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 ممققددممةة  

ييننددررجج ههذذاا االلتتققررييرر ضضممنن آآللييةة االلااسستتععررااضض االلددوورريي  -1
االلششاامملل للممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن االلتتااببعع للللأأمممم االلممتتححددةة. ووققدد تتممتت 
صصييااغغتتهه ففيي ظظلل تتححووللااتت ججذذررييةة ششههددتتههاا االلددووللةة االلتتووننسسييةة غغددااةة 
 ضضددّ االلققممعع ووااللااسستتببدداادد ووااللتتههممييشش ممنن ثثووررةة االلششععبب االلتتووننسسيي
 أأججلل تتككررييسس ققييمم االلححررييةة ووااللككررااممةة.

ععااششتت تتووننسس ففتتررةة ااننتتققااللييةة ببععدد ففرراارر ررئئييسس االلددووللةة  -2
 2011 ععللىى إإثثرر االلثثووررةة االلششععببييةة ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييررففيي 14 
االلععااررممةة االلتتيي ععررففتتههاا االلببللاادد٬، تتددخخلل إإثثررههاا االلممججللسس االلددسستتوورريي 
 االلججممههووررييةة للإإققرراارر ححصصوولل ششغغوورر ننههاائئيي ففيي ممننصصبب ررئئييسس
للللددووللةة ببصصففةة ممؤؤققتتةة ااً ووإإععللاانن ررئئييسس ممججللسس االلننوواابب ررئئييسس
 2011. ووققرررر ررئئييسس ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييررببتتااررييخخ 15 
االلججممههووررييةة االلممؤؤققتت تتععيييينن ححككووممةة ممؤؤققتتةة للإإددااررةة االلببللاادد ككمماا 
تتققرررر تتععللييقق االلععمملل ببااللددسستتوورر ووححللّ االلممؤؤسسسسااتت االلددسستتووررييةة 
االلأأسسااسسييةة ووااللممتتممثثللةة خخااصصةة ففيي ممججللسس االلننوواابب ووممججللسس 
سستتششاارريينن االلممككووّننيينن للغغررففتتيي االلببررللمماانن ووذذللكك ببممققتتضضىى االلمم
 2011 آآذذاارر/ممااررسس2011 االلممؤؤررخخ ففيي 23  االلممررسسوومم ععدددد 14 للسسننةة
 ووااللممتتععللقق ببااللتتننظظييمم االلممؤؤققتت للللسسللطط االلععممووممييةة. 

تتععتتببرر االلممششااررككةة االلسسييااسسييةة االلففععللييةة ممنن ببيينن أأههمم  -3
ممططااللبب االلثثووررةة االلتتووننسسييةة. ووففيي ههذذاا االلإإططاارر٬، تتققرررر إإررسسااء ههييئئةة 
ييااررااتت االلممججتتممعع االلتتووننسسيي ووذذللكك ببممققتتضضىى تتممثثييللييةة للأأههمم تت
 ششببااطط/ففببررااييرر2011 االلممؤؤررخخ ففيي 18  ععدددد 6 للسسننةة   االلممررسسوومم 
2011 االلممتتععللقق ببإإححددااثث االلههييئئةة االلععلليياا للتتححققييقق أأههدداافف االلثثووررةة 
ووااللإإصصللااحح االلسسييااسسيي ووااللااننتتققاالل االلددييممققررااططيي٬، ففيي ااننتتظظاارر 
 تتننظظييمم ااننتتخخااببااتت تتججسسمم تتممثثييلل االلششععبب.

صص االلتتششررييععييةة ووااضضططللععتت ههذذهه االلههييئئةة ببددررااسسةة االلننصصوو -4
ذذااتت االلععللااققةة ببااللتتننظظييمم االلسسييااسسيي ووااققتتررااحح االلإإصصللااححااتت 
االلككففييللةة ببتتججسسييمم أأههدداافف االلثثووررةة ووإإببددااء االلررأأيي ححوولل ننششااطط 
 االلححككووممةة.

تتششرريينن تتممّ ااننتتخخاابب ممججللسس ووططننيي تتأأسسييسسيي ييوومم 23  -5
 2011 إإثثرر ااننتتخخااببااتت ددييممققررااططييةة ووححررّةة ووششففااففةة االلأأوولل/أأككتتووببرر
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للههييئئةة االلععلليياا ببششههااددةة االلممللااححظظيينن االلددوولليييينن٬، أأششررففتت ععللييههاا اا
االلممسستتققللةة للللااننتتخخااببااتت االلتتيي تتمم إإححددااثثههاا ببممققتتضضىى االلممررسسوومم 
 .2011 ننييسساانن/أأببررييلل27 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 15 

تتووللّىى أأععضضااء االلممججللسس االلووططننيي االلتتأأسسييسسيي إإصصدداارر  -6
االلققااننوونن االلممتتععللقق ببااللتتننظظييمم االلممؤؤققتت للللسسللطط االلععممووممييةة 
ببممققتتضضىى االلققااننوونن االلتتأأسسييسسيي ععدددد 6 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 
 ٬2011، ففيي ااننتتظظاارر صصييااغغتتههمم نن االلأأوولل/ددييسسممببررككااننوو 16
للللددسستتوورر االلججددييدد للللددووللةة االلتتووننسسييةة ووتتننظظييمم ااننتتخخااببااتت ممنن 
ششأأننههاا أأنن تتففضضيي إإللىى تتششككييلل االلسسللططتتيينن االلتتششررييععييةة 
 ووااللتتننففييذذييةة.

ققاامم أأععضضااء االلممججللسس االلووططننيي االلتتأأسسييسسيي ببااننتتخخاابب  -7
للللححككووممةة ووككللففهه ااً ررئئييسس االلججممههووررييةة االلذذيي ععيينن ررئئييسس
ششخخصصييااتت تتننتتمميي إإللىى االلأأححززاابب ببتتششككييلل ححككووممةة تتررككّببتت ممنن 
االلتتيي تتححصصللتت ععللىى االلأأغغللببييةة ففيي ااننتتخخااببااتت االلممججللسس االلووططننيي 
 االلتتأأسسييسسيي إإضضااففةة إإللىى ععدددد ممنن االلششخخصصييااتت االلممسستتققللةة.

 االلممننههججييةة االلممععتتممددةة للصصييااغغةة االلتتققررييرر -أأللفف 

 (حح)ييننددررجج ههذذاا االلتتققررييرر ففيي إإططاارر ممققتتضضييااتت االلففققررةة 5 -8
 االلممؤؤررخخ ففيي ممنن ققرراارر االلججممععييةة االلععااممةة للللأأمممم االلممتتححددةة ععدددد 251/60
 2006 االلممتتععللقق ببإإححددااثث ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن٬، آآذذاارر/ممااررسس 15
ووااللتتووججييههااتت االلععااممةة للققرراارريي ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن ععدددد 1/5 
16/21 االلممؤؤررخخ ففيي 25   2007 ووععددددححززييرراانن/ييووننييههااللممؤؤررخخ ففيي 18 
 ٬2011، ووااللتتيي تتععتتممدد ممققااررببةة ششااممللةة للححققووقق االلإإننسساانن آآذذاارر/ممااررسس
ززئئةة ووممتتررااببططةة تتققرر ببأأننههاا "ككووننييةة ووغغييرر ققااببللةة للللتتجج
 ووممتتككااممللةة".

ييررككّزز االلتتققررييرر ععللىى االلتتددااببييرر االلممتتخخذذةة ممنن أأججلل االلننههووضض  -9
ببححققووقق االلإإننسساانن ووححممااييتتههاا٬، ووذذللكك ببتتننففييذذ ااسستتننتتااججااتت 
االلممععننيي ببااللااسستتععررااضض االلددوورريي مملل ااففررييقق االلععااللووتتووصصييااتت 
. ككمماا ييتتططررقق االلتتققررييرر إإللىى االلإإججررااءااتت االلممتتخخذذةة ففيي (1)االلششاامملل

__________ 

ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن٬، االلددووررةة االلثثااممننةة٬، االلننققططةة االلسسااددسسةة ممنن ججددوولل االلأأععمماالل٬،  (1)
-A/HRC/8/21) للششااممللااضض االلددوورريي ااتتققررييرر ففررييقق االلععمملل االلممععننيي ببااللااسستتععرر

22/05/2008). 
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للههييئئااتت االلتتععااققددييةة إإططاارر االلتتووصصييااتت االلصصااددررةة ععنن ععدددد ممنن اا
االلممننششأأةة ببممووججبب االلااتتففااققييااتت ووااللععههوودد االلددووللييةة ووتتللكك االلممننببثثققةة 
ععنن ززييااررةة ببععثثةة االلتتققييييمم االلتتااببععةة للللممففووضضييةة االلسسااممييةة 
 2 - ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييررىى تتووننسس )26 للححققووقق االلإإننسساانن إإلل
 .(2)(2011 ففببررااييرر ششببااطط/

تتممتت صصييااغغةة ههذذاا االلتتققررييرر إإثثرر ااسستتششااررةة االلأأططرراافف  -10
ييثث ااننععققددتت ععددةة ااججتتممااععااتت ممعع االلووززااررااتت االلففااععللةة االلممععننييةة٬، حح
االلممككللففةة ببااللممسساائئلل االلممتتععللققةة ببححققووقق االلإإننسساانن ووممعع االلههييئئةة 
االلععلليياا للححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلأأسسااسسييةة. ككمماا تتممّ تتششررييكك 
ووّجج ُللممججتتممعع االلممددننيي ففيي ممسساارر ااسستتششاارريي تتععدددد ممنن ممككووننااتت اا
ببااللننددووةة االلتتيي ننظظممتتههاا ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن ووااللععددااللةة 
 2012 ممعع ععدددد ههاامم ممنن آآذذاارر/ممااررسس 22 االلااننتتققااللييةة ببتتااررييخخ
االلججممععييااتت االلننااششططةة ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن. ووققدد ااتتففققتت 
االلممننظظممااتت غغييرر االلححككووممييةة االلتتووننسسييةة ععللىى تتككللييفف ففررعع تتووننسس 
االلممننظظممااتت االلممذذككووررةة للممننظظممةة االلععففوو االلددووللييةة ببتتججممييعع ممسسااههممااتت 
 .(3)ففيي ههذذاا االلممججاالل

ااسستتععااننتت االلححككووممةة االلتتووننسسييةة ببععددةة أأططرراافف ممنن ببييننههاا  -11
ئئلل االلإإععللاامم االلممررئئييةة ووااللممسسممووععةة ووااللممككتتووببةة ققصصدد تتححسسييسس ووسساا
سسييّمماا االلممننظظممااتت غغييرر االلححككووممييةة  ممخختتللفف االلففااععلليينن للاا
ووتتححففييززههاا ععللىى تتققددييمم ممسسااههممااتتههاا للللممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق 
االلإإننسساانن ففيي ششككلل تتققااررييرر ممووااززييةة للللتتققررييرر االلووططننيي ففيي أأججلل 
 .2011 تتششرريينن االلثثااننيي/ننووففممببررأأققصصااهه ييوومم 21 

إإععللااممييةة ووددووررااتت تتككووييننييةة )ننددووااتت٬، تتمم تتننظظييمم ننددووااتت  -12
...( للففاائئددةة أأههمم االلأأططرراافف االلففااععللةة االلممععننييةة ببااللممششااررككةة  ووررششااتت
ففيي ممسساارر االلااسستتععررااضض االلددوورريي االلششاامملل ببااللتتععااوونن ممعع 
االلممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن ووااللممننظظممةة االلددووللييةة 
 للللففررننككووففووننييةة.

__________ 

االلممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن٬، تتققررييرر ممننششوورر ببتتااررييخخ  (2)
24/02/2011. 

 االلففققررةة 122 ممنن ههذذاا االلتتققررييرر. (3)
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تتططووييرر االلإإططاارر االلققااننووننيي ووااللممؤؤسسسسااتتيي للتتععززييزز ووححممااييةة  -ببااء 
 ااننححققووقق االلإإننسس

تتععززييزز االلااننضضمماامم للللااتتففااققييااتت االلددووللييةة االلممتتععللققةة ببححممااييةة  (1ااء )بب 
 ححققووقق االلإإننسساانن ووممتتااببععةة تتننففييذذههاا

 االلممصصااددققةة ععللىى االلااتتففااققييااتت االلددووللييةة -1 

 ققااممتت االلددووللةة االلتتووننسسييةة ببااللممصصااددققةة ععللىى: -13

ااتتففااققييةة ححققووقق االلأأششخخااصص ذذوويي االلإإععااققةة ووااللببررووتتووككوولل  ·
 08االلااخختتيياارريي االلممتتععللقق ببههاا )االلققااننوونن ععدددد 4 للسسننةة 20
 2008 ووااللأأممرر ععدددد 568 ششببااطط/ففببررااييررااللممؤؤررخخ ففيي 11 
 ؛(2008 آآذذاارر/ممااررسس2008 االلممؤؤررخخ ففيي 4  للسسننةة

االلببررووتتووككوولل االلااخختتيياارريي للااتتففااققييةة االلققضضااء ععللىى ججممييعع  ·
أأششككاالل االلتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة )االلققااننوونن ععدددد 35 للسسننةة 2008 
 2503  2008 ووااللأأممرر ععددددححززييرراانن/ييووننييههااللممؤؤررخخ ففيي 9 
 .(2008 ييووللييههتتممووزز/2008 االلممؤؤررخخ ففيي 7  للسسننةة

مملل االلممععننيي ببااللااسستتععررااضض ااففررييقق االلععااللتتمم ضضممنن تتققررييرر  -14
"������ �� االلددوورريي االلششاامملل٬، تتووججييهه تتووصصييةة للتتووننسس 
 ���������� ��� �������� �������
 ������ �������� ���������
 �� �������� ���� �� ����� �������
 �� ����������� �� ������� �������
"�������. 

