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ية إنفا القوانين  امراقبة البع
 

قپاٽ التشپيعاٟ ۇ هي مسئۈلٞ كټلڮ عن مپاقبٞ تنفيټها سساٟ البڇمانيٞ ب ۇ تقييں تحقيڨ اأهٺاف امپجٝۈ  تقۈم ام
ڻ تطبيڨ القۈانيڻ مسألٞ معقٺٝ ب من القۈانيڻ الت سنتهاب ۇ بالنظپ لطبيعٞ عمليٞ التنفيټ امعقٺٝ ۇ غيڇ التلقائيٞ

ۇٽصٺ تعبئٞ اأمۈاگ ۇ القٺٽاٟ البشپيٞ الاٿمٞ ۇحشٺ ٹعں مختلڤ الفاعليڻب تتۈقڤ علۏ حشٺ تۈفيڇ اآلياٟ 
ٽڍ الۈاقڜ، ۇ تحۈيل امۈاٽٹ، ۇ  ي الحقائڨ علۏ  ي ٻلڮ: تغييڇ  ثپ علۏ سيڇه بما  ڻ ت ۇيمڬن للعٺيٺ من اأحٺا٥ 

صحاب امصلحٞ ۇ التغييڇاٟ علۏ مستۈۉ اإطاٽ القانۈني مج اٟا السياسٞ ٻاٟ تحپيڤ اأهٺاف، ۇعٺم تعاۇڻ 
 الصلٞ اإنساڻب 

لۏ السهپ علۏ التشپيعاٟ ۇمپاقبٞ تنفيټها اعتماٹيتۈلۏ البڇماڻ مهمٞ ۇ   سَنها الت تحقيڨ القۈانيڻ تقييں مٺۉ ضافٞ 
ب  تحٺ٥ ششڭل تلقاييا ۇ  نظپا أڻ مهمٞ التنفيټ عمليٞ معَقٺٝۇيضطلڜ البڇماڻ بهټا الٺۇٽ   للنتائٰ امتۈخاٝ منهاب

  بالت سَنها البڇماڻ اسں 'امپاقبٞ البعٺيٞ إنفاٻ القۈانيڻ' القۈانيڻ ماحقٞ تطبيڨۇيطلڨ علۏ عمليٞ 

سباب ٽئيسيٞ  ٽبعٞ  ۇٽٹٟ لجنٞ القۈانيڻ باأمں امتحٺٝ  كٌڇ تستٺعيۇ امپاقبٞ البعٺيٞ عتماٹ ا  يا اهتمام منهجي 
َڻ ( تۇ التقييں الاحڨ للتشپيعاٟ، ۇيتعلڨ اأمپ ب: ) إنفاٻ القۈانيڻ نفعا علۏ النحۈ  تجٺې القۈانيڻالتحقڨ من 

ٽڍ الۈاقڜ؛  ي  ي (2)امنشۈٹ  تنفيټ  الًڇكيڈ علۏ( 3تحسيڻ اأحڭام امعمۈگ بها )التشپيعاٟ الثانۈيٞ(؛ ) امساهمٞ 
حت يتسن استخاص الٺٽۇځ امستفاٹٝ  السليمٞ ۇتعميمها تحٺيٺ امماٽساٟ( 4)ۇۇتحقيڨ اأهٺاف السياسيٞ؛ 

نفاٻ القۈانيڻ ۇعاٝۇ علۏ ٻلڮ، من جۈانٜ النجاٱ ۇالفشل الت كشڤ عنها هټا العمل الپقابيب  ليٞ تشڭل مپاقبٞ 
ٞ ٹۇڻ لبيٞ امحتملٞ للتشپيعاٟ الجٺيٺٝ علۏ الحقۈڥ اأساسيٞ ۇالحيلۈلهامٞ يمڬن من خالها تحٺيٺ اآثاٽ الس 

 ۇقۈعهاب

صبح٤ عٺٝ بپماناٟ  ، اق٤ امپاقبٞ البعٺيٞ إنفاٻ القۈانيڻ اهتماما مًڈايٺا علۏ الصعيٺ العالم ۇ ي اآۇنٞ اأخيٝڇ ۇ
اتها الٺاخليٞب  جپا ي  لياٟ جٺيٺٝ ستمڬن  تٺمٰ هټه العمليٞ  ففي امغپب علۏ سبيل امثاگ، ۇضڜ مجلس النۈاب 

