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تعربربربل ة اربربربة البحربربربربران عربربربن  رمربربربلا ج تعهاربربربربه وموامربربرب ة جلودهربربربا مربربربربن  جربربربل النلربربربو   قربربربربو   -1
ن خربربربال التعربربرباوص مربربرب  الحربربربر ال و مربربربحاس امل ربربرب حة ع ربربرب  املسربربربتو  الربربربو    اإلنسربربرباص ومربربربوص  رامتربربرب  مربربرب

والتعاوص البنال م  جم س  قو  اإلنساص وآليربة اسسربتعرا  الربدورل الحربامل واملةواربية السربامية  قربو  
 اإلنساص واآلليات واملنظمات األخر  الدولية ذات العاقة ع   املستو  الدويل.

حربربامل  تسربربتحد الربربدعم لتحقربربد  هربربداالا ع ربرب   سربربا  املبربرباد  إص آليربربة اسسربربتعرا  الربربدورل ال -2
 اليت حتام عمل اجمل س وهي مباد  ا وار واملواوعية والا انتقائية.

استعرات البحران بدقة التوميات املقدمة  ثنال اسستعرا  الدورل الحامل الثالرب  ج مربااو  -3
 تومية. 121  والبالغ عددها 2112

حتظربرب  تومربربية بالربربدعم   فربربا نرب ةهنربربذت  و افربربا قيربربد التنةيربربذ  و  اربربن  بحربرب ص التومربربيات  اعربرب   ص -4
البربربدل ج تنةيربربذها. ع مربرباا بربرب ص الاثربربل مربربن ت ربربمت التومربربيات قربربد ل إقا،هربربا ع ربرب   ر  الواقربرب   وسربربتعمل 

 البحران ع   حتقيد ما تبق  منلا.

 تتوااربد مرب  واع   خذ الع م بالتومية   فربا قربد تتعربار  مرب  ت بيربد الحربراعة اإلسربامية   و س -1
القربربوانو والتحربربراعات الو نيربربة   و تقتدربربي مهاربربداا مربربن الدراسربربة. ع مربرباا بربرب ص عربربدداا منلربربا  ربرباص مربربن املماربربن 

 القبول هبا جهئياا.

 ( تومية.36( تومية بالدعم  ج  و ل  خذ الع م بعدد )131وحتظ  ) -6
 المسائل المتعلقة بالعدالة الجنائاة  

 م:حتظ  التوميات التالية بالدع -2
 ) ( 114-21  114-01  114-01  114-02  114-02  114-

14  114-131  114-162. 
ج  2112( لسنة 0ج البحران مبوجب قرار النائب العام رقم ) حتقد و دة التحقيد اخلامة 

الحااول اجلسيمة املقدمة إليلا مبا ايلا مهاعم التعذاب  لتحداربد املسربلولية اجلنائيربة اربد مربرتا  هربذه 
 اسنتلا ات ج  است الوااة والتعذاب  و املعام ة الاإنسانية  و امللينة واقاا للوتو ول اس نبول.

 .120-114  122-114  112-114  112-114  111-114 )س( 

ا راربربة الحي ربربية واقربرباا ل قربربانوص و نربرب  س جر ربربة  21و  11ااةربربل دسربربتور البحربربران ج املربربادتو  
نوص  وس عقربرباس إس ع ربرب  األاعربربال الا قربربة ل عمربربل بالقربربانوص الربربذل اربربن  وس عقوبربربة إس بنربربال ع ربرب  القربربا

ع يلا.  ي  بادرت البحران بإسقاط مجي  اسهتامات اليت اتداخل معلا ا د ج إبدال الر ل وةارسربة 
ا راربربة ج التعبربربل  وهربربي هتربربم حتربربر  ع ربرب  الاراهيربربة وبربرب  األخبربربار الااذبربربة والحربربائعات الربربيت مربربن  ربربافا 

متلمربرباا بينمربربا بقيربربت بعربرب   334ن والنظربربام العربربام. واسربربتةاد مربربن اسربربقاط ت ربربمت اسهتامربربات اساربربرار بربرباألم
القدربربربااا قائمربربربة نظربربربراا س ربربربتماهلا ع ربربرب  جربربربرائم  خربربربر  مربربربن  بيعربربربة بت ةربربربة حتربربربر  ع ربربرب  العنربربرب  والتيراربربربب 

 املتمثل ج اسعتدال ع   األ ياص واألموال.

