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 مقياس الديمقراطية العربي

 (: نتائج مؤشرات مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية2ملحق رقم )

 

 : تقرير األردن1. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
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فصل تشريع 
  السلطات

 الدستور األردني
 موقع مجلس النواب األردني:

www.parliament.jo 

السلطة التشريعية )مجلس النواب  الثالث أنهاسلطات اليعرف الدستور األردني 
ص تن(.  52( والسلطة القضائية )مادة 52( والسلطة التنفيذية )مادة 52واألعيان( )مادة 

بأن رئيس الوزراء والوزراء )أي السلطة التنفيذية( مسؤولون أمام مجلس  25المادة 
ن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام النواب مسؤولية مشتركة ع

نصت على أن مجلس النواب  25مجلس النواب عن أعمال وزارته.  كما أن المادة 

يجب أن يمنح الثقة بالحكومة كشرط لممارسة هذه الحكومة لنشاطها.  أما إذا لم يمنح 
الثقة من أحد وزراء مجلس النواب الثقة في الوزارة فعليها أن تستقيل أو إذا حجب 

على أنه يحق لمجلس  22الحكومة فعلى الوزير المعني االعتزال.  كما نصت المادة 
النواب اتهام الوزراء تمهيداً لمحاكمتهم أمام مجلس عال ينظر فيما ينسب إليهم من 

 جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

النص غير صرريح. كمرا أن للملر  
 تعيررين مجلررس األعيرران الررذي يمثررل
الشق الثاني من مجلس األمة، لكرن 
مجلرررررس النرررررواب لديررررره السرررررلطة 

 بمساءلة الحكومة. 
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دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

 . الدستور األردني5

 موقع مجلس النواب األردني:
www.parliament.jo 

 

 

 

 

قررررررانون البلررررررديات لعررررررام . 5
5772    www.lob.gov.jo/ 

laws/search 

نص الدستور على أن مدة مجلس النواب أربعة سنوات تبدأ من تاريخ إعالن نتائج 
من الدستور أنه يجب إجراء انتخابات تشريعية خالل  26االنتخابات.  ونصت المادة 

األشهر األربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.  إذا لم تجر االنتخابات عند انتهاء مدة 
 لس أو تأخر إجراءها ألي سبب يبقى المجلس قائماً حتى انتخاب مجلس جديد.المج

أعطت المل  صالحيات تمديد مدة المجلس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال  26المادة 

 تزيد عن سنتين.
من الدستور على أن أعضاء مجلس النواب منتخبين انتخاباً سرياً  22فيما أكدت المادة 

سالمة  -5اطنين وفقاً لما يقتضيه قانون االنتخاب وضمن مبادئ: ومباشراً من قبل المو
عقاب العابثين بإرادة  -5ة. حق المرشحين في مراقبة األعمال االنتخابي -5 .االنتخاب
.  أما شروط النيابة كما نص عليها الدستور فال تتضمن أي شروط تميزية لفئة الناخبين

وال ينص قانون االنتخاب لمجلس النواب على فئة أخرى من فئات المجتمع األردني.  
على شروط في المرشحين أو الناخبين تخل بالمساواة بين المواطنين أو تؤدي إلى تمييز 

 بينهم.
من قانون البلديات على دورية انتخاب المجالس البلدية كل أربع  4ونصت المادة 

 ستة أشهر.سنوات ويحق للسلطة التنفيذية تأجيل االنتخابات لمدة ال تزيد عن 

أكد الدستور على الرغم من أن 
على دورية االنتخابات وقيد 
صالحيات المل  بالتمديد بمدة 

، إال أنه منح المل  زمنية محددة
حق تمديد مدة والية مجلس النواب 
من سنة إلى سنتين. كما أن قانون 
البلديات يمنح السلطة التنفيذية حق 

 تأجيل االنتخابات المحلية. 
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وة السلطة سط
حسب  التنفيذية

 القانون

 . الدستور األردني5

 موقع مجلس النواب األردني:
www.parliament.jo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . قانون البلديات5

www.lob.gov.jo/ 

laws/search 

أن  تشترط 25دة الماأما  بحل مجلس النواب للمل من الدستور الحق  54المادة تعطي 

تجرى االنتخابات لمجلس جديد خالل أربعة أشهر من تاريخ الحل على األكثر.  إذا لم 
هذه االنتخابات خالل أربعة أشهر يستعيد المجلس المنحل كافة سلطاته الدستورية  تجر  

ويجتمع فوراً وكأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله لحين إجراء انتخابات تشريعية 
 جديدة.   

 ال يوجد نص دستوري يحق بموجبه إلغاء نتائج االنتخابات النيابية.  
تتيح للمل  تأجيل االنتخابات إذا كان هنال  ظروف  25من المادة  2، و2، و4الفقرة 

قاهرة يتعذر في ظلها إجراء االنتخابات )وقد تم هذا التعديل على الدستور نتيجة لوقوع 
ة ما قبل ف  االرتباط وتعذر إجراء انتخابات الضفة الغربية تحت االحتالل( في فتر

( على إمكانية إجراء انتخابات تشريعية في نصف الدوائر 2نيابية.  وقد نصت الفقرة )

االنتخابية على األقل إذا استمرت الظروف القاهرة تمنع من إجراء االنتخابات في كافة 
خبين بانتخاب أعضاء الدوائر.  على أن يقوم نواب نصف الدوائر )على األقل( المنت
وجرت انتخابات  5866النصف اآلخر.  وبالرغم من أن ف  االرتباط كان في عام 

 نيابية أربعة مرات إال أن هذا النص الدستوري لم يعدل.
وفقا ألحكام  (المل )صالحية إعالن األحكام العرفية هو صالحية السلطة التنفيذية  إن

 ى مجلس النواب ودون الرجوع إلمن الدستور  552المادة 
 تأجيل االنتخابات لمدة ال تزيد عن ستة أشهر.الحكومة من قانون البلديات  4المادة  تمنح
 

يمنح الدسرتور األردنري الملر  حرق 
حل مجلس النواب، وتمديرد مجلرس 
النرررواب لمررردة أقصررراها عامررران أي 
تأجيررل االنتخابررات عمليررا، وإعررالن 
حالررة الطرروارئ دون الرجرروع إلررى 

ا يمنح قانون البلرديات البرلمان. كم
السلطة التنفيذيرة تأجيرل االنتخابرات 
البلديررة المحليررة لمرردة ال تزيررد عررن 

 ستة أشهر. 
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حرية تشريع 
 األحزاب

 . الدستور األردني5

 موقع مجلس النواب األردني:
www.parliament.jo 

قررانون األحررزاب السياسررية . 5
 5772لسنة (58)قانون رقم 

www.lob.gov.jo/laws/

search 

( حق المواطن "تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية 52/ المادة 5نص الدستور )الفقرة 

 على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف الدستور".  
 

(.  والذي 58قانون األحزاب السياسية الجديد )قانون رقم  5772في نيسان/ إبريل أقر 
أقر حق المواطن تأليف األحزاب واالنتساب الطوعي إليها. وحق مشاركة األحزاب 
باالنتخابات في مختلف المواقع والمسؤوليات.  وأكد القانون على أن الحزب السياسي 

نين بقصد المشاركة بالحياة العامة وأن تأسيس هو تنظيم يتألف من جماعة من المواط
األحزاب يتم على أساس المواطنة دون أي تميز على أسس عرقية أو طائفية أو فئوية.  
اشترط القانون موافقة وزارة الداخلية على طلب ترخيص أي حزب.  ويحق لمؤسسي 

تأسيس أي حزب االلتجاء إلى محكمة العدل العليا في حال رفض وزارة الداخلية 
 الحزب ويكون قرار المحكمة قطعياً.  

الرررنص واضرررح بوجرررود ضرررمانات 
دسررتورية وقانونيررة بحريررة تشرركيل 

 األحزاب. 

5777 

 5777يمنح الدستور وقانون االجتماعرات ( على إباحة حق االجتماع للمواطن على 52من المادة  5نص الدستور األردني )الفقرة  . الدستور األردني5 حق التجمعتشريع  5
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 موقع مجلس النواب األردني:
www.parliament.jo 

مرة قانون االجتماعرات العا. 5
 5774( لسنة 2رقم )

w.lob.gov.jo/ui/laws/searc

h_no.jsp?no=7&year=200

4 

 أن ال يخالفوا القانون المنظم لالجتماعات.  
 
 

ماعات العامة إجراءات عقد االجت 5774( لسنة 2نظم قانون االجتماعات العامة رقم )

وتنظيم المسيرات والمظاهرات واالعتصامات.  وقد اشترط القانون حصول المنظمين 
لالجتماع العام أو المسيرة على إذن من قبل الحاكم اإلداري، شريطة أن يقدم الطلب قبل 
ثالثة أيام من موعد الفعالية )مسيرة، اجتماع، ....الخ( وعلى الحاكم اإلداري إصدار 

 ساعة من موعد الفعالية. 46قراره قبل 

العامة ضرمانات للمرواطن برالتجمع 
 والتظاهر السلمي.

 

6 

منع تشريع 
 التعذيب

 . الدستور األردني5

 موقع مجلس النواب األردني:
www.parliament.jo 

 52مرقررر قرررانون العقوبرررات. 5
 5827لسنة

www.lob.gov.jo/ui/la

ws/listall.jsp 

 ال يوجد نص دستوري ينص على عدم منع التعذيب في األردن. 
 
 
 
من قانون العقوبات تنص على تحريم انتزاع إقرار من األشخاص المحقق  576المادة  

 معهم أو المشتبه بهم.  إال أن المادة لم تشر صراحة إلى منع التعذيب.
التعذيب التي ال يجيزها القانون بقصد الحصول  أنواعشخصا أي نوع من  من سام -1"

ثالث  إلى أشهرعلى معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة  أوبجريمة  إقرارعلى 
عذاب شديد  أولغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب  أي عمل ينتج عنه الم  -2. سنوات 

من شخص آخر على  أوالحصول منه عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد  أمجسديا كان 
 أويشتبه في انه ارتكبه هو  أومعاقبته على عمل ارتكبه  أوعلى اعتراف  أومعلومات 

عندما يلحق بالشخص مثل  أوغيره ،  أوهو  إرغامه أوتخويف هذا الشخص  أوغيره 
 أويحرض عليه  أوكان نوعه ،  أياسبب يقوم على التمييز  أليالعذاب  أو األلمهذا 
 -3أي شخص يتصرف بصفته الرسمية . أويسكت عنه موظف رسمي  أوافق عليه يو
الشاقة  األشغالجرح بليغ كانت العقوبة  أومرض  إلىهذا التعذيب  أفضى وإذا

( من هذا القانون  111( مكرر و )44على الرغم مما ورد في المادتين ) -4المؤقتة .
في الجرائم الواردة في هذه المادة كما  ال يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها

 "المخففة باألسباب األخذال يجوز لها 
 كما أن قانون مراكز اإلصالح والتأهيل منع تعرض النزالء للتعذيب.   

ينص قرانون العقوبرات بشركل غيرر 
 صريح على منع التعذيب. 
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حرية تشريع 

 اإلعالم

 . الدستور األردني5
دنري موقع مجلس النرواب األر

www.parliament.jo 

. الصحافة والطباعة 5الدولة حرية الرأي، .... . تكفل 5( من الدستور"52المادة )
.ال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء امتيازاتها إال وفق 5حرتان ضمن حدود القانون. 

 القانون."

نصرررررروص الدسررررررتور والقرررررروانين 
صرررريحة بضرررمان تملررر  األفررررراد 
واألحررررزاب وسررررائل إعررررالم. لكررررن 
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قانون المطبوعات والنشر . 5

 5886لسنة 
www.lob.gov.jo/ui/la

wa/search 

 
 
 
 
 
 
 قررانون المرئرري والمسررموع. 5

 5775لسنة 
www.lob.gov.jo/ui/la

ws/search_no.jsp?no=

71&year=2002 

 
( بأن الصحافة والطباعة 5886( من قانون المطبوعات والنشر )5نصت المادة )

دني ولكل شركة ( أن لكل أر55وحرية الرأي مكفولة لكل مواطن.  ونصت المادة )
نص القانون بأن لكل حزب سياسي بل أردنيين الحق بإصدار مطبوعة. يمملوكة من ق

لمواطنين والشركات لمرخص إصدار مطبوعات صحفية.  كما نص القانون على 
الحصول على ترخيص لوكاالت أنباء.  ونص القانون على حق المواطنين الحصول 

دار توزيع أو مركز دراسات وبحوث أو دار على رخصة إنشاء مطبعة، أو دار نشر أو 
قياس للرأي العام أو دور ترجمة.  ونص القانون على أن يقرر مجلس الوزراء 

يوماً من تقديم الطلب وإال فإن المطبوعة تصبح مرخصة، وإذا ما  57الترخيص خالل 

رفض مجلس الوزراء الترخيص، فيجب أن يكون الرفض معلالً، ويلتجأ مقدمي 
 إلى القضاء ليبت في موضوع الترخيص.الترخيص 

أما بالنسبة لإلذاعات وشبكات التلفزيون، فقد نص قانون المرئي والمسموع على أنه 
يحق للمواطنين والشركات الحصول على ترخيص إلذاعات وشبكات تلفزيون، إال أن 
قرار الترخيص النهائي يكون بيد مجلس الوزراء ويحق لمجلس الوزراء رفض 

 ون إبداء أسباباً.الترخيص د

السررماح لمجلررس الرروزراء برررفض 
تررررررخيص اإلذاعرررررات والشررررربكات 
التلفزيررون دون تعليررل يررنقص مرررن 

 .527العالمة 

8 

استقالل تشريع 
 القضاء

 الدستور األردني. 1
 موقع مجلس النواب األردني:

www.parliament.jo 

 
قررررانون اسررررتقالل القضرررراء . 5

( لسرررررررنة 5)قرررررررانون رقرررررررم )
5775 ) 

www.lob.gov.jo/ui/la

ws 

بأن "القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم  82نص الدستور األردني في المادة 
ر على أن "المحاكم مفتوحة للجميع من الدستو 525لغير القانون".  كما نصت المادة 
 ومصونة من التدخل في شؤونها". 

 
 
( من قانون 5إضافة إلى ما ورد في الدستور حول استقالل القضاء، فإن المادة ) 

( نصت على أن "القضاة مستقلون ال 5775( لسنة 5استقالل القضاء )قانون رقم )
 سلطان عليهم في قضاءهم لغير القانون".

ائي: هو السلطة العليا المشرفة على سل  القضاء في األردن وعلى تعيين المجلس القض
وعزل القضاة ويتكون من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا ورئيس 
النيابة العامة لدى محكمة التمييز وأقدم قاضيين في محكمة التمييز ورؤساء محاكم 

أمين عام وزارة العدل ورئيس محكمة و في المحاكم النظاميةاالستئناف وأقدم مفتش 
 بداية عمان.

النص واضح على استقالل الجهاز 
القضررائي، وحررق مجلررس القضررائي 

 بتعيين وعزل القضاة. 

5777 

 5777تتضررررررمن منظومررررررة التشررررررريعات نص الدستور في مادته الثامنة بأنه ال يجوز أن يوقف أي مواطن أو يحبس أو يفرض  الدستور األردني. 1الحق في  تشريع 9
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 : تقرير األردن1. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

 موقع مجلس النواب األردني: محاكمة عادلة
.jowww.parliament 

قررانون أصررول المحاكمررات . 5

  الجزائية
www.lob.gov.jo/ui/la

ws 

 عليه اإلقامة في مكان محدد إال ضمن أحكام القانون.
 
 
ال تقع نص قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة ي

تحت أي تأثير وله الحق في الترافع أمام المحاكم أو أن ينيب محامي عنه للترافع عنه.  
كما بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".  نفسه ( من القانون 542ونصت المادة )
المتهم الذي يحاكم في قضية قد تكون عقوبتها اإلعدام أو "( بأن 576نصت المادة )

أن يكون له محامي وإذا ما كانت ظروفه المادية ال تسمح له بإنابة  األشغال المؤبدة على
محامي فعلى رئيس المحكمة أن يعين محامي للمتهم ويتقاضى هذا المحامي أتعابه من 

 ."خزينة الدولة

نصوص صريحة أن المتهم بريء 
حتى تثبت إدانته، وأن لكل مواطن 

 الحق بمحاكمة عادلة. 

10 

المساواة تشريع 
 بين الجنسين

 الدستور األردني. 1
 موقع مجلس النواب األردني:

www.parliament.jo 

 . قانون األحوال الشخصية5
www.lob.gov.jo/ui/la

ws/search_no.jsp?no=

61&year=1976 

ن األردنيين متساويين وال تمييز بينهم في ( من الدستور األردني على أ2نصت المادة )

 الحقوق والواجبات على اختالفهم.  
 
 

ما زال قانون األحوال الشخصية يعطي الرجل حق الطالق، حسب الشريعة اإلسالمية، 
بمعنى أن حق المرأة في الطالق مقيد بموافقة القاضي، فيما يكون حق الرجل في 

ً مطلقاً.  وقد  سنوات تعديل بإقرار قانون الخلع الذي يضمن  5774 عام تمالطالق حقا
 للمرأة حق الطالق ضمن شروط التعويض للرجل.

أما فيما يتعلق بحق المرأة في اإلرث، فقد جاءت قوانين اإلرث مختلطة.  ففي حين 
ساوى القانون بين إرث المرأة والرجل في العقارات خارج حدود التنظيم البلدي.  فقد 

"للرجل مثل حظ األنثيين" فيما يتعلق بالعقارات  شريعة االسالميةمبدأ الطبق القانون 
 داخل حدود التنظيم البلدي والنقد الموروث.

نص الدستور صريح بعدم التمييز. 
لكن قانون األحوال الشخصية يقريم 
تمييرررزا بحرررق المررررأة فيمرررا يتعلرررق 

 والطالق.  باإلرث

277 
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إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 

 تنفيذيةالسلطة ال

الدستور األردني لعام . 5
5825 

(
www.lob.gov.jo/ui.co

nstitiution/index.jsp  ) 
قانون البلديات المؤقت . 5

 5775( لسنة /27رقم )
مركز الدراسات . 5

ولم يحل حتى نهاية فترته الدستورية في أيلول/  5775مجلس النواب عام تم انتخاب 
5772.  

 
 
 
ية رؤساء المجالس البلددون انتخاب  5775أعضاء المجالس المحلية عام انتخاب تم 

)أي رؤساء البلديات( وذل  للتهيئة من أجل إصدار قانون بلديات جديد يأخذ بعين 
وقد تم تعيين رؤساء المجالس المحلية من قبل  االعتبار دمج بلديات مع بعضها البعض.

ينتخررررب مجلررررس النررررواب بموعررررده 
األعيرران يررتم  سالقررانوني بينمررا مجلرر

تعينرره مررن قبررل الملرر . لكررن تعيررين 
رؤسررراء المجرررالس المحليرررة خرررالل 

يعرررد تعطررريال  5772-5775فتررررة 

لعمرررل الهيئرررات المحليرررة. ويخصرررم 
نقطررة 527نقطررة وتبقررى 527عليرره 

لكررررون االنتخابررررات جرررررت لبرررراقي 

277 

http://www.parliament.jo/
http://www.parliament.jo/
http://www.parliament.jo/
http://www.parliament.jo/
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اإلستراتيجية، ضعف 
اإلستراتيجية وهيمنة 

 5774ة/المرحلي
www.jcss.org 

 
 5772قانون البلديات لعام.4

www.lob.gov.jo/ui/la

ws/search_no.jsp?no=

14&year=2007 

   .الحكومة
 
 
 
 

ولذا بموجبه يتم انتخاب  5772وقد تم إصدار قانون بلديات جديد في شهر نيسان/ 

ورئيس البلدية بموجب االقتراع المباشر وبناء عليه، فقد تم تحديد في  المجلس البلدي
 تموز وقد تم إجراءها. 55إجراء االنتخابات البلدية في  5772نيسان/ 

 

 أعضاء مجالس الهيئات المحلية.

12 

 مساءلة الحكومة

www.parliament.jo/sy

stem-in.shtm 
طلبات  4طلب ، واستجوابات 4طرح ، وسؤاالً  555خالل فترة الرصد تم توجيه 

 .طرح حجب ثقة مرة واحدة عن وزير الزراعة، ومذكرة نيابية 52رفع و ،مناقشة
 

 4، وطرح سؤاالً  555تم توجيه 

طرح حجب ثقة ، واستجوابات
 مرة واحدة عن وزير الزراعة

 

5777 
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نشر مشاريع 
 القوانين

جريرررررررررررررررررررردة الرررررررررررررررررررررأي 
www.alrai.com   

العررررررررررررررررررررب اليررررررررررررررررررروم    
www.alarabalyawm.net   

     www.alghad.joالغد    
الدسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتور      

www.addustour.com   
 

مقابالت مع أعضاء في بناء على المقابالت مع المحررين في الصحافة المحلية و
مجلس النواب وعاملين في مجلس النواب.  تبين أن قرار نشر مقترحات القوانين 
هو قرار عائد إلى الصحافة نفسها وتقتضيه مجموعة من العوامل أهمها أهمية 
القانون المقترح من وجهة نظر الصحيفة، وحجم القانون وما سوف يحتله هذا 

عليه فيتم اتخاذ القرار بنشر مشروع القانون أم ال.  القانون من صفحات الجريدة.  و
عادة ما تقوم الصحيفة المحلية بنشر مقترحات قوانين تعتبرها ذات أهمية.  إال أن 
الصحافة تقوم بعرض ملخصات عن كافة القوانين المقترحة وتغطي مناقشات 

 نواب لهذه القوانين عبر ملخصات.مجلس ال

مشررررروع )مقترررررح(  55تررررم نشررررر 
ون خالل فترة الرصد من أصل قان

  .مشروع قانون تم اقتراحها 575

ق
عل
م

 

14 

الفساد في 
 المؤسسات العامة

 استطالع الرأي (5

 
 

تقريررررررررر مديريررررررررة  (5
مكافحة الفسراد لعرام 

5772 

% أما 5532نسبة الذين قالوا أنهم ال يعرفون عن وجود فساد في مؤسسات الدولة  (5
%، أما نسبة الذين أفادوا بأنه يوجد 5534ت نسبة الذين أفادوا بأنه ال يوجد فساد فكان

 .%25فساد فكانت نسبتهم 
 أن، 5772أما فيما يتعلق بقضايا الفساد، فقد أشار تقرير مديرية مكافحة الفساد لعام ( 5

 منها إلى القضاء )المدعي العام(. 85حالة وحولت  422المديرية قامت بالتحقيق في 
 
 

قررالوا أنهررم  %5532الجررزء األول: 

 يعرفررون عرررن وجررود فسررراد فررري ال
أمرا نسربة الرذين   ،مؤسسات الدولرة

أفررادوا بأنرره ال يوجررد فسرراد فكانررت 
%، أمرررا نسررربة الرررذين أفرررادوا 5534

بأنررره يوجرررد فسررراد فكانرررت نسررربتهم 
25%. 
قضرية  85الجزء الثاني: تم إحالة  

 422على المدعي العام مرن أصرل 

522 

http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alghad.jo/
http://www.addustour.com/
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 قضية حقق فيها.
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 إعاقة التشريع

لس النواب إنجازات مج
 عشرالرابع 

www.parliament.jo 
مقررررابالت مررررع بعررررض نررررواب 
المجلررررررررس الرابررررررررع عشررررررررر 
ومقررررابالت مررررع برررراحثين فرررري 

 النواب الرابع عشر                             مجلس

 .ة الرسميةيتم نشرها في الجريد المقرة من قبل السلطة التشريعية جميع القوانين
 
 

ال يوجد دالئل أن السلطة التنفيذية قامت بالعمل على تعطيل العمل في القوانين المقرة أو 
 تفريغها من محتوياتها عبر إصدار تعليمات.

 
 

ال يوجد دالئل أن السلطة التنفيذية 
تعطيل العمل في القوانين بقامت 

المقرة أو تفريغها من محتوياتها 
 عبر إصدار تعليمات.

 

مع
ق
ل
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استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

% من المستجوبين ترى )مرن خرالل تجربتره 2738ن إلى أنتائج استطالع الرأي  أشارت استطالع الرأي
أنهررا  %5532 وتجرارب يعررف عنهررا( "أن الوظرائف ترتم بالواسررطة بشركل كبيرر"، ورأى

قال انره ال يوجرد  %5.4% أنها "تتم دون واسطة"، و535"تتم بالواسطة أحيانا"، ورأى 
 % ال أعرف5، "لديه تجربة يعرف عنها"

 

نسبة الذين يعتقردون برأن الوظرائف 
 % 535تتم بدون واسطة هي 

55 
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نجاعة المؤسسات 
 العامة

اعتمد المؤشر على تقييم الرأي العام لمؤسسة الحكومة، مجلس النواب والقضراء.  وبنراء  استطالع الرأي
يجريها مركز الدراسات اإلسرتراتيجية إال أن المقيراس كران  على استطالعات الرأي التي

بناء على أربع درجات، مثالً السؤال الذي طرح على تقييم الحكومة علرى القيرام بمهامهرا 
بمهامهررا إلررى درجررة  -5بمهامهررا إلررى درجررة كبيرررة   -5كرران قرردرة الحكومررة علررى القيررام 

ة علرى القيرام بمهامهرا.  ولرذا فقرد غيرر قرادر -4بمهامهرا إلرى درجرة قليلرة    -5متوسطة  
( + 5*555(+ )5* 222(+ )5* 5777اعتمررررد احتسرررراب عالمررررة المؤشررررر كالتررررالي: )

(.  وبعد احتسراب العالمرة لكرل مرن الحكومرة ومجلرس النرواب والقضراء وأخرذ 4)صفر* 
 نقطة 228المتوسط الحسابي لنتائج كل من هذه المؤسسات فتكون العالمة 

ل مرررن بعرررد احتسررراب العالمرررة لكررر
الحكومة ومجلس النرواب والقضراء 

سابي لنترائج كرل وأخذ المتوسط الح
تكرون العالمرة من هذه المؤسسرات 

 نقطة 228

228 

18 
 خرق الدستور

 خالل فترة الرصد، لم يكن هنال  أي خرق للدستور من قبل السلطة التنفيذية  رأي خبير
 

لم يسجل أي خرق للدسرتور خرالل 
 فترة القراءة

5777 
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ستقالل السياسي اال
 واالقتصادي

 وزارة المالية( 5
http://www.mof.gov.jo/ins

ide.asp 
األردنرري ي تقريرر البنرر  المركرز( 5

  24. ص 5772لسنة 
o/uplohttp://www.cbj.gov.j

ads/chapter4_ar.pdf 
 ( رأي خبير5

 67832)أي  مليون دينار 224كان  5772إن الدعم الخارجي للموازنة خالل سنة ( 
 2222مليون دينار )أي  5824.  بينما كانت اإليرادات العامة مليون دوالر أمريكي(
يرادات % من اإل5432وبذل  تكون نسبة المساعدات الخارجية مليون دوالر أمريكي(. 

  .الكلية
% فقط من مجمل الصادرات 5235( تشكل صادرات الفوسفات والبوتاس واألسمدة 5

 مليون دوالر أمريكي(. 455532مليون دينار أردني )أي  585835األردنية المقدرة بـ 
 

يمثررررل الرررردعم الخررررارجي )المررررنح( 
% مرررن مجمررروع اإليررررادات 5432

 .5772الدولة في موازنة عام 
تشكل الصادرات التري تعتمرد علرى 
الثروات الوطنية والتي تعتمد على 

% مرررن 5235القطررراع العرررام فقرررط 
 الصادرات. 

265 

http://www.parliament.jo/
http://www.parliament.jo/
http://www.mof.gov.jo/inside.asp
http://www.mof.gov.jo/inside.asp
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ال يوجد قواعد عسكرية في األردن، قد يتواجد في األردن جنود أجانب لفترات ال  (5 

  .حيث يحضرون لغايات تدريب مشتر  تزيد عن شهر واحد،
ال توجد قواعد عسكرية أجنبية في 

 البالد. 
20 

 اإلصالح السياسي

أن % من المستجوبين ترى 25أن  إلىنتائج استطالع الرأي  القسم األول: أشارت استطالع الرأي
لم  الدولة% من المستجوبين أن 5432تمكنت من إجراء اإلصالحات. ورأى  الدولة

 % بال رأي وال أعرف. 5532تتمكن من إجراء اإلصالحات، وأجاب 
 

أن النراس يقيمرون الوضرع الرديمقراطي فري ج اسرتطالع الررأي نترائ القسم الثاني: أظهرت
بأنهرا  %5632وقريم جيرد، عالمرة  %4536و جيرد جردا،عالمرة  %5234البالد كما يلري: 

 عالمرة سريء %432و، عالمرة سريء% 532ليست جيدة وليست سيئة، في حرين أعطرى 
 . ال أعرف %435وجدا ، 

% من المستجوبين ترى 25( 5
إجراء تمكنت من  الدولةأن 

% من 52اإلصالحات. ورأى 

المستجوبين أن السلطة لم تتمكن 
  .من إجراء اإلصالحات

الوضررررررررررررع  %5234 ( فرررررررررررريم 5
 جيررررد جرررردا،عالمررررة الررررديمقراطي ب

وقرررررريم جيررررررد، عالمررررررة  %4536و
بأنها ليست جيردة وليسرت  5632%

% 532سرررريئة، فرررري حررررين أعطررررى 
عالمرررررة  %432و، عالمررررة سررررريء

  أعرف.ال  %435وجدا ،  سيء

248 
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إساءة معاملة 
 المعتقلين

المركررررررز الرررررروطني لحقرررررروق 
 5772اإلنسررران تقريرررر سرررنة/
www.nchr.org.jo              

مقابالت مع ممثلري منظمرات  
          المجتمع المدني 

ال أن وفاة نتيجة للتعذيب خالل فترة الرصد.  إلم يوثق أو تقدم شكوى حول حاالت 
. فقد تم التبليغ حسب تقارير منظمات حقوق اإلنسانإليها هنال  حاالت تعذيب أشارت 

ما تشير إليه مقابالت مع منظمات حقوق اإلنسان إلى ستة حاالت تعذيب، وبناء على أنه 
 حجب للمعلومات أو عدم تقديم المتعرضين للتعذيب للشكوى. يمكن أن يكون هنال 

ب تعرضررررت سررررتة حرررراالت للتعررررذي
 577أثنرراء التوقيررف. كمررا يخصرررم 
 عالمة لتعمد حجب المعلومات.

577 
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 ترخيص األحزاب

مقابالت مع منظمات حقوق 
 اإلنسان

 مقابالت مع ممثلي وزارة الداخلية 
المركز الوطني لحقوق اإلنسان/  

 5772التقرير السنوي لسنة 
(www.nchr.org.jo ) 
جريدة الرأي   
(www.alrai.com    ) 
جريدة الغد   
(www.alghad.jo     ) 
جريدة العرب اليوم   
(www.alrai.com    ) 

 ل الفترة التي يغطيها هذا المؤشر.  لم يتم رفض ترخيص أي حزب سياسي خال
بدوافع سياسية، إال أن اعتقال ثالثة من نواب من قيادة حزب  نلم يتم اعتقال قادة سياسيي

بناء على  5772جبهة العمل اإلسالمي وهم نواب في مجلس النواب في حزيران 

شكوى قدمت من قبل بعض الموطنين على زيارة هؤالء القادة إلى بيت عزاء أبو 
األخير والتعزية به وبعض التصريحات المنسوبة لهم  لمصعب الزرقاوي على أثر مقت

عن استشهاده.  وبالرغم من أن اعتقالهم كان بناء على شكوى من مواطنين على أساس 
الحق العام واإلساءة إلى مشاعرهم كأهالي ضحايا تفجيرات عمان، وعلى الرغم من 

نقاش ووجهات نظر تشير إلى أن هذه القضية هي أنهم قدموا إلى المحكمة، فإن هنال  
سياسية بالدرجة األولى.  وحسب آراء بعض منظمات حقوق اإلنسان والمركز الوطني 
لحقوق اإلنسان فإن هذه القضية واألحكام التي صدرت بحق ثالثة من هؤالء القادة )قبل 

 صدور عفو خاص عنهم( كان سياسياً .  

لررم يررتم رفررض ترررخيص أي حررزب 
سرري خررالل الفترررة الترري يغطيهررا سيا

. لكرن ترم اعتقرال ثالثرة هذا المؤشر
نررررواب بسرررربب تقررررديمهم التعررررازي 

 بمقتل أبو مصعب ألزرقاوي.

677 
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تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

جريدة الرأي 
(www.alrai.com    ) 
العرب اليوم   
(www.alarabalyawm.net   ) 
 (     www.alghad.joالغد  ) 

الدستور   
(www.addustour.com  ) 

المركز الوطني لحقوق اإلنسان/  
 ( 5772التقرير السنوي لعام 

www.nchr.org.jo) 
مقابالت مع عاملين في وزارة  

 الداخلية

 تم رفض التصريح لخمسة طلبات لعقد اجتماعات أو إجراء مظاهرات واعتصامات.  
 

ترررررم رفرررررض التصرررررريح لخمسرررررة 
 مظاهرات 

ق
عل
م
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تدخل األجهزة 
 األمنية

 رأي خبير
 
 
 
 
 
 

 استطالع الرأي

يحتاج الحصول على وثيقة حكومية أي كانت الحصول على شهادة  ال القسم األول:
حسن سلو  من أجهزة األمن.  بمعنى يستطيع المواطن أن يقدم استصدار وثائقه 
الشخصية دون الحاجة لحسن السلو .  قانونياً ال يحق للجهة الموظفة ألي مواطن أن 

ت التي تقوم بطلب موافقة تطلب موافقة الجهات األمنية.  ومع ذل  فإن كثير من الجها
األجهزة األمنية لموافقتها قبل تعيين موظف على كادرها.  إن تأسيس صحيفة يحتاج 

 الحصول على شهادة عدم محكوميه وهي تختلف عن شهادة حسن السلو .
 

طلب منهم % من المستجوبين 52أن  إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت القسم الثاني:
م للحصول على موافقة األجهزة األمنية كشرط للحصول على شخصيا أو من أحد أقاربه

% 55، وأجاب انه لم يطلب منهم ذل % من المستجوبين 25فيما أفاد . وثيقة حكومية

 بال رأي وال أعرف.

% مرررررررررن 52القسرررررررررم الثررررررررراني: 
طلب منهم شخصيا أو المستجوبين 

مررن أحررد أقرراربهم للحصررول علررى 
موافقرررة األجهرررزة األمنيرررة كشررررط 

فيما . لى وثيقة حكوميةللحصول ع
انره لرم % من المسرتجوبين 25أفاد 

% 55وأجرراب  يطلررب مررنهم ذلرر ،
 بال رأي وال أعرف.

262 
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مواقف المعارضة 
في الصحافة 

 المحلية

 جريدة الرأي
www.alrai.com 

                               
العرب اليوم  

www.alarabalyawm.n

et   

                                
     www.alghad.joالغد  
 

بالنسبة للتغطية اإلعالمية آلراء ومواقف األحزاب المعارضة في الصحافة المحلية فقد 
مية )وهي الصحف األكثر انتشاراً( في األردن من تم أخذ أربعة صحف محلية يو

العرب  -5الدستور    -5الرأي    -5مجموع ستة صحف يومية، هذه الصحف هي: 
 الغد. -4اليوم   

 لم يكن في اإلمكان تحديد أي الصحف األكثر انتشاراً بين الصحف الثالثة األخيرة.
اء ومواقف األحزاب تم مالحظة أن صحيفتي الغد والعرب اليوم تقوم بنشر آر

المعارضة بأكملها.  وأن عدد الذي قامت بنشره من مواقف وآراء هذه األحزاب يتجاوز 
مرة خالل فترة الرصد.  فيما كانت الرأي نادراً ما تنشر مواقف وآراء أحزاب  67

المعارضة )أقل من عشر مرات(، وكانت الدستور تنشر تقريباً نصف ما تنشره 

ظهر فري الصرحف اليوميرة األكثرر 
موقرررف للمعارضرررة  557انتشرررارا 

 خالل فترة الرصد

5777 
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 والغد. صحيفتي العرب اليوم 
26 

 انتقاد السلطة

% يعتقرردون أن باسررتطاعة المررواطن انتقرراد الحكومررة 55.2أظهرررت نتررائج اسررتطالع أن  استطالع الرأي
 هم.% ال رأي ل5235% ال يستطيعون انتقاد دون خوف، 2732بدون خوف، بينما يعقد 

% يعتقرررردون أن باسررررتطاعة 5532
المررررواطن انتقرررراد الحكومررررة برررردون 

% ال 2732يعقررررررررررررد وخرررررررررررروف، 
فيمرا  يستطيعون انتقاد دون خروف،

  % ال رأي لهم.5235

455 

27 

جرائد ومجالت 
 المعارضة

مركررررررررررررررررز الدراسررررررررررررررررات 
 ةاالستراتيجي

ي تختلف اآلراء حول تقييم أ األردن.وجد طريقة الحتساب الصحف المعارضة في ال ت
 يصنفالسائد في األردن فالتصنيف من الصحف على أنها معارضة أو غير معارضة.  

وإذا ما قررنا اعتماد هذا التصنيف فإن  .الصحافة إلى صحافة حكومية وصحافة مستقلة
هنال  صحيفتان يمكن اعتبارهما صحافة حكوميين مقابل أربعة صحف تصنف على 

 جميعها مستقلة.أنها مستقلة.  أما الصحافة األسبوعية ف
إزاء هذه المعضلة تم تحديد سبعة صحفيين ومحررين وخبراء إعالم لتصنيف الصرحافة 
المعارضة وبناء على آرائهم يمكن القول بأن هنال  صحيفة يوميرة واحردة معارضرة مرن 

صررحيفة  57أصررل سررتة صررحف يوميررة وأربعررة صررحف أسرربوعية معارضررة مررن أصررل 
   أسبوعية منتظمة.

