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 مقياس الديمقراطية العربي

 : تقرير األردن1. 2

 عالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
1 

تشريع فصل 
 السلطات 

 (2591) الدستور األردني
 موقع مجلس النواب األردني: 

www.www.parliament.jo

lob.gov.jo/ui.constitiutio

n/index.jsp 

 

 مبدأ فصل السلطات. 2
يعرف الدستور األردني السللات  اللث أ هن لت السللات التيلريعيت )مجللس النلواب 

 (. 12( والسلات القضتئيت )متدة 12ات التنفيذيت )متدة ( والسل19واألعيتن( )متدة 

 . مساءلة الحكومة 2 
بأن رئيس الوزراء والوزراء )هي السلات التنفيذيت( مسؤولون  92تنص المتدة 

همتم مجلس النواب مسؤوليت ميتركت عن السيتست العتمت للدولت، كمت هن كل وزير 
نص  على هن  95كمت هن المتدة مسؤول همتم مجلس النواب عن هعمتل وزارته.  

مجلس النواب يجب هن يمنح الثقت بتلحكومت كيرا لممترست هذه الحكومت 
لنيتا ت.  همت إذا لم يمنح مجلس النواب الثقت في الوزارة فعلي ت هن تستقيل هو إذا 
حجب الثقت من هحد وزراء الحكومت فعلى الوزير المعني االعتزال.  كمت نص  

ه يحق لمجلس النواب ات تم الوزراء تم يداً لمحتكمت م همتم على هن 92المتدة 
 مجلس عتل ينظر فيمت ينسب إلي م من جرائم نتتجت عن تأديت وظتئف م.

لمللل  نقاللت لمللنح ا 192حسللم تللم 
تعيين مجللس األعيلتن اللذي يمثلل 
 .اليق الثتني من مجلس األمت

292 
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تشريع دورية 
 ونزاهة االنتخابات

: الدستور األردني لعتم 2
2591 

www.lob.gov.jo/ui.co)

nstitiution/index.jsp) 
: قتنون البلديت  لعتم 2        

1222    
www.lob.gov.jolaws/s

earch)   
: قتنون االنتختب المؤق  5  
                               1222لعتم 

 

 دوريت االنتختبت : (2 

نص الدستور على هن مدة مجلس النواب هربعت سنوا  تبده من مجلس النواب:  -ه 
ملن الدسلتور هنله يجلب إجلراء  26تتريخ إع ن نتلتئ  االنتختبلت . ونصل  الملتدة 

 األي ر األربع التي تسبق انت تء مدة المجلس.  إذا لم تجر  انتختبت  تيريعيت خ ل 
االنتختبت  عند انت تء مدة المجلس هو تأخر إجراءهت ألي سبب يبقى المجلس قتئملتً 

 حتى انتختب مجلس جديد. 
عللى  1222فقرة د. من قتنون البلديت  لعتم  4نص  المتدة المجتلس المحليت:  -ب

كللل هربللع سللنوا  ويحللق للسلللات التنفيذيللت تأجيللل  دوريللت انتخللتب المجللتلس البلديللت
 .االنتختبت  لمدة ال تزيد عن ستت هي ر

تعتبر جميع المجتلس البلديلت منحللت قبلل ث ثلت هيل ر ملن انت لتء  -2-)نص الفقرة د
إلدارة هعمللتل البلللديت   مللدة دورت للت ويعللين الللوزير لجتنللتً مؤقتللت للمجللتلس المنحلللت

دة والى هن يتم تسلم رئليس وهعضلتء المجللس الجديلد لحين إجراء االنتختبت  الجدي
يجري انتختب جميع المجتلس البلديت في يوم واحد  -1 مراكزهم ومبتيرة هعمتل م.

خ ل المدة التلي يحلددهت اللوزير ويتكلرر ذلل  كلل هربلع سلنوا  وإذا حلل مجللس 
قيللت إذا بلللدي وفللق القللتنون قبللل إكمللتل مدتلله ، تعللين لجنللت مؤقتللت للبلديللت للمللدة المتب

نقات من الع مت  21تم حسم 

المخصصت للقسم الختص بدوريت 
االنتختبت  المحليت بسبب تأجيل ت 

وتم حسم  .لمدة ستت هي ر
الع مت  المخصصت لتحديد 

على الحم    نفقت لا سقف
مستقلت هيئت االنتختبيت، وغيتب 
 تيرف على االنتختبت .
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 : تقرير األردن1. 2
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قل من سنت ، همت إذا كتن  المدة المتبقيت هكثر من ذلل  فتقلوم اللجنلت المؤقتلت هكتن  
بعمللله لمللدة ث ثللت هيلل ر يجللري خ ل تانتخللتب مجلللمس جديللد إلكمللتل مللدة المجلللس 

( ملن هلذه الفقلرة ، يجلوز لللوزير هن 1على الرغم ممت ورد في البنلد ) -5 الستبق.
كثلر لملدة ال تزيلد عللى سلتت هيل ر إذا اقتضل  ذلل  يؤجل االنتختب فلي بلديلت هو ه

المصلحت العتمت وس مت االنتختب على هن تحتسلب ملدة التأجيلل ملن ملدة المجللس 
 .القتنونيت(

 ( لجنت عليت مستقلت لإليراف على االنتختبت :1

نتختبت  وإدارت ت، همت فيمت يتعلق بإنيتء هيئت/ لجنت عليت مستقلت لإليراف على اال
يل لجنت كعلى تي 15( في المتدة 1222تنون االنتختب للمجلس النيتبي )فقد نص ق

عليت لإليراف على االنتختبت  برئتست وزير الداخليت ومدير عتم دائرة األحوال 
المدنيت وقتضي من الدرجت العليت، ومدير مديريت االنتختبت  في وزارة الداخليت، 

ختبت ، فمت زال  لجتن اإليراف وعليه ف  يوجد لجنت مستقلت لإليراف على االنت
على االنتختبت  النيتبيت والبلديت لجتن حكوميت تح  رئتست وزراء عتملين في 

 الحكومت .  
 ( منع التمييز في التريح:5 

همت فيمت يتعلق بوجود نص يمنع التمييز على هستس الجنس هو العرق هو الاتئفت 
زيت لفئت على يي يروا تمييروا النيتبت كمت نص علي ت الدستور ف  تتضمن ه

 فئت هخرى من فئت  المجتمع األردني.  
وال تتضمن مواد قتنوني االنتختب لمجلس النواب هو البلديت  التمييز السلبي ضد 

 نحو الفئت  التتليت: تايجتبي ايزيهي فئت من فئت  المجتمع األردني.  إال هن هنتل  تم
 النواب للمسيحيين.مقتعد في مجلس  5المسيحيين: تحديد كوتت من  -

 مقتعد في مجلس النواب ل م. 5اليركس واليييتن: تحديد كوتت من  -

 .مقتعد للنستء على األقل 2النستء: تحديد كوتت تضم  -
 .دوائر مغلقت ختصت ب م: تحديد البدو  -
 ( المستواة في اإلنفتق واستخدام وستئل اإلع م الرسميت4

سلقف اإلنفلتق تحديلدا لال يتضمن قتنون االنتختب لمجلس النواب هو قتنون البلديت  
يحللدد سللقف اإلنفللتق  تنتختبيللت، كمللت ال يتضللمن قلتنون البلللديت  نصللعللى الحملللت اال

علللى الحملل   االنتختبيللت للبلللديت .  كمللت ال يوجللد نللص يتلليح للمريللحين اسللتخدام 
اإلذاعللت ووكتلللت األنبللتء( مللن هجللل  وسللتئل اإلعلل م الحكوميللت وهللي )التلفزيللون،

بللأداء وقللدرة  تنتختبيللت، ويبقللى اسللتخدام وسللتئل اإلعلل م األخللرى مرت نللالدعتيللت اال
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 : تقرير األردن1. 2

 عالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

 المريحين.  
3 

سطوة تقنين 
 السلطة التنفيذية 

: الدستور األردني لعتم 2
2591 

www.lob.gov.jo/ui.co

nstitiution/index.jsp 

                              
:قتنون االنتختب عتم 1

1222 
www.lob.gov.jo 

 

بحل مجلس  للمل  الدستور الحقمن  25تعاي المتدة حل البرلمان:  (2

النواب على هن تجرى االنتختبت  لمجلس جديد خ ل هربعت هي ر من 
تتريخ الحل على األكثر.  إذا لم تجرى هذه االنتختبت  خ ل هربعت 
هي ر يستعيد المجلس المنحل كتفت سلاتته الدستوريت ويجتمع فوراً 
وكأن الحل لم يكن ويستمر في هعمتله لحين إجراء انتختبت  تيريعيت 

 ديدة. ج
من  25من المتدة  2، و9و ،4تتيح الفقرة  :قانونية تأجيل االنتخابات (1

للمل  تأجيل االنتختبت  إذا كتن هنتل  ظروف قتهرة يتعذر في الدستور 
من الدستور على  25من المتدة  4. وتنص الفقرة ظل ت إجراء االنتختبت 

  هن يؤجل ( من هذه المتدة للمل2،1بتلرغم ممت ورد في الفقرتين )هنه"

إجراء االنتختب العتم إذا كتن  هنت  ظروف قتهرة يرى مع ت مجلس 
المل  منح   26المتدة ". لكن الوزراء إن إجراء االنتختب همر متعذر

ص حيت  تمديد مدة المجلس مدة ال تقل عن سنت واحدة وال تزيد عن 
 سنتين.

  

إلغتء نتتئ  ال يوجد نص دستوري يحق بموجبه  إلغاء نتائج االنتخابات: (5
 االنتختبت  النيتبيت.  

إن ص حيت إع ن األحكتم العرفيت هو ص حيت  إعالن حالة الطوارئ: (4
السلات التنفيذيت )مجلس الوزراء( والمل  ودون الرجوع إلى مجلس 

 . من الدستور 219حسب المتدة  النواب

 

منح الدسلتور نقات ل 192تم حسم 

األردنللي المللل  حللق حللل مجلللس 
نقالللللللت  192حسلللللللم النللللللواب، و

المخصصللللت لتأجيللللل االنتختبللللت  
تمديللللد بسللللبب مللللنح المللللل  حللللق 

مجلللللس النللللواب لمللللدة هقصللللتهت 
ن هي تأجيلللللل االنتختبلللللت  يعلللللتم
نقاللللللت  192وحسللللللم  عمليللللللت، 
عللللل ن حتللللللت الالللللوار  دون إل

 الرجوع إلى البرلمتن. 

192 
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تشريع حرية 
 األحزاب

: الدستور األردني لعتم 2
2591 

www.lob.gov.jo/ui.co

nstitiution/index.jsp)) 

                               
:قللللللتنون األحللللللزاب لعللللللتم 1

1222  
www.lob.gov.jo/laws/

"تأليف الجمعيت  في حق المواان على ( 1الفقرة / 22نص الدستور )المتدة  
غتيت ت ميروعت ووستئل ت سلميت وذا  نظم ال  واألحزاب السيتسيت على هن تكون

لألردنيين حق تأليف الجمعيت  واألحزاب السيتسيت على هن )تختلف الدستور: 
هقر  (تكون غتيت ت ميروعت ووستئل ت سلميت وذا  نظم ال تختلف هحكتم الدستور.

 (.  والذي25قتنون األحزاب السيتسيت الجديد )قتنون رقم  1222في نيستن/ إبريل 

تأليف األحزاب واإلنتستب الاوعي إلي ت.  وحق ميتركت في هقر حق المواان 
األحزاب بتالنتختبت  في مختلف المواقع والمسؤوليت .  وهكد القتنون على هن 
الحزب السيتسي هو تنظيم يتألف من جمتعت من المواانين بقصد الميتركت 

اللللنص واضلللح بوجلللود ضلللمتنت  
دسللتوريت وقتنونيللت بحريللت تيللكيل 

يحصللل المؤيللر علللى األحللزاب. 
 كتمل الع مت.

2222 
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search يز على يانت دون هي تمبتلحيتة العتمت وهن تأسيس األحزاب يتم على هستس الموا

هسس عرقيت هو اتئفيت هو فئويت. ايترا القتنون موافقت وزارة الداخليت على الب 
لتجتء إلى محكمت العدل العليت ترخيص هي حزب.  ويحق لمؤسسي هي حزب اال

في حتل رفض وزارة الداخليت تأسيس الحزب ويكون قرار المحكمت قاعيتً )المتدة 
ألي من المؤسسين حق الاعن لدى  -لسيتسيت : ه/ قتنون األحزاب ا22رقم 

( من هذا 22المحكمت في قرار الوزير الميتر إليه في الفقرة )ب( من المتدة)

ً من تتريخ تبلغ هذا القرار. ب إذا قرر  المحكمت  -القتنون، خ ل ث ثين يومت
من تتريخ صدور قرار  تأسيس الحزبإلغتء قرار الوزير يعلن الوزير عن 

  المحكمت وينير اإلع ن في الجريدة الرسميت وفي صحيفتين يوميتين محليتين(.
 
 

5 

 تشريع حق التجمع

: الدستور األردني لعتم 2
2591 

www.lob.gov.jo/ui.co

nstitiution/index.jsp 

                               
 :قتنون االجتمتعت  العتمت1

www.lob.gov.jo/ui/la

ws/search_no.jsp?no=

7&year=2004 

                              
 

( عللللى إبتحلللت حلللق االجتملللتع 22ملللن الملللتدة  2األردنلللي )الفقلللرة نلللص الدسلللتور 
عللللى هن ال يخلللتلفوا القلللتنون الملللنظم ل جتمتعلللت .  فيملللت نظلللم قلللتنون  ينللملللواان

إجراءا  عقد االجتمتعت  العتمت وتنظيم  1224( لسنت 2االجتمتعت  العتمت رقم )

المسلليرا  والمظللتهرا  واالعتصللتمت .  وقللد ايللترا القللتنون حصللول المنظمللين 
، يللريات هن يقللدم ل جتمللتع العللتم هو المسلليرة علللى إذن مللن قبللل الحللتكم اإلداري

الالب قبل ث ثت هيتم من موعلد الفعتليلت )مسليرة، اجتملتع، ....اللخ( وعللى الحلتكم 
قلتنون ملن (9ستعت من موعد الفعتليت. )المتدة رقلم) 46اإلداري إصدار قراره قبل 
علللى الحللتكم اإلداري إصللدار الموافقللت علللى الالللب هو   -االجتمتعللت  العتمللت : ه
سلتعت عللى األقلل ملن الوقل  المحلدد لعقلد االجتملتع هو  رفضه قبل ثمتن وهربعلين

على من صدر  إلي م الموافقت عللى عقلد االجتملتع هو تنظليم   -ب تنظيم المسيرة.
المسليرة وعللى الميلتركين في لت التقيلد بتلتعليمملمت  الصلتدرة علن اللوزير المتعلقلت 

 يت القتنونيلت .بتنظيم عقد االجتمتعت  وتنظيم المسيرا  وذل  تح  اتئللت المسلؤول
يعتبر كل اجتملتع يعقلد هو مسليرة تلنظم خ فلتً ألحكلتم هلذا القلتنون عمل ً غيلر  -ج

 ميروع. (

يمللللللللللنح الدسللللللللللتور وقللللللللللتنون 
االجتمتعلللللت  العتملللللت ضلللللمتنت  
للمللللللواان بللللللتلتجمع والتظللللللتهر 

 السلمي.
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تشريع منع 
 التعذيب

 1960 : قتنون العقوبت 2

www.lob.gov.jo/ui/la

ws/listall.jsp 
: المعتهدة الدوليت 1  

لمنتهضت التعذيب التي 
    .صتدق علي ت األردن

http://www.un.org/ara

bic/documents/instru

ments/docs_ar.asp?ye

ar=1980                         
:قتنون مراكز اإلص ح 4  

 1224والتأهيل لعتم 
http://www.lob.gov.jo

/ui/laws/search_no.jsp

?no=9&year=2004 

 

من قتنون العقوبت  على تحريم انتزاع إقرار من األيختص  126المتدة  تنص
من ستم يخصت هي نوع من هنواع التعذيب التي  -2المحقق مع م هو الميتبه ب م )

ومت  بيأن ت ال يجيزهت القتنون بقصد الحصول على إقرار بجريمت هو على معل
لغتيت  هذه المتدة يقصد  -1عوقب بتلحبس من ستت هي ر إلى ث أ سنوا . 

بتلتعذيب  هي عمل ينت  عنه الم هو عذاب يديد جسديت كتن هم عقليت يلحق عمدا 
بيخص مت بقصد الحصول منه هو من يخص آخر على معلومت  هو على 

ارتكبه هو هو غيره هو اعتراف هو معتقبته على عمل ارتكبه هو ييتبه في انه 
تخويف هذا اليخص هو إرغتمه هو هو غيره ، هو عندمت يلحق بتليخص مثل هذا 
األلم هو العذاب ألي سبب يقوم على التمييز هيت كتن نوعه، هو يحرض عليه هو 
يوافق عليه هو يسك  عنه موظف رسمي هو هي يخص يتصرف بصفته الرسميت 

ض هو جرح بليغ كتن  العقوبت األيغتل وإذا هفضى هذا التعذيب إلى مر -5 .
( من 222( مكرر و )94على الرغم ممت ورد في المتدتين ) -4اليتقت المؤقتت .

هذا القتنون  ال يجوز للمحكمت وقف تنفيذ العقوبت المحكوم ب ت في الجرائم الواردة 
 في هذه المتدة كمت ال يجوز ل ت األخذ بتألسبتب المخففت (

بيللللكل  يللللنص قللللتنون العقوبللللت 
إضتفت صريح على منع التعذيب. 

الللللى المصللللتدقت علللللى المعتهللللدة 
 الدوليت.

2222 

7 

تشريع حرية 
 اإلعالم

: قتنون المابوعت  والنير 2
2556 

www.lob.gov.jo/ui/la

wa/search                  

قتنون اإلع م المرئي   2: 
        1221والمسموع لعتم 

www.lob.gov.jo/ui/la

ws/search_no.jsp?no=

71&year=2002 

 
 
 

لكللل  -ه علللى هنلله " (2556(مللن قللتنون المابوعللت  والنيللر )22نصلل  المللتدة )
لكللل  -.بمابوعللت صللحفيتهردنللي ولكللل يللركت يمتلك للت هردنيللون الحللق بإصللدار 

لمجللس اللوزراء  -مابوعلت  الصلحفيت.جالحزب سيتسي هردني مرخص إصلدار 
 -تء على تنسيب الوزير منح رخصت إلصدار النيرا  لكل ملن الج لت  التتليلت :بن
وكتلللت هنبللتء غيللر  -5. وكللتال  هنبللتء هردنيللت ختصللت-1. نبللتء األردنيللتوكتلللت األ-2

تلنظم يلؤون وكلتال  األنبلتء األردنيلت الختصلت  -د. هردنيت يريات المعتملت بتلمثل
 ت توضع ل ذه الغتيت(ووكتال  األنبتء غير األردنيت بمقتضى هنظم

ً من تقديم  52ص القتنون على هن يقرر مجلس الوزراء الترخيص خ ل نو يومت
الالب وإال فإن المابوعت تصبح مرخصت، وإذا مت رفض مجلس الوزراء 
الترخيص، فيجب هن يكون الرفض معل ً، ويلتجأ مقدمي الترخيص إلى القضتء 

 ليب  في موضوع الترخيص.
همت بتلنسبت لإلذاعت  ويبكت  التلفزيون، فقد نص قتنون اإلع م المرئي 
والمسموع على هنه يحق للمواانين واليركت  الحصول على ترخيص إلذاعت  
ويبكت  تلفزيون، إال هن قرار الترخيص الن تئي يكون بيد مجلس الوزراء ويحق 

مجلللس  نقالت لملنح 192تلم حسلم 
رفلللض تلللرخيص حلللق اللللوزراء 

 يلللتاإلذاعلللت  واليلللبكت  التلفزيون
 .دون تعليل

292 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/listall.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/listall.jsp
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=9&year=2004
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=9&year=2004
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=9&year=2004
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=9&year=2004
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من كتم الفقرة وفقت ألح سبتب.األلمجلس الوزراء رفض الترخيص دون إبداء 
"لمجلـس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث ألي جهة كانت دون  26المادة 

 ".بيان األسباب

 
8 

تشريع استقالل 
 القضاء

الدستور األردني لعتم  (2
2591                            

www.lob.gov.jo/ui.co

nstitiuti                                
قتنون استق ل القضتء ( 1
                         1222لعتم

www.lob.gov.jo/ui/la

wson/index.jsp 

 ( استقالل السلطة القضائية 1
بأن "القضتة مستقلون ال سلاتن علي م في  52ستور األردني في المتدة نص الد

من الدستور على هن "المحتكم  292قضتئ م لغير القتنون".  كمت نص  المتدة 

مفتوحت للجميع ومصونت من التدخل في يؤون ت".  إضتفت إلى مت ورد في 
القضتء )قتنون  ( من قتنون استق ل5الدستور حول استق ل القضتء، فإن المتدة )

( نص  على هن "القضتة مستقلون ال سلاتن علي م في 1222( لسنت 5رقم )

 قضتءهم لغير القتنون".
 ( تعيين القضاة 2

بتلرغم ممت ورد فلي هي -"ه 1222استق ل القضتء لعتم من قتنون  22تنص المتدة 
كفتءته خر ، ال يجوز تعيين هي يخص في وظيفت قتض إال بعد التحقق من آقتنون 

لخدمللت القضللتء علللى هن تجللرى مسللتبقت للمتقللدمين لملللء  وحسللن خلقلله وصلل حيته
يعين لت  والستدسلت ملن قبلل لجنلت الوظتئف اليتغرة من الدرجت  الرابعت والختمسلت

المجلس من كبتر القضتة ال تقلل درجلت هي ملن م علن األوللى ، ويلتم اإلعل ن علن 
يسللتثنى مللن يللرا  -الللرئيس.ب مللن قبللل هللذه الوظللتئف اليللتغرة وموعللد المسللتبقت

المسللتبقت خريجللو المع للد القضللتئي والالل ب الدارسللون فيلله قبللل نفللتذ هحكللتم هللذا 
 ."القتنون

 

 ( عزل القضاة3
يعد العزل هحد  1222قتنون استق ل القضتء لعتم " من 52وفقت للمتدة "

اإلجراءا  التأديبيت التي تؤخذ بحق القتضي من قبل المجلس نتيجت إلخ ل 
تضي بعمله علمت هن النظر في القضتيت يتم من خ ل مجلس تأديب ييكله الق

 المجلس القضتئي.

الللللنص واضللللح علللللى اسللللتق ل 
كمللت هن تعيللين  .الج للتز القضللتئي

القضللتة وعللزل م مللن اختصللتص 
 السلات القضتئيت.

2222 

http://www.lob.gov.jo/ui.constitiuti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202)%20قانون%20استقلال%20القضاء%20لعام2001%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.lob.gov.jo/ui/lawson/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiuti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202)%20قانون%20استقلال%20القضاء%20لعام2001%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.lob.gov.jo/ui/lawson/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiuti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202)%20قانون%20استقلال%20القضاء%20لعام2001%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.lob.gov.jo/ui/lawson/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiuti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202)%20قانون%20استقلال%20القضاء%20لعام2001%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.lob.gov.jo/ui/lawson/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiuti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202)%20قانون%20استقلال%20القضاء%20لعام2001%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.lob.gov.jo/ui/lawson/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiuti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202)%20قانون%20استقلال%20القضاء%20لعام2001%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20www.lob.gov.jo/ui/lawson/index.jsp
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9 

تشريع الحق في 
 محاكمة عادلة

: الدستور األردني لعتم 1
2591 

www.lob.gov.jo/ui.co

nstitiution/index.jsp 

                               
قتنون هصول المحتكمت  

 2522الجزائيت
www.lob.gov.jo/ui/la

ws 

 

متدته الثتمنت بأنه ال يجوز هن يوقف هي مواان هو يحبس هو نص الدستور في 
يفرض عليه اإلقتمت في مكتن محدد إال ضمن هحكتم القتنون.  ونص قتنون هصول 
المحتكمت  الجزائيت بأن لكل مواان الحق في محتكمت عتدلت ال تقع تح  هي تأثير 

عنه.  ونص  المتدة  وله الحق في الترافع همتم المحتكم هو هن ينيب محتمي للترافع
( 126( من القتنون هن "المت م بريء حتى تثب  إدانته".  ونص  المتدة )242)

من قتنون هصول المحتكمت  الجزائيت هن المت م الذي يحتكم في قضيت قد تكون 
عقوبت ت اإلعدام هو األيغتل المؤبدة هن يكون له محتمي وإذا مت كتن  ظروفه 

للمت م  تمحتمي فعلى رئيس المحكمت هن يعين محتميالمتديت ال تسمح له بإنتبت 
 .ويتقتضى هذا المحتمي هتعتبه من خزينت الدولت

تتضلللللمن منظوملللللت التيلللللريعت  
نصلللللوص صلللللريحت هن الملللللت م 
بريء حتى تثب  إدانته، وهن لكل 
 مواان الحق بمحتكمت عتدلت. 

2222 

10 

تشريع المساواة 
 بين الجنسين

الدستور األردني لعتم ( 2
2591 

www.lob.gov.jo/ui.co

nstitiution/index.jsp 
                                ( رهي خبير 1
قتنون األحوال اليخصيت ( 5
وتعدي ته لعتم  2522لعتم 
1222  

http://www.lob.gov.jo

/ui/laws/search_no.jsp

?no=61&year=1976 
قتنون الجنسيت لعتم ( 4

2594 
http://www.lob.gov.jo

/ui/laws/search_no.jsp

?no=6&year=1954 

                         

 النص الدستوري على المساواة: (1
ن وال تمييز و( من الدستور األردني على هن األردنيين متستو2نص  المتدة )

 بين م في الحقوق والواجبت  على اخت ف م.  
 

هة في اإلرأ، فقد ابق القتنون المبده همت فيمت يتعلق بحق المر الميراث: (1
 اإلس مي "للذكر مثل حظ األنثيين" فيمت يتعلق بتإلرأ.

 المساواة في إجراءات الطالق: (3

مت زال قتنون األحوال اليخصيت يعاي الرجل حق الا ق، حسب اليريعت 
اإلس ميت، بمعنى هن حق المرهة في الا ق مقيد بموافقت القتضي، فيمت يكون حق 

ً مالقتً.  وقد جرى في سنت الر تعديل قتنون األحوال  1222جل في الا ق حقت

اليخصيت لينص على الخلع والذي يضمن للمرهة حق الا ق ضمن اليروا. 
/ فقرة ج "للزوجين بعد الدخول هو الخلوة هن يتراضيت فيمت بين مت 2نص المتدة 
الخلع مبينت بإقرار  ن يتراضيت عليه وهقتم  الزوجت دعواهت بالبإعلى الخلع ف

نه ال سبيل الستمرار الحيتة الزوجيت هصريح من ت هن ت تبغض الحيتة مع زوج ت و
بين مت وتخيى هن التقيم حدود هللا بسبب هذا البغض وافتد  نفس ت بتلتنتزل عن 

استلمته منه  جميع حقوق ت الزوجيت وختلع  زوج ت ورد  عليه الصداق الذي
الزوجين فتن لم تستاع هرسل  حكمين لمواالة حتول  المحكمت الصلح بين 

ث ثين يومت فتن لم يتم الصلح حكم   مستعي الصلح بين مت خ ل مدة ال تتجتوز
 المحكمت بتاليق ت عليه بتئنت."

 منح األم االردنية الجنسية ألبنائها  (4

نقالللللللت  922تلللللللم حسلللللللم اللللللللم 
للمستواة في الميلراأ  المخصصت

 122(، والاللللل ق )نقالللللت 222)

نقات( وملنح هافلتل األم األردنيلت 
المتزوجلللت ملللن هجنبلللي الجنسللليت 

نقاللت(، بسللبب التمييللز فللي  122)
تألحوال القللللللوانين الختصللللللت بلللللل

  والجنسيت.اليخصيت 

922 

http://www.lob.gov.jo/ui.constitiution/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiution/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui/laws
http://www.lob.gov.jo/ui/laws
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiution/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui.constitiution/index.jsp
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=61&year=1976
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=61&year=1976
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=61&year=1976
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=61&year=1976
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=6&year=1954
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=6&year=1954
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=6&year=1954
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=6&year=1954
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قتنون الجنسيت، الجنسيت األردنيت ألافتل األردنيت المتزوجت من هجنبي من  لم يعا  

لم ينص  وردني ، هردنيون هينمت ولدوا" ("هوالد األ5تنص المتدة ) .غير األردنيين
  .الجنسيت األردنيت ألافتل األردنيتمنح  القتنون على

 
 

11 

إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

، وقد 1222نوفمبر  تيرين الثتني/: انتخب مجلس النواب في مجلس النواب (2 رهي خبير
، وعليه فيحصل هذا الجزء من 1225تمل حل هذا المجلس في تيرين الثتني 

 .  المؤير على صفر
همت بتلنسبت للمجتلس المحليت، فقد تم انتختب ت في تموز /  المجالس المحلية: (1

الوحيد بتلنسبت للمجتلس المحليت  االستثنتء، ومت زال  قتئمت.  إن 1222يوليو 

تنت عمتن الكبرى، حيأ هن همين عمتن يعين من قبل مجلس هو مجلس هم
من هعضتء مجلس األمتنت  اعضو 16الوزراء )ال ينتخب(.  إضتفت إلى هن 

 عضواً معينتً. 55ن مقتبل ومنتخب

نقاللت لحللل مجلللس  922تللم حسللم 
نقات لتعيلين  192النواب، وحسم 

هغلبيت هعضتء مجلس همتنت عمتن 
واألمللللين ل للللت مللللن قبللللل مجلللللس 

 الوزراء. 

192 

12 

 مساءلة الحكومة
جدول هعمتل ومنتقيت  

 مجلس النواب
www.parliament.jo 

 2و ،الب منتقيت حتال  هسئلت، وث أ 229خ ل فترة الرصد تم ارح 
 .استجوابت ، وتيكيل لجنتي تحقيق

( X 2سؤال والب منتقيلت 226)
( + 92×ت  اسلللللللللتجواب 2+)  +

 ( 92×)لجنتي تحقيق 

926 

13 

مشاريع  نقاش
 القوانين

:جريدة الرهي 
(www.alrai.com    ) 

                               
 (     www.alghad.joالغد  )

                              

، وااليتراكت بنتء على رصد صحيفتين همت األكثر توزيعتً من حيأ المبيعت  
 اإلخبتريتالقصص المقتال  وفإن عدد ميتريع القوانين التي نير ، إضتفت إلى 

التي  والتغايت االع ميت على ورش عمل وندوا  قد تم عقدهت لمنتقيت القوانين
وميروع  اخبر 212قد كتن في الصحيفت األولى فنير  حول هذه القوانين، 
 .  242الثتنيت فقد كتن العدد  الصحفيتقتنون ومقتل.  همت في 

خبرا ومقلتال وقصلت  222تم نير 

دوا  تتعلللق بميللتريع قللوانين ونلل
 حول ت.

1111 

14 
الفساد في 

 المؤسسات العامة

اســالع ر ر ي خــاص بم يــاس 
 الديم راعية العربي

                               

بينمت ، هج زة الدولتبوجود فستد في  نعتقدوي% 22.4وفق استا ع الرهي 
 .%5.6بوجود فستد، وكتن  نسبت المترددين )غير متأكد(  ونعتقدال ي% 15.1

 

(2.224 ×2( +)2.151×2222 )

( +2.256 ×922)   
تللم اعتمللتد نتللتئ  اسللتا ع الللرهي 

 لكتمل المؤير

162 

http://www.parliament.jo/
http://www.parliament.jo/
http://www.alrai.com/
http://www.alghad.jo/
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15 

أعمال إعاقة 
 البرلمان

: محتضر جلست  مجلس 
النواب 

www.parliament.jo 

مقتب   مع بعض نواب 
المجلس الختمس عير 
في ومقتب   مع بتحثين 
مؤسست مجلس النواب 

       وإع ميين

جميع القوانين المقرة من قبل السلات التيريعيت، يتم نيرهت في الجريدة الرسميت 
 منصوص علي ت في اللوائح الدستوريت والقتنونيت. وكمت ه

ال يوجد دالئل هن السلات التنفيذيت قتم  بتلعمل على تعايل العمل في القوانين 
من محتويتت ت عبر إصدار تعليمت .  قتم  الحكومت والوزراء المقرة هو تفريغ ت 

 بحضور جميع الجلست  بمت في ت جلست  المنتقيت.
 

لم يتم تسجيل حتال  إلعتقت عمل 
 البرلمتن من قبل السلات التنفيذيت

1111 

16 

استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
  الديم راعية العربي

% من المستجوبين ترى )من خ ل 25.6 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 

 تجربته وتجترب يعرف عن ت( "هن الوظتئف تتم بتلواسات بيكل كبير"، ورهى
 %2.5% هن ت "تتم دون واسات"، و4هن ت "تتم بتلواسات هحيتنت"، ورهى  16.2%
 .% ال هعرف2.1،نه ال يوجد "لديه تجربت يعرف عن ت"إ واقتل

(2.24 ×2222 ) 

 
 

42 

17 

نجاعة المؤسسات 
 العامة

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
                                الديم راعية العربي

                                
 

% يقيمون هداء الحكومت بأنه جيد جدا، 25.5 نتتئ  استا ع الرهي هن (هظ ر 2
% يرون هداء الحكومت بأنه ال جيد 26.2% يقيمون هداء الحكومت بأنه جيد، و92و

% 1.2% يقيمونه بأنه سيء جدا، و1.2% يقيمونه بأنه سيء، و2.9وال سيء، و
 ال رهي/ ال هعرف.

بأنه جيد جدا، % يقيمون هداء البرلمتن 22.5 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 1
% يرون هداء البرلمتن بأنه ال 12.2% يقيمون هداء البرلمتن بأنه جيد، و59.1و

% يقيمونه بأنه سيء جدا، 2.9% يقيمونه بأنه سيء، و24.6جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.9.4و
% يقيمون هداء القضتء بأنه جيد جدا، 55.6 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 5
% يرون هداء الفضتء بأنه ال جيد 22.6مون هداء القضتء بأنه جيد، و% يقي42.5و

% 1.2% يقيمونه بأنه سيء جدا، و2.2% يقيمونه بأنه سيء، و5.5وال سيء، و
 ال رهي/ ال هعرف.

% يقيمون هداء األمن العتم بأنه جيد 42.1 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 4
% يرون هداء األمن العتم 2.1ه جيد، و% يقيمون هداء األمن العتم بأن42.4جدا، و

% يقيمونه بأنه سيء 2.1% يقيمونه بأنه سيء، و1.2بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.2.2جدا، و

+ 946+262متوسلللا الع ملللت )
294 +629 )/ 4 =222 

222 

18 
 خرق الدستور

مقللللتب   مللللع هعضللللتء فللللي 
مجلللس النللواب الحللتلي ومللع 

 خ ل فترة الرصد، لم يكن هنتل  هي اختراق للدستور من قبل السلات التنفيذيت.
، حيأ نص  إال هن حل مجلس النواب بدون إبداء هسبتب يعتبر اختراق للدستور، 

نقالت لحلل مجللس  192تم حسم  

 إبداء أسباب.النواب دون 

292 

http://www.parliament.jo/
http://www.parliament.jo/
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 : تقرير األردن1. 2

 عالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

بلللتحثين فلللي مجللللس النلللواب 
 وإع ميين 

عمر العاعوا، مقلتل بعنلوان 
سللللللات التحقيلللللق واالت لللللتم "

لللللوزراء فلللي غيلللتب مجللللس 
النللللللللللللللواب واإليللللللللللللللكتليت 

 "الدستوريت
http://www.alarabalya

wm.net/pages.php?arti

cles_id=11736 

 

الجديد للسبب  إذا حل مجلس النواب لسبب مت ف  يجوز حل المجلس 24المتدة 
نفسه ممت يعني هن قرار حل المجلس يجب هن يكون مسببت ، وقرار حل مجلس 

 النواب األخير لم يكن مسببت.
 

19 

االستقالل السياسي 
 واالقتصادي

  1225قتنون الموازنت/
http://www.lob.gov.jo

/ui/laws/search_no.jsp

?no=1&year=2009 

                              
البن  المركزي، النيرة 
اإلحصتئيت السنويت/ تيرين 

  1225األول
      (www.cbj.gov.jo) 
    (www.jftp.gov.jo) 

                            
مقتب   يخصيت مع 

 مسئولين حكوميين

 264 1225الدعم الخترجي للموازنت خ ل سنت: بلغ الدعم المالي الخارجي (2
مليون  9422.5بينمت كتن  اإليرادا  العتمت ( دوالرا 525.4ا )هيمليون دينتر
% من 21.9 المستعدا  الخترجيتتيكل . وبذل  دوالرا( 2255.6ا )هيدينتر

 .اإليرادا  الكليت
% 12التي تمتل  الحكومت )صتدرا  البوتتس  : تقدرصادرات القطاع العام  (1

 .%6.6 من هس م ت(
قواعد عسكريت في األردن، قد يتواجد  :  ال يوجدالقواعد العسكرية األجنبية (5

في األردن جنود هجتنب لفترا  ال تزيد عن ي ر واحد، حيأ يحضرون 
 هو منتورا  ميتركت. لغتيت  تدريب ميتر 

نقالللت ملللن القسلللم  262تلللم حسلللم 

األول المخصللللللص للمسللللللتعدا  
×  21.9الدوليلللت فلللي الموازنلللت )

نقالت  29نقات( بحيأ يحسلم  29
% مللللللن الللللللدعم 2علللللللى كللللللل 

فيمللت حصللل القسللمتن  الخللترجي.
اآلخران )صلتدرا  القالتع العلتم 
والقواعلللللد العسلللللكريت األجنبيلللللت( 
علللى كتمللل الع مللت المخصصللت 

 ل مت.

625 

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?articles_id=11736
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?articles_id=11736
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?articles_id=11736
http://www.alarabalyawm.net/pages.php?articles_id=11736
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=1&year=2009
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=1&year=2009
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=1&year=2009
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=1&year=2009
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.jftp.gov.jo/
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 : تقرير األردن1. 2

 عالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
20 

 اإلصالح السياسي

اســالع ر ر ي خــاص بم يــاس 
  الديم راعية العربي

% 26.2هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم األول:إجراء اإلصالحات،
% 15.2هن الدولت تمكن  من إجراء اإلص حت . ورهى من المستجوبين ترى 

% ب  2.2من المستجوبين هن الدولت لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، وهجتب 
 رهي وال هعرف. 

هن النتس نتتئ  استا ع الرهي  هظ ر  القسم الثاني: تقييم الوضع الديمقراطي،
 جيد جدا،ع مت  %5.2كمت يلي: فقد منح  يقيمون الوضع الديمقرااي في الب د

بأن ت ليس  جيدة وليس  سيئت، في حين  %15.1وقيم جيد، ع مت  %44.5و
 .ال هعرف % 1.6وجدا،  ع مت سيء %5.4و، ع مت سيء% 5.6هعاى 

(2.262×922 = )544 
1( )2.252 ×922 +)
(2.445 ×529( + )2.152  ×

192( + )2.256 ×219 + )
هذا القسم ( يحصل 2×2.254)

 نقات. 155على 

 

245 

21 

إساءة معاملة 
 المعتقلين

المركز الواني لحقوق ( 2
اإلنستن التقرير  السنوي 

  1225س/ الستد
www.nchr.org.jo                                                                             

مقتب   مع ممثلي ( 1
 منظمت  المجتمع المدني          

حتلت وفتة اعتبر  ابيعيت، فيمت يتم التحقيق  22، 1225حتلت وفتة عتم  26هنتل  
تم توثيق ت هو اليكوى حول ت خ ل فترة الرصد.  حسب  في الحتلت الثتمنت عير

عتقتل، إال تقترير منظمت  حقوق اإلنستن ليس هنتل  حتال  تعذيب هثنتء فترة اإل
.  1225هن هنتل  حتال  تعذيب وسوء معتملت لسجنتء في السجون خ ل عتم 

، وى لحتال يك 92هيتر إلى  1225فتقرير المركز الواني لحقوق اإلنستن 
 . في ت إضتفت إلى س  حتال  مت زال يجري التحقيق

حتلت إستءة معتمللت المسلتجين  92
 والمعتقلين

2 

22 

اعاقة النشاط 
 الحزبي

المركز الواني لحقوق ( 2

اإلنستن/ التقرير السنوي 
   1225 لسنت ستدسال
(www.nchr.org.jo ) 
( مقتب   في المركز 1

                              الواني لحقوق االنستن
مقتب   في وزارة التنميت ( 5

 السيتسيت

ولم يتم اعتقتل هي من  ،1225 سيتسي خ ل عتملم يتم رفض ترخيص هي حزب 
 1225القتدة السيتسيين هو قتدة األحزاب هو لمريحين سيتسيين خ ل عتم 

لم يرفض ترخيص حزب، وعلدم 
 اعتقتل قتدة سيتسيين

2222 

23 

تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

العرب اليوم  
www.alarabalyawm.n

et    
                                                             www.alghad.joالغد     

البت  لعقد  ث أ رفض التصريح ألكثر من رصد تم، 1225خ ل العتم 
اعتصتمت  ومسيرة  4وتم فض  اجتمتعت  هو إجراء مظتهرا  واعتصتمت .

   ومظتهرة
 

البلللللت  للمظلللللتهرا   5رفلللللض 
 4والتجمعللللللللت ، وتللللللللم فللللللللض 

اعتصلللتمت  ومسللليرة ومظلللتهرة 
 1226العتم 

1 

24 
تدخل األجهزة 

 األمنية

 ( رهي خبير2
مقتب   يخصيت مع قتدة ( 1

 مجتمع مدني وإع ميين    

كثيللر مللن الج للت  الموظفللت فللي القاللتع العللتم تقللوم بالللب موافقللت  األول:القسممم 
ن فللي المجتمللع وييللير العللتمل. واألج للزة األمنيللت قبللل تعيللين موظللف علللى كتدرهللت

او عقلد ملوتمر  المدني والصحتفت إلى هن ترخيص وسيلت إعل م هو تسلجيل منظملت

 لوجلللود نقالللت  922( تلللم حسلللم 2

فللي األمنيللت  ل ستيللترة إجللراءا 
 هكثر من هربعت مجتال .

511 

http://www.nchr.org.jo/
http://www.nchr.org.jo/
http://www.nchr.org.jo/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alghad.jo/
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( اسالع ر ر ي خاص 5
 بم ياس الديم راعية العربي

 

 يحتتج إلى استيترة همنيت.   او اجراء استا ع
  

% مللن المسللتجوبين 52.2هن  إلللىنتللتئ  اسللتا ع الللرهي  هيللتر  الثمماني:القسممم 
الللب مللن م يخصلليت هو مللن هحللد هقللترب م الحصللول علللى موافقللت األج للزة األمنيللت 

% من المستجوبين هنه لم يالب 22كيرا للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت هفتد 
 % ب  رهي وال هعرف.6.5من م ذل ، وهجتب 

 
1( )2.2X 922 ( + )2.265X 

192) 
 511يحصللللل هللللذا القسللللم علللللى 

 نقات

25 
مواقف المعارضة 

في الصحافة 
 المحلية

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
  الديم راعية العربي

فلي تقلوم بحجلب % يعتقلدون هن الحكوملت 99.2هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 

التغايلللت اإلع ميلللت علللن نيلللتات  ومواقلللف المعترضلللت فلللي الصلللحف اليوميلللت، 
% يعتقللدون هن السلللات ال تقللوم بحجلللب التغايللت اإلع ميللت عللن نيلللتات   15و

 % ب  هعرف.24.2ومواقف المعترضت، فيمت هجتب 

(2.992 ×2(+)2.15 ×2222 )
( +2.242×922) 

524 

26 

 انتقاد السلطة
خاص بم ياس اسالع ر ر ي 

  الديم راعية العربي

% يعتقدون هن بتستاتعت المواان انتقتد 45.4هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
% بأن م ال يستايعون انتقتد السلات دون 92.2الحكومت بدون خوف، بينمت يعتقد 

 % ال رهي ل م.9.9خوف، 

(2.454×2222(+)2.299 ×
922( + )2.922 ×2) 

 

421 

27 

انتشار صحافة 
 المعارضة

حيأ تختلف اآلراء بال يوجد اريقت الحتستب الصحف المعترضت في األردن.  مقتب   مع صحفيين
حول تقييم هي من الصحف على هن ت معترضت هو غير معترضت. إزاء هذه 
المعضلت تم تحديد سبعت صحفيين ومحررين وخبراء إع م لتصنيف الصحتفت 

بأن هنتل  صحيفت يوميت واحدة معترضت  المعترضت وبنتء على آرائ م يمكن القول
 12صحف هسبوعيت معترضت من هصل  وث ثتمن هصل ستت صحف يوميت 

 صحيفت هسبوعيت منتظمت.

 نسبت صحف المعترضت (2
    22%  

 X 222مممممممممممممممممممممممم 
    92% 

 156يحصللللل هللللذا القسللللم علللللى 

 نقات.
 نسبت مج   المعترضت (1
    29%  

 X522مممممممممممممممممممممم 
    92% 

 نقات. 52يحصل هذا القسم على 

516 

28 

الرقابة على 
المطبوعات 

 ومواقع االنترنت

اسالع ر ر ي خاص ( 2
 بم ياس الديم راعية العربي

 
 

دائللللللللللرة المابوعللللللللللت  ( 1

المركلللللز اللللللواني  والنيلللللر.

% يرون هن الحكومت ال 91.9 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  :القسم األول
% هن 25.2تمنع الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، بينمت يرى 

الحكومت تمنع الوصول لبعض الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، 
 % هجتبوا ب  رهي/ ال هعرف12.5و
   

 .1225العتم  خ ل سبعت كتبر ظتم حالقسم الثاني:

2) (2.919×055 + )
(572.0×205 + )
يحصل هذا ( 5×57250)

 نقات. 552القسم على  
(تللللللم حسللللللم كتمللللللل الع مللللللت 1

 المخصصت ل ذا القسم

552 
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لحقلللللوق اإلنسلللللتن/ التقريلللللر 
 1226السنوي لعتم 

29 

تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

صحيفة الغد 

http://www.alghad.jo/  

 

 صحيفة العرب اليوم 

http://www.alarabalya

wm.net/ 
  

 . 1225مظتهرة واعتصتم وتجمع ومسيرة خ ل عتم  55لقد تم رصد 
 

مظللتهرة  55تللم تنظلليم هكثللر مللن 
 واعتصتم وتجمع.

2222 

30 

مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

هرييف المجلس القضتئي 
األعلى وإنجتزا  محكمت 

 العليت العدل
 
 

عدد الحتال  التي تم عرض ت على المحكمت اإلداريت )محكمت العدل العليت(  بلغ
 .حتلت 254خ ل فترة الرصد  

عرض على محكملت العلدل العليلت 
 .1225قضيت خ ل العتم  254

2222 

31 

 االعتقال التعسفي

 السللتدس التقريللر السللنوي( 2
للمركللللللز الللللللواني لحقللللللوق 

 1225اإلنستن/
  www.nchr.org.jo 
 

 22هفتد التقرير السنوي للمركز الواني لحقوق اإلنستن هن عدد الموقوفين كتن 
 يخصتً بين هسبوع وهربعت هي ر دون تحويل م للقضتء.   هلف 
 
 
 

 هلللللف 22عللللدد الموقللللوفين كللللتن 
يخصتً بين هسبوع وهربعلت هيل ر 

 دون تحويل م للقضتء.

2 

32 

 محاكم أمن الدولة

إحصتئيت  محكمت امن 
  الدولت

 .1225حتله قدم  إلى محكمت همن الدولت خ ل عتم  4922تم رصد 
 من لت  قلتنونمدنيين همتم محكملت هملن الدوللت ينص عدد من القوانين على محتكمت 

)بنلتء عللى احتللت مجللس اللوزراء  مكتفحت المخدرا ، قلتنون الجلرائم االقتصلتديت
وقتنون العقوبت  وقتنون منلع اإلرهلتب عللى هن هي ملن المت ملين فلي جلرائم  ل ت(

اقتصتديت، جرائم تداول مخدرا  هو جرائم تتعلق بتستخدام هدوا  مسلحت يقلدمون 
  إلى محكمت همن الدولت وهي محكمت يبه عسكريت

قضلليت قللدم  إلللى محكمللت  4922
 همن الدولت

2 

33 
قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 العملعلى 

مقتب   مع ممثلي  (2
 منظمت  حقوق اإلنستن

التقرير السنوي للمركز  (1
 الواني لحقوق اإلنستن

www.nchr.org.jo                                 

محليللت تعمللل فللي مجللتل حقللوق اإلنسللتن، ولللم يللتم  تمنظملل 21يوجللد  القسممم األول:

 جمعيت حقوق إنستن خ ل فترة الرصد. رفض ترخيص هي
 منظملت  دوليلت. 4هلو  النيلات فلي األردن علدد المنظملت  الدوليلت لثماني:القسم ا

ويتم اسلتقبتل وفلود المنظملت  الدوليلت والسلمتح ل لم بلإجراء المقلتب   والزيلترا  
الميدانيت، إال هن البعض ييير هنه ليس بإمكتن هي منظمت دوليت فتح مكتتب ل ت فلي 

نقالت ملن ع ملت  29تم حسلم ( 2

القسم المخصص لقدرة المنظمت  
 الدوليت على افتتتح مكتتب ل ت

نقات من ع مت  219( تم حسم 1
الحكوميللت القسللم لتعللتون الج للت  

269 

http://www.alghad.jo/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.nchr.org.jo/
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 األردن وال يتم الرفض ولكن توجد تعقيدا  إجرائيت لفتح المكتتب.
ن لمدى تعتون الج ت  الحكوميلت يختلف تقييم منظمت  حقوق اإلنست القسم الثالث:

مع لت فلي زيترت لت ففللي حلين ييلير بعللض العلتملين فلي مجللتل حقلوق اإلنسلتن إلللى 
وعللى سلبيل المثلتل  عقبت  تضع ت الج ت  الحكوميت عند تقصي م لبعض الحلتال 

يسللمح للمركللز الللواني لحقللوق اإلنسللتن بزيللترة السللجون بينمللت لللم يسللمح لللبعض 
تيلير بعللض المنظملت  األخللرى و، السلجون نفسلل تالمنظملت  األخللرى ملن زيللترة 

والعللتملين فللي حقللوق اإلنسللتن بللأن ال عقبللت  تواجلله عمل للم.  وعلللى مللت يبللدو هن 
 المنظمت  الدوليت يتتح ل ت العمل هكثر من المحليت.

تتبتين وج ت  نظلر القلتئمين عللى منظملت  حقلوق االنسلتن،  ييلير  :القسم الرابع
ؤدي الللى مضللتيقت  من جيللت وإن كتنلل  غيللر الللبعض هن هنتللل  موقللف مبللدئي يلل

للم ييل د  1225مبتيرة من قبل الستات ، فيمت وييير البعض اآلخلر اللى هن علتم 
 مضتيقت  تذكر.

 لتضترب التقييم في الب د.
نقات من ع مت  219( تم حسم 5

القسلللللللم المخصلللللللص لتعلللللللرض 
لمضلللللتيقت  )لتضلللللترب التقيللللليم 

 لوجود مضتيقت (.

34 

 األمن الشخصي
اسالع ر ر ي خاص بم ياس 

 الديم راعية العربي

ال ييعرون بتوفر األمن من المستجوبين  %25نتتئ  استا ع الرهي هن  هظ ر 
% بتوفر األمن 62.5والس مت اليخصيت ل م وألفراد عتئ ت م. فيمت ييعر 

 .اليخصي

 (25 ×12  = )122 
ع مت من ع مت  122تم حسم 
 هذا المؤير

242 

35 

الضمان 
 االجتماعي

مؤسست الضمتن االجتمتعي/ 
دائرة اإلحصتءا  
 العتمت/الكتتب السنوي

www.dos.gov.jo/dos_

home_a/main/index.ht

m  

دائرة اإلحصتءا  
العتمت/تقرير العمتلت )مسح 

 االستخدام(
www.dos.gov.jo/dos_

x.hthome_a/main/inde

            m 

نسبت المؤمن علي م من العتملين في نظتم مؤسست الضمتن االجتمتعي هم 
. النسبت اإلجمتليت % مؤمن علي م ضمن صنتديق تقتعد 22%، إضتفت إلى 26.6
 .%26.6هي علي م للمؤمن 
 

(2.8..×2222) 226 

36 
 التعليم

 وزارة التربية والتعليم 

http://www.moe.gov.j

% نسبت 5.2ل نسبت األميت بين الرجتفيمت % 2.1 نسبت األميت في األردن (2
 %.22.6األميت بين اإلنتأ 

لنستء من حملت فيمت بلغ  ا% 25نسبت حملت البكتلوريوس فمت فوق هو  (1

نقات لنسبت  262تم حسم  (2
 (.19×2.1األميت في األردن )

نقات  224تم حسم  (1

911 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?DepartmentSectionDetailsID=120&DepartmentID=17
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 : تقرير األردن1. 2

 عالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
o/Departments/Depart

mentSectionDetails.as

px?DepartmentSectio

nDetailsID=120&Dep

artmentID=17 

ح اإلحصاءات العامة، مس

        1225العمالة والبطالة 

http://www.dos.gov.jo

/sdb_pop/unempl/y20

09_all/emp_2009/E20

1p.pdf 

 (.192×2.252/2.226) .% بتلنسبت للرجتل24.5% مقتبل 22.2البكتلوريوس فأعلى 

نقات  62تم حسم  (5
(2.25/2.1×192 .) 
نقات  42تم حسم  (4
(2.222/2.245×192 .) 

37 
التسرب من 

 المدارس

إحصتءا  وزارة التربيت  
والتعليم 
(www.moe.gov.jo) 

  %.2.2ي نسبت التسرب من المدارس خ ل المرحلت اإللزاميت هبلغ  

 

(2222- (2.2 ×122) 662 

38 
مشاركة المرأة في 

 قوة العمل

اإلحصاءات العامة، مسح  

 1225العمالة والبطالة 
(www.dos.gov.jo) 

 %.  22.2 نسبت النستء اللواتي يعملن على العدد الكلي للعتملين في األردنبلغ  
 

(2.222/2.52  ×2222) 952 

39 

المساواة في 
 األجور

 دائرة االحصتئت  العتمت
العمالة والبطالة ، مسح 

1226 
www.dos.gov.jo)) 

، اإلنتأ  1226بلغ معدل األجر الي ري للعتملين، وفقت للمسح الدوري العتم 
دينترا  152دوالرا همريكيت( مقتبل  592دينترا هردنيت )هي مت يعتدل  145حوالي 

 دوالرا همريكيت(. 422هردينيت للذكور )هي مت يعتدل 

(145/ 152 X 2222) 692 

40 
اإلنفاق الحكومي 
على القطاعات 

االجتماعية مقارنة 
 مع  األمن

 1225قانون الموازنة العامةة 

 دائرة الموازنة العامة

http://www.gbd.gov.j

-o//Uploads/Budget/ar

JO/2009/Main.pdf      

نسبت فيمت بلغ   1225للعتم  % من نفقت  الموازنت14نفقت  األمننسبت بلغ  
. حيأ ان النفقت  الجمتليت % من نفقت  الموازنت22.2نفقت  الصحت والتعليم 

 مليون دينتر( 2299.4للموازنت هي )

 

يفللوق حجللم اإلنفللتق علللى قاللتع 
األمن ملت يلتم إنفتقله عللى قالتعي 

 الصحت والتربيت والتعليم.
 

2 

 

http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?DepartmentSectionDetailsID=120&DepartmentID=17
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?DepartmentSectionDetailsID=120&DepartmentID=17
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?DepartmentSectionDetailsID=120&DepartmentID=17
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?DepartmentSectionDetailsID=120&DepartmentID=17
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?DepartmentSectionDetailsID=120&DepartmentID=17
http://www.moe.gov.jo/Departments/DepartmentSectionDetails.aspx?DepartmentSectionDetailsID=120&DepartmentID=17
http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/unempl/y2009_all/emp_2009/E201p.pdf
http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/unempl/y2009_all/emp_2009/E201p.pdf
http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/unempl/y2009_all/emp_2009/E201p.pdf
http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/unempl/y2009_all/emp_2009/E201p.pdf
http://www.moe.gov.jo/
http://www.gbd.gov.jo/Uploads/Budget/ar-JO/2009/Main.pdf
http://www.gbd.gov.jo/Uploads/Budget/ar-JO/2009/Main.pdf
http://www.gbd.gov.jo/Uploads/Budget/ar-JO/2009/Main.pdf
http://www.gbd.gov.jo/Uploads/Budget/ar-JO/2009/Main.pdf
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 تقرير البحرين :2. 2

 العالمة طريقة االحتساب المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم

2.  

فصممل تشممريع 
   السلطات

دستور مملكت 
 ، 1221البحرين  

مرسلللوم بقلللتنون رقلللم 
 1221لسللللللللللللللنت  94

بيأن ال ئحت الداخليت 
 لمجلس النواب

http://www.lega

laffairs.gov.bh 

 
 

 مبدأ فصل السلطات: .1
من  23يقوم نظتم الحكم على هستس فصل السلات  حسب الفقرة )ه( من المتدة  

على هن السلات التيريعيت  23. وتنص المفقرة " ب" من المتدة  3003دستور 
لوزراء  يتوالهت المل  والمجلس الواني ويتولى المل  السلات التنفيذيت مع مجلس ا

من الدستور على هن المل  يعيين هعضتء مجلس  23والوزراء"  وتنص المتدة 
من دستور  22اليورى بأمر ملكي مقتبل انتختب مجلس النواب. وتعاي المتدة  

تعاي ص حيت  واسعت للمل  ف و الذي يعين رئيس الوزراء ويرهس  3003
مبتيرة هو عبر وزرائه المجلس األعلى للقضتء وله الحق في مبتيرة ص حيتته 

المل  ص حيت  تيريعيت كحق  22وتعاي الفقرة " ه" والفقرة "ج" من المتدة 
اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين هو رد القوانين التي صتدق علي ت مجلسي 

 اليورى والنواب.
 :طرح الثقة في الحكومة .3
اء الذي هو رئيس ارح الثقت في رئيس الوزر 78تحظر الفقرة )ه( من المتدة  

من الئحت مجلس النواب ارح الثقت برئيس  627كمت تحظر المتدة ، الحكومت
من ال ئحت نفس ت ف  تيير إلى إمكتنيت التقدم بتستجواب  611الوزراء همت المتدة 

لرئيس الوزراء وتكتفي بإمكتنيت استجواب هي من الوزراء اآلخرين. في المقتبل 
هن يؤلف لجتن تحقيق هو  لمجلس النواب  3003من دستور  76تمنح المتدة 

يندب عضوا هو هكثر من هعضتئه للتحقيق في هي همر من األمور الداخلت في 
اللجنت هو العضو نتيجت    اختصتصت  المجلس المبينت في الدستور، على هن تقدم

 . التحقيق خ ل مدة ال تتجتوز هربعت هي ر من تتريخ بدء التحقيق

لتعيين نقات  320تم حسم  (6
 المل  هعضتء مجلس اليورى. 

نقات لعدم قدرة  320تم حسم  (3
البرلمتن ارح الثقت واستجواب 

 رئيس الوزراء.
 

200 

1.  

تشمممممممممممممممممريع 
دوريممممممممممممممممممة 
ونزاهممممممممممممممممة 

 االنتخابات

دسلللللللللللتور مملكلللللللللللت 
، 1221البحلللللللللللللرين 
( بقللتنون 24مرسللوم )
بيلللللأن  1221لسلللللنت 

مبتيللللللللرة الحقللللللللوق 
السيتسلللللليت، مرسللللللوم 

( لسلللللنت 29بقلللللتنون )
مجلسي بيأن   1221

 النواب واليورى

 دورية االنتخابات التشريعية   .1
على ان مدة مجلس النواب هربع سنوا   3003من دستور  .2تنص المتدة 

مي ديت من تتريخ هول اجتمتع له وتجرى في خ ل الي ور األربعت األخيرة من 
 تل  المدة انتختبت  المجلس الجديد. 
بيأن مبتيرة الحقوق  3003لسنت  61يتكفل كل من  مرسوم بقتنون رقم 

بيأن مجلسي النواب واليورى  3003( لسنت 62السيتسيت ومرسوم بقتنون )
بضبا عمليت االنتختبت  والنص على دوريت ت كل هربع سنوا  ألعضتء مجلس 

 ( من مرسوم قتنون مجلسي النواب واليورى.60النواب وفقت للمتدة )
 

 لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات: .1

يحصل القسم األول على  (6
لوجود نص صريح  320

 على دوريت االنتختبت .
نقات على القسم  632تم حسم  (3

الثتني لعدم وجود لجنت مستقلت 
ل نتختبت  لكن يتوى 
االيراف هعضتء الج تز 
القضتئي هو القتنوني على 
العمليت االنتختبيت برئتست 

 وزير العدل.

7.. 

http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/
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http://www.lega

laffairs.gov.bh 

 

يل لجنت عليت برئتست يحدد مرسوم قتنون مبتيرة الحقوق السيتسيت مسألت تيك
( .6وزير العدل لإليراف على علميتي االنتختب واالستفتتء وذل  وفقت للمتدة )

بيأن مبتيرة الحقوق السيتسيت. تيمل اللجنت على  3003" لسنت 61من مرسوم "
عدد كتف من القضتة والمستيترين يصدر بتسميت م قرار  من وزير العدل 

معلومت  الذي يتولى االعداد والتحضير ويعتون اللجنت الج تز المركزي لل
( تقسيم البحرين إلى إلى دوائر 68ل ستفتتء واالنتختب والترييح. وتحدد المتدة )

انتختبيت وفق مرسوم يحدد عدد المنتاق والدوائر االنتختبيت وعدد اللجتن الفرعيت 
ال زمت لعمليت االقتراع والفرز وتيكل كل لجنت من رئيس يختتر من السل  
القضتئي هو القتنوني من العتملين في قاتع الدولت . همت م تم اللجتن ف ي وفقت 
للمتدة الستبعت :هعداد جداول االنتختب وتلقي البت  الترييح وفحص ت وإعداد 
كيوف النتخبين والنظر في البت  االعتراض المتعلقت بأي إجراء هو قرار يصدر 

 عن ت. 
 منع التمييز في الترشح: .3

على مستواة المواانين فيمت بين م دون  3003( من دستور .6) تنص المتدة
 تمييز بسبب اللون هو العرق هو األصل هو العقيدة  هو اللغت هو الدين.

  
 المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية  .4

ال توجد نصوص صريحت   المساواة في استخدام اإلعالم الرسمي: - ه

لى المريحين في استخدام اإلع م وواضحت في فرض المستواة ع

على هن   مبتيرة الحقوق السيتسيتمن قتنون  37تنص المتدة الرسمي و

تتعتمل كتفت وستئل اإلع م بيكل متستوي في التعتمل اإلع مي مع 

 جميع المريحين. 

ال يحدد مرسوم قتنون  تحديد سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية: - ب
مجلسي النواب واليورى  سقفت  محددا للحم   االنتختبيت والمتدة 
المتكفلت بتنظيم الدعتيت االنتختبيت متدة قتصرة عن هذا المبده إذ تنص 

( تنظم ممترست عمليت الدعتيت من حيأ االلتزام بتلدستور 33المتدة )
 لمريحين اآلخرين.والقتنون ومن حيأ احترام اآلخرين وعد التعرض ل

على يحصل القسم الثتلأ  (2
كتمل الع مت لعدم وجود 
تمييز في التريح ل نتختبت  

 نقات( 320)
نقات لعدم  632تم حسم   (1

وجود نص  سقف هعلى 
للحم   االنتختبيت وتم حسم 

نقات لوجود نص غتمض  73
فيمت يتعلق بتلمستواة في 
 استخدام اإلع م الرسمي 

 

 282نقات نظرا  320تم حسم  (6 حل مجلس النواب -1دسلللللللللللتور مملكلللللللللللت سطوة تقنين   .5

http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/
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السلطة 
 التنفيذية

، 1221البحلللللللللللللرين 
( بقللتنون 24مرسللوم )
بيلللللأن  1221لسلللللنت 

مبتيللللللللرة الحقللللللللوق 
السيتسلللللليت، مرسللللللوم 

( لسلللللنت 29بقلللللتنون )
بيأن مجلسي   1221

 النواباليورى و
http://www.lega
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للمل  حل مجلس النواب  3003من دستور  13تخول  الفقرة ج من والمتدة 
 بمرسوم. 

  
 62( من مرسوم بقتنون رقم 60المتدة )  همت قانونية تأجيل االنتخابات -3

للمل  هن يمد الفصل " بيأن مجلسي اليولرى والنواب فتنص على
التيريعي امجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة ال تزيد على 

 سنتين". 
ال يوجد نص يتح للمل  هو هي سلات إلغتء نتتئ  إلغاء االنتخابات:  -2

االنتختبت  هو بعض ت إال عبر قرار تصدره لجنت مراقبت االنتختبت  التي 
 ر قضتئي.تنظر في الاعون المقدمت ويصدر بيأن ت قرا

من دستور  27تفصل الفقرة )ب( من المتدة  إعالن حالة الطورائ : -1
مسألت إع ن حتلت الس مت الوانيت " حتلت الاوار " حيأ ال  3003

تعلن إال بمرسوم من دون الرجوع إلى المجلس الواني ولمدة ث ثت 
ي ور فقا وييترا لتمديدهت موافقت المجلس الواني بأغلبيت األعضتء 

 رين فقا.الحتض

لوجود نص صريح على 
 إمكتنيت حل مجلس النواب

لوجود  نص آخر  320وحسم  (3
على إمكتنيت تأجيل 

 االنتختبت . 
يحصل القسم الثتلأ على  (2

نقات(  320كتمل الع مت )
لعدم وجود نص يتح إلغتء 

 نتتئ  االنتختبت 
نقات لمنح  632وتم حسم  (1

الدستور المل  حق إع ن 
حتلت الاوار  لث ثت هي ر 
دون الرجوع إلى مجلس 
النواب إال في حتلت التمديد بعد 

 الث أ هي ر.

4.  

حريممة تشمريع 
 األحزاب

دسلللللللللللتور مملكلللللللللللت 
قتنون  1221البحرين 
( لسللللللنت 12رقللللللم )  
للجمعيللللللللللللت   1229

السيتسللللليت ، مرسلللللوم 
( بقلللللتنون لسلللللنت 24)

بيللأن مبتيللرة  1221

الحقللللللوق السيتسلللللليت، 
( 29)مرسللوم بقللتنون 

بيللللأن   1221لسللللنت 

 .مجلسللللي النللللواب
http://www.lega
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 النص الدستوري 
( منه 38تيكيل األحزاب من دون تسميت ت وتنص المتدة ) 3003يحظر دستور  

على حريت تيكيل الجمعيت  والنقتبت  وفقت لليروا واألوضتع التي يبين ت 
 القتنون.

 قانون األحزاب
 3002( لسنت 37ال يوجد قتنون لألحزاب حتى اآلن يتكفل قتنون رقم ) 

 السيتسيت وارق عمل ت وتأسيس ت.للجمعيت  السيتسيت تنظيم الجمعيت  
ال يستوي قتنون األحزاب من عدة ج ت   3002قتنون الجمعيت  الصتدر سنت 

األولى هنه ال يسمح للجمعيت  بتلميتركت في السلات، كمت إنه ال يمنح الجمعيت 
السيتسيت ذا  األكثريت االنتختبيت هيت امتيتزا  سيتسيت في مجلس النواب، وثتلثت 

المعاتة لوزير العدل واسعت جدا تسمح للسلات التنفيذيت بإحكتم  فغن السلات 
 المراقبت والتدخل المبتير في عمل الجمعيت  السيتسيت.

 

نقات لعدم وجود نص  200يحسم 
نقات  200في  الدستور، ويحسم 
 لعدم وجود قتنون هحزاب. 

ال يوجد نص صريح لتيريع 
األحزاب في الدستور كمت ال يوجد 

 اب.قتنون لألحز
 

0 

حمممق تشمممريع   .9
 التجمع

دسلللللللللللتور مملكلللللللللللت 
 1221البحرين 

 النصوص الدستورية 
 

 
صوص صريحت في توجد ن

200 
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لسةةةةةةةةة ة  51قةةةةةةةةةانون 

بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن  1222

ةةةة ة االجتماعةةةةات العام 

  والمواكب والتجمعا
http://www.lega

laffairs.gov.bh 

 

كحق هصيل  إذ تنص المتدة  يكفل الدستور حريت االجتمتعت  العتمت والتجمعت 
/ب على هن "االجتمتعت  العتمت والمواكب والتجمعت  مبتحت وفقت لليروا .3

واألوضتع التي يبين ت القتنون على هن تكون هغراض االجتمتع ووستئله سلميت 
وال تنتفي اآلداب العتمت". وبتلرغم من ذل  فإن الدستور يحيل هذا الحق إلى 

 مترسته.وذل  كتلتتلي:القتنون لتنظيم هسلوب م
 قانون المسيرات والتجمعات -1
 3007لسنت  23على القتنون رقم  3007يوليو  30صتدق  المل  بتتريخ  

بيأن االجتمتعت   6682لسنت  .6بتعديل بعض هحكتم المرسوم بقتنون رقم 
العتمت والمسيرا  والتجمعت  ويتضمن هذا القتنون مواد متعترضت ومبتد  

 حقوق اإلنستن مثل
هن يكون موقعي اإلخاتر بتنظيم اإلجتمتع العتم هو  2توجب المتدة  -6

الموكب هو التجمع هيختصت ابيعيين ال يقل عددهم عن ث ثت هيختص 
وهو مت يترتب عليه مصتدرة حق الجمعيت  السيتسيت ومنظمت  
المجتمع المدني في ممترست هذا الحق، وذل  يتعترض مع قتنون 

نح ت الحق في ممترست النيتا السيتسي الجمعيت  السيتسيت الذي م
 العلني بيكل سلمي وحر.

مدير األمن العتم سلات تقرير زمتن ومكتن اإلجتمتع  2تعاي المتدة  -3
ممت يعبر عن اإلصرار على فرض الوصتيت على حركت المجتمع 
المدني واإلنتقتص من حق المنظمين في تحديد مكتن وزمتن الفعتليت هو 

 ده التجمع الذي ينوون عق
تتضمن الفقرة الستبقت عبترا  فضفتضت وغير محددة تتيح لرئيس  -2

األمن العتم منع عقد اإلجتمتع لألسبتب التي يقررهت هو يخصيتً  األمر 
ً لتفسيرهت حسب مت ترتأيه  الذي يعاي السلات التنفيذيت مجتالً واسعت

 وبتلتتلي  قد تتعسف في تابيق القتنون.
رئيس األمن العتم الحق في فض هي ندوة عتمت   .تعاي  المتدة رقم  -1

بسبب وجود هيختص من غير هعضتء الجمعيت المعنيت بتنظيم الفعتليت. 
كمت تعاي اليرات الحق في هن تأمر الحتضرين بتلتفرق هذا فض  

فتعاي  6عن تعرض الحضور للمستءلت الجنتئيت. همت المتدة رقم 
عنه تعديل خا سير المسيرة الص حيت لرئيس األمن العتم هو من ينوب 

هو المظتهرة. كمت نص  الفقرة األخيرة من المتدة نفس ت  على هنه إذا " 

الدستور لحريت التجمع لكن تم 
نقات لتقييد قتنون  200حسم

المسيرا  والتجمعت  الحريت في 
 هذا المجتل. 
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نظم  مسيرة لغرض سيتسي بمنتسبت تيييع جنتزة فإن اإلع ن 
الصتدر من األمن العتم بمنع المسيرة هو تحديد خا سيرهت يبلغ إلى 

 القتئمين بيئون الجنتزة من هسرة المتوفى. 

2.  

منمممع تشمممريع 
 التعذيب

دستور مملكت 
 1221البحرين 
 

. قوانين العقوبت  1
الصتدر في سنت 

2522  
قللتنون اإلجللراءا   .5

الجنتئيلللللللت الصلللللللتدر 
بمرسللوم بقللتنون رقللم 

 1221لعتم  42
http://www.lega
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 النص الدستوري
ينص دستور مملكت البحرين على المستواة في الكرامت اإلنستنيت وتستوي 

(. كمت يحرم .6المواانين لدى القتنون في الحقوق والواجبت  العتمت )المتدة 
القبض على إي إنستن هو توقيفه هو حبسه هو تفتييه هو تحديد إقتمته هو تقييد 

 66وبرقتبت من القضتء )المتدة حريته في اإلقتمت هو التنقل إال وفق هحكتم القتنون
فقرة ب( كمت ال يجوز تعرض هي إنستن للتعذيب المتدي هو المعنوي هو لإلغراء 
هو للمعتملت الحتات بتلكرامت.  ويحدد القتنون عقوبت من يفعل ذل . كمت يبال كل 
قول هو اعتراف يثب  صدوره تح  واأة التعذيب هو بتإلغراء هو بتلت ديد بأي 

 الفقرة د(.  66تدة من مت ) الم
 قانون العقوبات

التعذيب في متدتين. فقد   6687مترس  30يحظر قتنون العقوبت  الصتدر في  
على هنه "يعتقب بتلسجن كل موظف عتم استعمل التعذيب هو  .30نص  المتدة 

القوة هو الت ديد بنفسه هو بواسات غيره مع مت م هو يتهد هو خبير لحمله على 
هو على اإلدالء بأقوال هو معلومت  في يأن ت. وتكون العقوبت  االعتراف بجريمت

 السجن المؤبد إذا هفضى استعمتل التعذيب هو القوة إلى المو "
 قانون اإلجراءات الجنائية

من قتنون اإلجراءا  الجنتئيت الصتدر بمرسوم بقتنون رقم   76وتحرم المتدة  
أمر من السلات  المختصت. القبض على هي إنستن هو حبسه إال ب3003لعتم  17

ً هو معنويتُ. كمت  كمت هوجب  معتملته بمت يحفظ كرامت اإلنستن، وعدم إيذائه بدنيت
هوجب  إحتات كل من يقبض عليه بأسبتب القبض عليه، وهعاته الحق في 

 .  ِ  االتصتل بذويه إلب غ م بمت حدأ واالستعتنت بمحتٍم
من استعمل التعذيب هو القوة هو على هنه "يعتقب بتلحبس  323كمت تنص المتدة 

الت ديد بنفسه هو بواسات غيره مع مت م هو يتهد هو خبير لحمله على االعتراف 
بوقوع جريمت هو على اإلدالء بأقوال هو بمعلومت  في يأن ت. وتكون العقوبت 
الحبس مدة ال تقل عن ستت هي ر إذا ترتب على التعذيب هو القوة مستس بس مت 

 العقوبت السجن إذا هفضى استعمتل التعذيب هو القوة إلى المو ".البدن. وتكون 

 النصوص واضحت بمنع التعذيب
 

6000 

 200  النص الدستوري دستور مملكت حريممة تشمريع   .2
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 1221البحرين  اإلعالم

 قتنون المابوعت ،
 قتنون الصحتفت،
 قتنون العقوبت 
الصتدر بمرسوم رقم 

 ،2522لعتم  29
قللللللللللتنون مكتفحللللللللللت 

  اإلرهتب
 

http://www.lega
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على حريت الرهي والبحأ العلمي وحريت  3003من دستور  32تؤكد المتدة 
التعبير عن الرهي لكل إنستن ونير ذل  بتلقول او الكتتبت او غيرهت. وتكفل المتدة 

الصحتفت وفقت لليروا واألوضتع التي يبين ت  من الدستور نفسه حريت 31
التعرض للمراس   البريديت والبرقيت وااللكترونيت  37القتنون. كمت تحرم المتدة 

وتحفظ سريت ت وال تجيز مراقبت ت إال في الضرورا  ووفقت لإلجراءا  
 والضمتنت  المنصوص علي ت في القتنون. 

 القوانين المنظمة لحرية اإلعالم
لوزير اإلع م حظر هي مابوع هو منيور إذا وجد   30والمتدة  66المتدة تجيز 

فيه ت ديد ألمن الدولت هو عتدا  المجتمع كمت تجيز له منع دخول هي مابوع 
 العتبترا  الصتلح العتم.

تيكل لجنت ختصت لمراقبت األف م السينمتئيت ل ت هن تحذف هو تمنع عرض هي فيلم 
 هو تسجيل.
 حد هدني مقداره مليون دينتر كرهسمتل ألي صحيفت يوميت 20تيترا المتدة 
% من رهسمتل الصحيفت كتأمين لدفع الغرامت   60إيداع  23تيترا المتدة 
 والمصتريف.

النصوص الدستوريت صريحت في 
منح حريت اإلع م لكن ت ميروات 
بتلقتنون يحتوى قتنون المابوعت  
وقتنون الصحتفت على مجموعت 

لحريت التعبير عن مواد معالت 
الرهي وحريت النير مثل ايتراا 
مبتلغ كبيرة إلصدار ترخيص 

 الصحف والمج  .
 

6.  

تشمممممممممممممممممريع 
اسمممممممممممممممتقالل 

 القضاء

دستور مملكت 
، 1221البحرين 

مرسوم بقتنون رقم 
 1221لسنت  41

بإصدار قتنون 
 السلات القضتئيت
،  قلللللتنون العقوبلللللت  
الصتدر بمرسلوم رقلم 

 2522لعتم  29
http://www.lega
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 استقالل السلطة القضائية .1
 . 23الفقرة ه من المتدة  3003السلات القضتئيت سلات منفصلت بحكم مواد دستور 

 وتنص المتدة الثتنيت من قتنون السلات القضتئيت على استق ل القضتء. 
 تعيين القضاة  .2

قتنون السلات القضتئيت على هن المل  هو الذي   22تنص الفقرة ح من المتدة 
يترهس المجلس األعلى للقضتء ويتم تعيين القضتة بأوامر ملكيت بنتء على اقتراح 
 13من المجلس األعلى للقضتء. وتنظم همور القضتء وفق مرسوم بقتنون رقم 

 بإصدار قتنون السلات القضتئيت. 3003لسنت 
 لقضاةعزل ا .3

من قتنون السلات القضتئيت عزل القضتة وال تنت ي واليت م إال  21تحظر المتدة 
في حتال  محددة وفق القتنون وتكون مستءلت القضتة من اختصتص مجلس تأديب 
يصدر بتيكيله قرار من المجلس األعلى للقضتء ويتولى وزير العدل حسب المتدة 

 ار العزل فيصدر بنتء على همر ملكيمن القتنون تنفيذ حكم التأديب همت قر 13
من قتنون السلات القضتئيت على هن المجلس األعلى للقضتء هو  80وتنص المتدة 

 المختص بتقتراح تعيين القضتة وترقيت م ومنح م األوسمت.

النصوص صريحت في استق ليت 
 القضتء وتعيين القضتة وعزل م.

 
 

6000 
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5.  

الحممق  تشممريع
فمممي محاكممممة 

 عادلة

دستور مملكت  
  1221البحرين 

 
 

قتنون اإلجراءا  . 1

الجنتئيت  الصتدر 
بمرسوم بقتنون رقم 

 .1221لعتم  42

قللللللللتنون العقوبللللللللت  
 2522الصتدر سنت 

http://www.lega
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 النص الدستوري
جريمت وال عقتب إال بقتنون، وهن المت م  من الدستور على هنه ال 30تنص المتدة 

بر  حتى تثب  إدانته في محتكمت قتنونيت تؤمن له في ت الضمتنت  الضروريت 
لممترست حق الدفتع في جميع مراحل التحقيق والمحتكمت وفقتُ للقتنون. كمت تحظر 
محتٍم نفس المتدة إيذاء المت م جسمتنيتً هو معنويتً، وعلى حق المت م في هن يكون له 

 يدافع عنه. كمت هن حق التقتضي مكفول وفقتً للقتنون.
 قانون اإلجراءات الجنائية

القبض على هي إنستن هو  76همت قتنون اإلجراءا  الجنتئيت فقد حرم  المتدة 
حبسه إال بأمر من السلات  المختصت. كمت هوجب  معتملته بمت يحفظ كرامت 

 ُ ً هو معنويت . كمت هوجب  إحتات كل من يقبض عليه اإلنستن، وعدم إيذائه بدنيت
بأسبتب القبض عليه، وهعاته الحق في االتصتل بذويه إلب غ م بمت حدأ 

 واالستعتنت بمحتٍم. 
 

النص واضح فيمت يتعلق ببرائت 
 المت م حتى تثب  ادانته.

6000 

22.  

تشمممممممممممممممممريع 
المساواة بمين 

 الجنسين

دسلللللللللللتور مملكلللللللللللت 
، 1221البحلللللللللللللرين 

قلللللللللتنون األحلللللللللوال 
اليخصللليت فلللي يلللقه 
السلللللللللللني، قلللللللللللتنون 

 الجنسيت.
http://www.lega

laffairs.gov.bh 

 

 النص الدستوري على المساواة: .1
نصوصت صريحت على المستواة بين الجنسين مثل الفقرة  3003يتضمن دستور 
متدة الختمست حيأ تؤكد على هن الدولت تكفل مستواة المرهة بتلرجل في ب من ال

فتؤكد على سواسيت  .6ميتدين الحيتة السيتسيت واالجتمتعيت والثقتفيت همت المدة 
 النتس في الكرامت ونبذ التميز بين المواانين بسبب الجنس هو األصل.

 
 المساواة في اإلرث وحق الطالق .2

صيت لدى المحتكم اليرعيت الجعفريت وقد هقر مجلس ال يوجد قتنون هحوال يخ
النواب قتنون األحوال اليخصيت في المحتكم اليرعيت السنيت فقا لكنه ال يستوي 

 بين الرجل والمرهة في اإلرأ والب الا ق.
ال يحتوى الدستور على نص صريح في المستواة في اإلرأ حيأ ان الفقرة ب 

 اة بمت ال يتعترض وهحكتم اليريعت اإلس ميت.تيترا مراعتة المستو 2من المتدة 
 منح األم البحرينية الجنسية ألبنائها  -3

إذا ولد في البحرين هو    - من مرسوم "يعتبر اليخص بحرينيت: ه 1تنص المتدة 
إذا ولممد فمممي البحرين هو    -خترج ت وكتن هبوه بحرينيت عند تل  الوالدة. ب 

خترج ت وكتن  همه بحرينيت عند والدته، على هن يكون مج ول األب هو لم تثب  
 نسبته ألبيه قتنونت. 

نقات لوجود تمييز   200تم حسم 
في قتنون األحوال اليخصيت 
لصتلح الرجل ختصت في مواضيع 
اإلرأ والا ق.ولعدم وجود قتنون 
هحوال يخصيت عتم، ولعدم  وعدم 
منح األبنتء من األم البحرينيت 

 الجنسيت.
 

200 

http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/
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22.  

إعاقممممممممممممممممممممة 
المجممممممممممممالس 
المنتخبممة مممن 
قبمممل السممملطة 

 التنفيذية

اللجنت العليت لإليراف 
علللللللللللى االنتخللللللللللتب 

 واالستفتتء.
www. Vote.bh 

األمتنت العتمت لمجللس 
 النواب

www.nuwab.gov.b

h 

 البرلمان 
وذل  ضمن  3007هجري  انتختبت  مجلس النواب الثتنيت في هكتوبر/ نوفمبر 
التيريعي في متيو المدة الدستوريت واستمر المجلس قتئمت حتى انت تء الفصل 

. يذكر هن السلات التيريعيت مكونت من مجلسين متستويين في العدد 3060
( من  60والص حيت  هحدهمت منتخب والثتني معيين من قبل المل  وتحدد المتدة )

قتنون مجلس النواب واليورى الي ور األربعت األخيرة من فترة كل مجلس مدة 
 إلجراء انتختبت  جديدة،

 لمحليةالمجالس ا
هجري  انتختبت  المجتلس البلديت بتلتزامن مع انتختبت  مجلس النواب ولم يتم 

 تعايل هيت من ت هو إلغتء هي نتتئ  انتختبيت.

حتلت  3006لم يسجل خ ل العتم 
 هي اعتقت لعمل المجتلس المنتخبت.

6000 

21.  

مسممممممممممممممماءلة 
 الحكومة

األمتنت العتمت لمجللس 
 النواب

www.nuwab.gov.b

h 

وزارة مجللللللللس النلللللللواب 
 واليورى

http://www.msr

c.gov.bh/default

.asp?action=cate

gory&ID=270 

متئت سؤال  3060 6-.6 حتى .300-63-26قدم مجلس النواب في الفترة من 
سؤاال على مجلس النواب . وتم تيكيل ث أ لجتن تحقيق منذ  18لم يعرض 
. فيمت لم يتم ارح هي 3060حتى ن تيت دور االنعقتد الرابع في متيو  3006

. وكذل  لم تارح الثقت بأي وزير خ ل العتم 3060و 3006استجواب في العتم 
3006. 

 

(600X 6( + )2 X 20) 
 
 

320 

25.  

 نقمممممممممممممممممممماش
مشمممممممممممممماريع 

 القوانين

تقوم الصحتفت المحليت عتدة بنير كتفت هخبتر مجلس النواب والمقترحت  التي  رهي خبير
يعرض ت النواب هو تتقدم ب ت الحكومت كمت تنير الصحف األكثر توزيعت " األيتم 
والوسا" كمت ينتقش كتتب األعمدة والمقتال  هغلب المقترحت  وسير هعمتل 

هو التأييد ولم يتم منع هي تغايت ألي جلس من جلست  مجلس المجلس بتلنقد 
متدة  20النواب هو حجب مت جتء في ت. وقد نير  الصحف المحليت هكثر من 

متعلقت بعمل مجلس النواب من ت مسودا  لميتريع قوانين " قتنون الصحتفت، 
 قتنون التأمين ضد التعال.

تم نير مئت  األخبتر والمنتقيت  
يع القوانين ونتتئ  الختصت بميتر

تقترير اللجتن ونير  العديد من 
 مسودا  ميتريع القوانين

1111 

الفسممممماد فمممممي   .24
المؤسسمممممممات 

 العامة

مجموعت  (2
 بؤريت
 

 القسم األول : 
% تحدثوا عن وجود فستد. بينمت هقليت 60النسبت الغتلبت من المستجوبين هكثر من 

٪ تقريبت بعدم  2فستد    فيمت  اكتفى % تحدثوا عن عدم وجود 2صغيرة هقل من 

 القسم األول:
(0.02X 200( + )0.02X 

320) 

3.. 
 

http://www.nuwab.gov.bh/
http://www.nuwab.gov.bh/
http://www.nuwab.gov.bh/
http://www.nuwab.gov.bh/
http://www.msrc.gov.bh/default.asp?action=category&ID=270
http://www.msrc.gov.bh/default.asp?action=category&ID=270
http://www.msrc.gov.bh/default.asp?action=category&ID=270
http://www.msrc.gov.bh/default.asp?action=category&ID=270
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صحف  (1
 محليت

 .الحديأ هو بعدم العلم بوجود فستد
 

 القسم الثاني القضايا المحالة للقضاء
يصدر ديوان الرقتبت تقريرا سنويت عن هوضتع الوزارا  ومؤسست  وإدارا  
الدولت ويحتوي على مختلفت  عديدة إال هن ت ال تحول للنيتبت العتمت وال تحول 

 هن هنت  حتال  محدودة تخص الفستد تم  إحتلت ت للقضتء من ت  للقضتء. إال
 قضيت الفستد في يركت هلبت. -6
 حتلت وزير الدولت منصور بن رجب بت مت غسيل األموال.  -3
 قضيت اخت س هموال من خزينت الوزارة.    -2
 ت مت تلقى ريوة لتزوير مستندا  مدرسيت -1
 

 نقات .2هذا القسم على يحصل 
 

القسم الثتني : تم حسم نصف 
الع مت المخصصت ل ذا القسم لعدم 
توفر المعلومت  من قبل الج ت  
الرسميت. فيمت تم االكتفتء بتلمعلن 
عن ت في الصحتفت المحليت وهي 
هربع حتال  تم إصدار هحكتم في 

 X 3/1اثنتين فقا حتى اآلن هي 
 نقات 632=  320
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29.  

أعمممال  إعاقممة
 البرلمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األمتنلللللللللت العتمللللللللللت  
 لمجلس النواب

 مقتبلت نتئب برلمتني
 الصحف المحليت

 اعاقة المشاريع بقوانين -1
الميتريع بقوانين التي تقدم ب ت المجلس ونتقي ت خ ل الفصل التيريعي الثتني، 

قتنونت، والمتبقي من ت  663ميروع بقتنون، صدر من ت حتى اآلن 380بلغ  
% من المجموع الكلي في ع دة الحكومت لرفع ت للمل  16، هي بنسبت .62

 للتصديق علي ت. 
 تجاهل االقتراحات برغبة -2

غبت التي تقدم ب ت المجلس ونتقي ت خ ل الفصل التيريعي الثتني، االقتراحت  بر
اقتراحت ،  360، ورد  الحكومت على .16اقتراحت برغبت، رفع للحكومت  766

 .30اقتراحت برغبت فقا، فيمت لم ترد الحكومت على  636وتبقى في المجلس 
 اقتراح برغبت من المجلس.

