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 بجر لL3ن نجس ةHIقع نأ تدجو ةم?احملا ة$قارم ةثع> ،فانئ6سالا ة3ضق رارمتسا عم :ن'&ح$لا
 ةلداع UVغ ةم?احم تاءارجإ دع> تءاج تاونس سمخ

 
 2018 طا$ش_ريا[Uف 21 ةم?احملا ة$قارم ةثع$ل XYودلا ر'&قتلا

 
 )2018 راkأ_ويام hij: 8لا خــــ'رات(

 
I. ةمدقم 

 
#$
 بUسT تاونس سمخ ةدمل نجسلاL بجر لL3ن ناسIإلا قوقح نع زرا0لا %$A@?ح0لا عفادملا 9ع م6ُح ،طا0ش.ريا*(ف 21 %
$# برحلا نع هتاد@?غت

$# ةئ_سلا فورظلاو نم]لا %
$# وج نجس %

 $klتiس ةدمل نجسلاL بجر ل]gن 9ع م6ُح دق ناdو .ن@?ح0لا %
#$
$# نجُسو ،اهارجا ة]مالعإ تالLاقمل ةلصفنم ة]ضق %

$# هلاقتعا ذنم ةvاغلل ة]ساق فورظ %
  .2016  نار@zح.وينوي 13 %

 
vن دعg[اس�ئر بجر ل

�
اسسؤم �اريدمو ،ناسIإلا قوقحل ن@?ح0لا زكرمل 

�
 ماعلا $klمألا بئانو ،ناسIإلا قوقحل جيلخلا زكرمل 

$# ا]ق@?فأ لامشو طسوألا ق��لا ةقطنمل يراش�سالا سلجملا وضعو ،ناسIإلا قوقحل ة]لودلا ة]لاردفلل
 نامويه ةمظنم %

$# ةل@�ط ة�(ف ذنم ناسIإلا قوقحل �ا�انم بجر ناd دقل .ش�وو س�يار
اتوص �عأ امم ،جيلخلا ةقطنم %

�
 ال نيذلا كئلوأل 

 كشلا عضوم تالاقتعالا  ¡و ،يدسجلا ب]ه�(لا  إ رركتم ل6شT ضرعت ،هلمعل ةج]�نو .مهسفنأ نع ثدحتلا نوع]طتس�
 .ة]i@?ح0لا تاطلسلا نم رفسلا رظحو نجسلاL ما6حألاو زاجتحالاو
 
Lلا عامتسالا ةسلج ة0سانمA�% تدقعنا #$

لd ،2018 طا0ش.ريا*(ف 21 %
¥

 ةم¨احملا ة0قارمل ةثعL ة]قوقح تامظنم مضv فلاحت ف
#$
 ةªا�© وهو ،ناسIإلا قوقح نع $klعفادملا ةvامح دصرمو ،ناسIإلا قوقحل جيلخلا زكرم نم فلاحتلا اذه نوكتي .ن@?ح0لا %
 ي$l(لجنإلا ملقلا ةمظنمو ،زردنفvد نيال تنورفو ،بvذعتلا ةضهانمل ة]ملاعلا ةمظنملاو ناسIإلا قوقحل ة]لودلا ة]لاردفلا $klب
$# ة*(خ تاذ ة]ماحم اهتذفن دقو .1ناسIإلا قوقحل ن@?ح0لا زكرمو

 .ر@?قتلا اذه ت0تك %�Aلا ̄%و ،ادنلريأ %
 
$# ،ناملسلا ةل3لج ،بجر ل]gن ة]ماحم عم ة0قارملا تعمتجا ،اهتمهم ءانثأ

 ،ةم¨احملا تاءارج¡و ة]ضقلا ةشقانمل اهبتا6م %
$# بجر ل]gن ةم¨احم ت$³حو

 ة0قارم ةثعL ر@?قت ،ر@?قتلا اذه رظني .$klيلود $klبقارم بناج  إ ،2018 طا0ش.ريا*(ف 21 %
$# ،ةم¨احملا

$# تاونس سمخ ةدمل نجسلاL ەدض م6حلا رودصL اهتورذ تغلA�% Lلا بجر ل]gن ةم¨احم ة]لمع %
% 21 

$# عقاولا ضرأ 9ع ناسIإلا قوقحل ةماعلا ةلاحلاو ناسIإلا قوقحل ة]لودلا تادهاعملل لاثتمالا كلذكو ،2018 طا0ش.ريا*(ف
% 

 .ن@?ح0لا
 
 

                                                
 ةسلجلا بقارم بسح ةلداعریغ ةمكاحم تاءارجإ دعب ھتادیرغت ببسب ىرخأ تاونس 5 ةدمل نجسلاب بجر لیبن ىلع مكحلا :نیرحبلا كرتشملا يفحصلا نایبلا رظنا 1
 2018 طابش/ریاربف 23 يف رشن
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II. اضمkنل ة3ئاضق تاقL3ت ال بجر لhتqY 
 
#$
أ ،2015 ناس�ن.ل@?بأ 2 %

¶
�·ل

 .�(@�ت عقوم 9ع همساL باسح نم ت��I اهنأ ل]ق تاد@?غت بقع بجر ل]gن 9ع ض0قلا %
 تا¼�قعلا نوناق نم 216 ةداملا بجومL )ة]لخادلا ةرازو( "ة]ماظن ةئيهل ةءاسإلا" ̄% هل تهُجو %�Aلا  وألا ةمهتلا تناdو
$# $klلقتعملا بvذعت نيدت تاد@?غتب قلعتت ث]ح ،%$A@?ح0لا

