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ررم مصررم  192لمررنح الملررت عيررين 292
 .2مبدأ فصل السلطات
الدستور األردني
موقع مجلس النواب األردني :يعررررل الدرررر ور األ ردنررري الررررللثا الرررلسل ةنارررثا الررررللس ال ورررريعيس (مجلرررس النرررواب مجلررس األعيررثان الررذي يملررل الوررق
واألعيثان) (مثادة  )19والرللس ال نفيذيس (مثادة  )12والرللس القضثائيس (مثادة .)12
()2591
اللثاني من مجلس األمس.
 .2 www.parliament.jowww.مساءلة الحكومة
 lob.gov.jo/ui.constitiutioنص المثادة  92بأن رئيس الوزراء والوزراء (ةي الرللس ال نفيذيس) مرؤولون ةمثام
n/index.jsp
مجلس النواب مرؤوليس مو ركس عن الريثارس العثامس للدولس ،كمثا ةن كل وزير مرؤول
ةمثام مجلس النواب عن ةعمثال وزار ه .كمثا ةن المثادة  95نص على ةن مجلس النواب
يجب ةن يمنح اللقس بثالحكومس كورل لممثاررس هذه الحكومس لنوثالاثا .ةمثا إذا لم يمنح
مجلس النواب اللقس في الوزارة فعلياثا ةن ر قيل ةو إذا حجب اللقس من ةحد وزراء
الحكومس فعلى الوزير المعني االع زال .كمثا نص المثادة  92على ةنه يحق لمجلس
النواب ا اثام الوزراء مايدا ً لمحثاكم ام ةمثام مجلس عثال ينظر فيمثا ينرب إليام من
جرائم نثا جس عن أديس وظثائفام.
456
م حرم  21نقلس من العسمس
 :2الدر ور األردني لعثام  )1دورية االنتخابات:
2591
ة -مجلس النسسواب :نررص الدرر ور علررى ةن مرردة مجلررس النررواب ةربعررس رررنوا برردة مررن الممصصس للقرم المثاص بدوريس
) www.lob.gov.jo/ui.coثاريخ إعسن ن ثائج االن مثابثا  .ونص المثادة  26من الدر ور ةنه يجب إجراء ان مثابرثا
االن مثابثا المحليس بربب أجيلاثا
)nstitiution/index.jsp
لمدة ر س ةوار .و م حرم
وريعيس مسل األوار األربرع ال ري رربق ان ارثاء مردة المجلرس .إذا لرم جرر االن مثابرثا
2
 :قثانون البلديثا لعثام عند ان اثاء مردة المجلرس ةو رأمر إجراءهرثا ألي رربب يبقرى المجلرس قثائمرثا ً ح رى ان مرثاب العسمثا الممصصس ل حديد رقل
1222
النفقثا على الحمس االن مثابيس،
مجلس جديد.
 www.lob.gov.jolaws/sب -المجسسال المحليسسة :نص ر المررثادة  4فقرررة د .م رن قررثانون البلررديثا لعررثام  1222علررى وغيثاب هيئس مر قلس ورل على
)earch
دوريرررس ان مرررثاب المجرررثالس البلديرررس كرررل ةربرررع ررررنوا ويحرررق للررررللس ال نفيذيرررس أجيرررل االن مثابثا .
 :5قثانون االن مثاب المؤق
االن مثابثا لمدة ال زيد عن ر س ةوار.
(نص الفقرة د -2-ع برر جميرع المجرثالس البلديرس منحلرس قبرل لسلرس ةورار مرن ان ارثاء مردة
لعثام 1222
ً
دور اثا ويعين الوزير لجثانثا مؤق س للمجثالس المنحلس إلدارة ةعمرثال البلرديثا لحرين إجرراء
االن مثابثا الجديدة والى ةن ي م رلم رئيس وةعضثاء المجلس الجديد مراكرزهم ومبثاوررة
ةعمثالام -1 .يجري ان مثاب جميع المجثالس البلديس في يوم واحد مسل المدة ال ي يحرددهثا
الوزير وي كرر ذلت كل ةربع رنوا وإذا حل مجلس بلدي وفق القثانون قبل إكمثال مد ره
 ،عررين لجنررس مؤق ررس للبلديررس للمرردة الم بقيررس إذا كثان ر ةقررل مررن رررنس  ،ةمررثا إذا كثان ر المرردة
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الم بقيس ةكلر من ذلت ف قوم اللجنس المؤق س بعملره لمردة لسلرس ةورار يجرري مسلاثاان مرثاب
مجلـس جديد إلكمثال مدة المجلس الرثابق -5 .على الرغم ممثا ورد في البند ( )1من هرذه
الفقرة  ،يجوز للوزير ةن يؤجل االن مثاب في بلديس ةو ةكلر لمدة ال زيد على رر س ةورار
إذا اق ض ذلت المصلحس العثامس ورسمس االن مثاب على ةن ح رب مدة ال أجيل من مردة
المجلس القثانونيس).
 )2لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:
ةمثا فيمثا ي علق بإنوثاء هيئس /لجنس عليثا مر قلس لإلورال على االن مثابثا وإدار اثا ،فقد
نص قثانون االن مثاب للمجلس النيثابي ( )1222في المثادة  15على وكيل لجنس عليثا
لإلورال على االن مثابثا برئثارس وزير الدامليس ومدير عثام دائرة األحوال المدنيس
وقثاضي من الدرجس العليثا ،ومدير مديريس االن مثابثا في وزارة الدامليس ،وعليه فس
يوجد لجنس مر قلس لإلورال على االن مثابثا  ،فمثا زال لجثان اإلورال على االن مثابثا
النيثابيس والبلديس لجثان حكوميس ح رئثارس وزراء عثاملين في الحكومثا .
 )5منع التمييز في الترشح:
ةمثا فيمثا ي علق بوجود نص يمنع ال مييز على ةرثاس الجنس ةو العرق ةو اللثائفس ورول
النيثابس كمثا نص علياثا الدر ور فس ضمن ةي ورول مييزيس لفئس على فئس ةمرى من
فئثا المج مع األردني.
وال ضمن مواد قثانوني االن مثاب لمجلس النواب ةو البلديثا ال مييز الرلبي ضد ةي فئس
من فئثا المج مع األردني .إال ةن هنثالت مييزا ايجثابيثا نحو الفئثا ال ثاليس:
 المريحيين :حديد كو ثا من  5مقثاعد في مجلس النواب للمريحيين. الوركس والويوثان :حديد كو ثا من  5مقثاعد في مجلس النواب لام. النرثاء :حديد كو ثا ضم  2مقثاعد للنرثاء على األقل. البدو  :حديد دوائر مغلقس مثاصس بام. )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية
ال ي ضمن قثانون االن مثاب لمجلس النواب ةو قثانون البلديثا حديردا لررقل اإلنفرثاق علرى
الحملس االن مثابيس ،كمثا ال ي ضمن قثانون البلديثا نصثا يحدد رقل اإلنفثاق علرى الحمرس
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المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
االن مثابيس للبلديثا  .كمثا ال يوجد نص ي يح للمروحين ار مدام ورثائل اإلعسم الحكوميس
وهي (ال لفزيون ،اإلذاعرس ووكثالرس األنبرثاء) مرن ةجرل الدعثايرس االن مثابيرس ،ويبقرى ارر مدام
ورثائل اإلعسم األمرى مر انثا بأداء وقدرة المروحين.
 )2حل البرلمان :علي المثادة  25من الدر ور الحق للملت بحل مجلس النواب
 :2الدر ور األردني لعثام
2591
على ةن جرى االن مثابثا لمجلس جديد مسل ةربعس ةوار من ثاريخ الحل
www.lob.gov.jo/ui.co
على األكلر .إذا لم جرى هذه االن مثابثا مسل ةربعس ةوار ير عيد المجلس
nstitiution/index.jsp
المنحل كثافس رللثا ه الدر وريس ويج مع فورا ً وكأن الحل لم يكن وير مر في
ةعمثاله لحين إجراء ان مثابثا وريعيس جديدة.
 )1قانونية تأجيل االنتخابات :يح الفقرة  ،4و ،9و 2من المثادة  25للملت أجيل
:1قثانون االن مثاب عثام
1222
االن مثابثا إذا كثان هنثالت ظرول قثاهرة ي عذر في ظلاثا إجراء االن مثابثا .
www.lob.gov.jo
و نص الفقرة  4من المثادة  25من الدر ور على ةنه"بثالرغم ممثا ورد في
الفقر ين ( )2،1من هذه المثادة للملت ةن يؤجل إجراء االن مثاب العثام إذا كثان
هنثات ظرول قثاهرة يرى معاثا مجلس الوزراء إن إجراء االن مثاب ةمر
م عذر" .لكن المثادة  26منح الملت صسحيثا مديد مدة المجلس مدة ال قل
عن رنس واحدة وال زيد عن رن ين.
 )5إلغاء نتائج االنتخابات :ال يوجد نص در وري يحق بموجبه إلغثاء ن ثائج
االن مثابثا النيثابيس.
 )4إعالن حالة الطوارئ :إن صسحيس إعسن األحكثام العرفيس هو صسحيس
الرللس ال نفيذيس (مجلس الوزراء) والملت ودون الرجوع إلى مجلس النواب.
 :2الدر ور األردني لعثام نص الدر ور (الفقرة  /1المثادة  )22على حق الموالن في " أليل الجمعيثا
2591
واألحزاب الريثاريس على ةن كون غثاي اثا موروعس وورثائلاثا رلميس وذا نظم ال
 www.lob.gov.jo/ui.coمثالل الدر ور( :لألردنيين حق أليل الجمعيثا واألحزاب الريثاريس على ةن كون
) )nstitiution/index.jspغثاي اثا موروعس وورثائلاثا رلميس وذا نظم ال مثالل ةحكثام الدر ور ).ةقر في نيرثان/
إبريل  1222قثانون األحزاب الريثاريس الجديد (قثانون رقم  .)25والذي ةقر حق
:1قررررررثانون األحررررررزاب لعررررررثام الموالن في أليل األحزاب واإلن رثاب اللوعي إلياثا .وحق موثاركس األحزاب
1222
بثاالن مثابثا في مم لل المواقع والمرؤوليثا  .وةكد القثانون على ةن الحزب الريثاري
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م حرم  192نقلرس لمرنح الدرر ور 192
األردنررري الملرررت حرررق حرررل مجلرررس
النرررررررواب ،وحررررررررم  192نقلرررررررس
الممصصررررس ل أجيررررل االن مثابررررثا
بربب منح الملت حق مديد مجلس
النرررواب لمررردة ةقصرررثاهثا عرررثامين ةي
أجيل االن مثابثا عمليرثا ،وحررم
 192نقلس إلعسن حثالس اللروار
دون الرجوع إلى البرلمثان.

الرررنص واضرررح بوجرررود ضرررمثانثا
در ر وريس وقثانونيررس بحريررس ورركيل
األحرررزاب .يحصرررل المؤورررر علرررى
كثامل العسمس.
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www.lob.gov.jo/laws/
هو نظيم ي ألل من جمثاعس من الموالنين بقصد الموثاركس بثالحيثاة العثامس وةن أريس
search
األحزاب ي م على ةرثاس الموالنس دون ةي مييز على ةرس عرقيس ةو لثائفيس ةو فئويس.
او رل القثانون موافقس وزارة الدامليس على للب رميص ةي حزب .ويحق لمؤرري
ةي حزب االل جثاء إلى محكمس العدل العليثا في حثال رفض وزارة الدامليس أريس
الحزب ويكون قرار المحكمس قلعيثا ً (المثادة رقم  /22قثانون األحزاب الريثاريس  :ة -ألي
من المؤررين حق اللعن لدى المحكمس في قرار الوزير الموثار إليه في الفقرة (ب) من
المثادة( )22من هذا القثانون ،مسل لسلين يومثا ً من ثاريخ بلغ هذا القرار .ب -إذا قرر
المحكمس إلغثاء قرار الوزير يعلن الوزير عن أريس الحزب من ثاريخ صدور قرار
المحكمس وينور اإلعسن في الجريدة الررميس وفي صحيف ين يومي ين محلي ين).
 :2الدر ور األردني لعثام نص الدرر ور األردنري (الفقررة  2مرن المرثادة  )22علرى إبثاحرس حرق االج مرثاع للمروالنين يمنح الدر ور وقثانون االج مثاعرثا
2591
على ةن ال يمثالفوا القثانون المنظم لسج مثاعثا  .فيمثا نظم قثانون االج مثاعثا العثامس رقرم العثامس ضرمثانثا للمروالن برثال جمع
 )2( www.lob.gov.jo/ui.coلرررنس  1224إجررراءا عقررد االج مثاعررثا العثامررس و نظرريم المررريرا والمظررثاهرا
وال ظثاهر الرلمي.
nstitiution/index.jsp
واالع صثامثا  .وقد او رل القثانون حصول المنظمرين لسج مرثاع العرثام ةو المرريرة علرى
إذن من قبل الحثاكم اإلداري ،ورريلس ةن يقردم الللرب قبرل لسلرس ةيرثام مرن موعرد الفعثاليرس
:1قثانون االج مثاعثا العثامس
(مريرة ،اج مثاع.... ،الخ) وعلى الحثاكم اإلداري إصدار قراره قبل  46رثاعس من موعد
تشريع حق التجمع  www.lob.gov.jo/ui/laالفعثاليس( .المثادة رقم()9من قثانون االج مثاعثا العثامس  :ة -علرى الحرثاكم اإلداري إصردار
= ws/search_no.jsp?noالموافقس على الللب ةو رفضه قبل لمثان وةربعرين ررثاعس علرى األقرل مرن الوقر المحردد
7&year=2004
لعقررد االج مررثاع ةو نظرريم المررريرة .ب -علررى مررن صرردر إلرريام الموافقررس علررى عقررد
االج مررثاع ةو نظرريم المررريرة وعلررى المو ر ركين فياررثا ال قيررد بثال عليمـررـثا الصررثادرة عررن
الوزير الم علقس ب نظيم عقد االج مثاعثا و نظيم المريرا وذلرت حر لثائلرس المررؤوليس
القثانونيس  .ج -يع برر كرل اج مرثاع يعقرد ةو مرريرة رنظم مسفرثا ً ألحكرثام هرذا القرثانون عمرسً
غير موروع) .

العالمة
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 :2قثانون العقوبثا 1960
www.lob.gov.jo/ui/la
ws/listall.jsp
الدوليس
المعثاهدة
:1
لمنثاهضس ال عذيب ال ي
صثادق علياثا األردن

تشريع منع
التعذيب

:5المركز الولني لحقوق
اإلنرثان /ال قرير الرنوي لعثام
 1222و ال قرير الرنوي
1226
لعثام
() www.nchr.org.jo
:4قثانون مراكز اإلصسح
وال أهيل لعثام 1224

7

تشريع حرية
اإلعالم

المعلومات المطلوبة
نص المثادة  126من قثانون العقوبثا على حريم ان زاع إقرار من األومثاص المحقق
معام ةو المو به بام ( -2من رثام ومصثا ةي نوع من ةنواع ال عذيب ال ي ال يجيزهثا
القثانون بقصد الحصول على إقرار بجريمس ةو على معلومثا بوأناثا عوقب بثالحبس من
ر س ةوار إلى لسل رنوا  -1 .لغثايثا هذه المثادة يقصد بثال عذيب ةي عمل ين ج عنه
الم ةو عذاب وديد جرديثا كثان ةم عقليثا يلحق عمدا بومص مثا بقصد الحصول منه ةو
من ومص آمر على معلومثا ةو على اع رال ةو معثاقب ه على عمل ار كبه ةو يو به
في انه ار كبه هو ةو غيره ةو مويل هذا الومص ةو إرغثامه هو ةو غيره  ،ةو عندمثا
يلحق بثالومص ملل هذا األلم ةو العذاب ألي ربب يقوم على ال مييز ةيثا كثان نوعه ،ةو
يحرض عليه ةو يوافق عليه ةو يرك عنه موظل ررمي ةو ةي ومص ي صرل
بصف ه الررميس  -5 .وإذا ةفضى هذا ال عذيب إلى مرض ةو جرح بليغ كثان العقوبس
األوغثال الوثاقس المؤق س  -4.على الرغم ممثا ورد في المثاد ين ( )94مكرر و ( )222من
هذا القثانون ال يجوز للمحكمس وقل نفيذ العقوبس المحكوم باثا في الجرائم الواردة في
هذه المثادة كمثا ال يجوز لاثا األمذ بثاألربثاب الممففس )

 :2قثانون الملبوعثا والنور نص ر المررثادة ()22مررن قررثانون الملبوعررثا والنوررر ( )2556علررى ةنرره " ة -لكررل ةردنرري
2556
ولكرل ورركس يم لكارثا ةردنيرون الحرق بإصرردار ملبوعرس صرحفيس.ب -لكرل حرزب ريثاررري
 www.lob.gov.jo/ui/laةردنرري مرررمص إصرردار الملبوعررثا الصررحفيس.ج -لمجلررس الرروزراء بنررثاء علررى نررريب
wa/search
الرروزير مررنح رمصررس إلصرردار النورررا لكررل مررن الجاررثا ال ثاليررس -2 -:وكثالررس األنبررثاء
:2قثانون اإلعسم المرئي األردنيس-1 .وكثاال ةنبثاء ةردنيرس مثاصرس -5 .وكثالرس ةنبرثاء غيرر ةردنيرس ورريلس المعثاملرس
والمرموع لعثام 1221
بثالملل .د -نظم وؤون وكثاال األنبثاء األردنيس المثاصس ووكرثاال األنبرثاء غيرر األردنيرس
 www.lob.gov.jo/ui/laبمق ضى ةنظمس وضع لاذه الغثايس)
= ws/search_no.jsp?noونص القثانون على ةن يقرر مجلس الوزراء ال رميص مسل  52يومثا ً من قديم الللب
71&year=2002
وإال فإن الملبوعس صبح مرمصس ،وإذا مثا رفض مجلس الوزراء ال رميص ،فيجب
ً
ةن يكون الرفض معلس ،ويل جأ مقدمي ال رميص إلى القضثاء ليب في موضوع
ال رميص.
ةمثا بثالنربس لإلذاعثا ووبكثا ال لفزيون ،فقد نص قثانون اإلعسم المرئي والمرموع

طريقة االحتساب
يرررررنص قرررررثانون العقوبرررررثا بوررررركل
صريح على منرع ال عرذيب .إضرثافس
الررررى المصررررثادقس علررررى المعثاهرررردة
الدوليس.

العالمة
2222

ررم حرررم  192نقلررس لمررنح مجلررس 292
الرررروزراء حررررق رفررررض رررررميص
اإلذاعررررثا والورررربكثا ال لفزيونيررررس
دون عليل.

 :1 .2تقرير األردن
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة
على ةنه يحق للموالنين والوركثا الحصول على رميص إلذاعثا ووبكثا لفزيون،
إال ةن قرار ال رميص الناثائي يكون بيد مجلس الوزراء ويحق لمجلس الوزراء رفض
ال رميص دون إبداء األربثاب .وفقثا ألحكثام الفقرة من المادة " 26لمجلـس الوزراء الحق

طريقة االحتساب

العالمة

في رفض منح رخص البث ألي جهة كانت دون بيان األسباب".

8

تشريع استقالل
القضاء

النص واضح على ار قسل الجاثاز
 )2الدر ور األردني لعثام  )1استقالل السلطة القضائية
2591
نص الدر ور األردني في المثادة  52بأن "القضثاة مر قلون ال رللثان عليام في قضثائام القضرررثائي .كمرررثا ةن عيرررين القضرررثاة
لغير القثانون" .كمثا نص المثادة  292من الدر ور على ةن "المحثاكم مف وحس للجميع وعرررزلام مرررن ام صرررثاص الررررللس
 www.lob.gov.jo/ui.coومصونس من ال دمل في وؤوناثا" .إضثافس إلى مثا ورد في الدر ور حول ار قسل القضثائيس.
nstitiuti
القضثاء ،فإن المثادة ( )5من قثانون ار قسل القضثاء (قثانون رقم ( )5لرنس  )1222نص
 )1قرررثانون ارررر قسل القضررررثاء على ةن "القضثاة مر قلون ال رللثان عليام في قضثاءهم لغير القثانون".
لعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررثام  )2 1222تعيين القضاة
www.lob.gov.jo/ui/la
نص المثادة  22من قثانون ار قسل القضثاء لعثام " 1222ة-بثالرغم ممثا ورد في ةي قثانون
wson/index.jsp
آ مر  ،ال يجروز عيرين ةي ورمص فري وظيفرس قرثاض إال بعرد ال حقرق مرن كفثاء ره وحررن
ملقرره وصررسحي ه لمدمرررس الق ضررثاء علرررى ةن جرررى مرررثابقس للم قررردمين لمررلء الوظرررثائل
الوثاغرة من الدرجثا الرابعس والمثامرس والرثادرس من قبل لجنس يعيناثا المجلس من كبثار
القضثاة ال قل درجرس ةي مرنام عرن األولرى  ،وير م اإلعرسن عرن هرذه الوظرثائل الورثاغرة
وموعد المرثابقس من قبل الرئيس.ب -ير لنى من ورل المرثابقس مريجو المعاد القضرثائي
واللسب الداررون فيه قبل نفثاذ ةحكثام هذا القثانون".
 )3عزل القضاة
وفقثا للمثادة " "52من قثانون ار قسل القضثاء لعثام  1222يعد العزل ةحد اإلجراءا
ال أديبيس ال ي ؤمذ بحق القثاضي من قبل المجلس ن يجس إلمسل القثاضي بعمله علمثا ةن
النظر في القضثايثا ي م من مسل مجلس أديب يوكله المجلس القضثائي.

2222

 :1 .2تقرير األردن
الرقم
9

المؤشر

تشريع الحق في
محاكمة عادلة

10

تشريع المساواة
بين الجنسين

العالمة
2222

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
 :1الدر ور األردني لعثام نص الدر ور في مثاد ه اللثامنس بأنه ال يجوز ةن يوقل ةي موالن ةو يحبس ةو يفرض ضررررررمن منظومررررررس ال وررررررريعثا
2591
نصوص صريحس ةن الم ام بريء
عليه اإلقثامس في مكثان محدد إال ضمن ةحكثام القثانون .ونص قثانون ةصول المحثاكمثا
 www.lob.gov.jo/ui.coالجزائيس بأن لكل موالن الحق في محثاكمس عثادلس ال قع ح ةي ألير وله الحق في ح ى لب إدان ه ،وةن لكل موالن
nstitiution/index.jsp
ال رافع ةمثام المحثاكم ةو ةن ينيب محثامي لل رافع عنه .ونص المثادة ( )242من القثانون الحق بمحثاكمس عثادلس.
ةن "الم ام بريء ح ى لب إدان ه" .ونص المثادة ( )126من قثانون ةصول
قثانون ةصول المحثاكمثا
المحثاكمثا الجزائيس ةن الم ام الذي يحثاكم في قضيس قد كون عقوب اثا اإلعدام ةو
الجزائيس
األوغثال المؤبدة ةن يكون له محثامي وإذا مثا كثان ظروفه المثاديس ال رمح له بإنثابس
 www.lob.gov.jo/ui/laمحثامي فعلى رئيس المحكمس ةن يعين محثاميثا للم ام وي قثاضى هذا المحثامي ة عثابه من
ws
مزينس الدولس.
م حرم الـ  922نقلس الممصصرس 922
 )2الدر ور األردني لعثام
 )1النص الدستوري على المساواة:
2591
نص المثادة ( )2من الدر ور األردني على ةن األردنيين م رثاوون وال مييز بينام في للمرررررررثاواة فرررررري الميرررررررال (222
نقلررررس) ،واللررررسق ( 122نقلررررس)
 www.lob.gov.jo/ui.coالحقوق والواجبثا على ام سفام.
nstitiution/index.jsp
ومررررررررنح ةلفررررررررثال األم األردنيررررررررس
 )1رةي مبير
 )1الميراث :ةمثا فيمثا ي علق بحق المرةة في اإلرل ،فقد لبق القثانون المبدة الم زوجررررس مررررن ةجنبرررري الجنررررريس
( 122نقلررس) ،بررربب ال مييررز فرري
اإلرسمي "للذكر ملل حظ األنليين" فيمثا ي علق بثاإلرل.
 )5قثانون األحوال الومصيس
 )3المساواة في إجراءات الطالق:
القررررررروانين المثاصرررررررس برررررررثاألحوال
لعثام  2522و عديس ه لعثام
مثا زال قثانون األحوال الومصيس يعلي الرجل حق اللسق ،حرب الوريعس اإلرسميس ،الومصيس والجنريس.
1222
بمعنى ةن حق المرةة في اللسق مقيد بموافقس القثاضي ،فيمثا يكون حق الرجل في
ً
ً
 (www.lob.gov.jo/ui/laاللسق حقثا مللقثا .وقد جرى في رنس  1222عديل قثانون األحوال الومصيس لينص
= ws/search_no.jsp?noعلى الملع والذي يضمن للمرةة حق اللسق ضمن الورول .نص المثادة  /2فقرة ج
)61&year=1976
"للزوجين بعد الدمول ةو الملوة ةن ي راضيثا فيمثا بينامثا على الملع فإن ي راضيثا عليه
وةقثام الزوجس دعواهثا بللب الملع مبينس بإقرار صريح مناثا ةناثا بغض الحيثاة مع
زوجاثا وةنه ال ربيل الر مرار الحيثاة الزوجيس بينامثا و موى ةن ال قيم حدود هللا بربب
هذا البغض واف د نفراثا بثال نثازل عن جميع حقوقاثا الزوجيس ومثالع زوجاثا ورد
عليه الصداق الذي ار لم ه منه حثاول المحكمس الصلح بين الزوجين فثان لم ر لع
ةررل حكمين لمواالة مرثاعي الصلح بينامثا مسل مدة ال جثاوز لسلين يومثا فثان لم ي م
الصلح حكم المحكمس ب لليقاثا عليه بثائنثا".

 :1 .2تقرير األردن
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
 )4قثانون الجنريس لعثام
2594

المعلومات المطلوبة
 )4منح األم االردنية الجنسية ألبنائها

طريقة االحتساب

العالمة

لم يعل قثانون الجنريس ،الجنريس األردنيس أللفثال األردنيس الم زوجس من ةجنبي من غير
األردنيين .نص المثادة (")5ةوالد األردني  ،ةردنيون ةينمثا ولدوا" و لم ينص القثانون
على منح الجنريس األردنيس أللفثال األردنيس.

11

رةي مبير

 )2مجلس النواب :ان مب مجلس النواب في ورين اللثاني /نوفمبر  1222ومثا م حررم  192نقلرس ل عيرين ةغلبيرس
ةعضرررررثاء مجلرررررس ةمثانرررررس عمرررررثان
زال هذا المجلس قثائمثاً.
واألمررررين لاررررثا مررررن قبررررل مجلررررس
الوزراء.
 )1المجثالس المحليس :ةمثا بثالنربس للمجثالس المحليس ،فقد م ان مثاباثا في موز /
يوليو  ،1222ومثا زال قثائمس .إن االر لنثاء الوحيد بثالنربس للمجثالس المحليس
هو مجلس ةمثانس عمثان الكبرى ،حيل ةن ةمين عمثان يعين من قبل مجلس
الوزراء (ال ين مب) .إضثافس إلى ةن  16عضوا من ةعضثاء مجلس األمثانس
من مبون مقثابل  55عضواً معينثاً.

جدول ةعمثال ومنثاقوثا
مجلس النواب
www.parliament.jo

مسل ف رة الرصد م لرح  226رؤاال ،وةربع حثاال للب منثاقوس ،وار جواب ( 221رررررررررررررررؤاال) ( +للررررررررررررررب
منثاقوررررس×(+ )2اررررر جواب واحررررد
واحد و وكيل لجنس حقيق.
×( + )92لجنرررررس حقيرررررق واحررررردة
×)92
بنثاء على رصد صحيف ين همثا األكلر وزيعثا ً من حيل المبيعثا واالو راكثا  ،فإن رم نورر  524مبررا ومقرثاال وقصرس
عدد موثاريع القوانين ال ي نور  ،إضثافس إلى المقثاال والقصص اإلمبثاريس ال ي علق بموثاريع قوانين.
نور حول هذه القوانين ،فقد كثان في الصحيفس األولى  224مبرا وموروع قثانون
ومقثال .ةمثا في الصحفيس اللثانيس فقد كثان العدد .242

إعاقة المجال
المنتخبة من قبل
السلطة التنفيذية

12
مساءلة الحكومة

:جريدة الرةي
()www.alrai.com

13
نقاش مشاريع
القوانين

الغد ()www.alghad.jo

292

121

2222

 :1 .2تقرير األردن
الرقم
14

المؤشر

توثيق المعلومات
ار لسع للرةي العثام
آذار /مثارس 1225

الفساد في
المؤسسات العامة

15
إعاقة أعمال
البرلمان

16
استخدام الواسطة
في التوظيف العام

 :محثاضر جلرثا مجلس
النواب
www.parliament.jo
مقثابس مع بعض نواب
المجلس المثامس عور
ومقثابس مع بثاحلين في
مؤررس مجلس النواب
وإعسميين
ار لسع للرةي العثام
آذار /مثارس 1225
ار لسع للرةي العثام
آذار /مثارس 1225

17
نجاعة المؤسسات
العامة

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
 )2نربس الذين قثالوا ةنام ال يعرفون عن وجود فرثاد في مؤررثا الدولس  %12.5ررم اع مررثاد ن ررثائج ار ر لسع الرررةي
ةمثا نربس الذين ةفثادوا بأنه ال يوجد فرثاد فكثان  ،%52.6ةمثا نربس الذين ةفثادوا لكثامل المؤور.
(×2.125 ( + )2×2.422
بأنه يوجد فرثاد فكثان نرب ام .%42.2
 )1ةمثا فيمثا ي علق بقضثايثا الفرثاد ،فقد ةوثار المعلومثا ال ي ةوردهثا رئيس هيئس )2222 ×2.526(+ )922
مكثافحس الفرثاد إلى ةن الايئس نظر في  965حثالس مسل رنس  1226و م
حويل  222حثالس إلى القضثاء و م حفظ  229حثالس لعدم وجود وباس فرثاد.
ومثا زال نظر إلى البقيس ةي  526حثالس.
جميع القوانين المقرة من قبل الرللس ال وريعيس ،ي م نورهثا في الجريدة الررميس كمثا هو لم ي م رجيل حرثاال إلعثاقرس عمرل
البرلمثان من قبل الرللس ال نفيذيس
منصوص علياثا في اللوائح الدر وريس والقثانونيس.
ال يوجد دالئل ةن الرللس ال نفيذيس قثام بثالعمل على عليل العمل في القوانين المقرة ةو
فريغاثا من مح ويثا اثا عبر إصدار عليمثا  .قثام الحكومس والوزراء بحضور جميع
الجلرثا بمثا فياثا جلرثا المنثاقوس.

ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %22.9من المر جوبين رى (من مسل جرب ه ()2222× 2.252
و جثارب يعرل عناثا) "ةن الوظثائل م بثالوارلس بوكل كبير" ،ورةى  %19.5ةناثا  %5.2فقررل ةفررثادوا بررأن ال وظيررل
" م بثالوارلس ةحيثانثا" ،ورةى  %5.2ةناثا " م دون وارلس" ،و %2.1قثال انه ال يوجد ي م بدون وارلس.
"لديه جربس يعرل عناثا" %1.1 ،ال ةعرل.
اع مد المؤور على قييم الرةي العثام لمؤررس الحكومس ،مجلس النواب ،مجلس األعيثان الم ورل الحررثابي لعسمرس كرل مرن
ومؤررس الضمثان االج مثاعي والقضثاء .وبنثاء على ار لسعثا الرةي ال ي يجرياثا الحكومس ومجلس النرواب والقضرثاء
مركز الدرارثا االر را يجيس وكثان المقيثاس بنثاء على ةربع درجثا  ،ملسً الرؤال الذي هو  992نقلس.
لرح عن قدرة الحكومس على القيثام بماثاماثا كثان قدرة الحكومس على القيثام  -2بماثاماثا
إلى درجس كبيرة  -1بماثاماثا إلى درجس م ورلس  -5بماثاماثا إلى درجس قليلس  -4غير
قثادرة على القيثام بماثاماثا
929
الحكومس

العالمة
422

2222

52

992

 :1 .2تقرير األردن
الرقم
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19

20

المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

415
مجلس النواب
456.5
مجلس األعيثان
215.2
القضثاء
224
الضمثان االج مثاعي
992
المعدل
وبعد اح رثاب العسمس لكل من الحكومس ومجلس النواب والقضثاء وةمذ الم ورل
الحرثابي لن ثائج كل من هذه المؤررثا ف كون العسمس  992نقلس
لم يرجل حثاال ام راق للدر ور 2222
مقررررثابس مررررع ةعضررررثاء فرررري مسل ف رة الرصد ،لم يكن هنثالت ةي ام راق للدر ور من قبل الرللس ال نفيذيس.
مجلررس النررواب الحررثالي ومررع
خرق الدستور
برررثاحلين فررري مجلرررس النرررواب
وإعسميين
225
 )2الدعم المالي الخارجي :بلغ الدعم المثارجي للموازنس مسل رنس  1226رررم حررررم  112نقلرررس مرررن القررررم
قثانون الموازنس1226/
www.lob.gov.jo/ui/la
 226.1مليون دينثارا (ةي 2221دوالرا)  .بينمثا كثان اإليرادا العثامس األول الممصرررررررص للمررررررررثاعدا
=ws/search_no.jsp?no
 4256.5مليون دينثارا (ةي 2224دوالرا) .وبذلت وكل المرثاعدا المثارجيس الدوليرررس فررري الموازنرررس (× 29.29
)2&year=2006
 29نقلررس) بحيررل يحرررم  29نقلررس
 %29.29من اإليرادا الكليس.
على كل  %2من الدعم المثارجي.
 )1صادرات القطاع العام :قدر صثادرا البو ثاس (ال ي م لت الحكومس  %12فيمررررثا حصررررل القرررررمثان ا مررررران
البنت المركزي ،النورة
االستقالل السياسي
من ةراماثا) .%21
(صررثادرا القلررثاع العرثام والقواعررد
اإلحصثائيس الرنويس /ورين
واالقتصادي
األول1226
العرررركريس األجنبيرررس) علرررى كثامرررل
()www.cbj.gov.jo
العسمس الممصصس لامثا.
()www.jftp.gov.jo
 )5القواعد العسكرية األجنبية :ال يوجد قواعد عركريس في األردن ،قد ي واجد
في األردن جنود ةجثانب لف را ال زيد عن وار واحد ،حيل يحضرون
مع
ومصيس
مقثابس
لغثايثا دريب مو رت ةو منثاورا مو ركس.
مرئولين حكوميين
624
القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %22.1من  )9×22.1 ( )2يمرررر هررذا القرررم
ار لسع للرةي العثام
اإلصالح السياسي آذار /مثارس 1225
 92نقلس.
المر جوبين يرون ةن الدولس لم مكن من إجراء اإلصسحثا .
القسم الثاني :تقييم الوضع الديمقراطي ،ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن النثاس + )922 × 2.159( )1

 :1 .2تقرير األردن
الرقم

المؤشر

21
إساءة معاملة
المعتقلين

22
اعاقة النشاط
الحزبي

23
تنظيم االجتماعات
والمظاهرات

توثيق المعلومات

 )2المركز الولني لحقوق
اإلنرثان ال قرير الرنوي
المثامس1226 /
www.nchr.org.jo
 )1مقثابس مع ممللي
منظمثا المج مع المدني
 )2المركز الولني لحقوق
اإلنرثان /ال قرير الرنوي
المثامس لرنس1226
() www.nchr.org.jo

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
يقيمون الوضع الديمقرالي في البسد كمثا يلي :فقد منح  %15.9عسمس جيد جدا× 2.219 ( + )529×2.452( ،
و %45.2عسمس جيد ،وقيم  %21.9بأناثا لير جيدة ولير ريئس ،في حين ةعلى + )219 ×2.255( + )192
( )2×2.225يحصرررل هرررذه القررررم
 %5.5عسمس ريء ،و %2.5عسمس ريء جدا.
على 525

العالمة

ليس هنثالت ةيس حثالس وفثاة ن يجس لل عذيب م وليقاثا ةو الوكوى حولاثا مسل ف رة الرصد 11 .حثالررس إرررثاءة معثاملررس المرررثاجين
حرب قثارير منظمثا حقوق اإلنرثان ليس هنثالت حثاال عذيب ةلنثاء ف رة اإلع قثال ،إال والمع قلين
ةن هنثالت حثاال عذيب وروء معثاملس لرجنثاء في الرجون مسل عثام  .1226ف قرير
المركز الولني لحقوق اإلنرثان  1226ةوثار إلى  22وكوى لحثاال و م إجراء محثاكمس
فياثا ،إضثافس إلى ر حثاال مثا زال يجري ال حقيق فياثا.

2

لم ي م رفض رميص ةي حزب ريثاري مسل عثام  ،1226ولم ي م اع قثال ةي من القثادة
الريثاريين ةو قثادة األحزاب ةو لمروحين ريثاريين مسل عثام 1226

 )1مقثابس في وزارة ال نميس
الريثاريس
مسل العثام  ،1226م رفض ال صريح ألكلر من لمثانيس للبثا لعقد اج مثاعثا ةو
جريدة الرةي
www.alrai.com
إجراء مظثاهرا واع صثامثا .
العرب اليوم
www.alarabalyawm.n
et
الغد www.alghad.jo

لم يررفض ررميص حرزب ،وعردم
اع قثال قثادة ريثاريين

رفررض لمثانيررس للبررثا للمظررثاهرا
وال جمعثا على األقل مرسل العرثام
1226

2222

2

الدر ورwww.addustour.com

24

تدخل األجهزة
األمنية

 )2رةي مبير
 )1مقثابس ومصيس مع قثادة

القسم األول :كلير مرن الجارثا الموظفرس فري القلرثاع العرثام قروم بللرب موافقرس األجارزة  )2يحرررررررم  522نقلررررررس لوجررررررود
األمنيس قبل عيين موظل على كثادرهثا .ويوير العثاملون فري المج مرع المردني والصرحثافس إجررراءا لسر ورررثارة األمنيررس فررري

922

 :1 .2تقرير األردن
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
مج مع مدني وإعسميين
 )5ار لسع للرةي العثام
آذار /مثارس 1225

25

مواقف المعارضة
في الصحافة
المحلية

26
انتقاد السلطة

ار لسع للرةي العثام
آذار /مثارس 1225

بنثاء على ار لسع الرةي فإن  %59.9ةفثادوا بأن الحكومس قوم بحجب آراء المعثارضس
مقثابل  %44.5ةفثادوا بأناثا ال قوم بحجب آراء المعثارضس و %25.5ةفثادوا بأنام ال
يعرفون.

()2222× 2.445(+)2 ×2.599
)922×2.255( +

942

ار لسع للرةي العثام
آذار /مثارس 1225

حرب ار لسع الرةي ،الذين ةفثادوا بأنام ير ليعون ان قثاد الرللس ةو الحكومس بدون ( ×2.224 ( + )2222 ×2.425
مول كثان نرب ام ( )%42.5ةمثا الذين قثالوا ةنام ال ير ليعون كثان نرب ام )2 ×2.926( + )922
( )%92.6ونربس الذين ليس لام رةي (.)%2.4

442

مقثابس

27

مع صحفيين

انتشار صحافة
المعارضة
 )2ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225

28
الرقابة على
المطبوعات
ومواقع االنترنت

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
لسلس مجثاال .
إلى ةن رميص وريلس إعسم ةو رجيل منظمس يح ثاج إلى ار وثارة ةمنيس.
×2.925( + )2 × 2.54( )1
=
القسم الثاني :ةفثاد مثا نرب ام  %54بأنه للرب مرنام ومصريثا ً ةو مرن ةحرد ةقرثاربام وراثادة )192 × 2.25( + )922
حرن رلوت ةو موافقس ةمنيس مقثابل  %92.5ةفثادوا بأنه لرم يللرب مرنام ةو مرن معرثارفام ،يحصل هذا القرم على  522نقلس.
وةفثاد مثا نرب ه  %5بأنام ال يعرفون.

العالمة

 )1دائرررررررررررة الملبوعررررررررررثا
والنورررررر .المركرررررز الرررررولني
لحقررررروق اإلنررررررثان /ال قريرررررر
الرنوي لعثام 1226

ال يوجد لريقس الح رثاب الصحل المعثارضس في األردن .بحيل م لل ا راء حول نربس الصحل والمجس 2222× 2.15
2.9
قييم ةي من الصحل على ةناثا معثارضس ةو غير معثارضس .إزاء هذه المعضلس م حديد

ربعس صحفيين ومحررين ومبراء إعسم ل صنيل الصحثافس المعثارضس وبنثاء على
آرائام يمكن القول بأن هنثالت صحيفس يوميس واحدة معثارضس من ةصل ر س صحل
يوميس وممرس صحل ةربوعيس معثارضس من ةصل  12صحيفس ةربوعيس من ظمس.
القسم األول :بنثاء على ار لسع الرةي فإن الذين ةجثابوا بأنام يجدون بعض المواقع ةو
المجس ةو الك ب ممنوعس كثان نرب ام ( %26.2من المر جيبين) ةمثا الذين قثالوا ةنام
ال يجدون مواقع ومجس وك ب ممنوعس فكثان نرب ام ( )%94.1والذين قثالوا ال
ةعرل (.)%12.2
القسم الثاني :م حظر ةربعس ك ب مسل رنس .1226

× 2.941( + )2 ×2.262 ( )2
 )192 ×2.12 ( + )922يحصررل
هذا القرم  555نقلس.
 )1رررم حررررم العسمرررس الممصصرررس
لاذا القرم لحظر ةربعس ك ب.

422

555

 :1 .2تقرير األردن
الرقم
29

المؤشر

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
ك ررررثاب وزارة الدامليررررس إلررررى لقد م رصد  155مظثاهرة واع صثام و جمع ومريرة مسل عثام .1226
مركررررررررررررررررز الدرارررررررررررررررررثا
االر را يجيس باذا الوأن

طريقة االحتساب
رم نظرريم  155مظررثاهرة واع صررثام
و جمع.

العالمة
2222

جريدة الرةي www.alrai.com

تنظيم نشاطات
االحتجاج

العرب اليوم
www.alarabalyawm.n
et
الغد www.alghad.jo
الدر ورwww.addustour.com

30
مقاضاة الجهات
التنفيذية

عدد الموقوفين كثان  2562ومصثا ً
برررين ةرررربوع وةربعرررس ةورررار دون
حويلام للقضثاء.

31
االعتقال التعسفي

32
محاكم أمن الدولة

33

ةرويل المجلس القضثائي
األعلى وإنجثازا محكمس
العدل العليثا

بلغ عدد الحثاال ال ي م عرضاثا على المحكمس اإلداريس (محكمس العدل العليثا) مسل
ف رة الرصد  214حثالس.

عرررض علررى محكمررس العرردل العليررثا
 214قضيس مسل العثام .1226

قدرة منظمات

 )2ال قريرررر الررررنوي للمركرررز ةفثاد ال قرير الرنوي للمركز الولني لحقوق اإلنرثان ةن عدد الموقوفين كثان 2562
الررررررررررررررررررولني لحقرررررررررررررررررروق ومصثا ً بين ةربوع وةربعس ةوار دون حويلام للقضثاء.
اإلنرثان1226/
www.nchr.org.jo
 )1منظمس العفو الدوليس
كمثا ةصدر منظمس العفو الدوليس قريرا ً مثاصثا ً عن اإليقثال اإلداري في األردن .وقد
www.hrw.org
ضمن هذا ال قرير مجموعس من المجثاال ال ي م إيقثافاثا إداريثا ولم يعل ال قرير رقمثا
محددا بعدد الحثاال حيل ةوثار إلى آالل الحثاال .
رررم رصرررد  55حثالررره قررردم إلرررى
م رصد  55حثاله قدم إلى محكمس ةمن الدولس مسل عثام 1226
قرير المركز الولني
لحقوق اإلنرثان1226/
ينص عدد من القوانين على محثاكمس مدنيين ةمثام محكمس ةمن الدولس مناثا؛ قثانون مكثافحس محكمرررس امرررن الدولرررس مرررسل عرررثام
الممرردرا  ،قررثانون الجرررائم االق صرثاديس (بنررثاء علررى احثالررس مجلررس الرروزراء لاررثا) وقررثانون 1226
www.nchr.org.jo
العقوبثا وقثانون منع اإلرهرثاب علرى ةن ةي مرن الم امرين فري جررائم اق صرثاديس ،جررائم
داول ممدرا ةو جرائم علق بثار مدام ةدوا مرلحس يقدمون إلى محكمس ةمرن الدولرس
وهي محكمس وبه عركريس
القسم األول :هنثالت  6منظمثا محليس عمرل فري مجرثال حقروق اإلنررثان ،ولرم ير م رفرض  )2ررم حرررم  29نقلررس مررن عسمررس
 )2مقثابس مع ممللي

2222

2

0

269

 :1 .2تقرير األردن
الرقم

المؤشر
حقوق اإلنسان
على العمل

توثيق المعلومات
منظمثا حقوق اإلنرثان
 )1ال قرير الرنوي للمركز
الولني لحقوق اإلنرثان
www.nchr.org.jo

ار لسع للرةي العثام
آذار /مثارس 1225

34
األمن الشخصي

35

الضمان
االجتماعي

مؤررس الضمثان االج مثاعي/
دائرة اإلحصثاءا
العثامس/الك ثاب الرنوي
_www.dos.gov.jo/dos
home_a/main/index.ht
m
دائرة اإلحصثاءا
العثامس /قرير العمثالس (مرح
االر مدام)

المعلومات المطلوبة
رميص ةي جمعيس حقوق إنرثان مسل ف رة الرصد.
القسسم الثسساني :عرردد المنظمررثا الدوليررس النوررلس فرري االردن هررو  4منظمررثا دوليررس .وير م
ار قبثال وفود المنظمثا الدوليس والرمثاح لام بثاجراء المقرثابس والزيرثارا الميدانيرس ،اال
ةن البعض يوير ةنره لريس بثامكرثان ةي منظمرس دوليرس فر ح مكثا رب لارثا فري األردن وال ير م
الرفض ولكن وجد عقيدا إجرائيس لف ح المكثا ب.
القسم الثالث :يم لل قييم منظمثا حقوق اإلنرثان لمدى عثاون الجاثا الحكوميرس معارثا
في زيثار اثا ففي حين يوير بعض العثاملين في مجثال حقوق اإلنررثان إلرى عقبرثا ضرعاثا
الجارررثا الحكوميرررس عنرررد قصررريام لررربعض الحرررثاال  ،ورررير بعرررض المنظمرررثا األمررررى
والعثاملين في حقوق اإلنرثان بأن ال عقبثا واجه عملارم .وعلرى مرثا يبردو ةن المنظمرثا
الدوليس ي ثاح لاثا العمل ةكلر من المحليس.
القسم الرابع :بثاين وجاثا نظر القثائمين على منظمثا حقوق االنرثان ،يورير الربعض
ةن هنثالت موقرل مبردئي يرؤدي الرى مضرثايقثا مناجيرس وإن كثانر غيرر مبثاوررة مرن قبرل
الرثالثا  ،فيمثا ويوير البعض ا مر الى ةن عثام  1226لم يواد مضثايقثا ذكر.
بنثاء على االر لسع فإن نربس الذين ةفثادوا بأن األمرن والررسمس الومصريس غيرر م روفرة
بثالمرة  ،%2.5وةفرثاد  %1.4برأن األمرن والررسمس غيرر م روفرين و %29.4ةفرثادوا برأن
األمررن الومصرري م رروفر بورركل كثامررل و %12.4ةفررثادوا ب رأن األمررن والرررسمس م رروفرين
و %2.9ال يعرفون و %2.2رفضوا اإلجثابس .إن مجموع المر جيبين الرذين ةفرثادوا برأن
األمن الومصي غير م وفر ةو غير م وفر بثالمرة .%1.2
نربس المؤمن عليام من العثاملين في نظثام مؤررس الضمثان االج مثاعي هم ،%29.2
إضثافس إلى  %22.4مؤمن عليام ضمن صنثاديق قثاعد .النربس اإلجمثاليس للمؤمن عليام
هي .%22.2

طريقة االحتساب
القرم الممصرص لقردرة المنظمرثا
الدوليس على اف ثاح مكثا ب لاثا
 )1م حرم  219نقلس مرن عسمرس
القررررم ل عرررثاون الجارررثا الحكوميرررس
ل ضثارب ال قييم في البسد.
 )5م حرم  219نقلس مرن عسمرس
القرررررررررم الممصررررررررص ل عرررررررررض
لمضررررررثايقثا (ل ضررررررثارب ال قيرررررريم
لوجود مضثايقثا ).

العالمة

ررررم حرررررم  94نقلررررس ()12 ×1.2
حيرررررل ةفرررررثاد  %1.2برررررأن األمرررررن
الومصرررري غيررررر م رررروفر ةو غيررررر
م وفر بثالمرة.

542

()2222× 2.222

222

 :1 .2تقرير األردن
الرقم

المؤشر

36

التعليم

37

التسرب من
المدار

توثيق المعلومات
_www.dos.gov.jo/dos
home_a/main/index.ht
m

إحصثاءا وزارة ال ربيس
وال عليم األردنيس
www.moe.gov.jo
قثارير اليونيريل
www.unicef.org.jo/jor
dan

إحصثاءا وزارة ال ربيس
وال عليم
()www.moe.gov.jo
المرصد العربي لسصسح
وال نميس -مركز عمثان لحقوق
االنرثان
http://www.awrd.net/l
ook/article.tpl?IdLang
uage=17&IdPublicati
on=1&NrArticle=211
4&NrIssue=1&NrSect
ion=2

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

 )2نربس األميس في األردن  %2.2فيمثا نربس األميس بين الرجثال  %4.5نربس  )2م حرم  251نقلس لنربس
األميس في األردن (. )19×2.2
األميس بين اإلنثال .%22.2
 )1نربس حملس البكثالوريوس فمثا فوق هو  %21.2فيمثا بلغ النرثاء من حملس  )1م حرم  292نقلس
لنربس
()192×2.222/2.245
البكثالوريوس فأعلى  %22.2مقثابل  %24.2بثالنربس للرجثال.
األميس بين الرجثال والنرثاء.
 52نقلس
 )5م حرم
(.)192×2.1/2.212
نقلس
22
حرم
 )4م
(.)192×2.242/2.222
()122 ×2.4 (-2222
بلغ نربس ال ررب من المدارس مسل المرحلس اإللزاميس هي .%2.4

العالمة

455
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 :1 .2تقرير األردن
الرقم
38

39

40

توثيق المعلومات
المؤشر
اإلحصثاءا العثامس ،مرح
مشاركة المرأة في
العمثالس و االر مدام 1226/
قوة العمل
()www.dos.gov.jo
مرح العمثالس و الر مدام
المساواة في
الدوري
األجور
www.dos.gov.jo
قثانون الموازنس العثامس لعثام
 /1226دائرة الموازنس العثامس
اإلنفاق الحكومي ()www.gbd.gov.jo
دائرة اإلحصثاءا العثامس –
على القطاعات
االجتماعية مقارنة الك ثاب الرنوي 1226/
_www.dos.gov.jo/dos
مع األمن.
home_a/main/index.ht
m

بلغ

المعلومات المطلوبة
نربس النرثاء اللوا ي يعملن على العدد الكلي للعثاملين في األردن.%29.4 :

طريقة االحتساب
()2222 × 2.52/2.294

بلغ معدل ةجر المرةة  145دينثارا ً (ةي  592دوالرا) ةمثا معدل ةجر الرجل فاو )2222 × 152/145( 152
دينثارا ً (ةي  422دوالرا).
بلغ نربس نفقثا األمن  %15.9من نفقثا
وال عليم  % 22.9من نفقثا الموازنس.

الموازنس فيمثا بلغ

نربس نفقثا

الصحس يفررروق حجرررم اإلنفرررثاق علرررى قلرررثاع
األمررن مررثا ي ر م إنفثاقرره علررى قلررثاعي
الصحس وال ربيس وال عليم.
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طريقة االحتساب

المؤشر
ررم حرررم  192عسمررس علررى مررنح
الدر ور المعد ّل  .2 2552مبدأ فصل السلطات
 http://www.majlisينظم البثاب اللثاني العسقثا بين الرللثا اللسل "ال نفيذيس وال وريعيس رئرررريس الجماوريررررس عيررررين للررررل
والقضثائيس" ،وقد م عديل در ور 2552في نوفمبر  1226ليمنح صسحيثا
#/elouma.dz
ةعضثاء مجلس األمس.
ةورع لرئيس الجماوريس على حرثاب رئيس الحكومس الذي حول موقعه إلى
وزير ةول دون المس بصسحيثا البرلمثان ال ي بقي على حثالاثا.
تشريع فصل
 .2مساءلة الحكومة
السلطات
رررللس ال وررريعيس برلمررثان
ررنص المررثادة  89مررن الدر ر ور علررى ةن "يمررثارس ال ّ
ي ّكررون مررن غرررف ين ،وهمررثا المجلررس الوررعبي الررولني ومجلررس األمررس" .و مررنح
المثادة  88البرلمثان حق الرقثابس على عمرل الحكومرس وفقرثا لل ّ
وررول الم ّحرددة فري
المررواد  98و 98و 311و 318مررن الد ّررر ور .كمررثا يمررثارس المجلررس الوررعبي
الرقثابس المنصوص علياثا في المواد من  311إلى  311من الد ّر ور.
الولني ّ
 )2م حرم  192نقلس لوضع
 )3الدر ور الجزائري  )1دورية االنتخابات:
الدر ور والقوانين االن مثابيس
 www.apn-dz.orgررنص المررثادة  381علررى ةنرره "ين مررب المجلررس الوررعبي الررولني لمررد ّة ممررس
ال روح
على
ورولثا
 )2القانون العضوي بنظام رنوا  .حد ّد مامس مجلس األمس بمد ّة ر ررنوا  .جرد ّد وركيلس مجلرس األمرس
لمنصب رئيس الدولس بأن
بثالنصل كل لسل رنوا  .ال يمكن مديد مامس البرلمثان إال ّ في ظرول مليرة
االنتخابات
يلب بأن موثارك ه في لورة
جررردا ال ررررمح برررإجراء ان مثابرررثا عثاديرررس .ويلبررر البرلمرررثان المنعقرررد بغرف يررره
http://www.arabعثام  2594ةو ةن عدم ورل
 ipu.org/pdb/RelatedAالمج مع رررين معرررثا هرررذه الحثالرررس بقررررار ،بنرررثاء علرررى اق رررراح رئررريس الجماوريرررس
ةحد ةبويه في ةعمثال مضثادة
 rticlesGvnSPName.asوار وثارة المجلس الد ّر وري.
تشريع دورية
لللورة.
& )2 p?SPName=CHRNلجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:
االنتخابات
ونزاهة
 StructuredIndexCodeي م عثادة نصيب لجنس مر قلس مكونس من ممللي األحزاب الريثاريس لمراقبس  )1و م حرم  192نقلس لعدم
وجود هيئس مر قلس ولى
 =&LawBookID=0210االن مثابثا وليس لإلورال على االن مثابثا ال ي هي من صسحيثا وزارة
20011750242&Year1
إدارة االن مثابثا واإلورال
 =&Year2=&YearGorالدامليس قثانونثا من مسل اللجنس الولنيس اإلداريس ل نظيم االن مثابثا المكونس
علياثا.
من وزارا كثالدامليس والعدل واإلعسم والبريد.
=H
 )5منع التمييز في الترشح :وجد نصوص مييز مناثا؛ نص المثادة  92من
 )5قانون االنتخابات
الدر ور على ةنه "لكل موالن وفر فيه الورول القثانونيس ةن ين مب
 http://www.joradpويُن مَب .لكن نص المثادة  9من قثانون االن مثابثا البلديس "ال يرجل في

العالمة
292

922

 :2 .2تقرير الجزائر 2002
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

 .dz/TRV/AElect.pالقثائمس االن مثابيس كل من  - :حكم عليه في جنثايس - ،حكم عليه بعقوبس الحبس
df
في الجنح ال ي يحكم فياثا بثالحرمثان من ممثاررس حق االن مثاب وفقثا للمثاد ين
 1 – 6و  21من قثانون العقوبثا  -،سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية
انظر موقع وزارة الداخلية مضادا لمصالح الوطن -،ةوار إفسره ولم يرد اع بثاره -،المحجوز
الذي يذكر الضمانات املنوحة والمحجور عليه .
ويحدد الدستور شروط انتخاب رئيس الجمهورية بالشكل التالي  :نص المثادة
للمنتخبني
واملرشحني  25على ةنه "ال يحق ةن ين مب لرئثارس الجماوريس إال الم روح الذي :ي م ع ،فقل،
بثالجنريس الجزائريس األصليس _ .يدين بثاإلرسم _ ،يكون عمره ةربعين ( )42رنس
لالنتخابات الرئاسية
 http://www.interieكثاملس يوم االن مثاب _ ،ي م ع بكثامل حقوقه المدنيس والريثاريس _ ،يلب الجنريس
الجزائريس لزوجه _ ،يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  1294إذا كان مولودا
ur.gov.dz/Election
قبل يوليو /تموز  _ ،1242يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر
 1294 s/frmCategory.aspإذا كان مولودا بعد يوليو /تموز  _ ،1242يقدم ال صريح العلني بمم لكثا ه
x?html=2
العقثاريس والمنقولس دامل الولن ومثارجه.
 )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية
أ -اإلنفاق على الحمالت االنتخابية
حدد المثاد ين  391و 398من قثانون االن مثابثا رقل اإلنفثاق على الحملس
االن مثابيس لكل من الرئثارس واالن مثابثا ال وريعيس كمثا حدد نربس ار رجثاع
النفقثا من الدولس
ب -الظهور في وسائل اإلعالم الرسمي.
نص المثادة  311من قثانون االن مثابثا على ةنه "يجب ةن يصحب كل ايداع
رويح بثالبرنثامج الذي ي عين على الم روحين اح رامه ةلنثاء الحملس االن مثابيس.
يكون كل م روح لسن مثابثا ال وريعيس ةو الرئثاريس قصد قديم برنثامجه
للنثامبين ،مجثال عثادل في ورثائل اإلعسم ال لفزيس واإلذاعيس .كون مدة
الحصص الممنوحس م رثاويس بين كل م روح وآمر لسن مثابثا الرئثاريس،
و م لل بثالنربس إلى االن مثابثا ال وريعيس بعثا ألهميس عدد الم روحين الذين
يروحام حزب ريثاري ةو مجموعس ةحزاب ريثاريس .ير فيد الم روحون
المر قلون ،الم ك لون بمبثادرة منام ،نفس ال ر يبثا الواردة في هذه المثادة
وحرب الورول نفراثا .حدد كيفيثا وإجراءا ار عمثال ورثائل االعسم
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العموميس وفقثا للقثانون وال نظيم المعمول بامثا .و حدد كيفيثا
لل رويحثا عن لريق ال نظيم.

 )2الدر ور الجزائري
2552
http://www.majlis
#/elouma.dz

3

تقنين سطوة
السلطة التنفيذية

4

تشريع حرية
األحزاب

طريقة االحتساب

العالمة

اإلواثار األمرى

 )1حسسل البرلمسسان :ررنص المررثادة  921مررن الدر ر ور علررى ةنرره "يمكررن ل ررئيس
يقرر حل المجلس الوعبي الولني ،ةو إجراء ان مثابرثا ورريعيس
الجماوريس ةن ّ
قبل ةواناثا ،بعد ار وثارة رئيس المجلس الوعبي الولني ،ورئيس مجلس األمرس،
ورئيس الحكومس .و جري هذه االن مثابثا في كل ثا الحثال ين في ةجل ةقصثاه لسلس
ةوار".

 )2م حرم  192نقلس لمنح
رئيس الجماوريس حق حل
البرلمثان.
 )1وحرم  192نقلس لمنح رئيس
الجماوريس إعسن حثالس اللوار .

922

 )1الدر ور الجزائري
 )2تأجيل االنتخابات:
موقع المجلس الوعبي نص المثادة  381على ةنه "ين مب المجلس الوعبي الولني لمد ّة ممس ()81
رنوا  .حد ّد مامس مجلس األمس بمد ّة ر ( )80رنوا  .جد ّد وكيلس مجلس
الولني
 www.apn-dz.orgاألمس بثالنصل كل لسل ( )81رنوا  .ال يمكن مديد مامس البرلمثان إال ّ في
ظرول مليرة جدا ال رمح بإجراء ان مثابثا عثاديس .ويلب البرلمثان المنعقد
بغرف يه المج مع ين معثا هذه الحثالس بقرار ،بنثاء على اق راح رئيس الجماوريس
وار وثارة المجلس الد ّر وري.
 )5إلغاء نتائج االنتخابسات :ال وجرد نصروص قثانونيرس مرنح الررللس ال نفيذيرس
حق إلغثاء ن ثائج االن مثابثا .
 )4إعررسن اللرروار  :يمررول الدر ر ور فرري مررواده ( )55 ،51 ،52صررسحيثا
 )5الدر ور الجزائري
موقع المجلس الوعبي وارررعس لرررئيس الجماوريررس إلعررسن حثالررس اللرروار  ،حثالررس االر ر لنثاء ،حثالررس
الحصثار وحثالس الحرب بعد ار وثارة كل مرن رئريس المجلرس الرولني الورعبي
الولني
 www.apn-dz.orgورئيس مجلس األمس.
 )2الدرررر ور الجزائرررري المثادة  41من الدر ور نص صراحس على ةن "حق إنوثاء األحرزاب الريثارريّس يوجد نص صريح في الدر ور
2552
على حريس وكيل األحزاب ،كمثا
مع رل به ومضمون".

2222
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تشريع حق
التجمع
6
تشريع منع
التعذيب
7

تشريع حرية
اإلعالم

توثيق المعلومات
www.majliseloum
#/a.dz
 )1األميريرررس الصرررثادرة،
فرررررررري ورررررررركل قررررررررثانون
عضررررررروي ،ب رررررررثاريخ 2
مثارس 2552
 )2الدرررر ور الجزائرررري
2552
http://www.majlis
#/elouma.dz

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

ةن األمريس الصثادرة في مثارس
 2552نظم إنوثاء األحزاب.
مضع األحزاب الريثاريس لألمريس الصثادرة ،في وكل قثانون عضوي ،ب ثاريخ
 2مثارس  .2552ليس هنثات حد قثانوني ل كوين األحزاب كمثا جثاء في القرثانون
إال بمثا نص عليه القثانون من إجراءا كثال مليل الولني وعدم ار عمثال رموز
الدولس ...الخ .
حريررررثا ال عبيررررر ،وإنوررررثاء الجمعيررررثا  ،النص صريح في الدر ور يعلي
ضررررمن المررررثادة  42مررررن الدررررر ور " ّ
الحق للموالنين بحريس ال جمع
واالج مثاع ،مضمونس للموالن".
وال ظثاهر.

ررنص المررثادة  54مررن الدر ر ور علررى ةنرره " ضررمن الد ّولررس عرردم ان اررثات حرمررس النص واضح بمنع ال عذيب
الدر ور الجزائري
www.majliseloum
ي مرثاس بثالكرامس"
ة
ةو
معنوي
ةو
ني
بد
عنل
ي
ة
ويحظر
اإلنرثان.
ّ
ّ
#/a.dz
والحريرثا وعلرى
و نص المثادة  11على ةن "الممثالفثا المر كبس ضرد الحقروق
ّ
ّ
يمس رسمس اإلنرثان البدنيّس والمعنويّس".
مثا
ل
ك
ّ
 )2الدرررر ور الجزائرررري يكفل الدر ور حريس ال عبير (المثادة  ،)83حريس اإلبرداع الفكرري (المرثادة  )19النص واضح في قثانون اإلعسم
2552
على حريس ام ست ورثائل اإلعسم
وحريس الضمير والرةي (المثادة .)10
 www.majliseloumقثانون اإلعسم الصثادر في  3888نص على حريس صردور ةي منورور علرى من قبل األحزاب والموالنين.
#/a.dz
ةن يك فرري وكيررل الجماوريررس ب رررجيل ال صررريح ويررنص القررثانون علررى وجرروب
الحصول على رمصس من وكيل الجماوريس قبل صدور ةي جريدة.
 )1قرررررررررثانون اإلعرررررررررسم تنص المادة  1من قانون اإلعالم لسنن " 2552الحن ينا اإلعنالم دهسنق ن
المنوانن ينا اإلنننالي ية ك ن امون ومو ننوع  ،عون الوقنا ا و ا را ال ننا
الصثادر في 3888
تهنم المه مننا عون اليننا قدن الننوننا و الننقولا و ن معننار يننا اإلعننالم
 http://www.ministerيممارس الحردات األساس يا ال كة ر الرأي و ال اب ر نبقا لومواد،52 ،59 :
 ،55 ecommunication.goو  42من القس ور".
v.dz/pdf/livre03052
و ررنص المررثادة  1علررى ةنرره "يمررثارس حررق اإلعررسم بحريررس مررع اح رررام كرامررس
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طريقة االحتساب

009-ar.pdf

الومصيس اإلنرثانيس ،و مق ضيثا الريثارس المثارجيس و الدفثاع الولني.
والمثادة  8على ةنه "يمثارس الحق في اإلعسم مصوصثا من مسل مثا يأ ي:
 عنثاوين اإلعسم و ةجاز ه في القلثاع العثام. العنثاوين واألجازة ال ي م لكاثا ةو نوئاثا الجمعيثا ذا اللثابع الريثاري. العنررررثاوين واألجاررررزة ال رررري ي ُنوررررئاثا األوررررمثاص اللبيعيررررون و المعنويررررونالمثاضعون للقثانون الجزائري.
 -و يمثارس من مسل ةي رند ا صثال ك ثابي ةو إذاعي صو ي ةو لفزي".

