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 القسم  األول

 

مبادئ وأحكام عامة



 ما هي حقوق اإلنسان؟: أوال

 التدخل اإلنساني»عندما ظهر مبدأ 19نشأت أهمية حقوق اإلنسان يف القرن الـ »

والذي مفاده مشروعية التدخل يف احلاالت اليت ترتكب فيها الدول فظائع ضد  

 .«صدمة لضمري البشرية»رعاياها تسبب 

 وما تولد عنها من االتفاقيات   تبعه إنشاء منظمة العمل الدولية يف العام

الدولية األوىل اليت تهدف إىل حتسني محاية العمال الصناعيني، وحلقتها بعد 

احلرب العاملية األوىل معاهدات األقليات واليت تهدف حلماية األقليات األثنية 

على أنها بداية الصكوك الدولية « معاهدات األقليات»واللغوية، لذا فإنه ينظر إىل 

 .احلديثة حلقوق اإلنسان

 إال أن االتفاقية الدولية األوىل حلقوق اإلنسان هي االتفاقية اخلاصة بالرق واليت

 .اعتمدت يف العام

 

 :تارخيية نبذة



 ما هي حقوق اإلنسان؟: أوال/ يتبع 

 :تارخيية نبذة

احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعًا والتشجيع على ذلك تعزيز )) 

 ((.إطالقًا بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء

 ، الفقرة املادة  -الفصل األول  -ميثاق األمم املتحدة  

  انطالقًا من الغايات اليت يسعى ميثاق األمم املتحدة إىل حتقيقها صدر أول تفسري

،  من خالل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان العام ( حقوق اإلنسان)رمسي ملصطلح 

 .وبالرغم من عدم اعتباره صكًا ملزمُا قانونًا، إال أنه يعترب معيارًا عامًا حلقوق اإلنسان

 العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية  وجنبًا إىل اإلعالن العاملي صدر يف العام

والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 .«الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان»والربتوكوالت االختيارية امللحقة بهما حتت مسمى 



 دساتري  يف احملددة واجلماعية الفردية احلقوق جمموع هي اإلنسان حقوق)

 ( الدولي والقانون الدول

أكثر احلقوق أهمية لدى البشر. 

هي اليت حتدد العالقة بني األفراد و السلطة داخل الدولة. 

 الثوريةاحلديثة مصدرها احلركات « حقوق اإلنسان»الشرارة الوليدة بفكرة  . 

على الدول االلتزام باحرتام وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. 

  إن مصدر التزام الدول بتلك احلقوق نابع من كونها مكرسة يف دساتريها أو

 .القانون الدولي

  أن األمم املتحدة لعبت دورًا أساسيًا يف تقنني حقوق اإلنسان من خالل معاهدات

 .دولية وإقليمية

 ما هي حقوق اإلنسان؟: أوال /يتبع



 .حقوق عاملية( أ

 للتصرفقابلة حقوق غري ( ب

 للتجزئةقابلة حقوق غري  ( ج

 التمييز يف التمتع باحلقوق مبدأ عدم ( د

 خاصةإمكانية متتع بعض اجملموعات حبقوق ( هـ

 التدابري اخلاصة املؤقتة( و

 

 

 

 

 

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا



 :حقوق عاملية( أ

  تقوم على أساس كرامة اإلنسان بغض النظر عن  اللون أو اجلنس أو األصل أو

 .الدين أو اللغة أو اجلنسية أو السن أو اإلعاقة أو أي مسة أخرة مميزة

 كونها قائمة «غربية»ال حمل لالعرتاضات املوجه على أن فكرة حقوق اإلنسان ،

 .على مفاهيم العدالة وسالمة الفرد وكرامته واحلرية من االضطهاد واملشاركة

 :غري قابلة للتصرف( ب

  أنه ال جيوز جتريد أي شخص من حقوقه إال يف ظل ظروف معينة وحمددة

 .حتديدًا واضحًا مبوجب القانون

ذا توصلت احملاكم القضائية إعدم جواز تقييد حق الشخص يف احلرية إال : مثال

 .إىل إثبات اقرتافه جلرمية يعاقب عليها قانونًا

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا/ يتبع



 :مرتابطة -غري قابلة للتجزئة ( ج

 كل حق من حقوق اإلنسان تستتبعه حقوق  ويرتتب عليها التزامات، فإن انتهك

 .أحد احلقوق فإنه قد يؤثر على ممارسة احلقوق األخرى

  حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  هي حقوق

 .متكاملة ومكملة لبعضها البعض وعلى أهمية متساوية لكرامة وسالمة أي شخص

 :مبدأ عدم التمييز( د

 على الدول احرتام حقوق اإلنسان بدون متييز سواء بسبب اجلنس أو العنصر أو

 .... .اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل القومي أو اإلعاقة 

 إذ قد يربر التمايز الواقعي أو القانوني متى ما  « متييزًا« »متايز»ال يشكل كل ،

 .كان مبنيًا على معايري معقولة وموضوعية

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا/ يتبع



 :إمكانية متتع بعض اجملموعات حبقوق خاصة( هـ

  ال يعد إخالاًل مببدأ املساواة أو عدم التمييز منح جمموعة معينة حيتاج أفرادها إىل

املرأة، األجانب، عدميي اجلنسية، األطفال،  : محاية خاصة الزمة وضرورية، مثال

 .األقليات، ذوي اإلعاقة، العمال املهاجرين

 إن ما يربر هذه احلماية اخلاصة قد يرجع إىل ضعف املراكز القانونية أو وجود

 .تاريخ من التمييز ضد فئة معينة

 :التدابري اخلاصة املؤقتة( و

قد يكون من الضروري اختاذ تدابري لعالج اآلثار الطويلة النامجة عن التمييز 

منح املرأة حصص مؤقتة تهدف إىل إعطاءها معاملة تفضيلية فيما يتعلق : مثال

 بوصوهلا إىل هيئات اختاذ القرار السياسي أو التعليم اجلامعي

من املهم إنهاء تلك التدابري مبجرد حتقق هدف املساواة يف الفرص أو املعاملة  . 

 املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان: ثانيًا/ يتبع



  والسلطة واإلقليم الشعب) الثالث الدولة أركان أهم من السياسية السلطة تعترب•

 وهلذه أمورها، وتسيري اجلماعة شئون على اإلشراف تتوىل اليت وهي (السياسية

.(سيادة) ذات سلطة أنها وهي السلطات من غريها عن بها تنفرد خصائص السلطة

  الدولة يف السياسية السلطة بها تنفرد اليت االختصاصات جمموع هي السيادة•

  جانب إىل الكافة، على إرادتها فرض خالل من وذلك فيها اآلمرة السلطة باعتبارها

 .اجملتمع ألفراد ملزمة قانونية قواعد إصدار على قدرتها

 :هما وجهان وللسيادة•

  خضوع وعدم السيادة، ذات الدول مجيع بني املساواة وهي :اخلارجية السيادة

 .الكامل باالستقالل ومتتعها الدول من لغريها الدولة

  على به تسمو إقليمها حدود يف آمرة سلطة للدولة أن وهي :الداخلية السيادة

 .اجلميع على إرادتها وتفرض عليهم وتهيمن واألفراد اجلماعات مجيع

 حقوق اإلنسان وسيادة الدولة: ثالثا



  أو أخرى دولة ألي جيوز ال مما للدول، الداخلية الشؤون من تعترب اإلنسان حقوق كانت•

 مبفهوم عماًل وذلك االنتهاكات أخطر وقوع حال يف حتى التدخل الدولي اجملتمع

.(الداخلية السيادة)

 تقنني أجل من أقيمت اليت واجلهود الدولي والقانون الدولية العالقات تطور أن إال•

  القانون تناغم لزوم من تبعها وما اإلنسان حقوق جمال يف وباألخص الدولية االتفاقيات

  من خترج اإلنسان حقوق مسائل أصبحت اإلنسان، احلقوق األساسية املبادئ مع الداخلي

.للسيادة التقليدي املفهوم

  ما وهو الشعوب، حبقوق القمعية املمارسات لتربير الوطنية بالسيادة الدفع مقبواًل يعد ال•

  لتحقيق الالزم احلد يتجاوز ال أن جيب الداخلية الدولة سلطات به تقوم عمل أي أن يعين

 .اإلنسان حلقوق االمتثال

 حقوق اإلنسان وسيادة الدولة: ثالثا/ يتبع



   :تعريفها

  Demos اليونانية الكلمة من مشتقة األوىل :كلمتني ِمن مركبة كلمٌة لدميقراطّيةا

 .حكم وتعين  krait والثانية ،الناس عامة وتعين

 

 ،ِلنفسه الشعب حكم أو الشعب حكم لغًة َتعين   Democratic الدميقراطية تكون وبهذا
 السلمي التداول عَلى باإلمجال قائٌم السياسي احلكم أشكال من شكل احلديث باملفهوم وهي

 .ةاألكثرّي وحكم للسلطة

 
 أو ،ما دولة يف احلكم نظام لوصف ضيق معنى على أحيانا الدميقراطية مصطلح ويطلق
 اجتماعي نظام هي األوسع املعَنى بهذا والدميقراطّية ،جمتمع ثقافة لوصف أوسع مبعنى
 فيها تتجلى معّينة وأخالقية سياسّية ثقافٍة إىل ويشري اجملتمع عليه ويسري به يؤمن مميز

 .دورية وبصورة سلميا السلطة تداول بضرورة تتعلق مفاهيم

 

 الدميقراطيةواإلنسان حقوق : رابعًا



 :الدميقراطية مبادئ

 األكثرية حكم مبدأ•
  السلطات فصل مبدأ•
 واالنتخاب التمثيل مبدأ•
 الوفية املعارضة مفهوم•
 القانون سيادة مفهوم•
 الالمركزية مفهوم•
 السلطات تداول مبدأ•

 حقوق اإلنسان والدميقراطية: رابعًا/ يتبع



 :اإلنسان حبقوق الدميقراطية عالقة

 نزيهة دورية انتخابات تنظيم ومبدأ اإلنسان حقوق واحرتام باحلرية املتعلقة القيم تشكل
 .للدميقراطية ضرورية عناصر العام باالقرتاع

 

 وإعماهلا اإلنسان حقوق حلماية الالزمة الطبيعية البيئة تلك بدورها توفر والدميقراطية
  .بالكفاءة يتسم حنو على

 

 العهد يف بالتفصيل مذكورة نهاا كما ،اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يف واردة القيم هذهو
     اإلنسان وقـــحق من ةــــــجمموع رســـــيك الذي والسياسية ةـاملدني باحلقوق اخلاص الدولي

 .اهلادفة الدميقراطيات تساند أن شأنها من املدنية واحلريات                

 حقوق اإلنسان والدميقراطية: رابعًا/ يتبع



 من (3)21 املادة يف اإلنسان وحقوق الدميقراطية بني القائمة الصلة تلك إىل إشارة ومثة
  :فيها جاء حيث ،اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن

 دورية نزيهة بانتخابات اإلرادة هذه عن ويعرب ،احلكومة سلطة مصدر هي الشعب إرادة إن”
 مماثل إجراء أي حسب أو ،اجلميع بني املساواة قدم وعلى السري االقرتاع أساس على جترى

 .“التصويت حرية يضمن
 

 ويف والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدولي العهد يف املكرسة واحلقوق
 األصليني السكان قبيل من) اجلماعات حقوق تغطي اليت الالحقة اإلنسان حقوق صكوك

 فهي ،للدميقراطية بالنسبة أيضًا بدورها ضرورية (اإلعاقة ذوي واألشخاص واألقليات
 إىل بالوصول يتعلق فيما واإلنصاف املساواة وتوخي عادل حنو على الثروة توزيع تكفل

 .والسياسية املدنية احلقوق                

 حقوق اإلنسان والدميقراطية: رابعًا/ يتبع



تتحمل الدول مبوجب انضمامها إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية إىل ثالثة التزامات  

 :أساسية وهي

 .التزام  االحرتام( 1

     .احلمايةالتزام ( 2

 .التزام  الوفاء( 3

 

 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسًا



 :االحرتام التزام (أ

 التدخل يف حقوق األفرادملتزمة باالمتناع عن الدولة.