اضvأ كلذ قثُو .)"وج نجس تاد@?غت"( وج نجس %
�

 #$
 يأر ةلاقم %

Iُت�� #$
 .تسوب نوتغنيفاه ةف]حص %

 
$# ة]ناثلا ةمهتلا لثمتت

% "I�� تاعئاش dذاLبرحلا ءانثأ ة" Lح0لا تا¼�قعلا نوناق نم 133 ةداملا بجوم?@A$%، تاد@?غتب قلعتتو 
$# رئاسخلا لوح اه��I داعأ بجر ل]gن نأ ل]ق

 ةvدوعسلا ةدا]قL يركسعلا فلاحتلا تاراغ اهيف تg0س� %�Aلا $klيندملا فوفص %
#$
اضvأ بجر ل]gن مهتا .عا³لا دقتiي ماع ركذ يأل %Áوكح رظحل كاهتنإ اذه *(تع@و .نم]لا %

�
 "Lإ ةءاسإلا  Lنجأ دلA*%" )لمملاÂة 

  .)"نم]لا تاد@?غت"( %$A@?ح0لا تا¼�قعلا نوناق نم 215 ةداملا بجومL )ةvدوعسلا ة]¼?علا
 
$#و .هعم قيقحتلل ةماعلا ةLا]نلا  إ همvدقت مت امدنع ،2015 ناس�ن.ل@?بأ A� 4ح ةط��لا ىدل بجر ل]gن زجتحا

 ةvاهن %
اموي 15 ةدمل زاجتحالا ددُج .ماvأ ةع0س ةدمل بجر ل]gن لاقتعاL ماعلا %Åدملا رمأ ،قيقحتلا ةسلج

�
 Tح رركتم ل6شA� 14 

$# هل تاد@?غت بUسT رهشأ ةتس ةدمل نجسلاL ه]لع م6ح امدنع ،2015 راvأ.ويام
 دض اهيف ثدحت 2014 لولvأ.*(متgس %

$# امL ،ة]باهر¡و ةفرطتم تاعامج
$# ءاضعأ اوناd نيذلا كئلوأ كلذ %

  .ة]i@?ح0لا نمألا تاوق %
 
#$
ا]Âلم �اوفع ن@?ح0لا كلم ردصأ ،2015 زومت.ويلوي 13 %

�
 م6حلا نم ة]ق0تملا ة�(فلا ءاضقنإ ل0ق بجر ل]gن حا© قالطإل 

Lو .رهشأ ةتس ةدمل نجسلا#$
 ةءاسإلا" $klتمهتلاL قلعتي ام]ف رفسلا 9ع �ارظح بجر ل]gن 9ع ماعلا %Åدملا ضرف ،مويلا سفن %

$# "برحلا ءانثأ ةLذاd تاعئاش ��I"و "ة]ماظن ةئيهل
  .2ةلصفنم ة]ضق %

 
Lماع رورم دع #$

أ ،2016 نار@zح.وينوي 13 %
¶

�·ل
$# ەدض اvاضق نع فشÂلا متو ىرخأ ةرم بجر ل]gن 9ع ض0قلا %

 رهشألا %
$# امL ،ة]لاتلا

$# اهبgسT نجُس نأ قبس %�Aلا اvاضقلا ط]شiت ةداعإ كلذ %
  .ىرخأ مهتب ه]لع م6حلا ل0ق 2015 ناس�ن.ل@?بأ %

 
vقÇ$

ا]لاح بجر ل]gن %
�

ام6ح 
�

 Lتاونس عبس ةدمل نجسلا Lت¼�قع دعkl$ تلصفنمkl$: 
 

● #$
$# ىرغصلا ة]ئانجلا ةم6حملا تردصأ ،2017 زومت.ويلوي 10 %

ام6ح ةمانملا %
�

 Lماع ةدمل نجسلاkl$ ن دضg[بجر ل 
  إ دوعت "اهتنا6مو اهنأشT ساسملا اهنأش نم ةÂلمملل %9خادلا عضولا نع تاعئاشو تانا]¼و ةLذاd را0خأ ��I" مهتب
$# هتكراشم

$# م6حلا فانئ�سالا ةم6حم تدvأ .ة]مالعإ تالLاقم %
$Íاثلا ن@���.*(مفون 22 %

 ةم6حم كلذكو ،2017 %
$# $l(يمتلا

$Íاثلا نوناd.رياني 15 %
% 2018. Lلظ]س ،طقف ة¼�قعلا ەذه بجوم #$

 لوألا نوناd.*(مس�د �Aح نجسلا %
$# ەدوجو نم مغرلا 9ع ،2018

  .2016 نار@zح.وينوي ذنم لعفلاL نجسلا %
 

● #$
$# ى*(Âلا ة]ئانجلا ةم6حملا ه]لع تم6ح ،"�(@�ت ة]ضقL" ةامسملا ة]ضقلا %

$# ن@?ح0لا %
 2018 طا0ش.ريا*(ف 21 %

Lو "ة]ماظن ةئيهل ةءاسإلا" مهتب تاونس سمخ ةدمل نجسلا"I�� تاعئاش dذاLإ ةءاسإلا"و "برحلا ءانثأ ة  Lدل 
  .ەالعأ ةروكذملا "نم]لا تاد@?غت"و "وج نجس تاد@?غتب" مهتلا كلت قلعتت .)ةvدوعسلا ة]¼?علا ةÂلمملا( "%*Aنجأ
 

                                                
 يكل بجر لیبن ناسنإلا قوقح نع عفادملا نع رفسلا رظح غفر بجی ھنأ ةلاسر ربع كلملل ةیموكح ریغلا تامظنملا ترّبع :نیرحبلا كرتشملا حوتفملا باطخلا رظنا 2
  2016 يناثلا نوناك/ریانی 25 يف رشن ھتجوزل ةیبط ةدعاسم ریفوت لجأ نم رفسلا نم ھتلئاع و نكمتی
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#$
$# ررق هنأ نم مغرلا 9ع ،تاونس سمخ ةدمل نجسلاL م6حلا بجر فنأتسا ،2018 ناس�ن.ل@?بأ 23 %

