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 االلممققددممةة -أأووللااً 

تتققررييرر االلووططننيي االلأأوولل للممججللسس االلققددممتت ممممللككةة االلببححرريينن  
 ووققدد تتمم ااععتتممااددهه 2008،٬ننييسساانن/أأببررييلل االلإإننسساانن ففيي ششههرر ححققووقق 
٬، ووققدد ننففسسهه االلععاامم ممنن ححززييرراانن/ييووننييههههرر ففيي ششممنن ققببلل االلممججللسس 
ققببللتت االلممممللككةة ججممييعع االلتتووصصييااتت االلصصااددررةة ممنن االلممججللسس ووععددددههاا 
. تتووصصييااتت٬، تتسسعع  ككمماا تتععههددتت ببسسببععةة ووثثللااثثوونن تتععههددااً ططووععييااً

ببذذللتت ممممللككةة االلببححرريينن ممننذذ ااععتتمماادد االلتتققررييرر ووححتتىى  
تتااررييخخ تتققددييمم االلتتققررييرر االلثثااننيي ججههووددااً ففيي تتننففييذذ تتللكك 
 االلععللااققةةخخللاالل إإششررااكك ججممييعع ذذوويي االلتتووصصييااتت ووااللتتععههددااتت ووذذللكك ممنن 
أأوو ممننظظممااتت  أأوو ممؤؤسسسسااتت ررسسممييةة سسووااء ككااننتت ججههااتت ححككووممييةة
 ممججتتممعع االلممددننيي. االل

ووببععدد ععررضض االلتتققررييرر أأمماامم ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن تتمم إإططللااقق  
تتططببييقق االلتتععههددااتت ووااللااللتتززااممااتت االلططووععييةة للخخططةة ععمملل ووططننييةة 
ممااييوو ٬2008، أأيياارر/االلخخااصصةة ببااللممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة ففيي 29 
  :االلتتااللييةةممببااددئئ االلررئئييسسييةة االل ععللىى ووااررتتككززتت

 االلووططننيييينن االلممععننيييينن االلععللااققةةممششااررككةة ججممييعع أأصصححاابب  •
االلسسللططةة ححككوومميييينن أأوو غغييرر ححككوومميييينن٬، ببمماا ففيي ذذللكك 
٬، االلممننظظممااتت غغييرر االلححككووممييةة٬، االلققضضاائئييةة٬، أأععضضااء االلببررللمماانن
االلججممععييااتت االلسسييااسسييةة٬، ووااللققططااعع االلخخااصص ععللىى االلووججهه 
 ؛االلممللاائئمم

 ؛االلششففااففييةة •
 ؛االلممسسؤؤووللييةة •
ممةة ووااللششععبب ففيي االلببححرريينن ووككذذللكك االلتتععااوونن ببيينن االلححككوو •
 ؛االلتتععااوونن ببيينن ممممللككةة االلببححرريينن ووممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن

 االلااللتتززاامم ببااللننتتاائئجج. ·

2008 تتمم تتححووييلل خخططةة االلععمملل إإللىى ححززييرراانن/ييووننييهه ووففيي 10  
ددععمم االلننتتاائئجج ووااللااللتتززااممااتت االلططووععييةة للممممللككةة ييممششررووعع خخااصص 
ووببااللتتععااوونن ممعع ممككتتبب  (1)االلببححرريينن ففيي االلممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة
 ووييممتتدد (UNDPممتتححددةة االلإإننمماائئيي ببممممللككةة االلببححرريينن )االلأأمممم االل

__________ 

 .www.upr.bhللللااططللااعع ععللىى ووثثييققةة االلممششررووعع ييررججىى ززييااررةة االلممووققعع  (1)
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 ععللىى االلممششررووعع ههذذاا ررتتككززااوو (2012-2008) سسننووااتت للأأررببعع االلممششررووعع
 : أأسسااسسييةة ووههيي ككااللتتااللييممخخررججااتت خخممسس

 ؛االلممععللووممااتت االلخخااصصةة ببححققووقق االلإإننسساانن االلممخخررجج االلأأوولل:
 ؛تتططببييققااتت ححققووقق االلإإننسساانن االلممخخررجج االلثثااننيي:
تتططببييقق ممننههجج ححققووقق االلإإننسساانن ففيي  االلممخخررجج االلثثااللثث:
 ؛ااممجج االلتتننممييةةببرر
االلننظظاامم االلووططننيي للححممااييةة ووددععمم ححققووقق  االلممخخررجج االلررااببعع:
 ؛االلإإننسساانن
 .تتععززييزز االلإإططاارر االلممععيياارريي االلممخخررجج االلخخااممسس:

 للممتتااببععةة إإششررااففييةةككللتت للههذذاا االلممششررووعع للججننةة ُووققدد شش 
 االلتتععههددااتت االلططووععييةة ووااللتتووصصييااتت االلخخااصصةة ببااللممررااججععةة تتننففييذذ
االلددووررييةة االلششااممللةة للححققووقق االلإإننسساانن ببققرراارر صصااددرر ممنن ممججللسس 
ء٬، ووتتضضمم االلللججننةة ججههااتت ححككووممييةة ووممؤؤسسسسااتت ررسسممييةة االلووززرراا
ممددننيي ذذااتت االلصصللةة ووممككتتبب االلأأمممم االلممتتححددةة االلممججتتممعع االلووممننظظممااتت 
 ( ووااللممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق االلإإننسسااننUNDP)  ببااللممممللككةةااللإإننمماائئيي
 .(2)أأححددىى االلتتععههددااتت االلططووععييةة ببااللتتققررييرر االلأأوولل()

ووسسووفف ننتتننااوولل ففيي ههذذاا االلتتققررييرر مماا تتمم تتححققييققهه ففيي  
للإإننسساانن ممنن خخللاالل تتننففييذذ االلتتووصصييااتت تتععززييزز ووححممااييةة ححققووقق اا
ووااللننتتاائئجج ووااللتتععههددااتت االلططووععييةة للممممللككةة االلببححرريينن ففيي تتققررييررههاا 
 .االلأأوولل أأمماامم ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن

__________ 

ووععضضووييةة ككللااً تتررأأسس االلللججننةة ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة االلااججتتممااععييةة  (2)
وونن االلإإسسللااممييةة ؤؤ ووززااررةة االلععددلل ووااللشش٬، ووززااررةة االلددااخخللييةة٬،: ووززااررةة االلخخااررججييةةممنن
 االلممججللسس ٬، ووززااررةة االلصصححةة٬،ررةة االلععمملل ووززاا٬، ووززااررةة االلتتررببييةة ووااللتتععللييمم٬،ووااللأأووققاافف
 ٬، االلععممللسسووقق ههييئئةة تتننظظييمم ٬، االلججههاازز االلممررككززيي للللممععللووممااتت٬،االلأأععللىى للللممررأأةة
 ٬، غغررففةة تتججااررةة ووصصننااععةة االلببححرريينن٬،وونن االلإإععللااممؤؤ ههييئئةة شش٬،االلننييااببةة االلععااممةة
 االلججممععييةة االلببححررييننييةة للممررااققببةة ٬،االلججممععييةة االلببححررييننييةة للححققووقق االلإإننسساانن
 ٬، للححققووقق االلإإننسساانن ججممععييةة ممببااددئئ٬، االلااتتححاادد االلننسساائئيي٬،ححققووقق االلإإننسساانن
 ٬، ججممععييةة االلممححاامميييينن االلببححررييننييةة٬،االلججممععييةة االلببححررييننييةة للللششففااففييةة
 االلممررصصدد االلببححررييننييةة للححققووقق  ججممععييةة٬،االلااتتححاادد االلععاامم للننققااببااتت االلععمماالل
 االلإإننسساانن.
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 ممننههججييةة ووععممللييةة إإععدداادد االلتتققررييرر -ثثااننييااً 

 ممننههججييةة إإععدداادد االلتتققررييرر -أأللفف 

 أأووصصتت االلللججننةة االلإإششررااففييةة ففيي ااججتتممااععههاا ففيي ششههرر 
تت االلررسسممييةة االلججههااننووففممببرر 2011 ممخخااططببةة تتششرريينن االلثثااننيي/
 االلممججتتممعع االلممددننيي ذذااتت االلصصللةة للتتززووييدد االلللججننةة ووممننظظممااتت
ببااللممععللووممااتت ووااللإإننججااززااتت االلتتيي تتححققققتت ععللىى صصععييدد االلننتتاائئجج 
ووااللتتووصصييااتت االلخخااصصةة ببااللممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة ففيي ممججاالل 
  .(2012-ححققووقق االلإإننسساانن خخللاالل االلففتتررةة ممنن )2008

 ععللىى ممررتتككززةةححييثث تتمم االلتتأأككييدد ععللىى أأنن تتككوونن االلممععللووممااتت  
 االلتتااللييةة: االلششففااففييةة٬، االلممسسااههممةة٬، االلااسستتججااببةة٬، االلممببااددئئ
  االلممححااسسببةة٬، ععددمم االلتتممييييزز٬، ووااللتتضضمميينن.

 ععممللييةة إإععدداادد االلتتققررييرر -ببااء 

ببننااءً ععللىى ققرراارر االلللججننةة االلإإششررااففييةة ففيي ااججتتممااععههاا ففيي ششههرر  
 ببتتششككييلل ففررييقق للإإععدداادد ووصصييااغغةة ٬،ددييسسممببرر 2011ككااننوونن االلأأوولل/
تتققررييرر ممممللككةة االلببححرريينن االلووططننيي االلثثااننيي االلممتتععللقق ببااللممررااججععةة 
لل ههذذاا االلففررييقق ممنن ييششككتتااللششااممللةة للححققووقق االلإإننسساانن٬، تتمم  االلددووررييةة
 ووببننااءً ععللىى ذذللكك ٬،ججههااتت ححككووممييةة ووممننظظممااتت ممججتتممعع ممددننيي ذذااتت االلصصللةة
ججتتممعع االلففررييقق االلممععننيي ببااللصصييااغغةة للووضضعع االلإإططاارر االلههييككلليي اا
للللصصييااغغةة ووتتووززييعع االلممههاامم ببععدد تتللققيي ججممييعع االلممععللووممااتت ممنن االلججههااتت 
 للأأووللييةة للللتتققررييررسسااللففةة االلذذككرر. ققاامم االلففررييقق ببإإععدداادد االلممسسووددةة اا
ووففققااً للللممببااددئئ االلتتووججييههييةة االلععااممةة للإإععدداادد االلممععللووممااتت ففيي إإططاارر 
االلااسستتععررااضض االلددوورريي االلششاامملل ووااللتتيي تتمم ااععتتممااددههاا ططببققااً للققرراارر 
ييووننييهه     ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن ررققمم 1/5 ببتتااررييخخ 18 ححززييرراانن/
 ففيي ااججتتممااععههاا ووتتمم ععررضضهه ععللىى االلللججننةة االلإإششررااففييةة ففيي .2007
 ببصصووررةة للااععتتممااددههتتهه تتممههييددااً ففببررااييرر 2012 للممننااققششششببااطط/ششههرر 
 .ننههاائئييةة

تتمم  االلتتققررييرر ممنن ققببلل االلللججننةة االلإإششررااففييةة ااععتتممااددووببععدد  
ننششرر االلتتققررييرر ععللىى االلممسستتووىى االلووططننيي ففيي ممخختتللفف ووسساائئلل 
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ععللىى ممووققعع ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن ععللاامم االلممححللييةة٬، ووككذذللكك االلإإ
 .2012 ممااررسسآآذذاارر/ 1 ببتتااررييخخذذللكك  وو٬،(3)االلااججتتممااععييةةووااللتتننممييةة 

ووصصييااتت ففيي االلددووررةة االلأأووللىى تتمم ببششأأنن االلتت مماا -ثثااللثثااً 
 للللممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة )2008(

إإددررااجج االلببععدد االلججننسسااننيي ففيي االلتتخخططييطط للللممررااححلل االلممققببللةة  -أأللفف 
 ببمماا ففيي ذذللكك مماا ييتتععللقق ببننتتاائئجج االلااسستتععررااضض

االلععددييدد ممنن االلححممللااتت ببههددفف  للللممررأأةة االلأأععللىىننظظمم االلممججللسس  
ممؤؤتتممررااً ووططننييااً للللممررأأةة تتننففييذذ ههذذهه االلتتووصصييةة ووككاانن آآخخررههاا ععققدد 
تتششرريينن ننييةة ففيي االلففتتررةة ممنن 8 إإللىى 10 االلببححرريي
ننووففممببرر 2010 ببههددفف االلتتووععييةة ووااللتتععررييفف ببممففههوومم االلثثااننيي/
إإددممااجج ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ففيي ععممللييةة االلتتننممييةة ووككييففييةة االلتتخخططييطط 
ووااللتتححللييلل للتتننففييذذ خخطططط ووببررااممجج االلووززااررااتت ععللىى ههذذاا االلأأسسااسس٬، 
ووذذللكك تتممههييددااً للإإصصدداارر خخططةة ووططننييةة ممتتككااممللةة ببااللتتععااوونن ممعع ججممييعع 
 للااععتتمماادد االلإإددممااجج ففيي خخططططههاا ووااللممييززااننييةة االلععااممةة االلسسللططااتت ببااللددووللةة
ووققدد خخللصص االلممؤؤتتممرر إإللىى إإققرراارر ننممووذذجج ووططننيي للإإددممااجج ااححتتييااججااتت 
االلممررأأةة ففيي ممسساارر االلتتننممييةة٬، ووااللتتووصصييةة ببإإننششااء ووححددااتت للتتككااففؤؤ 
ووتتششككييلل ووببللغغ ععددددههاا 12 ووححددةة االلففررصص ففيي ممخختتللفف االلووززااررااتت 
للججننةة ووططننييةة للممتتااببععةة ووتتننففييذذ االلننممووذذجج االلووططننيي للككييففييةة إإددممااجج 
تتييااججااتت االلممررأأةة ففيي ببررننااممجج ععمملل االلححككووممةة. ووققدد تتمم إإننششااء االلللججننةة ااحح
االلووططننييةة للممتتااببععةة ووتتننففييذذ االلننممووذذجج االلووططننيي للككييففييةة إإددممااجج 
ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ففيي ببررننااممجج ععمملل االلححككووممةة ببممووججبب االلأأممرر االلممللككيي 
ووتتععتتببرر ههذذهه االلللججننةة ببممثثااببةة آآللييةة  ٬،ررققمم )14( للسسننةة 2011
للةة ععللىى ههذذاا االلممتتااببععةة االلووططننييةة االلتتيي سستتععططيي االلججههوودد االلممببذذوو
االلإإددممااجج إإللىى ووااققعع ممللممووسس  االلصصععييدد ددععممااً ققووييااً للتتححووييلل ففككرر
ييررااععيي ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ووااللررججلل ععللىى ححدد سسووااء ففيي االلممننظظووممةة 
 .(4)االلتتننممووييةة

__________ 

 .www.social.gov.bhللممززييدد ممنن االلااططللااعع ييررججىى ززييااررةة االلممووققعع  (3)
ببررئئااسسةة صصااححببةة االلسسمموو االلممللككيي االلأأممييررةة سسببييككةة ببننتت إإببررااههييمم آآلل االلللججننةة  (4)

نناائئببةة ررئئييسسةة  : ككللااً ممننللييففةة ررئئييسسةة االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة ووععضضووييةةخخ
٬، ووووززييررةة ععللىى للللممررأأةةااللأأ ٬، ووااللأأمميينن االلععاامم للللممججللسسععللىى للللممررأأةةااللأأ االلممججللسس



A/HRC/WG.6/13/BHR/1 

9  

صصععييدد ممتتصصلل تتضضممنن ببررننااممجج ععمملل االلححككووممةة للللددوورر ووععللىى  
 إإللىىتتههددفف ووممسسؤؤووللييااتت 2014(٬، تتووججييههااتت -االلتتششررييععيي )2010
 ووااججتتممااععييااً ممنن ييااً ووسسييااسسيياامًمووااصصللةة ججههوودد تتممككيينن االلممررأأةة ااققتتصصاادد
 ااححتتييااججااتت االلممررأأةة إإددممااجج ممنن ببييننههاا ووااللإإججررااءااتتخخللاالل ععدددد ممنن االلآآللييااتت 
  للللممررأأةة.االلأأععللىىففيي االلتتننممييةة ووتتففععييلل ددوورر االلممججللسس 

خخططةة االلععدداادد "إإ للللممررأأةة ببااللأأععللىىققدد ققاامم االلممججللسس ففووععللييهه  
 للللممررأأةة للممتتااببععةة تتننففييذذ ببررننااممجج االلأأععللىىااللتتننففييذذييةة للللممججللسس 
 ممججللسس االلووززررااء إإللىىممررأأةة"٬، ووتتمم ررففعع االلخخططةة ععمملل االلححككووممةة االلممووججهه لللل
 مماا تتضضممننتتههاا ههذذهه االلخخططةة االلممللففااتت االلممتتععللققةة أأههممااللممووققرر ووممنن 
ببممووضضووععااتت االلتتششررييععااتت ووإإددممااجج ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ففيي االلتتننممييةة٬، 
٬، ووااللققضضااء االلششررععيي٬، ووصصننددووقق ووااللإإسسككااننووااللععمملل٬، ووااللججننسسييةة٬، 
 ببإإععااددةة ههييككللييةة ًووففيي ذذااتت االلإإططاارر ققاامم االلممججللسس ممؤؤخخرراا االلننففققةة.
 االلممججللسس أأووللووييااتتننةة االلععااممةة للللممججللسس ببححييثث ييتتننااسسبب ممعع االلأأمماا
ففيي االلففتتررةة االلققااددممةة ففييمماا ييتتععللقق ببإإددممااجج ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ففيي 
 إإددااررةة إإننششااءااللتتننممييةة ووتتععززييزز ممببددأأ تتككااففؤؤ االلففررصص ممنن خخللاالل 
 ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ضضممنن االلههييككلل االلتتننظظييمميي للللأأممااننةة االلععااممةة إإددممااجج
للووططننييةة للللممججللسس٬، ووييععمملل ححااللييااً ععللىى تتححددييثث ووتتططووييرر االلخخططةة اا
ببمماا ييتتووااففقق ممعع ببررننااممجج    للللننههووضض ببااللممررأأةة االلببححررييننييةة 
االلتتممييزز ووااللذذيي ييررككزز ععللىى االلممححصصللااتت ووققييااسس االلأأثثرر االلذذيي 
تتححددثثهه االلببررااممجج ووااللممششااررييعع االلممننففذذةة ععللىى االلممررأأةة ببششككلل خخااصص 
االلسسننووااتت  ششغغللتت االلممررأأةة ففيي ووققددههذذاا  ٬،ووااللممججتتممعع ببششككلل ععاامم
يي االلققللييللةة االلممااضضييةة ممننااصصبب ققييااددييةة ععددييددةة تتممننححههاا االلففررصصةة فف
 ففيي ااننتتخخااببااتت 2010  االلممررأأةةككمماا ششااررككتت ٬،(5)صصننعع االلققرراارر
ووففيي االلااننتتخخااببااتت االلببللددييةة ممنن ٬، ووففااززتت ااممررأأةة ووااححددةة االلببررللممااننييةة
ححصصللتت لل ااممررأأةة ففيي االلااننتتخخااببااتت االلببللددييةة ووننففسس االلععاامم ففااززتت أأوو
ععللىى ثثققةة االلأأععضضااء ففيي تتززككييتتههاا للررئئااسسةة االلممججللسس االلببللدديي 

__________ 

ححققووقق االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة االلااججتتممااععييةة٬، ووااللررئئييسس االلتتننففييذذيي للممججللسس 
االلممررأأةة ووااللططففلل ببممججللسس ششؤؤوونن االلتتننممييةة االلااققتتصصااددييةة٬، ووررئئييسسةة للججننةة 
 .ااتتححاادد االلننسساائئيي االلببححررييننييااللششووررىى٬، ووررئئييسسةة االل

 ووططننييةة ممننههاا ححققاائئبب ووززااررييةة ققييااددييةةتتققللددتت االلممررأأةة االلببححررييننييةة ممننااصصبب  (5)
االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة ووززااررةة االلصصححةة ووووززااررةة االلثثققااففةة ووووززااررةة ححققووقق )
كك ممننااصصبب تتننففييذذييةة ككووككللااء ووززااررااتت ووووككللااء ممسسااععدديينن ٬، ووككذذللااللااججتتممااععييةة(
ججههاازز ييضضااً ممننااصصبب ققضضاائئييةة ففيي االلسسللكك االلققضضاائئيي ووأأ٬، ووووممددررااء إإددااررااتت
 .االلننييااببةة االلععااممةة ووككذذللكك ففيي االلسسللكك االلددببللووممااسسيي
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 ممااننييةة االلببررللووففيي االلااننتتخخااببااتتااللتتااببعع للدداائئررتتههاا االلااننتتخخااببييةة. 
 ممنن االلففووزز أأخخررييااتت ننسسااء ثثللااثثتتممككننتت  االلتتككممييللييةة للسسننةة 2011
  .ببععضضووييةة ممججللسس االلننوواابب