 ل األخذ بالع م بالتوميات التالية: -0
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 114-11  114-113. 
 الجنساة  

 حتظ  التوميات التالية بالدعم: -1
 ) ( 114-141  114-111  114-111  114-112. 
م نحربربت اجلنسربربية أل ةربربال  رانيربربات متهوجربربات مربربن جربربل  ربربرانيو مبوجربربب  مربربر م اربربي مربربدر ج  
  ةربربربربربربال  2111( لسربربربربربربنة 31 ةربربربربربرباا. واعةربربربربربربي القربربربربربربانوص رقربربربربربربم ) 331  ومشربربربربربربل هربربربربربربذا اإلجربربربربربربرال 2111

 من جل  رانيو من الرسوم العامة والدرائب ب نواعلا.البحرانيات املتهوجات 
 .124-114 )س( 

إص قانوص اجلنسية البحرا  اتوااد مرب  املعرباال الدوليربة  ذلربمت  ص سربحب واسربقاط اجلنسربية اربتم  
ال ربادر بتعربدال   اربام قربانوص  ااربة اجملتمرب   2113( لسربنة 21واقاا ملا جال ج املرسوم بقانوص رقم )

. والربذل نرب  ع رب   نرب  باإلاربااة إىل العقوبربة املقربربررة  2116( لسربنة 10رهابيربة رقربم )مربن اسعمربال اإل
حيام بإسقاط اجلنسية عربن اكاربوم ع يرب  ج بعرب  اجلربرائم املن ربوص ع يلربا ج قربانوص اسرهرباس  وايمربا 

 اتع د بإعادة النظر اإص باس القدال مةتوح باااة درجات .

 ون خذ ع ماا بالتوميات التالية: -11
 114-21  114-123  114-121  114-126. 

 حقوق ال فل  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -11

 114-44  114-111  114-161. 
والربربربذل ااةربربربل  ااربربربة ال ةربربربل مربربربن سربربربول  2112( لسربربربنة 32قربربربانوص رقربربربم ) 2112مربربربدر ج  

باكااظربربة ع ربرب  املعام ربربة اجلسربربداة  و النةسربربية  و اجلنسربربية  و اإلالربربال  و اسسربربت ال اسقت ربربادل والقيربربام 
 ياة وسامة ال ةل.  مربا تحربا ت ال ةنربة الو نيربة ل  ةولربة واملعنيربة بوارب  اسربرتاتيةيات و نيربة ترمربد 

 ال ةل بالتعاوص م   ااة اجللات الرمسية وامليت ة. ا تياجات ومحا ل
 ذوي اإل اقة والفئاا المستضعفة  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -12

 ) ( 114-132  114-163  114-164  114-161. 
بتقربربدا املسربرباعدات النقداربربة  2116( لسربنة 10اربتم ت بيربربد قربربانوص الدربماص اسجتمربرباعي رقربربم ) 

لألرامربربربل وامل  قربربربات وامللةربربربورات و سربربربر املسربربربةونو واألاتربربربام واأل ربربربياص ذول اإلعاقربربربة واملسربربربنو.  مربربربا 
والنةسربربربربية لة ربربربربة توجربربربربد بربربربربرامل تحربربربربرة ع يلربربربربا و،ارة ال ربربربربحة  هتربربربربدة لتربربربربوال الرعااربربربربة ال ربربربربحية والوقائيربربربربة 

 األ ياص ذول اإلعاقة.
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 .160-114  166-114  161-114  162-114  43-114 )س( 

ايمربربربربا الربربربرب  اسسربربربربرتاتيةية الو نيربربربربة لأل ربربربربياص ذول اسعاقربربربربة  اربربربربتم متابعربربربربة حتقيربربربربد اسهربربربربداة  
اسسربربرتاتيةية بهاربربادة عربربدد املسربربتةيدان مربربن هربربذه الة ربربة ل يربربدمات الربربيت تقربربدملا البحربربران عربربن  راربربد تقربربدا 
اخلدمات املالية والعينية وجلها.  مربا تقربوم ال ةنربة الع يربا لرعااربة  ربلوص ذول اإلعاقربة بإدمرباف هربذه الة ربة 

 ورعااتلا وت هي لا وتح ي لا ل مساالة الةاع ة ج العم ية التنمواة.
 قانون األسرة  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -13
 114-133  114-113. 
  والربذل دخربل  يربه 2112( لسربنة 11قانوص اسسرة رقم ) 2112اوليو  11مدر بتاراخ  

