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  تق���
�ه االس��ات�%ي خاض ال�%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
ان م�R تأس�
ه ت%�Kة ث��ة   ��Sفي ت

ل�3ا"ة حق�ق اإلن
ان وتع���ها في الOالد، اس��اًدا إلى قان�ن تأس�
ه الUR "!ع في ص6ارة 
ال�هام ال��>�لة إل�ه إع6اد خ�ة ع�ل ق�م�ة ل�ع��� وت���ة حق�ق اإلن
ان في م��، واق��اح 

�ة (مSه الRه H/ل] و )، ٣/١وسائل ت3قR<ال�فاعل مع ال��غ/�ات اL لع��قة ال�ي شه6تها ات�اال
الف��ة م` ناح�ة، وتل] ال�ي ل3ق_ �Lعای/� ون^[ الع�ل ال6ولي في  تل]ال6ولة وال�%��ع خالل 
  م%ال حق�ق اإلن
ان. 

 خ%ة و#3-ةال�%ل# أولى ت%ارKه في هRا الdأن Lإع6اد " وفي اس�هالل ���ح ب6أ
) ١( ف اس��ات�%�ة هي:3ق/H أرKعة أه6ا"، اس�ه6ف_ توتع9�9 وح�ا�ة حق�ق اإلن�انل���41 

) ودع[ آل�ات ٣) ون�d وتع��� ثقافة حق�ق اإلن
ان، (٢ت3
/` أوضاع حق�ق اإلن
ان، (
�ة على معای/� ال�%ل# ) وKل�غ أه6اف األل�iة. واس��6 ٤ال�3ا"ة، (Sه الRفي م�ه%�ة إع6اد ه

لة لل����ة �ة ال6و األم[ ال��63ة، وأف!ل ال��ارسات، ووع6 رس�ي م` ال�G3مة Lإدماجها في خ
�ة مع  ).٢٠١٢ - ٢٠٠٧(SالL ار الع�ل
>�ا Lادر ال�%ل# Lإنdاء وح6ة ل��اLعة وتق/�[ م

ع�ل_ على اق��اح آل�ات الع�ل ال�الئ�ة ل��ف/R ، �٢٠٠٧ع��ة م�R ب6ا"ة شه� مارس ال%هات ال
G3م�ة، وغ/� ال�G3ب/` ال�%ل# وال%هات ال H/
�ة، وال��Sه أه6اف الRه H/م�ة، م` أجل ت3ق�

  .األه6اف
�ة ن�dب ث�رة ی�ای� Sه الRه R/ار ت�ف
ع�ال ع�ف ون�dب اض��اLات وأ  ٢٠١١ق�ع م

 ،H�ح/r تع�ض مق�ه لH��3 >ان  >�ا ه� مع�وف نال ال�%ل# م�ها ن�/qاً و في Lعp ال��ا
في م�قع Lالق�ب م�ه، >�ا نال م` أرش�فه أU ذاك�ته "
�ه6ف ال�3ب ال���ي الUR "قع مق�ه 

مع6ة لل�ص�ل إلى ال�3اف^ات  م��قلة م` ال
�ارات ال�%ه�ة >�Gاتu س��لال�Nس
�ة، وأ
��ل الOالد وع�ضها.L لفة�Sال�  

 `vة ه� ث�رة ی�ای�ل�Sعة الLأعاق م�ا URال Hالعائ `G" ]ال�اقع /، وتغوح6ها ل �/
�ة Sمة في إدماج ال�G3اب اإلخفاق ه� ع6م ج6"ة الqاسي واالج��اعي، بل >ان أب�ز أس�
ال

في تع//` الل%�ة ال����ة ال�ي  ها، وتqا�N لة لل����ة، رغ[ وع�دها بRل]ي خ�ة ال6و ال����ة ف
�ة، وت��3ل Lعp ال�زارات تقار��ها لل�%ل# إلى تقار�� ن%اح ب6ًال Sال R/عة ت�فLف على م�ا�dت

��للع�ل ال���dك، وت%اهل إمGانات ال�%��ع ال�6ني الUR >ان_ خ�ة  اع` أن ت�vن خ
�ة. وأخ/ً�ا ول�# آخً�ا  ٨٥ له خ��_ال�%ل# ق6 Sأه6اف ال R/مه�ة م` مهام ال�ه�ض ب��ف

  ع6م ح�ص ال6ولة على إتاحة معل�مات د�zقة ت��ح ب�اء خ�ة و���ة على أساسها.
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) على ٢٠٢٤ - ٢٠٢١مة (القاد للف��ة6اد اس��ات�%�ة ع�له وق6 ح�ص ال�%ل# في إع
�ة ال����ة  ت%ارKه ال
اLقة س�اء في م`اس�Sالص ال6روس ال�
�فادة Sه مع ال�K�%س�اق ت

ل�ع��� وت���ة حق�ق اإلن
ان في م��، أو ع�O خ��/` اس��ات�%/�/` لع�له في س�اق ث�رتي 
ال��ارسات ع�O الع6ی6 م` ال�%ارب  أب�ز، و>Rل] االس�فادة م` ٢٠١٣، و��ن/� ٢٠١٠ی�ای� 

ق�ق اإلن
ان وفي وخ�Oات ال�Nس
ات ال����ة خالل تفاعله معها، ومع الGqdات ال6ول�ة ل3
) وال�Gqd/` الع��Kة GANHRIل3ق�ق اإلن
ان ( االت3اد ال6ولى لل�Nس
ات ال����ةمق6م�ها 
  ل3ق�ق اإلن
ان. لل�Nس
ات ال����ة واإلف��|�ة

هي تل] ال�ي ت6Oأ ب�ق/�[  االس��ات�%�ات أصلحوق6 ب/�_ هRه ال�OSات ال����عة أن 
ال�ئ�
�ة لل6ولة وال�%��ع م` ناح�ة، وتالم#  ال�%ارب ال
اLقة، وهي ال�ي تSا�u ال�63"ات

، إذ تالم# هRه الع�امل ال�الث خار�ة ال���H ن�3 { خ� عات ال�%��عات م` ناح�ة أت�ل
  غا"ات ال���Gة.ال

و�qقي ال�Gd لف��H الع�ل الR{ وضع م�dوع االس��ات�%�ة، ولل�مالء م` ـع!اء 
  زوها.ال�%ل# واألمانة العامة الRی` أث�وها ب�قاشه[ واجا

  
  م��� فائ:
  ل�ق�ق اإلن�ان رئ-( ال��ل( الق�مي
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  الق�� األول
 �  ٢٠١١اس��ات-�-ة ع�ل ال��ل( في س-اق ث�رة ی3ای

  
، ون�dب ث�رة ی�ای� ت6Oل_ ت!ار�# ال�اقع ال
�اسي واالج��اعي في 3L٢٠١١ل�ل عام 

%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
ان ب�ق6"[ ال6ولة، >�ا ت6Oل_ خ���ة االه��امات في ال�%��ع، وKادر ال�
للف��ة ال��q|�ة  ٢٠١١ل
�ة  ٥٥اس�قال�ه ل�ف
ح ال���H لل�
ار ال%6ی6، وأع/6 تGd/له Lالق�ار رق[ 

��س غالي،  ال6>��رب�ئاسة  ،أیه�ا أق�ب -  م` م6ته القان�ن�ة أو ل3/` ان�Sاب م%ل# ال�dر{ L
J�Sال�ئ�#، وان uنائ uم�� Hله ال%6ی6 في ال�فاعل مع  وت�لى األس�اذ م6�3 فائ/Gdال�%ل# ب�

  ال�قائع ال�ي أف�زتها ال��رة، واس�هلها Lاس��ات�%�ة ع�ل ت�اول_ ما یلي:
  األولى أوًال: دمج حق�ق اإلن�ان في مه�ات ال��حلة االن�قال-ة

�ة مه�ات ال��حلة االن�قال�ة في جانO/` رئ�
//`: ص�ف_ - ١Sال  
�اث ال�Nس
ي لل�^ام ال
ابH، وال�ي ب6أت 3Lل م%ل
ي معال%ة ال�/ ال%انu األولأ. ی�!�` 

الdعu وال�dر{، وتغ//� ال�G3مة، وحل ال�3ب ال���ي وتغ//� ال�3اف^/` وال|�ادات اإلعالم�ة، 
و�zادات ال�Nس
ات ال��i3ة ومالحقة ال���ر�/` في ج�ائ[ ق�ل ال��^اه��` سل�ً�ا أو في ق!ا"ا 

ت%ة ع` ج�ائ[ الف
اد ال�الي واإلدارU وت��3ح االخ�الالت الف
اد، وال
عي الس��داد األم�ال ال�ا
  وضع ال�%ل# على عاتقه ال�ه�ات ال�ال�ة:و ال�اج�ة ع` اإله6ار. 

م�اLعة ت�ف/R ت�ص�ات ل%��ي تق�ي ال3قائH ال�ي أج�اها ال�%ل#، وال�ي شGل�ها ال�G3مة،  - ١
ل��رة، و��الق س�اح وفي مق6م�ها ال�ع��!ات وج�O األض�ار، ومعال%ة ال��اب/` خالل ا

 ال�ع�قل/`، و�جالء م�/� ال�فق�دی` وال��Sف/`.
٢ -  ]Gه ال%�ائ[ إلنفاذ س�ادة حRه به[ في هq�dل ال�vض�ان ت�اف� معای/� ال�3اك�ة العادلة ل

 القان�ن، وت�س�خ م6Oأ ع6م اإلفالت م` العقاب.
�ة الس���اف  الع�ل على ت
��ع وت/�ة الق!اء على االنفالت األم�ي، ودع[ أجه�ة - ٣�dال

 واجqاتها ال�ه��ة على أس# ج6ی6ة.
 ت�ت/u ز�ارات لل
%�ن وغ/�ها م` م�اك� االح�%از Lال��
/H مع ال��اLة العامة. - ٤
 

 م` مه�ات ال��حلة االن�قال�ة اس��vال اإل�ار ال���dعي الن�Sاب ال%انu ال�انيب. و��!�` 
ر قان�ن األح�اب وقان�ن مqاش�ة ال3ق�ق ، وق6 ب6أت Lإص6اال�%ال# ال���/ل�ة ال�ي ت[ حلها
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ووضع ال��ل( على عاتقه في ه0ا ال�-اق الع�ی�  عها Lق!ا"ا خال��ة.ل_ ج��حفال
�اس�ة، و 
  م4 أب�زها: ،م4 ال�اجHات

  ،ان
دراسة ما ص6ر م` هRه الق�ان/` وال��ق` م` ان
%امها مع مqاد� حق�ق اإلن
 م` الف�ات ال�ه�dة. وتلO/�ها ل��لu ت��/ل ال�
اء والqdاب وغ/�ه[

  عات ح�ى تأتي��dه ال�Rاد� األساس�ة ال�ي ی�صي ال�%ل# ب�!�/�ها في هqبل�رة ال�
 م�اكqة ل���لqات ال�%��ع م` إص6ارها وم���dة مع ال�عای/� ال6ول�ة ل3ق�ق اإلن
ان.

 .6اد� األساس�ة ال�ي ی��خى ت!�/�ها في ال6س��ر ال%6یqبل�رة رؤ�ة ال�%ل# لل� 
  اتال�دور تع���LاSة االن�qzال�ق�رة %ل# في م�ا uار>ة في ت6ر�dس�اء في م%ال ال� ،

ال��^�ات غ/� ال�G3م�ة، أو م�اLعة ال��احل ال��Sلفة للع�ل�ة االن�Sاب�ة أو ال�فاعل مع شGاو{ 
 ال��ا��/` في هRا ال��Sص.

 ازغةqاف3ة االت%اهات الGات ال�ي  مq
�Gال� pحق�ق  ن%�ها ال�%��ع ت%اهأال�ام�ة ل�ق��
 ال��أة خاصة في س�اق األح�ال ال��Sdة.

 
  م3هج ال��3-ة االق�Mاد�ة والع�الة االج��اL-ة - ٢

ث�رة ی�ای�،  ال�^ام ال
ابH علىأف!_ ال
�اسات االق��اد"ة وال�ال�ة ال�ي ان�ه%ها   
ان�القًا م` مفه�م ال��� ب6ًال م` ال����ة و��الق ح�اف� ال
�ق دون ض�ا�L ت63 م` االح�vار 

االس�غالل والف
اد، وان�3ازاته االج��ا?�ة في ت�ز�ع ال��ارد واأل?qاء، وتق//6 الع�ل ال�قابي و 
لى ت�dهات ع��قة في ال��� ب/` أقال�[ ال6ولة، واج3افات ل3ق�ق الع�ال، واخ�الالت إ ،وال�ه�ي

ل6راسات اج��ا?�ة فادحة زادت م` ث�اء األث��اء وافقار الفق�اء، وهي اخ�الالت تق� بها مع^[ ا
اع��اد م�^�ر ال����ة ال��dqة "ق�م على ب/��ا >ان ال�%ل# ی��لع إلى  االق��اد"ة وال�����ة.

ف�اد وال%�اعات م` ال���ف وت3ق/H ال��ائج ال���dدة، وتع��� ت�س�ع خ�ارات ال�اس، وت�G/` األ
  الع6الة واالن�اف.

ت�اث ما ام�لvه  و�فو  أن "ع�ل على إرساء هRه ال�عای/�. ةعلى عاتقال�%ل# ع ضو و   
"�G` ال�Oاء لvي مه[ م` ال��ص�ات وال�ق��حات ال�ي ت�اول�ها ع�dات م` ال�6وات وورش الع�ل 

  ف!ًال ع` ن�ائج ال�3ار االج��اعي ال��ع6د األوجه الUR تdه6ه الOالد. ،عل/ها
  
  القNا�ا ال�ل�ة - ٣

  
حق�ق اإلن
ان على ار إلى جانu ال�ه�ات ال����Oة لل��حلة االن�قال�ة وال�ي تNس# ل�
الOالد ع6دًا م` الق!ا"ا ال�ل3ة ال�ي تNث� على حق�ق اإلن
ان وح��اته  تشه6ال�6{ الqع/6، 

  العامة ی�qغي أن ت3^ى Lأول��ة خاصة في جه6 ال�%ل#.
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 ه الق!ا"ا  جاءRاس�فاالح�قان ال%ائفيفي مق6مة ه URال��اك[ وال3ل�ل ، الL أة �ال�%3ل� ،
األع�ام األخ/�ة. و>ان ال�%ل# ق6 أع�ى اه��اما >O/�ا لهRه الق!�ة  في اً خR م��3ى خ�/� أو 

لv` ج�ائ�ة، لع6ی6 م` ال��ص�ات ال�����dة واإلو��ح في س�اقها ا هاتأول��ووضعها في مق6مة 
Lال�فاعل مع ال�Gdلة،  ال^�وف واجu ال�
��ع _ف�ضت�O/ها، ���ا تقاع# ال�^ام ال
ابH ع` 

 ٢٠١١ ح6اث إمqاLةأمعها "ع�زه تعه6ات ال�G3مة عقu   لل�فاعل"!ًا افقًا جاداً أك�ا ت��ح 
 ه[ م�ادر االح�قان ال�ائفي في إ�ار زم�ي م63د.أ Lإص6ار ت��dعات وق�ارات ل�عال%ة 

�/�ة فل
عي إلنا س�عة هال�
ار على عاتق اوضع هRو Sاذ القان�ن ل�3اص�ة ال�6ا?�ات ال
ت ال�ي ق�ع�ها ال�G3مة على نف
ها، واس�%اب�ها لهRه ال�Gdلة، وال��ق` م` س�عة ت�H/O ال�عه6ا

  ل���لqات حل ال�Gdلة على األس# ال�ي سHO ان ت�Oاها ال�%ل#.
  ًه الق!ا"ا أ"!اRل وال�ي  االح�قان االج��اعيق!�ة  ك�ا جاء فى مق6مة هGdL ب�زت

` و>ان م` ت%ل�اتها ال�قفات وال�
/�ات واالض�اLات خالل العام/ ال
اLقةحاد في ال
��ات 
Lع6 ال��رة في س�اق ما اص�لح على ت
�/�ه  ، وق6 ت��رت هRه ال�^اه�على ال��رة ال
اLق/`

ن�dه ع` الف
اد واله6ر واالس�غالل وس�ء  ت[ U ضاعف م�ه ح%[ ماL"Rال��الu الف���ة"، وال

u غ/� ال�vفي ق!ا"ا ال `/��dوع، وأخR م^اه� ت�ز�ع ال��وة، خالل مالحقة ال�
��ل/` ال���ر

  .ح6ة أك��
  عة جه6 ال�%ل# فيLات ال�%��ع ال�6نيم�ا�^��L ان  تع��� عالق�ه
ال�ع��ة 3Lق�ق اإلن

وال����ة وجه�ده في مأس
ة هRه العالقات، وت���d اللقاءات ال6ور�ة معها، ت�ج�ه اه��ام خاص 
�ي ب�زت ل��^�ات األقال�[ وال��^�ات ح6ی�ة ال�dأة ل6ع[ ق6راتها، وال�فاعل مع ال�ع6"ة ال�قاب�ة ال

 Lع6 ال��رة.
  اء جه6 خاص�ال�ع��ة بهRه الق!ا"ا  ال�G3م�ة لق!ا"ا ال��أة في ض�ء تأث� اله�اكلإع


qات ال�ي حقق�ها  _��حای6 وزن ال��ارات ال��6dدة ال�ي م` ناح�ة، وت� �Gث� على ال�Nرؤ{ ت
 ال�
اء في الف��ة ال
اLقة.