 األسئلة -3
سؤاال  22متئت سؤال تم عرض   3060والعتم  3006بلغ عدد األسئلت في العتم 
سؤاال تم الرد علي ت غألا هن ت لم تعرض على المجلس  18على مجلس النواب و

 لمنتقيت ت.
 عدم الحضور لإلجابة على األسئلة

امتنع  الحكومت عن اإلجتبت على هسئلت نواب كتلت الوفتق  3006_ في نوفمبر 
الدولت واعتبر  هن تل  المعلومت  المتعلقت بمعلومت  من تم توظيف م في 

معلومت  يخصيت ال يجوز كيف ت وكتن  كتلت الوفتق تقدم  بعيرة هسئلت لوزراء 
في الحكومت اتلبت هسمتء ومؤه   من تم توظيف م خ ل الث أ السنوا  

 المتضيت.
 ثالثا: عدم حضور الجلسات أو اللجان

مت حول الزام الوزراء ثتر نقتش حتد بين هعضتء مجلس النواب وبين الحكو
 بتلحضور. 

 رابعا : عدم اإلجابة على االسئلة
برز  هزمت اسئلت التوظيف حيأ امتنع  الحكومت عن  3006نوفمبر  20في 

 تقديم هي معلومت  بخصوص الموافين

تم حسم كتمل الع مت المخصصت 
ل ذا المؤير بسبب قيتم الحكومت 
بإعتقت هعمتل مجلس النواب عدم 

اإلسئلت وتجتهل الرد على 
االقتراحت  برغبت وعدم احتلت 
القوانين المقرة في البرلمتن الى 

 المل  للمصتدقت علي ت
 

1 

اسممممممممممممممتخدام   .22
الواسممطة فممي 
التوظيممممممممممممف 

 العام

 مجموعت بؤريت
 

اعتبر هكثر من ثلثي الميتركين هن الوظيفت تتم بتلواسات بيكل كبير، وحوالي 
٪ ال يتعتقدون بوجود 1 هنحين الربع قتلوا إن الوظتئف تتم بتلواسات هحيتنتً، في 

 فستد في التوظيف.

(0.01X6000) 10 
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22.  
نجاعممممممممممممممممممة 
المؤسسمممممممات 

 العامة

وهقل من نصف الميتركين حوالي عير الميتركين وضعو ع مت سيئ جدا،  مجموعت بؤريت
بقليل منحوا ع مت سيء ألداء مؤسست  الدولت، في حين قتل ربع الميتركين بأنه 

% قتل  هن هداء المؤسست  العتمت 3ال سيء وال جيد، ونسبت ضيلت جدا تقريبت 
 .جيد، وهنت 

0.03X 6000( + )0.32X 
200 + )0.2 X 320) 

380 

26.  

خمممممممممممممممممممممرق 
 الدستور

 
تقريللر لجنلللت التحقيلللق 
النيتبيللللت  فللللي هملللل   

 الدولت
تقريللر لجنلللت التحقيلللق 
 النيتبيت في الدفتن

تقريللر ديللوان الرقتبللت 
اإلداريت والمتليت لسنت 

1225 

تقريللر لجنلللت التحقيلللق 
فللللي يللللركت ايللللران 

 الخلي 

تم رصد هربع حتال  لخرق الدستور والقتنون هقدم  علي ت الحكومت خ ل العتم 
3006  
 
بعقد صفقت  يراء اتئرا  ليركت ايران الخلي  قيتم األج زة التنفيذيت  .6

 خترج األصول القتنونيت.
 سمتح الحكومت بدفن مستحت  واسعت من األرضى دون سند قتنوني. .3
توظيف هجتنب في قوة دفتع البحرين ) الجيش( وفي األج زة األمنيت دون  .2

 وجود حتلت استثنتئيت.
تلفت  في تدوير ( عن مخ3006كيف تقرير الرقتبت اإلداريت والمتليت ) .1

 الميزانيت دون الرجوع لمجلس النواب  وعن مختلفت  متليت وإداريت عديدة
 

تم حسم كتمل الع مت ل ذا المؤير 
بسبب تسجيل هربع حتال  لخرق 

 الدستور والقتنون.

0 

25.  

االسمممممممممممتقالل 
السياسممممممممممممي 

 واالقتصادي

 
بيللتن ميزانيللت الدولللت  

-1225للعلللللللللللللللتمين 
1222  

http://www.lega

laffairs.gov.bh 

 
وعلللللى موقللللع وزارة 
 المتليت االلكتروني

 
http://www.mof.

gov.bh/arb/Cate

gorylist.asp?cTy

pe=budget 

تتلقى البحرين معونت  خترجيت من عدة دول من ت الواليت  المعونات  -6
وكتن   3006م يين دوالر لسنت  .المتحدة األمريكيت تقدر بحوالي 

 66.2الخترجيت األمريكيت قرر  زيتدة المستعدة العسكريت للبحرين إلى 
على هن إرادا   3006/3060مليون دوالر. واحتوى قتنون ميزانيت 

مليون دوالر( من  602دينتر )هي مت يعتدل  37,600,000المعونت  تبلغ 
% من إيرادا  الميزانيت 3.7هي مت نسبته حوالي  مجموع إيرادا  الدولت

)هي مت يعتدل  1,398,925,000والبتلغ  3006للعتم  3060العتمت لسنت 
)هي  دينتر 1,463,917,000بلغ  3060مليتر دوالر( و في العتم  3..2
 ر(مليتر دوال 1مت يعتدل 

تعتمد ميزانيت الدولت على إيرادا  النفا والمقدرة في  موارد الدخل الوطني -3
مليتر دوالر( همت  2.6)هي مت يعتدل   1,123,628,000ب 3060العتم 

 37.)هي مت يعتدل     302,689,000 اإليرادا  غير النفايت فتقدر ب
من  %87.8إذ تبلغ نسبت إيرادا  القاتع النفاي حوالي مليون دوالر(. 

 دوالر 3.82. الدينتر البحريني يعتدل  3060ميزانيت 

نقات من الع مت  26تم حسم  (6
المخصصت للمستعدا  المتليت 

 الدوليت
تم حسم كتمل الع مت  (3

المخصصت للصتدرا  
العتمتد الموازنت على 
الصتدرا  النفايت في تمويل 

 موازنت الدولت.
نقات لوجود  100تم حسم  (2

قواعد عسكريت هجنبيت في 
 المملكت.

 
 
 

376 

http://www.legalaffairs.gov.bh/
http://www.legalaffairs.gov.bh/
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 رهي خبير

: توجد قتعدة للقوا   األمريكيت في مناقت  القواعد العسكرية األجنبية -2
الجفير حيأ مقر األساول البحري األميركي الختمس، الذي يخدم فيه 

جندي هميركي، ويضم حتملت اتئرا  هميركيت وعددا من الغواصت   1300
مقتتلت، إضتفت إلى قتذفت   80مرا  البحريت وهكثر من ال جوميت والمد

قتعدة »القنتبل والمقتت   التكتيكيت واتئرا  التزود بتلوقود المتمركزة بم 
الييخ عيسى الجويت. وهنت  تس ي   عسكريت مختلفت في مينتء سلمتن 

، تمثل واحدة من ههم «قتعدة الجفير العسكريت»وماتر المحرق، إال هن  
 في الخلي . القواعد

 

12.  

اإلصمممممممممممممالح 
 السياسي

 منتبتين  آراء الميتركين في المجموعت  البؤريت، بينمت اتفق هكثر  القسم األول: مجموعت بؤريت
ث ثت هربتع الميتركين في المجموعت  البؤريت على هن الحكومت لم تنجح في 
تابيق اإلص حت  المرجوة، وإن كتن بدرجت  متفتوتت، قتل الخمس إن الحكومت 

 نجح  في هذا السبيل.
اتفق هكثر من ثلأ الميتركين على هن وضع الديمقراايت في الب د  ثتني:القسم ال

سيئ جدا وقتل ربع الميتركين هنه سيئ، وهيضت ربع الميتركين قتلوا إن وضع 
 الديمقراايت جيد  وحوالي الخمس قتلوا إنه ال هو جيد وال سيئ.

(0.3X 200) 
 نقات600يحصل هذا القسم على 

 
(0.32X 282(+ )0.30X 

320( +)0.32X 632) 
 

382 

12.  

إساءة معاملة 
 المعتقلين

 
تقريلر منظمللت هيللومن 

-1222رايللل  وتلللش 
تقرير منظمت  22-14

-1222العفللو الدوليللت 
22-14  

http://www.hrw.
-org/ar/middle
-eastn

africa/bahrain 
 
 

مركلللللللللز البحلللللللللرين 
 لحقوق اإلنستن

 
http://www.bchr

.net/ar 
 

لجنلللللت الرصلللللد فلللللي 
جمعيت الوفتق الواني 

 أوال: حاالت التعذيب
ي د  السنوا  األخيرة حتال  كثيرة تم اإلستءة في ت للمعتقلين على خلفيت  

صدر تقرير ختص عن هستليب التعذيب المستخدمت مع  3060سيتسيت وفي عتم 
المعتقلين هصدرته منظمت هيمن راي  وتش التي هكد  عودة األج زة األمنيت 

لتقرير هكثر من ورصد ا 3008الستخدام التعذيب لنزع االعترافت  وذل  منذ 
عير حتال  موثقت تم تعرض ت للتعذيب. كمت هكد  تقترير حقوقيت محليت وجود 
حتال  تعذيب ألغلب المعتقلين على خلفيت  همنيت وكيف تقرير مركز حقوق 
اإلنستن عن وجود حتال  تعذيب لسجنتء جنتئيين وسوء معتملت بحق م. وفي نتدرة 

ضيت مت يعرف بقتل اليراي متجد بخش قضتئيت حكم القضتء ببراءة معتقلين ق
استنتدا لتعرض المعتقلين للتعذيب إال هن محكمت االستئنتف العليت نقض  حكم 
المحكمت وقض  بتلسجن لث أ سنوا  علي م. كمت تم إثبت  تعرض المعتقلين 
لتعذيب وذل  في العديد من التقترير الابيت وكذل  لتقترير األابتء اليرعيين ، 

نيتبت العتمت بتعرض احد المعتقلين على ذمت إحدى القضتيت السيتسيت كمت هقر  ال
 للتعذيب في مراكز اليرات.

 ثانيا: حاالت الوفاة 

تم حسم كتمل الع مت بسبب وجود 
حتل  تعذيب موثقت وحكم قضتئي 
بوجود تعذيب لنزع االعترافت  

 ألكثر من عير حتال .

0 
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http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/bahrain
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/bahrain
http://www.bchr.net/ar
http://www.bchr.net/ar


 29 

 تقرير البحرين :2. 2

 العالمة طريقة االحتساب المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم
 اإلس ميت

.alwefaqwww.
org/index.php?
show=news&a

ction... 
 

منظمللت العفللو الدوليللت 
 جموعت بيتنت  من ت م

http://www.amn
esty.org/ar/libra
ry/info/MDE11/

001/2009/ar 
 

لم تفض حتال  التعذيب إلى وفتة هي معتقل إال إن ت تسبب  بإحداأ هضرار عقليت 
 على واحد من المعتقلين هفرج عنه بمكرمت ملكيت ونقل للخترج لتقلي الع ج. 

  
 

11.  

إعاقة النشماط 
 الحزبي

 

 
بيلللتن منظملللت هيلللومن 

 راي  وتش

http://www
.hrw.org/ar
/news/201
0/09/07  

 
تقرير مركز البحلرين 
 لحقوق اإلنستن

http://www.bahr

ainrights.org/ar/

node/3046 

 
بيللللتن منظمللللت العفللللو 

 الدوليت. 
http://www.amn

esty.org/ar/news

-and-

-updates/bahrain

 أوال: منع الترخيص
لم يتقدم هحد في الفترة المتضيت بالب ترخيص لجمعيت  سيتسيت جديدة ومنع إال 

ت مثل حركت " حق" وحركت هن السلات  ترفض تسجيل حركت  سيتسيت معترض
. وفي 3002" الوفتء" لعدم موافقت ت على قتنون الجمعيت  السيتسيت الصتدر سنت 

تعرض  جمعيت العمل اإلس مي لإلغ ق والتفتيش األمني، بعد  .300عتم 
اعتقتل هحد هعضتءهت بت مت التجم ر والميتركت في سرقت س ح وحرق سيترة 

معيت الوفتق الواني للت ديد بتإلغ ق على تعرض  ج 3060يرات. وفي هبريل 
خلفيت ارح ت مستلت تداول السلات وتعديل الدستور الحتلي في مؤتمرهت العتم 

 الختمس.
 ثانيا: اعتقال قادة سياسيين

قتم  األج زة األمنيت بتعتقتل ث ثت من القتدة السيتسيين ) األستتذ حسن مييمع 
همين عتم حركت حق، الييخ محمد حبيب المقداد رئيس جمعيت الزهراء الخيريت، 

فيمت عرف  3060الدكتور عبدالجليل السنكيس عضو حركت حق( في ينتير 
م الحكم والتآمر على بقضيت الحجيرة حيأ وج   إلي م ت م التخايا لقلب نظت

النظتم وإنيتء خ يت سريت والقيتم بتلتدريب العسكري خترج البحرين. وفي يونيه 
قتم  األج زة األمنيت بتعتقتل الييخ محمد حبيب بت مت قيتدة مسيرة غير  3060

اغساس قتم ج تز األمن الواني بتعتقتل كل من عبد الجليل  61مرخصت. وفي 
 32المقداد والييخ سعيد النوري وآخرين بلغ عددهم سنكيس والييخ محمد حبيب 

 نتيات بت مت التتمر على قلب الحكم.
 

تم اعتقتل هكثر  3060خ ل العتم 
من خمست سيتسيين في الب د. كمت 

 تعرض حزب للت ديد.

0 
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http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-clerics-2010-08-18


 30 

 تقرير البحرين :2. 2

 العالمة طريقة االحتساب المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم
-intensifies

-crackdown

-and-activists

-08-2010-clerics

18 

 
تغايلللللللت  صلللللللحفيت 
للمؤتمر العتم الختمس  

 لجمعيت الوفتق
صلللللللللحيفت الوسلللللللللا 
البحرينيلللللللللللللللللللللللللللللللت 
http://www.alwa
satnews.com/28
91/news/read/45

6552/1.html 

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-clerics-2010-08-18
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-clerics-2010-08-18
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-clerics-2010-08-18
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-clerics-2010-08-18
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-clerics-2010-08-18
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-clerics-2010-08-18
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15.  

تنظمممممممممممممممممممميم 
االجتماعممممممات 

 والمظاهرات

جمعيللللللللت البحللللللللرين 
 لحقوق اإلنستن

مركلللللللللز البحلللللللللرين 
 لحقوق اإلنستن

بلغ  3006إحصتءا  وزارة الداخليت فإن عدد األعمتل االحتجتجيت لسنت بحسب 
فقا  663مسيرة ومظتهرة ولم تسمح وزارة الداخليت إال لحوالي  320هكثر من 

وصنف  البتقي على هنه تحدي للقتنون وهعمتل يغب .ومؤخرا فإن األج زة 
  لبريت لمواج ت األمنيت تستخدم س ح اليوزن المعد لصيد الايور وقتل الحيوانت

 هعمتل احتجتجيت في القرى.
تي د البحرين بيكل متواصل هعمتل احتجتجيت ذا  خلفيت سيتسيت،وغتلبت مت يتم 
التصدي ل ت بتستخدام القوة حتى وإن كتن  مرخصت فعلى سبيل المثتل قتم  
هج زة األمن بتستخدام القوة " الرصتص الماتاي" لتفريق هعمتل احتجتجيت 

 في ت نواب ويخصيت  سيتسيت مثل: مرخصت يتر 
األزمت السيتسيت بين االحتقتن »ندوة سيتسيت بعنوان  3006ابريل   -6

كتن من المقرر عقدهت في قتعت « واالنفراج والحوار الواني المفقود
 «وعد»فلساين في جمعيت العمل الواني الديمقرااي 

 مترس التصدي العتصتم سلمي ضد دفتن ستحل سترة  .  -3
عدم الترخيص لم رجتن خاتبي للجمعيت  السيتسيت حول  3060متيو   -2

 ملف هم   الدولت 
منع ندوة في مأتم العاتر في مناقت سترة ومحتصرة  3006متيو  -1

 المأتم.
وبحسب إحصتءا  وزارة الداخليت فإن عدد األعمتل االحتجتجيت لسنت 

خليت إال مسيرة ومظتهرة ولم تسمح وزارة الدا 320بلغ هكثر من  3006
فقا وصنف  البتقي على هنه تحدي للقتنون وهعمتل  663لحوالي 

يغب .ومؤخرا فإن األج زة األمنيت تستخدم س ح اليوزن المعد لصيد 
 الايور وقتل الحيوانت  لبريت لمواج ت هعمتل احتجتجيت في القرى.

تم منع وقمع هربع فعتليت  سيتسيت 
ولم يرخص للعديد من المظتهرا  

تمت  إال هن هنت  العديد واالعتص
من الفعتليت  التي سمح ل ت 
وهعاي  ترخيصت لذا فإن الدرجت 

 نقات. 320الن تئيت تكون 

1 

14.  

تمممممممممممممممممممممدخل 
األجهممممممممممممممزة 

 األمنية

 رهي خبير
 
 
 

 مجموعت بؤريت

 القسم األول: موجبات شهادة حسن السيرة والسلوك
يلزم استخراج ي تدة حسن سيرة وسلو  من ال يوجد نص قتنوني صريح 

هنت  إجراءا  يجب ابتتع ت من ت استخراج ي تدة حسن األج زة األمنيت لكن 
سيرة وسلو  وهخذ بصمت  لليخص. ال توجد معلومت  كتفيت حول الب موافقت 

 الج ت  األمنيت على االنضمتم للعمل.
ركين بأنه لم يالب من م هو هقل من بقليل( ثلثي الميتحوالي )القسم الثتني: هجتب 

من هحد هقترب م موافقت همنيت الست م وظيفت   وهجتب نحو السدس بأن م ال 
 يعرفون  وهجتب السدس بأنه الب من م موافقت همنيت لذل .

يحصل القسم األول على كتمل 
الع مت المخصصت ل ذا القسم. 

 نقات. 200
 
(0.70 X 200(+ )0.68 X 

320) 

.12 
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19.  
مواقمممممممممممممممممف 
المعارضة في 
الصممممممممممممحافة 

 المحلية

هكد  هغلبيت الميتركين هن السلات  تقوم بحجب األخبتر وتعتم على نيتات   مجموعت بؤريت
ومواقف المعترضت في الصحف اليوميت. بينمت قتل نحو السدس إن م ال يعرفون، 

 وحتجج  هقليت ضئيلت جدا بأنه ال يوجد حجب ألخبتر المعترضت.

ين في اتفق  غتلبيت الميترك
المجموعت البؤريت على هن 
الحكومت تقوم بحجب تغايت 
 20.نيتات  المعترضت. حجب  

 ع مت لذل .

620 

12.  
 انتقاد السلطة

( في المجموعت البؤريت هنه ال بقليلقرر االتجته الغتلب )هقل من ثلثي الميتركين  مجموعت بؤريت
انتقتد السلات ممكن، وقرر  يمكن انتقتد السلات في البحرين، بينمت قتل الثلأ إن 

 نسبت صغيرة هن ت ال تعرف.

(0.22X 6000( + ) 0.02X 
200) 

212 

12.  
انتشمممممممممممممممممار 
صممممممممممممممممحافة 

 المعارضة

مقتبلللللت مللللع هعضللللتء 
إدارا  بعللللللللللللللللللللض 
 الجمعيت  السيتسيت،

 

جرائد من ت الن س  صحف يوميت ااقت بتللغت العربيت  6يبلغ عدد الصحف 
 وواحدة هسبوعيت بتإلضتفت إلى صحيفتين يوميتين نتاقتين بتللغت اإلنجليزيت. 

 
ال توجد صحف معترضت كمت ال 
توجد صحف ختصت بتلجمعيت  
وتستبدل بتلنيرا  الداخليت كمت ال 
توجد مج   ختصت بتلمعترضت هو 

 من الجمعيت  السيتسيت.غيرهت 

0 

16.  

الرقابمممة علمممى 
المطبوعممممممات 
ومواقمممممممممممممممع 

 االنترنت

 مجموعت بؤريت (2

 
 
 منظمة العفو الدولية (2
 2010  عام تقرير 

 يف اإلنسان حقوق حالة
 العامل
 

مقتب   مع دور نير 
ومكتبت  محليت 

 وعربيت.
بيتن مركز البحرين 
 لحقوق اإلنستن

القسم األول: قتل  هغلبيت ستحقت بإن الحكومت تحجب صحف ومج   والمواقع 
% بأن الحكومت ال تحجب 8%( فيمت قتل  هقليت حوالي 60االلكترونيت )حوالي 
 % ال رهي ال هعرف.  2على الصحف، وحوالي 

 اإلع م وزارة القسم الثتني: حسب التقرير السنوي لمنظمت العفو الدوليت حجب 
 النقتش ومنتديت  والمدونت  المواقع عدداً من الثتني، كتنون/ينتير في ت،والثقتف
ض اإلنترن ، يبكت على  إلي ت يُنظر التي المواقع بعض ذل  في » على بمت تحر  

الاتئفي  والعنف الكراهيت «. تزال ال كتن  المواقع مئت  هن بتعتبترهت وتردد
 .العتم ن تيت بحلول محجوبت

 
مراقبت للكتب  3060الدولي الذي هقيم في مترس  وي د معرض الكتتب

 المعروضت ومنع عدد كبير من العنوانين من دون إع م دور النير مسبقت.
وتمترس إدارة رقتبت المابوعت  قيودا غير واضحت على تداول ونير الكتب 
خصوصت السيتسيت من ت وكتن  وزارة اإلع م قد منع  دخول كتتب مذكرا  

علمت بأن  3060لحكومت البحرين تيتليز بلجريف في يونيه  المستيتر الستبق
نسخت مبتورة من المذكرا  قد صدر  في تسعينت  القرن المتضي وتم السمتح 

 ل ت بتلنير.
 

6( )0.08X 200( + )0.02X 
320) 

 نقات 12يحصل هذا القسم على 
( توجد حتال  منع كتب كثيرة 3

من ت كتب سيتسيت وكتب دينيت كمت 
 ق لمواقع الكترونيت يوجد إغ

ومدونت  يخصيت يتجتوز عددهت 
موقع وجميع ت مواقع  600

سيتسيت. حسم  كتمل الع مت 
 نقات(  200المخخصت ل ذا القسم )

12 
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15.  

تنظمممممممممممممممممممميم 
نشمممممممممممممماطات 

 االحتجاج

بيتنللللت  وإحصللللتئيت  
وزارة الداخليلللللللللللللللللت 

-1222لألعللللللللللللللوام 
1225 . 

اللجللتن اإلع ميللت فللي 
هربع جمعيت  سيتسيت 

الوفلللللتق، معترضلللللت" 
وعللللد، همللللل، المنبللللر 

 التقدمي"

بلغ  3006بحسب إحصتءا  وزارة الداخليت فإن عدد األعمتل االحتجتجيت لسنت 
فقا  663مسيرة ومظتهرة ولم تسمح وزارة الداخليت إال لحوالي  320هكثر من 

وصنف  البتقي على هنه تحدي للقتنون وهعمتل يغب .ومؤخرا فإن األج زة 
اليوزن المعد لصيد الايور وقتل الحيوانت  لبريت لمواج ت  األمنيت تستخدم س ح

 هعمتل احتجتجيت في القرى.
 

يحصل هذا المؤير على كتمل  
الع مت إلقتمت فعتليت  عديدة وهكثر 

مسيرة واعتصتم  320من 
ومظتهرة جزء منه تم ترخيصت 

 .وهخرى غير مرخصت

6000 
 

52.  

مقاضممممممممممممممماة 
الجهمممممممممممممممات 

 التنفيذية

يوجد قضتء إداري مستقل وتنظر القضتيت المرفوعت في القضتء العدلي هوال: ال  رهي خبير
) العتدي في المحتكم المدنيت( ثتنيت ال توجد إحصتءا  دقيقت هو رسميت حول عدد 
القضتيت وذل  ألن القضتيت اإلداريت تعرض بصفت قضتيت مدنيت غير مفرزة هو 

اء القتنونين فإن منصفت وهو مت يعرض األحصتءا  لتداخل. وبرهي هحد الخبر
العدد التقريبي للقضتيت المقيدة ي ريت ضد القرارا  اإلداريت هو ضد هيختص 

 قضيت سنويت( 630مسئولين  تعتدل عير قضتيت ي ريت ) 
ثتنيت: توجد كثير من القضتيت المرفوعت ضد الج ت  التنفيذيت بعض ت يتصل 

قضتيت خ فت  يخصيت بقرارا  تنفيذيت وبعض ت متعلق بتيريعت  وثتلثت متصلت ب
مع وزراء هو مدراء. إال هن العدد الذي يتم صدور هحكتم قضتئيت ن تئيت يعتبر 
ضئي  جدا لسبب اول اإلجراءا  القضتئيت واستمرار بعض ت لسنوا  في 

 القضتء واالستئنتف. 

يقدر عدد القضتيت المرفوعت همتم 
 630القضتء االداري حوالي 

 قضيت سنويت.

1111 

52.  

االعتقممممممممممممممال 
 التعسفي

لم تسجل حتال  اعتقتل تسعفي فكل حتال  االعتقتل تتم بنتء على هوامر وهحكتم  رهي خبير
النيتبت العتمت التي تتعسف هحيتنت في اإلبقتء على المعتقلين وترفض إا ق 

 سراح م بكفتلت. 
في كثير من األحيتن  وقد ابق  هحكتم بعض هذا القتنون على عدد من المعتقلين.

تقوم األج زة األمنيت ودون وجود هوامر قضتئيت بتعتقتل األيختص مع عدم توافر 
هي حتلت من حتال  التلبس المنصوص علي ت حصرا في القتنون ويتم إيداع م في 
الحبس وقد ثب  في العديد من القضتيت عدم توافر هوامر الضبا القضتئيت وان 

ألمنيت التي في هكثر األحيتن عمليت القبض كتن  مجرد تعسف من قبل األج زة ا
 . ال تلتزم بنص القتنون الذي يحظر القبض على األيختص لمجرد االيتبته

نقات لعدم توفر  200تم حسم 
معلومت  ووجود هوامر اعتقتل ال 
تكون صتدرة من ج ت قضتئيت في 
بعض الحتال  وذل  في القضتيت 
الجنتئيت همت القضتيت السيتسيت ف  

عتقتل في ت بدون توجد حتال  تم اال
 سند قضتئي ولو الحقت.

200 
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51.  

محمممماكم أمممممن 
 الدولة

المجلللللللللس األعلللللللللى 
للقضلللللللتء، صلللللللحيفت 

 الب د 

محكمت ختصت تح  عنوان المحكمت الجنتئيت الثتلثت للنظر  3060يكل  في متيو 
في قضتيت اليغب وهي محكمت ختصت بقضتيت االحتجتجت  السيتسيت وقد بتير  

المعتقلين على خلفيت  همنيت سيتسيت وهي اآلن بصدد النظر عمل ت بتلنظر في كتفت 
في هكثر من سبع حتال  قتبلت للزيتدة بزيتدة عدد المعتقلين. وقد هصدر  هذه 
المحكمت فور تيكيل ت هحكتمت متيددة جدا في القضتيت المعروضت همتم ت ، كم إن 

والريبت حيأ هنه تيكيل هيئت المحكمت المكونت من ث ثت قضتة هو همر يثير الي  
هؤالء القضتة عرف عن م في هحكتم ستبقت تيددهم في األحكتم ختصت في القضتيت 

 ذا  الدافع السيتسي.

توجد هكثر من هربع حتال  تنظرهت 
محكمت الجنتيت  وهعمتل اليغب  
قضتة المحكمت من المدنيين عمومت 
وال توجد محتكم عسكريت بتلمعني 

 اإلصا حي. 

6000 

55.  

منظمات قدرة 
حقمممممممممممممممممموق 
اإلنسممان علممى 

 العمل

مركللللللللز البحللللللللرين  
 لحقوق اإلنستن

http://bahrainrig

hts.hopto.org/ar/

node/3348 

 
الجمعيلللللت البحرينيلللللت 
 لحقوق اإلنستن 

http://bhrs.org/H

ome_Page.aspx 

بيللللللللللتن الجمعيللللللللللت  
البحرينيلللللللت لحقلللللللوق 
االنسللتن بيللتن منع للت 
مللللللللللللللن مراقبللللللللللللللت 

 االنتختبت .
http://bhrs.org/V

iewNews/15/33/

statements.aspx 

 
 
 
 

 أوال : القدرة على الترخيص
ال يزال مركز حقوق البحرين محظورا كمت ترفض السلات التنفيذيت تسجيل 
جمعيت  حقوقيت جديدة مثل جمعيت اليبتب الحقوقيت التي يتعرض مؤسس ت 

. في المقتبل فإن وزارة التنميت تسمح بتأسيس جمعيت  3008للمحتكمت منذ 
 حقوقيت تعتبر مواليت.

 ثانيا التراخيص لمكاتب دولية
ال يوجد حتليت هي مكتب ألي منظمت حقوقيت دوليت. مت عدا مكتب ختص لمنظمت 

 فريدوم هوس.
 ثالثا حرية عمل المنظمات الدولية

نتدرا مت تسمح الحكومت لمنظمت  حقوقيت بتلعمل في البحرين إال هن الحكومت 
 سمح  لمنظمت هيومن راي  وتش ومنظمت العفو الدوليت بتلعمل بحريت 

 رابعا : مضايقة المنظمات الحقوقية
 تفرض الحكومت على المنظمت  الحقوقيت اتبتع برتوكوال  محددة 

نظمت العفو الدوليت من عقد لقتءا  مع منع  السلات  وفد م 3060ففي هبريل 
ج ت  حقوقيت تعتبر الحكومت ج ت  معترضت واقتصر  زيترة الوفد على لقتءا  

 الرسمين في الدولت.
حسب تقرير منظمت العفو الدوليت السنوي "قتم  األج زة األمنيت بتعتقتل العديد 

واجت ومؤسسين من النتياين في مجتل حقوق اإلنستن مثل النتيا عبد ال تدي الخ
 اللجتن األهليت مثل لجنت العتالين عن العمل".

 

نقات لعدم  320تم حسم  (6
تسجيل تخصم نقتا هذا البند 

 كتلتتلي:
نقات لعدم  620تم حسم  (3

تسجيل فروع هو مكتتب 
لمؤسست  دوليت لحقوق 
 االنستن سوى منظمت واحدة

تم حسم كتمل الع مت   (2
المخصصت ل ذا القسم لعدم 

مؤسست  حقوق حريت العمل ل
 االنستن

تحسم كتمل الع مت لتعرض  (1
مؤسست  حقوق االنستن 
 والعتملين ب ت لمضتيقت .

600 

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3348
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3348
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3348
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3348
http://bhrs.org/Home_Page.aspx
http://bhrs.org/Home_Page.aspx
http://bhrs.org/ViewNews/15/33/statements.aspx
http://bhrs.org/ViewNews/15/33/statements.aspx
http://bhrs.org/ViewNews/15/33/statements.aspx
http://bhrs.org/ViewNews/15/33/statements.aspx
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 منظمت العفو الدوليت
 2010  عتم تقرير 

 اإلنستن حقوق حتلت

 العتلم في

54.  
األمممممممممممممممممممممن 

 الشخصي

قتل هكثر من نصف الميتركين في المجموعت  البؤريت هن األمن والس مت  مجموعت بؤريت
اليخصيت متوفرة، في حين هن قتل السدس هن ت غير متوفرة. فيمت تقريبت الربع 
ايتروا إلى هن االمن والس مت اليخصيت غير متوفرة بتلمرة  وكتن   البقيت 

 %( قد قتل  هن ت ال تعرف ولم يكن ل م رهي .1.6)

6000- (10X 30) 300 

59.  

الضممممممممممممممممان 
 االجتماعي

هيئت التأمينت  
 االجتمتعي

http://www.sio.

bh/reports/pdf/A

nnual_Statistical

_Report_2010Q

1.pdf 

 هئيت سوق العمل  
http://blmi.lmra.

_bh/2010/03/mi

dashboard.xml 
 

 % 82تبلغ نسبت المؤمن علي م من عدد العتملين حوالي 
 
 
 

(0.82X 6000) 820 

52.  
 التعليم

 جريدة الوسا
http://www.alwa

satnews.com/86

بلغ  نسبت األميت حسب تصريح وزير التربيت والتعليم بمنتسبت يوم  (6
% في العتم 3.8حوالي  6/3060/.العربي لمكتفحت األميت بتتريخ 

3006 . 

 (32×3.8نقات ) .7تم حسم  (2
نقات  610تم حسم  (7
(0.0722/0.6116×320) 

736 

http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://blmi.lmra.bh/2010/03/mi_dashboard.xml
http://blmi.lmra.bh/2010/03/mi_dashboard.xml
http://blmi.lmra.bh/2010/03/mi_dashboard.xml
http://blmi.lmra.bh/2010/03/mi_dashboard.xml
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2/news/read/445

699/1.html  

 
http://www.cio.

gov.bh/cio_ara/

English/Publicat

ions/Statistical

%20Abstract/A

BS2008/Ch2/10

B.pdf 

 
 
 

إلى هن نسبت االميت في  3006عن تعداد  هيتر تقرير الج تز المركزي لإلحصتء
 .61.16همت بين االنتأ في  7.22وبين الذكور  60.27البحرين حوالي 

 
الى هن نسبت  3006هيتر تقرير الج تز المركزي لإلحصتء عن تعداد  (3

من اجمتلي  08..الحتصلين على درجت بكتلوريوس هو هعلى حوالي 
 .8.86ين االنتأ وب 11..السكتن، همت بين الذكور فتقدر بم 

جرى احتساب نسبة األمية حسب تصريح وزير التربية والتعليم بداية العام 
وهو  2111أما بقية األقسام فقد تم استخدام التقرير االحصائي للعام  2111

 .  التقرير الرسمي الوحيد المعتمد في البحرين
 

نقات  616تم حسم   (8
(0.0.08/0.3×320) 
نقات  33تم حسم  (.
(0.0886/0.0.11×320) 
 
 
 
 

52.  

التسمممرب ممممن 
 المدارس

http://www.cio.

gov.bh/cio_ara/

English/Publicat

ions/Statistical

%20Abstract/A

BS2008/CH7/13

.pdf 

 10. نقات  670تم حسم  ..300/ 3008% في المدارس للعتم الدراسي ..0بلغ   نسبت التسرب حوالي 

56.  

مشمممممممممممممماركة 
الممممممرأة فمممممي 

 قوة العمل

هيئللللللللللت التأمينللللللللللت  
 االجتمتعي 

http://www.sio.

bh/reports/pdf/A

nnual_Statistical

_Report_2010Q

1.pdf 

 % من قوة العمل38إلى حوالي قوة عمل المرهة البحرينيت تصل 
 
 
 
 
 
 

(0.38/0.2X 6000) 600 

55.  
المسمماواة فممي 

 األجور

هيئلللللت تنظللللليم سلللللوق 
 العمل 

http://www.lmra

 703مت معدله دينتر مقتبل  .13و 2.0يبلغ معدل هجور النستء تتراوح بين 
 للرجتل.
 

 
(101/703 X 6000) 

722 

http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.sio.bh/reports/pdf/Annual_Statistical_Report_2010Q1.pdf
http://www.lmra.bh/ar/content.php?id=84#3
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.bh/ar/content.p

hp?id=84#3 

اإلنفممممممممممممممممماق   .42
الحكممممممممممممومي 
علمممممممممممممممممممممممى 
القطاعممممممممممات 
االجتماعيمممممممة 

مقارنممممة مممممع  
 األمن.

وزارة المتليلللللللللللللللللللللت 
 البحرينيت

http://www.mof.
gov.bh/arb/Cate
gorylist.asp?cTy

pe=budget 
 

% من اجمتلي االنفتق العتم 38بلغ  نسبت االنفتق على األج زة األمنيت حوالي 
فيمت بلغ  نسبت االنفتق على قاتعي  3006/3060للموازنت العتمت للسنت المتليت 
 %.66الصحت والتعليم حوالي 

 
  

يبلغ انفتق على األمن هكثر من 
االنفتق على قاتعي الصحت 

 والتعليم

0 

 
  

http://www.lmra.bh/ar/content.php?id=84#3
http://www.lmra.bh/ar/content.php?id=84#3
http://www.mof.gov.bh/arb/Categorylist.asp?cType=budget
http://www.mof.gov.bh/arb/Categorylist.asp?cType=budget
http://www.mof.gov.bh/arb/Categorylist.asp?cType=budget
http://www.mof.gov.bh/arb/Categorylist.asp?cType=budget
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2.  

 تشريع فصل السلطات 

الدسللتور التونسللي موقللع 
 مجلس النواب 

http://www.cham

bre-

dep.tn/a_constit.ht

ml 

 مبدأ فصل السلطات. 2

ورد بتوائلللت ) مقدملللت ( الدسلللتور التونسلللي هن اليلللعب مصلللمم عللللى " إقتملللت 
هستسلل ت سلليتدة اليللعب وقوام للت نظللتم هستسللي مسللتقر يرتكللز علللى ديمقراايللت 

 قتعدة تفريق السلا ".
( عللى هن " اليلعب التونسلي هلو صلتحب السليتدة ". وهكلد 1كمت نص الفصلل)

على هنه " يمترس اليعب السلات التيريعيت بواسات مجلس النواب  26الفصل 

 ومجلس المستيترين هو عن اريق االستفتتء. 

يعين رئيس الجمهورية ب ية  عضاء  من الدستور على هنه " 25تنص المتدة 
 .الشخصيات والكفاءات الوعنية" مجلس المسالشارين من بين

 مساءلة الحكومة

الحكومـة مسـلولة عـن الصـرفها لـد  من الفستنر عاى ننا" ا  95ينص الفصلن ا
 .الجمهورية" رئيس

ولكــــو عضــــو بمجلــــس النــــواب  ن يال ــــد   لــــ   يللللنص علللللى هن " 22والفصللللل 
إلللى هنلله يمكللن لمجلللس  21وييللير الفصللل  شــفاةية" الحكومــة بئســئلة كالابيــة  و

النللواب هن يعللترض الحكومللت فللي مواصلللت تحمللل مسللؤوليتت ت إن تبللين للله هن للت 
تخللتلف السيتسللت العتمللت للدولللت واالختيللترا  األستسلليت، ويكللون ذللل  بللتالقتراع 

نللتء عليلله يقبللل رئلليس الجم وريللت اسللتقتلت الحكومللت التللي علللى الئحللت لللوم. وب
يقدم ت اللوزير األول إذا وقعل  المصلتدقت عللى الئحلت الللوم بتألغلبيلت المالقلت 
ألعضتء مجللس النلواب. وهلو يلرا ملن الصلعب جلدا تحقيقله فلي ظلل هيمنلت 

 الحزب الحتكم آليت على األغلبيت المالقت على البرلمتن.
ه لوم رسمي إلى الحكومة شريطة أن يوقعه ما ال يقل وبإمكان البرلمان توجي

مجلس ال واب. أما التصويت على سحب الثقة فال يبدأ قبل  عن نصف أعضاء

االقتراح. ويعتمد االقتراح إذا وافق عليه ثلثا  ساعة على تقديم 46مرور 

ال واب اقتراحا ثانيا بسحب الثقة من  أعضاء مجلس ال واب. وإذا تب ى مجلس

الجمهورية إما قبول استقالة  ة في الفترة التشريعية نفسها، على رئيسالحكوم

 52جديدة في خالل  الحكومة أو حل مجلس ال واب والدعوة إلى انتخابات نيابية

الحكومة أو  يوما. ويحق لمجلس ال واب فقط تقديم اقتراح بتوجيه اللوم إلى

 نقالت لتعيلين رئليس  192حسلم  تم

الجم وريت  نسبت من عدد هعضلتء 
 مجلس المستيترين. 

   ع مت لعلدم اللنص  205تم حسم
على حق مجلس النواب ملنح الثقلت 

 للحكومت. 
 

922 
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 .الطلب من أعضاء الحكومة الحضور أمامه الستجوابهم
 

1.  

تشريع دورية ونزاهة 
 االنتخابات

 الدستور  (2
-www.chambre

dep.tn/a_constit.
html 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجللللللت االنتختبيلللللت  (1
http://www.tun

isieinfo.com/re

ferences/lecod

e/CodeElector

al-ar.pdf 

 

 

 

 

 

 دورية االنتخابات التشريعية( 2
من الدسلتور التونسلي عللى ملت يللي " يجلري انتخلتب مجللس  11ينص الفصل 

النللواب لمللدة خمللس سللنوا  خلل ل الث ثللين يومللت األخيللرة مللن المللدة النيتبيللت ". 
هنلله " إذا تعللذر إجللراء االنتختبللت  بسللبب حتلللت حللرب هو  15ويضلليف الفصللل 

د بقلتنون خار داهم فإن مدة مجلس النواب هو مجلس المستيترين القلتئمين تملد
 يصتدق عليه مجلس النواب إلى هن يتسنى إجراء االنتختبت  ". 

 (لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:2
ال يتضمن الدستور هو المجلت االنتختبيت هيت إيترة إلى تيكيل لجنت مستقلت 
إلدارة االنتختبت . وزارة الداخليت تيرف على كتفت العمليت  االنتختبيت 

 والرئتسيت والج ويت. التيريعيت

 
  منع التمييز في الترشح:( 5

ييترا الدستور هن يحضى المتريح ل نتختبت  الرئتسيت بدعم من ث ثين 
عضوا من هعضتء مجلس النواب هو ث ثين من رؤستء المجتلس البلديت، 
ونظرا لكون هذا اليرا ال يمكن هن ينابق إال على مريح الحزب الحتكم 

بأغلبيت هعضتء البرلمتن وينتمي إليه حميع رؤستء البلديت ، فقد الذي يحظى 
السمتح  1225تم بصفت استثنتئيت بتلنسبت إلى االنتختبت  الرئتسيت لسنت 

لمريحين آخرين إلى جتنب الرئيس بن علي هن يكون المتريح " المسؤول 
األول عن كل حزب سيتسي سواء هكتن رئيست هو همينت عتمت هو همينت هول 

حزب يريات هن يكون متخبت لتل  المسؤوليت، وهن يكون يوم تقديم مالب ل
تريحه مبتيرا ل ت منذ مدة ال تقل عن سنتين متتتليتين منذ انتختبه ل ت ". وقد 
هدى هذا التقييد إلى حرمتن كل من لم تنابق عليه هذه اليروا االستثنتئيت 

 الختصت فقا بتل  االنتختبت .
 
 اق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية:المساواة في اإلنف( 4

  المساواة في استخدام اإلعالم الرسمي: -أ
من المجلت االنتختبيت على " تخصيص مستحت  متستويت لكل  55ينص الفصل 
 " فقلد ورد بله ملت يللي 52اإلع نلت  االنتختبيلت ". هملت الفصلل  مريح لوضلع

وقاعيلللت توجلللد نصلللوص واضلللحت  (2
تتعلللق بدوريللت االنتختبللت  الرئتسلليت 

 والتيريعيت والبلديت. 
نقات لعدم وجود هيئت  192حسم تم  (1

 مستقلت لمراقبت االنتختبت .
لوضلللللع يلللللروا  219حسلللللم تلللللم  (5

 للتريح لمنصب رئيس الجم وريت. 
نقاللت( لعللدم الللنص  219تللم حسللم ) (4

عللللى تحديلللد سلللقف اإلنفلللتق عللللى 
 الحم   االنتختبيت. 
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 اإلذاعلت النلواب اسلتعمتل لمجللس هو الرئتسليت ل نتختبلت  للمتريلحين يرخص
 بتلحصص التمتع ماتلب توجه هن ويجب .االنتختبيت لحم ت م التونسيت والتلفزة

 لإلذاعلت العموميلت المؤسسلت  عللى اإليلراف إللى سللات والتلفزيلت اإلذاعيلت
 ومواعيدهت الحصص تتريخ ويعين  الوصول مضمون مكتوب والتلفزة بواسات

 والتلفلزة لإلذاعلت العموميلت المؤسسلت  عللى سللات اإليلراف قبلل من بتلقرعت

 وذا  لرئتست الجم وريت المتريحين لفتئدة المدى متستويت حصص على قتعدة

 مجللس هعضلتء انتختب إلى بتلنسبت قتئمت  المتريحين عدد بنسبت يختلف مدى
 بتلنسلبت إللى نلواب م هو المتريلحين بحضلور القرعلت عمليلت وتلتم .النلواب

 بتلنسلبت المتريحين نواب قتئمت  هو المتريحين وبحضور الرئتسيت االنتختبت 

 يوملت عيلر خمسلت يتجتوز ال هجل في وذل  مجلس النواب هعضتء انتختب إلى
 هو نلواب م المتريلحين دعوة تتم هن يجب الحتال  جميع وفي .يوم االقتراع قبل

 . " القتنونيت بتلارق القرعت عمليت لحضور

ال تتضمن المجلت تحديد سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية:  -ب
االنتختبيت في تونس هي بند يتعلق بتإلنفتق على الحم   االنتختبيت، وال 

 توجد هيت إيترة ختصت بوضع سقف لتمويل هذه الحم  .
5.  

تقنين سطوة السلطة 
 التنفيذية

 وثيقت الدستور 

  المجلت االنتختبيت 

www.tunisieinfo
.com/references/
lecode/CodeEle

ctoral-ar.pdf 

بإمكان البرلمان توجيه لوم رسمي إلى الحكومة شريطة أن  حل البرلمان: (1

مجلس ال واب. أما التصويت على  يوقعه ما ال يقل عن نصف أعضاء

االقتراح. ويعتمد  ساعة على تقديم 46سحب الثقة فال يبدأ قبل مرور 

ال واب  فق عليه ثلثا أعضاء مجلس ال واب. وإذا تب ى مجلساالقتراح إذا وا

اقتراحا ثانيا بسحب الثقة من الحكومة في الفترة التشريعية نفسها، على 

الجمهورية إما قبول استقالة الحكومة أو حل مجلس ال واب والدعوة  رئيس

يوما. ويحق لمجلس ال واب فقط  52جديدة في خالل  إلى انتخابات نيابية

الحكومة أو الطلب من أعضاء الحكومة  م اقتراح بتوجيه اللوم إلىتقدي

بنتء على مت ورد في الفقرة الستبقت، فإن  .الحضور أمامه الستجوابهم
الدستور خول لرئيس الجم وريت ص حيت حل البرلمتن، وبتلرغم من هن 
رئيس الجم وريت بإمكتنه إذا مت تعذر عليه القيتم بم تمه بصفت وقتيت هن 

وض سلاتته إلى الوزير األول فإن ذل  التفويض ال ييمل حق حل يف
وإذا خال م صب رئيس الجمهورية بسبب العجز أو البرلمتن. في المقتبل، 

إلى  45 الوفاة يتولى رئيس مجلس ال واب إدارة شؤون الدولة مؤقتا لمدة

نقات لمنح الدستور رئليس  219تم حسم 

الجم وريلللللت صللللل حيت حلللللل البرلملللللتن 
 بيروا.

س ص حيت تأجيل ال يمنح الدستور الرئي
االنتختبلللت  بلللل يملللنح المجللللس إمكتنيلللت 

. كمت ال يوجلد تنصليص ألعضتئه التمديد
عللللى إلغلللتء النتلللتئ  الجمليلللت النتختبلللت  

 عتمت.
لمنح رئليس الدوللت إعل ن  192تم حسم 

حتللللت الالللوار  بعلللد استيلللترة رئللليس 
البرلمللللللتن دون تحديللللللد سللللللقف لحتلللللللت 
 الاوار  هو مصتدقت البرلمتن علي ت

219 
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 يوما. 22
تعذر  من الدستور هنه " إذا 15ذكر الفصل  قانونية تأجيل االنتخابات: (1

إجراء االنتختبت  بسبب حتلت حرب هو خار داهم، فإن مدة مجلس النواب 
هو مجلس المستيترين القتئمين تمدد بقتنون يصتدق عليه مجلس النواب 
إلى هن يتسنى إجراء االنتختبت  ". كمت تمدد في نفس الحتلت " المدة 
 .55 الرئتسيت بقتنون يصتدق عليه مجلس النواب " حسبمت ورد في الفصل

ال يود بتلدستور هو بتلمجلت االنتختبيت نص يتعلق بإلغتء إلغاء االنتخابات:  (5
عتم لنتتئ  االنتختبت  سواء تعلق األمر بتلرئتسيت هو التيريعيت هو البللديت، 
لكن المجلت االنتختبيت تعرض  إلى إمكتنيت تنظيم انتختبت  تيريعيت 
تكميليت في صورة حصول اعن في نتتئ  إحدى الدوائر االنتختبيت حي " 

رى خالل اجل أقصاه اث ا عشر شهرا من تاريخ الشغور باالقتراع على تج

وذلك  88الفصل من  2القائمات على أساس أغلبية األصوات طبقا للفقرة 

( .  058لمادة مهما كانت طريقة اس اد المقعد الذي حصل به الشغور ) ا

على أنه " اذا وقع الغاء نصف  002أما بال سبة للبلديات فقد نصت المادة 

االصوات المصرح بها او اكثر يجب دعوة ال اخبين إلعادة االنتخابات في 

  اجل يتجاوز شهرين من تاريخ االلغاء ". 

 صالحيات استثنائية لرئيس الدولة: (4
تفت الفقرة الثتنيت بتلفصل الثتني من من الدستور ) بعد إض 42بنتء على الفصل 

( للرئيس  1221جلوان  2المؤرخ فلي  1221لسنت  92القتنون الدستوري عدد 
الجم وريت في حتلت خار داهم م دد لكيتن الجم وريت وهملن اللب د واسلتق ل ت 
بحيأ يتعذر السير العتدي لدواليب الدولت اتختذ مت تحتمله الظلروف ملن تلدابير 

استيللترة الللوزير األول ورئلليس مجلللس النللواب ورئلليس مجلللس اسللتثنتئيت بعللد 
المستيترين. وفي هذه الحتلت ال يجوز لرئيس الجم وريلت حلل مجللس النلواب. 

 كمت ال يجوز للمجلس تقديم الئحت لوم ضد الحكومت.
 

4.  

 تشريع حرية األحزاب

 وثيقت الدستور 

 قتنون األحزاب 

/
www.pogar.org/p

ublications 

  من الدسلتور عللى ملت يللي " تسلتهم األحلزاب فلي تلأاير  6ينص الفصل
المللواانين لتنظلليم ميللتركت م فللي الحيللتة السيتسلليت. وتللنظم علللى هسللس 
ديمقراايللت، وعلي للت هن تحتللرم سلليتدة اليللعب وقلليم الجم وريللت وحقللوق 
اإلنستن والمبتد  المتعلقلت بلتألحوال اليخصليت ". كملت " تلتلزم األحلزاب 
بنبذ كل هيكتل العنلف والتالرف والعنصلريت وكلل هوجله التمييلز ". كملت 

  نللللص الدسللللتور علللللى األحللللزاب
 السيتسيت. 

  تضللمن الفصللل الثتلللأ مللن قللتنون
يلللأن ت هن األحلللزاب يلللروات ملللن 

تمنللللع االعتللللراف بللللتألحزاب ذا  

922 

http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=311020014559254


 42 

 تونس: تقرير  3. 2

 العالمة طريقة االحتساب المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم

قتم الدستور بمنع األحزاب الدينيت بإضتفت الفقرة التتليلت ملن نفلس الفصلل 
هو " وال يجوز ألي حزب هن يستند هستسلت فلي مسلتوى مبتدئله هو ههدافله 
نيلتاه هو برامجله علللى ديلن هو لغللت هو عنصلر هو جللنس هو ج لت ". همللت 
بتلنسبت آلليت تيكيل األحزاب فقد نص الفصل على هنله " يضلبا القلتنون 

قلتنون  2566هبريلل  22تكوين األحزاب وتنظيم ت ". وقد صلدر بتلتريخ 

األحزاب الذي نص في فصله الثتمن على هن " ال يمكن للحزب السيتسي 
ون ويمترس نيتاه إال بعد الحصول على تلرخيص صلتدر بقلرار هن يتك

ملن هلذا القلتنون فقلد هعالى للوزير  26من وزير الداخليت ". همت الفصلل 
الداخليلللت صللل حيت " هن يتخلللذ قلللرارا معلللل  فلللي الغللللق المؤقللل  لجميلللع 
المح   التي يملك ت الحزب السيتسي .. وتعليلق كلل نيلتا ل لذا الحلزب 

 ألعضتئه ". وكل اجتمتع هو تجمع

  نص الفصل الثتلأ من قلتنون األحلزاب عللى هنله " ال يجلوز ألي حلزب
سيتسي هن يستند هستست في مستوى مبتدئه هو ههدافه هو نيتاه هو برامجه 

 على دين هو لغت هو عنصر هو جنس هو ج ت ".

 التوج ت  اإلس ميت هو القوميت.
 

 

9.  

 تشريع حق التجمع

 الدستور 

  4 رقةم القةانون 

 1969 لسةةة ة

 24 فةةي مةةؤر 

 2525جانفي 

ملللن الدسلللتور عللللى هن حريلللت الفكلللر والتعبيلللر والصلللحتفت  6هكلللد الفصلللل 
 لسلنت 4 رقم ... تمترس حسبمت يضباه القتنون ".. كمت هن القتنون واالجتماع

والمواكلب  العتملت بتالجتمتعلت  المتعللق 2525جلتنفي  24 فلي ملؤرخ 1969
 السللات  إبل   عللى وجلوب يلنص والتجم لر والمظلتهرا  واالستعراضت 

تلؤدي  ربمت هن ت ره  إذا تمنع ت هن للسلات  مسبقتً، ويمكن الفعتليت  هذه بمثل
 .العتمت الراحت إق ق إلى

 

 

يوجللد نللص صللريح فللي الدسللتور يؤكللد 
 حريت التجمع. 

 
 

2222 

2.  

 تشريع منع التعذيب

 المجلت الجنتئيت
wrcati.cawtar.or
g/assets/docum

ents/pdf/CodePe
nal.pdf 

نص  المجلت الجنتئيت بيكل قاعي على تجريم مظتهر االعتداء على الحرمت 
من هذه المجلت هنه يعتقب  222مواان.لقد ورد في الفصل الجسديت ألي 

بتلسجن لمدة خمست هعوام وخايت متليت كل موظف عمومي هو يب ه يرتكب 
بدون موجب بنفسه هو بواسات جريمت التعدي بتلعنف على النتس حتل 

 مبتيرته لوظيفته هو بمنتسبت مبتيرت ت.
 

تل العنف هو سوء المعتملت من المجلت الجنتئيت الستعم 225وقد تعرض الفصل 

النتزاع اعتراف هو تصريح ونص على تسليا عقتب بتلسجن مدة خمست 

يوجللد نللص صللريح فللي المجلللت الجنتئيللت 
 يجرم التعذيب. 

2222 
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هعوام وخايت على كل موظف عمومي يبتير بنفسه هو بواسات غيره مت فيه 
عنف هو سوء معتملت ضد مت م هو يتهد هو حريف للحصول من م على 

ديد بتلعنف هو سوء اإلقرار هو التصريح ، وفي حتل االكتفتء بممترست الت 
 المعتملت فإن العقوبت ال تتجتوز الستت هي ر سجنت.

 

2.  

 تشريع حرية اإلعالم

 الدستور 

 مجلت الصحتفت 

www.assyassyia
-tn.com/index 

ي ص الفصل الثامن من الدستور على أن " حرية الفكر والتعبير والصحافة  (2

كمااا دكااف ال  اا   وال شةةر .. مضةةمونة وتمةةارس حسةةبما يضةةبطه القةةانون ".

حرية الصحافة وال شر  -الفصل األولاألول من مجلة ال حافة على دن " 

 ".  والطباعة وتوزيع الكتب وال شريات وبيعها مضمونة
رة الداخليةة، اكل إصدار جديد لصحيفة أو مجلةة يسةتوجب تقةديم طلةب لةوز (1

 ، بعد ترخيص من قبل وزير الداخلية. وال يصبح ناجزا إال

ال تللزال وسللتئل اإلعلل م السللمعيت والبصللريت مللن إذاعللت  وتلفزيللون ، تمللنح 
 تراخيص ت في غيتب قتنون صريح ومنظم ل ذا القاتع.

من جملة الصحافة لوزير الداخلية، بعد استشارة كاتب  -25 يعاي الفصل (5
ف النظر عن العقوبات املقررة الدولة لدى الوزير األول املكلف باإلعالم، وبصر 

يف النصوص اجلاري هبا العمل، أن يصدر إذنا حبجز كل عدد من دورية يكون 
نشره من شأنه أن يعكر صفو األمن العام. وميكن املطالبة عند االقتضاء جبرب 
الضرر وفقا ألحكام القوانني السارية املفعول. ولصاحب الصحيفة حق 

 االعرتاض أمام احملاكم.
 
 
 

يلللللت التعبيلللللر والصلللللحتفت مضلللللمونت حر
بتلنص الدسلتوري، لكن لت مقيلدة بتلقلتنون 
الللذي يعاللي للللوزير الداخليللت صللل حيت 
مللنح هو منللع تللرخيص الصللحف، وهللي  
ص حيت  واسعت تجعله الج لت التنفيذيلت 
الوحيللللدة المتحكملللللت فللللي عمليلللللت اإلذن 
بإصدار الصلحف هو منع لت، علن اريلق 
ت، التللرخيص الللذي تمنحلله وزارة الداخليلل
والذي بموجبه يلتم ابلع الصلحيفت، وفلي 
حتللللت علللدم تسللللم هلللذا التلللرخيص فلللإن 
هصللللحتب الماللللتبع يرفضللللون ابتعللللت 

 الصحيفت.
كمت ال يوجد قتنون ينظم اإلع م السمعي 

 البصري

نقطة نظرا للصالحيات  922مت حذف 
الواسعة اليت يتمتع هبا وزير الداخلية، وعد 
وجود قانون ينظم اإلعالم السمعي 

 ريالبص

922 

6.  
تشمممممممممريع اسمممممممممتقالل 

 القضاء

 الدستور التونسي .2
 15القةةةةةانون عةةةةةدد  .1

 2522لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة 

خصللص البللتب الرابللع مللن الدسللتور للسلللات اسممتقالل السمملطة القضممائية : (1
( علللى هن " القضللتة مسللتقلون ال سلللاتن  29القضللتئيت، وهكللد الفصللل ) 

يوجلللللد نلللللص واضلللللح فلللللي الدسلللللتور 
بخصلللوص اسلللتق ل القضلللتء والقضلللتة 
وتعيلللين القضلللتة وعلللزل م بتنسللليب ملللن 

2222 

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/org_juridictionnelle/L_1967_29.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/org_juridictionnelle/L_1967_29.pdf
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 24المةةةةةةؤر  فةةةةةةي 

 2522جويليةةةةةة 

المتعل ةةةةةةةةق ب  ةةةةةةةةام 

القضةةةةاء والمجلةةةةس 

 األعلةةةةةةةى للقضةةةةةةةاء

والقةةةانون األساسةةةي 

  للقضاة
 

منن اصمننلقالف  ننل اا91لفصلنن علللي م فللي قضللتئ م لغيللر القللتنون ".  يللنص 
 اللح هـ  قـد الالـي اإلعالـداءات  و الالهديـدات كـو مـن بحمايـة ال ضـاة يالمالـ  

  ن الدولـة وعلـ  نوعهـا  كـان مهمـا بمناسـبالها وظـائفه   و مباشـرة  ثنـاء
 الـنص لـ  الالـي الصـور فـي جميـ  مباشـرة يلح هـ  ضـرر كـو لهـ  العـوض
م اا61الفقرة  مكعع 02  يص الفصل  .بالجرايات المالعل ة ال وانين عليها

 فـي لعملـ  الخمـس السـنوات عيلة وذلك برضاه ال اضي ين و "صملقالف  ل 
 .ب " معّين مركز آخر

 

( تعيين القضتة الذي يتم بأمر من رئيس  22حدد الفصل ) تعيين القضاة:  (1
الجم وريت، وذل  بمقتضى ترييح من مجلس القضتء األعللى . هملت كيفيلت 

 انتداب م فيضبا ت القتنون.  
للقضلتة " ( عللى هن الضلمتنت  ال زملت  22نلص الفصلل ) (عزل القضماة :3

مللن حيللأ التعيللين والترقيللت والنقلللت والتأديللب يسلل ر علللى تحقيق للت مجلللس 
 هعلى للقضتء يضبا القتنون تركيبه واختصتصه ".

 مجلس القضتء األعلى 
 

5.  
تشمممممريع الحمممممق فمممممي 

 محاكمة عادلة

من الدستور التونسي على هن " كل مت م يعتبر بريئلت إللى هن  21ينص الفصل  وثيقة الدستور
 تثب  إدانته في محتكمت تكفل له الضمتنت  الضروريت للدفتع عن نفسه ".

الللنص صللريح فللي الدسللتور علللى حللق 
المواان في المحتكملت العتدللت وتفتلرض 

 البراءة حتى تثب  اإلدانت. 

2222 

22.  

واة بممين تشممريع المسمما
 الجنسين

 وثيقة الدستور( 2
 ( مجلت األحوال اليخصيت1

L,ru ;,ev 

www.wrcati.cawtar.or

g  

 ( المجلت االنتختبيت 5

 ( قتنون األحزاب 4

 ( النص الدستوري على المساواة:1
أن " كل المواط ين متساوون في الحقوق والواجبات ي ص الفصل السادس على 

 وهم سواء أمام القانون ".

ال تميز التشريعات التونسية بين الرجال وال ساء في ممارسة حق االنتخاب : 

الحق في االنتخاب. لقد ورد في الدستور أنه " يتمتع بحق االنتخاب جميع 

ة س ة كاملة والمتمتعين التونسيين والتونسيات البالغين من العمر ثماني عشر

بالج سية التونسية م ذ خمسة أعوام على األقل وبحقوقهم المدنية والسياسية 

نقاللت لغيللتب التنصلليص  222تللم حسللم 
 على المستواة بين الجنسين في الميراأ.

522 

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/org_juridictionnelle/L_1967_29.pdf
http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/org_juridictionnelle/L_1967_29.pdf
http://www.wrcati.cawtar.org/
http://www.wrcati.cawtar.org/
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www.pogar.org/

publications 

 

 

 والذين لم تشملهم أية صورة من صور الحرمان التي نص عليها القانون ". 

يضمن القانون الخاص بتنظيم األحزاب السياسية  الحق في العمل السياسي : 

السياسي المنظم والمشروع دون أي العمل  حق المرآة التونسية في

 .تمييز

يستند الميرع التونسي في توزيع المواريأ على هحكتم اليريعت   الميراث:( 1
اإلسلل ميت، واالنفتلللتح فلللي ذللل  عللللى مختللللف المللذاهب الفق يلللت وعلللدم التقيلللد 

 بتلمذاهب السنيت األربعت.

من مجلة األحوال  52الفصل أكد  المساواة في إجراءات الطالق : (5

بموجب حكم قضائي.  على أن الطالق ال يقع إال  لدى المحكمة الشخصية

 من نفس المجلة  52الفصل والطالق في تونس ال يخرج عن ثالث أنواع حددها 

 وهي:

بين الزوجين ويتم باالتفاق بي هما. وال يثبت هذا االتفاق إال   الطالق بالتراضي -

متى تم ت كيده أمام القاضي. ويمكن أن يتعلق االتفاق بمبدأ الفراق وبآثار 

 الطالق.

الحاصل ألحد الزوجين من اآلخر. ومفهوم الضرر ه ا  الطالق للّضرر -

ك وسع ما يكون وتقد ره المحكمة حسب اجتهادها وفي ضوء مالبسات كل 

 قضية. 

وجة. لطالق إنشاءا - وج أو برغبة خاصة من الز   من الز 

ق أن يُبين في عريضة الدعوى أي نوع من الطالق وبالتالي فعلى طالب الطال 

 يطلب.

، فإن من مجلة األحوال الشخصية 51الفصل وفي كل الحاالت، وحسب 

القاضي ال يصدر الحكم بالطالق مهما كان السبب القانوني إال بعد القيام 

 اوالت ُصلحي ة ُوجوبي ة بين الزوجين.بمح

http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=128
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=128
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=128
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=133
http://wrcati.cawtar.org/index.php?a=d&faq=128
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 منح األم الجنسية ألبنائها  (3
 ألب ولد من (2 تونسيا من مجلة الج سية التونسية "يكون6 ي ص الفصل

 مجهول أو له ج سية ال أو مجهول وأب تونسية أم من ولد من ( 1تونسي، 

 .أج بي وأب تونسية أم من بتونس ولد من ( 5الج سية، 

 في المؤر  1993 لس ة 62 عدد بالقانون التوالي على نقح( 21وي ص الفصل 

 "جانفي 21 في المؤر   2002 لس ة  4 )عدد  وبالقانون 1993 جوان 23

 أن على أج بي وأب تونسية أم من تونس خارج ولد من تونسيا يصبح2002

 قبل أما .الرشد سن عن السابق العام خالل تصريح الصفة بمقتضى بهذه يطالب

 أمه من مشترك تصريح بمجرد تونسيا فيصبح عشرة التاسعة سن الطالب بلوغ

 االكتفاء يقع فإنه قانونا أهليته انعدام أو فقدانه أو األب وفاة صورة وفي .وأبيه

 39 الفصل أحكام طبق الحاالت كل في التصريح ويقع .وحدها األم بتصريح

 تسجيل تاريخ من التونسية باألمر الج سية المع ي ويكتسب المجلة هذه من
 .المجلة" هذه من41 و 15 بالفصلين المسطرة األحكام مراعاة مع التصريح

22.  
إعاقمممممممممة المجمممممممممالس 
المنتخبمممممة ممممممن قبمممممل 

 السلطة التنفيذية

النلواب هو مجللس المستيلترين(  حل البرلمتن )مجللس 1225لم يتم خ ل سنت  رهي برلمتني ستبق
حللل المجلللس البلللدي لضللتحيت سلليدي  1225هكتوبر/تيللرين هول  5لكللن فللي  

بوسلعيد التتبعلت لواليللت تلونس بحجللت " ملت آللل  إليله الوضللع بلتلمجلس المللذكور 
 نتيجت عدم انسجتم رئيس البلديت مع محياه الداخلي والخترجي ".

نقاللت لحللل هحللد المجللتلس  922تللم حسللم 

 البلديت

922 

21.  

 مساءلة الحكومة

  مصللدر مللن مجلللس
 النواب

 الرائد الرسمي 
www.iort.gov.tn 

  رهي عضلللللللللللللللوين
 بتلبرلمتن

  صلللللحيفت الصلللللبتح
 1222ينتير  29

 1262ب  1222 – 1225تقدم هعضتء مجلس النواب خ ل الدورة النيتبيت  

 تدخل وسؤال موجه للحكومت.

ذكر  صحيفت الصبتح في مقتل ل ت " إن كتن  عتدة تقديم األسئلت الكتتبيلت إللى 
الحكومت هو هحد هعضتئ ت اجراء معمول به حتليت، إال هن مبتدرا  التقدم بأسئلت 
يفتهيت للحكومت والتي تقتضي عقد جلست عتمت واستدعتء عضلو ملن الحكوملت 

 ".يتولى خ ل ت اإلجتبت عن السؤال، نتدرة للغتيت 

تجللتوز عللدد األسللئلت الموج للت للحكومللت 
 (1262X 2والوزراء األلف سؤال )

2222 
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25.  

نقمممممممممماش مشمممممممممماريع 
 القوانين

  صلللحيفت " الموقلللف
" 

  صلللحيفت " الاريلللق
 الجديد "

  " صلللللللللللللللللللللللللحيفت
 المواانون "

  صلللللحيفت الصلللللبتح
 1225نوفمبر  12

جر  العلتدة هن تنيلر بعلض الصلحف معلوملت  عتملت علن ميلتريع  -
 قوانين لم تتم منتقيت ت في البرلمتن. 

 5خبلر، و  22:  1222جويليلت  12و 1226هكتلوبر  5سجل مت بلين  -

مقللتال  تضللمن  تعليقللت  علللى ميللتريع قللوانين بصللحيفتي الصللبتح 
مقلللتال   2واليلللروق عرضللل  عللللى مجللللس النلللواب، إضلللتفت إللللى 

ترضللللت تضللللمن  انتقللللتدا  لميللللتريع قللللوانين متسللللت بصللللحف المع
 بتلحريت  العتمت.

كمللت درجلل  السلللات مللن حللين آلخللر هن تللنظم استيللترا  وانيللت حللول بعللض 
الملفت  مثل التيغيل واليبتب، وتقوم بتيري  واسع لمختلف الفعتليلت  بملت فلي 
  ذل  األحزاب السيتسيت، لكن هذه األخيرة تنتقد هسلوب تنظيم هلذه االستيلترا

 وتعتبرهت " يكليت ".

(55 X 20) 2222 

24.  

الفساد في المؤسسات 
 العامة

بتلمتئت من الميتركين في المجموعتين على وجود فستد متزايد سواء  52اتفق  مجموعت بؤريت

داخل مؤسست  الدولت هو في القاتع الختص، لكن م اختلفوا في تقدير نسبت 
بتلمتئت من م بأن الفستد  99توقع انتيتره نظرا النعدام معلومت  دقيقت، حيأ 

مريح ليصبح هيكليت، بحجت هن ذل  يعود إلى غيتب إرادة سيتسيت حتزمت، 
 وضعف اليفتفيت، وانحستر حريت الصحتفت .

(0.60X2222) 222 

29.  

 إعاقة أعمال البرلمان

لللم ييلل د النيللتا البرلمللتني هي يللكل مللن هيللكتل إعتقللت هعمتللله، ألن السلللات  عضوان بتلبرلمتن
التنفيذيت ليس  في حتجت ألي يكل من هيكتل التلدخل، بحكلم هن لت تملل  هغلبيلت 
األعضتء في البرلمتن ومجلس المستيترين. كمت لم تي د الع قت بين السللاتين 

 التنفيذيت والتيريعيت هيت مظتهر للتوتر.

لم ييل د النيلتا البرلملتني هي يلكل ملن 
 هيكتل إعتقت هعمتله

2222 

22.  

فمي  استخدام الواسطة
 التوظيف العام

بتلمتئت من الميتركين على القول بأن استخدام الواسات هصبح  51هجمع  مجموعت بؤريت

ظتهرة منتيرة للحصول على الوظيفت، هو للتمتع بنوع من هنواع الخدمت هو 
االمتيتز. ولم يتجتوز عدد الذين اعتبروا بأن الواسات ال تزال ممترست محدودة 

. لكن جميع م هقروا بضعف اليفتفيت، وانعدام عمليت   بتلمتئت 6االنتيتر عن 
 سبر آراء لتقدير حجم مثل هذه الظتهرة.

% يتحثون عن وجود  وجود 51
% عن وجود 6الواسات بيكل كبير ، و

 الواسات هحيتنت

2 

22.  

نجاعمممممة المؤسسمممممات 
 العامة

وبين ميز الميتركون بين مؤسست  الدولت مثل البرلمتن هو الحكوكت،  مجموعت بؤريت
بتلمتئت في هداء  62المؤست  اإلداريت المكلفت بتقديم الخدمت ، ففي حين يك  
بتلمتئت على تحسن  29مجلس النواب بحجت سيارة الحزب الحتكم عليه، هكد 

هداء الحكومت في المجتال  الفنيت واالقتصتديت مقتبل مت اتسم به المجتل 

(2.1X 552( + )2.529X 555 + )
(2.69X 555) 

429 
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ضتء المجموعتين هقروا بتلمتئت من هع 69السيتسي بمن ضعف وتراجع . لكن 

بأن السنوا  األخيرة األخيرة ي د  تحسنت ملحوظت على صعيد بعض  
الخدمت  األستسيت، نتيجت اإلص ح اإلداري الذي تم، دون هن يرتق ذل  
حسب اعتقتدهم إلى الحتلت المنيودة، وذل  بسبب قلت المنتفست في معظم 

 من الميتركين. بتلمتئت 59القاتعت ، وضعف الرقتبت، حسب اعتقتد 

26.  

 خرق الدستور

  رهي خبير
 لم يتم رصد حتال  خرق للدستور

 لم يتم رصد حتال  خرق للدستور 

2222 

25.  

االسممممتقالل السياسممممي 
 واالقتصادي

 وزارة المتليت (2
http://www.portail

.finances.gov.tn/ar

/accueil_ar.php 

 رهي خبير (1

% ملن 2بلغل  نسلبت ال بلت  الخترجيلت حلوال  : المساعدة المالية الدولية (2
 . 1225اجمتلي االيرادا  للعتم 

االيللرادا  المحصلللت مللن صللتدرا  :  بلغلل  نسللبت صممادرات القطمماع العممام (1
 % من اجمتلي االيرادا .1النفا وعبور هنبوب الغتز حوالي 

: لللم تعللد بتللونس قواعللد عسللكريت منللذ جلل ء القللوا   القواعممد العسممكرية( 3 -
 .2525هكتوبر عتم  29الفرنسيت عن قتعدة بنزر  الجويت في 

يحصلللل القسلللم األول عللللى كتملللل  (2
 169الع ملللللت المخصصلللللت لللللله )

 نقات(
 522يحصلللل القسلللم الثلللتني عللللى  (1

 نقات

يحصل الثتللأ عللى كتملل الع ملت  (5
 نقات( 422المخصصت له ) 

569 

12.  

 اإلصالح السياسي

تبتين  آراء الميتركين حول تقييم حجم  القسم األول:إجراء اإلصالحات مجموعت بؤريت
% وجود هي نوع من هنواع اإلص ح، في حين رهى 16اإلص ح، إذ نفى 

% بأنه قد تم  خ ل العيرين سنت المتضيت بعض اإلص حت ، لكن ت 21
% من هعضتء المجموعتين على القول بأن السنوا  66بقي  جزئيت، لكن هكد 

 إلص ح.األخيرة عرف  تراجعت في عمليت ا
همت فيمت يتعلق بتوصيف الحتلت  القسم الثاني: تقييم الوضع الديمقراطي

بتلمتئت اعتبروا هن الوضع العتم يتسم بضعف هتمش  61الديمقراايت فإن 
الحركت، وعدم توفر يروا المنتفست الديمقراايت، وانعدام الرغبت في 

 اإلص ح السيتسي.

2- (2.22X 922 ( + )2.21X192) 
 
 =129 
 
 
1- (2.26X922 = )52 

159 

a.  
إسممممممممممماءة معاملمممممممممممة   .12

 المعتقلين

  الراباللللت التونسلللليت
لللللدفتع علللن حقلللوق 

 اإلنستن
  منظملللللللللت العفلللللللللو

 الدوليت
www.amnesty.o

تضلللمن  تقلللترير منظملللت  حقلللوق اإلنسلللتن عينلللت  عديلللدة لسلللجنتء تعرضلللوا 
، والعل ج، للمضتيقت ، وانت ك  بعلض حقلوق م مثلل الحلق فلي زيلترة األسلرة

والحصول على الدواء. كمت ايتكى بعض المستجين ملن سلوء المعتمللت وكثتفلت 
عللدد المعتقللين داخللل الزنزانللت . كللذل  نقللل  هللذه التقللترير يلل تدا  لمحللتمين 

يعتبللللر ملللللف التعللللذيب مللللن بللللين  -
الملفللللت  المثيللللرة لقلللللق منظمللللت  

 حقوق اإلنستن.
نقالللللت  لحجلللللب  922تلللللم حسلللللم  -

192 

http://www.portail.finances.gov.tn/ar/accueil_ar.php
http://www.portail.finances.gov.tn/ar/accueil_ar.php
http://www.portail.finances.gov.tn/ar/accueil_ar.php
http://www.portail.finances.gov.tn/ar/accueil_ar.php
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  منظملللللللت هيلللللللومن
 راي  ووتش

www.hrw.org/ar 
   جمعيلللللللللت حريلللللللللت

 وإنصتف
  الجمعيللللللت الدوليللللللت

للللللللللللللدفتع عللللللللللللن 
المسلللللللللللللللللللللللللتجين 

 السيتسيين
www.tunis

news.net 

هكللدوا في للت تعللرض منللوبي م للتعللذيب، ختصللت مللن معتقلللي التيللتر السلللفي. همللت 
ضلللتيت ذا  الصللللت الج لللت  الرسلللميت فللل  تلللزال تحجلللب المعلوملللت  علللن الق

بموضوع التعذيب، رغم تأكيدهت على هن حتلت بعض السجون قد تحسلن  عللى 
 إثر بنتء سجن المرنتقيت، لكن لم تتمكن ج ت مستقلت من زيترته للمتأكد من ذل . 

ومللللللت  النتعلقللللللت السلللللللات  المعل
 بتلتعذيب.  

نقالللللت لوجلللللود  192وتلللللم حسلللللم  -

 حتال  تعذيب لكن غير محددة.

11.  

 إعاقة النشاط الحزبي

صلللللللللللللحيفت "  -
الاريلللللللللللللللللق 
 الجديد "

صلللللللللللللحيفت "  -
 الموقف ".

 هي اعتراف بأحزاب جديدة.  1225لم تي د سنت  -

هكتلوبر، وهلي تحلتلف يضلم  26استمر  المحتصلرة األمنيلت لحركلت  -
 المعترضت االحتجتجيت.عددا من هحزاب 

تعرض مريح حركت التجديد ل نتختبلت  الرئتسليت لعديلد المضلتيقت   -
بيكل مبتير هو غير مبتير، حيأ لم يتمكن من عقد اجتمتعت  عتمت 
خل ل حملتلله االنتختبيللت إال بقتعللت صلغيرة علللى مللل  هحللد الخللواص. 
ب كمت تعرض بيتنه االنتختبي للمراقبلت والحجلز علدة هيلتم بعلد هن الل

 منه حذف عدد من الكلمت  والفقرا .

تعللرض مقللر الحللزب الللديمقرااي التقللدمي للمحتصللرة األمنيللت عللدة  -
ملرا  بسللبب تنظيمله الجتمتعللت  عتملت، وقتملل  هج لزة األمللن بمنللع 

 دخول عدد من الميتركين من غير هعضتء الحزب. 

ويخيللي السلليد حمللت ال مللتمي النللتاق بتسللم حللزب العمللتل اليلليوعي  -
التونسي من االعتقتل بسبب مواقفه السيتسيت. لكن فلي المقتبلل للم يلتم 

 حظر حزب سيتسي معترف به.

اسللتمرار حرمللتن األمللين العللتم السللتبق للحللزب الللديمقرااي التقللدمي  -
ئتسليت السيد هحمد نجيلب اليلتبي ملن حقله فلي التريلح ل نتختبلت  الر
 على إثر إجراء تعديل دستوري ختص بتقييد يروا التريح.

ال تلللزال عديلللد المجموعلللت  السيتسللليت 
 محظورة. 

2 

http://newsletter.tunisnews.net/v2/cl.php?cu=5886&iu=4&cr=890&cl=http%3A%2F%2Fwww.tunisnews.net%2F
http://newsletter.tunisnews.net/v2/cl.php?cu=5886&iu=4&cr=890&cl=http%3A%2F%2Fwww.tunisnews.net%2F
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15.  

تنظمممممميم االجتماعممممممات 
 والمظاهرات

   " صللللللللللحيفت
 الموقف "

  نقتبللللللللللللللللللللللللت
الصلللللللللحتفيين 
 التونسيين

 

  منللع الحللزب الللديمقرااي التقللدمي مللن عقللد اجتمللتع لجنتلله المركزيللت
(، وهو مت هدى إلى حتلت ايتبت  بقلوا   1225بأحد الفنتدق ) فيفري 

األمن التي قتم  بمنع هعضتء الحزب من تنظيم وقفت احتجتجيت هملتم 
 مقر الحزب.

  كمت تم تفريق نياتء وصلحتفيين تجمعلوا هملتم قصلر العداللت لمسلتندة
 الصحفي المعتقل توفيق بن بري .

 وحوصلر تم منع صحفيين تجمعوا لمسلتندة القيلتدة اليلرعيت لنقلتبت م ،
 مقرهت بقوا  همن كثيفت

2222 - (5X 122) 411 

14.  

 تدخل األجهزة األمنية

مسلللللللللللؤول بمنظملللللللللللت 
 حقوقيت.

توجلللد عديلللد الوظلللتئف التلللي ال يمكلللن هن يعلللين في لللت هي مريلللح ل لللت إال بعلللد 
الحصول على موافقت همنيت، وذل  مثل السل  الدبلومتسي، وملديري مؤسسلت  

وغيرهت من الوظتئف بتلقاتعت  التي توصف القاتع العتم، ومديري المدارس،
بتلحستست. كمت هن إصدار صحيفت هو الميتركت في تأسليس جمعيلت م ملت كتنل  
 ابيعت ت هو دار نير يستوجب آليت الحصول على موافقت الج ت  األمنيت. 

توجلللللد مجلللللتال  متعلللللددة ياللللللب ب لللللت 
 الحصول على موافقت همنيت

 

2 

مواقف المعارضة فمي   .19
 المحليةالصحافة 

    

12.  

 انتقاد السلطة

بتلمتئللت مللن الميللتركين علللى هن انتقللتد هداء السلللات، بمللت فللي ذللل   59اتفللق  مجموعت بؤريت
التعللرض للمسللؤولين ورمللوز الحكللم، قللد اتخللذ نسللقت متزايللدا خلل ل السللنوا  
المتضيت، ممت هير على تراجع اإلحستس بتلخوف الذي ميز مرحلت التسعينت . 

ت ال تلزال غيلر بتلمتئت من الميتركين الحظوا بأن ظتهرة انتقتد السللا 42لكن 
م يكلت، وال تيمل الفضتءا  العتمت، وكثير من ت يتم فلي غلرف مغلقلت هو عللى 
الفتيسللبو . كمللت هن الرقتبللت الذاتيللت حسللب اعتقللتدهم ال تللزال سلللوكت يللتئعت فللي 
 هوستا اإلع ميين ولدى جزء ال بأس به من رجتل السيتست والفكر والثقتفت.  

(2.22X 2222) 222 

12.  

انتشمممممممممار صمممممممممحافة 
 المعارضة

  " صلللللللللللللحيفت
 مواانون "

  " صلللللللللللللحيفت
 الموقف "

  موقللللع هخبللللتر
تلللللللللللللللللللللونس 
www.tunis

بمما توجد ثمتن عنتوين لصحف هسبوعيت تصدرهت هحزاب خترج السللات،  -
عللى  عنموان لصمحيفة ومجلمة 262مجلة واحمدة شمهرية، مقابمل في ذلك 

األقللل بللين صللحف يوميللت ) سللتت ( وهسللبوعيت  هغلب للت علللى مللل  القاللتع 
 الختص.

 

(2.25/2.9 X 2222)  22 

http://www.tunisie.com/nouvelles
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ie.com/no

uvelles 

16.  

الرقابمممممممممممممة علمممممممممممممى 
المطبوعمممات ومواقمممع 

 االنترنت

التقريلللللللللر السلللللللللنوي  -
لمنظمللت هيللون رايللس 

 واتش
http://www.hrw.or

g/ar/news/2010/0 
1/20-2  

تقريرلجنت حمتيت  -
الصحتفيين :االعتداءا
  على الصحتفت 

 ) تونس(.
صحيفت " الاريق  -

 الجديد

تقرير جمعيت " حقيقت  -
 وإنصتف "

تقرير صادر عن  -

اللج ة التونسية 

لحماية الصحافيين 

) االعتداءات على 

الصحافة في عام 

1225 .) 

التقرير السنوي  -
حول واقع الحريات 
الصحفية بتونس 
الصادر عن نقابة 

 الصحافيين
www.snjt.org 

حرية الصحافة ضيقة في تونس وزاد التضييق عليها خالل وبعد االنتخابات  -

الوط ية في أكتوبر/تشرين األول. ولم تقدم أي من المطبوعات ووسائل 

اإلعالم المحلية على تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستث اء بضع المجالت 

كومة ح رت الوصول إلى مواقع اإلنترنت السياسية قليلة التداول. الح

والحقوقية المحلية والدولية التي تتميز بالتغطية الصحفية الم تقدة لتونس. 

ً بشكل خاص في وقت قريب من االنتخابات  استهداف الصحافة كان واضحا

الرئاسية والتشريعية، التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي وحزبه 

مع الدستوري الديمقراطي فوزاً كاسحاً للمرة الخامسة على التوالي. الحاكم التج

 االنتخابات نفسها شابتها أعمال القمع ورقابة مشددة.

عدداً من أسبوعية  9112تشرين األول/ أكتوبر  01صادرت السلطات في  -

"الطريق الجديد" المعارضة التي تملكها حركة التجديد ) حزب معارض 

ها قانون االنتخابات" بعد أن نشرت الصحيفة معترف به( بسبب "خرق

البرنامج االنتخابي لمرشحها، أحمد إبراهيم. وقد سبق أن تمت مصادرة عدد 

آخر من نفس الصحيفة لكونه تضمن نقال الستجواب بشير العبيدي احد قادة 

حركة االحتجاج االجتماعي في قفصة )ج وب غرب( ع دما كانت تجري 

 36ستئ اف، وهو ما اعتبرته الحكومة مخالفا للفصل محاكمته امام محكمة اال

من مجلة الصحافة الذي ي ص على انه: يحجر نشر قرارات االتهام وغيرها 

 من االعمال المتعلقة باالجراءات الجزائية قبل تالوتها في جلسة عمومية".

قررت ثالث صحف تصدرها أحزاب معارضة وهي ''الموقف'' و''مواط ون''  -

ريق الجديد''، أن تتخذ قرارا  باالحتجاب لمدة أسبوع خالل و صحيفة ''الط

، وذلك في إطار ما وصفه رؤساء تحريها ب " تحرك 9112شهر ديسمبر

إنذاري جماعي للمطالبة بالتراجع عن التدابير الجديدة غير القانونية، 

واالحتجاج على اإلجراءات التضييقية غير المسبوقة المتمثلة في م ع إدارات 

الثالث من التصرف في ال سخ التي تتسلمها من المطبعة "، وم ع الصحف 

الصحافيين العاملين بهذه الصحف من االلتحاق بمقرات عملهم دون تقديم أي 

مبرر. إضافة إلى كونها محرومة من إإلعالنات التي ييتم توزيعها على عموم 

صحف األحزاب والصحف الخاصة والعمومية، من قبل ) وكالة االتصال 

 لخارجي (، وهي مؤسسة رسمية. ا

تم حسم كتمل الع مت المخصصت ل ذا 
المؤير لوجود تضييق على وستئل 

 اإلع م.

2 

http://www.tunisie.com/nouvelles
http://www.tunisie.com/nouvelles
http://www.hrw.org/ar/news/2010/0
http://www.hrw.org/ar/news/2010/0
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قررت وكالة الجمهورية )ال يابة العامة( في تونس ببدء تحقيق قضائي على  -

اثر اطالق اذاعة "كلمة" التي تديرها الصحافية المعارضة سهام بن سدرين 

 وذلك بتهمة البث بدون ترخيص. 

) أكتوبر  92على إثر اإلعالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية والتشريعية  -

أشهر  3( تم اعتقال الصحفي ) زهير مخلوف (، والحكم عليه ب  9112

إزعاج الغير عبر شبكة االتصاالت العمومية"، وهو معارض "سج ا بتهمة 

سياسي ويكتب بصحيفة " الموقف " ال اطقة باسم ) الحزب الديمقراطي 

لتقدمي ( وأحد كتاب الموقع اإلخباري التونسي "السبيل أونالين". ويذكر ا

محاموه أن خلفية االعتقال مرتبطة بمواقفه السياسية وبالصور التي التقطها 

لت ثيث مقاله الذي تعرض فيه لحالة التلوث التي الح ها ب حد الم اطق 

توفيق بن بريك  الص اعية التونسية. كما تم اعتقال الصحفي والكاتب الساخر

، وذلك على إثر مقاالت تعرض فيها ب سلوب حاد 9112أكتوبر  92بتاريخ 

لشخص الرئيس بن علي.وقد حكم عليه بستة أشهر سج ا ، بعد أن تم اتهامه 

س وات نافذة على  3باالعتداء على سيدة. كذلك حكم غيابيا بالسجن لمدة 

ره المصورة التي بثها الصحفي الفاهم بوكدوس ، وذلك على " خلفية تقاري

على ق اة ) الحوار التونسي ( عن األحداث االجتماعية االحتجاجية التي 

 . 1" 9112شهدتها مدن الحوض الم جمي بالج وب التونسي خالل عام 

تعرض بعض الصحافيين ألشكال متعددة من المضايقات، بلغت أحيانا حد   -

أكتوبر  92التع يف، مثلما حصل للصحفي سليم بوخذير، الذي تم اختطافه يوم 

، وذلك على إثر تصريحات أدلى بها إلى إذاعة بي بي سي، انتقد فيها 9112

ثيابه، وتع يفه، قبل نتائج االنتخابات. وقد جاء في روايته، أنه قد تم تجريده من 

 أن يلقى به في حديقة عمومية.

تؤكد أحزاب المعارضة وم  مات حقوق اإلنسان والدفاع عن حرية التعبير،  -

أن حجب المواقع األلكترونية ال يقتصر على المواقع ذات الصلة بت  يم 

القاعدة أو ما شابه ذلك، وإنما تشمل أيضا العشرات من مواقع الم  مات 

 تقدة ألوضاع حقوق اإلنسان والحريات، إلى جانب مواقع أخرى الدولية الم

تونسية معارضة ل  ام الحكم. وفي هذا السياق تعرضت مواقع إعالمية عديدة 

للحجب من بي ها موقع سويس أنفو وموقع الجزيرة، الذي أكد وزير العدل 

 سيكون مؤقتا. 9112التونسي ب ن حجبه في بداية شهر نوفمبر 
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ات من حجب مواقعهم من حين آلخر، وهو ما دعاهم إلى أصحاب المدون -

ت  يم مبادرات للتضامن فيما بي هم، بما في ذلك االحتجاب الجماعي لمدة يوم. 