  وسق  مد  إجيربا  واسرب  بربو ا ربات اجملتمرب  البحربرا   يرب  2112التنةيذ ج األول من  جس س 
اتوااد م  التهامربات املم اربة باتةاقيربة السربيداو واحربال نق ربة نوعيربة جمتمعيربة ع رب  مربعيد  اربو الحربعب 

 لوص األسرة.من معراة  قوق  وواجبات  املتع قة بح
 تنفاذ وماع تواااا اللجنة البحريناة المستقلة لتقصي الحقائق  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -14
 114-32  114-10  114-11. 
 ولربربربت البحربربربران اهتمامربربربا بال ربربرباا بتقراربربربر ال ةنربربربة البحرانيربربربة املسربربربتق ة لتق ربربربي ا قربربربائد وإ ربربربام  ااربربربة  

نحربربرها تدربربمنت  ااربربة اخل ربربوات املتيربربذة مربربن قبربربل البحربربران  تومربربيات    يربرب   مربربدرت تقربربارار  ربربام ة ل 
 عن اسنتلال من تنةيذ توميات ال ةنة املستق ة لتق ي ا قائد. 2116مااو  1 ىت ل اإلعاص ج 

 اآللااا والمؤسساا الوطناة لحماية وتعييي حقوق اإلنسان  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -11
 114-30  114-31  114-41  114-41  114-42  114-03  114-
126  114-121. 

( لسربربربنة 26بتعربربربدال   اربربربام القربربربانوص رقربربربم ) 2116( لسربربربنة 21مربربربدر املرسربربربوم بقربربربانوص رقربربربم ) 
بإنحربربال امللسسربربربة الو نيربربربة  قربربربو  اإلنسربرباص لتت ربربربابد بحربربربال  امربربربل مربرب  مبربربرباد  بربربرباراس والربربربذل  2114

اربرباا وةارسربربة ملاملربربا  راربربة و ياداربربة  ع اهربربا املهاربربد مربربن ال ربربا يات ت  يربربداا ع ربرب  اسربربتقاليتلا ماليربرباا وإدار 
 آليربة   2112( لسنة 0واستقالية تامة.  ما  نح ت و دة التحقيد اخلامة بقرار النائب العام رقم )

مستق ة وحماادة ملسائ ة املسلولو ا اوميو الذان ارتابوا  عماسا بالةة ل قانوص  و تسببوا بإالاهلم ج 
ة املربربدنيو ج اربربول اسلتربربهام بالتنةيربربذ التربربام لتومربربيات تقراربربر ال ةنربربة  ربرباست القتربربل والتعربربذاب وسربربول معام ربرب

البحرانية املستق ة لتق ي ا قائد.  ما تتمت  األمانة العامة ل تظ مات باسستقالية التامة مالياا وإدارااا 
 .2113( لسنة 31واملرسوم املعدل رقم ) 2112( لسنة 22والذل   د ع يلا املرسوم رقم )
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 وحدة الوطناةتعييي ال  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -16
 ) ( 114-16. 
 يربربرب  جربربربال ا ربربربوار الربربربو   اتسربربرباقاا مربربرب  الربربربنلل  2111انعقربربربد مربربربل ر ا ربربربوار الربربربو   ج اوليربربربو  

ا اومي واجملتمعي الذل تل ربد ع يرب  ا اومربة ب ربةة مسربتمرة مربن  يرب  محربار ة مجيرب    يرباة اجملتمرب  
 بالتوااد ع   مباد   ساسية  سةرت عن محار ة  عبية واسعة.البحرا . وقد ل استامال  

 .61-114  61-114 )س( 

قامت البحران بتنظيم عدة اعاليات لتعهاربه ال حمربة الو نيربة وترسربيخ مبرباد  التعرباام السرب مي  
 .ومن بينلا ا م ة الو نية لتعهاه ال حمة الو نية واملوا نة بو  اراد اجملتم  حتت  عار "ِو دة َو دة"

 مكافحة االتجار بالبشر  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -12
 114-01  114-06  114-00  114-01  114-11  114-11  114-

12  114-13. 
 2110( لسربربربنة 1ل إنحربربربال ال ةنربربربة الو نيربربربة ملاااحربربربة اسوربربربار باأل ربربربياص واقربربرباا لقربربربرار رقربربربم ) 

بربربربرامل بحربربرب ص منربربرب  وماااحربربربة اسوربربربار والربربربيت تعمربربربل بالتنسربربربيد مربربرب  اجللربربربات املعنيربربربة ع ربربرب  واربربرب  خ ربربرب  و 
 باأل ياص ومساعدة الدحااا.