  ة ول%انها التع������، وخاصة ل%�ة ال��
/H ب/` ��
�|�ةأ�� ال�عاون مع ال�Nس
ات ال�
" لل3فا� على مGانة ال�%ل# وتأث/�ه خاصة إزاء ت6ا?�ات ال��حلة ICCال�Nس
ات ال����ة "

 االن�قال�ة ال�ي ق6 ت�/� ال%6ل ل6{ الل%�ة.
  ���vان، وآل�ة  ال�عاون مع آل�ات األم[ ال��63ة ال�ع��ة وخاصةت
م%ل# حق�ق اإلن

. وم�اLعة م6{ ال�ق6م الUR ت�3زه ال6ولة في ت�ف/R /`اصوال�ق�ر�` الS ال6ور�ة الdاملة، ال��اجعة
 ال��ص�ات ال�ي قOل�ها في س�اق ال��اجعة ال6ور�ة الdاملة.

  اه��ام خاص م` ال�%ل# في ف��ة والی�هL ل] ح^يRق!�ة العامل/` وال�هاج��` ك
# في ال
��ات Lاه��ام خاص م` ال�%ل ح^ين هRا ال��ض�ع أ. ورغ[ ال����/` في الSارج
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ال6ولة ل[ ت3قH تق6مًا یR>� في ال�فاعل جه�د الع6ی6 م` ال��ص�ات dLأنه، إال أن  ال
اLقة وأص6ر
ال�6 ال��3رU الUR نdأ في العال[ الع�Kي ب�%اح ث�رتي ت�ن# وم�� ل[ "أت >�ا أن  .همع

الف م` العامل/` ح/r أدت ت6ا?�ات ال��رة الل/�Oة لف�ار م�ات اآل ،��Lدود إ"%ابي في هRا ال�6د
ال����/`، وتع�ض Lع!ه[ للق�ل واالع�6اءات ال6Oن�ة واإلهانات ال��ع�6ة، في س�اق اإلج�اءات 

هRا ال
�اق وضع ال�%ل# على عاتقة  يوف، �ه%ها ال�^ام الل/Oي لق�ع ال��رةالق���ة ال�ي ان
 ال�ه�ات ال�ال�ة:

ت�ه/6ًا  ����/` م` ل/�Oاض�ار ال�اج�ة ع` ��د الع�ال الاألدراسة وا��ة ع` إع6اد  -
 ان�هاكات عقu ال��غ/�ات ال��ت|qة في ل/�Oا. م`إلثارة ما اع��{ حق�قه[ 

 .اح�اء االه��ام Lال�ق��حات الع6ی6ة لل�%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
ان في هRا الdأن -
بل�رة مق��حات ج6ی6ة الس���ار ت6Oل ال��رة ال����ة ال
ل�Oة للع�ب في ال�ه%� الغ�Kي  -

 ال
ل��ة ال����ة ل�ع��� وج�ده[ ودم%ه[ في م%��عات ال�ه%�.Lال��رة 
  

  ت�ل1ل الMع�Pات ال�ي اع��ضO ع�ل ال��ل( وس�ل ت&%1ها
   pعL ات ال�ي ح6ت م` فاعل�ة جه�ده فيKه ع6دًا م` ال�ع�
واجه ال�%ل# م�R تأس�

الع|qات  ال�%االت وع�قل_ >�/� م` ال��ص�ات ال�ف/6ة ال�ي >ان م` شأنها معال%ة ال�v/� م`
  ال�ي تع/H ال�ق6م في م%ال حق�ق اإلن
ان وال��3ات العامة.

"أتي في مق6مة هRه ال�ع�Kات: ال��جه العام لل�^ام ال
ابH ت%اه ملف حق�ق اإلن
ان   
ف�` ناح�ة ل[ "G` ه�اك ج6"ة في ت�جهه هRا، والUR جاء في س�اق ضغ� دولي،  ،في م��

أجه�ة ال6ولة ح�ال ف�ح هRه ال�لف، وق6 �ه� أث� وم` ناح�ة أخ�{ ل[ "G` ه�اك ت�افH ب/` 
ة هRی` العامل/` في تفاعل ال�^ام مع ت�ص�ات ومق��حات ال�%ل# >ان م` أب�زها ع�قلة وزار 

L #مة إال6اخل�ة أه[ مق��حات ال�%ل�G3ال �Kور uیRار� واس���ال �اه�ة ال�ع��نهاء حالة ال
ب/��ا >ان ه�اك Lالفعل قان�ن ل�Gاف3ة  ،رهابب/` إنهاء حالة ال��ار� و�ص6ار قان�ن مGاف3ة اإل

، >�ا ت�قف_ ال�G3مة ع` ال�د على ١٩٩٢اإلرهاب سHO ت!�/�ه في قان�ن العق�Kات في العام 
  تقار�� ال�%ل#.

وال ش] أن تغ//� ال�^ام و�ص�ار ال�%��ع على ال�ه�ض 3Lق�ق اإلن
ان وال��3ات 
  أه[ ع|qة واجه_ جه�د ال�%ل#. ق6 أزالالعامة 

  
ال�فه�م الSا�ئ لل��Oعة االس�dار�ة وم` ال�ع�Kات ال�ه�ة ال�ي واجه_ ال�%ل#، 

وال�ي ت��ل أح6  ا، فأجه�ة ال6ولة تفاعل_ مع ت�ص�ات ال�%ل# والGdاو{ ال�ي أحالها إل/هلل�%ل#
واجqاته ال�ئ�
�ة Lاع�qارها صادرة ع` جهة اس�dار�ة، وهي >ل�ة حH أر�6 بها Lا�ل، فال�اLع 
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 Uارdةاالس�����ها أنه ی��جu على أجه�ة ی�� ،لل�%ل# ه� خاص�ة م` خاص�ات ال�Nس
ات ال�
غ/� الUR �ح ال�اتأو  ن ت�فاعل مع ما "��حه م` ت�ص�ات أو ما ت3/له إل�ه م` ق!ا"ا.أال6ولة 
�ي هRه ال�Gdلة.تشه6Sا أ"ً!ا ل�qًه ال6ولة م%اًال م�اس  

، ( في �عS ال��االتق�Mر في صالح-ات ال��لع`  _%�وه�اك صع�Kات أخ�{ ن
على  ٢٠٠٣ل
�ة  ٩٤مG` تRل/لها Lإدخال Lعp ال�ع6یالت على قان�ن تأس�# ال�%ل# رق[ أو 

  ال��3 ال�الي: 
إل�ام جهات االخ��اص ال�ع��ة ب��ف/� ال�عل�مات لل�%ل#، واتSاذ اإلج�اءات ال��علقة   - أ

 Gل م
��ل.و ت���O رف!ها dLأLال�3ق/H في الGdاو{ ال�3الة م�ه و�زالة أسqابها 
إع�اء ال�%ل# الH3 في رفع ال6عاو{ الق!ائ�ة، أو ال�6خل في ال3االت ال�ي ت
��جu   - ب

ذل]، دفاًعا ع` حق�ق اإلن
ان، وه� حH م�اح لل%���ات األهل�ة في قان�ني ج���ات الO/�ة 
.H3ا الRن لل�%ل# الق�مي م�ل ه�G" أال uهل]، وغ���
 وح�ا"ة ال�

رة ال
%�ن وغ/�ها م` م�اك� االح�%از وفH ال�عای/� ال�ي ال�� على حH ال�%ل# في ز�ا - ج
 ی�فRها ال�ل/u األح�� ال6ولي.
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  ٢٠١٣في س-اق ث�رة ی�ن�1  ع�ل ال��ل( اس��ات-�-ة
  

Lع6 ث�رة  - ب�Gd/له ال
ادس –في م
�هل اج��اعات ال�%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
ان 
ت�الئ[ مع هRه ال��حلة ال�ار��Sة، على غ�ار تل]  وضع ال�%ل# إس��ات�%�ة ع�ل ،ی�ن/� ٣٠

م` ح/r ال��لعات  ةفي ��وف مdابه u٢٠١٠ ث�رة ی�ای�ال�ي وضعها في تGd/له ال�اLع عق
واآلفاق الdع�Oة م` ناح�ة، وال�اجqات واالل��امات على عاتH ال�G3مة م` ناح�ة أخ�{، واضعا 


�اسي واالج��اعي وال�قافي لل��حلة ال�ي أدت في االع�qار ال��غ/�ات ال�ي ��أت على ال�dه6 ال
  إلى ث�رة الdعu. وما ان�ه_ إل�ه م�اقdات ال�%ل# ح�ل أول��ات ع�له خالل ال��حلة ال�أس�
�ة.

س�ة ب�%�Kة ال�%ل# في إع6اد اس��ات�%/�ه ال
اLقة في س�اق ث�رة ی�ای�، ت�O_ أو 
ج حق�ق اإلن
ان في مه�ات ال��حلة ب6م أواله�ااالس��ات�%�ة ال%6ی6ة ب�ؤ��ها على م�حل�/` 

Lال�فاعل مع ال�63"ات ال�ي  وثان/ه�اال�أس�
�ة س�اء على ال�
��{ ال���dعي أو ال�Nس
ي. 
كdف_ ع�ها م
ار ال��احل ال�اض�ة خالل هRه الف��ة وال�ي ت��هي Lان�هاء وال"ة ال�%ل# Lان�Sاب 

Sل�ها ال�%ل# في م�احل ع�له ب�ل�ان ج6ی6. >�ا ت
��6 على ال�OSات اإل"%اب�ة ال�ي اس�
�ى الع|qات ال�ي واجه�ه في ت�H/O مق��حاته، وق��ر إ�اره القان�ني ع` Sل تOقة ، وسLا
ال

�لqات إن%از مهامه.��L ال�فاء  
  

  االن�قال-ة ال"ان-ةأوًال: دمج حق�ق اإلن�ان في مه�ات ال��حلة 
  مهام ال��حلة ال�أس�
�ة جانO/` رئ�
/`: _ش�ل

ـــT ات!ــــ�`  ــــة، وم�اجهــــة اإلرهــــاب والع�ــــف،  ألولال�انــ �Kــــة م�ــــ� الع� تعــــ6یل ال6ســــ��ر ج�ه�ر�
 ،`�ومالحقــة ال��ــ�ر�/` فــي جــ�ائ[ ق�ــل ال��^ــاه��` ســل��ًا و�زالــة ال�ــ�ت� واالح�قــان بــ/` أب�ــاء الــ�

.H���  واس��vال خار�ة ال
  یلي:هRه ال�هام ما ان%از في  على عاتقه ال�%ل# ووضع

  األساس�ة ال�ي ی��خى ت!�/�ها في ال6س��ر.بل�رة رؤ�ة ال�%ل# لل�qاد�  - ١
٢ -  Rــاحة ال��ــ��ة م�ــ
، ٣٠/٦تdــG/ل ل%ــان تق�ــى ال3قــائH ل�صــ6 االن�هاكــات ال�ــي شــه6تها ال

 الع�ل على إ�الق س�اح ال�ع�قل/`، وعالج م�ابي األح6اث.
Gــ[ ضــ�ان تــ�اف� معــای/� ال�3اك�ــة العادلــة لvــل ال�dــ�qه بهــ[ فــي هــRه ال%ــ�ائ[ إلنفــاذ ســ�ادة ح - ٣

 القان�ن، وت�س�خ م6Oأ ع6م اإلفالت م` العقاب وم��ل ال��ه�/` أمام القاضي ال��Oعي.
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الع�ـــل علـــى ت
ـــ��ع وت/ـــ�ة الق!ـــاء علـــى االنفـــالت األم�ـــي، ودعـــ[ أجهـــ�ة الdـــ��ة الســـ���اف  - ٤
 واجqاتها ال�ه��ة على أس# ج6ی6ة.

 ��اLة العامة.ت�^�[ ز�ارات لل
%�ن وغ/�ها م` م�اك� االح�%از Lال��
/H مع ال - ٥
اسـ��vال اإل�ـار ال�dـ��عي  االن�قال-ة ال"ان-ــةمه�ات ال��حلة م4  ال�انT ال"انيت4�N و 

الن�Sـــاب ال�%ـــال# ال���/ل�ـــة، واإل�ـــار القـــان�ني واإلدارU وال��ف/ـــUR الـــUR "!ـــ�` اك��ـــال ون�اهـــة 
 الع�ل�ة ال6"�ق�ا��ة، �Lا في ذل] اآلتي:

١ - qار� ف�ر زوال األس�� اب ال6ا?�ة لها.إلغاء حالة ال
ــــة تــــ6اول ال�عل�مــــات، وح��ــــة  - ٢ صــــ6ور تdــــ��عات ج6یــــ6ة ت
ــــ�ح ��3Lــــة الع�ــــل األهلــــي، وح��

 ال�^اه� ال
ل�ي.
ت�^ــ�[ ت���ـــل االن�SاLــات، وضـــ�ان اســـ�قالل الل%�ــة العل�ـــا لالن�SاLـــات و�شــ�افها علـــى الع�ل�ـــة  - ٣

 االن�Sاب�ة Lأك�لها، واإلش�اف األهلي وال6ولي عل/ها.
٤ - Hـــالف ســـل��ة  ضـــ�ان حـــS" `ـــل�ي وفقـــا للقـــان�ن وال�عـــای/� ال6ول�ـــة ال�ـــي ت%ـــ�م مـــ
ال�^ـــاه� ال

ال�^ــاه� أو "ق�ــع ال���ــH أو یهــ6د أرواح ال�ــاس أو ال���لvــات العامــة والSاصــة Lــالق�ة أو "3ــ�ض 
 على ذل].