مرة. غير أن أسلوب  39فالمدون زياد الهاني يؤكد ب ن موقعه تعرض للحجب 

المدونات أصبح يشكل ظاهرة متطورة نسبيا في تونس، وهي آخذة في 

االنتشار بسرعة ملحوظة. وقد تعرض بعض المدونين إلى االزدياد و

مضايقات، أدت أحيانا إلى إيقاف بعضهم والتحقيق معهم، مثلما حصل مع 

المدونة ) فاطمة الرياحي ( صاحبة موقع ) فاطمة أربيكا ( التي تعرضت 

لتفتيش محل سك اها ومصادرة جهازها المحمول ، قبل أن يتم اعتقالها، 

 7ا تقف وراء المدونة الساخرة )نقاش تونس(. كذلك تم بتاريخ واتهامها بكونه

أشهر سج ا على األستاذة الجامعية خديجة  2الحكم ب  9112جويلية 

العرفاوي بتهمة ترويج أخبار زائفة بموقعها  على الفايسبوك تتعلق بإشاعة 

اختطاف األطفال. كما أكدت ) لج ة حماية الصحفيين ( وكذلك ) مبادرة 

المفتوحة ( أن في تــــونس " تفرض رقابة واسعة ال طاق على المواقع  الشبكة

اإللكترونية التي تت اول مواضيع حقوق اإلنسان والمعارضة السياسية فضالً 

 عن المواقع ال اقدة لسياسيات الحكومة ". 

15.  

نشمممممممممماطات تنظمممممممممميم 
 االحتجاج

تقرير اللجنت التونسليت  -
لحمتيلللللت الصلللللحتفيين  
حلللول االعتلللداء عللللى 
الصلللحتفت فلللي تلللونس 

 .1225سنت 
صلللللللحيفت الاريلللللللق   -

الجديللللد لسلللللتن حلللللتل 
حركللللللللللت التجديللللللللللد 

 المعترضت

نيلتات  ذا  التبع احتجلتجي، بتسلتثنتء  1225لم تنظم في تلونس خل ل سلنت 
ض النيللاتء خلل ل محتكمللت محللتوال  التجمللع همللتم قصللر العدالللت مللن قبللل بعلل

 الصحفي توفيق بن بري ، لكن اليرات قتم  بتفريق م دون عنف.
 تم السمتح للحزب الديمقرااي التقدمي بتنظيم تجمع مستند لليعب الفلسايني

تلللم رصلللد نيلللتا احتجلللتجي واحلللد فقلللا 
 . 1225خ ل العتم 

92 
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52.  

مقاضمممممممماة الجهممممممممات 
 التنفيذية

 رهي خبير
 

الحللللللزب الللللللديمقرااي 
 التقدمي

ازداد  فلللي السلللنوا  األخيلللرة نسلللبت التونسللليين اللللذي يلجئلللون إللللى القضلللتء 
والخصوص المحكملت اإلداريلت لمقتضلتة اإلدارة وبعلض اللوزارا  فلي قضلتيت 

 تتعلق بمظتلم م نيت.
عللى تقلديم يلكوى  1225كمت هقدم هحد الصلحتفيين ) زيلتد ال لتني ( فلي سلنت  

ضد الوكتلت التونسيت لألنترن  على إثلر قالع يلبكت الفتيسلبو ، وصلدر الحكلم 
( غيللر معلللل حيللأ قضلل  المحكمللت ب  1225فللي القضلليت ) حزيللران/ جللوان 

ليتكي "عدم سمتع الدعوى ". كمت رفض  المحكمت هيضت الالب الذي تقدم به ا
والخللتص بللدعوة الللرئيس بللن علللي إلللى اليلل تدة، لكونلله هللو الللذي هذن بإعللتدة 
إالل ق يللبكت الفتيسللبو . وهللذه تعتبللر حتلللت نللتدرة يالللب في للت يلل تدة رئلليس 

 الدولت.
كمللت سللجل  عديللد القضللتيت لتونسلليت  محجبللت  تللم إيقللتف ن عللن العمللل بسللبب  

. كللذل  لجللأ  ارتللدائ ن الحجللتب، وقللد حصللل  إحللداهن علللى حكللم لصللتلح ت
القيتدة اليرعيت لنقتبت الصحتفيين إللى القضلتء ملن هجلل إبالتل ملت وصلفته ب" 

. كملت هن عديلد 1225المؤتمر اإلنق بي " الذي تم ضدهت خ ل ي ر هغسلاس 

النياتء تقدموا بيكتوى قضتئيت ضد بعض الصحف القريبت من السللات قتمل  
المواانلون اللذين ايلتكوا  بثلب م ونير  في حق م هخبترا زائفلت. يضلتف هيضلت

للمحكمت اإلداريت من هجلل حصلول م عللى جلوازا  سلفرهم التلي حرملوا من لت 
 لعدة سنوا .

سجل  على األقل خمس حتال  ليكتوى 
ضلللللللد اإلدارة هو إحلللللللدى المؤسسلللللللت  

 الرسميت والوزارا .

129 

52.  

 االعتقال التعسفي

الرابالللللللت التونسللللللليت  -
للللللدفتع عللللن حقللللوق 

 اإلنستن
الدوليلللللللللت الجمعيلللللللللت  -

 للمستجين السيتسيين

تقريرالسلللللليد مللللللترتن  -
يللتينين  علللن زيترتللله 
إلللللى تللللونس المقللللرر 
الخلللللللللتص لتعزيلللللللللز 
وحمتيللللللللللت حقللللللللللوق 
اإلنسلللللتن والحريلللللت  

 األستسيت .

الظتهرة التلي هدانت لت وال تلزال منظملت  حقلوق اإلنسلتن المحليلت والدوليلت  -
تتعلق بتعتقتل األيختص دون التقيد بآجتل االحتفتظ هو اإليقلتف التحفظلي. 
كمللت هدانلل  هللذه المنظمللت  وال تللزال تزويللر تللواريخ اإليقللتف بمحللتظر 

وتمديلد آجلتل اليرات لمغتلات القضتء وحرمتن المت مين من هذا الضمتن 
االعتقتل فترا  تمتد هحيتنت لبضعت هي ر. وهو مت يعرض المعتقلين حسب 

 اعتقتد محتمي م إلى التعذيب هو اختفتء آثتر التعذيب.
 2922بحلللدود  1226قلللدر علللدد المعتقللللين السيتسللليين فلللي يللل ر جلللتنفي  -

معتقللل، وذللل  حسللب التقريللر الللذي هصللدرته الجمعيللت الدوليللت للمسللتجين 
ويقللدر هحللد المسللؤولين علللى الجمعيللت هن عللدد الللذين حوكمللوا  السيتسلليين،

وهلللف معتقللل. وال  922يتللراوح بللين  1225ألسللبتب سيتسلليت خلل ل سللنت 

يوجلللد إحصلللتء دقيلللق ومتفلللق عليللله بلللين منظملللت  حقلللوق اإلنسلللتن لعلللدد 
المعتقلين السيتسيين بتونس، نظرا إلصرار السلات عللى علدم التمييلز بلين 

تم حسم كتمل الع مت لموجود حتال  
عديدة ل عتقتل التعسفي وإلعتراف 
السلات  بأن ت تعدل تأريخ االعتقتل لكي 
ال تتمكن المحتكم من م حظت التتريخ 

 الحقيقي ل عتقتل.

2 
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-  

التقريلللللللللر السلللللللللنوي  -
لمنظمللت هيللون رايللس 

 واتش
http://www.hrw.or

/01g/ar/news/2010

2-/20 

 ين المحتلين في قضتيت الحق العتم. المعتقلين السيتسيين وب
مشكلة المعتقلين الذين حوكموا في قضايا سياسية اسةت ادا  1225استمرت في س ة  -

علةةى قةةانون " مكافحةةة اإلرهةةاب ". وهةةو القةةانون الةةذي رفضةةته مع ةةم القةةةوى 

السياسية وجميع الم  مات الحقوقية التونسية والدولية. ويعتبر أهم حدث سجل في 

رة ولةه عالقةة بهةذا الملةف، الزيةارة الرسةمية التةي قةام بهةا إلةى تةونس الفترة األخي

السيد ) مارتن شاي ين ( المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريةات 

 1222كةانون الثاني/ي ةاير  12إلى  11األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب ) من 

تجةاز وأحةد السةجون وقد مك ته الحكومة التونسية من زيارة مراكز االح(.  

المعروفة، حيث تقابل مع عدد من " المشتبه بهم أو المحكوم علةيهم بجةرائم 

اإلرهاب ". وقد أكد في مؤتمر الصحفي الذي عقده في خاتمة زيارته علةى 

وجوب " احترام القواعد الدولية لحقوق اإلنسان احتراماً كامالً بما في ذلةك 

". وذكةر فةي شةهادته أنةه قةد سةمع  حقوق المشتبه بتورطهم بجرائم إرهابيةة

من بعض الشباب المعتقلين أن "جريمتهم" الرئيسية تمثلةت فةي " ت زيةل أو 

مشةةاهدة بعةةض البةةرامج علةةى اإلنترنةةت أو فةةي االجتمةةاع بغيةةرهم لم اقشةةة 

بعةةةض المسةةةائل الدي يةةةة ". كمةةةا ذكةةةر فةةةي شةةةهادته أن السةةةلطات التونسةةةية 

ن ل لمعتقلةةين هةةو الحةةق علةةى تةةاريخ اعترفةةت بةة ن " تةةاريخ االحتجةةاز المةةدو 

االحتجةةاز الفعلةةي، ممةةا يةةؤدى إلةةى تالفةةي القواعةةد المع يةةة بفتةةرة االحتجةةاز 

المسةةموح بهةةا لةةدى الشةةرطة ويكةةون ممةةاثالً لالحتجةةاز السةةري للشةةخص أو 

 الختفائه ". 

الذي ضيق تعريف العمل اإلرهابي عن طريةق  9112وعلى الرغم من تعديل  -

الكراهيةةة"، فةةإن المشةةتبه بهةةم الةةذين اعتقلةةوا تقييةةد تعريةةف "التحةةريض علةةى 

بموجةةب هةةذا القةةانون غالبةةاً مةةا يواجهةةون مجموعةةة مةةن التجةةاوزات اإلجرائيةةة. 

وضم ها فشل السلطات في إخطةار أسةرهم باعتقةالهم علةى وجةه السةرعة، فةي 

انتهاك للقانون التونسي، وتمديد فترة االعتقال قبل جلسة المحكمة األولية أكثةر 

الستة القانونية، ورفض القضاة والمدعين العامين للعمل على طلبات من األيام 

 بإجراء فحص طبي.

51.  

 محاكم أمن الدولة

تقللللللللترير الجمعيلللللللللت  -
الدوليللللللت للمسللللللتجين 

 السيتسيين
تقترير منظمت هيلومن  -

، هي بعلد تلولي اللرئيس 2562تم إلغلتء محكملت هملن الدوللت منلذ سلنت  -
زين العتبدين بن علي السلات مبتيرة. همت بتلنسبت للمحتكم العسكريت، 
ت مللت ف للي مخصصللت فقللا لمحتكمللت العسللكريين، هو مللن توجلله إلللي م 

 التختبر مع دولت هجنبيت.

ال توجد محتكم استثنتئيت تم  إحتلت 
 مت مين علي ت. 

2222 
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رايلللتس ووتلللش علللن 
 تونس.

منظمللت  حقللوق اإلنسللتن تحللت  بتسللتمرار علللى إحتلللت معتقلللي الللرهي  -
 والسيتسيين على محتكم عتديت بت م تتعلق بقضتيت الحق العتم.

55.  

قممدرة منظمممات حقمموق 
 اإلنسان على العمل

 تقترير وبيتنلت  الرابالت
التونسلليت للللدفتع عللن 
حقللللللللوق اإلنسللللللللتن، 
والجمعيلللللللت الدوليلللللللت 
للدفتع علن المسلتجين 
السيتسللليين، وجمعيلللت 
 حريت وإنصتف.

www.tunisnews.n

et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرابالللت التونسللليت لللللدفتع علللن حقلللوق اإلنسلللتن هلللي المنظممممات الوطنيمممة:  (2
الجمعيت الوحيدة القتنونيلت والمسلتقلت. إللى جتنلب الرابالت، توجلد جمعيلت  
حقوقيلللت هخلللرى غيلللر معتلللرف ب لللت، مثلللل الجمعيلللت الدوليلللت لللللدفتع علللن 
المسللتجين السيتسلليين، وجمعيللت حريللت وإنصللتف. ونظللرا لصللبغت ت غيللر 

فإن هذه الجمعيت  تتعرض للمحتصرة األمنيت اليديدة، وهلو ملت  القتنونيت،
يمنع ت من القيتم بأي نيتا، ويجعل ت تكتلف بإصلدار البيتنلت  وتلوفير قلدر 

 م م من المعلومت  حول االنت تكت . 
غيللر مسللموح للمنظمللت  الدوليللت ذا  الصلللت بحقللوق  المنظمممات الدوليممة: (1

 اإلنستن فتح فروع ل ت بتونس.

تلم السلمتح لمنظملت  دوليلت ل للمنظممات "المحليمة والدوليمة": حرية العم (5
بزيترة تلونس مثلل المقلرر الخلتص ل ملم المتحلدة لتعزيلز وحمتيلت حقلوق 

. كملت تمكللن وفلد علن منظملت هيلومن رايلل  \اإلنسلتن والحريلت  األستسليت
ووتلش ملن دخلول تلونس وإجلراء اتصلتال ، لكنله خضلع لمراقبلت هج لزة 

  الرابات التونسيت للدفتع علن حقلوق اإلنسلتن األمن. كمت تخضع مراس 
وبيتنتت لللت للمقتاعلللت الكتمللللت ملللن قبلللل وزارة الداخليلللت وكلللل المؤسسلللت  
الرسللميت، ونللتدرا مللت تنيللر مواقف للت وبيتنتت للت بتلصللحف بتسللتثنتء صللحف 

 المعترضت.

: للم تلتمكن الرابالت التونسليت تعرض منظمات حقوق اإلنسان لمضمايقات  (4
(، مللن عقللد  1222نسللتن، منللذ مؤتمرهللت الخللتمس )للللدفتع عللن حقللوق اإل

مؤتمرهت الستدس. كملت هن مقلر الرابالت محتصلر ملن قبلل هج لزة األملن، 
ويمنلع دخوللله ملن قبللل الملواانين هو هعضللتء الرابالت مللن غيلر مسللؤولي 

ض الحكومةةة التونسةةية المةةدافعين عةةن حقةةوق اإلنسةةان هيئت للت المللديرة.  تُعةةر  

ح ةةر السةةفر التعسةةفي، والفصةةل مةةن العمةةل، والمعارضةةين لرقابةةة شةةديدة، و

وانقطةةةاع فةةةي الخدمةةةة الهاتفيةةةة، واالعتةةةداءات البدنيةةةة، ومضةةةايقة األقةةةارب، 

وحمةةالت التشةةهير فةةي الصةةحافة. فةةي تةةونس، رفضةةت السةةلطات االعتةةراف 

القانوني ب ية م  مة لحقوق اإلنسان مستقلة حقاً تقدمت بطلب على مةدى العقةد 

حتجون بالوضع "غير القةانوني" للم  مةة لعرقلةة الماضي للتسجيل. بعد ذلك ي

 أنشطتها.

نقالللت  222يحصلللل القسلللم األول عللللى 
لوجللود منظمللت لحقللوق االنسللتن واحللدة. 
فيمللللت يحسللللم كتمللللل الع مللللت  لألقسللللتم 

 الث أ األخرى. 
 
 

222 

http://newsletter.tunisnews.net/v2/cl.php?cu=5886&iu=4&cr=890&cl=http%3A%2F%2Fwww.tunisnews.net%2F
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54.  

 األمن الشخصي

لكن م  بتلمتئت على القول ن المواان في الغتلب ييعر بتألمتن، 26اتفق  مجموعت بؤريت

الحظوا بأن ظواهر اإلجرام الفردي والمنظم قد ارتفع  في السنوا  األخيرة 
بتلمتئت بأنه في تونس  22رغم قوة األج زة األمنيت وانتيترهت. كمت اعتبر 

بتلمتئت من الميتركين لم يروا في ذل  دلي   19يوجد فرض للنظتم، وإن كتن 

 على قوة الدولت.

(2.22X 2222) 222 

59.  
 االجتماعي الضمان

المخاا الخمتسي للتنميت 
1222 - 1224 

بلغ  نسبت التغايت االجتمتعيت للميتغلين المنضوين قتنونت تح  هنظمت 
 %. 59حدود  1225الضمتن االجتمتعي عتم 

(2.59X2222 592 

52.  

 التعليم

 حول السكان الوطين املسح
 لسنة والتشغيل

2008 
- http://www.ins.

nat.tn/indexar.p
hp  

% وبلغل  نسلبت األميلت 12.1حلوالي  1226نسبت األميت خ ل علتم بلغ   -
 % بين االنتأ. 12.5% مقتبل 21.5بين الذكور 

% في العلتم 22.1بلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بيكل عتم  -
 . ولم تتوفر المعلومت  لنسب الفرق بين الذكور واالنتأ.1226

 

نقات كتمل الع مت  192تم حسم  (2
 (.19×12.1قسم)ل ذا ال

نقات  242تم حسم  (1
(2.215/2.125×192.) 

نقات  149تم حسم   (5
(2.221/2.1×922 .) 

تللم احتسللتب هللذا القسللم لكتمللل الجلللزء 
 المتعلق بتلي تدة الجتمعيت

529 

52.  

 التسرب من المدارس

خطةةةةةة العمةةةةةل الوينيةةةةةة ال انيةةةةةةة 
 – 2002لفائةةدة الطفولةةة 

2022 

الت ميللذ الللذين انقاعللوا عللن الدراسللت هيللتر  إحصللتئيت  حديثللت إلللى هن عللدد 
هلللف تلميللذ، وهللو مللت يمثللل  59قللد بلللغ  1225 – 1226خلل ل السللنت الدراسلليت 

 % من مجموع الت ميذ. 2.2

(2.2X 122) 262 

56.  

مشممماركة الممممرأة فمممي 
 قوة العمل

 املعهد الويين لالحصاء
http://www.ins.na
t.tn/ar/emploi.p

hp 

 612 (2.146/2.5X2222) .1225% خ ل العتم 14.6بلغ  نسبت ميتركت النستء في قوة العمل 

55.  

 المساواة في األجور

  المع لللللللللد اللللللللللواني
 لإلحصتء

http://www.ijtimai

a.tn 

  المللللللللؤتمر الللللللللدولي

هن  2555دراسللت قللتم ب للت المع للد الللواني لإلحصللتء خلل ل سللنت كيللف   -
دينلتر.   122 ,15دينتر مقتبل 159,  23معدل هجور النستء كتن في حدود
. وتقلدر مصلتدر هخلرى هن 29نسبت  1222وقد بلغ الفترق في خ ل عتم 

الرجةةال % أقةةل عةةن أجةةور 24معةةدل األجةةر العةةام لل سةةاء هةةو حاليةةا ب سةةبة 

 في القطاع الخاص. %26وترتفع هذه ال سبة إلى 

غير هن  دراست علميلت قلدم  خل ل النلدوة الدوليلت بمدينلت الحمتملت  علن  -

(159/122 X 6000) 622 

http://www.ins.nat.tn/ar/emploi.php
http://www.ins.nat.tn/ar/emploi.php
http://www.ins.nat.tn/ar/emploi.php
http://www.ins.nat.tn/ar/emploi.php
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للحمتمت  عن التنميلت 
المسللللللتدامت، راجللللللع 
دراسلللللللت الخبيلللللللر ه. 

) سللللللللبتمبر قويللللللللدر 
1226 .) 

( هثبتلل  هن نسللب التمييللز فللي مجللتل  1226التنميللت المسللتدامت ) سللبتمبر 

األجور بين النستء والرجتل تختلف من قاتع إلى آخر، وهن التمييلز يتخلذ 
القاتع الثتنوي التنتفسي الذي ي مين عليله القالتع الخلتص   اتبعت حتدا في

 46النسبت تتراجع إللى حلدود  بتلمتئت، لكن هذه 62حيأ تبلغ نسبت التمييز 
بتلمتئللت فللي القاللتع  69,5بتلمتئللت فللي  القاللتع العللتم. وتسللتقر فللي حللدود 

  الوسيا بين الختص والعتم.

42.  

اإلنفاق الحكومي على 
القطاعمات االجتماعيممة 

 مقارنة مع  األمن.

 موقع وزارة المتليت 
http://www.portail
.finances.gov.tn/ar
/publications/Dep
enses_totales.pdf 

 
 

لم تتوفر معلومت  واضحت عن نسب االنفتق على قاتعي التعليم والصحت  -

وقاتع األمن. لكن ييلير التوزيلع اللوظيفي للميزانيلت العتملت للسلنت المتليلت 

% ملللن اجملللتلي 12.9اللللى هن وزارا  السللليتديت حصلللل  عللللى  1225

% مللن اجمللتلي 92.9الميزانيللت فيمللت حصللل القاللتع االجتمللتعي حللوالي 

 الميزانيت. 

(6.26X 212) 
 

262 
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 المؤشر الرقم
 العالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

1 

تشريع فصل 
 السلطات 

 6667الدستور المعد ل 
http://www.majli

selouma.dz#/ 
 
 
 

 مبدأ فصل السلطات. 6
"التنفيذيت والتيريعيت ينظم البتب الثتني الع قت  بين السلات  الث أ 

ليمنح ص حيت   .300في نوفمبر 6667تم تعديل دستور  والقضتئيت"، وقد
هوسع لرئيس الجم وريت على حستب رئيس الحكومت الذي تحول موقعه إلى 

 وزير هول  دون المس بص حيت  البرلمتن التي بقي  على حتل ت. 
 . مساءلة الحكومة 2
 برلمللتن التيللريعيت الس لللات "يمللترس  هن ىعللل الدسللتور مللن .6 المللتدة تللنص  

 وتمللنح  األمللت". ومجلللس الللواني اليللعبي المجلللس وهمللت غللرفتين، مللن يتك للون

لددة للي لروا وفقلت الحكوملت عملل على الرقتبت حق البرلمتن 66 المتدة  فلي المح 
 اليللعبي المجلللس يمللترس كمللت الد سللتور. مللن 621و 622و 1.و 0. المللواد

قتبت الواني  .الد ستور من 628 إلى 622 من المواد في علي ت وصالمنص الر 

ع مللت علللى مللنح  320تللم حسللم 
رئلللليس الجم وريللللت تعيللللين ثلللللأ 

 هعضتء مجلس األمت. 

820 

2 

تشريع دورية 
 ونزاهة االنتخابات

 ( الدستور الجزائري 6
www.apn-dz.org  

( القانون العضوي 2
 بنظام االنتخابات

-http://www.arab
ipu.org/pdb/Rela
tedArticlesGvnS
PName.asp?SP
Name=CHRN&
StructuredIndex
Code=&LawBoo

020011kID=021
750242&Year1=

&Year2=&Year
GorH= 
 قتنون االنتختبت  (2

http://www.jorad
p.dz/TRV/AElect

.pdf 

 ة االنتخابات:( دوري1
  خمللس لمللد ة الللواني اليللعبي المجلللس "ينتخللب هنلله علللى 603 المللتدةتللنص 

 األملت مجللس تيلكيلت تجلد د سلنوا . س  بمد ة األمت مجلس م مت تحد د سنوا .

 خايرة ظروف في إال   البرلمتن م مت تمديد يمكن ال سنوا . ث أ كل بتلنصف

 بغرفتيللله المنعقلللد لبرلملللتنا ويثبللل  عتديلللت. انتختبلللت  بلللإجراء تسلللمح ال جلللدا

 الجم وريلللت رئللليس اقتلللراح عللللى بنلللتء بقلللرار، الحتللللت هلللذه معلللت المجتمعتلللين

  الد ستوري. المجلس واستيترة
 ( لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:2

يتم عتدة تنصيب لجنت مستقلت مكونت من ممثلي األحزاب السيتسيت لمراقبت 
االنتختبت  وليس لإليراف على االنتختبت  التي هي من ص حيت  وزارة 
الداخليت قتنونت من خ ل اللجنت الوانيت اإلداريت لتنظيم االنتختبت  المكونت 

 من وزارا  كتلداخليت والعدل واإلع م والبريد. 
من  20المتدة تنص توجد نصوص تمييز من ت   ع التمييز في الترشح:من( 2

ب الدستور على هنه  "لكل مواان تتوفر فيه اليروا القتنونيت هن ينتخ 
من قتنون االنتختبت  البلديت "ال يسجل في  2ويُنتَخب. لكن تنص المتدة 
الحبس  حكم عليه بعقوبت -حكم عليه في جنتيت،  -القتئمت االنتختبيت كل من : 

في الجنح التي يحكم في ت بتلحرمتن من ممترست حق االنتختب وفقت للمتدتين 
سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية  -من قتنون العقوبت ، 63و  3 – .

المحجوز  -هي ر إف سه ولم يرد اعتبتره، -مضادا لمصالح الوطن،

نقات لوضع  320تم حسم  (6
ت الدستور والقوانين االنتختبي
يروات على التريح 
لمنصب رئيس الدولت بأن 
يثب  بأن ميتركته في ثورة 

هو هن عدم  6621عتم 
تورا هحد هبويه في هعمتل 

 مضتدة للثورة.
نقات لعدم  320وتم حسم  (3

وجود هيئت مستقلت تتولى 
إدارة االنتختبت  واإليراف 

 علي ت.

200 

http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=021020011750242&Year1=&Year2=&YearGorH
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انظر موقع وزارة 
الداخليت الذي يذكر 
الضمتنت  المنوحت 
للمنتخبين والمريحين 
 ل نتختبت  الرئتسيت 

http://www.interi
eur.gov.dz/Electi
ons/frmCategory

.aspx?html=2 

 والمحجور عليه .
تنص بالشكل التالي : يحدد الدستور شروط انتخاب رئيس الجمهورية و

على هنه "ال يحق هن ينتخب لرئتست الجم وريت إال المتريح  82المتدة 
 _ يدين بتإلس م، يتمتع، فقا، بتلجنسيت الجزائريت األصليت.   الذي: 
( سنت كتملت يوم االنتختب، _ يتمتع بكتمل 10يكون عمره هربعين ) _ 

يثبت _  زائريت لزوجه، _ يثب  الجنسيت الج حقوقه المدنيت والسيتسيت،
إذا كان مولودا قبل يوليو/ تموز  1594مشاركته في ثورة أول نوفمبر 

 1594يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  ، _1542
_ يقدم التصريح العلني بممتلكتته  ،1542إذا كان مولودا بعد يوليو/ تموز 

  .العقتريت والمنقولت داخل الوان وخترجه
 المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية (1

 إلنفاق على الحمالت االنتخابية ا - أ
 الحملت على اإلنفتق  سقف االنتختبت  قتنون من 6.6و 6.8 المتدتين تحدد

 استرجتع نسبت تحدد كمت التيريعيت واالنتختبت  الرئتست من لكل االنتختبيت

 الدولت من النفقت 
 .وسائل اإلعالم الرسميالظهور في  -ب
 ايداع كل يصحب هن "يجب هنه  على االنتختبت  قتنون من 682 المتدة تنص

 االنتختبيت. الحملت هثنتء احترامه المتريحين على يتعين الذي بتلبرنتم  ترييح

 برنتمجه تقديم قصد الرئتسيت هو التيريعيت ل نتختبت  متريح كل يكون

 مدة تكون واإلذاعيت. التلفزيت اإلع م وستئل في عتدل مجتل للنتخبين،
 الرئتسيت، ل نتختبت  وآخر متريح كل بين متستويت الممنوحت الحصص

 الذين المتريحين عدد ألهميت تبعت التيريعيت االنتختبت  إلى بتلنسبت وتختلف

 المتريحون يستفيد سيتسيت. هحزاب مجموعت هو سيتسي حزب يريح م

 المتدة هذه في الواردة الترتيبت  نفس من م، ةبمبتدر المتكتلون المستقلون،

 االع م وستئل استعمتل وإجراءا  كيفيت  تحدد نفس ت. اليروا وحسب

 األخرى اإلي تر كيفيت  وتحدد ب مت. المعمول والتنظيم للقتنون وفقت العموميت

  التنظيم. اريق عن للترييحت 
 

تقنين سطوة  3
 السلطة التنفيذية 

 ( الدستور الجزائري6
6667 

 لللرئيس "يمكللن هنلله علللى الدسللتور مللن 125تللنص المللتدة  ( حممل البرلمممان:1

ر هن الجم وريت  تيلريعيت انتختبلت  إجراء هو الواني، اليعبي المجلس حل يقر 

نقات لمنح  320( تم حسم 6
رئيس الجم وريت حق حل 

200 
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http://www.majli
selouma.dz#/ 

 
 
 ( الدستور الجزائري 3

موقع المجلس اليعبي 
 الواني

www.apn-dz.org 
 
 
 
 
 
 
 ( الدستور الجزائري 2

موقع المجلس اليعبي 
 الواني

www.apn-dz.org 

 األملت، مجلس ورئيس الواني، اليعبي المجلس رئيس استيترة بعد هوان ت، قبل

 ث ثت هقصته هجل في الحتلتين كلتت في االنتختبت  هذه وتجري الحكومت. ورئيس
  هي ر".

 
 بات:( تأجيل االنتخا2

 (02) خمس لمد ة الواني اليعبي المجلس "ينتخب هنه على 603 المتدةتنص 
 مجلس تيكيلت تجد د سنوا . (07) س  بمد ة األمت مجلس م مت تحد د سنوا .

 في إال   البرلمتن م مت تمديد يمكن ال سنوا . (02) ث أ كل بتلنصف األمت
 المنعقد البرلمتن ثب وي عتديت. انتختبت  بإجراء تسمح ال جدا خايرة ظروف

 الجم وريت رئيس اقتراح على بنتء بقرار، الحتلت هذه معت المجتمعتين بغرفتيه

  الد ستوري. المجلس واستيترة
 
ال توجلد نصلوص قتنونيلت تملنح السللات التنفيذيلت  إلغاء نتائج االنتخابمات:( 2

 حق إلغتء نتتئ  االنتختبت .
( صل حيت  62، 63، 66ده )( إع ن الاوار : يخلول الدسلتور فلي ملوا1

واسللعت لللرئيس الجم وريللت إلعلل ن حتلللت الاللوار ، حتلللت االسللتثنتء، حتلللت 
الحصتر وحتلت الحرب بعد استيترة كل ملن رئليس المجللس اللواني اليلعبي 

 ورئيس مجلس األمت. 

 البرلمتن.
نقات لمنح  320( وحسم 3

 وريت إع ن حتلت رئيس الجم
 الاوار . 

4 

تشريع حرية 
 األحزاب

( الدسلللتور الجزائلللري 6
6667 

www.majliselou
ma.dz#/ 
( األميريلللت الصلللتدرة، 3

فللللللللي يللللللللكل قللللللللتنون 
 7عضلللللللوي، بتلللللللتريخ 

 6668مترس 

من الدستور تنص صراحت على هن "حق إنيتء األحزاب السيتسلي ت  13المتدة 
 معترف به ومضمون". 

 
 

تخضع األحزاب السيتسيت لألمريت الصتدرة، في يكل قتنون عضوي، بتتريخ 
. للليس هنللت  حللد قللتنوني لتكللوين األحللزاب كمللت جللتء فللي 6668مللترس  7

القللتنون إال بمللت نللص عليلله القللتنون مللن إجللراءا  كتلتمثيللل الللواني وعللدم 
 استعمتل رموز الدولت ...الخ .

يوجد نص صريح في الدستور 
ألحزاب، كمت على حريت تيكيل ا

هن األمريت الصتدرة في مترس 
 تنظم إنيتء األحزاب.  6668

6000 

5 
تشريع حق 

 التجمع

( الدسلللتور الجزائلللري 6
6667 

http://www.majli
selouma.dz#/ 

يللللت  التعبيللللر، وإنيللللتء الجمعيللللت ،  16تضللللمن المللللتدة  مللللن الدسللللتور "حر 
 واالجتمتع، مضمونت للمواان". 

 

يعاي النص صريح في الدستور 
الحق للمواانين بحريت التجمع 

 والتظتهر.

6000 
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6 

تشريع منع 
 التعذيب

 الدستور الجزائري
www.majliselou

ma.dz#/ 

مللن الدسللتور علللى هنلله "تضللمن الد ولللت عللدم انت للت  حرمللت  21تللنص المللتدة 
 اإلنستن. ويحظر هي  عنف بدني هو معنوي هو هي  مستس بتلكرامت"

يلت  الحقلوق ضلد المرتكبت "المختلفت  هن على 22 المتدة وتنص  وعللى والحر 

   والمعنوي ت". البدني ت اإلنستن س مت يمس   مت كل  
 

 6000 النص واضح بمنع التعذيب 

7 

تشريع حرية 
 اإلعالم

( الدسلللتور الجزائلللري 6
6667 

www.majliselou
ma.dz#/ 
 
( قللللللللتنون اإلعللللللللل م 3

 6660الصتدر في 

http://www.minis
terecommunicati
on.gov.dz/pdf/liv

re03052009-
ar.pdf 

 
 
 
 
 
 

( .2(، حريت اإلبلداع الفكلري )الملتدة 16يكفل الدستور حريت التعبير )المتدة 
 (.27وحريت الضمير والرهي )المتدة 

نص على حريت صلدور هي منيلور عللى  6660قتنون اإلع م الصتدر في  
ريللت بتسللجيل التصللريح ويللنص القللتنون علللى وجللوب هن يكتفللي وكيللل الجم و

 الحصول على رخصت من وكيل الجم وريت قبل صدور هي جريدة.
"الحق في اإلع م يجسده حلق  6660من قتنون اإلع م لسنت  3تنص المتدة 

المواان في اإلا ع بكيفيلت كتمللت وموضلوعيت، عللى الوقلتئع و اآلراء التلي 
اني و اللدولي و حلق ميلتركته فلي اإلعل م ت م المجتمع عللى الصلعيدين اللو

، 22بممترسلت الحريلت  األستسليت فلي التفكيللر اللرهي و التعبيلر ابقلت للمللواد: 
 من الدستور". 10، و 26، 27

علللى هنلله "يمللترس حللق اإلعلل م بحريللت مللع احتللرام كرامللت  2وتللنص المللتدة 
 اليخصيت اإلنستنيت، و مقتضيت  السيتست الخترجيت و الدفتع الواني.

 على هنه "يمترس الحق في اإلع م خصوصت من خ ل مت يأتي: 1والمتدة 
 عنتوين اإلع م و هج زته في القاتع العتم. -
 العنتوين واألج زة التي تمتلك ت هو تنيئ ت الجمعيت  ذا  الاتبع السيتسي. -
العنللللتوين واألج للللزة التللللي يُنيللللئ ت األيللللختص الابيعيللللون و المعنويللللون  -

 للقتنون الجزائري.الختضعون 
 و يمترس من خ ل هي سند اتصتل كتتبي هو إذاعي صوتي هو تلفزي". -

النص واضح في قتنون اإلع م 
على حريت امت   وستئل اإلع م 
 من قبل األحزاب والمواانين. 

6000 

8 
تشريع استقالل 

 القضاء

الدسلللتور الجزائلللري ( 6
6667 

www.majliselou
ma.dz#/ 

 ة القضائية ( استقالل السلط1
السللات القضلتئيت مسلتقلت، وتملترس " من الدستور على هن .62تنص المتدة 

علللى هن "القتضللي محمللي مللن كللل  141المممادة وتللنص ,فللي إاللتر القللتنون". 
قد تضر  بلأداء م متله، هو تملس    هيكتل الضغوا والتدخ   والمنتورا  التي

النص واضح في الدستور حول 
استق ل القضتء، ومنح المجلس 
األعلى للقضتء التقرير بتعيين 

 القضتة وعزل م. 

6000 
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القلللللللللتنون (  هنظلللللللللر 3

 01/66العضلللوي رقلللم 
سللبتمبر/  7المللؤرخ فللي 
ضلللللمن  3001هيللللللول 

موقللع الجريللدة الرسللميت 
 الجزائريت

http://www.jorad
p.dz/ 

القلللللللللتنون العضلللللللللوي 
المتضلللللللللمن القلللللللللتنون 
األستسلللي للقضلللتء  فلللي 
 الجريدة الرسميت 

http://www.jorad
p.dz/ 

علللى هنلله "يللرهس رئلليس الجم وريللت،  194وتممنص المممادة نزاهللت حكملله". 
 المجلس األعلى للقضتء". 

 ( تعيين القضاة 2
ر المجلللس األعلللى للقضللتء، ابقللت للي للروا  622تللنص المللتدة  علللى هنلله "يقللر 

 التي يحد دهت القتنون، تعيين القضتة، ونقل م، وسير سل م م الوظيفي". 
ليه في سلبتمبر/ القتنون العضوي المتعلق بتلمجلس األعلى للقضتء المصدق ع

 يؤكد هذه االستق ليت.  3001هيلول 
 
 6المممؤرف فممي  14/11( عممزل القضمماة: جمماء فممي القممانون العضمموي رقممم 3

 المتضمن القانون األساسي للقضاء  2114سبتمبر/ أيلول 
إذا بلغ إلى علم وزيلر العلدل هن قتضليت ارتكلب خالأ جسليمت سلواء  72المتدة 

م ني هو ارتكب جريمت من جرائم القتنون العتم تعلق األمر بتإلخ ل بواجبه ال
مخلت بيرف الم نلت باريقلت ال تسلمح ببقتئله فلي منصلبه يصلدر قلرارا بوقفله 
عن العمل فورا بعد إجراء تحقيلق هوللي يتضلمن توضليحت  القتضلي المعنلي 
وبعد إع م مكتب المجلس األعلى للقضتء. ال يمكن بأي حتل من األحلوال هن 

 موضوع تي ير.يكون هذا التوقيف 
يحيل وزير العدل ملف الدعوى التأديبيت إللى رئليس المجللس األعللى للقضلتء 
في تيكيلته التأديبيت في هقرب اآلجتل الذي عليه هن يجدول القضيت فلي هقلرب 

 دورة.
مللن نفللس القللتنون تقللول "يسللتمر القتضللي الموقللوف بسللبب الحتلللت  77المللتدة 

كتملل مرتبله بحيلأ عللى المجللس  هعل ه فلي تقتضلي 72المذكورة في المتدة 
هيلل ر مللن تللتريخ  2األعلللى للقضللتء هن يبلل  فللي الللدعوى التأديبيللت فللي هجللل 

 التوقيف وإال يرجع القتضي إلى ممترست م تمه بقوة القتنون".

6 

تشريع الحق في 
 محاكمة عادلة

الدسلللللللتور الجزائلللللللري 
6667 

www.majliselou
ma.dz#/ 
 
 

من الدستور على هنه "كل  يخص يعتبر بريئت حتى تثب   12تنص المتدة 
 ج ت قضتئيت نظتميت إدانته، مع كل  الض متنت  التي يتال ب ت القتنون". 

على هنه "ال إدانت إال  بمقتضى قتنون صتدر قبل ارتكتب  17وتنص  المتدة 
م".   الفعل المجر 
على هنه "الحق  في الد فتع معترف به. الحلق  فلي اللد فتع 626كمت تنص المتدة 

 مضمون في القضتيت الجزائيت". 

يوجد نص واضح بحق المواان 
 في محتكمت عتدلت.

 

6000 

 800نقات بسبب تمييز   200تم حسم  ( النص الدستوري في المساواة 1الدسللللللتور المعللللللد ل ( 6تشريع المساواة  10

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 6667 الجنسينبين 
http://www.majli

selouma.dz#/ 
 
 
 
 
 ( رهي خبير3
 
قللللللللتنون الجنسلللللللليت ( 3

المعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدل  
http://arabic.mju
stice.dz/?p=nati

onalite 
المصللللللللللدر الجريللللللللللدة 
 62الرسللللللللميت  رقللللللللم 

فيفري/  38الصتدرة ب 
ضللللللمن  3002يلللللبتا 

 موقع الجريدة الرسميت 
http://www.jorad

p.dz/ 
 
 

 وال القتنون. همتم سواسيت المواانين "كل   هن على الدستور من 36 المتدة  تنص
ع هن يمكللن للنس، هو العللرق، هو المولللد، إلللى سللببه يعللود تمييللز بللأي يتللذر   هو الج 
هي،  26 المللتدة وتلنص اجتملتعي. هو يخصلي آخللر، ظلرف هو يلرا هي   هو اللر 
 فلي والمواانلت  نالملوااني كلل   مسلتواة ضلمتن المؤسسلت  تسلت دف هنه" على
 وتحلول اإلنسلتن، يخصليت تفلتح تعلوق التلي العقبلت  بإزالت والواجبت  الحقوق

 واالجتمتعيلت، واالقتصلتديت، السيتسليت، الحيلتة فلي الفعلي لت الجميع ميتركت دون

  والثقتفيت.
 تابيق مت تنص عليه اليريعت  ( الميراث:2
 
 منح األم الجزائرية الجنسية ألبنائها  (3

من قتنون الجنسيت على هن " يعتبر جزائريت الوللد الموللود ملن  7تدة تنص الم
 هب جزائري هو هم جزائريت."

 ( الطالق:4
 3002فبرايلر/ يلبتا  38الملؤرخ فلي  02/03ملن القلتنون رقلم  .1المتدة 

 66.1يونيلو/ حزيلران  6الملؤرخ فلي  1/66.المعدل والمتمم للقتنون رقلم 
التلي جلتء في لت "ملع مراعلتة هحكلتم الملتدة  والمتضمن قتنون األسلرة  المعلدل 

هدنللته يحللل عقللد الللزواج بللتلا ق الللذي يللتم بللإرادة الللزوج هو بتراضللي  16
ملن  21و 22الزوجين هو بالب من الزوجت فلي حلدود ملت ورد فلي الملتدتين 

./ يجللوز للزوجللت هن تالللب التاليللق ل سللبتب  22هلذا القللتنون. تللنص المللتدة 
 التتليت.
د صدور الحكم بوجوبه متلم تكن عتلمت بإعستره وق  الزواج عدم اإلنفتق بع-

 من هذا القتنون  0./86/.8مع مراعتة المواد 
 العيوب التي تحول دون تحقيق ال دف من الزواج -
 هي ر  1ال جر في المضجع فوق -
 الحكم على الزوج بجريمت في ت مستس بيرف األسرة ويستحيل مع ت العيش -
 ت من دون حجت الغيبت بعد مرور سن -
 ارتكتب فتحيت مبينت -
 اليقتق المستمر بين الزوجين -
 مختلفت اليروا المتفق علي ت في العقد -
 كل ضرر معتبر يرعت -

قتنون األحوال اليخصيت بين 
الرجل والمرهة فيمت يتعلق، 

نقات( والا ق  600بتلميراأ )
 نقات(.  300)

http://arabic.mjustice.dz/?p=nationalite
http://arabic.mjustice.dz/?p=nationalite
http://arabic.mjustice.dz/?p=nationalite
http://arabic.mjustice.dz/?p=nationalite
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 من نفس القتنون تمنح الزوجت الب الخلع.  21كمت هن المتدة 
/ يجللوز للزوجللت مللن دون موافقللت الللزوج هن تخلللع نفسلل ت بمقتبللل  27المللتدة 
 متلي. 

11 

إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

www.majliselou
ma.dz/ 
هو موقللللللللع المجلللللللللس  

اللللللللللللواني اليلللللللللللعبي 
www.apn-dz.org 

 
http://tizi-

ouzou.over-
blog.com/article-

32749363.html 

( ينقسم البرلمتن الجزائري إلى غرفتين األولى المجلس الواني اليعبي  تم 6
والثتنيت مجلس األمت تم إجراء 3008آخر  االنتختبت  له عتم  اءإجر

ثلأ هعضتء  تعيينلكن رئيس الدولت له  3008االنتختبت  األخيرة عتم 
 مجلس األمت.

ولم يتم  3008( جر  انتختبت  مجتلس يعبيت محليت  بلديت ووالئيت عتم3
تعايل هيت من المجتلس المنتخبت.واقع تجربت الحتل يثب  كل مرة هن 
صراعت  حزبيت تنيب هثنتء التسيير ممت يعال في بعض األحيتن تسيير 

البلديت. هنت  في المقتبل ماتلبه من قبل حزب العمتل المجتلس اليعبيت 
) معترضت ( بحل المجلس الواني اليعبي وإجراء انتختبت  مسبقت رفضت ت 

 هحزاب التحتلف الرئتسي والحكومت .
بعض بلديت  المعترضت التتبعت تحديدا للتجمع من اجل الثقتفت والديمقراايت   

رة الداخليت دون هن تصل إلى الحل تحصل ل ت عتدة منتويت  مع الوالة ووزا
بعض البلديت  تعرف اضارابت  في التسيير بعد مقتضتة المنتخبين بت م عدة 
من بين ت الريوة والفستد . اليؤثر هذا الوضع على ميزانيت البلديت او تسييرهت 
المتلي .المنتخبين عتدة مت يكونوا امت متتبعين قضتئيت بت مت الفستد عتدة او 

ت  ذا  اتبع يخصي في الغتلب بين المنتخبين ممت يؤدي في تحصل صراع
بعض االحين الى استقتلت رئيس البلديت الذي يعوض بتحد منتخبي قتئمته 

 السيتسيت .

لم يتم تعايل هيت من المجتلس 
المنتخبت من قبل السلات التنفيذيت 

  3006خ ل العتم 

6000 

12 

 مساءلة الحكومة

-http://www.apn
dz.org/  

http://www.majli
selouma.dz/ 

موقعي مجلس األمت 
والمجلس الواني 

 اليعبي.
اتصتل مع مدير  

التيريع بتلمجلسين 

 3006بلغ مجموع األسئلت اليف يت والمكتوبت الماروحت في المجلسلين لسلنت 
سؤاال. لم تكن هنلت  لجلتن تقصلي وللم تالرح مسلألت سلحب الثقلت 6.3مقدار 

مللن الحكومت.نيللتا البرلمللتن هللذه السللنت تميللز بركللود كبيللر جللراء التعللديل 
 الدستوري الذي تم في نوفمبر من نفس السنت  

 

 (6.3X 6) 
 

6.3 

http://www.majliselouma.dz/
http://www.majliselouma.dz/
http://www.apn-dz.org/
http://www.apn-dz.org/
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جويلييت  60 بتتريخ
3060  

13 

نقاش مشاريع 
 القوانين

يمكن العودة إلى 
جريدتي 

اليروق) بتلعربيت ( 
 والوان ) بتلفرنسيت (

http://www.algeri
einfo.com/ 

كل ميتريع القوانين التي تم  منتقيت ت والمصتدقت علي ت كمت هو حتل قتنون 
المتليت التكميلي وقتنون الميته وامن الارقت  وتنظيم م نت المحتمتة ...الخ 

  حول ت نقيت  عتمت في وستئل اإلع م بمت في ت اإلذاعت بكل قنوات ت  كمت تم
تم في بعض األحيتن تنظيم هيتم دراسيت . كمت قتم بذل  مرصد هربتب العمل 

fce. 
هنت  هكثر من مقتلتين تحليليتين على األقل حول كل ميروع قتنون من 

ريدتين المذكورتين. ميتريع القوانين المقدمت كل ت من قبل الحكومت في الج
زيتدة على مقتال  خبريت هخرى. كمت هن النقتش االجتمتعي واإلع مي حول 
القوانين الذي ال يقتصر على اإلع م المكتوب ف نت  حصتين إذاعيتين 
مخصصتين لعمل البرلمتن األولى في القنتة األولى تح  عنوان / كواليس 

نسيت تح  عنوان من البرلمتن .زيتدة البرلمتن والثتنيت في القنتة الثتلثت بتلفر
على التغايت التلفزيونيت هثنتء منتقيت القتنون والمصتدقت عليه  التي تنقل 

 مبتيرة على التلفزيون صبتح كل خميس.

 

 

 

  

تمنح الع مت كتملت ألن كل 
القوانين تم التارق إلي ت في 
جريدتي اليروق والوان 
اليوميتين بمعدل مرتين على 

 .بأيكتل صحفيت مختلفتاألقل 

6000 

14 

الفساد في 
 المؤسسات العامة

اســـــــــالع ر ر ي خـــــــــاص 
ــــــــــــة  ــــــــــــاس الديم راعي بم ي

 العربي
                               

بينمت ، هج زة الدولتبوجود فستد في  نعتقدوي% 65.6وفق استا ع الرهي 
بوجود فستد، وكتن  نسبت المترددين )غير متأكد(  ونعتقدال ي% 2.2
1.2%. 

 

(2.656 ×2 +)(2.222×2222 )
( +2.212 ×922)   

تللم اعتمللتد نتللتئ  اسللتا ع الللرهي 
 لكتمل المؤير

64 
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15 

إعاقة أعمال 
 البرلمان

-http://www.apn
dz.org/ 

http://www.majli
selouma.dz/ 

اإلس ميت (، امحمد حديبي، كيف النتئب عن حركت الن ضت ) من المعترضت 
هن  6/06/3060"كل ييء عن الجزائر"،ليوم  في الحوار الذي خص به 

الوزراء ال يتحملون مسؤوليتت م في الرد عن األسئلت التي يوج  ت ل م 
سؤال خ ل ث أ سنوا  األخيرة، وهو مت يعتبره  00.النواب، والتي بلغ  

لب بتنتختبت  تيريعيت مسبقت، ضربت في عمق المؤسست التيريعيت. كمت يات
ويرى النتئب هن الحكومت فيل  في تسيير الميتريع، وهن السلات تختف حتى 

 من ظل ت.
عدد األسئلت اليفويت والكتتبيت الماروحت من ارف نواب البرلمتن تفوق 

سؤال هي  00.معدل سؤالين لكل نتئب، هي مت يقرب بين الكتتبي واليفوي 
 70همت األسئلت اليفويت التي لم يرد علي ت تفوق  ،سؤال لكل وزير 30بمعدل 

بتلمتئت، وهذا في مدة ث أ سنوا  من هذه  10بتلمتئت، والكتتبي في حدود 
الع دة الجتريت، نتهي  عن األسئلت الماروحت على الحكومت  الستبقت منذ 

، لم يرد علي ت لحد الستعت، وهو مت يعد ضربت في عمق المؤسست 6668
 مصداقيت ت همتم ال يئت النتخبت. التيريعيت و

مبررا  هعضتء الحكومت يقول نفس النتئب هن ت ... تندرج كل ت في وعن  
ختنت واحدة، وهي عدم تحمل مسؤوليتتهم الدستوريت، وت رب واضح من 
واجب م الدستوري، إمت لعجز في التسيير هو لضعف هو عدم مواج ت الحقتئق، 

فوق المؤسست  حمتيت سيتسيت وحزبيت ومن م من ل م همتم ممثلي اليعب،
 الدستوريت، يفعلون مت ييتءون وال يسألون خترج التغايت الرقتبيت الدستوريت. 

إمت يت رب يخصيت ويرسل وزير المكلف بتلع قت  مع  وإذا كتن رد وزير مت
البرلمتن لينوب عنه في الرد، هو هن يرسل رستلت إلى المجلس يقول في ت بأن 
هذا السؤال ليس من اختصتصه، وهو في حسب رهيه يعود إلى احد زم ئه 

 في الحكومت دون هن يسميه ويبنيه للمج ول. 
القتدر بن صتلح، رئيس مجلس األمت، في خاتب اختتمت دورة كمت انتقد عبد  

من ج ته، ضمنيت الوزراء الذين يرفضون الحضور  3060الصيف جويليت 
إلى الغرفت الثتنيت للرد على األسئلت اليفويت. وقتل في خاتب اختتتم دورة 

برمجت ) الربيع: ''في إاتر تأديته لدوره هبدى مجلس األمت في مجتل البرمجت
سئلت اليفويت( دائمت تف مه للوضعيت  الختصت والحتال  االستثنتئيت التي األ

حضور مسؤول هذا القاتع هو ذا  إلى ال يئت، لكن  كتن  تاره وتحول دون
التف م يجب هال يصبح في نظر البعض بأنه األصل وهن  هذا الف م وهذا

 المجيء إلى البرلمتن هو االستثنتء''.

 نقات لممتالت 200تم حسم 
الوزراء وعدم اإلجتبت على 
األسئلت الموج ت ل م من قبل 

 هعضتء البرلمتن.

200 
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استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

اسالع ر ر ي خاص 
بم ياس الديم راعية 

  العربي

% من المستجوبين ترى )من ..92 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 
تتم بتلواسات بيكل خ ل تجربته وتجترب يعرف عن ت( "هن الوظتئف 

% هن ت "تتم 9.5هن ت "تتم بتلواسات هحيتنت"، ورهى  %52.2 كبير"، ورهى
% ال 1.9،نه ال يوجد "لديه تجربت يعرف عن ت"إ واقتل %5دون واسات"، و

 .هعرف

(2.295 ×2222 ) 

 
 

95 

17 

نجاعة المؤسسات 
 العامة

اسالع ر ر ي خاص 
بم ياس الديم راعية 

                                العربي

                                
 

% يقيمون هداء الحكومت بأنه جيد 1.1 نتتئ  استا ع الرهي هن (هظ ر 2
% يرون هداء الحكومت 42.2% يقيمون هداء الحكومت بأنه جيد، و2.9وجدا، 

بأنه % يقيمونه 5.6% يقيمونه بأنه سيء، و16.5بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.5.5سيء جدا، و

% يقيمون هداء البرلمتن بأنه جيد 2.1 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 1
% يرون هداء البرلمتن 52.6% يقيمون هداء البرلمتن بأنه جيد، و4.2جدا، و

% يقيمونه بأنه 22.2% يقيمونه بأنه سيء، و55.5بأنه ال جيد وال سيء، و
 رهي/ ال هعرف.% ال 9.9سيء جدا، و

% يقيمون هداء القضتء بأنه جيد 5.5 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 5
ضتء ق% يرون هداء ال45.2% يقيمون هداء القضتء بأنه جيد، و22.4جدا، و

% يقيمونه بأنه سيء 2% يقيمونه بأنه سيء، و19.1بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.4جدا، و

% يقيمون هداء األمن العتم بأنه جيد 9 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 4
% يرون هداء 49.3% يقيمون هداء األمن العتم بأنه جيد، و25.5جدا، و

% 9% يقيمونه بأنه سيء، و12.2األمن العتم بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.5.6يقيمونه بأنه سيء جدا، و

+ 529+565متوسلللا الع ملللت )
426 +424 )/ 4 =222 

555 

18 

 خرق الدستور

6 )-http://www.la
laddh.org/ 

مجلت "الرابات" للرابات 
الجزائريت لحقوق 
 2اإلنستن عدد رقم 

 
( مقتبلت مع رئيس 3 

الرابات األستتذ األستتذ 
 مصافى بويتيي   

 conseil هستتذة الجزائر العتصمت  مجلس  ( لم يتم االعتراف بنقتبت 6)  
des lycées d Alger ‘( cla ) .  التي رفض  الوزارة لحد هالن من

 منح ت وصل است م ملف ت ممت يجعل ت غير قتنونيت.

تتعرض النقتبت  الى الكثير من الصعوبت  في عمل ت اليومي كمت  3) 
في جو مليء بتلتجتوزا  الممن جت ضد   " يوضحه بيتن نقتبت االستتذة ...

من وضع العراقيل ورفض التعتمل مع النقتبت  الممثلت   العمل النقتبي
قتنونت و ميدانيت و محتولت تجتوزهت والعمل على تابيق عقتب جمتعي غير 

 منخر اينت.  قتنوني ضد

تحسم كتمل الع مت لوجود هربعت 
 خروقت  للدستور والقتنون

0 

http://www.la-laddh.org/
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-http://www.la
laddh.org/spip.p

hp?article185 
  
 ( موقع النقتبت  2

http://www.cnap
est.com/ 

http://www.ctuw
s.com/default.as

px?item=488 
http://snapest.ni
ng.com/profile/A

LGERIE 
http://elkhabar.c
om/quotidien/ind
ex.php?idc=30&i
da=168354&key

=2&cahed=1 

قراراً بغلق مقر  3060من متيو  63( هصدر  السلات  الجزائريت في 2)
لنقتبت  في الجزائر العتصمت، الذي تيغله بيكل دائم النقتبت الوانيت دار ا

( وكذل  إغ ق SNAPAPالمستقلت لمستخدمي اإلدارة العموميت بتلجزائر )
 موقع م اإلليكتروني.

وعدم تجديد اإلع ن عن  حتلت  6663( استمرار حتلت الاوار  منذ 1)
بات الجزائريت لحقوق اإلنستن الاوار   وفقت للقتنون. والتي يعدهت رئيس الرا

سنت كمت جتء في تصريحه لجريدة الخبر اليوميت  في  68خرقت للدستور منذ 
. يرى مصافى بويتيي، رئيس الرابات الجزائريت للدفتع 3006هو   6

عتمت كتملت،  68النظتم الجزائري يخرق الدستور منذ  عن حقوق اإلنستن، هن
  .تإلبقتء على حتلت الاوار إيعتره دوريت ب بفعل عدم تمديده هو

 

 

 

19 

االستقالل 
السياسي 

 واالقتصادي

 رهي خبير (6
 
( قتنون الميزانيت 3

المنيور في الجريدة 
 26الرسميت عدد 

ضمن  .300ديسمبر 
 موقع الجريدة الرسميت 
http://www.jorad
p.dz/JO2000/20

08/074/A_Pag.ht
m 
 ( رهي خبير3

: الجزائر دولت نفايت ال تعتملد عللى المسلتعدا  المساعدة المالية الدولية( 6
 المتليت لتمويل موازنت الدولت.

: تبلللغ نسللبت اإليللرادا  المحصلللت مللن العتئللدا  صممادرات القطمماع العممام( 3
 3006% من مجمل اإليرادا  المقدرة في موازنت .2البتروليت حوالي 

وتيير التقترير الصحفيت إلى هن الجزائر تعتمد بيكل هستسي عللى صلتدرات ت 
 من الميزانيت العتمت  للدولت. 68من البترول والغتز التي تكون 

 
 
 
 :  ال توجد قواعد عسكريت بتلجزائر.القواعد العسكرية األجنبية( 2

يحصلللل القسلللم األول عللللى  (1
كتمل الع مت المخصصت له 

 نقات( 200)
ملللللللل الع ملللللللت تحسلللللللم كت (2

المخصصلللللت ل لللللذا القسلللللم 
العتمللللتد الموازنللللت بيللللكل 
كبيللللللللر علللللللللى العتئللللللللدا  

 نقات( 200البتروليت ) 
يحصللل الثتلللأ علللى كتمللل  (7

الع ملللللت المخصصلللللت لللللله 
 نقات( 100) 

800 
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 اإلصالح السياسي

اســـــــــالع ر ر ي خـــــــــاص 
ــــــــــــة  ــــــــــــاس الديم راعي بم ي

  العربي

% 95هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم األول:إجراء اإلصالحات،
% 55هن الدولت تمكن  من إجراء اإلص حت . ورهى من المستجوبين ترى 

% 2.5من المستجوبين هن الدولت لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، وهجتب 

 ب  رهي وال هعرف. 
هن نتتئ  استا ع الرهي  هظ ر  القسم الثاني: تقييم الوضع الديمقراطي،

ع مت  %2.9ن الوضع الديمقرااي في الب د كمت يلي: فقد منح النتس يقيمو
بأن ت ليس  جيدة وليس  سيئت،  %92.3وقيم جيد، ع مت  %2.6و جيد جدا،

 % 1.6وجدا،  ع مت سيء %2.2و، ع مت سيء% ..19في حين هعاى 
 .ال هعرف

(2.95×922 = )129 
1( )2.229 ×922 +)
(2.226 ×529( + )2.921  ×

192( + )2.196 ×219 + )
( يحصل هذا القسم 2×2.222)

 نقات. 122على 
 

422 

21 

إساءة معاملة 
 المعتقلين

رهي  رئللللليس الرابالللللت 
الجزائريلللللللللت لحقلللللللللوق 

 اإلنستن 
بتإلضللللتفت إلللللى تقريللللر 

 3060همنسلللليتي لسللللنت 
الذي تحدأ علن حلتال  

 قديمت 
بتإلضلللللتفت إللللللى موقلللللع 
الراباللللللللت الجزائريللللللللت 

 لحقوق اإلنستن 
-http://www.la

laddh.org/spip.p
hp?article402 

 
الدوليت،  العفو منظمت
 حتلت2010 عتم تقرير
 في اإلنستن حقوق

 676العتلم، صفحت 

رئيس الرابات األستتذ بويتيي يذكر هن  عدة حتال   سوء معتملت تحدأ في 
ت  اليللرات دون هن تقللوم الراباللت بتوثيق مللت هو رصلللدهت السللجون ومحتفظلل

 بتلضبا . 
حللتال  االختفللتء القسللري الماروحللت حتليللت كل للت قديمللت وترجللع إلللى سللنوا  
التسعينيت .فيمت يخص التعذيب رغم هن المصدر لم يذكر رقم إال هن لت حلتال  

 ترا.معدودة ال تتجتوز هصتبع اليد الواحدة عكس سوء المعتملت األكثر انتي
تصريح األستتذ بويتيي اللذي هكلده ملن خل ل هلذا  التصلريح لجريلدة الخبلر 

سلوء المعتملللت موجلود كواقلع، لليس كوقلل   3006آب/ هو   6اليوميلت ليلوم 
يصل إلى درجت التعذيب نحلن نؤكلد  مضى لكنه موجود، وسوء المعتملت الذي

الجزائلر قتعلت  المحلتكم، و هنه موجود، من خ ل مت يصرح به المت مون في
 .  عوض القيتم بتحقيق فإن ت ال تقوم بذل 

 
 القسري حتال  االختفتء من آالف في للتحقيق إجراءا  هيت السلات  تتخذ لم
 القرن من عقد التسعينيت  في الداخلي النزاع فترة خ ل وقع  التي

 .العيرين

تحسم كتمل الع مت ل ذا المؤير 
لحجب السلات  المعلومت  عن 

التعذيب وسوء المعتملت. حتال  
واستمرار حتال  االختفتء 

 القسري.

0 

22 
اعاقة النشاط 

 الحزبي

هملت حلزب الوفلتء ) احملد اتللب (  3006تم رفض اعتمتد حزبين قبلل سلنت  رهي خبير 
واالتحللتد الللديمقرااي لسلليد احمللد غزالللي/لم يعتقللل هي مريللح ولللم يحظللر هي 

 .حزب سيتسي خ ل الفترة

ترخيص حلزبين تم  تجديد رفض 
 3006خ ل العتم 

 

700 
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تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

http://www.nass
amat.com/vb/arc
hive/index.php/t-

19786.html  
http://www.algeri

a-
watch.org/fr/artic
le/pol/syndicat/c
si_rapport_2010

.htm 

وتسمح تمنع خروج مظتهرا   6663حتلت الاوار  الستريت المفعول منذ 
بتجمعت  في قتعت  مغلقت بعد التصريح ل ت إذا تقدم  ب ت هحزاب وجمعيت  
قتنونيت. األمن حتول منع الكثير من المظتهرا  بمنتسبت الحرب على غزة 
لكن ت تم  رغم ذل .في المدن الداخليت يحصل مظتهرا  ومسيرا  بتستثنتء 

 ت ألن ت تعرف الجزائر العتصمت. األحزاب المعترضت ال تالب التصريح ل
مسبقت هن ت ال تحصل علي ت. بتلنسبت للتجمعت  في القتعت  العتمت اإلدارة ال 
تمنع عتدة مثل هذه النيتات . ف ي ترخص ل ت. تم  مواج ت مظتهرا  قتم 
ب ت مواانون من اجل التضتمن مع غزة. حصل  الكثير من المظتهرا  في 

ريق الجزائري ن تئيت  كتس الكثير من المدن الجزائريت بمنتسبت تأهل الف
 .3006العتلم نوفمبر 

تقترير صحفيت تكلم  كذل  عن منع نقتبيين من التظتهر واالعتداء علي م 
 خ ل هذه السنت. 

 
 
 

عتدة ترفض السلات  الترخيص 
لتنظيم المسيرا  وتقمع 
المظتهرا  والمسيرا  ذا  

 الاتبع االحتجتجي.  
 
 

1 

24 

تدخل األجهزة 
 األمنية

رهي خبير بتإلضتفت إلى 
 المعتييت اليوميت 

 

اسالع ر ر ي خاص 
بم ياس الديم راعية 

 العربي

 

ال يوجد في الجزائر مت يسمى ي تدة حسن سلو  تصدر عن  القسم األول: 
األج زة األمنيت إال في حتلت واحدة هي التعيين في المنتصب العليت في الدولت. 

 ن علم المعني بتألمر . وهو بحأ تقوم به األج زة األمنيت دو
% من المستجوبين 21.5هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم الثاني:

الب من م يخصيت هو من هحد هقترب م الحصول على موافقت األج زة األمنيت 
% من المستجوبين هنه 22.2كيرا للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت هفتد 

 رهي وال هعرف.% ب  29.1لم يالب من م ذل ، وهجتب 

نقاللللت لوجللللود  92( تللللم حسللللم 2
مجتل واحد يتالب الحصول على 

 حسن سلو .
1( )2.222X 922 + )
 (2.291X 192) 

 نقات 551يحصل هذا القسم على 

.13 

25 
مواقف المعارضة 

في الصحافة 
 المحلية

اسالع ر ر ي خاص 
بم ياس الديم راعية 

  العربي

يعتقدون هن الحكومت تقلوم بحجلب % 22.6هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 

التغايللت اإلع ميللت عللن نيللتات  ومواقللف المعترضللت فللي الصللحف اليوميللت، 
% يعتقلللدون هن السللللات ال تقلللوم بحجلللب التغايلللت اإلع ميلللت علللن  22.5و

 % ب  هعرف.12.9نيتات  ومواقف المعترضت، فيمت هجتب 

(2.226 ×2(+)2.225 
×2222( + )2.129×922) 

162 

26 
% يعتقدون هن بتستاتعت المواان 42.1هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن اسالع ر ر ي خاص  لسلطةانتقاد ا

ستايعون انتقتد % بأن م ال ي44.6انتقتد الحكومت بدون خوف، بينمت يعتقد 
(2.424×2222(+)2.26 ×

922( + )2.446 ×2) 
924 
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بم ياس الديم راعية 
  العربي

  % ال رهي ل م.6السلات دون خوف، 

27 

انتشار صحافة 
 المعارضة

موقع الوزارة المنتدبت 
 لإلع م بتلجزائر 

http://www.minis
terecommunicati
on.gov.dz/pdf/liv

-re03052009
ar.pdf 

العربيت والفرنسيت  من بين ت جريدة يوميت بتللغتين  86يوجد في الب د 
جريدتين حزبيتين واحدة يوميت وهخرى هسبوعيت  تتبعتين لجب ت 
التحرير) األحرار والمجتهد األسبوعي ( وال توجد صحف ختصت بأحزاب 

 المعترضت.
 

ال تمتل  هحزاب المعترضت 
 صحف.

0 

28 
الرقابة على 
المطبوعات 

 ومواقع االنترنت

اسالع ر ر ي خاص 
الديم راعية بم ياس 

 العربي

% يرون هن 92.2 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  :القسم األول

الحكومت ال تمنع الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، بينمت يرى 
% هن الحكومت تمنع الوصول لبعض الكتب والصحف والمج   22.2

 % هجتبوا ب  رهي/ ال هعرف12.1ومواقع االنترن ، و

(2.922×0555 + )

(57222×205 + )
(5.020×5 ) 

تم اعتمتد ع مت  هذا القسم 
 لكتمل المؤير

252 

29 

تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

المصدر.الصحتفت 
 الجزائريت اليوميت .

مثل هذا الموقع 
http://www.yabil

adi.com/forum/al
gerie-

contestation-
sociale-tourne-

emeute-66-
3430589.html  

 
 

ال توجد إحصتئيت  محددة عن عدد االحتجتجت  التي يقوم ب ت المواانون في 
الكثير من الج ت  لكن يمكن القول إن ت في حدود احتجتجين في اليلوم الواحلد 

احتجلللتج سلللنوي حسلللب المرجلللع  200وهلللو ملللت يعاينلللت رقلللم كبيلللر يتجلللتوز 
رهم ملن اإلع مي المذكور.احتجتجت  يلجلأ إلي لت الملواانين للتعبيلر علن تلذم

األوضتع االجتمتعيت كنقص المتء هو انقاتع الك ربتء هو احتجتجلت ملن م عللى 
 تصرفت  األج زة األمنيت ...الخ 

ال توجد إحصتئيت  محددة لعدد 
المظتهرا  والمسيرا . لكن 
تيير بعض المصتدر اإلع ميت 
إلى وجود عدد كبير من 

 . 3006االحتجتجت  خ ل العتم 

6000 

http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/livre03052009-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/livre03052009-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/livre03052009-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/livre03052009-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/livre03052009-ar.pdf
http://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/livre03052009-ar.pdf


 73 

 : تقرير الجزائر 4. 2

 المؤشر الرقم
 العالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

30 

الجهات مقاضاة 
 التنفيذية

مقتبلت مع  رئيس 
الرابات الجزائريت 
لحقوق اإلنستن بتتريخ 

جويليت  61االبعتء 
3060 

حسب رئيس الرابات الجزائريت للم يسلجل خل ل هلذه السلنت حلتال  مقتضلتة  
 للسلات  التنفيذيت 

لم تسجل رفع قضتيت هم القضتء 
 االداري.

0 

31 

 االعتقال التعسفي

http://www.amne
sty.org/ar/region

-/algeria/report
2008 

 3006التقرير السنوي 
 لمؤسست كرامت

www.alkarama.o
rg 

حتلتي اعتقتل تعسفي.من  3006رصد  منظمت العفو الدوليت خ ل سنت 
.اتلب  منظمت  دوليت بإخ ء سبيل مت هو دون محتكمت منذ عير سنوا  

قضيت إلى مؤسست  األمم  607محتكمتتهمت  كمت رفع  مؤسست كرامت 
 المتحدة تتعلق بتالعتقتل التعسفي.

حتلت  600تم رصد هكثر من 
 اعتقتل تعسفي.

 

0 

32 

 محاكم أمن الدولة

رهي خبير ومحتمي 
معروف في مجتل 
الدفتع عن حقوق 

 االنستن 

لم يحتكم هيت من المدنيين همتم  هلغي  في الجزائر محكمت امن الدولت منذ بدايت التسعينيت  . 
محتكم عسكريت وبتإلضتفت الى 

 إلغتء محكمت همن الدولت.

6000 

33 

قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 على العمل

http://www.arab
humanrights.org
/countries/huma
nrights.asp?cid=

5#sub3 
ihttp://www.alger
-a

watch.org/fr/mrv/
mrvrap/ksentini_
nouvelle_loi.htm 

 

في الجزائر ث أ رابات  لحقوق اإلنستن   المنظمات الوطنية: (6
اثنتن مستقلتتن والثتلثت حكوميت لجنت الوانيت االستيتريت لحقوق 
اإلنستن  قتم  بتاوير قوانين ت حتى يتسنى ل ت العمل ضمن آليت  

لي ت تدخل حكومي اقل في تسييرهت األمم المتحدة التي فرض  ع
 وتعيين مسئولي ت  (. 

يوجد فرع المنيستي بتلجزائر الذي تم تكوينه  المنظمات الدولية: (3
لكنه من دون مقر وقليل النيتا .البتحأ عضو  66.6في سنت 

 مؤسس للفرع 
حصل هكثر من مرة  حرية العمل للمنظمات "المحلية والدولية": (2

يرة دخول للتراب الجزائري إلى ممثلي ان منع  السلات  منح تأي
 منظمت  حقوقيت دوليت 

تتعرض المنظمت   .:تعرض منظمات حقوق اإلنسان لمضايقات (1
الوانيت إلى قيود مثل منعت من استقدام مكونين هو تنظيمت  تجمعت  

 300يحصل هذا القسم على  (6
 نقات
نقات من القسم  620تم حسم  (3

المخصص الفتتتح مكتتب 
لمنظمت  دوليت لحقوق 

 اإلنستن
نقات لتقييد  320وتم حسم  (2

حريت عمل المنظمت  
 الحقوقيت

نقات  320وتم حسم  (1
لتعرض مؤسست  حقوق 

 اإلنستن لمضتيقت .
 

200 

http://www.amnesty.org/ar/region/algeria/report-2008
http://www.amnesty.org/ar/region/algeria/report-2008
http://www.amnesty.org/ar/region/algeria/report-2008
http://www.amnesty.org/ar/region/algeria/report-2008
http://www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp?cid=5#sub3
http://www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp?cid=5#sub3
http://www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp?cid=5#sub3
http://www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp?cid=5#sub3
http://www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp?cid=5#sub3
http://www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp?cid=5#sub3
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/ksentini_nouvelle_loi.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/ksentini_nouvelle_loi.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/ksentini_nouvelle_loi.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/ksentini_nouvelle_loi.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/ksentini_nouvelle_loi.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvrap/ksentini_nouvelle_loi.htm
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وتربصت  بعدم منح ت قتعت  العمل .كمت حصل مع الرابات 
 سي حول عقوبت  اإلعدامالجزائريت عند محتولت ت تنظيم يوم درا

34 

 األمن الشخصي

اسالع ر ر ي خاص 
بم ياس الديم راعية 

 العربي

ال ييعرون بتوفر من المستجوبين  %44.2نتتئ  استا ع الرهي هن  هظ ر 
% بتوفر 95.2األمن والس مت اليخصيت ل م وألفراد عتئ ت م. فيمت ييعر 

 .األمن اليخصي

 (44.2 ×12  = )651 
ع مت من ع مت  651تم حسم 

 هذا المؤير

226 

35 

الضمان 
 االجتماعي

حسب آخر مسح قتم به 
الديوان الواني 

 لإلحصتئيت  
 المصدر 

-http://www.el
annabi.com/arch

-ive
actualite/article.

php3?id_article=
4428 

-http://www.tsa
algerie.com/eco

-et-nomie
business/emploi

-employe-un-
-est-n-deux-sur
-par-couvert-pas

la_11671.html 

 226 (0.226X 6000) % 22.6فقت للديوان الواني ل حصتئيت  حوالي تبلغ نسبت المؤمنين و

36 

 التعليم

الجمعيلللت الوانيلللت إقلللره 
لمحللو األميللت، ومصللتدر 

 رسميت اخرى
http://www.el-

massa.com/ar/c
ontent/view/167

سنت هو         62هكثر من لمن هعمترهم  3006نسبت األميت عتم  (6
% 23.2% همت اإلنتأ فتلنسبت هي 68.6بتلمتئت همت بتلنسبت للذكور  36.2

 .3006حسب اإلحصتء العتم للسكتن 
%. همت إذا حسبنت 60تبلغ نسبت الجتمعيين في المجتمع الجزائري حوالي  (3

. % 31.2سنت فتلمعدل يصل إلى  62على هستس الذين يتجتوز عمرهم 
ممت يعني هن النستء  %10..6%  والذكور 32.38أ تستوي نسبت اإلنت

نقات نقات  320تم حسم  (1
(36.2×32.) 
نقات  .66تم حسم  (2
(0.686/0.232×320.) 
نقات  632تم حسم   (7
(0.60/0.3×320 .) 

126 

http://www.el-annabi.com/archive-actualite/article.php3?id_article=4428
http://www.el-annabi.com/archive-actualite/article.php3?id_article=4428
http://www.el-annabi.com/archive-actualite/article.php3?id_article=4428
http://www.el-annabi.com/archive-actualite/article.php3?id_article=4428
http://www.el-annabi.com/archive-actualite/article.php3?id_article=4428
http://www.el-annabi.com/archive-actualite/article.php3?id_article=4428
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
http://www.tsa-algerie.com/economie-et-business/emploi-un-employe-sur-deux-n-est-pas-couvert-par-la_11671.html
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( المصدر 98/41/3
collection 

statistiques.ons 
n 142.2008 

 هكثر حضورا على مستوى تأهي  علميت من الذكور. 
 
 

نقات  .7تم حسم  (8
(0.6.1/0.3238×320.) 
 

37 

التسرب من 
 المدارس

http://www.elmo
udjahid.com/acc
ueil/culture/2449

7.html 
ندوة صحفيت لوزير 

 التربيت
 

 %.1حوالي  .300بلغ  نسبت التسرب في المرحلت االبتدائيت العتم 
في التقرير الستبق لعدم توفر تم اعتمتد المعلومت  التي تم استخدام ت 

 .3006معلومت  جديدة تتعلق بتلعتم 

بلغ  نسبت التسرب في المرحلت 
 00.%. تم حسم 1االبتدائيت 
 (300× 1نقات )

300 

38 

مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

موقع الوزارة المكلفت 
 بتألسرة وقضتيت المرهة 
تقرير المرهة 

 واقع... الجزائريت
ومعايت 

http://www.minis
tere-

famille.gov.dz/p
df/moussanef.pd

f 

 .2010%  عتم .6بلغ  نسبت ميتركت النستء في قوة العمل حوالي 
  

(0.6./0.20  ×6000) 700 

39 

المساواة في 
 األجور

آخر تقرير تنميت بيريت 
واني صتدر في سنت 

3008  
 انظر الموقع 

http://www.dz.un
dp.org/publicatio
ns/national/RND

H_2006.pdf 

ال توجد وفرة حول معدال  األجور والفروق بين هجور النستء والرجتل 
جراء بروز القاتع غير الرسمي وحتى جزء من القاتع الختص الذي يعرف 
تفتو  في األجور بين النستء والرجتل .علمت بأن قاتع الدولت التي تعمل فيه 

 المرهة ال يعرف هذا النوع من الفروق .
إلى هن هجور  3008والصتدر في  3007ييير تقرير التنميت البيريت لسنت 

 %.20.2النستء هي هقل بنسبت 
تم اعتمتد المعلومت  التي تم استخدام ت في التقرير الستبق لعدم توفر 

 معلومت  جديدة .

هجور النستء هقل من نصف هجور 
 (6000× 0.162الرجتل )

162 

 0المصروفت  على األمن في فإن مت خصص لوزارتي الدفتع والداخليت  2010حسب مت جتء في ميزانيت ميزانيت الدولت لسنت اإلنفاق الحكومي  40

http://www.elmoudjahid.com/accueil/culture/24497.html
http://www.elmoudjahid.com/accueil/culture/24497.html
http://www.elmoudjahid.com/accueil/culture/24497.html
http://www.elmoudjahid.com/accueil/culture/24497.html
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على القطاعات 
االجتماعية مقارنة 

 مع  األمن.

المنيورة  3006
 بتلجريدة الرسميت 

http://www.jorad
p.dz/JO2000/20

08/074/A_Pag.ht
m 

مليتر دوالرا همريكيت( مقتبل  66.2مليتر د.ج )هي مت يعتدل  06.يستوي  
مخصصت  وزارا  التربيت والتعليم العتلي والصحت والتكوين التي تستوي 

مليتر دوالرا همريكيت( اعتمتدا على  02.مليتر د.ج )هي مت يعتدل 262
 دينتر  جزائري لكل دوالر امريكي .  80تستوي  متوسا قيمت الدوالر التي

 3060الجزائر وفقت لموازنت عتم 
تفوق النفقت  على قاتعت  

 التعليم والصحت.
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1 

فصل تشريع 
  السلطات

 النظتم األستسي للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/1.pdf 

 
 

 نظتم مجلس اليورى
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/7.PDF 

 مبدأ فصل السلطات. 2

السلات و ،السلات القضتئيت ون السلات  في الدولت منتتك"
السلات التنظيميت. وتتعتون هذه السلات  في هداء و ،التنفيذيت

وظتئف ت وفقتً ل ذا النظتم وغيره من األنظمت والمل  هو مرجع 
 النظتم االستسي للحكم( – 44". )المتدة هذه السلات 

 . مساءلة الحكومة2
"يبدي مجلس اليورى الرهي في السيتست  العتمت للدولت التي 

نظتم  – 29تحتل اليه من رئيس مجلس الوزراء" )المتدة 
 مجلس اليورى(

اليوجد هي نص دستوري يؤكد مبده 
فصل السلات ، حيأ ان مرجعيت كل 

ال يمل  مجلس . كمت السلات  للمل 
اليورى ص حيت مستءلت الحكومت او 

سحب ت، وينتقش  منح ت الثقت او
المواضيع التي تحتل اليه من المجلس 
 .المل 

2 

 
 
 
 
 

2 

دورية تشريع 
ونزاهة 
 االنتخابات

 نظتم مجلس اليورى
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/7.PDF 

 
 

 م2522نظتم البلديت  والقرى عتم 
http://www.momra.gov.sa/ge

neralserv/sys_rulesfilesنظتم/
 docوالقري.12البلديت %12%

 
 تعليمت  حم   الدعتيت االنتختبيت

http://www.qatifmb.org/inde

x.php?act=sec&pg=91 

 

"يتكون مجلس اليورى من رئيس  دورية االنتخابات:( 2
نظتم  – 5ومتئت وخمسين عضوا يختترهم المل " )المتدة 

 مجلس اليورى(
مدة واليت المجلس البلدي هربع سنوا  اعتبتراً من تتريخ "

نظتم البديت   –/د 21" )المتدة صدور قرار تسميت هعضتئه

 والقرى(
ال يوجد نص في القوانين السعوديت ( لجنة انتخابات عليا: 2

 على انيتء لجنت ل نتختبت .
 ( منع التمييز في الترشح: 3
ً لألحكتم " لكل مريح الحق في اإلع ن عن ترييح نفسه وفقت

 تعليمت  حم   -)الفصل الثتني  الواردة في هذه التعليمت "
 الدعتيت االنتختبيت(

ال يوجد نص  المساواة في االنفاق والظهور في االعالم:( 4 
في القوانين السعوديت تتعلق بتلمستوة في سقف االنفتق 
 والظ ور في وستئل االع م الرسمي خ ل الحملت الدعتئيت.

 
 

ال توجد انتختبت  لمجلس اليورى، 
ويتم تعيين جميع االعضتء من قبل 

 المل .
كمت ال التوجد لجنت عليت ل نتختبت ، 

يتم تحديد سقف االنفتق على الحم   
 االنتختبيت

192 

 
 
 
 
 

3 

 
سطوة السلطة 

حسب  التنفيذية
 القانون

 النظتم االستسي للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/1.pdf 

 

"للمل  حل مجلس اليورى واعتدة : حل البرلمان (2
 .النظتم االستسي للحكم( – 26تكوينه" )المتدة 

"يتكون مجلس اليورى من رئيس  تأجيل االنتخابات: (1
نظتم  – 5تترهم المل " )المتدة ومتئت وخمسين عضوا يخ

ال توجد انتختبت  نيتبيت، والمل  
صتحب الحق بتعيين مجلس اليورى 
كمت ترجع له ص حيت اإلعفتء، وللمل  

 . إع ن حتلت الاوار 

2 

http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/7.PDF
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/7.PDF
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/7.PDF
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/7.PDF
http://www.momra.gov.sa/generalserv/sys_rulesfiles/نظام%20البلديات%20والقري.doc
http://www.momra.gov.sa/generalserv/sys_rulesfiles/نظام%20البلديات%20والقري.doc
http://www.momra.gov.sa/generalserv/sys_rulesfiles/نظام%20البلديات%20والقري.doc
http://www.qatifmb.org/index.php?act=sec&pg=91
http://www.qatifmb.org/index.php?act=sec&pg=91
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
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 اليورىنظتم مجلس 
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/7.PDF 

 
 

 .مجلس اليورى(
ال توجد انتختبت  برلمتنيت في  الغاء االنتخابات: (5
"يتكون مجلس اليورى من رئيس ومتئت وخمسين عضوا الب د

 .نظتم مجلس اليورى( – 5يختترهم المل " )المتدة 

يعلن المل  حتلت الاوار  " حالة الطوارئ:اعالن  (4
 22" )المتدة ويبين النظتم هحكتم ذل والتعبئت العتمت والحرب 

 النظتم االستسي للحكم(  –

 

4 

حرية تشريع 
 األحزاب

 ( النظتم االستسي للحكم2
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/1.pdf 
 ( تعليمت  حم   الدعتيت االنتختبيت1

http://www.qatifmb.org/inde

x.php?act=sec&pg=91 

 

ضمتنت  لنظتم األستسي للحكم هي ذكر لال يوجد في ا( 2

 .دستوريت هو قتنونيت لحريت تيكيل هحزاب سيتسيت
تكون الحم   االنتختبيت فرديت، وال يجوز االتفتق بين " ( 1

المريحين على قوائم انتختبيت موحدة لعضويت المجلس البلدي 
هو التضتمن بين م بصورة مبتيرة هو غير مبتيرة في تنفيذ 

تعليمت  حم   الدعتيت  –" )الفصل الثتني االنتختبيتالحم   
 االنتختبيت(

ال يوجد في النظتم األستسي للحكم هي 
ضمتنت  دستوريت هو قتنونيت ذكر ل

. كمت لحريت تيكيل هحزاب سيتسيت
تمنع تعليمت  حم   الدعتيت 

 االنتختبيت انيتء قوائم انتختبيت.

2 

5 

حق تشريع 
 التجمع

 للحكمالنظتم االستسي 
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/1.pdf 

 

ضمتنت  دستوريت ال يوجد في النظتم األستسي للحكم هي ذكر ل
 .حق المواان في التجمع والتظتهر السلميب

ال يوجد في النظتم األستسي للحكم هي 
المواان حق بضمتنت  دستوريت ذكر ل

 .في التجمع والتظتهر السلمي

2 

6 

منع تشريع 
 التعذيب

 نظتم اإلجراءا  الجزائيت
http://www.moj.gov.sa/Docu

mentations/CRIMINAL_PR

OCEDURE.doc 

 
 
 

هو  ،هو توقيفههو تفتييه،  إنستن،ال يجوز القبض على هي "
ً األحوال المنصوص علي ت إال في سجنه،  كون ، وال ينظتمت

التوقيف هو السجن إال في األمتكن المخصصت لكل من مت 
المقبوض  إيذاءويحظر  وللمدة المحددة من السلات المختصت.

هو  ،للتعذيبه ر تعريضظَ ح  ت، كمت يُ هو معنوي   جسديتً، عليه
نظتم االجراءا   - 1)المتدة  للكرامت". م ينتالمعتملت ال
 الجزائيت(

النص واضح في نظتم اإلجراءا  
 الجزائيت بخصوص منع التعذيب

2222 

7 

حرية تشريع 
 اإلعالم

 نظتم المابوعت  والنير 
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low19/5.pdf 

 

من  مراعتة مت تقضي به األنظمت واالتفتقيت  ييترا فيمع "
هال  -ب الجنسيت.هن يكون سعودي  -ه اآلتي:يُعاى الترخيص 

يقل عمره عن خمس وعيرين سنت, وللوزير االستثنتء من هذا 
هن يكون من المي ود ل م بحسن  -السن لمسوغت  يراهت.ج

هن يكون حتص ً  -د النيتا.السيرة والسلو  لممترست هذا 
 التنفيذيت.على مؤهل منتسب، وفق مت تحدده ال ئحت 

النص محدد في الحق بتلحصول على 
 ترخيص المت   وسيلت إع ميت

وال ييمل التصريح بقيت مابوعت، 
 االع م المرئيت والمسموعتوستئل 

2222 

http://www.ncda.gov.sa/media/low1/7.PDF
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/7.PDF
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.qatifmb.org/index.php?act=sec&pg=91
http://www.qatifmb.org/index.php?act=sec&pg=91
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.moj.gov.sa/Documentations/CRIMINAL_PROCEDURE.doc
http://www.moj.gov.sa/Documentations/CRIMINAL_PROCEDURE.doc
http://www.moj.gov.sa/Documentations/CRIMINAL_PROCEDURE.doc
http://www.moj.gov.sa/Documentations/CRIMINAL_PROCEDURE.doc
http://www.ncda.gov.sa/media/low19/5.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low19/5.pdf
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" في حتلت اليركت  تابق اليروا الستبقت على ممثلي ت -1 
  نظتم المابوعت  والنير( - 9)المتدة 

8 

استقالل تشريع 
 القضاء

 النظتم األستسي للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/1.pdf 

 
 نظتم القضتء

http://www.ncda.gov.sa/medi

a/LOW2/17.pdf 

 

 ( استقالل السلطة القضائية1
القضتء سلات مستقلت وال سلاتن على القضتة في قضتئ م "

النظتم  – 64اإلس ميت" )المتدة لغير سلاتن اليريعت 
 االستسي للحكم(

"القضتة مستقلون، ال سلاتن علي م في قضتئ م لغير احكتم 
اليريعت االس ميت واالنظمت المرعيت، وليس الحد التدخل 

 نظتم القضتء( – 1في القضتء" )المتدة 
 ( تعيين القضاة2

"يتم تعيين القضتة وان تء خدمت م بتمر ملكي، بنتء على 
 النظتم – 25االعلى للقضتء" )المتدة  اقتراح من المجلس
 االستسي للحكم(. 