 مدع قباس تقو %
$Îاقلا ماق .ةلداع عامتسا ةسلج ه]قلت مدع ة]لامتحا بUسT فانئ�سالا

 لÐجأتب ة]i@?ح0لا $l(يمتلا ةم6حم نم دÏازلا م]هاربإ %
$# .2018 راvأ.ويام 8  إ ةسلجلا

$# لصفلا لوقلا اهل %�Aلا ،$l(يمتلا ةم6حم تلجأ ، 2018 راvأ.ويام 8 %
 ل]gن ة]ضق ،ة]ضقلا %

  .ة]ماتخلا ججحلا عامسل 2018 راvأ.ويام 20  إ بجر
 
امهت بجر ل]gن هجاوي ،كلذ 9ع ةوالع

�
$# ة]فاضإ 

$# ت��Iُ تالاقمL قلعتت لقألا 9ع $kl@?خأ $klت_ضق %
 لوح ة]gنجأ فحص %

$# ن@?ح0لا لجس
  .3ناسIإلا قوقح لاجم %

 
III. حلاrال م ktu

Y <لاUvuة3لودلا ن'&ح$لا تاما 
 
#$
$# ى*(Âلا ة]ئانجلا ةم6حملا  إ ةم¨احملا ة0قارم ت$³ح ،2018 طا0ش.ريا*(ف 21 موي حا0ص %

 ل]gن ق@?فL تقتلاو ن@?ح0لا %
$Íوناقلا بجر

$# ن@$�اح اوناd نيذلا, ،ا]ناملأو ةدحتملا ةÂلمملاو ةدحتملا تاvالولا تارافس نم $klيسامولLدو %
 ةم¨احملا %

$·ظوم  إ ة]نوناقلا ة]نهملا اهت@�هو اهرفس زاوج نم ةخسI ة0قارملا تمدق .بجر ل]gن عامتسا تاسلج ماظتناL نوبقار@و
% 

ا0@?قت ةق]قد 15 ةدمل $klينعملا $klيسامولLدلا $klلثمملا عم ةم6حملا جراخ ترظتناو ،ةم6حملا جراخ نمألا
�

 قح مهحنم ل0ق 
 .ةم6حملا  إ لوصولا

 
dوجلا نا #$

$# ة0قارملا تسلج .قلقلاو رتوتلا ەدوس� ةم6حملا %
 زجاح فلخ راس�لا  إ ءانجسلا زاجتحا متو ةم6حملا $�kم %

ا6هنم ادL يذلا بجر ل]gن ة@ؤر نم ة0قارملا تنكمت .قاو
�. #$

 نم ة0قارملا تنكمت ،بجر ة]ضق ءاعدتسا رظتiت تناd اهنأ $klح %
 $klمهتملل حمسُ� مل هنأ وه ەا�0نالا تفلv ام ª)Õأ ناdو .مهاvاضق تعمُس نيذلا ن@?خآ $klمهتم ة��ع نم برقv ام ةدهاشم
Lءاعدتسا مت .ثدحتلا dوناق لثمم ب�(قاو ،ةلاح لÍ$

$Îاقلا دعقم نم %
$Îاقلا ثدحت ؛ًال]ثمت مهنم يأ مدقv مل نÂلو %

 مث %
 ،همسا %Åدتسا ث]ح ؛ة]لمعلا سفن تع0تا بجر ل]gن ة]ضق ت]عدتسا امدنع .ةم6حملا اورداغ مث نوينوناقلا نولثمملا

$Íوناقلا هق@?ف ب�(قاو لصافلا زجاحلا نم ب�(قاو
$Îاقلا مل6ت .ةاضقلا دعقم لفسأ %

 $klلثمملا نم يأ لصحv مل نÂل ،%
 حضوم وه امd ،ة]نوناقلا تاءارجإلل ة]لودلا l(ياعملا عم ضراعتي يذلا رمألا ،ثدحتلل ةصرف 9ع ه]لع Åدملا وأ $klينوناقلا
 ءانثأ دومصلا ةمالعL راشأو مس�باف ،ةم6حملا نم بجر ل]gن بحطصا $klتق]قدلا زواجتت مل �ادج ةl(صق ةسلج دع¼و .ەاندأ
  .هترداغم
 
$# بجر 9ع م6ُح

$# ثدحتلاkl$ Lمهتملل حمسُ� ملو ،ن@?خآ $klمهتم ة��ع نم ª)Õأ 9ع ه]ف م6ح يذلا مويلا سفن %
 ة]ضق يأ %

اقحال ة0قارملا تقلع .ەزاجنإل $klتق]قد بجر 9ع م6حلا قرغتسا .اvاضقلا نم
�

 l(غ ةم¨احملا تدجو" ة]ماحم اهتفصL اهنأ 
 هق@?ف قطني نأ نود تاونس سمخ ةدمل نجسلاL ام صخش 9ع م6حلا ة]نا6مإ نأ ث]ح "ءاوس دح 9ع ةقلقمو ةvداع
$Íوناقلا

% L6ةدحاو ةمل #$
اشهدم ناd هعافد %

�. 
 
