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 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 

 رئيس مجلس حقوق اإلنسان السفير خواكين الكسندر مازا مارتيليسعادة 

 السيدات والسادة أعضاء مجموعة العمل املوقرين

 الحضور الكريم

 

تعتز مملكةةةل الينربن ديمةةةريم امربرطةةةا اللث مل ال ةةةالةةةس ن،ل  حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   

 ليعاونها مع ان،ل   في إثار آليل املراجعل الروربل الشةةةةةةةةةةةاملل ن،مل  ا  سةةةةةةةةةةةا   
ً
اميرادا

على أسةةةةةةةةةةةةاي امليادع التمل انكم عمت ان،ل   والتمل اتر على أ   سةةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةةر املم والتمل 

يي  ان،لار واليعاو  الرول  و  اتيماييلالواللوةةةةةةةةةةةةةةلعيل ان،ل  في عمله دميادع ان،لار وامل

ي   وأ  يكل  الهةةةةةةةةره طل الزهل  ديعيبي وحمةةةةةةةةايةةةةةةةةل حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  املةةةةةةةةرتيةةةةةةةل اليتةةةةةةةةاي

لق دما في ذلك ان،ق في اليتميل. وبتط واالجيماعيل وال مافيل واالقيصةةةةةةةةةاديلوالسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةيل 

ملقف اململكةل طة ا من الت ا ا حةةةةةةةةةةةةةةةال ي ن،اللةل امللةك حمةر دن ع  ةةةةةةةةةةةةةةة   آ   لي ةل ملةك 

تعيبي وحمةةايةةل حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةا  في م يمع ديممراث  ي أرسةةةةةةةةةةةةةةة   ميةةادع الةة اليالد امل ةةر  

 لل،ميع.  والعرالل  سعى لينميق األمن واألما  واليتميل

 -سةةةةةةةةةةةةةةةعةةةاد  الري   -كلمتمل  أ  أامةةةرم دةةةاللهت ةةةل لكم  ويسةةةةةةةةةةةةةةةعةةةر   قيةةةت أ  أواحةةةةةةةةةةةةةةةةةت

ولل،ضةةةةةةةةةةةلر الكربم  ون،ميع عما  العالم دمتاسةةةةةةةةةةةيل اليلم العامل  للعما  ال ي يصةةةةةةةةةةةاده 

 يلمتا ط ا األو  من مايل.
ً
 االحي اء ده ستلبا
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 السيد الرئيس،،،

 حمل   م ل  في األعضاء الرو   الحيات مع ومسؤوليل دإي اديل ان،كلمل تعاملت

  2012 لماي في امللقر م لسكم اعيمره ال ي ال ا   اللث مل اليمربر دخصلص ا  سا 

 جيئ   بشكت الحيل( 13)و كامت  بشكت الحيل( 145) ليت ي  دعمها اأكير  ال  من

 130 على ييبر ما دأ  علًما الحيل ( 176) أحت من دالميل   الحيل( 18) انظ لم فيما

 .مضملنها في متشابهل أو مكرر  اليلحيات إجمالي من الحيل

 لم أو جيئ  درعم انظى التمل اليلحيات بعض أ  الويح الصرد ط ا في وتلد  

  للتشريع اسري  امصرر التمل تعيب   ا سالميل الشريعل مع تعاروها بسبب طل الميل   الق

 إلى اجلهان، أو  اللثتيل لتشةةةةةةةةةريعاتل مخال لها أو  الرسةةةةةةةةةيلر  من ال اتيل املاد  لتر وفًما

 .والرراسل الينس من ميبر

 

 السيد الرئيس،،،

قيت أ  أقرم اليمربر اللث مل ال الس أود أ  أ ةةةةةي  طتا إلى اللايمل الصةةةةةادر  من 

 2017أدربت  6امل لوةيل السةاميل ديارب  
ً
 14 ديارب للايمل الصةادر  ل  وامليضةمتل اصةلبيا

السةةةةةةةةةةةةةةةةةةاميةةةةل ن،مل  من امل لوةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةل   املتعلتةةةةل يا ميع بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  الينربني م 2017فب اير 

لى احيلت ع من اارب  حةةةةةةةةةةةةرور اللايمل األحةةةةةةةةةةةةليل والتمل قرادل الشةةةةةةةةةةةةهربن بعر ا  سةةةةةةةةةةةةا  أي

جملةةةل من املياعم واملعللمةةةات املوللثةةةل وقي  الةةةرقيمةةةل ومنسةةةةةةةةةةةةةةةل ةةةل إلى عةةةرد من اللكةةةاالت 

 لملاعةةةر املمةةةار 
ً
 ومخةةةال ةةةا

ً
 مسةةةةةةةةةةةةةةةيور ةةةا

ً
كمةةةا أ   سةةةةةةةةةةةةةةةةةل ال ضةةةةةةةةةةةةةةةلى واالجهي  االمميةةةل   عةةةر أمرا

