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 ايتكسٜس ايجاْٞ ملًُه١ ايبشسٜٔ املكدّ إىل ؾ١ٓ سكٛم اإلْطإ ظاَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

 َكد١َ

( َٔ املٝجام ايعسبٞ ؿكٛم اإلْطإ، ٚايرٟ ؾادقت عًٝ٘ مبٛدب 84إٜؿا٤ً بايتصاّ ممًه١ ايبشسٜٔ بإْؿاذ املاد٠ )

يًذ١ٓ  ايجاْٞ إىل ؾ١ٓ املٝجام ايتابع١، ٜطس ممًه١ ايبشسٜٔ إٔ تكدّ تكسٜسٖا 6002ّ( يط١ٓ 7قإْٛ زقِ )

سكٛم اإلْطإ ايعسب١ٝ، إمياًْا َٓٗا بأ١ُٖٝ آي١ٝ املسادع١ ايعسب١ٝ يف تعصٜص تبادٍ اـربات اإلق١ًُٝٝ يف فاٍ 

 محا١ٜ ٚتعصٜص سكٛم اإلْطإ يف املٓطك١ ايعسب١ٝ.

يسنب اؿكٛقٞ اإلجيابٞ غط٢ يكد أخرت ممًه١ ايبشسٜٔ ع٢ً عاتكٗا خ٬ٍ ايؿرت٠ املاق١ٝ ١َُٗ َٛانب١ ا

ضٝاد٠ ايكإْٛ نأضاع يبٓا٤ دٚي١ سدٜج١، ؼرتّ ؾٝٗا سكٛم اإلْطإ، ٚتتشكل ثابت١، َ٪ند٠ً بايتصأَ ع٢ً 

 .ؾٝٗا َباد٨ املٛاط١ٓ ٚايعداي١ ٚاملطاٚا٠

تكطًع بإعاد٠ تٓعِٝ ايًذ١ٓ ايتٓطٝك١ٝ ايعًٝا ؿكٛم اإلْطإ، ي 6048ّ1( يًعاّ 48ٚبعد ؾدٚز ايكساز زقِ )

ع٢ً إلعداد تكسٜس ممًه١ ايبشسٜٔ ايجاْٞ املكدّ يًذ١ٓ املٝجام ٚشاز٠ اـازد١ٝ بس٥اض١ ايًذ١ٓ، عهؿت ايٛشاز٠ 

ٌٍ َٔ ٚشازات ايداخ١ًٝ، ايعدٍ ٚايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف، ايعٌُ  ايتٓطٝل َع أعكا٤ ايًذ١ٓ ممجًٞ ن

ع٬ّ، باإلقاؾ١ إىل ايٓٝاب١ ايعا١َ، ٚدٜٛإ اـد١َ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ايؿش١، غ٪ٕٚ اإل

 . ١ٝ، ٚاجملًظ ا٭ع٢ً يًُسأ٠املدْ

ٜٚطتعسض ايتكسٜس يف ؾؿً٘ ا٭ٍٚ ايطٝام ايٛطين ايعاّ ٚاهلٝهٌ ايطٝاضٞ ملًُه١ ايبشسٜٔ، ٚاإلطاز ايكاْْٛٞ  

ٛاد املٝجام، ٚتٓؿٝر املًُه١ يف ؾؿً٘ ايجاْٞ ايتعًٝل ع٢ً َ ايعاّ يف املًُه١ ؿُا١ٜ سكٛم اإلْطإ، ٜٚتٓاٍٚ

يًتٛؾٝات اييت تكدَت بٗا ايًذ١ٓ إثس اعتُاد تكسٜسٖا ا٭ٍٚ. ٜٚتٓاٍٚ باإلقاؾ١ إىل ذيو اؾٗٛد اييت بريتٗا 

ايتصاَاتٗا اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ، ٚاضتشداثٗا يعدُد َٔ بممًه١ ايبشسٜٔ َٔ خ٬ٍ َٛا١َ٤ تػسٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ 

امل٪ضطات ايٛط١ٝٓ ايسقاب١ٝ، ٚتطٜٛس ايعٌُ امل٪ضطاتٞ اؿكٛقٞ ؾٝٗا، ٚتطٜٛس قدزات ايهٛادز ايبػس١ٜ ع٢ً 

 تطبٝل املُازضات ايؿك٢ً يف ٖرا اجملاٍ. 
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 ايؿؿٌ ا٭ٍٚ

 2أ٫ًٚ: ايطٝام ايٛطين ايعاّ ملًُه١ ايبشسٜٔ

 ا٭زض .0

ًه١ ايبشسٜٔ يف اـًٝر ايعسبٞ يف َٓتؿـ املطاؾ١ تكسٜبًا بني َكٝل ٖسَص َٚؿب غط ايعسب، ٚقد تكع مم

أعطاٖا ٖرا املٛقع اؾػسايف ا٫ضرتاتٝذٞ أ١ُٖٝ سكاز١ٜ نرب٣ عرب عؿٛز ايتازٜذ املدتًؿ١ سٝح ناْت ٫ٚ 

ٚايػسب يف سسن١ ايتذاز٠ تصاٍ َسنصًا ػازًٜا دٚيًٝا ٖاًَا باعتبازٖا سًك١ ايٛؾٌ ايس٥ٝط١ٝ بني ايػسم 

 ٚا٫تؿا٫ت ايعامل١ٝ. 

تتهٕٛ ممًه١ ايبشسٜٔ َٔ أزخبٌٝ حيتٟٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ اؾصز ايها١ٓ٥ يف َٝاٙ قش١ً يف ٚضط اـًٝر 

ٚأنرب ٖرٙ اؾصز، دصٜس٠  دصٜس٠ طبٝع١ٝ ٚعدد َٔ اؾصز ا٫ؾطٓاع١ٝ 33ايعسبٞ، ٜٚتهٕٛ ا٭زخبٌٝ َٔ 

(، ٚتكِ ايعاؾ١ُ املٓا١َ، ٚتتؿٌ ٖرٙ اؾصٜس٠، 6040نًَٝٛرت َسبع )  243.48ايبشسٜٔ اييت تبًؼ َطاستٗا 

بٛاضط١ دطٛز باؾصز اجملاٚز٠ َجٌ دصٜس٠ احملسم، ٚضرت٠ ٚأّ ايٓعطإ ٚايٓبٝ٘ ؾاحل. ٚتتؿٌ اؾصٜس٠ ايس٥ٝط١ٝ 

تبًؼ املطاس١ اإلمجاي١ٝ ٚ  ّ.4842ؾتتح عاّ اباملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ خ٬ٍ دطس املًو ؾٗد ايرٟ 

  .(6048َسبع ) نًَٝٛرت 778400يًبشسٜٔ 

نِ َٔ  66َٔ اؾصز ايس٥ٝط١ٝ ا٭خس٣ ٭زخبٌٝ ايبشسٜٔ فُٛع١ دصز سٛاز اييت تكع ع٢ً بعد َا ٜكازب 

 (. 6040نًَٝٛرت َسبع )  46440دٓٛب اؾصٜس٠ ايس٥ٝط١ٝ يًبشسٜٔ، ٚتبًؼ َطاس١ دصز سٛاز سٛايٞ 

 ايطهإ .6

 4044074ْط١ُ ) 443484426ّ، بًؼ ايعدد اإلمجايٞ يًطهإ 6048ا١ٝ٥ ايتعداد ايطهاْٞ يًعاّ ٚؾكًا إلسؿ

  630,744َٔ ايرنٛز(. ٚبايٓطب١ يًُٛاطٓني ايبشسٜٓٝني، بًؼ عددِٖ اإلمجايٞ  4024847ٚ  اإلْاخَٔ 

َٔ ايرنٛز(. أَا بايٓطب١ يػري ايبشسٜٓٝني، ؾكد بًؼ عددِٖ  3604438ٚ اإلْاخَٔ  3084804ْط١ُ )

 َٔ ايرنٛز(.  8444284ٚ اإلْاخَٔ  4844470ْط١ُ ) 2434444اإلمجايٞ 
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 ايدٜٔ .3

َٓ٘ إٔ "ٜٓعِ  (7( َٔ دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ ع٢ً إٔ "دٜٔ ايدٚي١ ٖٛ اإلض٬ّ"، ٚتٓـ املاد٠ )6املاد٠ ) ٓـت

( َٓ٘، أٜكًا، 66ايكإْٛ أٚد٘ ايعٓا١ٜ بايرتب١ٝ ايد١ٜٝٓ مبدتًـ َساسٌ ايتعًِٝ ٚأْٛاع٘"، نُا تٓـ املاد٠ )

ع٢ً إٔ "سس١ٜ ايكُري َطًك١، ٚتهؿٌ ايدٚي١ سس١َ دٚز ايعباد٠، ٚسس١ٜ ايكٝاّ بػعا٥س ا٭دٜإ ٚاملٛانب 

 يبًد". ٚا٫دتُاعات ايد١ٜٝٓ طبكًا يًعادات املسع١ٝ يف ا

% ٜٓتُٕٛ إىل دٜاْات 68474% َٔ ضهإ ممًه١ ايبشسٜٔ َطًُٕٛ ٚ 70466ّ إىل إٔ 6040ٜػري إسؿا٤ عاّ 

 أخس٣. 

 ايًػ١ .4

ايًػ١ ايسمس١ٝ يف ايبشسٜٔ ٖٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ اييت تطتددّ إىل داْب ايًػ١ ا٫لًٝص١ٜ باعتبازٖا يػ١ يٮعُاٍ. 

