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 المقدمــة
اعبماىَتية العغمى وىي تتقدم بتقريرىا الددور  الرابدح لدال التددابَت التيدريعلة والتددابَت ا  در   إن 

اليت مت إزباذىا لتعزيز لالة لقاق اإلنسان فلها ، والذ  يهدف إذل وضدح ذبربدة اعبماىَتيدة العغمدى الرا ددة 
مد  اؼبلاداق اإلفريقدي غبقداق  62لدن  اؼبدادة  فلدذ  تن، وذلد  يف ؾبال لقداق اإلنسدان امدام ا ءدقاف ا فار دة 

مسلحي اليت نصت على ان " تتعهد كل دولة طرف بأن تقددم كدل تدنتُت  1981 عام اإلنسان واليعاب
ابَت ا  دددر  الددديت يدددت  إعتبدددارا  مددد  تددداريف تدددريان مفعدددال ىدددذا اؼبلاددداق تقريدددرا  لدددال التددددابَت التيدددريعلة او التدددد

 .واغبريات اليت يعًتف هبا ىذا اؼبلااق ويكفلها "  ف ربقلق اغبقاقإزباذىا هبد
للحريدددة  اكبلازىددداهندددا ا ول امسدددلحي اعلندددت يف بل 1969عدددام اليف تفجرىدددا مندددذ ثدددارة الفدددات   إن

)              إتد صبهاريدة لدرة ذات تدلادة ربدت  للبلدان تعتد  آلللث ورد يف البلان ا ول " وىكذا مندذ ا
( صدددداعدة ، بعددددان ام إذل العمددددل ، إذل العدددد  ، تددددا رة يف طريددددق اغبريددددة والالدددددة  ةالللدددددبلاعبمهاريددددة العربلددددة 

امددددامه  ابددددااب العمددددل اليددددري  ،  مه ددددام  والعدالددددة اإلعتماعلددددة ، كافلددددة  بنا هددددا لددددق اؼبسدددداواة ، فاربددددة  
 فالر دداو مغبددان و مغلددام و تددلد و مسدداد ، بددل إ دداة الددرار يف عددل ؾبتمددح ترفددرف عللددو إنيدداف ام رايددة 

 واؼبساواة " .
بكل ما يف وتدعها علدى صبلدح والعدالة ا عتماعلة ، تعت اعبماىَتية العغمى اغبرية بقل   وإيماناً 

ا صددعدة ؿبللددا  وإ للملددا  ودوللددا  إذل ارتدداف  ااعددد ثابتددة يف ؾبددال لقدداق اإلنسددان لددل  يف اعبماىَتيددة العغمددى 
اؼبتحدددة إذل ا ربداد اإلفريقددي العغدل  وذلدد  بيدهادة كددل احملافددل الدوللدة مدد  ا مد  ولددىا بدل علددى مسدتا  

اؼبنغمات الدوللة الديت عد ت عد  تقدديرىا واعتزازىدا دباا د  اعبماىَتيدة العغمدى اؼبنحدازة بالكامدل إذل   دايا 
عنصددددر  ، وعدددددم لمدددد  ا تددددتعمار واؽبلمنددددة والتمللددددز ا واإل تصدددداد  واإلعتمدددداعيالسلاتددددي اغبريددددة والتحددددرر 
 1977اكدتو وثا ق تارىبلة ىامة مال اإلع ن عد   لدام تدلاة اليدعم عدام  تغ ل وذل  مااؼبساواة وا ت

إفرقبدي الددذ  اتدد  للحدق الابلعددي يف الديبقراطلددة اؼبباءدرة وكددذل  الاثلقددة اػب دراف الكدد   يف ؾبددال لقدداق 
ؾبددال لقدداق  اؼبعددادل الكاملددة للنغريددة اعبماىَتيددة يف ارتددتالدديت م  1988اإلنسددان يف عصددر اعبمدداىَت عددام 

 .اإلنسان الفردية واعبماعلة 
ثنا لددددة   تلددد دلا  العددداؼبي بيدددكل عدددام ، مدددا لالدددة لقددداق اإلنسدددان ، لددد  تتحسددد  علدددى اؼبسددددت إن

اغبددداكمُت واحملكدددامُت ، مهمدددا إزبدددذت اغبكامدددات مددد  تددددابَت تيدددريعلة او إداريدددة ، فالتندددا   اعبددداىر  بدددُت 
تدلبلة علدى لقداق اإلنسدان ، كمدا ان إنقسدام اىلتمدح إذل مصاحل اغباكمُت واحملكامُت تلغل فداع   بصدارة 

اغنلددداف وفقدددراف تدددلقاد اىلتمعدددات إذل التندددالر الددددا لي والصدددراع وذلددد  يف ؾبملدددو تدددل د  بصدددارة  للدددة إذل 
 اإل صاف والتهملش وتلفا   ا زمات وتلنعك  على اغبقاق واغبريات العامة بصارة تلبلة .

فكددددار واؼب تسدددات والتدددددابَت الددديت  لقددددت الغدددروف اؼب  مددددة ىدددذا التقريددددر ىدددا عددددرض ىلمدددل ا  إن
ن مدا يتذدذ مد  تددابَت تيدريعلة او إ، فدالاا ح  اعبماىَتية العغمىللتحس  اؼب ارد غبالة لقاق اإلنسان يف 
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ىدا ؼبعاعبددة لدا ت القصددار الفدرد  واؼبعا بددة علدى التجدداوزات اإلداريدة احملتملددة  اعبماىَتيدة العغمددىإداريدة يف 
 اابح الفرد  وبقصد تاتلح  اعدة الاعي وإءاعة ثقافة اإلىتمام حبقاق اإلنسان .ذات ال

، منددددذ تقدددددًن تقريرىددددا الدددددور  الاالددددث ،  ددددد إزبددددذت صبلددددة مدددد  التدددددابَت العغمددددى اعبماىَتيددددة إن 
مل التيريعلة واإلدارية هبددف تعزيدز اغبريدة وتاطلدد العدالدة ، وىدي تددابَت وبايهدا ىدذا التقريدر الرابدح الدذ  ييد

 -البناد التاللة :
ولددق ، ولددق اؼبيدداركة يف اليددأن العددام ، ولددق اغبريددة ، ت ددم  لددق اغبلدداة و اغبقدداق اؼبدنلددة والسلاتددلة  -1
واغبدددددق يف لريدددددة التنقدددددل واإل امدددددة ولدددددق السددددد مة البدنلدددددة ،   والتعبدددددَت اواغبدددددق يف لريدددددة الدددددر ضدددددي ، قاتال
 ُت يف اػبارج .الللدبلولقاق اؼبعنايةو 
ولق ضبايدة ا تدرة واغبقداق ، ولق العمل ومكافحة الباالة ، ت م  لق اؼبلكلة و تصادية اغبقاق اإل  -2

 الت امنلة والتقاعدية .
البلئددة واغبددق يف السددك   وإصددحاحت ددم  اغبددق يف الرعايددة الصددحلة  الدديتاغبقدداق اإلعتماعلددة والاقافلددة  -3

 واغبق يف التعلل  .
والتنغدل  ، واغبمايدة القانانلدة ، اغبماية الق دا لة ، الق ا ي  ت م  التنغل و التنغل  الق ا ي والقاناين  -4

 وال مانات ا  ر  .اإلدار  
 دم  اغبدق يف تكداي  اعبمعلدات ، وتالعمل النقايب ، واغبق يف منغمات اىلتمح اؼبدين اغبق يف تكاي   -5

 .واغبق يف تكاي  اإلربادات والنقابات والروابط اؼبهنلة ، ىللة ا 
 اػباصة . ا لتلاعاتذو  و الافل و  راةاؼبلقاق  -6
 

اىلتمددددح اعبمدددداىَت  الددددذ  ارتددددلت دعا مددددو يف اعبماىَتيددددة العغمددددى ، ازال التنددددا   كللددددا  بددددُت إن 
اغباكمُت واحملكامُت ، وىا دب مانو اإل تصاد  القا   على اؼبياركة يف الاروة وعدالة تازيعهدا  دد ندزع فتلدل 

اغباعات اؼبادية واؼبعنايدة  دد ىلدأ اؼبنداخ غبالدة فريددة مد  اإلتدتقرار القدا   الصراع اإل تصاد  ، كما ان ربرير 
على الر اف العام . لذل  فإن لالدة لقداق اإلنسدان يف اعبماىَتيدة العغمدى تتحسد  باتدتمرار لدل  بسدبم 
  التدددابَت التيدددريعلة او اإلداريددة اؼبت لقدددة بدددل بسددبم تاطلدددد دعددا   اىلتمدددح اعبمددداىَت  فكلمددا ترتدددذت  دددل

 اىلتمح اعبماىَت  بصارة اك  كلما تعززت اغبرية وإزداد اغبفاظ على لقاق اإلنسان .
 

 حسني الوحيشي الصادق

أمين الشؤون القانونية وحقوق 

اإلنسان
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 المدنية والسياسيةالحقوق أواًل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحقوق المدنية والسياسية -أوال :

   
اتلة م  بُت اىد  لقداق اإلنسدان يف العصدر اغبدديث و دد اصدبحت الدد اؼبعدايَت تعد اغبقاق اؼبدنلة والسل    

 الر لسلة للحك  على مد  ديبقراطلة النغام السلاتي واغبك  الرءلد. 
لددددًتام لقدددداق اإلنسددددان اؼبدنلدددددة إوتعددددد اعبماىَتيددددة العغمددددى مدددد  بددددُت البلدددددان ا كادددددر تاددددارا  يف م ددددمار     

يرتكددز علددى إ امددة اؼب تسدددات الديبقراطلددة الااتددعة الدديت تتددل ، لددل  فقدددط والسلاتددلة،بل ان نغامهددا السلاتددي 
لريدددة التعبدددَت، بدددل اؼبيددداركة يف اغبكددد  وترصبدددة لريدددة التعبدددَت إذل ميددداركة عمللدددة يف صدددنح القدددرار السلاتدددي وىدددي 

 اؼبد ل ا ى  للاصال إذل اغبريات ا  ر .  ،لًتام اغبقاق اؼبدنلة والسلاتلة إبذل  تعت  
   -إطار تناول اغبقاق اؼبدنلة والسلاتلة يبك  اغبديث ع  اغبقاق اآلتلة :ويف     

 

   -حق الحياة : .1
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 و  وبدقيعت  لق اغبلاة م  ا دس اغبقاق يف كافة الديانات واليرا ح ، وىدا لدق طبلعدي   هبداز تدلبو ،     
اغبمايدة، إذل الدرعدة ؼبذلاق ان يسلبو مد    در ، وىدا لدق نغمدو اليدرع اإلتد مي والاطدو بسدلاج متدُت مد  

نفسدا  اليت صارت عريبة القتدل، بغدَت لدق، باعتبارىدا مد  ابيدح اعبدرا  ، ويدن  القدر ن الكدرًن علدى ان مد   تدل 
  تل الناس صبلعا  .  كم لق   م  غَت
الدذ  يعتد  لدق اغبلداة مد   الللددية وىى اليت يعكسدها التيدريح الللدبلإن ىذه النغرة ىي اليت تيكل الاقافة     

 و، وىا يعا م عللو بأءد العقابات. با دس اغبقاق،   هباز اؼبساس 
 اعبنُت يف با  امو ولىت وفاتو  حبق اغبلاة منذ زبلق ىتماما  إ، م  اءد القاانُت الللديإن  انان العقابات     
اة كمددا إن ذلدد  يددًتع  يف  ددانان العقابددات إذل نصدداص عاملددة سبنددح اإلعهدداض للجنددُت لابددات لقددو يف اغبلدد    

معاندام ،  ن لدق اغبلداة ىدا لدق مقددس ، بداى  زبلدل  النداس مد  )دبات الرضبدو(يبنح ىذا القانان ما يعرف 
  يعلمهددا إ  ىددا ولددده، وبددُت  ييدداف، غبكمددة   مددا  يبلدد  لددق إهنا ددو إ  اػبددالق، الددذ  يبنحددو ويسددًتده تدداعة 
 .  الللدي  بنصاص التيريح وىا ما يفعلو اؼبيرع ا عنة واليلاخ م يُت البير الذي  ؽب  اغبق يف ضباية للام

ىتمدام حبدق اغبلداة، صدرت بعده امعندت يف اإل اتاتلةومالما يهت   انان العقابات حبق اغبلاة، فإن وثا ق     
  ددددددانان تعزيددددددز اغبريددددددة علددددددى ت علددددددى ذلدددددد  الاثلقددددددة اػب ددددددراف الكدددددد   يف عصددددددر اعبمدددددداىَت واكددددددده و ددددددد نصدددددد

عًتاف بداإل ىَت  يقدتان للاة اإلنسان ووبافغان  عللها ( وىا هبذا الدن    يكتفديابناف اىلتمح اعبماان ) 
 اغبلاة، بل هبعل احملافغة عللو واعبا  على كل اىلتمح وبكافة م تساتو. حبق 
ق ويعددًتف تددتاناف ضدل  إيقدام علدى  الللددديورغد  ىدذا اغبددرص اليدديد علدى لددق اغبلداة، فددإن التيدريح اعبندا ي     

، فحدق اؼبنحدرفعدام ... فمح انبلة لق اغبلاة، إ  ان مصلحة اىلتمح  د تعلدا علدى مصدلحة الفدرد بعقابة اإل
اإلنسدددان يف الاعددداد   هبدددم ان يكدددان مالقدددا  إذا ءدددكل ىدددذا الفدددرد  ادددرا  م كددددا  علدددى تددد مة اىلتمدددح ولدددق 

 اآل ري  يف اغبلاة. 
انااع معلنة مد  عدرا   القتدل ىدي عدرا   القتدل العمدد يت م  عقابة اإلعدام كعقابة على  الللديإن القانان     

را  ، اعبداليت يسبقها اإلصدرار والًتصدد او الديت تدت  باليدلة او الديت تسدتهدف اعددادا  كبدَتة، امدا غدَت ذلد  مد  
دبا فلها عرا   القتل ، كالقتدل اػبادأ او بددون تدبق إصدرار وترصدد او ضبايدة لليدرف او اؼبدال او غدَت ذلد  مد  

،  ن ىذه اعبدرا     تدن  عد  ءذصدلة ؾبدرم  ادر ءدةيعا م عللها بعقابات ا ل  الللديفإن القانان اعبرا  ، 
 ييكل فسادا  او  ارا  على اىلتمح كلو. 

 بعقابدددددددددددة اإلعدددددددددددددام، إ  اندددددددددددو يسدددددددددددعى علددددددددددددى الددددددددددددوام للت ددددددددددددللق فيعدددددددددددًت  الللددددددددددددديومدددددددددددح ان القدددددددددددانان     
علدى ضدرورة السدعي إللغا هدا،   ،نسدان يف عصدر اعبمداىَتمنها، و دد نصدت الاثلقدة اػب دراف الكد   غبقداق اإل 

إعرافات عديددة تسدتهدف اغبدد مد  عقابدة اإلعددام ومد  اىد  ىدذه اإلعدرافات  الللديتتحدث القانان اكما 
الديددة وتنددازل وذل ا مددر، فتنددازل وذل ا مددر يدد د  إذل التقللددل مدد  لددا ت اإلعدددام علددى نادداق واتددح، ومددازال 
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بدددُت اطدددراف تددددعا إذل إلغددداف ىدددذه العقابدددة واطدددراف ا دددر  تدددر  ضدددرورة  عاريدددا   ة العغمدددىاعبماىَتيددداعبددددل يف 
 لإلبقاف عللها غبفظ ام  الناس وت مة ارواله . 

 

   -حق الحرية : .2
تاللدة وبيدكل مباءدر غبدق اإلنسدان يف اغبلداة، ومندذ البلدان  إن اغبق يف اغبرية م  اىد  اغبقداق الديت  دد تدأي    

وىددى ا كاددر  الللدددييف اىلتمددح  مسددلحي اصددبحت اغبريددة نيددلدا  دا مددا   1969العغددل  عددام  ا ول لاددارة الفددات 
ة، واصدب  ربقلدق اغبريدة اؽبددف الر لسدي لعمدل اىلتمدح وكافدة م تسداتو لدىت الللدبلرواعا  يف ا دبلات السلاتلة 

 اغبرية .  م  عهد طاال ما يقرب م  اربعُت عاما  كان م  اعل لان كل ما بذ القالانو يبك  
ددد     بعددداد ينادددا  علدددى م دددامُت ءذصدددلة وتلاتدددلة وا تصدددادية واعتماعلدددة م ا إن لدددق اغبريدددة ىدددا لدددق مرك 

وثقافلدددة، تبددددا ىدددذه اؼب دددامُت مددد  اغبريدددة البدنلدددة و  تنتهدددي إ  بدددالتحرير الكلدددى لإلنسدددان، ربريدددر إرادتدددو وعقلدددو 
 تصددادية والاقافلددة فإهنددا ا لمددت باعتبارىددا ادوات اإلورولددو ولاعاتددو اؼباديددة واؼبعنايددة، امددا م تسدداتو السلاتددلة و 

 لتحقلق اغبرية. 
مد  الاثلقدة اػب دراف الكد   علدى تقددي  لريدة  الااينبدا اؼب فقد ن    ،إن اغبرية ىي اؽبدف النها ي لذل     

 اإلنسان وعدم التسام  يف تقللدىا، إ  لتحقلق غايات اك  وبإعرافات  انانلة صارمة. 
كغدَته مد  اىلتمعدات، تنادا   اانلندو علدى العقابدات السدالبة للحريدة   الللديداتة اغبرية، فإن اىلتمح ورغ       

بصارة م  تة كاغبب  والسج ، ولك  ىذه العقابات وضعت م  اعل الذي  تغدو لدريته   ادرة علدى لريدة 
 اآل ري . 

ة مدد  التدددابَت لتذفلدد    م مدد  تسددتاعم نددو ي ددح صبلدداذه العقابددات إ  هبددف ًت يعدد الللددديومددح ان القددانان     
   -اؼبصلحة تقللد لريته  بيكل م  ت وم  ىذه التدابَت :

ة ىي م  التيدريعات الندادرة الديت ربدرم السدج  طايدل الللدبلربرًن السج  طايل ا مد ، فالتيريعات    -ا 
ة الللددبلتسدم  التيدريعات  ة م  عناصر اعبهل والتذل  وانعدام الاا علة، فد الللدبلا مد وتعت ه ا دبلات 

إ  بالسدددج  لفدددًتة معقالدددة وهبدددر  التنددددر مددد  التيدددريعات الددديت تسدددم  بالسدددج  ؼبئدددات السدددنُت واللاندددا  
 اآل ف منها. 

طدددرق تنفلدددذ ىدددذه العقابدددات واؼب تسدددات الددديت يدددادع فلهدددا مددد  تفدددرض علدددله  ىدددذه العقابدددة، فهدددي   -ب 
دبدا ينادا   فكرة السدج  اؼبفتداح بتابلق مىاعبماىَتية العغم تسات إص ح ولل  عقاب، كما بدات 

 عللو م  مزايا معروفة .
 حق المشاركة في الشأن العام ) حق تقرير المصير (  .3

قدددام النغدددام السلاتدددي يف اعبماىَتيدددة العغمدددى علدددى الديبقراطلدددة اؼبباءدددرة والددديت تتدددل  عبملدددح اؼبدددااطنُت لدددق ي    
 . اؼبياركة بصارة فريدة م  ناعها يف العصر اغباضر 
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،اعلد  يف مديندة تدبها عد   لدام تدلاة اليدعم،  بدإع ن تدارىبي ند  يف اؼبدادة الاالادة  م1977فمنذ عام     
منددو علددى ) ان السددلاة اليددعبلة اؼبباءددرة ىددي اتدداس النغددام السلاتددي وان السددلاة لليددعم و  تددلاة لسددااه ، 

ة ومدد سبر اليددعم ربددادات والددروابط اؼبهنلددويبارتددها عدد  طريددق اؼبدد سبرات اليددعبلة واللجددان اليددعبلة والنقابددات واإل
التاريف ،صدرت تلسلة م  التيريعات، ومنها الاثلقدة اػب دراف الكد   غبقداق اإلنسدان يف العام ( ومنذ ذل  

بيددأن اؼبدد سبرات اليددعبلة واللجددان اليددعبلة، وىددى صبلعهددا  اؼبتتاللددةقدداانُت العصددر اعبمدداىَت و ددانان تعزيددز اغبريددة و 
دىددا لددق اؼبيدداركة يف اليددأن العددام وربددث اؼبددااطنُت علددى فبارتددتو بفاعللددة، وت ددح النصدداص ت كددد ويف مالددح ماا

  اؼبددااطنُت ضددد ا  عقابددة او إعددراف  دداناين عنددد فبارتددته  ؽبددذا احملرمددة لاضددح ا   لددد علددى ىددذا اغبددق وربص دد
ؼبد سبرات اليدعبلة ا تاتدلة  ا ذ اؼبااط  علدى ا االدو اؼبعد  عنهدا يف اان ي   اعبماىَتية العغمىاغبق، ف  هباز يف 

 او غَتىا م  اؼب تسات . 
إن اؼبيدداركة يف اليددأن العددام   تقتصددر علددى  دددرة اؼبددااط  علددى التعبددَت عدد   رافه، بددل ىددي ميدداركة فاعلددة     

 تنصم على ازباذ القرار السلاتي ورت  تلاتة اىلتمح واؼبياركة يف ازباذ كافة انااع القرارات . 
، فدددإن اعبهددداد تبدددذل علدددى الددددوام لتهلئدددة  ماىَتيدددة العغمدددىاعبيف ُت الللددددبلركة للرعدددال والنسددداف ولتعزيدددز اؼبيدددا    
لة  تتلعاب  راف اؼبااطنُت وفدت  اىلدال امدامه  للمنا يدات اغبدرة، و دد اتدتحدثت مد  را  فكدرة يعبالسبرات اؼب  

اللدام اكادر مد  عيدري   اىَتيدة العغمدىاعبمالقدرار، وينتيدر يف  الكامانات، وىى مندابر للتعبدَت واؼبيداركة وازبداذ
السلاتددددلة  تالدددد  كامانددددو ت دددد  اكاددددر مدددد  ث ثددددة م يددددُت ع ددددا ؼبنا يددددة اليددددأن العددددام وازبدددداذ ا اددددر القددددرارا

  تصادية. واإل
، فهدددددي مارولدددددة يف الددددددول الددددديت ت دددددلق اعبماىَتيدددددة العغمدددددىإن ميدددددكلة اؼبيددددداركة، للسدددددت مارولدددددة يف     

القددا   علددى الديبقراطلددة اؼبباءددرة  الللدددياف اؼبددااطنُت، امددا النغددام السلاتددي م تسدداما السلاتددلة عدد  اتددتلعاب  ر 
 فها مصم  يف ا صل ل مان مياركة اؼبااطنُت وتعزيز ثقافة الديبقراطلة. 

 حق التقاضي. .4

عتدداف يقدح عللدو، لدل  ىبدة مد  الدد بدل مسدتمد إدفعدا      ،إن لق اإلنسان يف رفح مغلمتدو إذل الق داف    
لجدم لدق التقاضدي عد  الدد  العلدى القددير، فقدد انتهدى زمد  ا ت داف اغبدق بالدذات ودل يعدد مقبدا    م  اوامر

نتقداص مد  ال دمانات لجأ إللو غبماية اغبقاق واغبريات، كمدا   هبداز اإل   تبم، وييكل الق اف م ذا  ي  
  لددام ثددارة الفددات ، فقددد ندد    ة منددذالللدددبلت عللهددا التيددريعات اؼبقددررة للمتقاضددُت، ىددذه اؼببددادة ا تاتددلة نص دد

علدددى ان ))يهددددف الق ددداف فلمدددا يصددددره مددد  الكدددام إذل   م11/12/1969اإلعددد ن الدتدددتار  الصدددادر يف 
((، وان الق داة مسدتقلان   تدلاان علدله  يف   دا ه  ( 27 ادةمد)كفالة لقاق ا فراد وكرامدام  ولريدام  

للقددانان، وبعددد اإلعدد ن  لتجدداف إذل احملدداك  وفقدداإلولكددل ءددذ  اغبددق يف ا (28 ادةمدد)لغددَت القددانان وال ددمَت 
عتد ت الاثلقدة اػب دراف إع   لام تلاة اليدعم تدااترت الاثدا ق والتيدريعات علدى تأكلدد ىدذه اؼببدادة، للدث 
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الكددد   غبقددداق اإلنسدددان يف البندددد السدددابح ان ) اىلتمدددح اعبمددداىَت  ي دددم  لدددق التقاضدددي واتدددتق ل الق ددداف، 
 كمة عادلة ونزيهة (. ولكل مته  اغبق يف ؿبا 

ددد ، م1991لسدددنة  20اؼبددد سبرات اليدددعبلة ىدددذا اؼببددددا لدددُت اصددددرت  دددانان تعزيدددز اغبريدددة ر ددد   دتو دددد اك 
  لددو احملكمددة كافددة ال ددمانات لتجدداف إذل الق دداف وتدد م  ة مددااد علددى لددق كددل ءددذ  يف اإليف عددد   والددذ  ندد   

ن ىبتداره  دارج احملكمدة. وإن الق داة مسدتقلان   تدلاا تدتعانة دبحدام  اإل او يكلفو اىلتمح ؿبام  زمة دبا فلها ال   
، وتكفددل التيددريعات العاديددة اعباانددم اإلعرا لددة ؼبمارتددة لددق التقاضددي تددااف علددله  يف الكددامه  لغددَت القددانان

يف  انان اؼبرافعات او  انان اإلعدرافات اعبنا لدة او  دانان الق داف اإلدار ، فبداب الق داف مفتداح امدام كدل مد  
نتقاص تااف تعلق ا مر جبريبة عنا لة او ضرر مداد  او معندا  غبقدو بفعدل غدَت نتهاك او اإلقا و لإلتتعرض ل

ميروع م  ا  ءذ  طبلعي او معنا ، لىت ولا كانت الدولدة الديت ياعد  يف  رارامدا اإلداريدة وزب دح لر ابدة 
تدلة الديت هبدم مراعامدا، ذلد  ان ىدذه ع نلدة الق داف مد  اؼببدادة ا تا الللديالق اف اإلدار ، ويعت  القانان 

 .للمااطنُت فبارتة الر ابة على نزاىة ا لكام تكفلالع نلة 
ومد  ناللدة ا در  فددإن عددم تابلدق الكدام الق دداف يعدد عريبدة عنا لدة، ويكفددل  دانان نغدام الق داف تازيددح 

نا لددة واؼبدنلددة واإلداريددة بيددكل هبعددل فبارتددة لددق التقاضددي بكددل يسددر وتددهالة يف اؼبسددا ل اعب احملدداك  عغرافلددا  
تدتانا لة وبداك  إو  ايا ا ترة، كما يكفل لكل ءذ  لق احملاكمة امام  اضلو الابلعدي، فد  تاعدد ؿبداك  

 .امامها اءذاص معلنُت سبللزا  ؽب  ع  غَتى  م  اؼبتهمُت
اللجداف إذل  ت احملكمة العللا وىى احملكمة اليت ترا م تابلدق القدانان وتفسدَته لدق كدل ءدذ  يفا ر   د و 

ندو   اعتد ت إالق اف واعت تو لقا  عاما  مقررا  لكل إنسان للدفاع ع  لقا و ومصاغبو، بدل إن احملكمدة العللدا 
لددق، كمددا  ددررت ان لددق ن ىددذا اغبددق مدد  اغبقدداق الابلعلددة لإلنسددان منددذ ان    هبدداز إغدد ق بدداب التقاضددي،  

ان  ندو   وبدرماإلنسداين والديت سبللهدا  ااعدد العدالدة اؼبالدى، و التقاضي م  القااعد ا تاتلة اؼبسدتقرة يف ال دمَت ا
ر لددو  بددل ان يكاءدد  دبددا ينسددم إللددو وتسددمح ا االددو ووبقددق دفاعددو تددافَتا  لل ددمان وبددرم اإلنسددان مدد  لددق مقددر  

طمئندددان وا مدددان، وربغدددى اؼببددادة القانانلدددة الددديت ترتدددلها احملكمدددة العللددا بقلمدددة  انانلدددة كددد   للدددث وربقلقددا  لإل
علدددى ان ) تكدددان اؼببدددادة القانانلدددة الددديت  م1982لسدددنة  6مددد   دددانان احملكمدددة العللدددا ر ددد   30نصدددت اؼبدددادة 

 عبملح احملاك  وكافة اعبهات ا  ر  يف اعبماىَتية (.  رىا احملكمة العللا ملزمة  تقر  

 الحق في حرية الرأي والتعبير. .5
مدا  إن ذلد  ىدا وإبدداف الدرا  بكدل لريدة، ان يف التعبَتتكفل اؼبااثلق الدوللة والدتاتَت الاطنلة لق اإلنس     

ة علددى لددق التعبددَت وإبددداف والتيددريعات العاديدد ا تاتددلةاعبماىَتيددة ، للددث نصددت الاثددا ق هبددر  عللددو العمددل ب
لريددة ان اإلعدد ن الدتددتار  الصددادر عقددم  لددام الاددارة مباءددرة يف اؼبددادة الاالاددة عيددرة علددى  الددرا ، فقددد ندد   
ويعدد اإلعدد ن عد   لدام تددلاة اليدعم  اداة ابعددد واعمدق مد  مبدددا لريدة التعبدَت يف مفهامهددا  الدرا  مكفالدة،

داف بدإوفبارتة السدلاة مد   د ل  اغبك فبارتة لل  التعبَت وإمبا  ،التقللد  للث صار متالا  امام كل مااط 
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ثلقدددة اػب دددراف غبقددداق الا  اي دددا   يف كدددل الق دددايا الددديت تعدددرض علدددى اؼبددد سبرات اليدددعبلة، وذلددد  مدددا اكدتدددو الدددرا 
البنددد اػبددام  إن اىلتمددح  اعبمدداىَت  ) ي كددد تددلادة كددل فددرد يف اؼبدد سبر اليددعي وي ددم   اإلنسددان للددث ندد   

لقو يف التعبَت ع  رايو علنا  وىف اؽبااف الالق ....( كما ن  البند التاتدح عيدر علدى ان اىلتمدح اعبمداىَت  ) 
 كار(. بتيكفل لكل فرد لرية التفكَت والبحث واإل

 ادةاغبماية القانانلة غبق اؼبااطنُت يف التعبَت ولرية الرا ، للث نصدت مد علىانان تعزيز اغبرية اكد  و د     
( علدددى ان ) لكدددل مدددااط  اغبدددق يف التعبدددَت عددد  رايدددو وافكددداره واعبهدددر هبدددا يف اؼبددد سبرات اليدددعبلة ويف وتدددا ل  8)