دة للمعارضرررة يوجررد صرررحيفة واحرر
من ستة صحف يوميرة. كمرا يوجرد 

 57مجرررررالت للمعارضرررررة مرررررن  4
 مجلة تصدر في األردن

525 
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الرقابة على 
المطبوعات 

 ومواقع االنترنت

 استطالع الرأي( 5
 
 
دائرة المطبوعات ( 5

المركز الوطني و والنشر.
لحقوق اإلنسان/ التقرير 

 5772السنوي لعام 
 

تمنع الكتب  الدولة% ال يرون أن 4236 أن إلىأي نتائج استطالع الر ( أشارت5
تمنع الوصول لبعض  الدولة% أن 5734رى ويوالصحف والمجالت ومواقع االنترنت، 

 % ال أعرف.55. فيما قال الكتب والصحف والمجالت ومواقع االنترنت
، كانت دائرة المطبوعات والنشر تقوم بمراقبة الكتب 5/2/5772حتى تاريخ  (5

في األردن ومراقبة الصحف والمجالت والكتب الواردة للسوق األردني، المنشورة 
 كتاب ومجلة وصحيفة 25خالل فترة الرصد قامت بمنع ومصادرة حوالي 

 

 الدولررررة% ال يرررررون أن 4236( 5
تمنررع الكتررب والصررحف والمجررالت 

% 5734رى ويرومواقع االنترنت، 
تمنرررع الوصرررول لررربعض  الدولرررةأن 

الكتررررررب والصررررررحف والمجررررررالت 
% 55. فيمرا قرال ومواقع االنترنت

 ال أعرف. 
كتابرررا  25( ترررم منرررع ومصرررادرة 5

 ومجلة وجريدة

558 
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تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

جريررررررررررررررررررررررررردة الررررررررررررررررررررررررررأي (5

www.alrai.com    

العرب اليوم  
www.alarabalyawm.net    

     www.alghad.joالغد 

 الدستور
www.addustour.com   

( اعتصررامات وعليرره فيكررون مجمرروع 2( مظرراهرات و)5لقررد تررم رصررد مررا مجموعرره ) (5
   (6واالعتصامات ) تالمظاهرا

 
 
 
 

 تمجمرررررررررررررروع المظرررررررررررررراهرا( 5
  6واالعتصامات 

 
% شاركوا فري مظراهرات 532 (5

% لرم يشراركوا 82واعتصامات، و
 فرررررري مظرررررراهرات واعتصررررررامات.

475 
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 استطالع الرأي( 5

 
% شاركوا في مظاهرات واعتصامات، 532أظهرت نتائج استطالع الرأي أن  (5
 % أجابوا بال أعرف.532و % لم يشاركوا في مظاهرات واعتصامات.82و
 

 532يحصل هذا القسم على 

30 
مقاضاة الجهات 

 التنفيذية

أرشرررريف المجلررررس القضررررائي 
 األعلى 

  568لعليا خالل فترة الرصد هي  عدد الحاالت التي تم عرضها على محكمة العدل ا

 .  قضية
تزيرد عرردد القضررايا المرفوعررة أمررام 

 حالة 577المحكمة اإلدارية عن 

ق
عل
م
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 االعتقال التعسفي

التقريرررررر السرررررنوي للمركرررررز 
لرررررررررررررررررروطني لحقرررررررررررررررررروق ا

 5772اإلنسررررررررررررررررررررررررررررررررررران/
www.nchr.org.jo   

مردة اإليقراف  اوجد إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين أو الموقوفين الرذين تجراوزوتال 
أن التقريررر السررنوي للمركررز الرروطني لحقرروق  . إالالقررانوني دون تحررويلهم إلررى محاكمررة

( 27)وجرود اشرار إلرى 52/2/5772زيارتره الميدانيرة فري تراريخ اإلنسان واعتمادا علرى 

 تتراوح مدة اعتقالهم بين أسبوع وسنتين دون تقديمهم للمحاكمة معتقال

تتررررراوح مرررردة  معررررتقال 27يوجررررد 

اعتقررالهم بررين أسرربوع وسررنتين دون 
 تقديمهم للمحاكمة

277 
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 محاكم أمن الدولة

التقريرررررر السرررررنوي للمركرررررز 
الرررررررررررررررررروطني لحقرررررررررررررررررروق 

 5772سررررررررررررررررررررررررررررررررررران/اإلن
www.nchr.org.jo 

عدد المدنيين الذين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة هو عدد كبير حيث نصت قوانين 
مكافحة المخدرات، قانون الجرائم االقتصادية وقانون العقوبات وقانون منع اإلرهاب 

ة، جرائم تداول مخدرات أو جرائم تتعلق على أن أي من المتهمين في جرائم اقتصادي
باستخدام أدوات مسلحة يقدمون إلى محكمة أمن الدولة وهي محكمة شبه عسكرية.  

 وعليه فإن الحاالت التي قدمت لهذه المحكمة خالل فترة الرصد تتجاوز الخمس حاالت.

تررررم رصررررد خمررررس حرررراالت تمررررت 
محاكمتها أمام محكمة أمرن الدولرة. 

قرروانين يجيرررز كمررا أن عررددا مرررن ال
عرررض مرردنيين علررى محرراكم أمررن 

 دولة. 

7 
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قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 على العمل

مقررابالت مررع ممثلرري منظمررات 
 حقوق اإلنسان

منظمرات حقروق لمكاترب تمثرل  .  كمرا يوجردمنظمات حقوق اإلنسان المحليرةتوجد ثمانية 
الدوليرة تلقري الشركاوي دولية وإقليمية.  تستطيع منظمات حقوق اإلنسان المحليرة وإنسان 

وإجراء مقابالت مع أفراد ومجموعات.  كما تقوم هذه المنظمات بزيرارة مراكرز التأهيرل 
والسجون واللقراء برالمعتقلين.  وعرادة مرا ترتم هرذه الزيرارات بشركل مفراجال أو مرن خرالل 
اإلجررراءات المنصرروص عليهررا فرري التعليمررات.  أي تقررديم طلررب للجهررة المعنيررة والموافقررة 

هذا الطلب.  ويختلف تقييم منظمات حقوق اإلنسان لمدى تعراون الجهرات الحكوميرة على 
معها في زيارتها ففي حين يشرير بعرض العراملين فري مجرال حقروق اإلنسران إلرى عقبرات 
تضعها الجهات الحكومية عند تقصيهم لبعض الحاالت، تشير بعرض المنظمرات األخررى 

 تواجه عملهم.والعاملين في حقوق اإلنسان بأن ال عقبات 

توجد ثمانية منظمات حقوق إنسران 
محليررة وأجنبيررة. كمررا يوجررد مكاتررب 
تمثيررررل لمنظمررررات حقرررروق إنسرررران 

 577دوليررة ومحليررة.  لكررن يخصررم 

تقيررريم منظمرررات  فعالمرررة الخرررتال
حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالعقبرات 

 التي تواجهها.  

677 
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 األمن الشخصي

ال يشررعرون بترروفر األمررن مررن المسررتجوبين  %232الرررأي أن  نتررائج اسررتطالع أظهرررت استطالع الرأي

 .% بتوفر األمن الشخصي8434والسالمة الشخصية لهم وألفراد عائالتهم. فيما يشعر 
مرررن المسرررتجوبين % 8434يشرررعر 

 فيمررررا  .بترررروفر األمررررن الشخصرررري

ال يشررعرون بترروفر األمررن  % 232

والسررالمة الشخصررية لهررم وألفررراد 

666 

http://www.nchr.org.jo/
http://www.nchr.org.jo/
http://www.nchr.org.jo/
http://www.nchr.org.jo/


(12) 

 : تقرير األردن1. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

 عائالتهم. 
35 

مان الض
 االجتماعي

دائررررررررررررررة اإلحصررررررررررررراءات  
 العامرررررة/الكتاب السرررررنوي

www.dos.gov.jo/dos_

home_a/main/index.ht

m 

  عرامال. (622552كان عدد العاملين في األردن من الجنسية األردنية وجنسيات أخرى )
أي عرامال  (225225ليهم ضمن برامج الضرمانات االجتماعيرة )فيما كان عدد المؤمن ع

 %. 2234بنسبة 

بلغررررت نسرررربة العرررراملين المررررؤمنين 
2234% 

224 

36 

 التعليم

إحصاءات وزارة التربية 
والتعليم األردنية 

www.moe.gov.jo 
 فتقارير اليونيسي     

www.unicef.org.jo/jordan 
 

 %.3.3بلغت نسبة األمية ( أ
 %.5535 % وبين اإلناث436بين الذكور بلغت نسبة األمية  ب( 
 %55بلغت نسبة الخريجين من الجامعات ج( 

 ... د. فيما بلغت بين اإلناث ... الذكورد( فيما بلغت نسبة الخريجين بين 

 %.3.3أ( بلغت نسبة األمية 
بين الذكور ب( بلغت نسبة األمية 

 %.5535 بين اإلناث% و436
)تم تعليق العمل بالقسمين ج ود 

من هذا المؤشر وعالمة المؤشر 

 هي فقط للقسمين أ و ب(

 

567 

التسرب من  37
 المدارس

إحصاءات وزارة التربية 
 www.moe.gov.joوالتعليم 

 .% 537نسبة التسرب من المدارس هي 

 
مررن المرردارس هرري نسرربة التسرررب 

537% 
677 
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مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

اإلحصاءات العامة، مسح 
 5772العمالة والبطالة/

(www.dos.gov.jo) 

 

 %. 55322 العدد الكلي للعاملين في األردن نسبة النساء اللواتي يعملن علىتبلغ 
 

تبلررغ نسرربة النسرراء فرري قرروة العمررل 
55322% 

226 

39 

المساواة في 
 األجور

 UNDPمصدر المعلومات: 

/2007  (www.undp-

jordan.org) 
 

تشير اإلحصائيات إلى أن توزيع الناتج المحلي على األفراد محسوباً على الدخل للرجال 
 GDP per capita from earned incomeدوالر سنوياً  6527في األردن هو 

دوالر  5222ردن فهو أما الناتج المحلي على األفراد محسوباُ على الدخل للنساء في األ

 سنوياً 
GDP per capita from earned income 
 7355وبذل  تكون نسبة دخل النساء على الرجال: 

 

توزيع الناتج المحلري علرى األفرراد 
محسرروباً علررى الرردخل للرجررال فرري 

 5222 دوالر 6527األردن هررررررو 
ً دوالر لإلناث   سنويا

557 

اإلنفاق الحكومي  40
على القطاعات 

اعية مقارنة االجتم

الموازنة العامرة للسرنة الماليرة 
5772 

http://www.gbd.gov.j

مليون دوالر  5468مليون دينار ما يعادل )  5722والدفاع  األمنعلى  قانفبلغ اإل
الصحة  على قانفاإل ، وبلغمن نفقات الموازنة (%5432أمريكي( أي ما نسبته  )

من  (%5236 مليون دوالر أمريكي( )أي 825مليون دينار ما يعادل ) 224 التعليمو

 اإلنفرراق علررى أجهررزة األمررن يفرروق
اإلنفرررراق علررررى قطرررراعي الصررررحة 

 والتعليم.

7 
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http://www.moe.gov.jo/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.moe.gov.jo/
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nu_id=1132 
 .نفقات الموازنة
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 مقياس الديمقراطية العربي

 (: نتائج مؤشرات مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية2ملحق رقم )
 

 

 : تقرير الجزائر 2 .2

 المؤشر الرقم
 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

1 

فصل تشريع 
  السلطات

 5882الدستور المعدّل 
http://www.majlis

elouma.dz#/ 
 
 
 

على بند ينص صراحة على الفصل بين السلطات  ال يشتمل 5882دستور 

مساءلة الحكومة من طرف برلمان يوفر الدستور لللكنه يحتوي عليه ضمنيا. 
من الدستور على وجوب تقديم  65و  67البرلمان ممكنة. تنص المادتان 

رئيس الحكومة الجديد لعرض حول السياسة العامة أمام البرلمان. أما المواد 
، فإنها تحدد صيغة التماس الثقة. يتشكل البرلمان في 552و 552، 552

ني الشعبي )أعضاؤه منتخبون عن الجزائر من غرفتين : المجلس الوط
مة )ثلثا أعضائه منتخبون من طرف األطريق االقتراع العام( ؛ مجلس 

 المجالس المحلية والثلث الباقي معين من طرف رئيس الجمهورية(.

يررنظم البرراب الثرراني العالقررات بررين 
فري ظررل عرردم السرلطات المختلفررة. 

وجررررود نررررص واضررررح وصررررريح 
بخصوص فصل السلطات، كرذل  

لرررررئيس الدسررررتور الحررررق  يعطرررري
تعيرررين أعضررراء فررري الجمهوريرررة 
  البرلمان.

227 

2 

دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

قانون االنتخابات يستند إىل ( 1
 (ordonnance)األمرية 

مارس  6الصادرة بتاريخ 
يف شكل قانون  1991
 عضوي.

 
 رأي خبير( 5

ية تعددية على ضمانات دستورية وقانونية تسمح بإجراء انتخابات دور توجد
القانون ال يتضمن أي تمييز بين المنتخبين وال يشتمل كما أن كل المستويات. 

على تصويت مقيد بل إنه قائم تماما على مبدأ االقتراع العام والسري. قانون 
مارس  2الصادرة بتاريخ  (ordonnance)االنتخابات يستند إلى األمرية 

 .5772هذا القانون سنة  في شكل قانون عضوي. وقد تم تعديل 5882

 
اعتادت السلطات العمومية على تنصيب لجان مستقلة لمراقبة االنتخابات التي 

 ال تتوفر، في الواقع، على صالحيات تؤثر في مجرى االقتراع.

قانونية على النصوص التؤكد 
. لكن دورية االنتخابات ونزاهتها

لجنة االنتخابات ليس لها 
صالحيات مؤثرة في مجرى 

 ملية االنتخابية.الع

277 

3 

سطوة السلطة 
حسب  التنفيذية

 القانون

 الدستور الجزائري
5882 

http://www.majlis

elouma.dz#/ 
 
 
 
 

ينص الدستور على اإلمكانية المتاحة لرئيس الجمهورية لحل البرلمان في 
 ،حالتين : عندما يسحب البرلمان ثقته من رئيس الحكومة مرتين متتاليتين

 م رفض أمرية من طرف البرلمان بعد قراءة ثانية.وعندما يت
صالحيات واسعة لرئيس  82، و84، 85، 85، 85يخول الدستور في مواده  

الجمهورية إلعالن حالة الطوارئ، حالة االستثناء، حالة الحصار وحالة 
حتى كل من رئيس المجلس الوطني الشعبي ورئيس بعد استشارة  الحرب

  .مجلس األمة
 

تور الجزائري الرئيس يمنح الدس
صالحيات واسعة لحل البرلمان 

وال  أو إعالن حالة الطوارئ.
يمنح القانون الرئيس حق تأجيل 
االنتخابات و/أو إلغاء نتائج 

 االنتخابات. 

277 



(15) 

 : تقرير الجزائر 2 .2

 المؤشر الرقم
 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

 
4 

حرية تشريع 
 األحزاب

 ( الدستور الجزائري5
5882 

www.majliseloum

a.dz#/ 
ألمرية الصادرة، ا (5

في شكل قانون 
 2بتاريخ عضوي، 

 5882مارس 

حق إنشاء األحزاب السياسيّة " من الدستور تنص صراحة على 45المادة 
 . "معترف به ومضمون

 
 

تخضع األحزاب السياسية لألمرية الصادرة، في شكل قانون عضوي، بتاريخ 
 . 5882مارس  2

نص صريح في الدستور  يوجد
 كماعلى حرية تشكيل األحزاب، 
مارس أن األمرية الصادرة في 

  .تنظم إنشاء األحزاب 5882

5777 

5 

حق تشريع 
 التجمع

 ( الدستور الجزائري5
5882 

http://www.majlis

elouma.dz#/ 

  

حّريرررات التعبيرررر، وإنشررراء الجمعيرررات،  " رمرررن الدسرررتو 45تضرررمن المرررادة 

  .واالجتماع، مضمونة للمواطن

 

في الدستور يعطي صريح النص 
الحق للمواطنين بحرية التجمع 

 .التظاهرو

5777 

6 
منع تشريع 

 التعذيب

 الدستور الجزائري
www.majliseloum

a.dz#/ 

 تضمن الدّولة عدم انتها  حرمة اإلنسان."من الدستور  54تنص المادة 
  "ويحظر أّي عنف بدني أو معنوي أو أّي مساس بالكرامة

 5777  النص واضح بمنع التعذيب

7 

حرية تشريع 
 اإلعالم

 ئري( الدستور الجزا5
5882 

www.majliseloum

a.dz#/ 
 
قانون اإلعالم ( 5

 1991الصادر في 
 
 
 قانون العقوبات( 3
 
 
 

( 33(، حرية اإلبداع الفكري )المادة 41يكفل الدستور حرية التعبير )المادة 
 (.36وحرية الضمير والرأي )المادة 

 
 
 
نص على حرية صدور أي منشور على  1991قانون اإلعالم الصادر في  
على وجوب القانون ينص ون يكتفي وكيل الجمهورية بتسجيل التصريح أ

 .الحصول على رخصة من وكيل الجمهورية قبل صدور أي جريدة
 

جوان حزيران/  26التعديالت التي أجريت على قانون العقوبات بتاريخ لكن 
( 141إلى  144)المواد من  2116ديسمبر كانون أول/  21و 2111

حرية الصحافة ؛ مما أدى إلى مضايقات ضد صحفيين أدخلت قيودا تحد من 
ممن صدرت ضدهم، في غالب األحيان، أحكام بالحبس غير النافذ وغرامات 

يوجد تناقض في النصوص 
القانونية بين الدستور من جهة، 
وقانون العقوبات واإلعالم من 
جهة أخرى اللذان يحدان من 

  حرية اإلعالم.

277 
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 : تقرير الجزائر 2 .2

 المؤشر الرقم
 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

 مالية. 
8 

استقالل تشريع 
 القضاء

 الدستور الجزائري( 1
5882 

www.majliseloum

a.dz#/ 

 
القانون العضوي ( 2

المتعلق بالمجلس 
األعلى للقضاء المصدق 

 2114عليه في سبتمبر 

 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة. 133تنص المادة 
 
 
 
 
بر القانون العضوي المتعلق بالمجلس األعلى للقضاء المصدق عليه في سبتم 

 يؤكد هذه االستقاللية.  2114

في الدستور حول واضح النص 
  استقالل القضاء

5777 

8 

الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

 الدستور الجزائري
5882 

www.majliseloum

a.dz#/ 

 
 

تحمي الّسلطة القضائية المجتمع والحّريات،  "على أنه  558تنص المادة 

 . "حقوقهم األساسيةوتضمن للجميع ولكّل واحد المحافظة على 
الحّق في الدّفاع  الحّق في الدّفاع معترف به.على أنه "525المادة كما تنص 

 . "مضمون في القضايا الجزائية

يوجد نص واضح بحق المواطن 
 بمحاكمة عادلة.

 

5777 

10 

المساواة تشريع 
 بين الجنسين

الدستور المعدّل ( 1
5882 

http://www.majlis

elouma.dz#/ 

 
ون األحوال ( قان5

 الشخصية
 
 
 رأي خبير( 5
 
 
 
قانون الجنسية ( 4

 على المساواة بين الجنسين،  31و  29ينص الدستور في مادتيه 
 
 
 

كما أن الجزائر أقرت معاهدة كوبنهاقن الخاصة بمحو التمييز ضد النساء. 
يمكن القول إن هذا المبدأ محترم نوعا ما في الميادين التي ال تتعلق باألحوال 

النسبة إلى القانون المدني مثال، شهادة رجل تساوي شهادة الشخصية. ب
امرأتين؛ وهذا مبدأ معمول به عند الموثقين خاصة. إن قانون األحوال 
الشخصية يحتوي صراحة على تمييز بين الجنسين السيما في ما يتصل 

بموجب أمرية  2114باإلرث. وقد أجري على هذا القانون تعديل سنة 
ان مزيد من الحقوق للمرأة خاصة في مجال حضانة رئاسية في اتجاه ضم

 األطفال واالحتفاظ بالسكن العائلي.
 

الولد المولود من أب جزائري أو  من قانون الجنسية ينص على أن " 6المادة 

ينص الدستور على المساواة، 
لكن قانون األحوال الشخصية 
يتضمن نصوص تميز بين الرجل 

ح قانون الجنسية والمرأة. فيما يمن
الجزائري الجنسية ألبناء المرأة 

 من أصل جزائري 

277 
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 : تقرير الجزائر 2 .2

 المؤشر الرقم
 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

المعدل و المتمـم )األمر 
مؤرخ في  11-14رقم 
 1426محرم عام  13

فبراير سنة  21الموافق 
، يعـدل و يتمـم 2114

 36-11األمـر رقم 
شوال  11المؤرخ في 

الموافق  1391عام 
ديسمبر سنة  14

و المتضمن  1911
قانون الجنسية 

 ية(الجزائر
http://arabic.mjustic

e.dz/?p=nationalite 

 "أم جزائرية.

إعاقة المجالس  11
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

لم يقع أن تم تأجيل أشغال البرلمان وال تأجيل انتخابات تشريعية. كما لم  رأي خبير
ة رئيس ليلة استقال 5885يسبق أن تم حل المجلس الشعبي الوطني ماعدا سنة 

 الجمهورية الشادلي بن جديد. 

يوجد برلمان ومجالس جهوية 
وبلدية منتخبة. ولم يتم تعطيل أيا 

 منها. 

5777 

12 

 مساءلة الحكومة

 مجلس األمة
http://www.majlis

elouma.dz/travaux

/travaux.php?ques

tions=1 

سؤاال من خالل  55تقديم  تم في مجلس األمة. 2116سؤاال خالل السنة البرلمانية  22تم تقديم 
 مجلس األمة.

557 

13 

نشر مشاريع 
 القوانين

   

ق
عل
م

 

14 

الفساد في 
 المؤسسات العامة

 ( استطالع للرأي5
 
 
 

% 538نسبة الذين قالوا أنهم ال يعرفون عن وجود فساد في مؤسسات الدولة 
نسبة الذين أفادوا  %، أما238أما نسبة الذين أفادوا بأنه ال يوجد فساد فكانت 

 .%6435بأنه يوجد فساد فكانت نسبتهم 
 

يحصل الجزء األولى 
عالمة أما الجزء  44352على

 الثاني.......
ال يوجد عدد أو إحصاء لعدد 

84 
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 : تقرير الجزائر 2 .2

 المؤشر الرقم
 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

الثانيرة للررئيس بوتفليقرة،  الواليرةظهرت فري العشررية األخيررة وخاصرة أثنراء  ( رأي خبير5
حاالت متفاوتة الخطورة من الفساد أدت إلى متابعرات قضرائية كمرا تشرير إليره 
ال الصحف يوميا مثل فضيحة شركة الخليفة وحاالت أخرى كثيرة لتبديرد أمرو

طائلررة سررواء علررى مسررتوى البنرر  الرروطني الجزائررري أو شررركة االمتيررازات 
 الزراعية. 

 

حاالت الفساد في الجزائر. لكن 
توجد حالة واحدة ظاهرة يحصل 

 عالمة 27هذا القسم على 

15 

 ريعإعاقة التش

ال توجد حاالت تعطيل للقوانين  لم يسبق أن رفض رئيس الجمهورية إصدار قانون صوت عليه البرلمان. رأي خبير
 المقرة من البرلمان

ق
عل
م

 

16 

استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

% مررن المسررتجوبين ترررى )مررن 2635أن  إلررىنتررائج اسررتطالع الرررأي  أشررارت رأي خبير

ف عنهررا( "أن الوظررائف تررتم بالواسررطة بشرركل خررالل تجربترره وتجررارب يعررر
% أنهررا "تررتم 534أنهررا "تررتم بالواسررطة أحيانررا"، ورأى  %5835 كبيررر"، ورأى

% 538، قال انه ال يوجرد "لديره تجربرة يعررف عنهرا" %235دون واسطة"، و

 ال أعرف

نسبة الذين يعتقدون بأن الوظائف 
 %. 534تتم بدون واسطة هي 

54 

17 

نجاعة المؤسسات 
 امةالع

بأنره  مؤسسرات الدولرة% يقيمرون أداء 535 نتائج اسرتطالع الررأي أن أظهرت استطالع للرأي
% يررون 5734بأنه جيرد، و مؤسسات الدولة% يقيمون أداء 5532جيد جدا، و

% يقيمونرره بأنرره سرريء، 5538بأنرره ال جيررد وال سرريء، و مؤسسررات الدولررةأداء 
  أعرف.% ال رأي/ ال2.2% يقيمونه بأنه سيء جدا، و5234و

مؤسسات % يقيمون أداء 535
% 5532و بأنه جيد جدا، الدولة

بأنه  مؤسسات الدولةيقيمون أداء 
% يرون أداء 5734جيد، و

بأنه ال جيد وال  مؤسسات الدولة
% يقيمونه بأنه 5538سيء، و
% يقيمونه بأنه 5234سيء، و

% ال رأي/ ال 2.2سيء جدا، و
 . أعرف

525 

18 

 خرق الدستور

 :م رصد ثالثة حاالت لخرق الدستورت رأي خبير
من  85تمديد حالة الطوارئ دون المرور بالبرلمان ) بموجب المادة  (5

 .الدستور(
منح رئيس الجمهورية العفو لمساجين دون استشارة المجلس األعلى  (2

 .من الدستور( 651للقضاء )المادة 

ت لخرق حاال 5 تم رصد

 الدستور.

527 



(19) 

 : تقرير الجزائر 2 .2

 المؤشر الرقم
 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

 554إمضاء أمريات رئاسية خارج اجتماع مجلس الوزراء خالفا للمادة (5

من الدستور )األمرية الخاصة بإعفاء عمليات استيراد مادة البطاطس من 
 .الرسوم(

19 

االستقالل 
السياسي 
 واالقتصادي

وهي اآلن تتمتع بوفرة  على الصعيد المالي، سددت الجزائر ديونها الخارجية، رأي خبير
مليار  41تطاعت أن تضع أكثر من مالية لم تشهدها من قبل أبدا بحيث اس

دوالر أمريكي في شكل سندات بالخزينة األمريكية. هذا الوضع يجعل 
 .في غنى عن مساعدات مالية خارجيةالجزائر 

 
ال تصدر إال مادة على النفط في صادراتها فهي الجزائر تعتمد  ومع ذل ،

 وحيدة وهي المحروقات. 
األساسية في حركة عدم االنحياز التي تقليديا، كانت الجزائر دوما من الدول 

ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية ببلدانها. وعلى الرغم من تل  التسهيالت 
التي تمنحها الجزائر من حين إلى آخر لقوى أجنبية، تظل متمسكة بمبدأ 

 حركة عدم االنحياز المذكور.
 

بين منذ بروز ظاهرة اإلرهاب على المستوى الدولي والتقارب الملحوظ 
الجزائر وحلف الناتو، هنا  معلومات متكررة، لكن غير مؤكدة، تشير إلى 

 وجود وحدات عسكرية أمريكية بصحراء الجزائر.

واضح أن الجزائر من الدول 
على  دالعربية التي ال تعتم

المساعدات الدولية في الموازنة 
لكنها تعتمد على النفط بشكل كبير 
في صادراتها. ال توجد قواعد 

 ية أجنبية على أراضيها. عسكر

277 
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 اإلصالح السياسي

 استطالع للرأي
 
 
 
 
 

% من المستجوبين 4235أن  إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت القسم األول:
% من 4736تمكنت من إجراء اإلصالحات. ورأى  الدولةأن ترى 

% بال 5538لم تتمكن من إجراء اإلصالحات، وأجاب  الدولةالمستجوبين أن 
 وال أعرف.  رأي

أن النررراس يقيمرررون الوضرررع نترررائج اسرررتطالع الررررأي  أظهررررت القسمممم الثممماني:
 %5535و جيررد جرردا،عالمررة  %534الررديمقراطي فرري الرربالد كمررا يلرري: مررنح 

بأنهرا ليسرت جيردة وليسرت سريئة، فري حرين أعطرى  %4532وقريم جيد، عالمة 
  . ال أعرف %538وجدا ،  عالمة سيء %5535و، عالمة سيء% 5838

% من المستجوبين ترى 4235(1

أن الدولة تمكنت من إجراء 
% من 4736اإلصالحات. ورأى 

المستجوبين أن الدولة لم تتمكن 
من إجراء اإلصالحات، وأجاب 

% بال رأي وال أعرف. 5538
 57532يحصل هذا الجزء 

 عالمة.
 جيد جدا،عالمة  %534منح  (2
وقيم جيد، عالمة  %5535و

يست بأنها ليست جيدة ول 4532%
% 5838سيئة، في حين أعطى 
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عالمة  %5535و، عالمة سيء
. ال أعرف %538وجدا ،  سيء

 58632يحصل هذا لجزء على 

 .عالمة
21 

إساءة معاملة 
 المعتقلين

 
  رأي خبير

علررى العمرروم، حرراالت التعررذيب السررافر قررد تقلصررت إلررى حررد بعيررد مررع مجرريء 
اهرة اإلرهرراب فرري شرركله الرررئيس بوتفليقررة تزامنررا مررع الررزوال الترردريجي لظرر

 المكثف. 
لقد حدث أن توفي معتقلون بالسجن لكن في حاالت نادرة، تبدو خارجة عن 

 إرادة إدارة المؤسسات العقابية.

المعلومات غير مكتملة حيث لم 
نزود بعدد الحاالت التعذيب أو 

 .الوفاة

 

22 

 ترخيص األحزاب

جيء السيد بوتفليقة، بما في ذل  لم يتم اعتماد أي حزب سياسي جديد منذ م رأي خبير
حزب الوفاء الذي أسسه الدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي والجبهة الديمقراطية 

 التي أسسها السيد سيد أحمد غزالي. 
باإلضافة إلى ذل ، تجد أحزاب المعارضة عراقيل حقيقية في الحصول على 

شاشة  الرخص الخاصة بالتجمعات كما أنها شبه ممنوعة من الظهور على
 التلفزة وأمواج اإلذاعة العمومية إال بمناسبة الحمالت االنتخابية.

هنا  إمكانيات أخرى لعرقلة عمل األحزاب مثل الضغوط الممارسة ضد 
مسيري أو أصحاب المحالت التي تنوي هذه األحزاب تنظيم تجمعات بها. 

 ما.أحيانا يكفي قطع التيار الكهربائي بإيعاز لمنع وقوع اجتماع حزبي 
ال يحصل اعتقال قادة سياسيين لدوافع سياسية وإنما العكس هو الحاصل إذ تم 

حلة. غير أن هذا الوصف ينبغي أال ناإلفراج عن قادة الجبهة اإلسالمية الم
يسبب غموضا في تقييم األوضاع بحيث يبقى الفضاء السياسي، عمليا، مغلقا 

 للمعارضة، أحزابا وقادة.

لقادة لم يتم اعتقال أيا من ا
السياسيين. ال توجد معلومات عن 
ترخيص أحزاب وفي نفس الوقت 
  لم يتم اعتماد أحزاب منذ فترة.
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23 

تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

عقد اجتماعات أو تنظيم لالتراخيص  فيم يتعلق بطلباتإحصائيات  تتوفرال  رأي خبير
 الشأن. عدد التراخيص الممنوحة في هذا يتوفر مظاهرات. كما ال 

القاعدة المعمول بها هو أن االجتماعات والمظاهرات العمومية ممنوعة في 
الجزائر العاصمة بحكم قانون حالة الطوارئ. في داخل البالد، هذه 
التراخيص ممنوحة خاصة عندما يتعلق األمر بعقد اجتماعات داخل القاعات. 

تمنح إال  أما التراخيص الخاصة بمظاهرات عمومية في الشارع، فهي ال
 لألحزاب والجمعيات الموالية للسلطة.  

في جميع األحوال، يبقى أن أحزاب المعارضة ال تعامل على قدم المساواة مع 
 أحزاب التحالف الرئاسي

 وعةمنم المظاهرات
  ها.تقييديتم  واالجتماعات العامة

ق
عل
م

 

24 

تدخل األجهزة 
 األمنية

 رأي خبير
 
 
 
 
 
 
 
 

 استطالع للرأي

حصول على موافقة من أجهزة األمن أو شهادة حسن السلو  التراط اش( ( 1
غير وارد في المعامالت العادية بين المواطنين والسلطات العمومية. هنا  
ملفات إدارية، مثل ملف الحصول على االنخراط في السجل التجاري، 
يشترط فيها شهادة السوابق العدلية. يبقى أن رأي أجهزة األمن ضروري في 

ة طلب الحصول على جواز سفر )الرأي تبديه الشرطة الوطنية ويخص حال
السوابق العدلية على العموم( أو في إطار التعيين في وظيفة سامية في أجهزة 
الدولة )تبدي هذا الرأي أجهزة االستعالم وقد يتعلق األمر حتى باالنتماءات 

 السياسية(.
 
طلب ن المستجوبين % م22.4أن  إلىنتائج استطالع الرأي  ( أشارت2

منهم شخصيا أو من أحد أقاربهم للحصول على موافقة األجهزة األمنية 
% من المستجوبين انه لم 61كشرط للحصول على وثيقة حكومية. فيما أفاد 

 % بال رأي وال أعرف.4يطلب منهم ، وأجاب 

% من المستجوبين 5532( 5
طلب منهم شخصيا أو من أحد 
ة أقاربهم للحصول على موافق

األجهزة األمنية كشرط للحصول 
فيما أفاد . على وثيقة حكومية

انه لم % من المستجوبين 22
% بال 2وأجاب  يطلب منهم،

 رأي وال أعرف.

282 

25 

مواقف المعارضة 
في الصحافة 

 المحلية

  رأي خبير
 

ينبغررري التمييرررز برررين ثالثرررة أنرررواع مرررن الصرررحافة. أوال، الصرررحافة السرررمعية 
للدولة، التي نادرا ما تفتح قنواتهرا ألحرزاب المعارضرة.  البصرية، وهي تابعة

فررري الحمرررالت االنتخابيرررة، تفرررتح هرررذه الوسرررائل اإلعالميرررة المجرررال ألحرررزاب 
المعارضررة قانونررا. ثانيررا، الجرائررد العموميررة ذات التوزيررع المحرردود والترري ال 
تغطي نشاطات أحزاب المعارضة. ثالثا، الجرائد الخاصرة التري تراعري نوعرا 

المسرراواة فرري تغطيررة نشرراطات المعارضررة مررع اإلشررارة إلررى أن كررل جريرردة مررا 
 تمنح األولوية لألحزاب التي تتفق معها في اآلراء.

تلجأ أحزاب المعارضة، السيما اإلسالمية منها، إلى القنوات الفضائية 

المعلومات غير واضحة نحتاج 
 ر دقةإلى معلومات أكث
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 العربية، مثل "الجزيرة"، لتمرير رسالتها. 
26 

 انتقاد السلطة

 استطالع للرأي
 
 
 
 

% يعتقرردون أن باسررتطاعة المررواطن 45أظهرررت نتررائج اسررتطالع الرررأي أن  
 ال يسررتطيعون انتقررادبررأنهم % 4635انتقرراد الحكومررة برردون خرروف، بينمررا يعقررد 

  % ال رأي لهم.232دون خوف،  الحكومة

 

% يعتقدون أن باستطاعة 45
دون المواطن انتقاد الحكومة ب

بأنهم % 4635خوف، بينما يعقد 
دون الحكومة ال يستطيعون انتقاد 

  % ال رأي لهم.232خوف، 

443 
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جرائد ومجالت 
 المعارضة

  رأي خبير
 

 العدد اإلجمالي للجرائد والمجالت المطبوعة في الجزائر هو كاآلتي :

  : عمومية ؛ 4من بينها  43اليوميات 

  أسبوعية 61من بينها  93الدوريات. 
. كان لجبهة القوى ال يتوفر أي حزب معارض على جريدة أو مجلة

توقفت عن الصدور ألسباب  L’Algérie Libreاالشتراكية دورية بعنوان 
لتعويض هذا النقص، تلجأ أحزاب المعارضة، السيما جبهة القوى  داخلية.

 االشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بتنشيط مواقع خاصة بها
 في شبكة االنترنيت.

الوسائل اإلعالمية التابعة للدولة تحتكر النشاط السمعي البصري وهي، 
 خاصة التلفزة، مغلقة أمام المعارضة. 

 

أحزاب المعارضة ألي  تفتقر
 .صحيفة أو مجلة

7 

28 

الرقابة على 
المطبوعات 

 ومواقع االنترنت

 ( استطالع للرأي5
 
 
 
 
 
  رأي خبير( 5

 
 

% ال يرون أن الدولة تمنع 5616 أن إلىج استطالع الرأي نتائ أشارت( 1

% أن الدولة تمنع 2.12الكتب والصحف والمجالت ومواقع االنترنت، ويرى 

الوصول لبعض الكتب والصحف والمجالت ومواقع االنترنت. فيما قال 

 % ال أعرف.212

 
يختلف التقييم حسب الحال. في ما يخص المطبوعات األجنبية، من جرائد 
ومجالت وكتب، المجال مفتوح نوعا ما رغم الرقابة التي تقوم بها الجهات 
المختصة في أجهزة الدولة )الشرطة، وزارات اإلعالم، الثقافة والشؤون 
الدينية(. باستثناء الكتب التي تطرح مشكال حقيقيا في مجال النظام العام، 

من الجرائد الرقابة غالبا ما تكون متساهلة. وقد يحدث أن تحجز أعداد 
 L’Expressومجلتي  Le Mondeوالمجالت األجنبية )كما حدث ليومية 

 ( Jeune Afriqueو 

% ال يرون أن الدولة 5616(6

تمنع الكتب والصحف والمجالت 
واقع االنترنت، ويرى وم

% أن الدولة تمنع الوصول 2.12

لبعض الكتب والصحف 
والمجالت ومواقع االنترنت. فيما 

 % ال أعرف.212قال 

 
 
( منعت السلطات صحيفة 5

 ومجلتين 
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حاولت حكومة السيد أحمد أويحيى تقييد نشاط مقاهي االنترنيت، خاصة أثناء 
 الليل، غير أن هذا المشروع كان مآله الفشل. 

29 

تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

 رأي خبير( 5
 
 
 
 
 
 ( استطالع للرأي5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممنوعررة  الجزائررر فرري العاصررمة تالمظرراهرافاإلحصررائيات غيررر مترروفرة. ( 5
المظراهرات مسرموح بهرا أحيانرا فبموجب حالة الطوارئ. أما في داخل البالد، 

فرري القاعررات. تسررتعمل السررلطة السياسررة طريقررة لينررة فرري هررذا المجررال كرري ال 
وهذا ما يسمح لها بتنازل  تسلطي؛تعطي االنطباع أن نظام الحكم في الجزائر 

 ث المضمون.من حيث الشكل فقط ال من حي
 
% شاركوا في مظاهرات 635أظهرت نتائج استطالع الرأي أن  (5

% 532و % لم يشاركوا في مظاهرات واعتصامات.6232واعتصامات، و
 536كما أظهر االستطالع أن متوسط المشاركة بلغ  أجابوا بال أعرف.