ممعع أأههدداافف ووااسستتححققااققااتت ااً  ههذذهه االلتتووصصييةة ووتتممااششييممععااً تتللااؤؤمم -15
االلثثووررةة االلتتووننسسييةة٬، ققااممتت االلددووللةة ببااللممصصااددققةة ععللىى ععدددد ممنن 
 االلااتتففااققييااتت االلددووللييةة ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن ووااللممتتممثثللةة ففيي:

االلااتتففااققييةة االلددووللييةة للححممااييةة ججممييعع االلأأششخخااصص ممنن  ·
2011 االلممؤؤررخخ  االلااخختتففااء االلققسسرريي )االلممررسسوومم ععدددد 2 للسسننةة
1 ووااللأأممرر ععدددد 550 للسسننةة 201 ششببااطط/ففببررااييررففيي 19 
  ؛(2011 أأيياارر/ممااييوو 14 2011 االلممؤؤررخخ ففيي
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االلببررووتتووككوولل االلااخختتيياارريي االلممللححقق ببااللععههدد االلددوولليي االلخخااصص  ·
ببااللححققووقق االلممددننييةة ووااللسسييااسسييةة )االلممررسسوومم ععدددد 3 للسسننةة 
 2011 ووااللأأممرر ششببااطط/ففببررااييرر2011 االلممؤؤررخخ ففيي 19 
 ؛(2011 أأيياارر/ممااييوو2011 االلممؤؤررخخ ففيي 14  551 للسسننةة ععدددد

ااسسيي للللممححككممةة االلججنناائئييةة االلددووللييةة ننظظاامم رروومماا االلأأسس ·
ووااتتففااققييةة ااممتتييااززااتت االلممححككممةة ووححصصااننااتتههاا )االلممررسسوومم ععدددد 4 
 2011 ووااللأأممرر ششببااطط/ففببررااييررللسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 19 
 ؛(2011 أأيياارر/ممااييوو2011 االلممؤؤررخخ ففيي 14  549 للسسننةة ععدددد

االلببررووتتووككوولل االلااخختتيياارريي للااتتففااققييةة ممننااههضضةة االلتتععذذييبب  ·
ققااسسييةة أأوو االلععققووببةة االل ووغغييررهه ممنن ضضررووبب االلممععااممللةة أأوو
االلللااإإننسسااننييةة أأوو االلممههييننةة )االلممررسسوومم ععدددد 5 للسسننةة 2011 
 2011 ووااللأأممرر ععدددد 552 ششببااطط/ففببررااييرر 19 االلممؤؤررخخ ففيي
 .(2011 أأيياارر/ممااييووللسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 17 

 سسححبب االلتتححففظظااتت -2 

أأععررببتت للججننةة ححققووقق االلططففلل ففيي ممللااححظظااتتههاا االلننههاائئييةة  -16
 ًاا 2010 تتببععححززييرراانن/ييووننييههااللممووججههةة إإللىى تتووننسس ببتتااررييخخ 11 
"�������� ععنن  (4)للااسستتععررااضض االلتتققررييرر االلددوورريي االلثثااللثث
 ������� ����� ������ ����
 2 ������ ��� ���� ���������
 ... ������� �������� ��������
االلققااننوونن ) ������� 7 �������� ��������"
 2008 ووااللأأممرر ححززييرراانن/ييووننييههععدددد 36 للسسننةة 2008 االلممؤؤررخخ ففيي 9 
 .(2008 تتممووزز/ييووللييهه2503 للسسننةة 2008 االلممؤؤررخخ ففيي 7  ععدددد

تتششرريينن للللتتووصصييااتت االلصصااددررةة ببتتااررييخخ 22 ااً تتببعع -17
للىى ججممييعع أأششككاالل  2010 ععنن للججننةة االلققضضااء ععااللأأوولل/أأككتتووببرر
٬، ققططععتت تتووننسس ممررححللةة ججددييددةة٬، ببااتتخخااذذ (5)االلتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة
ققرراارر سسححبب االلتتححففظظااتت ححوولل ااتتففااققييةة إإللغغااء ككلل أأششككاالل 
 2011 االلتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة ببممققتتضضىى االلممررسسوومم ععدددد 103 للسسننةة

__________ 

 .(CRC/C/TUN/CO/3, para.3ووثثييققةة االلأأمممم االلممتتححددةة ) (4)
 .(CEDAW/C/TUN/CO/C, para.13ووثثييققةة االلأأمممم االلممتتححددةة ) (5)
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2011 ووااللأأممرر ععدددد 4260 تتششرريينن االلأأوولل/أأككتتووببررااللممؤؤررخخ ففيي 24 
 .2011 تتششرريينن االلثثااننيي/ننووففممببررللسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 28 

 للللااتتففااققييااتت االلددووللييةةااً االلددووررييةة ططببققتتققددييمم االلتتققااررييرر  -3 

ققددممتت تتووننسس٬، ممننذذ ااسستتععررااضض تتققررييررههاا االلأأوولل ففيي إإططاارر  -18
ااً آآللييةة االلااسستتععررااضض االلددوورريي االلششاامملل٬، ععددةة تتققااررييرر ددووررييةة ططببقق
للللااللتتززااممااتت االلتتيي تتععههددتت ببههاا ففيي إإططاارر االلااتتففااققييااتت 
 ووااللببررووتتووككووللااتت االلددووللييةة االلتتااللييةة:

االلببررتتووككوولل االلااخختتيياارريي للللااتتففااققييةة االلممتتععللققةة ببححققووقق  ·
االلططففلل االلخخااصص ببااششتتررااكك االلأأططففاالل ففيي االلننززااععااتت 
 ؛(2009 ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييررااللممسسللححةة )

االلااتتففااققييةة االلددووللييةة للللققضضااء ععللىى ججممييعع أأششككاالل االلتتممييييزز  ·
 ؛(2009 طط/ففببررااييررششببااااللععننصصرريي )

 ححززييرراانن/ييووننييههااللااتتففااققييةة االلممتتععللققةة ببححققووقق االلططففلل ) ·
 ؛(2010

ااتتففااققييةة االلققضضااء ععللىى ججممييعع أأششككاالل االلتتممييييزز ضضدد  ·
 ؛(2010 تتششرريينن االلأأوولل/أأككتتووببررااللممررأأةة )

 ننييسساانن/أأببررييللااتتففااققييةة ححققووقق االلأأششخخااصص ذذوويي االلإإععااققةة ) ·
2011). 

ددععمم االلتتععااوونن ممعع االلههييااككلل االلددووللييةة للتتططووييرر ووححممااييةة ححققووقق  (2ااء )بب 
 للإإننسساانناا

مملل االلممععننيي ببااللااسستتععررااضض ااففررييقق االلععااللففيي تتققررييرر  -19
"������ �� االلددوورريي االلششاامملل تتمم تتووججييهه تتووصصييةة للتتووننسس 
 ������ ����� ������ �� �������
 ����� ������� ������� ������
 ������� ���� ������ ������ ������
"������� ������ ���� ��. 

 االلتتااببععةة أأووصصىى االلتتققررييرر االلصصااددرر ععنن ببععثثةة االلتتققييييمم -20
"������� ��  للللممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن بب
 ���� ������� ���� ��� ������� ���
 ��� �� ��� ������� ����� �������
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 ����� ������� �������� �� �������
���� ������� ������ ���� ��
������� ��������". 

للههذذهه االلتتووصصييااتت٬، ووججههتت االلددووللةة االلتتووننسسييةة ددععووةة ااً تتببعع -21
 ببتتااررييخخ 28 "االلإإججررااءااتت االلخخااصصةة للللأأمممم االلممتتححددةة"ووححةة للننظظاامم ممففتت
 2011. ووففيي ههذذاا االلإإططاارر ققاامم االلممققرررراانن االلخخااصصاانن ششببااطط/ففببررااييرر
االلممععننيياانن ببممننااههضضةة االلتتععذذييبب ووببتتععززييزز ووححممااييةة ححققووقق االلإإننسساانن 
ففيي سسييااقق ممككااففححةة االلإإررههاابب ببززييااررتتيي ععمملل إإللىى تتووننسس خخللاالل ششههرر 
ننيي ببتتععززييزز ووأأنن االلممققرررر االلخخااصص االلممععااً  ٬2011، ععللممأأيياارر/ممااييوو
ووححممااييةة ححققووقق االلإإننسساانن ففيي سسييااقق ممككااففححةة االلإإررههاابب ققدد أأددىى ززييااررةة 
 .2010 ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييررععمملل إإللىى تتووننسس خخللاالل ششههرر 

االلتتززممتت االلسسللططااتت االلتتووننسسييةة ببممتتااببععةة ووتتننففييذذ  -22
االلتتووصصييااتت االلتتيي تتققددمم ببههاا االلممققرررراانن االلخخااصصاانن إإثثرر ززييااررتتييههمماا 
مماا االلممذذككووررتتيينن ببغغييةة االلااسستتففااددةة ممنن خخببررااتتههمماا ووممسسااععددتتهه
  ففيي ممررااججععةة االلتتششررييععااتت االلتتووننسسييةة ذذااتت االلصصللةة.سسييمماا للاا

تتمم ففيي ههذذاا االلصصدددد ببررممججةة ععددةة ززييااررااتت للتتووننسس خخللاالل سسننةة  -23
 2012 ممنن ققببلل:

االلممققررررةة االلخخااصصةة االلممععننييةة ببووضضععييةة االلممددااففععيينن ععنن  ·
 ؛ححققووقق االلإإننسساانن

االلممققرررر االلخخااصص االلممععننيي ببااللححقق ففيي االلااججتتممااعع ووااللتتججممعع  ·
 ؛االلسسللمميي

 ؛االلتتععللييممااللممققرررر االلخخااصص االلممععننيي ببااللححقق ففيي  ·

ففررييقق االلععمملل االلممععننيي ببممسسأأللةة االلتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة ففيي  ·
 االلتتششررييعع ووااللممممااررسسةة.

تتمم ككذذللكك ددععمم االلتتععااوونن ممعع االلأأججههززةة االلددووللييةة ممنن خخللاالل ففتتحح  -24
ممككتتبب للللممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن ووممككتتبب 
للللممففووضضييةة االلسسااممييةة للششؤؤوونن االلللااججئئيينن إإثثرر تتووققييعع تتووننسس 
 ككللييههمماا. للااتتففااقق ممققرر ممعع

 ففيي سسننتتيي 2008 وو2010 ثثللااثث ااسستتققببللتت تتووننسس -25
ممققررررااتت خخااصصااتت للللججننةة االلإإففررييققييةة للححققووقق االلإإننسساانن ووااللششععووبب 
ففيي إإططاارر االلتتععااوونن ممعع االلآآللييااتت االلإإققللييممييةة للححققووقق االلإإننسساانن٬، ووههنن 
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االلممققررررةة االلخخااصصةة االلممععننييةة ببااللممددااففععيينن ععنن ححققووقق االلإإننسساانن ففيي 
 ووااللممققررررةة االلخخااصصةة االلممععننييةة ببححققووقق االلممررأأةة ووممننااههضضةة أأففررييققيياا
 ووااللممققررررةة االلخخااصصةة االلممععننييةة ببممسسأأللةة ققييااأأففررييااللععننفف ضضددههاا ففيي 
 .أأففررييققييااااللسسججوونن ووغغييررههاا ممنن أأممااككنن االلإإييققاافف ففيي 

 ققووقق االلإإننسسااننللتتططووييرر ووححممااييةة حح االلإإججررااءااتت االلااننتتققااللييةة (3ااء )بب 

تتممثثللتت أأووللىى االلإإججررااءااتت االلممتتخخذذةة ممنن ققببلل االلسسللططااتت  -26
االلتتووننسسييةة إإثثرر االلثثووررةة ففيي إإععااددةة االلااععتتبباارر للللممددااففععيينن ععنن 
وواا ووللسسننيينن ططووييللةة ممححلل تتتتببععااتت ححققووقق االلإإننسساانن االلذذيينن ككاانن
ججررااء ننضضااللههمم ففيي سسببييلل االلححررييااتت ووذذللكك ببإإللغغااء االلإإددااننااتت 
االلسسييااسسييةة االلسسااببققةة )1( ووببضضمماانن ححققووقق ششههددااء االلثثووررةة ووججررححااههاا 
 )2( ووإإررسسااء ممسساارر االلععددااللةة االلااننتتققااللييةة )3(.

 ء االلإإددااننااتت االلسسييااسسييةة االلسسااببققةةإإللغغاا -1 

ااتت أأوولل ممررسسوومم تتمم إإصصددااررهه ببععدد االلثثووررةة تتععللّقق ببااللااننتتههااكك -27
االلتتيي تتععررضض للههاا ننششططااء ححققووقق االلإإننسساانن ووااللممععااررضضةة 
االلسسييااسسييةة. ووأأصصببحح رردد االلااععتتبباارر للضضححاايياا االلققممعع ووااللااسستتببدداادد 
ضضررووررةة ممللححةة للببننااء ددووللةة ججددييددةة تتححتتررمم ككررااممةة ممووااططننييههاا ووذذللكك ممنن 
خخللاالل ااععتتمماادد سسييااسسةة تتررتتككزز ععللىى ممححوورريينن ممتتككاامملليينن 
 ييتتممثثللاانن ففيي االلععففوو االلتتششررييععيي االلععاامم ووججببرر االلضضرررر.

 تتششررييععيي االلععااممااللععففوو االل (أأ) 

ممككّنن االلممررسسوومم ععدددد 1 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 19  -28
 2011 االلممتتععللقق ببااللععففوو االلتتششررييععيي االلععاامم ممنن ششببااطط/ففببررااييرر
إإططللااقق سسررااحح مماا ييززييدد ععنن 500 سسججيينن ككااننوواا ممووققووففيينن ببتتههمم ذذااتت 
ططااببعع سسييااسسيي ببااللإإضضااففةة إإللىى تتسسللييمم 8700 ششههااددةة ععففوو 
 للففاائئددةة االلممسستتففييدديينن ممننهه.

ثثلل ففيي االلققططعع االلتتاامم ممعع تتمم تتببننيي خخيياارر ووااضضحح ييتتمم -29
االلممااضضيي ووإإييققاافف ككااففةة االلتتتتببععااتت ععللىى أأسسااسس أأننششططةة سسييااسسييةة 
ووننققااببييةة ووججممععييااتتييةة للللممععننيييينن ببااللأأممرر. ووتتججددرر االلإإششااررةة إإللىى أأنن 
االلععففوو االلععاامم ففيي االلققااننوونن االلتتووننسسيي تتممححىى ببهه االلججررييممةة ممعع 
االلععققاابب االلممححككوومم ببهه٬، ببححييثث تتصصببحح االلأأففععاالل ممووضضووعع االلععففوو 
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نن ممججللةة االلإإججررااءااتت 377 مم ووككأأنن للمم تتككنن )االلففصصلليينن 376
 االلججززاائئييةة(.

 ووييششمملل االلععففوو خخااصصةة االلأأششخخااصص االلممححككوومم ععللييههمم: -30

 ؛ممنن أأججلل االلااععتتددااء ععللىى أأممنن االلددووللةة االلددااخخلليي ·

ممنن أأججلل أأننششططةة تتتتععللقق ببخخررقق أأححككاامم ممججللةة االلصصححااففةة ححييثث  ·
تتممّتت إإددااننةة ععدددد ممنن االلأأششخخااصص ععللىى إإثثرر ننششررههمم للممققااللااتت 
 ؛ووتتققااررييرر صصححففييةة ااععتتببررتت ممااسسةة ببااللننظظاامم

تتععللقق ببخخررقق االلننصصووصص االلممتتععللققةة ممنن أأججلل أأننششططةة تت ·
ببااللججممععييااتت ووببااللأأححززاابب االلسسييااسسييةة ووببااللااججتتممااععااتت االلععااممةة 
ووااللممظظااههررااتت ببااععتتبباارر أأنن االلععددييدد ممنن أأننششططةة االلممععااررضضةة 
 ؛االلسسييااسسييةة ككااننتت ممممننووععةة ووممححلل تتتتببععااتت

ممنن أأججلل ججرراائئمم ححقق ععاامم أأوو ججرراائئمم ععسسككررييةة ففيي صصووررةة  ·
ثثببووتت أأننههاا تتههددفف إإللىى ممححااسسببتتههمم ممنن أأججلل أأننششططةة ننققااببييةة 
 ةة.أأوو سسييااسسيي

 ججببرر االلضضرررر (بب) 

تتببققىى إإععااددةة االلااععتتبباارر للللضضححاايياا ممننققووصصةة إإذذاا مماا  -31
ااققتتصصررتت ععللىى ممححوو االلججررييممةة ووااللععققووببةة. ووففيي ههذذاا االلإإططاارر ننصص 
 ششببااطط/ففببررااييررااللممررسسوومم ععدددد 1 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 19 
2011 ععللىى ححقق االلممننتتففععيينن ببااللععففوو االلععاامم ففيي االلععووددةة للللععمملل 
 ققااننوونن ييككررسس إإععدداادد ممششررووععااً ووففيي ططللبب االلتتععووييضض. ووييتتممّ ححاالليي
ممببددأأ االلتتععووييضض االلششاامملل للللضضرررر مممماا ممنن ششأأننهه أأنن ييضضممنن ححقق ككلل 
 ممننتتففعع ببااللععففوو االلععاامم ففيي ججببرر ضضررررهه االلمماادديي ووااللممععننوويي.