االلششررووعع ففيي ححممللةة ععااممةة ببههددفف سسححبب االلتتححففظظااتت ععللىى  -ببااء 
ااتتففااققييةة االلققضضااء ععللىى ججممييعع أأششككاالل االلتتممييييزز ضضدد 
االلممررأأةة ووااللتتصصددييقق ععللىى االلببررووتتووككوولل االلااخختتيياارريي ووممووااءممةة 
ببححرريينن االلتتششررييععااتت االلووططننييةة ممعع االلااتتففااققييةة ووددععييتت االل
 إإللىى االلإإببللااغغ ععنن خخططططههاا ففيي ههذذاا االلصصدددد

تتققوومم االلججههااتت االلممععننييةة ففيي االلممممللككةة ببددررااسسةة إإممككااننييةة سسححبب  
ببععضض االلتتححففظظااتت أأوو إإععااددةة صصييااغغتتههاا ببااللننسسببةة للببععضض مموواادد 
االلإإسسللااممييةة٬، ووييتتمم االلااتتففااققييةة ببمماا للاا ييتتععااررضض ممعع االلششررييععةة 
االلننظظرر ففيي تتععددييلل االلتتححففظظ االلوواارردد ععللىى االلممااددةة ددررااسسةة إإممككااننييةة 
تتححففظظ ممححددددااً ففيي ننططااققهه االلضضييقق االلخخااصص ببووضضعع )2( للييككوونن االل
االلممررأأةة ففيي االلأأسسررةة٬، ووففييمماا ييتتععللقق ببااللتتححففظظ ععللىى االلممااددةة )9( 
االلففققررةة )2( ممنن االلااتتففااققييةة االلممتتععللققةة ببااللججننسسييةة ييتتمم ححااللييااً 
تتععددييلل ققااننوونن االلججننسسييةة ممعع االلججههااتت االلممععننييةة ببممننااققششةة ااققتتررااحح 
ععللىى ننححوو ييخخوولل ممننحح أأببننااء االلببححررييننييةة االلممتتززووججةة ممنن أأججننببيي 
 للضضووااببطط ووممععااييييرر ممووضضووععييةة٬، ًااللببححررييننييةة ووففققااااللججننسسييةة 
تتححففظظ ححققووقق ههذذهه االلففئئةة ووللاا تتتتععااررضض ممعع ممببددأأ سسييااددةة االلددووللةة٬، 
 ممعع ببااللتتععااوونن ببااللممممللككةة االلممععننييةة االلسسللططااتت تتسسععيي ححييثث
 تتععددييلل ممششررووعع ففيي االلننظظرر ببتتععججييلل االلتتششررييععييةة االلسسللططةة
 .(6)االلججننسسييةة ققااننوونن

)15( ففققررةة )4(  أأمماا ببااللننسسببةة للتتححففظظ االلممممللككةة ععللىى االلممااددةة 
"٬، ففييللااححظظ أأنن االلددسستتوورر ققدد ككففلل للللممررأأةة ككااللررججلل االلااتتففااققييةة" ممنن
تتممااممااً ححررييةة االلتتننققلل ددوونن أأيي تتققييييدد للههذذهه االلححررييةة. ففللاا 
 للممننععههاا ممنن ييسستتططييعع االلززووجج أأنن ييححججزز ووثثاائئقق سسففرر االلززووججةة
. ووععللييهه٬، ففإإنن تتححففظظ االلممممللككةة االلححررككةة ووااللتتننققلل ببححررييةة
ففيي سسككنن االلززووججييةة االلذذيي تتتتووااففرر ففييهه ككااففةة ععممللييااً ييققتتصصرر 

__________ 

ييررججىى  االلووططننيي للممززييدد ممنن االلممععللووممااتت االلتتووااففققممنن أأححددىى ممررئئييااتت ححوواارر  (6)
 .www.nd.bhززييااررةة االلممووققعع 
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عع ببمماا ييضضممنن للللممررأأةة وو ييففررضضههاا االلققااننوونن ووااللششررااللششررووطط االلتتيي
 ححررييتتههاا ووككررااممتتههاا ووااسستتققللااللييتتههاا.

ييممككنن للللببححرريينن أأنن تتججرريي ممششااووررااتت ووااسسععةة ببيينن  -ججييمم 
ممخختتللفف االلججههااتت ووللاا سسييمماا االلسسللططةة االلتتششررييععييةة 
 ببههددفف ااععتتمماادد ققااننوونن االلأأسسررةة

صصددرر ققااننوونن ررققمم )19( للسسننةة ٬2009، ببششأأنن أأححككاامم االلأأسسررةة  
إإققررااررهه ممنن ممججللسسيي االلششووررىى ( ووذذللكك ببععدد ققسسمم االلممذذههبب االلسسننيي)
 تتححققييقق ففيي االلققااننوونن ههذذااففيي إإططاارر االلتتووععييةة ببأأههممييةة ووااللننوواابب٬، وو
 ااححدد االلأأددووااتت االلههااممةة ففيي تتننظظييمم ببااععتتببااررههااللااسستتققرراارر االلأأسسرريي 
 ووآآثثااررهه االلززووااجج ووااللططللااقق تتششممللااللععللااققااتت االلأأسسررييةة ووااللتتيي 
االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة ببتتننففييذذ ببررننااممجج ووااللننففققةة٬، ييققوومم 
ددفف إإللىى االلتتووععييةة ووااللتتععررييفف ممسستتممرر للللثثققااففةة االلققااننووننييةة ييهه
٬، ييسستتههددفف االلممررأأةة ففيي ممخختتللفف أأسسررةةأأححككاامم االلببممضضمموونن ققااننوونن 
االلققططااععااتت ووااللتتخخصصصصااتت ووااللششبباابب ممنن االلججننسسيينن. ككمماا ييققوومم 
االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة ححااللييااً ببااللتتننسسييقق ممعع االلممججللسس االلأأععللىى 
ففيي للللققضضااء ببإإععدداادد ددررااسسةة ححوولل أأثثرر تتططببييقق ههذذاا االلققااننوونن 
 ففييهه٬، ووااللتتيي ممنن االلممؤؤمملل أأنن ووااللمموواادد االلممضضييئئةةااللممححااككمم االلششررععييةة 
 ٬،االلممذذههبب االلسسننييتتععككسس ممددىى ننججااحح تتججررببةة إإصصدداارر االلققااننوونن ببققسسمم 
االلججههوودد ممسستتممررةة للإإصصدداارر ققسسمم االلممذذههبب االلججععففرريي ممنن ززااللتت  وومماا
 ييننتتمموونن إإللىى ووااللججددييرر ببااللذذككرر أأننهه ييججووزز للأأيي ززووججيينن .االلققااننوونن
 ممنن ذذااتت ققسسمم االلممذذههبب االلسسننيي االلااححتتككاامم إإللىى االلممذذههبب االلججععففرريي
 تتووثثييققههأأنن ييككوونن ععققدد االلززووااجج ققدد تتمم االلققااننوونن االلممططببقق ببششررطط 
 ممررككزز ددععمم االلممررأأةة االلتتااببعع للللممججللسس إإننأأمماامم االلممححااككمم االلسسننييةة. ككمماا 
االلأأععللىى االلممررأأةة ييععمملل ععللىى ررصصدد ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ووييققددمم خخددممااتت 
االلتتووججييهه ووااللإإررششاادد ووااللخخددممااتت االلووققاائئييةة ووااللععللااججييةة للللممششككللااتت 
االلأأسسررييةة ووييووففرر االلممسسااععددةة االلققضضاائئييةة االلممججااننييةة ووااللااسستتششااررةة 
ووننييةة٬، ككمماا تتمم تتففععييلل ممككااتتبب االلتتووففييقق االلأأسسرريي االلققاانن
٬، ووككذذللكك  ووااللأأووققااففنن االلإإسسللااممييةةؤؤووااللتتااببععةة للووززااررةة االلععددلل ووااللشش
ممككااتتبب االلإإررششاادد االلأأسسرريي ببووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة 
االلااججتتممااععييةة االلتتيي تتووففرر خخددممااتت االلإإررششاادد االلأأسسرريي ووااللممسسااععددةة 
 .ًااللققضضاائئييةة ووااللممششووررةة االلققااننووننييةة أأييضضاا
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 ببتتععددييلل  ققااننووننووممةة ممششررووعع االلححككققددممتتووففيي تتططوورر للااففتت  
 -  ببإإصصدداارر ققااننوونن ممححككممةة االلتتممييييززققااننوونن ررققمم )8( للسسننةة 1989
 ييههددفف االلتتععددييلل إإللىى إإننششااء -ووإإححااللتتهه إإللىى االلسسللططةة االلتتششررييععييةة 
غغررففةة ننووععييةة ففيي ممححككممةة االلتتممييييزز للللننظظرر ففيي االلققضضاايياا 
 ققيياامم ممنن االلتتععددييلل ههذذاا ييممييزز مماا ااببررزز ممنن ننههإإ ححييثث االلششررععييةة.
 ممنن ووااللااسستتئئننااففأأوولل ددررججةة زز ببممررااققببةة ممححااككمم ييممححككممةة االلتتمميي
 ققااممتت ققدد االلققااننووننييةة االلإإججررااءااتت ووإإنن ككااننتت االلققااننووننييةة٬،االلننااححييةة 
٬، ووسسووفف ييتتمم إإححااللةة وونن ممنن ععددممهه أأمماامم االلممححااككمم االلششررععييةةووففققااً للللققاانن
 ممششررووعع سسااللفف االلببيياانن إإللىى االلسسللططةة االلتتششررييععييةة.االل

ممككنن للللببححرريينن أأنن تتننظظرر ففيي تتووققييعع ااتتففااققييةة ححممااييةة يي -دداالل 
 االلأأششخخااصص ممنن االلااخختتففااء االلققسسرريي

 إإللىى االلددسستتووررييةة للللااننضضمماامم االلإإججررااءااتت ااتتخخااذذ االلببددء ففيي 
  ممنن االلااخختتففااء االلققسسرريي.االلأأششخخااصصححممااييةة  ااتتففااققييةة

ييممككنن االلننظظرر٬، ععللىى سسببييلل االلأأووللووييةة٬، ففيي ممششررووعع  -ههااء 
االلققااننوونن االلممتتععللقق ببممننحح االلججننسسييةة للللأأططففاالل ففيي االلححااللااتت 
 ً ببححررييننييااًااللتتيي للاا ييككوونن ففييههاا االلأأبب ممووااططنناا

 ففيي االلتتووصصييةة ررققمم 2 ييههإإللييتتمم ححااللييااً ككمماا سسببقق االلإإششااررةة  
ممننااققششةة ااققتتررااحح تتععددييلل ققااننوونن االلججننسسييةة ممعع االلججههااتت االلممععننييةة 
ععللىى ننححوو ييخخوولل ممننحح أأببننااء االلببححررييننييةة االلممتتززووججةة ممنن أأججننببيي 
 للضضووااببطط ووممععااييييرر ممووضضووععييةة٬، ًااللججننسسييةة االلببححررييننييةة ووففققاا
تتححففظظ ححققووقق ههذذهه االلففئئةة ووللاا تتتتععااررضض ممعع ممببددأأ سسييااددةة االلددووللةة٬، 
ةة ببااللتتععااوونن ممعع االلسسللططةة ححييثث تتببذذلل االلسسللططااتت االلممععننييةة ببااللممممللكك
االلتتششررييععييةة ببتتععججييلل االلننظظرر ففيي ممششررووعع ببتتععددييلل ققااننوونن 
 ببأأننهه ققدد تتمم ااتتخخااذذ ببععضض االلتتددااببييرر االلممؤؤققتتةة ًااللججننسسييةة. ععللمماا
 للححقق االلررججلل ففييمماا ييتتععللقق ببممننحح ً ممسسااووييااًللممننحح االلممررأأةة ححققاا
 االلججننسسييةة للللأأببننااء٬، ووااللممتتممثثللةة ففيي االلتتاالليي:
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تتمم تتششككييلل للججننةة ممششتتررككةة تتضضمم ففيي ععضضووييتتههاا ممممثثلليينن  •
٬، تتخختتصص ببددررااسسةة االلططللببااتت االلخخااصصةة (7)ججههااتت االلممععننييةةععنن االل
ببأأببننااء االلممررأأةة االلببححررييننييةة االلممتتززووججةة ممنن غغييرر ببححررييننيي 
ووااللننظظرر ففيي إإممككااننييةة ممننحح االلججننسسييةة االلببححررييننييةة 
 للللممععااييييرر ووااللضضووااببطط االلممووضضووععييةة٬، االًلللممسستتححققيينن ووففقق
ككااننوونن ححييثث صصددرر ععنن ججللااللةة االلممللكك االلممففددىى ففيي ششههرر 
 االلججننسسييةة االلممللككيي ببممننحح االلأأممررددييسسممببرر ٬2011، االلأأوولل/
 )335( ممنن أأببننااء االلممررأأةة االلببححررييننييةة للععدددد االلببححررييننييةة
 ؛االلممتتززووججةة ممنن غغييرر ببححررييننيي

صصددوورر ققااننوونن ررققمم )35( للسسننةة 2009 ببششأأنن ممععااممللةة أأببننااء  •
االلببححررييننييةة االلممتتززووججةة ممنن غغييرر ببححررييننيي ممععااممللةة االلممووااططنن 
االلببححررييننيي ممنن ححييثث إإععففااء أأببنناائئههاا ممنن ررسسوومم االلخخددممااتت 
للإإققااممةة االلدداائئممةة االلححككووممييةة ووااللصصححييةة ووااللتتععللييممييةة ووررسسوومم اا
ففيي االلممممللككةة. ووييععتتببرر ههذذاا االلققااننوونن ممنن ققببييلل االلتتددااببييرر 
االلتتششررييععييةة للتتححسسيينن االلأأووضضااعع االلممععييششييةة للههذذهه االلففئئةة. 
ككمماا أأنن أأببننااء االلببححررييننييةة االلققصصرر ييججووزز ممننححههمم تتأأششييررةة 
ددخخوولل سسووااء للللززييااررةة أأوو االلإإققااممةة االلدداائئممةة )االلااللتتححااقق(٬، ووذذللكك 
حح ببككففااللةة ووااللددتتههمم االلببححررييننييةة ووببااللممججاانن. ككمماا ييججووزز ممنن
أأببنناائئههاا االلررششدد تتأأششييررةة ددخخوولل ببككففااللتتههاا ووببااللممججاانن ممتتىى 
 ممررااححلل االلتتععللييمم االلممخختتللففةة٬، ىىححددإإمماا ككااننوواا ممللتتححققيينن بب
 ووككذذللكك االلححاالل ممعع االلببننااتت االلررششدد غغييرر االلممتتززووججااتت.

سسووفف تتببللغغ االلببححرريينن ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن خخللاالل  -ووااوو 
االلااسستتععررااضض االلممققببلل االلممتتععللقق ببااللببححرريينن ووااللذذيي 
 ففييمماا ييتتععللقق سسييججرريي ببععدد أأررببعع سسننووااتت ععنن االلححااللةة
 ببااععتتمماادد تتششررييعع ججددييدد ببششأأنن خخااددممااتت االلممننااززلل

أأححااللتت االلححككووممةة ممششررووعع ققااننوونن ععمملل ججددييدد إإللىى االلسسللططةة  
االلتتششررييععييةة٬، ييتتضضممنن بباابب خخااصص ييننظظمم ععمملل خخددمم االلممننااززلل ووممنن 
ددمم االلممننااززلل ععففااء خخإإححككااممهه ههوو أأههمم أأ ووففيي ححككممههمم للممننااققششتتهه ووإإققررااررهه٬،

__________ 

االلددييوواانن االلممللككيي٬، االلإإددااررةة االلععااممةة للللججننسسييةة ووااللججووااززااتت  تتتتككوونن االلللججننةة ممنن  (7)
 ووااللإإققااممةة ببووززااررةة االلددااخخللييةة ووااللممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة.
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 ووججووبب ككتتااببةة ععققدد االلععمملل ممتتضضممننااًممنن االلررسسوومم االلققضضاائئييةة وو
ججااززااتت االلإإدداائئهه ووككذذللكك أأججرر ووططررييققةة االلأأططببييععةة االلععمملل ووممددةة االلععققدد وو
 خخصصصصتت ققدد ووززااررةة االلددااخخللييةة أأنن ننششييررووممككااففأأةة ننههااييةة االلخخددممةة٬، ككمماا 
االلخخطط االلسسااخخنن )80008008( للتتللققيي االلششككااووىى ععللىى ممدداارر االلسسااععةة 
ممنن االلممووااططننيينن ووااللممققييمميينن٬، ححييثث ييسستتططييعع خخددمم االلممننااززلل تتققددييمم 
 ححااللةة ففيي ييسسرر ببككلل ببللااغغااتتههمم ووششككااووييههمم ممنن خخللاالل ههذذاا االلخخطط
 االلإإججررااءااتت االلققااننووننييةة ااتتخخااذذيي ااننتتههااكك ححييثث ييتتمم للأأ تتععررضضههمم
وودد ججممععييةة ححممااييةة االلععمماالل االلووااففدديينن للىى ووججإإ٬، ببااللإإضضااففةة ببششأأننههاا
 تتههددفف إإللىى ححممااييةة االلععممااللةة االلووااففددةة.ووااللتتيي 

االلصصححااففةة إإللىى تتققييييدد ييننببغغيي أأللاا ييؤؤدديي ممششررووعع ققااننوونن  -ززاايي 
 ووججهه ححققااللتتععببييرر ببددوونن 

 ممججللسس االلووززررااء ممششررووعع ققااننوونن  ٬2008، أأححااللممااييووأأيياارر/ففيي  
ننهه ممنن أأههمم مماا ييممييزز ههذذاا إإببتتععددييلل أأححككاامم ققااننوونن االلصصححااففةة٬، ححييثث 
ااء ععققووببةة االلصصححففيي ممعع االلتتأأككييدد غغااللممششررووعع ههوو االلععمملل ععللىى إإلل
ععللىى تتضضمميينن االلتتععددييللااتت االلضضووااببطط االلممههننييةة ووااللأأخخللااققييةة 
 ععددمم سسووء ااسستتخخدداامم االلممههننةة٬، إإضضااففةة إإللىى ععددمم إإغغللااقق للضضمماانن
االلخخااررججييةة إإللاا ببححككمم ققضضاائئيي. ععددمم ددخخوولل االلممصصننففااتت االلصصححييففةة وو
  أأمماامم االلسسللططةة االلتتششررييععييةة للللممننااققششةة ووااللااععتتمماادد.ًووااللققااننوونن ححاالليياا

 للللببححرريينن أأنن تتننظظرر ففيي تتووججييهه ددععووةة إإللىى االلأأمممم ييممككنن -ححااء 
االلممتتححددةة للللممششااررككةة ففيي ححللققةة ععمملل للممتتااببععةة االلااسستتععررااضض 
 االلددوورريي االلششاامملل

ننووففممببرر تتششرريينن االلثثااننيي/ 20-ققدد ففيي االلففتتررةة ممنن 19ُعع 
للممررااججععةة االلددوولليي للللتتججاارربب االلممققااررننةة للإإققللييمميي/االلممؤؤتتممرر االل" 2008
 ششههدد ححييثثااللددووررييةة االلششااممللةة: االلممااضضيي٬، االلححااضضرر٬، االلممسستتققببلل"٬، 
 23 ددووللةة إإضضااففةة إإللىى ممششااررككةة ىىااللممؤؤتتممرر ممششااررككةة ووااسسععةة ممنن ممممثثلليي
االلممججتتممعع االلممددننيي االلممححللييةة ععددةة ممننظظممااتت ددووللييةة ممخختتصصةة ووممننظظممااتت 
 .(8)ببممممللككةة االلببححرريينن

__________ 

  االلممؤؤتتممرر:للححضضووررتتمم ددععووتتههاا االلججههااتت االلتتيي  (8)
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  : االلتتااللييةةااللأأههدداافف االلممؤؤتتممرر ععللىى ووااررتتككزز 

تتببااددلل االلخخببررااتت للأأففضضلل االلممممااررسسااتت ففيي ععممللييةة  )أأ( 
 ؛االلممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة

ددررااسسةة ووتتححددييدد االلتتححددييااتت ووسسببلل االلتتععااططيي ممععههاا ففيي  )بب( 
 ؛ههذذاا االلممججاالل

ننششرر أأففضضلل االلممممااررسسااتت االلخخااصصةة ببااللممررااججععةة االلددووررييةة  )جج( 
 ؛االلششااممللةة ععببرر االلووططنن االلععررببيي

__________ 

 ببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة ٬،االلخخااررججييةةووززااررةة ممنن ددااخخلل االلببححرريينن:  -1 
 ووززااررةة ٬، االلععممللووززااررةة ٬، االلتتننممييةة االلااججتتممااععييةةووززااررةة ٬، االلددااخخللييةةووززااررةة ٬،االلإإننمماائئيي
 االلإإتتححاادد ٬، االلننييااببةة االلععااممةة٬، االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة٬، االلإإععللااممووززااررةة ٬،االلععددلل
 االلججممععييةة االلببححررييننييةة ٬،ةة االلججممععييةة االلببححررييننييةة للللششففااففيي٬،االلننسساائئيي
 االلججممععييةة ٬، االلججممععييةة االلببححررييننييةة للممررااققببةة ححققووقق االلإإننسساانن٬،للححققووقق االلإإننسساانن
 ممججللسس ٬،(ججااممععةة االلببححرريينن) االلببححررييننييةة للللححررييااتت االلععااممةة ووددععمم االلددييممققررااططييةة
 ججممععييةة االلأأككااددييمميييينن ٬، ممججللسس االلننوواابب.ججممععييةة االلأأككااددييمميييينن٬،االلششووررىى
 ٬،ففدديينن ججممععييةة ححممااييةة االلععمماالل االلوواا٬، ججممععييةة االلصصححففيييينن٬،االلببححررييننيييينن
 ججممععييةة ححررككةة االلععددااللةة ٬، ججممععييةة االلععمملل االلإإسسللاامميي٬،ججممععييةة االلححققووققيييينن
 ججممععييةة االلووففااقق االلووططننيي ٬، ججممععييةة االلتتججممعع االلووططننيي االلددييممققررااططيي٬،االلووططننييةة
 ٬، ججممععييةة ممييثثااقق االلععمملل االلووططننيي٬، ججممععييةة االلررااببططةة االلإإسسللااممييةة٬،االلإإسسللاامميي
 ٬، ججممععييةة االلععمملل االلووططننيي االلددييممققررااططيي٬،ججممععييةة االلتتججممعع االلووططننيي االلددسستتوورريي
 ججممععييةة االلححوواارر ٬، ججممععييةة االلممننببرر االلووططننيي االلإإسسللاامميي٬،ككرر االلححررججممععييةة االلفف
 ججممععييةة ٬، ججممععييةة االلأأصصااللةة االلإإسسللااممييةة٬، ججممععييةة االلصصفف االلإإسسللاامميي٬،االلووططننيي
 ججممععييةة ٬، ججممععييةة االلووسسطط االلععررببيي االلإإسسللاامميي االلددييممققررااططيي٬،االلإإخخااء االلووططننيي
 االلششووررىى االلإإسسللااممييةة.
 سسععااددةة االلسسففييرر أأللببررتتوو ججيي ددووممووننتت ممنن ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن: -2 
 ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن٬، ووممككتتبب االلممففووضضييةة االلسسااممييةة للححققووقق نناائئبب ررئئييسس
االلإإننسساانن: االلددككتتوورر إإببررااههييمم سسللااممةة٬، ررئئييسس ممععااههددااتت ححققووقق االلإإننسساانن٬، ووممككتتبب 
ببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة االلإإننمماائئيي ببننييووييوورركك: ببااتتررييكك ففاانن ووييررللتت٬، 
 ممسستتششاارر ححققووقق االلإإننسساانن.
 االلممننظظممااتت االلددووللييةة: ممننظظممةة االلععففوو االلددووللييةة٬، ههييوومماانن ررااييتتسس ووووتتشش. -3 
 ددووللةة ٬،االلددوولل االلممششااررككةة ففيي االلممؤؤتتممرر: االلممممللككةة االلععررببييةة االلسسععووددييةة -4 
 ٬،ممااننُ سسللططننةة عع٬، ددووللةة ققططرر٬، ددووللةة االلإإممااررااتت االلععررببييةة االلممتتححددةة٬،االلككووييتت
 ٬،ججممههووررييةة االلججززاائئرر االلددييممققررااططييةة االلششععببييةة ٬،ججممههووررييةة ممصصرر االلععررببييةة
 االلججممههووررييةة ٬، ددووللةة ففللسسططيينن٬، ججممههووررييةة للببنناانن٬،االلممممللككةة االلأأررددننييةة االلههااششممييةة
 ججممههووررييةة ٬،االلججممههووررييةة االلييممننييةة ٬،االلججممههووررييةة االلععررببييةة االلسسووررييةة ٬،االلتتووننسسييةة
 االلججممااههييررييةة االلععررببييةة ٬، االلممممللككةة االلممغغررببييةة٬، ججممههووررييةة االلسسوودداانن٬،االلععررااقق
ججممههووررييةة  ٬، االلممممللككةة االلممتتححددةة٬،االلللييببييةة االلششععببييةة االلااششتتررااككييةة االلععظظممىى
  ككنندداا.٬،االلأأررججننتتيينن
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خخللقق االلححوواارر االلببننااء ببيينن االلددوولل االلتتيي خخضضععتت  )دد( 
ةة االلممررااججععةة ففيي ووققتت سسااببقق ههذذاا االلععاامم ووااللددوولل االلأأخخررىى االلتتيي للععمملليي
ررييررههاا ببععدد ووببيينن أأععضضااء ممنن ممججللسس ححققووقق االلمم تتسستتععررضض تتقق
االلإإننسساانن ببااللأأمممم االلممتتححددةة ووااللددوولل االلأأخخررىى االلأأععضضااء ففيي االلأأمممم 
االلممتتححددةة٬، ووببيينن ككااففةة االلأأططرراافف االلووططننييةة ففيي ممممللككةة االلببححرريينن 
 سسووااء ككااننتت ححككووممييةة أأوو غغييرر ححككووممييةة.

 للللددييننااممييككييةة االلااييججااببييةة االلتتيي تتسسججييلل االلتتققددييرر -ططااء 
  ففيي االلببححررييننااللإإععللااممييتتممييزز ببههاا 

 ممممللككةة االلببححرريينن تتررححبب ببههذذاا االلتتققددييرر ووتتععمملل ببششككلل إإنن 
ممتتووااصصلل ععللىى تتططووييرر االلققططااعع االلإإععللاامميي ببككااففةة أأننووااععهه االلممررئئيي 
 ووااللممسسممووعع ووااللممققررووء.

 االلإإططاارر االلممععيياارريي للححققووقق االلإإننسساانن -ررااببععااً 

 االلددسستتوورر -أأللفف 

للتتششررييععييةة االلتتععددييللااتت أأححااللتت االلححككووممةة إإللىى االلسسللططةة اا 
 ففيي ححوواارر االلتتووااففقق ععللييههاا االلتتووااففقق تتممااللددسستتووررييةة االلتتيي 
ممنن أأببررزز ههذذهه إإنن ججلل االلممننااققششةة ووااللإإققرراارر ححييثث أأااللووططننيي ممنن 
االلتتععددييللااتت تتففععييلل االلإإررااددةة االلششععببييةة ففيي ااخختتيياارر االلححككووممةة ممنن 
خخللاالل ممووااففققةة االلببررللمماانن ععللىى ببررننااممجج االلححككووممةة٬، إإححااللةة ررئئااسسةة 
اابب٬، ححلل ممججللسس االلننوواابب االلممججللسس االلووططننيي إإللىى ررئئييسس ممججللسس االلننوو
 ممججللسسيي االلششووررىى ووااللننوواابب ئئييسسييييككوونن ببااللتتششااوورر ممعع رر
ااخختتيياارر أأععضضااء ممججللسس للضضووااببطط ضضعع ووااللممححككممةة االلددسستتووررييةة٬، وو
 .(9)االلششووررىى

 ققووااننيينن ووتتششررييععااتت ووططننييةة -ببااء 

أأصصددرر ععااههلل االلببللاادد االلممففددىى ممللكك ممممللككةة   االلأأسسررةة:أأححككااممققااننوونن  •
االلببححرريينن ققااننوونن ررققمم )19( للسسننةة ٬2009، ببششأأنن أأححككاامم 

__________ 

 .www.nd.bhللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت  (9)
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 ممججللسسيي ( ووذذللكك ببععدد إإققررااررهه ممننااللممذذههبب االلسسننيي) االلأأسسررةة
 ؛االلششووررىى ووااللننوواابب

 ٬،تتففععييلل االلممااددةة )25( ممنن ققااننوونن ههييئئةة تتننظظييمم سسووقق االلععمملل •
ببششأأنن إإججررااءااتت ااننتتققاالل صصددرر االلققرراارر )79( للسسننةة 2009 
 ؛(10)االلععاامملل االلأأججننببيي إإللىى صصااححبب ععمملل آآخخرر

ممررسسوومم ببققااننوونن ررققمم )35( للسسننةة 2011 ببتتععددييلل ببععضض  ·
 ٬،االلييةة ررققمم )33( للسسننةة 2002أأححككاامم ققااننوونن االلننققااببااتت االلععمم
ييننصص االلتتععددييلل ععللىى ججووااززييهه للككلل ننققااببتتيينن أأوو أأككثثرر ممنن 
 أأنن تتننششأأ ففيي مماا ببييننههاا ةةههااللننققااببااتت االلععممااللييةة االلممتتششاابب
 ؛إإتتححااددااً ننققااببييااً

 االلااتتججااررققااننوونن ررققمم )1( للسسننةة 2008 ببششأأنن ممككااففححةة  •
 .ببااللأأششخخااصص

 ببااللأأششخخااصص ععنن االلااتتججااررتتمم تتففععييلل ققااننوونن ممككااففححةة  
 ببووززااررةة االلددااخخللييةة ببااللأأششخخااصص االلااتتججااررططررييقق إإننششااء ووححددةة ممككااففححةة 
 االلااتتججااررووتتخخصصييصص ننييااببةة ممتتخخصصصصةة للللتتححققييقق ففيي ققضضاايياا 
االلااتتججاارر ببااللأأششخخااصص٬، ووتتخخصصييصص دداارر إإييووااء )دداارر االلأأمماانن( للضضححاايياا 
٬،ككمماا تتمم تتخخصصييصص ممككاانن ففيي دداارر للإإننااثث االلأأججااننبب ااببااللأأششخخااصص
االلأأمماانن للإإييووااء االلننسسااء االلأأججننببييااتت االلتتيي للاا ييووججدد للددييههنن أأممااككنن 
٬، ووذذللكك للللححففااظظ  ددوونن ققضضاايياا ججنناائئييةةننىى ببللااددههإإققااممةة ووااللممررححللااتت إإلل
ككمماا أأنن  ببااللأأششخخااصص. االلااتتججااررععللييههنن ممنن االلووققووعع ففيي ججرراائئمم 
االلممممللككةة ففيي صصدددد إإننششااء دداارر إإييووااء للضضححاايياا االلااتتججاارر ببااللأأششخخااصص 
ككمماا تتمم االلححككمم ببععدددد ممنن ققضضاايياا االلااتتججاارر  ٬،ببااللررججااللخخااصصةة 
تتححققييقق )أأححدد تتععههددااتت  ووههننااكك ققضضاايياا ققييدد االلببااللأأششخخااصص
 .(االلتتققررييرر االلأأوولل

 ممششااررييعع ققووااننيينن ووططننييةة -ييممجج 

أأححااللتت ححككووممةة االلأأههلليي٬،ممششررووعع ققااننوونن االلععمملل ففيي االلققططااعع  ·
ممممللككةة االلببححرريينن ممششررووعع ققااننوونن ععمملل ججددييدد إإللىى االلسسللططةة 
 بباابب خخااصص ببتتننظظييمم ععمملل أأححككااممههااللتتششررييععييةة٬، ووممنن ضضممنن 
 ؛خخددمم االلممننااززلل ووممنن ففيي ححككممههمم للددررااسستتهه ووإإققررااررهه

__________ 

 .www.lmra.gov.bhللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت  (10)
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االلججننسسييةة للسسننةة ممششررووعع ققااننوونن ببتتععددييلل ببععضض أأححككاامم  ·
ححااللييااً ممننااققششةة ااققتتررااحح تتععددييلل ققااننوونن ييتتمم  ٬،1963
االلججننسسييةة ممعع االلججههااتت االلممععننييةة ععللىى ننححوو ييخخوولل ممننحح أأببننااء 
االلببححررييننييةة االلممتتززووججةة ممنن أأججننببيي االلججننسسييةة االلببححررييننييةة 
 للضضووااببطط ووممععااييييرر ممووضضووععييةة٬، تتححففظظ ححققووقق ههذذهه ًووففققاا
االلففئئةة ووللاا تتتتععااررضض ممعع ممببددأأ سسييااددةة االلددووللةة٬، ححييثث تتببذذلل 
 االلسسللططةة االلسسللططااتت االلممععننييةة ببااللممممللككةة ببااللتتععااوونن ممعع
االلتتششررييععييةة ببتتععججييلل االلننظظرر ففيي ممششررووعع ببتتععددييلل 
 ؛ققااننوونن االلججننسسييةة

ققددممتت االلححككووممةة ممششررووعع ققااننوونن خخااصص  :ممششررووعع ققااننوونن االلططففلل ·
ببححممااييةة االلططففلل ووذذللكك تتننففييذذااً للااتتففااققييةة االلأأمممم االلممتتححددةة 
 ححييثث ممنن أأببررزز مماا تتضضممننهه ههذذاا .االلخخااصصةة ببححممااييةة االلططففلل
 ووككذذللكك ححققووقق االلممششررووعع ههوو ررففعع سسنن االلححددثث إإللىى 18 سسننةة
ووسستتععمملل  .( ممثثلل )ححقق االلصصححةة ووححقق االلتتععللييممللللططففلل
االلححككووممةة ععللىى إإننججاازز ههذذاا االلققااننوونن ببااللتتععااوونن ممعع االلسسللططةة 
 ؛االلتتششررييععييةة

ممششررووعع ببققااننوونن ييننظظمم ععمملل االلممننظظممااتت االلأأههللييةة ببمماا أأنن  •
 للسسننةة 1989 ققدد ممرر ببممررااححلل      (21سسوومم ببققااننوونن ررققمم )االلممرر
تتععددييلل ببمماا ييتتففقق ممعع تتططووييرر ععمملل ممننظظممااتت االلممججتتممعع 
ننةة 2010 ووااللذذيي ييققضضيي ببتتححوولل االلممددننيي ووككاانن آآخخررههاا سس
إإللاا أأننهه ووررغغببةةً ممنن     ععييااتت. االلممؤؤسسسسااتت االلخخااصصةة إإللىى ججمم
ففققدد تتمم ففيي تتططووييرر ععمملل االلممننظظممااتت االلأأههللييةة االلددووللةة 
االلااننتتههااء ممنن صصييااغغةة ممششررووعع ققااننوونن خخااصص ببااللممننظظممااتت 
ررججااتت ممررئئييااتت ححوواارر االلتتووااففقق االلأأههللييةة ووككاانن إإححددىى ممخخ
ةة ٬، ففتتمم إإععدداادد ممسسووددةة االلققااننوونن ببااللتتععااوونن ممعع ممننظظممااللووططننيي
 .(11)ددووللييةة

 تتددااببييرر ووسسييااسسااتت ووططننييةة -دداالل 

تتمم إإننششااء ممررككزز ححممااييةة االلططففلل ووااللذذيي ييخختتصص ببتتققييييمم  ·
ووممتتااببععةة االلططففلل االلذذيي ييتتععررضض للسسووء االلممععااممللةة ووااللإإييذذااء 

__________ 

 .www.nd.bhييررججىى ززييااررةة االلممووققعع للللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت  (11)
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 ككممااااللججسسدديي ووااللننففسسيي ووااللإإههمماالل ووااللااععتتددااءااتت االلججننسسييةة٬، 
ييققوومم االلممررككزز ببتتووففييرر ووتتسسههييلل االلخخددممااتت االلممتتععللققةة 
ععةة للههؤؤللااء ببااللتتققييييمم ووااللتتححققييقق ووااللععللااجج ووااللممتتاابب
ااتت االلححككووممييةة االلأأططففاالل ووذذللكك ببااللتتننسسييقق ممعع ممخختتللفف االلججهه
خخطط ههااتتففيي ييععمملل ععللىى ٬، ووذذللكك ممنن خخللاالل ووااللأأههللييةة ذذااتت االلصصللةة
 ؛(12)خخطط ننججددةة ووممسسااننددةة االلططففلل(ممدداارر االلسسااععةة )

 االلأأححددااثثإإننششااء صصننددووقق ووططننيي للتتععووييضض االلممتتضضرررريينن ممنن  •
ممااررسس 2011. آآذذاارر/ففببررااييرر ووششببااطط/ االلتتيي ووققععتت خخللاالل ششههرريي 
 2011. ككمماا ممررسسوومم ببققااننوونن ررققمم )30( للسسننةةووذذللكك ووففققااً لللل
صصددرر ممررسسوومم ررققمم 13 للسسننةة 2012 ببششأأنن ننظظاامم ععمملل 
االلصصننددووقق االلووططننيي للتتععووييضض االلممتتضضرررريينن ووممنن أأههمم مماا 
هه ييتتككوونن ممنن خخممسسةة أأععضضااء ببييننههمم ييممييزز إإددااررةة االلصصننددووقق أأنن
 االلممججتتممعع االلممددننيي ممننظظممااتتععضضوواانن ممنن ووععضضوواانن ممنن االلققضضااةة 
 ؛ االلححككووممةةممننووععضضوو 

 للإإددممااجج االلووططننيي االلننممووذذجج للممتتااببععةة االلووططننييةة االلللججننةة ننششااءإإ •
 ؛(13)ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ففيي االلتتننممييةة

 ببتتننظظييمم للللققضضااء االلأأععللىى االلممججللسس ققببلل ممنن للاائئححةة صصددوورر •
 ووأأممااككنن االلتتووققييفف ووأأممااككنن االلسسججوونن ووتتففتتييشش ززييااررةة
 تتللكك ييتتووللىى أأنن ععللىى االلااححتتررااززييةة االلتتددااببييرر تتننففييذذ
 ممححككممةة ررئئييسس ببييننههمم ممنن االلققضضااةة ممنن ممججممووععةة االلممههممةة
 ععللىى ططللااععللللاا ووذذللكك االلععااممةة ييااببةةااللنن ووأأععضضااء االلااسستتئئنناافف
 االلننززللااء تتللققيي ممنن ووااللتتأأككدد ووااللققببضض االلححببسس أأووااممرر
 االلللااززممةة ووااللااججتتممااععييةة االلصصححييةة ووااللررععااييةة االلككررييممةة االلممععااممللةة
 ييووججدد للاا ببأأنن ووااللتتأأككدد االلممسسججووننيينن ششككااوويي إإللىى ووااللااسستتممااعع
 ؛ققااننووننيي غغييرر ببششككلل ممووققووفف

ققرراارر االلممججللسس االلأأععللىى للللققضضااء ببإإننششااء غغررففةة ببااللممححككممةة  •
 االلتتععووييضض ععنن ىىححككممةة االلصصغغررىى للننظظرر ددععااووااللككببررىى ووااللمم
 ؛ححددااثث االلتتيي ممررتت ببههاا االلممممللككةة االلععاامم االلممااضضييااللأأ

__________ 

 .www.998.social.gov.bh للللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ييررججىى ززييااررةة االلممووققعع (12)
للللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ييررججىى ززييااررةة ممووققعع االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة  (13)
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 ؛إإصصدداارر ووززااررةة االلددااخخللييةة ممددووننةة سسللووكك ررججاالل االلششررططةة •
 ؛(14)ةة االلووططننييةة للللططففووللةةييااللااسستتررااتتييجج •
 .(15)ععااققةةااللإإااللااسستتررااتتييججييةة االلووططننييةة للذذوويي  •

 .(16)االلااسستتررااتتييججييةة االلووططننييةة للككبباارر االلسسنن ·

__________ 

 ععللىى ثثللااثثةة أأسسسس ممححووررييةة ووههيي ممننددممججةةتتررتتككزز االلإإسستتررااتتييججييةة ببصصوورر  (14)
االلإإننسساانن ووااللممسسااووااةة ببيينن االلججننسسيينن ووإإددممااجج ذذوويي االلإإععااققةة. ففققدد ااححتترراامم ححققووقق 
سستتررااتتييججييةة ببااللتتععااوونن ممعع ببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة االلااتتمم ووضضعع ههذذهه 
 ووففققااً للللأأططرر (UNICEF) ووصصننددووقق االلأأمممم االلممتتححددةة للللططففووللةة (UNDP)االلإإننمماائئيي 
ووااللممننططللققااتت االلممررججععييةة االلتتيي تتننببعع ممنن االلممررججععييةة االلششررععييةة ووااللققااننووننييةة 
إإللىى ججممللةة ممنن االلممووااثثييقق االلددووللييةة االلتتيي ووققععتت ععللييههاا للللممممللككةة٬، ببااللإإضضااففةة 
ممممللككةة االلببححرريينن ووممننههاا ااتتففااققييةة ححققووقق االلططففلل االلتتيي تتمم االلتتووققييعع ععللييههاا 
سستتررااتتييججييةة ووخخططةة االلععمملل االلممللححققةة ببههاا٬، االلااففيي ععاامم 1993. إإنن مماا تتتتضضممننهه 
للاا ييتتووققفف ععللىى االلخخددممااتت أأوو تتللببييةة ااححتتييااججااتت االلططففلل ففححسسبب٬، ببققددرر مماا 
االلتتيي ككففللتتههاا للهه االلششررييععةة االلإإسسللااممييةة ههوو تتففععييلل ووإإننففااذذ للححققووقق االلططففلل 
ووأأككددتتههاا االلممووااثثييقق ووااللااتتففااققااتت. ككمماا تتؤؤككدد ههذذهه االلووثثييققةة االلووططننييةة ععللىى أأنن 
االلأأططففاالل ههمم أأصصححاابب ححققووقق ووييتتععيينن االلننظظرر للههمم ووااللتتففااععلل ممععههمم ممنن ههذذاا 
 االلممننططللقق.

