍ الٗاصٖ ٫ما ٢ام به مً ٖمل بيافي ،
ولظاث الاٖخباعاث ال٣اهىهُت الؿاب٣ت اإلاكاع بليها في الخٗلُٖ ٤لى اإلااصة ( )63مً ال٣اهىن.
 ٚحر ؤن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ال ًٟىتها ؤلاقاصة ببٌٗ ؤلاًجابُاث التي حاءث في ال٣اهىنالجضًض والثدخه الخىُٟظًت  ،لٗل ؤبغػَا

 مىدذ اإلااصة ( )62مً ال٣اهىن اإلاىْ ٠الخ ٤في الُ٣ام باإلحاػة الضوعٍت أل٦ثر مً 3ً
مغاث زال ٫الؿىت الىاخضة (وَى الُ٣ض الظي ٧ان مىهىنا ٖلُه في ال٣اهىن اإلالغي)٦ ،ما
ؤجاخذ اإلااصة ( )65للمىْ ٠الخ ٤في الخهىٖ ٫لى ؤلاحاػة الٗاعيت أل٦ثر مً  3ؤًام في
اإلاغة الىاخضة.
 مىدذ اإلااصة ( )71اإلاىْ ٠الظي جلخ ٤به بنابت ٖمل ؤو مغى منهي بحاػة مغيُت بغاجبً
بحمالي إلاضة ال ججاوػ "ؾيخحن" ال جدؿب مً بحاػاجه الضوعٍت ؤو اإلاغيُت وطل ٪بضال مً
"ؾىت" في ال٣اهىن اإلالغي  ،م٘ بم٩اهُت مىذ اإلاىْ ٠الُ٣غي "ؾىت" ؤزغي في خالت ٖضم
ً
قٟاثه  ،بضال مً "ؾخت ؤقهغ" في ال٣اهىن اإلالغي.
 ههذ اإلااصة (ٖ )73لى ؤن مضة بحاػة الىي٘ في خالت وي٘ الخىاثم  3ؤقهغ وهي بياٞتلم ج ً٨مىحىصة مً ٢بل .
 ؤحاػث اإلااصة ( )74مىذ اإلاىْٟت الُ٣غٍت بحاػة بغاجب بحمالي لغٖاًت ؤوالصَا مً طويً
ؤلاٖا٢ت  ،وحاء هو َظٍ اإلااصة ؤًٞل مً مثُله في ال٣اهىن اإلالغي ومٗؼػا لخ٣ى ١اإلاغؤة
الُ٣غٍت وخ٣ى ١طوي ؤلاٖا٢ت ،خُث خظُ٢ ٝض الؿً ٞإحاػ مىذ ؤلاحاػة صون الخُ٣ض بؿً
مٗحن ألوالصَا مً طوي ؤلاٖا٢ت ٦ما ؤيا ٝالىو ؤوالصَا اإلاهابحن بإمغاى حؿخىحب
مالػمتها لهم ،وحٗل مضة ؤلاحاػة  5ؾىىاث ،م٘ بم٩اهُت ػٍاصتها ًٖ طل ٪بمىا٣ٞت عثِـ
ً
مجلـ الىػعاء٦ ،ما ؤحاػ مىدها ؤلاحاػة في الخاالث ألازغي و٣ٞا للكغوٍ والًىابِ التي
ًهضع بها ٢غاع مً مجلـ الىػعاء.
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 هو اإلاكغٕ في اإلااصة ( )20مً الالثدت الخىُٟظًت لل٣اهىن ٖلى مىذ اإلاىْٟت الُ٣غٍتاإلاُل٣ت بض ٫الؿ ً٨الكهغي بٟئت متزوج بطا ٧اهذ خايىت ألوالصَا.
 ؤحاػث اإلااصة ( )81مً الالثدت الخىُٟظًت للمىْ ٠ج٣ضًم بُان باألؾباب التي صٖخهللُ٣ام باإلحاػة الٗاعيت بٗض ٖىصجه بلى الٗمل بطا لم ًخم ً٨مً ؤلازُاع بها ٢بل الُ٣ام
بها ؤو ازىائها ،وَى ما ًخماش ى م٘ الخ٨مت مً مىذ اإلاىْ ٠الخ ٤في الخهىٖ ٫لى جل٪
ً
ً
ؤلاحاػة ،وجصخُدا إلاا ٧ان مىهىنا ٖلُه في ال٣اهىن اإلالغي خُث ٧اهذ اإلااصة ( )100مىه
جىحب ٖلى اإلاىْ ٠بزُاع حهت ٖمله بمبرعاث ؤلاحاػة الٗاعيت ٢بل الُ٣ام بها بن ؤمً٨
ً
ؤو ازىائها وبال اٖخبر مىُٗ٣ا ًٖ الٗمل.
ً
ً
 مىدذ اإلااصة ( )83مً الالثدت اإلاىْٟت ؾاٖتي عياٖت ًىمُا إلاضة "ؾيخحن" بضال مً"ؾىت" في ال٣اهىن اإلالغي.

 -2ال٣غاعاث ألامحرًت:
نضع ال٣غاع ألامحري اإلاظ٦ىع ؤٖالٍ بهض ٝحٗؼٍؼ ؤمً اإلاٗلىماث في الضولت بما جد ٤٣زُِ
الخىمُت الكاملت في حمُ٘ اإلاجاالث ،وبط حكُض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهظا ال٣غاع
إلاا له مً ؤَمُت في خماًت ؤمً اإلاٗلىماث وجد ٤ُ٣الخٗاون م٘ الجهاث اإلاٗىُت في َظا
اإلاجا.٫
ال٣غاع ألامحري ع٢م  19لؿىت  2016بةوكاء اللجىت الىَىُت ألمً اإلاٗلىماث.

ال٣اهىن ع٢م ( )16لؿىت  2016بكإن الصخت الىٟؿُت
نضع ال٣اهىن اإلاكاع بلُه لخىُٓم الصخت الىٟؿُت وخ٣ى ١اإلاغض ى الىٟؿُحن  ،وجًمً
بٌٗ اإلاباصيء اإلاىهىم ٖليها في اإلاٗاًحر الضولُت طاث الهلت ،1ل٨ىه لم ٌٗغى ٖلى
ألازهاثُحن والاؾدكاعٍحن في الُب الىٟس ي ،وطوي الخبرة الٟىُت الٗاملحن في اإلاجا٫
للمكاع٦ت في مىا٢كخه.

1

مبادىء حماٌة االشخاص المصابٌن بمرض عقلً ،وتحسٌن العناٌة بالصحة العقلٌة المعتمدة بموجب فرار الجمعٌة العامة لألمم
المتحدة  119/46المؤرخ فً  17كانون األول/دٌسمبر .1991
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و٧اهذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٢ض ؤونذ في ج٣غٍغَا للٗام  2015بةنضاع ٢اهىن
الصخت الىٟؿُت بٗض اؾدكاعة ؤصخاب اإلاهلخت اإلاٗىُحن بال٣اهىن ،وبغعث الخىنُت بإن
الاؾخمإ آلعاء ألاٞغاص والجماٖاث طاث الهلت بال٣اهىن حٗض مً ؤًٞل اإلاماعؾاث لًمان
وي٘ حكغَٗاث مخ٩املت و٦غعث اللجىت َظٍ الخىنُت بمىاؾبت ٖغى مكغوٕ ال٣اهىن
ٖليها إلبضاء حٗلُ٣اتها ،ولم ًازظ بخىنُتها.
ً
ً
 جًمً ال٣اهىن خ٣ى٢ا ؤؾاؾُت للمغٌٍ ،ووي٘ جٟهُال ل٩ل ما ًخٗل ٤بالبِئت الٗالحُت،مً جىاٞغ مخُلباث الؿالمت واخترام ٦غامت اإلاغٌٍ وزهىنِخه واؾخ٣اللُخه في مدُِ
نخي وبوؿاوي.
وللجىت ٖضة مالخٓاث ،جىعصَا ٖلى الىدى الخالي:
 هو ال٣اهىن ٖلى خماًت اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاغٌٍ ،وخهغ الاَالٕ ٖلى ملٟه الُبيبإٞغاص الٟغٍ ٤اإلاٗالج واإلاىْٟحن ال٣اثمحن ٖلى السجالث ،وٖضم حىاػ مكاع٦ت اإلاٗلىماث ؤو
اَالٕ حهاث ؤزغي بال بةطن ٦خابي مً اإلاغٌٍ هٟؿه ،ؤو مً ولي ؤمغٍ ،ؤو بإمغ مً الجهت
ً
اإلاسخهت (الىخضة ؤلاصاعٍت اإلاسخهت بىػاعة الصخت) ،وٍٓل َظا الالتزام ٢اثما ختى بٗض
قٟاء اإلاغٌٍ.
ً
وحٗض بجاخت اإلاجا ٫ؤمام الجهت اإلاسخهت إلاكاع٦ت اإلاٗلىماث الخانت باإلاغٌٍ اهتها٧ا
للمُٗاع الضولي الخام بدماًت زهىنِخه ،و٧ان ًخٗحن ٖلى ال٣اهىن ؤن ًب٣ي َظا ألامغ
ً
ً
عَىا بمىا٣ٞت اإلاغٌٍ خهغا ،وبُلب طوٍه في خاالث مدضصة وألٚغاى مُٗىت ،وبُلب
ً
الجهاث الً٣اثُت خهغا ألٚغاى مُٗىت ،وٖضم مىذ الجهت اإلاسخهت بىػاعة الصخت َظٍ
الهالخُت.
و٢ض ؤقاع ج٣غٍغ اللجىت الىَىُت خى ٫ؤويإ خ٣ى ١ؤلاوؿان للٗام  ،2015مماعؾت بٌٗ
الجهاث ألامىُت يٛىٍ بُلب ج٣اعٍغ ًٖ اإلاغض ى الظًً ًخل٣ىن الٗالج ،ؤو ؾب ٤لهم جلُ٣ه،
صون وحىص ؤي مبرع.
 هو ال٣اهىن ٖلى الخماًت مً الاؾخٛال ٫الجيس ي وؤلاًظاء الجؿضي والىٟس ي واإلاٗاملتً
ً
اإلاهُىت بإي وحه وٖضم حىاػ مٗا٢بت اإلاغٌٍ بضهُا ؤو مٗىىٍا ؤو تهضًضٍ ،م٘ طل ٪لم جًاٝ
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ٖباعة "الخماًت مً الخٗظًب" عٚم جىنُت اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بظلٖ ٪ىض
ً
ٖغى مكغوٕ ال٣اهىن ٖليها ،مما ٌٗض مسالٟا الجٟاُ٢ت مى٘ الخٗظًب التي ناص٢ذ ٖليها
صولت ُ٢غ ،م٘ الٗلم ؤن ألاما ً٦اإلاسههت لغٖاًت اإلاغض ى الىٟؿُحن ،واإلاغض ى الٗ٣لُحن
ً
حٗض مً ؤما ً٦الاخخجاػ و٣ٞا لالجٟاُ٢ت.
و٢ض وعصث ٧لمت "اخخجاػ" ؤ٦ثر مً مغة في ال٣اهىن ،وَى ما ًا٦ض ٖلى ؤهه ٧ان ًخٗحن
ؤلاقاعة بلى الخماًت مً الخٗظًب.
 ًازظ ٖلى ال٣اهىن ؤهه لم ًمحز بحن اإلاغٌٍ الىٟس ي واإلاغٌٍ الٗ٣لي في ألاما ً٦اإلاسههتً
للٗالج ،خُث الًجىػ و٣ٞا للمٗاًحر الُبُت والضولُت اإلاخٗاعٖ ٝليها ؤن ج٣ضم اإلاٗالجت
للمغٌٍ الىٟس ي في طاث اإلا٩ان الظي ج٣ضم به اإلاٗالجت للمغٌٍ الٗ٣لي.
 لم ًدضص ال٣اهىن اإلاضة التي ٌؿمذ بٗؼ ٫اإلاغٌٍ ؤو جُُ٣ضٍ ،مما ًجب جالُٞه يمً الثدتجىُٟظًت جٟؿغ ال٣اهىن.
 هو ال٣اهىن ٖلى ٖضم حىاػ بزًإ اإلاغٌٍ الىٟس ي ألي بدث ٖلمي بال بٗض بٖالمهبخٟانُل َظا البدث وآزاعٍ والخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت ٦خابُت مىه ،ؤو مً ولي ؤمغٍ  ،ؤو مً
ً
الجهت اإلاسخهت في الضولت بن ل ً٨ً ٪له ولي ؤمغ ،و٣ٞا لل٣اهىن وبدؿب ألاخىا ،٫و٦ظل٪
ً
ٖضم بُٖاءٍ ؤي ٖالج ٖلى ؾبُل الخجغبت ،ولى ٧ان الٗالج مغزها به.
وجا٦ض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن بزًإ ألاٞغاص لألبدار الٗملُت ؤو ٖالحاث
ً
ً
ججغٍبُت ًجب ؤن ً٨ىن مؿدىضا بلى مىا٣ٞتهم الخغة خهغا ،وؤن حؿمذ خالتهم الٗ٣لُت
بظل ،٪ولِـ بلى مىا٣ٞت ؤولُاء ؤمغَم ؤو ؤي حهت ؤزغي.
و٢ض ؤونذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ج٣غٍغَا للٗام  ،2015بىي٘ الثدت ٢ىاٖض
جدض ص مباصيء جىحيهُت لؿلى ٥الٗاملحن م٘ اإلاغض ى الىٟؿُحن ،والثدت ٢ىاٖض مٗخمضة
جدضص قغوٍ ازخُاع وجىُْ ٠الٗاملحن في مُضان الُب الىٟس ي مً ؤَباء وممغيحن
ومؿاٖضًً ،وٚحرَم مً اإلاىْٟحن الظًً ً٣ىمىن بإٖما ٫الىٓاٞت وج٣ضًم الُٗام وٚحر
طل.٪
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 جغي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤهه عٚم ماحاء به ال٣اهىن مً ؤخ٩ام لخىُٓمالصخت الىٟؿُت ويمان خماًت خ٣ى ١اإلاغى الىٟؿُحن ،بال ؤهه لم ًد ٤٣خماًت خُ٣ُ٣ت
مً زُىعة اإلاماعؾاث التي ٢ض جٖ ٘٣لى اإلاغض ى الىٟؿُحن مً َىٞ ٫ترة اخخجاػَم
باإلايكأث الٗالحُت بؿبب جغصص طويهم في ٢بىلهم باإلاجخم٘ ،طل ٪ؤهه ماًؼاًُ ٫ىٓغ للمغٌٍ
ً
الىٟس ي ؤهه ٣ٞض قِئا الًم ً٨اؾترحاٖه مما ؤصي بلى ونمه والخ٨م ٖلُه باوٗضام ال٣ضعة،
وَى ؤمغ ٚحر صخُذ ،وٍخٗاعى م٘ الهض ٝالنهاجي مً الٗالج الىٟس ي وَى بٖاصة الٟغص بلى
اإلاجخم٘ ،وبصماحه ،وجدىٍله بلى ٞغص مىخج.
 ٚاب ًٖ الىو ال٣اهىوي ألاخ٩ام التي مً قإنها بوكاء مجلـ ؤو لجىت ع٢ابُت مؿخ٣لتج٨ىن مهمتها مغا٢بت ٢غاعاث ؤلاصزا ٫ؤلالؼامي للٗالج  ،وجل٣ي الخٓلماث والٟهل بها،
والخإ٦ض مً ٖضم وكىء ؤويإ ًخم ٞيها اؾخٛال ٫اإلاغض ى مً ٢بل طويهم ،باؾخسضام
الؿلُت اإلامىىخت لهم في ال٣اهىن.
لظا جىص ي اللجىت بةٖاصة الىٓغ بال٣اهىن في يىء ما ٢ضمخه مً مالخٓاث ،وؤن حصج٘
الضولت ٖلى بوكاء حمُٗاث وماؾؿاث ؤَلُت للمغض ى الىٟؿُحن وؤٞغاص ؤؾغَم جماعؽ
ً
مهاما جخٗل ٤بالخماًت واإلاغا٢بت.

 ال٣غاع ألامحري ع٢م ( )25لؿىت  2016بمض مضة مجلـ الكىعي:
عنضث اللجى ت جىانل حهىص الضولت هدى حٗؼٍؼ الىهج الضًم٣غاَي وجُٟٗل اإلاؼٍض مً
ً
اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت ،واهُال٢ا مً ؤَمُت َظا الخ ٤باليؿبت لبىاء الضولت٣ٞ ،ض
عنضث اللجىت ما جًمىه زُاب خًغة ناخب الؿمى ألامحر الىالض الكُش /خمض بً
زلُٟت آ ٫زاوي – ؤمحر صولت ُ٢غ الؿاب – ٤ؤمام مجلـ الكىعي في الضولت الٗاصًت ع٢م
ً
( )40بةحغاء اهخساباث ؤًٖاء مجلـ الكىعي ٦ؿلُت حكغَُٗت و٣ٞا ألخ٩ام الضؾخىع في
الىه ٠الثاوي مً ٖام  ،2013بال ؤن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الخٓذ ٖضم نضوع
ال٣اهىن اإلاىٓم لالهخساباث ختى آلان ،خُث نضع ال٣غاع ألامحري اإلاظ٦ىع ؤٖالٍ ،بمض مضة
ً
مجلـ الكىعي زالر ؾىىاث مُالصًت جبضؤ اٖخباعا مً ؤوً ٫ىلُى 2016م وجيخهي في ًىم 30
ًىهُى  ،2019خُث ججضص اللجىت مُالبتها بةنضاع ال٣اهىن اإلاىٓم الهخساباث ؤًٖاء مجلـ
الكىعي.
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٢ -3غاعاث مجلـ الىػعاء:




٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م ( )11لؿىت 2016م بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣غاع ع٢م ()27
لؿىت  2012بةوكاء اللجىت الىَىُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي:
حكُض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بال٣غاع الهاصع مً مجلـ الىػعاء اإلاظ٦ىع،
خُث ؤوكئذ لجىت حؿمى " اللجىت الىَىُت لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وقملذ 11
حهت مً الضولت ،بما ًم ً٨اللجىت مً ؤصاء ٖملها ٖلى الىحه الصخُذ بخٗاون
حمُ٘ الجهاث التي ههذ ٖليها اإلااصة ( )1مجن ال٣غاع ،وجد ٤ُ٣الهض ٝاإلايكىص مً
بوكائها.
٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م ( )13لؿىت  2016بةوكاء وحكُ٨ل اللجىت الٟىُت لخدٟحز
ومكاع٦ت الُ٣إ الخام في مكاعَ٘ الخىمُت الا٢خهاصًت:
حكُض اللجىت بال٣غاع الهاصع مً مجلـ الىػعاء اإلاظ٦ىع ،إلاا له مً ؤَمُت في
حصجُ٘ مكاع٦ت الُ٣إ الخام في الخىمُت الا٢خهاصًت وبهٟت زانت في مكاعَ٘
ألامً الٛظاجي ،باٖخباعَا مً اإلاكاعَ٘ الخُىٍت والهامت م٘ ج٣ضًم الضٖم الالػم لها،
وطل ٪في ؾبُل جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً الا٦خٟاء الظاحي في مجا ٫الٛظاء ألَمُخه مً
هاخُت ألامً ال٣ىمي.

ً
زاهُا :الاجٟاُ٢اث الضولُت:
لم جهاص ١الضولت ٖلى اجٟاُ٢اث صولُت حضًضة جخٗل ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان في الٗام 2016م.
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ال٣ؿم الثاوي  :ؤويإ خ٣ى ١الاوؿان في صولت ُ٢غ
ً
ؤوال :الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت:
ً
ؾىً ٝخم جىاوَ ٫ظٍ الخ٣ى ١و٣ٞا للترجِب الخالي:
-1الخ ٤في الخُاة.
 -2الخ ٤في الخماًت مً الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو
اإلاهُىت.
 -3الخ ٤في الخغٍت وألامان الصخص ي.
 -4الخ ٤في خغٍت الخى٣ل وخغٍت ازخُاع م٩ان ؤلا٢امت
 -5الخ ٤في الخ٣اض ي ،وفي اإلادا٦مت الٗاصلت واإلاىهٟت.
 -6الخ ٤في الاهخساب والترقُذ.
 -7الخ ٤في خغٍت الُٗ٣ضة والٗباصة.
 -8الخ ٤في خغٍت الغؤي والخٗبحر وخغٍت ؤلاٖالم.
 -9الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي.
 -10الخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث.
 -11الخ ٤في اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز.

 -1الخ ٤في الخُاة:
ًإحي الخ ٤في الخُاة ٖلى عؤؽ الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُتٞ ،دُاة ؤلاوؿان م٣ضؾت ال ًجىػ ألخض
الاٖخضاء ٖليها.
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و٢ض عنضث اللجىت جىانل حهىص وػاعة الضازلُت للخض مً الخىاصر اإلاغوعٍت ،خُث ؤْهغث
ً
ً
بخهاءاث لإلصاعة الٗامت للمغوع اهسٟايا ملخىْا في ٖضص وُٞاث الخىاصر اإلاغوعٍت في صولت ُ٢غ
َظا الٗام ،خُث جم حسجُل  146خالت وٞاة ختى ؤ٦خىبغ  2016م٣ابل  189خالت للٟترة اإلامازلت مً
الٗام  ،2015وباجذ صولت ُ٢غ جخهضع خالُا صو ٫مجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبُت في اهسٟاى
وؿبت الخىاصر اإلاغوعٍت.2
 و٢ض عنضث اللجىت و٢ىٕ خاصر خغٍ ٤في الؿ ً٨الخام ببٌٗ الٗما ٫هخج ٖىه وٞاة وبنابتٖضص منهم  ،خُث ٢ام ٞغٍ ٤مً اللجىت بؼٍاعة مؿدكٟى خمض للى٢ىٖ ٝلى خالت َاالء الٗما٫
َ َ
والخإ٦ض مً جل٣يهم ٧اٞت خ٣ى٢هم في الغٖاًت الصخُت  ،وَى ما ز ُبذ للٟغٍ ٤جد٣٣ه بالٟٗل.
 ولم جغنض اللجىت ؤو جخل٣ى زمت بالٚاث ؤو ق٩اوي حكحر بلى خضور اهتها ٥لهظا الخ ٤مما ٢ض ً٘٣ً
في هُا ١مؿاولُت الؿلُاث الٗامت بما ًمثل جىانال في اًجابُاث َظا الخ.٤
 و٢ض نضع ٖضص  3ؤخ٩ام باإلٖضام زال ٫الٟترة التي ٌُٛيها الخ٣غٍغ ،وال جؼا ٫جل ٪ألاخ٩ام مدلًَٗ ؤمام مد٨مت الخمُحز  ،م٘ الٗلم بإن ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت الُ٣غي ًىو ٖلى مجمىٖت
مً الًماهاث إلاً ًد٨م ٖلُه باإلٖضام ،ؾب ٤وؤن ؤقاعث بليها اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
في ج٣اعٍغَا الؿىىٍت الؿاب٣ت.
 جىنُاث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان: حٗؼٍؼ بحغاءاث ألامً والؿالمت في ؤما ً٦الخجمٗاث الٗمالُت ،ومىا ٘٢الٗمل وؤلاوكاءاث ،وجث ٠ُ٣الٗما ٫وع ٘ٞوٖيهم بخل ٪ؤلاحغاءاث ،للخض مً و٢ىٕ وُٞاث ؤو بناباث بخل ٪ألاماً٦
 وكغ وػاعة الخىمُت ؤلاصاعٍت والٗمل والكاون الاحخماُٖت ؤلاخهاثُاث بكإن وؿب الىُٞاثوالاناباث التي ج ٘٣في ؤما ً٦الٗمل والخجمٗاث الٗمالُت٧ ،ي ًخم الخٗغٖ ٝلى حجم اإلاك٩لت ،
مما ؾِؿاٖض ٖلى بًجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت لها.
2

 -المصدر /الموقع االلكترونً لوكالة األنباء القطرٌة /قنا
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 -2الخ ٤في الخماًت مً الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو
اإلاهُىت.
 هو الضؾخىع الُ٣غي ٖلى خٓغ الخٗظًب  " :ال ٌٗغى ؤي بوؿان للخٗظًب ؤو للمٗاملت الخاَتبال٨غامت ،وَٗخبر الخٗظًب حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن".3
ً
 و٢ض ٖضلذ صولت ُ٢غ حكغَٗها الىَجي لُخًمً حٗغٍٟا لجغٍمت الخٗظًب بما ًخُاب ٤م٘ اجٟاُ٢تمىاًَت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت ؤو الٗ٣ىبت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت 1984م
التي ناص٢ذ ٖليها ٖام .2001
 والخ ٤في ٖضم الخٗغى للخٗظًب خ ٤مُل ،٤وال ًجىػ الخظعٕ بإي ْغو ٝاؾخثىاثُت ٦مبرعللخٗظًب ألن َظا الخ ٤خٚ ٤حر ٢ابل للخٗلُ ٤ؤو الخدلل مىه خؿب اإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان.
 جل٣ذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زالٖ ٫ام  2016ق٨ىي مً ؤخض اإلاىاَىحن الُ٣غٍحن ،ط٦غ ٞيها بهه جم ال٣اء ال٣بٌ ٖلى ابىه واخخجاػٍ صون جىحُه ؤي تهمت بلُه ،وصون ؤن ًخم ٖغيه
ٖلى حهاث الخد ٤ُ٣اإلاسخهت ٦ ،ما اصعى ؤن اؾخجىاب ابىه واهتزإ ألا٢ىا ٫مىه ًخم جدذ حٗظًب
ً
ًٞال ًٖ اؾخٗما ٫ال٣ؿىة مٗه  ،ومٗاملخه مٗاملت مهُىت وٚحر بوؿاهُت.
و٢ض اجسظث اللجىت الاحغاءاث الالػمت للخد ٤٣مً مضي صخت الى٢اج٘ الىاعصة في َظٍ الك٨ىي،
خُث ٢ام ٞغٍٖ ٤الي اإلاؿخىي مً اللجىت بدىُٓم ػٍاعة إلا٩ان الدجؼ  ،والخ٣ى م٘ ابً الكا٧ي
ً
(باإلياٞت بلى ٖضص ؾخت مىاَىحن آزغًٍ مدخجؼًٍ مٗه)  ،خُث جبحن ؤنهم حمُٗا مدخجؼون ٖلى
طمت ً٢اًا حىاثُت بمىحب ٢غاع مً الجهاث الً٣اثُت اإلاسخهت  ،وؤنهم مدالحن بلى اإلادا٦مت
ؤمام ٢اييهم الُبُعي  ،ولضيهم مدام ًخىلى بحغاءاث الضٞإ ٖنهم ومباقغة ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت

3

 -المادة ( )36من دستور دولة قطر لعام  2114م.
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الخانت بدماًت خ٣ى٢هم ٦ما زبذ ٖضم حٗغى ؤي منهم للخٗظًب ؤو ؤلاًظاء البضوي ؤو اإلاٗاملت
اإلاهُىت.
 ٦ما جل٣ذ اللجىت ق٨ىي مٟاصَا حٗغى ؤخض اإلاىاَىحن للًغب واإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤزىاء جغخُلهمً ٢ؿم الُب الىٟس ي بماؾؿت خمض الُبُت بلى ملخ ٤اإلااؾؿت الٗ٣ابُت والانالخُت  ،وٖلى
يىء طل٢ ٪امذ بصاعة الكاون ال٣اهىهُت باللجىت بدىُٓم ػٍاعة للمىاًَ اإلاظ٦ىع بم٩ان اخخجاػٍ،
خُث جبحن ٖضم صخت ما حاء بخل ٪الك٨ىي.
 ٦ظل ٪جل٣ذ اللجىت ق٨ىي مً ؤخض اإلاىاَىحن جُٟض حٗغيه إلل٣اء ال٣بٌ ٖلُه مً ٢بل عحا٫قغَت جابٗحن إلصاعة م٩اٞدت اإلاسضعاث صون ؾبب ٢اهىوي وصون بطن مً الىُابت الٗامت  ،ومٗاملخه
بك٩ل مهحن في م٩ان ٖام وؤمام اإلااعة  ،وٖلُه ٣ٞض ٢امذ اللجىت بمساَبت بصاعة خ٣ى ١ؤلاوؿان
بىػاعة الضازلُت التي ؤٞاصث في عصَا الىاعص للجىت بإن بل٣اء ال٣بٌ ٖلى اإلاىاًَ اإلاكاع بلُه جم
بمىحب بطن الًبِ والخٟخِل الهاصع بد٣ه  ،وؤن هخاثج الخدالُل التي ؤحغٍذ له حاءث بًجابُت
وجثبذ حٗاَُه مىاص مسضعة ،وؤن ٧اٞت ؤلاحغاءاث التي اجسظث بد٣ه ٧اهذ ٢اهىهُت وبمغاٖاة ٦غامخه
ً
وخ٣ى٢ه ال٣اهىهُت وؤلاوؿاهُت جىُٟظا للخٗلُماث اإلاؿخضًمت الهاصعة مً ٢بل وػاعة الضازلُت في
َظا الكإن.
 ووانلذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زال ٫الٟترة التي ٌُٛيها الخ٣غٍغ ػٍاعاتها الضازلُتً
للماؾؿاث الٗ٣ابُت وؤلانالخُت وؤما ً٦السجً والاخخجاػ ،اهُال٢ا مً مماعؾت ازخهانها
ً
بغنض اجٟاُ٢ت مى٘ الخٗظًب وجىُٟظا لخُت ٖمل  2017 – 2016إلاغا٢بت ؤما ً٦الاخخجاػ  ،خُث
هٓمذ لجىت الغنض والؼٍاعاث باللجىت ٖضصا مً الؼٍاعاث بل )22( ٜػٍاعة ،لم جغنض زاللها ؤًت
ً
ً
مسالٟاث ؤو اهتها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٦،ما ٧ان َىا ٥حٗاوها ملخىْا مً اإلاؿاولحن بخل ٪الجهاث
م٘ ؤًٖاء اللجىت.
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 جىنُاث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان: جىص ي اللجىت بمهاص٢ت صولت ُ٢غ ٖلى البروج٨ى ٫الازخُاعي الجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب. -3الخ ٤في الخغٍت وألامان الصخص ي:
 ؤ٢غ الضؾخىع الُ٣غي بإن الخغٍت الصخهُت مٟ٨ىلت ،و ؤهه ال ًجىػ ال٣بٌ ٖلى بوؿان ؤوخبؿه ؤو جٟخِكه ؤو جدضًض ب٢امخه ؤو جُُ٣ض خغٍخه في ؤلا٢امت ؤو الخى٣ل بال و ٤ٞؤخ٩ام ال٣اهىن،4
وؤ٢غ بإن لخهىنُت ؤلاوؿان خغمتهاٞ ،ال ًجىػ حٗغى ؤي شخو ،ألي جضزل في زهىنُاجه ؤو
ً
قاون ؤؾغجه ؤو مؿ٨ىه ؤو مغاؾالجه ؤو ؤًت جضزالث جمـ قغٞه ؤو ؾمٗخه ،بال و٣ٞا ألخ٩ام
ال٣اهىن وبالُُٟ٨ت اإلاىهىم ٖليها ُٞه٦ ،5ما ؤ٢غ بإن ال حغٍمت وال ٖ٣ىبت بال ب٣اهىن.6
 سجلذ صولت ُ٢غ ممثلت في وػاعة الضازلُت لٗام 2015م ماقغاث بخهاثُت بًجابُت للٛاًت فيم٩اٞدت الجغٍمت ،ومىٓىمت ألامً بطا ما ٢ىعهذ باإلااقغاث ؤلاخهاثُت الٗاإلاُت التي جِ٣ـ خالت
ألامً والؿلم في الضو ٫اإلاسخلٟت ،والث٣ت في الخضماث الكغَُت ،وحكمل اإلااقغاث مدىع الجغاثم
ال٨بري ،وحٗؼٍؼ بحغاءاث الؿالمت ،والكغا٦ت اإلاجخمُٗت ،وٖضص الجغاثم في اإلاجخم٘ ،والخضماث
اإلا٣ضمت مً ألاحهؼة اإلاسخلٟت ،باإلياٞت بلى ماقغاث حٗؼٍؼ الىعي ألامجي في اإلاجخم٘ ،والكغا٦ت
اإلاجخمُٗت.

