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 المممكة األردنية الياشمية

 الدوري األولسبقة عمى تقرير المممكة المالرد عمى قائمة المسائل 
 

التوصيات الختامية التي صدرت  إلنفاذالتي اتخذت من قبل المممكة  واإلجراءات( معمومات حول التدابير 0
 .عمى التقرير

قػػر تنػػلف ممػػ  ل م لػػةت تجاػػيميى أجةعػػت ممػػ  جليػػ   الػػر را ال ؿأف التقريػػر  إلػػ  اإلشػػةرةنرجػػ  
 اإلنسػةف،  أعرز التطػ رات يػم لمػؼ حقػ ؽ لمجنى مم  التقرير ال ؿ لمللمكى الت ايةت  اللالحظةت الختةليى

 يم الللمكى،  عشكؿ رقيؽ  شةلؿ.

حول المعمومات المطموبة عن المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية التي شاركت في عممية  (6
 اعداد التقرير

 المجمسسس السسوطني لشسسؤون األسسسرةجةنػػب الػػ زارات الرسػػليى كػػؿ لػػف   إلػػ التقريػػر  إمػػرارشػػةرؾ يػػم 
 ي لػؿ كلظمػى راملػى لمتنسػيؽ  تيسػير ملػؿ الشػركة  لػف  7002ل ػةـ  75تأسػس عل جػب قػةن ف رقػـ ) الذا 

(، ةع الخةص ال ةلمى يم لجػةؿ السػرةاللؤسسةت ال طنيى الحك ليى  غير الحك ليى  اللؤسسةت الر ليى  القط
عقػرار لػف لجمػس الػ زرا ،  2777) الػذا تأسسػت مػةـ  المجنة الوطنية األردنية لشؤون المسرةة إل  عةإلنةيى

 التقريػػػر إمػػػرارلسػػػؤ لى مػػػف قنػػػةية  نشػػػةطةت اللػػػرأة يػػػم الللمكػػػى(، كلػػػة شػػػةرؾ يػػػم لجنػػػى شػػػعة رسػػػليى  هػػػم 
عل جػب قػةن ف حقػ ؽ الشػخةص الل ػ قيف رقػـ  أشػم )  الػذا لشؤون األشخاص المعوقين  األعمىالمجمس 

 (.اإلمةقى،  هم لؤسسى مةلى لستقمى تشكؿ اللظمى اللؤسسيى  القةن نيى لألشخةص ذ ا 7005لسنى  12

 .( حول جيود نشر التقرير الوطني الدوري األول داخل الدولة، ونظاق نشره3

الللمكػػى يػػم   قناػػميةت  سػػجةرات  اللؤسسػػةت ال طنيػػى الػػ زارات التقريػػر ال ؿ ممػػ  جليػػ تػػـ ت لػػيـ 
اللسػػةهلى يػػم ت زيػػز  قةيػػى  إلػػ  عةإلنػػةيىالخػػةرج عفػػرؼ نشػػرهة ممػػ  نطػػةؽ  اسػػ ،  احسػػتجةرة لػػف لحت اهػػة، 

عرازلرى الل اطنيف،  اإلنسةفحق ؽ   لكةنى اللي ةؽ يم النظةـ القةن نم لمللمكى.  ا 
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ةو  اإلنسسسساننمسساذج تطبيقيسسة يتشسسسريعية، قصسسائية( صسسدرت بامسسسستناد ألحكسسام المي سساق العربسسسي لحقسسوق ( 4
 .إليو باإلشارة

أف جليػ  التشػري ةت  القػ انيف يػم الللمكػى جػة ت  إلػ  اإلشػةرةعلة يت مؽ عةلتشػري ةت الررنيػى، نرجػ  
يػم  الحكةـ التم جة  عفة اللي ػةؽ ،  قر تـ تنليف جلي اإلنسةف ص اللي ةؽ ال رعم لحق ؽ لت ائلى ل  نا

أف الت ػػػريالت الرسػػػت ريى الخيػػػرة  التػػػم  إلػػػ  اإلشػػػةرةالرسػػػت ر  القػػػ انيف ذات الاػػػمى.  يػػػم هػػػذا الاػػػرر نرجػػػ  
  اسػتقالؿ القنػة  حقػ ؽ اإلنسػةف  حريةتػػػػة السةسػيى لةرة( ملمػت ممػ  ت زيػز  27طةلت  مث ل ار الرست ر )

( لػػف الرسػػت ر الل ػػرؿ  التػػم جرلػػت يػػم  نةيةهػػة 202  70  26  24  23  6  5  4عخةاػػػػػى اللػػػػػ ار )  
 .اإلمػالـر   سػةئؿ حريى الرأا،  حريى الاحةيى  الطعةمى  النشػ حسيلة  كؿ امتػػػرا  مم  الحق ؽ   الحريةت

 .،  غيرهة لف الت ريالت. لن ت لحةكلى أا شخص لرنم يم قنيى جزائيى ح يك ف قنةتفة لرني فكلة 

لعةشػػرة ألػػةـ اللحػػةكـ ، يػػةف الللمكػػى  اإلنسػػةفاللي ػػةؽ ال رعػػم لحقػػ ؽ  عأحكػػةـييلػػة يت مػػؽ عةححتجػػةج   
 الررنيػى، حيػث ت تعػر احتجةقيػةت التػم اػةرقت مميفػة الللمكػى  اإلنسػةفعأحكةـ اللي ةؽ ال رعم لحق ؽ لمتزلى 

 إذ( لػف القػةن ف اللػرنم 72لػى اللػةرة )ال طنيػى ، عرح الق انيفالفةشليى جز  ح يتجزأ لف التشري   تسل  مم  
 جػر نػص يػم قػةن ف خػةص أ  يػم ل ةهػرة ر ليػى نةيػذة يػم الللمكػى  إذاالل ار السةعقى  أحكةـتنص " ح تسرا 

 الفةشليى يت ةرض ل فة " الررنيى

لنفػػػػة القػػػػرار  رقػػػػـ  الررنيػػػػىلحكلػػػػى التلييػػػػز  قػػػػرارات يػػػػرمـ هػػػػذ  احتجػػػػة  احجتفػػػػةر القنػػػػةئم  يػػػػم 
ممػػػ  القػػػ انيف  الر ليػػػىاذ جػػػة  ييػػػة ". تسػػػل  لرتعػػػى الل ةهػػػرات  احتجةقيػػػةت 7/4/7001تػػػةري   626/7001

 إلػػ  عةإلنػػةيى. التطعيػػؽ منػػر ت ةرنػػفة ل فػػة  ح يجػ ز اححتجػػةج عػػأا قػػةن ف لحمػػم...." أ ل يػػى لفػػة  اللحميػى
ال طنيػػى ) قػػرار لحكلػػى  يفالقػػ انال ريػػر لػػف السػػ اعؽ القنػػةئيى التػػم تػػـ ييفػػة تػػرجيل الل ةهػػرات الر ليػػى ممػػ  

تػػػػةري   2107/7001،  قرارهػػػػة رقػػػػـ  05/07/7003تػػػػةري   2255/7003التلييػػػػز عاػػػػجتفة الحق قيػػػػى رقػػػػـ 
 . 73/20/7003تةري   7773/ 2672 القرار رقـ  77/02/7002
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 طمب المجنة تزويدىا نسخة من الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاىة الوطنية( 5

 ةحطالع مم  الراعط احلكتر نم التةلم التكـر ععلة يت مؽ عطمب المجنى أمال ، نرج  

http://mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/NIC%20Booklet%20Arabic%20Published.pdf 

  ) الرسػةلى اللمكيػى السػةليى،  اللتنػلف   http://cutt.us/NZAHA  لػراعط اللختاػر التػةلمأ  لػف خػالؿ ا
لي ػػةؽ النزاهػػى ال طنيػػى، الخطػػى التنجيذيػػى لت زيػػز لنظ لػػى النزاهػػى ال طنيػػى، تقريػػر ملػػؿ المجنػػى ال طنيػػى لت زيػػز 

 لنظ لى النزاهى ال طنيى(.

 في المممكة. اإلعدام( الجرائم المعاقب عمييا بعقوبة 6

  :عمىتح اإلعذاو في عذد يٍ انمىاَيٍ وهيوردخ  

 ( لسنى 36قةن ف ال ق عةت ال سكرا رقـ )7004  . 

  2002نسُح  55وتعذيالته رلى  اإلرهابلاَىٌ يُع. 

  1811نسُح  11لاَىٌ انًخذراخ وانًؤثراخ انعمهيح وتعذيالته رلى. 

  1891نسُح  50ووثائك انذونح رلى  أسرارلاَىٌ حًايح. 

  1820نسُح  12لاَىٌ انعمىتاخ وتعذيالته رلى. 

 ( نسُح 18لاَىٌ انًفرلعاخ رلى )1853 . 

انتيي تيؤد   اإلرهاتيحاألعًال و، اإلصراريع سثك  : انمتم انعًذتاإلعذاوويٍ أترز انجرائى انتي تعالة عهيها 

ييادج  الًاسيتع ، واغتصياب انماصير، وإَسياٌعُهيا وفياج عًذيح انتي يُجى جرائى انوفي ان ،األرواح إزهاق إنى

 .انًًتهكاخ أو األرواحانضرر في  إيماعتمصذ  أو اإلرهابتمصذ  حيفرلع

فسي  اإلعسدامكسل محكسوم عميسو بعقوبسة  ( حول استفسار المجنة المتعمق باألحكام القانونية التسي تسنظم حسق7
 ( من المي اق.6لممادة ي إعمامطمب العفو ةو استبداليا بعقوبة ةخف، وتطبيقاتيا 

 لة يمم  إل  اإلشةرةعلة يت مؽ عةحستجسةر أمال ، نرج  

http://mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/NIC%20Booklet%20Arabic%20Published.pdf
http://mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/NIC%20Booklet%20Arabic%20Published.pdf
http://cutt.us/NZAHA
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 ( لف قةن ف ال ق عةت  مم  أنة )كؿ قةن ف جرير يمغم مق عى أ  يجرض مق عى اخؼ يجب 3اللةرة ) تنص
ذا اػػرر قػػةن ف جريػػر ع ػػر حكػػـ لعػػـر يج ػػؿ الج ػػؿ الػػذا حكػػـ  أف يطعػػؽ ممػػ  الجػػرائـ اللقتريػػى قعػػؿ نجػػةذ   ا 