 في هRا ال
�اق الع6ی6 م` ال�اجqات م` أب�زها: على عاتقه ال�%ل# ووضع
 ار�ع الق�ان/` اdان.دراسة م
  ل�ق��حة وال��ق` م` ان
%امها مع مqاد� حق�ق اإلن
  ال��3ــات األساســ�ةL ــار�ع القــ�ان/` ال��علقــةdســ�عة ان�هــاء ال�%لــ# مــ` إعــ6اد تق��ــ� عـ̀ـ م

وKلــ�رة ال�qــاد� األساســ�ة ال�ــي ی�صــى ب�!ــ�/�ها فــي هــRه ال�dــ��عات ح�ــى تــأتى م�اكqــة ل��لعــات 
 ق اإلن
ان.ال�%��ع، وم���dة مع ال�عای/� ال6ول�ة ل3ق� 

  ــام�z [لRــ�ة لل6ولــة، و>ــ
دراســة ال�^ــام االن�Sــابي األم�ــل وق�اعــ6ه فــي �ــل ال��حلــة ال�أس�
ال�%لـــ# یـــ6وره فـــى م�اqzـــة الع�ل�ـــات االن�SاLـــات القادمـــة، Lال�dـــار>ة فـــي تـــ6ر�u ال��^�ـــات غ/ـــ� 

ا��/` فــي ال�G3م�ــة، أو م�اLعــة ال��احــل ال��Sلفــة للع�ل�ــة االن�Sاب�ــة أو ال�فاعــل مــع شــGاو{ ال�ــ� 
 هRا ال��Sص.

 
  م3هج ال��3-ة االق�Mاد�ة والع�الة االج��اL-ة  - ١

، Lــــإ�الق حــــ�اف� ةLقا
ــــ[ الهــــا الــــ�^�أف!ــــ_ ال
�اســــات االق��ــــاد"ة وال�ال�ــــة ال�ــــي ان�ه%
ال
�ق دون ض�ا�L ت63 م` االح�vار واالس�غالل والف
اد، و�ن�3ازاتـه لف�ـ/ل اج��ـاعي فـي ت�ز�ـع 

الع�ــل ال�قــابي وال�ه�ــي إلــى تdــ�هات ع��قــة فــي ال��ــ� بــ/` أقــال�[ ال6ولــة،  ال�ــ�ارد واأل?qــاء، وتق//ــ6
  و�ج3افات ل3ق�ق الع�ال، و�خ�الالت اج��ا?�ة فادحة.
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ــــارها ال�dــــ��عي �L عq�ــــة ال�أس�
ــــ�ة ال�ــــي ســــ� ــــي ال��حل ــــ# علــــى عاتقــــه ف وضــــع ال�%ل
علـــى إرســـاء هـــRه وال�Nس
ـــي ��Oعـــة ال��جهـــات ال
�اســـ�ة واالق��ـــاد"ة لل��حلـــة القادمـــة أن "ع�ـــل 

  ال�عای/�.
و��لــ] ال�%لــ# ت�اثــًا مه�ــًا مــ` ال��صــ�ات وال�ق��حــات ال�ــي ت�اول�هــا عdــ�ات مــ` ال�ــ6وات 
وورش الع�ل "�G` ال�Oاء عل/ها، ف!ًال ع` ن�ـائج ال3ـ�ار االج��ـاعي ال��عـ6د األوجـه الـUR تdـه6ه 

  الOالد.
  
  ة لح� قNا�ا ال�- ٢

س�
�ة وال�ي تNس# ل�
ـار حقـ�ق اإلن
ـان علـى إلى جانu ال�ه�ات ال����Oة لل��حلة ال�أ
ال�ـي تـNث� علـى حقـ�ق اإلن
ـان وح��اتـه  ذات األه��ةال�6{ الqع/6، تdه6 الOالد ع6دًا م` الق!ا"ا 

  العامة ی�qغي أن ت3^ى Lأول��ة خاصة في جه6 ال�%ل#. "أتي في مق6مة هRه الق!ا"ا
��أة، وأخR م��3ى خ�/�ًا في ، الUR اس�ف3ل Lال��اك[ وال3ل�ل ال�%ال�ضW-ة ال%ائV-ة  - أ

األع�ام األخ/�ة ضاعفها حG[ اإلخ�ان ال�
ل�/`. و>ان ال�%ل# ق6 أع�ى اه��امًا >O/�ًا لهRه 
و��ح في س�اقها الع6ی6 م` ال��ص�ات ال�����dة واإلج�ائ�ة، لق!�ة ووضعها في مق6مة أول��اته ا

ة واجu ال�
��ع Lال�فاعل مع تقاع
_ ال�^[ ال
اLقة ع` ت�O/ها، ���ا تف�ض ال^�وف ال�اه�
 H���ال�Gdلة، >�ا ت��ح أ"!َا أفقًا جادا لل�فاعل معها "ع�زه تعه6ات ال�G3مة في خار�ة ال
ال��L U6ق�ة لvل أشGال ال�ع�ض ل6ور ال�qادة في >ل أن3اء ال%�ه�ر�ة واح��ام حH ج��ع 

لعام، وع6م اس�6Sام دور ال��ا��/` في م�ارسة شعائ�ه[ ال6ی��ة ��3Lة وأما نفي ح6ود ال�^ام ا
 `/��ال�qادة في الع�ل ال
�اسي، والع�ل على تأس�# ثقافة وم�ارسات ع6م ال��//� ب/` ال��ا

.Uاواة ب/` >ل ف�ات ال�%��ع ال���
  و�ص6ار ال���dعات ال�ي ت�3ي ال��ا��ة وال�
  و�!ع هRا ال�
ار على عاتH ال�%ل# مه��/` :

�/�ة لهRه ال�Gdلة، وال��ق` م` س�عة Lال
عي إلنفاذ القان�ن ل مه�ة عاجلةS3اص�ة ال�6ا?�ات ال�
ت�H/O ال�عه6ات ال�ي ق�ع�ها ال�G3مة على نف
ها في خار�ة ال���H، واس�%اب�ها ل���لqات حل 

  ال�Gdلة على األس# ال�ي سHO أن ت�Oاها ال�%ل#.
�قا��ة لل�Gdلة ل�ضع أس# ���لة ال�6{ لل�فاعل مع >افة ال%�انu االج��ا?�ة وال ومه�ة م��6ة

  وتع��� آل�ات ال�%ل# في ال�فاعل مع هRه الق!�ة.
  
، وال�ي ب�زت ب�3ل/لها GdLل حاد في ال�قفات وال�
/�ات ال�ضW-ة االج��اL-ة  - ب

واإلض�اLات خالل العام/` األخ/��`، وق6 ت��رت هRه ال�^اه� Lع6 ال��رة في س�اق ما اص�لح 
ف م�ه ح%[ ما ن�d ع` الف
اد واله6ر واالس�غالل على ت
�/�ه "Lال��الu الف���ة"، والUR ضاع
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u غ/� ال��dوع وأع�ال vفي ق!ا"ا ال `/�وس�ء ت�ز�ع ال��وة، خالل مالحقة ال�
��ل/` ال���ر
، وال�ي أخRت م^اه� أك�� ح6ة واخ�ل�_ بها ٣٠/٦الع�ف ال�ي شه6تها الOالد أLان أح6اث ث�رة 

  م^اه� ع�ف أح�انًا وع�ل�ات إرهاب�ة.
ام ��Lضع ب�امج إصالح�ة في م%االت ال�3ة وال�عل�[ وال
G` وغ/�ها، على االه��

 Nافvلة وفى مق6م�ها تOاسات االج��ا?�ة ال�ق�
ن�3 "ع�ى إشارة واض3ة لل�%��ع ع` ن�� ال
الف�ص وم�ع ال��//� ون�� ت�ز�ع األ?qاء فى ال
�اسات ال�ال�ة وال6ع�ة ل�Oنامج ق�مي للع6الة 

%ان ق�م�ة م
�قلة "�Gن غ�ضها إعادة ال��افH وال�ح6ة وال�ئام لل�%��ع االن�قال�ة م` خالل ل
ال���U ع` ���H آل�ات ال�Gاشفة وال�3اسqة وال��ال3ة وع` ���H م�اLعة واس��vال أع�ال 
ل%ان تق�ى ال3قائH ع` م�Sلف ال%�ائ[ ال��احqة لل��رة أو ال�ال�ة عل/ها، و�ص6ار قان�ن 

  ل].الع6الة االن�قال�ة ل��H/O ذ
  قع على عاتH ال�%ل# فى هRه ال��حلةوو 

تفع/ــــل ب�ت�>ـــــ�ل ال�عــــاون الـــــUR وقعـــــه ال�%لــــ# مـــــع وزارة الع6الــــة االن�قال�ـــــة وال��ـــــال3ة 
  ال����ة. واس��vال ل%�ة الع6الة االن�قال�ة Lال�%ل# ألع�الها. 

 
ر الــUR ســاع6ه ال�^ــام ال
ــابH فــي خلــH ب/�ــة خ�ــqة لOــN  قNــ-ة م�اجهــة اإلرهــاب فــي ســ31اء - ج

إرهاب�ـة تهــ6د امــ` واســ�ق�ار ال6ولــة ال��ــ��ة. وتعهــ6ت ال�G3مــة ال��ــ��ة فــي خار�ــة ال���ــH أنهــا 
لــ` ت�ــ�انى عـ̀ـ ال��ــGL U6ــل عــ�م لvــل مــ` "
ــ�ه6ف األمــ` القــ�مي ال��ــ�U أو ســالمة أراضــ/ها 
وم�ا��/ها وأنها س�^ل رافعة ال��ـل3ة ال����ـة فـ�ق >ـل اع�qـار راف!ـة أU ضـغ�J خارج�ـة، >�ـا 

صــ�ارها علــى ت�3لهــا ل�اجOهــا >ــامال ت%ــاه ح�ا"ــة الــ��` وال�ــ�ا��/` واســ�ع6ادها لOــRل >ــل تN>ــ6 إ

ل لRود ع�ه.�iن  

  قع على عاتH ال�%ل# في هRه ال��حلة ثالثة مهام: و و 
 اء�/
L ة��G
  م�اLعة م
�%6ات األم�ر على م
�ح الع�ل�ات الع
 الت األساس�ة ال�ي "عاGdمة ت%اه حل ال��G3عة تعه6ات الLي س/�اء.م�ا�� ني م�ها م�ا
 .]وعات ال����ة، وم�دودها عل/ه�dي م3اف^ات س/�اء في م�� م�اعاة أسq|�ة تdغ/ل م�ا
 .القها� اإلل3اح على اس��vال خ�ة ت���ة س/�اء، وال�ي ل[ ت%6 دفعًا ج6"ا ل��ف/Rها م�R إ
  
��41 في ال&ارج - دM4 ال���   قN-ة العامل41 وال�هاج

L ا ال��ض�ع ح^يRـ��ات ال�اضـ�ة، وأصـ6ر ورغ[ إن ه
اه��ام خاص م` ال�%ل# فـي ال
الع6ی6 م` ال��ص�ات dLأنه، إال أن ال6ولة ل[ ت3قH تق6مًا یـR>� فـي ال�فاعـل معـه، سـ�اء فـي سـ�اق 
�ها ال6ولـة علـى م�ا��/هـا وحقـ�قه[ فـي الSـارج، أو فـي سـ�اق مـا "�G̀ـ 
qأن ت `G�" ال�3ا"ة ال�ي
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3ة، وح�ـــى ال�ـــ6 ال�3ـــ�رU الـــUR نdـــأ فـــي العـــال[ الع�Kـــي أن "عـــ�د عل/هـــا مــ̀ـ ان�هـــاج مقارKـــة صـــ�3
ب�%ــاح ثــ�رتي تــ�ن# وم�ــ� لــ[ "ــأت �Lــ�دود إ"%ــابي فــي هــRا ال�ــ6د، ح/ــr أدت تــ6ا?�ات ال�ــ�رة 
الل/�Oــة لفــ�ار م�ــات اآلالف مــ` العــامل/` ال��ــ��/`، وتعــ�ض Lع!ــه[ للق�ــل واالع�ــ6اءات ال6Oن�ــة 

  ��ة ال�ي ان�ه%ها ال�^ام الل/Oي لق�ع ال��رة.واإلهانات ال��ع�6ة، في س�اق اإلج�اءات الق�
  قع على عاتH ال�%ل# في هRه ال��حلة ال�هام ال�ال�ة: و و 
  ــا، ت�ه/ــ6ًا�O/ــ�د الع�ــال ال��ــ��/` مــ` ل�إعــ6اد دراســة وا��ــة عــ` األضــ�ار ال�اج�ــة عــ` 

  إلثارة ما اع��{ حق�قه[ م` ان�هاكات عقu ال��غ/�ات ال��ت|qة في ل/�Oا.
 أن.إح�اء االه��اdا الRان في ه
 م Lال�ق��حات الع6ی6ة لل�%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
  ــيKة للعـ�ب فــي ال�ه%ـ� الغ��Oــل
بلـ�رة مق��حـات ج6یــ6ة السـ���ار تOــ6ل ال�ـ�رة ال����ـة ال

 Lال��رة ال
ل��ة ال����ة ل�ع��� وج�ده[ ودم%ه[ في م%��عات ال�ه%�.
  

 ة اح�-اجات ذو] اإلعاقة وت�31Zه�قN- - هـ 
مج ال�%��عي وال��G/` لRوU اإلعاقة أول��ة في هRه ال��حة ال�أس�
�ة ل!�ان "��ل ال6

تفع/ل دولة القان�ن و�رساء ق�اع6 ال��ا��ة والع6الة االج��ا?�ة ون�d ثقافة ع6م ال��//� في 
م�ارسة >افة ال3ق�ق األساس�ة. وق6 أه�ل_ ال�G3مات ال
اLقة حق�ق ذوU االح��اجات الSاصة 

  ا ی��لu أ"!ا دمج اح��اجات ذوU اإلعاقة في م�^�ر ال����ة.وت�G/�ه[، وه[ م
  قع على عاتH ال�%ل# في هRه ال��حلة ال�هام ال�ال�ة: و و 
  ال�%ل# لل�قاش ال�%��عي معL أع6ته وح6ه ش��ن اإلعاقة URوع القان�ن ال�dح م��

  ال%هات ال�ع��ة وم�ها ال�%ل# الق�مي ل��dن اإلعاقة وم�^�ات ال�%��ع ال�6ني.
  .`/Gة لل6مج ال�%��عي وال��� الع�ل على ت�ف/R خ
  .اإلعاقة على الع�ل Uاع6ة ذو
 إعادة ال�أه/ل ال�ه�ي ل�
  اإلعاقة وال�ي ته6ف إلى ح�� اح��اجاته[ وال�63"ات UوRاصة بSإع6اد ال6راسات ال

 ال�ي ت�اجهه[.  واق��اح سOل م�اجه�ها. 
 

 ثان-ًا: خ%ة الع�ل على ال��[ ال%��ل
س��ات�%�ة الع�ل ال�ام�ة لل�فاعل على مه�ات ال��حلة ال�أس�
�ة، ب�ضع إ�ار ال تSل إ

عام إلس��ات�%�ة ع�ل ���لة ال�6{ لل�%ل#، وال�اقع إن قان�ن ال�%ل#، "63د الJ�S ال�ئ�
�ة 
لهRه اإلس��ات�%�ة ب�ض�ح، >�ا أن م
ار ع�له م�R تأس�
ه بل�ر أLعاد هRه اإلس��ات�%�ة س�اء في 

افة حق�ق اإلن
ان، أو في م%ال ال6فاع وال
عي إلن�اف األف�اد وال%�اعات الRی` م%ال ن�d ثق
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تع�ض_ حق�قه[ لالن�هاك. و�
ان6 هRا ال%ه6 ع6د م` ال�dار�ع وال�Oامج تق�م على ت�ف/Rها 
  وح6ات أس
ها ال�%ل#.