 .مرات 
 

(المظاهرات في العاصمة 5
ممنوعة أما في المناطق األخرى 

 القاعات.  فقط تتم في
 
 
 
% شاركوا في مظاهرات 635( 5

% لم 6232و واعتصامات،

يشاركوا في مظاهرات 
فيما بلغ متوسط   واعتصامات.
 . 536المشاركات 

22 
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مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

  رأي خبير
 
 

اإلحصائيات غير متوفرة في هذا المجال. لكن تنبغي اإلشارة إلى أن   اللجوء 
ة في البالد متراح للجميرع. فري مرا يخرص النزاعرات ذات إلى أعلى هيئة قضائي

الطررابع اإلداري، فمجلررس الدولررة هررو المخررتص. فلرريس هنررا ، إذاً، أي عررائق 
قانوني أو إجرائي أمام هذا اللجوء، إال أن السلطة السياسرية تسرتعمل المنراورة 
للتررأثير فررري هرراتين الهيرررأتين مررن خرررالل اختيررار القضررراة الررذين يرررديرونهما أو 

 ادهم. أبع

ال تتوفر إحصائيات تتعلق بعدد 
القضايا المرفوعة أمام المحاكم 
اإلدارية ومجلس الدولة. كما أن 
السلطة التنفيذية تتدخل الدولة في 

 تعيين القضاة

ق
عل
م
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 االعتقال التعسفي

  رأي خبير
 

اإلحصائيات غير متوفرة لكن يبقى أن حاالت االعتقال من دون محاكمة، أي 
ائي، تبدو نادرة. الحبس الوقائي ليس هو المستوى الذي تلجأ إليه الحبس الوق

السلطة التنفيذية لفرض إرادتها وإنما مستوى االتهام أو النطق بالحكم. فهي 
تتصرف وكأنها تحترم اإلجراءات القضائية. في بعض الحاالت االستثنائية، 

 ل.خاصة لما يتعلق األمر بأمن الدولة، ال يتم التصريح باالعتقا

لعدم توفر المعلومات يأخذ هذا 
 المؤشر صفر 

7 

 5777وفق القانون للمحاكم صالحيات أوال، تجب اإلشارة إلى أن محاكم أمن الدولة قد تم حلها في الجزائر في نهاية   رأي خبير محاكم أمن الدولة 32
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 الثمانينيات تحت رئاسة الشادلي بن جديد. 
، 1992بعد ظهور اإلرهاب في الجزائر غداة توقيف المسار االنتخابي سنة 

أنشئت محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في اإلرهاب وقد ُحلَّت في الفترة 
 األخيرة من رئاسة اليمين زروال.  

من  24يبقى أن هنا  محاكم عسكرية يمكن أن تحاكم مدنيين وفقا للمادة 
قانون القضاء العسكري في الحالتين اآلتيتين : أوال، إذا كان المدني المتهم 

ن مرتكبها الرئيسي عسكريا. ثانيا، في حالة المساس متورطا في جريمة يكو
 سنوات سجنا. 4بأمن الدولة لما تكون العقوبة المقررة أكثر من 

في محاكمة أشخاص مدنيين. كما 
أن محاكم أمن الدولة قد تم 
إلغاؤها من فترة طويلة. ولم   
تتوفر معلومات عن محاكمة 

مام المحاكم أشخاص مدنيين أ
 الدراسة.  ةالعسكرية خالل فتر

33 

قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 على العمل

  رأي خبير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amnest

y.org/ar/region/mid

dle-east-and-north-

م منذ زيارة وفد الشخصيات البارزة بقيادة السيد ماريو سواريس من أجل تقيي
، فُتحت األبواب تدريجيا أمام 1993الوضع الداخلي في الجزائر سنة 

منظمات دولية لحقوق اإلنسان. الزيارات التي تقوم بها هذه المنظمات ليست 
حرة وتخضع لقيود من طرف األجهزة األمنية. في الوقت ذاته، استطاعت 

ها أن تحافظ على مقرات –وهي اثنتان  –منظمات محلية لحقوق اإلنسان 
وتنشط في إطار محدود. المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان غير 
متوفرة بصفة عادية واإلدارة هي وحدها التي لها الحق في حيازة هذه 
المعلومات. لقد حول السيد بوتفليقة المرصد الوطني لحقوق اإلنسان إلى لجنة 

حت المخاطب وطنية استشارية لحماية حقوق اإلنسان وترقيتها التي أصب
للمجموعات واألفراد المعرضة للتهديدات أو التي عانت خروقات في مجال 
حقوق اإلنسان. هذه اللجنة ليست، بطبيعة الحال، مستقلة عن السلطة التنفيذية 
لكن لها قسط من المصداقية ألنه تبين أن رئيس الجمهورية يلبي بعض من 

 طلباتها.  
لمصالحة الوطنية قد أسفر عن غلق من المفارقة أن يكون صدور ميثاق ا

الباب أمام منظمات حقوق اإلنسان، خاصة المحلية منها، ألن هذا الميثاق 
يمنع الخوض في مسؤولية األجهزة األمنية أو أفرادها ممن قد يكونون 
متورطين في حاالت النتها  حقوق اإلنسان. هذا ما جعل الكثير من 

 خطئاون أن هذا الميثاق جاء حال يعتبر الناشطين في مجال حقوق اإلنسان
 األزمة. لمشكل حقيقي وهدف إلى الالعقاب أكثر من سعيه لحل

منظمة العفو الدولي  5772منعت السلطات الجزائرية في مايو / أيار 
 "امنستي" من دخول الجزائر.

توجد منظمتان لحقوق اإلنسان 
تعمالن في الجزائر. لكن 
السلطات الجزائرية منعت وفد 

ظمة العفو الدولية من من من
زيارة الجزائر في مايو أيار 

 527يحسم من هذا القسم  5772
عديدة قيود  كما توجد نقطة.

مفروضة على جمعيات حقوق 
 . اإلنسان
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africa/north-africa 

34 

 األمن الشخصي

ال يشعرون بتوفر من المستجوبين  %4638نتائج استطالع الرأي أن  أظهرت استطالع للرأي
% بتوفر 4235لهم وألفراد عائالتهم. فيما يشعر  األمن والسالمة الشخصية

 .األمن الشخصي

من المستجوبين % 4235يشعر  

 فيما  .بتوفر األمن الشخصي

ال يشعرون بتوفر  % 4638

األمن والسالمة الشخصية لهم 
  وألفراد عائالتهم.

55 

35 

الضمان 
 االجتماعي

  رأي خبير
 

ماليا كبيرا أجبر الدولة على تعاني صناديق الضمان االجتماعي حاليا عجزا 
 تعويضه مرارا.

 وبصفة ملموسة، نسب االنخراط هي كاآلتي بحسب قطاع النشاط :
 ؛ % 4الفالحة : 
 ؛ % 1441الصناعة : 

 ؛ % 646البناء واألشغال العمومية : 
 .% 1444التجارة والخدمات : 

  المعلومات غير مكتملة 

36 

 التعليم

تقرير التنمية البشرية 
 5772 لعام

http://www.un.org

/arabic/esa/hdr/20

05/ 

 %31.2بلغت نسبة األمية ( أ
 %.5838 وبين اإلناث ،%5732بين الذكور بلغت نسبة األمية ب( 
 
 

 %. 31.2بلغت نسبة األمية  أ(
بين ب(  بلغت نسبة األمية 

 % وبين اإلناث5732الذكور 
5838.%  

)تم تعليق العمل بالقسمين ج ود 

ؤشر وعالمة المؤشر من هذا الم

 (هي فقط للقسمين أ و ب

522 

37 

التسرب من 
 المدارس

تقرير التنمية البشرية 
 5772لعام 

http://www.un.org

/arabic/esa/hdr/20

05/ 

بلغت نسبة التسرب من المدارس  %33بلغت نسبة التسرب من المدارس 
33% . 

7 

38 

مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

  رأي خبير
 

كة المرأة في قوة العمل تختلف بحسب الموقع الجغرافي )الريف نسبة مشار
إناث، أما في  % 1149أو المدينة(. في ما يخص األرياف، النسبة هي 

. %1443. بصفة إجمالية، نسبة العامالت هي % 1646المدن، فهي 
للتدقيق، الوظيف العمومي هو أكبر مستعمل لليد العاملة النسوية بنسبة 

% من 5436تشكل المرأة العاملة 

 مل. قوة الع

485 
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 : تقرير الجزائر 2 .2

 المؤشر الرقم
 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات

ت خاصة في قطاعات التربية، الصحة والعدالة(. تتوزع من العامال % 43
من موظفي قطاعي التربية  %31وظيف العمومي كاآلتي : تالعامالت في ال

من موظفي قطاع العدالة. في الصناعة، تبلغ نسبة اليد  % 34والصحة و
 .  %13وفي الفالحة  % 2442العاملة النسوية 

 

39 

المساواة في 
 األجور

 
  رأي خبير

 
 

حسب  % 41إلى  31كفة األجور راجحة في صالح الرجال بفارق يقدر من 
 القطاعات بالنسبة إلى نفس المنصب وبنفس المؤهالت. 

 

  المعلومات غير واضحة

40 

اإلنفاق الحكومي 
على القطاعات 

االجتماعية مقارنة 
 مع  األمن.

لسنة ميزانية التسيير 
2111 

 2111ي ميزانية التسيير لسنة فبلغت القيمة اإلجمالية لإلنفاق 
دوالرا  23916434361( أي ما يعادل )د.ج 000 361 943 574 1)

 .أمريكيا(
حجم اإلنفاق على القطاعات الخمسة المتعلقة بالتعليم والصحة واألمن وفقا 

 هو: 2111لموازنة التسيير لسنة 
دوالرا  1424223443أي ) د.ج ؛ 000 966 552 93قطاع الصحة: 

 .أمريكيا(
أي د.ج ؛   000 168 888 235قطاع التربية الوطنية: 

  .دوالرا أمريكيا( 3491193641)

  ؛د.ج 000 309 689 95 العلمي:قطاع التعليم العالي والبحث 
 دوالرا أمريكيا(. 1446146424أي )

  أي  د.ج ؛ 000 158 795 245الوطني:قطاع الدفاع
 دوالرا أمريكيا(. 3141914313)

  000 337 542 201 الوطني(:قطاع الداخلية )بما فيه األمن 
 دوالرا أمريكيا(. 3163222436)أي  د.ج.

 

اإلنفاق على أجهزة  حجمبلغ 
% من 56األمن في الميزانية 

 حجماإلنفاق الكلي، وبالمقابل بلغ 
اإلنفاق على قطاعات الشؤون 

% من اإلنفاق 52االجتماعية 

 كلي. ال

7 
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 مقياس الديمقراطية العربي

 (: نتائج مؤشرات مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية2ملحق رقم )

 
  : تقرير السعودية3. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
1 

فصل تشريع 
  السلطات

 النظام األساسي للحكم
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?

InNewsItemID=24887&InPageNo

=5 

 نظام مجلس الشورى
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp

?InNewsItemID=24888 

السررلطة و ،السررلطة القضررائية تتكممون السمملطات فممي الدولممة مممن
السرلطة التنظيميرة. وتتعراون هرذه السرلطات فري أداء و ،التنفيذية

وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من األنظمة والمل  هرو مرجرع 
 .هذه السلطات

يتكون "أنه  ىعل من نظام مجلس الشورى 5المادة تنص 

مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواً *، يختارهم 
وتحدد حقوق المل  من أهل العلم والخبرة واالختصاص، 
 ."األعضاء وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي

 

يعد الملر  مرجرع كافرة السرلطات. كمرا 
 أن المل  يعين مجلس الشورى. 

7 

2 

دورية تشريع 
ونزاهة 
 االنتخابات

 نظام مجلس الشورى( 5
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp

?InNewsItemID=24888 

 
 االنتخابات المحلية موقع وزارة الخارجية( 5

http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp

?InSectionID=2266&InNewsItemI

D=25479 

 مجلس الشورى من قبل المل .يتم تعيين 
 
 

 البنررد أولأمررا بخصرروص انتخابررات المجررالس المحليررة فقررد نررص 
ترررراريخ الصررررادر ب( 554لرررروزراء رقررررم )قرررررار مجلررررس امررررن 

هـ على مرا يلري: "توسريع مشراركة المرواطنين فري 52/6/5454

إدارة الشرررؤون المحليرررة عرررن طريرررق االنتخررراب وذلررر  بتفعيرررل 
المجررالس البلديررة وفقرراً لنظررام البلررديات والقرررى علررى أن يكررون 

 نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً".

توجد انتخابات لمجلس الشورى أمرا ال 
. كمررا أن الحكومررة النتخابررات المحليررةا

  أعضاء المجلس المحلي. فتعين نص

7 

3 

سطوة السلطة 
حسب  التنفيذية

 القانون

 نظام مجلس الشورى
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp

?InNewsItemID=24888 
 
 
 

 ساسي للحكمالنظام األ

يتكون مجلس الشورى من من نظام مجلس الشورى" 5المادة 
لعلم رئيس ومائة وعشرين عضواً *، يختارهم المل  من أهل ا

والخبرة واالختصاص، وتحدد حقوق األعضاء وواجباتهم، 
 ."وكافة شؤونهم بأمر ملكي

 
يعلرررن الملررر  حالرررة مرررن النظرررام األساسررري للحكرررم " 25المرررادة 

 ."الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذل 

لملرررر  اال توجررررد انتخابررررات نيابيررررة، و
صاحب الحرق بتعيرين مجلرس الشرورى 

للمل  وله صالحية اإلعفاء،  كما ترجع
 .إعالن حالة الطوارئ

 

7 
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http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?

InNewsItemID=24887&InPageNo

=5 
4 

حرية تشريع 
 األحزاب

 النظام األساسي للحكم
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?

InNewsItemID=24887&InPageNo

=5 

ضمانات دسرتورية األساسي للحكم أي ذكر لال يوجد في النظام 
 أو قانونية لحرية تشكيل أحزاب سياسية

ال يوجد في النظام األساسي للحكرم أي 
ضرررمانات دسرررتورية أو قانونيرررة ذكرررر ل

 . لحرية تشكيل أحزاب سياسية

7 

5 
حق تشريع 

 التجمع

 النظام األساسي للحكم
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?

InNewsItemID=24887&InPageNo

=5 

ضررمانات دسررتورية ال يوجررد فرري النظررام األساسرري للحكررم ذكررر ل
 حق المواطن في التجمع والتظاهر السلمي.ب

ال يوجرررد فررري النظرررام األساسررري للحكرررم 
حق المواطن بضمانات دستورية ذكر ل
  لتجمع والتظاهر السلمي.في ا

7 

6 

منع تشريع 
 التعذيب

 نظام اإلجراءات الجزائية
http://www.moj.gov.sa/Docu

mentations/CRIMINAL_PR

OCEDURE.doc 

ال يجروز القربض من نظام اإلجراءات الجزائيرة"    المادة الثانية
إال فررري أو سرررجنه ،  ،أو توقيفرررهأو تفتيشررره،  إنسررران،علرررى أي 

التوقيف أو السجن كون ، وال ينظاماً وص عليها األحوال المنص
إال فرري األمرراكن المخصصررة لكررل منهمررا وللمرردة المحررددة مررن 

،  المقبمو  عليم  إيمذاءويحظمر   السلطة المختصرة. أو  جسمديا
ممح  ا   كممما ي  معنوي مم  مهينممةأو المعاملممة ال   للتعممذيب  ر تعريضممظ 

 للكرامة"

الرررنص واضرررح فررري نظرررام اإلجرررراءات 
 وص منع التعذيب. الجزائية بخص

5777 

7 

حرية تشريع 
 اإلعالم

 نظام المطبوعات والنشر 
http://www.nshrsa.org/article

s.php?ID=25 

مع مراعاة ما تقضي بره من نظام المطبوعات والنشر" 2المادة 

 -أ اآلترري:األنظمرة واالتفاقيررات يشررترط فريمن يُعطررى الترررخيص 
عرررن خمرررس  أال يقرررل عمرررره -ب الجنسرررية.أن يكرررون سرررعودي 

وعشرررين سررنةل وللرروزير االسررتثناء مررن هررذا السررن لمسرروغات 
أن يكررون مررن المشررهود لهررم بحسررن السرريرة والسررلو   -يراهررا.ج

أن يكون حاصالً على مؤهل مناسرب،  -د النشاط.لممارسة هذا 
 التنفيذية.وفق ما تحدده الالئحة 

 "في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها -5 

ضرح بمرنح كرل مرواطن الحرق النص وا
مررررتال  بالحصررررول علررررى ترررررخيص ال

 وسيلة إعالمية. 

5777 

8 

استقالل تشريع 
 القضاء

 النظام األساسي للحكم
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?

InNewsItemID=24887&InPageNo

5= 
 

القضراء " علرى أن مرن النظرام األساسري للحكرم 42المرادة تنص 

سلطة مستقلة وال سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان 
  .اإلسالمية"الشريعة 

 
"   يجررى التعيرين  علرى أنره ضراءمن نظرام الق 25المادة تنص 

النص واضح باستقالل القضاء خاصرة 
 1فيما يتعلق بالتعيين والعزل. 

 
 
 

5777 

                                                 
1

 .55/2/5822الصادر في  ليحل محل النظام السابق 5772تجدر اإلشارة إلى أن تم إصدار نظام جديد للقضاء في شهر أكتوبر  
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نظرررررررررام القضررررررررراء الصرررررررررادر فررررررررري 
55/2/5822 

http://www.moj.gov.sa/Docu

mentations/The_Law_of_the

_JUDICIARY.doc 

والترقية في درجات السل  القضائي بأمر ملكي بناًء على قرار 
 من مجلس القضاء األعلى..."

تبلرغ قررارات  من نظام القضاء على أنره " 65كما تنص المادة 

مجلررس التأديررب إلررى وزارة العرردل ويصرردر أمررر ملكرري بتنفيررذ 
ر العدل بتنفيذ عقوبة عقوبة اإلحالة على التقاعد وقرار من وزي

 اللوم".
مررررن نظررررام القضرررراء "تأديررررب القضرررراة يكررررون مررررن  25المررررادة 

اختصاص مجلس القضاء األعلى منعقداً بهيئتره العامرة بوصرفه 
مجلس تأديب . وإذا كان القاضي المقردم إلرى المحاكمرة عضرواً 
فرري مجلررس القضرراء األعلررى فينرردب وزيررر العرردل أحررد قضرراة 

   ".محكمة التمييز ليحل محله

9 

الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

 نظام اإلجراءات الجزائية
http://www.moj.gov.sa/Docu

mentations/CRIMINAL_PR

OCEDURE.doc 

ال علررى أنرره " نظررام اإلجررراءات الجزائيررةمممن  3المممادة تممنص 
إال علررى أمررر علررى أي شررخص جزائيررة  يجرروز توقيررع عقوبررة

 وبعرد ثبروت إدانتره بنراءً محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظامراً 
 ."على حكم نهائي بعد محاكمة تُْجرى وفقاً للوجه الشرعي

   علرررى أنررره نظرررام اإلجرررراءات الجزائيرررةممممن  4الممممادة وتمممنص 
"، ،أو  يحق لكرل مرتهم أن يسرتعين بوكيرل  للردفاع عنره فري  محرام 

 ".لتحقيق والمحاكمةا تيمرحل

نظرررام اإلجرررراءات الجزائيرررة يرررنص لرررم 
على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
لكرررن النظرررام يرررنص علرررى عررردم جرررواز 
توقيع العقوبة قبرل ثبروت اإلدانرة بحكرم 

شرروط  ىنهائي من المحكمة كما يراع
 المحاكمة العادلة. 

277 

10 

المساواة تشريع 
 بين الجنسين

ل حقرروق اإلنسرران فرري التقريررر األول عررن أحرروا
 5772المملكة العربية السعودية 

 لجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ل
http://www.nshrsa.org/articles.php

?ID=48 

لم ينص النظام األساسي للحكم على قواعد دستورية تتعلق برين 
الجنسررين. فيمرررا تعمررل أحكرررام الشرررريعة اإلسررالمية فيمرررا يتعلرررق 

 باإلرث واألهلية للطالق.
يز نظام الجنسية السعودي بين الرجل والمرأة بحيث ال تمرنح يم

المرررأة السررعودية الجنسررية ألطفالهررا وزوجهررا فرري حررين يسررمع 
 للرجل السعودي.

وجررد نصرروص قانونيررة فيمررا يتعلررق تال 
بررررين الجنسررررين. والتمييررررز بالمسرررراواة 

واضررح فيمررا يتعلررق برراإلرث والطررالق 
 والتجنيس. 

7 

11 

إعاقة المجالس 
من  المنتخبة

قبل السلطة 
 التنفيذية

 نظام مجلس الشورى
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp

?InNewsItemID=24888 
التقريررر األول عررن أحرروال حقرروق اإلنسرران فرري 

 5772المملكة العربية السعودية 
 اإلنسان لجمعية الوطنية لحقوق ل

http://www.nshrsa.org/articles.php

?ID=48 

يوجد مجلس شورى معرين مرن قبرل الملر ، والمجرالس المحليرة 
 نصف أعضاء مجالسها منتخبون 

ال يوجررررد برلمرررران منتخررررب، ونصررررف 
 أعضاء المجالس المحلية منتخبون. 

527 
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مساءلة  12
 الحكومة

 نظام مجلس الشورى
http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp

?InNewsItemID=24888 

ال يمررنح نظررام مجلررس الشررورى أيررة صررالحيات رقابيررة لمسرراءلة 
 الحكومة

ال يمرررنح نظرررام مجلرررس الشرررورى أيرررة 
 صالحيات رقابية لمساءلة الحكومة. 

7 

13 

نشر مشاريع 
 القوانين

 ية لمجلس الشورىالالئحة الداخل
www.arab-ipu.org/pdb 

من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى على منع  54المادة تنص 
إخراج األنظمة) القوانين فري الردول األخررى( مرن مقرر مجلرس 

يجممب علممى عضممو مجلممس الشممورو دراسممة جممدول "الشررورى. 
 أن األحمموالفممي مقممر المجلممس وال يجمموز لمم  فممي كممل  األعمممال

وثمائق  أو أنظممة أو أوراق أيمةلمجلمس يصطحب مع  خمارج ا
   ."تتعلق بعمل 

ال يسمح بنشر أية وثرائق متعلقرة بعمرل 
  .مجلس الشورى

ق
عل
م

 

14 
الفساد في 
المؤسسات 

 العامة

بوجرررود فسررراد فررري  نعتقررردوي% 5632الررررأي وفرررق اسرررتطالع  لرأيلاستطالع 
 .بوجرررود فسررراد ونعتقررردال ي% 2832بينمرررا ، مؤسسرررات الدولرررة

 .%532لمترددين )غير متأكد( وكانت نسبة ا

بوجرررود فسررراد فررري  نعتقررردوي% 5632
ال % 2832بينمررررا ، مؤسسررررات الدولررررة

وكانررت نسرربة  .بوجررود فسرراد ونعتقرردي
 . %532المترددين )غير متأكد( 

475 

15 

 إعاقة التشريع

   

ق
عل
م

 

16 

استخدام 
الواسطة في 
 التوظيف العام

% )مرررن خرررالل 52أن  :إلرررىنترررائج اسرررتطالع الررررأي  أشرررارت لرأيلاستطالع 
تجربترره وتجررارب يعرررف عنهررا( "أن الوظررائف تررتم بالواسررطة 

أنهرررا "ترررتم بالواسرررطة أحيانرررا"،  %2235 بشررركل كبيرررر"، ورأى
قررال انرره ال  %532% أنهررا "تررتم دون واسررطة"، و5432ورأى 

 % ال رأي/ ال أعرف534 يوجد "لديه تجربة يعرف عنها".

% مررن المسررتجوبين 5432فقررط نسرربة  
 . "تتم دون واسطة" ترى أنها

542 

17 

نجاعة 
المؤسسات 

 العامة

% يقيمون أداء مؤسسات 46 أن استطالع الرأينتائج  أظهرت لرأيلاستطالع 
% يقيمون أداء مؤسسات الدولة 4232الدولة بأنه جيد جدا، و

% يرون أداء مؤسسات الدولة بأنه ال جيد وال 535بأنه جيد، و
% يقيمونه بأنه سيء ..5% يقيمونه بأنه سيء، و736سيء، و

 جدا.
 

% يقيمرررون أداء مؤسسرررات الدولرررة 46
% يقيمرون أداء 4232بأنره جيرد جردا، و

% 535مؤسسررات الدولررة بأنرره جيررد، و

يررررون أداء مؤسسرررات الدولرررة بأنررره ال 
% يقيمونرره بأنرره 736جيررد وال سرريء، و

يمونررره بأنررره سررريء % يق535سررريء، و

 جدا.

646 

18 
 خرق الدستور

وال حقرروق اإلنسرران فرري التقريررر األول عررن أحرر
 5772المملكة العربية السعودية 

 لجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ل

الوطنيرة أيرة خروقرات لم يلحظ التقرير السرنوي األول للجمعيرة 
 ل السلطة التنفيذية. دستورية من قب

السلطة التنفيذية فري المملكرة السرعودية 
ج إلررى خرررق النظررام األساسرري ال تحتررا

5777 
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http://www.nshrsa.org/articles.php

?ID=48 
للحكررررررم خاصررررررة أن كافررررررة األوامررررررر 

 .الرئيسية تصدر عن المل 
19 

االستقالل 
السياسي 
 واالقتصادي

.بيرررران مررررن وزارة الماليررررة بمناسرررربة 5

صرردور الموازنررة العامررة لسررنة الماليررة 
 5776لسنة

http://www.mof.gov.sa/ar/do

cs/news/index.asp?n_ID=390   
نوي الثالررث واألربعررون . تقريررر السرر5

لمؤسسرررررة النقرررررد العربررررري السرررررعودي 
 558( ص 5772)

http://www.sama.gov.sa/ar/p

ublications/annualrep 

 
 
 
 
 
 
( القواعرررد العسررركرية األميركيرررة فررري 5

 محمد السيد غنايالعالم العربي، 
http://www.aljazeera.net/NR/

exeres 

 
 
 
 
 
 
 
 

التعررررررررراون العسررررررررركري األمريكررررررررري 

ال يوجرد  5776. وفقا لبيانرات الموازنرة العامرة للسرنة الماليرة 5

 في بند اإليرادات أي مساعدات خارجية.
 
 
 
. وفقرراً لتقررديرات مصررلحة اإلحصرراءات العامررة والمعلومررات . 5

القيمة اإلجمالية للصادرات السلعية والخدميرة  لغتبمن المتوقع 
( تسرررع مئرررة ألرررف 877322637773777( )5772خرررالل عرررام)

مليرون  547252أي ) وسبع مئة وثمانيرة وخمسرين مليرون ل
. ويتوقع أن تبلغ قيمة الصرادرات السرلعية غيرر دوالر أمريكي(

( مئررررة وسررررتة آالف 572365737773777البتروليررررة حرررروالي )
مليررون دوالر  56255أي ) ة وعشرررين مليررون لوثمرران مئرر
، وتمثرل الصرادرات السرلعية غيرر البتروليرة مرا نسربته أمريكري(

مررن إجمررالي الصررادرات السررلعية.كما شرركلت الصررادرات  55%
 .% من مجمل الصادرات السعودية68النفطية 

 
كان يوجد علرى أرض المملكرة السرعودية أحرد مراكرز قيرادة . 5

ميركية اإلقليمية المهمرة، داخرل قاعردة األميرر القوات الجوية األ
جنردي ترابعين للجريش  2777سلطان الجوية بالرياض، وبواقرع 

مقاتلررة أميركيررة، وقررد  67وسررالح الجررو األميركرري، وأكثررر مررن 

استخدمت هذه القاعدة في إدارة الطلعات الجوية لمراقبرة حظرر 
الطيران الذي كان مفروضرا علرى شرمال العرراق وجنوبره إبران 
فترررة العقوبررات الدوليررة، كمررا كانررت تعمررل مركررزا للتنسرريق بررين 
عمليات جمع المعلومات واالستطالع واالستخبارات األميركيرة 

تقريبا، انتقل حوالي  5775لكن ومنذ أواسط العام  في المنطقة.
جنرررردي أميركرررري إلررررى دولررررة قطررررر المجرررراورة، وبقرررري  4277

مركررزين جنرردي أميركرري فقررط ظلرروا مت 277بالسررعودية حرروالي 
فيمررررا يعرررررف بررررـ"قرية اإلسرررركان"، وأنهررررت أميركررررا وجودهررررا 

ووفقررا  العسرركري فرري قاعرردة األميررر سررلطان الجويررة بالريرراض.

ال تعاني الموازنة العامة من عجرز برل 
لديها فرائض فري الموازنرة. لكرن تعتمرد 
الصادرات السرعودية علرى الصرادرات 

% مررن 68النفطيررة الترري تبلررغ نسرربتها 
. ومنررذ 5772مجمررل الصررادرات لسررنة 

لرررم يعرررد قواعرررد عسررركرية  5775عرررام 

ة السرررعودية وبقررري أجنبيرررة فررري المملكررر
جنرردي أمريكرري فرري إطررار تعرراون  477

والحررررس لتررردريب القررروات السرررعودية 
 .  الوطني

277 
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 هشام سرالمالخليجي.. حقائق وأرقام، 
 .5772ل 55األربعاء. أكتوبر. ، 

http://www.islamonline.net  

 Congressional" لتقرير هيئة "خدمات بحروث برالكونجرس

Research Services  وهررري إحررردى هيئرررات دعرررم القررررار
فررد مرن  477ستضريف فرإن السرعودية تبالكونجرس األمريكري 

 .تدريب القوات السعودية والحرس الوطنيل األمريكية القوات

20 

اإلصالح 
 السياسي

% 8432أن  إلررىاسررتطالع الرررأي  نتررائج القسررم األول: أشررارت للرأياستطالع 

أن الدولة تمكنت من إجراء اإلصالحات. من المستجوبين ترى 
الدولرة لرم ترتمكن مرن إجرراء  % من المسرتجوبين أن232ورأى 

 اإلصالحات.
أن النراس يقيمرون نترائج اسرتطالع الررأي  القسم الثاني: أظهرت

عالمرة  %5232الوضع الرديمقراطي فري الربالد كمرا يلري: مرنح 
بأنهرا ليسرت جيردة  %4وقريم جيرد، عالمرة  %2535و جيد جدا،

 %535و، عالمررة سرريء% 2وليسررت سرريئة، فرري حررين أعطررى 
 .جدا عالمة سيء

% من المستجوبين 8432لقسم األول:ا

أن الدولة تمكنت من إجراء ترى 
% من 232اإلصالحات. ورأى 

المستجوبين أن الدولة لم تتمكن من 
إجراء اإلصالحات. يحصل هذا القسم 

 عالمة 42532على 
جيد عالمة  %5232القسم الثاني: منح 

 ،لوضررع الررديمقراطي فرري الرربالد ل جرردا
بأنها  %4وقيم جيد، عالمة  %2535و

ليسررت جيرردة وليسررت سرريئة، فرري حررين 
 %535و، عالمرررة سررريء% 2أعطرررى 

. يحصررل هررذا القسررم جرردا عالمررة سرريء
 عالمة. 584على 

622 

21 

إساءة معاملة 
 المعتقلين

التقريررر األول عررن أحرروال حقرروق اإلنسرران فرري 
 5772المملكة العربية السعودية 

 لجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ل
http://www.nshrsa.org/articles.php

?ID=48 

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان فري تقريرر هرا األول، رصدت 
بعض التعديات على الموقوفين في دور التوقيف والسرجون إمرا 
إلجبارهم على االعترراف أو للحصرول علرى معلومرات قرد تفيرد 
بالتحقيقررات. كررذل  تلقررت الجمعيررة بعررض الشرركاوى مررن بعررض 

لضررب واإلهانرة مرن قبرل رجرال الموقوفين يردعون تعرضرهم ل
 .المباحث العامة

ورد للجمعية شكاوى عن وجود تجاوزات من بعض أفرراد كما 
جهات القبض مثل قطاع المخدرات أو المباحث أو هيئرة األمرر 
بررالمعروف والنهرري عررن المنكررر حيررث يقرروم بعضررهم باالعتررداء 

 على الموقوفين أو المسجونين
نية لحقوق اإلنسان أنها تلقت ذكر التقرير السنوي للجمعية الوط

اإليررذاء الجسرردي بالضرررب واسررتخدام ( 5شركاوى فيمررا يتعلررق: )

القرروة ألخررذ مررن يررتم إيقافرره إلررى مراكررز هيئررة األمررر بررالمعروف 
ممارسرررة العنرررف خرررالل التحقيرررق مرررن ووالنهررري عرررن المنكرررر 

لررم يحرردد تقريررر الجمعيررة الوطنيررة عرردد 
عرررن وجرررود ة إليهرررا رداوالرررالشررركاوى 

تجررراوزات مرررن بعرررض أفرررراد جهرررات 
القررررربض مثرررررل قطررررراع المخررررردرات أو 
المباحرررث أو هيئرررة األمرررر برررالمعروف 

عن المنكر حيرث يقروم بعضرهم والنهي 
باالعترررررررررداء علرررررررررى الموقررررررررروفين أو 
المسجونين مخرالفين برذل  مرا ورد مرن 
توجيهررررات شرررررعية ونظاميررررة تقضرررري 
بالمحافظة على حقوق هؤالء حتى ولو 
كانوا مدانين ألن هذه االعتداءات تمثل 
انتهاكرررررات لحقررررروق اإلنسررررران وخرقررررراً 
 لألنظمة المحلية واالتفاقيات الدولية. 

7 
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ممارسة الضرغط للتوقيرع ( 5)والتفتيش الشخصي غير المبرر. 

الررنفس واشررتراط التوقيررع عليهررا كشرررط علررى اعترافررات وإدانررة 
إلطررالق السررراح باإلضررافة إلررى عرردم السررماح للمقبرروض عليرره 

 باالتصال بذويه. 

 

22 

ترخيص 
 األحزاب

التقريررر األول عررن أحرروال حقرروق اإلنسرران فرري 
 5772المملكة العربية السعودية 

 لجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ل
http://www.nshrsa.org/articles.php

?ID=48 

ال يوجد قانون لألحزاب السياسية في البالد لتتولى جهة رسمية 
تخراب للمجرالس عملية الترخيص أو التسجيل. كما أن نظرام االن

 المحلية منع إقامة تكتالت بين المرشحين في الحملة االنتخابية. 

 7 . ال يسمح بتشكيل أحزاب سياسية

23 
تنظيم 

االجتماعات 
 والمظاهرات

   

ق
عل
م
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تدخل األجهزة 
 األمنية

% مررررن 5435أن  إلررررىنتررررائج اسررررتطالع الرررررأي  أشررررارت (5 استطالع للرأي

أو مرن أحرد أقراربهم للحصرول طلب منهم شخصريا المستجوبين 
علررى موافقررة األجهررزة األمنيررة كشرررط للحصررول علررى وثيقررة 

انه لرم يطلرب مرنهم % من المستجوبين 2235فيما أفاد . حكومية
 % بال أعرف / ال رأي735ذل . وأجاب 

طلررررب % مررررن المسررررتجوبين 5435 (5

مرررنهم شخصررريا أو مرررن أحرررد أقررراربهم 
للحصول على موافقة األجهرزة األمنيرة 

. ط للحصول علرى وثيقرة حكوميرةكشر
انره % من المسرتجوبين 2235فيما أفاد 

% بال 735لم يطلب منهم ذل . وأجاب 
 أعرف / ال رأي

522 

مواقف  25
المعارضة في 
الصحافة 
 المحلية

 7 ال توجد أحزاب معارضة في البالد.  ال توجد أحزاب معارضة في البالد رأي خبير

26 

 انتقاد السلطة

% يعتقرررردون أن 4532أظهرررررت نتررررائج اسررررتطالع الرررررأي أن  استطالع للرأي
باسررتطاعة المررواطن انتقرراد الحكومررة برردون خرروف، بينمررا يعتقررد 

دون خرررروف، الحكومررررة ال يسررررتطيعون انتقرررراد أنهررررم % 2238
 % ال رأي لهم.732

% يعتقررررررررردون أن باسرررررررررتطاعة 4532
المواطن انتقاد الحكومرة بردون خروف، 

ون ال يستطيعأنهم % 2238بينما يعتقد 
% ال 732دون خروف، الحكومرة انتقاد 

 رأي لهم. 

457 

جرائد ومجالت  27
 المعارضة

ال توجررد أحرررزاب معارضررة فررري الرربالد مرررا يعنرري عررردم وجرررود  رأي خبير
 صحافة معارضة

ال توجد أحزاب معارضة في البالد ما 
 يعني عدم وجود صحافة معارضة. 

7 

 576% ال يرررون أن الدولررة تمنررع 2732( 5% ال يررون 2732 أن إلرى نتائج اسرتطالع الررأي أشارت (5 للرأي العاستطالرقابة على  28
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المطبوعات 
ومواقع 
 االنترنت

أن الدولرررة تمنرررع الكترررب والصرررحف والمجرررالت ومواقرررع 
% أن الدولرة تمنرع الوصرول 5232االنترنت، بينمرا يررى 

لرربعض الكتررب والصررحف والمجررالت ومواقررع االنترنررت. 
 % ال رأي / ال أعرف735و

 

الصررحف والمجررالت ومواقررع الكتررب و
% أن 5232االنترنرررررت، بينمرررررا يررررررى 

الدولررة تمنررع الوصررول لرربعض الكتررب 
والصررررررررحف والمجررررررررالت ومواقررررررررع 

% ال رأي / ال 735االنترنررررررررررررررررررت. و
 أعرف.

29 
تنظيم نشاطات 

 االحتجاج

% شراركوا فري 535( أظهرت نتائج اسرتطالع الررأي ....أن 5  استطالع الرأي
% لررم يشرراركوا فرري مظرراهرات  86مظرراهرات واعتصررامات، و

 واعتصامات. 

% شرررراركوا فرررري مظرررراهرات 535( 5
% لم يشاركوا في  86واعتصامات، و

 مظاهرات واعتصامات. 

