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 مدصُم
 

غ هظا  غنضً -1 ً مًمضي الخ٣ٍغ غ جىُٟظ  اهتهاء ممل٨ت البدٍغ الخىنُاث الىاعصة في ج٣ٍغ

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ في ؤمغ تي ال م2011ؤخضار ٞبراًغ وماعؽ  اللجىت البدٍغ

لؿىت  28بدك٨ُلها حاللت اإلال٪ خمض بً ِٖس ى آ٫ زلُٟت بمىحب ألامغ اإلال٩ي ع٢م 

ً مً ًىهُه 2011 بمهمت الخد٤ُ٣ ُٞه ، و٧لٟها  1م2011م الهاصع في الخاؾ٘ والٗكٍغ

ٖليها ، خُث م والىخاثج اإلاترجبت 2011والخ٣ص ي خى٫ ألاخضار التي حغث في ٞبراًغ وماعؽ 

مبر  ً مً هٞى غها بلى حاللت اإلال٪ في الثالث والٗكٍغ  ٢2012ضمذ اللجىت ج٣ٍغ
ً
م مخًمىا

ت لٗالج آزاع ألاخضار التي مغث بهام  كغون جىنُت بكإن ؤلانالخاث الًغوٍع ؾخت ٖو

غ مً  ً زال٫ هظه الٟترة وؤٖلً حاللت اإلال٪ ٢بى٫ حمُ٘ ما في الخ٣ٍغ ممل٨ت البدٍغ

  .ك٩ل ٖاحلُظها بجىنُاث وؤمغ بدىٟ

 

ىُت اإلاٗىُت بدىُٟظ  2011لؿىت  45ألامغ اإلال٩ي ع٢م نضع وبىاًء ٖلُه،  بةوكاء اللجىت الَى

بدك٨ُل  2011لؿىت  48ألامغ اإلال٩ي ع٢م ، و بغثاؾت عثِـ مجلـ الكىعي  2الخىنُاث

ت حؿٗت ٖكغ شخهُت باعػة ًمثلىن ٧اٞت ٢ُاٖاث اإلاجخم٘ مً طوي 3اللجىت  بًٍٗى

ُٗت وممثلي  جخم٘ اإلاضوي.  الجمُٗاثالخبراث ال٣اهىهُت والدكَغ
ُ
الؿُاؾُت ومىٓماث اإلا

غ ًٖ سجل جىُٟظ الخىنُاث . خُث ً مً و ؤنضعث اللجىت ؤعبٗت ج٣اٍع في الخاؾ٘ والٗكٍغ

ل  ت نضع ٢غاع مً مجلـ الىػعاء بد 2012ؤبٍغ ك٨ُل حهاػ ُمخابٗت جىُٟظ الخىنُاث بًٍٗى

 ل٩ُىن خل٣ت اجها٫ م٘ 
ً
ٗمل جدذ بقغاٝ وػٍغ الٗض٫ ُمباقغة ت مً الخبراء َو مجمٖى

اع الٗام الظي ويٗخُه  ٧اٞت الىػاعاث والجهاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت، ولُخد٤٣ مً جىُٟظ ؤلَا

 ٣ًىم الجهاػ 
ً
خابٗت جىُٟظ الخىنُاث. وخالُا

ُ
ىُت إلا بُمخابٗت جىُٟظ ٧اٞت اللجىت الَى

غ صوعٍت في هظا الكإن  .الخىنُاث في بَاٍع مً اإلاهىُت والجزاهت، ٦ما ٣ًىم بةٖضاص ج٣اٍع

 

                                                      
1

ً زال٫ قهغي ٞبراًغ  2011( لؿىت 28ؤمغ مل٩ي ع٢م ع٢م )  يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ في ألاخضار التي و٢ٗذ في ممل٨ت البدٍغ بةوكاء اللجىت البدٍغ

 . 29/6/2011،  2011وماعؽ 
2
غ ا  ىُت اإلاٗىُت بخىنُاث ج٣ٍغ يُت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، ؤمغ مل٩ي بةوكاء اللجىت الَى ضة الغؾمُت  1/12/2011للجىت البدٍغ  .3028، الجٍغ

3
يُت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ،   غ اللجىت البدٍغ ىُت اإلاٗىُت بمخابٗت جىنُاث ج٣ٍغ ضة الغؾمُت 1/12/2011ؤمغ مل٩ي بدك٨ُل اللجىت الَى  .3028، الجٍغ
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ً هظا ٨ًك٠  -2 غ ؤن ممل٨ت البدٍغ غ لجىت ج٣ص ي الخ٣اث٤جىنُاث  هٟظث ُمجملالخ٣ٍغ  ج٣ٍغ

غ ،  ماؾس ي ؤوؾ٘حُٛحر صؾخىعي و  حٗضًل وصقيذ حُٗٓم هدى  ، اؾخجابت لخىنُاث الخ٣ٍغ

بهٟاط ال٣اهىن وم٩اٞدت مٓاهغ ؾىء حهاث اإلاؿاثلت ومغا٢بت ألاحهؼة الخىُٟظًت و  بحغاءاث

ىُت لخ٣ى١ ما ؤهل اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان ، ُٓم وحٗ اإلاٗاملت والخٗظًب اإلااؾؿت الَى

بجاثؼة قاًى الخابٗت للٟىػ ؤلاوؿان وألاماهت الٗامت للخٓلماث الخابٗت لىػاعة الضازلُت 

ؼ ؤويإ خ٣ى١ ؤلاوؿان بمى٣ُت الخلُج م 2014لٗام لالجداص ألاوعوبي  لضوعهما في حٍٗؼ

 هللا خمؼة ٖبضالٗام عثِـ وخضة الخد٤ُ٣ الخانت هىاٝ  اإلادامي٦ال مً  ٞاػ. و  4الٗغبي

،  5(I A P) مً ٢بل الجمُٗت الضولُت للمضٖحن الٗامحن 2015جاثؼة اإلاضعي الٗام لؿىت ب

ُىحن و   لغثِـ جم اهخسابه وللمغة الثاهُت ٖلى الخىالي الىاثب الٗام ٖلي ًٞل البٖى
ً
هاثبا

ىعر( I A P) للمضٖحن الٗامحن الجمُٗت الضولُت   وطل٪ باحخماٖها الؿىىي بٍؼ
ً
، ج٣ضًغا

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان و حهىصهما اإلامحزة في مجا٫ لضوعهما و  م ؤن   6الٗضالتحٍٗؼ ، وطل٪ ٚع

ىُ ت لخ٣ى١ ؤلاوؿان لم جىجح في الخهى٫ ٖلى الخهي٠ُ "ؤ" مً لجىت اإلااؾؿت الَى

خماصًت الضولُت   .الٖا

 

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ زم ٢بى٫ و  غها ٧ان جىحُه اإلال٪ بدك٨ُل اللجىت البدٍغ ج٣ٍغ

  هحمُ٘ ما وعص ُٞو 
ً
 ، بحغاءا

ً
م ما ُٞه مً ه٣ض ٢اٍؽ ؤخُاها مً مالخٓاث وجىنُاث  ، ٚع

 في اإلاى٣ُت ، زانت وؤن اللجىت يمذ مد٣٣حن صولُحن مٗغوٞحن 
ً
 وعاثضا

ً
شجاٖا

ً لهم حمُ٘ الٓغوٝ التي جم٨نهم مً الٗمل  باؾخ٣اللُتهم وخُاصًتهم ووٞغث البدٍغ

ت غ ٖلى نضع  لٗالج آزاع ؤخضار وجىُٟظ اإلال٪ وؤنبذ جىحُه .بدٍغ حىضة ألا جىنُاث الخ٣ٍغ

ىُت الؿُاؾُت ً مً  ، ختى جم٨ىذ  الَى وصٞٗذ  آزاع ألاخضار ، اخخىاء ٦ثحر مً البدٍغ

ًاث لٗاثالث الطخاًا ) اة 47حٍٗى غ ج٣ص ي الخ٣اث٤  39منها  خالت ٞو خالت وعصث في ج٣ٍغ

ٌ ؤصخاب ؤلاناباث الجؿضًت م٘ ٖضم ؤلازال٫ بد٤ و ، خاالث مً زاعحه (  6و حٍٗى

ٟحن   بلى اإلادا٦مت ، وبٖاصة حمُ٘ اإلاْى
ً
اللجىء للمدا٦م اإلاسخهت ،  وج٣ضًم يباَا وؤٞغاصا

وبوكاء ماؾؿاث ، اإلاٟهىلحن بلى ؤٖما٫ ، والُلبت والُالباث بلى حامٗاتهم ومضاعؾهم 

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان و ع٢ابُت في  جمثلذ في وخضة  ؾىء اإلاٗاملت و  م٩اٞدت الخٗظًبحٍٗؼ

الخد٤ُ٣ الخانت بالىُابت الٗامت، وألاماهت الٗامت للخٓلماث بىػاعة الضازلُت، وم٨خب 

                                                      
4
 http://www.bna.bh/portal/news/644997   ،09/12/2014. 

5
 http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=7333375Sy9n4p68ZSzaTW0gjkTA933339933339. 

6
 http://www.bna.bh/portal/mobile/news/567849 . 

http://www.bna.bh/portal/news/644997
http://www.bna.bh/portal/mobile/news/567849
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، ً ني، ومٟىيُت خ٣ى١ السجىاء واإلادخجٍؼ  ًٖ اإلاٟدل الٗام بجهاػ ألامً الَى
ً
ًٞال

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وجىٞحر ؤٖ ٤ لى صعحاث الاؾخ٣اللُت لبٖاصة جىُٓم اإلااؾؿت الَى ها ٞو

ـ وقغوٍ لجىت الاٖخماصًت الضولُت م وبٖاصة اإلادا٦ماث التي حغث ؤمام  ،  باصت باَع

ىُت  ومغاحٗت ألاخ٩ام ؤمام ال٣ًاء الٗاصي ضام مدا٦م الؿالمت الَى ، وجس٠ُٟ ؤخ٩ام ؤلٖا

، وبحغاء حٗضًالث ٖلى الٗضًض مً ال٣ىاهحن زانت ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت و٢اهىن 

ب ال٣ًاة وؤًٖاء الىُابت الٗامت ومؿئىلي بهٟاط ال٣اهىن واإلادامحن، ال٣ٗىباث، وجضٍع

 وبٖاصة بىاء صوع الٗباصة بٗض جصخُذ ؤويإ الضوع اإلاسالٟت منها وبىٟـ مىا٣َها ألانلُت.

 

 

بن الجهاث الخ٩ىمُت الغؾمُت جا٦ض ؤهه جم ججاوػ مغخلت جُب٤ُ جىنُاث اللجىت  -3

غ اللجىت مغخلت هخدضر ًٖ ؤن  وبةم٩اهىا آلان اإلاؿخ٣لت بك٩ل ٧امل ،  ما بٗض ج٣ٍغ

   -اإلامل٨ت  اججهذ، خُث  اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ 
ً
بلى ٖملُت مً  -٦ما ط٦غها ؾاب٣ا

ني 2012ٟٞي ٖام  ;الضؾخىعي واإلااؾس ي  الخُٛحر  م  2011م واؾخجابت لخىاع الخىا٤ٞ الَى

اي  ي  نظام احكم    امللك بتعديل الدستور نحو  سيادة مظاهز النظام البرملجاللة قام 

 مً الخىاػن إو 
ً
ضا ُٗت بما ًد٤٣ مٍؼ ٖاصة جىُٓم الٗال٢ت بحن الؿلُخحن الخىُٟظًت والدكَغ

في خل  الضؾخىعي خ٣هث حضًضة جُب٤ ٖىض اؾخسضام اإلال٪ بياٞت يماهاو بُنهما ، 

ُٗت في مىذ  ؼ صوع الؿلُت الدكَغ مجلـ الىىاب وحُٗحن ؤًٖاء مجلـ الكىعي، وحٍٗؼ

الث٣ت للخ٩ىمت التي ًسخاعها اإلال٪، وبياٞت يماهاث حضًضة لخد٤ُ٣ مكاع٦ت مجلـ 

 ٖىض مىا٢كت الاؾخجىاباث التي جىحه بلى الىػعاء، وجُٟٗل صوع مجلـ 
ً
الىىاب مجخمٗا

غ ٖضم بم٩ان  الخٗاون م٘ عثِـ مجلـ الىػعاء ، وجدضًض ٞترة ػمىُت إلبضاء الىىاب في ج٣ٍغ

باث التي ًبضحها مجلـ الىىاب، ومىذ مجلـ الىىاب  الخ٩ىمت ؤؾباب حٗظع ألازظ بالٚغ

خ٤ َلب اإلاىا٢كت الٗامت، وجدضًض مضة ػمىُت إلخالت مكغوٖاث ال٣ىاهحن بلى اإلاجلـ 

ضاص اإلا حزاهُت مً اإلاجلؿحن بما ًم٨ً مً الظي وعص مىه الا٢تراح، ووي٘ ٢ىاٖض زانت إٖل
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الٗمل باإلاحزاهُت الجضًضة في بضاًت الؿىت اإلاالُت وبما ال ٌؿمذ بةنضاع اإلاحزاهُت أل٦ثر مً 

حرها  ؾيخحن مالُخحن ٚو
7
.  

 

نيحاءث هظه الخٗضًالث ٦إخض مسغحاث  ً بٗض  حىالث الخىاع الَى التي ؤحغتها البدٍغ

  والجمُٗاث الؿُاؾُت جخم٘ اإلاضوياإلاماؾؿاث م٘  م2011ؤخضار 
ً
ويمذ َُٟا

 
ً
 ، وزغحمجخمُٗا

ً
 ومسخلٟا

ً
حٗضًالث صؾخىعٍت  بحغاءبخىنُاث ٦ثحرة ألاهمُت منها  ذواؾٗا

عي اإلاىخسب في نى٘ ال٣غاع  جب٘ الخٗضًالث زم  .٦بحرة جىؾ٘ صوع البرإلاان واإلاجلـ الدكَغ

ًت بك٩ل ٦بحر بحن ٢اَىيها بٖاصة جىػَ٘ الضواثغ الاهخسابُت وج٣لُل الٟىاع١ الٗضصالضؾخىعٍت 

نىث ل٩ل مىاًَ بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الٗاإلاُت اإلاٗمى٫ بها في هظا الكإن بدُث ٩ًىن 

لؿىت  56اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م ٢ُام حاللت اإلال٪ بةنضاع ، وطل٪ مً زال٫  ٣ِٞ واخض

واإلاغؾىم  ،بكإن اإلاداٞٓاث 2002( لؿىت 17مغؾىم ب٣اهىن ع٢م )م بخٗضًل 2014

 2002لؿىت  14بٌٗ ؤخ٩ام اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م  بخٗضًل 2014لؿىت  57ن ع٢مب٣اهى 

بخٗضًل م 2014لؿىت    58واإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م   ، بكان مباقغة الخ٣ى١ الؿُاؾُت

بكإن هٓام اهخساب ؤًٖاء اإلاجالـ  2002لؿىت  3بٌٗ ؤخ٩ام اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م 

 .8 البلضًت

 

اقخملذ ٖلى حُٗٓم بَاع اإلاؿاءلت م 2011الخُٛحراث اإلااؾؿُت التي ؤ٣ٖبذ ؤخضار بن  -4

ألاماهت الٗامت للخٓلماث بوكاء واؾدئها٫ مماعؾاث الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت مً زال٫ 

 ً ، ،م٨خب اإلاٟدل الٗام ،  وخضة الخد٤ُ٣ الخانت ، مٟىيُت السجىاء واإلادخجٍؼ

ىُت لخ٣ى١ ا بوؿان  ٧اهذ وػاعة الضازلُت هي التي جخىلى طل٪  ٣بل ٞ . اإلااؾؿت الَى

ٟحن الٗمىمُحن  ال٣ُام بالخد٤ُ٣ في مؼاٖم الخٗظًب وبؾاءة اإلاٗاملت اإلايؿىبت بلى اإلاْى

ت وبهٟاط ال٣اهىن وؤٞ ىُت لخ٣ى١ و  .(9) غاص عحا٫ الكَغ جم بُٖاء صوع ؤ٦بر للماؾؿت الَى

                                                      
7

 http://www.legalaffairs.gov.bh/115.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqmbRlZXuwQXF،  2012جٟهُل الخٗضًالث الضؾخىعٍت  
8

٘ وؤلاٞخاء ال٣اهىن ،    /.http://www.legalaffairs.gov.bhاإلاغاؾُم ب٣ىاهحن مىحىصة باإلاى٢٘ ؤلال٨ُترووي بهُئت الدكَغ

ً الثاوي  للجىت  (9) غ البدٍغ  . 21م  50،  50م ، ال٣ٟغة 2015ؾبخمبر  29مخابٗت جىُٟظ اجٟا٢ُت م٩اٞدت الخٗظًب ،اإلا٣ضم في ج٣ٍغ
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٘ ٢اهىوي حضًض ؤلاوؿان مً زال٫ نضوع  ًىٞغ لها صعحت ٦بحرة  م 2016في ؤ٦خىبغ لها حكَغ

ـ خماصًت الضولُت مً الاؾخ٣اللُت جخىا٤ٞ م٘ مباصت باَع   .وحؿخجُب إلاالخٓاث لجىت الٖا
هالخُاث الخٟخِل ٖلى السجىن وؤما٦ً الاخخجاػ والخى٠ُ٢ ب وهظه اإلااؾؿاث جخمخ٘(10)

ىانغ  ٢ىاث ألامً  واؾخ٣با٫ الك٩اوي والخد٤ُ٣ في اصٖاءاث الخٗظًب وبخالت يباٍ ٖو

 للمدا٦م اإلاسخهت،  70  بلى ال٣ًاء ، خُث ٢امذ وخضة الخد٤ُ٣ الخانت بةخالت
ً
ُا قَغ

 و 15بُنهم 
ً
 مسخلٟت بحن الخٗظًب  55يابُا

ً
 ، بٗض ؤن وؿبذ بليهم الىخضة تهما

ً
ٞغصا

خضاء ٖلى ؾالمت حؿم الٛحر والؿب  .(11)والًغب اإلاٟط ي بلى اإلاىث والٖا

 باختصار :

 ٢امذ  ً غ لجىت جىنُاث ٦ثحر مً دىُٟظ بالبدٍغ  .م 2011 ج٣ص ي الخ٣اث٤ج٣ٍغ

 حُٗٓم صوع البرإلاان ومجلـ الىىاب حٗضًالث صؾخىعٍت و٢اهىهُت واؾٗت هدى  بحغاء

اإلاىخسب في الىٓام الؿُاس ي وبُٖاثه نالخُاث ؤ٦بر ، وصوعا ؤوؾ٘ في مىذ ؤو َغح 

 الث٣ت في الخ٩ىمت 

 بُنها ٟىاع١ الٗضصًتبٖاصة عؾم الضواثغ الاهخسابُت وج٣لُل ال  
ً
بك٩ل ملٟذ اؾدىاصا

 للمٗاًحر الٗاإلاُت التي جا٦ض ٖلى مُٗاع نىث واخض ل٩ل مىاًَ .

  جخىلى الخد٤ُ٣ في اصٖاءاث الخٗظًب واإلاٗاملت اإلامازلت ، بدُث  ماؾؿاث ع٢ابُتبوكاء

 ٩ًىن للخد٤ُ٣ ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم اإلاتهمحن للمدا٦مت بهىعة مباقغة . 

  ًاث2011ؤخضار جل٣ي ضخاًا لؿىت  30مً زال٫ نضوع ألامغ اإلال٩ي ع٢م  م حٍٗى

ٌ الطخاًا.2011 ني لخٍٗى  م بةوكاء الهىضو١ الَى

  ٖضم ال٣ُام بٗملُاث الخى٠ُ٢ والاخخجاػ صون ؤن ٩ًىن هىا٥ اجها٫ ٞىعي باإلادامي

ؤو صون ؤن ٩ًىن هىا٥ جىانل م٘ الٗالم الخاعجي أل٦ثر مً ًىمحن ؤو زالزت .وفي ؤي 

 ًجب ؤن ًسً٘ الخى٠ُ٢ للمغا٢بت الٟٗالت مً حهت مؿخ٣لت ، خالت

 حن . ب  وكاء حسجُالث نىجُت ومغثُت ل٩اٞت الخد٣ُ٣اث التي ججغي م٘ اإلاى٢ٞى

                                                      

ىُت لخ٣ى١  2014لؿىت  26ال٣اهىن ع٢م  ؤخ٩امبخٗضًل بٌٗ  2016لؿىت  20ب٣اهىن ع٢م اإلاغؾىم (10) ٣اهىن لاان ، و٦ظل٪ اهٓغ ؤلاوؿبةوكاء اإلااؾؿت الَى

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ، بةوكاء اإلااؾؿ   2014( لٗام 26ع٢م ) ضة الغؾمُت 7/8/2014ت الَى  .3168م ، الجٍغ

يُت ،  (11) ذ عثِـ وخضة الخد٤ُ٣ الخانت هىاٝ خمؼة ، صخُٟت الىؾِ البدٍغ  .  م   2015ٞبراًغ  19جهٍغ
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 ٟحن اإلا٩لٟحن بةهٟاط ال٣ىاهحن ،وجل٣ي ٢ىاث ألامً (12)وي٘ مضوهت ٢ىاٖض ؾلى٥ اإلاْى

باث ٖلى ؤبٗاص خ٣ى١ ؤلاوؿان ٖىض الخى٠ُ٢ والاؾخجىاب ، وي ٌ جضٍع غوعة ٞع

اإلاكاع٦ت في ؤي بحغاءاث ٢ض ٌكىبها حٗظًب ؤو ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ؾىء اإلاٗاملت 

 اإلادٓىعة.