7

 و٧ان ج٣غٍغ" ألامً والؿالم في صو ٫الٗالم لٗام  " 2015الهاصع ًٖ اإلااؾؿت الؿىَؿغٍت(حىلضن ٞحزا)٢ ،ض نى ٠صولت ُ٢غ في اإلاغجبت ألاولى ٖاإلاُا في ماقغ ألامان مً ؤلاعَاب مخهضعة 70
صولت قملها الخ٣غٍغ ،واخخلذ صولت ُ٢غ اإلاغجبت ٖ 41اإلاُا مً بحن  162صولت والثاهُت ٖغبُا في ماقغ
الؿالم ؤلاًجابي الهاصع ًٖ مٗهض الا٢خهاص والؿالم الاؾتراليُٞ ،ما خلذ باإلاغجبت الـ ٖ 17اإلاُا
ً
وألاولى ٖغبُا مً بحن ( )184صولت في ماقغ ألامان الؿُاس ي والا٢خهاصي الظي جهضعٍ مجلت

4

 المادة ( )36من دستور دولة قطر لعام  2114م.5
 المادة ( )37من دستور دولة قطر لعام 2114م.6
 المادة ( )41من دستور دولة قطر لعام 2114م.7
 المصدر /الموقع ا االلكترونً لوزارة الداخلٌة  /الرابط :https://www.moi.gov.qa/site/arabic/news/2016/02/06/35578.html
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(الُىعومجي) ألامغٍُ٨تُٞ ،ما ٦كٟذ صعاؾت لكغ٦ت الاؾدكاعاث ألامغٍُ٨ت الٗاإلاُت ( Value
ً
8
 ًٖ) Penguinجهضع صولت ُ٢غ ٢اثمت الضو ٫ألا٦ثر ؤماها ٖلى مؿخىي الٗالم في ٖام 2015
ً
٦ما نى ٠ج٣غٍغ اإلاساَغ الٗاإلاُت  ،2016الهاصع خضًثا ًٖ حامٗت ألامم اإلاخدضة صولت ُ٢غ في
ً
نضاعة ٢اثمت الضو ٫ألا٦ثر ؤمىا في الٗالم مً خُث مساَغ ال٨ىاعر الُبُُٗت بيؿبت جبل،%0.08 ٜ
مًُٟا ؤن جهيُُ٢ ٠غ لِـ  ِ٣ٞبؿبب مىٗ٢ها ول ً٨بًٟل مؿخىي الخىمُت الٗالي.

9

وؤنضع مٗهض الا٢خهاص والؿالم ،10ج٣غٍغٍ الؿىىي الٗاقغ إلااقغ الؿالم الٗاإلاي لٗام  ،2016وطل٪
بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ صعاؾاث الؿالم والجزاٖاث بجامٗت ؾُضوي بإؾترالُا .11وفي َظا الخ٣غٍغ ًمً٨
ُّ
الخٗغٖ ٝلى جغجِب ؤي بلض في ماقغ الؿالم الٗاإلاي.
ً
ً
ؾالما وؤماها في
و٢ض جهضعث صولت ُ٢غ ٢اثمت الضو ٫الٗغبُت في اإلااقغ لخهبذ ؤ٦ثر الضو ٫الٗغبُت
ً
ً
اإلاغ٦ؼ ألاوٖ ٫غبُا وٖ 34اإلاُا مً بحن  163صولت.
وبظلٞ ٪ةن صولت ُ٢غ جخهضع للٗام الثامً ٖلى الخىالي ٢اثمت صو ٫الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫اٞغٍُ٣ا
في ماقغ الؿالم الٗاإلاي ،وج٨ىن ٢ض وانلذ اإلادآٞت ٖلى م٩اهتها ٖلى مؿخىي الكغ ١ألاوؾِ
وقما ٫بٞغٍُ٣ا َُلت الؿىىاث اإلاايُت مً (.)2016-2009
 ٦ما نضع الخ٣غٍغ الؿىىي إلااقغ الجغٍمت الٗاإلاي لؿىت  ،2016الظي ًِ٣ـ مٗض ٫الجغٍمتبهىعة هه ٠ؾىىٍت لـ 117صولت بمُ٣اؽ ًتراوح مً نٟغ بلى  ،100وحاءث صولت ُ٢غ في اإلاغجبت
ألازحرة في مؿخىٍاث الجغٍمت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ٦ ،ما اخغػث في اإلااقغ طاجه اإلاغ٦ؼ الؿاب٘
ٖلى مؿخىي الٗالم مً بحن  117صولت لخهبذ مً ؤ٢ل صو ٫الٗالم في مٗضالث الجغٍمت بخُُ٣م
(.12)22.34
8

 مجلد االنجازات الداخلٌة للدولة  2116-2115ص 14 -8المصدر /الموقع االلكترونً لوكالة األنباء القطرٌة
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 http://economicsandpeace.org11
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و٢ض ؤٞاصث ؤلاصاعة الٗامت لألمً الٗام  -وػاعة الضازلُت ،بان ٖضص الجزالء في اإلااؾؿاث
الٗ٣ابُت والانالخُت زال ٫الٗام 2016م ٢ض بل ٜفي مجمله ٖضص ( )2260هؼٍل منهم ( )414مىاًَ
ُ٢غي ،و (  )1846مً الىاٞضًً.
 الاٖخ٣ا ٫ؤو الاخخجاػ الخٗؿٟي ًدٓغ الضؾخىع الُ٣غي الاٖخ٣ا ٫ؤو الاخخجاػ الخٗؿٟي ٖلى الىدى اإلاكاع بلُه  ،وجغاعي ألاحهؼةألامىُت طل ٪الخٓغ وجخُ٣ض به.
 و٢ض جل٣ذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زالٖ ٫ام  2016ق٨ىي مً بخضي مىٓماث خ٣ى١ؤلاوؿان الضولُت ط٦غث ٞيها ؤهه جم بل٣اء ال٣بٌ ٖلى مىاًَ ُ٢غي واخخجاػٍ لضي بخضي الجهاث
ألامىُت صون ؤن ٌٗلم ماَُت التهمت اإلاىحهت بلُه ،وصون ؤن ًخم اجساط ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت الىاحبت
ً
خُاله بٗغيه ٖلى الجهاث الً٣اثُت اإلاسخهتًٞ ،ال ًٖ خغماهه مً الضٞإ ًٖ هٟؿه ،وعٌٞ
ً
جىٞحر اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت له ،وؤهه مدخجؼا صون ؾىض ٢اهىوي.
 وٖلى ؤزغ طل٢ ٪ام ٞغٍٖ ٤الي اإلاؿخىي مً اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بدىُٓم ػٍاعة بلىالجهت ألامىُت اإلاكاع بليها ،خُث ٢ام بم٣ابلت بٌٗ اإلاؿاولحن ،وم٣ابلت اإلاىاًَ اإلادخجؼ ٦ ،ما ٢ام
ً
بغنض ألاما ً٦اإلاسههت لالخخجاػ ،وؤٖض ج٣غٍغا زلو ُٞه بلى الىخاثج الخالُت  ":ؤن ألاؾاؽ
ال٣اهىوي إلل٣اء ال٣بٌ ٖلى اإلاىاًَ اإلاظ٦ىع َى جىحُه تهمت حىاثُت بلُه ،وؤهه جم ٖغيه ٖلى
الجهاث الً٣اثُت اإلاسخهت (الىُابت الٗامت) زال ٫اإلاىاُٖض ال٣اهىهُت ،وجم الخد ٤ُ٣ال٣اهىوي مٗه
ً
في التهم اإلاىحهت بلُه ومً زم ٞةهه لم ًخم اخخجاػٍ حٗؿُٟا  ،وؤهه مدا ٫بلى اإلادا٦مت ؤمام ٢ايُه
الُبُعي ،ولضًه مدام ًخىلى بحغاءاث الضٞإ ٖىه ومباقغة ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت الخانت بدماًت
خ٣ى٢ه٦ ،ما لم ًخٗغى لإلًظاء ؤو للخٗظًب البضوي ،ولم ًخم اهتزإ ؤي اٖتراٞاث مىه جدذ ب٦غاٍ
ً
ماصي ًٞ ،ال ًٖ ؤن خ٣ه في الاجها ٫بالٗالم الخاعجي مٟ٨ى ،٫وجخىاٞغ له الغٖاًت الصخُت
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اإلاىاؾبت بهٟت صوعٍت ومىخٓمت٦ ،ما ًدهل ٖلى وحباث طاث ُ٢مت ٚظاثُت ٧اُٞت ،حُضة الىىُٖت،
وخؿىت ؤلاٖضاص والخ٣ضًم ،ومخاح له خغٍت الٗباصة ،ومماعؾت الكٗاثغ الضًيُت.".
ً
و٢ض ٢امذ اللجىت بالغص ٖلى اإلاىٓمت الكاع بليها  ،و٣ٞا إلاا حاء بظل ٪الخ٣غٍغ مً هخاثج.
 الازخٟاء ال٣ؿغي:لم جغنض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو جخل٣ى ؤًت بالٚاث حكحر بلى وحىص ؤي خالت لالزخٟاء
ال٣ؿغي زالٖ ٫ام 2016م.
 جىنُاث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان: َىا ٥بٌٗ الخدضًاث الهامت التي الػالذ حٗترى ؾبُل َظا الخ ،٤ؾب ٤ؤن ؤقاعث بليها اللجىتالىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ج٣اعٍغَا الؿاب٣ت وؤونذ بخالٞيها ،مغاٖاة للمباصت واإلاٗاًحر الضولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاٗمى ٫بها في َظا الكإن ،وجخلخو في:
 بٖاصة الىٓغ في بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )17لؿىت  2002م بكإن خماًت اإلاجخم٘ الىاعصة
باإلااصجحن ألاولى والثاهُت والتي ججحز الخدٖ ٟٔلى اإلاتهم في بٌٗ الخاالث بمىحب ٢غاع إلاضة ٢ض جهل
بلى ؾيخحن صون الٗغى ؤو ؤلاخالت بلى الً٣اء إلزباث بغاءجه ؤو بصاهخه في مدا٦مت جىٞغ له ٞيها
ً
الًماهاث الًغوعٍت إلاماعؾت خ ٤الضٞإ و٣ٞا لىو اإلااصة ( )39مً صؾخىع البالص الضاثم.
 بٖاصة الىٓغ في بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )5لؿىت  2003م بكإن حهاػ ؤمً الضولت ،الىاعصة في
اإلااصة الؿابٗت  -اإلاٗضلت بمىحب ال٣اهىن ع٢م ( )10لؿىت  2008م – مً الخدٖ ٟٔلى مً ٌكدبه
ً
في اعج٩ابه الجغاثم التي ج ٘٣في هُا ١ازخهام حهاػ ؤمً الضولت إلاضة جهل بلى زالزحن ًىما صون
ٖغيه ٖلى الىُابت الٗامت.
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 بٖاصة الىٓغ في ؤخ٩ام اإلااصة الثامىت ٖكغ مً ال٣اهىن ع٢م ( )3لؿىت  2004م بكإن ؤلاعَابُٞ ،ما
ججحزٍ للىُابت الٗامت مً خبـ اإلاتهم اخخُاَُا إلاضة جهل بلى ؾخت ؤقهغ صون ٖغى ؤمغٍ ٖلى
الً٣اء.
 ٦ما جىص ي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الضولت باإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟاُ٢ت الضولُت لخماًتحمُ٘ ألاشخام مً الازخٟاء ال٣ؿغي.
 -4الخ ٤في خغٍت الخى٣ل وخغٍت ازخُاع م٩ان ؤلا٢امت:
ًٟ٨ل الضؾخىع الُ٣غي الخ ٤في خغٍت الخى٣ل وؤلا٢امت٦ ،13ما ؤن الخ ٤في الؿٟغ زاعج الضولت
مٟ٨ى ٫للمىاَىحن والىاٞضًً ٖلى خض ؾىاء ،و٢ض جم حٗؼٍؼ الخماًت لضؾخىعٍت اإلاكاع بليها
باؾخهضاع ال٣اهىن ع٢م ( )21لؿىت  2015بدىُٓم صزى ٫وزغوج الىاٞضًً وب٢امتهم ،الظي ز٠ٟ
بلى خض بُٗض مً الُ٣ىص التي ٧اهذ مٟغويت ٖلى خغٍت الخى٣ل والؿٟغ للىاٞضًً.
وجتر٢ب اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بنضاع الالثدت الخىُٟظًت لل٣اهىن ع٢م ( )21لؿىت 2015
بدىُٓم صزى ٫وزغوج الىاٞضًً وب٢امتهم ،وجإمل اللجىت ؤن جإحي الالثدت الخىُٟظًت اإلاكاع بليها بما
ً
ًٟ٨ل جُٟٗل ؤلاًجابُاث التي حاءث في ال٣اهىن اإلاظ٦ىع وجم ؤلاقاعة بليها ؾاب٣ا في ج٣غٍغَا الؿىىي
للٗام .2015
 ؤما ُٞما ًخٗل ٤بمؿإلت جد ٤ُ٣اإلاؿاواة في الخمخ٘ بالخ ٤في الؿٟغ زاعج الضولت ما بحن اإلاغؤةوالغحلٞ ،ةن الكغٍ اإلاىيىٕ لؿٟغ اإلاغؤة الُ٣غٍت صخبت ؤخض مداعمها ؤو ؤطن وليها بهما ٌكمل
"اليؿاء ٚحر اإلاتزوحاث صون ؾً  25ؾىت" ،وَى قغٍ جملُه اٖخباعاث صًيُت واحخماُٖت وهي
ً
ً
ووؿاء ،وال ٌؿدك ٠مىه بالخالي ؤي جمُحز ٖلى
مدل ٢بى ٫واخترام مً اإلاجخم٘ الُ٣غي عحاال
ؤؾاؽ الجيـ.
 -5الخ ٤في الخ٣اض ي ،وفي اإلادا٦مت الٗاصلت واإلاىهٟت:
13

 -المادة ( )36من دستور دولة قطر لعام 2114م.
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 ؤ٦ض الضؾخىع الُ٣غي الضاثم ٖلى خ ٤الخ٣اض ي وٟ٦الخه وخماًخه في اإلااصة ( )135خُث ههذٖلى  " :الخ٣اض ي خ ٤مهىن ومٟ٨ى ٫للىاؽ ٧اٞت ،وٍبحن ال٣اهىن بحغاءاث وؤويإ مماعؾت َظا
الخ ،"٤وماصي طل ٪ؤن ل٩ل شخو خ ٤الالخجاء بلى ٢ايُه الُبُعي.
 و٢ض هٓمذ ٢ىاهحن مثل ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت  ،و٢اهىن اإلاغاٗٞاث ،و٢اهىن الٟهل فياإلاىاػٖاث ؤلاصاعٍت ،و٢اهىن ألاؾغة ؤلاحغاءاث الالػمت للجىء للً٣اء
 وٍاصي الً٣اء الُ٣غي عؾالخه َب٣ا إلاا جىو ٖلُه اإلااصة ( )130مً الضؾخىع الُ٣غي الضاثممً ؤن " الؿلُت الً٣اثُت مؿخ٣لت وجخىالَا اإلادا٦م ٖلى ازخال ٝؤهىاٖها وصعحاتها ،وجهضع
ؤخ٩امها و ٤ٞال٣اهىن ".
 وَٗض مبضؤ اؾخ٣ال ٫الؿلُت الً٣اثُت 14مً اإلاباصت اإلاهمت التي جخٗل ٤بد٣ى ١ؤلاوؿان ومنهاخ٣ه في الخ٣اض ي ،وفي يمان اإلادا٦مت الٗلىُت الٗاصلت واإلاىهٟت.
 وجمثل مهىت اإلاداماة حؼء مً اإلاىٓىمت الً٣اثُت ،وٖىهغ مً ٖىانغ جد ٤ُ٣الٗضالت ،وهيقغٍ ٪ؤؾاس ي ،بضونها ال حؿخ٣م ؤمىع الٗضالت وال ًم ً٨اهجاػ الضٖاوي الً٣اثُت وال الٟهل ٞيها،
ً
ً ً
وٍاصي اإلادامىن ؤًًا صوعا ؤؾاؾُا في يمان اؾخ٣ال ٫الً٣اء.
 ُوَك٩ل اإلادامىن باإلياٞت بلى الً٣اة وؤًٖاء الىُابت الٗامت ،ؤخض ألاٖمضة الغثِؿُت التي جغج٨ؼً
ً
ً
ٖليها خ٣ى ١ؤلاوؿان وؾُاصة ال٣اهىن ،خُث ًاصون صوعا ؤؾاؾُا ومدىعٍا في خماًت خ٣ى١
ؤلاوؿان.15
ومً َظا اإلاىُل٣ٞ ٤ض ٢امذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زالٖ ٫ام  2016بةٖضاص ج٣غٍغ
بمغثُاتها وجىنُاتها بكإن مكغوٕ ٢اهىن م٣ترح مً وػاعة الٗض ٫بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن

14

 ٌعرف مبدأ استقالل القضاء بأنه قاعدة تنظم عالقة السلطة القضائٌة بغٌرها من سلطات الدولة قائمة على اساس عدم التدخل من قبل باقًسلطات الدولة فً أمور القضاء  ،وذلك بإعطائه سلطة دستورٌة مستقلة عن باقً السلطات  ،و ان استقالل القضاء ٌعنً تحرر سلطته من أي
تدخل من جانب السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة وعدم خضوع القضاة لغٌر القانون  ،وأن ال ٌخضع القضاة فً ممارستهم لعملهم لسلطان أي
جهة أخرى وأن ٌكون عملهم خالصا إلقرار الحق والعدل.
15
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اإلاداماة ع٢م ( )23لؿىت  ،2006خُث ٢امذ بغٗٞه بلى مٗالي الكُش ٖ /بـضهللا بـً هـانغ بـً زلُـٟت
آ ٫زاوي عثِـ مجلـ الىػعاء -وػٍغ الضازلُت -ؤونذ ُٞه اللجىت باآلحي:
ٖ -1ضم اإلاىا٣ٞت ٖلى مكغوٕ ٢اهىن حٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن اإلاداماة ع٢م ( )23لؿىت ،2006
ومً زم ٖضم بنضاعٍ بىيٗه الخالي.
 -2بصزا ٫حٗضًالث ٖلى ال٣اهىن ع٢م ( )12لؿىت  2004بكإن الجمُٗاث واإلااؾؿاث الخانت ،
ُٞما ًخٗل ٤بالجمُٗاث اإلاهىُت  ،بما ًًمً حٗؼٍؼ م٩اهت َظٍ الجمُٗاث  ،وبُٖائها الًماهاث
ً
ً
الالػمت ألصاء ٖملها باٖخباعَا بضًال قغُٖا ًٖ الى٣اباث اإلاهىُت.
ُ َ
 -3ؤن ًخم بنضاع ٢اهىن حضًض(بال٩امل) للمداماة ،ولِـ حٗضًل ال٣اهىن الخاليٖ ،لى ؤن جغاعى
ُٞه ٧اٞت اإلاباصت ألاؾاؾُت واإلاٗاًحر الضولُت بكإن مهىت اإلاداماة وصوع اإلادامحن واؾخ٣اللهم.
 -4ؤن ً٣ضم م٣ترح مكغوٕ ال٣اهىن الجضًض مً حاهب حمُٗت اإلادامحن الُ٣غٍتٖ ،لى ؤن ٌٗ٣ب
طل٣ٖ ،٪ض ؾلؿلت حلؿاث خىاعٍت جًم ممثلحن ًٖ حمُٗت اإلادامحن ووػاعة الٗض ،٫وبدًىع
ممثل ؤو ؤ٦ثر ًٖ( :اإلاجلـ ألاٖلى للً٣اء  -الىُابت الٗامت – وػاعة الضازلُت  -وػاعة الخىمُت
ؤلاصاعٍت والٗمل والكاون الاحخماُٖت  -اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان) ،باإلياٞت بلى ؤًت حهاث
ؤزغي ًُ َغ َي مكاع٦تها وطل ٪إلاىا٢كت مكغوٕ ال٣اهىن الجضًض ،والخىا ٤ٞخى ٫اإلاباصت وألاخ٩ام التي
ؾىً ٝخًمنها.
 بق٩الُاث مخٗل٣ت بالخ ٤في الخ٣اض ي ،وفي اإلادا٦مت الٗاصلت واإلاىهٟت: م٘ ج٣ضًغ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ال٩امل للً٣اء الُ٣غي  ،والغؾالت الؿامُت التيً
ًًُل٘ بها  ،بال بن َىاٖ ٥ضة جدضًاث ٖلى مضاع الؿىىاث اإلاايُت  ،حك٩ل ٖاث٣ا ؤمام الخمخ٘
ال٩امل بهظا الخ.٤
وجخمثل ؤبغػ جل ٪الخدضًاث وؤلاق٩الُاث في:
ٖضم جُٟٗل ٖمل اإلاد٨مت الضؾخىعٍت:31

عٚم الىو في الضؾخىع ٖلى ؤن :ال٣اهىن ٌٗحن الجهت الً٣اثُت التي جسخو بالٟهل في اإلاىاػٖاث
اإلاخٗل٣ت بضؾخىعٍت ال٣ىاهحن واللىاثذ ،وٍبحن نالخُاتها وُُٟ٦ت الًُٗ وؤلاحغاءاث التي جدب٘
ؤمامها٦ ،ما ًبحن ال٣اهىن آزاع الخ٨م بٗضم الضؾخىعٍت.16
ً
ً
وعٚم نضوع ٢اهىن بةوكاء اإلاد٨مت الضؾخىعٍت مىظ ٖام 2008م بالٟٗل ،بال ؤن جدضًا َاما ًب٣ى
ً
٢اثما مىظ جاعٍش بوكاء اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ،وَى ؤن جل ٪اإلاد٨مت لم ًخم حكُ٨لها ومً زم لم
جماعؽ ٖملها ختى آلان  ،وعٚم ؤن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤزاعث جل ٪ؤلاق٩الُت في
ج٣اعٍغَا الؿىىٍت مىظ الٗام 2011م ،وؤونذ في جل ٪الخ٣اعٍغ الؿىىٍت بًغوعة جُٟٗل ٖمل
اإلاد٨مت الضؾخىعٍت بال ؤنها لم جل ٤اؾخجابت بلى آلان.
 جدهحن ٖضص مً ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت مً ع٢ابت الً٣اء:هو ال٣اهىن ع٢م ( )7لؿىت 2007م بكإن الٟهل في اإلاىاػٖاث ؤلاصاعٍت في اإلااصة (ٖ )3لى جدهحن
ً
بٌٗ ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت مً ع٢ابت الً٣اء ،زم حاء ال٣اهىن ع٢م ( )12لؿىت 2013م مٗضال َظٍ
اث ؤزغي.
اإلااصة لًُُ ٠بلى َظٍ ال٣غاعاث اإلادهىت ٢غاع ٍ
وجغي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بهه مً اإلاخٗحن ؤن ًخم بٞؿاح اإلاجا ٫للًُٗ ٖلى ال٣غاعاث
ؤلاصاعٍت صون جدهحن ؤي منها مً ع٢ابت الً٣اء ،باؾخثىاء ما ًخٗل ٤منها بإٖما ٫الؿُاصة ،17وطل٪
ً
ً
بدؿبان ؤن جل ٪ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بإٖما ٫الؿُاصة جخهل بؿُاصة الضولت صازلُا ؤو زاعحُاٞ ،ال
ً
ً
ً
بلٛاء ؤو حٗىًٍا.
ج٨ىن مدال للًُٗ ؤمام الً٣اء

16

 المادة ( )141من دستور دولة قطر لعام 2114م17
 أختلف الفقه والقضاء فً تعرٌف أعمال السٌادة ،و ٌمكن تعرٌفها بأنها طائفة من األعمال اإلدارٌة بطبٌعتها والتً تتمٌز بعدم خضوعهالرقابة القضاء عموماً ،وذلك مهما كانت درجة عدم مشروعٌتها ،التصالها بسٌادة الدولة الداخلٌة أو الخارجٌة ،فال تكون محالً للطعن باإللغاء أو
التعوٌض أو وقف التنفٌذ أو فحص المشروعٌة.
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ً
ً
وبٖالء لضولت اإلااؾؿاث وؾُاصة ال٣اهىن٦ ،ما ٌك٩ل جدهحن َظٍ
بٖماال إلاباصت اإلاكغوُٖت،
ال٣غاعاث مً ع٢ابت الً٣اء م سالٟت للمٗاًحر الضولُت للخ ٤في مدا٦مت ٖاصلت مىهٟت ،وخ٤
ؤلاوؿان في اللجىء بلى ٢ايُه الُبُعي

.18

 الخبـ الاخخُاَي:ؾب ٤وؤن هىَذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بلى ؤن ههىم ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت ججحز
ً
ججضًض الخبـ الاخخُاَي لٟتراث َىٍلت جهل ؤخُاها بلى هه ٠الخض ألا٢ص ى للٗ٣ىبت اإلا٣غعة
ً
للجغٍمت اإلادبىؽ اإلاتهم اخخُاَُا مً ؤحلها٦ ،ما هىَذ بلى جىؾ٘ ؾلُاث الخد ٤ُ٣في اللجىء بلى
الخبـ الاخخُاَي ،وبلى َى ٫مضة الخبـ الاخخُاَي اإلاىهىم ٖليها في ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت.
 بِءبحغاءاث الخ٣اض ي  ،وجإزغ الٟهل في الضٖاوي:ؤقاعث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في ج٣اعٍغَا الؿىىٍت الؿاب٣ت بلى ؤن َىا ٥بق٩الُاث
مخٗل٣ت ببِ ء بحغاءاث الخ٣اض ي ،واؾخُالت ؤمض الخ٣اض ي في بٌٗ الضٖاوي.
و٢ض ً٨ىن الخىؾ٘ في بخالت بٌٗ الضٖاوي الً٣اثُت بلى زبحر  -صون خاحت بلى طل -٪مما ًترجب
ٖلُه جإزحر الٟهل في جل ٪الضٖاوي ؤخض مؿبباث جل ٪ؤلاق٩الُت ،وجٓهغ جل ٪ؤلاق٩الُت بىيىح في
الضٖاوي الٗمالُت التي ال جخًمً ؾىي اإلاُالبت بإحىع مخإزغة صون ؤن ً٨ىن َىا ٥هؼإ في ُ٢مت
ألاحغ.
ً
 ؤًًا ٞةن ٦ثرة جإحُل الضٖىي في بٌٗ ألاخُان صون جبرًغ واضر ٢ض ٌك٩ل بضوعٍ ؤخض مؿبباثالبِ ء في الخ٣اض ي.
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 جإمحن مٛاصعة بٌٗ الىاٞضًً ٢بل نضوع الخ٨م الً٣اجي:الخٓذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤن ؤلاصاعة اإلاٗىُت بىػاعة الضازلُت الػالذ جخسظ بحغاءاث
جإمحن مٛاصعة بٌٗ الىاٞضًً صون اهخٓاع منها لهضوع ألاخ٩ام الً٣اثُت التي ج٨ىن م٣امت منهم
ً
يض ٟ٦الئهم (الؾُما الٗما ٫منهم) ،اؾدىاصا بلى خَ ٤االء في جىُ٦ل مدامحن ،وَى ما ٢ض ٌٗغى
خ٣ى٢هم للًُإ ،وٍدىافى ومبضؤ الخهىٖ ٫لى مدا٦مت مىهٟت وٖاصلت َظا مً هاخُت ،ومً
هاخُت ؤزغي ٞةن ال٣اهىن ال ًلؼم َاالء اإلاخ٣ايحن "الٗما "٫في الضٖاوي الٗمالُت بخىُ٦ل مدام ،
مغاٖاة لخ٣ى٢هم الٗمالُت ،وٖضم جدمُلهم بإٖباء مالُت بياُٞت للخهىٖ ٫ليها.
 ؤماهت الخبحر في الضٖاوي الٗمالُت:ً
جمثل ؤماهت الخبحر في الضٖاوي الٗمالُت ٖاث٣ا ؤمام َاثٟت مً اإلاضٖحنَ ،م الٗما ٫الؾُما
البؿُاء وطوي الضزل اإلادضوص منهم .
 الاٖتراى ٖلى بٌٗ ج٣اعٍغ الخبراء:ً
َظٍ الاق٩الُت َغختها اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان جدضًضا في ج٣غٍغيها الؿىىٍحن الؿاب٣حن
(2014م 2015 ،م).
ومغص جل ٪ؤلاق٩الُت ًغح٘ بلى ٦ىن الخبراء الظًً حؿخٗحن بهم اإلادا٦م لِؿىا مىْٟحن ٖمىمُحن ،
وبهما هي م٩اجب زانت جُ٣ض في ٦كى ٝالخبراء ،وال جسً٘ ألًت ع٢ابت خُ٣ُ٣ت ٖلى ؤٖمالها.
 جىنُاث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان: ؾغٖت جُٟٗل ٖمل اإلاد٨مت الضؾخىعٍت في ؤ٢غب و٢ذ مم ً٨باٖخباعَا ناخبت الازخهام فيجٟؿحر الىهىم ال٣اهىهُت ويمان بٖما٢ ٫ىاٖض الكغُٖت الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت.
 حٗضًل ٢اهىن الٟهل في اإلاىاػٖاث ؤلاصاعٍت ع٢م ( )7لؿىت 2007م ،لخ٨ىن ؤٖما ٫الؿُاصة التي ٢ضً
بلٛاء
جىُىي ٖليها ألاوامغ وال٣غاعاث واإلاغاؾُم ألامحرًت  ِ٣ٞهي التي بمىإي ًٖ ع٢ابت الً٣اء
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ً
ً
بٖالء إلاباصت اإلاكغوُٖت
وحٗىًٍا ،وزًىٕ ما ٖضاَا مً ٢غاعاث وجهغٞاث بصاعٍت لغ٢ابت الً٣اء
وصولت اإلااؾؿاث وؾُاصة ال٣اهىن.
 حٗضًل ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت بدُث ًدضص مضة ٢هىي لالخخجاػ ٢بل اإلادا٦مت خُث لم ًبحنال٣اهىن خضا ػمىُا لٟترة الاخخجاػ الؿاب ٤للمدا٦مت بال بهه " ًجب ؤال ًخجاوػ هه ٠الٗ٣ىبت
ال٣هىي اإلاىهىم ٖليها باليؿبت للجغم" ،وَى ألامغ الظي ٢ض جيكإ ٖىه مكا٧ل ٖىٍهت في
الً٣اًا التي جىُىي ٖلى ٖ٣ىباث بالسجً مضة َىٍلت.19
 اؾخدضار آلُاث حضًضة وجُٟٗل آلُاث  ٌٞاإلاىاػٖاث اإلاىهىم ٖليها في الدكغَٗاث اإلاسخلٟت ،لخُ٣ل الٗبء ًٖ ٧اَل الً٣اء ،وؤَم َظٍ آلالُاث:
 جُٟٗل هٓامي الخى ٤ُٞوالخدُ٨م في اإلاىاػٖاث الٗمالُت  ،واإلاىهىم ٖليهما في ٢اهىن الٗمل ع٢م
 14لؿىت 2004م.
 جُٟٗل هٓام ؤوامغ ألاصاء اإلا٣غع بم٣خط ى اإلاىاص (  ) 154 – 147مً ٢اهىن اإلاغاٗٞاث في اإلاىاص
اإلاضهُت والخجاعٍت  ،ألامغ الظي ًاصي بلى بٖٟاء الً٣اء مً الاوكٛا ٫بضٖاوي زابذ الخٞ ٤يها  ،وال
ًىاػٕ اإلاضًً في ؾضاص اإلابال ٜمدل ألامغ.
 الخيؿُ ٤م٘ الىُابت الٗامت لخُٟٗل هٓام ألاوامغ الجىاثُت اإلاىهىم ٖلُه في اإلاىاص () 255 - 247
مً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت.
 ؾغٖت انضاع ٢اهىن الخدُ٨م والخى ٤ُٞفي اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت.
 بٖاصة الىٓغ في هٓام جىُٟظ ألاخ٩ام اإلاٗمى ٫به في الضولت للٗمل ٖلى ؾغٖت جىُٟظ ألاخ٩ام ،مًؤحل الخإُ٦ض ٖلى الٗضالت الىاحؼة وحٗؼٍؼَا.
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 جىٞحر زضمت الترحمت الٟىعٍت والخدغٍغٍت "الجُضة" لٛحر الىاَ٣حن باللٛت الٗغبُت في حمُ٘ مغاخلالضٖىي الً٣اثُت بما ٞيها مغخلت الخد.20٤ُ٣
 اجساط الخضابحر الالػمت إلاى٘ خضور خاالث جإزحر في هٓغ الضٖاوي ،وٍيبغي ٖلى الخهىم ججىبجإحُل الجلؿاث وجبرًغٍ بإؾباب مٗ٣ىلت ٦ ،ما ًيبغي ؤن جازظ في الاٖخباع الخالت الخانت للٟئاث
الًُٟٗت ٧الٗما٫

21

 بجاخت الٟغنت ؤمام اإلاخ٣ايحن مً الىاٞضًً -الؾُما الٟئاث ألايٗ ٠منهم  -إلاباقغة صٖاويهمؤمام اإلادا٦م ،وٖضم الًٖ ِٛليهم ؤو بحباعَم ٖلى جىُ٦ل مدامحن ومٛاصعة البالص ٢بل جمام
الٟهل في جل ٪الضٖاوي.
 اجساط الاحغاءاث الالػمت إلٖٟاء الٗما ٫الىاٞضًً – ٖلى وحه الخهىم الٗما ٫طوي الضزلاإلادضوص  -باإلياٞت بلى الٟئاث ألاولى بالغٖاًت مً اإلاىاَىحن والىاٞضًً ،مً ؾضاص ؤماهت الخبحر ؤو
ؤًت عؾىم ؤزغي في الضٖاوي الً٣اثُت ،ويمان خهىلهم اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت وزضماث اإلاترحمحن
الٟىعٍحن.