5 

30 

مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

   

ق
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31 

االعتقال 
 التعسفي

التقريررر األول عررن أحرروال حقرروق اإلنسرران فرري 
 5772المملكة العربية السعودية 

 ة لحقوق اإلنسان لجمعية الوطنيل
http://www.nshrsa.org/articles.php

?ID=48 

رصدت الجمعية لجوء بعرض أفرراد الشررطة إلرى وضرع أفرراد 
بسررربب أمرررور  وذلررر دون أن يكرررون لرررذل  مبررررر فررري الحجرررز 

شخصررية أو بسرربب سرروء فهررم لألنظمررة المعنيررة والسرريما نظررام 
 .اإلجراءات الجزائية

ب تواصررلهم مررع كمررا تعرررض بعررض األشررخاص للتوقيررف بسررب
بعررض وسررائل األعررالم والتعليررق علررى مواضرريع تتعلررق بالشررأن 
العام في المملكة، وتلقت الجمعيرة شركاوى تفيرد بتجراوز توقيرف 
بعضهم المدد النظامية المنصوص عليهرا فري نظرام اإلجرراءات 

 الجزائية

لم يذكر تقرير الجمعية الوطنية لحقوق 
اإلنسرران عرردد الحرراالت الترري تعرضررت 

 ل التعسفي. لالعتقا

7 

محاكم أمن  32
 الدولة

    

33 

قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 على العمل

التقريررر األول عررن أحرروال حقرروق اإلنسرران فرري 
 5772المملكة العربية السعودية 

 لجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ل
http://www.nshrsa.org/articles.php

?ID=48 

مؤسسررة  54و جمعيررة خيريررة 526يوجررد فرري المملكررة حرروالي 

خيرية، يفتقد أغلبها للصفة المدنيرة سرواء مرن حيرث أنظمتهرا أو 
طرق تشكيلها أو مجال عملهرا، ولعرل الجمعيرة الوطنيرة لحقروق 
اإلنسرران وهيئررة الصررحفيين ـ رغررم مررا صرراحب إنشررائهما مررن 
تساؤالت بشأن مردى تمتعهمرا بالصرفة التري تخولهمرا ألن تكونرا 

الن خطروة أولرى فري اتجراه من مؤسسات المجتمع المردني ـ تمرث
تشررركيل مؤسسرررات المجتمرررع المررردني، إال أن الضرررمانة األولرررى 

يواجرره تأسرريس منظمررات حقرروق إنسرران 
ومكاتب لفروع لمنظمات حقوق إنسان 
أجنبية صعوبات جمة خاصرة فري ظرل 
غيرررررراب تشررررررريعات تسررررررمح بإنشرررررراء 

 مجتمع المدني. مؤسسات

7 
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لتشرركيل هررذا المجتمررع وتفعيررل دوره، بشرركل يعكررس مررا تحقررق 
للمجتمررع السررعودي مررن تحرروالت ثقافيررة واجتماعيررة، تسررتوجب 
إنشاء مؤسسات مدنية معبرة عن حقيقة التنوع الفكري والثقافي 

ن قنوات للمشاركة فري الشرأن العرام، التي يعيشها المجتمع وتكو
تتمثررل فرري إيجرراد أنظمررة وتشررريعات تمررنح شرررعية تأسرريس هررذه 

 الجمعيات وتحمي حق المشاركة فيها واالنضمام إليها. 
34 

 األمن الشخصي

ال مررن المسررتجوبين % 536نتررائج اسررتطالع الرررأي أن  أظهرررت استطالع للرأي

يشررررعرون بترررروفر األمررررن والسررررالمة الشخصررررية لهررررم وألفررررراد 

 .بتوفر األمن الشخصي %8635عائالتهم. فيما يشعر 

يشرررعرون ال مرررن المسرررتجوبين  536%

بترروفر األمررن والسررالمة الشخصررية لهررم 
      %8635 ألفراد عائالتهم. فيما يشرعرو

  .بتوفر األمن الشخصي

824 

35 

الضمان 
 االجتماعي

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 هـ 5452/ 5772 تإحصاءا

http://www.gosi.gov.sa/Statis

tics/Stat27 

ثالث واألربعون تقرير السنوي ال
لمؤسسة النقد العربي السعودي 

 557-572ص ص  (5772)

http://www.sama.gov.sa/ar/p

ublications/annualrep/ 

بلررغ عرردد المشررتركين فرري الضررمان االجتمرراعي فرري المؤسسررة 
العامرررررة للتأمينرررررات االجتماعيرررررة والمؤسسرررررة العامرررررة للتقاعرررررد 

ن العررام مشررتركا مررن مجمرروع العرراملين فرري القطرراعي 5865228
 عامال.  2475225والخاص البالغ عددهم 

نسرررربة الملتحقررررين فرررري برررررامج  تبلغرررر
الضرررمان االجتمررراعي للحصرررول علرررى 

 % مررن ممررن هررم25رواتررب تقاعديررة 

   .رأس عملهمعلى 

257 

36 

 التعليم

بيرران وزارة التربيررة والتعلرريم السررعودية 
بمناسربة اليروم العرالمي لمكافحرة األميررة 

 6/5/5776بتاريخ 
http://www.moe.gov.sa/open

share/moe/news_detail.aspx?

id=104 

أ. بلغررررت نسرررربة األميررررة وفقررررا لبيرررران وزارة التربيررررة والتعلرررريم 
5532.% 

% 5735% ، وبلغرت   235ب. بلغت نسبة األمية بين الذكور  

 بين اإلناث. 
 

أ. بلغت نسبة األميرة وفقرا لبيران وزارة 
 %.5532التربية والتعليم 

ة األميرررة برررين الرررذكور ب بلغرررت نسرررب 
% بررررررررين 5735% ، وبلغررررررررت   235

   اإلناث

)تممم تعليممق العمممس بالقسمممين   ود مممن 
هذا المؤشر وعالمة المؤشر همي ققم  

 (للقسمين أ و ب

565 

37 
التسرب من 
 المدارس

 5772تقرير التنمية البشرية لعام 
http://www.un.org/arabic/esa

/hdr/2005/ 

بلغرررت نسررربة التسررررب مرررن المررردارس  %41س بلغت نسبة التسرب من المدار
41% . 
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38 

مشاركة المرأة 
 في قوة العمل

مصرررررررررلحة اإلحصررررررررراءات العامرررررررررة 
وزارة االقتصررررررررررراد  -والمعلومرررررررررررات

 والتخطيط
http://www.cdsi.gov.sa/showproductst

andard.aspx?lid=25&pid=1927 

المرررأة فرري قرروة  بلغررت نسرربة مشرراركة %.15.5بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 
  % .5232العمل 

252 

39 
المساواة في 

 األجور

تقرير السنوي الثالث واألربعون لمؤسسة النقد 
 578( ص 5772العربي السعودي )

http://www.sama.gov.sa/ar/publica

tions/annualrep 

 5665 القطراع الخراصللنسراء فري  الشرهرياألجرر  متوسطبلغ 
األجر  متوسط، في المقابل بلغ (دوالرا أمريكيا 275رياال أي )
 .دوالرا أمريكيا 522رياال أي ) 5525للرجال  الشهري

بلغ الفارق في متوسط األجرر الشرهري 
ريررراال  257مرررا برررين النسررراء والرجرررال 

 لصالح النساء.

5777 

اإلنفاق  40
الحكومي على 
القطاعات 
االجتماعية 
مقارنة مع  

 األمن.

 ئيةاحصا بيانات المالية/ وزارة موقع

http://www.mof.gov.sa/ar/docs/stats/

a_budget.htm 

 

 مليرون ل 555.825بلغ حجم اإلنفراق علرى الصرحة والتعلريم 
% مرررن 54)أي  مليرررون دوالر أمريكررري(  57458مرررا يعرررادل )

مليررون  5573228( مقابررل 5772نفقررات الموازنررة العامررة لسررنة 
الردفاع  مليرون دوالر أمريكري( لنفقرات 58265)مرا يعرادل ل 

 % من النفقات لنفس العام(54أي واألمن 

بلغ الفارق مابين نفقات قطاعي التعلريم 
والصررررحة مررررن جهررررة وقطرررراع األمررررن 

أي % لصررالح التعلرريم والصررحة. 7375
أن تتساوى نسبة اإلنفراق علرى الصرحة 
والتعلرريم مررع نسرربة اإلنفرراق مررن مجمررل 

 اإلنفاق الكلي في الموازنة.
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 (: نتائج مؤشرات مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية2ملحق رقم )
 

 : تقرير قلسطين 4. 2

 العالمة التقييم المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم
1 

فصل تشريع 
  السلطات

القانون األساسي المعدَل 
: الوقائع 5775 لسنة

الفلسطينية، العدد 
، 5الممتاز 

ص  ،(58/5/5775)
57. 

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg/ 

( الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية 5مادة )

والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين 

 .في هذا القانون األساسي
يمنح القانون األساسي المجلس التشريعي مساءلة الحكومة، حيث 

على  26على حق االستجواب والسؤال. والمادة  22المادة  تنص
حجب الثقة عن  28و 26و 22تشكيل لجان تقصي حقائق. والمواد 

 الحكومة.

واضح يؤكد على فصل النص صريح و
السلطات وعلى حق البرلمان في مساءلة 

 الحكومة. 

5777 

2 

دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

( لسنة 8قانون رقم )
أن بشم  5772

المنشور ، االنتخابات

قي العدد 

الوقائع   من ( 22)

الفلسطينية )السلطة 
 ،الوطنية الفلسطينية(

(56/6/5772)  بتاريخ
 .25، ص 57، ص 

http://muqtafi.birz

eit.edu/pg / 

 

 

 االنتخابات التشريعية والرئاسية( 1
 التشريعية دورية االنتخابات -
انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس مع مراعاة أحكام المادة االنتقالية  (5مادة )  
جري بعد إقرار ( من هذا القانون، وفيما عدا أول انتخابات تشريعية ت555)

 قط:هذا القانون ف
يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة  -5

 حرة ومباشرة بطريق االقتراع السري.
به ألكثر من دورتين مدة والية الرئيس أربع سنوات، وال يجوز انتخا -5

  متتاليتين.
 ( عضواً.555يتألف المجلس من ) -5
انتخابه وتجرى تكون مدة والية المجلس أربع سنوات من تاريخ  -4

 االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.
 
  نزاهة االنتخابات -

 ( حدود الصرف على الحملة االنتخابية 575مادة )
يحظر على أي قائمة انتخابية أو أي مرشح لالنتخابات الصرف على حملته 

يعادلها مليون دوالر أمريكي أو ما  -5 االنتخابية إال في حدود المبالغ التالية :

قانون رقم الوجد نصوص واضحة في ت
 بشأن االنتخابات 5772( لسنة 8)

وقانون انتخابات المجالس المحلية رقم 
تؤكد على ضرورة  5772لسنة  57

إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، وال 
  .تميز القوانين االنتخابية بين المواطنين

5777 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg%20/
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 العالمة التقييم المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم

 

 

قانون انتخاب مجالس 
الهيئات المحلية رقم 

 م5772 ( لسنة57)

http://muqtafi.birz

eit.edu/pg 

 

 

ً للصرف على الحملة االنتخابية للمرشح لمنصب  بالعملة المتداولة قانونا
ستون ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها  -5الرئيس و/ أو القائمة االنتخابية.

ً للصرف على الحملة االنتخابية للمرشح لعضوية  بالعملة المتداولة قانونا
 المجلس في الدائرة االنتخابية.

 ت المحليةاالنتخابا( 2

تجري قانون انتخابات الحكم المحلي على أنه "من  4من المادة  5تنص الفقرة 
االنتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار 

 "يصدر من مجلس الوزراء.
يمارس حق االنتخاب بموجب أحكام هذا القانون الناخبين بـ " 2وتحدد المادة 

أن يكون فلسطينياً بلغ الثامنة عشرة من  -5الشروط اآلتية:  كل من تتوفر فيه
أن يكون مقيما في الدائرة االنتخابية، لمدة ال تقل عن  -5عمره يوم االقتراع. 

أن يكون اسمه مدرجاً في سجل  -5ستة أشهر من تاريخ إجراء االنتخابات. 
أن ال  -4فيها.  الناخبين النهائي للدائرة االنتخابية التي سيمارس حق االنتخاب

 . "يكون فاقداً ألهليته القانونية

3 

سطوة السلطة 
حسب  التنفيذية

 القانون

القانون األساسي المعدَل 
: الوقائع 5775 لسنة

الفلسطينية، العدد 
، 5الممتاز 

(، ص 58/5/5775)
 .42-42ص 

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg  

من القانون األساسي رئيس السلطة اعالن حالة الطوارئ في  557تمنح المادة 
وجود تهديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو  عند -5الحاالت التالية 

عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعالن حالة الطوارئ بمرسوم 
 من رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تزيد عن ثالثين يوماً.

ً أخرى بعد موافقة المجلس  -5 يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوما
يجب أن ينص مرسوم إعالن  -5 لثي أعضائه.التشريعي الفلسطيني بأغلبية ث

 -4 حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
يحق للمجلس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي 
اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذل  لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعالن 

و في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء االستجواب الالزم بهذا حالة الطوارئ أ

 .الشأن

وجد نصوص في القانون األساسي تال 
السلطة التنفيذية حق حل  تمنحالمعدّل 

البرلمان أو إلغاء االنتخابات أو إعالن 
حالة الطوارئ لفترة طويلة دون موافقة 

 . البرلمان

5777 

4 

حرية تشريع 
 األحزاب

ساسي المعدَل القانون األ
: الوقائع 5775 لسنة

الفلسطينية، العدد 
، 5الممتاز 

للفلسطينيين حق من القانون األساسي على أنه " 52مادة تنص المادة 
 المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص 

 ."تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقاً للقانون -5:الحقوق اآلتية 

يوجد نص صريح في القانون األساسي 
( يؤكد على 5( البند )52المعدّل المادة )

لكن ال  حرية تشكيل األحزاب السياسية.
يوجد قانون أحزاب لتنظيم آلية التسجيل 

277 
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 العالمة التقييم المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم
(، ص 58/5/5775)

 .52-52ص 
http://muqtafi.birzeit.

edu/pg 

  وممارسة العمل الحزبي.

5 

 حق التجمعتشريع 

األساسي المعدَل  القانون
: الوقائع 5775 لسنة

الفلسطينية، العدد 
،  5الممتاز 

(، ص 58/5/5775)
 .52-52ص 

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg 

للفلسطينيين حق المشاركة في من القانون األساسي على أنه " 52تنص المادة 

 الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص 
عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد  -2الحقوق اآلتية 

 ."االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون

يوجد نص صريح في القانون األساسي 
على حرية ( 2البند  52المادة )المعدّل 

  التجمع.

5777 

6 

 منع التعذيبتشريع 

القانون األساسي المعدَل 
: الوقائع 5775 لسنة
لفلسطينية، العدد ا

،  5الممتاز 
(58/5/5775 ،)

 .55ص
http://muqtafi.birzeit.

edu/pg 

ال يجوز إخضاع أحد ألي  -5من القانون األساسي على أنه " 55تنص المادة 
إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة 

الفة ألحكام الفقرة األولى يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر بالمخ -5الئقة.
 ."من هذه المادة

يوجد نص صريح في القانون األساسي 
  .منع التعذيبعلى ( 55المادة )المعدّل 

5777 

7 

 حرية اإلعالمتشريع 

القانون األساسي ( 5
: 5775 المعدَل لسنة

الوقائع الفلسطينية، 
،  5العدد الممتاز 

(، ص 58/5/5775)
52. 

http://muqtafi.birz

eit.edu/pg/ 
( الهيئة الفلسطينية 5

المستقلة لحقوق 
المواطن، التقرير 

تأسيس الصحف وسائر  -5من القانون االساسي على أن " 52تنص المادة ( 5

سي وتخضع مصادر وسائل اإلعالم حق للجميع يكفله هذا القانون األسا
حرية وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  -5 تمويلها لرقابة القانون.

والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، 
ً لهذا القانون األساسي والقوانين ذات العالقة. تحظر الرقابة  -5مكفولة وفقا

و وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو على وسائل اإلعالم، وال يجوز إنذارها أ
 فرض قيود عليها إال وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

 
معدّل  4/8/5772( صدر قرار عن مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 5

( من نظام تراخيص المحطات اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية 52للمادة )
اإلذاعية والتلفزيونية حق لتصبح " إنشاء المحطات  5774والالسلكية لسنة 

يؤكد القانون األساسي المعدّل على حرية 
وزراء القرار مجلس لكن اإلعالم. 
يقيد منح التراخيص  4/8/5772بتاريخ 

 للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية.
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السنوي الثاني عشر، 
وضع حقوق المواطن 
الفلسطيني خالل عام 

 .557، ص 5772
www.piccr.org 

حصري للسلطة، ويجوز منح هذا الحق للمؤسسات والهيئات المحلية 
 والشركات الخاصة".

8 

استقالل تشريع 
 القضاء

القانون األساسي . 5
: 5775 المعدَل لسنة

الوقائع الفلسطينية، 
، 5العدد الممتاز 

، ص (58/5/5775)

 453-45ص 
http://muqtafi.birzeit.

edu/pg 
 

 

 

 

 

قانون السلطة 3 5
لسنة  5رقم  القضائية

5775 
http://muqtafi.birzeit.

edu 

 استقالل السلطة القضائية 
السررلطة القضررائية مسررتقلة، مررن القررانون األساسرري علررى أن " 82تررنص المررادة 

وتتوالهررا المحرراكم علررى اخررتالف أنواعهررا ودرجاتهررا، ويحرردد القررانون طريقررة 
ن األحكررام وتنفررذ تشرركيلها واختصاصرراتها وتصرردر أحكامهررا وفقرراً للقررانون، وتعلرر

 ."باسم الشعب العربي الفلسطيني
القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم لغير على أن "86وتنص المادة 

 " القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
 

تعيين القضاة  -5من القانون األساسي على أن" 88تنص المادة  ةتعيين القضا
م وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة ونقله

القضاة غير قابلين للعزل إال في األحوال التي يجيزها قانون  -5 القضائية.

 .السلطة القضائية
يكون شغل الوظائف القضائية بقرار  من قانون السلطة القضائية " 56المادة 

نية بناء على تنسيب من مجلس القضاء من رئيس السلطة الوطنية الفلسطي
 ."األعلى

 عزل القضاة
يتولى مجلس  -5"على أنه  من قانون السلطة القضائية 22تنص المادة 

القضاء األعلى تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد 
صيرورتها نهائية وإذا كان القرار صادرا بعقوبة العزل اعتبر القاضي في 

يصدر بتنفيذ  -5صدور القرار حتى صيرورته نهائيا.حتمية من تاريخ إجازة 
القرار الصادر بعزل القاضي )متى صار نهائيا( مرسوم من رئيس السلطة 

 ."افذا من تاريخ صدور هذا القرارالوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل ن
 " مرن قرانون السرلطة القضرائية 46يتكون مجلس التأديرب وفقرا ألحكرام المرادة  

تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس يؤلف مرن أقردم اثنرين مرن 
قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة محاكم االستئناف من غيرر أعضراء 

( من القانون 88، 86، 82المواد )
األساسي المعدّل تؤكد على استقالل 

من قانون  22و 56تبين المواد  .القضاء
أن تعيين  5775السلطة القضائية لسنة 

من اختصاص السلطة وعزل القضاة 
 . التشريعية

5777 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg
http://muqtafi.birzeit.edu/pg
http://muqtafi.birzeit.edu/pg
http://muqtafi.birzeit.edu/pg
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مجلس القضاء األعلرى، وعنرد غيراب أحرد األعضراء أو وجرود مرانع لديره يحرل 
ويتررولى  بعهررا.محلرره األقرردم فاألقرردم ممررن يلونرره فرري األقدميررة مررن الجهررة الترري يت

رئاسة المجلس أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر القرارات 
 ."باألغلبية المطلقة ألعضائه

9 

الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

القانون األساسي المعدَل 
: الوقائع 5775لسنة 

 5الفلسطينية، العدد الممتاز 
 .55(، ص 58/5/5775، )

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg 

إدانته في محاكمة قانونية  المتهم برئ حتى تثبت  على أن " 54تنص المادة 

كفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له ت

 ."محام يدافع عنه
 

يوجد نص صريح في القانون األساسي 
( تؤكد على حق 54المعدّل المادة )

المواطن في المحاكمة العادلة وتفترض 
 . البراءة حتى تثبت اإلدانة

5777 

10 

المساواة بين تشريع 
 الجنسين

ون األساسي المعدَل ( القان5
: الوقائع 5775لسنة 

 5الفلسطينية، العدد الممتاز 
 .55(، ص 58/5/5775، )

http://muqtafi.birzeit.

edu/pg/ 
قانون األحوال الشخصية ( 5

 5822( لسنة 25رقم )
المنشور قي العدد 

الجريدة   من ( 5226)
  ،بتاريخ الرسمية األردنية

صفحة  (75/55/5822)
225 

 ير( رأي خب5

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء " من على أن 8تنص المادة  .5
ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو 

 ."اإلعاقة
أهلية الزوج ) (65) مادة 5822قانون األحوال الشخصية لسنة  .5

ً  (للطالق  .يكون الزوج أهالً للطالق إذا كان مكلفا
 
 
 
 
 
 
 تمنح األم الجنسية الفلسطينية ألبنائها.  .5

( يوجد نص صريح في القانون 5
( تؤكد على 8األساسي المعدّل المادة )

المساواة وعدم التمييز بسبب العرق أو 
 الجنس.

( هنا  تمييز في قانون األحوال 5
الشخصية لصالح الرجل خاصة في 

فيما يتمتع  والطالق. مواضيع اإلرث
 لفلسطينية بالجنسيةاألبناء من األم ا

277 
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إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

لجنة االنتخابات 
المركزية 

www.elections.ps 

 

على الرغم إجراء االنتخابات التشريعية إال أن المجلس التشريعي لم يمارس 
بين الكتلتين البرلمانيتين أألكبر )فتح الستمرار الخالف دوره المطلوب 

 .وحماس(
 5774جرت انتخابات المجالس المحلية على أربع مراحل خالل العامين 

وأجريت في معظم المدن والبلدات والقرى في الضفة الغربية ، 5772و
 .وقطاع غزة

انتخابات تشريعية في  جرت( 5
لكن المجلس التشريعي ال  52/5/5772

لفترة  عدم انعقادهيمارس دوره بسبب 
متقطعة لالعتقاالت التي تعرض لها 

منه من كتلة حماس  47نائبا  42النواب 

استمرار الخالف في المجلس التشريعي و
بين الكتلتين البرلمانيتين أألكبر )فتح 

عالمة لقيام  527يخصم وحماس(، 

227 

http://www.elections.ps/
http://www.elections.ps/
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 .المجلس بتعطيل نفسه
( جرت انتخابات المجالس المحلية 5

عة مراحل وأجريت في والبلدية على أرب
معظم المدن والبلدات والقرى في الضفة 

 .الغربية وقطاع غزة
12 

 مساءلة الحكومة

المجلس التشريعي 
الفلسطيني، دائرة 

 اللجان.

 لم يستطع المجلس التشريعي الحالي القيام بدوره بمساءلة الحكومة نتيجة
شكل  تح وحماس(.الستمرار الخالف بين الكتلتين البرلمانيتين أألكبر )ف

لجنة لتقصي الحقائق بخصوص كارثة أحوض الصرف الصحي في المجلس 
 .54/4/5772قرية أم النصر في شمال قطاع غزة بتاريخ 

قبل المجلس التشريعي  من تشكلت لجنة
لتقصي الحقائق بخصوص كارثة 
أحوض الصرف الصحي في قرية أم 
النصر في شمال قطاع غزة بتاريخ 

54/4/5772. 

577 

13 
نشر مشاريع 

 القوانين

المجلس التشريعي 
الفلسطيني، دائرة حفظ 

 السجالت.

مشاريع قوانين في المجلس التشريعي  8قدمت خالل الفترة الماضية 
الفلسطيني وتم إحالتها إلى اللجان المختصة إلبداء الرأي فيها، ولم يتم نشر أي 

 منها في الصحف اليومية سواء نص كامل أو مختصر. 

 ر أي مشروع قانون لم ينش

ق
عل
م

 

14 
الفساد في 

 المؤسسات العامة

ال % 55بينما بوجود فساد في السلطة،  نعتقدوي% 67وفق استطالع الرأي   استطالع للرأي
. أما بالنسبة %6بوجود فساد، وكانت نسبة المترددين )غير متأكد(  ونعتقدي

 لعدد حاالت الفساد التي تمت مقاضاتها فبلغت صفر.

% من الجمهور الفلسطيني 67يعتقد 

% 55بوجود فساد في السلطة، بالمقابل 

 ال يعتقدون بوجود فساد3 

67 

15 

 إعاقة التشريع

محاضررررررر اجتماعررررررات 
 المجلس التشريعي 

تم إحالة قانون واحد مرن المجلرس التشرريعي أقرره فري جلسرته المنعقردة بتراريخ 
أن مشروع قرانون بشبعنوان " 5772يتعلق بتأجيل تقديم موازنة  58/6/5772

 "5772للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية  الموازنة العامة

ولم  اواحد اأحال المجلس التشريعي قانون
 يصدره الرئيس الفلسطيني. 

ق
عل
م

 

16 

استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

الل % من المستجوبين ترى )من خ22أن  إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت استطالع للرأي

تجربته وتجارب يعرف عنها( "أن الوظائف تتم بالواسطة بشكل كبير"، 
% أنها "تتم دون 235أنها "تتم بالواسطة أحيانا"، ورأى  %57 ورأى

% ال 534، قال انه ال يوجد "لديه تجربة يعرف عنها" %232واسطة"، و
 .أعرف

% يعتقدون بأن الوظائف تتم 22
أنها "تتم  %57 ورأىبالواسطة، 

% أنها 235اسطة أحيانا"، ورأى بالو
  ."تتم دون واسطة"

25 

17 

نجاعة المؤسسات 
 العامة

للمزيد من المعلومات 

باإلمكان زيارة موقع 

  استطالع رأي

% يقيمون أداء السلطة بأنه جيد جدا، 232 نتائج استطالع الرأي أن أظهرت
بأنه ال % يرون أداء السلطة 5536% يقيمون أداء السلطة بأنه جيد، و5234و

% يقيمونه بأنه سيء جدا، 638% يقيمونه بأنه سيء، و55جيد وال سيء، و
 % ال رأي/ ال أعرف.235و

 

% يقيمون أداء السلطة بأنه جيد 232
% يقيمون أداء السلطة بأنه 5234جدا، و
% يرون أداء السلطة بأنه 5536جيد، و

% يقيمونه بأنه 55ال جيد وال سيء، و
سيء جدا،  % يقيمونه بأنه638سيء، و

466 
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  % ال رأي/ ال أعرف.235و

18 

 خرق الدستور

القانون األساسي المعدَل 
: الوقائع 5775 لسنة

الفلسطينية، العدد 
 ،5الممتاز 

(، ص 58/5/5775)
 .56-52ص 

 

، وعدم تقديم الحساب 5772عدم تقديم مشروع قانون الموازنة لعام . 5
 .5772الختامي لعام 

 تراخيص الجمعيات والمؤسسات األهليةالمرسوم الرئاسي بشأن .5

تم لقضاء العسكري في حالة الطوارئ )المرسوم الرئاسي بشأن اختصاص ا.5

 ه الحقا (ؤإلغا
اتفاق لجنة الشراكة بين فتح وحماس بعد اتفاق مكة بشأن مراسيم التوظيف .4

، ولم تتم بطريقة قانونية في قضية الترقية تمت على أساس المحاصصة
 .تناداً إلى قانون الخدمة المدنيةوالتعيين اس

 .5772عدم تقديم هيئة الرقابة اإلدارية والمالية لتقريرها السنوي لعام .2
 .. استمرار وجود أماكن لالحتجاز غير منصوص عليها في القانون2

 7 تم تسجيل خمس حاالت لخرق الدستور. 

19 

االستقالل السياسي 
 واالقتصادي

( الموازنة العامة 5
 .5772لسنة 

( وزارة التجارة 5
واالقتصاد، الجهاز 

 المركزي لإلحصاء.

مليون  5577بلغت المساعدات الخارجية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية   أ( 
 مليون دوالر أمريكي.  5226دوالر أمريكي من إجمالي اإليرادات المقدرة بـ 

 قطاع الخاص.ب( السياسة االقتصادية المعلنة للسلطة الفلسطينية هي تشجيع ال
الفلسطينية لالحتالل، )أعاد االحتالل انتشار جنوده من  يج( خضعت األراض

وبقي مسيطرا على الحدود والمعابر واألجواء والمياه  5772قطاع غزة 
 االقليمية. لم تجر تعديالت مشابه تذكر في الضفة الغربية. 

أ( بلغت نسبة المساعدات الخارجية من 
  %4535إجمالي الميزانية 

لدى وجد تال في فترة القراءة، ب( 
السلطة الفلسطينية ثروات طبيعية تعتمد 

 عليها في الصادرات.
األراضي الفلسطينية ج( تخضع 

 5822    لالحتالل العسكري منذ العام 

577 

20 

 اإلصالح السياسي

 % من المستجوبين4836أن  إلىنتائج استطالع الرأي  القسم األول: أشارت استطالع للرأي
% من 4534أن السلطة تمكنت من إجراء اإلصالحات. ورأى ترى 

% بال 232المستجوبين أن السلطة لم تتمكن من إجراء اإلصالحات، وأجاب 
 رأي وال أعرف. 

أن الناس يقيمون الوضع نتائج استطالع الرأي  القسم الثاني: أظهرت
 %5535و جيد جدا،عالمة  %232الديمقراطي في البالد كما يلي: فقد منح 

بأنها ليست جيدة وليست سيئة، في حين أعطى  %52وقيم جيد، عالمة 
 . ال أعرف %535وجدا ،  عالمة سيء %5534و، عالمة سيء% 5532

أن % من المستجوبين ترى 4836

السلطة تمكنت من إجراء اإلصالحات. 
% من المستجوبين أن 4534ورأى 

  .السلطة لم تتمكن من إجراء اإلصالحات
 %5535و جيد جدا،عالمة  %232منح 

بأنها ليست جيدة  %52وقيم جيد، عالمة 
% 5532وليست سيئة، في حين أعطى 

 عالمة سيء %5534و، عالمة سيء

  .جدا

256 

إساءة معاملة  21
 المعتقلين

،  57الفصلية، عدد 
، الهيئة 5772نيسان 

في  54/5/5772( توفي أحد المعتقلين في مدينة رفح لدى القوة التنفيذية في 5
المؤسسات الحقوقية وفاة  ظروف غامضة، وأكدت التقارير الصادرة عن

سجلت خالل الفترة الماضية حالة وفاة  
في المعتقل، إضافة لتسجيل العديد من 

7 
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الفلسطينية المستقلة 
 لحقوق المواطن

أيضاً، المركز 
الفلسطيني لحقوق 

نسان اال
http://www.pchrg

aza.org/files/Press

R/arabic/2007/04-

2007.html 

 

 المعتقل نتيجة التعذيب.
( أشارت التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية إلى حصول العديد من 5

 .حاالت التعذيب في مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية

  حاالت التعذيب.

22 

 ترخيص األحزاب

نص مكالمة هاتفية مع 
مدير عام دائرة 
المنظمات األهلية في 

 وزارة الداخلية.

جرت محاولتان لتقديم طلبات ترخيص لحزبين جديدين خالل فترة القراءة، 
لكن وزارة الداخلية رفضت استقبال الطلبات نظرا لعدم وجود قانون 

 لألحزاب. 

نون لم تصدر أية رخصة بسبب غياب قا
  لألحزاب.

7 

23 

تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

يمكن العودة الرشيف 
الصحف الفلسطينية 
اليومية التي تصدر في 
األراضي الفلسطينية، 

 وهي:
القدس    .5

www.alquds.com  
 األيام  .5
  www.al-ayyam.ps 
 الحياة الجديدة  .5

www.alhayat-j.com 

تظاهرات أو تجمعات من قبل  العديد من حاالت قمع القراءةسٌجل خالل فترة 
 األجهزة األمنية منها: 

قتل ثمانية أشخاص نتيجة اشتباكات مسلحة بين  5/57/5772.بتاريخ 5
متظاهرين ينتسبون لألجهزة األمنية والقوة التنفيذية التابعة للحكومة العاشرة، 

 جاءت هذه التظاهرة للمطالبة بالرواتب المتأخرة ألفراد األجهزة األمنية.
استخدمت القوة لتفريق مظاهرة في البيرة خرجت  52/55/5772بتاريخ .5

 من مسجد جمال عبد الناصر، وأدت إلى إصابة العشرات.
تم االعتداء على الصحفيين من قبل حراس المجلس  52/4/5772.بتاريخ 5

 التشريعي بغزة.
 

سجلت العديد من حاالت القمع لعدد من 
التظاهرات التي نظمت خالل الفترة 

 صفريحصل على  الماضية.

ق
عل
م

 

24 

تدخل األجهزة 
 األمنية

( االئتالف من أجل 5

النزاهة والمساءلة 

)أمان(: الدليل 

الفلسطيني لتراخيص 

والتصاريح واألذونات، 

أن على المواطن الرجوع إلى أجهزة األمن في العديد من أظهر البحث ( 5

: التوظيف القطاع العام، رخصة مكاتب خدمات االمهنية منه مجاالتال
جامعية، ورخصة فتح مؤسسات تعليمية خاصة، رخصة المؤسسات الفندقية، 

، رخصة متاجر التحف الشرقية، ورخصة رخصة مكتب السياحة والسفر
مكتب النقل السياحي، ورخصة محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني، ورخصة 

طلب منهم من المستجوبين  5532%

شخصيا أو من أحد أقاربه للحصول على 
موافقة األجهزة األمنية كشرط للحصول 

% 2635فيما أفاد . على وثيقة حكومية
 انه لم يطلب منهم،من المستجوبين 

255 

http://www.pchrgaza.org/files/PressR/arabic/2007/04-2007.html
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57723 

www.aman-
palestine.org 

 
 
 

 استطالع للرأي

ورخصة تسجيل مركز أبحاث، ورخص مؤقتة لمزاولة المهن فتح جريدة، 
والتصديق على الشهادات لمؤسسة أو مركز تدريب مهني خاص، رخصة 
مكتب تكسي، ورخصة شركة تأجير سيارات، ورخصة تأجير رقم عمومي، 
رخصة معهد تعليم سواقة، ورخصة متاجرة بقع الغيار للمركبات، ورخصة 

 استيراد سيارات.معرض سيارات، ورخصة فتح ملف 
طلب منهم % من المستجوبين 5532أن  إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت( 5

شخصيا أو من أحد أقاربهم للحصول على موافقة األجهزة األمنية كشرط 
انه لم يطلب % من المستجوبين 2635فيما أفاد . للحصول على وثيقة حكومية

 % بال رأي وال أعرف.5735وأجاب  منهم ذل ،

 % بال رأي وال أعرف.5735وأجاب 

25 

مواقف المعارضة 
 في الصحافة المحلية

يمكن العودة ألرشيف 

الفلسطينية الصحف 

اليومية التي تصدر في 

األراضي الفلسطينية، 

 وهي:

(القدس5
www.alquds.com 

( جريدة األيام 5
www.al-ayyam.ps 

 (الحياة الجديدة5
www.alhayat-j.com 

لم يتمكن الفريق العامل من احتساب عدد مواقف وأخبار المعارضة التي 
ق الذين قاموا بإعداد تظهر في الصحف األكثر انتشارا. أجمع أعضاء الفري

 مواقف المعارضة بصورة يومية.التقرير بأن الصحف تنشر 

تمت االستعاضة عن األخذ بطريقة 
 االحتساب برأي خبراء

5777 

26 

 انتقاد السلطة

% يعتقدون أن باستطاعة المواطن 5234أظهرت نتائج استطالع الرأي أن  استطالع للرأي
تقدون أنه إلى حد ما باستطاعتهم % يع5638انتقاد الحكومة بدون خوف، و

% ال 535% ال يستطيعون انتقاد دون خوف، 4434انتقاد الحكومة، بينما يعقد 

 رأي لهم.

% يعتقدون أن باستطاعة المواطن 5234
% 5638انتقاد الحكومة بدون خوف، و

يعتقدون أنه إلى حد ما باستطاعتهم انتقاد 
ال  %4434الحكومة، بينما يعقد 

 قاد دون خوف.يستطيعون انت

275 

27 

جرائد ومجالت 
 المعارضة

مقابالت مع عينة من 
 مكتبات بيع الكتب

خمس صحف يومية وأسبوعية )على مستوى الوطن( توزع في فلسطين 
وخمس مجالت أسبوعية وشهرية وفصلية بشكل منتظم، منها صحيفتان 

 .للمعارضة هما الرسالة وفلسطين

)على مستوى الوطن( توزع في فلسطين 
خمس صحف يومية وأسبوعية وخمس 
مجالت أسبوعية وشهرية وفصلية بشكل 
منتظم، منها صحيفتان للمعارضة هما 

227 
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 العالمة التقييم المعطيات توثيق المعلومات المؤشر الرقم

 .الرسالة وفلسطين

28 

الرقابة على 
المطبوعات ومواقع 

 االنترنت

 أ( استطالع للرأي
 

 

 

مقابالت مع عينة ( ب
 من مكتبات بيع الكتب

% ال يرون أن السلطة تمنع 6235 أن إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت أ.
% أن السلطة 5536الكتب والصحف والمجالت ومواقع االنترنت، بينما يرى 

 تمنع الوصول لبعض الكتب والصحف والمجالت ومواقع االنترنت
 

 فيب. منعت السلطة الفلسطينية صحيفتي فلسطين والرسالة من الصدور 
 .54/2/5772ي حماس على قطاع غزة قالضفة الغربية في أعقاب سيطرة 

 

% ال يرون أن السلطة تمنع 6235أ. 
الكتب والصحف والمجالت ومواقع 

% أن 5536االنترنت، بينما يرى 

السلطة تمنع الوصول لبعض الكتب 
 والصحف والمجالت ومواقع االنترنت.

ب. منعت السلطة الفلسطينية صحيفتي 
 والتوزيع فلسطين والرسالة من الصدور

عقاب سيطرة قي الضفة الغربية في أ
ي فحماس على قطاع غزة 

54/2/5772. 
 

452 

29 

تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

أ( يمكن العودة ألرشيف 

الصحف الفلسطينية 

اليومية التي تصدر في 

األراضي الفلسطينية، 

 وهي:

(القدس 5
www.alquds.com 

-www.al(األيام 5

ayyam.ps  
 (الحياة الجديدة5

j.com-www.alhayat 
 

 للرأيب( استطالع 

لعام عشرات أ( نظمت القوى السياسية والمؤسسات النقابية خالل هذا ا
 المسيرات واالعتصامات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% شاركوا في مظاهرات 5632أن ب( أظهرت نتائج استطالع الرأي 
 % لم يشاركوا في مظاهرات واعتصامات. كما أظهر6534واعتصامات، و

 .مرات  2االستطالع أن متوسط المشاركة بلغ 
 

عشرات المسيرات  نظمتأ( 
 واالعتصامات.