 للثثووررةة ووججررححااههااضضمماانن ححققووقق ششههددااء اا -2 

تتمم ااتتخخااذذ ثثللااثثةة تتددااببييرر أأسسااسسييةة للضضمماانن ححققووقق ششههددااء  -32
االلثثووررةة ووججررححااههاا٬، ووذذللكك ممنن خخللاالل ااسستتققصصااء االلححققاائئقق ففيي 
للممسسججللةة أأثثننااء االلثثووررةة )أأ( ووتتتتببعع االلممسسؤؤوولليينن ععننههاا االلتتججااووززااتت اا
 )بب( وورردد االلااععتتبباارر للللضضححاايياا )جج(.
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  االلتتججااووززااتت االلممسسججللةة أأثثننااء االلثثووررةةااسستتققصصااء االلححققاائئقق ففيي (أأ) 

إإنن إإججررااء تتححققييقق ممععممّقق ححوولل أأححددااثث االلثثووررةة أأممرر ضضرروورريي  -33
ووممللححّ ققصصدد ككششفف االلححققييققةة ببخخصصووصص ممللااببسسااتت ققممعع االلممظظااههررااتت 
 االلتتيي خخللففتت ققتتللىى ووججررححىى.

تتققرررر ببممققتتضضىى االلممررسسوومم ععدددد 8 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي  -34
 2011 إإححددااثث "االلللججننةة االلووططننييةة للااسستتققصصااء ششببااطط/ففببررااييرر 18
االلححققاائئقق" االلتتيي تتععههددتت ببااللتتححققييقق ففيي االلتتججااووززااتت 
 .2010 ككااننوونن االلأأوولل/ددييسسممببررووااللااننتتههااككااتت االلممسسججللةة ممننذذ 17 

تتممككننتت االلللججننةة ممنن االلااططللااعع ععللىى ككلل االلووثثاائئقق االلممررتتببططةة  -35
 ععللااووةة ععللىى سسممااعع االلضضححاايياا ووععاائئللااتتههمم ووااللششههوودد.ببااللتتححققييققااتت 

ببااددررتت االلللججننةة ببننششرر االلننتتاائئجج االلأأووللييةة ححوولل االلتتججااووززااتت  -36
 ككااننوونن االلأأوولل/ددييسسممببرر 17 االلممررتتككببةة خخللاالل االلففتتررةة االلممممتتددّةة ممنن
 2011. ووققدد ققددررتت ععدددد ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييرر2010 إإللىى ممووففىى 
ووععنن ااً ووككششففتت ععنن ججررحح 1464 ششخخصصااً 240 ققتتييلل االلضضححاايياا بب
خخللاالل االلففتتررةة االلممتتررااووححةة ببيينن ااً ععششررااتت االلممسسااججيينن ححررققممققتتلل 
 2011. ووممنن االلممننتتظظرر أأنن تتككششفف ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييرر13 وو16 
االلللججننةة ععنن ننتتاائئجج تتححققييققااتتههاا االلننههاائئييةة ففيي تتققررييرر ممففصصلل 
ييننييرر االلررأأيي االلععاامم ححوولل ححققييققةة ممللااببسسااتت االلتتججااووززااتت االلممررتتككببةة 
 خخللاالل أأححددااثث االلثثووررةة.

 تتتتببعع االلممسسؤؤوولليينن (بب) 

ةة االلععممووممييةة ممننذذ االلأأيياامم االلأأووللىى االلتتيي تتللتت ققااممتت االلننيياابب -37
2011 ببإإثثااررةة االلتتتتببععااتت  ييننااييرر ككااننوونن االلثثااننيي/تتااررييخخ 14 
ضضدد االلأأششخخااصص االلممششتتببهه ففيي تتووررططههمم ففيي أأععمماالل االلققممعع االلتتيي 
 تتسسببببتت ففيي ممووتت ععددييدد االلممتتظظااههرريينن ووججررحح االلككثثييرر ممننههمم.

ششممللتت االلتتتتببععااتت ككلل ممنن االلممسسؤؤوولليينن االلممششتتببهه ففيي  -38
 االلأأممنن االلممششتتببهه ففيي ااررتتككااببههمم إإععططاائئههمم للأأووااممرر االلققممعع ووأأععوواانن
للتتججااووززااتت. ووللاا تتززاالل ههذذهه االلتتتتببععااتت ججااررييةة ووببللغغ ببععضضههاا ممررححللةة 
 االلممححااككممةة.
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 رردد االلااععتتبباارر للللضضححاايياا (جج) 

للههمم ببمماا ققددممووهه ممنن ااً ووففااء للأأررووااحح ششههددااء االلثثووررةة ووااععتترراافف -39
تتضضححييااتت ففيي سسببييلل ككررااممةة االلششععبب االلتتووننسسيي ووححررييتتهه٬، تتمم 
اا ووذذللكك ببممققتتضضىى إإققرراارر ججممللةة ممنن االلإإججررااءااتت للففاائئددةة االلضضححاايي
تتششرريينن 97 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 24  االلممررسسوومم ععدددد
 2011 ووااللممتتععللقق ببااللتتععووييضض للششههددااء االلثثووررةة االلأأوولل/أأككتتووببرر
 ووممصصااببييههاا.

ييتتممثثلل ااً ممااددييااً ووتتككتتسسيي ببععضض ههذذهه االلإإججررااءااتت ططااببعع -40
ببااللأأسسااسس ففيي إإسسنناادد تتععووييضضااتت ووممسسااععددااتت ووااممتتييااززااتت 
ووتتممتتييععههمم للللضضححاايياا أأوو للأأسسررههمم ممنن خخللاالل ممننححههمم للججررااييةة ششههررييةة 
 ببممججااننييةة االلتتننققلل ووااللععللااجج ععللىى ححسساابب االلددووللةة.

 ببططااببعع ررممززيي ببااللأأسسااسس االلإإججررااءااتتووييتتّسسمم ععدددد آآخخرر ممنن ههذذهه  -41
ييععببرر ععنن االلااععتترراافف ببااللججممييلل ممنن ققببلل االلممججممووععةة االلووططننييةة تتججااهه 
ضضححاايياا االلثثووررةة ببااععتتببااررههمم "ششههددااء االلووططنن". ووييتتععيينن ففيي ههذذاا 
سسااححااتت االلششأأنن ععللىى االلججممااععااتت االلممححللييةة تتسسممييةة ششووااررعع ووأأننههجج وو
ععااممةة ببأأسسممااء االلششههددااء ممعع تتششييييدد ممععللمم للتتخخللييدد ذذككررىى االلثثووررةة 
 ييتتضضممنن ققاائئممةة االلششههددااء.

ككمماا ننصص االلممررسسوومم ععللىى تتضضمميينن ككففااحح االلممددااففععيينن ععنن  -42
االلححررييةة ووااللككررااممةة خخللاالل االلثثووررةة ففيي ببررااممجج االلتتععللييمم ببمماا ممنن ششأأننهه 
أأنن ييسسااههمم ففيي تتححسسييسس االلأأججيياالل االلصصااععددةة ببققييممةة ههذذهه 
ةة ووااللككررااممةة ووننششرر ثثققااففةة االلتتضضححييااتت ووففيي تتققااسسمم ققييمم االلححرريي
 ححققووقق االلإإننسساانن.

 إإررسسااء ممسساارر االلععددااللةة االلااننتتققااللييةة -3 

إإنن االلععددااللةة االلااننتتققااللييةة ممسساارر للاا ححيياادد ععننهه ييررمميي إإللىى  -43
االلككششفف ععنن ححققييققةة االلااننتتههااككااتت ووتتححددييدد االلممسسؤؤووللييااتت ووممححااسسببةة 
ععنن تتووففييرر ااً االلممذذننببيينن ووججببرر االلضضرررر للللضضححاايياا ففضضلل
 ممنن خخللاالل ممججممووععةة ممنن االلضضممااننااتت للععددمم تتككرراارر ههذذهه االلااننتتههااككااتت ووذذللكك
االلإإصصللااححااتت االلممؤؤسسسسااتتييةة ووااللققااننووننييةة للببننااء ددووللةة االلققااننوونن 
 ووااللممؤؤسسسسااتت. 

ننصص االلففصصلل 24 ممنن االلققااننوونن االلتتأأسسييسسيي ععدددد 6 للسسننةة  -44
2011 االلممتتععللقق  ككااننوونن االلأأوولل/ددييسسممببرر2011 االلممؤؤررخخ ففيي 16 
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ببااللتتننظظييمم االلممؤؤققتت للللسسللطط االلععممووممييةة ععللىى أأنن االلممججللسس 
ننظظمم االلععددااللةة االلتتأأسسييسسيي سسييتتووللىى سسنن ققااننوونن أأسسااسسيي يي
  االلااننتتققااللييةة ووييضضببطط أأسسسسههاا ووممججاالل ااخختتصصااصصههاا.

ااً ييتتططللبب تتححققييقق االلععددااللةة االلااننتتققااللييةة ببتتووننسس تتششااوورر -45
ممعع االلأأححززاابب ووممككووننااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ااً ووططننييااً ووتتووااففقق
ععنن ففتتحح ححوواارر ووططننيي ففيي ههذذاا ااً ووااللضضححاايياا. ووققدد تتمم االلإإععللاانن ررسسمميي
 .2012 ننييسساانن/أأببررييلل 14 االلخخصصووصص ببددااييةة ممنن

ااء االلممششااووررااتت ووتتققددييمم االلممققتتررححااتت سسييتتمم إإححددااثث ببععدد ااننتتهه -46
ههييئئةة ععلليياا ممسستتققللةة للللححققييققةة ووااللععددااللةة االلااننتتققااللييةة 
ببااللااسستتئئننااسس ببتتججاارربب ببععضض االلددوولل ففيي ممججاالل االلععددااللةة 
 االلااننتتققااللييةة.

 تت االلووططننييةة االلممععننييةة ببححققووقق االلإإننسسااننتتططووييرر االلممؤؤسسسساا (4ااء )بب 

 إإصصللااحح االلممننظظووممةة االلققضضاائئييةة -1 

 للأأججههززةة االلققضضااء االلععددلليي إإننّ االلننصصووصص االلققااننووننييةة االلممننظظممةة -47
ووااللإإدداارريي ووااللمماالليي للاا تتككففلل االلضضممااننااتت االلللااززممةة للإإررسسااء سسللططةة 
للللممععااييييرر ووااللممققااييييسس االلددووللييةة ااً ققضضاائئييةة ممسستتققللةة ططببقق
 االلممععتتممددةة ففيي ههذذاا االلممججاالل.

ييععددّ إإصصللااحح االلممننظظووممةة االلققضضاائئييةة ووتتددععييمم االلضضممااننااتت  -48
االلققااننووننييةة ووااللممااددييةة للااسستتققللااللييةة االلسسللططةة االلققضضاائئييةة ممنن ررككاائئزز 
 ددووللةة االلققااننوونن.ببننااء 

ننصصّ االلففصصلل 22 ممنن االلققااننوونن االلتتأأسسييسسيي ععدددد 6 للسسننةة  -49
 2011 االلممتتععللقق ككااننوونن االلأأوولل/ددييسسممببرر2011 االلممؤؤررخخ ففيي 16 
ببااللتتننظظييمم االلممؤؤققتت للللسسللطط االلععممووممييةة ععللىى تتككللييفف االلممججللسس 
االلووططننيي االلتتأأسسييسسيي ببسسننّ ققووااننيينن أأسسااسسييةة ييتتووللىى ممنن خخللااللههاا 
ئئييةة االلععلليياا إإععااددةة تتننظظييمم االلققضضااء ووإإععااددةة ههييككللةة االلممججااللسس االلققضضاا
االلععددللييةة ووااللإإددااررييةة ووااللممااللييةة ووضضببطط أأسسسس إإصصللااحح االلممننظظووممةة 
 االلققضضاائئييةة ططببقق االلممععااييييرر االلددووللييةة للااسستتققللاالل االلققضضااء.

تتتتضضااففرر ججههوودد االلسسللططااتت االلععممووممييةة ببااللتتششااوورر ممعع  -50
االلققضضااةة ووااللأأططرراافف االلسسييااسسييةة ووممككووننااتت االلممججتتممعع االلممددننيي للإإععدداادد 
ننصصووصص ققااننووننييةة ججددييددةة تتضضممنن االلااسستتققللااللييةة االلففععللييةة 
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للططةة االلققضضاائئييةة للححممااييةة ححققووقق االلممتتققااضضيينن ووححررييااتت للللسس
 االلأأففرراادد.

 ققووقق االلإإننسساانن ووااللععددااللةة االلااننتتققااللييةةإإححددااثث ووززااررةة حح -2 

أأححددثثتت ببممققتتضضىى االلأأممرر ععدددد 22 للسسننةة 2012 االلممؤؤررخخ ففيي  -51
٬2012، ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن ووااللععددااللةة  ييننااييرر ككااننوونن االلثثااننيي/ 19
االلااننتتققااللييةة االلتتيي تتتتووللىى ااققتتررااحح ووممتتااببععةة ووتتننففييذذ 
سسةة االلممتتععللققةة ببححققووقق االلإإننسساانن. ككمماا تتتتووللىى ببااللتتننسسييقق االلسسيياا
ممعع االلججههااتت االلممععننييةة ننششرر ووتتررسسييخخ ههذذهه االلححققووقق ووضضمماانن ممممااررسستتههاا 
للللتتششررييعع االلووططننيي ووااللممووااثثييقق االلددووللييةة. ووككللففتت ككذذللكك ااً ووففقق
ببصصييااغغةة االلإإططاارر االلققااننووننيي ووااللتتننسسييقق ممعع ممككووننااتت االلممججتتممعع 
 االلممددننيي ممنن أأججلل ووضضعع آآللييةة ششااممللةة للتتححققييقق االلععددااللةة االلااننتتققااللييةة
 ففيي إإططاارر االلووففااقق االلووططننيي.

 للححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلأأسسااسسييةةددععمم ددوورر االلههييئئةة االلععلليياا  -3 

ررغغمم االلتتددااببييرر االلممتتخخذذةة للضضمماانن تتققييدد االلههييئئةة االلععلليياا  -52
للححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلأأسسااسسييةة ببااللممببااددئئ االلممتتععللققةة 
ببننظظاامم االلممؤؤسسسسااتت االلووططننييةة للللننههووضض ببححققووقق االلإإننسساانن ووححممااييتتههاا 
للججممععييةة االلععااممةة للللأأمممم االلممتتححددةة ععدددد 134/48  ققرراارر اا- )ممببااددئئ ببااررييسس
1993(٬، ممنن ذذللكك إإصصدداارر  ددييسسممببرر ككااننوونن االلأأوولل/االلممؤؤررخخ ففيي 20 
 ييووننييهه ححززييرراانن/االلققااننوونن ععدددد 37 للسسننةة 2008 االلممؤؤررخخ ففيي 16 
2008 االلممتتععللقق ببااللههييئئةة االلععلليياا للححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت 
االلأأسسااسسييةة٬، ففققدد ككششففتت االلثثووررةة االلتتووننسسييةة ببصصووررةة ججللييةة 
للههذذهه االلههييئئةة ووببييننتت ععددمم ققددررتتههاا ععللىى االلققصصوورر االلههييككلليي 
االلااضضططللااعع ببددووررههاا االلممتتععللقق ببممتتااببععةة ااننتتههااككااتت ححققووقق االلإإننسساانن 
االلتتيي تتمم ااررتتككااببههاا خخااصصةة ممننذذ ببددااييةة االلششررااررةة االلأأووللىى للللثثووررةة 
 2010 ببمماا ففييههاا ججرراائئمم االلققتتلل ككااننوونن االلأأوولل/ددييسسممببررففيي 17 
أأثثننااء االلممظظااههررااتت ووممممااررسسةة االلتتععذذييبب ووسسووء االلممععااممللةة ووااللإإييققااففااتت 
 ييةة.االلععششوواائئ

إإععااددةة االلننظظرر ببصصففةة ككللييةة ففيي ههذذهه االلممؤؤسسسسةة ااً ووتتتتمم ححاالليي -53
ممنن خخللاالل إإععدداادد ممششررووعع ققااننوونن ييتتععللقق ببإإححددااثث ممججللسس أأععللىى 
للححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت ييسستتنندد إإللىى ننظظررةة ججددييددةة تتررتتققيي 
ببااللممججللسس ممنن ححييثث تتررككييببتتهه ووممووااررددهه االلببششررييةة ووااللممااددييةة٬، إإللىى 
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ممررتتببةة ممررففقق ووططننيي ععمموومميي للححققووقق االلإإننسساانن ذذوو صصللااححييااتت 
 ففععللييةة ففيي ممججاالل االلننههووضض ببححققووقق االلإإننسساانن ووححممااييتتههاا. 