 ( عزل القضاة3
"يتم تعيين القضتة وإن تء خدمت م بأمر ملكي، بنتء على 

 النظتم – 25األعلى للقضتء" )المتدة  اقتراح من المجلس
 األستسي للحكم(.

د هنتل  عدة نصوص دستوريت تؤك
 استق ليت القضتء بصورة واضحت.

 

2222 

9 

الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

 النظتم االستسي للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low1/1.pdf 

 
 نظتم اإلجراءا  الجزائيت

http://www.ncda.gov.sa/medi

a/LOW2/7.pdf 

ول بتلتستوي للمواانين والمقيمين في "حق التقتضي مكف( 2
 النظتم االستسي للحكم( – 42المملكت" )المتدة 

 
ال نظتم اإلجراءا  الجزائيت على هنه "من  3المادة تنص ( 1

إال على همر على هي يخص يجوز توقيع عقوبت جزائيت 
 ً ً هو نظتمت  وبعد ثبو  إدانته بنتءً محظور ومعتقب عليه يرعت

رى وفقتً للوجه اليرعي  ."على حكم ن تئي بعد محتكمت تُج 
نظتم اإلجراءا  الجزائيت على هنه   من  4المادة وتنص ( 5

للدفتع عنه في  محتٍم،هو  "يحق لكل مت م هن يستعين بوكيٍل،
 التحقيق والمحتكمت". تيمرحل

لم ينص نظتم اإلجراءا  الجزائيت 
على هن المت م بريء حتى تثب  
إدانته، لكن النظتم ينص على عدم 
جواز توقيع العقوبت قبل ثبو  اإلدانت 
بحكم ن تئي من المحكمت كمت يراعى 

 يروا المحتكمت العتدلت

2222 

10  
 

المساواة تشريع 
 بين الجنسين

 النظتم االستسي للحكم
sa/medihttp://www.ncda.gov.

a/low1/1.pdf 

 

التوجد في النظتم  نص في الدستور على المساواة:(1
قتنونيت تعنى بتلمستواة بين االستسي للحكم ايت نصوص 

 الجنسين
 

ال توجد هي نصوص قتنونيت فيمت 
التمييز . يتعلق بتلمستواة بين الجنسين

. واضح فيمت يتعلق بتإلرأ والا ق
يميز نظتم الجنسيت السعودي بين 

2 

http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/LOW2/17.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/LOW2/17.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/LOW2/7.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/LOW2/7.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low1/1.pdf
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 ( رهي خبير1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال ئحت التنفيذيت لنظتم الجنسيت 
 السعوديت

http://www.ncda.gov.sa/medi

a/low14/2.pdf 

 

تابق هحكتم اليريعت  نص على المساوة في الميراث:( 1

في جميع قضتيت االحوال اليخصيت والتي تقضي اإلس ميت 
بعدم المستواة في الميرا  بين الرجل والمرهة "وللرجل مثل 

 حظ االنثيين" )القرآن الكريم(
السعوديت، حيأ ال توجد مدونت ل حوال اليخصيت في ( 5

تابق احكتم اليريعت االس ميت التي تعاي الرجل الحق في 
التقدم بتجراءا  الا ق بصورة يبه مالقت، ويجوز للمرهة 
في حتال  استثنتئيت الب الا ق كمرض الزوج وعدم قدرته 
على االنفتق او بسبب سوء المعتملت مع ان االجراءا  تكون 

 عسيرة جدا في مثل هذه الحتال .
 
 نص يمنح الطفل جنسية األم المتزوجة من رجل أجنبي (4

من ال ئحت التنفيذيت لنظتم الجنسيت السعوديت تحدد  12المتدة 
امكتنيت منح الجنسيت للمرهة االجنبيت المتزوجت من سعودي، 
ولكنه ال ييير ابدا الى حق المرهة السعوديت المتزوجت من 

 فتل ت رجل اجنبي في منح الجنسيت لزوج ت او اا

الرجل والمرهة بحيأ ال تمنح المرهة 
السعوديت الجنسيت ألافتل ت وزوج ت 
الغير سعوديين في حين يسمح للرجل 

 السعودي ذل 
 
 

11 
إعاقة المجالس 

المنتخبة من 
قبل السلطة 

 التنفيذية

 جريدة الرياض

http://www.alriyadh.com/200

9/05/19/article430583.html 

 

 ال يوجد برلمان م تخب في البالد. -2

وعلى الوزارة " 26/9/1225 في الوزراءمجلس كما قرر  -1

اإلسراع في رفع مشروع ن ام المجالس البلدية على أن 

تستمر عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة س تين 

 أخريين" 

يوجد برلمان م تخب بل مجلس  ال

انتخابات  ت جيلتم . كما شورى معين

 المجالس البلدية لمدة عامين آخرين

2 

12 

مساءلة 
 الحكومة

 رأي خبير

 

استجواب  أوحق سحب الثقة بجلس الشورى يتمتع مال 

تشكيل لجان لتقصي الحقائق. وله تقديم  أوالمسئولين الحكوميين 

 طلب للملك لدعوة مسئولين حكوميين للم اقشة.

قام مجلس الشورى بم اقشة تقارير العديد من الجهات الحكومية 

م، ولم 1225المختلفة والتي قدرت باربعين تقريرا خالل عام 

مساءالت مباشرة لوزراء او مسئولين كبار خالل هذه  تثبت

الفترة. وتوجه اللج ة المختصة في مجلس الشورى اسئلتها 

واستفساراتها للوزارة او الجهة صاحبة التقرير، ثم يعاد ال قاش 

  في التقرير بعد تلقي الردود.

عالمة لكل جلسة م اقشة  92تم م ح 

 تم رصدها ولعدم وضوح عدد األسئلة

 سؤاال. 92تم تقديرها بـ 

 

122 

 292تم رصد ثالث قضايا رئيسية في يتم نشر مسودة المشاريع المطروحة في مجلس الشورى او  ال الالئحة الداخلية لمجاس الشورىنشر مشاريع  13

http://www.ncda.gov.sa/media/low14/2.pdf
http://www.ncda.gov.sa/media/low14/2.pdf
http://www.alriyadh.com/2009/05/19/article430583.html
http://www.alriyadh.com/2009/05/19/article430583.html
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 http://www.shura.gov.sa القوانين

 

 

 

 

 رأي خبير

كما مجلس الوزارء على العموم، او في وسائل االعالم المحلية. 

اليعقد مجلس الشورى أي ورش عمل مع المواط ين تستهدف 

ويتم تسريب بعض القضايا م اقشة مشاريع او قضايا مطروحة 

 بصورة غير ن امية لبعض االعالميين

قضايا رئيسية قدمت كمشاريع في مجلس تم رصد ثالث 

الشورى وت اولتها الصحافة المحلية بصورة وافية: تحديد سن 

البلوغ لالطفال، زواج القاصرات )السن القانوني للزواج(، 

 سياقة المرأة للسيارة )اوقفت م اقشته في المجلس(

 االعالم

 

14 
الفساد في 
المؤسسات 

 العامة

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
 الديم راعية العربي

هج زة بوجود فستد في  نعتقدوي% 92.9وفق استا ع الرهي 
بوجود فستد، وكتن  نسبت  ونعتقدال ي% 15.2بينمت ، الدولت

 .%..22المترددين )غير متأكد( 
 

(2.929 ×2( +)2.156×2222 + )

(2.226 ×922)   
لكتمل  تم اعتمتد نتتئ  استا ع الرهي

 المؤير

592 

15 

)أعمال  إعاقة
 البرلمان(
 التشريع

ال توجد ه الك اية اعاقات لعمل مجلس الشورى ضمن  رأي خبير

االختصاصات والصالحيات المتاحة له، كما ان اجهزة الدولة 

تم ع الصحافة من ، لكن محايدة تجاه عمل المجالس البلدية

حسب  حضور جلسات مجلس الشورى او المجالس البلدية

 ال  ام

تم تعليق هذا المؤشر لعدم وجود 

 برلمان م تخب 

 

 معلق

16 

استخدام 
الواسطة في 
 التوظيف العام

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
 الديم راعية العربي

% من المستجوبين 52.4 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 
ترى )من خ ل تجربته وتجترب يعرف عن ت( "هن الوظتئف 

هن ت "تتم بتلواسات  %52.5 بيكل كبير"، ورهى تتم بتلواسات
 واقتل %6.6% هن ت "تتم دون واسات"، و22.2هحيتنت"، ورهى 

 .% ال هعرف9.6،نه ال يوجد "لديه تجربت يعرف عن ت"إ

(2.222 ×2222 ) 

 
222 

17 

نجاعة 
المؤسسات 

 العامة

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
 الديم راعية العربي

% يقيمون هداء 45.2 نتتئ  استا ع الرهي هن (هظ ر 2
% يقيمون هداء الحكومت بأنه 52.2والحكومت بأنه جيد جدا، 

% يرون هداء الحكومت بأنه ال جيد وال سيء، 22.5جيد، و
% يقيمونه بأنه سيء جدا، 2.5% يقيمونه بأنه سيء، و5.2و
 % ال رهي/ ال هعرف.2.8و
% يقيمون هداء 12.2 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 1

% يقيمون هداء البرلمتن بأنه 52.4البرلمتن بأنه جيد جدا، و
% يرون هداء البرلمتن بأنه ال جيد وال سيء، 12.5جيد، و
% يقيمونه بأنه سيء جدا، 9% يقيمونه بأنه سيء، و2و

+ 246 +222متوسا الع مت )
224 +249 )/ 4= 255 

255 

http://www.shura.gov.sa/
http://www.shura.gov.sa/
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 % ال رهي/ ال هعرف.1.9و
% يقيمون هداء 46.5 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 5

% يقيمون هداء القضتء بأنه جيد، 12.2جيد جدا، و القضتء بأنه
% 9.6% يرون هداء الفضتء بأنه ال جيد وال سيء، و25.5و

% 1.2% يقيمونه بأنه سيء جدا، و2.5يقيمونه بأنه سيء، و
 ال رهي/ ال هعرف.

% يقيمون هداء 56.3 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 4
هداء األمن العتم % يقيمون 54.6األمن العتم بأنه جيد جدا، و

% يرون هداء األمن العتم بأنه ال جيد وال 26.3بأنه جيد، و
% يقيمونه بأنه سيء 2.2% يقيمونه بأنه سيء، و4.5سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.1.5جدا، و

18 
 خرق الدستور

قبل السلات التنفيذيت خ ل لم يلحظ هيت خروقت  للدستور من  رأي خبير
 . 1225العتم 

لم يلحظ هيت خروقت  للدستور من قبل 
 .1225السلات التنفيذيت خ ل العتم 

2222 

19 

االستقالل 
السياسي 

 واالقتصادي

 رأي خبير (2

 

 

التقرير السادس واالربعون  (1

لمؤسسة ال قد العربي السعودي 

)االيرادات والمصروفات( ص. 

229 

http://www.sama.gov.sa/Rep

ortsStatistics/ReportsStatistic

sLib/5600_R_Annual_Ar_46

_2010_11_14.pdf 

 

 ( رأي خبير5

ى المساعدات الخارجية ( السعودية دولة نفطية وال تعتمد عل2

 لتمويل موازنتها.

 

%  على ايرادات 69( تعتمد مداخيل المملكة ب سبة تعادل 1

ال فط وايرادات اخرى تشكل نسبة محدودة. كما ان الصادرات 

 ال فطية للخارج تمثل اساس االقتصاد السعودي.

 

 

 

 

 

 

عسكرية تتواجد قوات ( ال توجد قواعد عسكرية أج بية، لكن 5

 والغراض تدريبية  ت محددةارتلف اج بية

السعودية دولة نفطية وال تعتمد على 

المساعدات الخارجية لتمويل موازنتها. 

تسويق الم تجات الوط ية يعتمد بشكل 

. كما اساسي على االسواق الخارجية

ت ارتاج بية لفعسكرية تتواجد قوات 

 والغراض تدريبية محددة

222 

20 

اإلصالح 
 السياسي

ر ي خاص بم ياس اسالع ر 
 الديم راعية العربي

نتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم األول:إجراء اإلصالحات،
هن الدولت تمكن  من % من المستجوبين ترى 91.5هن  إلى

% من المستجوبين هن الدولت 12.2إجراء اإلص حت . ورهى 
% ب  رهي 26.5لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، وهجتب 

2) (2.915×922 = )129 

 
1( )2.226 ×922( +)2.154 ×

529( + )2.196  ×192 + )

915 

http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
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 وال هعرف. 
نتتئ   هظ ر  الثاني: تقييم الوضع الديمقراطي، القسم

هن النتس يقيمون الوضع الديمقرااي في الب د استا ع الرهي 
ع مت  %15.4و جيد جدا،ع مت  %22.6كمت يلي: فقد منح 

بأن ت ليس  جيدة وليس  سيئت، في حين  %19.6وقيم جيد، 
جدا،  ع مت سيء %22.6و، ع مت سيء% 25.5هعاى 
 . هعرفال % 2.5و

(2.255 ×219( + )2.226×2 )
 نقات. 196يحصل هذا القسم على 

 

21 

إساءة معاملة 
 المعتقلين

، 1225تقرير م  مة العفو الدولية 

 .265ص 

http://report2009.amnesty.or

g/ar/ 

 

 

 

 

استمر تفشي التعذيب وغيره من ص وف المعاملة السيئة على 

المساءلة. ونطاق واسع، مع بقاء مرتكبيه بم  ى عن العقاب 

ين أساليب التعذيب التي شاع ورود أنباء ع ها الضرب ب ومن

ح بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق في  المبر  

 السقف، والحرمان من ال وم، والسب.

التوجد تقديرات او احصاءات دقيقة 

عن عدد حاالت الوفيات بسبب 

التعذيب او عدد حاالت التعذيب، وت قل 

الم  مات الحقوقية افادات عديدة من 

  ضحايا تعذيب متفرقين

2 

ترخيص  22
 األحزاب

سياسية وال يسمح  أحزابتوجد  ال السياسية األحزابسياسية وال يسمح بتشكيل  أحزابتوجد  ال رأي خبير

 السياسية األحزاببتشكيل 

2 

23 

تنظيم 
االجتماعات 
 والمظاهرات

: االنستن  تقرير مركز القتهرة لحقوق
العربي  العتلم فى اإلنستن حقوق
 262، ص 2009 السنوي  التقرير
 www.cihrs.org.254و

، السلمييوجد في السعودية أي قانون ي  م حق التجمع  ال

وتم ع الم اهرات السلمية والسياسية بجميع اشكالها باوامر 

. تم قمع الم اهرات والتجمعات السلمية التي ت  مت إدارية

سواء تلك االحتجاجية في الم طقة الشرقية   1225خالل العام 

 .أوالتضامي ة خالل حرب غزة

مسيرات خالل العام  9تم قمع أكثر من 

1225. 

 

2 

24 

األجهزة تدخل 
 األمنية

 (رهي خبير2
 
  
 

اسالع ر ر ي خاص بم ياس ( 1
 الديم راعية العربي

في الحصول على بعض التراخيص  األم ية األجهزةتتدخل ( 2

كال شر، التوظيف في المجاالت العسكرية، الترشح للم اصب 

 .الجمعيات األهلية إدارةمجالس و ،العليا

% من 24.5هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر ( 1
الب من م يخصيت هو من هحد هقترب م الحصول المستجوبين 

على موافقت األج زة األمنيت كيرا للحصول على وثيقت 
% من المستجوبين هنه لم يالب من م 22.6حكوميت. فيمت هفتد 
 % ب  رهي وال هعرف.22.5ذل ، وهجتب 

 

 إجراءا  نقات لوجود  922( يحسم 2
 هربعت مجتال .في األمنيت  ل ستيترة

 
1( )2.226X 922 ( + )2.225X 

192) 
 نقات 562يحصل هذا القسم على 

562 

http://report2009.amnesty.org/ar/
http://report2009.amnesty.org/ar/
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25 
مواقف 

المعارضة في 
الصحافة 

 المحلية

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
 الديم راعية العربي

% يعتقللللدون هن 99.2هظ للللر  نتللللتئ  اسللللتا ع الللللرهي هن 

ومواقلف الحكومت تقوم بحجب التغايت اإلع ميت عن نيلتات  
% يعتقللللدون هن  24.2المعترضللللت فللللي الصللللحف اليوميللللت، و

السللللات ال تقلللوم بحجلللب التغايلللت اإلع ميلللت علللن نيلللتات  
 % ب  هعرف.51.2ومواقف المعترضت، فيمت هجتب 

(2.992 ×2(+)2.242 ×2222 + )
(2.512×922) 

522 

26 

 انتقاد السلطة

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
 الديم راعية العربي

% يعتقدون هن 22.1هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
بتستاتعت المواان انتقتد الحكومت بدون خوف، بينمت يعتقد 

% بأن م ال يستايعون انتقتد السلات دون خوف، 22.5
 % ال رهي ل م.25.5

(2.221×2222(+)2.255 ×922 )
( +2.225 ×2) 

 

255 

جرائد ومجالت  27
 المعارضة

ال توجد هحزاب سيتسيت ، كما أنه جرائد للمعارضةتوجد اية  ال رأي خبير
 .في الب د مت يعني عدم وجود صحتفت معترضت

 2 التوجد اية جرائد للمعارضة

28 

الرقابة على 
المطبوعات 

ومواقع 
 االنترنت

اسالع ر ر ي خاص بم ياس  (2
  الديم راعية العربي

 
 
 
 
تقرير مركز القتهرة لحقوق:  (1

العربي  العتلم فى اإلنستن حقوق
، ص 2009 السنوي  التقرير
266 .www.cihrs.org 

 
 

% يرون هن 52.4 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر ( 2

الحكومت ال تمنع الكتب والصحف والمج   ومواقع 
% هن الحكومت تمنع الوصول 41.4االنترن ، بينمت يرى 

لبعض الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، 
 ب  رهي/ ال هعرف% هجتبوا 25.5و

 

أن  حد إلى اإللكترونية المواقع حجب في التوسع استمر (1

 المملكة داخل المواقع المحجوبة عدد أن يقدرون المراقبين

 الداخلية وزارة فرضت ذلك ومع اآلالف، مئات تجاوز قد

 استخدام حرية على القيود من مزيدا  2009أبريل  في

 مقاهي االنترنت، أصحاب إلزام تضم ت اإلنترنت، شبكة

 ب سماء سجالت وإمساك زائريها، لمراقبة كاميرات بتثبيت

 . وأرقام هواتفهم المترددين

 
1) (2.524×055 + )

(5.090×205 + )
يحصل هذا القسم ( 5×5.424)

 نقات. 152على  

تم حسم كتمل الع مت المخصصت  (5
ل ذا القسم بسبب حجب السلات  

 لمواقع الكترونيت عديدة.

152 

29 

تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

: االنستن تقرير مركز القتهرة لحقوق
العربي  العتلم فى اإلنستن حقوق
 -262، ص 2009 السنوي  التقرير
254 .www.cihrs.org 

، باية صورة كانتوالم اهرات اليسمح بت  يم االحتجاجات 

 .ولم يسمح بت  يم أي نشاط احتجاج سياسي من قبل الحكومة

 .1225سلمية خالل العام  تم رصد خمس تجمعات

(9X 92) 192 

30 
مقاضاة الجهات 

 التنفيذية

مقابلة مع رئيس ديوان الم الم في 

 جريدة الشرق االوسط

http://www.aawsat.com/detai

بلغ عدد القضايا التي ن رتها الدوائر القضائية االولية في 

قضية، وتم البت في  45522ديوان الم الم خالل هذه الفترة 

 قضية م ها. 24922

تجاوز عدد القضايا المرفوعة لدى 

 ألف قضية. 45ديوان الم الم 

2222 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=11190&article=527968
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issueno=ls.asp?section=43&

11190&article=527968 

31 

االعتقال 
 التعسفي

للجمعية الوط ية التقرير الثاني  (2

  15ص. ، لحقوق اإلنسان

http://nshr.org.sa/nsfiles/r

eport2.pdf 

 

 

 

تقرير م  مة العفو الدولية  لس ة  (1

 266، ص 1225

rhttp://report2009.amnesty.o

g/ar/ 

 

يقدر عدد المعتقلين الذين تم وضعهم في االعتقال  (2

شخص من مختلف م اطق  522دون محاكمة حوالي 

حسب تقرير الجمعية الوط ية لحقوق  المملكة

"استمرت وذكر تقرير الجمعية الثاني أنه . اإلنسان

الجمعية في تلقي شكاوى بعض المواط ين والمقيمين 

ائهم لفترات بخصوص توقيف جهاز المباحث الب 

يمتد بعضها الى اكثر من اربع س وات دون أي يتم 

  .احالتهم للمحاكمة"

 عام خالل أم ية ألسباب األشخاص مئات واعتُقل (1

 في عليهم قُبض الذين اآلالف إلى وانضموا 2009

 ظروف في محتجزون سابقة، وجميعهم س وات

 المشتبه من كثيرون وبي هم شبه التامة، السرية تكت فها

 ما وعادةً  إلسالمية.ا مؤيدي الجماعات من أنهم في

 لعدة محاكمة أو تهمة المعتقلون بدون هؤالء يُحتجز

 أن دون التحقيق واالستجواب، رهن س وات أو شهور

  .احتجازهم في قانونية للطعن سبيل أي أمامهم يكون

األحكام  مدد انقضاء بعد السج اء بعض ويُحتجز (5

 غير ألجل آخرون يُحتجز بي ما ضدهم، الصادرة

 . » الت هيل إعادة«مسمى بغرض 

يقدر عدد المعتقلين الذين تم وضعهم 

 522في االعتقال دون محاكمة حوالي 

 المملكة.شخص من مختلف م اطق 

 

2 

32 

محاكم أمن 
 الدولة

، دولة او محاكم عسكريةلمحاكم امن اال توجد في السعودية  رأي خبير

الشرعية المدنية او الى مجالس ويحال العسكريون الى المحاكم 

الت ديب العسكرية. كما انه ال يحال المدنيين الى غير المحاكم 

 الشرعية.

 2222 يحصل هذا المؤشر على كامل العالمة 

33 

قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 على العمل

 رأي خبير

: النستن تقرير مركز القتهرة لحقوق
العربي  العتلم فى اإلنستن حقوق
 -262، ص 2009 السنوي  التقرير
254 .www.cihrs.org 

 

يوجلللد فلللي السلللعوديت منظمتلللين  المنظممممات الوطنيمممة: (2
 لحقوق اإلنستن. 

ال يسللمح بفللتح مكتتللب للمنظمللت   الدوليممة: تالمنظممما (1
  الدوليت.

ال  حرية العمل للمنظمات "المحلية والدولية": (5
يسمح للمنظمت  الدوليت بتلنيتا ، كمت تعتني 

مالن في يوجد في المملكة مؤسستان تع

مجال حقوق اإلنسان. لكن ال يسمح 

لم  مات دولية بفتح فروع لها أو 

ال شاط في المملكة. لدى الهيئات 

المحلية قدرة على العمل لك ها تتعرض 

ضغوط كثيرة في ممارسة إلى 

522 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=11190&article=527968
http://www.aawsat.com/details.asp?section=43&issueno=11190&article=527968
http://nshr.org.sa/nsfiles/report2.pdf
http://nshr.org.sa/nsfiles/report2.pdf
http://report2009.amnesty.org/ar/
http://report2009.amnesty.org/ar/


 86 

  : تقرير السعودية9. 2

 المنظمت  المحليت من الحد من عمل ت.

: ييير تعرض منظمات حقوق اإلنسان لمضايقات (4
إلى قيتم  االنستن تقرير مركز القتهرة لحقوق

األج زة األمنيت بتعتقتل عدد من العتملين في الدفتع 
 .عن حقوق اإلنستن

 . أعمالها

34 

 األمن الشخصي
اسالع ر ر ي خاص بم ياس 

 الديم راعية العربي

ال من المستجوبين  %22.6نتتئ  استا ع الرهي هن  هظ ر 
ييعرون بتوفر األمن والس مت اليخصيت ل م وألفراد 

 .% بتوفر األمن اليخصي 66عتئ ت م. فيمت ييعر 

 (22.6 ×12  = )122 
ع مت من ع مت هذا  122تم حسم 

 المؤير

264 

35 

الضمان 
 االجتماعي

اسالع ر ر ي خاص بم ياس 
 العربيالديم راعية 

مصلحت االحصتءا  العتمت لعدم توفر المعلومت  من قبل 
تم االستعتنت بتالستا ع من خ ل االستفستر من  والمعلومت 

نتتئ  استا ع  الجم ور عن الضمتن االجتمتعي. هظ ر 
هن نسبت الميتركت في برام  الضمتنت  االجتمتعيت تبلغ الرهي 
25.1.% 

(2.251 ×2222)  251 

36 

 التعليم
 
 
 

تصريح لمدير برامج محو االمية 

 بوزارة التربية والتعليم

http://www.almokhtsar.com/

cms.php?action=show&id=4

079 

 

تقرير الخصائص السكانية والسك ية 

، ص ص 1225في السعودية لعام 

221- 224 

http://www.cdsi.gov.sa/pdf/d

emograph1428.pdf 

بلغ  . و.%25نسبت األميت بين السكتن السعوديين بلغ  ( 2
 .%25.4 واإلنتأ% 2.2بين الذكور  األميتنسبت 

 

 
 
 
بلغلل  نسللبت الحتصلللين علللى اليلل تدة الجتمعيللت بيللكل عللتم ( 1

، وبلغللل  نسلللبت الحتصللللين عللللى 1225فلللي العلللتم  22.12%
%، فيملللت بلغللل  نسلللبت 22.45اليللل تدة الجتمعيلللت بلللين اللللذكور 

  %.5.5نتأ لين على الي تدة الجتمعيت بين اإلالحتص

تم حسم كتمل الع مت المخصصت  (6
 ل ذا القسم.

نقات  142تم حسم  (5
(2.222/2.121×192.) 

نقات  211تم حسم   (22
(2.221/2.1×192 .) 

نقات  24تم حسم  (22
(2.255/2.229×192.) 

524 

 

 

 

37 

التسرب من 
 المدارس

 

 وزارة التربية والتعليم
% للسنت الدراسيت 2بلغ  نسبت التسرب من المدارس 

2550/2552  
تم اعتمتد المعلومت  التي تم استخدام ت في التقرير األول 

 للمبتدرة العربيت لإلص ح.

بلغللل  نسلللبت التسلللرب ملللن الملللدارس 
2% . 

222 

38 
مشاركة المرأة 

 في قوة العمل

مصلحة اإلحصاءات العامة 

 والمعلومات

http://www.cdsi.gov.sa/socan

 2559النستء السعوديت  في قوة العمل للعتم  نسبت ميتركت
 082848520 العتم   %( حيأ بلغ  عدد اإلنتأ0472)

    من اإلجمتلي العتم للعتملين في المملكت المقدر عددهم

 (57049 / 570 X 0555) 452 

http://www.cdsi.gov.sa/pdf/demograph1428.pdf
http://www.cdsi.gov.sa/pdf/demograph1428.pdf
http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40---/29--/87--/272----1430-2009
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dpub/manpower/cat_view/40

-1430----/272--/87--/29---

2009 

 عتمل. 882008550

39 

المساواة في 
 األجور

الكتاب االحصائي الس وي لوزارة 

 م1225العمل لعام 

http://mol.gov.sa/ar/Statistics 

لاير  1199متوسط االجور الشهري في القطاع الخاص لالناث 

سط األجر الشهري متودوالرا أمريكيا(،  222)أي ما يعادل 

 694لاير ) أي ما يعادل  5124في القطاع الخاص  للذكور 

 دوالرا أمريكيا(.

(1199/ 5124 X 2222) 224 

40 

اإلنفاق 
الحكومي على 

القطاعات 
االجتماعية 

مقارنة مع  
 األمن.

التقرير السادس واالربعون لمؤسسة 

 (225ال قد العربي السعودي )ص 

http://www.sama.gov.sa/Rep

ortsStatisticortsStatistics/Rep

sLib/5600_R_Annual_Ar_46

_2010_11_14.pdf 

 

  1225الوط ي خالل العام  مصروفات الدفاع واألمنبلغت 

 دوالر أمريكي( مليار 42أي حوالي لاير ) مليار 299حوالي  

مصروفات فيما بلغت % من الميزانية العامة. 55بما يعادل 

لاير  مليار 221 الصحة والت مية االجتماعيةالتربية والتعليم و

الميزانية  % من54ما يعادل دوالر أمريكي(  مليار 42)

)لكن مصروفات الصحة والت مية االجتماعية تشمل  العامة.

حوالي  1225االعانات التي تقدم للفقراء وقد بلغت في العام 

   مليار دوالر( 9مليار لاير أي حوالي  26

يفوق االنفاق على الدفاع واألمن 

 التعليم الصحة. فاق علىالوط ي االن

2 

 

  

http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40---/29--/87--/272----1430-2009
http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40---/29--/87--/272----1430-2009
http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40---/29--/87--/272----1430-2009
http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40---/29--/87--/272----1430-2009
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_Ar_46_2010_11_14.pdf
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2.  

تشريع فصل 
 السلطات

 الدستور السوري
موقع مجلس اليعب السوري 

 )برلمتن(
 

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

 

 مبدأ فصل السلطات. 2

فصلل ل: تيلريعيت )اتالدستور السوري السلات  إلى ث ث البتب الثتني من يقسم
كملت تلنص الملتدة األول( وتنفيذيت )الفصل الثلتني( وقضلتئيت )الفصلل الثتللأ(. 
ديمقراايلتً يملترس العتيرة على هن "مجتلس اليعب مؤسست  منتخبلت انتختبلتً 

المواانون من خ ل ت حقوق م في إدارة الدولت وقيتدة المجتمع." وتنص الملتدة 
  الثتنيت على هن "السيتدة لليعب ويمترس ت على الوجه المبين في الدستور."

 . مساءلة الحكومة2
ألعضللتء مجلللس اليللعب حللق اقتللراح القللوانين  علللى هن " 5.تللنص المللتدة 

سللتجوابت  للللوزارة هو هحللد الللوزراء وفقللتً ألحكللتم النظللتم وتوجيلله األسللئلت واال
على هن من ص حيت  المجلس "حجب  0."  وتنص المتدة  .الداخلي للمجلس

 الثقت عن الوزارة هو عن هحد الوزراء."
 في الدستور نص على هن المجلس يمنح الوزارة الثقت.  ال يوجد

ع مت لعدم النص على  205تم حسم  
 الثقت للحكومت.  اليعب مجلس منح
 
 

.05 

1.  

تشريع دورية 
 ونزاهة االنتخابات

 الدستور السوري -

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

 قتنون االنتختب -

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

 

 قتنون االنتختب

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

على هن المجلس "ينتخلب  05من المتدة  2: تنص الفقرة دورية االنتخابات( 0
را ومتسلتويت، وفقلت ألحكلتم قلتنون االنتخلتب. وتقلول انتختبت عتمت وسريت ومبتيل

من الدسلتور إن "ملدة واليلت مجللس اليلعب هربلع سلنوا  مي ديلت،  00المتدة 
تبلللده ملللن تلللتريخ هول اجتملللتع لللله، وال يجلللوز تمديلللدهت إال فلللي حتللللت الحلللرب 

 بقتنون."
ال توجلد ملتدة واضلحت فلي  :عليا مستقلة لإلشمراف علمى االنتخابماتلجنة  (2
تور هو قلتنون االنتخلتب تلنص عللى وجلود لجنلت عليلت ل نتختبلت  مسللتقلت الدسل

ملن قلتنون االنتخلتب  22االنتختبت . فتلملتدة  وإدارة اإليرافول ت ص حيت  
تؤلف بقرار من الوزير لجنت مركزيت فلي كلل دائلرة انتختبيلت  تنص على هنه "

مكتللب وممثللل عللن ال ،برئتسللت المحللتفظ و عضللويت قللتض يسللميه وزيللر العللدل
  ....".التنفيذي في المحتفظت يسميه المكتب

 
 تريومن قلتنون االنتخلتب فلي سل .0المتدة تنص  :الترشح يالتمييز ف عمن( 0

يتمتللع بحللق التريلليح لعضللويت مجلللس اليللعب كللل مللواان عربللي  علللى هنلله "
نتأ بمن في م المسكريون والفئلت  األخلرى الميلمولت سوري، من الذكور واإل

  .( من هذا المرسوم التيريعي0)بأحكتم المتدة 
 

 المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية( 4

ع ملت لعلدم وجلود نلص  205حسم  
نيللللتء لجنللللت عليللللت ل نتختبللللت  إعلللللى 

يللللراف مسللللتقلت ول للللت صلللل حيت  اإل
نقاللت  020وحسللم االنتختبللت .  وإدارة

وي فلي اسلتخدام التسلتلعدم النص على 
 ع م الرسميت.وستئل اإلفي "الظ ور" 

220 

http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
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قتنون تحديد سقف اإلنفتق  -
 :بتلنسبت للمريحين

 راجع: جريدة الثورة السوريت
http://thawra.alwehd
a.gov.sy/_archive.as
p?FileName=43246
4115200612281604

26 

 المساواة في استخدام اإلعالم الرسمي: -أ
ال يوجد في قانون االنتخاب السوري نص عن اسةتعمال وسةائل اإلعةالم العامةة 

 بقصد الدعاية االنتخابية. 

 
نص قلتنون تحديلد سلقف  االنتخابية:تحديد سقف اإلنفاق على الحملة  -ب

علللى هن يللتم تحديللد سللقف  2552اإلنفلتق بتلنسللبت للمريللحين صللدر فللي العللتم 
 هللللف دوالر 20نفقلللت  المريلللح الواحلللد بمبللللغ ث ثلللت م يلللين ليلللرة سلللوريت )

 (  همريكي تقريبت

5.  

سطوة تقنين 
 السلطة التنفيذية 

 الدستور السوري
 

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

 

: تعالللي الفقلللرة األوللللى ملللن الملللتدة متئلللت وسلللبعت رئللليس حمممل البرلممممان( 0
الجم وريللت حللق "هن يحللل مجلللس اليللعب بقللرار معلللل يصللدر عنلله وتجللري 

 االنتختبت  خ ل تسعين يومتً من تتريخ الحل."
الدسللتور  والخمسلون ملنتلنص المللتدة الحتديلت  تأجيمل االنتخابمات:قانونيمة ( 2

على هن "مدة مجلس اليعب هربع سنوا  مي ديت تبلده ملن تلتريخ هول اجتملتع 
 له وال يجوز تمديدهت إال في حتلت الحرب بقتنون."

ال توجد في الدستور هو قتنون االنتختب متدة تجيز إلغلتء : إلغاء االنتخابات( 0
ر  اللجنلت من قتنون االنتختب تلنص: "اذا قلر 40االنتختب، وإن كتن  المتدة 

المركزيلت بالل ن االنتخللتب فللي هحلد المراكللز لمختلفتلله لألصللول و القللتنون هو 
لمقتضيت  األمن، ويعتد االنتختب في اليوم التتلي في ذل  المركز ملت للم يقلرر 

علتدة االنتخلتب عللى اللذين سلبق إ و يقتصلر ،وزير الداخليت تحديد موعلد آخلر
ع ن إوله و يوقف في هذه الحتلت ل م هن اقترعوا فيه و دون  هسمتؤهم في جد

نتتئ  االنتختب في الدائرة االنتختبيت الى هن تتم عمليت االنتختب مجددا في ذل  
 ".المركز

تللنص المللتدة متئللت وواحللد علللى مللت يلللي: "يعلللن رئلليس  عممالن الطمموارئ:إ( 4
الجم وريت حتلت الاوار  ويلغي ت على الوجه المبين في القتنون." وال ييلترا 

 ن موافقت البرلمتن على ذل .القتنو

ملللنح الدسلللتور نقالللت ل 055تلللم حسلللم 
رئلليس الجم وريللت حللق حللل البرلمللتن، 
وإعللل ن حتللللت الالللوار  دون موافقلللت 

 البرلمتن. 

055 

4.  
تشريع حرية 

 األحزاب

 الدستور والقوانين السوريت
 

http://www.parliame

ال يوجد في الدستور متدة تنص على وجود وحريت تيلكيل األحلزاب السيتسليت 
 في سوريت، وال يوجد قتنون لألحزاب.

حزب البعأ العربي االيتراكي هو  "من الدستور على هن  المتدة الثتمنت تنص

ال يوجد نص دستوري هو قلتنوني عللى 
حريللت تيللكيل األحللزاب السيتسلليت فللي 

 سوريت.

5 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43246411520061228160426
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43246411520061228160426
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43246411520061228160426
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43246411520061228160426
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43246411520061228160426
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=43246411520061228160426
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
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nt.gov.sy/ar/law.php 
 

وانيت تقدميت تعمل على توحيلد الحزب القتئد في المجتمع والدولت ويقود جب ت 
  " اتقت  جمتهير اليعب ووضع ت في خدمت ههداف األمت العربيت.

9.  

 تشريع حق التجمع

 الدستور السوري
http://www.parliament.gov

.sy/ar/law.php 
 قتنون الاوار 

-http://www.thara

sy.com/thara/modules/new

s/article.php?storyid=610قا/

الطةةةةوار %12حالةةةةة%12نةةةةون%

122521 

تلللنص الملللتدة التتسلللعت والث ثلللون عللللى هن "للملللواانين حلللق االجتملللتع  -0
 والتظتهر سلميتً في إاتر مبتد  الدستور وينظم القتنون ممترست هذا الحق."

، يحرم االجتمتع ألكثر من 0920لكن قتنون الاوار  الستري منذ العتم  -2 
يحلق للحلتكم الفقلرة ه " – 4وتقلول الملتدة سبق. ث ثت هيختص دون هخذ إذن م

العرفللي وضللع قيللود علللى حريللت األيللختص فللي االجتمللتع واإلقتمللت والتنقللل 
والمللرور فللي هوقللت  معينللت، وتوقيللف الميللتبه فللي م هو الخاللرين علللى األمللن 
والنظتم العتم توقيفتً احتيتايتً، واإلجتزة في تحري األيختص واألمتكن في هي 

 "ي يخص بتأديت هي عمل من األعمتل.وق ، وتكليف ه
 

بسلبب تقييلد قلتنون  نقالت 055حسم  
 حق للتجمع. لالاوار  

055 

2.  

تشريع منع 
 التعذيب

 ( الدستور السوري.0
http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

 
 ( قتنون العقوبت  السوري،2

http://www.barasy.c
om/forum/archive/in

2109.html-dex.php/t 
 
 
 
 
 
 
 
بتتريخ  29( المرسوم رقم 0

05- 9 -2558  
الموقع السوري  ل ستيترا  

 نونيتتوالدراست  الق

عللى هنله "ال  0ملن الدسلتور السلوري فلي فقرت لت رقلم   28( نص  المتدة  0
يجلوز تعللذيب هحلد جسللديت هو معنويللت هو معتملتله معتملللت م ينلت ويحللدد القللتنون 

 ." عقتب من يفعل ذل 
 
( مللن قللتنون العقوبللت  السللوري علللى هن "مللن سللتم  090( نصلل  المللتدة ) 2

يخصتً ضلروبتً ملن اليلدة ال يجيزهلت القلتنون، رغبلت منله فلي الحصلول عللى 
إقرار عن جريمت، هو على معلومت  بيأن ت، عوقلب بلتلحبس ملن ث ثلت هيل ر 
نلى إلى ث أ سنوا ، وإذا هفض  هعمتل العنلف إللى ملرض هو جلراح كلتن هد

( مللن قللتنون العقوبللت   000العقوبللت ، الحللبس سللنت." كمللت نصلل  المللتدة ) 
السللوري العللتم علللى التللتلي هن "مللن حللرم آخللر حريتلله اليخصلليت بأيللت وسلليلت 

 كتن ، عوقب بتلحبس من ستت هي ر إلى سنتين." 
 ( من قتنون العقوبت  السوري العتم على التتلي: 002ونص  المتدة ) 

 "يقضي على المجرم بتأليغتل اليتقت المؤقتت: 
إذا هنلزل بملن حلرم  - 2إذا جتوز  مدة حرمتن الحريت اليخصيت الي ر.  -0

 من حريته تعذيب جسدي هو معنوي."
، وهللو المرسللوم الللذي 2558- 9 -05بتللتريخ  29(  يللنص المرسللوم رقللم 0

صدر عن  رئيس الجم وريت وجرى بموجبه تعديل قتنون العقوبت  العسلكريت 
فللي سللوريت، علللى حصللر قللرار م حقللت عنتصللر اليللرات واألمللن السيتسللي 
والجمتر  المت مين بممترست التعذيب بتلقيتدة العتمت للجيش والقوا  المسلحت، 

اللللنص واضلللح فلللي الدسلللتور وقلللتنون 
 نصلللوصالو ،العقوبللت  يمنللع التعللذيب

بتلتريخ  29قتنونيت فلي المرسلوم رقلم ال
إجلللللللراءا  تحلللللللدد   2558- 9 -05

القتنونيللللت لمرتكبللللي جللللرائم الم حقللللت 
  .من األج زة األمنيت التعذيب

الحكوملللت هلللي تجلللدر االيلللترة اللللى هن 
التي تقع علي ت مسؤوليت التعويض فيملت 

الجرائم" المرتكبت من "يتعلق بتألخاتء 
هثنلللتء القيلللتم بتلم لللتم   قبلللل عنتصلللرهت

الموكلللت الللي م. ووفقللت لللنص المللتدة فللإن 
هي  محمممددةللللت اللللي م هلللي الم لللتم الموك

 . كملت هن هنت  تكليف من قبل ملدراءهم
الحكوملللت هلللي التلللي تعتقلللب موظفين لللت 
وفقلللت لقواعلللد القلللتنون اإلداري ختصلللت 

داخللل   تللل  القواعللد المتعلقللت بتلتأديللب
المؤسسللللللللللللت المدنيللللللللللللت واألمنيللللللللللللت 

الجللرم يسللتحق كللتن سللواء   والعسللكريت
 .السجنإداريت هو عقوبت 

0555 

http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
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http://www.barasy.c
om/index.php?name
=News&op=article&

sid=111 
 
 
 

ن م يتبعون إداريتً لوزارة الداخليت ولليس للقيلتدة العتملت للجليش والقلوا  هرغم 
 المسلحت.

( تللنص عللللى هن هواملللر الم حقللت تصلللدر بحلللق 0الفقللرة / ب / ملللن الملللتدة )
( 00المذكورين بقرار من القيتدة العتمت للجيش والقوا  المسلحت وفق الملتدة )

 20المرسلوم التيلريعي رقلم /  من قتنون العقوبت  العسكريت الصتدر بموجب
والتي تنص على هنه: تصلدر هواملر الم حقلت بنلتء  0905/  2/  .2/ تتريخ 

 على ماتلعت النيتبت العتمت العسكريت 
علمتً هن عنتصر هج زة المختبرا  )المختبرا  العسكريت والمختبرا  الجويلت 

تنون إحلداأ / ملن قل 02والمختبرا  العتمت( ال يمكن م حقلت م وفلق الملتدة / 
/  0/  20/ تلتريخ  04إدارة همن الدوللت الصلتدر بتلمرسلوم التيلريعي رقلم / 

/ ملللن قلللتنون التنظيملللت  الداخليلللت إلدارة هملللن الدوللللت  4.والملللتدة /  0929
/ تلتريخ  049وقواعد خدمت العتملين في ت الصتدر بتلمرسوم التيلريعي رقلم / 

 وفيمت يلي نص هتتين المتدتين: 0929/  0/  20
(: )ال يجللوز م حقللت هي مللن العللتملين فللي إدارة همللن الدولللت عللن 02المللتدة )

الجللرائم التللي يرتكبون للت هثنللتء تنفيللذ الم مللت  المحللددة الموكلللت إلللي م هو فللي 
 معرض قيتم م ب ت إال بموجب همر م حقت يصدر عن المدير(

هو (: )ال يجلللوز م حقللت هي ملللن العلللتملين فللي إدارة هملللن الدوللللت 4.المللتدة )
المنتللدبين هو المعللترين إلي للت هو المتعتقللدين مع للت مبتيللرة همللتم القضللتء، فللي 
الجرائم النتيئت عن الوظيفت، هو في معرض قيتمه ب ت قبل إحتلته عللى مجللس 

 .(التأديب في اإلدارة واستصدار همر م حقت من قبل المدير
ي وقللد كللتن مللن الممكللن إقتمللت دعللتوى ضللد عنتصللر اليللرات واألمللن السيتسلل
وعنتصللر الجمللتر  علللى االنت تكللت  التللي تتعلللق بتلتعللذيب " هثنللتء ممترسللت م 
عمل للم " همللتم المحللتكم العتديللت، وقللد تللم إغلل ق هللذا البللتب بموجللب المرسللوم 

 الجديد.

2.  

تشريع حرية 
 اإلعالم

( قتنون المابوعت  0
الصتدر بتلمرسوم التيريعي 

  2550للعتم  05رقم 
http://www.4shared.com/fil

e/58506721/1f2d4888/___

online.html?s=1 

 

ملللن قلللتنون المابوعلللت  عللللى ملللت يللللي: "تعلللد المالللتبع  0( تلللنص الملللتدة 0
والمكتبلت  والمابوعللت  عللى اخللت ف هنواع لت حللرة وال تقيلد حريت للت إال فللي 

"للرئيس مجللس اللوزراء حلق تلنص عللى هن  02ناتق القلتنون." لكلن الملتدة 
 رفض منح الرخصت ألسبتب تتعلق بتلمصلحت العتمت يعود تقديرهت إليه."

 
 

نقاللللت لمللللنح قللللتنون  055تللللم حسللللم 
زراء حق رفلض المابوعت  رئيس الو

 ألسبتب يعود تقديرهت اليه. ترخيص

055 

http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=111
http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=111
http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=111
http://www.barasy.com/index.php?name=News&op=article&sid=111
http://www.4shared.com/file/58506721/1f2d4888/___online.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58506721/1f2d4888/___online.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58506721/1f2d4888/___online.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58506721/1f2d4888/___online.html?s=1
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 قتنون الاوار ( 2
-http://www.thara

sy.com/thara/modules/new

s/article.php?storyid=610قا/

الطوار %12حالة%12نون%

122521 

 
 
 
 ( نظتم المنتاق الحرة0

http://www.it-
sy.com/pages/arabic
_pages/syrian_free_
zones_ar/invest_fre
e_zones_1_ar.htm. 

علللى هن  (المللتدة الرابعللت الفقللرة ب) قللتنون إعلل ن حتلللت الاللوار  ( يللنص2
للحتكم العرفي هو نتئبه هن يصدر هوامر كتتبيت بتتختذ جميلع القيلود و التلدابير "

ختلفي ت إلى المحلتكم العسلكريت: مراقبلت الرسلتئل وهن يحيل م، اآلتيت هو بعض ت
ومراقبللت الصلللحف، والنيللرا ، والمؤلفلللت ،   والمخللتبرا  هيلللتً كللتن نوع لللت،

وجميلع وسلتئل التعبيلر والدعتيلت واإلعل ن  المابوعت  واإلذاعلت ووالرسوم 
قبللل نيللرهت وضللبا ت ومصللتدرت ت وتعايل للت وإلغللتء امتيتزهللت وإغلل ق همللتكن 

 "ابع ت.
 

ال يسللمح قللتنون اإلعلل م السلللوري بإنيللتء محاللت  تلفزيونيللت هو إذاعيلللت ( 0
ختصللت، بللل إنلله ال ييللير إلللى الصللحتفت المرئيللت والمسللموعت إا قللتً، وتسللمح 
هنظملللت المنلللتاق الحلللرة السلللوريت بإنيلللتء محالللت  تلفزيونيلللت وإذاعيلللت في لللت، 

ت المناقت وتسمح هنظموتختلف قوانين ت عن القوانين المعمول ب ت داخل الب د. 
الحلللرة للمسلللتثمرين اللللذين يتحصللللون عللللى موافقلللت  ملللن وزارة االقتصلللتد 
والتجلللترة الخترجيلللت ووزارة اإلعللل م والج لللت  األمنيلللت لتأسللليس محالللت  

مللن نظللتم االسللتثمتر فللي المنللتاق الحللرة  0تلفزيونيللت هو إذاعيللت" المللتدة رقللم 
 السوريت.

6.  

تشريع استقالل 
 القضاء

 ( الدستور السوري، 0
http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

 
 
( قتنون السلات القضتئيت  2

رقم  0920الصتدر في العتم 
98 

http://www.4shared.
com/file/23669226/d
ef7d57b/___.html?s

=1 
 
 

 استقالل السلطة القضائية (0
السلللات القضللتئيت مسللتقلت " علللى هن الدسللتور السللوريمللن  000المللتدة تللنص 

ل يعتونلله فللي ذللل  مجلللس القضللتء ويضللمن رئلليس الجم وريللت هللذا االسللتق 
: القضلتة مسلتقلون ال سللاتن عللي م فلي قضلتئ م لغيلر 000المتدة و. "األعلى
 القتنون.

 
 تعيين القضاة  (2

 98رقلم  0920قتنون السلات القضتئيت الصتدر فلي العلتم من  0المتدة تنص 
تملترس وزارة العلدل الصل حيت  التتليلت: و م اقتلراح تعيلين قضلتة " عللى هنله

الحكللم والنيتبللت العتمللت وتللرفيع م ونقل للم وتللأديب م وعللزل م وقبللول اسللتقتلت م 
وإحلتلت م علللى التقتعللد وعلللى االسللتيداع، وعلللى مجلللس القضللتء األعلللى تنفيللذ 

 قرارا  المجلس المذكور بمت يتعلق ب ذه اليؤون. 
م تنفذ القرارا  المتعلقلت بتعيلين القضلتة وتلرفيع م ونقل لم  2رة : فق22المتدة و

وتأديب م وعزل م وإحتلت م على التقتعد هو االستيداع وقبول اسلتقتلت م بمرسلوم 

تضمن هحكتم  الدستور وقتنون السللات 
وتمللللنح م، القضللللتئيت اسللللتق ل المحللللتك
تعيلللين مجللللس القضلللتء األعللللى حلللق 

 .القضتة وعزل م

0555 

http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.4shared.com/file/23669226/def7d57b/___.html?s=1
http://www.4shared.com/file/23669226/def7d57b/___.html?s=1
http://www.4shared.com/file/23669226/def7d57b/___.html?s=1
http://www.4shared.com/file/23669226/def7d57b/___.html?s=1
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قتنون السلات القضتئيت  
رقم  0920الصتدر في العتم 

98 
http://www.4shared.
com/file/23669226/d
ef7d57b/___.html?s

=1 
 

 يوقعه وزير العدل. 
 م يمترس مجلس القضتء األعلى االختصتصت  التتليت:  0: فقرة .2المتدة و

ه م إعاتء القرار بتعيين القضتة وترفيع م وتلأديب م وعلزل م بنلتًء عللى اقتلراح 
 وزير العدل هو رئيس مجلس القضتء األعلى هو ث ثت من هعضتئه. 

ب م إحتلت القضلتة عللى التقتعلد هو االسلتيداع وقبلول اسلتقتلت م وكلل ملت يتعللق 
 بم مت م. 
وتنفللذ العقوبللت  األخللرى : يجللري تنفيللذ عقوبللت العللزل بمرسللوم، 000المللتدة 

 بقرار من وزير العدل ال ينير في الجريدة الرسميت.  
 (عزل القضاة3

 98رقلم  0920قتنون السلات القضتئيت الصتدر فلي العلتم من  0المتدة تنص 
تملترس وزارة العلدل الصل حيت  التتليلت: و م اقتلراح تعيلين قضلتة " عللى هنله

وتللأديب م وعللزل م وقبللول اسللتقتلت م  الحكللم والنيتبللت العتمللت وتللرفيع م ونقل للم
 ".وإحتلت م على التقتعد وعلى االستيداع

يجللري تنفيللذ عقوبللت العللزل بمرسللوم، وتنفللذ " علللى هنلله000المللتدة وتللنص 
 .  "العقوبت  األخرى بقرار من وزير العدل ال ينير في الجريدة الرسميت

5.  

تشريع الحق في 
 محاكمة عادلة

 (الدستور السوري0
http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php 

 
( قتنون إع ن حتلت 0 (2

 الاوار 
 
-http://www.thara

sy.com/thara/modul
es/news/article.php?

storyid=610%25/قتنون
الاوار %25حتلت%

250922 

مل كلل ملت م بلريء 0 عللى ملت يللي: 28( الدستور السوري ينص فلي الملتدة 0
م حق التقتضي وسللو  سلبيل الاعلن واللدفتع 4حتى يدان بحكم قضتئي مبرم. 
 همتم القضتء مصون بتلقتنون. 

 على هن " ال جريمت وال عقوبت إال بنص قتنوني." 29وتنص المتدة 
فلي جميلع األحلوال  -ه  إعل ن حتللت الالوار : قلتنونملن  25تدة ملالتنص ( 2

الميتر إليه مختصت بتلنظر  221تبقى محتكم همن الدولت المحدثت بتلقتنون رقم 

فللي الجللرائم الداخلللت فللي اختصتصلل ت، المرتكبللت قبللل صللدور هللذا المرسللوم 
التيلللريعي سلللواء هكتنللل  محتللللت هم للللم تكلللن، وتتبلللع بيلللأن التحقيلللق واإلحتللللت 

ألحكتم الصتدرة هو التي تصلدر في لت والمحتكمت في ت وحفظ ت والتصديق على ا
 وتعديل ت نفس األصول واإلجراءا  المتبعت بموجب هذا القتنون. 

كمت يجوز لرئيس الجم وريت هو من يفوضه حفظ الدعوى هثنتء النظر في ت  -ب 
 .تمن قبل المحكم

 055 

تشريع المساواة   .22
 بين الجنسين

 ( الدستور السوري0
http://www.parliament.gov

للدسلتور  20من المتدة   0تنص  الفقرة  :ستوري على المساواة( النص الد1
لمواانون متستوون همتم القتنون فلي الحقلوق والواجبلت ." االسوري على هن "

الللللنص واضللللح فللللي الدسللللتور علللللى 
المستوة حسلب النلوع االجتملتعي. لكلن 

055 

http://www.4shared.com/file/23669226/def7d57b/___.html?s=1
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http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=610/قانون%20حالة%20الطوارئ%201962
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.sy/ar/law.php 

 
 
 
 
 
 
 ( قتنون األحوال اليخصيت2

http://www.4shared.
com/file/58414690/d
629f97c/______.htm

l?s=1 
 ( قتنون األحوال اليخصيت0

http://www.4shared.com/fil

e/58414690/d629f97c/____

__.html?s=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 السوري( قتنون الجنسيت 4

http://www.4shared.com/fil

e/23537979/91c159a3/___

online.html?s=1 

انين." وتنص ام على هنه "تكفل الدولت مبده تكتفؤ الفرص بين المو4والفقرة   
واالقتصلتديت على هن "لكل مواان حق اإلس تم في الحيتة السيتسليت  22المتدة 

عللى هن الدوللت تكفلل  40واالجتمتعيت والثقتفيت وينظم القلتنون ذلل ." والملتدة 
"للمللرهة جميللع الفللرص التللي تتلليح ل للت المسللتهمت الفعتلللت والكتملللت فللي الحيللتة 
السيتسيت واالجتمتعيت والثقتفيت واالقتصتديت وتعمل على إزالت القيود التي تمنع 

 مجتمع العربي االيتراكي."تاورهت وميتركت ت في بنتء ال
 :285و  ..2(: مع مراعتة حكم المتدتين 2.5المتدة )تنص : الميراث( 2
 للواحدة من األخوا  اليقيقت  فرض النصف ول ثنتين فأكثر الثلثتن. -0
 في ميراأ ذوي األرحتم مالقتً للذكر مثل حظ األنثيين. -
 هنثى. إذا وجد من م واحد استقل بتلميراأ ذكراً كتن هو - 
( مللن قللتنون األحللوال 00تللنص المللتدة )  المسمماواة فممي إجممراءات الطممالق: (5

اليخصلليت إذا الللق الرجللل زوجتلله وتبللين للقتضللي هن الللزوج متعسللف فللي 
ا ق للت دون مللت سللبب معقللول وهن الزوجللت سيصلليب ت بللذل  بللؤس وفتقللت جللتز 
للقتضللي هن يحكللم ل للت علللى مالق للت بحسللب حتللله ودرجللت تعسللفه بتعللويض ال 

تجتوز مبلغ نفقت ثل أ سلنوا  ألمثتل لت فلوق نفقلت العلدة، وللقتضلي هن يجعلل ي
 دفع هذا التعويض جملت هو ي ريتً بحسب مقتضى الحتل.

( على هنه "يكون الرجل متمتعلتً بتألهليلت الكتمللت للال ق فلي 80تنص المتدة )
 ."تمتم الثتمنت عيرة من عمره

 :بين زوج ت في الحتلتين التتليتين( للزوجت الب التفريق بين ت و050والمتدة )
إذا  - إذا كتن فيه إحدى العلل المتنعت من اللدخول بيلرا سل مت ت هلي من لت. -

 جن الزوج بعد العقد".
وفي البتب الثتني ملن كتتبله انحل ل اللزواج  يلنص القلتنون عللى جلواز الخللع 
للمللرهة يلللريات علللدم إللللزام اللللزوج بللدفع مؤخرهلللت هو حق لللت فلللي  الممتلكلللت  

ملن  .9 -92 -90. وبتلنسلبت للملواد المتعلقلت فلي الخللع ف لي الملواد الزوجيلت
 قتنون األحوال اليخصيت السوريت

 
 الجنسية ألبنائها  السوريةمنح األم ( 4

يعتبللر عربيللتً سللوريتً علللى هنلله " الجنسلليت  قللتنون الجنسلليتمللن  0المللتدة تللنص 
 حكمتً: ه م من ولد في القار هو خترجه من والد عربي سوري. 

م فيملت علدا األحلوال المنصلوص علي لت صلراحت فلي هلذا المرسلوم  05الملتدة 

األحلللللوال اليخصللللليت  هحكلللللتم قلللللتنون
والجنسلليت تميللز فيمللت يتعلللق بللتلميراأ، 
ومنح الجنسليت ألافلتل الملرهة السلوريت 
المتزوجت من رجل هجنبي، واجلراءا  

 الا ق.

http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/law.php
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/58414690/d629f97c/______.html?s=1
http://www.4shared.com/file/23537979/91c159a3/___online.html?s=1
http://www.4shared.com/file/23537979/91c159a3/___online.html?s=1
http://www.4shared.com/file/23537979/91c159a3/___online.html?s=1
http://www.4shared.com/file/23537979/91c159a3/___online.html?s=1
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المرسوم التيريعي رقم ( 0
القتضي  2559( للعتم .0)

( من 048بتعديل المتدة رقم )
 .قتنون العقوبت 

 

 التيريعي يتبع األوالد القتصرون جنسيت والدهم.
 
 

22.  

إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

موقع ، الدستور السوري -
 مجلس اليعب السوري

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/syria.ph

p 
 
 قتنون اإلدارة المحليت -

 )ورقي(
  رهي خبير -

يوجد في سوريت مجلس يعب منتخب )برلمتن(، وقد جر  آخر انتختبلت  ( 0
االنتختبللت  وال ، لللم يللتم تللأخير 09.0. ومنللذ العللتم .255دوريللت فللي العللتم 

 عرقلت الجلست  التيريعيت الدوريت له.
 
يوجد في سوريت مجتلس محليلت منتخبلت عللى مسلتوى المحتفظلت  والملدن ( 2

واألحيتء. ولكن المحتفظ، ورئيس مجلس المدينت ومختتير األحيتء معينلون ملن 
ولللم يحللدأ هن هجللل  االنتختبللت  هو عرقللل  جلسللت    قبللل السلللات التنفيذيللت.

 هيضت. .255جر  آخر انتختبت  لإلدارة المحليت في لعتم  س المحليت.المجتل

، .255تم انتختب مجلس اليعب علتم 
ولم يلتم تعايلل هي جلسلت ملن جلسلتته. 
كمت هنه لم يتم تعايلل المجلتلس المحليلت 
المنتخبللللت. ولكللللن يللللتم تعيللللين رؤسللللتء 

 المجتلس من قبل السلات.
 

نقالللت لتعيلللين السللللات  205تلللم حسلللم 
 .يت رؤستء ال يئت  المحليتالتنفيذ
 

.05 

21.  
 مساءلة الحكومة

مجلس  مقتبلت مع عضوين في
 هحج مت مستقل اليعب

بملت يزيلد علن قدر عضوا مجلس اليلعب علدد األسلئلت الموج لت إللى اللوزراء 
. وقللدرا عللدد اللجللتن الختصللت بتقصللي الحقللتئق بنحللو 2559فللي العللتم  855
 للحكومت. ولم يتم ارح الثقت وال مرة.لم يتم توجيه هي استجواب  .لجتن عير

لجتن  05سؤال وتيكيل  855تم تقديم 
 .2559تقصي حقتئق خ ل العتم 

0555 

25.  

مشاريع  نقاش
 القوانين

رصللللد لعللللدد مللللن الصللللحف 
السلللللوريت اليوميلللللت الرسلللللميت 
والختصلللت )تيلللرين، الثلللورة، 

 الوان...(

لقللللتءا  مللللع محللللررين فللللي 
 .الصحف اليوميت المحليت

سللللللللوريت موقللللللللع عنللللللللوان 
 التيتركيت:

www.youropinion.go
v.sy 

إيترة هو  12بمت يفوق ، تم نير هخبتر تتعلق بمسودا  قوانين 1225في العتم 
في الصحف اليوميت والمابوعلت  الدوريلت، فضل ً علن  خبرا هو مسودة قتنون

ت كبيللرة مللن النقللتش العللتم ومن للت اسللتحواذ بعللض ميللتريع القللوانين علللى حصلل
  .ميروع قتنون األحوال اليخصيت السوري

 
لنيللر ميللتريع اليللزال الموقللع االلكترونللي الللذي خصصللته الحكومللت السللوريت 

، قيد العمل، رغم م حظت هن نسلبت جيلدة ملن القلوانين ال القوانين والتيريعت 
وإبلداء رهي لم تنير فيه فلتلموقع كملت هلو معللن، مخصلص لمنتقيلت الملواانين 

كملت يتضلمن الموقلع قسلمتً يلدرج كلل القلوانين بميتريع القوانين قبلل إقرارهلت. 
 )اسم الموقع سوريت التيتركيت( والتيريعت  الصتدرة في سوريت. 

تم نير هخبلتر تتعللق بمسلودا  قلوانين 
إيلترة هو خبلرا يتجلتوز العيلرين بنحو 

      .1225العتم خ ل  هو مسودة قتنون
 

إللللى هن الحكوملللت السلللوريت  بتإلضلللتفت
هنيللأ  موقعللت الكترونيللت ختصللت لنيللر 

 ميتريع القوانين.
 

2222 

الفساد في   .24
 المؤسسات العامة

اتفللق جميللع هفللراد المجموعللت البؤريللت علللى هن هنتللل  فسللتدا فللي المؤسسللت   مجموعت بؤريت
 العتمت، ولم ييذ عن ذل  حتى األفراد القريبين من الحزب الحتكم.

الع ملللت بسلللبب إجملللتع حجبللل  كتملللل 
هعضتء المجموعت على وجود فستد في 

5 

http://www.parliament.gov.sy/ar/syria.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/syria.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/syria.php
http://www.parliament.gov.sy/ar/syria.php
http://www.youropinion.gov.sy/
http://www.youropinion.gov.sy/
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 مؤسست  الدولت. 

29.  

أعمال إعاقة 
 البرلمان

عضوي مجلس  مقتبلت مع
 هحدهمت مستقليعب 

عتقت العمل التيريعي من مثل علدم قيلتم السللات بأي محتولت إل الحكومتلم تقم 
التيللريعيت، هو محتولللت التنفيذيللت بإصللدار ونيللر القللوانين التللي هقرت للت السلللات 

السلللات التنفيذيللت إفللرا  القللوانين مللن محتواهللت عبللر إصللدار تعليمللت  تنفيذيللت 
مختلفلللت للقلللوانين، هو علللدم حضلللور اللللوزراء جلسلللت  البرلملللتن المخصصلللت 
ل سللتجوابت  هو األسللئلت هو اجتمتعللت  اللجللتن التللي يللدعون لحضللورهت دون 

منع السلات التنفيذيت هعضلتء ملن  عذر، هو تعايل الدورة السنويت للبرلمتن، هو
 البرلمتن حضور جلستته، هو منع حضور الصحتفت لنقل جلست  البرلمتن.

محتوللت  هيلت 2559لم تجر  خ ل العتم 
 السلات التيريعيت. عمل تإلعتق

0555 

استخدام الواسطة   .22
 في التوظيف العام

الوظيفت فلي سلوريت يحتلتج هجمع الميتركون في المجموعت  البؤريت على هن  مجموعت بؤريت
 إلى واسات. ويذ ميتر  واحد عن هذا اإلجمتع.

حجبللل  كتملللل الع ملللت بسلللبب إجملللتع 
 هعضتء المجموعت  البؤريت

5 

22.  

نجاعة المؤسسات 
 العامة

نلللتقش هعضلللتء المجموعلللت  السلللؤال التلللتلي:  بيلللكل علللتم، كيلللف تقللليم هداء  مجموعت بؤريت
مؤسسللت  الدولللت كتلبرلمللتن هو  الحكومللت هو القضللتء فللي هداء وظيفت للت  وكللتن 
الميل العلتم للدى هغلبيلت األعضلتء هن هداء المؤسسلت  كلتن سليئت هو سليئت جلدا. 

 جيد وال سيئ.األعضتء هن األداء ال  خمسوقتل قلت إنه جيد، بينمت هقر نحو 

الع مللللت بسللللبب  ث ثللللت هربللللتعحجللللب 
انحيتز هغلبيت المتنتقيلين إللى هن األداء 

قللللرر  هقليللللت و، هو سلللليء جللللدا سللليئ
المتنتقيين هن األداء يتراوح بلين الجيلد 

 سيئ. -الجيد ال-ال و

205 

26.  

 خرق الدستور

 رهي خبير قتنوني
 

 صحف ومواقع إخبتريت:
 
-http://www.syria

news.com/readnews.p

hp?sy_seq=111313 

 

-http://www.syria

news.com/readnews.p

hp?sy_seq=109924 

وريان مؤكدان تقوم بهما الحكومة السورية8 وهما االستمالك ثمة خرقان دست
 الفردية الملكية تنزع من الدستور: "ال 29وفرض الضرائب7 أوال تقول المادة 

" بينما قوم الحكومة 7للقانون وفقا عادل تعويض ومقابل العامة للمنفعة إال
باستمالك عقارات تعود إلى مواطنين سوريين دون أن عوضهم تعويضا 

8 قامت الحكومة 1222 آذاروفيما يلي أمثلة على هذه الخروقات. في مناسب7 
 آلل ملكيته تعود 18م 264و ألف26 مساحته تبلغ 222 رقم العقار باستمالك
جرمانا  في الرياضية المدينة مشروع الستكمال منه جزء اقتطاع تم رسالن8

 18م آالف 9 مساحتها مدرسة لبناء أخر وجزء )شرق العاصمة دمشق8(
 المخططات حسب7 المنطقة في طريق إلنجاز إضافي جزء اقتطاع عن فضالا 

 مبلغ العقار في القاطنة األسر تعويض وتم7 1225و 25258 لعام التنظيمية
 عشرات لرقم هذا تفوق الحقيقة قيمتع أن رغم فقط سورية ليرة ألف 222

 مجموعة هي الخناقية أرض 8 تم استمالك1222المرات7 وفي شباط/فبراير 
حلب  مدينة في فيصل وشارع القديمة السريان حي بين تقع متجاورة عقارات

 1م 59222 بحوالي الكلية مساحتها وتقدر كم شمال العاصمة دمشق( 592)
 7 مالك 222 من أكثر إلى ملكيتها وتعود محضر 29 إلى مقسمة

نقطةة لوجةود نةوعين مةن  922تم حسم 
 الخروقات للدستور خالل فترة الرصد7 

055 

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=111313
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=111313
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=111313
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=111313
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=109924
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=109924
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=109924
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=109924
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على فيما يتعلق بالضرائب، تقوم السلطات المحلية بجباية ضرائب  -1

 الضرائب أداء من الدستور: " 42المواط ين بدون قانون. تقول المادة 
للقانون7" وتصدر القوانين بمراسيم رئاسية8  وفقا واجب العامة والتكاليف
 أو وزارية وتباليغ بقرارات ان كثيرا من الضرائب تُفرض يحدث ولكن ما

 مختلفة ئبضرا فرض 7 وكمثال8 يتم42 رقم المادة يخالف وهذا مستوى أقل
 متنوعة ضرائب وهي الكهرباء فواتير خالل من جبايتها يتم لمواطنين على
8  نظافة محلية8 رسم إدارة بلدي8 رسم مدارس8 رسم جيش8 رسم رسم :مثل

الكهرباء8  فواتير تسديد لدى دوري بشكل مواطن كل على تفرض إلخ7 وهي
 بدون قانون7

25.  

االستقالل السياسي 
 واالقتصادي

بيتن الحكومت السوريت  -2

المتليت همتم مجلس اليعب 
  1222حول موازنت العتم 

بيتنت  المكتب المركزي  -2

 لإلحصتء 
http://www.cbssyr.org/

trade/tab1.htm 
 
 رهي خبير -3

مليللتر ليللرة   22.5بللم  1222قللدر  القللروض الخترجيللت فللي موازنللت   – 2
بلغلل  مليللتر ليللرة سللوريت. وبتلتللتلي  294فيمللت الموازنللت العتمللت بلغلل   سللوريت

 % من الموازنت. 2.92نسبت القروض الخترجيت 
 

مليلترة  165بلغ  قيمت صتدرا  القاتع العلتم فلي سلوريت  2008في عتم  -1
فيملت بلغل  قيملت مجملل الصلتدرا   بملت في لت الصلتدرا  النفايلت. ليرة سوريت
وبللذل  تكللون نسللبت صللتدرا  القاللتع العللتم مللن  .ليللرةمليللتر  222ريت السللو

 .%42الصتدرا  الكليت قرابت 
   .ال يوجد قواعد عسكريت في سوريت -5

العتمتد الموازنت  درجت 20حذف   -0
% علللللى القللللروض .070بنسللللبت 
 الخترجيت.

درجللللللت ألن نسللللللبت  005حللللللذف  -2
اعتملللللللتد القالللللللتع العلللللللتم عللللللللى 

% مللللن 45الصللللتدرا  وصللللل  
مجملللل الصلللتدرا ، بينملللت النسلللبت 

 %.20المقبولت بحسب المؤير 
 

82. 

12.  

 اإلصالح السياسي

 مجموعت بؤريت
 

هكثلر ملن نصلف  بينملت اتفلقتبتين  آراء الميتركين في المجموعلت  البؤريلت، 
هن الحكوملللت نجحللل  فلللي تابيلللق عللللى  الميلللتركين فلللي المجموعلللت البؤريلللت

اإلصلل حت  المرجللوة، وإن كللتن بللدرجت  متفتوتللت، قللتل هقللل مللن النصللف إن 
 الحكومت لم تنجح في هذا السبيل.

 
وضع الديمقراايت فلي ثلثت الميتركين على هن وفيمت يتعلق بتلقسم الثتني، اتفق 

سيئ جدا هو سيئ، بينمت قتل بتقي الميتركين إن وضع الديمقراايلت جيلد  الب د
 هو ال هو جيد وال سيئ.

هيللتر هكثللر مللن نصللف الميللتركين فللي 
البؤريلللت إللللى هن الحكوملللت  تالمجموعللل

نجحلل  فللي إجللراء اإلصلل حت . لكللن 
هغلبيت الميتركين هيتروا إلى هن وضع 
الديمقراايلللت فلللي اللللب د سللليء وسللليء 

 جدا.

455 

12.  
إساءة معاملة 

 لينالمعتق

 
http://www.anhri.net/

?p=2280 
 

هكد  منظمت  حقوقيت سوريت وفتة مواانين سوريين اثنين تح  التعذيب في 
مراكز التوقيف السوريت، وهم  المعتصم بتهلل يتفع الحريري ومحمد مساو 

قريب في  علم  من مصدرإن ت  اللجنت السوريت لحقوق اإلنستنرييد. وقتل  
بعد عيرة  قضىمحتفظت درعت هن اليتب المعتصم بتهلل يتفع ذيبتن الحريري 

حجبلللل  كتمللللل الع مللللت بسللللبب وفللللتة 
يخصين تح  التعذيب، وفق ملت هكدتله 

 منظمت  حقوقيت.
 

5 

http://www.cbssyr.org/trade/tab1.htm
http://www.cbssyr.org/trade/tab1.htm
http://www.anhri.net/?p=2280
http://www.anhri.net/?p=2280
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اليبكت العربيت لمعلومت  
 حقوق اإلنستن

 
 
 
 
 

http://www.anhri.net/
?p=214 

 

هي ر من إا ق سراحه بعد اعتقتله لي ر إثر عودته من اإلمترا  إألى بلده 
ً بسبب "المعتصم بتهلل ألسرته سوريت. وقد سُل  م  بحتلت يرثى ل ت جسديت ونفسيت

استمر  معتنتة  .اليديدة من التعذيب التي هخضع ل ت ولم يتحمل ت الجرعت 
عه عيرة ي ور حتى وافته األجل نتيجت بتهلل ومعتنتة هسرته م اليتب المعتصم
وهكد المصدر للجنت السوريت لحقوق  2505يبتا/فبراير  20التعذيب في 

 ".كتن قوي البنيت سليم العقل قبل اعتقتله اإلنستن هن اليتب المعتصم بتهلل
 
هفتد مصدر حقوقي سوري إلى وفتة المواان السوري الكردي محمد كمت 

وقد  التعذيب في سجن حلب المركزي. مصاو رييد )عفرين/حلب( تح 
اعتقل السيد محمد مصاو رييد قبل حوالي هربعت ي ور وتعرض للتعذيب 

 .09/0/2505وفتته في حيأ هعلن  اليديد 
 

يمكلللن مراجعلللت تقريلللر منظملللت العفلللو 
وتقريرمؤسسللت كرامللت وتقريللر الدوليللت 

مركللز القلللتهرة لحقلللوق االنسلللتن للعلللتم 
وهلللو يحلللدد الخروقلللت  للعلللتم  2505
كمللت هن مواقللع هللذه المؤسسللت   2559

 .2505تواكب العتم 

11.  

اعاقة النشاط 
 الحزبي

برنتم  إدارة الحكم في الدول 
العربيت التتبع للبرنتم  
 اإلنمتئي لألمم المتحدة 

http://www.pogar.org/

arabic/countries/theme

.asp?th=2&cid=10 

وبتلتلتلي تعتبلر  ال يوجد قتنون خلتص تلرخص بموجبله األحلزاب فلي سلوريت.
قدميلت جميع األحزاب غيلر مرخصلت، بملت فلي ذلل  هحلزاب الجب لت الوانيلت الت

 الحتكمت، والتي تستمد يلرعيت ت ملن الدسلتور اللذي يقلول فلي متدتله الثتمنلت: "
حزب البعأ العربي االيتراكي هو الحزب القتئلد فلي المجتملع والدوللت ويقلود 
جب ت وانيلت تقدميلت تعملل عللى توحيلد اتقلت  جملتهير اليلعب ووضلع ت فلي 

  .خدمت ههداف األمت العربيت
 

والتللي  1222صللدر  عللن بعللض هج للزة الدولللت سللنت ورغللم االيحللتءا  التللي 

تيللير إلللى احتمللتل تللرخيص هحللزاب المعترضللت، تواصللل السلللات  السللوريت 
 .إلى وقتنت الحتلي إنكتر يرعيت هحزاب المعترضت السيتسيت

عدم منح  حجب  كتمل الع مت بسبب
هي ترخيص ألي حزب سيتسي في 

 سوريت.

2 

http://www.anhri.net/?p=214
http://www.anhri.net/?p=214
http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.asp?th=2&cid=10
http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.asp?th=2&cid=10
http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.asp?th=2&cid=10
http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.asp?th=2&cid=10
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15.  

تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

 
http://www.gemyaku
rda.net/modules.php
?name=News&file=

article&sid=19079 
 

http://www.anhri.net/
/2009/prsyria/makal

0810.shtml 
 

منظمت حقوق اإلنستن 
 متف  -في سوريت

 maf.org-www.hro 

 
للدفتع  المنظمت الكرديت
عن حقوق اإلنستن 
الحريت  العتمت في 

  DADسوريت  
www.Dadkurd.cc.co 

قتم  السلات  السوريت بتفريق هربعت احتجتجت  سلميت قتم ب ت مواانون 
 يوم السلمي االحتجتجسوريون هكراد في الفترة التي يغاي ت التقرير. وهي: 

 للخروج ميتر  نداء عبر كرديت هحزاب تسعت إليه دعت الذي 28-2-2559
 ل حتجتج الكردي التواجد ومنتاق الكرديت المدن في الرئيسيت اليوارع إلى
 المحتجين من العيرا  اعتقل  وقد 2559-9-05 تتريخ 49 المرسوم على
 عن م هفرج  ل حتجتج المنظمت األحزاب من متقدمت وكوادر قيتدا  بين م
 في المتفوقين الا ب لتكريم احتفتل  التوقيف من ستعت عيرة اثنتي بعد
  9/8/2559بتتريخ  العين رهس مدينت في واإلعداديت، الثتنويت الي تدة
 في سقاوا من هرواح على حدادا صم  دقتئق خمست للوقوف مظتهرة
  2559 آذار 02و 00، بتتريخ 2558 اذارعتم02  الذين مظتهرا 

 ليلت السوريت األمنيت األج زة قبل من داكراأل المواانين من العيرا  اعتقتلو
 .نوروز عيد بمنتسبت اليموع مسيرة خلفيت على 2559/  0/  25
 

قمللللللع   تللللللم رصللللللد هربللللللع محللللللتوال
  .تظتهرا 

255 

14.  

تدخل األجهزة 
 األمنية

 رهي خبير( 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 مجموعت بؤريت( 2

العديللد مللن الم للن ممترسللت ليحتللتج المللواان الحصللول علللى موافقللت همنيللت ( 0
، محات تلفزيونيلت، ومحات راديويت، وتأسيس دار نير، وإصدار صحيفتمن ت:
، وتصلوير الوثلتئق، افتتتح مكتبلت لتوزيلع المابوعلت و، تأسيس جمعيت ههليتو
، تأسليس مدرسلت ختصلت، ومراكز تصريف العمللت، وتأسيس موقع الكترونيو
محالت ، والتلرخيص لفلرن، وافتتلتح مق لى ل نترنيل ، ومكتب تحويل هملوالو

إقتمت علرس ، وبيع متدة السمتد، ومحروقت  هو مركز لتوزيع اساوانت  الغتز
الوظلتئف ، والتعيلين فلي مدارس قيلتدة السليترا ، واليمتل السوريفي مناقت 
 .الحكوميت

 
قسم الثتني: هجتب هقل من نصف الميتركين بأنه إملت اللب ملن م هو ملن هحلد ال

هقترب م موافقلت همنيلت السلت م وظيفلت هو قلرض هو مزاوللت م نلت  بينملت هجلتب 

يحتلللتج المللللواان الحصلللول علللللى ( 0
 العديد من الم لنممترست لموافقت همنيت 
 .صفرعلى القسم يحصل هذا 

 
 
 
 
ملللن النصلللف بقليلللل إن  هكثلللرهكلللد  ( 2

الموافقت األمنيت مفروضت على مجتال  
ألقلل ملن العمل فلي سلوريت، بينملت قلتل 

يحتتجون إلى هذه   م الالنصف بقليل إن

245 

http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19079
http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19079
http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19079
http://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19079
http://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr0810.shtml
http://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr0810.shtml
http://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr0810.shtml
http://www.anhri.net/syria/makal/2009/pr0810.shtml
http://www.hro-maf.org/
http://www.dadkurd.cc.co/
http://www.dadkurd.cc.co/
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لب من لت وال تعلرف هحلدا نحو الثلأ بأن م ال يعرفون  وهجتب هقليت بأن ت لم يا
 الب منه موافقت همنيت لذل .

يعرفلون  الموافقت، وقتل  األقليت إن م ال
ع ملت  225حجب   ونفى األقليت ذل .
 من هذا القسم.

19.  
مواقف المعارضة 

في الصحافة 
 المحلية

هكد  هغلبيت الميتركين هن السلات  تقوم بحجب األخبتر وتعتم على نيلتات   مجموعت بؤريت
قلللتل نحلللو الربلللع إن لللم ال ومواقلللف المعترضلللت فلللي الصلللحف اليوميلللت. بينملللت 

 .جدا بأنه ال يوجد حجب ألخبتر المعترضت حتجج  هقليت ضئيلتيعرفون، و

المجموعلت  ميتركين فياتفق  غتلبيت ال
البؤريت عللى هن الحكوملت تقلوم بحجلب 

حجبللل   تغايلللت نيلللتات  المعترضلللت.
 ع مت لذل . 05.

205 

12.  
 انتقاد السلطة

 مجموعت بؤريت
 

قللرر االتجللته الغتلللب فللي المجموعللت البؤريللت هنلله ال يمكللن انتقللتد السلللات فللي 
سلوريت، بينملت قتلل  مجموعللت صلغيرة جلدا هن انتقللتد السللات ممكلن، وقللرر  

 نسبت صغيرة هن ت ال تعرف.

هغلبيللللت كبيللللرة مللللن الميللللتركين فللللي 
المجموعلللت  البؤريلللت هيلللتر  إللللى هن 
 انتقتد السلات غير ممكن في سوريت. 

005 

12.  

انتشار صحافة 
 المعارضة

 
 رهي خبير 

 تمتمتً، المعترضت الصحتفت هيكتل من يكل هي من المحليت الصحتفت تخلو
 على ع وة ختصت، وصحتفت رسميت صحتفت هو سوريت في المتبع والتصنيف
وال تتمتع  .سوريت في الحتكم البعأ حزب يركتء الجب ت هحزاب صحتفت

ألحزاب المعترضت وحتى األحزاب المواليت التي ال تيتر  في الجب ت 
الوانيت التقدميت بحق إصدار الصحف الختصت ب ت. همت الصحتفت الختصت 

محسوبت على هاراف  فمعظم ت فني واجتمتعي واقتصتدي، وهي غير
 معترضت وإنمت هاراف مواليت للسلات وحزب البعأ.

 مابوعت هيت النعدام الع مت كل حجب 
 للمعترضت مرخصت( مجلت هو جريدة)

 .السوريت
 

5 

16.  

الرقابة على 
المطبوعات 

 ومواقع االنترنت

 0( م اب ت م  مالكي 0
 مكالبات لبي  الكالب

 
 ( موق  كلنا شركاء: 2

http://all4syria.info/c
ontent/view/18319/8

8/ 
 
 المركز السوري لإلع  ( 0

تمنع السلات  السوريت دخلول صلحف عربيلت إللى سلوريت وهلي صلحف: ( 0
اليللرق األوسللا والن للتر والمسللتقبل، واليللرق والقللدس العربللي، كمللت منعلل  

ملللن مجللللت بقعلللت ضلللوء  009-008وزارة اإلعللل م السلللوريت توزيلللع العلللدد 
فيمت هيتر  مصتدر مالعت للمركز السلوري  29/9/2559األسبوعيت تتريخ 
لتعبير هن المؤسسلت العتملت لتوزيلع المابوعلت  امتنعل  علن لإلع م و حريت ا

كمت قتمل  مؤسسلت التوزيلع يلوم السلب  الموافلق . توزيع عدد مجلت بقعت ضوء
مللن جريللدة األخبللتر اللبنتنيللت داخللل  940بمنللع توزيللع العللدد  05/05/2559

كملت منعل  وزارة اإلعل م ، سوريت بنتء على قلرار يلف ي ملن وزارة اإلعل م
لكللل مللن مجلللت األزمنللت و مجلللت البللتحثون اللتللين  2559د هيلللول توزيللع عللد

 تصدران عن دار اليرق للابتعت و النير في دميق.
( ال تزال السلات  السوريت تمنع عيرا  الكتب ملن التلداول واللدخول إللى 2

كتتب  "سلوريت  2559سوريت ومن الكتب التي انضم  لقتئمت المنع في العتم 
لقلللرن التتسلللع عيلللر" وكتلللتب ال راقلللت ليوحنلللت فلللي رحللل   روسللليت خللل ل ا

تقللوم الحكومللت السللوريت بمنللع دخللول  
خمللس صللحف عربيللت ومنعلل  هعللدادا 
كبيللرة مللن الكتللب، وتحجللب مللت ال يقللل 

تللم  موقللع إلكترونللي مؤكللد. 244عللن 
حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت ل للذا 

 الجزء.
 

5 

http://all4syria.info/content/view/18319/88/
http://all4syria.info/content/view/18319/88/
http://all4syria.info/content/view/18319/88/
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 وحرية الالعبير عن الر ي
sy.net-www.scm 
 

"هحللوال المللرهة فللي اإلسلل م" و  "ليلللت الفلللق" فتحللي بللن سلل مت  والدميللقي
"فترة التكوين فلي حيلتة الصلتدق األملين" خليلل عبلد الكلريم، و  منصور ف مي

. بللراهيم محمللودال"جغرافيللت الملللذا " و  سلللمتن ريللديل"آيللت  يللياتنيت" و
وزيع روايلت "وداعلت يلت ملتردين" للروائيلت السلوريت ومنع  الحكومت ابتعت وت
"هراقلت "   وروزا يتسلين حسلنلل"ههل ال واء"   والمعروفت هنريي  عبودي

"دنيللت الللدين والدولللت"   وحللتزم صللتغيتل"وداع العروبللت"   وجللورج ارابييلليل
"اإلس م دين وهمت"   وصقر هبو فخرل"الدين والدهمتء والدم"   ودالل البزريل
"سللقا األزرق مللن السللمتء"   و"نيجللتتيف" روزا يتسللين حسللن  وبنللتجمللتل الل
"بلل د الم تنللت والخللوف" و  وضللتح يللرارةل"دولللت حللزب هللا"   ومنللذر حلللومل
  .محمد هبي سمرةل

( المواقللع االلكترونيللت: وفقللتً للمركللز السللوري لحريللت اإلعلل م هنللت   نحللو 0
موقللع جلللدار موقللع محجللوب  مثللل:  موقللع زمللتن الوصللل  ، وكللذل   244

الثقتفي، وموقع هلف الثقتفي، إضتفت إلى مواقع يفتف اليرق األوسلا وإيل ف 
، ومواقع المعترضت السوريت كل ت ومواقع الصحف الممنوعت والمذكورة هع ه

المنظمت العربيت لحقوق اإلنسلتن ومواقع بعض الممت  الحقوقيت السوريت، مثل 
(www.aohrs.org )الراصد“إلنستن في سوريت اللجنت الكرديت لحقوق او ”
(www.kurdchr.com )المنظمللت الوانيللت لحقللوق اإلنسللتن فللي سللوريت و
(s.org-www.nohr). 

15.  

ت  يم نشاطات 

 االحتجاج

 رأي خبير

 

 

 

http://www.shril-sy.info/ 

 

قتم  هربعت احتجتجت  سلميت قتم ب ت مواانون سوريون هكراد في الفترة التي 
 إليه دعت الذي 2559-2-28 يوم السلمي االحتجتجيغاي ت التقرير. وهي: 

 في الرئيسيت اليوارع إلى للخروج ميتر  نداء عبر كرديت هحزاب تسعت
 تتريخ 49 المرسوم على ل حتجتج الكردي التواجد ومنتاق الكرديت المدن

 الثتنويت الي تدة في المتفوقين الا ب لتكريم احتفتل  05-9-2559
 للوقوف مظتهرة  9/8/2559بتتريخ  العين رهس مدينت في واإلعداديت،
  الذين مظتهرا  في سقاوا من هرواح على حدادا صم  دقتئق خمست

 اليموع مسيرةو   2559 آذار 02و 00، بتتريخ 2558 اذارعتم02
 .2559/  0/  25 ليلت نوروز عيد بمنتسبت

4X05  =255 255 

52.  
مقاضاة الجهات 

 التنفيذية

 قضةية 2222الة  علةى يربةو ما اإلداري القضاء بها نظر التي القضايا عدد بلغ رهي خبير
 12257 العام في

بلغ عدد القضتيت التي نظلر ب لت القضلتء 
قضللليت فلللي  0555ر ملللن ثلللاإلداري اك
 .2559العتم 

0555 

http://www.scm-sy.net/
http://www.scm-sy.net/
http://www.nohr-s.org/
http://www.shril-sy.info/
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52.  

 االعتقال التعسفي

 اإلنسانالم  مة الوط ية لحقوق  (2

 في سورية

http://www.anhri.net/syria/

nohrs/ 

رابط معلومات حقوق اإلنسان ( 1

 في سورية

sy.info-http://www.shril/ 

( تقرير مؤسسة الكرامة عن 5

 حقوق اإلنسان في سورية

http://ar.alkarama.org/ 

 فريق استشاره الذي الخبير وكذلك اإلنسان حقوق منظمات تقارير رصدت
 من العظمى األغلبية أنو 8حتلت اعتقتل تعسفي بدون إذن قضتئي 02 العمل

المسموح بها  المدة من ألكثر وتستمر قضائية8 بمذكرة تتم ال التوقيف حاالت
 قانونيا7 
 

تللم خلل ل الفتللرة التللي يغاي للت التقريللر 
حتلت اعتقلتل  02التأكد على األقل  من 

 تعسفي بدون إذن قضتئي. 