 )3الدرررر ور الجزائرررري
2552
www.majliseloum
#/a.dz

النص واضح في الدر ور حول
 )1استقالل السلطة القضائية
نص المثادة  319من الدر ور على ةن "الررللس القضرثائيس مرر قلس ،و مرثارس ار قسل القضثاء ،ومنح المجلس
فرري إلررثار القررثانون", .و ررنص المسسادة  941علررى ةن "القثاضرري محمرري مررن كررل األعلى للقضثاء ال قرير ب عيين
مرس القضثاة وعزلام.
ضر برأداء مام ره ،ةو
ةوكثال الضغول وال دمس والمنثاورا ال ي قد
ّ
ّ
نزاهررس حكمرره" .وتسسنص المسسادة  954عل رى ةنرره "يرررةس رئرريس الجماوريررس،
المجلس األعلى للقضثاء".
 )2تعيين القضاة
ررنص المررثادة  311علررى ةنرره "يقر ّررر المجلررس األعلررى للقضررثاء ،لبقررثا لل ّ
ورررول
ال ي يحد ّدهثا القثانون ،عيين القضثاة ،ونقلام ،ورير رلّمام الوظيفي".
القثانون العضوي الم علق بثالمجلس األعلى للقضثاء المصدق عليه في ررب مبر/
ةيلول  1888يؤكد هذه االر قسليس.

 )1ةنظرررررررررر القرررررررررثانون
العضررروي رقرررم 38/88
المررؤرف فرري  0رررب مبر/
ةيلرررررول  1888ضرررررمن
موقررع الجريرردة الررررميس
الجزائريس
http://www.joradp
/.dz
القرررررررررثانون العضررررررررروي
الم ضرررررررررمن القرررررررررثانون
األرثارررري للقضرررثاء فررري
الجريدة الررميس
http://www.joradp
/.dz

 )3عسسزل القضسساة :جسساء فسسي القسسانون العضسسوي رقسسم  11/04المسسؤرف فسسي 6
سبتمبر /أيلول  2004المتضمن القانون األساسي للقضاء
المثادة  01إذا بلغ إلى علم وزيرر العردل ةن قثاضريثا ار كرب ملرأ جرريمثا ررواء
علق األمر بثاإلمسل بواجبه الماني ةو ار كب جريمس من جرائم القثانون العثام
مملس بورل المانرس بلريقرس ال ررمح ببقثائره فري منصربه يصردر قررارا بوقفره
عن العمل فورا بعد إجراء حقيرق ةولري ي ضرمن وضريحثا القثاضري المعنري
وبعد إعسم مك ب المجلس األعلى للقضثاء .ال يمكن بأي حثال من األحروال ةن

العالمة
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5
تشريع الحق في
محاكمة عادلة

10

تشريع المساواة
بين الجنسين

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

يكون هذا ال وقيل موضوع واير.
يحيل وزير العدل ملل الدعوى ال أديبيس إلرى رئريس المجلرس األعلرى للقضرثاء
في وكيل ه ال أديبيس في ةقرب ا جثال الذي عليه ةن يجدول القضيس فري ةقررب
دورة.
المررثادة  00مررن نفررس القررثانون قررول "ير ر مر القثاضرري الموقررول بررربب الحثالررس
المذكورة في المثادة  01ةعرسه فري قثاضري كثامرل مر بره بحيرل علرى المجلرس
األعلررى للقضررثاء ةن يب ر فرري الرردعوى ال أديبيررس فرري ةجررل  1ةوررار مررن ررثاريخ
ال وقيل وإال يرجع القثاضي إلى ممثاررس ماثامه بقوة القثانون".
الدرررررررر ور الجزائرررررررري نص المثادة  49من الدر ور على ةنه "ك ّل ومص يع بر بريئثا ح ى لب
2552
جاس قضثائيس نظثاميس إدان ه ،مع ك ّل الضّمثانثا ال ي ي للّباثا القثانون".
 www.majliseloumو نص المثادة  42على ةنه "ال إدانس إال ّ بمق ضى قثانون صثادر قبل ار كثاب
#/a.dz
المجرم".
الفعل
ّ
ّ
الحرق فري الرد ّفثاع
كمثا نص المثادة 292على ةنه "الح ّق في الد ّفثاع مع رل بره.
مضمون في القضثايثا الجزائيس".
 )3الدررررررر ور المعررررررد ّل  )9النص الدستوري في المساواة
2552
نص المثادة  18من الدر ور على ةن "ك ّل الموالنين رواريس ةمثام القثانون .وال
رذرع بررأي مييررز يعررود رررببه إلررى المولررد ،ةو العرررق ،ةو الجررنس ،ةو
 http://www.majlisيمكررن ةن ي ر ّ
#/elouma.dz
ي وررل ةو ظررل آمررر ،ومصري ةو اج مرثاعي .و رنص المررثادة 13
ّ
الررةي ،ةو ة ّ
على ةنه" رر ادل المؤرررثا ضرمثان مررثاواة كر ّل المروالنين والموالنرثا فري
الحقوق والواجبثا بإزالس العقبرثا ال ري عروق فر ح ومصريس اإلنررثان ،و حرول
دون موثاركس الجميع الفعليّرس فري الحيرثاة الريثارريس ،واالق صرثاديس ،واالج مثاعيرس،
واللقثافيس.
 )1رةي مبير
 )2الميراث :لبيق مثا نص عليه الوريعس
 )3قررررررررثانون الجنررررررررريس  )3منح األم الجزائرية الجنسية ألبنائها
المعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردل نص المثادة  0من قثانون الجنريس على ةن " يع بر جزائريثا الولرد المولرود مرن
 http://arabic.mjusticةب جزائري ةو ةم جزائريس".

طريقة االحتساب

يوجد نص واضح بحق الموالن
في محثاكمس عثادلس.

م حرم  522نقلس بربب مييز
قثانون األحوال الومصيس بين
الرجل والمرةة فيمثا ي علق،
بثالميرال ( 222نقلس) واللسق
( 122نقلس).
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توثيق المعلومات
e.dz/?p=nationalite
المينقر الهردنقة الرسنم
رقنننم  29الينننادرة 12
ي كنننننننري /شننننننننبان 1229
ننننننمن موقننننننا الهردننننننقة
الرسم

http://www.joradp
/.dz

11
إعاقة المجال
المنتخبة من قبل
السلطة التنفيذية

www.majliseloum
/a.dz
او موقررررررررع المجلررررررررس
الرررررررررررولني الورررررررررررعبي
www.apn-dz.org

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

 )4الطالق:
المثادة  89مرن القرثانون رقرم  81/81المرؤرف فري  11فبرايرر /وربثال 1881
المعدل والم مم للقثانون رقرم  33/98المرؤرف فري  8يونيرو /حزيرران 3898
والم ضمن قثانون األرررة المعردل ال ري جرثاء فيارثا "مرع مراعرثاة ةحكرثام المرثادة
 88ةدنررثاه يحررل عقررد الررزواج بررثاللسق الررذي ي ر م ب رإرادة الررزوج ةو ب راضرري
الزوجين ةو بللب من الزوجس فري حردود مرثا ورد فري المرثاد ين  11و 18مرن
هرذا القررثانون .ررنص المررثادة  /. 11يجرروز للزوجررس ةن للررب ال لليررق لسررربثاب
ال ثاليس.
عدم اإلنفثاق بعد صدور الحكم بوجوبه مثالم كن عثالمس بإعرثاره وق الزواجمع مراعثاة المواد  98/18/19من هذا القثانون
العيوب ال ي حول دون حقيق الادل من الزواجالاجر في المضجع فوق  8ةوارالحكم على الزوج بجريمس فياثا مرثاس بورل األررة وير حيل معاثا العيش الغيبس بعد مرور رنس من دون حجسار كثاب فثاحوس مبينسالوقثاق المر مر بين الزوجينممثالفس الورول الم فق علياثا في العقدكل ضرر مع بر ورعثاكمثا ةن المثادة  18من نفس القثانون منح الزوجس للب الملع.
المررثادة  / 10يجرروز للزوجررس مررن دون موافقررس الررزوج ةن ملررع نفررراثا بمقثابررل
مثالي.
 )2ينقرم البرلمثان الجزائري الى غرف ين األولى المجلس الولني الوعبي م لم ي م عليل ةي من المجثالس
اجراء آمر االن مثابثا له عثام 1222واللثانيس مجلس األمس م إجراء المن مبس من قبل الرللس ال نفيذيس
االن مثابثا األميرة عثام  1222لكن رئيس الدولس له عيين للل ةعضثاء مسل العثام .1226
مجلس األمس.
 )1جر ان مثابثا مجثالس وعبيس بلديس ووالئيس عثام  1222ولم ي م عليل
ةي من المجثالس المن مبس.
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12
مساءلة الحكومة
13
نقاش مشاريع
القوانين
14

الفساد في
المؤسسات العامة

15
إعاقة أعمال
البرلمان

http://www.majlisel
ouma.dz/travaux/tra
vaux.php?questions
1

استخدام الواسطة
في التوظيف العام

جرى مسل العثام  1226قديم  929رؤاال مناثا  525رؤاال مك وبثا و 121رؤاال ()2×929
وفايثا في غرف ي البرلمثان .فيمثا لم ي م إنوثاء لجثان حقيق و /ةو ار جواب للحكومس.
كل المرثاءال بل مبثاورة على ال لفزيون ةيثام المميس .بمثا فياثا ةرئلس النواب
وردود الوزراء.

يمكررن العررودة إلررى مرروقعي كل القوانين ال ي م منثاقو اثا مسل المدة الم راوحس بين مثارس  1226ومثارس
منح العسمس كثاملس ألن كل
25
 1225عرض لاثا الصحثافس بأوكثال مم لفس :حليل مقثابس ....الخ (حوالي
جريدة المبر والوروق
القوانين م ال لرق إلياثا في
http://www.algeriei
).
ثا
قثانون
جريد ي الوروق والمبر اليومي
/nfo.com
بمعدل مر ين على األقل بأوكثال
صحفيس مم لفس
وفق ار لسع الرةي  %22.2يع قدون بوجود فرثاد في الرللس ،بينمثا )2222×2.229( +)2 ×2.222 ( %2.9
ار لسع رةي مثاص
)922 ×2.296( +
حزيران /يونيو 1225
ال يع قدون بوجود فرثاد ،وكثان نربس الم رددين (غير م أكد) .%29.6

http://www.apndz.org/
http://www.majlis
elouma.dz/
ار لسع رةي مثاص

16

17

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

حزيران /يونيو 9002

نجاعة المؤسسات ار لسع رةي مثاص

يوجد مثالل في بعض األحيثان في اإلجثابس عن األرئلس المك وبس من قبل يحرم  122النقلس نظرا ل مثالل
بعض الوزراء الذين ي م عويضام بثالوزير المكلل بثالعسقثا مع البرلمثان بعض الوزراء ،الذين ي م
وهو إجراء قثانوني ي م اللجوء له في حثالس عدم مكن الوزير المعني من عويضام بثالوزير المكلل
مع البرلمثان ،في
بثالعسقثا
اإلجثابس.
اإلجثابس عن األرئلس.
ةورثار ن ررثائج ارر لسع الرررةي إلرى ةن  %62.2مررن المرر جوبين رررى (مررن ()2222 ×2.212
مررسل جرب رره و جررثارب يعرررل عناررثا) "ةن الوظررثائل رر م بثالوارررلس بورركل
كبي رر" ،ورةى %22.9ةناررثا " ر م بثالوارررلس ةحيثانررثا" ،ورةى  %1.2ةناررثا " ر م
دون وارلس" ،و %5قثال إنه ال يوجرد "لديره جربرس يعررل عنارثا" %1.2 ،ال
ةعرل.
(+)2222
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %2.5يقيمون ةداء الررللس بأنره جيرد جردا×2.25( ،
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خرق الدستور

19

االستقالل
السياسي
واالقتصادي

20
اإلصالح السياسي

توثيق المعلومات
حزيران /يونيو 1225

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

و %22.5يقيمون ةداء الرللس بأنه جيد ،و %55.5يرون ةداء الرللس بأنه ال )292×2.225
جيرد وال رريء ،و %14.2يقيمونره بأنرره رريء ،و %25.4يقيمونره بأنره ررريء ×2.142(+)922×2.555(+
)2×2.254(+ )192
جدا ،و %22.2ال رةي /ال ةعرل.

الرابلس الولنيس لحقوق م رصد الحثاال ال ثاليس
 -2عدم االع رال بجمعيثا ولنيس بعد جديد مكثا باثا بعدم منحاثا رمصس
اإلنرثان.
http://www.laار سم ملل المك ب الجديد .
 -1منع منح جوازا الرفر بعد الحكم على موالنين بثالرجن في حثالس لبيق
/laddh.org
رةي رئيس الرابلس قثانون الرير رغم ةن القثاضي لم يحكم بذلت .
الولنيس لحقوق االنرثان.
 )2المساعدة المالية الدولية :الجزائر دولس نفليرس ال ع مرد علرى المررثاعدا
 )2رةي مبير
 )1موقع ةورونيوز المثاليس ل مويل موازنس الدولس.
"اق صثاد الجزائر :النفل  )1صسسادرات القطسساع العسسام :يورركل الررنفل نررربس  % 49مررن النررثا ج المحلررري
الوثامل و ع مد عليه صثادرا البلد بنربس . %52
العصب الحرثاس"
http://arabic.euron
ews.net/2009/04/0
8/algeriasuffering-fromfailure-to/diversify
 )5رةي مبير
 )5القواعد العسكرية األجنبية :ال توجق قواعق عسةرد يالهزا ر.
القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن %41
ار لسع رةي مثاص
حزيران /يونيو 1225
من المر جوبين رى ةن الرللس مكن من إجراء اإلصسحثا  .ورةى
 %15.6من المر جوبين ةن الرللس لم مكن من إجراء اإلصسحثا ،
وةجثاب  %16.5بس رةي وال ةعرل.
القسم الثاني :تقييم الوضسع السديمقراطي ،ةظارر ن رثائج ارر لسع الررةي ةن
النثاس يقيمون الوضرع الرديمقرالي فري الربسد كمرثا يلري :فقرد مرنح  %5عسمرس

م رصد حثاال
بمرق الدر ور

عديدة فيمثا ي علق

ررررم حرررررم  522نقلررررس الع مررررثاد
الصثادرا الجزائريرس علرى الرنفل
بحيررل ورركل  %52مررن مجمررل
الصثادرا

 )9×15.6( )2يحرم من هذا
القرم  245نقلس.
×2.119( + )922 ×2.25( )1
( + )192 × 2.514( + )529
)2×2.264( + )219 ×2.122
يحصررررل هررررذا القرررررم علررررى 125
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جيررد جرردا ،و %11.9عسمررس جيررد ،وقرريم  %51.4بأناررثا لير ر جيرردة ولير ر
رريئس ،فري حررين ةعلرى  %12.2عسمرس ررريء ،و %6.4عسمرس رريء جرردا ،
و %21.1ال ةعرل.

21

إساءة معاملة
المعتقلين

 )2الرابلررررررس الجزائريررررررس
للدفثاع عن حقوق اإلنرثان
http://www.algerieladdh.org/?action=a
ctualite_detail&actu
alite_id=119
 )1مؤررررررررررس كرامررررررررس
لحقررروق اإلنررررثان :ال قريرررر
الرنوي 1226
http://ar.alkarama.o
/rg
http://www.amnest
y.org/ar/region/alge
ria/report-2008

22

اعاقة النشاط
الحزبي

رةي مبير

طريقة االحتساب
نقلس.

حقوق
موقع الرابلرس الجزائريرس للردفثاع عرن حقروق اإلنررثان ةورثار إلرى حثالرس عرذيب واحردة وير قثارير منظمثا
حثاال
بثالنررربس لرررنس  .1226ويوررير ال قريررر الرررنوي لمؤرررس كرامررس لحقرروق اإلنرررثان إلررى اإلنرثان إلى وجود
حثال ي عذيب و 254حثالس ام فثاء قرري.
عذيب عديدة ووجود  254حثالس
ويوير قرير منظمس العفو الدوليس للعثام  1226إلى وجود حثاال عذيب ةلنثاء ام فثاء قرري.
ال حقيق وذكر لسل حثاال .
جدر اإلوثارة إلى ةن منظمثا
حقوق اإلنرثان الدوليس لم رصد
حثاال ام فثاء قرري م عثام
 1226لكن الحثاال ال ي م
ذكرهثا في ال قثارير هي ار مرار
لسم فثاء ةلقرري من الرنوا
المثاضيس وال قصير في إناثاء
حثاال االم فثاء ةلقرري.
لم يع قل ةي مروح ولم يحظر ةي حزب ريثاري مسل الف رة.

العالمة

لم يع قل ةي مروح ولم يحظر ةي
حزب ريثاري مسل الف رة.
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المؤشر

تنظيم االجتماعات
والمظاهرات

24

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

)2
http://www.sawtalahrar.net/online/
modules.php?nam
e=News&file=arti
cle&sid=5594
)1
http://www.tsaalgerie.com/ar/sui
?te_sinformer.php
id=39
)5
http://www.youtu
=be.com/watch?v
PHA6AYdEc9I
Human rights )4
watch2008http://
www.hrw.org/en/
worldreport/2009-9
رةي مبير

حثالس اللوار الرثاريس المفعول منذ  2551منع مروج مظثاهرا و رمح ب جمعثا
في قثاعثا مغلقس بعد ال صريح لاثا إذا قدم باثا ةحزاب وجمعيثا قثانونيس .األمن
حثاول منع الكلير من المظثاهرا بمنثاربس الحرب على غزة لكناثا م رغم ذلت.
في المدن الدامليس يحصل مظثاهرا ومريرا بثار لنثاء الجزائر العثاصمس .األحزاب
المعثارضس ال للب ال صريح لاثا ألناثا عرل مربقثا ةناثا لن حصل علياثا .بثالنربس
لل جمعثا في القثاعثا العثامس اإلدارة ال منع عثادة ملل هذه النوثالثا  .فاي رمص
لاثا .م مواجاس مظثاهرا قثام باثا موالنون من ةجل ال ضثامن مع غزة .كمثا م
دمل قوا الدرت لمنع مظثاهرا واح جثاجثا قثام باثا موالنون في بريثان بواليس
غردايس .م دمل قوا الورلس والدرت ضد موالنين يلثالبون بقضثايثا اج مثاعيس
مسل الرنس في ةكلر من مدينس وقريس.

يمنع نظيم المظثاهرا
والمريرا  .وقد م قمع عدد من
المظثاهرا والمريرا
االح جثاجيس.

تدخل األجهزة
األمنية

25

مواقف المعارضة

ار لسع رةي مثاص

العالمة
0

وذكرر  Human rights watchفري قريرهرثا لررنس 1226ةن حثالرس اللروار
المفروضررررس فرررري الجزائررررر منررررع مررررن نظرررريم المظررررثاهرا مثاصررررس فرررري العثاصررررمس
"...وار عمل الرللثا صسحيثا اللوار لمنع معظم المظثاهرا العثامس والكليرر
من ال جمعثا  .وفري  9ةك وبر /وررين األول منعر الررللثا انعقرثاد اج مرثاع رداولي
نظم ه الرابلس الجزائريس للدفثاع عن حقوق اإلنرثان حول ةعمثال الورغب ال ري هرز
المدن الجزائريس الكبرى في ةك وبر /ورين األول ."....2566

المجثال الوحيد المللوب فيه واثادة حرن رلوت عند ال عيين بثالنربس
للمرؤوليثا العليثا كمنصب وزير ةو والي ةو ةي مرؤول آمر معين من قبل
رئيس الجماوريس عن لريق مرروم .حيل يللب من المعني مأل ار مثارة
مللوب فياثا معلومثا حول ومصه وعثائل ه.
ةظار

ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %19.9يع قدون ةن الحكومس قوم بحجب

م اع مثاد القرم اللثاني لكثامل
المؤور بربب عدم إدراج الرؤال
الم علق بثالقرم األول في
ار لسع الرةي .م حرم 222
نقلس لوجود مجثال واحديللب به
واثادة حرن رلوت.
(×88183( + )8×88199

522
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27
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الرقابة على
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حزيران /يونيو 1225

ال غليس اإلعسميس عن نوثالثا ومواقل المعثارضس في الصحل اليوميس)188 ×88111( + )3888 ،
و %1883يع قدون ةن الدولس ال قوم بحجب ال غليس اإلعسميس عن نوثالثا
ومواقل المعثارضس ،فيمثا ةجثاب  %1181بس ةعرل.
ةظاررر ن ررثائج ار ر لسع الرررةي ةن  %56يع قرردون ةن بثار ر لثاعس المرروالن (( + )222 ×2.56
ار لسع رةي مثاص
حزيران /يونيو 1225
ان قثاد الحكومس بردون مرول ،بينمرثا يع قرد  %8181برأنام ال يرر ليعون ان قرثاد )8 ×2.495(+ )188×2.224
الحكومس دون مول %22.4 ،ال رةي لام.
ذا
وةربوعيس
واحدة
يوميس
جريدة
لنثاء
 )2مقثابلس مع األر ثاذ ال وجد عمليثا في الجزائر جرائد حزبيس بثار
ال وجد صحل معثارضس في
ةحمد ابراهيمي ةر ثاذ وزيع ضعيل ثابعس لجباس ال حرير( األحرار والمجثاهد األربوعي ).
الجزائر

421
2

هنثات  25يوميس بثاللغ ين العربيس والفرنريس على رةراثا أ ي جريدة المبر والوروق
اإلعسم بجثامعس الجزائر
 )1موقع الوزارة المن دبس من حيل ال وزيع بحوالي نصل مليون نرمس يوميثا .واليوميثا الفرنريس ملل جريدة
لبير ي والولن وكو ديثان دوران وزع في حدود  292ةلل نرمس يوميثا .وهي كلاثا
لإلعسم بثالجزائر
 http://www.ministereجرائد مر قلس مف وحس ةمثام المعثارضس بثالمقثارنس مع الجرائد الحكوميس ذا ال وزيع
 communication.gov.dالضعيل كجريدة المجثاهد اليومي ال ي ال يزيد وزيعاثا على عورين ةلل نرمس
 z/pdf/livre03052009ويوميس الوعب ال ي ال ي جثاوز وزيعاثا العورة آالل نرمس يوميثا وهي بثاللغسar.pdf
العربيس.

(+)188×2.165
 )2ار لسع رةي  )2ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %16..يرون ةن الدولس ال منع )2
الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،بينمثا يرى  %12.2ةن الدولس ()8×88183( + )118×8883
مثاص
حزيران /يونيو 1225
منع الوصول لبعض الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،و %42يحصل هذا القرم على 142
ةجثابوا بس رةي /ال ةعرل.
 )1م حرم كثامل العسمس
 )1رةي مبير
 -1عرف الرثاحس اإلعسميس حظر ك ثاب واحد رنس  1226للصحفي محمد بن الممصصس لاذا القرم (922
وريكو الرذي لرررق فيارثا إلررى حيرثاة الرررئيس بو فليقرس .كمررثا ير م منررع ك رب دينيررس نقلس) لمنع لبثاعس الرللثا
مذهبيرررس مرررن الوصرررل إلرررى معررررض الك رررثاب الررررنوي  .ومنرررع نررررمس الدوليرررس ك ثاب بن ويكو ومنع وزيع
اإلربوعيس لكربرس 1226/22/9-22/52
جريدة الكربرس.
 )2الصحثافس الجزائريس ال وجد إحصثائيثا عن عدد االح جثاجثا ال ي يقوم باثا الموالنون في الكليرر ال وجد إحصثائيثا محددة لعدد
والمريرا  .لكن
مرن الجارثا  .لكررن يمكرن القرول إناررثا فري حردود اح جررثاجين فري اليروم الواحررد .المظثاهرا
اليوميس .
 )1انظر ةيضثا:
اح جثاجثا يلجأ إلياثا الموالنون لل عبير عن ذمرهم من األوضثاع االج مثاعيس وير بعض المصثادر اإلعسميس
http://www.tsaكررنقص المررثاء ةو انقلررثاع الكاربررثاء ةو اح جثاجررثا مررنام علررى صرررفثا األجاررزة إلى وجود عدد يفوق األربعين

142

2222
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algerie.com/Alger
ie---la-policerenforce-sesmoyens-dinterventioncontr_6136.html

30
مقاضاة الجهات
التنفيذية

31
االعتقال التعسفي
32
محاكم أمن الدولة
33
قدرة منظمات
حقوق اإلنسان
على العمل
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األمنيس ...الخ.

طريقة االحتساب
اح جثاجثا مسل العثام .1226

http://www.algeriا قثال رئيس الرابلس الجزائريس للدفثاع عن حقروق اإلنررثان "فري بعرض األحيرثان م رفع قضيس واحدة ةمثام
 atimes.net/news/alالقليلس يبدي موالنين نيس في رفع قضثايثا ضد األجازة األمنيس وح ى مرؤولين المحكمس اإلداريس.
= gernews.cfm?IDنفيذيين ب امس روء ار عمثال الرللس لكن فري الغثالرب ال صرل هرذه النيرس إلرى
874
ال حقق الفعلي و وقل عند حد النيس ،م رجيل حثالس رفرع قضريس ضرد ضرثابل
للدرت ب امس ال عذيب من قبل موالن و بنى ذلت نثائب للمعثارضس في البرلمثان
في رنس .1888
ةنظر منظمس العفو الدوليس رصد منظمس العفو الدوليس مسل رنس  1226ر حثاال اع قثال عرفي.
يحرم  22نقلس لرصد ر حثاال

قريري  1226و1225
http://www.amnest
y.org/ar/region/alge
ria/report-2008

العالمة

19

542

اع قثال عرفي .

ةلغي في الجزائر محكمرس ةمرن الدولرس منرذ بدايرس ال ررعينيثا  .كمرثا لرم يحصرل لم يحثاكم ةي من المدنيين ةمثام
رةي مبير
منررذ ف ررررة بدايررس ال ررررعينيثا ةن حرروكم مررردنيين فرري محرررثاكم عررركريس .آمرررر محثاكم عركريس.
المحثاكمثا المعروفس كثان لقيثادة الجباس اإلرسميس لإلنقثاذ في .51
http://www.arabhu
 )2المنظمات الوطنية :في الجزائر لسل رابلثا لحقوق اإلنرثان الن ثان  )2م حرم  292نقلس من القرم
manrights.org/count
.
)
اإلنرثان
لحقوق
وثاريس
االر
الولنيس
لجنس
حكوميس
واللثاللس
ثان
قل
مر
الممصص الف ثاح مكثا ب
ries/humanrights.as
 )1المنظمات الدولية :يوجد فرع ألمنير ي بثالجزائر الذي م كوينه في رنس
د\وليس لحقوق
لمنظمثا
p?cid=5#sub3
 2565لكنه من دون مقر وقليل النوثال.
اإلنرثان
 )5حرية العمل للمنظمات "المحلية والدولية" :حصل ةكلر من مرة  )1و م حرم  192نقلس ل قييد
ةن منع الرللثا منح أويرة دمول لل راب الجزائري لممللي
حريس عمل المنظمثا
منظمثا حقوقيس دوليس

2222
592
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الوبكس العربيس لمعلومثا
حقوق االنرثان

http://www.anhri.
net/mena/amnesty
/2008/pr0415.sht
ml
ار لسع رةي مثاص

34

حزيران /يونيو 1225

األمن الشخصي

35

الضمان
االجتماعي

36
التعليم

المعلومات المطلوبة
 )4تعرض منظمات حقوق االنسان لمضايقات . :عرض المنظمثا
الولنيس إلى قيود ملل منعاثا من ار قدام مكونين ةو نظيمثا
جمعثا و ربصثا بعدم منحاثا قثاعثا العمل.

طريقة االحتساب

العالمة

الحقوقيس
 )5و م حرم  192نقلس ل عرض
حقوق االنرثان
مؤررثا
لمضثايقثا .

ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %25.2من المر جوبين ال يوعرون ب وفر م حرم  561نقلس ()12×25.2
األمن والرسمس الومصيس لارم وألفرراد عرثائس ام .فيمرثا يورعر  %29.1ب روفر حيل ةفثاد  %25.2من
المر جوبين ةنام ال يوعرون
األمن الومصي.
ب وفر األمن والرسمس الومصيس
لام وألفراد عثائس ام.
ال يوجد إجمثاع على نرربس ال غليرس االج مثاعيرس .بعرض المصرثادر حردل عرن م اع مثاد اإلحصثائيثا  .قدر
نربس  %99في حين علن وزارة العمل ةناثا في حدود .%25
نربس الموثاركس في الضمثان
االج مثاعي %24
(ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن نربس الموثاركس في برامج الضمثانثا
االج مثاعيس بلغ .)%41.2

http://www.afrik.co
m/article11465.htm
l
http://www.ilo.org/
public/french/regio
n/afpro/algiers/coun
try/algerie/index.ht
mالمصدر موقع وزارة
والضمثان
العمل
االج مثاعي
http://www.mtess.g
ov.dz/mtss_ar_N/in
dex.htm
الجمعيرررررررس الولنيرررررررس ةرق  )2بلغ نربس األميس عثام  1226لمن ةعمثارهم ةكلر من  29رنس هو  )9م حرم  192نقلس نقلس
لمحرررو األميرررس ،ومصرررثادر
 .%14.2بثالنربس للذكور  %22.2ةمثا اإلنثال فثالنربس هي  %51.5حرب (.)19×14.2
ررميس ةمرى
 )2م حرم  226نقلس
اإلحصثاء العثام للركثان .1226
http://www.algerie-

226

242
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 )1بلغ نربس الجثامعيين في المج مع الجزائري حوالي  .%22ةمثا إذا حربنثا (.)192×2.515/2.222
 219نقلس
على ةرثاس الذين ي جثاوز عمرهم  29رنس فثالمعدل يصل إلى  )2 . %14.9م حرم
(.)192×2.1/2.22
نربس اإلنثال منام رثاوي  %19.12والذكور .%26.42
المصدر
)1
 )6م حرم  26نقلس
collection
(.)192×2.1912/2.264
statistiques.ons n
142.2008
 http://www.elmoudjبلغ نربس ال ررب في المرحلس االب دائيس .%4
بلغ نربس ال ررب في المرحلس
ahid.com/accueil/cu
االب دائيس  .%4م حرم 622
lture/24497.html
نقلس ()122 ×4

العالمة

monde.com/forums/
=showthread.php?t
/1311

37
التسرب من
المدار

لوزير

موقع الوزارة المكلفس  %22هي نربس العمثالس النرويس في الجزائر.

38
مشاركة المرأة في
قوة العمل
39
المساواة في
األجور

40

ندوة
ال ربيس

صحفيس

اإلنفاق الحكومي
على القطاعات

122

()2222 × 2.3./2.22

922

بثاألررة وقضثايثا المرةة
http://www.minister
efamille.gov.dz/?pag
e=socio
 http://www.algerieيوير قرير ال نميس البوريس لرنس  1222والصثادر في  1222إلى ةن ةجور ةجور النرثاء ةقل من نصل ةجورالرجثال ()2222 ×2.459
 dz.com/forums/algeالنرثاء هي ةقل بنربس .%92.9
rieactualites/45013participation-de-lafemme-audeveloppement-delalgerie.html
على األمن في
ميزانية الدولة لسنة  1225مجموع الميزانية المخصصة لو ازرات التربية والصحة والتعليم العالي والتعليم المهني المصروفثا

الجزائر وفقثا لموازنس عثام 1225

459
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توثيق المعلومات

المؤشر
االجتماعية مقارنة المنشورة بالجريدة الرسمية
مع األمن.
http://www.consul
atalgerielille.org/l
oi_finance.htm00
1/A_Pag.htm
http://www.joradp
.dz/JO2000/2008/
074/A_Pag.htm

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

الر فوق النفقثا
هي  500.150.171.000دينار جزائري (أو ما يعادل  10..50..72.000دو ا
والصحس.
أمريكيا )
ةقل من ()2-2
في حين أن ميزانية و ازرة الدفاع والداخلية التي تضم الداخلية والجماعات المحلية هي
الر أمريكيا
 579.07..755.000دينار جزائري (ما يعادل  )10.5...077.0.7دو ا

الدوالر األمريكي يساوي تقريبا  50دينار جزائري .

على

العالمة
ال ربيس

السعودية 2002
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2

تشريع دورية
ونزاهة
االنتخابات

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
 .2مبدأ فصل السلطات
النظثام األرثاري للحكم
 " http://www.ncda.gov.sa/mediكون الرللثا في الدولس من الرللس القضثائيس ،والرللس
a/low1/1.pdf
ال نفيذيس ،والرللس ال نظيميس .و عثاون هذه الرللثا في ةداء
وظثائفاثا وفقثا ً لاذا النظثام وغيره من األنظمس والملت هو مرجع
هذه الرللثا "( .المثادة  – 44النظثام األرثاري للحكم)
نظثام مجلس الوورى
 .2مساءلة الحكومة
" http://www.ncda.gov.sa/mediيبدي مجلس الوورى الرةي في الريثارثا العثامس للدولس ال ي
a/low1/7.PDF
حثال إليه من رئيس مجلس الوزراء" (المثادة  – 29نظثام
مجلس الوورى)
 )2دورية االنتخابات" :ي كون مجلس الوورى من رئيس
نظثام مجلس الوورى
 http://www.ncda.gov.sa/mediومثائس وممرين عضوا يم ثارهم الملت" (المثادة  – 5نظثام
a/low1/7.PDF
مجلس الوورى)
ةمثا بمصوص ان مثابثا المجثالس المحليس "مدة واليس المجلس
البلدي ةربع رنوا اع بثارا ً من ثاريخ صدور قرار رميس
نظثام البلديثا والقرى عثام 2522م
ةعضثائه" (المثادة /21د – نظثام البلديثا والقرى) ةمثا
 http://www.momra.gov.sa/geبمصوص ان مثابثا المجثالس المحليس فقد نص البند ةول من
/neralserv/sys_rulesfilesنظثام
قرار مجلس الوزراء رقم ( )114الصثادر ب ثاريخ
12%البلديثا 12%والقريdoc.
2414/6/22هـ على مثا يلي " :وريع موثاركس الموالنين في
إدارة الوؤون المحليس عن لريق االن مثاب وذلت ب فعيل
عليمثا حمس الدعثايس االن مثابيس
المجثالس البلديس وفقثا ً لنظثام البلديثا والقرى على ةن يكون
 http://www.qatifmb.org/indeنصل ةعضثاء كل مجلس بلدي من مبثاً".
x.php?act=sec&pg=91
 )2لجنة انتخابات عليا :ال يوجد نص في القوانين الرعوديس
على إنوثاء لجنس لسن مثابثا .
 )3منع التمييز في الترشح:
"لكل مروح الحق في اإلعسن عن رويح نفره وفقثا ً لألحكثام
الواردة في هذه ال عليمثا " (الفصل اللثاني  -عليمثا حمس

طريقة االحتساب
ال يوجد ةي نص در وري يؤكد مبدة
فصل الرللثا  ،حيل ةن مرجعيس كل
الرللثا للملت .كمثا ال يملت مجلس
الوورى صسحيس مرثاءلس الحكومس ةو
منحاثا اللقس ةو رحباثا ،وينثاقش
المجلس المواضيع ال ي حثال إليه من
الملت.
ال وجد ان مثابثا لمجلس الوورى،
وي م عيين جميع األعضثاء من قبل
الملت .ال وجد لجنس عليثا لسن مثابثا ،
كمثا ال ي م حديد رقل اإلنفثاق على
الحمس االن مثابيس .م منح 219
نقلس الن مثاب نصل ةعضثاء المجثالس
المحليس و 219نقلس لعدم ال مييز.

العالمة
2
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طريقة االحتساب

العالمة

الدعثايس االن مثابيس)
 )4المساواة في اإلنفاق والظهور في اإلعالم :ال يوجد نص
في القوانين الرعوديس علق بثالمرثاواة في رقل اإلنفثاق
والظاور في ورثائل اإلعسم الررمي مسل الحملس الدعثائيس.
النظثام األرثاري للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi
a/low1/1.pdf

3

تقنين سطوة
السلطة
التنفيذية

4
تشريع حرية
األحزاب

5
تشريع حق
التجمع

نظثام مجلس الوورى
http://www.ncda.gov.sa/medi
a/low1/7.PDF

 )2النظثام األرثاري للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi
a/low1/1.pdf
 )1عليمثا حمس الدعثايس االن مثابيس
http://www.qatifmb.org/inde
x.php?act=sec&pg=91
النظثام األرثاري للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi
a/low1/1.pdf

نيثابيس ،والملت
حل البرلمان" :للملت حل مجلس الوورى وإعثادة ال وجد ان مثابثا
)2
كوينه" (المثادة  – 26النظثام األرثاري للحكم).
صثاحب الحق ب عيين مجلس الوورى
تأجيل االنتخابات" :ي كون مجلس الوورى من رئيس كمثا رجع له صسحيس اإلعفثاء ،وللملت
)1
ومثائس وممرين عضوا يم ثارهم الملت" (المثادة  – 5نظثام إعسن حثالس اللوار .
مجلس الوورى).
إلغاء االنتخابات :ال وجد ان مثابثا برلمثانيس في
)5
البسد" ي كون مجلس الوورى من رئيس ومثائس وممرين
عضوا يم ثارهم الملت" (المثادة  – 5نظثام مجلس الوورى).
إعالن حالة الطوارئ" :يعلن الملت حثالس اللوار
)4
وال عبئس العثامس والحرب ويبين النظثام ةحكثام ذلت" (المثادة 22
– النظثام األرثاري للحكم)
 )2ال يوجد في النظثام األرثاري للحكم ةي ذكر لضمثانثا
ال يوجد في النظثام األرثاري للحكم ةي
ذكر لضمثانثا در وريس ةو قثانونيس
در وريس ةو قثانونيس لحريس وكيل ةحزاب ريثاريس.
 " )1كون الحمس االن مثابيس فرديس ،وال يجوز اال فثاق بين لحريس وكيل ةحزاب ريثاريس .كمثا
الدعثايس
حمس
المروحين على قوائم ان مثابيس موحدة لعضويس المجلس البلدي منع عليمثا
ةو ال ضثامن بينام بصورة مبثاورة ةو غير مبثاورة في نفيذ االن مثابيس إنوثاء قوائم ان مثابيس.
الحمس االن مثابيس" (الفصل اللثاني – عليمثا حمس الدعثايس
االن مثابيس)
ال يوجد في النظثام األرثاري للحكم ةي ذكر لضمثانثا در وريس ال يوجد في النظثام األرثاري للحكم ةي
ذكر لضمثانثا در وريس بحق الموالن
بحق الموالن في ال جمع وال ظثاهر الرلمي.
في ال جمع وال ظثاهر الرلمي.

2

2

2

 :3 .2تقرير السعودية
الرقم
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المؤشر

تشريع منع
التعذيب

7
تشريع حرية
اإلعالم

8

تشريع استقالل
القضاء

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
"ال يجوز القبض على ةي إنرثان ،ةو ف يوه ،ةو وقيفه ،ةو النص واضح في نظثام اإلجراءا
نظثام اإلجراءا الجزائيس
ً
http://www.moj.gov.sa/Docu
رجنه ،إال في األحوال المنصوص علياثا نظثامثا ،وال يكون الجزائيس بمصوص منع ال عذيب
 mentations/CRIMINAL_PRال وقيل ةو الرجن إال في األمثاكن الممصصس لكل منامثا
OCEDURE.doc
وللمدة المحددة من الرللس المم صس .ويحظر إيذاء المقبوض
ً
عليه جرديثا ،ةو معنويثا ،كمثا ي ُح َ
ظر عريضه لل عذيب ،ةو
المعثاملس الماينس للكرامس"( .المثادة  - 1نظثام اإلجراءا
الجزائيس)
"مع مراعثاة مثا قضي به األنظمس واال فثاقيثا يو رل فيمن النص محدد في الحق بثالحصول على
نظثام الملبوعثا والنور
 http://www.ncda.gov.sa/mediي ُعلى ال رميص ا ي :ة -ةن يكون رعودي الجنريس .ب -ةال رميص الم ست وريلس إعسميس
a/low19/5.pdf
يقل عمره عن ممس وعورين رنس ،وللوزير االر لنثاء من هذا ملبوعس ،وال يومل ال صريح بقيس
الرن لمروغثا يراهثا .ج -ةن يكون من المواود لام بحرن ورثائل اإلعسم المرئيس والمرموعس.
الريرة والرلوت لممثاررس هذا النوثال .د -ةن يكون حثاصسً
على مؤهل منثارب ،وفق مثا حدده السئحس ال نفيذيس.
 -1في حثالس الوركثا لبق الورول الرثابقس على ممللياثا"
(المثادة  - 9نظثام الملبوعثا والنور)
هنثالت عدة نصوص در وريس ؤكد
 )1استقالل السلطة القضائية
النظثام األرثاري للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi
" القضثاء رللس مر قلس وال رللثان ع لى القضثاة في قضثائام ار قسليس القضثاء بصورة واضحس،
a/low1/1.pdf
لغير رللثان الوريعس اإلرسميس" (المثادة  – 64النظثام ولكن إجراءا ال عيين والعزل في
المنثاصب العليثا للقضثاء م بأوامر
األرثاري للحكم)
"القضثاة مر قلون ،ال رللثان عليام في قضثائام لغير ةحكثام ملكيس
نظثام القضثاء
 http://www.ncda.gov.sa/mediالوريعس اإلرسميس واألنظمس المرعيس ،وليس ألحد ال دمل
a/LOW2/17.pdf
في القضثاء" (المثادة  – 1نظثام القضثاء)
 ) 2تعيين القضاة
"ي م عيين القضثاة وإناثاء مدم ام بأمر ملكي ،بنثاء على
اق راح من المجلس األعلى للقضثاء" (المثادة  – 25النظثام
األرثاري للحكم).
 )3عزل القضاة
"ي م عيين القضثاة وإناثاء مدم ام بأمر ملكي ،بنثاء على

العالمة
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2222

2222
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الرقم
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10

المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة
اق راح من المجلس األعلى للقضثاء" (المثادة  – 25النظثام
األرثاري للحكم).

طريقة االحتساب

" )2حق ال قثاضي مكفول بثال رثاوي للموالنين والمقيمين في ينص نظثام اإلجراءا الجزائيس على
النظثام األرثاري للحكم
 http://www.ncda.gov.sa/mediالمملكس" (المثادة  – 42النظثام األرثاري للحكم)
عدم جواز وقيع العقوبس قبل لبو
a/low1/1.pdf
اإلدانس بحكم ناثائي من المحكمس.
 )1تنص المادة  3من نظثام اإلجراءا الجزائيس على ةنه "ال
تشريع الحق في نظثام اإلجراءا الجزائيس
يجوز وقيع عقوبس جزائيس على ةي ومص إال على ةمر
ً
ً
محاكمة عادلة  http://www.ncda.gov.sa/mediمحظور ومعثاقب عليه ورعثا ةو نظثامثا وبعد لبو إدان ه بنثا ًء
a/LOW2/7.pdf
على حكم ناثائي بعد محثاكمس ُجرى وفقثا ً للوجه الورعي".
 )5وتنص المادة  4من نظثام اإلجراءا الجزائيس على ةنه
محثام ،للدفثاع عنه في
"يحق لكل م ام ةن ير عين بوكي ٍل ،ةو
ٍ
مرحل ي ال حقيق والمحثاكمس".
)1نص في الدستور على المساواة :ال وجد في النظثام ال وجد ةي نصوص قثانونيس فيمثا
النظثام األرثاري للحكم
http://www.ncda.gov.sa/medi
األرثاري للحكم ةيس نصوص قثانونيس عنى بثالمرثاواة بين ي علق بثالمرثاواة بين الجنرين .ال مييز
a/low1/1.pdf
واضح فيمثا ي علق بثاإلرل واللسق.
الجنرين
يميز نظثام الجنريس الرعودي بين
 )1رةي مبير
 )1نص على المساواة في الميراث :لبق ةحكثام الوريعس الرجل والمرةة بحيل ال منح المرةة
اإلرسميس في جميع قضثايثا األحوال الومصيس وال ي قضي الرعوديس الجنريس أللفثالاثا وزوجاثا
بعدم المرثاواة في الميرال بين الرجل والمرةة "وللرجل ملل غير الرعوديين في حين يرمح للرجل
الرعودي بذلت.
حظ األنليين" (القرآن الكريم)
تشريع المساواة
 )5ال وجد مدونس لألحوال الومصيس في الرعوديس ،حيل
 )5رةي مبير
بين الجنسين
لبق ةحكثام الوريعس اإلرسميس ال ي علي الرجل الحق في
ال قدم بإجراءا اللسق بصورة وبه مللقس ،ويجوز للمرةة
في حثاال ار لنثائيس للب اللسق كمرض الزوج وعدم قدر ه
على اإلنفثاق ةو بربب روء المعثاملس مع ةن اإلجراءا كون
عريرة جدا في ملل هذه الحثاال .

العالمة
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الرقم

11

المؤشر

إعاقة المجال
المنتخبة من
قبل السلطة
التنفيذية

توثيق المعلومات
)4السئحس ال نفيذيس لنظثام الجنريس
الرعوديس
http://www.ncda.gov.sa/medi
a/low14/2.pdf

المعلومات المطلوبة
 )4نص يمنح الطفل جنسية األم المتزوجة من رجل أجنبي
المثادة  12من السئحس ال نفيذيس لنظثام الجنريس الرعوديس حدد
إمكثانيس منح الجنريس للمرةة األجنبيس الم زوجس من رعودي،
ولكنه ال يوير ةبدا إلى حق المرةة الرعوديس الم زوجس من
رجل ةجنبي في منح الجنريس لزوجاثا ةو ةلفثالاثا
ال يوجد برلمثان من مب بل مجلس
 -2ال يوجد برلمثان من مب في البسد.
 -1كمثا قرر مجلس الوزراء في " 1225/9/26وعلى الوزارة وورى معين .كمثا م أجيل ان مثابثا
اإلرراع في رفع موروع نظثام المجثالس البلديس على ةن المجثالس البلديس لمدة عثامين آمرين.
ر مر عضويس ةعضثاء المجثالس البلديس الحثاليس لمدة رن ين
ةمريين"
ال ي م ع مجلس الوورى بحق رحب اللقس ةو ار جواب م منح  92عسمس لكل جلرس منثاقوس
المرؤولين الحكوميين ةو وكيل لجثان ل قصي الحقثائق .وله م رصدهثا ولعدم وضوح عدد األرئلس
م قديرهثا بـ  92رؤاال.
قديم للب للملت لدعوة مرؤولين حكوميين للمنثاقوس.
وقد م دعوة بعض الوزراء ومنثاقو ام ،حيل رصد لسل
دعوا منثاقوس لوزراء ومرئولين حكوميين مسل عثام
1226م ،والعديد من األرئلس واالر فرثارا الموجاس إلدارا
وجاثا حكوميس مم لفس"

رأي خب ر

ال ي م نور مرودة الموثاريع الملروحس في مجلس الوورى ةو م قدير منح العسمس من قبل المبير
مجلس الوزراء على العموم ،ةو في ورثائل اإلعسم المحليس .المحلي.
كمثا ال يعقد مجلس الوورى ةي وروثا عمل مع الموالنين
ر ادل منثاقوس موثاريع ةو قضثايثا ملروحس وي م رريب
بعض القضثايثا بصورة غير نظثاميس لبعض اإلعسميين.

ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225

وفق ار لسع الرةي  %11يع قدون بوجود فرثاد في الرللس222 ×2.255( + )2222 ×2.242 ( ،
بينمثا  %24.2ال يع قدون بوجود فرثاد ،وكثان نربس الم رددين )2 ×2.11( + )922
(غير م أكد) .%25.5
معلق
ال وجد هنثالت ةيس إعثاقس لعمل مجلس الوورى ضمن ال ينلبق هذا المؤور على المملكس

جردقة الرداض
http://www.alriyadh.com/200
9/05/19/article430583.html
م ايا
)2

12
مساءلة
الحكومة

13

)1
)5

خالل عام 1226
الرداض
صح ك
www.alriyadh.com
صح ك عةاظ
www.okaz.com.sa

نقاش مشاريع
القوانين

14

15

الفساد في
المؤسسات
العامة
إعاقة أعمال

رأي خب ر

طريقة االحتساب

العالمة
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 :3 .2تقرير السعودية
الرقم

المؤشر
البرلمان

16
استخدام
الواسطة في
التوظيف العام
17
نجاعة
المؤسسات
العامة
18
خرق الدستور
19

االستقالل
السياسي
واالقتصادي

20

اإلصالح
السياسي

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
االم صثاصثا والصسحيثا الم ثاحس له.
ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %12.2من المر جوبين
ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225
رى (من مسل جرب ه و جثارب يعرل عناثا) "ةن الوظثائل
م بثالوارلس بوكل كبير" ،ورةى  %52.9ةناثا " م بثالوارلس
ةحيثانثا" ،ورةى  %26.1ةناثا " م دون وارلس" ،و %2.4قثالوا
إنه ال يوجد "لديام جربس يعرفون عناثا" %5.1 ،ال ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %5.1يقيمون ةداء
ار لسع رةي مثاص
مؤررثا الدولس بأنه جيد جدا ،و %6.4يقيمون ةداء مؤررثا
آذار/مثارس 1225
الدولس بأنه جيد ،و %22.2يرون ةداء مؤررثا الدولس بأنه ال
جيد وال ريء ،و %56.6يقيمونه بأنه ريء ،و%24.6
يقيمونه بأنه ريء جدا ،و %26.1ال رةي /ال ةعرل.
ال قردر الثانا لوهما الونن لحقوق لم يلحظ ال قرير الرنوي اللثاني للجمعيس الولنيس لحقوق
اإلنسان
اإلنرثان ةيس مروقثا للدر ور من قبل الرللس ال نفيذيس مسل
 http://nshr.org.sa/nsfiles/repoالعثام .1226
rt2.pdf
 )2رأي خب ر
 )2الرعوديس دولس نفليس وال ع مد على المرثاعدا ل مويل
موازن اثا.
 )1ال قردر الرايا واألرياون لمؤسس  )1ع مد مداميل المملكس بنربس عثادل  %62على إيرادا
النقق الاريا الساودي
النفل وإيرادا ةمرى وكل نربس محدودة .كمثا ةن الصثادرا
 http://www.sama.gov.sa/Repالنفليس للمثارج ملل ةرثاس االق صثاد الرعودي.
ortsStatistics/ReportsStatistic
44_R_Annual_Ar_9222sLib/
_.pdf15_25_1226
 )5رأي خب ر
 )5ال وجد قواعد عركريس ةجنبيس ،لكن واجد قوا عركريس
ةجنبيس لف را محددة وألغراض دريبيس
القسم األول :إجراء اإلصسحثا  ،ةوثار ن ثائج ار لسع
ار لسع رةي مثاص
الرةي إلى ةن  %22.9من المر جوبين رى ةن الحكومس
آذار/مثارس 1225
من إجراء اإلصسحثا  .ورةى  %22.1من
مكن

طريقة االحتساب

العالمة

الرعوديس
261
()2222×2.261
بحيل ي عقد  %26.1ةن الوظثائل م
دون وارلس.
(×2.264 (+)2222×2.251
+)922
×2.222(+
)292
()2 ×2.246 ( + )192 ×2.566
الرللس ال نفيذيس في المملكس الرعوديس
ال ح ثاج إلى مرق النظثام األرثاري
للحكم مثاصس ةن كثافس األوامر
الرئيريس صدر عن الملت.
م حرم  522نقلس الممصصس للقرم
اللثاني الم علق بثالصثادرا .

 )9 ×22.1( )2يمرر هذا القرم 62
نقلس.
+ )922 × 2.226( )1
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الونن

 )2ال قردر الثانا لوهما
لحقوق اإلنسان
http://nshr.org.sa/nsfiles/repo
rt2.pdf

21

إساءة معاملة
المعتقلين

22

توثيق المعلومات

إعاقة النشاط
الحزبي

23
تنظيم
االجتماعات
والمظاهرات

 )1تقردر منظم الاكو القول 1225
http://report2009.amnesty.or
/g/ar

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
المر جوبين ةن الحكومس لم مكن من إجراء اإلصسحثا × 2.226 ( + )529×2.226( ،
وةجثاب  %15.5بس رةي وال ةعرل.
+ )219 ×2.414( + )192
القسم الثاني :قييم الوضع الديمقرالي ،ةظار ن ثائج ( )2×2.259يحصررل هررذه القرررم علررى
ار لسع الرةي ةن النثاس يقيمون الوضع الديمقرالي في البسد  246نقلس
كمثا يلي :فقد منح  %2.6عسمس جيد جدا ،و %22.6عسمس
جيد ،وقيم  %22.6بأناثا لير جيدة ولير ريئس ،في حين
ةعلى  %41.4عسمس ريء ،و %25.9عسمس ريء جدا ،
و %25.2ال ةعرل.
" )2ورد للجمعيس بعض ال ظلمثا من روء المعثاملس مسل ال وجد قديرا ةو إحصثاءا دقيقس
ال حقيق" ص 12
بربب
الوفيثا
عن عدد حثاال
"ورد للجمعيس عدد من الوكثاوى ادعى ةصحثاباثا عرضام ةو ال عذيب ةو عدد حثاال ال عذيب،
الحقوقيس إفثادا
عرض ذويام لمحثاوال ال ألير على اإلرادة من قبل و نقل المنظمثا
المحققين" ص54 .
عديدة من ضحثايثا عذيب م فرقين.

العالمة

2

 )1ار مر فوي ال عذيب وغيره من صنول المعثاملس الريئس
على نلثاق وارع ،مع بقثاء مر كبيه بمنأى عن العقثاب
والمرثاءلس .ومن بين ةرثاليب ال عذيب ال ي وثاع ورود ةنبثاء
المبرح بثالعصي ،والصعق بثالصدمثا
عناثا الضرب
ّ
الكاربثائيس ،وال عليق في الرقل ،والحرمثان من النوم ،والرب.

رأي خب ر
ال وجد ةحزاب ريثاريس وال يرمح
ال وجد ةحزاب ريثاريس وال يرمح ب وكيل األحزاب الريثاريس
ب وكيل األحزاب الريثاريس
 )2رأي خب ر
ال يوجد في الرعوديس ةي قثانون ينظم حق ال جمع الرلمي ،ال يرمح ب نظيم المظثاهرا
و منع المظثاهرا الرلميس والريثاريس بجميع ةوكثالاثا بأوامر واالح جثاجثا الرلميس ،ويع قل من
يقومون بذلت.
إداريس.
 )1منظم مراقب قوق اإلنسان
م منع مظثاهرة رلميس في الريثاض لل ضثامن مع حرب غزة في
 http://www.hrw.org/en/news/األول من ينثاير واع قل الموثاركون فياثا ،مع ةنام قدموا للبثا

2
2
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توثيق المعلومات
2009/01/21/gaza-crisisregimes-react-routinerepression
)2رةي مبير

المعلومات المطلوبة
بذلت لوزارة الدامليس و م رفضه.
في  52ديرمبر  1226م اع قثال  15فردا في المنلقس الورقيس
من الرعوديس على إلر مظثاهرة ضد الحرب في غزة.
 )2دمل األجازة األمنيس في الحصول على بعض ال راميص
كثالنور ،ال وظيل في المجثاال العركريس ،ال روح للمنثاصب
العليثا ،و مجثالس إدارة الجمعيثا األهليس.
 )1ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %11.9من
المر جوبين للب منام ومصيثا ةو من ةحد ةقثاربام الحصول
على موافقس األجازة األمنيس كورل للحصول على وليقس
حكوميس .فيمثا ةفثاد  %22.9من المر جوبين ةنه لم يللب منام
ذلت ،وةجثاب  %22بس رةي وال ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %94.2يع قدون ةن
الحكومس قوم بحجب ال غليس اإلعسميس عن نوثالثا ومواقل
المعثارضس في الصحل اليوميس ،و %52.5يع قدون ةن
الحكومس ال قوم بحجب ال غليس اإلعسميس عن نوثالثا
ومواقل المعثارضس ،فيمثا ةجثاب  %29بس ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %51.5يع قدون ةن
بثار لثاعس الموالن ان قثاد الحكومس بدون مول ،بينمثا يع قد
 %99.2بأنام ال ير ليعون ان قثاد الحكومس دون مول،
 %22.4ال رةي لام.
ال توجق أد جرا ق لوماار .

ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225

)2222
ة .ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %54.2يرون ةن (×2.542
الدولس ال منع الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن )2×2.462( + )922×2.226( ،
بينمثا يرى  %46.2ةن الرللس منع الوصول لبعض الك ب
والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،و %22.6ةجثابوا بس
رةي /ال ةعرل.

 )1ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225

ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225

ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225
رأي خب ر

طريقة االحتساب

العالمة

للب حرن
 )2يوجد ةربعس مجثاال
رلوت من (موافقس) األجازة األمنيس.
×2.22( + )922 ×2.229( )1
.)2 ×2.119 + )192

525

(526 )922 ×0.15(+ )2222×2.525
)2 ×2.942( +

(+ )2222×2.515
)2 ×2.992( + )922
ال توجق جرا ق لوماار

(562 ×2.224

.
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المعلومات المطلوبة
ب .لم وفر معلومثا عن القرم اللثاني .حرب عسمس الجزء
األول لكثامل المؤور مع عديل العسمس ةي ضرب بـ 1

طريقة االحتساب

قرير المثارجيس األمريكيس حول حقوق ال يرمح ب نظيم االح جثاجثا والمظثاهرا بأيس صورة كثان  ،ال يرمح ب نظيم االح جثاجثا
ولم يرمح ب نظيم ةي نوثال اح جثاج ريثاري من قبل الحكومس.
الرعوديس.
اإلنرثان في الرعوديس
http://www.state.gov/g/drl/rls
.htm225212/nea/1226/hrrpt/

العالمة

في

 )2ال قرير اللثاني للجمعيس الولنيس رفع قضثايثا دعثاوى ضد مؤررثا الدولس المم لفس إلى ديوان قثام قضثايثا عديدة ومم لفس من ةفراد ةو
لحقوق اإلنرثان ،ص14 .
جمثاعثا على بعض مؤررثا الدولس
المظثالم الذي يملل القضثاء اإلداري في المملكس ،ويقوم بثالب
 http://nshr.org.sa/nsfiles/repoفي قضثايثا ال عويض عن الملأ في إجراءا القبض ال نفيذيس واألمنيس ،وعثادة مثا ي م نورهثا
واالح جثاز ةو في ال وقيل ةو الرجن ةو ال عذيب ةو ال عرل ةو في الصحثافس المحليس وعدده يفوق 42
مقاضاة الجهات rt2.pdf
ار غسل النفوذ.
التنفيذية
قضيس.
 )1رةي مبير
نور بثار مرار معلومثا عن القضثايثا المقدمس للمجلس ولكناثا
لير محددة ومعروفس ،هنثات مئثا القضثايثا ال ي رفع لديوان
المظثالم ضد مم لل الجاثا ال نفيذيس.
ال قردر الثانا لوهما الونن لحقوق يقدر عدد المع قلين الذين م وضعام في االع قثال دون محثاكمس يقدر عدد المع قلين الذين م وضعام
اإلنسان ،ص15 .
حوالي  522ومصثا من مم لل منثالق المملكس حرب قرير في االع قثال دون محثاكمس حوالي 522
http://nshr.org.sa/n
sfiles/repo
الجمعيس الولنيس لحقوق اإلنرثان.
ومص.
االعتقال
rt2.pdf
وذكر قرير الجمعيس اللثاني ةنه "ار مر الجمعيس في لقي
التعسفي
وكثاوى بعض الموالنين والمقيمين بمصوص وقيل جاثاز
المبثاحل ألبنثائام لف را يم د بعضاثا إلى ةكلر من ةربع
رنوا دون ةن ي م إحثال ام للمحثاكمس".
ال قردر الثانا لوهما الونن لحقوق ال وجد في الرعوديس محثاكم امن الدولس ةو محثاكم عركريس ،ال وجد في الرعوديس محثاكم امن
اإلنسان،
ويحثال العركريون إلى المحثاكم الورعيس المدنيس ةو إلى مجثالس الدولس ةو محثاكم عركريس.
محاكم أمن
 http://nshr.org.sa/nsfiles/repoال أديب العركريس .كمثا ةنه ال يحثال المدنيين إلى غير المحثاكم
الدولة
rt2.pdf
الورعيس.
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 )2رأي خب ر
الونن

قدرة منظمات
حقوق اإلنسان
على العمل

34

 )1ال قردر الثانا لوهما
لحقوق اإلنسان
http://nshr.org.sa/nsfiles/repo
rt2.pdf

ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225

ار لسع رةي مثاص
آذار/مثارس 1225

لعدم وفر المعلومثا من قبل جاثاز اإلحصثاء ووزارة الوؤون ()2222 ×2.994
االج مثاعيس (وزارة العمل ،وزارة ال مليل ،مؤررس الضمثان
االج مثاعي) م االر عثانس بثاالر لسع من مسل االر فرثار من
الجماور عن الضمثان االج مثاعي .ةظار ن ثائج ار لسع
الرةي ةن نربس الموثاركس في برامج الضمثانثا االج مثاعيس بلغ
.%99.4
بلغ نربس األميس بين الركثان الرعوديين  .%.25.2وبلغ
 )5م حرم كثامل العسمس الممصصس
لاذا القرم (.)19×13.7
نربس األميس بين الذكور  %2.5واإلنثال .%12.1
نقلس
222
حرم
 )22م

الضمان
االجتماعي
والسةن

36
التعليم

طريقة االحتساب
 )2م حررم  92نقلرس مرن القررم
الممصررص لعرردد المنظمررثا
المحليس.
 )1م حرم كثامل العسمس للقررم
الممصررص لقرردرة المنظمررثا
الدوليررس علررى اف ررثاح مكثا ررب
لاثا.
 )5رررم حررررم  122نقلرررس لعررردم
عثاون الجاثا الحكوميرس مرع
المنظمثا الدوليس.
 )4ررررم حرررررم  122نقلررررس مررررن
عسمررررس القرررررم الممصررررص
ل عررررررررررررررض المنظمرررررررررررررثا
لمضثايقثا .
م حرم  94نقلس (221 )12 ×22.5
حيل ةفثاد  %22.5بأن األمن
الومصي غير م وفر ةو غير م وفر
بثالمرة.

ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %22.5من المر جوبين ال
يوعرون ب وفر األمن والرسمس الومصيس لام وألفراد
عثائس ام .فيمثا يوعر  %62.4ب وفر األمن الومصي.

األمن الشخصي

35

المعلومات المطلوبة
يوجد في المملكس مؤرر ثان عمسن في مجثال حقوق اإلنرثان
همثا )2 :الجمعيس الولنيس لحقوق اإلنرثان )1 .هيئس حقوق
اإلنرثان .لكن ال يرمح لمنظمثا دوليس بف ح فروع لاثا ةو
النوثال في المملكس.
لدى الايئثا المحليس قدرة على العمل لكناثا عرض إلى
ضغول ومضثايقثا كليرة في ممثاررس ةعمثالاثا.

تقردر الخيا ص السةان
يا الساودد لاام 1222م
http://www.cdsi.gov.sa/pdf/d
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المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
.pdf2416emograph
(.)192×2.121/2.225
 215نقلس
 )22م حرم
ال اقاد الاام لوسةان والمسا ن لاام بلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بوكل عرثام .)192×2.1/2.252( %5.2
1224م ص .ص 21- 22
نقلس
55
حرم
فررري العرررثام  ،1224و بلغررر نرررربس الحثاصرررلين علرررى الوررراثادة م
http://www.cdsi.gov.sa/pdf/
الجثامعيس بين الذكور  ،%22.4فيمثا بلغ نربس الحثاصلين على (.)192×2.224/2.25
_.pdf2419Detail_Census
الواثادة الجثامعيس بين اإلنثال .%5
م اع مثاد المعلومثا ال ي م ار مداماثا في ال قرير األول (.)188×1
وزارة ال ري وال او م
للمبثادرة العربيس لإلصسح.
بلغ نربس ال ررب من المدارس  %1للرنس الدراريس
1880/1881
اإل يا ات
ميوح
الاام نربس موثاركس النرثاء الرعوديثا في قوة العمل للعثام )2222 × 2.5/2.241( 1222
والماوومات
( )%24.1حيل بلغ عدد اإلنثال  2221519العثامس من
 http://www.cdsi.gov.sa/showاإلجمثالي العثام للعثاملين في المملكس المقدر عددهم
.2222545 section.aspx?lid=25&id=345
تقردر الخيا ص السةان والسةن
م ورل األجور الواري في القلثاع المثاص لإلنثال )2222 ×2541/2622( 2622
يا الساودد لاام 1222م
لاير (ةي مثا يعثادل  465دوالرا ةمريكيثا) ،م ورل األجر
 http://www.cdsi.gov.sa/pdf/dالواري في القلثاع المثاص للذكور  2541لاير ( ةي مثا يعثادل
.pdf2416emograph
 596دوالرا ةمريكيثا).
الدفثاع واألمن
ي انات الم زان الاام لاام 1226م مصروفثا الدفثاع واألمن الولني  245.552مليون لاير (ةي نربس مصروفثا
من موقا وزارة المال
مثا يعثادل 56.115مليون دوالر ةمريكي) بمثا يعثادل  %59من الولني فوق نربس مصروفثا
http://www.mof.gov.sa
الميزانيس العثامس .مصروفثا الصحس وال نميس االج مثاعيس الصحس وال نميس االج مثاعيس.
 54.412مليون لاير ( ةي مثا يعثادل  5.262مليون دوالر
ةمريكي) مثا يعثادل  %4.6من الميزانيس العثامس.
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2

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php
تشريع دورية
ونزاهة االنتخابات

قثانون االن مثابhttp://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php

طريقة االحتساب
المعطيات
 .2مبدأ فصل السلطات
م حرم  118عسمس لعدم النص على
يقرم البثاب اللثاني من الدر ور الروري الرللثا إلى لسلس :ورريعيس (الفصرل منح مجلس الوعب اللقس للحكومس.
األول) و نفيذيس (الفصل اللرثاني) وقضرثائيس (الفصرل اللثالرل) .كمرثا رنص المرثادة
العثاورة على ةن "مجثالس الوعب مؤررثا من مبرس ان مثابرثا ً ديمقراليرثا ً يمرثارس
الموالنون من مسلاثا حقوقام في إدارة الدولس وقيثادة المج مع ".و نص المرثادة
اللثانيس على ةن "الريثادة للوعب ويمثارراثا على الوجه المبين في الدر ور".
 .2مساءلة الحكومة
ررنص المررثادة  18علررى ةن " ألعضررثاء مجلررس الوررعب حررق اق ررراح القرروانين
و وجيرره األرررئلس واالرر جوابثا للرروزارة ةو ةحررد الرروزراء وفقرثا ً ألحكررثام النظررثام
الداملي للمجلس  ".و نص المثادة  13على ةن من صسحيثا المجلس "حجب
اللقس عن الوزارة ةو عن ةحد الوزراء".
ال يوجد في الدر ور نص على ةن المجلس يمنح الوزارة اللقس.
 )3دورية االنتخابات :نص الفقرة  1من المثادة  18على ةن المجلس "ين مرب حرم  118عسمرس لعردم وجرود نرص
ان مثابثا عثامثا ورريثا ومبثاوررا وم ررثاويثا ،وفقرثا ألحكرثام قرثانون االن مرثاب .و قرول علررررى إنوررررثاء لجنررررس عليررررثا لسن مثابررررثا
المثادة  13من الدرر ور إن "مردة واليرس مجلرس الورعب ةربرع ررنوا ميسديرس ،مررررر قلس ولاررررثا صررررسحيثا اإلورررررال
بررردة مرررن رررثاريخ ةول اج مرررثاع لررره ،وال يجررروز مديررردهثا إال فررري حثالرررس الحررررب وإدارة االن مثابررثا  .وحرررم  311نقلررس
لعدم النص على ال ررثاوي فري ارر مدام
بقثانون".
 )1لجنة عليا مستقلة لإلشسراف علسى االنتخابسات :ال وجرد مرثادة واضرحس فري "الظاور" في ورثائل اإلعسم الررميس.
الدرر ور ةو قرثانون االن مرثاب رنص علرى وجرود لجنرس عليرثا لسن مثابرثا مرر قلس
ولاثا صسحيثا اإلورال وإدارة االن مثابثا  .فثالمرثادة  10مرن قرثانون االن مرثاب
نص على ةنه " ؤلل بقرار من الوزير لجنس مركزيس فري كرل دائررة ان مثابيرس
برئثارررس المحررثافظ و عضررويس قررثاض يرررميه وزيررر العرردل ،ومملررل عررن المك ررب
ال نفيذي في المحثافظس يرميه المك ب."....
 )1منع التمييز في الترشح :نص المثادة  31من قرثانون االن مرثاب فري رروريثا
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 قثانون حديد رقل اإلنفثاقبثالنربس للمروحين:
راجع :جريدة اللورة الروريس
http://thawra.alwehd
a.gov.sy/_archive.as
p?FileName=43246
4115200612281604
26
الدر ور الروري

3

http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php
تقنين سطوة
السلطة التنفيذية

المعطيات
علررى ةنرره " ي م ررع بحررق ال رورريح لعضررويس مجلررس الوررعب كررل مرروالن عربرري
روري ،من الذكور واإلنثال بمن فيام المركريون والفئرثا األمررى المورمولس
بأحكثام المثادة ( )1من هذا المرروم ال وريعي.