 إإصصللااحح االلججههاازز االلأأممننيي -4 
تتععمملل االلددووللةة االلتتووننسسييةة خخللاالل ههذذهه االلففتتررةة االلااننتتققااللييةة  -54
ععللىى تتككررييسس ممببااددئئ االلددييممققررااططييةة ووااللتتععددددييةة ووااححتترراامم ححققووقق 
االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلععااممةة ووععللىى االلققططعع االلتتاامم ممعع ككلل االلممممااررسسااتت 
ممككااننةة أأسسااسسييةة ففيي االلممسساارر االلققممععييةة. ووييححتتلل ققططااعع االلأأممنن 
االلااننتتققاالليي. ووتتسستتنندد االلإإسستتررااتتييججييةة االلششااممللةة االلممععتتممددةة 
ووااللممسستتللههممةة ممنن االلققييمم ووااللممممااررسسااتت ووااللتتججاارربب االلددييممققررااططييةة 
االلددووللييةة االلممتتععااررفف ععللييههاا٬، ععللىى تتممشش ممتتججدددد ييععططيي االلأأووللووييةة 
للإإععااددةة ههييككللةة االلأأممنن االلددااخخلليي ووممررااججععةة ططررقق ووببررااممجج االلتتككوويينن 
نن االلتتككووييننييةة ببااللتتععااوونن ممعع تتققييييمم االلممننااههجج ووااللممضضاامميي )تتممّ
االلممننظظممااتت االلددووللييةة ككااللممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن 
ووببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة للللتتننممييةة ووااللممننظظممةة االلددووللييةة 
للللففررننككووففووننييةة ووااللللججننةة االلددووللييةة للللصصللييبب االلأأححممرر ووممررككزز 
ججننييفف للللررققااببةة االلددييممققررااططييةة ععللىى االلققووااتت االلممسسللححةة( ووتتححسسيينن 
ععللااققةة ممعع االلممووااططنن االلإإططاارر االلتتششررييععيي ووااللتتررتتييببيي ووتتععززييزز االل
 ووااللتتأأططييرر االلممههننيي ووااللااججتتممااععيي للأأففرراادد ققووااتت االلأأممنن االلددااخخلليي.

للتتححققييقق االلققططعع االلننههاائئيي ممعع ممممااررسسااتت االلممااضضيي٬، تتممثثللتت  -55
أأووللىى االلإإججررااءااتت االلممتتخخذذةة غغددااةة االلثثووررةة ففيي إإللغغااء إإددااررةة أأممنن االلددووللةة 
 االلممتتععااررفف ععللييههاا ببتتسسممييةة "االلببووللييسس االلسسييااسسيي".
ششففتت االلسسللططااتت للللممصصااررححةة ووااللششففااففييةة٬، ككااً تتككررييسس -56
 االلتتووننسسييةة للللررأأيي االلععاامم ععنن ووججوودد أأممااككنن سسررييةة للللإإييققاافف.
إإننّ ممسسأأللةة االلإإييققااففااتت االلسسررييةة ووااللتتععذذييبب ممنن أأننظظاارر االلععددااللةة  -57
االلتتيي ننششررتت أأممااممههاا االلععددييدد ممنن االلققضضاايياا االلممتتععللققةة ببااننتتههااكك 
ححققووقق االلننااششططيينن االلسسييااسسيييينن ووااللممددااففععيينن ععنن االلححررييااتت٬، 
ففييةة تتننااووللههاا ففيي ككننفف ااححتترراامم ضضممااننااتت االلششففاا ووييققعع
 ووااسستتققللااللييةة االلققضضااء.
ععللىى إإثثرر االلششككااووىى االلممققددممةة ضضدد أأععوواانن ححففظظ االلننظظاامم٬، أأححااللتت  -58
ووززااررةة االلددااخخللييةة ععللىى االلققضضااء ننتتاائئجج تتححققييققااتتههاا االلإإددااررييةة االلتتيي 
تتضضممننتت ااددععااءااتتههاا ححوولل االلتتججااووززااتت االلتتيي ااررتتككببووههاا أأثثننااء 
ممببااششررتتههمم للممههااممههمم خخللاالل أأححددااثث االلثثووررةة. ككمماا ققااممتت ببإإصصدداارر ممذذككّررةة 
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للىى االلتتققييدد ببااللإإججررااءااتت االلققااننووننييةة االلممتتععللققةة للللتتأأككييدد عع ععمملل
ببااححتترراامم االلححررممةة االلججسسددييةة ممعع االلععمملل ععللىى تتححسسيينن ظظررووفف 
 االلااححتتففااظظ ممنن ححييثث االلإإققااممةة ووااللإإععااششةة ووااللننظظااففةة ووححففظظ االلصصححةة.
تتمم ببععثث ككتتااببةة ددووللةة للددىى ووززااررةة االلددااخخللييةة ممككللففةة  -59
ببااللإإصصللااحح تتههددفف إإللىى إإررسسااء ححووككممةة ففااععللةة ووششففااففةة ووممسسؤؤووللةة 
ججييبب للااححتتييااججااتت ووتتططللععااتت االلممووااططنن ففيي ققططااعع االلأأممنن تتسستت
 االلتتووننسسيي.

  االلممتتددخخلليينن ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسسااننتتككوويينن -5 
تتتتببعع تتووننسس سسييااسسةة االلتتككوويينن ففيي ممييدداانن ححققووقق  -60
االلإإننسساانن ببصصووررةة ممتتننااسسققةة ممعع االلتتووججههااتت االلككببررىى للخخططةة االلععمملل 
2014( للللببررننااممجج االلععااللمميي للففاائئددةة -ممنن االلممررححللةة االلثثااننييةة )2010
نن االلذذيي تتمم إإععددااددهه ممنن ققببلل االلتتككوويينن ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساا
االلممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن ببااللتتششااوورر ممعع ممننظظممةة االلأأمممم 
االلممتتححددةة للللتتررببييةة ووااللععللوومم ووااللثثققااففةة. ووتتتتممححوورر ههذذهه االلخخططةة ححوولل 
االلتتككوويينن ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن ففيي االلتتععللييمم االلععاالليي 
ووللففاائئددةة االلممددررسسيينن ووااللممررببيينن ووااللممووظظففيينن ووااللممسسؤؤوولليينن ععللىى 
كك االلققضضااةة ووااللممححاامميينن ووممووظظففيي تتططببييقق االلققااننوونن ببمماا ففيي ذذلل
االلسسججوونن ووأأععوواانن االلأأممنن االلددااخخلليي ووااللععاامملليينن ففيي االلممججاالليينن 
 االلااججتتممااععيي ووااللععسسككرريي.

 ااييةة ححققووقق االلإإننسساانن ععللىى أأررضض االلووااققععتتععززييزز ووححمم -ججييمم 

 االلححققووقق االلممددننييةة ووااللسسييااسسييةة (1ييمم )جج 

 ححممااييةة االلححررممةة االلججسسددييةة -1 

 ووااصصللةة تتععللييقق تتننففييذذ ععققووببةة االلإإععدداامممم (أأ) 

مملل االلممععننيي ببااللااسستتععررااضض ااررييقق االلععففااللففيي تتققررييرر  -61
االلددوورريي االلششاامملل٬، تتممّ تتووججييهه تتووصصييةة للتتووننسس تتققضضيي 
"����� ���� ��� ����� �����  بب
����� ��������". 

تتؤؤككدد تتووننسس ففيي ههذذاا االلصصدددد ععللىى ااننهه للمم ييققعع تتننففييذذ  -62
 ععققووببةة االلإإععدداامم ممننذذ سسننةة 1991.
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تتججللىى ااً ههااممااً ششههددتت ممععااممللةة االلممححككوومم ععللييههمم ببااللإإععدداامم تتططوورر -63
 سسااسس ففيي االلإإججررااءيينن االلتتاالليييينن:ببااللأأ

 2011 ششببااطط/ففببررااييررااللإإججررااء االلأأوولل تتمم ااتتخخااذذهه ييوومم 16  ·
ووتتممثثلل ففيي إإققرراارر ححقق االلممححككوومم ععللييههمم ببااللإإععدداامم ففيي 
االلززييااررةة ووتتللققيي االلمموواادد االلغغذذاائئييةة ممنن ذذووييههمم. ووققدد ككاانن للههذذاا 
االلااييججااببيي ععللىى ككلل ممنن االلممححككوومميينن  االلإإججررااء االلأأثثرر
نن إإععااددةة االلننففسسيي ووتتممككننوواا مم ووععاائئللااتتههمم إإذذ تتححسسّنن ووضضععههمم
  ؛ررببطط االلصصللةة ففييمماا ببييننههمم

 ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييررااللإإججررااء االلثثااننيي تتمم ااتتخخااذذهه ييوومم 14  ·
2012 ببممننااسسببةة االلذذككررىى االلأأووللىى للللثثووررةة ووتتممثثلل ففيي 
( ببععففوو ًتتممتتييعع ككلل االلممححككوومميينن ببااللإإععدداامم )122 ممححككوومماا
ررئئااسسيي٬، تتمم ببممققتتضضااهه االلححطط ممنن ععققووببةة االلإإععدداامم إإللىى 
تتززااممااتت ععققووببةة االلسسججنن. ووههذذاا االلإإججررااء ييتتممااششىى ممعع االلاالل
 االلتتيي تتععههددتت ببههاا تتووننسس ففيي ههذذاا االلإإططاارر.

 ططاارر االلققااننووننيي للممننااههضضةة االلتتععذذييببتتددععييمم االلإإ (بب) 

تتمم ففيي سسييااقق االلممصصااددققةة ععللىى االلببررووتتووككوولل االلااخختتيياارريي  -64
للااتتففااققييةة ممننااههضضةة االلتتععذذييبب إإععدداادد االلددررااسسااتت االلضضررووررييةة 
للتتططببييقق ممققتتضضييااتت ههذذاا االلببررووتتووككوولل ببااللتتششااوورر ممعع ممخختتللفف 
 االلددررااسسااتت ببااللأأسسااسس إإللىى إإححددااثث آآللييةة االلههييااككلل االلممععننييةة. ووتتههددفف ههذذهه
ووططننييةة ممسستتققللةة للللووققااييةة ممنن االلتتععذذييبب٬، ممؤؤههللةة للللققيياامم ببززييااررااتت 
 للللففصصلل 17 ممنن ًددووررييةة ففججئئييةة للججممييعع أأممااككنن االلإإييققاافف ططببققاا
االلببررووتتووككوولل االلممذذككوورر٬، ححتتىى تتككتتسسبب ممسسأأللةة ممننااههضضةة االلتتععذذييبب 
 االلففااععللييةة االلتتيي ككااننتت تتننققصصههاا.

 للللححككووممةة إإنن ممسسأأللةة ممننااههضضةة االلتتععذذييبب تتككتتسسيي ببااللننسسببةة -65
. ووققدد ببييّننتت أأننششططةة ووججههوودد ً ااسستتععججااللييااًااللتتووننسسييةة ططااببععاا
 االلممننظظممااتت غغييرر االلححككووممييةة سسييمماا للااااللممددااففععيينن ععنن ححققووقق االلإإننسساانن 
االلووططننييةة ووااللددووللييةة أأنن آآللييااتت ممننااههضضةة االلتتععذذييبب ككااننتت غغييرر 
ففااععللةة٬، ككمماا ككاانن ععدددد االلااددععااءااتت ووااللششككااووىى االلممتتععللققةة ببسسووء 
ععاامملل االلممللاائئمم االلممععااممللةة ففيي تتززااييدد ممسستتممرر ددوونن أأنن ييللققىى االلتت
 ببيينن االلننصصووصص ًففششييئئااااً تتسسععتت االلههووةة ششييئئااببششأأننهه. وو
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االلققااننووننييةة االلممججررّممةة للللتتععذذييبب ووخخططاابب ررااففضض للهه ممنن ججههةة ووممممااررسسةة 
 تتممسسّ ببااللححررممةة االلججسسددييةة للللأأششخخااصص ممنن ججههةة أأخخررىى.

ووممنن ممننططللقق ووععييههاا ببأأههممييةة ههذذهه االلممسسأأللةة٬، ققااممتت االلسسللططااتت  -66
إإللىى االلتتووننسسييةة ببااللإإسسررااعع ففيي ااتتخخااذذ إإججررااءااتت تتككممييللييةة تتررمميي 
تتددععييمم آآللييااتت ممننااههضضةة االلتتععذذييبب. ووتتتتممثثلل ههذذهه االلإإججررااءااتت ففيي 
ووضضعع ننظظاامم ققااننووننيي ججددييدد للججررييممةة االلتتععذذييبب ووإإققرراارر ببططللاانن 
االلااععتترراافف االلممننتتززعع تتححتت االلتتععذذييبب ووممننعع تتسسللييمم االلممججررمميينن 
 ففيي ححااللةة ووججوودد تتههددييدد ببااللتتععذذييبب.

 ‘1‘  ��� ������ ���� ������ ����
������� 

تتففررضض ضضررووررةة إإررسسااء ممققااررببةة ججددييددةة للممننااههضضةة االلتتععذذييبب  -67
االلققططعع ممعع ممممااررسسااتت االلننظظاامم االلسسااببقق. ووققدد تتممّ تتججسسييدد ههذذهه االلإإررااددةة 
ببإإللغغااء االلننصص االلممتتععللقق ببااللتتععذذييبب ووااللذذيي ككاانن ففيي غغااللبب 
االلأأححيياانن ممححلل ااننتتققاادد للمماا ييششووببهه ممنن ننققاائئصص ووتتععووييضضهه ببننصص 
ممعع ااً للللتتععذذييبب ييتتططااببقق ككللييااً ججددييدد ييتتضضممّنن تتععررييفف
 تتففااققييةة االلددووللييةة للسسننةة 1984. ممققتتضضييااتت االلاا

تتمم إإججررااء ههذذاا االلتتننققييحح االلتتششررييععيي االلججووههرريي ببممققتتضضىى  -68
تتششرريينن االلممررسسوومم ععدددد 106 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 22 
 2011 ووااللممتتععللقق ببإإتتمماامم االلممججللةة االلججززاائئييةة ووممججللةة االلأأوولل/أأككتتووببرر
االلإإججررااءااتت االلججززاائئييةة٬، االلذذيي ووققعع ممنن خخللااللهه االلتتننصصييصص ضضممنن 
اائئييةة ععللىى االلتتععررييفف االلآآتتيي االلففصصلل 101 ممككرررر ممنن االلممججللةة االلججزز
"���� �������� �� ��� ���� للللتتععذذييبب: 
���� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ���
����� ����� ���� �� ���� �� ����
 ������� ��� ���� �� �� ��� �������
��  �� ����� �� ������ ���� ������
 .���� �� �� ������ ��� 

 ����� ���� �� ����� �� �����
� �� ���.��� �� ��� ������ ��� 

  ����� ������� ���� �� �����
 ������� �� ������� �� ������ ��
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 ����� ������� �� ��� ��� ������
.������� ������� 

 ����� ������� ������ 
 �� ���� ���� ���� �� �������
�� ����� �� ����  �� ����
 ������� ������� ����� �������
������ ������� ��."�� � 

ككمماا أأححددثث االلققااننوونن االلججددييدد تتغغييييررااتت ججووههررييةة ععللىى  -69
 ممسستتووىى ججررييممةة االلتتععذذييبب ممسستت ببااللأأسسااسس االلننققااطط االلتتااللييةة:

تتششددييدد االلععققووببااتت االلممتتررتتببةة ععنن ااررتتككاابب االلتتععذذييبب  ·
االلممسسللطط ععللىى ططففلل ممنن خخللاالل االلتتررففييعع ففيي االلععققووببةة ممنن 
ممعع ررففععههاا إإللىى 16 سسننةة ففيي ااً 8 إإللىى 10 سسننووااتت سسججنن
 ؛رر ععضضوو أأوو ككسسرر أأوو إإععااققةة دداائئممةةصصووررةة مماا إإذذاا ااننججرر ععننهه ببتت

االلتتممددييدد ففيي ممددةة االلتتققااددمم االلممسسققطط للللددععووىى االلععممووممييةة ممنن  ·
10 إإللىى 15 سسننةة )االلتتففككييرر ففيي ججععلل ججررييممةة االلتتععذذييبب 
ممعع إإققرراارر ننظظاامم خخااصص  ٬،ججررييممةة للاا تتسسققطط ببممرروورر االلززممنن(
ووذذللكك ااً للللتتققااددمم إإذذاا ككااننتت ضضححييةة االلتتععذذييبب ططففلل
ببتتععللييقق آآججاالل االلتتققااددمم االلتتيي ييتتمم ااححتتسسااببههاا ببددااييةة ممنن 
 ببللووغغهه سسنن االلررششدد.