 المساواة في التوظاف والعمل  

 حتظ  التومية التالية بدعمنا: -10
 114-131. 
 نح  مر ه ملع ومات الوظائ  اعرب  بت قربي   بربات البربا ثو عربن عمربل ج اجللربات ا اوميربة   

الوظربربائ  الحربرباجرة لربربدالا وذلربربمت  ربربىت ادربربمن واقربوم برت ربربيحلم ج  ربربال   بربربت اجللربربات  ربرب ل إ ربربد  
 املساواة بو مجي  البا ثو عن العمل ج ارمة تق د إ د  الوظائ  العامة.

 تعييي حماية العمالة الوافدة  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -11
 114-114  114-121  114-121  114-122. 
سربربة العامربربة بحربرب ص تحربرب يل العمالربربة واربربعت البحربربران خ ربربة و نيربربة تتدربربمن اسسربربرتاتيةية والسيا 

اسجنبيربربربة ةربربربا ات ربربربابد مربربرب  املعاهربربربدات واستةاقيربربربات الدوليربربربة   يربربرب  ل إنحربربربال هي ربربربة تنظربربربيم سربربربو  العمربربربل 
والذل الربت   مااربة  قربو  العمالربة الوااربدة وتنظربيم ت ربارا   2116( لسنة 11مبوجب قانوص رقم )
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يرب  العمربال و مربحاس العمربل بحرب ص مهاولة  مربحاس العمربل األجانربب ل عمربل  والعمربل ع رب  توعيربة وتوج
  قوقلم وواجبات وقيم و خاقيات العمل والسامة امللنية والبي ية.

 المعاهداا واآللااا الدولاة لحقوق اإلنسان  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -21
 114-4  114-12. 
( 61رقربربم )  نحربرب ت مةواربربية  قربربو  السربربةنال واكتةربربهان ج البحربربران مبوجربربب املرسربربوم امل اربربي  
   ي    خذ ج اسعتبار مبباد  اللوتو ول اسختيربارل ستةاقيربة مناهدربة التعربذاب وجربله 2113لسنة 

مربربربن اربربربروس العقوبربربربة القاسربربربية  و الاإنسربربربانية  و امللينربربربة. وهربربربي مبثابربربربة آليربربربة وقائيربربربة و نيربربربة اعالربربربة   ربربربار  
 ملاملا  راة و ياداة و ةااية واستقالية تامة.

 التالية ب خذ الع م: وحتظ  التوميات -21
 ) ( 114-1  114-0. 
( لسربنة 21تل د البحران  رمربلا ج تنةيربذ اتةاقيربة سربيداو  يرب  مربدر املرسربوم بقربانوص رقربم ) 
والربربذل تدربربمن إعربربادة مربربياجة  2112( لسربربنة 1بتعربربدال بعربرب    اربربام املرسربربوم بقربربانوص رقربربم ) 2114

( 2ة بتنةيربربربذ   اربربربام املربربربواد )بعربربرب  حتةظربربربات البحربربربران ع ربربرب  استةاقيربربربة  ونربربرب  ع ربربرب   ص البحربربربران م تهمربربرب
 ( من استةاقية دوص إخال ب  اام الحراعة اإلسامية.16( و)4( اقرة )11و)

 .3-114  2-114 )س( 

س اوجربربربد  ل ت يربربربل ج موقربربرب  البحربربربران مربربربن هربربربذا الحربربرب ص  واراعربربرب  ج هربربربذا ال ربربربدد  ص عقوبربربربة  
نوص العقوبربربربات ع ربربرب  اسعربربربدام س تةربربربر  إس ج  ربربرباست حمربربربدودة جنائيربربربة جسربربربيمة وخ ربربربلة  واربربربن  قربربربا

إماانية ختةي  عقوبة اإلعدام ج  الة ا ام هبا إىل ا ام بالسربةن امللبربد  و السربةن لةربرتة  قربل إذا 
 ارت ابت اجلر ة ج ظروة تستحد ختةي  العقوبة.