% شاركوا في مظاهرات 5632ب( 
% لم يشاركوا في 6534واعتصامات، و

مظاهرات واعتصامات. كما أظهر 
 2االستطالع أن متوسط المشاركة بلغ 

 مرات.
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30 

مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

 .55/2/5772إلى  5/2/5772تعذر الحصول على معلومات تغطي الفترة  محكمة العدل العليا
وقد وصل  55/8/5772إلى  5/5/5772لكن توفر لنا معلومات عن الفترة 

 قضية في الضفة الغربية. 577عدد القضايا المرفوعة إلى محكمة العدل العليا 

محكمة العدل لعدد القضايا المرفوعة 
 قضية في الضفة الغربية. 577العليا 

ق
عل
م
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 االعتقال التعسفي

تقارير الهيئة الفلسطينية 
  المستقلة

ww.piccr.org 

المركز تقارير 
الفلسطيني لحقوق 

 اإلنسان
www.pchrgaza.org 

أشارت تقارير منظمات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية إلى حدوث 
اث قطاع غزة وسيطرة حركة اعتقاالت خارج نطاق القانون في أعقاب أحد

، وقد زاد عدد المعتقلين في هذه الفترة 5772في شهر حزيران  حماس عليها

 عن المائة معتقل.

سجل ما يزيد عن مائة حالة اعتقال 
  خارج نطاق القانون.

7 

32 

 محاكم أمن الدولة

العرررررردل  رقرررررررار وزيرررررر
الصرررررررررررررررادر فررررررررررررررري 

52/2/5775 

ضرايا المعروضرة عليهرا إلرى المحراكم تم إلغاء محكمرة الدولرة وإحالرة جميرع الق
. لكن تم تفعيل المحاكم العسكرية للنظر فري قضرايا بموجرب النظامية المختصة

المرسوم الرئاسي بشأن اختصاص القضاء العسكري والذي تم الغاؤه بعرد أيرام 
 من صدوره 

لم تتم محاكمة أي شخص مدني أمام 
 . المحاكم العسكرية

5777 

33 

قدرة منظمات حقوق 
 إلنسان على العملا

م 5777( لسنة 5قانون رقم )
بشأن الجمعيات الخيرية 
 والهيئات األهلية
http://muqtafi.birzeit.

edu/pg/getleg.asp?id=

13431 

لتعرضها  لم يشر أيا من تقارير منظمات حقوق اإلنسان العاملة في فلسطين
لمضايقات خالل فترة الدراسة. كما لم تمنع أيا من المنظمات الدولية لحقوق 

 اإلنسان من العمل أو فتح مكاتب لها في فلسطين. 
  

لم تتعرض أيا من مؤسسات حقوق 
سان لمضايقات. كما أنها تستطيع ناإل

الحصول على معلومات عن خروقات 
اإلنسان وإجراء مقابالت مع أفراد 

 ات معرضة للتهديد. ومجموع

5777 

34 

 األمن الشخصي

ال يشعرون من المستجوبين  %2835نتائج استطالع الرأي: أن  أظهرت للرأياستطالع 
% 4732بتوفر األمن والسالمة الشخصية لهم وألفراد عائالتهم. فيما يشعر 

 .بتوفر األمن الشخصي

ال يشعرون من المستجوبين  2835%

خصية لهم بتوفر األمن والسالمة الش
% 4732وألفراد عائالتهم. فيما يشعر 

 .بتوفر األمن الشخصي

7 

35 

 الضمان االجتماعي

المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية 

 والمسحية
www.pcpsr.org 

لعدم توفر المعلومات من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة الشؤون 
ار من الجمهور عن االجتماعية تم االستعانة باالستطالع من خالل االستفس

الذي أجراه  52نتائج استطالع الرأي رقم  أظهرتالضمان االجتماعي. 

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول أن نسبة المشاركة 
 %.4632في برامج الضمانات االجتماعية تبلغ 

بلغت نسبة المشاركة في برامج الضمان 
  .%4632االجتماعي 

462 
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36 

 التعليم

الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، 

.  قاعدة بيانات 5772

مسح القوى العاملة 
-. رام هللا5772للعام 

 فلسطين.

 .%232بلغت نسبة األمية أ.  
 %.5735 % وبين اإلناث538بين الذكور ب. بلغت نسبة األمية  
د. فيما بلغت نسبة الخريجين % 7.8بلغت نسبة الخريجين من الجامعات ج.  

 . %832 الذكوربين 
 .%6.1د. فيما بلغت بين اإلناث 

 .%232بلغت نسبة األمية أ. 
% 538بين الذكور ب. بلغت نسبة األمية 

 . %5735 وبين اإلناث
)تم تعليق العمل بالقسمين ج ود من هذا 

المؤشر وعالمة المؤشر هي فقط 

 للقسمين أ و ب( 

552 

37 

التسرب من 
 المدارس

الجهاز المركزي 
الفلسطيني، لإلحصاء 
 – 5772إحصاءات 

5772 

بلغت نسبة التسرب من المدارس  %736بلغت نسبة التسرب من المدارس 
736.% 

647 

38 

مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، 
مسح القوى العاملة، 

 .5772الربع الثاني 

سبة مشاركة المرأة في قوة العمل بلغت ن % .5232بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 
5232. %  

225 

39 

 المساواة في األجور

الجهاز المركزي 
لإلحصاء الفلسطيني، 
مسح القوى العاملة، 

 .5772الربع الثاني 

 58)أي  شيكال 2235بلغ معدل األجر اليومي للنساء في األراضي الفلسطينية 
 شيكال 2535ي للرجال ، في المقابل بلغ معدل األجر اليومدوالرا أمريكيا(

 .دوالرا أمريكيا( 5732)أي 

بلغ الفارق بين معدل األجور اليومية 
 532% أي ما مقداره 6للرجال والنساء 

 دوالر . 

858 

40 

اإلنفاق الحكومي 
على القطاعات 

االجتماعية مقارنة 
 مع  األمن.

الموازنة العامة لسنة 
5772 

، وذل  بموافقة المجلس 5772لمالية لم تقدم الحكومة الموازنة العامة للسنة ا
التشريعي بسبب غياب القدرة على تحديد مصادر التمويل للموازنة وذل  
لوقف المساعدات الخارجية للسلطة وامتناع إسرائيل عن دفع مستحقات 

 السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمار .
الموازنة قدمت الحكومة مشروع قانون الموازنة إال أن لجنة  5772في عام 

أوصت برد مشروع الموازنة. وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سحبت 
الحكومة مشروع القانون من المجلس إلجراء تعديالت عليه. لكن بعد تشكيل 
حكومة الطوارئ وبعدها حكومة تسيير األعمال أقر مجلس الوزراء في 

 .5772الموازنة العامة لسنة  55/6/5772

في "وزارة الداخلية واألمن الوطني" األمن  قطاعاإلنفاق على  حجمبلغ 
من إجمالي  %56 دوالر أمريكي )أي ما نسبته 22438573777الميزانية

المقابل في ، دوالر أمريكي 5322238263777اإلنفاق في الموازن المقدر بـ

بلغ نصيب اإلنفاق على أجهزة األمن في 
%، وبالمقابل بلغ نصيب 56الميزانية 

اإلنفاق على قطاعات الشؤون 
تزيد نسبة اإلنفاق  %.55االجتماعية 

على األمن عن نسبة اإلنفاق على التعليم 
والصحة في الموازنة العامة للسلطة 

 الفلسطينية. 

7 
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 22535443777ي التربية والتعليم والصحة اإلنفاق على قطاع حجمبلغ 

 .(%55سبته دوالر أمريكي )أي ما ن
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 مقياس الديمقراطية العربي

 (: نتائج مؤشرات مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية2لحق رقم )م
 

  : تقرير لبنان5. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
1 

فصل تشريع 
  السلطات

دسررررررررررتور الجمهوريررررررررررة 
اللبنانيررررة. موقررررع مجلرررررس 

 النواب
http://www.lp.gov.l

b/doustour/default.h

tm 

مبدأ فصل السلطات في لبنان هو مبدأ دستوري حيث نصت الفقرة )ه( من الدستور 
 اللبناني، على أن "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها".

لة الحكومة، ءة على دور المجلس النيابي في مسااللبناني نص صراح الدستور أنكما 
استشارات نيابية ملزمة مع رئيس الجمهورية الذي على تشكل بناًء  أصالالتي هي 

ً للمادة  "يسمي رئيس الجمهورية رئيس  (: 2) 35يستجيب لتسمية األكثرية وفقا
استشارات نيابية ملزمة  إلىالحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا 

 يطلعه رسميا على نتائجها." 
للسلطة لتها فان الدستور اللبناني يضمن اءأما فيما يتعلق  بمراقبة الحكومة ومس

نظام المجلس التشريعية، ممثلةً بالمجلس النيابي، الصالحيات المنصوص عليها في 
لمسائلة الحكومة، استجوابها، إجراء تحقيقات برلمانية عندما تقتضي الحاجة،  الداخلي

 .451، 451، 451، 451، 454، 421، 421وطرح الثقة بالحكومة وفقاً للمواد 
 

الررررنص واضررررح يؤكررررد علررررى فصررررل 
السرررلطات وعلرررى حرررق البرلمررران فررري 

 مساءلة الحكومة. 

5777 

2 

دورية تشريع 
ونزاهة 
 االنتخابات

دسررررررررررتور الجمهوريررررررررررة 
اللبنانيررررة. موقررررع مجلرررررس 

 النواب
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

 

 

 

 

لكررل وطنرري لبنرراني بلررغ مررن العمررر إحرردى  مررن الدسررتور تررنص علررى أنرره "  24المررادة 
وعشرررين سررنة كاملررة حررق فرري أن يكررون ناخبرراً علررى أن تترروفر فيرره الشررروط المطلوبررة 

 بمقتضى قانون االنتخاب". 

ن نرواب منتخبرين يكرون عرددهم يتألف مجلس النواب مر من الدستور تنص "  21المادة 
والرى أن يضرع مجلرس النرواب انين االنتخاب المرعية اإلجراء. وكيفية انتخابهم وفقاً لقو

 -أ  قررانون انتخرراب خررارج القيررد الطررائفي، ترروزع المقاعررد النيابيررة وفقرراً للقواعررد اآلتيررة:
نسربياً  -ج  نسبياً بين طوائف كل مرن الفئترين. -ب  بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تمأل برالتعيين دفعرة واحردة وبأكثريرة  بين المناطق.
الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون 
، والمقاعد التي تستحدث في قانون االنتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسرلمين

 وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون االنتخاب دقائق تطبيق هذه المادة."
 

مررن قررانون االنتخابررات تررنص علررى " يتررألف مجلررس النررواب مررن مايررة وثمانيررة  4المررادة 

يضرررررمن قرررررانون االنتخابرررررات إجرررررراء 
االنتخابررات النيابيررة بشرركل دوري. لكررن 
التقسررررريم الطرررررائفي وتقسررررريم الررررردوائر 
يتعرررررارض مرررررع مبررررردأ المسررررراواة فررررري 

 االقتراع.
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  : تقرير لبنان5. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
الصررادر  525قررانون رقررم 
كررررانون الثرررراني  2بترررراريخ 

5777 

http://www.lp.gov.lb/ka

noun_intikhab/default.h

tm 

وعشرين عضرواً وتكرون مردة واليرتهم أربرع سرنوات، علرى أن تكرون واليرة أول مجلرس 

 ".2003يار سنة أ 54يُنتخب بعد صدور هذا القانون حتى 

3 

سطوة السلطة 
حسب  التنفيذية

 القانون

 دستور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

 

من الدسرتور لررئيس الجمهوريرة الطلرب مرن مجلرس الروزراء  22وفقا ألحكام المادة  .5
مرن الدسرتور،  22من المرادة  4( حسب الفقرة 5حل المجلس في الحالتين التاليتين: )

إذا امتنع مجلس النواب لغير أسباب قاهرة عن االجتماع طوال عقد عادي أو طروال 
كل منهما عن الشهر أو فري حرال رد الموازنرة عقدين استثنائيين متواليين ال تقل مدة 

اإلصرررار علررى  22( حسررب المررادة 5برمتهررا بقصررد شررل يررد الحكومررة عررن العمررل. )
 تعديل الدستور في ظل معارضة مجلس الوزراء.

أية للسلطة التنفيذية إعالن حالة الطوارئ، وال يحدد الدستور  22وفقا ألحكام المادة  .5

ي تحديررد المرردة الزمنيررة واألسررباب الموجبررة شررروط تنظيميررة واضررحة بمررا يخررتص فرر
   إلعالن حالة الطوارئ.

النص واضح في حق السلطة التنفيذيرة 
بحرررل المجلرررس النيرررابي وإعرررالن حالرررة 

دون تحديد للفترة الزمنيرة أو  الطوارئ
 . عرضها على المجلس النيابي
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حرية تشريع 
 األحزاب

.دسرررررررتور الجمهوريرررررررة 5
 اللبنانية

http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

.قررررررررررانون الجمعيررررررررررات 5
 5878العثماني للعام 

أن "حريررة إبررداء الرررأي قرروالً وكتابررةً وحريررة  علررى مررن الدسررتور 55المررادة تررنص  .5
تمميليف الجمعيممات كلهمما مكفولممة ضمممن دائممرة الطباعررة وحريررة االجتمرراع وحريررة 

 القانون".

 

ترأليف الجمعيرة ال يحتراج  "إن ىعل5878من قانون الجمعيات للعام  5المادة تنص  .5

إلرى الرخصرة فرري برادئ األمررر ولكنره يُلررزم فري كررل حرال بمقتضررى المرادة السادسررة 
 إعالم الحكومة بها بعد تأسيسها".

الررنص واضررح بضررمان حريررة تشرركيل 
 األحزاب.

 

5777 
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حق تشريع 
 التجمع

.دسرررررررتور الجمهوريرررررررة 5
 اللبنانية

القرررررررررانون العثمررررررررراني .5 
 5855الصررادر فرري العررام 

المتعلررررررق "باالجتماعررررررات 
 العمومية"

أن: "... حرية االجتماع وحرية ترأليف الجمعيرات  على من الدستور 55المادة تنص  .5
 كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".

المتعلرررق "باالجتماعرررات  5855ال يفررررض القرررانون العثمررراني الصرررادر فررري العرررام  .2

يكتفي بتقرديم بيران يحتروي ترخيص مسبق بالمظاهرة بل  الساري المفعولالعمومية" 
مرن برين األشرخاص  اسرمين والزمران،على معلومات عمليرة عرن المظراهرة )المكران 

المنظمين( . يعطي القانون صالحية لمجلس الوزراء بمنع أي اجتماع عام من شرأنه 

 5777 . عيكفل الدستور اللبناني حرية االجتما
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  : تقرير لبنان5. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

 أن يخل بالنظام العام وبالسالمة العامة وباآلداب العامة
6 

منع تشريع 
 التعذيب

من قانون العقوبات اللبناني على أن كل "من سام شخصاً ضروباً من  475تنص المادة  قانون العقوبات اللبناني
الشرردة ال يجيزهررا القررانون رغبررةً منرره فرري الحصررول علررى إقرررار عررن جريمررة أو علررى 

 معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر الى ثالث سنوات."
 

فهو يتحردث  ،غير واضحالقانون نص 
عرررن ضرررروب مرررن الشررردة ال يجيزهرررا 

 القانون. 
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حرية تشريع 
 اإلعالم

. دسررررررتور الجمهوريررررررة 5

 اللبنانية
 
. قررررررانون المطبوعررررررات 5

 54/8/5825الصادر في 
 565. قرررررررررانون رقرررررررررم 5

 4/55/5884الصررادر فرري 
فرري شررأن البررث التلفزيرروني 

 واإلذاعي

حرية إبداء الررأي قروالً وكتابرةً وحريرة الطباعرة تنص على "من الدستور  55. المادة 5

 ."ت كلها مكفولة ضمن دائرة القانونوحرية تأليف الجمعيا االجتماعوحرية 
 
المطبعرة والصرحافة  ترنص علرى " 5825. المادة األولى من قانون المطبوعرات لسرنة 5

ي نطراق القروانين العامرة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة، وال تقُيد هذه الحريرة إال فر
 وأحكام هذا القانون."

اإلعررالم المرئرري  -أ" علررى أن 5884لسررنة  565رقررم  قررانونالمررن  5المررادة  تررنص .5
علررى أن تنطبرق علررى  اسرميةتكرون جميررع أسرهم الشررركة  أنعلررى   -ب والمسرموع حرر.

ً - المساهمين فيها الشروط اآلتية: باألهليرة  على الشخص الطبيعي أن يكرون لبنانيراً متمعرا
على  - محروم من حقوقه المدنية. أمالقانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة 

 إلرىالشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عرن األسرهم 
ال يحررق للشررخص  - غيررر أشررخاص طبيعيررين لبنررانيين أو لغيررر شررركات لبنانيررة صرررف.

% 40غير مباشررة أكثرر مرن  أوأن يمتل  بصورة مباشرة  الطبيعي أو المعنوي الواحد
من مجمروع أسرهم الشرركة ويُعتبرر الرزوج أو الزوجرة وأصرولها وفروعهمرا القاصررون 

 بمثابة شخص واحد.

يضرررمن الدسرررتور والقررروانين المنظمرررة 
وترنظم امرتال   ،لإلعالم حرية اإلعرالم
 المؤسسات اإلعالمية. 

5777 
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استقالل تشريع 
 القضاء

 دستور الجمهورية اللبنانية( 5
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

 

 

، قررررررانون القضرررررراء العرررررردلي( 5
، 527المرسوم االشتراعي رقم 

 5865سنة  أيلول 52تاريخ 

تتوالهرا  من الدستور علرى أنره "السرلطة القضرائية 57تنص المادة  ( استقالل القضاء:1
المحاكم على اختالف درجاتها واختصاصراتها ضرمن نظرام يرنص عليره القرانون ويحفرظ 
 بموجبررررررررررررررررررره للقضررررررررررررررررررراة والمتقاضرررررررررررررررررررين الضرررررررررررررررررررمانات الالزمرررررررررررررررررررة. 

أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينهرا القرانون. والقضراة مسرتقلون فري إجرراء  
 باسم الشعب اللبناني". وظيفتهم وتصدر القرارات واألحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ

 
 : التعيين (5

يعررين المرشررحون النرراجحون قضرراة مترردرجين  " قررانون القضرراء العرردليمررن  24المرادة  -

بمرسرروم يتخررذ بنرراء علررى اقتررراح وزيررر العرردل وبعررد موافقررة مجلررس القضرراء األعلررى 
 "ن خاللها رواتب القضاة المتدرجينويلحقون بمعهد القضاء لمدة ثالث سنوات يتقاضو

ية باسرررتقالل توجرررد ضرررمانات دسرررتور
القضرررراء لكررررن تعيررررين القضرررراة يكررررون 
برراقتراح مررن وزيررر العرردل. أمررا عررزل 
القضرراة فيكررون بموجررب قرررار مجلررس 

 التأديب المشكل من مجلس القضاء.
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http://www.justice.gov.l
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يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مبراراة مرن  " قانون القضاء العدليمن  26لمادة ا -

بين حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذل  بمرسوم يتخرذ بنراء علرى اقترراح وزيرر 
 "العدل وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى

ة بمرسرروم يجرري التعيرين فري الدرجرة األخيرر"  القضراء العردليمرن قرانون  22المرادة  -
 ."ل بعد موافقة مجلس القضاء األعلىيتخذ بناء على اقتراح وزير العد

  العزل:( 5
يتررألف المجلررس التررأديبي للقضرراة مررن رئرريس  مررن قررانون القضرراء العرردلي " 62المررادة  -

غرفة لدى محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة االسرتئناف يعيرنهم 
ألي مرنهم  في بدء كل سنة قضائية، كما لره أن يعرين برديالً  رئيس مجلس القضاء األعلى

يقروم رئريس هيئرة التفتريش القضرائي أو مرن يفوضره مرن أعضراء  .التعذر أوعند الغياب 
ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على  .بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس الهيئة

 ."فتيش القضائيإحالة مجلس هيئة الت
تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديرب مرن رئريس ون القضاء العدلي " من قان 62المادة  -

مجلس القضاء األعلى أو نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يعينرون مرن قبرل المجلرس فري 
بداية كل سنة قضائية، كما يعرين المجلرس برديالً ألي مرنهم عنرد الغيراب أو التعرذر .تتبرع 

المجلررس  أمررامالمحاكمررة المعمررول بهررا  راءاتإجررلرردى الهيئررة القضررائية العليررا للتأديررب 
ال يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طررق المراجعرة بمرا  التأديبي.

صرراحب العالقررة بالصررورة  إلررىفيهررا التمييررز ويكررون نافررذاً بحررد ذاترره بمجرررد إبالغرره 
  وزير العدل.  إلىيبلغ هذا القرار  . اإلدارية

9 

الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

 دستور الجمهورية اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

 

 

ن يتمتعروأن: "كرل اللبنرانيين سرواء لردى القرانون وهرم علرى تور مرن الدسر 2تنص المادة 

 الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم."  ويتحملونبالحقوق المدنية والسياسية 

 ضمناً ومن حيرث المبردأ 2تلتزم المادة 

تأمين المساواة أمرام المحراكم واحتررام ب
الحقررروق المدنيرررة الكاملرررة مرررن خرررالل 

العلنيرررررررة فررررررري تررررررروفير الوجاهيرررررررة و
. لكرررن الدسرررتور لرررم يرررنص المحاكمرررات

علررررى أن المررررتهم بررررريء حتررررى تثبررررت 
 إدانته.
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المساواة تشريع 
 بين الجنسين

. دسررررررتور الجمهوريررررررة 5

 اللبنانية
http://www.lp.gov.lb/do

ustour/default.htm 

جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احتررام الفقرة ج من مقدمة الدستور "لبنان  .5
الحريررات العامررة وفرري طليعتهررا حريررة الرررأي والمعتقررد، وعلررى العدالررة االجتماعيررة 

 والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل."
 

الفقرة ج من يوجد نص صريح في ( 5

 مقدمة الدستور.
 
( هنا  تمييز في قانون تنظريم طررق 5
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 52رقرررررررررم  القرررررررررانون. 5

 58/5/5852الصادر في 

لبنراني"  أبلبنانيراً "كرل شرخص مولرود مرن  52تعتبر المادة األولى من القانون رقرم . 5

بحررق الرردم فرري مررنح  االعتررداد)مسررتثنية ًشرررط كررون األم لبنانيررة(. ومررن الغريررب أن لررألم 
الجنسية للولد غير الشرعي في حاالت معينة فقط كحالة الولد غير الطبيعي. على ذل ، 

أجنبية أو حتى عديمة الجنسرية. وقرد  أوأن تكون لبنانية  يستويال عبرة لجنسية األم، إذ 
، حيرث جراء 54/55/5825بتراريخ  566إلدعاء قرار محكمة جبل لبنان رقم ثبّت ذل  ا

أنه  "ال يمكن اعتبار كل مولود ألم لبنانية ألن رابطة الدم هي رابطة نسب األب ولريس 
 نسب األم." 

مرنح الجنسرية اكتساب الجنسرية بحيرث ت
فيمررا تررنظم  فقررط للطفررل مررن أب لبنرراني.

أحكررام الشرررريعة الخاصرررة بكرررل طائفرررة 
 مسألتي الطالق والميراث.

 
 

11 

إعاقة المجالس 
المنتخبة من 
قبل السلطة 
 التنفيذية

، 5882، 5885لنواب: جرت االنتخابات النيابية في لبنان بشكل دوري عرام مجلس ا -أ 
تعلق بعمرل البرلمران اللبنراني، شرهدت السرنة الفائترة، سرابقة ال . أما فيما ي5772، 5777

مثيل لها في تاريخ لبنان، تمثلت باعتكراف رئريس المجلرس عرن دعروة المجلرس لالنعقراد 
في دورته العادية. وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فلرئيس المجلس وحده الحق 

أيلرول  52لمجلرس النيرابي إال بتراريخ في دعوة المجلس لالنعقاد. نتيجرة ذلر ، لرم ينعقرد ا
 ، جلسة لم يتوفر فيها النصاب النتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. 5772

أي بشرركل  5774عررام و 5886جرررت االنتخابررات البلديررة عررام المجررالس المحليررة:  -ب

 .دوري

برررات النيابيرررة فررري لبنررران جررررت االنتخا
تم تعطيل عمل المجلرس بشكل دوري. 

مرررن قبرررل  5772عرررام النيرررابي خرررالل ال

رئررررريس المجلرررررس وهرررررو جرررررزء مرررررن 
علررى اثررر الخالفررات الحررادة  المعارضررة

بين األحرزاب والتيرارات السياسرية فري 
الرربالد تتعلررق بتشرركيل المحكمررة الدوليررة 
لمحاكمررة قتلررة الرررئيس رفيررق الحريررر، 
واتفررراق وطنررري حرررول انتخررراب رئررريس 
 .جديرررد للجمهوريرررة وتشررركيل الحكومرررة

محليررة بشرركل فيمررا جرررت االنتخابررات ال
 دوري. 

227 

مساءلة  12
 الحكومة

نشرررررررة أعمررررررال مجلررررررس 
 5772 لعام النواب

سرررؤاالً  55بلرررغ عررردد األسرررئلة واالسرررتجوابات التررري قررردمها النرررواب خرررالل هرررذه السرررنة 

 واستجواباً.  
 .لررم يجررر تشرركيل لجرران تقصرري حقررائق

 سؤاال.  55فقط تم تقديم 
557 

13 

نشر مشاريع 
 القوانين

   

ق
عل
م

 

فساد في ال 14
المؤسسات 

 العامة

، مؤسسرات الدولرةبوجود فساد فري  نعتقدوي% 8232 أن استطالع الرأي أظهرت نتائج للرأياستطالع 
 . بوجود فساد ونعتقدال ي% 432بينما 

% بوجرررود فسررراد فررري 8232 عتقررردي( 5
ال % 432بينمرررررا ، مؤسسرررررات الدولرررررة

 بوجود فساد  ونعتقدي

42 
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 إعاقة التشريع

   

ق
عل
م

 

16 
استخدام 

الواسطة في 
 التوظيف العام

% من المستجوبين ترى )من خالل تجربتره 2634أن  إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت للرأياستطالع 
أنهرا  %5232 وتجارب يعرف عنهرا( "أن الوظرائف ترتم بالواسرطة بشركل كبيرر"، ورأى

انه ال يوجرد قال  %535% أنها "تتم دون واسطة"، و536"تتم بالواسطة أحيانا"، ورأى 
 "لديه تجربة يعرف عنها".

% مرررن المسرررتجوبين  536فقرررط نسررربة 

تررررى )مرررن خرررالل تجربتررره وتجرررارب 
دون يعررف عنهررا( "أن الوظرائف تررتم برر

 . واسطة

56 

17 

نجاعة 
المؤسسات 

 العامة

بأنه جيد جدا،  مؤسسات الدولة% يقيمون أداء 535 أن نتائج استطالع الرأي أظهرت للرأياستطالع 
مؤسسات % يرون أداء 5435بأنه جيد، و مؤسسات الدولةيقيمون أداء % 5734و

% يقيمونه بأنه سيء 55% يقيمونه بأنه سيء، و5735بأنه ال جيد وال سيء، و الدولة

 جدا.
 

 مؤسسات الدولة% يقيمون أداء 535
% يقيمون أداء 5734بأنه جيد جدا، و
% 5435بأنه جيد، و مؤسسات الدولة

بأنه ال  ولةمؤسسات الديرون أداء 
% يقيمونه بأنه 5735جيد وال سيء، و

  % يقيمونه بأنه سيء جدا.55سيء، و

574 

18 

 خرق الدستور

تشهد الساحة اللبنانية حاليًا جداًل كبيرًا حول قضية خرق الدستور. إذ أصبح لكل فريق  رأي خبير
فريق لبناني تحليله الشخصي لحاالت خرق الدستور. فالمعارضة اللبنانية تنعت ال

الحاكم بأنه غير دستوري وتعتبر الحكومة اللبنانية خارقة للدستور إذ ال تمثل العيش 
المشترك كما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني التي أصبحت مقدمة الدستور. كما أن 
الفريق الحاكم يعتبر أن رئيس الجمهورية يخرق الدستور كون واليته ممددة قسرًا. ولكن 

للدستور من قبل السلطة التنفيذية. ورأى الخبير القانوني والدستوري  لم يتم إعالن خرقاً 
عقد  "وجوب 2001-05-04د. حسن الرفاعي في حديث له مع جريدة النهار في 

ال يكون رئيس المجلس مستنكفًا ويحق لنائب الرئيس أن يترأس  جلسة لمجلس النواب وا 
غير شرعية ليغطي  أن الحكومةانه "ال يحق لرئيس الجمهورية القول  الجلسة، مؤكداً 

دون أي جدل أو مناقشة، أي طالب حقوق، وليس بالضرورة أن يكون وقال " "تقصيره
الدستورية، يستطيع أن يجزم بأن الحكومة شرعية مئة في المئة وان  مختصًا بالقضايا

نتيجة لحالة عردم االسرتقرار فري الربالد 
واالتهامات المتبادلة ما بين المعارضة 

ة فرإن كرل طررف يرتهم اآلخرر والحكوم
 بعدم الدستورية. 
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إكمالها هو رئيس الجمهورية، وعدم إقدامه على إكمال تشكيل  المسؤول عن عدم
وال يحق  .العظمى ومخالفة الدستور وتجوز محاكمته كل جرم الخيانةالحكومة يش

الجمهورية أن يقدر احدهما أن الحكومة شرعية أو  إطالقا لرئيس المجلس وال لرئيس
لشخص رئيسه، فالمجلس بيت الشعب وبيت  غير شرعية. فالمجلس ليس مخزنًا خاصاً 

واال يكون رئيس المجلس واجب  األمة وال يجوز أن يغلق، وهو يعقد حتما وعقده
الجلسة ما دام موضوع انعقادها  مستنكفًا عن عقد الجلسة ويحق لنائب الرئيس أن يعقد

 ."دستوريا وقانونيا
إلى انه يرفض التسليم لهذه الحكومة، وكيف ينظر  وعن تلميح رئيس الجمهورية

مهورية يقولها رئيس ج ال يجوز إطالقا أن" الدستور إلى هذا الوضع، قال الرفاعي
بالقول أن الحكومة  واليته ستنتهي، والحكومة أكيد شرعية وال يجوز أن يغطي تقصيره

بموجب مرسوم ولم  ن لم تقبل استقالتهإال يعتبر الوزير مستقياًل ، كما غير شرعية
الوزراء يصدر  يصدر رئيس الجمهورية مرسومًا بقبول االستقالة. وعندما يستقيل

لذلك فهو  قالة الوزير ومرسوم آخر بتعيين بديل منه،مرسومين، مرسوم بقبول است
  ."مقّصر

مصادر مقربة من غالبية قوى أن " 01/04/2001بينما ورد في صحيفة "الحياة" في 
منفردًا مراسيم  أنها تشجع رئيس الجمهورية إميل لحود على أن يصدر تقول المعارضة

من مقدمة الدستور  –ي  –الفقرة قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة متسلحًا ب
وأكدت هذه  التي تنص على أن ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

إن خروج الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة يتيح « الحياة» المصادر لـ
في الدستور  35من المادة  - 3 –لرئيس الجمهورية ممارسة صالحياته تحت الفقرة 
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قتة ؤ تعطيه الحق في إصدار المراسيم بقبول استقالة الحكومة واستبدال حكومة م التي
أو انتقالية بها تأخذ على عاتقها وضع قانون انتخاب جديد تمهيدًا للدعوة إلى إجراء 

 ."انتخابات نيابية مبكرة
19 

االستقالل 
السياسي 
 واالقتصادي

الموازنرررررة العامرررررة لسرررررنة ( أ/ 5
5772  

http://www.finance.gov

onlyres/508D.lb/NR/rd

-4C65-F6C6-2114

-9BE2

BB78BF2E2387/0/Bud

getProposal2007.pdf 

 

 رأي خبير ب/
 
 
 
 
 
 ( رأي خبير5
 
 رأي خبير( 5

المنشورة على موقع وزارة المالية  5772( لم تظهر في الموازنة العامة لسنة 5

 المساعدات والهبات الدولية. 
 
 
 
 
 

كوميتين هما مجلس اإلنماء واإلعمار خارجية إلى مؤسستين حالمساعدات تقدم ال
بلغت المساعدات الخارجية قد خارج الموازنة. و هماومجلس الجنوب وتعتبر نفقات

 586)أي  بليون ليرة لبنانية 577العائدة إلى مجلس اإلنماء واإلعمار  5772سنة ل
 555. كما بلغت المساعدات العائدة إلى الهيئة العليا لإلغاثة مليون دوالر أمريكي(

بلغ مجموع  بحيث .مليون دوالر أمريكي(  25)أي  بليون ليرة لبنانية للسنة ذاتها
مليون  525)أي بليون ليرة لبنانية  455حوالي  5772سنة لالمساعدات الخارجية 

من %532 . تشكل هذه المساعدات ما نسبتهشمل القروض والهباتدوالر أمريكي( ت
    الميزانية اإلجمالية. 

ثروات طبيعية يعتمد لبنان على تصديره. لكنه يعتمد على قطاعي الخدمات ( ال توجد 5

 والسياحة.
( ال توجررد قواعررد عسرركرية أجنبيررة لكررن هنررا  قرروات دوليررة بموجررب قرررارات مجلررس 5

 األمن في الجنوب اللبناني بعد حرب

من الميزانية  %3.7الهبات تبلغ  (5

 اإلجمالية. 
( تعتمد لبنان على قطاع الخدمات 5

 ياحة بشكل كبير. والس
توجد قوات دولية بموجب  (5

  .قرارات مجلس األمن
 

842 
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اإلصالح 
 السياسي

أن % من المستجوبين ترى 5732أن  إلىاستطالع الرأي  نتائج القسم األول: أشارت لرأيلاستطالع 
الدولة لم % من المستجوبين أن 2832تمكنت من إجراء اإلصالحات. ورأى  الدولة

 راء اإلصالحات.تتمكن من إج
أن النراس يقيمرون الوضرع الرديمقراطي فري نتائج استطالع الررأي  القسم الثاني: أظهرت

 %5432وقريم جيرد، عالمة  %5638و جيد جدا،عالمة  %235البالد كما يلي: فقد منح 
 %5238و، عالمررة سرريء% 5235بأنهررا ليسررت جيرردة وليسررت سرريئة، فرري حررين أعطررى 

% من المستجوبين 5732:القسم األول
تمكنت من إجراء  الدولةأن ترى 

% من 2832اإلصالحات. ورأى 
الدولة لم تتمكن من المستجوبين أن 

 إجراء اإلصالحات. 
جيرد عالمرة  %235القسم الثراني: مرنح 

545 

http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/508D2114-F6C6-4C65-9BE2-BB78BF2E2387/0/BudgetProposal2007.pdf
http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/508D2114-F6C6-4C65-9BE2-BB78BF2E2387/0/BudgetProposal2007.pdf
http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/508D2114-F6C6-4C65-9BE2-BB78BF2E2387/0/BudgetProposal2007.pdf
http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/508D2114-F6C6-4C65-9BE2-BB78BF2E2387/0/BudgetProposal2007.pdf
http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/508D2114-F6C6-4C65-9BE2-BB78BF2E2387/0/BudgetProposal2007.pdf
http://www.finance.gov.lb/NR/rdonlyres/508D2114-F6C6-4C65-9BE2-BB78BF2E2387/0/BudgetProposal2007.pdf
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وقرررريم جيررررد، عالمررررة  %5638و جرررردا،  . جدا عالمة سيء
بأنهرررا ليسرررت جيررردة وليسرررت  5432%

عالمة % 5235سيئة، في حين أعطى 
 .جدا عالمة سيء %5238و، سيء
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إساءة معاملة 
 المعتقلين

5)Amnesty 

International, 

Campagne civile pour 

l’aide aux réfugiés, 

Lebanese Association 

for Human Rights, 

Solida 
 
 

5) SOLIDA(Soutien 

aux Libanais 

Détenus 

Arbitrairement) 

 
5) Human Rights 

Watch   

 Amnestyمرررات الموجرررودة فررري تقرررارير منظمرررات حقررروق اإلنسررران أغلبيرررة المعلو

International, Campagne civile pour l’aide aux réfugiés, Lebanese 

Association for Human Rights, Solida,  هري حرول أسراليب التعرذيب، دراسرة
لبنانيررة. حالررة، القرروانين و االتفاقررات المقرررة ضررد التعررذيب أثنرراء االعتقررال فرري السررجون ال

 ولكن ال يوجد رقماً محدداً عن حاالت التعذيب أو الوفاة. 
 
 

تقريرراً  SOLIDA(Soutien aux Libanais Détenus Arbitrairementنشررت 
حمررل عنرروان "سررجن وزارة الرردفاع عررائق أساسرري أمررام منررع  5772فرري تشرررين األول 

 .عمليات التعذيب" وتسلط الضوء فيه على قضية التعذيب في السجون
 
 

لبنانيين  8تم اعتقال  5772آذار  55أنه في   Human Rights Watchتشير ال 
بتهمة حوزة السالح وتخطيط الغتيال السيد حسن نصر هللا قائد حزب هللا. وتقول أن 

 مواطنين التسعة تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أثناء وجودهم في وزارة الدفاع.ال

عرذيب ال توجد إحصائيات دقيقة لكن الت
ممررررارس خاصررررة فرررري سررررجن وزارة 

 الدفاع.