  
ً
اثٟهم ٖامال ب الجهاػ ال٣ًاجي وؤًٖاء الىُابت الٗامت ٖلى يغوعة ؤن ج٩ىن ْو جضٍع

 في مى٘ ا
ً
 .لخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت واؾدئهالهامؿاهما

 

 

 

 

 : 7171التوصية 

ىُت  ً لجىت َو ً وألاخؼاب ج٩ٍى مؿخ٣لت ومداًضة جًم شخهُاث مغمى٢ت مً خ٩ىمت البدٍغ

ىُت  خٗحن ٖلى اللجىت الَى الؿُاؾُت واإلاجخم٘ اإلاضوي إلاخابٗت جىُٟظ جىنُاث هظه اللجىت. ٍو

الىٓغ في ال٣ىاهحن وؤلاحغاءاث التي َب٣ذ في ؤ٣ٖاب ؤخضار قهغي ٞبراًغ/ قباٍ وماعؽ/ آطاع 

ٕ لل٣ُام بالخٗضًالث اإلاالثمت لل٣ىاهحن ال٣اثمت ووي٘ بهضٝ وي٘ جىنُاث للُمكِغّ  2011

عي، خؿبما هى واعص في هظه الخىنُاث  لخىنُاث ؤلانالح الدكَغ
ً
ٗاث حضًضة، جىُٟظا  .حكَغ

 

 جم جىُٟظ هظه الخىنُت

غ اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ وبٖالن حاللت اإلال٪  -1 بٗض زالزت ؤًام ٣ِٞ مً نضوع ج٣ٍغ

غ ب٩ ( لؿىت 45نضع ألامغ اإلال٩ي ع٢م )بدىُٟظها ل جىنُاجه وجىحيهه للبضء الٟىعي ٢بى٫ الخ٣ٍغ

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي  م 2011 غ اللجىت البدٍغ ىُت اإلاٗىُت بخىنُاث ج٣ٍغ بةوكاء اللجىت الَى

ىُت ،  13الخ٣اث٤ " حٗنى بضعاؾت  هو ٖلى بوكاء "لجىت مؿخ٣لت" حؿمى "اللجىت الَى

                                                      

ش  169/34اٖخمضث بمىحب ٢غاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة  (12)  .    1979صٌؿمبر  17اإلااعر بخاٍع
13

ضة الغؾمُت  2011( لؿىت 45ع٢م )ؤمغ مل٩ي   يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، الجٍغ غ اللجىت البدٍغ ىُت اإلاٗىُت بخىنُاث ج٣ٍغ بةوكاء اللجىت الَى

 .3028م الٗضص2011صٌؿمبر1
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يُ غ اللجىت البدٍغ وج٣ىم بىي٘ م٣ترخاتها بما في ت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ جىنُاث ج٣ٍغ

ت في ال٣ىاهحن  و٦ُُٟت جُب٤ُ هظه الخىنُاث ،  وؤلاحغاءاثطل٪ الخىنُت بالخٗضًالث الًغوٍع

يكغ اللجىت 2012ٖلى ؤن ج٣ىم بةهجاػ ٖملها ٢بل جهاًت ٞبراًغ 
ُ
م في بَاع مً الكٟاُٞت . وج

٢اثمت بمجمٕى ما ؤهجؼجه مً ؤٖما٫ زال٫ جل٪ الٟترة . وحٗمل اللجىت ٖلى ؤن ج٩ىن 

 ألًٞل اإلاماعؾاث واإلاٗا
ً
٣ا ًحر الضولُت .وحٗمل مسغحاث ؤٖمالها اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ الخىنُاث ٞو

غ التي ًم٨ً جىُٟظها صون جإزحر ، وصون اهخٓاع  مسغحاث  الخ٩ىمت ٖلى جىُٟظ جىنُاث الخ٣ٍغ

 اللجىت .

 

ىُت اإلاٗىُت بمخابٗت جىُٟظ م بدك٨ُل 2011( لؿىت 48نضع ألامغ اإلال٩ي ع٢م ) ٦ما -2 اللجىت الَى

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ غ اللجىت البدٍغ وبضؤث ًٖىا  18ذ مً وحك٩ل .جىنُاث ج٣ٍغ

. وجمخٗذ باالؾخ٣ال٫ والخىٕى ويمذ قغاثذ واؾٗت مً 14م 2011صٌؿمبر  8ؤٖمالها في 

ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي والجمُٗاث الؿُاؾُت اإلاٗاعيت بجاهب شخهُاث باعػة مً 

يُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان وألامىاء الٗامحن . مثل الخ٩ىمت  لجمُٗت  ألامحن الٗام للجمُٗت البدٍغ

ني ؤلاؾالمي  ىُت ، حمُٗت ألانالت ؤلاؾالمُت ،  وألامُىت اإلاىبر الَى ، وججم٘ الىخضة الَى

لى للمغؤة ، وممثلىن باعػون ًٖ اإلاجخم٘ اإلاضوي منهم ؤ٧اصًمُىن وعئؾاء  الٗامت للمجلـ ألٖا

غ صخ٠ وهاقغون  لماء ؾُاؾُىن وهاقُى ومدامىن جدٍغ  وصبلىماؾُىن وماعزىن ٖو

 . 15خ٣ى١ بوؿان

 لألٖغاٝ اإلاثلى واإلاٗاًحر الضولُت التي جغاعي يغوعة الخىا٤ٞ ٖلى ال٣غاعاث  -3
ً
٣ا ٖملذ اللجىت ٞو

ًاء خُث هو اإلاغؾىم ع٢م ) م ٖلى ؤن جخسظ ال٣غاعاث 2011( لؿىت 45بحن حمُ٘ ألٖا

٤ الخىا٤ٞ بحن ؤًٖاءها ، وفي خالت ٖضم بم٩ان  اإلاخٗل٣ت بمسغحاث ٖمل اللجىت ًٖ ٍَغ

ًائها ، م٘ الؿماح إلاً خضور طل٪ ج٩ىن  لبُت اإلاُل٣ت أٖل ٤ ألٚا ٢غاعاث اللجىت ًٖ ٍَغ

ب مً اإلاٗتريحن بدسجُل ؤوحه اٖترايه .   ًٚغ

 ، باإلياٞت بلى  ٣ٖ15ضث اللجىت  -4
ً
احخماٖاث حاهبُت ، بِىما ٣ٖضث الٟغ١  5احخماٖا

ُت  . و  23 -مبضؤ الخىا٤ٞ في بَاع –الٟٖغ
ً
ج٣ص ي لجىت احخمٗذ اللجىت م٘ عثِـ احخماٖا

٠ بؿُىوي  ىص مً ألامم اإلاخدضة ومىٓمت الٗمل الضولُت الخ٣اث٤ البروِٞؿىع قٍغ ، ، وم٘ ٞو
                                                      

14
يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣ا 2011( لؿىت 48ؤمغ مل٩ي ع٢م )  غ اللجىت البدٍغ ىُت اإلاٗىُت بخىنُاث ج٣ٍغ ضة الغؾمُت بدك٨ُل اللجىت الَى ث٤ ، الجٍغ

 3028م الٗضص2011صٌؿمبر1

غ "ججاوػ  15 غ زام لجهاػ مخابٗت جىُٟظ الخىنُاث ، ٞبراًغ 2011ج٣ٍغ  .6، م  2014" :ج٣ٍغ
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ت ، وؤًٖاء حمُٗاث  وممثلحن ًٖ خ٩ىماث مسخلٟت ، وزبراء صولُحن في ال٣اهىن والكَغ

ني  ىُت مثل حمُٗت الٗمل الَى  مً اللجىت الَى
ً
يُت لِؿذ حؼءا ؾُاؾُت ومضهُت بدٍغ

ض( ،  ني الضًم٣غاَي .الضًم٣غاَي )ٖو  واإلاىبر الضًم٣غاَي الخ٣ضمي ، والخجم٘ الَى

ت جبالخىاػي م٘ طل٪ ٢ام مجلـ الىػعاء بةوكاء  -5 غؤؾها هاثب عثِـ مجلـ مجمىٖت ٖمل وػاٍع

وػعاء الضازلُت ، والٗض٫ ، ويمذ خىنُاث الالىػعاء لخيؿ٤ُ ؤٖما٫ الخ٩ىمت لخىُٟظ 

الم ، والتربُت ، والصخت  وخ٣ى١ ؤلاوؿان ، والخىمُت الاحخماُٖت ، ووػعاء ، والخاعحُت ، وؤلٖا

ت . ٦ما ٢ام  ت الىػاٍع ىُت بمغاحٗت وج٣ُُم ٖمل اإلاجمٖى ً. و٢ض ٢امذ اللجىت الَى آزٍغ

ٟحن صاثمحن و حهاػ زام إلاخابٗت جىُٟظ الخىنُاث مجلـ الىػعاء بةوكاء  جدذ بقغاٝ بمْى

اث وألاحهؼة اإلادلُت مً احل يمان وػٍغ الٗض٫ ، وهى الجهاػ اإلاٗني باإلاخابٗت م٘ ٧اٞت الىػاع 

غ ًٖ جىُٟظ الخىنُاث  ، ًىهُه  ؤلاهٟاط الخام ل٩اٞت الخىنُاث. وانضع الجهاػ ؤعب٘ ج٣اٍع

مبر 2012  .16م 2014م ، ٞبراًغ 2013م ، صٌؿمبر 2012م ، هٞى

 

 :7171التوصية 
 مسالٟت  

ً
وي٘ آلُت مؿخ٣لت ومداًضة إلاؿاءلت اإلاؿئىلحن الخ٩ىمُحن الظًً اعج٨بىا ؤٖماال

لل٣اهىن ؤو حؿببىا بةهمالهم في خاالث ال٣خل والخٗظًب وؾىء مٗاملت اإلاضهُحن، وطل٪ ب٣هض 

اجساط بحغاءاث ٢اهىهُت وجإصًبُت يض هاالء ألاشخام بمً ٞيهم طوو اإلاىانب ال٣ُاصًت، 

حن، الظًً ًثبذ اهُبا١ مبضؤ  مضهُحن ٧اهىا  للمٗاًحر « مؿئىلُت ال٣ُاصة»ؤم ٖؿ٨ٍغ
ً
٣ا ٖليهم ٞو

 .الضولُت

 

 جم جىُٟظ الخىنُت      

 

ً بةوكاء ماؾؿت ع٢ابُت حضًضة ايُلٗذ بضوع واؾ٘  -1 جىُٟظ هظه في ٢امذ البدٍغ

ٞبراًغ  27في ، الخىنُت ، خُث ؤنضع الىاثب الٗام ، وهى حؼء مً الؿلُت ال٣ًاثُت 

                                                      

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، 16 غ حهاػ مخابٗت جىُٟظ جىنُاث اللجىت البدٍغ  . http://www.biciunit.bh/home.html ج٣اٍع

http://www.biciunit.bh/home.html
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جخىلى جىُٟظ ،   بةوكاء وخضة الخد٤ُ٣ الخانت17م2012( لؿىت ٣8غاع ع٢م )الم 2012

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤   ( م1716ً) الخىنُت غ اللجىت البدٍغ  هاٍخم صٖمو  .ج٣ٍغ

، ومً طل٪ هضب ٖضص ٧اٝ مً مإمىعي الًبِ ال٣ًاجي  بالخبراث والخسههاث الالػمت

ُحن وزبراء ألاصلت الجىاثُت،  باء الكٖغ ت ال٣ًاثُت "، ومً ألَا جدذ مؿمى " الكَغ

ٗملىن جدذ بقغاٝ وجىحُه وع٢ابت عثِـ الىخضة، وجدذ بقغاٝ وجىحُه وع٢ابت  َو

.
ً
 الىاثب الٗام، بهٟخه ؤلاقغاُٞت، خؿبما ٩ًىن طل٪ مىاؾبا

 

 2011ىلُت حمُ٘ ال٣ًاًا الىاقئت ًٖ ؤخضار الٗام ئضة الخد٤ُ٣ الخانت مؿجخىلى وخو  -2

غ  ج٣ص ي الخ٣اث٤، بلى حاهب ؤي ٢ًُت ؤزغي ٣ًغع الىاثب الٗام لجىت التي جًمنها ج٣ٍغ

( الظي جًمً ٣8غاع ع٢م )لل وفقاف وحىب بخالتها بلى الىخضة للخد٤ُ٣ ٞيها ألي ؾبب ٧ان.

غ ج٣ص ي الخ٣اث٤، في  ( مىه والتي ههذ ٖلى بوكاء آلُت 1716) الخىنُتؤلاخالت بلى ج٣ٍغ

 مسالٟت لل٣اهىن ؤو 
ً
مؿخ٣لت ومداًضة إلاؿاءلت اإلاؿئىلحن الخ٩ىمُحن الظًً اعج٨بىا ؤٖماال

اجساط  حؿببىا بةهمالهم في خاالث ال٣خل والخٗظًب وؾىء مٗاملت اإلاضهُحن، وطل٪ ب٣هض

بحغاءاث ٢اهىهُت وجإصًبُت يض هاالء ألاشخام بمً ٞيهم طوي اإلاىانب ال٣ُاصًت، مضهُحن 

 للمٗاًحر 
ً
٣ا حن، الظًً ًثبذ اهُبا١ مبضؤ "مؿئىلُت ال٣ُاصة" ٖليهم ٞو ٧اهىا ؤم ٖؿ٨ٍغ

الضولُت". وبىاء ٖلُه جيكإ وخضة مخسههت بم٨خب الىاثب الٗام بمؿمى "وخضة الخد٤ُ٣ 

ها ًٖى هُابت بضعحت عثِـ هُابت، وج٩ىن جدذ مؿئىلُخه وبقغاٞه الخانت" ًغؤؾ

ٗاوهه ؾبٗت مً ؤًٖاء الىُابت ال ج٣ل صعحتهم ًٖ و٦ُل هُابت، ٌٗملىن جدذ  ً، َو اإلاباقٍغ

بقغاٝ وجىحُه وع٢ابت عثِـ الىخضة، وجدذ بقغاٝ وجىحُه وع٢ابت الىاثب الٗام، 

خم ، ٍو
ً
صٖم هظه الىخضة بما ًلؼمها مً  بهٟخه ؤلاقغاُٞت، خؿبما ٩ًىن طل٪ مىاؾبا

ت وماصًت، ومغاحٗت جل٪ الاخخُاحاث بهٟت مؿخمغة ٖلى هدى ًًمً  مخُلباث بكٍغ

اٖلُت. ت بها ب٨ٟاءة ٞو  ٢ُامها بمهامها اإلاىَى

 

م جل٣ذ الٗضًض مً 2015ٞبراًغ  19وبدؿب عثِـ الىخضة هىاٝ خمؼة ٞةن الىخضة ختى  -3

 مً  70البالٚاث والك٩اوي وؤخالذ 
ً
  15ؤًٖاء ٢ىاث ألامً الٗام مً بُنهم متهما

ً
يابُا

، وؿبذ بليهم الىخضة تهم مسخلٟت ما بحن الخٗظًب والًغب اإلاٟط ي بلى اإلاىث  55و
ً
ٞغصا

                                                      
17
ضة الغؾمُت 2012( لؿىت ٢8غاع الىاثب الٗام ع٢م )   م .2012ماعؽ  1،  3041م بةوكاء وخضة الخد٤ُ٣ الخانت ، الجٍغ
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خضاء ٖلى ؾالمت حؿم الٛحر والؿب.   باالؾخئىاٝ  12َٗىذ الىخضة ٖلى و   (18)والٖا
ً
خ٨ما

ت ألؾباب مسخلٟت بياٞت بلى ًَٗ الىخضة  بالخمُحز ٖلى خ٨محن ٖلى عحا٫ الكَغ

ول٣ض جل٣ذ الىخضة مىظ جإؾِؿها في ٖام  والُٗىحن ماػالا مىٓىعًٍ ؤمام مد٨مت الخمُحز.

 –ق٩ىي ، زًٗذ حمُٗها لخد٣ُ٣اث قاملت وص٣ُ٢ت  150م وختى آلان ؤ٦ثر مً 2012

 لبرجى٧ى٫ ؤؾُىبى٫ ، منها 
ً
٣ا عحل ؤمً  51ق٩ىي هخج ٖنها ؤلاصٖاء ٖلى  30جم احغائها ٞو

ن٠ .وجم جىحُه التهم بمىحب ههىم مسخلٟت مً ٢اهىن ال٣ٗىباث منها اإلاىاص  ويابِ

 باإلصاهت ٖلى حؿٗت متهمحن في 339،  338، و 336،  233،  232،  208
ً
. ونضعث ؤخ٩اما

 ؾب٘ ٢ًاًا .

ً مً الىخضة ٢ض بضؤ بالخد٤ُ٣ في ؤخضار الكٛب  -4 بسجً وبدؿب الىخضة ٞةن ًٍٖى

مبر وما ناخبها مً اٖخضاءاث ٖلحى  م ، 2015ى بٌٗ السجىاء وؾىء اإلاٗاملت في قهغ هٞى

خُث ػاعث الىخضة سجً حى بٗض اصٖاء ٖضص مً الجزالء بخٗغيهم للًغب مً ٢بل ٖضص 

ت . وجم هضب الُبِب الكغعي الخام بالىخضة لٟدههم لبُان ما بهم مً  ؤٞغاص الكَغ

غه بلى وحىص بناباث وجدضًض و٦ُُٟت وؾبب و٢ىٖها ، و٢ض اهخهى الُبِب الكغعي  في ج٣ٍغ

ت ،  آزاع ل٨ضماث وسجخاث في ٖضص منهم. و٢ض اؾخجىبذ الىخضة اإلاتهمحن  مً ؤٞغاص الكَغ

وواحهتهم بما جًمىخه ؤ٢ىا٫ اإلاجني ٖليهم وما ؤؾٟغث ٖىه الخد٣ُ٣اث ٞإه٨غوا التهمت 

اإلايؿىبت بليهم ، وؤمغث الىخضة بدبـ ازىان منهم اخخُاَُا ٖلى طمت ال٣ًُت وج٣ضًمهما 

خضاء ٖلى ؾالمت حؿم الٛحر اإلاازمت باإلااصجحن  مدبىؾحن للمدا٦مت الجىاثُت بتهمت الٖا

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث . 1/339،  4/75

 

ت ، ما  -5  بةصاهت عحا٫ قَغ
ً
٣ى٫ البروِٞؿىع بؿُىوي في هظا الكإن "ؤنضع ال٣ًاء ؤخ٩اما ٍو

 ؤن الىخضة الخانت ٢ض بضؤث 
ً
ً . ومً اإلاهم حضا ٌٗني ؤهه ًجغي جُب٤ُ الٗضالت في البدٍغ

م٘ مؿئىلحن ٦باع ويابِ مً ؤصخاب الغجب الٗالُت جهل بلى ٖمُض.ٞهظا هى  جد٣ُ٣اتها

 آزغ ٖلى حضًت الخ٩ىمت في جىُٟظ الخىنُاث
ً
ٗخبر ماقغا  .   19حىهغ اإلاؿاءلت ، َو

 

حر مىار م 2011ال٣ًاًا الىاقئت ًٖ ؤخضار الىخضة ٖلى  وال ج٣خهغ  -6 بل جباقغ ٖملها لخٞى

َٗىذ ملت زاعج ال٣اهىن . ومً طل٪ ؤن الىخضة مً اإلاؿاثلت ومى٘ الخٗظًب وؾىء اإلاٗا

                                                      

يُت ،  (18)  م .2014ٞبراًغ  19م٣ابلت عثِـ وخضة الخد٤ُ٣ الخانت هىاٝ خمؼة م٘ صخُٟت الىؾِ البدٍغ
19

غ "ججاوػ    .41مغح٘ ؾاب٤ ، م " ، 2011ج٣ٍغ
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ت مً تهمت الخٗظًب  باالؾخئىاٝ في الخ٨م الهاصع ببراءة زمؿت مً ؤًٖاء الكَغ

ش  م وال٣اض ي ببراءة زمؿت 2/9/2015والهاصع مً اإلاد٨مت ال٨بري الجىاثُت ألاولى بخاٍع

ت مما وؿب بليهم مً تهمت حٗظًب بٛغى الخهى٫ مىه ٖلى  اٖتراٝ . مً ؤًٖاء الكَغ

خُث جل٣ذ الىخضة ق٩ىي مً الىُابت الٗامت جًمىذ حٗغى متهم في ٢ًُت خُاػة مىاص 

مسضعة ب٣هض الاججاع بلى بناباث بّبان ال٣بٌ ٖلُه والخد٤ُ٣ مٗه ، خُث باقغث 

ت اٖخضوا  الىخضة الخد٤ُ٣ في الىا٢ٗت بؿاا٫ اإلاجني ٖلُه الظي ٢غع بإن ؤًٖاء الكَغ

٤ُ٣ مٗه بٛغى الخهى٫ مىه ٖلى اٖتراٝ بكإن التهمت ٖلى ؾالمت حؿمه ببان الخد

اإلايؿىبت بلُه ، وهضبذ الُبِب الكغعي الخام بالىخضة لل٨ك٠ ٖلى اإلاجني ٖلُه لبُان 

غه بلى  ها و٢ض زلو الُبِب في ج٣ٍغ ش و٢ٖى ما به مً بناباث وؾببها وجدضًض ٦ُُٟت وجاٍع

ض اؾخ٨ما٫ الخد٣ُ٣اث اهتهذ وحىص بناباث باإلاجني جخ٤ٟ والغواًت التي ؤصلى بها ، بٗ

ت بُنهم يابِ بغجبت مالػم ؤو٫ بلى  الىخضة بلى بخالت زمؿت متهمحن مً ؤًٖاء الكَغ

اإلاد٨مت ال٨بري الجىاثُت والتي ؤنضعث خ٨مها ببراءتهم مما وؿب بليهم ، خُث ٨ٖٟذ 

 الىخضة ٖلى صعاؾت خُثُاث الخ٨م اإلاخ٣ضم واهتهذ بلى الًُٗ ُٞه باالؾخئىاٝ و٢ض جدضص

 م ؤمام مد٨مت الاؾخئىاٝ الٗلُا الجىاثُت ألاولى10/12/2015لىٓغه حلؿت 

 

 إلا٣خًُاث ٢غاع مً الجضًغ ط٦غه ؤهه و  -7
ً
٣ا ً بوكاء الىخضة ٞو مؿخ٣لحن  جم حُٗحن مؿدكاٍع

ج٣ضًم اإلاكىعة، ٦ما اؾىض بلى الىخضة ازخهام ومهام بالخبراث الالػمت و  هالضٖم

 للمٗاًحر الضولُت الخد٤ُ٣ والخهٝغ في اصٖاءاث 
ً
٣ا الخٗظًب واإلاٗاملت ال٣اؾُت واإلاهُىت ٞو

قاملت بظل٪ بغوجى٧ى٫ اؾُىبى٫ لخ٣ص ي خاالث الخٗظًب لخدضًض اإلاؿئىلُت الجىاثُت 

ما٫ بمً ٞيهم طوي اإلاىانب  يض اإلاؿئىلحن الخ٩ىمُحن اإلايؿىب لهم اعج٩اب جل٪ ألٖا

لُت الخإصًبُت وبخالت ألاوعا١ بلى ال٣ُاصًت في ْل مبضؤ مؿئىلُت ال٣ُاصة وجدضًض اإلاؿئى 

الهُئت ؤو الضاثغة الخ٩ىمُت اإلاسخهت لٛغى اجساط بحغاءاث جإصًبُت مدخملت ؤو ؤي 

 بحغاءاث ٢اهىهُت ؤزغي في بَاع نالخُاث جل٪ الهُئت ؤو الضاثغة.

 

ٍخم صٖم وخضة الخد٤ُ٣ الخانت بالخبراث والخسههاث الالػمت، بالدكاوع م٘ عثِـ و  -8

ت الىخضة، ومً ط ل٪ هضب ٖضص ٧اٝ مً مإمىعي الًبِ ال٣ًاجي جدذ مؿمى " الكَغ

ٗملىن جدذ بقغاٝ  ُحن وزبراء ألاصلت الجىاثُت، َو باء الكٖغ ال٣ًاثُت "، ومً ألَا

وجىحُه وع٢ابت عثِـ الىخضة، وجدذ بقغاٝ وجىحُه وع٢ابت الىاثب الٗام، بهٟخه 
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.
ً
٤ الخانت في حمُ٘ ألاو٢اث ج٣ىم وخضة الخد٣ُو  ؤلاقغاُٞت، خؿبما ٩ًىن طل٪ مىاؾبا

 ٦ٗىهغ ؤهم بغوجى٧ى٫ 
ً
٣ًا للمٗاًحر الضولُت، قاملت ما٫ اإلاىاَت بها ٞو وبك٩ل ٖام باأٖل

 اؾُىبى٫ لخ٣ص ي وجىز٤ُ خاالث الخٗظًب.