إإللىى للللممننههجج االلممببننيي ععللىى ححققووقق  سستتننااددااًاا االلااسستتررااتتييججييةةللققدد ووُضضععتت ههذذهه  (15)
ممببااددئئ االلووااررددةة ففيي ممييثثااقق االلأأمممم االلممتتححددةة االلإإننسساانن ووااللذذيي ييررتتككزز ععللىى االل
تتففااققييةة االلااسسييمماا  ووااللععههدديينن االلددوولليييينن ووااللااتتففااققييااتت االلممتتخخصصصصةة٬، للاا
ووتتسستتممدد ككااففةة االلتتووججههااتت للييةة للححققووقق االلأأششخخااصص ذذوويي االلإإععااققةة. االلددوو
ووااللسسييااسسااتت ووااللااسستتررااتتييججييااتت ووااللببررااممجج االلووااررددةة ففيي ههذذهه االلووثثييققةة ممنن 
للثثااللثثةة ممننههاا٬، ووههيي تتففااققييةة ووااللووااررددةة ففيي االلممااددةة ااااللااممببااددئئ ووممررتتككززااتت 
تتععتتممدد ععللىى ممننههججييةة ببننااء ققددررااتت االلففئئااتت االلممسستتههددففةة للللممططااللببةة 
ببححققووققههمم ممنن ننااححييةة٬، ووتتممككيينن االلممؤؤسسسسااتت االلححككووممييةة ممنن االلووففااء 
ييرر ننظظررةة االلممججتتممعع ممنن ننااححييةة أأخخررىى. تتففااققييةة للتتغغييااللااببااللتتززااممااتتههاا ووففقق 
 االلممننظظوورر االلححققووققيي للللإإععااققةة ااسستتننددتت ههذذهه االلووثثييققةة ببممججممللههاا ععللىىووققدد 
للججننددررييةة ففيي ككااففةة ممححااووررههاا. ووللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ييررججىى ووررااععتت ممببددأأ اا
االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة االلااججتتممااععييةة ييررججىى ززييااررةة ززييااررةة ممووققعع ووززااررةة ححققووقق 
 .www.social.gov.bh االلممووققعع

 ااسستتححددااثث االلممززييدد ممنن االلخخددممااتت للررععااييةة ككبباارر سستتررااتتييججييةةااللااأأههمم مماا ييممييزز ههذذهه  (16)
 ممؤؤسسسسااتت لليي ججااننبب االلتتأأككييدد ععللىى ممببددأأ االلششررااككةة االلممججتتممععييةة ممععإإااللسسنن 
. ووللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت االلأأههللييااللممججتتممعع االلممددننيي ووااللتتننسسييقق ممعع االلققططااعع 
ييررججىى ززييااررةة ممووققعع ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة االلااججتتممااععييةة ييررججىى 
 .www.social.gov.bh ززييااررةة االلممووققعع



A/HRC/WG.6/13/BHR/1 

21  

 ووممييةة ممععننييةة ببححققووقق االلإإننسسااننههييئئااتت ررسسممييةة ووأأججههززةة ححكك -ههااء 

 ببممررااققببةة تتععننيي ممتتخخصصصصةة ننييااببةة إإننششااء :االلععااممةة االلننييااببةة ·
 ووااللققيياامم االلججنناائئييةة االلععددااللةة إإججررااءااتت إإننففااذذ سسللااممةة
 ووممععااييييرر ااسسططننببوولل للممببااددئئ ووففققااً ففااععللةة ببتتححققييققااتت
 تتووففييرر ططررييقق ععنن ووذذللكك االلججنناائئييةة٬، للللععددااللةة االلممتتححددةة االلأأمممم
 ننمم تتتتططللببهه ققدد للمماا االلللااززممةة ووااللااسستتششااررااتت االلتتددررييبب
 إإللىى ببااللإإضضااففةة .تتششررييععييةة أأوو إإددااررييةة أأوو إإججرراائئييةة ققووااععدد
 االلععاامم االلنناائئبب ييللححقق ببممككتتبب ممتتخخصصصص ممككتتبب إإننششااء
 ككججههةة ووييععمملل االلممححببووسسييننووششؤؤوونن  االلإإننسساانن ببححققووقق ييععننيي
 ووممتتااببععةة ففححصص ممههممتتهه ووتتككوونن االلأأممرر ههذذاا ححوولل ىىششككااوو تتللققيي
 .االلممتتخخصصصصةة االلننييااببةة إإللىى سستتححاالل االلتتيي االلققضضاايياا
 ووأأععضضااء للققضضاائئيياا االلججههاازز تتددررييبب إإللىى ووببااللإإضضااففةة
 ممننعع ففيي ممسسااههممااً ععااممللااً ووظظاائئففههمم تتككوونن ككيي االلععااممةة االلننييااببةة
ننششااء إإككمماا تتمم  .ووااسستتئئصصااللههاا االلممععااممللةة ووسسووء االلتتععذذييبب
خخصصصصةة ممللححققةة ببممككتتبب االلنناائئبب االلععاامم "ووححددةة ووححددةة ممتت
" ووااللتتيي تتخختتصص ببااللتتححققييقق االلتتححققييقق االلخخااصصةة
سسااءةة االلممععااممللةة إإووااللتتصصررفف ففيي ججرراائئمم االلتتععذذييبب ووااللإإييذذااء وو
نن االلممسسؤؤوولليينن االلححككوومميييينن ووتتححددييدد االلتتيي ققدد تتققعع مم
 ؛ففععااللااللأأممسسئئووللييااتتههمم االلججنناائئييةة ععنن تتللكك 

تتمم إإننششااء إإددااررةة االلششككااووىى ووححققووقق االلإإننسساانن  :االلددااخخللييةة ووززااررةة •
 ىىففيي ععاامم 2004 ووتتععننىى ههذذهه االلإإددااررةة ببتتللققيي االلششككااوو
االلووززااررةة ححييثث تتققوومم ببااللتتععاامملل ممعع ممننتتسسببيي االلممووججههةة ضضدد 
ههذذهه االلششككااووىى ببككلل ششففااففييةة ووييتتمم إإححااللتتههاا إإللىى إإددااررةة 
وونن االلققااننووننييةة للللتتأأككدد ممنن ققااننووننييةة االلإإججررااءااتت ؤؤللششاا
االلممتتببععةة ممنن ععددممهه٬، ككمماا تتووججدد للججننةة للححققووقق االلإإننسساانن تتمم 
إإننششاائئههاا ففيي ععاامم 2005 ووتتخختتصص ببااللممسساائئلل االلممتتععققللةة 
ببححققووقق االلإإننسساانن ووممننههاا إإععدداادد االلددووررااتت االلتتددررييببييةة 
ووااللممححااضضررااتت االلممتتععللققةة ببتتططببييقق االلققووااننيينن ووإإننففااذذ 
ننششااء ممككتتبب إإتتمم االلإإججررااءااتت االلخخااصصةة ببححققووقق االلإإننسساانن. وو
ممسستتققلل للاامميينن ععاامم االلتتظظللممااتت ببااللووززااررةة تتككوونن ممههممتتهه 
ججههةة ضضدد إإللىى أأيي تتللققيي ووففححصص االلششككااووىى االلممققددممةة 
ممنن االلععاامم. ووييتتمم ففيي االلووققتت االلححاالليي االلأأممننتتسسببيي ققووااتت 
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إإععدداادد ددررااسسةة للإإععدداادد ههييككللةة االلممففتتششييةة االلععااممةة ووذذللكك ووففققااً للمماا 
ااننتتههتت إإللييهه تتووصصييةة االلللججننةة االلببححررييننييةة االلممسستتققللةة 
قق.ككمماا ووققععتت ووززااررةة االلددااخخللييةة ممذذككررةة تتففااههمم للتتققصصيي االلححققاائئ
ممعع االلللججننةة االلددووللييةة للللصصللييبب االلأأححممرر ببغغررضض ققيياامم 
االلللججننةة ببززييااررةة االلسسججوونن االلببححررييننييةة ووااللووققووفف ععللىى ممددىى 
ققيياامم إإددااررةة االلسسججوونن ببممررااععااةة االلققووااععدد االلددننيياا للممععااممللةة 
االلممسسججووننيينن ووتتققددييمم االلددععمم ووااللإإررششاادد للللووززااررةة للتتللااففيي مماا 
للااً ععنن ددوورر االلللججننةة ققدد ييششووبب ههذذاا االلججااننبب ممنن ققصصوورر٬، ففضض
ففيي االلتتددررييبب ععللىى ققووااععدد ووممععااييييرر ححققووقق االلإإننسساانن 
االلخخااصصةة ببممععااممللةة االلممسسججووننيينن ووتتققوومم االلللججننةة ففيي االلووققتت 
 ٬،ررةة ممييددااننييةة للتتففععييلل ممذذككررةة االلتتففااههممااللححاالليي ببززيياا
ووززااررةة االلددااخخللييةة ففيي سسببييللههاا للتتووققييعع إإللىى أأنن ضضااففةةً إإ
ممذذككررةة تتففااههمم ممعع ممككتتبب االلأأمممم االلممتتححددةة االلممععننيي ببااللممخخددررااتت 
 للببننااء ققددررااتت ررججاالل االلششررططةة ففيي ممججاالل ممككااففححةة ووااللججررييممةة
 ؛االلججررييممةة ففيي إإططاارر االلممععااييييرر االلددووللييةة للححققووقق االلإإننسساانن

 ررصصددوو :ققووقق االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة االلااججتتممااععييةةووززااررةة حح ·
للسسننةة 2011 ببإإععااددةة تتسسممييةة    االلممررسسوومم االلممللككيي ررققمم )60( 
ووززااررةة االلتتننممييةة االلااججتتممااععييةة للتتصصببحح ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن 
 ؛تتححددااثث ققططااعع ححققووقق االلإإننسسااننووااللتتننممييةة االلااججتتممااععييةة ووااسس

 االلتتررببييةة ووززااررةة ششككللتت :ووااللتتععللييمم االلتتررببييةة ووززااررةة ·
 ممججاالل ففيي تتررببووييةة ععمملل خخططةة للإإععدداادد ًففررييققاا ووااللتتععللييمم
 ووتتععززييزز االلتتررببووييةة االلممننااههجج ووتتددععييمم االلإإننسساانن ححققووقق
 ففيي االلخخططةة أأههدداافف تتممثثللتت ححييثث االلإإننسساانن ححققووقق ثثققااففةة
 :االلتتاالليي

 ووححققووقق االلإإننسساانن للددىى االلممووااططننةةتتننممييةة االلووععيي ببققييمم  •
 ؛ططللببةة ووااللممددررسسيينن ووااللإإددااررةة االلممددررسسييةةاالل

 االلإإننسساانن ددااخخلل االلببييئئةة ووححققووققننششرر ققييمم االلممووااططننةة  •
 ؛االلممددررسسييةة

 ووتتددررييبب ووووضضععههاا ففيي ممتتننااوولل تتددررييسسإإععدداادد ووسساائئلل  •
 االلممتتععللمميينن ووااللممددررسسيينن.
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 االلإإننسساانن ضضممنن االلممننااههجج ححققووققتتععممييقق ممففااههييمم  •
 .االلتتررببووييةة

 2012،٬-ففيي االلععاامم االلددررااسسيي 2011ووققدد تتمم تتففععييلل االلخخططةة  
 االلععددييدد ممنن االلففععااللييااتت ممنن أأججلل: ووتتمم تتننففييذذ 

االلتتخخططييطط للإإددممااجج االلتتررببييةة ععللىى ححققووقق االلإإننسساانن ضضممنن ككلل  •
 ؛ققططااععااتت االلممننظظووممةة االلتتررببووييةة ففيي ممممللككةة االلببححرريينن

تتصصممييمم ععممللييااتت االلتتععللييمم ووااللتتععللمم ووااللتتققووييمم ووااللأأننششططةة  ·
 ؛االلتتررببووييةة للتتللاائئمم أأههدداافف االلتتررببييةة ععللىى ححققووقق االلإإننسساانن

ههدداافف ببننااء للاائئححةة تتططووييرر االلببييئئةة االلممددررسسييةة للممللاائئممةة أأ ·
 ؛االلتتررببييةة ععللىى ححققووقق االلإإننسساانن

ببننااء ققددررااتت االلققااددةة االلذذيينن ييممثثللوونن االلأأططرراافف االلففااععللةة ففيي  •
االلممننظظووممةة االلتتععللييممييةة االلممععننييةة ببااللتتررببييةة ععللىى ححققووقق 
 ؛االلإإننسساانن

ننششرر ثثققااففةة االلتتررببييةة ععللىى ححققووقق االلإإننسساانن ووإإششااععةة  ·
ممممااررسسااتتههاا ففيي االلممؤؤسسسسةة االلممددررسسييةة٬، ووخخااررججههاا ببيينن أأووللييااء 
 ؛االلأأمموورر ووووسساائئلل االلإإععللاامم

يي ممججاالل االلتتررببييةة ععللىى ححققووقق للييلل للللممععللمم ففببننااء دد ·
 .(للتتققررييرر االلأأوولل)أأححدد تتععههددااتت اا االلإإننسساانن

 إإععااددةة ههييككللةة االلأأممااننةة االلععااممةة ووتتططووييرر :االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة ·
ممررككزز ششككااوويي االلممررأأةة للييككوونن االلييوومم ممررككزز ممتتككاامملل للددععمم 
ممخختتللفف ففئئااتتههاا ببااللممررأأةة ييققوومم ببررصصدد ااححتتييااججااتت االلممررأأةة 
ةة ووااللممععننففةة ووييققددمم االلممططللققةة ووااللممههججووررةة ووااللححااضضننةة ووااللممععييلل
خخددممااتت االلتتووججييهه ووااللإإررششاادد ووااللخخددممااتت االلووققاائئييةة ووااللععللااججييةة 
للللممششككللااتت االلأأسسررييةة ووييووففرر االلممسسااععددةة االلققضضاائئييةة 
االلممججااننييةة ووااللااسستتششااررةة االلققااننووننييةة ووغغييررههاا ممنن االلممللففااتت 
 ؛االلههااممةة

صصددرر االلأأممرر االلممللككيي  االلممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق االلإإننسساانن: ·
تتششرريينن  ببتتااررييخخ 11    ررققمم )46( للععاامم 2009
ننووففممببرر 2009 ببإإننششااء االلممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق يي/االلثثاانن
 تتمم تتععيييينن ككمماا  ووررصصدد االلممييززااننييةة االلللااززممةة للععممللههاا٬،االلإإننسساانن
ببررييلل 2010 ووتتععيييينن االلأأمميينن االلععاامم ننييسساانن/أأأأععضضاائئههاا ففيي 
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ككااننوونن للللممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق االلإإننسساانن ففيي 
 )أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل(.    ددييسسممببرر 2010االلأأوولل/

 ووححممااييةة ححققووقق االلإإننسسااننآآللييااتت ووططننييةة للتتععززييزز  -ووااوو 

 :االلللججننةة االلووططننييةة للممتتااببععةة ووتتننففييذذ االلننممووذذجج االلووططننيي •
ةة ففيي ببررننااممجج االلععمملل للككييففييةة إإددممااجج ااححتتييااججااتت االلممررأأ
تتععتتببرر ههذذهه االلللججننةة ببممثثااببةة آآللييةة االلممتتااببععةة االلححككوومميي: 
االلووططننييةة االلتتيي سستتععططيي االلججههوودد االلممببذذووللةة ععللىى ههذذاا 
االلإإددممااجج إإللىى ووااققعع  االلصصععييدد ددععممااً ققووييااً للتتححووييلل ففككرر
ااععيي ااححتتييااججااتت االلممررأأةة ووااللررججلل ععللىى ححدد سسووااء ففيي ممللممووسس ييرر
 ؛االلممننظظووممةة االلتتننممووييةة

: تتششاارركك االلللججننةة االلتتننسسييققييةة االلععلليياا للححققووقق االلإإننسساانن ·
ففييههاا االلووززااررااتت االلممععننييةة للببححثث االلممررااسسللااتت االلخخااصصةة 
ببااللإإججررااءااتت االلخخااصصةة ووااللآآللييااتت االلتتااببععةة ببممججاالل ححققووقق 
االلإإننسساانن ووددررااسسةة االلممووااضضييعع االلممتتععللققةة ببححممااييةة ووتتععززييزز 
ىى ههذذهه ووااللتتررتتييبب للإإععدداادد االلررددوودد ععللححققووقق االلإإننسساانن 
 )أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلممررسسللااتت ببأأققصصىى سسررععةة ممممككننةة
 ؛االلأأوولل(

االلللججننةة االلإإششررااففييةة للممتتااببععةة تتننففييذذ االلتتععههددااتت االلططووععييةة  •
ووااللتتووصصييااتت ووااللننتتاائئجج االلخخااصصةة ببااللممررااججععةة االلددووررييةة 
 االلتتققررييرر االلأأوولل ااععتتمماادد تتمم إإننششااء ههذذهه االلللججننةة ببععدد :االلششااممللةة
االلخخااصص ححققووقق االلإإننسساانن وورريينن أأمماامم ممججللسس ححللممممللككةة االلبب
٬، ححييثث تتضضمم ففيي ععضضووييتتههاا ببااللممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة
ممننظظممااتت  ووااللممؤؤسسسسااتت االلححككووممييةة ووااللووززااررااتت ككلل ممنن ععننممممثثلل 
االلممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق االلإإننسساانن  ووااللممددننييااللممججتتممعع 
ووممككتتبب االلأأمممم االلممتتححددةة االلإإننمماائئيي ببااللممممللككةة ووتتععننىى ههذذهه 
 االلللججننةة ببممتتااببععةة تتننففييذذ االلتتععههددااتت االلططووععييةة ووااللننتتاائئجج
ووااللتتووصصييااتت االلخخااصصةة ببااللتتققررييرر االلددوورريي ووااللششاامملل )أأححدد 
 ؛تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل(

 تتششررفف :للتتططووييرر االلتتععللييمم ووااللتتددررييبب االلووططننييةة االلللججننةة •
االلللججننةة ععللىى االلتتأأككدد ممنن ججووددةة ممخخررججااتت االلتتععللييمم 
 ؛ووصصللااححييااتتههاا للسسووقق االلععمملل
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تتضضمم ففيي ععضضووييتتههاا  :االلللججننةة االلووططننييةة للررععااييةة االلممععااققيينن •
ممااتت ممنن االلممججتتممعع االلممددننيي ممممثثلليينن ممنن االلججههااتت االلححككووممييةة ووممننظظ
 ؛االلممععااققييننششؤؤوونن ذذااتت االلصصللةة ممنن أأججلل ررععااييةة 

تتضضمم ففيي ععضضووييتتههاا  :االلللججننةة االلووططننييةة للللممسسننيينن •
ةة ذذااتت االلصصللةة ممممثثلليينن ععنن االلججههااتت االلححككووممييةة ووااللغغييرر ححككوومميي
ششؤؤوونن االلععااممةة للببررااممجج ووممششااررييعع ممنن أأججلل ررسسمم االلسسييااسسةة 
 ؛االلممسسننيينن