22

 ؾغٖت الاهتهاء مً بوكاء بصاعة زبراء جدب٘ وػاعة الٗض ، ٫خُث ؤن َىا ٥مكغوٕ جم َغخت ٖلىمجلـ الىػعاء مً ٢بل وػاعة الٗض ٫بةوكاء بصاعة جابٗت لها  ،جًم زبراء مُٗىحن في ٧اٞت
الخسههاث واإلاجاالث الالػمت للٟهل في الضٖاوي.
 الغ٢ابت ؤلاصاعٍت والكٟاُٞت:ً
 خلذ صولت ُ٢غ ألاولى ٖغبُا بماقغ م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي ،وطل ٪بدؿب ج٣غٍغ "جىاٞؿُتالا٢خهاصاث الٗغبُت لٗام  ،"2016الهاصع ًٖ نىضو ١الى٣ض الٗغبي ،خُث ًغ٦ؼ الخ٣غٍغ ٖلى مضي

20

 التوصٌة الواردة فً الفقرة  111من تقرٌر المقرِّ رة الخاصة المعنٌة باستقالل القضاة والمحامٌن .21
 التوصٌة الواردة فً الفقرة  111من ذات التقرٌر السابق.22
 -التوصٌة الواردة فً الفقرة  112من ذات التقرٌر ا السابق.
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جد ٤ُ٣ألاٞغاص في الؿلُت الٗامت إلا٩اؾب زانت وشخهُت ،وصوع الً٣اء في الخهضي للٟؿاص
ؤلاصاعي والغقاوي وٚحرَا مً اإلااقغاث.23
ً
 و٢ض خهلذ صولت ُ٢غ ٖلى اإلاغجبت (ٖ )22اإلاُا في ماقغ مضع٧اث الٟؿاص مً بحن ( )168صولت،ً
٦ما خهلذ ٖلى اإلاغجبت ألاولى ٖغبُا في ماقغ مضع٧اث الٟؿاص للٗام .2015

24

 و٢ض عنضث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان حهىص َُئت الغ٢ابت ؤلاصاعٍت والكٟاُٞت للُ٣ام بضوعٗٞا ٫إلًٟاء التزاماث صولت ُ٢غ الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت الٟؿاص ،لٗل مً ؤبغػَا حكُ٨ل
الٟغٍ ٤الىَجي الخام بالخيؿُ ٤إلاخابٗت جىُٟظ صولت ُ٢غ لالجٟاُ٢ت اإلاظ٦ىعة ،واإلاباقغة بةٖضاص
اؾتراجُجُت وَىُت لخٗؼٍؼ الجزاَت والكٟاُٞت ،والٗمل ٖلى جىُٟظَا بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث
الٗال٢ت بالضول ت ،والبضء بةٖضاص مؿىصاث ٖضص مً ال٣ىاهحن طاث الهلت بخٗؼٍؼ الجزاَت والكٟاُٞت
والى٢اًت مً الٟؿاص ،ووي٘ بغهامج ٖمل لخٗؼٍؼ الخٗاون م٘ الهُئاث واإلاىٓماث وألاحهؼة الٗاإلاُت
في مجا ٫الجزاَت والكٟاُٞت والخماًت مً الٟؿاص.

25

 -6الخ ٤في الاهخساب والترشر:
ٌٗض َظا الخ ٤مً ؤبغػ الخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت ،وَى ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للضًم٣غاَُت
الخضًثت٣ٞ ،ض ؤ٢غ ؤلاٖالن الٗاإلاي لخ٣ى ١ؤلاوؿان بإن ل٩ل شخو خ ٤اإلاكاع٦ت في بصاعة الكئىن
الٗامت لبلضٍ ،بما مباقغة وبما بىاؾُت ممثلحن ًسخاعون في خغٍت.
٦ما ؤ٢غ بإن بعاصة الكٗب هي مىاٍ ؾلُت الخ٨م ،وٍجب ؤن جخجلى َظٍ ؤلاعاصة مً زال٫
اهخساباث هؼيهت ججغي صوعٍا باال٢ترإ الٗام وٖلى ٢ضم اإلاؿاواة بحن الىازبحن وبالخهىٍذ الؿغي ؤو
بةحغاء م٩افئ مً خُث يمان خغٍت الخهىٍذ".26
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المصدر /الموقع االلكترونً لوكالة األنباء القطرٌة24
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 -المادة ( )21من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان لعام .1948
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ً
 وجٟ٨ل الضولت في ُ٢غ خ ٤الاهخساب والترقُذ للمىاَىحن ،و٣ٞا لل٣اهىن ،27وَىا ٥بصاعة مسخهتفي وػاعة الضازلُت هي "بصاعة الاهخساباث" جماعؽ ازخهانها ألانُل في اإلاكاع٦ت بدىُٓم الٗملُت
الاهخسابُت.
و٧اهذ اهخساباث اإلاجلـ البلضي اإلاغ٦ؼي ٢ض ؤحغٍذ زال ٫الٗام اإلااض ي في مىار صًم٣غاَي،
وبيؿبت مكاع٦ت بلٛذ هدى  %70مً بحمالي ٖضص الىازبحن اإلاُ٣ضًً وجدذ بقغاً٢ ٝاجي .
 ٚحر ؤن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الجؼا ٫جتر٢ب بنضاع ال٣اهىن اإلاىٓم الهخساب مجلـً
الكىعي ٦ؿلُت حكغَُٗت بٖماال ألخ٩ام صؾخىع صولت ُ٢غ الضاثم في َظا الكإن.28
 -7الخ ٤في خغٍت الُٗ٣ضة والٗباصة:
ً
 ًٟ٨ل صؾخىع صولت ُ٢غ خغٍت الٗباصة ومماعؾت الُ٣ىؽ ل٩ل ألاشخام و٣ٞا لل٣اهىنومخُلباث الخٟاّ ٖلى الىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت ،29 .وٍدٓغ الضؾخىع الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ
الضًً.

30

 وحؿمذ الجهاث الخ٨ىمُت اإلاسخهت للمجمىٖاث الضًيُت ٚحر اإلاؿلمت وألاٞغاص ٚحر اإلاؿلمحنُ
باؾخحراص ال٨خب اإلا٣ضؾت واإلاىاص الضًيُت الازغي لالؾخسضام الصخص ي ؤو الجماعي.
 وٍماعؽ اإلاىاَىىن واإلاُ٣مىن قٗاثغَم الضًيُت بدغٍت جامت ،خُث ًىحض مىار حُض مً الدؿامذً
الضًجي والخٗاٌل في صولت ُ٢غ التي ج٣ضم بضوعَا همىطحا لُ٣م ومباصت ؤلاؾالم الخُ٣ُ٣ت اإلابيُت
ٖلى الخىاع والدؿامذ والاٖخضا. ٫
 ولم جغنض اللجىت ؤو جخل٣ى زالٖ ٫ام  2016ؤًت ق٩اوي جخٗل ٤بخمُحز ؤو مًاً٣اث ألجبإ ؤي مًالضًاهاث ؤو اإلاظاَب صازل صولت ُ٢غ.
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 المادة( )42من دستور دولة قطر لعام 2114م.28
 المادة ( )76من دستور دولة قطر لعام 2114م.29
 المادة ( )51من دستور دولة قطر لعام 2114م.30
 -المادة ( )35من دستور دولة قطر لعام 2114م.
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 -8الخ ٤في خغٍت الغؤي والخٗبحر وخغٍت ؤلاٖالم:
ٟ٦ل صؾخىع صولت ُ٢غ مماعؾت َظا الخ٦، 31٤ما ٟ٦ل خغٍت الصخاٞت والُباٖت واليكغ ،32وحٗض
خغٍت الغؤي وال٩لمت وخ ٤ؤلاٖالم في الخٗبحر ٖنهما ؤخض ؤصلت اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت ومُ٣اؽ للخ٨م
ً
ً
الغقُض٦ ،ما حٗض خغٍت الخ٨ٟحر والخٗبحر والغؤي مُلبا قغُٖا وُ٢مت بوؿاهُت ججؿض خغٍت ؤلاوؿان
و٦غامخه ؤلاوؿاهُت.
وٍخ ٤ٟالجمُ٘ في الى٢ذ طاجه ٖلى ؤن مماعؾت َظٍ الخغٍت ًجب ؤن ج٨ىن في ؤلاَاع الصخُذ بما
ً
ً
ًداٖ ٔٞلى الُ٣م واإلاباصت ؤلاوؿاهُت ،وبما ال ٌك٩ل زغوحا ؤو زغ٢ا لهظٍ اإلاباصت وجل ٪الُ٣م.
 و٢ض عنضث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان اإلاىار ؤلاًجابي لخغٍت الغؤي والخٗبحر وخغٍت ؤلاٖالمصازل صولت ُ٢غ ٖلى مؿخىي ألاٞغاص وٖبر مىا ٘٢الخىانل الاحخماعي ،وفي وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت،
وَىا ٥هىٕ مً الغ٢ابت الظاجُت ًماعؾها الجمُ٘ ،مغاٖاة للٗاصاث والُ٣م واإلاباصت الخانت
ً
باإلاجخم٘ الُ٣غي ،وؤًًا الٖخباعاث صًيُت وؤزالُ٢ت .
ً
 حضًغ بالظ٦غ ؤهه زالٖ ٫ام  2016جم بَال ١ؾغاح الكاٖغ مدمض العجمي ،اإلاٗغو ٝؤًًا باؾمً
ابً الظًب ،الظي ٧ان ً٣ط ي ٖ٣ىبت السجً إلاضة ٖ 15اما ،وطل ٪بمىحب ٖٟى ؤمحري ،وَى ما القى
بقاصة مً اإلاىٓماث الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
 ولم جخل ٤اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زالٖ ٫ام  2016ؤًت ق٩اوي بكإن طل ٪الخ ،٤بال ؤنهاعنضث -بمؼٍض مً ال٣لُ٢ -٤ام الؿلُاث الُ٣غٍت بذجب مى" ٘٢صوخت هُىػ" ؤلازباعي اإلاؿخ٣ل
الىاَ ٤باللٛت ؤلاهجلحزًت ،ولم ًدؿً لهامٗغٞت ماَُت ألاؾباب التي صٗٞذ بالؿلُاث بلى حجب
اإلاى ٘٢بسال ٝما نغح به اإلاخدضر باؾم اإلاى ٘٢لبٌٗ اإلاىٓماث الخ٣ىُ٢ت بإن اإلاىٚ ٘٢حر مسجل
ً
عؾمُا في ُ٢غ.
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 المادة ( )47من دستور دولة قطر لعام 2114م.32
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 جىنُاث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان:جىص ي اللجىت بظاث الخىنُاث التي ؤونذ بها مً ٢بل والتي جسلو في:
 بٖاصة الىٓغ في ال٣اهىن ع٢م ( )14لؿىت  2014م بكإن م٩اٞدت الجغاثم ؤلال٨تروهُت ومااؾخسضمه مً ٖباعاث ًٟٞايت ٖلى ٚغاع (الىٓام الٗام ؤو اإلاباصت الٗامت) وهي طاث ؤلاق٩الُت
الخانت ب٣اهىن اإلاُبىٖاث واليكغ ع٢م ( )8لؿىت  1979م.
 ؾغٖت بنضاع ٢اهىن لخىُٓم ألاوكُت ؤلاٖالمُت ًدبجى ٞلؿٟت حكغَُٗت خضًثت وٍخ ٤ٟواإلاٗاًحرالضولُت ٖلى هدى ٌٗؼػ خغٍت الغؤي والخٗبحر وخغٍت الصخاٞت.
 -9الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي:
 خ ٤ؤؾاس ي مً خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و٢ض ٟ٦لذ اإلاىازُ ٤والاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاٗىُت بد٣ى١ؤلاوؿان َظا الخ ٤مىظ ؤلاٖالن الٗاإلاي لخ٣ى ١ؤلاوؿان الهاصع مً ألامم اإلاخدضة ٖام  1948و٢ض
ههذ اإلااصة  20مىه ٖلى ؤن "ل٩ل شخو الخ ٤في خغٍت الاقترا ٥في الاحخماٖاث والجمُٗاث
الؿلمُت" .
 ٦ما ههذ اإلااصة  24مً اإلاُثا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى خ ٤الخجم٘ الؿلمي. وخ ٤اإلاىاَىحن في الخجم٘ مٟ٨ى ٫بىو الضؾخىع الُ٣غي ،33ولم جغنض اللجىت الىَىُت لخ٣ى١ً
ؤلاوؿان ؤو جخل٣ى ؤًت ق٨ىي بكإن َظا الخ ٤زال ٫الٟترة التي ٌُٛيها الخ٣غٍغ ،بما ًمثل جىانال
في اإلاماعؾاث ؤلاًجابُت لهظا الخ.٤
 جىنُاث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿانً
و٣ٞا للمٗاًحر واإلاباصت الضولُت ٞةهه ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضولت وي٘ آلُاث وبحغاءاث مىاؾبت لًمان
الاؾخمخإ الٗملي بهظا الخ ٤وٖضم زًىٖه إلحغاءاث البحرو٢غاَُت اإلاٟغَت ،وٖلُه ٞةن اللجىت
جىص ي بةٖاصة الىٓغ في بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن الاحخماٖاث الٗامت واإلاؿحراث ع٢م ( )18لؿىت  2004م،
 - 33المادة ( )44من دستور دولة قطر لعام  2114م.
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إلاا حك٩له مً جُُ٣ض إلاماعؾت َظا الخ ،٤وَىما ً٣خط ي حٗضًل ههىم اإلاىاص
( )19،18،17،15،13،12،11،6،5،4،3مً ال٣اهىن اإلاكاع بلُه.
 -10الخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث:
ً
خغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث مٟ٨ىلت َب٣ا لضؾخىع صولت ُ٢غ ،34وحكحر اللجىت الىَىُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان في َظا الكإن بلى ؤَمُت بٞؿاح اإلاجا ٫ؤمام بوكاء الجمُٗاث اإلاهىُت ،وبما ًًمً حٗؼٍؼ
م٩اهت َظٍ الجمُٗاث  ،لضوعَا الهام في الخٟاّ ٖلى خ٣ى ١مىدؿبيها ،وعٖاًت مهالخهم
اإلاكتر٦ت.
ً
ؤًًا ٞةن اللجىت جضٖى بلى الخىؾ٘ في بوكاء الجمُٗاث التي حؿتهض ٝعٖاًت وخماًت وحٗؼٍؼ خ٣ى١
بٌٗ الٟئاث ٦د٣ى ١اإلاغؤة ،والُٟل ،وطوي ؤلاٖا٢ت ،و٦باع الؿً ،والٗما ،٫وٚحرَم.
 جىنُاث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿانجىص ي اللجىت بًغوعة بصزا ٫حٗضًالث ٖلى بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )12لؿىت 2004م بكإن
الجمُٗاث واإلااؾؿاث الخانت وطل: ٪
 للخض مً الُ٣ىص اإلاخٗل٣ت بةحغاءاث جإؾِـ الجمُٗاث وجدضًض هُا ١ؤٖمالها ،ومىدها اإلاؼٍضمً الهالخُاث الالػمت ألصاء مهامها ،والخس ٠ُٟمً ؾلُت الجهت ؤلاصاعٍت ٖلى الجمُٗت ،وبجاخت
الًُٗ ؤمام الً٣اء ٖلى ؤًت ٢غاعاث بصاعٍت جهضع في قإنها.
ً
ً
 إلاىذ الجمُٗاث اإلاهىُت الًماهاث الالػمت ألصاء ٖملها باٖخباعَا بضًال قغُٖا ًٖ الى٣اباث اإلاهىُت. -11الخ ٤في اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز:
 ؤقاع ؤلاٖالن الٗاإلاي لخ٣ى ١ؤلاوؿان مغاث مخٗضصة بلى خ ٤ؤلاوؿان باإلاؿاواة وويٗها فيً
م٣ضمخه  ،وٍمثل اإلابضآن اإلاخمثالن في اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز حؼءا مً ؤؾـ ؾُاصة ال٣اهىن٦ ،ما
حٗض اإلاؿاواة مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
 - 34المادة ( )45من دستور دولة قطر لعام  2114م.
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 هو صؾخىع صولت ُ٢غ ٖلى اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغؤة في الخ٣ى ١والىاحباث ،35وعٚم طلٞ ٪ةنالخمُحز بُنهما في قإن مىذ الجيؿُت لألبىاء ال ًؼاً ٫مثل بخضي ؤَم الخدضًاث التي جىاحه بٖما٫
َظا الخ.٤

ً
زاهُا :الخ٣ى ١ؤلا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت:
 -1الخ ٤في الٗمل
ٌك٩ل الخ ٤في الٗمل ؤَمُت زانت  ،و َى طو ؤولىٍت في اإلاجخم٘ الضولي بضلُل بوكاء
مىٓمت الٗمل الضولُت مىظ ٖام 1919م ،خُث الػالذ ألازحرة حؿعى بلى الاعج٣اء بىي٘
الؿُاؾاث واإلاٗاًحر الالػمت للنهىى بالٗمل الالث ٤في ٧ل صو ٫الاًٖاء باٖخباعَا ملتزمت بها
ً
ً
بمىحب صؾاجحرَا٦ ،ما ٟ٦لتها الكغٖت الضولُت لخ٣ى ١الاوؿان خُث ؤ٢غث ؤخ٩اما
وههىنا زانت إلاٗالجتها ،وحٗخبر صولت ُ٢غ بخضي الضو ٫الاًٖاء في َظٍ اإلاىٓمت ،ألامغ
الظي ٟ٦له الضؾخىع الضاثم لضولت ُ٢غ الهاصع في الٗام  2004في مىاصٍ ع٢م ()26،28
وحٗل َظا الخ ٤لجمُ٘ اإلاىاَىحن الُ٣غٍحن وحٗلها خ٣ىٞ ١غصًت طاث وُْٟت بحخماُٖت
وطل ٪مً زال ٫جىحُه الا٢خهاص الىَجي والنهىى به في الضولت ٦ ،ما جٟ٨لذ الضولت بخىٞحر
ً
ٞغم ٖمل لهم  ،وحاء ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت ع٢م  15الهاصع في ؾىه  2016مىٓما
للٗال٢ت بحن اإلاىْٟحن والاحهؼة الخ٨ىمُت .
وججضع الاقاعة َىا بلى ما وعص في الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت
والاحخماُٖت الظي جىاو ٫خ ٤ألاٞغاص في الخمخ٘ بكغوٍ ٖمل مغيُت وجىٞحر ٞغم ٖمل
مدؿاوٍت ومخ٩اٞئت لجمُ٘ الٗما ٫وؤحىع ٖمل ٖاصلت ومىهٟت صون جمُحز للجمُ٘ وجإمحن
خُاة ٦غٍمت وجىٞحر الؿالمت والصخت وجدضًض ؾاٖاث ٖمل مٗ٣ىلت مضٞىٖت ألاحغ جخسللها
اؾتراخت وؤو٢اث ٞغا ٙللٗامل .
(ؤ) اإلاىْٟىن الُ٣غٍىن :
 هٓم ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت اإلاضهُت الجضًض ع٢م  15لؿىت 2016م والثدخه الخىُٟظًتالهاصعة ب٣غاع مجلـ الىػعاء ع٢م  32لؿىت 2016م خ٣ى ١اإلاىْٟحن اإلاضهُحن بالىػاعاث
والاحهؼة الخ٨ىمُت ألازغي والهُئاث واإلااؾؿاث الٗامت في صولت ُ٢غ .
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 وبِىما خٓغ ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت اإلالغي في اإلااصة ( )169مىه الجم٘ بحن م٩اٞإة نهاًتً
الخضمت واإلاٗاف و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن الخ٣اٖض واإلاٗاقاث ،حاء ال٣اهىن ع٢م ( )15لؿىت
 2016في اإلااصة ( / )117ال٣ٟغة الثاهُت لُجحز َظا الجم٘ ول ً٨بُ٣ىص  ،و٢ض ٧اهذ اللجىت
الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان جإمل ؤن ً٨ىن الجم٘ بحن م٩اٞإة نهاًت الخضمت واإلاٗاف
الخ٣اٖضي صون قغٍ ؤو ُ٢ض ٖ ،لى الىدى ؾال ٠البُان في ال٣ؿم ألاو ٫مً َظا الخ٣غٍغ.
ومً زالَ ٫ظا الخٞ ٤ةن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان خغنذ ٖلى الاَالٕ ٖلى
حهىص صولت ُ٢غ في جىٞحر ٞغم الٗمل اإلاالثمت ل٩اٞت اإلاىاَىحن للٗمل في الُ٣اٖحن
الخ٨ىمي والخام وطل ٪مً زال ٫الاخهاثُاث الىاعصة للجىت مً وػاعة الخىمُت ؤلاصاعٍت
والٗمل والكاون الاحخماُٖت  ،خُث بل ٜالٗضص الاحمالي للباخثحن ًٖ ٖمل ( )4407زال٫
الٟترة مً ً 1ىاًغ  2016ختى نهاًت  31صٌؿمبر ٖ 2016ضص ( )1569منهم ط٦ىع  ،وٖضص
( ) 2838بهار  ،جم حُٗحن ٖضص ( )787مً الظ٦ىع وٖضص ( )1599مً ؤلاهار .
ومً حاهب آزغ الجؼاَ ٫ىا ٥بٌٗ الاق٩الُاث حٗترى الخمخ٘ بهظا الخ ٤باليؿبت
للمىاَىحن وطل ٪مً زال ٫جًغعَم مً نٗىبت بًجاص ٞغم ٖمل مالثمت إلم٩اهُاتهم
وماَالتهم الٗلمُت ،خُث وعصث للجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زالٖ ٫ام ٖ 2016ضص 4
ق٩اوي مً مىاَىحن جخٗل ٤بهٗىبت الخهىٖ ٫لى ٞغم ٖمل مالثمت  ،وبضوعَا ٢امذ
اللجىت بمساَبت الجهت اإلاسخهت لخىٞحر ٞغم الٗمل اإلاالثمت لهم  ،وججضع ؤلاقاعة بلى
الخٗاون البىاء مً الجهاث اإلاسخهت م٘ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في َظا الكإن.
(ؤ) اإلاىْٟىن والٗما ٫الىاٞضون :
(ب)

اإلاىْٟىن والٗما ٫الٛحر ُ٢غٍحن

بن نضوع ٢اهىن جىُٓم صزى ٫وزغوج الىاٞضًً وب٢امتهم ع٢م  21لؿىت 2015
ً
حاء في بَاع جُىٍغ الىٓم الدكغَُٗت الضازلُت جماقُا م٘ اإلاٗاًحر والاجٟاُ٢اث
الضولُت لخ٣ى ١الاوؿان اإلالتزمت بها صولت ُ٢غ ٣ٞ ،ض اهُىي ال٣اهىن ٖلى ٖضة
بًجابُاث وبٌٗ الؿلبُاث التي جم الخُغ ١لها في ج٣غٍغ اللجىت الىَىُت لخ٣ى١
ً
الاوؿان لٗام  2015والامغ الظي هدُله له مىٗا للخ٨غاع .
ٞالٗمل في الُ٣اٖاث واإلااؾؿاث الخانت ًد٨مه ٢اهىن الٗمل ع٢م 14
لؿىه 2004م وحٗضًالجه و٦ظل ٪ال٣اهىن ع٢م  21لؿىت 2015م بدىُٓم صزى٫
وزغوج الىاٞضًً وب٢امتهم وٟ٦التهم خُث ًىٓم ٧ل مً جل ٪ال٣ىاهحن ؤؾـ
الٗال٢ت الخٗا٢ضًت وبُان الخ٣ى ١واإلاؼاًا التي ًخمخ٘ بها الٗما ٫والخضابحر ال٣اهىهُت
الالػمت لٟ٨الت َظا الخ.٤
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 هٓام خماًت ألاحىع َ :ى هٓام ال٨ترووي قامل ٌٗمل ٖلى عنض وجىزُٖ ٤ملُاثنغ ٝؤحىع الٗاملحن في اإلايكأث الخايٗت ل٣اهىن الٗمل ع٢م ( )14لؿىت
2004م وطل ٪بهض ٝيمان التزام ؤصخاب الٗمل بض ٘ٞالاحىع باهخٓام وفي
ً
اإلاىاُٖض اإلادضصة َب٣ا لل٣ىاٖض والكغوٍ التي هو ٖليها ٢اهىن الٗمل ؾال٠
الظ٦غ.
ومً حاهبها ٞةن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وبن ٧اهذ حؿخدؿً َظا
ً
الخٗضًل الظي حاء مخماقُا م٘ ما ؾب ٤وؤن ؤونذ به في ج٣اعٍغَا الؿىىٍت
ً
اإلاخٗا٢بت ،خٟاْا ٖلى خ٣ى ١الٗما ٫ومؿخد٣اتهم اإلاالُت بما ٌٗؼػ وٍدمي الخ ٤في
الٗمل ٦إخض خ٣ى ١ؤلاوؿان ،بال ؤنها جغي في طاث الى٢ذ ؤن َظا الخٗضًل حاء
ً
٢انغا ،بط ٧ان ًجب ؤن ٌكخمل ٖلى ٖالج وخل لبٌٗ اإلاك٨الث والً٣اًا التي
ؾب ٤وؤن هىَذ ٖنها اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان في الٗضًض مً ج٣اعٍغَا
الؿاب٣ت.
ً
وؤًًا ٧اهذ اللجىت جإمل في جس ٠ُٟالُ٣ىص الىاعصة باإلااصة ( )116مً ال٣اهىن
والخانت بالخىُٓم الٗمالي باٖخباعٍ ؤخض خ٣ى ١الٗماٞ ،٫ال٣اهىن وبن ٧ان ٢ض
ٟ٦ل َظا الخ ٤في اإلااصة اإلاظ٦ىعة بال ؤهه ؤز٣له ب٨ثحر مً الُ٣ىص.
وألامغ طاجه ُٞما ًخٗل ٤بد ٤الٗما ٫في ؤلايغاب٣ٞ ،ض ٟ٦له ال٣اهىن في اإلااصة
( )120مىه بال ؤهه ؤخاَه بالٗضًض مً الُ٣ىص والكغوٍ اإلادكضصة التي ًىضع
جىاٞغَا وَى ما ً٣خط ي بٖاصة الىٓغ بكإن بحغاءاث جىُٓم َظٍ الخ٣ى.١
٦ما ٧اهذ اللجىت جإمل ؤن جخًمً الخٗضًالث مىذ اإلاؼٍض مً الهالخُاث
إلصاعة ٖال٢اث الٗمل وبصاعة جٟخِل الٗمل بىػاعة الخىمُت الاصاعٍت والٗمل
والكاون الاحخماُٖت ،ججاٍ الكغ٧اث وؤعباب الٗمل لضي زبىث مسالٟتهم ؤخ٩ام
٢اهىن الٗمل.
٦ما جل٣ذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زال ٫الٟترة مً ً 1ىاًغ  2016ختى نهاًت 31
صٌؿمبر ٖ 2016ضص ( )3231ق٨ىي مخىىٖت مٗٓهما مً الٗمالت الىاٞضة
اهخ٣ا ٫الٗامل الىاٞض لهاخب ٖمل آزغ :
مً زال ٫ؾعي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان في جىيُذ الهىعة للجهاث طاث الهلت
٣ٞض زاَبذ بخاعٍش  2016/8/17بصاعة خ٣ى ١الاوؿان بىػاعة الضازلُت جُلب بًًاح
الًىابِ والكغوٍ اإلاخٗل٣ت باهخ٣ا ٫الٗامل الىاٞض للٗمل لضي ناخب ٖمل آزغ في
يىء ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  21لؿىت 2015م بكإن صزى ٫وزغوج الىاٞضًً وب٢امتهم ٩ٞ ،ان
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عص الاصاعة اإلاظ٦ىعة ؤن ال٣اهىن ؾال ٠الظ٦غ هٓم اهخ٣ا ٫الٗامل الىاٞض بهٟت ما٢خت بلى
حهت ٖمل ؤزغي في اإلااصة ( ، )22وٖلت طل ٪ج٨مً ٖبر جدٚ ٤ُ٣غيحن مهمحن  ،ألاو ٫طو
َاب٘ بوؿاوي ًخمثل بغ ٘ٞالخغج اإلااصي ًٖ الٗامل الىاٞض وبًجاص مهضع عػ ١له وألؾغجه
َُلت الٟترة اإلامخضة ما بحن ع ٘ٞالضٖىي الً٣اثُت ؤمام الً٣اء ونضوع ٢غاع ُ٢عي مً
ألازحر بدؿم الضٖىي اإلاغٞىٖت  ،ؤما الثاوي ٞهى طو َاب٘ ٢اهىوي وٍخمثل بةيٟاء نٟت
اإلاكغوُٖت ٖلى ب٢امت الٗامل الىاٞض َُلت الٟترة آهٟت الظ٦غ .
ٞىػٍغ الضا زلُت ًمخل ٪نالخُت بنضاع ال٣غاع باهخ٣ا ٫الٗامل الىاٞض بهٟت ما٢خت بلى
ناخب ٖمل آزغ وطلً ٪
بىاء ٖلى الٓغو ٝواإلاالبؿاث والى٢اج٘ التي جدُِ ب٩ل ًُ٢ت ٖلى
خضة  ،وبىاء ٖلى جىنُت مً بصاعة خ٣ى ١الاوؿان في الىػاعة اؾدىاصا إلاا حؿدكٟه مً
مُُٗاث الٓغو ٝوالخد٣ُ٣اث في الى٢اج٘ مً ٢بلها بما ال ًخٗاعى م٘ ال٣اهىن بهضٝ
جد ٤ُ٣الخىاػن بحن مهلخت ناخب الٗمل والٗامل الىاٞض ومغاٖاة الاٖخباعاث الاوؿاهُت
ب٩ل َغٖ ٝلى خض ؾىاء .
وججضع الاقاعة بلى ؤن ٢ؿم الك٩اوي والخد٣ُ٣اث في بصاعة خ٣ى ١الاوؿان بىػاعة
الضازلُت ٌؿخ٣بل ق٩اوي الىاٞضًً  ،ب٩اصعٍ اإلاسخو مً الباخثحن ال٣اهىهحن والًباٍ
والى٢ىٖ ٝلى اإلاالبؿاث واإلاىاػٖاث ال٣اثمت بحن الاَغاٞ ، ٝةطا ما زبذ ؤن زمت حٗؿ٠
خهل بد ٤الٗامل الىاٞض ٞةهه ًخىلى مساَبت ؾُلت ال٣غاع في الىػاعة لى٣ل الٟ٨الت
بك٩ل صاثم  ،خُث ؤن ج٣ضًغ خالت الخٗؿ ٠جخم و ٤ٞمٗاًحر مدضصة مً بُنها ( ج٣اٖـ
ناخب الٗمل ًٖ ؾضاص ألاحغ في اإلاىٖض اإلادضص  ،بنهاء الٗ٣ض اإلادضص اإلاضة ؤزىاء ؾغٍان
مضجه مً صون مبرع ٖ ،ضم جىٞحر ٖمل للٗامل الىاٞض ) َ ،ظا بسال ٝالىٓغ بدالت ه٣ل
ً
الٗامل الىاٞض بلى حهت ٖمل ؤزغي ما٢خا و ٤ٞال٣اهىن ع٢م  21لؿىت 2015م و٢اهىن
الٗمل وال٣ىاهحن ألازغي طاث الهلت  ،ومباصت الٗض ٫وألاهها. ٝ
و٢ض ؤٞاصث بصاعة خ٣ى ١ؤلاوؿان بىػاعة الضازلُت بإهه جم ه٣ل ٟ٦الت  3467واٞضا زال٫
ٖام  2016خُث بلٛذ خاالث ه٣ل الٟ٨الت بهٟت صاثمت  2132خالت  ،وخاالث ه٣ل
الٟ٨الت بهٟت ما٢خت  1335خالت .
مكافحة االجتار بالبشر :