 

ا للىاثب الٗام خى٫ ٖمل الىخضة وؾحر الخد٣ُ٣اث. و  -9 ًغا قهغًٍ ٣ٍضم عثِـ الىخضة ج٣ٍغ

 ٖلى ؤال 
ً
غ ٖلىُا ٩ىن طل٪ الخ٣ٍغ ًدخىي ٖلى ؤًت جٟانُل مً قإجها الخإزحر ؾلًبا ٖلى ٍو

ت وخماًت الكهىص.  الخد٤ُ٣، ؤو ٖلى خ٣ى١ اإلاتهمحن، ؤو مخُلباث الؿٍغ

 

مىذ اإلادامي الٗام عثِـ وخضة الخد٤ُ٣ الخانت جىحذ ٖمل وخضة الخد٣ُ٣اث الخانت ب -10

ُت للمضٖحن مً ٢بل الجمُٗت الضول 2015هىاٝ ٖبضهللا خمؼة، حاثؼة اإلاضعي الٗام لؿىت 

 ما ٌٗض صاللت ٖلى الجهض ال٨بحر الظي ج٣ىم به الىخضة في جإصًت ٖملها.(I A P) الٗامحن

 : 7171التوصية 
 مؿخ٣لت ًٖ الدؿلؿل الهغمي 

ً
 مىٟهلت

ً
اٖخباع م٨خب اإلاٟدل الٗام في وػاعة الضازلُت وخضة

الخا٫ في بلضان مسخلٟت. صازل الىػاعة ٖلى ؤن حكمل مهامه جل٣ي الك٩اوي واإلآالم مثلما هى 

 ٖلى اؾخ٣با٫ ق٩اوي ألاٞغاص واإلاىٓماث، وخماًت 
ً
جب ؤن ٩ًىن م٨خب اإلاٟدل الٗام ٢اصعا ٍو

٨ٟل لهظا اإلا٨خب 
ُ
لى ؤن ج ؾالمت وزهىنُت اإلاكخ٨حن، وال٣ُام بخد٣ُ٣اث مؿخ٣لت، ٖو

 إلاا ههذ ٖلُه اجٟا٢ُت مىاهًت الخ
ً
٣ا ٗظًب نالخُت ال٣ُام بةحغاءاث جإصًبُت وحىاثُت ٞو

٣٘ ٖلى ٖاج٤ هظا  ني. ٍو والٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت و٢اهىن ال٣ٗىباث البدٍغ

ُت لًباٍ  ب ٢اهىوي وجٖى ت، وجىُٟظ جضٍع  جبني وجُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاهىُت للكَغ
ً
اإلا٨خب ؤًًا

ت  .الكَغ
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 جم جىُٟظ الخىنُت

ً ًخمخ٘ ٢ -1 مبر بِىما ٧ان حهاػ ألامً الَى لخى٠ُ٢ واؾٗت في ام بهالخُاث 2011بل هٞى

م 2011( لٗام 115والاخخجاػ ، جم بلٛاء جل٪ الهالخُاث بمىحب اإلاغؾىم اإلال٩ي ع٢م )

ني  ، وؤنبدذ 20بةلٛاء نالخُاث الخى٠ُ٢ والاخخجاػ مً نالخُاث حهاػ ألامً الَى

 وؤنبدذنالخُاث الجهاػ ج٣خهغ آلان ٖلى حم٘ اإلاٗلىماث الاؾخسباعاجُت وجدلُلها ، 

واإلامثلت في لُت ع٢ابت مكابهت للآلُت التي جم بوكائها بىػاعة الضازلُت ؤوكُخه زايٗت آل

 .ألاماهت الٗامت للخٓلماث )٦ما ؾُدبحن ُٞما بٗض(

ني في ٞبراًغ وجم بوكاء م٨خب  -2 م ، وحُٗحن الؿُض 2012اإلاٟدل الٗام بجهاػ ألامً الَى

ني في ماعؽ مدمض بً عاقض الغمُحي ٦إو٫ ؤمحن ٖام إلا٨خب اإلاٟدل الٗام بجهاػ ألا  مً الَى

 م .2013

ًخمخ٘ م٨خب اإلاٟدل الٗام بهالخُاث ممازلت لهالخُاث ألاماهت الٗامت للخٓلماث بىػاعة  -3

م٨ىه  الخد٤ُ٣ في ؤي ق٩ىي جخٗل٤ بةؾاءة ؾلى٥ ميؿىبي حهاػ ألامً الضازلُت ، ٍو

ت مً ؤحل  ني ، والىنى٫ بلى ؤي ؤشخام ومٗلىماث يغوٍع الخد٣ُ٣اث وبباٙل  بحغاءالَى

م٣ضمي الك٩اوي بالخضابحر اإلاخسظة هدُجت الخد٤ُ٣ . و٦ىٓحره بىػاعة الضازلُت ، ًخد٨م 

ت اإلاٗلىماث م٨خب   لؿٍغ
ً
ني بمحزاهِخه الخانت ، ول٨ً هٓغا اإلاٟدل الٗام بجهاػ ألامً الَى

ني ٌ ؿخسضم التي ًخضاولها ، ٞةن له م٨خبان مىٟهالن ، ألاو٫ صازل مجم٘ حهاػ ألامً الَى

ت ، والثاوي زاعج اإلاجم٘ لًمان الاؾخ٣اللُت الدكُٛلُت ً وصعاؾت اإلاىاص الؿٍغ  .21لخسٍؼ

ت ألامىُت بمىحب اإلاغؾىم اإلال٩ي ع٢م ) -4 م ، 2011( لؿىت ٦93ما جمذ بوكاء بصاعة الجاهٍؼ

 والتي ًضزل يمً ازخهاناتها مغاٖاة خ٣ى١ ؤلاوؿان.

 

                                                      
20

ني.2011( لؿىت 115اإلاغؾىم ع٢م )   م بةلٛاء نالخُاث الخى٠ُ٢ والاخخجاػ مً نالخُاث حهاػ ألامً الَى
21

غ ججاوػ "   .36" ، مغح٘ ؾاب٤ ، م 2011ج٣ٍغ
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 : 7171التوصية 
 بجم٘ اإلاٗلىماث 

ً
 مٗىُا

ً
ني إلب٣اثه حهاػا حٗضًل اإلاغؾىم الخام بخإؾِـ حهاػ ألامً الَى

ني م٨خب مٟدل  خٗحن ؤن ٩ًىن لجهاػ ألامً الَى ت صون بهٟاط ال٣اهىن ؤو الخى٠ُ٢. ٍو الاؾخسباٍع

٘ ًىو  ٖام ُمؿخ٣ل ٣ًىم بىٟـ مهام م٨خب الك٩اوي بىػاعة الضازلُت. ٦ما ًجب ب٢غاع حكَغ

ا ان خالت ٖلى ؾٍغ ن ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت ٖىض جى٠ُ٢ ألاشخام ختى ؤزىاء ؾٍغ

ىُت  .الؿالمت الَى

 

 7102( لسنة 0صدر املزسوم رق  ) 7102 ينايزولمن ي  شهز  .   جم جىُٟظ الخىنُت

   م بشأن إيشاء جهاس ألامن الوطني 7117لسنة  01بتعديل بعض أحكام املزسوم رق  

املمنوحة للجهاس للتعامل مع احجزائ   صالحية الضبط القضائ  إعادةحيث ث  

 ٣ِٞ إلارهابية

 

لؿىت  14م بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م 2011لؿىت  115نضع اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م  -1

ني  2002 ت صون بةوكاء حهاػ ألامً الَى  بجم٘ اإلاٗلىماث الاؾخسباٍع
ً
 مٗىُا

ً
إلب٣اثه حهاػا

 ًٖ جإؾِـٞبهٟاط ال٣اهىن ؤو الخى٠ُ٢. 
ً
م٨خب مٟدل ٖام ُمؿخ٣ل ٣ًىم بىٟـ مهام  ًال

  ٦ما ؾب٤ ط٦غه. ، بىػاعة الضازلُتم٨خب الك٩اوي 

ني  ألامًحهاػ وهو اإلاغؾىم ٖلى ؤن  -2 بجم٘ اإلاٗلىماث وعنض و٦ك٠ ًسخو ٣ِٞ الَى

 ألامً، وطل٪ للخٟاّ ٖلى  وؤلاعهابالًاعة اإلاخٗل٣ت بالخجؿـ والخسابغ  ألاوكُت٧اٞت 

ني للممل٨ت وماؾؿاتها وهٓمها  .الَى

دُل حهاػ  -3 ني الخاالث التي حؿخضعي ال٣بٌ  ألامًٍو الخى٠ُ٢ الى وػاعة الضازلُت  ؤو الَى

 ؤلاحغاءاثبإخ٩ام ٢اهىن  ؤلازال٫وطل٪ ٧له صون  . ال٣اهىهُت بكإجها ؤلاحغاءاثالجساط 

 . 2002( لؿىت  46الجىاثُت الهاصع باإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م ) 
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 :7171التوصية  
ُٗت جخُلب مً الىاثب الٗام الخد٤ُ٣ في صٖاوي الخٗظًب وألاق٩ا٫   جبّني بحغاءاث حكَغ

حر ؤلاوؿاهُت ؤو اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت اإلاهُىت، والاؾخٗاهت بسبراء  ألازغي مً اإلاٗاملت ال٣اؾُت ٚو

جب ؤن جًمً هظه ؤلاحغاءاث ؾالمت ألاشخام الظًً  ٗىن مؿخ٣لحن في الُب الكغعي. ٍو ًٞغ

ٌ ألي شخو ًضعي  ٘ وؾُلت حٍٗى غ الدكَغ مثل هظه الضٖاوي. بياٞت بلى طل٪، ًيبغي ؤن ًٞى

ٗه صٖىي بالخٗظًب ؤو ٚحره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت  حٗغيه لالهخ٣ام بؿبب ٞع

 .بوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ؤو الال

 

  جم جىُٟظ الخىنُت

 

ش في اؾخجابت ٞىعٍت لهظه الخىنُت ، وا٤ٞ  -1 م ٖلى الخٗضًالث 2012ًىاًغ  8مجلـ الىػعاء بخاٍع

ت للخد٤ُ٣ في مؼاٖم الخٗظًب ؤو  ُٗت التي حُٗي الىاثب الٗام الهالخُت الخهٍغ الدكَغ

 اإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤو الإلوؿاهُت .

مت الخٗظًب ، نضع في الخاؾ٘ مً ؤ٦خىبغ  -2  ٖلى ٖضم بٞالث مغج٨بي قتى نىع حٍغ
ً
وخغنا

بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن ال٣ٗىباث الهاصع باإلاغؾىم  بخٗضًلم 2012لؿىت  52م ال٣اهىن ع٢م 2012

٠ الخٗظًب الىاعص في هو اإلااصجحن والظي جًمً حٗضًل 197622( لؿىت 15ب٣اهىن ) ،  2.8حٍٗغ

ٟه باجٟا٢ُت 232 حره مً يغوب  الخٗظًب مىاهًت مً ٢اهىن ال٣ٗىباث بما ًخ٤ٟ وحٍٗغ ٚو

ً في ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الإلوؿاهُت  اإلاٗاملت ؤو  في زم ،  23م1998التي اهًمذ بليها البدٍغ

( اإلاخٗل٣ت بهالخُاث لجىت مىاهًت الخٗظًب 20سخبذ جدٟٓها ٖلى اإلااصة ع٢م )م 1999

جىت في الخد٤٣ مً ؤيوهي اإلااصة التي حُٗي ال . الضولُت اإلاىبث٣ت ًٖ الاجٟا٢ُت
َّ
 هالخُاث لل

                                                      
22

ضة الغؾمُت الٗضص ، الج 1976( لؿىت 15بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن ال٣ٗىباث الهاصع باإلاغؾىم ب٣اهىن ) م بخٗضًل2012لؿىت  52ال٣اهىن ع٢م    11،  3073ٍغ

 .2012ؤ٦خىبغ 
23

حره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الال 1998( لؿىت 4ع٢م ) اإلاغؾىم ب٣اهىن   ضة بباالهًمام الجٟا٢ُت مىاهًت الخٗظًب ٚو وؿاهُت ،الجٍغ

 .   2308الغؾمُت 
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 ًماعؽ ٖلى هدى مىٓم في ؤعاض ي ؤي 
ً
ت ٖلى ؤن حٗظًبا مٗلىماث مىزى١ بها جخًمً صالثل ٢ٍى

24صولت َٝغ في الاجٟا٢ُت

م بلخا١ ؤلم قضًض ؤو مٗاهاة قضًضة ؾىاءً  208جًمً الىو الجضًض للماصة  -3  ؤو  ججٍغ
ً
بضًىا

٠ ٖام ؤو ُم٩ل٠ بسضمت ؤو جدذ ؾُُغجه بٛغى  ت مْى  بصخو مدخجؼ بمٗٞغ
ً
٣ٖلُا

ٟه ؤو ب٦غاهه هى ؤو شخو آزغ ، ا لخهى٫ ٖلى مٗلىماث ؤو اٖتراٝ مىه ؤو مٗا٢بخه ؤو جسٍى

مت الخٗظًب بالخ٣اصم .  ضم ؾ٣ٍى حٍغ ٖو

مٗا٢بت ٧ل شخو ؤلخ٤ ؤلم قضًض ؤو مٗاهاة قضًضة  232وجًمً الىو الجضًض للماصة  -4

 بصخو ًدخجؼه ؤو جدذ ؾُُغجه بٛغى الخهى٫ ٖلى مٗلى 
ً
 ؤو ٣ٖلُا

ً
ماث ؤو ؾىاء بضهُا

مت  ضم ؾ٣ٍى حٍغ ٟه ؤو ب٦غاهه هى ؤو شخو آزغ ، ٖو اٖتراٝ مىه ؤو مٗا٢بخه ؤو جسٍى

الخٗظًب بالخ٣اصم ٦ظل٪.

م٨غع بلى  22م بةياٞت اإلااصة 2012لؿىت  50م ال٣اهىن ع٢م 2012نضع في الخاؾ٘ مً ؤ٦خىبغ  -5

الجىاثُت والتي ُؾمذ بمىحبها إلاً ًضعي حٗغيه لالهخ٣ام بؿبب ؾاب٣ت اصٖاثه  ؤلاحغاءاث٢اهىن 

للخٗظًب ؤو ٚحره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الإلوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ؤن ًضعي 

ؤزىاء حم٘ الاؾخضالالث ؤو مباقغة الخد٤ُ٣ ؤو ؤمام اإلاد٨مت اإلاىٓىع بد٣ى١ مضهُت ٢ِبل اإلاتهم 

ي الجىاثُت في ؤًت خالت ج٩ىن ٖليها ختى نضوع ال٣غاع بة٢ٟا٫ باب اإلاغاٞٗت ، ؤمامها الضٖى 

 
ً
 ٚحر مٗا٢ب ٖلُه حىاثُا

ً
مت . وفي خالت اجساط الاهخ٣ام ق٨ال وطل٪ بطا ما ق٩ل الاهخ٣ام حٍغ

. 25تضه٩ًُىن الازخهام للمدا٦م اإلا

هم ، نضع في الخاؾ٘ مً والخبراء اإلاجني ٖليهم وخماًتؾمإ الكهىص  بةحغاءاثؤما ُٞما ًخٗل٤  -6

،  234،  214،  115بخٗضًل ههىم اإلاىاص م 2012لؿىت  53م ال٣اهىن ع٢م 2012ؤ٦خىبغ 

. م٨غع)ؤ( 223م٨غع و  223م٨غع ،  127م٨غع ٣ٞغة زالثت ، 82م٨غع ،  81وبياٞت اإلاىاص ؤع٢ام 

غ هظه الخٗضًالث  اإلاىاؾبت والًماهاث ؤلاحغاثُت لخماًت الكهىص والخبراء  ؤلاحغاءاثوجٞى

                                                      

حره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو 4بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام اإلاغؾىم ع٢م ) 1999( لؿىت 34ع٢م ) اإلاغؾىم ب٣اهىن  (24) ( بكإن الاهًمام الجٟا٢ُت مىاهًت الخٗظًب ٚو

ضة الغؾمُت   .   2386ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الإلوؿاهُت ،الجٍغ
ضة الغؾمُت 2002( لؿىت 46ب٣اهىن ع٢م ) بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت الهاصع باإلاغؾىم2012 ( لؿىت٢50اهىن ع٢م ) 25 ،  3073 ، الجٍغ

  .2012ؤ٦خىبغ  11
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ًهم للخُغ ؤو الخإزحر ٖليهم ؤزىاء وبٗض الخد٣ُ٣اث  ضم حٍٗغ واإلاجني ٖليهم ويمان ؾالمتهم ٖو

. 26واإلادا٦ماث

خا جد٤ُ٣ مؼوصجان بالىؾاثل الٟىُت الالػمت للدسجُل الهىحي واإلاغجي ، ُٞما  -7 ًىحض بالىُابت ٚٞغ

ت بخل٪ الىؾاثل ، بٛغى بم٩ان  60لخجهحز ٦ت ؤإلااهُت مخسههت جم الاجٟا١ م٘ قغ  ٚٞغ

اث الخد٤ُ٣ ، واؾخسضام هظه الٛٝغ اإلاجهؼة في جىُٟظ مخُلباث خماًت الكهىص  حسجُل مجٍغ

م الؿال٠ ط٦غه .2012لؿىت  53اإلابِىت بمىاص ال٣اهىن ع٢م 

ال٣اهىن اإلا٣ضم مً وا٤ٞ البرإلاان ٖلى اإلاكغوٕ ُٞما ًخٗل٤ بةحغاءاث ال٣بٌ والخى٠ُ٢  -8

الهاصع باإلاغؾىم ع٢م الجىاثُت  ؤلاحغاءاثمً ٢اهىن  149،  148،  147اإلاىاص  الخ٩ىمت لخٗضًل

خ٣لُل مضة م وطل٪ ل2011لؿىت  124م اإلاغا٤ٞ للمغؾىم ب٣اهىن ع٢م 2002( لؿىت 46)

ٌ الىُابت الٗامت َلب ؤلاٞغاج  ومىذ اإلاتهم خ٤ الخٓلمالخبـ الاخخُاَي  في خالت ٞع

ٗض٫ اإلاكغوٕ اإلااصة ).ىهٖ ( بلى ج٣لُل مضة الخبـ الاخخُاَي الظي جهضعه اإلاد٨مت 147َو

ض ٖلى زالزحن ًىما بٗض ؤن ٧ان زمؿت وؤعبٗحن  الهٛغي لُهبذ مضة ؤو إلاضص مخٗا٢بت ال جٍؼ

ض اإلاضة الىاخضة ٖلى زمؿت ٖكغ ًىما ( ج٣لُل مضة 148وجًمىذ اإلااصة ).ًىما، وبكٍغ ؤال جٍؼ

ض ٧ل منها ٖلى الخبـ الظي جم ل٨ه اإلاد٨مت ال٨بري الجىاثُت لُهبذ مضة ؤو إلاضص مخٗا٢بت ال جٍؼ

.27زالزحن ًىما بٗض ؤن ٧ان زمؿت وؤعبٗحن ًىما

 

 : 7171لتوصية ا
ىُت التي لم  بجاخت الٟغنت إلاغاحٗت حمُ٘ ؤخ٩ام ؤلاصاهت الهاصعة ًٖ مدا٦م الؿالمت الَى

خباع اإلاباصت ألاؾاؾُت للمدا٦مت الٗاصلت، بما في طل٪ الاؾخٗاهت بمدام اؾخٗاهت  جإزظ في الٖا

ذ باإل٦غاه ضم ٢بى٫ ألاصلت التي اهتٖز ىعٍت ٖو .٧املت ٞو

  جم جىُٟظ الخىنُت       
                                                      

ضة  2002( لؿىت 46بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت الهاصع باإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م )2012( لؿىت 53مغؾىم ب٣اهىن ع٢م ) 26 ، الجٍغ

 م .2012ؤ٦خىبغ  11،  3073الغؾمُت

 
27

غ "ججاوػ 2012 ماعؽ 6صخُٟت ؤزباع الخلُج    .17-16" ، مغح٘ ؾاب٤ م 2011م / ج٣ٍغ
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لى اإلاجلـ ٢ام -1  مدا٦م ًٖ التي نضعث ألاخ٩ام ٧اٞت إلاغاحٗت ٢ًاثُت لجىت بدك٨ُل لل٣ًاء ألٖا

ىُت بٌٛ الىٓغ ًٖ الخ٨م الهاصع ٞيها ؤو الؿالمت  ٖلُه جغجب ما ٖليها هي التي اإلاغخلت الَى

  اٞيه نضع ٢ض ٢ًُت ٧ان  294 بحن مً ٢ًُت  234   في اإلادا٦مت بٖاصة
ً
  خ٨ما

ً
، وطل٪   ٢ًاثُا

م ؤن غ ٚع  ٣ِٞ. ألاخ٩ام وبهما ال٣ًاًا ٧اٞت مغاحٗت  ٖلى ًىو ج٣ص ي الخ٣اث٤ لم لجىت ج٣ٍغ

ال٣ًاًا  م بةخالت2011( لؿىت 62) م اإلاغؾىم اإلال٩ي ع٢م2011ًىهُى  29ؤنضع حاللت اإلال٪ في  -2

ىُت بلى اإلادا٦م الٗاصًت  بمىحبه  ، 28التي لم جٟهل ٞيها مدا٦م الؿالمت الَى
ُ
دا٫ بلى اإلادا٦م ج

ىُت، وجخىلى جل٪  الٗاصًت حمُ٘ ال٣ًاًا والُٗىن التي لم جٟهل ٞيها مدا٦م الؿالمت الَى

  .اإلادا٦م الٟهل ٞيها َب٣ا لإلحغاءاث اإلاٗمى٫ بها ؤمامها

ىُت الاؾخئىاُٞت ؤمام مد٨مت  -3 ًجىػ الًُٗ في ألاخ٩ام الهاصعة مً مد٨مت الؿالمت الَى

ٟخذ باب الًُٗ في جل٪ ألاخ٩ام اٖخباعا  الخمُحز َب٣ا لإلحغاءاث اإلا٣غعة ؤمام جل٪ اإلاد٨مت، ٍو

ضة الغؾمُت  .مً الُىم الخالي ليكغ هظا اإلاغؾىم في الجٍغ

م بكإن مىذ اإلادا٦م 2011( لؿىت 28ب٣اهىن ع٢م )ؤ٢غ البرإلاان اإلاغؾىم م 2012ٞبراًغ  في -4

الٗاصًت الازخهام بالٟهل في حمُ٘ صٖاوي الجىذ والُٗىن اإلاخٗل٣ت بها والتي لم جٟهل ٞيها 

ىُت بد٨م جهاجي. ٦ما مىذ ال٣اهىن الىُابت الٗامت واإلاد٩ىم ٖلُه خ٤  مدا٦م الؿالمت الَى

ىُت الًُٗ في ألاخ٩ام التي جهضع مً مدا٦م الؿالمت ال الٗلُا  الاؾخئىاٝ مد٨مت ؤمامَى

ىُت الاؾخئىاُٞت الؿالمت ومىذ مد٨مت .الجىاثُت  الجىاًاث ؤخ٩ام اؾخئىاٝ في الٟهل خ٤ الَى