$# قحلا 9ع ة]سا]سلاو ة]ندملا قوقحلاL صاخلا % ودلا دهعلا نم )د( )3( 14 ةداملا صنت

 قوقح ددحت ةلداع ةم¨احم %
$# مهتملا

 ل6شT ة0قارملا اهتدهش %�Aلا ةم¨احملا ة]لمع نإف ،كلذ عمو ،ة]نوناقلا ةدعاسملا لالخ نم اهسفن.هسفن نع عافدلا %
ام6ح ەدض ردص دقل .بجر ل]gن ةم¨احم ةهازن نأشT ةvدج فواخم l(ثت �©ا0م

�
 Lحامسلا نود تاونس سمخ ةدمل نجسلا 

Lوناقلا هق@?ف نم ل]ثمت يأÍ$
$# هقح $kl¼و هن_ب قيفوتلا نكمv ال رمأ وهو ،%

 .عافدلا %
 
 

                                                
 .2016 ربمسید 19 دنومول "جیلخلا كلامم عم مكتاقالع اوعجار ،سیرابو نیلرب"و ،زمیات كرویوین 2016 لولیأ/ربمتبس 4 ، "ينیرحب نجس نم ةلاسر" رظنا 3
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$# ة0قارملا دوجو ة�(ف لالخ

ا@?كسع �ادوجو تدهش ،ةم6حملا %
�

 ضع¼و لL ،ةم6حملا % وئسم نأ ه]ف ادL يذلا دحلا  إ �اl(بك 
 ردصم نم ة0قارملا تملع .ءاضقلا لالقتسا نأشT قلقلا l(ثي امم ،$kl@?كسعلا $klلوئسملاL ة]صخش ةvارد 9ع ،$klماحملا
 )1( 14 ةداملا عم ضقان�ي اذه نإ لوقلا نكمv .ة@?كسع ةم6حم مامأ $klيندملا ةم¨احم ترقأ ةم¨احلا تاطلسلا نأ هL قوثوم
 فصنم رظن لحم هت_ضق نوكت نأ صخش لÝل قحv" هنأ 9ع صنت %�Aلا ة]سا]سلاو ة]ندملا قوقحلاL صاخلا % ودلا دهعلا نم
 ".ةvدا]ح ةلقتسم ةصتخم ةم6حم ل0ق نم %$Aلعو
 
 تمت .رركتم ل6شT ةل@�ط تا�(فل يدارفنالا سUحلاو ة]ندL ةلماعم ءوسل ،ر@راقتلا تركذ امd ،ەزاجتحا ءانثأ بجر ل]gن ضرعت
$# هتمع تفوت .بتÂلاو سTالملا لثم ة]صخشلا هتاÝلتمم ةلازإ

 بلطL مدقتلا نم مغرلا 9عو ،2018 طا0ش.ريا*(ف لئاوأ %
$# لظو بجاولا وحنلا 9ع ه]لإ رظنُي مل هنأ الإ ،%$A@?ح0لا نوناقلا هL حمس� ام وهو ،اهتزانج روضحل ةزاجإ 9ع لوصحلل

% 
  .نجسلا

 
vاذه نإ لوقلا نكم dهل vسعتلا زاجتحالاو ةنيهملاو ة]ساقلا ةلماعملا لداع·$

 قحلا( 9 و )بvذعتلا رظح( kl$ 7تداملل فلاخملا %
#$
$# )دارفألل نمألاو ة@?حلا %

 .ة]سا]سلاو ة]ندملا قوقحلاL صاخلا % ودلا دهعلا %
 
$#و

$# بUس� امم تارملا تا��ع بجر ل]gن ة]ضق تلجأت ،ةم¨احملا راظتنا %
$# ر*(م l(غو يرو$� l(غ l(خأت %

 اذهو .تاءارجإلا %
$# هقح عم ضراعتي

$# هتم¨احم  إ عامتسالا %
 دهعلا نم )ج( )3( 14 ةداملاو 9 ةداملا بجومL ةلوقعم ة]نمز ة�(ف نوضغ %

 .ة]سا]سلاو ة]ندملا قوقحلاL صاخلا % ودلا
 
$# قحلا( 19 ةداملا اهسفن ة]ضقلا كهتiت

$# قحلا( 22 ةداملاو )l(بعتلا ة@?ح %
 % ودلا دهعلا نم )تا]عمجلا ن@�كت ة@?ح %

 .ة]سا]سلاو ة]ندملا قوقحلاL صاخلا
 
Lت ة]ضقلا نإف ،كلذ  إ ةفاضإلاiتداملا كهتkl$ 19 لمم روتسد نم 20 وÂاتلا وحنلا 9ع ن@?ح0لا ة %: 

 
 بvذعتلا رظح - 19 ةداملا
 لعفv نم باقع نوناقلا ددح@و ،ةمارÂلاL ةطاحلا ةلماعملل وأ ،ءارغإلل وأ ،يونعملا وأ يداملا بvذعتلل ناسIإ يأ ضّرعv ال .د"
 ".اهنم يأL دvدهتلا وأ ةلماعملا كلتل وأ ءارغإلاL وأ بvذعتلا ةأطو تحت ەرودص تâ0ي فا�(عا وأ لوق لd لط0ي امd .كلذ
 
 ة]ئانجلا تام¨احملا - 20 ةداملا
$# هتنادإ تâ0ت �Aح ءيرب مهتملا .ج"

$# عافدلا قح ةسراممل ة@رو$³لا تانامضلا اهيف هل نّمؤت ة]نوناق ةم¨احم %
 لحارم عيمج %

 .نوناقلل اًقفو ةم¨احملاو قيقحتلا
 .اãً@�نعم وأ اãًينامسج مهتملا ءاذvإ رظحv .د

$# مهتم لÝل نوكv نأ بجv .ه
 .هتقفاومL هنع عفادv ٍماحم ةvانج %

$Îاقتلا قح .و
 ".نوناقلل اãًقفو لوفكم %

 
dن@?ح0لا تدهعت ام Lىرخأ تاما$�(لا #$

$# امL ،ناسIإلا قوقح لاجم %
 ة]لوؤسمو قحL قلعتملا ةدحتملا ممألا نالعإ كلذ %

$# عمتجملا تائيهو تاعامجلاو دارفألا
ا]ملاع اهب ف�(عملا ة]ساسألا تا@?حلاو ناسIإلا قوقح ةvامحو ز@zعت %