لتػةلم يسػتجير لرتكػب  عة. مم  يةممة لف اجمة غير ل ةقب ممية ي قػؼ تنجيػذ الحكػـ  تنتفػم ه ػةر  الجنةئيػى(
الجريلى الل ةقب مميفة ع ق عى اإلمراـ لف أا قةن ف جرير يمغم ال ق عى أ  يجرض مق عى أخؼ طةللة كةف 
ذلػؾ قعػػؿ اػػر ر حكػـ لعػػـر يػػم الػرم ى ألػػة إذا أاػػعل الج ػؿ الػػذا حكػػـ ممػ  يةممػػة غيػػر لجػـر يجػػم هػػذ  

 الحةلى ي قؼ تنجيذ الحكـ  تنتفم ه ةر  الجنةئيى.
   قةئلػػة ممػػ  رليػػؿ  انػػل  لقنػػ  ح يػػرع  الجػػـر اللرتكػػب ح يجػػ ز يػػرض مق عػػى اإلمػػراـ إح حينلػػة يكػػ ف

 .( لف قةن ف أا ؿ اللحةكلةت الجزائيى225اللةرة )عرحلى نص  .لجةًح لا تجسير عريؿ لم قةئ 
   لػف قػةن ف  32رة تخجيؼ الحكػـ  ذلػؾ عرحلػى اللػة أ الحؽ يم التلةس ال ج   عةإلمراـلكؿ لف يحكـ ممية

 مم  لة يمم  حيث نات  الررنمال ق عةت 

 يلنل جاللى اللمؾ ال ج  الخةص عنة  مم  تنسيب لجمس ال زرا  لشج مة ععيةف رأية.  
  .ح يارر ال ج  الخةص ملف لـ يكف قر حكـ ممية حكلة لعرلة 
 مية أ  جزئيةال ج  الخةص شخام  يلكف أف يك ف عإسقةط ال ق عى أ  إعرالفة أ  عتخجيجفة ك. 

 

  اػرر عػإرارة لمكيػى سػةليى  هػم أممػ  جفػى تل ػؿ اإلرارة السيةسػيى يػم الر لػى ، ت اإلمػراـأحكػةـ  حيث أف
( 17) . حيث نص  الرست ر الررنم يم اللةرة اإلمراـيفم نلةنى هةلى لف النلةنةت اللحيطى عحكـ 

ع ػػر تاػػريؽ اللمػػؾ  كػػؿ حكػػـ لػػف هػػذا القعيػػؿ ي رنػػة مميػػة لجمػػس  إح اإلمػػراـح ينجػػذ حكػػـ ممػػ  أنػػة" 
 ".يية رأيةال زرا  لشج مًة ععيةف 

  تػػـ تقمػػيص مػػرر الجػػرائـ الل ةقػػب مميفػػة ع ق عػػى اإلمػػراـ انسػػجةلة لػػ  الت جفػػةت الر ليػػى يػػم لجػػةؿ حقػػ ؽ
ـ  احست ةنػػى إلغػػة  مق عػػى اإلمػػرا 7022اإلنسػػةف، حيػػث تنػػلف القػػةن ف الل ػػرؿ لقػػةن ف ال ق عػػةت لسػػنى 

منفػػة عةلشػػغةؿ الشػػةقى اللؤعػػرة يػػم جريلػػى إ ػػةرة ماػػيةف لسػػمل نػػر السػػمطةت القةئلػػى  يػػؽ أحكػػةـ اللػػةرة 
 لف قةن ف ال ق عةت. 215/2

 اللمكيى اإلرارةلم ج  الخةص اررت ييفة طمعةت  20تـ ار ر  7023أنة خالؿ ال ةـ  إل  اإلشةرةتجرر 
  الشةقى اللؤعرة . الشغةؿ إل  اإلمراـعتخجيض مق عى 
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 لممدعين العامين مستقصاء جرائم التعذيب اإلرشادي( طمب المجنة تزويدىا نسخة من الدليل 8

                                      ةحطالع ممػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػراعط احلكتر نػػػػػػػػػػمالتكػػػػػػػػػػـر عػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػة يت مػػػػػػػػػػؽ عطمػػػػػػػػػػب المجنػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػال ، نرجػػػػػػػػػػ  
 http://cutt.us/DALIL2015 التةلم 

القةن نم لجريلػى الت ػذيب ،  ر  النيةعػى  اإلطةرأف الرليؿ قر تنة ؿ  إل  اإلشةرة يم هذا الارر تجرر 
 لػ إ اإلشةرةال ةلى يم التارا لجرائـ الت ذيب،  مرر لف النلةذج  احجتفةرات القنةئيى ذات الامى. كلة تـ 

( لػػف 6( لػػف الػػرليؿ، حيػػث تنػػلف نػػص اللػػةرة )21 تحريػػرا يػػم الاػػجحى ) اإلنسػػةفاللي ػػةؽ ال رعػػم لحقػػ ؽ 
 اللي ةؽ  التم تنة لت جريلى الت ذيب.

 

ب/ م يجسوز محاكمسة ةي شسخص " إلى ةشارت( من الدستور والتي 010استفسار المجنة حول المادة ي (9
مسسدنيين، ويسسست نى مسسن ذلسسك جسسرائم الخيانسسة والتجسسسس  مسسدني فسسي قصسسية جزائيسسة م يكسسون جميسس  قصسساتيا

"، بما يتعمق بتشكيل ىذه المحاكم والصسمانات المكفولسة لممتيمسين واإلرىاب وجرائم المخدرات وتزييف العممة
 .ةماميا

 جػػػرائـ ،اإلرهػػػةب التجسػػػس، عةلخيةنػػػى،) اللت مقػػػى عػػػةلجرائـ النظػػػر يػػػتـ أمػػػال ، عةحستجسػػػةر يت مػػػؽ علػػػة
 الػػ زرا  رئػيس لػف عقػػرار  تتشػكؿ  التػم ،"الر لػى ألػػف لحكلػى" تػرم  لحكلػى ألػػةـ( ال لمػى  تزييػؼ اللخػررات،

 هيئى  رئيس اللرنييف، لمقنةة عةلنسعى ال رؿ  زير لف عتنسيب  ذلؾ مسكرييف، أ /   لرنييف قنةة  ال ى لف
 أحػػر أ  ال سػػكرا القنػػة  لػػرير اللشػػتركى الركػػةف هيئػػى رئػػيس  ي ػػيف.لم سػػكرييف عةلنسػػعى اللشػػتركى الركػػةف
 كلة .أك ر أ  لة لسةمرا ال سكرييف القنةة لف ي يف أف  يج ز الر لى، ألف لحكلى لرى مةلة نةئعة لسةمرية

 يػػم لػنفـ لكػؿ الل طػػةة لماػالحيةت  يقػة  ذلػػؾ ال ػةـ، اللػرمم  ظيجػػى لللةرسػى أك ػر أ  مسػػكرية قةنػية ي ػيف
 .الجزائيى اللحةكلةت أا ؿ قةن ف

جرا اتفػػػة ممنيػػػى، الر لػػػى ألػػػف لحكلػػػى لػػػرى اللحةكلػػػةتأف  إلػػػ  اإلشػػػةرةتجػػػرر     ممػػػ  يت ػػػيف حيػػػث سػػػري ى،  ا 
 جمسػةتفة  ت قػر تقػريلفة، تػةري  لػف أيػةـ مشػرة ممػ  تزيػر ح لرة خالؿ إليفة ترر قنيى أا يم النظر اللحكلى

  لسػعةب النػر رة، منػر إح سػةمى( 26) لػف لك ػر اللحةكلػى تأجيػؿ يجػ ز  ح لتتةليى، أيةـ يم الغرض لذلؾ
 .التأجيؿ قرار يم تذكرهة

http://cutt.us/DALIL2015
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 لحكلػػػى لػػػرى لمط ػػػف قةعمػػػى الجنةيػػػةت يػػػم  أحكةلفػػػة اآلرا ، عأغمعيػػػى أ  عةإلجلػػػةع، قراراتفػػػة اللحكلػػػى  تاػػػرر
  ذلػػؾ غيةعيػػى، كةنػػت إذا تعميغفػػة تػػةري   لػػف  جةهّيػػى، كةنػػت إذا تجفيلفػػة تػػةري  لػػف ي لػػة  ال ػػيف خػػالؿ التلييػػز
 مشػر خلسػى خػالؿ التلييػز لحكلػى لػرى لمط ػف قةعمػى يفػم الجنل يم ألة.ممية  اللحك ـ ال ةـ لمنةئب عةلنسعى
 . جةهم عحكـ أ  غيةعيى كةنت إذا تعميغفة  تةري   جةهّيى، كةنت إذا ار رهة تةري  لف ي لة

 الحةلػى هذ  يم  ت تعر القؿ، مم  قنةة خلسى لف تن قر إليفة اللري ع التلييز يم التلييز لحكلى نظر  منر
  تعػػرئ تنقنػػة، أ  القنػػيى، لمػػؼ يػػم الػػ اررة العّينػػةت ممػػ  عنػػة  الحكػػـ تاػػريؽ لفػػة  يجػػ ز ل نػػ ع، لحكلػػى
ذا .عػػة تحكػػـ أف الر لػػى ألػػف لحكلػى ممػػ  يجػػب كػػةف علػػة تحكػػـ أف  لفػػة ترينػػة، أ  اللػتفـ  لحكلػػى حكػػـ كػػةف  ا 
 .العينى سلةع ت ير لـ لة اللتفـ تريف أف التلييز للحكلى يج ز يال عةلعرا ة، الر لى ألف

مةرة الحكـ، نقض لفة ييج ز لمقةن ف، لخةلجى أ  اإلجرا ات، يم خطأ هنةلؾ أف التلييز للحكلى تعيف إذا     ا 
 لحكلػى قػرار يكػ ف الحػ اؿ جليػ   يم تقررهة، التم لمت ميلةت  يقة عفة لمسير الر لى ألف لحكلى إل  القنيى
 .قط ية التلييز

 وقواعد الطعن عمى دستورية القوانين ةمام المحكمة الدستورية. إجراءات( استفسار المجنة عن 01

ياػػاًل خةاػػًة عإنشػػة  اللحكلػػى الرسػػت ريى  7022/20/2أقػػرت الت ػػريالت الرسػػت ريى الاػػةررة عتػػةري   
ناػػت  الػػذا 7027/20/4عتػػةري   7027( لسػػنى 23،  اػػرر القػػةن ف رقػػـ ) 42، 40، 37، 36يػػم اللػػ ار 

لف الت ريالت الرست ريى مم  " أف تنشأ عقةن ف لحكلى رست ريى يكػ ف لقرهػة يػم ال ةاػلى  ت تعػر  36اللةرة 
 هيئى قنةئيى لستقمى قةئلى عذاتفة  تؤلؼ لف تس ى أمنة  مم  القؿ لف عينفـ الرئيس ي ينفـ اللمؾ." 