ىُت مدا٦م الؿالمت مً نضعث التي  ٢بل ٞيها احغاءاث الاؾخئىاٝ بضؤث والتي الابخضاثُت، الَى

ش الٗمل  ال٣اهىن. طل٪ بإخ٩ام جاٍع

 

 : )أ( 7177التوصية 

 إلاباصت الغصٕ الٟٗا٫ والخد٤ُ٣ في حمُ٘ خاالث ال٣خل اإلايؿىبت 
ً
٣ا ال٣ُام بخد٣ُ٣اث ٞاٖلت ٞو

ل٣ىاث ألامً الظي ٣ً٘ زاعج بَاع ال٣اهىن ؤو بك٩ل حٗؿٟي ؤو صون مدا٦مت. و٦ظل٪، 

 
ً
٣ا الخد٤ُ٣ في حمُ٘ صٖاوي الخٗظًب واإلاٗاملت اإلاكابهت مً ٢بل هُئت مؿخ٣لت ومداًضة ٞو

ىمت بلى مدا٦مت ألاشخام إلاباصت اؾُىبى  جب ؤن ًٟط ي الخد٤ُ٣ في الاهتها٧اث اإلاٖؼ ٫. ٍو

اث اإلاؿئىلُت، م٘ يغوعة يمان احؿا١ ال٣ٗىبت  لى ٧ل مؿخٍى ٣ت مباقغة ٖو اإلاخىعَحن، بٍُغ

 .م٘ زُىعة الجغم

                                                      
28

ىُت بلى اإلادا٦م الٗاصًت م بةخالت2011( لؿىت 62اإلاغؾىم اإلال٩ي ع٢م )   .29/6/2011،  ال٣ًاًا التي لم جٟهل ٞيها مدا٦م الؿالمت الَى
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  جىُٟظ الخىنُتجم 

 

ُاث خاالث ٧اٞت فيالخانت "الخد٤ُ٣  خد٤ُ٣ال وخضة" باقغث  -1  و٢امذ لها وعصث التي الٞى

ت وخضة ٧لٟذ ٦ما وحضوا، بن والكهىص اإلابلٛحن بؿاا٫  ءاغ بةح لها الخابٗت ال٣ًاثُت الكَغ

اث  لخى٢ُ٘ الكغعي الُبِب باهخضاب وؤمغث الىا٢ٗت، ومالبؿاث ْغوٝ خى٫  الالػمت الخدٍغ

ت الكغعي الُبي ال٨ك٠ ُاث ومالبؿاث ؤؾباب إلاٗٞغ  وؤلاناباث. الٞى

 

٢ًُت ومً  118 الضازلُت وػاعة مً 2012 ٞبراًغ مُل٘ فيالخانت  الخد٤ُ٣ وخضة اؾخلمذ -2

ني  ٢ًاًا وخ٣٣ذ في ٧اٞت الك٩اوي التي اخخىث ٖلى اصٖاءاث الخٗظًب ؤو  4حهاػ ألامً الَى

ؤي مً نىع بؾاءة اإلاٗاملت يض مىدؿبي الجهخحن ، وجم ؾاا٫ الكا٦حن .٦ما جل٣ذ الىخضة 

غ لجىت ج٣ص ي  ق٩اوي ؤزغي بسالٝ ال٣ًاًا آهٟت الظ٦غ ، وطل٪ ًٖ ق٩اوي الخ٣ت ٖلى ج٣ٍغ

اإلاٗاملت ؾىاء  وبؾاءة.٦ما باقغث الىخضة الخد٤ُ٣ في حمُ٘ اصٖاءاث الخٗظًب الخ٣اث٤ 

وعصث بالٚاث عؾمُت بكإجها ؤو التي ؤزحرث مٗلىماث بكإجها في اإلاىا٢٘ ؤلال٨ُتروهُت ومىا٢٘ 

 .الخىانل الاحخماعي

 ماإلاد٩ى  اإلاتهمحن حمُ٘ اؾخضٖاء باٙل عؾمي ج٣ضًم وصون  هٟؿها جل٣اء مً الىخضة باقغث ٦ما -3

ت في ؾالبت ٣ٖىباث ًىٟظون  والظًً ٖليهم  و٢ًاًا الخ٨م هٓام ٢لب ٖلى الخأمغ ٢ًُت للخٍغ

ٌ و٢ض اإلاٗاملت، بؾاءة ؤو الخٗظًب ؤهىإ مً هٕى ألي حٗغيىا ٖما بطا لؿاالهم الُبي ال٩اصع  ٞع

 الكإن. طل٪ في الباقي ؾاا٫ جم بِىما بإ٢ىاله منهم ؤلاصالء ٖضص

 

4-  
ً
 اإلاٗلىمت الخاالث في الخد٤ُ٣ الىخضة باقغث الاهتها٧اث، ٧اٞت مغج٨بي مٗا٢بت ؤهمُت ٖلى وجإ٦ُضا

غ اللجىت مً 1182 ال٣ٟغة في الىاعصة جل٪ بحن مً لضحها يُت ج٣ٍغ  الخ٣اث٤. لخ٣ص ي اإلاؿخ٣لت البدٍغ

 

 بلى ؤٚلب الكا٦حن وبخالت البُان، آهٟت البالٚاث مٗٓم في اإلاتهمحن باؾخجىاب الىخضة ٢امذ  -5

غوٝ مً بهم ما لبُان ٖليهم الُبي ال٨ك٠ لخى٢ُ٘ الكغعي الُبِب  ومالبؿاث بناباث ْو

 الُب بلى الخاالث مً بةخالت الٗضًض ٢امذ ٦ما اإلا٣ضمت، البالٚاث م٘ اجٟا٢ها ومضي خضوثها

 هاخُت مً .الكا٦حن مً ًدخاج الىٟؿُت إلاً الخالت وج٣ُُم الىٟس ي الٟدو لخى٢ُ٘ الىٟس ي
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ت وخضة ؤمغث ؤزغي، اث لها بةحغاء الخابٗت ال٣ًاثُت الكَغ  ومالبؿاث ْغوٝ ل٨ك٠ الخدٍغ

 الى٢اج٘. جل٪

 

  متهًما؛ 95 حكمل اإلادا٦م بلى خالت 39 بةخالت والىخضة الٗامت الىُابت ٢امذ -6
ً
 ٖلى نضعث ؤخ٩اما

ً 15 جبرثت جمذ بِىما منهم، 13   .آزٍغ

 

اعة مد٣٣ى ٣ًىم -7  ٧اٞت ٖلى الخٟخِل بهضٝ صوعٍت بهٟت والسجىن  الخى٠ُ٢ مغا٦ؼ الىخضة بٍؼ

 الصخُت ، الخالت مً والخد٤٣ والُٗام، ؤلا٢امت وؤما٦ً الُبُت الُٗاصاث ومً بُنها اإلاغا٤ٞ

ً بليهم والاؾخمإ والالخ٣اء بالجزالء  الخى٠ُ٢ ؤما٦ً بصاعة م٘ والخباخث ق٩اواهم وجضٍو

. الك٩ىي  ؤؾباب ٧اٞت بػالت هدى وجىحيههم والسجىن بكإجها
ً
 ٞىعا

 

 مً حغاثم ٣ٞض اعج٨ب ٖما ال٣اصة مؿئىلُت بكإن الخ٣اث٤ ج٣ص ي لجىت جىنُاث بهٟاط بَاع وفي -8

 الٗلُا مً الغجب مؿئىلحن الخد٣ُ٣اث جل٪ وقملذ الكإن، هظا في جد٣ُ٣اتها الىخضة بضؤث

 ال٣ىاهحن يىء ٞيها ٖلى الخهٝغ وؾِخم الخد٣ُ٣اث جل٪ اؾخ٨ما٫ وحاعي  ٖمُض، عجبت بلٛذ

ىُت  .29بها اإلاٗمى٫  الَى

 

 

 

 :)ب( 7177التوصية 
ً هُئت مؿخ٣لت صاثمت للخد٤ُ٣ في ٧ل ق٩اوي الخٗظًب ؤو ؾىء اإلاٗاملت والاؾخسضام اإلاٍٟغ   ج٩ٍى

جب ؤن ٣ً٘ ٖلى الضولت ٖبء  لل٣ىة ؤو ؾىء اإلاٗاملت ألازغي التي جمذ ٖلى ؤًضي الؿلُاث. ٍو

 .بزباث احؿا١ اإلاٗاملت م٘ ٢ىاٖض مى٘ الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت

 

في وطل٪ ٦ما جم ؤلاقاعة بلُه بدك٨ُل وخضة الخد٤ُ٣ الخانت ،  جم جىُٟظ الخىنُت

 .1719،  1716الخىنِخحن 

                                                      
غ "ججاوػ  29  .22-21" ، مغح٘ ؾاب٤ ، م 2011ج٣ٍغ
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٣ت الخٗاَي م٘ مل٠ الخٗظًب وؾىء    في ٍَغ
ً
 واؾٗا

ً
 و٢اهىهُا

ً
 ماؾؿُا

ً
ً حُٛحرا قهضث البدٍغ

اإلاٗاملت  ، ووكإث حهاث جخمخ٘ باالؾخ٣ال٫ في الخد٤ُ٣ في اصٖاءاث الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت 

 إلاباصت اؾُىبى٫ ، واإلاٗاملت اإلامازلت 
ً
٣ا ت والىُابت الٗامت و ،  30ٞو اإلاىحهت بلى ٖىانغ الكَغ

وػاعة الضازلُت وعحا٫ بهٟاط ال٣اهىن وبضازل مغا٦ؼ الاخخجاػ والسجىن والخى٠ُ٢ وؤزىاء 

ٖملُاث ال٣بٌ والخد٤ُ٣ ، ووي٘ مٗاًحر وم٣اًِـ جخىا٤ٞ م٘ خ٣ى١ ؤلاوؿان في ٦ُُٟت 

ىانغ  ت اإلاتهمحن  مٗاملت السجىاء وؤويإ مغا٦ؼ الاخخجاػ  ، وبخالت يباٍ ٖو مً الكَغ

ب عحا٫ بهٟاط ال٣اهىن ٖلى اإلاٗاًحر الٗاإلاُت  بالخٗظًب واهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان لل٣ًاء ، وجضٍع

 اإلاخىا٣ٞت م٘ ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان .

 

غ اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي ٢بل هظه الخُٛحراث اإلااؾؿُت التي   اؾتهضٞذ جىُٟظ جىنُاث ج٣ٍغ

ضازلُت هي التي جخىلى ال٣ُام بالخد٤ُ٣ في مؼاٖم الخٗظًب وبؾاءة ٧اهذ وػاعة ال الخ٣اث٤

ت وبهٟاط ال٣اهىن ، بما ٌٗني ٢ُام  ٟحن الٗمىمُحن وؤٞغاص عحا٫ الكَغ اإلاٗاملت اإلايؿىبت بلى اإلاْى

ً ت آزٍغ ت بالخد٤ُ٣ م٘ يباٍ قَغ ٘ ٢اهىوي .31يباٍ الكَغ اع نضع حكَغ وفي هظا ؤلَا

ىُت لخ٣ى١ ؤلا مخُىع  وؿان ًىٞغ لها صعحت ٦بحرة مً الاؾخ٣اللُت جخىا٤ٞ م٘ للماؾؿت الَى

ـ خماصًت الضولُت الؿذ نضع اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢مو  32مباصت باَع  اؾخجابت إلاالخٓاث لجىت الٖا

غ صعحت 2014( لؿىت 26بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ) 2016لؿىت  (20) م والظي ًٞى

 
ً
جٗل مً اإلااؾؿت همىطحا ، وجإؾؿذ  33ًدخظي في اإلاى٣ُت بغمتهاٖالُت مً الاؾخ٣اللُت ٍو

ً ألاماهت الٗامت للخٓلماث ، و  ، واإلاٟدل الٗام بجهاػ  مٟىيُت خ٣ى١ السجىاء واإلادخجٍؼ

ني )اإلاسابغاث( وهي ٦ُاهاث ماؾؿُت حضًضة  ، بجاهب وخضة الخد٤ُ٣ الخانت  ألامً الَى

غ اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ وؤٖواإلاٟدل الٗام ، هخجذ ًٖ  ُُذ نالخُاث ج٣ٍغ

الخٟخِل ٖلى السجىن وؤما٦ً الاخخجاػ والخى٠ُ٢ واؾخ٣با٫ الك٩اوي والخد٤ُ٣ في اصٖاءاث 

                                                      
30
حره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت ال٣اؾُت ؤو الإلوؿاهُت ؤو اإلاهُىت )مباصت ؤؾُىبى٫(، ٢غاع اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بالخ٣ص ي والخىز٤ُ ال  ٟٗالحن للخٗظًب ٚو

 .  م  2000صٌؿمبر  4، 89/55الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ع٢م 
31
ً الثاوي  للجىت مخابٗت جىُٟظ اجٟا٢ُت م٩اٞدت الخٗظًب ،اإلا٣ضم في   غ البدٍغ  . 21م  50،  50، ال٣ٟغة  م2015ؾبخمبر  29ج٣ٍغ

32
ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان   2014( لٗام ٢26اهىن ع٢م ) ضة الغؾمُت 7/8/2014،  بةوكاء اإلااؾؿت الَى  .3168م ، الجٍغ

33
ضة الغؾمُت  2014( لؿىت 26بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م ) 2016( لؿىت 20مغؾىم ب٣اهىن ع٢م )   .2016ؤ٦خىبغ  13،  3283، الجٍغ
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ىانغ ٢ىاث ألامً بلى ال٣ًاء  ، خُث ٢امذ وخضة الخد٤ُ٣  الخٗظًب وبخالت يباٍ ٖو

 للمدا٦م اإلاسخهت، بُنهم  70  الخانت بةخالت
ً
ُا  و 15قَغ

ً
 ، بٗض ؤن وؿبذ  55يابُا

ً
ٞغصا

خضاء ٖلى ؾالمت بليهم ا  مسخلٟت بحن الخٗظًب والًغب اإلاٟط ي بلى اإلاىث والٖا
ً
لىخضة تهما

 . 34حؿم الٛحر والؿب

 

 : ( )ج(7177التوصية )

ب مىؾ٘ بغهامج جىُٟظ  وحهاػ الٗام ألامً ب٣ىاث للٗاملحن وطل٪ الٗام، الىٓام ٢ىاٖض ٖلى للخضٍع

ني ألامً ً صٞإ و٢ىة الَى ٣ا لها، الخابٗت الخانت ألامً قغ٧اث طل٪ في بما البدٍغ  ألًٞل ٞو

 ؾلى٥ ٢ىاٖض بمضوهت اإلاؿخ٣بلي الالتزام يمان ؤحل ومً .اإلاخدضة ألامم ًٖ الهاصعة اإلاماعؾاث

ٟحن ت وألاؾلخت ال٣ىة اؾخسضام خى٫  ألاؾاؾُت واإلاباصت ال٣ىاهحن، بةهٟاط اإلا٩لٟحن اإلاْى  مً الىاٍع

ٟحن حاهب ب ًجب ٦ما ال٣ىاهحن، بةهٟاط اإلا٩لٟحن اإلاْى  ألاؾاؾُت الخ٣ى١  ٖلى ألامً ٢ىاث جضٍع

لى ألا٢ىا٫، وؾمإ الخى٠ُ٢ ؤزىاء لإلوؿان ٌ يغوعة الخهىم وحه ٖو  ؤي في اإلاكاع٦ت ٞع

 .اإلادٓىعة ألازغي  اإلاٗاملت ؾىء ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤي ؤو حٗظًب ٌكىبها ٢ض بحغاءاث

 

  ًم٨ً عنض ما جم بسهىم هظه الخىنُت ٦ما ًلي :     

بكإن بنضاع مضوهت  2012( لؿىت 14) م ؤنضع وػٍغ الضازلُت ال٣غاع ع٢م2012ماعؽ  1في  -1

ت ت م٘ اإلاٗاًحر  ؾلى٥ عحا٫ الكَغ والتي حكضص ٖلى يغوعة اجٟا١ ؾلى٥ عحا٫ الكَغ

بُت والخٗلُمُت وحٗمُمها ٖلى حمُ٘ ؤحهؼة وػاعة  الضولُت ، وجم جًمُنها في اإلاىاهج الخضٍع

ب ٧اٞت ال ت ٖليهاالضازلُت للخىُٟظ وجضٍع  .35ًباٍ ومىدؿبي الكَغ

 

ب الضازلُت وػاعة جىلي -2  بالخضٍع
ً
 ٦بحرا

ً
ىدؿبحن الًباٍ ل٩اٞت واإلاُضاوي الٗملي اهخماما

ُ
 واإلا

 الضوعاث جىُٟظ زالله جم للخضٍعب مىؾ٘ بغهامج ٣ٖض2012 ًىاًغ مً ابخضاءً  بالٟٗل جم خُث

بُت  : ؤهمها مً الخضٍع
                                                      

34
ذ عثِـ يُت ،  جهٍغ  م     .2015ٞبراًغ  19وخضة الخد٤ُ٣ الخانت هىاٝ خمؼة ، صخُٟت الىؾِ البدٍغ

35
ت 2012( لؿىت 14ع٢م ) وػٍغ الضازلُت٢غاع   ضة الغؾمُت  بكإن بنضاع مضوهت ؾلى٥ عحا٫ الكَغ  م.1/3/2012،  3041، الجٍغ
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 ٞغص ا. 3.27يابُا ،  428قاع٥ ٞيها صوعاث في مجا٫ ٢ىاٖض الىٓام الٗام -

ً في مجا٫ يماهاث وخ٣ى١ اإلاتهمحن قاع٥ ٞيها -  126يابُا ،  44صوعاث صازل البدٍغ

 ٞغصا.

 ٞغصا. 401يابُا ،  170صوعاث في مجا٫ جىمُت ال٣ضعاث قاع٥ ٞيها -

ً وبالخيؿ٤ُ م٘ اإلاٗهض الضولي للضعاؾاث - صوعاث في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان زاعج البدٍغ

 يابُا. 94لُا في الٗلىم الجىاثُت بؿحرا٧ىػا ، بًُالبا قاع٥ ٞيها الٗ

ت ، قاع٥ ٞيها - يابُا ،  140صوعاث في مجا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان باأل٧اصًمُت اإلال٨ُت للكَغ

 ٞغصا. 618

 

( 24م ؤنضع وػٍغ الضازلُت ،بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىػعاء ٢غاع ع٢م )2014ٞبراًغ  20في    -3

ت ألا بكإن انضاع اإلاباصت  2014لؿىت  وهو ٖلى  ؾاؾُت الؾخسضام ال٣ىة وألاؾلخت الىاٍع

ت، بما ًًمً  جُب٤ُ ىُت الخانت باؾخسضام ال٣ىة وألاؾلخت الىاٍع اإلاٗاًحر الضولُت والَى

اث الٗامت، ٦ما ههذ ٖليها اإلاٗاهضاث واإلاىاز٤ُ الضولُت وؤلا٢لُمُت نُاهت الخ٣ى١ والخٍغ

ني وال٣ىاهحن ألازغي طاث  و ٖليها في الضؾخىع البدٍغ
ُ
ً وه التي التزمذ بها ممل٨ت البدٍغ

ت هى بحغاء  الهلت ، و  ت مً ٢بل عحا٫ الكَغ ٌٗض خ٤ اؾخسضام ال٣ىة وألاؾلخت الىاٍع

بٗض اؾدىٟاص ٧اٞت الىؾاثل الٗاصًت ٚحر الٗىُٟت، ومتى اؾخثىاجي، وال ًخم اللجىء بلُه بال 

 م٘ الهضٝ 
ً
ت مخىاؾبا وحض مؿٙى ٢اهىوي، وؤن ٩ًىن اؾخسضام ال٣ىة وألاؾلخت الىاٍع

مت ، و٧ل مً ًسال٠ ؤخ٩ام هظه اإلاباصت ؤو الخٗلُماث  اإلاكغوٕ وم٘ زُىعة الجٍغ

غاى جىُٟظها، ٌٗا٢  والخىحيهاث التي جهضعها وػاعة الضازلُت أٚل
ً
 ؤو جإصًبُا

ً
ب حىاثُا

 .36بدؿب ألاخىا٫

 

 )ح(: 7177التوصية 

ت  بلٛاء ؤو جس٠ُٟ ٧ل ألاخ٩ام الهاصعة باإلصاهت ٖلى ألاشخام اإلاتهمحن بجغاثم جخٗل٤  بدٍغ

الخٗبحر الؿُاس ي والتي ال جخًمً جدٍغٌ ٖلى الٗى٠، وبؾ٣اٍ التهم التي لم ًخم البذ ٞيها 

 .يضهم

                                                      
36
تبكإن انضاع اإلاباصت ألاؾاؾُت الؾخسضام ال٣ى  2014( لؿىت ٢24غاع ع٢م )  ضة الغؾمُت  ة وألاؾلخت الىاٍع  .20/2/2014، 3144، الجٍغ
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 جم جىُٟظ الخىنُت

 

غ  -1 حن سجل ج٣ٍغ يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ؤن ٖضص ألاشخام اإلاى٢ٞى اللجىت البدٍغ

ىُت ٢ض بلٜ  بٖالنؤزىاء  18/2011بمىحب اإلاغؾىم اإلال٩ي ع٢م   2929خالت الؿالمت الَى

 ، ؤَل٤ ؾغاح 
ً
وبٗض طل٪  37.شخها منهم صون جىحُه ؤي اتهاماث لهم  2178شخها

ً 2310ؾغاح  بَال١وهدُجت لخضزل اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ جم   آزٍغ
ً
 38مى٢ىٞا

ىن الـ  حر ٖىُٟت  441.بِىما ًىاحه اإلاى٢ٞى  حكمل حغاثم ٖىُٟت ٚو
ً
 .39آلازغون تهما

مبر  -2  بم٣خط ى ٢اهىن  ٧300ان هىا٥  2011و٦ما في هٞى
ً
 آزغ الًؼالىن ًىاحهىن تهما

ً
شخها

ت الخٗب يُت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ . و٢ض ال٣ٗىباث ح٤ُٗ خٍغ حر الؿُاس ي بدؿب اللجىت البدٍغ

غ اللجىت بإن ج٣ىم الخ٩ىمت  ؤو جس٠ُٟ ٧ل ؤخ٩ام ؤلاصاهت ٖلى ألاشخام  بةلٛاءؤوص ى ج٣ٍغ

 ٖلى الٗى٠ 
ً
ًا ت الخٗبحر الؿُاس ي وال جخًمً جدٍغ  وبؾ٣اٍاإلاتهمحن بجغاثم جخٗل٤ بدٍغ

نُت ؤٖاله ، وه٨ظا ٞةن الخىنُت هظه التهم التي لم ًخم البذ ٞيها يضهم ، بدؿب الخى 

 لم ًخم اتهامهم بجغاثم بمىحب اإلاىاص )ٚحر اإلاٗضلت(  334جخٗل٤ بـ 
ً
 169،  168،  165متهما

 بؾ٣اٍؤٖلً الىاثب الٗام  2011صٌؿمبر  24مً ٢اهىن ال٣ٗىباث . وبالخالي في  179، 

 334يض اإلاتهمحن الـ اإلاىاص اإلاظ٧ىعة مً ٢اهىن ال٣ٗىباث حمُ٘ التهم اإلاىحهت بم٣خط ى 

