
 

 

 
 

 

 92مجموعة 

 دونت انكىٌج
 

 حمرٌر يىازي نخمرٌر دونت انكىٌج انذوري انثبًَ انًمذو

 واالجخًبعٍت وانثمبفٍت االلخصبدٌتإنى انهجُت انًعٍُت ببنحمىق 

 

 انذورة انخًسىٌ

 3102 ىٍَىٌ

 

 

ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ  ٌّٛاصٞ ٌٍغٕخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌؾمٛق االلزظبد٠خرمش٠ش٘ب ا 29رمذَ ِغّٛػخ 

اؽبس ِشاعؼخ اٌزمش٠ش اٌذٚسٞ اٌضبٟٔ ٌذٌٚخ اٌى٠ٛذ أِال ِٕٙب فٟ رمذ٠ُ ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌّف١ذح 

ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ اٌذٌٚخ  ػٓ لٍمٙب ثخظٛص ٚػغ اٌؾمٛق االلزظبد٠خ ٌٍغٕخ ٚرؼج١شا

 اٌطشف.

شىبي أ ػٛاء ػٍٝ ثؼغاٌغٕغ١خ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ِغٍطب األ٘زا اٌزمش٠ش ػٍٝ أٚػبع ػذ٠ّٟ  ٠شوض

 ؾمٛلُٙ.ثرفبل١خ اٌّؼ١ٕخ االٔزٙبوبد ٌال



 

 

 2013/  6/  3اٌى٠ٛذ فٟ 

 انًمذيت

اٌّمذَ اٌٝ خجشاء ٌغٕخ اٌؾمٛق فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ )ِٕظّخ غ١ش ؽى١ِٛخ( ٘زا اٌزمش٠ش  29أػذد ِغّٛػخ 

ِٕٙب ثزفؼ١ً  ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ األُِ اٌّزؾذح، سغجخ ِٕٙب فٟ رفؼ١ً دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚا٠ّبٔب   االلزظبد٠خ

، ٌٍىشف ػٓ أزٙبوبد اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌزٞ طبدلذ ػ١ٍٗ اٌذٌٚخ دٚس اٌشلبثخ اٌّششٚػخ دعزٛس٠ب  ٚد٠ّٛلشاؽ١ب  

 بل١خ اٌذ١ٌٚخ، ٚاٌذفغ ٌزٕف١ز٘ب ثشىً وبًِ ٚفؼبي. اٌطشف ٚأٚعٗ اٌمظٛس ٌذٜ اٌغٙبد اٌشع١ّخ  فٟ رٕف١ز ثٕٛد االرف

 

ٔغبْ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ثشىً ػبَ، الع١ّب ؽمٛق ػذ٠ّٟ مؼب٠ب ٚأٚػبع ؽمٛق اإل٘زّبَ اٌّغّٛػخ ثآِ  ٔطاللب  اٚ

ؽٛي شذ أزٙبوب ٚاألٌؾبؽبَ ٚاألاوضش ػزجبسُ٘ اٌمؼ١خ األباٌغٕغ١خ، فمذ اسرىض ٘زا اٌزمش٠ش ػٍٝ رغط١خ أٚػبػُٙ، ث

 اَ. ِذأ

 

؛ اٌفظً األٚي: ٠ٚغزؼشع سطذ أُ٘ ؽبالد أزٙبن ثٕٛد اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبص صالصخ فظٛي٠ٕمغُ اٌزمش٠ش اٌٝ 

ػٍٝ لبئّخ اٌّغبئً اٌزٟ رُ رٛع١ٙٙب  29سد ِغّٛػخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، ٚاٌفظً اٌضبٟٔ:  االلزظبد٠خثبٌؾمٛق 

 .اعزؼبْ ثٙب فش٠ك اٌشطذ ٚاٌزٛص١ك إلػذاد ٘زا اٌزمش٠ش اٌّشفمبد ٚاٌّغزٕذاد اٌزٟٚاٌفظً اٌضبٌش:  اٌٝ اٌى٠ٛذ

انفصم األول: اَخهبكبث يرصىدة حخصم بًىاد انعهذ انذونً انخبص ببنحمىق 

 جخًبعٍت وانثمبفٍتواال االلخصبدٌت

ٌؾمٛق  ؼذح أزٙبوبدثبثب ٌ 29ِغّٛػخ  ٘برغذٚاٌزٟ ّٛاد ٚاٌجٕٛد ػذد ِٓ اٌ ؽىِٛخ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ػٍٝرؾفظذ 

ؽمٛق رشًّ  (9، ٚاٌّبدح 8ِٓ اٌّبدح  1اٌجٕذ  ، اٌفمشح "د" 3ِٓ، اٌّبدح 2ِٓ اٌّبدح  2بٌجٕذ و)ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ 

 االلزظبد٠خخجشاء اٌٍغٕخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌؾمٛق  29رٛطٟ ِغّٛػخ ػ١ٍٗ اٌّشأح ٚؽمٛق اٌزٍّه ٚاٌزٛس٠ش، ٚ

ِٓ أصش فٟ رؼض٠ض ٚؽّب٠خ ؽمٛق  ٗاٌّزوٛسح أػالٖ ٌّب ٌعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ثذػٛح دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٌشفغ رؾفظبرٙب ٚاإل

ٔؼذاَ اٌغٕغ١خ فٟ دٌٚخ اِشىٍخ ؽً األفشاد ٚػّبْ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ، وّب أْ سفغ اٌزؾفع عٛف ٠غبُ٘ فٟ 

وّب ٠ىفً اٌّغبٚاح اٌذعزٛس  اٌى٠ٛذ ِٓ خالي اػطبء ؽك ٔمً عٕغ١خ اٌّٛاؽٕخ اٌى٠ٛز١خ اٌٝ صٚعٙب ٚأثٕبئٙب

 ٓ اٌغٕغ١ٓ.اٌى٠ٛزٟ ث١

 

 انخىصٍبث
ِٓ اٌؼٙذ ٔظشا  ألّٔٙب ال رزؼبسػبْ ِغ  3ٚ  2ػٍٝ اٌّٛاد ؽىِٛخ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ػٍٝ عؾت اٌزؾفظبد  ؽش  1

 .29اٌّجبدة األعبع١خ ٌٍذعزٛس اٌى٠ٛزٟ ٚثخبطخ اٌّبدح 

ِشاعؼخ اٌزشش٠ؼبد ثؾ١ش رىفً اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ ِٛػٛع ٔمً عٕغ١خ اٌّشأح اٌى٠ٛز١خ اٌٝ صٚعٙب   2

 ٚأثٕبئٙب ثبٌّغبٚاح ِغ اٌشعً اٌى٠ٛزٟ ٚفمب ٌٍذعزٛس اٌى٠ٛزٟ ٚاٌؼٙذ اٌذٌٟٚ.



 

 

 ِٕؼ ؽك اٌزٍّه ٚ ٚساصخ األطٛي ألثٕبء اٌى٠ٛز١خ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ  3

 حك انعًم 7 - 6انًىاد 

 حرٌت انعًم 

ػٓ ٌفع "اٌجذْٚ"  غٕغ١خ ف١ّب ٠ٍٟ ِٓ فمشاد اٌزمش٠ش ػٛػب  اٌؼبًِ اٌجذْٚ )ع١زُ اعزخذاَ ٌفع ػذ٠ُ اٌ ٠ُّّىٓال 

١ِٕخ" اٌزٟ ٠ؼؼٙب اٌغٙبص "ثبٌم١ٛد األِب ٠ؼشف رٌه ثغجت ، ٚإٌّبعت ّٗغبي ػٍّاٌؾش ٌخز١بس الِؾ١ٍب ( ا اٌّزذاٚي

ٚاٌزٞ ػ١ٕزٗ اٌؾىِٛخ اٌى٠ٛز١خ ٚاٌّٛوً ا١ٌٗ ِؼبٌغخ ػ١ٍٗ  غ١ش لب١ٔٛٔخ ٚػبع اٌّم١ّ١ٓ ثظٛسحاٌّشوضٞ ٌّؼبٌغخ أ

٘زٖ اٌم١ٛد ال ٠غّؼ ثبٌزذل١ك  -( 2010ٌغٕخ  467أٚػبع ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ )ٚاٌزٞ رُ رؤع١غٗ ثّشعَٛ أ١ِشٞ سلُ 

 االلزظبد٠خق سغُ أْ اٌزؼ١ٍك اٌؼبَ ٌٍغٕخ اٌؾمٛ ٚ ؽزٝ اٌزظٍُ ِٕٙب اداس٠ب ،أِبَ اٌمؼبء أٚ اٌطؼٓ ثٙب أف١ٙب 

ؽٛي اٌزطج١ك اٌّؾٍٟ   (E/C.12/1998/24)(، 1998اٌذٚسح اٌزبعؼخ ػششح ) فٟ 9ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ سلُ 

ٌٍؼٙذ ٚاٌزٞ أٚعت أْ "٠ُزبػ ٌىً ِظٍَٛ أٚ ِغّٛػخ ِظ١ٍِٛٓ عجً االٔزظبف أٚ اٌزظٍُ إٌّبعجخ ٚوزٌه ٚػغ 

ٚعبئً ِالئّخ ٌؼّبْ ِغبءٌخ اٌؾىِٛخ"
1

ٌىً ؽمٛلُٙ  ػبَ اٌزمبػٟ ٌؼذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ غ١ش ِزبػ ثشىً، اال أْ ؽك 

ٚؽك اٌؼًّ ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص. ٠ٚش١ش راد اٌزؼ١ٍك اٌؼبَ اٌٝ ٚعٛة إٌظش فٟ اٌّغبئً اٌّزظٍخ ثزطج١ك اٌؼٙذ 

ِٓ ارفبل١خ ف١١ٕب ٌمبْٔٛ اٌّؼب٘ذاد  27ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّؾٍٟ فٟ ػٛء ِجبدة اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚاٌزٞ رؼىغٗ اٌّبدح 

ٔٗ "ال ٠غٛص ألٞ ؽشف أْ ٠ؾزظ ثؤؽىبَ لبٔٛٔٗ اٌذاخٍٟ ٌزجش٠ش ػذَ رٕف١زٖ ِؼب٘ذح ِب"ٚ٘ٛ أ
2
. 

 

 داريانخًهك واالرحمبء اإل

خبص ثبطذاس لبْٔٛ اٌششوبد اٌزغبس٠خ  ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ "٠غت اٌ 1960ٌغٕخ  15 ٚسغُ أْ اٌمبْٔٛ اٌى٠ٛزٟ سلُ

% ِٓ سأط 51فٟ اٌششوبد اٌزٟ رئعظ ثؼذ ٔفبر ٘زا اٌمبْٔٛ أال رمً ٔغجخ سأط ِبي اٌى٠ٛز١١ٓ ِٓ اٌششوبء ػٓ 

ِبي اٌششوخ"
3

% اال اْ اٌى٠ٛذ ال رغّؼ ٌؼذ٠ّٟ 49ؽك غ١ش اٌى٠ٛز١١ٓ ثٕغجخ  ، ٚسغُ اْ اٌمبْٔٛ ٠ؼٕٟ ػّٕب  

ّٛع ثبٌزٛل١غ ٚاْ وبْ  اٌغٕغ١خ ِٓ اِزالن ؽظخ فٟ أٞ ششوخ، ثً ال رغّؼ ٌٗ وزٌه ثشغً ِٕظت ِذ٠ش ػبَ ِف

ػذ٠ُ اٌغٕغ١خ ٘زا ٘ٛ اٌظبؽت اٌفؼٍٟ ٌٙزٖ  ِئ٘ال سغُ أٔٙب رز١ؼ ٘زا إٌّظت ٌٍؼّبٌخ اٌّٙبعشح، ثً ؽزٝ ٌٛ وبْ

 ِزالن اٚ اإلداسح.ششوخ فبٔٗ ٚفك اٌمبْٔٛ ٠ؾشَ ِٓ ؽك االاٌ

 

ثشؤْ ػٛاثؾ  2000( ٌؼبَ 205طذس ػٓ ٚصاسح اٌزغبسح اٌمشاس اٌٛصاسٞ سلُ ) 2000عجزّجش  5ٚفٟ ربس٠خ 

ِغبّ٘خ غ١ش اٌى٠ٛز١١ٓ فٟ اٌششوبد اٌّغبّ٘خ اٌى٠ٛز١خ، ٚاٌزٞ ٠غّؼ ٌغ١ش اٌى٠ٛز١١ٓ ثزٍّه ٚرذاٚي أعُٙ اٌششوبد 

خ اٌّذسعخ فٟ عٛق اٌى٠ٛذ ٌألٚساق اٌّب١ٌخ. وّب ٠غّؼ ٌُٙ ثبالشزشان فٟ رؤع١ظ ششوبد اٌّغبّ٘خ اٌّغبّ٘

