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 خُمبعم هللا الشخمً الش 

 :جلذًم

 لنو ال٣ٟغة الخامؿت من اإلااصة ال امنت وألاعبٗين من اإلاُ ا١ الٗغبي 
ً
جنُٟظا

غ ؾنوي  لخ٣و١ ؤلانؿان، التي ج٣غع ٢ُام لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت سةخالت ج٣ٍغ

غىا  ٤ ألامين الٗام، ج٣ضم اللجنت ج٣ٍغ ٖن ؤٖمال/ا بلى مجلـ الجامٗت ٖن ٍَغ

 .0218ها ز ٫ الٗام اإلانهغم الخاصي ٖكغ الظي ٌؿخٗغى مؿيرت

ٖام/ا الخاصي ٖكغ،  0218ج٨مل لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت سجهاًت ٖام 

٣/ا صون ٧لٍل ؤو ملٍل ندو جد٤ُ٣ ألاىضاٝ اإلاغحوة من وحوصىا في  وهي حك٤ ٍَغ

ن الٗغبي، وطل٪ ٖلى الٚغ  من  ؼ وخماًت الخ٣و١ ؤلانؿانُت في الَو اخارام وحٍٗؼ

التي ناصٞتها؛ مما ؤصى بلى جغاح٘ ٦بير في سغامج ٖمل/ا وؤنكُتها ال٨ ير من اإلاٗو٢اث 

غ، 0218التي ٧ان من اإلاٟارى جنُٟظىا ز ٫ الٗام اإلانهغم  . ٍو خٔ ؤن ىظا الخ٣ٍغ

وام الؿاس٣ت، ل  ًخًمن ؤًت ٞٗالُاث ؤو ؤنكُت ٢امذ اللجنت  م٣اعنت ساأٖل

 
ً
٘ ألامانت الٗامت لجامٗت إلاا َغؤ ٖلى ٖ ٢تها الخنُٓمُت مسدنُٓم/ا، وطل٪ نٓغا

نسٟاى اإلالخّو للمسههاث اإلاالُت للجنت والتي الضو٫ الٗغبُت، اياٞت الى الا

ؤزغث بك٩ل ؾلبي ٖلى ٢ضعة اللجنت ٖلى جنُٟظ سغامج ٖلم/ا وؤنكُتها ٦ما ًنبغي.

غاٝ  0218ل٣ض ٣ٖضث اللجنت ز ٫ ٖام  غ الضو٫ ألَا صوعجين إلانا٢كت ج٣اٍع

 لنو اإلااصة ال امنت وألاعبٗين من : في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و
ً
٣ا ١ ؤلانؿان؛ وطل٪ ٞو

ن، وال انُت  غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من ممل٨ت البدٍغ ألاولى ٧انذ الؾخٗغاى الخ٣ٍغ

غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، بياٞت  الؾخٗغاى الخ٣ٍغ

غ  ل٣ٗض احخماٖين ٣ِٞ ٖلى ىامل ىاجين الضوعجين؛ وطل٪  لٗضم جٞو
ً
نٓغا
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اإلاسههاث اإلاالُت اإلا٣غعة ل/ا لخنُٟظ م/ام/ا؛ سالنٓغ بلى ألاػمت اإلاالُت التي حٗاني مجها 

مواػنت حامٗت الضو٫ الٗغبُت. ٦ما قاع٦ذ اللجنت في ٖضص من النضواث واإلااجمغاث 

ووعف الٗمل التي جمذ صٖوتها بلحها، ٦ما جٟاٖلذ اللجنت م٘ ٢غاعاث مجلـ خ٣و١ 

ت من ؤلاؾ/اماث الٗلمُت جسو مجموٖت  ؤلانؿان ساألم  اإلاخدضة سخ٣ضً  مجمٖو

اث طاث الهلت سد٣و١ ؤلانؿان، وطل٪ في ْل النهج الظي ازخُخ   من اإلاويٖو

اللجنت لنٟؿ/ا في الانٟخاح ومض حؿوع الخوانل والخٗاون م٘ ٧اٞت اإلانٓماث 

لٗال . الضولُت وؤلا٢لُمُت وآلُاث خ٣و١ ؤلانؿان النٓيرو ٖلى مؿخوى ا

غ ٌؿخٗغى مؿيرة لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت ز ٫ الٗام  بن ىظا الخ٣ٍغ

 سبٌٗ الخونُاث التي 0218اإلانهغم 
ً
 بؿغص الٟغم والخدضًاث، مسخخما

ً
، منتهُا

ؼ صوع لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت بك٩ل زام واإلانٓومت الٗغبُت  من قإنها حٍٗؼ

لخ٣و١ ؤلانؿان بك٩ل ٖام.

 إلاا حك/ضو بٌٗ  بن صوع لجنت خ٣و١
ً
ؤلانؿان ومؿاولُتها ًخٗاْ  نٓغا

 ٖلى الخمخ٘ سالخ٣و١ ؤلانؿانُت 
ً
ألا٢ُاع الٗغبُت من جوجغاث ال٣ذ سٓ ل/ا ؾلبا

ؼىا لخ٩ون  بك٩ل ٦بير، مما ًا٦ض ٖلى ؤىمُت ىظو اللجنت والخاحت بلى صٖم/ا وحٍٗؼ

ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلا  م٘ س٣ُت ؤح/ؼة الٗمل الٗغبي اإلاكار٥ لخٍٗؼ
ً
نؿان في ٖاإلانا  ٖونا

الٗغبي.

وهللا اإلاو٤ٞ،،،

 اإلاعدشاس/ مدمذ خالذ الػاح                                                              

 سثِغ لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُت
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 مهُذ :ج

  غ الؿنوي جدكٝغ لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت  لجنت اإلاُ ا١( ؤن ج٣ضم الخ٣ٍغ

غاٝ في الخاصي ٖكغ الظي  غ الضو٫ ألَا ًخًمن م خٓاتها وجونُاتها ٖلى ج٣اٍع

ٗا اإلاسخلٟت ز ٫  لُاتهااإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان، ٖ وة ٖلى ؤنكُتها ٞو

(، 142بلى مجلـ حامٗت الضو٫ الٗغبُت في صوعج  الٗاصًت ع٢    0218ٖام 

 لنو ال٣ٟغة الخامؿت من اإلااصة ال امنت وألاعبٗون من اإلا
ً
٣ا ُ ا١ وطل٪ ٞو

 الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان.

  ج  اٖخماص اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان من ٢بل مجلـ الجامٗت ٖلى

ش 15الضوعة الٗاصًت ع٢   في  )١062.ٝ/(مؿخوى ال٣مت في ٢غاعو ع٢   ( سخاٍع

ش 02/4/0223 بٗض مهاص٢ت  15/2/0227، وصزل اإلاُ ا١ خيز النٟاط سخاٍع

 ألخ٩ام 
ً
٣ا اإلااصة الخاؾٗت وألاعبٗون من اإلاُ ا١ ؾبٗت صو٫ ٖغبُت ٖلُ  ٞو

 لخ٣و١ ؤلانؿان. و٢ض سلٜ 
ً
 ٖغبُا

ً
ش سونٟ  ًوما الٗغبي، وج  اٖخماص ىظا الخاٍع

س  ؾخت ٖكغ صولت ٖغبُت. غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي ختى جاٍع  ٖضص الضو٫ ألَا

  ٦ألُت حٗاىضًت للمُ ا١ الٗغبي  0228انكئذ لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت ٖام

ما٫ الخ٣و١ للنٓغ في ج غاٝ بكإن الخضاسير التي اجسظتها إٖل غ الضو٫ ألَا ٣اٍع

اث اإلانهوم ٖلحها في اإلاُ ا١، وبُان الخ٣ضم اإلادغػ للخمخ٘ بها، وبسضاء  والخٍغ

لى ٧ل  اإلا خٓاث وج٣ضً  الخونُاث الواحب اجساطىا َب٣ا ألىضاٝ اإلاُ ا١. ٖو

 للماصة ال امنت وألاعبٗين 
ً
٣ا غ ل/ا صولت َٝغ في اإلاُ ا١ ٞو من ، ج٣ضً  ؤو٫ ج٣ٍغ

 ٧ل 
ً
 صوعٍا

ً
غا ش صزو٫ اإلاُ ا١ خيز الخنُٟظ، ز  ج٣ٍغ بلى اللجنت ز ٫ ؾنت من جاٍع
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غاٝ مٗلوماث بياُٞت طاث  جوػ للجنت ؤن جُلب من الضو٫ ألَا ز زت ؤٖوام، ٍو

 نلت سدنُٟظ اإلاُ ا١. 

 ٖمل  جخإل٠ اللجنت من ؾبٗت ؤًٖاء من طوي الخبرة وال٨ٟاءة الٗالُت في مجا٫

اللجنت، ٌٗملون سهٟته  الصخهُت س٩ل ججغص ونؼاىت، وجنخسبه  الضو٫ 

غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي ساال٢ارإ الؿغي، وال ًجوػ ؤن جً  اللجنت ؤ٦ثر من  ألَا

جوػ بٖاصة انخساس  إلاغة  شخو واخض من مواَجي الضولت الُٝغ في اإلاُ ا١، ٍو

 سإن ؤ
ً
بون إلاضة ًٖاء اللجنت ًنخسواخضة ٣ِٞ، م٘ مغاٖاة مبضؤ الخضاو٫. ٖلما

ًاء اإلانخسبين في الانخساب ألو٫  ياعب٘ ؾنواث ٖلى ؤن جنخه والًت ز زت من ألٖا

ت.دض مغة بٗض ٖامين وٍ  ٤ ال٣ٖغ  صون ٖن ٍَغ

  ٝغا ج٣ضع لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت ما خُٓذ س  من اىخمام من الضو٫ ألَا

ايُت، وىو ما ؤؾ/  في في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان ز ٫ الؿنواث اإلا

ؼ خ٣و١  مؿاٖضتها ٖلى جد٤ُ٣ م٣انضىا والايُٕ  سضوعىا في اخارام وحٍٗؼ

 ؤلانؿان في الٗال  الٗغبي.

 

 

 

 

 



5 

 

ت اللجىت : نػٍى
ً
 ؤوال

  ش  إلام لي  ٣ٖ2/12/0218ضث ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت سخاٍع
ً
احخماٖا

غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿا ن النخساب ز زت ؤًٖاء لكٛل الضو٫ ألَا

ت لجنت خ٣و١ الانؿان الٗغبُت. و٧انذ ألامانت  اإلا٣اٖض التي قٛغث في ًٍٖو

الٗامت ٢ض جل٣ذ جغشخُاث من ؾخت صو٫ ؤَغاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ 

الانؿان، وهي: صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، والجم/وعٍت الُمنُت، وصولت 

ذ، وصولت ٞ ٢ُغ، وصولت ال٩ٍو
ً
سإن ىظا  لؿُين، واإلامل٨ت ألاعصنُت ال/اقمُت. ٖلما

، 1( صولت َٝغ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان14ؤلاحخمإ قاع٥ ُٞ  مم لي  

وىو ما ٌُٗي صاللت واضخت ٖلى ؤىمُت اللجنت وصوعىا وم٩انتها ومهضا٢ُتها التي 

غاٝ.  حك٩لذ ز ٫ الؿنواث الٗكغة اإلاايُت لضى الضو٫ ألَا

 ُجت الٗملُت ؤلانخساسُت ٞوػ ز زت مغشخين من سين ؾخت مغشخين و٧انذ ند

غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي، وى : اإلاؿدكاع مدمض زالض الًاحي  ٢ضمته  الضو٫ ألَا

ذ(، والؿُضة آمنت اإلا/يري  صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة(،   صولت ال٩ٍو

 واإلاؿدكاع مجضي خغصان  صولت ٞلؿُين(. 

                                                           
 

1
غاٝ التي   : اإلامل٨ت ألاعصنُت ال/اقمُت، صولت ؤلاماعاث يانخساب ز زت ؤًٖاء للجنت هقاع٦ذ في الضو٫ ألَا

ت الضًم٣غ ن، الجم/وعٍت الجؼاثٍغ اَُت الكٗبُت، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗوصًت، الٗغبُت اإلاخدضة، ممل٨ت البدٍغ

ذ، الجم/وعٍت الُمنُت، الجم/وعٍت  حم/وعٍت الؿوصان، حم/وعٍت الٗغا١، صولت ٞلؿُين، صولت ٢ُغ، صولت ال٩ٍو

 اللبنانُت، صولت لُبُا، حم/وعٍت مهغ الٗغبُت، الجم/وعٍت ؤلاؾ مُت اإلاوعٍخانُت.
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    غص في اإلالخ٤ ع٢ ٢اثمت سإؾماء ؤًٖاء اللجنت والضو٫ التي ًدملون  (1ٍو

ش انخسابه  ومضص والًته ، ٦ما ًغص في اإلالخ٤ ع٢    ( الخبر 0حنؿُتها وجاٍع

 الصخٟي الهاصع ٖن اللجنت سسهوم نخاثج الٗملُت ؤلانخساسُت.

   غاٝ في اإلاُ ا١ ٖلى جغقُذ وانخساب من جخوٞغ ٞحه وجدث اللجنت الضو٫ ألَا

 لنو ال٣ٟغة ال انُت قغوٍ الخبرة وال
ً
٨ٟاءة الخ٣ُ٣ُت في مجا٫ ٖمل/ا جُٟٗ 

اع ٧انذ اللجنت ٢ض  من اإلااصة الخامؿت وألاعبٗين من اإلاُ ا١ الٗغبي. وفي ىظا ؤلَا

ت من  زاَبذ م٨خب مٗالي ألامين الٗام لجامٗت الضو٫ الٗغبُت سمجمٖو

غ اٝ مغاٖاتها اإلا٣ارخاث الخانت ساإلااى ث والهٟاث التي ًنبغي ٖلى الضو٫ ألَا

ت اللجنت في مظ٦غتها ع٢    ( الهاصعة 32/30ٖنض ج٣ضًم/ا للمغشخين لًٍٗو

ش  كير اإلالخ٤ ع٢   21/7/0215سخاٍع ( بلى ؤى  جل٪ اإلا٣ارخاث الخانت 2، َو

ت اللجنت. غىا ساإلاغشخين لًٍٗو  ساإلااى ث والهٟاث التي ًنبغي جٞو
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: اهخخاب اإلاىخب الخىفُزي للجىت
ً
 زاهُا

  َّ للجنت واإلاؿدكاع ٖبضالغخمن ج 
ً
انخساب اإلاؿدكاع مدمض زالض الًاحي عثِؿا

ش   للغثِـ في احخمإ اللجنت الخاصي والخمؿين سخاٍع
ً
-06الكبرقي ناثبا

بٖماال ألخ٩ام ال٣ٟغة الؿابٗت من اإلااصة الخامؿت وألاعبٗون من  22/1/0218

 اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان واإلااصة الغابٗت من النٓام 
ً
الضازلي للجنت. ٖلما

سإن ىظو الانخساساث ٢ض حغث ٖلى ىامل ؤلاحخمإ اإلاظ٧وع ؤٖ و م٘ ٢غب خلو٫ 

ش  ٘ وناثب  اإلاؿدكاع حاسغ اإلاغي سخاٍع  6/3/0218بنتهاء والًت اإلاؿدكاع مدمض َٞؼ

 للغثِـ؛ خُث جوا٤ٞ ٚالبُت ؤًٖاء اللجنت ٖلى 
ً
 للجنت وناثبا

ً
سهٟتهما عثِؿا

ت الخاصي والخمؿين إلحغاء انخساساث الغثِـ وناثب  اإلا٣غع اٚخنام احخمإ اللجن

ل  في ْل خالت ٖضم ال٣ُين من ٣ٖض احخمإ  0218احغائها في مُل٘ ق/غ اسٍغ

للجنت في ىظا الو٢ذ ًسهو النخساب الغثِـ وناثب ، وطل٪ في ْل الًاث٣ت 

ٍن اإلاالُت التي حك/ضىا حامٗت الضو٫ الٗغبُت، وجإحُل ٣ٖض صوعة ممل٨ت البدغ

، ٖ وة ٖلى ٖضم جم٨ن 0217التي ٧ان من اإلا٣غع ٣ٖضىا في مُل٘ ق/غ ؾبخمبر 

٣ض ٖلى  0217اللجنت من ٣ٖض ؤي احخمإ ل/ا في ٖام   ٖ بال طل٪ الاحخمإ الظي 

ش  غ الضوعي ألاو٫ لجم/وعٍت الٗغا١ سخاٍع -1ىامل صوعة منا٢كت الخ٣ٍغ

 . ٩ٞان اجٟا١ ٚالبُت ؤًٖاء اللجنت ٖلى احغاء4/6/0217
ً
ٖلى  الانخساساث مب٨غا

ن جبضؤ والًت الغثِـ وناثب  م٘ انتهاء والًت الغثِـ والناثب الؿاس٣ين؛ ؤي ؤ

ش  ا، وطل٪ بٖم6/3/0218سخاٍع
ً
الخامؿت لنو ال٣ٟغة الؿابٗت من اإلااصة  ال

يوألاعبٗ اللجنت جً٘ يواسِ ٖمل/ا  ن من اإلاُ ا١ الٗغبي والتي جنو ٖلى ؤنَّ
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ها جنخسب الغثِـ إلاضة ٖامين ٢اسلت للخجضًض ، وؤنَّوؤؾلوب وصوعٍت احخماٖاتها

 إلاضة ممازلت وإلاغة واخضة.
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: وغو لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُت 
ً
زالثا

  غىا الؿنوي ٖلى مجلـ حٛخن  لجنت خ٣و١ الانؿان الٗغبُت ٞغنت ٖغى ج٣ٍغ

تها للٗ ٢ت الن اْمت سين الجامٗت ٖلى اإلاؿخوى الوػاعي؛ ل٩ي ج٣ضم بٞاصتها وعٍئ

٦ما حٗغب  الٗغبُت. نؿانؤلاغبُت ولجنت خ٣و١ ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗ

نؿان الٗغبُت ٖن ج٣ضًغىا للضو٫ الٗغبُت ولألمانت الٗامت لجنت خ٣و١ ؤلا

لجامٗت الضو٫ الٗغبُت وامخنانها لل ٣ت والضٖ  الظي خُٓذ س  منظ جإؾِؿ/ا 

م٨جها من سناء مهضا٢ُتها في مجا٫ ا وز ٫ الؿنواث اإلاايُت، ممَّ 0228ٖام 


ً
ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان ٖغبُا  حٍٗؼ

ً
اإلاُا ، ٦ما ىو خا٫ اللجان ؤلا٢لُمُت ٖو

٣ُا، وىو ما ؤ٦ضج  ىُئت  ٨خين واٍٞغ لخ٣و١ الانؿان النٓيرة في ؤوعوبا وألامٍغ

غىا اإلاسخلٟت اإلاٗنُت سد٣و١ ؤلانؿان ٖن الارجِباث  ألام  اإلاخدضة في ج٣اٍع

 صون ؤلا٢لُمُت.ؤلا٢لُمُت و

  ز ٫ الٟارة ٢ُض الاؾخٗغاى، اجسظث ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت

حملت من ال٣غاعاث التي حُٗض حك٨ُل الٗ ٢ت الناْمت م٘ لجنت خ٣و١ ؤلانؿان 


ً
 ومالُا

ً
ا  وبصاٍع

ً
نُا  ٞو

ً
لى ٢ُام مجلـ الجامٗت ٖلى بوىو ما ؤصى  ،0الٗغبُت ٢انونُا

( 141( الهاصع ٖن الضوعة الٗاصًت  7274ال٣غاع ع٢    اإلاؿخوى الوػاعي سانضاع

ش  ، جدذ ٖنوان "وي٘ لجنت خ٣و١ الانؿان الٗغبُت" والظي 5/2/0218سخاٍع

 غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي وألامانت الٗامت  نوَّ ٖلى حك٨ُل لجنت من الضو٫ ألَا

                                                           
2
بُت حملت من ال٣غاعاث، وؤىم/ا:  جدٟٓذ ٖلى انخساساث عثِـ ؤنضعث الامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغ  

، ون٣لذ جبُٗت 0213، وجدٟٓذ ٖلى النٓام الضازلي للجنت لٗام 22/1/0218وناثب الغثِـ التي حغث ًوم 

ٟحها إلصاعة خ٣و١ الانؿان.  ؤمانت اللجنت ومْو
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لجامٗت الضو٫ الٗغبُت لضعاؾت ويُٗت لجنت خ٣و١ الانؿان الٗغبُت من ٧اٞت 

لى عؤي مم لين ٖن لجنت جوانب ؤلاصعاًت واإلاالُت وال٣انونُت م٘ الاؾخمإ بال

 لألنٓمت الضازلُت اإلاٗمو٫  ؛نؿان الٗغبُت  لجنت اإلاُ ا١(خ٣و١ ؤلا
ً
٣ا وطل٪ ٞو

بها في ألامانت الٗامت ونهوم اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ الانؿان و٢غاعاث مجلـ 

٦ما ؤٖاص ال٣غاع ع٢   2نت.الجامٗت طاث الهلت سما ًًمن اؾخ٣ ٫ ٖمل اللج

ش 140( الهاصع ٖن الضوعة الٗاصًت ع٢   7325  ، اإلاويٕو 12/8/0218( سخاٍع

 
ً
ض من الضعاؾت، وطل٪ جم/ُضا بلى اللجنت اإلاك٩لت سموحب ال٣غاع الؿاس٤ إلاٍؼ

غص في 0202( في ق/غ ماعؽ 142لٗغي  ٖلى اإلاجلـ في صوعج  ال٣اصمت ع٢    . ٍو

 ن اإلاظ٧وعٍن.( ال٣غاع 3ًاإلالخ٤ ع٢   

  
ً
وبط جا٦ض اللجنت ٖلى ؤن مبضؤ بؾخ٣ لُت ٖمل/ا ىو مبضؤ ؤنُل وعاسخ ٢انونا

نؿان، و٦ظل٪ ؤ٢غج  ألامانت الٗامت ب ؤخ٩ام اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلاسموح

لجامٗت الضو٫ الٗغبُت في مماعؾاث اللجنت ز ٫ الؿنواث اإلاايُت، وبسانت 

 إليُٕ  اللجنت سو ؤن  ٌٗض 
ً
ا الًتها، ٞةنها جإمل ؤن ًخ  الخإ٦ُض ٖلى يغوٍع

اؾخ٣ لُت اللجنت من َٝغ مجلـ الجامٗت ٖلى اإلاؿخوى الوػاعي ٦ما حغى س  

الٗمل ز ٫ الؿنواث الٗكغة اإلاايُت، وجم٨ُجها من ال٣ُام سالضوع اإلاو٧و٫ بلحها 

سموحب ؤخ٩ام اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ الانؿان للجهوى سد٣و١ الانؿان 

ؼىا في ٖ  اإلانا الٗغبي.  وحٍٗؼ

 

                                                           
3
غاٝ في اإلا   ُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ الانؿان ومم لي قاع٦ذ اللجنت في الاحخمإ الظي ٣ٖض سين مم لي الضو٫ الَا

بكإن الن٣اٍ مويٕو  مغثُاتها ٢ضمذ اللجنت، ٦ما 03/5/0218-02ًومي الامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت 

غاٝ وألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت.   اإلانا٢كت سين الضو٫ ألَا
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: وغهُت الذٌو الهشبُت و  اإلاُثاق الهش   ل لىق ؤلاوعان
ً
سابها

  غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ 0218م٘ خلو٫ نهاًت ٖام ، اعجٟ٘ ٖضص الضو٫ ألَا

ؤلانؿان بلى ؾخت ٖكغ صولت ٖغبُت، خُث اوصٖذ الجم/وعٍت ؤلاؾ مُت 

ش ، ٦ما اوصٖذ 17/0/0218 اإلاوعٍخانُت وز٣ُت انًمام/ا بلى اإلاُ ا١ سخاٍع

ش  ؛ وطل٪ 03/0/0218حم/وعٍت مهغ الٗغبُت وز٣ُت جهض٣ً/ا ٖلى اإلاُ ا١ سخاٍع

 لنو ال٣ٟغة ال ال ت من اإلااصة الخاؾٗت وألاعبٗون من اإلاُ ا١ الٗغبي 
ً
٣ا ٞو

غص في اإلالخ٤ ع٢    3لخ٣و١ ؤلانؿان. غاٝ في اإلاُ ا١ 4ٍو ( ٢اثمت الضو٫ ألَا

ش انًمام/ا/ ؤو مهاص٢تها ٖلُ  ختى نهاًت ٖام الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان وجا ٍع

0218. 

  وبط ج من اللجنت انًمام الجم/وعٍت الاؾ مُت اإلاوعٍخانُت ومهاص٢ت حم/وعٍت

مهغ الٗغبُت ٖلى اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ الانؿان واًضإ وز٣ُت الانًمام 

ُٗض والخهض٤ً ل٩ل مجهما لضى ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت، ٞةنها ح

الخونُاث اإلاخ٨غعة التي انضعىا مجلـ الجامٗت ٖلى اإلاؿخوى الخإ٦ُض ٖلى 

الوػاعي في حمُ٘ صوعاج  الٗاصًت بكإن يغوعة ؤن جهبذ حمُ٘ الضو٫ الٗغبُت 

 في اإلاُ ا١؛
ً
بط ال جؼا٫ ىنا٥ ؾخت صو٫ ٖغبُت ٚير مهاص٢ت ٖلى اإلاُ ا١  4ؤَغاٞا

                                                           
4
ا١ الٗغبي لخ٣و١ الانؿان ٖلى ؤن "ًهبذ ىظا ن من اإلاُ ي ال ت من اإلااصة الخاؾٗت وألاعبٗجنو ال٣ٟغة ال  

 سالنؿبت ل٩ل صولت 
ً
ش اًضإ وز٣ُت جهض٣ً/ا ؤو  -بٗض صزول  خيز النٟاط–اإلاُ ا١ ناٞظا ن من جاٍع بٗض ق/ٍغ

انًمام/ا لضى ألامانت الٗامت".
5

 0214( في ق/غ ماعؽ 132جخ٨غع جونُاث مجلـ الجامٗت ٖلى اإلاؿخوى الوػاعي منظ صوعج  الٗاصًت ع٢    

خث الضو٫ الٗغبُت ٖلى يغوعة اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ بكإن  0218ختى الو٢ذ الخالي ٖام 

 ؤلانؿان.
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غص في  ( ؤؾماء الضو٫ الٗغبُت التي ل  ٤5 ع٢   خلاإلاالٗغبي لخ٣و١ الانؿان. ٍو

س .  جهاص١ /ؤو جنً  الى اإلاُ ا١ لٛاًت جاٍع

  ٖلى يغوعة ٢ُام ٧ل من مجلـ 
ً
اع ؤن جا٦ض مجضصا وجوص اللجنت في ىظا ؤلَا

غاٝ ساإلاُ ا١ الٗغبي والبرإلاان الٗغبي و٧اٞت ؤصخاب  الجامٗت والضو٫ ألَا

غاٝ ف ي اإلاُ ا١ ٖلى اإلاهاص٢ت اإلاهلخت سموانلت حصجُ٘ الضو٫ الٗغبُت ٚير ألَا

/ ؤو الانًمام بلُ . 
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ش مً الذٌو ألاؾشاف بلى اللجىتخ : خالت جلذًم الخلاٍس
ً
 امعا

  ألخ٩ام اإلااصة ال امنت وألاعبٗين من اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان جلازم 
ً
َب٣ا

ش صزو٫  غ ألاو٫ بلى اللجنت ز ٫ ؾنت من جاٍع ٧ل صولت َٝغ سخ٣ضً  الخ٣ٍغ

 صوعٍا ٧ل ز زت ؤٖوام؛ جوض  اإلا
ً
غا ُ ا١ الٗغبي خيز الخنُٟظ سالنؿبت ل/ا، وج٣ٍغ

اث اإلانهوم ٖلحها في ىظا  ما٫ الخ٣و١ والخٍغ ُٞ  الخضاسير التي اجسظتها إٖل

 اإلاُ ا١، وبُان الخ٣ضم اإلادغػ للخمخ٘ بها. 

  نُت 0218وبدلو٫ نهاًت ٖام غىا الَو ، ال جؼا٫ ىنا٥ ؤعب٘ صو٫ ل  ج٣ضم ج٣اٍع

ألاولُت بلى اللجنت، وطل٪ ٚع  ٧ونها حٗخبر من الضو٫ الؿبٗت التي ؤصزلذ اإلاُ ا١ 

 0227الٗغبي لخ٣و١ الانؿان خيز النٟاط ٖام 
ً
٣ا ؛ م٘ اًضإ وز٣ُت مهاص٢تها ٞو

لنو اإلااصة الخاؾٗت وألاعبٗين من ، وهي: صولت ٞلؿُين وصولت لُبُا والجم/وعٍت 

 5.الُمنُت والجم/وعٍت الٗغبُت الؿوعٍت

  ظ٦غ اللجنت ٧ل من الجم/وعٍت الاؾ مُت اإلاوعٍخانُت وحم/وعٍت مهغ الٗغبُت
 
وج

ل من  جي ألاولي ل٩ل مجهما م٘ خلو٫ ق/غ اسٍغ غ الَو ض ج٣ضً  الخ٣ٍغ سدلو٫ مٖو

ش صزو٫ اإلاُ ا١ خيز النٟاط سالنؿبت 0202ٖام  ، وطل٪ ٣ٖب مغوع ٖام ٖلى جاٍع

 لنو ال٣ٟغة ال انُت من اإلااص
ً
٣ا ة ال امنت وألاعبٗين من اإلاُ ا١ الٗغبي بلحهما ٞو

 6لخ٣و١ الانؿان.

                                                           
6
  

ً
تها في حامٗت الضو٫ الٗغبُت منظ ٖام سان الجم/وعٍت الٗغبُت الؿوعٍت ح  ٖلما  .0211مضث ًٍٖو

7
غىا ألاً    ش ٟارى ؤن ج٣ضم الجم/وعٍت الاؾ مُت اإلاوعٍخانُت ج٣ٍغ ، ٦ما ًٟارى ؤن 17/3/0202ولي للجنت سخاٍع

ش  غىا ألاولي سخاٍع  .03/3/0202ج٣ضم حم/وعٍت مهغ الٗغبُت ج٣ٍغ
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  غاٝ في اإلاُ ا١ غ الضوعٍت من ٢بل الضو٫ ألَا ض ج٣ضً  الخ٣اٍع ُما ًسو مٖو ٞو

ض ج٣ضً  الجم/وعٍت اللبنانُت  الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان، حكير اللجنت الى ؤن مٖو

غىما الضوعي ألاو٫ ٧ان ز ٫ ٖام  ِنما ٧ان ، س0217وحم/وعٍت الؿوصان لخ٣ٍغ

غ الضوعي  غ الضوعي ألاو٫ للممل٨ت الٗغبُت الؿٗوصًت والخ٣ٍغ ض ج٣ضً  الخ٣ٍغ مٖو

ت الضًم٣غاَُت  ال اني ل٩ل من اإلامل٨ت ألاعصنُت ال/اقمُت والجم/وعٍت الجؼاثٍغ

ؤن   0202. ٦ما حكير اللجنت بلى ؤن  ًنبغي ز ٫ ٖام 0218الكٗبُت ز ٫ ٖام 

غىا الضوعي ا  ل اني.ج٣ضم صولت ٢ُغ ج٣ٍغ

  غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان التي وحك٨غ اللجنت ٧اٞت الضو٫ ألَا

 ألخ٩ام اإلااصة ال امنت وألاعبٗين من . ٦ما 
ً
٣ا غىا ألاو٫ والضوعي بلحها ٞو ٢ضمذ ج٣ٍغ

س   غىا ألاولُت ؤو الضوعٍت ختى جاٍع غاٝ اإلاخإزغة في ج٣ضً  ج٣اٍع جضٖو الضو٫ ألَا

 اللازاماتها سموحب  بلى ؤلاؾغإ في ج٣ضً  ىظو
ً
غ في ؤ٢غب و٢ذ؛ جنُٟظا الخ٣اٍع

 سإن اللجنت ٢ض زاَبذ مغاث ٖضًضة ىظو الضو٫ من 
ً
ؤخ٩ام اإلاُ ا١ الٗغبي. ٖلما


ً
غىا بٖماال تها ألخ٩ام اإلاُ ا١، وصعحذ ٖلى جًمين م خٓا ؤحل ج٣ضً  ج٣اٍع

 بوجونُاتها الخخامُت اإلاوح/ت 
ً
غ الضو٫ ألاولُت والضوعٍت نها  لى ج٣اٍع

ً
زانا

غص في  غ ال٣اصم. ٍو ض ج٣ضً  الخ٣ٍغ غ من 6ع٢    اإلالخ٤سمٖو ( خالت ج٣ضً  الخ٣اٍع

غاٝ ساإلاُ ا١.    الضو٫ ألَا

   ىظا و٢ض ٧ان مجلـ الجامٗت ٖلى اإلاؿخوى الوػاعي ٢ض صٖا في جونُاج

بلى  0214( في ق/غ ماعؽ 132اإلاخ٨غعة في صوعاج  الٗاصًت منظ الضوعة ع٢   

اء الضو٫ ألا غىا يغوعة ٞو َغاٝ ساإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان سخ٣ضً  ج٣اٍع
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ألاولُت والضوعٍت في آلاحا٫ اإلادضصة سموحب ؤخ٩ام اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ 

 ؤلانؿان.
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ش ألاولُت  : دوساث مىاكشت لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُت للخلاٍس
ً
ظادظا

 والذوسٍت

  صوعجين؛ الضوعة  ٣ٖ0218ضث لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت ز ٫ ٖام

ش  ن سخاٍع غ الضوعي ألاو٫ إلامل٨ت البدٍغ -07الخامؿت ٖكغ إلانا٢كت الخ٣ٍغ

غ الضوعي ألاو٫ لضولت 08/1/0218 ، والضوعة الؿاصؾت ٖكغ إلانا٢كت الخ٣ٍغ

ش   سإن  حغى ٣ٖض ىاجين 14/12/0218-13ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة سخاٍع
ً
. ٖلما

 آللُت اللجنت في ا
ً
٣ا غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي الضوعجين ٞو غ الضو٫ ألَا لنٓغ في ج٣اٍع

لخ٣و١ ؤلانؿان والخٍُو الاؾارقاصًت واإلاباصت الخوححهُت اإلاخٗل٣ت بك٩ل 

غاٝ.  غ اإلا٣ضمت من الضو٫ ألَا  ومدخوى الخ٣اٍع

ً: ( ؤ ش الذوسي ألاٌو إلاملىت البدٍش  الذوسة الخامعت نشش إلاىاكشت الخلٍش

  سم٣غ ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫  08/1/0218-07نا٢كذ اللجنت ز ٫ ًومي

ن سغثاؾت  غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من ممل٨ت البدٍغ الٗغبُت في ال٣اىغة الخ٣ٍغ

. و٢ض حغث و٢اج٘ اإلانا٢كت 7اإلاؿدكاع/ حاسغ اإلاغي  ناثب عثِـ اللجنت آنظا٥(

ن ض ممل٨ت البدٍغ  –ؾٗاصة الؿٟير/ ٖبضهللا سن ُٞهل الضوؾغي سغثاؾت  م٘ ٞو

ت مم لين ٖن الج/اث الخ٩ومُت طاث الهلتمؿاٖض وػٍغ ا ًٍو . لخاعحُت، ٖو

 
ً
ش ٖلما غ سخاٍع ، واإلالخ٤ الخ٨مُلي 06/6/0215سإن اللجنت ٢ض حؿلمذ ىظا الخ٣ٍغ

غ الضوعي ألاو٫ في ق/غ ؤٚؿُـ ٖام  . و٢ض ج  اعحاء 0217اإلادضر للخ٣ٍغ

                                                           
8
٘  عثِـ اللجنت آنظا٥(    ، الضولت مدل الاؾخٗغاىحنؿُت ًدمل  ٧ون جنحى اإلاؿدكاع/ مدمض حمٗت َٞؼ

ُت الخواع الخٟاٖل  إلاٗاًير النزاىت والخُاص ويمان مويٖو
ً
 للمماعؾاث ٘ الضولت ي موطل٪ بٖماال

ً
، وو٣ٞا الُٝغ

 .اإلاخبٗت في ىظا الكإن الضولُت الًٟلى
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ُاء ؤولوٍت منا٢كت الخ٣اٍع غ  ؤ٦ثر من مغة، وطل٪ إٖل غ ألاولُت منا٢كت ىظا الخ٣ٍغ

٣ا آللُت ٖمل   ٞو
ً
 صوعٍا

ً
غا غ ج٣ٍغ غاٝ ساٖخباع ىظا الخ٣ٍغ الواعصة من الضو٫ ألَا

ش للمنا٢كت  غاٝ من ناخُت، وازخُاع جاٍع غ الضو٫ ألَا اللجنت بكإن النٓغ في ج٣اٍع

ن من ناخُت زانُت، وبلٛاء ٣ٖض صوعة  ًناؾب الج/اث اإلاٗنُت في ممل٨ت البدٍغ

ن التي  م٘  ٧0217ان من اإلاٟارى ٣ٖضىا في ق/غ ؾبخمبر منا٢كت ممل٨ت البدٍغ

غ ال٩لٟت اإلاالُت ل٣ٗضىا من ٢بل ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت  ٖضم جٞو

 من ناخُت زال ت. 

  ق/ضث حلؿت اٞخخاح ؤٖما٫ الضوعة الخامؿت ٖكغ ج٣ضً  ٧لماث ؤصلى بها

والؿٟير/  اإلاؿدكاع/ حاسغ اإلاغي عثِـ الضوعة   ناثب عثِـ اللجنت آنظا٥(،

ن(، و ض ممل٨ت البدٍغ الؿٟيرة الض٦خوعة/ ٖبضهللا سن ُٞهل الضوؾغي  عثِـ ٞو

ىُٟاء ؤسو ٚؼالت  ألامين الٗام اإلاؿاٖض ل٣ُإ الكاون الاحخماُٖت ومم ل مٗالي 

ألامين الٗام لجامٗت الضو٫ الٗغبُت(، والض٦خوع/ نبُل ألانضلوس ي  عثِـ لجنت 

ُٗت وال٣انونُت وخ٣ و١ ؤلانؿان في البرإلاان الٗغبي(، والؿٟير/ الكاون الدكَغ

ُٗت وال٣انونُت في  خمض سن عاقض اإلاغي  ألامين الٗام اإلاؿاٖض للكاون الدكَغ

ش  مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت(، وألاؾخاط/ ؤؾامت سن نال  الظٍو

و٢ض ؤسغػث ىظو ال٩لماث  عثِـ اللجنت الٗغبُت الضاثمت لخ٣و١ ؤلانؿان(. 