285 

51.  

 محاكم أمن الدولة

التقرير السنوي للجنت 
السوريت لحقوق اإلنستن عن 

 1225عتم 
http://www.shrc.org/d

ata/pdf/SHRCReport2

010A.pdf 

المرصد السوري لحقوق 
 اإلنستن

http://www.syriahr.co

m 

 اللجنت الكرديت لحقوق اإلنستن
http://www.kurdchr.in

-09-13-13-04-fo/2010

-22-01-05-2010-31/8

34-51 
 

 سوريت في العسكريت والمحتكم الدولت همن محكمت همتم العيرا  محتكمت تم 
 عن تقتريرهت في سوريت حقوقيت منظمت  عدة وعبر  الرصد، فترة خ ل
 للزيتدة وذل  العليت الدولت امن محكمت تفعيل هسمته مت من البتلغ قلق ت

 لحقوق السوري المرصدورصد . قبل ت من يحتكمون من عدد في المضاردة
 آذار ي ر خ ل سوريت في اإلنستن حقوق حتلت اإلنستن، في تقريره حول

، اعتقتل ستت مواانين هكراد هحيلوا إألى القتضي الفرد العسكري في 1225
مواانت  19 اعتقتل النوروز، تأكد بعيد األكراد احتفتل . وبمنتسبت26/5/1225

 العسكري الفرد قتض إلى معظم م إحتلت تم كرديت في محتفظت الحسكت، وقد
 15/5/1225 في بتلقتميلي

ً  1225\5\19االربعتء يوم بدميق العليت الدولت امن محكمت وهصدر   حكمت

 من جزء اقتاتع زيد، بت مت ابو خليل محمد على سنوا  خمس لمدة بتلسجن
 الدولت امن محكمت هجنبيت. كمت هصدر  دولت الى توضم  السوريت األراضي
 صتلح وج تد سيدو القتدر على عبد 15/5/1225 بتتريخ بدميق االستثنتئيت

محمد  حميد عبدو، وحسين محمد عبدو بتلسجن خمس سنوا  وعلى صتلح
 سنوا . بتلسجن هربع

 

تجلتوز علدد الحلتال  المعروضلت علللى 
محكملللت هملللن الدوللللت العليلللت العيلللرا  

 .2559خ ل العتم 

5 

قدرة منظمات   .55
حقوق اإلنسان 

 على العمل

ال يوجد هي مؤسست حقوقيلت دوليلت هو إقليميلت تعملل عللى األراضلي السلوريت.  رهي خبير
وغتلبت مت يتم رفض منح تأيليرا  دخلول إللى ممثللي هلذه المنظملت  بصلفت م 

 االعتبتريت، ولذل  ف م غتلبت مت يدخلون بسمت دخول سيتحيت.

كتملل الع ملت بسلبب علدم تحقلق  حذف
 هي يرا.

5 

54.  
 األمن الشخصي

 مجموعت بؤريت
 

انقسم الميتركون في المجموعت البؤريت إلى ث ثت هقستم متقتربت تقريبت، وقلرر 
ثلأ هن م يتمتعون بتألمن اليخصي في بلدهم: سوريت، بينمت قرر الثللأ الثلتني 

% مللللن الميللللتركين فللللي 05حللللوالي 
المجموعللللت  البؤريللللت قللللتلوا إن للللم ال 

455 

http://www.anhri.net/syria/nohrs/
http://www.anhri.net/syria/nohrs/
http://www.shril-sy.info/
http://ar.alkarama.org/
http://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdf
http://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdf
http://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdf
http://www.shrc.org/data/pdf/SHRCReport2010A.pdf
http://www.syriahr.com/
http://www.syriahr.com/
http://www.kurdchr.info/2010-04-13-13-09-31/8-2010-05-01-22-51-34
http://www.kurdchr.info/2010-04-13-13-09-31/8-2010-05-01-22-51-34
http://www.kurdchr.info/2010-04-13-13-09-31/8-2010-05-01-22-51-34
http://www.kurdchr.info/2010-04-13-13-09-31/8-2010-05-01-22-51-34
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 ب ذا اليعور، وقتل الثلأ البتقي إن م ال يعرفون. نهن م ال يتمتعو
 

 يتمتعون بتألمن.

59.  

 الضمان االجتماعي

المكتب المركزي لالحصاء بيانات 

 المكتب المركزي لالحصاء

http://www.cbssyr.org/wor

k/2009/semi-1/TAB17.htm 

 

بيانات المؤسسة العامة للت مي ات 

 االجتماعية.

http://www.tishreen.info/_t

ahkekat.asp?FileName=10

4052411720100522235147

1 

بحسلب إحصلتءا  علتم عتملل،  4515225 العدد الكلي للميتغلين فلي سلوريت
يتوزعللون علللى القاللتع العللتم والخللتص والتعللتوني.  بلللغ عللدد عمللتل  1225

  522مليلون و 5القاتع العتم والختص المؤمن علي م في التأمينت  االجتمتعيت 
 % من مجمل عدد الميتغلين.22 هلف عتمل. فتكون النسبت حوالي

 

نسبت المسجلين في التأمينت  بلغ  
عدد مجموع % من 22االجتمتعيت 
 .الميتغلين
 

2.5 

52.  

 التعليم

بيانات المكتب المركزي لإلحصاء 

  1222عام للعام 

http://www.cbssyr.org/indi

cator/education.htm 

 

 

 

هن نسللبت األميللت للسللكتن مللت ( تظ للر مؤيللرا  المكتللب المركللزي ل حصللتء 2
)وهو هحدأ مؤيلر متلوافر  1222في العتم  سنت من العمر، بلغ  29فوق الم 

بلللين اللللذكور النسلللبت  تفلللتو تو% 24.6فلللي المكتلللب عللللى مسلللتوى القالللر( 
 %( 11%( وبين اإلنتأ )6.5ن الذكور )واإلنتأ، إذ بلغ  بي

بيتنللت  المكتللب المركللزي بلغلل  نسللبت التحصلليل العلمللي )جللتمعي فللأكثر( ( 1
سنت فمت فوق( وهيضتً هنت  تفتو  بين الذكور  29% من األفراد )4ل حصتء 

%( بينمللت بلغلل  بللين اإلنللتأ 9.5واإلنللتأ إذ بلغلل  النسللبت بللين الللذكور قرابللت )
(1.2)% 

نقات لتجتوز نسبت  192تم حسم   (2
 %.22األميت الم 

نقات  292تم حسم   (1
(2.265/2.11×192.) 
نقات  122تم حسم    (5
(2.24/2.1×192.) 
نقات  122تم حسم  (4
(2.295/2.212×192.) 
 

255 

التسرب من   .52
 المدارس

 رهي خبير
)في العتم الدراسلي  التسرب من مرحلت التعليم األستسي في سوريت نسبت  بلغ

 . % 1.9(  قرابت 1226-1225
لللذل  يللتم  %2.5سللرب الت نسللبت  بلغلل
 درجت.  500حذف 

922 

56.  

مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

لمركزي امسح للمكالب 
 2558لإلحصاء عا  

http://www.cbssyr.org/ 

بلغــــت نســــبة النســــاء العــــام ت قياســــا بالنســــبة اإلجماليــــة للعــــاملين فــــي ســــورية 
0070%. 

(2.295/0.2X6000) 
 
 
 

005 

55.  
المساواة في 

 األجور

مسح سوق العمل الصتدر عن 
 المكتب المركزي لإلحصتء
  1225عن النصف األول من 

http://www.cbssyr.org/

 142) ليلرة سلوريت 11048لللذكور  فلي سلوريت  بلغ متوسا األجلر اليل ري
ليلرة  11589، فيمت يبلغ متوسا األجر الي ري لإلنلتأ دوالر همريكي تقريبت(

 .(اتقريب دوالر همريكي 251) سوريت

 

هجللور النسللتء، مثيللله لللدى  يفللوق معللدل
 الذكور.

2222 

http://www.cbssyr.org/work/2009/semi-1/TAB17.htm
http://www.cbssyr.org/work/2009/semi-1/TAB17.htm
http://www.tishreen.info/_tahkekat.asp?FileName=1040524117201005222351471
http://www.tishreen.info/_tahkekat.asp?FileName=1040524117201005222351471
http://www.tishreen.info/_tahkekat.asp?FileName=1040524117201005222351471
http://www.tishreen.info/_tahkekat.asp?FileName=1040524117201005222351471
http://www.cbssyr.org/indicator/education.htm
http://www.cbssyr.org/indicator/education.htm
http://www.cbssyr.org/
http://www.cbssyr.org/work/2009/semi-1/TAB44.htm
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-work/2009/semi

1/TAB44.htm 

42.  
اإلنفاق الحكومي 
على القطاعات 

رنة االجتماعية مقا
 مع  األمن

المجموعة اإلحصائية لعام 

1222  

http://www.cbssyr.org/

yearbook/2010/chapter

AR.htm-14  

 

مليتر ليرة سوريت هي  269.9حوالي  1225لعتم  بلغ  الموازنت العتمت للدولت
 222.5مليتر دوالر هميركي. يبلغ اإلنفتق على األمن القومي  29مت يقترب 

مليون دوالر همريكي( هي مت نسبته  111مليتر ليرة سوريت)مت يعتدل 
%( من الموازنت. يبلغ اإلنفتق على القاتعت  االجتمتعيت، هي التربيت 24.2)

مليون دوالر  252مليتر ليرة سوريت )مت يعتدل  52.1حت والتعليم والص
 % من نفقت  الموازنت.25.5هي مت نسبته  همريكي(

نسبت اإلنفتق على األمن هكبر من نسبت 
اإلنفتق على القاتعت  االجتمتعيت 
 وبتلتتلي يأخذ المؤير درجت الصفر. 

2 

 
  

http://www.cbssyr.org/work/2009/semi-1/TAB44.htm
http://www.cbssyr.org/work/2009/semi-1/TAB44.htm
http://www.cbssyr.org/yearbook/2010/chapter14-AR.htm
http://www.cbssyr.org/yearbook/2010/chapter14-AR.htm
http://www.cbssyr.org/yearbook/2010/chapter14-AR.htm
http://www.cbssyr.org/yearbook/2010/chapter14-AR.htm
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42.  

فصمممممممممممل تشمممممممممممريع 
   السلطات

القتنون األستسي المعدَل 
: الوقلللللتئع 1225لسلللللنت 

الفلسلللللللللاينيت، العلللللللللدد 
، 1الممتللللللللللللللللللللللللللللللللتز 

ص  ،(25/5/1225)
22. 

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg/ 
 

 مبدأ فصل السلطات. 2
اليعب مصلدر السللات  ويمترسل ت علن اريلق السللات  التيلريعيت ( 1متدة )

والتنفيذيت والقضتئيت على هستس مبده الفصل بين السللات  عللى الوجله المبلين 

 .في هذا القتنون األستسي
 . مساءلة الحكومة2

يمنح القتنون األستسي المجلس التيريعي مستءلت الحكوملت، حيلأ تلنص الملتدة 
علللى تيللكيل لجللتن تقصللي  96لسللؤال. والمللتدة علللى حللق االسللتجواب وا 92

 حجب الثقت عن الحكومت. 25و 26و 22حقتئق. والمواد 

النص صريح وواضح يؤكد عللى فصلل 
السلللللات  وعلللللى حللللق البرلمللللتن فللللي 

 مستءلت الحكومت. 

2222 

41.  

دوريممممممممممة تشممممممممممريع 
 ونزاهة االنتخابات

 ( القتنون األستسي2
http://muqtafi.birzeit.

edu/pg/ 
 
( لسنت 5( قتنون رقم )1

م بيلللللللللللللللللللللللأن  1229
المنشممممور االنتختبللللت ، 

فمممممممممممممممممممي العمممممممممممممممممممدد 
الوقلللللللتئع   ملللللللن ( 92)

الفلسللللللاينيت )السلللللللات 
 ،الوانيللللت الفلسللللاينيت(

(26/6/1229)  بتاريخ
 .22، ص 22، ص 

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg/ 
 

 

 

 دورية االنتخابات التشريعية (2
( من القتنون األستسي على هن " ملدة رئتسلت السللات الوانيلت 52تنص المتدة )

ويحلق لللرئيس تريليح نفسله لفتلرة رئتسليت ثتنيلت  الفلساينيت هي هربع سلنوا ،
( 42ل منصلب الرئتسلت دورتلين متتلتليتين". كملت تلنص الملتدة )على هن ال ييغ

( "مللدة المجلللس التيللريعي هربللع سللنوا  مللن تللتريخ انتختبلله وتجللري 5البنللد )

 االنتختبت  مرة كل هربع سنوا  بصورة دوريت".
مع مراعتة هحكتم على هنه " 1229من قتنون االنتختبت  لسنت  (1)تنص المتدة 

مللن هللذا القللتنون، وفيمللت عللدا هول انتختبللت  تيللريعيت ( 222المللتدة االنتقتليللت )

 تجري بعد إقرار هذا القتنون فقا:
مللدة واليللت الللرئيس هربللع سللنوا ، وال يجللوز انتختبلله ألكثللر مللن دورتللين  -1

  متتتليتين. 
تكون مدة واليت المجلس هربع سنوا  من تتريخ انتختبه وتجرى االنتختبت   -4

 .مرة كل هربع سنوا  بصورة دوريت
 
 لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:(2

تيللكل لجنللت علللى هنلله " 1229( مللن قللتنون االنتختبللت  لسللنت 26تللنص المللتدة )

االنتختبت  بمرسوم رئتسي يعلن ملع اللدعوة إلجلراء االنتختبلت ، وتتلولى إدارة 

ولت عللن التحضللير ل للت وتنظيم للت ؤاالنتختبللت  واإليللراف علي للت، وتكللون مسلل

". وتللنص المللتدة جميللع اإلجللراءا  ال زمللت لضللمتن نزاهت للت وحريت للتواتخللتذ 

توجد نصوص واضحت فلي القلتنون رقلم 
بيللللللأن االنتختبللللللت   1229( لسللللللنت 5)

قللم وقلتنون انتختبللت  المجلتلس المحليللت ر
تؤكلللد عللللى ضلللرورة  1229لسلللنت  22

إجللراء انتختبللت  دوريللت حللرة ونزي للت، 
وال تميللللللز القللللللوانين االنتختبيللللللت بللللللين 

 المواانين. 

2222 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
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( لسنة 5قانون رقم )

بشأن  2119

 االنتخابات

http://muqtafi.birz

eit.edu/pg 

 

 

 

 

 

( لسنة 5قانون رقم )

بشأن  2119

 االنتخابات

http://muqtafi.birz

eit.edu/pg 

تعتبللر لجنللت االنتختبللت  ال يئللت العليللت التللي تتللولى إدارة _ 2( علللى هنلله " 25)

ولت عن التحضير ل ت وتنظيم ت واتخلتذ ؤاالنتختبت  واإليراف علي ت وتكون مس

جنلت االنتختبلت  تتألف ل -1 جميع اإلجراءا  ال زمت لضمتن نزاهت ت وحريت ت.

من تسعت هعضتء، يتم اختيترهم من بين القضتة الفلساينيين، وكبتر األكلتديميين 

والمحتمين ذوي الخبرة، وتكون واليلت هعضلتء اللجنلت هربلع سلنوا  ملن تلتريخ 

 ."تيكيل ت

 
 منع التمييز في الترشح:( 5

ال يضللع قللتنون االنتختبللت  يللروات تمنللع التريللح سللوى العمللر حيللأ تيللترا 
هن يكللون المريللح لمنصللب الللرئيس قللد هتللم األربعللين عتمللت. وتللنص  21المللتدة 

ن عتمتً من العمر هو هكثلر يهن يكون قد هتم الثتمنت والعيرعلى " 29المتدة 
 ."في اليوم المحدد إلجراء االقتراع

االنتختب حق لكلل فلسلايني وفلسلاينيت فلي ( على أن "8وتنص المادة )

دس اليريف، وقاتع غزة ممن تلوفر  فيله هو الضفت الغربيت بمت في ت الق

في للت اليللروا المنصللوص علي للت فللي هللذا القللتنون لممترسللت هللذا الحللق، 

وذلللل  بغلللض النظلللر علللن اللللدين واللللرهي واالنتملللتء السيتسلللي والمكتنلللت 

 ."االجتمتعيت واالقتصتديت والعلميت
 
 المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية( 4

 -2 ( عللى هنله : "25تنص المتدة ) في استخدام اإلعالم الرسمي:المساواة  -أ

تعد لجنت االنتختبت  بتاليترا  ملع وسلتئل اإلعل م الفلسلاينيت الرسلميت، 
برنتمجلتً ختصللتً تحلدد فيلله األوقلت  والمواعيللد المخصصلت لإلعلل م الحللر 

يراعلللى فلللي وضلللع  -1 والمجلللتني لجميلللع المريلللحين فلللي االنتختبلللت .
( ضلللرورة إتتحلللت فلللرص متكتفئلللت 2الميلللتر إليللله فلللي الفقلللرة )البرنلللتم  

يقللدم هي اعتللراض  -5 ومنتسللبت للمريللحين الميللتركين فللي االنتختبللت .

حول البرنلتم  الملذكور إللى لجنلت االنتختبلت  التلي يتعلين علي لت هن تبل  
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 ."فيه خ ل مدة هقصتهت هربع وعيرون ستعت

( 111)  تلنص الملتدة االنتخابيمة:تحديد سمقف اإلنفماق علمى الحملمة  -ب

يحظلللر عللللى هي قتئملللت انتختبيلللت هو هي مريلللح ل نتختبلللت  علمممى أنمممه "

مليللون  -2 الصللرف علللى حملتلله االنتختبيللت إال فللي حللدود المبللتلغ التتليللت:

دوالر همريكي هو مت يعتدل ت بتلعملت المتداولت قتنونتً للصرف على الحمللت 

سللتون  -1 هو القتئمللت االنتختبيللت. االنتختبيللت للمريللح لمنصللب الللرئيس و/

هلف دوالر همريكي هو مت يعتدل لت بتلعمللت المتداوللت قتنونلتً للصلرف عللى 

 ."الحملت االنتختبيت للمريح لعضويت المجلس في الدائرة االنتختبيت

45.  

سطوة السلطة تقنين 
 التنفيذية

القتنون األستسي المعدَل 
: الوقلللللتئع 1225لسلللللنت 

الفلسلللللللللاينيت، العلللللللللدد 
، 1الممتللللللللللللللللللللللللللللللللتز 

(، ص 25/5/1225)
 .42-49ص 

http://muqtafi.birzeit.
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ال يمنح القتنون األستسي هو قتنون االنتختبت  السلات  حل البرلمان: (9
 التنفيذيت حق حل البرلمتن

ال يمنح القتنون األستسي هو قتنون  قانونية تأجيل االنتخابات: (2
 االنتختبت  السلات التنفيذيت حق تأجيل االنتختبت .

ال يمنح القتنون األستسي هو قتنون االنتختبت   إلغاء االنتخابات: (2
 السلات التنفيذيت حق إلغتء االنتختبت .

 إعالن الطوارئ: (6
ع ن حتلت الاوار  فلي إمن القتنون األستسي رئيس السلات  222تمنح المتدة 

عنللد وجللود ت ديللد لألمللن القللومي بسللبب حللرب هو غللزو هو  -2الحللتال  التتليللت 

ت ابيعيلت يجلوز إعل ن حتللت الالوار  بمرسلوم عصيتن مسلح هو حدوأ كترث
 مللللللن رئلللللليس السلللللللات الوانيللللللت لمللللللدة ال تزيللللللد عللللللن ث ثللللللين يوملللللللتً.

يجلوز تمديلد حتللت الالوار  لملدة ث ثلين يوملتً هخلرى بعلد موافقلت المجلللس  -1
يجلب هن يلنص مرسلوم إعل ن  -5 التيريعي الفلسايني بأغلبيت ثلثي هعضلتئه.
 -4 والمناقت التي ييمل ت والفترة الزمنيلت.حتلت الاوار  بوضوح على ال دف 

يحق للمجلس التيلريعي هن يراجلع اإلجلراءا  والتلدابير كل لت هو بعضل ت التلي 
اتخذ  هثنتء حتلت الاوار  وذل  لدى هول اجتملتع عنلد المجللس عقلب إعل ن 
حتلت الاوار  هو في جلست التمديد هي مت هسبق وإجراء االستجواب ال زم ب لذا 

 .اليأن

توجللد نصللوص فللي القللتنون األستسللي  ال
المعللد ل تمللنح السلللات التنفيذيللت حللق حللل 
البرلمللتن هو إلغللتء االنتختبللت  هو إعلل ن 
حتلت الاوار  لفترة اويللت دون موافقلت 

 البرلمتن. 

2222 

 922نقاللت لعللدم وجللود قللتنون  922تللم حسللم للفلساينيين حق الميتركت في على هنه " من القانون األساسي 26تنص المادة القتنون األستسي المعدَل حريمممممممممممة تشمممممممممممريع   .44
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: الوقلللللتئع 1225لسلللللنت  األحزاب

الفلسلللللللللاينيت، العلللللللللدد 
، 1الممتللللللللللللللللللللللللللللللللتز 

(، ص 25/5/1225)
 .22-22ص 
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 الحيللللللتة السيتسلللللليت هفللللللراداً وجمتعللللللت  ول للللللم علللللللى وجلللللله الخصللللللوص 
 ."تيكيل األحزاب السيتسيت واالنضمتم إلي ت وفقتً للقتنون -2الحقوق اآلتيت :

 . هحزاب

49.  

 حق التجمعتشريع 

القتنون األستسي المعدَل 
: الوقلللللتئع 1225لسلللللنت 

الفلسلللللللللاينيت، العلللللللللدد 
،  1الممتللللللللللللللللللللللللللللللتز 

(، ص 25/5/1225)
 .22-22ص 

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg 

للفلساينيين حلق الميلتركت فلي من القتنون األستسي على هنه " 12تنص المتدة 
 الحيللللللتة السيتسلللللليت هفللللللراداً وجمتعللللللت  ول للللللم علللللللى وجلللللله الخصللللللوص 

عقد االجتمتعت  الختصت دون حضور هفراد اليرات، وعقلد  -9الحقوق اآلتيت 

 ."االجتمتعت  العتمت والمواكب والتجمعت  في حدود القتنون

يوجد نص صريح فلي القلتنون األستسلي 
 ع. المعد ل على حريت التجم

2222 

42.  

 منع التعذيبتشريع 

القتنون األستسي المعدَل 
: الوقلللللتئع 1225لسلللللنت 

الفلسلللللللللاينيت، العلللللللللدد 
،  1الممتللللللللللللللللللللللللللللللتز 

(25/5/1225 ،)
 .25ص

http://muqtafi.birzeit.
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ال يجلوز إخضلتع هحلد ألي  -2من القتنون األستسي على هنه " 25تنص المتدة 

لمحللرومين مللن حريللتت م معتملللت إكللراه هو تعللذيب، ويعتمللل المت مللون وسللتئر ا
يقع بتا ً كل قول هو اعتراف صلدر بتلمختلفلت ألحكلتم الفقلرة األوللى  -1الئقت.

 ."من هذه المتدة

يوجد نص صريح فلي القلتنون األستسلي 
 المعد ل على منع التعذيب. 

2222 

42.  

 حرية اإلعالمتشريع 

( القلللللتنون األستسلللللي 2
: 1225المعلللللدَل لسلللللنت 

 الوقلللللللتئع الفلسلللللللاينيت،
،  1العللللللللدد الممتللللللللتز 

(، ص 25/5/1225)
22. 

http://muqtafi.birz

eit.edu/pg/ 

الصلحف وسلتئر  تأسيس -2ستسي على هن "من القتنون األ 12( تنص المتدة 2
وسللتئل اإلعلل م حللق للجميللع يكفللله هللذا القللتنون األستسللي وتخضللع مصللتدر 

حريت وستئل اإلع م المرئيت والمسموعت والمكتوبلت  -1 تمويل ت لرقتبت القتنون.

وحريت الابتعت والنيلر والتوزيلع والبلأ، وحريلت العلتملين في لت، مكفوللت وفقلتً 
تحظللر الرقتبللت علللى وسللتئل  -5لع قللت.ل للذا القللتنون األستسللي والقللوانين ذا  ا

اإلع م، وال يجوز إنلذارهت هو وقف لت هو مصلتدرت ت هو إلغتؤهلت هو فلرض قيلود 
 ."علي ت إال وفقتً للقتنون وبموجب حكم قضتئي

 

قللرار مجلللس نقاللت لتقييللد  922تللم حسللم 
 4/5/1222بتللللتريخ الصللللتدر الللللوزراء 

مللللنح التللللراخيص للمحاللللت  اإلذاعيللللت 
 والتلفزيونيت.

922 
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( ال يئلللللت الفلسلللللاينيت 1

المسلللللللللللتقلت لحقلللللللللللوق 
المللللللللواان، التقريللللللللر 
السلللنوي الثلللتني عيلللر، 
وضللع حقللوق المللواان 
الفلسلللايني خللل ل علللتم 

 .212، ص 1222
www.piccr.org 

معد ل للمتدة  4/5/1222( صدر قرار عن مجلس الوزراء الفلسايني بتتريخ 1
فزيونيت والفضتئيت وال سلكيت ( من نظتم تراخيص المحات  اإلذاعيت والتل22)

لتصللبح " إنيللتء المحاللت  اإلذاعيللت والتلفزيونيللت حللق حصللري  1224لسللنت 

للسللللات، ويجلللوز ملللنح هلللذا الحلللق للمؤسسلللت  وال يئلللت  المحليلللت واليلللركت  
 الختصت".

46.  

اسممممممممتقالل تشممممممممريع 
 القضاء

. القلللللتنون األستسلللللي 2
: 1225المعلللللدَل لسلللللنت 

الوقلللللللتئع الفلسلللللللاينيت، 
، 1العلللللللللدد الممتلللللللللتز 

(، ص 25/5/1225)
 .45-41ص 

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg 
 
 
 
 
 
. قلللللللللتنون السللللللللللات 1

 لسلللنت 2القضلللتئيت رقلللم 
1221 

http://muqtafi.birzeit.

edu 

 ( استقالل السلطة القضائية 1
السلللات القضللتئيت مسللتقلت، مللن القللتنون األستسللي علللى هن " 52تللنص المللتدة 

وتتوالهللت المحللتكم علللى اخللت ف هنواع للت ودرجتت للت، ويحللدد القللتنون اريقللت 
واختصتصللتت ت وتصللدر هحكتم للت وفقللتً للقللتنون، وتعلللن األحكللتم وتنفللذ تيللكيل ت 

 ."بتسم اليعب العربي الفلسايني
القضتة مستقلون، ال سلاتن علي م في قضتئ م لغيلر على هن "56وتنص المتدة 

 " القتنون، وال يجوز أليت سلات التدخل في القضتء هو في يؤون العدالت.
 
 تعيين القضاة  (2

تعيلللين القضلللتة ونقل لللم  -2ملللن القلللتنون األستسلللي عللللى هن" 55تلللنص الملللتدة 

وانتلللداب م وتلللرقيت م ومسلللتءلت م يكلللون بتلكيفيلللت التلللي يقررهلللت قلللتنون السللللات 
القضللتة غيللر قللتبلين للعللزل إال فللي األحللوال التللي يجيزهللت قللتنون  -1 القضللتئيت.

 .السلات القضتئيت
تئف القضلتئيت بقلرار يكلون يلغل الوظل من قتنون السلات القضتئيت " 26المتدة 

مللن رئلليس السلللات الوانيللت الفلسللاينيت بنللتء علللى تنسلليب مللن مجلللس القضللتء 
 ".األعلى

 (عزل القضاة3
يتولى مجلس القضتء  -1من قتنون السلات القضتئيت على هنه " 99تنص المتدة 

األعلى تنفيذ القلرارا  التأديبيلت الصلتدرة علن مجللس التأديلب بعلد صليرورت ت 
تن القرار صتدرا بعقوبت العلزل اعتبلر القتضلي فلي إجلتزة حتميلت ن تئيت وإذا ك

يصللدر بتنفيللذ القللرار  -5مللن تللتريخ صللدور القللرار حتللى صلليرورته ن تئيللت.

الصتدر بعزل القتضي )متى صتر ن تئيلت( مرسلوم ملن رئليس السللات الوانيلت 

اللللنص واضلللح فلللي القلللتنون األستسلللي 
وقلللتنون السللللات القضلللتئيت بخصللللوص 

  استق ل القضتء.

2222 
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 ".الفلساينيت ويعتبر العزل نتفذا من تتريخ صدور هذا القرار
 ملن قلتنون السللات القضللتئيت " 46أديلب وفقلت ألحكلتم الملتدة يتكلون مجللس الت 

تأديب القضتة بجميع درجتت م من اختصتص مجلس يؤللف ملن هقلدم اثنلين ملن 
قضتة المحكمت العليت وهقدم قتض من قضتة محتكم االستئنتف ملن غيلر هعضلتء 
مجلس القضلتء األعللى، وعنلد غيلتب هحلد األعضلتء هو وجلود ملتنع لديله يحلل 

ويتللولى  قللدم فتألقللدم ممللن يلونلله فللي األقدميللت مللن الج للت التللي يتبع للت.محللله األ
رئتست المجلس هقدم هعضتئه الحتضرين من المحكمت العليت، وتصدر القلرارا  

 ."بتألغلبيت المالقت ألعضتئه

45.  

الحممممق فممممي  تشممممريع
 محاكمة عادلة

القلللللتنون األستسلللللي المعلللللدَل 
: الوقلللللللللللتئع 1225لسلللللللللللنت 

 1الفلسللاينيت، العللدد الممتللتز 
 .25(، ص 25/5/1225، )
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إدانتله فلي محتكملت قتنونيلت  الملت م بلر  حتلى تثبل   على هن " 24تنص المتدة 
تكفل له في ت ضمتنت  الدفتع عن نفسه، وكل مت م في جنتيت يجب هن يكلون لله 

 ."محتم يدافع عنه
 

نص صريح في القتنون األستسي عللى ال
حللللق المللللواان فللللي المحتكمللللت العتدلللللت 
 وتفترض البراءة حتى تثب  اإلدانت. 

2222 

92.  

ن المساواة بميتشريع 
 الجنسين

( القللتنون األستسللي المعللدَل 2
: الوقلللللللللللتئع 1225لسلللللللللللنت 

 1الفلسللاينيت، العللدد الممتللتز 
 .21(، ص 25/5/1225، )
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( قتنون األحوال اليخصليت 1

 2522( لسللللللللنت 22رقللللللللم )
المنشممممممممممور فممممممممممي العممممممممممدد 

الجريللللللللدة   مللللللللن ( 1226)
  ،بتتريخ الرسميت األردنيت

صلللللللللللفحت  (22/21/2522)
992 

( لسنت 5( قتنون رقم )5

 بيأن االنتختبت  1229
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 :( النص الدستوري على المساواة1
الفلسلللاينيون هملللتم القلللتنون " عللللى هنالقلللتنون األستسلللي ملللن  5تلللنص الملللتدة 

ز بيللن م بسللبب العللرق هو الجللنس هو اللللون هو الللدين هو والقضللتء سللواء ال تمييلل

 ."الرهي السيتسي هو اإلعتقت
 
 تابق اليريعت اإلس ميت فيمت يتعلق بتلميراأ.  الميراث:( 1
 2522قللتنون األحللوال اليخصلليت لسللنت   المسمماواة فممي إجممراءات الطممالق: (5

ً  (ههليت الزوج للا ق) (65) متدة  .يكون الزوج هه ً للا ق إذا كتن مكلفت
 
 
 

 منح األم الفلسطينية الجنسية ألبنائها  -4

ألغللراض هللذا القللتنون  ( مللن قللتنون االنتختبللت  علللى هن "5تللنص المللتدة )

( إذا كتن مولوداً في فلساين وفق حدودهت فلي  ه يعتبر اليخص فلساينيتً:

الجنسلليت الفلسللاينيت ع للد االنتللداب البرياللتني هو كللتن مللن حقلله اكتسللتب 

نقاللت لوجللود تمييللز ضللد  522تللم حسللم 

قلللتنون األحلللوال اليخصللليت  الملللرهة فلللي
مواضلللللللليع اإلرأ بلصللللللللتلح الرجللللللللل 

 والا ق.

222 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg
http://muqtafi.birzeit.edu/pg
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( هو إذا كللتن  ب بموجللب القللوانين التللي كتنلل  سللتئدة فللي الع للد المللذكور. 

( هو  ج مولوداً في قاتع غزة هو الضفت الغربيت بمت في لت القلدس اليلريف.

إذا كلتن هحلد هسل فه تنابلق عليله هحكلتم الفقلرة ) ه ( هعل ه بغلض النظلر 

يت هو زوجت لفلسايني حسلبمت ( إذا كتن زوجتً لفلساين د عن مكتن والدته.

 ."هو ُمعرف هع ه

92.  

إعاقممممممممة المجممممممممالس 
المنتخبممممة مممممن قبممممل 

 السلطة التنفيذية

لجنللللللللللت االنتختبللللللللللت  
المركزيلللللللللللللللللللللللللللللللللللت 

www.elections.ps 

 15/22/1225هصللدر الللرئيس محمللود عبللتس مرسللومت بتللتريخ  البرلمممان: -2
يللدعوا فيلله ل نتختبللت  العتمللت )الرئتسلليت والتيللريعيت(. لكللن الللرئيس تراجللع 

متضلمنت تأجيلل االنتختبلت  العتملت  12/2/1222واصدر مرسومت آخلر بتلتريخ 

 يد موعد.دون تحد
 6/1/1222هصلدر مجللس اللوزراء الفلسلايني بتلتريخ  المجالس المحليمة: -1

. ثللم هصلللدر مجللللس 22/2/1222قللراراً بلللإجراء االنتختبللت  المحليلللت بتلللتريخ 
بتأجيللل االنتختبللت  المحليللت دون تحديللد  22/2/1222الللوزراء قللرارا بتللتريخ 

تقت قتنونيلت منلذ هكثلر موعد هخر. علمت هن إجراء االنتختبت  المحليلت كلتن اسلتحق
 من عتم.

ع ملللت لعلللدم إجلللراء  922( تلللم حسلللم 2
 االنتختبت  العتمت في موعدهت.

ع ملللت لعلللدم إجلللراء  922( تلللم حسلللم 1

انتختبلللت  محليلللت فلللي اآلجلللتل القتنونيلللت 
وانت للتء مللدة واليللت المجللتلس وال يئللت  

 المحليت.

2 

91.  

 مساءلة الحكومة

المجللللللللس التيلللللللريعي 
الفلسلللللللللايني، دائلللللللللرة 

 اللجتن.

مسلتءلت الحكوملت نتيجلت فلي لم يستاع المجلس التيلريعي الحلتلي القيلتم بلدوره 
 الستمرار الخ ف بين الكتلتين البرلمتنيتين هألكبر )فتح وحمتس(.

للللم يسلللتاع المجللللس التيلللريعي الحلللتلي 
القيلللتم بلللدوره بمسلللتءلت الحكوملللت نتيجلللت 
السللللللتمرار الخلللللل ف بللللللين الكتلتللللللين 

 فتح وحمتس(.ألكبر )االبرلمتنيتين 

2 

95.  

مشممممممممماريع  نقممممممممماش
 القوانين

(القدس 2
www.alquds.com 

 

 (األيتم1
 www.al-

ayyam.ps 

  

 (الحيتة الجديدة5
www.alhayat-

j.com 

نقتش مجتمعي متعلق بقوانين مقترحت هو تعدي   على قوانين  1225ي د عتم 

رغم تعايل المجلس التيريعي الفلسلايني، فقلد نيلر  الصلحف اليوميلت هكثلر 
 خبرا هو مقتال هو مسودة قتنون. 42من 

 
 

(42×19) 2222 

http://www.elections.ps/
http://www.elections.ps/
http://www.alquds.com/
http://www.alquds.com/
http://www.al-ayyam.ps/
http://www.al-ayyam.ps/
http://www.al-ayyam.ps/
http://www.alhayat-j.com/
http://www.alhayat-j.com/
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94.  
الفسمممممممممممممماد فممممممممممممممي 

 المؤسسات العامة

 استا ع رهي ختص
 1222 ديسمبر 1-9

% 25.1بينمت بوجود فستد في السلات،  نعتقدوي% 25.4وفق استا ع الرهي 
 .%22.2بوجود فستد، وكتن  نسبت المترددين )غير متأكد(  ونعتقدال ي

 تم اعتمتد االستا ع لكتمل المؤير

(2.254 ×2( +)2.251×2222 + )

(2.222 ×922) 
146 

99.  

أعممممممممممممال  إعاقمممممممممممة
 البرلمان

المجللللللللس التيلللللللريعي 
الفلسلللللللللايني، دائلللللللللرة 

 اللجتن.

نتيجت السلتمرار الخل ف  1225لم يعقد المجلس التيريعي جلستته خ ل العتم 

 ألكبر )فتح وحمتس(.ابين الكتلتين البرلمتنيتين 
لم يعقد المجلس التيريعي جلستته خل ل 

نتيجلللت السلللتمرار الخللل ف  1225العللتم 

ألكبللر )فلللتح ابللين الكتلتللين البرلملللتنيتين 
 وحمتس(.

ق
عل

م
 

92.  
اسمممممتخدام الواسمممممطة 

 التوظيف العامفي 

 استا ع رهي ختص
 1222 ديسمبر 1-9

% من المستجوبين ترى )من 26.2هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 

خ ل تجربته وتجترب يعرف عن ت( "هن الوظتئف تتم بتلواسات بيكل كبير"، 
% هن ت "تتم دون 4.5هن ت "تتم بتلواسات هحيتنت"، ورهى  %15.1 ورهى

 .% ال هعرف2.5،نه ال يوجد "لديه تجربت يعرف عن ت"إ واقتل %5واسات"، و

(2.245 ×2222 ) 

 
 

45 

92.  
نجاعممممة المؤسسممممات 

 العامة

 استا ع رهي ختص
  اكتوبر 1 –سبتمبر  52

1222 

% يقيمون هداء السلات بأنه جيد جدا، 6.4 نتتئ  استا ع الرهي هن هظ ر 
السلات بأنه ال % يرون هداء 12.2% يقيمون هداء السلات بأنه جيد، و54.2و

% يقيمونه بأنه سيء جدا، 6.4% يقيمونه بأنه سيء، و22.5جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.4.9و

(2.264×2222(+)2.542×292 )

+(2.122×922(+)2.225×192 )
(+2.264×2) 
 

912 

96.  

 خرق الدستور

ال يئلللللللللت الفلسلللللللللاينيت 
المسلللللللللللتقلت لحقلللللللللللوق 

: وضللع حقللوق اإلنسللتن
اإلنسلللللتن فلللللي منلللللتاق 
السللللللللللللات الوانيلللللللللللت 

التقريللللللر  -الفلسللللللاينيت
 الختمس عير.

والمركللللللز الفلسللللللايني 
لحقوق اإلنستن، دراسلت 
بعنوان )الحق في حريت 
الللرهي والتعبيللر والحللق 
فللي التجمللع السلللمي فللي 
(، ظللل السلللات الوانيللت
إضللتفت للتقريللر السللنوي 

االعتللداء علللى منظمللت  المجتمللع المللدني، حيللأ كفللل القللتنون الفلسللايني  (2
القلتنون األستسلي فلي  الحق في تكوين الجمعيت ، وتتعترض هذه التعديت  مع

( " للفلسللللاينيين حللللق الميللللتركت فللللي الحيللللتة السيتسلللليت هفللللرادا 12متدتلللله )

وجمتعلللت ، ول لللم عللللى وجللله الخصلللوص الحقلللوق اآلتيلللت تيلللكيل النقتبلللت  
والجمعيللللت  واالتحللللتدا  والللللروابا واألنديللللت والمؤسسللللت  اليللللعبيت، وفقللللت 

أن الجمعيللت  بيلل 1222( لسللنت 2القللتنون رقللم )كمللت تتعللترض مللع  للقللتنون".
( للفلسللاينيين الحللق فللي ممترسللت 2فللي المللتدة ) الخيريللت والمؤسسللت  األهليللت

النيللتا االجتمللتعي والثقللتفي والم نللي والعلمللي بحريللت لمللت فللي ذللل  تيللكيل 
 وتسيير الجمعيت  وال يئت  األهليت وفقت للقتنون". 

عدم تنفيذ السلات التنفيذيلت بعلض القلرارا  الصلتدرة علن محكملت العلدل  (1
العليت وختصلت القلرارا  المتعلقلت بإعلتدة فلتح بعلض الجمعيلت  المغلقلت خ فلت 

( من القلتنون األستسلي " األحكلتم القضلتئيت واجبلت التنفيلذ 222ألحكتم المتدة )
واالمتنتع عن تنفيذهت على هي نحلو ملت جريملت يعتقلب علي لت بلتلحبس والعلزل 

دمت عتملت. والمحكلوم لله من الوظيفت، إذا كتن المت م موظفت عتمت هو مكلف بخ

نقالللت لوجلللود هربعلللت   2222تلللم حسلللم 
 (192×4خروقت  للدستور والقتنون )

2 
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  1225لعتم 

http://www.pchrg

aza.org/files/annu

-al/arabic/annual

2009.pdf-r 

  

 الحق برفع الدعوى مبتيرة إلى السلات الوانيت تعويضت كتم  له".

مصللتدرة همللوال وعقللترا  مللن قبللل األج للزة األمنيللت بصللورة ال تتفللق  (5
 واحكتم القتنون.  

استمرار الحكومت في ممترسلت عمل لت رغلم علدم عرضل ت عللى المجللس  (4
 التيريعي.

95.  

االسمممتقالل السياسمممي 
 واالقتصادي

وثيقللللللللللت قللللللللللتنون  (2
 –الموازنلللللت العتملللللت 
 1222السلللنت المتليلللت 

 مجلس الوزراء –
وثيقللللللللللت قللللللللللتنون  (1

 –الموازنلللللت العتملللللت 
 1222السلللنت المتليلللت 

 مجلس الوزراء –
 رهي خبير (5
 

الخلترجي للم )الملنح : يتوقلع هن يبللغ حجلم اللدعم المساعدة المالية الدولية (1
والمستعدا  للدعم الموازنلت + الملنح المقلدرة لتمويلل النفقلت  التاويريلت( 

%( ملللن  91( مليلللون دوالر هي )27626) 1222لموازنلللت العتملللت لعلللتم 
 ( مليون دوالر.5.952مجمل اإلنفتق العتم المقدر )

هلي : السيتست االقتصتديت المعلنت للسلات الفلسلاينيت صادرات القطاع العام (2
ال تمتلللل  ثلللروا   تتيلللجيع القالللتع الخلللتص. كملللت هن السللللات الفلسلللايني

ابيعيلللت. وتعتملللد الموازنلللت الفلسلللاينيت فلللي اإليلللرادا  عللللى الجملللتر  
 والضرائب غير المبتيرة والمبتيرة.

الفلسللاينيت ل حللت ل،  ي: خضللع  األراضللالقواعممد العسممكرية األجنبيممة (3
وبقلي مسليارا عللى  1229 )هعتد االحت ل انتيتر جنوده ملن قالتع غلزة

الحدود والمعتبر واألجواء والميته اإلقليميت. لم تجر تعدي   ميتب ت تلذكر 
 في الضفت الغربيت(.

تللم حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت  (2
للقسللم الخللتص بتلمسللتعدا  الدوليللت 

 نقات( 522لدعم الموازنت )

تللم حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت  (1
للقسلللم الخلللتص بتلقواعلللد العسلللكريت 

 422جللود االحللت ل اإلسللرائيلي )لو

 نقات(

فيملللللت حصلللللل القسلللللم الخلللللتص بلللللم  (5
 522" عللى )ت"الصتدرا  الفلسايني

نقاللللت( لعلللللدم اعتملللللتد الصلللللتدرا  
الفلسلللانيت عللللى سللللع محللللددة ذا  
تللأثير فللي اإليللرادا  الفلسللاينيت فللي 

 الموازنت العتمت.  

522 

22.  

 اإلصالح السياسي

 استا ع رهي ختص
 1222ديسمبر  1-9

هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  األول:إجراء اإلصالحات، القسم
هن السلات تمكن  من إجراء اإلص حت . % من المستجوبين ترى 95.1
% من المستجوبين هن السلات لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، 55.1ورهى 
 % ب  رهي وال هعرف. 25.5وهجتب 

هن نتتئ  استا ع الرهي  هظ ر  القسم الثاني: تقييم الوضع الديمقراطي،
جيد ع مت  %4النتس يقيمون الوضع الديمقرااي في الب د كمت يلي: فقد منح 

بأن ت ليس  جيدة وليس  سيئت، في  %52.4وقيم جيد، ع مت  %19.6و جدا،
ال  % 1.6و، جدا ع مت سيء %6.4و، ع مت سيء% 11.1حين هعاى 
 . هعرف

2( )2.951×922 = )122 
1 )(2.242 ×922( +)2.196 ×

529( + )2.524  ×192 + )
(2.111 ×219( + )2.264×2 )

 نقات. 152يحصل هذا القسم على 

  

921 

إسمممممممممماءة معاملممممممممممة   .22
 المعتقلين

ال يئلللللللللت الفلسلللللللللاينيت 
المسلللللللللللتقلت لحقلللللللللللوق 

حلتال  وفلتة فلي سلجون السللات الفلسلاينيت،  ثل أ 1225سجل  خل ل العلتم 
هيلثم عبلد هللا ( 1، و)6/1/1225بتلتريخ  محملد عبلد الجميلل الحلتج( 2وهي: )

تللم حسللم كتمللل الع مللت لحصللول ثلل أ 
حلللللتال  وفلللللتة فلللللي سلللللجون السللللللات 

2 

http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
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: وضللع حقللوق اإلنسللتن
اإلنسلللللتن فلللللي منلللللتاق 
السللللللللللللات الوانيلللللللللللت 

التقريللللللر  -الفلسللللللاينيت
 الختمس عير.

 هيضت يمكن زيترة موقلع

ركلللللللز الفلسلللللللايني الم

لحقلللللللللللوق اإلنسلللللللللللتن 

ا ع على البيتنلت  واإل

الصللحفيت الصللتدرة عللن 

 المركز.
www.pchrgaza.or

cg/arabi 

 فللتدي حسللن عبللد الللرحمن حمتدنللت( 5، و)29/2/1225بتللتريخ  عبيللد عمللرو 
22/6/1225. 

يلكوى  121هن لت تلقل   1225اإلنستن لعتم  قهيتر تقرير ال يئت المستقلت لحقو

تتعللللق بتلتعلللذيب و/ هو إسلللتءة المعتمللللت هثنلللتء االعتقلللتل للللدى هج لللزة السللللات 
  تقترير حقوق اإلنستن حدوأ العديد من حتال  التعذيب كمت ذكر الفلساينيت.

 في سجون السلات الفلساينيت
 

حللتال  التعللذيب واسللتمرار الفلسللاينيت، 
 في سجون السلات الفلساينيت.

21.  
إعاقممممممممممة النشمممممممممماط 

 الحزبي

مكتلمللللللت هتتفيللللللت مللللللع 
ملللدير  -وزارة الداخليلللت

عللللتم اليللللؤون العتمللللت، 
 16/2/1225بتتريخ 

لم تمنح وزارة الداخليت هي ترخيص جديد إلنيلتء حلزب، حيلأ تلرفض وزارة  
 الداخليت است م هي الب للترخيص هو إلنيتء حزب.

للللم تملللنح وزارة الداخليلللت هي تلللرخيص 
 جديد إلنيتء حزب.

2 

25.  

تنظممممميم االجتماعمممممات 
 والمظاهرات

ال يئلللللللللت الفلسلللللللللاينيت 
المسلللللللللللتقلت لحقلللللللللللوق 

: وضللع حقللوق اإلنسللتن
اإلنسلللللتن فلللللي منلللللتاق 
السللللللللللللات الوانيلللللللللللت 

التقريللللللر  -الفلسللللللاينيت
 الختمس عير.

 

سللجل خلل ل هللذا العللتم تعللديت كبيللرا علللى حريللت التجمللع السلللمي حيللأ سللجل  
المؤسسللت  الحقوقيللت مجموعللت كبيللرة مللن رفللض إعاللتء مسلليرا  وتجمعللت  

سيتسيت، وتفريق لتجمعت  ومسليرا  سللميت عللى هيلدي األج لزة األمنيلت لقوى 
 الفلساينيت، من ت:

فرق  األج زة األمنيت عدة مسيرا  تضتمنيت مع قاتع غزة في علدة  (2
 .2/1225/ 5-1مدن في الضفت الغربيتفي الفترة الواقعت بين 

قتمللل  األج لللزة األمنيلللت فلللي الخليلللل بتفريلللق  19/2/1225بتلللتريخ  (1

 ألهتلي وعتئ   المعتقلين السيتسيين بتستخدام القوة.اعتصتم 
منعلل  األج للزة األمنيللت حللزب التحريللر عقللد  26/2/1225بتللتريخ  (5

 مؤتمره السنوي في رام هللا.
منع  األج زة األمنيت حزب التحرير في مدينلت  26/2/1225بتتريخ  (4

 الخليل من عقد ندوة سيتسيت.

  

تم حسلم كتملل الع ملت للرفض الحكوملت 
مسللليرا  وتجمعلللت  تصلللتريح لتء إعاللل

تفريلللللق لتجمعلللللت  للقلللللوى سيتسللللليت، و
ومسللليرا  سللللميت عللللى هيلللدي األج لللزة 

 األمنيت الفلساينيت.

1 

http://www.pchrgaza.org/arabic
http://www.pchrgaza.org/arabic
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24.  

تمممممممممدخل األجهمممممممممزة 
 األمنية

زيترة قتم ب ت -(ه2

البتحأ إلى وزارة 
الداخليت بتتريخ 

24/2/1222 . 

االئللت ف مللن هجللل  -ب
النزاهللللللللت والمسللللللللتءلت 
)همللللللللللللتن(: الللللللللللللدليل 

لتللللراخيص الفلسللللايني 
والتصتريح واألذونلت ، 

1229. 
-www.aman

palestine.org 

استا ع رهي ( 1

 ختص
 1222ديسمبر  1-9

هن علللى المللواان الرجللوع إلللى هج للزة األمللن فللي العديللد مللن (هظ للر البحللأ 2

استصلدار رخصلت مكتلب : التوظيلف فلي القالتع العلتم، تالم نيت من ل المجتال 
ورخص محالت  البلأ  خدمت  جتمعيت، ورخصت فتح مؤسست تعليميت ختصت،

اإلذاعلللي والتلفزيلللوني، ورخصلللت إصلللدار جريلللدة، ورخصلللت مركلللز هبحلللتأ، 
 وغيرهت من المجتال  األخرى.

 
 
 
 
 
 
 
اللب ملن م % ملن المسلتجوبين 55.9هن  إللىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر (1

لحصللول علللى موافقللت األج للزة األمنيللت كيللرا ام يخصلليت هو مللن هحللد هقللترب 
نه للم ياللب ه% من المستجوبين 25.6للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت هفتد 

 % ب  رهي وال هعرف.5.4من م ذل ، وهجتب 

( تللم حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت 2

 العديللد مللن المجللتال ل للذا القسللم لوجللود 
المللواان التللي تتالللب حصللول  الم نيللت

 . األج زة األمنيت على موافقت
 
1( )2.252X 922 ( + )2.254X 

192) 

514 

29.  
مواقمممممف المعارضمممممة 

 في الصحافة المحلية

 استا ع رهي ختص
 1222ديسمبر  1-9

تقوم بحجب السلات في % يعتقدون هن 22.1هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 

التغايللت اإلع ميللت عللن نيللتات  ومواقللف المعترضللت فللي الصللحف اليوميللت، 
% يعتقدون هن السلات ال تقوم بحجب التغايت اإلع ميلت علن نيلتات  16.2و

 % ب  هعرف.22.2ومواقف المعترضت، فيمت هجتب 

(2.221 ×2(+)2.162 ×2222 + )
(2.222×922) 

545 

22.  
 انتقاد السلطة

 استا ع رهي ختص
 1222ديسمبر  1-9

% يعتقدون هن بتستاتعت المواان 54.2هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
% بأن م ال يستايعون انتقتد 22انتقتد الحكومت بدون خوف، بينمت يعتقد 

 % ال رهي ل م.4.6دون خوف، السلات 

(2.542 ×2222(+)2.246 ×922 )
( +2.222 ×2) 

 

522 

22.  

انتشممممممممار صممممممممحافة 
 المعارضة

تلللللللللم مراسللللللللللت وزارة 
اإلعلل م ولللم يصلللنت رد. 
بزيللترة كمللت قللتم البتحللأ 

إللللللللى محللللللل   بيلللللللع 
الصللللللحف والمجلللللل   

 6/2/1222بتتريخ

بللغ عللدد الصللحف التللي تصللدر فللي الضللفت الغربيللت وقاللتع غللزة بيللكل يللومي 
 5صللحف، من للت  5وهسللبوعي ويلل ري بيللكل منللتظم وتنللتقش قضللتيت سيتسلليت 

 صحف للمعترضت.
مجلل   تصللدر بيللكل دوري، ال يوجللد في للت مجلللت معترضللت. يوجللد  4ويوجللد 
المج   المختصت، هو المج   السيتسيت التي صلدر  لعلدة ملرا  الكثير من 

 وتوقف  عن الصدور.
  

 222× %55 ( نسبت صحف المعترضت2
                            92% 

 ع مت. 421يحصل هذا القسم على 
( تحسم كتمل الع مت المخصصت ل ذا 1

 .معترضتللد مج   ووجالقسم لعدم 

421 

http://www.aman-palestine.org/
http://www.aman-palestine.org/
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26.  

الرقابممممممممممممة علممممممممممممى 
المطبوعممات ومواقممع 

 االنترنت

 استا ع رهي ختصه( 
 1222ديسمبر  1-9

ب( مقتب   مع عينت 
 من مكتبت  بيع الكتب

 6/2/1222بتتريخ 

% يرون هن السلات ال تمنع الكتب 24 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر ه( 
% هن السلات تمنع 12.2والصحف والمج   ومواقع االنترن ، بينمت يرى 

% 29.2لبعض الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، والوصول 

 هجتبوا ب  رهي/ ال هعرف
ومنبر  فلساين والرستلت صحفب. استمر  السلات الفلساينيت بمنع 

. يذكر هن هذا من الصدور في الضفت الغربيت 1225اإلص ح خ ل العتم 
لى قاتع للعتم الثتني على التوالي في هعقتب سيارة حمتس عالمنع مستمر 
 .24/2/1222غزة قي 

( 205×57002( + )055×2.24)ه( 

يحصل هذا القسم على  ( 5×57250+ )
 نقات. 595
 
تم حسم كتمل الع مت المخصص  ب(

 ارستمرنقات( ال 922ل ذا القسم )

السلات الفلساينيت منع صحيفتي 
ر في فلساين والرستلت من الصدو
 الضفت الغربيت للعتم الثتلأ.

 

595 

25.  

نشممممممممماطات  تنظممممممممميم
 االحتجاج

الصللللللحف الفلسللللللاينيت 
 اليوميت 

(القدس 2
www.alquds.com 

 (األيتم1
 ayyam.ps-www.al 

  

   (الحيتة الجديدة5
j.com-www.alhayat  
 

هذا العتم عيلرا  المسليرا   نظم  القوى السيتسيت والمؤسست  النقتبيت خ ل
 2واالعتصتمت .

نظملللل  القللللوى السيتسلللليت والمؤسسللللت  
النقتبيلللللت خللللل ل هلللللذا العلللللتم عيلللللرا  

 المسيرا  واالعتصتمت .

2222 

22.  

مقاضممممممماة الجهمممممممات 
 التنفيذية

، 4مجللت قضلتؤنت، عللدد 

مجللللللس تصلللللدر علللللن 
 القضتء األعلى 

http://www.courts.go

v.ps/pdf/Qadaona_Ar

_04.pdf 

 

 لمحكملت العلدل العليلتالقضتيت المرفوعت ا قضيت. 296لمحكمت العدل العليت  1225بلغ عدد القضتيت المرفوعت العتم 
 .(20× 296 تفوق األربعين قضيت )

1111 

22.  
 االعتقال التعسفي

( التقلللللترير اليللللل ريت 2
لل يئللت المسللتقلت لحقللوق 

استمر  حتلت االعتقتال  التعسفيت التي تقوم ب ت األج زة األمنيت. وسجل خ ل 
حتلللت اعتقللتل تعسللفي قتملل  ب للت األج للزة األمنيللت  216هكثللر مللن  1225العللتم 

تحسم كتمل الع مت ل لذا المؤيلر حيلأ 
 222سلللفي تفلللوق حلللتال  االعتقلللتل التع

2 

                                                 
  2

   الوحدة بين ياري الب د "الضفت الغربيت وقاتع غزة".هذا النوع من المظتهرا  يتكرر في المنتسبت  الوانيت والنقتبيت واالحتجتج على الممترست  اإلسرائيليت وفي السنت األخيرة إلا ق دعوا  

http://www.al-ayyam.ps/
http://www.alhayat-j.com/
http://www.courts.gov.ps/pdf/Qadaona_Ar_04.pdf
http://www.courts.gov.ps/pdf/Qadaona_Ar_04.pdf
http://www.courts.gov.ps/pdf/Qadaona_Ar_04.pdf
http://www.courts.gov.ps/pdf/Qadaona_Ar_04.pdf
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 اإلنسلللللللللللللتن
ww.ichr.ps/atemw

plate.php?id=11 

 
( التقريللللللر السللللللنوي 1

للمركلللللللز الفلسلللللللايني 
 لحقوق اإلنستن

http://www.pchrg

aza.org/files/annu

-al/arabic/annual

2009.pdf-r 

 

 حتلت. الفلساينيت.

21.  

 محاكم أمن الدولة

زيللترة قللتم ب للت البتحللأ 
 21/2/1222بتللللللللتريخ 

لل يئللت المسللتقلت لحقللوق 
 اإلنستن.
 

خلل ل العللتم  العسللكري مواانللت مللدنيت علللى القضللتء 592حللوالي تللم عللرض 
1225. 

 

يتم عرض معظم من يتم اعتقتل م على 
 خلفيت سيتسيت على المحتكم العسكريت.

2 

25.  

حقموق قدرة منظمات 
 اإلنسان على العمل

برنللللللللتم  األمللللللللم  (2
 المتحدة اإلنمتئي

http://www.arabh

umanrights.org/hr

orgs/country.asp?

cid=14 
( سللللللللميح محسللللللللن، 1

المركلللللللز الفلسلللللللايني 
لحقللللللللللوق االنسللللللللللتن، 

، مكتلمللللللللللت 6/2/1222
 هتتفيت. 

ال يئلللللت الفلسلللللاينيت ( 5

المستقلت لحقوق اإلنستن 

 . نستنمنظمت لحقوق اإل 22وجد في فلساين ي المنظمات الوطنية: (9
للم مؤسست  دوليت. كملت  4يعمل في فلساين على األقل  الدولية: تالمنظما (2

  .تسجل هي حتلت منع ترخيص لمنظمت  حقوق اإلنستن محليت هو دوليت
ييلير تقريلر ال يئلت المسلتقلت  حرية العمل للمنظمات "المحلية والدوليمة": (2

هن السلات الفلساينيت حد  من قدرة علدد ملن  1225لحقوق اإلنستن لعتم 

 ةممترست عمل لت فيملت يتعللق بزيلترعلى ستن وبتحثي ت مؤسست  حقوق اإلن
مت زال  ال يئت المستقلت لحقوق االنستن تواجله المعتقلين في سجون ت حيأ 

، إضتفت إلى التوقيفو صعوبت في القيتم بزيترا  مفتجئت لمراكز االحتجتز
 إعتقت بعض حتال  الزيترة.

ال يئلللت  كملللت ييلللير تقريلللر:نسمممان لمضمممايقاتتعمممرض منظممممات حقممموق اإل (6
إلى قيتم األج زة األمنيت بتعتقتل عدد من العتملين المستقلت لحقوق اإلنستن 

 في الدفتع عن حقوق اإلنستن
 

نقالللت لممتاللللت السللللات  192تلللم حسلللم 
 الفلسللللللانيت فللللللي االسللللللتجتبت لالبللللللت  
للقيلتم مؤسست  حقوق اإلنستن وبتحثي لت 

يللترة المعتقلللين لللدى األج للزة األمنيللت. بز
 واعتقتل عتملين في المؤسست  المحليت. 

292 

http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
http://www.pchrgaza.org/files/annual/arabic/annual-r-2009.pdf
http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/country.asp?cid=14
http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/country.asp?cid=14
http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/country.asp?cid=14
http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/country.asp?cid=14


 118 

 : تقرير فلسطين 2. 2

 العالمة طريقة االحتساب المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم

، التقريللللللللر السللللللللنوي 
 .عير ختمسال

http://www.ichr.p

s/ 

24.  

 األمن الشخصي

 استا ع رهي ختص
 1222ديسمبر  1-9

ال ييعرون بتوفر من المستجوبين  %42هن  نتتئ  استا ع الرهي هظ ر 
% بتوفر 95األمن والس مت اليخصيت ل م وألفراد عتئ ت م. فيمت ييعر 

 .األمن اليخصي

 (42 ×12  = )612 
ع مت من ع مت هذا  612تم حسم 
 المؤير

262 

29.  

 الضمان االجتماعي

 استا ع رهي ختص
 1222 ديسمبر 1-9

لعدم توفر المعلومت  من قبل الج تز المركزي لإلحصتء ووزارة اليؤون 
االجتمتعيت تم االستعتنت بتالستا ع من خ ل االستفستر من الجم ور عن 

هن نسبت الميتركت في نتتئ  استا ع الرهي  الضمتن االجتمتعي. هظ ر 
 %.46.9برام  الضمتنت  االجتمتعيت تبلغ 

(2.469 ×2222)  469 

22.  

 التعليم

الج لللللللللتز المركلللللللللزي 
  لإلحصتء

2) 
http://www.pcbs.go

v.ps/Portals/_PCBS

/Downloads/book1

658.pdf 
 
1 ) 

http://www.pcbs.go

v.ps/Portals/_pcbs/

PressRelease/Peopl

eDay_2010A.pdf 

 وبلغ  نسبت األميت بلين الرجلتل ،1225في العتم % 9.4 ( بلغ  نسبت األميت2
 %.6.2%، فيمت بلغ  نسبت األميت بين النستء 1.2
فلي العلتم  %5.9( بلغ  نسبت الحتصللين عللى اليل تدة الجتمعيلت بيلكل علتم 1

%، 22.4، وبلغ  نسبت الحتصللين عللى اليل تدة الجتمعيلت بلين اللذكور 1225
  %.6.2نتأ لين على الي تدة الجتمعيت بين اإلفيمت بلغ  نسبت الحتص

 
 يعللرف اليللخص األمللي بأنلله اليللخص الللذي ال يسللتايع هن يقللره ويكتللب جملللت

 بسيات عن حيتته، )تعريف األميت حسب اليونسكو(.

 (.19×9.4نقات ) 259تم حسم  (21

نقات  229تم حسم  (25
(2.212/2.262×192.) 

نقات  252تم حسم   (24
(2.259/2.1×192 .) 

نقات  45تم حسم  (29
(2.222/2.252×192.) 
 
 

922 

22.  

التسممممممممممممرب مممممممممممممن 
 المدارس

الج لللللللللتز المركلللللللللزي 
 لإلحصتء

http://www.pcbs.

gov.ps/Portals/_p

cbs/educatio/edua

08.htm 

 622 % 2نقات لكل  122يتم حسم  .1225خ ل العتم  % 2بلغ  نسبت التسرب من المدارس 

http://www.ichr.ps/pdfs/SP64.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs/SP64.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1658.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1658.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1658.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1658.pdf
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26.  

مشممماركة الممممرأة فمممي 
 قوة العمل

الج لللللللللتز المركلللللللللزي 
 لإلحصتء

www.pcbs.gov.ps

/Portals/_PCBS/D

ownloads/book16

57.pdf 

 

 517 (2222×2.299/2.5) .1225خ ل العتم  %29.9 نسبت ميتركت النستء في قوة العمل بلغ 

25.  

 المساواة في األجور

الج لللللللللتز المركلللللللللزي 
 لإلحصتء

www.pcbs.gov.ps

/Portals/_PCBS/D

ownloads/book16

57.pdf 

  

دوالرا همريكيلت(، ومعلدل  14.62يليك  )هي   54.9بلغ معلدل هجلور الرجلتل 
 .1225خ ل العتم  دوالرا همريكيت( 12.15ييك  )هي  22.2هجور النستء 

 
  1225في العتم  5.6معد ل سعر صرف الدوالر األمريكي 

(22.2/54.9×2222) 
 

622 

62.  
اإلنفمممممماق الحكممممممومي 
علممممممممى القطاعممممممممات 
االجتماعيممممة مقارنممممة 

 مع  األمن.

وثيقلللت قلللتنون الموازنلللت 
السللنت المتليللت  –العتمللت 
 مجلس الوزراء -1222

مليلتر وسلتت مليلون  2222والصحت ) بلغ اإلنفتق على قاتعي التربيت والتعليم 

%( مللن إجمللتلي اإلنفللتق العللتم المقللدر فللي 16دوالرا همريكيللت( هي مللت يعللتدل )

مليللون دوالرا  224الموازنللت العتمللت ، فيمللت بلللغ اإلنفللتق علللى قاللتع األمللن ) 

%( إجمللتلي اإلنفللتق العللتم المقللدر فللي الموازنللت 12.5همريكيللت( هي مللت يعللتدل )

 .1222العتمت لسنت

2.51× 212 56 

 
  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1657.pdf
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1 

فصل تشريع 
  السلطات

دستور دولة الكويت 

على موقع مجلس 

 األمة.
www.majlesalommah.

net  

 مبدأ فصل السلطات. 2
السلات  من الدستور يقوم نظتم الحكم على هستس فصل  92تنص المتدة متدة 

مع تعتون ت وفقت ألحكتم الدستور وال يجوز ألي سلات من ت النزول علن كلل هو 
ملن   62لكلن الملتدة  .بعض اختصتصلتت ت المنصلوص عليله فلي هلذا الدسلتور

ويعتبااار الاااويراء منااار الم تخبااانن الدسمممتور الكمممويتي والتمممي تمممنص علمممى ..  

 .بمجلس األمة دعضاء في هذا المجلس بحكم وظائ هم
 ءلة الحكومة . مسا2 

( لكل عضو من هعضتء مجلس األملت هن يوجله إللى رئليس مجللس 55المتدة )

 .األمللور الداخلللت فللي اختصتصللتت م حالللوزراء وإلللى الللوزراء هسللئلت الستيضللت
( تنص عللى سلحب الثقلت 222( تنص على االستجواب والمتدة )222والمتدة )

( سلحب الثقلت 222) ( تيكيل لجتن تحقيق. والملتدة224من الوزراء. والمتدة )

من الحكومت بأغلبيت األعضتء اللذين يتلألف ملن م المجللس فيملت علدا اللوزراء، 
 وال ييتر  الوزراء في التصوي  على الثقت.

يؤكد الدستور عللى فصلل السللات  لكلن 
نقاللت الكتسللتب الللوزراء  192تللم حسللم 

عضللويت مجلللس األمللت. والللتص واضللح 
 على حق البرلمتن في مستءلت الحكومت. 

 
 

292 

2 

دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

( دستور دولت الكوي  2
على موقع مجلس 

 .األمت
www.majlesalommah.

net 

 
 
 
 59( قتنون رقم 1
 2521لسنت 

  وتعدي ته
www.majlesalommah.

net 
 

 ( دورية االنتخابات:1
من دستور دولت الكوي  تنص على "مدة مجلس األمت هربع سنوا   65متدة 

مي ديت من تتريخ هول اجتمتع له، ويجري التجديد خ ل الستين يومت الستبقت 
. األعضتء الذين تنت ي مدة 222على ن تيت تل  المدة مع مراعتة حكم المتدة 

عضويت م يجوز إعتدة انتختب م. وال يجوز مد الفصل التيريعي إال لضرورة 
 .في حتلت الحرب، ويكون هذا المد بقتنون

 
 ليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:( لجنة ع2
ال توجد لجنت عليت مستقلت تيرف على عمليت االنتختبت  وتتبع عمليت  

من قتنون االنتختب "تنتا إدارة  12االنتختبت  لوزارة الداخليت. لكن المتدة 
االنتختب في كل دائرة بلجنت هو هكثر، وتكون إحداهت لجنت هصليت واألخرى 

كل لجنت من اللجتن األصليت والفرعيت من هحد رجتل  لجتنت فرعيت. تيكل
القضتء هو النيتبت العتمت ، يعينه وزير العدل وتكون له الرئتست ومن عضو 

 يعينه وزير الداخليت ومندوب عن كل مريح 
 منع التمييز في الترشح:( 5

من قتنون االنتختبت  على هنه "ييترا فيمن يريح نفسه  25تنص المتدة 
ً في هحد جداول االنتختب".لعضويت مجل  س األمت هن يكون هسمه مدرجت

يوجلللد نصلللوص واضلللحت عللللى دوريلللت 
االنتختبلت  ومنلع التمييللز فلي التيللريعت  

ليلت مسلتقلت الكويتيت. لكن ال توجد لجنلت ع
تيلللرف عللللى عمليلللت االنتختبلللت  وتتبلللع 
عمليللت االنتختبللت  لللوزارة الداخليللت. فللي 
الوق  نفسه تدير عمليت االنتختبلت  "يلوم 
االنتختبلللت " لجنلللت يرهسللل ت قلللتض. وللللم 
يحللدد قللتنون االنتختبللت  سللقفت ل نفللتق هو 
عدالللللت الظ للللور فللللي وسللللتئل االعلللل م 

 الرسميت للمريحين. 
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على هنه " لكل كويتي بتلغ من العمر إحدى وعيرين سنت  2وتنص المتدة 

مي ديت كتملت حق االنتختب ، ويستثنى من ذل  المتجنس الذي لم تمض على 
ً لحكم المتدة ) ( من المرسوم األميري رقم 2تجنسه عيرون سنت مي ديت وفقت

م بقتنون الجنسيت الكويتيت . وييترا للمرهة في الترييح 2595سنت ل 29
 واالنتختب االلتزام بتلقواعد واألحكتم المعتمدة في اليريعت اإلس ميت".

  
 المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية( 4

تحديد والتساوي لم يحدد قانون االنتخابات أية شروط لإلنفاق على الحمالت االنتخابية أو 

. لكن المتدة )مكرر( تنص على هنه " في استخدام الظهور في وسائل اإلعالم الرسمي
وتقوم وزارة الداخليت بتلتنسيق مع وزارتي التربيت واليئون االجتمتعيت 
والعمل خ ل فترة الحملت االنتختبيت بتخصيص مسترح المدارس وقتعت  

قد الندوا  االنتختبيت لكل من يالب تنميت خدمت المجتمع وصتال  األفراح لع
ذل  من المريحين وبتلسويت بين م وعلى هن يقوم المريح بسداد مبلغ تأمين 
تُحدده وزارة الداخليت يُرد له بعد االنت تء من عقد الندوا  االنتختبيت في 

 األمتكن ستلفت البيتن على هن يقوم بتسليم ت بتلحتلت التي كتن  علي مت .
مكرر ه على " مع مراعتة هحكتم المتدة الستبقت تصدر بلديت  52وتنص المتدة 

ً بإقتمت مقرين انتختبيين هحدهمت للذكور واآلخر  الكوي  لكل مريح ترخيصت
لإلنتأ يسمح فيه بإجراء الندوا  االنتختبيت للمريح والدعوة إلي ت ، وذل  

الجريدة  اعتبتراً من تتريخ نير المرسوم هو القرار بتلدعوة ل نتختبت  في
الرسميمت.ويعتقب كل من يختلف هحكتم هذه المتدة والمتدة الستبقت بغرامت متليت 

بحد هقصمى.   ال تقمل عمن هلمف دينمتر وال تزيد على ث ثمت آالف دينمتر
وتقموم وزارة الداخليمت ممع بلديمت الكوي  بإزالمت هي مقتر انتختبيمت تقتم 

المختلمف. ويلتزم وزيري الداخليت والبلديت علمى نفقت  بتلمختلفمت لذلم  فوراً 
بتيكيل لجنت ميتركت لأليراف على تنفيذ هحكتم هذه المتدة والمتدة الستبقت 

 على هن تقدم ل مت اللجنمت تقريراً هسبوعيتً بأعمتل مت. 

3 

 سطوة السلطة
حسب  التنفيذية

 القانون

دستور دولة الكويت 

على موقع مجلس 

 األمة.
www.majlesalommah.

net 

 حل البرلمان: (5

( تنص على " لألمير هن يحل مجلس األمت بمرسوم تبين 222وتنص المتدة )
وإذا . فيه هسبتب الحل على هنه ال يجوز حل المجلس لذا  األسبتب مرة هخرى

تختبت  للمجلس الجديد في ميعتد ال يجتوز حل المجلس وجب إجراء االن
فتن لم تجر االنتختبت  خ ل تل  المدة يسترد  .ي رين من تتريخ الحل

يمللنح الدسللتور األميللر حللق حللل المجلللس 
يللللريات هن تجللللرى االنتختبللللت  خلللل ل 

ولألميلر إعلل ن حتللت الاللوار  يل رين. 
يللريات هن يعللرض علللى مجلللس األمللت 
مرسللوم إعلل ن األحكللتم العرفيللت. كمللت ال 
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المجلس المنحل كتمل سلاته الدستوريت ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن  
 .ويستمر في هعمتله إلى هن ينتخب المجلس الجديد

ال يمنح قتنون االنتختبت  هو الدستور  قانونية تأجيل االنتخابات: (22
 السلات التنفيذيت حق تأجيل االنتختبت .

ال يمنح قتنون االنتختبت  هو الدستور  إلغاء نتائج االنتخابات: (22
 السلات التنفيذيت حق إلغتء االنتختبت .

من الدستور على "يعلن   25تنص المتدة  إعالن حالة الطوارئ: (21

ل الضرورة التي يحددهت القتنون األمير الحكم العرفي في هحوا
وبتإلجراءا  المنصوص علي ت فيه. ويكون إع ن الحكم العرفي 
بمرسوم ويعرض هذا المرسوم على مجلس األمت خ ل الخمست 

 عير يومت التتليت له للب  في مصير الحكم العرفي".

توجد نصوص تمنح السلات التنفيذيت حق 
 تأجيل االنتختبت  هو إلغتء النتتئ .

4 

حرية تشريع 
 األحزاب

دستور دولت الكوي  
على موقع مجلس 

 األمت.
www.majlesalommah.

net 
 

 

ضمتنت  دستوريت هو قتنونيت لحريت يوجد في الدستور الكويتي هي ذكر لال 
 .تيكيل هحزاب سيتسيت

ال توجللللد ضللللمتنت  دسللللتوريه لتيللللكيل 
 هحزاب سيتسيت.

2 

5 

 حق التجمعتشريع 

دستور دولت الكوي  
على موقع مجلس 

 األمت.
www.majlesalommah.

net 
 

 

 

دون حتجت إلذن هو إخاتر  لألفراد حق االجتمتععلى أنه "  44تنص المادة 
 ستبق وال يجوز ألحد من قوا  األمن حضور اجتمتعتت م الختصت

واألوضتع  واالجتمتعت  العتمت والمواكب والتجمعت  مبتحت وفقت لليروا
التي بين ت القتنون على هن تكون هغراض االجتمتع ووستئله سليمت وال تنتفي 

 ".اآلداب
 

الللللنص واضللللح فللللي حريللللت االجتمللللتع 
 ظتهر السلمي. والت

2222 

6 

 منع التعذيبتشريع 

دستور دولت الكوي  
على موقع مجلس 

 األمت.
www.majlesalommah.

net 
 

ال يجوز القبض على إنستن هو حبسه هو تنص من الدستور على "  31المادة 
تفتييه هو تحديد إقتمته هو تقييد حريته في اإلقتمت هو التنقل إال وفق هحكتم 

 ال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة" .القتنون

على " المت م بر  حتى تثب  إدانته في من الدستور  34لماده وتنص ا
 .محتكمت قتنونيت تؤمن له في ت الضمتنت  الضروريت لممترست حق الدفتع

 . ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

النص صريح بعلدم التعلرض للتعلذيب هو 
 المعتملت الحتات بتلكرامت

2222 
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7 

 حرية اإلعالمتشريع 

دستور دولت الكوي  
على موقع مجلس 

 األمت.
www.majlesalommah.

net 
 

 

"حريت الصحتفت والابتعت والنير مكفولت  من الدستور على 32تنص المادة 
 . وفقت لليروا واألوضتع التي يبين ت القتنون

 

 النص في الدستور واضح على ضمتنت 
تسلللللللمع بحريلللللللت اإلعللللللل م وإصلللللللدار 

 المابوعت 

2222 

8 

استقالل تشريع 
 القضاء

دستور دولت الكوي  ( 1
على موقع مجلس 

 األمت.
www.majlesalommah.

net 
 

مرسوم بتلقتنون رقم ( 2
في  2552لسنت  15

يأن تنظيم القضتء 
 (15  /2552 )  

موقع  يبكت المعلومت  
  القتنونيت لدول مجلس
 التعتون الخليجي
http://www.gcc-

legal.org/MojPortalPu

blic/Home.aspx 

 

 

 

 

مرسوم بتلقتنون رقم ( 3
في  2552لسنت  15

يأن تنظيم القضتء 

 ستقالل السلطة القضائية ( ا1
( من الدستور على هنه " ال سلاتن ألي ج ت عللى القتضلي 225تنص المتدة )

في قضتئه، وال يجوز بحتل التلدخل فلي سلير العداللت، ويكفلل القلتنون اسلتق ل 
القضتء ويبلين ضلمتنت  القضلتة واألحكلتم الختصلت ب لم وهحلوال علدم قلتبليت م 

 ".للعزل

 ( تعيين القضاة 2
يكلون التعيلين فلي وظيفلت من قتنون تنظيم القضلتء عللى هنله " 25المتدة تنص 

 هورئيس محكمت التمييز من رجتل القضتء الذين ال تقل درجلت م علن مستيلتر 
يكلون قلد سلبق لله العملل  هنالنيتبت العتمت ، بيلرا  هعضتءمن في درجته من 

ين نتئلب بتلقضتء ويغل هذه الدرجت لمدة ال تقل عن عير سنوا . ويكون تعيل
رئيس محكمت التمييز، ورئيس محكمت االسلتئنتف، ووكيلل محكملت االسلتئنتف، 
ورئيس المحكمت الكليت من رجتل القضلتء اللذين ال تقلل درجلت م علن مستيلتر 

من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجت مدة ال تقل علن عيلر سلنوا .  هو
العلدل بعلد  وزيلريكون التعيين بمرسوم بنتء عللى علرض  األحوالوفي جميع 

أمما التعيمين والترقيمة فمي وظمائف القضماء  للقضلتء. األعلىاخذ رهي المجلس 
فيكممون بمرسمموم بنمماء علممى عممرض وزيممر العممدل وموافقممة المجلممس  األخممرى

 للقضاء. األعلى
 

 ( عزل القضاة3
النيابمة  وأعضماءالقضماة من قلتنون تنظليم القضلتء عللى هنله " 15تنص المتدة 

وفقمما  إالالعامممة عممدا مممن هممم فممي درجممة وكيممل نيابممة )ج( غيممر قممابلين للعممزل 
وال يجموز  المحاكمة التأديبيمة المنصموص عليهما فمي همذا القمانون. إلجراءات

الدسللللتور علللللى  مللللن 225تأكللللد المللللتدة 
اسلللتق ل القضلللتء. يملللنح قلللتنون تنظللليم 
القضلللللللتء مجللللللللس القضلللللللتء األعللللللللى 
 ص حيت  تعيين القضتة  وعزل م.

2222 
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 (15  /2552 )  

موقع  يبكت المعلومت  
  القتنونيت لدول مجلس
 التعتون الخليجي
http://www.gcc-

legal.org/MojPortalPu

blic/Home.aspx 

 

بعممد موافقممة  إالالنيابممة العامممة  وأعضمماءعقممود المتعاقممدين مممن القضمماة  إنهمماء
   للقضاء. األعلىالمجلس 

تأديمب القضماة بجميمع درجماتهم ممن  القتنون على هنه "وتنص المتدة من نفس 
اختصمماص مجلممس تأديممب يشممكل مممن ثالثممة مممن مستشمماري محكمممة التمييممز 

 أويكون من بينهم رئميس  إالواثنين من مستشاري محكمة االستئناف ، على 
  المستشارين. ألقدمللقضاء ، وتكون رئاسة المجلس  األعلىالمجلس  أعضاء

9 

الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

دستور دولت الكوي  
على موقع مجلس 

 األمت.
www.majlesalommah.

net 
 

 

 

محتكمت قتنونيت تؤمن على " المت م بر  حتى تثب  إدانته في  54تنص المتده 
ويحظر إيذاء المت م . له في ت الضمتنت  الضروريت لممترست حق الدفتع

 . جسمتنيت هو معنويت

 

الللنص واضللح فيمللت يتعلللق ببرائللت المللت م 
حتلى تثبل  ادانتله. يحصلل المؤيلر علللى 

 ع مت 2222

2222 

10 

المساواة بين تشريع 
 الجنسين

( دستور دولت الكوي  2
على موقع مجلس 

 األمت.
www.majlesalommah.

net 
 

( قانون األحوال 2
 الشخصية

موقع  يبكت المعلومت  
  القتنونيت لدول مجلس
 التعتون الخليجي

http://www.gcc-

legal.org/MojPortalPu

blic/Home.aspx 

 
 

 النص الدستوري على المساواة: (1
من الدستور على " النتس سواسيت في الكرامت اإلنستنيت وهم  15تنص المتدة  

متستوون لدى القتنون في الحقوق والواجبت  العتمت ال تمييز بين م في ذل  
 ." بسبب الجنس هو األصل هو اللغت هو الدين

 

 تابق اليريعت اإلس ميت فيمت يتعلق بتلميراأ. الميراث: (1

 الطالق:المساواة في إجراءات  (3

( 2564/ 92ليخصليت )ا فلي يلأن األحلوال 2564لسلنت  92قتنون رقم يمنح  

الللزوج الالل ق دون يللروا، والخلللع بتلتراضللي، كمللت يجيللز القللتنون للزوجللت 
 اللجوء للقضتء في حتال  محددة بتلقتنون.

 
 
 
 

 منح األم الكويتية الجنسية ألبنائها  (4

( يوجد نص صريح في الدسلتور يؤكلد 2
على المستواة وعدم التمييز بسبب العرق 

 هو الجنس.
( هنللللت  تمييللللز فللللي قللللتنون األحللللوال 1

ت فلللي اليخصللليت لصلللتلح الرجلللل ختصللل
مواضلليع اإلرأ والالل ق. كمللت ال يتمتللع 

 .األبنتء من األم الكويتيت بتلجنسيت

922 

http://www.majlesalommah.net/
http://www.majlesalommah.net/
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يبكت المعلومت  ( 3

  القتنونيت لدول مجلس
 التعتون الخليجي

http://www.gcc-

legal.org/MojPortalPu

blic/Home.aspx 

 1121لسللنت  12رقللم  هميللري مرسللوممللن قللتنون الجنسلليت ) 5تللنص المللتدة 
يكون كويتيتً كل من وللد ، فلي على هنه "( 12/1121بقتنون الجنسيت الكويتيت)

 ."الكوي  هو في الخترج ، ألب كويتي
 

11 

إعاقممممممممة المجممممممممالس 
المنتخبممممة مممممن قبممممل 

 السلطة التنفيذية

 موقع مجلس األمت   -
http://www.majle

salommah.net/clt/

all_interpullations

-v7.pdf 

الملللللتدة الثتلثلللللت ملللللن  -
 9قللللتنون البلديللللت رقللللم 

فللللي يللللأن  1229لسللللنت

بلديللللللللللللللت الكويلللللللللللللل  
http://www.baladi

a.gov.kw/mainwe

b/council/cnlw.ht

m 

 
 18/3/2115المجلس النبابي : تم حل مجلس األمة بتاريخ 

 
 
 

عضلوا عيلرة  22يتكون المجلس البلدي للكويل  ملن  المحلية:المجالس 
 من م منتخبين وستت هعضتء معينين.

 
 

نقات لحل مجلس  922تم حسم  (2
 األمت. 

 2نقاللت لتعيللين  192تللم حسللم  (1
من هعضتء في المجلس البللدي 

 لمدينت الكوي . 

192 

12 

 مساءلة الحكومة

تقريللللللللللللللللللر   .2
انجلللللللتزا  مجللللللللس 
األملللللللللللت الفصلللللللللللل 
التيللللللريعي الثتلللللللأ 
عيللر، دورة االنعقللتد 

 العتدي األول 
http://www.majle

salommah.net/ach

1/22.pdf-ieve/13 

تللللللللللللللللللللتريخ  .1
االسللللللتجوابت  فللللللي 

 استجوابت  فلي مجللس األملت 6سؤاال، ، و 592تم ارح  1225. خ ل العتم 
 وث أ حتال  ارح ثقت )مرتين بتلحكومت وواحدة بوزير الداخليت(.

 
 

اسلللللللتجوابت   6) ( +X2سلللللللؤاال 592)
X92 ( + )5 ارح ثقتX 192) 

2222 

http://www.baladia.gov.kw/mainweb/council/cnlw.htm
http://www.baladia.gov.kw/mainweb/council/cnlw.htm
http://www.baladia.gov.kw/mainweb/council/cnlw.htm
http://www.baladia.gov.kw/mainweb/council/cnlw.htm
http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/22.pdf
http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/22.pdf
http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/22.pdf
http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/22.pdf
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 مجلس األمت 
http://www.majle

salommah.net/clt/

all_interpullations

-v7.pdf 

13 

نشمممممممممممر مشممممممممممماريع 
 القوانين

(موقلللع مجللللس األملللت 2
http://www.majle

salommah.net/ach

ieve/13-1/13.pdf 
 ( الجرائد اليوميت1

  تم تنتول هغلب ميتريع القوانين بتلنقتش والنقد والتحليل فلي الصلحف اليوميلت
اقتللراح قللتنون تللم تقللديم ت لمجلللس األمللت خلل ل دور االنعقللتد  212التللي بلغلل  

 العتدي االول من الفصل التيريعي الثتلأ عير. 

(212X92) 1111 

14 

الفسمممممممممممممماد فممممممممممممممي 
 المؤسسات العامة

 استا ع رهي ختص
 1225آذار/ مترس 

بينملللت بوجلللود فسلللتد فلللي السللللات،  نعتقلللدوي% 21.6وفلللق اسلللتا ع اللللرهي 
بوجلللود فسلللتد، وكتنللل  نسلللبت المتلللرددين )غيلللر متأكلللد(  ونعتقلللدال ي% 95.5
55.5%   . 

تللم اعتمللتد نتللتئ  اسللتا ع الللرهي لكتمللل 
 المؤير.
(2.216×2 ( + )2.555 ×922 )
(+2.955 ×2222) 

222 

15 

)أعمممممممممممال  إعاقممممممممممة
 التشريع البرلمان(

تقرير انجتزا  مجلس األملت 
الفصلللللل التيلللللريعي الثتللللللأ 
عير، دورة االنعقلتد العلتدي 

 األول
http://www.majle

salommah.net/ach

1/17.pdf-ieve/13 

 

يظ ر تقريري الفصل التيريعي الثتلأ عير النجتزا  مجللس األملت تلأخر 
 في الرد على األسئلت الموج ت ل م من قبل هعضتء مجلس األمت.     ءالوزرا

تغييلللب اللللوزراء علللن اللللرد عللللى هسلللئلت 
 .1225النواب خ ل العتم 

2 

16 

الواسطة في استخدام 
 التوظيف العام

 استا ع رهي ختص
 1225آذار/ مترس 

% من المستجوبين تلرى )ملن خل ل 55هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 

تجربتلله وتجللترب يعللرف عن للت( "هن الوظللتئف تللتم بتلواسللات بيللكل كبيللر"، 
% هن للت "تللتم دون 12.5هن للت "تللتم بتلواسللات هحيتنللت"، ورهى  %15.1 ورهى

% ال 22.2، نه ال يوجد "لديله تجربلت يعلرف عن لت"إقتل  %22.6واسات"، و

 .هعرف

(2.125 ×2222)  
هفلللتدوا بلللأن ملللن المسلللتالعين %  12.5

 .التوظيف يتم بدون واسات
  

125 

17 
نجاعممممة المؤسسممممات 

 العامة

 استا ع رهي ختص
 1225آذار/ مترس 

% يقيمون هداء مؤسست  الدولت بأنه 2.2 نتتئ  استا ع الرهي هن هظ ر 
% يرون 25.5% يقيمون هداء مؤسست  الدولت بأنه جيد، و9.4جيد جدا، و

% يقيمونه بأنه سيء، 45.5هداء مؤسست  الدولت بأنه ال جيد وال سيء، و

(2.222×2222(+)2.294×292 )

+(2.255×922(+)2.455×192 )

(+2.222×2) 

192 

http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/17.pdf
http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/17.pdf
http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/17.pdf
http://www.majlesalommah.net/achieve/13-1/17.pdf
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  % ال رهي/ ال هعرف.12.2% يقيمونه بأنه سيء جدا، و22.2و

18 

 خرق الدستور

تصممممريح صممممحفي بشمممم أن 
 التمييمممممممز ضممممممممد المممممممممرأة

للجمعيممة الكويتيممة لحقمموق 
 االنسان

http://www.anhri.

net/kuwait/makal/

2009/pr1021.sht

ml 

تقلدم  بنلتء عللى إعل ن ليلغل وظيفلت بتحلأ رفض وزارة العدل است م هوراق مواانلت 
تلم رفلض و،  3006هغسلاس  16 وزارة العلدل والمنيلور بتلتريخ مبتلد  قلتنوني فلي

فقلا بملت يتنلتقض ملن الملتدة  الب ت على هستس إن ت هنثى ، واإلع ن هو للذكور الكويتيين
التفريلق بلين الملواانين بسلبب  التلي تؤكلد عللى علدم 36من دستور الب د ، والمتدة  37
 . الجنس

 292 1225تم رصد حتلت واحدة خ ل العتم 

19 

االسمممتقالل السياسمممي 
 واالقتصادي

 ( رهي خبير2
 
( الحسلللللتب الختلللللتمي 1

للللإلدارة المتليلللت للدوللللت  
عللللللن السللللللنت المتليللللللت 

1225/1222   
http://www.mof.gov.

kw/Budget/PDF/Disp

Law19.pdf-roprty 

 
( جريلللللللللللللللدة اللللللللللللللللوان 5

http://www.alwatan.c

om.kw/ArticleDetails

.aspx?id=32297 
 

 بجريدة اليع(4
http://arabic.peopleda

ily.com.cn/200303/1

9/ara20030319_6223

0.html 

: الكويللل  دوللللت نفايلللت ال تعتملللد عللللى الدوليمممةالمسممماعدة الماليمممة  (2
 المستعدا  المتليت لتمويل موازنت الدولت.