اٌؼبِخ ٚفمب  ٌإلعشاءاد اٌّمشسح فٟ ٘زا اٌشؤْ ثبٌٕغجخ ٌٍى٠ٛز١١ٓ، ٚوبْ اٌغشع األعبط ِٓ ٘زا اٌمشاس رشغ١غ 

ّذسعخ فٟ اٌغٛق اٌّؾٍٟ أٚ االعزضّبس األعٕجٟ ٚعزة سإٚط األِٛاي ٚػّبْ عٌٙٛخ االٔؼّبَ ٌٍششوبد اٌ

اٌخشٚط ِٕٙب ِٓ خالي ػ١ٍّبد اٌزذاٚي أٚ ِب ٠زشرت ػٍٝ ٍِى١خ أعُّٙٙ ِٓ ؽك االشزشان فٟ اداسح اٌششوبد 

ٚاٌّشبسوخ فٟ الزغبَ أسثبؽٙب. ٚثشغُ رؼش٠ف غ١ش اٌى٠ٛزٟ فٟ اٌمشاس 
4

ثؤٔٗ: وً شخض ؽج١ؼٟ أٚ اػزجبسٞ ال 

 ٓ اداس٠ب  ١اٌغٕغ١خ ِّٕٛػ ٛفٟ ششوبد اٌّغبّ٘خ اٌى٠ٛز١خ، ٠جمٝ ػذ٠ّ٠ؾًّ عٕغ١خ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٠ٚغزضّش أِٛاٌٗ 

ِٓ االعزفبدح ِٓ ٘زا اٌمشاس ثغجت ؽشِبُٔٙ ِٓ ؽك اٌظفخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رظٕفُٙ ثشىً ٚاػؼ وى٠ٛز١١ٓ أٚ غ١ش 

 (1و٠ٛز١١ٓ، فزجمٝ ؽبٌزُٙ خبطخ خبسط اٌمبْٔٛ ال ٠ّىُٕٙ اٌؼًّ أٚ اٌزٕبفظ ٚفك لٛاػذ ِٕبعجخ. )اٌشاثؾ 

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=1004&country=1


 

 

 

 انخعٍٍٍ وانفصم فً انمطبع انحكىيً 

ثزٛع١ٗ سعبٌخ )ال  2012ِبسط  29لبَ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌّؼبٌغخ أٚػبع اٌّم١ّ١ٓ ثظٛسح غ١ش لب١ٔٛٔخ ثزبس٠خ 

 -ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ -طفخ اٌضا١ِخ ٌٙب( اٌٝ د٠ٛاْ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ثشؤْ رؼ١١ٓ ثؼغ اٌّم١ّ١ٓ ثظٛسح غ١ش لب١ٔٛٔخ 

إلثالغٙب ثبإلعشاءاد اٌٛاعت ارخبر٘ب ػٕذ رمذَ أٞ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ٌٍؼًّ ِٓ  ١ِخفٟ ثؼغ  اٌغٙبد اٌؾىٛ

ِؼٍّب   137ؽبٍِٟ شٙبدح اٌذثٍَٛ ٚاٌشٙبداد األػٍٝ ِٕٙب. اال أٔٗ ٌُ ٠زُ رٛظ١ف أ٠ب  ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ عٜٛ 

ْ ٠ىْٛ اٌّزمذَ أشزشؽذ رغذس االشبسح اٌٝ رؼ١ٍّبد اٌزؼ١١ٓ ِٓ لجً اٌغٙبص ا .2012عجزّجش  17ِٚؼٍّخ ثزبس٠خ 

١ِٕخ أال رٛعذ ػ١ٍٗ ل١ٛد أٚ 1965ْ رىْٛ ػبئٍزٗ ِغغٍخ ثبؽظبء اٌغىبْ ٌٍؼبَ أة ػغىشٞ ٚأٚ أَ و٠ٛز١خ أِٓ 

 ّزمذَ. ٌٍٟ ؼٌٍّٝ اٌّئً٘ اٌاػبفخ ١ِٕخ عبس٠خ اٌظالؽ١خ ثبإلأ٠ٚؾًّ ثطبلخ 

 

ِٕٙب ؽٛي اٌفظً  4( فٟ اٌّبدح 1982)اء االعزخذاَ ٔٙثشؤْ ا 158ٚسغُ أْ ارفبل١خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ سلُ 

اء اٌؼًّ"، وّب رٕض ػٍٝ "اٌؾك ٔٙاٌمبٟٔٛٔ ػٓ اٌؼًّ ٚرٕض ثظفخ خبطخ ػٍٝ "ششؽ ٚعٛد أعجبة ٚع١ٙخ إل

فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ رؼ٠ٛغ أٚ ػٍٝ أٞ شىً آخش ِٓ اٌغجش فٟ ؽبي اٌفظً دْٚ ِجشس"
5

 2011، ففٟ شٙش أوزٛثش

اِبَ ِغغذ ِٚئرْ اٌّىٍف١ٓ ثبٌؼًّ  500ٌزخٍٟ ػٓ خذِبد أوضش ِٓ لبِذ ٚصاسح األٚلبف اٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌى٠ٛذ ثب

ٌذ٠ٙب. وّب لٍظذ فزشاد اٌزى١ٍف ٌّٓ وبْ ٠ؼًّ ػٍٝ فزشر١ٓ، ٚوبْ ِٓ خٍف١بد اٌمشاس رم١ٍض اٌؼّبٌخ ِٓ اٌٛافذ٠ٓ 

ح فٟ اٌٛصاسح اٌٝ إٌظف، ػٍّب  ثؤْ ٘ئالء ٠زُ اٌزؼبلذ ِؼُٙ فٟ ػمٛد خبطخ رؼّٓ ٌٍٛصاس ٚػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ

اٌّخزظخ االعزفبدح ِٓ خذِبرُٙ ٚفك ٔظبَ خبص ٠خزٍف ػٓ إٌظبَ اٌّزجغ ِغ ٔظشائُٙ اٌى٠ٛز١١ٓ. ار ٠زمبػْٛ 

سٚارت ٚأعٛس ِٚخظظبد ألً ِٓ ٔظشائُٙ اٌّٛاؽ١ٕٓ فٟ ٚظبئف ِشبثٙخ ٚال ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ ِب ٠ؾظً ػ١ٍٗ 

ٔٙب٠خ خذِخ، ٚوبْ ِٓ رٛاثغ اٌمشاس عزّبػ١خ ٚاغ١شُ٘ ِٓ و٠ٛز١١ٓ ٚاٌؼّبٌخ اٌّٙبعشح ِٓ ثذي اعبصاد ٚػالٚاد 

رذخً اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌّؼبٌغخ أٚػبع اٌّم١ّ١ٓ ثظٛسح غ١ش لب١ٔٛٔخ ثزؾذ٠ذ ِٓ ٠غزؾك اإلػبدح اٌٝ ٚظ١فزٗ ِٓ 

ػذِٗ، ٚرٌه ٚفمب  الشزشاؽبد اٌغٙبص اٌزٟ رزطٍت أْ ٠غشٞ اٌزؼبًِ ِغ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِٓ خالٌٗ فمؾ، ٚٚفك 

ٌغّبػ ثزشغ١ً ِٓ ال ٠ؾًّ ثطبلخ أ١ِٕخ عبس٠خ اٌّفؼٛي اٌظبدسح ػِٕٗؼب١٠شٖ اٌزٟ ِٓ ث١ٕٙب ػذَ ا
6

 . 

 

ِشفك ٚصبئك طبدسح ػٓ ٚصاسح األلبف رغزفغش ِٓ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ػٓ ؽبٌخ ثؼغ إٌّزغج١ٓ ٚاِىب١ٔخ رؼ١١ُٕٙ. 

 ( 4ٚ 3ٚ 2ٚ 1) ٍِؾك ػالٚح ػٍٝ لشاساد اٌغٙبص ثّٕغ رؼ١١ٓ أٞ شخض فٟ ٚصاساد اٌذٌٚخ دْٚ اٌشعٛع ا١ٌٗ.

 

                         ٔغبْ )اٌّؼ١ٕخ ثبٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ( ٚفٟ اٌزؼ١ٍك اٌؼبَ ٌٍغٕخ ؽمٛق اإل

( اٌّفشٚع ػٍٝ اٌذٚي األؽشاف فٟ 2004ٌزضاَ ثبٌمبْٔٛ اٌؼبَ ٌٍذٚسح اٌضّبْٔٛ ٌؼبَ )ؽٛي ؽج١ؼخ اال 31سلُ 

 2004آراس/ 29اٌّؼمٛدح فٟ  2187ذ فٟ اٌغٍغخ ّػز  أُ اٌؼٙذ ٚاٌزٞ 
7

ٚاٌزؼ١ٍك اٌؼبَ ٌٍغٕخ ؽمٛق االٔغبْ )اٌّؼ١ٕخ 

ٚاٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ أْ  1986اٌّؼزّذ ٌغٕخ  15سلُ    HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. Iثبٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ( )

ْ ٠ىْٛ ِزبؽب  أ٠ؼب  ٌغ١ّغ "اٌزّزغ ثبٌؾمٛق اٌّشٌّٛخ ثبٌؼٙذ ال ٠مزظش ػٍٝ ِٛاؽٕٟ اٌذٚي األؽشاف ثً ٠غت أ

َ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ"ٔٙاألفشاد، ثظشف إٌظش ػٓ عٕغ١زُٙ أٚ ػٓ وٛ
8
. 

 

 عذو حىافر شروط يُصفت ويكبفآث يخسبوٌت فً انعًم



 

 

اٌغبثؼخ ػٍٝ "رٛف١ش ششٚؽ ػًّ  حٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ اٌّبد االلزظبد٠خٚسغُ رؤو١ذ اٌؼٙذ اٌخبص ثبٌؾمٛق 

ِٕظفخ ِٚشػ١خ ِٚىبفآد ِزغب٠ٚخ رغبٚٞ ل١ّخ اٌؼًّ ثّب ٠ىفً اٌؼ١ش اٌىش٠ُ ٌٍؼب١ٍِٓ ٚأعشُ٘"
9

، فبْ اٌغٙبص 

اعزضٕبئ١خ ٌزؼ١١ٓ أثٕبء ٘زٖ اٌفئخ فٟ اٌٛظبئف اٌّزبؽخ فٟ اٌمطبع اٌؾىِٟٛ، ٠ٚؾظش٘ب فٟ  اٌّشوضٞ ٠ؼغ ششٚؽب  

ٛد خبطخ رمطغ أفك اٌزطٛس اٌٛظ١فٟ ٚرمٍض اٌشٚارت ٚرّٕغ اٌّىبفآد ٚرخؼؼُٙ اٌمطبع اٌفٕٟ ال اإلداسٞ ٚثؼم

 ( 8ٚ 7ٚ 6) ٍِؾك  ٌإللبٌخ اٌزؼغف١خ دْٚ اثذاء األعجبة ثّب ٠غُٙ فٟ اثمبئُٙ رؾذ خؾ اٌفمش.