اغبدددق إ  إذا اتددتغلو للنلدددل مددد  تدددلاة اليدددعم او  اتدددة ىدددذاؼبدددااط  عدد  فبار  ل، و  يسدددأةاإلعدد م يف اعبماىَتيددد
إلغددراض ءذصددلة وربغددر الدددعاة لآلفكددار واآلراف تددرا  او ؿباولددة نيددرىا او فرضددها علددى الغددَت بدداإلغراف او القدداة 

 او باإلرىاب .... ( 
كدر فلدو اغبمايدة لكدل مدااط ، للدث   ءديف يبنعدو مد  ان يكتدم يف الصدحافة او ينيدر مدا يف  هوتافر ىدذ    

ت والكتم، وذبلز التيريعات اؼبنغمة  وضاع الصحافة والنير والتدألل  فبارتدة لدق التعبدَت والتفكدَت يف اىل   
و اؼبر لددة ابكددل لريددة، بددل يبكدد  لكددل مددااط  إبددداف الددرا  يف الق ددايا الدديت تاددرح للنقدداش يف اإلذاعددة اؼبسددماعة 

م    ل الصحافة اؼبهنلة واؼبتذصصدة او الصدح  العاديدة على اؽبااف، ويتسح التعبَت الصحفي اتساعا  ىا    
 : اآلتلةتباعلة ا و لاملة ال

 كشف بالصحف  -أ

البانددان  –ا صددالة  – ارينددا  –اويددا  –الزلدد  ا   ددر  –اعبماىَتيددة  –اليددم   –الفجددر اعبديددد  
 –اليددط  –اليددرارة القرضددابلة  –اعبمدداىَت  –ا بددار بنغدداز   – إعدددابلاا بددار  –اليدد ل  –ا بددار طدد ق  –

 –اؼبددرج  –واد  اليدداط   –النقدداط اػبمدد   –دردنلددل طددرابل  الغددرب  –اعبفددرة  –اؼبر ددم  –ا بددار اعببددل 
طددرابل  لإلعدد ن  –اعبفددارة  –اعببددل الغددريب  –الرايددة اػب ددراف  –اكدداكاس  –رتددالة الصددحراف  –واد  اغبلدداة 

 .الكفرة  –نالات  -ترت  –غات  –
 كشف بالمجالت  -ب

تراث اليدعم  –اؼبسرح واػبلالة  – اإلع ملةالبحاث  –ء ون ثقافلة  –اعبلل   –ا مل  –لت الب 
 .افانُت  –الاقافة العربلة  –الزل  ا   ر  –

 المهنية  فكشف بالصح -ج

  –صدددددددحلفة اؼبنتجدددددددان  –صدددددددحلفة العدالدددددددة   -صدددددددحلفة الفدددددددات   – اإلتددددددد ملةصدددددددحلفة الددددددددعا   
 –صدددحلفة الاباعدددة  –صدددد  اؼبكافحدددة  –التاددداع  –اب والرياضدددة صدددحلفة اليدددب –صدددحلفة مدددال واعمدددال 

 صحلفة اؼبلزان .
 كشف بالمجالت المهنية  -د
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 –ؾبلددة التااصددل  –ؾبلددة ا تدداة اغبسددنة  –ؾبلددة اؼبندد   –ؾبلددة العقاريددة  –ؾبلددة اىلمددح  –ؾبلددة اىلددال  
 –ؾبلددة اؼبيددعل  –العلددام اإلنسددانلة  ؾبلددة –ؾبلددة )ن(  –ؾبلددة الفصددال ا ربعددة  –ؾبلددة اعبمددارك  –ؾبلددة الرفقددة 

 ؾبلة واعتصماا  
 الحق في حرية التنقل واإلقامة. .6

مددد  اغبقددداق واغبريدددات ا تاتدددلة يف ا  مكدددان مددد  رباعدددو  واإل امدددةنقدددل دا دددل الددداط  الت  يعتددد  لدددق     
و ولريددة للمددااط  الدديت   هبدداز تقللدددىا او التددد ل فلهددا ، فللمددااط  اغبددق اؼبالددق يف ا تلددار مكددان إ امتدد

قلدد ىدذا اغبدق ولدل  شبدة إعدرافات ي  التنقل دا ل الداط  او مغادرتدو او العدادة إللدو يف ا  و دت ييداف فد  
فد  يعدرف القدانان الللبدددي نغدام التأءدَتة للمدااطنُت او لصداؽب  علدى إذن مسدبق ل فبارتدتو إدارية  دد تعا د

 للذروج م  ب دى  او العادة إللها .
 علدددددى انيف البندددددد يعات ا تاتدددددلة والعاديدددددة فقدددددد نصدددددت الاثلقدددددة اػب دددددراف وت كدددددد ىدددددذا اغبدددددق التيدددددر  
ده  دانان تعزيدز اغبريدة يف التنقل واإل امدة " وىدا مدا اك د –و ت السل   –" ابناف اىلتمح اعبماىَت  الرار  

ة بنصو على انو " لكل مااط  ، و ت السدل  ، لريدة التنقدل وا تلدار مكدان إ امتدو ، ولدو مغدادرة اعبماىَتيد
 العغمى والعادة إللها مىت ءاف "

تددتانافات نددادرة  ددد تفرضددها ضددرورات ا مدد  الدداطٍت فددإذا كددان ىددذا   إن ىددذا اغبددق   ىب ددح إ  إل 
هباز تقللده و دت السدل  ، فدإن ضدرورات الاداارة ومقت دلات ا مد  الداطٍت عندد اغبدروب او يف الغدروف 

ا يبكد  تقللدده  تدباب   دا لة ، وبصدارة م  تدة ، القلداد عللدو ، كمدتتانا لة  دد تسدتدعي وضدح بعد  اإل
إصددددار اوامدددر مندددح عدددرا   تسدددتدعي التحقلدددق واحملاكمدددة فلجلدددز القدددانان للمحددداك  اؼبذتصدددة  ارتكدددابعندددد 
 تزول بزوال اتباهبا .م  تة 

 
 

 حق السالمة البدنية والمعنوية. .7

بالتعدذيم او بقصدد   در  ان تدااف  ييَت ىذا اغبق يف ؿبتااه واصا لو إذل ربرًن اؼبساس جبس  اإلنس    
اؼباعهة ضد ا  إنسدان. ويعتد  ضبايدة اإلنسدان يف بدندو  نسانلةإ ا   وكذل  ربرًن اؼبعاملة القاتلة واؼبهلنة و 

عللهدا القدانان الددورل غبقداق اإلنسدان.  كدد ماديا  وضبايتو معنايا  م  اغبقاق ا تاتلة والد الركا ز الديت ي
اغبدددق اإلنسددداين  ربدددت ايدددة عدددروف وبدددأ  مددد ر. وتلتدددزم اعبماىَتيدددة دبراعددداة ىدددذا   هبددداز تقللدددد ىدددذا اغبدددقفددد

ر التعدددذيم واؼبعاملدددة لقددداق اإلنسدددان. ووبغدددوتيدددريعات ملدددة مددد  التيدددريعات اعبنا لدددة وضدددمانو وضبايتدددو جب
 . الللديإنسانلة دباعم القانان  ا و  القاتلة واؼبهلنة

بنددد الادداين مدد  ندد  ال ، نسدداين وا    ددي يف اىلتمددح اعبمدداىَت والًتامددا  لإلنسددان والتزامددا  بدداؼبنه  اإل    
ن اىلتمح اعبماىَت  ))وبدرم العقابدات الديت سبد  كرامدة اإلنسدان وت در بكلاندو كمدا وبدرم الاثلقة اػب راف بأ
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إغباق ا ذ  بيذ  السجُت ماديا  ومعنايا  ويدي  اؼبتاعرة بو او إعراف التجدارب عللدو ((. وتابلقدا  ؽبدذا 
ر إعددراف )) تدد مة البددن لددق لكدل إنسددان ووبغدبددا اوردت اؼبدادة السادتددة مد   ددانان تعزيدز اغبريددة بدأن اؼب

ملدة مد  النصداص الديت ت دم  ضبايدة نسان لي إ  بتااعو((. فقدد عداف جبالتجارب العلملة على عسد إ
 نُت او إىددانته  علددى ربددرًن تعددذيم اؼبسددجا  الللدددي ددانان العقابددات  كمددا ندد    وكرامتددواإلنسددان يف عسددده 

 .( 385ادة )م
مسدددتندا  علدددى  الللددددي دددد ا رىدددا القدددانان  وكرامتدددووعلدددى ىدددذا ا تددداس فدددإن ضبايدددة اإلنسدددان يف عسدددده     

يتفددق سبامددا  مددح مقت ددلات  الللددديالقددانان  عللددو تددار. وإن مددا و انانلددةإنسددانلة دينلددة وا   لددة و اعتبددارات 
 القانان الدورل غبقاق اإلنسان. 

 ين في الخارجليـبيالحقوق  .8

 وضددمنتىتمامددا  بالغددا  ، إاعبماىَتيددة العغمدى  اولتهدداُت يف  اػبدارج مدد  اغبقدداق الديت الللدددبلتعدد لقدداق 
 دومبا إنقاص.  ارج الاط ُت اؼبتااعدي  الللدبلذه اغبقاق لكافة هب التمتحالتيريعات النافذة ما يكفل 

تكدداي  مدد سبرات ءددعبلة باػبددارج و عدد  طريددق تنغددلمه  يف فلقددد مت سبكلددنه  مدد  اؼبيدداركة يف صددنح القددرارات     
 الللدددييف ـبتلدد  السددالات وفددروع للمنغمددة الاطنلددة لليددباب   للدددفاع عدد  لقددا هربددادات، وروابددط ط بلددة إ

 باػبارج، يت  م    ؽبا منا ية امارى  واؼبسا ل اؼبتعلقة بيروبة الا ب واليباب على لد تااف.

ُت باػبدددارج، الللددددبلتصدددال اػبدددارعي بالرعايدددة اليددداملة غبقددداق لة العامدددة لإلاماندددة اللجندددة اليدددعبوكلفدددت 
ـبتصدا  املندا   تركلبهاتصال اػبارعي، للث ضمت يف اعلد تنغل  امانة اللجنة اليعبلة العامة لإل وتنفلذا  لذل 

ا واؼبقدددررة هبدددىتمدددام بكافدددة اغبقددداق الااعدددم التمتدددح ، واتدددندت لدددو مهدددام مددد  ءدددأهنا اإلن اؼبغًتبدددُت واؽبجدددرةليددد و 
تددتامار والعمددل اإلوتسددهلل إعددرافات عددادة مدد  يرغددم  رض الدداط ، وتسددهلل إعددرافات ُت الللدددبلللمددااطنلُت 
 .تتامار هباوضباية لقا ه  لد  الدول اؼبراد اإلباػبارج 

)        تصدال اػبدارعي والتعداون الددورل إدارة ربدت مسدمى كما اعتمدد ضدم  اؽبلكدل التنغلمدي لقاداع اإل     
ة باػبددارج، الللدددبلُت واؼب تسددات الللدددبلاإلدارة العامددة لليدد ون القنصددللة( مددت  برعايددة مصدداحل ولقدداق اؼبددااطنلُت 

او الدراتددة      وتددارل ؽبدد  رعايددة  اصددة، كددذل  اغبددال مددح اؼبفقددادي ، واؼبنقاعددة ا بددارى ، واؼبافدددي  للعدد ج 
تلتزم بعرض تقدارير دوريدة عد  تدَت عملهدا تعدرض علدى صبداىَت ُت و الللدبلتتاذل اؼبتابعة والزيارة الدورية للسجناف و 

اؼبددد سبرات اليدددعبلة ا تاتدددلة كمدددا تتددداذل تلقدددى اليدددكاو  وتدددذللل الصدددعابات الددديت تدددااعهه  مدددح السدددلاات يف 
الدددول ا  ددر ، عدد وة علددى تسددهلل إعددرافات وثددا ق السددفر واؼبسددتندات اػباصددة مدد   دد ل مكاتددم ا  دداة 

 . واؼبكاتم اليعبلة
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 قتصاديةالحقوق اإلثانياً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قتصادية ثانياً الحقوق اإل
واغبكامدات بتنغلمدو وتقنلندو.  وبذل  فقدد اىتمدت الددول  ،غبلاة الفرد واعبماعة  تصاد  مهما  عد النياط اإلي  

 يبكدد  التهدداون  تصدداد ، واغبددق يف إءددباع اغباعددات مدد  اغبقدداق الدديت  اإلنيدداط العددد اغبددق يف فبارتددة كمددا ي  
ب ددمان اغبقدداق  الللددديىددت  اؼبيددرع إفلهددا او التذلددي عنهددا،  هنددا تتعلددق دبصددَت وللدداة اإلنسددان، وؽبددذا السددبم 

دداإل  تصدداد  اإل د الكتدداب ا   ددر يف عز ددو تصددادية لآلفددراد ولددرص علددى زبللصددها مدد  تددلارة الغددَت. كمددا اك 
كة وربددط اؼبلكلددة باإلنتدداج حبلددث تنتهددي صبلددح اءددكال  تصددادية لآلفددراد عدد  طريددق اؼبيددار علددى ضددمان اغبقدداق اإل

 إءكاللة ثنا لة ا عَت ورب العمل.وتنتهي  تتغ ل،اإلو الغل  والعس  
 -حق الملكية :

إن لددددق اؼبلكلددددة مكفددددال و  هبدددداز اؼبسدددداس بددددو إ  ل ددددرورة او مصددددلحة عامددددة طبقددددا   لكددددام القدددداانُت  
 والتيريعات النافذة.

دد الاثلقدة اػب ددراف الكد   غبقدداق اإلنسدان يف عصددر اعبمداىَت علددى ضبايدة لددق  مدد  }12{د اؼببددا فقدد اك 
 -على اآلي : للث ن    ،اؼبلكلة
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) ابناف اىلتمح اعبماىَت  الرار م  اإل ااع، فدا رض للسدت ملكدا   لدد، ولكدل فدرد اغبدق يف اتدتغ ؽبا 
 د عهده وإءباع لاعاتو (.مد  للاتو وللاة ورثتو يف لدو  ، ورعلا  ، وزراعة  نتفاع هبا ءغ   لإل

)اىلتمدح اعبمداىَت   -:انعلدى  مد  الاثلقدة علدى ملكلدة اإلنتداج فدن   }2{فقدرة  }11{د البندد كما اك  
تدة ومصدانة و  سبد  إ  للمصدلحة العامدة ولقداف ىا ؾبتمح اليركاف   ا عراف، واؼبلكلة الناذبدة عد  اعبهدد مقد  

 تعاي  عادل(.
 -:انعلى  انان تعزيز اغبرية  ن   ما ك

، ورعلددا  إلءددباع لاعاتددو يف  ، وزراعددة  نتفدداع بددا رض طللددة للاتددو وللدداة ورثتددو ءددغ   )لكددل مددااط  لددق اإل
لرماندو مد  ىدذا اغبدق إ  إذا تسدبم يف إفسداد تلد  ا رض او  زلدود عهدده، ودون اتدتغ ل للغدَت، و  هبدا 

 عال اتتغ ؽبا(.
اػبداص بتقريدر بعد  ا لكدام  م1992لسدنة }11{مد  القدانان ر د   }1{ويف إطار ذل  تدن  اؼبدادة 

 -اػباصة باؼبلكلة العقارية على اآلي:
تدة   هبداز اؼبسداس هبدا، كمدا   هبداز )إن اؼبسك  لاعة ضرورية للفرد وا ترة، تعت  ملكلتو ملكلدة مقد  

 ا (.رىا القانان وبالاريقة اليت يرظبهان وبرم الد م  ملكلة مسكنو إ  يف ا لاال اليت يقر  
 -حق العمل ومكافحة البطالة:

 .اليت تت  بالًتاضيلق العمل مكفال يف عل اليراكة اؼبتكافئة 
واعم ولق لكدل فدرد، يقدام علدى مبددا اؼبسداواة وتكداف  الفدرص، تدااف بدُت  العغمىالعمل يف اعبماىَتية 

 تتغ ل.واإل السذرية انانلة، بعلدا  ع  اعب  و اؼبااطنُت، او بلنه  وبُت غَتى  م  اؼبقلمُت إ امة 
 تصداد ، للدث اصددر تدتغ ل اإلكبلازىدا وضبايتهدا للعمدال مد  اإلإت د  إ، العغل ومنذ  لام ثارة الفات  
م،  درارا  بتحدرًن ا ذبدار يف اللدد العاملدة 26/09/1969الرابدح مد   لدام الادارة  ا تدباعؾبل   لادة الادارة، يف 

لسدددنة  58ر ددد    دددانان صددددرالعغدددل   لدددام ثدددارة الفدددات    مددد عددددة اءدددهرعدددد بو  .ذلددد ومعا بدددة كدددل مددد  ىبدددال  
وعدداف ىددذا  م,1886تددنة  وكددان ىديددة مدد  الاددارة للعمددال يف الددذكر  اؼبأتدداية  لددداث ءددلكاغا م 1970

 على نصاص  انان العمل الدورل، واتفا لات وتاصلات منغمة العمل الدوللة. متاارةالقانان بألكام 
بددل صدددور الكتدداب ا   ددر  ُت العمددال وعهددات العمددل اؼبذتلفددة، ونغدد  ىددذا القددانان ع  ددات العمددل بدد

 الذ  لال الع  ات بُت العمال وارباب العمل إذل ع  ة ءركاف   اعراف.
 12/6/1988ىَت الصدددددادرة يف الاثلقددددة اػب ددددراف الكدددد   غبقددددداق اإلنسددددان يف عصددددر اعبمددددامث عددددافت 

د للدث اك دعتماعلدة،  تصدادية واإلالسلاتدلة واإلعسدت ىذه الاثلقة صبلح لقاق اإلنسان اؼبدنلدة و مسلحي و 
 -: على اآلي( 11اغباد  عير ) البند

)ي م  اىلتمح اعبماىَت  لق العمل، فالعمل واعدم ولدق لكدل فدرد يف لددود عهدده دبفدرده او ءدراكة 
ا عدراف،  مح   ري ، ولكل فرد اغبق يف ا تلار العمل الذ  يناتبو. واىلتمح اعبماىَت  ىدا ؾبتمدح اليدركاف  
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اف اىلتمددح تددة ومصددانة   سبدد  إ  للمصددلحة العامددة ولقدداف تعدداي  عددادل، وابنددواؼبلكلددة الناذبددة عدد  اعبهددد مقد  
  ة ا عرة...(اعبماىَت  الرار م  ر 

ددكمددا   ددانان تعزيددز اغبريددة علددى لددق العمددل لكددل مددااط ، وعلددى لريددة ا تلدداره للعمددل الددذ  يناتددبو، د اك 
كددل مددااط  لددر يف ا تلددار )تق ددي بددأن ( الدديت 10مددا نصددت عللددو اؼبددادة العاءددرة )تدداج عملددو. وىددا نوالتمتددح ب

او  العمل الذ  يناتبو دبفدرده، او باؼبيداركة مدح غدَته، دون اتدتغ ل عبهدد الغدَت ، ودون ان يلحدق ضدررا  ماديدا  
 .(باآل ري  معنايا  

اج عهدددده وعر دددو. للدددث ( لت كدددد علدددى لدددق اإلنسدددان يف التمتدددح بنتددد11مث عدددافت اؼبدددادة اغباديدددة عيدددر )
 -: تنص  

 تااع م  نات  العمل إ  دبقددار مدا يفرضدو القدانان )لكل مااط  اغبق يف التمتح بنتاج عملو، و  هباز اإل
 يف اؼبسانبة يف ا عباف العامة او نغَت ما يقدمو إللو اىلتمح م   دمات(.

 -أىم مظاىر تأمين ممارسة العمل:
  -:الجهـــــد  -أ

يف لصد  اإلنتداج ، و دد كفدل القدانان اؼبسداواة ا  او ع للا  ذىنلكان إن  تااف ، بُتاعبعرق  ق يفاغبوىا 
 بُت الرعال والنساف يف العمل.

 
 
 -كفالة الصحة والسالمة المهنية:  -ب

، وتددا ل رالددة العمددال  م1970لسددنة  58ت ددم  الفصددل الرابددح مدد  البدداب الاالددث لقددانان العمددل ر دد  
نددة، سبالددت يف تددافَت اؼبسدداك  الصددحلة للعمددال الددذي  يدد دون عمدد  يف اؼبندداطق البعلدددة وو ددايته  مدد  ا اددار اؼبه

ع  العمران، وتافَت وتا ل مااص ت مناتبة، وتافَت اؼبلاه الصاغبة لليرب، والاعبدات الغذا لدة الصدحلة دون 
لتلاطددات زبدداذ اإلمقابددل، وتددافَت وتددا ل اإلتددعاف الابلددة يف مكددان العمل،ونفقددات العدد ج، وشبدد  ا دويددة، وا

زمددة غبمايددة العمددال اثندداف العمددل مدد  ا ضددرار الصددحلة، وا اددار العمددل واآل ت، وتاعلددة العمددال ؼبذددداطر ال   
والتدددأمُت الصدددحي والتدددأمُت ضدددد  ،اؼبدددذكارقدددانان ال( مددد  106إذل99اؼبهندددة ووتدددا ل الا ايدددة منهدددا )اؼبدددااد مددد  

 إصابات العمل وامراض اؼبهنة.
سددد مة العددداملُت فقدددد مت إصددددار  دددانان  ددداص بيدددأن ا مددد  الصدددناعي والسددد مة لة لآلنبلدددة الكبدددَت  ونغدددرا  

. الدذ  ت دم  الكامدا تلدزم صدالم العمدل ايدا كدان نيداطو م1976( لسنة 93العماللة، وىا القانان ر   )
 زمددة غبمايددة العمددال يف امدداك  العمددل مدد  ا اددار العمددل واضددراره وا مددراض الددديتلتلاطددات ال   ازبدداذ صبلددح اإل

 تنيأ عنو.
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لتزامات اػباصة با م  الصناعي والصحة والس مة اؼبهنلدة، مد  كاَت م  اإلالالقانان ذاتو على  كما ن   
هنلددة وتددافَت معدددات ووتددا ل  اصددة بالسدد مة والصددحة اؼب ،واإلتددعاف العاعددل ،تددافَت لاتددا ل العدد ج الاددي

ه  با عمددال اػباددرة ت ل الا ايددة، وتدداعلتددتذدام وتدداإ، وتدددريم العمددال علددى يسددتذدمها العمددال دون مقابددل
 وال ارة.

قدانان الكامدا غبمايدة النسداف وا لدداث الوت دم   18ت   العغمى م ت  العمل يف اعبماىَتية وتبدا 
 تتذدام ا لداث.إ( منو 92للث منعت اؼبادة )

 -حماية النساء: -ج
نسداف يف ا عمدال اليدا ة او اػبادرة على انو )   هبداز تيدغلل ال 58( م  القانان ر   95ت اؼبادة )نص  

 (ةمراإاليت   تتناتم وطبلعتها ك او غَتىا م  ا عمال
( مندددو اؼبدددراة العاملدددة، الددديت ترضدددح طفلهدددا  ددد ل الامانلدددة عيدددرة ءدددهرا  التاللدددة لتددداريف 97اؼبدددادة ) ومنحدددت

تدداعة وربسدددم  لغددرض اإلرضددداع   تقددل كددل منهمددا عددد  نصدد  الاضددح، اغبددق يف فددًتي رالدددة إضددافلتُت ياملددا  
 على من  إعازة وضح للمراة اغبامل. الللديالتيريح  كما ن   تاعات العمل.ضم  الفًتتُت م  

 ، فقدددددددد مت تعدددددددديلها1970لسدددددددنة  58( يف  دددددددانان العمدددددددل ر ددددددد  43امدددددددا اإلعدددددددازة الدددددددااردة يف اؼبدددددددادة )
 إعدددددددازة، لتصدددددددب   1980لسددددددنة  13عتمدددددداعي ر ددددددد  ( الفقدددددددرة )ج( مدددددد   دددددددانان ال دددددددمان اإل25باؼبددددددادة ) 
 الاضح ث ثة اءهر. 

امددا العددام ت غبسدداب انفسدده  فلتمددتع  بإعددازة ا مامددة اؼبددذكارة، وتدددفح ؽبدد  منددافح  صددَتة ا مددد بنسددبة 
( مددد   دددانان ال دددمان 25للمدددادة ) عتمددداعي، وفقدددا  % مددد  الدددد ل اؼبفدددًتض، مددد  صدددندوق ال دددمان اإل100
 عتماعي.اإل

 -برامج التشغيل وخلق فرص العمل : -د
زت اعبماىَتيدة فرص العمل للبالاُت عنو تعد م  اؼبسا ل ذات ا ولاية لكل دول العادل، و د رك   إن تافَت

رت اؼباازنددددات اؼباللددددة عتماعلددددة، وتددددذ  عهادىددددا ومااردىددددا مدددد  اعددددل بددددرام  التنملددددة ا  تصددددادية واإل العغمددددى
فددرص العمدل، لددل  للمددااطنُت ال دذمة البالغددة مللددارات الددينارات، مدد  اعددل تنفلدذ الدد ام  التنمايددة الديت تددافر 

 مسدددلحي، مدددا    2007فقدددط، وإمبدددا ؼبدددااطٍت البلددددان اىلددداورة ومدددااطٍت اإلربددداد اإلفريقدددي. فقدددد مت  ددد ل تدددنة 
دؾباا بعددددد انتهدددداف فددددًتة ( للتدددددريم حبلددددث ي دددد2385( بالاددددا  عدددد  العمددددل، وتاعلددددو عدددددد )43.122تيددددغلل )

( مدد  العمالددة الاافدددة مدد  كافددة 40762يددغلل عدددد )تدددريبه  يف عهددات العمددل الدديت تدددرباا فلهددا. كمددا مت ت
للصدل  2008سدنة ا وذل مد  عدام الرتفح ىدذا العددد  د ل الربدح إمسلحي. 2007 ارات العادل   ل عام 

%. ومدددد  اؼبتا ددددح ان يزيددددد ىددددذا العدددددد بعددددد تا لددددح عقدددداد بددددرام  التنملددددة 80( بنسددددبة ذبدددداوزت 68208إذل )
 . * عتماعلة العم  ة تصادية واإلاإل
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مسدددلحي إذل عاندددم عدددددد  2008-2007( متدددددربا  عديددددا  للعدددام التدددددريي 18432مت  بدددال عددددد )
وبلددد  عددددد اؼبراكدددز التدريبلدددة ( مركدددزا  97ؼبتقددددم البدددال  عدددددىا )او مراكدددز التددددريم ت( متددددربا  ت دددمن38.432)

 2008 -2007( متدددربا، اؼبسدجل مددنه   دد ل العددام التدددريي 80574( مركددزا  ، ت دد  )384اؼبتاتداة )
 (. 26761مسلحي )

ورغدددد  ىددددذه اعبهدددداد الدددديت ت بددددذل يف التدددددريم بدددداؼبراكز التدريبلددددة اؼبذتلفددددة والتذصصددددلة ، إ  انددددو   يبكدددد  
( متدددربا  مدد  اعبنسددُت 1977قددد مت إيفدداد )ف ،تددتغناف عدد  التدددريم يف اػبددارج لرفددح الكفددافة ونقددل التقنلددة اإل

 .* للتدريم يف ؾبا ت فنلة وتقنلة
   -لقروض الخدمية واإلنتاجية:ا -ز

إ امدة ميدروعات  دملدة و إنتاعلدة بيف التحدال لإلنتداج العداملُت الدراغبُت و مت من   روض ملسرة لليدباب 
ولتأتدددددل  اؼبيددددداريح اػباصدددددة بالصدددددناعات الصدددددغر  واؼبتاتددددداة، عددددد  طريدددددق صدددددناديق اإل دددددراض واؼبصدددددارف ، 

زمدة وق التحدال لإلنتداج، و صصدت لدو اؼبلزانلدة ال   اؼبتذصصة. كما مت إنياف صندوق للتيغلل د م  فلدو صدند
 .ه ، ومت صرف منحة ءهرية للبالاُت ع  العمل إذل ان يت  تيغلله  ، او إ راضه  لتأتل  مياريع

تدناات  5(مللان دينار للدي تتمتدح بفدًتة ظبداح ؼبددة 500وبل  إصبارل القروض اليت مت منحها ما يقارب )
ه، وإعفداف صبلدح اآل ت واؼبعددات واؼبدااد ا وللدة مد  صبلدح الرتدام وال درا م % م  القرض وفاا دد20وإعفاف 

 اعبمركلة وغَتىا ، واإلعفاف م  ضريبة الد ل ؼبدة طب  تناات.
كمددا تدداى  اؼبصددرف الزراعددي يف برنددام  اإل ددراض اػبدداص بالبددالاُت عدد  العمددل للددث وافددق  دد ل تددنيت 

 ( بالاا  ع  العمل.1073ن دينار اتتفاد منها )( مللا 170 رضا  بقلمة ) 403على  2007 -2006
امدددا اؼبصدددرف الريفدددي ، الدددذ  يددد د  دورا  مهمدددا ا  يف تنملدددة اؼبنددداطق الريفلدددة والنا لدددة، و لدددق مدددااط  ءدددغل 

( 2007تددددتقرار فلهددددا ، فقددددد بلدددد  عدددددد القددددروض الدددديت منحهددددا  دددد ل تددددنة )للمقلمددددُت لتيددددجلعه  علددددى اإل
( 5837تدددتفاد منهدددا )إ( مللدددان ديندددار للدددي، 86.457تبلددد  ) ( رضدددا  بقلمدددة إصباللدددة19.558مسدددلحي، )
( مددددد  البدددددالاُت عددددد  العمدددددل مددددد  4174( بنغدددددام اؼبيددددداركة و )4045( امدددددراة، مدددددنه  )4502رعددددد  ، و )
 اعبنسُت.