% مللن 55: تيللكل اإليللرادا  النفايللت مللت مقللداره صممادرات القطمماع العممام( 1
 26حللوالي  1225/1222مجمللل االيللرادا  العتمللت فللي موازنللت السللنت المتليللت

االيلرادا  النفايلت  بلغل  . حيلأ(مليتر دوالر 21هي مت يعتدل  ) مليترا دينترا
 .(مليتر دوالر 96هي مت يعتدل  ) مليتر دينتر  22حوالي المحصلت 

 
 
 
والمتتحلت  ،تضم القواعد العسكريت فى الكويل : القواعد العسكرية األجنبية( 5

 الجويللت، وقتعللدة الجللتبر الجويللت، سللتلم يقتعللدة عللل ،امللتم القللوا  االمريكيللت
 .وقتعدة معسكر الدوحت

 تتلقللى مسللتعدا  متليللت. لكللن الكويلل  ال
تعتمللللد بيللللكل كبيللللر علللللى الصللللتدرا  
النفايت  فلي تمويلل موازنت لت. كملت توجلد 
 قواعد عسكريت هجنبيت على هراضي ت.  

522 

20 

 اإلصالح السياسي
 استا ع رهي ختص

 1225آذار/ مترس 
هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم األول:إجراء اإلصالحات،

هن الحكومت تمكن  من إجراء اإلص حت . % من المستجوبين ترى 91.1
% من المستجوبين هن الحكومت لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، 5ورهى 

 نقات.  49( يحسم من هذا القسم 9×5()2
1( )2.222 ×922( +)2.215 ×529 )
( +2.252  ×192( + )2.456 ×

952 

http://www.mof.gov.kw/Budget/PDF/Disproprty-Law19.pdf
http://www.mof.gov.kw/Budget/PDF/Disproprty-Law19.pdf
http://www.mof.gov.kw/Budget/PDF/Disproprty-Law19.pdf
http://www.mof.gov.kw/Budget/PDF/Disproprty-Law19.pdf
http://arabic.peopledaily.com.cn/200303/19/ara20030319_62230.html
http://arabic.peopledaily.com.cn/200303/19/ara20030319_62230.html
http://arabic.peopledaily.com.cn/200303/19/ara20030319_62230.html
http://arabic.peopledaily.com.cn/200303/19/ara20030319_62230.html
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 % ب  رهي وال هعرف. 56.6وهجتب 

هن نتلتئ  اسلتا ع اللرهي  هظ لر  القسم الثماني: تقيميم الوضمع المديمقراطي،
ع ملت  %2.2كمت يللي: فقلد ملنح  النتس يقيمون الوضع الديمقرااي في الب د

بأن ت ليس  جيلدة وليسل  سليئت،  %25.2وقيم جيد، ع مت  %1.5و جيد جدا،
 %22.2وجلدا ،  ع مت سليء %22و، ع مت سيء% 45.6في حين هعاى 

 . ال هعرف

( يحصل هذا القسم 2×2.22( + )219
 نقات. 252على 

 

21 

إسمممممممممماءة معاملممممممممممة 
 المعتقلين

2 ) 
 .cc/alaanwww. 

 
 
 
1) http://ar.alkarama

.org/index.php?opti

on=com_content&

view=section&layo

ut=blog&id=35&It

emid=15 

إثار تعرها  لنوباة  حتفا عاماا   55السجين سالم مطر )لقلي  (2

 فئااة ماانوهااو  ويفيااش وااعود عيااان باافن المتااوف  قلبيااة 
كان قش طلب دواء القلب أكثر من مرة لكن  لم يحصال  البشون
 علي  

ماان تعرهاا  الساايش عبااش العزيااز الشاامري .  ايللتكى  (1
السلطات الكويتية بسابب ماهاي   من قبل مضايقاتل

 كسجين سابق في معتقل غوانتانامو 

الع مللت المخصصللت ل للذا  تللم حسللم كتمللل
 المؤير لحصول حتلت وفتة في السجن.

2 

 2 ال يتم تسجيل هحزاب سيتسيه ال يتم تسجيل هحزاب سيتسيه رهي خبير ترخيص األحزاب 22

23 

تنظممممميم االجتماعمممممات 
 والمظاهرات

 هيممومن رايممتس ووتممش
http://www.hrw.org/a

r/news/2010/04/10-1 

قامت جعات أمنية كويتياة بللقااء  9/4/0202في يوم الجمعة الموافق 
 المصااريين العاااملين فااي الكوياات مقيمااينالقاابع علاا  عااشد ماان ال

، وذلك عقب اجتماع عقشه أفراد من الحملاة وخصا منعم 01وترحيل 
   الشعبية لشعم ترويح الشكتور محمش البرادعي

 
 

قاماات جعااات أمنيااة كويتيااة بللقاااء 
 مقيمااينالقاابع علاا  عااشد ماان ال

 المصاااريين العااااملين فاااي الكويااات
، وذلااك وااخم ماانعم 01وترحياال 

عقب اجتماع عقشه أفراد من الحملة 
الشاااعبية لاااشعم تروااايح الاااشكتور 

  محمش البرادعي

622 

24 

تمممممممممدخل األجهمممممممممزة 
 األمنية

 استا ع رهي ختص
 1225آذار/ مترس 

الللب مللن م % مللن المسللتجوبين 94.2ن ه إلللىنتللتئ  اسللتا ع الللرهي  هيللتر 

هو مللن هحللد هقللترب م للحصللول علللى موافقللت األج للزة األمنيللت كيللرا  يخصلليت
% من المستجوبين هنه للم ياللب 52.2للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت هفتد 

 % ب  رهي وال هعرف.6.1من م ذل ، وهجتب 

تللللم اعتمللللتد نتللللتئ  االسللللتا ع لكتمللللل 
 المؤير.
(2.942  ×2( + )2.522 ×2222 + )
(2.261  ×922  = ) 

421 

25 
مواقمممممف المعارضمممممة 

 في الصحافة المحلية

 استا ع رهي ختص
 1225آذار/ مترس 

% يعتقلدون هن الحكوملت تقلوم بحجلب 52.1هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
التغايللت اإلع ميللت عللن نيللتات  ومواقللف المعترضللت فللي الصللحف اليوميللت، 

% يعتقلللدون هن الحكوملللت ال تقلللوم بحجلللب التغايلللت اإلع ميلللت علللن 52.2و

(2.521 ×2(+)2.522 ×2222 + )
(2.552×922) 

 

425 

http://www.alaan.cc/
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 % ب  هعرف.55.2يتات  ومواقف المعترضت، فيمت هجتب ن

26 

 انتقاد السلطة
 استا ع رهي ختص

 1225آذار/ مترس 
% يعتقللدون هن بتسللتاتعت المللواان 92.1هظ للر  نتللتئ  اسللتا ع الللرهي هن 

ال يسللتايعون انتقللتد % بللأن م 22.5انتقللتد الحكومللت بللدون خللوف، بينمللت يعتقللد 
 % ال رهي ل م.12.5الحكومت دون خوف، 

(2.921 ×2222( + )2.125 ×922 )
( +2.225 ×2) 
 

252 

27 

جرائممممممممد ومجممممممممالت 
 المعارضة

من لت علن رهي تيلترا  سيتسليت،  5تعبلر   ،جريدة محليت 25وجد في الكوي  ت رهي خبير

وهللي صللحيفت الاليعللت وتنتمللي للمنبللر الللديمقرااي، وصللحيفت الجريللدة وتعبللر 
عن التحتلف اللواني اللديمقرااي، وصلحيفت الوسلا وهلي قريبلت ملن الحركلت 

 اإلس ميت الدستوريت

(2.15/ 2.9 X 2222) 422 

28 

الرقابممممممممممممة علممممممممممممى 
المطبوعممات ومواقمممع 

 االنترنت

 ختص(استا ع رهي 2
 1225آذار/ مترس 

 

1) 
http://www.aljari

da.com/aljarida/A

rticle.aspx?id=16

1132 

 
5 )

http://www.alqab

as.com.kw/Articl

e.aspx?id=54698

8&date=0411200

9 
4 )

http://www.alanba.c
om.kw/AbsoluteNM
NEW/templates/loc
al2010.aspx?article
id=75356&zoneid=

14 

% يرون هن الدولت ال تمنع 92.2 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  ه( هيتر 
% هن الدولت 6.5الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، بينمت يرى 
  ومواقع االنترن ، تمنع الوصول لبعض الكتب والصحف والمج 

 % هجتبوا ب  رهي/ ال هعرف.55.2و

 
 

ب( ايتر  مصتدر إع ميت إلى هن وزارة الداخليت قد بدا  فعليت في 
، وان ت الب  من وزارة  BlackBerryإجراءا  لفرض الرقتبت على هج زة 

" الختصت بكل  pinالمواص   تزويدهت بأسمتء هصحتب ال واتف وارقتم الم "

 ج تز التي تتيح الصحتب االج زة التواصل فيمت بين م.   
 

 في معرض الكويةت للكتةاب الرابةع والثالثةين شملت قائمة الكتب المم وعةج(  

 "جابريناا  جارااانا ماااركن " األشةةهر أعمةةاالً لكةةل مةةن: الروائةةي الكولةةومبي

إي ابناا   ية، والروائيةةة التشةةيل1982الحاصةةل علةةى جةةائزة نوبةةل لةة داب عةةام

، جلاون الطاهر بن ، والكاتب المغربيفرنانفو بنسوا لي، وشاعر البرتغاالل في

، والشاعر مواى الخمنسي ،وال اقد العراقيصموئن  شمعون والكاتب العراقي

، واألديةةةةةب اااااعنف مكااااااوي ، والروائةةةةةي المصةةةةريشااااااكر لعنبااااي العراقةةةةي

لةى القةول بة ن بما دعى بعض ال اشةرين إ .، وآخرونع ت القمحاوي المصري

 الكويت االولى في م ع الكتب خليجيا.

 

( 922×   2.922( + )2× 2.265)ه( 
( يحصل هذا القسم 192× 2.552+ ) 
 .  نقات 592

 
 

ب( تم حسم كتمل العتمت المخصصت ل ذا 
إع ميت إلى القسم. حيأ ايتر  مصتدر 

هن وزارة الداخليت قد بدا  فعليت في 
إجراءا  لفرض الرقتبت على هج زة 

BlackBerry  وان ت الب  من وزارة ،
المواص   تزويدهت بأسمتء هصحتب 

" الختصت بكل  pinال واتف وارقتم الم "

ج تز التي تتيح ألصحتب األج زة 
التواصل فيمت بين م. وهكد نتيرون بأن 

غ في منع الكتب على الكوي  تبتل
 المستوى الخليجي.

 
592 

 
 

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=75356&zoneid=14
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=75356&zoneid=14
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=75356&zoneid=14
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=75356&zoneid=14
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=75356&zoneid=14
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=75356&zoneid=14
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تنظممممممممميم نشممممممممماطات 
 االحتجاج

2) 
http://www.alaan.

cc 
1) 

http://www.awan.co
m 

 االحتجتجيللللت النيللللتات  مللللن عللللددا عمتليللللت ونقتبللللت  ههليللللت، ج للللت  نظملللل 
 وظيفيلللت، كلللوادر اقلللرار اللللب فلللي غتلب لللت وتركلللز  المالبيلللت، واالعتصلللتمت 
 للماتلبللت المكتبللت  امنللتء مللن عللدد تجمللع 72/1/7212 فللي. العمللل ظللروف وتحسللين
 ابنتئ م ومنعوا المواانين من عدد اعتصم 7/5/7212 في مجزيت، متليت بدال  بإقرار
االتحاد نظم  4/5/7212في  ال يمتن، ام في ال واء تلوأ على احتجتج الدراست عن

اعتصلتمت للماتلبلت بلإقرار بعلض الكلوادر  القطااع الحكاوميالعام لنقابات 
 احتجتجلت االرادة سلتحت فلي المواانين من كبير عدد احتيد 9/5/7212 فيالوظيفيت، 
 اضةرابا الضةيافة عمةال مةن العشةرات نظلم 72/5/7212 في الخصخصت، قتنون على
 شةهري خةالل المسةتحقة رواتةبهم صةرف تة خير علةى احتجاجةا التربيةة مب ى امام

 اعتراضلت جمتهيريلت اعتصلتمت العملتل نقتبلت نظمل  72/5/7212 فلي ،وابريةل مةارس
 ضةةد الحكومةةة اتخةةذتها التةةي التعسةةفية والقةةرارات بةةاالجراءات وصللفته مللت علللى

 توليلد محالت  فلي العتملين نظم 21/5/7212 وفي العمالية، واالضرابات الت اهرات
 اعتصلللم  2/2/7212 فلللي  يفي،اللللوظ كلللتدرهم بلللإقرار للماتلبلللت اعتصلللتمت الاتقلللت
 العملل نظلتم تابيلق عللى اعتراضلت العدان مستيفى في التعقيم فنيت  من مجموعت
 االضارابت  من عدد 7212 عتم ي د كمت  الرسميت، العال ايتم في( الخفترة) الليلي
 يعمللون التلي اليلركت  ملن حقلوق م اسلت م عدم من العمتلت يكوى نتيجت العمتليت
 التلي اليلركت ملن بلأجورهم مالتلبين مصلريت وافلدا 152 اعتصلتم هبرزهلت كتن ب ت،
 واخصةائيي والمعلمةات المعلمةين مةن مجموعةة ن مةت 14/1/7212 فلي ب لت، يعملون
ً  للمعةاقين االعلةى المجلةس في العاملين والمشرفين الطبيعي العالج  امةام اعتصةاما
ً  والعمةةل االجتماعيةةة الشةةؤون وزارة  4 لمةةدة رواتةةبهم صةةرف عةةدم علةةى احتجاجةةا
 سللميت اعتصلتمت" للجتسم الحريت" لجنت نظم  كمت. يتبعونها التي الشركة من أشهر
 االعتصلتم وتكلرر الجاسم8 عبدالقادر محمد  الكاتب  مع للتضتمن العدل قصر عند
 مسليرة 12/2/7212 فلي المعتصلمون ونظلم البرلملتن، مبنلى خلترج  7212 مةايو 11 في

 .تضتمنيت

(29X92  ) 292 

http://www.alaan.cc/
http://www.alaan.cc/
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مقاضممممممماة الجهمممممممات 
 التنفيذية

 وزارة العدل الكويتيت
http://www.moj.g

ov.kw/Census/Ce

nsus.asp 

 1111 (1225X 19) قضيت. 1225للمحكمت الكليت  1225بلغ عدد القضتيت المرفوعت خ ل العتم 

31 

 االعتقال التعسفي

أوضمماع حقمموق االنسممان فممي 
  2111الكويت عام 

اليللللللللللللبكت العربيللللللللللللت 
حقلللللللللوق لمعلوملللللللللت  

اإلنسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتن
http://www.anhri.net/

?p=7966 
1 )

www.aljarida.co
m/ 

، 1225( تم اعتقتل الكتتب والمحتمي محمد عبدالقتدر الجتسم في نوفمبر 2
يومت اثر نتقتده رئيس مجلس الوزراء، وهعتقل للمرة الثتنيت في متيو  21لمدة 
الوزراء بنتء على عدة يكتوى قدم  ضده من قبل رئيس مجلس  1222

 .ورئيس الديوان األميري، وتوجه له ت مه التعرض للذا  األميريت

الق  قوا  االمن الكويتيت القبض على همين عتم التحتلف الواني لتنفيذ  (1

  حكم المحكمت بتلسجن ث ثت ي ور على خلفيت يكوى رئيس الوزراء ضده.

تم رصد حتلتين ل عتقتل التعسلفي خل ل 
 1225العتم 

562 

32 

 محاكم أمن الدولة

( أوضمماع حقمموق االنسممان 1
  م.2111في الكويت عام 

اليللللللللللللبكت العربيللللللللللللت 
لمعلوملللللللللت  حقلللللللللوق 
اإلنسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتن
http://www.anhri.net/

?cat=19 

 ( منظمت العفو الدوليت1
http://report2010.amn

esty.org/sites/default/

files/AIR10_AZ_AR.

pdf#page=228 

اإلنسلتن وتقريلر منظملت العفلو الدوليلت  الكويتيت لحقلوق الجمعيتلم يسجل تقرير 
قيتم المحلتكم العسلكريت هو محكملت جنتيلت  هملن الدوللت بلتلحكم هو  1222للعتم 

 النظر في قضتيت تتعلق بمدنيين. 

 الكويتيلت لحقلوق الجمعيلتلم يسجل تقرير 

اإلنسلللتن وتقريلللر منظملللت العفلللو الدوليلللت 
قيللتم المحللتكم العسللكريت هو  1222للعللتم 

محكملللت جنتيلللت  هملللن الدوللللت بلللتلحكم هو 
 النظر في قضتيت تتعلق بمدنيين.

2222 

33 

قدرة منظممات حقموق 
 اإلنسان على العمل

( برنلللللللللتم  األملللللللللم 2

 اإلنمتئي ةالمتحد
http://www.arabhuma

nrights.org/countries/

humanrights.asp?cid

=16#sub3 

( يوجللد فللي الكويلل  منظمتللين عللتملتين فللي مجللتل حقللوق اإلنسللتن  همللت: 2

الجمعيلللت الكويتيلللت لحقلللوق اإلنسلللتن، والجمعيلللت الكويتيلللت للمقوملللت  األستسللليت 
لحقوق اإلنستن. والقتنون يسمح بإنيتء منظمت  هخرى، ولم يسلجل رفلض هي 

 البت  إلي تر جمعيت  حقوق اإلنستن.

ييير موقع لمنظملت العفلو الدوليلت إللى هنله ال يوجلد للمنظملت مكتبلت ل لت فلي ( 1

نقاللللت لوجلللللود  92تللللم حسلللللم  (2

 منظمتين فقا في الب د.
نقات لعدم وجلود  192تم حسم  (1

 مكتتب لمنظمت  دوليت.
نقاللللت للقللللدرة  122تللللم حسللللم  (5

 المحدودة على العمل.

492 
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 ( منظمت العفو الدوليت1

http://www.amnesty.

org/ar/no-presence-

in-this-country 

 
( اليلللللللبكت العربيلللللللت 5

لمعلوملللللللللت  حقلللللللللوق 
اإلنسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتن
http://www.anhri.

net/kuwait/makal/

2009/pr0505.sht

ml 

هخرى بالبت   تمنظمت العفو هو هيت منظمت  دوليت هو إقليميالكوي . ولم تتقدم 
 إنيتء مكتتب ل ت.  القتنون ال ينظم عمل المنظمت  الدوليت واإلقليميت.

حقللوق اإلنسللتن بعللدة زيللترا  للسللجون والمخللتفر،   تللم السللمتح لجمعيللت (5
ولكن بعد تحديد مواعيد تتجتوز فترة األسلبوعين. مملت يتسلبب فلي تعايلل  

معيللت فللي مراقبللت هداء تللل  السللجون والمخللتفر ومللدى تاللتبق الج وظيفللت
 اإلنستن بصورة فوريت. هحوال ت مع مبتد  حقوق

 لم يسجل تعرض منظمت  حقوق اإلنستن العتداءا . (4

تلم اسلتخدام المعلوملت  التلي تلم اعتمتدهلت فلي التقريلر السلتبق لعلدم تللوفر 
ا  علللى معلومللت  جديللدة والعتقللتد الخبيللر المحلللي بعللدم حللدوأ تغييللر

 المعلومت  ل ذا المؤير. 

لم تير هيت ملن التقلترير لوجلود  (4
 مضتيقت  للمنظمت  العتملت. 

34 

 األمن الشخصي

 ختصاستا ع رهي 
 1225آذار/ مترس 

ال ييعرون بتلوفر من المستجوبين  %12.2نتتئ  استا ع الرهي هن  هظ ر 
% بتلوفر 26.2األمن والس مت اليخصليت ل لم وألفلراد علتئ ت م. فيملت ييلعر 

 .األمن اليخصي

(  حيلأ 12× 12.2نقات ) 421تم حسم 
بلأن األملن اليخصلي غيللر  %12.2هفلتد 

 .متوفر هو غير متوفر بتلمرة

956 

35 

 الضمان االجتماعي

 استا ع رهي ختص
 1225آذار/ مترس 

لعللدم تللوفر المعلومللت  مللن قبللل ج للتز اإلحصللتء ووزارة اليللؤون االجتمتعيللت 
)وزارة العمللل، وزارة التخالليا، مؤسسللت الضللمتن االجتمللتعي( تللم االسللتعتنت 
بتالسللتا ع مللن خلل ل االستفسللتر مللن الجم للور عللن الضللمتن االجتمللتعي. 

هن نسلللبت الميلللتركت فلللي بلللرام  الضلللمتنت  نتلللتئ  اسلللتا ع اللللرهي  هظ لللر 
 %.91.6االجتمتعيت تبلغ 

(2.916 ×2222) 

 

916 

36 

 التعليم

ال يئت العتمت للمعلومت  
 المدنيت

http://www.paci.gov
.kw/Sttc/Sttcindex.a

spx 

، وبلغ  نسبت األميت بين الرجلتل 1225% في العتم 4.2( بلغ  نسبت األميت 2
 %.2.2%، فيمت بلغ  نسبت األميت بين النستء 2.5

  
% فلي العلتم 22.5( بلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بيكل علتم 1

%، 6.2، وبلغلل  نسللبت الحتصلللين علللى اليلل تدة الجتمعيللت بللين الللذكور 1225
 %. 25.4فيمت بلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بين اإلنتأ 

 
مللي بأنلله اليللخص الللذي ال يسللتايع هن يقللره ويكتللب جملللت يعللرف اليللخص األ

 بسيات عن حيتته، )تعريف األميت حسب اليونسكو(.

 (.19×4.2نقات ) 229تم حسم  (22

نقات  122تم حسم  (22
(2.225/2.222×192.) 

نقات  224تم حسم   (26
(2.225/2.1×192 .) 

نقات  55تم حسم  (25
(2.262/2.254×192.) 

 
 

429 
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التسممممممممممممرب مممممممممممممن 
 المدارس

التعللللليم الحكللللومي  (2
فلللي الكويللل  ميلللك ته 

 وسبل حله
http://www.majle

salommah.net/clt/

run.asp?id=1416 

تبللين اإلحصللتءا  هن معللدل التسللرب مللن المرحلللت الثتنويللت بلغلل  للكللويتيين 
 .1222-1229% لإلنتأ في العتم 6% مقتبل 29الذكور 

تم اعتمتد البيتنت  المستخدمت العتم المتضي لعدم توفر احصتئيت  محدثت حول 
 التسرب في وزارة التربيت والتعليم الكويتيت لألعوام التتليت. 

في الكوي  للكويتيين تفوق نسبت التسرب 
 %.9نسبت الم 

2 

38 

مشممماركة الممممرأة فمممي 
 قوة العمل

ال يئت العتمت للمعلومت  
 المدنيت

http://www.paci.g

ov.kw/Sttc/Sttcin

dex.aspx 

% 44.6 نبلغلل  نسللبت ميللتركت المللرهة الكويتيللت فللي قللوة العمللل بللين الكللويتيي
 .1225خ ل العتم 

 

(2.446/2.5×2222) 
 

2222 

39 

 المساواة في األجور

المؤسسللللللللللت العتمللللللللللت 
 للتأمينت 

http://www.pifss.

gov.kw/statistics/

31march2010.pdf 

دوالرا  1222دينلترا )هي ملت يعلتدل  292بلغ المعلدل اليل ري هجلور الرجلتل 
دينللترا )هي مللت يعللتدل   929، ومعللدل هجللور النسللتء 1222همريكيللت( فللي العللتم 

 دوالرا همريكيت(.   2252
تم اعتمتد المعدل الي ري للعتملين في قاتعت  الحكومت واللنفا واألهللي وللم 

% ملن 12الخلتص، وتمثلل هلذه اليلريحت  لحسلتب م العلتملين يحسلب الملدنيين

 المجموع. 

(929/292X2222) 
 

222 

40 

اإلنفمممممماق الحكممممممومي 
علمممممممممى القطاعمممممممممات 
االجتماعيممممة مقارنممممة 

 مع  األمن.

 4رقللم مرسللوم بقللتنون 
بللللللللربا  1225لسلللللللنت 

ميزانيللللللللت الللللللللوزارا  
واالدارا  الحكوميلللللللللت 

/ 1225للسللللنت المتليللللت 
1222 

 موقع وزارة المتليت
http://www.mof.gov.

kw/Budget/PDF/Disp

roprty-Law19.pdf 

مليلون دينلتر كلويتي  1125بلغ اإلنفتق على قاتعي التربيت والتعليم والصلحت 

%( ملن إجملتلي 26.1همريكيت( هي مت يعلتدل )مليون دوالرا  2955)مت يعتدل 

اإلنفلللتق العلللتم المقلللدر فلللي الموازنلللت العتملللت ، فيملللت بللللغ اإلنفلللتق عللللى قالللتع 

مليون دوالرا همريكيلت( هي  4599مليون دينتر كويتي  )مت يعتدل  2122األمن

%( إجمللتلي اإلنفللتق العللتم المقللدر فللي الموازنللت العتمللت لسللنت 22.4مللت يعللتدل )

 .1225/1222المتليت 

(2.92X 212) 266 

 

  

http://www.paci.gov.kw/Sttc/Sttcindex.aspx
http://www.paci.gov.kw/Sttc/Sttcindex.aspx
http://www.paci.gov.kw/Sttc/Sttcindex.aspx
http://www.paci.gov.kw/Sttc/Sttcindex.aspx
http://www.pifss.gov.kw/statistics/31march2010.pdf
http://www.pifss.gov.kw/statistics/31march2010.pdf
http://www.pifss.gov.kw/statistics/31march2010.pdf
http://www.pifss.gov.kw/statistics/31march2010.pdf
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ا :ار عيعافبصل 5.ا2

الفعالمةاطعي ةالالحرتلبالفمع  ملتالفمط  بةار ثيقالفمع  ملتالفمؤشعالفعقق
2.  

فلنننننن ارشننننننعي ا
ااالفت طلت

دســـــــــــــــــــــالور الجمهوريـــــــــــــــــــــة 
اللبنانيــــــــة. موقــــــــ  مجلــــــــس 

 النواب
http://www.lp.gov.l

b/doustour/default.h

tm 

 مبدأ فصل السلطات. 2

السلعات في لبنان ةو مبد  دسالوري حيث نصت الف رة )ه( من الدسالور مبد  فصو 
 اللبناني  عل   ن "النظا  قائ  عل  مبد  الفصو بين السلعات والوازنها والعاونها".

لة الحكومـة  ءاللبناني نص صـراحة علـ  دور المجلـس النيـابي فـي مسـا الدسالور  نكما 
اسالشـــارات نيابيــة ملزمـــة مـــ  رئــيس الجمهوريـــة الـــذي علــ  الشـــكو بنـــاء    صــ الالــي ةـــي 

"يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومـة  (: 0) 55يسالجيب لالسمية األكثرية وف ا  للمادة 
اسالشــارات نيابيــة ملزمــة يعلعــ    لــ المكلــب بالالشــاور مــ  رئــيس مجلــس النــواب اســالنادا 

 رسميا عل  نالائجها." 
 . مساءلة الحكومة2

للسلعة لالها فان الدسالور اللبناني يضمن اءمراقبة الحكومة ومس ما فيما يالعلق  ب
الفمج ساالالشريعية  ممثلة  بالمجلس النيابي  الص حيات المنصوص عليها في  صملق

لمسائلة الحكومة  اسالجوابها   جراء الح ي ات برلمانية عندما ال الضي الحاجة   لفسلخ ي
 .059  051  051  051  050  001  004وعرح الث ة بالحكومة وف ا  للمواد 

النص واضح يؤكد على فصل 
السلات  وعلى حق البرلمتن في 

 مستءلت الحكومت. 

2222 

1.  

س عينننننةارشنننننعي ا
 صزلهنننننننننننننننننننننننننننننةا

الالصرخلبلت

دســـــــــــــــــــــالور الجمهوريـــــــــــــــــــــة 
اللبنانيــــــــة. موقــــــــ  مجلــــــــس 

 النواب
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

 

ــــــانون رقــــــ   الصــــــادر  19ق

ا:(اس عيةالالصرخلبلت1
 6/22/1226في  19حددت المادة األول  من قانون االنالخابات رق   مج سالفص لب:ا-

 مدة والية المجلس النيابي بئرب  سنوات ف ع.
احددت لالصرخلبلتالفمح ية:اا-  52الاريخ  226من المرسو  االشالراعي رق   11لفملسة

 مدة والية المجالس االنالخابية بست سنوات. 2522حزيران 
 
 لصرخلبلتامتر  ةفجصةا( 0

نقاللت لعللدم وجللود لجنللت  192تللم حسللم 
انتختبللللللت  مسللللللتقلت تيللللللرف علللللللى 

 االنتختبت . 

292 
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الفعالمةاطعي ةالالحرتلبالفمع  ملتالفمط  بةار ثيقالفمع  ملتالفمؤشعالفعقق
ــــاريخ    6/22/1226بال

http://www.lp.gov.lb/ka

noun_intikhab/default.h

tm 

http://www.dgps.go

v.lb/goelect/index.p

hp 

بالاريخ  2244مرسو  رق  
: 1226كانون األوو  15

الشكيو ةيئة اإلشراب عل  
 الحملة االنالخابية

الحـــدد مهـــا  وصـــ حيات ةيئـــة اإلشـــراب علـــ  الحملـــة االنالخابيـــة مـــن الل ـــي  25المـــادة -
علبــات وســـائو اإلعــ   الخـــاص الراشبــة فـــي المشــاركة فـــي اإلعــ ن االنالخـــابي المـــدفور 
األجــر وممارســة رقابــة علــ  اإلنفــاق االنالخــابي ومراقبــة ال يــد اللــوائح والمرشــحين ووســائو 

 . 19وانين واألنظمة الراعية للمنافسة ال انونية وف ا  ألحكا  ال انون رق  اإلع   بال 

من ال انون ل  العِع الهيئة  ي صفة قضائية  و اسال  لية  دارية  00 اّل  ن المادة -
ومادية بو حولها  ل  ةيئة  شراب مرالبعة بوزير الداخلية. والحدد شروع العضوية ومدة 

 ل   00لداخلي ضمن الفصو الثالث والحديدا  في المواد الوالية وكيفية وض  نظامها ا
04 . 
 
ا(امص الفرمييزافيالفرعشح5
لكللل وانللي لبنللتني بلللغ مللن العمللر إحللدى  مللن الدسللتور تللنص علللى هنلله "  00المللتدة  -

وعيللرين سللنت كتملللت حللق فللي هن يكللون نتخبللتً علللى هن تتللوفر فيلله اليللروا المالوبللت 
 بمقتضى قتنون االنتختب".

مـن عمـره  19حـق كـو لبنـاني  الـ   19المادة السابعة من قانون االنالخابـات رقـ   قرت  -
الحق بالالرشح ل نالخابات فـي حـاو لـ  يحـر  مـن ح ـ  بموجـب المـادة  الرابعـة مـن قـانون 

 . 19االنالخابات رق  

ا(الفمتل لةابي الفمعشحي 4
االحدد  ( س ب اإلنفاق عل  الحم ت االنالخابية:  لي االنالخابي الس ب الما 92لفملسة

الالي ينالخب  االنالخابيةفي الدائرة  الناخبينعدد الثابت وقدره مئة وخمسون مليون ليرة لـ"
 .  "فيها يحدد بمرسو 

http://www.lp.gov.lb/kanoun_intikhab/default.htm
http://www.lp.gov.lb/kanoun_intikhab/default.htm
http://www.lp.gov.lb/kanoun_intikhab/default.htm
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ا :ار عيعافبصل 5.ا2

الفعالمةاطعي ةالالحرتلبالفمع  ملتالفمط  بةار ثيقالفمع  ملتالفمؤشعالفعقق
احظرت - الال ديمات العينية والمساعدات المالية للملسسات الث افية  85لفملسة

لملسسات والجمعيات عل   نواعها في فالرة االنالخابات  في حين  جازالها للمرشحين وا
الالابعة له   ذا درجوا عل  ال ديمها  بعري ة منالظمة ما ال ي و عن ث ث سنوات قبو فالرة 

 الحملة االنالخابية. 
اب(الفمتل لةافيالفمه عابلإلىالقالفعتمي:

اإلع   الرسمي بموقب الحياد في جمي  المرحلة االنالخابية وال يجوز  11اللز  المادة  -
 ل   و لموظفي  ال يا  بئي نشاع يمكن  ن يفسر عل   ن  دعما  ألي مرشح  و الئحة.

يالعرق الفصو السادس لعملية النظي  اإلع ن واإلع   االنالخابيين فيسمح بالدعاية  
 .66ف ملسةاوف ا   واإلع ن المدفوعي األجر

5.  

تنننننننط ةار صننننننني ا
لفتننننننننننننننننننننننننننن طةا

ااالفرصصيذية

 دسالور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

 

مـــن الدســـالور لــرئيس الجمهوريـــة العلـــب مـــن  99وف ـــا ألحكــا  المـــادة  حننن الفبعفمنننل : .2
مــن المــادة  4( حســب الف ــرة 2مجلــس الــوزراء حــو المجلــس فــي الحــالالين الالــاليالين: )

مــن الدســالور   ذا امالنــ  مجلــس النــواب لغيــر  ســباب قــاةرة عــن االجالمــار عــواو  29
كـو منهمـا عـن الشـهر  و  ع د عادي  و عواو ع دين اسالثنائيين مالواليين ال ال و مـدة

 22( حسب المادة 1في حاو رد الموازنة برمالها ب صد شو يد الحكومة عن العمو. )
 اإلصرار عل  العديو الدسالور في ظو معارضة مجلس الوزراء.

ال الوجــد نصــوص قانونيــة الجيــز للســلعة الالنفيذيــة الئجيــو  قلص صيننةاريجينن الالصرخلبننلت: .1
 االنالخابات.

ال الوجـد نصـوص قانونيـة المـنح السـلعة الالنفيذيـة حـق  لغـاء  ت:إفغل اصرلئجالالصرخلبنل .5
 نالائج االنالخابات.

للسلعة الالنفيذية  ع ن حالـة العـوار    29وف ا ألحكا  المادة  إىال احلفةالفط لعئ: .4

ن عــــــة لمــــــنح الســــــلعة  922الــــــ  حســــــ  
ـــــة حـــــق حـــــو المجلـــــس النيـــــابي  الالنفيذي
وا ع ن حالة العوار  دون الحديد للفالـرة 

 الزمنية.

922 



 137 
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الفعالمةاطعي ةالالحرتلبالفمع  ملتالفمط  بةار ثيقالفمع  ملتالفمؤشعالفعقق
 يــة شــروع النظيميــة واضــحة بمــا يخــالص فــي الحديــد المــدة الزمنيــة وال يحــدد الدســالور 

   وار .واألسباب الموجبة إلع ن حالة الع
4.  

حعيننننننةارشننننننعي ا
الألحزلب

 دسالور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 
قــانون الجمعيــات العثمــاني 

 2525للعا  
http://www.moim.gov.lb/

UI/laws.html 

 ن "حرية  بداء الر ي قوال  وكالابة  وحرية العباعة  عل  من الدسالور 25المادة النص  .2
 ريفيفالفجمعيلتاك هلامكص فةا م اسلئعةالف لص   .وحرية االجالمار وحرية 

الـئليب الجمعيـة ال يحالـا   عل  " ن2525من قانون الجمعيات للعا   1المادة النص  .1
 لــ  الرخصــة فــي بــاد  األمــر ولكنــ  يالــز  فــي كــو حــاو بم الضــ  المــادة السادســة 

  ع   الحكومة بها بعد الئسيسها".

ــــنص واضــــح بضــــمان حريــــة الشــــكيو  ال
 األحزاب.

 

2222 

9.  

حننننننننقارشننننننننعي ا
الفرجم 

 دسالور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

ال ـــانون العثمـــاني الصـــادر 
المالعلــــق  2522فــــي العــــا  

 "باالجالماعات العمومية"
http://www.moim.gov.l

b/UI/laws.html 

 ن: "... حرية االجالمـار وحريـة الـئليب الجمعيـات  عل  من الدسالور 25المادة النص  .2
 كلها مكفولة ضمن دائرة ال انون".

 
 
المالعلــــــق "باالجالماعــــــات  2522ال يفــــــرض ال ــــــانون العثمــــــاني الصــــــادر فــــــي العــــــا   .0

الــرخيص مســبق بالمظــاةرة بــو يكالفــي بال ــدي  بيــان يحالــوي  الســاري المفعــووالعموميــة" 
مــن بــين األشــخاص  اســمين والزمــان علــ  معلومــات عمليــة عــن المظــاةرة )المكــان 

ن   ي اجالمار عا  مـن شـئن  المنظمين( . يععي ال انون ص حية لمجلس الوزراء بم
  ن يخو بالنظا  العا  وبالس مة العامة وباآلداب العامة

 2222 . ريكفو الدسالور اللبناني حرية االجالما

2.  
مصنننننننن ارشننننننننعي ا

الفرعذيب

 قانون الع وبات اللبناني
http://www.arab-

niaba.org/publicatio

ns/lebanonlaws/pen

alcode-a.pdf 

قــانون الع وبــات اللبنــاني علــ   ن كــو "مــن ســا  شخصــا  ضــروبا  مــن  422الــنص المــادة 
مــن الشــدة ال يجيزةــا ال ــانون رشبــة  منــ  فــي الحصــوو علــ   قــرار عــن جريمــة  و علــ  

 معلومات بشئنها عوقب بالحبس من ث ثة  شهر ال  ث ث سنوات."

يعتقب قتنون  العقوبت  القتئم بتلتعلذيب 

قـانون حسب يدة اإلصتبت، فيملت يلنص 
على إباتل   صوو المحاكمات الجزائية

التحقيلللق إذا ثبللل  التعلللرض للتعلللذيب. 

2222 
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  من قانون الع وبات اللبناني ال ائ  995إفناا994لفم لسايعاقب ال انون وفق  - 

 بئعماو العذيب بحسب شدة اإلصابة.
ابموجب  - من قانون  صوو المحاكمات الجزائية يبعو الالح يق  ذا  115لفملسة

 .ثبت الالعرض بالالعذيب خ و فالرة االحالجاز

صادقت لبنان عل  االفاقية األم  المالحدة لمناةضة الالعذيب وشيره من ضروب المعاملة 
 .1222مهينة في عا   و الع وبة ال اسية  و ال  نسانية  و ال

وصللللتدق لبنللللتن علللللى اتفتقيللللت منلللللع 
 .1222التعذيب عتم 

2.  

حعيننننننةارشننننننعي ا
الإلىالق

(دســـــــــــــــالور الجمهوريـــــــــــــــة 2
 اللبنانية

http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 
( قــــــــــــانون المعبوعــــــــــــات 1

 24/5/2521الصادر في 
http://www.pogar.o

rg/publications/othe

r/laws/media/publa

w-leb-62-a.pdf 

 

 

 

 561(قـــــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــــ  3
 4/22/2554الصادر فـي 

فـــي شـــئن البـــث الاللفزيـــوني 
 واإلذاعي

حريــة  بــداء الــر ي قــوال  وكالابــة  وحريــة العباعــة "مــن الدســالور الــنص علــ   25. المــادة 2
 .وحرية الئليب الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة ال انون" االجالماروحرية 

 
المعبعــة والصــحافة  الــنص علــ  " 2521. المــادة األولــ  مــن قــانون المعبوعــات لســنة 1

ل ـــوانين العامـــة والمكالبــة ودار النشـــر والالوزيــ  حـــرة  وال ال ايــد ةـــذه الحريــة  ال فـــي نعــاق ا
 و حكا  ةذا ال انون."

اإلعـــ   المرئـــي  - "علـــ   ن  2554لســـنة  561مـــن ال ـــانون رقـــ   25. الـــنص المـــادة 5
علـــ   ن النعبـــق علـــ   اســميةالكــون جميـــ   ســـه  الشـــركة   نعلـــ   -ب والمســمور حـــر.

عــــا  العلــــ  الشــــخص العبيعــــي  ن يكــــون لبنانيــــا  مالم- المســــاةمين فيهــــا الشــــروع اآلاليــــة:
ـــ  بجنايـــة  و جنحـــة شـــائنة  ـــر محكـــو  علي ـــة ال انونيـــة وشي محـــرو  مـــن ح وقـــ    وباألةلي

علـ  الشـخص المعنـوي  ن يكـون شـركة لبنانيـة صـرب يحظـر نظامهـا الالفـر   - المدنية.
ال  - شيــر  شــخاص عبيعيـين لبنــانيين  و لغيــر شـركات لبنانيــة صــرب.  لـ عـن األســه  

شير مباشرة  كثـر   واحد  ن يماللك بصورة مباشرة يحق للشخص العبيعي  و المعنوي الو 
% مــــن مجمــــور  ســــه  الشــــركة وياعالبــــر الــــزو   و الزوجــــة و صــــولها وفروعهمــــا 02مــــن 

يضلللمن الدسلللتور والقلللوانين المنظملللت 
لإلع م حريت اإلعل م، وتلنظم املت   

 المؤسست  اإلع ميت. 

2222 
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 ال اصرون بمثابة شخص واحد. 

6.  

لتننر ال ارشننعي ا
الف  ل 

 ( دسالور الجمهورية اللبنانية2
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 
 

 

 
  قـــــــــانون ال ضـــــــــاء العــــــــــدلي( 1

  292المرســــو  االشــــالراعي رقــــ  
 2565سنة   يلوو 22الاريخ 

http://www.justice.gov.l

b/Justice-Law.htm 
 
 
 
 
 
 
  قـــــــــانون ال ضـــــــــاء العـــــــــدلي (5

  292المرســــو  االشــــالراعي رقــــ  
 2565سنة   يلوو 22الاريخ 

http://www.justice.gov.l

مـن الدسـالور علـ   نـ  "السـلعة ال ضـائية الالوالةـا  12الـنص المـادة  (التر ال الف  ل :1
المحــاك  علــ  اخــال ب درجاالهــا واخالصاصــاالها ضــمن نظــا  يــنص عليــ  ال ــانون ويحفــظ 

ال زمـة.  مـا شـروع الضـمانة ال ضـائية وحـدودةا بموجب  لل ضاة والمال اضين الضـمانات 
فيعينها ال انون. وال ضاة مسال لون في  جراء وظيفاله  والصدر ال رارات واألحكا  مـن قبـو 

 كو المحاك  والنفذ باس  الشعب اللبناني".
 : لفرعيي  (1
يعــين المرشــحون النــاجحون قضــاة مالـــدرجين  مــن قــانون ال ضــاء العـــدلي " 24المــادة  -

بمرسو  يالخذ بناء عل  اقالراح وزير العدو وبعـد مواف ـة مجلـس ال ضـاء األعلـ  ويلح ـون 
 "بمعهد ال ضاء لمدة ث ث سنوات يال اضون خ لها رواالب ال ضاة المالدرجين

اة مـن يمكن العيـين ال ضـاة المالـدرجين دون مبـار  من قانون ال ضاء العدلي " 26المادة  -
بــين حملــة شــهادة دكالــوراه دولــة فــي الح ــوق وذلــك بمرســو  يالخــذ بنــاء علــ  اقالــراح وزيــر 

 "العدو وبعد مواف ة مجلس ال ضاء األعل 
يجري الالعيين في الدرجة األخيرة بمرسـو  يالخـذ من قانون ال ضاء العدلي "  22المادة  -

 ".بناء عل  اقالراح وزير العدو بعد مواف ة مجلس ال ضاء األعل 
  لفعز :( 5
يالـــئلب المجلـــس الالـــئديبي لل ضـــاة مـــن رئـــيس  مـــن قـــانون ال ضـــاء العـــدلي " 69المـــادة  -

شرفة لـد  محكمـة الالمييـز رئيسـا  وعضـوية رئيسـي شرفـة لـد  محكمـة االسـالئناب يعيـنه  
رئيس مجلس ال ضاء األعل  في بدء كو سنة قضائية  كما ل   ن يعين بدي   ألي مـنه  

ي ــو  رئــيس ةيئــة الالفالــيي ال ضــائي  و مــن يفوضــ  مــن  عضــاء  العــذر.ال  وعنــد الغيــاب 

توجلللد ضلللمتنت  دسلللتوريت بتسلللتق ل 
القضتء وتعيلين القضلتة يكلون بلتقتراح 
لللللس مللللن وزيللللر العللللدل وموافقللللت مج

القضتء. وعزل القضتة يكلون بموجلب 
قلللرار مجلللللس التأديلللب الميللللكل مللللن 

 مجلس القضتء.

2222 
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b/Justice-Law.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 

ينظــر المجلــس فــي الئديــب ال ضــاة بنــاء  الهيئــة بوظيفــة مفــوض الحكومــة لــد  المجلــس.
 ."عل   حالة مجلس ةيئة الالفاليي ال ضائي

الالئلب الهيئة ال ضائية العليا للالئديب من رئـيس من قانون ال ضاء العدلي "  62المادة  -
ل ضاء األعلـ   و نائبـ  رئيسـا  ومـن  ربعـة  عضـاء يعينـون مـن قبـو المجلـس فـي مجلس ا

الالبـ   بداية كو سنة قضائية  كما يعين المجلـس بـدي   ألي مـنه  عنـد الغيـاب  و الالعـذر.
المجلــــس   مــــا المحاكمــــة المعمــــوو بهـــا   جـــراءاتلـــد  الهيئــــة ال ضـــائية العليــــا للالئديــــب 

ل ضـائية العليـا للالئديـب  ي عريـق مـن عـرق المراجعـة بمـا ال ي بو قرار الهيئـة ا الالئديبي.
 . اإلداريةصاحب الع قة بالصورة   ل فيها الالمييز ويكون نافذا  بحد ذاال  بمجرد  ب ش  

  وزير العدو.   ل يبلغ ةذا ال رار 
5.  

لفحقافياارشعي 
امحلكمةاىلسفة

 دسالور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 
 
 

ن يالمالعــو  ن: "كــو اللبنــانيين ســواء لــد  ال ــانون وةــ  علــ  مــن الدســالور  2الــنص المــادة 
 الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينه ." ويالحملونبالح وق المدنية والسياسية 

  

نقالللت لعلللدم وضللللوح  922تلللم حسلللم 
الللنص فيمللت يتعلللق بتلمحتكمللت العتدلللت 
 وهن المت م بريء حتى تثب  إدانته.

922 

22.  

لفمتننل لةارشننعي ا
ابي الفجصتي 

( دســــــــــــالور الجمهوريـــــــــــــة 2
 اللبنانية

http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 
 
 
 ( ر ي خبير1
 ( ر ي خبير5

الف ــرة   مــن م دمــة الدســالور "لبنــان جمهوريــة ديم راعيــة برلمانيــة  ال ــو  علــ  احالــرا   .2
ــــة  ــــة االجالماعي ــــ  العدال ــــد  وعل ــــر ي والمعال  ــــة ال ــــي عليعالهــــا حري الحريــــات العامــــة وف

 والمساواة في الح وق والواجبات بين جمي  المواعنين دون المايز  و الفضيو."

 

 ل اتئفت مسألت الميراأ.تنظم هحكتم اليريعت الختصت بك الميراث .1

 

 تنظم هحكتم اليريعت الختصت بكل اتئفت مسألت الا ق.الع ق:   .5

 من أجنبي الجنسية ألبنائها ةمنح األم اللبنانية المتزوج .4

نقات للتمييز المتعلق  922تم حسم 

بتلميراأ والا ق واكتستب الجنسيت 
بحيأ تمنح الجنسيت فقا للافل من 

 هب لبنتني. 

 
 

922 
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الصــــادر  29ال ــــانون رقــــ  

  .25/2/2519في 
http://ar.wikipedia.

org/ 

لبنـــاني"   بلبنانيـــا  "كـــو شـــخص مولـــود مـــن  29العالبـــر المـــادة األولـــ  مـــن ال ـــانون رقـــ  
شرع كون األ  لبنانية(.   )مسالثنية  

إىلقةالفمجلفسا  .22
لفمصرخبةام ا
قب الفت طةا

الفرصصيذية

 موق  مجلس النواب 
www.lp.gov.lb 

 وزارة الداخلية
www.moim.gov.lb 

 

ا1 ا( الفصيلبي: النيابية في لبنان بشكو دوري في األعوا  جرت االنالخابات لفمج س
0990  0991  0222  0225  0229. 

وةي دورية الجري  1222و  1224جرت االنالخابات المحلية عا   لفمجلفسالفب سية:ا(1
 كو ست سنوات.

جـــــــرت االنالخابـــــــات النيابيـــــــة والمحليـــــــة 
 بمواعيدةا.

2222 

تل فةام  .21
الفحك مة

( ف ع ال  عرح اثنان وعشـرون  2× 11)  ية لجنة الح يق. 1225سلاو للحكومة ول  الالشكو عا   11عرح النواب  مكالب النائب روبير شان 
 .1225سلاال خ و العا  

11 

25.  
مشاريع  نقاش

االقوانين

لفصهننننلعا لفتننننصيعاصــــحب 
  لألخبلع

مشرور قانون بئشكاو  59ناقشت ونشرت الصحب اللبنانية الالي  علعنا عليها  كثر من 
صحفي  نص قانوني...(. كذلك العرق النشرات اإلخبارية مخاللفة )ر ي  ملالمر 

قالراحات ال واين المالداولة.  الاللفزيونية  ل  مشاري   وا 

(590  X) 2222 

24.  

لفصتلسافيا
لفمؤتتلتا

الفعلمة

اســـــــــــــالع ر ر ي خـــــــــــــاص 
 بم ياس الديم راعية العربي
 قلــ  النيابــة العامــة الماليــة

عبــر رئــيس مجلــس شــور  
 .الدولة شكري صادر

 

بينمت ، هج زة الدولتبوجود فستد في  نعتقدوي% 52.9وفق استا ع الرهي  (2
بوجود فستد، وكتن  نسبت المترددين )غير متأكد(  ونعتقدال ي% 5.1
2.5%. 

 
خال س  مواو  595( ورد 1 دعو   ل  النيابة العامة المالية الالعلق بجرائ  فساد وا 

 قضية. 921في الم ابو ال  الفصو من قبو المحاك  في عمومية 
 

2) (2.529 ×2( +)2.251×2222 )

يحصلللللل هلللللذا    (922× 2.225+ )
 نقات 44القسم على 

 
1) (921/595 0 XX يحصـــــــــــــــــــــو )

 ن عة 125ال س  الثاني عل  

525 
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29.  

"ىمل ااإىلقة
الفبعفمل 

 مجلس النواب
www.lp.gov.lb 

 مكالب النائب روبير شان 

الالنفيذية وقد  صدرت من قبو السلعة  1225ل  الال   ي عرقلة لعمو البرلمان عا  
حكومة الوحدة الوعنية الالي شكلت بعد  الفاق الدوحة كو مشاري  ال وانين الالي  قرةا 

 مجلس النواب.
يسمح للصحافة وملسسات المجالم  المدني المعنية بالمواضي  المعروحة حضور  

 جلسات مجلس النواب.

لــ  الــال  عرقلــة  عمــاو البرلمــان مــن قبــو 
 . 1225العا  السلعة الالنفيذية خ و 

2222 

لترخسلقا  .22
لف لتطةافيا

الفر ميفالفعلق

اســـــــــــــالع ر ر ي خـــــــــــــاص 
 بم ياس الديم راعية العربي

% من المستجوبين ترى )من خ ل تجربته 52.1هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 
هن ت  %2.5 وتجترب يعرف عن ت( "هن الوظتئف تتم بتلواسات بيكل كبير"، ورهى

نه ال إ واقتل %2.2% هن ت "تتم دون واسات"، و2.5"تتم بتلواسات هحيتنت"، ورهى 

 .% ال هعرف2.5،يوجد "لديه تجربت يعرف عن ت"

(2.225 ×2222 ) 

 
 

5 

22.  

صجلىةا
لفمؤتتلتا

الفعلمة

اســـــــــــــالع ر ر ي خـــــــــــــاص 
 بم ياس الديم راعية العربي

% يقيمون هداء الحكومت بأنه جيد جدا، 2.5 نتتئ  استا ع الرهي هن (هظ ر 2
% يرون هداء الحكومت بأنه ال جيد وال 52.9% يقيمون هداء الحكومت بأنه جيد، و5.2و

 % ال رهي/ ال هعرف.2.5% يقيمونه بأنه سيء، ، و92.9سيء، و
% يقيمون هداء البرلمتن بأنه جيد جدا، 1.2 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 1
% يرون هداء البرلمتن بأنه ال جيد 15.9ن هداء البرلمتن بأنه جيد، و% يقيمو21.4و

 % ال رهي/ ال هعرف.2.6% يقيمونه بأنه سيء، و94.4وال سيء، و
% يقيمون هداء القضتء بأنه جيد جدا، 1.5 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 5
جيد وال  % يرون هداء الفضتء بأنه ال52.5% يقيمون هداء القضتء بأنه جيد، و25و

 % ال رهي/ ال هعرف.2.2% يقيمونه بأنه سيء، 91.5سيء، و
% يقيمون هداء األمن العتم بأنه جيد جدا، 9.5 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 4
% يرون هداء األمن العتم بأنه ال 15.5% يقيمون هداء األمن العتم بأنه جيد، و26.6و

 % ال رهي/ ال هعرف.2.2% يقيمونه بأنه سيء، و 49.5جيد وال سيء، و

+ 424+565متوسللللللللا الع مللللللللت  )
422 +492 )/ 4 =424 

424 

26.  
اخعقالفستر ع

الجاوز ال اعدة األثني عشرية  في مشـرور موازنـة  هو ال  رصد خرق واحد للدسالور ر ي خبير
ودفـــ  الرواالـــب وملح االهـــا وســـائر النف ـــات الدائمـــة  وصـــرب األمـــواو  3006عـــا  

 3002علـــ  الـــرش  مـــن الجاوزةـــا االعالمـــادات المرصـــودة فـــي قـــانون موازنـــة عـــا  

 292 ال  السجيو خرق واحد للدسالور
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 .والالي ةي  خر موازنة  قرت في البرلمان

 
25.  

لالتر ال ا
لفتيلتيا

ا لالقرللسي

Ministry of finance 
 

Public finance 

review 2009 
www.finance.gov.l

b 
 
 
 
 
 
 

 ر ي خبير
 

 ر ي خبير

في باب اإليرادات  ية  1225ال الحالوي الموازنة العامة  :المساعدة المالية الدولية( 
 رقا  في خانة الهبات والمساعدات الخارجية.  ما مجمور اإليرادات الوارد في موازنة 

االج المجمور العا  إليرارادات دوالر  ميركي وةو ن 8.470.000.000 فيبلغ   1225عا  
 الموازنة العامة والموازنات الملح ة و ال الالضمن  يرادات منالجات مسوقة في الخار .

دوالر  ميركي  22.222.222 بلغت 1225 لعا   ما المساعدات والهبات للدولة اللبنانية 
المعنية. الئالي في  عار مشاري  وال بو بموجب مرسو  وزاري لصالح اإلدارات والوزارات 

 في المئة. 2.222بذلك الكون نسبة المساعدات الخارجية من مجمو اإليرادات
 
ال توجللد ثللروا  ابيعيللت يعتمللد لبنللتن علللى تصللديره. لكنلله  صممادرات القطمماع العممام (1 

 يعتمد على قاتعي الخدمت  والسيتحت.
ال توجد قواعد عسكريت هجنبيت لكن هنت  قوا  دوليت  القواعد العسكرية األجنبية:( 5

   22  والذي ينص في المادة 1222آب/  22بالاريخ  2222قرار األم  المالحدة بموجب 
العدد والمعدات والوالية ونعاق  كي يالسن  الكميو والعزيز قوة األم  المالحدة من حيث"

ة في لبنان  ل  حد  قص  األم  المالحدة الملقال العمليات   ن يئذن بزيادة حج  قوات
 ٥٢٤و ن الالول  ال وة   ضافة  ل  النفيذ واليالها بموجب ال رارين  جندي  00555قوام  

ودع  ال وات  ب ( مراف ة   ( رصد وقب األعماو ال الالية؛ :  المها  الالالي ٥٢٤و
الجنوب  بما في ذلـك عل  عوو  المسلحة اللبنانية في  ثناء انالشارةا في جمي   رجاء

المسلحة من لبنان وفق ما نصت علي  الف رة  خع األزرق  و ثناء سحب  سرائيو ل واالهاال

نقات من  22( تم حسم 29× 2.2) (4

الع مت المخصصت للقسلم الخلتص 
 بتلمستعدا  الدوليت لدعم الموازنت 

حصلللللللل القسلللللللم الخلللللللتص بلللللللم  (9
 522"الصللتدرا  اللبنتنيللت" علللى )

نقالللت( لعلللدم اعتملللتد الصلللتدرا  
الفلسللانيت علللى سلللع محللددة ذا  
تأثير في اإليرادا  الفلسلاينيت فلي 

 الموازنت العتمت.  

حصللللل القسللللم الخللللتص بتلقواعللللد  (2
العسللللكريت علللللى كتمللللل الع مللللت 

 نقات( 422)

 

565 
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 ."ب ( م  حكومة لبنان ١١بئحكا  الف رة )   ( النسيق  نشعالها المالصلة ؛٢

12.  

لإللالحا
الفتيلتي

 اســـــــــــــالع ر ر ي خـــــــــــــاص
 بم ياس الديم راعية العربي

 

% من 22.1هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم األول:إجراء اإلصالحات،
% من 61.2هن الدولت تمكن  من إجراء اإلص حت . ورهى المستجوبين ترى 

% ب  رهي وال 2.2المستجوبين هن الدولت لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، وهجتب 

 هعرف. 
هن النللتس نتللتئ  اسللتا ع الللرهي  هظ للر  الثمماني: تقيمميم الوضممع الممديمقراطي،القسممم 

 جيللد جللدا،ع مللت  %2.5يقيمللون الوضللع الللديمقرااي فللي الللب د كمللت يلللي: فقللد مللنح 
بأن ت ليس  جيلدة وليسل  سليئت، فلي حلين هعالى  %14.1وقيم جيد، ع مت  %25.6و

 هعرفال  % 2.4وجدا،  ع مت سيء %45.1و، ع مت سيء% 22.2

(2.221×922 = )62 
1( )2.225 ×922( +)2.256 ×

529( + )2.141 ×192 + )
(2.222 ×219( + )2.451×2 )

 نقات. 256يحصل هذا القسم على 

 

125 

12.  

إتل ةامعلم ةا
الفمعر  ي 

2 )www.alkarama.org 

 
 (المركز اللبناني لحقوق االنسان2

http://www.lebanese-

forces.org/humanrights/

solide-prisons-

lebanon1003972.shtml 

قضية  ربعة من  0229في الشرين األوو/ كالوبر  "كرامةملسسة " حالت  (0
 . ضحايا الالعذيب  ل  الم رر الخاص المعني بالالعذيب

ال  العرض ال رير المركز اللبناني لح وق االنسان حوو السجون " شار  (0
ب  به  ال  الالعذيب  وان االعالرافات شالبا ما الكون بعد الالعذيب المشال

الوحشي  معالبا بإجراء العديو فوري لص حيات االجهزة. ودعا المجالم  
 ل  مواصلة الالعبئة من  جو رقابة  CLDH المدني ال  الالحرك كما دعا او

  ".فعلية عل  االجهزة لحثه  عل   حالرا  ح وق األفراد

وق االنسـان الـ  الكـرار الشير ال ـارير ح ـ
 حاالت العذيب في السجون اللبنانية.

 
 

2 

11.  

إعاقة النشاط 
االحزبي

ـــــ   لفجعينننننسةالفعتنننننمية عل
موقــــــــــــــــــــــــــــــــ  مجلــــــــــــــــــــــــــــــــس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء ال

www.pcm.gov.lb 

 

و ل  يال  رفض  1225جمعية سياسية في لبنان  22 ععت وزارة الداخلية عل  وخبر لـ
  ي علب.

لــــــــ  الــــــــرفض وزارة الداخليــــــــة  يــــــــا مــــــــن 
الم دمـــــــة لـــــــديها بخصـــــــوص العلبـــــــات 

 الئسيس جمعيات سياسية.

2222 

http://www.alkarama.org/
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15.  

يقامرص
لالجرملىلتا

املهعلتفر ل

الال ريــــــــر الســــــــنوي عــــــــن  (2
ح ـــــــــوق اإلنســـــــــان فـــــــــي 

 لبنان
http://arabic.lebano

n.usembassy.gov/ 
ــــــــاةرة  (1 ال ريــــــــر مركــــــــز ال 

لدراسات ح وق اإلنسـان 
 "واحــة 1225الســنوي 

 المحاسـبة مـن اإلفـ ت

 اإلنسـان والع اب ح ـوق

العربـي"  ص  العـال  فـي
55

.     www.cihrs.or

g 

ل  الشر الصحب  و ال ارير المنظمات الدولية  ل   ي حالة قم  لالحرك شعبي  (2
  حالجاجي.

 
 

 في استث ائية حالة يمثل ظل لب ان أن 1225تقرير مركز القاهرة لس ة  يالحظ (1
 الحادة السياسية األزمة عن رغما بحرية، التجمع السلمي من مواط يه تمكين

 " يعيشها التي

ـــــــ   كامـــــــو يحصـــــــو ةـــــــذا الملشـــــــر عل
الع مة المخصصة لعد  وجود قمـ   و 

 من  للمظاةرات.  

2222 

14.  

رسخ الألجهزةا
الألمصية

.المديريــــــة العامــــــة ل ــــــو  2
 الداخلياألمن 

اســـــالع ر ر ي خـــــاص  .1
بم يــــــــــــاس الديم راعيــــــــــــة 

 العربي

ال يوجد في لبنان شهادة حسن سلوك الصدر عن األجهزة األمنية. الصدر  (2
 مكالب السجو العدلي وثي ة العرب بالبيان العدلي. -وحدة الشرعة ال ضائية 

الب من م % من المستجوبين 91.2هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  (1
هحد هقترب م الحصول على موافقت األج زة األمنيت كيرا  يخصيت هو من

% من المستجوبين هنه لم يالب 41.4للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت هفتد 
 % ب  رهي وال هعرف.4.2من م ذل ، وهجتب 

 

يحصــــو ال ســــ  األوو علــــ  كامـــــو  (2
 ن عة( 922الع مة )

1) (2.414X 922 ( + )2.242X 
192) 

 ن عة 114يحصو ةذا ال س  عل  

214 

% يعتقلدون هن الحكوملت تقلوم بحجلب التغايلت 51.6هظ ر  نتتئ  استا ع اللرهي هن اســـــــــــــالع ر ر ي خـــــــــــــاص م لقفا  .19
% يعتقلدون 95.6اإلع ميت عن نيتات  ومواقلف المعترضلت فلي الصلحف اليوميلت، و

(2.516 ×2(+)2.956 ×2222 + )
(2.226×922) 

251 

http://arabic.lebanon.usembassy.gov/
http://arabic.lebanon.usembassy.gov/
http://www.cihrs.org/
http://www.cihrs.org/
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لفمعلع ةافيا

لفلحلفةا
الفمح ية

التغايت اإلع ميلت علن نيلتات  ومواقلف المعترضلت، فيملت هن الحكومت ال تقوم بحجب  بم ياس الديم راعية العربي
 % ب  هعرف.2.6هجتب 

12.  
الصر لسالفت طة

اســـــــــــــالع ر ر ي خـــــــــــــاص 
 بم ياس الديم راعية العربي

% يعتقدون هن بتستاتعت المواان انتقتد 62.4هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
% بأن م ال يستايعون انتقتد السلات دون 21.5خوف، بينمت يعتقد الحكومت بدون 

 % ال رهي ل م.2.5خوف، 

(2.624×2222(+)2.225 ×922 )
( +2.222 ×2) 
 

622 

12.  

انتشار صحافة 
االمعارضة

 وزارة اإلع   
 الوكالة الوعنية لإلع  

وةي: صد  البلد  الديار  األنوار    01ةو  الموّزعة في لبنان للجرائد اإلجماليالعدد 
 الحياة  المسال بو  اللواء  النهار  األخبار  السفير  الشرق  البيرق  شرق األوسع 

. ونسالعي  معرفة االجاةات L’Orient le Jour, The Daily Star الالمدن البناء  
ية  ي لألقلية النياب للمعارضة مليدة الجريدة حسب آرائها ومواقفها  وةنالك صحب

 وصحب للفريق الحاك  والبناء كاألخبار  السفير  الديار )المشاركة في السلعة الالنفيذية(
.  ما الصحب L’Orient le Jourكالنهار  المسال بو    ي األكثرية النيابية والوزارية

 العالبر محايدة  ل  حد ما. Daily Starواو  والحياة كالبلد  واألنوار  األخر 

(2.19/2.9 0 1XXX) 922 

16.  

لفعقلبةاى نا
لفمطب ىلتا

ا م لق الالصرعصت

(اسالع ر ر ي خاص 2
 بم ياس الديم راعية العربي

 (ملسسة سكايز1
www.skeyesmedia.

org 
 

% يرون هن الحكومت ال تمنع الكتب 62.5 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  (0
% هن الحكومت تمنع 6.2والصحف والمج   ومواقع االنترن ، بينمت يرى 

% هجتبوا ب  5.5الوصول لبعض الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، و

 رهي/ ال هعرف

سكايز من  جو الدفار عن الحريات واالع مية والث افية في  يشير ال رير " (2
 ل  اسالمرار الرقابة اللبنانية في الالضييق عل  الث افة  من  العربي"العا  

لكن الال رير ل   . و اقالعار  جزاء منها (help) حيث من  فعاليات  و اف  
يعدد حاالت المن   كما ل  يئت عل  ذكر حاالت من  كالب  و رقابة عل  

 مواق  اإلنالرنت.

2) (2.625×055 + )

(57590×205( + )57250×5 )
 نقات. 422يحصل هذا القسم على  

 
 
(يشـــير ال ريـــر "ســـكايز" الـــ  اســـالمرار 1

الرقابـــــة اللبنانيـــــة فـــــي الالضـــــييق علـــــ  
الث افـــــــــــــة. يحســـــــــــــ  كامـــــــــــــو الع مـــــــــــــة 

 المخصصة لهذا ال س .

422 

http://www.skeyesmedia.org/
http://www.skeyesmedia.org/
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15.  

رصميقاصشلطلتا
الالحرجلج

 

 
 (الصحب المحلية1

ألوالدةا  الحركات شعبية الالعلق بحق المر ة اللبنانية بإععاء الجنسية 2ال  النظي  
حالجاجا  عل  الئجيو ال رير شولدسالشين والحرب عل  شزة ومن  جو م اععة اإلمارات  وا 

 بسبب الرحيو لبنانيين شيعة.
  

الجمعــات احالجاجيــة خــ و  2الــ  رصــد 
 1225العا  

522 

م ل لةالفجهلتا  .52
الفرصصيذية

 مجلس شور  الدولة عبر
رئــــــــــيس مجلـــــــــــس شـــــــــــور  

 شكري صادر

قضية معروضة عليها الالعلق ب رارات  252في  1225 نظر مجلس الدولة خ و العا 
 و فعاو وزراء ومجلس الوزراء.

(2520   ) 2222 

52.  

لالىر ل ا
الفرعتصي

 ملسسة الكرامة (2

www.alkarama.org 

 
المركز اللبناني  (1

 لح وق اإلنسان
http://www.lebanes

-e

forces.org/humanri

-prisons-ghts/solide

lebanon1003972.sht

ml 
 
 
 
 

عل   1225 عال او العسفي في نيسان وجود  فاد موق  الكرامة اإللكالروني عن  .2
ايدي عناصر من فرر اإلسالع مات الالاب  ل و  األمن الداخلي في بيروت. 

 ن  عالة مدة الالوقيب االحالياعي يالعارض ليس ف ع م  ال انون " : ضاب
اللبناني  الذي ي يد مدال    نما يشكو انالهاكا ل رينة البراءة واللالزامات لبنان 

ء السجون في لبنان محالجزون بانالظار محاكماله . كما % من نزال22الدولية. 
 ن المحاكمات شير العادلة   و المبنية عل  اعالرافات انالزعت الحت وعئة 
الالعذيب  و م  انالهاكات فادحة لإلجراءات يجب مراجعالها بئسرر وقت". و كد 
" ن ال ضاء يالوجب علي   ن يكون  كثر الشددا في م ح ة النفيذ قراراال "  

ال  اننا "نشج  ال ضاء بالمضي قدما في عمل  الدلوب من  جو  مشيرا
ودعا ال  " لغاء المحاك   ."الالعبيق السري  و الفعاو ل انون خفض الع وبات

العسكرية  و  قل  ال ليص ص حياالها بحيث ال الصر عل  األمور العسكرية 
  ."والمسلكية بما يخص ال وات المسلحة

ن في لبنان  جانب ان ضت مدة % من نزالء السجو  25و علن "ان 

الشير ال ـارير ح ـوق االنسـان الـ  وجـود 
حــاالت كثيــرة ل عال ـــاو الالعســفي ســـواء 
ـــــة ل حالجـــــاز الملقـــــت  و  لفالـــــرات عويل

 ن بعد انالهاء مدة الحك جالب اء في الس

2 

http://www.alkarama.org/
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/solide-prisons-lebanon1003972.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/solide-prisons-lebanon1003972.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/solide-prisons-lebanon1003972.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/solide-prisons-lebanon1003972.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/solide-prisons-lebanon1003972.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/solide-prisons-lebanon1003972.shtml
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المركز اللبناني  (5

 لح وق االنسان

http://www.lebanes

-e

forces.org/humanri

ghts/demosntration

-prison-

conditions1003987

.shtml 

محكومياله   داعيا ال   ع ق سراحه  فورا  وقاو: " ن مسلولية العبيق 
ال وانين اللبنانية والعهدات لبنان الدولية الالي الدين بشدة اإلعال او الالعسفي 

  ."العود  ل  وزارة الداخلية

في بيروت ندي  حوري   ل   ن « ةيومن رايالس ووالي»لفت مدير مكالب  .1
ة الجمعية الئالي في نعاق حملة  كثر االساعا  ال ودةا منذ زمن  مكررا  ما مشارك

في المئة  25ذكره مدير عا  قو  األمن الداخلي اللواء  شرب ريفي حوو  ن 
بحسب آخر »من المحالجزين داخو السجون اللبنانية  نهوا ع وبااله   وان  

  .ها العسفيا   جنبيا  في سجون 152 رقا  الجمعية  ما زالت الدولة الحالجز 

51.  

محلكقا"م ا
الفس فة

www.alkarama.org 

 
 
 
 
 

http://nowlebanon.c

om/NewsArchiveD

etails.aspx?ID=175

799 

السيد عامر حشاي وش ي   ( 0عرض عل  المحاك  العسركية كو من  .1
الناشع الح وقي نور مرعب الذي ياحاك  في المحكمة ( 0  مصباح حشاي

الذي السيد فادي صابونة ( 3. العسكرية بالهمة اإلعالداء عل  عنصر  مني
  .0212آذار/ مارس 31 فر  عن  بالاريخ 

 عربت ملسسة "ح وق اإلنسان والحق اإلنساني" عن قل ها "ازاء اإلجراءات الالي   0
الالبعها المحاك  العسكرية في لبنان  فض   عن  نعدا  رقابة المحاك  المدنية عل  
 جراءات المحاك  العسكرية و حكامها"  معالبرة  ن  "ينبغي عل  الدولة العرب 

ال ضائية للمحاك  العسكرية ون و اخالصاصها في كو المحاكمات مراجعة الوالية 
المالعل ة بالمدنيين وفي ال ضايا المالعل ة بانالهاكات ح وق اإلنسان الالي يرالكبها 

 ."العسكريون ال  المحاك  المدنية

الــــــ  رصــــــد  ربــــــح حــــــاالت جــــــر  فيهــــــا 
محاكمة مدنيين  ما  المحاك  العسـكرية 

 . كمــــا  ن ملسســــة1225خــــ و العــــا  
ح ـوق االنسـان والحــق االنسـاني عبــرت 
عـــــــــن خشـــــــــيالها بخصـــــــــوص محاكمـــــــــة 

 مدنيين  ما  المحاك  العسكرية. 
 
 

2 

 2222ملسســـــة محليـــــة  19يوجـــــد فـــــي لبنـــــان منظمة شير حكومية. لكن ال يوجد  ي  حصاء رسمي حوو  42292يوجد في لبنان ( http://arabic.lebano1قسعةامصمملتا  .55

http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.lebanese-forces.org/humanrights/demosntration-prison-conditions1003987.shtml
http://www.alkarama.org/
http://www.alkarama.org/
http://arabic.lebanon.usembassy.gov/
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ح  قالإلصتل ا

اى نالفعم 
n.usembassy.gov 

 

www.amnesty.org/e

n/region/lebanon 

 

المنظمات المعنية بح وق اإلنسان. من خ و البحث في موااق  اإلنالرنت و في ال ارير 
منظمة لبنانية شير حكومية الهال  بح وق اإلنسان  19ح وق اإلنسان  المكنا من  حصاء 

ي لبنان  والهيئة اللبنانية لمناةضة العنب ضد في لبنان  منها: معهد ح وق اإلنسان ف
 Mouvement des Droits desالمر ة  والمركز اللبناني لح وق اإلنسان  الكرامة  

Gens وحركة الالضامن م  اللبنانيين المعال لين العسفيا  والجمعية اللبنانية لح وق  
مغيزو  اإلنسان  وجمعية الدفار عن الح وق والحريات  وملسسة جوزيب ولور 

 وملسسة حل .
: يوجد عل  األرض اللبنانية  كثر  ج سامصمملتاس فيةافح  قالإلصتل افيافبصل ( 1

 من خمسة منظمات دولية العن  بح وق اإلنسان
قسعةالفمؤتتلتالفس فيةا لفمح يةاى ناحعيةالفعم  (5  

كان بوس  منظمات ح وق  1225لعا   amnesty international بحسب ال رير 
عموما   ن المارس عملها بدون الدخ ت شير م ئمة مناإلنسان   السلعات.  

سالنادا   ل  الال رير السنوي حوو ح وق اإلنسان في لبنان لعا  و  الصادر عن  1225ا 
اقبة مسال لة لظروب السجون من ِقبو قد سمحت الحكومة بمر وزارة الخارجية في لبنان  

    للجنة الدولية للصليب األحمر.جماعات ح وق اإلنسان المحلية والدولية ومن قبو ا
  ف د قامت اللجنة بـ 1226وعب ا للال رير السنوي للجنة الدولية للصليب األحمر لعا  

 سجن ومركز اعال او. 12معال و في  27224زيارة لـ  252

العنــــــ  بح ــــــوق اإلنســــــان. كمــــــا الوجـــــــد 
خمسة منظمات دولية. وجميعها الـالمكن 

ــــ  يشــــر  يــــة ال ريــــر مــــن مــــن ال عمــــو ول
ال ــارير ح ــوق اإلنســان  لــ  العــرض  ي 

 من ةذه المنظمات  ل  مضاي ات.
 
 

54.  
الألم الفشخلي

اسالع ر ر ي خاص 
 بم ياس الديم راعية العربي

 

ال ييعرون بتوفر األمن من المستجوبين  %29.5نتتئ  استا ع الرهي هن  هظ ر 

 .% بتوفر األمن اليخصي54.4عتئ ت م. فيمت ييعر والس مت اليخصيت ل م وألفراد 
تم حسم كتمل الع مت المخصصت ل ذا 

 %. 92المؤير بسبب تجتوز نسبت ال
2 

http://arabic.lebanon.usembassy.gov/
http://arabic.lebanon.usembassy.gov/
http://www.amnesty.org/en/region/lebanon
http://www.amnesty.org/en/region/lebanon
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59.  

ل اف مل
الالجرملىي

 تم اعتمتد المعلومت  التي تم استخدام ت في التقرير الثتني للمبتدرة العربيت لإلص ح. ر ي خبير 

الشيخوخة للعاملين في ال عار الخاص  ويكاد لبنان ينفرد يفال ر لبنان  ل  قانون لضمان 
بين دوو الشرق األوسع وشماو  فري يا بالنسبة ال  العدد  نظمة الال اعد في . ففي ال عار 
العا   ي و  نظامان للال اعد   حدةما لل و  العسكرية واآلخر لموظفي الخدمة المدنية  

ن لنظا  العويضات نهاية خدمة   ما العاملون في ال عار الخاص  فإنه  يخضعو 
ويسالفاد من المععيات اإلحصائية المالاحة  بئن نظاَمي الال اعد الرسميين اللذين الديرةما 

الذي يدار من نظا  العويضات نهاية الخدمة %  كما يغعي 1وزارة المالية يشم ن نحو 
 .من  جمالي ال و  العاملة %02الصندوق الوعني للضمان االجالماعي نحو  قبو

(2.1201XXX) 122 

52.  

الفرع يق

ال ريـــر األوضـــار المعيشـــية 
 1222لألســــــــــــر 

http://www.cas.gov.

lb/images/PDFs/Liv

ing%20conditions

%20survey%20200

7.zip 
ـــــــــامج األمـــــــــ  المالحـــــــــدة  برن

 للالنمية
http://www.undp.or

g.lb/communication

/publications/downl

oads/Households_L

iving_conditions_2

007.pdf 

%، فيمت 2نسبت األميت بين الرجتل ، وبلغ  1222% في العتم 5.5( بلغ  نسبت األميت 
 %.21.4بلغ  نسبت األميت بين النستء 

 
 
 
 
، 1222% في العلتم 22.29( بلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بيكل عتم 1

%، فيملت بلغل  نسلبت 22.5و بلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيلت بلين اللذكور 
 %.22نتأ الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بين اإل

 

 (.19×5.5نقات ) 151تم حسم  (12
نقات  252تم حسم  (12
(2.22/2.214×192.) 

نقات  215تم حسم   (11
(2.2229/2.1×192 .) 

نقات  2تم حسم  (15
(2.22/2.225×192.) 

ا

926 

http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Living%20conditions%20survey%202007.zip
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Living%20conditions%20survey%202007.zip
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Living%20conditions%20survey%202007.zip
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Living%20conditions%20survey%202007.zip
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Living%20conditions%20survey%202007.zip
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/Households_Living_conditions_2007.pdf
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/Households_Living_conditions_2007.pdf
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/Households_Living_conditions_2007.pdf
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/Households_Living_conditions_2007.pdf
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/Households_Living_conditions_2007.pdf
http://www.undp.org.lb/communication/publications/downloads/Households_Living_conditions_2007.pdf
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لفرتعبام ا  .52

الفمسلعس
 مكالب البحوث الالربوية

 
 العربيت لإلص ح.تم اعتمتد المعلومت  التي تم استخدام ت في التقرير الثتني للمبتدرة 

 في المئة في الحل ة الثالثة. 2في المئة في الحل ة األول  و 4يشكو الالسرب 
حســـمت كامـــو الع مـــة لهـــذا الملشـــر ا

 %.9لالجاوز معدو نسبة الالسرب  الـ 
2 

56.  

مشلعكةالفمع"ةا
افياق ةالفعم 

 البنك الدولي
http://web.worldban

k.org/WBSITE/EX

TERNAL/TOPICS/

EXTGENDER/EX

TANATOOLS/EX

TSTATINDDATA/

EXTGENDERSTA

TS/ 

 % خ و العا 24,1بلغت نسبة مشاركة النساء في قوة العمو )النشاع االقالصادي( 
2008 

(2.142/2.50 1XXX) 625 

55.  

لفمتل لةافيا
الألج ع

 

“Gender Based 

Differences among 

Entrepreneurs and 

Workers in Lebanon. 
http://www-

wds.worldbank.org/ 

 تم اعتمتد المعلومت  التي تم استخدام ت في التقرير الثتني للمبتدرة العربيت لإلص ح.

."  صحاب العمو في لبنانفي ال رير للبنك الدولي حوو"الالمييز الجندري بين العماو و 
البين  ن الفروقات في الرواالب الالوزر   2/4/1225. صدر في 1222قا  بها عا  

 229دوالرا  ميركيا فيما بلغ معدو  جور النساء  622كالالالي: بلغ معدو  جور الرجاو 
 دوالرا  ميركيا.

(229/622×2222) 
دوالرا  622بلغ معدو  جور الرجاو 

 ميركيا فيما بلغ معدو  جور النساء 
 دوالرا  ميركيا. 229

 

525 

لإلصصلقا  .42
لفحك مياى نا

لف طلىلتا
لالجرملىيةا
م لعصةام اا

الألم .

http://www.finance.

gov.lb/NR/rdonlyre

s/33F6F057-F02C-

489A-97CD-

3821C0213C49/0/B

udgetproposal2009s

umarytables.pdf 

قعاعات  يبلغ اإلنفاق الحكومي عل  1225بحسب الالصنيب الوظيفي لموازنة عا  
دوالر  ميركي. فيما بلغ اإلنفاق الحكومي عل  ال عاعات  ونملي1,572  األمن

 مليون دوالر  ميركي 27222 االجالماعية 

قيمـــــة االنفـــــاق الحكـــــومي علـــــ  قعـــــار 
ــــ   ــــ  مــــن قيمــــة االنفــــاق عل األمــــن  عل

 ال عار االجالماعي

2 
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 العالمة طريقة االحتساب المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم

62.  

فصمممممممممممل تشمممممممممممريع 
   السلطات

الدسلللللللتور المصللللللللري 
والقلللللللوانين األستسللللللليت 

 المكملت له
www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 

ينظم الدستور السلات  الث ثت التنفيذيت )رئليس الدوللت والحكوملت( والتيلريعيت 
رئيس الجم وريلت )مجلس اليعب( والسلات القضتئيت. يمنح الدستور المصري 

(: بأنله "يجلوز للرئيس 8.الحق بتعيين عدد من هعضلتء مجللس اليلعب ملتدة )
الجم وريت هن يعين في مجلس اليعب عدداً من األعضتء ال يزيد على عيرة" 
على اعتبتر هن هذا التعيين يضلمن تمثيلل األقليلت  فلي المجتملع المصلري ملن 

مجللس اليلورى المكلون ملن  األقبتا والمرهة. لكن الرئيس يعيلين ثللأ هعضلتء
عضللوا همللت الثلثللين فيللتم انتخللتب م )علللى هن يكللون نصللف م مللن العمللتل  623

والف حين( في انتختبت  مبتيرة تجرى كل س  سنوا ، في حين يعلين رئليس 
 من الدستور المصري(. .66، 667الجم وريت الثلأ البتقي )المتدتين 

تتحللدأ عللن حللق مجلللس  وتضللمن الدسللتور المصللري العديللد مللن المللواد التللي
 (.622-631، .66اليعب في مستءلت الوزراء )

نقات عن المؤير الفرعي  320تم حسم 
األول، للفصللللل بللللين السلللللات ، لقيللللتم 
رئلليس الجم وريللت بتعيللين ثلللأ هعضللتء 

 مجلس اليورى. 
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61.  

دوريممممممممممة تشممممممممممريع 
 ونزاهة االنتخابات

الدسلللتور المصلللري ( 2

األستسللللللليت  والقلللللللوانين
 .المكملت له

www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدسلللتور المصلللري ( 1
األستسللللللليت  والقلللللللوانين

 ( دورية االنتخابات:1
مللن الدسللتور المصللري علللى هن "مللدة مجلللس اليللعب خمللس  63تللنص المللتدة 

سنوا  مي ديت من تلتريخ هول هجتملتع لله. ويجلرى االنتخلتب لتجديلد المجللس 
 خ ل الستين يومت الستبقت على انت تء مدته"

ملن الدسلتور المصلري عللى هن " ملدة الرئتسلت سل  سلنوا   88تنص الملتدة 
مي ديت تبلده ملن تلتريخ إعل ن نتيجلت االسلتفتتء، ويجلوز إعلتدة انتخلتب رئليس 

 الجم وريت لمدد هخرى." 
مللن الدسللتور المصللري علللى هنلله " تبللده اإلجللراءا  الختيللتر   .8تللنص المللتدة 

رئيس الجم وريت بستين يوملت، ويجلب  رئيس الجم وريت الجديد قبل انت تء مدة
هن يتم اختيتره قبل انت تء المدة بأسبوع على األقل، فلإذا انت ل  هلذه الملدة دون 
هن يتم اختيتر الرئيس الجديد ألي سبب كتن استمر الرئيس الستبق فلي مبتيلرة 
م للتم الرئتسللت حتللى يللتم اختيللتر خلفلله. وإذا هعلللن انتخللتب الللرئيس الجديللد قبللل 

 ." بده  مدة رئتسته من اليوم التتلي النت تء تل  المدة  ، ة سلفهانت تء مد
 ( لجنة لالنتخابات مستقلة:2

ملن الدسلتور عللى هنله "....تقلدم البلت   87: تنص المتدة االنتخابات الرئاسية
تسمى "لجنت االنتختبت  الرئتسيت" تتمتع بتالستق ل، وتيلكل  الترييح إلى لجنت
يت العليلت رئيسلت، وعضلويت كلل ملن رئليس محكملت المحكمت الدسلتور من رئيس

استئنتف القلتهرة، وهقلدم نلواب رئليس المحكملت الدسلتوريت العليلت، واقلدم نلواب 

نقالللت لعلللدم تحديلللد  13تلللم حسلللم  (6
سلللللقف اإلنفلللللتق للمريلللللحين فلللللي 
االنتختبللللللت  الختصللللللت بمجلللللللس 

 اليورى.
نقاللت لعللدم وجللود  2.وتللم حسللم  (3

قتنونيلللت تتعللللق بظ لللور نصلللوص 
المريللللللللحين فللللللللي االنتختبللللللللت  
التيلللللللريعيت )مجلسلللللللي اليلللللللعب 
واليلللورى( فلللي وسلللتئل اإلعللل م 

 العتمت الرسمي. 
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ic/laws/constitution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لسلللللنت  224/ه( قلللللتنون رقلللللم 5

بتنظللللللللليم االنتختبلللللللللت   1229

 الرئتسيت

http://www.aswat

na.net/titles.php?s

ub_titles_id=20 
 
التريلللللح / ضلللللوابا ب

اللللنقض، وهقلللدم نلللواب رئللليس مجللللس الدوللللت، وخملللس ملللن  رئللليس محكملللت
ل للت بتلحيللتد، يختللتر ثلل أ مللن م مجلللس اليللعب  اليخصلليت  العتمللت الميلل ود
اليورى وذل  بنتء على اقتراح مكتلب كلل ملن  سويختتر االثنين اآلخرين مجل

ويحدد القتنون من يحل محل رئيس اللجنت  المجلسين وذل  لمدة خمس سنوا ،
 لديه" هو هى من هعضتئ ت فى حتلت وجود متنع

 
من الدستور على هنه "....وتتولى لجنت  ..: تنص المتدة االنتخابات التشريعية

راف علللى االنتختبللت  علللى النحللو الللذي عليللت تتمتللع بتالسللتق ل والحيللدة اإليلل
ينظمه القتنون ويبلين القلتنون اختصتصلت  اللجنلت واريقلت تيلكيل ت وضلمتنت  
هعضتئ ت على هن يكون من بلين هعضلتئ ت هعضلتء ملن هيئلت  قضلتئيت حلتليين 

وتيللكل اللجنللت اللجللتن العتمللت التللي تيللرف علللى االنتختبللت  علللى   . وسللتبقين
ولجلتن الفلرز   واللجتن التي تبتير إجراءا  االقتراع مستوى الدوائر االنتختبيت

وهن يلتم الفلرز   ، على هن تيكل اللجلتن العتملت ملن هعضلتء ملن هيئلت  قضلتئيت
تح  إيراف اللجتن العتمت، وذل  كله وفقت للقواعلد واإلجلراءا  التلي يحلددهت 

 ". القتنون
 
ح الملواانين ال يوجلد نلص قلتنونى يحلول دون امكتنيلت تريل   ( منع التمييز:3

 ولكن هنت  مجموعت من الضوابا للتريح لمجلسى اليعب واليورى 
 هن يكون مصري الجنسيت من هب مصري.-
هن يكون اسمه مقيدا فى هحد جداول االنتختب، وهال يكون قد الره عليله سلبب -

 إلغتء قيده ابقت للقتنون الختص بذل . يستوجب
ديلت عللى األقلل يلوم االنتخلتب، مي  هن يكلون بتلغلت ملن العملر ث ثلين عتملت -

ويختلف ذل  عن مجلس اليلورى حيلأ ينبغلي هن يكلون عملر المريلح خملس 
 وث ثون عتمت.