 

ِزغب٠ٚخ فٟ اٌؼًّ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌغٍه اٌؼغىشٞ فٟ ٚصاسرٟ  فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ال ٠ٍّه ػذ٠ّٛ اٌغٕغ١خ فشطب  

ذاخ١ٍخ ٚاٌذفبع، فّّٙب ثٍغذ وفبءح اٌؼغىش١٠ٓ ٚؽبٌذ ِذد ػٍُّٙ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ األِٓ اٌذاخٍٟ ٚػٍٝ اٌؾذٚد اٌ

ٌذٌٚخ اٌى٠ٛذ ال ٠ّىُٕٙ أْ ٠ظٍٛا اٌٝ سرجخ ػبثؾ. اٌّض١ش فٟ األِش أْ ِئٌف وزبة ٔظبَ اٌششؽخ ٚاٌزٞ ٠زُ 

ٌُٚ رزُ رشل١زٗ اٌٝ سرجخ ٚو١ً  ّٟ اٌغٕغ١خدساعزٗ ٌٍزشل١خ ِٓ سرجخ سل١ت أٚي اٌٝ ٚو١ً ػبثؾ ٘ٛ ِٓ فئخ ػذ٠

عٕخ ٟٚ٘ اٌشرجخ األػٍٝ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ ألٞ ػذ٠ُ عٕغ١خ اٌٛطٛي ا١ٌٙب. ػٍّب   39ػبثؾ اال ثؼذ خذِخ اعزّشد 

اٌؼغىش١٠ٓ فٟ اٌّئعغبد اٌؼغىش٠خ اٌّخزٍفخ لجً غضٚ اٌؼشاق ٌٍى٠ٛذ )ؽشة اٌخ١ٍظ  ثؤْ ٔغجخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ

 (  10ٚ  9) ٍِؾك  % ِٓ اعّبٌٟ اٌؼغىش١٠ٓ.70وبٔذ رظً اٌٝ ، 1990اٌضب١ٔخ( ػبَ 

 

٠زمبػٝ سارجب  ِمذاسٖ  ٚأِب ثخظٛص اٌزفبٚد ثبٌشٚارت أٚ اٌّىبفؤح ٔظ١ش راد اٌؼًّ فبْ اٌّّشع ػذ٠ُ اٌغٕغ١خ

دٚالس ػٛػب  ػٓ اٌؼالٚاد االخشٜ اٌزٟ لذ  1800دٚالس ث١ّٕب ٠غزٍُ اٌّّشع اٌٛافذ سارجب  ٠ظً اٌٝ  1200

دٚالس.  4500دٚالس. ث١ّٕب اٌّّشع اٌى٠ٛزٟ ٠ظً سارجٗ ِغ اٌجذالد ٚاٌؼالٚاد اٌٝ  2700ثشارجٗ اٌٝ رظً 

٠زُ رؼ١١ُٕٙ وّزؼبلذ٠ٓ ١ٌٚغٛا وّٛظف١ٓ ِجبشش٠ٓ أعٛح ثبٌّّشػ١ٓ  عذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌّّشػ١ٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ

اد ٚاٌّشػ١بد ٚال ٠ؾك ٌُٙ عٜٛ اٌى٠ٛز١١ٓ ٚاٌٛافذ٠ٓ، ِّب ٠ؼٕٟ ؽشِبُٔٙ ِٓ اٌؼالٚاد ٚاٌجذالد ٚ اإلعبص

ِٓ ِىبفؤح ٔٙب٠خ  وزٌه ٠ُؾشَ اٌّّشع ػذ٠ُ اٌغٕغ١خ .اعبصٖ ؽبسئخ ٚاٌزٟ ٠غت اإلثالؽ ػٕٙب لجً أخز٘ب ثشٙش

اٌخذِخ، ٌزٌه فٙٛ ٠ؼ١ش فٟ ؽبٌخ ِٓ اٌمٍك اٌٛظ١فٟ ٚاٌز١١ّض فٟ سارجٗ ِمبثً راد اٌؼًّ ٌٍّٛظف اٌٛافذ اٚ 

 اٌى٠ٛزٟ.

 

ؽج١ت األعٕبْ ػذ٠ُ اٌغٕغ١خ ثؼمذ ػًّ ِمبثً ِىبفؤح ١ٌٚظ ثزؼبلذ ِجبشش ِغ ٚصاسح ٠ؼًّ  ٚفٟ راد اٌٛصاسح

دٚالس ٚوّب ٘ٛ اٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌٍّّشع فال رؾغت ٌٗ ٔٙب٠خ خذِخ ٚال رؼطٝ  1800اٌظؾخ، فبْ سارجٗ ال ٠زغبٚص 

ً اػبف١خ )أٞ ٌٗ اعبصاد ع٠ٕٛخ. وّب أْ دٚاِٗ فٟ فزشح اٌظ١ف ٚاٌزٟ رغزّش ٌضالصخ أشٙش رؼزجش عبػبد ػّ

 5400ثٕظف اٌشارت األعبعٟ(. فٟ ؽ١ٓ أْ سارت ؽج١ت األعٕبْ اٌى٠ٛزٟ، اٌزٞ ٠ؼًّ فٟ ٔفظ اٌّىبْ، ٠جذأ ِٓ 

 دٚالس. 2700دٚالس ٚسٚارت اٌٛافذ٠ٓ رجذأ ِٓ 

 

ٚ  11ثبٌؼًّ فٟ ٚصاسح اٌظؾخ.) ٍِؾك  ِشفك اٌششٚؽ اٌخبطخ اٌغ١ش ِٕظفخ ٚاٌّؼمذح الٌزؾبق ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ

12 ) 

 

 انخًٍٍس ضذ انًرأة انعبيهت يٍ عذًًٌ انجُسٍت 

ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼٍّبد ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اٌؼبِالد فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ اٌى٠ٛز١خ، فمذ أطذسد اٌٛصاسح ط١ف ػبَ 

لشاسا  ٠مؼٟ ثؾشِبْ اٌّؼٍّبد ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اعبصح اٌٛػغ ِٚٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  2012



 

 

خ، فٟ ر١١ّض ٚاػؼ ث١ٕٙٓ ٚث١ٓ ثم١خ اٌؼبِالد ِٓ ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاإلداس٠خ فٟ اٌّذاسط سٚارت اإلعبصح اٌظ١ف١

ؽزٝ فٟ راد اٌزخظض ٚاٌمبئّبد ثزاد اٌؼًّ، ِغ ِالؽظخ أٔٙٓ ٠ؼٍّٓ ٚفك ٔظبَ خبص "اٌّىبفآد" وّب ِؼظُ 

 ِٓ ٠زُ رٛظ١فٗ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح.

 

 لخصبدي جخًبعً واالسخغالل االاال حًبٌت األطفبل وانًراهمٍٍ يٍ

رؼبٟٔ األعش ػذ٠ّخ اٌغٕغ١خ ٚخبطخ اٌفم١شح ِٕٙب أٚ اٌّفىىخ أٚ ٚؽ١ذح/ػذ٠ّخ اٌؼبئً ِٓ ػذَ شٌّٛٙب ثجشاِظ 

ؽفبي ُِٕٙ ٌٍؼًّ فٟ عٓ ِجىش إلػبٌخ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ، ؽ١ش غبٌجب  ِب ٠ؼطش أثٕبء ٘زٖ األعش الع١ّب األ

-500ِٓ ِغبػذح ِب١ٌخ ِزٛاػؼخ رزشاٚػ ِب ث١ٓ  -وغٙخ خ١ش٠خ ؽى١ِٛخ  -ذ اٌضوبح األعشح، ٚػذا ػّب ٠مذِٗ ث١

ٚ اٌّزبثؼخ ٚاٌشػب٠خ أِشح ع٠ٕٛب ، ال رمذَ اٌذٌٚخ أٞ شىً ِٓ أشىبي اٌذػُ  شٙش ٚأؽ١بٔب  أ 4-3دٚالس وً  800

 االعزّبػ١خ أٚ اٌّبد٠خ.

 

ش أزشبسا  فٟ ظشٚف رشىً أؽ١بٔب  خطشا  ػٍٝ ػًّ األؽفبي وجبػخ ِزغ١ٌٛٓ  ٌؾغبثُٙ أٚ ٌؾغبة اٌغ١ش ٘ٛ األوض

طؾزُٙ ٚعالِزُٙ ٚرٙذد أخاللُٙ أٚ ؽ١برُٙ، ٚسغُ أْ اٌذٌٚخ رؾبٚي ِٕغ األؽفبي ِٓ رٌه ػجش ِالؽمزُٙ 

 ِٚظبدسح ثؼبئؼُٙ اال أٔٙب ال رٛفش ثذ٠ال  ِؼ١ش١ب  ٌُٙ، ِّب ٠ؼٕٟ اػطشاسُ٘ ٌّؼبٚدح ٌٍؼًّ رؾذ ػغؾ اٌؾبعخ.

 

 انخىصٍبث

ٚرّى١ُٕٙ ِٓ ؽك اٌزٍّه  ذ٠الد اٌزشش٠ؼ١خ اٌالصِخ ٌىٟ ٠شًّ لبْٔٛ اٌؼًّ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خاعشاء اٌزؼ 1

 ٚاإلداسح.

 ٌٍؼًّ ثٛصاساد اٌذٌٚخ ثؼمٛد ِجبششح  ٚثؤعٛس ػبدٌخ. اربؽخ اٌفشطخ ٌؼذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ 2

اٌطشف  رٛف١ش اِىب١ٔخ اٌٍغٛء ٌٍمؼبء ٌؼّبْ اٌؾظٛي ػٍٝ ؽك اٌؼًّ ٚفك ِب رؼٙذد ثٗ ِٓ ؽمٛق اٌذٌٚخ 3

 ٚفك االرفبل١خ.

رفبل١خ اٌّزؼٍمخ ثّشوض األشخبص ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ، ٚا 1954دػٛح دٌٚخ اٌى٠ٛذ اٌٝ اٌزظذ٠ك ػٍٝ ارفبل١خ ػبَ  4

ٚاالعزّبػ١خ  االلزظبد٠خٔؼذاَ اٌغٕغ١خ، ٌؼّبْ ػذَ اٌزؤص١ش ػٍٝ اٌؾمٛق اثشؤْ خفغ ؽبالد  1961ػبَ 

 ٚاٌضمبف١خ ٌؼذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ.

 رؾفظٙب ػٓ اٌؼّبْ االعزّبػٟ ١ٌشًّ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ٚاٌؼّبي اٌّٙبعش٠ٓ. دػٛح اٌى٠ٛذ اٌٝ سفغ 5

 انحمىق االجخًبعٍت 01انًبدة 

 أْ ٚاٌخبص ثبصاٌخ ػمجبد رى٠ٛٓ األعشح ٚاعزخشاط ػمٛد اٌضٚاط ٚشٙبداد ١ِالد األثٕبء. اال 10 سغُ أْ اٌجٕذ

ا١ٌٗ ػٕذ اعشاء اٞ ِؼبٍِخ رزؼٍك ثؼذ٠ّٟ عٙضح اٌذٌٚخ ثٛعٛة ِخبؽجزٗ ٚاٌشعٛع أاٌغٙبص اٌّشوضٞ لذ ٚعٗ اٌٝ 

 .اٌغٕغ١خ ٌج١بْ اْ وبْ طبؽت اٌّؼبٍِخ "غ١ش ِؾذد اٌغٕغ١خ" أٚ أٔٗ ٠ؾًّ عٕغ١خ ثٍذ ِب

 عمىد انسواج 

ٚسغُ أٔٗ ٕ٘بن ثؼغ اٌؾبالد ٚاٌزٟ ؽظٍذ ػٍٝ ؽىُ لؼبئٟ ٟٚ٘ األٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب ٚاٌزٟ لؼذ ثٗ اٌّؾىّخ 

أْ رظذس ٌٙب ػمذ  –اٌزٛص١مبد اٌششػ١خ  –داسح اٌّؼ١ٕخ ِزٕؼذ اإلاػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِزضٚعخ ِٓ و٠ٛزٟ  ٌغ١ذح ِٓ

صٚاط ٠زوش ف١ٗ فٟ خبٔخ عٕغ١خ اٌضٚعخ أٔٙب غ١ش ِؾذدح اٌغٕغ١خ، سغُ ؽظٌٛٙب ػٍٝ ؽىُ لؼبئٟ عبثك ٠ضجذ 



 

 

ٕذاد اٌّطٍٛثخ اٌزٟ رزوش ٚرضجذ صٚاعٙب ِٚج١ٓ ف١ٗ أٔٙب ِٓ فئخ "غ١ش ِؾذدٞ اٌغٕغ١خ" ٚسغُ رمذ٠ّٙب وً اٌّغز

 رٌه، ثؾغخ ٚعٛة ِخبؽجخ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌج١بْ عٕغ١خ اٌضٚعخ لجً رذ٠ٕٚٙب فٟ ػمذ اٌضٚاط
10
 (.3اٌشاثؾ )

 

اداسح اٌزٛص١مبد اٌششػ١خ ثبطذاس ٚص١مخ اٌضٚاط ٌٍّذػ١خ ِج١ٓ فٟ خبٔخ  -ؽ١ش لؼذ اٌّؾىّخ ثبٌضاَ ٚصاسح اٌؼذي 

غ١خ"، ثٕبء ػٍٝ ِب لذِزٗ اٌضٚعخ ِٓ ٚصبئك ٚدْٚ اٌؾبعخ ٌّخبؽجخ اٌغٙبص اٌغٕغ١خ أٔٙب "غ١ش ِؾذدح اٌغٕ

 اٌّشوضٞ.

 

 شهبداث انًٍالد

ِٛس ثغٍغٍخ اعشاءاد ػّبسُ٘ عذ عٕٛاد ٠ٛاعٗ أ١ٌٚبء األٌألؽفبي اٌز٠ٓ رزغبٚص أ ػٕذ اعزخشاط شٙبدح ١ِالد

إلصجبد ثٕٛح األثٕبء،  صُ سفغ دػٜٛ  DNAشٙشا ، رجذأ ثبعشاء فؾض اٌؾّغ إٌٛٚٞ  15رّزذ فٟ اٌّزٛعؾ اٌٝ 

لذ رضٚعٛا فٟ  ػٍٝ ػذح أؽشاف ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ؽىُ لؼبئٟ ٌظبٌؾٗ. اٌّشفمبد ٟ٘ ٌضٚع١ٓ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ

عزخشاط شٙبدح ١ِالد. ) ِشفك اٌؾىُ، اإلصجبد اٌجٕٛح فٟ عج١ً  2012ػبَ ٚألبَ اٌضٚط دػٜٛ لؼبئ١خ  2003اٌؼبَ 

 .( 16خ اٌزٕف١ز، ٍِؾك ( ٚ ) ط١غ 15ٚ  14ٚ  13ٍِؾك 

 

 انخىصٍبث

، ٚاصجبد اٌزطؼ١ّبد ٌؼذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اصجبد ؽبالد اٌضٚاط ٚرغغ١ً اٌّٛا١ٌذ دْٚ ل١ٛداٌضاَ اٌؾىِٛخ اٌى٠ٛز١خ 

 اٌٛلبئ١خ ٌىً األؽفبي ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ.