ن م٘ اللجنت وخغن/ا ٖلى الوٞاء سالازاماتها الخٟاٖل ؤلا ًجابي إلامل٨ت البدٍغ
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ؤ٦ضث ٖلى ٦ما الخ٣و٢ُت سموحب ؤخ٩ام اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان، 

8.انجاػاث اإلامل٨ت في مجا٫ خ٣و١ الانؿان

  غ ممل٨ت  لخ٣ٍغ
ً
و٧انذ اللجنت ٢ض ازخاعث اإلاؿدكاع/ ٖبضالغخمن الكبرقي م٣غعا

ن من ؤحل جِؿير   أللُت ٖمل/ا البدٍغ
ً
٣ا غ الضولت الُٝغ ٞو ٖملُت اؾخٗغاى ج٣ٍغ

غاٝ، سما في طل٪ وي٘ ٢اثمت سال٣ًاًا ؤو اإلاؿاثل  غ الضو٫ ألَا في النٓغ سخ٣اٍع

التي ًخٗين بخالتها بلى الضولت موي٘ الاؾخٗغاى ٢بل اإلانا٢كت؛ وطل٪ لخم٨ُجها 

٢امت الخواع من الاؾخٗضاص وج٣ضً  اإلاٗلوماث الخ٨مُلُت وؤلاياُٞت، ومن ز  ب

الخٟاٖلي مٗ/ا خو٫ ن٣اٍ مدضصة، و٦ظل٪ إلاخابٗت جنُٟظ اإلا خٓاث والخونُاث 

.  12الخخامُت م٘ الج/اث اإلاٗنُت في الضولت الُٝغ

   ٢ام ؤًٖاء اللجنت ٖلى مضاع ًومي اإلانا٢كت سةسضاء حؿائالته  وم خٓاته

ن من ز ٫ ا غ الضوعي ألاو٫ إلامل٨ت البدٍغ لخواع الخٟاٖلي وحٗل٣ُاته  ٖلى الخ٣ٍغ

ن سالغص ٖلى حؿائالث  ض ممل٨ت البدٍغ . ٦ما ٢ام ؤًٖاء ٞو ض الضولت الُٝغ م٘ ٞو

 11وم خٓاث وحٗل٣ُاث ؤًٖاء اللجنت.

  نُت غ ْل واخض ٣ِٞ من اإلااؾؿت الَو ٌكاع بلى ؤن اللجنت ٢ض جل٣ذ ج٣ٍغ

ن، وطل٪ في بَاع الضلُل الظي ويٗخ  إلاكاع٦ت  لخ٣و١ الانؿان في ممل٨ت البدٍغ

                                                           
9

ؤٖما٫ الضوعة الخامؿت  بلىل َٕ  ٖلى ٧اٞت ال٩لماث التي ج  ج٣ضًم/ا في الجلؿت الاٞخخاخُت، ًم٨ن الغحٕو  

ن ٖلى اإلاو٢٘ ؤلال٨اروني للجن غ الضوعي ألاو٫ إلامل٨ت البدٍغ ت ٖلى الغاسِ الخالي:ٖكغ الخانت إلانا٢كت الخ٣ٍغ

 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeSessions.aspx 
10

 
 
 كغث ٢اثمت ال٣ًاًا واإلاؿاثل اإلاؿب٣ت للمنا٢كت وعصوص الضولت الُٝغ ٖلحها ٖلى مو٢٘ اللجنت ؤلال٨اروني.ن

11
اث الوا  ض الضولت نكغث ٢اثمت ال٣ًاًا واإلاؿاثل خو٫ الخ٣و١ والخٍغ عصة في اإلاُ ا١ والتي َغخذ ٖلى ٞو

اإلاكاع٥ في ٖملُت الخواع الخٟاٖلي ٖلى مضاع ًومي اإلانا٢كت ٖلى مو٢٘ اللجنت ؤلال٨اروني. ٦ما حغى نكغ عصوص 

ض  نٞو  ٖلى ىظو الدؿائالث واإلا خٓاث ؤزناء ٖملُت الخواع الخٟاٖلي ٖلى مو٢٘ اللجنت الال٨اروني. ممل٨ت البدٍغ
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نُت اإلاٗنُت سد٣و١ الانؿان في ما ؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضني واإلااؾؿاث الَو

غىا. وحٗغب اللجنت ٖن ج٣ضًغىا إلاا جل٣خ  من مٗلوماث  10ٖملُت ج٣ضً  ج٣اٍع

نُت، وىو ما ؾاٖض ٖلى جوحُ  ٖضص من  ٦خاسُت وقٟاىُت من اإلااؾؿت الَو

ض الضولت الُٝغ ؤزناء الخواع الخٟاٖلي وحسجُل ح ملت من الدؿائالث بلى ٞو

 اإلا خٓاث والخونُاث.

  وبالنٓغ الى ألاػمت اإلاالُت التي جمغ بها ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت، والتي

خماص مكغوٕ اإلا خٓاث والخونُاث  خالذ صون ٣ٖض احخمإ للجنت إٖل

ن ٦ما حغث آلُت  غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من ممل٨ت البدٍغ الخخامُت ٖلى الخ٣ٍغ

غ الؿاس٣ت، وطل٪ ٣ٖب ٢ُام الج/اث اإلاٗنُت في ممل٨ت ٖمل اللجنت في  الخ٣اٍع

 للخٍُو واإلاباصت ؤلاؾارقاصًت 
ً
٣ا ن ساعؾا٫ الغصوص ٖلى ىظا اإلاكغوٕ ٞو البدٍغ

غ الضوعي ألاو٫  للجنت، ٣ٞض ج  ب٢غاع اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت ٖلى الخ٣ٍغ

ض ؤلال٨اروني سين ؤًٖاء اللجنت  ن ٖبر البًر في يوء الخٗل٣ُاث التي إلامل٨ت البدٍغ

ن لضى  ، ز  ؤعؾلذ بلى منضوبُت ممل٨ت البدٍغ ج  بسضائها من الضولت الُٝغ

ش 22/41حامٗت الضو٫ الٗغبُت سسُاب اللجنت ع٢     . 8/4/0218( الهاصع سخاٍع

  غ الضوعي  سإن اللجنت ٢ض نكغث اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت ٖلى الخ٣ٍغ
ً
ٖلما

ن ٖلى نٟدتها ؤلال٨ارونُت ٖلى مو٢٘ حامٗت ألاو٫ اإلا٣ضم من ممل٨ت ال بدٍغ

الضو٫ الٗغبُت، ٦ما ؤعؾلتها بلى ٧اٞت الج/اث وال/ُئاث اإلاٗنُت من ح/اث عؾمُت 

نُت ومنٓماث ٚير خ٩ومُت مٗنُت سد٣و١ ؤلانؿان ٖلى  وماؾؿاث َو

                                                           
12

 
 
ن ٖاؾؿاإلا٢ضمخ  ظي غ الٓل الج٣ٍغ كغن نُت لخ٣و١ الانؿان في ممل٨ت البدٍغ لى مو٢٘ اللجنت ت الَو

 للمماعؾاث 
ً
٣ا  .الضولُت الًٟلىؤلال٨اروني ٞو
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غص في اإلالخ٤   آللُت ٖمل/ا اإلاخبٗت. ٍو
ً
٣ا نُت ٞو اإلاؿخوٍاث الضولُت والٗغبُت والَو

غ الضوعي ألاو٫ 7  ع٢  غ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت للجنت ٖلى الخ٣ٍغ ( ج٣ٍغ

ن.  اإلا٣ضم من ممل٨ت البدٍغ

ش الذوسي ألاٌو لذولت ؤلاماساث الهشبُت  ( ب الذوسة العادظت نشش إلاىاكشت الخلٍش

 اإلاخدذة:

  سم٣غ ألامانت الٗامت لجامٗت  14/12/0218-13نا٢كذ اللجنت ز ٫ ًومي

غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من صولت ؤلاماعاث الٗغبُت  الضو٫ الٗغبُت في ال٣اىغة الخ٣ٍغ

. و٢ض حغث اإلاخدضة سغثاؾت اإلاؿدكاع/ مدمض زالض الًاحي  عثِـ اللجنت(

ض صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  سغثاؾت الؿٟير/ ؤخمض و٢اج٘ اإلانا٢كت م٘ ٞو

ون خ٣و١ ٖبضالغخمن الجغمن  مؿاٖض وػٍغ الخاعحُت والخٗاون الضولي لكا

نُت  ت مم لين ٖن الج/اث الخ٩ومُت والَو ًٍو ؤلانؿان وال٣انون الضولي(، ٖو

 طاث الهلت.

  ق/ضث حلؿت اٞخخاح ؤٖما٫ الضوعة الؿاصؾت ٖكغ ج٣ضً  ٧لمخين ؤصلى بهما

اإلاؿدكاع/ مدمض زالض الًاحي  عثِـ اللجنت(، والؿٟير/ ؤخمض ٖبضالغخمن 

ض صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة(. و٢ض ؤسغػث ال٩لمخان حملت  الجغمن  عثِـ ٞو

ؤلانجاػاث واإلاؿخجضاث التي اجسظتها صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة في مجا٫ 

ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان، و٦ظل٪ ؤقاعث بلى الخٟاٖل ؤلاًجابي لضولت  حٍٗؼ
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الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة م٘ اللجنت، وخغن/ا ٖلى جنُٟظ جونُاتها الخخامُت ٖلى 

غ   0212.12ألاولي الظي حغث منا٢كخ  في صٌؿمبر الخ٣ٍغ

  غ صولت ؤلاماعاث  لخ٣ٍغ
ً
و٧انذ اللجنت ٢ض ازخاعث الؿٟيرة/ ناصًت حٟون م٣غعا

، سما في  غ الضولت الُٝغ الٗغبُت اإلاخدضة من ؤحل جِؿير ٖملُت اؾخٗغاى ج٣ٍغ

طل٪ وي٘ ٢اثمت سال٣ًاًا ؤو اإلاؿاثل التي ًخٗين بخالتها بلى الضولت موي٘ 

ٗغاى ٢بل اإلانا٢كت؛ وطل٪ لخم٨ُجها من الاؾخٗضاص وج٣ضً  اإلاٗلوماث الاؾخ

الخ٨مُلُت وؤلاياُٞت، ومن ز  ب٢امت الخواع الخٟاٖلي مٗ/ا خو٫ ن٣اٍ مدضصة، 

و٦ظل٪ إلاخابٗت جنُٟظ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت م٘ الج/اث اإلاٗنُت في 

.   13الضولت الُٝغ

 ٢كت سةسضاء حؿائالته  وم خٓاته  ٢ام ؤًٖاء اللجنت ٖلى مضاع ًومي اإلانا

غ الضوعي ألاو٫ لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة من ز ٫  وحٗل٣ُاته  ٖلى الخ٣ٍغ

ض  . ومن ناخُت ؤزغى، ٢ام ؤًٖاء ٞو ض الضولت الُٝغ الخواع الخٟاٖلي م٘ ٞو

 14صولت ؤلاماعاث سالغص ٖلى حؿائالث وم خٓاث وحٗل٣ُاث ؤًٖاء اللجنت.

                                                           
13

ٖكغ  الؿاصؾتؤٖما٫ الضوعة  بلىل َٕ  ٖلى ال٩لماث التي ج  ج٣ضًم/ا في الجلؿت الاٞخخاخُت، ًم٨ن الغحٕو   

غ الضوعي  ٖلى اإلاو٢٘ ؤلال٨اروني للجنت ٖلى الغاسِ  لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةألاو٫ الخانت إلانا٢كت الخ٣ٍغ

الخالي:

 http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeSessions.aspx 
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 كغث ٢اثمت ال٣ًاًا واإلاؿاثل اإلاؿب٣ت للمنا٢كت ٖلى مو٢٘ اللجنت ؤلال٨اروني.ن

15
ض الضولت نكغث ٢اثمت ال٣  اث الواعصة في اإلاُ ا١ والتي َغخذ ٖلى ٞو ًاًا واإلاؿاثل خو٫ الخ٣و١ والخٍغ

 لجنت ؤلال٨اروني.اإلاكاع٥ في ٖملُت الخواع الخٟاٖلي ٖلى مضاع ًومي اإلانا٢كت ٖلى مو٢٘ ال
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 غ ْل من منٓماث ٚير خ٩ومُت حٗمل ٌكاع بلى ؤن اللجن ت ٢ض جل٣ذ زمـ ج٣اٍع

وطل٪ في بَاع الضلُل الظي ويٗخ  إلاكاع٦ت  15في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة؛

نُت اإلاٗنُت سد٣و١ الانؿان في  ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضني واإلااؾؿاث الَو

غىا.  وحٗغب اللجنت ٖن ج٣ضًغىا إلاا جل٣خ  من مٗلوماث 16ٖملُت ج٣ضً  ج٣اٍع

، وىو ما ؾاٖض ٖلى جوحُ  جل٪ اإلانٓماث ٚير الخ٩ومُت٦خاسُت وقٟاىُت من 

ض الضولت الُٝغ ؤزناء الخواع الخٟاٖلي، و٦ظل٪ في  ٖضص من الدؿائالث بلى ٞو

 حسجُل حملت من اإلا خٓاث والخونُاث.

  و٢ض خالذ ألاػمت اإلاالُت التي جمغ بها ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت صون

خمإ للجنت ٣ٖب ٢ُام الج/اث اإلاٗنُت في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٣ٖض اح

غ الضوعي  ساعؾا٫ الغصوص ٖلى مكغوٕ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت ٖلى الخ٣ٍغ

ش   22/12/0218ألاو٫ اإلا٣ضم من الضولت الُٝغ واإلاغؾل الحها سخاٍع
ً
٣ا ، ٞو

لى ٞدو بما صٖا اللجنت ، مللخٍُو واإلاباصت ؤلاؾارقاصًت للجنت وآلُت ٖمل/ا

غ  الغصوص وب٢غاع اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت بك٩ل/ا الجهاجي ٖلى الخ٣ٍغ

ض ؤلال٨اروني سين ؤًٖاء  الضوعي ألاو٫ لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖبر البًر

اللجنت، ز  ؤعؾلذ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت بك٩ل/ا الجهاجي بلى منضوبُت 

                                                           
16

غ ْل م٣ضمت من: مغ٦ؼ بًواء لطخاًا ؤلاججاع سالبكغ، وحمُٗت ؤلاماعاث    لخ٣و١ وعص بلى اللجنت ؤعب٘ ج٣اٍع

غ الٓل الخامـ، ٣ٞض َلبذ  ٟا٫. ؤما ج٣ٍغ اًت النؿاء وألَا جي ؤلاماعاث، وماؾؿت صبي لٖغ ؤلانؿان، وماؾؿت َو

.
ً
ا ٗضة ل  ٖضم نكغو وؤن ًب٣ى ؾٍغ

 
الج/ت اإلا

17
غ الٓل التي ٢ضمتها ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضني في   ٖلى مو٢٘ اللجنت صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة نكغث ج٣اٍع

 للمماعؾاث ؤلال٨ارو
ً
٣ا ٣ا ني ٞو نُت لخ٣و١ ؤلانؿان حٗمل ٞو الضولُت الًٟلى. ٖلما سإن  ال جوحض ماؾؿت َو

ـ لٗام   حٗمل في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة. 1882إلاباصىء ساَع
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( الهاصع 01/40الٗغبُت سسُاب اللجنت ع٢   ضى حامٗت الضو٫ ؤلاماعاث لصولت 

ش    .21/10/0218سخاٍع

  غ الضوعي  سإن اللجنت نكغث اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت ٖلى الخ٣ٍغ
ً
ٖلما

ألاو٫ اإلا٣ضم من صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٖلى نٟدتها ؤلال٨ارونُت ٖلى 

ا بلى ٧اٞت الج/اث اإلاٗنُت من ح/اث مو٢٘ حامٗت الضو٫ الٗغبُت، و٦ظل٪ ؤعؾلته

نُت ومنٓماث ٚير خ٩ومُت مٗنُت سد٣و١ ؤلانؿان ٖلى  عؾمُت وماؾؿاث َو

غص في اإلالخ٤   آللُت ٖمل/ا اإلاخبٗت. ٍو
ً
٣ا نُت، ٞو اإلاؿخوٍاث الضولُت والٗغبُت والَو

غ الضوعي ألاو٫ 8ع٢    غ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت للجنت ٖلى الخ٣ٍغ ( ج٣ٍغ

 من صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.  اإلا٣ضم
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: معاهماث لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُت
ً
 ظابها

  ٢ضمذ اللجنت بلى م٨خب اإلاٟوى الؿامي لخ٣و١ ؤلانؿان ساألم  اإلاخدضة

 في بَاع ٢ُام لجنت ال٣ًاء ٖلى الخمُيز الٗنهغي سةٖضاص نُاٚت 
ً
 ٖلمُا

ً
اؾ/اما

ٞدت الخنمُِ الٗنهغي. و٢ض حاء طل٪ ( خو٫ من٘ وم٩ا25لخونُت ٖامت ع٢   

ن في اَاع ٢ُام لجنت ال٣ًاء ٖلى الخمُيز الٗنهغي ب٣ٗض صوعتها ال انُت والدؿٗي

مبر في  ، والتي ؤٖغبذ ز ل/ا ٖن اٖازام/ا وي٘ جونُت ٖامت 0216ق/غ نٞو

ير بعقاصاث بكإن من٘ وم٩اٞدت الخنمُِ الٗنهغي. و٢ض ؤوعصث اللجنت في  لخٞو

اتها وحٗل٣ُاتها خو٫ الؿُا١ اإلاٗانغ للخنمُِ  اؾ/ام/ا الٗلمي ملخْو

٠ ؤ٦ثر ص٢ت ٖن الخنمُِ الٗنهغي، الٗنهغي ، ساإلياٞت بلى ج٣ضًم/ا لخٍٗغ

وج٣ضً  اياٞاث في الجؼء الخام بٗوا٢ب الخنمُِ الٗنهغي، والخضاسير 

ُٗت إلاواح/ت الخنمُِ.  17الدكَغ

 األم  اإلاخدضة ٢ضمذ اللجنت بلى م٨خب اإلاٟوى الؿامي لخ٣و١ ؤلانؿان س

٤ الٗامل الخ٩ومي الضولي اإلاٗجي سالخ٤   في بَاع ٢ُام م٣غع الٍٟغ
ً
 ٖلمُا

ً
اؾ/اما

 بكإن الخ٤ في الخنمُت، وطل٪ 
ً
في الخنمُت سةٖضاص مكغوٕ ن٪ ملؼم ٢انونُا

 ل٣غاع مجلـ خ٣و١ ؤلانؿان ع٢   
ً
٣ا (. و٢ض اوعصث اللجنت في اؾ/ام/ا 28/8ٞو

للخ٤ في الخنمُت، ومؿاولُاث الضو٫ واإلاجخم٘  الٗلمي جدضًض اإلادخوى ال٣انوني

                                                           
ٕ  ٖلى ؤلاؾ/ام اإلا٣ضم من لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت   17 م٨خب اإلاٟوى الؿامي لخ٣و١  بلىًم٨ن الَا

( إلا٩اٞدت الخنمُِ 25بَاع ٢ُام لجنت ال٣ًاء ٖلى الخمُيز الٗنهغي سهُاٚت جونُت ٖامت ع٢   ؤلانؿان في 

 الٗنهغي من ز ٫ اإلاو٢٘ ؤلال٨اروني للمٟويُت الؿامُت لخ٣و١ الانؿان ٖلى الغاسِ الخالي:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/GC36.aspx 
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الضولي ٖن الخ٤ في الخنمُ  وجنُٟظ سغامج ، ٖ وة ٖلى ال/ُئاث اإلاٗنُت سغنض 

  18الخ٤ في الخنمُت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٟوى الؿامي لخ٣و١ ؤلانؿان ل  ًنكغ ؤي من ؤلاؾ/اماث التي ٢ضمذ ل  ٖلى ؤن م٨خب اإلا بلىًجضع الخنٍو    18

نٟدخ  ؤلال٨ارونُت.  
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: مشاسواث لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُت
ً
 زامىا

  ل٪ في ٖضص من ألانكُت الٗغبُت والضولُت، وط 0218قاع٦ذ اللجنت ز ٫ ٖام

نبغي  في بَاع جُٟٗل مجاالث الخٗاون م٘ الج/اث اإلاٗنُت سد٣و١ ؤلانؿان. ٍو

الخنٍو  الى ؤن مكاع٧اث اللجنت في ألانكُت الٗغبُت والضولُت ٢ض انسًٟذ 

وام  0218بك٩ل ملموؽ ٖام  م٘  0217و 0216و 0215و 0214م٣اعنت سااٖل

ٗت الضو٫ الٗغبُت؛ اإلاؿخجضاث التي َغؤث ٖلى ٖ ٢تها م٘ ألامانت الٗامت لجام

 بل ى ج٣لُو ىظو اإلاكاع٧اث م٘ ألاػمت اإلاالُت التي جمغ بها ألامانت الٗامت 
ً
اياٞت

 سإن مٗٓ  مكاع٧اث اللجنت ٖام 
ً
في  0218لجامٗت الضو٫ الٗغبُت، ٖلما

٦ما ججضع ؤلاقاعة  02ألانكُت الٗغبُت والضولُت ٧انذ ٖلى ٧لٟت الج/ت الضاُٖت.

ر مدضصة لخنُٓ  مكاع٧اتها في ألانكُت التي ًخ  بلى ؤن اللجنت ويٗذ مٗاًي

وؤوعصث ىظو اإلاٗاًير في زُابها بلى م٨خب مٗالي ألامين الٗام  01صٖوتها بلحها،

                                                           
ت، و٦ظل٪ في مظ٦غاتها لألمانت الٗامت لجامٗت الضو٫  بلىحكير اللجنت   20 غىا الؿنٍو ؤنها ؤوضخذ في ج٣اٍع

ش  02/32الٗغبُت، ومجها اإلاظ٦غة ع٢   نكُت جدملذ ٧لٟتها الج/ت سإن اللجنت قاع٦ذ في ؤ 13/10/0215سخاٍع

% من 62، و0215% من حج  اإلاكاع٧اث لٗام 06و 0214% من حج  اإلاكاع٧اث لٗام 03الضاُٖت سنؿبت 

.0217% من حج  اإلاكاع٧اث لٗام 53، و0216حج  اإلاكاع٧اث لٗام 
21

ن مدًغ ويٗذ اللجنت مٗاًير مدضصة إلاكاع٧اتها في ألانكُت الٗغبُت والضولُت جًمجها البنض الؿاب٘ م  

ن الظي ٣ٖض ز ٫ الٟارة  ، وؤىم/ا: ج٣ضً  مضازلت ؤو ٧لمت ساؾ  03/11/0213-00الاحخمإ ال امن والٗكٍغ

غ قغ ا٧اث جغج٣ي بٗمل اللجنت، عثاؾت اخضى الجلؿاث في النكاٍ، ج٣ضً  مٗلوماث وجباص٫ زبراث بُٛت جٍُو

بنض الغاب٘ ٖكغ من مدًغ احخمإ اللجنت لُت ا٢لُمُت ٖغبُت لخ٣و١ الانؿان. ٦ما جًمن الاللجنت وصوعىا ٦أ

ش  ضص اإلاكاع٦ين  1/10/0215-06/11ال الث وألاعبٗين سخاٍع مٗاًير مكاع٧اث اللجنت اإلاٗخمضة ٧اإلاضة الؼمنُت ٖو

ُت اإلاكاع٦ت. ونٖو
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و٢ض جم لذ مكاع٧اث اللجنت في الانكُت  0217.00لجامٗت الضو٫ الٗغبُت ٖام 

 سما ًلي: 0218الٗغبُت والضولُت ز ٫ ٖام 

 الهشبُت: مشاسهت ؤنػاء اللجىت و  ألاوشؿت ( ؤ

اإلاد٨مت الٗغبُت لخ٣و١ ؤلانؿان قاع٦ذ ألاؾخاطو/ آمنت اإلا/يري في ؤٖما٫ نضوة " .1

" التي نٓمتها اللجنت في يوء ججاعب اإلادا٦  ؤلا٢لُمُت والضولُت لخ٣و١ ؤلانؿان

في م٣غ ألامانت الٗامت  17/0/0218الٗغبُت الضاثمت لخ٣و١ ؤلانؿان ًوم 

"ؾبل  خاطو/ آمنت اإلا/يري وع٢ت ٖمل خو٫لجامٗت الضو٫ الٗغبُت. و٢ضمذ ألاؾ

الخٗاون سين لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت واإلاد٨مت الٗغبُت لخ٣و١ ؤلانؿان 

، ٦ما ٢ضمذ حملت من اإلا٣ارخاث ٦ألُخين فى منٓومت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت"

خنُٓ  الٗ ٢ت سين اإلاد٨مت الٗغبُت لخ٣و١ ؤلانؿان ولجنت خ٣و١ ؤلانؿان ل

 ٖلى صعاؾت ججغبت ألانٓمت ؤلا٢لُمُت ألازغى لخ٣و١ الٗغبُت، وطل٪ 
ً
اٖخماصا

٩ي في يوء اقخمال/ما ٖلى آلالُخين  ٣ي وألامٍغ  النٓامين ألاٍٞغ
ً
ؤلانؿان؛ وجدضًضا

 02. اللجنت واإلاد٨مت(

قاع٥ اإلاؿدكاع/ مدمض الًاحي في ؤٖما٫ الضوعة الخامؿت وألاعبٗين للجنت  .0

في م٣غ ألامانت  01/0/0218-18ٟارة ز ٫ ال نؿان٣و١ ؤلالخ الٗغبُت الضاثمت

                                                           
22

ش  64/30وعصث اللجنت مٗاًير مكاع٦تها في ألانكُت الٗغبُت والضولُت في مظ٦غتها ع٢  ؤ    03/12/0215سخاٍع

ش  02/32ظ٦غتها ع٢  وم وعصث اإلاٗاًير الخالُت: ؤن ٩ًون النكاٍ طا ٖ ٢ت مباقغة ؤو٢ض ، 13/10/0215سخاٍع

اًاتها،  ًمين طل٪ في مدايغ احخماٖاتها، ًٖاء اللجنت وجؤوؤن ًخ  النكاٍ سناء ٖلى موا٣ٞت بٗمل اللجنت ٚو

ؤت ٖلمُت ؤو مضازلت في النكاٍ ؤو و وع٢ؤن ًخ  ج٣ضً  ٧لمت للجنت ؤو
ً
في ٖملُت جباص٫  ن ٩ًون النكاٍ مُٟضا

ن ال ًخ٣اى الًٗو ؤ٢ص ى، وؤي نكاٍ زمؿت اًام ٖلى خض ؤن ال جخجاوػ مضة ؤلخبراث وبناء ال٣ضعاث، وا

  اإلاكاع٥ الظي ًدمل حنؿُت الضولت التي ًخ  ٞحها النكاٍ ؤي سض٫ مالي.
23

 ألاؾخاطة آمن  اإلا/يري.ٌكاع بلى ؤن ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ال٩لٟت الخانت لًٗو اللجنت   
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الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت. و٢ض ٢ضم اإلاؿدكاع مدمض الًاحي مضازلت 

نؿان، جُغ١ الخام ساإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلا موؾٗت يمن البنض الخامـ

 بلى ج٣ضً  حملت من 
ً
ٞحها بلى ٖمل اللجنت واؾخ٣ لُتها ووالًتها، اياٞت

جنت الٗغبُت الضاثمت لخ٣و١ ؤلانؿان وصٖوتها الى الخونُاث واإلاُالب بلى الل

غ الضوعة وعٞٗ/ا بلى مجلـ الجامٗت ٖلى اإلاؿخوى الوػاعي،  جبنحها في ج٣ٍغ

١ ووبسانت خث الضو٫ الٗغبُت التي ل  جهاص١ بٗض ٖلى اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣

غىا ألاولُت  ت اإلاهاص٢ت، وحصجُ٘ الضو٫ ٖلى ج٣ضً  ج٣اٍع الانؿان بلى ؾٖغ

غاٝ ساإلاُ ا١ الٗغبي ٖلى  والضوعٍت  بلى جدٟيز الضو٫ ألَا
ً
بلى لجنت اإلاُ ا١، اياٞت

ؼ وخماًت مخابٗت جنُٟظ جونُاث اللجنت الخخامُت إلنٟاط ؤخ٩ام اإلاُ  ا١ وحٍٗؼ

 03ُٞ . ةالخ٣و١ الواعص

قاع٥ اإلاؿدكاع/ مدمض الًاحي في ؤٖما٫ نضوة الُوم الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان  .2

ؤسغػ  -في الؿ٨ن ال ث٤: ؤًٞل اإلاماعؾاثالتي ٣ٖضث جدذ ٖنوان "الخ٤ 

ؤلانجاػاث"، واإلانٓمت من ٢بل ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت ًوم 

سم٣غىا في ال٣اىغة. و٢ض ٢ضم اإلاؿدكاع مدمض الًاحي ٧لمت في  16/2/0218


َّ
حلؿت اٞخخاح النضوة ؤ٦ الخ٤ في الؿ٨ن من يمن الخ٣و١ التي  ض ٞحها ؤنَّ

نؿان وخث الضو٫ ٖلى بٖمال/ا في بي لخ٣و١ ؤلاا١ الٗغاٖاٝر ٞحها اإلاُ 


ً
ٗاتها وؾُاؾاتها، ؤياٞت لى ؤن لجنت اإلاُ ا١ ٧انذ خٍغهت ٖلى الخإ٦ض من ب حكَغ

غ ألاولُت والضوعٍت اإلا٣ضمت من الضو٫  خماًت ىظو الخ٤ ٖنض ٞده/ا للخ٣اٍع

غاٝ في اإلاُ ا١، ٦ما وح/ذ الٗضًض من اإلا خٓاث وال ضٝ خونُاث التي تهالَا

                                                           
24

 ٌكاع بلى ان ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ال٩لٟت الخانت لغثِـ اللجنت اإلاؿدكاع مدمض الًاحي.  
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ؼ لى ب وخماًخ ، وبسانت في ْل الخدضًاث التي  الخ٤ في الؿ٨ن ال ث٤حٍٗؼ

حك/ضىا الضو٫ الٗغبُت في يوء اؾخمغاع خاالث النزإ وألاػماث الؿُاؾُت 

 04.وألاويإ ألامنُت ٚير اإلاؿخ٣غة وخاالث النزوح الضازلي واللجوء

ع اإلااؾؿاث قاع٥ اإلاؿدكاع/ حاسغ اإلاغي في ؤٖما٫ اإلااجمغ الضولي خو٫ "صو .3

نُت في مخابٗت وجنُٟظ ؤىضاٝ الخنمُت اإلاؿخضامت: مواثمت ال٣وانين  الَو

والؿُاؾاث ُٞما ًخٗل٤ سإىضاٝ الخنمُت اإلاؿخضامت" واإلانٓ  من الكب٨ت 

نُتالٗغبُت للماؾؿاث  لخ٣و١ ؤلانؿان سالخنؿ٤ُ م٘ اإلاجلـ ال٣ومي  الَو

ش سجم/وعٍت مهغ مضًنت قغم الكُفي  06/5/0218-05ًومي لخ٣و١ ؤلانؿان 

ؼ صوع اإلااؾؿاث  الٗغبُت. و٢ض جناو٫ اإلااجمغ ٖضص من اإلاداوع ٧ان ؤىم/ا: حٍٗؼ

نُت وجم٨ُجها من مخابٗت ؤىضاٝ الخنمُت اإلاؿخضامت، وجدضًض ألاولوٍاث  الَو

ؼ صوع الكب٩اث واإلانٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت في صٖ   وؤلاخخُاحاث وحٍٗؼ

نُت، وجدضًض صوع الخ٩ وماث في مواثمت ال٣وانين والؿُاؾاث اإلااؾؿاث الَو

 الخغوج سخونُاث ووي٘ زُت ٖمل 
ً
لخنُٟظ ؤىضاٝ الخنمُت اإلاؿخضامت، وؤزيرا

إلاواح/ت الخدضًاث وعٞ٘ وبناء ال٣ضعاث والخٗاون م٘ ؤصخاب اإلاهلخت في 

 05جنُٟظىا.

قاع٦ذ الؿٟيرة/ ناصًت حٟون في ؤٖما٫ اإلااجمغ ؤلا٢لُمي الٗغبي ال الث خو٫  .4

ؼ خ٣و١ ؤلانؿان بٗنوان "ؤزغ الاخخ ٫ والنزاٖاث اإلاؿلخت ٖلى خماًت وحٗ ٍؼ

ٟا٫" واإلانٓ  من ٢بل ألامانت  خ٣و١ ؤلانؿان، وال ؾُما خ٣و١ النؿاء وألَا
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 ٌكاع بلى ؤن ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ٧لٟت ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت.  
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بلى ؤن ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ٧لٟت الج/ت الضاُٖت. ٌكاع  
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الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت واإلا٨خب ؤلا٢لُمي للمٟويُت الؿامُت لخ٣و١ 

٣ُا سم٣غ ألامانت الٗامت في ال٣اىغة ز ٫  ؤلانؿان في الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ ؤٍٞغ

. و٢ض ىضٝ اإلااجمغ بلى الو٢وٝ ٖلى ان٩ٗاؾاث النزاٖاث 08/6/0218-07ًومي 

اإلاؿلخت ٖلى خ٣و١ ؤلانؿان في اإلان٣ُت الٗغبُت، وج٣ضً  عئٍت قاملت خو٫ 

خالت الخمخ٘ سد٣و١ ؤلانؿان في البلضان التي حك/ض نؼاٖاث مؿلخت، 

٫ والنؿاء ؤزناء وبٗض واؾخٗغاى مٗاًير ويماناث الخماًت الضولُت لألَٟا

ت إلاباصت ال٣انون  غاٝ اإلاخهاٖع النزاٖاث، والخٗٝغ ٖلى مضى مغاٖاة ألَا

 ٖن اإلاٗاًير الضنُا لخماًت خ٣و١ ؤلانؿان ٖلى الندو 
ً
ؤلانؿاني الضولي، ًٞ 

 06اإلانهوم ٖلُ  في الاجٟا٢ُاث الضولُت.

عبٗين قاع٥ اإلاؿدكاع/ مدمض زالض الًاحي في ؤٖما٫ الضوعة الؿاصؾت وألا .5

سم٣غ  1/7/0218-22/6للجنت الٗغبُت الضاثمت لخ٣و١ ؤلانؿان ز ٫ الٟارة 

. و٢ض ٢ام اإلاؿدكاع مدمض في ال٣اىغة ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت

الًاحي سخ٣ضً  مضازلت ز ٫ ؤٖما٫ الضوعة جناولذ انجاػاث لجنت خ٣و١ 

ث منا٢كت زمؿت ؤلانؿان الٗغبُت ز ٫ الؿنواث الٗكغ اإلاايُت؛ من خُ

، وما انضعج  اللجنت من م خٓاث وجونُاث زخامُت 
ً
 وؤولُا

ً
 صوعٍا

ً
غا ٖكغ ج٣ٍغ

غاٝ وؾُاؾاتها  ٗاث الضو٫ ألَا غ من ؤحل امخ ا٫ حكَغ ٖلى ىظو الخ٣اٍع

 بلى ج٣ضً  م٣ارخاث 
ً
ومماعؾاتها ألخ٩ام اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان. اياٞت

الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان والتي ج٣وم  جسو الخونُاث اإلاخٗل٣ت سبنض اإلاُ ا١
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 اإلا٨خب ؤلا٢لُمي للمٟويُت الؿامُت لخ٣و١  ؤن ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ٧لٟت الج/ت الضاُٖت بلى ٌكاع  

٣ُا(  .ؤلانؿان في الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ ؤٍٞغ
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ٗ/ا بلى مجلـ الجامٗت ٖلى  اللجنت الٗغبُت الضاثمت لخ٣و١ ؤلانؿان سٞغ

 07اإلاؿخوى الوػاعي.

قاع٦ذ ألاؾخاطو/ عض ى مغاص في ؤٖما٫ اإلااجمغ الخامـ للمؿاولين ٖن خ٣و١  .6

ؤلانؿان في وػاعاث الضازلُت الٗغبُت، واإلانٓ  من ٢بل مجلـ وػعاء الضازلُت 

 08/7/0218-07ٗغب سالجم/وعٍت الخونؿُت ًومي ال
ً
. و٢ض نا٢ل اإلااجمغ ٖضصا

من ال٣ًاًا ال/امت من سُجها: خ٣و١ ؤلانؿان في ؾُا١ م٩اٞدت الجغاث  

ت في خماًت خ٣و١ ؤلانؿان اإلاضنُت والؿُاؾُت. ٦ما  ؤلال٨ارونُت، وصوع الكَغ

١ ؤلانؿان، اؾخٗغى اإلااجمغ ججاعب وػاعاث الضازلُت الٗغبُت في مجا٫ خ٣و

٤ الٗمل اإلاٗجي سةٖاصة نُاٚت مكغوٕ الاؾاراجُجُت الٗغبُت  ونخاثج ؤٖما٫ ٍٞغ

ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان في الٗمل ألامجي.  08لخٍٗؼ

ؤلا٢لُمي ال اني خو٫ قاع٦ذ ألاؾخاطو/ عض ى مغاص في ؤٖما٫ اإلااجمغ  .7

 7/12/0218-6"ؤلاؾاراجُجُاث الٗغبُت في مناىًت الٗن٠ يض اإلاغؤة" ًومي 

ٟا٫ والظي ٣ٖض في اماعة عؤؽ  واإلانٓ  من ٢بل مغ٦ؼ ؤمان إلًواء النؿاء وألَا

منا٢كت وا٢٘ بلى  و٢ض ىضٝ اإلااجمغ  الخُمت في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة.

الخدضًاث التي جواح  ال٣ًاء ٖلى الٗن٠ يض اإلاغؤة في اإلان٣ُت الٗغبُت، ٖ وة 

ُت إلاناىًت الٗن٠. و٧انذ ٖلى سلوعة عئى واؾاراجُجُاث ٖغبُت نموطح

ألاؾخاطو/ عض ى مغاص ٢ض ٢ضمذ مضازلت خو٫ خٓغ الٗن٠ يض اإلاغؤة من 

منٓوع اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان، وما انضعج  اللجنت من م خٓاث 
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 ٌكاع بلى ؤن ٧لٟت ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ن٣ٟت ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت.  