 تقوض التمتع بهذه احلقوقوحيظر عليها القيام بأي أفعال قد.

على الدولة أن تلتزم باحرتامها يف إنشاء مدارس أو جامعات  (: احلق يف التعليم: )مثال

.خاصة وكفالة تقديم التعليم الديين لألطفال وفقًا لدياناتهم

 :التزام احلماية( ب

 ملتزمة حبماية األفراد من أي انتهاكات قد ترتكبها جهات أخرى غري  الدولة

.الدولة

على الدولة أن تلتزم حبماية ظاهرة العنف (: احلق يف سالمة الشخص وأمنه: )مثال

.األسري املوجه ضد املرأة والطفل

 خالل سن تشريعات وقوانني جنائية أو مدنية أو يأتي من والتزام الدولة باحلماية

قوانني تتعلق باألسرة تزيد من الوعي االجتماعي وحتد من ظاهرة العنف 

.األسري

 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع



:التزام الوفاء( ج

 ملزمة باختاذ اإلجراءات اإلجيابية الالزمة للوفاء مبمارسة حقوق اإلنسانالدولة.

على الدولة أن تلتزم بتنفيذ سياسيات تسهم يف تشجيع  (: احلق يف الغذاء: )مثال

اإلصالح الزراعي أو احليواني لكافة متتع اجلميع بالغذاء الكايف ومتكني اجملموعات 

.الضعيفة من احلصول عليه

 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

:أمثلة لبعض حقوق اإلنسان والتزامات الدول باالحرتام واحلماية والوفاء

:احلق يف السالمة اجلسدية واملعنوية

(االحرتام :) إىل  ( القضاة، النيابة العامة، الشرطة)ال تلجأ اجلهات املعنية بإنفاذ القانون

.التعذيب بكافة صوره عند استجواب املتهمني

(احلماية :) تتخذ كافة السلطات يف الدولة التدابري الالزمة حلظر التعذيب سواء من

.خالل حظره يف التشريعات الوطنية أو من خالل اإلجراءات اإلدارية

(الوفاء :)  تقوم الدولة بتدريب املكلفني بإنفاذ القانون على األساليب املقبولة يف االستجواب

.واليت تؤدي إىل منه التعذيب بكافة أشكاله



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

:املشاركة يف الشؤون العامةحق 

(االحرتام :)ال تتدخل يف عمليات التصويت واالقرتاع وحترتم نتائج االنتخابات.

(احلماية :)  تنظم السلطات يف الدولة عملية االقرتاع والتصويت ومنع أي تهديد أو

.إكراه أو أغراء أو تأثري من قبل األحزاب أو السياسيني أو أصحاب األعمال

(الوفاء :)  تنظيم انتخابات حرية ونزيهة تكفل متكني املواطنني من التصويت وفقًا

.لشروط وقواعد موضوعية ومقبولة



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

املبادئ اليت يلزم مراعاتها عند قيام الدولة تنفيذ التزاماتها اليت تنشأ 

 اإلنسانمبوجب انضمامها إىل معاهدات حقوق 

 

التدرجيياإلعمال مبدأ ( 

 احملليةااللتزام بتوفري سبل االنتصاف (  



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

املبادئ اليت يلزم مراعاتها عند قيام الدولة تنفيذ التزاماتها اليت تنشأ 

 اإلنسانمبوجب انضمامها إىل معاهدات حقوق 

 

:  اإلعمال التدرجييمبدأ ( 

 (.الوفاء)و ( باحلماية)الدولة اللتزام نطاق هذا املبدأ ميتد

أن الدولة ملتزمة وفقًا لقدراتها االقتصادية باالحرتام احلدود واملعايري  : مثال

الدولية الدنيا بإنشاء وتسيري نظام صحي عمومي يستطيع اجلميع يف احلصول منه  

على اخلدمات الصحية األساسية، وعلى الدولة أن تضع أهدافًا وعالمات قياس 

.غايتها التقليل التدرجيي من األمراض وحاالت الوفيات وحتسني املرافق الصحية



 ماهي التزامات الدول اليت تنشأ عن حقوق اإلنسان؟: خامسا/ يتبع

اليت يلزم مراعاتها عند قيام الدولة تنفيذ التزاماتها اليت تنشأ املبادئ / يتبع 

 اإلنسانمبوجب انضمامها إىل معاهدات حقوق 

 :االلتزام بتوفري سبل االنتصاف احمللية(  

  جيب أن يـُمّكن كل شخص يدعي أن حقوقه موضع انتهاك أو مل تكن موضع

االحرتام من اللجوء إىل سبل انتصاف حملية وفعالة ومستقلة ومتخصصة هلا  

 .سلطة يف إنفاذ قراراتها

  ينطوي احلق يف االنتصاف الفعال على أنه حيق لضحية انتهاك حقوق اإلنسان

احلصول على تعويضات عن الضرر الذي أصابه، من خالل تقديم املسؤولني عن 

 .االنتهاك للعدالة واختاذ كافة التدابري اليت تضمن منع تكراره



 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا

 عدم جواز تقييد حقوق اإلنسان: القاعدة العامة 

 اإلنسان حلقوق الدولية الصكوك يف الواردة احلقوق بعض أن حيث

 الرق وحظر املعنوية أو اجلسدية السالمة يف واحلق احلياة يف كاحلق

 يف للتقيد ختضع ال اليت احلقوق من والدين والوجدان الفكر وحرية

.األحوال مجيع

 



 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 

 :التقييد أحكام (أ

  أحكام) عليها يطلق ما إىل احلقوق بعض ختضع اإلنسان حقوق احرتام منطلق من•

  واحلق السلمي التجمع يف واحلق التعبري حرية يف احلق احلقوق هذه ومن (التقييد

  والسالمة أو القومي لألمن حتقيقًا هي القيود هذه وغاية اجلمعيات، تكوين يف

  الكراهية منع أو العامة واألخالق العامة الصحة محاية أو اجلرائم منع أو العامة

 .الدينية أو العنصرية

  لنصوص وفقًا يكون أن تقيدها أو احلقوق هذه تنفيذ حال يف الدول على وجيب•

  جمتمع يف واملصاحل األهداف  لتحقيق ضروريًا يكون أن وجيب صرحية قانونية

   القيود هذه تطبيق ضرورة الدولة تثبت أن األحوال مجيع يف وجيب دميوقراطي

.املشروعية األهداف حتقيق مع املتناسبة التدابري تلك فقط تتخذ وأن

 



 :جواز التقييد يف احلاالت الطارئة( ب

تعتــرب أوقــات احلــرب أو الكــوارث الطبيعيــة أو الطــوارئ العموميــة األخــرى والــيت تشــكل  

تهديدًا خطريًا على العامة من احلاالت اليت جيوز أن تتخذ الدول تـدابري تهـدف إىل تقييـد    

 :التزاماتها يف جمال حقوق اإلنسان متى ما حتققت الشروط التالية

.جيب أن تكون حالة الطوارئ معلنة•

جيب إبالغ التدابري املتخذة واليت تقيد التزامات الدولـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان إىل     •

.املنظمات الدولية املختصة والدولة األطراف األخرى

أن تكــون التــدابري املتخــذة بتقيــد التزامــات الدولــة يف جمــال حقــوق اإلنســان بالقــدر •

.الالزم مع حالة الطوارئ الواقعة

جيب رفع التدابري املتخذة بتقيـد التزامـات الدولـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان مبجـرد        •

 .انتفاء السبب منها

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 جواز التقييد يف احلاالت الطارئة( ب/ تابع 

  جمال يف الدولة التزامات بتقيد املتخذة التدابري تكون أن جيب األحوال مجيع يف

  تقيد عليها يرد أن جيوز ال حقوقًا كونها التالية، احلقوق بني ليست اإلنسان حقوق

 :وهي استثناء أو
 والسياسية املدنية احلقوق جمال يف•

 .احلياة يف احلق -  
 .املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو واملعاملة التعذيب من احلرية -  
 .والسخرة واالستعباد االسرتقاق الرق حظر -  
 .وأمنه الشخص حرية يف احلق -  
 اإلنسانية املعاملة يف احملتجزين حق -  

 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 جواز التقييد يف احلاالت الطارئة( ب/  تابع

 .رجعي بأثر اجلنائية القوانني تطبيق حظر -                 العادلة احملاكمة يف احلق  -
 .القانون أمام كشخص بالفرد االعرتاف يف احلق -
 .والدين والوجدان الفكر حرية -       .اخلصوصية يف احلق -
 .التجمع حرية -        .والتعبري الرأي حرية -
 .الدينية أو العنصرية أو القومية الكراهية على والتحريض للحرب الدعاية حظر -
 .األسرة وإنشاء الزواج يف احلق -                      .اجلمعيات تكوين حرية -
  والوصول االنتخابات ودخول والتصويت العامة الشئون وتسيري املشاركة يف احلق -

 .العامة الوظائف إىل
 .التمييز وعدم القانون أمام املساواة يف احلق -
 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 الطارئة احلاالت يف التقييد جواز (ب  /تابع

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جمال يف •
 .ومواتية عادلة عمل ظروف يف احلق -                                   .العمل يف احلق -          
 .االجتماعي الضمان احلق  -      .إليه واالنضمام النقابات تشكيل يف احلق -          
 التعليم يف احلق  -         .الصحة يف احلق -           .األسرة محاية-          
 .واملسكن وامللبس الغداء كفاية ذلك يف مبا كاف، معيشي مستوى يف احلق -          

 :اجلماعية احلقوق جمال يف•
  ومواردهم ثرواتها استعمال وحرية والتنمية، املصري، تقرير يف الشعوب حق

 .صحية وبيئة والسالم، الطبيعية،
 .األصلية الشعوب حقوق      .واللغوية والدينية واألثنية القومية األقليات حقوق

* * 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 التحفظات على املعاهدات الدولية أو اإلقليمية حلقوق اإلنسان( ج

لدى توقيع معاهدة ما أو التصـديق عليهـا أو قبوهلـا أو إقرارهـا أو االنضـمام      للدولة ،

 :إليها، أن تبدي حتفظا، إال إذا

 أواملعاهدة هذا التحفظ؛ حظرت 

املعاهدة على أنه ال جيوز أن توضع إال حتفظات حمددة ليس مـن بينهـا   نصت 

 التحفظ املعين؛ أو 

( أ)يكــون الــتحفظ، يف غــري احلــاالت الــيت تــنص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان  ان

 .وغرضها، منافيا ملوضوع املعاهدة (ب)و

   وجيوز للدولة مامل تنص املعاهدة على خالف ذلك، أن تسحب حتفظهـا أو اعرتاضـها

 .على حتفظ يف أي وقت بصورة كاملة أو جزئية

*  *  * 

 

 هل جيوز للحكومات تقييد حقوق اإلنسان؟: سادسا/ يتبع 



 

 

 

 

 نهاية القسم األول



 القسم  الثاني

 

حقوق اإلنسان واألمم املتحدة



دولة 51وقعت  1945يونيو  26يف •

على ميثاق األمم املتحدة يف سان  

 24فرانسيسكو ، ودخل حيز النفاذ يف 

 1945أكتوبر 

عقد أول اجتماع للجمعية العامة يف  •

 1946يناير 10لندن يف    

تعاقب على رئاسة األمانة العامة  •

 مثانية أمناء عامني    

 