 حىل انحمىق انصحٍت  03انًبدة 

 خ، خبطخ ٚأْ ٕ٘بن ششائؼ غ١ش ِشٌّٛاٌظؾ١خٔؼذاَ اٌغٕغ١خ ٌٗ رؤص١ش ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ػٍٝ اٌؾمٛق ااْ 

 طذاس شٙبداد ا١ٌّالد أٚ ِّٓ ال ٠ؾًّ ثطبلخ أ١ِٕخ طبٌؾخ ِّب ٠زشرت ػ١ٍٗ ا٢رٟ:اثمشاس 

ػذَ لذسح اٌطفً "اٌزٞ ٌُ ٠ؾظً ػٍٝ شٙبدح ١ِالد" ػٍٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌؼالط فٟ اٌّغزشف١بد اٌؾى١ِٛخ  -1

، ِّب ٠زشرت ػ١ٍٗ ؽشِبٔٗ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ أ٠خ سػب٠خ طؾ١خ ٚاٌزّزغ ثبٌخذِخ اٌطج١خ إٌّّٛؽخ ٌٍى٠ٛز١١ٓ

ٚاػطشاس ر٠ٚٗ ٌؼالعٗ ثبٌّغزشف١بد اٌخبطخ ٚاٌزٟ رىْٛ ِىٍفخ عذا  خبطخ  أْ األث٠ٛٓ ثبألطً ال ٠غّؼ ٌّٙب 

 ثبٌؼًّ.

 ؽفبي ػٍٝ شٙبدح ا١ٌّالد، فبٔٗ لذ ال ٠زُ رغغ١ً اٌزطؼ١ّبدٌؾبالد اٌزٟ ٌُ ٠ؾظً ف١ٙب ثؼغ األفٟ ثؼغ ا -2

ِشاع اٌّؼذ٠خ ٌألؽفبي ؽذ٠ضٟ اٌٛالدح ٚاٌزٟ رٛطٟ ثٙب ٚثئخ اٚ األطبثخ ثبألثشىً ِٕزظُ ِّب ٠زشرت ِخبؽش اإل

 .ِٕظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ

 

 صرف أدوٌت نهًرضى عذًًٌ انجُسٍت

ّغغ١ٍٓ ثبٌغٙبص اٌغ١ش ٍىٛا ثطبلبد أ١ِٕخ طبٌؾخ أٚ ِٓ ٕ٘بن ثؼغ اٌششائؼ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ )ِّٓ ال ٠ّ

اٌّشوضٞ ٌّؼبٌغخ أٚػبع اٌّم١ّ١ٓ ثظٛسح غ١ش لب١ٔٛٔخ أٚ ِّٓ اعزخشعٛا عٛاصاد أعٕج١خ رؾذ اٌؼغؾ 

ْ اٌغٛاصاد ِضٚسح( ال ٠ؾك ٌُٙ اٌؼالط اٌّغبٟٔ فٟ اٌّغزشف١بد أِخ اٌشع١ّخ ٚارؼؼ ؾىِٟٛ ٚٔبٌٛا اإللباٌ

األد٠ٚخ اٌزٟ رظشف ٌٍّٛاؽ١ٕٓ اٌى٠ٛز١١ٓ، ٚوزٌه اٌؾى١ِٛخ ٚاْ رٍمٛا اٌؼالط فبُٔٙ ال ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ 



 

 

فبْ إٌٛػ١خ اٌّؼطبح ٌُٙ رىْٛ فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ ١ٌغذ ِٓ األد٠ٚخ  اٌشج١ٙخ  ثبٌذٚاء  اٌٛاعت  اٌؾظٛي ػ١ٍٗ ٚ 

، ِّب ٠غجش اٌّشػٝ ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ػٍٝ ششاء ٘زٖ Generic Brand))أّب  أد٠ٚخ  ػبِٗ  غ١ش  فّؼبٌخ 

 .ٚاٌزٟ رىْٛ ِىٍفخ ؽزٝ ٌّزٛعطٟ اٌذخً ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓاألد٠ٚخ 

 

 إصذار جىازاث سفر نهًرضى 

ػٕذ ؽبعخ اٌّشػٝ ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اٌغفش ٌٍؼالط ثبٌخبسط ٌؼذَ ٚعٛد اإلِىب١ٔبد ٚاٌخجشاد اٌف١ٕخ 

ثؤْ ؽبٌخ اٌّشػٝ  اٌّزخظظخ ِؾ١ٍب ، فبٔٗ ٠زُ رؤخ١ش اطذاس عٛاصاد اٌغفش اٌّئلزخ ٚاٌّّبؽٍخ ثبإلعشاءاد، ػٍّب  

رىْٛ ؽشعخ ٚرؾزبط ٌٍغشػخ ثٕمٍٗ اٌٝ اٌّغزشف١بد اٌّزخظظخ فٟ اٌخبسط، ٚػ١ٍٗ رؾذس ِؼبػفبد خط١شح 

ٌٍّش٠غ وّب عغٍذ ؽبالد ٚف١بد ٌجؼؼُٙ، وّب فٟ ؽبٌخ اٌطفً ػجذاٌؼض٠ض اٌؼٛٔبْ اٌزٞ وبْ ٠ٕزظش ٌضالس 

ٌه ؽبٌخ ؽ١ّذ عً، وزخ اٌغؼٛد٠خ ؽزٝ رٛفبٖ األخ اٌؼشث١عٕٛاد اٌؾظٛي ػٍٝ عٛاص عفش ٌٍؼالط ِغبٔب فٟ اٌٍّّى

شٙش ل١ٍٍخ ثؼذ ِؼبٔبح ؽ٠ٍٛخ ِٓ ِشع عشؽبْ اٌّؼذح فٟ أزظبس اطذاس عٛاص عفش ٌٍؼالط أػ١ذ اٌزٞ رٛفٟ لجً 

 (17فٟ اٌظ١ٓ. )ٍِؾك 

 

 روي االحخٍبجبث انخبصت وانًعبلٍٍ

ِٓ ػذَ شٌُّٛٙ ثبٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚاعزضٕبئُٙ ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ  -اٌّؼبل١ٓ -٠ؼبٟٔ رٚٚ االؽز١بعبد اٌخبطخ 

ِٓ لبْٔٛ سػب٠خ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ اٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ ؽمٛق اٌّؼبل١ٓ ٚأ٠ٌٛٚزُٙ ثبٌخذِبد اٌظؾ١خ 

ثب٘ظخ بد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبطخ ٚاٌّؼذٚدح ال اٌّئعغاخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فال ٠غذْٚ ثذ٠ً ٚاألعبع١خ، ثّب ف١ٙب اٌ

 اٌزىب١ٌف. 

 

 -ػبلبد اٌّزٛعطخ ٚاٌشذ٠ذحاإل -بلخ طشف ػالٚح ِب١ٌخ ٌٍّؼبل١ٓػا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌشئْٚ رٚٞ اإلزّذد ِٚئخشا اػ

 ِٓ أثٕبء اٌؼغىش٠ٓ غ١ش اٌى٠ٛز١١ٓ دٚٔب  ػٓ ثم١خ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ. 

 

 انخىصٍبث

ِٓ اٌؼالط ٚاألد٠ٚخ  ٌىً ششائؼ ؽفبي ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ فٟ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚرمذ٠ُ إٌّبعت ػذَ اٌز١١ّض ارغبٖ األ 1

 ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ.

شًّ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ فٟ لبْٔٛ اٌّؼبل١ٓ دْٚ ر١١ّض ػذُ٘ ١ٌشًّ وبفخ أٚعٗ  2

 اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚاٌؾمٛق اٌّخزٍفخ. 

عشاع فٟ ٚاإلت ػالعٙب ثبٌخبسط ِٓ اٌشٚر١ٓ اػفبء ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِٓ رٚٞ اٌؾبالد اٌّغزؼظ١خ ٚاٌزٟ ٠زطٍ 3

 عشاءاد عفشُ٘ ٌزٍمٟ اٌؼالط اٌالصَ.ا

 حىل انحمىق انثمبفٍت 01انًبدة 



 

 

اٌؾمٛق اٌضمبف١خ ٌؼذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِٕزٙىخ فٟ وض١ش ِٓ ِٕبؽ١ٙب فٕٙبن ر١١ّض ث١ٓ اٌى٠ٛز١١ٓ ٚث١ٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ فٟ 

ٙب اٌٛافذ٠ٓ فٟ وض١ش ِٓ ؽمٛلُٙ اٌضمبف١خ ثً أْ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ال ٠ؾظٍْٛ ػٍٝ راد اٌؾمٛق اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍ

 اٌؾبالد.

 جًعٍت انصحبفٍٍٍ انكىٌخٍت ) ًَىرجبً(
ٌٍٛافذ األعٕجٟ ١ٌٚظ ٕ٘بن خظظذ عّؼ١خ اٌظؾف١١ٓ اٌى٠ٛز١خ لغ١ّزٟ اشزشان، ٚاؽذح ٌى٠ٛز١ٟ اٌغٕغ١خ ٚأخشٜ 

عبٔت، دساعُٙ ػّٓ لغ١ّخ اٌٛافذ٠ٓ األاة ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ٚال ٠زُ شزشان ٌّٓ ٠ش٠ذ االٔزغبالغ١ّخ 

ٔزغبة ٌٍغّؼ١خ ٚفمب ٌمشاس ِغٍظ اٌٛصساء ؽٛي ٔٗ ال ٠ؾك ٌفئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اال٠ٚغ١ت لغُ اٌغىشربس٠خ ثؤ

ثزؼذ٠ً ثؼغ أؽىبَ اٌمبْٔٛ  1965ٌغٕخ  28ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  4ششٚؽ االٔزغبة ٌغّؼ١بد إٌفغ اٌؼبَ.  ار أْ ِبدح 

رٕض ػٍٝ "أال ٠مً ػذد اٌّئعغ١ٓ ػٓ ػششح أشخبص  فٟ شؤْ األٔذ٠خ ٚعّؼ١بد إٌفغ اٌؼبَ 1962ٌغٕخ  24سلُ 

٠شزشؽ أْ ٠ىٛٔٛا ع١ّؼب  و٠ٛز١ٟ اٌغٕغ١خ"
11
. 

ثغجت رٌه اٌششؽ ُؽشِذ شش٠ؾخ وج١شح ِٓ اٌظؾف١١ٓ ِٚؼظُّٙ ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اٌز٠ٓ ٠ّبسعْٛ إٌّٙخ  

ٚس٠خ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن اعزّبسح اٌظؾف١خ، ٚلذ ؽبٌت ِغٍظ اداسح عّؼ١خ اٌظؾبف١١ٓ اٌى٠ٛز١خ فٟ أؽذ اعزّبػبرٗ اٌذ

صبٌضخ رىفً ٌؼذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اإلٔزغبة اٌٝ اٌغّؼ١خ وُٛٔٙ ٠ّضٍْٛ اٌغٛاد األػظُ فٟ اٌظؾبفخ اٌّؾ١ٍخ اال أٔٗ وبْ 

ٌزضاَ ثّٛاد اٌمبْٔٛ اٌخبص ثششٚؽ اٌّشعً ا١ٌٙب ثؤْ ػٍٝ اٌغّؼ١خ االسد ٚصاسح اٌشئْٚ ػٍٝ ِؾؼش اإلعزّبع 

فٟ ثبثٗ اٌضبٟٔ ف١ّب ٠زؼٍك ثؼؼ٠ٛخ اٌغّؼ١خ  ١2005ؼ اٌمبْٔٛ ٚاٌزؼذ٠ً ػ١ٍٗ فٟ ػبَ ل١بَ اٌغّؼ١بد. ٚؽزٝ ثؼذ رٕم

 فبْ اٌؼؼ٠ٛخ ثبٌغّؼ١خ رىْٛ ؽجمب ٌٍمٛاػذ اٌزب١ٌخ: 4ِبدح 

ػؼٛ ػبًِ: ٘ٛ اٌشخض اٌى٠ٛزٟ اٌزٞ ٠زّزغ ثبٌؼؼ٠ٛخ اٌىبٍِخ ٌٍغّؼ١خ ٠ٚجبشش ِب ٌٗ ِٓ ؽمٛق ٠ٚئدٞ  1

 ٘زا إٌظبَ.ِب ػ١ٍٗ ِٓ اٌزضاِبد ٚفمب ألؽىبَ 

ػؼٛ ششف أٚ فخشٞ: ٘ٛ أؽذ اٌشخظ١بد اٌى٠ٛز١خ اٌجبسصح اٌزٟ ٠شٜ ِغٍظ اداسح اٌغّؼ١خ أْ ٠ؼّٙب  2

 ِٓ ٘زا إٌظبَ. 6ٚ 5ا١ٌٗ ٠ٚزّزغ ثبٌؼؼ٠ٛخ ٚفمب ألؽىبَ اٌّبدر١ٓ 

ٚ ؽزٝ ٠ٚزج١ٓ ِٓ اعزؼشاع اٌّبدح أػالٖ ثؤٔٗ ال ٠ؾك ٌغ١ش اٌى٠ٛزٟ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ أْ ٠ىْٛ ػؼٛا  ػبِال  أ

 ػؼٛ ششف أٚ فخشٞ أل٠خ عّؼ١خ ٚػ١ٍٗ ٠طجك ٘زا اٌمبْٔٛ ػٍٝ وبفخ اٌغّؼ١بد اٌى٠ٛز١خ. 