ولددىت  1/1/2007امدا مصددرف التنملدة فقددد بلد  عدددد القددروض الديت منحهددا للمدااطنُت  دد ل الفدًتة مدد  
ار تدانبت يف ( مللدان ديند172.713.849ا  بقلمة ماللة بلغت )(  رض681مسلحي ) 30/11/2007

 .* ( مااطنا  3682تيغلل )
 حماية األسرة، والحقوق الضمانية والتقاعدية والتأمينية. -و

، واحملافغدة عللهدا، اىتمامدا   اصدا  هبدإ العغمدىاعبماىَتية  اولتا ترة ىي اػبللة ا وذل للمجتمح ، وؽبذا 
 ، وانعك  ذل  يف التيريعات ذات الع  ة.ؽبازمة ماعلة ال   عتوتافَت اغبماية اإل

  2008 – 2007الؼام الخذرٌبً  -1375الخقرٌر الذوري للجٌت الشؼبٍت الؼاهت للخشغٍل والخذرٌب لسٌت 
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 انفقدددد نددد  البندددد الرابدددح عيدددر مددد  الاثلقدددة اػب دددراف الكددد   غبقددداق اإلنسدددان يف عصدددر اعبمددداىَت علدددى 
) اىلتمدح اعبمدداىَت  مت ددام ، ويكفددل  فددراده معليددة ملسددرة كريبددة، كمددا وبقددق  فددراده مسددتا  صددحلا  متاددارا  

مدددددح ا صدددددحاف، وي دددددم  رعايدددددة الافالدددددة وا مامدددددة، وضبايدددددة اليدددددلذا ة، والعجدددددزة. فددددداىلتمح إذل ؾبت وصدددددا   
 اعبماىَت  ورل م    ورل لو(

دا  على ذل  فن  على )... انو مد  اغبقداق اؼبقدتدة لإلنسدان وعاف البند العيرون م  نف  الاثلقة م ك  
 ة....(.وا ا   ةيف اترة متماتكة فلها امامة وابا  ان ينيأ 
ة حبدددق تكددداي  ا تدددرة ورعايتهدددا دبدددا يف ذلددد  ذو  تعزيدددز اغبريدددة، عددددة الكدددام  اص ددد   دددانان  ص ددد كمدددا

عتماعلددددة ) لكددددل مدددااط  اغبددددق يف الرعايدددة اإل انلتلاعدددات اػباصددددة فنصدددت اؼبددددادة الرابعدددة والعيددددرون علدددى اإل
للتددامى، وي ددم  لغددَت او عتمدداعي، فدداىلتمح ورل مدد    ورل لددو، وبمددي احملتدداعُت واؼبسددنُت والعجددزة وال ددمان اإل

ددد ( مددد  نفددد  25دت اؼبدددادة)القدددادري  علدددى العمدددل  تدددباب  ارعدددة عددد  إرادمددد  وتدددا ل العدددلش الكدددرًن(. واك 
 ت على انو ) لكل مااط  و مااطنة اغبق يف تكاي  اترة...(القانان على لق تكاي  ا ترة فنص  

عتماعلدة الكاملدة الديت ا رىدا  دانان رعايدة اإلىتمامدا  بالغدا  بتدافَت اغبمايدة والإ العغمدىكما اولت اعبماىَتية 
، والددددذ  يعتدددد  مدددد  القدددداانُت اؼبتاددددارة واؼبتملددددزة يف ال ددددمان  1980( لسددددنة 13عتمدددداعي ر دددد  )ال ددددمان اإل

ددداإل عتمددداعي لدددق يكفلدددو اىلتمدددح عبملدددح اؼبدددااطنُت ( علدددى ان ) ال دددمان اإل1د يف اؼبدددادة )عتمددداعي، للدددث اك 
عتمدداعي ييددمل ضبايددة علددى ان ال ددمان اإل هانفسدداؼبددادة ااطنُت(. واوضددحت وضبايددة للمقلمددُت فلددو مدد  غددَت اؼبدد

الفددرد ورعايتددو يف لددا ت اليددلذا ة، والعجددز، واؼبددرض ، وإصددابة العمددل، ومددرض اؼبهنددة ، وعنددد فقددد العا ددل ، 
وانقاددداع تدددبل العدددلش، وعندددد اغبمدددل والدددا دة ، وإعانتدددو علدددى ربمدددل ا عبددداف العا للدددة ، ويف لدددا ت الكددداارث 

 عتمدددددددددددددددداعي دباعدددددددددددددددم القددددددددددددددددانان ر دددددددددددددددد  الاددددددددددددددداارة والافدددددددددددددددداة ، كمدددددددددددددددا مت إ ددددددددددددددددرار نغددددددددددددددددام الت دددددددددددددددام  اإلو 
عتماعلدددة ؼبددد    راعدددي لدددو مددد  ، وىدددا يدددنغ  اوعدددو الرعايدددة اإلم 1999، اؼباافدددق  مل ديدددة1428لسدددنة  20

عبندداح ا طفدال ، والفتلدان ، والبنددات ، واؼبعدا ُت، والعجدزة ، واليددلاخ ، ورعايدة وتاعلدو ا لددداث يف لدا ت ا
إعرافات وتدابَت ا م  الصدناعي والعنايدة حبدا ت إصدابات العمدل وامدراض اؼبهندة  كبراف. كما ييمل اي ا  واإل

ىتمددام البددال ، واؼبسدداعدات اؼباديددة واؼبعنايددة ا تددرة باإل ى واؼبصددابُت والعجددزة . كمددا رب ددىوإعددادة تأىلددل اؼبرضدد
 م  التيريعات اليت تبق اإلءارة إللها.

( ، اغبددق يف 1) بيددأن اؼبعدداش ا تاتددي للمددااطنُت مددادة م1985( لسددنة 16انان ر دد  )و ددد ضددم  القدد
اؼبعددداش ا تاتدددي مددد  دون دفدددح اءدددًتاكات تقابلهدددا مددد  اؼبسدددتحقُت ؽبدددا. ا  ان نغدددام اغبمايدددة ىندددا ىدددا نغدددام 

ن دل يكد  إمعاش اتاتي يكفل لدو معليدة كريبدة ، لدىت و على معاءات   مكافآت. ا  ان وبصل اؼبستحق 
 د دفح اءًتاكا  مقابلة. 

واؼبعدداش ا تاتددي يسددتحق لعدددة فئددات لددددىا القددانان ماددل: اليددلاخ ، والعجددزة، وا رامددل مدد  النسدداف ، 
غبكدد    ددا ي، واتددرة اؼبفقدداد، او الغا ددم ، او ا تددَت ، واؼبفددرج  لتلاطلددا  ، او تنفلددذا  إوا يتددام، واتددرة احملبدداس 

 لخقارٌر الذورٌت الوؼروضت ػلى الوؤحوراث الشؼبٍتا 
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ا إذل لددُت التحا ددو بعمل،وملددل اؼبعدداش ا تاتددي اي ددا  العا دددي  مدد  عنددو بعددد انق دداف مدددة العقابددة احملكددام هبدد
 و.اناؼبهجر وغَتى  فب  يستحق

و د مت زيادة اؼبعاش ا تاتي للمستحقُت لو، زيادة تفداق ال دع  ، دباعدم  درار اللجندة اليدعبلة العامدة 
دة الدددد ل ( م. ومسدددانبة يف الرفدددح مددد  مسدددتا  د دددل ا تدددر ؿبددددو 2006)و.ر  1374( لسدددنة277ر ددد  )

تازيددح الاددروة عللهددا ، واتددتفاد مدد  برنددام  تازيددح و لتعددلش عليددة مرضددلة، فقددد مت لصددر ا تددر ؿبدددودة الددد ل 
عتمداعي ؽبددا. اإل  تصداد  والد  اتدرة ، مت تسدلل  ؿبدافظ اتدتامارية مد  صدندوق اإلمبداف اإل تدا االادروة لداارل م

هدددا اتدددهما اتدددتامارية يف ءدددركات إنتاعلدددة وربصدددلت دباعبدددو علدددى مبدددال  نقديدددة لكدددل اتدددرة، إذل عاندددم سبللك
 و دملة ، وذل  يف إطار امت ك الاروة.

م ، 1952( لسدددنة 103 ة علدددى اتفا لدددة العمدددل ر ددد  )مددد  الددددول اؼبصدددد   العغمدددىونفلدددد بدددأن اعبماىَتيدددة 
( 111الصددادرة عدد  منغمددة العمددل الدوللددة ، بيددأن ضبايددة ا مامددة، واي ددا علددى اتفا لددة العمددل الدوللددة ر دد  )

 تتذدام واؼبهنة.م، بيأن التمللز يف اإل1958سنة ل
لتلاعدات اػباصدة. ومد  ىدذه بدذو  اإل العغمدى ة اليعبلة ا ءدًتاكلةالللدبلىتمت اعبماىَتية العربلة إو د 

وهن . وتسدر  الكامدو    وضداعه  وءد م، منغمدا  1987( لسدنة 5الفئات: اؼبعا ان الذي  عاف القانان ر د  )
لقلددة او مكتسددبة )اؼبددادة ة العقللددة، او النفسددلة، او اغبسددلة، او اعبسدددية، تددااف كانددت    علددى اؼبعددا ُت يف القدددر 
 الاانلة م  القانان(.

م، 1970( لسددنة 58ع مددا عدداف يف  ددانان العمددل ر دد  )امددا يف ءددأن ضبايددة لقدداق الافددل فقددد اكددد اؼبيددر  
بأنددو "الددذ  دل يكمددل الاامنددة لافددل الددذ  عرفددو اع علددى ضبايددة مدد  الكددام غبمايددة ا لددداث. كمددا اكددد اؼبيددر  
م، بيدأن تنغدل   1992( لسدنة 19( مد  القدانان ر د  )9،3عيرة م  عمره" وفقا  ؼبا ن  عللو يف اؼبادتُت )

تدنة  العغمىتفا لة الدوللة غبقاق الافل اليت صاد ت عللها اعبماىَتية الاال القاصري . وىا ما يتفق مح اإل
بالافددل لددىت  بددل مالددده، للدث بسددط ضبايتددو اىلانلددة علددى   اصدة عنايددةاوذل  الللددديع . غدَت ان اؼبيددر  م1993

( مددد  القدددانان 115اعبندددُت وىدددا   يدددزال يف باددد  امدددو، وكفدددل لدددو اغبدددق يف اتدددتمرار مبددداه للدددث نصدددت اؼبدددادة )
متنداع عد  وصد  ا  عقدار مد  ءدأنو إعهداض م، علدى التدزام الابلدم باإل1973( لسدنة 106الصحي ر   )

 إعراف عمللة إعهاض مهما كانت الغروف، إ  إذا ا ت ت ذل  ضرورة إنقاذ للاة ا م.اؼبراة اغبامل، او 
مل ديددة، بيددأن ضبايددة الافالددة، الددذ   1427( لسددنة 5وؼبزيددد مدد  العنايددة بالافددل صدددر القددانان ر دد  )

ة  مدد  الدددول اؼبصددد   عغمددى. و اعبماىَتيددة ال تصدداديا  إت ددم  الكامددا ربمددي لقدداق الافددل، ولغددر اتددتغ لو 
نغمدددت إم، بيددأن اتددداف اءدددكال عمدددل الافدددل. كمدددا 1999( لسدددنة 182علددى اتفا لدددة العمدددل الدوللدددة ر ددد  )

تددتذدام إتفا لددة، وىددا اػبدداص بعدددم ءددًتاكلة لل تاكددال اإلضددايف ؽبددذه اإلة اليددعبلة اإلالللدددبلاعبماىَتيددة العربلددة 
 ا طفال يف النزاعات اؼبسلحة.
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 جتماعية والثقافيةاإلالحقوق  ثالثاً 
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 جتماعية والثقافيةالحقوق اإلثالثاً 
ربقلقدددا  للحريدددة يف اعبماىَتيدددة العغمدددى كاندددت اغبقددداق اإلعتماعلدددة والاقافلدددة مددد  اىددد  اغبقددداق الددديت  

تعزيددز  ر اعبمداىَت و داناناولتهدا إىتمامهدا وذلد  ماعسدددتو الاثلقدة اػب دراف الكدد   غبقداق اإلنسدان يف عصدد
 وفقا  لآلي :اغبرية 
 الحق في التعليم  -أوالً 

يعتدد  اغبددق يف التعلددل  مدد  اىدد  لقدداق اإلنسددان يف العصددر اغبددديث ، وىددا عصددر يتملددز بددالتاارات  
 ًتاعدددات اؼبت لقدددة والتنددداف  بدددُت ا مددد  واليدددعاب ، لتحقلدددق التقددددم والر دددي ، الدددذ  واإلالعلملدددة السدددريعة 

نددددو يناددددا  علددددى ا نبلددددة نفسددددها إلعلدددد  لآلمدددد  واليددددعاب ، فاصددددب  العلدددد  مفتالددددو ا ول .وبقدددددر انبلددددة ا
للًت ددي والعددلش ال ددرورية ؼبااعهددة اعبدداف اغبلدداة يف العصددر اغبددديث والاريددق اؼبددأمان  ا داة باعتبددارهللمددااطنُت 
 .واغبلاة اغبافلة با مل الرغلد 
تدتعمارية علدى ة اإلإن اليعم الللددي  د عان الكاَت مد  اعبهدل فمندذ العصدار الاتداى اع تدو القدا  

التعلدل  التقللدد  احملددود الدذ  تعهدتدو اؼبسداعد ومراكدز التعلدل  الدديٍت ، اتتاناف وباغبلاة يف دياعَت اعبهل، 
كرىدددددا  ، طددددداال  دددددرون ، مددددد  اؼبددددددارس واؼبعاىدددددد دل يعدددددرف اليدددددعم الللدددددددي التعلدددددل  العصدددددر  ، فقدددددد لدددددرم م  

ك  يف الدب د غدَت مددارس ؿبددودة وعامعدة يتلمدة بعددد  للدل واعبامعات ، وعند  لام ثارة الفات  العغل  دل ي
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الاعاىدة والادراف الدذي  تسدم  عدروفه  بالداج م  الكللات دل يك  ط هبا تا  ب عة مئات م  ابنداف اىدل 
نب عهددا ادركددت ثددارة الفددات  العغددل  لجدد  ىددذا إومنددذ لفددو اؼبرىقددة . الالتعلددل  العددارل بأوضدداعو الصددعبة وتك

يفددت  الفددرص امددام ابندداف اليددعم للعلدد  واؼبعرفددة ، ااعهتددو بتأتددل  نغددام تعللمددي لددديث التحددد  وضددرورة م
رفعت الاارة مبكرا  ءعار )بناف اإلنسان ( كأتداس للتنملدة الديت   وبإعتباره مقدمة ضرورية للتنملة الياملة ، 
 يبك  قبالها إ  ببناف اإلنسان نفسو .

هدداض ، فهددا ضددرور  ؼبمارتددة اغبريددات واغبقدداق ، والاا ددح إن التعلددل  ف دد   عدد  انبلتددو للتنملددة والن 
دل ىبلدق اؼبدااط  اؼبدتعل    تصدادية ، مداعتماعلدة واإلانو   معٌت كبَت للحقاق واغبريات اؼبدنلة والسلاتدلة واإل

يسددتالح اؼبددااط  القلددام باؼبيدداركة السلاتددلة او فبارتددة فكلدد  القددادر علددى إدراك ىددذه اغبريددات وفبارتددتها ، 
إذا دل يكد  متعلمدا  وواعلدا  هبدذه اغبقداق و دادرا  عتقاد او غدَت ذلد  مد  لريدات ولقداق ، التعبَت او اإللرية 

 على فبارتتها .
فقدددد وضدددعت نيدددر التعلدددل  يف مقدمدددة اولايامدددا  ا بعدددادإذل ىدددذه  بإدراكهددداإن ثدددارة الفدددات  العغدددل   

، و دد  لإلنسدانددددي ، الدد اغبقداق الابلعلدة واعت ه الكتاب ا   ر ، وىا اؼبرععلة ا تاتلة للمجتمح اللل
( فدددالتعلل  لدددل  ؾبدددرد لدددق مددد  إن التعلدددل  واؼبعرفدددة لدددق طبلعدددي لكدددل إنسدددان ورد يف الفصدددل الاالدددث مندددو ) 

 اغبقاق ، بل ىا م  اغبقاق الابلعلة اليت تاعد مح اإلنسان منذ و دتو ولىت فباتو .
لاثددددا ق ا تاتددددلة لددددق التعلددددل  واؼبعرفددددة ، فاؼببدددددا ولتجسددددلد ىددددذه اؼبعدددداين تيددددريعلا  ، فقددددد تناولددددت ا 

, )التعلدل  واؼبعرفدة لدق طبلعدي لإلنسدانان علدى  اإلنسدان يدن    قغبقدا اػبام  مد  الاثلقدة اػب دراف الكد   
فلكل إنسان اغبق يف ا تلار التعلل  الذ  يناتبو واؼبعرفة اليت تروق لو دون تاعلو او إعبدار ( ويدن   دانان 

لتكدددار إلكدددل إنسدددان اغبدددق يف التعلدددل  واؼبعرفدددة وا تلدددار العلددد  الدددذ  يناتدددبو ووبغدددر ) ى ان تعزيدددز اغبريدددة علددد
 .اؼبعرفة او تزيلفها    تبم ( 

القاانُت ا تاتلة  د وضعت اؼببادة الر لسلة ، فأن التيريعات اؼبنغمدة للتعلدل  ، ومد  وإذا كانت  
م بيددأن التعلددل  1992( لسددنة 1انان ر دد  )بيددأن الًتبلددة والقددم 1970( لسددنة 174انبهددا القددانان ر دد  )

العددارل ،  ددد ترصبددت ىددذه اؼببددادة الر لسددلة إذل نصدداص عاملددة تكفددل للمددااطنُت فبارتددة ىددذا اغبددق يف نسددل  
برفح اليدعارات ووضدح اؼببدادة ، بدل هبدم علدى اىلتمدح م  اغبرية ، ف  يكفي لتجسلد اغبقاق ، واإلكتفاف 

اغبدددق بكفالتدددو  اناندددا  وتيدددللد اؼب تسدددات القدددادرة علدددى اإلتدددتجابة غباعدددة  ملئدددة اؼبنددداخ الفعلدددي ؼبمارتدددة ىدددذا
 اؼبااط  ؼبمارتة ىذا اغبق .

ن لدق ، التعلددل  يف اعبماىَتيددة العغمددى ، ربكمددو صبلددة مدد  اؼببددادة وا تدد  الدديت ت ددم  اغبددق يف إ 
 -اغبصال عللو وفبارتتو حبرية وم  ىذه اؼببادة :
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ر يف إ تلددار ؾبددال التعلددل  الددذ  يناتددبو واؼبعرفددة الدديت تددروق لددو ، لريددة اإل تلددار ، فدداؼبااط  لدد -1 
فاإل تلددار ىددا مسددئاللة الفددرد وا تددرة دون تددد ل مدد  اىلتمددح ، فدد  يعددرف اىلتمددح الللبدددي نغددام اإلعبددار او 

 التاعلو .
فد  معدٌت ؾبانلة التعلل  ... فالتعلل  يف ـبتل  مراللو ا تاتلة واعبامعلة يقدام علدى اىلانلدة ،  -2 

  تلار إذا دل يك  التعلل  ؾبانلا  ومتالا  عبملح اؼبااطنُت على  دم اؼبساواة .غبرية التعلل  او اغبق يف اإل
التنددداع ... وىدددا يعدددٍت تنددداع انغمدددة التعلدددل  بدددُت التعلدددل  الدددذ  يرعددداه اىلتمدددح . والتعلدددل  الدددذ   -3 

ؾبددال  ا تلددارعدد  لريددة اؼبددااط  يف  ار ، ف دد   يددنه  بددو القادداع ا ىلددي . التندداع ىددا اؼبكمددل غبريددة اإل تلدد
 العل  واؼبعرفة ، فإنو امام  لار نغام التعلل  الذ  يروق لو .

إن ىددذه النغددرة للتعلددل  ، ولجدد  مددا  صدد  لددو مدد  اتددتامار  دد ل العقدداد الا ثددة اؼباضددلة ،  ددد  
يددددددة وتددددددل علدددددى ذلددددد  الدددددث ثدددددارة لقلقدددددة يف ؾبدددددال التعلددددل  ، واتدددددتااع ربايدددددل اعبماىَتيدددددة إذل دولددددة فر 

   -المؤشرات التالية :
ىبلدا اىلتمدح الكهدال الدذي  تزيدد اعمدارى  عد  تدتُت عامدا   فباتدتانافعلى ا ملة ، الق اف كللا   -أ 

 ي .الللددي  م  ا ملُت بيكل كل  
تلللددم القااعددات والعمددل ، فقددد قبحددت اعبماىَتيددة يف تلللددم القااعددات اؼبهمددة ف دد   عدد   -ب 

اعبماىَتيددة تلللددم  ااعددات الددنفط والصددحة والتعلددل   اتددتااعتلعاديددة ، ومنددذ تددناات طايلددة القااعددات ا
 واؼبصارف والاَتان وغَتىا م  القااعات ، و  ياعد اللام يف الب د غَت القللل م  الكفافات النادرة.

كانددت فددا   الكفددافات ... تلدد  عدداىرة نددادرة لددىت يف اىلتمعددات الصددناعلة اؼبتقدمددة ، فددإذا   -ج 
، بسدددبم ؾبانلدددة التعلدددل  ولريدددة معغددد  الددددول تعددداين مددد  نقددد  الكفدددافات ، فدددإن النغدددام التعللمدددي الللبدددددي 

  إخلوالًتباية ...اإل تلار ، لديو فا   ملماس م  الكفافات اؽبندتلة والابلة واإل تصادية والقانانلة 
 يددُت مددنه  ،  فار ددة للعمددل ، وبددو اؼبوإذا كددان اىلتمددح الللبددددي اللددام مفتالددا  امددام ا ءددقاف العددرب وا 

فدإن ذلد  يقتصدر علدى العمالدة العاديدة يف  ااعدات الزراعدة والبنداف والصدناعة وغَتىدا .. وذلد  ىدا يف ؾبملددو 
 نتاج النغام التعللمي الللدي .

اعدددداد الادد ب ... للدددث ينذددرط يف مددددارس التعلددل  ا تاتدددي والاددانا  واؼبعاىدددد مدددا  رتفدداعإ -د 
الد  طالدم وطالبدة  350للدان ونصد  طالدم وطالبدة ، بلنمدا ي د  التعلدل  اعبدامعي اكادر مد  يقرب مد  م

يف الكللددات واؼبعاىددد العللددا ومراكددز التدددريم امددا طدد ب الدراتددات العللددا فلزيددد عددددى  عدد  عيددري  الدد  
للددا باػبددارج عدد  طالددم دبددرلليت اؼباعسددتَت والدددكتاراه يف اعبامعددات الللبلددة ويزيددد عدددد اؼببعدداثُت للدراتددات الع

 عيرة   ف طالم يتلقان العل  واؼبعرفة يف اعرق اعبامعات العاؼبلة .
% مددد  السدددكان ىددد  مددد  الاددد ب الدددذي  ت دددمه  اؼبددددارس  30إن ترصبدددة ىدددذه ا ر دددام تعدددٍت ان  

 % تقريبا  م  اؼبااطنُت ى  بالتعلل  اعبامعي . 6واؼبعاىد واعبامعات وان 
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عدد ت العاؼبلددة ، وف د   عد  اىتمددام اعبماىَتيدة دبااطنلهدا ، فإهنددا إن ىدذه النسدم تعدد مدد  اعلدى اؼب 
تعتددد  ان اغبدددق يف التعلدددل  واؼبعرفدددة ىدددي مددد  اغبقددداق ا تاتدددلة لإلنسدددان وىدددذا مدددا هبعلهدددا ملئدددة لدددىت لغدددَت 

 اؼبااطنُت بصارة ؾبانلة او برتام ؿبدودة   مالل ؽبا يف ا  ب د ا ر  .
 إصحاح البيئة :مجال الرعاية الصحية و  -ثانياً 

لغددي  ادداع الصددحة بأولايددة متملددزة ؼبددا ؽبددذا القادداع مدد  انبلددة بالغددة يف للدداة اؼبددااطنُت فهدد  اؽبدددف  
 عتماعلة والبيرية . تصادية واإلا تاتي للتنملة اإل

ضدددذمة يف ىددذا اىلدددال مددد   دد ل  ادددط وملزانلدددات  ملزانلدداتوربقلقددا  ؽبدددذا اؼببدددا فقدددد مت تاعلددد   
٪( مدددد  إصبددددارل اإلنفدددداق التنمددددا  العددددام ، باإلضددددافة إرل 5.7ة للددددث مت إنفدددداق مددددا نسددددبتو )التنملددددة اؼبتعا بدددد
 ندت  عد  ىدذا  السنا  وذل  م  اعل تافَت الع ج اىلداين لكدل اؼبدااطنُت بددون سبللدز و دد َت اإلنفاق التسل

 : التاللةاؼب ءرات  تدل عللها فزة ل ارية ادت إذل لة وناعلة ربقلق اقبازات كم  اإلنفاق 
 ٪ .100 بلغت نسبة عدد السكان الذي  تتافر ؽب   دمات الرعاية الصحلة احملللة -
 ٪ .99,88بلغت نسبة ا طفال اؼباعمُت ضد الدرن -
 % .99بلغت الا دات اليت تت  ربت رعاية طبلة  -
 د .ا لكل ال  مال 21.5ات ا طفال الرضح إذل لبف  معدل وفلإ -
 لكل ال  مالاد .27.5ون اػبامسة إرل لبف  معدل وفلات ا طفال دإ -
 .تنة للنساف  78للرعال و تنة  72رتفاع متاتط العمر إرل إ -
 .ترير( 100ة لكل عيرة   ف مااط  )معدل ا تر   -
 طبلم لكل عيرة   ف مااط  .17معدل ا طباف  -
 مااط  .1000طبلم لكل  ا تنانمعدل اطباف  -
 ف مااط  .( لكل عيرة   8معدل الصلادلة ) -
 ( لكل عيرة   ف مااط  .50معدل التمري ) -

و د اعتمدد يف ذلد  علدى تلاتدة صدحلة مددف إرل تقددًن الرعايدة الصدحلة اؼبناتدبة واؼبتسداوية عبملدح اؼبدااطنُت 
 وترتكز ىذه السلاتة على الركا ز ا تاتلة التاللة:

ىتمددام با صددحاف وضبددايته  مدد  اؼبددرض وتعزيددز إلالرعايددة الصددحلة ا وللددة للمددااطنُت واؼبقلمددُت ومدددف إرل ا -1
 . الصحة وتأمُت اغبلاة اعبلدة للجملح وبيكل متساو  

تادداير اػبدددمات الع علددة:م   دد ل تددافَت مقامددات النجدداح ؽبددا مدد  منيددآت لدياددة وذبهلددزات متاددارة  -2
ذتلدددد  زبصصددددام  ووتددددا ل تيذلصددددلة متقدمددددة وتادددداير ا داف اإلدار  والفددددٍت وتأىلددددل وتدددددريم العدددداملُت دب

صدات تدااف رة يف كافدة التذص  وانتهاج اتلاب علمي متاار لنغام اإللالة والربط مح اؼب تسات العاؼبلة اؼبتادا  
 ات او ايفاد اؼبرضي  تتكمال ع عه  باػبارج .  تفا لات اؼبيًتكة او تبادل اػبع  طريق اإل
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ة تقددددًن اػبددددمات الصدددحلة باعبماىَتيدددة ويدددت  يف منغامددد اتاتدددلا   القاددداع ا ىلدددي اػبددداص والدددذ  يعتددد  عدددزف   -
 تنغلمو وتااير ادافه وتقدًن التسهل ت والدع  اؼباد  واؼبعنا  .

واؼبسددتلزمات الابلددة ومددااد التيغلددددل  ،اعبلددد والفعددالو مدد  والددذ  يرتكددز علددى تددافَت الدددواف اآلاإلمددددداد الاددي  -
 . زمة لذل  بيكل كاف  اغبدياة واؼبتاارة واؼبناتبة وتافَت اؼباازنات ال   

 لثالث:امستويات الوتقدم الخدمات الصحية وفقاً 
: وييمل تقدًن الرعاية الصحلة ا وللدة وذلد  عد  مراكدز وولددات الرعايدة الصدحلة ا وللدة  المستوى األول
 علادة ؾبمعة . 37مرفقا  والعلادات اىلمعة واليت يبل  تعدادىا  1424واليت يبل  عددىا 
وىدا مسدتا  اػبددمات اإلياا لدة باؼبستيدفلات العامدة وتقددم  دماتدو يف اىلدا ت الر لسدلة  اني:المستوي الثـ

 واحملالة م  اؼبستا  ا ول .
ـــ : صدددة ويعتددد   مدددة اؽبدددرم يف اػبددددمات الابلدددة ويقددددم مددد    لدددو اػبددددمات الابلدددة اؼبتذص   المســـتوى الثال

 صة والد لقة .اإلياا لة واؼبتذص  
 مستيفى مازعة كاآلي:96ت لاارل ويبل  عدد اؼبستيفلا

( مستيدفي  درو ،وم  اعدل 32( مستيفى عدام،)21( مستيفى مركز ،)18صي، و)مستيفى زبص   25)
عتمدداد الدد ام  اآلتلددة واليددروع يف إتادداير القادداع الصددحي وربدياددو وتنفلددذ السلاتددة الصددحلة اؼبعتمدددة فقددد مت 

 -تابلقها :
 برنام  ربسُت اداف النغام الصحي . -
 برنام  مكافحة ا مراض اؼبعدية وا مراض غَت اؼبعدية . -
 برنام  إعادة تأىلل اؼبرافق الصحلة القا مة . -
 برنام  تااير الرعاية الصحلة ا وللة ونغام اإللالة . -
 برنام  تنملة اؼباارد البيرية . -
 برنام  تااير اإلتعاف والااارة . -
 برنام  زراعة ا ع اف . -
 اير  دمات القلم وا وعلة الدماية .برنام  تا -
 برنام  تيذل  وع ج ا ورام . -
 برنام  الا اية م  العمى وامراض العلان ووتا ل وع عها . -
 اح البيئة حإص -ثالثاً 
تددارل اعبماىَتيددة العغمددى انبلددة كبددَتة للمحافغددة علددى البلئددة،  اصددة يف عددل الغددااىر اؼبسددتجدة ماددل   

  والتلداث الصدناعي والتصدحر وغَتىدا مد  الغدااىر وللتقللدل مد  ىدذه الغدااىر انيدأت لتبداس اغبدرار عاىرة اإل
تتيارية مت  بي ون البلئددددة مد  للدث اغبفداظ علدى اؼبداارد الابلعلدة إىلئة علملة ر ابلة وىي اؽبلئة العامة للبلئة 
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تنملددة اؼبسددتدامة و التذاددلط و مكافحددة التلدداث البلئددي و لفددظ التندداع البلالدداعي و التدداازن اغبلددا  و ربقلددق ال
اؼبتكامددل للجملددح , ويف ىددذا السددلاق فددإن اؽبلئددة العامددة للبلئددة  ددد اعدددت صبلددة مدد   اإلعددرافات والتدددابَت لتنفلددذ 

 يف ءأن ضباية وربسُت البلئة مسلحي  2007و.ر  1375لسنة  15الكام القانان ر   

ة واغبمايددة مدد  التلدداث للددث تبدددا لددبددة البلئمد  اىدد  اؼبرتكددزات للمحافغددة علددى البلئددة ىددا برنددام  اؼبرا و 
نتاعلدددو ؼبعرفدددة طبلعدددة اؼبناقدددة ومدددد  تدددأثَت ىدددذه اؼبرا بدددة  بدددل إنيددداف اؼبديندددة الصدددناعلة او اؼبصدددنح او الالددددة اإل

ة باؼبناقددة والتفتددلش لددمرا بددة البلئلعلددى نتددا   الدراتددة يددت  إعددداد برنددام  ل النه ددة الصددناعلة علددى اؼبدينددة وبندداف  
  ت الصناعلة والقلام بالزيارات الدورية لتل  ا نياةعلى الالدا

مد  اؽبلئدة العامدة للبلئدة مد   إدراكدا  اما فلما يتعلدق بتددريم و تأىلدل الكداادر الفنلدة يف ؾبدال البلئدة فإندو 
و   ىتمام بالبلئة يرتبط اتاتا  ببناف القدرات و ملئة اؼباارد البيرية الديت يعتمدد عللهدا يف تسدلَت ا عمدال ان اإل

 .ة و ربسُت البلئة على ا ت ف اؼبستايات ددداقباز اؼبهام اؼبتعلقة حبماي
 

 مشاريع العمل و اللجان الفنية في مجال الحماية من التلوث 
 ميروع مرا بة ورصد التلاث . -
 ميروع تااير التيريعات والتعاون الدورل .-
 ال نام  الاطٍت لرصد اؼباعات الكهرومغناطلسلة . -
 ع اإلدارة البلئلة اؼبتكاملة .ميرو  -
 ميروع اإلدارة البلئلة اؼبتكاملة للمذلفات الصلبة . -
 ميروع التعلل  والتاعلو والتاقل  البلئي . -
 ميروع  اة الااارة البلئلة  .-
 ميروع اإلدارة اؼبتكاملة للمناطق السالللة . -
 ميروع ضباية الابلعة ومكافحة التصحر . -
 ة .للاا ة البديميروع الاا ة وا -

 التقارير الفنية
و  1371لسدنة  15اؼبناطدة هبدا وفدق القدانان ر د     تصاصداتلإلفبارتة اؽبلئة العامة للبلئة  إطاريف 

مدد  اؽبلئددة العامددة للبلئددة  نبلددة إعددراف برنددام  الرصددد البلئددي ؼبذتلدد   . ر بيددأن ضبايددة وربسددُت البلئددة و إدراكددا  
 ة او غَت مباءرة على البلئة احمللاة والصحة العامةالنياطات اليت ت ثر بصارة مباءر 

 :الوطنيأىداف البرنامج 
غددددَت اؼب ينددددة الناءددددئة عدددد  ـبتلدددد  اؼبصددددادر ماددددل احملاددددات القاعديددددة للهددددات  النقددددال ،  اإلءددددعاعاترصددددد  (1

 ءبكات  ااط نقل الكهرباف .... .