 .هن يجيد القراءة والكتتبت-
 هدى الخدمت العسكريت اإللزاميت هو هعفي من ت ابقت للقتنون. هن يكون قد -
ورى عضويته بقلرار ملن مجللس اليلعب هو مجللس اليل هال تكون قد هسقا  -

اإلخلل ل بواجبلت  العضلويت بللتلتابيق  بسلبب فقلد الثقلت هو االعتبللتر، هو بسلبب
من الدستور، ومع ذل  يجوز له التريح فى هي من الحلتلتين  67ألحكتم المتدة 
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 للمجتلس النيتبيت
http://www.aswat

na.net/details_titl

e.php?titles_id=1

7 

 
 
 
لسلللللنت  224/ه( قلللللتنون رقلللللم 4

بتنظللللللللليم االنتختبلللللللللت   1229

 الرئتسيت

http://www.aswat

na.net/titles.php?s

ub_titles_id=20 
 
 
 
 
 

 08القةةةةةانون رقةةةةةم ب( 
فةةى شةة ن  09.2لسةةنة 

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب
http://www.aswat

titles.php?sna.net/

ub_titles_id=23 

 اآلتيتين:
صلدور  -انقضتء الفصل التيريعى الذى صدر خ له قرار إسقتا العضويت.  -

التريليح  غلتء األثلر الملتنع ملنقرار ملن مجللس اليلعب هو مجللس اليلورى بإل
 المترتب على إسقتا العضويت بسبب اإلخ ل بواجبتت ت.

 المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الحكومية( 1
( من قتنون االنتختبت  عللى هنله "تخلتص .: تنص المتدة )االنتخابات الرئاسية

حقللق مللن تابيللق ( الت8لجنللت االنتختبللت  الرئتسلليت، دون غيرهللت بمللت يللأتي: )
القواعللد المنظمللت للدعتيللت االنتختبيللت المنصللوص علي للت فللي هللذا القللتنون، ومللن 
تابيق المستواة بين المريحين في استخدام وستئل اإلع م المسموعت والمرئيت 
المملوكللت للدولللت ألغللراض الدعتيللت االنتختبيللت واتخللتذ مللت تللراه مللن تللدابير عنللد 

 مختلفت ت".
حد األقصى لمت ينفقله كلل مريلح فلي الحمللت اإلنتختبيلت (" يكون ال31والمتدة )

عيرة م يين جنيه، ويكون الحلد األقصلى فلي حتللت انتختبلت  اإلعلتدة مليلوني 
 جنيه".

هو حتلى  6683لسلنت  .2من القلتنون  66: تنص المتدة االنتخابات التشريعية
فللي يللأن مجلللس اليللعب علللى هنلله "وذللل   3002لسللنت  682فللى قللتنون رقللم 

عن القواعد الختصت بتلوستئل واألستليب المنظمت للدعتيت االنتختبيلت بملت فض  
في ت الحد األقصى الذي ال يجوز تجتوزه في االنفلتق عللى تلل  الدعتيلت، والتلي 
يصللدر ب للت قللرار مللن اللجنللت العليللت ل نتختبللت ، ينيللر فللي جريللدتين يللوميتين 

فللي وسللتئل االعلل م  واسللعتي االنتيللتر" . فللي حللين ال يللذكر القللتنون المسللتواة
 العتمت.

فيمت ال يحدد قتنون مجلس اليور هيت من القواعد المحددة للحد األقصى ل نفلتق 
 والمستوة في الظ ور بوستئل االع م الرسميت. 

65.  
سطوة السملطة تقنين 

   التنفيذية

الدسلللللللتور المصللللللللري 
األستسللللللليت والقلللللللوانين 
لت   .لهالمكم  

www.egypt.gov.eg/arab

المعدلللت علللى هنلله "ال يجللوز  627تللنص الفقرتللتن األولللى والثتنيللت مللن المللتدة 
الضلرورة وبعلد  اليلعب إال عنلدلرئيس الجم وريت إصلدار قلرار بحلل مجللس 

فلل  يجللوز حللل  هخللذ رهي رئلليس مجلللس الللوزراء وإذا حللل المجلللس فللي همللر
المجلللس الجديللد لللذا  األمللر. ويجللب هن ييللتمل القللرار علللى دعللوة النللتخبين 

نقات لمنح الدستور رئيس  320تم حسم 
  وريت ص حيت حل البرلمتن. الجم
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الجريللد الرسللميت، العللدد 
مللترس  52مكللرر،  25

1222، 

إلجلراء انتختبللت  جديلدة لمجلللس اليلعب فللي ميعلتد ال يتجللتوز سلتين يوًمللت مللن 
التتليلت  مجلس الجديد خ ل األيتم العيرنتيجت االستفتتء ويجتمع ال تتريخ إع ن
 إصدار تعديل دستور جم وريت مصر العربيت". .إلتمتم االنتختب
( مللن الدسللتور علللى هنلله"ال يجللوز لللرئيس الجم وريللت حللل 301تللنص المللتدة )

مجلس اليورى إال عنلد الضلرورة ويجلب هن ييلتمل قلرار حلل المجللس عللى 
مجللس اليلورى فلي ميعلتد ال يتجلتوز دعوة النتخبين إلجلراء انتختبلت  جديلدة ل

ستين يومتً من تتريخ صدور قرار الحل. ويجتملع المجللس خل ل األيلتم العيلر 
 التتليت إلجراء االنتختبت ".

مللن الدسللتور علللى هنلله "يعلللن رئلليس الجم وريللت حتلللت  .61تللنص المللتدة  
الاللوار  علللى الوجلله المبللين فللى القللتنون ويجللب عللرض هللذا اإلعلل ن علللى 

يعب خ ل خمست عيلر يوملت التتليلت ليقلرر ملت يلراه بيلأنه. وإذا كلتن مجلس ال
مجلس اليعب منح  يعرض األملر عللى المجللس الجديلد فلى هول اجتملتع لله. 
وفى جميع األحوال يكون إع ن حتلت الاوار  لمدة محدودة، وال يجلوز ملدهت 

 إال بموافقت مجلس اليعب.
 

64.  

حريمممممممممممة تشمممممممممممريع 
 األحزاب

الدسلللتور المصلللري ( 2

والقلللللللوانين األستسللللللليت 
 المكملت له

www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution  
 
 
( القتنمممللللمون رقممممللللمم 1
 2522لسنمممممممللللللمت  42

الختص بنظتم األحلزاب 
 السيتسيت

http://www.aswat

na.net/titles.php?s

ub_titles_id=29. 
 

تنص المتدة الختمست المعدلت )فقرة ثتلثت مضتفت( ملن الدسلتور عللى هنله "يقلوم 
النظتم السيتسي في جم وريت مصر العربيت عللى هسلتس تعلدد األحلزاب وذلل  

إاتر المقومت  والمبتد  األستسيت للمجتمع المصري المنصوص علي ت في  في
الدستور. وينظم القتنون األحزاب السيتسيت، وللملواانين حلق تكلوين األحلزاب 
السيتسلليت وفقًللت للقللتنون، وال تجللوز مبتيللرة هي نيللتا سيتسللي هو قيللتم هحللزاب 

سللبب الجللنس هو سيتسلليت علللى هيللت مرجعيللت هو هستسللي دينللي، هو بنللتء التفرقللت ب
 األصل"
 

( من قتنون األحزاب على هن "للمصريين حق تكوين األحلزاب 6تنص المتدة )
السيتسيت ولكل مصري الحق في االنتمتء ألي حزب سيتسي وذل  ابقتً ألحكتم 

 .هذا القتنون"
( من قتنون األحزاب عللى هنله "يجلب تقلديم إخالتر كتلتبي إللى 8تنص المتدة )

( ملن .اب السيتسليت والمنصلوص علي لت فلي الملتدة )رئيس لجنت يؤون األحلز
هلذا القلتنون علن تأسليس الحلزب موقعلتً عليله ملن هللف عضلو عللى األقلل ملن 

اللللنص فلللي الدسلللتور وقلللتنون األحلللزاب 
واضللح بخصللوص ضللمتن حللق تيللكيل 

 األحزاب

6000 
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هعضللتئه المؤسسللين مصللدقتً رسللميتً علللى توقيعللتت م،على هن يكونللوا مللن عيللر 
محتفظت  على األقل وبمت ال يقل عن خمسين عضواً من كل محتفظلت، وترفلق 

لمسلللتندا  المتعلقلللت بلللتلحزب، وبصلللفت ختصلللت نظتمللله ب لللذا اإلخالللتر جميلللع ا
األستسي والئحته الداخليت وهسمتء هعضلتئه المؤسسلين وبيلتن األملوال التلي تلم 
تللدبيرهت لتأسلليس الحللزب ومصللتدرهت، واسللم مللن ينللوب عللن األعضللتء فللي 
إجللراءا  تأسلليس الحللزب. ويُعللرض اإلخاللتر علللى اللجنللت الميللتر إلي للت فللي 

ست عير يومتً من تتريخ تقلديم هلذا اإلخالتر. وتخلتص الفقرة الستبقت خ ل خم
اللجنت بفحص ودراست إخاترا  تأسليس األحلزاب السيتسليت ابقلتً ألحكلتم هلذا 
القللتنون، وذللل  فضلل ً عللن االختصتصللت  األخللرى المنصللوص علي للت فيلله. 
وللجنللت فللي سللبيل مبتيللرة اختصتصللتت ت الللب المسللتندا  واألوراق والبيتنللت  

تللرى لزوم للت مللن ذوي اليللأن فللي المواعيللد التللي تحللددهت واإليضللتحت  التللي 
لللذل ، ول للت هن تالللب هي مسللتندا  هو هوراق هو بيتنللت  هو معلومللت  مللن هي 
ج ت رسميت هو عتملت وهن تجلري ملت تلراه ملن بحلوأ بنفسل ت هو بلجنلت فرعيلت 
من ت، وهن تكلف من تراه ملن الج لت  الرسلميت بلإجراء هي تحقيلق هو بحلأ هو 

ت للتوصل إلى الحقيقت فيملت هلو معلروض علي لت. وعللى اللجنلت هن دراست الزم
تصدر قرارهت في يأن تأسيس الحزب خ ل التسعين يومتً التتليت لتلتريخ تقلديم 
إخاتر التأسيس، ويجلب هن يصلدر قرارهلت بلتالعتراض عللى تأسليس الحلزب 

ي يلأن مسببتً، ويُعتبر انقضتء المدة الميتر إلي ت دون صدور قرار من اللجنت ف
تأسلليس الحللزب بمثتبللت قللرار بعللدم االعتللراض علللى تأسيسلله. ويجللوز لاللتلبي 
تأسيس الحزب خ ل الث ثين يومتً التتليلت لنيلر قلرار االعتلراض فلي الجريلدة 
الرسللميت هن ياعنللوا فللي هللذا القللرار بتإللغللتء همللتم الللدائرة األولللى للمحكمللت 

فصلل المحكملت فلي الاعلن اإلداريت العليت التي يرهس ت رئيس مجللس الدوللت. وت
 خ ل هربعت هي ر على األكثر من تتريخ إيداع عريضته". 

 

69.  

 حق التجمعتشريع 

الدسلللللللتور المصللللللللري 
والقلللللللوانين األستسللللللليت 

 المكملت له
www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 

 

( من الدستور على هن "للمواانين حق االجتمتع الخلتص فلي 21المتدة )تنص 
هدوء غيلر حلتملين سل حتً ودون حتجلت إللى إخالتر سلتبق، وال يجلوز لرجلتل 
األمن حضور اجتمتعتت م الختصت، واالجتمتعت  العتمت والمواكب والتجمعت  

   مبتحت في حدود القتنون".

 يقر الدستور بحق المواانين بتلتجمع في
 حدود القتنون.

6000 
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62.  

 منع التعذيبتشريع 

الدسلللتور المصلللري ( 2

والقلللللللوانين األستسللللللليت 
 المكملت له

www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution  
 
 
 

( قةةةانون العقوبةةةات 5

 2552لس ة ( 96رقم) 

http://www.kenan

aonline.com/blog/

64650/page/26 

 

( مللن الدسللتور علللى هن "كللل مللواان يقللبض عليلله هو 13تللنص المللتدة ) (6
يحللبس هو تقيللد حريتلله بللأي قيللد تجللب معتملتلله بمللت يحفللظ عليلله كرامللت 
اإلنستن، وال يجوز إيذاءه بدنيتً هو معنويت، كملت ال يجلوز حجلزه هو حبسله 

للقوانين الصلتدرة بتنظليم السلجون. وكلل قلول في غير األمتكن الختضعت 
يثب  هنه صدر من مواان تح  واأة يئ ممت تقدم هو الت ديد بييء منله 

 ي در وال يعول عليه".
مللن قللتنون العقوبللت  علللى هنلله "كللل موظللف هو مسللتخدم  637تللنص مللتدة  (2

االعتلراف يعتقلب  عملومى هملر بتعلذيب ملت م هو فعلل ذلل  بنفسله لحملله عللى
بتأليغتل اليتقت هو السجن من ث أ إلى عير سنوا . وإذا مت  المجني عليله 

  يحكم بتلعقوبت المقررة للقتل عمدا.
من نفس القتنون على هنه "كل موظف هو مستخدم عملومي  636وتنص المتدة 

النلتس اعتملتدا عللى  وكلل يلخص مكللف بخدملت عموميلت اسلتعمل القسلوة ملع
يعتقلب بلتلحبس ملدة ال  هو هحلدأ آالملت بأبلدان موظيفته بحيأ هنه هخل بيلرف م 

 تزيد على سنت هو بغرامت ال تزيد على متئتى جنيه".

بتلدسلللتور المصلللري   13نلللص الملللتدة 
 واضح فيمت يتعلق بمنع التعذيب. 

 

6000 

62.  

 حرية اإلعالمتشريع 

الدسلللتور المصلللري ( 2
والقلللللللوانين األستسللللللليت 

 المكملت له
www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 

( مللن الدسلتور عللى هن "حريللت إصلدار الصلحف وملكيت للت 308تلنص الملتدة )
لأليلللختص االعتبتريلللت العتملللت والختصلللت ولألحلللزاب السيتسللليت مكفوللللت ابقلللتً 

 للقتنون".

مللللللن الدسللللللتور  3008نللللللص المللللللتدة 
المصلللللري واضلللللحت بضلللللمتن املللللت   

 واألحزاب.الصحف من قبل المواانين 

6000 
 
 

66.  

اسممممممممتقالل تشممممممممريع 
 القضاء

الدسلللتور المصلللري ( 2
والقلللللللوانين األستسللللللليت 

 المكملت له
www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 

 
 
 
 
 

 النصوص الدستورية: (1
تخضلع الدوللت للقلتنون، واسلتق ل  -( من الدستور عللى هنله "72تنص المتدة )

 القضتء وحصتنته ضمتنتن هستسيتن لحمتيت الحقوق والحريت "
( من الدسلتور عللى هن" السللات القضلتئيت مسلتقلت، تتوالهلت 672تنص المتدة )

 المحتكم على اخت ف هنواع ت ودرجتت ت وتصدر هحكتم ت وفق القتنون. 
( من الدستور على هن "القضتة مسلتقلون، ال سللاتن عللي م 677تنص المتدة )

تيت هو يلؤون في قضتئ م لغير القتنون، وال يجوز أليت سللات التلدخل فلي القضل
 العدالت". 

 تعيين القضاة:  -2

الللنص فللي الدسللتور وفللي قللتنون السلللات 
القضللتئيت واضللح فيمللت يتعلللق بتسللتق ل 

 القضتء.
 

6000 
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قللللللللتنون السلللللللللات  (1

(  42القضلللتئيت رقلللم )
 2521لسنت 

http://ar.jurispedia
.org/index 

 
 
 
 
 
 
 
 

الدستور المصري ه/   (3
والقلللللللوانين األستسللللللليت 

 المكملت له
www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 

قلللللللللتنون السللللللللللات ب/ 
(  42القضلللللتئيت رقلللللم )

 2521لسنت 
http://ar.jurispedia

.org/index 
 

  

"يكللون يلغل الوظللتئف القضلتئيت سللواء بلتلتعيين هو بتلترقيللت  -11تلنص الملتدة 
بقللرار مللن رئلليس الجم وريللت. ويعللين رئلليس محكمللت الللنقض مللن بللين نللواب 
الللرئيس وبعللد هخللذ رهى مجلللس القضللتء األعلللى. ويعللين نللواب رئلليس محكمللت 

األعلى بنتء على ترييح الجمعيت العتمت لمحكمت  النقض بموافقت مجلس القضتء
اللللنقض ويريلللح اآلخلللر وزيلللر العلللدل. ويعلللين رؤسلللتء االسلللتئنتف ونواب لللت 
ومستيللتري ت والرؤسللتء بتلمحللتكم االبتدائيللت والقضللتء بموافقللت مجلللس القضللتء 
األعلى. ويعتبر تتريخ التعيين هو الترقيت من تتريخ موافقلت هو هخلذ رهي مجللس 

 لى بحسب األحوال. القضتء األع
 عزل القضاة -3

( من الدستور عللى هن "القضلتة غيلر قلتبلين للعلزل، ويلنظم .67تنص المتدة )
 القتنون مستءلت م تأديبيتً".

( من قتنون السلات القضتئيت على هن "رجتل القضتء والنيتبلت 78تنص المتدة )
 غير قتبلين للعزل". –عدا معتوني النيتبت  –العتمت 

مللن قللتنون السلللات القضللتئيت علللى هن " تأديللب القضللتة  .6مللتدة كمللت تللنص ال
بجميع درجتت م يكون ملن اختصلتص مجللس تأديلب ييلكل عللى النحلو اآلتلي: 
رئيس ث ثلت ملن رؤسلتء محلتكم االسلتئنتف. هقلدم ث ثلت ملن مستيلتري محكملت 
النقض وعند خللو وظيفلت رئليس محكملت اللنقض هو غيتبله هو وجلود ملتنع لديله 

األقدم فتألقدم من هعضتء المجللس وعنلد غيتبله هو وجلود ملتنع لديله يحل محله 
يحل محله األقدم فتألقدم من هعضتء المجللس وعنلد غيلتب هحلد رؤسلتء محلتكم 
االستئنتف هو وجود متنع لديه يكمل العدد بتألقدم من رؤستء محلتكم االسلتئنتف 
بق لله ثم ملن هعضلتئ م وال يمنلع ملن الجللوس فلي هيئلت مجللس التجديلد ملن سل

 االيترا  في الب اإلحتلت إلى المعتش هو رفع الدعوى التأديبيت.

65.  

الحممممق فممممي  تشممممريع
 محاكمة عادلة

 الدستور المصري
www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 
 
 

( مللن الدسللتور علللى هن "العقوبللت يخصلليت. وال جريمللت وال 77تللنص المللتدة )
عقوبت إال بنلتء عللى قلتنون، وال توقلع عقوبلت إال بحكلم قضلتئي، وال عقلتب إال 

 على األفعتل ال حقت لتتريخ نفتذ القتنون. 
الملت م بلر  حتلى تثبل  إدانتله فلي ( ملن الدسلتور عللى هن "78تنص الملتدة ) 

وكل ملت م فلي جنتيلت  -محتكمت قتنونيت تكفل له في ت ضمتنت  الدفتع عن نفسه. 

توجلللد متدتلللتن فلللي الدسلللتور المصلللري 
تيللير إلللى المحتكمللت العتدلللت وهن المللت م 

 بر  حتى تثب  إدانته.

6000 
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 يجب هن يكون له محتم يدافع عنه". 
 

52.  

المساواة بمين تشريع 
 الجنسين

الدسلللتور المصلللري ( 2

والقلللللللوانين األستسللللللليت 
 المكملت له

www.egypt.gov.eg/arab

ic/laws/constitution 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 ) 
 22القللللللتنون رقللللللم  ( ه

بيلللأن  2545لسلللنت 

 المواريأ
http://qadaya.net/no

de/72 

 
 
 
 
 
 
 
 

ب( الئحلللللللت األحلللللللوال 

 ( النص الدستوري على المساواة1
قيلتم هحلزاب  ( على هنه "ال تجلوز مبتيلرة هي نيلتا سيتسلي هو2تنص المتدة )

الجلنس هو  سيتسيت على هي مرجعيت هو هستس ديني هو بنتء علي التفرقلت بسلبب
  .األصل"
الدولت التوفيق بين واجبت  المرهة نحو األسرة وعمل ت فى  ( "تكفل66والمتدة )

المجتمع، ومستوات ت بتلرجل فى ميلتدين الحيلتة السيتسليت واالجتمتعيلت والثقتفيلت 
 واالقتصتديت، دون إخ ل بأحكتم اليريعت اإلس ميت".

( من الدستور على هن "المواانون لدى القتنون سواء، وهلم 10وتنص المتدة )
في الحقوق والحريت  العتمت، ال تمييز بيلن م فلي ذلل  بسلبب الجلنس متستوون 

 هو األصل هو اللغت هو الدين، هو العقيدة".
 
 ( الميراث2

تسللتند هحكللتم قللوانين األحللوال اليخصلليت إلللى اليللريعت اإلسلل ميت فيمللت يتعلللق 
 بتلمسلمين والديتنت المسيحيت فيمت يتعلق بغير المسلمين. 

 :المسلمون
من قتنون المواريأ على هن "للزوج فرض النصف عند علدم  66تنص المتدة 

الولد وولد االبن وإن نلزل والربلع ملع الوللد هو وللد االبلن وإن نلزل. وللزوجلت 
وللو كتنل  مالقلت رجعيللت إذا ملت  اللزوج وهلي فللي العلدة هو الزوجلت  فللرض 

وللد االبلن وإن  الربع عند عدم الولد وولد االبن وإن نزل، واللثمن ملع الوللد هو
 نزل".
: ه. للواحدة من البنت  فلرض النصلف 66"مع مراعتة حكم المتدة  63والمتدة 

 ول ثنتين فأكثر الثلثتن". 
 المسيحيون األرثوذكس 

  : وحكم الزوجت فى ميراأ زوج ت كحكم الزوج سواء بسواء. 313متدة 
راأ : فللروع المللورأ مقللدمون علللى غيللرهم مللن األقللترب فللى الميلل312مللتدة 

التركت هو مت بقى من ت بعد استيفتء نصيب الزوج هو الزوجلت، فلإذا  فيأخذون كل
تعللدد  الفللروع وكللتنوا مللن درجللت واحللدة قسللم  التركللت فيمللت بيللن م هنصللبت 

نقاللت لعللدم المسللتواة فللي  200تللم حسللم 
الميراأ والا ق حسب  قتنون األحوال 

 اليخصيت.

800 
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اليخصلللللللليت لألقبللللللللتا 
األرثوذكسللللللليين لعلللللللتم 

2556. 
  

 
 
 ( نص قتنون الخلع 5

http://www.arable

galportal.org/egy

ptverdicts/LawArt

iclesRefResult_L.

?SIndex=ID0aspx

6&LawBookID=1

20220046459165

&PageNum=2 

 
 لسلنت ٤٥١ قلتنون رقلم( 4

 هحكلتم بعلض بتعديل ٤٠٠١

 ٤٧٩٥ لسنت ٤٢ رقم القتنون
 المصريت الجنسيت بيأن

http://knol.google.co

-m/k/ahmed

-mnsour/154

2004/3k1mpk85ee1k

x/8# 

 فى ذل  بين الذكر واألنثى. متستويت ال فرق
على هن "لللزوجين ان يتراضليت فيملت بين ملت عللى  30تنص المتدة ( الطالق: 3

إن لللم يتراضلليت عليلله وهقتملل  الزوجللت دعواهللت بالبلله وافتللد  نفسلل ت الخلللع، فلل
وختلعلل  زوج للت بتلتنللتزل عللن جميللع حقوق للت المتليللت اليللرعيت ورد  عليلله 
الصللداق الللذى هعاللته ل للت، حكملل  المحكمللت بتاليق للت منلله. وال تحكللم المحكمللت 
الة بتلتاليق للخللع إال بعلد محتوللت الصللح بلين اللزوجين، ونلدب ت لحكملين لملوا
مستعى الصلح بين مت، خ ل ملدة ال تجلتوز ث ثلت هيل ر، وعللى الوجله المبلين 

( ملن 66( والفقرتين األوللى والثتنيلت ملن الملتدة ).6بتلفقرة الثتنيت من المتدة )
هذا القتنون وبعد هن تقرر الزوجت صراحت هن ت تبغض الحيتة ملع زوج لت وهنله 

يخيلى هال تقليم حلدود هللا بسلبب هلذا ال سبيل الستمرار الحيتة الزوجيت بين مت و
وال يصح هن يكون مقتبل الخلع اسقتا حضلتنت الصلغتر، هو نفقلت م هو  البغض.

فلى  -هي حق من حقوق م ويقع بتلخلع فى األحوال ال ق بلتئن. ويكلون الحكلم 
 غير قتبل للاعن عليه بأى اريق من ارق الاعن. -جميع األحوال 

 
 ( الجنسية 4

( ملن ٤من المتدة الثتنيت لقلتنون الجنسليت "يكلون مصلريًت: ) تنص الفقرة األولى
 ولد ألب مصري، هو ألم مصريت."

 

52.  
إعاقااااااااة المجااااااااالس 

الم تخبااااة ماااان قباااا  

 السلطة الت  نذية

موقةةةةع مجلةةةةس ال ةةةةواب 

 والشورى

http://www.parlia

ment.gov.eg/Arab

ic/default.htm 

البرلمتن الحتلي هو برلمتن منتخب وكتن  آخر انتختبت  لمجلس اليعب 
ر انتختبت  لمجلس اليورى ، في حين هجري  آخ3002المصرى في عتم 

 .3008والختصت بتلتجديد النصفى فى عتم 
 

، ولم تجر هي .1/300/.المجتلس اليعبيت المحليت القتئمت انتخب  فى 

تلم  –بمجلسليه  –القسم األول: البرلملتن 
ييل د حل   ، ولم3002إنتختبه في العتم 

هو تأجي  ايلت تل  الفتلرة، وللم تجلر هي 
 .3006إنتختبت  برلمتنيت عتم 

القسللم الثللتني: المجللتلس اليللعبيت المحليللت 

6000 

http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LawArticlesRefResult_L.aspx?SIndex=ID06&LawBookID=120220046459165&PageNum=2
http://knol.google.com/k/ahmed-mnsour/154-2004/3k1mpk85ee1kx/8
http://knol.google.com/k/ahmed-mnsour/154-2004/3k1mpk85ee1kx/8
http://knol.google.com/k/ahmed-mnsour/154-2004/3k1mpk85ee1kx/8
http://knol.google.com/k/ahmed-mnsour/154-2004/3k1mpk85ee1kx/8
http://knol.google.com/k/ahmed-mnsour/154-2004/3k1mpk85ee1kx/8
http://knol.google.com/k/ahmed-mnsour/154-2004/3k1mpk85ee1kx/8
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
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http://www.elsho

ura.gov.eg/index.

asp 

 وزارة الداخلية 

http://www.moieg

ypt.gov.eg 

مؤسسةةات أهليةةة تابعةةت 

 عملية االنتخابات

http://ar.eohr.org 

قتئمللت ولللم تجللر هي عمليللت  تعايللل هو  .انتختبت  على المستوى المحلي منذ ذل  الحين، ومدة المجتلس هربع سنوا 
 حل ألي من ت منذ آخر إنتختبت .

51.  

 مساءلــــــة الحكومة

البرلمةةةةةةان المصةةةةةةري، 

 مضابط الجلسات 

 

http://www.parlia

ment.gov.eg/Arab

ic/default.htm 

 

(، من ت 3301بلغ عدد البت  اإلحتات التي نظرهت المجلس عموًمت )
(. وبلغ عدد 6178( هجيب عن ت يفتهت، وبلغ  البيتنت  العتجلت )66.6)

( استجوابًت من ت 12) 3006ت المجلس خ ل هذا العتم االستجوابت  التي نظره
( استجوابت  تم التنتزل عن ت في الموعد المحدد لمنتقيت ت. كمت بلغ عدد 6)

( الب 37( سؤاالً، كذل  نتقش المجلس )362األسئلت التي هُجيب عن ت )
 ( اقتراًحت برغبت..12منتقيت عتمت  كمت نظر المجلس )

سلللؤاال  X20( + )362اسلللتجوابت  21)
X 6) 

6000 

55.  

نشاااااااااار مشااااااااااااري  

 القواننن

 جريدة االهرام 

http://www.ahram

.org.eg 

  مجريدة المصرى اليو
http://www.almasry

-alyoum.com/ 

نقتيت مجتمعيت متعلقت بقوانين مقترحت هو تعدي   على قوانين  3006ي د عتم 
خبر ومقتلت  700االهرام والمصرى اليوم متيزيد على  فقد نير  جريدتت

حول ميروعت  القوانين المعروضت بتلفعل على البرلمتن المصرى خ ل 
 دورته هو التي ينتظر عرض ت قريبت.

(700 X20) 6000 

الفسمممممممممممممماد فممممممممممممممي   .54
 المؤسسات العامة

  استا ع رهي ختص
 1225آذار /مترس 

% 36.2فستد فلي السللات، بينملت % يعتقدون بوجود .2وفق استا ع الرهي 
 %.30.7ال يعتقدون بوجود فستد، وكتن  نسبت المترددين )غير متأكد( 

(0.2. ×0( +)0.362×6000 + )
(0.307 ×200) 

267 

http://www.elshoura.gov.eg/index.asp
http://www.elshoura.gov.eg/index.asp
http://www.elshoura.gov.eg/index.asp
http://www.elshoura.gov.eg/index.asp
http://www.moiegypt.gov.eg/
http://www.moiegypt.gov.eg/
http://ar.eohr.org/
http://ar.eohr.org/
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
http://www.parliament.gov.eg/Arabic/default.htm
http://www.ahram.org.eg/
http://www.ahram.org.eg/
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59.  

إعاقااااااااااة  دعمااااااااااال 

 البرلمان( التشري 

جماعةةةةةة موقةةةةةع نةةةةةواب 

 اإلخوان المسلمين

http://www.nowa

bikhwan.com/ind

ex.aspx?ctrl=Bro

wse&ID=c0116ec

-4343-8263-f

-a830

0199493c8bd2 

 

لمتن، فإنه بتلنظر لل يمنت يبه الكتملت للحزب الواني الحتكم على مجلسي البر
ال يتوقع تمرير قوانين على غير هوى السلات التنفيذيت، األمر الذي ال يتوقع 
معه قيتم األخيرة بتلتدخل لتعايل نظيرت ت التيريعيت هو إفرا  نتتج عمل ت من 
محتواه. كمت لم تعال الدورة السنويت للبرلمتن ولم يرد ذكر منع هحد هعضتئه 

 عن هنه لم يرد في مضتبا الفصل من دخول هي من جلستته. هذا فض 
( هي قوانين من ذا  3006دور االنعقتد الرابع )هي العتم  -التيريعي التتسع
 الحستسيت السيتسيت.

حلللتال   3006للللم يسلللجل خللل ل العلللتم 
إلعتقللت عمللل البرلمللتن مللن قبللل السلللات 

 التنفيذيت.

6000 

52.  

اسمممممتخدام الواسمممممطة 
 في التوظيف العام

  استا ع رهي ختص
 1225/مترس  آذار

% مللن المسللتجوبين تللرى )مللن 71.7هيللتر  نتللتئ  اسللتا ع الللرهي إلللى هن 
خ ل تجربته وتجترب يعرف عن ت( "هن الوظتئف تتم بتلواسات بيلكل كبيلر"، 

% هن لللت "تلللتم دون 8.3% هن لللت "تلللتم بتلواسلللات هحيتنلللت"، ورهى 33.3ورهى 
% ال 1.6ت"، % قللتلوا ان للم ال يوجللد "لديلله تجربللت يعرفللون عن لل3واسللات"، و
 هعرف.

 (0.083 ×6000 ) 
 

83 

52.  
نجاعممممة المؤسسممممات 

 العامة

  استا ع رهي ختص
 1225آذار /مترس 

% يقيمون هداء مؤسست  الدولت بأنه 20.6هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
% يرون 37.2% يقيمون هداء مؤسست  الدولت بأنه جيد، و6..3جيد جدا، و

% يقيمونه بأنه سيء، 6.6وال سيء، وهداء مؤسست  الدولت بأنه ال جيد 
 % ال رهي/ ال هعرف.1.6% يقيمونه بأنه سيء جدا، و6.1و

(0.206×6000(+)0.3.6×820 )

+(0.372×200(+)0.066×320 )
(+0.061×0) 
 

781 

56.  

 خرق الفاتور

المحكمةةةةةةة الدسةةةةةةتورية 

العليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

http://www.hccou

rt.gov.eg/Rules/S

earchRules.asp 

 

هصدر  المحكمت الدستوريت هحكتمت تقضي بعدم دستوريت بعض القوانين التى 
تتعترض مع العدالت االجتمتعيت وحرمت الملكيت الختصت، وسيتدة القتنون، 
احترام حق التقتضي، وكذا حول الحريت اليخصيت بتعتبترهت حقت ابيعيت ولقد 

  .3006هحكتم بعدم دستوريت خ ل عتم  8  المحكمت هصدر

يفلللللوق علللللدد األحكلللللتم الصلللللتدرة علللللن 
 المحكمت الدستوري األربع حتال .

 

0 

55.  
االااااتقالل السناااااي 

 واالقت ادي

البيةةان المةةالي للموازنةةةة 

العامة عةن العةام المةالي 

موقةةةةةةةةع ، 1225/1222

وزارة الماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 1445.1 مليون جنيه )مت يعتدل 86.1بلغ إجمتلي الدعم الخترجي نحو  -6
 71.0مليون دوالرا همريكيت(، حيأ وصل الدعم الخترجي الجتري إلي 

مليون دوالرا همريكيت( بينمت كتن الدعم  1166.1مليون جنيه )مت يعتدل 
مليون دوالرا  263.1مليون جنيه )مت يعتدل  6201الخترجي االستثمتري 

( 62× ..3نقالللت  ) 13تلللم حسلللم   (6
ملللللن القسلللللم الخلللللتص بتلمسلللللتعدا  

 الدوليت للموازنت.
 

62. 

http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.nowabikhwan.com/index.aspx?ctrl=Browse&ID=c0116ecf-8263-4343-a830-0199493c8bd2
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/SearchRules.asp
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/SearchRules.asp
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/SearchRules.asp
http://www.hccourt.gov.eg/Rules/SearchRules.asp
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http://www.mof.g

ov.eg 

 

الحسةةةةةةةةةاب الختةةةةةةةةةامي 

للموازنةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة 

لجمهوريةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةر 

العربيةةةةة للعةةةةام المةةةةالي 

، علةةةةةةةةةي 1226/1225

 الرابط التالي :

http://www.mof.g

ov.eg/MOFGaller

ySource/Arabic/cl

osingaccounts08-

09.pdf 

 

 

 

 

موقةةةةع القةةةةوات متعةةةةددة 

 الج سيات:

http://www.mfo.o

rg. 

، في حين 3006/.300همريكيت( وذل  في موازنت العتم المتلي المنت ي 
مليون جنيه )مت  ٤٥٤٥٠2وصل  جملت اإليرادا  في العتم نفسه إلى نحو 

دوالرا همريكيت(، بمت يعني وصول نسبت الدعم مليون  91261.3يعتدل       
 %...3الخترجي إلى جملت االيرادا  إلى نحو 

 
م حظت: بلغ متوسا سعر صرف الجنيه المصري بتلنسبت للدوالر األمريكي  

 20إلي  .300يوليو  6) والممتد من  .3006/300خ ل العتم المتلي 
 دوالرجنيه لكل  2.26( نحو  3006يونيو 
 
مليون  36728.3مت االيرادا  المتحصلت من النفا والغتز نحو بلغ  قي (3

مليون دوالرا همريكيت(، كمت وصل  قيمت  2637.6جنيه )مت يعتدل 
مليون جنيه )مت  62282.6االيرادا  المتحصلت من قنتة السويس إلي 

مليون دوالرا همريكيت( وذل  في موازنت العتم المتلي  3172.1يعتدل 
، في حين وصل  جملت اإليرادا  في العتم نفسه 3006/.300المنت ي 
مليون دوالرا  91261.3مليون جنيه )مت يعتدل  ٤٥٤٥٠2إلي نحو 

ً إلي نحو  % من اجمتلي  63.2همريكيت(، بمت يعني وصول نسبت مت معت
 االيرادا  العتمت في الموازنت السنويت.

 
األمريكي  م حظت: بلغ متوسا سعر صرف الجنيه المصري بتلنسبت للدوالر

 20إلي  .300يوليو  6) والممتد من  .3006/300خ ل العتم المتلي 
 دوالر.جنيه لكل  2.26( نحو  3006يونيو 
 ( ال توجد قواعد عسكريت هجنبيت. 2
 

نظللراً لعللدم تخاللي نسللبت االيللرادا   (3
ملللن اللللنفا والغلللتز وقنلللتة المتحصللللت 

% من اجملتلي 32السويس حتجز ال
االيللللرادا  العتمللللت فللللي الموازنللللت، 
يحصللللل القسللللم الثللللتني علللللى كتمللللل 

 نقات(. 200الع مت )
 

وحصلللل القسلللم الثتللللأ عللللى كتملللل  (2
نقالللت( لعلللدم وجلللود  100الع ملللت )

 قواعد عسكريت هجنبيت.

222.  

 اإلصالح السياسي

  استا ع رهي ختص
 1225آذار /مترس 

هيتر  نتتئ  استا ع الرهي إلى هن  القسم األول:إجراء اإلصالحات،
% من المستجوبين ترى هن الحكومت تمكن  من إجراء اإلص حت . 16.2
% من المستجوبين هن الحكومت لم تتمكن من إجراء 20.1ورهى 

 % ب  رهي وال هعرف. 62اإلص حت ، وهجتب 
هظ للر  نتللتئ  اسللتا ع الللرهي هن  طي،القسممم الثمماني: تقيمميم الوضممع الممديمقرا

% ع مت 23.2النتس يقيمون الوضع الديمقرااي في الب د كمت يلي: فقد منح 

ا القسم ( يحسم من هذ2×20.1( )6
 نقات.  323
 
2) (0.232 ×200( +)0.328 ×
282( + )0.66.  ×320 + )
(0.6.1 ×632( + )0.038×0 )

283 

http://www.mof.gov.eg/
http://www.mof.gov.eg/
http://www.mfo.org/
http://www.mfo.org/
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% بأن للت ليسلل  جيللدة وليسلل  ..66% ع مللت جيللد، وقلليم 32.8جيللد جللدا، و
% ع مللت سلليء جللدا، 3.8% ع مللت سلليء، و1..6سلليئت، فللي حللين هعاللى 

 % ال هعرف. 3.6و

 نقات. 231يحصل هذا القسم على 
 

222.  

إااااااااااااء  معاملااااااااااة 

 المعتقلنن

التقرير الس وي السادس 

للمجلس القةومي لحقةوق 

 اإلنسان

http://nchregypt.o

rg/ar/images/files/

6th%20annual%2

0reporteng.pdf- 

تقريةةةر مركةةةز القةةةاهرة  

لحقةةةةوق االنسةةةةان لعةةةةام 

1225  

http://www.cihrs.

org/Images/Articl

eFiles/Original/48

2.pdf 

 

حتال   بيب ت التعذيب وتيير بعض  8وصل  حتال  الوفتة في السجون إلى 
 حتلت . 62التقترير الى هن العدد هكثر من 

 

حللتال  وفللتة فللي السللجون.  8تللم رصللد 
كمللللت  يوجللللد تعتلللليم علللللى المعلومللللت  
 المتعلقت بحتال  الوفتة في السجون. 

0 

221.  

 يالح بإعاقة ال شاط 

التقريةةةةةةر السةةةةةة وي  - 2

السادس للمجلس القومي 

 لحقوق اإلنسان

http://nchregypt.o

rg/ar/images/files/

6th%20annual%2

0reporteng.pdf 

بوابة المعتلقين علةى  -1

موقةةع جماعةةةة اإلخةةةوان 

 المسلمين

http://www.ikhwa

ذي الميول اإلس ميت للمرة  –تم رفض الترخيص لحزب الوسا 
 الرابعت
 

كمت تم اعتقتل عدد من قتدة جمتعت اإلخوان المسلمين تح  دعتوى عضويت 
وإن  –جمتعت محظورة وغسيل هموال وتلقي معونت  دون تصريح من الدولت 

 كتن  المبررا  سيتسيت بتألستس وفق المصتدر.

تم حسم كتمل الع ملت العتقلتل علدد ملن 
مسللمين يفوقلون الخمسلت قتدة اإلخلوان ال

ولللرفض تللرخيص حللزب الوسللا للمللرة 
 الرابعت

0 

http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf-
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf-
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf-
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf-
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf
http://www.cihrs.org/Images/ArticleFiles/Original/482.pdf
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://www.ikhwanonline.com/Section.asp?ID=120


 166 

  تقرير م را:11.ا2

 العالمة طريقة االحتساب المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم
nonline.com/Secti

on.asp?ID=120 

225.  

ت ظااااانم االجتماعاااااات 

 والمظاهرات

تقريةةةةر مركةةةةز القةةةةاهرة 

لحقةةةةوق االنسةةةةان لعةةةةام 

1225  

http://www.cihrs.

org/Images/Articl

eFiles/Original/48

2.pdf 

 

، تلم إج لتض مظلتهرة هملتم السلفترة األميركيلت تضلتمنتً 68/6/3006فى  -6
 مع غزة.

، اعترضللل  قلللوا  األملللن مجموعلللت ملللن النيلللاتء 3006فبرايلللر 7فلللى  -3
 وقتم  بتعتقتل م هثنتء محتولت م تنظيم مظتهرة.

ن قبللل قللوا  األمللن لمنللع وقمللع ، كتنلل  هنللت  محتولللت ملل.7/1/300فللى -2
 7بعللض التظللتهرا  التللى صللتحب  الللذكرى األولللى للللدعوى إلضللراب 

 ابريل. 
 3006ملتيو  1القبض على مجموعت من النياتء المنظمين لمظتهرة فى  -1

 وتعرض بعض الميتركين من الصحفيين ل عتداء
ال يمكن الوصول الى مت تم منعه من تظتهرا  ولكن مت استاعنت الحصول 

ليه بتلفعل بعض األمثلت التى رصدت ت بعض المنظمت  العتملت فى مجتل ع
 حقوق االنستن

ال يوجللللد حصللللر لعللللدد المظللللتهرا  او 
المسيرا  التى منعت ت الحكوملت حيلأ ال 
يمكللن التوصللل إللللى بيتنللت  دقيقللت علللن 
إجمتلي حتال  التظتهر التى البد ل ت من 
تصريح من وزارة الداخليت هصل ، غيلر 

ى تقلللترير منظملللت  حقلللوق هنللله تلللرد فللل
اإلنسللتن بعللض األمثلللت لحللتال  التظللتهر 
البللترزة واسللتخدام قللوا  األمللن العنللف 

 ضد المتظتهرين.
 
 

0 

224.  

تااااااااافخ  األجهااااااااا   

 األم نة

اسلللللللللللللللتا ع رهي  (2

  ختص
 1225آذار /مترس 

 

( مقةةةةةةةةةةةابالت مةةةةةةةةةةةع 1

أشةةةةةةةةةةخاص حةةةةةةةةةةاولوا 

االلتحاق بكل من السةلك 

الدبلوماسةةى والقضةةائى، 

وكةةذلك  أعضةةاء هيئةةات 

التةةةةةةدريس بالجامعةةةةةةات 

 المصرية 

 

% من المستجوبين الب من م 36.2هيتر  نتتئ  استا ع الرهي إلى هن  (6
يخصيت هو من هحد هقترب م الحصول على موافقت األج زة األمنيت كيرا 

% من المستجوبين هنه لم ...7للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت هفتد 
 % ب  رهي وال هعرف.6.8يالب من م ذل ، وهجتب 

بصفت عتمت جميع الوظتئف الحكوميت والختصت تتالب ضمن مسوغت   (3
التعيين ي تدة حسن سير وسلو  تصدر من السجل المدنى التتبع لوزارة 
الداخليت، همت التحريت  األمنيت فتجرى فقا للوظتئف السيتديت )كتلسلكين 

إلضتفت إلى قاتعي األمن والدفتع، وكذل  القضتئي والدبلومتسي(، بت
التعيين بتلجتمعت  المصريت )حيأ تستغرق هذه التحريت  األمنيت هو مت 
يعرف بتلموافقت األمنيت فترة اويلت هحيتنت تتجتوز عدة هي ر(. وكذل  
إجراء البحوأ الميدانيت. كمت هن العديد من األنيات االقتصتديت تتالب 

ي مجتل السيتحت واالتصتال  واإلع م وحتى موافقت  همنيت كتلعمل ف
 التيييد.

6 )0.362  ×0( + )0.7.. ×
( = يحصل 320×  0.068( + )200

 نقات. .27هذا القسم على 
 
( تللم حسللم كتمللل العتمللت المخصصللت  3

نقاللت(، بسللبب زيللتدة  200ل للذا القسللم )
 عدد المجتال  عن األربعت.

 
 

27. 

مواقمممممف المعارضمممممة   .229
 المحليةفي الصحافة 

  استا ع رهي ختص
 1225آذار /مترس 

% يعتقللدون هن الحكومللت تقللوم بحجللب 38هظ للر  نتللتئ  اسللتا ع الللرهي هن 
التغايللت اإلع ميللت عللن نيللتات  ومواقللف المعترضللت فللي الصللحف اليوميللت، 
(0.38 ×0(+)0.236 ×6000 + )
(0.36×200) 

737 
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% يعتقلللدون هن الحكوملللت ال تقلللوم بحجلللب التغايلللت اإلع ميلللت علللن 23.6و
 % ب  هعرف.36تب نيتات  ومواقف المعترضت، فيمت هج

 
% يعتقدون هن الحكومت تقوم بحجب 38

التغايت اإلع ميت عن نيتات  ومواقف 
المعترضلللللت فلللللي الصلللللحف اليوميلللللت، 

% يعتقدون هن الحكومت ال تقلوم 23.6و
بحجب التغايلت اإلع ميلت علن نيلتات  
% 36ومواقف المعترضلت، فيملت هجلتب 

 هعرف.ب  

222.  
 انتقاد السلطة

  استا ع رهي ختص
 1225آذار /مترس 

% يعتقللدون هن بتسللتاتعت المللواان 32.8هظ للر  نتللتئ  اسللتا ع الللرهي هن 
% بللأن م ال يسللتايعون انتقللتد 70.6انتقللتد الحكومللت بللدون خللوف، بينمللت يعتقللد 

 % ال رهي ل م.67.3دون خوف، 

(0.328 ×6000( + )0.673 ×
200( + )0.706 ×0) 
 

26. 

222.  

جرائااااااااف ومجااااااااالت 

 المعارضة

الكتةةةاب السةةة وى للهيئةةةة 

العامةةةةةةة لالسةةةةةةتعالمات 

1225 

http://www.sis.go

v.eg/Ar/Story.asp

x?sid=32069 

 

وهي التي تصدر الجرائد  –بتلنظر لعدم الترخيص ألحزاب جديدة معترضت 
فإنه لم يتم إدختل تعديل على احتستب هذا المؤير.  –المعترضت في العتدة 

هن العدد الكلي  .300هيتر مصدر الكتتب السنوى لل يئت العتمت ل ستع مت  
صحيفت ومجلت مت بين قوميت،  217للصحف والمج   المصريت وصل إلى 

وحزبيت، وختصت، وهيتر مصدر غير رسمى الى هن  عدد الصحف 
صحيفت. ولم يتم التوصل إلى هرقتم محددة ودقيقت حول  38ترضت حوالى المع

 عدد المج   منفصلت.

 (38 /217 /0.2 X 6000) 66 

226.  

الرقابااااااااااااة علااااااااااااى 

المطبوعااات ومواقاا  

 االنترنت

  استا ع رهي ختصأ( 
 1225آذار /مترس 

 

 

 

حريةةة الةةرأى تقرير ب (

عةام لفى مصةر والتعبير 

1225 

http://www.anhri.

net/?p=5540 

 

% يرون هن الدولت ال تمنع 2..2ه. هيتر  نتتئ  استا ع الرهي إلى هن 
% هن السلات ..23الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، بينمت يرى 

 ، تمنع الوصول لبعض الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن
 % هجتبوا ب  رهي/ ال هعرف.28.7و
 
من جريدة صو   3006ينتير  2عال  األج زة األمنيت ابتعت عدد  -6ب . 
 اعتراضت على افتتتحيت العدد لعبد الحليم قنديل، رئيس تحريرهت آنذا ، األمت

 بجتنب الحوار الذي نيرته الصحيفت في العدد نفسه مع المريد العتم لإلخوان
 يحوي انتقتدا  حتدة ألداء الحكومت المصريت.المسلمين الذي 

 . 3006صودر  جريدة الب   الجديد ث أ مرا  خ ل عتم  -3
عال  الرقتبت على المابوعت  إصدار العدد الثتمن من جريدة يترع  -2

( + 200×0.2.2)ه/
(0.3.8×320( + )0.23.×0 )

 نقات 371ذا القسم على  يحصل ه
 
 
 

ب/ تللم حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت 
ل لللذا القسلللم بسللللبب حظلللر العديلللد مللللن 
المواقلللللع االلكترونيلللللت والكتلللللب ومنلللللع 

 صحف.
 

 
371 
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 لتنتول ت ملفت  عن توريأ الحكم  2009ابريل 66الصحتفت في 
منتفيت لآلداب العتمت مصتدرة روايت مترو بدعوى تضمن ت عبترا   -1

 مؤلف ت  وتغريم
اوفتن ”قتم  هج زة األمن المصريت بمصتدرة كتتب  3006وفي متيو  -2
” هنور متل “وزحف بن الدن في الجزائر" هعده الكتتب الجزائري  الفستد

تورا بعض المسئولين الجزائريين وهبنتئ م في قضتيت فستد في  ويتنتول فيه
 الجزائر. 

المعلومت  الدوليت  بعض المواقع اإلبتحيت على يبكت القرار بحجب -7 
تحديد متهيت المواقع  االنترن ، معدداً هخاتر وهضرار هذه المواقع، ولكن دون
تتضمن هف مت هو صورا هو  اإلبتحيت هو مت المقصود ب ت، وهل هي المواقع التي

 موضوعت  تحريريت 

 
 
 

225.  

 

ت ظااااااااانم نشااااااااااطات 

 االحتجاج

تقةةةةارير مركةةةةز االرض 

وم  مات أخةرى عاملةة 

فةةى حقةةوق االنسةةان فةةى 

 مصر

http://www.anhri.

net/?p=5343 

اعتصتمت  676رصد  منظمت  حقوق اإلنستن العتملت فى مصر حوالى 
 .تجم را 36وقفت احتجتجيت و 72تظتهرة و 8.إضرابت و 663و

فعتليللت احتجتجيللت خلل ل  123تللم رصللد 
 . 3006العتم 

6000 

222.  

مقاضممممممماة الجهمممممممات 
 التنفيذية

بنتء على معلومت  تم الحصول علي ت من مجلس الدولت بلغ علدد القضلتيت التلى  المصري مجلس الدولت
علللى مسللتوى الخمسللين  3060-3006نظرهللت القضللتء االدارى خلل ل العللتم 

 قضيت  302386دائرة نحو

يحصل هذا المؤيلر عللى كتملل الع ملت 
قضلللللليت   302386لوجللللللود حللللللوالي 

االداري خلل ل  معروضللت همللتم القضللتء
 3006العتم 

1111 

222.  

 االعتقال التعس ي

بوابةةةةة المعتلقةةةةين علةةةةى 

موقةةع جماعةةةة اإلخةةةوان 

 المسلمين

http://www.ikhwa

nonline.com/Secti

on.asp?ID=120 

تقريةةةةر مركةةةةز القةةةةاهرة 

لحقةةةةوق االنسةةةةان لعةةةةام 

يخًصت، وعدد المعتقلين  6632احتيتاي ت من االخوان  المعتقلين  وصل عدد
يخًصت تم القبض  2032بإجمتلي  يخص، 2603ابقًت لقتنون الاوار  
من اإلخوان فقا. هذا بتإلضتفت إلى العيرا  من  3006علي م في عتم 

المواانين العتديين الذين تم القبض علي م هثنتء بعض التظتهرا  
 والتجمعت  ... وغيرهت. 

 600تجللتوز عللدد المعتقلللين تعسللفيت الللم 
 حتلت 

0 
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221.  

 محاكم دمن الفولة

السادس التقرير الس وي 

للمجلس القةومي لحقةوق 

 اإلنسان

 

 

 

http://nchregypt.o

rg/ar/images/files/

6th%20annual%2

0reporteng.pdf 

. 

التقرير الس وى للم  مة 

المصةةةةةةةةةرية لحقةةةةةةةةةوق 

  1225اإلنسان 

http://ar.eohr.org/

-?p=1072#more

1072 

 

 

 حتال  جرى في ت محتكمت مدنيين همتم همن الدولت هي: 8تم توثيق 
همين عتم  -جنح عسكريت المت م في ت مجدى حسين 66القضيت رقم  .6

الب د إلى غزة حزب العمل المجمد، على خلفيت إت تمه بمغتدرة 
 بصورة غير يرعيت

 جنح عسكريت والمت م في ت هحمد سعد دومت  21القضيت رقم  .3
تأييد محكمت النقض العسكريت الحكم الصتدر فى قضيت االخوان  .2

 المت م بعض قتدت ت بغسيل األموال
 محتكمت خليت حزب هللا في مصر  .1
معروفت بإسم خليت  –محتكمت خليت بتالعتداء على محل ذهب  .2

 زيتون.ال
 قضيت ف حين سراندوا فى دمن ور  .7
قضيت جنتيت  همن الدولت هبو تي  المت م في ت عبد الحميد موسى،  .8

 الي ير بأبو عقرب  

حلتال  جلرى في لت محتكملت  8تم توثيلق 
 مدنيين همتم همن الدولت

0 

225.  
قفر  م ظماات حقاوق 

 اإلنسان على العم 

التقرير الس وي السادس 

للمجلس القةومي لحقةوق 

 اإلنسان

http://nchregypt.o

عدد المنظمت  العتملت بمجتل حقوق االنستن فى مصر  -المنظمات الوطنية: 
 منظمت  71كمت ورد فى تقترير اليبكت العربيت لحقوق اإلنستن حوالى 

ال يوجد مكتتب لمنظمت  دوليت  مثل منظمت العفو الدوليت،  المنظمات الدولية:
ليس  ممنوعت من العمل إذ تقدم  بالب هيومن رايتس واتش ......(، لكن ت 

من القسم األول لرفض  620تم حسم   -
 جمعيت . 2سيس وإي تر تأ
تللم حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت ل للذا  -

القسللم لعلللدم وجلللود كتتللب لمنظملللت  دوليلللت 

332 
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التقرير الس وى للم  مة 

المصةةةةةةةةةرية لحقةةةةةةةةةوق 

 . 1225اإلنسان 

http://ar.eohr.org/

-?p=1072#more

1072 

 

ترخيص للعمل من وزارة الخترجيت ووزارة التضتمن االجتمتعى  ولم تحصل  
 عليه بعد وتعمل اآلن بيكل غير رسمى   (

ال توجد معلومت  موثقت لمدى لدولية: حرية العمل للمنظمات "المحلية وا
تعتون السلات  المصريت )اليرات، همن الدولت والمختبرا ......( هو عدمه 

 لمراس   منظمت حقوق االنستن المحليت والدوليت.
فُرض  قيود على هنيات  -: تعرض منظمات حقوق اإلنسان لمضايقات

ً لتقترير، فإن ا لمنظمت المصريت لحقوق منظمت  حقوق اإلنستن في مصر. ووفقت
اإلنستن تلق  رستلت من وزارة التضتمن االجتمتعي المصريت يوم الستبع 

، ت دد في ت بحل   المنظمت لمختلفت ت هحكتم قتنون 3006والعيرين من نيستن 
حٍ به.  الجمعيت ، بتلقي ت تموي ً هجنبيتً غير مصرَّ

، لعلللدة NOHROSتعرضللل  الجمعيلللت الوانيلللت لحقلللوق االنسلللتن بتليلللرقيت  -
 مضتيقت  من ههم ت تعليق الدعم المتلي المقدَّم ل ت من قبل الدولت

كذل  تم رفض تأسيس جمعيت للييعت المصريين، ورفض إي تر جمعيت   -
 حقوقيت مثل قدمتء مصر وجمعيت ي ود يتهوه

 محتولت إزالت جمعيت هحبتء كوم غراب الخيريت .  -

 ختصت بحقوق.
تللم حسللم نصللف الع مللت المخصصللت ل للذا  -

القسم لعدم توفر معلومت  موثقت، وفي نفلس 
الوقلللل  تواجلللله منظمللللت  حقللللوق االنسللللتن  

 مضتيقت .
تللم حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت ل للذا  -

القسم بسبب مواج ت بعض المنظمت  احيتنت 
بعلللض الميلللتكل. كملللت تواجللله المؤسسلللت  
 المحليت والدوليت هحيتنت بعض المضتيقت .

 

 

224.  

 األمن الشخصي

  استا ع رهي ختص
 1225آذار /مترس 

% من المستجوبين ال ييعرون بتلوفر 11.3هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
% بتلوفر 22.6األمن والس مت اليخصليت ل لم وألفلراد علتئ ت م. فيملت ييلعر 

 .األمن اليخصي

( حيأ 30×11.3نقات ) 1..تم حسم 
% مللن المسللتجوبين هن للم ال 11.3هفللتد 

ييللللللعرون بتللللللوفر األمللللللن والسلللللل مت 
 عتئ ت م. اليخصيت ل م وألفراد

667 

229.  

 الضمان االجتماعي

إحصةةةةةةاءات الخةةةةةةدمات 

االجتماعيةةةةة ،ال شةةةةرات 

اإلحصةةةةةةائية السةةةةةة وية، 

الجهاز المركزي للتعبئة 

العامةةةةةةةة واإلحصةةةةةةةاء، 

 . 1225ديسمبر 

http://www.capm

as.gov.eg/nashrat

1o.htm 

مليللون عتمللل  60.2بلللغ عللدد المللؤمن علللي م ابقللتً لقللتنون التللأمين اإلجتمللتعى 
 %. 16.8مليون فرد. هي بنسبت  31.8من إجمتلي قوة العمل  .300عمتم 

(0.168 X 6000) 168 

 126تم حسم كتمل الع مت المخصصت  .6% وفقللتً للنتللتئ  الن تئيللت لتعللداد 36.7بلغلل  نسللبت األميللت االجمتليللت نحللو  (6  التعلنم  .222

http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://nchregypt.org/ar/images/files/6th%20annual%20reporteng.pdf
http://ar.eohr.org/?p=1072#more-1072
http://ar.eohr.org/?p=1072#more-1072
http://ar.eohr.org/?p=1072#more-1072
http://ar.eohr.org/?p=1072#more-1072
http://www.capmas.gov.eg/nashrat1o.htm
http://www.capmas.gov.eg/nashrat1o.htm
http://www.capmas.gov.eg/nashrat1o.htm
http://www.capmas.gov.eg/nashrat1o.htm
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الكتةةةةةةةةاب اإلحصةةةةةةةةائي 

السةةةةةةةةةة وي، الجهةةةةةةةةةةاز 

المركزي للتعبئةه العامةة 

واإلحصةةةةةةاء، سةةةةةةبتمبر 

1225 . 

http://www.capm

as.gov.eg/year1_n

ashrat.htm 

% بينملت بلين النسلتء ف للي  33.2. وكتنل  نسلبت األميلت بلين الرجلتل 3007
28.2.%    

%. وقد بلغ  النسلبت بلين الرجلتل 6.8( بلغ  نسبت الخريجين االجمتليت نحو3
 % . 6..%، و بين النستء 66.3نحو 

 اريقت الحستب:
لم تحدأ تغييرا  على المعلومت  التي تم اعتمتدهت في التقرير الستبق وفقت 

 .  .300لتقرير الج تز المركزي ل حصتء للعتم 
 

والختص بمحو األميت بأنه كل  6666لسنت  .يُعرف األمي في القتنون رقم 
تمت من غير المقيدين بأيت ع 22و  61مواان يتراوح عمره مت بين 

 مدرست ولم يصل تعليمه إلي ن تيت الحلقت األبتدائيت للتعليم األستسي.

نقات  320ل ذا القسم 
(36.7×32.) 
نقات  606تم حسم  .3
(0.332/0.282×320.) 
نقات  636تم حسم   .2
(0.068/0.3×320 .) 
نقالللللللللللللللت  76تللللللللللللللم حسلللللللللللللللم  .1
(0.0.6/0.663×320.) 
 

 

222.  

التساااااااااااار  ماااااااااااان 

 المفارس

الكتةةةةةةةةاب اإلحصةةةةةةةةائي 

السةةةةةةةةةة وي، الجهةةةةةةةةةةاز 

المركزي للتعبئةه العامةة 

واإلحصةةةةةةاء، سةةةةةةبتمبر 

1225 . 

http://www.capm

as.gov.eg/year1_n

ashrat.htm 

ً للنتتئ  الن تئيت لتعداد عتم 3.28 بلغ  نسبت التسرب من المدارس % وفقت
 في اإلنتأ. 3.01 في الذكور و 3.78، وذل  بنسبت وصل  إلي 3007

لم تحدأ تغييرا  على المعلومت  التي تم اعتمتدهت في التقرير الستبق وفقت 
 .  .300لتقرير الج تز المركزي ل حصتء للعتم 

(3.28 X 300) 237 

226.  

مشااااركة المااارد  فاااي 

 قو  العم 

الكتةةةةةةةةاب اإلحصةةةةةةةةائي 

السةةةةةةةةةة وي، الجهةةةةةةةةةةاز 

المركزي للتعبئةه العامةة 

واإلحصةةةةةةاء، سةةةةةةبتمبر 

1225 . 

http://www.capm

as.gov.eg/year1_n

ashrat.htm 

، من م نحو .300مليون ميتغل وذل  في عتم  33.2بلغ عدد الميتغلين نحو 
 % فقا من إجمتلي الميتغلين.30مليون إمرهة، هي مت تمثل نسبته نحو 1.2

(0.3/0.2 X 6000) 
 

778 

225.  
 المساوا  في األجور

http://laborsta.ilo.

org/STP/guest 
)مت يعتدل   3008جنيه مصري ي ريت في عتم  376بلغ معدل هجور الرجتل 

جنيه مصري )مت  302دوالرا همريكيت(، بينمت بلغ معدل هجور النستء   49.6
(302 /376 X 6000) 
 

88. 
 

http://laborsta.ilo.org/STP/guest
http://laborsta.ilo.org/STP/guest
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 م نفسه.دوالرا همريكيت( وذل  في العت  39.6يعتدل   

م حظت: بلغ متوسا سعر صرف الجنيه المصري بتلنسبت للدوالر األمريكي 
 20إلي  3007يوليو  6) والممتد من  3008/3007خ ل العتم المتلي 

 جنيه لكل دوالر. 2.86( نحو  3008يونيو 

  

212.  

اإلن اااااااق الحكااااااومي 

علااااااااى القطاعاااااااااات 

االجتماعنااااة مقارنااااة 

 األمن.م   

البيةةان المةةالي للموازنةةةة 

العامة عةن العةام المةالي 

، موقةةةةةةةةع 1225/1222

وزارة الماليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

http://www.mof.g

ov.eg 

 

 222667بلغ إجمتلي اإلنفتق العتم على قاتعي التعليم والصحت المقدر بنحلو 
ا همريكيلللت(، وذلللل  فلللي مليلللون  دوالر 61312.6مليلللون جنيلللت  )ملللت يعلللتدل  
بملت يعنلي وصلول نسلبت مت معلت  3006/3060موازنت العتم الملتلي المنصلرم 

مليلون جنيلت  6.838% من إجمتلي اإلنفتق العتم . مقتبل  68.1إلي حوالي  
مليون دوالرا همريكيت( لقاتع األمن  مت تمثل نسبته نحلو  3316.4)مت يعتدل  
 % من إجمتلي اإلنفتق العتم. 2.7
 
حظت : بلغ متوسا سعر صرف الجنيه المصري بتلنسبت للدوالر األمريكي م 

 20إلي  3006يوليو  6) والممتد من  3060/3006خ ل العتم المتلي 
 جنيه لكل دوالر . 2.22( نحو  3060يونيو 

(3.6 X 630) 
 
 

323 

 
 

  

http://www.mof.gov.eg/
http://www.mof.gov.eg/
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2.  

فصل تشريع 
  السلطات

 مجلس النواب المغربي
http://www.majliss-

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 مبدأ فصل السلطات. 2
ينظم الدستور السلات  الث ثت فتلسلات التنفيذيت )تتكون من المل  وفقت 

( والسلات التيريعيت  95ورئيس الوزراء وحكومته وفقت للفصل  25للفصل 

ومجلس  النوابمجلس ) مجلسينالمتمثلت بتلبرلمتن الذي يتكون من 
يستمد هعضتؤه نيتبت م من األمت وحق م في التصوي  حق  (المستيترين

 61 الفصلفيمت ينص  .52وفقت ألحكتم الفصل  يمكن تفويضه الصي يخ
 ".التنفيذيتمستقل عن السلات التيريعيت وعن السلات  القضتءعلى هن "

 . مساءلة الحكومة 2 
" البرلمتن. وهمتممسؤولت همتم المل   على هن "الحكومت 22ينص الفصل 

 ن قبل البرلمتن.هيكتل مستءلت الحكومت م 92و 41و 21فيمت تحدد الفصول 

نصوص الدستور واضلحت بتبنلي مبلده 
الفصللللل بللللين السلللللات . كمللللت يمللللنح 
الدسللللللتور البرلمللللللتن حللللللق مسللللللتءلت 

 الحكومت.

2222 

1.  

دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

 مجلس النواب المغربي
http://www.majliss-

annouwab.ma/site/const

itution/index.htm 

 
 
 
 
 

القمممممممانون التنظيممممممممي المتعلمممممممق 
 بمجلس النواب.

http:/www.majliss-

annouwab.ma/site/loisorg

aniques/loior_gparl_ar.pd 

المتعلممممممق  5-52القةةةةةةانون رقةةةةةةم 
بمدونممممممة االنتخابممممممات الصممممممادر 
بتنفيممممممممده الظهيممممممممر الشممممممممريف 
)المرسمممممممممممممممممموم الملكممممممممممممممممممي( 

 2بتممممممممممماريخ  1.52.83رقممممممممممم .

 االنتخابات:( دورية 1
هعضللتء مجلللس النللواب  مللن الدسللتور علللى هنلله "ينتخللب 52 الفصللليللنص 
العتم المبتيلر لملدة خملس سلنوا   وتنت لي عضلويت م عنلد افتتلتح  بتالقتراع

 ."الختمست التي تلي انتختب المجلس السنتدورة هكتوبر من 
هعضتء مجللس المستيلترين  ينتخبمن الدستور على هنه " 66ينص الفصل 

ثللأ المجللس كلل ثل أ سلنوا ، وتعلين بتلقرعلت  ويتجددلمدة تسع سنوا ، 
والثللتني، ويحللدد بقللتنون تنظيمللي  األولالمقتعللد التللي تكللون محللل التجديللدين 

الللذين  األعضللتءعللدد هعضللتء مجلللس المستيللترين ونظللتم انتخللتب م وعللدد 
تلف ج ت  المملكت ويروا تنتخب م كل هيئت نتخبت وتوزيع المقتعد على مخ

ل نتختب وحتال  التنتفي واريقت إجراء القرعت الميلتر إلي لت هعل ه  القتبليت
 االنتختبيت.  المنتزعت وتنظيم 

األحلللزاب السيتسللليت ذا  التمثيليلللت الكبلللرى والمتوسلللات والصلللغيرة داخلللل 
البرلمتن، هي التي تقدم المقترحت  حول النظلتم االنتخلتبي، ولليس هنلت  هي 

زب ضمن ت ياتلب بلجنت عليت ميرفت على االنتختبت ، هضف إلى ذل  هن ح
لجللن إحصللتء األصللوا  ييللرف علي للت القضللتة، كمللت هن الاعللون سللواء فللي 

 مرحلت مت قبل االنتختبت  هو بعدهت يبأ في ت القضتء.
 (  لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:2

جيستيكيت وتنظيميت على وزارة الداخليت في المغرب هي الميرفت، لو
االنتختبت  )تنظيم مكتتب التصوي ...(، لكن المراقب هو القضتء. إضتفت 
إلى ذل  هنت  تمثيليت لألحزاب السيتسيت في كل لجتن االنتختبت  وفي 

فللي الحتلللت المغربيللت رغللم عللدم وجللود 
لجنلللت عليلللت مسلللتقلت لإليلللراف عللللى 
 192االنتختبللت ، فإنلله ال يجللوز حسللم 
راف نقات، ألنه يوجد توافق بلين األال

السيتسلليت، معترضللت وهغلبيللت، بعللد هن 
تم  المصتدقت اإلجمتعيت عللى مدونلت 
االنتختبت  وقتنون األحزاب وعلى انه 
يجب االسلتغنتء علن وجلود لجنلت عليلت 
ميللرفت علللى االنتختبللت . إذ هنلله فللي 
حتلللت مللت إذا كللتن هنللت  خللرق للقللتنون 
يمكن اللجوء إلى القضلتء. وبلذل  فلإن 

إليلراف عللى عدم وجلود لجنلت عليلت ل
االنتختبللللت  يعللللد تقللللدمت مقترنللللت مللللع 
المرحلللت التللي كتنلل  توجللد في للت هللذه 

 اللجنت. 
 

292 

http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/loisorganiques/loior_gparl_ar.pd%20القانون%20رقم%2097-9
http://www.majliss-annouwab.ma/site/loisorganiques/loior_gparl_ar.pd%20القانون%20رقم%2097-9
http://www.majliss-annouwab.ma/site/loisorganiques/loior_gparl_ar.pd%20القانون%20رقم%2097-9
http://www.majliss-annouwab.ma/site/loisorganiques/loior_gparl_ar.pd%20القانون%20رقم%2097-9
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ابريممل ن نيسممان كممما تممم تغييممره 
 وتتميمه.

www.sgg.gov.ma 
 
 

صلتدر  1-26-244المرسوم رقم 
دجنبلللللر% كلللللتنون هول  52فلللللي 
قف )يحلللللدد بموجبللللله سللللل 1226

المصلتريف االنتختبيلت للمريللحين 
بمنتسبت الحم   االنتختبيت برسلم 
 االنتختبت  العتمت الجمتعيت (

 
 

صلتدر  1-52-155المرسوم رقم 
يتعلللق  2552هيللتر  /مللتي 16فللي 

بتسللللللتعمتل الوسللللللتئل السللللللمعيت 
البصللريت العموميللت خلل ل الحملللت 
االنتختبيلللت ملللن الللرف األحلللزاب 
السيتسللللليت بمنتسلللللبت االنتختبلللللت  
العتمللللللللللللللللللللللت الجمتعيللللللللللللللللللللللت 
والتيلريعيت .)جريلدة رسلميت رقللم 

 (.2552-2-1بتتريخ  4462
وقع المجلس األعللى السلمعي م - 

 البصري هو :
www .haca.ma 

المكتتب واثنتء إحصتء األصوا . وللمريحين الحق في الاعن في 
ممثلين عن الدولت في االنتختبت  وهو الحق نفسه الممنوح للعمتل بصفت م 

 األقتليم والعمتال .
 منع التمييز في الترشح:( 5

مللن القللتنون التنظيمللي المتعلللق بمجلللس النللواب علللى هنلله  4تللنص المللتدة 

ييترا في من يتريح النتختب مجلس النواب هن يكون نتخبت وهال يقل سلنه "
 ".سنت يمسيت كتملت 15في تتريخ االقتراع عن 

 اق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية:  ( المساواة في اإلنف4

  المساواة في اإلنفاق : 
 52صللللتدر فللللي  1-26-244تللللنص المللللتدة األولللللى مللللن المرسللللوم رقللللم 

)يحلللدد بموجبللله سلللقف المصلللتريف االنتختبيلللت  1226دجنبر%كلللتنون هول 
للمريحين بمنتسبت الحم   االنتختبيلت برسلم االنتختبلت  العتملت الجمتعيلت ( 
علللى متيلي:"يحللدد سللقف المصللتريف االنتختبيللت للمريللحين بتلنسللبت للحملللت 

اللف درهلم ) هي  92 222برسم االنتختبت  العتمت الجمتعيلت فلي  االنتختبيت 
 دوالرا همريكيت( لكل مريح ".  9222مت يعتدل 

   
 همت فيمت يتعلق بتستخدام وستئل اإلع م الرسميت:   
 

يتعللق بتسلتعمتل  2552هيتر  /متي 16صتدر في  1-52-155المرسوم رقم 

الوسللتئل السللمعيت البصللريت العموميللت خلل ل الحملللت االنتختبيللت مللن اللرف 
األحزاب السيتسيت بمنتسبت االنتختبت  العتمت الجمتعيلت والتيلريعيت .)جريلدة 

 (.2552-2-1بتتريخ  4462رسميت رقم 
 22-24يضللتف إلللى ذللل  قللرار المجلللس األعلللى السللمعي البصللري رقللم 

المتعللق بضلمتن التعدديلت السيتسليت خل ل  1222هيتر  /متي 19في الصتدر 
( فللي وسللتئل االتصللتل السللمعي 1222فتللرة االنتختبللت  التيللريعيت العتمللت )

 البصري.
 
 

سطوة السلطة تقنين   .5
  التنفيذية

 ( مجلس النواب المغربي1
http:/www.majliss-

بعد استيترة رئيسي  للمل " 22حسب الفصل حل البرلمان:  (13
الدستوري وتوجيه خاتب لألمت هن  المجلسمجلسي البرلمتن ورئيس 

المللل  للله إمكتنيللت اإلعلل ن عللن حتلللت 
االسلللتثنتء لكلللن بعلللد استيلللترة رئللليس 

922 
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ظ ير يريف )مرسوم  (2

صتدر  2-54-214ملكي( رقم 
بتنفيذ  2554فبراير  19في 

 15-55القتنون التنظيمي رقم 
المتعلق بتلمجلس الدستوري 

-55-51-52-52-15)المواد 
( )جريدة رسميت عدد 54-59

آذار  /مترس 1بتتريخ  4144
القتنون التنظيمي رقم . و2554
هيلول  /يتنبر 16) 56-6

( )جريدة رسميت عدد 2556
 9الصتدر بتتريخ  4212
 (.2556تيرين هول  /اكتوبر

المحللدأ  42-52( القللتنون رقللم 5
مللن  12للمحللتكم االداريللت )المللتدة 
 62-25القلللتنون( والقلللتنون رقلللم 

المحلدأ بموجبلله محللتكم اسللتئنتف 
اداريللللللللللللللللللللللللت )المللللللللللللللللللللللللواد 

 (.22و22و5و2و9

 "يريفيحل مجلسي البرلمتن هو هحدهمت بظ ير 
: االنتختبت  في المغرب ال تؤجل ،بل قانونية تأجيل االنتخابات (24

)هنت  انتظتميت هنت  مراسيم تصدر وتحدد يوم االنتختبت  وبتلتتلي 
 52الصتدر في  1-22-221مث  مرسوم رقم  - االنتختبت  في المغرب

يحدد بموجبه تتريخ انتختب هعضتء مجلس النواب،  1222مترس/ آذار 

حيأ ينص في متدته االولى على متيلي: "يدعى النتخبون النتختب 
( )جريدة 1222يتنبر/ هيلول  2اعضتء مجلس النواب يوم الجمعت 

 (.1222ابريل%نيستن  1بتتريخ  9925عدد رسميت 

المجلس الدستوري هو الج تز القضتئي الذي ( إلغاء نتائج االنتخابات: 3
يلغي االنتختبت  التيريعيت، والمحتكم اإلداريت هي الج تز المؤهل إللغتء 

 االنتختبت  الجمتعيت )مجتلس الجمتعت  المحليت ( 
يمكن المل  هن  من الدستور " 59حسب الفصل  إعالن حالة االستثناء:( 4

بعد استيترة رئيس  % مرسوم ملكيبظ ير يريف االستثنتءيعلن حتلت 
الدستوري  المجلسمجلس النواب ورئيس مجلس المستيترين ورئيس 

 " وتوجيه خاتب إلى األمت
مالحظة: في المغرب ال توجد حالة طوارئ بل توجد حالة االستثناء. 

وال يتم اإلعالن عنها إال بشروط. وال ويكون  لمدة محددة وهي سنة، 
يعني اإلعالن عن حالة االستثناء حل البرلمان، وذلك منذ التعديل 

 .1552الدستوري لسنة 

مجلللللللس النللللللواب ورئلللللليس مجلللللللس 
المستيللللللللترين ورئلللللللليس المجلللللللللس 
حتللت الدستوري، وإعل ن الملل  عللى 

االستثنتء ال يترتب عنه حل البرلملتن، 
 بل هن هذا األخير يظل قتئمت.

 

4.  

 حرية األحزابتشريع 

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution%index.htm 

 
 
 

المتعللللللق  52.24القلللللتنون رقلللللم 

( يلنص الدسلتور المغربلي فلي فصلله الثتللأ عللى هن "األحلزاب السيتسلليت 2

والمنظمللت  النقتبيللت والجمتعللت  المحليللت والغللرف الم نيللت تسللتهم فللي تنظلليم 
 . ونظتم الحزب الوحيد نظتم غير ميروع". المواانين وتمثيل م

وهضللتف الدسللتور فللي فصللله التتسللع "يضللمن الدسللتور لجميللع المللواانين 
:)...(حريلللت تأسللليس الجمعيلللت  وحريلللت االنخلللراا فلللي هيلللت منظملللت نقتبيلللت 

 وسيتسيت حسب اختيترهم".
 
هللو تنظلليم  الحللزب السيتسلليإلللى هن  1222( ييللير قللتنون األحللزاب لسللنت 1

اللللنص واضلللح فلللي الدسلللتور وقلللتنون 
بحريللت تيللكيل  1222األحللزاب لسللنت 

 األحزاب واالنضمتم إلي ت.

2222 
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بللللللتألحزاب السيتسلللللليت )ظ يللللللر 
رقلللللم  مرسلللللوم ملكلللللي/يلللللريف
 /فبرايللللللر 24بتللللللتريخ  2.22.26
 .(1222 يبتا

بتليخصللليت المعنويلللت ويؤسلللس بمقتضلللى اتفلللتق بلللين هيلللختص دائلللم يتمتلللع 
ابيعيللين ويتمتعللون بحقللوق م المدنيللت والسيتسلليت ويتقتسللمون نفللس المبللتد  

ولغتيلت غيلر  ديمقراايلتوقصد الميلتركت فلي تلدبير اليلؤون العتملت بالرق 
وهن األحلللزاب "تسلللتهم األحلللزاب السيتسللليت فلللي تنظللليم توزيلللع األربلللتح. 

ي ب للذه الصللفت، تسللتهم فللي نيللر التربيللت السيتسلليت، المللواانين وتمثلليل م وهلل
وميللتركت المللواانين فللي الحيللتة العتمللت وتأهيللل نخللب قللتدرة علللى تحمللل 
المسؤوليت  العموميت وتنييا الحقل السيتسي" وتؤسلس األحلزاب وتملترس 
هنيللات ت بكللل حريللت وفقللت لدسللتور المملكللت وابقللت ألحكللتم هللذا القللتنون )هي 

  (.52.24قتنون األحزاب 

9.  

 حق التجمعتشريع 

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 
 /مدونللت الحريللت  العتمللت )ظ يللر

نلللللللوفمبر /نلللللللونبر 29مرسلللللللوم 
2596) 

www.sgg.gov.ma 

حريللت الللرهي وحريللت  مللن الدسللتور لجميللع المللواانين " 5يضللمن الفصللل 

 ".الجتمتع هيكتله وحريت ا بجميعالتعبير 
 
 

نلللص الفصلللل األول ملللن مدونلللت الحريلللت  العتملللت عللللى هن "االجتمتعلللت  
 العموميت حرة" ويمكن عقدهت دون الحصول على إذن ستبق.

ولللليس هنلللت  فلللي  القلللتنون المغربي)مدونلللت الحريلللت  العتملللت( ملللت يسلللمى 
بتلتظلللتهر السللللمي، وإنملللت يلللنص عللللى متيسلللمى ب"المظلللتهرا  بلللتلارق 

ب للت إال لألحللزاب  حبتلمواكللب واالستعراضللت ، وال يسللم العموميللت" وينعت للت
السيتسلليت والمنظمللت  النقتبيللت وال يئللت  الم نيللت والجمعيللت  المصللرح ب للت 

 بصفت قتنونيت التي هي ملزمت بتقديم تصريح مسبق ل ذا الغرض.
وتنص مدونت الحريت  العتمت في فصل ت الثتلأ عير هنه "إذا ارتأ  السلات 

هن من يأن المظتهرة المزملع القيلتم ب لت ت ديلد األملن العلتم  اإلداريت المحليت
فإن ت تمنع ت بقرار مكتوب يبلغ إلى الملوقعين عللى التصلريح بمحلل سلكنتهم 
المختللتر". ويعتقللب الللنص األيللختص الللذين يسللتهمون فللي مظللتهرة غيللر 

 مصرح ب ت هو وقع منع ت بعقوبت تتراوح بين ي ر وستت هي ر.
 

ت التجمللع الللنص واضللح بضللمتن حريلل
 السلمي. 

2222 

2.  

 منع التعذيبتشريع 

القللتنون الجنللتئي المغربللي )قللتنون 
صتدر في الجريلدة الرسلميت علدد 

حزيللران /يونيللو 9بتللتريخ  1242
2525 

من القتنون الجنتئي المغربي على متيلي :"كل قلتض هو   119تنص المتدة   
موظللف عمللومي هو هحللد رجللتل مللوظفي السلللات هو القللوة العموميللت يللأمر هو 
يبتيللر بنفسلله عملل  تحكميللت متسللت بتلحريللت اليخصلليت هو الحقللوق الوانيللت 

 لمواان هو هكثر يعتقب بتلتجريد من الحقوق الوانيت ".

يتعرض كل مرتكب العنف هو اإلكلراه 
للعقوبت المنصلوص علي لت فلي القلتنون 

 الجنتئي المغربي 
 

1111 

http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.sgg.gov.ma/
http://www.sgg.gov.ma/


 177 

 : تقرير المغر 11. 2

 العالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

www.sgg.gov.ma 
 
 
 

اإلجلللللراءا   /قلللللتنون المسلللللارة
 الجنتئيت

كمللت تللم تعديللله وتتميملله بمقتضللى 
والقتنون رقم  15.29القتنون رقم 

14.29 

 9524الجريللللدة الرسللللميت عللللدد 
 2412ملللللن يلللللوال  16بتلللللتريخ 

كلللللللتنون هول  /)فلللللللتتح ديسلللللللمبر
1229) 

http:/adala.justice.gov.ma

/production/legislation/ar

/penal/CodePenal2.htm 

مللن نفللس القللتنون علللى مللت يلللي :"كللل قللتض هو موظللف  152وتللنص المللتدة 
مللوظفي السللات هو القللوة العموميلت يسللتعمل هثنللتء عملومي هو هحللد رجلتل هو 

قيتمه ب لذا العنلف ضلد األيلختص هو يلأمر بتسلتعمتله بلدون مبلرر يخصلي 
 يعتقب على هذا العنف".

اإلجراءا  الجنتئيت "يخضع  /من القتنون المسارة 155تنص المتدة 

ال يعتد بكل االعتراف كغيره من وستئل اإلثبت  للسلات التقديريت للقضتة. 
اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو اإلكراه. وعالوة على ذلك، يتعرض 
 مرتكب العنف أو اإلكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي."

 

 

2.  

 حرية اإلعالمتشريع 

 المغربيمجلس النواب 
http://www.majliss-

annouwab.ma//site/cons

titution/index.htm 
 

 19ظهيرنمرسممممممممممممممممممممممممممممممممموم 
 1598نوفمبرنتشمممممرين ثممممماني 

 بشان الصحافة بالمغرب
-12-212المرسمموم رقممم /الظهيممر

آب /غشمممممت 31الصمممممادر فمممممي  1

:  الملواانينالدسلتور لجميلع  يضلمنمن الدستور على هنله " 5ينص الفصل 

 "هيكتله وحريت االجتمتع  بجميعحريت الرهي وحريت التعبير ... 
 
 

بيلللأن الصلللحتفت  2596تيلللرين ثلللتني  /نلللوفمبر 29مرسلللوم  /هورد ظ يلللر
بللتلمغرب فللي فصللله األول هن "حريللت إصللدار الصللحف والابتعللت والنيللر 

 وتروي  الكتب مضمونت ابقت ل ذا القتنون"
بللتلمغرب ال يئللت العليللت ل تصللتل السللمعي  1221آب  /غيلل  52هحلدأ منللذ 

هسند  م مت النظر في  2-21-121المرسوم رقم /البصري بمقتضى الظ ير
  إنيتء محات  )اإلذاعت( الراديلو واألخبلتر، وقلد وضلع  ابقلت للذل  البت

الللنص واضللح بضللمتن حريللت التعبيللر 
 وامت   وستئل اإلع م.

 

2222 
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المتعلممممق بءنشمممماء الهيئممممة  2112
 العليا لالتصال السمعي البصري.

 www.haca.ma  

الزالللل   1222معلللتيير داخليلللت فلللي هول عمليلللت عرف لللت المغلللرب فلللي سلللنت 
  المعتيير في ت غير واضحت بدقت في االختيتر. 

المعتيير، وهي هن المجلس  األعللى السلمعي البصلري يصلدر قلرارا  فلي  
ختيلتره لالبلت  دون هخلرى اعتملتدا عللى يكل هحكتم قضتئيت معللت وتفسر ا

دفتتر اليروا التحم   الميتركت )اليلروا وااللتزاملت ( ودرجلت االلتلزام 
ب ت من ارف المتنتفسين، ويتضمن دفتر اليلروا واللتحم   معلتيير متليلت 

 وتقنيت وفنيت وبيريت. 

6.  

استقالل تشريع 
 القضاء

 مجلس النواب المغربي
http://www.majliss-

annouwab.ma/site/const

itution/index.htm 
 قانون األساسي لرجال القضاء..

)قممانون بمثابممة النظممام االساسممي  
لرجمممال القضممماء الصمممادر بتممماريخ 

11-11-1524 
يضمماف الممى ذلممك النظممام الممداخلي 
للمجلس االعلمى للقضماء المعتممد 

ومرسمموم  2111-11-13بتمماريخ 
المممممممممممممؤرف فممممممممممممي  2.29.883

الممممممممذي يحممممممممدد  12-1552_23
شممروط ترقيممة القضمماة الممى درجممة 

 أعلى

 ( استقالل السلطة القضائية 1
مسللتقل عللن السلللات التيللريعيت وعللن  القضللتء مللن الدسللتور" 61الفصللل  

 ."التنفيذيتت السلا
 ( تعيين القضاة 2

مرسلوم   /المل  القضتة بظ ير يريف يعين من الدستور " 64ينص الفصل 
 من المجلس األعلى للقضتء. بتقتراح ملكي

ينص الدستور المغربي في فصله الختمس والثمتنين على ( عزل القضاة: 3 
 متيلي:"اليعزل قضتة األحكتم والينقلون إال بمقتضى القتنون"

القللتنون األستسللي لرجللتل القضللتء.. )قللتنون بمثتبللت النظللتم األستسللي لرجللتل 
 25الللى  95يللنظم فللي فصللوله مللن  2524-22-22القضللتء الصللتدر بتللتريخ 
 اريقت لعزل القضتة 

)التعديل منيور  2522يوليو% تموز  21وقد تم تعديل بعض مقتضيتته في 
 (.5522بتلجريدة رسميت عدد 

بمرسلوم بعلد استيلترة المجللس األعللى  / بظ يلروالقتضي اليمكلن عزلله إال
للقضتء، ويعزل القتضي على اثر ارتكتب خات فتدح يسلتوجب توقيلع جلزاء 

 من النظتم األستسي لرجتل القضتء( 25الى  95تأديبي في حقه )الفصل 
بمثتبلت القلتنون األستسلي  2524-22-22مرسوم  /من ظ ير 22تنص المتدة 

لرجللتل القضللتء :" تصللدر العقوبللت  بعللد استيللترة المجلللس األعلللى للقضللتء 
بقللرار لللوزير العللدل، بتلنسللبت لعقوبللت  الدرجللت األولللى، وبظ يللر بتلنسللبت 

  لعقوبت  الدرجت الثتنيت ".