هٺافها امنشۈٹٝب   النۈاب البڇمانييڻ من ٽصٺ عمليٞ تنفيټ التشپيعاٟ ۇالحپص علۏ تحقيڨ 



سسٞ ۇستمنسًڇ للٺيمقپاطيٞ لقٺ عمٺٟ ۇ  ي  م مپاقبٞ مجاگ االۏ تطۈيپ عٺٹ كبيڇ من ااٹۇاٟ ۇاالياٟ امتعلقٞ 
نحا العالں عٺٹ كبيڇ من مڜ ۇ تتعاۇڻ يٞ إنفاٻ القۈانيڻ البعٺ   ماٽساٟام مثل هٺه تبنهي عمليٞ البڇماناٟ من كل 

طاٽ مهمٞ الپقابٞ ۇالتشپيڜ امنۈڑ بهاب ياٟ لۇاا ي عٺٹ كبيڇ من ي  هٺا امۈضۈعب  ۇلقٺ شاٽک البڇماڻ امغپبي 
سسٞ ۇستمنسًڇ للٺيمقپاطيٞ حۈگ ه تمپاٟ م تمپ  ټام لياٟ متاشعٞ ۇمپاقبٞ تطبيڨ امۈضۈع  ۇكاڻ اخپها م

ي امنطقٞ العپبيٞالالتشپيعاٟ امتعلقٞ بالعنڤ القائں علۏ  تمپ ااكاٹيم حۈگ امۈضۈعب  نۈع    ۇام

ية إنفا القوانينفي  راعي مقاربة النوعامدماج التحليل   عملية امراقبة البع
ساسيٞ نحۈ تقييں جۈٹٝ ۇفعاليٞ التشپيعاٟ، ا  مقاٽبٞ النۈعڻ مپاقبٞ التشپيعاٟ من منظۈٽ يپاعي   تعتبڇ خطٝۈ 

جپا تحليل من منظۈٽ  ڻ تطۈيپ القٺٝٽ علۏ  ي سياڥ تحقيقأهٺاف التنميٞ امستٺامٞب ناهيڮ عن  يپاعي سيما 
لۏ تقۈيٞ الهيئاٟ التشپيعيٞ ۇيساه مقاٽبٞ النۈع ، ٹې  ي تعميں امنظۈٽ امپاعي ي ي  بي البڇماناٟ مقاٽبٞ النۈعں  ۇيتں 

ٹٽا٫ مپاعاٝ   ي العملياٟ التشپيعيٞ من خاگ تحليل السياساٟ حسٜ النۈع ااجتماعيب مقاٽبٞ النۈعمعظں اأحياڻ 

ًٝ ما الټېالتأثيڇ امتباين ضپۇٝٽ فهں  يعتمٺ علۏ 1ي السياساٟ ۇالتشپيعاٟ مقاٽبٞ النۈعمپاعاٝ  ڻ  تحٺثۆ عاٹ
اٟ ۇالتٺخاٟ الت تقۈم بها الحڭۈمٞ  بال علۏاإجپا هميٞ القيام بتحليل ۇتقييں  پجاگ ۇالنسا بنا علۏ ٻلڮ، تڬمن 

ثپ بها علۏ النسا ۇالپجاگ ۇعلۏ امجمۈعاٟ الٺيمغپافيٞ  منهجي للقۈانيڻ ۇالسياساٟ استناٹا علۏ الڬيفيٞ الت ت
ي : ) من ضماڻ استفاٹٝ الپجاگ ۇالنسا  (2؛ )ې مساۇ محتملٞ قٺ تنشأ عنها( تحٺيٺ ۇتفاٹې تاأخپۉ امعنيٞ  

ٝ الحڭۈمٞ من خاگ ۇضڜ  ۇتعڀيڀ  ضماڻ الفعاليٞ اماليٞ  (3عهں بنفس الحمايٞ القانۈنيٞ؛ ۇ)س الفپص ۇتمت  نف كفا
م مڜ ظپۇف الفئاٟ امعنيٞ ۇتلب حاجياتهںب  سياساٟ تتا

ڻ تبن  علۏ امنظۈٽ  القائمٞ، اعتمٺ البڇماڻ امغپبي العٺيٺ من التشپيعاٟ  تتة2 امغپب الٺستۈٽ الجٺيٺ سنٞ منټ 
ي الجنساني، ۇالت تڬپځ مبٺ امساۇاٝ ۇالتڭاف بيڻ اأفپاٹ ۇالجماعاٟ ۇاأجياگ ۇالهيئاٟ، ۇتعڀ  ٿ حقۈڥ امپٝ 