 ‘2‘ ����� �������� ����� ����� ��� ��
������� 

للمم ييتتضضممنن االلققااننوونن االلتتووننسسيي أأيي تتننصصييصص صصررييحح  -70
ففيي خخصصووصص االلننظظاامم االلققااننووننيي للللااععتتررااففااتت االلممننتتززععةة تتححتت 
ييممسس ممنن ممصصددااققييةة ااً تتششررييععييااً االلتتععذذييبب مممماا ششككلل ففررااغغ
 االلممننظظووممةة االلققااننووننييةة للممننااههضضةة االلتتععذذييبب.

106 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 22 ججااء االلممررسسوومم ععدددد  -71
 2011 للتتدداارركك ههذذاا االلففررااغغ٬، ببإإضضااففةة تتششرريينن االلأأوولل/أأككتتووببرر
االلففققررةة 2 للللففصصلل 155 ممنن ممججللةة االلإإججررااءااتت االلججززاائئييةة االلتتيي 
"���� ����� ������ تتننصص صصررااححةة ععللىى مماا ييلليي: 
 ������ ������� �� ��������� ��
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 ����� ���� ���� ��� ��� �����
"������� �� �������. 

ممعع االلتتووصصييااتت ااً صصببحح االلتتششررييعع االلتتووننسسيي٬، ممتتللاائئممأأ -72
االلصصااددررةة ععنن االلههييئئااتت ووااللممننظظممااتت االلددووللييةة االلددااععييةة للتتببننيي 
تتووننسس للننصص تتششررييععيي ييببططلل صصررااححةة االلأأققوواالل االلممننتتززععةة 
ممككّنن االلققضضااةة ممنن أأسسااسس ققااننووننيي للإإببططاالل  تتححتت االلتتععذذييبب. ككمماا
 ششررععييةة. االلااععتتررااففااتت ووااللأأققوواالل االلممننتتززععةة ببصصووررةة غغييرر

 ‘3‘ ����� ����� ����� ���� ���� �� �
�������� ����� 

ييععددّ ممننعع تتسسللييمم االلممججررمميينن ففيي ححااللةة ووججوودد تتههددييدد  -73
106 للسسننةة 2011  ببااللتتععذذييبب إإضضااففةة ججووههررييةة للللممررسسوومم ععدددد
 ٬2011، إإذذ تتممتت إإضضااففةة تتششرريينن االلأأوولل/أأككتتووببررااللممؤؤررخخ ففيي 22 
313 ممنن ممججللةة االلإإججررااءااتت االلججززاائئييةة تتننصص  ففققررةة ثثااللثثةة للللففصصلل
� ������� ��� ����� �ععللىى ممننعع االلتتسسللييمم "
"������� ����� ����. 

  االلسسججييننححققووقق -2 

إإنن ااححتترراامم ككررااممةة االلإإننسساانن تتففررضض االلححدد ممنن االلععققووببااتت  -74
ااً االلسسااللببةة للللححررييةة االلتتيي ييننببغغيي أأنن تتظظلل ااسستتثثنناائئييةة. ووححررصص
ععللىى تتككررييسس ههذذاا االلممببددأأ تتمم إإصصدداارر االلققااننوونن ععدددد 68 للسسننةة 2009 
2009 ووااللممتتععللقق ببإإررسسااء ععققووببةة آآبب/أأغغسسططسس االلممؤؤررخخ ففيي 12 
ووييضض االلججززاائئيي ووببتتططووييرر االلآآللييااتت االلببددييللةة للللسسججنن٬، االلتتعع
 االلذذيي ننصص ععللىى:

إإققرراارر ععققووببةة االلتتععووييضض االلججززاائئيي ففيي االلققااننوونن  ·
االلتتووننسسيي٬، االلأأممرر االلذذيي ييممككنن االلققااضضيي ممنن ااسستتببدداالل 
ععققووببةة االلسسججنن االلممسسللططةة ببتتععووييضض مماالليي ييددففععهه 
 ؛االلممححككوومم ععللييهه للللضضححييةة

تتووسسييعع ممججاالل تتططببييقق ععققووببةة االلععمملل للففاائئددةة االلممصصللححةة  ·
ممككيينن االلققااضضيي ممنن تتععووييضض ععققووببةة االلععااممةة٬، ووذذللكك ببتت
االلسسججنن ففيي صصننفف ممنن االلججننحح ببععققووببةة االلخخددممةة للللصصااللحح 
 ؛االلععاامم
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ممننعع االلتتننصصييصص ععللىى ععققووببااتت االلععمملل للففاائئددةة االلممصصللححةة  ·
االلععااممةة ووععققووببااتت االلتتععووييضض االلججززاائئيي ففيي ببططااققةة 
 االلسسووااببقق االلععددللييةة للللممععننيي ببااللأأممرر.

ككمماا ييتتمم إإييللااء ععننااييةة خخااصصةة ببااللممسسااججيينن ممنن خخللاالل تتووففييرر  -75
ززممةة للللإإححااططةة ببههمم ووححففظظ ككررااممتتههمم ححييثث تتمم ففيي ههذذاا االلظظررووفف االلللاا
للللممععااييييرر ااً االلإإططاارر االلععمملل ععللىى تتححسسيينن ظظررووفف االلإإييققاافف ووففقق
االلددووللييةة االلممععتتممددةة ففيي ههذذاا االلششأأنن. ووتتتتممثثلل أأههمم االلإإججررااءااتت االلممتتخخذذةة 
ممننذذ سسننةة 2008 ففيي االلتتصصدديي للظظااههررةة ااككتتظظااظظ االلسسججوونن ووتتددععييمم 
ممررااققببةة االلممؤؤسسسسااتت االلسسججننييةة ووتتححسسيينن ظظررووفف إإييققاافف االلممررأأةة 
 ححاامملل ووااللأأمم االلممررضضععةة.االل

 1) ������ ������ ������ ������ 

ششههددتت االلففتتررةة االلممممتتددةة ممنن سسننةة 2008 إإللىى سسننةة 2011 ززييااددةة  -76
ههااممةة ففيي ططااققةة ااسستتييععاابب االلووححددااتت االلسسججننييةة ععببرر االلققيياامم ببأأششغغاالل 
تتووسسييعع ووتتججددييدد ووإإععااددةة تتههييئئةة 12 ووححددةة سسججننييةة ووببننااء ووححددةة 
ههذذهه االلججههوودد ججددييددةة ششررعع ففيي ااسستتغغللااللههاا ممننذذ سسننةة 2009. ووتتررمميي 
إإللىى االلتتخخففييفف ممنن االلضضغغطط ععللىى ططااققةة ااسستتييععاابب االلسسججوونن 
ووتتححسسيينن ظظررووفف االلإإييققاافف ببمماا ييككررسس ااححتترراامم االلككررااممةة االلإإننسسااننييةة 
 للللممسسااججيينن.

ييظظلل ممززييدد تتححسسيينن ووضضععييةة االلسسججوونن ووممررااككزز االلإإييققاافف  -77
 .ببااللظظررووفف االلممااددييةة للللددووللةة االلتتووننسسييةةااً ممررتتببطط

 2) ������� �������� ������ ����� 

تتددععييمم االلررققااببةة االلممسستتققللةة للللممؤؤسسسسااتت ععللىى ااً ححررصص -78
االلسسججننييةة٬، تتققرررر ببععدد االلثثووررةة تتممككيينن ههييااككلل ححككووممييةة ددووللييةة 
ووممننظظممااتت غغييرر ححككووممييةة ووططننييةة ووددووللييةة ممنن أأددااء ززييااررااتت تتففققدد للككلل 
االلسسججوونن االلتتووننسسييةة ددوونن ااسستتثثننااء. ووتتممككننتت ببذذللكك االلررااببططةة 
االلتتووننسسييةة للللددففااعع ععنن ححققووقق االلإإننسساانن ووههييووممنن ررااييتتسس ووووتتشش 
ممننااههضضةة االلتتععذذييبب ووااللممففووضضييةة االلسسااممييةة ووااللممننظظممةة االلععااللممييةة لل
للححققووقق االلإإننسساانن ممنن االلققيياامم ببززييااررااتت ممررااققببةة للللسسججوونن. ووتتججددرر 
االلإإششااررةة إإللىى أأنن ههذذهه االلررققااببةة تتسسااههمم ففيي تتددععييمم االلممررااققببةة االلددووررييةة 
االلتتيي ييققوومم ببههاا ققااضضيي تتننففييذذ االلععققووببااتت ووااللههييئئةة االلععلليياا 
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للححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلأأسسااسسييةة ووااللللججننةة االلددووللييةة 
 للللصصللييبب االلأأححممرر.

 3) �� ���� ����� ������ ������ ���
������� ����� 

ععللىى ضضمماانن ححممااييةة خخااصصةة للللسسججييننةة االلححاامملل أأوو ااً ححررصص -79
االلممررضضععةة أأصصددرر االلممششررعع االلققااننوونن ععدددد 58 للسسننةة 2008 االلممؤؤررخخ 
2008 ووااللممتتععللقق ببااللأأمم االلسسججييننةة االلححاامملل آآبب/أأغغسسططسس ففيي 4 
 ووااللممررضضعع ووااللذذيي ييننصص ببااللأأسسااسس ععللىى االلإإججررااءااتت االلتتااللييةة:

عع االلسسججييننااتت االلححوواامملل أأوو االلممررضضععااتت٬، خخللاالل ييتتمم إإييدداا ·
ةة٬، ففيي ممككاانن خخااصص تتتتووففرر ففييهه ففتتررةة االلححمملل ووااللررضضااعع
 ؛االلععننااييةة االلططببييةة ووااللننففسسييةة ووااللااججتتممااععييةة للللأأمم ووااللططففلل

ييتتمم ححررااسسةة االلففضضااء االلممخخصصصص للللسسججييننااتت االلححوواامملل أأوو  ·
  ؛االلممررضضععااتت ممنن ققببلل ححااررسسااتت ببللببااسس ممددننيي

ييتتمم ققببوولل االلأأططففاالل االلممررااففققيينن للأأممههااتتههمم خخللاالل ففتتررةة  ·
ججننههنن ووككذذللكك االلأأططففاالل االلممووللوودديينن ببااللسسججنن إإللىى ببللووغغههمم سس
سسننّ االلععاامم ممنن االلععممرر ووههيي ممددةة ققااببللةة للللتتممددييدد للففتتررةة للاا 
 آآخخرر ووذذللكك ببققرراارر ممنن ققااضضيي االلأأسسررةة ييأأخخذذ ففييهه تًتتتججااووزز ععاامماا
 ببععيينن االلااععتتبباارر االلممصصللححةة االلففضضللىى للللططففلل.

تت ووددععمم تتععززييزز ححررييةة االلتتععببييرر ووححقق تتككوويينن االلأأححززاابب ووااللججممععيياا -3 
 ددننييددوورر االلممججتتممعع االلمم

مملل االلممععننيي ببااللااسستتععررااضض االلددوورريي ااففررييقق االلععااللووججهه  -80
 ":االلششاامملل ففيي تتققررييررهه تتووصصييااتت للتتووننسس تتققضضيي بب

تتععززييزز ححررييةة االلتتععببييرر ووااللااججتتممااعع٬، ببصصووررةة خخااصصةة٬،  ·
 ... ععببرر ممررااججععةة االلففصصلل 51 ممنن ممججللةة االلصصححااففةة

تتسسههييلل تتسسججييلل ممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ووااللججممععييااتت  ·
 ووااللأأححززاابب االلسسييااسسييةة".

 ععببييررزز ححررييةة االلتتتتععززيي (أأ) 

تتمم ببممققتتضضىى االلأأممرر ععدددد 161 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 3  -81
 2011 ححذذفف ووززااررةة االلااتتصصاالل االلتتيي ككااننتت ووسسييللةة ششببااطط/ففببررااييرر
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للللددععااييةة تتججسسمم ههييممننةة االلسسللططةة االلسسييااسسييةة ععللىى االلإإععللاامم ففيي ججممييعع 
 أأششككااللهه. 

أأُححددثثتت االلههييئئةة االلووططننييةة االلممسستتققللةة للإإصصللااحح االلإإععللاامم  -82
011 االلممؤؤررخخ ففيي 2 ووااللااتتصصاالل ببممووججبب االلممررسسوومم ععدددد 10 للسسننةة 2
 2011 ككههييككلل ممسستتققلل ممككللفف ببااققتتررااحح االلتتددااببييرر آآذذاارر/ممااررسس
 االلضضررووررييةة للإإصصللااحح ققططااعع االلإإععللاامم ووااللااتتصصاالل.

ممككننتت االلننققااششااتت ووااللممششااووررااتت ووااللااسستتششااررااتت االلتتيي  -83
تتخخللللتت أأششغغاالل االلههييئئةة االلووططننييةة االلممسستتققللةة للإإصصللااحح االلإإععللاامم 
ووااللااتتصصاالل ووااللتتيي ددااررتت ببااللتتععااوونن االلووثثييقق ممعع االلههييئئااتت االلتتيي 
لل االلصصححااففيييينن ووععدددد ممنن االلممههننيييينن ففيي ققططااعع االلإإععللاامم تتممثث
ووااللههييئئةة االلععلليياا للتتححققييقق أأههدداافف االلثثووررةة ووااللإإصصللااحح االلسسييااسسيي 
ووااللااننتتققاالل االلددييممققررااططيي ممنن ببللووررةة ننصص االلممررسسوومم ععدددد 115 للسسننةة 
 ٬2011، االلممتتععللقق تتششرريينن االلثثااننيي/ننووففممببرر2011 االلممؤؤررخخ ففيي 2 
ببححررييةة االلصصححااففةة ووااللططببااععةة ووااللننششرر. ووييللغغيي ههذذاا االلممررسسوومم االلذذيي 
ممعع االلممععااييييرر االلددووللييةة ذذااتت االلصصللةة٬، تتججررييمم ثثللبب ااً ججااء ممتتططااببقق
 االلممؤؤسسسسااتت االلععممووممييةة ووررئئييسس االلججممههووررييةة.