طريقة االحتساب

العالمة

 )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية
أ -المساواة في استخدام اإلعالم الرسمي:
ال دوجق يا قانون االن خا السوري نص عن اسن امال وسنا ا اإلعنالم الاامن
يقيق القعاد االن خاي .
ب -تحديد سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية :نص قرثانون حديرد ررقل
اإلنفرثاق بثالنررربس للمروررحين صرردر فرري العررثام  1880علررى ةن ير م حديررد ررقل
نفقرررثا المرورررح الواحرررد بمبلرررغ لسلرررس مسيرررين ليررررة رررروريس ( 01ةلرررل دوالر
ةمريكي قريبثا)
 )3حسسسل البرلمسسسان  :علررري الفقررررة األولرررى مرررن المرررثادة مثائرررس ورررربعس رئررريس رررم حررررم  188نقلرررس لمرررنح الدرررر ور
الجماوريررس حررق "ةن يحررل مجلررس الوررعب بقرررار معلررل يصرردر عنرره و جررري رئرريس الجماوريررس حررق حررل البرلمررثان،
وإعرررسن حثالرررس اللررروار دون موافقرررس
االن مثابثا مسل رعين يومثا ً من ثاريخ الحل".
 )1قانونيسة تأجيسل االنتخابسات :رنص المررثادة الحثاديرس والممررون مرن الدرر ور البرلمثان.
على ةن "مدة مجلس الوعب ةربع رنوا ميسديس بردة مرن رثاريخ ةول اج مرثاع
له وال يجوز مديدهثا إال في حثالس الحرب بقثانون".
 )1إلغاء االنتخابات :ال وجد في الدر ور ةو قثانون االن مثاب مثادة جيز إلغرثاء
االن مثاب ،وإن كثان المثادة  81من قثانون االن مثاب رنص" :اذا قررر اللجنرس
المركزيرس بلررسن االن مررثاب فرري ةحرد المراكررز لممثالف رره لألصررول و القررثانون ةو
لمق ضيثا األمن ،ويعثاد االن مثاب في اليوم ال ثالي في ذلت المركز مرثا لرم يقررر
وزير الدامليس حديد موعرد آمرر ،و يق صرر إعرثادة االن مرثاب علرى الرذين رربق
لام ةن اق رعوا فيه و دون ةرمثاؤهم في جدوله و يوقل في هذه الحثالس إعسن

500
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تشريع حرية
األحزاب
5

تشريع حق التجمع

6

تشريع منع التعذيب

المعطيات
توثيق المعلومات
ن ثائج االن مثاب في الدائرة االن مثابيس الى ةن م عمليس االن مثاب مجددا في ذلت
المركز".
 )8إعسسالن الطسسوارئ :ررنص المررثادة مثائررس وواحررد علررى مررثا يلرري" :يعلررن رئرريس
الجماوريس حثالس اللوار ويلغياثا على الوجه المبين في القثانون ".وال يور رل
القثانون موافقس البرلمثان على ذلت.
ال يوجد في الدر ور مثادة نص على وجود وحريس وركيل األحرزاب الريثارريس
الدر ور والقوانين الروريس
في روريس ،وال يوجد قثانون لألحزاب.
http://www.parliame
نص المثادة اللثامنس من الدر ور على ةن " حزب البعل العربي االو راكي هو
 nt.gov.sy/ar/law.phpالحزب القثائد في المج مع والدولس ويقود جباس ولنيس قدميس عمل على وحيرد
لثاقثا جمثاهير الوعب ووضعاثا في مدمس ةهدال األمس العربيس".
 -3رررنص المرررثادة ال ثاررررعس واللسلرررون علرررى ةن "للمررروالنين حرررق االج مرررثاع
الدر ور الروري
http://www.parliament.gov
ً
وال ظثاهر رلميثا في إلثار مبثاد الدر ور وينظم القثانون ممثاررس هذا الحق".
.sy/ar/law.php
 -1لكن قثانون اللوار الرثاري منذ العثام  ،3801يحرم االج مثاع ألكلر من
قثانون اللوار
لسلس ةومثاص دون ةمذ إذن مربق .و قرول المرثادة  – 8الفقررة ة "يحرق للحرثاكم
http://www.thara sy.com/thara/modules/newالعرفرري وضررع قيررود علررى حريررس األوررمثاص فرري االج مررثاع واإلقثامررس وال نقررل
/s/article.php?storyid=610قا والمرررور فرري ةوقررثا معينررس ،و وقيررل المو ر به فرريام ةو الملرررين علررى األمررن
والنظثام العثام وقيفثا ً اح يثاليثاً ،واإلجثازة في حري األومثاص واألمثاكن في ةي
نننننون  12النننن 12الطننننوار
122521
وق  ،و كليل ةي ومص ب أديس ةي عمل من األعمثال".
 )3الدر ور الروري.
http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php

 )3نص المثادة  19مرن الدرر ور الرروري فري فقر ارثا رقرم  1علرى ةنره "ال
يجروز عررذيب ةحرد جرررديثا ةو معنويررثا ةو معثامل ره معثاملررس ماينرس ويحرردد القررثانون
عقثاب من يفعل ذلت".

 )1قثانون العقوبثا الروري،
http://www.barasy.c
om/forum/archive/in
dex.php/t-2109.html

 )1نص ر المررثادة (  ) 183مررن قررثانون العقوبررثا الررروري علررى ةن "مررن رررثام
ومصثا ً ضرروبثا ً مرن الوردة ال يجيزهرثا القرثانون ،رغبرس منره فري الحصرول علرى
إقرار عن جريمس ،ةو على معلومثا بوأناثا ،عوقرب برثالحبس مرن لسلرس ةورار
إلى لسل رنوا  ،وإذا ةفض ةعمثال العنرل إلرى مررض ةو جرراح كرثان ةدنرى

طريقة االحتساب

العالمة

ال يوجد نص در وري ةو قرثانوني علرى
حريررس ورركيل األحررزاب الريثاررريس فرري
روريس.

8

حرم  188نقلرس برربب قييرد قرثانون
اللوار لحق لل جمع.

الرررنص واضرررح فررري الدرررر ور وقرررثانون
العقوبررثا يمنررع ال عررذيب ،والنصررروص
القثانونيس فري المررروم رقرم  08ب رثاريخ
 1889- 8 -18حررررررردد إجرررررررراءا
المسحقررررس القثانونيررررس لمر كبرررري جرررررائم
ال عذيب من األجازة األمنيس.
جررردر االورررثارة الرررى ةن الحكومرررس هررري
ال ي قع علياثا مرؤوليس ال عويض فيمرثا

188
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توثيق المعلومات

 )1المرروم رقم  08ب ثاريخ
1889- 8 -18
الموقع الروري لسر وثارا
والدرارثا القثانونيس
http://www.barasy.c
om/index.php?name
&=News&op=article
sid=111

المعطيات
العقوبررثا  ،الحرربس رررنس ".كمررثا نص ر المررثادة (  ) 111مررن قررثانون العقوبررثا
الررروري العررثام علررى ال ررثالي ةن "مررن حرررم آمررر حري رره الومصرريس بأيررس وررريلس
كثان  ،عوقب بثالحبس من ر س ةوار إلى رن ين".
ونص المثادة (  ) 110من قثانون العقوبثا الروري العثام على ال ثالي:
"يقضي على المجرم بثاألوغثال الوثاقس المؤق س:
 -3إذا جثاوز مدة حرمثان الحريس الومصيس الوار - 1 .إذا ةنرزل بمرن حررم
من حري ه عذيب جردي ةو معنوي".
 )1يررنص المرررروم رقررم  08ب ررثاريخ  ،1889- 8 -18وهررو المرر روم الررذي
صدر عن رئيس الجماوريس وجرى بموجبه عديل قثانون العقوبثا العرركريس
فرري ررروريثا ،علررى حصررر قرررار مسحقررس عنثاصررر الورررلس واألمررن الريثاررري
والجمثارت الم امين بممثاررس ال عذيب بثالقيثادة العثامس للجيش والقوا المرلحس،
رغم ةنام ي بعون إداريثا ً لوزارة الدامليس ولريس للقيرثادة العثامرس للجريش والقروا
المرلحس.
الفقرررة  /ب  /مرررن المرررثادة ( )3ررنص علرررى ةن ةوامرررر المسحقررس صررردر بحرررق
المذكورين بقرار من القيثادة العثامس للجيش والقوا المرلحس وفق المرثادة ()11
من قثانون العقوبثا العركريس الصثادر بموجب المررروم ال ورريعي رقرم 03 /
 /ثاريخ  3818 / 1 / 11وال ي نص على ةنه :صردر ةوامرر المسحقرس بنرثاء
على ملثالعس النيثابس العثامس العركريس
علمثا ً ةن عنثاصر ةجازة الممثابرا (الممثابرا العركريس والممثابرا الجويرس
والممثابرا العثامس) ال يمكن مسحقر ام وفرق المرثادة  / 30 /مرن قرثانون إحردال
إدارة ةمن الدولرس الصرثادر بثالمررروم ال ورريعي رقرم  / 38 /رثاريخ / 3 / 11
 3808والمرررثادة  / 18 /مرررن قرررثانون ال نظيمرررثا الدامليرررس إلدارة ةمرررن الدولرررس
وقواعد مدمس العثاملين فياثا الصثادر بثالمرروم ال ورريعي رقرم  / 188 /رثاريخ
 3808 / 1 / 11وفيمثا يلي نص هثا ين المثاد ين:
المررثادة (( :)30ال يجرروز مسحقررس ةي مررن العررثاملين فرري إدارة ةمررن الدولررس عررن
الجرررائم ال رري ير كبوناررثا ةلنررثاء نفيررذ المامررثا المحررددة الموكلررس إلرريام ةو فرري
معرض قيثامام باثا إال بموجب ةمر مسحقس يصدر عن المدير)

طريقة االحتساب
ي علق بثاألملثاء "الجرائم" المر كبس من
قبرررل عنثاصررررهثا ةلنرررثاء القيرررثام بثالمارررثام
الموكلررس الرريام .ووفقررثا لررنص المررثادة فررإن
المارررثام الموكلرررس الررريام هررري محسسسددة ةي
هنثات كليل من قبل مردراءهم .كمرثا ةن
الحكومرررس هررري ال ررري عثاقرررب موظفينارررثا
وفقرررثا لقواعرررد القرررثانون اإلداري مثاصرررس
لررت القواعررد الم علقررس بثال أديررب دامررل
المؤررس المدنيرس واألمنيرس والعرركريس
رواء كثان الجرم ير حق عقوبرس إداريرس
ةو الرجن.

العالمة
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طريقة االحتساب

المعطيات
توثيق المعلومات
المررثادة (( :) 18ال يجررروز مسحقررس ةي مرررن العرررثاملين فرري إدارة ةمرررن الدولرررس ةو
المن رردبين ةو المعررثارين إلياررثا ةو الم عثاقرردين معاررثا مبثاورررة ةمررثام القضررثاء ،فرري
الجرائم النثاوئس عن الوظيفس ،ةو في معرض قيثامه باثا قبل إحثال ه علرى مجلرس
ال أديب في اإلدارة وار صدار ةمر مسحقس من قبل المدير).
وقررد كررثان مررن الممكررن إقثامررس دعررثاوى ضررد عنثاصررر الورررلس واألمررن الريثاررري
وعنثاصررر الجمررثارت علررى االن اثاكررثا ال رري علررق بثال عررذيب " ةلنررثاء ممثارر ر ام
عملاررم " ةمررثام المحررثاكم العثاديررس ،وقررد ررم إغررسق هررذا البررثاب بموجررب المرررروم
الجديد.
 )3رررنص المرررثادة  3مرررن قرررثانون الملبوعرررثا علرررى مرررثا يلررري " :عرررد الملرررثابع ررررم حرررررم  188نقلررررس لمررررنح قررررثانون
 )3قثانون الملبوعثا
والمك برثا والملبوعررثا علرى امر سل ةنواعارثا حرررة وال قيرد حري اررثا إال فرري الملبوعثا رئيس الوزراء حق رفرض
الصثادر بثالمرروم ال وريعي
نلثاق القرثانون ".لكرن المرثادة  31رنص علرى ةن "لررئيس مجلرس الروزراء حرق رميص ألربثاب يعود قديرهثا اليه.
رقم  18للعثام 1883
http://www.4shared.com/fil
رفض منح الرمصس ألربثاب علق بثالمصلحس العثامس يعود قديرهثا إليه".
___e/58506721/1f2d4888/
online.html?s=1

تشريع حرية
اإلعالم

 )1ي رنص قررثانون إعررسن حثالررس اللرروار (المررثادة الرابعررس الفقرررة ب) علررى ةن
 )1قثانون اللوار
" للحثاكم العرفي ةو نثائبه ةن يصدر ةوامر ك ثابيس بثا مثاذ جميرع القيرود و ال ردابير
http://www.thara sy.com/thara/modules/newا يس ةو بعضاثا ،وةن يحيل ممثالفياثا إلى المحرثاكم العرركريس :مراقبرس الرررثائل
/s/article.php?storyid=610قا والممررثابرا ةيرررثا ً كررثان نوعارررثا ،ومراقبررس الصرررحل ،والنورررا  ،والمؤلفرررثا ،
نون  12ال 12الطوار
والرروم والملبوعثا واإلذاعرثا وجميرع وررثائل ال عبيرر والدعثايرس واإلعرسن
122521
قبررل نورررهثا وضرربلاثا ومصررثادر اثا و عليلاررثا وإلغررثاء ام يثازهررثا وإغررسق ةمررثاكن
لبعاثا".
 )1ال يرررمح قررثانون اإلعررسم الرررروري بإنوررثاء محلررثا لفزيونيررس ةو إذاعيرررس
 )1نظثام المنثالق الحرة
مثاصررس ،بررل إنرره ال يوررير إلررى الصررحثافس المرئيررس والمرررموعس إلسق رثاً ،و رررمح
http://www.itةنظمرررس المنرررثالق الحررررة الرررروريس بإنورررثاء محلرررثا لفزيونيرررس وإذاعيرررس فيارررثا،
 sy.com/pages/arabicو م لل قوانيناثا عن القوانين المعمول باثا دامل البسد .و رمح ةنظمس المنلقس
_ _pages/syrian_freeالحررررة للمرررر لمرين الرررذين ي حصرررلون علرررى موافقرررثا مرررن وزارة االق صرررثاد
zones_ar/invest_fre

العالمة

188

 : 4 .2تقرير سوريا
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
e_zones_1_ar.htm.
 )3الدر ور الروري،
http://www.parliame
nt.gov.sy/ar/law.php
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تشريع استقالل
القضاء

 )1قثانون الرللس القضثائيس
الصثادر في العثام  3803رقم
89
http://www.4shared.
com/file/23669226/d
ef7d57b/___.html?s
=1

قثانون الرللس القضثائيس
الصثادر في العثام  3803رقم
89

طريقة االحتساب

المعطيات
وال جرررثارة المثارجيرررس ووزارة اإلعرررسم والجارررثا األمنيرررس ل أرررريس محلرررثا
لفزيونيررس ةو إذاعيررس" المررثادة رقررم  1مررن نظررثام االر ر لمثار فرري المنررثالق الحرررة
الروريس.
ضمن ةحكثام الدر ور وقثانون الررللس
 )3استقالل السلطة القضائية
ررنص المررثادة  313مررن الدرر ور الررروري علررى ةن "الرررللس القضررثائيس مرر قلس القضررررثائيس اررررر قسل المحررررثاكم ،و مررررنح
ويضررمن رئرريس الجماوريررس هررذا االر ر قسل يعثاونرره فرري ذلررت مجلررس القضررثاء مجلرررس القضرررثاء األعلرررى حرررق عيرررين
األعلى" .والمثادة  :311القضرثاة مرر قلون ال ررللثان علريام فري قضرثائام لغيرر القضثاة وعزلام.
القثانون.
 )2تعيين القضاة
نص المثادة  3من قثانون الرللس القضثائيس الصثادر فري العرثام  3803رقرم 89
علرى ةنره " مرثارس وزارة العردل الصرسحيثا ال ثاليرس :و ـ اق رراح عيرين قضرثاة
الحكررم والنيثابررس العثامررس و رررفيعام ونقلاررم و ررأديبام وعررزلام وقبررول اررر قثال ام
وإحرثال ام علررى ال قثاعررد وعلررى االرر يداع ،وعلررى مجلررس القضررثاء األعلررى نفيررذ
قرارا المجلس المذكور بمثا ي علق باذه الوؤون.
والمثادة  :00فقرة  1ـ نفذ القرارا الم علقرس ب عيرين القضرثاة و ررفيعام ونقلارم
و أديبام وعزلام وإحثال ام على ال قثاعد ةو االر يداع وقبول ارر قثال ام بمررروم
يوقعه وزير العدل.
والمثادة  :01فقرة  3ـ يمثارس مجلس القضثاء األعلى االم صثاصثا ال ثاليس:
ة ـ إعلثاء القرار ب عيين القضثاة و رفيعام و رأديبام وعرزلام بنرثا ًء علرى اق رراح
وزير العدل ةو رئيس مجلس القضثاء األعلى ةو لسلس من ةعضثائه.
ب ـ إحثالس القضرثاة علرى ال قثاعرد ةو االرر يداع وقبرول ارر قثال ام وكرل مرثا ي علرق
بمام ام.
المررثادة  :331يجررري نفيررذ عقوبررس العررزل بمرررروم ،و نف رذ العقوبررثا األمرررى
بقرار من وزير العدل ال ينور في الجريدة الررميس.
)3عزل القضاة
نص المثادة  3من قثانون الرللس القضثائيس الصثادر فري العرثام  3803رقرم 89

العالمة
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الرقم

المؤشر

9

تشريع الحق في
محاكمة عادلة

10

تشريع المساواة
بين الجنسين

المعطيات
توثيق المعلومات
 http://www.4shared.علرى ةنره " مرثارس وزارة العردل الصرسحيثا ال ثاليرس :و ـ اق رراح عيرين قضرثاة
 com/file/23669226/dالحكررم والنيثابررس العثامررس و رررفيعام ونقلاررم و ررأديبام وعررزلام وقبررول اررر قثال ام
 ef7d57b/___.html?sوإحثال ام على ال قثاعد وعلى االر يداع".
=1
و ررنص المررثادة 331علررى ةنرره "يجررري نفيررذ عقوبررس العررزل بمرررروم ،و نفررذ
العقوبثا األمرى بقرار من وزير العدل ال ينور في الجريدة الررميس".
 )3الدر ور الروري ينص فري المرثادة  19علرى مرثا يلري3 :ـر كرل مر ام برريء
)3الدر ور الروري
 http://www.parliameح ى يدان بحكم قضثائي مبرم8 .ـ حق ال قثاضي وررلوت رربيل اللعرن والردفثاع
 nt.gov.sy/ar/law.phpةمثام القضثاء مصون بثالقثانون.
و نص المثادة  18على ةن " ال جريمس وال عقوبس إال بنص قثانوني".
 )1نص المرثادة  25مرن قرثانون إعرسن حثالرس اللروار  :ة -فري جميرع األحروال
 )1 )1قثانون إعسن حثالس
بقى محثاكم ةمن الدولس المحدلس بثالقثانون رقم  221الموثار إليه مم صس بثالنظر
اللوار
فرري الجرررائم الداملررس فرري ام صثاصرراثا ،المر كبررس قبررل صرردور هررذا المرررروم
http://www.tharaال ورررريعي ررررواء ةكثانررر محثالرررس ةم لرررم كرررن ،و برررع بورررأن ال حقيرررق واإلحثالرررس
 sy.com/thara/modulوالمحثاكمس فياثا وحفظاثا وال صديق على األحكثام الصثادرة ةو ال ي صردر فيارثا
? es/news/article.phpو عديلاثا نفس األصول واإلجراءا الم بعس بموجب هذا القثانون.
/storyid=610قثانون 18%ب -كمثا يجوز لرئيس الجماوريس ةو من يفوضه حفظ الدعوى ةلنثاء النظر فياثا
حثالس18%اللوار %
من قبل المحكمس.
183801
 )1النص الدستوري على المساواة :نص الفقرة  1من المثادة  11للدرر ور
 )3الدر ور الروري
 http://www.parliament.govالروري على ةن "الموالنون م رثاوون ةمثام القثانون فري الحقروق والواجبرثا ".
.sy/ar/law.php
والفقرة 8ـ على ةنه " كفل الدولس مبدة كثافؤ الفرص بين الموالنين ".و نص
المثادة  10على ةن "لكل موالن حق اإلراثام في الحيثاة الريثارريس واالق صرثاديس
واالج مثاعيس واللقثافيس وينظم القرثانون ذلرت ".والمرثادة  81علرى ةن الدولرس كفرل
"للمرررةة جميررع الفرررص ال رري رريح لاررثا المرررثاهمس الفعثالررس والكثاملررس فرري الحيررثاة
الريثاريس واالج مثاعيس واللقثافيس واالق صثاديس و عمل على إزالس القيود ال ي منع
لورهثا وموثارك اثا في بنثاء المج مع العربي االو راكي".
 )1الميراث :نص المثادة ( :)118مع مراعثاة حكم المثاد ين  111و :198
 )1قثانون األحوال الومصيس

طريقة االحتساب

العالمة

ررم حرررم  188عسمررس بررربب ةولويررس
قررررثانون حثالررررس اللرررروار الررررذي يجيررررز
اإلحثالس إلى المحرثاكم االرر لنثائيس ،وي ريح
لرئيس الجماوريس ةو من يفوضه حفرظ
الررردعوى ةلنرررثاء النظرررر فيارررثا مرررن قبرررل
المحكمس.

188

الررررنص واضررررح فرررري الدررررر ور علررررى
المرررررثاواة حرررررب النرررروع االج مررررثاعي،
ويمنح قثانون األحوال الومصيس المررةة
حق الملرع .لكرن ةحكرثام قرثانون األحروال
الومصرريس والجنررريس ميررز فيمررثا ي علررق
بثالميرال ،ومنح الجنريس أللفثال المرةة
الروريس الم زوجس من رجل ةجنبي.

188

 : 4 .2تقرير سوريا
الرقم

11

المؤشر

إعاقة المجال
المنتخبة من قبل
السلطة التنفيذية

المعطيات
توثيق المعلومات
 -3 http://www.4shared.للواحدة من األموا الوقيقثا فرض النصل ولسلن ين فأكلر اللللثان.
 - com/file/58414690/dفي ميرال ذوي األرحثام مللقثا ً للذكر ملل حظ األنليين.
 - 629f97c/______.htmإذا وجد منام واحد ار قل بثالميرال ذكراً كثان ةو ةنلى.
 )5المسسساواة فسسي إجسسراءات الطسسالق :ررنص المررثادة ( )33مررن قررثانون األحرروال
l?s=1
 )1قثانون األحوال الومصيس الومصرريس إذا للررق الرجررل زوج رره و بررين للقثاضرري ةن الررزوج م عرررل فرري
 http://www.4shared.com/filلسقاررثا دون مررثا ررربب معقررول وةن الزوجررس ريصرريباثا بررذلت بررؤس وفثاقررس جررثاز
____ e/58414690/d629f97c/للقثاضرري ةن يحكررم لاررثا علررى مللقاررثا بحرررب حثالرره ودرجررس عرررفه ب عررويض ال
__.html?s=1
ي جثاوز مبلغ نفقس لرسل ررنوا ألملثالارثا فروق نفقرس العردة ،وللقثاضري ةن يجعرل
دفع هذا ال عويض جملس ةو واريثا ً بحرب مق ضى الحثال.
نص المثادة ( )91على ةنه "يكون الرجل م م عرثا ً بثاألهليرس الكثاملرس لللرسق فري
مثام اللثامنس عورة من عمره".
والمثادة ( )381للزوجس للب ال فريق بيناثا وبين زوجاثا في الحثال ين ال ثالي ين:
 إذا كثان فيه إحدى العلل المثانعس من الردمول بوررل ررسم اثا هري منارثا - .إذاجن الزوج بعد العقد".
وفي البثاب اللثاني مرن ك ثابره انحرسل الرزواج يرنص القرثانون علرى جرواز الملرع
للمرررةة ورررريلس عررردم إلرررزام الرررزوج برردفع مؤمرهرررثا ةو حقارررثا فررري المم لكرررثا
الزوجيرس .وبثالنرربس للمرواد الم علقرس فري الملرع فاري المرواد  81 -80 -81مرن
قثانون األحوال الومصيس الروريس

طريقة االحتساب

 )8قثانون الجنريس الروري
 )8 http://www.4shared.com/filمنح األم السورية الجنسية ألبنائها
___ e/23537979/91c159a3/ررنص المررثادة  1مررن الجنررريس قررثانون الجنررريس علررى ةنرره "يع بررر عربي رثا ً ررروريثا ً
حكمثاً :ة ـ من ولد في القلر ةو مثارجه من والد عربي روري.
online.html?s=1
المرثادة  18ـ فيمرثا عردا األحروال المنصروص عليارثا صرراحس فري هرذا المررروم
ال وريعي ي بع األوالد القثاصرون جنريس والدهم.
ررم حرررم  118عسمررس ل عيررين رؤرررثاء
 )3يوجد في روريس مجلس وعب من مب (برلمثان) ،وقد جر آمر ان مثابرثا
 موقع مجلس الوعبدوريررس فرري العررثام  .1881ومنررذ العررثام  ،3811لررم ي ر م ررأمير االن مثابررثا وال المجثالس من قبل الرللس ال نفيذيس.
الروري
 http://www.parliameعرقلس الجلرثا ال وريعيس الدوريس له.

العالمة
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المؤشر

الرقم

12
مساءلة الحكومة
13

نقاش مشاريع
القوانين

الفساد في

14
1

توثيق المعلومات
nt.gov.sy/ar/syria.ph
p
 قثانون اإلدارة المحليس(ورقي)
 رةي مبيررةي مبير
رةي عضوين في مجلس
الوعب
لقررررثاءا مررررع محررررررين فرررري
الصحل اليوميس المحليس.
ورصرررد لعررردد مرررن الصرررحل
الرررررروريس اليوميرررررس الرررررررميس
والمثاصرررس ( وررررين ،اللرررورة،
الولن)...
موقع روريس ال وثاركيس:
www.youropinion.go
v.sy
1
مجموعس بؤريس

المعطيات

طريقة االحتساب

 )1يوجد في روريس مجثالس محليرس من مبرس علرى مرر وى المحثافظرثا والمردن
واألحيثاء .ولكن المحثافظ ،ورئيس مجلس المدينس وممثا ير األحيثاء معينرون مرن
قبررل الرررللس ال نفيذيررس .ولررم يحرردل ةن ةجل ر االن مثابررثا ةو عرقل ر جلرررثا
المجثالس المحليس .جر آمر ان مثابثا لإلدارة المحليس في العثام  1881ةيضثا.
قدر عضروا مجلرس الورعب عردد األررئلس الموجارس إلرى الروزراء بنحرو رر مثائس (  088رررررررررؤال× 18( + )3لجنررررررررس
رؤال فري العرثام  .1889وقردروا عردد اللجرثان المثاصرس ب قصري الحقرثائق بنحرو قصي حقثائق ×)18
عورين .لم ي م وجيه ةي ار جواب للحكومس .ولم ي م لرح اللقس وال مرة.
في العثام  ،1226م نور ةمبثار علق بمرودا قوانين بنحو ممررن إورثارة ةو م نور ةمبرثار علرق بمررودا قروانين
بنحو ممرين إوثارة ةو مبرا ةو مررودة
مبرا ةو مرودة قثانون.
قثانون في الصحل.

العالمة

3888
2222

ةنوأ الحكومس الروريس موقعثا ً مثاصرثا ً علرى االن رنر لنورر مورثاريع القروانين
وال وريعثا ولرحاثا للمنثاقوس العثامس (ارم الموقع روريس ال ورثاركيس) و للرب
رةي الجماور في هذه الموثاريع.
ا فررق جميررع ةفررراد المجموع رثا البؤريررس علررى ةن هنثالررت فرررثاد فرري المؤررررثا

حجبررر كثامرررل العسمرررس برررربب إجمرررثاع

اع مد فريق العمل في روريس ةرلوب المجموعثا البؤريس كبديل عن ار لسع الرةي بربب انعدام مؤررثا مح رفس للقيثام بثار لسع الرةي ،وبرربب صرعوبس قيرثام الفريرق بثارر لسع الررةي بنفرره .وروعري ةن
ومل المجموعثا اللسلس  18ومصثا موعزين حرب الجنس ( 11ذكور و 10إنثال) ،وحرب العمر (" 39عثامثا فأقل"  ،1من " 11 "18-39ومصثا" ،من  38 "18-18ومصرثا" ،مرن  33 "18-88ومصرثا)،
وحرب ال عليم (حثاملي واثادة اللثانويس العثامس فأقل  ،39للبس جثامعثا  ،30ارثا ذة جثامعيون وك ثاب وملقفون  .)11كمثا روعي ال وزيع الجغرافي (دموق وريفارثا  11ومصرثا ،حمرص وحمرثاة  ،8حلرب  ،1الررثاحل
 ،8المنلقررس الورررقيس والوررمثاليس الورررقيس  ،38ودرعررثا والرررويداء  )38وال وزيررع اللررثائفي (مرررلمون رررنس  ،13ومرررلمون غيررر رررنس  ،39ومررريحيون  ،8ويزيرردي  ،)3واال قررريم اإللنرري (عرررب  ،83وةكررراد ،33
ةمرون  .)1وقد م ام يثار لسل مجموعثا بؤريس :األولى ضم  19ومصثا ،وروعري فري هرذه المجموعرس ةن يكرون ةفرادهرثا جميعرثا دون اللسلرين مرن العمرر .المجموعرس اللثانيرس ةلفر مرن  11ومصرثا مرن ك رثاب
وةرثا ذة جثامعثا وصحفيين وحقوقيين ونثاولين في المج مع المدني وجمعيثا حقوق اإلنرثان واألحزاب الريثاريس الرئيريس .ةمثا المجموعس اللثاللس ف ألفر مرن  0ةورمثاص جمريعام ين مرون إلرى حرزب البعرل الحرثاكم
في روريس .ربب قريم المجموعس البؤريس إلى لسلس هو األريحيس ال ي ي م ع باثا ةعضثاء كل مجموعرس إذا كرثانوا مج معرين بوركل مرر قل .ةمرثا جمعارم جميعرثا فري مجموعرس كبررى واحردة ،فكرثان رريؤدي إلرى حفرظ
األومثاص المعنيين في الحديل وإبداء الرةي .وقد م العمل في كل مجموعس على ةرثاس نقثاش معمق للقضثايثا الملروحس في ارر بيثان الررةي ،وقرثاد فريرق العمرل النقرثاش ،بوركل ة رثاح للجميرع برثادل األفكرثار وال عبيرر
عن آرائام بوضوح.
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الرقم

المؤشر
المؤسسات العامة

توثيق المعلومات
رةي عضوين من مجلس
الوعب من ك ل ين مم لف ين

15
إعاقة أعمال
البرلمال

16

استخدام الواسطة
في التوظيف العام

مجموعس بؤريس
مجموعس بؤريس

17
نجاعة المؤسسات
العامة

رةي مبير قثانوني

18

طريقة االحتساب
المعطيات
المجموعثا الرلسل علرى وجرود فررثاد
العثامس ،ولم يوذ عن ذلت ح ى ةفراد المجموعس اللثاللس.
في مؤررثا الدولس.
ا فق عضوا مجلس الوعب على ةن الحكومس لم قم بأي محثاولرس إلعثاقرس العمرل لم جر مسل العثام  1889ةيرس محثاولرس
ال وررريعي مررن ملررل عرردم قيررثام الرررللس ال نفيذيررس بإصرردار ونوررر القرروانين ال رري إلعثاقس عمل الرللس ال وريعيس.
ةقر اررثا الرررللس ال وررريعيس ،ةو محثاولررس الرررللس ال نفيذيررس إفرررا القرروانين مررن
مح واهرررثا عبرررر إصررردار عليمرررثا نفيذيرررس ممثالفرررس للقررروانين ،ةو عررردم حضرررور
الوزراء جلررثا البرلمرثان الممصصرس لسرر جوابثا ةو األررئلس ةو اج مثاعرثا
اللجثان ال ي يدعون لحضورهثا دون عذر ،ةو عليل الدورة الرنويس للبرلمرثان،
ةو منع الرللس ال نفيذيس ةعضثاء من البرلمثان حضور جلرثا ه ،ةو منرع حضرور
الصحثافس لنقل جلرثا البرلمثان.
ةجمع كثافس ةعضثاء المجموعثا اللسلس بعد نقرثاش مرر فيض ةن الوظيفرس ح رثاج حجبررر كثامرررل العسمرررس برررربب إجمرررثاع
ةعضثاء المجموعثا البؤريس.
إلى وارلس.
نرررثاقش ةعضرررثاء المجموعرررثا الررررؤال ال رررثالي :بوررركل عرررثام ،كيرررل قررريم ةداء حجب لللثا العسمس بربب انحيرثاز ةغلبيرس
مؤررررثا الدولررس كثالبرلمررثان ةو الحكومررس ةو القضررثاء فرري ةداء وظيف اررثا؟ وكررثان المورررثاركين إلرررى ةن األداء رررريئ ،فيمرررثا
الميل العرثام لردى ةغلبيرس األعضرثاء ةن ةداء المؤرررثا كرثان رريئثا ةو رريئثا جردا .قرررر ةقليررس مررن الموررثاركين ةن األداء
وقثال قلس إنه جيد ةو جيد جدا ،بينمرثا ةقرر نحرو ربرع األعضرثاء ةن األداء ال جيرد ي رررراوح برررين الجيرررد جررردا واال جيرررد ال
ريئ.
وال ريئ.
ال وجد مروق در وريس.
مسل ف رة الرصد لم يكن هنثات ةي مرق در وري من قبل الرللس ال نفيذيس

العالمة
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خرق الدستور
19
االستقالل السياسي
واالقتصادي

 -2قدر القروض المثارجيس في موازنس  1226بـ  22مليثار ليرة روريس (ةي
 البيثان المثالي للحكومسمثا قيم ه  122مليرون دوالر ةمريكري) فيمرثا الموازنرس العثامرس بلغر  222مليرثار
الروريس
 http://www.syrianfinaليرة روريس(ةي مثا قيم ره  25مليرثار دوالر ةمريكري) .وبثال رثالي نرربس القرروض
 nce.org/assets/files/pdfالمثارجيس  %2.2من الموازنرس .ال ردمل المررثاعدا القثادمرس مرن دول الملريج
 /20071101-031356.pdfفي الموازنس العثامس.
 -1بيثانثا مصرل روريس
 -1في عثام  1222بلغ قيمس صرثادرا القلرثاع العرثام فري رروريس  149مليرثار
المركزي

 )3م حرم نصرل عسمرس القررم األول
مررررن المؤوررررر ( 318عسمررررس) بررررربب
حجب المعلومثا عن المررثاعدا ال ري
ررأ ي إلررى ررروريس مررن دول الملرريج ،لررم
حررررم  18عسمرررس برررربب نرررربس الرررـ
 %1.6مررن الميزانيرررس ال رري رررأ ي مرررن
المرثاعدا .
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trale.gov.sy/reports/M
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 -1رةي مبير
مجموعس بؤريس

20
اإلصالح السياسي

21
المنظمس الروريس لحقوق
اإلنرثان" رواريس
www.shro-syria.com
إساءة معاملة
المعتقلين

22
اعاقة النشاط
الحزبي

رةي مبير

برنثامج إدارة الحكم في الدول
العربيس ال ثابع للبرنثامج
اإلنمثائي لألمم الم حدة
http://www.pogar.org/

طريقة االحتساب
المعطيات
ليرررة رررروريس بمررثا فيارررثا الصررثادرا النفليرررس (ةي مررثا قيم ررره  9.5مليرررثار دوالر  )1وحررررررررم  318نقلرررررررس للقررررررررم
ةمريكي) فيمثا بلغ قيمس مجمل الصرثادرا الرروريس  925مليرثار ليررة (ةي مرثا الممصررررررص للصررررررثادرا الحكوميررررررس
قيم ه  21.2مليثار دوالر ةمريكي) .وبذلت كرون نرربس صرثادرا القلرثاع العرثام ()38×31
من الصثادرا الكليس قرابس .%41
 )1ال وجد قواعد عركريس ةجنبيس.
 -5ال يوجد قواعد عركريس في روريس.

العالمة

بثاين آراء الموثاركين في المجموعثا البؤريس ،بينمثا ا فق غثالبيس الموثاركين ةوررثار ةكلررر مررن نصررل الموررثاركين فرري
المجموعررثا البؤريررس إلررى ةن الحكومررس
ةن الحكومررس نجحرر فررري لبيررق اإلصررسحثا المرجررروة ،وإن كررثان بررردرجثا
نجح ر فرري إجررراء اإلصررسحثا  .لكررن
م فثاو س ،قثال ةقل من النصل إن الحكومس لم نجح في هذا الربيل.
ةغلبيس الموثاركين ةوثاروا إلى ةن وضع
وفيمرثا ي علرق بثالقررم اللررثاني ،ا فرق ةكلرر مرن نصررل المورثاركين علرى ةن وضررع الديمقراليرررس فررري الررربسد رررريء ورررريء
الديمقراليس في البسد ريئ جدا ةو ريئ ،بينمثا قرثال برثاقي المورثاركين إن وضرع جدا.
الديمقراليس جيد ةو ال هو جيد وال ريئ.
م وليق حثال ين وفثاة ح ال عذيب وفقرثا ل قرثارير منظمرثا حقروق اإلنررثان فري رررررجل حررررثال ي وفررررثاة فرررري الررررررجون
روريس و همثا محمد ةمين الووا مدرس ريثاضيثا مواليرد  3800ررلم جل ره الرررروريس مرررسل العرررثام  1889ن يجرررس
ألهله ب ثاريخ  .1888 -3-38و وفثاة عبدهللا اليثاس البيلرثار  11عثامرثا موظرل ال عررذيب .فيمررثا ةوررثار مبيررر فرري حقرروق
بنت بيمو ب ثاريخ  1889 /38 /11إلر عرضه ل عذيب وديد في فررع األمرن اإلنرررثان إلررى ةن ال عررذيب ممررثارس فرري
معظم حثاال ال وقيل واالع قثال.
الجنثائي بدموق.
وفقررثا لرررةي مبيررر فرري حقرروق اإلنرررثان بررروريس فررإن ال عررذيب ال يق صررر علررى
المع قلين الريثاريين ،وإنمرثا هرو قليرد يرافرق معظرم حرثاال ال وقيرل واالع قرثال
في ممثافر الورلس وفروع األمن الجنرثائي ،إضرثافس إلرى األمرن الريثارري فرروع
الممثابرا  .ويقول المبير إن مرن الصرعب حصرر حرثاال ال عرذيب ولكرن عردد
حثاال ال عذيب ال قل عن ا الل.
ال يوجد قثانون مرثاص ررمص بموجبره األحرزاب فري رروريس .وبثال رثالي ع برر حجب كثامل العسمس بربب عدم وجرود
جميع األحزاب غيرر مرمصرس ،بمرثا فري ذلرت ةحرزاب الجبارس الولنيرس ال قدميرس قررثانون لألحررزاب وبررربب عرردم مررنح ةي
الحثاكمس ،وال ي ر مد وررعي اثا مرن الدرر ور الرذي يقرول فري مثاد ره اللثامنرس " :ررررررميص ألي حرررررزب ريثارررررري فررررري
حزب البعل العربي االو راكي هو الحزب القثائرد فري المج مرع والدولرس ويقرود روريس.
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تنظيم االجتماعات
والمظاهرات

توثيق المعلومات
arabic/countries/theme
.asp?th=2&cid=10

المنظمس الروريس لحقوق
اإلنرثان" رواريس
www.shro-syria.com
المنظمس الولنيس لحقوق
اإلنرثان"
www.nohr-s.org

تدخل األجهزة
األمنية

المعطيات
جباس ولنيرس قدميرس عمرل علرى وحيرد لثاقرثا جمرثاهير الورعب ووضرعاثا فري
مدمس ةهدال األمس العربيس .
ومع ذلت رمح رلرلس من قوانين اللوار ال ي صدر رنس  2525للحكومس
الررروريس ةن صرررل علررى هواهررثا فرري مجررثاال عديرردة بذريعررس الحفررثاظ علررى
األمن.
ورغررم االيحررثاءا ال رري صرردر عررن بعررض ةجاررزة الدولررس رررنس  1222وال رري
وررير إلررى اح مررثال رررميص ةحررزاب المعثارضررس ،واصررل الرررللثا الررروريس
إنكثار ورعيس ةحزاب المعثارضس الريثاريس إلى وق نثا الحثالي.
 1889فرق الرللثا األمنيس الرروريس يروم األحرد الواقرع فري  /33/1جمعرثا ً حجبررررر مثائ رررررثا عسمرررررس برررررربب قمرررررع
رــلميثا ً ةمثام مبنى مجلس الوعب الروريّ ،م نظيمه اح جثاجثا ً على المرروم  /االع صررررررررررررثام الرررررررررررررلمي ب ررررررررررررثاريخ
.1889/8/38
 88ثاريخ .1889/8/38

800

المنظمرررررررررررررررررس الكرديرررررررررررررررررس
للررردفثاع عرررن حقررروق اإلنررررثان
والحريثا العثامس في روريثا (
) DAD
www.DadKurd.co.cc
 )3رةي مبير

24

طريقة االحتساب

العالمة

 )3يح ررثاج المرروالن الحصررول علررى موافقررس ةمنيررس لممثاررررس العديررد مررن الماررن
مناثا:إصدار صحيفس ،و أريس دار نور ،ومحلرس إذاعيرس ،ومحلرس لفزيونيرس،
و أريس جمعيس ةهليس ،واف ثاح مك برس ل وزيرع الملبوعرثا  ،و صروير الولرثائق،
و أريس موقع الك روني ،ومراكز صريل العملرس ،و أرريس مدرررس مثاصرس،
ومك ب حويل ةموال ،واف ثاح مقاى لسن رنير  ،وال ررميص لممبرز ،ومحلرس
محروقثا ةو مركز ل وزيع ارلوانثا الغثاز ،وبيع مثادة الرمثاد ،وإقثامس عررس

 )3يح رررثاج المرررروالن الحصرررول علررررى
موافقس ةمنيس لممثاررس العديد من المارن
يحصل هذا القرم على صفر.
 )1ةكرررد ةقرررل مرررن النصرررل بقليرررل ةن
الموافقس األمنيس مفروضس على مجثاال
العمل في روريس ،بينمثا قثال الللل بأنام
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 )1مجموعس بؤريس

25

مواقف المعارضة
في الصحافة
المحلية

مجموعس بؤريس

مجموعس بؤريس

26
انتقاد السلطة

رةي مبير

27
انتشار صحافة
المعارضة
28

 )3المركز الروري لإلعسم
وحريس ال عبير عن الرةي
www.scm-sy.net
الرقابة على
المطبوعات ومواقع
 )1مقثابس مع عدد من
االنترنت
النثاورين وبثاعس الصحل في
الف رة من  31آذار إلى 18
آذار .1888

طريقة االحتساب
المعطيات
في منلقس الومثال الروري ،ومدارس قيرثادة الرريثارا  ،وال عيرين فري الوظرثائل ال يعرفون ونف األقليس ذلت.
الحكوميس.
القرم اللثاني :ةجثاب ةقل من نصل الموثاركين بأنه إمرثا للرب مرنام ةو مرن ةحرد
ةقثاربام موافقرس ةمنيرس الرر سم وظيفرس ةو قررض ةو مزاولرس مانرس؛ بينمرثا ةجرثاب
نحو الللل بأنام ال يعرفون؛ وةجثاب ةقليس بأناثا لم يللب منارثا وال عررل ةحردا
للب منه موافقس ةمنيس لذلت.
ةكد األغلبيس الرثاحقس من الموثاركين ةن الرللثا قوم بحجب األمبثار و عر م ا فق الغثالبيرس العظمرى مرن المورثاركين
علررى نوررثالثا ومواقررل المعثارضررس فرري الصررحل اليوميررس .بينمررثا ةجثاب ر ةقليررس فررررري المجموعرررررثا البؤريرررررس علرررررى ةن
الحكومررس قرروم بحجررب غليررس نوررثالثا
ضئيلس بمسل ذلت.
المعثارضس.
قرررر اال جررثاه الغثالررب فرري المجموعررثا اللسل رس ةن ره ال يمكررن ان قررثاد الرررللس فرري ةغلبيررررس كبيرررررة مررررن الموررررثاركين فرررري
روريس ،بينمثا قثال مجموعرس صرغيرة ةن ان قرثاد الررللس ممكرن ،وقررر نرربس المجموعرررثا البؤريرررس ةورررثار إلرررى ةن
ان قثاد الرللس غير ممكن في روريس.
صغيرة ةناثا ال عرل.
ملرو الصررحثافس المحليررس مرن ةي ورركل مررن ةوركثال الصررحثافس المعثارضررس مثامرثاً ،حجب كل العسمس النعدام ةيس ملبوعس
وال صنيل الم بع في روريس هو صحثافس ررميس وصحثافس مثاصس ،عسوة على (جريدة ةو مجلرس) مرمصرس للمعثارضرس
الرررررررروريس ةو ذا ا جرررررررثاه معرررررررثارض
صحثافس ةحزاب الجباس وركثاء حزب البعل الحثاكم في روريس.
للحكومس.
 )3منع الرللثا الروريس دمرول صرحل عربيرس إلرى رروريس وهري صرحل :منررع الرررللثا الررروريس دمررول العديررد
مررن الصررحل العربيررس .كمررثا ةناررثا منعر
الورررق األورررل والناررثار والمر ر قبل ،والورررق والقرردس العربرري ،كمررثا منع ر
عرردد مررن الك ررب والروايررثا  .بثاإلضررثافس
صحيفس الحيثاة من الدمول لمدة لسلس ةوار.
إلى حجب  303موقعثا الك رونيثا.
 )1منعر عورررا الك ررب مناررثا؛ رواي رثا فررواز حررداد :مورراد عررثابر ،والم رررجم
المررثائن؛ وروايررس رررلوى النعيمرري «برهررثان العرررل»؛ وك ررثاب البثاحررل إبررراهيم
محمود «القبيلس الضثائعس»؛ روايس مديح الكراهيس مثالرد مليفرس؛ وروايرس محمرد
الحثاج صثالح واثادة ة ثان.
ً
 )1المواقع االلك رونيس :وفقثا للمركز الروري لحريس اإلعسم ةن يحصري303

العالمة
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 )1المنظمس الروريس لحقوق
اإلنرثان" رواريس
www.shro-syria.com

29
تنظيم نشاطات
االحتجاج
30

مقاضاة الجهات
التنفيذية

ال قرير الرنوي للمنظمس
الولنيس لحقوق اإلنرثان في
روريس للعثام 1889
www.
رةي مبير

ال قرير الرنوي للمنظمس
الروريس لحقوق اإلنرثان
(ورقي)

31

االعتقال التعسفي

طريقة االحتساب

المعطيات
موقعرثا فرري درارررس نورررهثا بعنرروان رررويض االن رن ر  .آمررر المواقررع ال رري ررم
حجباثا كثان موقرع المنظمرس الرروريس لحقروق اإلنررثان :روارريس؛ موقرع الحرزب
الديمقرالي ال قدمي الكردي في رروريس؛ موقرع زمرثان الوصرل؛ وةوقرل موقرع
ريريثا اليل في العثام الفثائ بثال اديد ،وكذلت موقع جدار اللقرثافي ،وموقرع ةلرل
اللقثافي ،إضثافس إلى مواقع وفثال الوررق األوررل وإيرسل ومواقرع المعثارضرس
الروريس كلاثا ومواقع الصحل الممنوعس والمذكورة ةعسه.
ررم رصررد مظررثاهرة واحرردة مررسل العررثام
لررم قررم مررسل ف رررة الرصررد ةيررس مظررثاهرة اح جررثاج ضررد ريثارررثا وممثاررررثا
الحكومس الروريس بثار لنثاء ال حررت الكرردي فري  1889/33/1اح جثاجرثا ً علرى .1889
المرروم رقم  88الصثادر ب ثاريخ 1889/8/38

العالمة

18

بلررغ عرردد القضررثايثا ال رري نظررر باررثا القضررثاء اإلداري  3810قضرريس فرري العررثام عررردد القضرررثايثا يفررروق األربعرررين قضررريس
()11 ×3810
.1889

1000

يرى ال قرير الرنوي للمنظمس العربيس لحقوق اإلنرثان ةن األغلبيس العظمى مرن بلغ عدد األفراد المح جزين عررفيثا فري
حثاال ال وقيل ال ر م بمرذكرة قضرثائيس ،و رر مر ألكلرر مرن المردة المررموحس .مراكرررررز ال وقيرررررل الرررررروريس حررررروالي
وقدر مبير عدد األفراد المح جزين بوركل عررفي فري رروريس ا ن برـ  3818 3818موالنثا.
فردا.

8

حــوار مع المحثامي العـثام
األول محمد مروان اللوجي -
مجلس الميزان
http://www.barasy.com/for
um/showthread.php?p=130
92

32
محاكم أمن الدولة

ال قرير الرنوي اللثامن لحثالس
حقوق اإلنرثان في روريس
http://www.shrc.org/d
ata/aspx/014ARLREP.

ةوثار ال قرير اللثامن لحثالس حقوق اإلنرثان في روريس إلى عررض  89موالنرثا ،بلرررغ عررردد الحرررثاال المعروضرررس علرررى
محكمرررس ةمرررن الدولرررس العليرررثا  89حثالرررس
مسل العثام  ،1889ةمثام محكمس ةمن الدولس العليثا.
مسل العثام .1889
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توثيق المعلومات
aspx
)3رةي مبير

قدرة منظمات
حقوق اإلنسان على
 )1قرير المنظمس الولنيس
العمل
لحقوق اإلنرثان (ورقي)
مجموعس بؤريس
األمن الشخصي
المك ب المركزي لسحصثاء
(المجموعس اإلحصثائيس لعثام
)1226

35
الضمان االجتماعي

36

التعليم

37

التسرب من

http://www.cbssyr.org/
بيثانثا المؤررس العثامس لل أمينثا
االج مثاعيس.
http://www.taminat.gov.sy/
ar/news.php?id=54

 درارس إحصثائيس عن واقعاألميس في روريس صثادرة عن
المك ب المركزي لإلحصثاء
عثام 1222
http://www.cbssyr.org
 ن ثائج ال عداد العثام فيروريس لعثام  1224الصثادرة
عن المك ب المركزي
لإلحصثاء
http://www.cbssyr.org
جريدة ورين الحكوميس

المعطيات

طريقة االحتساب

ال وجد في روريس ةي منظمس حقوقيرس مع ررل بارثا ةو مررجلس ةو مرمصرس ةو ال يررررمح ل واجرررد منظمرررثا محليرررس ةو
مأذون لاثا بثالعمل في روريس ،رواء ةكثان محليس ،ةم إقليميس ةم دوليس .وعنردمثا دوليس لحقوق اإلنرثان في روريس.
يرررزور حقوقيررررون مررررن  Human Right Watchةو  Amnestyةو
الفدراليس ،فإن زيثارا ام م بصف ام الومصيس.
قرر غثالبيس الموثاركين في المجموعثا البؤريس اللسلس ةنام ي م عرون برثاألمن رررررم حررررررم  522نقلرررررس ()18×8831
الومصرري فرري بلرردهم :ررروريس ،بينمررثا قرررر ةقليررس الموررثاركين قرردر بحرروالي حيرررررررل ةفرررررررثاد حررررررروالي  %31مرررررررن
المورررثاركين فررري المجموعرررثا البؤريرررس
 %31ةنام ال ي م عون باذا الوعور.
قثالوا إنام ال ي م عون بثاألمن.
العدد الكلي للمو غلين في رروريس  4542222عرثامس ،ي وزعرون علرى القلرثاع ()3888×2.21
العررثام والمررثاص وال عررثاوني .بلررغ عرردد عمررثال القلررثاع العررثام والمررثاص المررؤمن
عليام في ال أمينثا االج مثاعيس  5مليون و 62ةلل عثامس .ف كون النربس قرابرس
 %21من مجمل عدد المو غلين.

العالمة
8

188

620

162
 )2ةظاررر ن ررثائج ال عررداد العررثام األميررر فرري ررروريس ( )1224ةن نررربس األميررس
للررركثان مررثا فرروق الررـ  29رررنس مررن العمررر ،بلغر  %25و فثاو ر بررين الررذكور
واإلنثال ،إذ بلغ بين الذكور ( )%21.2وبين اإلنثال ()%12.2

 )21م حرم  192نقلس كثامل العسمس
الممصصس لاذا القرم (.)19×2.25
نقلس
254
حرم
 )25م
(.)192×2.122/2.212
 129نقثال
 )24م حرم
(.)192×2.1/2.252
نقلس
252
حرم
 )29م
(.)192×2.246/2.215

بلغ نرربس ال رررب مرن مرحلرس ال علريم األرثارري فري رروريس حروالي %1.5

م حرم  422نقلس ()122 ×1.5

 )1بلغر نررربس ال حصرريل العلمري (جررثامعي فررأكلر) فري ال عررداد األميررر للررركثان
 %5.2مررن األفررراد ( 29رررنس فمررثا فرروق) وةيضررثا ً هنررثات فررثاو بررين الررذكور
واإلنررثال إذ بلغر النررربس بررين الررذكور قرابررس ( )%4.6بينمررثا بلغر بررين اإلنررثال
()%1.5

942

 : 4 .2تقرير سوريا
الرقم

المؤشر
المدار

38
مشاركة المرأة في
قوة العمل
39

المساواة في
األجور

40
اإلنفاق الحكومي
على القطاعات
االجتماعية مقارنة
مع األمن.

توثيق المعلومات
http://www.tishreen.in
fo/__archives.asp?File
Name=400611939200
812200051275
مرح ررمي للمك ب
المركزي لإلحصثاء عثام
1881
http://www.cbssyr.or
/g

المعطيات

طريقة االحتساب

العالمة

عثام .1222

بلغ ر نررربس النرررثاء العررثامس قيثارررثا بثالنررربس اإلجمثاليررس للعررثاملين فرري ررروريس ()3888×881/8830
.%30

يبلررغ م ورررل األجررر الورراري للررذكور فرري ررروريس  6225ليرررة ررروريس ()2222×6225/6654( 252
مرح روق العمل الصثادر عن
دوالر ةمريكي قريبثا) ،فيمثا يبلرغ م وررل األجرر الوراري لإلنرثال  6654ليررة يفرروق معرردل ةجررور النرررثاء مليلرره لرردى
المك ب المركزي لإلحصثاء
روريس ( 255دوالر ةمريكي تقردبا).
الذكور.
بلغ ر الموازنررس العثامررس للدولررس لعررثام  222( 1226مليررثار ليرررة ر روريس) ةي مررثا ()212×2.4
يقثارب  25مليثار دوالر ةميركي.
وزارة المثاليس :بيثان الحكومس يبلغ اإلنفثاق على األمن القومي ( )62.6مليثار ليررة رروريس ( 1.9مليرثار دوالر
ةمريكيتقردبا) ةي مثا نرب ه ( )%24.9من الموازنس.
المثالي حول الموازنس العثامس
للدولس لعثام 1226
يبلغ اإلنفثاق على القلثاعثا االج مثاعيرس ،ةي ال ربيرس وال علريم والصرحس ()214
مليررثار ليرررة ررروريس ( 2.7دوالر ةمريكرري قريبررثا) ةي مررثا نرررب ه ( )%12مررن
نفقثا الموازنس.

533
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 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم
1

توثيق المعلومات
المؤشر
القثانون األرثاري المعدَل
لررررررنس  :1225الوقرررررثائع
الفلررررررررررلينيس ،العررررررررردد
تشسسسسسسسسسسسريع فصسسسسسسسسسسسل المم ررررررررررررررررررررررررررررررررثاز ،1
( ،)1225/5/25ص
السلطات
.22
http://muqtafi.birzeit.
/edu/pg

2

 )2القثانون األرثاري
http://muqtafi.birzeit.
/edu/pg

 )1قثانون رقم ( )5لرنس
 1229م بورررررررررررررررررررررررأن
االن مثابررررثا  ،المنشسسسسور
فسسسي العسسسدد ( )92مرررن
تشسسسسسسسسسسريع دوريسسسسسسسسسسة
الوقررررررررثائع الفلرررررررررلينيس
ونزاهة االنتخابات
(الررررررررررللس الولنيرررررررررس
الفلرررررلينيس) ،بتسسسساري
( ،)1229/6/26ص
 ،22ص .22
http://muqtafi.birzeit.
/edu/pg

العالمة
طريقة االحتساب
المعطيات
النص صريح وواضح يؤكد علرى فصرل 2222
 .2مبدأ فصل السلطات
مثادة ( )1الوعب مصردر الررللثا ويمثاررراثا عرن لريرق الررللثا ال ورريعيس الرررررللثا وعلررررى حررررق البرلمررررثان فرررري
وال نفيذيس والقضثائيس على ةرثاس مبدة الفصل بين الررللثا علرى الوجره المبرين مرثاءلس الحكومس.
في هذا القثانون األرثاري.
 .2مساءلة الحكومة
يمنح القثانون األرثاري المجلس ال وريعي مرثاءلس الحكومرس ،حيرل رنص المرثادة
 92علررى حررق االر ر جواب والرررؤال .والمررثادة  96علررى ورركيل لجررثان قصرري
حقثائق .والمواد  22و 26و 25حجب اللقس عن الحكومس.
 )2دورية االنتخابات التشريعية
نص المثادة ( )52من القثانون األرثاري على ةن " مردة رئثاررس الررللس الولنيرس
الفلرلينيس هي ةربع ررنوا  ،ويحرق للررئيس روريح نفرره لف ررة رئثارريس لثانيرس
على ةن ال يوغل منصرب الرئثاررس دور رين م رثالي ين" .كمرثا رنص المرثادة ()42
البنررد (" )5مرردة المجلررس ال وررريعي ةربررع رررنوا مررن ررثاريخ ان مثابرره و جررري
االن مثابثا مرة كل ةربع رنوا بصورة دوريس".
نص المثادة ( )1من قثانون االن مثابثا لرنس  1229على ةنه "مع مراعثاة ةحكثام
المررثادة االن قثاليررس ( )222مررن هررذا القررثانون ،وفيمررثا عرردا ةول ان مثابررثا وررريعيس
جري بعد إقرار هذا القثانون فقل:
 -1مرردة واليررس الرررئيس ةربررع رررنوا  ،وال يجرروز ان مثابرره ألكلررر مررن دور ررين
م ثالي ين.
 -4كون مدة واليس المجلس ةربع رنوا من ثاريخ ان مثابه و جرى االن مثابثا
مرة كل ةربع رنوا بصورة دوريس.
)2لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:

تنص المادة ( )11مسن قسانون االنتخابسات لسسنة  2009علسى أنسه " وركل

وجد نصوص واضحس فري القرثانون رقرم 2222
( )5لرررررررنس  1229بوررررررأن االن مثابررررررثا
وقرثانون ان مثابررثا المجرثالس المحليررس رقررم
 22لررررنس  1229ؤكرررد علرررى ضررررورة
إجررراء ان مثابررثا دوريررس حرررة ونزياررس،
وال ميررررررز القرررررروانين االن مثابيررررررس بررررررين
الموالنين.