 امجتمڜب 

من  9تجمۈعٞ البڇمانيٞ امۈضۈعاتيٞ حۈگ امساۇاٝ ۇ امناصفٞ تفعيا للفصل امپبي غأ مجلس النۈاب امۇلقٺ انش
ي كل امجاٟا ۇ تعڀيڀها علۏ مستۈۉ الٺستۈٽ ۇ سعيا من مج لۏ ٹعں ۇ تقۈيٞ امڬتسباٟ النسائيٞ  لس النۈاب 

التشپيڜ ۇ مپاقبٞ العمل الحڭۈمي  ۇ تقييں السياساٟ الحڭۈميٞ ۇ الٺيبلۈماسٞ البڇمانيٞ ۇ علۏ مستۈۉ اتخاٻ القپاٽ 
جل النهۈڍ ٹاخل امجلس ۇ كټا تثميڻ ٽۇابط العمل مڜ سائپ هيئاٟ امجتمڜ امٺني ۇ ا ي من  لسياس  ۇ الحقۈ

ي مجاگ حقۈڥ اإنساڻ من  ي امنتظں الٺۇلي  سساٟ الفاعلٞ  ۇ تطۈيپ عاقٞ شپاكٞ مڜ ام بأۇضاع امپٝ  ۇ خلڨ 
جهڀتۆب جل ٹعں ق  ٺٽاٟ امجلس ۇ 

                                                           

1
عاڻ ۇمنها٫ عمل بيجيڻ الټې اعتمٺتۆ الجمعيٞ العامٞ لأمں امتحٺٝ سنٞ  مقاٽبٞ النۈعانبثڨ منظۈٽ مپاعاٝ   عن 

نحا العالںب 995ت ي جميڜ  ۇجۆ الامساۇاٝ القائمٞ بيڻ الپجل ۇامپٝ  ليٞ سياسيٞ  للحٺ من  ،  ۇثَں تصميمۆ ك
ڻ هناک اختا  ، بيٺ  فاٟ كبيٝڇ علۏ مستۈۉ  ۇمنټ ٻلڮ الحيڻ، اعتمٺٟ حڭۈماٟ عٺيٺٝ هټه امقاٽبٞ ششڭل ٽسم

ۇكټا فيما يخڌ الۈسائل الت تعتمٺها مختلڤ امجتمعاٟ للۈفا  مقاٽبٞ النۈعالطپيقٞ الت يفَسپ بها منظۈٽ مپاعاٝ 
 بهټا االًڈامب

 



، اعتمٺ البڇماڻ امغپبي عٺٹا من القۈانيڻ امتعلقٞ بقضايا امپٝ، ۇمن   3تب3ةتبپٿها:  القانۈڻ ٽقں ي اآۇنٞ اأخيٝڇ
؛ القانۈڻ ٽقں  ليٞ تشپيعيٞ  4تبث2امتعلڨ بمحاٽبٞ العنڤ ضٺ النسا امتعلڨ بمڭافحٞ ااتجاٽ بالبشپ الټې يعٺ 

امحٺٹ لشپۇڑ الشغل ۇالتشغيل امتعلقٞ بالعماگ  2تب9تمهمٞ لحمايٞ النسا ۇاأطفاگ من ااستغاگ؛ القانۈڻ ٽقں 
غلبهں (ب امنڈلييڻ )ۇ الټې يۈافڨ بمۈجبۆ علۏ البڇۇتۈكۈگ  25تب2تامصاٹقٞ علۏ مشپۇع قانۈڻ ٽقں  كما تں من النسا

شڭاگ التمييڈ ضٺ امپٝ، الټې اعتمٺ ۇعپڍ للتۈقيڜ ۇالتصٺيڨ من طپف  ااختياٽې اتفاقيٞ القضا علۏ جميڜ 
ي   بب ۇتں التصۈي٤ علۏ القانۈڻ ٽقں ةةة2سنٞ  ، ۇٹخل حيڈ التنفيټ999تكتۈبپ  9الجمعيٞ العامٞ لأمں امتحٺٝ 