7 

22 

ترخيص 
 األحزاب

رخصة لتأليف أحزاب سياسية. وبالرغم من أن المعلومات  55، تم إصدار 5772عام  رأي خبير
غير متوفرة عن الطلبات المقدمة، إال انّه يستبعد رفض أي رخصة لتأسيس حزب 

 .5772خالل عام 
 

ألحررزاب جديرردة رخصررة  55تررم مررنح 
 .5772العام  خالل

5777 

23 
تنظيم 

االجتماعات 
 والمظاهرات

أصربح التجمرع السرلمي ال يحتراج إلرى تصرريح.  5772مع تشكيل حكومة السنيورة عام  رأي خبير
    وجب التصريح العلني ولم يمنع أي منها.موبالتالي فان جميع المظاهرات تمت ب

المظررراهرات والمسررريرات والتجمعرررات 
 ليست بحاجة إلى تصريح

ق
عل
م

 

 252طلررب مررنهم لمسررتجوبين % مررن ا5232طلرب مرنهم شخصريا أو % من المسرتجوبين 5232أن  إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت لرأيلاستطالع تدخل األجهزة  24
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من أحرد أقراربهم للحصرول علرى موافقرة األجهرزة األمنيرة كشررط للحصرول علرى وثيقرة  األمنية
 انه لم يطلب منهم ذل .% من المستجوبين 2532فيما أفاد . حكومية

شخصيا أو من أحرد أقراربهم للحصرول 
علررى موافقررة األجهررزة األمنيررة كشرررط 

فيما أفاد . للحصول على وثيقة حكومية
انه لم يطلرب % من المستجوبين 2532

 منهم ذل .
مواقف  25

المعارضة في 
الصحافة 
 المحلية

ية ولذل  فإنها تظهر فيها مواقفها تمل  المعارضة اللبنانية عدداً من الجرائد اليوم رأي خبير
 وآرائها كل يوم.

 

تمل  المعارضة اللبنانية عدداً من 
الجرائد اليومية ولذل  فإنها تظهر 

 فيها مواقفها وآرائها كل يوم.
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 انتقاد السلطة

% يعتقرردون أن باسرررتطاعة المرررواطن انتقررراد 2836أظهرررت نترررائج اسرررتطالع الررررأي أن  لرأيلاستطالع 
 % ال يستطيعون انتقاد دون خوف.5735قد تكومة بدون خوف، بينما يعالح

% يعتقررررررررردون أن باسرررررررررتطاعة 2836

المواطن انتقاد الحكومرة بردون خروف، 
% ال يسررررتطيعون 5735قررررد تبينمررررا يع

  انتقاد دون خوف.

286 

27 

جرائد ومجالت 
 المعارضة

صدى  )54هو  الموّزعة في لبنان للجرائد جمالياإلأن العدد إلى تشير نقابة الصحافة  اللبنانية نقابة الصحافة

البلد، الديار، األنوار، الحياة، المستقبل، اللواء، النهار، األخبار، السفير، الشرق، 
 . (L’Orient le Jour, The Daily Starالبيرق، شرق األوسط، 

هي )لمعارضة اصحف ( 5) :رائها ومواقفهاآل وفقااتجاهات الجريدة يتم تحديد 
النهار، المستقبل، هي لفريق الحاكم )اصحف ( 5. )ار، السفير، الديار(األخب

L’Orient le Jour .)(5 ) ال يمكن تصنيفها و نسبها  6وعددها الصحف األخرى
ألي فريق إذ تتناول المواضيع العائدة للمعارضة وللفريق الحاكم من دون تحيّز 

 وبكامل الموضوعية.
 

يوجرررد ثالثرررة صرررحف للمعارضرررة مرررن 
صرررحيفة يوميرررة تررروزع فررري  54 أصرررل

 البالد.

527 

28 
الرقابة على 
المطبوعات 
ومواقع 
 االنترنت

تمنرررع الكترررب  الدولرررة% ال يررررون أن 6532 أن إلرررى نترررائج اسرررتطالع الررررأي أشرررارت استطالع للرأي 
تمنرع الوصرول  الدولرة% أن 5235والصحف والمجالت ومواقرع االنترنرت، بينمرا يررى 

 .ت ومواقع االنترنتلبعض الكتب والصحف والمجال

تمنرررررع  الدولرررررة% ال يررررررون أن 6532
الكتررب والصررحف والمجررالت ومواقررع 

% أن 5235االنترنرررررت، بينمرررررا يررررررى 
تمنررع الوصررول لرربعض الكتررب  الدولررة

والصررررررررحف والمجررررررررالت ومواقررررررررع 
 .  االنترنت

454 

تنظيم نشاطات  29
 االحتجاج

 استطالع للرأي
 

وا فررري مظررراهرات واعتصرررامات، % شرررارك4534 أظهررررت نترررائج اسرررتطالع الررررأي أن
% لم يشاركوا في مظاهرات واعتصرامات. كمرا أظهرر االسرتطالع أن متوسرط  2232و

% شرررررراركوا فرررررري مظرررررراهرات 4534
% لررم يشرراركوا 2232واعتصررامات، و
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في مظاهرات واعتصامات. كما أظهر  .مرات  5342المشاركة بلغ  
االسررتطالع أن متوسررط المشرراركة بلررغ 

 .مرات 5342

30 

اضاة الجهات مق
 التنفيذية

   

ق
عل
م

 

31 

االعتقال 
 التعسفي

SOLIDA (Soutien 

aux Libanais 

Détenus 

Arbitrairement) 

 هأنإلى ، 5772في تشرين األول في تقريرها الصادر   ،  SOLIDAمؤسسة  تشير
معتقلين بتهمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما زالوا  57"هنا  

حاكمة. كما يوجد المئات من المعتقلين المتهمين بانتمائهم إلى منظمة فتح بانتظار الم
أن اإلحصاءات إلى  SOLIDA مؤسسة تشيركما اإلسالم ينتظرون محاكمتهم أيضاً. 

من المعتقلين في سجن رومية هم دون  %47 -% 57غير الرسمية تبيّن أن ما بين 
 محاكمة".  

سررجل مررا يزيررد عررن مئررة حالررة اعتقررال 
 ج نطاق القانون. خار

7 

32 

محاكم أمن 
 الدولة

5 .Human Rights 

Watch   
تقريررررر منظمررررة العفررررو . 5

 5772الدولية 

حالرة علرى محراكم  527تفيد تقارير منظمات حقوق اإلنسان إلى أنه تم عرض أكثر من 
 عسكرية 

ترم عرضرها  ةحالر 527سجل أكثر من 
 على محاكم عسكرية. 

7 
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قدرة منظمات 
سان حقوق اإلن

 على العمل

( جلسة مجلرس الروزراء 5
األولررى بعررد انتخابررات عررام 

5772 

 
 
 
 

القرررررررررررانون رقرررررررررررم  (5
/ل.ر. تررررررراريخ 528
55/55/5858 

قرار مجلس شورى الدولة في دعوى جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات بعد 
مجلس الوزراء بأول جلسة ألغى ، 56/55/5775"عدل" ضد الدولة اللبنانية بتاريخ 

المتعلق بفرض  27/85قراره السابق رقم  5772تخابات النيابية لعام له بعد االن

موافقة المجلس المسبقة قبل حصول أي جمعية سياسية على العلم والخبر من وزارة 
الداخلية، وأّكد على أن "تأليف الجمعيات على أنواعها ال يخضع ألي ترخيص" 

انون الجمعيات في إعطاء العلم وطلب إلى وزارة الداخلية والبلديات "التقيّد بتطبيق ق
 والخبر لها". 

/ل.ر. تاريخ 528أما بالنسبة إلى الجمعيات األجنبية، فتخضع ألحكام القانون رقم 
الذي يفرض على تأسيس تل  الجمعيات االستحصال على ترخيص  55/55/5858

 .بموجب مرسوم صادر في مجلس الوزراء

ال توجرررد قيرررود علرررى عمرررل منظمرررات 
أو على تأسيسها أو فتح  حقوق اإلنسان

مكاترررررب لمنظمرررررات حقررررروق اإلنسررررران 
األجنبيررررة. لررررم يشررررر أيررررا مررررن تقررررارير 
منظمررررات حقرررروق اإلنسرررران تعرضررررها 

 لمضايقات خالل فترة القراءة.
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 األمن الشخصي

ال يشرعرون بتروفر األمرن مرن المسرتجوبين  %6234نترائج اسرتطالع الررأي أن  أظهرت استطالع للرأي
 .% بتوفر األمن الشخصي5535صية لهم وألفراد عائالتهم. فيما يشعروالسالمة الشخ

ال مرررررررررن المسرررررررررتجوبين  %6234أن 
يشرررررعرون بتررررروفر األمرررررن والسرررررالمة 

7 
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الشخصية لهرم وألفرراد عرائالتهم. فيمرا 
% بتررررررررروفر األمرررررررررن 5535يشرررررررررعر 

  .الشخصي
35 

الضمان 
 االجتماعي

ة إلى أن نسبة المشاركين في برامج الضمانات تشير وزارة الشؤون االجتماعي وزارة الشؤون االجتماعية
 % من السكان. 42تبلغ  5772لسنة  االجتماعية

نسبة المشاركين في بررامج الضرمانات 
% 42تبلرررغ  5772لسرررنة  االجتماعيرررة
 من السكان.

427 

36 

 التعليم

إدارة اإلحصررررررررررررررررررراء . 5

 المركزي
شررررررررررررررررررؤون لوزارة ا. 5 

 االجتماعية

المعررردة مرررن قبرررل إدارة اإلحصررراء  5772ة لألسرررر تشرررير دراسرررة األحررروال المعيشررريأ( 
نسبة األمية لألشخاص ، بلغت 5774أن في عام المركزي ووزارة الشؤون االجتماعية 
 .%636 البالغين العاشرة من العمر وما فوق
 %.5536بين اإلناث و  ،%232ب( بلغت نسبة األمية بين الذكور 

بلغ عدد طالب  5772نه سنة أ 5772دراسة األحوال المعيشية لألسر وتبين ج( 
من الذكور، أي نسبة الخريجين من  705 ,67من اإلناث و  256 ,79التعليم العالي 

   ذكور. 42372% إناث و2538أي  -  %6234الجامعات )إناث وذكور( تبلغ 

نسررررربة األميرررررة فررررري لبنررررران  أ.بلغرررررت  
636.% 

بلغرررت نسررربة األميرررة برررين الرررذكور  ب.
 %.5536بين اإلناث و  ،232%

)تممم تعليممق العمممس بالقسمممين   ود مممن 

هذا المؤشر وعالمة المؤشر همي ققم  

 (للقسمين أ و ب
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التسرب من 
 المدارس

تقرير الحركرة االجتماعيرة 
 ألسباب التسرب المدرسي

تقدّر الحركة االجتماعية،  "5772 ة أسباب التسرب المدرسي في لبناندراس”في 
 55% ممن أعمارهم بين 2ضوع، التسرب ب وهي جمعية لبنانية تعنى بهذا المو

سنة. بينما يشير برنامج محو األمية  58و  52% ممن أعمارهم بين 52سنة، و 54و

لوزارة الشؤون االجتماعية أنه من مرحلة األول ابتدائي إلى صف التاسع يبلغ 
% 56يبلغ  لرابع تكميلي% ومن مرحلة السادس ابتدائي إلى صف ا58التسرب 

 . 5772 وذل  في سنة

% 2بلغت نسبة التسرب من المردارس 
في التعلريم اإللزامري وهري نسربة تفروق 

 الحد األقصى للمؤشر. 

7 
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مشاركة المرأة 
 في قوة العمل

 الدوليةمنظمة العمل 

KILM (Key 

Indicators of the 

Labor Market) 

أن نسبة إلى  KILM (Key Indicators of the Labor Market)تشير ال 
%. ومن المهم أخذ بعين االعتبار 5232تبلغ  5772ة المرأة في قوة العمل سنة مشارك

ي القطاع أن هنا  نسبة لمشاركة المرأة في قوة العمل غير معلن عنها وخاصة ف
 منظمة. الغير الزراعي وفي القطاعات 

بلغررت نسرربة مشرراركة المرررأة فرري قرروة 
 % 5232العمل 
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المساواة في 
 األجور

Human 

Development 

Report 2006 

إلى أن الدخل الوطني المقدر   Human Development Report 2006ـيشير ال
( لإلناث $ Purchase Power Parityبحسب القدرة الشرائية بالدوالر األمريكي)

 . 83755وللذكور $ 53262زراعية(  هو  $الغير )نسبة األجور 

 
بلغ الفارق بين معدل األجور للرجال 

 2552% أي ما مقدار 28اء والنس
 دوالر.

578 

 7بلغ نصيب اإلنفراق علرى أجهرزة األمرن ما يعادل  ليرة( 556858525777) في الميزانية اعوزارة الدفبلغ نصيب اإلنفاق على الموازنرررررة العامرررررة لسرررررنة اإلنفاق  40
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الحكومي على 
القطاعات 
االجتماعية 
مقارنة مع  

 األمن.

5772  
http://www.finance.gov

.lb/NR/rdonlyres/508D

2114-F6C6-4C65-

9BE2-

BB78BF2E2387/0/Bud

getProposal2007.pdf 

من إجمالي اإلنفاق العام في الموازنة المقدر  %832دوالرا أمريكيا( أي  26225227)
، دوالرا أمريكيررا(  2657262657262ليرررة( مررا يعررادل ) 55647777777777بررـ )

ليررة(  5585825222777ي الصحة والتعليم )وبالمقابل بلغ نصيب اإلنفاق على قطاع
 %.55دوالرا أمريكيا(  أي  622555564ما يعادل ) 

%، وبالمقابرررل بلرررغ 832فررري الميزانيرررة 

ي التعلرريم نصرريب اإلنفرراق علررى قطرراع
بحيررررث تزيررررد نسرررربة  %.55والصررررحة
ي التعلرريم والصررحة علررى قطرراعاإلنفراق 

% عرن نسربة اإلنفرراق علرى الرردفاع 532

 مة. في الموازنة العا
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 مقياس الديمقراطية العربي

 (: نتائج مؤشرات مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية2ملحق رقم )

 
  : تقرير مصر6. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
1 

  فصل السلطاتتشريع 

الدسررتور المصررري والقرروانين 
 األساسية المكملة له

www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 

ينظم الدستور السلطات الثالث التنفيذية )رئيس الدولة والحكومة( والتشرريعية 
 س)مجلررررس الشررررعب( والسررررلطة القضررررائية. يمررررنح الدسررررتور المصررررري رئرررري

(: بأنرره 62مررادة ) الجمهوريررة الحررق بتعيررين عرردد مررن أعضرراء مجلررس الشررعب

عين فري مجلرس الشرعب عردداً مرن األعضراء ال "يجوز لرئيس الجمهورية أن ي
يزيررد علررى عشرررة" علررى اعتبررار أن هررذا التعيررين يضررمن تمثيررل األقليررات فرري 

. وتضمن الدستور المصري العديرد مرن المجتمع المصري من األقباط والمرأة
 (.555-552المواد التي تتحدث حق مجلس الشعب في مساءلة الوزراء )

يين يمنح الدستور رئيس الدولة تع
عدد من أعضاء ال يزيد عن عشرة 

تمثيل في مجلس الشعب لضمان 
األقليات في المجتمع المصري من 

يضمن الدستور . األقباط والمرأة
لمجلس الشعب الرقابة على 

  الحكومة.
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دورية ونزاهة تشريع 
 االنتخابات

الدستور المصري والقوانين 
 .له االنتخابية

www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 

مردة مجلرس الشرعب خمرس مرن الدسرتور المصرري علرى أن " 85تنص المرادة 

سنوات ميالدية من تاريخ أول أجتماع له. ويجررى االنتخراب لتجديرد المجلرس 
 "خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته

من الدسرتور المصرري علرى أن " مردة الرئاسرة سرت سرنوات  22تنص المادة 
بدأ من تاريخ إعرالن نتيجرة االسرتفتاء، ويجروز إعرادة انتخراب رئريس ميالدية ت

 الجمهورية لمدد أخرى." 
مرن الدسرتور المصرري علرى أنره " تبردأ اإلجرراءات الختيرار   26تنص المرادة 

رئرريس الجمهوريررة الجديررد قبررل انتهرراء مرردة رئرريس الجمهوريررة بسررتين يومررا، 
علرى األقرل، فرإذا انتهرت هرذه  ويجب أن يتم اختيراره قبرل انتهراء المردة بأسربوع

المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد ألي سبب كان استمر الررئيس السرابق 
في مباشرة مهرام الرئاسرة حترى يرتم اختيرار خلفره. وإذا أعلرن انتخراب الررئيس 

بردأت مردة رئاسرته مرن اليروم الترالي النتهراء تلر    ل الجديد قبل انتهراء مردة سرلفه
 ." المدة

يحرردد القررانون الشررروط الواجررب مررن الدسررتور علررى أنرره "  66دة تررنص المررا
  ل ويبرررين أحكرررام االنتخررراب واالسرررتفتاء  ل توافرهرررا فررري أعضررراء مجلرررس الشرررعب

وتترولي لجنرة عليرا تتمترع باالسرتقالل والحيردة   . ويجري االقتراع في يوم واحد
ن اإلشررراف علرري االنتخابررات علررى النحررو الررذي ينظمرره القررانون ويبررين القررانو

النص واضح في الدستور باحترام 
 دورية االنتخاب وضمان نزاهتها
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اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضرمانات أعضرائها علري أن يكرون مرن 
وتشرركل اللجنررة   . بررين أعضررائها أعضرراء مررن هيئررات قضررائية حرراليين وسررابقين

اللجان العامرة التري تشررف علري االنتخابرات علري مسرتوي الردوائر االنتخابيرة 
ل اللجران ولجران الفررز علري أن تشرك  واللجان التري تباشرر إجرراءات االقترراع
وأن يرتم الفررز تحرت إشرراف اللجران   ل العامة من أعضراء مرن هيئرات قضرائية

 " العامة ، ول  كله وفقا للقواعد واإلجراءات التي يحددها القانون
3 

سطوة السلطة 
حسب  التنفيذية

 القانون

والقوانين الدستور المصري 
لة   .لهاألساسية المكّم 

www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 
 55ية، العدد الجريد الرسم

 ،5772مارس  55مكرر، 

ال يجوز على أنه " المعدلة 552المادة من  الفقرتان األولى والثانيةتنص 
الضرورة وبعد  ئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إال عندلر

فال يجوز حل  أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء وإذا حل المجلس في أمر
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين   .المجلس الجديد لذات األمر

جديدة لمجلس الشعب في ميعاد ال يجاوز ستين يوًما من  إلجراء انتخابات
 نتيجة االستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خالل األيام العشرة يخ إعالنتار

 إصدار تعديل دستور جمهورية مصر العربية". .االنتخابالتالية إلتمام 
ال يجوز لرئيس الجمهورية حل من الدستور على أنه" (574مادة )تنص ال

مجلس الشورى إال عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على 
ة الناخبين إلجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد ال يجاوز دعو

ويجتمع المجلس خالل األيام العشرة  ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
 ."التالية إلجراء االنتخابات

يعلن رئيس الجمهورية حالة من الدستور على أنه " 546تنص المادة  

ن ويجب عرض هذا اإلعالن على الطوارئ على الوجه المبين فى القانو
مجلس الشعب خالل خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان 
مجلس الشعب منحال يعرض األمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له. 
وفى جميع األحوال يكون إعالن حالة الطوارئ لمدة محدودة، وال يجوز 

 مدها إال بموافقة مجلس الشعب.
 

 574، 552المادة  الدستور في يمنح
كما حل البرلمان. السلطة التنفيذية 

منح الدستور رئيس الجمهورية حق 
إعالن حالة الطوارئ لكن الدستور 
يوجب عرض اعالن حالة الطوارئ 

 يوما. 52على مجلس الشعب خالل 
يمنح السلطة ال يوجد نص دستورى 

التنفيذية حق إلغاء أو تأجيل 
 االنتخابات.
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4 

 حرية األحزابتشريع 

 .الدستور المصري( 5
www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 

 
 

"يقوم  أنه من الدستور على)فقرة ثالثة مضافة(  الخامسة المعدلةالمادة تنص 
النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد األحزاب وذل  
في إطار المقومات والمبادئ األساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها 

وينظم القانون األحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين  في الدستور.
قًا للقانون ، وال تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام األحزاب السياسية وف

النص في الدستور وقانون األحزاب 
واضح بخصوص ضمان حق تشكيل 

 األحزاب

5777 
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 47القانــــون رقـــــم ( 5

الخاص  5822لسنــــــــة 
 بنظام األحزاب السياسية

أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساسي ديني ، أو بناء التفرقة بسبب 
 الجنس أو األصل"

 
للمصريين حق تكوين من قانون األحزاب على أن " (5مادة )تنص ال

األحزاب السياسية ولكل مصري الحق في االنتماء ألي حزب سياسي وذل  

 3"بقاً ألحكام هذا القانونط
يجب تقديم إخطار كتابي إلى من قانون األحزاب على أنه " (2مادة )تنص ال

( من 6عليها في المادة ) صرئيس لجنة شئون األحزاب السياسية والمنصو

ً عليه من ألف عضو على األقل من  هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا
قيعاتهم،على أن يكونوا من عشر أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على تو

محافظات على األقل وبما ال يقل عن خمسين عضواً من كل محافظة، وترفق 
بهذا اإلخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه 
األساسي والئحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان األموال التي تم 

واسم من ينوب عن األعضاء في  تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها،
إجراءات تأسيس الحزب. ويُعرض اإلخطار على اللجنة المشار إليها في 

وتختص اً من تاريخ تقديم هذا اإلخطار. الفقرة السابقة خالل خمسة عشر يوم
اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس األحزاب السياسية طبقاً ألحكام هذا 

 اصات األخرى المنصوص عليها فيه.القانون، وذل  فضالً عن االختص
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات واألوراق والبيانات 
واإليضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها 
لذل ، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي 

تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية  جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما
منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو 

وعلى اللجنة أن  دراسة الزمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
تصدر قرارها في شأن تأسيس الحزب خالل التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم 

ويجب أن يصدر قرارها باالعتراض على تأسيس الحزب إخطار التأسيس، 
مسبباً، ويُعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار منى اللجنة في 

ويجوز  شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم االعتراض على تأسيسه.
ً التالية لنشر قرار االعتراض في  لطالبي تأسيس الحزب خالل الثالثين يوما

سمية أن يطعنوا في هذا القرار باإللغاء أمام الدائرة األولى الجريدة الر
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للمحكمة اإلدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة. وتفصل المحكمة 
 . "في الطعن خالل أربعة أشهر على األكثر من تاريخ إيداع عريضته

5 

 حق التجمعتشريع 

 الدستور المصري
www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 

 

للمواطنين حق االجتماع الخاص في من الدستور على أن " (24مادة )ال تنص
، وال يجوز لرجال هدوء غير حاملين سالحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق

األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، واالجتماعات العامة والمواكب 
   ."والتجمعات مباحة في حدود القانون

يقر الدستور بحق المواطنين برالتجمع 
 في حدود القانون.

5777 

6 

 منع التعذيبتشريع 

 الدستور المصري.

 
يه أو يحبس أو كل مواطن يقبض علمن الدستور على أن " (45مادة )ال تنص

تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز 
ً أو معنوية، كما ال يجوز حجزه أو حبسه في غير األماكن  إيذاؤه بدنيا

وكل قول يثبت أنه صدر من للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.  الخاضعة
 ".نه يهدر وال يعول عليهء ميمواطن تحت وطأة شال مما تقدم أو التهديد بش

 بالدسررتور المصررري  45المررادة  نررص

  .منع التعذيبواضح فيما يتعلق ب
 

5777 
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 حرية اإلعالمتشريع 

 الدستور المصري.
www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 

الصحافة سلطة شعبية مستقلة الدستور على أن " ( من572تنص المادة )
 ."تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون

حرية إصدار الصحف وملكيتها ( من الدستور على أن "572تنص المادة )

لألشخاص االعتبارية العامة والخاصة ولألحزاب السياسية مكفولة طبقاً 
 ."للقانون

من  5772و 572المادتين  انص
واضحان بضمان الدستور المصري 

امتال  الصحف من قبل المواطنين 
 واألحزاب.

5777 
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استقالل تشريع 
 القضاء

 الدستور المصري
www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 
 

تخضع الدولة للقانون، واستقالل  -نه "من الدستور على أ (22مادة )ال تنص
 "تلحماية الحقوق والحريا أساسيانالقضاء وحصانته ضمانان 

السلطة القضائية مستقلة، تتوالها  من الدستور على أن" (522المادة )تنص 

  المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.
القضاة مستقلون، ال سلطان عليهم " من الدستور على أن (522المادة )تنص 

في قضائهم لغير القانون، وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضايا أو شئون 
 . "العدالة
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم من الدستور على أن " (526المادة )تنص 

 ً  . "القانون مساءلتهم تأديبيا
 

النص في الدستور واضح فيما يتعلق 
ء. لكن لم تتوفر باستقالل القضا

معلومات عن عملية التعيين والعزل 
 في الجهاز القضائي.

 

277 
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الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

 الدستور المصري
www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 
 

وال جريمررة وال  العقوبررة شخصررية.ى أن "علررالدسررتور  مررن (22المررادة )تررنص 
عقوبة إال بناء على قانون، وال توقرع عقوبرة إال بحكرم قضرائي، وال عقراب إال 

 . الالحقة لتاريخ نفاذ القانون األفعالى لع
المرتهم بررئ حترى تثبرت إدانتره فري " علرى أنالدسرتور  من (22المادة )تنص  

مادترران فرري الدسررتور المصررري  توجررد
وأن تشررررير إلررررى المحاكمررررة العادلررررة 

 المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

5777 
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وكل متهم في جناية  - ن نفسه.محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع ع 
 . "يجب أن يكون له محام يدافع عنه

10 

المساواة بين تشريع 
 الجنسين

 الدستور المصري.
www.egypt.gov.eg/arabic/law

s/constitution 
 
 

قوانين األحوال الشخصية 
 للمسلمين ولغير المسلمين.

 
 

 ٤٠٠١ لسنة ٤٥١ قانون رقم
 القانون أحكام بعض بتعديل

 بشأن ٤٧٩٥ لسنة ٤٢ رقم

 (المصرية الجنسية

وهم المواطنون لدى القانون سواء، ( من الدستور على أن "47تنص المادة )
متساوون في الحقوق والحريات العامة، ال تمييز بينهم في ذل  بسبب الجنس 

 ."أو األصل أو اللغة أو الدين، أو العقيدة
 

الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق إلى ة يتستند أحكام قوانين األحوال الشخص
  بالمسلمين والديانة المسيحية فيما يتعلق بغير المسلمين.

 
 

( ٤)  يكون مصريًا : من المادة الثانية لقانون الجنسية" تنص الفقرة األولى
 "، أو ألم مصرية .مصريمن ولد ألب 

 
  

ؤكد من الدستور ي 47نص المادة 
لكن على المساواة بين الجنسين. 

قوانين األحوال الشخصية تميز فيما 
ينص ووالطالق. يتعلق باإلرث 

قانون الجنسية على منح المرأة 
فها من زوج المصرية الجنسية لط

 أجنبي.

277 
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إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

 تقارير هيئات حقوق اإلنسان.
5) 

www.hrw.org/arabic/docs/

2003/02/25/egypt10656.ht

m 
5 )

www.hrinfo.net/egypt/eohr

/2007/pr0903.shtml  

طاق الزمني "فترة خارج الن 5772كانت آخر انتخابات تشريعية في عام ( 5
. 5777جرت آخر انتخابات محلية في مصر في نيسان/إبريل ( 5للدراسة" 

% من المقاعد البلدية في 82وفاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بـ 
% من تل  المقاعد بالتزكية. أما 25المدن والبلدات والقرى، وجاء فوزه في 

لكن مجلس الشورى  .5772نيسان/إبريل  52والية هذه المجالس فتنتهي في 
تأجيل انتخابات المجالس المحلية  5772شباط/فبراير  55المصري أقّر في 

. برر رئيس مجلس الشورى 5772نيسان/إبريل  52لمدة عامين اعتبارا من 
صفوت الشريف التأجيل بحجة العمل على إصدار قانون جديد لإلدارة 

ركائز التعديالت  المحلية وقال إن توسيع المركزية اإلدارة سيكون إحدى
 الدستورية والتشريعية في المرحلة المقبلة.

جرررررت االنتخابررررات التشررررريعية فرررري 
تعطيررل االنتخابررات  موعرردها. لكررن تررم

 .المحلية

277 
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 مساءلة الحكومة
مضابط جلسات مجلس 

 الشعب المصري
 55)محاضر( جلسات مجلس الشعب المصري أنه تم توجيهمضابط تفيد 

استجوابا، وتشكيل لجنة تقصي  557ام واحد، و توجيه سؤاال، و توجيه اته
 حقائق واحدة.

 557سؤاال،  55جرى تقديم 

استجواب وتشكيل لجنة تقصي حقائق 
  واحد.

5777 
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13 

 نشر مشاريع القوانين

مشروعا من  52بلغ عدد مشاريع القوانين المنشورة في جريدة األهرام  جريدة األهرام

التي تم مناقشاتها في مجلس الشعب خالل فترة إجمالي عدد مشاريع القوانين 
 مشروع قانون.  85الدراسة البالغة 

 

مشروع قانون في  52تم نشر 

الصحافة المحلية من مجمل مشاريع 

القوانين التي تمت مناقشتها في 

 مجلس الشعب

ق
عل
م

 

14 

الفساد في المؤسسات 
 العامة

" الفسرررررررررراد فرررررررررري تقريررررررررررر 
المحليات ...شروخ في قواعد 

صررررادر عررررن  مقراطيررررة "الدي
ملتقى الحروار للتنميرة وحقروق 

 اإلنسان
http://www.hrinfo.net/

egypt/moltaka/2006/pr

1031.shtml 
5 )

www.masrawy.com/New
s/Egypt/Politics/2008/Ja
nuary/29/corruptionn.as

px 

حالررة.  85( بلرغ عرردد حراالت الفسرراد فري المحافظررات والبلرديات "المحليررات" 5
مليرون سرتمائة ألرف جنيره  5وتقدر قيمة األموال المهردر نتيجرة حراالت الفسراد 

 دوالرا أمريكيا(. 226226أي )
 
 
 
 
 
 
بأن عردد  اإلداريةصرح اللواء محمد الشافعى مساعد رئيس هيئة الرقابة ( 5 

 111تقدر بنحرو  2001 - 2001 عاميتم ضبطها خالل  التيقضايا الفساد 
  قضية انحراف لموظف عام واعتداء على المال العام.

بلررررررغ عرررررردد حرررررراالت الفسرررررراد فرررررري 
 85المحافظات والبلديات "المحليات" 

 التريقضايا الفساد  عددحالة. كما بلغ 
 اإلداريرررةهيئرررة الرقابررة أعلنررت عنهررا 

قضررية انحررراف لموظررف عررام  111
 عاميواعتداء على المال العام خالل 

2001 - 2001. 

7 

15 
 إعاقة التشريع

   

ق
عل
م

 

استخدام الواسطة في  16
 التوظيف العام

    

نجاعة المؤسسات  17
 العامة

    

18 

 خرق الدستور

لدسررتورية قرررارات المحكمررة ا
 5772العليا لعام 

 5772تم رصد أربعة حاالت وفقا لقرارات المحكمة الدستورية العليا في عام 
 هي:

بتطبيررق نظررام التقررويم  5775لسررنة  572.قرررار وزيررر التربيررة والتعلرريم رقررم 5
 الشامل المستمر بالحلقة االبتدائية من التعليم األساسي.

مرن الئحرة نظرام العراملين  555دة ( مرن المرا5بعدم دسرتورية نرص الفقررة ).5

بالهيئة القومية لسك  حديد مصرر الصرادرة بقررار وزيرر النقرل والمواصرالت 

د أربعررررة حرررراالت لخرررررق تررررم رصرررر
الدسررررتور والقرررروانين وفقررررا لقرررررارات 

 المحكمة الدستورية العليا. 

7 

http://www.hrinfo.net/egypt/moltaka/2006/pr1031.shtml
http://www.hrinfo.net/egypt/moltaka/2006/pr1031.shtml
http://www.hrinfo.net/egypt/moltaka/2006/pr1031.shtml
http://www.hrinfo.net/egypt/moltaka/2006/pr1031.shtml
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/January/29/corruptionn.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/January/29/corruptionn.aspx
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/January/29/corruptionn.aspx
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، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل 5865لسنة  52والنقل البحرى رقم 

كتابة قبل إنهاء خدمتره النقطاعره عرن العمرل بغيرر إذن أكثرر مرن ثالثرين يومراً 
 متتالية.

 652قرار وزير الشباب رقرم  ( من56( من المادة )4ة البند )عدم دستوري .5
اشرررتراط  لألنديررة فيمررا تضررمنه مرررن األساسررريباعتمرراد النظررام  5777لسررنة 

 الرياضري النراديالحصول على مؤهرل عرال للترشريح لعضروية مجلرس إدارة 
 .عدد أعضائه على ألفى عضو الذى يزيد

ولى من قررار رئريس مجلرس )ج( من المادة األ 5عدم دستورية نص البند . 4
بالالئحة التنفيذيرة لقرانون ضرمانات وحروافز  5882لسنة  5576الوزراء رقم 
وذل  فيما ورد بعجزه من عبرارة "ال يقرل رأس  5882لسنة  6االستثمار رقم 

مليون  52)أي ما يعادل  المال الموظف فى أي منهما عن مائتى مليون جنيه"
 .وستمائة ألف دوالر أمريكي(

19 

االستقالل السياسي 
 واالقتصادي

( الموازنررررررررررررررة العامررررررررررررررة 5
5772/5772 

http://www.mof.gov.eg/Ar

-abic/Mwazna2006

df2007/2.p 

( الصرررادرات:تقرير التنميرررة 5
االقتصررررررررادية واالجتماعيررررررررة 

ص  5772/5772لخطة عرام 
56 

http://www.mop.gov.eg/fol

low%20up.pdf 

 ( رأي خبير5

 5465222777الدعم الخارجي للموازنة: تبلغ المنح والهبات الخارجية  (5
% مررن اإليرررادات 5دوالرا أمريكيررا( أي  252685825دل )جنيررة مررا يعررا

 522525252777المقردرة  5772/ 5772اإلجماليرة فري الموازنرة العامرة 
 دوالرا أمريكيا(. 55458254555جنيه )أي 

 
 

% من 42االعتماد على صادرات: تشكل قيمة صادرات البترول والغاز  (5
 .5772مجمل الصادرات المصرية للعام 

 
 
 
 واعد عسكرية أجنبيةال توجد ق (5

% فيمرا 5تشكل نسبة الدعم للموازنرة 
تشررركل الصرررادرات البتروليرررة والغررراز 

% مررررررررررن مجمررررررررررل 42الطبيعرررررررررري 
الصادرات. ال توجرد قواعرد عسركرية 

 أجنبية.

227 

     اإلصالح السياسي 20
21 

إساءة معاملة 
 المعتقلين

5 .
www.thereport.amnest

y.org/eng/Regions/Mi

-North-and-East-ddle

Africa 

مة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش أن عدد حاالت أشار تقريري منظ
 حاالت. 5إلى  5772لتعذيب وصل عام ا
 
 
 

بلغ عدد حاالت الوفاة قيد االعتقال 
حاالت   سبعة حاالت. فيما بلغ عدد  

حالة سوء  52حالة ، و 57التعذيب 
  .5772معاملة في عام 

7 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/Mwazna2006-2007/2.pdf
http://www.mof.gov.eg/Arabic/Mwazna2006-2007/2.pdf
http://www.mof.gov.eg/Arabic/Mwazna2006-2007/2.pdf
http://www.mof.gov.eg/Arabic/Mwazna2006-2007/2.pdf
http://www.mop.gov.eg/follow%20up.pdf
http://www.mop.gov.eg/follow%20up.pdf
http://www.thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa
http://www.thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa
http://www.thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-Africa
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حرررررافظ أبوسرررررعدة؛ حالرررررة  .5

حقررروق اإلنسررران فررري مصرررر: 
، 5772التقريررر السررنوي لعررام 

)القرراهرة: المنظمررة المصرررية 
( ص 5772لحقرروق اإلنسرران، 

   554-572، و 85-28ص 

عن  5772تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان الصادر عام أشار ما في 
بلغت قد حاالت التعذيب إلى أن  "5772لعام  حالة حقوق اإلنسان في مصر"

حالة،  52طهاد وسوء المعاملة ، وبلغت حاالت االضثالثون حالة 5772عام 
 حاالت.  2حاالت الوفاة قيد االعتقال  وبلغت

 

22 

 ترخيص األحزاب

 

المنظمررة الصررحافة المحليررة  و

 3سانالمصرية لحقوق اإلن
 

حزباً  55من الطعون المقدمة  2/5/5772رفضت محكمة األحزاب في 

اإلصالح ، واألمل الديمقراطي، والتقدم العربي، و: الوسط الجديد)هي
الحزب ، والتحالف الوطني، والقومي الحر، والقومي المصري، والديمقراطي

 قرار لجنة شئون في  (نهضة مصر، والسالم الدولي، والكرامةو ،القومي
األحزاب برفض األثنى عشر حزبًا بدعوى أن برامجها ال تختلف عن برامج 

 .أحزاب قائمة
المحكمة حكمها على أن إحدى الطعون قدمت بعد الموعد القانوني  أسست

وذل  فيما يخص حزب الكرامة العربية، بينما وصفت المحكمة بقية األحزاب 
فاة للشروط التي يتطلبها التي طلب المدعون الحكم بتأسيسها، بأنها غير مستو

 .5772قانون األحزاب السياسية، بعد التعديالت التي أدخلت عليه خالل عام 
 

حزبا  من قبل  55تم رفض تسجيل 

. وأيدت لجنة شئون األحزاب
المحكمة اإلدارية العليا دائرة 

هذا القرار بحكمها الصادر األحزاب 
 .52/5/5772بتاريخ 

7 

23 

تنظيم االجتماعات 
 ظاهراتوالم

   

ق
عل
م

 

24 

 تدخل األجهزة األمنية

تتطلب جميع الوظائف الحكومية والخاصة ضمن مسوغات التعيين شهادة  رأي خبير
أما  .حسن سير وسلو  تصدر من السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية

السل  القضائي والدبلوماسي،  فيالتحريات األمنية فهي تجرى فقط للوظائف 
 الجامعات المصرية.ولدفاع، قطاع األمن وا و

يتطلب للتعرين فري الوظرائف السريادية 
 الحصول على شهادة حسن سير. 

677 

25 
مواقف المعارضة في 

 الصحافة المحلية

تتناول أخبار األحزاب، كما أن لصفحة أسبوعية  جريدة األهرامتخصص  رأي خبير
جريدة األهرام  كما أنمقاالً أسبوعياً ،   لرئيس حزب التجمع د. رفعت السعيد

تنشر أراء بعض أقطاب حزب الوفد مثل د. منير فخري عبدالنور في بعض 

تخصرررص صرررحيفة األهررررام صرررفحة 
أسررربوعية لنشرررر مواقرررف المعارضرررة. 