ال١ ،  مت ٖلى ؤلَا  ، ما ٌٗني ؤن ال٨ثحر مً ألاشخام ؤنبدىا ٚحر متهمحن في ؤي حٍغ
ً
حمُٗا

ت الخٗبحر   بجغاثم ٖى٠ ٚحر مغجبُت بدٍغ
ً
 .40م٘ ؤن بًٗهم ب٣ي متهما

 

ً ٖلى  -3 التهم في ال٣ًاًا اإلابِىت ؤٖاله ٣ِٞ ، بل ق٩لذ  بؾ٣اٍلم ج٣خهغ حهىص البدٍغ

 ، ً لى لل٣ًاء ، ؤٖلى ؾلُت ٢ًاثُت في البدٍغ لجىت ٢ًاة مضهُحن جابٗت للمجلـ ألٖا

ىُت  يض ألاشخام ٢امذ بمغاحٗت حمُ٘ ألاخ٩ام الهاصعة مً مدا٦م الؿالمت الَى

والخجم٘ بهضٝ  في ٢ًاًا الخٗبحر  بصاهتهم، بمً ٞيهم ألاشخام اللظًً ؾب٣ذ  وبلٛائها

                                                      
37

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، ال٣ٟغة   غ اللجىت البدٍغ  .1705ج٣ٍغ
38

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤  غ اللجىت البدٍغ  )ؤ(. 1644،  39، ع٢م  ج٣ٍغ
39

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤  غ اللجىت البدٍغ  .1705، ال٣ٟغة ع٢م  ج٣ٍغ
40
غ "ججاوػ    .22-21" مغح٘ ؾاب٤ م 2011ج٣ٍغ
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ت الخٗبحر وال  اإلاضاهحنألاخ٩ام الهاصعة يض حمُ٘ ألاشخام  بلٛاء بجغاثم حكمل خٍغ

لى لل٣ًاء  ٌ ٖلى الٗى٠ .و٢ام اإلاجلـ ألٖا ت  بةلٛاءجخًمً الخدٍغ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بدٍغ

الخٗبحر في ٢ًاًا مدا٦م الؿالمت الٗامت التي ًخم ٞيها ج٣ضًم ؤي اؾخئىاٝ مً ألاشخام 

 )حكمل  وبَال١ىمحن اإلاد٩
ً
 :  31ؾغاخهم ٞىعا

ً
 مجاهحن بيكاٍ ًخٗل٤  11شخها

ً
شخها

ت الخٗبحر جم  ( ، وفي ال٣ًاًا التي نضعث ٞيها  وبَال١ؤخ٩امهم  بلٛاءبدٍغ
ً
ؾغاخهم ٞىعا

ىُت الاؾخئىاُٞت )ؤخ٩اما جهاثُت   : منها  165مً مد٨مت الؿالمت الَى
ً
جمذ  135خ٨ما

ت ٞيها ٖلى حغاثم الٗى٠ ٣ِٞ (مغاحٗتها وا٢خهغث اإلادا٦ماث ا  .41 لجاٍع

 : )د( 7177التوصية 

٘ بمدام ؤو مى٘  اجساط ٧ل الخُىاث اإلام٨ىت لخجىب الخى٠ُ٢ بضون بجاخت ٞغنت الاجها٫ الؿَغ

الخىانل م٘ الٗالم الخاعجي. وفي حمُ٘ ألاخىا٫، ًجب ؤن ج٩ىن ٧ل ٖملُاث الخى٠ُ٢ زايٗت 

الوة ٖلُه ٖلى  لى طل٪، ًجب بَإل الصخو اإلا٣بىىٖ للمغا٢بت الٟٗالت لجهاػ مؿخ٣ل، ٖو

ً. ومً خ٤  نىعة مً ؤمغ ال٣بٌ، وال ًجىػ حجؼ الصخو وخغماهه مً الخىانل م٘ آلازٍغ

ت ٖلى الىدى الىاعص ب٣اهىن  اعاث ؤؾٍغ حن الاجها٫ بمدام والخهى٫ ٖلى ٍػ ألاشخام اإلاى٢ٞى

ني  .ؤلاحغاءاث الجىاثُت البدٍغ

 

  جم جىُٟظ الخىنُت

م ؤنضع وػٍغ الضازلُت ٢غاعا ًلؼم جى٢ُ٘ الًابِ اإلاؿئى٫ ًٖ ؤي 2012صٌؿمبر  22في  -1

 مى٢ٝى ، وز٣ُت جخًمً الخ٣ى١ الخالُت للم٣بىى ٖلُه : 

 ؤن ًخم ببغاػ مظ٦غة ؤمغ ال٣بٌ. -

٘ م٘ مى٧ليهم مً اإلادامحن. -  يمان جىانله الؿَغ

 ل٣اهىن  -
ً
٣ا اعاث الٗاثلُت ٞو  .42ىاثُت الج ؤلاحغاءاثالؿماح لهم بالٍؼ

                                                      
41
غ "ججاوػ    . 23" ، مغح٘ ؾاب٤ ، م 2011ج٣ٍغ

42
يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، صٌؿمبر   غ مخابٗت جىُٟظ جىنُاث اللجىت البدٍغ  .26-25، م  2013ج٣ٍغ
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جب ؤن ج٩ىن ٧ل ٖملُاث الخى٠ُ٢ زايٗت  -2 وباليؿبت لل٣ٟغة الىاعصة في الخىنُت "ٍو

ٞةهه بجاهب بوكاء وخضة الخد٤ُ٣ الخانت وما ج٣ىم به للمغا٢بت الٟٗالت لجهاػ مؿخ٣ل" 

ألاماهت الٗامت للخٓلماث ، ومٟىيُت السجىاء  مً صوع ٞٗا٫ في هظا الكإن ، جم بوكاء 

ً ، واإلا ا٫ في واإلادخجٍؼ ّٗ ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ، وهي ماؾؿاث ج٣ىم بضوع ٞ اؾؿت الَى

الغ٢ابت والخٟخِل واإلاؿاءلت ومى٘ الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت ، وخُٓذ بةقاصاث ب٢لُمُت 

 ٦بحرة .وصولُت 

 

ُما ًلي هل٣ي الًىء ٖلى هظه اإلااؾؿاث  :  ٞو

 

 ألامانة العامة للتظلمات - أ

غ اؾخجابت لخ .1 لؿىت  27اإلال٪ اإلاغؾىم ع٢م حاللت ج٣ص ي الخ٣اث٤ ؤنضع لجىت ٣ٍغ

باٖخباعه ؤو٫  م بةوكاء م٨خب مؿخ٣ل ألمحن ٖام الخٓلماث بىػاعة الضازلُت ،2012

ً ومى٣ُت الخلُج  حهاػ مؿخ٣ل لخل٣ي الك٩اوي بد٤ مىدؿبي وػاعة الضازلُت في البدٍغ

( وال٣ٟغة ٢1717م )الٗغبي و٦ةخضي هخاثج جىنُاث لجىت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ )الخىنُت ع 

( للى٢ٝى ٖلى مضي اهخٟاء الخٗظًب وجىاٞغ اإلاٗاًحر 1722)ص( مً الخىنُت ع٢م 

 للمغؾىم ع٢م )
ً
٣ا ً ٞو ( 27ؤلاوؿاهُت في حٗامل هؼالء السجىن واإلادبىؾحن واإلادخجٍؼ

 .43م2013ماًى  28( الهاصع في 35واإلاٗض٫ باإلاغؾىم ع٢م )

 

ً     جماعؽ ألاماهت مهامها في ازخهانحن .2 جل٣ي ق٩اوي اإلاىاَىحن ؤو الىاٞضًً ؤو الؼاثٍغ

ؤو و٦الئهم ، وجل٣ي ق٩اوي مً قهىص ؤو مىٓماث مجخم٘ مضوي بد٤ مىدؿبي وػاعة 

 باإلاسالٟت لل٣اهىن بما 
ً
حن في خا٫ اعج٨ب ؤخضهم ٞٗال ؿ٨ٍغ الضازلُت مً مضهُحن ٖو

عؾخه ًبرع اجساط بحغاءاث حىاثُت ؤو جإصًبُت بمىاؾبت ؤو ؤزىاء ؤو بؿبب مما

اًت ألاخضار وؤما٦ً الخبـ الاخخُاَي و الزخهاناجه. ػٍاعة السجىن وؤما٦ً ٖع

 ً ضم حٗغى الجزالء واإلادبىؾحن واإلادخجٍؼ والاخخجاػ للخد٤٣ مً ٢اهىهُت ؤلاًضإ ٖو

 
ً
للخٗظًب ؤو اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ؤو الخاَت بال٨غامت ، وفي ٧ل ألاخىا٫ جسُغ ٞىعا

                                                      
43

م بخٗضًل 2013ماًى  28( الهاصع في 35، واإلاغؾىم ع٢م )م بةوكاء م٨خب مؿخ٣ل ألمحن ٖام الخٓلماث بىػاعة الضازلُت 2012( لؿىت 27اإلاغؾىم ع٢م )

 م    .2012( لؿىت 27اإلاغؾىم )
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اة التي جدضر في  اًت ألاخضار وؤما٦ً الخبـ بداالث الٞى السجىن وؤما٦ً ٖع

الاخخُاَي والاخخجاػ الجساط ما جغاه .وهي جاصي مهام ٖملها بالخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ 

ت  الجهاث طاث الهلت مثل الىُابت الٗامت ، وخضة الخد٤ُ٣ الخانت ، الىُابت الٗؿ٨ٍغ

حرها مً ال ٟحن اإلاضهُحن ٚو  هُئاث وألاحهؼة .بىػاعة الضازلُت ، لجان الخإصًب للمْى

 

غها الؿىىي ألاو٫  .3 ؤقاعث ألاماهت الٗامت بلى ؤجها ٢امذ  (44)م2014-2013في ج٣ٍغ

بخد٣ُ٣اث مخٗضصة منها ما ؤخُل بلى وخضة الخد٣ُ٣اث الخانت ؤو الىُابت الٗامت ومنها 

ت ومنها ما جم بنضاع جىنُاث بكإجها زانت مغا٦ؼ  ما ؤخُل بلى الىُابت الٗؿ٨ٍغ

ل 2013ُل. وبلٜ ٖضص الك٩اوي التي جل٣تها مىظ بضاًت ًىلُى ؤلانالح والخإه م وختى ابٍغ

 وؤعبٗحن( منها بلى الجهاث ال٣ًاثُت  2014
ً
)ماثخحن وازىحن وؤعبٗحن( ؤخالذ )زمؿا

كغون ق٩ىي ؤخُلذ لىخضة الخد٤ُ٣ الخانت الجساط ؤلاحغاءاث  اإلاسخهت : حؿ٘ ٖو

حن ازىحن منها  بلى اإلادا٦مت الجىاثُت ، وهما الجىاثُت و٢ض ؤخالذ الىخضة ق٩ٍى

ق٩ىي واخضة ،   مخضاولخان في الجلؿاث وباقي الك٩اوي ٢ُض الخد٤ُ٣ في الىخضة 

زمـ ،   ؤخُلذ بلى الىُابت الٗامت الجساط ؤلاحغاءاث الجىاثُت و٢ض نضع ٢غاع بدٟٓها

ت الجساط بحغاءاتها. و٢ض ؤخالذ الىُابت  ٖكغة ق٩ىي ؤخُلذ بلى الىُابت الٗؿ٨ٍغ

ت ، نضع في بخضاها خ٨م بالخبـ ؾخت الٗؿ  منها بلى اإلاد٨مت الٗؿ٨ٍغ
ً
ت زالزا ٨ٍغ

غامت مالُت ، ٦ما نضع في الك٩ىي الثاهُت حؼاء جإصًبي ، ؤما الثالثت ٞماػالذ  ؤقهغ ٚو

مخضاولت في الجلؿاث ، ُٞما جىحض )زماوي( ق٩اوي ماػالذ ٢ُض الخد٤ُ٣ ، بِىما 

 نضعث ٢غاعاث بدٟٔ )ؤعب٘( ق٩اوي ؤزغي.

 

بلٜ ٖضص ؤًٖاء ٢ىاث ألامً الظًً جمذ بخالتهم بلى اإلادا٦مت الجىاثُت والخإصًبُت ازنى  .4

ً بلى اإلادا٦مت الخإصًبُت ، وجخاب٘ ألاماهت الٗامت للخٓلماث هظه  ًٍى  ٖو
ً
ٖكغ ًٖىا

الك٩اوي م٘ الجهاث اإلادالت بليها ، لًمان مؿاءلت اإلاسالٟحن ، وإلباٙل ؤَغاٝ 

 لهذ بليها.الك٩اوي بالىخاثج التي ز

 

                                                      
44
غ الؿىىي ألاو٫ )  -http://www.ombudsman.bh/periodic-public( لألماهت الٗامت للخٓلماث ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ُترووي  2013/2014الخ٣ٍغ

reports/reports/annual-report-2013-2014   . 



 املستقمة لتقصي احلقائقتقزيز بشأى االنتًاء مو تهفيذ توصيات المجهة البحزيهية  مجعية كزامة حلقوق اإلنساى

 

Page 30 of 54 

 

اعة إلاغ٦ؼ ؤلانالح والخإهُل )حى( 2013وفي ؾبخمبر  .5 م ، ٢امذ ألاماهت الٗامت بٍؼ

م . جم زاللها الى٢ٝى ٖلى 2013ؾبخمبر  5بلى  3اؾخمغث زالزت ؤًام زال٫ الٟترة مً 

غوٝ اإلا٩ان والخ٣ى١  مضي جىاٞغ اإلاٗاًحر ال٣ُاؾُت اإلاخٗل٣ت باإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت ْو

اًت الصخُت اإلاخىاٞغة ، و٦خبذ ألاماهت والًماهاث ال٣اه ىهُت للجزالء باإلياٞت بلى الٖغ

اًت  اعة زماوي ٖكغة جىنُت منها جىنُاث ٖامت وجىنُاث زانت بالٖغ  ًٖ الٍؼ
ً
غا ج٣ٍغ

مبر  الن ًٖ جىُٟظ جىنُت اإلاخٗل٣ت بٟهل الجزالء مً 2014الصخُت ، وفي هٞى م جم ؤلٖا

ت  ً مسههت لهم وخضهم .ؾىت في ٖى 18بلى  15طوي الٟئت الٗمٍغ  ابغ وػهاٍػ

 

غها الثاوي الظي ٌُٛي الٟترة مً  .6 ل  30م بلى 2014ماًى  1وفي ج٣ٍغ ، (45)م 2015ؤبٍغ

 30م بلى 2014ماًى  ٦1كٟذ ألاماهت الٗامت للخٓلماث ؤجها جل٣ذ زال٫ الٟترة مً 

ل  اصة 908)–م ، حؿٗماثت وزماوي 2015ؤبٍغ لباث مؿاٖضة ، ؤي بيؿبت ٍػ ( ق٩اوي َو

ق٩ىي وهى ماقغ  242م ، التي بلٛذ ٞيها الك٩اوي 2013% م٣اعهت بؿىت 375بلٛذ 

 . هاٖلى جىامي الث٣ت بإصاء ألاماهت الٗامت للخٓلماث والؾُما ججاه اؾخ٣اللُتها وخُاص

 

ت بلى اإلادا٦م الجىاثُت باإلياٞت بلى  ٦19ظل٪ جمذ بخالت  .7 مً الًباٍ وؤٞغاص الكَغ

 جمذ ب 14ٖضص 
ً
ُا  وقَغ

ً
 خالتهم بلى اإلادا٦مت الاهًباَُت .يابُا

 

م ، وهى ٢اهىن مهم ٦2014ما نضع ٢اهىن ماؾؿت ؤلانالح والخإهُل في ًىلُى  .8

ٌؿخجُب لل٨ثحر مً جىنُاث ألاماهت الٗامت للخٓلماث والثدخه الخىُٟظًت التي جمثل 

٧ل ال٣اٖضة ألاؾاؾُت التي ٌٗخمض ٖليها مد٣٣ى ألاماهت الٗامت في ج٣ُُم اإلاؿاثل واإلاكا

 التي حٗغى ٖليهم . 

 

و٢ض هو هظا ال٣اهىن ٖلى جُٟٗل هٓام الك٩اوي الضازلُت في مغا٦ؼ ؤلانالح والخإهُل  .9

وؤما٦ً الخبـ الاخخُاَي ، وفي هظا الهضص حٗمل ألاماهت الٗامت للخٓلماث ٖلى جباص٫ 

  الخبراث والخجاعب م٘ الجهاث اإلاٗىُت بال٣اهىن ُٞما ًخٗل٤ بىٓام الك٩اوي وآلُاجه .

 

                                                      
45

غ الؿىىي الثاوي ) -http://www.ombudsman.bh/periodic-public( لألماهت الٗامت للخٓلماث ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ُترووي 2014/2015الخ٣ٍغ

reports/reports/annual-report-2014-2015 
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و٢امذ ألاماهت الٗامت للخٓلماث بالخيؿ٤ُ م٘ ؤلاصاعة الٗامت لإلنالح والخإهُل بىػاعة  .10

الضازلُت بخسهُو م٨خب مؿخ٣ل في سجً "حى" مً ؤحل الخد٤ُ٣ في ق٩اوي 

الجزالء ، وهى ما ٌٗني الالخ٣اء بإصخاب الك٩اوي بك٩ل ًًمً الخهىنُت ،وج٣لُو 

اصة ٦ٟاءة الٗمل ، الى٢ذ الظي ٣ًًُه مد٣٣ى ألاماهت الٗام ت في الخى٣ل ، و٦ظل٪ ٍػ

حرها  والخهى٫ ٖلى ألاصلت اإلاُلىبت والخهٝغ لخل الك٩اوي واإلاك٨الث البؿُُت ، ٚو

 مً اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بك٩اوي الجزالء في اإلا٩ان.

 

و٢امذ بصاعة ؤلانالح والخإهُل في وػاعة الضازلُت باجساط بحغاءاث مهمت حؿخجُب  .11

اعة سجً في ؾبخمبر لخىنُاث ؤنضعتها ألام غها بكإن ٍػ اهت الٗامت للخٓلماث في ج٣ٍغ

م ، الظي ؾلُذ ُٞه الًىء ٖلى خالت اإلا٩ان وؤلاحغاءاث اإلاُلىب اجساطها 2013

ذ الىػاعة في جىُٟظ  ٘ إلاٗالجت بٌٗ اإلاالخٓاث التي عنضتها ، خُث قٖغ بك٩ل ؾَغ

جخماش ى م٘ اإلاٗاًحر  مكغوٕ "اؾدبضا٫ اإلاباوي ال٣ضًمت بإزغي حضًضة في سجً حى ، ٧ي

الضولُت ، وحؿخجُب للخىنُاث اإلاخٗل٣ت ببرامج بٖاصة صمج الجزالء في اإلاجخم٘ ، وجىاٞغ 

ألاوكُت الخإهُلُت والهُاهت خُث جىحض في ٧ل ػهؼاهت صوعة مُاه زانت بها ، ٦ظل٪ 

ٞةن مؿخىي ؤلاياءة الُبُُٗت ٞيها ًخماش ى م٘ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاُب٣ت في هظا الكإن 

ىن في ٧ل ػهؼاهت ، وجغ٦ُب ٧امحراث مغا٢بت في حمُ٘  ، باإلياٞت بلى جغ٦ُب حهاػ جلٍٟؼ

اإلاباوي واإلامغاث والٗىابغ بدؿب ما هى مخٗاٝع ٖلُه صولُا ، بلى حاهب وحىص وؾاثل 

ألامً والؿالمت في ؤما٦نها اإلاىاؾبت ، ٦ما جم جسهُو مؿاخاث ومغا٤ٞ لألوكُت 

 ت الهاصٞت .والبرامج الخإهُلُت والخٗلُمُ

 

 ، خُث جم  .12
ً
ت ألانٛغ ؾىا ٦ما جم ألازظ بخىنُت ألاماهت بكإن ٞهل الٟئاث الٗمٍغ

ً مىٟهلت في اإلاباوي الجضًضة التي ؤ٢ُمذ في مغ٦ؼ الخىى  جسهُو "ٖىابغ" وػهاٍػ

ت ما ٞى١  ت ما  18بلى  15الجاٝ ، للجزالء مً الٟئت الٗمٍغ ؾىت ، و٦ظل٪ للٟئت الٗمٍغ

 ؾىت .  21بلى  18ٞى١ بلى 

 

م باألزظ بخىنُت ألاماهت الٗامت ٢2014امذ وػاعة الضازلُت في صٌؿمبر و٦ظل٪ .13

غها الؿىىي ألاو٫ واإلاخٗل٣ت ب٨خابت ؤع٢ام مغ٦باث ألامً الٗام  للخٓلماث الىاعصة في ج٣ٍغ

وبْهاعها بك٩ل واضح ٖلى ٦ال الجاهبحن ، و٢ض بضؤث بالٟٗل جىُٟظها ، وهىا جا٦ض 
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م ٖلى صٖم حمُ٘ الجهىص اإلابظولت مً ؤحل ألاماهت الٗامت للخٓلماث خغنها الخا

غها الضوعٍت .  الاؾخجابت للخىنُاث التي ج٣ضمها في ج٣اٍع

 

و٢ض اهخمذ ألاماهت الٗامت للخٓلماث ٦ظل٪ بالخد٤ُ٣ في الك٩اوي الجؿُمت التي  .14

جخًمً اصٖاءاث بالخٗغى للخٗظًب ؤو ؾىء اإلاٗاملت ؤو ٚحرهما مً الاصٖاءاث ألازغي 

ت في ال٣ُام بىاحباتهم اإلاهىُت الخُغة ، م٘ ألاز ظ في الاٖخباع خ٤ يباٍ وؤٞغاص الكَغ

حر الخماًت لهم يض الاتهاماث الباَلت واإلاٛغيت ٧اٞت .  باختراُٞت واخترام م٘ جٞى

 

ت  .15 ض مً حهىص الٗمل هظا الٗام إلاغاحٗت الخُىاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع وجم جىحُه اإلاٍؼ

 اإلاخبٗت بدؿب ما ٢ض ج٨كٟذ ٖنها هخاثج ال
ً
خد٤ُ٣ في الخىاصر الجؿُمت ، ومنها مثال

خضور زُإ في جُب٤ُ ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت الصخُدت وج٣هحر في الخضماث الُبُت 

ل ؤو مدبىؽ  اإلا٣ضمت بلى هؼالء ؤو مدبىؾحن اخخُاَُا ؤو اصٖاء ٖضم جم٨ً هٍؼ

 ، وهىا ج٣ىم ألاماهت با٢ترا
ً
ه بدؿب ما هى م٣غع ٢اهىها ح اخخُاَُا مً الاجها٫ بظٍو

اة ؤخض  الخىنُاث التي مً قإجها مٗالجت مىاًَ الخلل ، مثلما خضر في خالت ٞو

ت وشخو  خضاء مً حاهب ٖضص مً ؤٞغاص الكَغ الجزالء في سجً حى بؿبب حٗغيه اٖل

آزغ مضوي ، خُث ؤؾٟغث الخد٣ُ٣اث التي ؤحغتها ألاماهت ًٖ بنضاع جىنُت جىو ٖلى 

الًبِ ال٣ًاجي مً الاجها٫ ؤو ؾاا٫  مى٘ ؤي مً ؤٞغاص الؿلُت الٗامت ؤو مإمىعي

ؤي مً اإلادبىؾحن اخخُاَُا ؤو الجزالء بال بةطن مً الىُابت الٗامت وؤزظث وػاعة 

م الظي نضع 2014لؿىت  217الضازلُت بهظه الخىنُت مً زال٫ ال٣غاع الىػاعي ع٢م 

مبر 19في   م.2014هٞى

 

مغا٦ؼ الخبـ والاخخجاػ ؤو وج٣ىم ألاماهت بالخد٤ُ٣ في خاالث الىٞاة التي جدضر صازل  .16

م بٗملُت مغاحٗت 2014بٗض ه٣ل هؼالء ؤو مدبىؾحن بلى اإلاؿدكُٟاث و٢امذ مىظ جهاًت 

ُاث ؤزىاء السجً ؤو الخبـ الاخخُاَي  قاملت إلحغاءاث الخد٤ُ٣ في خاالث الٞى

حر اإلاٗلىماث وؤلاحاباث لٗاثالث الجزالء  ٟحن بك٩ل مؿخمغ ٖليها بهضٝ جٞى ب اإلاْى وجضٍع

حن والخغوج بخىنُاث للجهاث اإلاسخهت .واإلا  دبىؾحن اإلاخٞى
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اة بًٗها بؿبب 2014وفي ٖام  .17 م خ٣٣ذ ألاماهت الٗامت في بخضي ٖكغة خالت ٞو

ت بضون ونٟاث َبُت مً حاهب هؼالء  حٗاَي مىاص مسضعة ؤو اؾخسضام ؤصٍو

. 
ً
 ومدبىؾحن وهى ؤمغ ًخُلب مٗه جُٟٗل ؤلاحغاءاث الى٢اثُت التي جمىٗها مؿخ٣بال

 

ق٩ىي جم خٟٓها لٗضم الازخهام ،  21وباليؿبت للك٩اوي التي جل٣تها ألاماهت ٞةن  .18

جم بخالتها بلى  ٢102ُض الخد٤ُ٣ ، و 87منها اهخٟى مٗها الٟٗل اإلاازم ، و 109و

 الجهاث اإلاسخهت .