ممػ  التأكيػػر ممػ  قيةلفػػة لتقػػـ    قػر حػػرص جاللػى اللمػػؾ يػػم ت جيفةتػة لمجنػػى اللمكيػى لت ػػريؿ الرسػػت ر
يقػةؼعر رهة اللفـ يػم لسػيرة اإلاػالح،  خطػ ة رئيسػيى لت زيػز لعػرأ الجاػؿ عػيف السػمطةت  تغػ ؿ السػمطةت   ا 

ع نفة مم  ع ض  الػريةع مػف حريػةت النػةس  حقػ قفـ عةلشػكؿ الػذا  رر يػم ناػ ص الرسػت ر خةاػى ع ػر 
 هذ  الحق ؽ  الحريةت.ت ريمة اللت ايؽ ل  الل ةيير الر ليى يم للةرسى 

أحكةلفػػة نةيػػذة  ،هيئػػى لسػػتقمى عػػذاتفة  التػػم ت تعػػر، 6/20/7027لنػػذ  لفةلفػػة قػػر عةشػػرت اللحكلػػى 
يحػػةؿ لملحكلػػى لػػف قنػػةية سػػ ا      القنػػةة ييفػػة لسػػتقم ف تسػػتلر ق تفػػة لػػف الرسػػت ر الػػذا ياػػ نفة  تاػػ نة.
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لرى الجفةت التم يحؽ لفة الط ف لعةشرة لملحكلػى يػم رسػت ريى  اللطم عىلتجسير الرست ر أ  إارار الحكةـ 
لجمػػػس ، لجمػػػس النػػػ اب،  لجمػػػس الميػػػةف  القػػػ انيف  النظلػػػى  تجسػػػير ناػػػ ص الرسػػػت ر، تتل ػػػؿ ييلػػػة يمػػػم 

أن امفػة  ررجةتفػة الػري   اخػتالؼ كلة يحؽ لا طػرؼ لػف أطػراؼ رمػ ة لنظػ رة ألػةـ اللحػةكـ ممػ  . ال زرا 
قػػةن ف أ  نظػػػةـ  اجػػب التطعيػػػؽ ممػػػ  ل نػػ ع الػػػرم ى  يػػؽ الاػػػ ؿ اللحػػررة يػػػم قػػػةن ف ع ػػرـ رسػػػت ريى أا 
 لجمػس مػف اػةرر عقػرار ذلػؾ إليفػة طمػب إذا الرسػت ر ناػ ص تجسير حؽ لملحكلىكلة  اللحكلى الرست ريى.

 .الرسليى الجريرة يم نشر  ع ر اللج  ؿ نةيذ قرارهة  يك ف عةلغمعيى اللى لجمسم احر يتخذ  عقرار ا  ال زرا 

 طمػب أ  الط ػف يػم النظػر منػر اللحكلػى تن قػر،    سػريى اللحكلى لرا حت تك ف الح اؿ يم جلي  
 أ  لشر مى عل ذرة أك ر أ  من  تغيب حةؿ  يم ، القؿ مم  أمنة  تس ى لف عفيئى لريفة اللقرـ التجسير
 ين ب لف أ  الرئيس عينفـ لف يك ف اف مم  أمنةئفة لف سع ى عحن ر تن قر التنحم حةحت إحرى تحققت
 اػػ ت الػػذا الجةنػػب يػػرجل الاػػ ات تسػػة ا  منػػر أمنػػة  خلسػػى عأغمعيػػى  قراراتفػػة أحكةلفػػة  تاػػرر ، منػػة
 .منة ين ب لف أ  الرئيس ل ة

 تجاؿ اللحكلى يػم الط ػف اللحػةؿ إليفػة خػالؿ لػرة ح تتجػة ز لةئػى  مشػر ف ي لػًة لػف تػةري   ر ر 
قرار اإلحةلى،  لملحكلى أف تطمب أا عيةنةت أ  ل م لةت تراهة نر ريى لذلؾ. تارر اللحكلى قراراتفػة عإسػـ 

 اللمؾ  يك ف الحكـ الاةرر منفة نفةئيًة  لمزلًة لجلي  السمطةت.جاللى 

عسن وامستفسسار بما يتعمق باستفسار المجنة حول صمان الدولة لتوكيل محسام فسي قصسايا الجنايسات ، ( 00
كسان النظسام القسانوني فسي  إذاعمسا ، و العدليسة لييسر القسادرين ماليساً  اإلعانسةمقدار الميزانية المخصصة لتقديم 

 .المدنيةرين في الجنح والدعاوى العدلية ليير القاد  اإلعانةالدولة يوفر 

 لة يمم  إل  اإلشةرةعلة يت مؽ عةحستجسةر أمال ، نرج  

لتطػػ ير  22/20/7022ةهـ عػػيف  زارة ال ػػرؿ  لركػػز ال ػػرؿ لملسػػةمرة القةن نيػػى عتػػةري  جػػتػػـ ت قيػػ  لػػذكرة ت -
الت ػػػة ف لختمػػػؼ لحةيظػػػةت  لأسسػػػى هليػػػةت تقػػػريـ خػػػرلةت اللسػػػةمرة القةن نيػػػى  تط يرهػػػة ممػػػ  اف يغطػػػم

 الللمكى.
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ت قيػػػػ  لػػػػذكرة التجػػػػةهـ عػػػػيف  زارة ال ػػػػرؿ لػػػػ  نقةعػػػػى اللحػػػػةليف يػػػػم لجػػػػةؿ اللسػػػػةمرة القةن نيػػػػى عتػػػػةري  تػػػػـ  -
26/07/7023. 

كلػػة  تػػـ ت قيػػ  لػػذكرة تجػػةهـ أخػػرى عػػيف  زارة ال ػػرؿ لػػ  نقةعػػى اللحػػةليف النظػػةلييف حػػ ؿ الػػرعط احلكتر نػػم  -
احلكتر نػم عػيف  حػرتم اللسػةمرة الت ػة ف ممػ  " تسػفيؿ الػرعط  عأ جػة/ث( الخةاػى 7 نات يػم اللػةرة )

 يى لرى الجريقيف منر استحرا فلة.القةن ن
لسػػػ رة  تطػػػ ير إلػػػ  عةإلنػػػةيى قسػػػـ اللسػػػةمرة القةن نيػػػى تػػػـ تطػػػ ير خطػػػى ال لػػػؿ التنجيذيػػػى للأسسػػػى ملػػػؿ -

ملػؿ خػةص  إجػرا راخؿ قسـ اللسةمرة القةن نيى  التم لف نلنفة نلػ ذج  إتعةمفةال لؿ ال اجب  إجرا ات
ؿ خػػػػةص عطمػػػػب اللسػػػػةمرة القةن نيػػػػى ملػػػػ إجػػػػرا نلػػػػ ذج   لسػػػػةمرة القةن نيػػػػى ) تل يػػػػؿ قػػػػةن نم ( ، عطمػػػػب ال

نلػػ ذج   ، الشػػركة  لحػػرلسػػةمرة القةن نيػػى ملػػؿ خػػةص عتح يػػؿ طمػػب ال إجػػرا نلػػ ذج   ، )استشػػةرة قةن نيػػى(
اللقرلػػى لػػف ت ميلػػةت اللسػػةمرة القةن نيػػى .  عنػػة ا ممػػ  القػػةن نم التل يػػؿملػػؿ خػػةص علتةع ػػى ملميػػى  إجػػرا 

تـ  ن  اللس رة النفةئيى لف ل ةيير استحقةؽ اللسةمرة القةن نيػى،  7023(  لسنى 2قعؿ  زارة ال رؿ رقـ )
( لف ت ميلةت اللسةمرة القةن نيى اللقرلػى 4ملال عةللةرة ) تـ تط ير نل ذج لطمب اللسةمرة القةن نيىكلة   

 .7023( لسنى 2لف قعؿ  زارة ال رؿ رقـ )
 شؤ ف السرة   اإلنسةفتـ تخايص لكتب لقسـ اللسةمرة القةن نيى راخؿ  زارة ال رؿ نلف لريريى حق ؽ  -

اللطم عػى للعةشػرة   المػ اـز  الر اتاحتيةجةت قسـ اللسػةمرة القةن نيػى ييلػة يت مػؽ عةلل ػرات  كلة  تـ ت يير
 .أملةلة 

مطػة قةن نيػى راخػؿ لركػز الػ زارة  اللحػةكـ تط ير لس رة هيكؿ تنظيلم لقسػـ اللسػةمرة ال إل  عةإلنةيى -   ا 
 يم القسـ  الش ب التةع ى لة . عةل ةلميف اللفةـ ال ظيجيى اللن طى ال ظيجيى لم ةلميف  ال اةؼ

 لة يمم  إل  اإلشةرةيت مؽ عةلج انب التشري يى، تجرر  علةألة 

الل نيػى  2742( لسػنى 7( لػف قػةن ف أاػ ؿ اللحةكلػةت الجزائيػى رقػـ )706تـ ريػ  لقتػرح لت ػريؿ اللػةرة ) -
المجنى اللكمجى ع ن  لشر ع  قةن ف ل ػػػرؿ لمقػةن ف اللػذك ر  التػم  تتكػ ف  إل عت يير اللسةمرة القةن نيى  

  زارة التنليػى احجتلةميػى  اللركػز ال ةـ  اللفلف لل ميف لم رير لف الجفةت  كةللجمس القنةئم  لريريى 
الجةل ػةت لت سػ ى الجػرائـ التػم يػتـ   أسػةتذةلجل مػى لػف اللحػةليف  إلػ  عةإلنةيى اإلنسةفال طنم لحق ؽ 
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لػنل اللػرمم ال ػةـ  إلػ  عةإلنػةيىتقريـ اللسةمرة القةن نيى ييفة عل جػب قػةن ف أاػ ؿ اللحةكلػةت الجزائيػى 
 أ اللشػتك  مميػة  إلحةلػىلرحمػى لػف لراحػؿ الػرم ى الجزائيػى  أام  اللحكلى اللختاى االحيى ج ازيى ي

 ل جعى لذلؾ.  أسعةب جرت  إذاقسـ اللسةمرة القةن نيى  إل الظنيف 
 أاػػػػػػػػعل نةيػػػػػػػػذ عتػػػػػػػػػةري   7022( لسػػػػػػػػنى 17رقػػػػػػػػـ ) الحػػػػػػػػراثاػػػػػػػػرر قػػػػػػػػةن ف  07/22/7022عتػػػػػػػػةري    -

اللحكلى ت ييف لحةـ لمحرث يم . مم   أ( لنة مم  لة يمم   "72)اللةرة  الذا نص يم  07/02/7023
القنػػةية الجنةئيػػى اف لػػـ يكػػف لػػة لحػػةـ أ  كػػةف غيػػر قػػةرر ممػػ  ت كيػػؿ لحػػةلم ،  تػػري  أت ةعػػة لػػف خزينػػى 

. مم  اللحةلم ال كيؿ مف الحرث حن ر جلي  لراحؿ  الر لى  يقًة لقةن ف أا ؿ اللحةكلةت الجزائيى. ب
 "التحقيؽ  اللحةكلى .