 ( United Nations) املتحدة األمم : أوال

 

- Trygve Lie (Norway) - 1946-1952  
- Dag Hammarskjöld (Sweden) -1953-1961 
- U Thant (Myanmar) -1961-1971  
- Kurt Waldheim (Austria) - 1972-1981  
- Javier Perez de Cuellar (Peru) -1982-1991 
- Boutros Boutros-Ghali (Egypt)  - 1992-1996 
- Kofi A. Annan (Ghana) - 1997-2006 

- Ban Ki-moon (Republic of Korea) - 2007 -Today 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/24479.jpg


 من يدعم امليزانية  العامة لألمم املتحدة؟

 الواليات املتحدة األمريكية  22

 اليابان 12.53 

  املانيا 8.02

  اململكة املتحدة 6.60

  فرنسا  6.12 

 إيطاليا 4.99

 الصني 3.20 

 إسبانيا 3.18 

 املكسيك 2.35

 كوريا اجلنوبية 2.26 

 روسيا 1.60

 بقية دول العامل 27.15

أصبح احلد     2000يف عام •

املسموح    األقصى للدعم املالي

   %22تساهم به هو   انللدولة  

 من امليزانية العامة التقديرية

 البحرين•

0.039 % 

 مليون دوالر 1  حوالي  

 الواليات املتحدة األمريكية•

22% 

 مليون دوالر   569حوالي   



 ( United Nations) األمم املتحدة 

 نيويورك -املقر الرئيسي 
 جنيف –املقر األوروبي 

 االحتاد السويسري

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/The_United_Nations_Building.jpg


 ما قبل جملس حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسانجلنة : ثانيا  
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 نبذة عن جلنة حقوق اإلنسان

 االقتصادي اجمللس ينشئ أن على املتحدة األمم ميثاق من 68 املادة نصت•

 اإلنسان حقوق لتعزيز جلنة واالجتماعي

 1946  ديسمرب10  يف اإلنسان حقوق جلنة أنشأت•

 1948 ديسمرب10  يف اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن صدر•

 سنويا  ديسمرب 10 يف حيتفل1950 عام ومنذ•

   ( اإلنسان حلقوق العاملي اليوم )       

حقوق اإلنسانجلنة : ثانيا/ يتبع  



 16/6/2006  – 10/12/1946مراحل عمل جلنة حقوق اإلنسان  

 : مبرحلتني اللجنة مرت•

  (absenteeism) التغييب سياسية اتبعت  : 1947-1967  عام من : األوىل–

  ، املعاهدات وضع على الدول ومساعدة اإلنسان حقوق تعزيز على ركزت إنها أي

 املخالفني إدانة أو اتالتحقيق إجراء على ليس ولكن

 التدخل  وهي جديدة سياسة اعتمدت حيث 1967 عام من بدأت :الثانية–

(interventionism) وآسيا افريقيا يف االستعمار تصفية اهلدف كان حيث ،  

  سيما وال ، اإلنسان حقوق قضايا بشأن املتحدة لألمم نشاطا أكثر سياسة وضعو

  وأيضا  ، افريقيا جنوب  يف العنصري الفصل لنظام اجلسيمة االنتهاكات ضوء يف

  إعدادو للتحقيق جلان انشاء مت حيث لفلسطني اإلسرائيلي لالحتالل ما درجة اىل

  االنتهاكات عن تقارير

حقوق اإلنسانجلنة : ثانيا/ يتبع  



 :  وجهت للجنة عدة انتقادات أهمها   •

 دول أعضاء اتهمت بارتكاب انتهاكات  جسيمة حلقوق اإلنسان    :  العضوية –

 ((59الدورة ) 2003ترأست ليبيا  اللجنة  يف عام )

حيث يتم انتقاء قضايا حقوق اإلنسان ألغراض سياسية ، ورغبة :  التسييس–

 .الدول اليت يتم اتهامها باحلصول على عضوية اللجنة للدفاع عن نفسها 

 عضو53تكونت اللجنة من •

 .يف جنيف(  ابريل -مارس ) ستة أسابيع  جتتمع اللجنة مرة كل عام ملدة •

 االنتقادات املوجهة للجنة حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسانجلنة : ثانيا/ يتبع  



 

 مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: ثالثا

، مبوجب 1993ديسمرب 20أنشأت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف  •

 48/141القرار 

 

 

 

 

 

 

 

 



  األمني توجيه ظل يف يتحمل، الذي املتحدة األمم مسؤول السامي املفوض يعترب•

 .اإلنسان، حقوق ميدان يف املتحدة األمم أنشطة عن الرئيسية املسؤولية العام،

  اإلعمال أمام املاثلة للتحديات والتصدي الراهنة العقبات إزالة يف  نشط بدور يقوم•

  يف اإلنسان حقوق انتهاكات استمرار دون احليلولة ويف اإلنسان، حقوق جلميع التام

 .العامل احناء مجيع

  حقوق جلميع  االحرتام تأمني بغية لواليته تنفيذا احلكومات مجيع مع حوار إجراء•

 .اإلنسان

 .ومحايتها اإلنسان حقوق مجيع تعزيز اجل من الدولي التعاون زيادة•

 اإلنسانحلقوق نطاق عمل املفوض السامي 

 مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: ثالثا/ يتبع 



  منظومة أحناء مجيع يف ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز إىل الرامية األنشطة تنسيق•

   املتحدة األمم

  وكاالت بها تضطلع اليت األعمال مجيع يف اإلنسان حقوق نهج إلدماج اجلهود بذل•

 املتحدة األمم

   الدول طلب على بناء واملالية التقنية واملساعدة االستشارية اخلدمات توفري•

 اإلنسانحلقوق نطاق عمل املفوض السامي / يتبع 

 مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: ثالثا/ يتبع 



 ،  Navanethem Pillay:  املفوضة السامية احلالية هي السيدة •

 .من جنوب أفريقيا         

 2008أغسطس  1تعترب املفوضة اخلامسة،  حيث استلمت منصبها يف •

 املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

 ( اإلكوادور)  José Ayala-Lassoأول مفوض سامي كان السيد 1.

 1994 -1997 -كان وزير اخلارجية

 ( 1997-2002   -إيرلندا  )   Mary Robinsonالسيدة 2.

،  عينه األمني العام  (2002-2003)  من الربازيل  Sergio Vieira de Melloالسيد 3.

من زمالئه عندما مت تفجري مبنى األمم املتحدة يف  22مبعوثا له يف العراق ، وقتل مع 

 بغداد

 2003-2004  -(  غيانيا)   Bertrand Ramcharanأكمل مدته السيد 4.

 2004-2008 –   (كندا)   Louise Arbourالقاضية . 5   

 مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: ثالثا/ يتبع 



 



 حقوق للجنة الستني الدورة يف اإلنسان حقوق جملس إنشاء فكرة بدأت  •

 :بهدف (2004 إبريل23 - مارس15 ) اإلنسان

 .اإلنسان حقوق جلنة عمل إصالح -

  تغليب بغرض احلقوقية للقضايا اللجنة تسييس كثرة من احلد -

   .أخرى مصاحل

 بفقد بدأت بأنها املسيطرة اإلقليمية اجملموعات إحساس إىل إضافة -

 .اللجنة يف األمور زمام على سيطرتها

حقوق اإلنسانجملس : رابعا  



 دورتها يف - املتحدة لألمم العامة اجلمعية صوتت 2006 مارس15 يف •

  ( 60/251 القرار )، اإلنسان حقوق جملس إلنشاء ساحقة بأغلبية - الستني

 الواليات هي دول 4 ومعارضة ، صوت170 بأغلبية التصويت جاء حيث

 عن امتنعت بينما ، وباالو مارشال وجزر وإسرائيل األمريكية املتحدة

 وبيالروسيا وفنزويال ايران هي دول 3التصويت

 ومنع ، األعضاء عدد تقليل تريد كانت ألنها املتحدة الواليات رفض جاء •

 حقوق انتهاكاتب الصلة ذات املتحدة األمم لعقوبات اخلاضعة البلدان

   القرار يف يتضمن مامل  وهذا  ، اجمللس عضوية من إرهابية أعمال أو اإلنسان

 

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنسان يف املنظمةحقوق موقع جملس 

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



أعلن اجمللس االقتصادي واالجتماعي حل جلنة حقوق  2006مارس 27يف   •

 2006يونيو 16اإلنسان وذلك اعتبارا من  

دولة، يتم انتخابهم عن طريق االقرتاع السري املباشر  47يتكون اجمللس من  •

 :سنوات، تبعا للمجموعات اإلقليمية التالية  3داخل اجلمعية العامة، ملدة  

 دولة 13 : الدول األفريقية وعةجمم -

 دولة 13 : الدول اآلسيوية موعةجم -

 دول  6: دول أوروبا الشرقية موعةجم -

 دول  8  :دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب موعةجم -

 دول 7: خرىاألدول الدول أوروبا الغربية و جمموعة -

 حقوق اإلنسانتشكيل جملس 

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



أسابيع يف العام موزعة على ثالث    10 ملدةتعقد اجتماعات اجمللس  •

 (.نوفمرب / سبتمرب / مارس ) دورات 

 

انتخابهم ثالث سنوات وال جتوز إعادة  اجمللسومتتد فرتة والية أعضاء •

 .متتاليتنيمباشرة بعد شغل واليتني 

حقوق اإلنساناجتماعات جملس   

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان

 :دولة  13 جمموعة الدول األفريقية 

 

 (2013) جنوال أ

 (2013) ليبيا

 (2013) موريتانيا

 (2013) أوغندا

 (2014) بنني

 (2014) بوتسوانا

 (2014) فاسو بوركينا

 

 (2014) كونغو

 (2015) العاج ساحل

 (2015) اثيوبيا

 (2015) غابون

 (2015) كينيا

(2015) سرياليون  

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 الدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان / يتبع

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب  

 (GROLAC  )8   دول: 

 

 (2013) االكوادرو

 (2013) جواتيماال

 (2014) تشيلي

 (2014) كوستاريكا

   

 

 (2014) بريو  

 (2015) األرجنتني

 (2015) الربازيل

 (2015) فنزويال

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



األعضاء يف جملس حقوق اإلنسانالدول  /يتبع  

 (دولة 13 ) جمموعة الدول اآلسيوية 

 

 (2013) ماليزيا

 (2013) املالديف

 (2013) قطر

 (2013) تايالند

 (2014) اهلند

 (2014) إندونيسيا

  (2014) الكويت

 

 
  (2014) الفلبني

 (2015) اليابان

  (2015) كازاخستان

 (2015) باكستان

 (2015) كوريا مجهورية

 (2015) املتحدة العربية اإلمارات دولة

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



األعضاء يف جملس حقوق اإلنسانالدول  /يتبع  

 ( :دول 7) جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى 

 

 (2013) سويسرا

  (2013) إسبانيا

 (2014) إيطاليا

 (2014) النمسا

 (2015) أملانيا

 (2015) إيرلندا

 (2015) األمريكية املتحدة الواليات

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 ( :دول  6) جمموعة دول أوروبا الشرقية 

 

 (2013) بولندا

  (2013)مالدوفيا

 (2014) رومانيا

 (2014) التشيك مجهورية

  (2015) استونيا

 (2015) مونتانيغرو

األعضاء يف جملس حقوق اإلنسانالدول  /يتبع  

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 الرئيس والنواب -مكتب جملس حقوق اإلنسان 