 

ت  45وجم بخالت زالر ق٩اوي بلى الىُابت الٗامت ٢ُض الخد٤ُ٣ ، و .19  6بلى الىُابت الٗؿ٨ٍغ

بلى وخضة الخد٤ُ٣ الخانت  54ٞيها نضوع ؤخ٩ام مً اإلادا٦م اإلاسخهت ، و منها جم

 منها ٢ًُت نضع ٞيها خ٨م ٢ًاجي.

 

اة في سجً حى منها  4وخ٣٣ذ ألاماهت في  .20  2اهخداع ، و 1خالت حٗظًب ، و 1خاالث ٞو

اة في سجً الخىى الجاٝ واخضة بؿبب  بؿبب حٗاَي مىاص مسضعة . وخالخحن ٞو

اة بمغ٦ؼ الدجؼ الٗؿ٨غي ؤمغاى ومؼمىت وواخ ضة بؿبب مىاص مسضعة .وخالت ٞو

الخام بدىُٟظ ؤخ٩ام ؤًٖاء ٢ىاث ألامً الٗام وهي ٢ُض الخد٤ُ٣. وخالت اهخداع 

اة 11عجي ، وطل٪ بةحمالي بمغ٦ؼ ؤلابٗاص لليؿاء ، وزالر خاالث بمؿدكٟى زا  .خالت ٞو

 

الجىاثُت ٖامت جخىاله َب٣ا ل٣اهىن ؤلاحغاءاث الجىاثُت ٞةن الخد٤ُ٣ في ال٣ًاًا  .21

اة في جل٪ الخاالث التي ج٣٘  الىُابت الٗامت ومً زم ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ها جدضًض ؾبب الٞى

في السجىن وؤما٦ً الخبـ الاخخُاَي والاخخجاػ . وحكحر ألاماهت بلى ؤجها وبدؿب 

مغؾىم بوكائها جيخٓغ اهتهاء الىُابت الٗامت مً جد٣ُ٣اتها في الك٤ الجىاجي إلاماعؾت 

ت الالػمت لخالفي ازخه اناتها َب٣ا لل٣اهىن وفي طاث الى٢ذ جباقغ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

ألازُاء التي ج٨كٟذ والٗمل ٖلى جًمحن ؾُاؾاث ألامً الٗام ما ًمى٘ مً خهىلها 

 في اإلاؿخ٣بل .

 

بلٜ مً الٗمغ 4خالت الىٞاة ع٢م وباليؿبت ل .22 ؾىت ٞةن  37ألخض هؼالء سجً حى ٍو

ش  ألاماهت ؤقاعث بلى ؤن ؾب اة هى الخٗظًب والىٞاة ٧اهذ بخاٍع م . 11/2014/ 6ب الٞى
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٤ مً مد٣٣ي ألاماهت الٗامت بلى سجً حى بٗض بزُاعها بدضور خالت  خُث اهخ٣ل ٍٞغ

ل اإلاخىفى  اة بسجً حى ، خُث ؤحغوا مٗاًىت إلا٩ان الىٞاة ٦ما هاْغوا حثت الجًز ٞو

وبناباث مىدكغة الظي ؤصزل السجً لخىُٟظ خ٨م في ٢ًُت مسضعاث لىخٔ ٦ضماث 

بٗمىم مىا٤َ الجثمان ، وفي جل٪ ألازىاء ٧اهذ وخضة الخد٤ُ٣ الخانت جباقغ 

 جد٣ُ٣اتها في الىا٢ٗت .

 

وبىاء ٖلى مظ٦غة الخٟاهم بحن ألاماهت ووخضة الخد٤ُ٣ الخانت ٣ٞض جىلذ الىخضة  .23

ت .  الخد٤ُ٣ في الك٤ الجىاجي وباقغث ألاماهت الخد٣ُ٣اث في ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 

بضؤث ألاماهت الٗامت جد٣ُ٣اتها بؿاا٫ عثِـ سجً حى وجبحن ؤهه ؾمذ ألخض اإلاخٗاوهحن  .24

في بغهامج الخٗافي مً اإلاسضعاث ومٗه ؤخض الًباٍ وؤخض اإلاتهمحن بضزى٫ السجً 

ل اإلاخىفى ، وفي جل٪ ألازىاء  الؾخ٨ما٫ الخد٣ُ٣اث في بخضي ٢ًاًا اإلاسضعاث م٘ الجًز

خضاء ٖلُه إلحباعه ٖلى مت الاججاع في اإلاىاص اإلاسضعة. جم الٖا تراٝ باعج٩اب حٍغ  الٖا

 

غ مٗاًىت حثت اإلاخىفى جبحن ؤن الىٞاة ٚحر َبُُٗت  .25 وبةَإل ألاماهت الٗامت ٖلى ج٣ٍغ

ت  ُّ ت مخٗضصة مىدكغة بٗمىم الجثت ، وحاء لىحىص بناباث عي ُّ لىحىص بناباث عي

غ الُب الكغعي النه اة مخٗضصة مىدكغة بٗمىم الجثت ، وحاء ج٣ٍغ اجي لُا٦ض ؤن الٞى

غ. ت بالخ٣ٍغ  خضزذ مً حغاء ؤلاناباث اإلاىنٞى

 

واهتهذ وخضة الخد٤ُ٣ الخانت مً جد٣ُ٣اتها بلى بخالت عثِـ سجً حى وزالزت  .26

ي ًٞال ًٖ "اإلاخٗاون" في بغهامذ الخٗافي بلى اإلادا٦مت الجىاثُت ،  يباٍ وقَغ

 والضٖىي ماػالذ مخضاولت بجلؿاث اإلادا٦مت .

 

هت بًغوعة وي٘ آلُت جمى٘ ؤي مً ؤٞغاص الؿلُت الٗامت ؤو مإمىعي وؤونذ ألاما .27

 ؤو الجزالء 
ً
الًبِ ال٣ًاجي مً الاجها٫ ؤو ؾاا٫ ؤي مً اإلادبىؾحن اخخُاَُا

 الهاصعة يضهم ؤخ٩ام ٢ًاثُت بال بةطن مً الىُابت الٗامت.
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ٍش م بخاع 2014( لؿىت 217واؾخجابت مً وػاعة الضازلُت نضع ال٣غاع الىػاعي ع٢م ) .28

مى٘ ٖلى ؤي مً ؤٞغاص الؿلُت الٗامت ؤو مإمىعي الًبِ 19/11/2014 ًُ م وحاء ُٞه )

ال٣ًاجي الاجها٫ ؤو الؿاا٫ م٘ ؤي مً اإلادبىؾحن اخخُاَُا ؤو الجزالء صازل السجً 

والهاصعة يضهم ؤخ٩ام ٢ًاثُت بال بةطن مً الىُابت الٗامت(.وماػالذ ألاماهت الٗامت 

ت اإلاخبٗت لًمان ؾالمت ازخُاع جباقغ جد٣ُ٣اتها في ؤلاحغا ءاث وألاهٓمت ؤلاصاٍع

 .46ألاشخام اإلاكاع٦حن في بغامج الخٗامل م٘ الجزالء

 

ىُت لخ٣ى١ 2014صٌؿمبر ٖام  9ي  .29 م ٢ام الاجداص ألاوعوبي بمىذ اإلااؾؿت الَى

ؤلاوؿان وألاماهت الٗامت للخٓلماث حاثؼة قاًى ٦ما ؾب٤ جىيُده ًٖ الخضًث ًٖ 

ألاماهت الٗامت للخٓلماث ٖلى ؤؾلىبها اإلاخُىع في الخٗامل م٘ مل٠ الخٗظًب والغ٢ابت 

ً مضي جىاٞغ مٗاًحر خ٣ى١ ؤلاوؿان بها ، ٖلى السجىن وؤما٦ً الاخخجاػ والخد٤٣ م

 ً ش البدٍغ ، خُث ؤقاع ؾٟحر مىضوبُت الاجداص ألاوعوبي في وطل٪ ألو٫ مغة في جاٍع

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان في مى٣ُت  اى آصم ٦ُىالف بلى ؤن الجاثؼة جمىذ في مجا٫ حٍٗؼ الٍغ

اؾؿخحن م جمىذ مً باب اإلاهاص٢ت بل هدُجت الجهىص التي ٢امذ اإلالالخلُج الٗغبي ، و 

ً مىظ ؾىىاث ) ( ، خُث بظلذ اإلامل٨ت 2011بها وؾِ ْغوٝ نٗبت مغث بها البدٍغ

 ٦بحرة وهاجخت للخٛلب ٖلى آزاع ؤخضار 
ً
ني 2011حهىصا م مً ٢بُل ب٢امت الخىاع الَى

 وبظ٫ الجهىص للخهالح الىَني.

 

 

ً - ب  مٟىيُت خ٣ى١ السجىاء واإلادخجٍؼ

1.  ً ( لؿىت 61مً زال٫ اإلاغؾىم ع٢م )جم بوكاء مٟىيُت خ٣ى١ السجىاء واإلادخجٍؼ

اًت ألاخضار 2013 م لخسخو بمغا٢بت السجىن ومغا٦ؼ الخى٠ُ٢ ومغا٦ؼ ٖع

حرها مً ألاما٦ً التي مً اإلام٨ً ؤن ًخم ٞيها اخخجاػ ألاشخام  ً ٚو واإلادخجٍؼ

٧اإلاؿدكُٟاث واإلاصخاث الىٟؿُت ، بهضٝ الخد٤٣ مً ؤويإ اخخجاػ الجزالء 

ًمان ٖضم حٗغيهم للخٗظًب ؤو اإلاٗاملت الالبوؿاهُت ؤو واإلاٗاملت التي ًخل٣ىجها ل

                                                      
46

غ الؿىىي الثاوي )  -http://www.ombudsman.bh/periodic-public( لألماهت الٗامت للخٓلماث ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ُترووي 2014/2015الخ٣ٍغ

reports/reports/annual-report-2014-2015 
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ت وخُاصًت وقٟاُٞت واؾخ٣اللُت  الخاَت بال٨غامت . وجماعؽ اإلاٟىيُت مهامها بدٍغ

 جامت.

 

اًت ألاخضار  .2 اعة الجزالء في السجىن ومغا٦ؼ الخى٠ُ٢ ومغا٦ؼ ٖع وجسخو اإلاٟىيُت بٍؼ

حرها مً ألاما٦ً التي مً اإلام٨ً ؤن ً ً ٚو خم ٞيها اخخجاػ ألاشخام واإلادخجٍؼ

٧اإلاؿدكُٟاث واإلاصخاث الىٟؿُت ، والى٢ىٝ ٖلى ؤويإ اخخجاػهم واإلاٗاملت التي 

ًخل٣ىجها ، وػٍاعة ألاما٦ً التي ًخم ٞيها حجؼ الجزالء اإلاكاع بليهم ، للخد٤٣ مً جىاٞغ 

ت م٘ الجزالء في ؤما٦ً  اإلاٗاًحر الضولُت بكإجها ، وبحغاء اإلا٣ابالث والخدضر بدٍغ

حرهم مً ألاشخام اإلاٗىُحن مً ؤحل ٞهم َبُٗت وؤهمُت مكا٧لهم ،  اخخجاػهم ٚو

وبباٙل الجهاث اإلاسخهت بداالث الخٗظًب ؤو اإلاٗاملت ال٣اؾُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو 

الخاَت بال٨غامت التي ٢ض جخ٨ك٠ للمٟىيُت  ، وج٣ضًم الخىنُاث والا٢تراخاث 

 لتي ًخل٣ىجها وطل٪ بلى الجهاث اإلاسخهت.اإلاخٗل٣ت بخدؿحن ؤويإ الجزالء واإلاٗاملت ا

 

( مً اإلاغؾىم جىو ٖلى ؤن اإلاٟىيُت جخىلى بظاتها جدضًض ؤؾلىب ٖملها 4اإلااصة ) .3

اعة   لٍؼ
ً
باؾخ٣ال٫ جام وصون جضزل مً ؤي حهت ، ولها جدضًض الؼمان الظي جغاه مىاؾبا

اعة مٗلىت ؤو  حن في ؤما٦ً اخخجاػهم ، ؾىاء ٧اهذ الٍؼ ٚحر مٗلىت ، الجزالء واإلاى٢ٞى

والخد٤٣ مً ألاويإ ال٣اهىهُت الخخجاػهم واإلاٗاملت التي ًخل٣ىجها و٦ظا الخد٤٣ مً 

ٖضم حٗغى الجزالء واإلاى٢ىٞحن للخٗظًب ؤو اإلاٗاملت الال بوؿاهُت ؤو الخاَت بال٨غامت ، 

٣ا للمٗاًحر الضولُت لخ٣ى١ ؤلاوؿاهُت . وال ًجىػ ؤن ًخٗغى ألاشخام الظًً  ٞو

 اث للمٟىيُت آلي هٕى مً ال٣ٗاب بؿبب جل٪ اإلاٗلىماث .ًضلىن بمٗلىم

 

اعاث جٟخِكُت ٢امذ بها للسجىن وؤما٦ً  .4 غ ًٖ ٍػ ٢امذ اإلاٟىيُت ب٨خابت حؿ٘ ج٣اٍع

 
ً
الاخخجاػ  ، ٦ما هى ميكىع ٖلى مى٢ٗها ؤلال٨ُترووي ، وويٗذ ٞيها مسخهغا

اعة ومٗلىماث ًٖ ؤما٦ً الاخخجاػ مخًمىت مضي جىاٞغ م ٗاًحر خ٣ى١ إلاالبؿاث الٍؼ

 ؤلاوؿان بها وجىنُاتها للجهاث اإلاؿئىلت وال٣اثمت ٖلى بصاعة السجىن .

 

اعتها اإلاٟاحئت )ٚحر اإلاٗلىت( إلابنى ألاصلت واإلاباخث الجىاثُت  .5 غ الخام بٍؼ ٌٗض الخ٣ٍغ

غ اإلاهمت في 2014صٌؿمبر  25-24الخابٗت لىػاعة الضازلُت زال٫ الٟترة  م مً الخ٣اٍع
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ُه ؤن ألاصلت الجىاثُت طاث ازخهام ٖام وهىعي في مخابٗت هظا الكإن خُث ط٦غث ٞ

الجغاثم ٧اٞت ، وجخ٩ىن مً ٖضة مبان بضازلها زالر بصاعاث هي بصاعة اإلاباخث 

غ بلى ؤن  الجىاثُت وبصاعة م٩اٞدت اإلاسضعاث وبصاعة ألاصلت الجىاثُت . وؤقاع الخ٣ٍغ

اعة هى الى٢ٝى ٖلى خالت اإلا٩ان والٓغوٝ اإلا ِٗكُت والصخُت إلاً ًخم الهضٝ مً الٍؼ

ؾاالهم ٞيها ، والًماهاث والخ٣ى١ اإلا٣ضمت بليهم ، بدؿب اإلاباصت واإلاٗاًحر 

 واإلااقغاث التي اٖخمضتها اإلاٟىيُت .

 

اعة ؤن اإلاتهمحن اإلاىحىصًً م٣ُضة ؤًضحهم َىا٫ ٞترة ب٣اهم في اإلا٩ان ،  .6 ٤ الٍؼ الخٔ ٍٞغ

تهمحن ؤزىاء م٩ىثهم في اإلا٩ان خُث ال جىحض ؤما٦ً مسههت في ؤلاصاعة الهخٓاع اإلا

ت ، ألامغ هٟؿه الظي ًىُب٤ ٖلى اإلاتهماث اإلا٣غع ه٣لهً  خُث ًخم ه٣لهم إلاغا٦ؼ الكَغ

ت ، خُث ال ًىحض م٩ان مسهو الهخٓاعهً في اإلا٩ان . وجم  لالخخجاػ في مغا٦ؼ الكَغ

ضم الخد٤٣ ٦ظل٪ مً ْغوٝ ب٣اء اإلاتهمحن واإلاتهمان في اإلا٩ان وجبحن ؤن الٛظاء اإلا٣

بليهم ٧اٝ ومخىٕى ، بال ؤن و٢خه ٚحر مىخٓم ، ومُاه الكغب مخىاٞغة ، ٦ما ًخم٨ىىن 

مً الاجها٫ بظوحهم ومداميهم ٖىض صزىلهم اإلابنى بال ؤهه ال ٌؿمذ لهم باالجها٫ 

خم ه٣ل اإلاتهمحن في مغ٦باث آمىت ، ومً حهت ؤزغي  بظوحهم ؤو مداميهم ٖىض ه٣لهم ، ٍو

 الخ٣اء ؾٟاعجه.ًخم٨ً اإلاتهم ألاحىبي مً 

 

غ بلى الخىنُت .7 بىي٘ ٢ىاٖض م٨خىبت جدضص زِ ؾحر اإلاتهم ؤو مً ًخم  اهخهى الخ٣ٍغ

اؾخضٖائه في اإلا٩ان مىظ ونىله بلُه وختى مٛاصعجه ، ٖلى ؤن ج٩ىن ألاما٦ً اإلادضصة 

في زِ الؿحر مُٛاة بال٩امحراث بك٩ل جام. وػٍاصة ٖضص الٛٝغ التي ًخم ٞيها ؾاا٫ 

ج٩ىن الٛٝغ الجضًضة مُٛاة بال٩امحراث ، لدسجُل الل٣اءاث التي اإلاتهمحن ، وؤن 

ججغي مٗهم ، ووي٘ بحغاءاث زانت ومىٓمت الؾخسضام ال٣ىة ال٣اهىهُت صازل 

ب ال٩اصع ٖلى هظه ؤلاحغاءاث م٘ جىز٤ُ اؾخسضام ال٣ىة في السجل  اإلا٩ان ، وجضٍع

اث .وي٘ آلُت الخام باإلاتهم ، وجسهُو ٚٝغ اهخٓاع مىاؾبت للمتهمحن واإلاتهم

جًمً اهخٓام وحباث الُٗام بلى اإلاتهمحن  ، وي٘ ٢ىاٖض م٨خىبت جىٓم وجدضص 

َغاث٤ وخاالث جٟخِل اإلاتهم ، جدضًض بحغاءاث جىضح خاالث اؾخسضام ال٣ُىص 

ب ٖليها  ، وي٘ بحغاءاث جًمً حؿلُم  ٣ا لخ٣ُُم اإلاساَغ والخضٍع للمتهم وجىز٣ُها ٞو

والخ٣ى١ ال٣اهىهُت بلٛاث ٖضة ، وي٘ بحغاءاث  اإلاتهمحن وسخ مً وكغة الًماهاث
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جًمً حؿلُم اإلاتهمحن وسخ مً وكغة الًماهاث والخ٣ى١ ال٣اهىهُت بلٛاث ٖضة ، 

حر  ووي٘ آلُت لخم٨حن اإلاتهم مً الاجها٫ بإهله ومدامُه ٖىض ه٣له  ، وبًجاص آلُت لخٞى

ها والخسلو  ت ألاؾاؾُت ومؿخلؼماث ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت ، ونٞغ منها ، م٘ ألاصٍو

ب ال٩اصع اإلاىحىص في اإلا٩ان ٖلى مهاعاث ؤلاؾٗاٞاث ألاولُت.    جضٍع

 

 املؤسسة الوطنية حكقوق إلايسان   - ت

 

ُت اإلاٗىُت باٖخماص اإلااؾؿاث .  1 ـ و"اإلاالخٓاث الٗامت للجىت الٟٖغ مىدذ مباصت باَع

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان ) ىُت "ؾلُت جل٣ي وبدث الك٩اوي  SCAالَى ( اإلااؾؿاث الَى

م٨ً ٖغى ال٣ًاًا ٖليها بىاؾُت ألاٞغاص ؤو  والالخماؾاث اإلاخٗل٣ت بداالث ٞغصًت ٍو

ممثليهم ؤو ؤَغاٝ زالثت ؤو مىٓماث ٚحر خ٩ىمُت ؤو ه٣اباث ؤو ٚحرها مً الهُئاث 

 الخمثُلُت" . 

ني  اإلااؾؿت م الهاصع مً البرإلا2014( لؿىت 26ؾمذ ال٣اهىن ع٢م ). 2 ان البدٍغ

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤهضاٞها في عنض خاالث اهتها٧اث بإجها الَى

الخ٣ص ي الالػم ، م٘ جىحُه اهدباه الجهاث اإلاسخهت بليها  وبحغاءخ٣ى١ ؤلاوؿان ، 

ىض  وج٣ضًم اإلا٣ترخاث التي جخٗل٤ باإلاباصعاث الغامُت بلى وي٘ خض لهظه الخاالث ، ٖو

ببضاء الغؤي بكإن مى٠٢ جل٪ الجهاث وعصوص ٞٗلها ، وجل٣ي الك٩اوي الا٢خًاء 

اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ ؤلاوؿان وصعاؾتها والبدث ٞيها وبخالت ما جغي بخالخه منها بلى حهاث 

الازخهام م٘ مخابٗتها بك٩ل ٞٗا٫ ، ؤو جبهحر طوي الكإن باإلحغاءاث الىاحبت 

تها م٘ الجهاث اإلاٗىُت ، بلى ؤلاجبإ ومؿاٖضتهم ٖلى اجساطها ، ؤو اإلاٗاوهت ف ي حؿٍى

٤ ألانى٫ اإلاخبٗت لغنض ؤويإ خ٣ى١ ؤلاوؿان في  اعاث اإلاُضاهُت ٞو حاهب ال٣ُام بالٍؼ

 اإلااؾؿاث ؤلانالخُت وؤما٦ً الاخخجاػ .