 

 َبدي انكىٌج نهسًٍُب ) ًَىرجبً (

ٔبدٞ اٌغ١ّٕب اٌى٠ٛزٟ ٠ؼزجش ِٓ األٔذ٠خ اٌزٟ رخؼغ أ٠ؼب ٌٛصاسح اٌشئْٚ اإلعزّبػ١خ ٚاٌؼًّ ٌىٓ ع١بعخ إٌبدٞ 

١ّٕٙخ وٛٔٗ ٠ؼٕٝ ثبٌشؤْ اٌضمبفٟ ٚاٌفٓ اٌغبثغ فٟ اٌى٠ٛذ، ٚألٔٗ ٠ؼزجش ِٓ رخزٍف ػٓ ع١بعخ إٌمبثبد ٚاٌغّؼ١بد اٌ

ٔؼّبَ ٌٍٕبدٞ ػجش اعزّبسح ِٛؽذح ٓ فمؾ ٌالاٌّئعغبد اٌضمبف١خ فٟ اٌى٠ٛذ ٠زُ لجٛي ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ وّٕزغج١

غٍظ رؼطٟ ٌٍى٠ٛز١١ٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌغٕغ١بد اال أُٔٙ ٠شزشؽْٛ ػٍٝ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ػذَ اٌزششؼ ٌؼؼ٠ٛخ ِ

ٔزخبثبداسح إٌبدٞ أٚ ؽزٝ اٌزظ٠ٛذ فٟ االاد
12
. 

 1965ٌغٕخ  28ٔزخبة ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  ٠ؾك ٌؼذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اٌزششؼ ٚاال٠غزٕذ ٔبدٞ اٌى٠ٛذ ٌٍغ١ّٕب ػٍٝ أٔٗ ال

"٠شزشؽ فٟ ػؼٛ ِغٍظ اإلداسح أْ ٠ىْٛ و٠ٛزٟ اٌغٕغ١خ ِٚٓ أػؼبء اٌغّؼ١خ أٚ إٌبدٞ اٌز٠ٓ ٠ؾك  11اٌّبدح 

 ٌُٙ ؽؼٛس اٌغّؼ١خ اٌؼ١ِّٛخ" .



 

 

 انًسببمبث انعبيت برعبٌت يؤسسبث انذونت

خ ِٓ ِظب٘ش ؽشِبْ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِٓ ؽمٛلُٙ اٌضمبف١خ ٟ٘ ششٚؽ اٌّغبثمبد اٌؼبِخ اٌزٟ رىْٛ رؾذ سػب٠

٠ؾخ وجشٜ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِٓ ِئعغبد اٌذٌٚخ ثٛػؼٙب اشزشاؽ ا٠ٌٛٙخ ٚاٌغٕغ١خ ٌٍّزغبثم١ٓ ِّب ٠ؾشَ شش

 شزشان ٚاٌزّزغ ثزٌه اٌؾك، وبالِضٍخ اٌزب١ٌخ:اال

 

 يسببمت انكىٌج نحفظ انمرآٌ انكرٌى وحجىٌذِ: 1

االعال١ِخ، أؽذ ششٚؽٙب أْ ٠ىْٛ ٟٚ٘ ِغبثمخ ع٠ٕٛخ رمبَ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٌٚخ ثشػب٠خ ٚصاسح األٚلبف ٚاٌشئْٚ 

غغ إٌظش ػٓ ٘زا اٌششؽ ٌذٜ رمذَ ِزغبثم١ٓ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ  رُ اٌّزغبثك و٠ٛزٟ اٌغٕغ١خ. ٌٚىٓ ؽزٝ ػٕذِب

ثبٌّشاوض االٌٚٝ، ُؽشَ ِٓ طشف اٌش١ه اٌّمذَ وغبئضح ثؼذ فٛصٖ ثبٌّغبثمخ ثؾغخ  أؽذُ٘ فٟ ِغبثمبد عبثمخ ٚفبص

ػذَ ؽًّ ثطبلخ ِذ١ٔخ. ٚرشزشؽ ٚصاسح األٚلبف فٟ رمذ٠ُ اٌغٛائض إٌمذ٠خ اٌٝ رٛفش ؽغبة ثٕىٟ)ٚاٌزٞ ٠زطٍت 

ٚؽ ٚعٛد ثطبلخ ٠ٛ٘خ( ٌىً ِشزشن ٚ٘زٖ ػمجخ أخشٜ ٠مف أِبِٙب ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ. )ِشفك ٔغخخ ِٓ شش

 ( 19اٌّغبثمخ( )ٍِؾك 

 

 وانرٌبضت نهشببةانهٍئت انعبيت يسببمت  2

ِزٕفغب صمبف١ب ٚأدث١ب ٌٍىزبة وٛٔٙب رؼذ اٌّغبثمخ  ٚاٌش٠بػخ ٌٍشجبةرؼزجش اٌّغبثمخ األدث١خ اٌزٟ رطشؽٙب ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ 

اٌمظ١شح ٚإٌض اٌغ٠ٕٛخ اٌٛؽ١ذح فٟ اٌى٠ٛذ اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌشؼش اٌشؼجٟ ٚاٌشؼش اٌفظ١ؼ ٚاٌض١٘ش٠بد ٚاٌمظخ 

شزشان بثمخ ثغجت اٌششؽ األثشص ٌالاٌّغشؽٟ ، ٌىٓ أ٠ؼب ٠زُ ؽشِبْ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ِٓ اٌّشبسوخ فٟ أفشع اٌّغ

ثبٌّغبثمخ ٚ٘ٛ أْ ٠ىْٛ اٌّشزشن و٠ٛزٟ اٌغٕغ١خ ِّب ٠ؾشَ اٌىض١ش ِٓ اٌىزبة ٚاٌشؼشاء ٚاألدثبء ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ 

 ٚاٌشٙبدح اٌزمذ٠ش٠خ اٌزٟ رش١ذ ثؼٍّٗ األدثٟ وىبرت أٚ شبػش.اٌغٕغ١خ ثبٌزٕبفظ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌغبئضح 

 

 رابطت األدببء انكىٌخٍٍٍ )ًَىرجبً(

ؽزٛاء األدثبء ٚاٌىزبة ٚاٌشؼشاء فٟ اٌى٠ٛذ ٟٚ٘ عٙخ ِٓ اٌّفزشع أْ رؾزٜٛ األلالَ األدث١خ بٟ٘ عٙخ رؼٕٝ ث

١ٌٗ ثىً ااٌزٟ رؼزجش ِٕجشا  صمبف١ب  ٠ٕظش ٠مخثغغ إٌظش ػٓ عٕغ١زٙب ٠ٛ٘ٚزٙب، اال أْ ؽزٝ ٘زٖ اٌّئعغخ األدث١خ اٌؼش

اعالي ٚاؽزشاَ ِٓ لجً األدثبء ال رؾزٛٞ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ثً رؼبٍُِٙ ثزّب٠ض ػٓ اٌى٠ٛز١١ٓ ٚال رؾزٛٞ ألالُِٙ فٟ 

اٌزٞ طبدلذ ػ١ٍٗ اٌى٠ٛذ. ال   ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ االلزظبد٠خرٕبلغ طش٠ؼ ِغ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبص ثبٌؾمٛق 

ٔؼّبَ اٌٝ ساثطخ األػؼبء وؤػؼبء ٌّغٍظ اإلداسح أٚ ؽزٝ أػؼبء ػ١١ِّٛٓ وّب اْ بالثذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ٠غّؼ ٌؼ

اٌىض١ش ِٓ اٌىزبة ٚاألدثبء ٚاٌشؼشاء ٌُ ٠غّؼ ٌُٙ ث١ًٕ ػؼ٠ٛخ اٌشاثطخ ثغجت ٠ٛ٘زُٙ ٚأثشصُ٘ اٌشبػشح عؼذ٠خ 

 اٌّفشػ ٚاٌشبػش دخ١ً اٌخ١ٍفخ.

  

اٌشجبة ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ اٌّشبسوخ فٟ اٌظبٌٛٔبد األدث١خ اٌضمبف١خ  عّؾذ ساثطخ األدثبء اٌى٠ٛز١١ٓ ٌٍىزبة

عجٛػٟ فٟ ِمش اٌشاثطخ ٚاٌفؼب١ٌبد اٌزٟ رىْٛ ثشػب٠خ اٌشاثطخ وؾؼٛس أاٌّجذػ١ٓ اٌغذد اٌزٞ ٠مبَ ثشىً  وّٕزذٜ

رذاس ِٓ لجً ٌىٓ ١ٌظ ثبٌفؼب١ٌخ ٚاٌّغبؽخ اٌزٟ ٠غّؼ ثٙب ٌألد٠ت ٚاٌىبرت اٌى٠ٛزٟ ؽ١ش اْ اٌفؼب١ٌبد وٍٙب 

اٌى٠ٛز١١ٓ وّب ٠زُ اخز١بس ٚفٛد ٌزّض١ً اٌى٠ٛذ فٟ اٌخبسط خب١ٌخ رّبِب ِٓ األدثبء ٚاٌشؼشاء ٚاٌىزبة ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ 

 اٌغٕغ١خ.



 

 

  

وّب أْ اٌىزبة اٌغٕٛٞ اٌزٞ رظذسٖ ساثطخ األدثبء اٌى٠ٛز١خ ٚاٌزٞ ٠ؾًّ وزبثبد فئخ اٌشجبة ثؼٕٛاْ "اششالبد" 

ٌمبءاد ِٕزذٜ اٌّجذػ١ٓ اٌغذد فٟ خزبَ ِٛعّٗ اٌضمبفٟ ِٓ ششٚؽ إٌشش ف١ٗ أْ ٠ىْٛ ٚ٘ٛ اإلطذاس اٌزٞ ٠ٕزظ ػٓ 

 األد٠ت و٠ٛزٟ اٌغٕغ١خ.

  

 صىرة يٍ صىر انخًٍٍس ضذ األدببء وانشعراء:

 اٌشبػشح: عؼذ٠خ اٌّفشػ 1

 ٟ٘ شبػشح ٚػٍُ ِٓ أػالَ األدة اٌى٠ٛزٟ اٌّؼبطش ٚاٌؾبئضح ػٍٝ ػذح عٛائض ػب١ٌّخ فٟ اٌشؼش، وزجذ ػذح

دٚا٠ٚٓ شؼش٠خ ٚدساعبد ٔمذ٠خ رخٌٛٙب ثؤْ رىْٛ ػؼٛح فٟ ساثطخ األدثبء اٌى٠ٛز١١ٓ، ٚثبٌشغُ ِٓ أْ ِئٌفبرٙب 

رشعّذ اٌٝ ٌغبد ػذح وبٌفشٔغ١خ ٚاإلعجب١ٔخ ٚاألٌّب١ٔخ ٚاٌغ٠ٛذ٠خ ٚاٌطبع١ى١خ ٚاٌفبسع١خ اال أْ اٌشاثطخ رشفغ 

 ّزوٛس أػالٖ ألٔٙب ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ.عزّبػ١خ ٚاٌؼًّ اٌٚصاسح اٌشئْٚ اال رغغ١ٍٙب رٕف١زا ٌمشاس

رمٛي اٌشبػشح عؼذ٠خ اٌّفشػ: ِٕز ٌٚذد ٚأٔب ٌُ أعزطغ أْ أعبفش اٌٝ خبسط اٌى٠ٛذ اال ِئخشا  سغُ إٟٔٔ ا٢ْ فٟ 

عّؼ ٌٟ أْ أعبفش ألداء ِٕبعه اٌؾظ ٘زا  17اٌؼمذ اٌشاثغ ِٓ ػّشٞ ٚرٌه ثؼذ اػطبئٟ عٛاص عفش ؽجمب  ٌٍّبدح 

ٌّفشػ رٍمذ دػٛاد وض١شح ٌزّض١ً اٌى٠ٛذ ٌٍّشبسوخ فٟ فؼب١ٌبد صمبف١خ ٚأِغ١بد شؼش٠خ ٚأؽ١بٔب اٌؼبَ. عؼذ٠خ ا

ػبَ اال أْ ِب ٠مف فٟ ؽش٠مٙب ٌزّض١ً ٚؽٕٙب ٟ٘ ا٠ٌٛٙخ ِٚب ٠مف فٟ ؽش٠ك رّض١ٍٙب ٌٍٛؽٓ ٘ٛ  15ٌزىش٠ّٙب ِٕز 

 اٌٛؽٓ.