 7022( لسػػػنى 73قػػػةن ف الل ػػػرؿ لقػػػةن ف نقةعػػػى اللحػػػةليف النظػػػةلييف رقػػػـ )اػػػرر ال24/05/7022عتػػػةري   -
يارر لجمس ال زرا  النظلػى الالزلػى لتنجيػذ أحكػةـ هػذا القػةن ف علػة يػم ذلػؾ لػة يمػم  أف الذا نص مم  

 . نظةـ اللسةمرة القةن نيى
 التػػم ناػػت يػػم   اػػررت ت ميلػػةت اللسػػةمرة القةن نيػػى اللقرلػػى لػػف  زارة ال ػػرؿ 7023/ 03/02عتػػةري   -

( لنفة مم  لفةـ  االحيةت قسـ اللسةمرة القةن نيى اللنشأ يم ال زارة  التم لف نػلنفة تطػ ير 2اللةرة )
 عةتخػػػةذاللسػػػةمرة القةن نيػػػى  هليػػػةت التحقػػػؽ لػػػف انطعػػػةؽ تمػػػؾ الل ػػػةيير  الت اػػػيى  اسػػػتحقةؽل ػػػةيير  أسػػػس 

ـ ملميػػػػى تح يػػػػؿ  اػػػػ ؿ الجئػػػػةت اللسػػػػتحقى عةلل ايقػػػػى ممػػػػ  لػػػػنل اللسػػػػةمرة القةن نيػػػػى أ  الػػػػريض ،  تنظػػػػي
الل تلرة لف ال زارة ،  تقريـ  لملسةمرة القةن نيى لمجفةت التم تقرـ الخرلةت القةن نيى  يؽ السس  الل ةيير

  الل ةيير الل تلرة لف ال زارة ،  تط ير السسخرلى اللسةمرة القةن نيى اللعةشرة عةلتنسيؽ ل  النقةعى  يؽ 
 التنسيؽ ل  لؤسسةت اللجتل  اللػرنم  اللنظلػةت اإلقميليػى  الر ليػى ال ةلمػى يػم   احتاةؿهليةت الت ة ف 

 لجةؿ حق ؽ اإلنسةف  اللسةمرة القةن نيػى .
 كعػػرى  جنةيػػةت  قنػػيى (17) لػػػتػػـ تػػ يير اللسػػةمرة القةن نيػػى  7023، يجػػم ال ػػةـ ألػػة لػػف النةحيػػى ال لميػػى -

 يى أحراث.قن( 37)
رينػػػةر ،  يػػػم مػػػةـ  20000كػػػةف  7023 ر للمػػػؼ اللسػػػةمرة القةن نيػػػى يػػػم مػػػةـ أف اللعمػػػل اللراػػػعػػػمملػػػة  -

 رينةر .  200000هم  7024



11 
 

ل جػػب لشػػر ع القػػةن ف  علػػة يت مػػؽ عتػػ يير اللسػػةمرة القةن نيػػى يػػم جػػرائـ الجػػنل  الػػرمة ى اللرنيػػى ، ييي ألػػة -
زائيػػػى لػػػف اللػػػأل ؿ ت سػػػي  نطػػػةؽ الجػػػرائـ التػػػم تشػػػلمفة اللسػػػةمرة جالل ػػػرؿ لقػػػةن ف أاػػػ ؿ اللحةكلػػػةت ال

قػػةن ف  لحكػػةـ يعػػةلرج عالقةن نيػػى هػػذا ممػػ  اػػ ير الػػرمة ى الجزائيػػى ، ألػػة ييلػػة يت مػػؽ عةلػػرمة ى اللرنيػػى 
 رم ى اللرنيى . الرم ى طمب تأجيؿ رسـ   أطراؼ آلاأا ؿ لحةكلةت اللرنيى يلكف 

بمسسا يتعمسسق بالصسسمانات الخاصسسة بسسالحق فسسي الحريسسة واألمسسان  (03و  06 (امستفسسسارين رقسسم ( 06+03
 من المي اق(. 04المادة ي بإعمالالشخصي، ومعمومات تفصيمية تتعمق 

(  الل ا يؽ  احتجةقيةت الر ليػى التػم التػـز  7022علة يم ذلؾ الت ريالت الرست ريى لسنى ) الررنمكجؿ الرست ر 
ةئيػى لمحريػى كجػؿ الحلةيػى الجن الررنػمالشخام ،  نجر أف اللشرع   اآللةفريى يم الح اإلنسةفحؽ  الررفعفة 

 ات الجنةئيػى التػم ييفػة لسػةس لمحريػى الشخاػيى  التػم كجػؿ القػةن ف الجزائػم ااحجػر  الشخايى لف خػالؿ جلمػى
  -يمم    ذلؾ لف خالؿ لة لأليرارتحقيؽ الل ازنى ييفة عيف حؽ الر لى يم ال قةب  الحريى الشخايى  الررنم

 القعض  إلقة  –  حً أ

 إلقػة  إفلحكػـ  عق امػر  نػ اعطي حيػث  إجػرا القعض الذا يتنلف يم ج هر  قيرا مم  الحريى ه   إجرا  إف 
لػػػف قػػػةن ف أاػػػ ؿ اللحةكلػػػةت ( 77اللػػػةرة ) القػػػعض ح يجػػػ ز إح يػػػم حػػػةحت حػػػررهة القػػػةن ف  جػػػة ت عػػػنص

عػػػةلقعض ممػػػ   يػػػألر أفل ظػػػؼ لػػػف لػػػ ظجم النػػػةعطى ال رليػػػى  لاريالتػػػة  ت  2742لسػػػنى  7الجزائيػػػى رقػػػـ 
 أحػ اؿيم  7يم الجنةيةت . .2اآلتيى ) الح اؿاللشتك  ممية الحةنر الذا ت جر رحئؿ كةييى مم  اتفةلة يم 

كةنػػت الجريلػػى جنحػػى ل ةقعػػًة  إذا 1. أشػػفركػػةف القػػةن ف ي ةقػػب مميفػػة للػػرة تزيػػر ممػػ  سػػتى  إذاالتمػػعس عػػةلجنل 
 ةعػت  ل ػر ؼ يػم  إقةلىلـ يكف لة لحؿ  أ مميفة عةلحعس  كةف اللشتك  ممية ل ن مًة تحت لراقعى الشرطى 

. يػم جػػنل السػرقى  الغاػػب  الت ػرا الشػػرير  لقة لػى رجػةؿ السػػمطى ال ةلػى عػػةلق ة ا  عػةل نؼ  القيػػةرة 2الللمكػى 
التػم يػتـ ييفػة القػعض ممػ  اللشػتك  مميػة  يقػة  الحػ اؿانػة يػم  إلػ  يىعةإلنػة لمجحش  انتفةؾ حرلػى اآلراب (

 اإلجػػرا اتلػػف هػػذا القػػةن ف يت جػػب ممػػ  ل ظػػؼ النػػةعطى ال رليػػى  تحػػت طةئمػػى عطػػالف  ( 77)اللػػةرة  لحكػػةـ
 جػر  يتنػلف  إفلحةليػة  إلػ  أ اللشػتك  مميػة  إلػ أ  تنظيـ لحنر خةص ل قػ  لنػة  يعمػل  )مػالقيةـ علة يم

 إلقػػة . اسػػـ اللشػػتك  مميػػة  تػػةري  7القػػعض  الػػذا قػػةـ عتنجيػػذ   ألػػر.اسػػـ الل ظػػؼ الػػذا ااػػرر 2 -مػػم  لػػة ي
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. اسـ الشخص 2ز ػاللشتك  ممية  تةريخة  لكةف الت قيؼ ا  الحج إيراع.  قت 1  أسعةعةالقعض ممية  لكةنة 
حنر للػف  رر ذكػرهـ يػم العنػ ر . ت قي  الل3اللشتك  ممية  أق اؿ إل الذا عةشر عتنظيـ اللحنر  احستلةع 

ذلػؾ يػم اللحنػر لػ   إلػ لف هذ  الجقرة  لف اللشتك  مميػة  يػم حةلػى التنةمػة مػف الت قيػ  يشػةر  2  1  7
رسػػةلةالقػػعض مميػػة  إلقػػة اللشػػتك  مميػػة يػػ ر  أقػػ اؿعيػػةف السػػعب ب. سػػلةع   إلػػ مشػػريف سػػةمى  أرعػػ خػػالؿ   ا 

نػر )أ( لػف هػذ  الجقػرة  يت جػب ممػ  اللػرمم ال ػةـ اف ي عػت اللرمم ال ةـ اللختص ل  اللحنر اللشةر يم الع
 أرعػػ التحقيػػؽ خػػالؿ  إجػػرا اتلػػرة  يعةشػػر  ل ؿ ألةلػػةيػػم اللحنػػر التػػةري   ال قػػت الػػذا ل ػػؿ اللشػػتك  مميػػة 

 إلقة لف هذ  اللةرة مم  جلي  الحةحت التم يتـ ييفة  2الجقرة  أحكةـ. تسرا 7 الا ؿ مشريف سةمى حسب 
لحةكلػػةت  أاػػ ؿ( لػػف قػػةن ف 200اللػػةرة ) لحكػػةـسػػنرا   هػػذا القػػةن ف( لحكػػةـا شػػخص  يقػػة القػػعض ممػػ  أ

 جزائيى.