 
26 

 وعامة الناس. ربديد لدود التعرض اإلءعاعي لإلءعاعات غَت اؼب ينة بالنسبة للعاملُت (2

وؿباددات  اإلذاعدديءددًتاطات البلئلددة اػباصددة باحملاددات القاعديددة للهددات  احملمددال وؿباددات البددث إعددداد اإل (3

 ييملها ال نام . اليتو ااط نقل  الكهرباف وـبتل  اؼبصادر 

 ينددة غددَت اؼب اإلءددعاعاتتأىلددل الكدداادر الاطنلددة باؽبلئددة العامددة للبلئددة واعبهددات ذات الع  ددة يف ؾبددال رصددد  (4

 .البلئيؾبا ت الرصد  يفييهدىا العادل  اليتومااكبة التاارات العلملة 

 غَت اؼب ينة ؼبذتل  ءرا   اىلتمح. لإلءعاعاتالتاعلة البلئلة للتأثَتات الصحلة  (5

ال نددام  الدداطٍت علددى ضددرورة تأىلددل الكدداادر الفنلددة وذلدد  بددإعراف دورة تدريبلددة ىلماعددة مدد   حــرصو 
 اعمددالاىددداف  ال نددام  الدداطٍت ىددا ؾبددال التاعلددة للددث مت نيددر كافددة  اىدد مدد  ،و  الرصددداؼبهندتددُت يف ؾبددال 

مت التنسدلق بدإعراف و ونياطات اللجان يف الصحلفة اليهرية اػباصة باؽبلئة وكذل  يف ءبكة اؼبعلامات الدوللة 
 اؼبسماعة اإلذاعاتاغباارات اؼبباءرة مح اؼبااطنُت ع  

 800 تركلدم تاعلدو  اداب لليدركة العامدة لل يدد بإيقداف ميدروعضم  اعمال اللجنة  امدت ب ومن
 . فاق اؼبدارس وإهباد اماك  بديلة ال   ط ىات  ريفي بنف  مااصفات اؽبات  احملمال

 ستشارات الفنيةالدراسات واإل
 دراتة مل  إنياف مصنح ذبملح وفرز وكب  النفايات  .1

 ة للماال  وا ع ف الللدبلدراتة مل  اليركة  .2

 ة مل  اليركة اؽبندتلة إلصحاح البلئة درات .3

ة للذدمات الابلة والعلملة خبصداص مااصدفات ؿبر دة  اصدة للدتذل  مد  الللدبلدراتة مل  اليركة  .4
 اؼبذلفات.

 مجال التنمية  -رابعاً 
لة لإلنسان تدافَت السدك  والعمدل والغدذاف والعد ج و لدق بلئدة غبلاتدو وللداة اتدرتو تتام  اغبقاق ا  

ه اغبقاق ا لمت العديد م  اؼبيروعات الزراعلة اؼبتعلقة بالتنملة اؼبكانلة والديت عملدت الادارة مندذ وم  اعل ىذ
ها و ددددد تالددددت ىددددذه اؼبيدددددروعات تددددافَت السددددك  اؼب  دددد  والعمددددل والغددددذاف لإلنسدددددان يف ا نيددددإنب عهددددا علددددى إ

مدل علدى و ايدة اإلنسدان مد  تتحداث اعهدزة ومراكدز حبالدة وع علدة تتداذل العإاعبماىَتية العغمى و د واكبها 
 اإلمددددددددددددراض اغبلاانلددددددددددددة واغبفدددددددددددداظ علددددددددددددى النبددددددددددددات كمصدددددددددددددر لغذا ددددددددددددو و ددددددددددددد سبالددددددددددددت ىددددددددددددذه اؼبيددددددددددددروعات 

 -يف اآلي :
 غبلاتو  تتقرار اإلنسان يف اعبماىَتية العغمى و لق ذبمعات تكنلة م  مةإ امة تنملة مكانلة إل -1
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 لإلنسان .تافَت مااط  ءغل باعتبار ان العمل لق م  اغبقاق ا تاتلة  -2

تددافَت وإنتدداج اعدداد انددااع ا غذيددة لإلنسددان مدد  للددث الناعلددة والكملددة ولا ايتددو مدد  ا مددراض وىددا  -3
 ىدف اتاتي ولق م  لقاق اإلنسان .

ربسدددددُت البلئدددددة احمللادددددة حبلددددداة اإلنسدددددان واؼبتمالدددددة يف ميدددددروعات مقاومدددددة التصدددددحر وو ددددد  الزلددددد   -4
ىتمدام با لزمدة مدة اؼبنتزىدات واحململدات الابلعلدة واإلالصحراو  ، وضباية ا للاف ال ية والبحرية وإ ا

 اػب راف لال اؼبدن والقر  .

 مشروع النهر الصناعي العظيم :ـ -أ  
يكتسددي ميددروع النهددر الصددناعي العغددل  انبلددة  اصددة يف تلسددة اإلقبددازات العم  ددة الدديت لققتهددا ثددارة        

ىن ءد  دؼبا يبالو م  إقباز ل ار  متقدم إذ يعت  وبددون ا الفات  العغلمة يف  ااع تنملة اؼباارد اؼبا لة وذل 
م  اضدذ  اؼبيداريح الديت عرفهدا اإلنسدان لنقدل اؼبلداه اعبافلدة عد  منغامدة ىا لدة مد  ا نابلدم ال دذمة اؼبدفاندة 

 م  صبلح مراللو . نتهافاإل( ،اربعة   ف كللا مًت عند 4000واليت تبل  لاارل )
اؼبدفاندة يف اػبزاندات ي العغدل  إذل نقدل كملدات ىا لدة مد  اؼبلداه العذبدة ع النهدر الصدناعو ويهدف ميدر  

يف الددددر   تدددتذدامهاإلاعبافلدددة يف منددداطق السدددرير وتدددازربا وعبدددل اغبسددداونة إذل اؼبنددداطق السدددالللة للجماىَتيدددة 
 واؼبرافق العامة واغبركة الصناعلة .

 ي :دوى ناعي العغل  على طب  مرالل ر لسووييتمل ميروع النهر الص 
 مد  ط ا نابلم م  مناقة السرير إذل ترت . اؼبرللة ا وذل :

 مد  ط ا نابلم م  مناقة تازربا إذل بنغاز  .  
 مد  ط انابلم م  عبل اغبساونة إذل تهل اعبفارة . اؼبرللة الاانلة :
 مد  ط انابلم م  الكفرة إذل اؼبناقة الاا عة بُت تازربا والسرير . اؼبرللة الاالاة :
 عدابلا إذل ط ق .إمد  ط انابلم م  مناقة  اؼبرللة الرابعة :
 مد  ط انابلم م  ترت إذل طرابل  . :اؼبرللة اػبامسة 
 دد تكاملددت صبلددح مرالدل النهددر الصددناعي العغدل  واصددب  ميددروع النهدر الصددناعي العغددل  ا عجابددة و 

 الاامنة يف العادل يف ىذا العصر واصب  اغبل  لقلقة .

   -زراعية:الع مشاريال -ب
 ميروعات إ امة ا لزمة اػب راف باليعبلات . -1

 مياريح اؼبنتزىات واحململات الابلعلة . -2

 مياريح النذلل والزيتان . -3

 تتلاان الزراعي .ميروعات اإل -4

 مياريح زراعة اغبباب . -5
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 ميروع تنملة وربسُت اؼبراعي . -6

 مياريح تربلة النحل . -7

إنتدددداج الغددددذاف واتددددتحداث تنملددددة مكانلددددة وتازيددددح اؼبددددزارع ومدددددف إذل تددددافَت بلئددددة طبلعلددددة لإلنسددددان و 
 للمحتاعُت وإ امة بنلة اتاتلة م  اعل احملافغة على البلئة .

ىتمدام وتتاذل ىذه اؼبيروعات إنتداج القمد  واليدعَت واػب در والفاكهدة بأنااعهدا والعسدل إضدافة إذل اإل     
 بالغابات وغَتىا م  النباتات .

 
 
 
 
 
 
 

 -تاج الحيواني :/ مشاريع اإلن ج
ا راندم  –الالدار ال يدة  –النعدام  –ا غندام  –اإلبل  –الدواع   –وتتمال يف ميروعات ) ا بقار  

  –البدددددددددددددددددل   –ا لبدددددددددددددددددان  –( ، مددددددددددددددددد  اعدددددددددددددددددل إنتددددددددددددددددداج الغدددددددددددددددددذاف والكسددددددددددددددددداف اؼبتمادددددددددددددددددل يف ) اللحدددددددددددددددددام 
  ا صااف ( . –اعبلاد 

مددد  غبدددام ا ظبددداك واؼبنتجدددات البحريدددة  تدددتفادةميدددروعات الادددروة البحريدددة والسدددمكلة الغدددرض منهدددا اإل 
 ا  ر  .
ومدف ميروعات اإلنتداج اغبلدااين دبجملهدا إذل لصدال اإلنسدان علدى لقدو يف الغدذاف بأيسدر الادرق  

 و لق مااط  ءغل هبذه اؼبيروعات .
 ة من األمراض واآلفات الزراعية :/ مشروعات وبرامج الصحة الحيوانية والوقاي د

صدحة اغبلاانلدة والالددات البلاريدة ومراكدز مقاومدة اعبدراد واآلفدات الزراعلدة ومراكدز وتتمال يف مراكدز ال 
اغبجددر الزراعددي والبلاددر  والدديت مدددف إذل ضبايددة اإلنسددان مدد  اإلمددراض اغبلاانلددة والنباتلددة وربسددُت إنتدداج الغددذاف 

البحالدة العاملدة يف ىدذا اىلدال واحملافغة على اتتمرار إنتاعو وربسدُت مااصدفاتو بالتعداون مدح اؼبذتد ات واؼبراكدز 
.  

ىدددذه اؼبيددداريح اؼبسدددانبة عاؼبلدددا  يف تدددافَت الغدددذاف ل كتفددداف الدددذاي ؿبللدددا  واؼبسدددانبة عاؼبلدددا   تســـتهدفو 
وتقدددًن اؼبيدداريح اؼبددذكارة فلمددا بعددد كنمدداذج للدددول ا ع دداف لتحدددوا لدددوا اعبماىَتيددة العغمددى يف مقاومددة 

 اؼبلا  واؼبياريح الزراعلة ىي :التصحر واعبفاف ولل ميكلة الغذاف ع
 

 (2007-2006الوساحت الوسخصلحت )اإلًخاج  الوشارٌغ السراػٍت

 ميروعات مقاومة التصحر وو   الزل  الصحراو 
 

( هلٍىًاى 2,250.000القٍام بحوالث حشجٍر اسخهذفج زراػت ) 

 ( هلٍىى فسٍلت ًخل 1وهائخاى وخوسىى ألف شخلت غاباث + )

  لزمة اػب راف باليعبلاتميروعات إ امة ا
 

 هلٍىى شجرة   5,007.170
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 مياريح اؼبنتزىات واحململات الابلعلة
 

 ألف 62.000

 مياريح النذلل والزيتان
 

 هلٍىى شجرة زٌخىى 2,664.000هلٍىى شجرة ًخٍل و 2,085.917

 ميروعات ا تتلاان الزراعي
 

 هشروع   127.600

 مياريح زراعة اغبباب
 

 هكخار 52.000

 ميروع تنملة وربسُت اؼبراعي 
 

 هلٍىى 12,244.000

 مياريح تربلة النحل
 

 قطاع أهلً

 

 

 

 

 

 الثروة الحٍىاًٍت:

 (2007-2006الؼـــــذداإلًخاج ) الوشارٌغ الحٍىاًٍت

 ميروعات ا بقار
 

  ألف رأش 140.000

 ميروعات الدواع 
 

  هلٍىى 6,000.000
 1.2ألف طي لحن /  120

 هلٍار بٍضت

 اريح اإلبلمي
 

 ألف طي  255.000 ألف رأش 170.000

 مياريح ا غنام
 

  رأش 6,500.000

 ميروعات النعام
 

  طٍر 10.000

 مياريح الالار ال ية
 

 طٍر 8000 

 ميروع ا رانم 
 

  قطاع أهلً

 

 الثروة البحرٌت :

 2007-2006اإلًخاج  ػذد هىاًً الصٍذ والورافئ البحرٌت الوشارٌغ
 البحرية والسمكلةاؼبيروعات 

 

 ألف طي أسواك 40.000 8

 

 الوحافظت ػلى الوٍاٍ : )الوشارٌغ والسذود(

 السؼت الخخسٌٌٍت هشارٌغ الوٍاٍ 

 ميددددددددددددروع النهددددددددددددر الصددددددددددددناعي العغددددددددددددل 
 

 هخر هكؼب ٌىهٍا   6,500.000

 ميددددددددددددددددددددددروع تددددددددددددددددددددددد واد  القاددددددددددددددددددددددارة
 

 هلٍىى هخر هكؼب 122.5

 ميددروعات  زانددات اؼبلدداه ا رضددلة 
 

 ى هخر هكؼبهلٍى 1000

 ىذا باإلضافة إذل مسانبات القااع ا ىلي 
 -في مجال اإلسكان والمرافق : -خامساً 
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ىتمددددام بق ددددايا التنملددددة والعمددددران اؼبسددددتدام ودعدددد  لركددددة التادددداير العمددددراين الددددذ  تيددددهده يف إطددددار اإل
عمران اؼبسددتدام واؼبتمالددة اعبماىَتيددة العغمددى مددت  اؼب تسددة العامددة لإلتددكان واؼبرافددق باؼبااضددلح ذات الع  ددة بددال

 تصدداد  وتددأثَته علددى اإلصدد ح اإل –ميددروع ـبااددات اعبلددل الاالددث  –يف اتدداللم وطددرق التذاددلط اؼبكدداين 
البنلددة التحتلددة للبلانددات واؼبعلامددات اؼبكانلددة يف  –التصددمل  العمددراين  –إدارة البلئددة اغب ددرية  –التنملددة اغب ددرية 

تتيدعار عد  بعدد ، وربديدد عددد الالددات السدكنلة اؼبالابدة عبغرافلدة واإلت   اؼبعلامدات ا اعبماىَتية العغمى
 مسلحي و د اهنت اللجنة دراتتها . 2012لتلاج السكٍت لىت تنة لإل
  اإلسكان : -1

ءددهدت اعبماىَتيددة العغمددى  دد ل الا ثددُت تددنة اؼباضددلة هن ددة عمرانلددة واتددعة للددث انيددأت مئددات 
اؼبباءر ومن  القروض ومت تازيعها ؾبانلدا  علدى اؼبدااطنُت انا  دا  مد  ر يدة  اآل ف م  الالدات السكنلة بالبناف

فكريدددة تدددذىم إذل ان اؼبسدددك  لاعدددة ضدددرورية للفدددرد وا تدددرة و  تتحقدددق لريدددة اؼبدددااط  إ  بامت كدددو ؼبسدددكنو 
مدد  ىددذا  ع بدددا  ر  ملكلددة مقدتددة غددَت اػباضددعة لإلهبددار ولرصددا  مدد  صبدداىَت اؼبدد سبرات اليددعبلة ا تاتددلة فقددد ء دد

مللددان ولدددة تددكنلة ضددم  ال نددام  التنمددا  الددذ  انالددق يف اعبماىَتيددة العغمددى وييددكل   العددام تنفلددذ نصدد
زمدة مد  للدث تسدذَت اإلمكانلدات اؼباديدة والبيدرية ال دذمة والا دت كبَت و د مت وضح اػباط ال     ربقلقو ربد  

 بلة ا تاتلة اؼب سبرات اليع الكايف لتنفلذه يف إطار السلاتات اليت ا رما
 عهازا   اصا  لإلتكان لتنفلذ ىذه اػباة واإلءراف عللها . ا نيأ  ولتحقلق ذل  

 المرافق : -2
تدتكماؽبا دبذتلد  اؼبرافدق والبنلدة التحتلدة مد  طدرق وؿبادات إتتالم ىذه اػباة اإلتكانلة ال دذمة  

( 1000اكادر مد  )بدرم اعبهداز املاه اليرب وتصري  ملاه اإلماار والصرف الصحي والارق اغبديديدة، فقدد 
 اؼبتكاملة . واؼبرافقالبنلة ا تاتلة يف ؾبا ت  ميروعا  
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 القانونيو  التنظيم القضائيرابعاً 
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 القضائي والقانونيالتنظيم  رابعاً 

 -أواًل : التنظيم القضائي :
ءددددًتاكلة ة اليددددعبلة اإلالللدددددبلالعربلددددة تددددنتناول يف ىددددذا اعبددددزف طبلعددددة التنغددددل  الق ددددا ى يف اعبماىَتيددددة 

العغمدددى مث نتادددرق إذل اندددااع احملددداك  و درعامدددا واؽبلئدددات الق دددا لة ا  دددر   مث نتنددداول ءدددروط تعلدددُت اؽبلئدددات 
 -و ذل  يف النقاط الر لسلة التاللة : الللديالق ا لة و ا َتا  نعرض لبع  التاارات اؼبهمة يف الق اف 

 -في الجماىيرية : طبيعة النظام القضائى -1
إ  تدددرج  اعبماىَتيددة العغمددىعلددى فكددرة ولدددة الق دداف ، فدد  ياعددد يف  الللدددييقددام النغددام الق ددا ى 

تددتئناف ، وعلدى راس ىدذه احملداك  صبلعهددا إبتدا لدة و ؿبداك  إ  دا ى والدد مكدان مد  ؿبدداك  عز لدة و ؿبداك  
 ؿبكمة عللا والدة. 

   ,عتباري  اتاتلُت اوؽبماتتجابة إلإلى اتاس تعدد احملاك  ع الللديكما يرتكز التنغل  الق ا ى 
و ثانلهما ، الرغبدة يف ربقلدق عدالدة اف دل بتقريدم احملداك  مد  امداك   الللديمتداد اعبغرايف الياتح لإل لل  اإل 

 .نا لة و ا لاال اليذصلةإ امة اؼبتقاضُت و تنغر ىذه احملاك  يف اؼبنازعات اؼبدنلة و التجارية و اعب
كما تاعد دوا ر متذصصة للنغر يف بع  الق ايا منها دا رة الق اف الدتتار  باحملكمدة العللدا الدىت 
زبدت  ولددىا بددالنغر يف دتدتارية القدداانُت للتحقدق مد  ماابقتهددا للقداانُت ا تاتددلة ، ودوا در الق دداف اإلدار  

فصددل يف طلبددات إلغدداف القددرارات  تصدداص الإتددتئناف اؼبسددند إللهددا ولدددىا اؼبتااعدددة علددى مسددتا  ؿبدداك  اإل
 اإلدارية غَت اؼبيروعة والتعاي  عنها والنغر يف اؼبسا ل اؼبتعلقة بالعقاد اإلدارية  .
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 ددانان اإلعددرافات اعبنا لددة مددح و التجاريددة و وتباءددر صبلددح احملدداك  عملهددا وفقددا  لقددانان اؼبرافعددات اؼبدنلددة
و  انان احملكمة العللا و  دانان اإلعدرافات اػباصدة  بع  النصاص اإلضافلة يف كل م   انان الق اف اإلدار 

 با لاال اليذصلة .
 -حالياً عدة تشريعات و ىى : الليـبيو ينظم القضاء 

و ىدددذا القدددانان ىدددا الدددذ  يدددنغ  اليددد ون الاعلفلدددة عبملدددح اع ددداف  6/2006نغدددام الق ددداف ر ددد    دددانان-1
 اؽبلئات الق ا لة .

مسددلحي وىددذا القددانان  1994/ 17اؼبعدددل بالقددانان ر دد    1982 لسددنة 6 ددانان احملكمددة العللددا ر دد   -2
و تددا ر ءدد وهنا بصددفة مسددتقلة سبامددا  عدد  بددا ي    يددنغ  اوضدداع   دداة احملكمددة العللددا و كلفلددة تيددكلل دوا رىددا 

 اؽبلئات الق ا لة ا  ر  .
 ف بيأن إدارة الق ايا .1971لسنة  87القانان ر    -3
 بيأن الق اف اإلدار                 ف1971لسنة  88القانان ر    -4
 ف بيأن إدارة احملاماة اليعبلة .1981لسنة  4القانان ر    -5
 ف بيأن إدارة القانان .1992لسنة  6القانان ر    -6

 -و فيما يلي موجز عن كل ىيئة من الهيئات القضائية :
 -المحاكم و النيابات و اختصاصاتها:  -أواًل:

 -اؼبيار إللو م  : 6/2006لن  اؼبادة اغبادية عيرة م  القانان ر   تتكان احملاك  وفقا  
 المحاكم الجزئية . -أ
 المحاكم اإلبتدائية . -ب
 ستئناف .محاكم اإل -ج
 المحكمة العليا . -د
بالفصدل يف بعد  اؼبسدا ل احملاك  اعبز لة ىي إلد  ؿباك  الدرعدة ا وذل و زبدت   -المحاكم الجزئية : -أ

تجاريددة وا لداال اليذصددلة الدىت   تتجدداوز  لمتهددا الد  دينددار كحدد ا صددى ، كمدا زبددت  بددالنغر يف الاؼبدنلدة و 
 الاا عة ىف دا رما . بتدا لةاإلاعبن  و اؼبذالفات و تستأن  ا لكام الصادرة عنها امام احملاك  

 فهددددي سباددددل مغهددددرا  يف صبلددددح اؼبدددددن و القددددر  ، وبالتددددارل ة( ؿبكمددددة منتيددددر 123و يبلدددد  عدددددد احملدددداك  اعبز لددددة )
 مركزية الق ا لة و تعك  مبدا تقريم الق اف م  اؼبتقاضُت .ل   
و زبدت  ىدذه احملداك  بددالنغر يف صبلدح الددعاو  اؼبدنلدة و التجاريدة ذات القلمددة  -: بتدائيـةاإلالمحـاكم  -ب

تقدل درعدة والدد العاللة وكذل  الدعاو  غَت مقددرة القلمدة كمحكمدة درعدة اوذل و تنعقدد مد  ث ثدة   داة   
يرفعها ذوو اليأن يف ا لكام الصادرة عد  احملداك  اعبز لدة و تنعقدد  اليتمنه  ع  ا وذل كما تنغر يف الاعان 

تعتد  ذات  بتدا لدةاإلثنُت مدنه  علدى ا  دل عد  ا وذل ، واحملداك  إيف ىذه اغبالة م  ث ثة   اة   تقل درعة 
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تتددداذل الفصدددل يف صبلدددح اؼبنازعدددات و اعبدددرا   إ  مدددا  الددديتهندددا احملددداك   تصددداص العدددام يف نغدددر اؼبسدددا ل دبعدددٌت ااإل
 ( . الق ا يم   انان النغام  16اتتاٌت بن   اص ) مادة 

تددتئناف امددام منعقدددة كمحكمددة اول درعددة  ابلددة للاعدد  عللهددا باإل تدا لددةباإلوا لكددام الصددادرة عدد  احملدداك  
 مرافعات ( . 307تتئناف العارل ) م ؿباك  اإل

تدتئنافلة فتكدان  ابلدة للاعد  بدالنق  امدام احملكمدة العللدا يف لددود إاما ا لكام الصادرة عنها منعقددة كهلئدة 
 ( ؿبكمة منتيرة يف كافة ارعاف اعبماىَتية العغمى. 24بتدا لة ) معلنة ، ويبل  عدد احملاك  اإل

 بتدا لة م  ر ل  و عدد م  الق اة .إو تتأل  كل ؿبكمة 
 وتعت  ثاين درعة م  درعات التقاضي وزبت  بالنغر يف اؼبسا ل اآلتلة : -تئناف :محاكم االس -ج
الاعددددان الددددىت يرفعهددددا ذوو اليددددأن يف ا لكددددام الصددددادرة عدددد  احملدددداك  ا بتدا لددددة يف غددددَت   ددددايا اتددددتئناف  -1

 ا لكام الصادرة م  احملاك  اعبز لة .
 و السج  اؼب بد او السج  .اعبنايات و ىى اعبرا   اؼبعا م عللها باإلعدام ا -2
 الاع  يف القرارات اإلدارية الصادرة ع  اعبهات العامة يف الدولة . -3

وتنعقددد مدد  ث ثددة مستيدداري  ، امددا  تددتئناف مدد  ر ددل  و عدددد مدد  اؼبستيدداري إوتتددأل  كددل ؿبكمددة 
 ت ( .مرافعا 336ا لكام الصادرة عنها فتكان  ابلة للاع  بالنق  امام احملكمة العللا ) م 

تدتئناف علدى مسدتا  اعبماىَتيدة العغمدى ، يف كدل مد  طدرابل  و إ( تبح ؿبداك   7وياعد لاللا  ) 
 .و تبها  بنغاز  و مصراتة و اعببل اػب ر و الزاوية 

 -المحكمة العليا : -د
نان و زبت  اتاتا  دبرا بة مد  التابلق السدلل  للقدا الللديربتل احملكمة العللا  مة التنغل  الق ا ي  

 و التجارية و ا لاال اليذصلة و اعبنا لة و اإلدارية .  يف ـبتل  اؼبسا ل اؼبدنلة  ا دىنم   بل احملاك  
 و تتأل  احملكمة العللا م  ر ل  و عدد كاف م  اؼبستياري  .

و يقدددام التنغدددل  اغبدددارل للمحكمدددة العللدددا علدددى اتددداس نغدددام الددددوا ر اؼبتذصصدددة باإلضدددافة إذل نغدددام 
العماملددة ، وتتيددكل كددل دا ددرة   ددا لة باحملكمددة العللددا مدد  طبسددة مستيدداري  و هبدداز ان تيددكل مدد   اعبمعلددة

 ( مستيارا .45ت اف  ويبل  عدد اؼبستياري  باحملكمة العللا ) ث ثة مستياري  عند اإل
رت وا صل ان احملكمة العللا ىى ؾبرد ؿبكمة  انان يت  الاع  امامهدا يف ا لكدام النها لدة الدىت صدد

مدد  ؿبدداك  اؼباضدداع ، وبالتددارل فهددي   تنغددر الا ددا ح ، ولكنهددا إذا انتهددت إذل نقدد  اغبكدد  تعلددد الدددعا  إذل 
 357احملكمددة الددىت صدددر عنهددا اغبكدد  لددتحك  فلهددا ؾبددددا  مدد  غددَت الق دداة الددذي  اصدددروا اغبكدد  ا ول ) م 

 مرافعات ( .
اؼبسا ل ابتدداف  باعتبارىدا ؿبكمدة ماضداع ومح ذل  فقد عهد اؼبيرع للمحكمة العللا النغر يف بع  

للددث ندد  علددى ا تصاصددها دون غَتىددا بددالنغر يف الاعددان الددىت يرفعهددا كددل ذ  مصددلحة ءذصددلة مباءددرة يف 



 
35 

ا  تيددريح يكددان ـبالفددا  للدتددتار و ذلدد  يف ايددة مسددألة  انانلددة عاىريددة تتعلددق بالدتددتار او بتفسددَته تاددار يف 
هبدددايب بدددُت احملددداك  ، و كدددذل  يف  تصددداص السدددلي او اإلا ل تندددازع اإل  دددلة منغدددارة امدددام احملددداك  ، ويف مسددد

 ا لكام الصادرة باإلعدام 
كما ان احملكمة العللا إذا ارادت ان تعدل ع  مبدا تابق صدادر عنهدا تيدكل باريقدة ـبتلفدة ت د  ) 

 ( مستيارا  تسمى دوا ر ؾبتمعة  22
ناف نلابة عامدة تتداذل التحقلدق ومباءدرة الددعا  امامهدا يف تتئإبتدا لة او ؿبكمة إويقابل كل ؿبكمة عز لة او 

 ام على مستا  اعبماىَتية العغمى.اؼبسا ل اعبنا لة و تتبح صبلح ىذه النلابات النا م الع
وتقام نلابة النق  بدور النلابة امام احملكمة العللا باإلضدافة إذل إبدداف الدرا  يف كدل الاعدان الديت ترفدح 

 يبل  عدد اع اف نلابة النق  طبسُت ع اا  .  امام ىذه  احملكمة و 
 
 

   -إدارة القضايا:
 –تعتدد  اي ددا مدد  اؽبلئددات الق ددا لة وتندداب بقدداة  القددانان عدد  ا ءددذاص ا عتباريددة العامددة ) الدولددة 

اؼبصداحل العامدة  فلمدا يرفدح منهدا او عللهدا مد  دعداو   –ا عهزة العامدة  –اؼب تسات العامة  –اؽبلئات العامة 
  تتمتدددح حبصدددانة ضدددد الق ددداف  فلكدددل ذ  مصدددلحة ان يرفدددح  الللددددي  ان ا ءدددذاص العامدددة يف القدددانان ذلددد

 دعا  للماالبة حبق او إلغاف إعراف  امت بو الدولة او التعاي   ع  ضرر اصابو بسببو 
عتبدار  عدام غدَت ان إكما تناب ع  اليركات العامة وىي اليدركات اؼبملاكدة للدولدة او    ءدذ  

تفددداق بددُت ر دددل  ىددذه اإلدارة واعبهددات اؼبعنلدددة ، وؽبددذه اإلدارة فدددروع نابددة بالنسددبة ؽبدددذه اليددركات تكددان باإلاإل
(  ويت  تازيح العمدل بدُت 1971لسنة  87منتيرة يف كافة اكباف الب د و د مت تنغلمها دباعم القانان ر   ) 
 ال .ا لا  اع ا ها بقرارات م  ر ل  اإلدارة  او فرعها اؼبذت  لسم 

 -المحاماة الشعبية : -أ
و ىددى مدد  اىدد  مزايددا و  تعتدد  احملامدداة اليددعبلة فكددرة را دددة غددَت مسددبا ة يف ؾبددال الدددفاع امددام احملدداك  

  صا   الفكر اعبماىَت .
وىددذه الفكددرة تعتدد  مدد  اىدد  ال ددمانات لتحقلددق العدالددة فدد  يبكدد  ان يقددام العدددل بدددون وعدداد ؿبددام 

 لم حبقاق الناس.يدافح ع  اؼبتهمُت او ياا
كما ان ؽبذه الفكرة ع  ة وثلقة حبقداق اإلنسدان ، فحدق الددفاع لدق اتاتدي و عداىر  مد  لقداق 

 اإلنسان ووعاد احملامي اىلاين إذل عانم اؼبااط  ي كد و يسهل ضباية لقاق اإلنسان م  ىذا اؼبنغار. 
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تاعلدة النداس وتقددًن النصد   كما اتند للمحاماة اليعبلة مهمة ا ر  باإلضافة إذل لق الددفاع وىدي
واؼبيارة القانانلة ؼب  يالبها يف تبلل تبصَت اعبمهار حبقا ه  القانانلة وتفسَت القاانُت ؽب  وءرح ما فلهدا مد  

 الكام وذل  كلو دون مقابل .
لتجدداف إذل ىددذه اؽبلئددة الق ددا لة لددل  إعباريددا  وإدارة احملامدداة اليددعبلة ىددي إلددد  اؽبلئددات الق ددا لة واإل

 ل مًتوك لصالم اليأن فلو ان ىبتار ؿباملا  على لسابو او يقام بالدفاع ع  نفسو بنفسو.ب
ف الدذ  ن )علدى لدق صبلدح 1981لعدام  4و د  ن  اؼبيرع ىذه الفكرة بأن نغمها بالقدانان ر د  

التجاريددة وا لدداال و اؼبدنلددة و اؼباللددة واإلداريددة و  دون مقابددل( يف الق ددايا اعبنا لددة تددتعانة دبحددام  اؼبددااطنُت يف اإل
 اليذصلة ، امام صبلح احملاك  دبا يف ذل  احملكمة العللا . 