مل  تسةةةإل إلى مسةةةي   ح عن اصةةة،يح ما اضةةةمتيه اللايمل من معللماتاليصةةةلبب يمصةةةر 

ن،هات اواليطلرات التمل تشةةةةةةةهرطا  بوي  حق  ف ا  سةةةةةةةا  في اململكل  وال تعك  املت يات

 -  وم ا  ل لك  الصةةةةةةةةةةةةةةةادر  عزها ط ه املعللمات من ت سةةةةةةةةةةةةةةةها  حكما درو  حي يات أو أدلل

اللث مل تجح في االا ةا  على مرييةات ا ةاطةت طة ه املعللمةات أ  ان،لار  -الري   يسةةةةةةةةةةةةةةةيةر

كا  مزها ممت حات اليعريالت الرسةةةةةةةةةةةيلربل التمل دعمت حةةةةةةةةةةةالحيات السةةةةةةةةةةةلطل التشةةةةةةةةةةةريعيل 



3 
 

ا  وم  –من ا ميع امل لوةةةةةةةةةةةيل عن الينربن في االمم املينر (  7والتمل ام اقرارطا )ال مر  

ل افنةأ  ا يم طة ه ان،هةات دةأ  يالسةةةةةةةةةةةةةةةلطةات الينربنيةل ن،ةأت إلى قةاتل  مكة آ ر لة لةك 

االرطاب الحي از ومماوةةةةةةةةا  الصةةةةةةةة، يي  والتا ةةةةةةةةطي  في م ا  الرفا  عن ان،مل  دلهمل 

 قرملا 
ً
 على أ  أفرادا

ً
 واحرا

ً
االتيماء إلى يجماعات إرطاديليي وال امرم ط ه ان،هات دليال

 لمةةاتل  حمةةايةةل ان،يمع من األعمةةا  
ً
للمنةةاكمةةل دو  ا هةةام دةةاراكةةابهم جرايم مؤامةةل ثيمةةا

 من ا ميع امل لويل بشأ  الينربن(. 16مر  االرطاديل )ف

 

 السيد الرئيس،،،

على تعربف الرأي العام  امربرتا اللث مل ال السمر حرحةةةةةةةةةةةةةتا عتر إعراد مشةةةةةةةةةةةةةرو  ل

  ر والتشةةةةةاور مع متظمات ان،يمع املدآليل املراجعل الروربل الشةةةةةاملل ن،مل  ا  سةةةةةا   

ا مزهةة ووافةةاتةةا اليعض في مرحلةةل إعةةراد اليمربر  واملؤسةةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةةل اللثتيةةل ن،مل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 د مشرو  اليمربربعي  االعييار  عتر إعرا دمالحظات ومرييات ام أ  طا
 
رو  شر املش. و 

على امللقع االلكت و   للزار  انخارجيل بعر اعيماده من الل،تل الينسيميل العليا ن،مل  

يايج الينربن الروليل دما في ذلك ت ا  سةةةةةةةةةةةةةةةا  وةي الل،تل املعتيل دميابعل التزامات مملكل

 االسيعرا  الروري الشامت.

 ولمةةةةةةةةر روعي  في إعةةةةةةةةراد اليمربر ا ميع االجراءات التمل ام ااخةةةةةةةةاذطةةةةةةةةا  في ف ةةةةةةةةات

clusters 
ً
على امسةةةةةةةيم اليلحةةةةةةةيات كما وردت في امربر   بشةةةةةةةكت أسةةةةةةةاسةةةةةةة مل    وذلك اعيمادا

  A\HRC\21\6\Add\Rev.1ال ربق العامت املع مل داالسةةةةةةةةةةةةةيعرا  الروري الشةةةةةةةةةةةةةامت رقم 

 من املرفمات  السيخرام مكيب امل لويل الساميل ن،مل  ا  سا . كما ام
ً
  ان،ا  عردا

ووفاًء دما تعهرت ده اململكل أمام ان،ل  عتر اسةةةةةةةيعرا  اليمربر اللث مل ال ا    

 2014قةةةرمةةةت اململكةةةل إلى م لسةةةةةةةةةةةةةةةكم امللقر في سةةةةةةةةةةةةةةةبيمب  
ً
   امربرا

ً
اضةةةةةةةةةةةةةةةمن  فيمةةةا  ثلعيةةةا

 لليمرم ال ي أحرزاه اململكل في ات ي  الحةةةةةةةةةةةيات االسةةةةةةةةةةةيعرا  الروري اضةةةةةةةةةةةمته  
ً
انري ا

 . 2012الشامت مت  عام 
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 السيد الرئيس،،،

في إثةةار ا جراءات التشةةةةةةةةةةةةةةةريعيةةل والعمليةةل  وميةةابعةةل ليت يةة  الحةةةةةةةةةةةةةةةيةةات الةةرور  