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

المعطيات

لجنررس االن مثابررثا بمرررروم رئثاررري يعلررن مررع الرردعوة إلجررراء االن مثابررثا ،
و ولى إدارة االن مثابثا واإلورال علياثا ،و كون مرؤولس عن ال حضرير
لاررررثا و نظيماررررثا وا مررررثاذ جميررررع اإلجررررراءا السزمررررس لضررررمثان نزاه اررررثا
وحري اررثا" .و ررنص المررثادة ( )25علررى ةنرره "  _2ع بررر لجنررس االن مثابررثا
الايئس العليثا ال ي ولى إدارة االن مثابثا واإلورال علياثا و كون مرؤولس
عررن ال حضررير لاررثا و نظيماررثا وا مررثاذ جميررع اإلجررراءا السزمررس لضررمثان
نزاه اررثا وحري اررثا -2 .ررألل لجنررس االن مثابررثا مررن رررعس ةعضررثاء ،يرر م
ام يثارهم من بين القضثاة الفلرلينيين ،وكبثار األكثاديميين والمحرثامين ذوي
قانون رقم ( )2لسنة المبرة ،و كون واليس ةعضثاء اللجنس ةربع رنوا من ثاريخ وكيلاثا".
 2009بشأن
 )5منع التمييز في الترشح:
االنتخابات

ال يضررع قررثانون االن مثابررثا ورررولثا منررع ال روررح ررروى العمررر حيررل و ر رل
http://muqtafi.birz
المررثادة  21ةن يكررون المرورح لمنصررب الرررئيس قررد ة ررم األربعررين عثامررثا .و ررنص
eit.edu/pg
المثادة  29على "ةن يكون قد ة م اللثامنس والعورين عثامثا ً من العمر ةو ةكلرر

في اليوم المحدد إلجراء االق راع".
وتنص المادة ( )1على أن "االن مثاب حق لكرل فلررليني وفلررلينيس فري
الضفس الغربيس بمثا فياثا القدس الوريل ،وقلثاع غزة ممن روفر فيره ةو
فياررثا الورررول المنصرروص علياررثا فرري هررذا القررثانون لممثاررررس هررذا الحررق،
وذلرررت بغرررض النظرررر عرررن الررردين والررررةي واالن مرررثاء الريثارررري والمكثانرررس
االج مثاعيس واالق صثاديس والعلميس".
 )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية

أ -المساواة في استخدام اإلعالم الرسمي :نص المثادة ( )25علرى ةنره -2 " :

طريقة االحتساب

العالمة

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

المعطيات

طريقة االحتساب

العالمة

قانون رقم ( )2لسنة عد لجنس االن مثابثا بثاالو رات مرع وررثائل اإلعرسم الفلررلينيس الرررميس،
برنثامجرثا ً مثاصرثا ً حردد فيرره األوقرثا والمواعيررد الممصصرس لإلعررسم الحررر
 2009بشأن
والمجرررثاني لجميرررع المرورررحين فررري االن مثابرررثا  -1 .يراعرررى فررري وضرررع
االنتخابات
البرنرررثامج المورررثار إليررره فررري الفقررررة ( )2ضررررورة إ ثاحرررس فررررص م كثافئرررس
http://muqtafi.birz
ومنثاررربس للمروررحين المو ر ركين فرري االن مثابررثا  -5 .يقرردم ةي اع ررراض
eit.edu/pg
حول البرنرثامج المرذكور إلرى لجنرس االن مثابرثا ال ري ي عرين عليارثا ةن بر
فيه مسل مدة ةقصثاهثا ةربع وعورون رثاعس".
ب -تحديد سسقف اإلنفساق علسى الحملسة االنتخابيسة :رنص المرثادة ()101
علسسسى أنسسسه "يحظرررر علرررى ةي قثائمرررس ان مثابيرررس ةو ةي مرورررح لسن مثابرررثا
الصرررل علررى حمل رره االن مثابيررس إال فرري حرردود المبررثالغ ال ثاليررس -2 :مليررون
دوالر ةمريكي ةو مثا يعثادلاثا بثالعملس الم داولس قثانونثا ً للصرل على الحملرس
االن مثابيررس للمروررح لمنصررب الرررئيس و /ةو القثائمررس االن مثابيررس -1 .ر ر ون
ةلل دوالر ةمريكي ةو مثا يعثادلارثا بثالعملرس الم داولرس قثانونرثا ً للصررل علرى
الحملس االن مثابيس للمروح لعضويس المجلس في الدائرة االن مثابيس".
3

القثانون األرثاري المعدَل
لررررررنس  :1225الوقرررررثائع
الفلررررررررررلينيس ،العررررررررردد
المم ررررررررررررررررررررررررررررررررثاز ،1
تقنين سطوة السلطة ( ،)1225/5/25ص
ص .42-49
التنفيذية
http://muqtafi.birzeit.
edu/pg

 )1حل البرلمان :ال يمنح القثانون األرثاري ةو قثانون االن مثابثا الرللس ال وجررد نصرروص فرري القررثانون األرثاررري 2222
المعرد ّل مررنح الرررللس ال نفيذيررس حررق حررل
ال نفيذيس حق حل البرلمثان
 )1قانونية تأجيل االنتخابات :ال يمنح القثانون األرثاري ةو قثانون البرلمررثان ةو إلغررثاء االن مثابررثا ةو إعررسن
حثالس اللوار لف رة لويلرس دون موافقرس
االن مثابثا الرللس ال نفيذيس حق أجيل االن مثابثا .
البرلمثان.
 )5إلغاء االنتخابات :ال يمنح القثانون األرثاري ةو قثانون االن مثابثا
الرللس ال نفيذيس حق إلغثاء االن مثابثا .
 )4إعالن الطوارئ:
منح المثادة  222من القثانون األرثاري رئيس الرللس إعسن حثالس اللوار فري
الحررثاال ال ثاليررس  -2عنررد وجررود اديررد لألمررن القررومي بررربب حرررب ةو غررزو ةو
عصيثان مرلح ةو حدول كثارلس لبيعيرس يجروز إعرسن حثالرس اللروار بمررروم

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

4

طريقة االحتساب

العالمة

المعطيات
توثيق المعلومات
المؤشر
مررررررن رئرررررريس الرررررررللس الولنيررررررس لمرررررردة ال زيررررررد عررررررن لسلررررررين يومرررررررثاً.
 -1يجروز مديرد حثالرس اللروار لمردة لسلرين يومرثا ً ةمررى بعرد موافقرس المجلررس
ال وريعي الفلرليني بأغلبيس لللي ةعضرثائه -5 .يجرب ةن يرنص مررروم إعرسن
حثالس اللوار بوضوح على الادل والمنلقس ال ي يوملاثا والف رة الزمنيرس-4 .
يحق للمجلس ال ورريعي ةن يراجرع اإلجرراءا وال ردابير كلارثا ةو بعضراثا ال ري
ا مذ ةلنثاء حثالس اللوار وذلت لدى ةول اج مرثاع عنرد المجلرس عقرب إعرسن
حثالس اللوار ةو في جلرس ال مديد ةيامثا ةربق وإجراء االر جواب السزم بارذا
الوأن.
القثانون األرثاري المعدَل تنص المادة  26من القانون األساسي على ةنه "للفلرلينيين حق الموثاركس في ررم حرررم  922نقلررس لعرردم وجررود قررثانون 922
لررررررنس  :1225الوقرررررثائع الحيررررررثاة الريثاررررررريس ةفرررررررادا ً وجمثاعررررررثا ولاررررررم علررررررى وجرررررره المصرررررروص ةحزاب.
الفلررررررررررلينيس ،العررررررررردد الحقوق ا يس  -2:وكيل األحزاب الريثاريس واالنضمثام إلياثا وفقثا ً للقثانون".
تشسسسسسسسسسسسريع حريسسسسسسسسسسسة المم ررررررررررررررررررررررررررررررررثاز ،1
األحزاب
( ،)1225/5/25ص
ص .22-22
http://muqtafi.birzeit.
edu/pg
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تشريع حق التجمع

القثانون األرثاري المعدَل
لررررررنس  :1225الوقرررررثائع
الفلررررررررررلينيس ،العررررررررردد
المم ررررررررررررررررررررررررررررررثاز ، 1
( ،)1225/5/25ص
ص .22-22

نص المثادة  12من القثانون األرثاري على ةنه "للفلرلينيين حرق المورثاركس فري يوجد نص صريح فري القرثانون األرثارري 2222
الحيررررررثاة الريثاررررررريس ةفرررررررادا ً وجمثاعررررررثا ولاررررررم علررررررى وجرررررره المصرررررروص المعد ّل على حريس ال جمع.
الحقوق ا يس  -9عقد االج مثاعثا المثاصس دون حضور ةفراد الورلس ،وعقرد
االج مثاعثا العثامس والمواكب وال جمعثا في حدود القثانون".

http://muqtafi.birzeit.
edu/pg

6
تشريع منع التعذيب

القثانون األرثاري المعدَل نص المثادة  25من القثانون األرثاري على ةنه " -2ال يجروز إمضرثاع ةحرد ألي يوجد نص صريح فري القرثانون األرثارري 2222
لررررررنس  :1225الوقرررررثائع إكررراه ةو عررذيب ،ويعثامررل الم امررون ورررثائر المحرررومين مررن حريررثا ام معثاملررس المعد ّل على منع ال عذيب.
الفلررررررررررلينيس ،العررررررررردد الئقس -1.يقع بثالسً كل قول ةو اع رال صردر بثالممثالفرس ألحكرثام الفقررة األولرى

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
المم ررررررررررررررررررررررررررررررثاز  ، 1من هذه المثادة".
(،)1225/5/25
ص.25

المعطيات

طريقة االحتساب

العالمة

http://muqtafi.birzeit.
edu/pg
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 )2القرررررثانون األرثارررررري
المعررررردَل لررررررنس :1225
الوقرررررررثائع الفلررررررررلينيس،
العرررررررردد المم ررررررررثاز ، 1
( ،)1225/5/25ص
.22
http://muqtafi.birz
/eit.edu/pg
تشريع حرية اإلعالم
 )1الايئرررررس الفلررررررلينيس
المرررررررررررر قلس لحقررررررررررروق
المرررررررروالن ،ال قريررررررررر
الررررنوي اللرررثاني عورررر،
وضررع حقرروق المرروالن
الفلررررليني مرررسل عرررثام
 ،1222ص .212
www.piccr.org
 .2القرررررثانون األرثارررررري
المعررررردَل لررررررنس :1225
تشسسسسسسسسريع اسسسسسسسسستقالل الوقرررررررثائع الفلررررررررلينيس،
العررررررررردد المم رررررررررثاز ،1
القضاء
( ،)1225/5/25ص
ص .45-41

 )2نص المثادة  12من القثانون األرثاري على ةن " -2أريس الصرحل وررثائر
ورررثائل اإلعررسم حررق للجميررع يكفلرره هررذا القررثانون األرثاررري و مضررع مصررثادر
مويلاثا لرقثابس القثانون -1 .حريس ورثائل اإلعسم المرئيس والمرموعس والمك وبرس
وحريس اللبثاعس والنورر وال وزيرع والبرل ،وحريرس العرثاملين فيارثا ،مكفولرس وفقرثا ً
لاررذا القررثانون األرثاررري والقرروانين ذا العسقررس -5.حظررر الرقثابررس علررى ورررثائل
اإلعسم ،وال يجوز إنرذارهثا ةو وقفارثا ةو مصرثادر اثا ةو إلغثاؤهرثا ةو فررض قيرود
علياثا إال وفقثا ً للقثانون وبموجب حكم قضثائي".

ررم حرررم  922نقلررس ل قييررد قرررار مجلررس 922
الرررروزراء الصررررثادر ب ررررثاريخ 1222/5/4
مررررنح ال ررررراميص للمحلررررثا اإلذاعيررررس
وال لفزيونيس.

 )1صدر قرار عن مجلس الوزراء الفلرليني ب ثاريخ  1222/5/4معد ّل للمثادة
( )22من نظثام راميص المحلثا اإلذاعيس وال لفزيونيس والفضثائيس والسرلكيس
لرررنس  1224ل صرربح " إنوررثاء المحلررثا اإلذاعيررس وال لفزيونيررس حررق حصررري
للررررللس ،ويجررروز مرررنح هرررذا الحرررق للمؤرررررثا والايئرررثا المحليرررس والورررركثا
المثاصس".

الرررنص واضرررح فررري القرررثانون األرثارررري 2222
 )1استقالل السلطة القضائية
ررنص المررثادة  52مررن القررثانون األرثاررري علررى ةن "الرررللس القضررثائيس مر ر قلس ،وقرررثانون الررررللس القضرررثائيس بمصرررروص
و والهررثا المحررثاكم علررى ام ر سل ةنواعاررثا ودرجثا اررثا ،ويحرردد القررثانون لريقررس ار قسل القضثاء.
ورركيلاثا وام صثاصررثا اثا و صرردر ةحكثاماررثا وفق رثا ً للقررثانون ،و علررن األحكررثام و نفررذ
بثارم الوعب العربي الفلرليني".
و نص المثادة 56على ةن "القضثاة مر قلون ،ال رللثان عليام في قضثائام لغيرر

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
http://muqtafi.birzeit.
edu/pg

 .1قرررررررررثانون الررررررررررللس
القضرررثائيس رقرررم  2لررررنس
1221
http://muqtafi.birzeit.
edu
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تشسسسسريع الحسسسسق فسسسسي
محاكمة عادلة

القرررررثانون األرثارررررري المعررررردَل
لررررررررررررنس  :1225الوقرررررررررررثائع
الفلرررلينيس ،العرردد المم ررثاز 1
 ،)1225/5/25( ،ص .25

المعطيات
القثانون ،وال يجوز أليس رللس ال دمل في القضثاء ةو في وؤون العدالس".

طريقة االحتساب

العالمة

 )2تعيين القضاة
رررنص المرررثادة  55مرررن القرررثانون األرثارررري علرررى ةن" -2عيرررين القضرررثاة ونقلارررم
وان ررردابام و ررررقي ام ومررررثاءل ام يكرررون بثالكيفيرررس ال ررري يقررهرررثا قرررثانون الررررللس
القضررثائيس -1 .القضررثاة غيررر قررثابلين للعررزل إال فرري األحرروال ال رري يجيزهررثا قررثانون
الرللس القضثائيس.
المثادة  26من قثانون الرللس القضثائيس " يكرون ورغل الوظرثائل القضرثائيس بقررار
مررن رئرريس الرررللس الولنيررس الفلرررلينيس بنررثاء علررى نررريب مررن مجلررس القضررثاء
األعلى".
)3عزل القضاة
نص المثادة  99من قثانون الرللس القضثائيس على ةنه " -1ي ولى مجلس القضثاء
األعلى نفيذ القررارا ال أديبيرس الصرثادرة عرن مجلرس ال أديرب بعرد صريرور اثا
ناثائيس وإذا كثان القرار صثادرا بعقوبس العرزل اع برر القثاضري فري إجرثازة ح ميرس
مررن ررثاريخ صرردور القرررار ح ررى صرريرور ه ناثائيررثا -5.يصرردر ب نفيررذ القرررار
الصثادر بعزل القثاضي (م ى صثار ناثائيرثا) مررروم مرن رئريس الررللس الولنيرس
الفلرلينيس ويع بر العزل نثافذا من ثاريخ صدور هذا القرار".
ي كرون مجلرس ال أديرب وفقرثا ألحكرثام المرثادة  46مرن قرثانون الررللس القضررثائيس "
أديب القضثاة بجميع درجثا ام من ام صثاص مجلس يؤلرل مرن ةقردم النرين مرن
قضثاة المحكمس العليثا وةقدم قثاض من قضثاة محثاكم االر ئنثال مرن غيرر ةعضرثاء
مجلس القضرثاء األعلرى ،وعنرد غيرثاب ةحرد األعضرثاء ةو وجرود مرثانع لديره يحرل
محلرره األقرردم فثاألقرردم ممررن يلونرره فرري األقدميررس مررن الجاررس ال رري ي بعاررثا .وي ررولى
رئثارس المجلس ةقدم ةعضثائه الحثاضرين من المحكمس العليثا ،و صدر القررارا
بثاألغلبيس المللقس ألعضثائه".
نص المثادة  24على ةن " المر ام برر ح رى لبر إدان ره فري محثاكمرس قثانونيرس النص صريح في القثانون األرثاري علرى 2222
كفل له فياثا ضمثانثا الدفثاع عن نفره ،وكل م ام في جنثايس يجب ةن يكرون لره حررررق المرررروالن فرررري المحثاكمررررس العثادلررررس
و ف رض البراءة ح ى لب اإلدانس.
محثام يدافع عنه".

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

المؤشر

10

تشريع المساواة بسين
الجنسين

توثيق المعلومات
http://muqtafi.birzeit.
edu/pg
 )2القررثانون األرثاررري المعردَل
لررررررررررررنس  :1225الوقرررررررررررثائع
الفلرررلينيس ،العرردد المم ررثاز 1
 ،)1225/5/25( ،ص .21
http://muqtafi.birzeit.
/edu/pg
 )1قثانون األحوال الومصريس
رقررررررررم ( )22لرررررررررنس 2522
المنشور فسي العسدد ()1226
مررررررن الجريرررررردة الررررررررميس
األردنيس ب ثاريخ،
( )2522/21/22صرررررررررررفحس
992
 )5قثانون رقم ( )5لرنس

المعطيات

طريقة االحتساب

العالمة

ررم حرررم  522نقلررس لوجررود مييررز ضررد 222
 )1النص الدستوري على المساواة:
رررنص المرررثادة  5مرررن القرررثانون األرثارررري علرررى ةن "الفلررررلينيون ةمرررثام القرررثانون المررررةة فررري قرررثانون األحررروال الومصررريس
والقضررثاء رررواء ال مييررز بيررنام بررربب العرررق ةو الجررنس ةو اللررون ةو الرردين ةو لصررررررررثالح الرجررررررررل بمواضرررررررريع اإلرل
واللسق.
الرةي الريثاري ةو اإلعثاقس".
 )1الميراث :لبق الوريعس اإلرسميس فيمثا ي علق بثالميرال.
 )5المسسساواة فسسي إجسسراءات الطسسالق :قررثانون األحرروال الومصرريس لرررنس 2522
مثادة (( )65ةهليس الزوج لللسق) يكون الزوج ةهسً لللسق إذا كثان مكلفثا ً.

 .aمنح األم الفلسطينية الجنسية ألبنائها

 1229بوأن االن مثابثا
ررنص المررثادة ( )5مررن قررثانون االن مثابررثا علررى ةن " ألغررراض هررذا القررثانون
 http://muqtafi.birzيع بر الومص فلرلينيثاً :ة) إذا كثان مولودا ً في فلرلين وفق حدودهثا فري
eit.edu/pg
عاررد االن ررداب البريلررثاني ةو ك رثان مررن حقرره اك رررثاب الجنررريس الفلرررلينيس
بموجررب القرروانين ال رري كثان ر رررثائدة فرري العاررد المررذكور .ب) ةو إذا كررثان
مولودا ً في قلثاع غزة ةو الضفس الغربيس بمثا فيارثا القردس الورريل .ج) ةو
إذا كرثان ةحرد ةررسفه نلبرق عليره ةحكرثام الفقررة ( ة ) ةعرسه بغرض النظرر
عن مكثان والد ه .د) إذا كثان زوجثا ً لفلرلينيس ةو زوجس لفلرليني حرربمثا
هو ُمعرل ةعسه".

11

 -2البرلمسسان :علررى الرررغم مررن إجررراء االن مثابررثا ال وررريعيس إال ةن المجلررس رررررررم حررررررررم العسمرررررررس ( 922نقلرررررررس) 922
لجنررررررررررس االن مثابررررررررررثا
إعاقسسسسسسسسة المجسسسسسسسسال
المنتخبسسسسة مسسسسن قبسسسسل المركزيرررررررررررررررررررررررررررررررررررس ال وررررريعي لررررم يمررررثارس دوره المللرررروب الررررر مرار المررررسل بررررين الك ل ررررين الممصصس للمجثالس المحليس لعدم إجراء
www.elections.ps
السلطة التنفيذية
المرحلس المثامرس من االن مثابثا المحليرس
البرلمثاني ين ةألكبر (ف ح وحمثاس).

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

12

13

العالمة

طريقة االحتساب
المعطيات
توثيق المعلومات
المؤشر
 -1المجسسال المحليسسة :جررر ان مثابررثا المجررثالس المحليررس علررى ةرب رع مراحررل ال ي ضم مدنثا كبرى في الضفس الغربيرس
مسل العثامين  1224و ،1229وةجري في معظم المدن والبلدا والقررى فري وقلررثاع غررزة .وعرردم اجررراء ان مثابررثا لررـ
 12هيئس محليس ان ا مدة واليس مجلراثا
الضفس الغربيس وقلثاع غزة.
يوثار إلى ةنه مسل الف ررة برين ديررمبر /كرثانون ةول  – 1224ديررمبر /كرثانون في ناثايس العثام .1226
ةول  ، 1229ةجرررر الررررللس الولنيرررس الفلررررلينيس ان مثابرررثا مجرررثالس الايئرررثا
المحليس على ةربع مراحل ،ومل  129هيئس محليس في الضرفس الغربيرس وقلرثاع
غزة .وكثان من المف ررض ةن عقرد المرحلرس المثامررس واألميررة مرن ان مثابرثا
الايئثا المحليرس قبرل ان ارثاء عرثام  ،1229ل ورمل  95هيئرس محليرس م بقيرس ،بينارثا
عدد من المدن الكبرى ،مناثا ةربعس مجثالس كبرى في قلرثاع غرزة هري( :غرزة،
جبثاليررثا ،النص ريرا  ،مررثان يررونس) .وكثان ر المرحلررس األولررى مررن االن مثابررثا
المحليس قد جرر ب رثاريخ  15ديررمبر /كرثانون ةول  1224فري  12هيئرس محليرس
في الضفس الغربيس ،وارر كمل ب رثاريخ  12ينرثاير /كرثانون لرثاني  ،1229فري 22
هيئثا محليس في قلرثاع غرزة .وب رثاريخ  9مرثايو /ةيرثار ،ةجرير المرحلرس اللثانيرس
من االن مثابثا المحليس ،فري  69هيئرس محليرس ،بينارثا  6هيئرثا محليرس فري قلرثاع
غزة.
المجلرررررررس ال ورررررررريعي لم ير لع المجلس ال ورريعي الحرثالي القيرثام بردوره فري مررثاءلس الحكومرس ن يجرس لرررم يرررر لع المجلرررس ال ورررريعي الحرررثالي 2
القيرررثام بررردوره بمررررثاءلس الحكومرررس ن يجرررس
الفلررررررررررليني ،دائررررررررررة الر مرار المسل بين الك ل ين البرلمثاني ين ةألكبر (ف ح وحمثاس).
مساءلة الحكومة
الررررررر مرار المررررررسل بررررررين الك ل ررررررين
اللجثان.
البرلمثاني ين األكبر (ف ح وحمثاس).
واد عثام  1226نقثاش مج معي م علق بقوانين مق رحس ةو عديس على قوانين ()19×92
)2القدس
1000
www.alquds.com
رغم عليل المجلس ال وريعي الفلررليني ،فقرد نورر الصرحل اليوميرس ةكلرر
من  92مبرا ةو مقثاال ةو مرودة قثانون.
نقسسسسسسسسساش مشسسسسسسسسساريع )1األيثام
www.al-ayyam.ps
القوانين
)5الحيثاة الجديدة
www.alhayat-j.com

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم
14
15

ار لسع رةي مثاص

16
اسسسسسستخدام الواسسسسسسطة
في التوظيف العام

 2-2آذار/مثارس 1225

ار لسع رةي مثاص

17

نجاعسسسسة المؤسسسسسسات  2-2آذار/مثارس 1225

العامة
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خرق الدستور

 )2الايئرررررس الفلررررررلينيس
المرررررررررررر قلس لحقررررررررررروق
اإلنررررررررررثان ،ال قرررررررررثارير
الورررررررررررررررررررررررررررررررررررراريس.
http://www.ichr.p
s/atemplate.php?i
d=11
والمركررررررز الفلرررررررليني
لحقوق اإلنرثان ،دراررس
بعنوان (الحق في حريس
الرررةي وال عبيررر والحررق
فرري ال جمررع الرررلمي فرري

(+)2 ×2.25
()922 ×2.29

()2222×2.22

لم يعقد المجلس ال وريعي جلرثا ه مرسل
العررثام  1226ن يجرررس الرررر مرار المرررسل
بررين الك ل ررين البرلمرررثاني ين األكبررر (فررر ح
وحمثاس).

ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %22.1من المر جوبين رى (من ()2222 ×2.241

ةوثار
مسل جرب ه و جثارب يعرل عناثا) "ةن الوظثائل م بثالوارلس بوكل كبير"،
ورةى  %11ةناثا " م بثالوارلس ةحيثانثا" ،ورةى  %4.1ةناثا " م دون
وارلس" ،و %5قثالوا إنه ال يوجد "لديه جربس يعرل عناثا" %2.6 ،ال
ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %9.2يقيمون ةداء الرللس بأنه جيد جدا،
و %52.5يقيمون ةداء الرللس بأنه جيد ،و %14.5يرون ةداء الرللس بأنه ال
جيد وال ريء ،و %12.4يقيمونه بأنه ريء ،و %25يقيمونه بأنه ريء جدا،
و %9.2ال رةي /ال ةعرل.
 )2ان اررثات حريررس الرررةي وال عبيررر ،ال زال ر األجاررزة األمنيررس الفلرررلينيس قرروم
بثاع قثال بعض الصحفيين.
 )1االع ررداء علررى منظمررثا المج مررع المرردني ،حيررل كفررل القررثانون الفلرررليني
الحق في كوين الجمعيثا  ،و عثارض هذه ال عديثا مع القثانون رقم ( )2لرنس
 1222بوأن الجمعيثا الميريس والمؤررثا األهليس.
 )5قثام األجازة األمنيس بمنرع عقرد محثاضررة لحرزب ال حريرر كرثان مقرررا
عقرردهثا يرروم األحررد  1226/22/12فرري فنرردق البر ر إيررر رن .وهررذا ممررثالل
ألحكررثام المررثادة  12مررن القررثانون األرثاررري وقررثانون االج مثاعررثا العثامررس لرررنس
 2556الرررذي يعلررري الحرررق للمررروالنين بعقرررد اج مثاعرررثا ام دون واجرررد ةفرررراد
الورلس.

()292×2.525(+)2222×2.292
)192×2.124(+)922×2.145(+
)2×2.25(+

معلق

المعطيات
توثيق المعلومات
المؤشر
وفق ار لسع الرةي  %25يع قدون بوجود فرثاد في الرللس ،بينمثا  %22ال
الفسسسسسسسسسسسسسسساد فسسسسسسسسسسسسسسي ار لسع رةي مثاص
 2-2آذار/مثارس 1225
يع قدون بوجود فرثاد ،وكثان نربس الم رددين (غير م أكد) .%29
المؤسسات العامة
المجلرررررررس ال ورررررررريعي لم يعقد المجلس ال وريعي جلرثا ه مسل العثام  1226ن يجس الرر مرار المرسل
إعاقسسسسسسسسسسسة أعمسسسسسسسسسسسال الفلررررررررررليني ،دائررررررررررة بين الك ل ين البرلمثاني ين األكبر (ف ح وحمثاس).
اللجثان.
البرلمان

طريقة االحتساب

العالمة
159 +

41

422

رررررم حررررررم  292نقلرررررس لوجرررررود لسلرررررس 192
مروقثا للدر ور والقثانون ()192×5

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

19

المؤشر

توثيق المعلومات
ظرررررررررررررررل الررررررررررررررررللس
الولنيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررس.
http://www.pchrg
aza.org/arabic/ara
bic.htm
 )1مجلس المنلرثار ،عردد
 ،52-59يوليرررو ،1226
ص  .25صررررردر عرررررن
المركرررررررز الفلررررررررليني
لحقوق اإلنرثان.
 )5موقررع وكثالررس األنبررثاء
الفلرلينيس -معثا
http://www.maan
news.net/ar/index.
php?opr=ShowDe
tails&ID=133666

 )2وليقررررررررررس قررررررررررثانون
الموازنرررررس العثامرررررس –
الررررنس المثاليرررس 1226
– مجلس الوزراء
االسسسستقالل السياسسسسي
 )1وليقررررررررررس قررررررررررثانون
واالقتصادي
الموازنرررررس العثامرررررس –
الررررنس المثاليرررس 1226
– مجلس الوزراء
 )5رةي مبير

المعطيات

 )1المسسساعدة الماليسسة الدوليسسة :ي وقررع ةن يبلررغ حجررم الرردعم المررثارجي ل رـ
(المنح والمرثاعدا لردعم الموازنرس  +المرنح المقردرة ل مويرل النفقرثا
ال لويريررس) لموازنررس العثامررس لعررثام  )1,212( 1226مليررون دوالر ةي
( )% 29من مجمل اإلنفثاق العثام المقدر ( )14649مليون دوالر.
 )2صادرات القطاع العام :الريثارس االق صثاديس المعلنس للرللس الفلرلينيس
هرري وررجيع القلررثاع المررثاص .كمررثا ةن الرررللس الفلرررلينيس ال م لررت
لررروا لبيعيررس .و ع مررد الموازنررس الفلرررلينيس فرري اإليرررادا علررى
الجمثارت والضرائب غير المبثاورة والمبثاورة.
 )3القواعد العسكرية األجنبية :مضع األراضي الفلرلينيس لسح سل،

طريقة االحتساب

العالمة

 )2ررم حرررم كثامررل العسمررس الممصصررس 522
للقرررم المررثاص بثالمرررثاعدا الدوليررس
لدعم الموازنس ( 522نقلس)
 )1ررم حرررم كثامررل العسمررس الممصصررس
للقررررم المرررثاص بثالقواعرررد العرررركريس
لوجررود االحرر سل اإلررررائيلي (422
نقلس)
 )5فيمرررررثا حصرررررل القررررررم المرررررثاص برررررـ
"الصثادرا الفلرلينيس" علرى (522

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

ار لسع رةي مثاص
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اإلصالح السياسي
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 )2ال قرررثارير الوررراريس
للايئررس المررر قلس لحقرروق
اإلنرررثان ( ورربثال ،ةيررثار،
حزيران ،ةيلول)
http://www.ichr.p
s/atemplate.php?i
d=11
)1ال قريررررررر الرررررررنوي
الرابرررررع عورررررر للايئرررررس
إسسسسسسسسسسساءة معاملسسسسسسسسسسة الفلرررررررررلينيس لحقرررررررروق
اإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررثان
المعتقلين
www.ichr.ps
ةيضثا يمكن زيثارة موقرع
المركرررررررز الفلررررررررليني
لحقررررررررررروق اإلنررررررررررررثان
واإللسع على البيثانرثا
الصررحفيس الصررثادرة عررن

المعطيات
(ةعثاد االح سل ان وثار جنروده مرن قلرثاع غرزة  1229وبقري مرريلرا
على الحردود والمعرثابر واألجرواء والميرثاه اإلقليميرس .لرم جرر عرديس
موثاباس ذكر في الضفس الغربيس).

العالمة

طريقة االحتساب
نقلررررس) لعررررردم اع مرررررثاد الصرررررثادرا
الفلررررلنيس علرررى ررررلع محررررددة ذا
ررألير فرري اإليرررادا الفلرررلينيس فرري
الموازنس العثامس.
 )9×45.5( )2يحرم من هذا القرم 922
 122نقلس.
×2.126( +)922 ×2.292( )1
+ )192 × 2.122( + )529
()2×2.255( + )219 ×2.122
يحصل هذا القرم على  112نقلس.

القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن
 %45.2من المر جوبين رى ةن الرللس مكن من إجراء اإلصسحثا .
ورةى  %45.5من المر جوبين ةن الرللس لم مكن من إجراء اإلصسحثا ،
وةجثاب  %25بس رةي وال ةعرل.
القسم الثاني :تقييم الوضع الديمقراطي ،ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن
النثاس يقيمون الوضع الديمقرالي في البسد كمثا يلي :فقد منح  %9.2عسمس
جيد جدا ،و %12.6عسمس جيد ،وقيم  %12..بأناثا لير جيدة ولير
ريئس ،في حين ةعلى  %12.2عسمس ريء ،و %25.5عسمس ريء جدا،
و %4.5ال ةعرل.
رررجل مررسل النصررل األول مررن العررثام  1226عرردة حررثاال وفررثاة فرري رررجون رم حرررم كثامرل العسمررس لحصرول ةربعررس 2
الرررللس الفلرررلينيس ،وه ري )2( :مجررد البرغررولي ب ررثاريخ  ،1226/1/11و( )1حرررررثاال وفرررررثاة فررررري ررررررجون الررررررللس
حررررن جمعرررس مثالرررد ب رررثاريخ  ،1226/9/6و( )5اررررحق منثاصررررة  ،1226/2/5الفلرلينيس ،وحثاال ال عذيب في ررجون
و( )4وثادي وثاهين .1226/5/15
الرللس الفلرلينيس.
ةوثار قرير الايئس المر قلس لحقوق اإلنرثان لعثام  1226ةنارثا لقر  222وركوى
علرررق بثال عرررذيب و /ةو إررررثاءة المعثاملرررس ةلنرررثاء االع قرررثال لررردى ةجارررزة الررررللس
الفلرلينيس .كمثا ذكر قثارير حقوق اإلنرثان حدول العديد من حثاال ال عذيب
في رجون الرللس الفلرلينيس

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم
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توثيق المعلومات
المؤشر
المركز.
www.pchrgaza.or
g/arabic
مكثالمررررررس هثا فيررررررس مررررررع
إعاقسسسسسسسسسسة النشسسسسسسسسسساط وزارة الدامليرررس -مررردير
عررثام الوررؤون الريثاررريس،
الحزبي
ب ثاريخ 1226/6/2
لمزيرررد مرررن المعلومرررثا
ال قثارير الوراريس للايئرس
المرررررررررررر قلس لحقررررررررررروق
اإلنرثان.
http://www.ichr.p
s/atemplate.php?i
d=11
تنظسسسسسيم االجتماعسسسسسات
والمظاهرات

)2ة-زيثارة قثام باثا
البثاحل إلى وزارة
ب ثاريخ
تسسسسسسسسسدخل األجهسسسسسسسسسزة الدامليس
1226/22/5
األمنية
ب -االئ ر سل مررن ةجررل
النزاهررررررررس والمرررررررررثاءلس

المعطيات

طريقة االحتساب

العالمة

لم منح وزارة الدامليس ةي رميص جديد إلنورثاء حرزب ،حيرل ررفض وزارة لرررم مرررنح وزارة الدامليرررس ةي ررررميص 2
جديد إلنوثاء حزب.
الدامليس ار سم ةي للب لل رميص ةو إلنوثاء حزب.
م حررم كثامرل العسمرس لررفض الحكومرس 0
رررجل مررسل هررذا العررثام عررديثا كبيرررا علررى حريررس ال جمررع الرررلمي حيررل رررجل
إعلرررثاء صرررثاريح لمرررريرا و جمعرررثا
المؤررررثا الحقوقيررس مجموعررس كبيرررة مررن رفررض إعلررثاء مررريرا و جمعررثا
لقررررروى ريثارررررريس ،ول فريرررررق ل جمعرررررثا
لقوى ريثاريس ،و فريق ل جمعثا ومرريرا ررلميس علرى ةيردي األجارزة األمنيرس ومرررريرا ررررلميس علرررى ةيررردي األجارررزة
األمنيس الفلرلينيس.
الفلرلينيس ،مناثا:
ب رررثاريخ  1226/2/22فرقررر األجارررزة األمنيرررس فررري رام هللا مرررريرة

)2
رلميس.
ب ثاريخ  1226/2/29منع األجازة األمنيرس فري مدينرس المليرل نظريم
)1
ظثاهرة اح جثاجيس.
ب ثاريخ  1226/2/15قثام األجازة األمنيرس بمنرع عقرد مرؤ مر نرروى
)5
في قثاعس ( ثاج محل) في مدينس المليل.
منعررر الررررللس عقررررد مرررؤ مر لحررررزب ال حريرررر فرررري لرررولكرم فرررري
)4
1226/2/15
ب ثاريخ  1226/5/5فرق األجازة األمنيس مرريرة ررلميس قررب ممريم
)9
عثايدة في بي لحم.
)2ةظاررر البحررل ةن علررى المرروالن الرجرروع إلررى ةجاررزة األمررن فرري العديررد مررن
المجثاال المانيس منارثا :ال وظيرل فري القلرثاع العرثام ،ار صردار رمصرس مك رب
مدمثا جثامعيس ،ورمصس ف ح مؤررس عليميس مثاصس ،ورمص محلرثا البرل
اإلذاعررري وال لفزيررروني ،ورمصرررس إصررردار جريررردة ،ورمصرررس مركرررز ةبحرررثال،
وغيرهثا من المجثاال األمرى.

 )2ررم حرررم كثامررل العسمررس الممصصررس 559
لاررذا القرررم لوجررود العديررد مررن المجررثاال
المانيررس ال رري للررب حصررول المرروالن
على موافقس األجازة األمنيس .
)922 ×2.222( + )2 × 2.121( )1
 = )192 × 2.222( +يحصررررررل هررررررذا

 : 9 .2تقرير فلسطين
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
(ةمررررررررررررثان) :الرررررررررررردليل
الفلرررررليني ل ررررراميص
وال صثاريح واألذونرثا ،
.1229

المعطيات

طريقة االحتساب
القرم على  559نقلس.

العالمة

www.amanpalestine.org

)1
مثاص

ار لسع

رةي
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ار لسع رةي مثاص
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في الصحافة المحلية
ار لسع رةي مثاص
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انتقاد السلطة
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 )1ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %12.1من المرر جوبين للرب مرنام
ومصرريثا ةو مررن ةحررد ةقررثاربام الحصررول علررى موافقررس األجاررزة األمنيررس كورررل
للحصول على وليقس حكوميس .فيمثا ةفثاد  %22.2من المر جوبين ةنره لرم يللرب
منام ذلت ،وةجثاب  %22.2بس رةي وال ةعرل.
ةظاررر ن ررثائج ارر لسع الرررةي ةن  %99.9يع قرردون ةن الحكومررس فرري الضررفس
الغربيس قوم بحجب ال غليرس اإلعسميرس عرن نورثالثا ومواقرل المعثارضرس فري
الصرررحل اليوميرررس ،و %52.2يع قررردون ةن الررررللس ال قررروم بحجرررب ال غليرررس
اإلعسميس عن نوثالثا ومواقل المعثارضس ،فيمثا ةجثاب  %21.5بس ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %54.5يع قدون ةن بثار لثاعس الموالن
ان قثاد الحكومس بدون مول ،بينمثا يع قد  %25بأنام ال ير ليعون ان قثاد
الرللس دون مول %1.2 ،ال رةي لام.
بلرغ عرردد الصررحل ال رري صرردر فرري الضررفس الغربيررس وقلررثاع غررزة بورركل يررومي
وةررربوعي وورراري بورركل من ر ظم و نررثاقش قضررثايثا ريثاررريس  5صررحل ،مناررثا 5
صحل للمعثارضس.
ويوجررد  4مجررس صرردر يورركل دوري ،ال يوجررد فياررثا مجلررس معثارضررس .يوجررد
الكلير من المجس المم صس ،ةو المجس الريثاريس ال ي صردر لعردة مررا
و وقف عن الصدور.

رد وزارة اإلعررررررررسم –
دائرررررررررة الملبوعررررررررثا
ووؤون وررثائل اإلعرسم
انتشسسسسسسسسار صسسسسسسسسحافة
الرررررررررررروارد للمركررررررررررررز
المعارضة
الفلررررررررليني للبحرررررررول
الريثارررررررريس والمررررررررحيس
1226/2/12
الرقابسسسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسسسى ة) ار لسع رةي مثاص ة .ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %24.2يرون ةن الرللس ال منع
المطبوعسسات ومواقسسع  2-2آذار/مثارس 1225
الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،بينمثا يرى  %26.2ةن الرللس
االنترنت
منع الوصول لبعض الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن ،

(+ )2222× 2.522(+)2 ×2.999
()922×2.215

562

(592 )922 ×2.212( + )2222 ×2.545
)2 ×2.25( +
 )2نربس صحل المعثارضس 222× %55
%92

421

يحصل هذا القرم على  421عسمس.
 )1حرم كثامل العسمس الممصصس لاذا
القرم لعدم وجود مجس للمعثارضس.

ة529 )118×88309( + )188×2.242(/
 )8×88390( +يحصل هذا القرم على
 529نقلس.
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طريقة االحتساب
المعطيات
توثيق المعلومات
و %22.6ةجثابوا بس رةي /ال ةعرل
ب /م حرم كثامل العسمس الممصص
لاذا القرم ( 922نقلس) الر مرار
ب) مقثابس مع عينس
من مك بثا بيع الك ب ب .ار مر الرللس الفلرلينيس بمنع صحل فلرلين والررثالس ومنبر الرللس الفلرلينيس منع صحيف ي
ب ثاريخ  1226/22/22اإلصسح مسل العثام  1226من الصدور في الضفس الغربيس .يذكر ةن هذا فلرلين والررثالس من الصدور في
المنع مر مر للعثام اللثاني على ال والي في ةعقثاب ريلرة حمثاس على قلثاع الضفس الغربيس للعثام اللثاني.
غزة قي .1222/2/24
2222
نظمرررر القرررروى الريثاررررريس والمؤررررررثا
الصررررررحل الفلرررررررلينيس نظم القوى الريثاريس والمؤررثا النقثابيس مسل هذا العثام عوررا المرريرا
2
النقثابيرررررس مرررررسل هرررررذا العرررررثام عوررررررا
واالع صثامثا .
اليوميس
)القدس
2
المريرا واالع صثامثا .
www.alquds.com

تنظسسسسسسسسسيم نشسسسسسسسسساطات )1األيثام
االحتجاج

www.al-ayyam.ps

)5الحيثاة الجديدة
www.alhayat-j.com

30

ال قريررر الرررنوي الرابررع بلغ عدد القضثايثا المرفوعس العثام  1226لمحكمس العدل العليثا  422قضيس.
1226
مقاضسسسسسسساة الجهسسسسسسسات
مجلس القضثاء األعلى
التنفيذية

القضثايثا المرفوعس المحكمرس العردل العليرثا 1000
فوق األربعين قضيس ( .)11× 422

www.courts.gov.ps

31
االعتقال التعسفي

2

 )2ال قرررررثارير الوررررراريس ار مر حثالس االع قثاال ال عرفيس ال ي قوم بارثا األجارزة األمنيرس ضرد نورلثاء حرم كثامل العسمس لارذا المؤورر حيرل 2
للايئررس المررر قلس لحقرروق حمثاس بعد ريلرة حمثاس علرى قلرثاع غرزة .وررجل مرسل النصرل األول مرن فررروق حرررثاال االع قرررثال ال عررررفي 222
العررثام  1226ةكلررر مررن  292حثالررس اع قررثال عرررفي قثام ر باررثا األجاررزة األمنيررس حثالس.
اإلنررررررررررررررثان
 www.ichr.ps/atemالفلرلينيس ضد نولثاء من حركس حمثاس.
plate.php?id=11

هذا النوع من المظثاهرا ي كرر في المنثاربثا الولنيس والنقثابيس واالح جثاج على الممثاررثا اإلررائيليس وفي الرنس األميرة إللسق دعوا

الوحدة بين ولري البسد "الضفس الغربيس وقلثاع غزة".
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32
محاكم أمن الدولة

33

توثيق المعلومات
 )1مؤرررررررس الضررررررمير
لحقوق اإلنرثان
www.aldameer.or
g/?action=browse
&id=news&sid=0
00009_000195&l
anguage=1
الايئررس المررر قلس لحقرروق
اإلنررررررررررررثان ال قريرررررررررررر
الر نوي الرابع عور
http://www.ichr.p
s/

 )2برنررررررررثامج األمررررررررم
الم حدة اإلنمثائي
http://www.arabh
umanrights.org/hr
?orgs/country.asp
cid=14
قدرة منظمات حقسوق
 )1رررررررررميح محرررررررررن،
اإلنسان على العمل
المركرررررررز الفلررررررررليني
لحقرررررررررروق االنرررررررررررثان،
 ،1225/5/12مكثالمررررررس
هثا فيس.
 )5الايئرررررس الفلررررررلينيس
المر قلس لحقوق اإلنرثان

المعطيات

طريقة االحتساب

رجل مسل هرذا العرثام  1226قيرثام هيئرس القضرثاء العرركري الفلررليني والنيثابرس ي م عرض معظم من ي م اع قثالام على
العررركريس بم ثابعررس ملفررثا مرروالنين مرردنيين وإصرردار ةوامررر وقيررل ةو ةحكررثام ملفيس ريثاريس على المحثاكم العركريس.
بحقام ،وةوثار الايئس الى ةن معظم من يع قل على ملفيس ريثاريس ي م عرضام
على الجاثا القضثائيس العركريس.
)2
)1
)5

)4

العالمة

2

رررم حررررم  192نقلرررس لممثاللرررس الررررللس 292
المنظمات الوطنية :يوجد في فلرلين  22منظمس لحقوق اإلنرثان.
المنظمات الدولية :يعمل فري فلررلين علرى األقرل  4مؤرررثا دوليرس .الفلرررررررلنيس فرررررري االررررررر جثابس لللبررررررثا
كمثا لم رجل ةي حثالس منع رميص لمنظمرثا حقروق اإلنررثان محليرس مؤررثا حقوق اإلنرثان وبثاحليارثا للقيرثام
ةو دوليس.
بزيررثارة المع قلررين لرردى األجاررزة األمنيررس.
حريسسة العمسسل للمنظمسسات "المحليسسة والدوليسسة" :يوررير قريررر الايئررس واع قثال عثاملين في المؤررثا المحليس.
المر قلس لحقوق اإلنرثان لعثام  1226ةن الرللس الفلرلينيس حرد مرن
قدرة عدد من مؤررثا حقوق اإلنرثان وبثاحلياثا على ممثارررس عملارثا
فيمررثا ي علررق بزيررثارة المع قلررين فرري رررجوناثا حيررل مثالل ر األجاررزة
األمنيررس فرري الرررمثاح لمؤرر ر ي الحررق وائ ر سل الرقثابررس علررى الحقرروق
والحريثا زيثارة بعض الموقوفين ومقثار ال وقيل.
تعرض منظمسات حقسوق اإلنسسان لمضسايقات:كمرثا يورير قريرر الايئرس
المرررر قلس لحقررروق اإلنررررثان اع قلررر األجارررزة األمنيرررس الررردك ور رائرررد
نعيرا رئيس المركز الفلرليني للديمقراليس والدرارثا لمدة  5ةيثام
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34
األمن الشخصي
35
الضمان االجتماعي
36

التعليم

المعطيات
عرررض مسلاررثا لل عررذيب ،كمررثا اع قل ر األجا رزة األمنيررس فررؤاد نررثاظم
المفررش مرردير مركررز ةحرررار لدرارررثا األررررى لسع قررثال مررن ررثاريخ
 1226/6/22وح ى إصدار ال قرير في آذار  .1225كمثا منع بعض
بثاحلي الايئس من زيثارة بعض الموقوفين لدى األجازة األمنيس.

توثيق المعلومات
 ،ال قريررررررررر الرررررررررنوي
الرابرررع عورررر ،ص ص
.222 -299
http://www.ichr.p
s/
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %95.5من المر جوبين ال يوعرون ب وفر
ار لسع رةي مثاص
1225
 2-2آذار/مثارس
األمن والرسمس الومصيس لام وألفراد عثائس ام .فيمثا يوعر  %42.9ب وفر
األمن الومصي.
لعدم وفر المعلومثا من قبل الجاثاز المركزي لإلحصثاء ووزارة الوؤون
ار لسع رةي مثاص
 2-2آذار/مثارس 1225
االج مثاعيس م االر عثانس بثاالر لسع من مسل االر فرثار من الجماور عن
الضمثان االج مثاعي .ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن نربس الموثاركس في
برامج الضمثانثا االج مثاعيس بلغ .%41.2
الجارررررررررررثاز المركرررررررررررزي  )2بلغ نربس األميس  %2.2في العثام  ،1226وبلغ نربس األميس برين الرجرثال
لإلحصثاء
 ،%2.8فيمثا بلغ نربس األميس بين النرثاء .%9.5
)2
 )1بلغ نربس الحثاصرلين علرى الوراثادة الجثامعيرس بوركل عرثام  %2.6فري العرثام
http://www.pcbs.gov.
 ،1226وبلغ ر نررربس الحثاصررلين علررى الورراثادة الجثامعيررس بررين الررذكور ،%5.2
ps
فيمثا بلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بين اإلنثال .%2.2

طريقة االحتساب

العالمة

2

م حرم كثامل العسمس لعدم وعور ةكلر
من نصل المر للعين بثاألمن والرسمس
الومصيس لام وألفراد عثائس ام.
412
()2222 ×2.412

 )22م حرم  291نقلس (.)19×2.2
نقلس
222
حرم
 )22م
(.)192×2.259/2.216
 291نقلس
حرم
 )26م
(.)192×2.1/2.226
نقلس
52
حرم
 )25م
)1
 http://www.pcbs.goيعرررل الوررمص األمرري بأنرره الوررمص الررذي ال يرر ليع ةن يقرررة ويك ررب جملررس (.)192×2.252/2.222
 v.ps/Portals/_PCBSبريلس عن حيثا ه ( ،عريل األميس حرب اليونركو).

429

/Documents/yearBo
ok8A.pdf

37

الجارررررررررثاز المركرررررررررزي بلغ نربس ال ررب من المدارس  %2.6مسل العثام .1226
لإلحصثاء
التسسسسسسسسسسسسسرب مسسسسسسسسسسسسن
http://www.pcbs.
المدار
gov.ps/Portals/_p
cbs/educatio/Repe

()122× 2.226

642
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توثيق المعلومات
المؤشر
tition%20and%20
Drop1.htm
الجارررررررررثاز المركرررررررررزي بلغ
لإلحصثاء
http://www.pcbs.
مشسسساركة المسسسرأة فسسسي
gov.ps/Portals/_p
قوة العمل
cbs/PressRelease/
Q1e_2008.pdf

39
المساواة في األجور

40

المعطيات
نربس موثاركس النرثاء في قوة العمل  %24.2مسل العثام .1226

طريقة االحتساب
()2222×2.5/2.242

الجارررررررررثاز المركرررررررررزي بلرغ معردل ةجرور الرجرثال  62.5وريكس (ةي  11.42دوالرا ةمريكيرثا) ،ومعرردل ()2222×62.5/25.6
بلررغ معرردل ةجررور الرجررثال  62.5ورريكس
ةجور النرثاء  25.6ويكس (ةي  12.55دوالرا ةمريكيثا) مسل العثام .1226
لإلحصثاء
http://www.pcbs.
(ةي  11.42دوالرا ةمريكيرررثا) ،ومعررردل
ةجررور النرررثاء  25.6ورريكس (ةي 12.55
 gov.ps/Portals/_pبلغ معد ّل رعر صرل الدوالر األمريكي  5.21في العثام 1226
cbs/PressRelease/
دوالرا ةمريكيثا).
Q1e_2008.pdf

العالمة
452

526

وليقرررس قرررثانون الموازنرررس بلرررغ اإلنفرررثاق علرررى قلرررثاعي ال ربيرررس وال علررريم والصرررحس (  222مليرررون دوالرا يفوق حجم اإلنفثاق علرى قلرثاع األمرن مرثا 2
العثامررس – الرررنس المثاليررس
اإلنفسسسسسساق الحكسسسسسسومي  -1226مجلس الوزراء ةمريكيثا) ةي مثا يعرثادل ( )%19مرن إجمرثالي اإلنفرثاق العرثام المقردر فري الموازنرس ي م إنفثاقه على قلرثاعي الصرحس وال ربيرس
علسسسسسسسسى القطاعسسسسسسسسات
العثامس لرنس  ،1226فيمرثا بلرغ اإلنفرثاق علرى قلرثاع األمرن (  254مليرون دوالرا وال عليم.
االجتماعيسسسسة مقارنسسسسة
ةمريكيثا) ةي مثا يعثادل ( )%16إجمثالي اإلنفثاق العثام المقدر في الموازنس العثامرس
مع األمن.
لرنس .1226

الكويت 2002
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تشريع فصل
السلطات

2

تشريع دورية
ونزاهة االنتخابات

طريقة االحتساب
المعطيات
توثيق المعلومات
دس ور دول الةودت  .2مبدأ فصل السلطات
النص واضح يؤكد على فصرل الررللثا
عو موقا مهوس األم  .نص المرثادة  92مرن الدرر ور علرى ةنره "يقروم نظرثام الحكرم علرى ةررثاس فصرل وعلى حق البرلمثان في مرثاءلس الحكومس.
 www.majlesalommah.الرللثا مع عثاوناثا وفقثا ألحكثام الدرر ور وال يجروز ألي ررللس منارثا النرزول
net
عن كل ةو بعض ام صثاصثا اثا المنصوص عليه في هذا الدر ور".
 .2مساءلة الحكومة
المثادة ( )55لكل عضو من ةعضثاء مجلس األمرس ةن يوجره إلرى رئريس مجلرس
الرررروزراء وإلررررى الرررروزراء ةرررررئلس لسر يضررررثاح عررررن األمررررور الداملررررس فرررري
ام صثاصررثا ام .والمررثادة ( )222ررنص علررى االرر جواب والمررثادة ( )222ررنص
علرى ررحب اللقرس مرن الرروزراء .والمرثادة ( )224وركيل لجرثان حقيرق .والمررثادة
( )222على رحب اللقس من الحكومس مثا عدا رئيس الوزراء.
 )2م حرم  219نقلس لعدم وجرود
 )2در ور دولس الكوي
 )1دورية االنتخابات:
على موقع مجلس مثادة  65من در ور دولس الكوي نص على "مدة مجلس األمس ةربع رنوا
لجنرررس مرررر قلس لسوررررال علرررى
األمس.
االن مثابرررثا  .فررري الوقررر نفرررره
ميسديس من ثاريخ ةول اج مثاع له ،ويجري ال جديد مسل الر ين يومثا الرثابقس
 www.majlesalommah.على ناثايس لت المدة مع مراعثاة حكم المثادة  .222األعضثاء الذين ن اي مدة
ررردير عمليرررس االن مثابرررثا "يررروم
net
االن مثابررررررثا " لجنررررررس يرةررررررراثا
عضوي ام يجوز إعثادة ان مثابام .وال يجوز مد الفصل ال وريعي إال لضرورة
في حثالس الحرب ،ويكون هذا المد بقثانون.
قثاض.
 )1و ررررم حرررررم  192نقلررررس لعرررردم
حديررد رررقل لإلنفررثاق ةو عدالررس
 )2لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:
 )1قثانون رقم 59
الظارررور فررري وررررثائل االعرررسم
ال وجد لجنس عليثا مر قلس ورل على عمليس االن مثابثا و بع عمليس
الررررميس للمروررحين فرري قررثانون
االن مثابثا لوزارة الدامليس .لكن المثادة  12من قثانون االن مثاب " نثال إدارة
لرنس 2521
االن مثابثا .
االن مثاب في كل دائرة بلجنس ةو ةكلر ،و كون إحداهثا لجنس ةصليس واألمرى
و عديس ه
 www.majlesalommah.لجثانثا فرعيس .وكل كل لجنس من اللجثان األصليس والفرعيس من ةحد رجثال
net
القضثاء ةو النيثابس العثامس ،يعينه وزير العدل و كون له الرئثارس ومن عضو
يعينه وزير الدامليس ومندوب عن كل مروح
 )5منع التمييز في الترشح:

العالمة
2222

219
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توثيق المعلومات

المعطيات
نص المثادة  25من قثانون االن مثابثا على ةنه "يو رل فيمن يروح نفره
لعضويس مجلس األمس ةن يكون ةرمه مدرجثا ً في ةحد جداول االن مثاب".
و نص المثادة  2على ةنه "لكل كوي ي بثالغ من العمر إحدى وعورين رنس
ميسديس كثاملس حق االن مثاب ،وير لنى من ذلت الم جنس الذي لم مض على
جنره عورون رنس ميسديس وفقثا ً لحكم المثادة ( )2من المرروم األميري رقم
 29لرنس 2595م بقثانون الجنريس الكوي يس .ويو رل للمرةة في ال رويح
واالن مثاب االل زام بثالقواعد واألحكثام المع مدة في الوريعس اإلرسميس".
 )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية
لم يحدد قانون االنتخابات أية شروط لإلنفاق على الحمالت االنتخابية أو تحديد والتساوي
في استخدام الظهور في وسائل اإلعالم الرسمي .لكن المثادة (مكرر) نص على ةنه "

و قوم وزارة الدامليس بثال نريق مع وزار ي ال ربيس والوؤون االج مثاعيس
والعمل مسل ف رة الحملس االن مثابيس ب مصيص مرثارح المدارس وقثاعثا
نميس مدمس المج مع وصثاال األفراح لعقد الندوا االن مثابيس لكل من يللب
ذلت من المروحين وبثالرويس بينام وعلى ةن يقوم المروح برداد مبلغ أمين
ُحدده وزارة الدامليس ي ُرد له بعد االن اثاء من عقد الندوا االن مثابيس في
األمثاكن رثالفس البيثان على ةن يقوم ب رليماثا بثالحثالس ال ي كثان علياـثا.
و نص المثادة  52مكرر ة على "مع مراعثاة ةحكثام المثادة الرثابقس صدر بلديس
الكوي لكل مروح رميصثا ً بإقثامس مقرين ان مثابيين ةحدهمثا للذكور وا مر
لإلنثال يرمح فيه بإجراء الندوا االن مثابيس للمروح والدعوة إلياثا ،وذلت
اع بثارا ً من ثاريخ نور المرروم ةو القرار بثالدعوة لسن مثابثا في الجريدة
الررميـس .ويعثاقب كل من يمثالل ةحكثام هذه المثادة والمثادة الرثابقس بغرامس
مثاليس ال قـل عـن ةلـل دينـثار (ةي  5922دوالرا ةمريكيثا) وال زيد على
لسلـس آالل دينـثار (ةي  22922دوالرا ةمريكيثا) بحد ةقصـى .و قـوم وزارة
الدامليـس مـع بلديـس الكوي بإزالـس ةي مقثار ان مثابيـس قثام بثالممثالفـس لذلـت
فورا ً علـى نفقس الممثالـل .ويل زم وزيري الدامليس والبلديس ب وكيل لجنس
مو ركس لإلورال على نفيذ ةحكثام هذه المثادة والمثادة الرثابقس على ةن قدم

طريقة االحتساب

العالمة

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر

3

تقنين سطوة السلطة
التنفيذية

4
تشريع حرية
األحزاب
5
تشريع حق التجمع

طريقة االحتساب

المعطيات
توثيق المعلومات
ً
ً
لامثا اللجنـس قريرا ةربوعيثا بأعمثالاـثا.
م حرم  192نقلس لمنح الدرر ور األميرر
دس ور دول الةودت  )9حل البرلمان:
عو موقا مهوس األم  .و نص المثادة ( )222نص على "لألمير ةن يحل مجلس األمس بمرروم بين حق حل المجلس.
 www.majlesalommah.فيه ةربثاب الحل على ةنه ال يجوز حل المجلس لذا األربثاب مرة ةمرى.
net
وإذا حل المجلس وجب إجراء االن مثابثا للمجلس الجديد في ميعثاد ال يجثاوز
وارين من ثاريخ الحل .فإن لم جر االن مثابثا مسل لت المدة ير رد
المجلس المنحل كثامل رلل ه الدر وريس ويج مع فورا كأن الحل لم يكن
وير مر في ةعمثاله إلى ةن ين مب المجلس الجديد.
 )2قانونية تأجيل االنتخابات :ال يمنح قثانون االن مثابثا ةو الدر ور
الرللس ال نفيذيس حق أجيل االن مثابثا .
 )2إلغاء نتائج االنتخابات :ال يمنح قثانون االن مثابثا ةو الدر ور
الرللس ال نفيذيس حق إلغثاء االن مثابثا .
 )6إعالن حالة الطوارئ :نص المثادة  25من الدر ور على ةنه "يعلن
األمير الحكم العرفي في ةحوال الضرورة ال ي يحددهثا القثانون
وبثاإلجراءا المنصوص علياثا فيه .ويكون إعسن الحكم العرفي
بمرروم ويعرض هذا المرروم على مجلس األمس مسل الممرس
عور يومثا ال ثاليس له للب في مصير الحكم العرفي".
ال وجررررد ضررررمثانثا دررررر وريه ل ورررركيل
در ور دولس الكوي
ةحزاب ريثاريس.
على موقع مجلس ال يوجد في الدر ور الكوي ي ةي ذكر لضمثانثا در وريس ةو قثانونيس لحريس
وكيل ةحزاب ريثاريس.
األمس.

العالمة
292

2

www.majlesalommah.
net

تنص المادة  44على أنه " لألفراد حق االج مثاع دون حثاجس إلذن ةو إملثار الررررنص واضررررح فرررري حريررررس االج مررررثاع
در ور دولس الكوي
على موقع مجلس رثابق وال يجوز ألحد من قوا األمن حضور اج مثاعثا ام المثاصس وال ظثاهر الرلمي.
واالج مثاعثا العثامس والمواكب وال جمعثا مبثاحس وفقثا للورول واألوضثاع
األمس.
www.majlesalommah.
ال ي بيناثا القثانون على ةن كون ةغراض االج مثاع وورثائله رليمس وال نثافي
net
ا داب".

2222

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر

6
تشريع منع التعذيب

7
تشريع حرية اإلعالم

8

تشريع استقالل
القضاء

توثيق المعلومات

المعطيات

طريقة االحتساب

المادة  31تنص من الدستور على أنه "ال يجوز القبض على إنرثان ةو حبرره النص صريح بعردم ال عررض لل عرذيب ةو
در ور دولس الكوي
على موقع مجلس ةو ف يوه ةو حديد إقثام ه ةو قييد حري ره فري اإلقثامرس ةو ال نقرل إال وفرق ةحكرثام المعثاملس الحثالس بثالكرامس
القثانون .ال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"
األمس.
 www.majlesalommah.و نص الماده  34من الدستور على ةن "الم ام بر ح ى لب إدان ه في
net
محثاكمس قثانونيس ؤمن له فياثا الضمثانثا الضروريس لممثاررس حق الدفثاع.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا".
تنص المادة  33من الدستور على "حريس الصحثافس واللبثاعس والنور مكفولس النص في الدر ور واضح على ضمثانثا
در ور دولس الكوي
.
القثانون
يبيناثا
ي
ال
واألوضثاع
للورول
وفقثا
ررررررررمح بحريرررررررس اإلعرررررررسم وإصررررررردار
على موقع مجلس
الملبوعثا
األمس.

العالمة
2222

2222

www.majlesalommah.
net

النصرروص القثانونيررس واضررحس ؤكررد علررى
 )1استقالل السلطة القضائية
 )1در ور دولس الكوي
على موقع مجلس نص المثادة ( )225من الدر ور على ةنه "ال ررللثان ألي جارس علرى القثاضري ار قسل القضثاء.
في قضثائه ،وال يجوز بحثال ال ردمل فري ررير العدالرس ،ويكفرل القرثانون ارر قسل
األمس.
 www.majlesalommah.القضثاء ويبرين ضرمثانثا القضرثاة واألحكرثام المثاصرس بارم وةحروال عردم قرثابلي ام
net
للعزل".
 )2تعيين القضاة
 )2مرروم بثالقثانون رقم
نص المثادة  18من قثانون نظيم القضرثاء علرى ةنره "يكرون ال عيرين فري وظيفرس
 15لرنس  2552في
رئيس محكمس ال مييز من رجثال القضثاء الذين ال قل درجر ام عرن مر ورثار ةو
وأن نظيم القضثاء (
من في درج ه من ةعضرثاء النيثابرس العثامرس ،بوررل ةن يكرون قرد رربق لره العمرل
) 2552 / 15
بثالقضثاء ووغل هذه الدرجس لمدة ال قل عن عور رنوا  .ويكون عيرين نثائرب
موقع وبكس المعلومثا
رئيس محكمس ال مييز ،ورئيس محكمس االرر ئنثال ،ووكيرل محكمرس االرر ئنثال،
القثانونيس لدول مجلس

2222

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
ال عثاون المليجي
http://www.gcclegal.org/MojPortalPu
blic/Home.aspx

المعطيات
ورئيس المحكمس الكليس من رجثال القضرثاء الرذين ال قرل درجر ام عرن مر ورثار
ةو من في درج ه الذين ةمضوا في هذه الدرجس مدة ال قل عرن عورر ررنوا .
وفي جميع األحوال يكون ال عيين بمرروم بنثاء علرى عررض وزيرر العردل بعرد
ةمذ رةي المجلس األعلى للقضرثاء .أمسا التعيسين والترقيسة فسي وظسائف القضساء
األخسسر فيكسسون بمرسسسوم بنسساء علسسى عسسرض وزيسسر العسسدل وموافقسسة المجل س
األعلى للقضاء.

طريقة االحتساب

العالمة

 )3عزل القضاة
 )3مرروم بثالقثانون رقم
نص المثادة  15من قرثانون نظريم القضرثاء علرى ةنره "القضساة وأعضساء النيابسة
 15لرنس  2552في
العامسسة عسسدا مسسن هسسم فسسي درجسسة وكيسسل نيابسسة (ج) قيسسر قسسابلين للعسسزل إال وفقسسا
وأن نظيم القضثاء (
إلجراءات المحاكمة التأديبيسة المنصسوص عليهسا فسي هسذا القسانون .وال يجسوز
) 2552 / 15
إنهسساء عقسسود المتعاقسسدين مسسن القضسساة وأعضسساء النيابسسة العامسسة إال بعسسد موافقسسة
موقع وبكس المعلومثا
المجل األعلى للقضاء.
القثانونيس لدول مجلس
و نص المثادة  42من نفس القثانون على ةنره " تأديسب القضساة بجميسع درجساتهم
ال عثاون المليجي
من اختصاص مجل تأديب يشكل مسن ثالثسة مسن مستشساري محكمسة التمييسز
http://www.gcc legal.org/MojPortalPuواثنين من مستشاري محكمة االستئناف ،على أال يكون مسن بيسنهم رئسي أو
blic/Home.aspx
أعضاء المجل األعلى للقضاء ،وتكون رئاسة المجل ألقدم المستشارين.
9
تشريع الحق في
محاكمة عادلة

10

نص المثاده  54على ةن "الم ام بر ح ى لب إدان ه في محثاكمس قثانونيس الررنص واضررح فيمررثا ي علررق ببرائررس الم ر ام
در ور دولس الكوي
على موقع مجلس ؤمن له فياثا الضمثانثا الضروريس لممثاررس حق الدفثاع .ويحظر إيذاء الم ام ح ى لب ادان ه.
جرمثانيثا ةو معنويثا".
األمس.

2222

www.majlesalommah.
net

تشريع المساواة بين  )2در ور دولس الكوي

 )1النص الدستوري على المساواة:

ررم حرررم  922نقلررس لوجررود مييررز فرري

922

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر
الجنسين

طريقة االحتساب
المعطيات
توثيق المعلومات
على موقع مجلس نص المثادة  15من الدر ور على " النثاس رواريس في الكرامس اإلنرثانيس وهم قثانون األحوال الومصريس لصرثالح الرجرل
م رثاوون لدى القثانون في الحقوق والواجبثا العثامس ال مييز بينام في ذلت مثاصرررس فررري مواضررريع اإلرل واللرررسق.
األمس.
www.majlesalommah.
بربب الجنس ةو األصل ةو اللغس ةو الدين".
وعرررردم مررررنح األبنررررثاء مررررن األم الكوي يررررس
net
الجنريس.
 )1الميراث :لبق الوريعس اإلرسميس فيمثا ي علق بثالميرال.
 )2قانون األحوال
 )3المساواة في إجراءات الطالق:
الشخصية
يمنح قثانون رقم  92لررنس  2564فري ورأن األحروال الومصريس ()2564 /92
موقع وبكس المعلومثا
الررزوج اللررسق دون ورررول ،والملررع بثال راضرري ،كمررثا يجيررز القررثانون للزوجررس
القثانونيس لدول مجلس
اللجوء للقضثاء في حثاال محددة بثالقثانون.
ال عثاون المليجي

العالمة

http://www.gcclegal.org/MojPortalPu
blic/Home.aspx

 )3وبكس المعلومثا
القثانونيس لدول مجلس
ال عثاون المليجي
http://www.gcclegal.org/MojPortalPu
blic/Home.aspx

11

 )2موقع مجلرس األمرس،
قريررر انجررثازا مجلررس
األمس الفصرل ال ورريعي
إعاقسسسسسسسسة المجسسسسسسسسال
الحرررررثادي عورررررر ،دورة
المنتخبسسسسة مسسسسن قبسسسسل
االنعقثاد العثادي اللثاللس
السلطة التنفيذية
http://www.majle
salommah.net/ach
ieve/11-3/21.pdf

 )4منح األم الكويتية الجنسية ألبنائها
ررنص المررثادة  5مررن قررثانون الجنررريس (مرررروم ةميررري رقررم  12لرررنس 1121
بقثانون الجنريس الكوي يس( )1121/12على ةنه "يكون كوي يثا ً كرل مرن ولرد ،فري
الكوي ةو في المثارج ،ألب كوي ي".
 )2البرلمان :م حرل مجلرس األمرس بموجرب المررروم األميرري رقرم 61
لرنس  1226الصثادر في  25آذار (مثارس) .1226
 )1المجسسال المحليسسة :ي كررون المجلررس البلرردي للكوي ر مررن  22عضرروا
عورة منام من مبين ور س ةعضثاء معينين.

 )2ررررررم حرررررررم كثامررررررل العسمررررررس
الممصصرررررس للقررررررم المرررررثاص
بثالبرلمررثان لحررل األميررر مجلررس
األمس.
 )1رررم حررررم  192عسمرررس ل عيرررين
ر س ةعضثاء في المجلس البلدي
لمدينس الكوي .