مم ففيي ععضضووييتتههاا ممممثثلليينن ضضتت :االلللججننةة االلووططننييةة للللططففووللةة •
ههااتت االلححككووممييةة ووممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ذذااتت االلصصللةة ممنن االلجج
 ؛االلططففللببششؤؤوونن ووتتخختتصص ففيي ككلل مماا ييتتععللقق 

ممششككللةة ممنن  :ببااللأأششخخااصص االلااتتججااررااللللججننةة االلووططننييةة للممككااففححةة  •
االلججههااتت االلححككووممييةة ووممننظظممااتت ممججتتممعع ممددننيي ذذااتت االلصصللةة تتععننىى 
)أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر  ششخخااصص ببااللأأااللااتتججااررببممككااففححةة 
 ؛االلأأوولل(

 : االلأأججااننببببااللأأششخخااصص ااررااللااتتججللججننةة ممتتااببععةة ضضححاايياا  •
ششككللتت ممنن ججههااتت ححككووممييةة تتععننىى ببتتووففييرر االلررععااييةة 
 االلأأججااننببووااللممسسااععددااتت االلللااززممةة للضضححاايياا االلااتتججاارر ببااللأأششخخااصص 
 ؛(17))أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل(

االلففررييقق االلووططننيي للممتتااببععةة ااتتففااققييةة االلققضضااء ععللىى ججممييعع  •
 تتمم تتششككييلل االلسسييددااوو(:ييزز ضضدد االلممررأأةة )أأششككاالل االلتتمميي
 ووييضضمم ففيي أأععللىى للللممررأأةةااللممنن ققببلل االلممججللسس االلففررييقق 
ععضضووييتتهه ممممثثلليينن ععنن االلووززااررااتت ووااللممؤؤسسسسااتت االلررسسممييةة 
 .ووااللممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق االلإإننسساانن

 االلممننظظممااتت االلغغييرر ححككووممييةة -ززاايي 

ممررسسوومم االلنن ععمملل االلممننظظممااتت االلغغييرر ححككووممييةة ممننظظمم ممنن خخللاالل إإ 
 ببإإععدداادد ققااممتت االلححككووممةة ككمماا ٬،للسسننةة 1989       ببققااننوونن ررققمم 21 
 ممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ووههوو ممششررووعع ققااننوونن ججددييدد ييننظظمم ععمملل

__________ 

ننسساانن ووااللتتننممييةة االلإإ ممووققعع ووززااررةة ححققووقق ززييااررةةللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ييررججىى  (17)
 .www.social.gov.bh االلااججتتممااععييةة
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أأككثثرر تتططوورر ممنن االلققااننوونن االلححاالليي. ههذذاا ووققدد ققااممتت ووززااررةة ححققووقق 
 ببتتننففييذذ سسييااسسةة ششااممللةة تتضضممنن االلااججتتممااععييةةااللإإننسساانن ووااللتتننممييةة 
 ووااللمماالليي للههذذهه االلممننظظممااتت ففيي ووااللللووججسستتييتتققددييمم االلددععمم االلففننيي 
 ممنن االلددععمم االلممؤؤسسسسيي للههاا للتتققوومم ببددووررههاا مًمخختتللفف االلممججااللااتت ببددءاا
ببتتددررييبب ككووااددررههاا ووتتأأههييللههمم ففيي ممججااللااتت االلععمملل  اًاللرريياادديي ووممرروورراا
االلأأههلليي االلممخختتللففةة ووتتققددييمم االلددععمم االلمماالليي للممششررووععااتتههاا االلتتننممووييةة 
 االلششررااككةةااللتتيي تتصصبب ففيي خخددممةة االلممججتتممعع ووااننتتههااء ببببررننااممجج 
االلممججتتممععييةة االلذذيي ييؤؤههللههاا للتتككوونن ششررييككاا ففااععللاا للللووززااررةة للإإددااررةة 
ممؤؤسسسسااتت ااججتتممااععييةة ممخختتللففةة. ووققدد ببللغغ ععدددد االلججممععييااتت ووااللممننظظممااتت 
ييننااييرر 2012 )569( ممننظظممةة ووههيي ككااننوونن االلثثااننيي/للممسسججللةة للغغااييةة اا
 ممتتننووععةة ببيينن ووططننييةة ووأأججننببييةة ووددوورر ععببااددةة للغغييرر االلممسسللمميينن.

 :ووممنن ججممععييااتت ححققووقق االلإإننسساانن 

 ؛االلججممععييةة االلببححررييننييةة للححققووقق االلإإننسساانن •

 ؛االلججممععييةة االلببححررييننييةة للللححررييااتت االلععااممةة ووددععمم االلددييممققررااططييةة •

 ؛ججممععييةة االلببححرريينن للممررااققببةة ححققووقق االلإإننسساانن •

 ؛ةة االلببححررييننييةة للللششففااففييةةااللججممععيي •

 ؛ججممععييةة االلححققووققيييينن االلببححررييننييةة •

 ؛ججممععييةة ممببااددئئ للححققووقق االلإإننسساانن •

 ؛ججممععييةة االلممررصصدد للححققووقق االلإإننسساانن •

 ؛ججممععييةة االلإإننسساانن •

 ؛ججممععييةة ككررااممةة للححققووقق االلإإننسساانن •

 .ممررككزز االلممننااممةة للححققووقق االلإإننسساانن •

 االلااججتتممااععييةة تتققوومم ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن ووااللتتننممييةة ككمماا 
 :لل ببررااممجج االلددععمم االلتتااللييةةببددععمم االلممننظظممااتت االلغغييرر ححككووممييةة ممنن خخللاا

ككزز االلممرر) ببررااممجج االلددععمم االلففننيي للللممننظظممااتت االلأأههللييةة -1 
 : ووييققعع تتححتت ممظظللةة ههذذهه االلببررااممجج٬،(االلووططننيي للددععمم االلممننظظممااتت االلأأههللييةة

تتققييييمم االلققددررااتت االلممؤؤسسسسييةة للللممننظظممااتت االلأأههللييةة٬،  ·
ووتتتتضضممنن ززييااررااتت ممييددااننييةة للللممننظظممااتت االلأأههللييةة للللتتععررفف 
 إإععدداادد ععللىى االلأأددااء االلممؤؤسسسسيي للللممننظظممةة ووببننااء ععللييهه ييتتمم
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تتققررييرر تتححللييلليي ععنن االلأأددااء للككلل ممننظظممةة ووخخططةة ااسستتررششااددييةة 
 ؛للتتططووييرر االلأأددااء االلممؤؤسسسسيي

تتننظظييمم ببررااممجج تتددررييببييةة للللممننظظممااتت االلأأههللييةة تتتتمم ببننااء  •
ععللىى تتققددييرر ببااللااححتتييااججااتت االلففععللييةة ووخخطططط االلتتططووييرر 
 ؛االلممسستتققببللييةة ووأأووللووييااتت االلححااججةة

تتققددييمم ااسستتششااررااتت ففننييةة للللممننظظممااتت االلأأههللييةة ببححسسبب  •
 ؛االلححااججةة

 .للققددررااتت االلممؤؤسسسسييةة للللممننظظممااتت االلششررييككةةببررااممجج ددععمم اا ·

صصننددووقق ددععمم ) ببررااممجج االلددععمم االلمماالليي للللممننظظممااتت االلأأههللييةة -2 
 :٬، ووييققعع تتححتت ممظظللةة ههذذهه االلببررااممجج(االلأأههللييةةااللممننظظممااتت 

ببررننااممجج االلممننحح االلممااللييةة االلسسننوويي االلممققددمم ممنن ووززااررةة االلتتننممييةة  ·
االلااججتتممااععييةة ببااللتتععااوونن ممعع ممججممووععةة ممنن االلممؤؤسسسسااتت االلووططننييةة 
 ؛ففيي االلققططااعع االلخخااصص

 ممتتااببععةة االلممششررووععااتت االلتتننممووييةة االلتتيي ححظظييتت ببررننااممجج ·
 ؛ببممننحح ممااللييةة ففيي االلسسننووااتت االلسسااببققةة

للااسستتخخدداامم االلممننظظممااتت االلممررااففقق ببررااممجج تتووففييرر  -3 
االلأأههللييةة ووممخختتللفف إإددااررااتت االلووززااررةة للتتننظظييمم االلللققااءااتت ووااللببررااممجج 
 ؛االلتتددررييببييةة االلممخختتللففةة

 ممببااننييااللددععمم االلللووججسستتيي ووااللذذيي ييتتضضممنن تتووففييرر  -4 
 ؛ووأأررااضضيي للللممننظظممااتت االلأأههللييةة

 .(18)ببررااممجج االلششررااككةة االلممججتتممععييةة ممعع االلممننظظممااتت االلأأههللييةة -5 
 .()أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل

__________ 

ننسساانن ووااللتتننممييةة االلإإ ووززااررةة ححققووقق ممووققععللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ييررججىى ززييااررةة  (18)
 .www.social.gov.bhااللااججتتممااععييةة 
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 ننللتتززااممااتت االلببححرريينن ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساااا -خخااممسسااً 

 تتففااققييااتت االلددووللييةة للححققووقق االلإإننسسااننااللاا -أأللفف 

للتتززااممههاا االلككاامملل ببممققااصصدد اانن ممممللككةة االلببححرريينن تتؤؤككدد ممججددددااً إإ 
 تتتتييحح للههاا ححووااللأأ االلممتتححددةة ووممببااددئئههاا ووععززممههاا ععللىى ضضمماانن االلأأمممم
ظظاامم سسللمميي ييككتتننففهه ووللججممييعع االلششععووبب أأنن تتععييشش ووتتززددههرر ففيي نن
االلععددلل٬، ووللأأككببرر ددللييلل ععللىى ذذللكك تتووققييعع ممممللككةة االلببححرريينن ععللىى 7 
ااتتففااققييااتت ممنن أأصصلل 9 ااتتففااققييااتت ممععننييةة ببححققووقق االلإإننسساانن ووققدد 
 ببااتتخخااذذ االلإإججررااءااتت االلددسستتووررييةة للللااننضضمماامم إإللىى ااتتففااققييةة ببددأأتت
ممنن االلااخختتففااء االلققسسرريي. االلأأمممم االلممتتححددةة االلخخااصصةة ببححممااييةة االلأأششخخااصص 
 إإللييههاا االلممممللككةة ههيي ااننضضممتتععللممااً ببأأنن أأخخرر االلااتتففااققييااتت االلتتيي 
ححززييرراانن/ييووننييهه  ذذوويي االلإإععااققةة ففيي 30 االلأأششخخااصص ححققووقق ااتتففااققييةة
 )أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل(.2010 ووصصااددققتت ععللييههاا ففيي 2011 

تتففااققييااتت للااتتققااررييرر ممممللككةة االلببححرريينن االلممققددممةة ططببققااً  -ببااء 
 ححققووقق االلإإننسساانن

ةة االلببححرريينن ممللتتززممةة االلتتززااممااً ككااممللااً ببتتننففييذذ للاا تتززاالل ممممللكك 
تتووصصييااتت االلللججاانن االلممششررففةة ععللىى ااتتففااققييااتت ححققووقق االلإإننسساانن 
ووتتببذذلل ججههووددااً ممعع االلأأججههززةة االلممخختتصصةة ففيي االلممممللككةة للتتققددييمم 
تتققااررييررههاا ففيي االلووققتت االلممححدددد . ههذذاا ووققدد ققددممتت تتققررييررههاا االلثثااننيي 
ووااللثثااللثث االلخخااصص ببااتتففااققييةة ححممااييةة االلططففلل إإللىى للججننةة ححققووقق 
ششتتهه ففيي ححززييرراانن/ييووننييهه 2011. ببااللإإضضااففةة االلططففلل ووتتمم ممننااقق
إإللىى تتسسللييممههاا تتققررييررههاا االلثثااللثث االلخخااصص ببااتتففااققييةة االلققضضااء 
ععللىى ججممييعع أأششككاالل االلتتممييزز ضضدد االلممررأأةة للللججننةة االلممععننييةة ففيي 
تتااررييخخ )14 تتممووزز/ييووللييهه 2011(٬، ككمماا أأنن ممممللككةة االلببححرريينن تتععككفف 
إإععدداادد تتققااررييرر االلااتتففااققييااتت االلأأخخررىى االلخخااصصةة ببححققووقق ححااللييااً ععللىى 
 االلإإننسساانن )أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل(.

  االلإإننسساانن إإققللييممييااًححققووققتتففااققييااتت اا -ججييمم 

ببمماا أأنن ممممللككةة االلببححرريينن ققدد صصددققتت ععللىى االلممييثثااقق االلععررببيي  
للححققووقق االلإإننسساانن ففإإننههاا سستتققددمم تتققررييررههاا إإللىى للججننةة ححققووقق 
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رر االلإإننسساانن االلععررببييةة ببججااممععةة االلددوولل االلععررببييةة ففيي ششهه
 سسببتتممببرر 2012.أأييللوولل/

االلببححرريينن ووااللإإججررااءااتت االلخخااصصةة ففيي إإططاارر ممججللسس ححققووقق  -دداالل 
 االلإإننسساانن

 االلددووللييةة ففيي ببااللتتززااممااتتههااححررصصااً ممنن االلممممللككةة ععللىى االلووففااء  
ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن ففققدد سسععتت للللتتععااوونن ممعع ججممييعع آآللييااتت ححققووقق 
 ووااللممققرررريينن االلتتععااققددييةةججاانن للااللإإننسساانن االلددووللييةة االلممخختتللففةة ككاالل
ووممككتتبب االلممففووضضةة االلسسااممييةة للححققووقق االلخخااصصيينن ووففررقق االلععمملل 
 االلإإننسساانن ووننظظمم االلببللااغغااتت ووذذللكك ععللىى االلننححوو االلتتاالليي:

ععتتمماادد تتققررييررههاا االلأأوولل ففيي ااتتللققتت ممممللككةة االلببححرريينن ببععدد  •
 2008 ععدددد )36( ررسسااللةة تتننووععتت مماا ببيينن ههييووننييححززييرراانن/
نن إإووههذذاا ووااتت ععااججللةة ووتتمم االلرردد ععللييههاا ججممييععههاا ددععااءااتت ووننددااءاا
 االلأأمممم أأججههززةةممممللككةة االلببححرريينن للتتؤؤككدد تتععااووننههاا االلتتاامم ممعع 
إإننسساانن )أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلممتتححددةة االلممععننييةة ببححققووقق االل
 ؛(االلأأوولل

ززاارر سسععااددةة االلسسففييرر ننااءً ععللىى ددععووةة ممنن ممممللككةة االلببححرريينن بب •
ججللسس ححققووقق االلإإننسساانن ممممللككةة ممااررتتنن أأههووممببييههييةة ررئئييسس مم
ممااييوو 2009 أأيياارر/ 20-االلببححرريينن خخللاالل االلففتتررةة ممنن 16
 ؛(تتششااوورر )أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولللللل

 23-للببححرريينن خخللاالل االلففتتررةة ممنن 21ززااررتت ممممللككةة اا •
يي االلممففووضضةة ببررييلل 2010 االلسسييددةة ننييففاايي ببييللااننييسساانن/أأ
٬، ححييثث ااججتتممععتت ممعع ككبباارر االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن
 )أأححدد ببااللممممللككةة ووممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننييااللممسسؤؤوولليينن 
 (؛تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل

تتمم تتووججييهه ددععووةة إإللىى ررئئييسس ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن سسععااددةة  •
ييوو ففيي ععاامم 2010 االلسسففييرر سسييههااسسااكك ففووااننغغ ككييتتكك
ااتت ووااللتتششااوورر٬، للززييااررةة ممممللككةة االلببححرريينن للتتببااددلل االلممععللوومم
 ؛ )أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل(إإللاا إإننهه تتععذذرر ححضضووررهه

ننووففممببرر تتششرريينن االلثثااننيي/ووججههتت ممممللككةة االلببححرريينن ففيي ششههرر  •
2011 ددععووةة للررئئييسسةة ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن سسععااددةة 
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 للللممششااررككةة ببححففلل للوورراا ددييببوويي ددييسسييللااللسسففييررةة 
االلممسستتققللةة للتتققصصيي للببححررييننييةة  ااتتسسللييمم تتققررييرر االلللججننةة
ننووففممببرر تتششرريينن االلثثااننيي/االلححققاائئقق ووذذللكك ففيي ييوومم 23 
)أأححدد تتععههددااتت  2011 ووققدد ااععتتذذررتت ععنن االلححضضوورر للااننششغغااللههاا
 ؛االلتتققررييرر االلأأوولل(

تتششرريينن ووججههتت ممممللككةة االلببححرريينن ففيي ششههرر  •
 للللممففووضضةة االلسسااممييةة للححققووقق  ددععووةةننووففممببرر 2011االلثثااننيي/
االلإإننسساانن االلسسييددةة ننييففاايي ببييللاايي للللممششااررككةة ببححففلل 
 االلممسستتققللةة االلببححررييننييةةتتققررييرر االلللججننةة تتسسللييمم 
تتششرريينن للتتققصصيي االلححققاائئقق ووذذللكك ففيي ييوومم ففيي 23 
ننووففممببرر 2011 ووققدد ااععتتذذررتت ععنن االلححضضوورر االلثثااننيي/
 االلممممثثلل (Peter Grohmann) للااننششغغااللههاا. ووأأننااببتت ععننههاا االلسسييدد
االلممققييمم للببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة االلإإننمماائئيي ففيي ممممللككةة 
 ؛االلببححرريينن

ففدد ممنن ممككتتبب  ععللىى ططللبب ممنن ممممللككةة االلببححرريينن ززاارر ووًووببننااء •
االلممففووضضةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن ممممللككةة االلببححرريينن خخللاالل 
سسممببرر 2011 ممنن أأججلل ييددككااننوونن االلأأوولل/ 16-االلففتتررةة ممنن 13
ببححثث سسببلل االلتتععااوونن ووإإممككااننييةة تتققددييمم االلممسسااععددااتت االلففننييةة 
تتسسااععددههاا ففيي ممججاالل تتننففييذذ للووااللتتققننييةة للللممممللككةة 
)أأححدد تتععههددااتت االلتتققررييرر  تتووصصييااتت للججننةة تتققصصيي االلححققاائئقق
 ؛االلأأوولل(

للسس االلأأععللىى للللممررأأةة االلددععووةة إإللىى ررئئييسسةة ممننظظممةة ووججهه االلممجج •
( ووااللىى ععدددد ممنن michelle Bachelet)     االلممررأأةة ببااللأأمممم االلممتتححددةة 
 meriem Belmihobععضضووااتت للججننةة االلسسييددااوو ببااللأأمممم االلممتتححددةة ووههنن )

Zerdani(وو )Ayse Feride Acar)  للححضضوورر االلااححتتففاالل ببذذككررىى ععششرر
سسننووااتت ععللىى إإننششااء االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة ووااللااححتتففاالل 
 االلممننااسسببااتت ىىححددإإييوومم االلممررأأةة االلببححررييننييةة ببااععتتببااررههاا بب
ههددفف االلتتععررفف ععللىى مماا تتححقققق ففيي ممممللككةة ببااللووططننييةة االلههااممةة 
للاا إإ ٬،ننججاازز ففيي ممججاالل تتممككيينن االلممررأأةةإإااللببححرريينن ممنن ننششااطط وو
 ؛ ااععتتذذررنن ععنن االلححضضووررننههننأأ

 ززييااررةة االلممققرررر االلخخااصص االلممععننيي ععللىى  االلممممللككةةووااففققتت •
 ةة االلتتووااصصلل ممععهه للتتححددييدد ممووععدد االلززييااررققدد تتمموو ببااللتتععذذييبب
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 ووااللممققررررةة ففيي ششههرر تتممووزز/ييووللييهه 2012 ووججددوولل أأععمماالل االلززييااررةة
أأمماا ببششأأنن تتللققيي االلططللببااتت ممنن االلممققرررر االلخخااصص االلممععننيي 
ببااللححقق ففيي ححررييةة االلتتججممعع االلسسللمميي ووتتككوويينن االلججممععييااتت 
ووااللممققرررر االلخخااصص االلممععننيي ببححققووقق االلإإننسساانن للللممههااججرريينن 
ووااللممققرررر االلخخااصص االلممععننيي ببححااللةة ممددااففععيينن ععنن ححققووقق 
)أأححدد تتععههددااتت ططللببااتتههمم االلإإننسساانن ببأأنن االلممممللككةة تتددررسس 
 االلتتققررييرر االلأأوولل(.