 الت قيؼ  - ةنية

)ع ػػر  اللحةكلػػةت الجزائيػػى  جػػة  ييفػػػة أاػػ ؿ( لػػف قػػةن ف 222ييلػػة يت مػػؽ علػػرر الت قيػػؼ يقػػر مةلجتفػػة اللػػةرة )
كػةف  إذااستج اب اللشتك  ممية يج ز لملرمم ال ةـ اف ياػرر عحقػة لػذكرة ت قيػؼ للػرة ح تتجػة ز سػع ى أيػةـ 

كػةف  إذال ةقعة ممية قةن نة عةلحعس لرة تزيػر ممػ  سػنتيف  للػرة ح تتجػة ز خلسػى مشػر ي لػة  إليةالج ؿ اللسنر 
،  يجػ ز لػة  إليػةالتػم ترعطػة عةلج ػؿ اللسػنر  الرلػى ايرت  تػ الج ؿ اللسنر الية ل ةقعة ممية قةن نة ع ق عى جنةئيػى

 أشػػفرتلريػر هػذ  اللػرة كملػة اقتنػت لاػمحى التحقيػؽ ذلػؾ ممػ  اف ح يتجػة ز التلريػر شػفرا يػم الجػنل   ال ػى 
يجرج مف اللشػتك   أف مم   الخرىيم الجنةيةت  أشفريم الجنةيةت الل ةقب مميفة قةن نة ع ق عى لؤقتى  ستى 

الت قيؼ  التلرير  أحكةـتسرا . 7( لف هذ  اللةرة 1الجقرة ) أحكةـرهة لة لـ يتـ تلرير لرة الت قيؼ  يؽ ممية ع 
الجػنل الل ةقػب مميفػة قةن نػة  إحػرى إليػة( لف هذ  اللػةرة ممػ  اللشػتك  مميػة اللسػنر 2يم الجقرة ) إليفةاللشةر 

لػػف جػػنل  إليػػةكػػةف الج ػػؿ اللسػػنر  إذاليتيف أ. حةلػػى لػػف الحػػةلتيف التػػة أا عػػةلحعس لػػرة ح تزيػػر ممػػ  سػػنتيف يػػم
 ةعػت  ل ػر ؼ يػم الللمكػى  إقةلػىلـ يكف لة لحػؿ  إذاالسرقى ب.  أ غير اللقا ر  اإليذا  أ اللقا ر  اإليذا 

اقتنػت  إذا. 1ذلػؾ  إليػةقرـ كجيال ي ايؽ ممية اللرمم ال ةـ ينػلف حنػ ر  كملػة طمػب  إذامم  اف يجرج منة 
لاػػمحى التحقيػػؽ قعػػؿ انتفػػة  اللػػرر اللعينػػى يػػم الجقػػرتيف السػػةعقتيف اسػػتلرار ت قيػػؼ اللشػػتك  مميػػة  جػػب ممػػ  
اللػػػرمم ال ػػػةـ مػػػرض لمػػػؼ الػػػرم ى ممػػػ  اللحكلػػػى اللختاػػػى عنظػػػر الػػػرم ى  لملحكلػػػى  ع ػػػر احطػػػالع ممػػػ  
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تلرار الت قيؼ لف مرلة  احطالع  كيمة ح ؿ لعررات اس أ اللشتك  ممية  أق اؿلطةل ى اللرمم ال ةـ  سلةع 
تقػػرر قعػػؿ انتفػػة  تمػػؾ اللػػرة تلريػػر لػػرة الت قيػػؼ للػػرة ح تتجػػة ز يػػم كػػؿ لػػرة شػػفرا يػػم  أفالتحقيػػؽ  أ راؽممػػ  

 أشػفرمم  أرع ػى  الح اؿح يزير لجل ع الت قيؼ  التلرير يم جلي   أفيم الجنةيةت مم   أشفرالجنل   ال ى 
تقرر اإليراج  أف أ    لم ق عى يم الجنةيى الل ةقب مميفة قةن نة ع ق عى لؤقتى ،يم الجنل  مم  رع  الحر القا

 ييلة يت مؽ عط ؿ لرة الت قيؼ يػةف الت قيػؼ ح يكػ ف  (لف تمؾ الحةحت أاعر نفة يم  أ مف الل ق ؼ عكجةلى 
  ت ايرت لعرراتة .   إذا إح

 الت ذيب  -راع ًة  

،  لاػػةرقتة ممػػ  مػػرة اتجةقيػػةت ر ليػػى تنة لػػت جريلػػى الت ػػذيب يػػى ممػػ  نػػ  ايجػػة ًا لػػف الررف عةلتزالةتػػة الر ل
أاػػعحت جػػز  لػػف لنظ لػػى التشػػري  الررنػػم  تسػػل  ممػػ  القػػةن ف الػػ طنم الػػراخمم ، أرخمػػت ت ػػريالت التػػم   

( لػػف قػػةن ف ال ق عػػةت عحيػػث أاػػعل ت ريػػؼ الت ػػذيب ذات الت ريػػؼ الػػذا  رر يػػم 706ج هريػػى ممػػ  اللػػةرة )
 اللذك رة ، حريية . احتجةقيى 

( أاػػعحت جنةيػػى إذا لػػة نجػػـ منفػػة لػػرض أ  إيػػذا  عميػػل ،  خػػرج 706كلػػة أف جريلػػى الت ػػذيب عل جػػب اللػػةرة )
اللشرع يم هذ  اللةرة مف أحكػةـ احشػتراؾ الجرلػم ي ةقػب كػؿ ل ظػؼ يسػكت أ  يػألر عةلت ػذيب عػنجس مق عػى 

تأخػػذ عةلسػػعةب اللخججػػى   قػػؼ تنجيػػذ ال ق عػػى ييفػػة ،  ،  أف هػػذ  الجريلػػى ح يجػػ ز لملحكلػػى أف الاػػممالجةمػػؿ 
 اف الشػر ع عفػػذ  الجنةيػى ل ةقػػب مميػة عػػنص القػةن ف ، حيػػث أف الشػر ع عةلجنةيػػةت مل لػة ل ةقػػب مميػة عػػنص 

 القةن ف.

ال ةـ أاعل هنةلؾ قنة  شرطم لتخاص  أاعل التقةنم مم   اللف مم  ن   الت ريالت الخيرة لقةن ف 
أاعحت قرارات لحكلى الشرطى تخن  لالستئنةؼ حيث كةنت سػةعقة ح تقعػؿ الط ػف اسػتئنةية ،    كلةررجتيف ، 

كلة أف أحكةـ لحكلى الشرطى  يم الجنةيةت تخن  لمط ػف عفػة تليػزا أسػ ة عقػرارات لحكلػى الجنةيػةت الكعػرى ، 
ال ة ممػ  أف هنةلػؾ ييك ف هنةلؾ رقةعى قنةئيى لف أمم  لحكلى نظةليػى يػم الررف  هػم لحكلػى التلييػز ، مػ

 قنةة نظةليف لف اللجمس القنةئم الررنم لف نلف قنةة لحكلى الشرطى . 
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 قةئيػػى  طنيػػى ينػػطم  عفػػة اللػػرميف ال ػػةليف   زيػػر ال ػػرؿ  كػػذلؾ اللركػػز الػػ طنم لحقػػ ؽ اإلنسػػةف  هنةلػػؾ اليػػى 
حتجةز تق ـ هيئةت ر ليى حيث يتـ التجتيش مم  ألةكف الت قيؼ  القعض  اححتجةز  يحافة، كلة أف ألةكف اح

، مػػال ة ممػػ  أف ألػػةكف اححتجػػةز تخنػػػ  -ل ػػؿ المجنػػى الر ليػػى لماػػػميب الحلػػر -عػػةلتجتيش مميفػػة  يحاػػفة
 لرقةعى قنةئيى  رقةعى إراريى لف قعؿ  زارة الراخميى  زارة ال رؿ. 

عفػػػرؼ   اإلراريػػػى التشػػػري يى اإلجػػػرا اتجػػػرت جلمػػػى لػػػف  الررف يػػػم سػػػعيؿ ت زيػػػز نظػػػةـ ال رالػػػى الجزائيػػػى يػػػم 
  -، لنفة   الررفالنف ض عنظةـ ال رالى الجزائيى يم 

 احلكتر نيى . الرقةعى -

الل ايقى مم  العر  عتطعيؽ اسػتخراـ احسػ ارة احلكتر نيػى   70/7/7023الل ايؽ  الحري ـ  قرر لجمس ال زرا 
 تلن  الشػخص الػذا يػتـ  اإلنسةف ،  هم  سيمى حري ى  جيرة تحةيظ مم  حق ؽ  كعريؿ مف الت قيؼ القنةئم

ت قيجة لف قعؿ القنة  لف لغةررة اللكةف الجغرايم الذا يحرر لة لف قعؿ القةنم ينال مف تحقيؽ  ير لةلم 
عػػريؿ جيػػر مػػف الت قيػػؼ خةاػػى يػػم ع ػػض  أنفػػة، كلػػة   التأهيػػؿ اإلاػػالحيػػم لراكػػز  إيقةيػػةممػػ  الخزينػػى لقػػة  

الشػخص يػم  إيقػةؼاللجتل م عةمتعةر اف ليس كؿ القنةية تستحؽ  اآللفخط رة  التم ح تلس  القؿالقنةية 
 أاػػػحةبتجنيػػػب الل قػػػ ؼ احخػػػتالط عػػػةللحك ليف سػػػيلة  اف ع نػػػفـ  إلػػػ  إنػػػةيى  التأهيػػػؿ اإلاػػػالحلراكػػػز 
 .أسعقيةت

 نص قةن نم لياةر إل  تنلينة يم عةقتراح قرلت المجنى اللشكمى يم ظؿ  زارة ال رؿ للتةع ى هذا الل ن ع  
 أاػػ ؿلػػف قػػةن ف  222( لكػػررة لملػػةرة  7يقػػر  ) عإنػػةيى قػػةن ف أاػػ ؿ اللحةكلػػةت الجزائيػػى  حسػػب الاػػ ؿ

 اللحةكلةت الجزائيى مم  النح  التةلم   

يػػم –ييلػػة خػػال حةلػػى التكػػرار  –  يجػػ ز لقةنػػم الاػػمل ا  اللػػرمم ال ػػةـ  عل ايقػػى اللشػػتك  مميػػة   لكػػرر (7)
السػػػةعقى عػػػرًح لػػػف ت قيػػػؼ اللشػػػتك  مميػػػة  نػػػ ة تحػػػت الرقةعػػػى احلكتر نيػػػى )  الجقػػػرةيػػػم  إليفػػػةاللشػػػةر  الحػػػ اؿ