٠ذ فٟ خش٠طخ اٌشؼش اٌؼب١ٌّخ، اٌزٟ رٕشش٘ب ِئخشا رُ اخز١بس٘ب ِٓ لجً طؾ١فخ اٌغبسد٠بْ اٌجش٠طب١ٔخ وّّضٍخ ٌٍىٛ

اال  2012أغغطظ ٌؼبَ  ١ٌٛ٠12ٛ ٚؽزٝ  27ثّٕبعجخ ثطٌٛخ األٌّٚج١بد، ٚاٌزٟ أل١ّذ فٟ ٌٕذْ خالي اٌفزشح ِٓ 

 أٔٙب ٌُ رزّىٓ ِٓ رٍج١خ اٌذػٛح ألٔٙب ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ.

ذح أ٠بَ ؽذس ٌٙب ِٛلف ٠ششػ ِؼبٔبرٙب وؤد٠جخ ف١ّب أصٕبء وزبثخ اٌزمش٠ش روشد ٌٕب اٌشبػشح عؼذ٠خ اٌّفشػ ثؤٔٗ لجً ػ

٠زؼٍك ث٠ٛٙزٙب، فٟٙ رؾًّ ِب ٠غّٝ ثبٌجطبلخ األ١ِٕخ رزوش ف١ٙب رفبط١ً رش١ش اٌٝ شخظ١خ ؽبٍِٙب ٌىٕٙب أ٠ؼب 

ثٗ وزت  -ػبطّخ اٌغؼٛد٠خ -رؾًّ ِالؽظخ ثؤْ ٘زٖ اٌجطبلخ الرؼذ اصجبرب  شخظ١ب . فمذ ٚطٍٙب ؽشد ِٓ اٌش٠بع 

عزالَ اٌطشد، ٚؽ١ٓ ؽؼشد اٌٝ اٌّىزت ؽٍجٛا ِٕٙب اظٙبس ٓ صِالئٙب ٚ٘برفٙب ِىزت اٌجش٠ذ الٌؼذد ِِٚئٌفبد 

٠ٛ٘زٙب اٌشخظ١خ إلصجبد أٔٙب عؼذ٠خ ففؼٍذ فمبي ٌٙب اٌّٛظف: ِىزٛة ػٍٝ اٌجطبلخ ثؤٔٙب الرؼذ اصجبرب  شخظ١ب  فى١ف 

 أػشف ثؤٔه عؼذ٠خ اٌّفشػ!

  

 انشبعر: دخٍم انخهٍفت   2

ٔٗ أشبػش ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ وّب  دخ١ً اٌخ١ٍفخ: أٔب ِٓ فئخ ِغؾٛلخ أؽبٚي ثبٌشؼش أْ أطً. ٘ٛمٛي اٌشبػش ٠

ال٠ؾًّ ٠ٛ٘خ أد٠ت ِٓ لجً ساثطخ األدثبء اٌى٠ٛز١١ٓ سغُ أْ ِؼظُ دٚا٠ٕٚٗ اٌشؼش٠خ رذٚس ؽٛي اٌٛؽٓ اٌزٞ 

 ال٠ؾًّ ٠ٛ٘زٗ.

  



 

 

ػؼٛا  ثٙب ٌىٓ اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ سغُ أْ ساثطخ األدثبء الرمجً ثٛعٛد اٌشبػش دخ١ً اٌخ١ٍفخ 

افب  ثٗ ٚثٛعٛدٖ ، اال أْ رٌه ٚا٢داة ٠غزؼ١ٓ ثبٌشبػش فٟ أِغ١برٗ اٌشؼش٠خ ٚرٌه ِٓ اٌّفزشع أْ ٠ّضً اػزش

، ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ اٌشبػش دخ١ً اٌخ١ٍفخ  ٌغٙز١ٓ األثشص صمبف١ب فٟ اٌى٠ٛذػزشاف ٠ؼذ ِٕمٛطب  ِٓ لجً ااال

) ٍِزمٝ اٌضالصبء اٌضمبفٟ ( اٌزٞ ال ٠ٍمٝ أٞ دػُ ِٓ اٌّغٍظ اٌٛؽٕٟ ٌٍضمبفخ ٚ اٌفْٕٛ ٚ ا٢داة سغُ أؽذ ِئعغٟ 

ِغبّ٘زٗ اٌٛاػؾخ فٟ اٌغبٔت اٌضمبفٟ ٚ األدثٟ فٟ دٌٚخ اٌى٠ٛذ ، ٚ ٠اللٟ اٌىض١ش ِٓ اٌظؼٛثبد فٟ اٌؾظٛي 

ٌىْٛ ثؼغ اٌذٚي ال رّٕؼ ؽبٍِٟ  ٠ٛذػٍٝ رؤش١شاد عفش ٌٍّشبسوخ فٟ اٌفؼب١ٌبد األدث١خ ٚ اٌضمبف١خ خبسط اٌى

اٌغٛاص اٌّئلذ رؤش١شح دخٛي ث١ّٕب ٠زؤخش اطذاس٘ب ٌذٜ عفبساد دٚي أخشٜ ألوضش ِٓ أعجٛػ١ٓ ِّب ٠ؼٕٟ فٛاد 

 اٌفشطخ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌّٙشعبٔبد اٌخبسع١خ .

 

 

  



 

 

سئهت راث انصهت بًىضىع عهى لبئًت انًسبئم حىل األ 32ىعت رد يجً: ثبًَانفصم ان

 انجُسٍتعذًًٌ 

واالجتماعٌة والثقافٌة   االقتصادٌة( من اللجنة المعنٌة بالحقوق 2012دٌسمبر  7-3بعد صدور قائمة القضاٌا للدورة الخمسٌن )
إجاباتها على االسئلة ذات الصلة بقضاٌا عدٌمً الجنسٌة فً الكوٌت  29، أعّدت مجموعة E/C.12/KWT/Q/2 بمرجع رقم 

 وكانت كما ٌلً: 

 

 معلوماتًعامة-أولاً

ٌرجى بٌان ما إذا كان تقرٌر الدولة الطرؾ قد أُعّد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدنً، وٌرجى شرح -1
 ( المبادئ التوجٌهٌة للجنة) األسباب التً جعلت التقرٌر ال ٌرد على األسئلة الواردة فً 

(E/C.12/2008/2 .) 

ذاًكانًتقرٌرًالدولةًالطرفًقدًأُعّدًإلوماتًالعامةًحولًماًندًالمعسئلةًالواردةًفًًبشارةًالىًاألباإلج:ً
نهًلمًٌتمًالتشاورًمعًمنظماتًالمجتمعًالمدنًًفًًأماتًالمجتمعًالمدنً،ًٌرجىًالعلمًبالتشاورًمعًمنظ

 .كتابةًالتقرٌر

االجتماعٌة والثقافٌة المنصوص علٌها فً العهد ٌمكن االستظهار  االقتصادٌةوٌرجى تأكٌد أن الحقوق -2
ٌُرجى تقدٌم أمثلة على حاالت جرى فٌها االستظهار بالعهد أمام  بها أمام المحاكم، وإذا كان األمر كذلك، 

 محاكم وطنٌة أو من قبل هذه المحاكم.

بأنهًلًٌوجدًحتىًاآلج:ً الدولًًالمنصوصًعلٌهاًبالعهدًًحقوقهًيًشخصًقامًباستظهارأنًنحٌطكمًعلماًا
 علىًحدًعلمًالمجموعةًمامًالمحاكمًالوطنٌةأ

 

 (5-1القضاٌاًالمتعلقةًباألحكامًالعامةًللعهدً)الموادً-ثانٌااً

 2منًالمادة2ًًالفقرةً

 عدمًالتمٌٌز

حقوق ٌرجى بٌان ما إذا كان تشرٌع الدولة الطرؾ ٌحظر التمٌٌز المباشر وؼٌر المباشر فً التمتع بال-3
 من العهد. 2من المادة  2واالجتماعٌة والثقافٌة على أساس االعتبارات المذكورة فً الفقرة  االقتصادٌة

ًج:ً

بناءًأألنًًعدٌمًًالجنسٌةناءًالكوٌتٌهًمنًبصولًألفٌماًٌتعلقًبحقًالتملكًووراثةًاألٌزًٌتمهناكًً-
وبالتالًًٌحصلونًعلىًكافةًحقوقهمًبخالفًأبناءًالكوٌتٌةًوالتًًٌتمًبًالكوٌتًًتنتقلًلهمًجنسٌةًاأل

كًًٌحصلًاألبناءًعلىًالجنسٌةًوالتًًعنًطرٌقهاًٌحصلونًعلىًباقًًحقوقهمًًالترملًوالطالقاشتراطً
 القتصادٌة

لتًمرأهًفًًحابٌنماًتحصلًالالتمٌٌزًوفقًالجنسًفٌماًٌتعلقًبصرفًالعالوةًالجتماعٌهًللرجلًفقطًً-
 .ًأوًبطالةًالزوجًطفالاصةًمثلًالطالقًمعًحضانةًاألخ



 

 

 التمٌٌزًوفقًالجنسًفٌماًٌتعلقًبنسبًالقبولًفًًجامعةًالكوٌتًبٌنًالطلبةًوالطالبات.ًً-

حرمانًالدباءًمنًعدٌمًًالجنسٌةًمنًممارسةًحقهمًالثقافًًمثلًالنضمامًالىًالجمعٌاتًواألندٌةًً-
  والمسابقاتًالمحلٌةًالعامةًالتابعةًلمؤسساتًالدولةالثقافٌةًوالمشاركةًفًًبعضًالمعارضً

 

 

الصادر فً  467/2010وٌرجى تقدٌم معلومات عن النتائج التً تحققت جراء تنفٌذ المرسوم األمٌري -4
، الذي ٌمنح امتٌازات وتسهٌالت مدنٌة واجتماعٌة وإنسانٌة للمقٌمٌن 2010تشرٌن الثانً/نوفمبر  9

ً تعترض ضمان بصورة ؼٌر قانونٌة المسجلٌن لدى الجهاز المركزي، وكذلك معلومات عن العقبات الت
 واالجتماعٌة والثقافٌة على قدم المساواة مع ؼٌرهم. االقتصادٌةبالحقوق ‘ البدون‘تمتع 

 

ًج:

ًإذًلًً- ًفًًالتقرٌر. ًتمًتحدٌدها ًالمتٌازاتًوالتسهٌالتًلكافةًفئاتًعدٌمًًالجنسٌةًكما لمًٌتمًمنحًهذا

الثبوتٌاتًالرسمٌةًباإلضافةًإلىًانتقاصًتزالًهناكًشرٌحةًواسعةًمنهمًلًتستطٌعًاستخراجًاألوراقًوً

 ً.حقهمًفًًالعمل

ًةوالجتماعًٌةسانٌنوالتًًتمسًالحقوقًاإلًأعالهتقرٌرًالبالضافةًلنتهاكاتًأخرىًتمًرصدهاًفًًً-
 والثقافٌة.ًًالقتصادٌةو

 فً المائة من فرص العمل فً الشركات التً ٌتجاوز 4وٌرجى بٌان مدى إعمال مبدأ تخصٌص نسبة -5
موظفاً لألشخاص ذوي اإلعاقة. وٌرجى أٌضاً شرح الكٌفٌة التً تجسد بها مفهوم  50عدد موظفٌها 

"الترتٌبات التٌسٌرٌة المعقولة" فً تشرٌع الدولة الطرؾ، وكٌفٌة تطبٌقه عملٌاً، ال سٌما فٌما ٌتعلق 
 بالتزامات أرباب العمل.