29
 ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت.ٌكاع بلى ؤن ٧لٟت ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ن٣ٟت   
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غاٝ خو٫ مناىًت الٗن٠  غ الضو٫ ألَا وجونُاث زخامُت ٖنض منا٢كت ج٣اٍع

  22يض اإلاغؤة.

ُٗت وال٣انونُت قاع٥ اإلاؿدكاع/ مجضي خغصان في  .8 ؤٖما٫ احخمإ اللجنت الدكَغ

وخ٣و١ ؤلانؿان سالبرإلاان الٗغبي واإلانٓ  من ٢بل البرإلاان الٗغبي سم٣غ ألامانت 

. و٢ض ىضٞذ اإلاكاع٦ت بلى 22/12/0218الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت ًوم 

ين من ز ٫ وي٘ آلُت للخنؿ٤ُ في اَاع جُٟٗل  ؼ وجوز٤ُ الخٗاون سين الُٞغ حٍٗؼ

، والتي صٖذ بلى ٦0216غة الخٟاى  اإلاو٢ٗت سين اللجنخين في ق/غ ماعؽ مظ

ج٣ضً  الضٖ  الٟجي اإلاخباص٫ سين اللجنت والبرإلاان وجنُٟظ سغامج ٞنُت م/نُت 

 ألىضاٝ ومجاالث ازخهام 
ً
٣ا حؿ/  في جد٤ُ٣ ؤىضاٝ جباص٫ الخبراث ٞو

ين.  21الُٞغ

 مشاسهت ؤنػاء اللجىت و  ألاوشؿت الذولُت: ( ب

لؿٟيرة/ ناصًت حٟون في ؤٖما٫ ٞٗالُت "اإلاٗاًير ؤلا٢لُمُت والضولُت قاع٦ذ ا .1

ز ٫ الؿاٖاث ألاولى من ؤلاخخجاػ" والتي ٣ٖضث ٖلى ىامل الضوعة الغابٗت 

٣ُت لخ٣و١ ؤلانؿان والكٗوب ًوم  سمضًنت  07/3/0218والؿخين للجنت ألاٍٞغ

حٟون  و٢ض ٢ضمذ الؿٟيرة/ ناصًت قغم الكُش في حم/وعٍت مهغ الٗغبُت.

مضازلت خو٫ الًماناث التي ٦ٟل/ا اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ الانؿان في مجا٫ 

ت وألامان الصخص ي، ٖ وة ٖلى  خماًت الخ٤ في الؿ مت البضنُت والخ٤ في الخٍغ
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 ُت.و اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى الج/ت الضاٌٖكاع بلى ؤن ٧لٟت ىظ  

31
.ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُتٌكاع بلى ؤن ٧لٟت ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى ن٣ٟت   
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ما ًميز اإلاُ ا١ الٗغبي ٖن ٚيرو من الوزاث٤ ؤلا٢لُمُت لخ٣و١ الانؿان في مجا٫ 

ت وألامان الصخص ي.  20خماًت الخ٤ في الخٍغ

ؼ  .0 قاع٦ذ الؿٟيرة/ ناصًت حٟون في ؤٖما٫ وعقت الٗمل الضولُت خو٫ "حٍٗؼ

ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان"  الخٗاون سين آلالُاث الضولُت وؤلا٢لُمُت لخٍٗؼ

 00/12/0218-01واإلانٓمت من ٢بل اإلاٟويُت الؿامُت لخ٣و١ ؤلانؿان ًومي 

 ل٣غاع مجلـ خ٣و١ ؤلانؿا
ً
٣ا ( 23/16ن ع٢   سم٣غ ألام  اإلاخدضة في حن٠ُ، ٞو

ؼ الخٗاون سين ألام  اإلاخدضة وآلالُاث  الخام ب٣ٗض وعقت ٖمل خو٫ حٍٗؼ

ؤلا٢لُمُت لخ٣و١ ؤلانؿان. و٢ض ىضٞذ الوعقت الى اؾخٗغاى منجؼاث اللجان 

، بياٞت 0218ؤلا٢لُمُت وما صون ؤلا٢لُمُت في مجا٫ خ٣و١ الانؿان ز ٫ ٖام 

ت الى منا٢كت اإلاويٕو الخام سضوع الارجِباث  ؤلا٢لُمُت في م٩اٞدت الٗنهٍغ

والخمُيز الٗنهغي. و٧انذ الؿٟيرة/ ناصًت حٟون ٢ض ٢ضمذ مضازلت في اإلادوع 

ألاو٫ الخام سخ٣ُُ  الخُوعاث ُٞما ًسو مجا٫ الخٗاون سين ألام  اإلاخدضة 

. ٦ما ٢ضمذ مضازلت في 0215وآلالُاث ؤلا٢لُمُت لخ٣و١ ؤلانؿان منظ ٖام 

 ٢ت سين الخ٤ في الخنمُت وؤىضاٝ الخنمُت اإلاؿخضامت اإلادوع ال الث الخام سالٗ

ت.  22 ومٟ/وم الٗنهٍغ

قاع٦ذ الؿٟيرة/ ناصًت حٟون في ؤٖما٫ احخمإ ن٣اٍ اجها٫ آلالُاث  .2

ؤلا٢لُمُت لخ٣و١ ؤلانؿان واإلانٓ  من ٢بل اإلاٟويُت الؿامُت لخ٣و١ ؤلانؿان 

 ل٣غاع م02/12/0218سم٣غ ألام  اإلاخدضة في حن٠ُ ًوم 
ً
٣ا جلـ خ٣و١ ، ٞو
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 ٌكاع بلى ؤن ٧لٟت ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى الج/ت الضاُٖت.  

33
 ظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى الج/ت الضاُٖت.ٌكاع بلى ؤن ٧لٟت ى  
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ؼ الخٗاون سين 23/16ؤلانؿان ع٢    ت لخٍٗؼ ( الخام ب٣ٗض احخماٖاث ؾنٍو

ن٣اٍ اجها٫ آلالُاث ؤلا٢لُمُت لخ٣و١ الانؿان، اياٞت بلى ٣ٖض وعقت ٖمل 

زانت سالارجِباث ؤلا٢لُمُت. وتهضٝ ىظو ؤلاحخماٖاث بلى ج٣ُُ  جنُٟظ جونُاث 

ٗ الُاث مؿخ٣بلُت، وعف الٗمل الؿاس٣ت، والخسُُِ ل٣ٗض وعف ٖمل ٞو

وجباص٫ اإلاٗلوماث وؤًٞل اإلاماعؾاث بكإن مجاالث الخٗاون اإلاسخلٟت، 

ؼ جباص٫   زل٤ مباصعاث تهضٝ بلى حٍٗؼ
ً
والخنؿ٤ُ خو٫ ألانكُت اإلاكار٦ت، وؤزيرا

 23 ال٣ٟ  ومٗاًير و٢واٖض خ٣و١ ؤلانؿان.

 مشاسواث مىقف  ؤماهت اللجىت: ( ح

عىان ناسغ في ؤٖما٫ الضوعة قاع٦ذ ألاؾخاطو/ ؤمنُت ٖاص٫ وألاؾخاطو/ نو .1

بُت خو٫ "منٓومت خ٣و١ ؤلانؿان ال٣اثمت جدذ مٓلت ألام  اإلاخدضة"  الخضٍع

واإلانٓمت من ٢بل ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت واإلا٨خب ؤلا٢لُمي 

٣ُا ز ٫  للمٟويُت الؿامُت لخ٣و١ الانؿان في الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ ؤٍٞغ

مانت الٗامت سال٣اىغة. و٢ض ىضٞذ الضوعة في م٣غ ألا 3/3/0218-0الٟارة 

بُت بلى سناء ٢ضعاث الٗاملين في ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت لألمانت الٗامت لجامٗت  الخضٍع

ٟ/  ساإلاٗاىضاث الضولُت لخ٣و١ ؤلانؿان، وآلُاث وؾبل  الضو٫ الٗغبُت وحٍٗغ

ٖمل ىُئاث مٗاىضاث خ٣و١ ؤلانؿان، وآلُت ؤلاؾخٗغاى الضوعي الكامل، 

 ٩اوى الخابٗت إلاجلـ خ٣و١ ؤلانؿان، واإلا٣غعٍن الخوام. وآلُت الك

قاع٦ذ الض٦خوعة/ مجى البهخُمي في ؤٖما٫ اإلااجمغ الضولي للخبراء خو٫ "صوع  .0

نُت لخ٣و١ ؤلانؿان في اإلاؿانضة ال٣انونُت وبصاعة الك٩اوى"  اإلااؾؿاث الَو
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 ٌكاع بلى ؤن ٧لٟت ىظو اإلاكاع٦ت ٧انذ ٖلى الج/ت الضاُٖت.  
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 واإلانٓ  من ٢بل اإلاجلـ ال٣ومي لخ٣و١ ؤلانؿان وىُئت الخٗاون ؤلانماجي

في ال٣اىغة. و٢ض ىضٝ اإلااجمغ بلى جناو٫ ز ر  16/5/0218الضولُت ًوم 

اث ؤؾاؾُت، وهي:  بصاعة الك٩اوى والضٖ  ال٣انوني، والخٗاون م٘ مويٖو

نُت  ماؾؿاث الضولت فى بصاعة الك٩اوى، وؤق٩ا٫ ؤلاصاعة وصوع اإلااؾؿاث الَو

 في اإلاؿانضة ال٣انونُت.

بُت اإلاخسههت ألاولى قاع٦ذ ألاؾخاطو/ ؤمنُت ٖاص٫ في ؤٖما .2 ٫ الضوعة الخضٍع

للٗاملين في ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت واإلانٓمت من ٢بل اإلاٗ/ض 

في مضًنت نُوصلهي سال/نض.  07/6/0218-00الضسلوماس ي ال/نضي ز ٫ الٟارة 

بي زمؿت ٖكغ مدايغة في مسخل٠  و٢ض جًمنذ حلؿاث البرنامج الخضٍع

ش صولت ال/نض اإلاجاالث الؿُاؾُت والخا سُت وال٣انونُت وال ٣اُٞت؛ ٦خاٍع ٍع

وز٣اٞتها، والؿُاؾت الخاعحُت ال/نضًت، وال٣انون الضولي وؤسغػ اإلاٗاىضاث 

الضولُت، والٗ ٢اث الٗغبُت ال/نضًت، ومجاالث الخٗاون سين ال/نض وحامٗت الضو٫ 

ؼ الخٗاون سين الجانبين الٗغبي وال/ نضي في الٗغبُت. وىضٞذ اإلاكاع٦ت بلى حٍٗؼ

 مسخل٠ اإلاجاالث الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت والاحخماُٖت وال ٣اُٞت.
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  الخاجمت:

  من 
ً
جغجبِ ؤىمُت الضوع الظي ج٣وم س  لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت انُ ٢ا

ن الٗغبي ج٣وم سم/مت عنض وخماًت خ٣و١  ؤىمُت وحوص آلُت ا٢لُمُت في الَو

ؤلانؿان. 
َّ
ائها وما ج٣وم س  اللجنت من صوع ًظ٦ غ الضو٫ الٗغبُت ٦ظل٪ سًغوعة ٞو

 طل٪ ألن اإلاُ ا١ ؛حب اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿانسالازاماتها الخانت سمو

غ ؤولُت وصوعٍت للجنت ٖن  الٗغبي ًٟغى نٟت الؼامُت ٖلى الضو٫ سخ٣ضً  ج٣اٍع

ائها سالازاماتها، ومن ناخُت ؤزغى ٞ/و ٌؿمذ للجنت من ز ٫ منا٢كت  مضى ٞو

ت مضى جنُٟظ الضو٫ اللازاماتها، ومن ز  وبدث ج٣اٍع غاٝ مٗٞغ غ الضو٫ ألَا

غ  .اٖخماص اللجنت ما جغاو من م خٓاث ؤو جونُاث زخامُت بكإن جل٪ الخ٣اٍع

  اع، ج٣ض  ع لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت ما خُٓذ س  من اىخمام وفي ىظا ؤلَا

غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿا ن؛ وطل٪ وصٖ  من الضو٫ الٗغبُت ألَا

الٗال  في لُت الٗغبُت الخٗاىضًت الوخُضة لل٣ُام ساإلا/ام اإلاو٧لت بلحها ساٖخباعىا آلا

ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان.  الٗغبي اإلاٗنُت سخٍٗؼ

  للٟغم والخدضًاث طاث الهلت بٗمل لجنت خ٣و١ ؤلانؿان 
ً
ُما ًلي ٖغيا ٞو

غ ٖمل/ا.  من الخونُاث التي حؿتهضٝ جٍُو
ً
 الٗغبُت، و٦ظل٪ ٖضصا

الفشص: -

اػصًاص ٖضص الضو٫ اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان لُهل بلى ؾخت  .1

ٖكغ صولت ٖغبُت بٗض مهاص٢ت حم/وعٍت مهغ الٗغبُت وانًمام الجم/وعٍت 

 .0218الاؾ مُت اإلاوعٍخانُت في مُل٘ ٖام 
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جإ٦ُض ٢غاعاث مجلـ الجامٗت اإلاخٗا٢بت ٖلى ؤىمُت اللجنت وصوعىا ويغوعة  .0

 صٖم/ا.

جٟاٖل الضو٫ الٗغبُت ؤلاًجابي م٘ اللجنت، وىو صلُل اىخمام ووعي سإىمُتها،  .2

غ للجنت، ومن ز ٫ الخغم ٖلى نكغ  وجم ل طل٪ من ز ٫ ج٣ضً  الخ٣اٍع

م خٓاتها وجونُاتها الخخامُت والٗمل ٖلى جنُٟظىا. و٢ض ٢امذ اللجنت سةسضاء 

 أل
ً
ىضاٝ اإلاُ ا١ الٗغبي بٗض م خٓاتها وج٣ضً  جونُاتها الواحب اجساطىا َب٣ا

غاٝ بكإن جنُٟظ  غ صوعٍت للضو٫ ألَا غ ؤولُت وؾخت ج٣اٍع صعاؾت ٖكغ ج٣اٍع

 .0218وطل٪ ختى صٌؿمبر الازاماته  سموحب اإلاُ ا١، 

ت لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت؛ مما ٨ٌٗـ اإلا٩انت  .3 اػصًاص ٖضص اإلاغشخين لًٍٗو

 ث ٖلحها لضى الضو٫ الٗغبُت.التي ونلذ بلحها اللجنت وال ٣ت وألاىمُت التي خاػ

غ آلُاث ٖمل/ا الؾُما ُٞما  .4 خغنذ اللجنت ز ٫ الؿنواث اإلاايُت ٖلى جٍُو

غ اإلا٣ضمت للجنت من حانب الضو٫  ضاص الخ٣اٍع ًخٗل٤ سالخٍُو الاؾارقاصًت إٖل

يرىا  نُت لخ٣و١ ؤلانؿان ومنٓماث اإلاجخم٘ اإلاضني ٚو غاٝ واإلااؾؿاث الَو ألَا

غ نُاٚت ومًمون من ؤصخاب اإلاهلخت. ٦ما  ٖملذ اللجنت ٖلى جٍُو

ما٫  غاٝ سما ٌُٗجها ٖلى ؤلٖا م خٓاتها وجونُاتها الخخامُت اإلا٣ضمت للضو٫ ألَا

اث الواعصة في اإلاُ ا١.  ال٩امل للخ٣و١ والخٍغ

الخٗاون والخنؿ٤ُ سين لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت واإلاٟويُت الؿامُت  .5

، ٦ألُت ب٢لُمُت لخ٣و١ ؤلانؿان، لخ٣و١ ؤلانؿان من ز ٫ َلب اإلاٟويُت مجها

اث خ٣و١  ج٣ضً  مؿاىماث ٖلمُت جخٗل٤ سمؿاثل و٢ًاًا جسخو سمويٖو

 ؤلانؿان ٖلى الهُٗض الضولي.
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 من منٓومت الاجها٫ الخانت سالنٓ  ؤلا٢لُمُت اإلاٗنُت  .6
ً
انبدذ اللجنت حؼءا

وطل٪ سالخٗاون م٘ ٖلى ٚغاع آلالُاث ؤلا٢لُمُت النٓيرة سد٣و١ ؤلانؿان 

ويُت الؿامُت لخ٣و١ ؤلانؿان التي ؤؾؿذ ل/ا بصاعة مسخهت في ى٩ُلتها اإلاٟ

ت لن٣اٍ اجها٫ آلالُاث  ت. ٦ما حكاع٥ اللجنت في الاحخماٖاث الؿنٍو الاصاٍع

 ؤلا٢لُمُت لخباص٫ الخبراث وجنؿ٤ُ الخٗاون ُٞما سين جل٪ آلالُاث.

خبر اإلاُ ا١ اٖخماص النٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الٗغبُت لخ٣و١ ؤلانؿان، والظي ٌٗ .7

ُت.  الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان ؤخض مغحُٗاتها اإلاويٖو

 الخدذًاث: -

ال جؼا٫ ىنا٥ ؾذ صو٫ ٖغبُت ل  جهاص١ بٗض ٖلى اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١  .1

اء سالازاماتها اإلاخٗل٣ت سخ٣ضً   ؤلانؿان، ٦ما ؤن ىنا٥ صو٫ لضيها نٗوبت في الٞو

غىا ألاو٫ للجنت ٖلى الٚغ  من ؤنها ٢ض ناص٢ذ ٖل ى اإلاُ ا١ منظ ٞارة ػمنُت ج٣ٍغ

لت.   ٍَو

ٖلقققققى القققققٚغ  مقققققن ؤن اإلاُ قققققا١ الٗغبقققققي ًدخقققققوي ٖلقققققى الٗضًقققققض مقققققن اإلاميقققققزاث النؿقققققبُت  .0

ساإلا٣اعنت م٘ اله٩و٥ الضولُت لخ٣و١ ؤلانؿان، بال ؤن ىنقا٥ خاحقت بلقى مغاحٗخق  

ؤو ويقق٘ سغوجو٧قققوالث زانقققت خققو٫ بٗقققٌ ال٣ًقققاًا واصزققا٫ ٖقققضص مقققن الخٗقققضً ث، 

 سمققا ًلققؼم مققن آلُققاث الغنققض التقققي وبدُققث ج٩ققون الخ٣ققو١ ا
ً
إلاًققمونت م٣غونققت ؤًًقققا

خقققواءم مققق٘  جًقققمن ؤلاخاقققرام ألام قققل ألخ٩قققام اإلاُ قققا١ الٗغبقققي، و٦قققظل٪ ختقققى ًدنقققاٚ  ٍو

الخٛيقراث الخانقلت فقي مؿقاثل خ٣قو١ ؤلانؿقان فقي الٗقال  الٗغبقي ومقا ؤؾقٟغث ٖنق  

 من جدضًاث ًخٗين النٓغ بلحها سجضًت. 
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ُت ساإلاُ ا١ ٚع  ح/وص اللجنت بال ؤن ىنا٥  .2 ت وػٍاصة الخٖو خاحت بلى اؾخمغاٍع

الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان ٖلى نُا١ واؾ٘ في ؤوؾاٍ الؿلُاث ال٣ًاثُت 

غاٝ.  ُٗت والخنُٟظًت واإلانٓماث ٚير الخ٩ومُت الٗاملت في الضو٫ ألَا  والدكَغ

، ٖ وة ٖلى ي٠ٗ 0218ج٣لُو مواػنت اللجنت ز ٫ الؿنواث اإلاايُت ولؿنت  .3

ير اإلاسهها  ث اإلاالُت لبرنامج ٖمل/ا وانكُتها.جٞو

غاٝ إلا خٓاث وجونُاث  .4 الخاحت بلى مخابٗت الخنُٟظ الٟٗا٫ في الضو٫ ألَا

ُٗت والخنُٟظًت ال ػمت.  اللجنت الخخامُت من ز ٫ اجساط الخضاسير الدكَغ

ت في ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫ الٗغبُت  .5 سِء وجإزغ صوعة ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

اصي بلى اإلاخٗل٣ت سإٖم ا٫ اللجنت، مما ًغب٪ ؤٖما٫ اللجنت وبغامج ٖمل/ا، ٍو

 اعجٟإ ال٩ل٠ اإلاالُت.

الػا٫ اإلاو٢٘ ؤلال٨اروني للجنت وىو حؼء من مو٢٘ حامٗت الضو٫ الٗغبُت،  .6

ت،  س  بٗغى ما في خوػة اللجنت من انضاعاث ساللٛت ؤلانجليًز الٌؿمذ ختى جاٍع

/اث النٓيرو الضولُت وؤلا٢لُمُت مما ًدض من جوانل اللجنت م٘ ٚيرىا من الج

 واإلا/خمين من ٚير النا٣َين ساللٛت الٗغبُت.

غ ل/ا اإلاؿاخت ال٩اُٞت لارجِب خاحاتها اللوحؿدُت،  .7 اٞخ٣اع اللجنت إلا٣غ م ث ، ًٞو

م٨جها من ٖمل ؤعق٠ُ إلالٟاتها  بك٩ل ًل٤ُ سالضوع ال/ام الظي جًُل٘ س ، ٍو

 ووزاث٣/ا وانضاعاتها.
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 الخىضُاث:  -

 للمٗاًير واإلاماعؾاث ة الخإ٦ُض ٖلى يماناث اؾخ٣ لُت اللجنت يغوع .1
ً
٣ا ٞو

  الضولُت الًٟلى في ىظا الكإن،
ً
 ومالُا

ً
ا ير الضٖ  ال٩افي للجنت بصاٍع ٖلى  -وجٞو

وبما ًم٨جها من الايُٕ  سضوعىا ٖلى ؤًٞل  -ٚغاع آلالُاث ؤلا٢لُمُت النٓيرة

 وح .

ير اإلاواػنت ال ػمت للجنت، ٦ما ٧انذ .0 (  جٞو
ً
٩ي ؾنوٍا   ملُون صوالع ؤمٍغ

ً
ؾاس٣ا

 لخخم٨ن من ؤصاء صوعىا سٟاٖلُت ؤ٦ثر وجنُٟظ ؤنكُتها وبغامج/ا.

جوؾُ٘ وصٖ  م/ام ٖمل لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت لإلؾخمغاع في اٖضاص  .2

اصة الوعي س٣ًاًا خ٣و١  بُت تهضٝ بلى ٍػ نضواث ٖلمُت ووعف ٖمل وصوعاث جضٍع

 بلى ٣ٖض سغامج  ؤلانؿان ٖلى ٚغاع ما ج٣وم س 
ً
آلالُاث ؤلا٢لُمُت ألازغى، اياٞت

٠ سمباصت خ٣و١  حٗاون ٞجي م٘ الضو٫ الٗغبُت اإلاسخلٟت لنكغ الوعي والخٍٗغ

 ؤلانؿان.

غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان، ٖنض  .3 جخُل٘ اللجنت من الضو٫ ألَا

ت ىظو اللجنت، ؤن جغش  ؤصخاب ال٨ٟاءة والخبرة  ج٣ضًم/ا إلاغشخين لًٍٗو

 والضعاًت الخ٣ُ٣ُت، سمجا٫ وازخهام ٖمل اللجنت.

خث الضو٫ الٗغبُت التي ل  جهاص١ بٗض ٖلى اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان  .4

غىا ألاو٫  ت اإلاهاص٢ت ٖلُ ، و٦ظل٪ خث الضو٫ ل  ج٣ضم ختى آلان ج٣ٍغ ٖلى ؾٖغ

 للجنت ٖلى الٚغ  ؤنها مهاص٢ت ٖلى اإلاُ ا١، لخ٣وم سظل٪. 

َغاٝ ساإلاُ ا١ الٗغبي ٖلى مخابٗت جنُٟظ الخونُاث خث الضو٫ الٗغبُت ألا .5

غ ألاولُت والضوعٍت.  الخخامُت التي جهضعىا اللجنت ٖلى الخ٣اٍع
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ير م٣غ م ث  للجنت، ًل٤ُ سضوع اللجنت واىمُتها، ٦ما ىو الخا٫ في آلالُاث  .6 جٞو

 ؤلا٢لُمُت النٓيرة.

 اٖخماص اللجنت ٦بِذ زبرة ٖغبي في مجا٫ خ٣و١ ؤلانؿان. .7

 لخضازت نكإتها  -اما، ال جؼا٫ ؤمام لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت وزخ
ً
نٓغا

ض من  -ساإلا٣اعنت م٘ آلالُاث ؤلا٢لُمُت ألازغى الٗضًض من الٟغم لخد٤ُ٣ اإلاٍؼ

ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان بٗض ما ق/ضج  من انجاػاث ونكغ  ؤلانجاػاث في مجا٫ حٍٗؼ

لُت حٗاىضًت للمُ ا١ الٗغبي ٦أ 0228ل ٣اٞت خ٣و١ ؤلانؿان منظ نكإتها في ٖام 

لخ٣و١ ؤلانؿان. ٦ما بن  ٖلى الٚغ  من الخدضًاث التي جواح//ا في الو٢ذ الخالي 

ت، بال ؤن  ال ًؼا٫ ؤمام/ا مجاالث واؾٗت للخُوٍغ  من الناخُت اإلااؾؿُت واإلاُٗاٍع

 وؤلان ح والخُٛير.

****
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اإلاالخم:كاثمت 

    ؤًٖاء اللجنت والضو٫ التي  ٣اثمت سإؾماءالخام س( 1ملخ٤ ع٢

ش انخسابه  ومضص والًته   .ًدملون حنؿُتها وجاٍع

    الخبر الصخٟي الهاصع ٖن اللجنت سسهوم س الخام (0ملخ٤ ع٢

 نخاثج الٗملُت ؤلانخساسُت.

 إى  اإلا٣ارخاث الخانت ساإلااى ث والهٟاث س الخام (2لخ٤ ع٢   م

ت اللجنت. غىا ساإلاغشخين لًٍٗو  التي ًنبغي جٞو

 ن ٖن 3لخ٤ ع٢   م ن الهاصٍع حامٗت الضو٫ مجلـ ( الخام سال٣غاٍع

 .وي٘ لجنت خ٣و١ الانؿان الٗغبُت خو٫ٖلى اإلاؿخوى الوػاعي  الٗغبُت

    غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ س الخام (4ملخ٤ ع٢ ٣اثمت الضو٫ ألَا

ش انًمام/ا/ ؤو مهاص٢تها ٖلُ  ختى نهاًت ٖام   .0218ؤلانؿان وجاٍع

 إؾماء الضو٫ الٗغبُت التي ل  جهاص١ /ؤو س الخام (٤5 ع٢   خمل

 الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان.جنً  الى اإلاُ ا١ 

    غاٝ في  (6ملخ٤ ع٢ غ من الضو٫ ألَا الخام سدالت ج٣ضً  الخ٣اٍع

 اإلاُ ا١ الٗغبي.

    غ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت للجنت س الخام (7ملخ٤ ع٢ خ٣ٍغ

غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم  ن.ٖلى الخ٣ٍغ  من ممل٨ت البدٍغ
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    غ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت للجنت س الخام( 8ملخ٤ ع٢ خ٣ٍغ

غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من   .صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةٖلى الخ٣ٍغ
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لاثمت بإظماء ؤنػاء اللجىت والذٌو التي ًدملىن الخاص ب( 1مل م سكم )

خ اهخخابهم و   .مذد والًتهمحيعُتها وجاٍس



 لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُتؤنػاء 

 الذولت نػى اللجىت الذوسة الاهخخابُت
خ  جاٍس

 الاهخخاب

خ اهتهاء  جاٍس

 الىالًت

الذوسة الاهخخابُت 

 العادظت

ألاؾخاط ٖبضالغخمن 

 الكبرقي

اإلامل٨ت الٗغبُت 

 الؿٗوصًت
2/3/0216 0/3/0201

اإلاؿدكاع مدمض حمٗت 

٘  َٞؼ



ن ممل٨ت البدٍغ

 

2/3/0216 0/3/0201

ألاؾخاطة عض ى نضً  

 مغاص

الجم/وعٍت 

 اللبنانُت
2/3/0216 0/3/0201

ألاؾخاطة ناصًت مدمض 

 حٟون
0/3/0201 2/3/0216 حم/وعٍت الؿوصان

الذوسة الاهخخابُت 

العابهت

اإلاؿدكاع مدمض زالض 

الًاحي
2/12/02180/12/0202صولت ال٩وٍذ

ألاؾخاطة آمنت ٖلي 

اإلا/يري

صولت ؤلاماعاث 

 الٗغبُت اإلاخدضة
2/12/02180/12/0202

اإلاؿدكاع مجضي مدمض 

ٞاعؽ خغصان
2/12/02180/12/0202صولت ٞلؿُين

***
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الخبر الص ف  الطادس نً اللجىت بخطىص هخاثج ب الخاص (2مل م سكم )

 الهملُت ؤلاهخخابُت.

2/12/0218ال٣اىغة 

 ن الهشبُت )لجىت اإلاُثاق( اهخخاب زالزت ؤنػاء  للجىت خلىق ؤلاوعا

٣ض الُوم الخمِـ اإلاوا٤ٞ  سم٣غ ألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫  2/12/0218ٖ 

ت لجنت  الٗغبُت احخمإ النخساب "ز زت" ؤًٖاء لكٛل اإلا٣اٖض التي قٛغث في ًٍٖو

غاٝ في اإلاُ ا١  خ٣و١ الانؿان الٗغبُت  لجنت اإلاُ ا١( سدًوع مم لي الضو٫ ألَا

نؿان.الٗغبي لخ٣و١ الا

صولت  15صولت َٝغ في اإلاُ ا١ الٗغبي من ؤنل  14و٢ض قاع٥ في انخساساث اللجنت 

ن،  وى : اإلامل٨ت ألاعصنُت ال/اقمُت، صولت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ممل٨ت البدٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗوصًت، حم/وعٍت  الجم/وعٍت الجؼاثٍغ

١، صولت ٞلؿُين، صولت ٢ُغ، صولت ال٩وٍذ، الجم/وعٍت الؿوصان، حم/وعٍت الٗغا

اللبنانُت، صولت لُبُا، حم/وعٍت مهغ الٗغبُت، الجم/وعٍت ؤلاؾ مُت اإلاوعٍخانُت، 

الجم/وعٍت الُمنُت".

غاٝ في اإلاُ ا١ الٗغبي 5جناٞـ في ىظو الانخساساث   ( مغشخين من الضو٫ ألَا

صولت  -صولت ؤلاماعاث الٗغبُت -اقمُتلخ٣و١ ؤلانؿان، وى : اإلامل٨ت ألاعصنُت ال/

ذ -صولت ٢ُغ -ٞلؿُين الجم/وعٍت الُمنُت. -صولت ال٩ٍو

 و٢ض اؾٟغث نخاثج الانخساساث ٖن ٞوػ ٧ل من: اإلاؿدكاع/ مدمض زالض الًاحي

ذ( ( نوث، والاؾخاطة/ آمنت اإلا/يري  صولت 11بٗض خهول  ٖلى    صولت ال٩ٍو
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( انواث، واإلاؿدكاع/مجضي مدمض 8ا ٖلى  الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة( بٗض خهول/

( انواث.8ٞاعؽ خغصان  صولت ٞلؿُين( بٗض خهول  ٖلى ٖضص  

لجنت اإلاُ ا١»وجسخو لجنت خ٣و١ الانؿان الٗغبُت  الخابٗت لجامٗت الضو٫ «

الٗغبُت سمخابٗت جنُٟظ اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ الانؿان الظي ؤ٢غج  ال٣مت الٗغبُت في 

غاٝ بكإن الخضاسير اإلاخسظة  ، من ز 0223٫جونـ  غ الضو٫ ألَا النٓغ في ج٣اٍع

اث اإلانهوم ٖلحها في اإلاُ ا١ وجإؾؿذ ٖام  ما٫ الخ٣و١ والخٍغ بٗض  0228إٖل

صزو٫ اإلاُ ا١ خيز النٟاط.

غاٝ في «سهٟته  الصخهُت»وجخإل٠ اللجنت من ؾبٗت ؤًٖاء  جنخسبه  الضو٫ الَا

ؤن ٩ًونوا من طوي الخبرة وال٨ٟاءة اإلاُ ا١ ألعب٘ ؾنواث ساال٢ارإ الؿغي ٖلى 

ٗمل ىاالء س٩ل ججغص ونؼاىت، والًجوػ ؤن جً  اللجنت ؤ٦ثر من شخو  الٗالُت َو

جوػ بٖاصة انخساس  إلاغة واخضة ٣ِٞ،  واخض من مواَجي الضولت الُٝغ في اإلاُ ا١، ٍو

 م٘ مغاٖاة مبضؤ الخضاو٫ .

غاٝ الخٗ/ض سإن جًمن  ًاء اللجنت الخهانت ٦ما ؤوحب اإلاُ ا١ ٖلى الضو٫ ألَا أٖل

ت لخماًته  يض ؤي ق٩ل من ؤق٩ا٫ اإلاًا٣ًاث ؤو الًٍٛو  ال ػمت والًغوٍع

داته  فى بَاع  ت ؤواإلااصًت ؤو اإلاخابٗاث ال٣ًاثُت بؿبب موا٢ٟ/  ؤو جهٍغ اإلاٗنٍو

٢ُام/  سم/ام/  ٦إًٖاء فى اللجنت.

*** 
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الطفاث التي ًيبغ  إهم اإلالترخاث الخاضت باإلااهالث و ب الخاص (3ل م سكم )م

 جىفشها باإلاشش حن لهػىٍت اللجىت.

 ملترح اإلابادت واإلاهاًحر الخىححهُت وؤلاظترشادًت

بشإن ششوؽ وماهالث ألاشخاص اإلاشش حن لشًل نػىٍت لجىت خلىق 

 ؤلاوعان الهشبُت

ت من الكغوٍ الخانت بكغوٍ 34ويٗذ اإلااصة   ( من اإلاُ ا١ مجمٖو

ؼ ىظو ال  ساإلاباصت الخوححهُت الارش . ومن ؤحل حٍٗؼ
ً
كغوٍ والًواسِ وؤزظا

ت ال/ُئاث الخٗاىضًت لألم  اإلاخدضة، ٞةن لجنت خ٣و١ ؤلانؿان  للمغشخين لًٍٗو

خباع من  الٗغبُت ج٣ارح ٖضًصا من اإلاٗاًير والًواسِ ؤلاؾارقاصًت لُخ  ؤزظىا في ؤلٖا

غاٝ ساإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان ٖنض جغقُذ الؿُضاث  َٝغ الضو٫ ألَا

والؿاصة ؤًٖاء اللجنت، وىظو اإلاٗاًير والًواسِ اإلا٣ارخت هي:

 مغاٖاة جغقُذ الصخهُاث التى جخمخ٘ سالخبرة ال٣انونُت. .1

 ج٣ضً  مغشخين ل/  سجل من الخبرة اإلاخسههت في مجا٫ خ٣و١ ؤلانؿان. .0

ت اللجنت  .2 غاٝ النؿاء اإلااى ث لًٍٗو ٌؿخدؿن ؤن جغش  الضو٫ ألَا

 والنؿاء.لًمان الخواػن سين الغحا٫ 

اث الواعصة في اإلاُ ا١  .3 ؤن جغإ الارشخُاث الخبرة والخنٕو في الخ٣و١ والخٍغ

الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان، لًمان الخواػن والخ٩امل سين زبراث ؤًٖاء اللجنت 

اث اإلاضنُت والؿُاؾُت، الخ٣و١ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت   الخ٣و١ والخٍغ

يرىا من الخ٣و١ وال ٣اُٞت، خ٣و١ اإلاغؤة والُٟل وطوى ؤلاٖا٢ت ، الخ٤ في الخنمُت ٚو

 الواعصة في اإلاُ ا١(. 



48 

 

غاٝ ٖلى ٢ضع ؤلام٩ان الخنٕو  .4 ؤن جغإ الارقُداث اإلا٣ضمت من الضو٫ ألَا

 والخٗضصًت ال ٣اُٞت في مجخمٗاتها. 

خ  في  .5 ؤن ٩ًون اإلاغش  ٖلى اؾخٗضاص لخدمل ٧اٞت اإلاؿاولُاث ز ٫ ًٍٖو

خٟٙغ لخًوع احخماٖاث اللجنت وصوعاتها اللجنت، ومجها ؤ٦بر صعحت مم٨نت من ال

 سهوعة منخٓمت.

غاٝ ججنب الارقُداث ؤو انخساب الخبراء ؤزناء جولحه   .6 ؤن جغإ الضو٫ ألَا

ً/  لًٍٛو ؤو جًاعب مهال ، سدُث ًدٓى ًٖو  منانب من قإنها حٍٗغ

 اللجنت سإ٦بر صعحت مم٨نت من ؤلاؾخ٣ ٫ الصخص ي والنزاىت والخجغص.