ويقددددح مقددددر إدارة احملامدددداة اليددددعبلة دبدينددددة طددددرابل  ، وؽبددددا تددددتة فددددروع يف كددددل دا ددددرة مدددد  دوا ددددر ؿبدددداك  
ا و يتبددح ىددذه الفددروع اربعددة وعيددرون تددتئناف طددرابل  و الزاويددة و مصددراتة وبنغدداز  و اعببددل ا   ددر وتددبهإ

مكتبددا  منتيددرة يف معغدد  مدددن و  ددر  اعبماىَتيددة العغمددى لغددرض تسددهلل لصددال اؼبددااطنُت علددى مدددافح دون 
 نتقال للمدن الر لسلة .اغباعة لإل

كمددا ان ؽبددذه اإلدارة مكاتددم يف كددل م تسددات اإلصدد ح و التأىلددل لددىت يددتمك  النددز ف مدد  تاكلددل 
  يكدان ىنداك صدعابة يف اغبصدال علدى مد  يددافح عدنه   إذا دعدت اغباعدة إذل ذلد  لدىت قابلؿبامُت دون م

و ىدذه  اتدم احملدامُت دا دل اؼبددن و القدر حبك  وضعه  دا دل اؼب تسدة و عددم سبكدنه  مد  الدذىاب إذل مك
ئدات مد  مزايدا اإلدارة تعت  م  اؽبلئات الق ا لة كما تبق القال يتمتح اع ا ىا دبا يتمتدح بدو بدا ي اع داف اؽبل

 و لصانات .
  -إدارة القانون :

ىي إدارة مركزية   تاعد ؽبا فروع وتتاذل إبداف الرا  واؼبيارة القانانلة فلمدا يعدرض عللهدا مد  مسدا ل 
عتباريدددة العامددددة واليددددركات العامدددة كمددددا تتددداذل إعددددداد ومراععددددة ميدددروعات القدددداانُت اؼبزمددددح مددد   ا ءددددذاص اإل

تكان اعبماىَتية طرفا  فلها باإلضافة إذل اإلءراف على كافة اؼبستيداري   اليت تلاتفا إصدارىا وميروعات اإل
القدانانلُت يف الدولددة كمددا تتدداذل النغددر يف الدددعاو  التأديبلدة بالنسددبة ؼبدداعفي اإلدارة العللددا ويف الدددعاو  اؼبتعلقددة 

فة إذل اؼبيددداركة يف صبلدددح اىلدددال  باؼبذالفدددات اؼباللدددة للدددث ياعدددد هبدددذه اإلدارة اىللددد  التدددأديي ا علدددى باإلضدددا
يف السدج ت           التأديبلة اؼباللة كمدا تتداذل تأديدم ؿبدرر  العقداد وكدذل  احمل دري  باإلضدافة إذل  لددى  

يف التغلمدات والتسدايات الدىت يقددمها ذوو اليدأن ؽبد  دبزاولدة مهندته  وكدذل  النغدر  اؼبقررة  انانا   بدل السدماح
 هن  الاعلفلة.     ،يف كل ما يتعلق بي و 

يف اؼبسدددددا ل اؼبدنلدددددة     (   دددددلة 422566مسدددددلحى ) 2006و دددددد عدددددرض علدددددى اؽبلئدددددات يف تدددددنة 
 -والتجارية و اعبنا لة و اإلدارية  مازعة على النحا التارل :

 (   لة. 106486تتئناف )عدد الق ايا اؼبعروضة على ؿباك  اإل -
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 (   لة . 354404لة و عز لاما )بتدا وعدد الق ايا اؼبعروضة على احملاك  اإل -
 (   لة .237424عدد الق ايا اؼبعروضة على النلابة العامة )   -
 (   لة.   110510عدد الق ايا الىت تتا ىا إدارة الق ايا )   -
 (   لة . 91047عدد الق ايا الىت تتا ىا إدارة احملاماة اليعبلة ) -
( ماضدداعا  وعدددد ميددروعات 586قددانان إلبددداف الددرا  فلهددا )عدددد اؼباضدداعات الددىت عرضددت علددى إدارة ال -

ميدددروعا (  وعددددد الق دددايا اؼبعروضدددة علدددى ؾبلددد   41( اتفا لدددة و عددددد ميدددروعات القددداانُت)15ا تفا لدددات)
(   ددلة علددى ؾبلدد  ؿبددرر  العقدداد ، و بددذل  يكددان إصبددارل  33( وعدددد )338التأديددم ا علددى للمدداعفُت )
 ( .  900287ات الق ا لة اؼبذتلفة   ل الفًتة الىت ييملها التقرير ) اؼبسا ل اؼبعروضة على اؽبلئ

 -شروط تعيين أعضاء الهيئات القضائية : -3
إن اؼبقصاد بأع اف اؽبلئدات الق دا لة ىد  الق داة و اع داف النلابدة العامدة و اع داف إدارة الق دايا و  

ىلئددددة عملهددددا فلتدددداذل الق دددداة الفصددددل يف صبلددددح اع دددداف إدارة احملامدددداة اليددددعبلة واع دددداف إدارة القددددانان و لكددددل 
اؼبنازعات ، ويتاذل اع اف النلابة العامة التحقلق يف اعبرا    و مباءرة الددعاو  اعبنا لدة امدام احملداك  ، و يتداذل 
اع اف إدارة الق ايا الدفاع ع  الدولة واعبهات العامة فلما يرفح منها او عللهدا مد  دعداو  ، و يتداذل اع داف 

حملاماة اليعبلة الدفاع ؾباندا  عد  اصدحاب اليدأن يف صبلدح مدا يرفدح مدنه  او علدله  مد  دعداو  مدنلدة او إدارة ا
 او غَتىا . عنا لة

بلنما يتاذل اع اف إدارة القانان إبداف الرا  القاناىن للجهات اإلدارية و إعدداد ميدروعات القداانُت و 
 تفا لات الدوللة .عاىدات و اإلاللاا   و القرارات التنغلملة و مراععة ميروعات اؼب
( منو فلم  يتاذل الق اف صبلدة مد  اليدروط مث اضداف  43و د اءًتط  انان نغام الق اف يف اؼبادة )

عتلاز دورة تدريبلة يف معهد الق اف ؼبدة عامُت للعمل على تأىللو و تربلتدو   دا لا  وىدذه اليدروط إإللها ءرط 
ع ددداا  يف إلدددد  اؽبلئدددات الق دددا لة ا  دددر  كالنلابدددة العامدددة و إدارة  يتالدددم تاافرىدددا اي دددا  يف صبلدددح مددد  يعدددُت

 الق ايا وإدارة احملاماة اليعبلة و إدارة القانان .
تدددددتئناف ( مستيدددددارا  دبحددددداك  اإل 371( ع ددددداا  مدددددنه  ) 3375و يعمدددددل يف اؽبلئدددددات الق دددددا لة )

( ع دددداا  يف النلابددددة العامددددة و 829ل )و اعبز لددددة ( بلنمددددا يعمدددد بتدا لددددةا (  اضددددلا  يف احملدددداك  ا  ر )546و)
 ( ع اا  يف إدارة القانان  36د) ( ع اا  يف احملاماة اليعبلة وعد1045و ) ( ع اا  يف إدارة الق ايا548)

ويقدددام علدددى ءددد ون الق ددداف يف ؾبماعدددو ؾبلددد  يسدددمى اىللددد  ا علدددى للهلئدددات الق دددا لة  ي ددد  يف 
، الكاتدددم العدددام  ماندددة العددددل ، و ر دددل  إدارة التفتدددلش علدددى ع دددايتو ر دددل  احملكمدددة العللدددا ، النا دددم العدددام 

اؽبلئدات الق دا لة ، ور ددل  إدارة الق دايا ، ور دل  إدارة احملامدداة اليدعبلة ، ور دل  إدارة القددانان و ا ددم ر تدداف 
، وىدد  صبلعددا  مدد  اع دداف اؽبلئددات الق ددا لة فبدد    تقددل درعددة ا  مددنه  عدد  ر ددل  ؿبكمددة  تددتئنافا ؿبدداك  

 ئناف .تتإ
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رتددد  السلاتدددة يف تدددة ملااؼب تصاصدددات ىدددذا اىللددد  و إإللدددو اؼبيدددار نغدددام الق ددداف و دددد لددددد  دددانان 
و نددب و إعدارة و تأديدم اع داف اؽبلئدات الق دا لة وتدا ر ءد وهن  الاعلفلدة  الق ا لة و تعلُت و تر لدة و نقدل
مدا يلددي ا  دد  ة الصدادرة ضددى  وعلدى يرفعاهندا طعندا  يف القدرارات اإلداريد الديتدبا يف ذل  النغر يف الدعاو  

:- 
يف صبلدددح اؼبسدددا ل اؼبتعلقدددة باؽبلئدددات الق دددا لة و دراتدددة و ا دددًتاح التيدددريعات اؼبتعلقدددة بتاددداير  الدددرا إبدددداف  -1

 النغ  الق ا لة .
 تق ى القاانُت ب رورة التصديق عللها . اليتالتصديق على ا لكام الق ا لة  -2
 لعقابة .إصدار  رارات العفا ع  ا -3
إلغددداف القدددرارات اإلداريدددة النها لدددة اؼبتعلقدددة بدددأ  ءدددأن مددد  اليددد ون الاعلفلدددة  ع ددداف اؽبلئدددات الق دددا لة فبدددا  -4

 تبة عللها يد ل يف ا تصاص الق اف اإلدار  و بالبات التعاي  اؼبًت 
لة والعدد وات و اؼبنازعددات اؼبتعلقددة باؼبرتبددات و اؼبعاءددات و اؼبكافددآت اؼبسددتحقة  ع دداف اؽبلئددات الق ددا  -5

 اغباافز اؼبادية و اؼبعناية .
غمدت بقدانان  داص  ندو    نيدئت و ن  ا   الديتإنياف احملاك  جبملح انااعهدا و درعامدا عددا احملكمدة العللدا  -6

 تاعد تا  ؿبكمة والدة يف اعبماىَتية العغمى .
 إنياف النلابات الكللة و اعبز لة .  -7
   -ل القضائي  :بعض التطورات الهامة في العم -4

لددثت يف ؾبدال الق داف   الديتإبدراز بعد  التادارات  الق دا ينتهاف م  تناول النغام م  اؼبفلد  بل اإل
 - هنا على عانم كبَت م  ا نبلة وذل  يف النقداط التاللدة :

ده علدددى إذل تأكلددد فباإلضدددافةمتلدددازات كادددَتا  مددد  ال دددمانات واغبصدددانات و اإلنغدددام الق ددداف   دددانان  دددرر  -أواًل:
العديد م  اؼبزايدا و التادايرات و يبكد  إهبداز اىد  مدا ت دمنو القدانان إللها ال مانات الىت كانت مقررة اضاف 

 -في النقـاط التاليـة :
لقددد بسددط اغبصددانة الق ددا لة علددى صبلددح اع دداف اؽبلئددات الق ددا لة بعددد ان كانددت  اصددرة علددى الق دداة و  -1

 .اع اف النلابة العامة فقط 
 .والدم  ث ثة   اة بد   م   اضى  بتدا لةاإلفقد اصب  تيكلل الدوا ر  الق ا يالعمل  د ةد لتأكل -2
مث مددن  لدداافز ماديددة  ع دداف اؽبلئددات الق ددا لة للددث رفعددت مرتبددام  إذل ال ددع  مددح إعادداف الصدد للة  -3

  .للمجل  ا على للهلئات الق ا لة يف تقرير الع وات و اغباافز اؼبادية
عتمداعي  ع داف اؽبلئدات الق دا لة فأصدبحت معاءدام  ربددد علدى اتداس مت تغلَت نغام ال مان اإللقد  -4

  ددر مربدداط الدرعددة الددىت ييددغلاهنا و لددا كدداناا  ددد ءددغلاىا لدددياا  او ربدددد تلدد  اؼبعاءددات علددى اتدداس ا ددر 
 ملُت يف الدولة .عتماعي بالنسبة لبا ي العامرتم تقاضاه و ىذا نغام ىبتل  ع  با ي انغمة ال مان اإل
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 رفح ت  اإللالة على التقاعد إذل طب  و تتُت تنة بد   م  ث ثة و تتُت تنة . -5
يتددداذل إعدددداد دورات للرفدددح مددد  اؼبسدددتا  اؼبهدددٍت للق ددداة واع ددداف اؽبلئدددات الق دددا لة فقدددد مت إنيددداف معهدددد  -6

اؼبهدددٍت و متدددابعته  للتادددارات  علدددى مددددار السدددنة عبملدددح اع ددداف اؽبلئدددات الق دددا لة للرفدددح مددد  مسدددتااى  تأىلللدددة
 . الق ا يواؼبستجدات يف ؾبال العمل 

عتمدددداعي يدددددت  الصددددرف مندددددو علددددى ا غدددددراض لقددددد ت ددددم  القدددددانان اعبديددددد إنيددددداف صددددندوق التكامدددددل اإل -7
 عتماعلة و اإلنسانلة.اإل
 ث تلحددق بددو إصددابة عمددل ؼبدددة ثدد الددذ تددتمرار يف صددرف مرتددم ع ددا اؽبلئددة الق ددا لة  ددرر القددانان اإل -8

 .لالة الافاة   تناات باإلضافة إذل تعاي و دببل  مارل يصل إذل ما ة ال  دينار يف 
تتق ل القداناين تاعد  عاا ددىا و مااردىدا عتماعلة  ع اف اؽبلئات الق ا لة يكان ؽبا اإلإ انديةإنياف  -9

 لتحسُت اوضاع اؽبلئات الق ا لة.
 كانت مقررة ؽب  يف السابق .   يتاللتفاظ بكافة اؼبزايا باإلضافة إذل اإل ىذا 

 -ثانياً:ـ التوسع في مبدأ العدالة التصالحية ) التوفيق والتحكيم ( :
لقد اصب  م  ا مار اؼبسلمة يف كافة دول العادل  انبلة لل اؼبنازعات ع  طريدق التفداوض و الصدل  

حملدداك  باإلضدافة إذل ترضددلة  ن التصداحل مد  ءددأنو ان يد د  إذل تدرعة لددل اؼبنازعدات و زبفلدد  العدمف علدى ا
ف الددذ  1975لعددام  74النفدداس و ذبنلبهددا ءددحناف اػبصددام و للاصددال إذل ىددذه الغايددة صدددر القددانان ر دد  

 تصداص بنغدر اؼبنازعدات  تصاص بالتافلق و التحكل  بُت اؼبدااطنُت للدث اتدند اإلاعاى للجان اليعبلة اإل
ذل اللجدان اليدعبلة بداؼب سبرات اليدعبلة ا تاتدلة وكدذل  اؼبدااد يف اؼبااد اؼبدنلة والتجارية و ا لاال اليذصدلة إ

اعبنا لة الىت تد ل يف ا تصاص احملكمدة اعبز لدة يف إطدار ءدعي و اعتمداعي و مدا يد د  إللدو مد  تدهالة إهنداف 
احملدداك  فحدددد القددانان إعددرافات مبسدداة ؽبددذه اللجددان تتناتددم مددح طبلعددة الدددعاو   ارو ددةاؼبنازعددات بعلدددا  عدد  

 لتجاف إللها .ىت تنغرىا على النحا الذ  ي د  إذل تيجلح و تهالة اإلال
و دددد اعاددددى القدددانان انبلددددة كبدددَتة للعدالددددة التصددداغبلة فاءددددًتط لقبدددال الدددددعا  الدا لدددة يف ا تصدددداص 
ع احملكمة اعبز لة و احملكمة اإلبتدا لدة يف اؼبدااد اؼبدنلدة و التجاريدة و تلد  اؼبتصدلة بالنفقدات اليدرعلة عدرض الندزا 

او   علددى عبددان التافلددق حبلددث إذا دل يسددل  ا فددراد ىددذا الاريددق لكمددت احملكمددة بعدددم  بددال دعدداواى  و  ددد 
ر   لتفعلل و ترتدلف فكدرة العدالدة التصداغبلة إعدادة النغدر يف ىدذا القدانان فأعدد ميدروع  دانان عديدد للعدالدة 

ان التافلددق و اؼبصدداغبة حبلددث ييددمل التصدداغبلة اكاددر تاددارا  مدد  القددانان السددابق للددث وتددح ىف ا تصدداص عبدد
 تصداص للجدان اىللدة يدت  لىت اؼبسا ل اعبنا لة ، كما انو دل يرباها باؽبلكل اإلدار  للدولدة بدل ععدل ىدذا اإل

 تيكللها ىف كل م سبر او لي تكٌت.                
 -: المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان
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سددان تعمددل علددى ضبايددة ىددذه اغبقدداق ومرا بددة ورصددد تاعددد يف اعبماىَتيددة م تسددات معنلددة حبقدداق اإلن
نتهاكددات ، إضددافة إذل ذلدد  فددإن اؼب تسددات اؼبددذكارة معنلددة يف لدددود نتهاكامددا وؿباولددة وضددح لددد لتلدد  اإلإ

 -وىذه المؤسسات ىي :ص للاما بتفعلل لقاق اإلنسان اؼبتفق عللها وطنلا  وإ للملا  ودوللا  
ت دددد  يف ىلكللتهددددا  اليدددد ونوىددددذه  -ان بأمانددددة مدددد سبر اليددددعم العددددام:اليدددد ون القانانلددددة ولقدددداق اإلنسدددد -1

اإلدارات اؼبعنلة مباءرة حبقاق اإلنسان كإدارة لقاق اإلنسدان إضدافة إذل إدارة اليد ون القانانلدة ، وتعتد  ىدذه 
لدذ كدل مد سبر اليدعم العدام وىدي معنلدة بالدرعدة ا وذل دبتابعدة وتنف لة  ماندةتاؼب تسداكانات   اؼبالد الي ون

 ة.الللدبلالسلاتات اؼبتعلقة حبقاق اإلنسان واليت ت منتها التيريعات 
مسدددلحى  2005 –و.ر 2/1373))و  دددد لددددد   دددرار ا ماندددة العامدددة للمددد سبرات اليدددعبلة ا تاتدددلة ر ددد   

 .  ( تصاصات اؼبسندة  ؽبا(و.ر اؼبهام واإل1373بيأن التنغل  الدا لي  مانة م سبر اليعم العام للعام 
عبنة لقاق اإلنسدان باللجندة اليدعبلة العامدة بر اتدة الكاتدم العدام  ماندة العددل و ع داية مددراف اؼبكاتدم -2

 القانانلة بالقااعات اما على الصعلد ا ىلي فهناك صبعلات تعٍت هبذا ا مر.
 ويعتدد  العمددل ا ىلددي يف ؾبددال لقدداق اإلنسددان يف اعبماىَتيددة العغمددى مكمدد   للدددور الددذ  تقددام بددو

ل " نسدددان للنالددق كبدددا اإلبددداع يف عدددددم تسددات الدولددة يف النهددداض بدداىلتمح وربسدددُت اداف افددراده كبدددا بندداف اإل
ليدددعم ( " وتأصدددل   لااابدددت الددددي  الددديت تددددعا للعمدددل الصددداحل ااغبريددددددة وفبددددددارتة الديبقراطلدددة اؼبباءدددرة ) تدددلاة 

 ي لو عذور تارىبلة منذ عهار اإلت م.والتااصي بو والتعاون على ال  والتقا  فإن العمل ا ىل
م بيدأن  1970/  111و د ادركت الاارة انبلة العمل ا ىلي فأصدرت  منذ تفجرىا القدانان ر د  

ل كلفلددددة تكدددداي  ىددددذه اعبمعلددددات يف تددددبعة ابددددااب والدددددث تاازنددددا  بددددُت م تسددددي ىددددذه فص دددد  اعبمعلددددات الددددذ
بدُت تدلاات اإلدارة وم تسدي هدة اؼبذتصدة بالفصدل اعباعبمعلات وتلاة اإلدارة وععل السلاة الق دا لة ىدي 

 ىذه اعبمعلات.
ف بيدددددأن اعبمعلدددددات ا ىللدددددة الدددددذ  مدددددن   2001/  19القدددددانان  الللدددددديولدددددذل  اصددددددر اؼبيدددددرع 

 -جهات ثالث: تصاص باإلذن ؽبذه اعبمعلات إللد  للمااطنُت اغبق يف إنياف صبعلات اىللة وععل اإل
 -الجهة األولى :

اليددعم العددام وتعاددي اإلذن للجمعلددات الدديت تعمددل يف ؾبددال الصدددا ة والتعدداون بددُت ىددي امانددة مدد سبر 
 ءعم اعبماىَتية العغمى واليعاب ا  ر .

 -الجهة الثانية :
ىددي اللجنددة اليددعبلة العامددة وتعاددي اإلذن بالعمددل للجمعلددات الدديت يكددان نادداق عملهددا علددى مسددتا  

 اعبماىَتية العغمى.
 -الجهة الثالثة:
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 املددددددددددددة للبحددددددددددددث العلمددددددددددددي وتعاددددددددددددي اإلذن للجمعلددددددددددددات الدددددددددددديت   ييددددددددددددملها  القددددددددددددانان اؽبلئددددددددددددة الق
 مسلحي اؼبيار إللو وىي اعبمعلات العلملة . 2001/ 19ر   

و دددد تناعدددت اغدددراض ىدددذه اعبمعلدددات ، للدددث مللدددت صبلدددح نددداالي اغبلددداة تقريبدددا  كحقددداق اإلنسدددان 
اصدددة ،  وغدددَتى  مددد  القاصدددري  عددد  اغبركدددة لتلاعدددات اػبىتمدددام بدددذو  اإلورعايدددة اليدددباب واؼبدددراة والافدددل واإل

ىتمددددام بتادددداير العدددد ج للمصددددابُت بددددا مراض اؼبزمنددددة كجمعلددددات الع دددداية ، واؼبرضددددى النفسددددلان ، وكددددذل  اإل
 مكافحة السرطان والا اية م  اإلءعاع والفيل الكلا  وزراعة الكلى والعناية اؼبركزة واإلنعاش وغَت ذل .

ربدادات والدروابط اؼبهنلدة  ن ىدذه اؼب تسدات و إن  ل النقابدات واإلوىذا اغبصر   ييمل بابلعدة اغبدا
كانددت مدد  ناللددة القااعددد اىللددة تعددٌت دبصدداحل مهنلددة ؼبنتسددبلها إ  اهنددا  عددزف مدد  النسددل  السلاتددي للمجتمددح 

 والذ  مت إي الو يف فقرة) اعبانم السلاتي ( م  ىذا التقرير . الللدي
اندددت مددد  اوذل الددددول الددديت التزمدددت باؼبلاددداق ا فريقدددي غبقددداق وىكدددذا فدددإن اعبماىَتيدددة العغمدددى  دددد ك

 -منو على ان:يف اؼبادة العاءرة  اإلنسان واليعاب الذ  ن   
 رية صبعلات مح   ري  ءرياة ان يلتزم با لكام اليت لددىا القانان.ن وحب  وبق لكل إنسان ان يكا  -1
لتدزام دببددا الت دام  ا  يتعدارض ذلد  مدح اإلن دمام إذل ا  صبعلدة علدى   هباز إرغام ا  ءذ  على اإل-2

 اؼبنصاص عللو يف ىذا اؼبلااق.
 الحماية التشريعية والقضائية لحقوق اإلنسان 

منذ تفجرىا اىتمام  اص بإصدار التيدريعات الديت مد  ءدأهنا ضبايدة لقداق اولت ثارة الفات  العغل  
و اؼبعاىدات واؼبااثلدق الدوللدة الديت التزمدت هبدا ، اؼبااطنُت ، والعمل على ان تنسج  تيريعاما مح ما نصت علل

لدًتام لقدداق إول ددمان ودل يقتصدر ا مددر علدى وضددح القداانُت الدديت ربمدي لقدداق ا فدراد  ولريددام  ا تاتدلة ، 
ت عللددو لددًتام وتنفلددذ مددا نص ددإدبسددألة الر ابلددة الدديت سبددت  وا عهددزةتددتحداث ؾبماعددة مدد  اآلللددات إمت  اإلنسددان

 .فذة التيريعات النا
تددنتناول يف ىددذا اعبددزف مدد  التقريددر كددل مدد  اغبمايددة التيددريعلة يف بنددد اول و اغبمايددة الق ددا لة يف بنددد 

  -النحو التالي :ثان ، اما  للات اؼبرا بة فسلكان اتتعراضها م    ل البند الاالث ، وذل  على 
  الددذ  اولتددو اعبماىَتيددة العغمددى ىتمددام البددال:تت دد  ىددذه اغبمايددة مدد   دد ل اإل الحمايــة التشــريعية -أواًل:

غبقاق اإلنسان ولرياتو ا تاتلة وذل  يف عددد مد  التيدريعات ا تاتدلة و العاديدة إضدافة إذل مصداد تها او 
 ان ددددددددددددددمامها إذل العديددددددددددددددد مدددددددددددددد  اؼبااثلددددددددددددددق الدوللددددددددددددددة اػباصددددددددددددددة حبقدددددددددددددداق اإلنسددددددددددددددان ، ونتندددددددددددددداول مغدددددددددددددداىر 

 -فيما يلي : ىذه اغبماية
 -التشريعات األساسية: -1

تسدما مد  للدث  لمتهدا القانانلدة  اتاتدلةباعداد تيدريعات ذات طبلعدة  الللديًتف النغام القاناين يع
 -على غَتىا م  التيريعات العادية ، وم  ىذه التيريعات ا تاتلة ما يلي :
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 ف1977/مارس/2إعالن قيام سلطة الشعب الصادر في  -أ
ددد تقريددددر مصددددَته بنفسددددو و اؼبيدددداركة رس ىددددذا اإلعدددد ن التددددارىبي اغبددددق الابلعددددي للمددددااط  يف ك 

يف البندددد  بيدددكل مباءدددر يف فبارتدددة السدددلاة و اغبكددد  يف عانبهدددا السلاتدددي و اإلدار  ، للدددث نددد   
الاالددددث منددددو علددددى ان " السددددلاة لليددددعم و   تددددلاة لسددددااه و يبددددارس اليددددعم تددددلاتو عدددد  طريددددق 

اذل تد  القداانُت كمدا يتداذل اؼب سبرات اليعبلة و اللجان اليعبلة " و طبقا  لذل  فاليعم ىا الذ  يت
  تلار ا داة التنفلذية ) اللجان اليعبلة ( على ـبتل  مستاياما .إ

 
 
ــــــــــــــــــي عصــــــــــــــــــر الجمــــــــــــــــــاىير  -ب ــــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــــان ف ــــــــــــــــــرى لحق  الوثيقــــــــــــــــــة الخضــــــــــــــــــراء الكب

 -ف :12/6/1988الصادرة في 
ت عللهدا نصد الديتت منت الاثلقة اػب راف الك   غبقاق اإلنسان صبلة م  اغبقاق واغبريدات العامدة 

والاقافلدة عتماعلدة  تصدادية و اإلاتدلة و اإلتفا لدات الدوللدة واإل للملدة كداغبقاق اؼبدنلدة و السلاإلع نات و اإل
مدد   و اضددافت إللهددا لقا ددا  و لريددات ا ددر  دل تددذكر مدد   بددل ، ماددل لددق اإلنسددان يف العددلش يف عددادل  ددال  

السددلاة فبارتددة اليددامل و لددق اإلنسددان يف السددلادة و ا تددلحة الذريددة و اعبرثاملددة والكلماويددة ووتددا ل الدددمار 
نتفددداع هبدددا و لدددق اإلنسدددان يف ا  تدددتغ ل ا رض لإلإبيدددكل مباءدددر دون نلابدددة او سبالدددل و لدددق اإلنسدددان يف 

يقدام بدو  الدذ تداى  فلدو جبهدده مدىت كدان للنيداط  الدذ يبتلد  إنتاعدو يكان اعَتا  لدد  الغدَت و إمبدا هبدم ان 
 دا ءركاف   إعراف .عا د إنتاج وفقا  ؼبب

وفبا ذبدر اإلءارة إللدو يف ىدذا الصددد ان الاثلقدة اػب دراف الكد   غبقداق اإلنسدان يف عصدر اعبمداىَت 
ىدا عد  غَتىدا مد  اؼبااثلدق و التيدريعات الاضدعلة فلمدا يتعلدق حبقداق اإلنسدان ولرياتدو تنفرد بعدة  صدا   سبلز  
 -ا تاتلة ،وىي كالتارل :