�
 ممألا نالعإ( 

 .)ناسIإلا قوقح نع $klعفادملا نأشT ةدحتملا
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IV. ن ةلماعم ءوس رارمتساL3بجر ل 
 
$# ەزاجتحا ةvادL ذنم

$# بجر ل]gن زجتحا ،2016 نار@zح.وينوي 13 %
$# امL ،ةvاغلل ة]ساق زاجتحا فورظ %

 سUحلا كلذ %
 ة]ساسألا علسلا نم ماظتناL بجر ل]gن نامرحL نجسلا تاطلس موقت .ه]ماحمL لاصتالا نم ماظتناL عنمُ@و ،يدارفنالا

$# ةعاس 23 ةدمل ةنازنزلاL هئاقLإ  إ ةفاضإلاL ةمزاللا ة]حصلا تامدخلاو
 بجر ل]gن نإف ر@راقتلا هتركذ ام بسح¼و .مويلا %

$# امL ،نجسلا سارح ل0ق نم ةنيهملا ةلماعملل ضرعت دق
 ةراغإلاو ةوقلاL ەرعش قلحو ،ةلذملاو ةنيهملا ش�تفتلا تا]لمع كلذ %

 .4ة]صخشلا هضارغأ ةرداصمو ًال]ل هتنازنز 9ع ة]ئاوشعلا
 
#$
$# ة]حارج ة]لمعل بجر ل]gن عضخ ،2017 ناس�ن.ل@?بأ %

 ،هتنازنز  إ هتداعإ مت كلذ دع¼و ،ة]i@?ح0لا عافدلا تاوق $·ش�سم %
 رهشأ ةدع ءاضق  إ رطضاو هvدل ةl(طخ ىودع روهظ  إ ىدأ امم ةvاغلل ةئ_س ة]حارجلا ة]لمعلل ةقحاللا ةvانعلا تناd ث]ح
$# $#اعتي ام]ك

$# امL ،ة0عصلا ة]حصلا ضراوعلا نم ددع هvدلو .$·ش�سملا %
$# ل¨اشم كلذ %

 .مدلا طغض عافتراو بلقلا %
 
#$
ن ،2017 لوألا ن@���.ر¼�تªأ 25 %

ُ
 راvأ.ويام A� 08ح �ازجتحم لازي ال هنأ ث]ح .نجسلا  إ $·ش�سملا نم بجر ل]gن لق

2018 #$
 نم مهع]مجو ،ة]لاعلا بترلا يوذ شعاد ءاضعأ نم ةسمخ مضت %�Aلا ةنازنزلا سفنب وج نجس نع لصفنم حانج %

 م]ظنت دوعص نع فرطلا اهضغل ن@?ح0لا دقتiت تاد@?غت بUسT كلذو تاونس ثالث ل0ق بجر مهتأ دقل .%9ع نب ةl(شع
$# راشأو .شعاد

$# هعضv اذه نأ .%9ع نب ةl(شع  إ �©ا0م l(غ ل6شT هتاد@?غت %
 .ةلماعملا ءوسل ضرعتلا نم *(ªأ رطخ %

  
#$
ن ،2018 راذآ.سرام رخاوأ %

ُ
 ،كلذ عمو .ةحارجلا ل0ق ام تاءارجإل عضخ ث]ح ة]لخادلا ةرازو $·ش�سم  إ بجر ل]gن لق

أ
¶

Lغل #$
$# ةحارجلا ءارجèب الإ هل حمس� نل هنأ قحال تقو %

 ةلماعملا ءوس بUس كلذ بجر ل]gن ضفر .يركسعلا $·ش�سملا %
 يذلاو %éارج حzنو جاّرخ ةحارج ،يرعشلا روسانلا لاصئ�سا ة]لمعل عضخv نأ ض�(فملا نم ناd دقل  .ل0ق نم اهاقلت %�Aلا
$# لعفلاL ەاقلت

$Îاملا ماعلا %
 لجأ نم ەرعش ةلازإل ر$l(ل ةدا]ع  إ بهذv نأL ةدvدجلا ة]لمعلا ل0ق بجر ل]gن ب]بط Îوأ .%

  .ب]بطلا ة]صوت نجسلا تاطلس تلهاجت نÂل ،ةحارجلا ةدح نم ف]فختلا
 
 #$

ن ،2018 ناس�ن.ل@?بأ 4 %
ُ

$# رمتسم نارودL هتباصإ بUسT يركسعلا ن@?ح0لا $·ش�سم  إ ة$l(جو ة�(فل بجر ل]gن لق
 سأرلا %

 نم ەد@?جت دعL ش�تفتلل بجر ل]gن ضرعت ،لقنلا ة]لمع ءانثأو .تاصوحفلا نم د@zمل همد نم ةنيع ذخأ متو ،نا]شغلاو
$# ەد]يقت متو هسTالم

 املd ةvدvدحلا نا0ضقلاL مطتري ناd هسأر نأ  كلذ نع جتنو ةl(غصلا ن@زانزلا نم ع�ن اهلخادL ةلفاح %
$#و .ةلفاحلا تفقوت

$# طا0ضلا �·لت ،مويلا سفن نم قحال تقو %
  .وج نجس  إ هتداعèب رماوأ $·ش�سملا %

 
#$
 دعL ءاملا ەؤاطعإ مت �اl(خأو .ةعاس 24 نم ª)Õأل ب��لاL هل حمسُ� مل هنأ بجر ل]gن ةلئاع تدافأ ،2018 ناس�ن.ل@?بأ 20 %
  .5فافجلا بUسT رخآ $klجس راهنا نأ

 
 