 .6-114  1-114 )ف( 
 4-114م إنحال مةواية  قو  السةنال واكتةهان  ما هو مبو ج الرد ع   التومربيتو  

 .12-114و
 .16-114  11-114  11-114  11-114  1-114  2-114 )د( 
 .10-114  14-114  13-114  12-114 )ه( 
إص البحربربربربران تحربربربربار   مراقربربربربب ج مجعيربربربربة الربربربربدول األ ربربربربراة ج اكامربربربربة اجلنائيربربربربة الدوليربربربربة وقربربربربد  

 .2111 درت مجي  مل رات مجعية الدول األ راة منذ مل ر  مباس الذل عقد ج 
 اون مع االمم المتحدة والمجتمع الدوليالتع  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -22
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 114-11  114-21  114-21  114-22  114-23  114-26  114-
22  114-31  114-32  114-33  114-11. 

إص البحران م تهمة مبباد  التعاوص وا وار م   جلهة األمربم املتحربدة وذلربمت بربروح مربن الحربةااية  
لتعهاربربربه  قربربربو  اإلنسربربرباص وا راربربربات األساسربربربية وتعمربربربل ع ربربرب   ااتلربربربا ع ربربرب  ال ربربربعيدان الربربربو    واسنةتربربرباح

والربربدويل وذلربربمت مربربن خربربال تقربربد لا املسربرباعدات اسنسربربانية واملحربربار ة ج املربربل رات الدوليربربة ذات ال ربرب ة. 
ست وتستمر البحران ج التعاوص م  املةواية السامية وترد ع   الندالات العاج ة واستةسارات وتسربا  

اسجرالات اخلامة وتقوم بتقدا التقارار الدوراة هلي ات املعاهدات  وتتعاوص مرب  العداربد مربن املنظمربات 
 الدولية جل ا اومية ب ية التوامل و ااة  قو  اإلنساص.

 ل  خذ الع م بالتوميات التالية: -23
 ) ( 114-24  114-21  114-20  114-21  114-34. 
 .22التعاوص ج الةقرة  ل اس اره اىل مواوع 
 .31-114 )س( 

حتربربرص البحربربران ع ربرب  تربربوال الوسربربائل القانونيربربة لدربربماص املسربرباللة اجلنائيربربة والت دابيربربة ج  ربربد  ربربل  
من انسب إلي  ارتارباس وقربائ  تعربذاب  و معام ربة قاسربية  و ملينربة  والتهامرباا بتومربيات ال ةنربة البحرانيربة 

العامربربربة  رمربربربلا ع ربربرب  مواجلربربربة  ل وقربربربائ  ل تعربربربذاب  و املسربربربتق ة لتق ربربربي ا قربربربائد  اقربربربد   ربربربدت النيابربربربة 
املعام ربة القاسربربية  و امللينربربة مبربا  تا ربرب  هلربربا القربربانوص ومبربا وارتربرب  مربربن آليربربات ماداربة ومعنواربربة تسربربم  بربربالتحقيد 

 ايلا بحال مستقل وواقاا ل معاال الدولية.
 الدستور والتشريعاا الوطناة  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -24
 ) ( 114-31. 
حترص البحران ع   تب  جمموعة من التحراعات اليت هتدة إىل موائمة تحربراعاهتا مرب  املعرباال  

 الدولية ومن ابر،ها ما هو متع د  قو  اسنساص والعدالة.
 .121-114  111-114  110-114  116-114  111-114 )س( 

وال باعربة والنحربر  ربد  بحرب ص تنظربيم ال ربحااة 2112( لسربنة 42 ةل املرسوم بقانوص رقربم ) 
التعبربربل عربربن الربربر ل ونحربربره بربربالقول  و الاتابربربة  و جلالربربا واقربرباا كربربددات قانونيربربة تربربت ي  ج عربربدم املسربربا  
بالعقيربربدة اإلسربربامية وو ربربدة الحربربعب  ومبربربا س اثربربل الةرقربربة  و ال ائةيربربة ج اجملتمربرب   ع ربرب   ص اربربتم خربربال 

لمت عربربدم املسربربا  بربرباألمن القربربومي  و النظربربام ةارسربربة هربربذا ا ربربد  ةالربربة اس ربربرتام لهخربربران ومسعربربتلم  و ربربذ
( من العلد الدويل اخلرباص بربا قو  املدنيربة 11العام  و امل  حة واآلداس العامة ومبا اتوائم م  املادة )

 والسياسية.