ا ما قع على عاتH ال�%ل# في والی�ه ال3ال�ة ع6ة مهام ل�ع��� هRا ال%ه6. "أتي في مق6م�هو و 
  - یلي: 

  #الد ال�ي اع��6ها ال�%لOان في ال
ت���� خ�ة الع�ل ال����ة لل�ه�ض 3Lق�ق اإلن
في ض�ء م��لqات ال�ع��ات  ٢٠١١/٢٠١٢- ٢٠٠٧/٢٠٠٨و>ان م` ال�ق�ر دم%ها في خ�ة 

، وخ�Oة ال��حلة ال
اLقة في تفاعل أجه�ة ال6ولة مع ٣٠/٦ی�ای� و ٢٥ال%6ی6ة ال�اج�ة ع` ث�رة 
�ة Sه الRة ال����ة.ه�  وتقاع
ها ع�ل�ًا ع` أدم%ها في خ

  ان
م�اLعة جه6 ال�%ل# في تع��� عالق�ه ��L^�ات ال�%��ع ال�6ني ال�ع��ة 3Lق�ق اإلن
وال����ة وجه�ده في مأس
ة هRه العالقات، وت���d اللقاءات ال6ور�ة معها، ت�ج�ه اه��ام خاص 

تها، وال�فاعل مع ال�ع6"ة ال�قاب�ة ال�ي ب�زت ل��^�ات األقال�[ وال��^�ات ح6ی�ة ال�dأة ل6ع[ ق6را
 Lع6 ال��رة.

  ه الق!ا"اRم�ة ال�ع��ة به�G3اء جه6 خاص لق!ا"ا ال��أة في ض�ء تأث� اله�اكل ال�إع

qات ال�ي حقق�ها �Gث� على ال�Nح رؤ{ ت��م` ناح�ة، وت�ای6 وزن ال��ارات ال��6dدة ال�ي ت

 ال�
اء في الف��ة ال
اLقة.
 ال ���عاون مع ال�Nس
ات ال����ة ول%انها ال��
�|�ة، وخاصة ل%�ة ال��
/H ب/` تع��� أ

" لل3فا� على مGانة ال�%ل# وتأث/�ه خاصًة إزاء ت6ا?�ات ال��حلة ICCال�Nس
ات ال����ة "
 ال�أس�
�ة ال�ي ق6 ت�/� ال%6ل ل6{ الل%�ة.

 ال�عاون مع آل�ات األم[ ال��63ة ال�ع��ة وخاصة م%ل# حق�ق اإلن ���vان، وآل�ة ت

 R/ت�3زه ال6ولة في ت�ف URعة م6{ ال�ق6م الLاص. وم�ا�Sاملة، وال�ق�ر�` الdال��اجعة ال6ور�ة ال

 ال��ص�ات ال�ي قOل�ها في س�اق ال��اجعة ال6ور�ة الdاملة.
  

  ثال"ًا: ت�ل1ل الMع�Pات ال�ي اع��ضO ع�ل ال��ل( وس�ل ت&%1ها 
ال�ي ح6ت م` فاعل�ة جه�ده في Lعp واجه ال�%ل# م�R تأس�
ه ع6دا م` ال�ع�Kات 

ال�%االت، وع�قل_ >�/� م` ال��ص�ات ال�ف/6ة ال�ي >ان م` شأنها معال%ة ال�v/� م` الع|qات 
  ال�ي تع/H ال�ق6م في م%ال حق�ق اإلن
ان وال��3ات العامة.

ت%اه ملف حق�ق اإلن
ان في  ال��جه العام لل�^[ ال
اLقة"أتي في مق6مة هRه ال�ع�Kات: 
ف�` ناح�ة ل[ "G` ه�اك ج6"ة في ت�جهه هRا، والUR جاء في س�اق ضغ� دولي، وم`  م��،

ناح�ة أخ�{ ل[ "G` ه�اك ت�افH ب/` أجه�ة ال6ولة ح�ال ف�ح هRه ال�لف، وق6 �ه� أث� هRی` 
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العامل/` في تفاعل ال�^[ مع ت�ص�ات ومق��حات ال�%ل# >ان م` أب�زها م�اه!ة �اه�ة 
.uیRال�ع  

/� ال�^ام ال
ابH و�ص�ار ال�%��ع على ال�ه�ض 3Lق�ق اإلن
ان وال ش] أن تغ/
  وال��3ات العامة س�ف ی��ل أه[ ع|qة واجه_ جه�د ال�%ل#. 

ال�فه�م الSا�ئ لل��Oعة االس�dار�ة وم` ال�ع�Kات ال�ه�ة ال�ي واجه_ ال�%ل#، 
وال�ي ت��ل أح6 ، فأجه�ة ال6ولة تفاعل_ مع ت�ص�ات ال�%ل# والGdاو{ ال�ي أحالها إل�ه لل�%ل#

واجqاته ال�ئ�
�ة Lاع�qارها صادرة ع` جهة اس�dار�ة، وهى >ل�ة حH أر�6 بها Lا�ل، فال�اLع 
االس�dارU لل�%ل# ه� خاص�ة م` خاص�ات ال�Nس
ات ال����ة ی���ها أنه ی��جu على أجه�ة 

  ال6ولة أن ت�فاعل مع ما "��حه م` ت�ص�ات أو ما ت3/له إل�ه م` ق!ا"ا.
�ى هRه ال�Gdلة.و���ح ال�غSًا أ"!ا ل�qه6ه ال6ولة م%اًال م�اسdت URال �/  

 ق�ــ�ر فــي صــالح�ات ال�%لــ# فــى Lعــp ال�%ــاالتوه�ــاك صــع�Kات أخــ�{ ناج�ــة عــ` 
 و��G` تRل/لها: 

 القة Lإب�اماالتفاق وال�عاون مع ال%هات ال�ع��ة في م�اجهة ال�63"ات، وت�^�[ الع -١
 ��dة م"R/ع�ل ت�ف ��  >ة.ب�ت�>�الت تعاون وخ

 اق��اح ال�ع6یالت على مdار�ع الق�ان/` ال��علقة Lال��3ات األساس�ة.  -٢
تع��� م�هج ال�dار>�ة ب/` اإلدارة العل��ة وه/�ة ال�6ر�# وال�الب وأول�اء األم�ر في  -٣

�ة ال�الب�ة ال��افقة للع�ل�ة ال�عل���ة.dع�ل�ة لألن �� ت�Oي خ
 �3 ال�الى:على ال� تع��� االس�فادة م` م
ار ال��3ل ال�ق�ي -٤
تع��� ب�نامج ذ>ي ل����ة ال�عي Lقاع6ة معل�مات حق�ق اإلن
ان م` ال�او��/` ال|���ة  -

  وال���O|�ة.
ب�اء ق6رات م��في ال6Sمة العامة في م%ال حق�ق اإلن
ان Lاالس��اد على ال!�انات  -

 ال6س��ر�ة.
-  �dة واإلدارة ال�ش/6ة لل��اه م` خالل الع�ل مع ال�/Oاء ال�ع�//` ال��?�ة في م%ال ال<

لOل�رة إعالنات ال6Sمة العامة و��الق ب�نامج مع�فة ذ>ي ی��اول ال
ل�>�ات الف�د"ة 
 وال%�ا?�ة ذات ال�لة �3Lا"ة الO/�ة واإلدارة ال�ش/6ة ل��ارد ال��اه.

  
  : القNا�ا الL�3-ةرا�عا
 :ال63ود"ة H� ت���ة ال��ا

-  H�ال63ود"ة م` ال��dوعات الع�ل على إیالء االه��ام ب6ع[ اس�فادة سGان ال��ا
 �Oاء م�اك� ال�أه/ل ال�ه�ي.‘ال�����ة الع�القة واالس���ارات ال%6ی6ة عdن 



١٧ 
 

-  ��إ�الق م
ار مdاورات مع قادة ال�%��ع ال�3لي Lال��ا�H ال63ود"ة ل����� خ
 ال����ة اس��ادًا على ال��ارد واس�%اLة لأله6اف.

 اد
 :االه��ام ب6ع[ جه�د مGاف3ة الف
-  Hل ف��/Gdاد.ت
 ع�ل Lال�%ل# ل��اLعة جه�د مGاف3ة الف
الع�ل مع الل%�ة ال����ة ال��
�|�ة ل�Gاف3ة الف
اد، وخاصة في م%ال تع��� ال6را"ة  -

 Lال%ه�د ال�ROولة على ال�
���/` ال�3لي وال6ولي.
إف�اد Lاب خاص Lال�ق��� ال
��U لل�%ل# ل��اول ال%ه�د ال�ROولة في م%ال مGاف3ة  -

 الف
اد.
  

  وضع خ%ة ق�م-ة لل3ه�ض ��ق�ق اإلن�ان سادسًا:
 ة إع6اد� تGd/ل ل%�ة ف��ة ووضع خ

تGd/ل ل%�ة م` ذوU ال�OSات م` أع!اء ال�%ل# والqاح�/` Lأم�ة ال�%ل# وال�OSاء  -
�ة ال����ة.Sل%ه�د وضع ال R/ار ت�ف
 ذوU ال�لة إلع6اد خ�ة وم

  :ل الل%�ة ال�3!/��ة/Gdال�عاون مع ال%هات ال�س��ة وال�%�تLع ال�6ني� 
  :ة���إج�اء مdاورات مع الق�اعات ال�G3م�ة وغ/� إ�الق م
ار ال�dاورات ال�

 ال�G3م�ة، وعلى ال�ع/6ی` ال��عي ال�Nس
اتي وال��عي ال%غ�افي.
  :حها لل�قاش العام���ة وSدة ال�
تGd/ل ف��H ص�اغة وت��v` ه/�ة اس�dار�ة وضع م

 ل ل�
�دة نهائ�ة.م��d>ة ت![ م�Sلف األ��اف ذوU ال��ل3ة لل��ص
 :ي واإلق�ار�Oغ�ض ال�L عي��dوال� UR/ة على ال�ع/6ی` ال��ف�Sاق��اح ال 

�ة إعالم�ة لل�ع��� بها وال��و�ج ل�!��نها وتلقي اإلفادات  -dدة وعق6 أن�
ن�d ال�
 وال�ق��حات.

ع�ض ال�
�دة ال�هائ�ة على ال�G3م�ة وال�Oل�ان ت�ه/6ًا إلق�ارها وت�O/ها و�دماجها في  -
Sة لل����ة ورؤ�ة م�� ال���٢٠٣٠�ة ال�. 

 :ة��� تGd/ل ل%�ة ال��اLعة ال�
ت![ م��ل/` ع` م�Sلف الف�ات  عقu اإلق�ار واإلدماج، تGd/ل ل%�ة م�اLعة و���ة -

�ة وت�ف/� ال�Oامج الع�ل�ة وم�اLعة اإلج�اءات qصاحSة ال��ل3ة لل�ه�ض ب�6اب/� تفع/ل ال
 ع��� م%��ات ال�فع/ل و�ع6اد ال�ق/��ات ل��احل ال��ف/R.ال��ف/R"ة وتق6"[ ال�ق��حات الهادفة ل�
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  الق�� ال"اني
�  ن�� اس��ات-�-ة ج�ی�ة في واقع م�غ1
  دروس ال���Pة وت%لعات ال���ق�ل

  
� ت���ات ت��� ه0ا ال�فه�مأ�ه�ت م�اقdات ال�%ل# bل ع�dت_:  

 :اإلرهاب واالض%�اب اإلقل-�ي أ.
تق���ًا و���ًا ح�ل جه�د م��  ٢٠٢٠شه� ی�ل/� أص6رت وزارة الSارج�ة ال����ة في  -

[ إع6اده Lال��
/H مع ال�زارات وأجه�ة ال6ولة ال�ع��ة، وأوضح ال
ف/� تفي مGاف3ة اإلرهاب، 
 Hع6 األول م` ن�عه ی�ث" URا ال�ق��� الRأن هL اف3ة اإلرهاب ال6وليGإیهاب فه�ي م6ی� وح6ة م

جRوره، م` خالل م�اجهة واس���ال Gاف3ة اإلرهاب جه�د ال6ولة ال����ة ومNس
اتها ال����ة ل�
الف��vة  هاLع���i م%وم3اسqة ال6ول ال6اع�ة له، وت ،كافة ال��^��ات اإلرهاب�ة دون اس���اء

 ؛وت���له.
ها ق�ات ال%�� �ال�ق��� ال
��U لل�%ل# اإلن%ازات ال�ي حققسل
لة �ص6 تكRل]  -

�ة في س�اق مGاف3ة اإلرهاب�dعلى وم` ب/�ها ال ،وال pq|ادات الع�ل�ات اإلرهاب�ة،  أب�ز�z
�/`. >�ا ی�ص6 تق6مًا مل��3ًا في االس�ق�ار وال����ة في�Sی` وال�R/ه  ال��ف�vخل� في س/�اء، ل

>O/�ة و�اقة ت��3ة  ب��ة اس���ار وج�د إلى ال��اجهاتال�ق_ نف
ه ع�O ما "عل` ع` ن�ائج 
 ٣٠و ٢٠٢٠ی�ل/�  ٢٢(ج�ت وقائعها ب/`  �ذج>�� خRنا م�اجهة معل�ةأذا ما إف ة،إرهاب�ة >ام�

�#أ 
وم�Sنًا لل��ف%�ات �dLال  و>�اً  ٣١٧تvف/��ا، وت6م/�  ٧٧ لسف�ت ع` مق�أ) فق6 ٢٠٢٠غ
  .ضqاJ وج��د في م�ا�H الع�ل�ات ٧س/�اء، واس�dهاد و�صاLة 


�ه6ف لإلرهابك�ا ت
عى ق�{ دول�ة و�قل���ة إلى ت��3ل ل/�Oا إلى م��ة رئ�
�ة  -" URال 

ي  وه� ما ،م�� وتع�/H االض��اب اإلقل��ي Lال���قة�
تSاذ الح6ا Lال�ئ�# ع6O الف�اح ال

ع
��Gة اح��از�ة واس��6ار ق�ار م` م%ل# ال��اب ب�قل ق�ات م` ال%�� خارج  إج�اءات
 م��.