 (  أ ار اليمربر  فيما أ ار إليه  إلى: 2012ال اتيل للمراجعل الروربل الشاملل )

  على سبيت امل ا :مزها    فمر حررييعلق ديعض التشريعات فيما -

  انخاص ديعريت بعض أحكام  2012الياسةةةةةةةةع من أكيل ر في  2012لسةةةةةةةةتل  52الماتل  رقم

تعريت وامليضةةةةةةةةةةةةةمن  1976( لسةةةةةةةةةةةةةتل 15قاتل  العمل ات الصةةةةةةةةةةةةةادر داملرسةةةةةةةةةةةةةلم دماتل  رقم )

ر الوطاء الماتل   ن،مايل ( على تنل يلف232( و)208تعربف اليع يب اللارد في املاداي  )

الكرامل ا  سةةةةةةةةةةةةةاتيل  حيس يتر على معاقيل كت مل ف عام أو ةةةةةةةةةةةةةةخر مكلف دخرمل 

ا  ريًرا أو معاتا   رير  سلاء جسريا أو معتلبا بتخر يني يه 
ً
عامل أن،ق عمرا أملةةةةةةة

أو انت سةةةةيطراه بور  ان،صةةةةل  مته أو من ةةةةةخر آ ر على معللمات أو اعت اه  أو 

اراكيةةةه أو  شةةةةةةةةةةةةةةةتيةةةه في أتةةةه اراكيةةةه طل أو ةةةةةةةةةةةةةةةةخر آ ر أو اخلب ةةةه أو  معةةةاقييةةةه على عمةةةت

م.  إكراطه طل أو ةةةةةةةةةةةخر آ ر  وتر الماتل  على أ  جرايم اليع يب ال تسةةةةةةةةةةم  داليماد 

 األمر ال ي يؤكر أ  االفالت من العماب ل   له مكا  في مملكل الينربن.

 ( لسةةةةةةةةةةةةةتل 42املرسةةةةةةةةةةةةةلم دماتل  رقم )ال ي يؤكر على سةةةةةةةةةةةةةياد   2015وتعريالاه لعام  2002

الماتل  واسةةةةةةةةةةةةةةيماللييه وتياطل المضةةةةةةةةةةةةةةاء والفي  وةةةةةةةةةةةةةةماتات ان،اكمل العادلل دما ف ها حق 

.
ً
 وإداربا

ً
 الرفا   حيس ام تعيبي اسيمالليل المضاء ماليا

 ( لسةةةتل 17الماتل  رقم )وات ي ا له ا الماتل  بشةةةأ  ان،مايل من العتف االسةةةري  2015  

 من العتف االسري. املرأ تيل ن،مايل ام اثال  االست ااي يل اللث

 ( لسةةةةةتل 26الماتل  رقم )دإ شةةةةةاء املؤسةةةةةسةةةةةل اللثتيل ن،مل  ا  سةةةةةا  وال ي عر    2014

وبؤكةةر المةةاتل  وتعةةريالاةةه على اسةةةةةةةةةةةةةةةيمالليةةل  2016( لسةةةةةةةةةةةةةةةتةةل 20دةةاملرسةةةةةةةةةةةةةةةلم دمةةاتل  رقم )

املؤسةةسةةل اللثتيل والافمها مع ميادع داري  امليعلمل دمركي املؤسةةسةةات اللثتيل ليعيبي 

م ل  م لوةةةي  وبماري االعضةةةاء مهامهم دصةة ل  وللمؤسةةةسةةةلوحمايل حمل  ا  سةةةا   
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هم ال اكل  لدي  اعضةةةةاء السةةةةلطل التشةةةةريعيل على أةةةةةخصةةةةيل وب لز ا ييار االعضةةةةاء من 

االقلييل في م ل  امل لوةةةةةةةةةةةةةةي  ويشةةةةةةةةةةةةةةاركل  في التما  دو  أ  يكل  لهم حةةةةةةةةةةةةةةلت معرود. 

 هولمةةةةةر تر األمر امللك  انخةةةةةاص ديعيي  اعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء ان،ل  على أ  يراعى ام يةةةةةت أثيةةةةةا

ان،يمع دو  امييز بسبب ان،ن  أو األحت أو الرين أو العمير  أو االعاقل وام يت املرأ  

 ام يال متاسيا وام يت االقليات ومتع اضارب املصانح دصلر  ميا ر  أو قي  ميا ر .