َ
ً
ّ
حٗخبر حغٍمت الاججاع بالبكغ اهتها٧ا ناعزا لخ٣ى ١الاوؿان وهي مً ؤ٦ثر الجغاثم
زُىعة.
و٢ض ط٦غ الخ٣غٍغ الٗاإلاي لإلججاع بالبكغ الهاصع ًٖ م٨خب الامم اإلاخدضة اإلاٗجي
ً
باإلاسضعاث والجغٍمت لٗام 2014م ان حغٍمت الاججاع باألشخام جمـ ٧ل بلض ج٣غٍبا وفي ٧ل
مىُ٣ت مً الٗالم وُٞما بحن ٖامي  2010و ، 2012حغي جدضًض ضخاًا ًدملىن 152
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ً
حيؿُت مسخلٟت في  124بلضا ٖبر ال٨غة ألاعيُت  ،وؤقاع بلى ؤن  %70مً الطخاًا مً
اليؿاء والٟخُاث ،و %30منهم مً الغحا ٫والهبُت  ،وحاء في الخ٣غٍغ ؤًًا ؤن  %90مً
صو ٫الٗالم ،ؤنضعث ٢ىاهحن ججغم الاججاع بالبكغ ،وطل ٪مىظ بضء جُبُ ٤بغوجى٦ى ٫ألامم
اإلاخدضة إلا٩اٞدت الاججاع باألشخام مىظ الٗام 2003
ُ
ُ
ً ُ
وحكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن نىع الاججاع بالبكغ اإلاسخلٟت ؤضخذ خالُا جمثل زالث ؤ٦بر وكاٍ
ً
ُ
بحغامي في الٗالمً ،د ٤٣ؤعباخا بٗض الاججاع في الؿالح واإلاسضعاث.
وعٚم زُىعة وحؿامت َظٍ الجغٍمت ٞةن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان جثمً حهىص
الضولت الؿاُٖت إلا٩اٞدتها ،واإلاخمثلت في بنضاع ال٣اهـىن ع٢ــم  15لؿىــت  2011بكإن م٩اٞد ــت
الاججاع بالبكغ .
وؾٗذ اللجىت الىَىُــت لخ٣ى ١الاوؿان مً زال ٫مغثُاتها إلوكاء لجىت وَىُت
إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ  ،ومما القُٞ ٪ه ؤن بوكاء آلُت جيؿُ ٤وَىُت إلا٩اٞدت ؤلاججاع
بالبكغ َى يغوعة لجملت مً الاٖخباعاث واإلابرعاث لٗل ؤَمها:
 -1جىُٟظ الالتزاماث اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤الضولت بمىحب اهًمامها بلى بغوجى٦ى ٫مى٘ و٢م٘
ومٗا٢بت ؤلاججاع باألشخام ،وبسانت اليؿاء وألاَٟا ،٫اإلا٨مل الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة
إلا٩اٞدت الجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الىَىُت بط جىو اإلااصة ( )9مً البرجى٦ى ٫اإلاظ٦ىع ٖلى ؤن:
جً٘ الضو ٫ألاَغا ٝؾُاؾاث وبغامج وجضابحر ؤزغي قاملت مً ؤحل:
(ؤ) مى٘ وم٩اٞدت ؤلاججاع باألشخام؛
(ب) خماًت ضخاًا ؤلاججاع باألشخام ،وبسانت اليؿاء وألاَٟا ،٫مً مٗاوصة بًظائهم.
وحؿعى الضو ٫ألاَغا ٝبلى الُ٣ام بخضابحر٧ ،البدىر واإلاٗلىماث والخمالث ؤلاٖالمُت
واإلاباصعاث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ،إلاى٘ وم٩اٞدت ؤلاججاع باألشخام.
وحكمل الؿُاؾاث والبرامج والخضابحر ألازغي التي جىي٘ و٣ٞا لهظٍ اإلااصة ،خؿب
الا٢خًاء ،الخٗاون م٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٨ىمُت ؤو ٚحرَا مً اإلاىٓماث طاث الهلت وؾاثغ
ٖىانغ اإلاجخم٘ اإلاضوي.".......
ألامغ الظي ٌؿخلؼم بوكاء آلُت جيؿُ ٤وَىُت إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغًُ ،ل٣ى ٖلى ٖاج٣ها
جىُٟظ ٧اٞت الالتزاماث اإلاكاع بليها .
 -2ؤَمُت وحىص حهت مخسههت إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ حٗمل ٖلى حبهاث مخٗضصة في مجا٫
م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ وَى:
 الى٢اًت (اإلاى٘  ،اإلا٩اٞدت). الخماًت. اإلاالخ٣ت الً٣اثُت. الخٗاون الضولي .45

ً
و٢ض ٧ان مً ؤَضا ٝومهام" اإلااؾؿت الُ٣غٍت إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ" – ؾاب٣ا-
الخٗاون والخيؿُ ٤اإلاكترَ ًٖ ٥غٍ ٤ببغام اجٟاُ٢اث وبوكاء جدالٟاث وُ٢ام حٗاون
وجيؿُ ٤مكتر ٥بُنها وبحن ؾاثغ اإلاىٓماث الضولُت والا٢لُمُت اإلاىاْغة لها في ٖملها.
٦ما ٧اهذ جل" ٪اإلااؾؿت وبمىحب ؤخ٩ام وبىىص وزُ٣ت مكغوٕ اإلاباصعة الٗغبُت لبىاء
ال٣ضعاث الىَىُت إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ بالضو ٫الٗغبُت اإلابرمت م٘ م٨خب ألامم اإلاخدضة
اإلاٗجي باإلاسضعاث والجغٍمت  ، UNODCهي الجهت اإلاؿاولت مباقغة ًٖ جسُُِ وجىُٟظ
ومخابٗت وج٣ىٍم بغامج اإلاباصعة ُ٦غٞ ٝاٖل وقغٍ ٪ؤؾاس ي وطل ٪بالخٗاون م٘ م٨خب
ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي باإلاسضعاث والجغٍمت وحامٗت الضو ٫الٗغبُت وَى ما ؤُٖى اإلااؾؿت
اإلاهضاُ٢ت والٟاٖلُت  ،وؤؾىضث لضولت ُ٢غ اإلاؿاولُت الاحخماُٖت لُ٣اصة ػمام اإلاباصعة في
اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،واجطر طل ٪مً زال ٫ا٢تراح اإلااؾؿت للٗضًض مً اإلاىايُ٘ والتي
ؾاَمذ في جبىيها حامٗت الضو ٫الٗغبُت ومنها بوكاء وخضة جيؿُ ٤م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ
في حامٗت الضو ٫الٗغبُت  ،والاؾتراجُجُت الٗغبُت  ،والخ٣غٍغ الٗغبي إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ
الظي صٖمخه اإلااؾؿت مً زال ٫بدث ٖلمي ٧ان ؤخض اإلاهاصع الغثِؿُت للخ٣غٍغ الٗغبي.
ومً زم ٞةن وحىص ُ٦ان ماؾس ي ً٨مل مؿحرة ما بضؤجه اإلااؾؿت الُ٣غٍت إلا٩اٞدت
ً
ؤلاججاع بالبكغ (التي لم ٌٗض لها وحىص خالُا) ،وما خ٣٣خه مً اهجاػاث ٖلى الهُٗض الضولي
وؤلا٢لُمي واإلادلي ؤمغ ال ٚجى ٖىه .
 -3ؾيذ صولت ُ٢غ ال٣اهىن ع٢م (  ) 15لؿىت  2011بكإن م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ ،وَٗض
َظا ال٣اهىن في م٣ضمت ؾاثغ ال٣ىاهحن الٗغبُت التي نضعث في آلاوهت ألازحرة ٖلى هُا١
اإلاىُ٣ت  ،و٢ض هو في اإلااصة ( )28ؤهه (ٖلى حمُ٘ الجهاث اإلاسخهت ٧ ،ل ُٞما ًسهه
جىُٟظ َا ال٣اهىن ، ).....وحاء في جٟؿحر الجهاث اإلاسخهت في اإلااصة ( )1مً ال٣اهىن ؾال٠
الظ٦غ (٧اٞت الجهاث والهُئاث واإلااؾؿاث اإلاٗىُت بدىُٟظ ؤخ٩ام َظا ال٣اهىن) .
ألامغ الظي ًخُلب بوكاء آلُت جيؿُ ٤وَىُت حؿىض بليها مهمت مخابٗت جىُٟظ الالتزاماث
التي هو ٖليها ال٣اهىن ع٢م (  ) 15لؿىت  ، 2011وجيؿُ ٤الؿُاؾاث والجهىص الخ٨ىمُت
بكإن م٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغ ،و٦ظا الخيؿُ ٤بحن الجهاث الخ٨ىمُت وؾاثغ ألاَغاٚ ٝحر
الخ٨ىمُت في طاث الكإن ،وَبُٗت َظٍ اإلاهمت ج٣خط ي ؤن ً٨ىن لهظٍ آلالُت الىَىُت
نالخُاث ومغوهت ٧اُٞت جدُذ لها الٟٗالُت والخدغ ٥الؿغَ٘ الجساط ٧اٞت ؤلاحغاءاث
ُ
والخُىاث الالػمت إلا٩اٞدت ؤلاججاع بالبكغٖ ،لما بإن َىا ٥مكغوٕ ٢غاع ٖغى ٖلى مجلـ
الىػعاء بهظا الكإن للٗام 2016م بم٣ترح مً وػاعة الخىمُت الاصاعٍت والٗمل والكاون
الاحخماُٖت بةوكاء لجىت وَىُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ وجإمل الجىت في ؾغٖت الاهتهاء مً
اوكاء اللجىت اإلاظ٦ىعة.
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 -6احلق يف السكن
ً
جىلي صولت ُ٢غ ؤَمُت زانت لخىٞحر الؿ ً٨الالث٦ ٤ىهه ٖىهغا مً ٖىانغ الخ ٤في
مؿخىي مِٗص ي الث ٤للمىاَىحن واإلاُ٣محن ٖلى خض ؾىاء .وهٓم ال٣اهىن ٖملُت الاهخٟإ
بالخ ٤في مؿ ً٨مً خُث" بؾ٩ان ب٣غى لل٣اصعًٍ ٖلى حؿضًض ال٣غى اإلا٣غع ،وبؾ٩ان
طوي الخاحت إلاً حُٛيهم مٓلت الًمان الاحخماعي٦ ،ما جًمً ٢اهىن ؤلاؾ٩ان ممحزاث
ٖضة منها جمىٍل َىٍل ألاحل بإ٢ؿاٍ مغٍدت ،وجىٞحر الخضماث ألاؾاؾُت مً ٦هغباء وماء
باإلاجان ،وَضم وبٖاصة البىاء للمؿا ً٦الكٗبُت للمىاَىحن العجؼة ،ونُاهت اإلاؿاً٦
الكٗبُت للمىاَىحن العجؼة باإلاجان ،ول ً٨ماػالذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان جغنض
بٌٗ الخدضًاث اإلاخٗل٣ت بإعاى ؤلاؾ٩ان والتي ؤقاعث بليها في ج٣اعٍغَا الؿاب٣ت منها:
 مىذ ؤعاى ٚحر مجهؼة باإلاغا ٤ٞوالخضماث لبٌٗ اإلاىاَىحن ،مما ًدض اإلاىاًَ
ٖلى الخإزحر ببىاء اإلاجز ٫اإلا٣غع له ،وما ًترجب ٖلى طل ٪مً و٢ىٕ التزاماث مالُت
ٖلى ٧اَل اإلاىاًَ مً صُ٢ ٘ٞمت بًجاع مجز ٫ما٢ذ لخحن الاهتهاء مً اإلاغا٤ٞ
والخضماث لألعى اإلامىىخت.
 جًغع بٌٗ اإلاىاَىحن مً بِء ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بخسهُو وحؿلُم ألاعاض ي
ووحىص الٗضًض مً الخاالث ب٣ىاثم الاهخٓاع عٚم جىاٞغ الكغوٍ اإلا٣غعة بد٣هم.
ً
ٖ ضم الالتزام بمبضؤ ألاولىٍت في مىذ ألاعاض ي و٣ٞا لدؿلؿل جاعٍش الُلباث.
 ق٩اوي ألاعامل واإلاُل٣اث اإلاخ٨غعة خى ٫نٗىبت ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بمىذ
ألاعاض ي ،وٖضم قٟاُٞت الكغوٍ الالػمت ججاٍ َظا ألامغ  ،م٘ الٗلم ؤن اللجىت
الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان ٢ض زاَبذ وػاعة الخىمُت الاصاعٍت والٗمل والكاون
الاحخماُٖت ب٨خاب ع٢م 2016/499م بخاعٍش 2016/03/15م لٗضص  30خالت  ،جمذ
صعاؾتها في اللجىت بال ؤهه لم ًخم الغص ٖلى ال٨خاب ؾال ٠الظ٦غ وال ال٨خب الالخ٣ت
له .
وُٞما ًخٗل ٤بؿ ً٨الٗمالت الىاٞضة ٞةن وػاعة الخىمُت الاصاعٍت والٗمل والكاون
الاحخماُٖت ؤنضعث ال٣غاع الىػاعي ع٢م  18لؿىت 2014م ،بكإن جدضًض اقتراَاث
ومىانٟاث الؿ ً٨اإلاىاؾب للٗما ،٫خُث جًمً َظا ال٣غاع ٧ل اإلاىانٟاث اإلاخٗل٣ت
ً
ً
بخىٞحر ؾ ً٨الث ٤للٗمالت الىاٞضة و٣ٞا للمٗاًحر الضولُت اإلاٗتر ٝبها ،مبِىا ؤن َظا ال٣غاع
خضص الخض ألاصوى للمخُلباث الًغوعٍت والصخُت لؿ ً٨الٗما ،٫وٍسً٘ للخٟخِل
ً
الضوعي اإلاٟاجئ مً ٢بل بصاعة جٟخِل الٗمل بالىػاعة  ،خُث ؤن الضولت ج٣ىم خالُا ببىاء
ٖضة مىا ٘٢ؾ ٨ىُت جخىا ٤ٞم٘ َظٍ الاقتراَاث ٦،ما جم بنضاع صلُل اقتراَاث الؿً٨
اإلاالثم للميكأث بحن وػاعة الخىمُت الاصاعٍت والٗمل والكاون الاحخماُٖت ،و٧ل مً وػاعة
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الضازلُت ،ووػاعة البِئت ،واللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وٚغٞت ججاعة ونىاٖت ُ٢غ،
ووػاعة الصخت ووػاعة البلضًت والخسُُِ الٗمغاوي في الٗام 2015م.
وٖلى الغٚم مً َظٍ الجهىص ال جؼا ٫ألاما ً٦التي ٌؿ٨نها الٗما ٫في بٌٗ الكغ٧اث-
بسانت قغ٧اث اإلا٣اوالث الهٛحرةٚ -حر الث٣ت وجٟخ٣غ ألبؿِ الكغوٍ ؤلاوؿاهُت  ،لظا
جخسظ الخ٨ىمت في الى٢ذ الخالي الخضابحر الالػمت لخدؿحن الىي٘ ببىاء مغ٣ٞاث حضًضة
للٗما ٫زاعج وؾِ اإلاضًىت جخًمً ٧ل م٣ىماث الخُاة ال٨غٍمت٣ٞ ،ض قهض ٖام 2016
اٞخخاح وحكُٛل اإلاضًىت الٗمالُت " مضًىت بغوة الغاخت " والتي جإحي يمً زُت الضولت
إل٢امت مكاعَ٘ جىمىٍت جسضم اخخُاحاث واُٗ٢ت لٟئت ألاًضي الٗاملت في صولت ُ٢غ لغ٘ٞ
مؿخىٍاتهم اإلاِٗكُت  ،وٍخمض اإلاكغوٕ ٖلى مؿاخت  1.8ملُىن متر مغب٘ ً ،دخىي ٖلى
ٚ 9.872غٞت إل٢امت ٖ 53000امل ومنهي ًخم جُىٍغَا ٖلى مغخلخحن  ،وحٗض اإلاضًىت ؤ٦بر
مىُ٣ت ؾٖ ً٨ما ٫في صولت ُ٢غ ومىُ٣ت الخلُج الٗغبي  ،وهي مبيُت و ٤ٞؤخضر
اإلاىانٟاث الٗاإلاُت  ،وجدؿ٘ اإلاضًىت لخىالي ماثت ؤل ٠شخو وجًم حمُ٘ الخضماث
الاؾاؾُت والترٞيهُت  ،وج ٘٣اإلاضًىت في حىىب ٚغب مضًىت الضوخت بال٣غب مً اإلاىُ٣ت
الهىاُٖت .