 .161-114 )ف( 
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وجود محروع بقانوص متاامربل عربن األ ربداص ب ربدد اسنتلربال منرب  مربن قبربل السرب  ة التنةيذاربة.  
سنة   10سنة إىل  11معاجلة الاثل من املوااي   منلا را  سن ا دص لياوص من وج اوئ  سيتم 

باإلاربربااة إىل واربربرب  تربربربدابل ل تعامربربربل مربربرب  األ ربربربداص مراعربرباةا ل ربربرب ر سربربربنلم. ابربربربذلمت ااربربربوص سربربربن ا ربربربدص 
(  ومربرب  2112( لسربربنة 32( مربربن القربربانوص رقربربم )4متما ربربياا لسربربن ال ةربربل ج القربربانوص البحربربرا  )املربربادة )

 ((.1املتحدة  قو  ال ةل )املادة )اتةاقية األمم 

 وحتظ  التومية التالية ب خذ الع م: -21
 114-36  114-111. 

 التثقاف والتدريب وزيادة الو ي في مجال حقوق اإلنسان  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -26
 ) ( 114-41  114-46  114-42  114-40  114-13  114-

14. 
ملوا نربربربة و قربربربو  اإلنسربربرباص مربربربن خربربربال نحربربربر الربربربوعي الثقربربرباج عربربربل توامربربربل البحربربربران نحربربربر ثقااربربربة ا 

وسربربربائل اإلعربربربام واملنربربرباهل التع يميربربربة الربربربيت تتدربربربمن قيمربربرباا ومةربربرباهيم وملربربربارات ترتاربربربه ع ربربرب  ا راربربربة وا ربربربرتام 
التعدداة والتعرباام وتقبربل اآلخربر والتسربام  وجلهربا. وايمربا الرب  ملسسربات التع ربيم العربايل  اقربد مربدر 

مللسسربربات التع يميربربربة باعتمربربرباد مقربربربرر  قربربو  اإلنسربربرباص  مقربربربرر إجبربربربارل ج بربربربإلهام ا 2113قربربرار ج سربربربنة 
 اخل   الدراسية  مت  ب ملر  ة الباالوراو .

 .121-114  12-114  11-114  11-114  41-114 )س( 

 ت ربربمت و،ارة الداخ يربربة سربربةاا  ربرباااا باإلقربربا،ات التدرابيربربة لاااربربة منتسربرببيلا ايمربربا اتع ربربد بربربا رتام  
تربربويل و،ارة العربربدل بالتنسربربيد مربرب  اجمل ربربس األع ربرب  ل قدربربال اهتمامربرباا خامربرباا لربربلامل  قربربو  اإلنسربرباص.  مربربا 

التدراب املت  ة باملعاال الدولية  قو  اسنساص و يةية ت بيقلا و يةية اكااظة ع    قربو  اسنسرباص  
 وذلمت هبدة اسرتقال مبلارات  ااة  عدال الس  ة القدائية مبا ادمن  ادل ةارسات العدالة.

 المرصة والمساواة بان الجنسان  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -22
 114-23  114-134  114-131  114-136  114-132  114-
130  114-131  114-141  114-141  114-142  114-143  114-
144  114-141  114-146  114-142  114-140  114-111  114-
116  114-112  114-110. 

( اقربربرة )س( مربربن 1ياسربربية واسجتماعيربربة والثقاايربربة واسقت ربرباداة  مربربا  وردهتربربا املربربادة )امليربربادان الس 
ج إ ربربار ملسسربربي  2111دسربربتور ة اربربة البحربربران. واعمربربل اجمل ربربس األع ربرب  ل مربربر ة منربربذ انحربربائ  ج سربربنة 

مربربربربنظم واقربربربرباا سخت امربربربربات  الربربربربيت نربربربرب  ع يلربربربربا األمربربربربر السربربربربامي ومربربربربن  اللربربربربا تقربربربربدا اسقرتا ربربربربات بتعربربربربدال 
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اليربربة املتع قربربة بربرباملر ة  وإبربربدال الربربر ل ج محربربروعات القربربوانو وال ربربوائ  والقربربرارات املتع قربربة هبربربا التحربربراعات ا 
قبربربل عراربربلا ع ربرب  السربرب  ة امليت ربربة  والتومربربية بربرباقرتاح محربربروعات القربربوانو والقربربرارات الا،مربربة ل نلربربو  

 املر ة.ب وااع املر ة و متابعة ت بيد القوانو والقرارات واستةاقيات الدولية ذات ال  ة ب
 مكافحة التمااي العنصري والتعصب  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -20
 114-62  114-63. 
تقوم البحران ع   اختاذ اجرالات تنةيذاة وقدربائية حتدربر  ل دعربوات حترادربية ع رب  ال ائةيربة  