  لسةةةتل  5ديعريت بعض أحكام املرسةةةةلم دماتل  رقم  2014لسةةةةتل  70رقم  دماتل  املرسةةةةلم

االتضةةةةمام إلى اا اقيل المضةةةةاء على جميع أ ةةةةكا  اليمييز وةةةةر املرأ  دامللافمل على  2002

سيراو ال اا اقيل)السيراو(  واضمن إعاد  حياقل بعض ان ظات مملكل الينربن على 

من االا اقيل دو   16و 2وبتر اليعريت على التزام مملكل الينربن دتت ي  أحكام امللاد 

( فيعر ا  كاتت 4فمر  ) 15نسةةةةةةةةةةةةةةةيل للماد  إ ال  دأحكام الشةةةةةةةةةةةةةةةريعل ا سةةةةةةةةةةةةةةةالميل   اما دال

الينربن مين ظةةةةل بشةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةت مطلق عل هةةةةا دةةةةااةةةةت الينربن ملتزمةةةةل بهةةةةا دو  ا ال  دةةةةأحكةةةةام 

 الشريعل االسالميل. 

 ( لسةةةتل 24حةةةرور األمر امللك  رقم )دتشةةةكيت ن،تل  ةةةرعيل ملراجعل مشةةةرو  قاتل   2017

 الينربنيل ال ي وافق عليه م ل االسةر  وذلك ااصةاال دمشةرو  الماتل  امللحر لةسةر  

  2017ادربةت  16الشةةةةةةةةةةةةةةةلر  في 
ً
  وقةر قرر احةاليةه لل،كلمةل  حيةس املم دةرراسةةةةةةةةةةةةةةةيةه حةاليةا

 .2009اسيكماال لماتل  احكام االسر  ال ي حرر في عام 

فيمةةا ييعلق دةةاتليةةات اللثتيةةل ن،مةةايةةل حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةا   وأم لةةه عمليةةل على إجراءات و  -

 يما أ ار إليه  إلى:ات ي يل  أ ار اليمربر  ف

  لليأكير على حةةةةةةةةالحيات م ل  التلاب 2012طا في عام اد لت تعريالت دسةةةةةةةةيلربل آ ر  

املتيخب  ووةةةةةةلاد  تعيي  أعضةةةةةةاء م ل  الشةةةةةةلر  املعي   وتشةةةةةةهر ممارسةةةةةةات السةةةةةةلطل 

التشةةريعيل وارا ا   سةةيل ام يت املرأ  في ان،لسةةي  واملمارسةةات االتيخاديل ان،ر  على دور 

شةةريعيل في حيا  ان،يمع الينرب مل  مما يؤكر على فاعليل املشةةاركل لل،ميع في الت السةةلطل

 ان،يا  العامل.
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  إثةةار  املةةر   وفي  دتةةاء المةةررات على املسةةةةةةةةةةةةةةةيلبةةات اليت يةة يةةل والمضةةةةةةةةةةةةةةةةاييةةل  وان،يمعدعم

دا وةةةةةةةةةةةةةةافل إلى امل لوةةةةةةةةةةةةةةيل السةةةةةةةةةةةةةةاميل ن،مل    اليعاو  مع متظمات دوليل ميخصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةل

  ا  سا .

  ل مزها انخط  االعلى للمرأ   ال ي يملم دأ شطل عرير  وفق  ط  مرروسلان،ل  دور

 2022-2013املرأ  الينربنيةةةةل )لزهل  اللثتيةةةةل 
ً
 مزهةةةةا إثال  (  وامكي  املرأ  اقيصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةةا

ان،ل  االعلى للمرأ  حيمل من درامج اليرربب واليأطيت لعرد من املشاريع التمل  هره إلى 

يات الالزمل ليكل  قادر  على اأس   أو إدار  مشاريع حوي   ايوبر املرأ  داملهارات واليمت

، ظل كان  أو الر ل  في م ا  رباد  األعما   إوافل إلى امريم الرعم واليملبت امل سر

ملبت لرعم وا  املاليل لصةةةةةةةةةةةةةةةاحيل السةةةةةةةةةةةةةةةمل امللك  األمي   سةةةةةةةةةةةةةةةبيكل دنت إدراطيم آ   لي ل

 رباداتيي  ومن ظل اتميل املرأ  للنشةةةال االقيصةةةادي ي للمرأ  الينربنيلالنشةةةال الي ار 

 مليل  دوالر. 100وقيملها 

 وميكامال امسيمر ا يمكي  السياس مل للمرأ  أثلق ان،ل  األعلى للمرأ  درتام وفي م ا  ال 

اركل يسلهره املرأ  الراقيل في الر ل  في املشو ليت ي  درامج اليرربب واليأطيت واليلعيل 

  وقةةر سةةةةةةةةةةةةةةةةةاطمةةت طةة ه 2016وحت  العةةام  2002ذلةةك متةة  اتيخةةادةةات في الشةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  العةةام  و 

  ان،ال  اليلريل.   الشلر  و التلاب و  ملان،هلد في وحل  عرد من النساء إلى م ل  

  ولمر اتيمت اميز ا ر ل املرأ  الينربنيل من املرحلل اللثتيل إلى العامليل دتي مل طي ل األمم