 2013ديسمرب  31 -يناير   1

 :  رئيس جملس حقوق اإلنسان احلالي•

 بولندا   -  Remigiusz Achilles Henczelالسفري  سعادة 

 :الرئيسنواب •

 (  موريتانيا)سعادة  السفري شيخ أمحد ولد الصحاف -

 (  مالديف)   Iruthisham ADAMسعادة السفرية -

 املقرر -( االكوادور)  Luis GALLEGOS CHIRIBOGAسعادة السفري -

 (سويسرا) Alexandre FASELسعادة السفري   -

 يتم اختيار رئيس اجمللس ملدة عام واحد، من احدى اجملموعات اإلقليمية اخلمس 

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



•– 

•

•– 

•

• ( – 

•

•

•– 

•– 

 

 منذ إنشاءهالدورات العادية جمللس حقوق اإلنسان 

•
•– 

•  ( – 
•   ( – 
•  ( – 
•  ( – 
•  ( – 
•  ( – 

•   ( – 
•
•– 

•– 

•  ( –  

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



•

•

•

•

•

•

 الدورات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان منذ إنشاءه  

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



•

•

•  ( – 

•

•

•

 

 الدورات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان منذ إنشاءه /يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



•

•

•

•

•

•

•  (  –
  

 الدورات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان منذ إنشاءه / يتبع 

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 التعديالت اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسان

 (  Universal Periodic Review)الدورية الشاملة املراجعة : أوال

 (   Advisory Committee) للجنة االستشارية اجلديدةا: ثانيًا

 (  Special Procedures)اإلجراءات اخلاصة : ثالثا

 (  Working Groups)أفرقة العمل : رابعا

 اإلنسان  هيئات معاهدات حقوق : خامسا

(Human Rights Treaty Bodies) 

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

 (  Universal Periodic Review)الدورية الشاملة املراجعة : أوال

 :أهدافها

 .أوضاع حقوق اإلنسان على األرض حتسني •

جمال حقوق اإلنسان، وتقييم حتقيق واجبات و التزامات الدولة يف •

 .التحديات ومدى ما يتحقق من تقدم 

 .تعزيز قدرة الدولة على محاية حقوق اإلنسان •

 .تقاسم الدول أفضل ما لديها من ممارسات •

 .ومحايتها التعاون يف تعزيز حقوق اإلنسان •

التشجيع على التعاون األمثل مع اجمللس و آلياته و غريها من هيئات حقوق •

املفوضية العليا حلقوق اإلنسان، وهيئات ) اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

 .....( املعاهدات، 

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 أعضاء من مكون الشاملة الدورية باملراجعة معين عمل فريق إنشاء مت•

 47 الـ اجمللس

 ( Troika ) ملساعدتها دول 3 حتديد سيتم املراجعة حتت دولة كل•

 أعضاء بني من القرعة طريق عن اختيارهم يتم كمقررين، يعملون

   اجمللس

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



   :على مبنية املراجعة تكون•

 (الوطين التقرير) املراجعة حتت الدولة توفرها معلومات−

 واإلجراءات املعاهدات هيئات) املتحدة األمم من مستقاة معلومات −

 (اخلاصة

 اجملتمع ومنظمات اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات من معلومات −

 املدني

 تقريرها ملناقشة املراجعة حتت دولة لكل ونصف ساعات 3  منح يتم•

 علنية جلسة يف

   دوراته احدى يف للمجلس رمسية جلسة يف التقرير يعتمد•

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 البحرين ململكة الشاملة الدورية للمراجعة األول التقرير•

 2008  ابريل  7 يف البحرين مملكة استعراض مت−

 توصية12 على حصلت −

   :التوصيات أهم−

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

يف محلة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع  الشروع •

 .االختياريأشكال التمييز ضد املرأة ، والتصديق على الربوتوكول 

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



   :التوصيات أهم /تابع−

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

للبحرين أن جتري مشاورات واسعة بني خمتلف الشركاء ، والسيما السلطة  ميكن •

 (2009مايو   27 يفمت اعتماد القسم األول . )التشريعية بهدف اعتماد قانون األسرة 
ميكن للبحرين أن تنظر يف توقيع اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء  •

 .القسري 
 اليكونميكن النظر يف مشروع قانون متعلق مبنح اجلنسية لألطفال يف احلاالت اليت •

 .  فيها األب مواطنا حبرينيا 
 .تشريع جديد بشأن خادمات املنازل اعتماد •
 تقييد التعبري بدون وجه حقالصحافة إىل يؤدي مشروع قانون  االينبغي •

 

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 البحرين ململكة الشاملة الدورية للمراجعة الثاني التقرير•

 2012 مايو  21 يف البحرين مملكة استعراض مت−

 ةتوصي  176 على حصلت −

   :التوصيات أهم−

 التعديالت اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسان

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

 اجلنائيةاملسائل املتعلقة بالعدالة •

 تعويض ضحايا األحداث املؤسفة •

اجلنسية البحرينية ألطفال املرأة البحرينية املتزوجة من نح م•

 البحريينغري 



   :التوصيات أهم−

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

 الوطنية املتعلقة بالتعليم واإلعاقةالتشريعات •
 األسرةقانون •

 تدريب أفراد الشرطة على احرتام حقوق اإلنسان•
 احلقائقتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي •

ضمان اتساق عمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ •

 باريس 

 تعزيز احلق يف حرية التعبري يف قانون الصحافة اجلديد •

 تعزيز محاية حقوق الطفل •

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



   :التوصيات أهم−

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

 بذل جهودها ملنع اإلجتار بالبشر والقضاء عليه مواصلة •

اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة القضايا املتعلقة حبقوق العمال •

 .املهاجرين

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من •

 االختفاء القسري 

متكني املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب من زيارة البلد قبل  •

 2012نهاية عام 

   تنفيذ التدابري الالزمة لضمان حرية التعبري وحرية تكوين •

 وحرية التجمع السلمي اجلمعيات                           

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



   :التوصيات أهم−

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

األحكام القانونية اليت تقيد بصورة غري موجبة املظاهرات إلغاء •

 السلمية

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية •

 مناهضة التعذيب 

 إقامة حوار وطين مفتوح •

االتفاقيات تضمني القانون الوطين التزامات البحرين مبوجب •

 الدولية املنضمة هلا

 تنفيذ االلتزام بإعادة بناء أماكن العبادة املدمرة •

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



   :التوصيات أهم−

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

 باملرأةاخلطة الوطنية للنهوض حتديث •

 اإلنسانوجوب محاية املدافعني عن حقوق •

سحب حتفظاتها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز •

 ضد املرأة 

النظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار •

 اخلاصةاإلجراءات 

كفالة اتساق تعريف جرمية التعذيب مع اتفاقية مناهضة •

 التعذيب 

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



   :التوصيات أهم−

 الشاملةالدورية املراجعة : أوال/ يتبع

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال االتفاقية االنضمام إىل •

املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 لينينزاملالعمل الالئق للعمال بشأن 189

 التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية •

 ختفيف مجيع عقوبات اإلعدام إىل عقوبات بالسجن •

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



اخلربات واملشورة بشأن القضايا املتعلقة حبقوق  اجمللس ب تزود" هيئة فكرية"هي مبثابة •

 اإلنسان

مستقل من خمتلف الشخصيات االحرتافية  خبري 18تتكون اللجنة االستشارية من •

 ،، ويعملون بصفتهم الشخصية، وتقوم الدول برتشيحهماملمثلة لكل أقاليم العامل
 .اجمللس يف اقرتاع سريوينتخبهم 

 :على النحو التاليالعادل التوزيع اجلغرايف  االختيار على أساس يتم •

 2: دول أوروبا الشرقية - 5: الدول اآلسيوية -   5 :الدول األفريقية -

 3: أوروبا الغربية والدول األخرىدول - 3: دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب -

 (  Advisory Committee) للجنة االستشارية اجلديدةا: ثانيًا

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



  انتخابهم إعادة وجيوز .سنوات ثالث ملدة مناصبهم االستشارية اللجنة أعضاء يشغل•

  واحدة مرة

  شهر يف واحد سبوعأو فرباير، شهر يف أسبوع بواقع السنة، يف مرتني اللجنة جتتمع•

 .أغسطس

 -  البحرين مملكة) للرئيس نائبا الفيحاني حممد عيدس السيد سعادة انتخاب مت•

 2015   -2013 من للفرتة ( سيويةاآل الدول جمموعة

 (  Advisory Committee) للجنة االستشارية اجلديدةا: ثانيًا/ يتبع

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



  وتقديم ورصد، حث،بب يقومون حيث ، معينة واليات بهم يناط أشخاص هم•

 :يف سواء اإلنسان حقوق أوضاع بشأن املشورة

 country)  القطرية الواليات باسم وتعرف ،حمددة أقاليم أو بلدان-

mandates  )   

  أحناء مجيع يف اإلنسان حقوق انتهاكات من كربى ظواهر بشأن أو-

 ( (thematic mandates املوضوعية الواليات باسم تعرفو العامل،

  مكتب يوفرو ، بدول تتعلق قطرية واليات 12 و موضوعية والية 36 حاليا يوجد   •

 لتقوم البحوث جمال يف والدعم اللوجستية املساعدة اإلنسان حلقوق ةالسامي يةاملفوض

 .والياتها  بتنفيذ اآلليات تلك

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 :اإلجراءات اخلاصة، هم أشخاص يطلق عليهم   -

 ( Special Rapporteur)املقررين اخلاصني   •

-Special Representative of the Secretary)ممثلني خاصني لألمني العام أو   •

General ) 

 ( Representative of the Secretary-General )ممثل لألمني العام أو   •

 (  Independent Expert)خبري مستقل أو   •

 فريق عمل مكون من ممثلني من كافة اجملموعات اإلقليمية أو   •

     (Working Groups) 

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا/ يتبع

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 (Country Mandates)الواليات القطرية 

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا/ يتبع



 (Thematic Mandates)املوضوعية الواليات 

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا/ يتبع



 (Thematic Mandates)املوضوعية الواليات 

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا/ يتبع



 (Thematic Mandates)املوضوعية الواليات 

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا/ يتبع



 (Thematic Mandates)املوضوعية الواليات 

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا/ يتبع



 

 

 أي أو رواتب يتلقون وال ، الشخصية بصفتهم يعملون الواليات أصحاب• 

  مهامهم  إجناز على قادرين يكونوا حتى مهم وهذا ، مالية تعويضات

 وحيادية نزاهةب

 حالة من للتحقيق بزيارات يقومون ، القطرية والياتال أصحاب •

 احلكومة من تصرحيا ونيطلبو ،الوطين الصعيد على اإلنسان حقوق

 .لزيارةل

 (  Special Procedures)اخلاصة اإلجراءات : ثالثا/ يتبع

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 احلالي اإلنسان حقوق وجملس السابقة، اإلنسان حقوق جلنة عمل والية خالل•

 يف املشورة وتقديم ورصد بفحص للقيام العمل فرق من عدد تشكيل مت

 .اإلنشاء قرار تضمنه ملا وفقًا حمددة مواضيع أو موضوع

 قابلة تكون ما وغالبًا لعمله املقررة املدة عن (العامل الفريق) إنشاء قرار ينص•

 يكونوا أن أو للدول مفتوحة (العامل الفريق) يف العضوية تكون وقد للتجديد،

 .العدد حمددي خرباء

 املعين الفريق ومثاله إنشاءه، من الغاية بانتهاء (العامل الفريق) والية وتنتهي•

 (عاملة فرق) هناك ان إال الطفل، حقوق التفاقية اختياري بروتوكول لبحث

 يف باحلق املعين العامل الفريق ومثاهلا باستمرار الوالية هلا وجتدد قامت مازالت

 .التنمية

 (  Working Groups)العمل أفرقة : رابعا

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 من مسألة يف املشورة تقديم أو حبث أو برصد القيام (العامل الفريق) إىل عادة يعهد