192

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر

12

مساءلة الحكومة

طريقة االحتساب
المعطيات
توثيق المعلومات
 )2موقع مجلس األمس ،مررسل العررثام  1226ررم لرررح  425رررؤاال ،و 6للبررثا للمنثاقوررس ،وار ر جواب ( 422رؤال× ( + )2ار جواب )92×2
واحد في مجلس األمس.
قريررررررررر إنجررررررررثازا
مجلررس األمررس الفصررل
ال ورررررررريعي اللرررررررثاني
عوررر ،دورة االنعقررثاد
العررررررررررثادي األولررررررررررى

العالمة
422

http://www.majlesa
lommah.net/achiev
e/12-1/16.pdf

 )1موقع مجلس األمس،
قريررررررررر إنجررررررررثازا
مجلررس األمررس الفص رل
ال وررررررريعي الحررررررثادي
عوررر ،دورة االنعقررثاد
العثادي اللثاللس
http://www.majlesalo
mmah.net/clt/run.asp
?id=1244

13

14

)موقررررع مجلررررس األمررررس م نثاول ةغلب موثاريع القوانين بثالنقثاش والنقد وال حليل فري الصرحل اليوميرس نثاول الصحثافس ةغلرب مورثاريع القروانين
 http://www.majleال رري بلغ ر  52اق ررراح قررثانون ررم قررديماثا لمجلررس األمررس مررسل دورة االنعقررثاد المدرجس على جدول ةعمثال مجلس األمرس
salommah.net
وهي فوق األربعين مبرا ةو عليقثا.
العثادي اللثانيس من الفصل ال وريعي اللثاني عور.
نقسسسسسسسسساش مشسسسسسسسسساريع
 )1الجرائد اليوميس
القوانين
القبس
الولن
الرةي
وفرررق ارررر لسع الررررةي  %21.6يع قررردون بوجرررود فررررثاد فررري الررررللس ،بينمرررثا ررم اع مررثاد ن ررثائج ار ر لسع الرررةي لكثامررل
ار لسع رةي مثاص
الفسسسسسسسسسسسسسسساد فسسسسسسسسسسسسسسي
آذار /مثارس 1225
 %95.5ال يع قررردون بوجرررود فررررثاد ،وكثانررر نرررربس الم ررررددين (غيرررر م أكرررد) المؤور.
المؤسسات العامة
()922 ×2.555 ( + )2×2.216
.%55.5

1000

222

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر

 )2قريررر إنجررثازا مجلررس يظار قريرا الفصسان ال ورريعيثان الحرثادي عورر واللرثاني عورر إلنجرثازا
األمررررررس الفصررررررل ال وررررررريعي مجلس األمس عدم رد الوزراء و أمرهم بثاإلجثابس علرى األررئلس الموجارس لارم
اللررثاني عوررر ،دورة االنعقررثاد من قبل ةعضثاء مجلس األمس وذلت على مثا يفوق  292رؤاال.

15

إعاقسسسسسسسسسسسة أعمسسسسسسسسسسسال
البرلمان

16

17

18
19

توثيق المعلومات

المعطيات

طريقة االحتساب
)2222 ×2.955(+
يحرم كثامل العسمس لاذا المؤور لعدم رد
الوزراء على ةرئلس النواب.

العالمة
2

العرررررررررررررررررررثادي األولررررررررررررررررررررى
http://www.majlesalo
mmah.net/achieve/12
-1/16.pdf
 )1قريررر إنجررثازا مجلررس
األمررررررس الفصررررررل ال وررررررريعي
الحثادي عورر ،دورة االنعقرثاد
العثادي اللثاللس
http://www.majlesalo
mmah.net/clt/run.asp
?id=1244

ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %55من المر جوبين ررى (مرن مرسل ()2222 ×2.125
ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225
جرب رره و جررثارب يعرررل عناررثا) "ةن الوظررثائل ر م بثالوارررلس بورركل كبيررر" % 12.5 ،مرررن المرررر للعين ةفرررثادوا برررأن
اسسسسسستخدام الواسسسسسسطة
ورةى  %15.1ةناررثا " رر م بثالوارررلس ةحيثانررثا" ،ورةى  %12.5ةناررثا " رر م دون ال وظيل ي م بدون وارلس.
في التوظيف العام
وارلس" ،و %22.6قثال إنه ال يوجد "لديره جربرس يعررل عنارثا" %22.2 ،ال
ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %2.2يقيمون ةداء مؤررثا الدولس بأنه ()292×2..0.(+)2222×2.222
ار لسع رةي مثاص
جيد جدا ،و %9.4يقيمون ةداء مؤررثا الدولس بأنه جيد ،و %25.5يرون )192×2.455(+)922×2.255(+
نجاعسسسسة المؤسسسسسسات آذار /مثارس 1225
ةداء مؤررثا الدولس بأنه ال جيد وال ريء ،و %45.5يقيمونه بأنه ريء)2×2.222(+ ،
العامة
و %22.2يقيمونه بأنه ريء جدا ،و %12.2ال رةي /ال ةعرل.
لم رجل ةي حثاال لمرق الدر ور مسل العثام .1226
لم رجل ةي حثاال لمرق الدر ور.
رةي مبير
خرق الدستور
رررم حررررم كثامرررل العسمرررس ( 522نقلرررس)
 )2المساعدة المالية الدوليسة :الكوير دولرس نفليرس ال ع مرد علرى المررثاعدا
 )2رةي مبير
الممصصررس للصررثادرا الع مررثاد الكوي ر
المثاليس ل مويل موازنس الدولس.
االسسسستقالل السياسسسسي
 )1الحررررررثاب الم رررررثامي  )1صسسادرات القطسساع العسسام :ورركل اإلي ررادا النفليررس مررثا مقررداره  %55مررن على قلثاع النفل في مويل ايرادا اثا.
واالقتصادي
لرررإلدارة المثاليرررس للدولرررس مجمل االيرادا العثامس فري موازنرس الررنس المثاليرس  1225/1226ةي  22.225و رررررررم حررررررررم العسمرررررررس ( 422نقلرررررررس)
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 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر

طريقة االحتساب
المعطيات
توثيق المعلومات
عررررررن الرررررررنس المثاليررررررس مليثار دينثار كوي ي (مثا يعثادل  22.2مليثار دوالرا ةمريكيثا) من  25.211مليرثار الممصصس للقواعد العركريس األجنبيس.
دينثار كوي ي (مثا يعثادل  22.5مليثار دوالرا ةمريكيثا).
1226/1222

العالمة

http://www.mof.gov.
kw

)5جريدة الوعب
http://arabic.peopleda
ily.com.cn/200303/19
/ara20030319_62230.
html

ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225

20

اإلصالح السياسي

21

 )2مؤررررررررررس كرامررررررررس
لحقوق اإلنرثان :ال قرير
الرنوي 1226
http://ar.alkarama.o
إسسسسسسسسسسساءة معاملسسسسسسسسسسة /rg

المعتقلين

 )2منظمس العفو الدوليس

http://report2009.amn
esty.org/ar/regions/mi
ddle-east-northafrica/kuwait

 )5القواعد العسكرية األجنبية :ضم القواعد العرركريس فرى الكوير والم ثاحرس
ةمثام القوا األمريكيس قثاعدة علي رثالم الجويس ،وقثاعدة الجثابر الجويس ،وقثاعردة
معركر الدوحس.
القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن
 %91.1من المر جوبين رى ةن الحكومس مكن من إجراء اإلصسحثا .
ورةى  %5من المر جوبين ةن الحكومس لم مكن من إجراء اإلصسحثا ،
وةجثاب  %56.6بس رةي وال ةعرل.
القسم الثساني :تقيسيم الوضسع السديمقراطي ،ةظارر ن رثائج ارر لسع الررةي ةن
النثاس يقيمون الوضع الديمقرالي في البسد كمثا يلري :فقرد مرنح  %2.2عسمرس
جيد جدا ،و %1.5عسمس جيد ،وقيم  %25.2بأناثا لير جيردة وليرر رريئس،
في حين ةعلى  %45.6عسمس ريء ،و %22عسمس رريء جردا  ،و%22.2
ال ةعرل.
 )2اع قل الموالن عثادل عبد الرسم الضوفري في  11مثايو/ةيثار ،علرى
يررد ضرربثال مللمررون مررن جاررثاز ةمررن الدولررس ،وعصرربوا عينيرره وكبلرروه
بأصفثاد اليردين والقردمين وارر جوبوه علرى مردى لسلرس ةيرثام .واع ردى
الضبثال عليه بثالضرب المبرح ،وغمروه في مثاء مللج.
 )1قُبض على نحو ةلل عثامل مرسل المظرثاهرا ال ري جرر فري ورار
موز /يوليو مرن قبرل العمرثال األجثانرب .وقسال السبعض إنهسم تعرضسوا
للضرب وقير ذلك من صنوف المعاملة السيئة علسى أيسدي الشسرطة
لد القبض عليهم وأثناء احتجازهم.

 )9×5()2يحرم من هذا القرم  49نقلس.
)529 ×2.215( +)922 ×2.222( )1
×2.456( + )192 × 2.252( +
 )2×2.22( + )219يحصل هذا القرم
على  252نقلس.

فوق حثاال ال عذيب العور حثاال .
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المؤشر

توثيق المعلومات

المعطيات

طريقة االحتساب
ال ي م رجيل ةحزاب ريثاريس

قنررثاة العربيررس ،بثانورامررثا :ال ي م رجيل ةحزاب ريثاريس
مررثا الررذي يعرروق إصرردار
قررررثانون لألحررررزاب فرررري
إعاقسسسسسسسسسسة النشسسسسسسسسسساط الكوي ؟
http://www.alarab
الحزبي
iya.net/programs/
2007/12/11/42801
.html
قمع الورلس بثالاراوا والغثاز المريل المظثاهرا ال ي نظماثا آالل العمرثال ررم حرررم  922نقلررس لقمررع المظررثاهرا
منظمس العفو الدوليس
تنظسسسسسيم االجتماعسسسسسات  http://report2009.amnاألجثانررب (معظماررم مررن بررنغسديش) فرري يوليو /مرروز للملثالبررس بزيررثادة ةجررورهم ال ي نظماثا العمثال األجثانب.
 esty.org/ar/regions/miو حرين ظرول العمل.
والمظاهرات
ddle-east-north-

العالمة
2

922

africa/kuwait

24

ار لسع رةي مثاص
تسسسسسسسسسدخل األجهسسسسسسسسسزة آذار /مثارس 1225
األمنية

25

ار لسع رةي مثاص
مواقسسسسسف المعارضسسسسسة آذار /مثارس 1225
في الصحافة المحلية

26

ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225

انتقاد السلطة
27

انتشسسسسسسسسار صسسسسسسسسحافة رةي مبير
المعارضة

ةوررثار ن ررثائج ار ر لسع الرررةي إلررى ةن  %94.2مررن المر ر جوبين للررب مررنام ررررم اع مررررثاد ن ررررثائج االررررر لسع لكثامررررل
ومصرريثا ةو مررن ةحررد ةقررثاربام للحصررول علررى موافقررس األجاررزة األمنيررس كورررل المؤور.
للحصول على وليقس حكوميس .فيمثا ةفثاد  %52.2من المر جوبين ةنه لرم يللرب (+ )2222 ×2.522( + )2 × 2.942
(= )922 × 2.261
منام ذلت ،وةجثاب  %6.1بس رةي وال ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %52.1يع قردون ةن الحكومرس قروم بحجرب (+ )2222× 2.522(+)2 ×2.521
ال غليررس اإلعسميررس عررن نوررثالثا ومواقررل المعثارضررس فرري الصررحل اليوميررس)922×2.552( ،
و % 52.2يع قررردون ةن الحكومرررس ال قررروم بحجرررب ال غليرررس اإلعسميرررس عرررن
نوثالثا ومواقل المعثارضس ،فيمثا ةجثاب  %55.2بس ةعرل.
ةظاررر ن ررثائج ار ر لسع الرررةي ةن  %92.1يع قرردون ةن بثار ر لثاعس المرروالن ()922 ×2.125( + )2222 ×2.921
ان قررثاد الحكومررس برردون مررول ،بينمررثا يع قررد  %22.5بررأنام ال ير ر ليعون ان قررثاد )2 ×2.225( +
الحكومس دون مول %12.5 ،ال رةي لام.
وجد في الكوي  22جريدة محليس ،عبرر  4منارثا عرن رةي يرثارا ريثارريس ،نربس الصحل والمجس 2222× 2.19
2.9
وهرري صررحيفس اللليعررس و ن مرري للمنبررر الررديمقرالي ،وصررحيفس الجريرردة و عبررر

421

425
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28

طريقة االحتساب

المعطيات
توثيق المعلومات
المؤشر
عررن ال حررثالل الررولني الررديمقرالي ،وصررحيفس الرؤيررس و عبررر عررن ال جمررع
اإلررررسمي الررررلفي ،وصرررحيفس الوررررل وهررري قريبرررس مرررن الحركرررس اإلررررسميس
الدر وريس .
 )2ارررررررررررررررر لسع رةي ة) ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %92.2يرون ةن الدولس ال منع )922 × 2.922( + )2 ×2.265( )2
الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،بينمثا يرى  %6.5ةن الدولس  )192 ×2.552 ( +يحصل هذا القرم
مثاص
آذار /مثارس 1225
منع الوصول لبعض الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  592 ،نقلس.
و %55.2ةجثابوا بس رةي /ال ةعرل.
 )1م حرم كثامل العسمس ( 922نقلس)
 )2المجموعس اللبنثانيس ب) ام نع الجاثا اإلعسميس الررميس اإلفصثاح عن عدد الك ب الممنوعس في الممصصس لاذا القرم لمنع وزارة
معرض الك ثاب الدولي اللثالل واللسلين ،لكن يع قد نثاولون ةن األرقثام كبيرة اإلعسم الكوي يس حوالي  292ك ثابثا.
لإلعسم "قنثاة المنثار"
الرقابسسسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسسسى  http://www.almanو راوح بين ك ب فلرفيس ودينيس وبعض الراويثا األدبيس ال ي وصف بأناثا
المطبوعسسات ومواقسسع  ar.com.lb/NewsSiضمن إيحثاءا جنريس ،ونظم وبثاب مبدعون كوي يون مثا ال يقل عن لسلس
اإلنترنت
 te/NewsDetails.asاع صثامثا على هثامش المعرض ،وةوثار قرير قنثاة المنثار إلى منع حوالي
 292 px?id=64995&lanعنوانثا لعدد من دور النور المم لفس.
guage=ar

)2

29
تنظسسسسسسسسسيم نشسسسسسسسسساطات
االحتجاج

http://www.alaan.cc
1
http://www.awan.co
m

نظمررر جارررثا ةهليرررس ،ونقثابرررثا عمثاليرررس عرررددا مرررن النورررثالثا االح جثاجيرررس ()92 ×24
واالع صررثامثا المللبيررس ،و ركررز ملثالباررثا غثالبررثا فرري رفررع رررقل الروا ررب،
واالع ررراض علررى غررسء األرررعثار ،و حرررين ظرررول العمررل .كمررثا ان وررر
االضررلرابثا العمثاليررس ن يجررس ورركوى العمثالررس مررن عرردم اررر سم حقرروقام مررن
الوركثا المثاصس .كمرثا نظمر لجنرس "الكوي يرون البردون" اع صرثامثا ررلميثا فري
رثاحس اإلرادة في  1226/21/22وذلت بمنثاربس اليوم العثالمي لحقروق اإلنررثان،
وكررررثان قررررد نظررررم ةفررررراد مررررن الكرررروي يين البرررردون اع صررررثامثا رررررلميثا ب ررررثاريخ

العالمة
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المؤشر

توثيق المعلومات

وزارة العدل الكوي يس
مقاضسسسسسسساة الجهسسسسسسسات http://www.moj.g
ov.kw/Census/Ce
التنفيذية
nsus.asp

31

االعتقال التعسفي

32

محاكم أمن الدولة

طريقة االحتساب

المعطيات
 1226/22/16ةمثام مجلس األمس للملثالبس بإعثادة اللجنس البرلمثانيس للبدون ،كمثا
نظررم ملقفررون وإعسميررون 5اع صررثامثا علررى هررثامش معرررض الك ررثاب اللثالررل
واللسلين.
بلغ عدد القضثايثا المرفوعس مسل العثام  1226للمحكمس الكليس  1562قضيس.
بلررغ عرردد القضررثايثا المرفوعررس مررسل العررثام 1000
 1226للمحكمس الكليس  1562قضيس.

أوضسساع حقسسوق االنسسسان فسسي  )2م ايقثال ةحمد موثاري الومري في رجن اإلبعثاد بللحس منذ 12-5-بلغررر حرررثاال االع قرررثال ال عررررفي 662
الكويت عام 2001
 2004من دون ةن يعرض ةمثام القضثاء ح ى  1225/2/2على الرغم من حثالس.
رررررررررررس
ر
العربي
الورررررررررررربكس
الجوانب القثانونيس ال ي ؤكد عدم قثانونيس اح جثاز الومري.
لمعلومرررررررررثا حقررررررررروق
ً
اإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررثان  )1يوجد في مركز اإلبعثاد  669رجينثا (منام  2فقل من فئس البدون ،وعثادة
 http://www.anhri.net/يكون للب إبعثادهم من جاثاز ةمن الدولس ،ال يوجد عثاون مع رفثارا دول
kuwait/makal/2009/p
الموقوفين ال ي ال عير اه مثامثا ألوضثاعام) .وير المصثادر المعنيس بأن مدة
r0505.shtml
ال وقيل في مركز اإلبعثاد في معدلاثا ال جثاوز الوار  ،من جاس ةمرى ال
وجد حيليثا قثانونيس الر مرار ال وقيل في المركز ألكلر من وار .هذا
وي للب األمر إجراء درارثا قثانونيس ل فثادي عمليثا ال وقيل في هذا المركز
.
 )1أوضسساع حقسسوق االنسسسان لم يرجل قرير الجمعيس الكوي يس لحقروق اإلنررثان و قريرر منظمرس العفرو الدوليرس لم يرجل قرير الجمعيرس الكوي يرس لحقروق
في الكويت عام 2001
للعثام  1226قيثام المحرثاكم العرركريس ةو محكمرس جنثايرثا ةمرن الدولرس برثالحكم ةو اإلنررررثان و قريرررر منظمرررس العفرررو الدوليرررس
رررررررررررس
الورررررررررررربكس العربير
للعررثام  1226قيررثام المحررثاكم العررركريس ةو
النظر في قضثايثا علق بمدنيين.
قررررررررروق
لمعلومرررررررررثا ح
محكمرررس جنثايرررثا ةمرررن الدولرررس برررثالحكم ةو
اإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررثان
النظر في قضثايثا علق بمدنيين.
http://www.anhri.net/
kuwait/makal/2009/p
r0505.shtml

 )1منظمس العفو الدوليس
http://report2009.amn
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طريقة االحتساب

المعطيات

العالمة

esty.org/ar/regions/mi
ddle-east-northafrica/kuwait

 )2برنررررررررررثامج األمررررررررررم  )2يوجررد فرري الكويرر منظم ررثان عثامل ررثان فرري مجررثال حقرروق اإلنرررثان؛ همررثا:
الجمعيرررس الكوي يرررس لحقررروق اإلنررررثان ،والجمعيرررس الكوي يرررس للمقومرررثا األرثارررريس
الم حدة اإلنمثائي
 http://www.arabhumaلحقوق اإلنرثان .والقثانون يرمح بإنوثاء منظمثا ةمرى ،ولم يررجل رفرض ةي
 nrights.org/countries/للبثا إلواثار جمعيثا حقوق اإلنرثان.

33

=humanrights.asp?cid
16#sub3

 )1منظمس العفو الدوليس
قدرة منظمات حقسوق
اإلنسان على العمل

34
األمن الشخصي
35
الضمان االجتماعي

http://www.amnesty.
org/ar/no-presencein-this-country

)2
)1
)5

 )1يوير موقع لمنظمرس العفرو الدوليرس إلرى ةنره ال يوجرد للمنظمرس مك برثا لارثا فري
الكوي  .ولم قدم منظمس العفو ةو ةيس منظمثا دوليس ةو إقليميس ةمرى بللبثا
إنوثاء مكثا ب لاثا .القثانون ال ينظم عمل المنظمثا الدوليس واإلقليميس.

)4

ررررم حررررررم  92نقلررررس لوجرررررود
منظم ين فقل في البسد.
م حرم  192نقلس لعدم وجرود
مكثا ب لمنظمثا دوليس.
ررررم حرررررم  122نقلررررس للقرررردرة
المحدودة على العمل.
لم ور ةيثا مرن ال قرثارير لوجرود
مضثايقثا للمنظمثا العثاملس.

 )5ررم الرررمثاح لجمعيررثا حقرروق اإلنرررثان بعرردة زيررثارا للرررجون والممررثافر،
ولكن بعد حديد مواعيد جثاوز ف رة األرربوعين .ممرثا ي رربب فري عليرل
 )5الورررررررربكس العربيررررررررس
وظيفررس الجمعيررس فرري مراقبررس ةداء لررت الرررجون والممررثافر ومرردى لررثابق
لمعلومرررررررررثا حقررررررررروق
ةحوالاثا مع مبثاد حقوق اإلنرثان بصورة فوريس.
اإلنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررثان  )4لم يرجل عرض منظمثا حقوق اإلنرثان الع داءا .
http://www.anhri.
net/kuwait/makal/
2009/pr0505.shtm
l
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %12.2من المر جوبين ال يوعرون ب روفر م حرم  421نقلس ( )12 ×12.2حيرل
ار لسع رةي مثاص
األمن والرسمس الومصريس لارم وألفرراد عرثائس ام .فيمرثا يورعر  %26.2ب روفر ةفرثاد  %12.2برأن األمرن الومصري غيررر
آذار /مثارس 1225
م وفر ةو غير م وفر بثالمرة.
األمن الومصي.
لعرردم رروفر المعلومررثا مررن قبررل جاررثاز اإلحصررثاء ووزارة الوررؤون االج مثاعيررس ()2222 ×2.916
ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225
(وزارة العمررل ،وزارة ال ملرريل ،مؤررررس الضررمثان االج مررثاعي) ررم االر ر عثانس
بثاالر ر لسع مررن مررسل االر فرررثار مررن الجماررور عررن الضررمثان االج مررثاعي.

492

956

916

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

المعطيات
ةظارررر ن رررثائج ارررر لسع الررررةي ةن نرررربس المورررثاركس فررري بررررامج الضرررمثانثا
االج مثاعيس بلغ .%91.6
 )2بلغ نرربس األميرس ،العرثام  ،1226بوركل عرثام  ،%4.6وبلغر نرربس األميرس
بين الرجثال  ،%2.4فيمثا بلغ نربس األميس بين النرثاء .%6
 )1بلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بوكل عرثام  ،%29.6و بلغر
نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بين الرذكور  ،%21.1فيمرثا بلغر نرربس
الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بين اإلنثال .%25

طريقة االحتساب
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 )12م حرم  212نقلس (.)19×4.6
الايئس العثامس للمعلومرثا
نقلس
122
حرم
 )12م
المدنيس
http://www.paci.gov
(.)192×2.26/2.224
.kw/Sttc/Sttcindex.a
نقلس
91
حرم
 )11م
التعليم
spx
(.)192×2.1/2.296
نقلس
65
حرم
 )15م
(.)192×2.25/2.211
 )2ال علرررريم الحكرررررومي بررين اإلحصررثاءا ةن معرردل ال ررررب مررن المرحلررس اللثانويررس بلغ ر للكرروي يين فوق نربس ال ررب للكوي يين في الكوي
نربس الـ .%9
فرررري الكويرررر مورررركس ه الذكور  %29مقثابل  %6لإلنثال في العثام .1222-1229
وربل حله
التسسسسسسسسسسسسسرب مسسسسسسسسسسسسن
http://www.majle
المدار
salommah.net/clt/
run.asp?id=1416

38

بلغ نربس موثاركس المرةة الكوي يس في قروة العمرل برين الكروي يين  %49مرسل فرروق نررربس موررثاركس المرررةة الكوي يررس فرري
الايئس العثامس للمعلومرثا
العثام .1226
قرررروة العمررررل النررررربس المقبولررررس لموررررثاركس
المدنيس
 http://www.paci.gبلررغ عرردد العررثاملين فرري الكوي ر (مررن الكرروي يين) حرررب القلثاعررثا  552156النرثاء في العمل والمقدرة بـ . %52
مشسسساركة المسسسرأة فسسسي
 ov.kw/Sttc/tblanalعثامس منام  262541ذكورا و 245592انثالثا.
قوة العمل
is02.aspx?Page=t
bllabbyeconmyna
tsex
المؤررررررررررررس العثامررررررررررس بلغ المعدل الوراري ألجرور الرجرثال  252دينرثارا (ةي  1924دوالرا ةمريكيرثا) ()2222× 252/465
فرررري العررررثام  ،1226ومعرررردل ةجررررور النرررررثاء  465دينررررثارا (ةي  2224دوالرا
لل أمينثا
المساواة في األجور
 http://www.pifss.ةمريكيثا).
gov.kw/statistics/
م اع مثاد المعدل الواري للعثاملين في قلثاعثا الحكومس والرنفل واألهلري ولرم
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العالمة
955
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2222

224

 : 6 .2تقرير الكويت
الرقم

40

طريقة االحتساب

المعطيات
توثيق المعلومات
المؤشر
 stat31dec2008.pdيحرب المدنيين العثاملين لحرثابام المثاص بحيل ملل هرذه الورريحس فقرل %9
f
من المجموع.
الحررررررررررثاب الم رررررررررثامي بلغ اإلنفثاق على قلثاعي ال ربيس وال عليم والصحس  2412مليون دينثارا كوي يرثا( نرررربس اإلنفرررثاق علرررى األمرررن فررروق نرررربس
اإلنفسسسسسساق الحكسسسسسسومي لرررإلدارة المثاليرررس للدولرررس  4592مليون دوالرا ةمريكيثا) ةي مثا يعثادل ( )%29من إجمثالي اإلنفرثاق العرثام اإلنفرررثاق علرررى قلرررثاعي ال ربيرررس وال علررريم
علسسسسسسسسى القطاعسسسسسسسسات عررررررن الرررررررنس المثاليررررررس للرنس المثاليس  ،1226/1222فيمثا بلغ اإلنفرثاق علرى قلرثاع األمرن  2216مليرون والصحس.
االجتماعيسسسسة مقارنسسسسة 1226/1222
دينررثارا كوي يررثا (  2212مليررون دوالرا ةمريكيررثا) ةي مررثا يعررثادل ( )%26للرررنس
موقع وزارة المثاليس
مع األمن.
المثاليس .1226/1222
http://www.mof.gov.
kw

العالمة
2

لبنان 2009

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم
1

المؤشر

تشررررررري فصرررررر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الجمهوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  .2مبدأ فصل السلطات
مبدأ فصل السلطات في لبنان هو مبدأ دستوري حيث نصت الفقرة (ه) من الدستور
اللبناني ـ ـ ــة .مو ـ ـ ـ ـ مجل ـ ـ ــس
اللبناني ،على أن "النظام ائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها".
النواب
 http://www.lp.gov.lكما أن الدستور اللبناني نص صـراحة علـى دور المجلـس النيـابي فـي مسـاءلة الحكومـة،
 b/doustour/default.hالتــي هــي أصــا تشــكل بنــا ًء علــى استشــارات نيابيــة ملزمــة م ـ رئــيس الجمهوريــة ال ـ ي
tm
يستجيب لتسمية األكثرية وفقاً للمادة " :)2( 35يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومـة

العالمة
طريقة االحتساب
النص واضح يؤكد على فصل 2222
الرللثا وعلى حق البرلمثان في
مرثاءلس الحكومس.

المكلــب بالتشــاور م ـ رئــيس مجلــس الن ـواب اســتنادا إلــى استشــارات نيابيــة ملزمــة يطلع ـ

السلطات

رسميا على نتائجها".
 .2مساءلة الحكومة
أما فيما يتعلق بم ار بة الحكومة ومساءلتها فان الدستور اللبناني يضمن للسلطة
التشريعية ،ممثلةً بالمجلس النيابي ،الصاحيات المنصوص عليها في نظام المجلس

الداخلي لمسائلة الحكومة ،استجوابها ،إجراء تحقيقات برلمانية عندما تقتضي الحاجة،

وطرح الثقة بالحكومة وفقاً للمواد .451 ،451 ،451 ،451 ،454 ،421 ،421

2

ررم حرررم  192نقلررس لعرردم وجررود لجنررس
تشرررررري دوريرررررة دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الجمهوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  )1دورية اال نتخابات:
ان مثابررررررثا مررررررر قلس ورررررررل علررررررى
ونزاهرررررررررررررررررررررررررررررة اللبناني ـ ـ ــة .مو ـ ـ ـ ـ مجل ـ ـ ــس  -مجلس النواب :حددت المادة األولى من انون االنتخابات ر م  19في  1226/22/6االن مثابثا .
النواب
مدة والية المجلس النيابي بأرب سنوات فقط.
االنتخابات
http://www.lp.gov.lb/do

292

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
ustour/default.htm

المعلومات المطلوبة
 -االنتخابات المحلية :حددت المادة  10من المرسوم االشتراعي ر م  226تاري 52

حزيران  2522مدة والية المجالس االنتخابية بست سنوات.

ـ ـ ــانون ر ـ ـ ــم  19الصـ ـ ــادر  )2لجنة انتخابات مستقلة
بتـ ــاري 1226/22/6
-المــادة  25تحــدد مهــام وصــاحيات هيئــة اإلش ـراب علــى الحملــة االنتخابيــة مــن تلقــي

http://www.lp.gov.lb/ka
noun_intikhab/default.h
tm

طلبــات وســائل اإلعــام الخــاص الراشبــة فــي المشــاركة فــي اإلعــان االنتخــابي المــدفوع

األجــر وممارســة ر ابــة علــى اإلنفــاق االنتخــابي وم ار بــة تقيــد اللـوائح والمرشــحين ووســائل

http://www.dgps.go
v.lb/goelect/index.p
hp

اإلعام بالقوانين واألنظمة الراعية للمنافسة القانونية وفقاً ألحكام القانون ر م . 19
إالّ أن المادة  44من القانون لم ِتعط الهيئة أي صفة ضائية أو استقالية إدارية

مرسوم ر م  2244بتاري

الوالية وكيفية وض نظامها الداخلي ضمن الفصل الثالث وتحديداً في المواد  44إلى

 15كانون األول :1226
تشكيل هيئة اإلشراب على
الحملة االنتخابية

ومادية بل حولها إلى هيئة إشراب مرتبطة بوزير الداخلية .وتحدد شروط العضوية ومدة

.41

 )5من التمييز في الترشح
 المررثادة  24مررن الدرر ور ررنص علررى ةنرره " لكررل ولنرري لبنررثاني بلررغ مررن العمررر إحرردىوعورررين رررنس كثاملررس حررق فرري ةن يكررون نثامب رثا ً علررى ةن رروفر فيرره الورررول المللوبررس
بمق ضى قثانون االن مثاب".
 أ رت المادة السابعة من انون االنتخابـات ر ـم  19حـق كـل لبنـاني أتـم  19مـن عمـرالحق بالترشح لانتخابات فـي حـال لـم يحـرم مـن حقـ بموجـب المـادة الرابعـة مـن ـانون

طريقة االحتساب

العالمة

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات

طريقة االحتساب

العالمة

االنتخابات ر م . 19
 )4المساواة بين المرشحين

أ) سقب اإلنفاق على الحمات االنتخابية :تحدد المادة  93السقب المالي االنتخابي

الثابت و در مئة وخمسون مليون ليرة لـ"عدد الناخبين في الدائرة االنتخابية التي ينتخب
فيها يحدد بمرسوم" .
-حظرت المادة  85التقديمات العينية والمساعدات المالية للمؤسسات الثقافية

والجمعيات على أنواعها في فترة االنتخابات ،في حين أجازتها للمرشحين والمؤسسات
التابعة لهم إ ا درجوا على تقديمها بطريقة منتظمة ما ال يقل عن ثاث سنوات بل فترة
الحملة االنتخابية.
ب) المساواة في الظهور باإلعالم الرسمي:

 -تلزم المادة  11اإلعام الرسمي بمو ب الحياد في جمي المرحلة االنتخابية وال يجوز

ل أو لموظفي القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر على أن دعماً ألي مرشح أو الئحة.

يتطرق الفصل السادس لعملية تنظيم اإلعان واإلعام االنتخابيين فيسمح بالدعاية

3

تقنرررررررين سرررررررطوة دستور الجمهورية اللبنانية
السرررررررررررررررررررررررررررلطة
التنفيذية

http://www.lp.gov.lb/do
ustour/default.htm

واإلعان المدفوعي األجر وفقاً للمادة .66

 .2حررر البرلمررران :وفقــا ألحكــام المــادة  99مــن الدســتور ل ـرئيس الجمهوريــة الطلــب مــن ت ـ ــم حس ـ ــم  922نقط ـ ــة لم ـ ــنح الس ـ ــلطة
مجلــس الــوزراء حــل المجلــس فــي الحــالتين التــاليتين )2( :حســب الفق ـرة  4مــن المــادة التنفي ي ـ ــة ح ـ ــق ح ـ ــل المجل ـ ــس الني ـ ــابي

 29مــن الدســتور ،إ ا امتن ـ مجلــس الن ـواب لبيــر أســباب ــاهرة عــن االجتمــاع ط ـوال واعان حالة الطوارئ دون تحديد للفتـرة

922

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

طريقة االحتساب

المعلومات المطلوبة

العالمة

عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين ال تقل مـدة كـل منهمـا عـن الشـهر أو الزمنية.
في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل )1( .حسب المادة 22
اإلصرار على تعديل الدستور في ظل معارضة مجلس الوزراء.
 .1قانونيرة تأجير االنتخابررات :ال توجــد نصــوص انونيــة تجيــز للســلطة التنفي يــة تأجيــل
االنتخابات.

 .5إلغاء نتائج االنتخابرات :ال توجـد نصـوص انونيـة تمـنح السـلطة التنفي يـة حـق إلبـاء
نتائج االنتخابات.

 .4إعالن حالة الطوارئ :وفقا ألحكام المادة  29للسلطة التنفي ية إعان حالـة الطـوارئ،
وال يحــدد الدســتور أيــة شــروط تنظيميــة واضــحة بمــا يخــتص فــي تحديــد المــدة الزمنيــة
واألسباب الموجبة إلعان حالة الطوارئ.

دستور الجمهورية اللبنانية

4
تشررررررري حريررررررة
األحزاب

http://www.lp.gov.lb/do
ustour/default.htm

وحرية االجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".

ــانون الجمعيــات العثمــاني  .1تنص المادة  1من انون الجمعيات للعام 2525على "إن تـأليب الجمعيـة ال يحتـا
إلــى الرخصــة فــي بــادئ األمــر ولكن ـ ايلــزم فــي كــل حــال بمقتضــى المــادة السادســة
للعام 2525
http://www.moim.gov.lb/
إعام الحكومة بها بعد تأسيسها".

UI/laws.html
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 .2تنص المادة  25من الدستور على أن "حرية إبداء الرأي والً وكتابةً وحرية الطباعة الـ ــنص واضـ ــح بضـ ــمان حريـ ــة تشـ ــكيل

دستور الجمهورية اللبنانية

تشررررررررري حررررررررق http://www.lp.gov.lb/do
ustour/default.htm
التجم

األحزاب.

 .2تنص المادة  25من الدستور على أن ..." :حرية االجتمـاع وحريـة تـأليب الجمعيـات يكفل الدستور اللبناني حرية االجتماع.
كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".

2222
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 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

الق ــانون العثم ــاني الص ــادر

ف ــي الع ــام  2522المتعل ــق  .2ال يف ـ ــرض الق ـ ــانون العثم ـ ــاني الص ـ ــادر ف ـ ــي الع ـ ــام  2522المتعل ـ ــق "باالجتماع ـ ــات

"باالجتماعات العمومية"

العموميــة" الســاري المفعــول تــرخيص مســبق بالمظــاهرة بــل يكتفــي بتقــديم بيــان يحتــوي

http://www.moim.gov.l
b/UI/laws.html

علــى معلومــات عمليــة عــن المظــاهرة (المكــان والزمــان ،اســمين مــن بــين األشــخاص
المنظمين)  .يعطي القانون صاحية لمجلس الوزراء بمن أي اجتماع عام مـن شـأن
أن يخل بالنظام العام وبالسامة العامة وباآلداب العامة

6

تشررررررررري منرررررررر
التعذيب

تــنص المــادة  422مــن ــانون العقوبــات اللبنــاني علــى أن كــل "مــن ســام شخصـاً ضــروباً يعثاقب قثانون العقوبثا القثائم بثال عرذيب
انون العقوبات اللبناني
حرب ودة اإلصثابس ،فيمرثا يرنص ـانون
http://www.arabمــن الشــدة ال يجيزهــا القــانون رشب ـةً من ـ فــي الحصــول علــى إ ـرار عــن جريمــة أو علــى
niaba.org/publicatio
أصول المحاكمات الجزائية على إبلثال
 ns/lebanonlaws/penمعلومات بشأنها عو ب بالحبس من ثاثة أشهر الى ثاث سنوات".
ال حقيرررق إذا لبررر ال عررررض لل عرررذيب.
alcode-a.pdf
 يعا ب القانون وفق المواد  994إلى  992من انون العقوبات اللبناني القائم وصررررثادق لبنررررثان علررررى ا فثاقيررررس منرررررعال عذيب عثام .1222
بأعمال تع يب بحسب شدة اإلصابة.

2222

 بموجب المادة  112من انون أصول المحاكمات الجزائية يبطل التحقيق إ اثبت التعرض بالتع يب خال فترة االحتجاز.

صاد ت لبنان على اتفا ية األمم المتحدة لمناهضة التع يب وشير من ضروب المعاملة

أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة في عام .1222
7

)2دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الجمهوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  .2المــادة  25مــن الدســتور تــنص علــى "حريــة إبــداء ال ـرأي ـوالً وكتاب ـةً وحريــة الطباعــة يضرررمن الدرررر ور والقررروانين المنظمرررس
لإلعسم حريس اإلعرسم ،و رنظم امر ست
تشررررررري حريررررررة
وحرية االجتماع وحرية تأليب الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".
اللبنانية
المؤررثا اإلعسميس.
اإلعالم
http://www.lp.gov.lb/do
ustour/default.htm
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 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات

طريقة االحتساب

العالمة

 )1ـ ـ ـ ـ ـ ــانون المطبوعـ ـ ـ ـ ـ ــات  .1المــادة األولــى مــن ــانون المطبوعــات لســنة  2521تــنص علــى " المطبعــة والصــحافة
والمكتبــة ودار النشــر والتوزي ـ ح ـرة ،وال تقايــد ه ـ الحريــة إال فــي نطــاق الق ـوانين العامــة
وأحكام ه ا القانون".

الصادر في 2521/5/24
http://www.pogar.o
rg/publications/othe
 .5 r/laws/media/publaتــنص المــادة  25مــن القــانون ر ــم  561لســنة  2554علــى أن "أ -اإلعــام المرئــي
w-leb-62-a.pdf
والمســموع حــر .ب -علــى أن تكــون جمي ـ أســهم الشــركة اســمية علــى أن تنطبــق علــى

المس ــاهمين فيهـ ــا الش ــروط اآلتيـ ــة- :عل ــى الشـ ــخص الطبيعـــي أن يكـ ــون لبنانيـ ـاً متمتع ـ ـاً

باألهلي ــة القانوني ــة وشي ــر محك ــوم عليـ ـ بجناي ــة أو جنح ــة ش ــائنة أو مح ــروم م ــن حقو ـ ـ

 )3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون ر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  561المدنية - .علـى الشـخص المعنـوي أن يكـون شـركة لبنانيـة صـرب يحظـر نظامهـا التفـر
الصادر فـي  2554/22/4عـن األســهم إلـى شيــر أشــخاص طبيعيـين لبنــانيين أو لبيــر شـركات لبنانيــة صــرب - .ال

ف ــي ش ــأن الب ــث التلفزي ــوني يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو شير مباشرة أكثـر
واإل اعي
ويعتبـــر ال ــزو أو الزوج ــة وأص ــولها وفروعهمـ ــا
م ــن  %41م ــن مجمـــوع أســـهم الش ــركة ا
القاصرون بمثابة شخص واحد.
 )2دستور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do
ustour/default.htm
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تشررري اسررتقال
القضاء

 )1استقال القضاء :تـنص المـادة  12مـن الدسـتور علـى أنـ "السـلطة القضـائية تتوالهـا
المحــاكم علــى اخــتاب درجاتهــا واختصاصــاتها ضــمن نظــام يــنص عليـ القــانون ويحفــظ

بموجب للقضاة والمتقاضين الضـمانات الازمـة .أمـا شـروط الضـمانة القضـائية وحـدودها
فيعينها القانون .والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر الق اررات واألحكام مـن بـل

كل المحاكم وتنف باسم الشعب اللبناني".
 )1التعيين:

وجرررد ضرررمثانثا درررر وريس بثارررر قسل
القضثاء و عيرين القضرثاة يكرون برثاق راح
مررررن وزيررررر العرررردل وموافقررررس مجلررررس
القضثاء .وعزل القضثاة يكرون بموجرب
قررررار مجلررررس ال أديرررب المورررركل مررررن
مجلس القضثاء.

2222

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات

 )1ـ ـ ـ ــانون القض ـ ـ ـ ــاء الع ـ ـ ـ ــدلي - ،المــادة  24مــن ــانون القضــاء العــدلي " يعــين المرشــحون النــاجحون ضــاة متــدرجين

المرس ــوم االش ــتراعي ر ــم  ،292بمرسوم يتخ بناء على ا تراح وزير العدل وبعـد موافقـة مجلـس القضـاء األعلـى ويلحقـون

تاري  22أيلول سنة 2565
http://www.justice.gov.l
b/Justice-Law.htm

بمعهد القضاء لمدة ثاث سنوات يتقاضون خالها رواتب القضاة المتدرجين"
 المادة  26من انون القضاء العدلي " يمكن تعيـين القضـاة المتـدرجين دون مبـاراة مـنبــين حملــة شــهادة دكتــو ار دولــة فــي الحقــوق و لــك بمرســوم يتخ ـ بنــاء علــى ا ت ـراح وزيــر
العدل وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى"

 المادة  22من انون القضاء العدلي " يجري التعيين في الدرجة األخيرة بمرسـوم يتخـبناء على ا تراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى".
 )5العز :
)5

ـ ـ ـ ــانون القضـ ـ ـ ــاء العـ ـ ـ ــدلي،

المرس ــوم االش ــتراعي ر ــم ،292
تاري  22أيلول سنة 2565
http://www.justice.gov.l
b/Justice-Law.htm

 -المــادة  69مــن ــانون القضــاء العــدلي " يتــألب المجلــس التــأديبي للقضــاة مــن رئــيس

شرفة لـد محكمـة التمييـز رئيسـاً وعضـوية رئيسـي شرفـة لـد محكمـة االسـتئناب يعيـنهم

رئيس مجلس القضاء األعلى في بدء كل سنة ضائية ،كما ل أن يعين بدياً ألي مـنهم

عنــد البيــاب أو التعـ ر .يقــوم رئــيس هيئــة التفتــيي القضــائي أو مــن يفوضـ مــن أعضــاء
الهيئــة بوظيفــة مفــوض الحكومــة لــد المجلــس .ينظــر المجلــس فــي تأديــب القضــاة بنــاء
على إحالة مجلس هيئة التفتيي القضائي".
 -المادة  62من انون القضاء العدلي " تتألب الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئـيس

مجلس القضاء األعلـى أو نائبـ رئيسـاً ومـن أربعـة أعضـاء يعينـون مـن بـل المجلـس فـي
بداية كل سنة ضائية ،كما يعين المجلـس بـدياً ألي مـنهم عنـد البيـاب أو التعـ ر .تتبـ

طريقة االحتساب

العالمة

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات

طريقة االحتساب

العالمة

ل ــد الهيئ ــة القض ــائية العلي ــا للتأدي ــب إجـ ـراءات المحاكم ــة المعم ــول به ــا أم ــام المجل ــس
التأديبي .ال يقبل رار الهيئـة القضـائية العليـا للتأديـب أي طريـق مـن طـرق المراجعـة بمـا
فيها التمييز ويكون ناف اً بحد ات بمجرد إباش إلى صاحب العا ة بالصورة اإلدارية .

يبلغ ه ا القرار إلى وزير العدل.
9
تشري الحق في
محاكمة عادلة

دستور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do
ustour/default.htm

تــنص المــادة  2مــن الدســتور علــى أن" :كــل اللبنــانيين س ـواء لــد القــانون وهــم يتمتعــون رررم حررررم  922نقلرررس لعررردم وضرررروح
الررنص فيمررثا ي علررق بثالمحثاكمررس العثادلررس
بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".
وةن الم ام بريء ح ى لب إدان ه.

 )2دسـ ـ ـ ـ ـ ــتور الجمهوريـ ـ ـ ـ ـ ــة  .2الفق ـرة مــن مقدمــة الدســتور "لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة ،تقــوم علــى احت ـرام م حرم  922نقلس لل مييز الم علق
بثالميرال واللسق واك رثاب الجنريس
اللبنانية
الحريـ ــات العامـ ــة وفـ ــي طليعتهـ ــا حريـ ــة ال ـ ـرأي والمعتقـ ــد ،وعلـ ــى العدالـ ــة االجتماعيـ ــة بحيل منح الجنريس فقل لللفل من
http://www.lp.gov.lb/do
ةب لبنثاني.
والمساواة في الحقوق والواجبات بين جمي المواطنين دون تمايز أو تفضيل".
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ustour/default.htm

 .1الميراث نظم ةحكثام الوريعس المثاصس بكل لثائفس مرألس الميرال.

تشررري المسرراواة
بين الجنسين

 )1رأي خبير
 .5الطاق :نظم ةحكثام الوريعس المثاصس بكل لثائفس مرألس اللسق.
 )5رأي خبير
 .4منح األم اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية ألبنائها
القـ ــانون ر ـ ــم  29الصـ ــادر تعتب ــر الم ــادة األول ــى م ــن الق ــانون ر ــم  29لبنانيـ ـاً "ك ــل ش ــخص مول ــود م ــن أب لبن ــاني"
في . 2519/2/25
http://ar.wikipedia.

(مستثنيةً شرط كون األم لبنانية).

922

922

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

11

توثيق المعلومات
org/
الصحب المحلية

و ازرة الداخلية
www.moim.gov.lb

إعاقة المجالس
المنتخبة من

و ازرة المالية
www.finance.gov.l
b

طريقة االحتساب

المعلومات المطلوبة

 )1في المجلس النيابي :جرت االنتخابات النيابية في لبنان بشكل دوري في األعوام جـ ـ ــرت االنتخابـ ـ ــات النيابيـ ـ ــة والمحليـ ـ ــة

العالمة
2222

 .2113 ،2111 ،4111 ،4112تحضي اًر النتخابات  ،2111أ ر انون االنتخابات بمواعيدها.

ر م  23بتاري  1أيلول /سبتمبر .2111

أما فيما يتعلق بعمل البرلمان اللبناني ،شهد عامي  2111و )2111والى حين تم
تأليب حكومة وفاق وطني) ،سابقة ال مثيل لها في تاري لبنان ،تمثلت باعتكاب رئيس
المجلس عن دعوة المجلس لانعقاد في دورت العادية .وبحسب النظام الداخلي لمجلس
النواب ،فلرئيس المجلس وحد الحق في دعوة المجلس لانعقاد .أما اعتكاب رئيس

قب السلطة

المجلس فسبب بحسب رئيس المجلس النيابي هو عدم دستورية الحكومة التي استقال

التنفيذية

منها الوزراء المنتمين إلى الطائفة الشيعية ،األمر ال ي ينا ض الفقرة (ي) من مقدمة
الدستور.
)1المجالس البلدية:جرت االنتخابات المحلية عام  .1224وهي دورية تجري كل ست
سنوات ومن المتو

أن تجري عام  .1222كما خصصت ميزانية عام  1226مبلغ

 5924555مليون دوالر أميركي للبلديات.
12

مساءلة

الحكومة

مجلس النواب

طرح النواب  5أسئلة مقدمة للحكومة ولم تتشكل عام  1226أية لجنة تحقيق.

( )2 ×5فقـ ــط ت ـ ــم ط ـ ــرح تس ـ ــعة أس ـ ــئلة
خال العام .1226
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 :3 .2تقرير لبنان
الرقم
13

المؤشر
نقاش مشاريع
القوانين

14
الفساد في

المؤسسات
العامة

المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات

طريقة االحتساب

جري ـ ــدة النهررررررار والسررررررفير تشير الصحب الثاثة التي اطلعنا عليها إلى  42مشروع انون تحت أشكال مختلفة ()92× 42
واألخبار

(خبر ،رأي ،ندوة ،مشروع انون) ،منها ما أ ر وصدر في الجريدة الرسمية ومنها ما

 )2ار لسع رةي مثاص

 )2وفق ار لسع الرةي  %52.2يع قدون بوجود فرثاد في الرللس ،بينمثا  %2.6ال + )922×2.226( +)2 ×2.522( )2

العالمة
2222

بقي في أد ار مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

155

يع قدون بوجود فرثاد ،وكثان نربس الم رددين (غير م أكد) .%2.9
( )192 ×2.229يحصررررل هررررذا القرررررم
تموز /يوليو 1225
 )1ورد  255دعو إلى النيابة العامة المالية تتعلق بجرائم فساد واختاس أموال على  56نقلس
 )1ل ـ ـ ـ ــم النياب ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة
 )922 × 2.55( )1يحصل هـ ا القسـم
عمومية في المقابل تم الفصل من بل المحاكم في  521ضية.
الماليـة عبـر رئـيس مجلـس
على  259نقطة
شـ ـ ـ ـ ــور الدولـ ـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ــكري
صادر.

15
إعاقة أعما

مجلس النواب

لم تتم أي عر لة لعمل البرلمان عام  1226من بل السلطة التنفي ية و د أصدرت لــم تــتم عر لــة أعمــال البرلمــان مــن بــل

مكتب النائب روبير شانم

حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بعد اتفاق الدوحة كل مشاري القوانين التي أ رها السلطة التنفي ية خال العام .1226
مجلس النواب.

البرلمان

16

استخدام

الواسطة في
التوظيف العام

2222

يسمح للصحافة ومؤسسات المجتم المدني المعنية بالمواضي المطروحة حضور

ار لسع رةي مثاص
تموز /يوليو 1225

جلسات مجلس النواب.
ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %66.2من المر جوبين رى (من مسل جرب ره ()2222 ×2.221
و جررثارب يعرررل عناررثا) "ةن الوظررثائل ر م بثالوارررلس بورركل كبيررر" ،ورةى  %5.5ةناررثا  %2.1مررررررن المررررررر جوبين رررررررى ةن
" ر م بثالوارررلس ةحيثانررثا" ،ورةى  %2.1ةناررثا " ر م دون وارررلس" ،و %22.6قررثال إنرره ال الوظثائل م دون وارلس.
يوجد "لديه جربس يعرل عناثا" %2.6 ،ال ةعرل.

21

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم
17

المؤشر
نجاعة
المؤسسات

توثيق المعلومات
ار لسع رةي مثاص
تموز /يوليو 1225

العامة

رأي خبير

18

طريقة االحتساب

المعلومات المطلوبة
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %1.5يقيمون ةداء مؤررثا الدولس بأنه جيد جدا)292×2.265(+)2222×2.215( ،
و %6.5يقيمون ةداء مؤررثا الدولس بأنه جيد ،و %59.5يرون ةداء مؤررثا الدولس )192×2.292(+)922×2.595(+
بأنه ال جيد وال ريء ،و %29.2يقيمونه بأنه ريء ،و %59.5يقيمونه بأنه ريء جدا)2×2.595(+ ،
و %1.9ال رةي /ال ةعرل.

تم رصد الخروق التالية.
 )1تعطيل عمل المجلس الدستوري لعدم التوافق على تعيين (استكمال)
أعضاء المجلس الدستوري.
)2شرعية مجلس الوزراء الذي يفتقر إلى تمثي الطائفة الشيعية خرقاً للفقرة (ي) من

مقدمة الدستور:على أثر استقالة الوزراء الشيعة و إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية

و نيلها الثقة في  42آب  2111كان مجلس الوزراء محط جدل دستوري .فالمعارضة
خرق الدستور

(األ لية النيابية) اعتبرت شير شرعي في ما المواالة (األكثرية النيابية) اعتبرت شرعياً.

أما استنادا إلى مقدمة الدستور وتنفي اً لوثيقة الوفاق الوطني بموجب القانون الدستوري

ر م  41وتحديداً الفقرة (ي)  ،4111/1/24التي تنص على أن "ال شرعية ألي سلطة

تنا ض ميثاق العيي المشترك"  ،فتعتبر الحكومة خالية من التمثيل الشيعي وبالتالي
شير شرعية ومخالفة لميثاق العيي المشترك.

 )3انتخاب قائرد الجري

خرقراً للمرادة  42مرن الدسرتور :تـم انتخـاب ائـد الجـيي رئيسـاً

للجمهورية وفي 23أيار /مايو 2111على أثر اتفاق الدوحة وفق المادة  15دون إجـراء

تعديل دستوري للمادة .11

ت ــم حس ــم كام ــل العام ــة لوج ــود خم ــس
خرو ات للدستور ()192× 9

العالمة
522
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 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات

طريقة االحتساب

العالمة

 )4قانونيسسة الموازنسسة العامسسة للعسسام  : 8002تجــاوز القاعــدة األثنــى عش ـرية فــي
مش ــروع موازن ــة ع ــام  8..2وص ــرب األمـ ـوال ودفـ ـ الروات ــب وملحقاته ــا وس ــائر
النفقــات الدائمــة علــى الــرشم مــن تجاوزهــا االعتمــادات المرصــودة فــي ــانون موازنــة

عام  8..0والتي هي آخر موازنة أ رت في البرلمان.
 )3قانون االنتخابات النيابية رقم  58لسنة :5005

اعتماد الدائرة الوسطى على اعدة التمثيل األكثري في انون انتخابات لعام  1226خر اً
للفقرة ( ) من المبادئ العامة واإلصاحات الواردة في وثيقة الوفاق الوطني و التي

تنص على أن "تجري االنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس

المحافظة ،يراعي القواعد التي تضمن العيي المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة

التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجيال وفعالية لك التمثيل ،بعد إعادة النظر في
التقسيم اإلداري في إطار وحدة األرض والشعب والمؤسسات".
19
االستقال

السياسي

واالقتصادي

 )2أ -الموازنـ ـ ـ ــة وتقريـ ـ ـ ــر  )2المساعدة المالية الدولية :ال تحتوي الموازنة العامة  1226في باب اإليرادات أية م حرم  22نقلس ( )29×2.2في القرم
المثاص بثالمرثاعدا الدوليس بحيل يقدر
المـ ـ ــانحين السـ ـ ــادس علـ ـ ــى أر ام في خانة الهبات والمساعدات الخارجية .أما مجموع اإليرادات الوارد في موازنة حجم المرثاعدا للموازنس بحوالي %2.2
الر أميركيا وهو ناتج المجموع العام إلي اررادات من مجمل اإليرادا .
مو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و ازرة الماليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عام  1226فيبلغ  8,862,232,208دو ا

اللبنانية:

الموازنة العامة والموازنات الملحقة وال تتضمن إيرادات منتجات مسو ة في الخار .

www.finance.gov.lb

الر
أما المساعدات والهبات للدولة اللبنانية لعام  1226فبلبت  100,372,090دو ا

ب -مقابلــة م ـ مــدير عــام
الماليـة بتـاري

10حزيـران

أميركيا تأتي في إطار مشاري وتقبل بموجب مرسوم وزاري لصالح اإلدارات والو ازرات
المعنية.
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 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
1225
 )1رأي خبير
 )5ـ ـرارات مجلـ ــس األمـ ــن
ر م  ٥٢٤و2222 ,٥٢٤

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

ب لك تكون نسبة المساعدات الخارجية من مجمل اإليرادات  1,1في المئة.
 )1صادرات القطاع العسام ال وجرد لرروا
يع مد على قلثاعي المدمثا والريثاحس.
 )5القواعد العسكرية األجنبية :ال وجد قواعد عركريس ةجنبيس لكن هنثات قوا دوليس
بموجب رار األمم المتحدة  2222بتاري  22آب ،1222 /وال ي ينص في المادة ،22

لبيعيرس يع مرد لبنرثان علرى صرديرهثا .لكنره

"كي يتسنى تكميل وتعزيز وة األمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والوالية ونطاق
العمليات ،أن يأ ن بزيادة حجم وات األمم المتحدة المؤ تة في لبنان إلى حد أ صى
وام  31888جنديا ،وأن تتولى القوة ،إضافة إلى تنفي واليتها بموجب الق اررين ٥٢٤
و ،٥٢٤المهام التالية :أ) رصد و ب األعمال القتالية؛ ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة
اللبنانية في أثناء انتشارها في جمي أرجاء الجنوب ،بما في لـك على طول الخط

األزرق ،وأثناء سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت علي الفقرة ٢؛
20
اإلصالح

السياسي

21

إساءة معاملة

) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة ( ١١ب ) م حكومة لبنان".
القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %59.5من
ار لسع رةي مثاص
المر جوبين رى ةن الحكومس مكن من إجراء اإلصسحثا  .ورةى  %21.2من
تموز /يوليو 1225
المر جوبين ةن الحكومس لم مكن من إجراء اإلصسحثا  ،وةجثاب  %1.2بس رةي وال
ةعرل.
القسسسم الثسساني :تقيسسيم الوضسسع السسديمقراطي ،ةظاررر ن ررثائج ار ر لسع الرررةي ةن النررثاس
يقيمررون الوضررع الررديمقرالي فرري الرربسد كمررثا يلرري :فقررد مررنح  %22.2عسمررس جيررد جرردا،
و %22عسمررس جيررد ،وقرريم  %12.2بأناررثا ليرر جيرردة وليرر ررريئس ،فرري حررين ةعلررى
 %21.2عسمس ريء ،و %56.1عسمس ريء جدا  ،و %2.5ال ةعرل.
 )2مؤسسة الك ارمـة لحقـوق أكدت الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب و وع حاالت تع يب خال العام في مراكز

) ( )9×21.2يحرم من هذا القرم
 522نقلس.
×2.22( +)922 ×2.222( )1
+ )192 × 2.122( + )529
()2×2.561( + )219 ×2.212
يحصل هذا القرم على  266نقلس.
تجاوزت حاالت التع يب في السجون

526
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 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر
المعتقلين

توثيق المعلومات
اإلنسان
www.alkarama.org

 )1التقرير السنوي عن
حقوق اإلنسان في لبنان
http://arabic.lebanon.us
embassy.gov/root/pdfs/l
ebanonhrr08arabic.doc

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

االحتجاز التابعة لمكتب مكافحة المخدرات التاب لقوات األمن الداخلي ،يا ا من العشرين حالة)222×12( .
الااصم ي روت ومقدن ز و .
 )4صرح  13معتقاً أثناء مثولهم أول مرة أمام اضي التحقيق أنهم تعرضوا للتع يب

وسوء المعاملة خال اعتقالهم س اًر .وكانت جمي تصريحاتهم مشابهة للحقيقة ،بسبب
كونهم يحملون آثار التع يب البارزة للعيان على بعض أجزاء البدن ،وعلى الوج بالنسبة

إلى بعض منهم .و د أفر عنهم مؤخ اًر.

 )2توصلت الكرامة إلى معلومات بشأن تسعة أشخاص ،سبق وأن توجهت بشكو
بشأنهم في أيلول /سبتمبر  ،2111إلى المقرر الخاص المعني بالتع يب .وأبلبت
المنظمة المقرر الخاص في  41تشرين األول /أكتوبر  ،2111بأن هؤالء األشخاص
تمت محاكمتهم من بل محكمة عسكرية اعتماداً على اعترافات انتزعت منهم تحت
التع يب .و د صدرت األحكام بحقهم في  1أيلول /سبتمبر .2111

 3 )5تشرين األول /أكتوبر  ،2111امت لجنة األمن الجماعي الفلسطيني في مخيم
البداوي شمال لبنان بإلقاء القبض على شاب عمر  25عاماً من دون استظهار أمر
ّ
ضائي ،لتسلم بعد لك إلى أجهزة االستخبارات في الجيي اللبناني ،حيث تعرض
خالها للتع يب

 )1و د توجهت الكرامة في  21نيسان /ابريل  2111بشكو إلى المقرر الخاص
المعني بمناهضة التع يب تطلب من التدخل لد

السلطات اللبنانية في حالة األخوين

حشاي الل ان اعتقا س ار لمدة  5أشهر تعرضا خالها لشتى أصناب التع يب ،ثم تم

العالمة

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات

طريقة االحتساب

العالمة

نقلهما إلى سجن رومية حيث ال يزاالن إلى يومنا ه ا معتقلين في انتظار محاكمتهما
أمام محكمة عسكرية.
الجريررررردة الرسرررررمية عل ـ ــى أعطت و ازرة الداخلية علم وخبر لـ 25جمعية سياسية في لبنان  1226و لم يتم رفض ل ـ ـ ــم ت ـ ـ ــرفض و ازرة الداخلي ـ ـ ــة أي ـ ـ ــا م ـ ـ ــن

22
إعاقة النشاط
الحزبي

التقرير السنوي عن

23
تنظيم
االجتماعات

والتظاهرات

حقوق اإلنسان في لبنان
http://arabic.lebano
n.usembassy.gov/ro
ot/pdfs/lebanonhrr0
8arabic.doc
العام لألمن العـام بتـاري

تدخ األجهزة

 16أيار .1225
 )1ار لسع رةي مثاص
تموز /يوليو 1225

مواقف

ار لسع رةي مثاص

األمنية

الطلب ـ ـ ــات المقدم ـ ـ ــة ل ـ ـ ــديها بخص ـ ـ ــوص

تأسيس جمعيات سياسية.
في الساب والعشرين من كانون الثاني /يناير (عام ،)1226و عت أعمال احتجاجية حالة واحدة لقم مظاهرة

622

تمييز ضدهم ،بسبب
ا
عنيفة ،حين تظاهر شباب في منطقة الشياح ضد ما اعتبرو
انقطاع التيار الكهربائي عنهم .استخدم الجيي القوة المفرطة الحتواء المظاهرة .و د
أدت المواجهات إلى مقتل سبعة مدنيين ،بمن فيهم مسؤول حركة أمل ،وجرح أكثر من

تسعة عشر شخصاً.

 )2مقابل ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـ المـ ـ ـ ــدير  )2ال يوجد في لبنان شهادة حسن سلوك تصدر عن األجهزة األمنية.

24

25

مو مجلس الوزراء
www.pcm.gov.lb

أي طلب.

2222

 )2يحصــ ــل هـ ـ ـ ا القســ ــم علــ ــى كامــ ــل

241

العامة ( 922نقطة)
×2.456( + )2 × 2.421( )1
 )1ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %42.1من المر جوبين للب منام ومصيثا  = )192 × 2.25( + )922يحصرررررل
ةو من ةحد ةقثاربام الحصول على موافقس األجازة األمنيس كورل للحصول على وليقس هذا القرم على  141نقلس.
حكوميس .فيمثا ةفثاد  %45.6من المر جوبين ةنه لم يللب منام ذلت ،وةجثاب  %5بس
رةي وال ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الررةي ةن  %59.2يع قردون ةن الحكومرس قروم بحجرب ال غليرس (+ )2222× 2.924(+)2 ×2.592

922

 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر
المعارضة في

توثيق المعلومات
تموز /يوليو 1225

الصحافة

المحلية
26

انتقاد السلطة

ار لسع رةي مثاص
تموز /يوليو 1225
و ازرة اإلعام

27

الوكالة الوطنية لإلعام
انتشار صحافة
المعارضة

العالمة

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
اإلعسميس عن نوثالثا ومواقرل المعثارضرس فري الصرحل اليوميرس ،و %92.4يع قردون ()922×2.219
ةن الحكومس ال قوم بحجب ال غليس اإلعسميرس عرن نورثالثا ومواقرل المعثارضرس ،فيمرثا
ةجثاب  %21.9بس ةعرل.
ةظاررر ن رررثائج ارررر لسع الررررةي ةن  %22.5يع قرردون ةن بثارررر لثاعس المررروالن ان قرررثاد (×2.222( + )2222 ×2.225
الحكومررس برردون مررول ،بينمررثا يع قررد  %12.2بررأنام ال ير ر ليعون ان قررثاد الحكومررس دون )2 ×2.122( + )922
مول %2.2 ،ال رةي لام.
العدد اإلجمالي للجرائد الموزعة في لبنان هو  ،41وهي :صد البلد ،الديار ،األنوار ،نربس صحل المعثارضس 2222× %19
ّ
الحياة ،المستقبل ،اللواء ،النهار ،األخبار ،السفير ،الشرق ،البيرق ،شرق األوسط،

%92

219
922

التمدن ،البناء .L’Orient le Jour, The Daily Star ،ويمكن معرفة اتجاهات
الجريدة حسب آرائها وموا فها ،وهنالك صحب مؤيدة للمعارضة أي لأل لية النيابية
(المشاركة في السلطة التنفي ية) كاألخبار ،السفير ،الديار والبناء وصحب للفريق الحاكم
أي األكثرية النيابية والو ازرية كالنهار ،المستقبل .L’Orient le Jour ،أما الصحب

 )2ار لسع رةي مثاص

28
الرقابة على
المطبوعات

ومواق االنترنت

تموز /يوليو 1225
 )1مؤسسة سكايز
www.skeyesmedia.
org.

األخر كالبلد ،واألنوار ،والحياة وال  Daily Starتعتبر محايدة.
ة) ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %95.2يرون ةن الدولس ال منع الك ب
والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،بينمثا يرى  %25.2ةن الدولس منع الوصول
لبعض الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،و %12.1ةجثابوا بس رةي /ال
ةعرل.
ب) سجلت وبحسب مؤسسة سكايز من عرض األفام التالية من بل األمن العام:

118×88101(+)188×2.952()2
)  )8×88310( +يحصل هذا القرم
على  524نقلس.