رد اإلع ن الرظبي عد  لقداق اإلنسدان  ولرياتدو ا تاتدلة ، وإمبدا لرصدت كدل اهنا دل تقتصر على ؾب
ولرياتددو سبتعددا   مدد  ءددأهنا سبكددُت اإلنسددان مدد  التمتددح حبقا ددو الدديتاغبددرص علددى ملئددة الغددروف واآلللددات اؼبناتددبة 

ة بتحقلدق ذلد  و ندت الاتدللة الكفللدوتقرير مصَته بنفسو بل  نسان يف فبارتة السلاة لقلقلا  ، فتأكلدا  غبق اإل
 تلدار إعًتفدت لدو بكامدل اغبريدة يف إاؼب سبرات اليعبلة و اللجان اليعبلة ، وتأكلدا  غبق اإلنسان يف العمدل  ىي

يناتدبو إمددا دبفدرده او باؼبيدداركة مدح غددَته و كدذل  التمتددح بنتداج عهددده و تأكلددا  غبددق اإلنسددان يف  الددذ العمدل 
ولرصدددت علدددى ربريدددره مددد  ربقدددة اإل اددداع " بدددالن  علدددى ان ا رض نتفددداع بدددا رض ءدددغ   و زراعدددة و رعلدددا  اإل

 للست ملكا   لد " .
ة مبدا دابدت لالادا  علدى تكللد  وماا مداهنا دل تكت  بإع ن اغبقاق و اغبريدات ا تاتدلة لإلنسدان وإ

 دتددلة دت الاثلقدة اػب دراف علدى ىدذه اغبقداق و اغبريدات دبدا يتفدق مدح  دملدة اإلنسدان و كرامتدو ، فبعدد ان اك د
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رمدددت صبلدددح رت عقابدددة السدددج  علدددى مددد  تيدددكل لريتدددو  ادددرا  او فسدددادا  لآل دددري  ، ول  اغبدددق يف اغبريدددة  ص ددد
عتمداعي اؼبتمادل يف العقابات اؼبهلنة و اؼباتدة بكرامدة اإلنسدان ، كمدا ععلدت اؽبددف مد  العقابدة اإلصد ح اإل

اف علددى ان غايددة اىلتمددح اعبمدداىَت  إلغدداف اعلنددت فلددو الاثلقددة اػب ددر  الددذ التقدداًن والتأىلددل والعغددة و يف الا ددت 
عقابددة اإلعدددام ،  صددرت ىددذه العقابددة علددى مدد  تيددكل للاتددو  اددرا  او فسددادا  للمجتمددح ، فأدانددت اإلعدددام 

 الغازات السامة. ببالاتا ل البيعة كالكرتي الكهربا ي و اغبق  
ف الكدد   علددى صبلددة مدد  ت الاثلقددة اػب ددراتأكلدددا  لقدتددلة لقدداق اإلنسددان و لرياتددو ا تاتددلة نص دد

 ةايدداغبقدداق و اغبريددات الددااردة فلهددا بيددكل مالددق بدددون ءددروط او  لدداد ، للددث دل تعهددد إذل اؼبيددرع العدداد  
      -في الوثيقة :ص للة لتحديد ىذه اغبقاق و كلفلة فبارتتها و التمتح هبا فقد عاف 

وان اؼبااطنددددددة يف اىلتمددددددح  امددددددة و ددددددت السددددددل  يف التنقددددددل و اإل ) إن ابندددددداف اىلتمددددددح اعبمدددددداىَت  الددددددرار
اعبمددددداىَت  لدددددق مقددددددس   هبددددداز إتدددددقاطها او تدددددحبها  و ان ابنددددداف اىلتمدددددح اعبمددددداىَت  الدددددرار يف تكددددداي  

ربدددادات والنقابدددات و الدددروابط غبمايدددة مصددداغبه  اؼبهنلدددة و إن اىلتمدددح اعبمددداىَت  ي دددم  لدددق التقاضدددي و اإل
 ادلة و نزيهة ( .اتتق ل الق اف ، و لكل مته  اغبق يف ؿباكمة ع

و د انفدردت الاثلقدة اػب دراف الكد   غبقداق اإلنسدان بنصدها علدى اغبدق يف تكداي  اتدرة فاعت تدو مد  
دداغبقداق اؼبقدتدة لإلنسدان حبلددث ينيدأ يف اتدرة متماتددكة فلهدا امامدة واب د اة ،  ن اإلنسدان   تصدل  لددو اة وا  

 ة فالافل تربلو امو. و  تناتم طبلعتو إ  ا مامة اغبقة والرضاعة الابلعل
ها علددى ىددذا اغبددق وربديددد ىددذا اؼببدددا علددى ا فكددار الددااردة يف الكتدداب لقددد كددان السددند الفعلددي  بنص دد

 مغلتو ا عتماعلة .و  هير  يف ا ترة مهد اإلنسان ومنيأ الذ ا   ر 
ل نفدددرد ىدددا كدددذل    فدددا  لكدددإويف ىدددذا تتفدددق الاثلقدددة مدددح ملاددداق لقددداق اإلنسدددان اإلفريقدددي، للدددث 

 اؼبااثلق اإل للملة والدوللة بأن اءار إذل ىذه القل  يف بند الااعبات يف الفصل الااين م  اعبزف ا ول .
مناصددددرة اؼبغلددددامُت و   غبق اليددددعاب يف التحددددررلعددددل اىدددد  مددددا يبلددددز الاثلقددددة اػب ددددراف الكدددد   إيرادىددددا

ت كددذل  ار ، كمددا نص ددتددتعمتددتغ ل واإلوربددري  اليددعاب علددي مااعهددة الغلدد  والعسدد  واإل  واؼب دداهدي
  تلاراما  .علي لق اليعاب يف ا م  والس م ونبذ اغبروب واإلرىاب ، ولق القاملات يف العلش وفقا  إل

  علدى ان اغبقدداق و و ا دَتا  تتملدز الاثلقدة اػب دراف الكد   غبقداق اإلنسدان يف عصدر اعبمداىَت بدالن  
ئة الدولددة نفسدها وإمبدا تسددتمد عدذورىا مدد  اؼبادل العللددا و اغبريدات الدااردة فلهددا   ذبدد مصدددرىا يف إرادة و ميدل

   على ان اغبقاق ىبة م  ام . ااعد القانان الابلعي بالن  
 -ف بشأن تعزيز الحرية :1991لسنة  22القانون رقم  -ج

مسدددتندا  علدددى اؼبااثلدددق و العهددداد الدوللدددة غبقددداق اإلنسدددان و لرياتدددو ا تاتدددلة  –صددددر ىدددذا القدددانان 
ثلقددة اػب ددراف الكدد   غبقدداق اإلنسددان يف عصددر اعبمدداىَت ، وكرتددت مددااده بيددكل مفصددل و صددري  وعلددى الا 

اؼببدددادة ا تاتدددلة الدددااردة يف الاثلقدددة اػب دددراف الكددد   ميدددَتا  إذل ان اغبقددداق الدددااردة فلدددو   زب دددح للتقدددادم او 
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لة   هبددداز ان يصدددر مدددا ىدددذا القددانان علددى ان الكامدددو اتاتدد نتقدداص و   هبدداز التندددازل عنهددا ، كمدددا ندد   اإل
 ىبالفها بل اوعم ان يعدل كل ما يتعارض معها م  تيريعات..

 -التشريعات العادية ) المدنية ، التجارية ، الجنائية ( : -2
يدددنغ  الع  دددات بدددُت ا فدددراد ، او بلدددنه  و بدددُت اعبهدددات العامدددة واػباصدددة عددددد مددد  القددداانُت اؼبدنلدددة 

نُت مستقاة بصدفة ر لسدلة مد  القداانُت الفرنسدلة و اإليااللدة باإلضدافة إذل والتجارية و اعبنا لة و ىذه القاا
بعدد  الكددام اليددريعة اإلتدد ملة ورغدد  ان ىددذه التيددريعات تعتدد  لدياددة نسددبلا  إذا مددا  ارنددت بتيددريعات 
بعدد  الدددول إ  انددو مددح ذلدد   ددد  اصددب  مدد  ال ددرور  إعددادة النغددر فلهددا دبددا يتفددق و اؼبسددتجدات علددى 

 يف التعامل . الدورلالاطٍت و  اؼبستايُت
لذا فقد مت تيكلل عبان إلعادة النغر يف التيريعات الر لسلة و  د بل  عدد ىدذه اللجدان اربدح عيدرة 

و دانان العقابدات  –و اإلعدرافات اعبنا لدة –و اؼبرافعدات  –التجدار   – اؼبددينعبنة ؼبراععدة كدل مد  القدانان ) 
و  –تدتامار ا عندي و اإل –و اؽبلكللدة اإلداريدة  –النغام اؼبارل للدولدة  و –و  اانُت العمل و الاعلفة العامة 

  انان النفط و غَتىا .     –و نغام الق اف  –و الصحة   –التعلل  
   -ما يلي : عو إلى إعادة النظر في التشريعاتتد التيومن أىـم األسباب 

ُت الللدددبلق برندام  عديددد لتازيدح الادروة علددى كدل وفد تصددادية إن اعبماىَتيدة بصددد إعددادة تنغدل  اؽبلكللدة اإل -1
مقالدددة الندداس ءددركاف يف السدددلاة والاددروة والسددد ح باإلضددافة إذل بعدد  اإلعدددرافات التمهلديددة الددديت مدد   نا  ددا  إ

 مام إذل منغمة التجارة العاؼبلة.ن يتالبها اإل
ن دمامها إذل العديدد مد  إيقها او إن اعبماىَتية  د التزمت ذباه الدول ا  ر  و اؼبنغمات الدوللة بتصدد -2
تفا لات مكافحة اإلرىاب و اعبريبدة اؼبنغمدة عد  الاطنلدة و ا ذبدار يف ا ءدذاص و إتفا لات الدوللة ومنها اإل

تفا لددات و ومكافحددة الفسدداد و اؼبذدددرات و غَتىددا مدد  اإل ذبددار با تددلحةمريددم اؼبهدداعري  غددَت اليددرعلُت واإل
ر يف نصداص القدانان اعبندا ي و التيدريعات اؼبنغمدة للتعامدل مدح ا عاندم  اصدة ىذا يتالم اي ا  إعادة النغ

 و ان اعبماىَتية ذات لدود ءاتعة مًتاملة ا طراف .
 -القوانين الجنائية :

 -و تشمل قانون العقوبات و القوانين المكملة لو و قانون اإلجراءات الجنائية :
إفرقبددي واتددتحدث وتاددارت بعدد   1958ل تددنة صدددر  ددانان العقابددات واإلعددرافات اعبنا لددة  دد 

 .   لقاق اإلنسان  وبميا مار يف ءأن لقاق اإلنسان و د ءكلت عبان إلعداد ميروع  انان للعقابات 
 -يف :تمال تلى النغام العقايب لاللدا  إد دال بعدد  التاايددرات ع يويجـر 

 * التقللل م  عقابة اإلعدام سبهلدا  إللغا ها .
 تتعاضة عنها بالعقابات اؼباللة كالغرامة .  العقابات السالبة للحرية و اإل* التقللل م
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واعبددن  ( و ذلدد  بدددفح مبددال  ماللددة للمجددٍت  * التاتددح يف الصددل  يف اعبددرا   البسددلاة و اؼبتاتدداة ) اؼبذالفددات
 عللو او للدولة بد   م  اغبب .

 بد   م  لبسو. البديلة و ذل  بتيغلل احملكام عللو فكرة العقابات * تبٍت
إداريدددا  وفنلدددا  حبلدددث يكدددان اللجندددة اليدددعبلة للعددددل م تسدددات اإلصددد ح و التأىلدددل ) السدددجان ( إذل  تبعلدددة* 

 للق اف اإلءراف اؼبباءر عللها ؼبنح ا  تعس  يف معاملة احملباتُت .
 ا .و د مت دم  صبلح القاانُت اؼبكملة يف ميروع  انان العقابات اعبديد لسهالة الرعاع إلله

اما  انان اإلعرافات اعبنا لة فقد تناول القااعد اؼبنغمة لعمل مدأمار  ال دبط الق دا ي  و إعدرافات 
دبددا يعدزز ضبايددة لقداق اإلنسددان يف  تدتد  ت و إعدرافات التحقلددق واحملاكمدة و ضددمانات القدب  و اغبدب اإل

  اعبماىَتية العغمى .
 -اإلنسان :المواثيق و المعاىدات الدولية في مجال حقوق  -3

تفا لددات و إيبانددا  مدد  اعبماىَتيددة بقدتددلة لقدداق اإلنسددان و لرياتددو ا تاتددلة فقددد صدداد ت علددى اإل
 اؼبااثلق الدوللة اؼبتعلقة حبقاق اإلنسان يف ـبتل  ؾبا ما .

تفا لدددات واؼبااثلدددق الدوللدددة او اإل للملدددة اؼبصدددادق عتبدددار اإلإعلدددى اتددداس  الللدددديويقدددام النغدددام القددداناين 
تن دد  إللهددا عددزفا  مدد  التيددريح الدددا لي دبجددرد نيددرىا يف  الدديتلهددا مدد   بددل اؼبدد سبرات اليددعبلة ا تاتددلة او عل

مدونددة التيددريعات ، ومدد  مث يلتددزم اعبملددح بالًتامهددا ، كمددا يلتددزم القاضددي الدداطٍت بتابلقهددا باعتبارىددا عددزفا  مدد  
تفا لدة او اؼبلاداق هبعدل ( دبعٌت ان ؾبرد اؼبصداد ة علدى اإل الللديالتيريح الاطٍت ) اؼبادة ا وذل م  القانان اؼبدين 

منهدددا  ااعدددد تيدددريعلة دا للدددة تلتدددزم احملددداك  بتابلقهدددا علدددى اؼبنازعدددات اؼبعروضدددة امامهدددا ، كمدددا هبددداز لكدددل ذ  
تتبعاد تابلق نصداص تيدريعلة وطنلدة ـبالفدة ؽبدا  وينابدق ىدذا مصلحة الدفح بألكامها امام الق اف الاطٍت إل

اصدددبحت اعبماىَتيدددة العغمدددى طرفدددا  فلدددو مندددذ عدددام  الدددذ لاددداق ا فريقدددي غبقددداق اإلنسدددان و اليدددعاب علدددى اؼب
صدددداد ت عللددددو  الددددذ ف ، وكددددذل  برتاكددددال إنيدددداف احملكمددددة ا فريقلددددة غبقدددداق اإلنسددددان و اليددددعاب 1986

 الددذ اب ف ونغددرا  ؼبددا للتعدداون الق ددا ي مدد  انبلددة يف ضبايددة لقدداق اإلنسددان واليددع2003اعبماىَتيددة بتدداريف 
مسلحى فقد ابرمت اعبماىَتيدة العغمدى العديدد مد  اتفا لدات التعداون 2003صاد ت عللو اعبماىَتية بتاريف 

الق ددا ي مددح الدددول ا  ددر  و ذلدد  لتسددهلل تنفلددذ ا وامددر و ا لكددام الق ددا لة تددااف الصددادرة مدد  احملدداك  
 ا لات .تفة او تل  الصادرة يف الدول ا  ر  ا طراف يف ىذه اإلالللدبل
 -:الحماية القضائية  -ثانياً :

مث نسدتعرض ثانلدا   الللدديربكد  النغدام الق دا ي  اليتربت ىذا البند نتعرض او   إذل اؼببادة ا تاتلة 
 -يف ضباية لقاق اإلنسان ، وذل  على النحا التارل : الللديعهاد الق اف 

   -: الللديربك  النياط الق ا ي  اليتاؼببادة ا تاتلة  -1
 -: ىيعددا  م  ال مانات لكفالة اغبقاق واغبريات  الللدييافر النغام الق ا ي 
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 الق اف .وللاد اتتق ل -1
 كفالة لق التقاضي .-2

 . ؾبانلة الق اف-3

 الق ا لة . اؽبلئاتالفصل بُت -4

 . تعدد درعات التقاضي-5

 .القاضي الفرد وتعدد الق اة -6

 .   ع نلة اعبلسات-7
 -بادئ األساسية ذات العالقة بحقوق اإلنسان نتناولها بشيء من اإليضاح فيما يلي :ىذه الم 
 القضاءوحياد ستقالل إ -أ

لقد ت منت الاثلقة اػب راف الك   غبقداق اإلنسدان يف عصدر اعبمداىَت الدن  يف اؼببددا التاتدح منهدا 
  اؼبدادة اغباديدة و الا ثدُت مد   دانان ان ) اىلتمح اعبماىَت  ي م  اتتق ل الق داف ( و يباثدل ىدذا اؼببددا ند

يق ددي بددأن الق دداة مسددتقلان   تددلاان علددله  و   ىب ددح الق دداة اثندداف  الددذ ف 20/91تعزيددز اغبريددة ر دد  
دعدداف بالتددأثَت يف اعمدداؽب  او ؿباولددة ذلدد  ييددكل عددرا   معا بددا  عللهددا وؾبددرد اإل مددزاولته  لاعددا فه     تددأثَت

 ( م   انان العقابات . 274 -276دبقت ى اؼبادتُت ) 
تدددتق ل الق ددداف عددد  إو  هبددداز للمحددداك  ان تنيددد   ااعدددد  انانلدددة سبنحهدددا صدددفة التيدددريح ولتأكلدددد 

يقدام بتعللدنه  فدإن  دانان نغدام الق داف اؼبيدار إللدو  دد  درر عدددا  مد  ال دمانات تتعلدق  الدذ اعبهاز التنفلدذ  
ة كما وضح بع  ا لكام اػباصدة بتعللدنه  و نددهب  و بعدم  ابللة رعال الق اف للعزل او اإلعفاف م  الاعلف

نقله  وتأديبه  و تا ر ء وهن  الاعلفلة ا  ر  للث اوكلها للمجلد  ا علدى للهلئدات الق دا لة دون غدَته 
 و ىذا اىلل  كما تبق القال يتكان م  كبار اع اف اؽبلئات الق ا لة .

عهددة  ارعددة عنددو للددث اوكلددت   ا ءدد ونو مدد  غددَت ان اتددتق ل الق دداة إمبددا يعددٌت عدددم التددد ل يف 
 ىديالتيريعات امر مرا بدة العمدل الق دا ي إرل ىلئدة   دا لة ت د  عدددا  مد  الق داة مد  ذو  الددرعات العللدا 

إدارة التفتلش على اع اف ىذه اؽبلئات و يت  التفتلش بفح  عمل اؼبفدتش عللدو كدل عدام دبقدر إدارة التفتدلش 
 ال او بانتقال اؼبفتش إذل مقر عمل اؼبفتش عللو إلعراف التفتلش .او فرعها اؼبذت  حبسم ا لا 

و يف صبلددح ا لدداال هبددم ان يدداايف اؼبفددتش بصددارة مدد  ا عمددال القانانلددة الددىت  ددام هبددا اؼبفددتش عللددو ، 
تدددو و تكدددان ىدددذه فوللمفدددتش عللدددو ان يقددددم للمفدددتش مباءدددرة مدددا يدددراه ؾبدددديا  مددد  اعمالدددو للتعريددد  دبدددد  كفا

 عة للتقلل  تنايها  او مأ ذا  .ا عمال  اض
 فدددددددددداق تقريددددددددددر بدرعددددددددددة علددددددددددى و   هبدددددددددداز تر لددددددددددة ا  ع ددددددددددا باؽبلئددددددددددات الق ددددددددددا لة إ  إذا لصددددددددددل 

 على ا  ل . الاتط
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ويقام القاضدي بدازن اؼبصداحل القانانلدة للذصدام بالعددل و يفدًتض  دانان نغدام الق داف للددة القاضدي 
او معنايددة فلهددا او كانددت لددو  رابددة بألددد اػبصددام لددىت فلمنعددو مدد  نغددر الدددعا  مددىت كانددت لددو مصددلحة ماديددة 

ىذا اؼببددا ل دمان لسد   الللديالدرعة الرابعة او كان لو را  مسبق يف الدعا  اليت ينغرىا و  د تبٍت القانان 
 اداف العدالة و ععلو متص   بالنغام العام يلتزم بو القاضي م  تلقاف نفسو و لا بدون دفح م  اػبصام .

 
 

 لة حق التقاضي و المساواة أمام القضاء كفا  -2
 تدددددن  الاثلقدددددة اػب دددددراف الكددددد   غبقددددداق اإلنسدددددان يف عصدددددر اعبمددددداىَت يف اؼببددددددا التاتدددددح منهدددددا علدددددى 
ان ) اىلتمح اعبماىَت  ي م  لدق التقاضدي و اتدتق ل الق داف ولكدل مدته  اغبدق يف ؿباكمدة عادلدة و نزيهدة 

. ) 
يتمتدح بدنف  اغبقداق  الللدديفا عني الذ  يلجدأ إذل الق داف  و يسر  ىذا اؼببدا على ا عانم اي ا  

ندو يسدتفلد مد  الددفاع إو ذل  باتتاناف ؾبانلة الددفاع إ  إذا كدان غدَت  دادر ماللدا  ف الللديالىت يتمتح هبا اؼبااط  
 اؼبااط  ..   اىلاين ءأنو ءأن

لدى ان ) اؼبااطندان يف اعبماىَتيدة ف ع91لسدنة  20و تن  اؼبادة ا وذل م   انان تعزيدز اغبريدة ر د  
 العغمى ذكارا  و إناثا  الرار متساوون يف اغبقاق   هباز اؼبساس حبقا ه  ( .

 -: ىية تقوم بو ثالثة جهات الليـبيأدوات الدفاع وفقاً للتشريعات 
متعدان بدذات احملاماة اليعبلة و ى  ؾبماعة م  اع اف اؽبلئات الق ا لة يتقاضان مرتبات م  الدولة و يت -1

 وذل  يف صبلح الدعاو  .ف يتالان الدفاع ع  ا فراد يتمتح هبا الق اة م  الناللة اؼباللة و ى   اليتاؼبزايا 
إدارة الق ايا و ىذه تتاذل الدفاع ع  الدولدة و ا ءدذاص ا عتباريدة العامدة فلمدا يرفدح منهدا او عللهدا مد   -2

 دعاو  .
صدحاب مهندة لدرة منغمدة يف القدانان ا ؿبامان يعملان غبسداب انفسده  كأاحملاماة اػباصة و ىذه يقام هب -3
 الدول ا  ر  و يتمتعان بذات الص للات اؼبقررة للمحامُت .   يفتاة دبا ىا معمال بو إ
 مجانية القضاء  -3

 لتجدداف إذلالق دداة يتقاضددان مرتبددام  مدد  اػبزانددة العامددة و   يتقاضدداهنا مدد  اػبصددام و بالتددارل فددإن اإل
و إذا كددان اؼبتقاضددان يدددفعان رتدداما    ددا لة مقابددل التجددا ه  إذل احملدداك  فددإن ىددذه الرتددام  يعددد ؾبانلددا  الق دداف 

يدة الددعا  و ىنداك نغدام اؼبسداعدة الق دا لة الدذ  يسدم  لغدَت القدادري  وطنلدُت  د  صد هبدا التحقدق مد  عد  
اف مدد  دفددح الرتددام و اتعدداب احملامدداة طبقددا  او اعانددم ماديددا  بالتقاضددي بدددون مقابددل و تيددمل اؼبسدداعدة اإلعفدد

عبملة م  اليروط اؼباضاعلة و اليكللة الىت لددىا  انان الرتدام الق دا لة علدى ان الرتدام الق دا لة يف لدد 
 دينارا  مهما كانت  لمتها . 19ذاما تعت  مبال  رمزية للث ان رتام الدعا  يف مراللها ا وذل   تتجاوز 
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 ئات القضائية الفصل بين الهي -4
فقددد اتددند إذل كددل ىلئددة    ددا لة عمددل مسددتقل مدد  اعمددال اؽبلئددات  الق ددا يل ددمان تدد مة ا داف 

ا  ر  للث يتاذل الق اف اعبال  إصدار ا لكام بلنما تتاذل النلابة العامة التحقلق و رفدح الددعا  اعبنا لدة 
   القددداناينعللهدددا مدد  دعددداو  للدددث ان النغدددام و تقددام إدارة الق دددايا بالددددفاع عددد  الدولددة فلمدددا يرفدددح منهدددا او 

يعرف لصانة الدولدة مد  اؼب لقدة الق دا لة باتدتاناف اعمدال السدلادة بلنمدا تقدام إدارة احملامداة اليدعبلة بالددفاع 
ع  ا فراد ، واعبدير باؼب لغة ان الدفاع ع  طريق ىذه اإلدارة يقام اتاتا  على ؾبانلدة الددفاع تدااف بالنسدبة 

 قادري  او القادري  و ىا نغام   ياعد يف ا  بلد م  ب د العادل. لغَت ال
 
 تعدد درجات التقاضي -5

فالددعا  ترفدح او   إذل  التقاضديتعددد درعدات  الللددي الق دا ييعت  م  اؼببدادة ا تاتدلة يف النغدام 
الاانلددة للددث ياددرح  ؿبكمددة الدرعددة ا وذل مث يكددان للمحكددام عللددو ان ياعدد  يف لكمهددا امددام ؿبكمددة الدرعددة

امامها النزاع م  عديد للفصل فلو حبك  هنا ي مث الاع  فلو امدام احملكمدة العللدا ، ومهمدة ىدذه احملكمدة مرا بدة 
تابلدددق القدددانان و تفسدددَته و تأويلدددو و تددد مة اإلعدددرافات اؼبتعلقدددة بالتقاضدددي و الكامهدددا غدددَت  ابلدددة للاعددد  ، 

 و اعبهات اإلدارية .  تصدرىا ملزمة لكافة احملاك اليتواؼببادة 
 الفرد و تعدد القضاة  القاضي -6

الفرد بالنسبة للمحاك  اعبز لة ، بلنمدا   يأ دذ بنغدام تعددد الق داة  القاضيبنغام  الللدييأ ذ اؼبيرع 
للنغددر يف ا لكددام الصددادرة  إتددتانا يوكددذل  عندددما  تنعقددد هبلئددة  بتدا لددةاإلبالنسددبة للدددوا ر الكللددة يف احملدداك  

احملدداك  اعبز لددة وذلدد  ربقلقددا  لليددفافلة و ل ددمان دراتددة اؼبسددألة مدد  اكاددر مدد   اضددى فددرد وكددذل  بالنسددبة مدد  
 تتئناف و احملكمة العللا. حملاك  اإل

تعددد  يفاعبديدد مد   د ة الق داة القددامى كمدا ان  القاضيوالغرض م  تعدد الق اة ىا ان يستفلد 
اؼبسدداعدة يف الاصددال إذل اغبقلقددة كمددا انددو يتفددق مددح مبدددا  صباعلددة الق دداة فددت  بدداب اغبدداار و إثددراف النقدداش و 

 نفرد بسلاة ازباذ القرار . و م  ذبنم تعس  الفرد الاالد إن إالقرار و ما ي د  إلل
 عالنية الجلسات  -7

واؼبرافعدددة فلهدددا يف علسدددات علنلدددة  ربقلدددق الددددعا  ا ع نلدددة اعبلسدددات  التقاضددديمددد  اىددد  ضدددمانات 
مدد   25ت اؼبددادة   لددق اغب ددار فلهددا للا دداف علددى مددا يدددور يف اعبلسددة ، و ددد نص ددللددث يكددان لكددل ءددذ

 انان نغام الق اف على ان ) تكان علسات احملاك  علنلة إ  إذا امرت احملكمدة جبعلهدا تدرية مراعداة لدآلداب 
 علسة علنلة ( .  يفاو ؿبافغة على النغام العام ، ويكان الناق با لكام يف صبلح ا لاال 

 لثاً :ـ الضمانات األخرى ثا
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لآلفدراد جبملدة مد  ال دمانات غدَت الق دا لة الديت مد  ءدأهنا ان تد م  ؽبد   الللددييعًتف النغام القاناين 
 .  عتداف يقح عللهإضباية لقا ه  ولريام  ا تاتلة وت م  ؽب  ردع ا  ذباوز او 

 اآلتـي :ـ وتتمال يف 
 
 

 والتأىيل :ـ اإلصالح مؤسسات أ ـ معاملة النزالء في 
لسددددنة  5وبكدددد  تنغددددل  ءدددد ون م تسددددات اإلصدددد ح والتأىلددددل يف اعبماىَتيددددة العغمددددي القددددانان ر دددد  

 47مسددلحي . يف ءددأن م تسددات اإلصدد ح والتأىلددل ، وىددا القددانان الددذ  لددل ؿبددل القددانان ر دد   2005
 ف  بيأن السجان . 1975لسنة 

ح والتأىلددل بأهنددا امدداك  إصدد ح و.ر . م تسددات اإلصدد  1373لسددنة  5رف القددانان ر دد  و ددد ع دد
وتربلة ىدفها تقاًن تلاك احملكام علله  بعقابات عنا لدة تدالبة للحريدة وتدأىلله   ن يكانداا اع داف صداغبُت 
يف اىلتمددح ، وبالتددارل فددإن ىددذا القددانان  ددد ظبددا بأىددداف العقابددة إرل غايتهددا وىددي اإلصدد ح والتأىلددل باإلضددافة 

 ما تناد  بو السلاتة اعبنا لة اغبدياة . إرل الردع العام واػباص وفق
  ىذا القانان م تسات اإلصد ح والتأىلدل إرل م تسدات ر لسدلة وا در  ؿبللدة وثالادة وبعد ان صن  

 اصة مفتالة وءبو مفتالة ن  علي تصنل  النز ف وتازيعه  على ىدذه اؼب تسدات وفدق درعدة اعبدرم الدذ  
كددان إيددداع ا  إنسددان يف ايددة م تسددة لإلصدد ح والتأىلددل بددأمر  رتكبددو كددل مددنه  واوعددم يف الا ددت ذاتددو ان يإ

 كتايب ما ح وـبتام م  النلابة العامة ولغر ان يبقى فلها بعد اؼبدة احملددة هبذا ا مر .
ويف دا ددل كددل م تسددة اوعددم القددانان تقسددل  النددز ف مدد  للددث اؼبعاملددة او اؼبعليددة  إرل فئتددُت تعددزل  

لتلاطلدا  واحملكدام علدله  ىف عدرا   إاما  ، حبلث تيدمل الفئدة ا وذل احملباتدُت كل منهما ع  ا  ر  ، عز    ت
اؼبددرور واعبددرا   اػبائلددة واحملكددام علددله  مدد  كبددار السدد  الددذي  ذبدداوزوا تدد  السددتُت مدد  العمددر واحملكددام علددله  

 لله  .اما الفئة الاانلة فتيمل با ي احملكام ع.الذي  دل يتماا اغبادية والعيري  م  اعمارى  
لتلاطلددددا  يف امدددداك  منفصددددلة عدددد  غددددَتى  مدددد  النددددز ف إواوعددددم القددددانان  ان يقددددل  النددددز ف احملباتددددان 

 باؼب تسة واعاز التصري  ؽب  باإل امة يف غرف م ثاو دبقابل .
كمددا اعدداز القددانان للنددز ف عمامددا  ءددراف او إل ددار مددا يلددزمه   مدد  الغددداف مدد   ددارج اؼب تسددة مددا دل 

 قت لات الصحة او ا م .يتعارض ذل  مح م
و رر بأنو إذا زادت مدة بقداف احملكدام عللدو يف اؼب تسدة علدي اربدح تدناات وعدم  بدل اإلفدراج عندو ان 

 فلها التدرج يف زبفل  القلاد سبهلدا  إلعادة إدماعو يف اىلتمح . ىيبر بفًتة انتقال يراع
ل الندز ف الدذي  دل يتجداوزوا تد  اغباديدة و د اوعم القانان عزل النزي ت ع  النز ف عز   كام   وعز 

 والعيري  ع  الذي  ذباوزوىا .
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عتماعلددددة بددددد   مدددد  م تسددددة و ددددد اعدددداز القددددانان إيددددااف النددددزي ت  اغباامددددل يف م تسددددات للرعايددددة اإل
اإلص ح والتأىلل ، علي ان يت  ذل  بقدرار مد  الابلدم اؼبذدت  فلمدا يتعلدق بالغدذاف والتيدغلل والندام وذلد  

ت ددح اغبامدددل ضبلهددا وسب دددى علدددي ذلدد  مددددة اربعدددُت يامددا  علدددى ان يبقددى طفدددل النزيلدددة معهددا لدددىت يبلددد   إرل ان
 السنتُت م  عمره .