 :املثال سبيل على ومنها اإلنسان، حبقوق الصلة ذات املسائل

 مسألة خبصوص بروتوكول أو دولي صك أو إعالن حول مشروع مسودة إعداد•

 .اإلنسان حبقوق العالقة ذات املسائل من

 السالم، يف احلق بشأن املتحدة األمم إعالن مشروع بوضع املعين العامل الفريق :مثال

 .الطفل حقوق التفاقية اختياري بروتوكول لبحث املعين العامل والفريق

 .اإلنسان حبقوق املعنية من حق حول البحث•

 .التنمية يف باحلق املعين العامل الفريق :مثال

  حبقوق املعنية الدولية املؤمترات إحدى عن الناجتة التوصيات تنفيذ متابعة•

 .اإلنسان

 .(العنصرية) العمل وبرنامج ديربان إلعالن الفعال بالتنفيذ املعين العامل الفريق :مثال        

 (  Working Groups)العمل أفرقة : رابعا/ يتبع

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع



 باحلق يف التنمية الفريق العامل املعين •

 (العنصرية)وبرنامج العمل  انببالتنفيذ الفعال إلعالن دير الفريق العامل املعين•

 السكان املنحدرين من أصل أفريقيفريق اخلرباء العامل املعين ب•

لبحث إمكانية وضع بروتوكول اختياري التفاقية العامل مفتوح العضوية  الفريق•
 حقوق الطفل

مبشروع إعالن األمم املتحدة بشأن التثقيف الفريق العامل مفتوح العضوية املعين •
 يف جمال حقوق اإلنسان والتدريب

باالطار التنظيمي لألنشطة العسكرية اخلاصة والشركات الفريق العامل املعين •
 األمنية

مشروع إعالن األمم املتحدة بشأن احلق  الفريق العامل مفتوح العضوية املعين بوضع•
 يف السالم

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفريق العامل مفتوح العضوية املعين بوضع •
 الفالحني وغريهم ممن يعملون يف املناطق الريفية

 (  Working Groups)العمل أفرقة : رابعا/ يتبع

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع



  جمال يف بالكفاءة هلم يشهد ممن  مستقلني خرباء من تشكل جلان عن عبارة هي•

 :يتولون اإلنسان حقوق

 .اإلنسان حلقوق األساسية الدولية املعاهدات تنفيذ على الرقابة−

 .املعاهدة يف األطراف للدول الدورية التقارير يف النظر−

 .املعاهدات على العامة التعليقات نشر−

 .االنسان حبقو الصلة ذات املواضيع بشأن مناقشات إجراء تنظيم−

  يف النظر ميكنها   (CCPR, CERD, CAT and CEDAW) اللجان هذه من أربع•

  قد املعاهدات مبوجب حقوقهم أن يدعون الذين األفراد من املقدمة الشكاوى

 .انتهكت

 

 اإلنسان معاهدات حقوق هيئات : خامسا

Human Rights Treaty Bodies 

 اليت استحدثها جملس حقوق اإلنسانالتعديالت  / يتبع

حقوق اإلنسانجملس : رابعا/ يتبع   



 :هناك عشر هيئات ملعاهدات حقوق اإلنسان وهي كالتاليا•

 للجنة املعنية حبقوق اإلنسان•

Human Rights Committee (CCPR) 

( 1966)ترصد تنفيذ العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ‒

 والربوتوكولني االختياريني امللحقني به 

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية•

  Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) 

رصد تنفيذ العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ت‒

(1966) 

 جلنة القضاء على التمييز العنصري•

  Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)  

  1965 العنصريرصد تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ت‒

 اإلنسان معاهدات حقوق هيئات : خامسا/ يتبع

Human Rights Treaty Bodies 



 نة القضاء على التمييز ضد املرأةجل•
Committee on the Elimination of Discrimination Against Women 
(CEDAW) 

(  1979)ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ‒

 (1999)والربوتوكول االختياري امللحق بها 
اللجنة  والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب و جلنة مناهضة التعذيب•

 الفرعية ملنع التعذيب
Committee Against Torture (CAT) & Optional Protocol to the 
Convention against Torture (OPCAT) Subcommittee on Prevention of 
Torture (SPT)  

أو  الإلنسانيةترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة –

 (1984)املهينة 

 اإلنسان معاهدات حقوق هيئات : خامسا/ يتبع

Human Rights Treaty Bodies 



 جلنة حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل•
  Committee on the Rights of the Child (CRC) 

 (2000)وبروتوكوليها االختياريني ( 1989)ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل –

 

يف  عضوة ( البحرين مملكة )أمل سلمان الدوسري السيدة مت انتخاب  سعادة   –

   2017ولغاية  2013للفرتة من  جلنة حقوق الطفل 

 

 جلنة العمال املهاجرين•
 Committee on Migrant Workers (CMW) 

رصد تنفيذ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد  ت–

 (1990)أسرهم 

 اإلنسان معاهدات حقوق هيئات : خامسا/ يتبع

Human Rights Treaty Bodies 



 
 

 جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة•
 Committee on the Right of Persons with Disabilities (CRPD)  

 (2006)رصد تنفيذ االتفاقية الدولية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ت–

 

 اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري•
Committee on Enforced Disappearances (CED)  

حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري رصد تنفيذ االتفاقية الدولية ت–

(2007) 

 اإلنسان معاهدات حقوق هيئات : خامسا/ يتبع

Human Rights Treaty Bodies 



 اجلدول الزمين  

  للجنة حقوق اإلنسان السابقة





لكل فعاليةاجلدول الزمين   
  جمللس حقوق اإلنسان اجلديد



 دورات جملس حقوق اإلنسان



 املراجعة الدورية الشاملة



 أفرقة العمل املختلفة



 اللجنة االستشارية واإلجراءات اخلاصة



جتماعاتالالسنوي اجلدول الزمين    
اإلنسانجملس حقوق   

* *  



 اجتماعات كافة آليات وأجهزة جملس حقوق اإلنسان



 نهاية القسم الثاني



 القسم  الثالث

 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

(اخللفية التارخيية واالطار القانوني) 



 

 
نظرراجمللس ررقجمللادي ررالجتجملالا يسررال اجملؤسررت  جملل   سررال جملجمل

ل وطني ،جملاج يتجملل دالجمللأل ضالءجملإىلجملل نظاجمليفجملإنشرالءجملررا جملجملجمل

 .أاجملجلالنجملحم ي جملحلقو جمللإلنسالن

 1946م

 تارخيية عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانحملة : أوال

 1978م

ح ق جملحولجملؤشااعجملل برالج جملجمل«جملجلن جملحقو جمللإلنسالن»نظستجمل

 .ل يو يهي جملهليكلجملل   سال جملل وطني جملاأجلءجمل س هال

بالركتجملل  جن جملالجلسعير جملل عالؤر جملهراخلجمللاترول جملاج رتجملجملجملجملجملجمل

 .ل دالجملإىلجملإنشالءجملؤثلجملهاخلجملل   سال 



 

 
 قدجمليفجملبالريقجملأالجملح ق جمل سلجملجا ير جملؤعنير جملبال   سرال جملجملجملجمل

ؤبرالج جملجمل»ل وطني جملحلقو جمللإلنسالن،جملانيججمل نهجمللإل النجمل ر جملجمل

جمل.«بالريق

 1991م

 1993م

خرراللجملل رر لاجملل عررال اجملحقررو جمللإلنسررالنجمللنت قررتجملل شررالر جملجملجملجملجمل

لألاىلجمليفجمللا رتلفجملل امساجملبال   سرال جملل وطنير جملل يسالةري جملجملجملجمل

بال يبالرهررالجمل ن ررالعجملرررال العجمليفجمل ع يرر جمل«جملؤبررالج جملبررالريق»ؤرر جمل

 .امحالي جملحقو جمللإلنسالن

 تارخيية عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانحملة : أوال/ يتبع



 

 

(جمل48/134)صررردرجملدرررالرجمللجلسعيررر جملل عالؤررر جمل قؤررر جملل ي رررد جملردررر جملجمل

ل يع قرر جملبال   سررال جملل وطنيرر جملجملجملجملباايس  بال  ررالجد جمل  رراجملؤبررالج جملجملجمل

جمل.« يع ي جملامحالي جملحقو جمللإلنسالن

 20 د سمرب  1993م

 تارخيية عن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانحملة : أوال/ يتبع



 

 

ل   سال جملل وطنير جملجمل

حلقررررو جمللإلنسررررالنجملجمل

هرررررراجملكيالنررررررال جملجمل

رمسيرر جملهلررالجملأ ررال جملجمل

ج ررررررررررررررريورتجملأاجمل

 شرررايعا،جمل هررردفجملجمل

إىلجمل ع ي جملامحالير جملجمل

حقررررو جمللإلنسررررالن،جملجمل

ؤبالج جمل»ؤيخا جملؤ جمل

ؤا عررررالعجمل«جملبررررالريق

جمل.  نهوضجملمبهالؤهال

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ؟؟ماهية : ثانيا

/جملل  جن جمل/جملل   س جمل

 هيئ جملل درالع

ل اك جملل وطينجمل/جملل عهدجمل

 ل اك جملل قوؤا/جمل

جمل/أؤنيجملل ظالملجمل

 ل فوضي جملجملل ع يال

م
و
رر
رر
هر
ف
 
ل

جمل

 
ي
س
س
ي
 
ل

جمل



هرراجملجلررالنجملؤنبثقرر جمل رر جملجملجملجمل•

ل س ت جملل يشايعي جملجلخرلجملجمل

ل دا ررر جملاهلرررالجمللخي رررال جملجمل

جمل. شايعا

ل نظررررررراجمليفجملل قرتحرررررررال جملجملجمل•

ال شاا ال جملبقرولننيجملال جملجمل

جملل    جملحبقو جمللإلنسالن

 و رردجملجلنررينيجملنررو يينيجمل•

جلئسررينيجملحلقررو جمللإلنسررالنجمل

يفجملجم سررررررررراجملل نرررررررررول جمل

 .ال شورى

كيالنال جملدالنونير جملجمل نشرتجملجملجمل•

بقرررررالرجملجملؤررررر جملل سررررر ت جملجمل

ل ينفياي جملل ينالجلعجمل ت ر جملجمل

ؤقدمجملإ يهالجملارقالعجمل الجمليرن جملجمل

جمل.  يهجملل قالنون

هلرررررررررررالجملجارجملؤسرررررررررررالندجمل•

  س  سرررال جملل وطنيررر جمليفجمل

جمل.جماللجملحقو جمللإلنسالن

طرررالب جملييسررر جملؤرررالجملغال برررالجمل•

جمل. س هالجملبال سيال ا

أ هرر  جمل نفيايرر جمل ضرر جملجمل•

 س هالجمل سيال ال جمللحلكوؤر جملجمل

جمل.يفجملجماللجملحقو جمللإلنسالن

ل عررالؤ نيجملريهررالجملؤررو فنيجملجملجمل•

 رررررررررالبعنيجمل   كوؤررررررررر جملجمل

حتكسهرررر جمل ررررولئ جمل ررررالئاجملجمل

جمل.ؤو فاجمللحلكوؤ 

ا ررروججمل عرررالانجملا نسررري جملجمل•

بينهررررالجملابررررنيجملل   سررررال جمل

جمل.ل وطني 

 املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف منظومة الدولةموقع : ثالثا