ی�qقى أن ما ی�qغي وضعه في اع�qار ال�%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
ان إع6اد اس��ات�%�ة  -
��L 6ال!�ورة النعGاساته تأن ومGاف�3ه ف3
u، بل  لإلرهاباآلثار ال�qاش�ة  ���ف إلىتال 

قان�ن ال��ار� لع�ل Lل ال6ورU على �ائفة >O/�ة م` حق�ق اإلن
ان األساس�ة، ب6ءًا م` ال�%6ی6 
مام أال6س��ر، وم3اك�ة غ/� الع
��G/` الu%3" UR >�/�ًا م` ال3ق�ق وال��3ات ال�ي "Gفلها 
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 U�G
 ةالقان�ن� ال�هلوت%اوز  �%از قOل اإلحالة لل��اLة العامة، وت%اوز م6د االحالق!اء الع
 ت!/H ال�%ال العام. رللq3# االح��ا�ي، واس���ا

  
�١٩اآلثار االج��اL-ة واالق�Mاد�ة ل�ائ�ة "ك�ف�1  ب.Mعلى م " 

" L١٩عاد ج�اء جائ3ة "ك�ف/6 م` تqعات م�ع6دة األ م�� شأن >ل بل6ان العال[ _عان
ال�%��ع م` ع%� ال�
��idات ال�G3م�ة  ةة اآلالف م` ال��ا��/` إلى معانا م` فق6ان ح�اب6ءاً 

ع` اس�|qال ال��ضى في ب6ا"ة ان�dار ال�Kاء، واس�غالل Lعp ال�
��idات الSاصة لل3االت 
م3ال ب�ع ال��ه�ات وال�vامات واس�غالل  ةم` ال��ضى GdLل صارخ، و>Rا مغاالال�3جة 

م
��idات  ت���Sح�ى ت��G_ ال6ولة م`  ،ال��ا��/` في الف��ة األولى م` ان�dار ال�Kاء

ان6ة م` الق�ات ال�
ل3ة ال�ي Lادرت �Lل��اجهة ن�L فى إ� االح��اجات ال��3ةd�
نdاء م

  في ال�3اف^ات. ���S سعة أرKعة آالف س��� Lالقاه�ة، وتع��� ال6Sمات ال��3ةم
واكu تفاعل م�� في ال�عامل مع ال%ائ3ة م
��{ معق�ل م` االع�6ال، فأغلق_ و 

غالق إ �Lا في ذل]  االج��اعي ال��ارات، وح^�ت ال
�احة، وش6دت على معای/� ال�qاع6
ال�6ارس وال%امعات وتع6یل ن^[ االم�3انات، و>Rا اغالق دور ال�qادة م` م
اج6 و>�ائ#، 

في وسائل  "ةال�قاإلج�اءات لاغالق ال�3ال ال�%ار�ة، وأص6رت تعل��ات م6dدة  وت�6ی6 م�اع/6
إلغاثة غ/� ال�ق�6ر�`، وق�رت مع�نة مال�ة االن�قال. >�ا وسع_ ن�اق ال�Oامج االج��ا?�ة 

  ج��ه م��U للع�ال غ/� ال���^�/` ل�6ة ثالثة أشه� م��ال�ة. ٥٠٠مق6ارها 
���L _رغ[ أن األض�ار ال�ي ل3ق `vم` غ/�ها  ل �/�vج�اء ال%ائ3ة >ان_ م�اثلة ل

أك�� م` غ/�ها، ف�` ناح�ة >ان_ م�� ق6 ن%3_ إلى ح6  العuء عل/هام` ال6ول فق6 >ان 
/OكUوع اق��اد�dح اج��اعي  -  � في إرساء مق�مات م���ق��اد"ة لل�ه�ض Lال3ق�ق اال

ی��قع أصqح غا"ة ما 6 فق، %٥,٦ إلى� ال�اتج ال�3لي اإلج�الي �واالج��ا?�ة "�ل �Lع6ل ن
  . %٤بOل�غ ال�G3مة ال����ة ت��ح ووح6ها  ،%٢ ال��ادر ال6ول�ة dLأنه في

مdار�ع مه�ة في م%ال ال�3ة وال�عل�[ على ���H  أ�لق_وK/��ا >ان_ م�� ق6 
>�ا ارتفع مع6ل  ،األول��ات ال�عل�[. غ/�ت ال%ائ3ة م` ج6ول ����الـ�أم/` ال�3ي الdامل، وت

�الة خاللqع ال�اني م` العام  الKع األول م`  %٧,٧مقابل  %٩,٦ل��ل إلى  ٢٠٢٠ال�Kفي ال�
ال%هاز ال��>�U لل�ع�Oة واالح�اء) وم` وفH ( ٢٠١٩م` ال�Kع ال�اني م`  %٧,٥، و٢٠٢٠

  .٢٠٢١للعام ال�قOل  %١١,٦ال���قع أن ت�ل إلى 
األج��Oة ل6یها، كRل] اض��ت م�� م%6دًا لالق��اض ل
6 الف%�ة ال���ای6ة م` الع�الت 

، وKع6 ٢٠٢٠مای� مل�ار دوالر في  ٢,٨وتلق_ ق�ضًا عاجًال م` ص�6وق ال�ق6 ال6ولي L|��ة 
مل�ارات  ٥"!ًا س�6ات L|��ة أمل�ار دوالر، >�ا ��ح_ م��  ٥,٢ L|��ة ثان�اً ق�ضًا شه� واح6 
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ه الق�وض وزادت هR ،ع�ل�ة ��ح لها على اال�الق في س�ق ال
�6ات ال6ول�ة أك�Oدوالر في 
.�/�  ال%6ی6 م` ال6ی` العام على ن�3 خ

  
 الفق� ال�ائي وأزمة س� ال3هNة األثP�1ي ج.

مغال�ا في شيء  "وتده/�و "�3اة Lال�
qة ل���، ول[ "G` تع6 م�اه ال�/ل ��LاLة ش��ان ال
ث/��Kا إلى �و  ،م�� ب�م�ها، وال
�دان، وأوغ�6ا بها�Lق�ل�ه الdه/�ة "م�� �qة ال�/ل"، وت�أث� 

 uال�/ل دولجان ]�
إال في س�اق  م�ف�قة م` >/��ا وت��ان�ا وروان6ا و�KرونU6 وال�vنغ�، ول[ ی�[ تق
ال��اعات ب/` ال6ول االس�ع�ار�ة وK/` ب���ان�ا وف�ن
ا وKل%�Gا وأل�ان�ا و�"�ال�ا خالل الف��ة ال�ي 

  ع�ف_ ب�Sا�ف اف��|�ا.
 ٧اتفا�zة  ألف��|�ا�ة ال�6 االس�ع�ارU ه[ االتفا�zات الSاصة ��Lاه ال�/ل خالل ف�أ و>ان_ 


qة م` م�اه ال�/ل �Lق6ار  ت63دت ال�ي ١٩٢٩مای� �Gمل�ار م��  ٤٨خاللها ح�ة م�� ال�
�اني في م��3مGعu س���ًا ب/` رئ�# ال��Oامي ال
و>ان م`  ،�Gمة ال����ة وال��6وب ال

ل رU أو ت�ل/6 وال ت�RS مع ال�G3مة ال����ة أع�ا ب�ز ن��صها أال تقام Lغ/� اتفاق سابHأ
في ال
�دان أو في الOالد  س�اءإج�اءات على ال�/ل وف�وعه أو على ال3q/�ات ال�ي ی�qع م�ها 

�ان�ة م�Gن م` شأنها ��Oل على م�� أو إال�اقعة ت3_ اإلدارة ال�" URنقاص مق6ار ال�اء ال
 >�ا على ن�3 یلH3 أU ض�ر ��Lالح م��، هع6یل تار�خ وص�له أو تp�iS م�
�Kت


�ع�له (وق�ها) وتع6یل أع^[ال
�دان "�3اج إلى مق6ار م` م�اه ال�/ل " URم` ال�ق6ار ال 
  ال�قادی� ال�ي "�3ل عل/ها ال���Oة على تق��� ل%�ة م�اه ال�/ل.

  
 ال�غ1�ات ال�3اخ-ة د.

ت%�ع تقار�� ال�OSاء، ون�ائج ال�Nت��ات ال6ول�ة واإلقل���ة ال�ي عق6ت خالل العق�د 
األخ/�ة على أن ق!�ة ال�غ//� ال��اخي تع6 اآلن م` أخ�� ال�63"ات ال�ي ی�اجهها العال[ ال�الثة 

"63ث Lالفعل فق6 زادت درجات  العال�ي رإلى أن االح��اخالل تار�Sه ال�عاص�. وتd/� مع^�ها 
درجه م���ة م�R ب6ا"ة الq|3ة ال��ا?�ة، ومع6ل ال��ادة في ت
ارع  ٠,٧ال�3ارة العال��ة �3Lالي 

ال�راعة وقلة تأث� وم�ها ال!غ� ال�ائي وانع6ام األم` ال�ائي و  ،وس�dه6 الOل6ان ال�ام�ة أش6 آثارها
  راضي.كل واخ�فاء Lعp األآاالن�اج الغRائي وارتفاع م
��{ م�اه ال�3q وت

 r/مع ال�غ/� ال��اخي ح ��vل ال�/Oة في س�/O< وت�اجه شع�ب ال6ول ال�ام�ة ت63"ات
أصًال، و���3ل أن "
uO تغ/� ال��اخ ص6مات م�اخ�ة وخ�� ح6وث أنه[ "عان�ن الفق� 


�ة ب/` ��!انات و�6Oو انع6ام اGاواة في العالقة الع
ول�] الUR ی��3ل�ن م
��ل�ة ال
uO أل�
ال%�ء  –�أقل[ L%�ء م` العال[ وم` ی��3ل�ن ال���%ة في الق6رة على ال���v ح/r "��ل ال���v وال
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ج�اء األخ�{ ت��3ة معق6ة لل6فاع ال��اخي، ب/��ا "ع�ي ال���v في األالUR أقام ب��ة  -  غ�ىاأل
سGان هRه ال��ا�H الى تعل[ ال
qاحة في م�اه ال�i!انات (تق��� ال����ة ال��dqة  �ءم` العال[ ل%

٢٠٠٨(.  
م` انqعاثات الغازات  %٥وعلى ال�غ[ م` أن ال���قة الع��Kة ال ت
اه[ Lأك�� م` 

اخ، فإن تأث/�اته في ال���قة س��vن قاس�ة ج6ًا، وتd/� ال�قار�� إلى أن ال�Nد"ة إلى تغ/� ال��

uO ما تعان�ه م` شح ال��ارد ال�ائ�ة، وارتفاع L ل خاصGdL ��ال���قة مع�ضه لل�Sا

.�3qال }��
  م
���ات ال%فاف واالم�6اد ال���ل لل�S ال
احلي الUR یه6ده ارتفاع م
أن م�اردها ال�ائ�ة >�ا افة وشqة ال%افة ا�H ال%غال�Oة الOل6ان الع��Kة في ال��و�قع 

وأن >ان هRا ال�أث� س��Sلف  الOل6ان الع��Kةم63ودة وم` ث[ فإن تغ//� ال��اخ س/Nث� سلqًا في 
إلى آخ� وس��Gن لل�غ//� ال��اخي أث� واضح في ز�ادة ال���3 في ال���قة. وه�اك  بل6م` 

6 زاد ت�vار م�جات ال%فاف فعًال في Lعp ته6ی63L 6وث م�جات جفاف لألراضي ال���%ة وق
  الOل6ان الع��Kة.

وتع�ي م�� اه��امًا لل�غ/� ال��اخي، وأصqح ال�%ل# ال���ي لل�غ//�ات ال��اخ�ة ت3_ 
 r/6 ال6>��ر رئ�# ال�زراء وع!��ة >افة ال�زارات ال�ع��ة وذل] ل��ح/6 ال�ؤ{ م` ح/
رئاسة ال

ب6 أن "�dل إع6اد االس��ات�%�ة وضع ال�ؤ{ لvل اص3اب  ال�جهة ال�����ة واالس��ات�%�ة ح/r ال
  ال��ل3ة في ال�%االت ال��Sلفة والق�اع/` العام والSاص وال�%��ع ال�6ني.

ت
ه[ وت�س[ وزارة الO/�ة خ���ة تفاعل�ة ت��ح ال��S�L NOا�� تغ/� ال��اخ م�ا "%علها 
  ال�غ//�ات ال��اخ�ة. ول��ات ال����ة لل���v مع آثارGdLل أوضح في وضع وت�ف/R األ

��ة ال��0ولة ل�قل1ل اآلثار ال�ل�-ة:Mل ال�ه�د ال��bوت  
 ت�ف/R االل��امات ن�3 اتفا�zة األم[ ال��63ة اإل�ار�ة لل�غ//�ات ال��اخ�ة -
 ت���� ال�Oاء ال�Nس
ي و��dل: -
 ة��� تفع/ل وت���d م�dوعات آل�ة ال����ة ال�
 ة لل�غ//�ات ال��اخ�ة��� تفع/ل الل%�ة ال�
 ي ا��نdاء اإلدارة ال��>��ة لل�غ//�ات ال��اخ�ة ال�ي تع�ل على ت3ق/H االرتقاء Lاألداء ال�

�� ال����ة للق�اعات Sار ال� في م%ال ال���v مع تغ/�ات ال��اخ في إ
  6امة�
ال�
اه�ة في ان�هاج اس��ات�%�ة ت����ة م�Sف!ة ال�K�vن ل�3ق/H ال����ة ال�

Rة على اج���� اب ال6ع[ ال6ولي واالس�فادة م�هوز�ادة الق6رة ال�
  عاثاتqاالن pفSف�ض أ"ة ال��امات ل u�%مع ال%هات ال6ول�ة وال6ول ال�ام�ة ل� H/
ال��

 على ال6ول ال�ام�ة وم�ها م�� وال�ي ت�عارض مع خ�� ال����ة االق��اد"ة واالج��ا?�ة
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  االنف�ار ال�Zاني ه.
ل�ي ت�اجه ال�%��ع ال���U، خاصة ال�63"ات ا ب�زأتع6 مGdلة االنف%ار ال
Gاني م` 

مل/�ن ن
�ة عل�ًا Lأن م3اف^ات ال�ع/6 وال�3اف^ات  ١٠٠في م�� لـ Lع6 ارتفاع ع6د ال
Gان
س���ًا وذل] وفقًا إلح�ائ�ات ال%هاز ال��>�U  ال63ود"ة هي األعلى في ز�ادة مع6الت ال��ال/6

ر سل�Oة ومSا�� على ال�
��{ ثاآو���تu على ال��ادة ال
Gان�ة  ،لل�ع�Oة العامة واالح�اء
االق��ادU واالج��اعي والO/�ي وال�3ي، وت�جع ال�Gdلة ال
Gان�ة إلى ارتفاع مع6ل ال��ادة 
ال
Gان�ة وانSفاض م
��{ ال���dة، وما ی��تu عل/ها م` آثار وال����لة في قلة اإلن�اج وت6ني 

�از ��GLة اع6اد ال��ال/6 ال�
��{ االج��اعي وخاصة في Lعp ال��ا�H الع�dائ�ة، وال�ي ت�
  وانSفاض ال6خل، وت6ني ال�
��{ ال�3ي والO/�ي م�ا "ع��Oها الqعp ته6ی6ًا لألم` ال���ي.