 أخس٣. قاؾ١ إىل يػاُتإ

 اضٞ ملًُه١ ايبشسٜٔثاًْٝا: اهلٝهٌ ايطٝ

 ايٓعاّ ايطٝاضٞ .0

ممًه١ ايبشسٜٔ ٖٞ دٚي١ عسب١ٝ إض١َٝ٬ َطتك١ً ذات ضٝاد٠ تا١َ، ْٚعاّ اؿهِ ؾٝٗا ًَهٞ دضتٛزٟ ٚزاثٞ 

َع تعاْٚٗا ٚؾكًا ٭سهاّ  ،دميكساطٞ، ٜكّٛ ع٢ً أضاع ايؿؿٌ بني ايطًطات ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ ٚايككا١ٝ٥

ـ بٗا اجملًظ ايٛطين املهٕٛ َٔ فًظ ايٓٛاب ٚفًظ ايػٛز٣، ٜٚتٛىل ايدضتٛز.  ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ خيت

 املًو ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ َع فًظ ايٛشزا٤، ٚبامس٘ تؿدز ا٭سهاّ ايككا١ٝ٥.

 َٝجام ايعٌُ ايٛطين .6

 

ّ يٛقع َػسٚع َٝجام ايعٌُ ايٛطين نٛثٝك١ يًعٗد ٚزنٝص٠ 6000د٬ي١ ًَو ايب٬د املؿد٣ يف دٜطُرب  دعا

ّ يؿاحل املٝجام 6004يعكد ادتُاعٞ ددٜد يف املطري٠ ايٛط١ٝٓ، ٚايرٟ ؾٛت ايػعب ايبشسٜين يف ؾرباٜس 

إلؾ٬سٞ ؾ٬ي١ املًو ٚحيدد املٝجام أِٖ َباد٨ ٚأضظ ٚغاٜات املػسٚع ا .%8448ايٛطين بأغًب١ٝ بًػت 

املؿد٣، ٚاييت تتٓاٍٚ املكدَات ا٭ضاض١ٝ يًُذتُع ايبشسٜين، ٚأٖداف اؿهِ ٚأضاض٘، ٚاؿسٜات ٚاؿكٛم 
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ا٭ضاض١ٝ يًُٛاطٔ ايبشسٜين، ٚا٭ضظ اييت تكّٛ عًٝٗا ا٭ضس٠ ٚاجملتُع َٚ٪ضطات اجملتُع املدْٞ، ٚايتعًِٝ 

ٜٚعترب املٝجام اإلطاز ايعاّ يًُػسٚع اإلؾ٬سٞ ؿكس٠  .ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ، ٚتأنٝد ايعٌُ نشل ٚنٛادب

ؾاسب اؾ٬ي١ ايرٟ مشٌ أِٖ ٚثا٥ل اإلؾ٬ح ا٭ضاض١ٝ املتُج١ً يف دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ، ٚايس١ٜ٩ 

ّ، اييت تسضِ ٬ََح املسس١ً ايكاد١َ َٚا ؼًُ٘ َٔ عًُٝات يًٓٗك١ ٚاإلؾ٬ح ايػاٌَ يف 6030ا٫قتؿاد١ٜ 

ّ بايتؿدٜل ع٢ً َٝجام ايعٌُ 6004( يط١ٓ 47َٚٔ ٖرا املٓطًل ؾدز ا٭َس ا٭َريٟ زقِ )كتًـ اجملا٫ت.  

 ايٛطين. 

 ايدضتٛز .3

، ٚايسغب١ املًه١ٝ يف ؼكٝل تكدَٗا ٚزقٝٗا ٚتطٜٛس ْعاَٗا ايطٝاضٞ مبا ٚايدضتٛز١ٜ ْتٝذ١ يًتطٛزات ايطٝاض١ٝ

ايتعدٌٜ ع٢ً  إدخاٍ مت، ايعامل تطٛداييت  حيكل هلا ايدميكساط١ٝ ايط١ًُٝ اييت تتؿل َع ا٭ضظ ايدميكساط١ٝ

تطذٌ أؾٍٛ تطٛزٙ َٔ ايٓٛاسٞ ايطٝاض١ٝ يف ظٌ َا ٚزد يف املٝجام َٔ َباد٨ ٚأسهاّ ي 4873ّدضتٛز ض١ٓ 

 6006ّؾرباٜس  48مبا حيكل اهلدف ايرٟ ابتػاٙ ايػعب ٚأندٙ يف ا٫ضتؿتا٤، ٚيف  ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ

ٚقد اغتًُت ٖرٙ ايتعد٬ٜت ع٢ً َطأيتني أضاضٝتني، ُٖا: ايٓعاّ ايبشسٜٔ.   مت ايتؿدٜل ع٢ً دضتٛز ممًه١

املًهٞ، ْٚعاّ اجملًطني، ٚتؿسعت عٔ نٌ َٔ ٖاتني املطأيتني أسهاّ أخس٣ تتؿل َعٗا، ٚتهٌُ إعُاٍ املباد٨ 

 ايٛازد٠ بٗا، باإلقاؾ١ إىل بعض ا٭سهاّ ايؿسع١ٝ ا٭خس٣ اييت أغاز إيٝٗا املٝجام.

ّ أسايت اؿه١َٛ إىل ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ايتعد٬ٜت ايدضتٛز١ٜ اييت مت ايتٛاؾل عًٝٗا يف سٛاز 6046يف ٜٓاٜس 

ايتٛاؾل ايٛطين َٔ أدٌ املٓاقػ١ ٚاإلقساز ٚنإ َٔ أبسش ٖرٙ ايتعد٬ٜت تؿعٌٝ اإلزاد٠ ايػعب١ٝ يف اختٝاز 

إساي١ ز٥اض١ اجملًظ ايٛطين إىل  اؿه١َٛ َٔ خ٬ٍ َٛاؾك١ ايربملإ ع٢ً ايربْاَر املكدّ َٔ قبٌ اؿه١َٛ،

سٌ فًظ ايٓٛاب بايتػاٚز َع ز٥ٝطٞ فًطٞ ايػٛز٣ ٚايٓٛاب ٚاحمله١ُ  ٚإٔ ٜهٕٛز٥ٝظ فًظ ايٓٛاب، 

ايدضتٛز١ٜ، َع ٚقع قٛابط ٫ختٝاز أعكا٤ فًظ ايػٛز٣.  ٚقد ؾادم ًَو ايب٬د املؿد٣ ع٢ً ايتعد٬ٜت 

 ّ.6046اؾدٜد٠ يًدضتٛز يف َاٜٛ 
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 ثايجًا: اإلطاز ايكاْْٛٞ ايعاّ ؿُا١ٜ سكٛم اإلْطإ 

 3أسهاّ ايدضتٛز ذات ايؿ١ً عكٛم اإلْطإ .0

 اؿكٛم املد١ْٝ -0.0

ايجايح ايهجري َٔ اؿكٛم املد١ْٝ َٚٓٗا سل اإلْطإ يف ا٭َٔ، ٚتٓطٟٛ تًو اؿكٛم  ايباب يف ايدضتٛز نؿٌ

( أ 60/ّ) َٚبدأ عدّ زدع١ٝ ايكٛاْني اؾصا١ٝ٥( أ 60/ّ) َبدأ غسع١ٝ ايتذسِٜ ٚايعكٛبات: ع٢ً َباد٨ عد٠

ايتعرٜب املادٟ أٚ ( د 48/ّ) سعست ٚقد ،(ز 60/ّ) َٚبدأ قس١ٜٓ ايربا٠٤( ب 60/ّ) َٚبدأ غدؿ١ٝ ايعكٛب١

يهٌ َٔ ٜكّٛ بٗرا ايؿعٌ ٚإٔ أٟ اعرتاف ؼت ٚطأ٠  املعٟٓٛ أٚ املعا١ًَ اؿاط١ َٔ ايهسا١َ ٚأقاؾت املاد٠ عكابًا

أْ٘ ( ٖـ 60/ّ) ، ٚقسزت(ٚ 60/ّ) ٚنؿٌ ايدضتٛز سل ايتكاقٞ ٚذيو ٚؾل ايكإْٛ. ب أٚ باإلغسا٤ ٜبطٌايتعرٜ

 جيب إٔ ٜهٕٛ يهٌ َتِٗ يف دٓا١ٜ قاّ يًدؾاع عٓ٘.

 ٚقد ايكإْٛ، ٜبٝٓٗا اييت ٚا٭سٛاٍ ايعع٢ُ اـٝا١ْ ساٍ يف إ٫ إضكاطٗا جيٛش ٫ٚ ايكإْٛ حيددٖا ٚاؾٓط١ٝ

 إىل ايعٛد٠ َٔ َٓع٘ أٚ املٛاطٔ إبعاد ايدضتٛز ٚسعس ،6006ّ دضتٛز َٔ «اؾٓط١ٝ ٚاشدٚاز» املاد٠ ْـ سرف

 (. 47/ّ) ايبشسٜٔ

 ٚاـكٛع ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿش١ٝ بايسعا١ٜ َػُٛي١ َٓاضب١ ب١٦ٝ يف ٚاملطذٕٛ احملبٛع سل( ز 48/ّ) ٚقسزت

 ايككا١ٝ٥.  ايطًط١ يسقاب١

 سس١ٜ» إٔ ع٢ً( 66/ّ) يف ْـ إذ ايعكٝد٠ سس١ٜ ايدضتٛز ْٚعِ. ايطٝاضٝني اي٬د٦ني تطًِٝ( 64/ّ) ٚسعست

 ايد١ٜٝٓ ٚا٫دتُاعات ٚاملٛانب ا٭دٜإ بػعا٥س ايكٝاّ ايعباد، ٚسس١ٜ دٚز سس١َ ايدٚي١ تهؿٌ ٚ َطًك١، ايكُري

 بايػسٚط قٝدٖا اْ٘ إ٫ ٚايتعبري، ايعًُٞ ٚايبشح ايسأٟ سل املػسع ٚقُٔ. «ايبًد يف املسع١ٝ يًعادات طبكا