ب) تــم حســم كامــل العامــة لهـ ا القســم
لحظ ــر  5أف ــام س ــينمائية إض ــافة إل ــى
فيلم بيرسيبوليز لسترابيز .وفيلم سمعان بالضيعة لسيمون الهبر .وفيلم عرس الديب إ ازلـ ـ ــة بعـ ـ ــض الصـ ـ ــفحات مـ ـ ــن ملحـ ـ ــق
لجياني السعادي .وتمت إزالة صفحتين من الملحق التاب لصحيفة اللو موند :عالم صحيفة لو موند.
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طريقة االحتساب
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الديانات.
الصحب المحلية
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-تواصل اعتصام المعارضة اللبنانية المتمثلة في األ لية النيابية إلى  26أيار  1226اســتمر اعتصــام المعارضــة حـوالي ســتة

2222

حين فك االعتصام على أثر اتفاق الدوحة .و لم تسجل أي حادثة أمنية خال  9أشهر أشــهر فــي العــام  1226وجــرت العديــد
من االعتصام المتواصل في ساحة رياض الصلح في وسط مدينة بيروت.

مــن المظــاهرات والفعاليــات االحتجاجيــة

 -نظمت بعض النقابات القطاعية ثاث تظاهرات احتجاجا على السياسات الحكومية تضــامنا م ـ الشــعب الفلســطيني خــال

تنظيم نشاطات

االجتماعية واال تصادية.

االحتجاج

العدوان اإلسرائيلي على طاع شزة.

 -وجرت ثاثة احتجاجات واعتصامات في المخيمات الفلسطينية تضامناً م شزة.

 تم إحصاء  4مظاهرات أمام السفارة األميركية إبان الحرب على شزة و د منعت القواألمنية المتظاهرين من اال تراب من السفارة.
نظم اإلتحاد العمالي العام مظاهرة واضراب في  2أيار.1226مجلس شور الدولة

30
مقاضاة الجهات

التنفيذية
31
االعتقا

التعسفي

نظر مجلس الدولة خال العام  1226في  212ضية معروضة عليها تتعلق بق اررات بلبــت القضــايا التــي نظــر فيهــا مجلــس

مقابلـ ــة م ـ ـ رئـ ــيس مجلـ ــس وأفعال وزراء ومجلس الوزراء.

الدول ـ ــة  212ض ـ ــية معروضـ ــة عليه ـ ــا

شـ ــور الدولـ ــة بتـ ــاري 22

تتعلـــق بقـ ـ اررات وأفعـــال وزراء ومجلـ ــس

حزيران 1225

الوزراء.

التقرير السنوي عن

ام أفراد مخابرات الجيي اللبناني باعتقاالت دون أمر اعتقال في ضايا ترتبط بأفراد تجـ ـ ـ ــاوز المو ـ ـ ـ ــوفين ل ـ ـ ـ ــد السـ ـ ـ ــلطات

حقوق اإلنسان في لبنان
http://arabic.leban
on.usembassy.gov

الجيي وأولئك المتورطين في التجسس ،والخيانة ،وحيازة األسلحة ،والتهرب من الخدمة اللبناني ـ ـ ـ ـ ــة دون محاكم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1262

فإن معتقا.
العسكرية اإللزامية .بناء على التقارير اإلحصائية لقوات األمن الداخلي (ّ ،)ISF
 1262مو وفاً ،من أصل  4262لم يدانوا بارتكاب جريمة.
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 :3 .2تقرير لبنان
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
صحب محلية :األخبار
www.alakhbar.com

المعلومات المطلوبة
 -ما زال المشتب

طريقة االحتساب

العالمة

بهم األرب  ،ال ين ينتمون إلى تنظيم فتح اإلسام ()FAI

اإلرهابي ،وال ين اعتقلوا في آ ار  /مارس  1222على خلفية تفجير حافلتي ركاب في
بلدة عين علق عام  ،1222رهن االعتقال إلى حين تحضير التقرير ،دون إدانة رسمية.
 أطلق اضي اإلجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرنسينالسيد وعلي الحا ومصطفى حمدان وريمون عازار ،ال ين اعتقلوا على
سراح جميل ّ
خلفية اشتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري دون إدانة أو رار ظني من بل
القضاء اللبناني من ثاث سنوات وسبعة أشهر و ٢٢يوماً.

منظم ـ ـ ــة الك ارم ـ ـ ــة لحق ـ ـ ــوق )4أشارت منظمة كرامة الى حالة  1من األشخاص ال ين تم القبض عليهم في سياق أص ـ ــدرت المحكم ـ ــة العس ـ ــكرية بت ـ ــاري

32

اإلنسان
www.alkarama.org

األحداث المأساوية التي شهدها مخيم نهر البارد ،في الفترة من شهر أيار  /مايو إلى  1226/5/4أحكامــ ـ ـ ـ ــا علــ ـ ـ ـ ــى تســ ـ ـ ـ ــعة
أيلول  /سبتمبر  ،2111وهم ال يزالون رهن االعتقال و من المنتظر محاكمتهم من بل أشــخاص مــدنيين .كمــا أن  14شخصــا

محكمة عسكرية ،بالرشم من كونهم مدنيين.
محاكم أمن
الدولة

 )2أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت بتاري

ــبض علــيهم محــل متابعــة ضــائية مــن

 2111/1/1أحكاما بحق 1
أشخاص مدنيين

ب ـ ــل المحكم ـ ــة العس ـ ــكرية ولـ ــم تصـ ــدر
بحقهـ ـ ــم أحكامـ ـ ــا حتـ ـ ــى اآلن وجمـ ـ ــيعهم

 )5رصدت "الكرامة" استمرار متابعة المحكمة العسكرية في بيروت  42شخصا رشم مدنيون.
أنهم ال تتوفر فيهم الصفة العسكرية ،كما يبدو من مجريات األحداث أن الو ائ

المنسوبة إليهم ال تشكل تهمة ات طاب عسكري.
" )1الكرامة" يخض معتقا فلسطينيا (ألقي علي القبض في  13تشرين األول  /أكتوبر
 )2111لمتابعة ضائية من بل المحكمة العسكرية في بيروت على الرشم من عدم

2
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توفر على الصفة العسكرية
 )3ألقي القبض على األخوين حشاي في  41تشرين الثاني /نوفمبر  2111من بل
عناصر من مصالح االستخبارات التابعين للمديرية العامة لقو األمن الداخلي وال
يزاالن إلى يومنا ه ا معتقلين في انتظار محاكمتهما أمام محكمة عسكرية.
www.icrc.org )2
www.supportorg.lb
www.pogar.org
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 )1التقرير السنوي عن
قدرة منظمات

حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان في لبنان
http://arabic.lebanon.
.gov

على العم

 )2يوجد في لبنان  42292منظمة شير حكومية .لكن ال يوجد أي إحصاء رسمي حول يوج ـ ــد ف ـ ــي لبنـ ــان  19مؤسس ـ ــة محلي ـ ــة
المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان .من خال البحث في موا

اإلنترنت و في تقارير تعنـ ـ ــى بحقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان .كمـ ـ ــا توجـ ـ ــد

حقوق اإلنسان تمكنا من إحصاء  19منظمة لبنانية شير حكومية تهتم بحقوق اإلنسان خمسة منظمات دولية .وجميعها تـتمكن
في لبنان ،منها :معهد حقوق اإلنسان في لبنان ،والهيئة اللبنانية لمناهضة العنب ضد مـ ــن العمـ ــل ولـ ــم يشـ ــر أيـ ــة تقريـ ــر مـ ــن
المرأة ،والمركز اللبناني لحقوق اإلنسان ،الكرامة Mouvement des Droits des ،تقــارير حقــوق اإلنســان إلــى تعــرض أي
 ،Gensوحركة التضامن م اللبنانيين المعتقلين تعسفيا ،والجمعية اللبنانية لحقوق من ه المنظمات إلى مضايقات.
اإلنسان ،وجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات ،ومؤسسة جوزيب ولور مبيزل،

ومؤسسة حلم.
 )1وجود منظمات حقوق اإلنسان في لبنان :يوجد على األرض اللبنانية أكثر من

منظمـ ـ ـ ــة العفـ ـ ـ ــو الدوليـ ـ ـ ــة:

خمس منظمات دولية تعنى بحقوق اإلنسان

 )5قدرة المؤسسات الدولية والمحلية على حرية العم

التقريــر الســنوي حــول حــال
 في درة الجمعيات الدولية على التحرك و في مجال م ار بة السجون سمحت الحكومةحق ــوق اإلنس ــان فــي العــالم
بم ار بة مستقلة لظروب السجون من ِبل جماعات حقوق اإلنسان المحلية والدولية.
.1225
 تمكنت عدة منظمات محلية ودولية تعنى بحقوق اإلنسان ،بما فيها الجمعية اللبنانيةhttp://report2009.a
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لحقوق اإلنسان ،ومؤسسة حقوق اإلنسان والحق اإلنساني (لبنان) ،والجمعية الوطنية
) ،ومنظمة العفو الدولية ICRCلحقوق المعاق ،واللجنة الدولية للصليب األحمر (
) ،من ممارسة أعمالها بحرية دون يود حكومية واضحة ،كما أنها تمكنت من (AI
إجراء تحقيقاتها ونشر نتائجها .كان المسؤولون الحكوميون بشكل عام متعاونين م
المنظمات شير الحكومية.
 )4تعرض المؤسسات المحلية والدولية لمضايقات من قب السلطة الحاكمة

لم يشر تقرير منظمة العفو الدولية حول حالة حقوق اإلنسان في العالم وفي فقرة "تكميم
األفوا " في القسم المتعلق بالشرق األوسط إلى أي مضايقات تعرضت إليها منظمات

حقوق اإلنسان في لبنان .كما لم ي كر التقرير السنوي عن حقوق اإلنسان في لبنان أية
34
األمن الشخصي

ار لسع رةي مثاص
تموز /يوليو 1225

رأي خبيـ ــر ا تصـ ــادي

35
الضمان

االجتماعي

كمال حمدان

مضايقات تعرضت لها مؤسسات حقوق اإلنسان خال العام 1226
ةظار ن رثائج ارر لسع الررةي ةن  %94.4مرن المرر جوبين ال يورعرون ب روفر األمرن حرم كثامل عسمس هذا المؤور ل جثاوز
والرسمس الومصيس لام وألفراد عثائس ام .فيمثا يوعر  %49.2ب وفر األمن الومصي .الررذين ةفررثادوا مررن المر ر جوبين ةناررم ال
يورررررعرون ب ررررروفر األمرررررن والررررررسمس
الومصررريس لارررم وألفرررراد عرررثائس ام الرررـ
)12×94.4( .%92
ـ يفتقر لبنان إلى انون لضمان الشيخوخة للعاملين في القطاع الخاص ،ويكاد لبنان ينفرد ()2222 × 2.12
بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالنسبة الى تعدد أنظمة التقاعد في  .ففي القطاع

األخبــار 52،كــانون الثــاني العام ،يقوم نظامان للتقاعد ،أحدهما للقو العسكرية واآلخر لموظفي الخدمة المدنية،
1226
أما العاملون في القطاع الخاص ،فإنهم يخضعون لنظام تعويضات نهاية خدمة،

2
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نظامي التقاعد الرسميين الل ين تديرهما
ويستفاد من المعطيات اإلحصائية المتاحة ،بأن
َ
و ازرة المالية يشمان نحو  ،%1كما يبطي نظام تعويضات نهاية الخدمة ال ي يدار من
36

التعليم

37

التسرب من
المدارس

38
مشاركة المرأة

في قوة العم

بل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي نحو  %21من إجمالي القو العاملة.
 )2بلغ نربس األميس  %5.59في العثام  ،1222وبلغ نربس األميرس برين الرجرثال  )2 ،%2م حرم  154نقلس (.)19×5.59
و ازرة الشؤون االجتماعية
نقلس
252
حرم
 )14م
 http://www.popdevفيمثا بلغ نربس األميس بين النرثاء .%21.4(.)192×2.214/2.22
lebanon.org/
 215نقلس
 )19م حرم
برن ـ ـ ـ ــامج األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة
(.)192×2.1/2.2229
نقلس
2
حرم
 )1بلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بوكل عثام  %22.29في العرثام  )12 ،1222م
اإلنمائي
 http://www.undp.orو بلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيرس برين الرذكور  ،%22.5فيمرثا بلغر نرربس (.)192×2.225/2.22
 g.lb/communicationالحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بين اإلنثال .%22
/publications/downl
oads/Households_L
iving_conditions_2
007.pdf
مكتب البحوث التربوية
حسـ ــمت كامـ ــل العامـ ــة له ـ ـ ا المؤشـ ــر
يشكل التسرب  % 4في الحلقة األولى و 2في المئة في الحلقة الثالثة.
نق ـاً عــن جريــدة المســتقبل 5
آب 1222

برن ـ ـ ـ ــامج األم ـ ـ ـ ــم المتح ـ ـ ـ ــدة
للتنمية
http://www.undp.or
g.lb/communication

922

2

لتجاوز معدل نسبة التسرب الـ .%9
بلبت نسبة مشاركة النساء في وة العمل (النشاط اال تصادي)  %12.2خال العام ()2222×5./2.122
1222
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39
المساواة في

األجور

40

اإلنفاق

الحكومي على
القطاعات

االجتماعية
مقارنة م
األمن.

توثيق المعلومات
/publications/downl
oads/Households_L
iving_conditions_2
007.pdf
“Gender Based
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طريقة االحتساب

في تقرير للبنك الدولي حول"التمييز الجندري بين العمال وأصحاب العمل في لبنان".

()2222×622/229

الر أميركيا فيما بلغ معدل أجور النساء 229
كالتالي :بلغ معدل أجور الرجال  622دو ا

أميركيا فيما بلغ معدل أجور النساء

الر أميركيا.
دو ا

الر أميركيا.
 229دو ا

ام بها عام  .1222صدر في  ،1225/4/2تبين أن الفرو ات في الرواتب تتوزع

العالمة

525

الر
بلغ معدل أجور الرجال  622دو ا

 www.finance.gov.lبحسب التصنيب الوظيفي لموازنة عام  1226يبلغ اإلنفاق الحكومي على طاعات تفــوق مخصصــات األنفــاق علــى األمــن
b
الر أميركيا .فيما بلغ اإلنفاق الحكومي على المخصص ـ ــات لإلنف ـ ــاق عل ـ ــى الص ـ ــحة
األمن  1,174,359,510مليار دو ا
مقابلــة م ـ مــدير عــام و ازرة
والتعليم.
الر أميركيا.
القطاعات االجتماعية  835,261,264مليون دو ا
المالية
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المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
المؤشر
الدررررر ور المصررررري والقرررروانين يرررنظم الدرررر ور الررررللثا اللسلرررس ال نفيذيرررس (رئررريس الدولرررس والحكومرررس)
وال وريعيس (مجلس الوعب) والرللس القضثائيس .يمنح الدرر ور المصرري
األرثاريس المكملس له
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
رئرريس الجماوريررس الحررق ب عيررين عرردد مررن ةعضررثاء مجلررس الوررعب مررثادة
constitution
( :)62بأنه "يجوز لرئيس الجماوريرس ةن يعرين فري مجلرس الورعب عرددا ً
تشريع فصل السلطات
من األعضثاء ال يزيرد علرى عوررة" علرى اع برثار ةن هرذا ال عيرين يضرمن
مليررل األقليررثا فرري المج مررع المصررري مررن األقبررثال والمرررةة .و ضررمن
الدر ور المصري العديد من المواد ال ي حدل عن حق مجلرس الورعب
في مرثاءلس الوزراء (.)255-214 ،226
 )2الدر ور المصري والقروانين  )1دورية االنتخابات:
ررنص المررثادة  51مررن الدر ر ور المصررري علررى ةن "مرردة مجلررس الوررعب
األرثاريس المكملس له.
 www.egypt.gov.eg/arabic/laws/ممررس رررنوا ميسديررس مررن ررثاريخ ةول ةج مررثاع لرره .ويجرررى االن م رثاب
constitution
ل جديد المجلس مسل الر ين يومثا الرثابقس على ان اثاء مد ه"
ررنص المررثادة  22مررن الدر ر ور المصررري علررى ةن " مرردة الرئثارررس ر ر
رررنوا ميسديررس برردة مررن ررثاريخ إعررسن ن يجررس االر ر ف ثاء ،ويجرروز إعررثادة
ان مثاب رئيس الجماوريس لمدد ةمرى".
ررنص المررثادة  26مررن الدررر ور المصررري علررى ةنرره " برردة اإلجررراءا
تشريع دورية ونزاهسة
الم يثار رئيس الجماوريس الجديد قبل ان اثاء مدة رئيس الجماوريس بر ين
االنتخابات
يومثا ،ويجرب ةن ير م ام يرثاره قبرل ان ارثاء المردة بأرربوع علرى األقرل ،فرإذا
ان ا هذه المدة دون ةن ي م ام يثار الرئيس الجديد ألي ربب كثان ارر مر
الرررئيس الرررثابق فرري مبثاورررة ماررثام الرئثارررس ح ررى ي ر م ام يررثار ملفرره .وإذا
ةعلن ان مثاب الرئيس الجديد قبل ان اثاء مدة رلفه ،بردة مردة رئثارر ه مرن
اليوم ال ثالي الن اثاء لت المدة".
 )2لجنة لالنتخابات مستقلة:
 )1الدر ور المصري والقروانين االنتخابسسات الرئاسسسية :ررنص المررثادة  22مررن الدرر ور علررى ةنرره " ....قرردم
األرثاريس المكملس له.

طريقة االحتساب
يمررنح الدر ر ور رئرريس الدولررس عيررين عرردد
مرررن األعضرررثاء ال يزيرررد عرررن عورررر فررري
مجلس الوعب لضمثان مليل األقليثا في
المج مرع المصررري مررن األقبررثال والمرررةة.
يضررمن الدر ر ور لمجلررس الوررعب الرقثابررس
على الحكومس.

العالمة
2222

 )2م حرم  22نقلس لعدم حديد رقل
اإلنفررثاق للمروررحين فرري االن مثابررثا
البرلمثانيس.
 )1و ررم حرررم  219نقلررس لعرردم وجررود
نصررروص قثانونيرررس علرررق بظارررور
المروحين في االن مثابرثا الرئثارريس
وال ورررريعيس فرررري وررررثائل اإلعررررسم
العثامس الررمي.
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المعلومات المطلوبة
للبررثا ال رورريح إلررى لجنررس رررمى "لجنررس االن مثابررثا الرئثاررريس" م ررع
بثاالرررر قسل ،و وررركل مرررن رئررريس المحكمرررس الدرررر وريس العليرررثا رئيررررثا،
وعضرويس كررل مررن رئرريس محكمررس ارر ئنثال القررثاهرة ،وةقرردم نررواب رئرريس
المحكمررس الدر ر وريس العليررثا ،واقرردم نررواب رئرريس محكمررس الررنقض ،وةقرردم
نواب رئيس مجلس الدولس ،وممس مرن الومصريثا العثامرس الموراود لارثا
بثالحيثاد ،يم ثار لسل منام مجلس الوعب ويم ثار االلنين ا مرين مجلس
الوررورى وذلررت بنررثاء علررى اق ررراح مك ررب كررل مررن المجلرررين وذلررت لمرردة
ممرس ررنوا  ،ويحردد القرثانون مرن يحرل محرل رئريس اللجنرس ةو ةى مرن
ةعضثائاثا فى حثالس وجود مثانع لديه"
االنتخابسسسسات التشسسسسريعية :ررررنص المررررثادة  66مررررن الدررررر ور علررررى ةنرررره
"....و رررولى لجنررررس عليرررثا م ررررع بثاالرررر قسل والحيرررردة اإلوررررال علررررى
االن مثابثا على النحرو الرذي ينظمره القرثانون ويبرين القرثانون ام صثاصرثا
اللجنررس ولريقررس ورركيلاثا وضررمثانثا ةعضررثائاثا عل رى ةن يكررون مررن بررين
ةعضررثائاثا ةعضررثاء مررن هيئررثا قضررثائيس حررثاليين ورررثابقين .و ورركل اللجنررس
اللجرررثان العثامرررس ال ررري وررررل علرررى االن مثابرررثا علرررى مرررر وى الررردوائر
االن مثابيس واللجثان ال ي بثاور إجرراءا االق رراع ولجرثان الفررز علرى ةن
وكل اللجثان العثامس من ةعضثاء من هيئثا قضثائيس ،وةن ي م الفررز حر
إورال اللجثان العثامس ،وذلت كله وفقثا للقواعد واإلجرراءا ال ري يحرددهثا
القثانون".

/5ة) قرثانون رقررم  224لررنس  1229ب نظرريم  )3منسسسع التمييسسسز :ال يوجرررد نرررص قرررثانونى يحرررول دون امكثانيرررس رورررح
االن مثابثا الرئثاريس
الموالنين ولكن هنرثات مجموعرس مرن الضروابل لل رورح لمجلررى الورعب
http://www.aswatna.net/
والوورى
titles.php?sub_titles_id
ةن يكون مصري الجنريس من ةب مصري.=20
-ةن يكون ارمه مقيدا فى ةحد جداول االن مثاب ،وةال يكون قد لررة عليره
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ب /ضررروابل ال رورررح للمجرررثالس
النيثابيس
http://www.aswatna.net/
details_title.php?titles_i
d=17

/4ة) قرثانون رقررم  224لررنس  1229ب نظرريم
االن مثابثا الرئثاريس

http://www.aswatna.net/
titles.php?sub_titles_id
=20

اااااا  19لساااااام
ب) القااااااقم
اااااااس
 3811فاااااااج ااااااا
ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
http://www.aswatna.net/
titles.php?sub_titles_id
=23

المعلومات المطلوبة
ربب ير وجب إلغثاء قيده لبقثا للقثانون المثاص بذلت.
ةن يكون بثالغثا من العمر لسلين عثامثا ميسديس على األقل يوم االن مرثاب،ويم لل ذلت عرن مجلرس الورورى حيرل ينبغري ةن يكرون عمرر المرورح
ممس ولسلون عثامثا.
ةن يجيد القراءة والك ثابس.ةن يكررون قررد ةدى المدمررس العررركريس اإللزاميررس ةو ةعف ري مناررثا لبقررثاللقثانون.
ةال كررون قررد ةرررقل عضرروي ه بقرررار مررن مجلررس الوررعب ةو مجلررسالورررورى برررربب فقرررد اللقرررس ةو االع برررثار ،ةو برررربب اإلمرررسل بواجبرررثا
العضويس برثال لبيق ألحكرثام المرثادة  52مرن الدرر ور ،ومرع ذلرت يجروز لره
ال روح فى ةي من الحثال ين ا ي ين:
 انقضثاء الفصل ال وريعى الذى صردر مسلره قررار إررقثال العضرويس- .صدور قرار من مجلرس الورعب ةو مجلرس الورورى بإلغرثاء األلرر المرثانع
من ال رويح الم ر ب على إرقثال العضويس بربب اإلمسل بواجبثا اثا.
 )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الحكومية
االنتخابسسات الرئاسسسية :ررنص المررثادة ( )6مررن قررثانون االن مثابررثا علررى ةنرره
" مر ص لجنررس االن مثابررثا الرئثاررريس ،دون غيرهررثا بمررثا يررأ ي )2( :ال حقررق
من لبيق القواعد المنظمس للدعثايس االن مثابيس المنصروص عليارثا فري هرذا
القثانون ،ومن لبيق المرثاواة بين المروحين في ار مدام ورثائل اإلعسم
المرموعس والمرئيس المملوكس للدولس ألغراض الدعثايرس االن مثابيرس وا مرثاذ
مثا راه من دابير عند ممثالف اثا".
والمررثادة ( ")14يكررون الحررد األقصررى لمررثا ينفقرره كررل مروررح فرري الحملررس
اإلن مثابيس عورة مسيين جنيه ،ويكرون الحرد األقصرى فري حثالرس ان مثابرثا
اإلعثادة مليوني جنيه".
االنتخابسسات التشسسريعية :ال يوجررد حررد ةقصررى حيررل لررم يرررد نررص فرري
القررثانون  56لرررنس  2521ةو ح ررى فررى قررثانون رقررم  229لرررنس  1229فرري
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وأن مجلس الوعب .
3

الدررررر ور المصررررري والقرررروانين نص الفقر ثان األولى واللثانيس من المثادة  252المعدلس على ةنه "ال يجروز م حرم  192نقلس لمنح الدرر ور رئريس
األرثاريس المك ّملس له.
لرئيس الجماوريس إصردار قررار بحرل مجلرس الورعب إال عنرد الضررورة الجماوريس صسحيس حل البرلمثان.
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
وبعررد ةمررذ رةي رئرريس مجلررس الرروزراء وإذا حررل المجلررس فرري ةمررر فررس
constitution
يجرروز حررل المجلررس الجديررد لررذا األمررر .ويجررب ةن يور مل القرررار علررى
الجريرررررد الرررررررميس ،العررررردد 25
دعرروة النررثامبين إلجررراء ان مثابررثا جديرردة لمجلررس الوررعب فرري ميعررثاد ال
مكرر 52 ،مثارس ،1222
ي جرثاوز رر ين يو ًمرثا مرن رثاريخ إعرسن ن يجرس االرر ف ثاء ويج مرع المجلرس
الجديد مسل األيثام العور ال ثاليس إل مرثام االن مرثاب .إصردار عرديل درر ور
جماوريس مصر العربيس".
نص المرثادة ( )124مرن الدرر ور علرى ةنره"ال يجروز لررئيس الجماوريرس
تقنسسين سسسطوة السسسلطة
حررل مجلررس الوررورى إال عنررد الضرررورة ويجررب ةن يورر مل قرررار حررل
التنفيذية
المجلس على دعوة النثامبين إلجراء ان مثابثا جديدة لمجلس الوورى في
ً
ميعررثاد ال ي جررثاوز ر ر ين يوم رثا مررن ررثاريخ صرردور قرررار الحررل .ويج مررع
المجلس مسل األيثام العور ال ثاليس إلجراء االن مثابثا ".
نص المثادة  246من الدر ور علرى ةنره "يعلرن رئريس الجماوريرس حثالرس
اللوار على الوجه المبين فى القثانون ويجب عرض هذا اإلعسن على
مجلس الوعب مسل ممرس عور يومثا ال ثاليس ليقررر مرثا يرراه بورأنه .وإذا
كثان مجلرس الورعب مرنحس يعررض األمرر علرى المجلرس الجديرد فرى ةول
اج مررثاع لررره .وفرررى جميرررع األحررروال يكرررون إعرررسن حثالرررس اللررروار لمررردة
محدودة ،وال يجوز مدهثا إال بموافقس مجلس الوعب.

292
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 )2الدر ور المصري والقروانين نص المثادة المثامرس المعدلس (فقرة لثاللرس مضرثافس) مرن الدرر ور علرى ةنره الرررنص فررري الدرررر ور وقرررثانون األحرررزاب
"يقرروم النظررثام الريثاررري فرري جماوريررس مصررر العربيررس علررى ةرررثاس عرردد واضررح بمصرروص ضررمثان حررق ورركيل
األرثاريس المكملس له
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
األحزاب وذلت في إلثار المقومثا والمبثاد األرثاريس للمج مع المصري األحزاب
constitution
المنصررروص عليارررثا فررري الدرررر ور .ويرررنظم القرررثانون األحرررزاب الريثارررريس،

2222

تشريع حرية األحزاب
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توثيق المعلومات
ً
وللمررروالنين حرررق كررروين األحرررزاب الريثارررريس وفقرررثا للقرررثانون ،وال جررروز
 )1القثانـــررررررررـون رقــــررررررررـم  42مبثاورررة ةي نوررثال ريثاررري ةو قيررثام ةحررزاب ريثاررريس علررى ةيررس مرجعيررس ةو
لرنــــــــس  2522المثاص بنظثام ةرثاري ديني ،ةو بنثاء ال فرقس بربب الجنس ةو األصل"
األحزاب الريثاريس
 http://www.aswatna.net/ررنص المررثادة ( )2مررن قررثانون األحررزاب علررى ةن "للمصررريين حررق كرروين
 titles.php?sub_titles_idاألحزاب الريثاريس ولكرل مصرري الحرق فري االن مرثاء ألي حرزب ريثارري
.=29
وذلت لبقثا ً ألحكثام هذا القثانون".
نص المثادة ( )2من قثانون األحزاب على ةنه "يجب قرديم إملرثار ك رثابي
إلى رئيس لجنس وؤون األحزاب الريثاريس والمنصوص عليارثا فري المرثادة
( )6من هذا القثانون عن أريس الحزب موقعثا ً عليه من ةلل عضو علرى
األقررل مررن ةعضررثائه المؤررررين مصرردقثا ً ررررميثا ً علررى وقيعررثا ام،على ةن
يكونوا من عور محثافظثا علرى األقرل وبمرثا ال يقرل عرن ممررين عضروا ً
مرررن كرررل محثافظرررس ،و رفرررق بارررذا اإلملرررثار جميرررع المرررر ندا الم علقرررس
برررثالحزب ،وبصرررفس مثاصرررس نظثامررره األرثارررري والئح ررره الدامليرررس وةررررمثاء
ةعضررثائه المؤررررين وبيررثان األمرروال ال رري ررم رردبيرهثا ل أررريس الحررزب
ومصثادرهثا ،وارم من ينوب عن األعضثاء في إجراءا أريس الحزب.
وي ُعرررض اإلملررثار علررى اللجنررس الموررثار إلياررثا فرري الفقرررة الرررثابقس مررسل
ممرس عور يومثا ً من ثاريخ قديم هذا اإلملثار .و مر ص اللجنرس بفحرص
ودرارس إملثارا أريس األحزاب الريثارريس لبقرثا ً ألحكرثام هرذا القرثانون،
وذلت فضسً عن االم صثاصثا األمررى المنصروص عليارثا فيره .وللجنرس
فرري ررربيل مبثاورررة ام صثاصررثا اثا للررب المر ر ندا واألوراق والبيثانررثا
واإليضثاحثا ال ي رى لزوماثا من ذوي الوأن في المواعيد ال ي حددهثا
لذلت ،ولاثا ةن للرب ةي مرر ندا ةو ةوراق ةو بيثانرثا ةو معلومرثا مرن
ةي جاس ررميس ةو عثامس وةن جري مثا راه من بحرول بنفرراثا ةو بلجنرس
فرعيس مناثا ،وةن كلل من راه من الجاثا الررميس برإجراء ةي حقيرق
ةو بحل ةو درارس الزمس لل وصل إلى الحقيقس فيمثا هرو معرروض عليارثا.
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وعلى اللجنس ةن صدر قرارهثا فري ورأن أرريس الحرزب مرسل ال ررعين
يوم رثا ً ال ثاليررس ل ررثاريخ قررديم إملررثار ال أررريس ،ويجررب ةن يصرردر قرارهررثا
بررثاالع راض علررى أررريس الحررزب مرررببثا ً ،ويُع بررر انقضررثاء المرردة الموررثار
إلياثا دون صدور قرار من اللجنس فري ورأن أرريس الحرزب بملثابرس قررار
بعرردم االع ررراض علررى أريررره .ويجرروز للررثالبي أررريس الحررزب مررسل
اللسلررين يوم رثا ً ال ثاليررس لنوررر قرررار االع ررراض فرري الجريرردة الررررميس ةن
يلعنرروا فرري هررذا القرررار بثاإللغررثاء ةمررثام الرردائرة األولررى للمحكمررس اإلداريررس
العليررثا ال رري يرةررراثا رئرريس مجلررس الدولررس .و فصررل المحكمررس فرري اللعررن
مسل ةربعس ةوار على األكلر من ثاريخ إيداع عريض ه".

طريقة االحتساب

الدررررر ور المصررررري والقرررروانين رررنص المرررثادة ( )94مرررن الدرررر ور علرررى ةن "للمررروالنين حرررق االج مرررثاع يقر الدر ور بحق الموالنين بثال جمع فري
المثاص في هردوء غيرر حرثاملين ررسحثا ً ودون حثاجرس إلرى إملرثار ررثابق ،حدود القثانون.
األرثاريس المكملس له
 www.egypt.gov.eg/arabic/laws/وال يجرروز لرجررثال األمررن حضررور اج مثاعررثا ام المثاصررس ،واالج مثاعررثا
constitution
العثامس والمواكب وال جمعثا مبثاحس في حدود القثانون".
 )2الدر ور المصري والقروانين  )2نص المثادة ( )41من الدر ور على ةن "كل موالن يقبض عليه ةو نررررص المررررثادة  41بثالدررررر ور المصررررري
يحبس ةو قيد حري ه بأي قيد جب معثامل ره بمرثا يحفرظ عليره كرامرس واضح فيمثا ي علق بمنع ال عذيب.
األرثاريس المكملس له
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
اإلنرثان ،وال يجوز إيذاءه بردنيثا ً ةو معنويرثا ،كمرثا ال يجروز حجرزه ةو
constitution
حبره في غير األمثاكن المثاضعس للقوانين الصثادرة ب نظيم الرجون.
وكل قول يلب ةنه صدر من مروالن حر ولرأة ورئ ممرثا قردم ةو
ال اديد بويء منه يادر وال يعول عليه".
 )2رررنص مرررثادة  212مرررن قرررثانون العقوبرررثا علرررى ةنررره "كرررل موظرررل ةو
) قننننانون الاقوينننن ات رقننننم مر ر مدم عمررومى ةمررر ب عررذيب م ر ام ةو فعررل ذلررت بنفررره لحملرره علررى
االع رال يعثاقب بثاألوغثال الوثاقس ةو الرجن من لسل إلى عور رنوا .
 )96لسن 2552
وإذا مثا المجني عليه يحكم بثالعقوبس المقررة للق ل عمدا.
 http://www.kenanaonlinو نص المثادة  215مرن نفرس القرثانون علرى ةنره "كرل موظرل ةو مرر مدم
 e.com/blog/64650/page/عمومي وكرل ورمص مكلرل بمدمرس عموميرس ارر عمل القرروة مرع النرثاس
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توثيق المعلومات
26
اع مرثادا علرى وظيف رره بحيرل ةنرره ةمرل بوررفام ةو ةحرردل آالمرثا بأبرردانام
يعثاقررب بررثالحبس مرردة ال زيررد علررى رررنس ةو بغرامررس ال زيررد علررى مررثائ ى
جنيه".
 )2الدر ور المصري والقروانين رررنص المرررثادة ( )122مرررن الدرررر ور علرررى ةن "حريرررس إصررردار الصرررحل نص المثادة  1222من الدر ور المصري
وملكي اررثا لألوررمثاص االع بثاريررس العثامررس والمثاصررس ولألحررزاب الريثاررريس واضحس بضمثان ام ست الصحل من قبل
األرثاريس المكملس له
الموالنين واألحزاب.
 www.egypt.gov.eg/arabic/laws/مكفولس لبقثا ً للقثانون".

العالمة

2222

constitution

 )2الدر ور المصري والقروانين
ال رنص فرري الدر ر ور وفرري قررثانون الرررللس
 )1النصوص الدستورية:
ررنص المررثادة ( )29مررن الدررر ور علررى ةنرره " -مضررع الدولررس للقررثانون ،القضرررثائيس واضرررح فيمرررثا ي علرررق بثارررر قسل
األرثاريس المكملس له
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
واررررر قسل القضررررثاء وحصررررثان ه ضررررمثانثان ةرثاررررريثان لحمثايررررس الحقررررروق القضثاء.
constitution
والحريثا "
ررنص المررثادة ( )229مررن الدر ر ور علررى ةن" الرررللس القضررثائيس مر ر قلس،
والهثا المحثاكم على امر سل ةنواعارثا ودرجثا ارثا و صردر ةحكثامارثا وفرق
القثانون.
نص المثادة ( )222مرن الدرر ور علرى ةن "القضرثاة مرر قلون ،ال ررللثان
عليام في قضثائام لغير القثانون ،وال يجوز أليس رللس ال دمل في القضثايثا
تشسسسسسسسسسريع اسسسسسسسسسستقالل
ةو وؤون العدالس".
القضاء
 -2تعيين القضاة:
 )1قثانون الرللس القضثائيس رقرم
ررنص المررثادة " -44يكررون وررغل الوظررثائل القضررثائيس رررواء بررثال عيين ةو
( ) 42لرنس 2521
 http://ar.jurispedia.org/inبثال رقيس بقرار من رئريس الجماوريرس .ويعرين رئريس محكمرس الرنقض مرن
بين نواب الرئيس وبعرد ةمرذ رةى مجلرس القضرثاء األعلرى .ويعرين نرواب
dex
رئيس محكمس الرنقض بموافقرس مجلرس القضرثاء األعلرى بنرثاء علرى روريح
الجمعيررس العثامررس لمحكمررس الررنقض ويروررح ا مررر وزيررر العرردل .ويعررين
رؤرررثاء االر ر ئنثال ونواباررثا ومر وررثارياثا والرؤرررثاء بثالمحررثاكم االب دائيررس
والقضثاء بموافقس مجلس القضثاء األعلى .ويع بر ثاريخ ال عيين ةو ال رقيس

2222

 :1 .2تقرير مصر
الرقم

9

10
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توثيق المعلومات
المؤشر
من ثاريخ موافقس ةو ةمذ رةي مجلس القضثاء األعلى بحرب األحوال.
 -3عزل القضاة
رنص المرثادة ( )226مررن الدرر ور علررى ةن "القضرثاة غيررر قرثابلين للعررزل،
 )3ة /الدررررررررررر ور المصررررررررررري
وينظم القثانون مرثاءل ام أديبيثاً".
والقوانين األرثاريس المكملس له
نص المثادة ( )22مرن قرثانون الررللس القضرثائيس علرى ةن "رجرثال القضرثاء
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
والنيثابس العثامس – عدا معثاوني النيثابس – غير قثابلين للعزل".
constitution
ب /قثانون الرللس القضرثائيس رقرم كمثا نص المثادة  56من قثانون الرللس القضثائيس على ةن " أديب القضرثاة
( ) 42لرنس 2521
بجميرع درجررثا ام يكررون مررن ام صررثاص مجلررس أديررب يورركل علررى النحررو
 http://ar.jurispedia.org/inا ررري :رئررريس لسلرررس مرررن رؤررررثاء محرررثاكم االرررر ئنثال .ةقررردم لسلرررس مرررن
dex
مر وررثاري محكمررس الررنقض وعنررد ملررو وظيفررس رئرريس محكمررس الررنقض ةو
غيثابه ةو وجود مثانع لديه يحل محلره األقردم فثاألقردم مرن ةعضرثاء المجلرس
وعنررد غيثابرره ةو وجررود مررثانع لديرره يحررل محلرره األقرردم فثاألقرردم مررن ةعضررثاء
المجلس وعند غيثاب ةحرد رؤررثاء محرثاكم االرر ئنثال ةو وجرود مرثانع لديره
يكمررل العرردد بثاألقرردم مررن رؤرررثاء محررثاكم االرر ئنثال لررم مررن ةعضررثائام وال
يمنع من الجلوس في هيئس مجلس ال جديد من ربق له االو رات في للب
اإلحثالس إلى المعثاش ةو رفع الدعوى ال أديبيس.
نص المرثادة ( )22مرن الدرر ور علرى ةن "العقوبرس ومصريس .وال جريمرس وجد مثاد ثان في الدر ور المصري وير
الدر ور المصري
www.egypt.gov.eg/arabic/laws/
وال عقوبرس إال بنرثاء علرى قرثانون ،وال وقرع عقوبرس إال بحكرم قضرثائي ،وال إلررى المحثاكمررس العثادلررس وةن المرر ام بررر
constitution
ح ى لب إدان ه.
عقثاب إال على األفعثال السحقس ل ثاريخ نفثاذ القثانون.
تشسسسسسريع الحسسسسسق فسسسسسي
نص المثادة ( )22من الدر ور على ةن "المر ام برر ح رى لبر إدان ره
محاكمة عادلة
في محثاكمس قثانونيس كفل له فياثا ضمثانثا الدفثاع عن نفرره - .وكرل مر ام
في جنثايس يجب ةن يكون له محثام يدافع عنه".
ررم حرررم  522نقلررس لعرردم المرررثاواة فرري
 )2الدر ور المصري والقروانين  )1النص الدستوري على المساواة
رنص المرثادة ( )9علرى ةنرره "ال جروز مبثاوررة ةي نورثال ريثاررري ةو قيررثام الميرال واللسق حرب قثانون األحروال
تشسسريع المسسساواة بسسين األرثاريس المكملس له
الجنسين
 www.egypt.gov.eg/arabic/laws/ةحررزاب ريثاررريس عل رى ةي مرجعيررس ةو ةرررثاس دينرري ةو بنررثاء علرري ال فرقررس الومصيس.
constitution
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بربب الجنس ةو األصل".
والمررثادة ( " )22كفررل الدولررس ال وفيررق بررين واجبررثا المرررةة نحررو األررررة
وعملاررثا فررى المج مررع ،ومرررثاوا اثا بثالرجررل فررى ميررثادين الحيررثاة الريثاررريس
واالج مثاعيررررس واللقثافيررررس واالق صررررثاديس ،دون إمررررسل بأحكررررثام الوررررريعس
اإلرسميس".
و نص المثادة ( )42من الدر ور على ةن "الموالنون لدى القثانون رواء،
وهررم م رررثاوون فرري الحقرروق والحريررثا العثامررس ،ال مييررز بيررنام فرري ذلررت
بربب الجنس ةو األصل ةو اللغس ةو الدين ،ةو العقيدة".

)1
ة) القررررررثانون رقررررررم  22لرررررررنس  )2الميراث
 2545بوأن المواريل
ر ند ةحكثام قوانين األحوال الومصيس إلى الوريعس اإلرسميس فيمثا ي علق
http://qadaya.net/node/72
بثالمرلمين والديثانس المريحيس فيمثا ي علق بغير المرلمين.
المسلمون:
ررنص المررثادة  22مررن قررثانون المواريررل علررى ةن "للررزوج فرررض النصررل
عند عدم الولد وولرد االبرن وإن نرزل والربرع مرع الولرد ةو ولرد االبرن وإن
نزل .وللزوجس ولو كثان مللقس رجعيثا إذا مثا الزوج وهي في العدة ةو
الزوجثا فرض الربع عند عدم الولد وولرد االبرن وإن نرزل ،والرلمن مرع
الولد ةو ولد االبن وإن نزل".
والمررثادة " 21مررع مراعررثاة حكررم المررثادة  :25ة .للواحرردة مررن البنررثا فرررض
النصل ولسلن ين فأكلر اللللثان".
ب) الئحرررس األحررروال الومصررريس المسيحيون األرثوذك
لألقبرررررثال األرلوذكرررررريين لعرررررثام مثادة  : 141وحكم الزوجس فى ميرال زوجاثا كحكم الزوج رواء برواء.
.2556
مرررثادة  : 149فرررروع المرررورل مقررردمون علرررى غيررررهم مرررن األقرررثارب فرررى
الميرال فيأمذون كل ال ركس ةو مثا بقرى منارثا بعرد ارر يفثاء نصريب الرزوج
ةو الزوجس ،فإذا عدد الفرروع وكرثانوا مرن درجرس واحردة قررم ال ركرس
فيمثا بينام ةنصبس م رثاويس ال فرق فى ذلت بين الذكر واألنلى.
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 )3الطالق :نص المثادة  12على ةن "للرزوجين ان ي راضريثا فيمرثا بينامرثا
 )5نص قثانون الملع
 http://www.arablegalporعلى الملع ،فإن لم ي راضيثا عليه وةقثام الزوجس دعواهثا بللبره واف رد
 tal.org/egyptverdicts/Laنفراثا ومثالع زوجاثا بثال نثازل عن جميع حقوقاثا المثاليس الورعيس ورد
 wArticlesRefResult_L.aعليه الصداق الذى ةعلثاه لاثا ،حكمر المحكمرس ب لليقارثا منره .وال حكرم
spx?SIndex=ID06&La
المحكمررس بررثال لليق للملررع إال بعررد محثاولررس الصررلح بررين الررزوجين ،ونرردباثا
 wBookID=1202200464لحكمين لمواالة مرثاعى الصلح بينامثا ،مسل مدة ال جثاوز لسلرس ةورار،
59165&PageNum=2
وعلررى الوجرره المبررين بررثالفقرة اللثانيررس مررن المررثادة ( )26والفقررر ين األولررى
واللثانيس من المثادة ( )25من هذا القثانون وبعد ةن قررر الزوجرس صرراحس
ةناررثا رربغض الحيررثاة مررع زوجاررثا وةنرره ال ررربيل الرر مرار الحيررثاة الزوجيررس
بينامثا ويموى ةال قيم حدود هللا بربب هرذا الربغض .وال يصرح ةن يكرون
مقثابرل الملرع اررقثال حضرثانس الصرغثار ،ةو نفقر ام ةو ةي حرق مرن حقرروقام
ويقع بثالملع فى األحوال لسق بثائن .ويكون الحكم  -فرى جميرع األحروال
 -غير قثابل لللعن عليه بأى لريق من لرق اللعن.

طريقة االحتساب

العالمة

 )4الجنسية
نص الفقرة األولى من المثادة اللثانيس لقثانون الجنريس "يكون مصريًثا)٤( :
 )4قررثانون رقررم  ٤٥١لرررنس  ٤٠٠١من ولد ألب مصري ،ةو ألم مصريس".
ب عرديل بعرض ةحكرثام القرثانون رقرم ٤٢
لرنس  ٤٧٩٥بوأن الجنريس المصريس
http://knol.google.com/k/ah
med-mnsour/1542004/3k1mpk85ee1kx/8#

11

موقا البرلمان الميرى  إن البرلمثان الحثالى هو برلمثان من مب وذلت حيل كثان آمر لررررم يكررررن هنررررثات مررررسل عررررثام  1226اى
http://www.parliament.
ان مثابثا لمجلس الوعب المصرى فى عثام .8..0
إعاقسسسسسسسسسة المجسسسسسسسسسال
موكلس فيمثا ي علق بوجود برلمثان من مب
المنتخبسسسسسة مسسسسسن قبسسسسسل   gov.eg/Arabic/Parliamaوكثان آمر ان مثابثا لمجلس الوورى الم علقس بثال جديد النصفى فى
nMembers/CurrentMem
عثام .8...
السلطة التنفيذية
bers/
جر ان مثابثا المجثالس الوعبيس المحليس فى  8..2/./2في 82

1000
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المؤشر

البرلمثان المصرى ،مضثابل
الجلرثا
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مساءلة الحكومة

13
نقسسسسسسسسسساش مشسسسسسسسسسساريع
القوانين
14

http://www.parliament.go
v.eg/Arabic/default.htm
 جردقة االهرامhttp://www.ahram.org.eg/
 -1جردقة الميرى ال وم
http://www.almasryalyoum.com/default.aspx

ار لسع رةي مثاص
الفساد في المؤسسسات
آذار /مثارس 1225
العامة
البرلمثان المصر ى،مضثابل
الجلرثا

15

إعاقة أعمال البرلمان

16

توثيق المعلومات
http://anhri.net/egypt/eo
hr/2008/pr0408.shtml

http://www.parliament.go
v.eg/Arabic/default.htm

استخدام الواسسطة فسي ار لسع رةي مثاص

المعلومات المطلوبة
محثافظس مصريس ،وبلغ عدد المقثاعد  08ةلل مقعدا نثافس علياثا  0.ةلفثا
بينام  08ةلل مروح ين مون إلى الحزب الولني ،مقثابل القليل من
ةحزاب المعثارضس والمر قلين.
بلغ للبثا اإلحثالس  ،883.مناثا  11..ةجيب عناثا وفثاهيس وةن
عدد البيثانثا العثاجلس  830بيثانًثا عثاجسً رد علياثا وفثاهس وةن مثا ةحيل
للجثان من ملفثا عثاجلس  ..2بيثانًثا في حين بلغ عدد االر جوابثا 82
ار جوابًثا .بثاإلضثافس إلى  88.رؤاالً و 3.للب منثاقوس ،ولجنس ل قصى
الحقثائق.
واد عثام  1226نقثاوثا مج معيثا م علقثا بقروانين مق رحرس ةو عرديس علرى
قررروانين فقرررد نورررر جريررردة االهررررام نحرررو  122مبررررا ومقثالرررس حرررول
موررروعثا القرروانين المعروضررس بثالفعررل علررى البرلمررثان المصرررى مررسل
دور ررره ةو ال رررى مرررن المن ظرررر عرضررراثا قريبرررثا وكرررذلت نورررر جريررردة
المصرى اليوم.
وفررق ار ر لسع الرررةي  %96يع قرردون بوجررود فرررثاد فرري الرررللس ،بينمررثا
 %12.5ال يع قدون بوجود فرثاد ،وكثانر نرربس الم ررددين (غيرر م أكرد)
.%12.2
لررم يكررن هنررثات ةي حثالررس مررن حررثاال ال ررو ر بررين الرررللس ال نفيذيررس وإعثاقررس
العمررل ال وررريعي حيررل ررم إصرردار ونوررر القرروانين ال رري ةقر اررثا الرررللس
ال وررريعيس ،و لررم كررن هنررثات ةي محثاولررس مررن الرررللس ال نفيذيررس إلفرررا
القوانين من مح واهثا عبر إصدار عليمرثا نفيذيرس ممثالفرس للقروانين ،ولرم
يكن هنثات وكوى غير عثاديس من عدم حضور الوزراء جلررثا البرلمرثان
الممصصررس لسرر جوابثا ةو األرررئلس ةو اج مثاعررثا اللجررثان ال رري يرردعون
لحضرررورهثا دون عرررذر ،ولرررم يكرررن هنرررثات ةي عليرررل للررردورة الررررنويس
للبرلمررثان ،ةو لررم منررع الرررللس ال نفيذيررس ةى مررن ةعضررثاء البرلمررثان مررن
حضور جلرثا ه ،ةو منع حضور الصحثافس لنقل جلرثا البرلمثان.
ةوررثار ن ررثائج ار ر لسع الرررةي إلررى ةن  %24.2مررن المر ر جوبين رررى

طريقة االحتساب

العالمة

( 882رؤاال × 82( + )1ار جوابثا ×
( + )0.لجنس قصي حقثائق × )0.

2222

م نور  941وركس صرحفيثا مرثا برين مبرر
ومقثال ومرودة قثانون)0. ×941 ( .

1000

(+ )2222×2.125( +)2 ×2.96
()922 ×2.122

522

لرررم يررررجل مرررسل العرررثام  1226حرررثاال
إلعثاقررس عمررل البرلمررثان مررن قبررل الرررللس
ال نفيذيس.

1000

( )2222 ×2.221
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المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
المؤشر
آذار /مثارس 1225
(من مرسل جرب ره و جرثارب يعررل عنارثا) "ةن الوظرثائل ر م بثالواررلس
التوظيف العام
بوكل كبير" ،ورةى  %11.1ةناثا " ر م بثالواررلس ةحيثانرثا" ،ورةى %2.1
ةناثا " م دون وارلس" ،و %1قثالوا انارم ال يوجرد "لديره جربرس يعرفرون
عناثا" %4.2 ،ال ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %52.5يقيمون ةداء مؤررثا الدولس
ار لسع رةي مثاص
بأنه جيد جدا ،و %16.2يقيمون ةداء مؤررثا الدولس بأنه جيد،
آذار /مثارس 1225
نجاعسسسسسسة المؤسسسسسسسسات
و %12.5يرون ةداء مؤررثا الدولس بأنه ال جيد وال ريء ،و%5.2
العامة
يقيمونه بأنه ريء ،و %2.4يقيمونه بأنه ريء جدا ،و %4.2ال رةي /ال
ةعرل.
 - 2تقردر رد الرأى وال اب ر
ةصررردر المحكمرررس الدرررر وريس ةحكثامرررثا قضررري بعررردم درررر وريس قررروانين
http://www.openarab
.net/nod
وةنظمس عثارض مع العدالس االج مثاعيس وحرمس الملكيس المثاصس ،وريثادة
e/203
 -1المحةمننننننننن القسننننننننن ورد الاو نننننننننا القثانون ،اح رام حق ال قثاضى ،وكذلت حول الحريس الومصريس بثاع بثارهرثا
 http://www.hccourt.gov.eg/Rحق لبيعى .وهي:
ules/SearchRules.asp
 -2عـدم دســتورية ــانون ر ـم  22لســنة  2542وحيــث أنـ علــى ضــوء مــا
-5تقردر مر ز القاهرة لحقوق االنسان
لاام 1226

خرق الدستور

HTTP://WWW.CIHRS.ORG/I
MAGES/ARTICLEFILES/ORI
GINAL/368.PDF

-4تقردر المنظم الميرد لحقوق
اإلنسان 1226

http://ar.eohr.org/?p=58
9

تقدم يكون نـص المـادة األولـى مـن هـ ا القـانون تبـين كونـ مخالفـاً ألحكـام

المواد  51و  54و  24و  29من الدستور والتى تؤكد على حرية التعا ـد

التى يندر مفهومها تحت الحرية الشخصية التـى صـانها الدسـتور ،مرتقيـاً
بها إلى مدار الحقوق الطبيعية.

 -1عدم دستورية نـص الفقـرة األخيـرة مـن المـادة ( )221مـن الئحـة نظـام
العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة ألنهـا تعارضـت
م

الحق فـى التعـويض والـ

يعـد مـن العناصـر اإليجابيـة لل مـة الماليـة

للعامل ،مما يندر فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان ( 51و )54مـن

طريقة االحتساب

()292×2.162(+)2222×2.525
)192×2.252(+)922×2.125(+
)2×2.224(+

رررم حررررم كثامرررل العسمرررس لوجرررود ةربرررع
مروقثا للدر ور والقوانين.

العالمة
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توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة
الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة والتى تتس لألموال بوجـ

طريقة االحتساب

العالمة

عــام وتنصــرب بالتــالى إلــى الحقــوق الشخصــية والعينيــة جميعهــا .وك ـ لك
ع ـ ــدم دس ـ ــتورية ن ـ ــص الم ـ ــادة ( )29م ـ ــن الئحـ ـ ـة الع ـ ــاملين ببن ـ ــك ناص ـ ــر

االجتماعي للسبب نفس .

 -5ع ـ ــدم دس ـ ــتورية ن ـ ــص الم ـ ــادة ( )5م ـ ــن المرس ـ ــوم بق ـ ــانون ر ـ ــم 262
لسنة 2591و لك يخالب نص المـادة ( )54مـن الدسـتور التـى كفلـت حـق
اإلرث.
19

 -4مد العمل بقانون الطوارئ لحين االنتهاء من انون اإلرهاب.
وليقرررس قرررثانون الموازنرررس العثامرررس  )4المسسسساعدة الماليسسسة الدوليسسسة :يبلرررغ حجرررم الررردعم المرررثارجي (المرررنح  )2م حررم  14نقلرس ( )29 ×2.2مرن
http://www.mof.gov.eg/
والمرثاعدا ) لدعم الموازنرس العثامرس لعرثام (4992 )1225 -1226
القررررم المرررثاص بثالمررررثاعدا الدوليرررس
Arabic/Mwazna2008مليون جنيه بمثا يعثادل  655مليون دوالر ةمريكي ،بنرربس  %1مرن
للموازنس.
2009/fiscalstatement7مجمل اإليرادا العثامرس المقردر  1294259مليرون جنيره ( )1 92.252م حررم  142نقلرس ( )22 × 14مرن
08.pdf
القرم المثاص بثالصثادرا .
مليون دوالر ةمريكي).
مالحظسة :بلررغ رررعر صررل الجنيررس المصررري بثالنرربس للرردوالر األمريكرري  )5وحصرررل القررررم اللثالرررل علرررى كثامرررل
العسمررررس ( 422نقلررررس) لعرررردم وجررررود
هذا العثام (.9.45 )1226
االسسسسسستقالل السياسسسسسسي
قواعد عركريس ةجنبيس.
 )9صسسسادرات القطسسساع العسسسام :وررركل قيمرررس الصرررثادرا الب روليرررس
واالقتصادي
 )1قريرررررررر م ثابعرررررررس ال نميرررررررس
"الب رول والغثاز"  %45من مجمل الصثادرا المصرريس للعرثام
.1226/1222
االق صررثاديس واالج مثاعيررس لملررس
عثام  1226/1222ص 45
http://www.mop.gov.eg/
PDF/Follow%20up%20
Report.PDF
 )6ال وجد قواعد عركريس ةجنبيس
 )5رةي مبير

252
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المؤشر

توثيق المعلومات
ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225

اإلصالح السياسي

 -2تقردر مر ز القاهرة لحقوق
اإلنسان لاام 1226
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إسسسسسسسسسسسساءة معاملسسسسسسسسسسسة
المعتقلين
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إعاقة النشاط الحزبي

HTTP://WWW.CIHRS.O
RG/IMAGES/ARTICLEFI
LES/ORIGINAL/368.PDF
 -1تقردر المنظم الميرد لحقوق
االنسان 1226
http://ar.eohr.org/?p=589

http://anhri.net/egypt/eohr/
2009/pr0308.shtml
 - 2تقردر المنظم الميرد
لحقوق اإلنسان 1226
http://ar.eohr.org/?p=589

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  )9×92.4( )2يحرم من هذا القرم
 %42.9من المر جوبين رى ةن الحكومس مكن من إجراء  191نقلس.
اإلصسحثا  .ورةى  %92.4من المر جوبين ةن الحكومس لم مكن من
)529 ×2.152( +)922 ×2.519( )1
إجراء اإلصسحثا  ،وةجثاب  %25بس رةي وال ةعرل.
القسم الثاني :تقييم الوضع الديمقراطي ،ةظار ن رثائج ارر لسع الررةي ×2.264( + )192 × 2.256( +
ةن النررثاس يقيمررون الوضررع الررديمقرالي فرري الرربسد كمررثا يلرري :فقررد مررنح  )2×2.212( + )219يحصل هذا القرم
 %51.9عسمررس جيررد جرردا ،و %15.2عسمررس جيررد ،وقرريم  %25.6بأناررثا على  514نقلس.
ليرررر جيررردة وليرررر رررريئس ،فررري حرررين ةعلرررى  %26.4عسمرررس رررريء،
و %1.2عسمس ريء جدا ،و %1.5ال ةعرل.
رصد المنظمس المصريس فى قريرهثا الرنوى لعثام  8..2وفثاة 1.
رررم حررررم كثامرررل العسمرررس لارررذا المؤورررر
حثالس رجح ةن ربب الوفثاة هى ال عذيب و روء المعثاملس بثاإلضثافس إلى لوجود  1.حثالس وفثاة في الرجون.
 ..واقعس عذيب( .على مدى الواور الر س األولى من عثام 2008
رصد المنظمس المصريس لحقوق اإلنرثان  29واقعس ل عذيب الموالنين
دامل ةقرثام الورلس ،من بيناثا  10حثاال رجح المنظمس وفثاة
ةصحثاباثا ،ن يجس لل عذيب وروء المعثاملس .ةمثا من يونيو  8..2ح ى
فبراير  8...فقد رصد المنظمس المصريس في هذا ال قرير ()02
حثالس نموذجيس ل عذيب الموالنين دامل ةقرثام الورلس ،من بيناثا ()13
حثالس وفثاة ن يجس ال عذيب وروء المعثاملس.
واد العثام  8..2جميد لسلس ةحزاب (حزب العمل ،حزب العدالس م حرم كثامل العسمس لاذا المؤور
االج مثاعيس ،حزب مصر الف ثاة) .ولسلس ةحزاب موقوفس نوثالاثا وهى لوجود  3ةحزاب مجمدة ،و 3موقوفس.
(األحرار ،االمس  ،الغد) .وين ظر عدد من األحزاب قرار "لجنس وؤون
األحزاب" حول رميصاثا حيل مثازال ملفثا اثا قيد الدرس لدى اللجنس.
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توثيق المعلومات
 .2تقردر مر ز القاهرة لحقوق
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http://www.abna2
.1
?masr.com/ar/index.php
option=com_content&ta
sk=view&id=1650&Ite
mid=9
http://www.protec
.5
tionline.org/article5993,
تنظسسسسسسيم االجتماعسسسسسسات
5993.html
والمظاهرات
http://www.arabs48.co
m/display.x?cid=6&sid
=8&id=53223
http://arab.4
reform.net/spip.php?pag
e=article_ar&lang=ar&i
d_article=1238
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تدخل األجهزة األمنية

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
ال يمكررن الوصررول إلررى مررثا ررم منعرره مررن ظررثاهرا ولكررن مررثا ار ر لعنثا ال يوجررررد حصررررر لعرررردد المظررررثاهرا ةو
المريرا ال ى منع ارثا الحكومرس حيرل ال
الحصررول عليرره بثالفعررل بعررض األمللررس ال ررى رصررد اثا بعررض المنظمررثا
يمكرررن ال وصرررل إلرررى بيثانرررثا دقيقرررس عرررن
العثاملس فى مجثال حقوق اإلنرثان.
 -1فرى  8..2/1/1.منعر قرروا األمررن المصررريس الم ظررثاهرين مررن إجمثالي حثاال ال ظثاهر.
القيثام بثاح جثاج رلمي في ميدان الرريدة زينرب بثالقرثاهرة ،واح جرز
 3.م ظثاهراً.
 -8فى  12فبرايرر 8..2ةجاضر قروا األمرن ،المظرثاهرة والوقفرس
االح جثاجيس ال ي كثان ةمثانثا العمثال في ممرس ةحزاب ع زم القيثام
باثا مرع ممللري  18محثافظرس ةمرثام وزارة الدولرس لل نميرس االق صرثاديس،
للملثالبس بزيثادة الحد األدني لألجور مرن  1.0جنيارثا إلرى 18..
جنيه واريثاً.
 -3فررى 8..2/./2كثان ر هنررثات محثاولررس مررن قبررل قرروا األمررن لمنررع
وقمررع بعررض ظررثاهرا صررثاحب إضررراب  2ابريررل وار ر مر القمررع
عدة ةيثام فى مدينس المحلس اع مثادا على قوا األمن.

 )1مقررثابس مررع ةوررمثاص حررثاولوا  )2بصفس عثامس جميع الوظثائل الحكوميس والمثاصس للب ضمن
االل حرررررررثاق بكرررررررل مرررررررن الررررررررلت مروغثا ال عيين واثادة حرن رير ورلوت صدر من الرجل المدنى
الدبلومثارررررى والقضررررثائى ،وكررررذلت ال ثابع لوزارة الدامليس ،ةمثا ال حريثا األمنيس فاي جرى فقل للوظثائل
ةعضثاء هيئثا ال دريس بثالجثامعثا
الريثاديس (الرلت القضثائي والدبلومثاري وقلثاع األمن والدفثاع ،وكذلت
المصريس
ال عيين بثالجثامعثا المصريس (حيل ر غرق هذه ال حريثا األمنيس ةو مثا
يعرل بثالموافقس األمنيس ف رة لويلس ةحيثانثا جثاوز الواور.
 )8ار لسع رةي مثاص
 )1ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %12.9من المر جوبين للرب
آذار /مثارس 1225
منام ومصيثا ةو من ةحد ةقثاربام الحصول علرى موافقرس األجارزة األمنيرس
كورل للحصول على وليقس حكوميس .فيمثا ةفثاد  %26.6مرن المرر جوبين

 ) 2م حرم  292عسمس لوجرود مجرثالين
ي للرررب فيامرررثا حصرررول المررروالن علرررى
موافقس األجازة األمنيس.
)922 ×2.266( + )2 × 2.129( )1
 = )192 × 2.252( +يحصرررررررل هرررررررذا
القرم على  559نقلس.
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المؤشر

توثيق المعلومات
ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225

المعلومات المطلوبة
ةنه لم يللب منام ذلت ،وةجثاب  %5.2بس رةي وال ةعرل.
ةظارررر ن رررثائج ارررر لسع الررررةي ةن  %12يع قررردون ةن الحكومرررس قررروم
بحجب ال غليس اإلعسميس عن نوثالثا ومواقل المعثارضس في الصرحل
اليوميررررس ،و % 91.2يع قرررردون ةن الحكومررررس ال قرررروم بحجررررب ال غليررررس
اإلعسميررس عررن نورررثالثا ومواقررل المعثارضررس ،فيمرررثا ةجررثاب  %12برررس
ةعرل.

طريقة االحتساب
(+ )2222× 2.912(+)2 ×2.12
()922×2.12

 %12يع قدون ةن الحكومس قروم بحجرب
ال غليس اإلعسميس عن نوثالثا ومواقرل
مواقف المعارضسة فسي
المعثارضررررررس فرررررري الصررررررحل اليوميررررررس،
الصحافة المحلية
و %91.2يع قرردون ةن الحكومررس ال قرروم
بحجررب ال غليررس اإلعسميررس عررن نوررثالثا
ومواقررل المعثارضررس ،فيمررثا ةجررثاب %12
بس ةعرل.
ةظارررر ن رررثائج ارررر لسع الررررةي ةن  %15.2يع قررردون ةن بثارررر لثاعس ()922 ×2.221( + )2222 ×2.152
ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225
المررروالن ان قرررثاد الحكومرررس بررردون مرررول ،بينمرررثا يع قرررد  %22.2برررأنام ال )2 ×2.222( +
انتقاد السلطة
ير ليعون ان قثاد دون مول %22.1 ،ال رةي لام.
2222× %9
الة نننا السننننوى لوه اننن الاامننن ةوثار مصدر الك ثاب الرنوى للايئس العثامس لسر عسمثا  1226ةن العدد نربس صحل المعثارضس
%92
لالسنننننننننن االمات1226
الكلي للصحل والمجس المصريس وصل إلى  942صحيفس ومجلس مثا
انتشسسسسسسسسسسار صسسسسسسسسسسحافة  http://www.sis.gov.eg/Aبين قوميس ،وحزبيس ،ومثاصس ،و وير معلومثا غير ررميس إلى ةن
بلغ عردد الصرحل والمجرس المعثارضرس
 r/Pub/yearbook/egypt20عدد الصحل المعثارضس حوالى  12صحيفس .لم ي م ال وصل إلى ةرقثام
المعارضة
 12صرررحيفس مرررن مجمرررل  942صرررحيفس
 08/11010600000000000محددة ،ودقيقس حول عدد المجس منفصلس .
ومجلس.
5.htm
ة .ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %56.9يرون ةن الدولس ال ة)118×88191( + )188×2.569( /
ة) ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225
منع الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،بينمثا يرى  )8×88119( + %51.6يحصل هذا القرم على
الرقابسسسسسسسسسسسسسة علسسسسسسسسسسسسسى
ةن الرللس منع الوصول لبعض الك ب والصحل والمجس ومواقع  529نقلس.
المطبوعسسسسات ومواقسسسسع
االن رن  ،و %28.7ةجثابوا بس رةي /ال ةعرل.
االنترنت
ب /ررم حرررم كثامررل العسمررس لاررذا القرررم
ب )  -2الحكومس المصريس ال مثارس "الحجب الوثامل" على اإلن رن  .لوجود حثاال عديردة حجبر فيارثا مواقرع
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الرقم
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توثيق المعلومات
ب ) رد الرأى وال اب ر ق
مير ال قردر السنوى لاام
) 1222
http://www.openarab.ne
t/ar/node/209
http://ww.protec
.2
tionline.org/article5799,
5799.html
http://khlydafyrk.blogspot.com/2008/05/bl
og-post_6565.html

http://net.hanaa.ne
.1
t/new-internet112.htm

المعلومات المطلوبة
وي م حجب المواقع "في صم  ،ودون إعسن ،وبوكل مؤق " حيل ان رن
حجب بعض المواقع ال ى دعم ووثارك فى اضراب  2ابريل 1226
ملل موقع جريدة البديل ،كفثايس ،حزب العمل ،جريدة الوعب ،موقع bbc
العربى ،ةبنثاء مصر ،حزب الكرامس ،حزب الجباس الديمقراليس ،جباس
انقثاذ مصر.
 -1مصثادرة الك ب والمجس ال ثاليس :روايس " م رو" ،وك ثاب "رحل ي
مع الويعس وال ويع في مصر" ،وك ثاب "اإلله يقدم ار قثال ه في اج مثاع
القمس" ،وك ثاب“ عوثان مثا نضربش على قفثات" ،والغثاء رميص مجلس
الزهور .وةوصى مجمع البحول اإلرسميس ال ثابع لألزهر بمصثادرة ك ثاب
"المرةة المرلمس بين حرير القرآن و قييد الفقاثاء" ،وك ثاب "رحر
بثارنوف" ،وك ثاب "من محمد إلى بن الدن" ،وك ثاب "المريحيس واإلرسم
والريثارثا البريلثانيس".