 ببننااء االلققددررااتت -سسااددسسااً

 ععااممةةاالل االلققددررااتت ببننااء -أأللفف 

ققااممتت ممممللككةة االلببححرريينن ببععققدد االلععددييدد ممنن ووررشش االلععمملل  
ووااللتتددررييبب للممووظظففيي االلججههااتت االلححككووممييةة ووممؤؤسسسسااتت االلممججتتممعع 
االلممددننيي ذذااتت االلصصللةة للببننااء ققددررااتتههمم ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن )أأححدد 
االلممففووضضةة ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع ممككتتبب تتععههددااتت االلتتققررييرر االلأأوولل( 
ممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي االلددووللييةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن وو
 ووااللممححللييةة ووااللإإققللييممييةة ووااللددوولل ذذااتت االلخخببررةة ووههيي ككااللتتاالليي:

 تتممووزز/ييووللييهه 24-ووررششةة ععمملل خخااصصةة ببممببااددئئ ببااررييسس )22 ·
ممببااددئئ ببااررييسس ووأأففضضلل بب( تتههددفف إإللىى االلتتععررييفف 2008
ووططننييةة االلممممااررسسااتت االلخخااصصةة ببتتأأسسييسس االلممؤؤسسسسااتت االل
للححققووقق االلإإننسساانن ببااللتتععااوونن ممعع ممككتتبب االلممففووضضةة االلسسااممييةة 
 االلججههااتت االلححككووممييةة ااسستتههددففتتللححققووقق االلإإننسساانن. ووققدد 
سسييااسسييةة ووأأععضضااء ووممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ووااللججممععييااتت االل
ووأأععضضااء االلسسللططةة االلققضضاائئييةة االلسسللططةة االلتتششررييععييةة 
 ؛ووااللننااششططيينن ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن

 اارر/ممااييووأأيي 14-13 ( ووححققووقق االلإإننسسااننااللصصححةةووررششةة ععمملل ) ·
2009 تتههددفف إإللىى االلتتععررييفف ببححققووقق االلإإننسساانن ففيي االلممججاالل 
االلصصححيي ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع ممننظظممةة االلصصححةة االلععااللممييةة٬، ووققدد 
 ؛ االلععاامملليينن ففيي االلققططااعع االلصصححييااسستتههددففتت

ككااننوونن  8-7 ححققووقق االلإإننسساانن ووااللممسسؤؤووللييااتتووررششةة ععمملل ) ·
2009( تتههددفف ههذذهه االلووررششةة إإللىى تتععررييفف االلأأوولل/ددييسسممببرر 
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٬، ووذذللكك االل ححققووقق االلإإننسسااننللااققةة ععممللههمم ففيي ممجج للععننااللإإععللاامميييي
ببااللتتععااوونن ممعع ممككتتبب االلممففووضضةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسساانن 
 االلممججتتممعع االلممددننيي ووممننظظممااتت االلججههااتت االلححككووممييةة ووااسستتههددففتت
 ؛ووااللصصححفف االلممححللييةة ووااللأأججننببييةة

 للأأععضضااء االلممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق االلككففااءةةووررششةة ررففعع  •
ببععدد إإننششااء االلممؤؤسسسسةة  2010ححززييرراانن/ييووننييهه 17-االلإإننسساانن 8
اانن تتمم ععققدد ووررششةة ععمملل للأأععضضااء االلووططننييةة للححققووقق االلإإننسس
ووذذللكك عع االلككففااءةة للددييههمم للللققيياامم ببممههااممههمم االلممؤؤسسسسةة للررفف
االلللججننةة االلإإششررااففييةة للللممررااججععةة االلددووررييةة ممنن ببتتننظظييمم 
 ؛االلششااممللةة

 االلللججننةة االلإإششررااففييةة للللممررااججععةة ووررششةة ممككااففححةة االلففسساادد ققااممتت •
للححققووقق االلإإننسساانن ببددععمم االلججممععييةة االلددووررييةة االلششااممللةة 
صصةة االلببححررييننييةة للللششففااففييةة للتتننففييذذ ووررششةة ععمملل خخاا
 ؛ببممككااففححةة االلففسساادد

ووررششةة االلتتددررييبب ععللىى االلررصصدد ووااللممتتااببععةة ففيي ححققووقق  •
2010 تتههددفف ههذذهه  ححززييرراانن/ييووننييهه 3 -ممااييوو  أأيياارر/االلإإننسساانن 31
للععاامملليينن ففيي االلججههااتت االلححككووممييةة ااااللووررششةة إإللىى تتددررييبب 
ووممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ذذااتت االلصصللةة ععللىى ككييففييةة 
ككتتااببةة االلتتققااررييرر االلخخااصصةة ببااللأأمممم االلممتتححددةة ووخخااصصةةً ففيي 
 ؛ االلإإننسسااننممججاالل ححققووقق

 ككااننوونن 30-26 ووررششةة ععمملل خخااصصةة ببااللتتففتتييشش االلععمماالليي ·
ددييسسممببرر2010 تتههددفف ههذذهه االلووررششةة إإللىى االلتتررككييزز ععللىى االلأأوولل/
االلممععااييييرر االلخخااصصةة ببااللععمملل ووااللسسللااممةة ووااللصصححةة االلممههننييةة 
ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع ممننظظممةة االلععمملل االلددووللييةة ٬،ووااسستتههددففتت ههذذهه 
 ؛االلووررششةة ممففتتششيي ووززااررةة االلععمملل ووههييئئةة تتننظظييمم سسووقق االلععمملل

أأسسااسسييااتت ححققووقق االلإإننسساانن للللممددااففععيينن ععنن " ووررششةة ععمملل •
2011 تتههددفف ههذذهه  ححززييرراانن/ييووننييهه 8-7 ححققووقق االلإإننسساانن"
 ووننششططااء ححققووقق االلإإننسساانن االلممددااففععييننااللووررششةة إإللىى تتععررييفف 
ببااللممببااددئئ االلأأسسااسسييةة ووااللررئئييسسييةة للححققووقق االلإإننسساانن ووذذللكك 
ببااللتتععااوونن ممعع ممععههدد ججننييفف للححققووقق االلإإننسساانن ووممررككزز تتننممييةة 
 ههذذهه ووااسستتههددففتتةة  االلههااششممييااللأأررددننييةةااللممججتتممعع ببااللممممللككةة 
 ؛االلووررششةة االلججممععييااتت االلششببااببييةة
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 للللممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة االلإإششررااففييةةننظظممتت االلللججننةة  •
للححققووقق االلإإننسساانن ببااللتتععااوونن ممعع ووززااررةة ححققووقق االلإإننسساانن 
ممييةة االلااججتتممااععييةة ددووررتتيينن للللددببللوومم االلتتددررييببيي ففيي ننووااللتت
ووااللددسستتوورريي ووححققووقق االلإإننسساانن ووتتققااررييرر االلققااننوونن االلددوولليي 
 4 -ممااررسس     آآذذاارر/1 ىى٬،ووللااللممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة )االلأأ
تتششرريينن  9 ةة2009،٬( )االلثثااننييححززييرراانن/ييووننييهه 
ييننااييرر 2012( ككااننوونن االلثثااننيي/ 23 - أأككتتووببرر 2011االلأأوولل/
ييههددفف ههذذاا االلببررننااممجج إإللىى ببننااء ققددررااتت ممننتتسسببيي االلققططااعع 
 ووممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ذذااتت االلصصللةة ححييثث تتمم االلححككوومميي
 ففيي ممررككزز االلااسستتششااررااتت ووااللددررااسسااتت االلققااننووننييةة ههممااععققدد
 ؛ووررييةة ببججااممععةة االلببححررييننووااللددسستت

ققااممتت للججننةة االلممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة للححققووقق االلإإننسساانن  •
ببددععمم ككتتاابب االلصصححففييةة أأممااننيي االلممسسققططيي ببععننوواانن )ممللفف 
1503" إإللىى "  االلإإججررااءممننااللببححرريينن االلححققووققيي ففيي ججننييفف 
 ؛االلممررااججععةة االلددووررييةة االلششااممللةة(

ووررششةة ععمملل ححوولل ككييففييةة إإععدداادد االلتتققااررييرر االلددووررييةة ووتتننففييذذ  •
وورر ممححممدد خخللييلل االلممووسسىى ننظظممههاا تتووصصييااتت االلسسييددااوو للللددككتت
 االلووططننيي للممتتااببععةة للللففررييققااللممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة 
 2010،٬ ححززييرراانن/ييووننييههووتتننففييذذ ااتتففااققييةة االلسسييددااوو ففيي 6 
تتههددفف إإللىى االلتتععررفف ععللىى االلققييممةة االلققااننووننييةة للللممللااححظظااتت 
ططللااعع ععللىى االلااااللخختتااممييةة للللججننةة ووآآللييةة االلتتععاامملل ببههاا٬، وو
ررييرر تتججررببةة االلممممللككةة االلأأررددننييةة االلههااششممييةة ففيي إإععدداادد االلتتققاا
 ؛االلددووررييةة )االلررااببعع ووااللخخااممسس(

 تتووصصييااتت االلسسييددااوو ووإإععدداادد ممتتااببععةةووررششةة ععمملل "آآللييااتت  •
االلتتققااررييرر االلددووررييةة االلممسستتققببللييةة" للللخخببييررةة سسممييححةة أأببوو 
سستتييتت ننظظممههاا االلممججللسس االلأأععللىى للللممررأأةة للللففررييقق االلووططننيي 
للممتتااببععةة ووتتننففييذذ ااتتففااققييةة االلسسييددااوو ففيي 27 
للإإططللااعع ععللىى آآللييااتت 2010 تتههددفف إإللىى ااأأييللوولل/سسببتتممببرر 
تتووصصييااتت االلسسييددااوو ووككييففييةة إإععدداادد االلتتققااررييرر تتننففييذذ 
٬، ووععررضض تتججررببةة ججممههووررييةة ممصصرر االلددووررييةة االلممسستتققببللييةة
االلععررببييةة ففيي تتننففييذذ تتووصصييااتت االلسسييددااوو ووإإععدداادد 
 ؛االلتتققااررييرر االلددووررييةة
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 االلققضضااء  تتددررييبب ممددررببيينن للللتتووععييةة ححوولل ااتتففااققييةةووررششةة •
 (االلسسييددااوو) ععللىى ججممييعع أأششككاالل االلتتممييييزز ضضدد االلممررأأةة
 االلأأععللىى للللممررأأةة ججللسسااللممررااسس ننظظممههاا  للللخخببييررةة ععااييددةة أأببوو
للللففررييقق االلووططننيي للممتتااببععةة ووتتننففييذذ ااتتففااققييةة االلسسييددااوو 
11( تتههددفف 20 ككااننوونن االلثثااننيي/ييننااييرر 20-19ففيي االلففتتررةة )
 ممنن أأووسسععممضضممووننههاا ععللىى ننططااقق ننششرر االلااتتففااققييةة ووإإللىى 
تتففععييلل تتووصصييااتت االلللججننةة ععللىى تتققررييرر ٬، ووااللممججتتممعع
 سسييددااوو.االل

 ببننااء االلققددررااتت للممووظظففيي إإننففااذذ االلققااننوونن -ببااء 

 ععضضااء االلننييااببةة االلععااممةة ووممووظظففيي ووززااررةة االلععددللااللققضضااةة ووأأ -1 

ووررششةة ععمملل )االلووققااييةة ممنن االلتتععذذييبب ووتتججررييممهه ضضممنن ااتتففااققييةة  •
-ممننااههضضةة االلتتععذذييبب ووااللببررتتووككوولل االلممللححقق ببااللااتتففااققييةة( 6
أأببررييلل 2009 تتههددفف االلووررششةة إإللىى االلتتععررييفف  ننييسساانن/7
ببججرراائئمم االلتتععذذييبب ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع االلررااببططةة االلددووللييةة 
للععففوو االلددووللييةة. ( ووممننظظممةة ااAPTللممننااههضضةة االلتتععذذييبب )
ووااسستتههددففتت االلووررششةة ممووظظففيي إإننففااذذ االلققااننوونن ووممننظظممااتت 
 ؛االلممججتتممعع االلممددننيي ذذااتت االلصصللةة

ححززييرراانن/ييووننييهه  4-االلااححتتججاازز ووإإددااررةة االلسسججوونن( 3ووررششةة ععمملل ) •
٬2009، ووتتههددفف ههذذهه االلووررششةة إإللىى االلتتععررييفف ببااللممععااييييرر 
 ووككييففييةة إإددااررةة االلسسججوونن٬، ذذللكك ببااللااححتتججااززااللددووللييةة االلخخااصصةة 
 للللصصللييبب االلأأححممرر ببااللتتععااوونن ممعع االلللججننةة االلددووللييةة
 ووااللججههااتت االلححككووممييةة االلددااخخللييةة ممووظظففيي ووززااررةة ووااسستتههددففتت
 ؛ووممننظظممااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ذذااتت االلصصللةة

 ووححققووقق ببااللأأششخخااصصددووررةة تتددررييببييةة ععنن ممككااففححةة االلااتتججاارر  •
ممااررسس 2010( ووتتههددفف االلووررششةة إإللىى آآذذاارر/ 31-االلإإننسساانن ففيي )28
االلتتععررييفف ببااللأأسسااللييبب االلممتتققددممةة ففيي ععممللييااتت االلتتححققييقق 
ئئمم االلااتتججاارر ببااللأأششخخااصص ووذذللكك  ففيي ججررااااللأأددللةةووككششفف 
 ووااسستتههددففتت (IMOببااللتتععااوونن ممعع ممننظظممةة االلههججررةة االلددووللييةة )
 ؛ممووظظففيي ووززااررةة االلددااخخللييةة ووااللننييااببةة االلععااممةة ووااللققضضااةة
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 22-إإننففااذذ االلققااننوونن )21للممسسؤؤوولليي ووررششةة ممففههوومم االلتتععذذييبب  ·
2010( تتههددفف االلووررششةة إإللىى االلتتععررييفف ححززييرراانن/ييووننييهه 
ةة ببممففههوومم االلتتععذذييبب ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع االلررااببططةة االلددوولليي
( ووممننظظممةة االلععففوو االلددووللييةة٬، APTللممننااههضضةة االلتتععذذييبب )
 ؛ووااسستتههددففتت االلققاائئمميينن ععللىى إإننففااذذ االلققااننوونن

ووررششةة ععمملل ففيي االلققااننوونن االلددوولليي االلإإننسسااننيي ووااللتتيي تتمم ععققددههاا  •
 11-10( وو)2008أأيياارر/ممااييوو  20- ثثللااثث ددووررااتت )18ععللىى
ممااييوو 2010( تتههددفف إإللىى أأيياارر/ 25-23ممااييوو 2009( وو)أأيياارر/
 ببااللتتععااوونن ووذذللككننسسااننيي االلتتععررييفف ببااللققااننوونن االلددوولليي االلإإ
 ووااسستتههددففتتممعع االلللججننةة االلددووللييةة للللصصللييبب االلأأححممرر٬، 
 ؛ممووظظففيي االلننييااببةة االلععااممةة ووااللققضضااةة ووووززااررةة االلععددلل

ووررششةة ععمملل خخااصصةة ببححققووقق ووضضممااننااتت االلممتتههمم ففيي ممررححللةة  •
 27)  ثثللااثث ددووررااتت ععللىىااللتتححققييقق االلااببتتدداائئيي ووااللتتيي ععقُقددتت
ففببررااييرر  ششببااطط/22) ٬،أأككتتووببرر 2008(تتششرريينن االلأأوولل/
2010( ووتتههددفف إإللىى االلتتععررييفف  ممااييووأأيياارر/ 30) ٬،(2010
 ممررححللةة االلتتححققييقق االلااببتتدداائئيي ببححققووقق ضضممااننااتت االلممتتههمم ففيي
ووففققااً للققااننوونن االلإإججررااءااتت االلججنناائئييةة االلببححررييننيي ووذذللكك 
ببااللتتععااوونن ممعع ممععههدد االلددررااسسااتت االلققضضاائئييةة ووااللققااننووننييةة 
 ؛ أأععضضااء االلننييااببةة االلععااممةةووااسستتههددففتتببووززااررةة االلععددلل٬، 

ييممييةة ووررششةة ععمملل آآللييااتت ححققووقق االلإإننسساانن االلععااللممييةة ووااللإإققلل •
 21)ممااررسس 2009( ووآآذذاارر/ 17خخممسس ددووررااتت )ععللىى ووااللتتيي ععُققددتت 
 30 2010( وو)ههييووننييححززييرراانن/ 23أأببررييلل 2009( وو)ننييسساانن/
أأببررييلل 2011( ووتتههددفف إإللىى ننييسساانن/ 17ممااررسس 2011( وو)آآذذاارر/
االلتتععررييفف ببآآللييااتت ححققووقق االلإإننسساانن االلععااللممييةة ووااللإإققللييممييةة 
 ببااللتتععااوونن ممعع ججااممععةة أأووللسستترر ببااللممممللككةة االلممتتححددةة
 ؛ االلننييااببةة االلععااممةة ووااللققضضااةةااسستتههددففتت أأععضضااءوو

 15 ححررييةة االلتتععببييرر ووححررييةة االلممععللووممااتت )ووررششةة ععمملل ححوولل ·
2009( ووتتههددفف إإللىى االلتتععررييفف ببأأسسااسسييااتت هه ييووننييححززييرراانن/
ححررييةة االلتتععببييرر ووححررييةة االلممععللووممااتت ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع 
ججااممععةة أأووللسستترر ببااللممممللككةة االلممتتححددةة ووااسستتههددففتت أأععضضااء 
 ؛االلننييااببةة االلععااممةة ووااللققضضااةة
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ددوولليي ووآآخخرر ججنناائئيي االلووررششةة ععمملل خخااصصةة ببااللققضضااء االل •
ننووففممببرر تتششرريينن االلثثااننيي/ 18االلتتططووررااتت االلممتتصصللةة ببهه )
2009( ووااسستتههددففتت أأععضضااء االلننييااببةة االلععااممةة ووااللققضضااةة ووذذللكك 
ببااللتتععااوونن ممعع أأححدد االلققضضااةة االلسسااببققيينن ببااللممححككممةة االلججنناائئييةة 
 ؛االلددووللييةة

 10-8ببااللققااننوونن االلددوولليي ووححققووقق االلإإننسساانن )ووررششةة ععمملل خخااصصةة  •
 إإللىى ننووففممببرر 2010( تتههددففتتششرريينن االلثثااننيي/      
دد االلددووللييةة ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن ععااللتتععررييفف ببااللققوواا
 أأععضضااء االلننييااببةة االلععااممةة ووااللققضضااةة ووذذللكك ووااسستتههددففتت
 ؛ددننننببااللتتععااوونن ممعع ججااممععةة لل

-20ااييييرر االلددووللييةة للللممححااككممةة االلععااددللةة )ووررششةة ععمملل ححوولل االلممعع •
ننووففممببرر 2011( ووتتههددفف إإللىى تتششرريينن االلثثااننيي/       21
 ووذذللكك ييةة للللممححااككممةة االلععااددللةةللااللتتععررييفف ببااللممععااييييرر االلددوو
ببااللتتععااوونن ممعع االلنناائئبب االلععاامم االلسسااببقق للننييوو سسااووثث ووييللزز 
 ووااسستتههددففتتممسستتششااررااً للححققووقق االلإإننسساانن ببااللممممللككةة االلممتتححددةة 
 ؛ االلننييااببةة االلععااممةة ووااللققضضااةةأأععضضااء

االلععددييدد ممنن ووررشش االلععمملل للققضضااةة االلممححااككمم االلششررععييةة ححوولل  •
تتططببييقق أأححككاامم ققااننوونن االلأأسسررةة٬، ووااللتتررككييزز ععللىى ححققووقق 
 ؛االلززووججةة ووااللأأببننااء

لل للللققضضااةة ووببااللتتععااوونن ممعع االلممججللسس ككمماا تتننففييذذ ووررششةة ععمم •
االلأأععللىى للللممررأأةة ححوولل ككييففييةة ااسستتففااددةة االلممررأأةة ممنن صصننددووقق 
 ؛االلننففققةة
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  االلددااخخللييةةضضببااطط ووأأففرراادد ووممننتتسسببيي ووززااررةة -2 

ععدددد 10 ددووررااتت خخااررججييةة تتمم ععققدد ععدددد 24 ددووررةة ددااخخللييةة وو ·
ممتتخخصصصصةة ففيي ممججاالل ححققووقق االلإإننسساانن للممننتتسسببيي ووززااررةة 
ةة ممنن االلددااخخللييةة ممنن ضضببااطط ووأأففرراادد ووممددننيييينن خخللاالل االلففتترر
 ؛2008 ووللغغااييةة 2011