*** 
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ً نً 4م سكم )مل  ً الطادٍس  حامهت الذٌو الهشبُتمجلغ ( الخاص باللشاٍس

ٌ نلى اإلاعخىي الىصاسي   .وغو لجىت خلىق الاوعان الهشبُت خى

خ 151( الطادس نً الذوسة الهادًت سكم )8385كشاس سكم ) .1  :6/3/2119( بخاٍس

 

 

 بن مجلغ الجامهت نلى اإلاعخىي الىصاسي،

 بهذ اؾالنه: -

 ت الٗامت،ٖلى مظ٦غة ألامان 

   لى ٢غاع مجلـ الجامٗت ع٢ ش  46ص.ٕ  0828ٖو بكإن  15/2/1860سخاٍع

ازخهاناث اللجنت الضاثمت للكاون ال٣انونُت الظي ًنو ٖلى ؤن جدا٫ بلى 

اللجنت حمُ٘ مكغوٖاث اللواثذ وألانٓمت ألاؾاؾُت والضازلُت لألح/ؼة 

ؤزغى وطل٪  وال/ُئاث التي جخإل٠ مجها حامٗت الضو٫ الٗغبُت وؤًت ؤنٓمت

 لهُاٚتها من الناخُت ال٣انونُت ٢بل ٖغي/ا ٖلى مجلـ الجامٗت،

 ،لى جونُت لجنت الكاون ال٣انونُت  ٖو

وبٗض الضعاؾت واإلانا٢كت، -

لشس: ًُ 

غاٝ في اإلاُ ا١ وألامانت الٗامت لجامٗت الضو٫  حك٨ُل لجنت من الضو٫ ألَا

ت الٗغبُت لضعاؾت ويُٗت لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت من ٧ اٞت الجوانب ؤلاصاٍع

 وغو لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُت

 )لجىت اإلاُثاق(
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واإلاالُت وال٣انونُت م٘ الاؾخمإ بلى عؤي مم لين ٖن لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت 

 لألنٓمت الضازلُت اإلاٗمو٫ بها في ألامانت الٗامت ونهوم 
ً
٣ا  لجنت اإلاُ ا١( وطل٪ ٞو

اإلاُ ا١ الٗغبُت لخ٣و١ ؤلانؿان و٢غاعاث مجلـ الجامٗت طاث الهلت سما ًًمن 

غى ىظا اإلاويٕو ٖلى الاحخمإ اإلا٣بل إلاجلـ الجامٗت.اؾخ٣ لُت  ٖمل اللجنت ٖو

 (6/3/2119 -4ج -(151د.م ) -8385)ق: سكم 
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خ 152( الطادس نً الذوسة الهادًت سكم )8436كشاس سكم ) .0  :11/9/2119( بخاٍس

 

 بن مجلغ الجامهت نلى اإلاعخىي الىصاسي،

 بهذ اؾالنه: -

  الٗامت،ٖلى مظ٦غة ألامانت 

  غ والخونُاث الهاصعة ٖن اللجنت اإلاك٩لت س٣غاع مجلـ الجامٗت لى الخ٣ٍغ ٖو

ش 141( ص.ٕ  7274ٖلى اإلاؿخوى الوػاعي ع٢    في  5/2/0218( سخاٍع

ش   سم٣غ ألامانت الٗامت، 03/5/0218-02احخماٖ/ا الظي ٣ٖض سخاٍع

 ،لى جونُت لجنت الكاون ال٣انونُت  ٖو

م اللجنت في وي٘ يواسِ ٖمل/ا وجدضًض وبط ًا٦ض اإلاجلـ ٖلى ازخها -

 لنو البنض  
ً
( من 34( من اإلااصة  6ؤؾلوب وصوعٍت ان٣ٗاص احخماٖاتها بٖماال

اإلاُ ا١،

وبٗض الضعاؾت واإلانا٢كت، -

لشس: ًُ 

 7274بٖاصة اإلاويٕو بلى اللجنت اإلاك٩لت سموحب ٢غاع مجلـ الجامٗت ع٢  

ش  141ص.ٕ  ض من الضعاؾت ج 5/2/0218سخاٍع  لُغخ  ٖلى اإلاجلـ إلاٍؼ
ً
م/ُضا

(.142في صوعج  ال٣اصمت  

 (11/9/2119 -2ج -(152د.م ) -8436)ق: سكم 

 )لجىت اإلاُثاق(ت وغو لجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُ
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لاثمت الذٌو ألاؾشاف و  اإلاُثاق الهش   ل لىق ؤلاوعان ب الخاص (5مل م سكم )

خ اهػمامها/ ؤو مطادكتها نلُه ختى نهاًت نام   2119.35وجاٍس

 

خ اًذام وزُلت  خ الخىكُوجاٍس الذٌو ألاؾشاف و  اإلاُثاق الهش   م جاٍس

07/12/022307/12/0223اإلامل٨ت ألاعصنُت ال/اقمُت1 الخطذًم

ققت الضًم٣غاَُققت 0 الجم/وعٍققت الجؼاثٍغ

الكٗبُت

0/7/022311/5/0225

ن2 4/6/022417/5/0225ممل٨ت البدٍغ

13/0/02246/7/0225صولت لُبُا3

16/7/02255/0/0226الجم/وعٍت الٗغبُت الؿوعٍت 4

14/6/022307/11/0226صولت ٞلؿُين5

17/8/022514/1/0227صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة6

10/12/022310/11/0227الجم/وعٍت الُمنُت7

03/1/022711/1/0228صولت ٢ُغ8

1/7/022314/3/0228اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗوصًت12

04/8/02257/4/0211الجم/وعٍت اللبنانُت11

3/3/0212انًمام ----حم/وعٍت الٗغا10١

01/6/022401/4/0212حم/وعٍت الؿوصان12

ذ13 17/8/02254/8/0212صولت ال٩ٍو

                                                           
35

غاٝ فيج  جغجِب الضو٫    ش مهاص٢اتها ٖلُ . ألَا  لخاٍع
ً
٣ا  اإلاُ ا١ الٗغبي ٞو



53 

 

17/0/0218انًمام ----الجم/وعٍت الاؾ مُت اإلاوعٍخانُت14

4/8/022303/0/0218حم/وعٍت مهغ الٗغبُت15

***
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إظماء الذٌو الهشبُت التي لم جطادق /ؤو جىػم الى ب الخاص (6م سكم ) لم

 36الهش   ل لىق ؤلاوعان.اإلاُثاق 

 

خ الخىكُو الذٌو يحر اإلاطادكت نلى اإلاُثاق الهش   م  جاٍس

14/5/0223الجم/وعٍت الخونؿُت1

----حم/وعٍت حُبوحي0

----حم/وعٍت الهوما2٫

----ؾلُنت ٖمان3

----غ اإلاخدضةحم/وعٍت ال٣م4

06/10/0223اإلامل٨ت اإلاٛغبُت5

***





















                                                           
36

 للارجِب ألاسجضي للضو٫.  
ً
٣ا  ج  جغجِب الضو٫ ٚير اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاُ ا١ الٗغبي ٞو
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ش مً الذٌو ألاؾشاف و  اإلاُثاق  الخاص (7مل م سكم ) بدالت جلذًم الخلاٍس

 الهش  .

ش الذولت  وغهُت الخلاٍس

اإلامل٨ت ألاعصنُت ال/اقمُت

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 07/12/0212جاٍع

غ ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  3/0210/ 0 -1جاٍع

غ الضوعي ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 4/11/0214جاٍع

غ الضوعي ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ 15/0/0215-14جاٍع

غ الضوعي ال اني:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 14/0/0218جاٍع

صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 20/12/0212جاٍع

غ ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  03/10/0212-02جاٍع

غالضوعي ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 17/0/0218جاٍع

غ الضوعي ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ 14/12/0218-13جاٍع

غ الضوعي ال اني:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 14/12/0200جاٍع

ن ممل٨ت البدٍغ

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 04/27/0210جاٍع

غ ألاو٫ :  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  0/0212/ 18-17جاٍع

ش اؾخ م  غالضوعي ألاو٫: جاٍع 06/6/0215الخ٣ٍغ

غ  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  08/1/0218-07: الضوعي ألاو٫جاٍع

غ الضوعي ال اني:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 07/1/0200جاٍع

ت  الجم/وعٍت الجؼاثٍغ

الضًم٣غاَُت الكٗبُت

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 07/3/0211جاٍع

غ ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  15/12/0210-14جاٍع

ش اؾخ  غ الضوعي ألاو٫: جاٍع 16/2/0215م الخ٣ٍغ
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غ الضوعي ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  06/8/0215-05جاٍع

غ الضوعي ال اني:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 05/8/0218جاٍع

اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗوصًت

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 2/1/0215جاٍع

غ ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  21/4/0215-22جاٍع

غ الضوع ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 22/4/0218ي ال٣اصم: جاٍع

حم/وعٍت الؿوصان

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 8/5/0214جاٍع

غ ألاو٫ :  ش منا٢كت الخ٣ٍغ 12/11/0214-8جاٍع

غ الضوعي ال٣اصم:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 8/11/0217جاٍع

غ ختى آلان.الجم/وعٍت الٗغبُت الؿوعٍت ل  ج٣ضم الخ٣ٍغ

حم/وعٍت الٗغا١

غ ألاو٫ ش اؾخ م الخ٣ٍغ 14/28/0213: جاٍع

غ ألاو٫ :  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  02/10/0213-00جاٍع

غالضوعي ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 16/1/0217جاٍع

غ الضوعي ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ 2/6/0217-0جاٍع

غ الضوعي ال اني:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 0/6/0201جاٍع

غ ختى آلان.صولت ٞلؿقُين ل  ج٣ضم الخ٣ٍغ

صولقت ٢قُقغ

ش اؾخ م  غ ألاو٫: جاٍع 1/6/0210الخ٣ٍغ

غ ألاو٫ :  ش منا٢كت الخ٣ٍغ  0212/ 17/5 -16جاٍع

غ الضوعي ألاو٫ : ش اؾخ م الخ٣ٍغ 06/5/0215جاٍع

غ الضوعي ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ 15/4/0216-14جاٍع
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غ الضوعي ال اني:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 14/4/0202جاٍع

صولقت ال٩وٍذ

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 7/5/0215جاٍع

غ ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ 12/1/0216-8جاٍع

ش  غالضوعي  اؾخ مجاٍع 05/10/0218: ألاو٫الخ٣ٍغ

الجم/وعٍت اللبنانُت

غ ألاو٫:  ش اؾخ م الخ٣ٍغ 10/0/0214جاٍع

غ ألاو٫:  ش منا٢كت الخ٣ٍغ 07/3/0214-06جاٍع

غ الضوعي ال٣اصم:  ش ج٣ضً  الخ٣ٍغ 06/3/0217جاٍع

ٍغ ختى آلان.ل  ج٣ضم الخ٣غصولت لُبُا

غ ختى آلان.الجم/وعٍت الُمنُت ل  ج٣ضم الخ٣ٍغ



****
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ش اإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت للجىت نلى ب الخاص (8مل م سكم ) خلٍش

.ً ش الذوسي ألاٌو اإلالذم مً مملىت البدٍش  الخلٍش

 الذوسة الخامعت نشش

 وعان الهشبُتاإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت للجىت خلىق ؤلا

ً ش الذوسي ألاٌو إلاملىت البدٍش  الخلٍش

  31/1/2119 – 27 ،اللاهشة

جمهُذ:

غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من ممل٨ت  .1 نا٢كذ لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت الخ٣ٍغ

ن سم٣خط ى اإلااصة   ( من اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان في صوعتها 37البدٍغ

ًناًغ/٧انون ال اني  22 –06 الخامؿت ٖكغ، التي ان٣ٗضث ز ٫ الٟارة

سم٣غ حامٗت الضو٫ الٗغبُت سال٣اىغة، واٖخمضث اإلا خٓاث والخونُاث  0218

 الخخامُت الخالُت. 

غان  .0 غىا الضوعي ألاو٫ في ًونُو/خٍؼ ن لخ٣ٍغ جغخب اللجنت سخ٣ضً  ممل٨ت البدٍغ

، وج من  0215 وحكُض سالج/وص اإلابظولت في بٖضاصو من ٢ِبل الضولت الُٝغ

غىا الضوعي ألاو٫ وطل٪ في  ٦ظل٪ ج٣ضً  الضولت الُٝغ إلالخ٤ ج٨مُلي لخ٣ٍغ

. ٦ما جغخب اللجنت سالخواع الخٟاٖلي البناء الظي ؤحغج  0217ؤٚؿُـ/آب 

ض الضولت الُٝغ سغثاؾت ؾٗاصة الؿُض الؿٟير/ٖبضهللا سن ُٞهل  م٘ ٞو

ت مم لين ٖن الج/اث الخ٩ومُت  –الضوؾغي  ًٍو مؿاٖض وػٍغ الخاعحُت، ٖو

ت. ط ض من مٗلوماث زُُت وعصوص قٍٟو  اث الهلت، وج٣ضع اللجنت ما ٢ضم  الٞو
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غ الضوعي  .2 جا٦ض اللجنت ٖلى ؤن اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت بكإن الخ٣ٍغ

ألاو٫ للضولت الُٝغ ًنبغي ٢غاءتها ساال٢اران م٘ اإلا خٓاث والخونُاث 

غىا ألاو٫ اإلا٣ضم بلى اللجنت، والتي اٖ خمضتها اللجنت في الخخامُت بكإن ج٣ٍغ

ماعؽ/آطاع  01 –15ؤ٣ٖاب ان٣ٗاص صوعتها ال ال ت سال٣اىغة ز ٫ الٟارة من 

0212.  

 

 الجىاهب ؤلاحشاثُت

غ الضوعي ألاو٫ للضولت الُٝغ .3  -ٖلى ندو ٦بير -ج٣ضع اللجنت مغاٖاة الخ٣ٍغ

غ للجنت، بال ؤن اللجنت  ضاص الخ٣اٍع للخٍُو الاؾارقاصًت واإلاباصت الخوححهُت إٖل

غ:ج وص ؤلاقاعة بلى بٌٗ اإلا خٓاث الك٩لُت ٖلى الخ٣ٍغ

نُت لخ٣و١ ؤلانؿان في ٖملُت  -ؤ غ سُان مؿاىمت اإلااؾؿت الَو ل  ًخًمن الخ٣ٍغ

غ.  بٖضاص الخ٣ٍغ

، وطل٪ ب٨ٗـ اإلالخ٤   -ب
ً
غ الضوعي ألاو٫ حؿلؿلُا ل  ًخ  جغ٢ُ  ٣ٞغاث الخ٣ٍغ

 الخ٨مُلي.

غ سُاناث اخهاثُت   -ث ؤؾـ ٢اسلت للم٣اعنت بكإن وا٢ُٗت ٖلى ول  ًخًمن الخ٣ٍغ

مضى بٖما٫ بٌٗ الخ٣و١، ومجها؛ الخ٤ في الخُاة والؿ مت البضنُت، م٩اٞدت 

اث الؿُاؾُت  الغ١ والاججاع ساألشخام، ال٣ًاء وخ٤ اللجوء الُ ، الخٍغ

واإلاضنُت، الخماًت من الٗن٠ ألاؾغي، الخ٤ في الٗمل، وخ٣و١ ألاشخام 

ا٢ت.  طوي ؤلٖا
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غ ؤلا  -ر قاعة بلى ؤًت ؤخ٩ام ؤو ٢غاعاث ؤو احتهاصاث ٢ًاثُت ل  ًخًمن الخ٣ٍغ

نُت ساالؾدناص بلى ؤخ٩ام اإلاُ ا١.  ناصعة ٖن اإلادا٦  الَو

اث الواعصة في اإلاُ ا١  ٧الخ٤ في   -ج غ بٌٗ الخ٣و١ والخٍغ اؾخٗغى الخ٣ٍغ

اع  الخُاة، وال٣ًاء وخ٤ اللجوء الُ ( بك٩ل بحمالي من ز ٫ الار٦يز ٖلى ؤلَا

عي، ول  ٌكغ اث ٖلى مؿخوى الدكَغ ح مدضصاث بٖما٫ الخ٣و١ والخٍغ

 الاخارام والخماًت والوٞاء. 

غ ؤلاقاعة ألًت مٗلوماث ٖن ح/وص الضولت الُٝغ لنكغ   -ح ل  ًخًمن الخ٣ٍغ

جي. غ الَو  الخ٣ٍغ

 للٗواث٤ والهٗوباث التي جدو٫ صون الخمخ٘ ال٩امل   -ر
ً
غ جدلُ  ل  ٣ًضم الخ٣ٍغ

اث الواعصة في اإلا ُ ا١.سبٌٗ الخ٣و١ والخٍغ

 

 الخؿىساث ؤلاًجابُت 

ؼ  .4 ن في مجا٫ حٍٗؼ جغخب اللجنت سالخُوعاث ؤلاًجاسُت التي ق/ضتها ممل٨ت البدٍغ

غ ألاو٫، وباألزو:  وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان منظ ج٣ضً  الخ٣ٍغ

نُت ل٨باع الؿن لٗام    (ؤ  (؛0213-0210بنضاع الاؾاراجُجُت والخُت الَو

ء وجدضًض ازخهاناث سةنكا 0212( لؿنت 51نضوع ال٣انون ع٢    (ب

ن؛  مٟويُت خ٣و١ السجناء واإلادخجٍؼ

نُت للُٟولت   (ج  (؛0216-0212بنضاع الاؾاراجُجُت الَو

نُت   (ص نُت للجهوى ساإلاغؤة البدٍغ  (؛0200-0212بنضاع الخُت الَو
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 لخ٩اٞا صاثمت لجان سةنكاء 0213 لٗام (3  ع٢  اإلاضنُت الخضمت مجلـ ٢غاع بنضاع (ه

 اؾؿاث الغؾمُت؛واإلا الوػاعاث حمُ٘ في الٟغم

 سةنضاع ٢انون ماؾؿت ؤلان ح والخإىُل؛ 0213( لؿنت 17نضوع ال٣انون ع٢    (و

بكإن  0213( لؿنت 28حٗضًل ٢انون ؤلاحغاءاث الجناثُت سموحب ال٣انون ع٢    (ػ

جسٌُٟ مضة الخبـ الاخخُاَي ومنذ اإلاته  الخ٤ في الُٗن ٖلى ال٣غاع الهاصع 

 سالخبـ الاخخُاَي؛

بكإن اقاراَاث وموانٟاث ؾ٨ن  0213( لؿنت 32وػاعي ع٢   نضوع ال٣غاع ال (ح

 الٗما٫؛

الخو٢ُ٘ ٖلى بٖ ن خ٣و١ ؤلانؿان الهاصع ٖن مجلـ الخٗاون لضو٫  (ٍ

 ؛0213الخلُج الٗغبُت، في صٌؿمبر/٧انون ؤو٫ 

بكإن الخماًت من الٗن٠ ألاؾغي،  0214( لؿنت 16نضوع ال٣انون ع٢    (ي

نُت الاؾاراجُجُت وبَ ١ ن  في ألاؾغي الٗن٠ من اإلاغؤة تلخماً الَو مبر/حكٍغ نٞو

 ؛0214 زاني

سخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢انون  0214( لؿنت 00 نضوع ال٣انون ع٢  (٥

ُت الهاصع سال٣انون ع٢  والظي  1875( لؿنت 05 ؤلاحغاءاث امام اإلادا٦  الكٖغ

٤ُ ألاؾغي ٢بل ٖغي/ا ٖلى  ت إلا٨خب الخٞو اث ألاؾٍغ سموحب  جخ  اخالت اإلاناٖػ

ُت؛ اإلادا٦   الكٖغ

 (؛0217-0214بنضاع اؾاراجُجُت جدؿين الصخت   (٫
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سخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢انون بنكاء  0215( لؿنت 02 نضوع ال٣انون ع٢  (م

نُت لخ٣و١  قاإلناإلااؾؿت الَو اصة اؾخ٣ لُت اإلااؾؿت ومند/ا ؿان بهضٝ ٍػ

ن خُاث وازخهاناث ؤوؾ٘ ٖلى ندو ًخوا٤ٞ م٘ اإلاباصت اإلاخٗل٣ت ساإلااؾؿاث 

نُت  ـ الَو ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان  مباصت ساَع  (؛1882لخٍٗؼ

بكإن و٢اًت اإلاجخم٘ من مغى مخ ػمت  0216( لؿنت 1نضوع ال٣انون ع٢    (ن

 الن٣و اإلاناعي اإلا٨دؿب  ؤلاًضػ( وخماًت خ٣و١ ألاشخام اإلاخٗاٌكين مٗ ؛

 بكإن ال٣ٗوباث والخضاسير البضًلت؛ 0216( لؿنت 17نضوع ال٣انون ع٢    (ؽ

 ؛0216( لؿنت 18ع٢    ؾغةنضوع ٢انون ألا (ٕ

( من ال٣انون ع٢  0سخٗضًل اإلااصة   0216( لؿنت 00نضوع ال٣انون ع٢    (ٝ

ا٢ت الظي جغجب ٖلُ   0225( لؿنت 63  اًت وجإىُل وحكُٛل طوي ؤلٖا بكإن ٖع

امخضاص الخ٣و١ الواعصة في ال٣انون بلى ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت من ؤسناء اإلاغؤة 

نُت اإلاازوحت من ؤحن ن؛البدٍغ  بي واإلا٣ُمين بك٩ل صاث  في ممل٨ت البدٍغ

الخو٢ُ٘ ٖلى النٓام ألاؾاس ي للمد٨مت الٗغبُت لخ٣و١ ؤلانؿان في ٖام  (م

؛0217

ًً  الخضماث ال٣انونُت اإلاخهلت  0217بنكاء مجم٘ مدا٦  ألاؾغة في ٖام  (١

غاٝ الضٖاوى في ال٣ًاًا   ؤ٦بر من الخهونُت أَل
ً
دُذ ٢ضعا س٣ًاًا الاؾغة ٍو

ُت ألا ٘ بحغاءاتها؛الكٖغ ت وحؿَغ  ؾٍغ

 ؛0217( لؿنت 02نضوع ٢انون الًمان الهحي ع٢    (ع

 بكإن خماًت البُاناث الصخهُت؛ 0217( لؿنت 22نضوع ال٣انون   (ف
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سةنكاء مغ٦ؼ اإلال٪ خمض الٗالمي  0217( لؿنت 41نضوع ألامغ اإلال٩ي ع٢    (ث

 للخٗاٌل الؿلمي؛

، ونؿب اإلاكاع٦ت 0217بحغاء الانخساساث النُاسُت والبلضًت في نهاًت ٖام  (ر

ش الضولت  اإلاغجٟٗت للنازبين، وجولي امغؤة عثاؾت مجلـ النواب ألو٫ مغة في جاٍع

؛    الُٝغ

الخٟاٖل الاًجابي للضولت الُٝغ م٘ ىُئاث مٗاىضاث خ٣و١ ؤلانؿان الخابٗت  (ر

غ  غ الضوعي -لألم  اإلاخدضة وج٣ضً  ج٣اٍع ز ٫ الٟارة الؼمنُت اإلاكمولت سالخ٣ٍغ

٧ل من اللجنت اإلاٗنُت سال٣ًاء ٖلى الخمُيز يض اإلاغؤة، ولجنت ال٣ًاء بلى  –ألاو٫

ٖلى الخمُيز الٗنهغي، ولجنت مناىًت الخٗظًب، ولجنت خ٣و١ الُٟل، واللجنت 

 اإلاٗنُت سد٣و١ ؤلانؿان.

 

ش ألاٌو لهام   2113جىفُز اإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت اإلاخهللت بالخلٍش

ص اإلابظولت في الضولت الُٝغ لخنُٟظ بٌٗ حٗغب اللجنت ٖن جغخُبها سالج/و .5

غ ألاو٫ والتي اٖخمضتها  الخونُاث الخخامُت التي ؤنضعتها اللجنت بكإن الخ٣ٍغ

ضام ٖلى  0212اللجنت في ٖام  ، وال ؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بٗضم جو٢ُ٘ ٣ٖوبت ؤلٖا

ج٨ ٠ُ الج/وص اإلابظولت و ألام اإلاغي٘ بال بٗض مغوع ٖامين ٖلى ٖمغ الُٟل،

ي ٟي بنٟاط ال٣انون واإلاضٖين الٗامين وال٣ًاة في لخٞو ب إلاْو ر الخ ٠ُ٣ والخضٍع

مجا٫ خٓغ الخٗظًب والاججاع سالبكغ، وبنضاع ٢انون ماؾؿت ؤلان ح 

 والخإىُل والثدخ  الخنُٟظًت، وب٢غاع ٢انون الخماًت من الٗن٠ ألاؾغي.
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ت الظخ .6 ىماٌ جدث اللجىت الذولت الؿشف نلى اجخار حمُو الخذابحر الػشوٍس

ش ألاٌو والتي لم جىفز  جىفُز الخىضُاث الخخامُت الطادسة نجها بشإن الخلٍش

بشيل واٍف، وال ظُما الخىضُاث اإلاخهللت بذنم اظخلالٌ الهُئاث اإلاهىُت 

بخلل  شياوي الخهزًب ؤو ظىء اإلاهاملت، وجلذًم بشامج الهىن واإلاعانذة 

ىاسدة و  اإلاُثاق لط اًا الخهزًب، وهفالت غماهاث ال بغ الاخخُاؾ  ال

ؼ نً الخىكُف ؤو الانخلاٌ الخهعف  ؤو يحر  ونذم الخىظو فُه، والخهٍى

هاث، وؤلاظشام و  بضذاس اللاهىن  اللاهىو ، وجىخُذ ظً الؿفل و  الدشَش

يُت اإلاتزوحت مً ؤحىبي،  الخاص بىلل الجيعُت بلى ؤؾفاٌ ألام البدٍش

هُت م ، وبلًاء 2114ىز نام واإلاداٌ مً مجلغ الىصساء بلى العلؿت الدشَش

نلىبت ال بغ و  كػاًا اليشش، وحهذًل كاهىن اإلاىكماث واإلااظعاث 

 ألاهلُت إلًجاد البِئت اإلاىاجُت لهمل ماظعاث اإلاجخمو اإلاذو .  

 

. ش الذوسي ألاٌو  اإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت نلى الخلٍش

ياًاث جىفُز اإلاُثاق:

غ ال .7 ، من ز ٫ الخ٣ٍغ
ً
ضوعي ألاو٫ للضولت الُٝغ والخواع ؤخُُذ اللجنت ٖلما

ضاص  ضىا الغؾمي، سوحوص زُواث حاصة في الضولت الُٝغ إٖل البناء م٘ ٞو

نُت قاملت لخ٣و١ ؤلانؿان. زُت َو

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بعشنت اجخار الخذابحر اإلااظعُت واللاهىهُت  .8

ض خلىق ؤلاوعان  الالصمت لالهتهاء مً بنذاد خؿت وؾىُت شاملت لخهٍض

خماًتها، مو ال شص نلى اششان حمُو ؤص اب اإلاطل ت اإلاهىُحن و  و 
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اإلاشاوساث راث الطلت، وؤن ًخم وغو ماششاث مدذدة للُاط الخلذم 

 اإلادشص و  جىفُز الخؿت.

 

ال م و  اإلاعاواة ونذم الخمُحز:

12.  ، ضم الخمُيز في الضولت الُٝغ اع الٗام للخ٤ في اإلاؿاواة ٖو جغخب اللجنت ساإَل

( من الضؾخوع، وبالخضاسير اإلاسخلٟت التي اجسظتها 17لُ  في اإلااصة  واإلانهوم ٖ

 في ج٩اٞا الٟغم لجان ٖضص الضولت الُٝغ في ىظا الؿُا١، ومجها اعجٟإ

( 3ع٢    اإلاضنُت الخضمت مجلـ ٢غاع التي ج  بنكائها سموحب-الٗام  ال٣ُإ

، بال ؤن 0216في ٖام  لجنت (34  بلى 0213 لجنت في ٖام (08  من - 0213 لٗام

ذ. ٘ ًجغم مماعؾاث الخمُيز ٖلى ندو نٍغ  اللجنت ج خٔ ٖضم وحوص حكَغ

و شامل إلاىاهػت الخمُحز، وبما  .11 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةضذاس حشَش

 ألخيام اإلاادة )
ً
( 3( فلشة )3ًىفل ال ماًت مً حمُو ؤشياٌ الخمُحز، بنماال

 مً اإلاُثاق. 

ؤخا٫ مكغوٕ ٢انون سخٗضًل ٢انون  ج خٔ اللجنت ؤن مجلـ الوػعاء ٢ض .10

نُت لٗام  نُت ألسناء  1852الجنؿُت البدٍغ ُٞما ًخٗل٤ سمنذ الجنؿُت البدٍغ

ُٗت منظ ٖام  جي بلى الؿلُت الدكَغ نُت اإلاازوحت من ٚير سدٍغ اإلاغؤة البدٍغ

ضم بنضاع مكغوٕ ال٣انون منظ طل٪ الخين.  0213  ٖو

  بكشاس مششوم اللاهىن جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بػشوسة ؤلاظشام و .12

هُت مىز نام  بشإن حهذًل كاهىن  2114اإلاداٌ بلى العلؿت الدشَش

يُت لهام  يُت  1963الجيعُت البدٍش فُما ًخهلم بالعماح ألبىاء اإلاشؤة البدٍش
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يُت باإلاعاوة مو ؤبىاء الشحل  اإلاتزوحت مً ؤحىبي باهدعاب الجيعُت البدٍش

ني اإلاتزوج مً ؤحىبُت وبما ٌعمذ  هزلً للشحل ألاحىبي اإلاتزوج مً البدٍش

يُت نلى كذم اإلاعاواة مو اإلاشؤة  يُت باهدعاب الجيعُت البدٍش اإلاشؤة البدٍش

 لزاث الششوؽ والػىابـ 
ً
ني ووفلا ألاحىبُت اإلاتزوحت مً الشحل البدٍش

 إلاػمىن اإلاادجحن )
ً
 ( مً اإلاُثاق.29و 3اللاهىهُت، بنماال

 

 خاالث الؿىاست الاظخثىاثُت:

نُت لخ٣و١ ؤلانؿان ُٚاب الخٓذ الل .13 غ اإلااؾؿت الَو جنت من ز ٫ ج٣اٍع

، ٦ما الخٓذ  ٘ ًنٓ  خاالث الُواعت الاؾخثناثُت في الضولت الُٝغ حكَغ

اث التي ال  اع ال٣انوني اإلانٓ  للخ٣و١ والخٍغ اللجنت ن٣و اإلاٗلوماث ٖن ؤلَا

 ألخ٩ام 
ً
اإلااصة ًجوػ حُُٗل/ا ؤو ج٣ُُضىا في خالت الُواعت الاؾخثناثُت بٖماال

 ( من اإلاُ ا١.3 

و .14 ًىكم خاالث الؿىاست  جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةضذاس حشَش

الاظخثىاثُت، وؤن ًخػمً الخذابحر التي ال جخلُذ فحها الذولت بااللتزاماث 

( مً اإلاُثاق.4اإلاترجبت نلحها وفلا ألخيام اإلاادة )
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ال م و  ال ُاة والعالمت البذهُت:

اع ا .15 ل٣انوني في الضولت الُٝغ لخماًت الخ٤ في الخُاة، بال جغخب اللجنت ساإَل

جي ال ًخًمن ؤي نهوم جدمي ؤو  ؤن اللجنت الخٓذ ؤن الضؾخوع البدٍغ

لى الندو اإلانهوم ٖلُ  في اإلااصة    ( من اإلاُ ا4.١ج٨ٟل ىظا الخ٤، ٖو

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بالىكش و  بغافت مادة و  دظخىس مملىت  .16

ً الطادس و   جىظ ضشاخت نلى ؤن ال م و  ال ُاة خم  2112نام البدٍش

 مالصم ليل شخظ ونذم حىاص خشمان ؤخذ مً خُاجه نلى هدى حهعف .

الخٓذ اللجنت ؤن النٓام ال٣انوني في الضولت الُٝغ ال ًخًمن ٢واٖض زانت  .17

 ألخ٩ام اإلااصة  
ً
ٌ ضخاًا الخٗظًب، بٖماال  ( من اإلاُ ا0.١( ٣ٞغة  7لخٍٗو

ت الؿشف بإهمُت اظخدذار كىانذ كاهىهُت خاضت جىص ي اللجىت الذول .18

ؼ ض اًا الخهزًب ؤو اإلاهاملت اللاظُت ؤو اإلاهُىت ؤو ال اؾت  لخهٍى

 ( مً اإلاُثاق.8بالىشامت ؤو يحر ؤلاوعاهُت بما ًخىافم مو ؤخيام اإلاادة )

اع ال٣انوني واإلااؾس ي لخجٍغ  الخٗظًب والخماًت من   .02  ساإَل
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

َغ اإلااؾؿُت اإلانكإة في ىظا في الضولت ا
 
، بال ؤنها ج خٔ ؤن مٗٓ  ألا لُٝغ

 ألامانت الٗامت للخٓلماث ومٟويُت خ٣و١ السجناء 
ً
الؿُا١  جدضًضا

ن( سداحت بلى جضُٖ  اؾخ٣ لُت ٖمل/ا ٖن الؿلُت الخنُٟظًت ٖلى  واإلادخجٍؼ

غ ألاو٫ للضول ت ندو ؤ٦بر، وىو ما ؾب٤ للجنت ؤن ؤسضج  ٖنض اؾخٗغاى الخ٣ٍغ

 (.12 اإلا خٓت ع٢   0212الُٝغ في ٖام 

 الذولت الؿشف باجخار وافت الخذابحر اللاهىهُت الالصمت  .01
ً
جىص ي اللجىت مجذدا

ؾش اإلااظعُت ال الُت لل ماًت مً الخهزًب بما 
ُ
ض اظخلاللُت ألا ادة حهٍض لٍض
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ًمىجها مً مماسظت والًاتها نلى هدى ؤهثر فهالُت، وهى الخىضُت التي ظبم 

ش ألاٌو للذولت الؿشف و  نام ؤن ؤبذته  2113ا اللجىت نىذ اظخهشاع الخلٍش

 (.29)الخىضُت سكم 

ضام في الضولت  .00 الخٓذ اللجنت احؿإ نُا١ الجغاث  اإلاٗا٢ب ٖلحها ب٣ٗوبت ؤلٖا

، وىو ألامغ الظي ال ًخوا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام اإلااصة   ( من اإلاُ ا١ والتي ال 5الُٝغ

 اًاث سالٛت الخُوعة.ججيز الخ٨  بهظو ال٣ٗوبت بال في الجن

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةحشاء مشاحهت شاملت للمىاد اللاهىهُت التي  .02

جىظ نلى ال ىم بهلىبت ؤلانذام بًُت غمان جىافم هزه اإلاىاد مو ؤخيام 

 نً وحىد آلُت جػمً ليل مدىىم نلُه بهزه 6اإلاادة )
ً
( مً اإلاُثاق، فػال

ؾلب الهفى ؤو اظدبذالها  الهلىبت بمىحب خىم كػاج  نهاج  ال م و 

 بهلىبت ؤخف.



ميافدت الشق والاججاس باألشخاص:

جغخب اللجنت سالج/وص التي جبظل/ا الضولت الُٝغ إلا٩اٞدت الاججاع ساألشخام  .03

نُت  وبالخ٣ضم اإلادغػ في ىظا الكإن، وال ؾُما اؾخدضار ٖضص من آلالُاث الَو

غ اإلااؾؿ  سما وعص في ج٣اٍع
ً
نُت لخ٣و١ ل/ظا الٛغى، وجإزظ ٖلما ت الَو

( 1ؤلانؿان في الضولت الُٝغ سإن ٢انون م٩اٞدت الاججاع في ألاشخام ع٢   

مت وؤنماَ/ا  0227لؿنت  سداحت بلى جدضًث لِكخمل ٖلى ٧اٞت نوع الجٍغ

اع اإلا٩اني لخُب٤ُ اخ٩ام .  ول  ًدضص ؤلَا
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( لعىت 1جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بالىكش و  جدذًث اللاهىن سكم ) .04

ألاخز و  الانخباس اإلاالخكاث التي ؤوسدتها اإلااظعت الىؾىُت  ، مو2118

ل لىق ؤلاوعان و  هزا الشإن، وهزلً الىكش و  بنذاد اظتراجُجُت وؾىُت 

 إلايافدت ؤلاججاس و  ألاشخاص.

ب  .05 ض حهىدها الشامُت بلى جذٍس جذنى اللجىت الذولت الؿشف إلاىاضلت وحهٍض

مت  وجثلُف اإلاىقفحن اإلايلفحن بةهفار اللاهىن  خٌى ضىس وؤهماؽ حٍش

الاججاس باألشخاص والخفشكت بُجها وبحن يحرها مً الجشاثم التي كذ جدشابه 

 مهها.

 

اللػاء وخم اللجىء الُه:

جغخب اللجنت سالخٗضً ث التي ؤصزلتها الضولت الُٝغ ٖلى ٢انون ؤلاحغاءاث  .06

نُت ، والتي زًٟذ اإلاضة الؼم0213( لؿنت 28الجناثُت سموحب ال٣انون ع٢   

للخبـ الاخخُاَي، ومندذ اإلاته  خ٤ الخٓل  من ال٣غاع الهاصع من النُاست 

الٗامت سالخبـ، بال ؤن اللجنت الخٓذ ؤن ٢انون ؤلاحغاءاث الجناثُت ل  ًً٘ 

 ػمنُت ٢هوى لٟاراث الاخخجاػ عىن اإلادا٦مت.
ً
 خضوصا

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةدخاٌ حهذًالث بغافُت نلى كاهىن  .07

 فُما ًخهلم بىغو خذ 2112( لعىت 46الجىاثُت سكم ) ؤلاحشاءاث
ً
، وجدذًذا

ؤكص ى لالخخجاص سهً اإلاداهمت، ووغو غماهاث لإلفشاج نً اإلاتهم جىفل 

 ألخيام اإلاادة )
ً
 ( مً اإلاُثاق.5( فلشة )14خػىسه اإلاداهمت بنماال
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 سوحوص مكغوٕ ٢انون منظ ٖام  .08
ً
إلياٞت ماصة ٖلى  0216ؤخُُذ اللجنت ٖلما

لًمان خماًت الك/وص  0220( لؿنت 35الاحغاءاث الجناثُت ع٢   ٢انون 

 واإلابلٛين.

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بعشنت بضذاس الخهذًالث اإلالترخت نلى  .22

كاهىن الاحشاءاث الجىاثُت بما ًىفل ال ماًت الػشوسة والالصمت للشهىد 

 واإلابلًحن.

ما٫ ( من ٢انون خماًت اإلاجخم٘ 06الخٓذ اللجنت ؤن اإلااصة   .21 من ألٖا

حؿمذ  0213( لؿنت 57ؤلاعىاسُت، واإلاٗضلت سموحب اإلاغؾوم س٣انون ع٢   

إلاإموع الًبِ ال٣ًاجي ساخخجاػ اإلاكدب  في اعج٩ابه  بخضى الجغاث  

لت   ًوم( صون الٗغى ٖلى النُاست  07اإلانهوم ٖلحها في ال٣انون إلاضة ٍَو

( ٣ٞغة 13اإلااصة   الٗامت ؤو ؤي ح/ت ٢ًاثُت، وىو ألامغ الظي ًسال٠ ؤخ٩ام

 ( من اإلاُ ا١.4 

( مً كاهىن 27جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بػشوسة حهذًل هظ اإلاادة ) .20

خماًت اإلاجخمو مً ألانماٌ ؤلاسهابُت، وبدُث ًػمً هزا الخهذًل جلذًم 

اإلاىكىف بتهمت حضاثُت دون جإخحر بلى الىُابت الهامت ؤو حهت كػاثُت، 

 ألخيام اإلاادة )
ً
 اإلاُثاق.( مً 14بنماال

22.  ٌ الخٓذ اللجنت اؾخمغاع ٖضم وحوص ٢واٖض ٢انونُت زانت سالخ٤ في الخٍٗو

ٌ ٧ل من ج بذ  ٖن الخو٠ُ٢ ؤو الاٖخ٣ا٫ الخٗؿٟي ؤو ٚير ال٣انوني، وحٍٗو

، ساإلاسالٟت ألخ٩ام اإلاواص   ( 18و 13سغاءج  سموحب خ٨  ساث في الضولت الُٝغ

 من اإلاُ ا١. 
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 بػشوسة ظً حش .23
ً
و خاص ًػمً ال م و  الخهىٍؼ جىص ي اللجىت مجذدا َش

ليل شخظ نً الخىكُف ؤو الانخلاٌ الخهعف  ؤو يحر اللاهىو ، وليل مً 

 جثبذ بشاءجه بمىحب خىم باث. 