وًبالتالًًفإنًحالةًالنتهاكًتجاهًأصالًااءًفٌماًٌخصًعدٌمًًالجنسٌةًفانًحقًالعملًمنتقصًلالصحج:ً
الشخاصًذويًالعاقةًمنهمًأشدًسوءاا،ًوًذلكًلتراكمًمشكلتًًانعدامًالجنسٌةًوًالعاقةًمماًٌجعلً

  حظوظهًفًًالعملًتكادًتكونًمعدومة،ًكماًتمًالتطرقًلهاًفًًالتقرٌر.

 

 

 3المادةً

 المساواةًفًًالحقوقًبٌنًالرجالًوالنساء

بالغ اللجنة بطبٌعة وأثر التدابٌر التً اتخذت للتصدي للقوالب النمطٌة الجنسانٌة السلبٌة ٌرجى إ -6
 واستمرار المواقؾ التمٌٌزٌة المتسببة فً تدنً دور المرأة فً األسرة والمجتمع.

نهًلًتوجدًتشرٌعاتًوًلًحمالتًتوعوٌةًتتصدىًللقوالبًالنمطٌةًالجنسانٌةًالسلبٌةًللمراةًبشكلًإج:ً
 ،ًكماًتمًالتطرقًلهذاًالجانبًفًًالتقرٌرًبشكلًتفصٌلًً.ًللنساءًعدٌماتًالجنسٌةًبشكلًخاصًوًعام

 

 



 

 

 (15-6القضاٌاًالمتعلقةًبأحكامًبعٌنهاًمنًالعهدً)الموادً-ثالثااً

 الحقًفًًالعمل:6ًالمادةً

لعاملة، ٌرجى بٌان فً المائة فحسب من القوة ا 43.37بالنظر إلى أن نسبة النساء العامالت ال تتجاوز -7
طبٌعة وتأثٌر التدابٌر المتخذة لزٌادة عمالة النساء. وٌرجى أٌضاً تقدٌم معلومات عن التدابٌر المتخذة لزٌادة 

 تمثٌلهن فً المناصب العلٌا فً الوظائؾ العامة.

نهنًمحروماتًمنًالعملًبشكلًعامً،ًوًمنًاستطاعتًمنهنًإٌخصًعدٌماتًالجنسٌةًفًفٌماج:ً
أوًأنًتكونًوالدتهاًكوٌتٌة،1965ًًشروطًصعبةًكاشتراطًأنًتحملًإحصاءًماًقبلًعامًًوفقًالعملً

 ًفإنهنًلًٌتلقٌنًذاتًالمعاملةًكالمواطنٌنًوالعمالةًالمهاجرة.ً

 الحقًفًًالتمتعًبظروفًعملًعادلةًومواتٌة: 7المادةً

من تقرٌر الدولة  81الفقرة  ٌرجى إبالغ اللجنة بما ٌلً: )أ( ما إذا كان مشروع القانون المذكور فً-8
الطرؾ والهادؾ إلى استحداث حد أدنى لألجور خاص بكل قطاع، قد اعتمد؛ )ب( وما هً فئات العمال 

التً تسري علٌها هذه األجور الدنٌا؛ )ج( وما إذا كان مستوى هذه األجور الدنٌا ٌسمح لجمٌع العمال 
 وأسرهم بالعٌش الكرٌم، مع مراعاة معدل التضخم.

ربابًالعملًللعمالةًمنًعدٌمًًأستغاللًاأدنىًلألجور،ًمماًٌترتبًعلٌهًًااًلًٌوجدًفًًالكوٌتًحدج:ً
ًالجنسٌةًمماًٌنتقصًمنًحٌاتهمًالكرٌمة.ً

من التقرٌر مثل المراسٌم  112و 110وٌرجى إبالغ اللجنة بأثر التدابٌر المشار إلٌها فً الفقرتٌن -9
الخارج، وقواعد وإجراءات الحصول على التراخٌص، فضالً عن المتعلقة بكل من استقدام العمالة من 

 األنشطة التً تضطلع بها اإلدارة العامة للهجرة بشأن َلجم استؽالل العمالة الوافدة وبخاصة خدم المنازل.

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشج:ً  جابةًهذاًالسؤال.ًعدٌمًًالجنسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًإلًونؤنظراًا

ذا كانت الدولة الطرؾ قد اعتمدت ونفذت بالفعل تشرٌعات محددة تجرم التحرش وٌرجى بٌان ما إ-10
الجنسً فً مكان العمل، وتقدٌم وصؾ آللٌات رصد تطبٌق هذه التشرٌعات. وٌرجى أٌضاً بٌان عدد 

الحاالت المسجلة، والجزاءات المفروضة على مرتكبً هذه األفعال والتدابٌر المتخذة لتعوٌض ضحاٌا 
 نسً ومساعدتهم.التحرش الج

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشئونًعدٌمًًالجنسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًلجابةًهذاًالسؤال.ًج:ً  نظراًا

وٌرجى بٌان اآللٌات الموجودة لرصد وضمان ظروؾ السالمة والصحة فً أماكن العمل، ال سٌما فً -11
 قطاعات النفط والبناء.

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشج:ً  جابةًهذاًالسؤال.ًسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًإلعدٌمًًالجنًونؤنظراًا

 

فً المائة  34بالؽة األهمٌة بٌن أجور الجنسٌن فً الدولة الطرؾ والتً تصل نسبة ونظراً إلى الفجوة -12

حسب مصادر اطلعت علٌها اللجنة، ٌرجى تقدٌم معلومات عن التدابٌر المتخذة لتقلٌص هذه الفجوة والحد من 

 اآلثار المترتبة علٌها.



 

 

فٌماًٌتعلقًبشكلًعامًًالجنسٌنًفًًالدولةًبٌنًجورًفًًاألالمرأةًالكوٌتٌةًمنًالتمٌٌزًًتعانًً-ج:ً
ةًمنًوًعالوةًعلىًذلكًتعانًًالمرأةًعدٌمةًالجنسٌةًالعاملبالعالواتًالجتماعٌةًوالتًًتصرفًللرجل،ً

 .ًذاتًالنتهاكًبشكلًخاصًكذلك

 الحقوقًالنقابٌة: 8المادةً

علومات، بما فً ذلك بٌانات إحصائٌة، عن اإلضرابات التً جرت خالل الفترة المشمولة ٌرجى تقدٌم م-13
بالتقرٌر، بما فٌها اإلضرابات التً تدخلت السلطات لوقفها، فضالً عن أسباب حظر هذه اإلضرابات. 

لمعمول وباإلضافة إلى ذلك، ونظراً لعدم وجود قوانٌن تنظم اإلضرابات، ٌرجى إبالغ اللجنة بالضمانات ا
 بها لكفالة احترام حق العمال فً اإلضراب وحماٌتهم من االنتقام والعقاب.

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشج:ً ٌُسمحًلهمًبالنضمؤنظراًا امًفًًالنقاباتًونًعدٌمًًالجنسٌةًوهمًأصالًلً
 جابةًهذاًالسؤال.ًفلنًٌتمًالتطرقًإل

 الحقًفًًالضمانًالجتماعً:9ًالمادةً

معلومات عن التدابٌر التً اتخذتها الدولة الطرؾ لتوسٌع التؽطٌة الخاصة بالضمان ٌرجى تقدٌم -14
االجتماعً بحٌث تشمل حوادث العمل واألمراض المهنٌة، وأن تشمل كذلك العمال المهاجرٌن فضالً عن 

ن . وٌرجى تقدٌم معلومات ع2004العمال ؼٌر الكوٌتٌٌن اآلخرٌن، على نحو ما أوصت به اللجنة فً عام 
 الفئات المعرضة لعدم الحصول على الضمان االجتماعً.

عدٌمًًالجنسٌةًغأج:ً ملًحوادثًوًالتغطٌةًالخاصةًالتًًتشأٌرًمشمولٌنًفًًالضمانًالجتماعًًولًا
 أعاله.تقرٌرًالٌرجىً.ًمراضًالمهنٌةالعملًواأل

 

 حماٌةًاألسرةًواألمًوالطفل:10ًالمادةً

ٌجّرمًبالتحدٌدًأفعالًالعنفًالمنزلً،ًولًسٌماًٌرجى بٌان ما إذا كان هناك تشرٌع فً الدولة الطرؾ -15
، بما فً ذلك االؼتصاب فً إطار الزواج واالعتداء الجنسً. وٌرجى تقدٌم العنفًضدًالمرأةًوالطفل

عال. وٌرجى أٌضاً بٌان معلومات عن عدد الحاالت المسجلة، والجزاءات المفروضة على مرتكبً هذه األف
ما إذا كانت هناك خطة عمل وطنٌة لمكافحة العنؾ المنزلً، والتدابٌر المتاحة لدعم وإعادة تأهٌل الضحاٌا، 

 مثل تقدٌم المشورة القانونٌة، والمساعدة النفسانٌة وتوفٌر المأوى.

لفتقادًهذاًالتشرٌعًاوًالقانوج:ً نًلًٌوجدًاحصائٌاتًمعلنةًلًٌوجدًقانونًٌجرمًالعنفًاألسريًونظراًا
 منًالجهاتًالمختصةًفٌماًٌتعلقًبعددًالحالتًالمسجلةًاوًالجراءاتًالمتخذةً

وٌرجى بٌان ما إذا كانت الدولة الطرؾ قد اعتمدت خطة عمل وطنٌة لمكافحة االتجار بالبشر، وما إذا -16
وٌرجى أٌضاً إطالع اللجنة على كان الضحاٌا ٌحصلون على المساعدة الطبٌة واالجتماعٌة والقانونٌة. 

العقبات التً تحول دون اعتماد قانون مكافحة االتجار بالبشر، وكذلك مدى فعالٌة الجزاءات الجنائٌة 
والتدابٌر اإلدارٌة الحالٌة فً ردع المهربٌن. وٌرجى أٌضاً تقدٌم معلومات عن عدد حاالت االتجار بالبشر 

 على الجناة ووسائل الجبر والتعوٌض المقدمة للضحاٌا. المبلػ عنها، وكذلك العقوبات المفروضة



 

 

خطةًعملًوطنٌةًلمكافحةًالتجارًبالبشرً،ًولًٌوجدًاحصائٌاتًمعلنةًمنًالجهاتًالمختصةً لًٌوجدج: 
 ً.فٌماًٌتعلقًبعددًالحالتًالمسجلةًاوًالجراءاتًالمتخذة

 الثامنة عشرة ومكافحتهما.وهل تعتزم الدولة حظر جواز وتسجٌل زواج األطفال دون سن -17

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشج:ً  جابةًهذاًالسؤال.ًفلنًٌتمًالتطرقًإلونًعدٌمًًالجنسٌةًؤنظراًا

 معٌشًًمالئمًىالحقًفًًمستو:11ًالمادةً

ٌرجى إبالغ اللجنة عن التدابٌر المتخذة لضمان حصول الفئات المهمشة والمحرومة، وخاصة البدون -18
. وٌرجى أٌضاً تقدٌم معلومات عن التدابٌر المتخذة السكنًالمالئمًوبأسعارًمعقولةوالعمال المهاجرٌن على 

لى من ال تربطهما عالقة زوجٌة إللؽاء األحكام التشرٌعٌة والممارسات التمٌٌزٌة، مثل تلك التً تحظر ع
 وعلى الُعّزاب تأجٌر المساكن.

بسطًمقوماتًالعٌشًأفًًمساكنًالصفٌحًالتًًتفتقرًالىًعدٌمًًالجنسٌةًًتعٌشًفئاتًكبٌرةًمنًج:ً
الصحراءًهرباًُمنًارتفاعًاجورًالسكنًوًالغالءًفًًٌشًلىًالعإٌلجأًبعضًعدٌمًًالجنسٌةً،ًوالكرٌم

 سرًتعٌشًفًًالصحراء.لتًألوًقدًتمًرصدًحاًالمعٌشً.

 الحقًفًًالصحةًالبدنٌةًوالعقلٌة: 12المادةً

ٌرجى إبالغ اللجنة بأثر التدابٌر التً اتخذت، بما فٌها التدابٌر التً تنفذها إدارة التثقٌؾ التؽذوي، -19
 لمكافحة تصاعد معدالت السمنة، الناشئة عن األنماط المعٌشٌة ؼٌر الصحٌة.

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشئونًعدٌمًًالجنسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًلجابةًهذاًالسؤال.ًج:ً  نظراًا

 

وٌرجى تقدٌم معلومات عن الفرص المتاحة للحصول على خدمات الرعاٌة الصحٌة العقلٌة. وٌرجى -20
المرضى  أٌضاً إبالغ اللجنة بالتشرٌعات واألنظمة المعمول بها، وكذلك التدابٌر المتخذة، لضمان حصول

المصابٌن باألمراض العقلٌة على العالج والرعاٌة الالئقٌن فً مرافق الصحة النفسانٌة، فضالً عن 
 االستعراض الدوري لعملٌة اإلٌداع فً هذه المؤسسات واإلشراؾ القضائً الفعلً علٌها.