 والعن  والاراهية القومية  و الدانية  و العن راة ج  ىت اجملاست.
 المستدامةالتنماة   

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -21
 114-64  114-61  114-66  114-62. 
منلربربربا القيربربربام  2131تتيربربربذ البحربربربران العداربربربد مربربربن اخل ربربربوات لتبربربرب   هربربربداة التنميربربربة املسربربربتدامة  

 خب وات هامة لتنوا  اقت ادها لهاادة اسنتاجية ورا  مستواات املعيحة وتوال ارص العمل ل موا نو.
 مكافحة االرهاب  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -31
 114-61  114-22. 

 وحتظ  التوميات التالية ب خذ الع م: -31
 114-60. 
إص مجي  اكا م املدنية منلا والعساراة ج ساهتا ع نية  ولدالا حما م اسربت ناة وحمربا م  ييربه  

ت الو نيربربربة والدسربربربتور. إص التوسربربرب  ج ادربربرباا عربربربن اص مجيربربرب  اربربربمانات املتلمربربربو م ربربربانة واقربربرباا ل تحربربربراعا
العم يربربربات العسربربرباراة داخربربربل وخربربربارف الربربربباد والتلداربربربد املتهااربربربد ل رهربربرباس الربربربذل  مربربربب  خ ربربربراا بربربربار،اا ع ربربرب  
استقرار املن قة ب سربرها  اسربت هم التوسرب  ج ن ربا  الوساربة القدربائية ل محربا م العسرباراة  ولاربوص املربادة 

د إعاص األ اربام العرايربة  األمربر الربذل بنربال ع يرب  ل ( من الدستور تسم  هبذا التوس  اق  عن111)
تعدال هذه املادة لتسم  بتوسي  هذه الوساة بقانوص  ودوص ال ةول إىل إعاص األ اام العراية ووقرب  
العمربربل بالدسربربتور  وهربربذا التوسربرب  ج ن ربربا  اسخت ربرباص اتربربي  حما مربربة املي يحربربيات املقات ربربة جربربل املحربربروعة 

 ن  املس   اد  متنا.والذان ارتابوص  عمال الع
 المدافعان  ن حقوق اإلنسان والمنظماا الغار حكوماة  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -32
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 114-12  114-21  114-12  114-10  114-11  114-111  
114-124. 

إص  راربربة الربربر ل والتعبربربل ماةولربربة ج الدسربربتور والتحربربراعات الو نيربربة وج مجيربرب  وسربربائل اإلعربربام  
سربربو  الدربربواب  امللنيربربة واألخاقيربربة املن ربوص ع يلربربا ج الدسربربتور والقربربانوص واملواثيربربد ال ربربحةية  دوص قيربود

واإلعاميربربربة اك يربربربة والدوليربربربة والربربربيت حتظربربربر  ل دعربربربوات مثربربربلة ل  ائةيربربربة  و الاراهيربربربة الدانيربربربة  و العرقيربربربة  و 
خربربران ومسعربربتلم املذهبيربربة  و مربربن  ربرب فا هتداربربد األمربربن القربربومي والنظربربام العربربام  و التعربربدل ع ربرب   قربربو  اآل

و ربربرامتلم  و بالةربربة اآلداس العامربربة  و انتلربربا   ل مربربن مبربرباد   قربربو  اإلنسربرباص.  مربربا مل تتيربربذ اجللربربات 
املعنيربربربة ج البحربربربران  اربربربة إجربربربرالات جنائيربربربة اربربربد  ل  ربربربي   بيعربربربي  و اعتبربربربارل بسربربرببب ةارسربربربة نحربربربا اا 

نائية ب  اام القانوص ومربن ل س سياسياا  و  قوقياا  و اجتماعياا عاماا  واتم التقيد ج جمال املساللة اجل
 تسند أل د اهتام إس إذا وق  من  ما احال مرا ة جر ة ج القانوص.

 حرية الرصي والتعبار وتكوين الجمعااا السااساة  

 حتظ  التوميات التالية بدعمنا: -33
 ) ( 114-16  114-111  114-111  114-111  114-116  
114-122  114-123. 