 باإلضافة إلى صحف المعارضة 

5777 
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 .األحيان

 
     انتقاد السلطة 26
27 

جرائد ومجالت 
 المعارضة

خالد صالح كتيب "حرية 
القاهرة الصحافة، مركز 

لدراسات حقوق اإلنسان 
،5772  

مطبوعة ما بين صحف يومية  262حسب المجلس األعلى للصحافة، توجد 
 صحيفة ومجلة حزبية.  52وأسبوعية وشهرية وفصلية. ضمنها 

تبلرررررررغ نسررررررربة صرررررررحف ومجرررررررالت 
% من إجمالي الصرحف 2المعارضة 

 والمجالت في البالد.

27 

28 

الرقابة على 
المطبوعات ومواقع 

 نترنتاال

التقريرررررر السرررررنوي لعرررررام ( 5
الصررادر عررن المنظمررة  5772

العربيررررررة لحقرررررروق اإلنسرررررران 
www.aohr.net/arabic/dat

a/Annual/2007/03.pdf 
 
 
 
 
 

 ( رأي خبير2

ية لحقوق الصادر عن المنظمة العرب 5772التقرير السنوي لعام رصد 
 :هي 5772حجب خمسة مواقع على شبكة االنترنت خالل عام  اإلنسان
 جبهة انقاذ مصر -5
 شئون مصرية -5
 5الموقع الرسمي لجماعة األخوان المسلمين باللغة اإلنجليزية ) -5

 مرات هذا العام(

 موقع جريدة الشعب،  -4

 وموقع حزب العمل مازاال محجوبين -2

صحف أجنبية أو كتب أو مجالت  لم ترد أي إشارة إلى منع الحكومة إدخال
 أو منعت طباعة جريدة أو مجلة أو كتاب خالل فترة الدراسة

تم حجب خمسة مواقع على االنترنرت 
، جبهررة انقرراذ مصرررتابعررة لكررل مررن: 

الموقررع الرسررمي ، وشررئون مصررريةو
لجماعرررة األخررروان المسرررلمين باللغرررة 

 موقرع جريردة الشرعب، ، واإلنجليزية(
 .وموقع حزب العمل

7 

29 
تنظيم نشاطات 

 االحتجاج

http://www.hrinfo.net/egypt

2.shtml-/lchr/2007/pr0206 
 

إضرراب وفقرا لتقرارير حقروق  555اعتصرام و  524مظراهرة و  58تم رصرد 
 اإلنسان.

 524مظررررررراهرة و  58ترررررررم رصرررررررد 
اب وفقرررررررا إضرررررررر 555اعتصرررررررام و 

 لتقارير حقوق اإلنسان

277 

30 

مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

عدد القضايا المرفوعة من قبل المواطنين أمام محكمة القضاء اإلداري وصل  محكمة القضاء اإلداري
لالعتراض على قرارات إدارية صدرت من الجهات الرسمية منذ يناير 

قضائية، دائرة  27 ـب 575562وصلت  5772وحتى ديسمبر  5772
قضية، أما عدد القضايا  555422إلى  54ووصلت في دوائر القاهرة ال 
 . 52252فقد وصل إلى  5772التي تم الفصل فيها حتى ديسمبر 

بلرررغ عررردد القضرررايا المرفوعرررة أمرررام 
 575562محررررراكم القضررررراء اإلداري 

ق قضية. 
عل
م

 

31 

 االعتقال التعسفي
التقريرررررر السرررررنوي للمنظمرررررة 

نسرررران المصرررررية لحقرررروق اإل
عن حالرة  5772الصادر عام 

عن حالة  5772أشار تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان الصادر عام 
حاالت االحتجاز التعسفي بلغت إلى أن 5772حقوق اإلنسان في مصر عام 

ت االعتقال حالة، وحاال 24، وأن حاالت االعتقال السياسي بلغت حالة 55

حاالت االحتجاز التعسرفي بالنظر إلى 
، وبلغررت حرراالت حالررة 55بلغررت فقررد 
حالررررة عررررام  24عتقررررال السياسرررري اال

527 

http://www.aohr.net/arabic/data/Annual/2007/03.pdf
http://www.aohr.net/arabic/data/Annual/2007/03.pdf
http://www.hrinfo.net/egypt/lchr/2007/pr0206-2.shtml
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حقوق اإلنسان فري مصرر ص 
و ص ص  572-84ص 
558-552 

 56حاالت، وبالنسبة للعقاب الجماعي فقد رصدت المنظمة  6الجنائي بلغت 
خطيرة فيما عرف بأحداث  تبإصابا 8حالة للعقاب الجماعي وإصابة 

 دكرنس وأهالي عزبة البحر.

وعليره يكرون إجمرالي حرراالت  .5772
 حالة. 62االعتقاالت 

32 

 محاكم أمن الدولة

التقرير السنوي  .5
للمنظمة المصرية لحقوق 

 5772اإلنسان الصادر عام 

عن حالة حقوق اإلنسان في 
و  572-84مصر ص ص 

 552-558ص ص 

عن حالة  5772أشار تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان الصادر عام 
من المدنين تمت محاكمتهم أمام  5ق اإلنسان في مصر إلى أن عدد حقو

 5ة أمن الدولة في أمام محكم 56المحكمة العسكرية في قضيتين مختلفتين، و 

 قضايا مختلفة.

وصل عدد األشخاص الذين قدموا 
لمحكمة أمن الدولة أو محاكم 

 شخصا. 57عسكرية إلى 

7 

33 

قدرة منظمات حقوق 
 لاإلنسان على العم

تقرير منظمة هيومان رايتس 
 5772واتش لسنة 

يفرض القانون المصري المنظم للجمعيات األهلية )المنظمات غير 
، قيوداً صارمة على الحق في 5775لعام  64الحكومية(، وهو القانون رقم 

غ لها على إدارة  حرية تكوين الجمعيات، إذ يتيح للحكومة سيطرة ال مسّو 
. وينص القانون على فرض عقوبات جنائية على وأنشطة الجمعيات األهلية

من يزاول أنشطة إحدى الجمعيات األهلية قبل قيدها رسمياً، وكذل  على تلقي 
تبرعات لصالح إحدى الجمعيات األهلية دون الحصول على إذن مسبق من 
وزارة الشؤون االجتماعية. ويقضي القانون بفرض عقوبات جنائية، وليست 

نشطة األخرى، بما في ذل  المشاركة في أي من مدنية، على بعض األ
األنشطة السياسية أو النقابية التي تُعد من اختصاصات األحزاب السياسية 
والنقابات. ومن شأن العبارات الفضفاضة التي صيغت بها أنواع الحظر هذه 

  أن تحول دون ممارسة األنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية. 

على تشكيل في ظل وجود القيود 

جمعيات حقوق اإلنسان وافتتاح 

فروع لها، وفي ظل الضغوط 

والمضايقات التي يتعرض لها 

 العاملين في مجال حقوق اإلنسان3

7 

     األمن الشخصي 34

35 
 الضمان االجتماعي

World Development 

report 2007 
مؤمن عليهم بقطاع نسبة البلغت  %22 نسبة المؤمن عليهم بقطاع التأمين االجتماعيبلغت 

 %22 التأمين االجتماعي
227 

36 

 التعليم

وزارة التنمية االقتصادية، 
تقرير متابعة األداء للعام 

 5772/5772المالي 

 
الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، الكتاب 

 .%52352( بلغت نسبة األمية أ
 %.5232 االناثبين % و5534بلغت نسبة األمية بين الذكور  ب(

ج( بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي وأعلى من إجمالي الفئة العمرية 
 %  232سنوات أو أكثر  57

د( بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي وأعلى من إجمالي الفئة العمرية 
 %538% وبين اإلناث 536سنوات أو أكثر بين الذكور  57

 .%52352بلغت نسبة األمية أ( 

بلغت نسبة األمية بين الذكور  ب(
 %.5232 اإلناثبين % و5534

)تم تعليق العمل بالقسمين ج ود من 

هذا المؤشر وعالمة المؤشر هي فقط 

 (للقسمين أ و ب

526 
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 5772اإلحصائي السنوي 

37 

 التسرب من المدارس

الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، مركز 

باالعتماد علي  المعلومات
 5772بيانات تعداد 

بلغت نسبة التسرب من المدارس  %4354سبة التسرب من المدارس بلغت ن
4354.% 

525 

38 
مشاركة المرأة في 

 قوة العمل

مجلس الوزراء، مركز 

المعلومات ودعم اتخاذ 

  www.idsc.gov.eg، القرار

 .%5535نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل  بلغت

 

بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة 
 .%5535العمل 

225.2 

     المساواة في األجور 39
40 

اإلنفاق الحكومي على 
القطاعات االجتماعية 
 مقارنة مع  األمن.

وزارة المالية، الموازنة 
العامة للدولة للعام المالي 

، البيان 5772/5772
 اإلحصائي

)ما مليون جنيه  52857بلغ إجمالي اإلنفاق الحكومي على القطاعات األمنية 
% من إجمالي 5534والر أمريكي( أي ما نسبته مليون د 4855يعادل 

مليون دوالر  58242مليون جنيه )ما يعادل  552577اإلنفاق المقدر 
فيما بلغ إجمالي اإلنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم  أمريكي(،
أي ما نسبته  مليون دوالر أمريكي( 2256)ما يعادل  مليون جنيه 52268

 .5772/5772ي الموازنة العامة % من إجمالي اإلنفاق ف52

بلغ نصيب اإلنفاق على أجهزة األمن 
%، وبالمقابل بلغ 5534في الميزانية 

ي التعليم نصيب اإلنفاق على قطاع
  %.52والصحة
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 مقياس الديمقراطية العربي

 (: نتائج مؤشرات مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية2ملحق رقم )

 

 رب: تقرير المغ7. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
1 

فصل تشريع 
  السلطات

 مجلس النواب المغربي
http://www.majliss-

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

يررنظم الدسررتور السررلطات الررثالث فالسررلطة التنفيذيررة )تتكررون مررن الملرر  وفقررا 
( والسرلطة التشرريعية  28ء وحكومته وفقا للفصرل ورئيس الوزرا 58للفصل 

ومجلررررس  النرررروابمجلررررس )مجلسررررينالمتمثلررررة بالبرلمرررران الررررذي يتكررررون مررررن 
يسررتمد أعضرراؤه نيررابتهم مررن األمررة وحقهررم فرري التصررويت حررق  (المستشررارين
 65 الفصررلفيمررا يررنص  .52وفقررا ألحكررام الفصررل  يمكررن تفويضرره الشخصرري 
 "التنفيذيةلتشريعية وعن السلطة مستقل عن السلطة ا القضاءعلى أن "

فيمرا  "البرلمان. وأماممسؤولة أمام المل   "الحكومةعلى أن  27ينص الفصل 
 أشكال مساءلة الحكومة من قبل البرلمان. 22و 45و 25تحدد الفصول 

نصوص الدسرتور واضرحة بتبنري 
مبرردأ الفصررل بررين السررلطات. كمررا 
يمررررنح الدسررررتور البرلمرررران حررررق 

 مساءلة الحكومة.
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2 

دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 
 
 
 
 

القانون التنظيمي المتعلرق بمجلرس 
 النواب.

http://www.majliss-

annouwab.ma/site/loisorg

aniques/loior_gparl_ar.pd

f 

أعضرراء مجلررس النررواب  ينتخرربمررن الدسررتور علررى أنرره  " 52 الفصررليررنص 

العررام المباشررر لمرردة خمررس سررنوات؛ وتنتهرري عضررويتهم عنررد افتترراح  برراالقتراع
 ."الخامسة التي تلي انتخاب المجلس السنةدورة أكتوبر من 

أعضاء مجلس المستشرارين لمردة  ينتخب " من الدستور أنه  66الفصل ينص 
ثلث المجلس كل ثالث سنوات، وتعرين بالقرعرة المقاعرد  ويتجددتسع سنوات، 

والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضراء  األولالتي تكون محل التجديدين 
الرذين تنتخربهم كرل هيئرة  األعضراءمجلس المستشارين ونظرام انتخرابهم وعردد 

لالنتخراب  القابليرةد على مختلف جهات المملكرة وشرروط ناخبة وتوزيع المقاع
 المنازعراتوحاالت التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعاله وتنظريم 

 االنتخابية. 
يشرترط " على أنره من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب 4المادة تنص 

سنه في تراريخ  في من يترشح النتخاب مجلس النواب أن يكون ناخبا وأال يقل
 ".سنة شمسية كاملة 55االقتراع عن 

الررنص واضررح بدوريررة االنتخرراب 
 8سرنوات و 2لمجلس النواب كرل 

سنوات لمجلس المستشرارين علرى 
أن يررتم تجديررد ثلررث المجلررس كررل 
ثررررالث سررررنوات. كمررررا أن قررررانون 
انتخاب أعضاء مجلرس النرواب ال 
يضرررع موانرررع للترشرررح لعضررروية 

 مجلس النواب. 
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 277يمررنح الدسررتور للملرر  حررق إعررالن يمكرن الملر  أن  مرن الدسرتور " 52( إعالن حالة الطروارئ: حسرب الفصرل 5 مجلس النواب المغربية السلطة سطو 3

http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm
http://www.majliss-annouwab.ma/site/constitution/index.htm


(75) 

 رب: تقرير المغ7. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

حسب  التنفيذية
 القانون

-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئريس  االستثناءلة يعلن حا
 "الدستوري وتوجيه خطاب إلى األمة المجلسمجلس المستشارين ورئيس 

بعد استشارة رئيسي مجلسي  للمل  " 25( حل البرلمان حسب الفصل 5

الدستوري وتوجيه خطاب لألمة أن يحل مجلسي  المجلسالبرلمان ورئيس 
 ."شريفدهما بظهير البرلمان أو أح

حالررة الطرروارئ دون تحديررد فترررة 
زمنيررة أو موافقررة البرلمرران، وحررل 
مجلررس البرلمرران أو أحرردهما. فرري 
حررين ال يوجررد نررص فرري الدسررتور 
يجيز  تأجيرل االنتخابرات أو إلغراء 

 نتائج االنتخابات.
 

4 

حرية تشريع 
 األحزاب

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 
 
 

المتعلرررررق  52374القرررررانون رقرررررم 
برررررراألحزاب السياسررررررية )ظهيررررررر 

 54بتاريخ  5372356شريف رقم 
 .(5772فبراير 

"األحرررزاب السياسرررية أن الثالرررث علرررى يرررنص الدسرررتور المغربررري فررري فصرررله 
والمنظمررات النقابيررة والجماعررات المحليررة والغرررف المهنيررة تسرراهم فرري تنظرريم 

  المواطنين وتمثيلهم .ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع".
فرررررري فصررررررله التاسررررررع "يضررررررمن الدسررررررتور لجميررررررع الدسررررررتور وأضرررررراف 

ة فرري أيررة منظمررالمررواطنين :)...(حريررة تأسرريس الجمعيررات وحريررة االنخررراط 
 ."نقابية وسياسية حسب اختيارهم

 
 تسجيل األحزاب. 5772ينظم قانون األحزاب لسنة 

النص واضح في الدستور وقانون 
بحريرررررة  5772األحررررزاب لسرررررنة 

 تشكيل األحزاب واالنضمام إليها

5777 
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 حق التجمعتشريع 

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 
مدونرررة الحريرررات العامرررة )ظهيرررر 

 (5826نونبر  52

حرية  من الدستور في فصله التاسع لجميع المواطنين " 8يضمن الفصل 
 ".أشكاله وحرية االجتماع؛ بجميعالرأي وحرية التعبير 

 
 
على أن "االجتماعات مدونة الحريات العامة  من لفصل األولنص ا 

 العمومية حرة" ويمكن عقدها دون الحصول على إذن سابق.
يسمى بالتظاهر  وليس هنا  في  القانون المغربي)مدونة الحريات العامة( ما

ها توإنما ينص على مايسمى ب"المظاهرات بالطرق العمومية"وينع ،السلمي
بها إال لألحزاب السياسية والمنظمات  حاضات ،وال يسمبالمواكب واالستعر

النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية التي هي 
 ملزمة بتقديم تصريح مسبق لهذا الغرض.

وتنص مدونة الحريات العامة في فصلها الثالث عشر انه "إذا ارتأت السلطة 

الررررنص واضررررح بضررررمان حريررررة 
 التجمع السلمي. 
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 رب: تقرير المغ7. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

ة المزمع القيام بها تهديد األمن العام اإلدارية المحلية أن من شان المظاهر
فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم 
المختار".ويعاقب النص األشخاص الذين يساهمون في مظاهرة غير مصرح 

 بها او وقع منعها بعقوبة تتراوح بين شهر وستة اشهر.
 

6 

 منع التعذيبتشريع 

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

القررانون فرري الدسررتور أو  دال يوجرر يوجد في الدستور أو القانون المغربي نص يمنع التعذيب ال
 .المغربي نص يمنع التعذيب

 

7 

7 

 حرية اإلعالمتشريع 

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 
بشررران  5826 نررروفمبر 52ظهيرررر 

 الصحافة بالمغرب
 

الصرادر  5-75-555الظهير رقرم 
 المتعلق بإنشاء 5775 آب 55في 

الهيئرررة العليرررا لالتصرررال السرررمعي 
 البصري 

... :  المواطنينالدستور لجميع  يضمن"على أنه من الدستور  8نص الفصل ي
 "أشكاله وحرية االجتماع؛ بجميعحرية الرأي وحرية التعبير 

 
 
 

بررالمغرب فرري فصررله األول بشرران الصررحافة  5826 نرروفمبر 52أورد ظهيررر 

أن"حرية إصردار الصرحف والطباعرة والنشرر وتررويج الكترب مضرمونة طبقرا 
 لهذا القانون"
برالمغرب الهيئرة العليرا لالتصرال السرمعي البصرري  5775 آب 55أحدث منرذ 

أسررندت مهمررة النظررر فرري طلبررات إنشرراء  5-75-555بمقتضررى الظهيررر رقررم 
ا لررذل  معررايير داخليررة فرري أول محطررات الراديررو واألخبررار ،وقررد وضررعت طبقرر

الزالت المعايير فيها غير واضحة بدقة  5772عملية عرفها المغرب في سنة 

  في االختيار .

الررررنص واضررررح بضررررمان حريررررة 
 التعبير وامتال  وسائل اإلعالم.
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استقالل تشريع 
 القضاء

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

قرررررررررانون األساسررررررررري لرجرررررررررال 
 القضاء.....

مسررتقل عررن السررلطة التشررريعية وعررن  القضرراء مررن الدسررتور"  65( الفصررل 5
 ."التنفيذيةالسلطة 

ضاة بظهير شرريف المل  الق يعين من الدستور " 64( تعيين القضاة الفصل 5

 من المجلس األعلى للقضاء. باقتراح
 قانون األساسي لرجال القضاء……… ( يعزل القضاة5

الررنص واضررح فرري الدسررتور فيمررا 
يتعلق باستقالل القضاء وصالحية 
مجلرررس القضررراء األعلرررى بتعيرررين 
القضررراة.لكن لرررم تتررروفر معلومرررات 

 عن آلية عزل القضاة

227 

الحق في  تشريع 9
 محاكمة عادلة

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

حرررق نرررص صرررريح حرررول  ديوجرررالمغاربررة سررواء أمررام  جميررع" علررى أن  الفصررل الخررامس مررن الدسررتوريررنص 
المررررواطن فرررري محاكمررررة عادلرررررة 
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 رب: تقرير المغ7. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
annouwab.ma/site/constitution

/index.htm 

 
 

 وزارة العدل / قانون المسطرة الجنائية.
http://www.justice.gov.ma/ar/l

egislation/categorie.aspx?ty=2

&id_l=46&id_ca=230#cat230 

  ."القانون

 

كرل مرتهم أو مشرتبه فيره من قانون المسطرة الجنائيرة علرى أن " 5تنص المادة 

بارتكاب جريمرة يعتبرر بريئرا إلرى أن تثبرت إدانتره قانونراً بمقررر مكتسرب لقروة 
علررى محاكمررة عادلررة تترروفر فيهررا كررل الضررمانات  الشرريء المقضرري برره بنرراء

 "يفسر الش  لفائدة المتهم القانونية.

وبرررافتراض البرررراءة حترررى تثبرررت 
فررررري قرررررانون المسرررررطرة  اإلدانرررررة
 الجنائية. 

 

10 

المساواة بين تشريع 
 الجنسين

 مجلس النواب المغربي
-http://www.majliss

annouwab.ma/site/constit

ution/index.htm 

 مدونة األسرة
ustice.gov.mhttp://www.j

a/ar/legislation/categorie.

aspx?ty=2&id_l=13&id_

ca=206&id_sca=60#scat

60 

 
 قانون الجنسية

 .مساواة المرأة والرجل في الميدان السياسيالدستور الفصل الثامن من  ديحد
 

الواليررة حررق للمرررأة، تمارسرره مررن مدونررة األسرررة علررى أن " 54 المررادةتررنص 

 "ومصلحتهاالرشيدة حسب اختيارها 
الطالق حل ميثاق الزوجية،  من مدونة األسرة على أن" 26 تنص المادة

يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا 
 ألحكام هذه المدونة.

 .أبناء البنت في مجال اإلرث بين أبناء الولد و المساواة
 

 :لى النسب أو البنوة الجنسية المترتبة ع" من قانون الجنسية 2الفصل ينص 
 ."يعتبر مغربيا الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية

 

واضح أن الدستور يمنح المساواة 
بررين الرجررل والمرررأة  فرري المجررال 
السياسررررري. وأن مدونرررررة األسررررررة 
منحرررررت المررررررأة المسررررراواة فررررري 
مجررررررررررراالت اإلرث والطرررررررررررالق 
والررزواج. كمررا أن قررانون الجنسررية 

 جنيس أبنائها.يمنح األم المغربية ت
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إعاقة المجالس 
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

في حالة  ولم يسبق حله إال 5825يوجد برلمان في المغرب منذ دستور  رأي خبير
ويشتغل النظام الدستوري المغربي  .5822هي حالة االستثناء سنة  ،واحدة

 ،األولى :واحد بغرفتين واحد،بمعنى برلمان بالثنائية المجلسية داخل برلمان
تسمى مجلس النواب ،ينتخب أعضاؤه باالقتراع العام المباشر لمدة خمس 

وينتخب أعضاؤه لمدة تسع  يسمى مجلس المستشارين، الثانية، سنوات.
سنوات  ،يتكون ثالثة أخماسه  أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات 

ويتكون خمساه  ية،المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحل
الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من 
المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة 

 ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. 

حرراالت تررم فيهررا تعطيررل  لررم تسررجل
عمررررررل البرلمرررررران أو المجررررررالس 

ت تعطيل المحلية المنتخبة أو حاال
 أو تأجيل انتخابهما .
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http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/categorie.aspx?ty=2&id_l=13&id_ca=206&id_sca=60#scat60
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الجماعات المحلية في المغرب هي المجالس الجماعية الحضرية والقروية 
واألقاليم ومجالس الجهات تتمتع كلها بالشخصية المعنوية  ومجالس العماالت

وينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس  واالستقالل المالي .
 .الجماعية لمدة ست سنوات منتخبة العماالت واألقاليم وأعضاء المجالس

12 

 مساءلة الحكومة

http://www.majliss-

annouwab.ma/site/contro

le/statistiques/2002-

2007/orale.xls 

 227بلغررت األسررئلة الموجهررة للحكومررة فرري المجلسررين "النررواب والمستشررارين 
 . 5772عام وال 5772سؤاال. لم يتم تشكيل أية لجنة لتقصي حقائق في العام 

بلغررت األسررئلة الموجهررة للحكومررة 
فرررررررررري المجلسررررررررررين "النررررررررررواب 

 سؤاال.  227والمستشارين 

5777 

نشر مشاريع  13
 القوانين

   

ق
عل
م

 

14 

الفساد في 
 المؤسسات العامة

مؤسسرات بوجرود فسراد فري  نعتقدوي% 67أن استطالع الرأي  أظهرت نتائج استطالع للرأي 
وكانت نسربة المتررددين )غيرر  .بوجود فساد ونعتقدال ي% 5536بينما ، الدولة
 %235متأكد( 

بوجررود فسرراد فرري  نعتقرردوي% 67
% 5536بينمررا ، مؤسسررات الدولررة

وكانررت  .بوجررود فسرراد ونعتقرردال ي
نسرررربة المترررررددين )غيررررر متأكررررد( 

235% . 

62 

15 
 إعاقة التشريع

   

ق
عل
م

 

16 

استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

% )مررن خررالل تجربترره وتجررارب 22أن  إلررىنتررائج اسررتطالع الرررأي  أشررارت استطالع للرأي 
أنهرا  %5234 يعرف عنها( "أن الوظرائف ترتم بالواسرطة بشركل كبيرر"، ورأى

قرال انره  %432% أنها "ترتم دون واسرطة"، و5"تتم بالواسطة أحيانا"، ورأى 
 % ال رأي/ ال أعرف5 ال يوجد "لديه تجربة يعرف عنها".

ئف تررتم أن الوظررايرررى % 5 فقرط 
 . دون واسطة

57 

17 

نجاعة المؤسسات 
 العامة

بأنره  مؤسسرات الدولرة% يقيمرون أداء 536 نتائج اسرتطالع الررأي أن أظهرت استطالع للرأي 
% يررون 4636بأنره جيرد، و مؤسسرات الدولرة% يقيمرون أداء 632جيد جدا، و

% يقيمونرره بأنرره سرريء، 5534بأنرره ال جيررد وال سرريء، و مؤسسررات الدولررةأداء 
 % يقيمونه بأنه سيء جدا.5234و

مؤسسرررررات % يقيمرررررون أداء 536
% 632بأنررره جيرررد جررردا، و الدولرررة

بأنره  مؤسسات الدولرةيقيمون أداء 
% يررررررررررون أداء 4636جيرررررررررد، و

بأنرره ال جيررد وال  مؤسسررات الدولررة
% يقيمونرررره بأنرررره 5534سرررريء، و
% يقيمونرررره بأنرررره 5234سرررريء، و

562 
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 سيء جدا.
18 

 خرق الدستور

يلي:"...غير انه  المادة الخامسة من قانون األحزاب السياسية التي أوردت ما السياسيةقانون األحزاب 
يتوفر على انتداب ساري المفعول في إحدى غرفتي  يمكن لشخص، ال

البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم ،أن ينخرط في حزب 
د في هذه المادة هو سياسي أخر إال بعد انتهاء مدة انتدابه"،فالمنع الموجو

مناقض لمضمون الدستور ،وقد سبق للمجلس الدستوري ان اقر قاعدة 
بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي الحالي لمجلس النواب ان اعتبر" الترحال 
النيابي" من الحريات ألنه ليس هنا  في الدستور  مايفيد هذا المنع ،ورغم 

م الدستوري المغربي يتر  ذل  أعادت الحكومة المنع ،وذل  لكون النظا
بعض الفراغات التي تمكن الحكومة والبرلمان معا من إنتاج نصوص 

مستوى القوانين العادية التي التعرض  ىتشريعية مناقضة للدستور عل
 إجباريا على المجلس الدستوري.

 

تم تسجيل خرق واحد يتعلق بمنرع 
النواب من االنتقال من حزب إلى 

 آخر.
 

227 

19 

ل السياسي االستقال
 واالقتصادي

 
 :Sourceالموازنررة والصررادرات: 

Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures   

 
المصادر الخاصة بوجود قواعد 

 عن ( 5عسكريةهي من:  
 (Swiss Infoسويس انفو )

 
 
 
عن معهد اإلمام الشيرازي  (5

  -نواشنط -الدولي للدراسات

 

علرى دعرم خرارجي )مرنح  5772سرنة الماليرة لم تعتمد الموازنة العامة لل (5
 وهبات(.

 % من القيمة/الحجم الكلي للصادرات. 5235تشكل صادرات الفوسفات  (5

 فري عسكرية لت الواليات المتحدة على تسهيالتحص :وجود قواعد عسكرية

الحربية، وتشير تقارير إعالمية تداولتها الصرحف  لطيرانها أو لسفنها المغرب
األمريكيررة تترروفر فرري الوقررت الررراهن علررى  زارة الرردفاعالمغربيررة، إلررى أن و

تُرـجري فيهرا القروات  طانطران، بأقصرى جنروب الربالد، مساحة كبيرة فري إقلريم
تلترزم السرلطات المغربيرة بالصرمت   .أعوام 4األمريكية تدريبات مستمرة منذ 

  . طانطان في وترفض التعليق على ما يتردد حول الوجود األمريكي
معهررد الدراسررات واألبحرراث التررابع للكررونغرس األمريكرري عررن  تحرردثت تقررارير

عررررض  مغربررري السرررتقبال القيرررادة العسررركرية األمريكيرررة الموّحرررـدة إلفريقيرررا 
 .وأن البنتاغون لم يتخذ أي قرار في الموضوع "أفريكوم"

 5772لم تتضمن موازنة سنة  (5
 أية مساعدات خارجية. 

كمرررا أن صرررادرات الفوسرررفات  (5
مجمل  % من5235تشكل فقط 

 الصادرات.

الحرررررررديث عرررررررن تسرررررررهيالت  (5
عسكرية وعن قواعد عسكرية 
أجنبيرررة فررري الررربالد دون تأكيرررد 

 رسمي 

5777 
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 اإلصالح السياسي
% من المستجوبين 5236أن  إلى استطالع الرأي نتائج القسم األول: أشارت استطالع للرأي 

% من 4232تمكنت من إجراء اإلصالحات. ورأى  الدولةأن ترى 
% 5232الدولة لم تتمكن من إجراء اإلصالحات.بينما جوبين أن المست

% من 5236القسم األول: 

 الدولةأن المستجوبين ترى 
تمكنت من إجراء اإلصالحات. 

455 
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 صرحوا أنهم ال يعرفون.
أن النررراس يقيمرررون الوضرررع نترررائج اسرررتطالع الررررأي  القسرررم الثررراني: أظهررررت

 %5834و جيررد جرردا،عالمررة  %536الررديمقراطي فرري الرربالد كمررا يلرري: مررنح 
ن أعطرى بأنهرا ليسرت جيردة وليسرت سريئة، فري حري %2834وقريم جيد، عالمة 
  . جدا عالمة سيء %236و، عالمة سيء% 5732

 564يحصل هذا القسم على 

 عالمة
عالمرة  %536القسم الثراني: مرنح 

جيرد، عالمرة  %5834و جيد جدا،
بأنهررا ليسررت جيرردة  %2834وقرريم 

وليسررت سررريئة، فرري حرررين أعطرررى 
 %236و، عالمرررة سررريء% 5732

يحصررل هرررذا . جرردا عالمررة سرريء
 عالمة 54632القسم على 

 
21 

إساءة معاملة 
 المعتقلين

 5772تقرير منظمة العفو الدولية 
Amnesty. 

/thereport.amnesty.orghttp:/

-East-/ara/Regions/Middle

-Africa/Morocco-North-and

Sahara-Western 

 المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان

 )5772 الغفرور حرداد، الرذي تُروفي فري عرام عبردة واحردة )افتم تسجيل حالة و
أمنسرتي والمنظمرة تقردم بهرا أشرخاص تعرضروا للتعرذيب لمنظمرة شكوى  58و

 لحقوق اإلنسان. المغربية

توجد حالرة وفراة واحردة باإلضرافة 
شكوى تقدم بهرا أشرخاص  58إلى 

 تعرضوا للتعذيب. 

7 
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 ترخيص األحزاب

  :تم رفض ترخيص حزبين وهما رأي خبير
 " حزب األمة" الذي لم تبرر وزارة الداخلية أسباب عدم الترخيص له.-5
قانون األحزاب الذي ال الذي تم منع تأسيسه بناء على الحزب االمازيغي -5
 قيام األحزاب على أساس عرقي. زيجي
 .ال توجد حاالت العتقال قادة سياسيين لدوافع سياسيةفيما 

 277 تم رفض ترخيص حزبين

23 

تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

حسب محمد راخوش )كاتب فرع 
المنظمة بالرباط و عضو المجلس 

 (OMDHالوطني 

تحدة في تقرير سفارة الواليات الم
 الرباط

 باستخدام القوة لمنع وتفريق بعض  خالل السنة، قامت الشرطة
 المظاهرات السلمية والتجمعات الجماهيرية.

 المظاهرات أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة. وكانت هذه 

 قام   أجل قضايا متنوعة. على مدار العام من مظاهرات جرت عدة
ً أمام البرلمان.الخريجون المتعطلون بالتظاهر شهر قوات األمن  كانت  يا

  .تتدخل في هذه التظاهرات بشكل مفرط ومتكرر

 

م
ق
عل

 

تدخل األجهزة  24
 األمنية

طلرب مرنهم % مرن المسرتجوبين 2236أن  إلرىنتائج اسرتطالع الررأي  أشارت  استطالع للرأي 
شخصرريا أو مررن أحررد أقرراربهم للحصررول علررى موافقررة األجهررزة األمنيررة كشرررط 

طلب % من المستجوبين 2236 5
منهم شخصيا أو مرن أحرد أقراربهم 

525 

http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Morocco-Western-Sahara
http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Morocco-Western-Sahara
http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Morocco-Western-Sahara
http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Morocco-Western-Sahara
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انه لم يطلب % من المستجوبين 5534فيما أفاد . على وثيقة حكومية للحصول

 % بال أعرف / ال رأي836منهم ذل . وأجاب 
للحصررول علرررى موافقررة األجهرررزة 
األمنيرررة كشررررط للحصرررول علرررى 

% 5534فيما أفراد . وثيقة حكومية

يطلرررب انررره لرررم مرررن المسرررتجوبين 
% برررال 836مرررنهم ذلررر . وأجررراب 

 أعرف / ال رأي
مواقف المعارضة  25

 في الصحافة المحلية
 ومواقفها تنشر في الصحف المستقلة.المعارضة في المغرب تمل  صحافة  رأي خبير

 
تنشررررر مواقررررف المعارضررررة فرررري 

 الصحف الحزبية والمستقلة. 

5777 
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 انتقاد السلطة

% يعتقرردون أن باسرتطاعة المررواطن 2432ج اسررتطالع الررأي أن أظهررت نترائ استطالع للرأي 
% ال يسررتطيعون انتقرراد دون 5435انتقرراد الحكومررة برردون خرروف، بينمررا يعقررد 

 % ال رأي لهم.5535خوف، 

% يعتقررردون أن باسرررتطاعة 2432
المرررواطن انتقررراد الحكومرررة بررردون 

% ال 5435خرررروف، بينمررررا يعقررررد 
يسررررتطيعون انتقرررراد دون خرررروف، 

 ي لهم.% ال رأ5535

272 

27 
جرائد ومجالت 

 المعارضة

% مررن مجمررل الصررحف والمجررالت 5تقرردر صررحف ومجررالت المعارضررة بررـ  رأي خبير
 الصادرة في المغرب

تقدر صحف ومجالت المعارضرة 
% مررررن مجمررررل الصررررحف 5بررررـ 

 والمجالت

57 

28 

الرقابة على 
المطبوعات ومواقع 

 االنترنت

تمنع الكترب  الدولة% ال يرون أن 2734 أن لىإ نتائج استطالع الرأي أشارت استطالع للرأي
تمنرع  الدولرة% أن 5236والصحف والمجالت ومواقرع االنترنرت، بينمرا يررى 

% ال 5532. والوصول لبعض الكتب والصحف والمجرالت ومواقرع االنترنرت
 رأي / ال أعرف

تمنرع  الدولة% ال يرون أن 2734
الكترررررب والصرررررحف والمجرررررالت 

يرررررى ومواقررررع االنترنررررت، بينمررررا 
تمنع الوصول  الدولة% أن 5236

لرررررررربعض الكتررررررررب والصررررررررحف 
. والمجررررالت ومواقرررررع االنترنرررررت

 % ال رأي / ال أعرف. 5532و

578 
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تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

% شررراركوا فررري مظررراهرات 5532 أن....أظهررررت نترررائج اسرررتطالع الررررأي  استطالع للرأي 
كمرا أظهرر % لم يشاركوا في مظاهرات واعتصامات.  2435واعتصامات، و

 .مرات  أربعاالستطالع أن متوسط المشاركة بلغ 

% شرراركوا فرري مظرراهرات 5532
% لرررررررم  2435واعتصرررررررامات، و

يشررررررررراركوا فررررررررري مظررررررررراهرات 
واعتصررررررررامات. كمررررررررا أظهررررررررر 
االسررتطالع أن متوسررط المشرراركة 

 أربع مرات.بلغ 

524 
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مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

 وزارة العدل 
http://www.justice.gov.ma/ar/

Ministere/chiffres.aspx?_c=1

&_=4# 

فررري المملكرررة  5774بلغرررت القضرررايا المرفوعرررة لررردى المحررراكم اإلداريرررة عرررام 
 قضية 55282المغربية 

 

تزيد عدد القضرايا المرفوعرة أمرام 
ألررررف  55القضرررراء اإلداري عررررن 

ق حالة
عل
م

 

     االعتقال التعسفي 31
32 

 محاكم أمن الدولة

بهيئة خاصة في مدينة سال  ةتنظر محكم الدار البيضاء بعد إحداث 5775نذ م رأي خبير

 في قضايا الجماعات اإلسالمية المتطرفة.  
عرض بعض القضايا المتعلقة بحملة السالح على المحكمة العسكرية  تم

 على القضاء العادي.ذل  للتحقيق واإلحالة بعد 

تررررررررتم محاكمررررررررة المجموعررررررررات 
اإلسررالمية المتطرفررة أمررام محرراكم 

 خاصة.

7 
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قدرة منظمات حقوق 
 اإلنسان على العمل

في فتح فرروع للمنظمرة داخرل صعوبات أمام منظمات حقوق اإلنسان ال توجد  المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان
أيرة شركايات حرول  ترد للمنظمة المغربية لحقروق اإلنسران لم  التراب الوطني.
صرررل إعطررراء و اإلداريرررة فررريلكرررن تماطرررل بعرررض الجهرررات  هرررذا الموضررروع.

 االستالم.

ال توجد أي صعوبة في فتح 
 .ات حقوق اإلنسانفروع لمنظم

للمنظمة أية شكايات  تردلم و
تتعلق  المغربية لحقوق اإلنسان 

بمنع ترخيص منظمات أو فتح 
 .فروع لها
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 األمن الشخصي

فر ال يشعرون بتومن المستجوبين  %4535نتائج استطالع الرأي أن  أظهرت استطالع للرأي 
% بترروفر 25األمررن والسررالمة الشخصررية لهررم وألفررراد عررائالتهم. فيمررا يشررعر

 .األمن الشخصي

ال مررررررررن المسررررررررتجوبين  4535%
يشررعرون بترروفر األمررن والسررالمة 
  الشخصية لهم وألفراد عائالتهم.