 ادراطيم آ   لي ل  العامليل ليمكي  املرأ . املينر  للمرأ  ن،ايي  األمي   سبيكل دنت

 آليات حمايل ووقايل وثتيل أ شةةةةةةةةةةأت وفق أعلى املعايي  الروليل وحممت الك ي   ام ا شةةةةةةةةةةاء

من الت ةةاحةةات في أداء رسةةةةةةةةةةةةةةةةاللهةةا ومن أطمهةةا: األمةةاتةةل العةةامةةل لليظلمةةات  ووحةةر  الينميق 

 .م لويل حمل  الس،تاء وان،ي يبنانخاحل  و 

 ن،ق في اليعيي  السةةةةةةةةةةةةةةةليمل والي مع واكلبن ان،معيةات لةرعم ان،يمع املةر   وا و ةالنسةةةةةةةةةةةةةةةيةل

أ   تسةةةةةةيلجبلها تشةةةةةةريعات اململكل  وممارسةةةةةةل ط ه ان،مل  فهمل أملر اضةةةةةةمت  واليظاطر
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 اكل  متضةةةةةةةةةةةةةةيطل ديلحةةةةةةةةةةةةةةلل 
ً
سةةةةةةةةةةةةةةياد  الماتل  واحت ام حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةا   وال اكل  سةةةةةةةةةةةةةةيارا

رات لتعلكات انخاحةةةةةةةةةةل والعامل  أو ااار  االسةةةةةةةةةةيخرام العتف واالعيراء على األفراد واملمي

من اةأسةةةةةةةةةةةةةةة   أك   من  املةر   وال أد  على حيلبةل ان،يمع  الطةاي يةل وا ةةةةةةةةةةةةةةةعةا  الكراطيةل

جمعيةةةةةل تع مل دمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةةت مخيل ةةةةةل مزهةةةةةا  والشةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةاديةةةةةل والةةةةةرينيةةةةةل واملهتيةةةةةل والطالديةةةةةل  607

 تماديل.دات الوان،ملقيل وقي طا من اطيمامات امللاثتي  واللافرين  دا وافل إلى االانا

 للملاثتل وحمل  ا  سةةةةةا  وطترسةةةةةل الب تامج الرراسةةةةة مل نخيلف املراحت  إثار الت ديلفي و

 عيب  ميةةرأ اكةةافؤ ال رص من   والصةةةةةةةةةةةةةةة له اليعليميةةل في املةةراري ان،كلميةةل وانخةةاحةةةةةةةةةةةةةةةةل

الركايي ان،لطربل التمل اني مل عل ها املتاها والب امج والكيب وكافل اللسةةةةةةةةةةةةةةةايت واللسةةةةةةةةةةةةةةةاي  

اةةةةةةرعيم االجراءات ا ي ةةةةةةاديةةةةةةل لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانح ال  ةةةةةةات اليعليميةةةةةةل  ومن مميزات طةةةةةة ا اليلجةةةةةةه 

 وذوي االحييةاجةات انخةاحةةةةةةةةةةةةةةةل ا عةاقةل ذوي االجيمةاعيةل األك   احييةاجةا  وانةريةرا ل ةايةر  

 ينظل  درعايل ار لبل وتعليميل  احل دا ت املؤسسل املررسيل. حيس

  و شةةةةةةةةةةةةةةةي  طتةةا  إلى أتةةه في م ةةا  االطيمةةام انخةةاص دةةرور اليعليم  و تةةاًء على االت ةةازات التمل

انممةةةةت في م ةةةةا  اليعليم  ام في إثةةةةار متظمةةةةل اليل سةةةةةةةةةةةةةةةكل  اثال  جةةةةايي  امللةةةةك حمةةةةر 

اه وسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات اليل سةةةةةةةةةكل فيما يخر في انميق أطر ط ه ان،ايي  لليل سةةةةةةةةةكل  وتسةةةةةةةةةهم

 لينميق جرو  أعما  
ً
انسي  تلعيل اليعلم واليرري  واألداء اليعلييمل في جمليه امهيرا

 وأطراه اليتميل املسيرامل. 2030اليعليم حت  عام 

  إلى أ  مملكل الينربن انرص على ات ي  درامج ار لبل وتعليميل ودينيل 
ً
و شةةةةةي  طتا أيضةةةةةا

للسةةةةةةةةةةةةةةةطيةةل والتسةةةةةةةةةةةةةةةةامح واالعيةةرا   وتيةة   طةةادةةات الينربض على وإعالميةةل لنشةةةةةةةةةةةةةةةر قيم ا

العتف وا رطاب والكراطيل الرينيل والطاي يل والعتصةةةربل  في إثار تشةةةريعي ومؤسةةةسةةةات  

واضةةةةةةةةةةةةةةةح  و   ل اقيصةةةةةةةةةةةةةةةاديل واجيماعيل متاسةةةةةةةةةةةةةةةيل. وبي ق ذلك مع مخرجات مؤامر حلار 

في امل املتاسةةةةةةةةةةيضةةةةةةةةةةافيه  دعا إليه جاللل امللك امل ر  وال ي ان،ضةةةةةةةةةةارات وال مافات ال ي

على أ  جميع أ ةكا   طادات الكراطيل ةي   فيما تصةت عليه    والتمل تصةت 2014مايل 
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ممارسةةةةةةةةات متافيل ن،مل  ا  سةةةةةةةةا   ايعار  مع املرتيل وا افي ان،ضةةةةةةةةار   وال اؤدي إال 

 إلى ا قصاء واليمييز  وتت،يع اليعصب واليطره واالرطاب.