 -3الخ ٤في الصخت
الغٖاًت الصخُت في صولت ُ٢غ في َىع الخُٛحر ،وجمثل بؾتراجُجُت الصخت الىَىُت الغ٦حزة
ألاؾاؾُت لهظا الخُٛحر ،حٗخبر عئٍت ُ٢غ الىَىُت  ،2030وزانت ُٞما ًخٗل ٤بخُىٍغ ال٣ىي
الٗاملت ،التزام خ٣ُ٣ي إلاؿخ٣بل ؤٞغاص ؤصخاء حؿضًا وهٟؿُا.
ًخم الٗمل ٖلى جدَ ٤ُ٣ظٍ الغئٍت مً زال ٫ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للصخت – 2011
 ، 2016والتي حٗخبر ألاؾاؽ في حصجُ٘ بجبإ ؤهماٍ خُاة صخُت وحٗؼٍؼ الصخت الٗامت
وج٣ضًم عٖاًت صخُت مغج٨ؼة ٖلى جد ٤ُ٣الجىصة للمجخم٘ ٦إؾاؽ لىٓام عٖاًت صخُت
هاجر ومخ٩امل.
 وحٗخبر ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للصخت ألاولى مً يمً زُِ جمخض لؿذ ؾىىاث مًزُِ ؤلانالح في مجا ٫الُ٣إ الهخي خُث جم بٖضاصَا لخضمت حمُ٘ الؿ٩ان في صولت
ُ٢غ باإلياٞت بلى ؤحُا ٫اإلاؿخ٣بل " جىٞحر ؤٖلى مؿخىي مم ً٨مً الغٖاًت الصخُت وطل٪
مً زال ٫ج٣ضًم الخضماث الى٢اثُت والٗالحُت بضعحت جدٓى بالؿمٗت الضولُت والخ٣ضًغ
الٗاإلاي".
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ٌٗض هُاَ ١ظا البرهامج َام وَمىح مً خُث الٗمل م٘ اإلاجلـ ألاٖلى للصخت (وػاعة
الصخت الٗامت) وؤصخاب الٗال٢ت ألاؾاؾُحن :ماؾؿت خمض الُبُت وماؾؿت الغٖاًت
ً
الصخُت ألاولُت والكغ٦ت الىَىُت للخإمحن الهخي وؤ٦ثر مً  50ماؾؿت مجخمٗت مٗا في
جىُٟظ اإلاكغوٕ.
ً
 وبهُال٢ا الى عئٍت الصخت الىٟؿُت في ُ٢غ حٗض اؾتراجُجُت ُ٢غ الىَىُت للصختالىٟؿُت حؼءا َاما مً ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للصخت ( )2016-2011وحٗغى الخُىع في
بخضار جدىٍل في الُ٣إ الهخي وجُىٍغ زضماث صخُت مخ٩املت و حؿاَم بؾتراجُجُت
الصخت الىٟؿُت في مجا ٫جُىٍغ ؤلاوؿان و ٤ٞعئٍت ُ٢غ الىَىُت  2030والتي جا٦ض ؤن
الؿلُم.
الجؿم
٦إَمُت
مهم
الؿلُم
الٗ٣ل
جدضص ؤلاؾتراجُجُت الىَىُت للصخت الىٟؿُت زُت زماؾُت تهض ٝبلى جهمُم وبىاء هٓام
قامل ومخ٩امل للصخت الىٟؿُت بما في طل ٪الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالخث ٠ُ٣والخضماث
ً
ً
والُ٣اصة والبدىر ،وجخًمً ؤلاؾتراجُجُت همىطحا حضًضا للغٖاًت التي مً قإنها ؤن جدضر
ً
ً
حُٛحرا مهما في الُغٍ٣ت التي ًخم مً زاللها ج٣ضًم زضماث الغٖاًت الصخُت إلاغض ى الصخت
الىٟؿُت بضولت ُ٢غ ،خُث ؤنها جىٞغ لألشخام ؾلؿلت مً الخُاعاث خى ٠ُ٦ ٫وؤًً
ًم٨نهم جل٣ي الخضماث التي ًدخاحىن بليها.
وحضًغ بالظ٦غ ؤهه زال ٫الٗام 2016م نضع ٢اهىن الصخت الىٟؿُت ع٢م ()16
لؿىت 2016م ،و٢ض ٧ان للجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان ٖضة مالخٓاث ٖلُه ؾب ٤وجم
ؤلاقاعة اليها في ال٣ؿم الاو ٫مً َظا الخ٣غٍغ ( ٢ؿم الدكغَٗاث ).
اجدض م٣ضمى زضماث الغٖاًت الصخُت في الُ٣اٖحن الٗام والخام في صولت ُ٢غ للٗمل
ٖلى بٖضاص وجُبَُ ٤ظٍ الخُت اإلاخ٩املت .وَٗض اإلاجلـ ألاٖلى للصخت (وػاعة الصخت
الٗامت) وماؾؿت خمض الُبُت وماؾؿت الغٖاًت الصخُت ألاولُت الكغ٧اء الغثِؿُىن في
ؤلاؾتراجُجُت.
َظٍ
جُبُ٤
وحكخمل ؤلاؾتراجُجُت ٖلى  10حٗهضاث ،وج٣ضم الخُٛحراث الىاؾٗت في هٓام الصخت
الىٟؿُت .وجدبلىع بخضي الىخاثج الغثِؿُت لخىُٟظ بؾتراجُجُت الصخت الىٟؿُت في ػٍاصة
ٖضص ألاشخام للىنى ٫بلى الغٖاًت الالػمت ،خُث ؾِخم جد ٤ُ٣طل ٪مً زال ٫الخض مً
الكٗىع بىنمت الٗاع ،وجىٞحر الخضماث الٗالحُت في ٦ثحر مً اإلاىا ،٘٢وبىاء ٢ىي ٖمل
مضعبت في مجا ٫الصخت الىٟؿُت ،وجدؿحن اإلاغا ،٤ٞوػٍاصة الاؾدثماع اإلاالي زال ٫الؿىىاث
الخمـ ال٣اصمت .و في ؾبُل زل ٤هٓام ٖالي الجىصة للصخت الىٟؿُت في صولت ُ٢غ وي٘
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اإلاجلـ ألاٖلى للصخت عئٍخه الىاضخت والتي ؾُ٣ىم مً زاللها بالضوع الُ٣اصي في مغا٢بت
هجاح جىُٟظ ؤلاؾتراجُجُت.
 مً الخُىاث ؤلاًجابُت التي ؤٖلىذ ٖنها وػاعة الصخت الٗامت البضء في جىُٟظ اإلاغخلتالثالثت مً ٢غاع جىخُض ؤؾٗاع اؾخحراص ألاصوٍت بحن صو ٫مجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج
ً
الٗغبُت ،اٖخباعا مً ًىم ألاخض  -اإلاىا 17 ٤ٞؤبغٍل  ،2016والتي جًم  400مؿخدًغ صواجي
ًخم جس ٌُٟؤؾٗاعَا بيؿبت جتراوح بحن  82.93في اإلااثت و 0.24في اإلااثت( ،مخىؾِ
الاهسٟاى  )%26.13منها  76مؿخدًغا ًخم جس ٌُٟؤؾٗاعَا للمغة الثاهُت ،مً ؤحل
خماًت اإلاؿتهل ٪ؾىاء اإلاىاًَ ؤو اإلاُ٣م مً جٟاوث اؾٗاع ألاصوٍت في مغا٦ؼ الخضماث
الُبُت والهُضلُاث .
وؤوضخذ الىػاعة ؤهه م٘ بضء جىُٟظ اإلاغخلت الثالثت مً جىخُض ؤؾٗاع اؾخحراص ألاصوٍت ًغجٟ٘
ً
ً
الٗضص ال٨لي لألصوٍت التي جم حؿٗحرَا ختى آلان بلى  2873مؿخدًغا صواثُا حك٩ل % 62.5
ً
مً مجمىٕ ألاصوٍت اإلاسجلت بالضولت والبالٖ ٜضصَا  4600مؿخدًغا.
ٌكاع بلى ؤهه جم جىُٟظ اإلاغخلت ألاولى مً ٢غاع جىخُض ؤؾٗاع اؾخحراص ألاصوٍت بحن صو ٫مجلـ
الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبُت في قهغ ؾبخمبر مً ٖام  2014خُث جم جس ٌُٟؤؾٗاع
ً
ً
ال٣اثمت ألاولى ،والتي يمذ  1285مؿخدًغا صواثُا في حمُ٘ نُضلُاث الُ٣إ الخام،
و٢ض بلٛذ وؿبت الاهسٟاى في ؤؾٗاع بُٗها للجمهىع ما بحن  % 79.28و ًٖ % 0.45
ؤؾٗاعَا الؿاب٣ت٦ ،ما جم جىُٟظ اإلاغخلت الثاهُت في قهغ هىٞمبر مً ٖام  2015خُث جم
جس ٌُٟؤؾٗاع ؤصوٍت ال٣اثمت الثاهُت والتي جًم  1264مؿخدًغ صواجي ،اهسًٟذ
ؤؾٗاعَا بيؿبت جغاوخذ ما بحن  % 77.34و  %5.24وٍخمثل الهض ٝألاؾاس ي مً جىخُض ؾٗغ
اؾخحراص ألاصوٍت في جىٞحر ؤصوٍت طاث حىصة ٖالُت وبإؾٗاع م٣بىلت بما ًهب في مهلخت
اإلاؿتهل ٪اإلاغٌٍ ،وٍإحي جُبُ ٤ألاؾٗاع الجضًضة ٖلى ألاصوٍت في صولت ُ٢غ بىاء ٖلى ٢غاع
اإلاجلـ ألاٖلى لضو ٫مجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبُت لؿىت  2006بكإن جىخُض ؾٗغ
اؾخحراص ألاصوٍت بحن صو ٫اإلاجلـ بٗملت واخضة (الضوالع) وجُٟٗال لل٣غاع ع٢م ( )7إلااجمغ
مجلـ وػعاء الصخت لضو ٫مجلـ الخٗاون ع٢م ( )74لؿىت  2013والظي هو ٖلى البضء في
جُبُ ٤جىخُض ؾٗغ اؾخحراص ألاصوٍت بحن صو ٫اإلاجلـ.
 ؤنبدذ ماؾؿت خمض الُبُت ؤو ٫هٓام نخي في الٗالم ًدهل ٖلى اٖخماص اللجىتالضولُت اإلاكتر٦ت لجمُ٘ مؿدكُٟاجه في بَاع بغهامج اٖخماص اإلاغا٦ؼ الُبُت ألا٧اصًمُت ٦.ما
ؤنبدذ ماؾؿت خمض الُبُت ؤو ٫هٓام مؿدكُٟاث زاعج الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
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ًدهل ٖلى الاٖخماص ٦مغ٦ؼ َبي ؤ٧اصًمي مً ٢بل اللجىت الضولُت اإلاكتر٦ت لجمُ٘
مؿدكُٟاجه في آن واخض .
وٍإحي َظا الاٖخماص بٗض احخُاػ حمُ٘ مؿدكُٟاث ماؾؿت خمض الُبُت إلاسر ص ٤ُ٢و٤ٞ
مٗاًحر ناعمت ؤحغي ٖلى مضاع قهغًٍ مً ٢بل زبراء اللجىت الضولُت اإلاكتر٦ت ،وهي َُئت
ٖاإلاُت مؿخ٣لت تهخم بخدضًض وُ٢اؽ ومكاع٦ت ؤًٞل اإلاماعؾاث في مجا ٫حىصة الغٖاًت
الصخُت وؾالمت اإلاغض ى خى ٫الٗالم .
ومىظ بضاًت قهغ ًىاًغ ٢ 2016ام ٞغٍ ٤مً زبراء اللجىت الضولُت اإلاكتر٦ت بالخد ٤٣مً
اؾدُٟاء مؿدكُٟاث ماؾؿت خمض الُبُت إلاا ًؼٍض ٖلى  304مُٗا ًعا و  1400مً ٖىانغ
الخُُ٣م ال٣ابلت للُ٣اؽ ،خُث خهلذ حمُ٘ مؿدكُٟاث اإلااؾؿت بك٩ل عؾمي ٖلى
ً
الخخم الظَبي باإلاىا٣ٞت ٖلى اٖخماصَا و٣ٞا إلاٗاًحر اٖخماص اإلاغا٦ؼ الُبُت ألا٧اصًمُت .وَٗض
اٖخماص اللجىت الضولُت اإلاكتر٦ت َى اإلاُٗاع الظَبي لالٖخماصاث في مجا ٫الغٖاًت الصخُت .
ً
ولٗل ما ًؼٍض مً ّ
جمحز َظا ؤلاهجاػ َى ؤن مؿدكُٟاث اإلااؾؿت ٢ض زًٗذ للخُُ٣م و٣ٞا
لليسخت الخامؿت مً مٗاًحر الخُُ٣م باللجىت الضولُت اإلاكتر٦ت ،والتي حٗض اليسخت ألا٦ثر
نٗىبت ختى آلان ،وَى ما ًثبذ ؤن اإلاىْٟحن في ٧ل مغٖ ٤ٞلى مؿخىي اإلااؾؿت ًُب٣ىن
مٗاًحر ٖالُت ح ًضا للغٖاًت الصخُت .
ً
وَٗجي الخهىٖ ٫لى اٖخماص اللجىت الضولُت اإلاكتر٦ت و٣ٞا لهظٍ اإلاٗاًحر ؤن ماؾؿت خمض
الُبُت ٢ض هجخذ في جد ٤ُ٣مٗاًحر اللجىت الضولُت اإلاكتر٦ت ُٞما ًخٗل ٤بخىٞحر عٖاًت آمىت
وٖالُت الجىصة بهىعة ًىمُت ،باإلياٞت بلى اؾدُٟاء بىىص ال٣اثمت الضولُت ألَضا ٝؾالمت
اإلاغض ى.36
 و٢ض قهض ٖام  2016اٞخخاح ٖضص مً الُٗاصاث الخاعحُت بمغ٦ؼ الؿضعة للُب والبدىرجًم جسههاث مسخلٟت جدذ بصاعة َا٢م َبي طاث حىصة وٟ٦اءة ٖالُت مً احل جدؿحن
الغٖاًت الصخُت اإلا٣ضمت للمغض ى ،باإلياٞت الى بضء حكُٛل ُٖاصاث وزضماث حضًضة في
الُٗاصاث الخاعحُت وؾخ٨ىن َىاُٖ 6 ٥اصاث حضًضة لألَٟا ٫حكمل مسخل٠
الخسههاث.
 ٦ما قهض ٖام  2016اٞخخاح "مغ٦ؼ الٗما ٫الهخي" في مؿُمحر ووخضة ال٣ىمؿُىن الُبيً
اإلالخ٣ت به وجبل ٜالُا٢ت الاؾدُٗابُت ( )32ؤل ٠مغاح٘ قهغٍا للمغ٦ؼ الهخي ،و( )11ؤل٠
36
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ً
مغاح٘ قهغٍا لىخضة ال٣ىمؿُىن الُبي ،وٍخىلى حكُٛله الهال ٫ألاخمغ الُ٣غي ،بمىحب
اجٟاُ٢ت م٘ وػاعة الصخت الٗامت ،وطل ٪في بَاع خغم صولت ُ٢غ ٖلى ج٣ضًم ؤًٞل
الخضماث الٗالحُت والى٢اثُت لجمُ٘ الؿ٩ان ،وؤوضخذ الىػٍغة ؤن ٞئت الٗما ٫جدٓى ب٩ل
الاَخمام لخىٞحر الخضماث الصخُت و ٤ٞؤٖلى اإلاٗاًحر وبن اٞخخاح "مغ٦ؼ الٗما ٫الهخي"
ًإحي يمً ٖضص مً اإلاكاعَ٘ الصخُت اإلاسههت للٗما ٫الٗؼاب والتي حٗمل وػاعة
الصخت الٗامت ٖلى بهجاػَا ومً يمنها ( )4مغا٦ؼ صخُت ؤزغي و( )3مؿدكُٟاث خضًثت
للٗما ٫الٗؼاب ،بياٞت بلى وخضاث ؤزغي لل٣ىمؿُىن الُبي ،وبن اٞخخاح َظا اإلاغ٦ؼ ًإحي
في بَاع الخىؾٗاث ال٨بري الجاعٍت خالُا في الُ٣إ الُبي بالضولت ،مما ٌٗ٨ـ اَخمام
الضولت ممثلت في وػاعة الصخت الٗامت بٟئت الٗمالت الىاٞضة وعٖاًتها وج٣ضًم ؤٖلى مؿخىي
مً الخضماث لها.
وٍخًمً مغ٦ؼ الٗما ٫الهخي في مىُ٣ت مؿُمحر ُٖ 12اصة ٖامت ،بياٞت بلى ُٖاصاث
جسههُت في الُب اإلانهي ،والُب الباَجي ،والُٗىن ،وألاه ٠وألاطن والخىجغة ،وألامغاى
اإلاؼمىت ،وألامغاى الجلضًت ،وؤمغاى ال٣لب ،وؤمغاى الهضع ،باإلياٞت بلى (ُٖ )5اصاث
ؤؾىان.
٦ما ًخًمً اإلاغ٦ؼ ٚغٞت الًماص والجغاخاث الهٛغي ،و٢ؿم الخاالث اإلاؿخعجلت الظي
ً
ًًم  12ؾغٍغا ،بياٞت بلى مسخبراث َبُت مخُىعة إلحغاء الٟدىناث الخُىٍت الُ٨ماوٍت
وٞدىناث الضم والٟدىناث اإلاجهغٍتًً ،ا ٝلظل٢ ٪ؿم ألاقٗت ،والهُضلُت٦ ،ما
ً٣ضم اإلاغ٦ؼ زضماث الضٖم الىٟس ي الاحخماعي والخث ٠ُ٣والخىُٖت الصخُت وم٩اٞده
37
ألامغاى الؿاعٍت واإلاٗضًت.
 و٦ظل ٪قهض ٖام  2016اٞخخاح مغ٦ؼ ألامغاى الاهخ٣الُت بمضًىت خمض بً زلُٟت الُبُتوٍخسهو مغ٦ؼ ألامغاى الاهخ٣الُت في حصخُو وٖالج ألامغاى اإلاٗضًت والى٢اًت منها
والخٗلُم والبدىر م٘ التر٦حز ٖلى ؤمغاى مُٗىت مثل الؿل وؤمغاى الجهاػ الخىٟس ي
وألامغاى اإلاٗضًت ألازغي مثل الجظام ومخالػمت الكغ ١ألاوؾِ الخىٟؿُت (ٞحروؽ ٦ىعوها)
وؤلاهٟلىهؼا ،باإلياٞت بلى الخهبت والتهاب ال٨بض الىباجي وٞحروؽ ه٣و اإلاىاٖت اإلا٨دؿب
(ؤلاًضػ) وٚحرَا مً ألامغاى اإلاٗضًت الىاقئت ؤو جل ٪التي حٗاوص الٓهىع والاهدكاع.
وجبل ٜمؿاخت مغ٦ؼ ألامغاى الاهخ٣الُت  9آال ٝمتر مغب٘ وًٍم ٚ 65غٞت مىٟغصة مجهؼة
بخ٣ىُت الً ِٛاإلاىس ٌٟوؤهٓمت جىُ٣ت الهىاء بيؿبت  %100والتي ًم ً٨جدىٍل ٧ل منها
37
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بلى وخضة للٗؼ ٫الهخي في خاالث جٟص ي ألاوبئت الخُحرة .وٍ٣ضم اإلاغ٦ؼ عٖاًت صخُت
مخ٩املت للمغض ى الضازلُحن الظًً ٌٗاهىن مً ؤمغاى مٗضًت جخُلب ب٣اءَم في اإلاؿدكٟى
للٗالج٦ ،ما ًًم اإلاغ٦ؼ ُٖاصاث زاعحُت ج٣ضم الٗضًض مً الخضماث مثل اؾدكاعاث ما
٢بل الؼواج والخث ٠ُ٣الهخي لألشخام اإلاهابحن باألمغاى اإلاٗضًت٦ ،ما ًًم ُٖاصة
قاملت ومخسههت للمؿاٞغًٍ لخ٣ضم زضماث قاملت جخًمً ج٣ضًم الخُُٗماث
وؤلاعقاصاث الى٢اثُت الالػمت لألشخام اإلاؿاٞغًٍ للخاعج ٢بل ؾٟغَم ،باإلياٞت بلى
ج٣ضًم زضماث الخُُ٣م والغٖاًت الُبُت والاؾدكاعاث لألشخام الظًً ٌٗىصون للبالص
وَم مهابىن بٗضوي مغجبُت بالؿٟغ.38
ً
وبظل٣ٞ ٪ض اعجٖ ٟ٘ضص اإلاؿدكُٟاث الخابٗت خالُا إلااؾؿت خمض الُبُت بلى حؿ٘
ً
مؿدكُٟاث ًٞال ًٖ زالر مؿدكُٟاث ؤزغي مً اإلا٣غع اٞخخاخها في مىخه.2017 ٠
 وحكهض زضماث الغٖاًت الصخُت اإلاجزلُت بماؾؿت خمض الُبُت جُىعاث ملخىْت م٘اٖخماصَا ٖلى مىهج الغٖاًت مخٗضصة الخسههاث لخد ٤ُ٣ؤ٢ص ى ٞاثضة للمغض ى .وجىانل
بصاعة زضماث الغٖاًت الصخُت اإلاجزلُت جىُٟظ زُت جُىٍغ قاملت لخدؿحن الخضماث
اإلا٣ضمت للمغض ى في مىا لهم ،وجخًمً الخُت ً
ؤًًا جىُْٖ ٠ضص مً ألاَباء الُ٣غٍحن
ػ
وػٍاصة ٖضص ألاَباء في جسههاث مسخلٟت ،بما في طل ٪الُب الباَجي وجسهو َب
ألاؾغة وَب الكُسىزت وطل ٪بهض ٝجلبُت الؼٍاصة اإلاُغصة في ؤٖضاص اإلاغض ى اإلاؿخد٣حن
للخضمت.
ً
وحكمل الخضمت اإلاغض ى مً ٦باع الؿً (ٞىٖ 60 ١اما) ،وألاَٟا ٫الظًً ٌٗاهىن مً
ؤمغاى مؼمىت ؤو بٖا٢اث مؿخضًمت؛ وٍهل ٖضصَم آلان بلى ما ً٣غب مً  1000خالت مً
39
٦باع الؿً ،و 70خالت مً ألاَٟا ٫مً مسخل ٠اإلاىاَ ٤بضولت ُ٢غ.
 و في مجا ٫الُب الىٟس ي ؤنضع خًغة ناخب الؿمى الكُش جمُم بً خمض آ ٫زاوي ؤمحرالبالص اإلاٟضي ،ال٣اهىن ع٢م " "16لؿىت  2016بكإن الصخت الىٟؿُت.
 ٦ما جم اٞخخاح مغ٦ؼ الغٖاًت اإلاؿخمغة (ٖىاًت) والظي يهض ٝالى جىٞحر عٖاًت صخُت هٟؿُتً
ً
زاعج هُا ١اإلاؿدكٟى ،وَٗض مغ٦ؼ الغٖاًت اإلاؿخمغة (ٖىاًت) جُىعا َاما باليؿبت لخضماث
الصخت الىٟؿُت التي ج٣ضمها صولت ُ٢غ خُث ًىٞغ عٖاًت صخُت هٟؿُت لألَٟا٫
واإلاغاَ٣حن ج٣ىم ٖلى اإلاجخم٘ في بِئت قبيهت ببِئت اإلاجز ٫بلى حاهب الخضماث اإلاسخهت التي
38
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ًىٞغَا اإلاغ٦ؼ مً زالٞ ٫غٍ ٤مخسهو مخٗضص الخسههاث بالُٗاصة الخاعحُت تهخم
ً
ً
باألَٟا ٫واإلاغاَ٣حن ختى ؾً ٖ 18اما .وٍ٣ضم اإلاغ٦ؼ ؤًًا بغهامج الغٖاًت النهاعٍت لليؿاء
وَى بغهامج مهمم بهىعة زانت لليؿاء ممً ًَ ٞى 18 ١مً الٗمغ والالحي ٌٗاهحن مً
مك٨الث صخُت هٟؿُت َىٍلت ألامض ،بياٞت بلى جىٞحر زضماث الغٖاًت اإلاجزلُت لليؿاء
ً
ً
اللىاحي جخُلب خالتهً الىٟؿُت صٖما صخُا ؤ٦بر ول ً٨ال جهى ٠خالتهً بإنها خاصة مً
خُث الصخت الىٟؿُت .وحكخمل الخضماث التي ً٣ضمها اإلاغ٦ؼ زاعج بَاع اإلاؿدكٟى جىٞحر
ٞغٍ ٤لغٖاًت الصخت الىٟؿُت للبالٛحن في مىاػلهم خُث ٌٗمل َظا الٟغٍٖ ٤لى مخابٗت
اؾدكٟاء اإلاغض ى الظًً ٌٗاهىن مً مكا٧ل هٟؿُت وج٣ضًم الضٖم لهم بياٞت بلى زضمت
ً
ً
مكابهت لضٖم اإلاغض ى ألا٦بر ؾىا في اإلاجخم٘ خُث ًىٞغ لهم صٖما لصختهم الىٟؿُت بلى
40
حاهب الغٖاًت اإلاؿخمغة والٗالج الُبي في ؤما ً٦ؾ٨نهم.
 مً الجضًغ بالظ٦غ بهه وبخاعٍش  29هىٞمبر  2016اوٗ٣ض بالضوخت ماجمغ ال٣مت الٗاإلايلالبخ٩اع في الغٖاًت الصخُت "وَل" و َى مجخم٘ ٖاإلاي للغٖاًت الصخُت ٌؿعى بلى وكغ
ؤًٞل ألا٩ٞاع واإلاماعؾاث اإلاؿدىضة بلى ألاصلت والبراَحن .وجىٞحر ٖالم ًىٗم بىمِ خُاة ؤ٦ثر
صخت مً زال ٫حٗؼٍؼ الخٗاون الٗاإلاي.
و٢ض اوٗ٣ض اإلااجمغ جدذ الغٖاًت ال٨غٍمت لؿمى الكُست مىػة بيذ هانغ عثِـ ماؾؿت
ُ٢غ للتربُت والٗلىم وجىمُت اإلاجخم٘
بال ؤن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان عنضث ٖضص مً ؤلاق٩الُاث والخدضًاث طاث
الهلت بالخ ٤في الصخت ٖلى الىدى الخالي:
 ق٨ىي ألاَباء الُ٣غٍىن ومُالبتهم بًغوعة بًجاص ٢اهىن مىاعص بكغٍت مىخض لل٩اصعالُبي إلاٗالجت الٟىاع ١اإلااصًت بً ؤَباء وػاعة الصخت الٗامت وماؾؿت خمض الُبُت
والغٖاًت الصخُت ألاولُت خُث ؤنبدذ الٟىاع ١قاؾٗت في الغواجب والامخُاػاث بحن
ألاَباء في جسهو واخض وؾىىاث زبرة مُاب٣ت بما ال ً٣ل ًٖ  15-35ؤل ٠عٍاُ٢ ٫غي
ً
مما اوٗ٨ـ ؾلبُا ٖلى مٗىىٍاث الاَباء وٍخٗاعى م٘ حهىص الضولت في جد ٤ُ٣عئٍتها
الىَىُت التي حٗخبر الصخت ٞيها اخضي الغ٧اثؼ الغثِؿُت.
(حغٍضة الغاًت – الٗضص 12293 :في)2016/1/3 :

 ق٨ىي ٖضص مً ألاَباء الُ٣غٍحن لغ ٌٞماؾؿت الغٖاًت الصخُت الاولُت حُُٗنهمبىْاث ٠جىاؾب ماَالتهم ألا٧اصًمُت والٗلمُت لضي اإلااؾؿت اط الخد٣ىا بالبرهامج الخضعٍبي
40
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لُب اإلاجخم٘ الخاب٘ إلااؾؿت الغٖاًت الصخُت ألاولُت ٖام  2010خُىما ٧اهذ اإلااؾؿت
بصاعة جابٗت إلااؾؿت خمض الُبُت ٢بل جدىلها الى ماؾؿت مؿخ٣لت وخهى ٫الاَباء ٖلى
ً
البىعص الٗغبي في جسهو َب اإلاجخم٘ وبإنهم ماػالىا بال وُْٟت هٓغا إلنغاع الجهاث
اإلاٗىُت بماؾؿت الغٖاًت الصخُت ألاولُت واإلاجلـ الاٖلى للصخت ٖلى حُُٗنهم في م٣غ
اإلاجلـ الاٖلى للصخت ( وػاعة الصخت الٗامت) ولِـ بماؾؿت الغٖاًت الصخُت ألاولُت
ً
بسال ٝعٚباَم وجسههاتهم خُث بن صعاؾتهم في َب اإلاجخم٘ جغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى الٗمل
بماؾؿت الغٖاًت ألاولُت.
 الك٩اوي اإلاخ٨غعة مً ٖضص مً اإلاىاَىحن بكإن ؤػمت اإلاىاُٖض وَى٢ ٫ىاثم الاهخٓاع فيُٖاصاث مؿدكٟى خمض الٗام بٗض و ٠٢زضماث الخإمحن الهخي ،ووحىص جباٖض في مىاُٖض
ً
مغاحٗاتهم الُبُت ٢ض ًهل الى  3اقهغ في بٌٗ الُٗاصاث ًٞال ًٖ َىٞ ٫ترة الاهخٓاع
إلا٣ابلت الُبِب لظا جخىحه اللجىت للجهاث اإلاسخهت بًغوعة بًجاص خل إلاك٩لت جباٖض
اإلاىاُٖض وزانت في ُٖاصاث الامغاى اإلاؼمىت ٦إمغاى ال٨لى ،الً ،ِٛوالؿ٨غ ....الخ.
 عنضث اللجىت ق٨ىي بٌٗ اإلاىاَىحن مً ج٣لُو الؼٍاعاث اإلاجزلُت للمغض ى ( ٦باع الؿًً
) الى مغة واخضة قهغٍا الى ان َىا ٥ال٨ثحر مً الخاالث إلاغض ى َظٍ الٟئت حؿخضعي مخابٗتها
ً
ا٦ثر مً مغة قهغٍا او ٖلى الا٢ل مغجحن مما ٢ض ٌك٩ل زُىعة ٖلى صخت َاالء اإلاغض ى
وَم بداحت الى احغاء الخدالُل الُبُت ومٗغٞت الُ٣اؾاث الخُىٍت بةؾخمغاع وزانت مً
ال ٌؿخُُٗىن النهىى مً الٟغاف ،مً هاخُت ازغي حُٛحر هىُٖت الُٗام في ٢ؿم الغٖاًت
ً
اإلاجزلُت بحن ٞتراث وازغي مما ًازغ ٖلى اإلاغض ى صخُا( .حغٍضة الكغ – ١الٗضص 10296 :في)2016/8/24 :
 ومً الك٩اوي التي ازاعث الغؤي الٗام وٞاة اإلاىاَىت قغوٖ ١لي الؿلُُي ؤزىاء الىالصةوالتي واٞتها اإلاىُت في مؿدكٟى اليؿاء والىالصة  22ماًى 2016م هدُجت ؤلاَما ٫الُبي ٦ما
ً
ازاعجه اٞغاص اؾغتها ووؾاثل الاٖالم والصخ ٠اإلادلُت وماػا ٫الخد ٤ُ٣مؿخمغا اػاء َظٍ
الًُ٣ت ولم حٗلً هدُجت الخد٣ُ٣اث ختى آلان ،خُث ق٩لذ الىُابت الٗامت لجىت للخد٤ُ٣
في َظٍ الخاصزت وماػالذ مؿخمغة.
 ومً اإلاُالباث التي ًىاصي بها اإلاىاَىىن بٗض جى ٠٢هٓام الخإمحن الهخي الاحخماعي(صخت) حكضًض الغ٢ابت وج٨ثُ ٠اإلاخابٗت الالػمت مً ٢بل وػاعة الصخت الٗامت والجهاث
اإلاسخهت ٖلى اإلاؿدكُٟاث والُٗاصاث الخانت والخض مً اعجٟإ اؾٗاع وجٟاوتها مً ُٖاصة
الى ؤزغي بضعحت ٦بحرة وصعاؾت اعجٟإ ج٩الُ ٠الُ٣إ الُبي الخام في ْل جؼاًض اٖضاص
اإلاغا٦ؼ والُٗاصاث واإلاؿدكُٟاث الخانت بك٩ل ٦بحر زال ٫الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت.
55

 مً هاخُت ؤزغي عنضث اللجىت ما وكغ خى ٫بضء وػاعة الصخت الٗامت الخىانل م٘مؼوصي الخضماث الصخُت بالُ٣إ الخام بكإن ؤلاٖضاص لىٓام الخإمحن الهخي الجضًض
و٢ض ؤنضعث وػاعة الصخت في ًىهُى اإلااض ي بإنها اهتهذ مً اٖضاص مؿىصة مكغوٕ ال٣اهىن
ُ
الخام بةوكاء هٓام حضًض للخإمحن الهخي وان اإلاؿىصة جًمىذ الاؾتراجُجُت اإلاثلى
للخُُٛت الخإمُيُت والاَاع ال٣اهىوي الالػم إلوكاء هٓام نخي خضًث وقامل مً زالُ٢ ٫ام
قغ٧اث الخامحن الخانت بخ٣ضًم زضماث َبُت ٖلى اٖلى مؿخىي مً الٟ٨اءة اإلاهىُت.
(حغٍضة الكغ – ١الٗضص 10135 :في)2016/3/16 :

 ٦ظل ٪عنضث اللجىت ما ؤزحر ٖبر بٌٗ وؾاثل الاٖالم اإلاغثُت واإلاؿمىٖت و٦ظل ٪في بٌٗالصخ ٠اإلادلُت بكإن بى ٠٢بضالث بٌٗ خاالث الٗالج بالخاعج والؼامهم بالٗىصة الى
صولت ُ٢غ واؾخ٨ما ٫الٗالج صون الٗىصة للُبِب اإلاٗالج ٢بل ج٣غٍغ الٗىصة للٗالج في ُ٢غ
ومُالبت بىي٘ مٗاًحر واضخت ال جمىذ ؾلُاث ج٣ضًغٍت باإلاىا٣ٞت او الغ. ٌٞ
 ٦ما عنضث اللجىت اؾ خمغاع طاث الاق٩الُاث اإلاخٗل٣ت بالٗالج في الخاعج والتي ؾب ٤وؤنؤقاعث بليها اللجىت في ج٣اعٍغَا الؿىىٍت الؿاب٣ت .
و ٧اهذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٢ض اهخ٣ضث في ج٣اعٍغَا الؿاب٣ت ُٚاب الكٟاُٞت
في الٗالج بالخاعج وٖضم وحىص الثدت ٢ىاٖض مٗخمضة جدضص ُُٟ٦ت الاؾخجابت لُلباث
ً
الٗالج في ٦ال مً اللجىت الُبُت لخ٣ضًغ الخالت واللجىت التي جدضص اخُ٣ت الٗالج مً ٖضمه
 و٢ض عنضث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ما نغخذ به مضًغة بصاعة الٗال٢اث الُبُتوالٗالج بالخاعج بىػاعة الصخت الٗامت بكإن جىُٓم الٗالج بالخاعج والٗمل ٖلى جىُٟظ
ٖضص مً اإلاكاعَ٘ الجضًضة والُمىخت واَمها مكغوٕ عبِ اصاعة الٗال٢اث الٗامت والٗالج
بالخاعج في وػاعة الصخت م٘ اإلا٩اجب الُبُت في ( لىضن ،بىن ،ال٣اَغة ،واقىًُ وجاًالهض )
م٘ الاصاعة اإلاالُت بىػاعة الصخت الٗامت وماؾؿت خمض الُبُت يمً هٓام ال٨ترووي
مىخض ،وطل ٪مً ؤحل حؿهُل ٧اٞت الاحغاءاث اإلاالُت والاصاعٍت والُبُت وًٍمً ؾغٖت
اجساط ال٣غاعاث وجىُٟظَا بك٩ل ٞىعي و٦ظل ٪الخىانل الٟٗا ٫بحن الجهاث اإلاسخهت.
ً
خُث عئٍت الضولت في مجا ٫الخضماث الصخُت ؤن الٗالج بطا ٧ان مخىاٞغا في ُ٢غ ُٞخم
ٖالج اإلاىاًَ صازل الضولت ،ؤما في خالت ٖضم جىاٞغٍ ُٞخم ٖلى الٟىع اجساط ال٣غاع بةعؾا٫
اإلاغٌٍ لخل٣ي الٗالج في ؤًٞل اإلاغا٦ؼ في الٗالم مبرػة ؤن الضولت ملتزمت بخىٞحر جل٪
الخضماث ٖلى ؤجم وحه ًغض ي اإلاىاًَ الُ٣غي الظي حٗض صخخه ؤولىٍت ؤؾاؾُت للضولت،
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خُث بلٛذ ُ٢مت اهٟا ١الضولت ٖلى الٗالج بالخاعج  8.3ملُاع عٍاُ٢ ٫غي وَى في ػٍاصة
مؿخمغة.
(حغٍضة الكغ ١الٗضص  ١٤١٠١في )2016/3/27

وجإمل اللجىت بإن ًخم جىُٟظ ما ؤونذ به في ج٣اعٍغَا الؿاب٣ت للخٛلب ٖلى ؤلاق٩الُاث
الخانت بالٗالج الُبي بالخاعج .

 -4الخ ٤في الخٗلُم
 ٢ام خًغة ناخب الؿمى الكُش جمُم بً خمض آ ٫زاوي ؤمحر البالص اإلاٟضي ،نباحألاعبٗاء اإلاىا ، 2016-10-19 ٤ٞبؼٍاعة بلى حامٗت ُ٢غ لالَالٕ ٖلى اإلاؿحرة الخٗلُمُت الٗلُا
في الجامٗت الىَىُت والى٢ىٖ ٝلى ؤبغػ اإلاكاعَ٘ واإلاغا٦ؼ واإلاؿاعاث التربىٍت والخٗلُمُت
والخُِ اإلاؿخ٣بلُت للجامٗت ،بما ًخىا٦ب م٘ اإلاٗاًحر الٗاإلاُت التي خ٣٣تها ،وما ًخىا٦ب
م٘ عئٍت ُ٢غ الىَىُت واخخُاحاتها الخالُت واإلاؿخ٣بلُت وجًمىذ الؼٍاعة خضًث ؾمى ألامحر
م٘ الُلبت خى ٫ؤ٩ٞاعَم ومكاعَٗهم الخالُت وجىنُت ؾمىٍ ؤبىاءٍ وبزىجه بًغوعة
اؾدثماع َا٢اتهم الٗلمُت واإلاهىُت ُٞما ًسضم مجخمٗاتهم وَٗىص ٖلى وَنهم بالى ٟ٘وَٗؼػ
مؿحرة الٗلم وًٍُ ٠بلُه ٖاإلاُا مد٣٣ا الغٍاصة لضولت ُ٢غ في َظا اإلاُضان .وزمً ؾمىٍ
صوع الكباب في ج٣ضم ؤوَانهم وصوع الجامٗت في زضمت الىًَ واإلاؿاَمت في عٗٞخه .وزال٫
ػٍاعجه الخ٣ى ؾمىٍ بٗمضاء ٧لُاث الجامٗت ،وو٧ ٘٢لمت ٢ضمها للكباب مٟاصَا ؤن
"ؤلاوؿان َى ؤَم لبىاث بىاء الىًَ ،وؤٖٓم اؾدثماعاجه ٨ُٞ ..م اؾدثمغث ُ٢غ وب٨م حٗلى
ومى٨م جيخٓغ" صٖما إلا٩اهتهم وصوعَم وؤَمُت الٗلم في مؿحرة جغُ٢تهم وعٗٞتهم وعٗٞت وَنهم
واؾدكغاٞا للضوع ال٨بحر اإلاىىٍ بهم لُ٣غ مؿخ٣بال.

41

ً
ً
ومً اإلاباصعاث التي ٢ضمتها اللجىت في َظا اإلاجا ٫بخ٣ضًم ج٣غٍغا مسخهغا ل ـ ِـ ناخبت الؿمى
الكُسه مىػا بيذ هانغ اإلاؿىض " خٟٓها هللا " بغئي اللجىت خى ٫الخ ٤في الخٗلُم بضولت
ُ٢غ وطل ٪في يىء مباصت صؾخىع البالص الضاثم وؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م  25لؿىت 2001م
بكإن الخٗلُم ؤلالؼامي ،واإلاٗاًحر الضولُت للخ ٤في الخٗلُم الىاعصة باإلاىازُ ٤الضولُت لخ٣ى١
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ؤلاوؿان والؾُما التي اهًمذ بليها الضولت ،بكإن الخٗلُم والظي ٌٗ٨ـ عئي خًاعٍت
ً
ً
ً
بىاءة و٨ٞغا عاُ٢ا مؿدىحرا.
 ج٣ىم وػاعة الخٗلُم والخٗلُم الٗالي في صولت ُ٢غ بخُىٍغ هٓام حٗلُمي ٖلى مؿخىي ٖاإلايً
اؾخجابت ألَضا ٝالتي ويٗتها اؾتراجُجُت ُ٢إ الخٗلُم والخضعٍب  2016-2011والتي جم
بٖضاصَا لخد ٤ُ٣عئٍت ُ٢غ.2030
ً
ً
وَظٍ الاؾتراجُجُت " جدضص ؾبُال لبىاء هٓم حٗلُمُت مخ٣ضمت ،جدُذ للمىاَىحن ٞغنا
مخمحزة للخٗلُم والخضعٍب ،وبجاخت مجاالث مخىىٖت جُىٍغ ؤهٟؿهم ببظ ٫ؤ٢ص ى َا٢اتهم،
ً
وبٖضاصَم للىجاح في ٖالم مخٛحر ٌكهض ػٍاصة ٦بحرة في اإلاخُلباث الخ٣ىُت اإلاٗ٣ضةًٞ ،ال
ًٖ جمُ٨نهم مً زىى ٚماع الخىاٞؿُت الٗاإلاُت "
 وحك٩ل الخىمُت البكغٍت حجغ الؼاوٍت في عئٍت ُ٢غ  2030خُث ال ًم ً٨بهجاػ ؤي جُىع ؤوج٣ضم صون زضماث جغبىٍت وجضعٍبُت مخ٣ضمت وٖالُت الجىصة ،وج٨ىن مخىاٚمت م٘ خاحاث
ؾى ١الٗمل وَمىخاث ٧ل ٞغص و٢ضعاجه ،وجترجب ٖلى َظٍ الغئٍت اإلاخُلٗت بٖضاص ُؾ٩ان
مخٗلمحن والخهىٖ ٫لى آزاع ُٖٓمت وهخاثج مهمت للمىهج الخٗلُمي.
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ً
ً
ً
 و٢ض اخخلذ صولت ُ٢غ اإلاغجبت ألاولى ٖغبُا والغابٗت ٖاإلاُا و٣ٞا إلااقغ حىصة الخٗلُمالٗاإلاي الهاصع ًٖ اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗاإلاي في صاٞىؽ لٗام 2016 -2015م.
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ً
 مً هاخُت ازغي وفي زُىة اًجابُت مد٣٣ت إلاىا٦بت جىمُت ُ٢غ اإلاؿخضامت وجد٣ُ٣اً
لغئٍتها  2030ؾُٗا وعاء بإن الخٗلُم خ ٤للجمُ٘ ٣ٞض جم حسجُل َ 8500الب في هٓام
حٗلُم ال٨باع في الٗام الا٧اصًمي الخالي 2017/2016م بؼٍاصة بلٛذ َ 500الب ًٖ الٗام
الٟاثذ ،وحؿعى وػاعة الخٗلُم والخٗلُم الٗالي بخىٞحر ٧اٞت اهىإ الضٖم الخٗلُمي مً زال٫
اإلاضاعؽ اإلاؿاثُت التي بلٖ ٜضصَا  8مضاعؽ ( 3مضاعؽ للبىحن و  5للبىاث) وجم تهُئت َظٍ
اإلاضاعؽ لخالثم اإلاغخلت الخٗلُمُت وبخىٞحر اًٞل اإلاٗلمحن والاصاعٍحن لخ٣ضًم زضمت حٗلُمُت
بجىصة ٖالُت ،مما ؤصي بلى ز ٌٟوؿبت ألامُت في صولت ُ٢غ الى .%2.4
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 ومً الخُىاث الاًجابُت مىا٣ٞت مجلـ الىػعاء ٖلى هٓام الخٗلُم ًٖ ُبٗض ،ووي٘الكغوٍ والًىابِ الالػمت إلاٗاصلت الكهاصاث والضعحاث الٗلمُت الهاصعة ًٖ ماؾؿاث
ً
الخٗلُم ًٖ ُبٗض مً زاعج الضولت و٣ٞا إلاغثُاث وػاعة الخٗلُم والخٗلُم الٗالي وَٗض َظا
ً
ً
الىٓام ؤؾلىبا لخ٣ضًم الخٗلُم والخضعَـ للُلبت الظًً ال ًخىاحضون بالًغوعة ٗٞلُا في
بِئت حٗلُم ج٣لُضًت ٦خىاحض الُالب في ال٣اٖاث الضعاؾُت.
 و٢ض قهض ٖام  2016الاخخٟا ٫بـ ( ًىم الخمحز الٗلمي ) في صوعجه الخاؾٗت وج٨غٍم اإلاخمحزًًمً الىًَ الظي ٌٗض ججؿُض اللتزام ُ٢غ بخُىٍغ ٢ضعاث ابىائها ،والخغم ٖلى بَال١
ابضاٖاتهم وحصجُ٘ الاٞغاص واإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٖلى جُىٍغ ؤصائها وبث عوح الابخ٩اع ووكغ
عوح الخىاٞـ في مجا ٫الخمحز الٗلمي.