)) احسػػ ار  ((  احلكتر نيػػىيسػػت ي  لػػف اللشػػتك  مميػػة الخةنػػ  لمرقةعػػى  -احسػػ ار  ( لملػػرة التػػم يراهػػة لنةسػػعى أ
ى  يكػ ف نػةلنًة لفلة عمغت لرة الرقةع  رسـ لقرار  رينةريف  الرسـ  مف كؿ يـ   علة ح يزير مف خلسيف رينةر
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  تنشػػأ عنظػػةـ -ج،تنػػلنفة الحكػػـ  إذالػػف لػػرة الحػػعس  احلكتر نيػػىتحتسػػب لػػرة الرقةعػػى  -ب ،لقيلػػى احسػػ ار  
 ."علقتن  هذا القةن ف لريريى لمرقةعى احلكتر نم

  )ليزاف( نظةـ ح سعى أملةؿ اللحةكـ  -

 اللطعػػؽ حةليػػة يػػم جليػػ  لحػػةكـ نظػػةـ الت قيجػػةت اللح سػػب لجل مػػى لػػف الت ػػريالت ممػػ   أجػػرت  زارة ال ػػرؿ
الجفػػػى الل نيػػػى سػػػ ا  احرمػػػة  ال ػػػةـ أـ اللحكلػػػى عحةلػػػى  إمػػػالـلػػػف خػػػالؿ هػػػذ  الت ػػػريالت  ، حيػػػث تػػػـ  الللمكػػػى

سػػعيمة  ذلػػؾ مػػف طريػػػؽ  إخػػال  أ تلريػػر   أ الل قػػ ؼ لغةيػػةت اتخػػةذ اللقتنػػ  القػػةن نم سػػ ا  عتجريػػر ت قيجػػة 
 أسػلة عحيػث تتنػلف هػذ  الرسػةلى  القةنػم ي ليػةً  أ اللرمم ال ةـ  ألةـعية تظفر عشكؿ تمقةئم إظفةر رسةلى تن

الػذيف انتفػػت لػػرة تػ قيجفـ،  الػػذيف قةرعػػت لػػرة  قػػ ييف اللػػرر اللتعقيػى لػػف لػػرة تػ قيجفـ،  عيػػةف الل   ييف قػػ  كػؿ الل
لختمجػى  عػأل افم قةرعػت ممػ  احنتفػة  التػ أ ت قيجفـ مم  احنتفة ،  يق ـ النظػةـ ممػ  تلييػز اللػرر التػم انتفػت 

القةنػػم لػػف تلييػػز حةلػػى لػػرة الت قيػػؼ لمل قػػ ؼ عسػػف لى  يسػػر، ليػػتـ اتخػػةذ اللقتنػػ   أ تلكػػف اللػػرمم ال ػػةـ 
 الحا ؿ مم  كش يةت ي ليى  ر ريى ع رر  حةلى الل ق ييف  لراكزهـ القةن نيى. إل  عةإلنةيى ، القةن نم

 7022ال رؿ   لريريى اللف ال ةـ لم ةـ الرعط احلكتر نم عيف  زارة  -

  - الفرؼ لف هذا الرعط  

  لراكػز التنجيػذ القنػةئم    إلػ نلةف  ا ؿ اللذكرات القنةئيى الاةررة لف اللحةكـ   ر ائر اللرمم ال ػةـ
  التأهيػػؿ ،عحيػػث يػػتـ الحػػر لػػف ملميػػى نػػيةع اللػػذكرات    القنػػة  ممػػ  احتلػػةحت يقػػراف  اإلاػػالحلراكػػز 
رسةلفةاللذكرات  إارارتنجيذهة نتيجى استخراـ الطريقى التقميريى  يم  تأخير أ ت اللذكرا  . ا 

  لنػػ  السػػجر   عةلتػػةلم القنػػة  ممػػ  حػػةحت لغػػةررة الػػعالر لػػف   اإلحنػػةرسػػرمى  اػػ ؿ لػػذكرات القػػعض  
 قعؿ  ا ؿ اللذكرات عةلطرؽ التقميريى. الشخةصع ض 

 ال ةـ ،  عةلتةلم سرمى العت يم  اللف إل لى اللذكرات اللرسمى تلكيف القةنم / اللرمم ال ةـ لف لتةع ى حة
 القنة  . ألةـالرمة ى اللنظ رة 

  التقػةرير اللطم عػى لػف الجػرائـ    اإلحاػةئيةت إمػرارت يير قةمرة عيةنةت لح سعى  رقيقى ، يػتـ لػف خاللفػة  
 فة   القنة  مميفة.طعي تفة   تانيجفة   لرتكعيفة   ألةكف ارتكةعفة للة يسةمر مم  لحةرعت
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  اللحػػػةكـ اللختاػػػى ،  إلػػػ   لػػػريريةت الشػػػرطى اللختمجػػػى  اللنيػػػىالػػػرمة ى الػػػ اررة لػػػف اللراكػػػز  إيػػػراعسػػػرمى
 اللػفاللرتكعػى عػيف  لألي ػةؿ تكةلؿ عيةنةت الرمة ى الل ج رة عيف الطرييف   نلةف ت حير ال اؼ الجرلم 

 ال ةـ   النيةعى ال ةلى .
 التنجيػػذا   تشػػةعة  الشػػكةؿيػػم الحريػػى الشخاػػيى  الحػػر لػػف حػػةحت  اليػػراريػػم نػػلةف  رمػػـ حػػؽ  اإلسػػفةـ

  ذلؾ عسعب ت ير كةلؿ العيةنةت اللطم عى يم اللذكرة  . السلة 
  لػػرى لراكػػز  اإليػػراجلػػرى اللػػ اطنيف   ذلػػؾ لػػف خػػالؿ نػػلةف  اػػ ؿ لػػذكرات  اإلنسػػةفت زيػػز لعػػةرئ حقػػ ؽ

 ت اللحرر .يم ال ق التأهيؿ   اإلاالح
   الجرليػػػى التػػػم يػػػتـ جل فػػػة لػػػف ممػػػ  لسػػػرح الجريلػػػى  نػػػلةف سػػػرمى  اػػػ لفة   نقمفػػػة  الرلػػػىالحجػػػةظ ممػػػ

 ال ةـ . اللفالكتر نية لة عيف النيةعى ال ةلى   
  لػرى جفػةز  الحكػةـالر لى عحيث يسلل الػرعط عتسػرير القنػةية    أجفزةت زيز الت ة ف   ال قى   اللتةع ى عيف

 ـ ع ر ت ري فة لملحةكـ اللختاى   النيةعى ال ةلى .ال ة اللف

القةن ف الل رؿ كؿ حيث ألـز  اللرنيى الشخايى الح اؿاقر لجمس الن اب لشر ع القةن ف الل رؿ لقةن ف كذلؾ 
هذا القةن ف الل رؿ  أحكةـي لة لف تةري  نجةذ  70مةلة أف يارح لرى الرائرة خالؿ  26أررنم يزير ملر  مم  

 10اللرنيػػى  الجػ ازات مػػف أا تغييػػر يطػرأ ممػػ  هػذا ال نػػ اف خػػالؿ  الحػ اؿمػف من انػػة  اف يمتػـز عتعميػػل رائػػرة 
اللحكلػى اللختاػى للحةكلتػة مػف  إلػ ل م لػةت غيػر اػحيحى يحػةؿ  إمطػة ي لة لف تةري  التغيير  يم حةؿ 

رنةنير يم  20 ع القةن ف الل رؿ أنة تست يم الرائرة لعمل  عيف لشر  ل م لةت كةذعى لجفى رسليى . إمطة جـر 
 مف ال ن اف. اإلعالغحةؿ مرـ 

 ال رالى الجزائيى  جيىيإسترات-

ال رالػى الجزائيػى لنػذ  جيىيإسػترات زارة ال ػرؿ  أطمقػت الررفانطالقة لف رمـ  تطػ ير قطػةع ال رالػى الجزائيػى يػم 
  -مرة أم اـ عفرؼ  

ستراتيجيى سيةسةت إطةر تنجيذ  رمـ تط ير .2  .اللؤسسةت عيف اللشترؾ الت ة ف أسةس مم  الجزائيى ال رالى  ا 
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  تنجيػذ اححتجةزيػى  غيػر اححتجةزيػى الحكػةـ إلػ  اإلشػةرة لػ  ال ق عػةت قػةن ف يػم النظػر إمػةرة تسػفيؿ.7
 .الحكةـ

 الجزائيى ال رالى خرلةت ي ةليى  زيةرة القنةئيى لمسمطى التةـ احستقالؿ نح  التقرـ لف اللزير تحقيؽ تسفيؿ .1
 .ال ةلى النيةعى جفةز إل  خةاى عا رة ل  إشةرة

 .القنةئيى لمسمطى  اللسة لى  الشجةييى الكجة ة  ت زيز التحتيى العنيى عنة  .2

 . الجزائيى ال رالى إستراتيجيى  تطعيؽ تط ير مم  لإلشراؼ المجنى ال طنيى لم رالى الجزائيى ك سيمى إنشة  تـ 

 (.6108-6106يالوطنية لألحداث وخطة العمل لألعوام  اإلستراتيجيةنسخة من ( 40

ري فة لرئةسى الػ زرا    اللجمس  (7026-7024ال طنيى لألحراث  خطى ال لؿ لألم اـ ) اإلستراتيجيى إمرارتـ 
 لف قعؿ لجمس ال زرا . إقرارهة،  سيتـ تز ير المجنى عنسخى لنفة حةؿ ت ليلفة  إلقرارهة 

 

( بما يتعمسق بفصسل المسدانين عسن المتيمسين فسي مراكسز امحتجساز، وصسمان معساممتيم معاممسة تتفسق مس  05
 كونيم غير مدانين.