   فةةإ  مملكةةل الينربن ايميع دلوةةةةةةةةةةةةةةةع ميطلر في م ةةا  و ةةا وةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةل للخةةرمةةات اليعليميةةل

امةةةريم الرعةةةايةةةل الصةةةةةةةةةةةةةةة،يةةةل سةةةةةةةةةةةةةةةلاء للملاثتي  واملميمي  حيةةةس حممةةةت اململكةةةل أفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

املعةرالت الصةةةةةةةةةةةةةةة،يةل على مسةةةةةةةةةةةةةةةيل  املتطمةل والعةالم وحصةةةةةةةةةةةةةةةلةت على االعيمةادات العةامليةل 

مل ت اوأ عك  ذلك على اتيخابها عضةةةةةةةلا في ان،ل  اليت ي ي ملتظمل الصةةةةةةة،ل العامليل. و 

امللجهل ل وي الر ت ان،رود في فإ  اململكل املم دالعرير من املشةةةةةةةةةةةةةروعات االسةةةةةةةةةةةةةكاتيل 

 ان،يمع.

 من انخط  لمةةر و  -
ً
حرص اليمربر على ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةار  إلى أ  مملكةةل الينربن ووةةةةةةةةةةةةةةةعةةت عةةردا

مل اك ةةت وتسةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةر في  شةةةةةةةةةةةةةةةر وتعيبي حمل  اال سةةةةةةةةةةةةةةةةا  على تالواالسةةةةةةةةةةةةةةةت ااي يةةات اللثتيةةل 

( واملعتل  يتنل م يمع 2018-2015املسةةةةةةةةةةةةةةةيل  اللث مل ومزهةةةةةةا درتةةةةةةامج عمةةةةةةت ان،كلمةةةةةةل )

ميةةةرأ اليلاز  دي  مةةةا اميلكةةةه الينربن من إمكةةةاتيةةات  والةةة ي يراعيالعةةةر  واألمن والرفةةةاهي 

ملاحةةةةةةةةةةةةةةةلل و   واملميمي  وملارد والينريات التمل الاجهها وميطليات واحيياجات امللاثتي 

اليطلبر واليتاء واليأكير على اسةةةةةةةةةةةةةةيرامل اليتميل في اململكل. وذلك مع ان،رص على تعيبي 

ر الشةةةةةةةةةةةةةةةرعيةةةةةل ان،مل  ال رديةةةةةل وحربةةةةةل الرأي واليعيي  واحت ام حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  في إثةةةةةا

 الرسيلربل والماتلتيل.

 

 السيد الرئيس،

التمل حةةةةةةةةررت من بعض املتظمات قي  إ  االدعاءات انخاحةةةةةةةةل داتلهاكات حمل  ا  سةةةةةةةةا  

والتمل اضةةةةةةةمزها ملجي املعللمات املمرمل من ان،هات حةةةةةةةاحيل املصةةةةةةةل،ل بشةةةةةةةأ   ان،كلميل

اكشةةف عرم مصةةراقيل م ت ط ه املتظمات   وتسةة سةةها لمضةةايا  -من ذا ها-ةي  الينربن 

  بعض ط ه االدعاءات على عترما تشةةةةةةةي -السةةةةةةةير الري  -حمل  ا  سةةةةةةةا   وم ا  ل لك 
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 مييعر  املسينيل  وان،ملعات الرينيل األ ر  لميلد ا روها ان،كلمل على حمهأته ي

ات من ملجي للمعللمات املمرمل من ان،ه 50في حربل ال كر واللجرا  والريني )ال مر  

 مملكل الينربنحةةةاحيل املصةةةل،ل بشةةةأ  الينربن(  وال أد  على زبف ط ا االدعاء من أ  

ا في حمةايةل حربةل الام ةت  مةارسةةةةةةةةةةةةةةةةل تملذجةً  كر والرأي والةرين واملعيمةر  ووةةةةةةةةةةةةةةةمةا  حربةل م 

 للرسيلر والتشريعات اللثتيل 
ً
الشعاير الرينيل دنربل اامل ودو  ار الت حكلميل وفما

كت سةةةةةةةةةةةةةةةةةل  وكت    110مع احت ام العةةةادات واليمةةةاليةةةر وحمل  ات ربن  من  ال  وجلد 