 

                                                
 http://bahrainrights.org/ar/node/7943 :بجر لیبن تاقیاضمل ناسنإلا قوقحل نیرحبلا زكرمل ينمزلا طخلا رظنا 4
 
  2018 ناسین/لیربأ 24 يف رشن ,BHR 006 / 0812 / OBS   048.32لجاعلا دصرملا ءادن رظنا 5
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#$
$# ت��A�% Iُلا ن@?ح0لا نأشT ة]ماتخلا اهتاظحالم %

 ةدحتملا ممألل ةعLاتلا بvذعتلا ةضهانم ةنجل تتفل ،2017 راvأ.ويام 12 %
 ،فورظلا 9ع �ادامتعا وأ ،ةنيهم وأ ة]ناسIإ ال وأ ة]ساق ة¼�قع ل6ش� يدارفنالا سUحلل طرفملا مادختسالا" نأ  إ ەا�0نالا
$·سعتلا نجسلا ءارج نم "ةvاغلل ةقلق" اهنأ ةدحتملا ممألل ةعLاتلا بvذعتلا ةضهانم ةنجل تفاضأو ."6بvذعتلا لداعت

% 
$# ناسIإلا قوقح نع ن@zجتحملا $klعفادملا ةلماعم ءوسو بvذعتلاو

$# امL ،ن@?ح0لا %
 .بجر ل]gن كلذ %

 
$# هلاقتعا ذنم درطم ل6شT بجر ل]gن ةحص تروهدت

 كانه ،تاونس عبس ةدمل ة]لاحلا سUحلا ما6حأ دوجو عم .2016 ماع %
 ،ة]ناسIإلا l(غو ةنيهملا بجر ل]gن ةلماعم ترمتسا اذإ .رمتس� نأ ةشهلا هتحصل نكمv ىدم يأ  إ لوح ةvدج فواخم
�·]قح رطخ كانهف

% #$
$# تومv نأ %

 .نجسلا %
 

V. ع دويقلاx ن'&ح$لا لوخد 
 
$# % ودلا ن@?ح0لا راطم  إ اهلوصو بقع

أ .ةتقؤم ةl(شأت 9ع لوصحلل بلطL ة0قارملا تمدقت ،2018 طا0ش.ريا*(ف 20 %
¶

 ذخ
  .ةvداع l(غ ود0ت تقولا نم ةل@�ط ة�(فل رظتiت اهكرت متو بلطلا ةرامتساو رفسلا زاوج اهنم
 
 نأ ل0ق ،ن@?ح0لا  إ اهترا@ز نم ضرغلاو هتسرام يذلا نوناقلا ع�ن نأشT اهــ¼�جتساو ة0قارملا  إ راطملاL لوئسم ءاج ،�اl(خأو
$# حنمُت

 % وئسم لعف در اد¼و ،"ة]ماهتاو ة]gيهرت" ةلئسألا ةع]بط تدجو اهنإ ة0قارملا تلاق .ناعوبسأ اهتدم ةl(شأت ةvاهنلا %
  .ةl(شأتلا بلط 9ع ة]ماحمd ةنلعملا اهتف]ظو  إ عجري كلذ نأ صالختسا الإ اهنكمv الو ،رطخلاL �ارذنم راطملا

 
 ططخت اهنأ تفشك اذإ دال0لا لوخدL اهل حمسُ� نل هنأ ة0قارملا تكردأ ،ةثع0لا تمظن %�Aلا ة]موكحلا l(غ تامظنملا ة¼?جت نم
$·ف .بجر ل]gن ةم¨احم روضحل

 ،دال0لا لوخد نم $klبقارملاو ة]لودلا تاثع0لا نم تا��ع عنُم ة]ضاملا ةل]لقلا تاونسلا لالخ %
 :ب@?ق دهع ذنمو ةصاخ
 

$# %*Íوروألا نامل*(لا نم دفو لا0قتسا ن@?ح0لا تضفر ●
 ةنجللا س�ئر لاق امd ناسIإلا قوقح ةلاح م]يقتل ةلواحم %

$# ،يرازنا> وينوطنأ ،%*Íوروألا نامل*(لل ةعLاتلا ناسIإلا قوقحل ة]عرفلا
$# %*Íوروألا نامل*(لا %

  .72018 ناس�ن.ل@?بأ 26 %
 يراش�سالا سلجملا وضع ،XYود نيارب و ،%ëرامندلا نامل*(لا وضع ،نسومسار نالصا سرال لوخد ن@?ح0لا تضفر ●

$# ،ناسIإلا قوقحل جيلخلا زكرمل
ا]نمأ �ارطخ" نال6ش� $klنثإلا نأ ة]عدم ،2018 ناس�ن.ل@?بأ 4 %

�
$# اناd دقل ."

 ةلواحم %
$# ةجاوخلا يداهلا د$ع ناسIإلا قوقح نع عفادملا ةرا@zل

$# نجسلا %
 سسؤمو %ëرامناد نطاوم وهو ،ەدال]م د]ع %

  .8ناسIإلا قوقحل جيلخلا زكرم
$# ة]i@?ح0لا ةرافسلا تضفر ●

% Lراìبلط س Lإلا قوقحل ة]لودلا ةمدخلا ةثعIترم ناسkl$ لz@عفادملا ةراkl$ قوقح نع 
$# اهب ما]قلا ررقملا نم ناd يذلا $klيسا]سلا ءانجسلاو $klلقتعملا ناسIإلا