 ايطا٥ؿ١ٝ أٚ ايؿسق١ ٜجري ٫ مبا ٚ ايػعب ٚٚسد٠ اإلض١َٝ٬ ايعكٝد٠ بأضظ املطاع عدّ َع ايكإْٛ يف ايٛازد٠

 (. 68/ّ) ايكإْٛ طبل ٚذيو ٚايطباع١ ايؿشاؾ١ سس١ٜ إىل بايٓطب١ ايػسٚط ٖرٙ ٚتطبل( 63/ّ)

 اييت ايكؿ٣ٛ ايكسٚز٠ سا٫ت يف إ٫ أًٖٗا إذٕ بػري تؿتٝػٗا أٚ دخٛهلا جيٛش ؾ٬ سس١َ، يًُطانٔ إٔ نُا

 املساض٬ت سس١ٜ ايبشسٜين ايدضتٛز نؿٌ نُا ،(64/ّ)ؾٝ٘  عًٝٗا املٓؿٛف ٚبايهٝؿ١ٝ ايكإْٛ، ٜعٝٓٗا

سس١ٜ املساض١ً ايربٜد١ٜ ٚايربق١ٝ ٚاهلاتؿ١ٝ ٚا٫يهرت١ْٝٚ َؿ١ْٛ، » ع٢ً إٔ ْؿت ، إذ(62/ّ) يف ٚضسٜتٗا

                                                           
http://goo.gl/eqa8h0

3
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أٚ إؾػا٤ ضسٜتٗا إ٫ يف ايكسٚزات اييت ٜبٝٓٗا ايكإْٛ  ٚٚؾكا ٚضسٜتٗا َهؿٛي١، ؾ٬ جيٛش َساقب١ املساض٬ت 

 . «يإلدسا٤ات ٚايكُاْات املٓؿٛف عًٝٗا ؾٝ٘

 اؿكٛم ايطٝاض١ٝ -0.6

، سل (6)يًُٛاطٓني، زدا٫ ْٚطا٤» اييت تٓـ ع٢ً إٔ( ٖـ 4/ّ) ٚقد ٚزد سل ا٫ْتداب ٚايرتغح يف ْـ

ايطٝاض١ٝ، مبا ؾٝٗا سل ا٫ْتداب ٚايرتغح، ٚذيو ٚؾكا هلرا املػازن١ يف ايػ٪ٕٚ ايعا١َ ٚايتُتع باؿكٛم 

جيٛش إٔ حيسّ أسد املٛاطٓني َٔ سل ا٫ْتداب أٚ ايرتغح  ٫ٚ. ايدضتٛز ٚيًػسٚط ٚا٭ٚقاع اييت ٜبٝٓٗا ايكإْٛ

، َٚٔ اؿكٛم ايطٝاض١ٝ ايٛازد٠ يف ايدضتٛز سل ايؿسد يف كاطب١ ايطًطات ٖٚٛ َا تكُٓ٘ «إ٫ ٚؾكا يًكإْٛ

يهٌ ؾسد إٔ خياطب ايطًطات ايعا١َ نتاب١ ٚبتٛقٝع٘، ٫ٚ تهٕٛ كاطب١ ايطًطات باضِ ( »68/ّ) ـْ

ٚٚزد يف ايدضتٛز سس١ٜ تهٜٛٔ اؾُعٝات ٚايٓكابات يف . «اؾُاعات إ٫ ي٦ًٝٗات ايٓعا١َٝ ٚا٭غداف املع١ٜٛٓ

داف َػسٚع١ ٚبٛضا٥ٌ سس١ٜ تهٜٛٔ اؾُعٝات ٚايٓكابات، ع٢ً أضظ ٚط١ٝٓ ٚ٭ٖ» اييت تٓـ ع٢ً( 67/ّ)

. ايٓعاّ ايعإّ، بػسط عدّ املطاع بأضظ ايدٜٔ ٚض١ًُٝ، َهؿٛي١ ٚؾكا يًػسٚط ٚا٭ٚقاع اييت ٜبٝٓٗا ايكاْٛ

 . «٫ٚ جيٛش إدباز أسد ع٢ً ا٫ْكُاّ إىل أ١ٜ مجع١ٝ أٚ ْكاب١ أٚ ا٫ضتُساز ؾٝٗا

 اؿكٛم ا٫قتؿاد١ٜ -0.3

ٚقد نؿًت ايدٚي١ تٛؾري ؾسف . َٔ ايكسٚزٟ تٛؾريٙ يًُٛاطٔ ، يريو نإسل ايعٌُ اعتربٙ ايدضتٛز ٚادبًا

 بإقاؾ١ ن١ًُ ( ب 43/ّ) ايعٌُ يًُٛاطٓني َع عداي١ ايػسٚط، ٚذٖبت املرنس٠ ايتؿطري١ٜ إىل ضبب تعدٌٜ

، نُا ٫ ٜطٛؽ ؾسض أٟ عٌُ إدبازٟ ع٢ً ٚٚاقشًا قددًا يٝؿبح ا٫يتصاّ ايٛاقع ع٢ً ايدٚي١ ايتصاًَا «ؾسف»

ٜٚٓعِ ايكإْٛ ع٢ً أضظ اقتؿاد١ٜ َساع١ٝ يًعداي١ ا٫دتُاع١ٝ . جٓا٤ َا ٜبٝٓ٘ ايكإْٛ بايكسٚز٠أٟ ؾسد باضت

ع٢ً سل املٛاطٓني يف تٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ َع املطاٚا٠ بِٝٓٗ ( ب - أ 42/ّ) ْٚؿت(. 43/ّ) ٚنٌ ٖرا ٚزد يف

 ٚظا٥ؿِٗٛظؿٛ ايدٚي١ يف أدا٤ ايٛظا٥ـ ايعا١َ خد١َ ٚط١ٝٓ تٓاط بايكا٥ُني بٗا، ٜٚطتٗدف َ- أ» سٝح بٝٓت

املٛاطٕٓٛ ضٛا٤ يف - ٫ٚ ٜٛىل ا٭داْب ايٛظا٥ـ ايعا١َ إ٫ يف ا٭سٛاٍ اييت ٜبٝٓٗا ايكإْٛ، ب. املؿًش١ ايعا١َ

 . «يًػسٚط اييت ٜكسزٖا ايكإْٛ تٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ ٚؾكًا

، ٚاملًه١ٝ (أ 8/ّ) ٗا ايكإْٛدا٤ سل ايتًُو نُا ٜكسزٙ ايدضتٛز بأْ٘ سل ؾسدٟ ذٚ ٚظٝؿ١ ادتُاع١ٝ ٜٓعُ

، نُا أٚزدت إٔ ا٭َٛاٍ ايعا١َ هلا سس١َ (ز 8/ّ) ايؿسد١ٜ َؿا١ْ يف َٓع ايتؿسف ؾٝٗا إ٫ عدٚد ايكإْٛ

، (44/ّ) ، نُا إٔ ايجسٚات ايطبٝع١ مجٝعٗا َٚٛازدٖا ناؾ١ ًَو يًدٚي١(د 8/ّ) َٚؿادزتٗا قعٛز٠
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ٚتٓعِٝ ايع٬ق١ بني ٬َى ا٭زاقٞ ( ح 8/ّ) ع٢ً ا٭زاقٞ ايصزاع١ٝٚنؿًت ايدٚي١ ايتدابري اي٬ش١َ يًُشاؾع١ 

 ٙ(.  8/ّ)ٚايعكازات َٚطتأدسٜٗا ع٢ً أضظ اقتؿاد١ٜ

ٚتهؿٌ ايدٚي١ تكأَ اجملتُع يف ؼٌُ ا٭عبا٤ ايٓاػ١ عٔ ايهٛازخ ٚاحملٔ ايعا١َ ٚذيو بتعٜٛض املتكسزٜٔ 

 ،(ٚ 8/ّ) دٚي١ ايطهٔ املٓاضب ٭ؾشاب ايدخٌ احملدٚدٚتٛؾس اي(. 46/ّ) َٔ اؿسب َٚٔ أد٣ ٚادبات٘ ايعطهس١ٜ

 نُا ٚزد يف «ا٫قتؿاد ايٛطين أضاع ايعداي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚقٛاَٗا ايتعإٚ ايعادٍ بني ايٓػاط ايعاّ ٚاـاف»

 أ(.  40/ّ)

 اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ -0.4

ٚأند . املباد٨ اييت ْـ عًٝٗا ايدضتٛز إٔ ا٭ضس٠ أضاع اجملتُع، قٛاَٗا ايدٜٔ ٚا٭خ٬م ٚسب ايٛطٔ َٚٔ

إْٛ ع٢ً أ١ُٖٝ احملاؾع١ ع٢ً ايهٝإ ايػسعٞ يٮضس٠، ٚتك١ٜٛ أٚاؾسٖا ٚيف ظًٗا ا٭١ََٛ ٚايطؿٛي١، كاي

ايعكًٞ، نُا تهؿٌ ْٞ ٚاـًكٞ ٚبُٓٛ ايػباب ايبد ٚتع٢ٓ ايدٚي١ خؿٛؾًا. ٚمحاٜتٗا َٔ ا٫ضتػ٬ٍ ٚاإلُٖاٍ

 ٚؾلنُا نؿًت ايدٚي١ سل املرياخ (. أ 4/ّ) ايدٚي١ ايتٛؾٝل بني ٚادبات املسأ٠ مٛ ا٭ضس٠ ٚعًُٗا يف اجملتُع

ايدٚي١ ع٢ً عاتكٗا ؼكٝل ايكُإ ا٫دتُاعٞ اي٬شّ يًُٛاطٓني يف  ٚأخرت (.ٖـ 4/ّ) أضظ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬

يعذص عٔ ايعٌُ أٚ ايتٝتِ أٚ ايرتٌَ أٚ ايبطاي١ نُا ت٪َٔ هلِ خدَات ايتأَني ساٍ ايػٝدٛخ١ أٚ املسض أٚ ا

 (.ز 4/ّ) ا٫دتُاعٞ ٚ تعٌُ ع٢ً ٚقاٜتِٗ َٔ بساثٔ اؾٌٗ ٚاـٛف ٚايؿاق١

ايدضتٛز يهٌ املٛاطٓني اؿل يف اؿؿٍٛ ع٢ً ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ ٚتهؿٌ ايدٚي١ ٚضا٥ٌ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز  ٚأعط٢

 ب(.  – أ 4/ّ) بإْػا٤ كتًـ املطتػؿٝات ٚ امل٪ضطات ايؿش١ٝ

 اؿكٛم ايجكاؾ١ٝ -0.5

دا٤ يف ايدضتٛز إٔ ايتعًِٝ إيصاَٞ ٚفاْٞ يف املساسٌ ا٭ٚىل اييت ٜبٝٓٗا ايكإْٛ، ٚتهؿٌ ايدٚي١ ايعًّٛ ٚا٭دب 

ٚايؿٕٓٛ ٚتػذع ع٢ً ايبشح ايعًُٞ، نُا تهؿٌ اـدَات ايتع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ يًُٛاطٓني، ٜٚٓعِ ايكإْٛ أٚد٘ 

عًِٝ بأْٛاع٘ ٚتع٢ٓ بتك١ٜٛ غدؿ١ٝ املٛاطٔ ٚاْتُا٥٘، ايعٓا١ٜ بايرتب١ٝ ايد١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ يف كتًـ َساسٌ ايت

 - أ 7/ّ)ٚأعط٢ ايدضتٛز اؿل يٮؾساد ٚاهل٦ٝات يف إْػا٤ املدازع ٚاؾاَعات اييت ؽكع يكإْٛ ايدٚي١ 

 د(. – ز-ب
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 املٛاثٝل اإلق١ًُٝٝ ذات ايؿ١ً عكٛم اإلْطإ .6

ًٝر ايعسب١ٝ، باملؿادق١ ع٢ً إع٬ٕ سكٛم نْٛٗا عكًٛا يف فًظ ايتعإٚ يدٍٚ اـ ،قاَت ممًه١ ايبشسٜٔ

، ٚايرٟ ٜدعٛ إىل اسرتاّ ا٭دٜإ ٚسس١ٜ ايسأٟ 6048ّيف دٜطُرب  4اإلْطإ يدٍٚ فًظ ايتعإٚ اـًٝذٞ

 يهٌ إْطإ ٚايعٝؼ يف ب١٦ٝ َعاؾا٠. ًاٚايتعبري ٚسس١ٜ ايتٓكٌ ٚاإلقا١َ ٚاملػادز٠ باعتبازٖا سك

 اإلْطإاملٛاثٝل ايدٚي١ٝ ذات ايؿ١ً عكٛم  .3

اتؿاقٝات َع١ٝٓ عكٛم اإلْطإ. نُا تكّٛ اؾٗات  8اتؿاقٝات َٔ أؾٌ  7ممًه١ ايبشسٜٔ ع٢ً  ؾادقت

ايككا٤ ع٢ً مجٝع أغهاٍ ايتُٝٝص قد املسأ٠  املدتؿ١ بإعاد٠ ايٓعس يف ؾٝاغ١ ايتشؿعات ع٢ً اتؿاق١ٝ

اٖك١ ايتعرٜب عًًُا بإٔ آخس ، ٜٚتِ دزاض١ ا٫ْكُاّ إىل ايربٚتٛنٍٛ ا٫ختٝازٟ ٫تؿاق١ٝ َٓ)ايطٝداٚ(

سصٜسإ/ْٜٛٝٛ  30ا٫تؿاقٝات اييت اْكُت إيٝٗا ممًه١ ايبشسٜٔ ٖٞ اتؿاق١ٝ سكٛم ا٭غداف ذٟٚ اإلعاق١ يف 

 ّ. 6044ّ ٚؾادقت عًٝٗا يف 6040

 تعًك١ بتعصٜص ٚمحا١ٜ سكٛم اإلْطإاملٛط١ٝٓ ايكٛاْني اي .4

 عدد يف املٓاشٍ خدّ ٜػٌُ ٚايرٟ ،6046ّ5 يط١ٓ( 32) زقِ ا٭ًٖٞ ايكطاع يف ايعٌُ قإْٛ ؾدز َٔ 

 يف ٚاؿل اـد١َ، ْٗا١ٜ َٚهاؾأ٠ ا٭دٛز، ٚمحا١ٜ ايعٌُ، عكد َٓٗا ايككاٜا َٔ عددًا ٜٚتٓاٍٚ أسهاَ٘

 ايؿسد١ٜ؛ املٓاشعات تط١ٜٛ ٚإدسا٤ات ايتكاقٞ، زضّٛ َٔ ٚاإلعؿا٤ ايط١ٜٛٓ، اإلداش٠

 يط١ٓ(  47) زقِ بكإْٛ املسضّٛ أسهاّ بعض بتعدٌٜ 6043ّ يط١ٓ( 63) زقِ بكإْٛ املسضّٛ ؾدز 

 ؛6ا٭سداخ بػإٔ 4872ّ

 يتٓعِٝ ايعُاٍ ضهٔ َٚٛاؾؿات اغرتاطات بػإٔ  6048ّ7 يط١ٓ( 80) زقِ ايٛشازٟ ايكساز ؾدز 

 َهاؾش١ ٚأْع١ُ بٛضا٥ٌ املطانٔ تصٜٚد خ٬ٍ َٔ املطانٔ يف اؿٛادخ َٔ ٚاؿد ايعُاٍ َطانٔ

 ضٟٓٛ؛ بػهٌ املدْٞ ايدؾاع إداز٠ قبٌ َٔ اؿسٜل َٔ ايط١َ٬ غٗاد٠ ٚإؾداز اؿسٜل

 6006ّ يط١ٓ( 4) زقِ بكإْٛ املسضّٛ أسهاّ بعض بتعدٌٜ 6048ّ يط١ٓ( 70) زقِ املًهٞ املسضّٛ ؾدز 

 سٝح ،8(ايطٝداٚ) املسأ٠ قد ايتُٝٝص أغهاٍ مجٝع ع٢ً ايككا٤ اتؿاق١ٝ إىل ا٫ْكُاّ ع٢ً باملٛاؾك١

                                                           
ttp://62.3.35.36/HumanRightsOffice/SectionsFiles/Files/1420528980.pdfh

4
 

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K3612.pdf
5

 
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L2313.pdf

6
 

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RLAB4014.pdf
7

 
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L7014.pdf

8
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 دٕٚ ا٫تؿاق١ٝ َٔ 42ٚ 8 ؾكس٠ 44ٚ 6 املٛاد أسهاّ بتٓؿٝر ايبشسٜٔ ممًه١ ايتصاّ ع٢ً ايتعدٌٜ ٜٓـ

 .اإلض١َٝ٬ ايػسٜع١ بأسهاّ املطاع

 ٚتعصٜص دعِ غأْٗا َٔ اييت ايتدابري َٔ فُٛع١ اؽرت ايبشسٜٔ ممًه١ إٔ إىل اإلغاز٠ ػدز نُا 

 : َٓٗا اإلْطإ سكٛم

 َطتك١ً نُ٪ضط١ اإلْطإ ؿكٛم ايٛط١ٝٓ امل٪ضط١ بإْػا٤  6048ّ9 يط١ٓ( 62) زقِ ايكإْٛ ؾدٚز 

 .اإلْطإ سكٛم ٚمحا١ٜ بتعصٜص َع١ٝٓ ٚإدازًٜا َادًٜا

 ايطذٓا٤ ؿكٛم ٚقاٜد٠ َطتك١ً َؿٛق١ٝ بإْػا٤  ،6043ّ10 يعاّ( 24) زقِ املًهٞ املسضّٛ ؾدٚز 

ـِ اييت ٚاٯيٝات تتُاغ٢ ٚط١ٝٓ ٚقا١ٝ٥ نآي١ٝ ٚاحملتذصٜٔ  ٫تؿاق١ٝ ا٫ختٝازٟ ايربٚتٛنٍٛ عًٝٗا ْ

 .ايتعرٜب َٓاٖك١

 َطتك١ً ١٦ٖٝ ٖٚٞ  ، 6043ّ11 يعاّ( 87) زقِ مبسضّٛ ٚا٫تؿاٍ يإلع٬ّ ايعًٝا اهل١٦ٝ إْػا٤ مت 

 َٔ أضظ ع٢ً ٚا٫تؿاٍ اإلع٬ّ ٚضا٥ٌ كتًـ عرب ٚايتعبري ايسأٟ سس١ٜ ممازض١ تٓعِٝ ٖدؾٗا

 ع٢ً ٚحياؾغ ايكَٛٞ ا٭َٔ ٚحيُٞ يًٛطٔ ايعًٝا املؿًش١ حيكل مبا ٚاملٛقٛع١ٝ، ٚاؿٝاد١ٜ اؿس١ٜ

 .ٚاضتكسازٙ ٚض٬َت٘ اجملتُع ٚسد٠

 ايكدزات ع٢ً هلرا املٓؿب املرتغشني يتدزٜب 6048ّ ؾرباٜس يف 12املطتكبٌ قكا٠ َػسٚع تدغني مت 

 ايصَين اإلطاز ؼدٜد مت ٚقد. ايككا١ٝ٥ ايطًط١ عكٛ بٗا ٜتُتع إٔ ايٛادب ايكسٚز١ٜ ٚايهؿا٤ات

 مت عًُٞ تدزٜب يربْاَر املرتغشني إخكاع مت املٛقٛع، ذات ٚسٍٛ. غٗسًا عػس بجُا١ْٝ يًربْاَر

 6044ّ يط١ٓ( 64) زقِ قساز بتػهًٝ٘ ايؿادز ايككا٥ٞ ٚايتدزٜب ايتعًِٝ ؾسٜل داْب َٔ إعدادٙ

 يف ايعاًَني يًككا٠ َطتُس٠ تدزٜب ٚبساَر املطتكبٌ يككا٠ تدزٜب١ٝ بساَر إعداد َٗاَ٘ قُٔ ٚايرٟ

ٍٕ بايرنس ٚجيدز. ايككا١ٝ٥ املٓع١َٛ  . 6042ّ َطًع يف ضٝٓذص املػسٚع أ

 بػإٔ اؿُا١ٜ َٔ ايعٓـ ا٭ضسٟ 6044( يط١ٓ 47كإْٛ زقِ )اي إؾداز. 