ت ع٢  058الخٓذ اللجنت ؤن اإلااصة   .24 ( من ٢انون اإلاغاٞٗاث اإلاضنُت والخجاٍع

ٗؿغ، ساإلاسالٟت ألخ٩ام اإلااصة  1861( لؿنت 10 
 
( 17 حؿمذ سدبـ اإلاضًن اإلا

 من اإلاُ ا١.

هاتها مو ؤخيام اإلاادة ) .25 ( مً 18جذنى اللجىت الذولت الؿشف إلاىاءمت حشَش

اإلاُثاق، وبدُث جػمً جلً الخهذًالث نذم خبغ ؤي شخظ ًثبذ 

 بنعاسه نً الىفاء بذًً هاجج نً التزام حهاكذي.
ً
 كػاثُا

 سالنٓام اإلادوؾب  نٓام نج ( الظي اؾخسضمخ  وػاعة .26
ً
 ؤخُُذ اللجنت ٖلما

ُت ٖملُاث ال٣بٌ والاخخجاػ  الضازلُت في الضولت الُٝغ إلاغا٢بت قٖغ

غ ؤو الخواع  للسجناء واإلاٗخ٣لين، بال ؤن اللجنت ل  جخم٨ن من ز ٫ الخ٣ٍغ

الخٟاٖلي م٘ الضولت الُٝغ ؤن جخٗٝغ ٖلى مضى ٞاٖلُت ىظا النٓام، ؤو ٖضص 

 إلاججي ٖلحه .مغاث اؾخسضام ، ؤو الاحغاءاث التي اجسظث خُا٫ اإلاسالٟين وا

ض وجفهُل )هكام هجم( هألُت إلاشاكبت  .27 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

مذي جىافش الششوؽ اللاهىهُت و  نملُاث اللبؼ والاخخجاص، وباجخار 

 حمُو ؤلاحشاءاث الخإدًبُت واللػاثُت ججاه اإلاخالفحن لللاهىن.

 من ز ٫ الخواع الخٟاٖلي س٨ٟالت الضولت ا .28
ً
لُٝغ ؤخُُذ اللجنت ٖلما

لخضماث الارحمت في مغاخل ال٣بٌ والخد٤ُ٣ واإلادا٦مت لٛير النا٣َين ساللٛت 

لِؼم سنهوم   ً الٗغبُت، بال ؤن اللجنت الخٓذ ؤن ٢انون ؤلاحغاءاث الجناثُت ال 
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ير مارح  للمتهمين الظًن ال  ٢اَٗت ح/اث الخد٤ُ٣ ؤو اإلاد٨مت في جٞو

 ألخ٩ام اإلااصة 
ً
( من 3، 1( ال٣ٟغجين  15 ًخدضزون اللٛت الٗغبُت، بٖماال

 اإلاُ ا١.

جذنى اللجىت الذولت الؿشف إلحشاء حهذًالث نلى كاهىن ؤلاحشاءاث الجىاثُت  .32

ض غماهاث اإلاداهمت الهادلت واإلاىطفت،  2112( لعىت 46سكم ) بهذف حهٍض

 
ً
ش فىسا

َ
خؿ ًُ وبدُث جىظ جلً الخهذًالث ضشاخت نلى خم ول متهم و  ؤن 

هم اإلاىحهت الُه، وخله و  مشخلتي الخدلُم بالخفطُل وبلًت ًفهمها بالت

 برا وان ال ًخيلم اللًت الهشبُت، 
ً
واإلاداهمت و  الاظخهاهت بمترحم مجاها

 ألخيام اإلاُثاق.
ً

 امخثاال

 سخٗضًل اإلااصة   .31
ً
جي في ٖام 124ؤزظث اللجنت ٖلما ( من الضؾخوع البدٍغ

( 10  ، و٦ظل٪ سخٗضًل ٢انون ال٣ًاء الٗؿ٨غي سموحب ال٣انون ع٢ 0216

، وهي الخٗضً ث التي ؾمدذ سمدا٦مت اإلاضنُين ؤمام ال٣ًاء 0216لٗام 

الٗؿ٨غي في بٌٗ الخاالث والجغاث  ؤلاعىاسُت، والخٓذ اللجنت ؤن  سموحب 

جل٪ الخٗضً ث ٢ض ال ًخ  اؾدُٟاء يماناث اإلادا٦مت الٗاصلت سموحب اإلاُ ا١ 

 (.2( ٣ٞغة  15( و 1( ٣ٞغة  12والواعصة في اإلاواص  

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بإن ًىفل هكامها الذظخىسي واللاهىو   .30

بشيل وامل مداهمت ؤي متهم ؤمام كاغُه الؿبُع ، وو  حمُو ألاخىاٌ 

غمان ؤن ًخم رلً و  مداهمت نادلت ججشي ؤمام مدىمت معخللت جخىافش 

، 16، 15، 13، 12، 11فحها الػماهاث اإلاىطىص نلحها و  اإلاُثاق و  اإلاىاد )

17 ،19 ،23 .) 
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جغخب اللجنت سالج/وص التي جبظل/ا الضولت الُٝغ لخجنب ا٦خٓاّ النزالء في  .32

اما٦ن الاخخجاػ ومغا٦ؼ ؤلان ح والخإىُل؛ بال ؤن اللجنت الخٓذ من ز ٫ 

غ وحوص بٌٗ اإلاك٨ ث اإلاخٗل٣ت ساال٦خٓاّ الكضًض في ٖضص من  بٌٗ الخ٣اٍع

.  السجون ومغا٦ؼ الاخخجاػ سالضولت الُٝغ

ص ي اللجىت الذولت الؿشف باجخار وافت الخذابحر الالصمت إلاهالجت مشيلت جى  .33

 ألخيام اإلاادة )
ً
 ( مً اإلاُثاق.21اهخكاف السجىن، بنماال

( من 1سخٗضًل اإلااصة   0213( لؿنت 14ج خٔ اللجنت نضوع ال٣انون ع٢    .34

، وبموحب طل٪ الخٗضًل ٞةن الؿن 1865( لؿنت ٢16انون ألاخضار ع٢   

لمؿاولُت الجناثُت ًهبذ ؾب٘ ؾنواث  ل  ٨ًن ًدضص ٢انون الضنُا ل

الؿن الضنُا للمؿئولُت الجناثُت سِنما ًدضص  1865لؿنت  16ألاخضار ع٢  

 م٘ ؾن الُٟولت الواعص في  14الؿن ال٣هوى سق 
ً
ك٩ل طل٪ حٗاعيا ٖام(، َو

 ( ٖام.17الظي خضص ؾن الُٟولت ختى   0210( لؿنت ٢26انون الُٟل ع٢   

للجىت جىضُتها العابلت، والخاضت بةصالت الخهاسع بحن كاهىن ججذد ا .35

الؿفل وكاهىن ألاخذار فُما ًخظ جدذًذ العً اللطىي للمعئىلُت 

 و  كاهىن ألاخذار، هما جىص ى بشفو 18الجىاثُت بدُث ًىىن )
ً
( ناما

 احعاكا مو 12العً الذهُا للمعاولُت الجىاثُت لألخذار لُطبذ )
ً
( ناما

لى التي جػمً مطل ت الؿفل و  مهاملت خاضت جخفم مو اإلاماسظاث الفػ

 
ً
ظىه وجطىن هشامخه وجِعش جإهُله وبنادة ادماحه و  اإلاجخمو، بنماال

 ( مً اإلاُثاق.17ألخيام اإلاادة )
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جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بالىكش و  غم حمُو اللىانذ اللاهىهُت راث  .36

جمو  الطلت بدلىق الؿفل و  كاهىن مخيامل ًىكم وافت شئىن  الؿفل ٍو

دكش  مجاالث ال ماًت والشناًت، وكىانذ مهاملت ألاخذار الجاهدحن، ٍو

حشًُل ألاؾفاٌ و  ؤظىؤ ؤشياٌ الهمل بما ًيسجم مو مهاًحر خماًت خلىق 

 الؿفل.

 

اث العُاظُت واإلاذهُت:  ال ٍش

جغخب اللجنت سمباصعة وػاعة الٗمل والخنمُت الاحخماُٖت في الضولت الُٝغ  .37

ضاص ٢انون حضًض للمنٓماث واإلااؾؿاث ٚير الخ٩ومُت ، بال ؤن اللجنت  إٖل

ت  1878( لؿنت 01الخٓذ ؤن ٢انون الجمُٗاث ع٢     ٖلى خٍغ
ً
ًٟغى ٢ُوصا

ٌ جإؾِـ  منذ الؿلُت الخنُٟظًت ؾلُت مُل٣ت في ٞع جإؾِـ الجمُٗاث، ٍو

ؿمذ لج/ت ؤلاصاعة سالخضزل في الٗمل الُومي، سل وؾلُت  الجمُٗاث، َو

ؼ٫ مجلـ ؤلاصاعة وحُٗين مُل٣ت في بصم اج الجمُٗت م٘ حمُٗاث ؤزغى، ٖو

٤ ال٣ًاجي. ؿمذ سدل/ا بٛير الٍُغ  مجلـ حضًض، َو

ججذد اللجىت جىضُتها العابلت للذولت الؿشف فُما ًخهلم بدثها نلى  .38

ظشنت حهذًل واكشاس كاهىن حذًذ للمىكماث واإلااظعاث يحر ال ىىمُت، 

ت جىىًٍ الجم  نلى ؤن  ًػمً ال م و  خٍش
ً
هُاث والاهػمام الحها ؾبلا

 ألخيام اإلاُثاق.
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ض حهىدها الشامُت بلى جىفحر البِئت  .42 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

بما و  رلً جلً الهاملت و   –اإلاىاظبت لهمل ماظعاث اإلاجخمو اإلاذو  

 لللُام بذوسها و  اإلاجخمو. -مجاٌ الذفام نً خلىق ؤلاوعان

غ ا .41  الخٓذ اللجنت، من ز ٫ ج٣اٍع
ً
نُت لخ٣و١ ؤلانؿان، ٖضصا إلااؾؿت الَو

نُين صون وحوص مبرع ٢انوني ؤو ؤمغ  من خاالث اإلان٘ من الؿٟغ إلاواَنين سدٍغ

ٗض  جي، َو ٢ًاجي، وىو ألامغ الظي ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الضؾخوع وال٣انون البدٍغ

 للماصة  
ً
 ( من اإلاُ ا1.١( ٣ٞغة  06مسالٟا

خذابحر الالصمت لػمان نذم جىص ي اللجىت الذولت الؿشف باجخار وافت ال .40

 ألخيام 
ً
مىو ؤي شخظ مً العفش بشيل حهعف  ؤو يحر كاهىو ، بنماال

 ( مً اإلاُثاق.27اإلاادة )

 سهضوع ال٣انون ع٢    .42
ً
والخام سخٗضًل  0213( لؿنت 01ؤزظث اللجنت ٖلما

نُت لٗام  ، والظي سموحب  ًجوػ 1852بٌٗ ؤخ٩ام ٢انون الجنؿُت البدٍغ

غى وػٍغ الضازلُت وبٗض موا٣ٞت مجلـ الوػعاء بؾ٣اٍ سمغؾوم سناًء ٖلى ٖ

 سإن ال٣غاعاث 
ً
نُت في ٖضص من الخاالث، وجإزظ اللجنت ٖلما الجنؿُت البدٍغ

الهاصعة ٖن الؿلُت الخنُٟظًت سةؾ٣اٍ الجنؿُت ًم٨ن الُٗن ٖلحها 

.
ً
 ٢ًاثُا

( مً 1جىص ي اللجىت الذولت الؿشف ؤن جدعم حمُو احشاءاتها مو الفلشة ) .43

( مً اإلاُثاق التي جدكش بظلاؽ الجيعُت نً ؤي شخظ بشيل 29اإلاادة )

 حهعف  ؤو يحر كاهىو .
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 سج/وص وػاعة الٗض٫ والكاون ؤلاؾ مُت وألاو٢اٝ سدنُٓ   .44
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

اإلاداٞٓاث يرى  من اإلاٗنُين فيالٗضًض من الٟٗالُاث لألثمت والخُباء ٚو

غ  ت الضًن واإلاٗخ٣ض، ول٨جها اَلٗذ ٖلى ٖضة ج٣اٍع اإلاسخلٟت للخإ٦ُض ٖلى خٍغ

ٌ ٖلى الخمُيز  ت الخإزير الؿلبى لخُاب الُاثُٟت والخدٍغ جُٟض ساؾخمغاٍع

. والٗن٠ ٖلى ؤؾاؽ الضًن واإلاٗخ٣ض في الضولت الُٝغ

ض حهىدها الشامُت بلى جىص ي اللجىت بلُام الذولت الؿشف بمىاضلت وح .45 هٍض

دمج مفاهُم الدعامذ واخترام الخىىم الذًني ونذم مششونُت الخمُحز 

اإلاهخلذ و  اإلاىاهج الذساظُت وهزلً مىاضلت  اللاثم نلى ؤظاط الذًً ؤو

ؼ نلى الىشاهُت والهىف والخمُحز نلى ؤظاط  الخطذي لخؿاب الخدٍش

 ىابش الذًيُت اإلاخخلفت.الذًً ؤو اإلاهخلذ ال ظُما و  وظاثل ؤلانالم واإلا

 

ت الشؤي والخهبحر  خٍش

 سإن  حاعي بٖضاص مكغوٕ ٢انون حضًض لإلٖ م والاجها٫  .46
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

.  في الضولت الُٝغ

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف باإلظشام و  انخماد مششوم اللاهىن الجذًذ  .47

ت واظخلاللُت وظاثل ؤلانال  م لإلنالم والاجطاٌ نلى هدى ٌهضص مً خٍش

ػمً ال م و  ال طٌى نلى اإلاهلىماث وجذاولها.  بجمُو ؤهىانها ٍو

 س٣ُام الضولت الُٝغ في ٖام  .48
ً
 سةياٞت ماصة حضًضة 0210ؤزظث اللجنت ٖلما

ال٣ٗوباث، ًخ  سموحبها جٟؿير ال٣ُوص الواعصة ٖلى الخ٤  ٢انون بلى م٨غع( 58 

٣ اع الًغوعي ال ػم إلاجخم٘ صًم٣غاَي ٞو  إلاباصت مُ ا١ في الخٗبير "في ؤلَا
ً
ا
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ت   من ال٣ٗاب مماعؾت الخ٤ في خٍغ
ً
 مُٟٗا

ً
ٗض ٖظعا جي والضؾخوع َو الٗمل الَو

اع." ٦ما اَلٗذ اللجنت ٖلى اإلااصة   ( من ٢انون 154الخٗبير في ىظا ؤلَا

ال٣ٗوباث التي جنو ٖلى ؤن  "ٌٗا٢ب سالخبـ من خغ ى سةخضى َغ١ 

التي جنو ٖلى  (015إلااصة  الٗ نُت ٖلى ٦غاىُت الخ٨  ؤو الاػصعاء س "، وا

جي  "ٌٗا٢ب سالخبـ ؤو سالٛغامت من ؤىان سةخضى َغ١ الٗ نُت اإلاجلـ الَو

ؤو ٚيرو من ال/ُئاث النٓامُت ؤو الجِل ؤو اإلادا٦  ؤو الؿلُاث ؤو اإلاهال  

 الٗامت".

جشخب اللجىت بما وسد و  سد الذولت الؿشف مً نذم ضذوس ؤي خىم  .52

ش وما كبلهابدبغ ص ف  خالٌ الفترة التي  باالظدىاد بلى  ًٌؿحها الخلٍش

ؤخيام كاهىن جىكُم الص افت واإلاؿبىناث واليشش، بال ؤن اللجىت جىص ي 

 بةلًاء نلىبت ال بغ و  كػاًا اليشش مً خالٌ 
ً
الذولت الؿشف مجذدا

( لعىت 47حهذًل الىطىص راث الطلت و  كاهىن الهلىباث واللاهىن سكم )

ؿبانت واليشش، ومشاناة اإلاهاًحر بشإن جىكُم الص افت وال 2112

 ( مً اإلاُثاق. 32اإلاىطىص نلحها و  اإلاادة )

 

  خماًت ألاظشة وبخاضت اليعاء وألاؾفاٌ

 م٘ الارخُب سهضوع ٢انون ألاؾغة .51
ً
 0216( لؿنت 18ع٢    ؤزظث اللجنت ٖلما

عي الناجج ٖن انُبا١ ٢انون ؤخ٩ام ألاؾغة  والظي حاء لِؿض الٟغاٙ الدكَغ

ٖلى ألاٞغاص اإلانخمين بلى ال٣ٟ  الؿجي صون انُبا٢  ٖلى  0228نت ( لؿ18ع٢   

ألاٞغاص الخايٗين لل٣ٟ  الجٟٗغي، سِنما ًجم٘ ال٣انون اإلاوخض الجضًض 



78 

 

ؤخ٩ام ألاؾغة للمنخمين بلى ٧ل من ال٣ٟ  الؿجي والجٟٗغي سدُث جدؿاوى 

واٖض اإلاغا٦ؼ ال٣انونُت سين ألاٞغاص سما ٨ًٟل خماًت ألاؾغة في اإلاجخم٘ و٢

الٗضالت وؤلانهاٝ. 

 م٘ الارخُب س٣ُام الضولت الُٝغ سةخالت مكغوٕ ٢انون .50
ً
 ؤزظث اللجنت ٖلما

بلى  1865لؿنت  (14  ال٣ٗوباث ع٢  ٢انون سةلٛاء وحٗضًل ٖضة مواص من

 بلٛاء اإلااصة  
ً
ُٗت، وجدضًضا  من الجاني ( الخانت سةٖٟاء242الؿلُت الدكَغ

مت في ال٣ٗوبت خهاب حٍغ ( 15الطخُت، وحٗضًل اإلاواص   من ػواح  ٫خا في الٚا

، و  بلى ساالؾدناص الٗن٠ بكإن اؾخسضام  في اإلاس٠ٟ ( بكإن الٗظع223الٗٝغ

خضاء التي جدناو٫ خاالث (233الؼنا، و  الؼوحت سجغم مٟاحإة خا٫  الجنس ي الٖا

 ٖكغة. الؿاصؾت جخ  ل  ٖلى ألانثى التي

هُت جىص ي اللجىت الذولت الؿشف باإلظشام و  انخما .52 د الخهذًالث الدشَش

فُما ًخهلم بةلًاء اإلاادة  1976لعىت  (15) نلى كاهىن الهلىباث سكم

( بما ًدعم مو اخيام 344و 334و 16( مىه وهزلً حهذًل اإلاىاد )353)

 اإلاُثاق راث الطلت.

بكإن الخماًت من  0214( لؿنت 16جغخب اللجنت سهضوع ال٣انون ع٢    .53

ا م/ًما لخماًت خ٣و١ الُٟل وألاؾغة  الٗن٠ ألاؾغي ٧ون  ٌك٩ل بَاًعا ًُ ٢انون

والظي نضع ٖن  ٖضًصا من ال٣غاعاث الخنُٟظًت ال ػمت لخد٤ُ٣ ٞٗالُت جنُٟظ 

 0216( لؿنت 6ال٣انون ٣٦غاع وػٍغ الٗض٫ والكاون ؤلاؾ مُت وألاو٢اٝ ع٢   

ٟي وػاعة الٗمل والخنمُت الاحخماُٖت نٟت مإموعي  ل بٌٗ مْو بكإن جسٍو
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( لؿنت 05اجي و٢غاع وػٍغ الٗمل والخنمُت الاحخماُٖت ع٢   الًبِ ال٣ً

 بكإن قغوٍ وبحغاءاث الارزُو إلاغا٦ؼ ؤلاعقاص ألاؾغى.  0216

 م٘ الارخُب سةَ ١ .54
ً
لى ؤزظث اللجنت ٖلما  ل ؾاراجُجُت للمغؤة اإلاجلـ ألٖا

نُت  الخماًت الو٢اًت، ٖلى جغ٦ؼ 0214 في الٗن٠ ألاؾغي من اإلاغؤة لخماًت الَو

ٗاث خضماث،وال ُت وال٣وانين، الدكَغ الضعاؾاث  ؤلٖا مي، والضٖ  الخٖو

اث في ألاؾغة لخماًت م٩اجب والبدور. ٦ما جغخب ساؾخدضار ت مضًٍغ  الكَغ

 ألاؾغي الٗن٠ خاالث جل٣ي تهضٝ بلى الضولت الُٝغ في اإلاداٞٓاث سجمُ٘

 ةنكاءوالٗ حُت. ٦ما جغخب اللجنت س الو٢اثُت الخضماث ٧اٞت ج٣ضً  ومخابٗت

 لؿنت (1  ع٢  الٗام الناثب ٢غاع سموحب والُٟل لألؾغة نُاست مخسههت

 اإلاٗنُت النُاست وهي الٗلُا سمد٨مت الاؾخئناٝ ٢اض ي سضعحت امغؤة سغثاؾت 0215

ير ال ػمت ؤلاحغاءاث ساجساط والخضزل  للٗن٠ اإلاغؤة حٗغيذ لو ُٞما الخماًت لخٞو

ٗت سةحغاءاث  والاحخماعي النٟس ي لضٖ ا وج٣ضً  الٗن٠ طل٪ لو٠٢ ؾَغ

ال ػمت إلاٗا٢بت الجاني. ٦ما جغخب  ؤلاحغاءاث واجساط للطخُت وال٣انوني

ت في ٖام  . 0217ساٞخخاح مدا٦  ألاؾغة التي جسخو سٌٟ النزاٖاث ألاؾٍغ

( م٩اجب بعقاص ؤؾغي حُٛي حمُ٘ منا٤َ 12وحكُض اللجنت ٦ظل٪ سخإؾِـ  

الاحخماُٖت  والخنمُت ابٗت لوػاعة الٗملالضولت الُٝغ في اإلاغا٦ؼ الاحخماُٖت الخ

لخٗمل ٖلى ج٣ضً  ؤلاعقاص الٟغصي وألاؾغي م٘ ج٣ضً  اإلادايغاث وبغامج 

لى للمغؤة  ؾغ لنبظ الٗن٠ ألاؾغي، وب٣ُام اإلاجلـ ألٖا
 
ُت والخ ٠ُ٣ لأل الخٖو

 سدكُٛل زِ ؾازن ٣ًضم اإلاكوعة ال٣انونُت والضٖ  للناحُاث. 
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 م٘ الارخ .55
ً
نُت ال٣اٖضة ُب س٣ُام الضولت الُٝغ سةَ ١ؤزظث اللجنت ٖلما  الَو

 0216 صٌؿمبر/٧انون ؤو٫ في "ج٩اج٠" الٗن٠ ألاؾغي وبخهاثُاث لبُاناث

 ألاؾغي. الٗن٠ خاالث مسخل٠ ومخابٗت والتي تهضٝ بلى عنض

ض الخىفُز الفهاٌ لللاهىن سكم ) .56 ( 17جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

 ف ألاظشي ومخابهت جىفُز الخؿتبشإن ال ماًت مً الهى 2115لعىت 

ألاظشي، ومىاضلت  الهىف مً اإلاشؤة ل ماًت الىؾىُت الخىفُزًت لالظتراجُجُت

ألاظشي وبأزاسه  الهىف بمخاؾش الهام الشؤي وجىثُف الهمل نلى جىنُت

العلبُت نلى اإلاجخمو والدصجُو نلى ؤلابالى نً هزه الجشاثم مً خالٌ 

ؤلابالى وهزلً خذماث اإلاعانذة  جىفحر مهلىماث للط اًا نً كىىاث

 اللاهىهُت اإلاخاخت لهم.

بُت جىص ي اللجىت بػشوسة جىثُف البرامج .57  و  اإلاخخططت واإلاداغشاث الخذٍس

للمعئىلحن نً بهفار اللاهىن بما ٌهضص مً كذستهم  ألاظشي  الهىف مجاٌ

 .نلى الخطذي للهىف ألاظشي 

 ؤلاسشاد خذماث نً وافُت مهلىماث جىص ي اللجىت بمىاضلت حهىدها ليشش .58

ٌ  وهُفُت وؤلاًىاء وخذماث بنادة الخإهُل ألاظشي  نلحها، والهمل  ال طى

 مً ملجإ نً للط اًا الزًً ًبدثىن  ؤلاًىاء دوس  نذد واف مً نلى جىفحر

الهىف ألاظشي حًؿ  حمُو مىاؾم الذولت الؿشف وجضوٍذها باإلاىاسد 

 الالصمت. 

 سة٢غاع الاؾاراجُجُت الو .62
ً
( 0212-0216َنُت للُٟولت  ؤزظث اللجنت ٖلما

ساٖخباعىا زُت ٖمل مخ٩املت تهضٝ بلى جوحُ  وخكض الؿُاؾاث والبرامج 
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اإلاٗنُت سدنمُت وخماًت الُٟل في الضولت الُٝغ وجغخب سمؿاىمت 

ٟا٫ صون ؾن الخامؿت.  ُاث ألَا الاؾاراجُجُت في جد٤ُ٣ انسٟاى في ٞو

 سما وعص في الاؾاراجُجُت الَو
ً
نُت للُٟولت من بقاعة بكإن وجإزظ اللجنت ٖلما

ٖضم ٦ٟاًت البُاناث وؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت سدماًت الُٟولت.

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخىثُف حهىدها الشامُت بلى جدلُم ؤهذاف  .61

( وخؿت نملها، مو الاهخمام 2113-2117الاظتراجُجُت الىؾىُت للؿفىلت )

لت بدماًت الؿفىلت نلى هدى خاص بخدذًث البُاهاث وؤلاخطاثُاث اإلاخهل

وماششاث الؿفىلت اإلابىشة واإلااششاث الص ُت والخهلُمُت بما ٌهحن الذولت 

الؿشف نلى بلىسة العُاظاث اإلاىاظبت للخهامل مو الخدذًاث اإلاخهللت 

 بمجاٌ جىمُت وخماًت الؿفىلت.



ال م و  الهمل

 م٘ الخ٣ضًغ سدبجي الضولت الُٝغ لٗضة مباصعاث لل٣ .60
ً
ًاء ؤزظث اللجنت ٖلما

٠ُ ومكغوٕ الخإمين يض الخُٗل،  جي للخْو ٖلى البُالت مجها اإلاكغوٕ الَو

جين  غ ؤصاء الخٍغ ب التي تهضٝ الى جٍُو  ٖن الٗضًض من مكغوٖاث الخضٍع
ً
 ًٞ

جي لؿو١  نُين سما ًاىل/  لضزو٫ ؾو١ الٗمل، وبةنكاء اإلاغنض الَو البدٍغ

عة اإلاٗلوماث وىو الج/اػ الظي ٣ًوم ٖلى حم٘ وبصا 0214الٗمل في ٖام 

٣ت التي ٌٗمل بها، واإلاك٨ ث  غة ٖن حج  وم٩وناث ؾو١ الٗمل والٍُغ اإلاخٞو

 ٠ُ غم الخْو ٠ُ الخالُت ٞو التي ٌٗاني مجها الٗاملون، واخخُاحاث الخْو
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نُت حضًضة لجم٘ وجدلُل سُاناث ؾو١  اؾـ آلُت ٖمل َو اإلاؿخ٣بلُت، ٍو

 الٗمل سهوعة حامٗت.

 م٘ الخ٣ضًغ س .62
ً
 ًدٓغ 0210( لؿنت 25إن ٢انون الٗمل ع٢   ؤزظث اللجت ٖلما

ال٣ُٗضة،  ؤو الضًن ؤو اللٛت ؤو ألانل ؤو الجنـ إلاجغص ازخ ٝ ألاحغ في الخمُيز

 في خٟٔ خ٣و١ الٗما٫ ومن يمجها اؾخدضار
ً
 َغ١ ٦ما ًخًمن جوؾٗا

ت حضًضة اث لخل و٢ًاثُت بصاٍع  وي٘ م٘ والجماُٖت، الٗمالُت الٟغصًت اإلاناٖػ

 ؤلايغاب ٖلى خ٤ الجماُٖت وإلاماعؾت الٗمل خٟاوى ول٣ٗوصلل ٢انوني نٓام

ٖلحها. ٦ما جًمن ٢انون الٗمل الٗضًض من  وخهول  الٗامل ًضٖ  خ٣و١ ندو

 بٗض ؤن ٧انذ 
ً
اصة بحاػة الوي٘ بلى ؾخين ًوما اإلاؼاًا للمغؤة الٗاملت ؤسغػىا ٍػ

ذ للخدغ . وج خٔ اللجنت زلو ال٣انون من خٓغ نٍغ
ً
ف زمؿت وؤعبٗين ًوما

ضم ويٗ  خض ؤصنى لألحوع. الجنس ي في الٗمل ٖو

٘ الخض ألاصنى لؿن الٗمل في ٢انون الٗمل لُهبذ   .63 ( 14حكُض اللجنت سٞغ

 و٦ظل٪ سوي٘ ٢ُوص ويواسِ لٗمل
ً
 ٖلى ؾ مته ، وجإزظ  ٖاما

ً
ألاخضار خغنا

 سهضوع ٢غاع وػٍغ الٗمل ع٢   
ً
بكإن جدضًض الكغوٍ  0212( لؿنت 02ٖلما

ٝ ألازغى لخنُٓ  حكُٛل ألاخضار و٦ظل٪ اإلا/ن والهناٖاث وألاخوا٫ والٓغو

ما٫ الكا٢ت والخُغة التي ًدٓغ حكُٛل/  ٞحها ؤو التي جًغ سصخت  وألٖا

 إلاغاخل الؿن اإلاسخلٟت.
ً
 الخضر ؤو ؾ مخ  ؤو ؾلو٦  ألاز قي جبٗا

ن ٖلى مكغوٕ اإلا خٓاث والخونُاث  .64 الخٓذ اللجنت ؤن عص ممل٨ت البدٍغ

ن ٢ض الخخامُت الهاصع غ الضوعي ألاو٫ إلامل٨ت البدٍغ ة ٖن اللجنت ٖلى الخ٣ٍغ
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اعاث  جًمن سُاناث من ٢ؿ  الخٟخِل الٗمالي حكير بلى ؤن بحمالي ٖضص الٍؼ

 .0213م٣اعنت بٗام  0215الخٟخِكُت ٢ض انسٌٟ في ٖام 

ض حهىدها الشامُت بلى الخإهذ مً التزام  .65 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

، مً خالٌ 2112( لعىت 36ز كاهىن الهمل سكم )ؤص اب الهمل بدىفُ

ادة كذسة وؤنذاد مفدش ى الهمل بىصاسة الهمل وجفهُل دوسهم  الىكش و  ٍص

الشكا   و  الخفخِش نلى ؤماهً الهمل وسضذ قشوف الهمل بشيل مىخكم 

بما و  رلً ما ًخهلم بعاناث الهمل وألاحىس وؤلاحاصاث ؤو يحرها وهزلً 

 والالتزام بػىابـ 15ألاؾفاٌ ؤكل مً ) فُما ًخهلم بدكش حشًُل
ً
( ناما

( لعىت 23حشًُل ألاخذار الىاسدة و  اللاهىن وو  كشاس وصٍش الهمل سكم )

2113 . 

66.  ، ٖلى الٚغ  من ٖضم وي٘ خض ؤصنى لألحوع لل٣ُإ الخام في الضولت الُٝغ

ما٫  بال ؤن اللجنت حكُض سدنُٟظ الخ٩ومت ٖضص من اإلاباصعاث لخث ؤصخاب ألٖا

٘ مؿخوٍاث الغواجب سالنؿبت للٗاملين في ال٣ُإ الخام من ز ٫  ٖلى ٞع

نُت والتي اؾخٟاص مجها ؤ٦ثر من  ب الٗمالت الَو ؤل٠  02جدمل ٧لٟت جضٍع

 لٟاراث جهل من ؾنت بلى 
ً
ٟين خضً ا ٖامل، بلى حانب صٖ  عواجب اإلاْو

 ؾنخين م٣اسل ب٦دؿاب الخبرة للٗامل، و٦ظل٪ ٢ُام الخ٩ومت سدنُٟظ سغنامج

نُت سنؿب جهل بلى  % من ز ٫ ننضو١ الٗمل 62صٖ  عواجب الٗمالت الَو

   جم٨ين(.

غ  .67  ساإلاباصعاث التي اجسظتها الضولت الُٝغ بهضٝ جٍُو
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

ذ  ال٣واٖض اإلانٓمت لٗمل الٗمالت الواٞضة، سما في طل٪ البضء سنٓام جهٍغ
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دغع الٗامل الظي ٌؿتهضٝ بن ح ؾو١ الٗ 0216الٗمل اإلاغن في ٖام  مل ٍو

الواٞض من الاعجباٍ الخهغي س٨ُٟل واخض ٣ِٞ، ونضوع ال٣غاع الوػاعي ع٢  

بكإن اقاراَاث وموانٟاث ؾ٨ن الٗما٫ وال/اصٞت بلى  0213( لؿنت 32 

خماًت الٗما٫ من حمُ٘ الجنؿُاث والخض من الخواصر في اإلاؿا٦ن وباجساط 

ما٫ والكغ٧اث واإلااؾؿاث التي ل  جلازم  ؤلاحغاءاث ال٣انونُت يض ؤصخاب ألٖا

لُخ  سموحب   0217سخل٪ الاقاراَاث، واٖخماص نٓام خماًت ألاحوع في ٖام 

 ألاحانب ٖبر البنو٥ لًمان مغا٢بت صٞ٘ 
ً
ل ؤحوع الٗما٫ وزهونا جدٍو

غ جُٟض سوحوص بٌٗ  ألاحوع في مواُٖضىا، بال ؤن اللجنت اَلٗذ ٖلى ج٣اٍع

 ٫ وؾوء اإلاٗاملت.خاالث لخٗغى الٗمالت الواٞضة ل ؾخٛ 

 سإن ٢انون الٗمل في ال٣ُإ ألاىلي ع٢    .68
ً
 0210( لؿنت 25ؤزظث اللجنت ٖلما

غ   ُٞما ًخٗل٤ سخدٍغ
ً
ًنُب٤ في ٖضص من ؤخ٩ام  ٖلى الٗمالت اإلانزلُت وجدضًضا

٣ٖوص الٗمل وبزباتها و٦ٟالت ىظو ال٣ٗوص لخ٣و١ الٗمالت اإلانزلُت ومجها ألاحوع 

ت م٘ عب الٗمل وبلؼام ناخب الٗمل وؤلاحاػاث وم٩اٞإة نهاًت  الخضمت واإلاناٖػ

٠ بٖاصة ٖاملت اإلانز٫ بلى الج/ت التي ًدضصىا ٣ٖض الٗمل، ؤو الج/ت  سمهاٍع

 ٖن ؤن 
ً
التي ؤسغم ٞحها ؤو ٢ضمذ مجها ؤو البلض التي جنخمى لجنؿُتها،  ًٞ 

ٖام ث اإلاناػ٫ الواٞضاث من يمن الٟئاث اإلاكمولت سالخماًت في ٢انون 

نُت إلا٩اٞدت ؤلاججاع ال٣ٗ وباث ٦ما ًخمخٗن سالخماًت يمن الاؾاراجُجُت الَو

غ  غاى السخغة و/ؤو الاؾخٛ ٫ الجنس ي، بال ؤن اللجنت اَلٗذ ٖلى ج٣اٍع أٚل

بكإن وحوص بٌٗ خاالث ٖن٠ واٖخضاء واؾخٛ ٫ والخٗؿ٠ جخٗغى ل/ا 

٠ُ الٗما٫  ٖام ث اإلاناػ٫ الواٞضاث في الضولت الُٝغ من و٧االث جْو

 اإلانزلُين وؤصخاب الٗمل.
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جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بمىاضلت حهىدها الشامُت بلى جؿىٍش اللىانذ  .72

دمحهم مً ظىء  اإلاىكمت لهمل الهماٌ الىافذًً بما ًدفل خلىكهم ٍو

دكش وافت ؤشياٌ الهمل اللعشي. هما جىص ي بإهمُت اللُام  اإلاهاملت ٍو

ؤص اب الهمل للهمالت بخىثُف خمالث جفخِش نلى اإلاعاهً التي ًىفشها 

الىافذة للخإهذ مً الالتزام بالششوؽ واإلاهاًحر اإلاىطىص نلحها و  اللاهىن 

ض الخهاون 2114( لعىت 41وو  اللشاس الىصاسي سكم ) . وجىص ي هزلً بخهٍض

بحن وصاسة الهمل بالذولت الؿشف مو العفاساث وألاهذًت ألاحىبُت مً خالٌ 

دًت ليشش الىع  لذي الهماٌ ألاحاهب ألاوشؿت وال مالث الخىنىٍت وؤلاسشا

 بشإن خلىكهم والتزاماتهم.

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بمىاضلت حهىدها الشامُت بلى جإهُل وجؿىٍش   .71

كذساث مفدش ي هُئت جىكُم ظىق الهمل بهذف الخطذي لهملُاث ؤلاججاس 

و  البشش التي ًمىً ؤن جدذر مً خالٌ اظخًالٌ الهماٌ ألاحاهب بطىسة 

 شونت.يحر مش

ض ال ماًت اإلالذمت للهمالت اإلاجزلُت  .70 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

 للمىاد راث الطلت و  كاهىن الهمل و  اللؿام ألاهل  
ً
الىافذة جفهُال

ض خطىلهم نلى الخىنُت  حهىدها لىفالت وكاهىن الهلىباث، وبخهٍض

جذنى  اليافُت و  خالت وكىم ؤي اهتهان ل لىكهم، هما وال ماًت اللاهىهُت

و شامل ومخخطظ  اللجىت الذولت الؿشف بلى الىكش و  بمياهُت ظً حشَش

ًىكم الهمل اإلاجزل  بدُث ًىكم الهالكت الخهاكذًت بحن نماٌ اإلاىاٌص وبحن 

مياجب الاظخلذام وؤص اب الهمل نلى هدى ًدذد خلىق والتزاماث 

دُذ آلُاث فهالت لإلبالى نً ظىء اإلاهاملت والا   ظخًالٌ.ألاؾشاف الثالزت ٍو
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 ال م و  الخىمُت وو  معخىي مهِش ي واف وو  بِئت ظلُمت

نُت لخنمُت ألاؾغ  .72  س٣ُام الضولت الُٝغ سدنُٟظ الخُت الَو
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

٘ مؿخوى ألاؾغ ال٣ٟيرة من ز ٫ جإىُل/ا  0224اإلادخاحت منظ ٖام  بهضٝ ٞع

ت ال٣اثمت و بُت والخإىُلُت والخنمٍو اؾخدضار سغامج وصمج/ا في البرامج الخضٍع

جدناؾب م٘ ٢ضعاتها وماى تها.