$# مث 2017 لوألا ن@���.ر¼�تªأ %
% 

 .2018 راذآ.سرام
  

                                                
 )2017 سیام/ویام 12 ىلإ ناسین/لیربأ 18 نم( نیتسلا اھترود يف ةنجللا ھتدمتعا يذلا ،نیرحبلل ثلاثلاو يناثلا نییرودلا نیریرقتلا نأشب ةیماتخلا تاقیلعتلا رظنا 6
 2013 زومت/ویلوی 25 خیراتب ,Opinion A/HRC/WGAD/2013/12 No. 12/2013 يفسعتلا زاجتحالاب ينعملا لماعلا قیرفلا اضیأ رظنا .20 .أ ةرقفلا
  .20 ةرقف
   )شیلجنا يبرعلا ،دیدجلا يبرعلا( 2018 ناسین/لیربأ 27 ،نیرحبلا لوخد نم يبوروألا ناملربلاب ناسنإلا قوقح دفو عنم رظنا 7
  2018-04-04 ةجاوخلا يداھلادبع ةرایز امھتلواحم ءانثأ يقوقح طشانو يكرامند بئان لیحرت :نیرحبلا رظنا 8
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$# بجر ل]gن ةسلج ل0ق ن@?ح0لا  إ لوخدلا نم بقارم عنُم ●
 فلd .2017 راذآ.سرام 22 خــــ@راتبف �(@�ت ة]ضق %

Lل0ق نم  هتمهم dإلا قوقح تامولعمل ة]¼?علا ةك0شلا ،نم لIد نيال تنورفو ،ناسvقوقحل جيلخلا زكرمو ،زردنيف 
 ةمظنملاو ناسIإلا قوقحل ة]لودلا ة]لارد]فلا $klب ةªا��لاL ،ناسIإلا قوقح نع $klعفادملا ةvامح دصرمو ناسIإلا
 .بvذعتلا ةضهانمل ة]ملاعلا

 
VI. تا3صوتلاو ةمتاخلا 

 
$·خت ،رهدزملا ن@?ح0لا داصتقا راتس فلخ

 نيذلا كئلوأ تا6سإل ة¼وؤدلا دوهجلاو قوقحلا تا¨اهتنإ نم دvدعلا ةÂلمملا %
$# امL ،اهجراخو ن@?ح0لا لخاد بكترت %�Aلا تا¨اهتنإلا ەذه 9ع ءوضلا نوطلس�

$# كلذ %
$# اهتكراشم لالخ نم نم]لا %

 فلاحتلا %
$Íاعت ،مويلا .ةvدوعسلا ەدوقت يذلا

 مهسفنأ نع l(بعتلا نم ناسIإلا قوقح نع $klيلحملا $klعفادملا عنمتو ،م]تعتلا نم ن@?ح0لا %
 صاخشألا نم دvدعلا عاضخèب تاطلسلا تماق .%Çقتلا ناسIإلا قوقح تامظنمو بناجألا $klيفحصلا 9ع رظحتو ،رفسلا وأ
 بvذعتلاو نجسلاو لاقتعالا  إ اهتاسا]سو تاطلسلا تاف³ت ة]نالع اودقتنا نيذلا وأ ة]ملس ةق@?طL اهوضراع نيذلا

$·نلا  إ وأ ة]سiجلا بحسو ب]ه�(لاو
 ددع نإف ،2018 ماع ةvادL ذنمو .ة]مالعإ ة]طغت وأ ةلقتسم ةف]حص دجوت ال .%

  .فعاضت دق مادعإلاL مهيلع موكحملا صاخشألا
 
#$
$# ةرهش ناسIإلا قوقح نع $klعفادملا ª)Õأ دحأ بجر ل]gن *(تعv ،ةرادصلا %

 م@?جتو تاقvاضمل رارمتساL ضرعتي .دل0لا %
$Çقv نآلا وه ،2011 ماع ذنم نجسو

انلع هثدحت بUسT تاونس عبس ةدمل نجسلاL ة¼�قع %
�

 .ناسIإلا قوقح تا¨اهتنإ نع 
 ة]لودلا l(ياعملا  إ قرت ملو ةدvدع تافلاخم اهتباش دق ةl(خألا هت¼�قع  إ تدأ %�Aلا ةم¨احملا نإف ،ة0قارملا تقثو امdو
  .ةلداعلا ةم¨احملل

 
dقطنلا ةسلج تنا Lاخراص ًالاثم م6حلا

�
$# هقح كاهتنإ ة]ف]ك 9ع 

 ل]gن رهظv مل ث]ح ،تاءارجإلا لاوط ةلداعلا ةم¨احملا %
 تحتتفا ث]ح l(بك قلقL ط0ترم جاتن�سالا اذه نأ .ثدحتلل ةصرف هعافد ق@?ف �Aح حنمvُ ملو قئاقد عض0ل ىوس بجر
$# هتم¨احم

  .2018 ناس�ن.ل@?بأ 23 خــــ@راتب فانئ�سالا %
 
$i0ïي" هنأ  إ ة0قارملا تصلخ

�·ح نم نوكv نأ %
% dاحمÁ% أ نأªة]لمعلا بقارأ نأو ةم6حملا ةعاق  إ لوخدلا 9ع �ارداق نو 

 دنع ءاوس ەريدقت وأ هL ب]ح�(لا متي مل يدوجو نأ ترعش ،كلذL ما]قلا نم %ïنم متي مل امن_¼و .ةم¨احملا كلتل ة]نوناقلا
$# وأ راطملا  إ لوصولا

$Íا0م %
 ".ةم6حملا %

 
 تاونسل ة]i@?ح0لا تاطلسلا اهمدختس� %�Aلا ةئ_سملا ب]لاسألا 9ع لاثم ثدحأ ̄%و ،ەزاجتحاو بجر ل]gن نجس ةلاح نإ

  .ة]بطلا ةvاعرلا ه]قلت مدعو ەزاجتحا ءارج ةدشT ة]حصلا هتلاح ترثأت ث]ح ةl(بك فواخم l(ثت ،هتا6سإل
 