 

غها الؿىىي ألاو٫ لٗام . 3 ىُت في ج٣ٍغ م ؤجها جل٣ذ زال٫ 2013ؤقاعث اإلااؾؿت الَى

ً ق٩ىي ، خُث ج٨غع ٞيها 2013الٟترة مً ًىاًغ بلى صٌؿمبر لٗام  كٍغ  ٖو
ً
م ؾبٗا

حره مً يغوب اإلاٗاملت ؤو ال٣ٗىبت  ؤلاصٖاء بالخٗغى ألٞٗا٫ حٗض مً ٢بُل الخٗظًب ٚو

ال٣اؾُت ؤو اإلاهُىت ؤو الخاَت بال٨غامت ، بط بلٜ ٖضص الك٩اوي التي جل٣تها بسهىم 

حره مً يغوب ؾىء اإلاٗاملت ؤزىاء ٖملُت ال٣بٌ زما وي ق٩اوي ، الخٗغى للخٗظًب ٚو



 املستقمة لتقصي احلقائقتقزيز بشأى االنتًاء مو تهفيذ توصيات المجهة البحزيهية  مجعية كزامة حلقوق اإلنساى

 

Page 39 of 54 

 

ت ؾب٘ ق٩اوي ، في خحن بلٛذ الك٩اوي  وبلٛذ اصٖاءاث الخٗظًب في مغا٦ؼ الكَغ

خى٫ هظا الخ٤ في مغ٦ؼ الخبـ الاخخُاَي ومغ٦ؼ ؤلانالح والخإهُل ٖكغ ق٩اوي 

بمٗض٫ زمـ ق٩اوي ل٩ل منهما . ٦ما بلٛذ الك٩اوي التي جم ٞيها ؤلاصٖاء بالخٗظًب 

حن ازيخحن ٣ِٞ زال٫ ٖملُت ال٣بٌ وؤزىاء الىحىص ت ق٩ٍى  .(47)في مغ٦ؼ الكَغ

 

٢امذ اإلااؾؿت بٗض جل٣يها الك٩اوي بضعاؾتها وببضاء الغؤي ال٣اهىوي بكإجها ، بط جمذ .  4

٧ىػاعة الضازلُت والىُابت الٗامت وألاماهت للخٓلماث –مساَبت الجهاث اإلاٗىُت 

لى لل٣ًاء جم خٟٓها في حمُ٘ جل٪ الك٩اوي ٖضا ق٩ىي واخضة ، بط  -واإلاجلـ ألٖا

ها ٣ٞض جم ٖغيها ٖلى ال٣ًاء وجم الٟهل ُٞه ، في  لٗضم الازخهام ٧ىن مىيٖى

خحن ؤن زماوي ق٩اوي جمذ مساَبت الىُابت الٗامت ووػاعة الضازلُت ٞيها وؤٞاصجا ٢ُامها 

بةحغاء الخد٤ُ٣ واجساط ما ًلؼم خُالها ، في خحن ؤهه جمذ اإلاساَبت في بخضي الك٩اوي 

مىته٪ ٞيها . بال ؤن اإلاخب٣ي والبالٜ ؾب٘ ٖكغة ق٩ىي لم ج٣م وجبحن ٖضم وحىص خ٤ 

م ج٨غاع اإلااؾؿت مساَبت طاث الجهاث بكإجها صون  الجهاث اإلاٗىُت بالغص بكإجها ٚع

 الخهى٫ ٖلى عص .

 

اعة  إلاغ٦ؼ جى٠ُ٢ الخبـ الاخخُاَي )الخىى الجاٝ( . 5 ىُت بٍؼ ٦ما ٢امذ اإلااؾؿت الَى

حن واإلاتهم في ال٣ًُت اإلاٗغوٞت) بالخمؿت ًَ ( بٗض جل٣يها ق٩ىي بخٗغى ؤخض اإلاى٢ ٞى

للمٗاملت اإلاهُىت والخاَت بال٨غامت ، وبٗض اإلاساَباث التي جمذ م٘ وػاعة الضازلُت 

لى لل٣ًاء بكان طل٪ ، جم الالخ٣اء باإلاى٢ىٝ للى٢ٝى ٖلى ؤخىاله  واإلاجلـ ألٖا

٣ت ج٣ضًم  والخثبذ مً الاصٖاءاث التي ؾا٢ها طووه في الك٩ىي ، والتي جمثلذ في ٍَغ

ً ٖلى بًٗها ما ًدغمه مً الخىانل م٘ باقي  ضم ٞخذ الؼهاٍػ وحباث الُٗام ، ٖو

 
ً
اعة ؤعؾلخه لىػاعة الضازلُت ، وحاء عصها هاُٞا اث الٍؼ  بمجٍغ

ً
غا حن .وؤٖضث ج٣ٍغ اإلاى٢ٞى

لخل٪ الاصٖاءاث مً صون بُان ما ٢امذ مً بحغاءاث وجد٣ُ٣اث ونىال بلى ما زلهذ 

 . بلُه مً هدُجت

 

الم مً و٢ٕى ؤخضار ٞىض ى وقٛب . 6 كغ في وؾاثل ؤلٖا
ُ
٦ما ٢امذ اإلااؾؿت  ، بٗضما و

في ؤخض الٗىابغ بمغ٦ؼ الخبـ الاخخُاَي في مغ٦ؼ الخىى الجاٝ مً ٢بل مجمىٖت مً 
                                                      

ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان  (47) غ الؿىىي ألاو٫ للماؾؿت الَى  .   47، م  23، ال٣ٟغة  2013الخ٣ٍغ
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حن ، و٢ض اؾخجابذ  اعة إلاغ٦ؼ والالخ٣اء باإلاى٢ٞى حن ، ٢امذ اإلااؾؿت بُلب ٍػ اإلاى٢ٞى

ض اإلااؾؿت اإلاٗىُحن وػاعة الضازلُت لُلب اإلااؾؿت  اعة الخ٣ى ٞو مباقغة ، وؤزىاء الٍؼ

حن في الٗىبر ، ٦ما حغث م٣ابلت البٌٗ منهم  ت بلى حاهب اإلاى٢ٞى وؤٞغاصا مً الكَغ

خضاء قضًض ٖلى ؤهداء مخٟغ٢ت مً ؤحؿاص  اعة وحىص آزاع اٖل ٖلى اهٟغاص وزال٫ الٍؼ

حن هدُجت الًغب بالهغاواث مً ٢بل ٢ىاث م٩اٞدت الكٛب ٖلى هدى ًم٨ً  اإلاى٢ٞى

ونٟه بال٣ٗاب الجماعي ، بلى حاهب بٞاصتهم حمُٗا بىيٗهم جدذ ؤقٗت الكمـ 

اث والكخاثم طاث الخاعة إلاضة جهل بلى ؤعب٘ ؾاٖاث مخىانلت ، وحٗغيهم لإلهاه

 .الهبٛت الُاثُٟت

 

اعة وازخخمخه بخىنُاث ؤبغػها . 7 اث الٍؼ  ًٖ مجٍغ
ً
 مٟهال

ً
غا لُه ؤٖضث اإلااؾؿت ج٣ٍغ ٖو

غاء الخد٤ُ٣ الجاص مً ٢بل ال٣اثمحن ٖلى بصاعة مغ٦ؼ الخىى الجاٝ في يغوعة بح

ت بال٨غامت 
ّ
حره مً يغوب ؾىء اإلاٗاملت اإلاهُىت والخاَ اصٖاءاث الخٗغى للخٗظًب ٚو

والىٓغ في بم٩اهُت حك٨ُل لجىت ما٢خت م٩ىهت مً وػاعة الضازلُت والؿلُت ال٣ًاثُت ،

ىُت وألاماهت الٗامت للخٓلم اث بىػاعة الضازلُت لضعاؾت وي٘ جهىع واإلااؾؿت الَى

حن بمغ٦ؼ الخبـ الاخخُاَي بالخىى الجاٝ بما ًخ٤ٟ  إلحغاءاث مٗاملت اإلاى٢ٞى

ً وؤعؾلذ  خىاءم م٘ اإلاٗاًحر الضولُت طاث الهلت في مٗاملت السجىاء واإلادخجٍؼ ٍو

غ لىػاعة الضازلُت ولم جغص في خُىه  .(48)اإلااؾؿت الخ٣ٍغ

 

اعة مغ٦ؼ الخبـ وزاَبذ اإلااؾؿت الىػاعة  8 بكان وا٢ٗخحن مسخلٟخحن ، لل٣ُام بٍؼ

حن ، وؤزغي إلاغ٦ؼ ؤلانالح والخإهُل  الاخخُاَي في مٗغى جل٣يها ق٩ىي مً ؤخض اإلاى٢ٞى

حره مً يغوب ؾىء  بىاء ٖلى ما جم عنضه مً حٗغى بٌٗ الجزالء لكبهت الخٗظًب ٚو

 اإلاٗاملت ، بال ؤن الىػاعة لم ججب ًٖ اإلااؾؿت .

 

ىُت لخ٣ى١ 2014بر ٖام صٌؿم 9 في  9 م ٢ام الاجداص ألاوعوبي بمىذ اإلااؾؿت الَى

٦ما ؾب٤ جىيُده ًٖ الخضًث ًٖ ؤلاوؿان وألاماهت الٗامت للخٓلماث حاثؼة قاًى 

 .ألاماهت الٗامت للخٓلماث

                                                      
48
ىُت لخ٣ى١ ؤلاوؿان   غ الؿىىي ألاو٫ للماؾؿت الَى  .   48-47، م  26، ال٣ٟغة  2013الخ٣ٍغ
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 في  
ً
 مؿاهما

ً
اثٟهم ٖامال ب الجهاػ ال٣ًاجي وؤًٖاء الىُابت الٗامت ٖلى يغوعة ؤن ج٩ىن ْو جضٍع

 .مى٘ الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت واؾدئهالهما

 

 :  يممن رصد ما ث  بشأن هذه التوصية كما يل  

ب ال٣ًاء ٖلى مى٘ ؾىء اإلاٗاملت والخٗظًب  -1 ً بخىؾٗت بغامج جضٍع ٢امذ ممل٨ت البدٍغ

لى اإلاجاالث ألاوؾ٘  .واؾخدضزذ بغامج حضًضة ٖلى مى٘ الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت ٖو

ب بلى ٢ؿمحن وجىُٓم  اإلاخٗل٣ت بال٣ىاهحن اإلادلُت والضولُت طاث الٗال٢ت .وجم ج٣ؿُم الخضٍع

يُت بك٩ل مباقغ ، وجىُٓم الجؼء آلازغ  ب بىاؾُت ماؾؿاث بدٍغ حؼء مً الخضٍع

 ؤحىبُت.بىاؾُت مىٓماث صولُت ٚحر خ٩ىمُت وخ٩ىماث 

 

لى واإلاجلـ ؤحغث وػاعة الٗض٫ -2  مثل مغمى٢ت، صولُت حهاث م٘ باالقترا٥ لل٣ًاء ألٖا

 باإلامل٨ت السجىن  ومٟدكُت ال٣اهىن  لخ٨م بىجهام ومغ٦ؼ اإلاخدضة باإلامل٨ت ؾلحن ماؾؿت

ت اإلاخدضة، غ بلى تهضٝ التي الاجهاالث مً مجمٖى ؼ جٍُى  وؤًٖاء ال٣ًاة ٢ضعاث وحٍٗؼ

 ج٣ضم ٦ظل٪ .الجىاثُت الاحغاءاث في لألٞغاص ألاؾاؾُت الخ٣ى١  خماًت مجا٫ في الٗامت الىُابت

ىُت اإلاضعؾت   الضولُت للخ٩ىمت الَى
ً
 .الخاالث مسخًها بةصاعة م٣ًُما زبحرا

 

يُت  الخ٩ىمت و٢ٗذ -3 لُا للضعاؾاث الضولي اإلاٗهض م٘ حٗاون  اجٟا٢ُت 2012 ماعؽ في البدٍغ ُٗ  ال

ؿاٖضة ج٣ضًم بلى تهِضٝ بًُالُا في الجىاثُت الٗلىم في
ُ
الؿلُت  ؤًٖاء للؿاصة الٟىُت اإلا

ت زال٫ مً ال٣ًاثُت بُت الضوعاث مً مجمٖى ؤلاوؿان،  خ٣ى١  خماًت مجاالث في الخضٍع

الؿلُت  واؾخ٣ال٫ ؤلاوؿان وخ٣ى١  الجىاثُت بالٗضالت اإلاٗىُت وؤلا٢لُمُت الضولُت آلالُاث

ت ال٣ُام الاجٟا٢ُت جًمىذ ٦ما .ال٣ًاثُت اعاث مً بمجمٖى  لألحهؼة ال٣ًاثُت اإلاُضاهُت الٍؼ
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ؿغا  بًُالُا في ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت مجا٫ في الٗاملت الضولُت غوؿاوؾَى  والىمؿا وؤإلااهُا ٞو

 ، وهى ما ًخم مىظ طل٪ الخحن وختى آلان.

 

٤ وبك٩ل ؾىىي  وػاعة الٗض٫ حؿخ٠ًُ -4  ؾُاصة صٖم إلاباصعة جاب٘ صولُحن زبراء مً ٍٞغ

٨ُحن اإلادامحن بى٣ابت ال٣اهىن    لهم الىػاعة زههذ خُث ABA ألامٍغ
ً
 بضازلها م٣غا

ً
 صاثما

  .وال٣ًاثُت ال٣اهىهُت اإلاؿاثل مً الٗضًض في ومؿخمغ ًىمي بك٩ل مٗهم وجخٗاون 
ً
 واؾخمغاعا

٤ ٢ضم اإلاباصعة، م٘ والٟٗا٫ اإلاثمغ للخٗاون   ال٣ضعة ج٣ُُم صعاؾت جخًمً الخبراء ٍٞغ

ً في ال٣ًاء واؾخ٣ال٫ اإلااؾؿُت غ ٦ما جًمً ؤ٦بر، بك٩ل البدٍغ  هامت جىنُاث الخ٣ٍغ

اصة  .اإلامل٨ت في ال٣ًاجي الىٓام ٢ضعة لٍؼ

 

ه بلى  -5  لغثِـ ومً الجضًغ بالظ٦غ الخىٍى
ً
ُىحن هاثبا اهخساب الىاثب الٗام ٖلي ًٞل البٖى

ًاء الىُابت الٗامت  .( I A P) الجمُٗت الضولُت أٖل

 

 : )يـ( 7177التوصية 

 الؾدُٗاب ؤٞغاص مً ٧اٞت الُىاث٠  ج٣ُم الخ٩ىمت بهىعة
ً
ٖاحلت، وؤن جُب٤ بك٩ل ٢ىي، بغهامجا

 .في ٢ىي ألامً

 

 : ًم٨ً عنض ما جم بسهىم هظه الخىنُت ٦ما ًلي

ني ، وجم  -1 ٠ُ حكمل ٧اٞت ؤَُاٝ اإلاجخم٘ البدٍغ ويٗذ وػاعة الضازلُت زُت جْى

يُحن  ٠ُ بدٍغ الم الخاحت لخْى الن بالصخ٠ الُىمُت ووؾاثل ؤلٖا بالىػاعة مً ؤلٖا

 ٧اٞت ؤَُاٝ اإلاجخم٘ ومً حمُ٘ اإلاداٞٓاث.

٠ُ ، وق٩لذ الىػاعة لجىت إلا٣ابلت الظ٧ىع  2324ج٣ضم  -2 شخو مً َالبي الخْى

ني مً الجيؿحن مً  577وؤزغي إلا٣ابلت ؤلاهار ، و٢امذ الىػاعة بخُٗحن  شخو بدٍغ

 ٧اٞت ؤَُاٝ اإلاجخم٘ ومسخل٠ اإلاداٞٓاث .
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  مً ؤلاهار 134الخد٤  -3
ً
 .٦49ضٞٗت ؤولى 577مً الظ٧ىع ل٩ُىن اإلاجمٕى  443،  مغشخا

 

 :)س( 7177التوصية 
 

حن  .حُٗحن وحىص حسجُل ؾمعي ومغجي ل٩ل اإلا٣ابالث الغؾمُت م٘ ألاشخام اإلاى٢ٞى

 

 جم جىُٟظ الخىنُت

 باجساط ٧اٞت الخُىاث لخم٨حن بحغاء  22/12/2011في  7
ً
ؤنضع وػٍغ الضازلُت ؤمغا

ت للم٣ابالث الغؾمُت م٘ اإلاكدبه بهم، ؤو الكهىص، ؤو  الدسجُالث الؿمُٗت والبهٍغ

ً  .ألاشخام اإلادخجٍؼ

 

وا٣ٞذ وػاعة الضازلُت ٖلى مسُِ جٟهُلي لتر٦ُب اإلاٗضاث الؿمُٗت  5/1/2012في  7

ت. و٢ض جم بضء جغ٦ُب ألاحهؼة في مغ٦ؼ الخىعة. وؾٝى ًخم جغ٦ُب اإلاٗضاث  والبهٍغ

ت جد٤ُ٣ زال٫ ال 33الؿمُٗت واإلاغثُت في  ً اإلا٣بلحن؛ وؤٖلً في ٚٞغ ؤهه  28/2/2012كهٍغ

ت لظاث الٛاًت  .ؾِخم ججهحز ٚٝغ الخد٤ُ٣ في الىُابت الٗامت باألحهؼة الؿمُٗت والبهٍغ

 

ت للدسجُل الؿمعي واإلاغجي ، ٦ما جم بوكاء  26جم ججهحز  3 حن  18ٚٞغ ت إلا٣ابالث اإلاى٢ٞى ٚٞغ

ت جامت وحمُ٘ هظه الٛٝغ ًخم اؾخسضامها . ٦ما جم ججهحز ٚٝغ  م٘ اإلادامحن في ؾٍغ
ً
خالُا

ب والخٗلُم غاى الخضٍع ت أٚل  . 50الدسجُل الؿمعي واإلاغجي باأل٧اصًمُت اإلال٨ُت للكَغ

 

 : )ط( 7177التوصية 

                                                      
49

غ مخابٗت جىُٟظ جىنُ  يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، م ج٣ٍغ  .28-27اث اللجىت البدٍغ
50

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، م   غ مخابٗت جىُٟظ جىنُاث اللجىت البدٍغ  .34ج٣ٍغ
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ضام التي نضعث في ٢ًاًا ال٣خل اإلاغجبُت بإخضار ٞبراًغ وماعؽ    2011جس٠ُٟ ؤخ٩ام ؤلٖا
ً
بٖماال

ضام واإلاساٝو مً الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت  6لخ٨م اإلااصة  والؿُاؾُت بكإن بلٛاء ٣ٖىبت ؤلٖا

ىُت  .اإلاخٗل٣ت بٗضالت اإلادا٦ماث التي ج٣ىم بها مد٨مت الؿالمت الَى

 

مت       ىُت في حٍغ ضام التي نضعث في ٞترة الؿالمت الَى جم جىُٟظ الخىنُت وجس٠ُٟ ؤخ٩ام ؤلٖا

ت ، وطل٪ بلى ؤخ٩ام بالسجً ضاهحن ؤي خ٨م جهاجي ، ولم ًهضع بد٤ اإلا ٢خل بٌٗ عحا٫ الكَغ

ىُت. ضام بٗض بخالت ٢ًاًاهم بلى اإلادا٦م اإلاضهُت واهتهاء مدا٦م الؿالمت الَى  باإٖل

 

 : )ي( 7177التوصية 

حن بما ًخالءم م٘ حؿامت الًغع  ٌ ٖاثالث الطخاًا اإلاخٞى  حٍٗى

 : )ك( 7177التوصية 

ٌ ٧ل ضخاًا الخٗظًب وؾىء اإلاٗاملت والخبـ الاهٟغاصي  .حٍٗى

 

 ما جم بسهىم هظه الخىنُت ٦ما ًلي : ًم٨ً عنض

م ؤنضع حاللت اإلال٪  خمض بً ِٖس ى آ٫ زلُٟت مغؾىم ب٣اهىن ع٢م 2011ؾبخمبر  20في  -1

يكإ بمىحبه نىضو١ ٌؿمى  2011لؿىت  30 ًُ ٌ اإلاخًغعًٍ ،  ني لخٍٗى بةوكاء نىضو١ َو

سخو  ت اإلاؿخ٣لت، ٍو خباٍع ني لخٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ( ًخمخ٘ بالصخهُت الٖا )الهىضو١ الَى

.و حهضٝ الهىضو١ بلى  ٫2011 ؤخضار ٞبراًغ وماعؽ باإلاؿاٖضة في حٗىٌٍ اإلاخًغعًٍ زال

 للمباصت 
ً
ًاث ٞٗالت للمخًغعًٍ اإلاىخٟٗحن بإخ٩امه بٖماال حر حٍٗى اإلاؿاٖضة في جٞى

واإلاباصت الخىحيهُت بكإن الخ٤ في الاهخهاٝ والجبر لطخاًا الاهتها٧اث الجؿمُت  ألاؾاؾُت
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لل٣اهىن الضولي لخ٣ى١ ؤلاوؿان والاهتها٧اث الخُحرة لل٣اهىن الاوؿاوي الضولي والهاصع بها 

 .2005صٌؿمبر  16( في ٢60/147غاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ع٢م )

 

ٌ حمُ٘ الطخاًا ا -2 حن ؤزىاء ؤخضار باليؿبت لخٍٗى م جم جىُٟظها بال٩امل ، 2011إلاخٞى

ٌ الطخاًا .وفي ٖام  ت اإلاضهُت لخٍٗى جم بوكاء  2012ؤَل٣ذ الخ٩ىمت مباصعة الدؿٍى

ًاث.  ٣ىم بةصاعة بغهامج الخٍٗى ت اإلاضهُت لُخل٣ى َلباث الخٗىٌٍ ٍو  م٨خب الدؿٍى

 

٩ي ٖلى ٖاثالث  ٢6.2ام اإلا٨خب بخىػَ٘  -3 حن  ،  منها الخاالث مً ا 39ملُىن صوالع ؤمٍغ إلاخٞى

غ اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ باإلياٞت بلى ؤعب٘  الخمـ والثالزحن الىاعصة في ج٣ٍغ

ىا بٗض ألاخضار و٧اهىا زاعج بَاع الخاالث التي َالبذ اللجىت بخٗىًٍها.  ؤشخام جٞى

 

ًاث لـ 2014ماًى  21في  -4 ت صٞ٘ حٍٗى اة حضًضة بٗض  6م ٢غع م٨خب الدؿٍى خاالث ٞو

غ اللجىت  ًها ج٣ٍغ م ٖضم وعوصها يمً الخاالث التي َالب بخٍٗى صعاؾتها ، وطل٪ ٚع

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤  .51البدٍغ

 

ٌ ضخاًا الخٗظًب والخبـ ؤلاهٟغاصي ، نضع اإلاغؾىم ع٢م  -5  2012لٗام  13باليؿبت لخٍٗى

ش  ٌ اإلاخًغعًٍ مً  26/1/2012بخاٍع ني لخٍٗى بكإن هٓام ٖمل الهىضو١ الَى

، والظي جخم اصاعجه مً ٢بل لجىت جخ٩ىن مً زمؿت ؤشخام ًخم حُُٗنهم مً 52خضارألا 

ٌ، وهي  لى لل٣ًاء. وج٣ىم اللجىت بخل٣ي وصعاؾت حمُ٘ َلباث الخٍٗى ٢بل اإلاجلـ ألٖا

، ؤو 
ً
 مالُا

ً
ًا . ٣ٞض جمىذ حٍٗى

ً
ٌ الظي جغاه مىاؾبا مسىلت بمىذ ؤي ق٩ل مً اق٩ا٫ الخٍٗى

الطخُت، ؤو جُلب ؤزظ زُىاث مً ٢بل الجهت اإلاٗىُت جُلب ج٣ضًم اٖخظاع عؾمي الى 

خضاءاث ال جدضر مّغة ؤزغي  ُنمم اإلاغؾىم بىاء ٖلى ؤًٞل و  .للخإ٦ض مً ؤن هظه ؤلٖا

اإلاماعؾاث الضولُت لخٗىٌٍ الطخاًا في حمُ٘ ؤهداء الٗالم ومباصت ألامم اإلاخدضة 

                                                      
51
يُت ، الٗضص   ذ مضًغ بصاعة اإلادا٦م بىػاعة الٗض٫ مدمض بىححري ، صخُٟت ألاًام البدٍغ ،  م2014ماًى  21،  9172جهٍغ

http://www.alayam.com/online/local/289997/News.html 
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ٌ لطخاًا  الاهتها٧اث الجؿُمت ألاؾاؾُت والخىحيهاث بكإن الخ٤ في ؤلاههاٝ والخٍٗى

 .لخ٣ى١ ؤلاوؿان الضولُت والاهتها٧اث الخُحرة لل٣اهىن ؤلاوؿاوي الضولي

لى لل٣ًاء في    -6 بوكاء مدا٦م مخسههت للىٓغ في صٖاوي  27/2/2012ؤٖلً اإلاجلـ ألٖا

ًاث، وهظه  ٌ  الخٍٗى وهظه اإلادا٦م  .اإلادا٦م ؾدؿٕغ ٖملُت خؿم صٖاوي الخٍٗى

ت يض الضولت.ؾدؿٕغ ٖملُت الضٖاوي اإلاٞغ  ٖى

 

ت اإلاضهُت   -7 َلب بهٝغ حٗىًٍاث ًٖ بناباث حؿضًت ، منها  421جل٣ى م٨خب الدؿٍى

ي بخ٣ُُمها في بَاع اإلاغخلت ألاولى. واؾخ٨مل الُبِب الكغعي  193 خالت ٢ام الُبِب الكَغ

ت اإلاضهُت ٦مغخلت ؤولى مً صعاؾت َلباث مٗاًىت هظه الخاالث . و   47اهخهى م٨خب الدؿٍى

ٌ لها، والتي جم ٞدهها مً ٢بل خالت بنا بت حؿضًت واإلاىا٣ٞت ٖلى نٝغ الخٍٗى

 الُبِب الكغعي اإلا٩ل٠ مً الىُابت الٗامت.