 ِ6046 يط١ٓ 37 ؾدٚز قإْٛ ايطؿٌ زق. 

 ِ6008 يط١ٓ 44 ؾدٚز قإْٛ سكٛم املطٓني زق. 

 ِ6007 يط١ٓ 4 ؾدٚز قإْٛ َهاؾش١ ايتطٍٛ ٚايتػسد زق. 

 6004 يط١ٓ 4 ػاز با٭غداف زقِؾدٚز قإْٛ َهاؾش١ اإل. 

                                                           
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2614.pdf
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 (. ّ 6042-6043) يٮعٛاّ 13يًطؿٛي١ ايٛط١ٝٓ اإلضرتاتٝذ١ٝ إؾداز مت 

 (.6048ّ-6043)يعاّ ،14ايطٔ يهباز ايٛط١ٝٓ اـط١ إط٬م 

 15(6042ّ-6046) اإلعاق١ ذٟٚ ا٭غداف ؿكٛم ايٛط١ٝٓ اإلضرتاتٝذ١ٝ تدغني. 

 امل٪ضطات املع١ٝٓ عكٛم اإلْطإ. 5

 اهل٦ٝات ايسمس١ٝ ٚا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ عكٛم اإلْطإ-0.ـ5

 :يتٛضٝع ْطام 6043مت تعدٌٜ قإْٛ ا٭َا١ْ ايعا١َ يًتعًُات يف عاّ  16ا٭َا١ْ ايعا١َ يًتعًُات ّ

مشٌ قسٚز٠ إخطاز ا٭َا١ْ يف سا٫ت ايٛؾا٠ اييت ؼدخ يف أَانٔ اؿبظ  ،ؾ٬سٝاتٗا إىل سد نبري

ٚ  6048ست٢ ٖرا اؿني تكسٜسٜٔ ضٜٓٛني يٮعٛاّ ٚقد أؾدزت ا٭َا١ْ ايعا١َ يًتعًُات  .ٚا٫ستذاش

6044.ّ  

 :ٕٛاضع١ ايٓطام غازنت ؾٝٗا ايبعد إدسا٤ مج١ً َٔ املػاٚزات  17امل٪ضط١ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اإلْطا

اجملتُع املدْٞ ذات ايع٬ق١ إىل داْب ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ مبذًطٝٗا ايٓٛاب ٚايػٛز٣ ٚايًذإ َ٪ضطات 

ٜٛيٝٛ  68املٓبجك١ عٓٗا، ؾك٬ً عٔ املػٛز٠  اييت تكدّ بٗا عدد َٔ خربا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ، ؾدز يف 

ٓـ ع٢ً بإْػا٤ امل٪ضط١ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اإلْطإ، ٚايرٟ ٜ 6048ّ( يط١ٓ 62ايكإْٛ زقِ ) 6048ّ

تعدٌٜ ايبٓا٤ ايكاْْٛٞ يًُ٪ضط١ ايٛط١ٝٓ ؾعًٗا تتٛاؾل َع َباد٨ بازٜظ املتعًك١ مبسنص امل٪ضطات 

ايٛط١ٝٓ يتعصٜص ٚمحا١ٜ سكٛم اإلْطإ، سٝح أؾبشت امل٪ضط١ ايٛط١ٝٓ متتًو ؾ٬سٝات ٚاضع١ يف 

داْب متتع أعكا٤ فًظ  فاٍ تعصٜص ٚمحا١ٜ سكٛم اإلْطإ، ٚاضتك٫ً٬ قاًْْٛٝا ٚإدازًٜا َٚايًٝا، إىل

املؿٛقني ؾٝٗا باؿؿا١ْ ذات ايؿ١ً بعًُِٗ اؿكٛقٞ َٔ داْب، ٚاؿؿا١ْ املكسز٠ ملكس امل٪ضط١ 

ايٛط١ٝٓ َٔ داْب آخس، نُا َٓح ايكإْٛ امل٪ضط١ ايٛط١ٝٓ ضًط١ زؾد ٚتًكٞ ايػها٣ٚ ٚتكدِٜ 

إٔ ٜهٕٛ َٛقعًا ٫ْتٗاى سكٛم  املػٛز٠ ايكا١ْْٝٛ ٚايكٝاّ بايصٜازات املٝدا١ْٝ يهٌ َهإ عاّ ٜػتب٘

                                                           
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/childhood%20strategy.pdf
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َٓشٗا إَها١ْٝ أٚضع يًٛؾٍٛ يًُعًَٛات، إىل داْب ضًط١ اؽاذ قسازاتٗا دٕٚ تأثري  عٔاإلْطإ، ؾك٬ً 

 أٚ تدخٌ َٔ أٟ د١ٗ أخس٣. 

 :ٜٔمت إْػا٤ َؿٛق١ٝ 6043ّيعاّ  24ٚؾل املسضّٛ زقِ  18َؿٛق١ٝ سكٛم ايطذٓا٤ ٚاحملتذص ،

ٚاحملتذصٜٔ قُٔ ايتٛد٘ اإلؾ٬سٞ ايبشسٜين اهلادف إلْػا٤  َطتك١ً ٚقاٜد٠ ؿكٛم ايطذٓا٤

 .َ٪ضطات ٚط١ٝٓ ٚبٓا٤ قدزات ٚط١ٝٓ تتٛاؾل َع َعاٜري ايربٚتٛنٍٛ ا٫ختٝازٟ ٫تؿاق١ٝ ايتعرٜب

  :ٚسد٠ ايتشكٝل اـاؾ١ ٖٞ ١٦ٖٝ مت إْػا٩ٖا ع٢ً ق٤ٛ قساز ايٓا٥ب ايعاّ 19ٚسد٠ ايتشكٝل اـاؾ١

تشكٝل يف سا٫ت ايٛؾا٠ ٚايتعرٜب ٚسا٫ت املعا١ًَ اي٬إْطا١ْٝ أٚ ؽتـ باي 6046ّ( يط١ٓ 4زقِ )

يربٚتٛنٍٛ إضطٓبٍٛ، ٚتتطِ ٚسد٠ ايتشكٝل اـاؾ١ باضتك٬يٝتٗا ٚتكّٛ بٓػس تكازٜس  امل١ٓٝٗ ٚؾكًا

ؾسدا َٔ أؾساد  63إدسا٤ات قان١ُ ب، بدأت ٚسد٠ ايتشكٝل اـاؾ١ 6046ّغٗس١ٜ. ٚيف ضبتُرب 

ؾسدا،  44هلِ اتٗاَات أَاّ احمله١ُ  ٚدٗت، بًؼ عدد أؾساد ايػسط١ ايرٜٔ 6048ّايػسط١، ٚيف ؾرباٜس 

ؾسدا، َٚٔ بني  42، بًؼ عدد أؾساد ايػسط١ ايرٜٔ مت زؾع قكاٜا قدِٖ مٛ 6048ّٚيف غٗس أغططظ 

 املطت٣ٛ.  ٖٛ٪٤٫ قباط زؾٝع

  ؾشـ ايػها٣ٚ املكد١َ : ؽتـ ٖرٙ اإلداز٠ بتًكٞ َٚسادع١ ٚ إداز٠ ايتشكٝل ٚ ايتشسٜات ايداخ١ًٝ 

ٚيٝاتِٗ ، ٚتتُجٌ ايؿ٬سٝات املٛن١ً إىل اإلداز٠ يف ٪د١ٗ قد قٛات ا٭َٔ ايعاّ يف ْطام َط َٔ أٟ 

إَها١ْٝ ايٛؾٍٛ إىل ا٭َانٔ ٚاملعًَٛات ٚايبٝاْات ٚاملطتٓدات مبا ؾٝٗا احملؿٛظ١ يف دٗاش اؿاضب 

أدي١ ٚايٓعس يف طًبات ايؿًح ٚايتط١ٜٛ اٯيٞ، ٚيف ايٛؾٍٛ إىل أٟ غدـ يًشؿٍٛ ع٢ً َعًَٛات أٚ 

 املد١ْٝ ٚإبدا٤ ايسأٟ ؾٝٗا.