لةةةةةةةةت دا ةةةةةةةةت ان،يمع يهلدي والعةةةةةةةةريةةةةةةةةر من دور العيةةةةةةةةاد  نخيلف األديةةةةةةةةا  والطلايف وامل

مركًيا إسةةةةةةةةةةالمًيا   80جامًعا ومسةةةةةةةةةة،ًرا اابًعا لةوقاه السةةةةةةةةةةنيل  و 440الينرب مل  إلى جاتب 

ا لةوقةةةةاه ان،ع ربةةةةل (618مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاجةةةةر وجلامع و) 608و ا اةةةةابعةةةةً في دولةةةةل ايل    وذلةةةةك مةةةةأامةةةةً

 مليل   سمل. 1.4 حلالي هاكيللمت  مربع وعرد سكان 774 مساحلها حلالي 

عن زبف االدعاءات امل كلر  طل أ  حكلمل مملكل الينربن  -الري   سيري -وم ا  آ ر 

واالانةةاد العةةام لتمةةادةةات عمةةا  الينربن وقرفةةل ا ةةار  وحةةةةةةةةةةةةةةةتةةاعةةل الينربن  و مسةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةر  

اا ةةةاقةةةا االايةةةا قةةةامةةةت دملجيةةةه ان،كلمةةةل  2014متظمةةةل العمةةةت الةةةروليةةةل  وقعلا في مةةةاري 

  حيس ام اعاد  2011ل في عام ؤسةة دمعان،ل حاالت ال صةةت التمل حرات اار االحراا امل

  وام قلق ط ا امللف. كما ام تعريت قاتل  التمادات العماليل رقم ألعمالهمامل صةةةةةةةةةةةةةةةللي  

ت الينربن أل   2012( لستل 33) دما  سمح داليعرديل التماديل في املنشأ  اللاحر  مما أط 

عضلبل ي ف بهااكل  من وةمن الرو  امليمرمل على حةعير ان،ربات التماديل  وطإل التيخا

 م ل  متظمل العمت الروليل.

 

 ،،،السيد الرئيس

امللك حمر دن ع     آ   لي ل  ح ظه هللا  في أك   من متاسيل جاللل لمر أكر 

طل ثربق ان،يا . وفي  Developmentأ  عمليل االحالح ةي عمليل مسيمر . وأ  التمل 

  وةي اررك أ  عمليل تت،يع احت ام وحمايل حمل    مملكل الينربنإط ا االثار ف
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ا  سا  ةي عمليل مسيمر  ال اخلل من انريات ومصاعب  تعتز دنرحها على ملاحلل 

جهلدطا  على كافل املسيلبات  لتت،يع احت ام وتعيبي وحمايل حمل  ا  سا   رقم ما 

 كري الر اليطره واياير مخاثالير ت في  ؤوتتا الرا ليل   الاجهها من انريات مزها

لك    يعض اسيوال  قضايا حمل  ا  سا مناوالت ال  و وا رطابالطاي   واليعصب 

مل   تعرقت في اللاقع مسي   حمل  ا  سا   اكل  واجهل لينميق أطراه سياسيل وي 

 ا  سا   حمل   احت ام ديعيبي ميادع االلتزام من الرقم علىوالرليت على ذلك أته 

 تاكط فإ  وا رطاب  العتف أعما  مع اليعامت في الت   وي  درجات دأعلى واليمير

 ومن   متلآ حيا  في واملميمي  امللاثتي  دنمل   املساي على العتاحر  بعض من إحرارا

 ملهامهم همأدائ أاتاء سلاء ن،يا هم  اسلهراه لعمليات ييعرول   ال ين األمن رجا  ديزهم

ما  املصادي  عرد دل  فيما ا هير 20 الشهراء عرد دل  حيس العمت  أوقات  ارج أو

املساي دان،ق في ان،يا  اتمتل  ا رطاديل األعما  ط ه كت  أ  ومن  ا مصاد 4000 يمارب

 هملاجهي على الينربن تعمت ال ي األمر الشاملل  واليتميل االسيمرار جهلد عرقللو 

   سا .ا  دنمل   االلتزام من إثار وفي بها  املعمل   الماتلتيل األثر وفق له واليصري

  

 السيد الرئيس،،،

في اثةةار جهلدتةةا امليلاحةةةةةةةةةةةةةةةلةةل في م ةةا  حمةةايةةل حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةا   أ ةةةةةةةةةةةةةةةةار امربر 

 مزها العمت على:اليعهرات الطلعيل اململكل إلى عرد من 

 قاتل  ملحر بشأ  أحكام األسر .  إحرار-أ

مناكم لةسةةةةةر  اضةةةةةم كافل املرافق وانخرمات المضةةةةةاييل ذات العالقل داألسةةةةةر   إ شةةةةةاء-ب

 دما يراعي  صلحيل وثييعل املتازعات االسربل.