طريقة االحتساب
ومصثادرة عدد من الك ب .

العالمة

http://anaikhwan.blogspot.com/2007/1
0/blog-post_3303.html

-9تقردر مر ز القاهرة لحقوق
االنسان لاام 1226
HTTP://WWW.CIHRS.
ORG/IMAGES/ARTIC
LEFILES/ORIGINAL/3
68.PDF

15

تقاردر مر ز األرض ومنظمات لقد رصد منظمثا حقوق اإلنرثان العثاملس فى مصر حوالى  424اع صثامثا م رصد حوالي  622فعثاليس مثا بين
أخرى عامو ي قوق االنسان و 200إضرابثا و 254مظثاهرة و جمارا و 95وقفس اح جثاجيس مسل الف رة من مظثاهرة واع صثام ووقفس اح جثاجيس
ينثاير إلى ديرمبر .1226
ي مير
()92 ×622
http://anhri.net/egypt/ae
تنظسسسسسسسسسسيم نشسسسسسسسسسساطات
/2008/pr0802.shtml
االحتجاج

2222
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طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
المؤشر
نظر قضثاة مجلس الدولس مثا بين  29ةلل
 http://www.ikhwanonlinمجلس الدولس ةعلى هيئس قضثائيس مر قلس في مصر فصل في المنثازعرثا
e.com/Article.asp?ArtI
اإلداريررررس ال رررري لررررثار بررررين األفررررراد والحكومررررس ،وفرررري العررررثام القضررررثائي إلى  22ةلل قضيس ()19 ×29222
مقاضسسسسسسسسساة الجهسسسسسسسسسات D=42379&SecID=271
 1226/1222نظر قضثاة مجلرس الدولرس مرثا برين  29ةلرل إلرى  22ةلرل
التنفيذية
قضيس.
 .2تقردر المنظم الميرد
لحقوق اإلنسان 1228
 .1تقردر مر ز القاهرة لحقوق
اإلنسان 1226

31

http://www.cihrs.or .5
g/Images/ArticleFile
s/Original/368.pdf
&language=1
االعتقال التعسفي

32
محاكم أمن الدولة

ةوثار قرير المنظمس المصريس لحقوق اإلنرثان الصثادر عثام  1225عن م االع مثاد على قثارير المنظمثا
الولنيس .م حرم  922نقلس ()22 ×92
حثالس حقوق اإلنرثان في مصر إلى ةن حثاال االح جثاز ال عرفي بلغ
24حثالس ،وةن حثاال االع قثال الريثاري الجنثائي بلغ  41حثالس على لوجود  92حثالس اع قثال عرفي.
ربيل الملثال ،وبثالنربس للعقثاب الجمثاعي فقد رصد المنظمس  5حثاال
للعقثاب.

العالمة
2222

442

لكن ةوثار قرير منظمرس العفرو الدوليرس إلرى ارر مرار اح جرثاز حروالي 26
 .4تقردر منظم الاكو القول 1226
 http://www.amnesty.orgةلرل وررمص بردون امررس ةو محثاكمررس بموجرب ةوامررر مرن وزيررر الدامليرس
 /ar/region/egypt/reportوذلت ار نثادا ً إلى قثانون اللوار  .وقد اح ُجز معظمارم فري ظررول ُعرد 2008مررن قبيررل المعثاملررس القثاررريس ةو السإنرررثانيس ةو الماينررس ،وكررثان مئررثا مررنام
يعرثانون مررن الررل ومررن ةمررراض جلديرس وةمرراض ةمرررى ،حررربمثا ورد.
وارر مر اح جرثاز كليرررين مرنام بررثالرغم مرن صردور ةحكررثام ببرراء ام مررن
المحثاكم ،وبثالرغم من صدور ةوامر قضثائيس عدة بثاإلفراج عنام.
 )2المنظمرررس المصرررريس لحقررروق  )2ةصدر المحكمس العركريس فري  16ةبريرل  2008ةحكثامارثا بحرق 25
ومصرثا مرن قيرثادا الجمثاعرس ،وقرد بررة المحكمرس  15آمررين مرن
اإلنرثان
 http://anhri.net/egypt/eoالم امين البثالغ عددهم  40م امثا ،و صثادر ةموال عدد منام.
hr/2008/pr1215.shtml

رررم عرررررض ومحثاكمررررس  24مرررردنيثا علررررى
محثاكم عركريس وةمن دولس ()122×24
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تقردر المنظم الميرد لحقوق
االنسان 1226
http://ar.eohr.org/?p=589

 )1تقردر مر ز القاهرة لحقوق
االنسان 1226

http://www.cihrs.org/Im
ages/ArticleFiles/Origin
al/368.pdf
/http://anhri.net/egypt .4

33

http://www.pogar.org
/arabic/countries/the
me.asp?th=2&cid=19
.1

قسسدرة منظمسسات حقسسوق
اإلنسان على العمل

 )1فررى  29ديرررمبر 1226ةصرردر محكمررس جنثايررثا ةمررن الدولررس العليررثا
لرروار بمحكمررس ار ر ئنثال لنلررثا فرري القضرريس المعروفررس بقضرريس ةحرردال
المحلس والم ام فياثا  49ومصثاً ،حيل قض المحكمس بمعثاقبس  11منام.



عدد المنظمثا العثاملس بمجثال حقوق االنرثان فى مصر كمثا ورد
فى قثارير الوبكس العربيس لحقوق اإلنرثان هى حوالى  24منظمس.
فُرض قيود على نوثالثا منظمرثا حقروق اإلنررثان فري مصرر .و
وفقرررثا ً لل قرررثارير ،فرررإن الحكومرررس المصرررريس ةغلقررر جمعيرررس العرررون
المصرريس .وقررد ام نعر الحكومررس المصرريس فرري إنفرثاذ قرررار صررثادر
عرررن محكمرررس يقضررري ب ررررجيل مركرررز النقثابرررثا العمثاليرررس ومررردمثا
العمثال .ومنع المبثادرة المصريس للحقوق الومصيس من الموثاركس
في اج مثاع رفيع المر وى للجمعيس العثامس لألمم الم حدة بمصوص
ي العثاورررر
فيرررروس اإل رررش آي فررري /األيررردز ،المقررررر انعقرررثاده يررروم ّ
والحثادي عور من حزيران .1889
فرري  1ةيلررول  ،1881ةصرردر الحكومررس المصررريس قرررارا ً يقضرري
برررإغسق مكثا رررب جمعيرررس المررررثاعدة القثانونيرررس لحقررروق اإلنررررثان فررري
القثاهرة .وقد صدر األمر عن وزارة الوؤون االج مثاعيس.



كمثا ةن مؤررس المل األمثامي ةعرب عن قلقاثا مرن قيرثام الحكومرس
بررإغسق لسلررس فررروع لرردار المرردمثا النقثابيررس والعمثاليررس فرري المحلررس
وحلوان ونجع حمثادي ودار المدمثا النقثابيس.
كمثا كثان لمرد قرثانون اللروار الرذى يحظرر عقرد اج مثاعرثا عردى



http://www.mss.gov.eg/
MSS/ar/EG/FAQالهما ات+األهو .
htm

http://www.frontlinedef
 enders.org/ar/node/1333
http://hrw.org/arabic/docs
/2007/04/27/egypt15783.
).htm
4http://www.eipr.org/reports
/Egypt%20HRC%20Briefing
%20Paper-Final-



 )2حصررل القرررم األول علررى كثامررل العسمررس
( 192نقلررس) لوجررود  24مؤررررس حقرروق
إنرثان محليس.
 )1م حرم كثامل العسمس الممصصس للقررم
اللررررثاني لعرررردم القرررردرة علررررى فرررر ح مكثا ررررب
لمنظمثا دوليس.
 )5رررم حررررم  292عسمرررس لعررردم ارررر جثابس
الرررللثا لللبررثا وعمررل منظمررثا حقرروق
اإلنرثان.
 )4رررم حررررم كثامرررل العسمرررس ( 192نقلرررس)
للقرررم الم علررق بمضررثايقثا ضررد مؤررررثا
حقوق اإلنرثان.

592

 :1 .2تقرير مصر
الرقم
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34
األمن الشخصي
35
الضمان االجتماعي

طريقة االحتساب

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
Arabic/FINAL%20hrc%20bf
الممرس ةومثاص في مكثان عثام بدون الحصول علرى موافقرس األمرن
%20ar.pdf
أليرا كبيرا على عمل الجمعيثا مصوصثا ةنه في ةغلرب األحيرثان
5http://www.euromedrigh
يرررفض األمررن مررنح هررذه الرمصررس لجمعيررثا الرردفثاع عررن حقرروق
ts.net/pages/443/page/lan
اإلنرثان مع برة ةناثا جمعيثا معثارضس للحكومرس ومصوصرثا عنردمثا
guage/3
يكون االج مثاع مقررا في حي وعبي .و يجب ةن يأمذ ةي اج مثاع
عثام م علق بحقوق معينس وكل مرؤ مر ةو محثاضررة فري فنردق كبيرر
لكرري يرررمح برره .ال يرررمح إال بثاالج مثاعررثا ال رري ررم الموافقررس علررى
وكلاثا وفحواهثا من قبل األمن .ملثال ذلت ،مركرز ال جرثارة ومردمثا
العثاملين ،وهي منظمس ذا نوثالثا قثانونيرس ونقثابيرس واج مثاعيرس رم
ا اثاماثا بأناثا حرض على اإلضراب والمظثاهرا الحثاصلس بوار
كررثانون االول  1880وكررثانون اللررثاني  .1881ف ر م حررل ل رسل مررن
إذاعثا اررثا فرري المحلررس ونجرع حمررثادي وحلرروان مررن قبررل الحكومررس فرري
وار نيرثان  .1881بثالمقثابل ،م منرع ررفر المعثارضرين الريثارريين
اليررررثاريين ح رررى من صرررل ال ررررعينثا و يررر م اليررروم ال ركيرررز علرررى
جمثاعس اإلموان المرلمين.
تمت إعاقة أنشطة مركز الجنوب لحقوق االنررثان ورفسض إنشساء

جمعية مصريون فى ولن واحد فى  11اك وبر .1889
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %44.1مرن المرر جوبين ال يورعرون ررم حرررم  664نقلررس ( )12×44.1حيررل
ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225
ب رروفر األمررن والرررسمس الومصرريس لاررم وألفررراد عررثائس ام .فيمررثا يوررعر ةفرررثاد  %44.1مرررن المرررر جوبين ةنارررم ال
يوررررررعرون ب رررررروفر األمررررررن والرررررررسمس
 %95.5ب وفر األمن الومصي.
الومصيس لام وألفراد عثائس ام.
لعرررردم رررروفر المعلومررررثا مررررن قبررررل جاررررثاز اإلحصررررثاء ووزارة الوررررؤون ( )2222 ×2.2.2
ار لسع رةي مثاص
آذار /مثارس 1225
االج مثاعيررررررس (وزارة العمررررررل ،وزارة ال ملرررررريل ،مؤررررررررس الضررررررمثان
االج مثاعي) م االر عثانس بثاالر لسع من مسل االر فررثار مرن الجمارور
عرررن الضرررمثان االج مرررثاعي .ةظارررر ن رررثائج ارررر لسع الررررةي ةن نرررربس
الموثاركس في برامج الضمثانثا االج مثاعيس بلغ .%22.6

العالمة
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 :1 .2تقرير مصر
الرقم
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المؤشر
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37

38

39
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المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
الك ررررثاب اإلحصررررثائي الرررررنوي -2 ،بلغرر نررربس األميررس اإلجمثاليررس وفقررثا ل عررداد ( .%15.2 )1222نررربس
الجاثاز المركزي لل عبئره العثامرس األميس بين الرجثال  %11.5بينمثا بين النرثاء فاي .%52.5
واإلحصررررررررررررررررثاء ،مصررررررررررررررررر -1 ،بلغر نررربس المررريجين االجمثاليررس  .%5.2بررين الرجررثال بلغر النررربس
ديرمبر.1226
 ،%22.1و بين النرثاء .%6.2

طريقة االحتساب
 .2م حرم كثامل العسمس الممصصس
لاذا القرم  192نقلس (.)19×15.2
نقلس
222
حرم
 .1م
(.)192×2.525/2.115
 215نقلس
 .5م حرم
(.)192×2.1/2.252
نقلس
25
حرم
 .4م
(.)192×2.221/2.262
م حرم  424نقلس ( )122 × 1.52

الك ررررثاب اإلحصررررثائي الرررررنوي ،بلغ نربس ال ررب من المدارس  %1.52عثام .1222
الجاثاز المركزي لل عبئره العثامرس
التسرب من المدار
واإلحصررررثاء ،مصررررر ،ديرررررمبر
.1226
()2222 ×2.5/2.14
الك ررررثاب اإلحصررررثائي الرررررنوي ،بلغ نربس موثاركس النرثاء في قوة العمل  %14عثام . 1222
مشسسسساركة المسسسسرأة فسسسسي الجاثاز المركزي لل عبئره العثامرس
واإلحصررررثاء ،مصررررر ،ديرررررمبر
قوة العمل
.1226
 http://laborsta.ilo.org/Sبلغ معدل ةجور الرجرثال  122جنيره مصرري ( $52.96ةمريكري) ،بينمرثا ()2222×122/295
TP/do
بلغ معدل ةجور النرثاء  295جنيه مصري ( $12.2ةمريكي).
المساواة في األجور
ملحوظررس :رررعر صرررل الجنيررس المصررري مقثابررل الرردوالر األمريكرري عررثام
 1222هو .9.24
بلرغ اإلنفرثاق العرثام علرى قلرثاعي ال علريم والصرحس حروالي  45مليرثار جينرس ()212 ×2.55
الموازنس العثامس للعثام
اإلنفاق الحكومي علسى ( http://www.mof.gov.eg/ةي  2.5مليثار دوالر ةمريكي) ةي مثا يعرثادل  %22مرن إجمرثالي اإلنفرثاق
القطاعسسات االجتماعيسسة Arabic/Mwazna2008-
العرررثام فررري الموازنرررس العثامرررس  122مليرررثار جنيررره(ةي  92.6مليرررثار دوالر
2009/budget08ةمريكرري) لرررنس  .1226 -1222وبلررغ حجررم اإلنفررثاق علررى قلررثاع األمررن
مقارنة مع األمن.
09/Part1/M-P1-13.pdf
"الدفثاع واألمن القومي وقلثاع النظثام العثام" حروالي  55مليرثار جنيره (ةي

العالمة
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 :1 .2تقرير مصر
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة
 2.2مليثار دوالر ةمريكي) ةي مثا يعثادل  %21من إجمرثالي اإلنفرثاق العرثام
لنفس الرنس.

طريقة االحتساب

العالمة

تقرير المغرب 2002

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم
1

المؤشر

توثيق المعلومات
مجلس النواب المغربي
http://www.majlissannouwab.ma/site/constit
ution/index.htm

تشريع فصل
السلطات

مجل النواب المغربي
http://www.majlissannouwab.ma/site/const
itution/index.htm

2

تشريع دورية
ونزاهة االنتخابات
القسسسسسسسانون التنظيمسسسسسسسي المتعلسسسسسسسق
بمجل النواب.
http://www.majlissannouwab.ma/site/loisorg
aniques/loior_gparl_ar.pd
القننننننانون رقننننننم  5-52المتعلسسسسسسق

العالمة
طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
نصوص الدر ور واضرحس ب بنري مبردة 2222
 .2مبدأ فصل السلطات
يررنظم الدر ر ور الرررللثا اللسل رس فثالرررللس ال نفيذيررس ( كررون مررن الملررت وفقررثا الفصررررل بررررين الرررررللثا  .كمررررثا يمررررنح
للفصل  25ورئيس الوزراء وحكوم ه وفقثا للفصل  ) 95والرللس ال وريعيس الدررررررر ور البرلمررررررثان حررررررق مرررررررثاءلس
الم مللرررس بثالبرلمرررثان الرررذي ي كرررون مرررن مجلررررين(مجلرررس النرررواب ومجلرررس الحكومس.
المر وررثارين) يرر مد ةعضررثاؤه نيررثاب ام مررن األمررس وحقاررم فرري ال صرروي حررق
ومصي ال يمكرن فويضره وفقرثا ألحكرثام الفصرل  .52فيمرثا يرنص الفصرل 61
على ةن "القضثاء مر قل عن الرللس ال وريعيس وعن الرللس ال نفيذيس"
 .2مساءلة الحكومة
ينص الفصرل  22علرى ةن "الحكومرس مررؤولس ةمرثام الملرت وةمرثام البرلمرثان".
فيمثا حدد الفصول  21و 41و 92ةوكثال مرثاءلس الحكومس من قبل البرلمثان.
حرررم  192نقلررس لعرردم وجررود لجنررس 292
 )1دورية االنتخابات:
يررنص الفصررل  52مررن الدر ر ور علررى ةنرره "ين مررب ةعضررثاء مجلررس النررواب عليرررررررثا مرررررررر قلس لإلوررررررررال علرررررررى
بثاالق راع العثام المبثاورر لمردة ممرس ررنوا ؛ و ن اري عضروي ام عنرد اف رثاح االن مثابثا .
دورة ةك وبر من الرنس المثامرس ال ي لي ان مثاب المجلس".
ينص الفصل  66من الدر ور على ةنه "ين مب ةعضثاء مجلرس المر ورثارين
لمدة رع رنوا  ،وي جدد للرل المجلرس كرل لرسل ررنوا  ،و عرين بثالقرعرس
المقثاعررد ال رري كررون محررل ال جديرردين األول واللررثاني ،ويحرردد بقررثانون نظيمرري
عرردد ةعضررثاء مجلررس المر وررثارين ونظررثام ان مررثابام وعرردد األعضررثاء الررذين
ن مبام كل هيئس نثامبس و وزيع المقثاعد على مم لل جاثا المملكس وورول
القثابليس لسن مثاب وحثاال ال نثافي ولريقس إجراء القرعس المورثار إليارثا ةعرسه
و نظيم المنثازعثا االن مثابيس.
 )2لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:
وزارة الدامليس في المغرب هي المورفس على االن مثابثا في المغرب ،حيل
نص مق ضيثا مدونس االن مثابثا على ةن العثامل وبثاقي ةلر وزارة
الدامليس هم الذين يورفون على الجثانب ال نظيمي لسن مثابثا  ،وللعمثال
(ممللي الدولس في األقثاليم) الحق في اللعن في الن ثائج ةمثام القضثاء.

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
بمدونسسسسسسة االنتخابسسسسسسات الصسسسسسسادر
بتنفيسسسسسسسسده الظهيسسسسسسسسر الشسسسسسسسسريف
(المرسسسسسسسسسسوم الملكسسسسسسسسسي) رقسسسسسسسسسم
 1.23.13.بتسسسسسساري  2ابريسسسسسسل /
نيسان كما تم تغييره وتتميمه.
www.sgg.gov.ma
المرروم رقم  1-26-244صرثادر
في  52دجنبر /كثانون ةول 1226
(يحردد بموجبره ررقل المصررثاريل
االن مثابيررررس للمروررررحين بمنثاررررربس
الحمرررررررس االن مثابيرررررررس برررررررررم
االن مثابثا العثامس الجمثاعيس )
المرروم رقم  1-52-155صرثادر
فرري  16مررثاي /ةيررثار  2552ي علررق
بثاررررررر عمثال الورررررررثائل الرررررررمعيس
البصررريس العموميررس مررسل الحملررس
االن مثابيرررس مرررن لررررل األحرررزاب
الريثارررررريس بمنثارررررربس االن مثابرررررثا
العثامرررررس الجمثاعيرررررس وال ورررررريعيس
(.جريررررردة رررررررميس رقرررررم 4462
ب ثاريخ .)2552-2-1
موقررع المجلررس األعلررى الرررمعيالبصري هو :

المعلومات المطلوبة
 )5منع التمييز في الترشح:
ررنص المررثادة  4مررن القررثانون ال نظيمرري الم علررق بمجلررس النررواب علررى ةنرره
"يو رل في من ي روح الن مثاب مجلس النواب ةن يكون نثامبثا وةال يقل ررنه
في ثاريخ االق راع عن  15رنس ومريس كثاملس".
 )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية:
المساواة في اإلنفاق :
ررررنص المررررثادة األولررررى مررررن المرررررروم رقررررم  1-26-244صررررثادر فرررري 52
دجنبر/كررررثانون ةول ( 1226يحرررردد بموجبرررره رررررقل المصررررثاريل االن مثابيررررس
للمروحين بمنثاربس الحمس االن مثابيرس برررم االن مثابرثا العثامرس الجمثاعيرس )
علررى مثايلي":يحرردد رررقل المصررثاريل االن مثابيررس للمروررحين بثالنررربس للحملررس
االن مثابيس بررم االن مثابثا العثامرس الجمثاعيرس فري  92 222الرل درهرم لكرل
مروح ".
ةمثا فيمثا ي علق بثار مدام ورثائل اإلعسم الررميس:
المرروم رقم  1-52-155صثادر في  16مثاي /ةيثار  2552ي علرق بثارر عمثال
الورررثائل الرررمعيس البصررريس العموميررس مررسل الحملررس االن مثابيررس مررن لرررل
األحزاب الريثاريس بمنثاربس االن مثابثا العثامس الجمثاعيرس وال ورريعيس (.جريردة
ررميس رقم  4462ب ثاريخ .)2552-2-1
يضررثال إلررى ذلررت قرررار المجلررس األعلررى الرررمعي البصررري رقررم 22-24
الصثادر في  19مثاي /ةيثار  1222الم علرق بضرمثان ال عدديرس الريثارريس مرسل
ف رررة االن مثابررثا ال وررريعيس العثامررس ( )1222فرري ورررثائل اال صررثال الرررمعي
البصري.

طريقة االحتساب

العالمة
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الرقم
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تقنين سطوة السلطة
التنفيذية

توثيق المعلومات
www .haca.ma
 )1مجلس النواب المغربي
http://www.majlissannouwab.ma/site/constit
ution/index.htm

 )1ظاير وريل (مرروم
ملكي) رقم  2-54-214صثادر
في  19فبراير  2554ب نفيذ
القثانون ال نظيمي رقم 15-55
الم علق بثالمجلس الدر وري
(المواد -55-51-52-52-15
( )59-54جريدة ررميس عدد
 4144ب ثاريخ  1مثارس /آذار
 .2554والقثانون ال نظيمي رقم
 16( 6-56و نبر /ةيلول
( )2556جريدة ررميس عدد
 4212الصثادر ب ثاريخ 9
اك وبر /ورين ةول .)2556
 )5القررثانون رقررم  42-52المحرردل
للمحررثاكم االداريررس (المررثادة  12مررن
القرررثانون) والقرررثانون رقرررم 62-25

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

 )2حل البرلمان :حرب الفصل " 22للملت بعد ار وثارة رئيري مجلري حررررم  922نقلرررس لمرررنح الدرررر ور 922
البرلمثان ورئيس المجلس الدر وري و وجيه ملثاب لألمس ةن يحل الملت حق إعسن حثالرس اللروار دون
حديد ف رة زمنيس ةو موافقس البرلمرثان،
مجلري البرلمثان ةو ةحدهمثا بظاير وريل (مرروم ملكي)".
قانونية تأجيل االنتخابات :االن مثابثا في المغرب ال ؤجل ،بل وحل مجلس البرلمثان ةو ةحدهمثا.
)22
هنثات مراريم صدر و حدد يوم االن مثابثا وبثال ثالي (هنثات ان ظثاميس
االن مثابثا في المغرب  -ملس مرروم رقم  1-22-221الصثادر في 52
مثارس /آذار  1222يحدد بموجبه ثاريخ ان مثاب ةعضثاء مجلس النواب،
حيل ينص في مثاد ه االولى على مثايلي" :يدعى النثامبون الن مثاب
اعضثاء مجلس النواب يوم الجمعس  2و نبر /ةيلول ( )1222جريدة
ررميس عدد  9925ب ثاريخ  1ابريل/نيرثان .)1222
 )3إلغاء نتائج االنتخابات :المجلس الدر وري هو الجاثاز القضثائي الذي
يلغي االن مثابثا ال وريعيس ،والمحثاكم اإلداريس هي الجاثاز المؤهل إللغثاء
االن مثابثا الجمثاعيس (مجثالس الجمثاعثا المحليس )
 )4إعالن حالة الطوارئ :حرب الفصل  59من الدر ور " يمكن الملت ةن
يعلن حثالس االر لنثاء بظاير وريل /مرروم ملكي بعد ار وثارة رئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس المر وثارين ورئيس المجلس الدر وري
و وجيه ملثاب إلى األمس"

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

المؤشر

4

توثيق المعلومات
المحردل بموجبرره محررثاكم ارر ئنثال
اداريررررررررررررررررررررررررس (المررررررررررررررررررررررررواد
9و2و5و22و.)22
مجلس النواب المغربي
http://www.majlissannouwab.ma/site/constit
ution/index.htm

القرررررثانون رقرررررم  52.24الم علرررررق
تشريع حرية األحزاب بررررررثاألحزاب الريثاررررررريس (ظايررررررر
وريل/مررررررررروم ملكررررررري رقرررررررم
 2.22.26ب ررررررثاريخ  24فبرايررررررر/
وبثال .)1222

5
تشريع حق التجمع

مجلس النواب المغربي
http://www.majlissannouwab.ma/site/constit
ution/index.htm

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

 )2يرنص الدرر ور المغربري فري فصرله اللثالرل علرى ةن "األحرزاب الريثاررريس الرررنص واضرررح فررري الدرررر ور وقرررثانون 2222
والمنظمررثا النقثابيررس والجمثاعررثا المحليررس والغرررل المانيررس رررثاهم فرري نظرريم األحررزاب لرررنس  1222بحريررس ورركيل
األحزاب واالنضمثام إلياثا.
الموالنين و مليلام .ونظثام الحزب الوحيد نظثام غير موروع".
وة ضررثال الدر ر ور فرري فصررله ال ثارررع "يضررمن الدررر ور لجميررع المرروالنين
)...(:حريرررس أرررريس الجمعيرررثا وحريرررس االنمررررال فررري ةيرررس منظمرررس نقثابيرررس
وريثاريس حرب ام يثارهم".
 )1يوررير قررثانون األحررزاب لرررنس  1222إلررى ةن الحررزب الريثاررري هررو نظرريم
دائرررم ي م رررع بثالومصررريس المعنويرررس ويؤررررس بمق ضرررى ا فرررثاق برررين ةورررمثاص
لبيعيررين وي م عررون بحقرروقام المدنيررس والريثاررريس وي قثارررمون نفررس المبررثاد
وقصد المورثاركس فري ردبير الورؤون العثامرس بلررق ديمقراليرس ولغثايرس غيرر
وزيرررع األربرررثاح .وةن األحرررزاب " ررررثاهم األحرررزاب الريثارررريس فررري نظررريم
المرروالنين و ملرريلام وهرري باررذه الصررفس ،رررثاهم فرري نوررر ال ربيررس الريثارريس،
وموررثاركس المرروالنين فرري الحيررثاة العثامررس و أهيررل نمررب قررثادرة علررى حمررل
المرؤوليثا العموميس و نويل الحقل الريثاري" و ؤررس األحرزاب و مرثارس
ةنوررل اثا بكررل حريررس وفقررثا لدر ر ور المملكررس ولبقررثا ألحكررثام هررذا القررثانون (ةي
قثانون األحزاب .)52.24
يضررمن الفصررل  5مررن الدر ر ور لجميررع المرروالنين " حريررس الرررةي وحريررس الررنص واضررح بضررمثان حريررس ال جمررع 2222
الرلمي.
ال عبير بجميع ةوكثاله وحريس االج مثاع؛".

نرررص الفصرررل األول مرررن مدونرررس الحريرررثا العثامرررس علرررى ةن "االج مثاعرررثا
مدونررس الحريررثا العثامررس (ظايررر /العموميس حرة" ويمكن عقدهثا دون الحصول على إذن رثابق.
مررررررررررررروم  29نونبر/نررررررررررروفمبر ولررريس هنرررثات فررري القرررثانون المغربي(مدونرررس الحريرررثا العثامرررس) مرررثا يررررمى

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
)2596
www.sgg.gov.ma

المعلومات المطلوبة
بثال ظرررثاهر الررررلمي ،وإنمرررثا يرررنص علرررى مثايررررمى ب"المظرررثاهرا برررثاللرق
العموميررس" وينع اررثا بثالمواكررب واالر عراضررثا  ،وال يرررمح باررثا إال لألحررزاب
الريثاررريس والمنظمررثا النقثابيررس والايئررثا الماني رس والجمعيررثا المصرررح باررثا
بصفس قثانونيس ال ي هي ملزمس ب قديم صريح مربق لاذا الغرض.
و نص مدونس الحريثا العثامس في فصلاثا اللثالل عور ةنه "إذا ار أ الرللس
اإلداريس المحليس ةن من وأن المظثاهرة المزمرع القيرثام بارثا اديرد األمرن العرثام
فإناثا منعاثا بقرار مك وب يبلغ إلى المروقعين علرى ال صرريح بمحرل رركنثاهم
المم ررثار" .ويعثاقررب الررنص األوررمثاص الررذين يرررثاهمون فرري مظررثاهرة غيررر
مصرح باثا ةو وقع منعاثا بعقوبس راوح بين وار ور س ةوار.

طريقة االحتساب

العالمة

نص المثادة  119من القثانون الجنثائي المغربي على مثايلي ":كل قرثاض ةو ي عرض كل مر كب العنل ةو اإلكرراه 2222
القررثانون الجنررثائي المغربرري (قررثانون
صثادر في الجريردة الرررميس عردد موظررل عمررومي ةو ةحررد رجررثال مرروظفي الرررللس ةو القرروة العموميررس يررأمر ةو للعقوبس المنصروص عليارثا فري القرثانون
 1242ب رررثاريخ  9يونيرررو/حزيران يبثاوررر بنفررره عمررس حكميررثا مثارررثا بثالحريررس الومصرريس ةو الحقرروق الولنيررس الجنثائي المغربي
2525
لموالن ةو ةكلر يعثاقب بثال جريد من الحقوق الولنيس ".
و ررنص المررثادة  152مررن نفررس القررثانون علررى مررثا يلرري ":كررل قررثاض ةو موظررل
www.sgg.gov.ma
عمرومي ةو ةحررد رجرثال ةو مرروظفي الررللس ةو القرروة العموميرس يرر عمل ةلنررثاء
قيثامه بارذا العنرل ضرد األورمثاص ةو يرأمر بثارر عمثاله بردون مبررر ومصري
يعثاقب على هذا العنل".

6

تشريع منع التعذيب

نص المثادة  155من القثانون المرلرة /اإلجراءا الجنثائيس "يمضع
قرررررثانون المررررررلرة /اإلجرررررراءا
الجنثائيس
االع رال كغيره من ورثائل اإللبثا للرللس ال قديريس للقضثاة .ال يعتد بكل
اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو اإلكراه .وعالوة على ذلك ،يتعرض
كمررثا ررم عديلرره و ميمرره بمق ضررى مرتكب العنف أو اإلكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي".
القثانون رقم  15.29والقثانون رقم
14.29
الجريرررردة الررررررميس عرررردد 9524
ب رررررثاريخ  16مرررررن وررررروال 2412

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
(فرررررررثا ح ديررررررررمبر /كرررررررثانون ةول
)1229

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

http://adala.justice.gov.m
a/production/legislation/a
r/penal/CodePenal2.htm
مجل النواب المغربي
http://www.majlissannouwab.ma/site/const
itution/index.htm

7

تشريع حرية اإلعالم

8
تشريع استقالل
القضاء

ظهير/مرسوم  19نوفمبر/تشرين
ثسسسسساني  1291بشسسسسسان الصسسسسسحافة
بالمغرب
الظهير/المرسسسوم رقسسم -02-212
 1الصسسسسسادر فسسسسسي  31قشسسسسست/آب
 2002المتعلسسسسق بءنشسسسساء الهيئسسسسة
العليا لالتصال السمعي البصري.
www.haca.ma

مجل النواب المغربي
http://www.majlissannouwab.ma/site/const
itution/index.htm

ينص الفصل  5من الدر ور على ةنره "يضرمن الدرر ور لجميرع المروالنين  :الررنص واضررح بضررمثان حريررس ال عبيررر 2222
وام ست ورثائل اإلعسم.
 ...حريس الرةي وحريس ال عبير بجميع ةوكثاله وحريس االج مثاع؛"
ةورد ظايرررر /مررررروم  29نررروفمبر /وررررين لرررثاني  2596بورررأن الصرررحثافس
بررثالمغرب فرري فصررله األول ةن "حريررس إصرردار الصررحل واللبثاعررس والنوررر
و رويج الك ب مضمونس لبقثا لاذا القثانون"
ةحردل منررذ  52غور  /آب  1221بررثالمغرب الايئررس العليررثا لس صررثال الرررمعي
البصري بمق ضى الظاير/المرروم رقم  2-21-121ةرند مامس النظر في
للبثا إنوثاء محلثا (اإلذاعس) الراديرو واألمبرثار ،وقرد وضرع لبقرثا لرذلت
معرررثايير دامليرررس فررري ةول عمليرررس عرفارررثا المغررررب فررري ررررنس  1222الزالررر
المعثايير فياثا غير واضحس بدقس في االم يثار.
المعثايير ،وهي ةن المجلس األعلرى الررمعي البصرري يصردر قررارا فري
وكل ةحكثام قضثائيس معللس و فرر ام يرثاره لللبرثا دون ةمررى اع مرثادا علرى
دفثا ر الورول ال حمس المو ركس (الوررول واالل زامرثا ) ودرجرس االل رزام
باثا من لرل الم نثافرين ،وي ضمن دف ر الوررول والر حمس معرثايير مثاليرس
و قنيس وفنيس وبوريس.
النص واضح في الدرر ور فيمرثا ي علرق 2222
 )1استقالل السلطة القضائية
الفصررل  61مررن الدررر ور" القضررثاء مررر قل عررن الرررللس ال وررريعيس وعررن بثارررر قسل القضرررثاء وصرررسحيس مجلرررس
القضثاء األعلى في ال عيين والعزل.
الرللس ال نفيذيس".
 )2تعيين القضاة

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

المؤشر

مجلس النواب المغربي

9

تشريع الحق في
محاكمة عادلة

10

توثيق المعلومات
قانون األساسي لرجال القضاء..
(قسسانون بمثابسسة النظسسام االساسسسي
لرجسسسال القضسسساء الصسسسادر بتسسساري
1234-11-11
يضسساف السسى ذلسسك النظسسام السسداخلي
للمجل االعلسى للقضساء المعتمسد
بتسساري  2000-10-03ومرسسسوم
 2.39.113المسسسسسسسسسسسسؤرف فسسسسسسسسسسسسي
 1223-12_23السسسسسسسسذي يحسسسسسسسسدد
شسسروط ترقيسسة القضسساة السسى درجسسة
أعلى

تشريع المساواة بين
الجنسين

http://www.majlissannouwab.ma/site/constitution
/index.htm
وزارة العدل  /قثانون المرلرة الجنثائيس.
http://www.justice.gov.ma/ar/l
egislation/categorie.aspx?ty=2
&id_l=46&id_ca=230#cat230

مجل النواب المغربي
http://www.majliss-

المعلومات المطلوبة
ينص الفصل  64من الدر ور " يعين الملت القضثاة بظاير وريل /مررروم
ملكي بثاق راح من المجلس األعلى للقضثاء.
 )3عزل القضاة :ينص الدر ور المغربي في فصله المثامس واللمثانين على
مثايلي":اليعزل قضثاة األحكثام والينقلون إال بمق ضى القثانون"
القررثانون األرثاررري لرجررثال القضررثاء( ..قررثانون بملثابررس النظررثام األرثاررري لرجررثال
القضررثاء الصررثادر ب ررثاريخ  2524-22-22يررنظم فرري فصرروله مررن  95الررى 25
لريقس لعزل القضثاة
وقد م عديل بعض مق ضيثا ه في  21يوليو /موز  ( 2522ال عرديل منورور
بثالجريدة ررميس عدد .)5522
والقثاضي اليمكرن عزلره إال بظايرر /بمررروم بعرد ار ورثارة المجلرس األعلرى
للقضثاء ،ويعزل القثاضي على الر ار كثاب ملثا فثادح يرر وجب وقيرع جرزاء
أديبي في حقه (الفصل  95الى  25من النظثام األرثاري لرجثال القضثاء)
نص المثادة  22من ظاير /مرروم  2524-22-22بملثابرس القرثانون األرثارري
لرجررثال القضررثاء  ":صرردر العقوبررثا بعررد ار وررثارة المجلررس األعلررى للقضررثاء
بقرررار لرروزير العرردل ،بثالنررربس لعقوبررثا الدرجررس األولررى ،وبظايررر بثالنررربس
لعقوبثا الدرجس اللثانيس ".
ينص الدستور المغربي في فصسله العاشسر علسى أنسه "ال يلقسى القسبض علسى
أحد وال يعتقل وال يعاقسب إال فسي األحسوال وحسسب اإلجسراءات المنصسوص
عليهسسا فسسي القسسانون" ،والقسسانون المشسسار إليسسه هنسسا هسسو القسسانون الجنسسائي
وقانون المسطرة /اإلجراءات الجنائية .

طريقة االحتساب

العالمة

يوجد نص صريح حول حق المروالن 2222
في محثاكمرس عثادلرس وبرثاف راض البرراءة
ح ى لب اإلدانس فري قرثانون المررلرة
الجنثائيس.

نص المثادة  2من قثانون المرلرة الجنثائيس على ةن "كل مر ام ةو مور به فيره
بثار كثاب جريمس يع بر بريئثا إلرى ةن لبر إدان ره قثانونرثا ً بمقررر مك ررب لقروة
الورريء المقضرري برره بنررثاء علررى محثاكمررس عثادلررس رروفر فياررثا كررل الضررمثانثا
القثانونيس .يفرر الوت لفثائدة الم ام"
ررررم حرررررم  222نقلررررس لل مييررررز بررررين 522
 )9النص الدستوري على المساواة:
يحدد الفصل  6من الدر ور مرثاواة المرةة والرجل في الميدان الريثاري.
الرجثال والنرثاء في الميرال.

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات
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
…قانون الجنسية رقم 62-06
www.sgg.gov.ma

11
إعاقة المجال
المنتخبة من قبل
السلطة التنفيذية
12
مساءلة الحكومة

المعلومات المطلوبة
ررنص المررثادة  14مررن مدونررس األررررة علررى ةن "الواليررس حررق للمرررةة ،مثارررره
الرويدة حرب ام يثارهثا ومصلح اثا"

طريقة االحتساب

العالمة

 )2الميراث :الزال الوريعس اإلرسميس لبق في الميرال
 )2المساواة في إجراءات الطسالق :رنص المرثادة  26مرن مدونرس األرررة
على ةن "اللسق حل ميلثاق الزوجيس ،يمثارره الرزوج والزوجرس ،كرل
بحرب وروله ح مراقبس القضثاء ولبقثا ألحكثام هذه المدونس.
المرثاواة في مجثال اإلرل بين ةبنثاء الولد وةبنثاء البن .
 )1منح األم المغربية الجنسية ألبنائها
ينص الفصل  2من قثانون الجنريس "الجنريس الم ر بس على النرب ةو البنوة :
يع بر مغربيثا اللفل المولود من ةب مغربي ةو ةم مغربيس".

 )2البرلمررثان :انتخسسب مجل س النسسواب سسسنة  2003ومجل س المستشسسارين ..ررررم حرررررم  922نقلررررس ألقثالررررس وزيررررر 922
 )1موقع البرلمان
www.parlement.ma
(انتخابات جزئية ) في  .2006ولم يتم تعطيل عمل أي منهما ،فالدستور ال الدامليرررررس لسلرررررس رؤررررررثاء للمجرررررثالس
المحليس.
 )2موقسسسسسسسع السسسسسسسوزارة المكلفسسسسسسسة يسمح بذلك.
بالعالقات مع البرلمان
 )2فرري رررنس  1226عررزل وزيررر الدامليررس مجموعررس مررن رؤرررثاء الجمثاعررثا
www.mcrp.gov.ma
(رئيس واحد لجمثاعس حضريس وهي مكنثاس ورئيريين لجمثاع ين قروي ين)
ورركل مجلررس النررواب مررسل العررثام  1226لجنررس واحرردة ل قصرري الحقررثائق ( 2222رررؤاال × ( + )2لجنررس قصرري 2222
موقع البرلمان
www.parlement.ma
بمصوص وقثائع اح جثاجثا "رريدي ايفنري – منلقرس جنروب المغررب" وقردم حقثائق واحدة × )92
 2222رؤاال .

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم
13

14

15

16

العالمة
طريقة االحتساب
مررررسل العررررثام  1226نوررررر ةمبررررثار 2222
و عليقررررثا ومقررررثاال علررررى موررررثاريع
القرروانين المدرجررس علررى جرردول ةعمررثال
البرلمثان.

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
المؤشر
مرررسل ررررنس ( 1226الررررنس ال ورررريعيس األولرررى بلرررغ عررردد مورررثاريع القررروانين
رأي خبير
انظسسسر -1:موقرررع األمثانرررس العثامرررس المودعس ةمثام البرلمرثان  56مورروعثا ،وقرد رم رداولاثا كلارثا بردرجثا مم لفرس
للحكومس
في الصحيف ين األكلر ان وثارا فري المغررب (جريردة المررثاء والصربثاح) .لكرن
www.sgg.gov.ma
درجس ال رداول مم لفرس برين قرثانون وآمرر ،فكرل المورثاريع ( 56مورروعثا) رم
 -2موقع البرلمثان
نقلاثا في وكل ةمبثار ولكن الموثاريع ال ثاليرس هري ال ري نورر إمرثا مق ضريثا اثا
نقاش مشاريع
www.parlement.ma
كثاملس ةو جزء من مق ضيثا اثا وةلثار عليقثا كبيرة ،وهي:
القوانين
 -3موقررررررررع الرررررررروزارة المكلفررررررررس -موروع قثانون رقم  91-29ي علق بمدونس الرير .
 موررروع قررثانون رقررم  22-26يغيررر ويرر مم بموجبرره القررثانون رقررم 26-22بثالعسقثا مع البرلمثان
www.mcrp.gov.ma
الم علق بثالميلثاق الجمثاعي.
موروع قثانون المثاليس الرنوي (.)1225موروع القثانون رقم  52-26الم علق ب ميم و غيير مدونس االن مثابثا .222
وفررق ار ر لسع الرررةي  %22.5يع قرردون بوجررود فرررثاد فرري الرررللس ،بينمررثا (+ )2222×2.229( +)2 ×2.225
ار لسع رةي مثاص
الفساد في
 %22.9ال يع قرردون بوجررود فرررثاد ،وكثان ر نررربس الم رررددين (غيررر م أكررد) ()922 ×2.225
حزيران /يونيو 1225
المؤسسات العامة
.%22.5
( www.sgg.gov.maموقسسسسسسسسسع لم قم الرللس ال نفيذيس بإعثاقس عمل الرللس ال وريعيس مسل العثام  .1889لررم قررم الرررللس ال نفيذيررس بثاعثاقررس عمررل 2222
الررررررللس ال ورررررريعيس مرررررسل العرررررثام
األمانة العامة للحكومة )
 www.parlement.maموقنننننا
.1889
البرلمان )
إعاقة أعمال البرلمان
 www.mcrp.gov.maموقنننننننا
السسسوزارة المكلفسسسة بالعالقسسسات مسسسع
البرلمان)
رأي خبير
ةوثار ن ثائج ار لسع الررةي إلرى ةن  %45.4مرن المرر جوبين ررى (مرن ()2222 ×2.292
92
ار لسع رةي مثاص
حزيران /يونيو 1225
مررسل جرب رره و جررثارب يعرررل عناررثا) "ةن الوظررثائل ر م بثالوارررلس بورركل
استخدام الواسطة في
كبير" ،ورةى %45ةناثا " م بثالوارلس ةحيثانثا" ،ورةى  %9.2ةناثا " ر م دون
التوظيف العام
وارررلس" ،و%4.1قررثال ةنرره ال يوجررد "لديرره جربررس يعرررل عناررثا" %1.6 ،ال
ةعرل.

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم
17

المؤشر
نجاعة المؤسسات
العامة

18
خرق الدستور

19

االستقالل السياسي
واالقتصادي

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %2.1يقيمون ةداء الرللس بأنه جيد جدا،
ار لسع رةي مثاص
حزيران /يونيو 1225
و %2.2يقيمون ةداء الرللس بأنه جيد ،و %59.5يرون ةداء الرللس بأنه ال
جيد وال ريء ،و %52.1يقيمونه بأنه ريء ،و %25.1يقيمونه بأنه ريء
جدا ،و %9.4ال رةي /ال ةعرل.
ة صدر الحكومس مق ضيثا غير ملثابقس للدرر ور فري قرثانون المثاليرس لررنس
قرارات المجل الدستوري
www.sgg.gov.ma
( 1225صثادق عليه البرلمثان في دجنبر /ديرمبر  )1226ولكرن لعنر فيره
فرررق المعثارضررس البرلمثانيررس ةمررثام المجلررس الدر ر وري فرري دجنبررر /ديرررمبر
 1226فأصدر المجلس الدر وري ةوامر وار دجنبرر /ديررمبر قررارا يلغري
فيه المق ضيثا غير الدر وريس ،وهذه هي الحثالرس الوحيردة ال ري حثاولر فيارثا
الحكومس مرق الدر ور ولكن لعن فري مق ضريثا اثا ةمرثام المجلرس الدرر وري
فألغى هذه المق ضيثا غير الدر وريس .
 )2مااق ااقم ال قللا ل ساام ال قلل ا
 )3المساعدة الماليسة الدوليسة للررنس المثاليرس  :1889بلرغ حجرم مروارد
 1889فااص غاالالن المةق ل ا ك ااق
االق راضررثا والابررثا والوصررثايثا حرروالي  18مليررثار درهررم (ةي مررثا
غقدق ع لن سق الب ل ق
يعثادل  0811مليثار دوالرا ةمريكيثا) .ةي حوالي  %13من إجمثالي
http://www.finances.gov.
اإليرررادا المقرردر بحرروالي  118مليررثار درهررم (ةي مررثا يعررثادل 18
ma/arabe/LoiDeFinances
مليثار دوالرا ةمريكيثا).
/loi2008/corps_loi_ar_def
ا(الدوالر االمريكي يساوي  1دراهم مغربية)
initf/CL_version_integral.
pdf
 )1كلاااااااااااااا الغاااااااااااااا
http://www.oc.gov
.ma/

 )5رةي مبير
ار لسع رةي مثاص
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اإلصالح السياسي

حزيران /يونيو 1225

 )1صادرات القطاع العام :يملل الفورفثا ومور قثا ه  % 61,16مرن
مجموع صثادرا البسد في رنس .7002
 )1مرثا ي رداول لردى الربعض حرول وجرود قواعرد عرركريس ةجنبيرس يبقررى
غير مؤكد ررواء مرن لررل الحكومرس ةو مرن لررل المنظمرثا ةو
المؤررثا غير الحكوميس
القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن
 %42.2من المر جوبين رى ةن الحكومس مكن من إجراء اإلصسحثا .
ورةى  %49.2من المر جوبين ةن الرللس لم مكن من إجراء

طريقة االحتساب
()292×2.222(+)2222×2.221
)192×2.521(+)922×2.595(+
)2×2.251(+

العالمة
525

م حرم  192نقلس لوجود مرق واحد 292
للدر ور من قبل الحكومس.

 )2حرررررررررررم كثامررررررررررل العسمررررررررررس 222
الممصصس لارذا القررم لبلرو نرربس
المرررررثاعدا المثاليررررس للعررررثام 1226
حوالي )29 ×12( .%12

 )1حصرررل هرررذا القررررم علرررى كثامرررل
العسمررس الممصصررس ( 522نقلررس)
للصثادرا الحكوميس.
 )5وحصرررررل عوننننن امنننننا الاالمننننن
المخيينننن لعررررردم وجرررررود قواعرررررد
عركريس ةجنبيس
 )9×49.2( )2يحرم من هذا القرم 469
 119نقلس.

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

المؤشر
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إساءة معاملة
المعتقلين

العالمة

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
×2.292( +)922 ×2.255( )1
اإلصسحثا  ،وةجثاب  %24.2بس رةي وال ةعرل.
القسم الثاني :تقييم الوضع الديمقراطي ،ةظار ن رثائج ارر لسع الررةي ةن + )192 × 2.412( + )529
النثاس يقيمون الوضع الديمقرالي في البسد كمثا يلي :فقد منح  %5.5عسمس ()2×2.212( + )219 ×2.112
يحصل هذا القرم على  122نقلس.
جيررد جرردا ،و %29.2عسمررس جيررد ،وقرريم  %41.2بأناررثا ليرر جيرردة وليرر
ريئس ،في حين ةعلى  %11.2عسمس ريء ،و %21.2عسمس رريء جردا ،
و %1.6ال ةعرل.
حرررررم كثامررررل العسمررررس؛ ل رررررجيل 2 9
التقريسسسسسسسر السسسسسسسسنوي للجمعيسسسسسسسة ةورد قريررر الجمعيررس المغربيررس لحقرروق االنرررثان فرري قريررر مررثا يلرري " عبررر
المغربية لحقوق اإلنسان
ورراثادا الللبررس المع قلررين بمررراكش عررن ال عررذيب الفظيررع الررذي عرضرروا لرره حررررثاال وفررررثاة فرررري مراكررررز ال وقيررررل
 http://www.amdh.org.mمسل اع قثالام في كوميرثاريس(مركز اع قثال) جثامع الفنثا بمراكش وار مثاي /والررجون ،و 12حثالررس ام فررثاء قرررري،
 a/arabe/amdh_bc_ar_diةيررثار  1226وال رري اررر عمل مسلاررثا مم لررل ةورركثال ال عررذيب ال رري كثانرر
بثاإلضثافس إلى حثاال عذيب عديدة.
kra30_22_6_2009.html
ر ر عمل فرري مررثا يرررمى برررنوا الرصررثاص .وقررد رفض ر المحكمررس رروفير
المبرة للم امين وف ح حقيق في موضوع صريحثا ام .وار مر ال عذيب فري
ممثافر الررللس (و كنمروذجين صرثارمين  :وفرثاة مروالنين "علمرثان العلرثار"-
بمقررر واليررس ةمررن رررس و" ةحمررد مررثالي الرردواس"  -بواليررس األمررن ب لرروان).
وعنرررل الوررررلس فرررري الورررثارع وعنررررل القررروا العموميررررس ضرررد الوقفررررثا
واالح جثاجررثا الرررلميس رررواء ال رري ينظماررثا الورربثاب حررثاملي الورراثادا العليررثا
المعللين ةو مم لل الحركثا االج مثاعيس في المدن وفي القرى".
فقررد ثابع ر الجمعيررس المغربيررس لحقرروق اإلنرررثان العديررد مررن حررثاال ال عررذيب
والممثاررثا الماينس والحثالرس بثالكرامرس ال ري مثاررراثا اإلدارة ضرد الررجنثاء
ومن ضمنام عردد مرن المع قلرين الريثارريين ،وقرد ررجل الجمعيرس عرددا مرن
الوفيثا النثا جس عن ال عذيب من بيناثا حثالس بوو ى البودالي برجن فثاس على
ربيل الملثال الذي وفي عثاريثا ومصفد األيدي مرع رريثاج حديردي ،ةو النثا جرس
عن اإلهمثال وغيثاب الرعثايس الصحيس ،حيل وركل مأررثاة وفرثاة الوريخ ةحمرد
نثاصر (ةكلر من رعين ررنس) بزنزانرس فري ررجن ررلثا فري فبرايرر /وربثال
 1226صررررمس إدانرررس لواقرررع الررررجون برررثالمغرب والقضرررثاء ةيضرررثا .و ثابعررر
الجمعيررس العديررد مررن اإلضرررابثا عررن اللعررثام مثاصررس فرري صررفول مررثا يرررمى
بمع قلي الرلفيس الجاثاديس .وبوكل عثام لم يعد مثافيثا على ةحرد ال رردي الفظيرع

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم
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طريقة االحتساب

العالمة

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
المؤشر
ألوضررثاع الرررجنثاء وال رري اع رررل باررثا المرررؤولون فرري عرردة منثاررربثا دون
العمل على حريناثا ممرثا يجعلنرثا نؤكرد ةن اإلرادة الحقيقيرس إلصرسح الررجون
غير م وفرة .و ثابع الجمعيس حثاال ام فثاء قرري لـ  10ومصثا.
المنظمس المغربيس لحقوق اإلنرثان مرررسل ررررنس  ،1226رمصررر وزارة الدامليرررس ألحرررزاب جديررردة ومنح ارررثا م حرم كثامل العسمرس لسع قرثاال فري 2
www.omdh.org
ال ررررميص ،منارررثا ةحرررزاب انررردمج دامرررل حرررزب جديرررد وهرررو األصررررثالس صفول جمثاعرس العردل واإلحررثان ومرثا
الجمعيس المغربيس لحقوق االنرثان والمعثاصرة ووقع موثاكل بعد االندمثاج فمرج قيثادا االحزاب المندمجس يعرل بقضيس بلعريج
www.amdh.org.ma
من الحزب الجديد وةعرثاد أرريس ةحزابارثا القديمرس ب ررميثا جديردة :العارد
الررديمقرالي (حررزب العاررد القررديم) والحررزب الررديمقرالي الررولني (الحررزب
الولني الديمقرالي القرديم) ،وكرل هرذه االنردمثاجثا لرم إعرثادة ال أرريس مر
في رنس واحدة .وعدد األحزاب هو  52حزب حثاليثا.
ال قرير الرنوي لمنظمس العفو
الدوليس 1225
لكن مسل العثام  1226وفقثا ل قرير منظمس العفو الدوليس "ار جوب الوررلس
 http://www.amnesty.org/مئرثا مرن ةعضررثاء «جمعيرس العرردل واإلحررثان» ،وهري جمعيررس ريثارريس غيررر
 ar/region/morocco/reportمرمص لاثا ،وةنه ُوجا إلى مثا ال يقل عن  266مرنام امرس المورثاركس فري
-2009
اج مثاعررثا برردون رررميص ،ةو االنضررمثام إلررى جمعيررس غيررر مرررمص لاررثا.
اعاقة النشاط الحزبي
وةُجل محثاكمس نديس يثارين ،الم حدلس بثارم الجمعيس ،وال ري ُوجار إليارثا فري
عثام  1229امس إهثانس الملكيس"
لق الجمعيس المغربيس لحقوق اإلنرثان بثار غراب كبير مثا حمل ه مرثاء ةمرس
بيرررثان الجمعيرررس المغربيرررس لحقررروق قصثاصس لوكثالس المغرب العربي لألنبرثاء عرن فكيرت مصرثالح األمرن المغربيرس
االنرثان الصثادر في  1226/1/12لوبكس إرهثابيس مليرة كثانر رر عد ل نفيرذ ةعمرثال إرهثابيرس برثال راب الرولني.
 http://www.aljazeeratalk.ومبعل هذا االر غراب نثابع من كرون االع قرثاال ورمل األرر ثاذ المصرلفى
 net/forum/archive/index.المع صم األمين العثام لحزب البديل الحضرثاري ونثائبره األرر ثاذ محمرد األمرين
php/t-108745.html
الركثالررس واألر ر ثاذ محمررد المروانرري األمررين العررثام لحررزب األمررس والررريد عبررد
الحفيظ الررري ي مراررل قنرثاة المنرثار برثالمغرب ،والرريد العبثادلرس مرثاء العينرين
عضررو حرررزب العدالرررس وال نميرررس وحميرررد نجيبررري عضرررو الحرررزب االوررر راكي
الموحد".

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم
23

المؤشر

توثيق المعلومات
 )2عب ــد الحمي ــد

أم ــين

نائ ــب رئيس ــة

الجمعيـة المبربيـة لحقـوق اإلنسـان فـي:
http://www.achr.nu/art400.htm
 )1تقريـ ـ ـ ــر الجمعيـ ـ ـ ــة المبربيـ ـ ـ ــة لحقـ ـ ـ ــوق
اإلنسان

تنظيم االجتماعات
والمظاهرات

http://www.amdh.org.ma
/arabe/amdh_bc_ar_dikra
30_22_6_2009.html
 )5ال قنري السننوي لمنظمن الاكنو
القول

العالمة
طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
الحظنثا في الف رة األميرة ،ةن الررللثا لجرأ إلرى ارر عمثال العنرل لمواجارس ار مر منع الوقفثا والمريرا مسل 2
عدد من االح جثاجثا االج مثاعيس ،كمثا وقع مؤمرا في ريدي إفني اب داء مرن ررررنس  1226فررري العديرررد مرررن منرررثالق
صبيحس يوم الرب  2يونيو /حزيران ،حيل م الاجروم بعنرل علرى الحركرس المغرب.
االح جثاجيررس والررركثان ا منررين فرري منررثازلام بأرررثاليب اع قررد العديررد ةنرره ررم
جثاوزهثا .لكن مع األرل بثالرجوع إلى ار مدام ةرثاليب قمعيرس ورررس ي برين
ةن هنثات دامرل القروا العموميرس مرن لره حنرين إلرى ةررثاليب المثاضري .وهرذه
االح جثاجثا  ،ملل مثا وقع في إفني ةو بولمثان دادس ةو صفرو ،جرد ةرربثاباثا
فرري األوضررثاع االج مثاعيررس الم رديررس ال رري لررو عثالج اررثا الرررللثا بأرررلوب
الحوار و فام الملثالب لمثا وصلنثا إلى ار عمثال العنل ضد الموالنين العرزل
الواضررح ةن للرررللثا ا ن ام يررثار لمواجاررس الحركررثا االج مثاعيررس بررثالعنل،
ونحن كجمعيس مغربيس لحقروق اإلنررثان ،ا مرذنثا مواقرل صرريحس وواضرحس،
حيل ةدنثا بقوة ار عمثال العنل ل فريق االح جثاجثا مثاصس حينمرثا يكرون لارثا
لثابع رلمي.

http://www.amnesty.org/
ar/region/morocco/report
-2009
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 )1بحسسث ميسسداني حسسول مسسساطر )2 /ا لوليقررس الصررثادرة عررن رجررثال األمررن بارردل االل حررثاق بثالوظيفررس العموميررس
إجسسسراءات التوظيسسسف –مضسسسامين حذف منذ لسل رنوا في العديد من القلثاعثا المدنيس وال للب فقرل إال
قسسانون الوظيفسسة العموميسسة لسسسنة في بعض قلثاعثا الوظيفس العركريس ةو األمنيس .
 1291والمراسسسسسسسسسيم الصسسسسسسسسادرة
تدخل األجهزة األمنية
 )1ةوررثار ن ررثائج ارر لسع الرررةي إلررى ةن  %55.1مررن المرر جوبين للررب
لتطبيقه.
مررنام ومصرريثا ةو مررن ةحررد ةقررثاربام للحصررول علررى موافقررس األجاررزة األمنيررس
 )2ار لسع رةي مثاص
حزيران /يونيو 1225
كورل للحصول على وليقس حكوميس .فيمثا ةفثاد  %44.2من المر جوبين ةنه
لم يللب منام ذلت ،وةجثاب  %29.1بس رةي وال ةعرل.

 )2ررم حرررم  92نقلررس لوجررود مجررثال 222
واحررررد ي للررررب ورررراثادة مررررن األجاررررزة
األمنيس.
×2.442( + )2 × 2.551( )1
=
)192 × 2.291( + )922
يحصل هذا القرم على  122نقلس.

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم
25

المؤشر
مواقف المعارضة في
الصحافة المحلية

توثيق المعلومات
ار لسع رةي مثاص
حزيران /يونيو 1225

ار لسع رةي مثاص

26
انتقاد السلطة
27
انتشار صحافة
المعارضة
28

الرقابة على
المطبوعات ومواقع
االنترنت

حزيران /يونيو 1225

مواقررررررع الجرائررررررد واألحررررررزاب
الريثاريس –
قثارير المنظمثا الحقوقيس.
بسغثا النقثابرس الولنيرس للصرحثافس
بثالمغرب.
 )2ار لسع رةي مثاص
حزيران /يونيو 1225
 )1يننننالي وزدننننر االتيننننال  :قرررردم
الرررربس يرررروم الجمعررررس  52اك رررروبر/
ورررررين ةول  1226علررررى القنررررثا ين
الررمي ين األولى واللثانيس.
 )22نوررررر مق لفررررثا منرررره فرررري
الصررحثافس المك وبررس وااللك رونيررس
المغري واالجنب .
 )21الموقننا إاللة رونننا لبسننبوع

العالمة
555

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
ةظارررر ن رررثائج ارررر لسع الررررةي ةن  %1188يع قررردون ةن الحكومرررس قررروم (+ )2222× 2.112(+)2 ×2.994
بحجررب ال غليررس اإلعسميررس عررن نوررثالثا ومواقررل المعثارضررس فرري الصررحل ()922×2.115
اليوميررس ،و %1183يع قرردون ةن الدولررس ال قرروم بحجررب ال غليررس اإلعسميررس
عن نوثالثا ومواقل المعثارضس ،فيمثا ةجثاب  %1181بس ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %42.5يع قدون ةن بثار لثاعس الموالن (922 ×2.252( + )2222×2.425
ان قثاد الحكومس بدون مول ،بينمثا يع قد  %8181بأنام ال ير ليعون ان قثاد )2 ×2.419( + )922
الحكومس دون مول %5.2 ،ال رةي لام.
عدد الجرائد يفوق مثائس جريردة مرثا برين ولنري وجاروي ،والجرائرد المرر قلس نربس صحل المعثارضس
122
فياثا صل الى  22في المثائس .كل ةحزاب المعثارضس ملت جرائد بل ةن مناثا 2222× %22
%92
مررن يملررت جريررد ين مررلس حررزب العدالررس وال نميررس (جريرردة ال جديررد والعدالررس
وال نميس)-جرائد المعثارضس هي حروالي  22جرائرد منارثا مرن اليصردر بوركل
دوري ألربثاب مثاليس وبوريس .وهي م قثاربس في الرقم مع جرائد األغلبيس.
459
 )2ةوثار ن ثائج ار لسع الررةي إلرى ةن  %52.5يررون ةن الدولرس ال منرع + )188×2.525( )2
الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،بينمثا يرى  %56.2ةن الدولس ()8×88191( + )118×88111
منرررع الوصرررول لررربعض الك رررب والصرررحل والمجرررس ومواقرررع اإلن رنررر  ،يحصل هذا القرم على  149نقلس.
 )1حررررم  192نقلرررس لمنرررع الررررللثا
و %15.9ةجثابوا بس رةي /ال ةعرل.
 )1م رجيل حثالس واحدة ،حيل منع الحكومرس المغربيرس عرددا مثاصرثا مرن وزيرررررع ملحرررررق مجلرررررس "إكرررررربريس
المجلس األرربوعيس الفرنرريس "إكرربريس ان رنثارريونثال" فري العردد  1552مرثا ان رنثاريونثال".
بررين  52ةك رروبر /ورررين ةول إلررى  9نرروفمبر /ورررين لررثاني " 1226بحجررس
اإلرثاءة إلى اإلرسم"(.حثالس وحيدة )

الكرنسنن "إ سننبردس إن رناسنن ونال"
http://www.lexpress.fr/act
ualite/mediapeople/media/l-expressinterdit-aumaroc_659618.html
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تنظيم نشاطات

ال قرررثارير الموجرررودة فررري مواقرررع االح جثاج في المغرب اصربح ظرثاهرة عثاديرس ،فثاالح جثاجرثا مرر مرة ودائمرس نظمرر القرروى الريثاررريس والمؤررررثا

2222

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم

30

المؤشر
االحتجاج

مقاضاة الجهات
التنفيذية

31
االعتقال التعسفي

32

محاكم أمن الدولة

العالمة

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
النقثابيس والمدنيس وحقوق اإلنرثان مسل
فرري قلررب العثاصررمس وةمررثام مؤررررس البرلمررثان وهررو اح جررثاج حررثاملي الورراثادا
المنظمثا الحقوقيس المغربيس :
 www.omdh.orgالمنظمننننننننننن العليثا ال ي فرف عنه ةفواج منرذ  .2552كمرثا ةن هنرثات فري المغررب ظرثاهرة هررررررذا العررررررثام عورررررررا المررررررريرا
واالع صثامثا .
المغربيرررررررس لحقررررررروق اإلنررررررررثان) أريس جمعيثا لسح جثاج حول الريثارثا العموميس المحليس.
www.amdh.org.ma
الهما ننننننن المغربيرررررررس لحقررررررروق
االنرثان)
النوررررثال العررررثام للمحررررثاكم  -1225رفع ،مسل العثام  ،1226إلى المحكمس اإلداريس  29622قضثايثا .كمرثا ررجل القضرررررثايثا المرفوعرررررس إلرررررى المحرررررثاكم 2222
1226
لدى محكم ي االر ئنثال  5656قضيس.
اإلداريس فوق األربعين قضيس بكليرر (
.)11× 25226
http://www.justice.gov.
ma/ar/Ministere/chiffre
s.aspx?_c=1&_=4#
مسل رنس  ،1226لم رجل ةيس حثالس لومص الزال مع قس بدون محثاكمس مسل ررنس  1226لرم ررجل ةيرس حثالرس 2222
 )2رةي مبير
)1
بمثا في ذلت المع قلون المر بلون بثالحركثا اإلرسميس .لورررمص الزال معررر قس دون محثاكمرررس
بمرررثا فررري ذلرررت المع قلرررون المر بلرررون
(www.omdh.orgالمنظمسسسسسسسسة
بثالحركثا اإلرسميس.
المغربية لحقوق اإلنسان)
)3
(www.amdh.org.maالجمسع
ية المغربية لحقوق اإلنسان)
التقسسسارير الموجسسسودة فسسسي مواقسسسع ليست هناك محساكم أمسن الدولسة فسي المغسرب وال يوجسد مسا يسسمى بالمحساكم ال وجد في المغرب محثاكم ةمرن دولرس 2222
االسسسستثنائية ،فالقضسسساء العسسسسكري هسسسو خسسساص بالعسسسسكريين فسسسي المغسسسرب ،كمثا لم ي م عرض مردنيين علرى محرثاكم
المنظمات الحقوقية المغربية :
 www.omdh.orgالمنظمننننننننننن وبالتالي تكون هناك حاالت عسرض بعسض القضسايا المتعلقسة بحملسة السسالح عركريس.
على المحكمة العسكرية للتحقيق واإلحالة بعدها إلى القضاء العادي.
المغربية لحقوق اإلنسان)
 www.amdh.org.maالهماننن
وتوجد حالة لتجميع المحاكمات في مجال األعمال اإلرهابية منذ  2003بعد
ة المغربية لحقوق اإلنسان)
أحداث الدار البيضاء ،حيسث تنظسر محكمسة بهيئسة عاديسة وبسنف المسساطر/
موقع وزارة العدل المغربية :
اإلجراءات العادية في مدينة سال في قضايا الجماعات اإلسسالمية المتطرفسة
www.justice.gov.ma
وهي محكمة تابعة لوزارة العدل فيها قضاة عاديون.