تشهٺ ب بثتة2شتنبڇ  ت2قبل البڇماڻ امغپبي بتاٽيٸ  مڭافحٞ كل اشڭاگ التمييڈ منمناصفٞ ۇ ا  امتعلڨ بهيئٞ 4تب9ث
ي التنفيټ شعڐ  بنۈٹا تحٺٹ اآجاگ الت يصبح فيها القانۈڻ قيٺ  علۏ تۈې يحا  هاشعض اڻ بالپغں القۈانيڻ تأخيڇا 

اٟ ٽفاقها بمپسۈم التنفيټب ۇهټه اإجپا لۏ سنتيڻب  قٺ التنفيټ ۇيتں  امجلس الۈطن ۇيشٺٹ  تستغپڥ مٺٝ قٺ تصل 
شڭاگ التمييڈ علۏ اهميٞ ااسپاع بتطبيڨ هٺه القۈانيڻ ۇا سيما  لحقۈڥ  كل من هيئٞ امناصفٞ ۇمحاٽبٞ جميڜ 

ڻ ب ۇامجلس ااستشاٽې لأسٝپ ۇالطفۈلٞ ي امغپب، ف علۏ الپغں من التقٺم امحپٿ الټې شهٺتۆ ۇضعيٞ النسا 
شڭاگ التمييڈ القائں علۏ امپٝ ا تڀاگ   ب العامٞالخاصٞ ۇ ي الحياٝ  النۈع تۈاجۆ شعڐ 

يتۈجٜ علۏ البڇماناٟ التنسيڨ مڜ الجهاٟ الحڭۈميٞ امختصٞ لتٺقيڨ حسن تطبيڨ القۈانيڻ ۇالتۈقڤ علۏ شعڐ 
ي سياڥ عٺٹ  الثغپاٟ لۏ التٺقيڨ شعٺ التشپيڜ  الت تظهپ لضماڻ حسن التنفيټ ۇتصحيح ما امڬنب  ۇتنٺٽ٫ الحاجٞ 

ي عٺٝ بلٺاڻ  ۇعلۏ ۇجۆ الخصۈص تلڮ امتعلقٞ بمڭافحٞ  امپٝ التمييڈ ضٺ من مشاٽيڜ القۈانيڻ الت يجپې سنها 
ٻا كان٤ القۈانيڻ الت تں   قپاٽها قٺ حقق٤ النتائٰ امپجٝۈ منهابحي٪ يبقى التحٺې الڬبيڇ ما 

اف ورشة العمل  أه
سسٞ ۇستمنسًڇ للٺيمقپاطيٞ تنظيں ۇٽشٞ عمل حۈگ امپاقبٞ البعٺيٞ إنفاٻ القۈانيڻ من  ي هټا الصٺٹ، تقًڇٱ م

 منظۈٽ يپاعي مقاٽبٞ النۈعب 

كٌڇ علۏ مباٹ ۇ لياٟ امپاقبٞ البعٺيٞ إنفاٻ القۈانيڻ، ۇستسنح هټه الۈٽشٞ للنۈاب ۇامۈظفيڻ البڇمانييڻ بالتعپف 
 ۇمنها:

  ٞي حالٞ عٺم تحقڨ اأهٺاف، معپف ې حٺ، ۇ لۏ  لياٟ للتحقڨ من بلۈڝ اأهٺاف امسطٝپ للقۈانيڻ ۇ
 اأسباب ۇٽا ٻلڮ؛

  ي كيفيٞ قيامها بامپاقبٞ البعٺيٞ إنفاٻ القۈانيڻ، بما ي فضل امماٽساٟ امستمٺٝ من البڇماناٟ اأخپۉ 
لۏ التحليل امپاعي مقاٽبٞ النۈعب  ٻلڮ اللجۈ 

 حۈگ قۈانيڻ محٺٹٝ مثل قانۈڻ مناهضٞ  عپڍ تجاٽب حۈگ مپاقبٞ شعٺيٞ لقۈانيڻ مپاعيٞ للنۈع ااجتماعي
ي امناصٜ 2تة2) 2تب2ةالقانۈڻ التنظيم ٽقں  ،امساۇاٝ ڻۈانيالعنڤ ضٺ امپاٝ ، ق ( امتعلڨ بالتعييڻ 

 ، العليا

  ي تنفيټ قۈانيڻ امساۇاٝ بيڻ الجنسياصٺاٽ فضل الطپڥ لتعڀيڀ ٹۇٽ البڇماناٟ   ڻب تۈصياٟ ۇخطۈاٟ ششأڻ 

 

 



 

 

 

 

 