تتمم ففيي ههذذاا االلصصدددد إإصصدداارر االلممررسسوومم ععدددد 116 للسسننةة 2011  -84
 ٬2011، االلممتتععللقق تتششرريينن االلثثااننيي/ننووففممببررااللممؤؤررخخ ففيي 2 
ببححررييةة االلااتتصصاالل االلسسممععيي االلببصصرريي ووإإححددااثث "ههييئئةة ععلليياا 
 للببصصرريي".ممسستتققللةة للللااتتصصاالل االلسسممععيي اا

ععممللتت االلههييئئةة االلووططننييةة االلممسستتققللةة للإإصصللااحح االلإإععللاامم  -85
ووااللااتتصصاالل ععللىى إإررسسااء االلتتععددددييةة ووااسستتققللااللييةة ووسساائئلل االلإإععللاامم 
ممنن خخللاالل ررففععههاا للتتووصصييااتت إإللىى االلووززااررةة االلأأووللىى ببتتااررييخخ 29 
 ٬2011، ممنن أأججلل إإسسنناادد ررخخصص للخخممسس ققننووااتت ححززييرراانن/ييووننييهه
ةة٬، ببمماا تتللففززييةة ججددييددةة وو12 ممححططةة ررااددييوو ممنن ببييننههاا 8 ممححططااتت ججههوويي
ييسسممحح ببتتققددييمم ممششههدد إإععللاامميي ممتتععدددد ووممتتننووعع. ككمماا ووججههتت االلههييئئةة 
ككااننوونن 14 تتووصصييةة ععااججللةة إإللىى ررئئااسسةة االلححككووممةة ففيي 
  2011 ففيي ااننتتظظاارر ااسستتككمماالل تتققررييررههاا االلننههاائئيي.االلأأوولل/ددييسسممببرر

ررففععتت ممننذذ االلثثووررةة ككلل أأششككاالل االلررققااببةة٬، ببمماا ففييههاا تتللكك  -86
٬، ببمماا ييتتررججمم االلإإننتتررننتتااللتتيي سسللططتت ببششككلل ممتتووااصصلل ععللىى 
للاا ررججععةة ففييهه ييققضضيي ببااححتترراامم ممخختتللفف أأششككاالل ااً سسييااسسييااً ررخخيياا
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االلتتععببييرر ووييؤؤككّدد االلااععتترراافف ببممككااننةة االلتتككننووللووججييااتت االلححددييثثةة 
 ووددووررههاا ففيي االلثثووررةة االلتتووننسسييةة.

 تتععززييزز ححقق تتككوويينن االلأأححززاابب االلسسييااسسييةة (بب) 

ععووّضض االلممررسسوومم ععدددد 87 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 24  -87
 ٬2011، االلممتتععللقق ببتتننظظييمم االلأأححززاابب أأييللوولل/سسببتتممببرر
سسييااسسييةة االلتتششررييعع االلققددييمم. ووييههددفف ههذذاا االلممررسسوومم إإللىى االل
االلننههووضض ببااللححييااةة االلسسييااسسييةة ووذذللكك ممنن خخللاالل االلضضمماانن االلففععلليي 
للححقق تتككوويينن االلأأححززاابب ووتتككررييسس االلتتععددددييةة االلححززببييةة. ووققدد ححججّرر 
االلللججووء للللععننفف ووااللتتححررييضض ععللىى االلككررااههييةة٬، ككمماا ققاامم 
ببتتببسسييطط ششررووطط تتأأسسييسس االلأأححززاابب االلسسييااسسييةة ووتتووللّىى 
تتللققيي االلممططااللبب االلممققددممةة ففيي ههذذاا تتككللييفف االلووززااررةة االلأأووللىى بب
 ععنن ووززااررةة االلددااخخللييةة.ااً االلششأأنن للللببتت ففييههاا ععووضض

تتععههددتت االلددووللةة٬، ممننذذ االلأأيياامم االلأأووللىى للللثثووررةة٬، ببضضمماانن االلححيياادد  -88
االلتتاامم للللإإددااررةة تتججااهه االلأأححززاابب االلسسييااسسييةة مممماا ممككنن ممنن إإننههااء ههييممننةة 
 االلححززبب االلححااككمم ععللىى االلههييااككلل االلإإددااررييةة.

 ححززبب سسييااسسيي ييذذككرر أأننهه تتمم تتأأسسييسس مماا ييززييدد ععنن 100 -89
ممققااببلل ررففضض أأككثثرر ممنن 166 ممططللبب للععددمم تتووففرر االلششررووطط 
االلققااننووننييةة االلللااززممةة. ووتتللققتت االلممححككممةة االلإإددااررييةة ففيي ههذذاا االلصصدددد 9 
ددععااووىى إإللغغااء ققررااررااتت ررففضض تتككوويينن ححززبب٬، ااررتتأأتت االلممححككممةة ققببوولل 
 4 ممننههاا.

 تتععززييزز ححقق تتككوويينن االلججممععييااتت (جج) 

ععووّضض االلممررسسوومم ععدددد 88 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 24  -90
 2011 االلممتتععللقق ببتتننظظييمم االلججممععييااتت ببتتممببررأأييللوولل/سس
ااً ممننااسسببااً ققااننووننييااً االلتتششررييعع االلققددييمم٬، للييششككلل ببذذللكك إإططاارر
ممعع االلننظظاامم االلسسااببقق ااً للممممااررسسةة االلححررييةة االلججممععييااتتييةة ووييققططعع ننههاائئيي
ممنن خخللاالل سسححبب ككلل ااخختتصصااصص للووززااررةة االلددااخخللييةة ففيي ممججاالل 
تتأأسسييسس االلججممععييااتت ووتتععيييينن االلككااتتبب االلععاامم للللححككووممةة ببصصففتتهه 
 ذذاا االلششأأنن.االلههييككلل االلممخختتصص ففيي هه

ممنن ااً تتممككننتت االلععددييدد ممنن االلججممععييااتت االلممححظظووررةة سسااببقق -91
االلححصصوولل ععللىى االلتتررخخييصص االلققااننووننيي ععللىى غغرراارر االلججممععييةة 
االلددووللييةة للممسسااننددةة االلسسججننااء االلسسييااسسيييينن ووااللممججللسس االلووططننيي 
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للللححررييااتت ببتتووننسس ووااللججممععييةة االلتتووننسسييةة للممننااههضضةة االلتتععذذييبب 
 ووججممععييةة ححررييةة ووإإننصصاافف.

 ججممععييةة ممنن ببييننههاا 13 تتمم ببععدد االلثثووررةة إإححددااثث أأككثثرر ممنن 1300 -92
ججممععييةة ممتتخخصصصصةة ففيي االلددففااعع ععنن ححققووقق االلإإننسساانن ععللىى غغرراارر 
"االلررااببططةة االلتتووننسسييةة للللممووااططننةة" وو"ممررككزز تتووننسس للححررييةة 
االلصصححااففةة" وو"االلججممععييةة االلتتووننسسييةة للتتننممييةة ثثققااففةة ححققووقق 
 االلإإننسساانن" وو"االلممججتتممعع االلددوولليي للححققووقق االلإإننسساانن".

 ععمم ددوورر االلممججتتممعع االلممددننييدد (دد) 

ككااننتت تتععييقق ننششااطط االلججممععييااتت ففععتت ككلل االلععررااققييلل االلتتيي ُرر -93
االلتتيي ععااننتت ممنن االلتتضضييييققااتت ففيي ظظلل االلننظظاامم االلققددييمم ممثثلل 
االلررااببططةة االلتتووننسسييةة للللددففااعع ععنن ححققووقق االلإإننسساانن ووججممععييةة االلققضضااةة 
 االلتتووننسسيييينن ووااللننققااببةة االلووططننييةة للللصصححااففيييينن االلتتووننسسيييينن.

ككمماا ررٌففععتت ججممييعع االلتتضضييييققااتت االلتتيي ككااننتت تتععييقق ننششااطط  -94
ييممككننههاا ممنن ممممااررسسةة ممههااممههاا االلممننظظممااتت غغييرر االلححككووممييةة االلددووللييةة ببمماا 
االلههااددففةة للضضمماانن ححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلععااممةة ووممسسااننددةة ججههوودد 
االلممننظظممااتت االلووططننييةة٬، مممماا ممككنن "االلممععههدد االلععررببيي للححققووقق االلإإننسساانن" 
ممنن ددععمم تتووااججددهه ففيي تتووننسس وو"ممررااسسللوونن ببللاا ححددوودد" وو"أأططببااء ببللاا 
ححددوودد" وو"االلششببككةة االلأأووررووممتتووسسططييةة للححققووقق االلإإننسساانن" وو"ههييووممنن 
  االلااننتتصصاابب ففيي تتووننسس.ررااييتتسس ووووتتشش" ممنن

 للااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة ووااللثثققااففييةةااللححققووقق اا (2ييمم )جج 

مملل االلممععننيي ببااللااسستتععررااضض ااففررييقق االلععااللأأششاادد تتققررييرر  -95
االلددوورريي االلششاامملل ببججههوودد تتووننسس ففيي ممججاالل االلححققووقق االلااققتتصصااددييةة 
ووااللااججتتممااععييةة ووااللثثققااففييةة ووددععاا ففيي تتووصصييااتتهه إإللىى "ممووااصصللةة 
ااععييةة ججههووددههاا ففيي ممججاالل االلححققووقق االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتمم
 ووااللثثققااففييةة". 

ففيي ممججاالل االلننههووضض ااً ننسسببييااً ببللغغتت تتووننسس ممسستتووىى ممتتققددمم -96
ببررأأسس االلمماالل االلببششرريي خخااصصةة ففييمماا ييتتععللقق ببااللتتععللييمم ووااللصصححةة 
ووتتححسسيينن ظظررووفف االلححييااةة ووذذللكك ببففضضلل االلممججههوودد االلووططننيي االلرراامميي 
إإللىى االلننههووضض ببااللمموواارردد االلببششررييةة ووااععتتمماادد ممببددأأ االلررببطط ببيينن 
تتررااتتييججييااتت االلأأببععاادد االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة ففيي ااسس
 االلتتننممييةة.
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ككششففتت االلثثووررةة االلتتووننسسييةة أأنن االلننتتاائئجج االلممححققققةة للمم  -97
تتششمملل ممخختتللفف االلممتتسسااككننيينن ووككلل االلججههااتت ووتتتتععللقق ههذذهه 
االلففووااررقق ببااللأأسسااسس ببممججاالل االلتتششغغييلل ووااللتتننممييةة ووظظررووفف 
 االلععييشش ووووضضععييةة االلممررأأةة ففيي االلععمملل.

 تتددععييمم االلححررييةة االلننققااببييةة -1 

 ششههددتت االلححررككةة االلننققااببييةة االلتتووننسسييةة: -98

ددددييةة االلننققااببييةة ببإإححددااثث ننققااببااتت ججددييددةة تتككررييسس االلتتعع ·
)ااتتححاادد ععمماالل تتووننسس ووااللججااممععةة االلععااممةة االلتتووننسسييةة للللششغغلل( 
ااننضضااففتت إإللىى االلممننظظممةة االلننققااببييةة االلتتااررييخخييةة االلممتتممثثللةة 
 ؛ففيي االلااتتححاادد االلععاامم االلتتووننسسيي للللششغغلل

االلااععتترراافف ببااللححقق االلننققااببيي للأأسسللااكك ككااننتت ممححررووممةة ممننهه  ·
 ععللىى غغرراارر ققووااتت االلأأممنن االلددااخخلليي )االلممررسسوومم ععدددد 42 للسسننةة
 2011 ووااللممتتععللقق أأيياارر/ممااييوو2011 االلممؤؤررخخ ففيي 25 
ببتتننققييحح ووإإتتمماامم االلننظظاامم االلأأسسااسسيي االلععاامم للققووااتت االلأأممنن 
 االلددااخخلليي(.

 لل االلللاائئقق ووممججااببههةة االلببططااللةة ووااللففققررااللححقق ففيي االلععمم -2 
ييتتججللىى االلججااننبب االلااججتتممااععيي للممخخطططط االلددووللةة ففيي ضضمماانن  -99
ححققووقق االلششغغاالليينن ععببرر إإللغغااء ععققوودد االلممننااووللةة ففيي االلققططااعع االلععاامم ممنن 
 2011 ببيينن االلححككووممةة ننييسساانن/أأببررييلللل إإببرراامم ااتتففااقق ففيي ششههرر خخللاا
ووااللااتتححاادد االلععاامم االلتتووننسسيي للللششغغلل ييننصص ععللىى إإددممااجج ععمماالل 
االلممننااووللةة االلممببااششرريينن ببااللإإددااررةة االلععممووممييةة ووااللممؤؤسسسسااتت االلععممووممييةة 
ووععببرر االلااننتتدداابب االلتتددررييججيي للععمماالل االلححضضاائئرر ووتتررسسييمم االلأأععوواانن 
ييدد االلععررضضيييينن ووااللممتتععااققدديينن ووااللووققتتيييينن. ككمماا تتممّ ااتتخخااذذ االلععدد
ممنن االلإإججررااءااتت االلأأخخررىى االلتتيي ممنن ششأأننههاا أأنن تتضضممنن االلححقق ففيي ععمملل 
ااً للاائئقق ووااللححقق ففيي االلتتممتتعع ببششررووطط ششغغلل ععااددللةة ووممللاائئممةة ططببقق
للللففصصلليينن 6 وو7 ممنن االلممييثثااقق االلددوولليي االلممتتععللقق ببااللححققووقق 
 االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة ووااللثثققااففييةة.
 إإججررااءااتت ااججتتممااععييةة أأخخررىى تتههددفف إإللىى تتححققييقق ااتتخخذذتت -100
ووممققااووممةة االلففققرر ووااللتتههممييشش ووااللإإققصصااء االلععددااللةة االلااججتتممااععييةة 
 ووااللممتتممثثللةة ببااللأأسسااسس ففييمماا ييلليي:
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إإححددااثث ممووااططنن ششغغلل ججددييددةة ففيي االلققططااعع االلععاامم ووااللممؤؤسسسسااتت  ·
  ؛االلخخااصصةة ووللددىى االلججممععييااتت ووااللممننظظممااتت االلووططننييةة

تتننممييةة ررووحح االلممببااددررةة ووببععثث االلممؤؤسسسسااتت االلصصغغررىى ووممررااففققةة  ·
االلببااععثثيينن ووددععمم االلششررككااتت االلتتيي تتممرر ببصصععووببااتت 
 االلففااععللةة للططااللببيي االلششغغلل ععببرر ااققتتصصااددييةة ممعع االلممسسااننددةة
 ؛تتططووييرر ققااببللييتتههمم للللتتششغغييلل

 ؛ففيي االلأأججوورر االلددننيياا ووففيي ممننححةة االلتتننققلل ·
ممففااووضضااتت ااججتتممااععييةة ففيي االلققططااععيينن االلععاامم ووااللخخااصص  ·
 ؛أأففضضتت إإللىى االلتتررففييعع ففيي االلأأججوورر

تتددععييمم االلممععووننااتت االلممققددممةة للللععاائئللااتت االلممععووززةة للتتششمملل ككلل  ·
خخللاالل ززييااددةة  االلععاائئللااتت االلتتيي تتععييشش تتححتت خخطط االلففققرر ممنن
ننتتففععيينن ووإإددخخاالل االلممووضضووععييةة ووااللششففااففييةة ففيي ععدددد االلمم
إإججررااءااتت إإسسنناادد االلممععووننااتت االلققااررةة ووااللققررووضض االلصصغغررىى 
ووممننحح تتححسسيينن االلسسككنن٬، ووههذذاا مماا أأددّىى إإللىى ااررتتففااعع ععدددد 
االلممننتتففععيينن ببااللممععووننااتت االلققااررةة خخللاالل سسننةة 2011 ممنن 000 
000 185 ععاائئللةة. ووسسججلل ععدددد االلممننتتففععيينن  50 ععاائئللةة إإللىى
 ععاائئللةة إإللىى 000 195 ممنن 000 25ااً ببممججااننييةة االلععللااجج ااررتتففااعع
 ععاائئللةة.