 وعٚم الجهىص الخثِثت التي جبظلها الضولت لضٖم وحٗؼٍؼ الخ ٤في الخٗلُم بال ؤناللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان عنضث بٌٗ ؤلاق٩الُاث والخدضًاث طاث الهلت
بهظا الخ ٤ومً طل: ٪
بسهىم اإلاضاعؽ الخانت والضولُت ،ما عنضجه اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان مً
ق٩اوي ألولُاء ؤمىع باعجٟإ الغؾىم الضعاؾُت لهظٍ اإلاضاعؽ باإلياٞت بلى ٖضم التزام بٌٗ
جل ٪اإلاضاعؽ بالٗاصاث والخ٣الُض الاؾالمُت والٗغبُت ،والاٖغا ٝالُ٣غٍت.
ً
 وعصا ٖلى جل ٪الك٩اوي ؤٞاصث بصاعة اإلاضاعؽ الخانت بهُئت الخٗلُم في وػاعة الخٗلُموالخٗلُم الٗالي اللجىت بإن َىا ٥آلُت مد٨مت جُب ٤في خا ٫الُلب بؼٍاصة الغؾىم ،وؤنها
٢امذ بغ ٌٞواؾدبٗاص  107مضعؾت و عويت زانت ج٣ضمذ لؼٍاصة الغؾىم الضعاؾُت
للٗام ألا٧اصًمي 2017-2016م – مً ؤنل  162مضعؾت زانت وبإن ػٍاصة عؾىم اإلاضاعؽ
ً
الخانت جخم و٣ٞا إلاُٗاعًٍ ؤؾاؾُحن َما :مُٗاع الاصاء اإلاالي و مُٗاع الاصاء ألا٧اصًمي ،وفي
خا ٫ج٣ضًم اي َلب ػٍاصة عؾىم مضعؾُت للمضاعؽ الخانت ًخم صعاؾخه مً ٢بل لجان
ً
مٗخمضة في الىػاعة وبغثاؾت وُ٦ل الىػاعة مغة واخضة ؾىىٍا زال ٫قهغ صٌؿمبر مً ٧ل ٖام
وجسخلُ٢ ٠مت ػٍاصة الغؾىم اإلاضعؾُت مً مضعؾت الى ؤزغي ،وؤهه ال ًم ً٨ألي مضعؾت
زانت ٞغى اًت عؾىم صون الغحىٕ إلاىا٣ٞت الىػاعة.
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 ٦ما ؤٞاصث وػاعة الخٗلُم والخٗلُم الٗالي بإن َىا ٥اجٟاُ٢اث لبٌٗ مضاعؽ الجالُاث،وؤن الُالب اإلاسجلحن بها ًدبٗىن حالُتهم  ٦ـ ـ ـ (الامغٍُ٨ت – الؿىَؿغٍت – الٟغوؿُت ....الخ
ً
) ومً ؾُاؾتها الاخخٟا ٫بمىاؾباتهم جبٗا لىٓام اإلاضعؾت اإلاخب٘.
ؤما باليؿبت للمضاعؽ الضولُت ٞةن َىا٢ ٥غاعاث ناعمت بكإن اخترام الث٣اٞت والٗاصاث
والخ٣الُض ٦ما َى مٗمى ٫به في اإلاجخم٘ الُ٣غي ،وؤن مً ًسال ٠جل ٪ال٣غاعاث ًخٗغى
للمؿاءلت ال٣اهىهُت.
وبكإن اإلاىاهج الخٗلُمُت ٞاهه ًد ٤للىػاعة حٗضًل ؤو اً٣ا ٝؤي مىاهج او ٦خب بها مؿاؽ
بالُ٣م الضًيُت او ال٣ىمُت للبالص.
 وبسهىم اإلاضاعؽ اإلاؿخ٣لت ٣ٞض عنضث اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان : ق٩اوي مخ٨غعة ٧ل ٖام مً الٗ٣باث الخانت بةحغاءاث الدسجُل وال٣بى ٫في اإلاضاعؽاإلاؿخ٣لت.
 ق٩اوي مً الهٗىباث واإلاٗى٢اث الخانت ب٣بى ٫ؤبىاء الٗاملحن بالُ٣إ الخامباإلاضاعؽ اإلاؿخ٣لت.
 ق٩اوي بٌٗ ؤولُاء ألامىع بكإن ٖضم ٢بى ٫ؤبىائهم في اإلاضاعؽ اإلاؿخ٣لت الىاٗ٢ت زاعجالىُا ١الجٛغافي لؿ٨نهم.
ً
 و٢ض ؤ٦ض اإلاؿاولىن في وػاعة الخٗلُم والخٗلُم الٗالي للجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان عصاٖلى جل ٪الك٩اوي ان احغاءاث الدسجُل في اإلاضاعؽ اإلاؿخ٣لت بجمُ٘ مغاخلها بضؤث في
قهغ ماًى 2016م ؾىاء ًٖ َغٍ ٤اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي ؤو في م٣غ اإلاضاعؽ وجم اٖاصة ٞخذ باب
الدسجُل مغة ازغي ختى نهاًت قهغ ؾبخمبر للٗام  2016وؤهه ًجب خغم وحٗاون اولُاء
الامىع اػاء َظا الامغ .
 وبكإن الك٩اوي الخانت بٗضم ٢بى ٫بٌٗ الُلبت في مضاعؽ مُٗىت زاعج الىُا١الجٛغافي لؿ٨نهم ٞةهه ًخم مٗالجت َظا الامغ بُلب بٌٗ ألاوعا ١الثبىجُت مً ألاَالي مً
ؤحل احغاءاث الدسجُل ٦ـ ـ ـ ( ع٢م ال٨هغباء واإلااء – ومى ٘٢الؿ – ً٨وٖ٣ض الاًجاع بن وحض
ً
) ٞةن جىاٞغث الكغوٍ ًخم ٢بى ٫الُالب مباقغة ؤما في خالت عٚبت ؤولُاء الامىع بدسجُل
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ابىائهم في مىاَ ٤مخٟغ٢ت مً الضولت ٗٞليهم جدمل مؿاولُت جىنُل ؤبىائهم مً والى
ً
اإلاضعؾت وفي َظٍ الخاالث ًخم ٢بىلهم ٞىعا خُث حؿخىٖب اإلاضعؾت الىاخضة مً 13-15
خاٞلت مضعؾُت ًخم جىػَٗها خؿب الىُا ١الجٛغافي واإلاجاوع للمضعؾت والُا٢ت
الاؾدُٗابُت للخاٞلت الىاخضة َ 40الب  ِ٣ٞمً احل جد ٤ُ٣قغوٍ ألامً والؿالمت
للُلبت.
 ؤما ُٞما ًخٗل ٤بدسجُل الُلبت مً الجيؿُاث الازغي (ٚحر الُ٣غٍحن) ٞةن طلً ٪خمبك٩ل مِؿغ وبؿُِ خؿب الاحغاءاث اإلاخبٗت في اإلاضعاؽٖ ،لى ؤن ً٨ىن ولي ؤمغ الُالب
ٌٗمل في الُ٣إ الخ٨ىمي ،ؤما ؤبىاء الٗاملحن في الُ٣إ الخام ٗٞلى ولي ألامغ ج٣ضًم
اؾخثىاء زام ألبىاثه مً الضًىان ألامحري للخطخم الهاثل في اٖضاص الُلبت ،واٞاص مهضع
مؿاو ٫في الىػاعة بإن َغٍ٣ت الاؾخثىاء للٗام الضعاس ي  2017-2016ؤن ًخم ٢بىَٟ ٫ل
واخض للٗاثلت الىاٞضة م٣ضمت َلب الاؾخثىاء لضي الضًىان الامحري.
ً
 ومً اإلاىايُ٘ الهامت ؤًًا التي جُغ٢ذ بليها وػاعة الخٗلُم والخٗلُم الٗالي ؤن الغؾىمالتي جٟغى ٖلى الُلبت ( ؤبىاء الُ٣غٍاث  -الىاٞضًً )  ِ٣ٞعؾىم ٦خب صعاؾُت
ومىانالث زال ٫الٗام الضعاس ي الىاخض ،وَظا ٌٗخبر بًجابي مً ؤحل جىٞحر خ ٤الخٗلُم
للجمُ٘ وجىحيهاث ؾمى ؤمحر البالص اإلاٟضي الكُش جمُم بً خمض آ ٫زاوي خٟٓه هللا وعٖاٍ "
جدذ قٗاع الخٗلُم خ ٤للجمُ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ .
 وُٞما ًخٗل ٤بالُالب مً طوي ؤلاٖا٢ت الظَىُت٣ٞ ،ض عنضث اللجىت الىَىُت لخ٣ى١ؤلاوؿان ؤلاق٩الُاث والخدضًاث آلاجُت :
 الى٣و قضًض في اإلاضاعؽ الخانت بهاالء الُالب. اعجٟإ الغؾىم الضعاؾُت الخانت باإلاضاعؽ اإلاسههت لهم ،ومٗاهاة ؤولُاء ؤمىع َاالءالُالب الؾُما مً ألاؾغ ٚحر الُ٣غٍت و مً ؤبىاء الُ٣غٍاث (مً طوي الضزل اإلادضوص )
هدُجت لظل٪
 و٢ض جل٣ذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان زالٖ ٫ام  2016ق٨ىي مً زمـ ٖاثالثلضيهم ؤَٟا ٫جدىىٕ خاالتهم بحن جىخض ز ٠ُٟوقضًض ،و نٗىباث حٗلم زُٟٟت ومخىؾُت،
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و٧اهىا مهضصًً بةنهاء الخدا٢هم بمضعؾت الخم٨حن لظوي الاخخُاحاث الخانت (مضعؾت
ً
زانت) ،في خاٖ ٫ضم ص ٘ٞالغؾىم اإلاُلىبت التي جبل 45 ٜؤل ٠عٍا ٫ؾىىٍا ،والبٌٗ منهم
جغا٦مذ الضٗٞاث اإلاُلىبت ختى ونلذ بلى  100,000عٍا ، ٫م٘ الٗلم ؤن ألاؾغ الُ٣غٍت في
اإلاضعؾت جخل٣ى ٢ؿاثم حٗلُمُت ،ولِـ لضيها بالخالي ؤي بق٩الُت في ص ٘ٞألا٢ؿاٍ.
 و٢ض ٢امذ اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بمساَبت بصاعة نىضو ١الؼ٧اة الظي ٢ضمً
ً
اإلاؿاٖضة اإلاالُت ألولُاء ؤمىع َاالء الُالب اللظًً بلٖ ٜضصَم الخ٣ا (َ )36البا .
ً
 حضًغ بالظ٦غ ؤن الغؾىم الضعاؾُت بمضعؾت الٗىسج لِؿذ ؤًًا في م٣ضعة ؤولُاء ؤمىعً
َاالء الُلبتًٞ ،ال ًٖ ؤن َىا٢ ٥اثمت اهخٓاع َىٍلت لخل ٪اإلاضعؾت.
ً
ؤما مغ٦ؼ الكٟلر ٞلِـ مغ٦ؼ حٗلُمي في ألاؾاؽ خُث ؤهه مغ٦ؼ عٖاًت وجإَُل ًٞال ًٖ ؤن
َىا ٥ه٣و قضًض في ألاما ً٦اإلاخاخت به.
٦ما ؤن اإلاضاعؽ اإلاؿخ٣لت ٚحر مهُإة الؾخ٣باَ ٫االء الُالب مً هاخُت ٖضم جىاٞغ ال٩اصع
الىُْٟي اإلاسخو بخٗلُم والخٗامل م٘ جل ٪الخاالث مً الاٖا٢ت الظَىُت ،ومً زم ٞةن
مؿبباث ؤلاق٩الُاث الخانت بهاالء الُالب الجؼا٢ ٫اثمت ،وَى ما ؾُجٗل ج٨غاعَا ؤمغ
مخى ٘٢الخضور ،مما خضا باللجىت إلاساَبت وػاعة الخٗلُم والخٗلُم الٗالي إلاداولت بًجاص
خل ًٟ٨ل خ ٤جل ٪الٟئت مً الُالب في الخٗلُم.
 وفي مجا ٫الخٗلُم الٗالي جهضعث حامٗت ُ٢غ اإلاغجبت الاولى في مُٗاع الٗاإلاُت يمً ٢اثمتجهيُٟاث الخاًمؼ للخٗلُم الٗالي للجامٗاث الٗاإلاُت  2015-2016مً بحن  200ماؾؿت
حٗلُمُت مً حمُ٘ ؤهداء الٗالم ،وَك٩ل الخٗاون الضولي مدىع اؾتراجُجُت الجامٗت
البدثُت التي ج٣ىم ٖلى حصجُ٘ الباخثحن هدى ز٣اٞت جباص ٫اإلاٗغٞت إلًجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت
ً
للخدضًاث التي جىاحه اإلاجخم٘ الُ٣غي ،وَٗض َظا الاهجاػ ٞسغا لجامٗت ُ٢غ٦ ،ما اهه
ٌٗؼػ بِئت الخٗاون في مجا ٫البدىر مما ًض ٘ٞالجامٗت هدى الُ٣اصة في الخمحز الا٧اصًمي
والبدثي في مىُ٣ت الخلُج.
ً
 وو٣ٞا إلاا حاءث به و٧الت الخهيُ ٠الغوؾُت " عاوهض " ٞةن حامٗت ُ٢غ اخخلذ اإلاغ٦ؼً
الاو ٫يمً اًٞل الجامٗاث الٗغبُت واإلاغجبت الثالثت ٖكغة ٖاإلاُا خؿب مُٗاع الخىىٕ
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ً
ً
الضولي ،وؤًًا اإلاغجبت ٖ 360اإلاُا وبظل ٪خهلذ ٖلى اإلاغجبت البروهؼٍت خؿب الخهيُٟاث
الٗامت.
 ٦ما خهلذ حامٗت ُ٢غ ٖلى قهاصة الاٖخماص الٗاإلاي للبِئت والصخت والؿالمت وآلاًؼووقهاصة الؿالمت والصخت اإلاهىُت الٗاإلاُت ألاوؾاؽ البرًُاهُت ،وبظل ٪انبدذ حامٗت
ً
ً
ُ٢غ مً الجامٗاث اإلاٗضوصة التي جدهل ٖلى َظٍ الكهاصاث التي حٗخبر مُٗاعا صولُا
ً
مخٗاعٞا ٖلُه في مجاالث الؿالمت والصخت اإلاهىُت وهٓم اصاعة البِئت.
 و٢ض ؤ٢غ مجلـ ؤمىاء حامٗت ُ٢غ اؾخدضار ٧لُت الٗلىم الصخُت٦ .ما ؤوكإ ٢ؿم ألاصبؤلاهجلحزي واللؿاهُاث في ٧لُت آلاصاب والٗلىم بجامٗت ُ٢غ الخسهو الٟغعي في اللٛت
الٟغوؿُت .
 ومً هاخُت ازغي خهلذ ٧لُت ال٣اهىن بجامٗت ُ٢غ ٖلى الاٖخماص الا٧اصًمي الضوليلبرهامج الب٩الىعٍىؽ في ال٣اهىن مً اإلاجلـ الاٖلى لخُُ٣م البدث الٗلمي والخٗلُم الٗالي
في ٞغوؿا وَٗخبر َظا الىجاح يمان لخهى ٫الُالب ٖلى ؤٖلى مؿخىي مً الخٗلُم
ال٣اهىوي الظي ًاَلهم للُ٣ام باإلاهً ال٣اهىهُت اإلاسخلٟت واإلاىاٞؿت ال٣ىٍت في ؾى ١الٗمل.
 حضًغ بالظ٦غ ؤهه في ٖام  2016جم جى ُ٘٢مظ٦غة جٟاَم للخٗاون بحن حامٗت ُ٢غ واللجىتالىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في قإن الخٗاون اإلاكتر ٥في مجاالث بدثُت وجضعٍبُت وحٗلُمُت
لخٗؼٍؼ وجضُٖم وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ّ
٦ما وٗ٢ذ حامٗت ُ٢غ مظ٦غة جٟاَم م٘ ماؾؿت ُ٢غ للتربُت والٗلىم وجىمُت اإلاجخم٘
بهض ٝحٗؼٍؼ حٗاون الجامٗت واإلااؾؿت في اإلاجالحن الاؾتراجُجي والبدثي .
ً
 ؤًًا ٣ٞض خهلذ حامٗت خمض بً زلُٟت ًٖى ماؾؿت ُ٢غ للتربُت والٗلىم وجىمُتاإلاجخم٘ ٖلى اإلاغ٦ؼ٦ 15إو ٫ماؾؿت في ُ٢غ ًخم اصعاحها يمً َظٍ ال٣اثمت ؤلا٢لُمُت
ً
اإلاغمى٢ت بمىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ ،وحاء َظا الخهيُ ٠ج٣ضًغا للىمى والخُىع الظي خ٣٣خه
الجامٗت زال ٫الؿىىاث اإلاايُت في مجا ٫البدىر الٗمُت بحن ٧لُاتها ومٗاَض البدىر
الخابٗت لها .
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ال٣ؿم
الثالث

الخ ٤في الخىمُت
(ٟ٦الت الاؾخضامت البِئت)

زلُٟت:
بن جإمحن اؾخضامت الىمى الا٢خهاصي والاحخماعي ًترا ٤ٞم٘ وحىص عئٍت بُئُت قاملت جً٘
في ّ
م٣ضمت ألاولىٍاث الخٟاّ ٖلى البِئت ،وب٢امت الخىاػن بحن الخاحاث الخىمىٍت وبحن
ً
ً
ً
وَىاء .بط ٌٗض الخ ٤في الخىمُت والخ ٤في بِئت هُٟٓت
خماًت مىاعصَا الُبُُٗت ،بغا وبدغا
مً الجُل الثالث لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،لم ًىو ٖليها ؤلاٖالن الٗاإلاي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤو
الٗهضان الضولُان بال بهىعة ٖابغة  ،ل ً٨م٘ الخُىع الخانل في الخ٨ىىلىحُا والهىاٖت،
بضؤث الضو ٫بض ١ها٢ىؽ الخُغ خى ٫زُىعة الخلىر وجإزحرٍ ٖلى مؿخ٣بل البكغٍت
حمٗاء ،مً ؤحل طل ٪ؾٗذ ألامم اإلاخدضة وَُئاتها اإلاسخلٟت بلى وي٘ ٖكغاث الاجٟاُ٢اث
اإلاخٗل٣ت بالبِئت وٖ٣ضث ماجمغاث واجٟاُ٢اث ،وَٗض بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ،وؤَضاٝ
ً
ؤلاهماثُت لأللُٟت وما بٗض  ،2015وحٛحر اإلاىار ،مغحٗا للضو ٫للٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضاٝ
الىاعصة في َظٍ الىزاث.٤
في الٗام 2000م اج٣ٟذ الضو ٫ألاًٖاء في مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،وٖضصَا  192صولت مً
يمنها صولت ُ٢غ ،وما ال ً٣ل ًٖ  23مىٓمت صولُت ٖلى جُبُ ٤ألاَضا ٝؤلاهماثُت لأللُٟت،
بدلى ٫ؾىت  .2015وجىُل ٤ألاَضا ٝالثماهُت لإلهماثُت مً بٖالن ألامم اإلاخدضة لأللُٟت
الظي جم جىُٗ٢ه في ؾبخمبر  2000والظي ًُلؼم الضو ٫ألاًٖاء في مىٓمت ألامم اإلاخدضة
بم٩اٞدت ال٣ٟغ والجىٕ وألامغاى وألامُت والخمُحز يض اإلاغؤة وٟ٦الت الخىمُت اإلاؿخضامت.
وخُث جىحض ماقغاث لُ٣اؽ الخ٣ضم هدى جدَ ٤ُ٣ظٍ اإلاغامي ؾى ٝهخاو( ٫الهض ٝالؿاب٘
خىٟ٦ ٫الت الاؾخضامت البُئُت وبصماج مباصئها في الؿُاؾاث والبرامج الُ٣غٍت
وماقغاتها)٦،ما ًلي:
الٛاًت -7ؤل :٠اهدؿاع ٣ٞضان اإلاىاعص البُئُتاإلااقغاث:
وؿبت مؿاخت ألاعاض ي اإلاُٛاة بالٛاباثمجمىٕ اهبٗازاث زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىناؾتهال ٥اإلاىاص اإلاؿدىٟظة لألوػون64

وؿبت ألاعنضة الؿمُ٨ت اإلاىحىصة يمً الخضوص البُىلىحُت آلامىتوؿبت اإلاىاعص اإلااثُت اإلاؿخسضمتالٛاًت  7باء :الخض ب٣ضع ملمىؽ مً مٗض٣ٞ ٫ضان الخىىٕ البُىلىجي بدلىٖ ٫الم 2010اإلااقغاث:-1وؿبت اإلاىاَ ٤البرًت والبدغٍت اإلادمُت
-2وؿبت ألاحىاؽ اإلاهضصة بااله٣غاى
الٛاًت  -7حُم :جس ٌُٟوؿبت ألاشخام الظًً ال ًم٨نهم الخهى ٫باؾخمغاع ٖلى مُاٍالكغب اإلاإمىهت وزضماث الهغ ٝالهخي ألاؾاؾُت بلى الىه ٠بدلىٖ ٫ام 2015
اإلااقغاث:-1وؿبت الؿ٩ان الظًً ٌؿخسضمىن مهاصع مُاٍ للكغب مدؿىت
-2وؿبت الؿ٩ان الظًً ٌؿخسضمىن مغا ٤ٞصخُت مدؿىت
الٛاًت -7-صا :٫جد ٤ُ٣جدؿحن ٦بحر بدلىٖ ٫ام  2020إلاِٗكت ماال ً٣ل ًٖ  100ملُىنمً ؾ٩ان ألاخُاء ال٣ٟحرة
اإلااقغاث:
-1وؿبت ؾ٩ان الخًغ اإلاُ٣محن في ؤخُاء ٣ٞحرة
ً
وفي ؾبُل اإلاط ي ٢ضما هدى وي٘ زُِ الخىمُت إلاا بٗض ٖام ٣ٖ ،2015ضث الضو٫
ألاًٖاء في ألامم اإلاخدضة ،ومً يمنها صولت ُ٢غ ،ماجمغ ٢مت ألاَضا ٝؤلاهماثُت ألالُٟت في
ً
 ،2010وبغػ حضو ٫ؤٖما ٫إلاا بٗض  2015بخدضًاث حضًضة و َ 17ضٞا ،و٢ض جمذ نُاٚت
َض ٝالخىمُت اإلاؿخضامت ع٢م ٦ 13ماًلي":اجساط ؤلاحغاءاث الٗاحلت إلا٩اٞدت حٛحر اإلاىار
ً
وآزاعٍ" ،واٖخبرث اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ؤلاَاعٍت بكإن حٛحر اإلاىار ،اؾاؾا للخٟاوى الٗاإلاي.
و٢ض اهًمذ صولت ُ٢غ لهظٍ الاجٟاُ٢ت مىظ الٗام  ،1996واؾخًاٞذ ماجمغ ألامم اإلاخدضة
بكإن حٛحر اإلاىار في الضوخت بُ٣غ في الٟترة مً  26هىٞمبر بلى  8صٌؿمبر  .2012ع٦ؼث
اإلاٟاوياث في الضوخت ٖلى يمان جىُٟظ الاجٟاُ٢اث التي جم الخىنل بليها في اإلااجمغاث
الؿاب٣ت.
بضؤث الاؾخجابت الؿُاؾُت الضولُت لخٛحر اإلاىار بة٢غاع اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة بكإن حٛحر اإلاىار ٖام
 ،1992التي جً٘ بَاعا للٗمل يهض ٝبلى جثبُذ جغ٦حزاث ٚاػاث الضُٞئت في الٛال ٝالجىي مً ؤحل
ججىب "الخضزالث الخُحرة الىاقئت ًٖ ؤوكُت بكغٍت" في الىٓام اإلاىادي .وجًم الاجٟاُ٢ت ،التي بضؤ
ؾغٍانها في  21ماعؽ َ 195 ،1994غٞا في الى٢ذ الخالي.
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وفي صٌؿمبر  ،1997وا ٤ٞؤًٖاء الىٞىص بماجمغ ألاَغا ٝفي صوعجه الثالثت في ُ٦ىجى بالُابان ٖلى نُاٚت
بغوجى٦ى ٫الجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ؤلاَاعٍت بكإن حٛحر اإلاىار ًلؼم البلضان الهىاُٖت والبلضان طاث
الا٢خهاصاث التي جمغ بمغخلت اهخ٣الُت بلى ا٢خهاص الؿى ١بخد ٤ُ٣ؤَضا ٝز ٌٟالاهبٗازاث .و٢ض
وا٣ٞذ َظٍ البلضان ،اإلاٗغوٞت باؾم ألاَغا ٝاإلاضعحت باإلاغ ٤ٞألاو ٫بمىحب اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة
ؤلاَاعٍت بكإن حٛحر اإلاىار ٖلى ز ٌٟاهبٗازاتها ال٩لُت مً ٚاػاث الضُٞئت الؿخت بيؿبت ج٣ل ًٖ  %5في
اإلاخىؾِ مً مٗضالث ٖام ُٞ 1990ما بحن ٖامي ٞ( 2012-2008ترة الالتزام ألاولى) ،بدُث جسخل٠
ألاَضا ٝاإلادضصة مً صولت بلى ؤزغي .وبضؤ ؾغٍان بغوجى٦ىُ٦ ٫ىجى اٖخباعا مً ٞ 16براًغ  2005وًٍم
خالُا َ 192غٞا.

ً
ومً َىا ًىُل ٤صوع اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان –و٣ٞا الزخهاناتهاٖ -لى عنض
جُبُ ٤الضولت ألَضا ٝؤلاهماثُت واجٟاُ٢ت حٛحر اإلاىار ،وجىاٞغ الاَغ الدكغَُٗت وماؾؿاث
بُئُت ٞاٖلت لهىن ؤلاعر البُئي.
ؤ -عنض جُبُ ٤الضولت ألَضا ٝؤلاهماثُت لأللُٟت وما بٗض  ،2015وحٛحر اإلاىار:

جدغم اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان٦ ،ماؾؿت مؿخ٣لتٖ ،لى الخٗاون م٘ الجهاث
ً
اإلاسخهت لٟ٨الت الاؾخضامت البُئُت في صولت ُ٢غ ،بًماها منها بإن َظٍ الًُ٣ت مؿاولُت
مكتر٦ت ،مً زالٖ ٫لى ماًلي:
-1عنض ألاَغ الدكغَُٗت وؤلاحغاثُت
-2جل٣ى الك٩اوي مً ألاٞغاص والجماٖاث
-3عنض ؤلاخهاءاث والكٟاُٞت في جىٞحر اإلاٗلىماث
-1عنض ألاَغ الدكغَُٗت وؤلاحغاثُت
جغنض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في صولت ُ٢غ ،مضي اَخمام الخ٨ىمت باإلادآٞت
ٖلى البِئت وخماًتها بما في طل ٪الهىاء وألاعى واإلاُاٍ والخىىٕ البُىلىجي .ل٣ض ههذ اإلااصة
 33مً الضؾخىع ٖلى "ؤن حٗمل الضولت ٖلى خماًت البِئت وجىاػنها الُبُعي جد٣ُ٣ا للخىمُت
الكاملت واإلاؿخضامت ل٩ل ألاحُا ."٫وٍخم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤اجبإ اؾتراجُجُت وَىُت هخجذ
مما ٌٗغ ٝبغئٍت  ،2030ههذ ٖلى ؤن جىمُت ُ٢غ حكمل آلاحي:


قٗب وإ بُئُا ًثمً الخٟاّ ٖلى اإلاىعور البُئي في ُ٢غ وفي الضو ٫اإلاجاوعة.
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هٓام حكغَعي مغن وقامل يهض ٝبلى خماًت حمُ٘ م٨ىهاث البِئت وَؿخجُب
للمؿخجضاث.
بىاء ماؾؿاث بُئُت ٗٞالت ومخُىعة ج٣ىي الاخؿاؽ الٗام بإَمُت ؾالمت البِئت
وحؿخسضم ؤخضر الخ٣ىُاث للخٟاّ ٖليها .وَظٍ اإلااؾؿاث ج٣ىم بدىُٓم بغامج
جىُٖه بُئُت ووي٘ زُِ لخماًت البِئت وبحغاء البدىر اإلاخٗل٣ت بظل.٪
صٖم الجهىص الضولُت للخس ٌُٟمً آلازاع الًاعة للخٛحر اإلاىادي.
وي٘ زُت قاملت ٖلى مؿخىي الضولت حٗخمض ؾُاؾت واضخت للخىؾ٘ الٗمغاوي
والخىػَ٘ الؿ٩اوي.
حصجُ٘ الخٗاون ؤلا٢لُمي بحن الضو ٫اإلادُُت بالخلُج الٗغبي لخبجي مٗاًحر و٢اثُت
جس ٠ٟمً آلازاع الؿلبُت ٖلى بِئت اإلاىُ٣ت مً الخلىر الىاحم ًٖ اليكاَاث
الا٢خهاصًت ٞيها.



الُ٣ام بضوع ب٢لُمي مباصع وباعػ في مجا ٫جُُ٣م وجس ٠ُٟآلازاع الؿلبُت لخٛحر
اإلاىار ،ال ؾُما ٖلى بلضان مىُ٣ت الخلُج.



صٖم الجهىص الضولُت للخس ٌُٟمً آلازاع الًاعة للخٛحر اإلاىادي.