لراكػػز اإلاػػالح  التأهيػػؿ يفػػرؼ عشػػكؿ أسةسػػم إلػػ  تنجيػػذ العػػرال  يػػم نظػػةـ تاػػنيؼ النػػزح  الل لػػ ؿ عػػة  فإ
اتخػػةذ قػػػرارات تت مػػػؽ عػػػةلنزح  عجليػػػ  لراحػػؿ  جػػػ ر  قيػػػر لراكػػػز اإلاػػػالح هيميػػػى  يسػػػةمر يػػػم  التأ اإلاػػالحيى

لػف  22 التأهيؿ  التم لف شةنفة أف تحقػؽ هػرؼ اإلاػالح عإمػةرة رلػ  النزيػؿ عػةللجتل  حسػب نػص اللػةرة 
 يمم    نلف سيةسى تقـ  مم  لة (7002( لسنى )7رقـ ) قةن ف لراكز اإلاالح  التأهيؿ

 خةص عةلنسة  . لنزيالت اإلنةث حيث انة ي جر لركز إاالح  تأهيؿمزؿ النزح  الذك ر مف ا -
مػػػزؿ النػػػزح  اللحكػػػ ليف مػػػف النػػػزح  الل قػػػ ييف  لقػػػر تػػػـ تقسػػػيـ لراكػػػز اإلاػػػالح  التأهيػػػؿ الػػػ  لراكػػػز  -

 لملحك ليف  لراكز لمل ق ييف .
لػػ  الل ػػةيير ت تعػػر ل ػػةيير التاػػنيؼ اللطعقػػى علراكػػز اإلاػػالح  التأهيػػؿ هػػم ل ػػةيير تاػػنيؼ لت ايقػػى  -

 الر ليى لحق ؽ اإلنسةف ذات ال القى لف حيث لرامةة ال لر  الجنس  ن ع الجريلى  لرة ال ق يى .
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 يتـ ت قيؼ الحراث يم لراكز خةاى يت ل  اإلشراؼ مميفة ل ظجيف لف  زارة التنليى احجتلةميى . -
 

 ( حول التعميمات المتعمقة بحامت استخدام القوات / األمن العام.06

نة ليرار اللف ال ةـ الحؽ عةست لةؿ الق ة عةلقرر الالـز لرا  ، أقةن ف اآللف ال ةـ يم اللةرة التةس ى لنةنص 
 حرر الحةحت التم يج ز ييفة استخراـ السالح  ، اجعةتفـ عشرط أف يك ف است لةلفة ه  ال سيمى ال حيرة لذلؾ

االح  التأهيؿ الحةحت التم يتـ استخراـ السالح اللةرة السةرسى لف قةن ف لراكز اإلكلة حررت  .النةرا
كةيى لرتعةت اللف ال ةـ  إل النةرا يم حةحت الفيجةف لف قعؿ نزح  اللراكز  تـ ت ليـ هذ  الحةحت 

ـ  عةإلنةيى إل  ت فر خطم ي ق  لف قعؿ الجرر 26/2/7023تةري   2/6/2737عل جب الت ليـ رقـ ؽ/
ع ر اخذ ل ايقى لمسالح النةرا إح يم الحةحت التم نص مميفة القةن ف   يمتـز عل جعى ع رـ استخرالة 

 .اللرج يى اللختاى

( معمومات حول النظام القانوني الذي يكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات، وةعداد الجمعيات 70
 وعمميا.

قةن ف ةلنظةـ القنةئم الذا يكجؿ الحؽ يم حريى تك يف الجل يةت  ن ر أف ن نل أف ييلة يت مؽ ع
لف مرر الجريرة الرسليى رقـ  2727اللنش ر مم  الاجحى  7006لسنى  32الجل يةت  ت ريالتة رقـ 

ح يقؿ  الشخةصلجل مى لف لنة انة يحؽ ل 1 الذا  نل يم اللةرة رقـ  7006/7/24عتةري   2776
هذا القةن ف لتقريـ  لحكةـشخص امتعةرا )الجل يى(  يتـ تسجيمة  يقة  تك يف  تأليؼسع ى  مررهـ مف

 لالنج ى  أاتحقيؽ  أ يستفرؼ جنم الرعل  اقتسةلة  أفتط مم ر ف  أسةسالقيةـ عأنشطى مم   أ خرلةت 
 نشطى أ أملةؿسيةسيى ترخؿ نلف نطةؽ  أهراؼ أاتحقيؽ  أ شخص لحرر عذاتة  لا أ  أمنةئةلف 

لنة  التم نات  24،  هذا حؽ كجمة الرست ر الررنم عةللةرة التشري ةت النةيذة أحكةـالسيةسيى  يؽ  الحزاب
تك ف غةيتفة لشر مى   سةئمفة سمليى  ذات نظـ ح  أفمم   ...الجل يةت تأليؼحؽ  مم    )لألررنييف

 (الرست ر. أحكةـتخةلؼ 

يإننة ن ر أف نعيف أف إجلةلم مرر الجل يةت يم الللمكى  ييلة يت مؽ عأمرار الجل يةت  ملمفة ألة 
منر تسجيؿ جل يى لغةيى اآلف، ألة عةلنسعى لطعي ى ملؿ هذ  الجل يةت يإنة يتـ إارار قرار  2654يعمل 
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، تنلف اسـ ال زارة اللختاى عفةي الجل يةت /  زارة التنليى احجتلةميى سجؿمةـ  لف قعؿ أليفالجل يى 
ملمفة  الهراؼ  الغةيةت التم ت لؿ الجل يى مم  تحقيقفة،  ييلة يمم مرر الجل يةت حسب حسب طعي ى 

 ال زارة اللختاى  عةلتجايؿ 

 1042   زارة التنليى احجتلةميى
 572    زارة الراخميى
 422    زارة ال قةيى

 13   زارة السيةحى  اآل ةر
 71    زارة العيئى

 213   زارة التنليى السيةسيى
  46   رة الاحى زا

  6    زارة ال قةؼ
 77    زارة الزرامى

 2             زارة احتاةحت
 3    زارة ال رؿ

 20   زارة الانةمى  التجةرة
 

( من قانون األحوال الشخصية 01( بما يتعمق بامستفسار الوارد عمى نص الفقرة يب( من المادة رقم ي08
 من ةكمل الخمسة عشرة سنة شمسية من عمره.، والمتعمقة بزواج 6101( لسنة 36رقم ي

عةلز اج للف هـ ر ف سف ال ةلنى مشرة لف ال لر  اإلذفنريؽ حطالع المجنى نسخى لف ت ميلةت لنل  
 .24/2/7022عتةري   3054لف مرر الجريرة الرسليى رقـ  247،  اللنش ر مم  الاجحى 7022لسنى 

 

األنظمسسسة والتعميمسسسات الصسسسادرة بموجسسسب قسسسانون العمسسسل ةصسسسحاب العمسسسل بالصسسسمان  بسسسإلزام( بمسسسا يتعمسسسق 09
 امجتماعي.

جرا ات شر ط أف ت ميلةت إل  اإلشةرةنرج     7027 لسنى الررنييف غير ال لةؿ  استقراـ استخراـ  ا 
إريةؽ لة  أررنم غير مةلؿ استقراـ أ  عةستخراـ يرغب ملؿ اةحب كؿ /ب( عإلزاـ2نات يم لةرتفة )
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"، احجتلةمم عةلنلةف اللؤسسى اشتراؾ تعيف احجتلةمم لمنلةف ال ةلى اللؤسسى مف اةرر كشؼ"  يمم
 نية ل  لؤسسى النلةف كلة تـ ال لؿ مم  رعط لريريةت ال لؿ الكتر (. لريقة نسخى مف هذ  الت ميلةت)

 .احجتلةمم

والحق في مسستوى معيشسي مئسق من المي اق حول الحق في التنمية  38و  37بالمادتين ( بما يتعمق 61
 ودور البرامج الحكومية في تخفيف حدة الفقر.

 التنل يى  يلجل مى لف اللشةر مم  أف  زارة الشؤ ف العمريى قر قةلت عةحتجةؽ  إل  اإلشةرةنرج   
ل   لمتشعيؾ العمريةت يم تنليىاستحراث  حرات  م عفرؼاللجتل  اللحم  لؤسسةت العمريةت عيفعةلتشةرؾ 
مراراللحمم، اللجتل   التم تتـ عةلتشةرؾ ل  اللجتل  اللحمم.  رليؿ اححتيةجةت  اللخططةت الشل ليى  ا 

لشةغؿ أ   إلنشة  نلف عرال  اللسؤ ليى احجتلةميى، تـ ت قي  لجل مى لف احتجةقيةت ل  ع ض العمريةت 
حيث تـ تشغيؿ أمرار لف السر  لشةري  تنل يى للة ان كس عشكؿ ايجةعم مم  العمريةت  مم  اللجتل .

لشةري  ت  ر عةلجةئرة مم  العمريةت  السر  إلنشة اللحتةجى  استغالؿ الل ارر الل ج رة يم العمريةت 
يم عمريةت ل ا  الك رة،  لشر ع اللعةف  الجعةف يم  اإلنتةجماللحتةجى، ل ؿ  لشر ع اللسؤ ليى احجتلةميى 

 عمرة ال ةلرة.

م خةاى ي ي  الاغيرةلملشةر  يميىتل  ن ايذ  التخطيط  الت ة ف الر لم مم  يتلكلة  ملمت  زارة  
سرة عنسعى يتقرـ هذ  القر ض عشر ط لث يى  التشغيؿ حيعةلت ة ف ل  انر ؽ التنل الجقر جي بلنةطؽ 
% 10 عنسعى تشجي مخاـ  إل  عةإلنةيىسن ات،  يترة سلةح للرة مةـ،  ذلؾ  6 مم  لرار  %1لراعحى 

 الررنيىعةلت ةقر ل  الشركى م ط  الت ة ف الر ليكلة قةلت  زارة التخط .النةجحى ي لى القرض لملشةر يقلف 
 .النلةنةت اللقرلى قيلىلف % 60القر ض لنلةف لة نسعتة لنلةف 

سر الجقيرة ، لف خالؿ عرنةل  تلكيف لنةطؽ جي ب الجقر  عةلت ة ف لحةيظ اقرانيى لأل إنشة  قر تـ  
ل  هيئةت اللجتل  اللحمم،  التم غةلعيتفة قر ض حسنى لتنجيذ لشةري  انتةجيى. كلة تق ـ  زارة التخطيط 
 الت ة ف الر لم علسةمرة أاحةب اللشةري  يم لجةحت نعط ج رة اللنتجةت  الت عئى  التغميؼ  يتل لنةيذ 
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ل رنيف غذائم  حريم يم   أنشأت، إرارةيقيى، حيث أيرر لفذا اللر لك نًة خةاًة نلف عرنةل  تس  
 نةيذة تس يقيى يم الل حت الكعرى. 24 إل  عةإلنةيىلحةيظى جرش، 

الر لم تق ـ عشكؿ لستلر علشةركى اللجتل ةت أف  زارة التخطيط  الت ة ف  إل  اإلشةرة تجرر  
العرال  التنل يى لملحةيظةت، حيث تشةرؾ العمريةت  إمرار هليىيظةت نلف اللحميى مم  لست ى اللحة

 إمرار اللجةلس اللحميى التنجيذيى  غرؼ الانةمى  التجةرة  القطةع الخةص  الج ةليةت الشعةعيى  النس يى يم 
تمؾ العرال ،  ذلؾ عفرؼ تحرير ال ل يةت القطةميى يم لختمؼ اللحةيظةت،  نلةف تحقيؽ ت ايؽ لجتل م 

 حك لم ح لفة.
 