ددوورر االلششررططةة ففيي ححممااييةة ححققووقق ككمماا تتمم تتضضمميينن ممااددةة ببممسسممىى  •
االلإإننسساانن )ممققرررر ددررااسسيي 3 سسااععااتت ممععتتممددةة( 2012/2008( 
 )ممققرررر ببااللأأششخخااصص االلااتتججااررووككذذللكك ممااددةة ببممسسممىى ممككااففححةة 
تتسستتههددفف ممننتتسسببيي االلأأككااددييممييةة ددررااسسيي 3 سسااععااتت ممععتتممددةة( 
 ؛االلممللككييةة للللششررططةة

ككااددييممييةة االلممللككييةة ننظظممتت ككللييةة تتددررييبب االلضضببااطط ببااللأأ ·
للللششررططةة ددووررةة تتددررييببييةة ببععننوواانن "ددوورر االلششررططةة ففيي 
االلممححااففظظةة ععللىى ححققووقق االلإإننسساانن" ففيي االلففتتررةة ممنن 12 
 ففببررااييرر 2012.ششببااطط/ففببررااييرر للغغااييةة 16 ششببااطط/

 ببننااء االلققددررااتت للممننتتسسببيي ووززااررةة االلتتررببييةة ووااللتتععللييمم -ججييمم 

تتششرريينن  27-26لل )ععمملل ححوولل ححققووقق االلططففووررششةة  •
 االلتتععررييفف إإللىىللووررششةة ( تتههددفف ههذذهه ااأأككتتووببرر 2009االلأأوولل/
 ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع االلتتععللييممببححققووقق االلططففلل ففيي ممررااححلل 
ققااففةة ممننظظممةة االلأأمممم االلممتتححددةة للللتتررببييةة ووااللععللمم ووااللثث
 ؛االلييووننسسككوو()

ممججاالل تتففععييلل ددللييلل االلممععللمم ففيي ووررششةة ععمملل ححوولل ككييففييةة  •
ووآآللييةة ععمملل ووخخططةة ممتتااببععةة االلتتررببييةة ععللىى ححققووقق االلإإننسساانن٬، 
ححققووقق االلإإننسساانن ففيي ممممللككةة ببررننااممجج االلتتررببييةة ععللىى 
 2010( ووذذللكك ككااننوونن االلأأوولل/ددييسسممببرر 12ببححرريينن )االل
ببااللممممللككةة ببااللتتععااوونن ممعع ببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة االلإإننمماائئيي 
ةة للللتتررببييةة ووااللععللمم ووااللثثققااففةة ممننظظممةة االلأأمممم االلممتتححددوو
 ؛االلييووننسسككوو()

 ححوولل ننققلل أأثثرر االلتتددررييبب إإللىى االلممددااررسس ووننششرر ععممللووررششةة  •
 ًثثققااففةة االلححوواارر ووتتححققييقق االلسسللمم ووححققووقق االلإإننسساانن ووددععمماا
ككااننوونن االلأأوولل/ددييسسممببرر 24 وو25 ممةة )للللتتننممييةة االلممسستتدداا
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ممتتححددةة للللتتررببييةة ( ووذذللكك ببااللتتععااوونن ممعع ممننظظممةة االلأأمممم االل2010
 ؛االلييووننسسككوو(ووااللععللمم ووااللثثققااففةة )

ررززممةة أأللععاابب ممنن أأججلل ححققووقق االلإإننسساانن ) ببععننووااننووررششةة ععمملل  ·
أأييللوولل/سسببتتممببرر  29-للللأأططففاالل ببيينن 6 وو12 سسننةة( )26
2011( ببااللتتععااوونن ممعع االلششببككةة االلععررببييةة للللممووااططننةة ووححققووقق 
 ؛)أأننههرر( ممنن االلأأررددننااللإإننسساانن 

ككااننوونن ممنن أأججلل غغدد ممششررقق( ففيي ) ببععننووااننووررششةة ععمملل  •
 ؛2011 االلأأوولل/ددييسسممببرر

ووررششااتت ععمملل تتددررييببييةة ححوولل ككييففييةة تتددررييسس االلممووااضضييعع  ·
 ااسستتههددففتت (2010-قق االلإإننسساانن )2009االلممتتععللققةة ببححققوو
 .ككذذللكك ممددررسسيي االلممددااررسس االلخخااصصةة

 ببننااء ققددررااتت ططللاابب ممررااححلل االلتتععللييمم االلأأسسااسسييةة االلممخختتللففةة -دداالل 

 ببممححتتووىى االلممددررسسييةة ووااللككتتبب االلممننااههجج تتضضمميينن تتمم 
 ححققووقق ممججاالل ففيي أأببررممتتههاا ممممللككةة االلببححرريينن االلتتيي االلااتتففااققييااتت
 االلممررححللةة ووللغغااييةة االلااببتتدداائئييةة االلممررححللةة ممنن ببددءااً االلإإننسساانن
 .االلثثااننووييةة

 ببننااء ققددررااتت ططللاابب االلممررححللةة االلججااممععييةة -ههااء 

 ببججااممععةة االلححققووقق ككللييةة ففيي االلإإننسساانن ححققووقق ممااددةة تتددررسس 
 .(االلأأوولل االلتتققررييرر تتععههددااتت أأححدد) االلببححرريينن

  ببششأأنن ببااققيي االلتتععههددااتت االلططووععييةةااتتخخااذذههتتمم  مماا -سسااببععااً

 تتننففييذذ ممنن االلتتققررييرر ههذذاا ففيي ببييااننهه سسببقق مماا ععللىى ععللااووةة 
 االلببححرريينن ممممللككةة ببههاا تتععههددتت االلتتيي االلططووععييةة االلتتععههددااتت ممنن ججممللةةً
 تتمم مماا ننببيينن االلششااممللةة٬، االلددووررييةة للللممررااججععةة االلأأوولل تتققررييررههاا ففيي
 .االلططووععييةة االلتتععههددااتت ببااققيي ببششأأنن ااتتخخااذذهه

 �� ������� ������ 

تتمم إإععدداادد ممسسووددةة للللخخططةة ووتتمم إإررسسااللههاا إإللىى  
االلللججننةة االلممككللففةة ببتتننففييذذ ممخخررججااتت ححوواارر 

 تتددررسس االلببححرريينن ححااللييااً االلححااججةة إإللىى -1
ووضضعع خخططةة ووططننييةة ششااممللةة للححققووقق 
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االلتتووااففقق االلووططننيي. ححييثث تتععتتببرر إإححددىى 
 .ممخخررججااتت ححوواارر االلتتووااففقق االلووططننيي

 االلإإننسساانن.

 ههتتققوومم االلججههااتت االلممععننييةة ببددررااسسةة ههذذ 
ااتتخخااذذ االلإإججررااءااتت االلممننااسسببةة ححييااللههاا للتتححففظظااتت وواا
 ووففققااً للللددسستتوورر ووااللققووااننيينن االلووططننييةة .

 سسووفف تتننظظرر االلببححرريينن ففيي إإممككااننييةة -2
ممررااججععةة ببععضض االلتتححففظظااتت االلححااللييةة 
للييههاا إإععللىى االلااتتففااققييااتت االلتتيي ااننضضممتت 
ععللييههاا ووععللىى سسببييلل االلممثثاالل ففققدد 
سسححببتت االلببححرريينن تتححففظظههاا ععللىى االلممااددةة 
 )20( ممنن ااتتففااققييةة ممننااههضضةة االلتتععذذييبب.

 ٬،ررككةة ففيي ممننتتددىى االلأأققللييةة )2008(للممششاااا -1
 ببووففدد ررففييعع االلممسستتووىى.

االلممششااررككةة ففيي ممننتتددىى ددرربباانن 2)2009(٬،  -2
 ببووففدد ررففييعع االلممسستتووىى.

 تتللتتززمم االلببححرريينن ببااللممسسااههممةة ففيي -3
االلععممللييةة االلججااررييةة ححااللييااً للووضضعع 
ممععااييييرر للححققووقق االلإإننسساانن ففيي االلأأمممم 
االلممتتححددةة٬، ووككذذللكك ببااللممششااررككةة ففيي 
ممننتتددييااتت االلأأمممم االلممتتححددةة للححققووقق 
للتتيي تتتتمم ففييههاا ممننااققششااتت االلإإننسساانن اا
ممععااييييرر ححققووقق االلإإننسساانن )ععللىى سسببييلل 
االلممثثاالل االلممننتتددىى االلععااللمميي ححوولل 
االلأأققللييااتت االلذذيي سسييععققدد ففيي ججننييفف 
 سسببتتممببرر 2008(.أأييللوولل/ففيي 

تتمم ااننتتخخاابب ممممللككةة االلببححرريينن للللممررةة  
االلثثااننييةة ففيي ععضضووييةة ببررننااممجج االلأأمممم االلممتتححددةة 
للللممسستتووططننااتت االلببششررييةة ااببتتددااء ممنن 1 ككااننوونن 
 ووللممددةة أأررببعع سسننووااتت٬، االلثثااننيي/   ييننااييرر 2012
ووههذذهه االلللججننةة تتااببععةة للللممججللسس االلااققتتصصاادديي 
ووااللااججتتممااععيي٬، ححييثث تتححررصص ممممللككةة االلببححرريينن 
ععللىى ححضضوورر االلااججتتممااععااتت االلددووررييةة للههذذهه االلللججننةة 
 ووااللتتيي تتععققدد ففيي ممققررههاا ففيي ننييررووببيي.
ككمماا أأنن ممممللككةة االلببححرريينن ععضضوو ففععاالل ففيي  
االلأأمممم االلممتتححددةة ممنن ححييثث ممششااررككتتههاا ففيي 
سسننووييةة االلممننااققششااتت االلععااممةة ففيي االلددووررةة االل
ييةة االلععااممةة ممنن ششههرر أأييللوولل/سسببتتممببرر للككلل للللججممعع
٬، ححييثث ششاارركك االلممللكك ححممدد ببنن ععييسسىى ببنن ععاامم
ففددىى ففيي سسللمماانن آآلل خخللييففةة ممللكك االلببللاادد االلمم
٬، ببااللإإضضااففةة إإللىى االلددووررةة 66 للللججممععييةة االلععااممةة
ححررصص االلببععثثةة االلدداائئممةة ففيي ننييووييوورركك للححضضوورر 
ااججتتممااععااتت ممججللسس االلأأممنن ووممتتااببععةة االلممووااضضييعع 

 ااسستتممرراارر االلممششااررككةة ببففععااللييةة ففيي -4
ااتت االلممججللسس االلااققتتصصاادديي ااججتتممااعع
ووللججااننهه االلممتتععددددةة٬، ووااللااججتتممااععيي 
 .االلععااممةة٬، ووممججللسس االلأأممننووااللججممععييةة 
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يينن ببتتننففييذذ االلممططررووححةة ووااللتتززاامم ممممللككةة االلببححرر
نن ووتتققددييمم االلققررااررااتت االلصصااددررةة ععنن ممججللسس االلأأمم
٬، ععللممااً ببأأنن ممممللككةة االلتتققااررييرر االلددووررييةة ححووللههاا
االلببححرريينن ااننتتخخببتت ععضضووااً غغييرر دداائئمم ففيي 
-ممججللسس االلأأممنن للممددةة سسننتتيينن ففيي ععاامميي 1998
1999. 
تتمم االلممششااررككةة ففيي ممؤؤتتممرر ددييرربباانن  
 ننييسساانن/أأببررييلل2 ففيي االلممننععققدد ببتتااررييخخ 
2009. 

 ااسستتممرراارر االلممششااررككةة ببففععااللييةة ففيي -5
ععممللييااتت ممتتااببععةة أأععمماالل االلممؤؤتتممررااتت ذذااتت 
االلصصللةة٬، ببمماا ففيي ذذللكك االلممررااججععةة االلققااددممةة 
للإإععللاانن ددييرربباانن ووببررننااممجج ععمملل االلممؤؤتتممرر 
 االلععااللمميي االلممننااههضض للللععننصصررييةة.

اا االلتتققررييرر ننببيينن مماا تتمم تتححققييققهه ففيي ههذذ 
مم ببااللننسسببةة للللتتععههددااتت االلططووععييةة ككمماا تتمم تتققدديي
2010 إإللىى االلتتققررييرر االلسسننوويي للللععاامميينن 2009 وو
ممججللسس ححققووقق االلإإننسساانن ننببيينن ففييهه االلتتققددمم 
االلححااصصلل ففيي تتححققييقق االلتتععههددااتت االلططووععييةة 
 .ووااللننتتاائئجج ووااللتتووصصييااتت

 تتققددييمم تتققررييرر إإثثننااء االلممررااججععةة -6
االلققااددممةة ععنن تتححققييقق االلتتععههددااتت االلططووععييةة 
 .للححااللييةةاا

 تتمم ااننتتخخاابب ممممللككةة ححييثثتتمم ذذللكك٬،  
االلببححرريينن للممددةة )3( سسننووااتت ممنن ععاامم 2008 إإللىى 
 .2011 تتممووزز/ييووللييهه

 سستتؤؤككدد االلببححرريينن ففيي تتععههددااتتههاا -7
االلتتيي سسووفف تتققددممههاا للممججللسس ححققووقق 
االلإإننسساانن ببممننااسسببةة ااننتتخخااببااتت ععاامم 
٬2008، ععللىى تتببننيي أأففضضلل االلممممااررسسااتت 
"GOOD PRACTICES". 

 االلممددننيي تتققوومم االلإإددااررةة االلععااممةة للللددففااعع •
ببووززااررةة االلددااخخللييةة ببتتططببييقق للاائئححةة 
ممتتططللببااتت االلووققااييةة ووااللححممااييةة ممنن االلححررييقق 
ففيي االلممننششآآتت ححسسبب االلققرراارر االلووززاارريي ررققمم 
)167( للسسننةة 2002 ككممتتططللببااتت 
 ؛ببححررييننييةة

ككمماا تتققوومم للججننةة ووززااررييةة ممخختتصصةة ممككووننةة ممنن  •
)االلإإددااررةة االلععااممةة للللددففااعع االلممددننيي٬، ووززااررةة 
االلببللددييااتت ششؤؤوونن االلصصححةة٬، ووززااررةة 
ااننيي٬، ووززااررةة االلععمملل( تتققوومم ووااللتتخخططييطط االلععممرر
ههذذهه االلللججننةة ببااللففححصص ووااللممععااييننةة ععللىى 
ممسسااككنن االلععمماالل ففيي ممخختتللفف ممححااففظظااتت 
 ؛االلممممللككةة

تتككثثييفف االلححممللااتت االلتتففتتييششييةة  -8
ععللىى سسككنن االلععمماالل ووااللتتأأككدد ممنن 
صصللااححييتتههاا ممنن االلننااححييةة االلأأممننييةة 
تتززااممههاا ووااللصصححييةة ووااللإإننسسااننييةة وواالل
ببااللققووااننيينن ووااللققررااررااتت االلممتتععللققةة ببههذذاا 
 االلششأأنن.
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وونن ؤؤككمماا أأنن ووززااررةة االلععمملل ووووززااررةة شش •
االلببللددييااتت ووااللتتخخططييطط االلععممررااننيي للاا تتممننحح 
االلتتررخخييصص للللممؤؤسسسسااتت ووااللششررككااتت٬، إإللاا 
ببععدد االلتتأأككدد ممنن صصللااححييةة ووسسللااممةة سسككنن 
 ععمماالل ههذذهه االلششررككااتت ووااللممؤؤسسسسااتت ووذذللكك
 االلخخااصصةة ببااللححممااييةة االلااششتتررااططااتتببووضضعع 
ووااللسسللااممةة ححسسبب ننووعع ووححججمم االلممببننىى 
 ووههيي ككااللآآتتيي:       االلسسككننيي للللععمماالل

تتووففييرر ممخخااررجج ككااففييةة  )أأ( 
 ؛للللططووااررئئ
تتووففييرر أأججههززةة إإننذذاارر االلححررييقق  )بب( 
 ؛ووككااششففااتت االلددخخاانن ووااللححررااررةة

 ؛تتووففييرر ممصصااببييحح للللططووااررئئ )جج( 

تتووففييرر ععللااممااتت إإررششااددييةة  )دد( 
 ؛للممخخااررجج االلططووااررئئ

ععددااتت ممخختتللففةة للممككااففححةة مم (هھھھ) 
 االلححررييقق.

ققااممتت إإددااررةة االلححممااييةة ووااللسسللااممةة االلتتااببععةة  •
 ببههذذاا االلششأأنن للللإإددااررةة االلععااممةة للللددففااعع االلممددننيي
 267 بب 2011-خخللاالل االلففتتررةة ممنن 2008
 .ززييااررةة تتففتتييششييةة

ييققوومم ققسسمم االلسسللااممةة االلممههننييةة ببووززااررةة  
االلععمملل ببججممعع ووتتححددييثث االلممععللووممااتت االلممتتععللققةة 
ببممووااققعع ممسسااككنن االلععمماالل ووأأععدداادد االلععممااللةة ببههاا ممنن 
خخللاالل االلممسسووحح االلممييددااننييةة ووااللااتتصصاالل االلممببااششرر 
ببااللممننششآآتت االلتتيي ييننططببقق ععللييههاا االلققرراارر 
للسسننةة 1978 ببششأأنن االلووززاارريي االلممذذككوورر ررققمم 8 
االلااششتتررااططااتت االلصصححييةة للممسسااككنن االلععمماالل٬، 
ووتتككثثييفف االلززييااررااتت االلتتففتتييششييةة للههذذهه 
االلممسسااككنن. ككمماا ييققوومم االلققسسمم ببننششرر االلووععيي للددىى 
أأصصححاابب االلععمملل ححوولل االلتتششررييععااتت ذذااتت االلععللااققةة 
ووتتووججييههههمم للللااتتصصاالل ووااللتتننسسييقق ببااللججههااتت 
االلأأخخررىى ذذااتت االلععللااققةة ممثثلل ووززااررةة االلببللددييااتت 

االلععمملل ععللىى إإييججاادد آآللييةة ففععااللةة  -9
 االلععمماالل االلتتيي للممععااللججةة ححااللااتت ممسسااككنن
تتععااننيي ممنن االلإإههمماالل إإننسسااننييااً ممنن ققببلل 
 ببععضض ممؤؤسسسسااتت االلققططااعع االلخخااصص.
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يي للللتتأأككدد ممنن ووااللززررااععةة ووإإددااررةة االلددففااعع االلممددنن
 ااسستتييففااء االلممسسااككنن للللممتتططللببااتت االلققااننووننييةة.