 اجلمعيات األهلية اللجان الربملانية
وزارت حقوق 

 اإلنسان



 دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: رابعا

جمل ع ي جملحقو جمللإلنسالن

Promote Human 
Rights 

 محالي جملحقو جمللإلنسالن

Protect Human 
Rights 



 نشاجملؤع وؤال جمل  جملحقو جمللإلنسالنجمل  اجملنتال جملال  •
 ل سال د جمليفجملصيالغ جملؤبالجرل جملل يع ي جملا نفياهال•
   سال جمللسيس جملل دنا،جملل ك فنيجملبإنفالاجملل قالنون،جمل:جملل يدري •

   جسهور
نشاجملل يقالرياجملل سنوي جملأاجمللاالص جملأاجملل نشال جملأاجملل  لال جمل•

 ل   في 
 ل يعالانجملؤ جملل نظسال جملل دا ي جملالإلد يسي جملل عني جملحبقو جمللإلنسالن•
  سلجمللحل قال جملل درل ي جملاندال جملاارشجملل عسل•

 ؟املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ماهية : ثانيا/ يتبع 



 إ الءجملل ي قيقال جملل الزؤ •
 ل قيالمجملبال سبلجملل بدي  جملحل جملل نالز ال •
 ل قيالمجملبال ي ايال جملل عالؤ •
 ل اصدجملال يالبع •
 ؤالدب جملأؤالك جمللاحيجالز•

 
 

 ؟املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ماهية : ثانيا/ يتبع 



 A Broad Mandate  الوال ة الواسعة• 1

2 
  Autonomyاإلداسة املستقلة عن احلكومة•

3 
  Independenceاالستقاللية•

  Pluralism التعدد ة• 4

   Adequate Resourcesاملواسد الوافية• 5

6 

 الصالحييت الكيفية للتحقيق•

•Adequate Power Of Investigation 

 باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية  مبادئ : خامسا

 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

Paris Principles Relating To National Institutions for the promotion and 
protection of human rights 



 Mandate Broad A  الواسعة الوال ة
جملجمللإلنسالنجملحلقو جملةالؤلجملالخي ال جملل نتال جملال ع جملااي جملل وطني جمل  س  سال جمليكونجملأن

جملجملل  كوكجمللأل ال جملؤا عهجمل(لدي الجيالجمل-جملل يسال يالعجمل-جمللدي الجيال-جمل يال يالعجمل-جملؤدنيالع)

 .لإلنسالنجملحلقو جملل دا ي 

 Autonomy احلكومة عن املستقلة اإلداسة
جملجملل دارجمل  اجمللحلكوؤ جملؤشالرك جمللدي الرجملل دا  ،جملرئيقجملأاجمل  رب النجمل قالرياهالجملرر 

جملجملأاجملإد يسي جملؤكال  جملا وججمل الؤ  ،جملرا جملإنشالءجملؤنيظس ،جملل يسال ال جمل قدجمللا يشالرت،

 لا يقال ي جمل  اجمليوثاجمل ادالب جملل يسويلجمل ض جملاجملحم ي ،

 «باريسمبادئ »: خامسا/ يتبع



 «استقالل ذاتي قينوني»

جملجملل شخ ي جملؤن هالجملاددجمل،(دالنونا/ج يورت)جملل   س جملإنشالءجملؤا  جمليكونجملأن

 ؤسيقلجملبشكلجملدالر هالجمللختالاجمل  اجملل قالجر جمللا يبالري 
 «استقالل ذاتي تنفيذي»

جملجملهلالجمليكونجملأنجملخالر ا،جمل تثريجملأتجمل  جملبعدلعجملل يوؤي جملأؤورهالجملإلالمجمل  اجملدالجر جمل كونجملأن

جمل و فاجمللإلجلري جملل سالء  جملغريهال،جمل ه جملؤ جمليعدلجملاجملل اتجمللاال جملل دلخ اجملل نظالم

 .ؤبالةا جملرئيسهالجملؤ جملأاجملريهالجمللألالجمللإلجلرتجملأؤالمجملل   س 
 «استقالل ذاتي  ميلي»

جملجملريهالجملل ي افجملكيفي جمليفجملل ال ي جملؤولرجهالجمل  اجملرع ي جمل يتا جمل  س  س جمليكونجملأن

 بال يقال ييهالجمللقجمللحلكوؤ جملؤ جملؤال ي جمل ادالب جملخالضع جملاغريجملال يخدلؤهال،

 Independence االستقاللية

 «باريسمبادئ »: خامسا/ يتبع



 Resources Adequate  الوافية املواسد

جمل.لألدلجمل  اجملل ائيساجمل  سقاجملائق جملإلدالؤ جمللألؤوللجملخت ي •

جمل.ل عالمجملل قتالعجمل شااطجملممالث  جمل  سو فنيجملالؤييالزل جملؤا بال جملؤن •

جمل.(لاديضالءجمل ند)جمل  سفوضنيجملأ اجملجر •

 .الإلنرتنتجمللهلال فجمل شسلجملل  الا جملنظ جملإدالؤ •

جمل.الألد يال جملل اأ جمللثيلجملضسالنجملؤ جمل(لانيخال جملأاجملل يعني)جملل يعدجي جملؤال ال 

جمللجلسعيال جملل عسال ي ،جملل نقالبال جمللإلنسالن،جملحبقو جملل عني جمللأله ي جمللجلسعيال )

 لحلكوؤ جملممث اجملل رب الن،جمللجلالؤعال ،جملأ ال ا جملل ديني ،جملل ييالرل جمللا يسال ي ،
جمل.جمل(جملل يشالري جملصف جمل)

 Pluralism التعدد ة

 «باريسمبادئ »: خامسا/ يتبع



جملجملمببالجر جمل ولءجملل   س جمللخي ال جملضس جمل ق جملحباي جملجملؤست  جملأتجمليفجملل نظا•

جملجملأاجملممث يه جملأاجمللألرالججملخاللجملؤ جملأاجملأ ضالئهالجملأحدجمللدرتلحجمل  اجملبنالءجملأاجملال ي 

جملجمللهليئال جملؤ جملغريهالجملأاجملنقالبال جملأاجملرلبتال جملأاجملحكوؤي جملغريجملؤنظسال 

جمل.ل يسثي ي 

جملجملجانجمللنيهالكال جملأيهجملارصدجمللاحيجالزجملأؤالك جملإىلجملل دخولجمليفجملل  الحي •

جملؤسب جملإختالر

 للتحقيق الكيفية الصالحييت

Investigation of Power Adequate 

 «باريسمبادئ »: خامسا/ يتبع



 النظــــام اخلــــاص باالعتمــــــاد: سادسا

 United Nations  لألؤ جملل ي د 

 ل فوضي جملل سالؤي جملحلقو جمللإلنسالن

Office of the High Commissioner for 
Human Rights 

  جلن جملل ينسي جملل دا ا

International Coordinating Committee 

 ل  جن جملل فا ي جملل عني جملبالا يسالج

Sub-Committee on Accreditation 



  جلنة التنسيق الدولي
International Coordinating Committee 

جملم1993ةبك جمل ال ي جملؤ جملل   سال جملل وطني جملحلقو جمللإلنسالنجملأنشت جمل المجمل•

جملمجملأص بتجمل البع جمل  سفوضي جملل سالؤي جملحلقو جمللإلنسالن2011يفجملل عالمجمل•

جمل(A)ؤ  س جمل ضوجملحالص  جمل  اجملل يسالججملجمل(16) يكونجملؤ جمل•

 :ؤ جملكلجملجمسو  جملؤ جمللسسو ال جمللإلد يسي جمل(4)•
 (أرايقيالجمل،جمللألؤريكيني،جملآ يالجملالحمليطجمللهلالج ،جملأارابال)جملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجمل

جملم2013حياجملؤاليوجمللألرجنجمل رتأ هالجمل•

 رازكال اينالجملحال يالعجملل سيد جمل رتأ هجمل:جمل نيفؤكي جمليفجمل ICC دىجمل•



  جلنة التنسيق الدولي
International Coordinating Committee 

 ل  جن جملل نيوزي ندي جملحلقو جمللإلنسالن⁻

جملل وطينجملحلقو جمللإلنسالنجمليفجمللألرجنل اك جمل⁻

 ل  جن جمللأل رتل ي جملحلقو جمللإلنسالن⁻

 ل  جن جملل وطني جملحلقو جمللإلنسالنجمليفجمللهلند⁻

 

   جن جملل كيني جملل وطني جملحلقو جمللإلنسالنل⁻

 لس قجمللا يشالرتجملحلقو جمللإلنسالنجمليفجملل غا ⁻

 جلن جمل نو جملأرايقيالجملحلقو جمللإلنسالن⁻

 و وغل  جن جملل وطني جملحلقو جمللإلنسالنجمليفجمل⁻

 أؤنيجملل ظالملجملل وطينجمليفجمللألر نيني⁻

 ل  جن جملل وطني جملحلقو جمللإلنسالنجمليفجملل كسيك⁻

 أؤنيجملل ظالملجمليفجمللألكولجار⁻

 هيئ جملل درالعجمل  جملحقو جمللإلنسالنجمليفجملل س فالجار⁻

 

 ل  جن جمللا كي ندي جملحلقو جمللإلنسالن⁻

 جلن جمل كسسربغجمللا يشالري جملحلقو جمللإلنسالن⁻

 ل عهدجمللأل الناجملحلقو جمللإلنسالن⁻

 ؤكي جملأؤنيجملؤظالملجملكاال يال⁻

 أ ضالءجملل كي جمل-



 اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد
Sub-Committee on Accreditation 

جملل يعالضجملاحت يلجملط بال جمللا يسالججمللحملال  جملإ يهالجملؤ جملجلن جملل ينسي جملل دا ا•

جمل قدمجمل وصيال جملبشتنجملؤدىجمللؤيثاللجملل   سال جمل بالج جملبالريق•

جمل نيخ جملكلجملجمسو  جملإد يسي جملؤ  س جملجملاطني جملالحد •

جملكندل:جمللألؤايكيينيجمل-جملجملجملجملؤورييالنيال:جملأرايقيالجمل-جملجملجملجملجملجملجملجمل

 رانسال:جملأارابالجمل-جملجملدتا:جملآ يالجملالحمليطجمللهلالجتجمل-جملجملجملجملجملجملجملجمل
 (A)ؤ  سال جملاطني جملحالص  جمل  اجملل يسالججمل(جمل4) يكونجملؤ جمل•
  نول جملدالب  جمل  يجديد(جمل3)ااي جملل   سال جملل وطني جملل عضوجمل د جمل•
  نول (جمل5)كلجمل(جملA)يعالججملل يسالججملأتجملؤ  س جملحت لجمل  اجملل يسالججمل•
 مجملجمل2013ؤاليوحياجمل«جملدتا»حال يالعجمل رتأ هالجمل•



 .ملبيدئ بيس   متتثل متيمًي •

 هلي حق املشيسكة•

 .وهلي حق التصو ت

جمل  نيفجمللا يسالج

“A” 

 .ملبيدئ بيس  متتثل جزئيًي •

 هلي حق املشيسكة•

 (.مراقب)ولي  هلي حق التصو ت 

جمل  نيفجمللا يسالج

“B” 

 .ملبيدئ  بيس  ال متتثل •

 لي  هلي حق املشيسكة•

 .ولي  هلي حق التصو ت

جمل  نيفجمللا يسالج

“C” 