معمومات حول التدابير التي اتخذتيا الدولة لتوفير اليذاء األساسي ومياه الشسرب النقيسة لكسل فسرد فسي  (60
 المجتم .

 ةوًم: اليذاء األساسي

8 لف حةجةت الللمكى 63.4لف الغذا .  يشلؿ ذلؾ استيرار  ة8 لف احتيةجةتف62 تست رر الللمكى 
، عنسعى زيةرة ألؼ طف 400نح   7022يم ال ةـ  لسةسيىاست ررت الللمكى لف السم  ا قر لف الحع ب. 

 الحميب الجةؼ  الزي ت النعةتيى  لرزالللمكى لف السكر  اي حيث سجمت لست ررات 87021 مف ال ةـ 22
 . 87021 لقةرنى عةل ةـ 870  1يف تترا ح ع عةً نس

( إل  1للرر تترا ح عيف )الغذائيى  لسةسيىالسم  الخز ف استراتيجم هلف لف  يم الللمكى يت ير 
 2.4   2.3كلة تست رر الللمكى مم  لرار ال ةـ لةرتم القلل  الش ير عل رؿ سن ا يترا ح عيف  .شفر (27)

لمي ف طف لملحةيظى مم  اللخز ف احستراتيجم اللطم ب عشكؿ يحقؽ الت ازف عيف الكليةت اللست ررة 
 اللستفمكى  الس ةت اللت يرة يم ل اق  التخزيف اللختمجى.  قر ارتج  ل رؿ استفالؾ الللمكى لف لةرة القلل 

تفالؾ الللمكى لف الطحيف لنذ كلة ارتج  ل رؿ اس 7020عةللقةرنى ل  ال ةـ  %72عنسعى  7022يم ال ةـ 
 ل ؿ أهـ   .طف شفرية جرا  الزيةرة السكةنيى  ت اير الالجئيف الس رييف 3000علقرار  7023عرايى ال ةـ 
الغذائيى  ارتجةع كليةت  لسةسيىال ةلليى لمل ار ا الس ةريم هذا اللجةؿ يتل ؿ يم تذعذب  التحريةت

لف الغذائم  زيةرة الس ةت التخزينيى لاللحمم  لستمزلةت ا اإلنتةجت زيز احستفالؾ، للة يتطمب ال لؿ مم  
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يم الللمكى. كلة أف الزيةرة يم مرر السكةف يم الللمكى جرا  ت اير الالجئيف الس رييف الذيف تجة ز مررهـ 
ل ار ، قر أرت إل  ازريةر لمح ظ يم استفالؾ الئ  لقيـي إنةيى إل  سكةف الللمكىلمي نة  أرع لةئة ألؼ حج

الغذائيى.  ذلؾ يحلؿ الحك لى عر ر  أمعة  لةليى، ح سيلة للةرة الخعز، حيث عمل الرمـ اللطم ب لمحع ب 
كؿ لف أس ةر الطةقى  اللية ، يقر   ييلة يخص .لمي ف رينةر 777نح   7022مالؼ( يم ال ةـ ل)القلل  ا

مم  لف خالؿ الرقةعى  لسرا  تأ ير ارلةت أس ةر السم  مم  ملمت الحك لى عرأب لف أجؿ احت ا
 .  اإلمةنةت لس ةرا

   انيًا: المياه

مرة تحريةت تؤ ر مم  التنليى نتجت مف العيئى  قطةع اللية  يم الللمكىي اجة للة ح شؾ يية  
 اللطةر عفط ؿالجي سيةسيى لملنطقى  الشل اللزلف يم اللية  نتيجى لمظر ؼ اللنةخيى السةئرة التم تتسـ 

لزيرا لف   لشكمى الالجئيف  احقتاةرا السكةنم قر أنةؼ النل    ررجةت الحرارة اللرتج ى.اللنخجض 
 الللمكى.النغ ط مم  الل ارر اللةئيى اللحر رة جرا لرى 

 إحتمعيى الطمب ال طنم مم  اللية ،  يم ت اجفة الللمكى التمالتحريةت الا عى  لف رغـلكف مم  ال 
الشحيحى لف اللية  ال ذعى  هةتلكنت لف إرارة ل ارر التمال ةلـ  يملف العمراف القميمى  ة احر أف الللمكى ت تعر

عشكؿ جير لمغةيى.  قر تـ إمرار  تنجيذ ال رير لف السيةسةت الجريرة  تحسيف الكجة ة لف أجؿ زيةرة كليى 
مةرة  يفةللية  ال ذعى اللتةحى  الحجةظ مما   الر ؿ لف أمم ة احر لمكىت تعر اللحيث  رهة، تر ي فةاستخرال ا 

حيث تاؿ شعكةت ) السكةف اللشل ليف عخرلةت اللية   الارؼ الاحم حتيم اللنطقى لف حيث ل ر
كلة غطت خرلةت الارؼ الاحم لة نسعتة ، 8 لف سكةف الريؼ872 لف سكةف اللرف  75اللية  إل  

لف لية  الارؼ الاحم الل ةلجى  728استخراـ لة يقةرب  إمةرةيتـ  أنة إل  عةإلنةيى، (8 لف السكةف36
طعقةت اللية  الج ييى ال ليقى  اللية   ، لنفةعةستكشةؼ لاةرر إنةييى لمتز يرالقيةـ  إل  إنةيىيم الزرامى. 
لف  لمل ارر اللتةحى مف طريؽ الحر الل ؿ احستخراـلتحقيؽ  الجف ر يتـ عذؿ كلة .  غيرهةتحميى الاللس س   

 . تحسيف كجة ة استخراـ الطةقى يم ل ةلجى اللية   الت زي يةقر اللية  الحقيقم 
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 السيةسةت اللرايقى يم ال ةـ  ال ل قطةع اللية   ىيإستراتيجت ط ر أف الللمكى قر  إل  اإلشةرة تجرر  
كةلمى عةست نة  لشر ع نةقؿ  تنجيذهةالتم تـ  7007-7022 لألم اـ احست لةراالعرنةل   لنفة اشتؽ  2776

لف  احنتفة حيث تـ  7077-7006 اللة  لف أجؿ الحيةة""تـ تعنم إستراتيجيى  7006العحريف.  يم ال ةـ 
العر  عتنجيذ است لةرات لت ررة يم العنيى  إل  إنةيىلشر ع الريسم  كذلؾ لحطى تنقيى الخرعى السلرا  

 أف حاى إل  اإلشةرة تجرر يم الزرقة .  اللجيىعرنةل  تحرا  لنفةالتحتيى لخرلةت اللية   الارؼ الاحم 
 (.7023مةـ  إلحاةئيةتلترًا لك عًة لف اللية  سن يًة ) يقًة  210لف اللية  النقيى تعمل قراعى الجرر 

 

معمومسات عسن و معمومات إحصائية عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في الدولة ونسبتيم مسن السسكان ( 66
( والتقسسسدم 6105 – 6101الوطنيسسسة لألشسسسخاص ذوي اإلعاقسسسة ي  اإلسسسستراتيجيةتنفيسسسذ المرحمسسسة ال انيسسسة مسسسن 

 المحرز

أظفػػرت رراسػػى نجػػذهة اللجمػػس الممػػ  لشػػؤ ف الشػػخةص الل ػػ قيف عةلت ػػة ف لػػ  رائػػرة اإلحاػػة ات  
%( لػف مػرر سػكةف الللمكػى  2132ال ةلى مم  مينى مشػ ائيى أف نسػعى الشػخةص ذ ا اإلمةقػى يػم الررف )

الجػػػز  اللت مػػػؽ الررنيػػػى الفةشػػػليى ، كلػػػة شػػػةرؾ اللجمػػػس يػػػم لجنػػػى الت ػػػرار ال ػػػةـ لملسػػػةكف  السػػػكةف للتةع ػػػى 
عةإلمةقػػى  تػػرريب ال ػػةلميف ممػػ  الجػػز  الخػػةص عةإلمةقػػى كػػذلؾ تنػػليف قةئلػػى السػػئمى الخةاػػى عةإلمةقػػى يػػم 

 الػػذا نجػذ لػػف خػػالؿ رائػػرة اإلحاػػة ات ال ةلػػى  لػػة زلنػػة  7023اسػتلةرة الت ػػرار ال ػػةـ لملسػػةكف  السػػكةف ل ػػةـ 
 النتةئ  النفةئيى ل لميى الت رار.  عةنتظةر

 – 7020ال طنيػػى لألشػػخةص ذ ا اإلمةقػػى )  اإلسػػتراتيجيى ص تنجيػػذ اللرحمػػى ال ةنيػػى لػػف ألػػة عخاػػ 
(  التقػػرـ اللحػػرز يػػػم تنجيػػذهة يقػػػر قػػةـ اللجمػػػس الممػػ  لشػػػؤ ف الشػػخةص الل ػػػ قيف عتقيػػيـ اللرحمػػػى  7023

 عشػػػكؿ   اللسػػػتقميفال طنيػػػى لألشػػػخةص ذ ا اإلمةقػػػى لػػػف خػػػالؿ يريػػػؽ لػػػف الخعػػػرا   اإلسػػػتراتيجيىال ةنيػػػى لػػػف 
م  حيةريػى  قػر ملػؿ يريػؽ الخعػرا  اللكمػؼ ممػ  إمػرار تقريػر نفػةئ   اق يػى ملميػى عنتػةئ ج خػر  لم ل نػ مم

 ال طنيػى اإلسػتراتيجيى  أراة لحتػ ى لتقيػيـ التنجيذا اللمخصلريقًة نسخى لف )  لمخص تنجيذا للة تـ انجةز  ،
 (.7023-7020 ال ةنيى لرحمتفة يم اإلمةقى ذ ا لألشخةص
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***** 

  المرفقات

 .7023/7024أسس قع ؿ الطمعى الررنييف  غير الررنييف  انتقةلفـ لم ةـ الرراسم  -
 .7023-7020خطط ال لؿ لملرحمى ال ةنيى  – اإلمةقىال طنيى لألشخةص ذ ا  اإلستراتيجيى -
-7020 أرا  اإلستراتيجيى ال طنيى لألشخةص ذ ا اإلمةقى لملرحمى ال ةنيى تقرير تقييـ لحت ى  -

7023. 
جرا ات استخراـ  استقراـ ال لةؿ غير الررنييف لسنى  -  .7027ت ميلةت شر ط  ا 
 .7022ت ميلةت لنل اإلذف عةلز اج للف هـ ر ف سف ال ةلنى مشرة لسنى  -