ويف لقاق النز ف ا  ر  ، اعاي القدانان للنزيدل اغبدق يف العمدل ولقدو يف ان يتقاضدى مقابدل عملدو 
ت لددو القدددرة الصددحلة علددى العمددل ، كمددا تددتمرار وكاندد، واعفدداه مدد  العمددل إذا بلدد  السددتُت إ  إذا رغددم ىف اإل

اعفدددداه مدددد  العمدددددل يف ايددددام ا علدددداد الدينلدددددة والعادددد ت الرظبلددددة ونددددد  علددددى تددددريان الكدددددام  ددددانان ال دددددمان 
 ا عتماعي على اإلصابات اليت ربدث للنز ف اثناف العمل .

لددل بددأن تعمددل كمددا اعاددى القددانان للنزيددل اغبددق يف اؼبعرفددة والددتعل  ، والددزم م تسددات اإلصدد ح والتأى
 على تعلل  النز ف وتدريبه  مهنلا  وفقا  للمناى  اؼبقررة للمرالل الدراتة ىف الدولة .

متحاندات يف اؼب تسدات التعللملدة  دارج اؼب تسدة ،  واعاز ىف الاال ؿبددة التصدري  للنزيدل بتأديدة اإل
لتصددري  للنزيددل بإل ددار كمددا اوعددم إنيدداف مكتبددة يف كددل م تسددة مدددف إرل تاقلدد  ومددذيم النددز ف ، مددح ا

 الكتم والصح  واىل ت وغَتىا على نفقتو م  اػبارج. 
واوعددم علددى عهدداز اليددرطة الق ددا لة ان يددافر وتددا ل اإلعدد م اؼبذتلفددة للنددز ف وان يعمددل علددي عقددد 

فسدو القانان على تيجلح النزيل الذ  يسدعي إرل تاقلد  ن الندوات واحملاضرات التاقلفلة والًتفلهلة ؽب  ، ون   
تددتااع اثندداف وعدداده يف اؼب تسددة لفددظ القددران الكددرًن او نصددفو او إوذلدد  دبنحددو مكافددأة ماللددة تيددجلعلة إذا 

 لصل على إلد  اليهادات العامة او اعبامعلة او العاللة .
كبدراف إوالزم القانان بأن يكان ىف كدل م تسدة واعدظ ديدٍت او اكادر يتداذل اإلرءداد واؼبعاوندة يف تقداًن 

 عادم  إرل تالة اىلتمح مااطنُت صاغبُت .النز ف وإ
و د ت م  القانان الن  على لدق الندز ف يف الرعايدة الابلدة بدأن يكدان يف كدل م تسدة طبلدم مقدل  
يعاونددو عدددد كدداف مدد  اؼبسدداعدي  ، حبلددث تكددان مهمددة الابلددم متابعددة ءدد ون النددز ف الصددحلة والتحقددق مدد  

نفددراد  والعمددل وغددَت ذلدد  وازبدداذ اإلعددرافات اؼبناتددبة لتددا ي ز اإلمددد  تددأثَت الغددروف احمللاددة بددالنز ف كدداغبج
 ال رر او إزالتو .

كما اوعم القانان ان يفرج على النزيل اؼبصداب دبدرض يهددد للاتدو او يعرضدو للعجدز بدأمر مد  عبندة 
 علي عرض الابلم اؼبذت  . بناف  د  اللجنة اليعبلة العامة للعدل اإلفراج الصحي معتمد م  املد

عتماعلدة فأنيدأ بكدل م تسدة  سدما  ت م  القانان اي ا  الدن  علدى لدق الندز ف يف الرعايدة  اإل كما
 صدا لُت للمسددانبة يف فحد  ءذصدلة النزيدل ووضددح للرعايدة ا عتماعلدة يعمدل بدو عدددد كداف مد  اػبد اف واإل

اعلة والدراتات النفسدلة عتمبرنام  ؼبعاملة النز ف وتصنلفه  وتاقلفه  وتدريبه  وتأىلله  وإعداد البحاث اإل
 عنه  .
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لتلاعاتددو العاعلددة بعددد إكمددا اعدداز القددانان صددرف منحددة ماللددة مقااعددة للمفددرج عنددو احملتدداج ؼبااعهددة 
 اإلفراج عنو .
نفدددراد ولقدددو يف إالقدددانان علدددى لدددق النزيدددل يف الزيدددارة واؼبراتدددلة ، ولقدددو يف مقابلدددة ؿباملدددو علدددى  ونددد   

 و لىت ىف غَت مااعلد الزيارة العادية إذا دعت ال رورة لذل  .مقابلة ذويو او وكللو او القل  علل
و د اءدتمل القدانان علدى لدق النزيدل احملكدام عللدو بعقابدة مقلددة للحريدة يف إعدازة تدناية مددما شبانلدة 

تدداعة  72ايددام يف السددنة سبددن  علددى فددًتات   تزيددد كددل منهمددا علددى اربعددة ايددام، ولددو اغبددق يف إعددازة طار ددة ؼبدددة 
  كار يف لالة وفاة الد ا اربو لىت الدرعة الاانلة .على ا

او كتابلدة وازبداذ  و د اوعم القدانان علدى مددير اؼب تسدة  بدال ا  ءدكا  مد  النزيدل ءدفهلة كاندت 
 بيأهنا .ال زم اإلعراف 

  على اإلفراج ربدت ءدرط عد  احملكدام عللددو بعقابدة تدالبة  للحريدة إذا   دى و د ت م  القانان الن  
 ثدة اربداع مددة العقابدة ، وكدان تدلاكو اثنداف وعداده باؼب تسدة يددعا إرل الاقدة يف تقداًن نفسدو وا  يكدان منها ث

 يف اإلفراج عنو  ار على ا م  العام وا  تقل اؼبدة اليت   اىا يف اؼب تسة ع  تسعة اءهر .
لددى م تسددات اإلصدد ح لتددزام بتنفلددذ ىددذه اغبقدداق انيددأ القددانان عهددازا  للتفتددلش اإلدار  عوؼبراعدداة اإل

والتأىلددل يعمددل بددو عدددد مدد  اؼبفتيددُت واؼبفتيددات يراتددو الددد ر تدداف النلابددة العامددة وذلدد  للتأكددد مدد  ا لتددزام 
بالنغ  والقاانُت واللاا    اليت تنغ  ىذه اؼب تسات ، وفح  ما يقدم مد  ءدكاو  ودراتدة مدا يالدم إلدله  

 اناندددا  لكدددل مددد  امدددُت اللجندددة اليدددعبلة العامدددة للعددددل مددد  ماضددداعات ، كمدددا ان ىدددذا اغبدددق يف التفتدددلش مقدددرر 
 والنا م العام .

يمكـن  التـيوفي مجال تحسين وضع مؤسسات اإلصالح و التأىيل فقد تم انجـاز الكثيـر مـن األعمـال 
 -إجمالها فيما يلي :

 -في مجال اإلنشاءات : -أواًل :
 ر لسي .فتتاح ؾبمح صحي دب تسة اإلص ح و التأىلل اعبديدة الإمت  -1

و صد  ىدذا اىلمدح إليدداع اؼبرضدى مد  الندز ف و ي دد   سدما  ؼبد  يكدان حباعدة إذل العدزل طبلدا  تفاديدا  لتفيددي 
 ا مراض دا ل اؼب تسات .

 الدديتمت بندداف م تسددات إصدد ح و تأىلددل عديدددة علددى اتدد  صددحلة ومباذعلددة ووفقددا  للمااصددفات الفنلددة  -2
 تتعارض مح لقا و و تتدافر فلهدا التهايدة و اإلندارة و ءدبكات اؼبلداه لًتام اإلنسان و  دملتو ، و إتتميي مح 

 والصرف الصحي و اؼبناءر اليمسلة بد   م  اؼب تسات القديبة .
  -في مجال التطوير : -ثانياً :

 -اما يف ؾبال التااير فقد مت القلام دبا يلي :
 م  وتا ل النقل السابقة . ربسُت وتا ل نقل النز ف م    ل تافَت لاف ت م منة بد    -1
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 تدددددددددددافَت ا تدددددددددددرة و اؼبراتدددددددددددم و ا غالدددددددددددة للندددددددددددز ف  صاصدددددددددددا  يف فصدددددددددددل اليدددددددددددتاف للدددددددددددث مت تصدددددددددددنلح  -2
 ( ترير بأيد  النز ف . 10000عدد ) 

والتأىلل وذلد  بتدافَت اعهدزة لاتداب التابعة ؼب تسات اإلص ح إد ال اؼبلكنة اغبدياة لكافة اإلدارات  -3
ق كافة البلانات اؼبتعلقة بي ون النز ف و هبر  العمدل علدى ربدديث ىدذه اؼبنغامدة باتدتمرار يت  م    ؽبا تاثل

دبا ي م  اغبصال على كافة اؼبعلامات ، مادل بصدمة النزيدل و صدارتو اليذصدلة ، ومتابعدة وضدعو الق دا ي ، 
 دة للجلسات .وما يارا عللو م  تغَتات دبا يف ذل  ماال النز ف امام احملاك  يف اؼبااعلد احملد

إنياف منغامة تتعلق بيد ون اػبدمدة  ع داف عهداز اليدرطة الق دا لة  ، ومنغامدة غبصدر و تاثلدق ؾبدال   -4
 التحقلق و التأديم خب ة و كفافة بع  ال باط العاملُت باعبهاز .

فلها ، ومد  القلام باتتكمال و إعراف ربسلنات و صلانة اؼب تسات القديبة ، وتافَت اؼبتالبات ا تاتلة  -5
بُت تل  ا عمال ،إنياف ماابف عديددة  ودورات ملداه ، وتدافَت اؼبلداه الصداغبة لليدرب ، وذبديدد ءدبكة اؼبلداه 

 والصرف الصحي ، والكهرباف و تركلم ا بااب و الناافذ ، وتزويد  اؼب تسات با ثاث اؼبكتي .
السددددمكرة ( لتدددددريم النددددز ف و  –ادة اغبددددد –النجددددارة  –إنيدددداف بعدددد  الددددارش يف ؾبددددا ت ) اؼبلكانلكددددا  -6

 تأىلله  دبا يبكنه  م  العادة إذل اىلتمح واؼبسانبة يف لركة البناف بعد اإلفراج عنه  .
طمئندان عد  الدااؽب  تصدال بدذويه  و اإللندز ف اإلاإنياف اكياك للهاات  باؼب تسات حبلث تهل علدى  -7

 و دبقابل رمز  .
لنسدداف لددىت يكتسدد  مهنددة يسددتفدن منهددا لتسددات اإلصدد ح و التأىلددل فددت  ميدداغل  لاطددة و تاريددز دب   -8

 بعد انتهاف عقابته  .
مدد  اتددااانات اإلطفداف و معدددات إطبدداد اغبرا ددق للددث مت تازيعهددا علددى  مت تزويدد ىددذا اعبهدداز بعدددد كدداف   -9

 تتذدامها عند ال رورة ربسبا     طارة .اؼب تسات إل
 عية و الصحية .جتمافي مجال الرعاية اإل -ثالثاً :

مت إنياف صندوق لليكاو  بكل اؼب تسات و ربت إءراف  اضى ـبت  للبحدث يف ءدكاو  الندز ف و  -1
 إهباد اغبلال اؼبناتبة ؼبياكله  .

تددتعانة بعدددد مدد  الاعدداظ الدددينلُت إللقدداف احملاضددرات الدينلددة لتاقلدد  و إرءدداد و تاعلددة النددز ف بددأمار مت اإل -2
 اػبَت إلعادم  إذل اىلتمح مااطنُت صاغبُت . دينه  و لاه  على عمل

تتا عات اؼبصارة و تقدًن ما ربتاعدو مد  معلامدات سبكُت الصحافة م  إعراف اؼبقاب ت الصحفلة و اإل -3
 و تسهل ت للقلام هبذه اؼبهمة.

 و.ر بيددأن م تسددات اإلصدد ح والتأىلددل فقددد صدددرت العديددد1373لسددنة  5تنفلددذا  لددن  القددانان ر دد   -4
طمئندان م  القرارات الىت تق ى بنقل النز ف إذل اؼب تسات القريبة مد  مقدار إ امدة ذويهد  تلسدَتا  لزيدارم  و اإل

 ع  الااؽب  .
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عتمدداعي لتاعددل  ا طفددال اؼبددرافقُت  مهددام  دا ددل اؼب تسددات ، وكددذل  صددرف التنسددلق مددح ال ددمان اإل -5
 عتماعلة ، ووفقا  ؼبا تق ى بو التيريعات النافذة .لرعاية اإلاؼبعاءات ا تاتلة  تر النز ف تابلقا  ؼببدا ا

عتماعلددة و الرياضددلة اؼبذتلفددة ربقلقددا  ءددًتاك يف اؼبناءددط اإلمت تنغددل  العديددد مدد  اؼبسددابقات الفكريددة و اإل -6
 إلدماج النزيل باىلتمح . اػبارعينفتاح لإل
اعبلديددة    والباطنلددة و ا تددنان دبكافددأة  مت تكللدد  عدددد مدد  ا طبدداف اؼبتذصصددُت يف مكافحددة ا مددراض -7

مقااعة للرفح م  مستا  اػبدمات الصحلة الدىت تقددم ليدروبة الندز ف و للحدد مد  انتيدار ا وبئدة و ا مدراض 
 دا ل اؼب تسات .

 تصنل  النز ف وفقا  للمعايَت اؼبنصاص عللها  انانا  . -8
يف كدل مد  طدرابل  و بنغداز  و الزاويدة و غريدان و   امت ربت إءراف عهاز اليرطة الق ا لة فرق طبلة -9

 تصاصدددها بددداؼبرور علدددى اؼب تسدددات و إعدددراف الفحاصدددات و التحاللدددل الابلدددة للمرضدددى مددد  إتدددبها يف ناددداق 
النز ف إضافة إذل معاعبة اغبا ت اؼبرضلة اػباَتة و دراتتها طبلا  و إعراف بعد  العمللدات الصدغر  و اإللالدة 

 راكز الابلة اؼبتذصصة كلما دعت ال رورة لذل  .إذل اؼبستيفلات و اؼب
 القلددددام حبمدددد ت صددددحلة للتأكددددد مدددد   لددددا النددددز ف مدددد  ا مددددراض اؼبعديددددة ) اإليدددددز ، الابدددداف الكبددددد  ،  -10

 الدرن ( بالتنسلق مح اؼبراكز اؼبذتصة دبكافحة ا مراض اؼبعدية .
ازيدح اؽبددايا علدى ندز ف م تسدات اإلصد ح مت صرف اؼب ب  و اؼبستلزمات اػباصة با م و الافدل و ت -11

 و التأىلل اؼبعنلة بأمار ا م والافل.
تددافَت تددلارات اإلتددعاف اغبدياددة عبملددح الفددروع وفقددا  للمعددايَت الدوللددة لرفددح مدد  مسددتا  ا داف يف ؾبددال  -12

 الرعاية الصحلة .
 -في مجال التدريب : -رابعاً :

إلصددد ح و التأىلدددل و لقددداق اإلنسددان باؼبدرتدددة الفنلدددة تددداذل ا لمددت دورة زبصصدددلة يف ؾبدددال م تسددات ا -1
التدددري  و إلقدداف احملاضددرات فلهددا  دد اف اعانددم ل ددرىا عدددد مدد  ال ددباط العدداملُت دب تسددات اإلصدد ح و 

 التأىلل .
نًتندددت واللغدددات الدددىت ا لمدددت باؼبدرتدددة الفنلدددة ييدددارك اع ددداف مددد  ىدددذا اعبهددداز يف دورات اغباتددداب و اإل-2

 امة للتدريم و ذل  للرفح م  مستا  العاملُت يف ىذا اىلال .باإلدارة الع
إنياف فصل دارتدي دب تسدة اإلصد ح و التأىلدل عدُت زارة لتعلدل  اغباتداب ربدت إءدراف متذصصدُت و  -3

 ذل  لتدريم النز ف على اغباتاب مااكبة للتقنلة و اؼبلكنة اغبدياة .
ــو إلــى -خامســاً : ــد مــن التطــوير و دفــع حركت ــد مــن اإلطــالع علــى بعــض أنظمــة  و لمزي األمــام كــان الب

 -حتكاك بها و فى ىذا الخصوص ثم العديد من اإلجراءات ىي :الدول المتقدمة و اإل
 عتماعات و الدورات و اؼبهمات اػبارعلة ذات الع  ة دبجال عمل اعبهاز .اؼبياركة يف اإل -1
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 اغباافز اؼبادية و اؼبعناية ؽب  . عقد اللقافات مح ا ع اف اؼبتملزي  يف العمل و تقدًن -2
لتفدا ت و الًتفلدو تقدام دب تسدات اإلصد ح والتأىلدل اغبفد ت الفنلدة و اؼبهرعاندات وىف ؾبدال اإل -سادساً :

 جبملح م تسات اإلص ح و التأىلل باعبهاز .  ا علاد الاطنلة والدينلةالرياضلة دبناتبة 
ضددداباا  مددد  ـبتلددد   590ة الق دددا لة و يبلددد  عدددددى  اليدددرطمددد  ويددددير م تسدددات اإلصددد ح اع ددداف عهددداز 

 .                  م  ضباط الص  و ا فراد ، باإلضافة إذل العديد م  اؼباعفُت اؼبدنلُت 2711و يعاوهن   رتمال
 أ ـ السجناء بالخارج :ـ

ُت  دارج اؼبسدجان ىتمدام  دد ملدل اي دا  ن اإلإىتمام الدولدة باحملباتدُت يف دا دل الدب د بدل إقتصر ي دل
تصددال تكللدد  اللجنددة اليددعبلة العامددة لإلمت مددا  ررتددو  صبدداىَت اؼبدد سبرات اليددعبلة ا تاتددلة  علددى اغبدددود وبندداف  

ُت الللددبلاػبارعي والتعداون الددورل باضدح  للدة لرعايدة اؼبسدجانُت  دارج وطدنه  ، ومت تيدكلل عبندة ؼبتابعدة وضدح 
 اؼبسجانُت يف اػبارج .

طد ع لكافة البلدان الديت هبدا تدجناف للبلدان لإلملدانلة تيكللها بزيارات  ذللث تقام ىذه اللجنة من
ذلددد  اؼبسددداعدة الق دددا لة مددد  للدددث يف علدددى اوضددداعه  الصدددحلة ، وتقددددًن كافدددة اؼبسددداعدات ال زمدددة ؽبددد  دبدددا 

تكلل  م  يتارل الدفاع عنه  وذل  م   د ل التنسدلق مدح مكاتدم ا  داة واؼبكاتدم اليدعبلة باػبدارج وتعدد 
اللجنددة تقددارير تددناية عدد  طبلعددة عملهددا ، والنتددا   الدديت تتاصددل إللهددا لعرضددها علددى اللجنددة اليددعبلة العامددة  ىددذه
 تصال اػبارعي .لإل
 -اإلفراج الشرطي والعفو الخاص :ب ـ 

ؼبددا كانددت العقابددة  تسددتهدف اإلصدد ح والتقدداًن وتأىلددل احملكددام علددله  للكاندداا اع دداف صدداغبُت يف 
امدري  غايدة يف   الللدديقريدر العقابدة او تنفلدذىا لسدم اغباعدة إللهدا فقدد ت دم  التيدريح اىلتمح حبلث يكدان ت

ا نبلدددة يف ربفلدددز احملكدددام علدددله  علدددى إصددد ح انفسددده  وذلددد  بتقريدددر نغدددام اإلفدددراج ربدددت ءدددرط للدددث اعلدددز 
كه  يف للنا دددم العدددام بنددداف علدددى عدددرض مددد  مددددير اؼب تسدددة اإلفدددراج عددد  احملكدددام علدددله  إذا اثبتددداا لسددد  تدددلا 

اؼب تسددة فددإن م ددت مدددة طبدد  تددناات علددى اإلفددراج دون ان يرتكددم اؼبفددرج عنددو عريبددة اصددب  اإلفددراج  هنا لددا  
 لت العقابة .  وؿب  

ا مر الااين العفا ع  العقابة احملكام هبا كللا  او عز لا  وفقا  ل اابط لددىا اىللد  ا علدى للهلئدات 
كددددام عللددددو ، كددددل ذلدددد  مدددد  اعددددل التقللددددل مدددد  العقابددددة او مدددد  الق ددددا لة مدددد  انبهددددا إثبددددات لسدددد  تددددلاك احمل

ا تددتمرار يف تنفلددذىا و ىددذا العفددا يددت  عددادة يف كددل مناتددبة وطنلددة او دينلددة إلد ددال الفددرح علددى السددجُت و 
 ذويو يف ىذه اؼبناتبة . 

ات عدددد عنهدددا التقريدددر ، ويف مناتدددبفقدددد اصددددر اىللددد  ا علدددى للهلئدددات الق دددا لة  ددد ل الفدددًتة الدددىت ا  
( مسددددجانا  مدددد  11313متعددددددة شبدددداين  ددددرارات بددددالعفا عدددد  بعدددد  اؼبسددددجانُت واتددددتفاد مدددد  ىددددذه القددددرارات)

 عنسلات ـبتلفة 
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. 
 -ج ـ التظلم اإلداري:

اعدددداز اؼبيددددرع لآلفددددراد تقدددددًن تغلمددددام  وءددددكااى  إذل اعبهددددات اإلداريددددة إلنصددددافه  مدددد  ا  مسدددداس 
 رارامدا او بتعاي ده  عمدا يصدلبه  مد  اضدرار مد  عرا هدا  حبقا ه  ولريام  ا تاتلة وذل  بإلغاف او تعدديل

. ولرصا  مد  اؼبيدرع علدى تفعلدل الدتغل  اإلدار  فلد  ي دح لتقديبدو ايدة  لداد او إعدرافات ءدكللة ، كمدا ععلدو 
  اطعا  ؼبلعاد رفح دعا  اإللغاف امام الق اف اإلدار  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مع المدنيمنظمات المجتتكوين  خامساً 
 والعمل النقابي
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 و النقابات و الروابط المهنية االتحاداتخامساً: منظمات المجتمع المدني و حق تكوين 
يعت  العمل ا ىلي و لدق تكداي  النقابدات و الدروابط اؼبهنلدة يف ؾبدال لقداق اإلنسدان يف اعبماىَتيدة 

تمح كبددا بندداف اإلنسددان للنالددق كبددا اإلبددداع يف عددل العغمددى مكمدد   لدددور م تسددات الدولددة يف النهدداض بدداىل
غبدددق تأتدددل   الًتامددداو  ىتمامددداإاغبريدددة و تدددلاة اليدددعم. وتعدددد اعبماىَتيدددة العغمدددى مددد  بدددُت الددددول ا كادددر 

اعبمعلات ا ىللة و تكاي  النقابات و الروابط اؼبهنلدة. ولتاضدل  ذلد ، تداف نتنداول لدق تكداي  اعبمعلدات 
 و النقابات و الروابط اؼبهنلة ثانلا . رباداتاإلاي  ا ىللة او   و لق تك

 أواًل: حق تكوين الجمعيات األىلية
لقد ادركت ثارة الفات  العغل  انبلة اعبمعلات ا ىللة و دورىا يف النهداض بداىلتمح. و لتفعلدل ذلد  

بيدددأن  مسدددلحي 1970/ لسدددنة 111الددددور اصددددرت الادددارة، و  بدددل مدددرور تدددنة علدددى تفجرىدددا، القدددانان ر ددد  
تكاي  اعبمعلات ا ىللة.  و بعد مدرور ث ثدُت عامدا  علدى صددور ىدذا القدانان را  اؼبيدرع ان ا مدر وبتداج اذل 

مسدلحي. للدث كفدل  2001لسدنة  19تيريح عديد يااكم تاارات العمل ا ىلدي مت إصددار القدانان ر د  
سددات ت عددٌت باليددأن العددام و تقدددًن ىددذا القددانان لكددل اؼبهتمددُت بالعمددل ا ىلددي التادداعي اغبددق يف تكدداي  م ت

 او ثقافلة او رياضلة او  َتية او إنسانلة  و غَتىا على اؼبستا  احمللي و الاطٍت.  عتماعلةإ دمات 
  تصاص بإءهار ؽبذه اعبمعلات يف اعبهات الا ث التاللة:دو د بُت القانان عهات اإل

 الجهة األولى:ـ
العمددل للجمعلددات الدديت تعمددل يف ؾبددال الصدددا ة و التعدداون امانددة مدد سبر اليددعم العددام و تعاددي ا ذن ب

 بُت اليعم الللي و اليعاب ا  ر .
 الجهة الثانية:ـ

اللجندددة اليدددعبلة العامدددة و تعادددي ا ذن بالعمدددل للجمعلدددات الددديت يكدددان ناددداق عملهدددا علدددى مسدددتا  
 اعبماىَتية العغمى.
 الجهة الثالثة:ـ

ادي ا ذن بالعمدل للجمعلدات الديت يكدان ناداق عملهدا علدى اللجان اليعبلة لليعبلات )احملللة( و تع
 اؼبستا  احمللي. 
ينغمها ىذا القانان، ي ذن ؽبدا بالعمدل مد   بدل اؽبلئدة القاملدة  اعبمعلات العلملة و اليت   انيف لُت 

 للبحث العلمي دباعم الكام التيريعات النافذة.
{ اربعما ددددة 400يددددة العغمدددى اكاددددر مدددد   و دددد بلدددد  عدددددد اعبمعلدددات ا ىللددددة العاملددددة يف اعبماىَت    

عتماعلددة و ضبايددة البلئددة و ضبايدددة صبعلددة،  تناعددت انيدداتها ومللددت الددددفاع عدد  لقدداق اإلنسددان و الرعايدددة اإل
بددذو   ىتمدداماإلو اليددباب و اعبمعلددات العلملددة و صبعلددات ا  دداة و الصدددا ة و  بدداؼبراةاؼبسددتهل  و النهدداض 
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ام و مرضدى السدكر و مكافحدة السدرطان و فقددان اؼبناعدة اؼبكتسدبة و زراعدة اػباصة و رعايدة ا يتد ا لتلاعات
 الكلى و غَتىا م  اعبمعلات ا  ر .

مندددذ  لدددام ثدددارة الفدددات  وإن اآلللدددات  ا ىلددديبالعمدددل  ىتمدددتإاعبماىَتيدددة العغمدددى  انفبدددا تقددددم قبدددد 
ؼبلااق ا فريقي غبقداق اإلنسدان و القانانلة اليت مت وضعها لتنغل  العمل ا ىلي و الدفح بو  د تبقت صدور ا

اليدددعاب. كمدددا ان ىنددداك تيدددريعات  لقدددة و معدلدددة  ول تيدددريح يدددنغ  العمدددل ا ىلدددي و  دددد صددددرت ىدددذه 
التيريعات بعد صدور اؼبلااق وىي يف ؾبملهدا منسدجمة مدح مدا ورد فلدو مد  الكدام وبدذل   تكدان اعبماىَتيدة 

فريقي غبقاق اإلنسان و اليعاب الدذ  ند  يف اؼبدادة العاءدرة العغمى م  اوذل الدول اليت التزمت باؼبلااق ا 
 منو على:د 
دد -1 ان حبريددة صبعلدددات مددح   دددري  ءددرياة ان يلتددزم با لكدددام الدديت لدددددىا وبددق لكددل إنسدددان ان يك 
 القانان.