 ساؾخدضار سغنامج الخإمين يض الخُٗل في ٖام  .73
ً
 0226ؤزظث اللجنت ٖلما

سلٜ بحمالي ٖضص الٗاَلين الظًن  0213وبإن  ختى نهاًت ق/غ ؾبخمبر/ؤًلو٫ 

ٌ الخُٗل ندو   ( ؤل٠ ٞغص من اإلاواَنين 47اؾخٟاصوا من بٖانت وحٍٗو

 والواٞضًن. 

 سما وعص في سغنامج ٖمل الخ٩ومت  ؤزظث ال .74
ً
بكإن ) 0217-0214لجنت ٖلما

 ٖن سغامج جإىُل 
ً
ت الخانت ًٞ  ٘ الخجاٍع بُت لخُوٍغ اإلاكاَع ير سغامج جضٍع جٞو

ألاؾغ اإلادخاحت لخم٨جه  من الانًمام بلى ؾو١ الٗمل.

 سالخُت الاؾاراجُجُت الخمؿُت التي ويٗتها وػاعة  .75
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

ٝ زٌٟ ٖضص الُلباث ٖلى ٢واث  انخٓاع الؿ٨ن الخ٩ومي ؤلاؾ٩ان بهض

ن الجضًضة، وبخٗ/ض  0215اإلاضٖوم م٘ نهاًت ٖام  ٘ مضن البدٍغ وبناء مكاَع

( ؤل٠ 04( سبناء  0217–0214وػاعة ؤلاؾ٩ان في سغنامج ٖمل الخ٩ومت  

 وخضة ؾ٨نُت.

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف باالظخمشاس و  جىفحر الىخذاث العىىُت  .76

نىمت بمخخلف اإلادافكاث مو غمان هفاًت البيُت الخدخُت ونذالت اإلاذ

  كىانذ جخطُظ وخذاث ؤلاظيان اإلاذنىم.
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 سهضوع مغؾوم س٣انون ع٢    .77
ً
سةنكاء  0210( لؿنت 36ؤزظث اللجنت ٖلما

لى للبِئت، وبةٖضاص مكغوٕ ٢انون بكإن البِئت ج  بعؾال   وجنُٓ  اإلاجلـ ألٖا

 إلانا
ً
٢كخ  وبنضاعو.   بلى مجلـ النواب جم/ُضا

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بعشنت بكشاس مششوم اللاهىن الجذًذ بشإن  .78

 البِئت.

ض وجىثُف حهىد اإلاجلغ ألانلى للبِئت  .82 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

و  مجاٌ وشش الثلافت البُئُت وصٍادة معخىي الىع  البُئي لذي اإلاىاؾىحن 

م الخىمُت اإلاعخ ُّ ض ك ض اإلاشاسهت اإلاجخمهُت و  واإلالُمحن وحهٍض ذامت وحهٍض

  .مجاٌ اإلادافكت نلى البِئت

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بالىكش و  جدذًث هكم سضذ اإلاخالفاث  .81

و الجذًذة وألاوشؿت  البُئُت وجدعحن آلُاث جلُُم ألازش البُئي للمشاَس

الاكخطادًت لىشف الخجاوصاث اإلاخهللت بالخخلظ مً اإلاخلفاث الطىانُت 

ادة نملُاث الخفخِش والشضذ لػمان اظخخذام والىفا ًاث. هما جىص ي بٍض

 اإلاطاوو لخىىىلىحُا حعاهم و  جخفُف الاهبهازاث.

 اللجنت سالًِٛ ٖلى مواعص اإلاُاو وزضماث الهٝغ الهحي  .80
ً
ؤزظث ٖلما

 سما وعص في سغنامج الٗمل الخ٩ومي 
ً
ندُجت للنمو الؿ٩اني، ٦ما جإزظ ٖلما

ض0217–0214  نُت بُٗضة اإلاضى للمُاو ( سالنؿبت إٖل اص زُت اؾاراجُجُت َو

ن تهضٝ بلى يمان الاؾخسضام ألام ل للمُاو واؾخضامخ . ٦ما حكُض  في البدٍغ

اصة نؿبت حُُٛت قب٩اث الهٝغ الهحي  ساإلحغاءاث التي اجسظتها الضولت لٍؼ

.0214%  في ٖام 80والتي ونلذ بلى 
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جُجُت الىؾىُت بهُذة جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بعشنت بكشاس الاظترا .82

ً تهذف بلى غمان الاظخخذام ألامثل للمُاه  اإلاذي للمُاه و  البدٍش

 واظخذامتها وجىفحر مُاه ضال ت للششب للجمُو.  

 

 ال م و  الص ت

لى للصخت لدكضًض الغ٢است ٖلى  .83  سج/وص اإلاجلـ ألٖا
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

 اإلااؾؿاث الصخُت.

 سوي٘ وػاعة الصخت .84
ً
اؾاراجُجُت لخدؿين الصخت للٟارة  ؤزظث اللجنت ٖلما

٘ وجدؿين مؿخوى الخضماث الصخُت  0217بلى  0214من  تهضٝ بلى ٞع

جسخو سمغاحٗت  0210وبةنكاء لجنت الخ٤ في الصخت سوػاعة الصخت في ٖام 

الؿُاؾاث الصخُت والخُِ الاؾاراجُجُت الصخُت ومضى جوا٣ٞ/ا م٘ 

لخوانل م٘ اللجان اإلاٗنُت اإلاٗاىضاث والاجٟا٢ُاث الضولُت، والخنؿ٤ُ وا

سد٣و١ اإلاغض ى والج/اث اإلاٗنُت سد٣و١ ؤلانؿان ساإلياٞت بلى مخابٗت وصعاؾت 

ير البِئت الصخُت وآلامنت لظوي الاخخُاحاث الخانت. مضى جٞو

 سدبجي مكغوٕ ًوٞغ نٓام مٗلوماث صخُت قامل في  .85
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

غ اإلاٗلوماث الُبُت ٞو ل٩ل م٣ضمي الخضمت من  ال٣ُاٖين الخام والٗام ٍو

ز ٫ مل٠ َبى بل٨اروني واخض ل٩ل مواَن ؤو م٣ُ .

جىص ي اللجىت بذنم دوس لجىت ال م و  الص ت بىصاسة الص ت وجضوٍذها  .86

 باإلمياهُاث الاصمت بما ًمىجها مً جؿىٍش نملها.



89 

 

نُت إلا٩اٞدت مغى مخ ػمت الن٣و اإلاناعي  .87  سةنكاء لجنت َو
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

بكإن و٢اًت اإلاجخم٘  0216( لؿنت 1ًضػ( سموحب ال٣انون ع٢   اإلا٨دؿب  ؤلا

من اإلاغى وخماًت خ٣و١ ألاشخام اإلاخٗاٌكين مٗ .

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف باإلظشام و  بضذاس الالثدت الخىفُزًت  .88

اإلايش ئ للجىت الىؾىُت إلايافدت مشع  2117( لعىت 1لللاهىن سكم )

 ًذص(.مخالصمت الىلظ اإلاىاع  اإلاىدعب )ؤلا 

 

مت لزوي ؤلاناكاث الىفعُت ؤو الجعذًت   ال م و  جىفحر ال ُاة الىٍش

 سما وعص في سغنامج ٖمل الخ٩ومت    .122
ً
( 0217–0214ؤخُُذ اللجنت ٖلما

اًت وجإىُل طوي ؤلاٖا٢ت سما  ُٞما ًخٗل٤ سالنٓغ في بنضاع ٢انون حضًض لٖغ

 ًخوا٤ٞ م٘ الاجٟا٢ُت الضولُت لألشخام طوي ؤلاٖا٢ت، ٦ما ؤزظ
ً
ث ٖلما

نُت لخ٣و١ ألاشخام طوى  سالخدلُل الكامل الواعص في الاؾاراجُجُت الَو

نُت ساإلا٣اعنت م٘ الاجٟا٢ُت الضولُت لخ٣و١ ألاشخام  ا٢ت لل٣وانين الَو ؤلٖا

ا٢ت التي اؾخسلهذ ؤىمُت مغاحٗت ال٣انون    0225( لؿنت 63طوي ؤلٖا

 ل٣هوعو ٖن
ً
اًت وجإىُل وحكُٛل طوي ؤلاٖا٢ت نٓغا ال٨ ير من  بكإن ٖع

ا٢ت في الاجٟا٢ُت  الخ٣و١ والًماناث ألاؾاؾُت اإلا٣غعة لألشخام طوي ؤلٖا

ا٢ت. الضولُت لخ٣و١ ألاشخام طوي ؤلٖا

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف باإلظشام و  بضذاس كاهىن حذًذ بشإن   .121

 للػماهاث 
ً
 ؤشمل ومدللا

ً
 خلىكا

ً
خلىق ألافشاد روي ؤلاناكت مخػمىا

 الجفاكُت خلىق ألاشخاص روي ؤلاناكت التي ألاظاظُت اإلالشسة لهم 
ً
وفلا
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وبما ًدعم مو الىطىص راث  2111ضادكذ نلحها الذولت الؿشف و  نام 

الطلت باإلاُثاق الهش   ل لىق ؤلاوعان، ومىاضلت سضذ ومخابهت ودنم 

 -2112الخىفُز الفهاٌ لالظتراجُجُت الىؾىُت ل لىق اإلاهىكحن لألنىام )

2116.( 

 سهضوع ال٣انون ع٢   ؤخُُذ اللجنت ٖ  .120
ً
سخٗضًل اإلااصة  0213( لؿنت 48لما

اًت وجإىُل وحكُٛل اإلاٗا٢ين،  0225( لؿنت 63( من ال٣انون ع٢   4  بكإن ٖع

 من 
ً
ا٢ت ؤو من ًغعى مٗا٢ا ٠ ؤو الٗامل من طوي ؤلٖا الظي نو ٖلى منذ اإلاْو


ً
٣ا تي ألاحغ وطل٪ ٞو  مضٖٞو

ً
 ؤ٢غباث  من الضعحت ألاولى ؾاٖتي عاخت ًومُا

للكغوٍ والًواسِ التي ًهضع بها ٢غاع من الوػٍغ اإلاسخو.

 م٘ الارخُب سهضوع ال٣انون ع٢    .122
ً
 0216( لؿنت 00ؤزظث اللجنت ٖلما

خًمن مؿاواة  0225( لؿنت 63( من ال٣انون ع٢   0سخٗضًل اإلااصة   ٍو

نُين في حمُ٘  نُت اإلاازوحت من ؤحنبي ساإلاٗا٢ين البدٍغ اإلاٗا٢ين من ؤسناء البدٍغ

 خ٣و١ اإلانهوم ٖلحها في ال٣انون.ال

ا٢ت الكامل الظي ٣ًضم  .123  سدنُٟظ مكغوٕ مغ٦ؼ ؤلٖا
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

مسخل٠ ؤنوإ الخضماث الدصخُهُت والخإىُلُت والٗ حُت لألشخام طوي 

خًمن مغا٦ؼ مخسههت في مدُِ حٛغافي واخض وحُٛي زضماتها  ا٢ت ٍو ؤلٖا

ا٢اث. مسخل٠ ؤلٖا

ض حهىدها و  مجاٌ بنذاد الىىادس جىص ي اللجىت الذولت الؿش  .124 ف بخهٍض

 الفىُت اإلاخخططت للهمل و  مجاٌ جإهُل ألاشخاص روي ؤلاناكت.
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جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بعشنت تهُئت وظاثل الىلل الهام  .125

باإلمياهُاث اإلاخاخت لخىىن كادسة نلى جلبُت اخخُاحاث خلىق ألاشخاص 

ض مشاناة الاخخُاحاث الهىذ ظُت اإلاىاظبت لألشخاص روي روي ؤلاناكت وحهٍض

ؤلاناكت و  اإلاشافم الهامت، ال ظُما اإلاشافم الص ُت والبنى الخدخُت 

 .اإلاذسظُت

 م٘ الخ٣ضًغ سج/وص وػاعة الارسُت والخٗلُ  ٖلى نُٗض   .126
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

جم٨ين طوي ؤلاٖا٢ت ومجها جُب٤ُ نٓام الضمج في ٖضص من اإلاضاعؽ الخ٩ومُت 

ير ماؾؿاث حٗلُمُ ت زانت جسضم ٞئت طوي ؤلاٖا٢ت، وبٖضاص منهج جغبوي وجٞو

ا٢اث الظىنُت ومخ ػمت صاون وطل٪ منظ الٗام الضعاس ي  مخ٩امل لُلبت ؤلٖا

0214-0213. 

ض بدساج اإلافاهُم ألاظاظُت   .127 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بمىاضلت حهٍض

للتربُت نلى خلىق ؤلاوعان والاجفاكُت الذولُت لألشخاص روي ؤلاناكت و  

 .اإلاىاهج الذساظُت بما ٌعهم و  ال فاف نلى خلىق هزه الفئت

ُٟي لألشخام   .128  م٘ الارخُب سبرنامج الخم٨ين الْو
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

به  وجنمُت ٢ضعاته  وب٦ؿابه  اإلا/اعاث اإلاسخلٟت  ا٢ت من ز ٫ جضٍع طوي ؤلٖا

 مما ٌؿ/ل من صمج/  في ؾو١ الٗمل.

 لألشخام  ج خٔ اللجنت الخاحت بلى سُاناث ؤ٦ثر  .112
ً
 وجهنُٟا

ً
ص٢ت وجٟهُ 

ا٢ت. طوى ؤلٖا
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جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةظخىماٌ جىفحر بُاهاث بخطاثُت مخهللت   .111

بىغهُت ألاشخاص روي ؤلاناكت لي  حعمذ بشظم العُاظاث والبرامج 

 اإلاالثمت راث الطلت. 



 ال م و  الخهلُم وال لىق الثلافُت  

حمالي في الخٗلُ  الاسخضاجي وال انوي جغخب اللجنت سونو٫ مٗض٫ ال٣ُض ؤلا  .110

 .0216-0215% للٗام ألا٧اصًمي 122

 س٣ُام وػاعة الارسُت والخٗلُ  سخُب٤ُ مكغوٕ الخم٨ين   .112
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

ير ألاح/ؼة ؤلال٨ارونُت الغ٢مُت للُلبت والظي  الغ٢مي في الخٗلُ  من ز ٫ جٞو

ٗازم جُب٣ُ  ٖلى  0215 - 0214سضؤ مغخلخ  ألاولى في الٗام الضعاس ي  َو

مضاعؽ الضولت الُٝغ ٧اٞت في مغاخل  ال٣اصمت.

 س٣ُام وػاعة الارسُت والخٗلُ  ساؾخدضار مناهج و٦خب   .113
ً
ؤزظث اللجنت ٖلما

 
ً
زانت سالارسُت ٖلى اإلاواَنت وخ٣و١ ؤلانؿان لجمُ٘ اإلاغاخل الضعاؾُت سضءا

 بلى الخٗلُ  ال انوي.
ً
من مغخلت الخٗلُ  الاسخضاجي ونوال

ب وجؿىٍش الىىادس   .114 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بمىاضلت حهىدها لخذٍس

 نلى الهملُت 
ً
الخهلُمُت وسفو هفاءاتهم وكذساتهم بما ًىهىغ بًجابا

الخهلُمُت، وهزلً جىثُف حهىدها و  مجاٌ جؿىٍش اإلاىاهج الخهلُمُت ودمج 

 .مو وشش زلافت الدعامذ وهبز الىشاهُت والهىف مبادت خلىق ؤلاوعان بها

ادة اليعبت اإلاخططت مً اإلاىاصهت   .115 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بٍض

لألوشؿت والفهالُاث الثلافُت التي حهىغ حهذد الثلافاث وؤلازيُاث 
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واإلازاهب وألادًان والؿىاثف و  الذولت الؿشف وجدُذ للجمُو بذون جمُحز 

 الاظخفادة مً ال ُاة الثلافُت واإلاشاسهت واإلاعاهمت فحها. 

 

إلاخابهتاليشش وا

جوص ي اللجنت الضولت الُٝغ ؤن جنكغ اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان،  .116

غ ٖلى نُا١  غ واإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت ٖلى ىظا الخ٣ٍغ ونو الخ٣ٍغ

ت واإلانٓماث ٚير  ُٗت وؤلاصاٍع واؾ٘، وفي ؤوؾاٍ الؿلُت ال٣ًاثُت والدكَغ

بضي اللجنت الخ٩ومُت الٗاملت في الضولت، و٦ظل٪ لٗامت الجم/وع، وج

اؾخٗضاصىا إلاؿاٖضة الضولت ٖلى الوٞاء سالازاماتها ٖبر ؤي ق٩ل للخٗاون الٟجي 

 ؤو الخواع البناء. 

جوص ي اللجنت الضولت الُٝغ سإن ًدٓى جنُٟظ الخونُاث الخانت  .117

سخٗضًل الضؾخوع للنو ٖلى اخارام الخ٤ في الخُاة، وب٢غاع مكغوٕ حٗضًل 

ت ٢انون الجنؿُت، حٗضًل ٢انون اإلان ٓماث واإلااؾؿاث ٚير الخ٩ومُت، وخٍغ

الغؤي والخٗبير، والٛاء الخمُيز ال٣اث  يض النؿاء في بٌٗ مواص ٢انون 

ال٣ٗوباث، سإولوٍت في جنُٟظ الخونُاث الخخامُت. 

ؾخ٣وم اللجنت سمخابٗت جنُٟظ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت م٘ الضولت  .118

ا للو٢ٝو ٖلى ما ج  بنجاػو.  ًٍ الُٝغ صوع

غىا الضوعي ال اني، الظي جوص  .102 ي اللجنت الضولت الُٝغ ؤن ج٣ضم في ج٣ٍغ

ض ج٣ضًم  في ًناًغ/٧انون زاني  ، مٗلوماث مدضصة ومدضزت ٖن 0200ًدل مٖو
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اث الواعصة في  ن بٖما٫ الخ٣و١ والخٍغ جنُٟظ حمُ٘ جونُاث اللجنت ٖو

اإلاُ ا١. 

غىا الض  .101 وعي اإلا٣بل جوص ي اللجنت الضولت الُٝغ ؤن ح٣ٗض ٖنض بٖضاصىا ج٣ٍغ

مكاوعاث واؾٗت النُا١ م٘ ال/ُئاث اإلاسخهت واإلانٓماث ٚير الخ٩ومُت 

 ومسخل٠ الج/اث الٗاملت في الضولت. 

**** 
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ش اإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت للجىت نلى ب الخاص (9مل م سكم ) خلٍش

ش الذوسي ألاٌو اإلالذم مً   .دولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذةالخلٍش

 نشش العادظتوسة الذ

 اإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت للجىت خلىق ؤلاوعان الهشبُت

ش الذوسي ألاٌو   لذولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذةالخلٍش

  16/11/2119 – 13 ،اللاهشة

جمهُذ:

غ الضوعي ألاو٫ اإلا٣ضم من صولت  .1 نا٢كذ لجنت خ٣و١ ؤلانؿان الٗغبُت الخ٣ٍغ

( من اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ 37اإلااصة   ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة سم٣خط ى

 15 –12ؤلانؿان في صوعتها الؿاصؾت ٖكغ، والتي ان٣ٗضث ز ٫ الٟارة 

ن ألاو٫  سم٣غ حامٗت الضو٫ الٗغبُت في ال٣اىغة،  0218ؤ٦خوبغ/ حكٍغ

 واٖخمضث اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت الخالُت. 

غىا الضوعي ألاو٫ جغخب اللجنت سخ٣ضً  صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخد .0 ضة لخ٣ٍغ

، وحكُض سالج/وص اإلابظولت في بٖضاصو من ٢ِبل الضولت 0218قباٍ  في ٞبراًغ/

ض الضولت  . ٦ما جغخب اللجنت سالخواع الخٟاٖلي البناء الظي ؤحغج  م٘ ٞو الُٝغ

مؿاٖض وػٍغ  –الُٝغ سغثاؾت ؾٗاصة الؿٟير/ ؤخمض ٖبضالغخمن الجغمن 

ت الخاعحُت والخٗاون الضولي لك ًٍو اون خ٣و١ ؤلانؿان وال٣انون الضولي، ٖو

ض من  م  الٞو مم لين ٖن الج/اث الخ٩ومُت طاث الهلت، وج٣ضع اللجنت ما ٢ضَّ

ت.   مٗلوماث زُُت وعصوص قٍٟو
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ج من اللجنت الضٖوة التي جل٣تها من خ٩ومت صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  .2

ُٟت ل٣ٗض وعقت مبر/  نؿانؤلا لخ٣و١ الٗغبي ساإلاُ ا١ الٗمل الخٍٗغ في نٞو

ن ال اني من الٗام   الخ٩ومُت اإلااؾؿاث من إلام لي ٖضص 0217حكٍغ

. ٦ما في اإلاضني اإلاجخم٘ وماؾؿاث  من سةحغاء ٖضص اللجنت ٢امذ الضولت الُٝغ

اعاث ، في للماؾؿاث اإلاٗنُت سد٣و١ ؤلانؿان اإلاُضانُت الٍؼ  الضولت الُٝغ

 وجوحُ  جضسير ْبي، ومغا٦ؼفي ؤسو ال٣ًاء وصاثغة الضازلُت، وػاعة قملذ:

ين، اإلاواعص لوػاعة الخابٗت وجوا٤ٞ ت والخَو ت البكٍغ  صبي وماؾؿت صبي، وقَغ

اًت ٟا٫. النؿاء لٖغ  في اإلااؾؿاث ح/وص ىظو اَلٗذ اللجنت ٖلى و٢ض وألَا

ؼ الهضص، وىو ما  ىظا في اإلاخبٗت اإلاماعؾاث وؤًٞل ؤلانؿان خ٣و١ وخماًت حٍٗؼ

ن ٞ/  ؤٖم جها من ج٩ٍو
َّ
٤ لخالت خ٣و١ ؤلانؿان في الضولت الُٝغ وقواٚل م٨

ما٫ ال٩امل ألخ٩ام اإلاُ ا١.  ؤلٖا

غ الضوعي ألاو٫  .3 جا٦ض اللجنت ؤنَّ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت بكإن الخ٣ٍغ

للضولت الُٝغ ًنبغي ٢غاءتها ساال٢اران م٘ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت 

غىا ألاو٫ اإلا٣ضم بلى اللجنت، وا لتي اٖخمضتها اللجنت في ؤ٣ٖاب بكإن ج٣ٍغ

٧انون  صٌؿمبر/ 05 –01ان٣ٗاص صوعتها الخامؿت في ال٣اىغة ز ٫ الٟارة 

 . 0212ألاو٫ 
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 الجىاهب ؤلاحشاثُت

غ الضوعي ألاو٫ للضولت الُٝغ  .4  -ٖلى ندو ٦بير -ج٣ضع اللجنت مغاٖاة الخ٣ٍغ

غ للجنت ضاص الخ٣اٍع ، بال ؤنَّ للخٍُو الاؾارقاصًت واإلاباصت الخوححهُت إٖل

غ: اللجنت جوص ؤلاقاعة بلى بٌٗ اإلا خٓاث الك٩لُت ٖلى الخ٣ٍغ

زت ٖن ماقغاث بٖما٫ بٌٗ الخ٣و١،  (ؤ غ مٗلوماث مدضَّ ن الخ٣ٍغ ل  ًخًمَّ

اث الٟغصًت  ٧اإلااقغاث الخانت سالخ٤ في الخٗلُ  والخ٨  الغقُض والخٍغ

ؿبت من والخ٤ في البِئت، ونؿبت ؤلانٟا١ الهحي والخماًت الاحخماُٖت ٦ن

 بحمالي ؤلانٟا١ الٗام.

غ بًغاص سُاناث اخهاثُت وو٢اجُٗت ٖلى ؤؾـ ٢اسلت   (ب ن الخ٣ٍغ ل  ًخًمَّ

للم٣اعنت بكإن مضى بٖما٫ بٌٗ الخ٣و١، ومجها: ٖضص ألاخ٩ام الهاصعة 

ضام، وق٩اوى الخٗظًب وبؾاءة اإلاٗاملت.  ب٣ٗوبت ؤلٖا

غ ؤلاقاعة بلى ؤًت ؤخ٩ام ؤو ٢غاعاث ٢ (ج ن الخ٣ٍغ ًاثُت ناصعة ٖن ل  ًخًمَّ

نُت ساالؾدناص بلى ؤخ٩ام اإلاُ ا١.  اإلادا٦  الَو

اث الواعصة في اإلاُ ا١  (ص غ في بٌٗ حوانب  الخ٣و١ والخٍغ اؾخٗغى الخ٣ٍغ

صاث بٖما٫  ِ
عي، ول  ٌكغح مدض  اع الدكَغ بك٩ل بحمالي سالار٦يز ٖلى ؤلَا

اء، ومجها: ال٣ًاء اث ٖلى مؿخوى الاخارام والخماًت والٞو  الخ٣و١ والخٍغ

ت الغؤي والخٗبير.  وخ٤ اللجوء بلُ ، وخ٤ اإلال٨ُت، وخٍغ

 للٗواث٤ والهٗوباث التي جمن٘ الخمخ٘ ال٩امل  (ه
ً
غ جدلُ  م الخ٣ٍغ ِ

ل  ٣ًض 

اث الواعصة في اإلاُ ا١.  سبٌٗ الخ٣و١ والخٍغ
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 الخؿىساث ؤلاًجابُت 

جغخب اللجنت سالخُوعاث ؤلاًجاسُت التي ق/ضتها صولت ؤلاماعاث الٗغبُت  .5

ؼ وخماًت خ٣و١  اإلاخدضة غىا ألاولي  ؤلانؿانفي مجا٫ حٍٗؼ منظ ج٣ضً  ج٣ٍغ

 بلى اللجنت، وباألزو:

نضوع ٖضص من ال٣وانين واإلاغاؾُ  وال٣غاعاث التي ؾاىمذ في مٗالجت  (ؤ

٣ت سةٖما٫ ؤخ٩ام اإلاُ ا١ الٗغبي  ِ
 
ٖضص من الكواٚل الغثِؿُت اإلاخٗل

 م٩اٞدت بكإن 0213( 13ع٢    الاجداصي لخ٣و١ ؤلانؿان، ومجها: ال٣انون

ت، واإلاغؾوم ألامغاى  بكإن 0214( لٗام 0ع٢    اجداصي س٣انون الؿاٍع

 سخٗضًل 0214( 1ع٢    الاجداصي وال٨غاىُت، وال٣انون الخمُيز م٩اٞدت

 حغاث  م٩اٞدت قإن في 0225 (41ع٢    الاجداصي ال٣انون ؤخ٩ام بٌٗ

 خماًت إنبك 0215( لٗام2ع٢    الاجداصي سالبكغ، وال٣انون الاججاع

 0215( لٗام 6ع٢    اجداصي س٣انون ، واإلاغؾوم"وصًمت" الُٟل خ٣و١

( 2ع٢    الاجداصي سال٣انون الهاصع ال٣ٗوباث ٢انون ؤخ٩ام بٌٗ سخٗضًل

اإلااصة  من نو الؼوحت سخإصًب الخام البنض خظٝ  والظي1876 لٗام 

٤ ال٣انون ( من42 
َّ
 انونس٣ اإلانزلي(، واإلاغؾوم الٗن٠ سمويٕو واإلاخٗل

ع٢   الاجداصي ال٣انون ؤخ٩ام بٌٗ سخٗضًل 0215( لٗام 11  ع٢  اجداصي

ع٢   اجداصي س٣انون ال٣ًاثُت، واإلاغؾوم الؿلُت بكإن 1872لٗام  (2 

لٗام   (12ع٢    الاجداصي ال٣انون ؤخ٩ام بٌٗ سخٗضًل 0215( لٗام 10 

( لٗام 01ع٢    الاجداصي الٗلُا، وال٣انون الاجداصًت اإلاد٨مت بكإن 1862

 ال/ُئت سةنكاء 1888( لٗام 5ع٢    ال٣انون ؤخ٩ام بٌٗ سخٗضًل 0215

ع٢   اجداصي س٣انون الاحخماُٖت، واإلاغؾوم والخإمُناث للمٗاقاث الٗامت
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 اإلاضعس ي، واإلاغؾوم للخٗلُ  الاماعاث ماؾؿت سةنكاء 0215( لٗام 14 

 خضماثلل الاماعاث ماؾؿت سةنكاء 0215( لٗام 15ع٢    اجداصي س٣انون

 وؾاثل اؾخسضام بكإن 0216( لٗام 4ع٢    الاجداصي الصخُت، وال٣انون

( 12ع٢    الجؼاثُت، وال٣انون الاجداصي في ؤلاحغاءاث بٗض ٖن الاجها٫

( لٗام 05اإلاؿاٖضة، وال٣انون ع٢    الخضمت ٖما٫ بكإن 0216لٗام 

 س٣انون بكإن جنُٓ  ونكغ جباص٫ البُاناث في صبي، واإلاغؾوم 0214

 الؿٟغ، واإلاغؾوم وحواػاث الجنؿُت بكإن 0216( لٗام15ع٢    داصياج

ألاحانب،  وب٢امت صزو٫ بكإن 0216لٗام ( 16ع٢    اجداصي س٣انون

 ؤخ٩ام بٌٗ سخٗضًل 0217( لٗام 12ع٢    اجداصي س٣انون واإلاغؾوم

الاجداصًت،  ال٣ًاثُت الؿلُت بكإن 1872( لٗام 2ع٢    الاجداصي ال٣انون

 ؤخ٩ام بٌٗ حٗضًل بكإن  0217( لٗام 16ع٢    اجداصي انونس٣ واإلاغؾوم

( لٗام 24ع٢    الاجداصي سال٣انون الهاصع الجؼاثُت ؤلاحغاءاث ٢انون

 بٌٗ سخٗضًل 0217( لٗام 03ع٢    اجداصي س٣انون ، واإلاغؾوم1880

( لٗام 5ال٣ٗوباث الاجداصي، واإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢    ٢انون ؤخ٩ام

في قإن  1872( لٗام 7خٗضًل ال٣انون الاجداصي ع٢   والخام س 0218

 0218( لٗام 7جنُٓ  ٖ ٢اث الٗمل، واإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢   

في قإن  0224( لٗام 07سخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣انون الاجداصي ع٢   

 0218( لٗام 8ألاخوا٫ الصخهُت، واإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢   

في  0221( لٗام 0ون اجداصي ع٢   سخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام اإلاغؾوم س٣ان

 0218( لٗام 11قإن الًمان الاحخماعي، واإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢   

بكإن  0214( لٗام 0سخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام اإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢   
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 ٠ الخمُيز وال٨غاىُت واياٞت الخمُيز ٖلى ؤؾاؽ النٕو ؤو الجنـ بلى حٍٗغ

 0218( لٗام 14ؾوم س٣انون اجداصي ع٢   الخمُيز الواعص في ال٣انون، واإلاغ

( 18في قإن الخماًت من الٗن٠ ألاؾغي، واإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢   

ؿاع، و٢غاع مجلـ الوػعاء ع٢    0218لٗام  في  0218( لٗام 00بكإن ؤلٖا

قإن ال ثدت الخنُٟظًت ل٣انون ٖما٫ الخضمت اإلاؿاٖضة، و٢غاع مجلـ 

كإن النٓام ؤلاماعاحي للغ٢است ٖلى ب 0218( لٗام 23الوػعاء ع٢   

في  0218( لٗام 32مؿخلؼماث الٗناًت سالُٟل، و٢غاع مجلـ الوػعاء ع٢   

 قإن ال ثدت الخنُٟظًت ل٣انون اإلاؿاولُت الُبُت.

ؼ ؤويإ   (ب نُت اإلاٗنُت سخٍٗؼ ا٢غاع حملت من الاؾاراجُجُاث والؿُاؾاث الَو

نُت  لخم٨ين وعٍاصة اإلاغؤة في صولت خ٣و١ ؤلانؿان، ومجها: الاؾاراجُجُت الَو

نُت ، والاؾاراجُجُت0201-0214ؤلاماعاث  -0216والُٟولت  لألمومت الَو

ؼ الاؾاراجُجُت والخُت ،0201 ٟا٫ لخٍٗؼ ا٢ت  طوي خ٣و١ وجنمُت ألَا ؤلٖا

نُت لخم٨ين الكباب، والؿُاؾت0216-0201  ، والاؾاراجُجُت الَو

نُت نُت ل٨ب0217لألؾغة  الَو  .0217اع اإلاواَنين ، والؿُاؾت الَو

ؼ وخماًت خ٣و١  (ج بنكاء ٖضص من الارجِباث اإلااؾؿُت اإلاٗنُت سخٍٗؼ

ٖام  الجنؿين سين للخواػن ؤلاماعاث ؤلانؿان، وبسانت بنكاء مجلـ

نُت ، 0215ؤلاماعاث للكباب ٖام  مجلـ ، وبنكاء0214 واللجنت الَو

 .0215، ووػاعة الدؿامذ ٖام 0216ألىضاٝ الخنمُت اإلاؿخضامت ٖام 

جغخب اللجنت سمهاص٢ت الضولت الُٝغ ٖلى ٖضص من ن٩و٥ خ٣و١ ؤلانؿان  .6

ؼ وخماًت خ٣و١ ؤلانؿان، والتي ٧ان آزغىا  الضولُت وؤلا٢لُمُت بهضٝ حٍٗؼ
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الانًمام بلى البرجو٧و٫ الازخُاعي اإلالخ٤ ساجٟا٢ُت خ٣و١ الُٟل بكإن سُ٘ 

ٟا٫ في البٛاء وفي اإلاواص الاساخُت،  ٟا٫ واؾخٛ ٫ الَا سموحب اإلاغؾوم الَا

. وجدث اللجنت الضولت الُٝغ ٖلى 0215( لٗام 7س٣انون اجداصي ع٢   

نُت م٘ ىظو اله٩و٥ الضولُت وؤلا٢لُمُت لخ٣و١  ٗاتها الَو مواءمت حكَغ

 ؤلانؿان.

ج من اللجنت الخٟاٖل الاًجابي للضولت الُٝغ م٘ ىُئاث مٗاىضاث خ٣و١  .7

غ ؤلانؿان ىا ز ٫ الٟارة الؼمنُت اإلاكمولت الخابٗت لألم  اإلاخدضة وج٣ضً  ج٣اٍع

غ الضوعي ألاو٫ بلى ٧ل من: اللجنت اإلاٗنُت سال٣ًاء ٖلى الخمُيز يض  سالخ٣ٍغ

، 0215، ولجنت ال٣ًاء ٖلى الخمُيز الٗنهغي في ٖام 0213اإلاغؤة في ٖام 

غىا ألاولي بلى لجنت مناىًت الخٗظًب في ٖام  ، وجدثها ٖلى 0217وحؿلُ  ج٣ٍغ

ؼ وخماًت مخابٗت جنُٟظ الخو نُاث الخخامُت ل/ظو اللجان والتي من قإنها حٍٗؼ

. ؤلانؿانخ٣و١   في الضولت الُٝغ

حكُض اللجنت سخٟاٖل الضولت الُٝغ م٘ آلُاث مجلـ خ٣و١ ؤلانؿان الخابٗت  .8

غ الضوعي ألاو٫  –لألم  اإلاخدضة  وال  -ز ٫ الٟارة الؼمنُت اإلاكمولت سالخ٣ٍغ

عة الخانت اإلا ٗنُت ساؾخ٣ ٫ ال٣ًاة واإلادامين في ٖام ؾُما اؾخ٣با٫ اإلا٣غَّ

، ساإلياٞت بلى حٗاون 0217، والاؾخٗغاى الضوعي الكامل في ٖام 0213

.
ً
 الضولت الُٝغ م٘ اإلاٟويُت الؿامُت لخ٣و١ ؤلانؿان وصٖ  انكُتها مالُا

٪ مازغ في ج٣ضً  الٗون  .12 حكُض اللجنت سج/وص الضولت الُٝغ ٦مانذ وقٍغ

 ٖام ؤلانماجي وؤلانؿاني الضو
ً
في  0216لي، خُث سجلذ اإلاغجبت ألاولى ٖاإلاُا

صٖ  الكٗوب والضو٫ واإلانٓماث الضولُت، وجسُذ ي٠ٗ النؿبت الٗاإلاُت 
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%( التي خضصتها ألام  اإلاخدضة ٦م٣ُاؽ ٖالمي ل٣ُاؽ ح/وص 2.6اإلاُلوبت  

 الضو٫ اإلااندت.

م الظي ؤخغػج  صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلا .11  الخ٣ض 
ً
خدضة في ج من اللجنت ٖالُا

ٖضص من اإلاجاالث اإلاخهلت سةٖما٫ الخ٣و١ الواعصة في اإلاُ ا١، وىو ما ٨ٖؿخ  

غ الٗاإلاُت، ومجها: اإلاغ٦ؼ ال الث  ُت الواعصة في الخ٣اٍع اإلااقغاث ال٨مُت والنٖو

ت للٗام   في ماقغ الخنمُت البكٍغ
ً
 وال اني والاعبٗين ٖاإلاُا

ً
، واإلاغ٦ؼ 0214ٖغبُا

 والخاصي وال
ً
 في ماقغ الؿٗاصة الٗالمي لٗام ألاو٫ ٖغبُا

ً
ن ٖاإلاُا ، 0216ٗكٍغ

 في ماقغ ؾُاصة ال٣انون للٗام 
ً
، واإلاغ٦ؼ 0216/0217واإلاغ٦ؼ ألاو٫ ا٢لُمُا

 في ماقغ الاسخ٩اع الٗالمي للٗام 
ً
 والخامـ وال  زين ٖاإلاُا

ً
، 0216ألاو٫ ٖغبُا

اًت الصخُت ل  في ماقغ حوصة الٖغ
ً
ن ٖاإلاُا لٗام واإلاغ٦ؼ الؿاصؽ والٗكٍغ

0216. 