 إحرار قاتل  جرير للص،افل وا عالم ا لكت و  . -ج
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التظر في تعريت قاتل  ان،نسةةةةةةةةةيل الينربنيل بشةةةةةةةةةأ  متح أدتاء املرأ  الينربنيل املتزوجل -د

 سيل وفق قلاعر اضي  متح ان،نسيل.من أجتبمل ان،ن

االسةةةةةةةةةةةيمرار في اطييق السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات والب امج امليعلمل داليتميل الشةةةةةةةةةةةاملل واملسةةةةةةةةةةةيرامل  -و

 2030وسةةةةةةيمرم مملكل الينربن امربرطا األو  بشةةةةةةأ  انميق اطراه اليتميل املسةةةةةةيرامل 

بلرك ل إلى املتير  السةةةياسةةة مل رفيع املسةةةيل  حل  اليتميل املسةةةيرامل وال ي سةةةيعمر في تي

 .2018في يلليل 

  من  ال  يباد  اللعي في كافل م االت حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةا اك يف األ شةةةةةةةةةةةةةةةطل ان،اربل ل -ه

  اللسايت املياحل دما في ذلك اليعليم واألعالم.

 

 السيد الرئيس،،،

وةي امةةرم امربرطةةا ال ةةالةةس لالسةةةةةةةةةةةةةةةيعرا  الةةروري   مملكةةل الينربنإ  دالدي  

الشةةةةةةةامت  اؤكر على اسةةةةةةةيمرار التزامها داحت ام حمل  اال سةةةةةةةا  وان،ربات األسةةةةةةةاسةةةةةةةيل  في 

إثار مي ا  العمت اللث مل ودسةةةةةةةةةةيلرطا وتشةةةةةةةةةةريعا ها والتزاما ها الروليل وسةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةل و رامج 

ات في طةةة ا إت ةةةاز ان،كلمةةةل  وكةةة لةةةك عيمهةةةا على ملاحةةةةةةةةةةةةةةةلةةةل جهلدطةةةا لليتةةةاء على مةةةا ام من 

 وسةياسة
ً
  و شةي  في ط ا الصةرد على ما أكراه المياد  السةياسيل  لان،ا   تشةريعا

ً
وواقعا

 فيما أكرت 2016د سةةةةةةةةةةةةةةةمب   10للمملكل  دمتاسةةةةةةةةةةةةةةةيل اليلم العامل  ن،مل  اال سةةةةةةةةةةةةةةةا  في 

على ملاحةةةةةةةةةةةةةةةلل االطيمام دينميق اليتميل الشةةةةةةةةةةةةةةةاملل دأبعادطا انخيل ل دما في ذلك  عليه 

امةةةةةافةةةةةل حمل  ا  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  تعليميةةةةةا وإعالميةةةةةا بهةةةةةره املبةةةةةل اليتةةةةةاء ان،يمعي دعم وقري 

واكري  أسةةةةةةةةةةةةةةة  ان،يمع املينضةةةةةةةةةةةةةةةر ال ي يتعم فيه ان،ميع دنملقه وفق ميرأ سةةةةةةةةةةةةةةةياد  

 احةةةةةةةةةةةةةةةل وأ  قيم اليعا ل والتسةةةةةةةةةةةةةةةامح وقيل  ات ر واملسةةةةةةةةةةةةةةةاوا   ةةةةةةةةةةةةةةةكلت الادت  الماتل  

 تةا لل،ميع اتصةةةةةةةةةةةةةةةهرت فيهللم يمع الينرب مل على مر العصةةةةةةةةةةةةةةةلر  وجعلةت من الينربن وث

 امافات وحضارات مخيل ل.
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وايطلع مملكةةةةةةل الينربن إلى االسةةةةةةةةةةةةةةةي ةةةةةةاد  من ان،لار الي ةةةةةةاعلي في إثةةةةةةار آليةةةةةةل 

 كيبم مع اليعاو   والثير وطي ات االمم املينر  اليعاطريل  املراجعل الروربل الشاملل 

  ا  سةةةةةةا   ن،مل   السةةةةةةام  امل ل 
ً
 لعام راتالمر و تاء ال  مل اليعاو   لب تامج اسةةةةةةيكماال

ع اليلاحةةةةةةةةةةةةةةت مو  الصةةةةةةةةةةةةةةلل   ذات والروليل ا قليميل اتليات في ال عالل واملشةةةةةةةةةةةةةةاركل  2016

سةةةةةةةا  ام حمل  ا  الهره املشةةةةةةةت ك في اأكير احت  وذلك كله لينميق  أصةةةةةةة،اب املصةةةةةةةل،ل

 .وسياد  الماتل  

 

 
ً
 و كرا

 

 