ن  ااربربربة السربربرببل واسماانيربربربات لتعهاربربربه مبربربربد  ا ربربربرتام القربربربانوص واكااظربربربة ع ربربرب   سربربربس تتيربربربذ البحربربربرا 
املوا نة املبنية ع   التعرباام والتسربام  وا ربرتام اآلخربر  وتربوال بي ربة د قرا يربة مائمربة ل عمربل السياسربي  
و ص  ل اجلمعيات السياسية س اتم إس من خربال القدربال واأل اربام القدربائية  وإص مربا تقربوم برب  هربذه 
اجللات من ةارسات تستلدة املباد  واسسس الراسية بالدولة وهو ما بينت  األ اام ال ادرة  ربد 
اجللربربات الربربيت ل   لربربا   يربرب  جربربال ايلربربا بربرب ص ت ربربمت اجللربربات د بربربت ع ربرب  ال عربربن ج  ربربرعية الدسربربتور  
 وقامت بت ايد العن  وتدامنت م  حماربومو ج قدربااا حتربرا  ع رب   راهيربة نظربام ا اربم والربدعوة إىل
اسربربربربقا   وإهانربربربربة القدربربربربال   مربربربربا قامربربربربت  خربربربربر  بربربربربدعم اإلرهربربربرباس وت  يربربربربة العنربربربرب  مربربربربن خربربربربال  ةيربربربربدها 
حماربربربومو ج قدربربربااا تةةربربربلات وقتربربربل إرهربربربا  نربربربتل عنلربربربا استحربربربلاد رجربربربال  مربربربن  وت ايربربربد جلربربربات   دانربربربت 

 قدائياا بالتحرا  ع   العن .
 .112-114  114-114 )س( 

محربربربروع قربربربانوص ال ربربربحااة واإلعربربربام اإللاربربربرتو   جربربربار اسنتلربربربال مربربربن املرا ربربربل األخربربربلة ل ربربربياجة  
مبحار ة الحر ال اك و من امللسسربات ال ربحةية وملسسربات اجملتمرب  املربد  ذات العاقربة  واعربه،  راربة 
واسربربتقالية ال ربربح  وملسسربربات اإلعربربام اإللاربربرتو   مبربربا اتوااربربد مربرب  القواعربربد الدوليربربة  سسربربيما العلربربد 

سربية  وحيظربر  ل دعربوات إىل العنرب   و الاراهيربة  و هتداربد األمربن الدويل اخلاص بربا قو  املدنيربة والسيا
 القومي والنظام العام  و التعدل ع    قو  اآلخران ومسعتلم و رامتلم  و بالةة اآلداس العامة.

 .110-114  112-114،114-114  113-114 )ف( 
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دوص  ربربربد ال ربربربحةيو ج ةارسربربربة دورهربربربم  2112( لسربربربنة 42ادربربربمن املرسربربربوم بقربربربانوص رقربربربم ) 
رقابة مسبقة وادربمن تارباال الةربرص وا  ربول ع رب  املع ومربات واألخبربار مربن م ربادرها ونحربرها وحيظربر 
اربربر   ل قيربربود ع ربرب  تربربداد هربربذه املع ومربربات  و إجبربربار ال ربربحةي ع ربرب  اإلاحربربال عربربن م ربربادر مع وماتربرب  
وجيربربربرم التعربربربر  الحي ربربربي بالسربربربب  و بالقربربربذة وتحربربربوا  السربربربمعة  و التحربربربرا  ع ربربرب  ارتاربربرباس اجلربربربرائم. 

اإل ربربارة اىل  نربرب  مل اربربتم  ربرببس  و سربربةن  ل مربربحةي  ربربار  دوره ج إ ربربار القربربانوص والتحربربراعات  ووربربدر
 ذات العاقة.

 ون خذ الع م بالتومية التالية: -34
 114-121. 

  قوبة اإل دام  

 حتظ  التومية التالية بدعمنا: -31
 114-20. 
واربربن  قربربانوص العقوبربربات ت ةربربر  هربربذه العقوبربربة ع ربرب  عربربدد مربرب ل وحمربربدود مربربن اجلربربرائم اجلنائيربربة   

ع ربرب  إماانيربربة ختةيربرب  عقوبربربة اإلعربربدام ج  الربربة ا اربربم هبربربا إىل ا اربربم بالسربربةن امللبربربد  و السربربةن لةربربرتة 
  قل إذا ارت ابت اجلر ة ج ظروة تستحد ختةي  العقوبة.

 ون خذ الع م بالتوميات التالية: -36
 114-24  114-21  114-26  114-22. 
 .3-114  2-114ميات ارج  الرجوع ل رد ع   التو  

    