 ٓعُات غري اؿه١َٝٛامل -6.ـ5

سكٛق١ٝ ددٜد٠ َٔ أؾٌ عػس مجعٝات خ٬ٍ ايطٓٛات ايج٬خ 20ػدز اإلغاز٠ إىل أْ٘ قد أضطت أزبع مجعٝات

تعٌُ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ سايًٝا ع٢ً إعداد قإْٛ يًُٓعُات ٚامل٪ضطات غري  املاق١ٝ.  نُا

َٔ خ٬ٍ ؾٓدٚم ايعٌُ ا٭ًٖٞ  أٜكًا اؿه١َٝٛ َٔ غأْ٘ إٔ ٜٝطس عٌُ ٖرٙ امل٪ضطات. نُا تعٌُ ايٛشاز٠

ع املدْٞ ْعري أيـ دٜٓاز ع٢ً تكدِٜ ايدعِ ملٓعُات َٚ٪ضطات اجملتُ 300ٚاملكدز٠ َٝصاْٝت٘ بأنجس َٔ 

                                                           
18

 /http://www.pdrc.bhملصٜد َٔ املعًَٛات 
19

 unit.html-investigation-://www.biciunit.bh/specialhttpملصٜد َٔ املعًَٛات 
20

 مجع١ٝ املسؾد ايبشسٜين ؿكٛم اإلْطإ، مجع١ٝ َباد٨ ؿكٛم اإلْطإ، مجع١ٝ نسا١َ ؿكٛم اإلْطإ، مجع١ٝ َعًا ؿكٛم اإلْطإ.  
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تكدميٗا ملػازٜع ادتُاع١ٝ ت١ُٜٛٓ ٜتِ تكُٝٝٗا َٔ قبٌ كتؿني. ٚخؿؿت ايٛشاز٠ ثًجٞ َٝصا١ْٝ ايؿٓدٚم 

ّ 6043َٓع١ُ أ١ًٖٝ َٔ بسْاَر املٓح املاي١ٝ يط١ٓ  24يًُػازٜع املستبط١ بايًش١ُ ايٛط١ٝٓ. ٚقد اضتؿادت 

 ّ. 6048مجع١ٝ َٔ ٖرا ايربْاَر يف ض١ٓ  22نُا اضتؿادت 

 ضبٌ ا٫ْتؿاف املتاس١ يًؿسد .6

 سل ايتكاقٞ -6.0

سل »/ٚ( ع٢ً إٔ 60ْـ دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ يف ايباب ايجايح املعٕٓٛ باؿكٛم ٚايٛادبات ايعا١َ يف املاد٠ )

 . «ايتكاقٞ َهؿٍٛ ٚؾكا يًكإْٛ

 ا٭َا١ْ ايعا١َ يًتعًُات -6.6

بػإٔ إْػا٤ َهتب َطتكٌ ٭َني عاّ  6046ّيط١ٓ ( 67ؽتـ ا٭َا١ْ ايعا١َ يًتعًُات، ٚؾل املسضّٛ زقِ )

ٗا ٝايتعًُات بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ، ٚمبٛدب تٛؾٝات تكسٜس ايًذ١ٓ ايبشس١ٜٝٓ املطتك١ً يتكؿٞ اؿكا٥ل يف ؾكست

(،  بتًكٞ ٚؾشـ ايػها٣ٚ ايٛازد٠ َٔ قد َٓتطيب قٛات ا٭َٔ ايعاّ دسا٤ ازتهاب كايؿات 4764( ٚ)4747)

٫َتٓاع عٔ اؽاذ أدسا٤ ٜطتٛدب٘ ايكإْٛ، ع٠ًٚ٬ ع٢ً َط٪ٚي١ٝ ايس٩ضا٤ عٔ ازتهاب َجٌ دٓا١ٝ٥ أٚ تأدٜب١ٝ أٚ ا

 . 21تًو املدايؿات

ٚع٢ً قُإ  اإلدسا٤اتنُا حيل يٮَا١ْ شٜاز٠ ايطذٕٛ ٚأَانٔ اؿبظ ٚا٫ستذاش يًٛقٛف ع٢ً قا١ْْٝٛ 

 . 22اسرتاّ سكٛم ايٓص٤٫ ٚاحملتذصٜٔ
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22
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 ايؿؿٌ ايجاْٞ

 املٝجام يد٣ ممًه١ ايبشسٜٔأ٫ًٚ: َها١ْ 

ّ، 6043َٔ أٚا٥ٌ ايدٍٚ اييت قدَت تكسٜسٖا ايٛطين ا٭ٍٚ يًذ١ٓ املٝجام ٚذيو يف عاّ تعد ممًه١ ايبشسٜٔ 

نُا بادزت بدا١ًٜ بايرتغٝح يعك١ٜٛ ايًذ١ٓ. ٚاْط٬قًا َٔ إميإ ايكٝاد٠ يف املًُه١ بأ١ُٖٝ إزضا٤ قٛاعد سكٛم 

َبادز٠ د٬ي١ املًو محد بٔ عٝط٢ آٍ خًٝؿ١ عاٌٖ ايب٬د بإْػا٤ قه١ُ دا٤ت  اإلْطإ يف ايٛطٔ ايعسبٞ،

 عسب١ٝ ؿكٛم اإلْطإ ٚاضتكاؾتٗا يف ايبشسٜٔ يتهٕٛ زدٜؿًا يًذ١ٓ ايعسب١ٝ ؿكٛم اإلْطإ يف فاٍ إعُاٍ

  أسهاّ املٝجام ايعسبٞ ؿكٛم اإلْطإ.

تعسٜؿ١ٝ باملٝجام ايعسبٞ ؿكٛم اإلْطإ ٚزغ١ ايعٌُ اي"ّ اؾتتشت يف ممًه١ ايبشسٜٔ 6048ضبتُرب  4ٚيف 

ٚايػدؿٝات ايطٝاض١ٝ  املط٪ٚينيؼت زعا١ٜ ٚعكٛز ٚشٜس غ٪ٕٚ سكٛم اإلْطإ ٚعدد َٔ  "ٚآي١ٝ عًُ٘

ايٛشاز٠ يعدد َٔ ايكطاعات ْؿرتٗا  ٚايؿهس١ٜ ٚاؿكٛق١ٝ. ٜٚأتٞ اْعكاد ٖرٙ ايٛزغ١ قُٔ خط١ ايتٛع١ٝ اييت

بأسهاّ املٝجام. ٜٚتٛاؾل اْعكاد ٖرٙ ايٛزغ١ َع ايعٓا١ٜ ٚايسعا١ٜ اييت تٛيٝٗا تعسٜؿِٗ يايسمس١ٝ ٚاجملتُع١ٝ 

ايكٝاد٠ ايطٝاض١ٝ ملباد٨ سكٛم اإلْطإ ٚتطبٝكٗا، ٚخطت ممًه١ ايبشسٜٔ خطٛات نبري٠ ًَُٚٛض١ يف ٖرا 

ٚؾٕٛ اجملاٍ َٔ خ٬ٍ ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ ٚتأضٝظ فُٛع١ َٔ امل٪ضطات اؿكٛق١ٝ، اييت ضاُٖت يف تعصٜص 

 سكٛم اإلْطإ ٚتطٜٛس املٓع١َٛ ايتػسٜع١ٝ مبا ٜتٛاؾل َع سل اإلْطإ ايبشسٜين ٚنساَت٘.

 إىل ٜٚبًػٗا مبسضّٛ، املعاٖدات املًو ٜربّ" ع٢ً إٔ ( َٔ ايدضتٛز اييت تٓـ37جيدز بايرنس إٔ املاد٠ )

 إبساَٗا بعد ايكإْٛ ق٠ٛ يًُعاٖد٠ ٚتهٕٛ ايبٝإ، َٔ ٜٓاضب مبا َػؿٛع١ ؾٛزًا ٚايٓٛاب ايػٛز٣ فًطٞ

 . ػعٌ َٔ املٝجام ايعسبٞ ؿكٛم اإلْطإ َسدعًا قاًْْٛٝا "،ايسمس١ٝ اؾسٜد٠ يف ْٚػسٖا عًٝٗا ٚايتؿدٜل

 

 ثاًْٝا: ايتعًٝل ع٢ً َٛاد املٝجام

 : غاٜات تٓؿٝر املٝجام0املاد٠  .0

تعهـ سه١َٛ ممًه١ ايبشسٜٔ ع٢ً إعداد خط١ ٚط١ٝٓ غا١ًَ ؿكٛم اإلْطإ تكّٛ ع٢ً أؾكٌ ايطٝاضات 

ٚاملُازضات ايدٚي١ٝ يف فاٍ ْػس ثكاؾ١ سكٛم اإلْطإ، ٚاعتُاد َكازبات سكٛق١ٝ تكُٔ محا١ٜ ٚتعصٜص سكٛم 
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ًٛز٠ خط١ عٌُ ٚط١ٝٓ اإلْطإ ؾُٝع ا٭ؾساد ٚسكِٗ يف ممازض١ ٖرٙ اؿكٛم سٝح تعهـ اؿه١َٛ ع٢ً ب

 غا١ًَ ؿكٛم اإلْطإ، ٚاييت تعترب ذات بعد تٓؿٝرٟ يًُسس١ً ايكاد١َ.

َٔ أؾشاب املؿًش١  اجملتُعٝني ايػسنا٤ َع اإلجيابٞ ايتعإٚ ع٢ً ايبشسٜٔ ممًه١ سه١َٛ ؼسف ٚعًٝ٘

اضتكؿا٤ آزا٥ِٗ  َٔ خ٬ٍ نامل٪ضطات ايسمس١ٝ املع١ٝٓ عكٛم اإلْطإ َٚٓعُات اجملتُع املدْٞ ذات ايؿ١ً،

ا٭خر بٛدٗات ْعسِٖ أثٓا٤ إعداد اؿه١َٛ يتكازٜسٖا ايدٚز١ٜ، ٚسجِٗ ع٢ً املػازن١ يف ايؿعايٝات  ع٢ً ايعٌُٚ

ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، ٚذيو إمياًْا َٓٗا بدٚز ٖرٙ امل٪ضطات ٚاملٓعُات يف خًل سساى فتُعٞ أنجس ٚعًٝا 

 عكٛم اإلْطإ. 