و٢ض ناص٢ذ صولت ُ٢غ ٖلى  22اجٟاُ٢ت صولُت زانت بدماًت البِئت:
مغؾىم ع٢م ( )55لؿىت 1978م بالخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت ال٨ىٍذ ؤلا٢لُمُت للخٗاون في خماًت البُئُت
البدغٍت مً الخلىر بالؼٍذ واإلاىاص الًاعة وألازغي في الخاالث الُاعثت.
مغؾىم ع٢م ( )18لؿىت  1986باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى الاجٟاُ٢ت الضولُت الخانت
بُ٣اؽ خمىلت الؿ ًٟلٗام 1969م.
مغؾىم ع٢م ( )52لؿىت  1988باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى الاجٟاُ٢ت الضولُت الخانت بد٤
ً
ً
الخضزل في خالت و٢ىٕ خاصزت حؿبب جلىزا ؤو ًم ً٨ؤن حؿبب جلىزا بالى ِٟفي ؤٖالي البداع (
بغو٦ؿل 1969م وملخ٣اتها ).
مغؾىم ع٢م ( )36لؿىه 1989م بالخهضًٖ ٤لى البروجى٦ى ٫الخام بالخلىر البدغي الىاحم ًٖ
اؾخ٨كا ٝواؾخٛال ٫الجغ ٝال٣اعي.
مغؾىم ع٢م ( )38لؿىه  1989باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى مٗاَضة ٖضم اهدكاع ألاؾلخت
الىىوٍت
مغؾىم ع٢م ( )54لؿىه  1992بالخهضًٖ ٤لى الاجٟا ١الخ٨مُلي اإلاى٣ذ بكإن ج٣ضًم مؿاٖضة ج٣ىُت
مً الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت بلى خ٨ىمت صولت ُ٢غ.
مغؾىم ع٢م ( )55لؿىت  1992بالخهضًٖ ٤لى بغوجى٦ى ٫خماًت البِئت البدغٍت مً الخلىر الىاجج
ًٖ مهاصع في البر .
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مغؾىم ع٢م ( )15لؿىت  1996باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى اجٟاُ٢ت (باػ )٫الضولُت للخد٨م
في ه٣ل الىٟاًاث الخُغة والخسلو منها ٖبر الخضوص.
مغؾىم ع٢م ( )47لؿىت  1996باإلاىا٣ٞت ٖلى الاهًمام بلى اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ؤلاَاعٍت بكإن حٛحر
اإلاىار.
مغؾىم ع٢م ( )90لؿىت  1996بالخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت الخىىٕ البُىلىجي لٗام .1992
مغؾىم ع٢م ( )23لؿىت  1999باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى اجٟاُ٢ت ُِٞىا لؿىت 1985
بكإن خماًت َب٣ت ألاوػون وبغوجى٦ى ٫مىهترًا ٫الخىُٟظي لؿىت 1987م الخام باإلاىاص اإلاؿدى٣ظة
لألوػون وحٗضًالجه لٗامي 1992/1990م.
مغؾىم ع٢م ( )29لؿىه  1999باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى الاجٟاُ٢ت الضولُت لالججاع في
ألاهىإ اإلاهضصة بااله٣غاى مً مجمىٖاث الخُىاهاث والىباجاث البرًت.
مغؾىم ع٢م ( )19لؿىت 2001م باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى الاجٟاُ٢ت الضولُت لالججاع في
ألاهىإ اإلاهضصة بااله٣غاى مً مجمىٖاث الخُىاهاث والىباجاث البرًت.
مغؾىم ع٢م ( )32لؿىت 2001م بخهضً ٤صولت ُ٢غ ٖلى الاجٟاُ٢ت الضولُت لخدغٍم جُىع وبهخاج
وجسؼًٍ ألاؾلخت البُىلىحُت والؿامت وبباصتها.
مغؾىم ع٢م ( )13لؿىت 2003م باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى اجٟاُ٢ت ٢اهىن اؾخسضام
اإلاجاعي اإلااثُت الضولُت في ألاٚغاى ٚحر اإلاالخُت .
مغؾىم ع٢م ( )22لؿىت 2003م بالخهضًٖ ٤لى ال٣غاع ع٢م ( )1/3الهاصع في الاحخمإ الثالث إلااجمغ
الضو ٫ألاَغا ٝفي اجٟاُ٢ت باػ ٫الضولُت للخد٨م في ه٣ل الىٟاًاث الخُغة والخسلو منها ٖبر
الخضوص.
مغؾىم ع٢م ( )23لؿىت 2003م باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى الاجٟاُ٢ت الضولُت للمؿاولُت
اإلاضًىت ًٖ الخلىر الىُٟي لؿىت 1992م.
مغؾىم ع٢م ( )39لؿىت 2003م باإلاىا٣ٞت ٖلى اهًمام صولت ُ٢غ بلى اجٟاُ٢ت الهىضو ١الضولي
لخٗىًٍاث الخلىر الىُٟي لؿىت 1992م.
مغؾىم ع٢م ( )41لؿىت 2004م بالخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىن البداع لؿىه 1982م.
مغؾىم ع٢م ( )43لؿىت 2003م بالخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت اإلادآٞت ٖلى الخُاة الُٟغٍت ومىاَنها
الُبُُٗت في صو ٫مجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبُت.
مغؾىم ع٢م ( )58لؿىت 2003م بالخهضًٖ ٤لى اجٟاُ٢ت خٓغ اؾخدضار و ؤهخاج وجسؼًٍ واؾخٗما٫
ألاؾلخت الُ٨ماثُت وجضمحر جل ٪ألاؾلخت.
مغؾىم ع٢م ( )31لؿىت 2006م بكإن الاجٟاُ٢ت الضولُت إلاى٘ الخلىر مً الؿ( ًٟماعبى78/73 ٫
ومالخ٣ها )

و٢ض ٖ٨ؿذ الضولت َظٍ الاجٟاُ٢اث في ٖضص مً الدكغَٗاث الىَىُت ،التي جبيذ اإلاٗاًحر
واإلاباصيء الضولُت اإلاخٗل٣ت بالخىمُت اإلاؿخضامت في الؿُاؾاث والبرامج٦ ،دماًت اإلادمُاث
الُبُُٗت ،والخض مً مٗض٣ٞ ٫ضان الخىىٕ البُىلىجي ،و جإمحن الخهى ٫باؾخمغاع ٖلى مُاٍ
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الكغب اإلاإمىهت وزضماث الهغ ٝالهخي ألاؾاؾُت .خُث جخىاٞغ َظٍ اإلاٗاًحر في ٖضص ٦بحر
مً الدكغَٗاث وؤلاحغاءاث ،منها ،الخالي:
مغؾىم ب٣اهىن ع٢م ( )30لؿىت  2002بةنضاع ٢اهىن خماًت البِئت٢اهىن ع٢م ( )11لؿىت  2010بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )4لؿىت  1983بكإناؾخٛال ٫وخماًت الثرواث اإلااثُت الخُت في ُ٢غ
٢اهىن ع٢م ( )5لؿىت  2006بدىُٓم الاججاع في ؤهىإ ال٩اثىاث الُٟغٍت اإلاهضصة بااله٣غاىومىخجاتها ،وَؿغي َظا ال٣اهىن ٖلى حمُ٘ ألاهىإ والُٗىاث مً ال٩اثىاث الُٟغٍت اإلاهضصة
بااله٣غاى اإلاضعحت في اإلاالخ٤
٢اهىن ع٢م ( )19لؿىت  2004بكإن خماًت الخُاة الُٟغٍت ومىاَنها الُبُُٗت ،خُث ال ًجىػ،بٛحر جهغٍذ مماعؾت ؤي ؤوكُت ؤو جهغٞاث ؤو ؤٖما ٫ؤو ججاعب في اإلاىُ٣ت اإلادُُت باإلادمُت
الُبُُٗت ،بطا ٧ان مً قإنها الخإزحر ٖلى بِئت اإلادمُت ؤو الٓىاَغ الُبُُٗت بها
٢اهىن ع٢م ( )19لؿىت  2003بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ( )4لؿىت  1983بكإناؾخٛال ٫وخماًت الثرواث اإلااثُت الخُت في ُ٢غ
٢اهىن ع٢م ( )4لؿىت  2002بدىُٓم نُض الخُىاهاث والُُىع والؼواخ ٠البرًتل٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت 1988بدىُٓم خٟغ آباع اإلاُاٍ الجىُٞتال٣اهىن ع٢م ( )8لؿىت  1974بكإن الىٓاٞت الٗامتال٣اهىن ع٢م ( )11لؿىت  2000بةوكاء اإلاجلـ ألاٖلى للبِئت واإلادمُت الُبُُٗتال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت 1993بكإن مى٘ ججغٍ ٠ألاعاض ي الؼعاُٖت وعما ٫الكاَىءال٣اهىن ع٢م ()21لؿىت  2007بكإن الخد٨م في اإلاىاص اإلاؿدىٟظة لُب٣ت ألاوػون٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م ( )37لؿىت  2014بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣غاع ع٢م ( )15لؿىت 2011بةوكاء لجىت الخٛحر اإلاىادي والخىمُت الىُٟٓت وجدضًض ازخهاناتها
٢غاع وػٍغ البِئت ع٢م ( )45لؿىت  2013بةنضاع ٢ىاٖض بصاعة الىٟاًاث اإلاكٗت الُبُُٗتالىاججت ًٖ نىاٖت الى ِٟوالٛاػ في الضولت.
٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م ( )15لؿىت  2011بةوكاء لجىت الخٛحر اإلاىادي والخىمُت الىُٟٓت69

وجدضًض ازخهاناتها.

-2جل٣ى الك٩اوي مً ألاٞغاص والجماٖاث:
بن مضي جُبُ ٤الدكغَٗاث اإلاكاع بليها ماقغٖلى مضي الاَخمام الظي ًل٣اٍ مىيىٕ
البئُت اإلاؿخضامت في صولت ُ٢غ .خُث جماعؽ اللجىت ازخهاناث قبت ً٢اثُت مخمثلت في
جل٣ي اإلآالم والك٩اوي الىاججت ًٖ ٖضم جُبُ٢ ٤اهىن ؤو بحغاء ،ؤو جًغع بٌٗ اإلاىاَىحن
مً الخمُحز في جُبُ ٤ال٣اهىنٞ ،خ٣ىم بضعاؾت َظٍ الك٩اوي والخد ٤٣منها  ،زم مساَبت
الجهاث اإلاسخهت بُلب حؿىٍتها.
ل٣ض ازاعث اللجىت في ج٣اعٍغَا ٖضة مىايُ٘ طاث نلت بالبئُت ،منها مُاٍ الهغ ٝالهخي
في بٌٗ اإلاىاَ ،٤وجىاٞغ الخضماث الصخُت واإلاُاٍ الىُٟٓت في ؾ ً٨الٗما ،٫خُث
َالبذ بخ٣لُل الاػصخام لدؿهُل َظٍ الخضماث ،وجدؿُنها بك٩ل مُغص ،بط جل٣ى مثل َظٍ
الخىنُاث اؾخجابت مً الخ٨ىمت التي بضؤث مىظ ؤ٦ثر مً زمؿت ؤٖىام بةوكاء مىاَ٤
نىاُٖت حضًضة ومكاعَ٘ ؾ٨ىُت ٖمالُت جخىٞغ ٞيها ٧اُٞت مخُلباث الخٟاّ ٖلى بِئت
مؿخضامت.
-3جىاٞغ ؤلاخهاءاث ومبضؤ الكٟاُٞت في جىٞحر اإلاٗلىماث:
جغنض اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان حهىص الضولت في جىٞحر بخهاءاث وجُبُ ٤مبضؤ
الكٟاُٞت في جىٞحر اإلاٗلىماث،
ل٣ض ؤنضع حهاػ ؤلاخهاء الخاب٘ لىػاعة ؤلاخهاء والخسُُِ الخىمىي في صولت ُ٢غ،
ً
ً
ج٣غٍغا ؤولُا لإلخهاءاث البِئت في صولت ُ٢غ ٖ2012ام ميكىعٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي
للىػاعة ،وجًمً الٗضًض مً اإلاٗلىماث خى ٫اإلاىار ،اإلاُاٍ ،الهىاء ،الىٟاًاث ،اإلادمُاث
الُبُُٗت ،واإلااقغاث ا لبُئُت .خُث ؤحى الخ٣غٍغ لُسضم جىُٟظ اؾتراجُجُت الخىمُت الىَىُت
ً
لضولت ُ٢غ  ،2016-2011ونىال بلى عئٍت ُ٢غ  2030والتي حٗخبر ع٦حزة الخىمُت البُئُت
بخضي م٨ىهاتها الغثِؿُت.
٦ك ٠الخ٣غٍغ ؤن مؿخىي اإلالىزاث في الهىاء اإلادُِ بالضوخت ؤ٢ل ب٨ثحر مً الخضوص
اإلاؿمىح بها ،باؾخثىاء الجؿُماث الض٣ُ٢ت (الٗال٣ت) .وؤقاعث البُاهاث بلى ػٍاصة في
ً
الجؿُماث الض٣ُ٢ت ًٖ الخض اإلاؿمىح به ( 50مُ٨غو ٚغاما ل٩ل متر مٗ٨ب) بط بل ٜؤٖلى
ً
مخىؾِ  269مُ٨غوٚغاما ل٩ل متر مٗ٨بُٞ .ما ًىحض ٚاػ ؤو ٫ؤ٦ؿُض ال٨غبىن ب٨مُاث
ً
ً
يئُلت حضاَ .ظا اًًا ما ؤ٦ضٍ ج٣غٍغ الصخت الٗاإلاي  ،2014مما ًم٨ىىا مً الجؼم ؤن
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ج٣اعٍغ الضولت جخمخ٘ باإلاهضاُ٢ت ال٩املت بهظا الكإن ،وؤنها حاصة في اجساط ٧اٞت ؤلاحغاءاث
الٟ٨لُت بدماًت البِئت.
٦ما ؤْهغث البُاهاث ؤن اإلاخىؾِ الؿىىي لثىاجي ؤ٦ؿُض ال٨برًذ وؤ٦ؿُض الىُتروححن ؤ٢ل
مً الخض الؿىىي اإلاؿمىح به ،وُٞما ًسو ألاوػون ٖىض مؿخىي ألاعى ٣ٞض بل ٜؤٖلى
مخىؾِ ؾىىي 47.5مُ٨غو ٚغام ل٩ل متر مٗ٨ب وَٗض ؤ٢ل مً الخض اإلاؿمىح به وَى 120
ً
مُ٨غو ٚغاما ل٩ل متر مٗ٨ب.
ُ
٦ما ٌكحر الخ٣غٍغ بلى ؤن مؿاخت اإلادمُاث الُبُُٗت ال٩لُت في ُ٢غ حك٩ل خىالي  30في اإلائت
مً مؿاخت الضولت٦ ..ما جمثل مؿاخت اإلادمُاث البرًت مٗٓم مؿاخت اإلادمُاث وبىا24 ٘٢
في اإلائت مً مؿاخت الضولتُٞ .ما ًبلٖ ٜضص اإلادمُاث الُبُُٗت في صولت ُ٢غ  10مدمُاث
منها مدمُخان مسخلُخان (بدغٍت وبغٍت).
وبسهىم اإلاُاٍ الٗاصمت اإلاٗالجت٦ ،ك ٠الخ٣غٍغ ًٖ اعجٟإ ٦مُتها مً  157ؤل ٠متر
ً
مٗ٨ب ج٣غٍبا ٖام  2005بلى ؤ٦ثر مً  8مالًحن وهه ٠اإلالُىن متر مٗ٨ب ٖام  2011ؤي ؤنها
جًاٖٟذ  54مغة زال ٫جل ٪الٟترة.
ب-جىنُاث اللجىت بكإن جُبُ ٤ؤَضا ٝؤلاهماثُت لأللُٟت وما بٗض  ،2015وحٛحر اإلاىار ،منها:

-1
-2
-3
-4
-5

الاَخمام بؼٍاصة الدصجحر ،ووكغ اإلاؿاخاث الخًغاء.
ؾً ال٣ىاهحن والؿُاؾاث إلٖاصة جضوٍغ اإلاىاص اإلاؿتهل٨ت.
ؾً ال٣ىاهحن التي جدٓغ بوكاء ألابيُت الٛحر نضً٣ت للبِئت ،والتر٦حز ٖلى بوكاء ما
ًخىا ٤ٞم٘ ؤلاعر الخاعٍذي والهىٍت الىَىُت لضولت ُ٢غ وبِئتها الُبُُٗت.
جس ٌُٟوؿبت جلىر الهىاء ،بالً٣اء ٖلى مؿبباث الخلىر ؤو جس ٠ُٟخضتها،
وػٍاصة الخىُٖت للؿ٩ان خى ٫الخلىر وَغ ١الى٢اًت.
الاؾخمغاع في وكغ اإلاٗلىماث بكٟاُٞت ،وبٞؿاح اإلاؼٍض مً اإلاؿاخت ؤمام ماؾؿاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي ،لًمان اإلاكاع٦ت في الخىمُت.

ً
زخاما ٌٗخبر الخ ٤في بِئت صخُت وؾلُمت مً الخ٣ى ١الجماُٖت لإلوؿان ،جخمثل ؤَم
مالمده في ؤلاٖالن الخام بالخ ٤في الخىمُت ،الظي جبيخه الجمُٗت الٗامت باألمم
اإلاخدضة ب٣غاعاعَا ع٢م /128/41لٗام  .1986وٍخُلب الخم٨حن مً َظا الخ ٤اخترام
ً
خ٣ى ١ؤلاوؿان الٟغصًت ؤوال ،وٖضم اهتها٦ها ،بياٞت بلى خ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ اإلاهحر،
وؾُاصتها ال٩املت ٞى٧ ١ل مىاعصَا وزغواتها الُبُُٗت .ومً اؾخ٣غاء الؿُاؾاث
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الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لضولت ُ٢غٞ ،ةنها حؿعى حاَضة هدى جد ٤ُ٣ؤٖلى صعحاث
الخىمُت والغٞاَُت لجمُ٘ الؿ٩ان ،خُث جهضعث صولت ُ٢غ ٢اثمت الضو ٫الٗغبُت في
ً
ماقغاث الخىمُت َب٣ا لخ٣غٍغ الخىمُت البكغٍت لألمم اإلاخدضة للٗام  ،44 2015واخخلذ
ً
اإلاغجبت ٖ 32اإلاُا مً ؤنل  188صولت.2014 .

حقوق الفئبت األولى ببلرعبية
ؤلاَاع اإلااؾس ي لخٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان
جخمخ٘ صولت ُ٢غ بىٓام خماًت احخماُٖت ؾذي ،الا ان َظا ال ًىٟي وحىص بٌٗ الخدضًاث التي
حؿخضعي ج٣ضًم اإلاؿاهضة ،والضٖم ،لبٌٗ ٞئاث اإلاجخم٘ ألا٦ثر خاحت لخماًت خ٣ى٢ها وجلبُت
اخخُاحاتها.
ً
وجمكا م٘ النهًت الكاملت لضولت ُ٢غ ،جىلي الضولت اَخمام بخٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان في
الخىمُت ،وٍخجؿض طل ٪مً زال ٫بوكاء الٗضًض مً اإلااؾؿاث بمٟهىمها الخ٩املي واإلاترابِ
وٚحر ال٣ابل للخجؼثت ٖلى اإلاؿخىي الخ٨ىمي وٚحر الخ٨ىمي ٣ٞض جم بوكاء الٗضًض مً
اإلااؾؿاث والهُئاث باإلياٞت الى ؤلاصاعاث اإلاٗىُت صازل الىػاعاث حٗجى بد٣ى ١الٟئاث ألاولى
بالغٖاًت ،منها ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫اإلاجلـ ألاٖلى لكاون ألاؾغة ،وػاعة الٗمل والكاون
الاحخماُٖت (بصاعة الخىمُت الاحخماُٖت ،وبصاعة ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت واإلاؿىحن) ،بياٞت بلى
بوكاء ماؾؿاث زانت طاث هٖ ٟ٘ام مثل اإلااؾؿت الُ٣غٍت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ
واإلااؾؿت الُ٣غٍت لخماًت الُٟل واإلاغؤة واإلااؾؿت الُ٣غٍت لغٖاًت ألاًخام (صعٍما) واإلاغ٦ؼ
الث٣افي للُٟىلت وٖلى اإلاؿخىي ٚحر الخ٨ىمي جم بوكاء اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان٦ ،ما
جم جإؾِـ الٗضًض مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاٗىُت بد٣ى ١ؤلاوؿان والخىمُت.
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و٢ض ْلذ َظٍ الهُئاث وؤلاصاعة حٗمل ختى ٖام( ،)٥٤١٢الا اهه زال ٫الؿىت اإلاايُت اجسظث
الخ٨ىمت الٗضًض مً ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت الخانت بةلٛاء او صمج بٌٗ الىػاعاث والهُئاث
واإلااؾؿاث الخ٨ىمُت ،مما ِازغ ٖلى الخُِ والبرامج والاؾتراجُجُاث اإلاىحهت للٟئاث ألاولى
ً
خُث ان الىًٓ ٘٢هغ هىٖا مً ٖضم الىيىح والٛمىى والخ٣لُو ٖلى هُا ١اإلاؿاولُاث
والازخهاناث مما ًجٗل ٖملُت جىُٟظ الؿُاؾاث والدكغَٗاث والاؾتراجُجُاث والبرامج
الخانت بهظٍ (الٟئت ألاولى بالغٖاًت) حكىبها بٌٗ الخُٗ٣ض والٗمىمُت في آن واخضَ ،ظا
ً
ًٞال ًٖ نٗىبت جُبُ ٤اإلاؿاءلت والغنض.
وججضع ؤلاقاعة َىا اهىا ؾىدىاو ٫في َظا الجؼء مً الخ٣غٍغ ،الخدضًاث التي حٗترى الخىُٟظ
ال٩امل لخ٣ى "١الٟئاث ألاولى بالغٖاًت "مً وا ٘٢بٌٗ الخىنُاث التي وعصث في اإلاالخٓاث
الخخامُت ،للجان الخٗاَضًت ،لالجٟاُ٢اث الخانت بهظٍ الٟئاث والتي نض٢ذ ٖليها الضولت.

ً
اوال :الُٟل
حٗخبر الُٟىلت وً٢اًاَا مً اَم اولىٍاث الخسُُِ الخىمىي في صولت ُ٢غ ،و٢ض حاء اهًمام
ً
ً
صولت ُ٢غ الى اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ٖام ( )١٩٩٢والبروجى٦ىالث اإلالخ٣ت بها ،التزاما وَىُا
هدى خهى ٫الُٟل في الضولت ٖلى الغٖاًت الصخُت والخٗلُمُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت
والخماًت الكاملت مً مسخل ٠ؤهىإ الٗى ٠والاؾخٛال.٫
٣ٞض يمً صؾخىع صولت ُ٢غ خ ٤الُٟل وألاؾغة ٞىهذ اإلااصة ( )٥١مىه ٖلى ؤن ”الاؾغة
ؤؾاؽ اإلاجخم٘٢ ،ىامها الضًً والازال ١وخب الىًَ ،وٍىٓم ال٣اهىن الىؾاثل الُٟ٨لت
بدماًتها وجضٖم ُ٦انها وج٣ىٍت ؤونغَا والخٟاّ ٖلى ألامىمت والُٟىلت والكُسىزت في ْلها
“٦ما ههذ اإلااصة ( )٥٥مىه ٖلى ؤن” ٫جغعى الضولت اليلء وجهىهه مً اؾباب الٟؿاص وجدمُه
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مً الاؾخٛال ٫وجُ٣ت قغ الاَما ٫البضوي والٗ٣لي والغوحي وجىٞغ له الٓغو ٝاإلاىاؾبت لخىمُت
مل٩اجه في قتى اإلاجاالث ٖلى مً التربُت الؿلُمت“.
حٗغٍ ٠الُٟل : -اإلااصة ( )١مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل
اوعصث لجىت خ٣ى ١الُٟل الىَىُت ،الخابٗت الجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل في مالخٓاتها الخخامُت،
ٖلى ج٣غٍغ صولت ُ٢غ الثاوي والثالث ،بًغوعة ؤلاؾغإ بخدضًض حٗغٍ ٠للُٟل ،وجدضًض الؿً
ألاصوى للمؿاثلت الجؼاثُت خُث ان الازخال ٝفي جدضًض ؾً الغقض او ؾً اإلاؿاولُت الجىاثُت،
في ال٣ىاهحن الخالُت٣٦ ،اهىن الاخضار ،و٢اهىن الٗ٣ىباث ،و٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت،
وال٣اهىن اإلاضوي وٚحرَا مً ال٣ىاهحن والتي حٗخمض بك٩ل ؤؾاس ي وعثِس ي ٖلى ؾً الخمُحز
للمؿاثلت الجؼاثُت ،ال ٌؿخجُب للمباصت التي حاءث في اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل والتي ناص٢ذ
ٖليها الضولت.
خُث ؤن ٖضم جىخُض ؾً الغقض ؤو ألاَلُت للٟتى والٟخاة في ال٣ىاهحن والدكغَٗاث الُ٣غٍت
ً
ً
ً
٢ض ًثحر الٗضًض مً ؤلاق٩االث ال٣اهىهُت والخ٣ىُ٢تٞ ،إخُاها ٌٗخبر الُٟل عاقضا وؤخُاها
ً
ؤزغي ٌٗخبر ٢انغا ،في ْل ٖضم جىخُض ؾً الغقض اإلاٗخبر الظي ٖلى ؤؾاؾه ًم ً٨اٖخباع
ً
ً
ً
الٟغص م٩لٟا نالخا ال٦دؿاب الخ٣ى ،١وجدمل الالتزاماث ؤًا ٧ان هىٖها.

الخىنُت:
لظا ٞان اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان ،جىص ي بًغوعة ؾغٖت جدغ ٥الجهاث طاث الٗال٢ت
لىي٘ حٗغٍ ٠للُٟل ًخمص ى م٘ اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل التي نض٢ذ ٖليها صولت ُ٢غُ ،وٍلتزم
به في حمُ٘ الخٗامالث٦ ،ما ًجب حٗضًل وجىخُض ما َى مىحىص مً ازخالٞاث في جدضًض ؾً
الغقض ،واإلاىحىص في قغوٍ الخهىٖ ٫لى بٌٗ الخضماث ،والتي ًسخلٞ ٠يها الؿً اإلاٗخبرة
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ً
للخ٩الُ ٠الكغُٖت ،م٘ ألازظ في الاٖخباع صاثما ؤن ج٨ىن جهغٞاث الصخو مً َى صون ؾً
الغف.
صخُدت بطا ٧اهذ هاٗٞت له ،وٖلى الٗ٨ـ ج٨ىن باَلت بطا ٧اهذ جهغٞاجه ياعة له ،ؤما
جهغٞاجه التي ج٨ىن صاثغة ما بحن الى ٟ٘والًغع ٞخ٨ىن ٢ابلت لإلبُا ٫متى ما ٧ان ؤلابُا٫
إلاهلخت ال٣انغ.
الخضابحر اإلاالثمت لخماًت ألاَٟا ٫مً الٗى٠
ؤٖغبذ لجىت خ٣ى ١الُٟل في اإلاالخٓاث الخخامُت الهاصعة في  ١٠حكغًٍ
ألاو/٫ؤ٦خىبغ ٢ ًٖ ٥٤٤٩ل٣ها  "...مً ؤن الٗ٣ىبت البضهُت لألَٟا ٫ما جؼا ٫مكغوٖت في ؾُا١
ّ
ألاؾغة وفي ؾُا٢اث ج٣ضًم الغٖاًت البضًلت  ...".وؤونذ اللجىت جبٗا لظل ٪الضولت باجساط
حملت مً الخضابحر مً بُنها(  "...ؤ )اإلاغاحٗت الى٣ضًت لدكغَٗاتها الغاَىت ب٣هض مى٘ وبنهاء
اؾخسضام الٗ٣ىبت البضهُت لألَٟا٦ ٫إؾلىب جإصًبي ،وألازظ بدكغَٗاث نغٍدت جدٓغ حمُ٘
ؤق٩ا ٫الٗ٣ىبت البضهُت لألَٟا ٫في حمُ٘ الؿُا٢اث ،بما في طل ٪في ؾُا٢اث ألاؾغة واإلاضاعؽ
والىٓام الٗ٣ابي وؾُا٢اث ج٣ضًم الغٖاًت البضًلت.
ً
اوال :الخضابحر الدكغَُٗت
اجسظث صولت ُ٢غ الٗضًض مً الخضابحر الدكغَُٗت لًمان جىُٟظ الاخ٩ام اإلاىهىم ٖليها في
اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل٣ٞ ،ض اٖخمضث صولت ُ٢غ ٢اهىن ع٢م ( )١لؿىت  ٥٤١٠والخام بدىُٓم
صوع الخًاهت والظي يهض ٝالى ج٣ضًم زضماث الغٖاًت اإلاخ٩املت لألَٟا ،٫الا ان اللجىت
الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان حكٗغ بال٣ل ٤مً جإزحر اٖخماص" مكغوٕ ٢اهىن الُٟل".
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الخىنُت
لظا ٞان اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان جىص ي بان ج٣ىم الضولت باجساط الخُىاث اإلاالثمت
هدى ؤلاؾغإ في اٖخماص مكغوٕ ٢اهىن الُٟل ويمان جبيُت للمٟاَُم الىاعصة في اجٟاُ٢ت
خ٣ى ١الُٟل ،باإلياٞت الى اجساط الؿبل الُٟ٨لت بدىُٟظٍ بهىعة ٗٞالت.
زاهُا :الخماًت الجىاثُت
وٞغ اإلاكغٕ الُ٣غي مً زال٢ ٫اهىن الٗ٣ىباث الخماًت الجىاثُت للُٟل مً اق٩ا ٫الٗى٠
او ؤلاؾاءة البضهُت وؤلاَما ٫او اإلاٗاملت اإلاىُىٍت ٖلى اَما ٫او بؾاءة اإلاٗاملت او الاؾخٛال٫
بما في طل ٪ؤلاؾاءة الجيؿُت بىحه ٖام ،وقضص الٗ٣ىبت بىحه زام في حمُ٘ ألاخىا ٫التي
ً٨ىن ٞيها الجاوي مً ؤنى ٫الُٟل او ممً ًخىلىن عٖاًخه ،وَى ما ا٦ضث ٖلُت اإلااصة()١٩
مً اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل.
و٢ض جٟ٨ل ٢اهىن الٗ٣ىباث الُ٣غي بدماًت الُٟل مً ٧اٞت اق٩ا ٫الٗى ٠والًغع وؤلاؾاءة
البضهُت وبؾاءة اإلاٗاملت او الاؾخٛال ٫بما ٞيها ؤلاؾاءة الجيؿُت ،بك٩ل ٧ا ٝوؤنها قضصث
الٗ٣ىبت في اٚلب الخاالث ٖلى الجاوي الظي ًغج٨ب جل ٪الجغاثم ٖلى ألاَٟا.٫
بال ان اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان جغي ٖضة مالخٓاث هىعصَا ُٞما ًلي:
 لم ًخدضر اإلاكغٕ الُ٣غي في ٢اهىن الٗ٣ىباث ًٖ ؤلاؾاءة الٗ٣لُت للُٟل ،م٘ الازظبٗحن الاٖخباع ما هو ٖلُت ”٢اهىن الخٗلُم الالؼامي ”في َظا الكإن.
 ان اإلاكغٕ الُ٣غي لم ًخسظ مىهج لخجغٍم ؤلاَما ٫او الاؾخٛال ٫او الايغاع بالُٟل مً٢بل والضًت او مً ٢بل الاونُاء ال٣اهىهُحن باإلاٗجى بدض طاجه ،واهما اجب٘ ههجا ًخمثل
في اٖخباع طل ٪مً الٓغو ٝاإلاكضصة للٗ٣اب في خالت ٦ىن الجاوي مً والضي الُٟل
او مً اونُائٍ ولم ًٟغص هها الٖخباعَا حغٍمت مؿخ٣لت بظاتها.
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ً
ً
 لم جىو ال٣ىاهحن الجىاثُت ٖلى بحغاءاث و٢اثُت بل حاء صوعَا ٖالحُا ولِـ و٢اثُاٞ ،الجىحض ههىم جدضص ؤخىا ٫ؤلاؾاءة للُٟل ،والالتزام باإلبالٖ ٙنها مً طوي
الازخهام ،وال جخىٞغ الًبُُت الً٣اثُت الخانت بهظا الىىٕ مً الجغاثم.
الخىنُت:
وبىاء ٖلى ما ج٣ضم جىص ي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان ،بةًجاص آلُت ٗٞالت لإلبالًٖ ٙ
الجغاثم التي جٖ ٘٣لى ألاَٟا ٫زانت التي ج ٘٣مً ٢بل مً ًخىلىن عٖاًتهم ،وجًمً اجها٫
ٖلم الىُابت بالجغاثم الٗامت التي ج ٘٣في خ ٤الُٟل مً َاالء.
٦ما جىص ي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان ،يغوعة بًجاص حهت ازخهام هىعي بهظا الىىٕ
مً الجغاثم اإلاغج٨بت في خ ٤الُٟل مً ٢بل مً ًخىلىن عٖاًخه ،وجد ٤٣الاقغاٖ ٝلى جغبُت
الُٟل ومخابٗت طل ٪مً زال ٫آلُاث مُٗىه ،وحكمل حىاهب مخٗضصة منها الىٟؿُت والتربىٍت.
ً
زالثا :الاؾخٛال ٫الجيس ي
جغي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان ٟ٦اًت الدكغَٗاث الُ٣غٍت ُٞما ًخٗل ٤بهظا الكإن
لخد ٤ُ٣مًمىن َظٍ اإلااصة ( )٣٣م٘ الازظ بٗحن الاٖخباع ٖضم وحىص ههىم نغٍده جخٗل٤
باالؾخسضام الاؾخٛاللي لألَٟا ٫في الٗغوى ،وٍغح٘ الؿبب في طل ٪لٗضم مكغوُٖت جل٪
الٗغوى الاباخُت مً ألاؾاؽ في صولت ُ٢غ ،وم٘ طل ٪ال ًىحض ما ًمى٘ مً الخإُ٦ض ٖلى خ٨م
َظٍ اإلااصة في الدكغَ٘ الُ٣غي.