 تصنيفات االعتماد

69 
 جا  

24 
 جا  

10 
 جال



 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

جمل(1ل الج جملجملجمل)جملل يقاللجملل   س جمل•

جمل(2ل الج جملجملجمل)جمل ضوجمل15اجملي يدجمل  جمل:جملجمل  شكيلجملل   س •

جمل(2ل الج جمل)جمللنيخال جملل ائيقجملانالئبهجمل

(جملجمل7:جملل الج )جمل شكيلجملل  جالنجملل دلئس جمل 
جمل(3ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمللخي الصال جملل   س •

جمل(جمل6ؤالج جمل)جملجملل   س جملاجلالنهالجملل يسال ال جمل•

جمل(14ل الج جمل)ل يقاياجملل سنوتجمل•

جمل(13ل الج جمل:جمل)ؤي لني جملل   س •

جمل  (8ل الج جمل:جملجمل)لألؤالن جملل عالؤ •



 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

جمل(1ل الج جملجملجمل)جملل يقاللجملل   س جمل•

جمل يوىلجمل"جمللإلنسالنجملحلقو جملل وطرني جملل   س جمل"جمل سساجملؤسيق  جملؤ  س جمل نشتجمل)

جملبهالجملل و اجملانشاجملديسهالجملا ا يخجمللإلنسالنجملحقو جملامحالي جملا نسي جمل ع ي 

 .ل نالؤ جملؤدين جملؤقاهالجملايكونجملممالر يهال،جملضسالنجمليفجملالإل هالم
 .(جمل الؤ جملال يقال ي جملحيالجي جملاجملحباي جملؤهالؤهالجملل   س جملالالر 



جمل(2ل الج جملجملجمل)جمل ضوجمل15اجملي يدجمل  جمل:جملجمل ل   س  شكيلجمل•

جملرئيقجملريه جملمب جمل ضولعجمل شاجملمخس جمل  اجملي يدجملاجمل دججملؤ جملل   س جمل شكلجمل-أجمل)

جمللخييالره جمليي جملال ن له ،جملبال كفالء جملهلالجملل شهوججملل شخ يال جملؤ جملانالئبهجملل   س 

جملال نقالبال جملل دنا،جمللسيس جملاؤنظسال جملالألكالجميي جمللا يشالري جمللجلهال جملبنيجملؤ 

جملمبسالئلجملل هيس جملال شخ يال جملال هني ،جملالادي الجي جمللا يسال ي جملالهليئال 

 .ؤنال  جملبشكلجملالألد يال جملل اأ جمللثيلجملريهالجمليال اجملأنجمل  اجمللإلنسالن،جملحقو 
جمل  يجديدجملدالب  جمل نول جملأرب جمل د جملل   س جملأ ضالءجملبيعينيجملؤ كاجملأؤاجملي درجمل-جمل 

 ممالث  جمل د جملالحد جملؤا 

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمل(2ل الج جمل)جملل ائيقجملانالئبهجمللنيخال جمل

جمللحلالضاي جمللأل ضالءجملأكربجملبائال  جملهل جملل يسالعجملأالجملل   س جملأ ضالءجمليعقدجمل-ججمل)

جمل عيينه ،جملؤد جمل ثلجمل  ائيق،جملانالئبالعجمل  س  س جملرئيسالعجملبينه جملؤ جمل ينيخبولجمل نالع

جملحال  جمليفجمللخي الصال هجملمجي جملؤبالةا جمليفجملل ائيقجملحملجملل ائيقجملنالئ جملاحيل

جملؤهالؤه جملل   س جملاأ ضالءجملانالئبهجملل ائيقجملايبالةاجمل ديه،جملؤالن جملديالمجملأاجملغيالبه

 .(ل شخ ي جملب فيه 

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: سابعا/ يتبع 
 البحرينمملكة 

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

جمل  (جمل7:جملل الج )جملل  جالنجملل دلئس جمل شكيلجمل

جمل بينهجمل الجملارقالعجمللخي الصال هال،جمل سالر  جملأ ضالئهالجملؤ جملجلئس جملجلالنجملل   س جمل شكلجمل)

جملجملجملل ينفياي جملل الئ  

جملمب جمل سيعنيجملأنجمل  جن جملاجيوزجملل   س ،جملأ ضالءجملأحدجملجلن جملكلجملرئال  جملاييوىل

جمللخي الصال هالجمليفجملل دلخ  جملل وضو ال جملؤ جملأتجملحبثجمل ندجملخبرب هجمللا يعالن جمل اى

 .(ل ي ويتجملح جمل هجمليكونجملأنجملجان

جملجلن جملل شكالاىجملال اصدجملال يالبع جمل-جملجمل

جملجلن جمللحلقو جملل دني جملال سيال ي جمل-جملجمل

جملال ثقالري لادي الجي جملالا يسال ي جملجلن جمللحلقو جملجمل-



 ( 5اجملجمل4ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمل قدي جملل شور جمل•
جملؤ جملياانهجملؤالجملل   س جملإىلجملحييلجملأنجملل د يوري ،جملل دا  جمل  تال جملؤ جملاألتجمل  س كجمل)

 .(جملريهالجملل اأتجملاإبدلءجمل درل يهالجملبالخي الصهالجمل ي لجملؤوضو ال 
 جمل
جملأهدلرهالجمل ي قي جملازؤ جمل الهالجملاثالئ جملأاجملبيالنال جملأاجملؤع وؤال جملأي جمل ت  جملأنجمل  س  س جمل)

 .بال س ك جملل عني جملال وزلرل جمللأل ه  جملؤ جملاخي الصال هالجملممالر يهالجملأا
جملؤبالةا هالجملا يسريجمل هالؤهالجملأجلئهالجمليفجملل   س جملؤعالان جملال وزلرل جمللأل ه  جمل  كجملا  ا

 .(ل شتنجملهالجمليفجمل ت بهجملمبالجملا  ايدهالجملاخي الصال هال،

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



 ( 5اجملجمل4ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمل قدي جملل شور جمل/جملييب جمل•

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

 ل يشايعي جملل سالئلجمليفجملل شور: 
جمليفجملؤنال ب جمل الهالجملل يتجملبال يعديال جملال يوصي جملل س ك جمليفجملبهالجملل عسولجملل يشايعال جملجرل  جمليفجملا يسثلجمل-

جمليكونجملكسالجملل دا ي ،جملل س ك جملل ي لؤال جملؤ جملل يشايعال جملهاخلجملبال سال جملييع  جملريسالجملخالص جملل شتن،جملهال

 .لإلنسالنجملحبقو جملص  جملال جمل ديد جمل شايعال جملبإصدلرجملل يوصي جمل  س  س 
جمل

جملحقو جملمبسالئلجملل يع ق جملل دا ي جمل ال فالديال جملال ينظيسي جملل يشايعي جملل ن و جملؤالئس جملحبثجمل-

جمللإلنسالنجملحقو جملامحالي جمل ع ي جملةتنهجملؤ جملؤالجملكلجمليفجملال يوصيال جملل قرتحال جملا قدي جمللإلنسالن

جمللا فالديال جملؤ جملل  يدجملإىلجملبالانضسالمجملل يوصي جملا كجمليفجملمبالجملأرضل،جملحنوجملإىلجملا توياهالجملاج سهال

 .ال دا ي جمللإلد يسي 



 ( 5اجملجمل4ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمل قدي جملل شور جمل/جملييب جمل•

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

 ل دا ي جمللا فالديال جملبينفياجملل يع ق جملل شور: 
جملاإ الؤهالجملل دا ي ،جمللا فالديال جملدبولجمليفجملل ينفياي جملل س ت جمل ب ريجمليفجملل   س جملجارجمليفجملا كجملاييسثل 

جمليشسلجملكسالجملؤعين ،جملجا ي جملل فالدي جمل  اجملل ي دي جملأاجمللانضسالمجمل  اجملل رت ب جمللا ي لؤال جملبتبيع 

جملإالجملؤالجملأاجمللا فالدي جمليفجملل ولرج جملل عاليريجملؤ جملبال فعلجملل وطني جملل قولننيجمل ولر جملؤدىجملل   س جملؤشور 

جمل  اجملل   س جمل عسلجملاكا كجمل.إضالري جمل شايعي جملمببالجرل جملل قيالمجملإىلجملحال هجملهنالكجملكالنت

 .ل دا ي جمللا فالديال جملؤ جملل وطني جملل يشايعال جملؤولئس جملؤدىجملبشتنجملالدرتلحال هالجمل وصيال هالجمل قدي 
 جمل

 



 ( 5اجملجمل4ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمل قدي جملل شور جمل/جملييب جمل•

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

 ل سيال اجملبال شتنجملل يع ق جملل شور: 
جمللا يشالرتجملرأيهالجمل قدي جمل  اجملالا يفيالءجمللانيخالبال جمل  اجملردالبيهالجملخاللجملؤ جملل   س جمل عسل 

جملممالر  جملخاللجملؤ جملكبريجملجارجملهلالجملأنجملكسالجملل سيال ا،جملل شتنجمليفجملجميقالطي جملممالر  جملألرضل

جملهاخلجملاممالر  جملل سيال ي جمللجلسعيال جملكإنشالءجملممالر يهالجملاكيفي جملل سيال ي جملحلقوده جملل ولطنني

جملأنجملكسالجملل ينفياي ،جملل س ت جملؤ جملا كجمليفجملا الديهالجملإنشالئهالجملدالنونجملار جملاخي الصال هالجمللجلسعيال 

جملار جمللإلنسالنجملحبقو جملا الديهالجملل ولطن جملاؤبالج جملل سيال ي جملل ثقالر جملنشاجمليفجمللهلالمجملجارهالجمل  س  س 

 .ل ب اي جملمم ك جملاج يورجملل وطين،جملل عسلجملؤيثال جملاؤبالج جملأحكالم



 ( 5اجملجمل4ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمل قدي جملل شور جمل/جملييب جمل•

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

 لإلجلري جملبال سالئلجملل يع ق جملل شور: 
جملل كالؤلجملبال يسي جمل لجملبريادالطاجملمنطجملأاجمل  وكجملألتجملل   س جملرصدجملخاللجملؤ جملا كجملاييسثل 

جملل   س جمل عسلجملحيثجملؤبالةا،جملغريجملأاجملؤبالةاجملبشكلجمللحلقو جملهاخلجمل  اجملي ثاجملأاجمللإلنسالنجملحبقو 

 . فالدسهجملؤ جمللحلدجملأاجمل ودفهجملل نال ب جمللحل ولجملالدرتلحجملل س وكجملهالجملإىلجملأج جملل يتجمللأل بال جملبيالنجمل  ا



 ( 5اجملجمل4ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمل قدي جملل شور جمل/جملييب جمل•

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

 ل قضالئي جملبالإل الءل جملجملل يع ق جملل شور: 
جمللإلنسالنجملحبقو جملل يع ق جمللحملالكس ،جملأاجملل قضالئي جمل إل الءل جملل   س جملرصدجمليفجملا كجملاييسثل 

جملل ي قي جملأثنالءجمللجلوهاي جملال ت بال جمل  دروعجمللا يفال جملا دمجمللاحييالطاجمللحلبقجمليفجملكالإلرالط

جمل دمجملأاجمللحملالكسال جمل تخريجملأاجمل،جملل يه جملبضسالنال جمللإلخاللجملأاجملل عنوتجملأاجملل الجتجمل إلكالخلجملكال يعاض

جملؤ جملا كجملغريجملأاجملل عالج  ،جملبالحملالكسال جملالاالص جملل دا ي جملل عاليريجملار جملل قالنوني جملل ضولبطجمل ولرا

جمل عسلجملكسالجملال يجالري ،جملل دني جملل الرعال جملأاجمللجلنالئي جمللإل الءل جملدالنونجملأحكالمجملختال فجملإ الءل 

جملبال س ت جملل خي  جمل  جه جمل قدؤهالجملل يتجملل يوصي جملخاللجملؤ جمللإل الءل جملهلاخلجملل ي دتجمل  اجملل   س 