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشئونًعدٌمًًالجنسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًلجابةًهذاًالسؤج:ً  ال.ًنظراًا

وٌرجى تقدٌم معلومات عن التدابٌر التً اتخذت لتنفٌذ توصٌة اللجنة بتوسٌع قاعدة الظروؾ التً ٌمكن -21
أن تبرر اإلجهاض القانونً. وعالوة على ذلك، ٌرجى بٌان التدابٌر التً اتخذت بقصد النهوض بالصحة 

ر هذه الخدمات للمراهقٌن. وٌرجى الجنسٌة واإلنجابٌة، والخدمات المتاحة ذات الصلة، بما فً ذلك توفٌ
 أٌضاً تقدٌم معلومات عن اإلصابة باألمراض المنقولة جنسٌاً فً الدولة الطرؾ.

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشج:ً  جابةًهذاًالسؤال.ًعدٌمًًالجنسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًإلًونؤنظراًا

 الحقًفًًالتعلٌم: 14و13ًالمادتانً



 

 

تقرٌر الدولة الطرؾ تخص بشكل حصري األطفال المواطنٌن فً  نظراً ألن المعلومات المقدمة فً-22
الدولة الطرؾ، ٌرجى بٌان التدابٌر التً اتخذت لضمان حصول األطفال ؼٌر الكوٌتٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً 

 .2004الدولة الطرؾ على التعلٌم اإلجباري المجانً هم أٌضاً، على نحو ما أوصت به اللجنة فً عام 

لًٌتلقىًكافةًأطفالًعدٌمًًالجنسٌةًالتعلٌمًاإلجباري،ًبلًأنًهناكًشرائحًمحرومةًمنًمجانٌةًج:ً
التعلٌم.ًبلًٌتمًاستغاللًالتعلٌمًكوسٌلةًضغطًعلىًعدٌمًًالجنسٌةًعندًبدءًالعامًالدراسًً،ًحٌثًتصدرً

أمامهمًحالًإلًًقراراتًتعٌقًانتسابًالطلبةًبهدفًالتضٌٌقًعلىًآبائهمًلتعدٌلًأوضاعهمًحٌنًلًٌكون
 الجوازاتًالمزورة،ًفٌشترط:ً

 ًوجودًشهادةًمٌالدًللطفلًأوًالتصدٌقًعلىًبالغاتًالولدةًلتسجٌلًاألطفالًالذٌنًلمًٌتمًالنتهاءًمن
ًاجراءاتًاستخراجًشهادةًالمٌالدًلهم.ً

 تمًًوجودًبطاقةًسارٌةًالصالحٌةً:ًوًبعضًعدٌمًًالجنسٌةًغٌرًمقٌدًفًًالجهازًالمركزيً،ًوًاآلخر
ًإٌقافًتجدٌدًبطاقتهًأوًسحبهاً.

 ًوجودًإقامةًصالحةًلمنًعدلًوضعه:ًوًفًًالغالبًتمًتعدٌلًالوضعًعنًطرٌقًشراءًجوازاتًمزورة
ًغٌرًمعترفًفٌهاًمنًقبلًدولها،ًوًبالتالًًٌتعذرًتجدٌدًاإلقامة.

 ًهذهًالشتراطاتًوغٌرهاًتعٌقًالتعلٌمًالجباريًالمجانً.ً

 

وأطفال العمال ‘ البدون‘معلومات عن التدابٌر التً اتخذت لضمان حصول وٌرجى أٌضاً تقدٌم -23
المهاجرٌن على التعلٌم العالً. وٌرجى تقدٌم بٌانات ُمحّدثة عن التسجٌل فً شتى مستوٌات التعلٌم، مع 

 أو من ؼٌر الكوٌتٌٌن.‘ البدون‘تصنٌؾ هذه البٌانات بحسب السنة والجنس وكون الفرد من الكوٌتٌٌن أو من 

كانًٌخصصًً-ج:ً مقعدًدراسًًفًًالجامعهًللمتفوقٌنًمنًعدٌمًًالجنسٌهًمنًالجنسٌنً،٥١ًًسابقاًا
لحملةًالتعلٌمًحقًالتًًقادتهاًمجموعةً وبتدخلًمباشرًمن٩١٥٥/٩١٥٩ًًللعامًالدراس٩٢ًًًونتاجاًا

التدخلًفًًسٌاسةًمقعدً،ًإلًأنهًلمًٌتمًتكرٌسًهذا٥١١ًًزدادًعددًالمقاعدًلٌصلًالىًاالبالدًأمٌرًسموً
القبولًبشكلًدائمًفالًضماناتًعلىًاستمرارٌتهاًفًًالسنواتًالقادمهً،ًولًٌوجدًاحصائٌاتًمعلنةًمنً

 .الجهاتًالمختصةًعنًالتسجٌلًفًًشتىًمستوٌاتًالتعلٌم

 

 

 الحقوقًالثقافٌة: 15المادةً

وإذكاء الوعً بالتراث الثقافً ٌرجى تقدٌم معلومات عن التدابٌر التً اتخذت لحماٌة التنوع الثقافً -24
لؽٌر الكوٌتٌٌن وسائر األقلٌات، وتهٌئة الظروؾ المالئمة لهم من أجل الحفاظ على هوٌتهم وتارٌخهم 

 وثقافتهم ولؽاتهم وتقالٌدهم وعاداتهم، وتطوٌرها والتعبٌر عنها ونشرها.

لختصاصًهذاًالتقرٌج:ً  ابةًهذاًالسؤال.ًجعدٌمًًالجنسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًإلًونؤرًبشنظراًا

وٌرجى تقدٌم معلومات عن التدابٌر المتخذة لضمان حماٌة وحفظ المواقع األثرٌة للدولة الطرؾ فً -25
إطار التخطٌط الحضري وتطوٌر البنٌة التحتٌة ومشارٌع البناء، وكذلك لتعزٌز فرص وصول الجمهور إلى 

 هذه المواقع.



 

 

لختصاصًهذاًالتقرٌرًبشج:ً  جابةًهذاًالسؤال.ًعدٌمًًالجنسٌةًفلنًٌتمًالتطرقًإلًونؤنظراًا

وٌرجى تقدٌم معلومات عن األحكام القانونٌة السارٌة لحماٌة حرٌة النشاط الثقافً واإلبداعً. وٌرجى -26
على الخصوص تقدٌم معلومات عن المعاٌٌر واإلجراءات التً تتبعها الدولة الطرؾ فً الرقابة على 

 ثقافٌة.المنشورات واألنشطة ال

ً ًالىًالجمعٌاتًواألندٌةًحرمانًاألج: ًالثقافًًمثلًالنضمام دباءًمنًعدٌمًًالجنسٌةًمنًممارسةًحقهم

ًوحرمانً ًلمؤسساتًالدولة، ًالتابعة ًالعامة ًفًًبعضًالمعارضًوالمسابقاتًالمحلٌة ًوالمشاركة الثقافٌة

وً ،ًالدولةًوًالمسابقاتًالدولٌةسساتًالطلبةًمنًعدٌمًًالجنسٌةًمنًالمشاركةًفًًالمسابقاتًالتابعةًلمؤ

 .أعالهًقدًتمًالتطرقًالىًهذاًالجانبًفًًالتقرٌر

  



 

 

 انروابط انًرجعٍت وانًرفمبث نث:انفصم انثب

اإلداسح اٌف١ٕخ ثٛصاسح األٚلبف رشفغ أعّبء إٌبعؾ١ٓ ثبخزجبس لجٛي ثؼغ اٌّزمذ١ِٓ اٌٝ اداسح اإلعٕبد ٚف١ُٙ ِٓ  1

 :ُ٘ ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ

 
اعزؼالَ طبدسِٓ اداسح اإلعٕبد ثٛصاسح األٚلبف ِٛعٗ ٌٍشئْٚ اإلداس٠خ ثبٌٛصاسح ػٓ ؽبٌخ لجٛي ثؼغ األفشاد  2

 ٌٍزؼ١١ٓ ٠شًّ االص١ٕٓ إٌبعؾ١ٓ ِٓ أثٕبء فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ:

 



 

 

ٚصاسح األٚلبف رغزؼٍُ ِٓ اٌغٙبص اٌّشوضٞ ػٓ ؽبٌخ ثؼغ ِٕزغج١ٙب ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ٚرؼٍٓ ػٓ سغجزٙب  3

 ثبعزّشاس رى١ٍفُٙ:

 
وزبة ِٓ اٌغٙبص اٌّشوضٞ اٌٝ ٚو١ً ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٠ؾظش ف١ٗ ؽك اٌزظشف ثّٛػٛع ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ  4

 فمؾ فٟ اٌغٙبص:

 



 

 

أًِ اٌؼٕضٞ ٠شفغ لجٌٛٙب فٟ ٚصاسح اٌؼذي ثٛظ١فخ ِزشعّخ ألْ اٌمشاساد ِم١ذح ٌٕٛع اٌٛظبئف اٌزٟ ٠شغٍٙب  5

 أثٕبء فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ:

 
 

 ذ٠خ اٌى٠ٛذ رٕٟٙ خذِبد ِٛظف١ٓ ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت د٠ٛاْ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ:ثٍ 6

 
 

 

 



 

 

 ثٍذ٠خ اٌى٠ٛذ رٕٟٙ خذِبد دفؼخ ِٛظف١ٓ أخشٜ ِٓ فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت د٠ٛاْ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ: 7

 
 :فئخ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ:لشاس اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌّٛعٗ اٌٝ ثٍذ٠خ اٌى٠ٛذ ثؤعجبة فظً اٌؼب١ٍِٓ ِٓ  8

 



 

 

غالف وزبة لبَ ثزؤ١ٌفٗ أؽذ ِٕزغجٟ لٛح اٌششؽخ ِٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ العز١بص دٚساد اٌزشل١خ ٚرشلّٟ ا٢الف ِٓ  9

اٌؼغىش١٠ٓ اٌى٠ٛز١١ٓ ثؼذ دساعخ وزبثٗ، االّ أْ وبرجٗ ٌُ ٠ؾظً ػٍٝ ٔفظ اٌزشل١خ اٌّزوٛسح ثبٌىزبة سغُ اعزؾمبلٗ 

 ٚصالص١ٓ ػبِبٌٙب اال ثؼذ خذِخ رغبٚصد رغؼب 

 
 ششٚؽ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌط٠ٍٛخ فٟ رؼ١١ٓ ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ فٟ ٚصاسح اٌظؾخ ؽظشا  ػٍٝ ثٕذ اٌّىبفآد: 10

 
 

 

 



 

 

وزبة اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌّٛعٗ اٌٝ ٚصاسح اٌظؾخ فٟ رؾذ٠ذ اٌششٚؽ )اٌّؼمذح( اٌّغّٛػ ثٙب ٌمجٛي رؼ١١ٓ أثٕبء فئخ  11

 ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ:

 
 اٌظفؾخ األٌٚٝ: -اٌزغغ١ً ثبصجبد ٔغت أؽذ أؽفبي ػذ٠ّٟ اٌغٕغ١خ  ؽىُ ِؾىّخ و٠ٛز١خ ٠ٍضَ عٙبد 12

 



 

 

 اٌظفؾخ اٌضب١ٔخ: -٣١ربثغ ٍِؾك  13

 
 اٌظفؾخ اٌخبِغخ: -٣١ربثغ ٍِؾك  14

 



 

 

 ط١غخ اإلٌضاَ ثبٌزٕف١ز: -٣١ربثغ ٍِؾك  15

 

 
 

  اٌزمش٠ش اٌطجٟ ٌؾ١ّذ ػ١ذ اٌزٞ رٛفٟ ثغشؽبْ اٌّؼذح ثبٔزظبس اعزخشاط عٛاص عفش ٌٍؼالط ثبٌخبسط. 16

 
 



 

 

اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّؼبٌغخ أٚػبع اٌّم١ّ١ٓ ثظٛسح غ١ش لب١ٔٛٔخ ٠طٍت اعزّبػب ِغ اٌٍغبْ اٌخ١ش٠خ ٌزم١١ذ آ١ٌخ  17

 طشف اٌّؼٛٔخ:

 
 . ِشفك ششٚؽ ِغبثمخ ؽفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ٚصاسح االٚلبف18

 
 

http://www.awqaf.org.kw/Arabic/Contests/Lists/Contests/TabForm.aspx?ID=14 

http://www.awqaf.org.kw/Arabic/Contests/Lists/Contests/TabForm.aspx?ID=14
http://www.awqaf.org.kw/Arabic/Contests/Lists/Contests/TabForm.aspx?ID=14
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