 ؿري: اؿل يف تكسٜس امل6املاد٠  .6

ٌٍ دعِ املًُه١ ؿل ايػعب ٚ ،ناْت َٚاشايت ممًه١ ايبشسٜٔ داع١ُ ؿل ايػعٛب يف تكسٜس َؿريٖا يع

ايؿًططٝين يف تكسٜس َؿريٙ أبسش ايرباٖني ع٢ً ذيو. نُا دا٤ يف َٛقـ د٬ي١ املًو محد بٔ عٝط٢ آٍ 

بإٔ ايط٬ّ املٓػٛد يف " ،ٚع٢ً َٓرب اجملًظ ايٛطين ملًُه١ ايبشسٜٔ ّ،6043ايتاضع َٔ أنتٛبس خًٝؿ١ يف 

٘ دٚي كّٛ ع٢ً قُإ اؿدٚد اٯ١ََٓٓطكتٓا ئ ٜهتٌُ إ٫ بايتٛؾٌ إىل ض٬ّ غاٌَ ٚعادٍ يف ايػسم ا٭ٚضط ٜ

مبا ؾٝٗا ايدٚي١ ايؿًطط١ٝٓٝ املطتك١ً ٚعاؾُتٗا ايكدع ايػسٜـ، ٚعًٝٓا أ٫ ْهٌ عٔ ٖرٙ املطايب١ أٜا  ناؾ١

يًكُري ايعاملٞ إٔ ٜتد٢ً عٓٗا يف ْٗا١ٜ املطاف. ٚع٢ً ايسغِ َٔ تتابع ناْت املؿاعب ٭ْٗا عادي١، ٫ٚ ميهٔ 

اؿسٚب ٚايؿساعات ايدا١َٝ يف َٓطكتٓا، ؾإْٓا ْ٪َٔ بإٔ نطب ايط٬ّ ٖٛ يؿاحل مجٝع غعٛبٗا ٖٚٛ املعسن١ 

 اييت ٜٓبػٞ إٔ ْعب٧ دٗٛدْا َٔ أدًٗا".

يعب ايدعِ املكدّ َٔ ممًه١  ، سٝح١ )امل٥ٌٛ(املتشد٠ يًُطتٛطٓات ايبػسٜ ا٭َِ بسْاَردعُت ممًه١ ايبشسٜٔ 

يف دعِ ؾعاي١ٝ ٚٚدٛد ٥ٌَٛ ا٭َِ املتشد٠ ٚأْػطتٗا يف ؾًططني، َٚهٓٗا َٔ تعب١٦  سامسًا ايبشسٜٔ دٚزًا

، أٟ إٕ نٌ د٫ٚز أضُٗت ب٘ ايبشسٜٔ ضاعد يف املكابٌ 30إىل  4بًػت ْطبتٗا َٔ  ٚإضٗاَاتمت٬ٜٛت إقاؾ١ٝ 

د٫ٚزا، نُا أضِٗ دعِ ايبشسٜٔ يًربْاَر، ٚؾل ا٭َِ املتشد٠، يف  30ٔ يإلضٗاّ ب ع٢ً ؼؿٝص َامني آخسٜ

ؾًططٝين يف ايكدع ايػسق١ٝ ٚاملٓطك١ )ز(، ٚتٛؾري ايطهٔ ٭نجس َٔ  440000ػُٝد ع١ًُٝ إخ٤٬ ْٚصٚح 

أعاخ  2 خط١ َتعدد٠ املطتٜٛات بػإٔ اجملتُعات احمل١ًٝ، ٚإعداد أنجس َٔ 42عا١ً٥ ؾًطط١ٝٓٝ، إعداد  700

ؾًططٝين يف ايعًُٝات ايتػازن١ٝ يف  400000َع ايٛشازات ايؿًطط١ٝٓٝ، ٚسػد أنجس َٔ  إضرتاتٝذ١ٝـطط 

 . ؼدٜد غهٌ ٚتؿُِٝ َطتكبٌ ب٦ٝتِٗ
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تدعِ ممًه١ ايبشسٜٔ إس٬ٍ ايط٬ّ يف ضٛزٜا، ٚنإ هلا دٚز ؾاعٌ يف تكدِٜ ايدعِ ي٬د٦ني ايطٛزٜني نُا 

ٔ عٝط٢ آٍ خًٝؿ١ عاٌٖ ايب٬د املؿد٣ ٖٛ أٍٚ َٔ أَس بتػٝٝد املدازع يف كِٝ سٝح نإ د٬ي١ املًو محد ب

ايصعرتٟ ع٢ً اؿدٚد ا٭زد١ْٝ ايطٛز١ٜ يًُطاعد٠ يف تعًِٝ أبٓا٤ اي٬د٦ني ايطٛزٜني، إقاؾ١ً إىل بٓا٤ َدزض١ يف 

 قاؾع١ إزبد با٭زدٕ، ٚنريو بٓا٤ فُعني ضهٓٝني يف كُٝٞ ايصعرتٟ ٚا٭شزم.

 : اؿل يف املطاٚا٠ ٚعدّ ايتُٝٝص3 املاد٠ .3

 املٛاطٕٓٛ ٜٚتطا٣ٚ اإلْطا١ْٝ، ايهسا١َ يف ضٛاض١ٝ ايٓاع"إٔ  ( َٔ دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ ع٢ً 44ْؿت املاد٠ )

 أٚ ايدٜٔ أٚ ايًػ١ أٚ ا٭ؾٌ أٚ اؾٓظ بطبب ذيو يف بِٝٓٗ متٝٝص ٫ ايعا١َ، ٚايٛادبات اؿكٛم يف ايكإْٛ يد٣

 4880نُا ؾادقت ممًه١ ايبشسٜٔ ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ايدٚي١ٝ يًككا٤ ع٢ً ايتُٝٝص ايعٓؿس يف َازع ، "ايعكٝد٠

 إمياًْا َٓٗا مبباد٨ املطاٚا٠ ٚعدّ ايتُٝٝص. 

 

باملٛاؾك١  6006ّيط١ٓ  4بتعدٌٜ بعض أسهاّ املسضّٛ بكإْٛ زقِ  6048ّيط١ٓ  70ؾدٚز املسضّٛ املًهٞ زقِ 

ع٢ً ا٫ْكُاّ إىل اتؿاق١ٝ ايككا٤ ع٢ً مجٝع أغهاٍ ايتُٝٝص قد املسأ٠ )ايطٝداٚ(، سٝح ٜٓـ ايتعدٌٜ ع٢ً 

َٔ ا٫تؿاق١ٝ دٕٚ إخ٬ٍ بأسهاّ ايػسٜع١  42ٚ 8ؾكس٠  44ٚ 6ايتصاّ ممًه١ ايبشسٜٔ بتٓؿٝر أسهاّ املٛاد 

 اإلض١َٝ٬.

ي٬ش١َ يًككا٤ ع٢ً مجٝع أْٛاع ايتُٝٝص قد املسأ٠، ٚمبا يف ذيو تكّٛ سه١َٛ ممًه١ ايبشسٜٔ باؽاذ ايتدابري ا

املسأ٠ ايبشس١ٜٝٓ املتصٚد١ َٔ غري ايبشسٜين سٝح ٚاؾكت اؿه١َٛ ع٢ً َػسٚع قإْٛ بتعدٌٜ قإْٛ اؾٓط١ٝ 

ٚط صٚد١ َٔ غري ايبشسٜين ٚؾل غستايبشس١ٜٝٓ ؾُٝا ٜتعًل مبٓح اؾٓط١ٝ ايبشس١ٜٝٓ ٭بٓا٤ املسأ٠ ايبشس١ٜٝٓ امل

ٚقٛابط َٛقٛع١ٝ ؽؿـ َٔ َعاْا٠ ٖرٙ ايؿ١٦، ٚقسز إسايت٘ يًطًط١ ايتػسٜع١ٝ إلؾداز ا٭دا٠ ايكا١ْْٝٛ 

 اي٬ش١َ يريو عطب اإلدسا٤ات ايدضتٛز١ٜ.

بتشدٜد قٛابط تعٝني أعكا٤ فًظ ايػٛز٣ َٚا ّ 6048( يط١ٓ 48نُا مت إؾداز ا٭َس املًهٞ زقِ )

 جاْٞ اـاف بتُجٌٝ املسأ٠ متج٬ًٝ َٓاضبًا.تكُٓت٘ املاد٠ ايجا١ْٝ يف ايبٓد اي

َازع  3ايتٛدٝٗات ايطا١َٝ ؾ٬ي١ املًو محد بٔ عٝط٢ آٍ خًٝؿ١ عاٌٖ ايب٬د املؿد٣ بتازٜذ  تؾدزٚ

ٚاملطًك١ ٚا٭ز١ًَ غري اؿاق١ٓ يف ا٫ضتؿاد٠ َٔ اـدَات  إىل ٚشاز٠ اإلضهإ بتٓعِٝ سل املسأ٠ ايعصبا٤ 6044ّ
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ايعٌُ َع ٚشاز٠ اإلضهإ  اإلضها١ْٝ نشل اْتؿاع دٕٚ ايتًُو، يف ق٤ٛ تٛؾ١ٝ اجملًظ ا٭ع٢ً يًُسأ٠. ٚداٍز

 يتٓعِٝ ٖرا اؿل بإؾداز ا٭دا٠ ايكا١ْْٝٛ املٓاضب١.