حكُض اللجنت سالخ٣ضم اإلادغػ في الضولت الُٝغ سالنؿبت لخد٤ُ٣ ؤىضاٝ  .10

٘ الجمُ٘  الخنمُت اإلاؿخضامت، وبسانت ال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ، ويمان جمخ 

ماع، ويمان الخٗلُ  الجُض  اىُت في حمُ٘ ألٖا سإنماٍ ِٖل صخُت وبالٞغ

  مضى الخُاة لل
 
ؼ ٞغم الخٗل جمُ٘، وجد٤ُ٣ اإلانه٠ والكامل للجمُ٘ وحٍٗؼ

 اإلاؿاواة سين الجنؿين وجم٨ين ٧ل النؿاء والٟخُاث.

 

 جىفُز اإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت العابلت 

حٗغب اللجنت ٖن جغخُبها سالج/وص اإلابظولت من ٢بل الضولت الُٝغ في مجا٫  .12

غ ألاولي،  جنُٟظ بٌٗ الخونُاث الخخامُت التي ؤنضعتها اللجنت بكإن الخ٣ٍغ
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٣ت ساالؾخمغاع في 0212ا اللجنت في ٖام والتي اٖخمضته ِ
 
، والؾُما الخونُت اإلاخٗل

ح/وص جم٨ين اإلاغؤة وحصجُٗ/ا للمكاع٦ت في الكإن الٗام للب ص، والخونُت 

دٓغ حمُ٘  سةنضاع ٢انون ًدمي خ٣و١ الُٟل سما ًغاعي مهلخخ  الًٟلى ٍو

 ؤق٩ا٫ الٗن٠ البضني يضو، والخونُت سخدؿين ٢ضعاث مٟدش ي الٗمل ٖلى

الخد٤ُ٣ في مسالٟاث ٢انون الٗمل وبحغاءاث الصخت والؿ مت اإلا/نُت سما 

٨ًٟي لًمان الازام ىظا ال٣ُإ سإخ٩ام ٢انون الٗمل ومٗاًير الصخت 

 والؿ مت اإلا/نُت، والخونُت سةنضاع ٢انون ٖما٫ الخضمت اإلاؿاٖضة.

ت لخىفُز  .13 جدث اللجىت الذولت الؿشف نلى اجخار حمُو الخذابحر الػشوٍس

ش ألاول  والتي لم جىفز بهذ  الخىضُاث الخخامُت الطادسة نجها بشإن الخلٍش

لت بالىكش و  اضذاس كاهىن  ِ
ّ
باليامل ؤو بشيل واٍف، وال ظُما الخىضُت اإلاخهل

و ٌهضص  اجدادي خاص إلايافدت الهىف ألاظشي، والخىضُت بىغو حشَش

،
ً
 ومهىىٍا

ً
مت مادًا والخىضُت  خلىق فئت اإلاعىحن بما ًػمً لهم خُاة هٍش

باإلظشام و  بكشاس مششوم كاهىن بشإن الخإمحن الطح ، والخىضُت 

 
ً
بمىاضلت الجهىد الخاضت بةوشاء اإلااظعت الىؾىُت ل لىق ؤلاوعان وفلا

غ، والخىضُت بمىاضلت الجهىد الخاضت بىغو خؿت وؾىُت  إلابادت باَس

ليشش زلافت خلىق ؤلاوعان مً ؤحل غمان خماًتها نلى اإلاذي البهُذ، 

والخىضُت بىغو بؾاس هاقم لػمان ال طٌى نلى اإلاهلىماث مً الهُئاث 

الهامت ؤو الىُاهاث التي جػؿلو بىقاثف نامت وجإمحن وضىلها وغمان 

جذاولها ليافت ألافشاد، والخىضُت بةلًاء اإلاىاد اللاهىهُت التي جىظ نلى 

ت للص فُحن، والخىضُت بةدساج هظ كاهىو   بهؼ الهلىباث العالبت لل ٍش

ت الهمل الىلا   وال م و  ؤلاغشاب، والخىضُت  ذ ًخهلم بةكشاس خٍش ضٍش
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و  شإن جىكُم نالكاث  1981( لهام 8بخػمحن اللاهىن الاجدادي سكم )

 بيعبت مدذدة لخهُحن ألاشخاص اإلاهاكحن و  ماظعاث 
ً
 خاضا

ً
الهمل هطا

اللؿام الخاص، والخىضُت بخدذًذ وعبت مئىٍت لزوي ؤلاناكت مً نذد 

ثف الشايشة ؤظىة باللاهىن اإلادل  للخذمت اإلاذهُت للهُئاث والذواثش الىقا

%( مً شىايش جلً الجهاث 2الخابهت إلماسة ؤبىقبي والزي خذد وعبت )

 لزوي ؤلاناكت.

 

 ٌ ش الذوسي ألاو  اإلاالخكاث والخىضُاث الخخامُت نلى الخلٍش

ياًاث جىفُز اإلاُثاق:

 سإن الضولت الُٝغ حٗازم .14
ً
نُت اإلاؿخ٣لت  جإزظ اللجنت ٖلما بنكاء ال/ُئت الَو

ب الٗاحل. ـ في ال٣ٍغ  إلاباصت ساَع
ً
٣ا  لخ٣و١ ؤلانؿان ٞو

جىص ى اللجىت الذولت الؿشف بعشنت بوشاء الهُئت الىؾىُت اإلاعخللت  .15

غ  ؤلاوعانل لىق   إلابادت باَس
ً
 للذوس اإلادىسي 1993وفلا

ً
؛ ورلً هكشا

ض خلى   .ؤلاوعانق الزي جلىم به اإلااظعاث الىؾىُت و  خماًت وحهٍض

نُت زُت اإلاخدضة بٖضاص الٗغبُت ؤلاماعاث صولت جغخب اللجنت ساٖازام خ٩ومت .16  َو

الاجٟا٢ُاث الضولُت  بَاع في الازاماتها ٖلى ج٣وم ؤلانؿان لخ٣و١ قاملت

ا التي حٗض  الضولت ؤلانؿان وؤلا٢لُمُت لخ٣و١  الاؾخٟاصة مغاٖاة م٘ ٞحها، َٞغ

ؼ في لُتالضو واإلاماعؾاث ؤًٞل الؿُاؾاث من  ؤلانؿان خ٣و١ وخماًت حٍٗؼ

 .ؤلانؿانخ٣و١  ز٣اٞت ونكغ
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جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بعشنت اجخار الخذابحر اإلااظعُت وؤلاحشاءاث  .17

ض خلىق  اللاهىهُت الالصمت لالهتهاء مً بنذاد خؿت وؾىُت شاملت لخهٍض

وخماًتها، مو ال شص نلى اششان حمُو ؤص اب اإلاطل ت  ؤلاوعان

اإلاشاوساث راث الطلت، وؤن ًخم وغو ماششاث مدذدة للُاط اإلاهىُحن و  

 الخلذم اإلادشص و  جىفُز الخؿت.

 

 ال م و  اإلاعاواة ونذم الخمُحز:

ج٣ضع اللجنت الج/وص التي جبظل/ا الضولت الُٝغ في مجا٫ اخارام وخماًت خ٣و١  .18

اإلاغؤة ومؿاواتها سالغحل في الخمخ٘ سالخ٣و١ اإلاضنُت والؿُاؾُت والخ٣و١ 

 م٘ الخ٣ضًغ سالخضاسير الا
ً
٢خهاصًت والاحخماُٖت وال ٣اُٞت، ٦ما جإزظ اللجنت ٖلما

التي اجسظتها الضولت الُٝغ إلاٗالجت مك٩لت ؤسناء اإلاغؤة ؤلاماعاجُت اإلاازوحت من 

 ٦ظل٪ سةم٩انُت خهو٫ ؤسناء اإلاغؤة ؤلاماعاجُت ٖلى الجنؿُت 
ً
ؤحنبي، وجإزظ ٖلما

( ٢16انون الجنؿُت وحواػاث الؿٟغ ع٢   في بٌٗ ألاخوا٫، ول٨جها ج خٔ ؤن 

ال ٨ًٟل للمغؤة ؤلاماعاجُت الخمخ٘ سد٤ مؿاٍو للغحل ؤلاماعاحي ُٞما  1860لٗام 

٤ سجنؿُت ؤَٟال/ا.
َّ
 ًخٗل

كاهىن الجيعُت سكم  ؤخيامجذنى اللجىت الذولت الؿشف بلى الىكش و  حهذًل  .02

اواة اإلاشؤة بشإن الجيعُت وحىاصاث العفش بما ًػمً مع 1972( لهام 17)

 بالشحل و  خم مىذ الجيعُت ألبىائها.
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 خاالث الؿىاست الاظخثىاثُت:

بكإن ألاخ٩ام  0228( لٗام 11الخٓذ اللجنت ؤنَّ ال٣انون الاجداصي ع٢    .01

دت جنو ٖلى حمُ٘ الخ٣و١ التي ال ًجوػ ج٣ُُضىا   نٍغ
ً
ُت ال ًخًمن نهونا الٗٞغ

٤ ؤخ٩ام اإلاا  ( من اإلاُ ا١. 0( ٣ٞغة  3صة  في خاالث الُواعت الاؾخثناثُت ٞو

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةحشاء حهذًالث نلى اللاهىن الاجدادي سكم  .00

بشإن ألاخيام الهشفُت، وبدُث ًخمُّ الىظ ضشاخت نلى حمُو  2119( لهام 11)

ال لىق التي ال ًجىص جلُُذها و  خاالث الؿىاست الاظخثىاثُت، وبما ًخىافم مو 

 اإلاُثاق.( مً 4ؤخيام اإلاادة )

 

ال م و  ال ُاة والعالمت البذهُت:

الخٓذ اللجنت ؤنَّ الضولت الُٝغ ل  ج٣ضم مٗلوماث مدضصة بكإن ٣ٖوبت  .02

ضام في  ضام، ؾواء من خُث ج٣ضً  ٢اثمت مدضصة سالجغاث  اإلاٗا٢ب ٖلحها ساإٖل ؤلٖا

ٗاث ؤلاماعاجُت اإلاسخلٟت، ؤو ٖضص ألاخ٩ام الهاصعة واإلانٟظة بكإن جل٪  الدكَغ

ٗاث ز ٫ الٟارة اإلاكمولت ال٣ٗ وبت. ٦ما ؤنَّ اللجنت الخٓذ نضوع بٌٗ الدكَغ

ضام، ومجها: ال٣انون الاجداصي ع٢   غ جخًمن حغاث  حضًضة ٌٗا٢ب ٖلحها ساإٖل سالخ٣ٍغ

بكإن م٩اٞدت الجغاث  الاعىاسُت، وحٗضًل ؤخ٩ام ٢انون ال٣ٗوباث  0213( لٗام 6 

سموحب اإلاغؾوم س٣انون اجداصي  1876( لٗام 2الهاصع سال٣انون الاجداصي ع٢   

 .0215( لٗام 6ع٢   

هاتها اإلاخخلفت مو ؤخيام اإلاادة  .03 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بمىاثمت حشَش

 ًخمُّ ال ىم بهلىبت ؤلانذام بال نلى الجىاًاث 6)
ا

( مً اإلاُثاق، وبدُث جػمً ؤال
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شها الذوسي اإلالبل مهلىماث مد ً جلٍش زت بالًت الخؿىسة، وبإن ًخػما ذدة ومدذا

هاث الىؾىُت اإلاخخلفت، ومهلىماث  نً الجشاثم اإلاهاكب نلحها باإلنذام و  الدشَش

  اخطاثُت نً نذد ألاخيام الطادسة واإلاىفزة بشإن جلً الهلىبت.

 ؤنَّ النٓام ال٣انوني في الضولت الُٝغ ال ًؼا٫ ٌؿمذ  .04
ً
صا الخٓذ اللجنت مجضَّ

٣وبتها سالخ٣اصم، مت الخٗظًب ٖو ٌ  بؿ٣ٍو حٍغ وال ٨ًٟل ٢واٖض زانت لخٍٗو

 ( من اإلاُ ا١. 7ضخاًا الخٗظًب، سما ال ًدؿ٤ م٘ نو اإلااصة  

 1880( لٗام 24الخٓذ اللجنت ؤنَّ ٢انون ؤلاحغاءاث الجؼاثُت الاجداصي ع٢    .05

إة الخٗظًب اإلااصي ؤو  ت جدذ َو  ٖلى ؤنَّ الخد٣ُ٣اث وألاصلت اإلاناٖز
ً
ال ًنو نغاخت

 اإلاٗنوي حٗض  ساَلت.

 بإهمُت مىاءمت ؤخيام هكامها جى  .06
ً
دا ص ي اللجىت الذولت الؿشف مجذا

اللاهىو  بشإن ال ماًت مً الخهزًب مو هطىص اإلاُثاق؛ ورلً مً خالٌ وغو 

مت  مت الخهزًب، والىظ ضشاخت نلى نذم حىاص ظلىؽ حٍش ف كاهىو  لجٍش حهٍش

دلت الخهزًب ؤو بظاءة اإلاهاملت ونلىبتها بالخلادم، وبؿالن الخدلُلاث وألا 

مت  اإلاىتزنت جدذ وؾإة الخهزًب اإلاادي ؤو اإلاهىىي، وحشذًذ الهلىبت اإلالشسة لجٍش

الخهزًب، واجخار وافت الخذابحر لىغو بشامج الذنم واإلاعانذة لط اًا الخهزًب 

 
ً
ؤو بظاءة اإلاهاملت، وجىفحر ال ماًت والشناًت الؿبُت لهم، وبنادة جإهُلهم حعذًا

 وخماًت خلىكهم. 
ً
 وهفعُا

شها الذوسي اإلالبل جىص  .07 ً جلٍش ي اللجىت الذولت الؿشف بإن ًخػما

 ً بخطاءاث مدذزت نً نذد كػاًا الخهزًب ؤو بظاءة اإلاهاملت التي جم جدٍش

الذنىي الجضاثُت فحها غذ مىقفحن نمىمحن، ومهلىماث بشإن نذد كػاًا 
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ؼ نً حشاثم الخهزًب ؤو بظاءة اإلاهاملت، وملذاس الخهىٍػاث اإلادىىم  الخهٍى

مت، بن وحذث.ب  ها، وؤلاحشاءاث اإلاخخزة لشد الانخباس وبنادة جإهُل ض اًا الجٍش

بكإن  0215( لٗام 3حكير اللجنت الى ؤن اإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢    .08

اإلاؿاولُت الُبُت ٢ض خٓغ بحغاء ؤسدار ؤو ججاعب َبُت ٖلى ؤلانؿان بال بٗض 

ذ ٦خابي سظل٪ من الج/ت الت ي جدضصىا ال ثدت موا٣ٞخ  والخهو٫ ٖلى جهٍغ

 ٘  للكغوٍ التي ج٣غعىا جل٪ ال ثدت، ول٨ن اللجنت ج خٔ زلو حكَغ
ً
الخنُٟظًت وجبٗا

الضولت الُٝغ من خماًت الجنين في ْل ؾ٩وث ال٣انون ٖن من٘ وخٓغ احغاء 

 الخجاعب ؤو الاسدار ٖلى ألاحنت. 

 بم .22
ً
 خاضا

ً
ىو جذنى اللجىت الذولت الؿشف بلى جػمحن هكامها اللاهىو  هطا

وخكش احشاء الخجاسب ؤو الابدار نلى ألاحىت.

 

 ميافدت الشق والاججاس و  ألافشاد:

ير الخ٩ومُت اإلابظولت في الضولت  .21 جغخب اللجنت سالخضاسير والج/وص الخ٩ومُت ٚو

صزلذ سموحب ال٣انون 
 
الُٝغ إلا٩اٞدت الغ١ والاججاع في ألاٞغاص، وبالخٗضً ث التي ؤ

بكإن  0225( لٗام 41ٖلى ال٣انون الاجداصي ع٢    0214( لٗام 1الاجداصي ع٢   

مت،  م٩اٞدت الاججاع سالبكغ، والظي ٚلٔ ال٣ٗوباث اإلا٣غعة ٖلى مغج٨بي جل٪ الجٍغ

مت، سما ٞحها الاؾخٛ ٫  عي للٗضًض من نوع وؤنماٍ الجٍغ ووي٘ ُٚاء حكَغ

ت. بال ؤنَّ اللجنت الخٓذ ٖضم وحوص بَاع ٢انوني ً ًاء البكٍغ دٓغ والاججاع ساأٖل

 ألخ٩ام اإلااصة  
ً
ٟا٫ في النزاٖاث اإلاؿلخت، بٖماال ( من 0( ال٣ٟغة  12اؾخٛ ٫ ألَا

 اإلاُ ا١.



119 

 

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بعشنت بكشاس حهذًالث كاهىهُت جدكش اظخًالٌ  .20

 ألاؾفاٌ و  الجزاناث اإلاعل ت.

ض ؤلاحشاءاث الىفُلت بجبر غشس ض اًا  جوص ي .22 اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

ض بشامج ؤلاًىاء الاجج اس باألفشاد وغمان نىدتهم الؿىنُت وآلامىت لبلذانهم، وبخهٍض

مت.  والذنم الىفس ي واللاهىو  وبنادة الخإهُل لط اًا جلً الجٍش

ادة الجهىد ال ىىمُت وألاهلُت الخاضت  .23 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بٍض

ن حعتهذف جلً باألوشؿت الخىنىٍت بمخاؾش الاججاس باألفشاد بطىسه اإلاخخلفت، وؤ

الجهىد اإلاىقفحن اإلايلفحن بةهفار اللاهىن وؾلبت اإلاذاسط والجامهاث والىافذًً 

ض حهىد الخهاون الذول  إلايافدت جلً  بلى الذولت للهمل ؤو للعُاخت؛ وحهٍض

مت. الجٍش

 

اللػاء وخم اللجىء الُه:

سخٗضًل  0215( لٗام 11حكُض اللجنت سهضوع اإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢    .24

في قإن الؿلُت ال٣ًاثُت،  1872( لٗام 2ٌٗ ؤخ٩ام ال٣انون الاجداصي ع٢   ب

والظي ؾمذ سالُٗن ؤمام اإلاد٨مت الاجداصًت الٗلُا ٖلى ألاخ٩ام الهاصعة في 

٣ت سالجغاث  التي ل/ا مؿاؽ مباقغ سمهال  الاجداص، ٧الجغاث   ِ
 
الضٖاوى اإلاخٗل

ٍغ اإلادغعاث ؤو الازخام الغؾمُت اإلاخٗل٣ت سإمن  في الضازل ؤو الخاعج وحغاث  جؼو

٠ُ الٗملت، وىو ألامغ الظي ٌٗؼػ الخ٣و١  إلخضى الؿلُاث الاجداصًت، وحغاث  جٍؼ

 ( من اإلاُ ا15.١و 10اإلانهوم ٖلحها في اإلااصجين  
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سخٗضًل  0217( لٗام 12ج من اللجنت نضوع اإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢    .25

بكإن الؿلُت ال٣ًاثُت،  1872( لٗام 2بٌٗ ؤخ٩ام ال٣انون الاجداصي ع٢   

اث٠ ال٣ًاثُت ٖلى اإلاؿخوى  ي الْو ِ
 
والظي ؤػا٫ الخمُيز ٖلى ؤؾاؽ الجنـ في جول

اث٠ ال٣ًاء والنُاست الٗامت.  الاجداصي، وؾمذ للنؿاء بكٛل ْو

جغخب اللجنت سمضونت ٢واٖض الؿلو٥ ال٣ًاجي التي ويٗتها الؿلُت ال٣ًاثُت  .26

ها الخٓذ ٖضم وحوص مضونت ؾلو٥ ٢ًاجي ٖلى اإلادلُت في بماعة ؤسو ْبي، بال ؤ نَّ

 اإلاؿخوى الاجداصي.

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بالىكش و  بضذاس مذوهت كىانذ ظلىن لجمُو  .27

العلؿاث اللػاثُت نلى اإلاعخىي الاجدادي؛ بما ٌهضص اظخلالٌ العلؿت 

 اللػاثُت.

لٗام  (2الخٓذ اللجنت من ز ٫ نهوم الؿلُت ال٣ًاثُت الاجداصًت ع٢    .28

لى لل٣ًاء الاجداصي ٢ض جازغ ٖلى اؾخ٣ لُت  1872 ٣ت حك٨ُل اإلاجلـ ألٖا ؤنَّ ٍَغ

 ٖن ازخهام 10الؿلُت ال٣ًاثُت اإلانهوم ٖلحها في اإلااصة  
ً
( من اإلاُ ا١، ًٞ 

وػٍغ الٗض٫ والكاون ؤلاؾ مُت وألاو٢اٝ سخُٗين عئؾاء اإلادا٦  الاجداصًت 

ًاء سا إلاجلـ، بياٞت بلى جبُٗت الناثب الٗام وو٦ ث  الاؾخئناُٞت والاسخضاثُت ألٖا

 لوػٍغ الٗض٫.

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بالىكش و  مشاحهت كاهىن العلؿت اللػاثُت  .32

بما ًػمً الاظخلالٌ ألامثل للمجلغ ألانلى  1983( لهام 3الاجدادًت سكم )

ػمً حشىُل اإلاجلغ وسثاظخه مً بحن اللػاة، وبإن ًخم  لللػاء الاجدادي، ٍو
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حهُحن سئظاء اإلاداهم بمىافلت اإلاجلغ، وبإن ًىىن مً اخخطاضاجه الىكش و  

 وافت شاون اللػاة.

31.  ٌ الخٓذ اللجنت اؾخمغاع ُٚاب ال٣واٖض ال٣انونُت الخانت سالخ٤ في الخٍٗو

ٌ ٧ل من ج بذ سغاءج   خ٣ا٫ الخٗؿٟي ؤو ٚير ال٣انوني، وحٍٗو ٖن الخو٠ُ٢ ؤو الٖا

 ألخ٩ام اإلااصجين  سموحب خ٨  ساث في الضولت الُغ
ً
٣ا  ( من اإلاُ ا18.١و 13ٝ، ٞو

و خاص، ؤو  .30 لت بػشوسة ظً حشَش ِ
ّ
حهُذ اللجىت الخإهُذ نلى جىضُتها اإلاخهل

 جػمً ال م و  الخهىٍؼ ليل شخظ 
ً
جػمحن ؤلاؾاس اللاهىو  ال ال  هطىضا

نً الخىكُف ؤو الانخلاٌ الخهعف  ؤو يحر اللاهىو ، وليل مً جثبذ بشاءجه 

باث.بمىحب خىم 

بكإن  1865( لٗام 8الخٓذ اللجنت ؤن ؤخ٩ام ال٣انون الاجداصي ع٢    .32

ص ؾن اإلاؿاولُت الجناثُت لألخضار بؿب٘ ؾنين،  ألاخضار الجاندين واإلاكغصًن جدض 

وىو ما ال ًدؿ٤ م٘ اإلاباصت اإلا٨غؾت لخماًت الُٟل في اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ 

 الُٟل ؤلاماعاحي "وصًمت".ؤلانؿان وفي اإلاٗاًير الضولُت وفي ٢انون خ٣و١ 

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةحشاء حهذًالث نلى مىكىمتها اللاهىهُت لشفو  .33

 ( نام نلى ألاكل.12ظً اإلاعاولُت الجىاثُت لألخذار بلى )

في  0213( لٗام 6( من ال٣انون الاجداصي ع٢   38الخٓذ اللجنت ؤنَّ اإلااصة   .34

ألامغ الهاصع سالخبـ الاخخُاَي من قإن م٩اٞدت الجغاث  ؤلاعىاسُت سإن ٩ًون 

 ًجوػ جمضًضىا إلاضص ؤزغى ممازلت 
ً
النُاست بٗض اؾخجواب اإلاته  إلاضة ؤعبٗت ٖكغ ًوما

ِ ىظو 
جوػ مض  بطا ا٢خًذ مهلخت الخد٤ُ٣ طل٪، ٖلى ؤال ججاوػ ز زت ؤق/غ، ٍو

الٟارة سإمغ من اإلاد٨مت. وجغى اللجنت ؤن اَالت مضص الخبـ الاخخُاَي ؤ٦ثر من 
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خٗاعى م٘ يماناث اإلادا٦مت الٗاصلت ال  ػم ٢ض ًنخ٣و من خ٣و١ اإلاتهمين، ٍو

 اإلانهوم ٖلحها في اإلاُ ا١. 

جذنى اللجىت الذولت الؿشف بلى بنادة الىكش و  ؤخيام اللاهىن الاجدادي  .35

و  شإن ميافدت الجشاثم ؤلاسهابُت، بدُث ًلذم اإلاىكىف ؤو  2114( لهام 7سكم )

ن جإخحر ؤمام ؤخذ اللػاة ؤو ؤخذ اإلاىقفحن اإلاخىلحن اإلاهخلل بتهمت حضاثُت دو 

داهم خالٌ مهلت مهلىلت ؤو ًفشج نىه   بمباششة وقاثف كػاثُت، ٍو
ً
كاهىها

بػماهاث جىفل خػىسه اإلاداهمت، وبدُث ال ًطبذ ال بغ الاخخُاؾ  هى 

 مو اإلاادة )
ً
 ( مً اإلاُثاق. 14اللانذة الهامت، ورلً احعاكا

وحٗضً ج  بكإن  0222( لٗام 0نون الاجداصي ع٢   الخٓذ اللجنت ؤنَّ ال٣ا .36

وحٗضً ج  بكإن حغاث   0210( لٗام 4ح/اػ ؤمن الضولت، واإلاغؾوم الاجداصي ع٢   

وحٗضً ج  بكإن م٩اٞدت  0213( لٗام 6ج٣نُت اإلاٗلوماث، وال٣انون الاجداصي ع٢   

ًٟايت لبٌٗ الج نانغ مبهمت ٞو ٠ ٖو غاث  الجغاث  ؤلاعىاسُت، جخًمن حٗاٍع

مت، وىظو ألاخ٩ام جسال٠  الجناثُت الواعصة ٞحها، وبما ًهٗب جدضًض ؤع٧ان الجٍغ

ل الخٗؿٟي وبؾاءة  ُت الجغاث  وال٣ٗوباث وجٟخذ الباب ؤمام الخإٍو مبضؤ قٖغ

 الاؾخسضام.

 2113( لهام 2جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةنادة الىكش و  اللاهىن سكم ) .37

، 2112( لهام 5اثم جلىُت اإلاهلىماث سكم )بشإن حهاص ؤمً الذولت، وكاهىن حش 

، لػمان ؤن جىىن ألافهاٌ 2114( لهام 7وكاهىن ميافدت الجشاثم ؤلاسهابُت سكم )

.
ً
 ودكُلا

ً
 واض ا

ً
دة ألاسوان جدذًذا  اإلاجشمت مدذا
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اث العُاظُت واإلاذهُت:  ال ٍش

جي الاجداصي في  .38 جغخب اللجنت سةحغاء الضولت الُٝغ انخساساث اإلاجلـ الَو

ضىا ٖامي م ، وج من اللجنت انخساب ؤو٫ امغؤة لغثاؾت اإلاجلـ في 0218و 0214ٖو

ش الضولت الُٝغ ٖام  ( لٗام 1، وحكُض سهضوع ٢غاع عثِـ الضولت ع٢   0214جاٍع

جي الاجداصي بلى   0218 ٘ نؿبت جم ُل اإلاغؤة في اإلاجلـ الَو  %(. 42سٞغ

نخسب ن .42  ً جي الاجداصي  ه٠ ؤًٖاث  ٣ِٞ الخٓذ اللجنت ؤنَّ اإلاجلـ الَو

٨خمل في 
 
ٗين من خ٩ام ؤلاماعاث، وؤن خهت  ٧وجت( النؿاء ل  ج  ٌ والنه٠ آلازغ 

( ٧ان من اإلاٟارى ؤن ًخ   02( نؿاء من ؤنل  6الانخساساث ألازيرة  ج  انخساب  

انخسابهن(، وؤنَّ ال٣غاع اإلاكاع بلُ  ؤُٖى اله خُت لخا٦  ٧ل بماعة في اؾخ٨ما٫ 

اء من ز ٫ الخُٗين، وىو ما ًدض  من خ٤ ٧ل مواَن في النؿبت اإلاسههت للنؿ

ت  اإلاكاع٦ت سةصاعة الكاون الٗامت؛ بما مباقغة ؤو سواؾُت مم لين ًسخاعون سدٍغ

 لنو ال٣ٟغة ال انُت من اإلااصة  
ً
٣ا  ( من اإلاُ ا03.١ٞو

هاث  .41 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بالىكش و  احشاء حهذًالث نلى الدشَش

ىؾني الاجدادي لُىىن حمُو ؤنػاثه ؤو يالبُتهم باالهخخاب اإلاىكمت للمجلغ ال

ولِغ بالخهُحن؛ لػمان جمىحن اإلاىاؾىحن مً اإلاشاسهت و  بداسة الشاون الهامت 

 ألخيام اإلاادة )
ً
 ( مً اإلاُثاق.24لبالدهم بنماال

الخٓذ اللجنت ي٠ٗ الوؾاثل اإلاخاخت في الضولت الُٝغ لخمخ٘ اإلاواَنين  .40

َغ منٓمت.سد٤ اإلاماعؾت الؿُا
 
 ؾُت في ق٩ل حمُٗاث ؤو ؤ
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42.  
ً
ؾشا

ُ
ِ كاهىن ًػو ؤ

ًّ  بالىكش و  ظ
ً
دا جىص ي اللجىت الذولت الؿشف مجذا

للمماسظت العُاظُت اإلاىكمت، وبما ًػمً الىفاء بال لىق اإلاىطىص نلحها و  

 ( مً اإلاُثاق.24اإلاادة )

 سنو اإلااصة   .43
ً
، والتي ج22جإزظ اللجنت ٖلما نو ( من صؾخوع الضولت الُٝغ

ها الخٓذ اؾخمغاع ُٚاب  ت الاحخمإ م٨ٟولت في خضوص ال٣انون، بال ؤنَّ ٖلى ؤنَّ خٍغ

ال٣واٖض ال٣انونُت الناْمت للخ٤ في جنُٓ  الخجمٗاث الؿلمُت واإلاؿيراث 

 ( من اإلاُ ا03.١اإلانهوم ٖلُ  في ال٣ٟغة الؿاصؾت من اإلااصة  

 بػشوسة ظً كىانذ ك .44
ً
دا اهىهُت خاضت جىص ي اللجىت الذولت الؿشف مجذا

بىفالت ال م و  جىكُم الخجمهاث العلمُت واإلاعحراث بنماال ألخيام اإلاُثاق 

 ودظخىس دولت ؤلاماساث، ولػمان جمخو وافت مىاؾني الذولت الؿشف بهزا ال م.

ججذد اللجىت جىضُتها العابلت للذولت الؿشف بمىاضلت حهىدها الشامُت بلى  .45

جخمو اإلاذو  وحصجُهها نلى اللُام بًجاد البِئت اإلاىاجُت لهمل ماظعاث اإلا

بذوسها و  اإلاجخمو، و شيل خاص حصجُو ماظعاث اإلاجخمو اإلاذو  نلى 

الاهخشاؽ و  مجاٌ الذفام نً خلىق ؤلاوعان ووشش زلافتها والظُما للفئاث 

 ألاهثر نشغت لالهتهان.

 1862( لٗام 5الخٓذ اللجنت ؤنَّ ٢انون ال٣ٗوباث وال٣انون الاجداصي ع٢    .46

ن صزو٫ وا٢امت ألاحانب ٌؿمذ سةبٗاص ألاحنبي صون النٓغ ٖن اخخمالُت حٗغي  بكإ

 للخٗظًب في الضولت اإلابٗض بلحها. 

( لهام 6اللجىت الذولت الؿشف بلى حهذًل اللاهىن الاجدادي سكم ) جضٖو .47

و  شإن دخىٌ واكامت ألاحاهب؛ لػمان خكش ابهاد ألاحىبي مً الذولت  1973
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ذ ًىىن فحها نشغت للخهزًب ؤو اإلاهاملت اللاظُت ؤو الؿشف بلى دولت ؤخشي ك

 اإلاهُىت ؤو يحر ؤلاوعاهُت.

في قإن صزو٫ وا٢امت  1862( لٗام 5ج خٔ اللجنت ؤنَّ ال٣انون اجداصي ع٢    .48

( ولِـ 20ألاحانب ٌؿمذ سةبٗاص ألاحنبي س٣غاع من الناثب الٗام سموحب اإلااصة  

 ٖلى خ٤ اللجو
ً
 ء بلى ال٣ًاء والونو٫ للٗضالت. سد٨  ٢ًاجي، مما ٌك٩ل ٢ُضا

( لهام 6جذنى اللجىت الذولت الؿشف بلى حهذًل اللاهىن الاجدادي سكم ) .52

بشإن دخٌى واكامت ألاحاهب بشيل ًػمً جمىحن ألاحىبي اإلالُم و  الذولت  1973

الؿشف مً الخكلم اللػاج  مً كشاس الابهاد بنماال ل م ؤلاوعان و  الخلاض ي 

 ألخيام اإلاىاد )والىضٌى بلى ظبُل فها 
ً
( مً 23و 12و 11اٌ للخكلم امخثاال

 اإلاُثاق.

 1860( لٗام 16( من ال٣انون الاجداصي ع٢   31ج خٔ اللجنت ؤنَّ اإلااصة   .51

جيز ألؾباب زانت س٣غاع من عثِـ مجلـ بصاعة 
 
بكإن الجنؿُت وحواػاث الؿٟغ ج

ٌ منذ حواػ الؿٟغ ؤو جج ت والجنؿُت ٞع ضًضو، ٦ما ًجوػ ال/ُئت الاجداصًت لل/ٍو

ت الخن٣ل سما في طل٪   للخ٤ في خٍغ
ً
سخب الجواػ بٗض اُٖاث ، وىو ما ٌٗض ج٣ُضا

ت الٟغص مٛاصعة سلضو.   خٍغ

و   1972( لهام 17جذنى اللجىت بلى الىكش و  حهذًل اللاهىن الاجدادي سكم ) .50

شإن الجيعُت وحىاصاث العفش، بدُث ًػمً سفؼ ججذًذ حىاص العفش ؤو 

 نلى كشاس ضادس مً حهت كػاثُت. س به بال بىاءً 
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ت الشؤي والخهبحر:  خٍش

 سإنَّ  حاعي الٗمل في الضولت الُٝغ ٖلى بصزا٫ حٗضً ث  .52
ً
جإزظ اللجنت ٖلما

اث 1872( لٗام 14ع٢    الاجداصي ال٣انون ٖلى  والنكغ.  بكإن اإلاُبٖو

 سهضوع ال٣انون ع٢    .53
ً
بكإن جنُٓ  ونكغ  0214( لٗام 05جإزظ اللجنت ٖلما

غ الضلُل ؤلاعقاصي للونو٫ بلى جبا ص٫ البُاناث في بماعة صبي، وبإنَّ الضولت الُٝغ جٞو

 اإلاٗلوماث الخ٩ومُت من الج/اث الاجداصًت.

54. 
ً
٫ الظي  0215( لٗام 6ع٢    اإلاغؾوم سهضوع جإزظ اللجنت ٖلما  ماصة (120  ٖضَّ

 ال٣ٗوباث ٢انون في حضًضة ( ماصة23وؤياٝ   ٢اثمت، الجضًضة  خ٩امألا ؤلاماعاحي، وؤنَّ

04و14سين   إلاضة جاراوح سالسجن مٗا٢بت جخًمن
ً
 صولت عثِـ ؤىان "من ( ٖاما

 ل٩ل04و 12سين   وما ،"ؤلاماعاث
ً
 ؤو ىُبت ؤو بؿمٗت ؤيغ ؤو ؤو ؤىان من "سخغ ( ٖاما

جي قٗاعىا ؤو ٖلم/ا ؤو الضولت م٩انت   ".من ماؾؿاتها ؤي ؤو عموػىا ؤو الَو

 بةلًاء نلىبت ال بغ و  كػاًا اليشش  جىص ي اللجىت الذولت الؿشف .55
ً
دا مجذا

مً خالٌ حهذًل الىطىص راث الطلت و  كاهىن الهلىباث واللاهىن الاجدادي 

بشإن اإلاؿبىناث واليشش، هما جىص ي الذولت الؿشف بإن جدعم الخهذًالث 

بشإن اإلاؿبىناث  1981( لهام 15اإلاضمو بحشائها نلى اللاهىن الاجدادي سكم )

ض 32إلاادة )واليشش مو ا ( مً اإلاُثاق الهش   ل لىق ؤلاوعان، وبما ًىفل حهٍض

ت  ذ مً ال ماًت ل ٍش ت الشؤي والخهبحر. هما جىص ي اللجىت بخىفحر اإلاٍض خٍش

الص افت وظالمت الص فُحن واخترام اظخلاللُت وظاثل ؤلانالم بما و  رلً 

 جفهُل آلُاث الخىكُم الزاح  لىظاثل ؤلانالم.
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و اجدادي ًػمً خم  جىص ي اللجىت الذولت .56  بىغو حشَش
ً
دا الؿشف مجذا

الافشاد بالىضٌى بلى اإلاهلىماث والبُاهاث والاخطاءاث والىزاثم وجذاولها.

 

  خماًت ألاظشة وبخاضت اليعاء وألاؾفاٌ:

من  الؼوحت سخإصًب الخام البنض جغخب اللجنت س٣ُام الضولت الُٝغ سدظٝ .57

 1876( لٗام 2ال٣انون الاجداصي ع٢   ال٣ٗوباث الهاصع س ٢انون ( من42  اإلااصة نو

والتي ٧انذ جنو نغاخت ٖلى ؤنَّ  ًجوػ للؼوج جإصًب ػوحخ  ؤو ؤوالصو ٦إخض اؾباب 

 . 0215( لٗام 6ؤلاساخت الواعصة سال٣انون، وج َّ طل٪ سموحب ال٣انون الاجداصي ع٢   

 سهضوع اإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢    .58
ً
 في 0218( لؿنت 12جإزظ اللجنت ٖلما

 قإن الخماًت من الٗن٠ ألاؾغي.