 

اة الؿذ الجضًضة وؤلاناباث   -8 ًاث لجمُ٘ خاالث الٞى وؤٖلً اإلا٨خب  نٝغ الخٍٗى

كاع بليها بةحمالي مبلٜ 
ُ
٩ي . 1.8الجؿضًت اإلا  ملُىن صوالع ؤمٍغ

 

ت اإلا -9 ٌ بالخىانل وبالدكاوع م٘ ًىانل م٨خب الدؿٍى ضهُت صعاؾت باقي َلباث الخٍٗى

اصلت للخاالث اإلاؿخد٣ت ًاث مىاؾبت ٖو  . الجهاث طاث الٗال٢ت، بُٛت الىنى٫ بلى حٍٗى

 :)أ( 7171التوصية 

ً حمُٗاث   .اجساط ما ًلؼم هدى ًت الخٗبحر وخ٤ ببضاء الغؤي والخجم٘ وج٩ٍى

 :)ب( 7171التوصية 

اؾخسضام الخ٩ىمت ٧ل نالخُاتها لًمان ٖضم مٗاملت الكغ٧اث الخانت وؤصخاب الٗمل  

ٟحن لٗضم خًىع  ً الظًً ٢امىا بٟهل مْى ٟحن اإلاٟهىلحن آلازٍغ يمان ؤال ٩ًىن مً بحن اإلاْى
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 مً نضع ٢غاع ٞهله بؿبب مماعؾخه خ٣ه في خغ 
ً
٣ت ؤ٢ل خالُا هم للٗمل في و٢ذ اإلآاهغاث بٍُغ

ٟيها في الخضمت اإلاضهُتمما ٖاملذ به الخ٩  .ىمت مْى

 : ()ج 7171التوصية 

 باعج٩اب ٖمل مً ؤٖما٫ الٗى٠ بلى 
ً
بٖاصة ٧ل الُالب اإلاٟهىلحن الظًً لم ًخم اتهامهم حىاثُا

ويٗهم الؿاب٤، م٘ يغوعة بًجاص آلُت حؿمذ للُالب الظًً ٞهلىا ألؾباب مكغوٖت ؤن ًخ٣ضمىا 

اصتهم بلى الجامٗت بٗض اه٣ًاء  اصلت لإلحغاءاث بُلب إٖل ٞترة م٣ٗىلت، واٖخماص مٗاًحر واضخت ٖو

٣ت مىهٟت ومداًضة  .الخإصًبُت يض الُالب ويمان ؤن جُب٤ هظه اإلاٗاًحر بٍُغ

 

  ًم٨ً عنض بسهىم هظه الخىنُاث الثالر ٦ما ًلي :

 

 بةٖاصة حمُ٘ اإلاٟهىلحن بلى ؤٖمالهم الؿاب٣ت ممً لم جثبذ في  -1
ً
ؤنضع حاللت اإلال٪ ؤمغا

ؤخ٩اما حىاثُت ؤو ج٩ىن لهم ٢ًاًا مىٓىعة لضي الىُابت الٗامت ؤو اإلادا٦م ، ما  خ٣هم ؤًت

. 
ً
 في بٚال١ هظا اإلال٠ جماما

ً
 باهغا

ً
ً بلى جىجح هجاخا  خضا بالبدٍغ

ؾاهم في طل٪ ؤَغاٝ ؤلاهخاج الثالثت مً ممثلحن للٗما٫ والٗمل والخ٩ىمت ، وما جم  -2

ماعؽ  11بىىص الاجٟا٢ُت الثالزُت اإلاى٢ٗت الاجٟا١ ٖلُه م٘ مىٓمت الٗمل الضولُت زانت 

2012 ً  .53م بممل٨ت البدٍغ

جم بٖاصة حمُ٘ الُلبت اإلاٟهىلحن بلى ماؾؿاتهم الخٗلُمُت بىاء ٖلى ؤوامغ حاللت اإلال٪ ،  -3

غ اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي 80خُث جم بٖاصة ؤ٦ثر مً  % منهم  ٢بل ختى نضوع ج٣ٍغ

مبر  ، زم ؤُٖض البا٢ىن صون اهخٓاع هخاثج الخد٣ُ٣اث ؤو اإلادا٦ماث 2011الخ٣اث٤ في هٞى

 .54زلُٟت ؾىض مً حغاثم حىاثُت التي ججغي لبًٗهم ٖلى 

 

                                                      
53
غ مخابٗت جىُٟظ جىنُاث اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، صٌؿمبر    .40، م  2013ج٣ٍغ

54
غ مخابٗت جىُٟظ جىنُاث اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، صٌؿمبر    43، م  2013ج٣ٍغ
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  :()د 7171التوصية 
مخابٗت بُان حاللت اإلال٪ خمض بً ِٖس ى آ٫ زلُٟت بكإن ٢ُام الخ٩ىمت بةٖاصة بىاء بٌٗ 

ت ٖلى ه٣ٟت الضولت  للىٓم ؤلاصاٍع
ً
٣ا  .اإلايكأث الضًيُت ٞو

 

  جم الخىُٟظ

 ل٣ُاؽ ؾحر الٗمل ووؿبت ؤلاهجاػ في  -1
ً
غا جٟهُلُا ت ج٣ٍغ ؤنضعث بصاعة ألاو٢اٝ الجٍٟٗغ

 بإنبىاء صوع الٗباصة التي هضمذ .  بٖاصة
ً
غ اللجىت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤  ٖلما ٢ض ج٣ٍغ

مسجضا ٢ام بمٗاًىتهم لضحهم ؤوامغ مل٨ُت وجغازُو  30مؿاحض ٣ِٞ مً بحن  5وحض ؤن 

ً مسالٟمسجضا  25بىاء ، و  جغازُو بىاء. الل٣اهىن ولِـ لضحه تآزٍغ

ملُىن  7.948.980زههذ الخ٩ىمت ، جىُٟظا للخىحيهاث اإلال٨ُت ، اٖخماص مالي ٢ضعه  -2

صوالع )ؾبٗت ملُىن وحؿٗماثت وزماهُت وؤعبٗىن ؤل٠ وحؿٗماثت وزماهىن صوالع( لبىاء صوع 

 . 55الٗباصة بٗض جصخُذ ؤوياٖها ال٣اهىوي

ت ًٖ اؾخ٨ما٫ ٦ك٠ عثِـ مجلـ ب   -3  بيؿبت  23صاعة ألاو٢اٝ الجٍٟٗغ
ً
%  100مسجضا

ٖلى وق٪ الاهتهاء مً بىائها  4مؿاحض منها  7، وجب٣ى مً ال٣اثمت  2015ختى مُل٘ ٖام 

 .56 ٢ُض الضعاؾت واؾخ٨ما٫ ؤلاحغاءاث للكغوٕ في بٖاصة بىائها زال٫ هظا الٗام 3و

 : )أ( 7171التوصية 

ىوي الىٓغ في جس٠ُٟ الغ٢ابت ٖلى  الم والؿماح للمٗاعيت باؾخسضام ؤ٦بر للبث الخلٍٟؼ وؾاثل ؤلٖا

اث اإلاٗاعيت  ٌ مىذ نىث مؿمٕى بهىعة ٧اُٞت إلاجمٖى الم اإلا٣غوء. بن اؾخمغاع ٞع وؤلاطاعي وؤلٖا

اصة الاؾخ٣ُاب والاه٣ؿام الؿُاس ي وؤلازني ني ًدمل في َُاجه مساَغ ج٣ىص بلى ٍػ الم الَى  .في ؤلٖا

 : )ب( 7171التوصية 

                                                      
55
غ مخابٗت جىٟ  يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ ، م ج٣ٍغ  .45-44ُظ جىنُاث اللجىت البدٍغ

56
 1.html-http://www.albiladpress.com/article279336 . 

http://www.albiladpress.com/article279336-1.html
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اث جخًمً مضوهت ؾلى٥ وآلُت للخىُٟظ  وي٘ مٗاًحر مهىُت لإلٖالم وألاق٩ا٫ ألازغي للمُبٖى

ضم  بهضٝ اإلاداٞٓت ٖلى اإلاٗاًحر اإلاهىُت وألازال٢ُت ختى ًم٨ً ججىب بزاعة ال٨غاهُت والٗى٠ ٖو

ت الخٗبحر  لخٍغ
ً
 .الدؿامذ، صون ؤلازال٫ بالخ٣ى١ اإلادمُت صولُا

 

الن الٗالمي ؤٖضث الخ٩ىمت مكغوٕ ٢اهىن حض -1 الم ، ٌؿدىض بلى ؤلٖا ًض لالجها٫ وؤلٖا

باإلاىا٣ٞت ٖلى  2006( لؿىت 56ال٣اهىن ع٢م )مىه ، و  19وؿان زانت اإلااصة لخ٣ى١ ؤلا

ً بلى الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت .  اهًمام ممل٨ت البدٍغ

بةوكاء الهُئت الٗلُا لإلٖالم والاجها٫ ٦هُئت مؿخ٣لت  2013لؿىت  47نضع اإلاغؾىم ع٢م  -2

ت  ت ، وحٗمل ٖلى يمان خٍغ  والخٗبحر والالتزام بال٣اهىن . الغؤيجباقغ مهامها بدٍغ

الم في حى  -3 ت الخٗبحر في مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي وؤلٖا ً بًٟاء واؾ٘ في خٍغ جخمخ٘ البدٍغ

ت .مً الضًم٣غاَُت و   الخٍغ

 

 

 : )ج( 7171التوصية 

ٌ ٖلى الٗى٠  ُٗت للخُلىلت صون الخدٍغ اجساط بحغاءاث مىاؾبت بما في طل٪ ؤلاحغاءاث الدكَغ

ٌ والتي جاصي بلى زغ١ خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلادمُت  وال٨غاهُت والُاثُٟت وألاق٩ا٫ ألازغي مً الخدٍغ

 
ً
 ؤو ٖاّما

ً
، بهٝغ الىٓغ ٖما بطا ٧ان اإلاهضع زاّنا

ً
 .صولُا

 

لت وحؿخضعي الغ٢ابت ٖلى ؤصاء الخ٩ىمت واإلاجخم٘ اإلاضوي ُٞما  هظه الخىنُت حؿخلؼم مضة ػمىُت ٍَى

 ًخٗل٤ بث٣اٞت الخدٍغٌ ووكغ ال٨غاهُت

 

ٌ ٖلى الٗى٠  -1 حرها مً ال٣ىاهحن الخٗامل م٘ خاالث الخدٍغ جىٓم مىاص ٢اهىن ال٣ٗىباث ٚو

ٌ .ٖلم ً ًدؿم وال٨غاهُت والُاثُٟت وألاق٩ا٫ ألازغي مً الخدٍغ  بإن قٗب البدٍغ
ً
ا

 بالخىٕى والدؿامذ .
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 بخمىٍل بغامج ومباصعاث مً ؤحل وكغ ز٣اٞت الخب وؤلازاء بحن ٧اٞت  -2
ً
ج٣ىم الخ٩ىمت خالُا

ؤَُاٝ اإلاجخم٘ ، ٦ما حؿخ٠ًُ زبراء مً قتى بلضان الٗالم إلل٣اء مدايغاث تهضٝ 

 .للدصجُ٘ ٖلى هبظ زُاب الخدٍغٌ ٖلى الٗى٠ وال٨غاهُت والُاثُٟت 

ٌ ٖلى  -3 ُت الىاؽ إلاساَغ الخدٍغ لى للكئىن ؤلاؾالمُت بضوع مهم في جٖى ٣ًىم اإلاجلـ ألٖا

 الُاثُٟت والٗى٠ والخباٌٚ .

جخٗاون وػاعة الٗض٫ م٘ الٗضًض مً الجهاث الضولُت اإلاغمى٢ت مً بُنها ماؾؿت ؾلحن  -4

ًحر باإلامل٨ت اإلاخدضة ومغ٦ؼ بىجهام لخ٨م ال٣اهىن مً ؤحل وي٘ مىهجُت جخ٤ٟ واإلاٗا

 الضولُت لىبظ زُاب الٗى٠ والخدٍغٌ وال٨غاهُت .

 

 

 

 

 : )أ( 7171التوصية 

ت والجامُٗت لدصجُ٘ الدؿامذ الضًني  وي٘ بغامج حٗلُمُت وجغبىٍت في اإلاغاخل الابخضاثُت والثاهٍى

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان وؾُاصة ال٣اهىن   .والؿُاس ي وألاق٩ا٫ ألازغي مً الدؿامذ، ٖالوة ٖلى حٍٗؼ

 

ؼ ٢ُم اإلاىاَىت والدؿامذ والِٗل جم عنض  -1 مىاػهت لخُت وػاعة التربُت والخٗلُم حٍٗؼ

 في ٧اٞت اإلاغاخل الخٗلُمُت.
ً
ا  اإلاكتر٥ ، وجم حٗل م٣غع خ٣ى١ ؤلاوؿان بحباٍع

٢امذ الىػاعة بالخٗاون م٘ زبراء في مىٓمت الُىوؿ٩ى لخًمحن مباصت الدؿامذ وخ٣ى١  -2

 ؤلاوؿان في اإلاىاهج الضعاؾُت .

مً مجلـ الخٗلُم الٗالي بخٗمُم مىهج خ٣ى١ ؤلاوؿان الظي جضعؾه حامٗت  نضع ٢غاع  -3

ً ٦م٣غع بلؼامي ٖلى حمُ٘ الجامٗاث الخانت.  البدٍغ
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ب اإلاسخهحن  -4 ٢امذ الىػاعة بخى٢ُ٘ اجٟا٢ُت م٘ م٨خب التربُت الضولي في حى٠ُ جخًمً جضٍع

ى١ ؤلاوؿان ، جىُٓم الؾخ٨ما٫ بىاء وجُىٍغ مىاهج التربُت للمىاَىت وخ٣ في ٢ُإ اإلاىاهج

بُت مٗم٣ت ، خُث جم بالٟٗل الخُب٤ُ الٗملي في ٖضة مضاعؽ  .57وعف ٖمل جضٍع

ب  -5 مً ٦باع اإلاٗلمحن وازخهاص ي اإلاىاهج ٖلى جُىٍغ حٗلُم  ٢24امذ الُىوؿ٩ى بخضٍع

 خ٣ى١ ؤلاوؿان واإلاىاَىت.

 

 

 

 :)ب( 7171التوصية 

اث التي حٗخ٣ض   ىُت ًدىاو٫ مٓالم اإلاجمٖى ً بةٖضاص بغهامج للمهالخت الَى ؤن ج٣ىم خ٩ىمت البدٍغ

ؤجها حٗاوي مً الخغمان مً اإلاؿاواة في الخ٣ى١ الؿُاؾُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت، بُٛت ؤن حٗم 

ني  .الٟاثضة منها ٖلى ٧اٞت َىاث٠ الكٗب البدٍغ

 

ىُت ٖملُت مؿخضامت ال  لت وم٣ٗضة .جيخهي ٖىض ه٣ُت مُٗىت  اإلاهالخت الَى  بل ٖملُت ٍَى

 

ىُت للمهالخت  -1 ؤَل٣ذ وػاعة الخىمُت الاحخماُٖت وبخ٩ل٠ُ مً الخ٩ىمت الخُت الَى

الاحخماُٖت والا٢خهاصًت )ِوخضة َوخضة( وبالخيؿ٤ُ م٘ وػاعاث الضولُت والجمُٗاث ألاهلُت 

ىُت و وال٣ُإ الخام ،  ؼ خُث حٗنى بضٖم اللخمت الَى اإلاىاَىت والخٗاٌل الؿلمي حٍٗؼ

 بحن الٟئاث والُىاث٠ اإلاسخلٟت .

 مبلٜ 2012زههذ الىػاعة زال٫ ٖام  -2
ً
مىٓمت  20ؤل٠ صوالع لخىػَٗه ٖلى  300م مثال

 .ؤهلُت مً زال٫ نىضو١ الٗمل ألاهلي بهضٝ ٖمل بغامج حؿاهم في اإلاهالخت

ً بٗض ؤخضار  -3 ني م2011٘ؤحغث البدٍغ اإلاجخم٘ اإلاضوي  م زالر حىالث مً الخىاع الَى

 ، وزغج بخىنُاث ٦ثحرة ألاهمُت والجمُٗاث الؿُاؾُت  ، ويمذ 
ً
 ومسخلٟا

ً
 واؾٗا

ً
َُٟا
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عي اإلاىخسب في  بحغاءمنها  حٗضًالث صؾخىعٍت ٦بحرة جىؾ٘ مً صوع البرإلاان واإلاجلـ الدكَغ

ني وفي ٖام  م 2012نى٘ ال٣غاع ، خُث اؾخجاب حاللت اإلال٪ لخىنُاث خىاع الخىا٤ٞ الَى

لخ٩ىمت في اٖملُت مىذ الث٣ت م بخٗضًالث صؾخىعٍت واؾٗت ؤقغ٦ذ اإلاجلـ اإلاىخسب في ٢ا

الضواثغ الاهخسابُت وج٣لُل الٟىاع١  زم بٖاصة جىػَ٘، الخٗاون مٗها بم٩اهُتؤو الضٞ٘ بٗضم 

الٗضصًت بك٩ل ٦بحر بحن ٢اَىيها بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاٗاًحر الٗاإلاُت اإلاٗمى٫ بها في هظا الكإن 

لؿىت  56ع٢م  اهىن ب٣ؾىم اإلاغ ، وطل٪ مً زال٫  ٩ًىن نىث واخض ل٩ل مىاًَبدُث 

واإلاغؾىم ب٣اهىن ،بكإن اإلاداٞٓاث 2002( لؿىت 17مغؾىم ب٣اهىن ع٢م )بخٗضًل م 2014

بكان  2002لؿىت  14بٌٗ ؤخ٩ام اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م  بخٗضًل 2014لؿىت  57ع٢م

بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام  م2014لؿىت  58 واإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م ، مباقغة الخ٣ى١ الؿُاؾُت

 .58 بكإن هٓام اهخساب ؤًٖاء اإلاجالـ البلضًت 2002لؿىت  3اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م 

ًاث  -4 ت اإلاضهُت وصٞ٘ حٍٗى لٗاثالث الطخاًا واإلاهابحن وبوكاء ٦ما ؾاهمذ ٖملُت الدؿٍى

 آلُاث ماؾؿُت ٞٗالت إلاى٘ واؾدئها٫ الخٗظًب ، ٦ما جبحن في الخىنُاث الؿاب٣ت ،

المي الُاثٟي ، مً ؤهم الٗىامل التي حؿاهم في ٖملُت اإلاهالخت  وو٠٢ الصخً ؤلٖا

ني . ىُت وجد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الَى  الَى

ترة  -5 الق٪ ؤن حٗم٤ُ الخىا٤ٞ ٖلى الهُٗضي اإلاجخمعي الكامل ًدخاج زُىاث ؤ٦بر ٞو

ني م٨ث٠ حهضٝ  ػمىُت ؤَى٫ ، وفي هظا الكإن ٢امذ اإلامل٨ت بةَال١ بغهامج ٞٗالُاث َو

 بلى اإلاؿاٖضة 
ً
ىُت ، وهى بغهامج مؿخ٣ل جماما في جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الاحخماعي واإلاهالخت الَى

 وؤلانالخاث 
ً
ًٖ مباصعاث الخىا٤ٞ ٚحر الخ٩ىمُت التي ًجغي الٗمل ٖلى جىُٟظها خالُا

 الٗامت .

اصي في جىُٟظ ألاوكُت والبرامج الهاصٞت  -6 ايت بضوع ٍع ٢امذ اإلااؾؿت الٗامت للكباب والٍغ

 زال٫ الٟترة مً  بلى
ً
 2013بلى  2011الجم٘ بحن الكباب مً مسخل٠ الخلُٟاث.ٞمثال

ٗالُت قاع٥ ٞيها  158هٓمذ اإلااؾؿت ؤ٦ثر مً  خاة مً حمُ٘  28.851بغهامج ٞو  ٞو
ً
قابا

ً ، منها مسُماث الخِٗل بحن الكباب ب بُنهم في حى مً  ؤهداء البدٍغ مهمتها الخ٣ٍغ

 الخٗاٌل وؤلازىة.
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