"%u أن ت�vن م` أول��ات في م�� لق!اء على مGdلة ال��ادة ال
Gان�ة ���لu او 
ل ب�ق[ وال�ع6 ١٩٩٦ل
�ة  ١٢ال6ولة لvي ی��افH ذل] مع ال�ادة األولى م` قان�ن ال�فل رق[ 

وال�ي ت�� على "تvفل ال6ولة ح�ا"ة ال�ف�لة واألم�مة وت�عى األ�فال وتع�ل  ٢٠٠٨ل
�ة  ١٢٦
على ته/�ة ال^�وف ال��اسqة ل����dه[ ال���dة ال�3�3ة" ��%u على ال6ولة تd%�عًا لألس� على 

وق6  .ال��ادة ال
Gان�ة ال "قل ع` خ�� اإلرهابخ�� ت�^�[ االس�ة وذل] Lإع�ائه[ حاف�، وأن 
سعى ال�%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
ان دورته األخ/�ة جاه6ًا ل3ف� اه��ام ال6ولة ل��اجهة هRه 

  ال�Gdلة ال��عا��ة وخل� إلى ال��ص�ات ال�ال�ة:
س�عة اص6ار قان�ن ال
Gان وال����ة لل63 م` ال��ادة ال
Gان�ة وم�اجعة الق�ان/` وال���dعات  - ١

L ان�ة وقان�ن ال%���ات االهل�ة.والق�ارات ال�زار�ة ذات العالقةG
  ال��ادة ال
م�اجعة Lعp ال���dعات ال�ي ت�S ال�واج ال��Gq وال�Sان، والع�ل وتفع/ل قان�ن ع�الة  - ٢

  األ�فال.
  أن ی�qع ال�%ل# الق�مي لل
Gان رئاسة ال%�ه�ر�ة و��dف عل�ه نائu رئ�# ال�زراء. - ٣
�ر�ة >�ا >ان ساLقًا، وع�دة م�اك� ت6ر�u ض�ورة إعادة جهاز ت�^�[ االس�ة ل�ئاسة ال%�ه - ٤

  األ�qاء وال����p على اع�ال ت�^�[ االس�ة وال�3ة اإلن%اب�ة.
  س�ة وال
Gان.أه��ة وج�د م/�ان�ة ل��^�[ األ - ٥

��{ ال6Sمات  وزارةإل�ام  - ٦�L اء ووسائل ال��^�[، االرتقاءq�ال��3ة ال�3ة ب��ف/� األ

ت���ع وسائل م�ع ال�3ل في م�� ب6ًال م` اس�/�ادها م`  س�ة، ض�ورةواالن%اب�ة وت�^�[ األ

ع� م63د. �ل�امو الSارج، L 6مةSف�ح ?�ادة ت�^�[ االس�ة وتق6"[ الL ات�id�
  ال�

دور وزارة ال�3ة في ع�ل ب�امج ت�?�ة لألهالي في ال��� وال�%�ع ع` خ��رة ال�واج - ٧
  [ ال�واج.ال��Gq ا"!ًا معاqzة م` "ق�م Lال�
�/` لأل�فال ح�ى ی�
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ال���Kة وال�عل�[ وال�عل�[  تيOل ال%امعي وال%امعي و�ل�ام وزار وضع م�اهج في ال�عل�[ ما ق- ٨
  س�ة في >ل جامعات م��.# وتع��[ دبل�مات ت�^�[ األ�6ر تالعالي على 

تفع/ل دور رجال ال6ی` وال�Nس
ات ال6ی��ة في ال63 م` ال��ادة ال
Gان�ة ودع[ جه�د ت�^�[  - ٩
مع أه��ة ت�ف/� ال�Oامج ال�6ر��Oة الالزمة للقائ�/`  ح ص�3ح ال6ی` في هRه ال�%االتس�ة وش� األ
  Lه.
١٠ -  H���  وال�سائل االل��vون�ة. الهاتف ال���3لوج�د م�اLعة لل���وج/` ح6ی�ًا ع` 
  الق��ات ال�G3م�ة والق��ات الSاصة Lع�ل فق�ات إعالن�ة لل�%ل# الق�مي لل
Gان. إل�ام - ١١
ضع ال��أة م` خالل ال�عل�[ والع�ل وااله��ام �3�Lها ح�ى ت�vن صاحqة ق�ار ت3
/` و  - ١٢

  س�تها.أفي ت63ی6 ع6د أ�فال 
  
  مZاف�ة ال��911: و.

 ل3ق�ق االن
ان �ين العالاالعال[ وثائقها ل[ تv` األم[ ال��63ة مqالغة ع�6ما اس�هل_ أه  
، ح/r >ان_ وس�^ل حل�ًا وال�vامة" في ال3ق�ق  ی�ل6 ال�اس اح�ارًا م�
اوون "q�Lارته ال�ار��Sة 
ح%[  "G` مفاج�اً >�ا ل[ م�احًا ذل] >ان [ �ل ی6ی� رأسه ع�ها حال�ًا ي عالت��ارثه األج�ال ف
اله ال�%ل# الق�مي ل3ق�ق اإلن
ان لهRه الق!�ة م�R تأس�
ه وال�ي >ان_ وس�^ل و االه��ام الUR ا

ی6 م` ال�Nت��ات ل��اق�dها ومعال%ة إذ عق6 الع6 ح%� ال�او�ة في ال�ه�ض 3Lق�ق اإلن
ان.
ووضع م�dوعًا Lقان�ن " تvافN الف�ص وم�ع ال��//� و�نdاء مف�ض�ة لهRا  ال��ع6دة،أشGالها 
ة وسل�ه لvل م` رئ�# ل%�ة حق�ق اإلن
ان �L%ل# ال��اب وم��ل وزارة ال��dن القان�ن� الغ�ض

  ما یلي: وش�ل ٨/١١/٢٠١٦م%ل# ال��اب في و 
وال���dعات القائ�ة م�ا ت�!��ه م` ن��ص ت�vس لف�vة ال��//�، �Lا ت�|�ة الق�ان/`  -

 Hی�فH/ان ال�ي ص6ق_ عل/ها م��، وعلى ن�3  وال6س��ر وال��اث
ال6ول�ة ل3ق�ق اإلن
 "!�` ع6م ال�qای` ب/` ال���dعات ال��Sلفة في ذات ال�%ال.

 ر�3 اض�الع ال�ف�ض�ة ب�الثة م3اور مه�ة (م�3ر ت�|��، وم�3ر ت��dعي، وم -
االن�هاكات) مع ض�ورة م�ح ال�ف�ض�ة ال�الح�ات الالزمة ل�ق6"[  االن��اف ل!3ا"ا


` ت��dعات ج6ی6ة أو تع6یل L اصةSعات القائ�ة ال�ي ت�# م%ال الال�ق��حات ال��d�
 ع�لها.

ض�ان االس�قالل ال�الي واإلدارU والف�ي لل�ف�ض�ة، وذل] م` خالل ال�أك/6 على وضع  -
�zل أع!اء ال�ف�ض�ةمعای/� واض3ة ود/Gdي مفه�م قة ی�[ م�اعاتها في اخ��ار ت�Oوت ،

 Hال��رة ال�ي ت3قL ،ائح ال�%����ة�dم` ال `Gق6ر م� �Oال�ع6د"ة ض�انًا ل���/ل أك
 اله6ف م` إق�ار القان�ن.



٢٤ 
 

اتاحة حH ال�ص�ل لل�عل�مات والGd" URل ال�>/�ة األساس�ة في ال�3قH م` شGاو{  -
 هاكات.ال��ا��/` وض3ا"ا االن�

وضع ض�ا�L وآل�ات م63دة Lالقان�ن �Lا "!�` تفع/ل دور ال�ف�ض�ة، وال�� على  -
 ال�ام�ة الق�ارات وال�قار�� ال�ي ت�6ر ع�ها LالGdل الUR یN>6 على الغ�ض م` إنdائها.

ع6م م�>��ة ال�ف�ض�ة وض�ورة أن "�Gن لها ف�وع 3�Lاف^ات م�� ال��Sلفة ل
ه�لة  -
  ال�ص�ل وال��اصل معها.

  
  تع9�9 ال���ات وfتاحة ال��ال العام .ز

���ا ی�علL H!�ان ال��3ات العامة وال�Oاء  L٢٠١٤ال�غ[ م` اآلمال ال�ي ح�لها دس��ر   
  ال6"�ق�ا�ي، فإن ال���رات ال�����dة وال
�اس�ة ل[ ت��اكu مع هRه ال!�انات ال6س��ر�ة ال���ة.

ال6س��ر ح��ة تأس�# م`  ٧٥، ت!�` ال�ادة ح��ة ال��W-اتفعلي صع/6 الH3 في 
ال%���ات وال�vانات األهل�ة Lاإلخ�ار، وت!�` ح��ة ع�لها ونdا�ها، وت�3ل دون �zام ال%هات 
اإلدار�ة ال���Sة 3Lل ال%���ات أو ت%�/6ها أو تعل/H م%ال# إدارتها أو ال�6خل في ش��نها إال 

.uO
  G3L[ ق!ائي م
�6د، ت��ل ب6ا"ة في مالحقة ع6د ، واجه_ الOالد ت�اجعًا في هRا ال٢٠١٦وم�R العام 

م` ال3ق�ق//` وح^� سف� Lع!ه[، وت%�/6 ح
اLات مال�ة ش��Sة ومNس
ات�ة، ما أد{ ل�6ه�ر 
  خ�/� في وض��ة ال�3>ة ال3ق��zة ودورها في االرتقاء 3Lق�ق اإلن
ان في الOالد.

�O��O وت��ل الحقًا في ت%اهل م%ل# ال��اب ل��dوع القان�ن الUR أق�ته ال�G3مة في س
ل��^�[ ال�3اة ال%���ات�ة، و��ح ن�اب قان�ن آخ� مغای�، وأص� على إق�اره رغ[  ٢٠١٦

ال�عارضة ال%ارفة له، ما قاد إلى شل ال�3اة ال%���ات�ة في الOالد ل��3 ثالثة س��ات (القان�ن 
)، إلى أن Lادر ال
/6 رئ�# ال%�ه�ر�ة Lال6ع�ة ل�عال%ة األزمة ووضع قان�ن ٢٠١٧ل
�ة  ٧٠
  6ی6.ج

م` إج�اع "
��6 على ال�dاورات  ٢٠١٩ل
�ة  ١٤٩ورغ[ ما ح^ي Lه القان�ن 
ال��ض�?�ة ال�ي أ�لق�ها ال6ولة Lال�3ار مع آالف ال%���ات األهل�ة ال�3ل�ة واألج��Oة، إال أن 
الالئ3ة ال��ف/R"ة للقان�ن ال%6ی6 ل[ ت�6ر رغ[ م�ور عام >امل على ت�Oي و�ص6ار القان�ن 

ف ال�G3مة ب�ع�دها Lاتqاع م
ار ال�dاور ح�ل الالئ3ة ال��ف/R"ة، ما أLقى وضع رس��ًا، ول[ ت
  ال%���ات وال�3اة األهل�ة في الOالد في حالة م` الdلل ال�
Oي.

م` إنف�اجة مه�ة في معال%ة أزمة ال%���ات  ٢٠١٩ل
�ة  ١٤٩ورغ[ ما م�له القان�ن 
` و�تاحة ال�ق_ أمامه[ لالم��ال للقان�ن األهل�ة ب�م�ها، �Lا في ذل] إنهاء مالحقة ال3ق�ق//

ل[ "%�  ٢٠١٦ال%6ی6، إال أن ال�الحقة الق!ائ�ة ال�ف��حة دون سقف زم�ي لل3ق�ق//` م�R ر�Kع 



٢٥ 
 

�اء ال��^�ات األج��Oة ٢٠٢٠معال%�ها ح�ى خ��� dوذل] على ال�غ[ م` وضع ح6 لق!�ة ن ،
 �O�
  .٢٠١٨م�R د"

  
م` ال6س��ر، فق6  ٧٣، ورغ[ ما ت!��ه ال�ادة االج��اع ال�ل�يوعلى صع/6 الH3 في   

في س�اق  ٢٠١٣عان_ الOالد م` اس���ار الع�ل Lقان�ن ال�^اه� ال��/� لل%6ل ال�ادر في العام 
�النها  ١٠ال��U6 لل�^اه�ات ال�
ل3ة وغ/� ال
ل��ة، ول[ تGdل تع6یل ال�ادة L 6عL م�ه

�ًا، ح/r ی�اصل القان�ن ف�ض عق�Kات سالqة دس��ر�ا G3L[ ال��G3ة ال6س��ر�ة العل�ا فارقًا مNث
لل��3ات على م%��عة م` ال�Sالفات، رغ[ أنها مNث�ة ومعاقu عل/ها ��Lجu قان�ن العق�Kات، 

ال�ع�وف Lقان�ن ال�^اه�  ١٩١٤ل
�ة  ١٠ك�ا ی��ر ال%6ل dLأن اس���ار الع�ل Lالقان�ن رق[ 
  دون حاجة لRل].

ص�ات تقار��ه ال
���ة إعادة ال�^� ل�ضع وه� ما "
�6عي في راU ال�%ل# وفي ت�   
قان�ن ج6ی6 ل��^�[ الH3 في االج��اع ال
ل�ي ی��اسu مع ت��ر االس�ق�ار في الOالد وال��qة في 

  ت�س�ع ال��3ات وتع��� ال�dار>ة ال�%����ة.
  

1�وعلى صع/6   �، ل[ ت3قH جه�د ال6ولة في س` ت��dعات ال�Nس
ات ح��ات ال�أ] وال�ع
أث�ها ال��تقu، ح/r ت�ارس وسائل اإلعالم ال�3ل�ة  ٢٠١٦عالم وت���vها في العام ال�
�قلة لإل

رقاLة ذات�ة مع�قة ت�3ل دون م�ارسة عل�ها �Lه��ة، مK�dة في ال�ق_ ذاته 3�Lاذی� م` مSالفة 
ق�ان/` مGاف3ة اإلرهاب، وال6خ�ل في مع�>ة إعالم�ة ب/��ة مع وسائل إعالم خارج�ة تdه� 

مع ارتفاع ال%6ل ح�ل مل�vة وسائل اإلعالم ال�
�قلة و����ة ال6ولة على مل�vة  ع6ائها للOالد،
  غالO/�ها.
Lغ�ض وضع  ٢٠١٩وه� ما ح6ا Lال6ولة ل�أس�# وزارة دولة لإلعالم في نها"ة العام   

س�اسة إعالم�ة م�اسqة لل6ولة، وال��
/H ب/` ال�Nس
ات ال�
�قلة لإلعالم، وK/�ها وK/` ال
ل�ة 
  ، وتع��� ع�ل وسائل اإلعالم ال��ل�>ة لل6ولة.ال��ف/R"ة
و�qقى تق/�[ ال�%ل# ال�
��� أنه ما ل[ ت�%لى إرادة س�اس�ة واض3ة على تع��� ح��ات   

اإلعالم، وت�ف/� ال�ق�مات ال!�ور�ة له ع�O إص6ار قان�ن "!�` ح��ة ت6اول ال�عل�مات، فل` 
أم�ل، س�اء ���ا ی�علL Hإثارة ال�قاش "�Gن ب�سع وسائل اإلعالم ال�3ل�ة ال�ه�ض ب6ورها ال�

ال�%��عي ح�ل ال��dن العامة، وال في م%ال ع�ض ص�رة إ"%اب�ة لل6ولة في العال[ الSارجي 
  وم%ابهة ال�63"ات ال�ف�وضة على ال6ولة.
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في إدارة ال��dن العامة، ورغ[ ال�ق6م ال��3ز في  ال�: في ال�bارhةوعلى صع/6   
ن�SاLات وض�ان دور�ة االن�SاLات ومعای/� ن�اه�ها و�تاحة ال�قاLة ت3ق/H إش�اف م
�قل على اال

ال�3ل�ة واألج��Oة عل/ها، فإن ضعف ال�3اة ال�K�3ة "Gdل عامًال سل�Oًا في تع��� ح/��ة 
االن�SاLات وتع��� م��3اها ال6"�ق�ا�ي، س��ا مع ت�اجع ح��ات ال�أU وال�عO/� واالج��اع م` 

  ف�ة ع` ال���dعات االن�Sاب�ة.ناح�ة، و��اب الع�امل ال�3
تق6مًا مه�ًا في ت��/ل الف�ات األك�� حاجة لل�عا"ة،  ٢٠١٩وق6 وف�ت تع6یالت العام   

وت��v` غ�فة ثان�ة لل�Oل�ان م���لة في م%ل# الd/�خ، Lاإلضافة إلى ال%�ع ب/` ن^امي القائ�ة 
.Uوالف�د  
س�اع Lإج�اء ان�SاLات ال�%ال# غ/� أن تع��� هRه ال�Nث�ات اإل"%اب�ة "
�6عي ب6ا"ة اإل  

ألف م��ل شعOي في  ٥٥ال�3ل�ة أله��ة دورها في تع��� ال�dار>ة ال�%����ة Lان�Sاب ن�3 
ع!���ها، ن�فه[ م�زع/` م�اصفة ب/` ال�
اء والqdاب ��Lجu ال6س��ر، وه� ما "ع�ز م` 

 H/ة، وُ���ح ت3ق��qال�L ة�K�3اس�ة وال�3اة ال�
االن�قال إلى الالم�>��ة وفقًا ناح�ة ت%6ی6 ال�3اة ال
.Uلالس�3قاق ال6س��ر  

ك�ا "
�6عي تع��� هRه ال�Nث�ات ال�ه�ة إج�اء االن�SاLات ب�^ام القائ�ة ال�
�Oة   
ال�ف��حة ب6یًال ع` ن^ام القائ�ة ال��لقة ال�غلقة، وذل] به6ف ت3ف/� ال��اف
ة ال
�اس�ة وال�K�3ة 

  شGًال وم!��نًا. على ن�3 "!�` تع��� ال�dار>ة ال�%����ة
  

  مZاف�ة الف�اد ح.
ال تقل ال��ائج ال�ي ُ"Sلفها الف
اد على ال�%��ع >�/�ًا ع` اإلرهاب وال���ف، وقd< 6ف_ 
جه�د ال6ولة في مGاف3ة الف
اد ع` ح|�ق�/`، أوله�ا: أن ح%[ الف
اد أخ�� >�/�ًا م` >ل 

�dه6 على ذل] ن�?�ة الق!ا"ا ال�ق6ی�ات، و��فdى GdLل فادح داخل ال�Nس
ات الO/�وق�ا��ة، و 
ال�ي ت�6ت لها ال�قاLة اإلدار�ة، أو تل] ال�ي ت�6ت لها ل%ان تق�ي ال3قائH ال�ي >لفها 
م%ل# ال��اب، أو جه�د اس��داد أراضي ال6ولة م` غاصO/ها و�زالة ال�ع6"ات على نه� ال�/ل. 