 تتننممييةة االلممننااططقق االلممححررووممةة -3 
تتببييّنن االلممؤؤششررااتت االلتتااللييةة ححججمم االلففووااررقق االلااججتتممااععييةة  -101
 ووااللااققتتصصااددييةة ببيينن االلممننااططقق:
 ففيي ففيي االلمماائئةة ببللغغتت ننسسببةة االلببططااللةة أأككثثرر ممنن 18 ·

 ففيي االلممننااططقق االلسسااححللييةة٬،  ففيي االلمماائئةةااللممننااططقق االلددااخخللييةة وو9
 ؛ئئةة ففيي االلمماا13 ممققااببلل ممععددلل ووططننيي ييققددرر بب

 3.31ببللغغتت ننسسببةة ببططااللةة أأصصححاابب االلششههاائئدد االلععلليياا ببيينن  ·
 ففيي ععششرر ووللااييااتت ممنن  ففيي االلمماائئةة7.47 ووففيي االلمماائئةة
االلججننووبب ووااللششمماالل االلغغررببيي ووااللووسسطط االلغغررببيي٬، ممققااببلل ممععددلل 
 ؛ ففيي االلمماائئةة3.23 ووططننيي ييققددرر بب

 ففيي  ففيي االلمماائئةة8.12ببللغغتت ننسسببةة االلففققرر االلممددققعع  ·
 ففيي 8.3 االلووسسطط االلغغررببيي٬، ممققااببلل ممععددلل ووططننيي ييققددرر بب
 ؛االلمماائئةة
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تتععتتببرر االلككثثااففةة االلططببييةة غغييرر ممتتججااننسسةة ببااللممررةة  ·
 سسااككنن ففيي ممننططققةة 1 420ووتتتتررااووحح ممنن ططببييبب ووااححدد للككلل 
 سسااككنن ففيي 2 204االلججننووبب االلغغررببيي إإللىى ططببييبب ووااححدد للككلل 
ممننططققةة االلووسسطط االلغغررببيي٬، ففيي ححيينن ححددّدد االلممععددلل االلووططننيي 
 ببططببييبب للككلل 800 سسااككنن.

ششررععتت االلححككووممةة ففيي ممججاالل االلتتننممييةة االلججههووييةة ببممررااججععةة  -102
ااننوونن االلممااللييةة للسسننةة 2011 ببممننحح االلسسللططااتت االلججههووييةة ااععتتممااددااتت قق
ممنن ممييززااننييةة االلددووللةة ققصصدد ببذذلل ممججههوودد ااسستتثثنناائئيي للتتننممييةة االلججههااتت 
االلممححررووممةة ووذذللكك خخااصصةة ممنن خخللاالل ددععمم االلببننييةة االلأأسسااسسييةة ككااللططررققااتت 
ووااللتتننووييرر االلككههرربباائئيي ووااللممااء االلصصااللحح للللششرراابب ووتتققررييبب 
االلخخددممااتت االلضضررووررييةة ممنن االلممووااططنن ككااللخخددممااتت االلصصححييةة 
 ففيي االلتتععللييممييةة. ووسسججللتت ههذذهه االلممييززااننييةة ززييااددةة ببننسسببةة 11وو
 ممنن ااععتتممااددااتتههاا للللججههااتت  ففيي االلمماائئةة٬، تتمم تتخخصصييصص 80االلمماائئةة
  للللممننااططقق االلسسااححللييةة. ففيي االلمماائئةةااللددااخخللييةة وو20

 للههذذهه االلججههوودد ننصصّ ققااننوونن االلممااللييةة للسسننةة 2012 ععللىى ًددععمماا -103
إإححددااثث للججاانن ااسستتششااررييةة ججههووييةة للللتتننممييةة ددااخخلل ككلل ووللااييةة تتههددفف 
دد تتششررييكك االلججههااتت ففيي ممسساارر االلتتننممييةة. ووتتتتككوونن ههذذهه إإللىى ممززيي
االلللججاانن ممنن ككلل االلأأططرراافف االلففااععللةة: االلممججللسس االلججههوويي ووااللققططااعع 
االلخخااصص ووننوواابب االلججههةة ففيي االلممججللسس االلتتأأسسييسسيي ووااللممججتتممعع االلممددننيي 
 إإللخخ... ووااللننققااببااتت٬،

ضضمماانن االلححررييااتت االلأأككااددييممييةة ووااسستتققللااللييةة ممؤؤسسسسااتت االلتتععللييمم  -4 
 االلععاالليي

ححررييااتت االلأأككااددييممييةة ففيي إإططاارر االلضضمماانن االلففععلليي لللل -104
ووااسستتققللااللييةة ممؤؤسسسسااتت االلتتععللييمم االلععاالليي ووااللببححثث االلععللمميي٬، تتمم 
تتننققييحح االلققااننوونن ععدددد 19 للسسننةة 2008 االلممؤؤررخخ ففيي 25 
 2008 االلممتتععللقق ببااللتتععللييمم االلععاالليي ووذذللكك ششببااطط/ففببررااييرر
 ننييسساانن/ببممققتتضضىى االلممررسسوومم ععدددد 31 للسسننةة 2011 االلممؤؤررخخ ففيي 26 
للججااممععيييينن  2011 ممنن أأججلل إإررسسااء ممببددأأ االلااننتتخخاابب ممنن ققببلل ااأأببررييلل
 ففيي ككلل ههييااككلل االلتتععللييمم االلععاالليي.
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 ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييررققرررر ممججللسس االلووززررااء ببتتااررييخخ 20  -105
2011 ببااتتخخااذذ االلتتددااببييرر االلللااززممةة للضضمماانن ااححتترراامم ححررممةة االلممؤؤسسسسااتت 
 االلججااممععييةة ععببرر إإللغغااء "االلأأممنن االلججااممععيي".

 ححققووقق االلممررأأةة ووااللططففلل ووااللممععووقق (3ييمم )جج 

 ححققووقق االلممررأأةة  -1 

تتششرريينن للننههاائئييةة االلممععتتممددةة ففيي 22 وورردد ففيي االلممللااححظظااتت اا -106
 2010 ممنن ققببلل للججننةة االلققضضااء ععللىى ججممييعع أأششككاالل االلأأوولل/أأككتتووببرر
االلتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة ععللىى إإثثرر ددررااسسةة االلتتققررييرريينن االلددوورريييينن 
مماا ييلليي: "ممعع االلإإششااررةة إإللىى أأنن االلففصصلل  (6)االلخخااممسس ووااللسسااددسس للتتووننسس
6 ممنن ددسستتوورر االلددووللةة االلططررفف ييننصص ععللىى االلممسسااووااةة أأمماامم االلققااننوونن٬، 
( للععددمم تتككررييسس االلددسستتوورر للممببددأأ االلممسسااووااةة ببيينن تتأأسسفف )االلللججننةة
االلممررأأةة ووااللررججلل ووععددمم تتضضممننهه للتتععررييفف للللتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة 
 ييتتططااببقق ووأأححككاامم االلااتتففااققييةة".

تتتتججللىى ببووااددرر ووففااقق ببيينن غغااللببييةة االلأأححززاابب االلسسييااسسييةة  -107
ببمماا ففييههاا تتللكك االلممككللففةة ببإإددااررةة ششؤؤوونن االلددووللةة ققصصدد تتككررييسس 
ددسستتوورر ننففسسهه ممببددأأ االلممسسااووااةة ببيينن االلممررأأةة ووااللررججلل ففيي ننصص االل
 ووتتأأككييدد تتممسسكك تتووننسس ببممككتتسسببااتتههاا ففيي ههذذاا االلممججاالل.

ففيي ممججاالل ااً تتققددممييااً إإنن تتووننسس٬، االلتتيي ططااللمماا ااععتتببررتت ببللدد -108
 ففيي ههذذاا االلششأأنن.ااً ججددييددااً ححققووقق االلممررأأةة٬، ححققققتت تتططوورر

ققررررتت تتووننسس ببممققتتضضىى االلممررسسوومم ععدددد 103 للسسننةة 2011  -109
 2011 االلممووااففققةة ععللىى أأككتتووببرر تتششرريينن االلأأوولل/االلممؤؤررخخ ففيي 24 
 االلتتححففظظااتت ععللىى ااتتففااققييةة االلققضضااء ععللىى ججممييعع أأششككاالل سسححبب
االلتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة ببغغييةة ممززييدد تتععززييزز االلممسسااووااةة ببيينن االلممررأأةة 
 ووااللررججلل.

ررففععتت تتووننسس ببممققتتضضىى االلققااننوونن ععدددد 55 للسسننةة 2010  -110
 2010 ووااللممتتععللقق ببتتننققييحح ددييسسممببرر ككااننوونن االلأأوولل/االلممؤؤررخخ ففيي 1 
ببععضض أأححككاامم ممججللةة االلججننسسييةة االلتتووننسسييةة٬، ككلل أأششككاالل االلتتممييييزز 
ببيينن االلأأمم ووااللأأبب ففيي ممججاالل ممننحح االلججننسسييةة االلتتووننسسييةة للللأأببننااء مممماا 

__________ 

 .(CEDAW/C/TUN/CO/6) ووثثييققةة االلأأمممم االلممتتححددةة (6)
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 ججننسسييتتههاا للأأببنناائئههاا٬، ششأأننههاا ففيي إإسسننااددممككنن االلأأمم االلتتووننسسييةة ممنن 
 ذذللكك ششأأنن االلأأبب.

أأووصصتت للججننةة االلققضضااء ععللىى ججممييعع أأششككاالل االلتتممييييزز ضضدد  -111
"������  االلممررأأةة ففيي ممللااححظظااتتههاا االلننههاائئييةة االلممذذككووررةة تتووننسس بب
����� ��� ������� �������� ��� �
 ���������� ������� ���������
 ���� �� ������ ����� �� ������
 ��������� ������ ������ ������
"��������. 

ففييمماا ييتتععللقق ببههذذهه االلممسسأأللةة ييؤؤككدّد االلتتققررييرر ععللىى تتببننيي  -112
ممببددأأ االلممششااررككةة االلممتتسسااووييةة للللججننسسيينن ففيي االلققااننوونن االلااننتتخخااببيي 
إإذذ ففررضض خخللاالل االلااننتتخخااببااتت االلأأخخييررةة للللممججللسس االلووططننيي االلتتأأسسييسسيي 
ععللىى االلممتتررششححيينن تتققددييمم ققاائئممااتت تتععتتممدد ممببددأأ االلتتننااصصفف ببيينن 
االلننسسااء ووااللررججاالل ففيي ككلل ققاائئممةة ااننتتخخااببييةة ممعع تتررتتييبب 
االلممتتررششححيينن صصللبب االلققاائئممااتت ععللىى أأسسااسس االلتتننااووبب ببيينن االلننسسااء 
 أأيياارر/ممااييوو2011 االلممؤؤررخخ ففيي 10  ووااللررججاالل )االلممررسسوومم ععدددد 35 للسسننةة
ووققدد تتممّ 2011 االلممتتععللقق ببااننتتخخاابب االلممججللسس االلووططننيي االلتتأأسسييسسيي(. 
ااننتتخخاابب 49 ااممررأأةة للععضضووييةة االلممججللسس االلتتأأسسييسسيي ممنن أأصصلل 217 
 . ففيي االلمماائئةة6.22أأيي مماا ييععااددلل ننسسببةة ااً ععضضوو

تتععمملل االلددووللةة االلتتووننسسييةة ببااللتتععااوونن ممعع ممككووننااتت االلممججتتممعع  -113
االلممددننيي ععللىى االلححددّ ممنن ظظااههررةة االلععننفف االلممووججهه ضضددّ االلممررأأةة. ووففيي ههذذاا 
ىى االلممررأأةة االلإإططاارر تتممّ تتررككييزز ووححددااتت إإننصصااتت ممككللففةة ببااللااسستتممااعع إإلل
االلممععننّففةة ووتتووججييههههاا. ككمماا سسييتتممّ االلععمملل ععللىى تتططووييرر االلننصصووصص 
 ووااللآآللييااتت االلككففييللةة ببتتععززييزز ححممااييةة االلننسسااء ممنن االلتتععننييفف.

 ححققووقق االلططففلل -2 

أأععررببتت للججننةة ححققووقق االلططففلل٬، ففيي ممللااححظظااتتههاا االلننههاائئييةة  -114
 2010 ععللىى إإثثرر ححززييرراانن/ييووننييههااللتتيي تتمم ااععتتممااددههاا ييوومم 11 
 ععنن ااررتتييااححههاا (7)تتووننسسررااضض االلتتققررييرر االلددوورريي االلثثااللثث للااسستتعع
للللتتددااببييرر االلممتتخخذذةة ققصصدد تتننففييذذ االلححققووقق االلممضضممننةة 
 ببااللااتتففااققييةة.

__________ 

 .(CRC/C/TUN/CO/3)ووثثييققةة االلأأمممم االلممتتححددةة  (7)
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ووععببررتت ففيي ذذااتت االلسسييااقق ععنن ااننششغغااللههاا ببخخصصووصص ببععضض  -115
االلممسساائئلل٬، ممققددممةة تتووصصييااتت تتههددفف إإللىى تتععززييزز االلإإططاارر االلققااننووننيي 
 ووااللسسييااسسااتت االلررااممييةة إإللىى االلننههووضض ببححققووقق االلططففلل ووححممااييتتههاا.

ععددةة االلممننظظممااتت غغييرر تتسسععىى االلووززااررااتت االلممععننييةة ببممسساا -116
االلححككووممييةة االلممتتخخصصصصةة ووغغييررههاا ممنن ممككووننااتت االلممججتتممعع االلممددننيي إإللىى 
ااتتخخااذذ االلتتددااببييرر ووووضضعع االلآآللييااتت االلممننااسسببةة االلتتيي تتممككنن ممنن 
تتططووييرر االلتتششررييعع ووددععمم سسييااسسااتت االلووققااييةة ووااللححممااييةة للللأأططففاالل 
 ففيي ككااففةة االلممججااللااتت.

تتععمملل االلددووللةة االلتتووننسسييةة ععللىى إإددررااجج ممننظظووممةة ححققووقق االلإإننسساانن  -117
 االلععننفف ضضممنن ببررااممجج االلتتددررييسس ففيي ممررااححلل ووثثققااففةة ننببذذ
 االلتتععللييمم االلااببتتدداائئيي ووااللإإععدداادديي ووااللثثااننوويي.

ككمماا سستتسسععىى االلددووللةة إإللىى االلققيياامم ببإإصصللااحح ششاامملل للققططااعع  -118
االلتتررببييةة ووااللتتععللييمم للللااررتتققااء ببهه إإللىى ممسستتووىى االلممععااييييرر 
 االلددووللييةة ممنن ححييثث االلننصصووصص االلققااننووننييةة ووااللإإممككااننييااتت االلممااددييةة.

 ححققووقق االلممععووقق -3 

 االلتتووننسسييةة إإللىى ممززييدد تتططووييرر االلننصصووصص تتسسععىى االلددووللةة -119
االلققااننووننييةة للللققضضااء ععللىى ككللّ أأششككاالل االلتتممييييزز ضضددّ االلممععووققيينن 
 ووتتسسههييلل ااننددممااججههمم ببششككلل ككاامملل ففيي االلممججتتممعع. 

ككمماا تتععمملل االلددووللةة ععللىى تتططووييرر االلببررااممجج االلتتععللييممييةة ففيي  -120
ااتتججااهه تتععددييلل االلممففااههييمم للتتررتتققيي ببااللممععووقق إإللىى ممسستتووىى 
 ةة ققددررااتتهه.االلششخخصص االلققااددرر ووللتتتتييحح للهه االلففررصصةة للتتننمميي

ووسسييتتمم االلسسععيي إإللىى تتححققييقق االلممززييدد ممنن االلتتككاامملل ببيينن  -121
االلأأططرراافف االلححككووممييةة ووااللخخااصصةة للتتووففييرر االلإإممككااننييااتت االلللااززممةة 
 للتتححسسيينن ظظررووفف االلممععووققيينن.