522 

35 

 الضمان االجتماعي

الصررررررندوق الرررررروطني للضررررررمان 
 CNSSاالجتماعي 

% مرن 55ضرمان االجتمراعي )التقاعرد( بلغت نسربة المنخررطين فري بررامج ال

 مجموع السكان في سن العمل.
بلغت نسبة المنخرطين في بررامج 
الضررررمان االجتمرررراعي )التقاعررررد( 

% مرررن مجمررروع السررركان فررري 55
 سن العمل. 

557 

36 

 التعليم

 5772تقرير التنمية البشرية 
http://www.un.org/arabic

/esa/hdr/2005 

 . %5632( بلغت نسبة األمية أ
 %.2432 % وبين اإلناث5736بلغت نسبة األمية بين الذكور ب(  
 
 

 . %5632بلغت نسبة األمية أ( 

بين الذكور ب( بلغت نسبة األمية 
  %.2432 % وبين اإلناث5736

)تررم تعليرررق العمرررل بالقسرررمين ج ود مرررن 
هرذا المؤشرر وعالمرة المؤشرر هري فقرط 

 للقسمين أ و ب(

565 
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 رب: تقرير المغ7. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
37 

التسرب من 
 المدارس

الدولررررة المكلفررررة بمحاربررررة  كتابررررة
 ةالتربيرررر غيررررراألميررررة وبالتربيررررة 

 النظامية

السرنة  فري % من عدد المسرجلين2% و 2هي ما بين  المدرسي التسرب نسبة
  .5772/ 5772الدراسية 

هرري مررا  المدرسرري التسرررب نسرربة
 . %2% و 2بين 

7 

38 

مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

 دراسرة . 5774 إحصراء السركان

 كيف صارت :المغرب حالة على

 ل.مرن سروق العمر المررأة جرزءا

أمان :المركز العربي للمصادر و 
المعلومررررات حررررول العنررررف ضررررد 

 األردن  -المرأة

ة مشرراركة المرررأة فرري بلغررت نسررب % .52بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 
  % .52قوة العمل 

877 

39 

 المساواة في األجور

 ال توجد إحصائيات وطنية في هذا الميدان. رأي خبير
فري  أمرا .النسراء والرجرال يوجد فارق فري األجرور برين بالنسبة للقطاع العام ال

األجر في فارق إلى أن البعض الدراسات توضح  .القطاع الخاص يوجد فارق
 أخرررى وفرري قطاعررات النسرريج وصررنع المالبررس. قطرراع% فرري 27يصررل إلررى 

 %.52% و52بين  تتراوح النسبة التمييز ما

يقرردر الفررارق بررين أجررور الرجررال 
 %. 52والنساء بـ 
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اإلنفاق الحكومي  40
على القطاعات 

االجتماعية مقارنة 
 مع  األمن.
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 مقياس الديمقراطية العربي

 مقياس الديمقراطية العربي حسب الدول العربية(: نتائج مؤشرات 2ملحق رقم )

 
 : تقرير اليمن 8. 2

 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
1 

فصل تشريع 
  السلطات

 دستور جمهورية اليمن
موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 

 www.scer.org.yeواالستفتاء 

علررى أنرره "مجلررس النررواب هررو السررلطة مررن الدسررتور اليمنرري  25تررنص المررادة 

التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ... كما يمارس التوجيه والرقابة على 
 أعمال الهيئة التنفيذية على الوجهة المبين في هذا الدستور".

على أنه "يمارس السلطة التنفيذية نيابرة عرن الشرعب رئريس  572تنص المادة 
 ن الحدود المنصوص عليها في الدستور"الجمهورية ومجلس الوزراء ضم

، " على أنالدستور  من (548المادة رقم )تنص  القضاء سلطة مستقلة قضائيا
، والنيابة العامة هيئة ممن هيئاتم   ، وإداريا وتترولى المحراكم الفصرل فري  وماليا

جميع المنازعات والجررائم، والقضراة مسرتقلون ال سرلطان علريهم فري قضرائهم 
ال يجموز أليمة جهمة وبييمة صمورة التمدخل فمي القضمايا أو فمي ولغير القانون، 

شممين مممن شممؤون العدالممة ويعتبممر مثممل هممذا التممدخل جريمممة يعاقممب عليهمما 
 ."وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم القانون 

من الدستور علرى صرالحيات مجلرس  86و 82و 84و 85و 62وتنص المواد 

منها وأدوات الرقابرة علرى أداء النواب فيما يتعلق بمنح الثقة للحكومة وسحبها 
 الحكومة

واضرررح يؤكرررد علرررى الرررنص صرررريح و
فصررل السررلطات وعلررى حررق البرلمرران 

 .في مساءلة الحكومة

5777 

2 

دورية تشريع 
 ونزاهة االنتخابات

 دستور جمهورية اليمن
موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 

   www.scer.org.ye واالستفتاء

 

 
 

قرررانون االنتخابرررات واالسرررتفتاء 
 5775لسنة  55قم ر

موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 

مـــدة مجلـــس النـــواب ســـت ســـنوات مرررن الدسرررتور علرررى أن  " 22ترررنص المرررادة 
شمسية تبدأ مـن تـاريأ أول اجتمـاع لـه، ويـدعو رئـيس الجمهوريـة النـاخبين إلـى 

 .."قل، انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على األ

مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات من الدستور على أن "  555تنص المادة 
  . .." تبدأ من تاريأ أداء اليمين الدستورية   شمسية
يتمتع بحق  "على انه  من قانون االنتخابات واالستفتاء( 5لمادة رقم )اتنص 

نى االنتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستث
من ذل  المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة 

الدسررتور يوجررد نصرروص واضررحة فرري 
تؤكررد علررى  بشررأن االنتخابررات  اليمنرري

ضرورة إجرراء انتخابرات دوريرة حررة 
ونزيهررة، وال تميررز القرروانين االنتخابيررة 

  .بين المواطنين
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 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

ً  www.scer.org.ye واالستفتاء  . "قانونا
يمارس كل ناخب حقوقه "( تنص على انه 4المادة )وتنص الفقرة أ من 

االنتخابية بنفسه في الدائرة االنتخابية التي بها موطنه االنتخابي وعليه في 
ممارسة حقوقه االنتخابية حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد 

فيه (، وفي كل األحوال ال يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز 
انتخابي واحد، كما ال يجوز أن يمارس حق االنتخاب إالَّ في المركز الذي 

يجوز للناخب أن يغير موطنه االنتخابي إلى أحد  -سجل اسمه فيه.   ب 
ه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه مواطنه االنتخابية القانونية، وعلي

كتابة إلى اللجنة االنتخابية في الموطن االنتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته 
االنتخابية، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية 

سمه وإبالغ اللجنة العليا بذل  لتتولى إبالغ اللجنة في الموطن السابق بحذف ا
ال يجوز إكراه أي مواطن  -من جدولها وذل  قبل إعالن جداول الناخبين.  هـ

على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على اإلدالء بصوته 
لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطه مدنيه أو عسكرية استخدم سلطته أو 

( من 555دة )نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في الما
 ."بعاده من وظيفتهإهذا القانون مع 

3 

سطوة السلطة 
حسب  التنفيذية

 القانون

 دستور جمهورية اليمن
لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات  موقرررع

 www.scer.org.yeواالستفتاء 

 : حل مجلس النواب والدعوة النتخابات مبكرة .5
ال يجوز لرئيس الجمهورية حل -من الدستور على أنه "أ 575مادة التنص 

مجلس النواب إال عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب،ويجب أن يشتمل قرار 
لى دعوة الناخبين النتخاب مجلس الحل على األسباب التي بني عليها وع

ً من تاريخ صدور قرار الحل . لرئيس  -ب نواب جديد خالل ستين يوما
الجمهورية حق الدعوة النتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في 

إذا لم تفض االنتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية  -5األحوال اآلتية:
إذا حجب -5عذر تشكيل حكومة ائتالف. من تكليف من يشكل الحكومة وت

مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب 
إذا -5"من الفقرة "ب" من هذه المادة. 5بسبب التعارض مع أحكام البند "

 ."سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خالل سنتين متتاليتين
 اعالن حالة الطوارئ: .5
يتولى رئيس الجمهورية من الدستور على أنه " 558نص المادة ت 

إعـالن حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ  -52: االختصاصــات التاليــة

 الدسرررتور تمرررنحيوجرررد نصررروص فررري 
. السررلطة التنفيذيررة حررق حررل البرلمررران

نترائج إلغراء لكنه ال يعطي السلطة حرق 
االنتخابررات أو إعررالن حالررة الطرروارئ 

  .لفترة طويلة دون موافقة البرلمان
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 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار  "تنص  555للقانـون". والمادة 

ض جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعر
 هذا اإلعالن عليه خالل السبعــة األيام التالية لإلعالن،..."

4 

حرية تشريع 
 األحزاب

 هورية اليمندستور جم
موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 
واالسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتفتاء 

www.scer.org.ye 

 
 
 
 
 
 
 
 

( لسرررررررنة 22قـرررررررـانون رقرررررررم )
م بشررررررررررأن األحررررررررررزاب 5885

 والتنظيمرررررررررررررات السياسرررررررررررررية
www.scer.org.ye 

 
 

"يقروم النظرام السياسري للجمهوريرة علرى  ر علرى أنرهمن الدستو 2تنص المادة 
التـعددية السياسية والحزبية وذل  بهدف تداول السلطة سرلمياً، ويرنظم القرانون 
األحكررررام واإلجررررراءات الخاصررررة بتكرررروين التنظيمررررات واألحررررزاب السياسررررية 
وممارسررة النشرراط السياسرري وال يجرروز تسررخير الوظيفررة العامررة أو المررال العررام 

 صة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن".لمصلحة خا
بما  -" للمواطنين في عموم الجمهورية أن  علىمن الدستور  26تنص المادة 

الحررق فرري تنظرريم أنفسررهم سيررـاسياً ومهنيرراً  -ال يتعررارض مررع نصرروص الدسررتور
ونقابيرررراً والحررررق فررررـي تكرررروين المنظمررررـات العلميررررـة والثقافيررررة واالجتماعيررررة 

وتضررمن الدولررة هررذا الحررق  -خرردم أهررداف الدسررتورواالتحررادات الوطنيررـة بمررا ي
،كما تتخذ جرـميع الوسرائل الضررورية التري تمكرن المرواطنين مرن ممارسرته ، 
وتضمن كافة الحريرات للمؤسسرات والمنظمرات السياسيرـة والنقابيرـة والثقافيرـة 

 والعلميـة واالجتماعيـة."
أنرره" تعتبررر مررن قررانون األحررزاب والتنظيمررات السياسررية علررى  5تررنص المررادة 

الحريررات العامررة بمررا فيهررا التعدديررة السياسررية والحزبيررة القائمررة علررى الشرررعية 
الدسررتورية حقرراً وركنرراً مررن أركرران النظررام السياسرري واالجتمرراعي للجمهوريررة 
اليمنيررة وال يجرروز إلغرراؤه أو الحررد منرره أو اسررتخدم أيررة وسرريلة تعرقررل حريررة 

مررع مقتضرريات المصررلحة المررواطنين فرري ممارسررة هررذا الحررق بمررا يتعررارض 
  الوطنية في صيانة السيادة واألمن واالستقرار والوحدة الوطنية.

صريح علرى حريرة الدستور نص في ال
و يحررردد  تشررركيل األحرررزاب السياسرررية.

قررانون األحررزاب اإلجررراءات القانونيررة 
 لتشكيل األحزاب.

5777 

5 

حق تشريع 
 التجمع

قررررررانون تنظرررررريم المظرررررراهرات 
لسرررنة  ( 58رقرررم )والمسررريرات 

5775  

للمواطنين من قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات على أنه " 5تنص المادة 

في عموم الجمهورية ولألحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات 
المهنية حرية  تنظيم المظاهــرات والمسيرات السلميـة بما ال يتعارض مع 

إجراءات  58-4" وتنظم المواد ذةالدستور وأحكام هذا القانون والقوانين الناف
الترخيص واالعتراض لدى المحكمة المختصة في حال طلب الجهة 

بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة المختصة 
 .أو نقطة تجمعها وانطالقها وخط سيرها وانتهائها

تنظرريم يوجررد نررص صررريح فرري قررانون 
ح المظررراهرات والمسررريرات. كمرررا يمرررن

الجهررررررررررات المنظمررررررررررة للمسرررررررررريرات 
والتجمعررررات حررررق االعتررررراض لرررردى 
المحكمة المختصة في حال طلب منهرا 
تعررررررديل مسررررررار أو موعررررررد انطررررررالق 

  .المسيرة

5777 

منع تشريع  6
 التعذيب

 دستور جمهورية اليمن
موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 

... ويحظررر التعررذيب مررن الدسررتور علررى أنرره"  46تررنص الفقرررة ب مررن المررادة 
جسرردياً أو نفسررياً أو معنويرراً،ويحظر القسررر علررى االعتررراف أثنرراء التحقيقررات ، 

منررررع ب الدسررررتورنص صررررريح فرررري الرررر
  .التعذيب

5777 
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 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم

 واالستفتاء
.yewww.scer.org 

ولإلنسرران الررذي تقيررد حريترره الحررق فرري االمتنرراع عررن اإلدالء بأيررة أقرروال إال 
ماكن الخاضرعة بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير األ

لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية عند القربض أو 
    أثناء فترة االحتجاز أو السجن.

7 

حرية تشريع 
 اإلعالم

( قرررررررررررررررانون الصرررررررررررررررحافة 5

 والمطبوعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( رأي خبير5
 

ة حريررة المعرفرر حافة والمطبوعررات علررى أن "مررن قررانون الصرر 5تررنص المررادة 

حممق مممن تصررال والحصررول علررى المعلومررات والفكررر والصررحافة والتعبيررر واال
لضمان اإلعرراب عرن فكررهم برالقول والكتابرة أو التصروير  حقوق المواطنين

أو الرسررم أو بأيررة وسرريلة أخرررى مررن وسررائل التعبيررر ، وهرري مكفولررة لجميررع 
 وما تنص عليه أحكام هذا القانون . المواطنين وفق أحكام الدستور

" حررق إصرردار الصررحف والمجررالت وملكيتهررا مكفررول تررنص علررى  55والمررادة 
للمواطنين ولألحزاب السياسية المصرح لها واألفرراد واألشرخاص االعتباريرة 
العامة والمنظمات الجماهيرية واإلبداعيرة والروزارات والمؤسسرات الحكوميرة 

 "هذا القانون. وفقاً لما هو منصوص عليه في
 

لكررن ال يوجررد ضررمانات لتملرر  وسررائل اإلعررالم المرئيررة والمسررموعة ومواقررع 
 االنترنت 

يوجد نص واضح بحرية تملر  وسرائل 
اإلعرررررالم المكتررررروب. لكرررررن ال توجرررررد 
ضررمانات قانونيررة لتملرر  وسررائل إعررالم 

 سمعي مرئي ومواقع انترنت. 
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استقالل تشريع 
 القضاء

 دستور جمهورية اليمن
موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 

 واالستفتاء
www.scer.org.ye 

 
 

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً  من الدستور على أنه " 548تنص المادة 
ً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع  وإداريا

، والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير المنازعات والجرائم
القانون وال يجوز ألية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من 

، وال تسقط لتدخل جريمة يعاقب عليها القانونشئون العدالة ويعتبر مثل هذا ا
 الدعـوى فيهـا بالتقـادم."

( من 525، 525، 527، 548)المواد 
دّل تؤكرد علرى عردم قردرة المع الدستور

علررررى الترررردخل فرررري السررررلطة التنفيذيررررة 
لكن ال توجد معلومرات  .شؤون القضاء

عررن آليررة التعيررين والعررزل فرري الجهرراز 
 القضائي.

277 
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الحق في  تشريع
 محاكمة عادلة

 دستور جمهورية اليمن
موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 

 واالستفتاء
www.scer.org.ye 

المسررئولية الجنائيررة شخصرريه وال  مررن الدسررتور علررى أنرره " 42تررنص المررادة 

جريمررة وال عقوبررة إال بنرراء علررى نررص شرررعي أو قررانوني، وكررل مررتهم بررريء 
حترى تثبرت إدانتره بحكررم قضرائي برات، وال يجروز سررن قرانون يعاقرب علررى أي 

 أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره."

ؤكرد ي لدسرتورايوجد نرص صرريح فري 
علررررى حررررق المررررواطن فرررري المحاكمررررة 
العادلررة وتفترررض البررراءة حتررى تثبررت 

 .اإلدانة

5777 
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المساواة تشريع 
 بين الجنسين

 ( دستور جمهورية اليمن5
موقرررع لجنرررة العليرررا لالنتخابرررات 

 واالستفتاء
www.scer.org.ye 

المواطنـون جميعهم متساوون في  " على أنه من الدستور 45المادة تنص 
 " الحقوق والواجبـات العامـة

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع من الدستور على أنه " 54تنص المادة 

ً وا ً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق المواطنين سياسياً واقتصاديا جتماعيا

( يوجد نص صريح في الدستور 5
تؤكد على المساواة وعدم التمييز 

 .وعلى تكافؤ الفرص
انون الجنسية (هنا  تمييز في ق5
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ق ( المرصررررد اليمنرررري لحقررررو5

لسرررنة  5اإلنسررران تقريرررر رقرررم 
 .55ص  5772

http://www.yohr.org/pd

fissues/ 

  ذلـ ". 
 قانون الجنسية ال يمنح الجنسية للولد أو البنت من األم اليمنية.

 قانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالحكم المخفف
 

وقانون الجرائم والعقوبات وقانون 
 األحوال الشخصية.

 

إعاقة المجالس  11
المنتخبة من قبل 
 السلطة التنفيذية

يوجد مجلرس نرواب منتخرب كمرا توجرد  يوجد مجلس نواب منتخب كما توجد مجالس محلية منتخبة. رأي خبير
 مجالس محلية منتخبة.

5777 
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 مساءلة الحكومة

 مجلس النوابموقع 
http://www.yemenparli

ament.com/content.php

?lng=arabic&pcat=126 

سررؤاال  555، تررم توجيرره 5772جلسررات مجلررس النررواب لعررام  روفقررا لمحاضرر
 للحكومة، وتم إنشاء ثماني لجان تقصي حقائق، وتم إجراء استجوابين اثنين.

سررؤاال للحكومررة، وتررم  555تررم توجيرره 
ي حقرائق، وترم إنشاء ثماني لجران تقصر
 إجراء استجوابين اثنين.

5777 
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نشر مشاريع 
 القوانين

   

ق
عل
م

 

14 

الفساد في 
 المؤسسات العامة

، مؤسسرات الدولرةبوجرود فسراد فري  نعتقردوي% 6235 وفق اسرتطالع الررأي  استطالع للرأي 
وكانرت نسربة المتررددين )غيرر متأكرد(  .بوجرود فسراد ونعتقردال ي% 835بينما 
236% 

بوجرررود فسررراد فررري  نعتقررردوي% 6235
ال % 835بينمرررررا ، مؤسسرررررات الدولرررررة

وكانررت نسرربة  .بوجررود فسرراد ونعتقرردي
 . %236المترددين )غير متأكد( 

27 
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 إعاقة التشريع

   

ق
عل
م
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استخدام الواسطة 
 في التوظيف العام

% )مررن خررالل تجربترره وتجررارب 26أن  إلررىنتررائج اسررتطالع الرررأي  أشررارت استطالع للرأي 
أنهرا  %5434 رف عنها( "أن الوظرائف ترتم بالواسرطة بشركل كبيرر"، ورأىيع

قرال  %532% أنهرا "ترتم دون واسرطة"، و536"تتم بالواسرطة أحيانرا"، ورأى 
 % ال رأي/ ال أعرف535 انه ال يوجد "لديه تجربة يعرف عنها".

% مرررن المسرررتجوبين 536فقرررط نسررربة  
. يحصرل تررى أنهرا "ترتم دون واسرطة"

 عالمة 56لة هذا المؤشر ع

56 
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نجاعة المؤسسات 
 العامة

بأنه جيد جدا،  مؤسسات الدولة% يقيمون أداء 532 نتائج أن أظهرت استطالع للرأي 
% يرون أداء 5636بأنه جيد، و مؤسسات الدولة% يقيمون أداء 5235و

% يقيمونه بأنه سيء، 5635بأنه ال جيد وال سيء، و مؤسسات الدولة
 سيء جدا.% يقيمونه بأنه 5635و
 

 مؤسسات الدولة% يقيمون أداء 532
% يقيمون أداء 5235بأنه جيد جدا، و
% 5636بأنه جيد، و مؤسسات الدولة

بأنه ال  مؤسسات الدولةيرون أداء 
% يقيمونه بأنه 5635جيد وال سيء، و

% يقيمونه بأنه سيء 5635سيء، و

 جدا.

565 
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 خرق الدستور

السرمة  اليمنيرين، فرإن   عردد مرن المحرامينباحرث مرع وفقا لمقرابالت أجراهرا ال رأي خبير
ابررز الخروقرات كانرت فري  الرئيسية للسلطة التنفيذية خرق الدستور والقرانون

  المجاالت التالية:
 ألحكام القضاءالسلطة التنفيذية  احترامعدم ( 5
دون مرنحهم مسرتحقاتهم موظفين المدنيين إلى التقاعد إحالة عدد كبير من ال( 5

 .ينص القانون اة واالعتبارية كمالمالي
 .تدخل األمن والمؤسسة العسكرية في الحياة المدنية( 5
إحالة عدد كبير من رؤساء النيابات وغالبيتهم من محافظة تعز وعدن إلى ( 4

 يتم منحهم راتب تقاعدي.التقاعد منذ عشر سنوات ولم 

ترررم رصرررد أربعرررة خروقرررات للدسرررتور 
 يذية. والقانون من قبل السلطة التنف

7 
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االستقالل 
السياسي 
 واالقتصادي

 ( رأي خبير5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( المجلرررررس األعلرررررى لتمنيرررررة 5

 الصادرات اليمنية
http://www.yesc.gov.ye

 ،مررن المعلرروم أن المسرراعدات الخارجيررة )مررنح( الرردعم الخررارجي للموازنررة: 5
، قررروض ..( عامررل أساسرري فرري تمويررل الكثيررر مررن المشررروعات فرري هبررات

الثمانينرات مرن القررن الماضري تعتمرد  فاليمن . وقد كانرت الريمن حترى منتصر
كليررا علررى المسرراعدات الخارجيررة ومررع ظهررور الررنفط قلررل حجررم المسرراعدات 

علرى الرنفط ثرم المسراعدات الخارجيرة. األولرى وأصبحت اليمن تعتمد بالدرجة 
ل الصررورة األكثررر وضرروحا لتمثررل حجررم اعتمرراد الرريمن علررى المسرراعدات ولعرر

الخارجية تتجلى في مؤتمر المانحين الخاص باليمن والذي عقرد فري لنردن فري 
قررررر المرررانحون مرررن الررردول الخليجيرررة واألوروبيرررة  حيرررث 5772يو شرررهر مرررا

وأمريكا دعم الريمن بحروالي خمسرة مليرار دور حترى ترتمكن الريمن مرن إجرراء 
ات عديدة وإكمال البنية التحتية الالزمة كشرط أساسي النضمام الريمن إصالح

 إلى دول مجلس التعاون الخليجي .
 ( الصادرات: 5 

% مررن مجررل 85وفقررا لهيكررل الصررادرات اليمنيررة، تشرركل الصررادرات النفطيررة 
الزراعيررة  ت% والصررادرا2الصررادرات. فيمررا تشرركل الصررادرات الصررناعية 

تعتمد اليمن على المساعدات الخارجية 
 بشكل كبير في الموازنة التطويرية

% مرن 85كما تشركل صرادرات الرنفط 
الصررادرات. ال توجررد قواعررد عسرركرية 

يررة فرري الرريمن لكررن تقرردم تسررهيالت أجنب
للقروات األمريكيررة خاصررة فرري المرروانال 

 والمياه اإلقليمية اليمنية 

477 
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 العالمة الحساب المعلومات المطلوبة توثيق المعلومات المؤشر الرقم
/Arabic/TradeBlance0/

Tradeblance4.ppt#257,

2,Slide 2 
 ( رأي خبير5

 %.5والسمكية 

 
 
 د العسكرية ( القواع5

ال توجد قواعد عسكرية أجنبية في اليمن لكن تقدم تسهيالت للقوات األمريكيرة 
 خاصة في الموانال والمياه اإلقليمية اليمنية

20 

 اإلصالح السياسي

% من 5832: أن إلى ...استطالع الرأي  نتائج القسم األول: أشارت استطالع للرأي العام
% 2734تمكنت من إجراء اإلصالحات. ورأى  الدولةأن المستجوبين ترى 

 الدولة لم تتمكن من إجراء اإلصالحات.ن المستجوبين أن م
أن النررراس يقيمرررون الوضرررع نترررائج اسرررتطالع الررررأي  القسرررم الثررراني: أظهررررت

 %5434و جيرد جردا،عالمرة  %835الديمقراطي في البالد كما يلري: فقرد مرنح 
بأنهرا ليسرت جيردة وليسرت سريئة، فري حرين أعطرى  %5832وقريم جيد، عالمة 
  . جدا عالمة سيء %5535و، عالمة سيء% 5532

% من 2734: القسم األول

الدولة لم تتمكن أن يرون المستجوبين 
 من إجراء اإلصالحات.
 586يحصل هذا القسم على 

جيرد عالمرة  %835: منح القسم الثاني
وقرررريم جيررررد، عالمررررة  %5434و جرررردا،
بأنهرررا ليسرررت جيررردة وليسرررت  5832%

عالمة % 5532سيئة، في حين أعطى 
 .جدا عالمة سيء %5535و، سيء

452 
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إساءة معاملة 
 المعتقلين

 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان
 5772لسنة  5تقرير رقم 

http://www.yohr.org/pd

fissues/58/report_2006.

pdf 

 سربعة  ،5772المرصد اليمني لحقوق اإلنسان فري تقريرره الثراني للعرام سجل 
 .الشرطة حاالت تعذيب في سجون األمن السياسي وفي أقسام

عررن وفرراة حررالتين مررن  5772خررالل العررام الماضرري وحتررى أكترروبر وقررد أعلررن 
المعتقلررين  أنكرررت الحكومررة أن يكررون وفاتهررا نتيجررة للتعررذيب ولررم تسررتطع أي 

 منظمة أهلية أو دولية التأكد من األسباب الحقيقية للوفاة.

تررم رصررد حررالتي وفرراة فرري السررجون، 
 وسبعة حاالت تعذيب. 

7 
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 ألحزابترخيص ا
رخص إشهار. على الرغم منح حزب واحد هو حزب التحرير اإلسالمي  لم ي رأي خبير

عقررد مررؤتمره التأسيسرري فرري شررهر ابريررل ذا الحررزب مررن الدولررة لهررمررن سررماح 
 . 5772 الماضي

ترررررم منرررررع مرررررنح تررررررخيص التحريرررررر 
 اإلسالمي

677 
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تنظيم االجتماعات 
 والمظاهرات

   

ق
عل
م

 

تدخل األجهزة  24
 ةاألمني

طلرب مرنهم % مرن المسرتجوبين 5634أن  إلرىنتائج اسرتطالع الررأي  أشارت  استطالع للرأي العام
شخصرريا أو مررن أحررد أقرراربهم للحصررول علررى موافقررة األجهررزة األمنيررة كشرررط 

طلررب مررنهم مررن المسررتجوبين  5634%
شخصيا أو من أحرد أقراربهم للحصرول 

257 
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انره لرم يطلرب % مرن المسرتجوبين 25فيما أفراد . للحصول على وثيقة حكومية

 % بال أعرف / ال رأي57منهم ذل . وأجاب 
علررى موافقررة األجهررزة األمنيررة كشرررط 

فيما أفاد . للحصول على وثيقة حكومية
انرره لررم يطلررب % مررن المسررتجوبين 25

% بال أعررف / 57منهم ذل . وأجاب 
 ال رأي

مواقف المعارضة  25
في الصحافة 

 المحلية

زاب صحف ومجرالت وتترولى الصرحف الحزبيرة نشرر أخبرار يوجد لكافة األح رأي خبير
 ومواقف أحزاب المعارضة. 

يوجررررررد لكافررررررة األحررررررزاب صرررررررحف 
ومجررالت. وتتررولى الصررحف الحزبيررة 
نشرررررررر أخبرررررررار ومواقرررررررف أحرررررررزاب 

 المعارضة.

5777 
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 انتقاد السلطة

% يعتقرردون أن باسررتطاعة المررواطن 46أظهرررت نتررائج اسررتطالع الرررأي أن  استطالع للرأي 
% ال يسررتطيعون انتقرراد دون 44.5تقرراد الحكومررة برردون خرروف، بينمررا يعقررد ان

 % ال رأي لهم.232خوف، 

% يعتقدون أن باستطاعة المرواطن 46
انتقاد الحكومة بدون خوف، بينما يعقرد 

% ال يسررررررتطيعون انتقرررررراد دون 44.5
 % ال رأي لهم.232خوف، 

258 
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جرائد ومجالت 

 المعارضة

 لعررامل السررنوي اإلحصرراءكتراب  
2005     

صرحيفة ومجلرة  42جريردة ومجلرة؛ تمتلر  المعارضرة  527يصدر في الريمن 
 منها.

تشررركل صرررحف ومجرررالت المعارضرررة 
% مررررررررن مجمررررررررل الصررررررررحف 5832

 والمجالت.

582 
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الرقابة على 
المطبوعات 

 ومواقع االنترنت

نع الكترب تم الدولة% ال يرون أن 2734 أن إلىنتائج استطالع الرأي  أشارت استطالع للرأي 
تمنرع  الدولرة% أن 5732والصحف والمجالت ومواقرع االنترنرت، بينمرا يررى 

% ال 5638. والوصول لبعض الكتب والصحف والمجرالت ومواقرع االنترنرت
 رأي / ال أعرف

تمنرررررع  الدولرررررة% ال يررررررون أن 2734
الكتررب والصررحف والمجررالت ومواقررع 

% أن 5732االنترنرررررت، بينمرررررا يررررررى 
عض الكتررب تمنررع الوصررول لررب الدولررة

والصررررررررحف والمجررررررررالت ومواقررررررررع 
% ال رأي / ال 5638. واالنترنررررررررررررررت

 أعرف. 

548 
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تنظيم نشاطات 
 االحتجاج

% شررررراركوا فررررري مظررررراهرات 57 أظهررررررت نترررررائج اسرررررتطالع الررررررأي أن  استطالع للرأي 
% لم يشاركوا في مظاهرات واعتصامات. كمرا أظهرر  2235واعتصامات، و

 .مرات  536غ االستطالع أن متوسط المشاركة بل

% شرررررررراركوا فرررررررري مظرررررررراهرات 57
% لررم يشرراركوا  2235واعتصررامات، و

في مظاهرات واعتصامات. كما أظهر 
االسررتطالع أن متوسررط المشرراركة بلررغ 

 مرات.  536

542 
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مقاضاة الجهات 
 التنفيذية

   

ق
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 االعتقال التعسفي

 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان
ص  5772لسررنة  5تقريررر رقررم 

56. 
http://www.yohr.org/pd

fissues/58/report_2006.

pdf 

معرتقال  5577يوجد   5772وفقا لتقرير المرصد اليمني لحقوق اإلنسان لسنة 
 معتقال رهن التحقيق 255بانتظار المحاكمة و

معتقال بانتظرار المحاكمرة  5577يوجد 
معرررررتقال رهرررررن التحقيرررررق فررررري  255و

 السجون اليمنية

7 
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 محاكم أمن الدولة

 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان
 .5772لسنة  5تقرير رقم 

http://www.yohr.org/pd

fissues/58/report_2006.

pdf 

بدر الدين الحوثي وحسين  تباعأهم االنتماء للحوثيين ) تاعتقال مدنيين بتم 
( ودعمهم ومناصرتهم إضافة إلى اعتقاالت المتظاهرين في بعض الحوثي

مهم بأنهم انفصاليون )يريدون االنفصال اتم اته ءالالمحافظات الجنوبية وهؤ
جميعا تم اعتقالهم ووضعهم في سجون األمن  ءعن دولة الوحدة( هؤال

 السياسي والبعض منهم تمت إحالته إلى محاكم امن الدولة )المحاكم الخاصة(. 

يعرررررض المتهمررررون بأتبرررراع الحرررروتي 
والجماعررررررات اإلسررررررالمية المتطرفررررررة 

خاصرررة )أمرررن  )القاعررردة( علرررى محررراكم
 دولة(

7 
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قدرة منظمات 
حقوق اإلنسان 

 على العمل

 رأي خبير
 
( المرصررررد اليمنرررري لحقرررروق 5

 اإلنسان
ص  5772لسررنة  5تقريررر رقررم 

55. 
http://www.yohr.org/pd

fissues/58/report_2006.

pdf 

ليس من السهل أن تفتح منظمات حقوق اإلنسان الدولية  لها مكاتب داخرل ( 1
  .اليمن

عرض الناشط الحقروقي علري حسرين الردليمي لالختطراف مرن قبرل أجهرزة ( ت5
، وتعررض منسرق المرصرد اليمنري فري 8/57/5772األمن من المطار بتاريخ 

. فيمررا تعرررض المحررامون 2/2/5772محافظررة عمررران للتهديررد بالقتررل بترراريخ 
 محمد عالو، وجمال الجعبي وباسم الشرجبي للتهديد.

حقروق  يصعب افتتاح مكاتب لمنظمرات
اإلنسان الدولية. كمرا أن الناشرطين فري 
منظمرررات حقررروق اإلنسررران يتعرضرررون 

 لالعتقال من قبل األجهزة األمنية. 

7 
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 األمن الشخصي

ال يشعرون بتوفر من المستجوبين  %5435نتائج استطالع الرأي أن  أظهرت استطالع للرأي 
% بتروفر 2738راألمن والسرالمة الشخصرية لهرم وألفرراد عرائالتهم. فيمرا يشرع

 .األمن الشخصي

ال يشررعرون مررن المسررتجوبين  5435%

بترروفر األمررن والسررالمة الشخصررية لهررم 
 وألفراد عائالتهم

554 
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الضمان 
 االجتماعي

 المرصد اليمني لحقوق اإلنسان
ص  5772لسررنة  5تقريررر رقررم 

 .22-25ص 
http://www.yohr.org/pd

fissues/58/report_2006.

pdf 

% من مجمرل 27بلغت نسبة المؤمنين  % من مجمل العاملين في قطاعين العام والخاص27منين بلغت نسبة المؤ

 العاملين في قطاعين العام والخاص

277 
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 التعليم

ووفرررق المؤشررررات اإلحصرررائية 
لررررم يحرررردد الباحررررث  الرسررررمية 
 رأي خبير() المصدر.

 .%4235 في اليمن  بلغت نسبة األمية -أ
 %.2232بين اإلناث % و 5232الذكور بين  بلغت نسبة األمية -ب
 

 في اليمن  بلغت نسبة األمية -أ
4235%. 

الذكور بين  بلغت نسبة األمية -ب
 %.2232بين اإلناث % و 5232

)تممم تعليممق العمممل بالقسمممين ج ود مممن 

هذا المؤشر وعالممة المؤشمر همي فقمط 

 (للقسمين أ و ب

565 

37 
التسرب من 
 المدارس

للتنميررة الخطررة الخمسررية الثالثررة 
االقتصرررررررررادية واالجتماعيرررررررررة 

 5772والتخفيف من الفقر /

وفي تقديرات  % 52( 54-2سن  تصل نسبة األطفال خارج التعليم )في
ونسبة الذين لم يكملوا االبتدائية  %45 حكومية أخرى تصل النسبة إلى

  .مع وجود فجوة واسعة بين الجنسين وبين الريف والحضر 25%

تعلريم قياسرات تبلغ نسبة التسررب مرن ال
% فقررررررط فرررررري المرحلررررررة 25عاليررررررة 

 االبتدائية. 

7 
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مشاركة المرأة في 
 قوة العمل

المرصرررررررد اليمنررررررري لحقررررررروق 
لسرررنة  5اإلنسررران، تقريرررر رقرررم 

 .25ص  5772
http://www.yohr.org/pd

fissues/58/report_2006.

pdf 

بلغت نسربة مشراركة المررأة فري قروة العمرل )الموظفرون فري القطراع الحكرومي 
 %.8352إلداري والمختلط وفي القطاع الخاص( ا

بلغررت نسرربة مشرراركة المرررأة فرري قرروة 
 % .8352العمل 
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المساواة في 
 األجور

جميع القوانين اليمنية تساوي بين المرأة والرجل وخاصة قوانين العمل لكن  رأي خبير
ل واقع الحياة العملية يعكس عدن المساواة من خالل تفضيالت رجال األعما

التحق الذكور في مؤسساتهم التي تعمل في غالبيتها فترتين صباحية ومسائية 
تنسجم كثيرا  ص ظروفها الاوالن المرأة كما يرى عدد من رموز القطاع الخ

مع األعمال المسائية. وهنا  فوارق بين النساء والرجال في عمليات الترقي 
األجور فهي متساوية ا الوظيفي واالبتعاث إلى الخارج للتعليم والتدريب. أم

. وهي االتجاه إلى منح المرأة ىولكن الفوارق تظهر في مجاالت أخر تماما
وهنا تظهر الفروق في المكافأت  الميدانية أعمال إدارية أكثر من األعمال

والبدالت التي يحصل عليها الرجال دون النساء القتصار العمل الميداني 
 والمسائي عليهم.  

مامرا ولكرن الفرروارق األجرور متسراوية ت
 ىتظهر في مجاالت أخر

5777 

اإلنفاق الحكومي  40
عات على القطا

االجتماعية مقارنة 
 مع  األمن

تقريررر التنميررة البشرررية اليمنرري 
 528ص  5774الثالث /

العرام بالمقارنرة  اإلنفراقالنسبة المئوية لإلنفاق على هذه القطاعات من إجمالي 
%، 538%،  الصرحة 5235التعليم من هي )فاق على قطاع الدفاع واألمع اإلن
 (% 235شؤون النظام واألمن العام  ،%5232الدفاع 

تصررل نسرربة المصررروفات علررى األمررن 
% مرررن اإلنفررراق الحكرررومي مقابرررل 52
 % للصحة والتعليم.55
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