  وثان/ه�ا: أن ال6ولة أ�ه�ت ع���ة ج6"ة في مGاف3ة الف
اد.
6ولة م` جه�دها في م%ال مGاف3ة الف
اد، ح/r ع�زت م` صالح�ات >�ف_ الو 

أجه�تها ال�قاب�ة في ال�اقع الع�لي م` خالل دع[ رئ�# ال%�ه�ر�ة ال�ل��س لألجه�ة ال�قاب�ة، 
و>Rا م` ، ` ض�q الع�dات م` الق!ا"ا ال�Ov{ وخاصة جهاز ال�قاLة اإلدار�ة الUR أعل` ع


اد في األراضي ال�ي شGل_ أح6 أب�ز مالمح الف
اد ق�م�ة ل�عال%ة الفالل%�ة الخالل 
وال�ي م` خاللها ح�ل اآلالف م` ، ٢٠١١ال�Nس
ي في الف��ة ال
اLقة على ث�رة ی�ای� 

ال�
�����` على م
احات م��/�ة و>O/�ة م` أراضي ال6ولة Lغ�ض اس�غاللها في ال����ة 
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واألغ�اض ال�%ار�ة وال
��zة، أو  ال�را?�ة أو ال��ا?�ة، ب/��ا ت[ اس�غاللها >أراضي لل�Oاء
  إعادة ب�عها Lع6 ارتفاع أسعارها وتق
��ها ألغ�اض ر�3Kة �3Lة.

وأشارت ال�غ��ات ال��i3ة إلى ع�dات م` ال��ال3ات ال�ي ت[ إن%ازها مع ال��ه�/` 
، ��L٢٠١٥جu القان�ن ال�ادر م���ف العام  L٢٠١١الف
اد في الف��ة ال�ي سqق_ ث�رة ی�ای� 

ن^ام ال�ئ�# األسHO ل��ال3ات س6اد ال��ه�/` لع�dات ال�ل�ارات، �Lا في ذل] رم�ز وش�ل_ ا
، واس��داد م�ات اآلالف م` األف6نة ال��ه�Kة، �Lا وضع ح6ًا ل��ادر اإلث�اء "ح
�ي مqارك"

غ/� ال��dوع ال�ي >ان االس�/الء على ال�ل�vات العامة وس/ل�ها ال�ئ�
�ة Lاالس�فادة م` ف
اد 
دارات ال�3ل�ة ج�qًا إلى ج�u مع اس�غالل ال�غ�ات القان�ن�ة لل3/ل�لة دون ق6رة ال6ولة دوائ� اإل

  اس��داد األراضي العامة. 
��Oع�ها  u
3L ان�ة تق�/` األراضي ال�ي ج�{ اس�غاللها اق��اد"ًاGوق6 أتاح_ ال6ولة إم

 ��
األث�ان ع�O ق�اع6 ع�O إج�اءات مق��ة ت�dل س6اد ال|��ة الفعل�ة لألراضي مع إمGان�ة تق
  مق�Oلة.

>ان_ ق6 تق6م_ في مNش� الdفا��ة Lف!ل ت�Oي االس��ات�%�ة ال����ة ُیR>� أن م�� 
م�>�ًا على سل[ م6ر>ات الف
اد ال6ولي  ٢٠ت�اجع_ عادت و  ، ل�vها٢٠١٤ل�Gاف3ة الف
اد 

_ ، واح�ل٢٠١٦ع` العام  ٢٠١٧الUR تع6ه م�^�ة الdفا��ة ال6ول�ة ال�ادر م�لع العام 
في تق���  ١٠٦، و٢٠١٨في تق��� العام  ١٠٥ث[ ال��تqة دولة،  ١٧٦م` ب/`  ١٠٨ال��تqة 

  .٢٠١٩العام 
�Lفة أساس�ة لع6م اك��اث ال6ولة في ال�فاعل مع االتهامات ال��جهة  هRا ال��اجعوُ�ع�{ 

"�G` ال�عل�مات ال!�ور�ة، وع6م ت�اف� ه/�ة م�ج��ة  إل/ها، و>Rا ع6م إیالء االه��ام ب��ف/�
  في م%ال مGاف3ة الف
اد. ةلو O�Rم` خاللها ح�� ال%ه�د ال

ومع ال�
ل�[ Lأن مGاف3ة الف
اد ل�
_ مه�ة عارضة، بل داء ُع!ال س��3اج إلى م��6 
م` اآلل�ات، وم�اصلة س6 ال�غ�ات ال�ي ی�فR م�ها الف
اد م` خالل ال���dعات وال��اجهات، >�ا 

مSالفات ال�Oاء على األراضي ال��ل�>ة للdعu  في س�اق مGاف3ة ٢٠٢٠ت%لى خالل العام 
واألراضي ال�را?�ة، ف!ًال ع` مSا�� ال�Sالفات في األب��ة ال��خ�ة على ال
المة العامة، 

  ، وخاصة:ال%�انu ذات األه��ة��%u على ال6ولة إعادة ال�^� في ع6د م` 
  عاد االج��ا?�ة ال���لةLالفاتم�اعاة األSعال%ة ال��Lس�اء م` خال ، `G
ل ض�ان م

، أو م` خالل م�اعاة ق6رة األس� على ت�3ل ال�qعات ل�` ت�ق�ر إزالة م
اك�ه[ ب6یل
 ال�ال�ة ل|��ة ال��ال3ات في ال�Sالفات ال�ي "�G` ت�خ��ها 

  `ة ال��الح ع��z الق6رة ال�63ودة على س6اد Uة لل��قاع6ی` ذوqم�ح اس���اءات م�اس
 ال�Sالفات
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  `ل/` ع��
ارتvاب هRه ال�Sالفات م` ال���ف/` الع��م//` وم` ض�ان م3اسqة ال�
  ال�قاول/`

  ال�ي سHO له تق6"�ها، وفي مق6م�ها:  ال��ص�اتكRل]، "ع/6 ال�%ل# ��ح ع6د م` 
مع ال��امها ��Lجu  اً ات
اقاإلس�اع ب�Gd/ل ل%�ة و���ة م
�قلة ل�Gاف3ة الف
اد وذات وال"ة  -

، وهي الل%�ة ال�ي س��Gن م` شأنها أن ت�ق6م ان!�امها لالتفا�zة ال6ول�ة ل�Gاف3ة الف
اد
�Lق��حات ت����dة وس�اس�ة ل�ع��� جه�د ال6ولة في هRا ال�%ال، وح�� ال%ه�د ال�ROولة 

بها �Lا ُ"
ه[ في ت3
/` ت�ت/u ال6ولة في مNش�ات مGاف3ة الف
اد العال��ة،  وال�ع���
 ج��Oة ال%ادة للOالد.والUR س��Gن له أث� إ"%ابي في تع��� ت6فH االس���ارات األ

وال "63 هRا م` دور الل%�ة ال����ة ال��
�|�ة ل�Gاف3ة الف
اد ال�ي ت�هp ب�فع/ل  -
 ٢٠٢٢ -  ٢٠١٨، وم�حل�ها ال�ان�ة ٢٠١٨ – ٢٠١٤االس��ات�%�ة ال����ة ل�Gاف3ة الف
اد 

 إص6ار قان�ن ح�ا"ة الdه�د وال�Oلغ/` -
 إص6ار قان�ن ض�ان ح��ة ت6فH ال�عل�مات -
د مGاف3ة االح�vارات وح�ا"ة ال�
�هل]، وخاصة ���ا ی�علL Hال
لع وال6Sمات تع��� جه�  -

 األساس�ة 
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  الس��ات-�-ة ع�ل ال��ل( خ%ة الع�ل ال�3ف�01ة
)٢٠٢٤ – ٢٠٢١(  

  

  أوًال: تع9�9 تفع1ل ال�ال�ة ال�س��ر�ة لل��ل(
 عي��dال6ور ال� 
 ال���dعي والق!ائي تع��� تGd/ل ل%ان ال�%ل# �OSLاء في ال�%ال/` -
إع6اد مق��حات ت����dة به6ف ض�ان االت
اق مع ال6س��ر واالتفا�zات ال6ول�ة ل3ق�ق  -

 اإلن
ان ال�ي صادق_ عل/ها الOالد
�ة مع غ�ف�ي ال�Oل�ان والل%ان ال���Sة 3Lق�ق اإلن
ان  -dوت�اصل ن H/
ت�^�[ آل�ة ت�

 ال����ة وال�Oل�انات لل�عاون ب/` ال�Nس
ات ٢٠١٢وال���dع وفH مqاد� بلغ�اد 
 

 اع6ة القان�ن�ة
 ال�
�ة وض�ان ت�
/� تلقي الGdاو{  -qاء ال��تq?األL او{ ال�%ل# لل�ه�ضGش u�Gم ���� ت
ت�^�[ آل�ة ت�
/H مع آل�ة الGdاو{ ال����ة ب�ئاسة م%ل# ال�زراء ل!�ان تع��� آث�  -

 ت6خالت ال�%ل#
 في م%ال تلقي ومعال%ة الGdاو{  تع��� تqادل ال�OSات مع ال�Nس
ات ال6ول�ة واإلقل���ة -
تGd/ل آل�ة م
اع6ة لل�قاضي القان�ني u�G�L شGاو{ ال�%ل# وال��
/H مع نقاLة  -

 ال�3ام/` ل�ع��� جه�د ال6ع[ القان�ني لل��قاض/` في الق!ا"ا م3ل االه��ام
ال��
/H مع ال��^�ات ال3ق��zة غ/� ال�G3م�ة ال�3ل�ة في ت�ف/� ال6ع[ القان�ني  -

 وال�فاعل في م%ال تلقي ومعال%ة الGdاو{ لل��قاض/` 
 

 تع��� ال�فاعل مع اآلل�ات ال6ول�ة 
 ض�ان مdار>ة ال�%ل# �Lفة دائ�ة في جل
ات اآلل�ات ال6ول�ة واإلقل���ة ذات ال�لة  -
ت���d جه�د ال�فاعل مع اآلل�ات ال�عاه6"ة م` خالل تقار�� ال^ل وآل�ة ال��اجعة ال6ور�ة  -

 وU ال��ل3ةالdاملة م` خالل تقار�� ذ
تvل�� وح6ة العالقات ال6ول�ة L!�ان ال��اصل ال�
��� مع اإلج�اءات الSاصة  -

ال�ق�ر�` الSاص/` وال�OSاء ال�
�قل/` والف�ق العاملة وال�ع��ة في س�اق تفاعله[ مع الق!ا"ا 
 ال��علقة Lأوضاع حق�ق اإلن
ان في الOالد
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�ة ال� -dار>ة أع!اء اآلل�ات ال6ول�ة في األنdم ��dي "عق6ها ال�%ل# وال�ي تقع م3ل ت�
  اه��امه[ ل�ع��� اإلل�ام Lاألوضاع وال3قائH وت%�u االل��اسات ال�ع�ادة

  ثان-ًا: ال�ق�ق ال��ن-ة وال�-اس-ة
 اف3ة اإلرهابGجه�د م `/Kان و
 ال��ازن ب/` ح�ا"ة واح��ام حق�ق اإلن

لعل��ة ال���لة إنdاء م�ص6 م���S ل�ص6 وت�ث/H ج�ائ[ اإلرهاب وت�ف/� ال�3ل/الت ا -
 بها

عق6 ن6وات و���ة Lال�dاكة مع >افة األ��اف ال�س��ة وال�%����ة ال�ع��ة به6ف تق/�[  -
 وت���� ال��ارسات وال�6اب/� 

 م�اجعة ت��dعات مGاف3ة اإلرهاب و�Kان أوجه الSلل م3ل االه��ام به6ف معال%�ها -
س�3قاق ال6س��رL Uال�^� حr جه�د إنdاء ال�ف�ض�ة ال����ة ل��اه!ة ال��//� �qقًا لال -

�اب ال6ی�ي ومGاف3ة ال�vا��ة Sار اإلصالح ال�قافي وت%6ی6 ال
أله��ة دورها في دع[ م
 وال���ف

ت���v ال%ه�د إلزالة الع|qات في سO/ل تع��� ح��ات االج��اع وال%���ات، وم�اLعة  -
عp على ن�3 "!�` معال%ة آثارها ال
ل�Oة على L ١٧٣ال%ه�د ل�عال%ة الق!�ة رق[ 

 ال�vانات ال3ق��zة
 

 الع6الة ال%�ائ�ة ���� تع��� ودع[ جه�د ت
ال6ع�ة ل��^�[ مNت�� و��ي شامل ل��اجعة وت63یr قان�ن العق�Kات �Lا ی�فH مع  -

 uیRة اإلع6ام، وتع��� جه�د ح^� ال�عKال���ص ال�ي تف!ي إلى عق� pت�جهات خف
ق�Kات ال6Oیلة للعق�Kات ال
الqة وس�ء ال�عاملة، وح^� االح�%از غ/� القان�ني، وت�Oي الع

�ة�
qلل��3ات في ال%�ائ[ ال 
االن�SاJ في جه�د تع6یل قان�ن اإلج�اءات ال%�ائ�ة �Lا "!�` ات
اقه مع ال6س��ر  -

 واالل��امات ال6ول�ة
إج�اء ال6راسات dLأن الف%�ات ال�����dة واإلدار�ة ال�ي ت%ل_ في س�اق ت��Oقات  -

�فال وذوU اإلعاقات والالج�/` وال�هاج��` به6ف إع6اد الق�ان/` الSاصة Lال��أة واأل
  ال�ق��حات ل��حها لل��Oي ال���dعي

 