 .ل قضالئي 

 



جمل(3ل الج جملجملجمل)جمل:جملجمللخي الصال جملل   س •

 :ل   س جمليفجمل بيلجملحتقي جملأهدلرهالجملمبالجمليت ا جملختي)جمل 
ل يشايعال جملال نظ جملل عسولجملبهالجمليفجملل س ك جملال يتجمل دخلجملضس جملجمالا جملجرل  جمل(جملأ

حقو جمللإلنسالنجملال يوصي جملبال يعديال جملل يتجمل الهالجملؤنال ب جمليفجملهالجملل شتن،جملخالص جملريسالجمل

ييع  جملبال سال جملهاخلجملل يشايعال جملؤ جملل ي لؤال جملل س ك جملل دا ي جمليفجملجماللجملحقو جمللإلنسالن،جمل

 .كسالجمليكونجملهلالجملل يوصي جملبإصدلرجمل شايعال جمل ديد جملال جملص  جملحبقو جمللإلنسالن
  اجملنشاجملثقالر جملحقو جمللإلنسالنجملبال يعالانجملؤ جمللأل ه  جملل خي  جملبشئونجملل عسلجمل(جمل 

ل يع ي جملال ينشئ جملالإل المجملال يثقيف،جملاكا كجملل يعايفجملبال و الئلجملل يالح جملحلسالي جمل

 .حقو جمللإلنسالن

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: سابعا/ يتبع 
 البحرينمملكة 

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 

جمل(3ل الج جملجملجمل)جمل:جملجملل   س لخي الصال جمل/جمل الب جمل•

إبدلءجملل اأتجملال قرتحال جملال يوصيال جملل الزؤ جملريسالجمليعاضجمل  يهالجملؤ جملل س تال جمل(جملج 

 .الجلهال جملل خي  ،جملبشتنجملل سالئلجملل يع ق جملحبسالي جملحقو جمللإلنسالنجملا ع ي هال
حبثجملؤالئس جملل ن و جملل يشايعي جملال ينظيسي جمل  سعالهدل جملل دا ي جملل يع ق جمل(جملج

مبسالئلجملحقو جمللإلنسالنجملاجمل قدي جملل قرتحال جملال يوصيال جملإىلجمللجلهال جملل خي  جمليفجملكلجمل

ؤالجملؤ جملةتنهجمل ع ي جملامحالي جملحقو جمللإلنسالن،جملاج سهالجملا توياهالجملإىلجملحنوجملأرضل،جملمبالجمل

يفجملا كجملل يوصي جملبالانضسالمجملإىلجمللا فالديال جمللإلد يسي جملال دا ي جملل عني جملحبقو جمل

 .لإلنسالن



جمل(3ل الج جملجملجمل)جمل:جملجملل   س لخي الصال جمل/جمل الب جمل•

  قاجملل شكالاىجملل يع ق جملحبقو جمللإلنسالن،جملاجرل يهالجملاإحال  جملؤالجمل اىجملل   س جمل(جملهر 

إحال يهجملؤنهالجملإىلجمل هال جمللاخي ال جملؤ جملؤيالبعيهالجملبشكلجملرعالل،جملأاجمل ب ريجملااتجملل شتنجمل

بالإل الءل جملل ول ب جمللإل بالعجملاؤسال د ه جمليفجمللختالاهال،جملأاجملل عالان جمليفجمل سوييهالجملؤ جمل

 .لجلهال جملل عني 
رني جملال   سال جملال جملجملال وطل يعالانجملؤ جملل نظسال جملل دا ي جملاجمللجلهال جمللإلد يسي جمل(جملجملا

ل    جمليفجملل ب دلنجمللألخاىجملل عني جملبيع ي جملامحالي جملحقو جمللإلنسالن،جملاا كجملمبالجمليسه جمليفجمل

 .حتقي جملأهدلفجملل   س جملا نسي جملل عالد جملبهاخلجمللجلهال جملال نظسال 

 

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمل(3ل الج جملجملجمل)جمل:جملجملل   س لخي الصال جمل/جمل الب جمل•

ل يعالانجملال ينسي جملؤ جمللأل ه  جملل عني جمليفجملل دا  جملبإ دلججملل يقالرياجملل يتجمل  ي مجملل دا  جمل(جملز 

بيقدميهالجملجاريالع،جمل تبيقالعجملا فالديال جملجا ي جملخالص جملحبقو جمللإلنسالن،جملال يعايفجملبهاخلجمل

 .ل يقالرياجملبو الئلجمللإل المجملل نال ب 
 قدجملل  لال جملا نظي جملل ندال جملال شالرك جمليفجمللحملالرلجملل دا ي جملالحمل ي جملايفجمل(جملح

ل يسال ال جملل نظسال جملل دا ي جملالإلد يسي جملل عني جملمبسالئلجملحقو جمللإلنسالن،جملاإ الءجمل

 .ل ب وثجملال درل ال جمليفجملهالجملل شتن
 .إصدلرجملل نشال جملال تبو ال جملل ي   جملبتهدلفجملاأنظس جملل   س (جملط
جملإصدلرجملانشاجمل قالرياجمل  جمل تورجمل هوججملمم ك جملل ب اي جمليفجملجماللجملحقو جمللإلنسالنجمل(جملت

 .ال جملل     وطرني جمللجملالألاضالعجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجملجمل

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمل6ؤالج جمل:جملل   س جملاجلالنهالجملل يسال ال جمل•

جمل  اجملبنالًءجملا ك،جملإىلجمللحلال  جملج تجملاك سالجملةها،جملكلجمللألدلجمل  اجملؤا جملل   س جملجتيس جمل)

 .رئيسهالجملؤ جملج و 
جملبينه جملؤ جمليكونجملأنجمل  اجملأ ضالئهالجملأغ بي جملحبضورجملص ي العجملل   س جملل يسالعجملايكون

جملل يسالاتجملا ندجمللحلالضاي ،جملأصول جملبتغ بي جملدالرل هالجملا  درجملنالئبه،جملأاجملل   س جملرئيق

جمللا يسالعجملرئيقجملؤنهجملل اتجمللجلالن جملُيا  

جمليفجملخرب هجملأاجملباأيهجمللا يعالن جمل اىجملؤ جملل يسال ال هالجملحلضورجمل د وجملأنجملا  س  س 

 .(جملل ي ويتجملح جمل هجمليكونجملأنجملجانجملل نالدش جملأاجمل  ب ثجملؤتااحجملؤوضوع

 

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمل(14 الج جملل)ل يقاياجملل سنوتجملجمل•

جملؤالجمل ضسنهجملأ سالهلالجملا الئاجملرهالجملانشالطجمل هوجهالجمل  جمل نويالعجمل قايالعجملل   س جمل ض جمل)

جملاؤالجمللألجلءجملؤعودال جملاحتدججمللخي الصال هال،جملنتال جمليفجملا وصيال جمللدرتلحال جملؤ جمل الخل

 .(ل  كجملإىلجمل قاياهالجملل   س جملا ار جمل يفالجيهالجملح ولجملؤ جملل يسالجخلجملمت

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمل(13ل الج جمل:جمل)ل   س ؤي لني جمل•

جملال هالمجملبت بالئهالجملل نهوضجملؤ جمللكنهالجملل يتجملل كالري جملل ال ي جملل ولرججمل  س  س جمليكونجمل)

 :ؤ جملل ولرججملهاخلجمل يكونجملاجملا ه،جملأرضلجمل  اجملإ يهالجملل سند 
 .  دا  جملل عالؤ جملل ي لني جمليفجمل  س  س جملخت  جملل يتجملل ال ي جمللا يسالجل 1.
جملارقالعجملاا كجملدبوهلال،جملل   س جمل قارجملل يتجملل يتو ي جملال عونال جملل يرب ال 2.

 .(ل س ك جمليفجملبهالجملل عسولجملالألنظس جمل  قولنني

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمللألؤالن جملل عالؤ •

 (9ل الج جمل) عينيجمللألؤنيجملل عالمجمل•

جمل  اجملبنالًءجملل   س جملرئيقجملؤ جملدالرجمل  س  س جملل عالمجمللألؤنيجملبيعينيجملي درجمل)

جملال جملل عالمجمللألؤنيجملؤن  جمل شغلجملل اة جمليفجملايشرتطجملأ ضالئهال،جملأغ بي جملؤولرق 

 .(جملل   س جملأ ضالءجمليفجملل ت وب جملال  فال جملل شااط

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمللألؤالن جملل عالؤ /جمل الب جمل•

 (9ل الج جمل)لخي الصال جمللألؤنيجملل عالمجمل•

جملايكونجملأ سالهلال،جمل  اجملالإلةالفجملةئونهالجملإجلر جمل  س  س جملل عالمجمللألؤنيجملييوىل

جملييوىلجملاجملا يفيه،جمل ول بال جملأجلئهجمليفجملل   س جملرئيقجملأؤالمجملؤبالةا جملؤسئواع

 :ي اجملؤالجملخال جملبو ه
جمللإلجلري جملل شئونجملاجملل عالؤ نيجملةئونجملاجملل عالؤ جمللألؤالن جمل  اجملل عالمجمللإلةالفجمل-أ

جمل نفيالعجملل  الجر جملال قالرل جملل ينفياي جملال الئ  جمللألؤاجملهالجملألحكالمجملارقالعجملال ال ي 

 . ه

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمللألؤالن جملل عالؤ /جمل الب جمل•

 (9ل الج جمل)لخي الصال جمللألؤنيجملل عالمجمل/جمل الب جمل•
جملؤيضسن جملأةهاجملثالث جملكلجملجاري جمل قالرياجملاإ دلججملل   س ،جملدالرل جمل نفياجمل-جمل 

جملار جملأ سالل،جملؤ جملإجنالزخلجملمتجملاؤالجملل عالؤ ،جمللألؤالن جمليفجملل عسلجملا ريجملل   س جملنشالط

 .ل وضو  جملال ربلؤججمللاتط
جمل ينفياجملي  مجملؤالجملا ورريجملأ سالهلالجملاؤيالبع جملل دلئس جملل  جالنجمل  سال جملحضورجمل-ج

 .ل ي ويتجملح جمل هجمليكونجملأنجملجانجمللخي الصال هال،
جملل عالؤ جمللألؤالن جمليفجملل عالؤ نيجملؤ جمليالخلجملؤ جملكيالب جمليفوضجملأنجملل عالمجملا قؤني

 .الخي الصال هجملؤهالؤهجملبعضجمل بالةا 
*  * 

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 



جمل:جملجملجملل عالؤ لألؤالن جمل/جمل الب جمل•

جمل(8ل الج جمل)لخي الصال جمللألؤالن جملل عالؤ جمل•

 
جمللجلهالزجملمبثالب جمل كونجمل الؤ جملأؤالن جملؤ جمل  س  س جمللإلجلرتجمللجلهالزجملييكونجمل)

 .ال بالحثنيجمللاربلءجملؤ جملكالفجمل دججملاؤ جمل  س  س ،جملل ينفيات
جملرئيقجملؤ جملبقالرجملال بالحثنيجمللاربلءجملاجملل عالؤ جمللألؤالن جملؤو فاجمل عينيجملايي 

جملجملل الئ  جملألحكالمجملارقالعجملاا كجملل عالم،جمللألؤنيجملؤ جمل وصي جمل  اجملبنالءجملل   س 

 .(جملل ينفياي 
*  *  * 

 الوطنية حلقوق اإلنساناملؤسسة : سابعا/ يتبع 
 مملكة البحرين

 2009لسنة ( 46)األمر امللكي رقم 

 2012لسنة ( 28)املعدل باألمر امللكي رقم 
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