ححييثث ببددأأتت خخططةة االلععمملل ففيي ححممللةة  
االلتتففتتييشش ععللىى ممسسااككنن االلععمماالل ببععممللييةة ججممعع 
ووتتححددييثث ققااععددةة االلممععللووممااتت للددىى ووززااررةة االلععمملل 
ححوولل ممووااققعع ممسسااككنن االلععمماالل ووأأععدداادد االلققااططننيينن 
ففييههاا ووذذللكك ممنن خخللاالل االلممسسووحح االلممييددااننييةة االلتتيي 
 ييققوومموونن ببههاا ككاانن ممففتتششوو االلسسللااممةة االلممههننييةة
ووااللااتتصصاالل االلممببااششرر ممعع إإددااررااتت االلممننششآآتت. ووققدد 
ااسستتممررتت ععممللييةة ججممعع االلممععللووممااتت ببااللتتووااززيي 
ووااللتتززااممنن ممعع ععممللييااتت االلتتففتتييشش. ووللضضمماانن أأنن 
تتتتمم ععممللييةة االلتتففتتييشش ععللىى االلممسسااككنن 
ببصصووررةة ففععااللةة ففققدد ععممدد ققسسمم االلسسللااممةة 
للللتتففتتييشش ععللىى أأككببرر ععدددد ففيي ززممنن ققييااسسيي. 
ووققدد تتمم إإععدداادد ببررننااممجج االلتتففتتييشش ععللىى 
للممننششآآتت االلممسستتههددففةة ووففققااً للععدددد االلععممااللةة اا
للددييههاا٬، ببححييثث تتببددأأ االلححممللةة ببااللتتففتتييشش 
ععللىى االلممننششآآتت االلتتيي تتتتضضممنن أأععدداادد أأككببرر ممنن 
 االلععممااللةة.
ككمماا أأخخذذتت االلخخططةة ببععيينن االلااععتتبباارر ضضررووررةة  
االلتتففتتييشش ععللىى االلممننششآآتت ذذااتت االلففررووعع 
االلممتتععددددةة ووااللممججممووععااتت االلتتججااررييةة ووااللصصننااععييةة 
ممششررففةة االلتتيي تتتتععدددد ببههاا االلممسسااككنن ووااللإإددااررااتت االل
ععللييههاا ثثمم االلااججتتممااعع ممعع االلممععننيييينن ففيي إإددااررااتت 
تتللكك االلممججممووععااتت للضضمماانن تتططببييقق االلإإججررااءااتت 
ووااللااححتتييااططااتت االلخخااصصةة ببااللصصححةة ووااللسسللااممةة ففيي 
 ممسسااككننههاا.
ووللللتتأأككدد ممنن تتططببييقق االلإإججررااءااتت  
ووااللااححتتييااططااتت االلممتتععللققةة ببااللصصححةة ووااللسسللااممةة 
ففيي ممسسااككنن االلععمماالل ووإإززااللةة ججممييعع االلممخخااللففااتت 
للتتففتتييششييةة االلووااررددةة ببتتققررييرر االلززييااررةة اا
االلأأووللىى٬، ففققدد ععممددتت االلووززااررةة إإللىى االلققيياامم ببززييااررةة 
تتففتتييششييةة ثثااننييةة للللتتأأككدد ممنن االلتتززاامم 
االلممننششآآتت ببمماا وورردد ببتتققررييرر االلززييااررةة 
االلتتففتتييششييةة االلأأووللىى٬، ححييثث تتتتمم ممخخااللففةة 
االلممننششآآتت االلغغييرر ممللتتززممةة ووررففعع ممححااضضررههاا إإللىى 
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 االلننييااببةة االلععااممةة تتببااععاا.
مم االلتتققررييرر االلسسننوويي للللععاامميينن تتمم تتققدديي 
 .االلإإننسساانن2010 إإللىى ممججللسس ححققووقق 2009 وو

تتؤؤككدد االلببححرريينن ععللىى أأننههاا  -10
سستتتتضضممنن تتققااررييررههاا االلتتااللييةة 
ممععللووممااتت ععنن ننتتاائئجج االلممررااججععةة٬، 
ووتتأأثثييررااتتههاا ععللىى ووضضعع ححققووقق 
 االلووااققعع.االلإإننسساانن ععللىى أأررضض 

ييننششرر االلتتققررييرر االلووططننيي ععللىى  
االلممسستتووىى االلووططننيي ككلل )4( سسننووااتت ووااللممتتضضممنن 
أأووضضااعع ححققووقق االلإإننسساانن ععللىى ااررضض االلووااققعع٬، ككمماا 
 االلممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق االلإإننسساانن تتععمملل أأنن
ححوولل أأووضضااعع  تتققررييررااً سسننووييااً ععنن إإععددااددععللىى 
 ححققووقق االلإإننسساانن ععللىى ااررضض االلووااققعع.

سسووفف تتددررسس االلببححرريينن أأممككااننييةة  -11
سسننوويي أأوو ددوورريي ييننششرر إإصصدداارر تتققررييرر 
ععللىى االلممسستتووىى االلووططننيي ححوولل أأووضضااعع 
 ححققووقق االلإإننسساانن ععللىى ااررضض االلووااققعع.

ممسستتممررةة ببششأأنن إإممككااننييةة للاا تتززاالل االلددررااسسةة  
 .إإصصدداارر االلققااننوونن

تتببححثث االلببححرريينن ببججددييةة ففيي  -12
أأممككااننييةة إإصصدداارر ققااننوونن ضضدد االلتتممييييزز 
 االلععننصصرريي

االلببححرريينن ممتتععااووننةة ممعع ككااففةة االلللججاانن  
 ةة االلتتععذذييبب.االلتتععااققددييةة ببمماا ففييههاا للججننةة ممككااففحح

تتؤؤككدد االلببححرريينن تتععااووننههاا ممعع للججننةة  -13
ممننااههضضةة االلتتععذذييبب ففييمماا ييتتععللقق 
 ببتتططببييقق االلممااددةة 20 ممنن االلااتتففااققييةة

 أأننششططةة تتققوومم ببههاا االلججههااتت االلححككووممييةة ههننااكك 
ووممؤؤسسسسااتت االلممججتتممعع االلممددننيي ووممععههدد االلتتننممييةة 
االلسسييااسسييةة ووااللممؤؤسسسسةة االلووططننييةة للححققووقق 
 .االلإإننسساانن ببههددفف ننششرر ثثققااففةة ححققووقق االلإإننسساانن

لل االلببححرريينن ججههووددههاا سسووفف تتووااصص -14
للتتححققييقق االلتتننممييةة االلششااممللةة ممعع 
االلتتأأككييدد ععللىى ممررككززييةة ححققووقق االلإإننسساانن 
ببااللننسسببةة للههذذهه االلتتننممييةة ووأأههممييةة ددععمم 
ثثققااففةة ححققووقق االلإإننسساانن ببككااففةة 
 ًااللووسساائئلل االلممتتااححةة تتععللييممييااً ووإإععللاامميياا
 ووغغييررههاا.

تتؤؤككدد ووززااررةة االلددااخخللييةة ححررصصههاا ععللىى تتممككيينن  •
 االلااججتتممااععااللأأففرراادد ممنن ممممااررسسةة ححققههمم ففيي 
ففههوو ححقق ممككففوولل ددسستتووررااً ععللىى أأنن االلسسللمميي 
تتككوونن ههذذهه االلممممااررسسةة ووففققااً للللأأووضضااعع االلتتيي 
 االلممررسسوومم ااسستتووججببييححددددههاا االلققااننوونن٬، ححييثث 
 االلااججتتممااععااتتررققمم )18( للسسننةة 1973 ببششأأنن 
االلععااممةة ووااللممسسييررااتت ووااللتتججممععااتت ووتتععددييللهه 
االلصصااددرر ببممووججبب االلممررسسوومم )32( للسسننةة 
٬2006، إإخخططاارر ررئئييسس االلأأممنن االلععاامم ببممككاانن 
ععهه ووذذللكك ممنن أأججلل  ووممووضضووااللااججتتممااععووممووععدد 
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 االلإإججررااءااتت االلللااززممةة االلتتيي ممنن ششأأننههاا ااتتخخااذذ
تتممككنن االلممششااررككيينن ممنن ممممااررسسةة ححققههمم ففيي 
االلتتججممعع االلسسللمميي ووففيي ذذااتت االلووققتت االلححففااظظ 
ععللىى أأممننههمم ووسسللااممتتههمم ووااللححففااظظ ععللىى 
ححررييااتت االلأأففرراادد االلآآخخرريينن. ححييثث ييتتووااججدد 
   ررججاالل االلأأممنن ففيي ممننططققةة االلتتججممعع ددوونن تتددخخلل 
جج ووللاا ييككوونن تتددخخللههمم إإللاا ففيي ححااللةة خخرروو
االلممششااررككيينن ففيي االلتتججممعع ععنن االلططااببعع 
االلسسللمميي أأوو ققييااممههمم ببأأففععاالل ممججررممةة ققااننوونناا٬ً، 
ككمماا صصددرر  ققرراارر ووززييرر االلددااخخللييةة ررققمم )57( 
للسسننةة 2011 ببششأأنن تتححددييدد ووااججببااتت 
االلللججننةة االلممننظظممةة للللتتججممععااتت ووممسسؤؤووللييااتت 
ووااللممظظااههررااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي االلممااددةة 
)6( ممنن االلممررسسوومم ببققااننوونن ررققمم )18( للسسننةة 
 االلععااممةة ممااععااتتااللااججتت1973 ببششأأنن 
ووااللممسسييررااتت ووااللتتججممععااتت االلممععددلل ببااللققااننوونن 
 ؛ررققمم )32( للسسننةة 2006

خخللييةة ققدد ووننششييرر إإللىى أأنن ووززااررةة االلدداا •
ححوواالليي 15 ممسسييررةة      تتسسللممتت إإخخططاارر ععنن 
 االلععاامم ٬2008، ببييننمماا ببللغغ خخللااللووتتججممههرر 
ععددددههاا 112 خخللاالل االلععاامم 2009 أأمماا ففيي ععاامم 
2010 ففققدد ببللغغ ععددددههاا 126 ممسسييررةة 
ووتتججممههرر ببييننمماا تتسسللممتت االلووززااررةة إإخخططاارر ععنن 
 ؛60 تتججممعع خخللاالل االلععاامم 2011
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أأععددتت ووززااررةة االلددااخخللييةة ممششررووعع ققااننوونن  •
ججتتممااععااتت االلععااممةة ببتتععددييلل ققااننوونن االلاا
ووااللممسسييررااتت ووااللتتججممععااتت ووذذللكك ببننااء ععللىى 
مماا تتمم االلتتووااففقق ععللييهه ففيي ممررئئييااتت االلححوواارر 
االلووططننيي ححييثث تتضضممنن تتععددييلل االلععددييدد ممنن 
ممنن أأههممههاا: ححظظرر إإششررااكك االلأأططففاالل ففيي االلأأححككاامم 
االلممسسييررااتت ووااللتتججممععااتت االلسسييااسسييةة ببمماا 
ييررااععىى ممببااددئئ ححققووقق االلإإننسساانن االلددووللييةة 
ووااللتتأأككييدد ععللىى ددوورر االلششررططةة ففيي تتووففييرر 
ححممااييةة للللممششااررككيينن ففيي ههذذهه االلممسسييررااتت االل
ووووضضعع ضضووااببطط ببششأأنن االلممسسييررااتت 
ووااللتتججممععااتت ببمماا للاا ييضضرر ببممصصااللحح 
االلممججتتممعع أأوو االلتتععططييلل ععنن االلععمملل أأوو 
االلإإضضرراارر ببااللااققتتصصاادد االلووططننيي أأوو 
االلممصصااللحح االلععااممةة ووااللتتأأككييدد ععللىى ممسسؤؤووللييةة 
االلممننظظمميينن ففيي أأيي تتججممعع ععللىى االلممححااففظظةة 
ععللىى االلأأممنن ووححظظرر إإققااممةة االلتتججممععااتت 
ننششآآتت االلححييووييةة ووااللممططااررااتت ببااللققرربب ممنن االلمم
ووااللممسستتششففييااتت ووتتمم أأخخذذ االلإإججررااءااتت 
االلددسستتووررييةة للإإصصدداارر ههذذاا االلتتععددييللااتت. ووققدد 
صصددرر ققرراارر ممععاالليي ووززييرر االلددااخخللييةة ررققمم 
)57( للسسننةة 2011 ببتتححددييدد ووااججببااتت 
االلللججننةة االلممننظظممةة للللتتججممععااتت ووممسسؤؤووللييااتت 
 أأوو االلممسسييررااتت.

 

االلتتززااممااً ببااللققااننوونن االلووططننيي  -16 تتمم ذذللككيي
ااً ووتتععههددااتت االلببححرريينن ططببقق
للللااتتففااققييااتت االلددووللييةة للححققووقق 
فف ييتتمم ااسستتخخدداامم االلإإننسساانن ففأأننهه سسوو
ككإإططاارر إإضضااففيي للددععمم االلممررااججععةة االلددووررييةة 
تتططببييقق سسببلل االلااننتتصصاافف االلححااللييةة 
ووااللننظظرر ففيي أأيي إإججررااءااتت ععممللييةة تتسسااععدد 
 ففيي ذذللكك.
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 للللتتغغللبب االلممههممةةااللأأووللووييااتت ووااللممببااددررااتت االلووططننييةة  -ثثااممننااً 
ععللىى االلتتححددييااتت ووااللممققييددااتت ووتتححسسيينن ححااللةة ححققووقق 
ننسساانن )االلأأححددااثث االلممؤؤسسففةة االلتتيي ممررتت ببههاا ممممللككةة االلإإ
ممااررسس آآذذاارر/ففببررااييرر ووششببااطط/االلببححرريينن خخللاالل ششههرريي 
2011) 

ففببررااييرر ششببااطط/ششههددتت ممممللككةة االلببححرريينن خخللاالل ششههرريي  
ببددأأتت ببممططااللبب ععددييددةة ااججتتممااععييةة  أأححددااثثااً ممؤؤسسففةة ممااررسس 2011آآذذاارر/وو
ووااققتتصصااددييةة إإللاا أأنن االلأأممرر ققدد تتططوورر إإللىى أأععمماالل ششغغبب ووععننفف٬، ههذذاا ووققدد 
ةة االلممممللككةة االلععددييدد ممنن االلخخططووااتت ممنن ااججلل ححللححللةة تتللكك ااتتخخذذتت ححككوومم
االلأأززممةة٬، ححييثث تتممثثللتت تتللكك االلخخططووااتت ببإإججررااءااتت سسااببققةة ععللىى إإععللاانن 
 ححااللةة االلسسللااممةة االلووططننييةة ووإإججررااءااتت للااححققةة. 

 االلووططننييةة االلسسللااممةة ححااللةة إإععللاانن ققببلل -أأللفف 

ببتتككللييفف ممنن صصااححبب االلججللااللةة االلممللكك االلممففددىى ففققدد أأووككلل  
االلععددييدد ممنن ةة االلتتححااوورر ممعع ممللككيي وولليي االلععههدد ممههممإإللىى صصااححبب االلسسمموو االل
ممممثثلليي االلججممععييااتت االلسسييااسسييةة ووررججاالل االلأأععمماالل ووععدددد ممنن 
 االلششخخصصييااتت االلااججتتممااععييةة.

ممعع تتططوورر االلأأووضضااعع ففيي ممممللككةة االلببححرريينن ووااككتتسساابب ححررككةة  
 تتااللااححتتججااجج ززخخممااً أأععااددتت االلممععااررضضةة االلننظظرر ففيي ممططااللببههاا ووووضضعع
 ٬،ممططااللبب إإضضااففييةة ععللااووةة ععللىى االلششررووطط االلممسسببققةة للددخخوولل االلححوواارر
تتققببللهه االلححككووممةة ووااننتتههتت ففيي ننههااييةة االلممططاافف تتللكك االلأأممرر االلذذيي للمم 
 .(19)االلممببااددررةة

للللااححتتججااججااتت االلغغييرر ققااننووننييةة ووننظظررااً للللججرراائئمم االلججسسييممةة وو 
االلأأممرر االلذذيي ااسستتووججبب ممععهه إإععللاانن  ٬،االلتتيي أأددتت إإللىى ززععززععةة أأممنن االلببللاادد
ححااللةة االلسسللااممةة االلووططننييةة ووذذللكك ووففققااً للللممررسسوومم االلممللككيي ررققمم )18( 
ذذللكك ببههددفف  وو11ممااررسس 20آآذذاارر/للسسننةة 2011 ووذذللكك ببتتااررييخخ 15 
تتاامميينن االلسسللااممةة االلععااممةة للللأأففرراادد ووااللححففااظظ ععللىى ححققووققههمم ووسسررععةة 
االلسسييططررةة ععللىى االلووضضعع االلققاائئمم ففيي ممووااققعع االلأأححددااثث. ووققدد ححدددد 

__________ 

 .www.bici.org.bhللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ييررججىى ززييااررةة االلممووققعع  (19)
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للووااججببةة االلااتتخخااذذ االلممررسسوومم االلممللككيي االلإإججررااءااتت ووااللتتددااببييرر اا
 .للتتححققييقق ههذذاا االلأأممرر

 االلووططننييةة االلسسللااممةة ححااللةة ااننتتههااء ببععدد -ببااء 

 ححوواارر االلتتووااففقق االلووططننيي  

ممححااووللةةَ للتتححققييقق ً للممببااددررةة االلححوواارر االلأأووللىى ووتتككممااللااااسس 
االلااننسسججاامم ووااللووئئاامم االلووططننيي للللتتووصصلل إإللىى ققووااسسمم ممششتتررككةة 
ووتتححقققق آآمماالل االلششععبب االلببححررييننيي٬، ففققدد ططررحح ججللااللةة االلممللكك ححوواارر 
االلتتووااففقق االلووططننيي٬، ووككللفف ررئئييسس ممججللسس االلننوواابب ممههممةة ررئئااسسةة 
االلححوواارر للللععمملل ععللىى تتففععييلل آآللييااتت االلححوواارر ووتتششججييعع االلممششااررككةة 
حح ععللىى ججممييعع ووججههااتت االلننظظرر٬، ووققدد خخررجج ههذذاا ففييهه ععببرر االلااننففتتاا
االلححوواارر ببععدددد ممنن االلممررئئييااتت االلممتتووااففقق ععللييههاا ووتتققوومم االلددووللةة 
 .(20)ببتتننففييذذههاا

  االلممسستتققللةة للتتققصصيي االلححققاائئققااللللججننةة االلببححررييننييةة  
ووففققااُ للللأأممرر االلممللككيي ررققمم )28( للسسننةة 2011 تتمم إإننششااء  
 ففيي االلأأححددااثث للتتققصصيي االلححققاائئقق االلممسستتققللةة االلببححررييننييةةااللللججننةة 
ففببررااييرر ششببااطط/ممللككةة االلببححرريينن خخللاالل ششههرريي االلتتيي ووققععتت ففيي مم
ممااررسس 2011 ووذذللكك للللووققووفف ععللىى مماا ننججمم ععننههاا ممنن آآذذاارر/        وو
 ببححييثث االلششأأننتتددااععييااتت تتااللييةة ووتتققددييمم تتققررييرر ححوولل ههذذاا 
ييتتضضممنن تتووصصييااتت ببمماا تتررااهه االلللججننةة ممننااسسببااً للتتخخططيي تتللكك 
٬، ووببععدد تتسسللمم ججللااللةة ًااللممررححللةة ووللتتججننبب تتككررااررههاا ممسستتققببللاا
ننووففممببرر 2011 تتققررييرر االلللججننةة /تتششرريينن االلثثااننييااللممللكك ففيي 23 
أأممرر ججللااللتتهه االلأأججههززةة االلححككووممييةة ووااللججههااتت االلممععننييةة ببتتننففييذذ ككلل مماا 
ننتتجج ممنن تتووصصييااتت ممنن خخللاالل االلللججننةة االلووططننييةة للتتننففييذذ 
 .(21)االلتتووصصييااتت

__________ 

 .www.nd.bhييررججىى ززييااررةة االلممووققعع للللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت  (20)
 .www.govactions.bh ووwww.bici.org.bhللللممززييدد ممنن االلممععللووممااتت ييررججىى ززييااررةة االلممووققعع  (21)
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 االلتتععههددااتت االلططووععييةة -تتااسسععااً

تتتتععههدد ممممللككةة االلببححرريينن ببااسستتككمماالل االلععمملل ععللىى  -1 
للببححررييننييةة االلممسستتققللةة للتتققصصيي تتننففييذذ تتووصصييااتت االلللججننةة اا
 ؛ححققاائئققاالل

ننففييذذ تتتتععههدد ممممللككةة االلببححرريينن ببااللععمملل ععللىى تت -2 
 .ممررئئييااتت ححوواارر االلتتووااففقق االلووططننيي

 االلخخااتتممةة -ععااششررااً 

تتععتتببرر ممممللككةة االلببححرريينن أأنن تتققررييررههاا االلثثااننيي ههوو  
 تتققررييررههاا االلأأوولل ففيي ااععتتممااددتتههاا ممننذذ أأ للخخططةة ععمملل ققدد ببددًااسستتككممااللاا
ممججاالل تتععززييزز ووححممااييةة ححققووقق االلإإننسساانن٬، ححييثث سستتععمملل ععللىى 
 ففيي ممففووضضةة االلسسااممييةة للححققووقق االلإإننسسااننممككتتبب االل ممععااللتتععااوونن 
ععممللييةة ببننااء االلققددررااتت ووااللتتددررييبب٬، ووككذذللكك تتببااددلل االلخخببررااتت ممعع 
  .االلصصددييققةةااللددوولل 

للسسييااسسييةة ففيي االلممممللككةة ققدد ررسسممتت خخططةة أأنن االلققييااددةة اا 
 االلإإننسسااننتتتتضضممنن االلممززييدد ممنن االلضضممااننااتت االلخخااصصةة ببققضضاايياا ححققووقق 
ووذذللكك ببققببووللههاا تتننففييذذ ككااففةة ممررئئييااتت ححوواارر االلتتووااففقق االلووططننيي 
ووككذذللكك ققببوولل االلممششااررككيينن ففيي االلححوواارر  ععللييهه ججممييعع االلذذيي تتووااففقق
 االلممسستتققللةة للتتققصصيي االلححققاائئقق. االلببححررييننييةةتتووصصييااتت االلللججننةة 
 ببتتععااوونن ججممييعع االلششررككااء ذذوويي االلصصللةة االلأأممررممتتططللععيينن ففيي ههذذاا 
  ممنن ذذللكك.االلممررججووةةففيي االلددااخخلل ووااللخخااررجج للتتححققييقق االلأأههدداافف 

    