زاهُا :اإلاغؤة
جىلي صولت ُ٢غ ؤَمُت بالٛت إلاؿإلت جم٨حن اإلاغؤة مً مماعؾت ٧اٞت خ٣ى٢ها وج٨غَـ طل ٪مً
زال ٫الضؾخىع والدكغَٗاث ،خُث جدغم الضولت ٖلى جُبُ ٤مبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن،
77

وَى ألامغ الظي جا٦ض ٖلُه ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت وحٗالُم صًيىا الخىُ٣ٞ". ٠ض ٖملذ
صولت ُ٢غ ٖلى صمج ً٢اًا اإلاغؤة ،وال ؾُما جل ٪اإلاخٗل٣ت بخىٞحر الٗمل الالث ٤وحٗؼٍؼ الخماًت
الاحخماُٖت لها في حمُ٘ الاؾتراجُجُاث والخُِ الىَىُت ،ومنها اؾتراجُجُت ُ٢إ الخماؾ٪
الاؾغي وجم٨حن اإلاغؤة ،اإلاىبث٣ت مً عئٍت ُ٢غ ،٥٤٣٤باإلياٞت بلى اهًمامها بلى الٗضًض مً
ّ
ج٨غؽ خ٣ى ١ؤلاوؿان للمغؤة.
الاجٟاُ٢اث واإلاىازُ ٤الضولُت وؤلا٢لُمُت التي ِ
وٖلى الغٚم مً الجهىص التي جبظلها صولت ُ٢غ لخم٨حن اإلاغؤة الُ٣غٍت ،الا اهه الجؼاَ ٫ىا٥
بٌٗ الخدضًاث ٖلى الهُٗضًً الدكغَعي واإلاجخمعي والتي جدخاج الى بظ ٫مؼٍض مً الجهىص
ألػلتها.

ً
زالثا :الجيؿُت
ل٣ض وعص في ال٣ٟغة ( )١٢مً اإلاالخٓاث الخخامُت للجىت الً٣اء ٖلى حمُ٘ اق٩ا ٫الخمُحز
يض اإلاغؤة (ؾُضو) ٖلى الخ٣غٍغ الاولي لضولت ُ٢غ ،والظي ٧ان جدذ ٖىىان ٢ىاهحن جمحزًت
"ٖضم حىاػ مىذ اإلاغؤة الُ٣غٍت حيؿُتها الى اَٟالها بمىحب ٢اهىن الجيؿُت الُ٣غي"
وٍم ً٨جلخُو ؤبغػ اإلاكا٧ل التي ًىاحها ؤبىاء الُ٣غٍاث اإلاتزوحاث مً ٚحر ُ٢غٍحن في
الى٣اٍ الخالُت:
 حٗض بق٩الُاث محرار ؤبىاء الُ٣غٍت ُٞما ًخٗل ٤بالٗ٣اعاث والكغ٧اث مً ؤبغػؤلاق٩الُاث وطل ٪لخٗاعيها م٘ ٢اهىن ع٢م( )٢لؿىت  ١٩١٣بكإن ٖضم ا٦دؿاب
ألاحاهب إلالُ٨ت ألامىا ٫الثابخت في ُ٢غ ،وٖلُت ٞان َظا ٌٗخبر جهاصم م٘ اخ٩ام
ُ
و٢ؿمخه ٞاهلل ؾبداهه وحٗالى ؤوعص طل ٪في
الكغَٗت ؤلاؾالمُت والتي ٞغيذ اإلاحرار
ٌ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ
ألا َْ ٢غُبى َن َو ِل ِّلي َؿ ِاء َهه ٌ
ِب ِم َّما
اليؿاء آلاًت ((ِ )٧ل ّ ِلغ َح ِا ٫ه ِهِب ِمما جغ ٥الى ِالض ِان و
ِ
َ َ َ ْ َ َ َ َْ
ألا َْ ٢غُبى َن م َّما ََّ ٢ل م ْى ُه َؤ ْو َُ ٦ث َر ۚ َهه ًِبا َم ُْ ٟغ ً
ويا ﴿.﴾٧
جغ ٥الى ِالض ِان و
ِ
ِ
ِ
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وم٘ جإُ٦ض الضولت بةن لم جمىدهم الجيؿُت بٗض ٞةنها خغنذ ٖلى ٟ٦الت خ٣ى١
الخٗلُم والٗالج اإلاجاهُحن ،والٗمل لهم بمىحب ٢اهىن ) (21لٗام  1989ال٣اض ي
بمٗاملت ألابىاء مً ؤم ُ٢غٍت مٗاملت الُ٣غٍحن في الخٗلُم والٗالج والٗمل بٗض
اؾدُٟاء قغٍ اإلاىا٣ٞت ٖلى الؼواج مً" الضازلُت ".
 ؤن ٢اهىن اإلاىاعص البكغٍت ٌُٗي ألاولىٍت في الخٗلُم ألبىاء الُ٣غٍاث بٗض الُ٣غٍحن ،الاان الى ٘٢الٗملي ًبن بن البدث ًٖ الىُْٟت باليؿبت لهاالء ٧البدث ًٖ اإلاؿخدُل،
٦ما ان ٢اهىن الخ٣اٖض ال ًُبٖ ٤ليهم هٓام الخ٣اٖض وبالخالي ٢ض ًهبذ ٖىضما ًخ٣ضم
به الٗمغ بال يمان احخماعي.
 ان جُٟٗل ال٣اهىن ٖلى ؤعى الىا ٘٢لخد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن ؤبىاء الُ٣غٍت وؤبىاء اإلاىاَىحنٞةن الًُ٣ت بداحت بلى حهىص ؤ٦بر لخُٟٗل ال٣اهىن ٖلى ؤعى الىا ٘٢بالهىعة التي
هخمىاَا ألبىاثىا.
الخىنُت
لظا ٞان اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان جىص ي بةٖاصة الىٓغ في مىذ اإلاغؤة الُ٣غٍت
الجيؿُت ألبىائها ،وجىُٓم ؤوياٖهم.

ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت
الخٗلُم
اونذ" لجىت اجٟاُ٢ت خ٣ى ١ألاشخام طوي الاٖا٢ت "في جىنُاتها الخخامُت ٖلى ج٣غٍغ صولت ُ٢غ،
ً
باٖخماص صولت ُ٢غ ٢اهىها لًمان ونى ٫حمُ٘ ألاَٟا ٫طوي ؤلاٖا٢ت للخٗلُم الىٓامي الجُض
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والكامل ،وطل ٪للخ٣لُل مً امُت ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت ،باإلياٞت إلجاخت الٟغنت لألشخام
طوي ؤلاٖا٢ت للخضعٍب اإلانهي .
ٌٗخبر صولت ُ٢غ مً الضو ٫اإلاخ٣ضمت في الخٗلُم٣ٞ ،ض خ٣٣ذ الضولت اإلاغ٦ؼ الغاب٘ في الخ٣غٍغ الؿىىي
للخىاٞؿُت الٗاإلاُت 2012 – 2013 ،في حىصة الخٗلُم٦ ،ما انها حٗخبر الضولت الىخُض بحن صو ٫مجلـ
الخٗاون الخلُجي التي جخمخ٘ بهافي مٗضالث الخدا ١البىاث باإلاضاعؽ الابخضاثُت ،باإلياٞت الى ان
ٖضص الُ٣غٍاث ٢ض ٞاٖ ١ضص الظ٦ىع مً الُ٣غٍحن في الالخدا ١بالخٗلُم الٗالي.
وعٚم ٧ل َظا الخ٣ضم في الخٗلُم في الضولت ال ًدٓى حٗلُم ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت بها ال٣ضع مً
ً
الٟ٨اءة والجىصةٞ ،ى٣ٞا لخ٣غٍغ الخىمُت البكغٍت الهاصع (ٞ )٥٤١٢ان ٚالبُت ألاشخام طوي
ؤلاٖا٢ت لم ًدهلىا الا ٖلى الخٗلُم الابخضاجي او ا٢ل بيؿه  ٪٧٣للُ٣غٍحن الظ٦ىع ٪٣٣ ،للُ٣غٍاث،
اما وؿبت الخانلحن ٖلى حٗلُم حامعي ٞهي ال جخجاوػ  ٪١للظ٦ىع ٪٢ ،لإلهار .ومما ال قُٞ ٪ه ان
َظٍ اليؿب اإلاخضًىت للخٗلُم ،جازغ ٖلى بم٩اهُت خهى ٫ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت ٖلى ٖمل الث٤
ًم٨نهم مً الِٗل ال٨غٍم ،صون الاٖخماص ٖلى بغهامج الًمان الاحخماعي ،وَظا بضوعٍ ًازغ ٖلى
بم٩اهُت الاؾخٟاصة مً بغامج الخىمُت خُث ًىضر ج٣غٍغ الخىمُت ان وؿبت اليكُحن ا٢خهاصًا مً
ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت ال جخجاوػ  ٪١٤للظ٦ىع ،و ٪٠لإلهار.
وخُث ان حمُ٘ خ٣ى ١الاوؿان مترابُت ومخأػعة وٚحر ٢ابلت للخجؼثتٞ ،الخ ٤بالٗمل ًخإزغ بالخ ٤في
الخٗلُم ٦ما اهه مً قإن الخدؿً في الخٗلُم ان ًغج٣ي بباقي الخ٣ى ١ألازغي ،وباإلاثل ٞةن الخغمان
مً ؤخض َظٍ الخ٣ىً ١ازغ ؾالبا ٖلى باقي الخ٣ى. ١
ان اليؿب اإلاخضهُت لخٗلُم ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت ،جٓهغ ٖضم وحىص اؾتراجُجُت واضخت لىػاعة
والخٗلُم والخٗلُم الٗالي٣ٞ ،ض ْلذ وػاعة التربُت والخٗلُم لٗ٣ض مً الؼمان وبٗض اٚال٢ ١ؿم التربُت
الخانت لضيها حٗخمض في حٗلُم ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت ٖلى مغ٦ؼ الكٟلر ،عٚم ان الخٗلُم ٦دَ ٤ى
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مؿاولُت الجهاث الخ٨ىمُت ولِـ مؿاولُت الجهاث الخانت ،واهما حٗخبر الجهاث الخانت م٨ملت
إلاىٓىمت الخٗلُم.
و٢ض جم عنض خؼمت مً الخدضًاث التي جىاحه خهى ٫الاَٟا ٫طوي الاٖا٢ت في الخمخ٘ بد٣هم
في الخٗلُم اؾىة بإ٢غانهم مً ألاَٟا ٫مً ٚحر طوي ؤلاٖا٢ت هىحؼَا في الى٣اٍ الخالُت: -
الُٛاب الخام للمضاعؽ الخ٨ىمُت الخانت بهظٍ الٟئت وا٢خهاع صوع وػاعة التربُت والخٗلُم ٖلى
ج٣ضًم الخضماث اإلاؿاٖضة.
الى ه٣و ال٨ىاصع الُ٣غٍت اإلاخسههت في ج٣ضًم الخضمت والىاجج مً ُٚاب الخسههاث الٗلمُت في
َظا اإلاجا ٫بالجامٗاث الُ٣غٍت.

الخىنُت
جىص ي اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١الاوؿان وػاعة والخٗلُم والخٗلُم الٗالي بإزظ ػمام
اإلاباصع في حٗلُم الُلبت مً طوي الاٖا٢ت اؾىة بإ٢غانهم الُلبت ٚحر طوي الاٖا٢ت مً
الخٗلُم الٗام ،وٖضم الاج٩اٖ ٫لى مغ٦ؼ " الكٟلر "لخ٣ضًم الخضماث الخٗلُمت لهظٍ
الٟئت.
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أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
ً
ؤوال :ألاوكُت التي ٢امذ بها اللجىت صازل الضولت:
 -1الىضواث واإلااجمغاث
 جىُٓم ماجمغ ب٢لُمي خى " ٫صوع اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في الخٗامل م٘جدضًاث خ٣ى ١ؤلاوؿان باإلاىُ٣ت الٗغبُت ً 14-13ىاًغ.2016
 -2الضوعاث الخضعٍبُت
 وعقت ٖمل خى ٫الدكغَٗاث التي جم صعاؾتها  5-4ببغٍل 2016م. صوعة جضعٍبُت خى ٫بوكاء اإلااؾؿاث الىَىُت و ٤ٞمباصت باعَـ وصوعَا في الىٓامالضولي بالخٗاون م٘ مىخضي آؾُا باؾُ ٪ُٟوالكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الىَىُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان  14-11ببغٍل 2016م.
 وعقت الٗمل الىَىُت ألاولى لخماًت الُٟل بدىُٓم ماؾؿت خمض الُبُت  20ببغٍل2016م
 صوعة جضعٍبُت مكتر٦ت في ممل٨ت البدغًٍ بالكغا٦ت م٘ اإلااؾؿت الىَىُت لخ٣ى١ؤلاوؿان  16ماًى 2016م.
 صوعة جضعٍبُت ؾىىٍت للمىٓماث ألاَلُت خى ٫آلُاث الضولُت والىَىُت لخماًتخ٣ى ١ؤلاوؿان  22-21ؾبخمبر 2016م.
 وعقت ٖمل لبىاء اإلاهاعاث لخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؾُا ١م٩اٞدت ؤلاعَاب 26-24ؤ٦خىبغ 2016م.
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 وعقت ٖمل خى ٫الخ ٤في الٗمل وآلُاث خماًت خ٣ى ١الٗما 14-13 ٫هىٞمبر2016م.
 -3الؼٍاعاث اإلاُضاهُت التي ٢امذ بها بصاعة الكاون ال٣اهىهُت باإلاكاع٦ت م٘ ؤًٖاء لجىت
الؼٍاعاث لؿىت 2016م
 ػٍاعاث ؤما ً٦الاخخجاػ: -1ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في ً 18ىاًغ 2016م.
 -2ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة ؤمً الٗانمت – وػاعة الضازلُت -في ً 21ىاًغ 2016م.
 -3ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في ٞ 22براًغ
2016م.
 -4ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في ٞ 29براًغ
2016م.
 -5ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  2ماعؽ 2016م.
 -6ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  6ماعؽ 2016م.
 -7ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  7ماعؽ 2016م.
 -8ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  15ماعؽ
2016م.
 -9ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  21ماعؽ
2016م.
 -10ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  28ماعؽ
2016م.
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 -11ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  31ماعؽ
2016م.
 -12ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  4ببغٍل .2016
 -13ػٍاعة مُضاهُت لكغَت الاخضار في  14ببغٍل 2016م.
 -14ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة البدث واإلاخابٗت – وػاعة الضازلُت -في  20ببغٍل 2016م.
 -15ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة ؤمً الٗانمت – وػاعة الضازلُت -في  15ماًى 2016م.
 -16ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة ؤمً الجىىب – وػاعة الضازلُت – في ً 7ىهُى 2016م.
 -17ػٍاعة مُضاهُت لجهاػ ؤمً الضولت – ً 6ىهُى 2016م.
 -18ػٍاعة مُضاهُت إلالخ ٤اإلااؾؿاث الٗ٣ابُت والانالخُت – وػاعة الضازلُت -في
ً 18ىلُى 2016م.
 -19ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة ؤمً الغٍان – وػاعة الضازلُت -في 19ؾبخمبر 2016م.
 -20ػٍاعة مُضاهُت إلصاعة م٩اٞدت اإلاسضعاث – بىػاعة الضازلُت 20 -ؾبخمبر
2016م.
 ػٍاعاث مىا ٘٢وؾ ً٨الٗما:٫ -1ػٍاعة مُضاهُت للكغ٧اث الٗاملت في اؾخاص زلُٟت في ً 23ىاًغ 2016م.
 -2ػٍاعة مُضاهُت زاهُت للكغ٧اث الٗاملت في اؾخاص زلُٟت في ٞ 2براًغ 2016م.
 -3ػٍاعة مُضاهُت لكغ٦ت ًىٟحرؾا ٫للًُاٞت والىٓاٞت في  31ماعؽ 2016م.
 -4ػٍاعة مُضاهُت لؿٖ ً٨ما ٫قغ٦ت ؤوعا٧ل في 25ماًى 2016م.
 -5ػٍاعة مُضاهُت لؿٖ ً٨ما ٫قغ٦ى الىؾُض ال٨ترومُ٩اهُ ٪فيً7ىهُى 2016م.
 -6ػٍاعة مُضاهُت لؿ ً٨قغ٦ت  7 servicesفي  7ؤٚؿُـ 2016م.
 ػٍاعاث ؤزغي:84

 -1ػٍاعة مُضاهُت إلاكغوٕ مكحرب ٢لب الضوخت في  27ببغٍل 2016م
 -2ػٍاعة مُضاهُت إلاؿدكٟى الخىع في  25ماًى 2016م.
 -3ػٍاعة مُضاهُت إلاؿدكٟى خمض الٗام في ً 7ىهُى 2016م.
 -4ػٍاعة مُضاهُت لبِذ ؤمان للٗمالت – مؿدكٟى عمُلت – ماؾؿت خمض الُبُت في
 24ؤ٦خىبغ 2016م.
 -5ػٍاعة مُضاهُت للمجلـ ألاٖلى للخٗلُم في  24ؤ٦خىبغ 2016م.

 -4بغامج ع ٘ٞالىعي والخث ٠ُ٣بمباصت ومٗاًحر بد٣ى ١ؤلاوؿان التي ٢امذ بها اللجىت
لبٌٗ اإلاضاعؽ وال٩لُاث
 مدايغة إلاٗهض الخضعٍب والضوعاث بالُ٣اصة الٗامت لل٣ىاث اإلاؿلخت الُ٣غٍت في 23ٞبراًغ 2016م.
 مدايغة لُالب مضعؾت ٖاجكت بيذ ؤبي ب٨غ الثاهىٍت للبىاث في ٞ 24براًغ 2016م. مدايغة لُالب مضعؾت ٖبضالغخمً بً حاؾم الاٖضاصًت اإلاؿخ٣لت للبىحن في 29ٞبراًغ 2016م.
 مدايغة لُالب مضعؾت ٖمغ بً ٖبضالٗؼٍؼ الثاهىٍت اإلاؿخ٣لت للبىحن في  2ماعؽ2016م.
 مدايغة لُالب مضعؾت ؤلاًمان الثاهىٍت اإلاؿخ٣لت للبىاث في  10ماعؽ 2016م. مدايغة لُالب مضعؾت الضوخت ؤلاٖضاصًت اإلاؿخ٣لت للبىحن في  17ماعؽ .2016 مدايغة لُالب حامٗت ُ٢غ في  22ماعؽ 2016م. -مدايغة لُالب حامٗت ُ٢غ في  24ماعؽ 2016م.
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 -مدايغة لُالب مضعؾت نالح الضًً الاًىبي في  24ببغٍل 2016م.

 مدايغة لُالباث ٧لُت ال٣اهىن لبرهامج الُٗاصة ال٣اهىهُت بخاعٍش 25ببغٍل 2016م.
 مدايغة لُالباث الُٗاصة ال٣اهىهُت بخاعٍش  26ببغٍل 2016م.-5الخمالث ؤلاٖالمُت والاخخٟاالث:
 اإلاكاع٦ت في مٗغى خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم في حىُ ٠في ٞبراًغ 2016م. جىُٓم حاثؼة الكهُض ٖلي خؿً الجابغ في  15ماعؽ 2016م. اإلاكاع٦ت في مهغحان في خب الغؾىٖ( ٫لُه الهالة والؿالم) في  10ببغٍل 2016م. اإلاكاع٦ت في وعقت الٗمل الىَىُت ألاولى لخماًت الُٟل بدىُٓم ماؾؿت خمضالُبُت في  20ببغٍل 2016م.
 جىُٓم مٗغى خ٣ى ١ؤلاوؿان في الاؾالم في باعَـ في  25ببغٍل 2016م. جضقحن الُٗاصة ال٣اهىهُت في  26ببغٍل 2016م. الاخخٟا ٫بلُلت ال٣غهٗ٣ىة في ً 19ىهُى 2016م. الاخخٟا ٫بالُىم الُ٣غي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في  11هىٞمبر 2016م. اإلاكاع٦ت في مٗغى الضوخت الضولي لل٨خاب في 30هىٞمبر 10-صٌؿمبر 2016م. الاخخٟا ٫بالُىم الٗاإلاي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في  10صٌؿمبر 2016م. اإلاكاع٦ت في صعب الؿاعي في  20-8صٌؿمبر 2016م. -الاخخٟا ٫بالُىم الىَجي لضولت ُ٢غ  18صٌؿمبر 2016م.

ً
زاهُا :ألاوكُت التي ٢امذ بها اللجىت زاعج الضولت
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-1الضوعاث والىعف الخضعٍبُت
 اإلاكاع٦ت في الضوعة الخضعٍبُت خى ٫آلُاث ؤلا٢لُمُت والضولُت اإلاٗىُت بخٗؼٍؼ وخماًتؤلاوؿان في ممل٨ت البدغًٍ في  18-15ماًى 2016م.

-2الؼٍاعاث اإلاُضاهُت الخاعحُت واإلاكاع٧اث
 اٞخخاح مٗغى خ٣ى ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ٖلى َامل احخمإ مجلـ خ٣ى١الاوؿان في حىُ ٠في ٞبراًغ 2016م.
 اإلاكاع٦ت في احخمإ اإلا٨خب الخىُٟظي للجىت الخيؿُ ٤الضولُت في  21ماعؽ 2016م. اإلاكاع٦ت في احخمإ الجمُٗت الٗامت للجىت الخيؿُ ٤الضولُت في  22ماعؽ 2016م. اإلاكاع٦ت في اإلااجمغ الؿىىي للجىت الخيؿُ ٤الضولُت في  23ماعؽ 2016م. اإلاكاع٦ت في احخمإ خى ٫حضو ٫ألاٖما ٫الٗاإلاي للهجغة والخىمُت ختى ٖام 2030بٗىىان " مً الالتزام الٗاملي بلى الٗمل الجماعي" في اَاع ؤَضا ٝالخىمُت
اإلاؿخضامت في ؾىَؿغا في ماًى 2016م.
 اإلاكاع٦ت م٘ ممثلي الى٧الت الؿىَؿغٍت في ماًى 2016م. اإلاكاع٦ت م٘ اإلا٣غع الخام اإلاٗجي بالهجغة في ماًى 2016م. اإلاكاع٦ت في الخغوج بخهىع خى ٫جُبُ ٤ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت  2030التيجهب في مهلت الهجغة والٗمالت في ألاَغ والخُِ الخىمىٍت اإلادلي.
 اإلاكاع٦ت م٘ ممثلي مىٓمت الٗمل الضولُت في ماًى 2016م. -اإلاكاع٦ت م٘ ممثلي بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي.
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 اإلاكاع٦ت في احخمإ اإلا٨خب الخىُٟظي للخدال ٠الٗاإلاي للماؾؿاث الىَىُت لخ٣ى١ؤلاوؿان في بغلحن ؾبخمبر .2016
 اإلاكاع٦ت في وعقت جضعٍبُت خى " ٫وي٘ الخُِ الاؾتراجُجُت " في اؾُىبى ٫ؾبخمبر2016م.
 اإلاكاع٦ت في الخضر الجاهبي للماؾؿاث الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى َامل ٢متاإلاىار خى ٫صوع اإلااؾؿاث الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في جُبُ ٤ؤَضا ٝالخىمُت
اإلاؿخضامت اإلاخٗل٣ت باإلاىار في مغا٦ل ؤ٦خىبغ 2016م.
 اإلاكاع٦ت في ماجمغ " ؾُج " ٠زال٢ ٫مت اإلاىار بىع٢ت ٖمل خى ٫الخ ٤في اإلاُاٍ٦د ٤لإلوؿان في مغا٦ل ؤ٦خىبغ 2016م.
 اإلاكاع٦ت في الاحخمإ الؿىىي إلاىخضي آؾُا واإلادُِ الهاصت في جاًالهض ؤ٦خىبغ2016م.
 اإلاكاع٦ت في حلؿت اللجىت الٟغُٖت لالٖخماص الخابٗت للخدال ٠الٗاإلاي للماؾؿاثالىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في هىٞمبر2016م.
 اإلاكاع٦ت في وعقت ٖمل خى " ٫صوع اإلااؾؿاث الىَىُت في مغا٢بت جُبُ ٤ؤَضاٝالخىمُت اإلاؿخضامت " في اؾُىبى ٫صٌؿمبر 2016م.

 -3الاحخماٖاث الا٢لُمُت والضولُت طاث الهلت بًٗىٍت اللجىت في اإلاىٓماث الا٢لُمُت
والضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
 احخمإ م٘ عثِـ اإلااؾؿت الىَىُت الٟلبُيُت لبدث الخٗاون وببغام مظ٦غة جٟاَمم٘ اللجىت .
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 احخمإ م٘ ؾٟاعة صولت ُ٢غ في باعَـ ومٗهض الٗالم الٗغبي الخدًحر إلاٗغىؤلاؾالم وخ٣ى ١ؤلاؾالم في باعَـ ٞ 4براًغ 2016م.
ً
 هٓمذ ؾٟاعة صولت ُ٢غ في حىُ ٠مٗغى ؤلاؾالم وخ٣ى ١ؤلاوؿان جؼامىا م٘ بضءحلؿاث مجلـ خ٣ى ١ؤلاوؿان في ٞ 29براًغ 2016م 2 ،ماعؽ 2016م.
 اإلاكاع٦ت في وعقت ٖمل خى ٫آلُت مغا٢بت الاهخساباث مىحهت بلى اإلااؾؿاثالىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ألاًٖاء بالكب٨ت الٗغبُت بالخىُٓم م٘ الكب٨ت الٗغبُت
للماؾؿاث الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان بالخٗاون م٘  UNDPفي ألاعصن .
 احخمإ لجىت الخيؿُ ٤الضولُت ال ـ  ICCفي حىُ٢ – ٠هغ ألامم اإلاخدضة 23-22-21ماعؽ 2016م.
 -الاحخمإ الا٢لُمي إلاىخضي آؾُا واإلادُِ الهاصت ال ـ  APFفي  21ماعؽ 2016م.

-4الاحخماٖاث م٘ آلالُاث الا٢لُمُت والضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
 هٓمذ الكب٨ت الٗغبُت للماؾؿاث الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان م٘ اللجىت الىَىُتالاؾدكاعٍت لترُ٢ت خ٣ى ١ؤلاوؿان وعقت ٖمل خى " ٫بٖضاص
 هٓم اإلاغ٦ؼ الىَجي حلؿت اٞخخاخُت في وعقت الٗمل التي ٖ٣ضَا اإلاغ٦ؼ الىَجيلخ٣ى ١ألوؿان بالخٗاون م٘ م٨خب اإلاٟىيُت الؿامُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان وم٨خب
بحروث وبمكاع٦ت اإلايؿ ٤الخ٨ىمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت -4
 5ؤٚؿُـ .2016
 اإلاكاع٦ت في اإلااجمغ الٗاإلاي لخ٣ى ١ؤلاوؿان وؤلاعَاب بدىُٓم مً الجمُٗت الضولُتلخ٣ى ١ؤلاوؿان في َُىؾتن – ج٨ؿاؽ  26-22ؤٚؿُـ 2016م.
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 مغا٢بت الاهخساباث البرإلااهُت في ألاعصن – ٖمان 20ؾبخمبر 2016م. جىُٓم وعقت ٖمل مً ٢بل اإلاٟىيُت الؿامُت خى " حٗؼٍؼ الخٗاون بحن ألامماإلاخدضة و آلالُاث ألا٢لُمُت لخٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان في  5-4ؤ٦خىبغ 2016م.
 حلؿت خىاعٍت خى ٫صوع اإلااؾؿاث الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان في جىُٟظ ؤَضاٝالخىمُت اإلاؿخضامت  2030بدىُٓم مً الكب٨ت الٗغبُت في  5ؤ٦خىبغ 2016م.
 احخمإ الجمُٗت الٗامت للكب٨ت الٗغبُت في ؾلُىت ٖمان  10ؤ٦خىبغ 2016م. اإلاكاع٦ت في وعقت اإلاٟىيُت الؿامُت خى " ٫حٗؼٍؼ الخٗاون بحن ألامم اإلاخدضة وآلُاث ؤلا٢لُمُت لخٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان في حمهىعٍت ؤإلااهُا الاجداصًت 14-12
ؤ٦خىبغ 2016م.
 الاحخمإ الؿىىي الٗام ل ـ APFفي  27-26ؤ٦خىبغ 2016م.-

اإلاكاع٦ت الضوعة الثالثت إلاىخضي الابخ٩اع الاحخماعي و  SIGEFألازال ١الٗامت في
اإلاٛغب – مغا٦ل  9هىٞمبر 2016م.

 اإلاكاع٦ت في الٟٗالُت الخانت للماؾؿاث الىَىُت -صوع اإلااؾؿاث الىَىُت فيمغا٢بت وعنض ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت في ْل اجٟاُ٢ت باعَـ خى ٫الخدى٫
اإلاىادي في اإلاٛغب – مغا٦ل  6هىٞمبر 2016م.
 احخمإ اللجىت الٟغُٖت لالٖخماص في حىُ 18-14 ٠هىٞمبر 2016م. جى ُ٘٢جُٟٗل مظ٦غة الخٟاَم بحن اللجىت الىَىُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان واللجىت الىَىُتالىِبالُت في  18صٌؿمبر 2016م.
 احخمإ م٘ عثِـ لجىت خ٣ى ١ؤلاوؿان الخىوؿُت وجى ُ٘٢مظ٦غة حٗاون م٘ اإلاٗهضالٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في جىوـ  23-22صٌؿمبر 2016م.
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 ٖضص الك٩اوي الىاعصة للجىت:جل٣ذ اللجىت زال ٫الٟترة مً  2016/1/1وختى  2016/12/31لٗام 2016م ٖضة ق٩اوي وٖضصَا:
(.)3231

الطلبات المقدمة حسب النوع
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