 ساٖخماص  .62
ً
ش جإزظ اللجنت ٖلما ت سخاٍع مجلـ الوػعاء ؾُاؾت الخماًت ألاؾٍغ

جنٓ  بحغاءاث وآلُاث الٗمل في اإلااؾؿاث الٗاملت في مجا٫ ، والتي 11/11/0218

ٗاث  غ الدكَغ الٗن٠ ألاؾغي، وبسانت مداوع: آلُاث الخماًت والخضزل، وجٍُو

ب النوعي للٗاملين وعٞ٘ وال٣وانين، والو٢اً ت والخوُٖت اإلاجخمُٗت، وآلُاث الخضٍع

ُُٟت، بلى حانب الضعاؾاث والبدور وؤلاخهاثُاث. ٦ما جإزظ اللجنت  ال٨ٟاءاث الْو

 من اإلاباصعاث، م ل: بنكاء ٢اٖضة سُاناث 
ً
ن ٖضصا  سإنَّ ىظو الؿُاؾت جخًمَّ

ً
ٖلما

ت ٖلى مؿخوى موخضة للغبِ سين اإلااؾؿاث والج/اث طاث الٗ ٢ت سال خماًت ألاؾٍغ

الضولت، واٖخماص نٓام موخض لإلسٙ  وجل٣ي الك٩اوي ٖلى مؿخوى الضولت، بلى حانب 

سناء وجُب٤ُ مٗاًير للو٢اًت ألاولُت وبنضاع ٢انون واؾاراجُجُت لخماًت ألاؾغة 

يرىا  .ٚو
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 الشؤي جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بمىاضلت وجىثُف الهمل نلى جىنُت .61

ألاظشي وبأزاسه العلبُت نلى اإلاجخمو والخىنُت باألشياٌ  الهىف بمخاؾش الهام

ؤلاًجابُت ويحر الهىُفت والدشاسهُت لخيشئت ألاؾفاٌ. هما جىص ي بالدصجُو نلى 

ؤلابالى نً حشاثم الهىف ألاظشي مً خالٌ جىفحر مهلىماث للط اًا نً كىىاث 

 ادة الخإهُلؤلابالى، وخذماث اإلاعانذة اللاهىهُت اإلاخاخت لهم وخذماث بن

للط اًا الزًً  ؤلاًىاء دوس  نذد واف مً وؤلاًىاء. وهزلً جىص ي اللجىت بخىفحر

الهىف ألاظشي، بدُث حًؿ  حمُو مىاؾم الذولت الؿشف  مً ملجإ نً ًبدثىن 

و   وخُادي وشامل فىسي بشيل وجضوٍذها باإلاىاسد الالصمت. هما جىص ي بالخدلُم

مشجىبحها، وهزلً  مداظبت ي وغمانحمُو اإلاضانم راث الطلت بالهىف ألاظش 

بُت بخىثُف البرامج  ألاظشي  الهىف مجاٌ و  اإلاخخططت واإلاداغشاث الخذٍس

للمعاولحن نً بهفار اللاهىن بما ٌهضص مً كذساتهم نلى الخطذي للهىف 

 .ألاظشي 

  0215( لٗام 2ع٢    الاجداصي لل٣انون الضولت الُٝغ جغخب اللجنت سةنضاع .60

 للُٟل ألاؾاؾُت الخ٣و١ ٖلى والظي ًنو ؛"ٟل "وصًمتالُ خ٣و١ خماًت بكإن

ير والب٣اء الخُاة في خ٣  ٖلى ٧الخٟاّ  طل٪، لدؿ/ُل ال ػمت الٟغم ٧ل والنماء وجٞو

 سضني ٖن٠ ؤي اإلاٗاملت ومن وؾوء والاؾخٛ ٫ ؤلاىما٫ مٓاىغ ٧ل من وخماًخ 

ُٟل في ونٟس ي. ٦ما جغخب اللجنت بك٩ل زام سخًمين مبضؤ اإلاهلخت الًٟلى لل

 م٘ اإلااصة  
ً
( من اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان. ٦ما جغخب 22ال٣انون احؿا٢ا

 ال ثدت الخنُٟظًت بكإن  0217( لٗام 40ع٢    ٢غاعو الوػعاء مجلـ سةنضاع اللجنت

نذ قغوٍ لل٣انون ٟا٫، وألاما٦ن حكُٛل والتي جًمَّ  وبحغاءاث ٖلحه ، اإلادٓوعة ألَا

 وخضة الخٗلُمُت، وازخهاناث اإلااؾؿاث في الُٟل خ٣و١ انتها٧اث ٖن ؤلاسٙ 



119 

 

ٟا٫، خماًت  الخاينت ألاؾغة وقغوٍ وجضاسير الخماًت، الو٢اثُت، والخضاسير ألَا

 ؤزغى. ح/ت ؤو خاينت ؤؾغة الُٟل بًضإ ويواسِ والازاماتها،

ض حهىدها الشامُت بلى وشش الثلافت  .62 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

 بمىاد كاهىن الؿفل "ودًمت".اإلاجخمهُت والخىنُت 

 م٘ الارخُب ساٖخماص .63
ً
 الضازلُت الُٟل في وػاعة خماًت مغ٦ؼ جإزظ اللجنت ٖلما

خضاء خاالث في الخد٤ُ٣ ؾُاؾت ٟا٫ وؤلاىما٫؛ ٖلى الٖا ير بهضٝ ألَا  الؿ مت جٞو

ٟا٫ لجمُ٘ والخماًت وألامن و٦ظل٪  ػواعىا، ؤو الُٝغ الضولت في ٌِٗكون الظًن ألَا

ٟا٫ الخٗامل م٘ إلحغاءاث الاؾارقاصي الضلُل ؤلانؿان خ٣و١ اعةبص بنضاع  في ألَا

سةنكاء  سضبي اإلاجخم٘ جنمُت ٦ما جغخب اللجنت س٣ُام ىُئت الاؾخضالالث. حم٘ مغخلت

اًت لخ٣ضً  خماًت وخضة  حٗغيوا الظًن ؾُما لألَٟا٫؛ ال الاحخماُٖت والنٟؿُت الٖغ

 .0213ٖام  اإلاسخلٟت في سإنواٖ/ا لإلؾاءة

نُت لألؾغة ٖام  .64  سةَ ١ الؿُاؾت الَو
ً
، و٦ظل٪ 0217جإزظ اللجنت ٖلما

نُت لألمومت والُٟولت  نُت 0201-0216الاؾاراجُجُت الَو ، والاؾاراجُجُت الَو

 الج/وص مسخل٠ جوخُض وجنؿ٤ُ ؛ بهض0201ٝ-0214لخم٨ين وعٍاصة اإلاغؤة ؤلاماعاجُت 

  الُٟولت وألامومت. الضولت الُٝغ في مجا٫ في

ض حهىدها الشامُت بلى سضذ وجلُُم جىص  .65 ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

جؿبُم الاظتراجُجُت الىؾىُت لخمىحن وسٍادة اإلاشؤة ؤلاماساجُت، والاظتراجُجُت 

الىؾىُت لألمىمت والؿفىلت، والعُاظت الىؾىُت لألظشة، ووشش بُاهاث 

لؿشف وبخطاثُاث بشإن الخلذم اإلادشص و  هزا الشإن. هما جىص ي الذولت ا

ض حهىدها الشامُت بلى جفهُل الىكام اإلاىخذ لإلبالى وجللى شياوي اإلاشؤة.  بخهٍض
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اإلاواَنين  ٦باع  ٦باع سدماًت خ٣و١ ًخٗل٤ مكغوٕ ٢انون جغخب اللجنت سةٖضاص .66

ؼ الؿن( يهضٝ بلى اث سالخ٣و١ اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى جمخٗ/  ويمان وخماًت حٍٗؼ  والخٍغ

ٗاث ٦ٟل/ا الضؾخوع التي  في الٟاٖلت اإلاكاع٦ت من الؿن ٦باع وجم٨ين ناٞظة،ال والدكَغ

 في سما به  الخانت ال٣غاعاث واجساط جامت ساؾخ٣ لُت قاون خُاته  وبصاعة اإلاجخم٘،

٤ اإلاالُت، وم٩ان ب٢امته ، وما وقاونه  ممخل٩اته  طل٪
َّ
اًته  ًخٗل  الصخُت سٖغ

ير والو٢اثُت، اًت وجٞو  حمُ٘ وج٣ضً  بير الؿنل٨ والاحخماعي النٟس ي والاؾخ٣غاع الٖغ

 ل .  اإلاؿاٖضة ؤق٩ا٫

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بؿشح مششوم اللاهىن بشإن خلىق هباس  .67

 اإلاىاؾىحن لل ىاس اإلاجخمع  وؤلاظشام و  نملُت بضذاسه.

 

 ال م و  الهمل:

الت  .68 َّٗ ٣ت سخُوٍغ ؤصواث ع٢اسُت ٞ ِ
 
جغخب اللجنت سج/وص الضولت الُٝغ اإلاخٗل

غ منٓومت في وع٢ه ؤي ومٗالجت لغنض  جٍُو
ً
 ال٨ارونُت بنٟاط ٢انون الٗمل، وجدضًضا

حؿ/  في م خٓت ؾو١ الٗمل من ٢بل اإلاسخهين بك٩ل  والغ٢است للمخابٗت مخ٩املت

 الظ٧ي، الخوحُ  ونٓام الظ٧ي، الؿ٨ن ونٓام الظ٧ي، الخٟخِل صوعي، م ل: نٓام

 س٩اٞت الٗما٫ ق٩اوى لخل٣ي الؿازن والخِ عاجبي، وزضمت الٗمالي، ومباصعاث الؿ٨ن

اث الٗمالُت، واَ ١ مغا٦ؼ الخضمت "جوا٤ٞ"  اللٛاث، والنٓام الال٨اروني للمناٖػ

 سإنَّ جل٪ اإلانٓومت
ً
 اإلاخ٩املت ؤلال٨ارونُت ٖلى مؿخوى الضولت. ٦ما جإزظ اللجنت ٖلما

ت  ت ن٣ل/ا لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ ت حسجُل سُاناث ونخاثج ٖملُاث الخٟخِل وؾٖغ
َّ
جًمن ص٢

ُت ٢اسلت لل٣ُاؽ  الجساط غ ماقغاث ٦م  ؤلاحغاءاث ال ػمت في الو٢ذ اإلاناؾب، ٦ما جٞو
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ً
 في ؾو١ الٗمل وال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألا٦ثر حٗغيا

ً
ا بكإن اإلاسالٟاث ألا٦ثر قُٖو

 ٖن جد٤ُ٣ الخواػن سين مهال  َغفي الانخاج من ز ٫ مداولت حؿوٍت 
ً
لظل٪. ًٞ 

اث الٗمالُت سالُغ١ الوصًت ف  ي مدُت واخضة. اإلاناٖػ

ت ال/امت  .72 جغخب اللجنت سةنضاع الضولت الُٝغ مجموٖت من ال٣غاعاث الوػاٍع

التي جم٨ن ٢ُإ الخٟخِل و٢ُإ الٗمل و٢ُإ الٗمالت اإلاؿاٖضة في وػاعة اإلاواعص 

ين من الخد٤ُ٣ في مسالٟاث ٢انون الٗمل وبحغاءاث الصخت  ت والخَو البكٍغ

الك٩اوى الٗمالُت، وؤسغػىا: ال٣غاع الوػاعي ع٢   والؿ مت اإلا/نُت، واحغاءاث مخابٗت

بكإن جهن٠ُ اإلانكأث وجهن٠ُ الٗما٫، وال٣غاع الوػاعي ع٢   0216( لٗام 608 

بكإن  0214( لٗام 653بكإن خماًت ألاحوع، وال٣غاع الوػاعي   0215( لٗام 628 

 قغوٍ بكإن 0214 ( لٗام654الٗمل سنماطج ال٣ٗوص، وال٣غاع الوػاعي ع٢   

 منذ بكإن 0214 ( لٗام655الوػاعي ع٢    الٗمل، وال٣غاع ٖ ٢ت انتهاء ويواسِ

ذ الٗامل ؤزغى، وال٣غاع الوػاعي ع٢   بلى منكإة من ل نخ٣ا٫ حضًض ٖمل جهٍغ

في قإن منذ  0214( لؿنت 655سخٗضًل ال٣غاع الوػاعي ع٢    0215( لؿنت 1283 

ذ ٖمل حضًض ل نخ٣ا٫ من منكإة بلى  ؤزغى، وال٣غاع الوػاعي ع٢  الٗامل جهٍغ

 سو٠٢ اإلانكأث اإلامخنٗت ٖن جنُٟظ ألاخ٩ام.  0213( لٗام 686 

ؼ وجنمُت ٢ضعاث اإلاواعص  .71 حكُض اللجنت سج/وص الضولت الُٝغ في مجا٫ حٍٗؼ

بُت والخإىُلُت  ت من البرامج الخضٍع ت إلاٟدش ي الٗمل من ز ٫ جنُٓ  مجمٖو البكٍغ

ت طاث الهلت، و٦ظل٪ خو٫ م٩اٞدت الاججاع خو٫ ٢انون الٗمل وال٣غاعاث الوػاٍع

 سالبكغ، وخ٣و١ ؤلانؿان، والصخت والؿ مت اإلا/نُت.
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 ال٣انونُت ٚير اإلاماعؾاث جغخب اللجنت سج/وص الضولت الُٝغ في م٩اٞدت .70

٣ت ِ
 
ض ٖلُ  حواػاث سحجؼ اإلاخٗل

َّ
 النموطجي الٗمل ملخ٤ ٣ٖض الؿٟغ، وبسانت ما ؤ٦

 ؤصخاب حجؼ بٌٗ مماعؾت ٖلى الضولت جٟغي  يالظ الخٓغ ٖلى 0214 لٗام اإلاوخض

ما٫  ال  ز ٫ من الٗما٫ ؾٟغ لجواػاث ألٖا
ً
نو ملخ٤ ال٣ٗض، والظي ٌٗخبر حؼءا

 ال بوجُت سالوزاث٤ الٗامل الاخخٟاّ خ٣و١ ؤنَّ من ًخجؼؤ من ٣ٖض الٗمل، ٖلى

 س .  الخانت

 ماًتسد اإلالازمت للمنكأث بًجاسُت خواٞؼ منذ ؾُاؾت جغخب اللجنت سخُب٤ُ .72

 ج٩لٟت وعٞ٘ ل  اإلانٟظة وال٣غاعاث ٖ ٢اث الٗمل جنُٓ  ٢انون سموحب الٗما٫ خ٣و١

 اإلاسالٟت. للمنكأث الٗمل

بكإن  1872( لٗام 7ججضص اللجنت م خٓتها سإنَّ ال٣انون الاجداصي ع٢    .73

ت مماعؾت الٗمل الن٣ابي والخ٤ في ؤلايغاب؛  جنُٓ  ٖ ٢اث الٗمل ٢ض خٓغ خٍغ

نخ  اإلااصة  سما ًخٗاعى نغاخ ( من اإلاُ ا١، والتي ؤ٢غث بهظو 24ت م٘ ما جًمَّ

 الخ٣و١ وصٖذ الضولت الُٝغ بلى جنُٓم/ا.

ت  .74 م بةكشاس خٍش
ا
ذ ًخهل  بةدساج هظ ضٍش

ً
دا جىص ي اللجىت الذولت الؿشف مجذا

الهمل الىلا   وال م و  ؤلاغشاب و  كاهىنها الىؾني بما ًخىاءم مو هظ اإلاادة 

 ( مً اإلاُثاق.35)

 سهضوع ال٣انون الاجداصي ع٢   جإ .75
ً
بكإن  0216( لٗام 12زظ اللجنت ٖلما

ص قغوٍ ويواسِ وبحغاءاث اؾخ٣ضام وحكُٛل  ٖما٫ الخضمت اإلاؿاٖضة، والظي خضَّ

عث في   سإن الضولت الُٝغ ٢ض َوَّ
ً
ٖما٫ الخضمت اإلاؿاٖضة. ٦ما جإزظ اللجنت ٖلما

ٗمالت اإلاؿاٖضة من ؾُاؾت حضًض لخو٦مت نناٖت اؾخ٣ضام ال 0216منخه٠ ٖام 
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خذ ساب الارزُو إلاغا٦ؼ  ؼ الكغا٦ت سين ال٣ُاٖين الٗام والخام، ٞو ز ٫ حٍٗؼ

ى خ٩ومت الضولت جغزُه/ا والاقغاٝ ٖلى مماعؾتها ألنكُتها، سِنما 
َّ
اؾخ٣ضام جخول

ى ال٣ُإ الخام بصاعتها. وجسخو ىظو اإلاغا٦ؼ سخ٣ضً  صٖ  مخسهو لًمان 
َّ
ًخول

حها، من ز ٫ جوُٖت َغفي الٗ ٢ت سد٣و٢/  جواػن ٖ ٢ت الٗمل سين  َٞغ

ير آلُاث لخل٣ي ق٩اوى ٧ل من الٗما٫ اإلانزلُين وؤصخاب   ٖن جٞو
ً
والازاماته ، ًٞ 


ً
. ٦ما جإزظ ٖلما

ً
سإنَّ الضولت الُٝغ ٢ض ويٗذ اقاراَاث  الٗمل والؿعي لخل/ا وصًا

صة إلانذ جغازُو ىظو اإلاغا٦ؼ وجدضًض آلُت ٖمل/ا. وف ي الو٢ذ طاج ، ويواسِ مدضَّ

 ؾ/لت للٗن٠  -٦ٗام ث مناػ٫  -ج خٔ اللجنت ؤنَّ النؿاء الواٞضاث 
ً
لن ؤىضاٞا ِ

 
ٌك٩

ال٣اث  ٖلى نٕو الجنـ، سما في طل٪ ؤٖما٫ الٗن٠ الجنس ي والًغب والتهضًض 

ؿاوع اللجنت ال٣ل٤ ٦ظل٪ ألنَّ  ٚع  خٓغ مهاصعة حواػاث  وؤلاًظاء النٟس ي. َو

ِ ى
غ -ظو اإلاماعؾت ال جؼا٫ موحوصة الٗما٫ الواٞضًن، ٞةن   -٦ما حكير بٌٗ الخ٣اٍع

 مما ٢ض ٌٗغى ٖما٫ الخضمت اإلاؿاٖضة ألويإ حٗؿُٟت.

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخفهُل ؤدواث الشكابت والخفخِش نلى مياجب  .76

اظخلذام نماٌ الخذمت اإلاعانذة وؤماهً نمل وبكامت الهماٌ؛ لػمان الامخثاٌ 

 بشإن نماٌ الخذمت اإلاعانذة.  2117( لهام 11دي سكم )ألخيام اللاهىن الاجدا

جدث اللجىت الذولت الؿشف نلى جىكُم خمالث جىنُت حعتهذف خادماث  .77

اإلاىاٌص وؤسباب نملهً؛ لػمان بإلاامهً بدلىكهً، و عبل الاهخطاف اللاهىهُت، 

ودوس ؤلاًىاء اإلاخاخت ل ماًتهً مً قشوف الهمل الخهعفُت. هما جدثها نلى 

الطاسم ل كش مطادسة اإلاعدىذاث الصخطُت الثبىجُت، مثل: حىاصاث  ؤلاهفار

 العفش والهىٍت.
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ٟا٫  .78  سإن ٢انون خ٣و١ الُٟل "وصًمت" ًدٓغ حكُٛل ألَا
ً
جإزظ اللجنت ٖلما

/  ؾن الخامؿت ٖكغة، ٦ما ًدٓغ الاؾخٛ ٫ الا٢خهاصي والدكُٛل في  ٢بل سلٚو

ٟا٫ للخُغ ؾواء سد٨  َبُٗتها  ؤو لٓغوٝ ال٣ُام بها. ٦ما ؤي ؤٖما٫ حٗغى ألَا

 سهضوع اإلاغؾوم س٣انون اجداصي ع٢   
ً
سخٗضًل  0218( لؿنت 5جإزظ اللجنت ٖلما

بكإن جنُٓ  ٖ ٢اث الٗمل، وجًمُن   1872( لؿنت 7ال٣انون الاجداصي ع٢   

 لخنُٓ  ٖمل ألاخضار البالٛين  
ً
 حضًضة

ً
ب 10نهونا  من ز ٫ ٣ٖض الخضٍع

ً
( ٖاما

جدضص ُٞ  الالازاماث والخ٣و١، والنو ٖلى ؤنَّ ناخب الٗمل  اإلانهي اإلا٨خوب الظي

ومن ًم ل  وولي ؤمغ الخضر ؤو الوص ي ٖلُ  ًخدملون اإلاؿاولُت الجؼاثُت ٖلى 

 مسالٟت ؤخ٩ام ال٣انون في حكُٛل ألاخضار.

ض حهىدها و  مجاٌ الشكابت والخفخِش  .82 جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

 ؤو حشًُلهم و  ؤي ؤنماٌ نلى نمل ألاخذار ونذم اظخًال
ً
لهم اكخطادًا

 حهشغهم للخؿش ظىاء بدىم ؾبُهتها ؤو لكشوف اللُام بها.

ج٣ضع اللجنت جنُٓ  الضولت الُٝغ إلاٗاًير الؿ٨ن الجماعي والخضماث اإلالخ٣ت  .81

ت ع٢     ل٣غاع وػٍغ اإلاواعص البكٍغ
ً
٣ا و٢غاع مجلـ الوػعاء ع٢   0213( لٗام 010س  ٞو

 سال٣غاع ٧422ان الؿ٨ن ًدؿ٘ أل٦ثر من  بطا 0228( لٗام 12 
ً
 ٖامل، وجإزظ ٖلما

( 42ٌٗمل ٞحها   التي ٖلى اإلانكأث ًٟغى والظي 0215 ( لٗام481ع٢    الوػاعي

خ٣ايون  ٖامل ٞإ٦ثر ٍو
ً
 ؤحغا

ً
 ( صعى 0222من   ؤ٢ل بحمالُا

ً
ا ير بماعاحي ق/ٍغ  جٞو

 للمٗاًير اإلا٣غعة. ٦ما جإز الخابٗين للٗما٫ ؾ٨ن
ً
٣ا  س٣ُام وػاعة ل/ا ٞو

ً
ظ اللجنت ٖلما

ين سةَ ١ نٓام بل٨اروني لدسجُل وخهغ حمُ٘ الؿ٨ناث  ت والخَو اإلاواعص البكٍغ

ير الاقاراَاث  خًمن جٞو الٗمالُت س٩اٞت انواٖ/ا وفي حمُ٘ منا٤َ الضولت، ٍو

ير مٗاًير الؿ٨ن ال ث٤ للٗما٫.  ٗاث والتي جلؼم اإلانكأث سخٞو  اإلاُلوبت خؿب الدكَغ
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ض ؤدواتها الخفخِشُت ل ماًتجىص ي اللجى .80  الهماٌ خم ت الذولت الؿشف بخهٍض

 الالثم وبما ًىفش لهم الخطىضُت الالصمت. العىً و  ألاحاهب

ت ووعف ب٣ٗض صوعاث الٗمالي الخوحُ  جغخب اللجنت س٣ُام بصاعة .82 ٍو  ٖمل جٖو

ت للٗما٫، ٦ما جغخب س٣ُام ؤلاصاعة سةٖضاص سغامج ٍو ما٫ ألصخاب جٖو ُته  ألٖا  لخٖو

 ل٣انون الٗمل ال٣انونُت للٗما٫ الخ٣و١ كإنب
ً
٣ا ت وال٣غاعاث ٞو  طاث الهلت، الوػاٍع

 والاحخماُٖت، الصخُت وعٖاًته  الٗما٫ وو٢اًته  بؿ مت الالازام وقغوٍ وبحغاءاث

ًاث، و٢واٖض ومنذ الٗمل بناساث ٖن ؤلاسٙ  و٢واٖض  جُب٤ُ ون خُاث الخٍٗو

 ٖلحها من ًارجب وما الٗمل ٣ٖض انتهاء وقغوٍ اإلاسخلٟت، والخاالث الجؼاءاث

 الخضمت. نهاًت م٩اٞإة مؿخد٣اث

٫ مكاع٦ت النؿاء في ال٣وة الٗاملت سلٜ   .83 %(، ٦ما 35جغخب اللجنت سإنَّ مٗضَّ

 %(.35نؿبت   0215سلٛذ نؿبت ؤلانار في ال٣ُإ الٗام/الخ٩ومي لٗام 

 

 ال م و  الخىمُت، وو  معخىي مهِش ي واٍف، وو  بِئت ظلُمت:

 سالج/وص ال٨بيرة التي ج٣وم بها الضولت الُٝغ بهضٝ بٖما٫ ج .84
ً
إزظ اللجنت ٖلما

ؤلاؾ٩ان  ٢غوى ؤو اإلاجانُت، اإلاؿا٦ن ؤو ألاعاض ي الخ٤ في الؿ٨ن من ز ٫ جوػَ٘

وحكير اللجنت بلى ؤنَّ  .الضولت مواَجي من إلاؿخد٣حها والهُانت واإلاغا٤ٞ الؿ٨نُت

ع ألاما٦ن وال٣وانين اإلاٗضلت ل ، ٢ض وي٘ بكإن بًجا 0225( لٗام 02ال٣انون ع٢   

آلُت لخنُٓ  ألاحغة اإلاخ٤ٟ ٖلحها في ٣ٖض الاًجاع، وحٗل/ا ملؼمت للمخٗا٢ضًن َوا٫ 

اصة ألاحغة اإلادضصة في ال٣ٗض  ة ؤلاًجاع اإلادضصة في ال٣ٗض، وؤنَّ  ال ًجوػ للماحغ ٍػ مضَّ

ض ٖلى    ة.%( من جل٪ ألاحغ4بال مغة واخضة ٧ل ٖام سنؿبت ال جٍؼ



126 

 

ادة و  ؤحشة  .85 جذنى اللجىت الذولت الؿشف بلى الىكش و  سبـ وعبت الٍض

اإلاعاهً بمهذالث الخطخم وألاخز بهحن الانخباس وعبت اسجفام جيالُف الىفلاث 

 الخهلُمُت والًزاثُت، وجىفحر معخىي مهِش ي مالثم للمعخإحش وؤفشاد ؤظشجه.

 الُا٢ت ج٣نُاث في د ماعالاؾ في حكُض اللجنت سالضوع الظي جلٗب  الضولت الُٝغ .86

 ؤو٫ حٗخبر والتي 0216في ق/غ ًناًغ  0242لٗام  الُا٢ت زُت اإلاؿخضامت، وبةَ ١

٘ حؿعى الخُت خُث الضولت، في للُا٢ت موخضة اؾاراجُجُت  الُا٢ت مؿاىمت لٞغ

 %(.42بلى   ال٨لي الُا٢ت بحمالي من النُٟٓت

ض حهىدها الشامُت ب .87 لى جىفُز خؿت جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بخهٍض

وبيشش اإلااششاث الخاضت بالخلذم اإلادشص و  هزا الشإن نلى  2151الؿاكت لهام 

 هدى دوسي.

نُت لألمن الٛظاجي في ٖام  .88  0217جغخب اللجنت ساٖخماص الاؾاراجُجُت الَو

نُت قاملت ج٣وم ٖلى ؤؾـ جم٨ين بنخاج الٛظاء  غ منٓومت َو والتي تهضٝ بلى جٍُو

 اإلاؿخضام.

ض حهىدها الشامُت بلى حعهُل بحشاءاث جىص ي اللجىت ا .122 لذولت الؿشف بخهٍض

مماسظت ألانماٌ غمً كؿام ؤلاهخاج الضساع ، وحعهُل بحشاءاث الخهاكذ 

الضساع ، ودنم هكم الخمىٍل لليشاؾاث الضسانُت والًزاثُت، وال ذ مً فلذ 

وهذس الًزاء مً خالٌ جؿىٍش مىكىمت مخياملت لخفؼ هفاًاث الؿهام.
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 ص ت:ال م و  ال

 سال٣انون ع٢    .121
ً
بكإن الًمان الهحي في  0212( لٗام 11جإزظ اللجنت ٖلما

بي. 0224( لٗام 02بماعة صبي وبال٣انون ع٢     بكإن الًمان الهحي في بماعة ؤسْو

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بةضذاس كىاهحن للخإمحن الطح  و  ظاثش  .120

 ؤلاماساث ألاخشي اإلاشيلت لالجداد.

 

مت لزوي ؤلاناكاث الىفعُت ؤو الجعذًت: ال م و  جىفحر ا  ل ُاة الىٍش

نُت الؿُاؾت الضولت الُٝغ جغخب اللجنت سةَ ١ .122 لخم٨ين ؤصخاب  الَو

 في اإلاخ٩اٞئت والٟغم الٟاٖلت اإلاكاع٦ت وطل٪ بهضٝ جد٤ُ٣ ؛ 2017ال/م  في ٖام

مت ًًمن اإلاجخم٘، وبما  وألؾغى . ٦ما جغخب اللجنت سدك٨ُل ل/  الخُاة ال٨ٍغ

 بك٩ل واإلاؿاىمت اإلاكوعة لخ٣ضً  0216في ٖام  ألصخاب ال/م  الاؾدكاعي لـاإلاج

نُت مؿتهضٞاث في جد٤ُ٣ مباقغ  ال/م . ؤصخاب لخم٨ين الؿُاؾت الَو

 ساٖخماص مجلـ الوػعاء ٖام  .123
ً
جي الخهن٠ُ 0217جإزظ اللجنت ٖلما  الَو

ا٢ت ٞئاث حمُ٘ لإلٖا٢ت، والظي ٌكمل ٗؼػ خ٣و٢/ا الواعصة ؤلٖا  ألام  ا٢ُتاجٟ في َو

ا٢ت طوي ألاشخام لخ٣و١ اإلاخدضة جي؛ وال٣انون ؤلٖا  الَو
ً
نُا  َو

ً
 ول٩ُون مغحٗا

ير حمُ٘ حؿخسضم  ا٢ت طي ألاشخام واخخُاحاث زضماث الج/اث اإلاٗنُت لخٞو  ؤلٖا

 لخوخُض اإلاٗنُت الج/اث سين والخٗاون الخنؿ٤ُ ٖلحها، وعٞ٘ مؿخوى خهول/  وحؿ/ُل

 الاخخُاحاث طاث الهلت. وجدضًض تالدصخُو لإلٖا٢ وم٣اًِـ ؤصواث
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 ساٖخماص .124
ً
 ٖمل صٖ  ؾُاؾت 2018 الوػعاء في ٖام مجلـ جإزظ اللجنت ٖلما

ا٢ت، طوي ٖمل صٖ  بلى ؤصخاب ال/م  ال/اصٞت  مسخل٠ في خ٣و٢/  وخماًت ؤلٖا

ب، الخُٗين، مغاخل ُٟي، والاخخٟاّ والٗمل، والخضٍع  الارجِباث طل٪ في سما الْو

ت غ خ٣ُ٣ي حكُٛل لًماناإلا٣ٗولت  الخِؿيًر ٦ما جإزظ  .ل/  ال ث٤ الٗمل ٞغم ًٞو

بي خضص  ي للخضمت اإلاضنُت لل/ُئاث والضواثغ الخابٗت إلماعة ؤسْو ِ
 
 سإنَّ ال٣انون اإلادل

ً
ٖلما

ا٢ت.0نؿبت    %( من قواٚغ جل٪ الج/اث لظوي ؤلٖا

 الذولت الؿشف بخدذًذ وعبت مئىٍت لخىقُف روي  .125
ً
دا جىص ي اللجىت مجذا

 2118( لهام 11الىقاثف الشايشة؛ ورلً و  اللاهىن الاجدادي سكم ) الهمم و 

ِ  للخذمت 
ّ
ت و  ال ىىمت الاجدادًت ؤظىة باللاهىن اإلادل بشإن اإلاىاسد البشٍش

اإلاذهُت للهُئاث والذواثش الخابهت إلماسة ؤبىقبي. هما جذنى اللجىت الذولت الؿشف 

 بلى جػمحن اللاهىن الاجدادي سكم )
ً
دا و  شإن جىكُم  1981هام ( ل8مجذا

 بخدذًذ وعبت لخهُحن ألاشخاص اإلاهاكحن و  
ً
 خاضا

ً
نالكاث الهمل هطا

 ماظعاث اللؿام الخاص.

 - اإلاهلخت ؤصخاب م٘ وبالخٗاون - اإلاجخم٘ جنمُت وػاعة جغخب اللجنت س٣ُام .126

واإلاغا٤ٞ؛  واإلانكأث ساإلاباني الخانت ال٣ُاؾُت واإلاٗاًير اإلاوانٟاث وز٣ُت ساٖخماص

ا٢ت طوى ٞحه  سمن ألاشخام حمُ٘ واؾخسضام ونو٫ يمان ؾ/ولت ٝبهض  ل٩اٞت ؤلٖا

 .مؿخ٣ل بك٩ل الن٣ل واإلاغا٤ٞ ووؾاثل واإلانكأث اإلاباني
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 ال م و  الخهلُم وال لىق الثلافُت: 

غ والخٗلُ  الارسُت وػاعة اؾاراجُجُت جغخب اللجنت ساٖخماص .127 الخٗلُ   لخٍُو

فئ سما في طل٪ الخٗلُ  ما ٢بل اإلاضعؾت، ؛ بهضٝ يمان حٗلُ  مخ٩ا0201 –0216

وجد٤ُ٣ ٦ٟاءة مخميزة لل/ُئاث ال٣ُاصًت والخٗلُمُت، ويمان حوصة و٦ٟاءة ألاصاء 

الخٗلُمي واإلااؾس ي، واؾخ٣ُاب وجإىُل الُلبت ل لخدا١ سماؾؿاث الخٗلُ  الٗالي 

ؼ ٢ضعاث  صازل الضولت وزاعح/ا سما ًدناؾب م٘ اخخُاحاث ؾو١ الٗمل، وحٍٗؼ

٤ مٗاًير جناٞؿُت ٖاإلاُت. الب  دث الٗلمي والاسخ٩اع ٞو

جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بىغو ماششاث لشضذ الخلذم اإلادشص و   .128

ووشش  2121 – 2117الخهلُم  لخؿىٍش والخهلُم التربُت وصاسة جىفُز اظتراجُجُت

البُاهاث وؤلاخطاثُاث راث الطلت؛ ختى ًدعنى جلُُم جؿبُم الاظتراجُجُت نلى 

اث ألاوادًمُت ؤسع ال ىاكو. هما جىص ي بىغو اظتراجُجُت مخياملت لػمان ال ٍش

 وجىفُزها.

في قإن الخٗلُ   1860( لؿنت 11ج خٔ اللجنت ؤنَّ ال٣انون الاجداصي ع٢    .112

 في حمُ٘ 
ً
 في مغخلخ  الاسخضاثُت ومجانا

ً
الالؼامي ًا٦ض ٖلى ؤن ٩ًون الخٗلُ  الؼامُا

 إلاواَجي الضولت من ط٧وع وانار.  مغاخل  صازل الاجداص؛ وطل٪ سالنؿبت

جىص ي اللجىت بإن جىفل الذولت الؿشف الخهلُم الابخذاج  ؤلالضام   .111

اإلاجاو  لجمُو ألاشخاص و  ظً اإلاذسظت اإلالُمحن نلى ؤساغحها بذون جمُحز 

 مو اإلاادة )
ً
 ( مً اإلاُثاق.41احعاكا

ت اإلاٗلوماث اإلا٣ضمت من الضولت الُٝغ بكإن الخ .110
 
 ٠ُ٣ في الخٓذ اللجنت ٢ل

 مجا٫ خ٣و١ ؤلانؿان في اإلاضاعؽ والجامٗاث.
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جىص ي اللجىت الذولت الؿشف بذمج مفاهُم خلىق ؤلاوعان و  اإلاىاهج  .112

الخهلُمُت، هما جىص ي بلُام ماظعت ؤلاماساث للخهلُم اإلاذسس ي بةغافت الهذف 

الخاص بيشش زلافت خلىق ؤلاوعان و  اإلاذاسط مً خالٌ ألاوشؿت الخهلُمُت 

بُت  غمً اخخطاضاتها الشثِعُت. والخذٍس

 

 اليشش واإلاخابهت:

جوص ي اللجنت الضولت الُٝغ ؤن جنكغ اإلاُ ا١ الٗغبي لخ٣و١ ؤلانؿان،  .113

 ، ٍ٘ غ ٖلى نُا١ٍ واؾ غ واإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت ٖلى ىظا الخ٣ٍغ ونو الخ٣ٍغ

ت واإلانٓماث ٚير الخ٩ومُت  ُٗت وؤلاصاٍع وفي ؤوؾاٍ الؿلُت ال٣ًاثُت والدكَغ

ملت في الضولت، و٦ظل٪ لٗامت الجم/وع، وجبضي اللجنت اؾخٗضاصىا إلاؿاٖضة الٗا

 الضولت ٖلى الوٞاء سالازاماتها ٖبر ؤي ق٩ل للخٗاون الٟجي ؤو الخواع البناء. 

بعشنت جوص ي اللجنت الضولت الُٝغ سإن ًدٓى جنُٟظ الخونُاث الخانت  .114

 إلاب
ً
غ بوشاء الهُئت الىؾىُت اإلاعخللت ل لىق ؤلاوعان وفلا ، 1993ادت باَس

ض خلىق ؤلاوعان وخماًتها،  وظشنت الاهتهاء مً بنذاد خؿت وؾىُت شاملت لخهٍض

ت في جنُٟظ الخونُاث الخخامُت.   سإولٍو

ؾخ٣وم اللجنت سمخابٗت جنُٟظ اإلا خٓاث والخونُاث الخخامُت م٘ الضولت  .115

 للو٢ٝو ٖلى ما ج  بنجاػو.
ً
 الُٝغ صوعٍا

غىا الضوعي ال اني، الظي ًدل جوص ي اللجنت الضولت الُٝغ ؤن ج .116 م في ج٣ٍغ ِ
٣ض 

ن ألاو٫  ض ج٣ضًم  في ؤ٦خوبغ/حكٍغ زت ٖن جنُٟظ 0200مٖو صة ومدضَّ ، مٗلوماث مدضَّ

اث الواعصة في اإلاُ ا١. ن بٖما٫ الخ٣و١ والخٍغ  حمُ٘ جونُاث اللجنت، ٖو
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غىا الضوعي اإلا٣بل  .117 جوص ي اللجنت الضولت الُٝغ ؤن ح٣ٗض ٖنض بٖضاصىا ج٣ٍغ

واؾٗت النُا١ م٘ ال/ُئاث اإلاسخهت واإلانٓماث ٚير الخ٩ومُت ومسخل٠ مكاوعاث 

 الج/اث الٗاملت في الضولت. 

**** 

 

 