 ª)Õألا عفادملا را�¡و قحس  إ ،دودحلا Çقأل نجسلاو ة]ئاضقلا تاقvاضملاL عفدلا لالخ نم ،ة]i@?ح0لا تاطلسلا ïس�

$# ناسIإلا قوقح نع ةرهش
$# هتا]ح لL ،طقف هتحص دعت مل .دال0لا %

 هطا0ترا نالعإ وه د]حولا همثإ لجرل ة0سiلاL ،رطخ %
Lبعتلاو يأرلا ة@?ح)l. 
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�uو

Y ءوض � ،ناس�إلا قوقح نع �Vuعفادملا ةkامح دصرمو ناس�إلا قوقحل جيلخلا زكرم ،نم ل� ثحk ،�انعلا ەذ
 ةمظنمو زردنيفkد نيال تنورفو بkذعتلا ةض�انمل ة3ملاعلا ةمظنملاو ناس�إلا قوقحل ة3لودلا ة3لارد3فلا �Vuب ة�اijلا>
 :xع ةh3'&ح$لا تاطلسلا ناس�إلا قوقحل ن'&ح$لا زكرمو ة'UVuلجنإلا ملقلا

 
I. ن ةمالس نامضg[دسجلا بجر لvة]سفنلاو ة #$

$# ناسIإلا قوقح نع $klعفادملا عيمج كلذكو ،فورظلا عيمج %
% 

 ؛ن@?ح0لا
II. ن نع يروفلا جارفإلاg[بجر ل Lسعت ەزاجتحا نأ ث]ح ،ط�© وأ د]ق نود·$

 ضرعتو ةلماعم ءوس *(تعت هفورظو %
 ؛رطخلل هتا]ح

III. غ تامظنملا %9ثمم لوصو نامض)l ح0لا ة]موكحلا?@i[دلا تاثع0لاو ة]لودلاو ةLن  إ ة]سامولg[بجر ل #$
 ؛نجسلا %

IV. ن د@وزتg[بجر ل Lانعلاvلا ة]بطلا ةÝەدوجو ءانثأ ة]فا #$
 ؛نجسلا %

V. اضملا لاعفأ نم لعف يأل دح عضوvتاق، Lام #$
Íðاضقلا ىوتسملا 9ع كلذ %

 $klعفادملا عيمج دضو بجر ل]gن دض ،%
$# ناسIإلا قوقح نع

 ؛ن@?ح0لا %
VI. و#$

$# متت ەدض ة]ئاضقلا تاءارجإلا عيمج نأ نامض ،كلذ نوضغ %
$# هقحل لماÝلا لاثتمالا نم راطإ %

 ةلداع ةم¨احم %
vإلا قوقحل % ودلا نوناقلا اهيمحI؛ناس 

VII. قفاوتلا #$
 ممألل ةماعلا ة]عمجلا اهتدمتعا %�Aلا ناسIإلا قوقح نع $klعفادملا نالعإ ما6حأ عم فورظلا نم فرظ يأ %

$# ةدحتملا
 ؛12.2 و 11 ، 9 ، )ج( 6 ةداملا ، 1 ةداملا ام]س الو ،1998 لوألا نوناd.*(مس�د 9 %

VIII. إلا قوقح ما�(حا نامضIة]ساسألا تا@?حلاو ناس #$
 كوكصلاو ناسIإلا قوقحل ة]لودلا l(ياعملل اقفو فورظلا عيمج %

 ؛ةدحتملا ممألل ةعLاتلا بvذعتلا ةضهانم ةنجل تا]صوت ذ]فنت كلذكو ،ن@?ح0لا اهيلع تقداص %�Aلا ة]لودلا
IX. نجألا دوفولل حامسلاg[ة، Lام #$

 ،%*Íوروألا داحتالاو ةدحتملا ممألا %9ثممو ة]موكحلا l(غ تامظنملاو $klينامل*(لا كلذ %
Lل ن@?ح0لا  إ لوخدلاz@عفادملا ةراkl$ إلا قوقح نعIجتحملا ناسz@ءاقتلالاو مهتام¨احم ة0قارمو ن Lلوئسملاkl$ 
$# ناسIإلا قوقح عاضوأ ةشقانمل

 .ن@?ح0لا %
 

�u
Y ءوض � �Vuب ة�اijلا> ،ناس�إلا قوقح نع �Vuعفادملا ةkامح دصرمو ناس�إلا قوقحل جيلخلا زكرم نإف ،ر'&قتلا اذ
 ة'UVuلrنإلا ملقلا ةمظنمو زردنيفkد نيال تنورفو بkذعتلا ةض�انمل ة3ملاعلا ةمظنملاو ناس�إلا قوقحل ة3لودلا ة3لارد3فلا

�Y �uامول>دلا ل3ثمتلا تاذ لودلاو ةدحتملا ممألاو Y[�وروألا داحتالا نوثحk ناس�إلا قوقحل ن'&ح$لا زكرمو
Y ن'&ح$لا 

 :xع
 

I. رارمتسالا #$
$# امkl$، Lلقتعملا ناسIإلا قوقح نع $klعفادملا نم ەl(غو بجر ل]gن ة]ضق ةراثإ %

 يداهلا د0ع كلذ %
 ؛ن@?ح0لا ةموكح عم ةجاوخلا

II. نل تارا@ز ءارجإ بلطg[ح بجر لA� ؛هحا© قالطإ 
III. ن تام¨احم روضحg[غو بجر ل)lعفادملا نم ەkl$ إلا قوقح نعIامدنع جاجتحالاو ،ناس vا¨اهتنا مهنجس لثم

�
 نوناقلل 

 .ط�© وأ د]ق نودو يروفلا مهحا© قالطإ  إ ةوعدلاو ،% ودلا
 
 
 
 