 ار>ة ال�%����ةdت�س�ع ال�%ال العام ودع[ ال� 
ت�س�خ ال�Gاسu ال��3ققة في حH االج��اع وح��ة ال%���ات في س�اق قان�ن الع�ل  -

��عي، مع تGd/ل آل�ة و�ص6ار الئ�3ه ال��ف/R"ة Lع6 ال�dاور ال�% ١٤٩/٢٠١٩األهلي 
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 uات الع�ل األهلي واالت3اد العام لل%���ات األهل�ة (عق
م�اLعة Lال�عاون مع مNس
 ان�Sاب مNس
اته)

م�اجعة ال���dعات ذات ال�لة Lال��3ات اإلعالم�ة، وم�ح األول��ة إلع6اد مق��حات  -
اإلعالم�ة  ل����� ال���dعات ذات ال��Oعة ال%�ائ�ة، ووضع آل�ة لل��
/H مع ال�Nس
ات

 وال�قاLات ذات ال�لة
إیالء االه��ام Lإج�اء ان�SاLات ال�%ال# ال�3ل�ة أله�/�ها في تع��� ال�dار>ة ال�%����ة  -

  وت%6ی6 ال�3اة ال
�اس�ة وال�K�3ة
  

  ثال"ًا: ال�ق�ق االق�Mاد�ة واالج��اL-ة
 ار اإلدماج االج��اعي
 الق!اء على >افة أشGال ال��//� وتع��� م
امة ال��dوعات ال�����ة ال��جهة إلى ال��ا�H ال63ود"ة وم�ا�H األ��اف، و�یالء دع[ اس�6 - 

االه��ام ب����ة اإلعفاءات لل��dوعات >��فة ال�dغ/ل وم!اعفة ال6ع[ ال�ق6م لل��dوعات 
 ال�غ/�ة وال���س�ة

ة، الع�ل مع ال�Nس
ات ذات ال�ال"ة ل�عال%ة الGdاو{ ال��علقة Lال��//� في ال��ائف العام - 
 وال�عاون في م%ال االس���ار في جه�د ت���ة مع6الت مdار>ة ال��أة والqdاب وذوU اإلعاقات

 

  ال�����ة ال�3ققة uاسGح�ا"ة ال� 
م�ح األول��ة الق��{ ل�ع��� الH3 في ال�عا"ة ال��3ة الالئقة، وم!اعفة ال��ازنات ال�ق�رة  - 

ت/�ة تغ��ة تفع/ل م�^�مة ال�أم/` ال�3ي في ل�%ابهة ال�63"ات ال�قل/6"ة واالس���ائ�ة، وت
��ع و 
`Gالد في أق�ب وق_ م�Oع��م ال 

تع��� �z[ ال6ع[ الع/�ي وال�vافل االج��اعي للف�ات ال�
�3قة دع�ًا ل%ه�د ت���ة الH3 في  - 
]��vال��� ال 

 ر�K م
���ات ال6خ�ل Lالغالء في أسعار ال
لع الغRائ�ة وال6Sمات األساس�ة - 
ف/R خ�ة إصالح ال�عل�[، مع إیالء االه��ام لإلع6اد وال�أه/ل ال�
��� م�اLعة جه�د ت� - 

لل�عل�/` وه/�ات ال�6ر�#، مع ال��صل ل��^�مة تvفل الق!اء على �اه�ة ال6روس ال��Sص�ة 
 ت�iSفًا لأل?qاء ع` >اهل األس�

 تع��� ال��3ات ال�قاب�ة واح��ام الH3 في ال�فاوضة ال%�ا?�ة والH3 في اإلض�اب - 
 

  تق/�[ األول��ات به6ف ج
� الف%�ات* 
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إج�اء ال6راسات وال�3qث ال�/6ان�ة Lال�dاكة مع ال�Nس
ات ال����Sة به6ف ال�ق�ف على  - 
�ة Lاألث� qر ال�ق�ي وال��ت��ال�غ�ات ال�اLعة ع` س�اسات اإلصالح اإلدارU وال�قU6 وال�

 االج��اعي على ال�qق�/` ال���س�ة وال6ن�ا
Oي وفH أس# ت�اع6"ة تفع/ًال لالس�3قاق ال6س��رU وز�ادة م
���ات ت���� ال�^ام ال!�� - 

  اإلعفاء ال!��Oي للف�ات األقل دخالً 
  

  را�عًا: ال��P-ة على حق�ق اإلن�ان
 تع��� م�Gن حق�ق اإلن
ان في جه�د اإلصالح ال�قافي ومGاف3ة ال���ف* 
 في وت���ة ال|�[ ال�6ن�ة الع�ل مع ال�d>اء ال�ع�//` لOل�رة مqادرة شاملة لإلصالح ال�قا - 
 إیالء االه��ام ب����ة م�Gن حق�ق اإلن
ان في ب�امج إع6اد وتأه/ل األئ�ة وال6عاة - 
ال�عاون مع ال�Nس
ات اإلعالم�ة ال����Sة في م%ال تع��� م�Gن حق�ق اإلن
ان  - 

 وال��ا��ة في الع�ل اإلعالمي "��Sلف ق��اته
 

 ت���ة جه�د ت���� ال�عل�[* 
 م ب6ور ال�عل�/` في ت�س�خ �z[ حق�ق اإلن
ان وال��ا��ةااله��ا - 
ت
��ع وت/�ة جه�د ت�|�ة ال��اهج ال6راس�ة م` ال�dائu ال�ي ت�عارض مع �z[ ومqاد� حق�ق  - 

 اإلن
ان، مع ت���ة جه�د تع��� م�Gن حق�ق اإلن
ان في م�احل ال�عل�[
�%ل# ال����Sة، r/SL ت�dل إنdاء ف��ل ن��ذج�ة ل��س�خ ال��ا��ة Lال��
/H مع ل%ان ال - 

 ف��ل في >ل م3اف^ة، على نG�" �3` تع���ها ٧ف��ل و ٣في م�حل�ها األولى ما ب/` 
تع��� م�هج ال�dار>�ة ب/` اإلدارة العل��ة وه/�ة ال�6ر�# وال�الب وأول�اء األم�ر في ت�Oي  - 

�ة ال�الب�ة ال�مافقة للع�ل�ة ال�عل���ةdع�ل�ة لألن �� خ
 

 فادة م` م
ار ال��3ل ال�ق�يتع��� االس�* 
إ�الق ب�نامج ذ>ي ل����ة ال�عي Lقاع6ة معل�مات حق�ق اإلن
ان م` ال�او��/` ال|���ة  - 

 وال���O|�ة
ب�اء ق6رات م��في ال6Sمة العامة في م%ال حق�ق اإلن
ان Lاالس��اد على ال!�انات  - 

 ال6س��ر�ة
` خالل الع�ل مع ال�d>اء ال�ع�//` ل�Oرة ال��?�ة في م%ال الO/�ة واإلدارة ال�ش/6ة لل��اه م - 

إعالنات ال6Sمة العامة و��الق ب�نامج مع�فة ذ>ي ی��اول ال
ل�>�ات الف�د"ة وال%�ا?�ة ذات 
  ال�لة �3Lا"ة الO/�ة واإلدارة ال�ش/6ة ل��ارد ال��اه
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  خام�ًا: القNا�ا الL�3-ة
 ال63ود"ة H� ت���ة ال��ا

س�فادة سGان ال��ا�H ال63ود"ة م` ال��dوعات ال�����ة الع�ل على إیالء االه��ام ب6ع[ ا - 
 الع�القة واالس���ارات ال%6ی6ة ع�O إنdاء م�اك� ال�أه/ل ال�ه�ي

إ�الق م
ار مdاورات مع قادة ال�%��ع ال�3لي Lال��ا�H ال63ود"ة ل����� خ�� ال����ة  - 
 اس��ادًا على ال��ارد واس�%اLة لأله6اف 

 

 افGادااله��ام ب6ع[ جه�د م
 3ة الف
 تGd/ل ف��H ع�ل Lال�%ل# ل��اLعة جه�د مGاف3ة الف
اد  - 
الع�ل مع الل%�ة ال����ة ال��
�|�ة ل�Gاف3ة الف
اد، وخاصة في م%ال تع��� ال6را"ة Lال%ه�د  - 

 ال�ROولة على ال�
���/` ال�3لي وال6ولي
  ال مGاف3ة الف
ادإف�اد Lاب خاص Lال�ق��� ال
��U لل�%ل# ل��اول ال%ه�د ال�ROولة في م% - 
  

  سادسًا: وضع خ%ة ق�م-ة لل3ه�ض ��ق�ق اإلن�ان
 تGd/ل ل%�ة ف��ة ووضع خ�ة إع6اد* 
 -  Uاء ذو�OSأمانة ال�%ل# والL `/اح�qات م` أع!اء ال�%ل# وال�OSال Uل ل%�ة م` ذو/Gdت

�ة ال����ةSجه�د وضع ال UR/ار ت�ف
 ال�لة إلع6اد خ�ة وم
 

 تGd/ل الل%�ة ال�3!/��ة* 
 Lال�عاون مع ال%هات ال�س��ة وال�%��ع ال�6ني - 
 إ�الق م
ار ال�dاورات ال����ة*  
إج�اء مdاورات مع الق�اعات ال�G3م�ة وغ/� ال�G3م�ة، وعلى ال�ع/6ی` ال��عي ال�Nس
اتي  - 

  وال��عي ال%غ�افي
 

�ة و��حها لل�قاش العام* Sدة ال�
 وضع م
 - dار�ة مdه/�ة اس� `��vص�اغة وت Hل ف��/Gdال��ل3ة ت Uاف ذو����>ة ت![ م�Sلف األ

  لل��صل ل�
�دة نهائ�ة
�ة على ال�ع/6ی` ال��ف/UR وال���dعي Lغ�ض ال��Oي واإلق�ار*  Sاق��اح ال 
�ة إعالم�ة لل�ع��� بها وال��و�ج ل�!��نها وتلقي اإلفادات  - dدة وعق6 أن�
ن�d ال�

 وال�ق��حات
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�ة ع�ض ال�
�دة ال�هائ�ة على ال�G3مة وال�Oل� - Sها و�دماجها في ال/�Oان ت�ه/6ًا إلق�ارها وت
  ٢٠٣٠ال����ة لل����ة ورؤ�ة م�� 

 تGd/ل ل%�ة ال��اLعة ال����ة* 
عقu اإلق�ار واإلدماج، تGd/ل ل%�ة م�اLعة و���ة ت![ م��ل/` ع` م�Sلف الف�ات صاح�ة  - 

�ة وت�ف/� ال�Oامج الع�ل�ة وم�اLعة اإلSة ال��ل3ة لل�ه�ض ب�6اب/� تفع/ل ال"R/ج�اءات ال��ف
R/وتق6"[ ال�ق��حات الهادفة ل�ع��� م%��ات ال�فع/ل و�ع6اد ال�ق/��ات ل��احل ال��ف  

  سا�عًا: تع9�9 ال�3-ة ال�$س�ات-ة لل��ل(  
 تع��� ق6رات الل%ان ال����Sة* 
ت�و�6 ل%ان ال�%ل# ال����Sة �OSLات ت����dة وق!ائ�ة به6ف تع��� ق6رة ال�%ل# لل�فاء  - 

 ال���dعي ال���L Jال�%ل# دس��ر�اً Lال6ور 
ت�^�[ ب�نامج ب�اء ق6رات وتأه/ل م
��� للqاح�/` والع�اص� الف��ة ل����� ال�هارات في  - 

 ال��dن والق!ا"ا ذات ال��Oعة ال����Sة ل6ع[ ق6رة الل%ان على ال�ه�ض Lال�هام ال��>لة إل/ها
ع مNس
ات ال�%��ع ال�6ني الG��dة إ�الق آل�ة ت6اول م
��� لآلراء وال�ق��حات Lال�dاور م - 

  في الق!ا"ا م3ل االه��ام Lاإلضافة إلى ال���6{ ال
��U الUR ی�^�ه ال�%ل#
 

 ت���� مu�G شGاو{ ال�%ل#* 
ت���� آل�ات ال�ص�ل وتلقي الGdاو{، مع دع[ ق6رات الع�اص� الف��ة Lال�u�G في م%ال  - 

 ف�3 وت6ق/H م!��ن الGdاو{ وتق/�[ ال�فاعل معها
ت�
/H آل�ة ع�ل م��d>ة مع آل�ة الGdاو{ ال�G3م�ة ب�ئاسة م%ل# ال�زراء ل�ع��� ال%ه�د في  - 

 م%ال معال%ة الGdاو{ ال�ي تقع في اخ��اص ال�%ل# و���اف� لها ال��6ا�zة
ت��v` ف��H م3ام/` م���S ل�ق6"[ ال6ع[ القان�ني والق!ا"ا لل!3ا"ا في الق!ا"ا ال�ي  - 

 خ��اصه ال6س��رU والقان�نيی��Oاها ال�%ل# في ض�ء ا
 ال��
/H مع م�^�ات حق�ق اإلن
ان غ/� ال�G3م�ة ال�ي ت��Oى وال"ة ال�3ا"ة وال6ع[ القان�ني - 
  *H/تع��� ق6رات ال�ص6 وال��ث 
ت��v` ف��H ف�ي م���S في م%ال ال�ص6 وتق�ي ال3قائH وال�ق�ي ال�/6اني (ز�ارات  - 

 لع�ل�ات االن�Sاب�ة .....)ا –م�اLعة ال�3اك�ات  –م�اك� االح�%از 
ت��v` ف��H ف�عي في ف��H ال�ص6 للع�ل >��ص6 دائ[ ل�Gاف3ة اإلرهاب ات�اًال GL[ ون�?�ة  - 

 ال�U63 الUR تGdله ق!ا"ا اإلرهاب ومGاف�3ه على جه�د تع��� اح��ام وح�ا"ة حق�ق اإلن
ان
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 -  Hجات ال�ص6 وف�Sع�ل�ات وم H/ون�ة ل��ث��vاء قاع6ة ب�انات الdال�ه��ة إن H/معای/� ال��ث
 ال��qعة

إع6اد تق��� رKع س��U ی�!�` ال���رات وال�قائع ال��علقة 3Lق�ق اإلن
ان وم�Sجات ع�ل�ات  - 
ال�ص6 وال��ث/H به6ف الع�ض على ال�%ل# في اج��اعاته ال6ور�ة لل�ق�ف على ت��رات حالة 

�3ا"ة وت���� ال�ق��� حق�ق اإلن
ان ورس[ خ���ة األول��ات ل��3>ات ال�%ل# في م%ال ال
 ال
��U الUR ی��3ه ال�ق��� لل��d وال�أU العام

 

 تع��� ال3!�ر اإلعالمي لل�%ل#* 
تع//` م�63ث رس�ي Lاس[ ال�%ل# لل3فا� على صلة م��^�ة ب�سائل اإلعالم وت%�u ازدواج  - 

 ال����3ات اإلعالم�ة
م%ال ال��ج�ة ال�ه��ة  تع��� ق6رات وح6ة اإلعالم Lال�%ل#، �Lا في ذل] الق6رات في - 

�ة ال�%ل#dة ف�ل�ة ت��اول أن�dة، و�ع6اد ن��Sال�� 
 ب�اء شGqة م` م��لي وسائل اإلعالم ذوU االخ��اص - 
 -  �Oال��قع على االن��ن_، وال�فاعل ال��^[ ع rت63ی �Oوني ع��vآل�ات ال��اصل االل ����ت

  لف�ن
�ةوسائل ال��اصل االج��اعي Lاللغات الع��Kة واإلن%ل/��ة وا
* * *  

  