النص واضح في الدسلتور فيملت يتعللق 
 بتسلللتق ل القضلللتء وصللل حيت مجللللس
 القضتء األعلى في التعيين والعزل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2222 

5.  
الحق في  تشريع

 محاكمة عادلة

 مجلس النواب المغربي
-http:%%www.majliss

annouwab.ma%site%constituti

ينص الدستور المغربي في فصله العتير على هنه "ال يلقى القبض على هحد 
إال  في األحوال وحسب اإلجراءا  المنصوص علي ت   بوال يعتق لوال يعتق

فلللي القلللتنون"، والقلللتنون الميلللتر إليللله هنلللت هلللو القلللتنون  الجنلللتئي وقلللتنون 

حق الملواان نص صريح حول  ديوج
في محتكملت عتدللت وبلتفتراض البلراءة 

فلي قلتنون المسلارة  حتى تثب  اإلدانت

2222 

http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
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http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
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on%index.htm 

 
 

المسلللللللارة وزارة العلللللللدل % قلللللللتنون 
 الجنتئيت.

http://www.justice.gov.ma/ar

%legislation/categorie.aspx?ty

=2&id_l=46&id_ca=230#cat2

30 

 .اإلجراءا  الجنتئيت  /المسارة
كل ملت م هو ميلتبه فيله من قتنون المسارة الجنتئيت على هن " 2تنص المتدة 

تنونلتً بمقلرر مكتسلب لقلوة بترتكتب جريمت يعتبر بريئت إللى هن تثبل  إدانتله ق
اليلليء المقضللي بلله بنللتء علللى محتكمللت عتدلللت تتللوفر في للت كللل الضللمتنت  

 "يفسر الي  لفتئدة المت م القتنونيت.

 الجنتئيت. 

 

22.  

المساواة بين تشريع 
 الجنسين

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss/

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 مدونة األسرة
http://www.justice.gov.m

a/ar/legislation/categorie.

aspx?ty=2&id_l=13&id_

ca=206&id_sca=60#scat

60 

 62-16قانون الجنسية رقم 
www.sgg.gov.ma  

 النص الدستوري على المساواة: (9
 .مستواة المرهة والرجل في الميدان السيتسيالدستور من  6الفصل  ديحد

الواليللت حللق للمللرهة، تمترسلله مللن مدونللت األسللرة علللى هن " 14 تللنص المللتدة
 "الرييدة حسب اختيترهت ومصلحت ت

في  المستواةابق في الميراأ الزال  اليريعت اإلس ميت ت الميراث: (2
 .مجتل اإلرأ بين هبنتء الولد وهبنتء البن 

ملن مدونلت األسلرة  26 تلنص الملتدة: المساواة في إجراءات الطمالق (2

على هن "الا ق حل ميثتق الزوجيت، يمترسه اللزوج والزوجلت، كلل 
 بحسب يرواه تح  مراقبت القضتء وابقت ألحكتم هذه المدونت.

 منح األم المغربية الجنسية ألبنائها  (8

 :الجنسيت المترتبت على النسب هو البنوة " من قتنون الجنسيت 2الفصل ينص 
 ."يعتبر مغربيت الافل المولود من هب مغربي هو هم مغربيت

هنت  تعدد الحتال  حيأ هنت  حتال  
تفضل في ت الملرهة كحتللت الجلدة واألم، 
ن هن وهنللت  العديللد مللن التفتصلليل تبللي

علللدة حلللتال  تتفلللتو  في لللت األنصلللبت 
وهخللرى تتسللتوى في للت هخللرى تفضللل 

 في ت المرهة على الرجل.
مللن جتنللب آخللر، نصلل  المدونللت علللى 
اقتسلتم الممتلكلت  بللين الملرهة والرجللل 
بعد انت تء الرابات الزوجيت، وهو نوع 

 من المستواة بين الجنسين
نقالت  92في هلذه الحتللت يمكلن خصلم 

صللبح الع مللت هللي . لت222بللدال مللن 
592 

522 

22.  

إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

 ( موقع البرلمان1
www.parlement.ma 

( موقمممممممع الممممممموزارة المكلفمممممممة 2
 بالعالقات مع البرلمان

www.mcrp.gov.ma 
 2115فرباير  3املساء: جريدة 

ومجلس المستشارين..   2112( البرلمان: انتخب مجلس النواب سنة 1
 ولم يتم تعايل عمل هي من مت.. 2115)انتخابات جزئية ( في 

( وزارة الداخليللت هللي السلللات الوصلليت علللى المجللتلس الجمتعيللت )القرويللت 1

را  معلللت والحضريت( ويتالب حل المجتلس الجمعيت بمقتضى القلتنون قلرا
ومن حق المجلس الذي وقع حله اللجوء إلى القضتء للاعن في قرار الحل ، 

عزل وزير الداخليت رئليس جمتعلت حضلريت بمكنلتس بنلتءا  1225وفي سنت 
علللى تقريللر المفتيلليت العتمللت لللإلدارة الترابيللت، التللي توصللل  إلللى وجللود 

فلي قللرار  خروقلت  قتنونيلت فلي التسليير، والقلتنون يعالي م صل حيت الاعلن
 وزير الداخليت.

( لم يتم تعايل عمل البرلملتن بيلقيه 2
 1225خ ل العتم 

إلقتللللت نقالللت  922( تلللم حسلللم 1

  جمتعت حضريت. وزير الداخليت رئيس

 

922 

http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
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http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
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21.  

 مساءلة الحكومة

 موقع البرلمان .1
www.parlement.ma 

2.  
http://www.parlement.

ma/_discours.php?filen

ame=2010021211412161   

سلؤاال كتتبيلت ،  2452تلم توجيله  1225مجلس النواب: خ ل سنت  .2
 625سؤال ملن قبلل الحكوملت.. وتلم الرح  224تم  اإلجتبت عن 

 .سؤال من قبل الحكومت 994سؤاال يفويت، تم  اإلجتبت على 
  

تللم تيللكيل لجنللت نيتبيللت اسللتا عيت حللول اإليللكتليت المتعلقللت بللثمن  .1
 األدويت.

تمللللل  مسلللللتءلت  1225خللللل ل سلللللنت 
الحكومت من قبل البرلملتن علن اريلق 
األسللئلت الكتتبيللت واليللفويت وتللم تيللكيل 

 لجنت نيتبيت استا عيت.
 
 

2222 

 

25.  

مشاريع  نقاش
 القوانين

رصد للصحف الوانيلت  .2
مللللللللن قبللللللللل مركللللللللز 
الدراست  واالبحتأ في 
 العلوم األجتمتعيت

موقللللع األمتنللللت العتمللللت  .1
 للحكومت 

www.sgg.gov.ma   

 موقع البرلمتن1 .5
www.parlement.ma   

المكلفلللت موقلللع اللللوزارة  .4
 بتلع قت  مع البرلمتن

www.mcrp.gov.ma 

موقلللع وكتللللت المغربلللي  .9
 العربي

موقممممع األمانممممة العامممممة  .6
 للحكومة

2. http://www.sgg.g

ov.ma/commenta

ire.aspx?id=882 

)السنت التيريعيت بلغ عدد ميلتريع القلوانين المودعلت هملتم  1225سنت  خ ل
ميروع قتنون وقد تم تداول ت كل لت بلدرجت  مختلفلت فلي العديلد  12البرلمتن 

من الصلحف المغربيلت. لكلن درجلت التلداول مختلفلت بلين قلتنون وآخلر، فكلل 
يلت هلي ميروع( تم نقل ت في يكل هخبتر ولكلن الميلتريع التتل 12الميتريع )

التي نيلر  إملت مقتضليتت ت كتمللت هو جلزء ملن مقتضليتت ت وهثلتر  تعليقلت  
 كبيرة، وهي:

 يتعلق بمدونت السير. 91-29ميروع قتنون رقم  -
 ميروع قتنون يتعلق بتلس مت الصحيت للمنتجت  الغذائيت -
 (.1222ميروع قتنون المتليت السنوي ) -

رهي و نيللر ميللتريع قللوانين( وقللد تجللتوز عللدد المقللتال  )هخبللتر ومقللتال  
يعلللرض موقلللع األمتنلللت العتملللت . و592المنيلللورة فلللي الصلللحف الوانيلللت  

للحكومللت ميللتريع القللوانين المقترحللت مللن قبللل الحكومللت، كمللت يتلليح همكتنيللت 
التعليلللق عللللى ميلللتريع القلللوانين منتقيلللت ت ملللن الللرف الملللواانين وابلللداء 

 مقترحتت م.
 

تجللتوز عللدد  المقللتال  التللي تللداول  
خبلللر  592تريع القلللوانين تحلللتوز ميللل

 ومقتل.
 

 
2222 

24.  

الفساد في 
 المؤسسات العامة

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

بينمللت بوجللود فسللتد فللي السلللات،  نعتقللدوي% 45وفللق اسللتا ع الللرهي . 2
 .    %21بوجود فستد، وكتن  نسبت المترددين )غير متأكد(  ونعتقدال ي% 49

 

(2.45 ×2 +)(2.49×2222 + )
(2.21 ×922) 
 

تلللم اعتملللتد ع ملللت هلللذا القسلللم لكتملللل 
 المؤير

922 

http://www.parlement.ma/
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29.  

 أعمال البرلمانإعاقة 

www.sgg.gov.ma  موقللللللللللع(
 األمتنت العتمت للحكومت (

www.parlement.maموقلللللع( 

 البرلمتن (
www.mcrp.gov.maموقلللللللع( 

اللللوزارة المكلفلللت بتلع قلللت  ملللع 
 البرلمتن(
 رهي خبير

ممن   623عن عمدد كبيمر ممن األسمئلة  ) 2115لم تجب الحكومة خالل سنة 
سممؤاال شممفويا( وهممي  863سممؤاال مممن أصممل   315سممؤاال كتابيمما ،  1432

 البرلماني.إعاقة للعمل 

 

تللم حسللم كتمللل الع مللت لعللدم اسللتجتبت 
الحكوملللللللت و/ هو اللللللللوزراء ألسلللللللئلت 

 النواب. 

2 

22.  
استخدام الواسطة في 

 التوظيف العام

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

 

من المستجوبين ترى )من خل ل  % 2هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 

تجربتلله وتجللترب يعللرف عن للت( "هن الوظللتئف تللتم بتلواسللات بيللكل كبيللر"، 
هن للللت "تللللتم دون  %94هن للللت "تللللتم بتلواسللللات هحيتنللللت"، ورهى %15 ورهى

 .ال هعرف %9، نه ال يوجد "لديه تجربت يعرف عن ت"هقتل % 9واسات"، و

(2.94 ×2222 ) 

 
942 

22.  
نجاعة المؤسسات 

 العامة

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

% يقيمون هداء السلات بأنه جيد جدا، 5 نتتئ  استا ع الرهي هن هظ ر 
% يرون هداء السلات بأنه ال 56% يقيمون هداء السلات بأنه جيد، و21و

% يقيمونه بأنه سيء جدا، 22% يقيمونه بأنه سيء، و11جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.22و

(2.25×2222(+)2.21×292 )

+(2.56×922(+)2.11×192 )

(+2.22×2) 
 

192 

26.  
 الدستورخرق 

 رهي خبير 
 قرارا  المجلس الدستوري  

www.sgg.gov.ma 

لللم يللتم تسللجيل هي  1225خلل ل سللنت  لم يتم تسجيل هي خرق للدستور 1225خ ل سنت 
 خرق للدستور

2222 

25.  

االستقالل السياسي 
 واالقتصادي

الجريدة   2559قانون المالية 
 0-مكرر  0290الرسمية عدد 

ديسمبر  00) -0405محرم 
2558) 

 
مكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف  

http://www.oc.gov.ma/ 
 
 

بللغ : 2559للسلنت المتليلت  نسبة الدعم الخارجي من الموازنة العامةة (1
مليللتر   20حللوالي مللوارد االقتراضللت  وال بللت  والوصللتيتحجللم 

مليللللللللتر دوالر همريكللللللللي(. هي  702.درهللللللللم )مللللللللت يعللللللللتدل  
مليلتر  .29المقلدر بحلوالي مجموع موارد الدولةة  %12.15حوالي

 مليتر دوالر همريكي(. 007.0درهم )مت يعتدل  
 
 

يمثلل :  االعتماد على األسواق الخارجية لـتسويق منتجات القطاع العام (1

فللي سللنت % مللن مجمللوع صللتدرا  الللب د  61,8الفوسللفتا و ميللتقتته 

حسللللللللللم  كتمللللللللللل الع مللللللللللت  (2
المخصصت ل لذا القسلم لبللو  نسلبت 
 1225المسللللتعدا  المتليللللت للعللللتم 

 (29× 12.15)%. 12.15حوالي 

 
 
حصلللل هلللذا القسلللم عللللى كتملللل  (1

نقاللت(  522الع مللت المخصصللت )
  .للصتدرا  الحكوميت

222 

http://www.sgg.gov.ma/
http://www.sgg.gov.ma/
http://www.parlement.ma(موقع
http://www.mcrp.gov.ma(موقع
http://www.sgg.gov.ma/
http://www.sgg.gov.ma/
http://www.oc.gov.ma/
http://www.oc.gov.ma/
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 رهي خبير

 

2009. 

 
وجللود قواعللد عسللكريت هجنبيللت غيللر  وجةةود اواعةةد عسةةجرية  جنبيةةة (5

مؤكلللد سلللواء ملللن الللرف الحكوملللت او ملللن الللرف المنظملللت  او 
 غير حكوميتالالمؤسست  

علةةةةةةى كامةةةةةةل العالمةةةةةةة حصللللللل  (5

 ل للذا القسللم لعللدم وجللود المخصصةةة
 قواعد عسكريت هجنبيت

 

12.  

 اإلصالح السياسي

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم األول:إجراء اإلصالحات،
هن الحكومت تمكن  من إجراء اإلص حت . % من المستجوبين ترى 95
% من المستجوبين هن السلات لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، 12ورهى 
 % ب  رهي وال هعرف. 24وهجتب 

هن نتلتئ  اسلتا ع اللرهي  هظ ر  القسم الثاني: تقييم الوضع الديمقراطي،
ع ملت  %9ن الوضع الديمقرااي في الب د كملت يللي: فقلد ملنح النتس يقيمو
بأن لت ليسل  جيلدة وليسل  سليئت،  %42وقيم جيد، ع مت  %25و جيد جدا،

ال  %5وجلدا ،  ع ملت سليء %22و، ع ملت سليء% 22في حين هعالى 
 .هعرف
 
 
 

( يحسم من هذا القسم 9×12( )2
 نقات.  252
  
1( )2.29 ×922( +)2.25 ×529 )
 +(2.42  ×192( + )2.22 ×

( يحصلللللللل هلللللللذا 2×2.22( + )219
 نقات. 126القسم على 

966 

12.  

إساءة معاملة 
 المعتقلين

 التقرير السنوي للجمعية 
المغربية لحقوق 

//:httpاإلنسان
www.amdh.org.ma/ 

 

. هفللتد  عللدة تقللترير لمنظمللت  غيللر حكوميللت ومقللتال  صللحفيت هن 2

هفللراد كللتنوا رهللن االعتقللتل  عنتصللر فللي قللوا  األمللن قللتموا  بتعللذيب
وهسللتءوا معللتملت م، خصوصللت خلل ل نقل للم ووجللودهم رهللن االعتقللتل 

 النظري.
، وجلود 1225تقرير الجمعيت المغربيت لحقوق اإلنستن لسلنت سجل  . 1

ي فلي حتلت مو  كحتلت ربيع بلحسن بتلقنيارة هو نتيجلت العنلف البوليسل
همتل في السلجون كحتللت اليترع كحتلت رضت ولد الداغريت بس ، هو اإل

همين هقلعلي بسلجن سل  هو بسلبب علدم احتلرام الحلق فلي الحيلتة كحتللت 
 .عتئيت المختتري

.هقللر المجلللس االستيللتري لحقللوق اإلنسللتن، وهللو مؤسسللت تتبعللت لللدى 5
المل ، بتسجيل انخفلتض فلي حلتال  التعلذيب  وغيرهلت ملن االنت تكلت  

تدرة عللن وسللتئل ، كمللت انخفللض عللدد التقللترير الصلل1225خلل ل سللنت 

اإلعللل م المسلللتقلت والجمعيلللت  الحقوقيلللت، بملللت في لللت الجمعيلللت المغربيلللت 

يحسللم كتمللل الع مللت المخصصللت ل للذا 
المؤير بسبب وجود  حتال  وفلتة فلي 

 السجون.
 
 

2 
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لحقوق اإلنستن والمنظمت المغربيت لحقوق اإلنستن، مقترنت مع السنوا  
 المتضيت.

11.  

 إعاقة النشاط الحزبي

المغربيمممممممة لحقممممممموق المنظممممممممة 
 اإلنسان

  www.omdh.org  
الجمعيمممممممة المغربيمممممممة لحقممممممموق 

 اإلنسان
www.amdh.org.ma  

 

 1225ال توجد حتال  العتقلتل قلتدة سيتسليين للدوافع سيتسليت، وخل ل سلنت 
رخصلل  وزارة الداخليللت ألحللزاب جديللدة ومنحت للت التللرخيص من للت: حللزب 

والتنميلت المسلتدامت هبريلل (، وحزب البيئلت 1225الع د الديمقرااي )مترس 
 (.1225، والحزب الديمقرااي الواني )متي 1225
 بمعنى انه ليس هنت  مت يمنع في المغرب من تأسيس، هحزاب جديدة. 

وقع  منتويت  قتنونيت مت بين السلات وحزب الن   الذي  1225خ ل سنت 
 .1225اتلب بمقتاعت انتختبت  

يين. لم يتم اعتقتل هيت من القلتدة السيتسل
كمللللت هن وزارة الداخليللللت خلللل ل سللللنت 

هصللدر  تللراخيص لعللدد مللن  1225

 األحزاب. 
نقاللت لتعللرض حللزب  122تللم حسللم 

الللن   الللذي اتلللب بمقتاعللت انتختبللت  
 لضغوات  من قبل السلات. 1225

622 

15.  

تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

الجمعيةةةةةةةةةة المغربيةةةةةةةةةة  (1

لحقةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةان 

 ااخريبكة  فرع

http://www.omdh.org/def.a

sp?codelangue=29&id_info

=1231 

 تقترير وبيتنت   (1
 www.omdh.org الم  مةةةةةةةة( 

 المغربيت لحقوق اإلنستن(
www.amdh.org.ma 

المغربيللللللت لحقللللللوق  )الجمعيةةةةةةة 

ااإلنستن(

للتضامن   1225شت بر 25سميسي ريجي يوم السبت م ع اعتصام لعمال  (2

عامال من عمال سميسي ريجي المطرودين تعسفا من العمل من  692مع 

طرف إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بسبب ت سيسهم لمكتب نقةابي تةابع 

لالتحةةةاد المغربةةةي للشةةةغل وشةةةروعهم فةةةي ال ضةةةال للمطالبةةةة بحقةةةوقهم 

لترسةةةيم بالمكتةةةب الشةةةريف المشةةةروعة وخاصةةةة حقهةةةم فةةةي اإلدمةةةاج وا

 س وات من العمل في خدمته. 6للفوسفاط، بعد أن قضوا أكثر من 

تعرض الحركة االحتجاجية التي قام بعا مجموعة من الالجئين  (1
المطالبة بلعادة التوطين الجماعي،  وطالبي اللجوء من اجل

 الثاني يوم  0229يونيو  01األول: يوم السبت  :وذلك لتشخلين

 . 0229يوليوز  0الخميس 
 

تةةةم م ةةةع ثةةةالث م ةةةاهرات خةةةالل العةةةام 

1225. 
 
 

422 

14.  

 تدخل األجهزة األمنية

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

اللب ملن م % من المسلتجوبين 11هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  . هيتر 1

يخصيت هو من هحد هقلترب م للحصلول عللى موافقلت األج لزة األمنيلت كيلرا 
% من المستجوبين هنله للم ياللب 26للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت هفتد 

 % ب  رهي وال هعرف.22من م ذل ، وهجتب 

 

1( .2.11  ×2( + )2.26 ×222 )
( = يحصلللللل هللللللذا 922×  2.22+ )

 .نقات 252القسم على 
 

252 

19.  
مواقف المعارضة في 

 الصحافة المحلية

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

% يعتقلدون هن الحكوملت تقلوم بحجلب 02هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
التغايت اإلع ميت علن نيلتات  ومواقلف المعترضلت فلي الصلحف اليوميلت، 

% يعتقدون هن الدولت ال تقوم بحجلب التغايلت اإلع ميلت علن نيلتات  02و
 % ب  هعرف.02ومواقف المعترضت، فيمت هجتب 

(2.22 ×2(+)2.91 ×2222 + )
(2.51×922) 

26222 

262 

http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1231
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1231
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1231
http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&id_info=1231
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12.  
 انتقاد السلطة

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

% يعتقدون هن بتستاتعت المواان 94هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
% بأن م ال يستايعون انتقتد 05انتقتد الحكومت بدون خوف، بينمت يعتقد 

 ال رهي ل م.% 22الحكومت دون خوف، 

(2.94×2222( + )2.22 ×922 )
( +2.52 ×2) 

 

212 

12.  

انتشار صحافة 
 المعارضة

مواقللللللع الجرائللللللد واألحللللللزاب   
 –السيتسيت 

 تقترير المنظمت  الحقوقيت .
ب غت  النقتبلت الوانيلت للصلحتفت 

 بتلمغرب .

صلحف  6جريدة يوميت من لت  جريلدتين للمعترضلت  و 12يوجد في المغرب 
جرائلد  2جريدة اسبوعيت من ت   16صحف حكوميت. كمت يوجد  22مستقلت و

جريلدة مسلتقلت،وجريدة  22جرائلد للمعرضلت، و 5ال ت تم بتليأن السيتسلي و
 واحدة لحكوميت.

 

(2.224 /2.9 X 2222) 126 

16.  

الرقابة على 
المطبوعات ومواقع 

 االنترنت

خةةةةةةاص  اسللللللتا ع رهي. 2

 بمقياس الديمقراطية العربي 

 
 
 
 
 
 

المنظمللللت المغربيللللت  موقللللع. 1

 لحقوق االنستن
http://www.omdh.o

rg/def.asp?codelan
gue=29&id_info=1

226 

يلرون هن الدوللت ال تمنلع الكتلب  %95 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 
% هن الدولللت تمنللع 12والصللحف والمجلل   ومواقللع االنترنلل ، بينمللت يللرى 
% 12اإلنترنلل ، والوصللول لللبعض الكتللب والصللحف والمجلل   ومواقللع 

 هجتبوا ب  رهي/ ال هعرف.
 
 منع نشر وتوزيع الصحف  .1

"المسةةا " و"الجريةةدة األولةةى" و"األ ةةدا  محاكمةةة ثةةالث صةةحف وطنيةةة  -
المةس بكرامةة  مةن قةانون الصةحافة بتهمةة 02بنةاء علةى الفصةل  المغربيةة"
 .رئيس دولة

 وتجميد حسةاباتهاإغالق مكاتب ومقر الجريدة اليومية المغربية أخبار اليوم8  -
رسةةم كاريكةةاتير لةةه عالقةةة بحفةةل زفةةاف األميةةر مةةوالي بعةةد نشةةر  .البنكيةةة

 7بجنحة إهانة العلم الوطنيوإسماعيل 
المغرب8 بسبب مقال  الفرنسية في «لو كورييه أنترناسيونال» بيع مجلة منع -

ا بحّق الملك محّمد السادس7  و هو العدد رقم  -9لألسبوع  9.0صنّف مسيئا
 25597وز يولي 00
لوموند الفرنسية يومي الخميس و  جريدة منعت السلطات المغربية توزيع -

 8 بسبب رسوم كاريكاتيرية24/05/2559و  20الجمعة 
وتجةةدر اإلشةةةارة إلةةى ان هةةةذه األعةةداد المم وعةةةة بقيةةت قابلةةةة لإلطةةالع علةةةى 

 لم تسجل هي حتلت منع لمواقع االنترني صفحات االنترنت حيث 

2 .(2.95×055 + )(5720×205 )

( +5725×5) 
 نقات. 546يحصل هذا القسم على  
 
 
.تللم حسللم كتمللل الع مللت المخصصللت 1

 ل ذا القسم لوجود هكثر من حتلتي منع.
 

  

546 

15.  
تنظيم نشاطات 

 االحتجاج

التقلللترير الموجلللودة فلللي مواقلللع   
 المنظمت  الحقوقيت المغربيت :

 www.omdh.org الم  مةةةةةةةة( 

 المغربيت لحقوق اإلنستن(

االحتجتج في المغرب هصبح ظتهرة عتديلت، ونعالي مثلتل بتحتجلتج مسلتمر 
ودائلللم فلللي قللللب العتصلللمت وهملللتم مؤسسلللت البرلملللتن وهلللو احتجلللتج حلللتملي 

. إضتفت إلى ذلل  يسلجل  2552الي تدا  العليت وعدد األفواج في تزايد منذ 
سلليس جمعيللت  ل حتجللتج حللول السيتسللت  العموميللت فللي المغللرب ظللتهرة تأ

االحتجلللتج فلللي المغلللرب هصلللبح ظلللتهرة 
عتديلللت، ونعالللي مثلللتل بتحتجلللتج مسلللتمر 
ودائللم فللي قلللب العتصللمت وهمللتم مؤسسللت 
البرلمللتن وهللو احتجللتج حللتملي اليلل تدا  

2222 
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المغربيلللللللت لحقلللللللوق  )الجمعيةةةةةةةة
 اإلنستن(

 المحليت.
 

. هللي تظللتهرة فريللدة فللي العللتلم العليللت
العربي الستمراريت ت ألكثر من هربعلت 

 سنت.عيرة 

مقاضاة الجهات   .52
 التنفيذية

-1229النيللللتا العللللتم للمحللللتكم 
1225 

http://www.justice.gov.m

a/console/uploads/doc/Ev

2009Ar.pdf-olution2005 

قضليت، حكلم من لت  15922، 1225سلنت  رفع إلى المحكملت اإلداريلت، خل ل
 9515، خلل ل نفللس السللنت ف. كمللت سللجل لللدى محكمتللي االسللتئنت12952

 .4541قضيت، حكم من ت 

يحصللللل هللللذا المؤيللللر علللللى كتمللللل 
 59452 الع ملللللت لوجلللللدود حلللللوالي 

 قضيت همتم القضتء اإلداري

2222 

52.  

 االعتقال التعسفي

2.www.omdh.org  
)المنظمممممممة المغربيممممممة لحقمممممموق 

 اإلنسان(
www.amdh.org.ma 

)الجمعية المغربية لحقوق 
 اإلنسان(

http:/rabat.usembassy.go

-morocco-2009-v/hrr

ar.html  
1 .www.hrw.org/ar/news 

هكتوبر  6تم تسجيل اعتقتل ث ثت نياتء صحراويين معروفين اعتقلوا يوم 
 بت م المس بتألمن الخترجي. 1225

 

بب اعتقتل ث ثت نقات بس 52تم حسم 
 صحراويين بيكل تعسفي

 
 
 

522 

51.  

 محاكم أمن الدولة

. التقللترير الموجللودة فللي مواقللع 1
 المنظمت  الحقوقيت المغربيت :

 
www.omdh.org المنظمللللللت( 
 المغربيت لحقوق اإلنستن(

www.amdh.org.ma 
المغربيلللللللت لحقلللللللوق  )الجمعيلللللللت
 اإلنستن(

 العدل المغربيت :موقع وزارة 
www.justice.gov.ma 
1 .

 صلحراويين، نيلاتء سلبعت عللى قُلبض ،1225األول  تيلرين/هكتوبر 8 في

 للدى وذلل  الجزائلر، تلديرهت فلي التلي تنلدوف، معسلكرا  زاروا قلد كلتنوا
 هملتم للمحتكملت السلبعت وهُحيلل» البوليسلتريو جب لت « .المغلرب إللى علودت م

 دحلتن، براهيم علي م المقبوض بين من وكتن .الربتا في العسكريت المحكمت

 ليلكر، والدكجلت اإلنسلتن  حقلوق عن المدافعين من التمت ،وهمت ستلم وعلي
السلبعتالمغرب  اتُ لم وقلد .القسلري االختفلتء ضلحتيت ملن قبلل من والتي كتن 
 ال وهلم العلتم وانت لى ، » هراضلي وحلدة « ذلل  فلي الدولت بملت األمن بت ديد
 .المحتكمت انتظتر في محتجزين يزالون

. ال توجللد فللي المغللرب محللتكم همللن 2
دولللت إذ هنلله إذا مللت تللم عللرض مللدنيين 
علللى محللتكم عسللكريت، يحكللم القتضللي 
 بعدم المتتبعت وعدم االختصتص

  

2222 

http://rabat.usembassy.gov/hrr-2009-morocco-ar.html
http://rabat.usembassy.gov/hrr-2009-morocco-ar.html
http://rabat.usembassy.gov/hrr-2009-morocco-ar.html
http://rabat.usembassy.gov/hrr-2009-morocco-ar.html
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www.hrw.org%ar%ne

ws  

55.  

قدرة منظمات حقوق 
 اإلنسان على العمل

منظملت  92عدد المنظمت  الوانيت العتملت في مجتل حقوق اإلنسلتن يتجلتوز  رأي خبير 
وانيللت نيلليات، والللرقم هللو اكبللر مللن ذللل  ، بإدخللتل المنظمللت  التللي يعتبللر 

 مجتل حقوق اإلنستن جزء من عمل ت إلى جتنب مواضيع هخرى.
الدوليت التلي تيلتغل فلي مجلتل حقلوق اإلنسلتن فلي المغلرب   عدد المنظمت-

( منظمت  كبرى دون احتستب المنظملت  الدوليلت العتمللت 22يتجتوز عيرة)

–فللي مجللتل دعللم المقللدرا  فللي مجللتل الديمقراايللت  مثللل )فريللدي  ايبللر  
 المع د الواني الديمقرااي....(–هتنس ستيدل -ادنتور
والتحقيللق فللي كللل منللتاق المغللرب التحتللتج لتللرخيص للتحللري   المنظمللت

تصدر كل هذه المنظمت  تقتريرهت وتنير بكل حريت في المغرب وتعقد هلذه 
 المنظمت  ندوا  صحفيت مفتوحت وبكل حريت .

تتنقللل هللذه المنظمللت  بكللل حريللت فللي منللتاق المغللرب بكللل حريللت لجمللع -
المعلومللللت . لكللللن يتعللللرض نتيللللون حقوقيللللون فللللي منللللتاق الصللللحراويت 

لخلللا مللتبين الموقللف السيتسللي للمعنييللين وصللفتت م بتعتبللترهم لمضللتيقت  ل
 نياتء حقوق انستن.

منظمللت تعمللل  92يوجللد فللي المغللرب 
فللي مجللتل حقللوق اإلنسللتن كمللت يوجللد 
عيللللرة مكتتللللب لمنظمللللت  دوليللللت. ال 
تتعللرض المنظمللت  لمضللتيقت  خلل ل 

نقاللت لتعللرض  192عمل للت. تللم حسللم 

نتيلللللللاين  حقلللللللوقين فلللللللي منلللللللتاق 
يقت  للخلللا مللتبين الصللحراويت لمضللت

الموقللف السيتسللي للمعنييللين وصللفتت م 
 بتعتبترهم نياتء حقوق انستن.
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54.  
 األمن الشخصي

بمقيةةةةاس خةةةةاص  اسللللتا ع رهي

 الديمقراطية العربي 

 

ال ييلعرون بتلوفر من المستجوبين  %29نتتئ  استا ع الرهي هن  هظ ر 
% بتلوفر 65ييلعر األمن والسل مت اليخصليت ل لم وألفلراد علتئ ت م. فيملت 

 األمن اليخصي.

(29X12) 
 نقات من هذا المؤير  522تم حسم  

222 

59.  

 الضمان االجتماعي

  المندوبيت الستميت للتخايا (2
  وزارة المالية (1

 الصللندوق المغربللي للتقتعللد (5
 والمندوبيت الستميت للتخايا

الصللندوق الللواني للضللمتن  (4
 االجتمتعي

مجموعلللت المكتلللب اليلللريف  (9
 للفوسفتا

اللللواني للك ربلللتء المكتلللب  (2
ووكللللللتال  توزيللللللع المللللللتء 

 والك ربتء

نسبت الميتركت في برام  الضمتنت  االجتمتعيت المتعلقت بأنظمت  بلغ 
%. هذه النسبت 30,4حوالي التقتعد من مجمل السكتن النيياين الميتغلين

  1222من إحصتئيت  لمؤسست  متعددة للضمتن االجتمتعي لعتمي
 .1226و
 

فةةةةةي بةةةةةةرامج  نسةةةةةبة المشةةةةةةاركةبلغللللل  

 الضمانات االجتماعية من مجمةل العةاملين
 %.0574حوالي 

524 

 

http://www.hrw.org/ar/news
http://www.hrw.org/ar/news


 187 

 : تقرير المغر 11. 2

 العالمة طريقة االحتساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

52.  

 التعليم

التربية الوط ية والتعليم وزارة  (2

العالي وتكةوين األطةر والبحةث 

قطاع محاربةة األميةة  – العلمي

 والتربية غير ال  امية

وزارة التربية الوط ية والتعلةيم  (1

العالي وتكةوين األطةر والبحةث 

 :العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
http:%%www.enssup.g

ov.ma  

 . الم دوبية السامية للتخطيط 3

 الموقع 

www.hcp.ma 

%. وبلغل  55، حلوالي 2010  سة ة  تقةديراتبلغ  نسبت األميت، حسب  (2
بللين النسللتء  %، فيمللت بلغلل  نسللبت األميللت12نسللبت األميللت بللين الرجللتل 

42.% 
  نسبة الخريجين من الجامعات بين الرجال والنساء: (1

 922تم حسم كتمل الع مت ) (14
نقات( ل ذا القسم لتجتوز نسبت األميت 

 %.22الم 

/ 2.12نقات ) 229تم حسم  (19
2.4×192.) 

تم اعتمتد ع مت  القسم األول من 
المؤير الحتستب كتمل ع مت 

 المؤير. 
 

519 

52.  

 المدارسالتسرب من 

موقلللللع وزارة التربيلللللت الوانيلللللت 
والتعلللليم العلللتلي وتكلللوين األالللر 

 والبحأ العلمي
www.enssup.gov.ma 

 %.24هو  1225نسبت التسرب المدرسي خ ل سنت  

 
حسم  كتمل الع مت المخصلص ل لذا 

 %. 9القسم لتجتوز نسبت التسرب الم 
2 

56.  
المرأة في مشاركة 

 قوة العمل

 الم دوبية السامية للتخطيط 
http://www.hcp.ma 

 

بلغلل  نسللبت ميللتركت المللرهة المغربيللت فللي قللوة العمللل حسللب النتللتئ  األوليللت 
 .2009% خ ل العتم 12لمديريت اإلحصتء 

 

(2.12/2.5 ×2222) 522 

55.  

 المساواة في األجور

 وزارة التيغيل والتكوين الم ني
http://www.emploi.gov.

ma/   

البنتء حسب البحث المنجز في قطاع لكن   .هذا الش ن فيال توجد ارقام حديثة 

 938معدل األجر القار للمرأة إلى  يوضح أن، 2550 العمومية لسنة واأليغتل

 درهما  1204 ( مقابل  دوالر همريكي 05270هي مت يعتدل  شهريا ) درهم 

 7لرجلل (  دوالر همريكي .00هي مت يعتدل )

 (556 /2124 X 2222) 225 

42.  

اإلنفاق الحكومي 
على القطاعات 

االجتماعية مقارنة 
 مع  األمن.

 1225قتنون المتليت لسنت 
http://www.finances.gov.

ma/arabe/LoiDeFinances/

loi2009/corp_loi_ar/corp

s%20loi_ar.PDF 

 

 1225الختصلت بتلميزانيلت العتملت لسلنت والتسليير  سلتثمترنفقلت  اال بلغ حجم
دوالر همريكي(. وبلغ حجلم  11.12مليتر درهم  )هي مت يعتدل  252حوالي 

دوالر  1.2)هي مت يعتدل  مليتر درهم 14اإلنفتق على األمن والدفتع حوالي 
ي الصلحت القالتع%. فيملت بللغ حجلم اإلنفلتق عللى 2172همريكي( ملت نسلبته 
دوالر همريكي(. هي ملت  2.2مليتر درهم )هي مت يعتدل  96والتربيت والتعليم 

فلي حللين  %2حيلأ بللغ حجللم اإلنفلتق عللى قاللتع الصلحت %. 1572نسلبته 
 .%15.9قاتع التعليم اإلنفتق على  حجم عرف

(2.59X 212) 221 

http://www.enssup.gov.ma/
http://www.enssup.gov.ma/
http://www.hcp.ma/
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42. 2 

فصل تشريع 
  السلطات

 ( دستور جم وريت اليمن2
موقللع اللجنللت العليللت ل نتختبللت  
واالسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتفتتء 

www.scer.org.ye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 1224( لسنة 5( قانون رقم )1
بشةةةأن جملةس الةةةوزراء    

www.legalaffairs.gov.
ye    

 

 
 
 

 مبدأ فصل السلطات. 2
مللن الدسللتور اليمنللي علللى هن "مجلللس النللواب هللو السلللات  21تللنص المللتدة 

القلوانين. كملت يملترس التوجيله والرقتبلت عللى التيريعيت للدولت وهو الذي يقر 
 هعمتل ال يئت التنفيذيت على الوجه المبين في هذا الدستور".

على هنه "يمترس السلات التنفيذيت نيتبلت علن اليلعب رئليس  229تنص المتدة 
 الجم وريت ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص علي ت في الدستور"

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ر على هن "الدستو ( من245المتدة رقم )تنص 
وتتلولى المحلتكم الفصلل فلي  ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة ممن هيئاتمه،

جميع المنتزعت  والجلرائم، والقضلتة مسلتقلون ال سللاتن عللي م فلي قضلتئ م 
وال يجموز أليمة جهمة وبأيمة صمورة التمدخل فمي القضمايا أو فمي لغير القتنون، 

لعدالممة ويعتبممر مثممل هممذا التممدخل جريمممة يعاقممب عليهمما شممأن مممن شممؤون ا
 وال تسقا الدعوى في ت بتلتقتدم". القانون،
 
 . مساءلة الحكومة 2 

من الدستور عللى صل حيت  مجللس  56و 52و 54و 55و 69وتنص المواد 
النواب فيمت يتعلق بمنح الثقت للحكومت وسحب ت من ت وهدوا  الرقتبلت عللى هداء 

 .الحكومت
م بيممللمأن 5006( لسللنت 3( ملن قللتنون رقلم )11تلنص المللتدة )

تقللوم الع قللت بللين الحكومللت ومجلللس   –مجلللمس الممللموزراء : ه 
النللواب علللى هسللتس التعللتون بمللت يحقللق التكتمللل بللين السلللاتين 

على الحكومت  –التيريعيت والتنفيذيت وفقتً ألحكتم الدستور . ب 
صل   ملع مجللس هن تحرص بصلفت عتملت عللى إقتملت هوثلق ال

النللواب وعلللى حضللور جلسللتته العلنيللت والسللريت واجتمتعللت  
لجتنه بنتًء على اللب المجللس هو إحلدى لجتنله، واإلجتبلت عللى 
األسئلت الموج ت إلي ت من هي عضو من هعضتء مجللس النلواب 
، وفقتً ألحكتم الدستور وال ئحت الداخليت للمجلس . وتنص متدة 

اللللنص صلللريح وواضلللح يؤكلللد عللللى 
فصللل السلللات  وعلللى حللق البرلمللتن 

 في مستءلت الحكومت.

2222 
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ق توجيه التوصيت  للحكومت فلي لمجلس النواب ح –( : ه 11)
المستئل العتملت هو فلي هي يلتن يتعللق بأدائ لت لم تم لت هو بلأداء 
هي من هعضتئ ت ، وعلى الحكومت تنفيذهت ، فإذا اسلتحتل علي لت 

إذا لللللم يقتنللللع المجلللللس  –التنفيللللذ بينلللل  ذللللل  للمجلللللس . ب 
بتلمبررا  يحق لمه مبتيرة إجراءا  سحب الثقت من هحد نواب 

لس الوزراء هو هي من الوزراء المعنيين وفقتً ألحكلتم رئيس مج
 الدستور.

41. 1 

دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

 دستور جم وريت اليمن
موقللع اللجنللت العليللت ل نتختبللت  
واالسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتفتتء 

www.scer.org.ye   
 

 
 

االنتختبلللت  واالسلللتفتتء  قلللتنون
 1222لسنت  25رقم 

موقللع اللجنللت العليللت ل نتختبللت  
واالسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتفتتء 

www.scer.org.ye 

 
 
 
 
 
 
 

 دورية االنتخابات: (1

مـــدة مجلـــس النـــواب ســـت ســـنوات ملللن الدسلللتور عللللى هن  " 29تلللنص الملللتدة 
شمسية البد  مـن الـاريخ  وو اجالمـار لـ   ويـدعو رئـيس الجمهوريـة النـاخبين  لـ  

 .."انالخاب مجلس جديد قبو انالهاء مدة المجلس بسالين يوما عل  األقو  

مدة رئيس الجمهورية سب  سنوات من الدستور على هن "  222تنص المتدة 
  . .." الدسالورية البد  من الاريخ  داء اليمين   شمسية

 
 ( لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:2

رشك الف جصةاافقرة  أ من قانون االنتخابات واالستفتاء  25وفقا ل ص المادة 
لفع يلافالصرخلبلتام ارتعةا"ى ل ايرقارعييصهقاب علعام اعئيسالفجمه عيةا

م ارر فعا(التمًلايعشحهقامج سالفص لبام19م ابي اقلئمةارحر ىاى نا)
ق.ا2111فتصةاا13(ام الف لص  اعققا21فيهقالفشع طالفمحسسةافيالفملسة)

مسةالفع  يةافيالف جصةالفع يلاتتاتص لتاشمتيةاربس"ام ا-":اا(21ملسةا)
 رلعيخالس عاقعلعالفرعيي اا.ا

من قانون االنتخابات علمى أنمه  96منع التمييز في الترشح: تنص المادة ( 5

نقات لعدم تحديد القلتنون  192تم حسم 
الحم   االنتختبيت لسقف اإلنفتق على 

ولم ينظم ظ ور المريحين في وسلتئل 
  االع م الرسميت.
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" ايكنن  اا-يةامج ننسالفصنن لبالفشننع طالفرلفيننة:"يشننرعطافننيالفمعشننحافع نن ا"
" ايكن  امجينسًلاا-" االي  اتصهاى ا)خمتةا ىشعي اىلمنًل(.اج-يمصيًل.اب

" ايكننن  امتنننر يقالفخ نننقا لفتننن  رامؤسينننًلاف صنننعلئ اا-ف  نننعل ةا لفكرلبنننةا.اس
الفسيصية.

المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية  تنص المواد ( 4
 ن قانون االنتخابات : التالية م

( من ةذا ال انون يمنح كو مرشح 42( : اسالثناء  من  حكا  المادة )22مادة )
لمنصب رئيس الجمهورية مبلغا  ماليا  يدف  ل  من الخزانة العامة للدولة بناء  
عل  م الرح من ةيئة رئاسة مجلس النواب ومواف ة المجلس شريعة  ن الكون 

رشحين وذلك دعما  لمواجهة الكاليب الحملة المبالغ مالساوية لكافة الم
 االنالخابية لكو منه  .

( : يجوز لمرشحي الرئاسة في األسبور األخير من المدة ال انونية 25مادة )
 المحددة للدعاية االنالخابية  جراء مناظرات البث عبر وسائو اإلع   الرسمية .

ت من األشخاص ( : يجوز لكو مرشح لرئاسة الجمهورية الل ي البرعا29مادة )
العبيعيين واالعالباريين اليمنيين شريعة  ن يكون عن عريق فالح حساب في 
 حد البنوك   و ن ي د  كشفا  بحساب الالبرعات  وال  بئوو للجنة العليا   وال 
  يجوز معل ا  الل ي  ية مبالغ من  ية جهة  جنبية .

45.  

سطوة تقنين 
  السلطة التنفيذية

 دستور جم وريت اليمن
موقللع اللجنللت العليللت ل نتختبللت  

 واالستفتتء   
www.scer.org.ye 

 

 

 

 : النواب والدعوة النتخابات مبكرة ( حل مجلس1

ال يجوز لرئيس الجم وريت حل -من الدستور على هنه "ه 222تنص المتدة 
مجلس النواب إال عند الضرورة وبعد استفتتء اليعب،ويجب هن ييتمل قرار 
الحل على األسبتب التي بني علي ت وعلى دعوة النتخبين النتختب مجلس 

ً من لرئيس  -تتريخ صدور قرار الحل . ب نواب جديد خ ل ستين يومت
الجم وريت حق الدعوة النتختبت  نيتبيت مبكرة دون حتجت إلى استفتتء في 

إذا لم تفض االنتختبت  إلي هغلبيت تمكن رئيس الجم وريت  -2األحوال اآلتيت:

نقاللللت لمللللنح الدسللللتور  192حسللللم  

 رئيس الجم وريت حق حل البرلمتن. 

292 
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إذا حجب -1من تكليف من ييكل الحكومت وتعذر تيكيل حكومت ائت ف. 
كومت هكثر من مرتين متتتليتين مت لم يكن الحجب مجلس النواب الثقت عن الح

إذا -5"من الفقرة "ب" من هذه المتدة. 2بسبب التعترض مع هحكتم البند "

 سحب المجلس الثقت من الحكومت هكثر من مرتين خ ل سنتين متتتليتين".

( مــن الدســالور علــ   نــ  69لفمننلسةا)( قانونيممة تأجيممل االنتخابممات: تممنص 2
ســت ســنوات شمســية البــد  مــن الــاريخ  وو اجالمــار لــ    "مــدة مجلــس النــواب

ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين  ل  انالخاب مجلس جديـد قبـو انالهـاء مـدة 
رعنننذعاذفنننرافمنننع فاقنننلهعةامننن االمجلـــس بســـالين يومـــا  علـــ  األقـــو  فـــإذا 

لفمج ساقلئمًلا يبلشعات طلرهالفستر عيةاحرنارنز  اهنذاالفمنع فا ينرقا
 لصرخلبالفمج سالفجسيس .

إلغاء نتائج االنتخابات: يتم البت في صحة عضوية اعضاء البرلمان ( 5  
من  68وسالمة انتخابهم من خالل المحكمة العليا وذلك بنص المادة 

الدستور على شرط ان تعرض قرارات المحكمة الى مجلس النواب وهو 
 وحده من يبت في الموضوع. 

تور على هنه "يتولى من الدس 225تنص المتدة ( إعالن حالة الطوارئ: 4
إعم ن حتلمت الاوار   -22رئيس الجم وريت االختصتصممت  التتليممت: 
تنص " يعلن رئيس الجم وريت  212والتعبئمت العتممت وفقمأ للقتنمون". والمتدة 

حتلت الاوار  بقرار جم وري على الوجه المبين في القتنون ويجب دعوة 
ل السبعممت هيتم التتليت مجلس النواب لعرض هذا اإلع ن عليه خ 

   لإلع ن،..."

44.  

حرية تشريع 
 األحزاب

 ( دستور جم وريت اليمن2
موقللع اللجنللت العليللت ل نتختبللت  
واالسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتفتتء 

www.scer.org.ye 

 
 
 

مللن الدسللتور علللى هنلله "يقللوم النظللتم السيتسللي للجم وريللت  9( تللنص المللتدة 2
السللات سللميتً، ويلنظم على التلمعدديت السيتسليت والحزبيلت وذلل  ب لدف تلداول 

القتنون األحكتم واإلجراءا  الختصت بتكلوين التنظيملت  واألحلزاب السيتسليت 
وممترسللت النيللتا السيتسللي وال يجللوز تسللخير الوظيفللت العتمللت هو المللتل العللتم 

 لمصلحت ختصت بحزب هو تنظيم سيتسي معميمن".
بمت  -وريت من الدستور على هن " للمواانين في عموم الجم  96تنص المتدة 

الحللق فللي تنظلليم هنفسلل م سيللمتسيتً وم نيللتً  -ال يتعللترض مللع نصللوص الدسللتور

النص في الدستور صريح عللى حريلت 
تيلللكيل األحلللزاب السيتسللليت. و يحلللدد 
قللتنون األحللزاب اإلجللراءا  القتنونيللت 

 لتيكيل األحزاب. 
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( لسللللنت 22( قمللللمتنون رقللللم )1

م بيللللللللللأن األحللللللللللزاب 2552

والتنظيملللللللللللللت  السيتسللللللللللللليت 
www.scer.org.ye 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونقتبيللللتً والحللللق فللللمي تكللللوين المنظمللللمت  العلميللللمت والثقتفيللللت واالجتمتعيللللت 
وتضلمن الدوللت هلذا الحلق،  -واالتحتدا  الوانيلمت بملت يخلدم ههلداف الدسلتور

انين مللن ممترسللته، كمللت تتخللذ جللمميع الوسللتئل الضللروريت التللي تمكللن المللوا
وتضمن كتفت الحريلت  للمؤسسلت  والمنظملت  السيتسيلمت والنقتبيلمت والثقتفيلمت 

 والعلميمت واالجتمتعيمت."
من قتنون األحزاب والتنظيمت  السيتسيت على هنه" تعتبر  5( تنص المتدة 1

الحريت  العتمت بمت في ت التعدديت السيتسيت والحزبيت القتئمت على اليرعيت 
وريت حقتً وركنتً من هركتن النظتم السيتسي واالجتمتعي للجم وريت الدست

اليمنيت وال يجوز إلغتَءه هو الحد منه هو استخدم هيت وسيلت تعرقل حريت 
المواانين في ممترست هذا الحق بمت يتعترض مع مقتضيت  المصلحت 
 الوانيت في صيتنت السيتدة واألمن واالستقرار والوحدة الوانيت. 

"ييترا لتأسيس هي   52لعتم  22من قتنون األحزاب رقم  6متدة تنص ال
حزب هو تنظيم سيتسي هو ل ستمرار في ممترست نيتاه مت يلي:هوالً: عدم 
تعترض مبتدئه وههدافه وبرامجه ووستئله مع: الدين اإلس مي الحنيف. سيتدة 
دىء واستق ل الوان ووحدته هرضتً ويعبتً. النظتم الجم وري وههداف ومبت

ثورتي سبتمبر وهكتوبر ودستور الجم وريت. الوحدة الوانيت للمجتمع اليمني. 
الحريت  والحقوق األستسيت واإلع نت  العتلميت لحقوق اإلنستن. االنتمتء 
القومي العربي واإلس مي للمجتمع اليمني. عدم تاتبق برنتم  الحزب هو 

السيتسيت األخرى عند التنظيمت  السيتسيت مع برام  األحزاب والتنظيمت  
التقدم بالب تأسيسه وذل  فيمت يتعلق بتلسيتست  التي يعتمد علي ت في تحقيق 
ههدافه في المجتال  السيتسيت واالقتصتديت واالجتمتعيت والثقتفيت. هن يكون له 
نظتم داخلي وبرنتم  عمل سيتسي مقرين من هعضتئه عند التقدم بالب 

نظيم السيتسي على هستس منتاقي هو قبلي هو التأسيس. عدم قيتم الحزب هو الت
اتئفي هو فئوي هو م ني هو التمييز بين المواانين بسبب الجنس هو األصل هو 
اللون. عدم قيتم الحزب هو التنظيم السيتسي على هستس منتهض للدين 
اإلس مي هو على هستس تكفير األحزاب هو التنظيمت  السيتسيت األخرى هو 

و االدعتء بتلتفرد بتمثيل الدين هو الوانيت هو القوميت هو المجتمع وهفراده ه
 الثورة.

 2222يوجللد نللص صللريح فللي قللتنون تنظلليم من قتنون تنظيم المظتهرا  والمسيرا  على هنه "للمواانين  5تنص المتدة قللللللتنون تنظلللللليم المظللللللتهرا  حق تشريع   .49
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( لسلللنت  15رقلللم )والمسللليرا   التجمع
1225  

www.legalaffairs.gov.
ye    
 
 
 
 
 
 

في عموم الجم وريت ولألحزاب السيتسيت والمنظمت  الجمتهيريت والنقتبت  
السلميمت بمت ال يتعترض مع الم نيت حريت  تنظيم المظتهممرا  والمسيرا  

إجراءا   18-4الدستور وهحكتم هذا القتنون والقوانين النتفذة" وتنظم المواد 
الترخيص واالعتراض لدى المحكمت المختصت في حتل الب الج ت 
المختصت بتلتنسيق مع الج ت الداعيت تعديل موعد بدء المظتهرة هو المسيرة 

تستثني   25وانت تئ ت. المتدة  هو نقات تجمع ت وانا ق ت وخا سيرهت
-4االعتصتمت  والتجمعت  المالبيت من اليروا المنصوص علي ت بتلمواد 

يريات هن ال يتحول هذا االعتصتم هو التجمع المالبي إلى مظتهرة هو   26

 .مسيرة

 المظتهرا  والمسيرا . 

42.  

منع تشريع 
 التعذيب

 اليمن دستور جم وريت
موقللع اللجنللت العليللت ل نتختبللت  

 واالستفتتء
www.scer.org.ye 

 
 
 
 
 

مللن الدسللتور علللى هنلله" ... ويحظللر التعللذيب  46تللنص الفقللرة ب مللن المللتدة 

جسديتً هو نفسيتً هو معنويلتً، ويحظلر القسلر عللى االعتلراف هثنلتء التحقيقلت  ، 
الللذي تقيللد حريتلله الحللق فللي االمتنللتع عللن اإلدالء بأيللت هقللوال إال ولإلنسللتن 

بحضور محتميه ويحظر حبس هو حجز هي إنستن في غير األمتكن الختضلعت 
لقتنون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعتملت غير اإلنستنيت عند القلبض هو 

   هثنتء فترة االحتجتز هو السجن.
التعذيب الجسلدي هو النفسلي عنلد القلبض هو  الفقرة  هم من نفس المتدة : يعتبر

االحتجتز هو السجن جريمت ال تسقا بتلتقلتدم ويعتقلب علي لت كلل ملن يمترسل ت 
 هو يأمر ب ت هو ييتر  في ت.

الللللنص صللللريح فللللي الدسللللتور بمنللللع 
  التعذيب.

2222 

42.  

حرية تشريع 
 اإلعالم

قللللللللتنون الصللللللللحتفت  (2
 والمابوعت  

www.legalaffairs.gov.
ye    
 
 
 
 
 

مللن قللتنون الصللحتفت والمابوعللت  علللى هن " حريللت المعرفللت  5تللنص المللتدة 
حممق مممن والفكللر والصللحتفت والتعبيللر واالتصللتل والحصللول علللى المعلومللت  

لضمتن اإلعلراب علن فكلرهم بلتلقول والكتتبلت هو التصلوير  حقوق المواطنين
هو الرسللم هو بأيللت وسلليلت هخللرى مللن وسللتئل التعبيللر، وهللي مكفولللت لجميللع 

 المواانين وفق هحكتم الدستور ومت تنص عليه هحكتم هذا القتنون.

تنص عللى " حلق إصلدار الصلحف والمجل   وملكيت لت مكفلول  55والمتدة 
يتسيت المصرح ل ت واألفراد واأليختص االعتبتريت للمواانين ولألحزاب الس

العتمت والمنظمت  الجمتهيريت واإلبداعيت والوزارا  والمؤسسلت  الحكوميلت 
 وفقتً لمت هو منصوص عليه في هذا القتنون."

نقالللللت لعلللللدم وجلللللود  922حسلللللم  
ضللمتنت  قتنونيللت لتمللل  وسللتئل إعلل م 

 سمعي مرئي. 

922 

 2222اللللنص واضلللح فلللي الدسلللتور وقلللتنون  ( استقالل السلطة القضائية 1 دستور جم وريت اليمن( 2استقالل تشريع   .46
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موقلللع لجنلللت العليلللت ل نتختبلللت   القضاء
 واالستفتتء

www.scer.org.ye 

 
 
 
( قللللتنون السلللللات القضللللتئيت 1
 52لعتم 2رقم

 
 
 
 
( قللللتنون السلللللات القضللللتئيت 5
 52لعتم 2رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( قللللتنون السلللللات القضللللتئيت 4
 52لعتم 2رقم
 

من الدستور على هنه " القضتء سلات مستقلت قضتئيتً ومتليتً  245تنص المتدة 
ً والنيتبت العتمت هيئت من هيئتته، وتتولى المحتكم الفصل في جميع  وإداريت
المنتزعت  والجرائم، والقضتة مستقلون ال سلاتن علي م في قضتئ م لغير 

ج ت وبأيت صورة التدخل في القضتيت هو في يأن من  القتنون وال يجوز أليت
يؤون العدالت ويعتبر مثل هذا التدخل جريمت يعتقب علي ت القتنون، وال 

( من قتنون السلات 2تسقا الدعموى في مت بتلتقمتدم." كمت تنص متدة )
"القضتء سلات مستقلت في هداء م تمه، والقضتة  52لعتم 2القضتئيت رقم

ن علي م في قضتئ م لغير القتنون، وال يجوز أليت ج ت مستقلون ال سلات
وبأيت صورة التدخل في القضتيت هو في يأن من يؤون العدالت، ويعتبر مثل 
 هذا التدخل جريمت يعتقب علي ت القتنون، وال تسقا الدعوى في ت بتلتقتدم."

 
 ( تعيين القضاة 2
"يكون تعيين رئيس ( من قتنون السلات القضتئيت على هنه 95تنص المتدة )  

المحكمت العليت ونتئبيه وقضتة المحكمت بقرار من رئيس مجلس الرئتست بنتًء 
على ترييح من مجلس القضتء األعلى  ...و يكون التعيين في وظتئف 
السلات القضتئيت األخرى بقرار جم وري بنتًء على ترييح وزير العدل 

تء النيتبت العتمت بقرار وموافقت مجلس القضتء األعلى.... ويكون تعيين هعض
جم وري بنتًء على ترييح وزير العدل وهخذ رهي النتئب العتم وموافقت 

 مجلس القضتء األعلى......" 
(: يعين النتئب العتم والمحتمي العتم األول بقرار من مجلس 22وتنص متدة )

ب "تصدر حركت تنق   قضتة المحتكم االستئنتفيت  29الرئتست. والمتدة 

م وري بنتًء على عرض وزير العدل بعد التيتور مع رئيس بقرار ج
 المحكمت العليت وبعد موافقت مجلس القضتء األعلى". 

 :( عزل القضاة3
( من قتنون السلات القضتئيت على "القضتة غير قتبلين للعزل 62تنص المتدة )

من منتصب م إال إذا كتن العزل عقوبت تم توقيع ت في دعوى محتسبت بموجب 
(". والمتدة 222م هذا القتنون، وبمراعتة حكم الفقرة األخيرة من المتدة )هحكت
( من الدستور على هن "القضتة وهعضتء النيتبت العتمت غير قتبلين 292)

للعزل إال في الحتال  وبتليروا التي يحددهت القتنون وال يجوز نقل م من 
فقت المجلس السل  القضتئي إلى هي وظتئف غير قضتئيت إال برضتهم وبموا

السللللللات القضلللللتئيت عللللللى اسلللللتق ليت 
السللللللات القضلللللتئيت وتعيلللللين القضلللللتة 

 وعزل م.
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المختص بيؤون م مت لم  يكن ذل  على سبيل التأديب وينظم القتنون 
 محتكمت م التأديبيت كمت ينظم القتنون م نت المحتمتة".

45.  

الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

 دستور جم وريت اليمن
موقللع اللجنللت العليللت ل نتختبللت  

 واالستفتتء
www.scer.org.ye 

مللن الدسللتور علللى هن " المسللؤوليت الجنتئيللت يخصلليه وال  42تللنص المللتدة 
جريمللت وال عقوبللت إال بنللتء علللى نللص يللرعي هو قللتنوني، وكللل مللت م بللريء 

بحكللم قضلتئي بلت ، وال يجلوز سللن قلتنون يعتقلب علللى هي  حتلى تثبل  إدانتله
 هفعتل بأثمر رجعمي لصممدوره."

 

يوجد نلص صلريح فلي الدسلتور يؤكلد 
علللللى حللللق المللللواان فللللي المحتكمللللت 
العتدلللت وتفتللرض البللراءة حتللى تثبلل  

 اإلدانت.

2222 

92.  

المساواة تشريع 
 بين الجنسين

 ( دستور جم وريت اليمن2

ل نتختبللت  موقللع اللجنللت العليللت 
 واالستفتتء

www.scer.org.ye 

 
 
 
 
 رهي خبير (1
 
 
 ( رهي خبير5
 
( المرصللللد اليمنللللي لحقللللوق 4

لسلللنت  1اإلنسلللتن تقريلللر رقلللم 
 .52ص  1222

http://www.yohr.org/pd

fissues/ 

 على المساواة:النص الدستوري  (5
المواانمون جميع م متستوون في  من الدستور على هن " 42تنص المتدة 

من الدستور على هنه "تكفل  14الحقوق والواجبمت  العتممت". تنص المتدة 
ً وثقتفيتً  ً واجتمتعيت ً واقتصتديت الدولت تكتفؤ الفرص لجميع المواانين سيتسيت

( من الدستور على هنه 41لمتدة )وتصدر القوانين لتحقميمق ذلم ".  وتنص ا

"لكل مواان حق اإلس تم في الحيتة السيتسيت واالقتصتديت واالجتمتعيت 
والثقتفيت ، وتكفل الدولت حريت الفكر واإلعراب عن الرهي بتلقول والكتتبت 

 والتصوير في حدود القتنون".
وفيمت يتعلق بحق الميراأ فإن مدونت األحوال اليخصيت  ( الميراث:2

 يتضمن نصوصت هي تجسيد للرؤيت الدينيت للذكر مثل حظ األنثيين. 

 يتم تابيق هحكتم اليريعت.  ( المساواة في إجراءات الطالق:3

 ( منح األم اليمنية الجنسية ألبنائها 4

مللن ولللد ألب  -منيللت همللن قللتنون الجنسلليت " يتمتللع بتلجنسلليت الي 5تللنص المللتدة 

  متمتع ب ذه الجنسيت...".

نقات لوجود تمييز في  922تم حسم 

قتنون الجنسيت وقتنون األحوال 
اليخصيت فيمت يتعلق بتلميراأ 

 والا ق.
 

922 

92.   
إعاقة المجالس 

المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

 

www.yemenpolling.co

m  
 

 جر  االنتختبت  التيريعيت في موعدهت.مجلس النواب: 
االستمرار في اعتقت المجتلس المحليلت المنتخبلت يلعبيت ملن  المجالس المحلية:

عمل ت من خ ل التدخل المركزي من وزارة المتليت والتى لم تسلمح للمجلتلس 
المحليت بأن تسحب موازنت ت المتليت من المحتفظلت  محليلت بلل يكلون ذلل  ملن 
محليلت خ ل وزير المتليت. وزارة المتليت عبر مدراء مكتتب ت في المحتفظت  ال

نقالللت إلعتقلللت السللللات  192حسلللم  
التنفيذيللللت هعمللللتل السلللللات  المحليللللت 
المنتخبللت مللن خلل ل الللتحكم بللتألموال 
المخصصلللت ل لللت التلللي تجبي لللت وزارة 

 المتليت مركزيت لصتلح البلديت .

292 

http://www.scer.org.ye/
http://www.scer.org.ye/
http://www.scer.org.ye/
http://www.scer.org.ye/
http://www.yohr.org/pdfissues/
http://www.yohr.org/pdfissues/
http://www.yemenpolling.com/
http://www.yemenpolling.com/
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يعملون على توريد الضرائب وتحصيل مختلف الرسلوم وإيلداع ت فلي حسلتب 
وزارة المتليللت مركزيللت وعلللى الج للت  المحليللت التللي ل للت مخصصللت  متليللت 
الللذهتب الللى المركللز فللي صللنعتء لماتلبللت الللوزارة بمسللتحقتت ت المتليللت ثللم يللتم 

وهلم ملدعومون تدخل الميتئخ في م تم المجتلس المحليت   إقرار ذل  مركزيت.
 من الحزب الحتكم .

91.  

 مساءلة الحكومة

 النللواب مجلللس هداء تقريللر

 اليمني األول والثتني
اليمنلللي لقيلللتس اللللرهي المركلللز 
 العتم

www. 

Yemenpolling.com 

www.yemenpolling.org 

        

 

سلؤاال وث ثلت  212بلغ عدد االسئلت المقدملت ملن قبلل هعضلتء مجللس النلواب 
الللى آب/  1225اسللتجوابت  خلل ل الفتللرة الواقعللت بللين كللتنون هول/  ديسللمبر 

 .1222هغساس 
  .  

(212X 2( + )5X 92) 122 

95.  

مشاريع  نقاش
 القوانين

www.legalaffairs.gov.
ye    

موقع الحزب الحاكم الذي   
نشر مشاريع قوانين تعبر عنه 
www.almotamar.net 

 

كملت تتنلتول  القلوانين عتنير الصحف بيكل عتم نقتيلت  النلواب حلول ميلتري
الصحف ميتريع القوانين بتلتعليق عبر مقتال  رهي وكذل  نقتيت  مؤسست  

ففي هذا العتم تلم نيلر ميلتريع لتعلديل قلتنون  .المجتمع المدني  حول القوانين
االنتختبت  من كل  ملن احلزاب المعترضلت والحلزب الحلتكم وك هملت وضلعت 

قدمتله الحكوملت  وملن  تعدي  . كملت تلم نيلر ميلروع قلتنون جديلد للصلحتفت
جتنب ت قلدم  نقتبلت الصلحفيين تعلدي   عليله وتلم نيلرهت. وخل ل  اليل رين 
 االخيرين تم نير مسودة لقتنون الصحتفت  بديل للقتنون الذي قدمته الحكومت.

  
 

يحصل هذا المؤير على كتمل الع مت 
لقيللتم الصللحتفت بنيللر هخبللتر وتعليقللت  
وميللللتريع القللللوانين المدرجللللت علللللى 

 جدول هعمتل البرلمتن.

1111 

94.  
الفساد في 

 المؤسسات العامة

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
 الديم راعية العربي

% 9.4بينمت بوجود فستد في السلات،  نعتقدوي% 65.5وفق استا ع الرهي 
 .%4.1بوجود فستد، وكتن  نسبت المترددين )غير متأكد(  ونعتقدال ي

 

(2.655 ×2(+)2.294×2222 + )
(2.241 ×922  ) 

تم اعتمتد نتتئ  استا ع الرهي لكتملل 
 المؤير

29 

http://www.legalaffairs.gov.ye/
http://www.legalaffairs.gov.ye/
http://www.almotamar.net/
http://www.almotamar.net/
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99.  

أعمال إعاقة 
 البرلمان

 النللواب مجلللس هداء تقريللر

 اليمني األول والثتني
المركلللز اليمنلللي لقيلللتس اللللرهي 

 العتم
www. 

Yemenpolling.com 

www.yemenpolling.org 

ييللير تقريللر هداء مجلللس النللواب الللى امتنللتع الللوزراء مللن حضللور جلسللت  
المجلللس لمنتقيللت مسللتئل ماروحللت علللى جللدول األعمللتل كللوزيري الداخليللت 
والخترجيت، كمت هن الوزراء ال يقلدمون ردودهلم عللى االسلئلت الموج لت اللي م 

 للم يجلب 1222ففي الفترة الواقعت مت بلين ابريل)نيسلتن( اللى هغسلاس )آب( 
سلؤاال تللم ارح لت خلل ل تلل  الفتللرة كملت هن االجتبللت  52سلؤاال مللن  65عللى 

 على االسئلت يتم تأخيرهت الى دورا  تيريعيت الحقت. 
 كمت رفض  السلات التنفيذيت منتقيت قتنون حمل وتنظيم وبيع الس ح. 

تحسلم كتملل الع مللت المتنلتع الحكومللت 
والللللوزراء عللللللى الحضلللللور للنقلللللتش 

خر فللي الللرد علللى الموضللوعت  والتللأ
 االسئلت البرلمتنيت.

1 

92.  

استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
  الديم راعية العربي

 

% من المستجوبين ترى )من 22.4 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر 
خ ل تجربته وتجترب يعرف عن ت( "هن الوظتئف تتم بتلواسات بيكل 

% هن ت "تتم 2.5هن ت "تتم بتلواسات هحيتنت"، ورهى  %12.5 كبير"، ورهى
% 2.6،نه ال يوجد "لديه تجربت يعرف عن ت"إ واقتل %5.1دون واسات"، و
 .ال هعرف

(2.225 ×2222 ) 
 

25 

92.  

نجاعة المؤسسات 
 العامة

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
 الديم راعية العربي

الحكومت بأنه جيد % يقيمون هداء 4.2 نتتئ  استا ع الرهي هن (هظ ر 2
% يرون هداء 55.2% يقيمون هداء الحكومت بأنه جيد، و25.2جدا، و

% 29.2% يقيمونه بأنه سيء، و12.2الحكومت بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.2.5يقيمونه بأنه سيء جدا، و

% يقيمون هداء البرلمتن بأنه جيد 5.4 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 1
% يرون هداء 15.6% يقيمون هداء البرلمتن بأنه جيد، و22.6جدا، و

% 24.2% يقيمونه بأنه سيء، و15.5البرلمتن بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.4.2يقيمونه بأنه سيء جدا، و

% يقيمون هداء القضتء بأنه جيد 9.2 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 5
ضتء ق% يرون هداء ال52.1بأنه جيد، و% يقيمون هداء القضتء 12.1جدا، و

% يقيمونه بأنه 25.2% يقيمونه بأنه سيء، و14.8بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.5.5سيء جدا، و

% يقيمون هداء األمن العتم بأنه 2.1 نتتئ  استا ع الرهي هن ( هظ ر 4
يرون هداء % 55.2% يقيمون هداء األمن العتم بأنه جيد، و11جيد جدا، و

% 29.4% يقيمونه بأنه سيء، و11.4األمن العتم بأنه ال جيد وال سيء، و
 % ال رهي/ ال هعرف.5يقيمونه بأنه سيء جدا، و

+ 561+ 422متوسللللللللا الع مللللللللت )
416 +461 )/ 4 =424 

412 

 192نقاللللت لوجلللود ثللل أ  292تلللم حسلللم  حتال  خرق للدستور  5تم رصد  رهي خبير خرق الدستور  .96
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المنصللوص علي للت فللي              اسللتمرار تعيللين رؤسللتء جتمعللت  دون اليللروا  .2
 القتنون.

 اعتمتد موازنت متليت اضتفيت دون تحديد مجتالت ت وال الحتجت الي ت. .1

 تعيين اعضتء من المجتلس المحليت المنتخبت روؤستء للمكتتب التنفيذيت.  .5

 حتال  لخرق الدستور

95.  

االستقالل 
السياسي 

 واالقتصادي

الكتتب االحصتئي السنوي ،  (2
 الج تز المركزي ل حصتء

-http://www.cso

yemen.org/content.php

?lng=arabic&id=545 

 
 
الكتتب االحصتئي السنوي ،  (1

 الج تز المركزي ل حصتء
-http://www.cso

yemen.org/content.php

?lng=arabic&id=545 
 رأي خبير (5

: بلللغ التمويللل األجنبللي لللدعم الموازنللت العتمللت المسمماعدة الماليممة الدوليممة (2

دوالر مليلون  222)هي ملت يعلتدل مليلون     12222مت مقلداره  1225

)هي مليلون   يمنلي  2161295من إجملتلي الموازنلت  المقلدر  همريكي(

 %.2.2هي مت نسبته  مليون دوالر همريكي( 2224مت يعتدل 

 

:  يللكل   الصللتدرا   النفايللت  مللت نسللبته حللوالي صممادرات القطمماع العممام (1
 . 1225% من اجمتلي الصتدرا  العتمت في اليمن خ ل العتم 66

 
 
: حسللللب التصللللريحت  الرسللللميت لللللرئيس العسممممكرية األجنبيممممةالقواعممممد  (5

 الجم وريت ورئيس الحكومت  ال توجد قواعد هجنبيت في اليمن 

نقاللللللت مللللللن القسللللللم  14تللللللم حسللللللم 

 المخصص للمستعدة المتليت الدوليت.
نقاللت(  522تللم حسللم كتمللل الع مللت )

المخصصت للصلتدرا  العتملتد الليمن 
 على قاتع النفا في تمويل إيرادات ت.

 

222 

22.  

 اإلصالح السياسي

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
 الديم راعية العربي

% 56هن  إلىنتتئ  استا ع الرهي  هيتر  القسم األول:إجراء اإلصالحات،
هن الحكومت تمكن  من إجراء اإلص حت . ورهى من المستجوبين ترى 

% من المستجوبين هن الحكومت لم تتمكن من إجراء اإلص حت ، 91.2
 % ب  رهي وال هعرف. 2.9وهجتب 

هن نتتئ  استا ع الرهي  هظ ر  القسم الثاني: تقييم الوضع الديمقراطي،
ع مت  %9.9النتس يقيمون الوضع الديمقرااي في الب د كمت يلي: فقد منح 

بأن ت ليس  جيدة وليس   %55.5وقيم جيد، ع مت  %22.2و جيد جدا،
جدا ،  ع مت سيء %24و، ع مت سيء% 15.4سيئت، في حين هعاى 

 . ال هعرف %4.2و

  

1) (2.56×922 = )252 
 

1( )2.299 ×922( +)2.222 ×
529( + )2.555  ×192 + )
(2.154 ×219( + )2.24×2 )

 نقات. 122يحصل هذا القسم على 

 

552 

22.  
إساءة معاملة 

 المعتقلين

مركزالقاهرة لدراسات  (2

 حقوق االنسان، واحة

سجلت وفاة معتقل في معتقل األمن السياسي في شهر أيلول )سبتمبر(  (2

نسان باالضافة الى حسب تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق اال

تم حسم كتمل الع مت لوجود حتلت وفتة 
فلللي السلللجون اليمنيلللت بتالضلللتفت إللللى 
حللتال  تعللذيب واختفللتء قسللري عديللدة 

2 

http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
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المحاسبة  من اإلفالت

اإلنسان  والعقاب حقوق

 العربي التقرير في العالم

. الصفحة 1225الس وي 

222. 

التقرير الس وي لمؤسسة  (1

 1225كرامة للعام 

المرصد اليم ي لحقوق  (5

 االنسان 

http://www.yohr.org/

-06-24-docs/1/doc1

32.pdf-38-2010_12 

 12ان ر الصفحات 

 من التقرير222و

 .1226شخصا م ذ العام  12قسري لـ  استمرار اختفاء

 

 

 

حالة  5لمؤسسة كرامة الى وجود  1225كما أشار التقرير الس وي  (1

 حاالت تعذيب. 6اختفاء قسري  و

للمرصد اليم ي لحقوق االنسان الى  1225ويشير التقرير الس وي  (5

ما يشير الى اعتقال تعرض المعتقلين للتعذيب المادي والمع وي ، ك

 52؛ واخططاف واختفاء 1225شخصا خالل العام  1554حوالي 

 مواط ا.

 .1225خ ل العتم 

21.  

إعاقة النشاط 
 الحزبي

المرصد اليم ي لحقوق 

 االنسان 

http://www.yohr.org/do

cs/1/doc1-24-06-

2010_12-38-32.pdf 
 92صفحت 

 رهي خبير

قيتديت سيتسيت وميدانيت من الحلرا  الجنلوبي  59تم اعتقتل   1225خ ل العتم 
 وفقت للتقرير السنوي للمرصد اليمني لحقوق االنستن.

 
 
 
 
 

سلليس احللزاب  عللدا اعلل ن المللؤتمر التتسلليس لحللزب ألللم تتقللدم هي البللت  لت
التحرير الذي يدعو اللى الخ فلت االسل ميت فوافقل  الدوللت واج زت لت االمنيلت 

 على عقد مؤتمره التتسيسي دون الب  في الب تتسيسه . 

تلللللم حسلللللم كتملللللل الع ملللللت العتقلللللتل 
نتيلللات سيتسللليت  59السللللات  حلللوالي 

واالسلللتمرار فلللي علللدم ملللنح تلللرخيص 
 تحرير.  لحزب ال

2 

http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
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25.  

تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

المرصد اليم ي لحقوق 

 االنسان 

http://www.yohr.org/do

cs/1/doc1-24-06-

2010_12-38-32.pdf 
 12صفحت 

للمرصلد اليمنلي لحقلوق االنسلتن نتيجلت لقملع    1225حسب  التقرير السلنوي 
 يخصت. 122مواانت وجرح حوالي  45مسيرة والمظتهرة قتل  24السلات  

 

 2 مسيرة وتجمعت.   24تم قمع 

24.  
تدخل األجهزة 

 األمنية

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
 الديم راعية العربي

اللب مللن م % ملن المسلتجوبين 11.1ن ه إلللىنتلتئ  اسلتا ع اللرهي  هيلتر 
يخصلليت هو مللن هحللد هقللترب م للحصللول علللى موافقللت األج للزة األمنيللت كيللرا 

% ملن المسلتجوبين انله للم ياللب 21هفلتد للحصول على وثيقت حكوميت. فيمت 
 % ب  رهي وال هعرف.25.9من م ذل ، وهجتب 

تللم اعتملللتد ع ملللت االسلللتا ع لكتملللل 
 المؤير.
(2.21X 2222 ( + )2.259X 

922) 

266 

29.  
مواقف المعارضة 

في الصحافة 
 المحلية

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
 الديم راعية العربي

% يعتقدون هن الحكومت تقلوم بحجلب 22.9هظ ر  نتتئ  استا ع الرهي هن 
التغايللت اإلع ميللت عللن نيللتات  ومواقللف المعترضللت فللي الصللحف اليوميللت، 

% يعتقلللدون هن الحكوملللت ال تقلللوم بحجلللب التغايلللت اإلع ميلللت علللن 12.1و
 % ب  هعرف. 22.5نيتات  ومواقف المعترضت، فيمت هجتب 

(2.229 ×2(+)2.121 ×2222 + )
(2.225×922) 

151 

22.  
 انتقاد السلطة

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
 الديم راعية العربي

% يعتقللدون هن بتسللتاتعت المللواان 92هظ للر  نتللتئ  اسللتا ع الللرهي هن 
% بلأن م ال يسللتايعون انتقللتد 45.2انتقلتد الحكومللت بلدون خللوف، بينملت يعتقللد 

 % ال رهي ل م.4.1دون خوف، 

(2.92×2222(+)2.241×922 + )
(2.452 ×2) 
 

952 

22.  

 انتشار صحافة
 المعارضة

 المركز الواني للمعلومت 
http://www.yemen-

nic.info/contents/ielam/

detail.php?ID=9393 

مجللت  52صلحيفت حزبيلت. كملت يوجلد  12صلحيفت من لت  229يوجد في اليمن 
 من ت مجلتين اثنتين تصدران عن ج ت  حزبيت.

  نسبت صحف المعترضت (2
15 % 

 X 222ممممممممممممممممممم
92% 

 ع مت. 511يحصل هذا القسم على 
 نسبت مج   للمعترضت (1
 
2% 

 X522مممممممممممممممم 
92% 

 ع مت. 52يحصل هذا القسم على 

596 

الرقابة على   .26
المطبوعات 

% يرون هن الدولت ال تمنع 42.1 هن إلىنتتئ  استا ع الرهي  ه. هيتر اسالع ر ر ي خاص ه( 
 % هن السلات16.1الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، بينمت يرى 

×5.288(+)055×2.421)ه/ (4
205( +)57282×5) 

126 
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 بم ياس الديم راعية العربي ومواقع االنترنت

 
 
 

 ب( رهي خبير
 

koyood.net/bilawww.   
/

.nenewsyemenwww.
t/   

تمنع الوصول لبعض الكتب والصحف والمج   ومواقع االنترن ، 
 % هجتبوا ب  رهي/ ال هعرف.16.6و
 

وحجب مواقع  اغ ق بعض المواقع االلكترونيت 1225ب. تم خ ل هذا العتم 

اخري ختصت تل  المواقع التي تتحدأ عن المسألت الجنوبيت في اليمن  . 
ن برس ، التجمع الجنوبي ، بريد فجميع المواقع  من هذا النوع مثل عد

 الجنوب ، محجوبت .. واستمرار منع دخول صحيفت القدس العربي  اللندنيت.

 نقات. 125يحصل هذا القسم على  

 
ب/ تم حسم كتمل العتمت الغ ق 

 مواقع الكترونيت عديدة
 
 

25.  

تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

المرصد اليم ي لحقوق 

 االنسان 

http://www.yohr.org/do

cs/1/doc1-24-06-

2010_12-38-32.pdf 
 22صفحت 

 2412للمرصد اليمني لحقوق االنسلتن حلوالي   1225رصد التقرير السنوي 
 اعتصتمت واحتجتجت سلميت. 

 

تجمعللت خلل ل  2412تللم رصللد حللوال 
 1225العتم 

2222 

22.  

مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

 
 
 

  
 

 
 

 معلق

22.  

 االعتقال التعسفي

المرصد اليم ي لحقوق 

 االنسان 

http://www.yohr.org/

-06-24-docs/1/doc1

32.pdf-38-2010_12 

 من التقرير222ان ر الصفحة 

االنسةةان الةةى اعتقةةال  للمرصةةد اليم ةةي لحقةةوق 1225يشةةير التقريةةر السةة وي 

مةةن  145، والةةى أنةةه تةةم حرمةةان  1225شخصةةا خةةالل العةةام  1554حةةوالي 

 محاكمة عادلة.

تللم حسللم كتمللل الع مللت الختصللت ب للذا 
المؤيللر لتجللتوز حللتال  الحرمللتن مللن 
المحتكمت العتدلت المتئت حتللت بتالضلتفت 
اللللى العلللدد الكبيلللر ل عتقلللتال  عللللى 

 خلفيت التعبير عن الرهي.

2 

المرصد اليم ي لحقوق  محاكم أمن الدولة  .21
 2تم حسم كتملل الع ملت لعلرض حلوالي هملتم محلتكم هملن الدوللت. وتجلدر  1225مواانلت خل ل العلتم  115تم علرض 

http://www.bilakoyood.net/
http://www.bilakoyood.net/
http://www.newsyemen.net/
http://www.newsyemen.net/
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
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 االنسان 

http://www.yohr.org/

-06-24-docs/1/doc1

32.pdf-38-2010_12 

 من التقرير 21ان ر الصفحة 

االيترة الى هن السلات  اليمنيت هنيأ  هربع محتكم استثنتئيت خ ل نفس العتم 
لتصبح علدد محلتكم  هملن الدوللت خمسلت وهلي )محكملت هملن الدوللت العتصلمت 
ختصلت صنعتء، وعدن، وحضرمو ، والحديدة، وهخرى محكمت همن الدوللت ال

 بتلصحتفت( 

 مواانت همتم محتكم همن الدولت. 115

25.  

قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 على العمل

 رأي خبير

 

 

 

المرصد اليم ي لحقوق 

 االنسان 

http://www.yohr.org/do

-06-24-cs/1/doc1

32.pdf-38-2010_12 

 من التقرير222ان ر الصفحة 

جمعيللت  ومنظمللت  عتملللت فللي  22: يوجللد فللي اللليمن المنظمممات المحليممة (2

 مجتل حقوق اإلنستن ههم ت منظمتي المرصد اليمني، صحفيت  ب قيود.  

تملللت فللي اللليمن الع مكاتممب المنظمممات اإلقليميممة والدوليممة لحقمموق اإلنسممان (1
جميع المنظمت  الحقوقيت اإلقليميت والدوليت ال مكتتب ل لت فلي الليمن بلل توجلد 
مجموعت  من اليمنيين إمت مستقلين هو يعملون من خ ل منظمت  محليلت، هملت 

 المنظمت  الحقوقيت الدوليت ف  يسمح ل ت بمكتتب في اليمن. 

اإلنسلتن بحريلت  تحظلى منظملت  حقلوق قدرة هذه المنظمات علمى العممل: (5
نسبيت في العمل ختصت تل  التى تصدر تقترير سنويت ترصد انت تكت  حقلوق 
اإلنستن هو تل  التي ترصد حتال  الفستد في اليمن لكن ت تتعلرض لمضلتيقت  

 عديدة.

: الكثيلللر مللللن المضللللتيقت  األمنيللللت تعمممرض هممممذه المنظمممممات لمضممممايقات (4
منظملت  الحقوقيلت حيلأ تلم واإلجراءا  اإلداريت يتعلرض ل لت العلتملين ملع ال

 .1225نتيات حقوقيت ونقتبيأ خ ل العتم  52اعتقتل 

نقالللت لعلللدم فلللتح  192تلللم حسلللم  (2

 مكتتب لمنظمت  دوليت.
نقات لعدم القلدرة  219وتم حسم  (1

 على العمل بحريت
نقالللت لتعلللرض  192تلللم حسلللم  (5

منظمللللللللللت  حقللللللللللوق اإلنسللللللللللتن 
 لمضتيقت .

 

529 

24.  
 األمن الشخصي

 اسالع ر ر ي خاص بم ياس
 الديم راعية العربي

ال ييعرون بتوفر من المستجوبين  %55.6نتتئ  استا ع الرهي هن  هظ ر 
% بتوفر 96.1األمن والس مت اليخصيت ل م وألفراد عتئ ت م. فيمت ييعر 

 .األمن اليخصي

(55.6 ×12  = )252 
ع مت من ع مت هذا  252تم حسم 

 المؤير

124 

29.  

الضمان 
 االجتماعي

ــــاس  اســــالع ر ر ي خــــاص بم ي
 الديم راعية العربي

لعدم تلوفر المعلوملت  ملن قبلل ج لتز اإلحصلتء ووزارة اليلؤون االجتمتعيلت 
)وزارة العملل، وزارة التخاليا، مؤسسلت الضللمتن االجتملتعي( تلم االسللتعتنت 
بتالسللتا ع مللن خلل ل االستفسللتر مللن الجم للور عللن الضللمتن االجتمللتعي. 

هن نسلللبت الميلللتركت فلللي بلللرام  الضلللمتن رهي نتلللتئ  اسلللتا ع الللل هظ لللر 
 %.  95.5االجتمتعي تبلغ 

(2.955×2222) 

 

955 

22.  
 التعليم

حصللللللتء السللللللنوي الكتللللللتب اال
1225  

http://www.cso-

نسبت األميت لك  الجنسين وفقت آلخر مسح في الج تز المركزي  (2
% األميت بين اإلنتأ 1275الذكور % األميت بين 4272ل حصتء 

 192تم حسم كتمل الع مت ) (2
ا القسم نقات(  المخصصت  ل ذ

(42.2×19.) 

254 

http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
http://www.yohr.org/docs/1/doc1-24-06-2010_12-38-32.pdf
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yemen.org/content.php

?lng=arabic&id=545 
22.% 

%، 1.5بلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بيكل عتم   (1
%، فيمت 5.2وبلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بين الذكور 
 %.2.2بلغ  نسبت الحتصلين على الي تدة الجتمعيت بين اإلنتأ 

نقات  222تم حسم  (1
(2.125/2.22×192.) 

نقات  112تم حسم   (5
(2.215/2.1×192 .) 

نقات  224تم حسم  (4
(2.222/2.252×192.) 

22.  
التسرب من 

 المدارس

مقابلةةةةةةة مةةةةةةع مةةةةةةدير مكتةةةةةةب الت طةةةةةةي  
واإلحصاء بوزارة الرتبية والتعليم  بتاريخ 

22  /6/1225  . 

%  إنلللتأ 21.6فصلللول(  5المرحللللت األستسللليت )بلغللل  نسلللبت التسلللرب فلللي 
 . 1226% للعتم  22.2والذكور 

تم اعتملتد المعلوملت  التلي تلم اسلتخدام ت فلي التقريلر األول للمبلتدرة العربيلت 
 لإلص ح.

تفوق نسبت التسرب في الليمن نسلبت اللم 
9.% 

 

2 

26.  

مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

حصللللللتء السللللللنوي الكتللللللتب اال
1225  

http://www.cso-

yemen.org/content.php

?lng=arabic&id=545 

. حلدد الج لتز 1225% للعلتم 22.2بلغ  نسبت ميتركت المرهة في قوة العمل 
بأن القوى العتملت في اليمن هي على النحلو   1225المركزي لإلحصتء عتم  
لكلللل   ي( واإلجمللللتل215.545( واإلنللللتأ ) 4.624.465التللللتلي: الللللذكور ) 

 .يخصت 9.454.419ن الجنسي

(2.222./5 ×2222) 562 

25.  

المساواة في 
 األجور

   

 معلق

62.  
اإلنفاق الحكومي 
على القطاعات 

االجتماعية مقارنة 
 مع  األمن

، الكتللللتب االحصللللتئي السللللنوي
 الج تز المركزي ل حصتء

-http://www.cso

yemen.org/content.php

?lng=arabic&id=545 

 525662علللى الللدفتع واألمللن    1225بلللغ إجمللتلي اإلنفللتق الحكللومي للعللتم 
% 25هي ملت نسلبته  مليلون دوالر همريكلي( 2226)هي مت يعلتدل  مليون  

مليون  1265)هي مت يعتدل مليون    495522من الموازنت العتمت، مقتبل 
%. فيمللت بلللغ إجمللتلي 15.9للتعللليم والصللحت هي مللت نسللبته  ر همريكللي(دوال

 مليون  .  2555516مت مقداره   1225اإلنفتق الحكومي للعتم 

(2.14X 212) 15 

 

http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545
http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=545