لتدزام دببددا صبعلة على ا  يتعدارض ذلد  مدح اإل ا  إذل ن ماماإلءذ  على  ا هباز إرغام    -2
 نصاص عللو يف ىذا اؼبلااق.الت ام  اؼب

 يةنتحادات و النقابات و الروابط المهثانياً: حق تكوين اإل
يف اعقدداب العقددد اػبددام  مدد  القددرن اؼباضددي عندددما كددان  اعبماىَتيددة العغمددىبدددا التنغددل  النقددايب يف 

ءلسددت. و ، علددى الددرغ  مدد  ؿبدوديتددو، تسددلار عللددو  لددة مدد  اؼبسددتعمري  اإليادداللُت الفا تصدداد اإلالنيدداط 
مدد  اعددل تأتددل  نقابددات ربمددي و تدددافح عدد   اعبماىَتيددة العغمددىؼبااعهددة ربددديات تلدد  الفددًتة ناضددل عمددال 

مسدلحي. و بعدد  لدام  1957عماللة بعد صدور اول  انان للعمدل تدنة  رباداتإلقا ه . للث مت تأتل  
يف اإلدارة و اإلنتداج  ءدريكاالعامل  فأصب ثارة الفات  العغل  مت ىدم كل القااعد الغاؼبة اؼبكبلة غبرية اليعم 

اصدحاب ع  طريدق إعدادة ىلكلدة ع  دات العمدل و إنيداف نقابدات و مد سبرات مهنلدة و إنتاعلدة و لرفلدة تغد  
{ 111اغبرفددة الاالدددة. و تاالددت التيددريعات اؼبتعلقددة بتأتددل  النقابددات للددث صدددر القددانان ر دد    اواؼبهنددة 
مسددلحي  1971{ لسددنة 48اؼبهدد  اؽبندتددلة، و القددانان ر دد   مسددلحي بيددأن  إنيدداف نقابددة  1971لسددنة 

مسلحي بيدأن إنيداف النقابدات العماللدة و  1975{ لسنة 107بيأن إنياف نقابة اؼبعلمُت و القانان ر    
 يف مادتو ا وذل على:د الذ  ن   

بع  او "للعمال اؼبيتغلُت دبهنة او صدناعة والددة او مهد  او صدناعات متماثلدة او مرتبادة بع دها بد
تيددًتك يف إنتدداج والددد ان يكاندداا فلمددا بلددنه  نقابددة عامددة علددى مسددتا  اعبماىَتيددة. و ؽبددذه النقابددات تكدداي  

 "عتباريةاإلالعام اليذصلة   ربادىاإرباد عام للنقابات اؼبيكلة طبقا   لكام ىذا القانان و 
د عدام للحدرفلُت. و مسدلحي بإنيداف نقابدة عامدة و إربدا 1976{ لسدنة99كما صدر القانان ر د   

مل ديددددة  1428{ لسددددنة 23تاالددددت التيددددريعات اؼبنيددددئة و اؼبنغمددددة للنقابددددات لددددىت صدددددور القددددانان ر دددد   
ربددادات و النقابددات و الددروابط اؼبهنلددة و   حتددو التنفلذيددة. وتأكلدددا  علددى اغبددق يف مسددلحي بيددأن اإل 1998
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الكد   غبقداق اإلنسدان يف عصدر اعبمداىَت علدى  ت الاثلقدة اػب درافربدادات النقابدات والدروابط  نص دتكاي  اإل
 و النقابات و الروابط غبماية مصاغبه  اؼبهنلة(. رباداتاإلان ) ابناف اىلتمح اعبماىَت  الرار يف تكاي  

وياعد لاللا  نقابة  اصة بكل مهنة و لرفة و تتيكل النقابة على مسدتا  اؼبد سبر اليدعي ا تاتدي 
 لى مستا  اعبماىَتية العغمى.مث على مستا  اليعبلة مث ع

وللنقابات اليت تيًتك يف مهنة او لرفة تكداي  إربداد عدام، كإربداد عدام اغبدرفلُت و إربداد عدام اؼبنتجدُت 
 اإل للملة و الدوللة.  رباداتاإلع اية يف  رباداتاإلو إرباد عام طلبة اعبماىَتية العغمى و ؽبذه 

ة العغمددددى يقددددام علددددى نغددددام تددددلاة اليددددعم وان ىددددذه و باعتبددددار ان النغددددام السلاتددددي يف اعبماىَتيدددد
يتكدددان مددد  اع ددداف  انىدددذا اؼبددد سبر  بدددد و  انيبكددد  فبارتدددتها  دددارج اؼبددد سبر اليدددعي ا تاتدددي و  السدددلاة  

ي تسانو و يعاان للقرار الصادر عنو القاة اؼبلزمة لنفاذه وى  ف ا ع اف ىد  مد  اؼبدااطنُت الدذي  بلغداا السد  
كل اع اف النقابات ى  اع اف يف اؼب سبرات اليعبلة ا تاتلة حبكد  لدق   انع اية. فالنتلجة القانانلة ؽبذه ال

 اؼبااطنة. 
 اوفلدو غبداك  و ؿبكددام    مكدداناىلتمددح اعبمداىَت  ىدا ؾبتمددح مددين با صدالة  انىدذه النتلجدة ت كدد 

ىد  اع داف يف اؼبد سبرات اليدعبلة  ن امنداف النقابداتإرب عمل و اعَت. و نبلة النقابات يف اىلتمح اعبماىَت  ف
غَت ا تاتلة اليت تتاذل ذبملح و صدلاغة  درارات اؼبد سبرات اليدعبلة ا تاتدلة، وإن ا منداف العدامُت للنقابدات و 

يف مدددد سبر اليددددعم العددددام الددددذ  ترتدددد  فلددددو السلاتددددة العامددددة  اع ددددافعلددددى مسددددتا  اعبماىَتيددددة ىدددد   ربدددداداتاإل
تدددددلاة اليدددددعم بعدددددد اؼبددددد سبرات اليدددددعبلة  مرتكدددددزاتت ىدددددي ركلدددددزة مددددد  ن النقابددددداإللمجتمدددددح. فلصددددددق القدددددال 

 ا تاتلة.   
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 االىتمام بشرائح المجتمع سادساً 
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 شرائــــح المجتمعسادساً 
يعدد مبددا اؼبسدداواة مد  اىد  اؼببددادة اإلنسدانلة الديت ربددرص ا مد  واليدعاب علددى التمسد  بدو، ودعمددو 

، فد  ينبغدي ان تقدام يف اىلتمدح ا  فداارق نابعدة مد  إ دت ف البيدر بسدبم اعبدن  او يف ـبتل  ناالي اغبلاة
عتماعلددة ويف ىددذا اإلطددار قبددد اعبماىَتيددة العغمددى ت كددد علددى اللددان او اللغددة او الدددي  او العددرق او الفدداارق اإل

تدددو الاثلقدددة اػب دددراف د  عللدددو يف الكادددَت مددد  القددداانُت واك  ىدددذا اغبدددق السدددامي وترصبتدددو إذل وا دددح مددد   ددد ل الدددن  
 الك   غبقاق اإلنسان.

واغبق يف عدم التمللدز بدُت ءدرا   اىلتمدح ندابح مد  مبددا اؼبسداواة الدذ  يرتكدز علدى مبددا عددم التمللدز 
 مرة واتاتلة ، وىا النااة الصلبة اليت يعتمد عللها  انان لقاق اإلنسان. للث ييكل اللام  اعدة 

ءدروبة النسدداف وا طفددال  -  اتاتددلة اىددت  هبدا اىلتمددح الللدي وىدديويف ىدذا اإلطددار نتنداول ثدد ث ءدرا 
 لتلاعات اػباصة.وذو  اإل

  رأةـــحقوق الم

تقددام اىلتمعددات البيددرية علددى التفاعددل واغبلدداة اؼبيددًتكة بددُت اؼبددراة والرعددل وتعتدد  ىددذه الع  ددة نددااة كددل 
 كانت اترة او  بللة او امة.  تااف   عتماعيإتنغل  

س وعددداد اإلنسدددان ىدددا اؼبدددراة والرعدددل إ  ان اؼبدددراة تدددابقا  دل تتادددار بدددنف  الدرعدددة الددديت وإذا كدددان اتدددا
اغبركدات اإلصد للة  انتيداراؼبدراة بدالرغ  مد   اتدتغ للققها الرعل للدث تدادت يف تلد  اىلتمعدات عداىرة 

اعبماىَتيددة العغمددى  ىبتلدد  وضددح اؼبددراة يف س اؼبسدداواة بددُت اؼبددراة والرعددل ودلاتددا إذل ربقلددقاؼبتعددددة الدديت تددعت 
تدددتغ ل وتددلم اغبريدددات عدد  وضددح نغَتامدددا يف اىلتمعددات ا  ددر  فقدددد عانددت ىددي اي دددا  ويدد ت القهددر واإل

الدددديت عدددافت لتحريدددر اإلنسدددان مددد  اءدددكال العسددد  والقهددددر  العغدددل واغبقددداق لدددىت إعددد ن  لدددام ثدددارة الفدددات  
دورىدا يف لركدة اىلتمدح، وذلد  مد   د ل  مىاوتندتتغ ل و د لغلت اؼبراة برعاية فا قة فتعززت مكانتها واإل

عتماعلددة مدددعما  بددالقاانُت  تصددادية واإلميدداركتها يف بندداف اىلتمددح اعبمدداىَت  يف ـبتلدد  ؾبا تددو السلاتددلة واإل
 ددت ف بددُت الرعددل واؼبددراة يف اغبقدداق إمبددا اإل  ددت فإ والتيددريعات الدديت اثبتددت ؽبددا ءددرعلة ىددذا اغبددق للددث  

لددز اإلهبدددايب لمددح مبددددا التم اتفا دداو ،  لاضددعها الابلعددديلفاعدددا  علددى إنسددانلة اؼبدددراة وإدراكددا  يكددان يف الااعبددات 
 تفا لات الدوللة ذات الع  ة.الذ  ا رتو اؼبااثلق واإل

زباطدم اؼبدااط  بصدرف النغددر العغمدى علدى ىدذا ا تداس صددرت اغلدم التيدريعات يف اعبماىَتيدة و 
ق الدديت يتمتددح هبددا اؼبددااط  يف كافددة اىلددا ت السلاتددلة والقانانلددة عدد  عنسددو للددث  ددرر اؼبيددرع صبلددة مدد  اغبقددا 

ان ىذه اغبقاق ىدي لقداق لصدلقة باإلنسدان  باعتبارعتماعلة دون ان يفرق بُت الرعل واؼبراة  تصادية واإلواإل
 او اناى. ا  ايا  كان ذكر 
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 ففي مجال المشاركة السياسية نذكر من الوثائق والقوانين ما يلي:

إع ن  لام تلاة اليعم للث عاف فلها ان السلاة لليعم و  تلاة لسااه وهبذا  (( وثلقة1
 اعاى اغبق للنساف مح الرعال ؼبمارتة السلاة.

ت على ان ابناف اىلتمح الاثلقة اػب راف الك   غبقاق اإلنسان يف عصر اعبماىَت للث نص   ((2
 عبلة واللجان اليعبلة.اعبماىَت  يبارتان السلاة مباءرة م    ل اؼب سبرات الي

(( وثلقة لقاق وواعبات اؼبراة يف اىلتمدددح اعبماىَت  اليت اصدرما الفاعللات النسا لة يف 3
 تأتلسا  على تاصلات م سبر اؼبراة الذ  عقد ربت ءعار  1996اعبماىَتية تنة 

ال مانات ال زمة غبماية  تبقها م  وثا ق و اانُت تكفل للمراة مح ما تسا ا  إن ال (  –إنتاج   -) امامة 
 لقا ها.

د يف اؼبادة الاانلة على ان " لكل مااط  اغبق يف فبارتة السلاة ((  انان تعزيز اغبرية الذ  اك  4
 وتقرير اؼبصَت يف اؼب سبرات اليعبلة واللجان اليعبلة ".

بيأن نغام عمل اؼب سبرات اليعبلة مسلحي  2007 و.ر1375( لسنة 1(( القانان ر   )5
ت اؼبادة ا وذل منو على ان " السلادة والسلاة يف اعبماىَتية العغمى لليعم نص   الذ اللجان اليعبلة و 

ُت رعا   ونساف  فب  الللدبلوالسلاة يبارتها مباءرة م    ل اؼب سبرات اليعبلة ا تاتلة اليت ينتغ  فلها صبلح 
 ". اخلاسباا ت  الاامنة عير عاما  ....... 

اؼب سبرات يف  اؼبياركةذل  فم  لق اؼبراة البالغة م  العمر شبانلة عير عاما  فأكار وم    ل كل 
ينا ش يف اؼب سبر تااف  يف   ايا اغبلاة اللاملة او العامة  اليعبلة ا تاتلة وإبداف رايها بكل لرية يف صبلح ما

اعمال اؼب سبرات اليعبلة ا تاتلة يتعلق باؼبصلحة العللا للدولة وؽبا اغبق يف اؼبياركة يف وضح عدول  او ما
القلادية يف امانة اؼب سبر اليعي ا تاتي او اللجنة اليعبلة التابعة ؽبا  اؼباا حواغبق يف تصعلد نفسها ليغل 

واي ا  ؽبا اغبق يف ان تكان بُت اع اف اللجان التنغلملة  اؼباا حوكذل  إبداف رايها يف اؼبصعدي  لتل  
 صلاغة اليت تيرف علي إعداد وتسلَت علسات اؼب سبرات.والتنفلذية او عبان ال

كما ءاركت اؼبراة يف العمل السلاتي الدبلاماتي والقنصلي م    ل العمل باللجنة اليعبلة 
تصال اػبارعي والتعاون الدورل وتدرعت يف الاعا   لىت وصلت ؼبنصم امُت مكتم ءعي العامة لإل

 ات اإل للملة والعاؼبلة واؼبلتقلات الدوللة فبالة للجماىَتية العغمى.باػبارج وءاركت يف العديد م  اؼب سبر 
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لقد تاعدت النغ  والقاانُت اؼبعمال هبا باعبماىَتية اؼبراة على إ تحام صبلح اؼبلادي  مياركة يف 
 صنح القرار باإلدارات وا  سام واعبامعات والق اف واليرطة والاَتان واليعم اؼبسل  وغَتىا م  اؼبلادي 

 عتماعلة.السلاتلة واإل

عتماعلة للمراة بإصدار صبلة م  دت اعبماىَتية ضمان اغبقاق اإلعتماعلة اك  ويف ؾبال اؼبياركة اإل
 عتماعي والقانان بيأن ال مان اإل 1980( لسنة 13القاانُت منها القانان ر   )

بيأن اؼبعا ُت ....  1987( لسنة5بيأن اؼبعاش ا تاتي وصدور القانان ر   ) 1985( لسنة16ر   )
 وغَتىا م  القاانُت ا  ر ....

عتماعلة ومعاش إت ىذه القاانُت لقاق للمراة مساوية غبقاق الرعل م  ضمانات لففقد ك
 عتماعلة.إاتاتي ورعاية 

( لسنة 10ويف ؾبال ا لاال اليذصلة صدر ع  اؼبيرع ؾبماعة م  القاانُت منها القانان ر   )
بيأن  1992( لسنة 17اصة بالزواج والا ق واثارنبا وكذل  القانان ر   )بيأن ا لكام اػب 1984

تنغل  الاال القاصري  وم  يف لكمه  وغَتىا م  القاانُت اؼبنغمة  لاال الزواج والا ق اليت اعات 
 وج.للمراة اغبق يف ا تلار زوعا  ؽبا واغبق اي ا  يف اللجاف للق اف يف لالة و اع الغل  عللها م   بل الز 

و د    ىذا التيريح  1970( لسنة 58ويف ؾبال العمل صدر ع  اؼبيرع  انان العمل ر   )
اؼبراة بعنايتو تقديرا  لابلعتها اإلنسانلة للث لدد تاعات العمل وكفل ؽبا لقا ها كأم مرضح وامراة عاملة 

اركة بفاعللة يف العمللة تيجلعا  ؽبا على العمل م  اعل الرفح م  مستا  اإلنتاج دا ل اعبماىَتية واؼبي
 التنماية.

 ( 15و انان اؼبرتبات ر   ) 1976( لسنة 55كما صدر ع  اؼبيرع القانان ر   )
 و د  اطبت ىذه القاانُت اؼباع  بيكل عام بصرف النغر ع  كانو رعل او امراة. 1981لسنة 

بيأن  1988( لسنة 164ولتأكلد لق اؼبراة يف العمل اصدرت اللجنة اليعبلة العامة  راراىا ر   )
ذباه اىلتمح إت اؼبادة الاانلة منو على ان )) العمل واعم على اؼبراة القادرة عللو ة و د نص  الللدبلتيغلل اؼبراة 

عتماعلة يف اىلتمح  تصادية واإلوللمراة اغبق يف مزاولة ا عمال والاعا   دبذتل  النياطات اإل
بيأن تأىلل وتدريم اؼبراة  1989( لسنة 258لة العامة ر   )..........(( كما عاف  رار اللجنة اليعب

  تصاد .ة للعمل يف اىلا ت اؼبذتلفة ودعما  للمراة وتاتلعا  لفرص اؼبياركة يف النياط اإلالللدبل
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بيأن لق  1989( لسنة 8كبَتا  يف ؾبال العمل بصدور القانان ر   )  نتصارا  اقت اؼبراة و د لق  
ت اؼبادة ا وذل منو على انو )) وبق للمراة تارل وعا   الق اف    الق ا لة للث نص  اؼبراة يف تارل الاعا

 والنلابة العامة وإدارة الق ايا بذات اليروط اؼبقررة للرعل ((.

ُت الللدبلان التعلل  لق واعم على كل  اعبماىَتية العغمىد اؼبيرع يف اما يف ؾبال التعلل  فقد اك  
ويف  بيأن التعلل  اإللزامي الذ  ن    1975( لسنة 95اؼبيرع القانان ر   ) صدرفأذكارا  كاناا وإناثا  

واإلعداد  إلزامي بالنسبة إذل صبلح ا طفال م  البنُت والبنات " و د  بتدا يا بأن التعلل  " مادتو ا وذل 
ااعد  بال الالبة السلاتة يف التعلل  اليت تقام على  اعدة التعلل  لقا  للجملح على تسهلل  تاعدت ىذه 

السريح يف معد ت اإلناث يف التعلل   رتفاعا يف اعبامعات معتمدة على مبدا اؼبساواة بُت اعبنسُت إذل 
 اعبامعي.

يذكر دبا ربقق ؽبا م  ضمانات  ة م  عقبات يكاد  الللدبليااعو اؼبراة  ويبك  القال إصبا   ان ما
حبرياما وبالتارل م  اؼباالبة بإلداث تغلَتات ؼبا  د ينتق  م   انانلة سبكنها م  فبارتة لقا ها والتمتح 

ىذه اغبقاق فالتيريعات واإلعرافات اإلدارية ازالت م  طريق اؼبراة ـبتل  العقبات اؼبرتباة بالاقافة التقللدية 
القرارات إذل اليت كانت ربد م  لريتها يف اؼباالبة حبقا ها فكلما ا ذت بزمام اؼببادرة بالعمل اعباد لًتصبة 

 عتماعلة.ادوارىا اإلو عمل وا عي امك  إلداث تغلَتات عاىرية يف مكانتها 
 لـــحقوق الطف

 1989( لسنة 1386على  رار اعبمعلة العامة لآلم  اؼبتحدة ر   ) اعبماىَتية العغمىصاد ت 
 م.1991( لسنة 2بيأن إع ن لقاق الافل دباعم القانان ر   )

( 5م وصدر القانان ر   )1986( لسنة 4قاق الافل دباعم القانان ر   )وعلى اؼبلااق العريب غب
مت تأتل  اللجنة العللا  للث على انبلة لقاق الافلم كدا   ،الافالة( غبماية 1997م )1427لسنة 

 انان التأىلل  ، ون   1998م 1428( لسنة 100للافالة دباعم  رار اللجنة اليعبلة العامة ر   )
ملة اؼبراة اؼبادعة بالسج  معاملة  اصة لفاعا  على للاة اعبنُت، وعلى تأعلل لك  واإلص ح على معا

( اؼبيار إللو بيأن ضباية الافالة 5اإلعدام وفقا   لكام  انان اإلعرافات اعبنا لة، وكفل القانان ر   )
كما التفظ للافل غَت   اغبقاق ا تاتلة لآلطفال دبا يت فم مح الكام اؼبااثلق الدوللة واليريعة اإلت ملة،

ت  ويف الكرامة اإلنسانلة وتقرر ذبرًن تلاك ا ب او الارل او الاصي الذ  يهمل يف اليرعي حبقو يف اإل
ت  ويف اؽباية وفقا   لكام  انان تسجلل ابنو بالسجل اؼبدين ؼبا يًتتم على ذل  م  مساس حبقو يف اإل

ة تكفل ؽب  اإللًتام ال زم دبا يتناتم مح نفسلته  وتنه  إعرا لة  اصو العقابات ولآلطفال معاملة عنا لة 
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عتماعلة اػباصة للث  رر اؼبيرع وعاب ؿباكمته  يف غرفة ميارة ويف غلاهب  حب ار والديه  وعروفه  اإل
 او م  يكفله  ول ار مندوبُت ع  اعبمعلات ا ىللة اؼبذتصة برعاية الافالة.

  حتياجاتحقوق ذوي اإل

غبماية اؼبعا ُت، و  حة تنغل  بع  اؼبنافح اؼبقررة ؽبذه الفئة  1987( لسنة 5) صدر القانان ر  
ع  اللجنة اليعبلة العامة، واتست العديد م  اؼبراكز التأىلللة  1990( لسنة 41دباعم القرار ر   )

 اؼبتذصصة ل مان لقا ه .

لاالاة م  ى  اؼبعا ان اؼبيار إللو اع ه يف مادتو ام  1987لسنة ( 5ولقد لدد القانان ر   )
 ص ا و  الكفل : وملل: اؼبتذلفان عقللا  واؼبصابان بعاىة تعلقه  ع  فبارتة السلاك العاد  يف اىلتمح مال

ار الد اطرافو او اكار واؼبيلالان واؼبقعدون واؼبصابان بأمراض مزمنة تعلقه  تواؼبب  البصر، ضعوا  بك ا و 
 .غاىر العجز ع  اداف عمله  ولا دل يقًتن ذل  ب

كما لدد الباب الااين م  القانان اؼبزايا واؼبنافح اىلانلة اليت  ررىا اىلتمح ؽبذه الفئة وتيمل إيااف 
 عا ل لو او م  حباعة لرعاية  اصة يف اماك  إيااف تابعة للدولة وتافَت ا عهزة اؼبعلنة التعاي لة م   
إذ   يقبل ان ينغر إلله   م و درام  وإ  اعه  للتأىلل . وسبكلنه  م  القلام با عمال اليت تتناتلذل 

تافَت التسهل ت اليت تساعدى  على  اتتلزم و فئات زا دة، كاا ات معالة يف اىلتمح وىا ماكعجزة ا
 . تتذدام الركابة العامة، وإعفاف العاملُت غبساب انفسه  م  ال را م الناذبة ع  اعماؽب  لتيجلعه إ

عللها القانان اؼبيار إللو بتفصلل اغبقاق  ال  حة اؼبقررة لتنغل  اؼبنافح الذ  ن   عللو صدرت  وبناف  
اػباصة هبذه الفئة واليت تقت ي تافَتىا م   بل ا عهزة التنفلذية العامة وىي: الت ام  ا عتماعي وال مان 

فلها  يتلقىًتة الذ  عتماعي الذ  يلزم دبن  معاش اتاتي للمعاق غَت القادر على العمل او   ل الفاإل
 الع ج.

ح غبماية لقا ه  صدر  رار تمو عل تيجلح فئة الص  وضعاف السمح على فبارتة لقه  يف اىل
رباد ناعي على مستا  اعبماىَتية إف بيأن تكاي  1992( لسنة 498اللجنة اليعبلة العامة ر   )

 العغمى للجمعلات العاملة يف ؾبال رعاية الص  وضعاف السمح.

كان عجزى  كللا  او عز لا  يستحقان معاءا  اتاتلا    ن العاعزي  م  فئة اؼبعا ُت تااف  إا اءرنا فوكم
عتماعي اؼبعدل م بيأن ال مان اإل1980( لسنة 13ويتمتعان باؼبنافح اؼبنصاص عللها يف القانان ر   )

 ( اؼبيار إللو اع ه.5)م وكذل  اؼبزايا واؼبنافح الااردة بالقانان ر   1985( لسنة 8بالقانان ر   )
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هنة يستحق معاءا  كام   إذا اصلم بعجز كلي او عز ي او إعانة اؼبوعللو فإن العاعز إلصابة عمل 
 ( اؼبعدل.13( م  القانان ر   )17مقااعة إذا كان عجزه عز لا  وذل  إعما    لكام اؼبادة )

ءا  كللا  او عز لا  وفقا  كما يستحق العاعز بسبم لادث او مرض لل  لو ع  ة بعملو معا
 ( م  نف  القانان.18 لكام اؼبادة )

الكام القاانُت اػباصة قبدىا تكفل فبارتة فئة اؼبعا ُت غبقا ه  والتمتح هبا  اتتقرافعللو فإن  وبناف   
 دبا يت فم مح لالته  البدنلة واؼبعناية.
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 ةـــالخاتم
ا التقريدددر الددددور  الرابدددح للجندددة ا فريقلدددة غبقددداق اإلنسدددان ذتقددددم هبددد وىدددي اػبتدددام إن اعبماىَتيدددة العغمدددى وفـــي

م، فأهنا ت دح بدُت  1981غبقاق اإلنسان واليعاب عام  اإلفريقي" م  اؼبلااق 62ذا  للمادة "واليعاب تنفل

 اى  النتا   اليت سبذ ت ع  ىذا التقرير واليت يبك  إهبازىا فلما يلي :د ا فار ة ا ءقافيد  

 ذا  ؼبدددااد اؼبلاددداق ا فريقدددي غبقددداقإن التقريدددر الددددور  الرابدددح تنددداول ؾبمدددل اغبقددداق الااعدددم إعماؽبدددا تنفلددد  :ــــأوالً 

 م وىي :د 1981واليعاب عام  اإلنسان

اغبقددداق السلاتدددلة وانبهدددا علدددى اإلطددد ق اغبدددق يف فبارتدددة السدددلادة لكدددل اؼبدددااطنُت مباءدددرة عددد  اؼبددد سبرات  -1

 ل .اليعبلة دون نلابة او سبال

 اغبقاق ا  تصادية ، ويف مقدمتها اغبق يف عرق اعببُت . -2

اغبقدداق ا عتماعلددة والاقافلددة ويددأي يف مقدددمتها لقدداق الت ددام  ا عتمدداعي ولقدداق الافالددة وا مامددة  -3

 وا ترة وذو  ا لتلاعات اػباصة ، واغبق يف التااصل الاقايف العلمي واؼبعريف .

ين ، و د عك  ىذا التنغل  لقا ا  اتاتلة كاغبق يف التقاضدي واغبدق يف ؿباكمدة التنغل  الق ا ي والقانا  -4

 عادلة ونزيهة ما   .

م  ىددذا احملددار مدد  التقريددر مت التعددرض تفصددل   للمنغمددات مددات ا ىللددة والعمددل النقددايب ، وضددتكدداي  اؼبنغ -5

ابدرز التقريدر صباىَتيدة العمدل النقدايب وءروط ومعايَت تكاينها كما ىا منصاص عللها يف القانان ، كما  ا ىللة

القدا   علدى ءدراكة القددرار وديبقراطلدة العمدل وعكد  اي ددا  اؼبفهدام اعبمداىَت  للنقابدات الدديت ىدي مد  مكانددات 

 م سبر اليعم العام )ملتقى اؼب سبرات واللجان اليعبلة والنقابات وا ربادات والروابط اؼبهنلة (.

 كدداؼبراةم  ىددذا احملددار تعددرض التقريددر تفصددل   لددبع  اليددرا   ا عتماعلددة  ا ىتمددام بيددرا   اىلتمددح ، وضدد -6

والافل واؼبعا ُت ....اخل ، يف تلاق ي ز اؼبعاملة اإلنسانلة وا    لة اليت يتمتح هبدا ىد   ربدت مغلدة القدانان 

 . ا لاالإعما   للحقاق ا عتماعلة وا  تصادية والاقافلة ، بل واؼبدنلة يف بع  
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القا مدة علدى الاثلقدة اػب دراف الكد    اإلنسانلقد ابرز التقرير الدور  الرابح اؼبنغامة اعبماىَتية غبقاق  ياً :ـثان

م ، والديت 20/1991م وكذل   انان تعزيدز اغبريدة اؼبنفدذ ؽبدا ر د  "1988يف عصر اعبماىَت  اإلنسانغبقاق 

 لدام تدلاة اليدعم ، والنغريدة العاؼبلدة   نإعدم وكدذل  1969للادارة عدام  ا ولرولهدا مد  البلدان  اتتلهمت

 الاالاة )فكر معمر القذايف(.

ىا منصاص عللو يف عديد  مد  اؼبااثلدق  ذا التقرير تنسج  سباما  مح ماإن اغبقاق واغبريات الااردة يف ى  ثالثاً:ـ

 اإلنسددانغبقدداق  يقددياإلفر بالنسددبة إذل اعبماىَتيددة العغمددى ومدد  ضددمنها اؼبلادداق  اإللزاملددةالدوللددة ذات الصددبغة 

 م .1981واليعاب عام 

ا التقريددر الددددور  الرابددح عدد  التقدددارير الدديت تددبقتو والدديت  ددددمتها اعبماىَتيددة العغمددى للجندددة ذيبلددز ىدد مدددا رابعــاً :ـــ

واليددعاب ، ىددا مااكبتددو لعديددد مدد  اؼبسددتجدات علددى مسددتا  التغددَتات التيددريعلة  اإلنسددانا فريقلددة غبقدداق 

 باضاح يف ىذا التقرير. م لغتويبك   ا ماذى مستا  اآلللات ، وىر عة اغبقاق عل واتساع

 يلي :د  النتا   واؼب لغات ، فإن اعبماىَتية العغمى تاصي يف تقريرىا دباه بهذ

تاصددددي اعبماىَتيددددة العغمددددى اللجنددددة ا فريقلددددة غبقدددداق اإلنسددددان واليددددعاب ، بددددأن تعمدددد  التجربددددة     -1

نسان كما ىي مدوندة يف الاثلقدة اػب دراف الكد   غبقداق   اإلنسدان يف الللبلة الرا دة يف ؾبال لقاق اإل

 منها نغرا  ؼبا ربتايو م  ر ية عديدة غبقاق اإلنسان واليعاب . ل تتفادةعصر اعبماىَت 

تاصددي اعبماىَتيددة العغمددى ، اللجنددة اإلفريقلددة بددأن تعتمددد الاثلقددة اػب ددراف الكدد   غبقدداق اإلنسددان  -2

ة رظبلة لديها يت  تداوؽبا وترصبتها إذل اللغات اؼبتعارف عللهدا رظبلدا  وءدعبلا  كاثلقيف عصر اعبماىَت  

لددد  الدددول واليددعاب ا فريقلددة وذلدد  سباءددلا  مددح  ددرار اعبمعلددة العامددة لآلمدد  اؼبتحدددة الدديت عممددت 

 م .1989الاثلقة اػب راف كاثلقة رظبلة لديها عام 

ارل اىتمامددددا   اصدددا  غبقددداق اليدددعاب وا مدددد  بدددأن تددد اإلفريقلدددةتاصدددي اعبماىَتيدددة العغمدددى اللجنددددة  -3

و اصة لق التعاي  ع  الغاىرة ا تتعمارية كحق نداع  عد  لدق مقاومدة ا تدتعمار اؼبنصداص 
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يف عصددددر اعبمدددداىَت ، وذلدددد  إللددددداث تنملددددة  اإلنسددددانعللددددو يف الاثلقددددة اػب ددددراف الكدددد   غبقدددداق 

اى  العددداؼبي ، وتاصدددي وإصددد ح ع  دددات اليدددمال واعبنددداب بيدددكل عددددر  وعدددد  تعملمدددا  للتفددد

التعاي ددات ا يااللددة لللبلددا عدد  ا تددتعمار  اإلفريقلددةاعبماىَتيددة يف ىددذا السددلاق بددأن تتذددذ اللجنددة 

متد  هبا اليعاب اؼبستعمرة تارىبلدا  يف كدل دول  اإلنسانتابقة يف القانان الدورل اؼبعاصر غبقاق 

 .افريقلاالعادل ، والبداية م  

 ر رضا اللجنة واع ا ها وكافة اؼبعنلُت بو.تقريذا الان ينال ى نأمل

 ولكم منا التقدير واالحترام

 الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان

 بأمانة مؤتمر الشعب العام 