 :2 .2تقرير المغرب
الرقم
33

المؤشر

توثيق المعلومات
 )1رأي خبير
)2
http://www.amdh.org.m
a/arabe/amdh_bc_ar_di
kra30_22_6_2009.html

قدرة منظمات حقوق
اإلنسان على العمل

 )3منظمة العفو الدولية
http://www.amnesty.org
/ar/region/morocco/rep
ort-2009
ار لسع رةي مثاص

34
األمن الشخصي
35
الضمان االجتماعي

حزيران /يونيو 1225

 )2المندوبيس الرثاميس لل مليل
 )1النظثام الجمثاعي لمنح روا رب
ال قثاعررررررد والمندوبيررررررس الرررررررثاميس
لل مليل

العالمة
طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
 )2المنظمسسات المحليسسة :عرردد المنظمررثا الولنيررس العثاملررس فرري مجررثال حقرروق  )2رررم حررررم  222نقلرررس لعررردم مرررنح 292
اإلنرررثان ي جررثاوز  92منظمررس ولنيررس نورريلس ،لكررن مررسل العررثام  1226ررم رميص للجمعي ين.
رفض رلم الملل القثانوني لف ح فرع جديد للجمعيس المغربيس لحقوق االنرثان  )1و ررررم حرررررم  192نقلررررس ل عرررررض
منظمثا حقوق اإلنرثان لمضثايقثا
بإنزكثان وكذلت ائ سل المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنرثان.
 )1المنظمات الدولية :عدد المنظمثا الدوليس ال ري ور غل فري مجرثال حقروق
اإلنرررثان فرري المغرررب ي جررثاوز عورررة ( )22منظمررثا كبرررى دون اح رررثاب
المنظمثا الدوليرس العثاملرس فري مجرثال دعرم المقردرا فري مجرثال الديمقراليرس
ملل(فريرررررردريت ايبررررررر –ادنررررررثاور-هررررررثانس رررررررثايدل –المعاررررررد الررررررولني
الديمقرالي)....
 )3حريسسسسة العمسسسسل للمنظمسسسسات "المحليسسسسة والدوليسسسسة" :المنظمررررثا ال ح ررررثاج
ل ررررميص لل حرررري وال حقيرررق فررري كرررل منرررثالق المغررررب .صررردر كرررل هرررذه
المنظمررثا قثاريرهررثا و نوررر بكررل حريررس فرري المغرررب و عقررد هررذه المنظم رثا
ندوا صحفيس مف وحس وبكل حريس.
 )4تعرض منظمسات حقسوق االنسسان لمضسايقات :نقرل هرذه المنظمرثا بكرل
حريس في منرثالق المغررب بكرل حريرس لجمرع المعلومرثا " .مرثا بررح النورلثاء
الصحراويون في مجثال حقروق اإلنررثان ي عرضرون للمضرثايقس ،بمرثا فري ذلرت
وجيرره اررم لاررم ذا دوافررع ريثاررريس وفرررض قيررود علررى ررنقلام فض رسً عررن
العوائرق اإلداريرس لمنرع ال ررجيل القرثانوني لمنظمرثا ام .عررض نثاورلين مرن
المدافعين عن حقوق اإلنرثان الصحراويون لسع قثال.
ةظاررر ن ررثائج ار ر لسع الرررةي ةن  %95.6مررن المر ر جوبين ال يوررعرون ررم حرررم كثامررل العسمررس لعرردم ورررعور 2
ب وفر األمن والرسمس الومصيس لام وألفراد عثائس ام .فيمرثا يورعر  %42.5ةكلررر مررن نصررل المر ر للعين بررثاألمن
والرررررسمس الومصرررريس لاررررم وألفررررراد
ب وفر األمن الومصي.
عثائس ام.
 ) 2بلغررر نرررربس المورررثاركس فررري بررررامج الضرررمثانثا االج مثاعيرررس مرررن مجمرررل ()3888×8811
152
العرررثاملين حررروالي  .%15هرررذه النرررربس مرررن إحصرررثائيثا لمؤرررررثا م عرررددة
للضمثان االج مثاعي لعثامي  1222و.1226
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الرقم

المؤشر
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التعليم

توثيق المعلومات
 )5الصررررندوق المغربرررري لل قثاعررررد
والمندوبيس الرثاميس لل مليل
 )4الصرررندوق الرررولني للضرررمثان
االج مثاعي
 )9النظثام الجمثاعي لمنح روا رب
ال قثاعرررررررد والمندوبيرررررررس الررررررررثاميس
لل مليل
 )2مجموعررررس المك ررررب الوررررريل
للفورفثال
 )2المك رررررب الرررررولني للكاربرررررثاء
ووكثاال وزيع المثاء والكاربثاء
 )2زا ة ال ري ن الونن ن وال او ن م
الاالا وتةودن األنر والبحث الاوما
– قطاي محاري األم وال ري غ نر
النظام
 )1وزارة ال ري ننن الونن ننن وال اوننن م
الاالا وتةودن األنر والبحث الاوما
http://www.enssup.gov.ma
مقدرد اإل يا –النعرة اإل يا
السنود لومغر )900.
المنقوي السام لو خط ط
الموقا
www.hcp.ma

37
التسرب من المدار

موقرررررع وزارة ال ربيرررررس الولنيرررررس
وال علررريم العرررثالي و كررروين األلرررر
والبحل العلمي

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

 )2بلغ نربس األميس ،العثام  ،1222بوكل عثام حروالي  ،%56وبلغر نرربس  )12م حرم كثامل العسمس (269 192
األميس بين الرجثال  ،%52فيمثا بلغ نربس األميس بين النرثاء .%42
نقلس) لاذا القرم ل جثاوز نربس األميس
الـ .)19×2.2( %22
نقلس
69
حرم
 )16م
 )1وبلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس (بكثالوريوس)  %2.6من (.)192×2.42/2.52
مجمل السكان.
 )15م اح رثاب عسمس هذا القرم
مضثاعفثا لعدم وفر معلومثا عن
النرب المثاصس بثالذكور واإلنثال
والفرق بينام ،م حرم  462نقلس
(.)192×2.1/2.226

نربس ال ررب المدرري مسل رنس  1226هو .%24

يفقد هذا المؤور كثامل العسمس ل جرثاوز 2
نربس ال ررب الـ .%9
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المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب

العالمة

http://www.enssup.gov.ma

38

مشاركة المرأة في
قوة العمل

المنقوي السام لو خط ط -النعرة بلغ ر نررربس موررثاركس المرررةة المغربيررس فرري قرروة العمررل  %12.2مررسل العررثام (2222 ×2.5/2.122
اإل يا السنود لومغر .1222 -900.

525
292

39
المساواة في األجور

40
اإلنفاق الحكومي
على القطاعات
االجتماعية مقارنة
مع األمن.

م اع مثاد المعلومثا ال ي م ار مداماثا في ال قرير األول للمبثادرة العربيس يقرررردر الفررررثارق بررررين ةجررررور الرجررررثال
رةي مبير
والنرثاء بـ .%59
لإلصسح.
ال وجد إحصثائيثا ولنيس في هذا الميدان.
بثالنربس للقلثاع العثام ال يوجد فثارق في األجور بين النرثاء والرجرثال .ةمرثا فري
القلثاع المثاص يوجد فثارق .وضرح بعرض الدراررثا ةن الفرثارق فري األجرر
يصل إلرى  %92فري قلرثاع النرريج وصرنع المسبرس .وفري قلثاعرثا ةمررى
راوح نربس ال مييز مثا بين  %29و.%19
14
الموازنررررس العثامررررس للرررررنس المثاليررررس بلررغ حجررم اإلنفررثاق الكلرري للموازنررس العثامررس للرررنس المثاليررس  1226حرروالي )212 × 2.1( 192
1226
مليثار درهم (ةي  52.4مليثار دوالرا ةمريكيثا) ،وبلغ حجم اإلنفثاق على األمن بلغ نربس اإلنفثاق على األمن والردفثاع
 http://www.finances.gov.والرردفثاع حرروالي  52مليررثار درهررم (ةي  4.2مليررثار دوالرا ةمريكيررثا) مررثا نرررب ه  %29فيمررثا بلغ ر نررربس اإلنفررثاق علررى
 .%29 ma/arabe/LoiDeFinances/فيمثا بلغ حجم اإلنفثاق على قلثاعي ال ربيس والصحس حوالي  42مليثار ال ربيررس وال علرريم والصررحس  %26مررن
الموازنس العثامس للرنس المثاليس 1226
 loi2008/corps_loi_ar_defدرهم (ةي  4.6مليثار دوالرا ةمريكيثا) مثا نرب ه .%26
( initf/CL_version_integralالدوالر األمريكي يساوي ثمانية دراهم مغربية )
.pdf

اليمن 2002

 :10 .2تقرير اليمن
الرقم
1

المؤشر

تشريع فصل
السلطات

توثيق المعلومات
 )2در ور جماوريس اليمن
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
واالر ف ثاء www.scer.org.ye

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
الرررنص صرررريح وواضرررح يؤكرررد علرررى
 .2مبدأ فصل السلطات
نص المثادة  21من الدرر ور اليمنري علرى ةن "مجلرس النرواب هرو فصررل الرررللثا وعلررى حررق البرلمررثان
في مرثاءلس الحكومس.

الرررللس ال وررريعيس للدولررس وهررو الررذي يقررر القرروانين .كمررثا يمررثارس
ال وجيه والرقثابس على ةعمثال الايئس ال نفيذيس على الوجه المبين فري
هذا الدر ور".
ررنص المررثادة  229علررى ةنرره "يمررثارس الرررللس ال نفيذيررس نيثابررس عررن
الوررررعب رئرررريس الجماوريررررس ومجلررررس الرررروزراء ضررررمن الحرررردود
المنصوص علياثا في الدر ور"
ررنص المررثادة رقررم ( )245مررن الدر ر ور علررى ةن "القضسساء سسسلطة
مستقلة قضائيا ً وماليا ً وإداريسا ً والنيابسة العامسة هيئسة مسن هيئاتسه،
و ولى المحثاكم الفصل فري جميرع المنثازعرثا والجررائم ،والقضرثاة
مر قلون ال رللثان عليام في قضثائام لغير القثانون ،وال يجوز ألية
جهسسة وبأيسسة صسسورة التسسدخل فسسي القضسسايا أو فسسي شسأن مسسن شسسؤون
 )1قانون رقم ( )5لسنة 1224م العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليهسا القسانون ،وال
ال ــوزراء رقل الدعوى فياثا بثال قثادم".
جملـس
بش ــأن
www.legalaffairs.gov.ye

 .2مساءلة الحكومة
و ررررنص المررررواد  69و 55و 54و 52و 56مررررن الدررررر ور علررررى
صسحيثا مجلس النواب فيمثا ي علق بمرنح اللقرس للحكومرس وررحباثا
مناثا وةدوا الرقثابس على ةداء الحكومس.
رنص المررثادة ( )11مرن قررثانون رقرم ( )3لرررنس  5006م بوــررـأن
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طريقة االحتساب

العالمة

مجلررـس الــررـوزراء  :ة – قرروم العسقررس بررين الحكومررس ومجلررس
النررواب علررى ةرررثاس ال عررثاون بمررثا يحقررق ال كثامررل بررين الرررلل ين
ال وريعيس وال نفيذيس وفقثا ً ألحكثام الدر ور  .ب – على الحكومس
ةن حرص بصرفس عثامرس علرى إقثامرس ة ولرق الصرس مرع مجلرس
النررواب وعلررى حضررور جلرررثا ه العلنيررس والرررريس واج مثاعررثا
لجثانه بنثا ًء على للرب المجلرس ةو إحردى لجثانره ،واإلجثابرس علرى
األرئلس الموجاس إلياثا من ةي عضو من ةعضثاء مجلرس النرواب
 ،وفقثا ً ألحكثام الدر ور والسئحس الدامليس للمجلس  .و نص مثادة
( : )11ة – لمجلس ال نواب حق وجيه ال وصيثا للحكومس فري
المرثائل العثامرس ةو فري ةي ورثان ي علرق بأدائارثا لماثامارثا ةو برأداء
ةي من ةعضثائاثا  ،وعلى الحكومس نفيذهثا  ،فإذا ارر حثال عليارثا
ال نفيررررذ بينرررر ذلررررت للمجلررررس  .ب – إذا لررررم يق نررررع المجلررررس
بثالمبررا يحق لـه مبثاورة إجراءا رحب اللقس من ةحد نواب
رئيس مجلس الوزراء ةو ةي من الوزراء المعنيين وفقثا ً ألحكرثام
الدر ور.
در ور جماوريس اليمن
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
واالر ف ثاء www.scer.org.ye

2

تشريع دورية
ونزاهة االنتخابات

م حرم  192نقلس لعدم حديد القرثانون
 )1دورية االنتخابات:
رررنص المرررثادة  29مرررن الدرررر ور علرررى ةن "مــدة مجلــس الن ـواب ســت ســنوات لرقل اإلنفثاق على الحمس االن مثابيس
ولم ينظم ظاور المروحين في وررثائل
شمسية تبدأ مـن تـاري أول اجتمـاع لـ  ،ويـدعو رئـيس الجمهوريـة النـاخبين إلـى االعسم الررميس.
انتخاب مجلس جديد بل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على األ ل".. ،
نص المثادة  222من الدر ور على ةن " مدة رئيس الجمهورية سب سنوات

قرررثانون االن مثابرررثا واالرررر ف ثاء شمسية تبدأ من تاري أداء اليمين الدستورية . "..
رقم  25لرنس 1222
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توثيق المعلومات
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
واالر ف ثاء www.scer.org.ye

المعلومات المطلوبة
 )2لجنة عليا مستقلة لإلشراف على االنتخابات:
ويقا لنص المادة  25يقرة أ من قانون االن خايات واالس ك ا تشك اللجنة العليا
لالنتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى
على ( )19اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة()21

من القانون رقم  13لسنة 2001م .مادة ( : )20أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست
سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين .

 )5منع التمييز في الترشح :تنص المادة  96من قانون االنتخابات علسى أنسه
"يشررترط فرري المرشررح لعضرروية مجلررس النرواب الشررروط التاليررة:أ -أن يكررون

يمنياً .ب-أن اليق سنه عن (خمسة وعشرين عامراً) .ج -أن يكرون مجيرداً
للقرررراءة والكتابرررة  .د -أن يكرررون مسرررتقيم الخلرررق والسرررلور مؤديررراً للفررررائض
الدينية.
 )4المساواة في اإلنفاق واستخدام وسائل اإلعالم الرسمية تنص المواد
التالية من قانون االنتخابات :
استثناء من أحكام المادة ( )40من هذا القانون يمنح ك مرشح
مادة (: )31
ً
بناء على
لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدف له من الخزانة العامة للدولة ً

مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ

متساوية لكافة المرشحين وذلر دعماً لمواجهة تكاليف الحملة االنتخابية لك منهم

.

مادة ( : )33يجوز لمرشحي الرئاسة في األسبوع األخير من المدة القانونية
المحددة للدعاية االنتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائ اإلعالم الرسمية .

طريقة االحتساب

العالمة
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طريقة االحتساب

العالمة

مادة ( : )39يجوز لك مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من األشخاص
الطبيعيين واالعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد
البنور  ،وأن يقدم كشفاً بحساب التبرعات أوالً بأو للجنة العليا  ،وال يجوز مطلقاً
تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية .

در ور جماوريس اليمن
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
واالر ف ثاء

3

www.scer.org.ye

تقنين سطوة
السلطة التنفيذية

حرررررم  192نقلررررس لمررررنح الدررررر ور
 )1حل مجل النواب والدعوة النتخابات مبكرة:
نص المثادة  222من الدر ور على ةنه "ة-ال يجوز لرئيس الجماوريس حل رئيس الجماوريس حق حل البرلمثان.
مجلس النواب إال عند الضرورة وبعد ار ف ثاء الوعب،ويجب ةن يو مل قرار
الحل على األربثاب ال ي بني علياثا وعلى دعوة النثامبين الن مثاب مجلس
نواب جديد مسل ر ين يومثا ً من ثاريخ صدور قرار الحل  .ب -لرئيس
الجماوريس حق الدعوة الن مثابثا نيثابيس مبكرة دون حثاجس إلى ار ف ثاء في
األحوال ا يس -2:إذا لم فض االن مثابثا إلي ةغلبيس مكن رئيس الجماوريس
من كليل من يوكل الحكومس و عذر وكيل حكومس ائ سل-1 .إذا حجب
مجلس النواب اللقس عن الحكومس ةكلر من مر ين م ثالي ين مثا لم يكن الحجب
بربب ال عثارض مع ةحكثام البند ""2من الفقرة "ب" من هذه المثادة-5 .إذا
رحب المجلس اللقس من الحكومس ةكلر من مر ين مسل رن ين م ثالي ين".
 )2قانونيسسة تأجيسسل االنتخابسسات :تسسنص المررادة ( )69مــن الدســتور علــى أن ـ
"مــدة مجلــس الن ـواب ســت ســنوات شمســية تبــدأ مــن تــاري أول اجتمــاع ل ـ ،
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديـد بـل انتهـاء مـدة
المجل ــس بس ــتين يومـ ـاً عل ــى األ ــل ،ف ــإ ا تعرررذر ذلرررر لظرررروف قررراهرة ظررر
المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى ترزو هرذا الظرروف ويرتم

انتخاب المجلس الجديد".
 )5إلغاء نتائج االنتخابات :يتم البت في صحة عضوية اعضاء البرلمان
وسالمة انتخابهم من خالل المحكمة العليا وذلك بنص المادة  61من

292

 :10 .2تقرير اليمن
الرقم

المؤشر

توثيق المعلومات

 )2در ور جماوريس اليمن
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
واالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ف ثاء
www.scer.org.ye

4

تشريع حرية
األحزاب
 )1قـررررـثانون رقررررم ( )22لرررررنس
2552م بوررررررررررأن األحررررررررررزاب
وال نظيمرررررررررررررثا الريثارررررررررررررريس
www.scer.org.ye

طريقة االحتساب

المعلومات المطلوبة
الدستور على شرط ان تعرض قرارات المحكمة الى مجل النواب وهو
وحده من يبت في الموضوع.
 )4إعالن حالة الطوارئ :نص المثادة  225من الدر ور على ةنه "ي ولى
رئيس الجماوريس االم صثاصــثا ال ثاليــس -22 :إعـسن حثالـس اللوار
وال عبئـس العثامـس وفقـأ للقثانـون" .والمثادة  212نص " يعلن رئيس الجماوريس
حثالس اللوار بقرار جماوري على الوجه المبين في القثانون ويجب دعوة
مجلس النواب لعرض هذا اإلعسن عليه مسل الربعــس ةيثام ال ثاليس
لإلعسن"...،
 )2ررنص المررثادة  9مررن الدرر ور علررى ةنرره "يقرروم النظررثام الريثاررري للجماوريررس النص في الدر ور صريح علرى حريرس
على ال رـعدديس الريثارريس والحزبيرس وذلرت باردل رداول الررللس ررلميثاً ،ويرنظم وررركيل األحرررزاب الريثارررريس .و يحررردد
القثانون األحكثام واإلجراءا المثاصس ب كروين ال نظيمرثا واألحرزاب الريثارريس قررثانون األحررزاب اإلجررراءا القثانونيررس
وممثاررررس النوررثال الريثاررري وال يجرروز رررمير الوظيفررس العثامررس ةو المررثال العررثام ل وكيل األحزاب.
لمصلحس مثاصس بحزب ةو نظيم ريثاري معـيـن".
نص المثادة  96من الدر ور على ةن " للموالنين في عموم الجماوريس  -بمثا
ال ي عررثارض مررع نصرروص الدرر ور -الحررق فرري نظرريم ةنفررام ريررـثاريثا ً ومانيرثا ً
ونقثابيررررثا ً والحررررق فررررـي كرررروين المنظمررررـثا العلميررررـس واللقثافيررررس واالج مثاعيررررس
واال حثادا الولنيرـس بمرثا يمردم ةهردال الدرر ور -و ضرمن الدولرس هرذا الحرق،
كمررثا مررذ جررـميع الورررثائل الضررروريس ال رري مكررن المرروالنين مررن ممثارر ر ه،
و ضمن كثافس الحريرثا للمؤرررثا والمنظمرثا الريثاريرـس والنقثابيرـس واللقثافيرـس
والعلميـس واالج مثاعيـس".
 )1نص المثادة  5من قثانون األحزاب وال نظيمثا الريثاريس على ةنه" ع بر
الحريثا العثامس بمثا فياثا ال عدديس الريثاريس والحزبيس القثائمس على الورعيس
الدر وريس حقثا ً وركنثا ً من ةركثان النظثام الريثاري واالج مثاعي للجماوريس
اليمنيس وال يجوز إلغثا َءه ةو الحد منه ةو ار مدم ةيس وريلس عرقل حريس
الموالنين في ممثاررس هذا الحق بمثا ي عثارض مع مق ضيثا المصلحس
الولنيس في صيثانس الريثادة واألمن واالر قرار والوحدة الولنيس.
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طريقة االحتساب

نص المثادة  6من قثانون األحزاب رقم  22لعثام " 52يو رل ل أريس ةي
حزب ةو نظيم ريثاري ةو لسر مرار في ممثاررس نوثاله مثا يلي:ةوالً :عدم
عثارض مبثادئه وةهدافه وبرامجه وورثائله مع :الدين اإلرسمي الحنيل .ريثادة
وار قسل الولن ووحد ه ةرضثا ً ووعبثاً .النظثام الجماوري وةهدال ومبثادىء
لور ي رب مبر وةك وبر ودر ور الجماوريس .الوحدة الولنيس للمج مع اليمني.
الحريثا والحقوق األرثاريس واإلعسنثا العثالميس لحقوق اإلنرثان .االن مثاء
القومي العربي واإلرسمي للمج مع اليمني .عدم لثابق برنثامج الحزب ةو
ال نظيمثا الريثاريس مع برامج األحزاب وال نظيمثا الريثاريس األمرى عند
ال قدم بللب أريره وذلت فيمثا ي علق بثالريثارثا ال ي يع مد علياثا في حقيق
ةهدافه في المجثاال الريثاريس واالق صثاديس واالج مثاعيس واللقثافيس .ةن يكون له
نظثام داملي وبرنثامج عمل ريثاري مقرين من ةعضثائه عند ال قدم بللب
ال أريس .عدم قيثام الحزب ةو ال نظيم الريثاري على ةرثاس منثالقي ةو قبلي ةو
لثائفي ةو فئوي ةو ماني ةو ال مييز بين الموالنين بربب الجنس ةو األصل ةو
اللون .عدم قيثام الحزب ةو ال نظيم الريثاري على ةرثاس منثاهض للدين
اإلرسمي ةو على ةرثاس كفير األحزاب ةو ال نظيمثا الريثاريس األمرى ةو
المج مع وةفراده ةو االدعثاء بثال فرد ب مليل الدين ةو الولنيس ةو القوميس ةو
اللورة.
نص المثادة  5من قثانون نظيم المظثاهرا والمريرا على ةنه "للموالنين يوجررد نررص صررريح فرري قررثانون نظرريم
قررررررثانون نظرررررريم المظررررررثاهرا
المظثاهرا والمريرا .
والمرررريرا رقرررم ( ) 15لررررنس في عموم الجماوريس ولألحزاب الريثاريس والمنظمثا الجمثاهيريس والنقثابثا
1225
المانيس حريس نظيم المظثاهــرا والمريرا الرلميـس بمثا ال ي عثارض مع
www.legalaffairs.gov.ye
الدر ور وةحكثام هذا القثانون والقوانين النثافذة" و نظم المواد  18-4إجراءا
ال رميص واالع راض لدى المحكمس المم صس في حثال للب الجاس
المم صس بثال نريق مع الجاس الداعيس عديل موعد بدء المظثاهرة ةو المريرة
ةو نقلس جمعاثا وانلسقاثا ومل ريرهثا وان اثائاثا .المثادة  25ر لني
االع صثامثا وال جمعثا المللبيس من الورول المنصوص علياثا بثالمواد -4
 26وريلس ةن ال ي حول هذا االع صثام ةو ال جمع المللبي إلى مظثاهرة ةو
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مريرة.
ررنص الفقرررة ب مررن المررثادة  46مررن الدرر ور علررى ةنرره"  ...ويحظررر ال عررذيب
در ور جماوريس اليمن
جرديثا ً ةو نفريثا ً ةو معنويرثاً ،ويحظرر القررر علرى االع ررال ةلنرثاء ال حقيقرثا ،
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
ولإلنرررثان الررذي قيررد حري رره الحررق فرري االم نررثاع عررن اإلدالء بأيررس ةقرروال إال
واالر ف ثاء
www.scer.org.ye
بحضور محثاميه ويحظر حبس ةو حجز ةي إنرثان في غير األمثاكن المثاضرعس
لقثانون نظيم الرجون ويحرم ال عذيب والمعثاملس غير اإلنرثانيس عند القربض ةو
ةلنثاء ف رة االح جثاز ةو الرجن.
الفقرة هـ من نفس المثادة  :يع بر ال عذيب الجرردي ةو النفرري عنرد القربض ةو
االح جثاز ةو الرجن جريمس ال رقل بثال قرثادم ويعثاقرب عليارثا كرل مرن يمثاررراثا
ةو يأمر باثا ةو يوثارت فياثا.
 )2قررررررررثانون الصررررررررحثافس ررنص المررثادة  5مررن قررثانون الصررحثافس والملبوعررثا علررى ةن " حريررس المعرفررس
والملبوعثا
والفكررر والصررحثافس وال عبيررر واال صررثال والحصررول علررى المعلومررثا حسسق مسسن
www.legalaffairs.gov.ye
حقوق المواطنين لضمثان اإلعرراب عرن فكررهم برثالقول والك ثابرس ةو ال صروير
ةو الررررم ةو بأيررس وررريلس ةمرررى مررن ورررثائل ال عبيررر ،وهرري مكفولررس لجميررع
الموالنين وفق ةحكثام الدر ور ومثا نص عليه ةحكثام هذا القثانون.

طريقة االحتساب
الررررنص صررررريح فرررري الدررررر ور بمنررررع
ال عذيب.

حررررررم  922نقلرررررس لعررررردم وجرررررود
ضررمثانثا قثانونيررس ل ملررت ورررثائل إعررسم
رمعي مرئي.

العالمة
2222

922

والمثادة  55نص علرى " حرق إصردار الصرحل والمجرس وملكي ارثا مكفرول
للموالنين ولألحزاب الريثاريس المصرح لاثا واألفراد واألومثاص االع بثاريس
العثامس والمنظمثا الجمثاهيريس واإلبداعيس والوزارا والمؤرررثا الحكوميرس
وفقثا ً لمثا هو منصوص عليه في هذا القثانون".
 )2در ور جماوريس اليمن
موقرررع لجنرررس العليرررثا لسن مثابرررثا
واالر ف ثاء
www.scer.org.ye

الرررنص واضرررح فررري الدرررر ور وقرررثانون
 )1استقالل السلطة القضائية
نص المثادة  245من الدر ور على ةنه " القضثاء رللس مر قلس قضثائيثا ً ومثاليثا ً الررررررللس القضرررررثائيس علرررررى ارررررر قسليس
وإداريثا ً والنيثابس العثامس هيئس من هيئثا ه ،و ولى المحثاكم الفصل في جميع الررررررللس القضرررررثائيس و عيرررررين القضرررررثاة
المنثازعثا والجرائم ،والقضثاة مر قلون ال رللثان عليام في قضثائام لغير وعزلام.
القثانون وال يجوز أليس جاس وبأيس صورة ال دمل في القضثايثا ةو في وأن من
وؤون العدالس ويع بر ملل هذا ال دمل جريمس يعثاقب علياثا القثانون ،وال
رقل الدعـوى فياـثا بثال قـثادم ".كمثا نص مثادة ( )2من قثانون الرللس

2222
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تشريع الحق في

توثيق المعلومات
 )1قررررثانون الرررررللس القضررررثائيس
رقم 2لعثام52

المعلومات المطلوبة
القضثائيس رقم 2لعثام" 52القضثاء رللس مر قلس في ةداء ماثامه ،والقضثاة
مر قلون ال رللثان عليام في قضثائام لغير القثانون ،وال يجوز أليس جاس
وبأيس صورة ال دمل في القضثايثا ةو في وأن من وؤون العدالس ،ويع بر ملل
هذا ال دمل جريمس يعثاقب علياثا القثانون ،وال رقل الدعوى فياثا بثال قثادم".

طريقة االحتساب

 )2تعيين القضاة
نص المثادة ( )95من قثانون الرللس القضثائيس على ةنه "يكون عيين رئيس
 )5قررررثانون الرررررللس القضررررثائيس
رقم 2لعثام52
المحكمس العليثا ونثائبيه وقضثاة المحكمس بقرار من رئيس مجلس الرئثارس بنثا ًء
على رويح من مجلس القضثاء األعلى ...و يكون ال عيين في وظثائل
الرللس القضثائيس األمرى بقرار جماوري بنثا ًء على رويح وزير العدل
وموافقس مجلس القضثاء األعلى ....ويكون عيين ةعضثاء النيثابس العثامس بقرار
جماوري بنثا ًء على رويح وزير العدل وةمذ رةي النثائب العثام وموافقس
مجلس القضثاء األعلى"......
و نص مثادة ( :)22يعين النثائب العثام والمحثامي العثام األول بقرار من مجلس
الرئثارس .والمثادة  29ب " صدر حركس نقس قضثاة المحثاكم االر ئنثافيس
بقرار جماوري بنثا ًء على عرض وزير العدل بعد ال وثاور مع رئيس
المحكمس العليثا وبعد موافقس مجلس القضثاء األعلى".
 )3عزل القضاة:
نص المثادة ( )62من قثانون الرللس القضثائيس على "القضثاة غير قثابلين للعزل
 )4قررررثانون الرررررللس القضررررثائيس من منثاصبام إال إذا كثان العزل عقوبس م وقيعاثا في دعوى محثاربس بموجب
رقم 2لعثام52
ةحكثام هذا القثانون ،وبمراعثاة حكم الفقرة األميرة من المثادة ( .")222والمثادة
( )292من الدر ور على ةن "القضثاة وةعضثاء النيثابس العثامس غير قثابلين
للعزل إال في الحثاال وبثالورول ال ي يحددهثا القثانون وال يجوز نقلام من
الرلت القضثائي إلى ةي وظثائل غير قضثائيس إال برضثاهم وبموافقس المجلس
المم ص بوؤونام مثا لم يكن ذلت على ربيل ال أديب وينظم القثانون
محثاكم ام ال أديبيس كمثا ينظم القثانون مانس المحثامثاة".
ررنص المررثادة  42مررن الدررر ور علررى ةن " المرررؤوليس الجنثائيررس ومصرريه وال يوجد نرص صرريح فري الدرر ور يؤكرد
در ور جماوريس اليمن

العالمة
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توثيق المعلومات
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
واالر ف ثاء

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
جريمررس وال عقوبررس إال بنررثاء علررى نررص ورررعي ةو قررثانوني ،وكررل مر ام بررريء علررررى حررررق المرررروالن فرررري المحثاكمررررس
ح رى لبر إدان ره بحكررم قضرثائي برثا  ،وال يجروز رررن قرثانون يعثاقرب علررى ةي العثادلررس و ف رررض البررراءة ح ررى لبرر
اإلدانس.
ةفعثال بألـر رجعـي لصــدوره".

 )2در ور جماوريس اليمن
موقررع اللجنررس العليررثا لسن مثابررثا
واالر ف ثاء

م حرم  922نقلس لوجود مييز في
 )2النص الدستوري على المساواة:
نص المثادة  42من الدر ور على ةن " الموالنـون جميعام م رثاوون في قثانون الجنريس وقثانون األحوال
الحقوق والواجبـثا العثامـس" .نص المثادة  14من الدر ور على ةنه " كفل الومصيس فيمثا ي علق بثالميرال
الدولس كثافؤ الفرص لجميع الموالنين ريثاريثا ً واق صثاديثا ً واج مثاعيثا ً ولقثافيثا ً واللسق.
و صدر القوانين ل حقـيـق ذلـت" .و نص المثادة ( )41من الدر ور على ةنه
"لكل موالن حق اإلراثام في الحيثاة الريثاريس واالق صثاديس واالج مثاعيس
واللقثافيس  ،و كفل الدولس حريس الفكر واإلعراب عن الرةي بثالقول والك ثابس
وال صوير في حدود القثانون".
 )2الميراث :وفيمثا ي علق بحق الميرال فإن مدونس األحوال الومصيس
ي ضمن نصوصثا هي جريد للرؤيس الدينيس للذكر ملل حظ األنليين.

www.scer.org.ye

10

www.scer.org.ye

تشريع المساواة
بين الجنسين

 )1رةي مبير

العالمة

922

 )3المساواة في إجراءات الطالق :ي م لبيق ةحكثام الوريعس.

11
إعاقة المجال
المنتخبة من قبل
السلطة التنفيذية

 )5رةي مبير
 )4منح األم اليمنية الجنسية ألبنائها
 )4المرصررررد اليمنرررري لحقرررروق ررنص المررثادة  5مررن قررثانون الجنررريس " ي م ررع بثالجنررريس اليمنيررس ة -مررن ولررد ألب
اإلنررررثان قريرررر رقرررم  1لررررنس م م ع باذه الجنريس."...
 1222ص .52
http://www.yohr.org/pd
fissues/
البرلمان :وكثاوى المجثالس المحليرس ال رى قردم الرى البرلمرثان ضرد الروزاراة
www.al-tagheer.com/ )2
www.newsyemen.net/
المعللس لعمل المجثالس المحليس ومناثا وزارة المثاليس ،البرلمثان لم يا م باثا ولرم
ينثاقواثا ،وهو بذلت رثاهم في إعثاقس عمل المجثالس المحليس مثاصس وةن الرللس
ال نفيذيررس ال ثابعررس للحررزب الحررثاكم عمل ر مررع األغلبيررس فرري البرلمررثان وهررم مررن
الحزب الحثاكم على منع نقثاش ةي وكثاوى مرفوعس من المجثالس المحليس.

حررررم  192نقلرررس إلعثاقرررس الررررللس
ال نفيذيررررس ةعمررررثال الرررررللثا المحليررررس
المن مبررس مررن مررسل الرر حكم بررثاألموال
الممصصرررس لارررثا ال ررري جبيارررثا وزارة
المثاليس مركزيثا لصثالح البلديثا .
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مساءلة الحكومة

13

نقاش مشاريع
القوانين

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
المجال المحلية :اعثاقس المجثالس المحليس المن مبس وعبيثا من عملاثا من مسل
ال رردمل المركررزي مررن وزارة المثاليررس وال ررى لررم رررمح للمجررثالس المحليررس ب رأن
رحب موازن اثا المثاليس من المحثافظثا محليثا بل يكرون ذلرت مرن مرسل وزيرر
المثاليس .وزارة المثاليس عبر مدراء مكثا باثا في المحثافظثا المحليس يعملون على
وريد الضرائب و حصيل مم لل الرروم وإيداعاثا في حررثاب وزارة المثاليرس
مركزيثا وعلى الجاثا المحليس ال ي لاثا ممصصثا مثاليس الذهثاب الى المركرز
في صنعثاء لملثالبس الوزارة بمر حقثا اثا المثاليس لم ي م إقرار ذلت مركزيثا
 www.yemenparliament.coورراد العررثام  1226قررديم ار ر جوابين لرروزير الدامليررس ووزيررر العرردل ومحثاولررس
m/
لرح اللقس بثالحكومس وهذه األميرة ا ضح ةناثا لعبس ريثاريس من الحزب الحثاكم
الذي قدم ةعضرثاؤه فري البرلمرثان عريضرس ضرمن لررح اللقرس بثالحكومرس .فري
قضيس ق ل ا ارم بارثا احرد اعضرثاء مجلرس النرواب .وركل المجلرس لجنرس حقيرق
و قصي.
 www.althawry.org/م نور مرودة اإلصسحثا الدر وريس وموثاريع لقرثانون االن مثابرثا  ،وقرثانون
www.alwahdawi.net
الررللس المحليرس ،وقررثانون األحرزاب وال نظيمرثا الريثاررريس ،ومصوصرثا قرثانون
www.alsahwa-yemen.net/
االن مثابثا م نور مميزا موروع القثانون الرذي قردم بره المعثارضرس وهرو
www.almotamar.net/
ي ضمن اع مثاد االن مثابثا بثالقثائمس النربيس بدال عن القثائمس الفرديس المعمول به
حثاليثا  ...م نور ذلت في صحل اللوري والوحدوي والصحوة .جميعاثا برع
ةحزاب المعثارضس وهي ةكلر ان وثارا في البسد  ..ونور مق رحرثا الحرزب
الحثاكم في صحفه الحزبيس ملرل الميلرثاق 11 ،مرثايو وفري صرحيفس اللرورة وهري
صحيفس الدولس الررميس.
ررم نوررر مرررودة ةوليررس (اق راحررثا ) ل عررديل قررثانون االن مثابررثا و األحررزاب
والرررللس المحليررس اضررثافس الررى موررروع عررديل بعررض مررواد الدررر ور قرردم
المق رررح كررل مررن ةحررزاب المعثارضررس الرئيررريس والحررزب الحررثاكم .ونوررر كررل
لررررل مق رحثا ررره بثالصرررحل ال ثابعرررس لررره .وبوررركل عرررثام فرررإن وزارة الورررؤون
القثانونيس نور ةحيثانثا نصوصثا لموثاريع قوانين www.legalaffairs.gov.ye

طريقة االحتساب

العالمة

( وررررررركيل لجنرررررررس قصررررررري حقرررررررثائق
واحرردة× (+ )92ار ر جواب عرردد × 1
( + )92لرررررح لقررررس بثالحكومررررس عرررردد
)192×2

422

نور الصرحثافس ةمبرثارا و عليقرثا علرى
موثاريع القوانين المدرجس علرى جردول
ةعمرررررثال مجلرررررس النرررررواب ونورررررلثا
مؤرررررثا المج مرررع المررردني المثاصرررس
بموثاريع القوانين.
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توثيق المعلومات
ار لسع رةي مثاص

الفساد في
المؤسسات العامة
)2

15
إعاقة أعمال
البرلمان
16

www.yemenparliament.co
m/

www.alnedaa.net )1

نجاعة المؤسسات
العامة
18

خرق الدستور

 )2الرئيس لم يوقع على عديل لقثانون الجنريس الرذي بموجبره مرنح األم
اليمنيس حق جنريس ةوالدهثا اذا كثان م زوجس ةجنبي.
 )1الكلير من الوزراء مسل هذا العثام لم ير جيبوا لللب البرلمرثان فري
الحضور عدا حثاال قليلس.

ار لسع رةي مثاص

ةوررثار ن ررثائج ار ر لسع الرررةي إلررى ةن  %25.9مررن المر ر جوبين رررى (مررن
مررسل جرب رره و جررثارب يعرررل عناررثا) "ةن الوظررثائل رر م بثالوارررلس بورركل
كبيررر" ،ورةى  %12.2ةناررثا " ر م بثالوارررلس ةحيثانررثا" ،ورةى  %5.5ةناررثا " ر م
دون وارلس" ،و %2.2قثال ةنه ال يوجرد "لديره جربرس يعررل عنارثا"%2.9 ،
ال ةعرل.

ار لسع رةي مثاص

ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %2.6يقيمون ةداء مؤررثا الدولس بأنه ()292×2.252(+)2222×2.226
جيد جدا ،و %5.2يقيمون ةداء مؤررثا الدولس بأنه جيد ،و %25.9يرون )192×2.552(+)922×2.259(+
ةداء مؤررثا الدولس بأنه ال جيد وال ريء ،و %55.2يقيمونه بأنه ريء)2×2.522(+ ،

استخدام الواسطة
في التوظيف العام
17

المعلومات المطلوبة
وفق ار لسع الرةي  %52.2يع قدون بوجود فرثاد في الرللس ،بينمثا  %9ال
يع قدون بوجود فرثاد ،وكثان نربس الم رددين (غير م أكد) .%4.5

العالمة
طريقة االحتساب
م اع مثاد ن ثائج ار لسع الرةي لكثامرل 21
المؤور.
()922 ×2.245 ( + )2×2.522
)2222 ×2.29(+
522
رررم حررررم  922نقلرررس لعررردم حضرررور
الوزراء لإلجثابس على للبثا النواب.
و م حرم  122نقلس لعدم وقيع رئيس
الجماوري رس علررى قررثانون معرردل لقررثانون
الجنريس.
55
()2222 ×2.255
فقل  %5.5من المرر للعين ةفرثادوا ةن
الوظثائل م دون وارلس.

199

و %52.2يقيمونه بأنه ريء جدا ،و %4.2ال رةي /ال ةعرل.
ررم حرررم كثامررل العسمررس لاررذا المؤوررر 2
المرصد اليمني لحقوق االنرثان م رصد المروقثا ال ثاليس:
http://www.yohr.org
 )2اع قثال حويل صحفيين وك ثاب رةي إلى محكمرس ةمرن الدولرس دون القضرثاء لوجود ةربعس مروقثا للدر ور.
المدني المنصوص عليه.
 )1عيررين ةوررمثاص دون مررروغثا لل عيررين فرري وظررثائل مدنيررس دون اإلعررسن
عناثا ودون المنثافرس و كثافؤ الفرص.
 )5اع مثاد إجراءا ةمنيس ارر لنثائيس فري بعرض المحثافظرثا دون االرر نثاد إلرى
نصوص الدر ور بل مرقاثا.
ا  18ل ااق  1881ب ا لمماال ال مااقه اي ه ا لصااقل مغ ا ق
 )4غااد ااقم
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المعلومات المطلوبة

توثيق المعلومات
الدسل

19

االستقالل
السياسي
واالقتصادي

طريقة االحتساب

العالمة

بحق األف اد فص الل بل ع آ ا ة بقلق ل الكلقب 8

 )2الك ثاب اإلاحصرثائي الررنوي  )2المسسساعدة الماليسسة الدوليسسة :بلررغ ال مويررل األجنبرري ل ردعم الموازنررس العثامررس ررررررم حرررررررم  22نقلررررررس مررررررن القرررررررم 252
الممصص للمرثاعدة المثاليس الدوليس.
للجاثاز االمركزي لسحصثاء
 1226مررثا مقررداره  52.226مليررون لاير مررن إجمررثالي الموازنررس المقرردر
http://www.csoررم حرررم كثامررل العسمررس ( 522نقلررس)
.
%
4.2
ه
نرب
مثا
ي
ة
يمني
لاير
مليثار
1292.111
yemen.org/content.php
الممصصس للصرثادرا الع مرثاد الريمن
?lng=arabic&id=486
على قلثاع النفل في مويل إيرادا اثا.
 )1صسسادرات القطسساع العسسام :بلغ ر اإليرررادا النفليررس  2222مليررثار لاير مررن
 )1المركز الولني للمعلومثا
م حرم  522نقلس
إجمثالي اإليرادا العثامس المقدرة بـ  2229مليثار لاير للرنس المثاليرس 1222
http://www.yemenةي مثا نرب ه .%22
nic.info/contents/econ
القواعد العسكرية األجنبية :حررب ال صرريحثا الرررميس لررئيس الجماوريرس
#/micمرثاهمس_القلثاعثا _اال
ورئيس الحكومس ال وجد قواعد ةجنبيس في اليمن
ق صثاديس_في_ ركيب_النثا
 )1أي صبل
ار لسع رةي مثاص

20

اإلصالح السياسي

21

إساءة معاملة
المعتقلين

المرصد اليمني لحقوق اإلنرثان
http://www.yohr.org/

القسم األول:إجراء اإلصالحات ،ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن
 %14.9من المر جوبين رى ةن الحكومس مكن من إجراء اإلصسحثا .
ورةى  %21.9من المر جوبين ةن الحكومس لم مكن من إجراء
اإلصسحثا  ،وةجثاب  %25بس رةي وال ةعرل.
القسم الثاني :تقييم الوضسع السديمقراطي ،ةظارر ن رثائج ارر لسع الررةي ةن
النثاس يقيمون الوضع الديمقرالي في البسد كمثا يلي :فقرد مرنح  %9.6عسمرس
جيررد جرردا ،و %29.6عسمررس جيررد ،وقرريم  %15.5بأناررثا لير ر جيرردة ولير ر
ريئس ،في حين ةعلى  %55.2عسمرس رريء ،و %26.2عسمرس رريء جردا ،
و %1.9ال ةعرل.
وفقررثا ل قريررر المرصررد اليمنرري لحقرروق اإلنرررثان ومنظمررس العفررو الدوليررس م ر
اإلرثاءة للعديد من المع قلين على ذمرس ةحردال صرعدة وةاحردال عردن ووفرق

 )9×21.9()2يحرم من هذا القرم 522
 521نقلس.
×2.296( +)922 ×2.296( )1
+ )192 × 2.155( + )529
()2×2.262( + )219 ×2.552
يحصل هذا القرم على  252نقلس.
.
ورررير بعرررض ال قرررثارير إلرررى ةن ةغلرررب 2
المع قلين ي عرضون لل عذيب.
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توثيق المعلومات
www.amnesty.org

22

إعاقة النشاط
الحزبي

23

www.legalaffairs.gov.ye

مسل هرذا العرثام لرم قردم ةي للبرثا ل أرريس ةحرزاب عردا إعرسن المرؤ مر ال أريرري رررم حررررم  122نقلرررس لعررردم البررر فررري 622
لحزب ال حرير؛ وافقر الدولرس وةجاز ارثا األمنيرس علرى عقرد مرؤ مره ال أريرري دون للب حزب ال حرير.

www.bilakoyood.net/

بلررررغ عرررردد ال جمعررررثا الرررررلميس المنظمررررس عررررثام  )299( 1226مناررررثا ( 524رم حررم كثامرل العسمرس لقمرع الررللثا
ةكلر من  222جمعثا ومظثاهرة
اع صرررثامثا) (225مارجثانرررثا ) (  246ظرررثاهرة ومرررريرة) 222 ( ،جمعرررثا
رررلميس عرضر للقمررع والملررثاردة واع قررثال قررثادة ومنظمرري ال جمعررثا الرررلميس
األمر الذي ن ج عنه ق ل  2موالنين وإصثابس  214موالن.
ةورثار ن ررثائج ارر لسع الرررةي إلرى ةن  %52.5مررن المرر جوبين للررب مررنام ررم اع مرررثاد عسمرررس االرررر لسع لكثامرررل 926
ومصرريثا ةو مررن ةحررد ةقررثاربام الحصررول علررى موافقررس األجاررزة األمنيررس كورررل المؤور.
للحصول على وليقس حكوميس .فيمثا ةفثاد  %42.4من المر جوبين ةنه لم يللب ()2222 ×2.424( + )2 × 2.525
= )922 × 2.126( +
منام ذلت ،وةجثاب  %12.6بس رةي وال ةعرل.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %29.5يع قدون ةن الحكومس قروم بحجرب (192 + )2222× 2.294(+)2 ×2.295
ال غليررس اإلعسميررس عررن نوررثالثا ومواقررل المعثارضررس فرري الصررحل اليوميررس)922×2.251( ،
و % 29.4يع قررردون ةن الحكومرررس ال قررروم بحجرررب ال غليرررس اإلعسميرررس عرررن
نوثالثا ومواقل المعثارضس ،فيمثا ةجثاب  %25.1بس ةعرل.
ةظارر ن رثائج ارر لسع الررةي ةن  %16.2يع قرردون ةن بثارر لثاعس المرروالن (512 ×2.251( + )2222 ×2.162

الب في للب ألةريره .

تنظيم االجتماعات
والمظاهرات
ار لسع رةي مثاص

24
تدخل األجهزة
األمنية
25

مواقف المعارضة
في الصحافة
المحلية

26

انتقاد السلطة

المعلومات المطلوبة
مقررثابس مثاصررس مررع بعررض المع قلررين المفرررج عررنام حرردلوا عررن إرررثاءا
م عددة بل و م حويل بعضام للكول اللبري الرذي ةكرد ذلرت .قريرر منظمرس
العفو الدوليس بعنوان "حرب صعدة ....ضحايا منسيين" .إضرثافس إلرى قريرر
المرصد اليمني لحقوق اإلنرثان الذي ررد فيه عدد كبير من حثاال اإلررثاءة
الى المع قلرين والمحجروزين علرى ذمرس ال حقيرق .واالررثاءة هنرثا ال ر م دامرل
مع قس األمن الريثاري والرجون المركزيس بل ح ى دامل ةقرثام الورلس.
جميع المصثادر عرض حثاال ان اثات من مسل نمثاذج فرديس في المقرثابس
لصررعوبس اللقررثاءا الجمثاعيررس وقررد بلررغ إجمررثالي وقررثائع االن اررثات  1129فرري
مجررثال الحقرروق المدنيررس والريثاررريس وإجمررثالي المع قلررين مررن ةحرردال الحرررات
الجنوبي  122موالن .ةمثا من مع قلي ةحدال صعدة فس يوجد عدد معين إذ
ي م اإلع قثال كل ةربوع وكل وار وي م اإلفراج عن بعضام بعد ةيثام .

طريقة االحتساب

العالمة

ار لسع رةي مثاص

ار لسع رةي مثاص

0
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27
انتشار صحافة
المعارضة
28

الرقابة على
المطبوعات
ومواقع االنترنت

العالمة

طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
ان قرثاد الحكومررس برردون مررول ،بينمررثا يع قررد  %22.5بررأنام ال يرر ليعون ان قررثاد )2 ×2.225( + )922
الحكومس دون مول %5.1 ،ال رةي لام.
2222
×
2.22
والمجس
الصحل
نربس
242
يوجررد فرري الرريمن  292صررحيفس ومجلررس (يوميررس وةررربوعيس وورراريس) صررحل
المصدر /المصثادر
2.9
المعثارضس ومجس اثا ( )22والبرثاقي موزعرس علرى الصرحل المثاصرس واألهليرس
www.infoyemen.net
www.nic.gov.ye
والحكوميس.
ةهم مجس وجرائد المعثارضس (اللرورى ،الوحردوي ،الصرحوة ،ال جمرع  ..لرم
صحل مثاصس ملل األيثام ،االهثالي ،الوثارع ،النداء ،النثاس).
ة .ةوثار ن ثائج ار لسع الرةي إلى ةن  %56.4يرون ةن الدولس ال منع ة155 )922 × 2.564( + )2 ×2.412(/
ة) ار لسع رةي مثاص
الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  ،بينمثا يرى  %41.2ةن الرللس  )192 ×2.262( +يحصل هذا القرم
منع الوصول لبعض الك ب والصحل والمجس ومواقع االن رن  592 ،نقلس.
و %26.2ةجثابوا بس رةي /ال ةعرل.
ب)  -2رةي المبيررررررررررررررررررررررررررررر ب .ررم إغررسق عورررة مواقررع الك رونيررس مناررثا يمنررثا  ،الوررورى نرر  ،موقررع ب /م حرم كثامل العسمس (922
االر وثاري
صحيفس األمس ،ومررثان نر  ،ال غييرر نر  ،بسقيرود نر  ،الضرثالع بررس ،موقرع نقلس) الممصصس ل عثامل الرللثا مع
www.bilakoyood.net/ -1
صحيفس األيثام ،موقع صرحيفس الربس  ،موقرع جمثاعرس الوربثاب المرؤمن (ةنصرثار الملبوعثا .
-5
الحولي).
www.newsyemen.net/

لسلررررسع علررررى هررررذا النوررررثال
االح جثاجي:

29
تنظيم نشاطات
االحتجاج

www.bilakoyood.net/ )1
www.al-tagheer.com/ )5
www.newsyemen.net/ )4

ةصدر وزارة اإلعسم في إبريل  1226قرارا بإلغثاء رميص لصحيفس
الورل اإلربوعيس.
واد اليمن عثام  1226مئثا المظثاهرا االح جثاجيس في صنعثاء وعدن ففي
صنعثاء نظم مظثاهرة اح جثاجيس وملثابيس كل إربوع ةمثام مجلس الوزراء
( رمي الرثاحس ةمثام هذا المجلس برثاحس الحريس)
بلغ عدد ال جمعثا الرلميس المنظمس عثام  )299( 1226مناثا (524
اع صثامثا)225( ،مارجثانثا) 246( ،ظثاهرة ومريرة) 222( ،جمعثا
رلميس).

واد اليمن مسل العثام  1226ةكلر من 2222
 2922مظررثاهرا ومررريرا اح جررثاج
نظم اثا ةحزاب ريثاريس ونقثابرثا مانيرس
ومؤررثا مج مع مدني.

 :10 .2تقرير اليمن

مقاضاة الجهات
التنفيذية
31
االعتقال التعسفي

32

ال قرير الرنوي لحقوق اإلنرثان
والديمقراليس فري الريمن 1226
الصررثادر عررن المرصررد اليمنرري
لحقوق اإلنرثان.
www.yohr.org
منظمس صحفيثا بس حدود
www.bilakoyood.net/

محاكم أمن الدولة

المرصرررررررد اليمنررررررري لحقررررررروق
اإلنرثان.
http://www.yohr.org/
www.al-tagheer.com/

33

http://www.yohr.org/

قدرة منظمات
حقوق اإلنسان
على العمل

مررسل وررار  21مررن عررثام  1226ةفرج ر ةجاررزة األمررن بثاألمثانررس عررن 15
معر قس علررى ملفيررس ةحرردال صررعدة وال يررزال هنررثات  52معر قس ،ةمررثا ةحرردال
الجنرروب فررس وجررد إحصررثائيس مولوقرره باررثا ظاررر وجررود مع قلررين فرري كررل
مظثاهرة ي م ال حقيق معام ويفرج عرن بعضرام ويرر مر االع قرثال لآمررين
وإجمثالي المع قلين في األحدال األميرة في الضثالع وعدن ( )122مع قل.
مسل هذا العثام  1226واد اليمن إحثاال كلير من الك ثاب والصحفيين إلرى حرررم كثامررل العسمررس لعرررض رررعس 2
محكمررس ةمررن الدولس(المحكمررس الجزائيررس الم مصصررس) محثاكمررس ةر ر ثاذ جررثامعي .صرررررحفيين علرررررى المحكمرررررس الجنثائيرررررس
وروؤرررثاء حريررر صررحيفس األيررثام والنررداء واألهررثالي واللرروري .ومحثاكمررس الم مصصس "ةمن الدولس".
رئيس حرير صحيفس الوثارع نثايل حرثان ورئيس حريرهرثا ال نفيرذي الررثابق
نبيل ربيع في قضيس رفع اثا ضدهم وزارة الردفثاع إلرر غلير ام ةحردال حررب
صعدة  /محثاكمس عبد الكريم الميواني ،محثاكمرس رئريس حريرر صرحيفس األيرثام
هوثام بثاوراحيل.
 )2المنظمسسات المحليسسة :يوجررد فرري الرريمن  22جمعيررثا ومنظمررثا عثاملررس فرري  )2رررم حررررم  192نقلرررس لعررردم فررر ح 529
مكثا ب لمنظمثا دوليس.
مجثال حقوق اإلنرثان ةهماثا منظم ي المرصد اليمني ،صحفيثا بسقيود.
 )1مكاتسسب المنظمسسات اإلقليميسسة والدوليسسة لحقرروق اإلنرررثان العثاملررس فرري الرريمن  )1و م حرم  219نقلس لعدم القردرة
على العمل
جميع المنظمثا الحقوقيس اإلقليميس والدوليس ال مكثا ب لارثا فري الريمن برل وجرد
مجموعثا من اليمنيين إمثا مر قلين ةو يعملون من مسل منظمثا محليرس ،ةمرثا  )5رررم حررررم  192نقلرررس ل عررررض
المنظمثا الحقوقيس الدوليس فس يرمح لاثا بمكثا ب في اليمن.
منظمررررررررررثا حقرررررررررروق اإلنرررررررررررثان
 )5قدرة هذه المنظمات علسى العمسل :حظرى منظمرثا حقروق اإلنررثان بحريرس
لمضثايقثا .
نربيس في العمل مثاصس لت ال ى صدر قثارير رنويس رصد ان اثاكثا حقروق
اإلنرررثان ةو لررت ال رري رصررد حررثاال الفرررثاد فرري الرريمن و رررمى ومصرريثا
حكوميس بثارماثا بثاع بثارهثا األكلر دعمثا للفرثاد (مثا ذهب إليه منظمس صحفيثا
بس قيرود) وبرثالرغم مرن عرضراثا للنقرد مرن الحرزب الحرثاكم وصرحثاف ه إال ةنره
حرم كثامل العسمس لوجرود ةكلرر مرن 2
 122معرررر قس مررررن وررررمثال الرررريمن ةو
جنوبه على ملفيس األحدال الم صرثاعدة
في اليمن في العثام .1226

معلق

الرقم
30

المؤشر

توثيق المعلومات

المعلومات المطلوبة

طريقة االحتساب
لم وفر معلومرثا حرول عردد القضرثايثا
المرفوعررررس ةمررررثام المحكمررررس /المحررررثاكم
اإلداريس

العالمة
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المؤشر

34
األمن الشخصي
35
الضمان
االجتماعي
36

التعليم

طريقة االحتساب

العالمة

المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
ظار بعض ال ضييق علرى عمرل هرذه المنظمرثا وعردم الررمثاح لارثا برثااللسع
علرى بيثانررثا ومعلومررثا عثامرس ارم الدولررس والمج مرع بررل إن منظمررثا ةجنبيررس
ملررل العفررو الدوليررس وهيررومن رايرر س وو ررش لررم رررمح الرررللثا الحكوميررس
لممللياررثا بثالعمررل الميررداني ومررنعام مررن زيررثارة مدينررس صررعدة لسلررسع علررى
ةوضرثاع المرروالنين ومررنعام مرن غليررس ةحرردال المظرثاهرا والمررريرا ال رري
عبر عن مثا يرمى بثالحرات الجنوبي.
تعرض هذه المنظمات لمضايقات :الكلير من المضثايقثا األمنيس واإلجرراءا
اإلداريس ي عرض لاثا العثاملين مع المنظمثا الحقوقيس.
ةظار ن ثائج ار لسع الرةي ةن  %92.2من المر جوبين ال يوعرون ب وفر م حرم كثامل العسمس لعدم وعور ةكلر 2
ار لسع رةي مثاص
األمن والرسمس الومصيس لارم وألفرراد عرثائس ام .فيمرثا يورعر  %49.2ب روفر مررررررن نصررررررل المررررررر للعين بررررررثاألمن
والرررررسمس الومصرررريس لاررررم وألفرررررراد
األمن الومصي.
عثائس ام.
452
لعدم روفر المعلومرثا مرن قبرل جارثاز اإلحصرثاء ووزارة الورؤون االج مثاعيرس ()2222×2.45
ار لسع رةي مثاص
(وزارة العمرل ،وزارة ال ملريل ،مؤرررس الضررمثان االج مرثاعي) رم االرر عثانس
بثاالر ر لسع مررن مررسل االر فرررثار مررن الجماررور عررن الضررمثان االج مررثاعي.
ةظارررر ن رررثائج ارررر لسع الررررةي ةن نرررربس المورررثاركس فررري بررررامج الضرررمثان
االج مثاعي بلغ .%45
م حرم كثامل العسمس (254 192
)5
ال قريررررر اإلحصررررثائي الرررررنوي  )2نربس األميس لكس الجنرين عثام ( %4242 )1222األميس بين الذكور
1226
نقلس) الممصصس لاذا القرم
 %1245األميس بين اإلنثال .%22
http://www.cso(.)19×42.2
= )1 yemen.org/content.php?lngبلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بوكل عثام  %1.5في
نقلس
222
حرم
 )4م
arabic&id=486
العثام  ،1226وبلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بين
(.)192×2.22/2.125
الذكور  ،%5.2فيمثا بلغ نربس الحثاصلين على الواثادة الجثامعيس بين
 112نقلس
 )9م حرم
اإلنثال .%2.2
(.)192×2.1/2.215
نقلس
224
حرم
 )2م
(.)192×2.252/2.222
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العالمة
طريقة االحتساب
المعلومات المطلوبة
توثيق المعلومات
المؤشر
مقابلـ ــة مـ ــع مـ ــدير م تـ ـ ـ التخ ـ ــي بلغررر نرررربس ال رررررب فررري المرحلرررس األرثارررريس ( 5فصرررول)  %2146إنرررثال فوق نربس ال ررب في الريمن نرربس الرـ 2
التسرب من
.%9
واإلحصاء بوزارة الرتبية والتعليم بتاريخ والذكور  % 2242للعثام . 1226
المدار
. 1225/6/ 22
122
ال قريررررر اإلحصررررثائي الرررررنوي بلغ ر نررربس موررثاركس المرررةة فرري قرروة العمررل  %2للعررثام  .1226حرردد الجاررثاز ()2222 ×5./2.22
مشاركة المرأة في 1226
المركزي لإلحصثاء عثام  1226بأن القوى العثاملس في اليمن هي على النحرو
http://www.csoال ررررثالي :الررررذكور (  )4.422.222واإلنررررثال (  )524.222واإلجمررررثالي لكررررس
قوة العمل
=yemen.org/content.php?lng
الجنرين  4,229,222ومصثا.
arabic&id=486
م اع مثاد المعلومثا ال ي م ار مداماثا في ال قرير األول للمبثادرة العربيس األجرور م ررثاويس مثامرثا ولكرن الفرروارق 2222
رةي مبير
ظار في مجثاال ةمرى
لإلصسح.
جميع القوانين اليمنيس رثاوي بين المرةة والرجرل ومثاصرس قروانين العمرل لكرن
واقع الحيثاة العمليس يعكس عدم المررثاواة مرن مرسل فضريس رجرثال األعمرثال
ال حق الذكور في مؤررثا ام ال ي عمل في غثالبي اثا ف رر ين صربثاحيس ومررثائيس
وألن المرةة كمثا يرى عدد من رموز القلثاع المثاص ظروفاثا ال نرجم كليررا
المساواة في
مع األعمثال المرثائيس .وهنثات فوارق بين النرثاء والرجرثال فري عمليرثا ال رقري
األجور
الوظيفي واالب عثال إلى المثارج لل عليم وال دريب .ةمرثا األجسور فهسي متسساوية
تماما ولكن الفوارق ظار في مجثاال ةمرى .وهري اال جرثاه إلرى مرنح المررةة
ةعمرثال إداريرس ةكلرر مررن األعمرثال الميدانيرس وهنرثا ظاررر الفرروق فري المكثافرآ
والبرردال ال رري يحصررل علياررثا الرجررثال دون النرررثاء الق صررثار العمررل الميررداني
والمرثائي عليام.
اإلنفاق الحكومي ال قريررررر اإلحصررررثائي الرررررنوي بلررغ إجمررثالي اإلنفررثاق الحكررومي للعررثام  1222علررى الرردفثاع واألمررن  566542يفرروق حجررم اإلنفررثاق علررى قلررثاع األمررن 2
1226
مليون لاير ةي مثا نرب ه  %11من الموازنرس العثامرس ،مقثابرل  522422مليرون مرررثا يررر م إنفثاقررره علرررى قلرررثاعي الصرررحس
على القطاعات
http://www.csoرثا
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وال ربيس وال عليم.
مقارنة
االجتماعية
=yemen.org/content.php?lng
مقداره  2292216مليون لاير.
األمن
مع
arabic&id=486