 أأططرراافف االلففااععللةة ففيي االلممججتتممعع االلممددننييتتووصصييااتت االل -االلدد 

تتققددممتت االلممننظظممااتت ووااللججممععييااتت االلففااععللةة ففيي االلممججتتممعع  -122
 ههاا:االلممددننيي ببععددييدد االلتتووصصييااتت ممنن أأههمم
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صصييااغغةة ددسستتوورر ييضضممنن ااححتترراامم االلححققووقق االلإإننسسااننييةة  ·
ووععللووييةة االلققااننوونن االلددوولليي ععللىى االلققااننوونن االلددااخخلليي ووييننصص 
 ؛ععللىى إإححددااثث ممححككممةة ددسستتووررييةة

إإصصللااحح االلههييئئااتت االلأأممننييةة ووااللممككللففةة ببتتننففييذذ االلققووااننيينن  ·
 ؛ووإإققرراارر ققووااععدد ووااضضححةة ببخخصصووصص ااسستتخخدداامم االلققووةة

إإننششااء آآللييةة ووططننييةة للللووققااييةة ممنن االلتتععذذييبب ووغغييررهه ممنن  ·
ء االلممععااممللةة ووااللتتننصصييصص ععللىى ععددمم سسققووطط ضضررووبب سسوو
 ؛ججررييممةة االلتتععذذييبب ببممرروورر االلززممنن

 ؛للللممععااييييرر االلددووللييةةااً تتأأههييلل االلممننظظووممةة االلسسججننييةة ووففقق ·

ضضمماانن ااسستتققللاالل االلققضضااء ععنن االلسسللططةة االلتتننففييذذييةة  ·
ووممررااججععةة االلننظظاامم االلأأسسااسسيي االلممتتععللقق ببتتننظظييمم االلسسللططةة 
  ؛االلققضضاائئييةة ووففقق االلممععااييييرر االلددووللييةة

 ؛ككمم االلععسسككررييةةأأمماامم االلممححاا إإننههااء ممححااككممةة االلممددننيييينن ·

ضضمماانن تتححققييقق ممسستتققلل ووممححااييدد ببخخصصووصص االلااننتتههااككااتت  ·
ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن االلتتيي ااررتتككببتت ففيي ففتتررةة 
 ؛االلننظظاامم االلسسااببقق

االلممصصااددققةة ععللىى االلببررووتتووككوولل االلااخختتيياارريي االلثثااننيي  ·
االلممللححقق ببااللععههدد االلددوولليي االلخخااصص ببااللححققووقق االلممددننييةة 
  ؛ووااللسسييااسسييةة

االلممصصااددققةة ععللىى االلببررووتتووككوولل االلااخختتيياارريي االلممللححقق ببااللععههدد  ·
ددوولليي االلخخااصص ببااللححققووقق االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة االل
 ؛ووااللثثققااففييةة

تتددععييمم ججممييعع االلممننااططقق خخااصصةة االلنناائئييةة ووااللححددووددييةة  ·
ببااللببننييةة االلتتححتتييةة االلأأسسااسسييةة االلممتتممثثللةة ففيي االلططررييقق 
ووااللممااء االلصصااللحح للللششرراابب ووااللننوورر االلككههرربباائئيي ووااللسسككنن 
 ؛ووتتققررييبب االلخخددممااتت االلضضررووررييةة ككااللصصححةة ووااللتتععللييمم

لل االلااققتتصصاادديي تتددععييمم االلتتممييييزز االلااييججااببيي ففيي االلممججاا ·
ووااللااججتتممااععيي ووااللصصححيي للففاائئددةة االلأأششخخااصص ذذوويي االلححااججييااتت 
يينن ووااللممسسننااً االلخخصصووصصييةة ووااللششرراائئحح االلأأككثثرر ففققرر
 ؛ووااللممررأأةة االلررييففييةة ووااللممططللققااتت
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إإققرراارر االلححقق ففيي االلششغغلل ضضممنن االلددسستتوورر ووإإققرراارر ممننححةة  ·
 ؛ببططااللةة للللممععططلليينن ععنن االلععمملل

تتششججييعع إإححددااثث ججممععييااتت االلخخددممااتت االلااججتتممااععييةة ووإإققااممةة  ·
خخصصصصةة للررععااييةة أأططففاالل االلششووااررعع صصننااددييقق ااججتتممااععييةة مم
  ؛ووااللأأححددااثث

 ؛االلتتصصدديي للظظااههررةة االلااسستتغغللاالل االلااققتتصصاادديي للللأأططففاالل ·

إإححددااثث ممسستتششففييااتت ججااممععييةة ببااللممننااططقق االلددااخخللييةة ممعع  ·
  ؛تتززووييددههمم ببأأططببااء االلااخختتصصااصص ووااللأأججههززةة االلححددييثثةة

إإححددااثث ممججللسس أأععللىى للللتتررببييةة ووااللببححثث االلععللمميي ييضضممنن  ·
ااسستتققللااللييةة االلتتررببييةة ووححييااددييتتههاا ممنن االلتتججااذذببااتت 
ييةة ووااللققيياامم ببإإصصللااحح تتررببوويي ششاامملل للللااررتتققااء االلسسييااسس
 ؛ببققططااعع االلتتععللييمم ووااللتتررببييةة إإللىى االلممووااصصففااتت االلععااللممييةة

إإققرراارر ممببددأأ االلممسسااووااةة ووااللممننااصصففةة ببيينن االلججننسسيينن ففيي  ·
ججممييعع االلممججااللااتت ووإإييججاادد آآللييااتت ففيي االلددسستتوورر تتضضممنن 
تتششررييكك االلممررأأةة ففيي االلممسسؤؤووللييةة االلسسييااسسييةة 
 ؛ووااللااججتتممااععييةة

 ؛ االلأأككااددييممييةةضضمماانن ححررييةة االلتتععببييرر ووااللإإببددااعع ووااللححررييااتت ·

تتققررييبب االلخخددممااتت االلررققممييةة ووتتييسسييرر االلووصصوولل إإللييههاا  ·
 للججممييعع االلففئئااتت ووخخااصصةة ممننههمم االلأأششخخااصص ذذوويي االلإإععااققةة.

 االلتتححددييااتت ووااللصصععووببااتت -ااءهه 

إإنن االلسسللططااتت االلتتووننسسييةة ممققررةة االلععززمم االلييوومم ععللىى االلممضضيي  -123
ففيي ممججاالل االلننههووضض ببححققووقق االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلأأسسااسسييةة ااً ققددمم
رر االلممدد االلددييممققررااططيي االلذذيي تتععييششهه ووححممااييتتههاا٬، ووههيي ممددععووةة ففيي إإططاا
االلببللاادد ووااللآآمماالل االلننااججممةة ععنن االلثثووررةة االلتتووننسسييةة للررففعع االلتتححددييااتت 
 االلسسييااسسييةة ووااللااققتتصصااددييةة سسييمماا للااووتتججااووزز االلععققببااتت االلممااثثللةة 
 ووااللثثققااففييةة ووااللااججتتممااععييةة.

للققدد أأثثرر غغيياابب ممررججععييةة ححققييققييةة ووتتججاارربب ووممممااررسسااتت  -124
ييةة. ددييممققررااططييةة ففيي االلببللاادد ععللىى ممسساارر ننششرر ثثققااففةة االلددييممققررااطط
ووممنن االلأأككييدد أأنن االلممججتتممعع االلتتووننسسيي سساائئرر ععللىى ددرربب االلتتععااييشش 
االلسسللمميي ببيينن ممخختتللفف االلأأططيياافف االلسسييااسسييةة االلتتيي أأففررززههاا 
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ممججتتممعع ممااضض ففيي سسببييلل االلتتححرررر. ووققدد االلتتززممتت االلححككووممااتت 
االلااننتتققااللييةة االلممتتععااققببةة ببتتححققييقق أأههدداافف االلثثووررةة ووععممللتت ععللىى 
ججععلل خخططااببااتتههاا ووببررااممججههاا ممتتممااششييةة ممعع االلااننتتظظااررااتت ووااللتتططللععااتت 
ررووععةة للممخختتللفف ششرراائئحح االلششععبب االلتتووننسسيي. ووببااععتتبباارر أأننهه االلممشش
للمم ييككنن للههذذهه االلححككووممااتت ممنن خخييااررااتت سسووىى تتللكك االلممتتععللققةة 
ببتتسسييييرر االلأأععمماالل إإذذ ططغغىى ففيي غغااللبب االلأأححيياانن االلععااججلل ععللىى االلههاامم٬، 
ففإإننّ ههذذاا االلأأممرر للمم ييسسممحح ببببللووغغ االلممسستتووىى االلممططللووبب ممنن االلثثققةة 
  ببيينن االلممووااططنن ووااللسسييااسسيي.

 2011 تتششرريينن االلأأوولل/أأككتتووببرر 23 إإننّ مماا ااتتسسممتت ببهه ااننتتخخااببااتت -125
للللممججللسس االلووططننيي االلتتأأسسييسسيي ممنن ححررييةة ووششففااففييةة ووننززااههةة ممككنّن 
 االلححككووممةة االلتتووننسسييةة ممنن االلععمملل ببااللتتووااففقق ممعع االلإإررااددةة االلششععببييةة.

تتٌششككلل ححررييةة االلففككرر ووااللتتععببييرر ووااللتتظظااههرر االلسسللمميي ممنن  -126
ببيينن أأببررزز االلتتححددييااتت االلتتيي أأققررتت االلححككووممةة االلتتووننسسييةة االلععززمم 
 ممررححللةة االلااننتتققااللييةة. ععللىى ررففععههاا خخللاالل ههذذهه االل

ككمماا أأننّ للللتتححددييااتت أأببععاادد ااققتتصصااددييةة ففيي ظظلل تتررااججعع  -127
ااققتتصصاادد االلببللاادد للأأسسبباابب ددااخخللييةة ووأأخخررىى خخااررججييةة ححييثث تتأأثثررتت 
ممؤؤششّررااتت االلننمموو ببتتققللصص ننسسبب االلااسستتثثمماارر ووتتررااججعع االلععاائئددااتت 
االلسسييااححييةة ووتتززااييدد االلننففققااتت االلااججتتممااععييةة للللددووللةة ووززااددتت ممنن 
االلممااللييةة للللففضضااء ححددتتههاا االلممخخااططرر االلسسييااسسييةة ووااللااققتتصصااددييةة وو
االلإإققللييمميي. ووتتششككلل ممققااووممةة االلببططااللةة ووتتذذللييلل االلففووااررقق 
االلااججتتممااععييةة ووممععااللججةة ععددمم تتووااززنن االلتتننممييةة ببيينن االلسسااححلل ووااللممننااططقق 
 االلددااخخللييةة ووااللححددووددييةة للللببللاادد ممنن أأههمم االلأأووللووييااتت االلووططننييةة. 

للاا تتززاالل آآثثاارر االلممممااررسسااتت االلممووررووثثةة ععنن االلننظظاامم االلسسااببقق  -128
ننتتققااللييةة أأنن ييتتككااممللاا ممووججووددةة ووععللىى االلققضضااء ووااللععددااللةة االلاا
للللتتصصدديي للظظااههررةة االلإإففللااتت ممنن االلععققاابب ووللضضمماانن االلتتععووييضضااتت 
االلممسستتححققةة ووإإييللااء االلأأووللووييةة للللممصصااررححةة ققببلل ممصصااللححةة 
 االلتتووننسسيييينن ففييمماا ببييننههمم ووممعع ممؤؤسسسسااتتههمم ووممااضضييههمم.

ححييثث ااً ييععددّ ددوورر االلممججتتممعع االلممددننيي ففيي ههذذاا االلششأأنن أأسسااسسيي -129
ااتتوورريي ووههوو تتممككنن ممنن ااسستتررججااعع ممككااننتتهه ببععدد أأنن ععااننىى ممنن ننظظاامم ددككتت
مماا ييسسممحح للهه ببتتححققييقق االلتتككاامملل االلممننششوودد ممعع االلننششااطط االلححككوومميي 
 ددوونن االلخخششييةة ممنن االلععووددةة إإللىى االلتتددخخلل ففيي ععممللهه.
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ووييُننتتظظرر ممنن االلققووىى االلسسييااسسييةة االلععمملل ععللىى االلننههووضض  -130
ييممككنن ممنن خخللقق ااً تتضضااممننييااً ببااققتتصصاادد االلببللاادد ببمماا ييككففلل ننممووّ
ممووااططنن االلششغغلل ووااللتتققللييصص ممنن االلففووااررقق االلججههووييةة ووااللااججتتممااععييةة٬، 
ننااههييكك ععنن إإععااددةة ببننااء االلثثققةة ببيينن االلممووااططنن ووااللسسييااسسيي ووااللععمملل 
ععللىى إإننججااحح ععممللييةة االلااننتتققاالل االلددييممققررااططيي ووااللننههووضض ببححققووقق 
االلإإننسساانن ووااللححررييااتت االلأأسسااسسييةة ووححممااييتتههاا ووتتررسسييخخ ثثققااففةة 
 االلممووااططننةة. 

ووتتععمملل تتووننسس ججااههددةة ععللىى ااسستترردداادد االلأأمموواالل االلممننههووببةة ممنن  -131
سستتووىى االلثثنناائئيي خخللاالل االلققيياامم ببمماا ييسستتووججبب ممنن ممسسااععيي ععللىى االلمم
ووممتتععدددد االلأأططرراافف ووييذذككرر ففيي ههذذاا االلإإططاارر أأنن ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن 
A/HRC/17/23أأككدد ففيي ققررااررهه ععدددد 

 ععللىى االلآآثثاارر االلسسللببييةة للععددمم إإععااددةة (8)
االلأأمموواالل االلممتتأأتتييةة ممنن ممصصااددرر غغييرر ششررععييةة إإللىى ببللددااننههاا االلأأصصللييةة 
 االلححققووقق االلااققتتصصااددييةة سسييمماا للااععللىى االلتتممتتعع ببححققووقق االلإإننسساانن 
 ففييةة.ووااللااججتتممااععييةة ووااللثثققاا

إإنن تتووننسس االلييوومم سساائئررةة ععللىى ددرربب االلددييممققررااططييةة ششععااررههاا  -132
ففيي ذذللكك االلققططعع ممعع االلممااضضيي ووااللببننااء ععللىى مماا تتمم تتححققييققهه ممنن 
ممككتتسسببااتت. ووإإننّ تتووننسس االلججددييددةة االلممتتححررررةة ممنن ححققببةة االلااسستتببدداادد 
تتووااججهه االلييوومم تتححددييااتت ععممييققةة تتططررحح أأممااممههاا ممسساائئلل ججووههررييةة. ووييممككنن 
نن االلصصععووببااتت للنناا أأنن ننسستتددلل ممنن تتججاارربب االلششععووبب االلأأخخررىى أأ
االلممااثثللةة أأممااممنناا للييسستت ببااللضضررووررةة ممثثييررةة للللققللقق٬، ففااللتتااررييخخ 
مماا تتررااففقق  ييععللممنناا أأنن االلصصععووببااتت االلااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة ععااددةة
أأنن االلتتععااوونن ااً االلتتححووللااتت االلددييممققررااططييةة٬، ككمماا ييللققّنننناا أأييضض
ووااللتتضضااممنن ممعع االلششررككااء أأممرر ففيي غغااييةة االلأأههممييةة للببللووغغ االلأأههدداافف 
ااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة االلممررججووّةة ففيي ممججاالل تتححققييقق االلتتننممييةة االل
 ووببننااء االلممسساارر االلددييممققررااططيي.

    

__________ 

 .(16/06/2011) ووثثييققةة االلأأمممم االلممتتححددةة (8)