٢ً ؼكٝل املطاٚا٠ ٚنؿايتٗا بني اؾٓطني، ؾًِ ٚع٠ًٚ٬ ع٢ً سسف ممًه١ ايبشسٜٔ املتذًٞ يف َا ضبل ذنسٙ ع

ٌٍ عاّ  مبا ٜكُٔ املطاٚا٠ يف ايتُتع باؿكٛم املد١ْٝ،  تدخس املًُه١ دٗدًا يف تعصٜص سكٛم اإلْطإ بػه

ايطٝاض١ٝ، ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًذُٝع بػض ايٓعس عٔ ايعسم أٚ ايدٜا١ْ أٚ أٟ َٔ ايؿؿات ايتعسٜؿ١ٝ 

 23طاز ايتػسٜعٞ املتصأَ َع املػسٚع اإلؾ٬سٞ ؾ٬ي١ املًو. ا٭خس٣. ٚذيو قُٔ اإل

 : عدّ ايتكٝد بأسهاّ املٝجام أثٓا٤ سا٫ت ايطٛاز٨ ا٫ضتجٓا4١ٝ٥املاد٠  .4

 ) ٫ ٜٛدد ؼدٜح يف ٖرا ايػإٔ(

 (: اؿل يف اؿٝا٠ ٚايط١َ٬ ايبد9١ْٝ-5املٛاد ) .5

كسٜسٖا ايدٚزٟ ايجاْٞ بػإٔ تٓؿٝر اتؿاق١ٝ ، ت6044ّضبتُرب/ أًٍٜٛ  68ايبشسٜٔ يف  ممًه١ قدَت سه١َٛ

َٓاٖك١ ايتعرٜب ٚغريٙ َٔ قسٚب املعا١ًَ أٚ ايعكٛب١ ايكاض١ٝ أٚ اي٬إْطا١ْٝ أٚ امل١ٓٝٗ إىل ايًذ١ٓ املع١ٝٓ 

 . مبتابع١ تٓؿٝر ا٫تؿاق١ٝ

يط١ٓ  43ؾدز عٔ عاٌٖ ايب٬د سكس٠ ؾاسب اؾ٬ي١ املًو محد بٔ عٝط٢ آٍ خًٝؿ١ َسضّٛ بكإْٛ زقِ ٚ

 :6006ّيط١ٓ  82بتعدٌٜ بعض أسهاّ قإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايؿادز باملسضّٛ بكإْٛ زقِ ّ 6046

 َعاْا٠ أٚ غدٜدًا أملًا عُدًا أؿل عا١َ غد١َ َهًـ غدـ أٚ عاّ َٛظـ نٌ بايطذٔ ٜعاقب: 604َاد٠ 

 ع٢ً آخس غدـ َٔ أٚ َٓ٘ اؿؿٍٛ بػسض ضٝطست٘ ؼت أٚ حيتذصٙ بػدـ َعًٜٓٛا أٚ دطدًٜا ضٛا٤ غدٜد٠

 إنساٖ٘ أٚ ؽٜٛؿ٘ أٚ آخس غدـ أٚ ٖٛ ازتهب٘ أْ٘ يف ٜػتب٘ أٚ ازتهب٘ عٌُ ع٢ً َعاقبت٘ أٚ اعرتاف أٚ َعًَٛات

 .ْٛع أٟ َٔ ايتُٝٝص ع٢ً ٜكّٛ ا٭ضباب َٔ ضبب ٭ٟ أٚ آخس غدـ أٚ ٖٛ

 َٔ بأٟ ضٝطست٘ ؼت أٚ حيتذصٙ غدؿًا ٖدد عا١َ غد١َ َهًـ غدـ أٚ عاّ َٛظـ نٌ بايطذٔ ٜٚعاقب

 أٚ َٓ٘ بتشسٜض آخس طسف قبٌ َٔ ا٭ؾعاٍ ٖرٙ ازتهبت إذا أٚ املاد٠ ٖرٙ َٔ ا٭ٚىل ايؿكس٠ يف املب١ٓٝ ا٭ؾعاٍ

 .بكبٛي٘ أٚ مبٛاؾكت٘

                                                           
23
  http://www.legalaffairs.gov.bh/70.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqgrUvsIkOaoP 
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 ا٭مل سا٫ت ع٢ً املاد٠ ٖرٙ تطبل ٫ٚ .عًٝ٘ اجملين َٛت إىل ايتعرٜب ٜ٪دٟ عٓدَا امل٪بد ايطذٔ ايعكٛب١ ٚتهٕٛ

 بػإٔ ايتكادّ َد٠ تطسٟ ٫ٚ .قا١ْْٝٛ عكٛبات أٚ إلدسا٤ات امل٬ش١َ أٚ ع٢ً املرتتب١ أٚ عٔ ايٓاغ١٦ املعاْا٠ أٚ

 . املاد٠ بٗرٙ عًٝٗا املٓؿٛف ايتعرٜب دسا٥ِ

 بػدـ َعًٜٓٛا أٚ دطدًٜا ضٛا٤ غدٜد٠ َعاْا٠ أٚ غدٜدًا أملًا عُدًا أؿل غدـ نٌ بايطذٔ ٜعاقب: 636َاد٠ 

 ع٢ً َعاقبت٘ أٚ اعرتاف أٚ َعًَٛات ع٢ً آخس غدـ َٔ أٚ َٓ٘ اؿؿٍٛ بػسض ضٝطست٘ ؼت أٚ حيتذصٙ

 َٔ ضبب ٭ٟ أٚ آخس غدـ أٚ ٖٛ إنساٖ٘ أٚ ؽٜٛؿ٘ أٚ آخس غدـ أٚ ٖٛ ازتهب٘ أْ٘ يف ٜػتب٘ أٚ ازتهب٘ عٌُ

 .ْٛع أٟ َٔ ايتُٝٝص ع٢ً ٜكّٛ ا٭ضباب

 ايؿكس٠ يف املب١ٓٝ ا٭ؾعاٍ َٔ بأٟ ضٝطست٘ ؼت أٚ حيتذصٙ آخس غدؿًا ٖدد غدـ نٌ بايطذٔ ٜٚعاقب

 .بكبٛي٘ أٚ مبٛاؾكت٘ أٚ َٓ٘ بتشسٜض آخس طسف قبٌ َٔ ا٭ؾعاٍ ٖرٙ ازتهبت إذا أٚ املاد٠ ٖرٙ َٔ ا٭ٚىل

 دسا٥ِ بػإٔ ايتكادّ َد٠ تطسٟ ٫ٚ. عًٝ٘ اجملين َٛت إىل ايتعرٜب ٜ٪دٟ عٓدَا امل٪بد ايطذٔ ايعكٛب١ ٚتهٕٛ

 .املاد٠ ٖرٙ يف عًٝٗا املٓؿٛف ايتعرٜب

، ٚؾل املسضّٛ بكإْٛ 4872ّيط١ٓ  44نُا عديت ايبشسٜٔ بعض أسهاّ قإْٛ ايعكٛبات ايؿادز باملسضّٛ زقِ 

 . 6046ّ( يط١ٓ 46زقِ )

، يف 6048ّايرٟ مٍت إؾدازٙ يف ايعاّ يدٍٚ اـًٝر ايعسبٞ أند إع٬ٕ سكٛم اإلْطإ يدٍٚ فًظ ايتعإٚ 

سب١ طب١ٝ أٚ ع١ًُٝ ع٢ً أٟ إْطإ أٚ اضتػ٬ٍ أعكا٥٘ دٕٚ زقاٙ اؿس ٫ جيٛش إدسا٤ أٟ ػاملاد٠ ايتاضع١ "

  ". ٚإدزان٘ ايهاٌَ يًُكاعؿات اييت قد تٓذِ عٓٗا

أندت ممًه١ ايبشسٜٔ َٔ خ٬ٍ َػازنتٗا يف إع٬ٕ سكٛم اإلْطإ يدٍٚ فًظ ايتعإٚ ع٢ً ضٝاضتٗا يف 

َٔ اإلع٬ٕ: " حيعس تعرٜب أٟ غدـ بدًْٝا أٚ ْؿطًٝا أٚ َعاًَت٘  4سٝح دا٤ يف املاد٠ زقِ  ،َٓاٖك١ ايتعرٜب

 َعا١ًَ قاض١ٝ أٚ ١َٓٝٗ أٚ ساط١ بايهسا١َ أٚ غري إْطا١ْٝ". 
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 ػاز با٭غداف: َهاؾش١ ايسم ٚاإل01املاد٠  .6

ٚايككا٤  با٭غدافػاز ، مت اضتشداخ اٯيٝات ايٛط١ٝٓ ايتاي١ٝ اييت تٗدف إىل َٓع اإل6048َّٓر ضبتُرب 

 عًٝ٘:

 ؛با٭غدافػاز ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ اإل 

 ؛با٭غدافػاز ؾ١ٓ تكِٝٝ ٚقع١ٝ قشاٜا اإل 

 ؛با٭غدافػاز ؾ١ٓ تكِٝٝ ٚقع١ٝ ايكشاٜا ا٭داْب يإل 

 َؿتػٛ ٚشاز٠ يعٌُ؛  

 بٛشاز٠ ايعٌُ. با٭غدافػاز ٚقطِ َهاؾش١ اإل 

، ٚقد عكد ٖرا با٭غدافػاز ايعٌُ عٔ إْػا٤ ؾسٜل ملهاؾش١ اإل ، أعًٓت ١٦ٖٝ تٓعِٝ ضٛم6048ّيف ٜٓاٜس ٚ

ػاز اإل سا٫ت ع٢ً نٝؿ١ٝ انتػاف ، تًك٢ أعكا٤ ٖرا ايؿسٜل تدزٜبًآٜاٜس 2يف ايؿسٜل أٍٚ ادتُاع ي٘ 

 ٚايتعاٌَ َع٘. با٭غداف

َتعدد ايًػات يًعُاٍ يتًكٞ  ًاضاخٓ ًا، أطًكت ١٦ٖٝ تٓعِٝ ضٛم ايعٌُ خط6048ّيف َٓتؿـ أغططظ 

 ايػها٣ٚ َِٓٗ يف ساي١ تعسقِٗ ٭ٟ اعتدا٤ات بد١ْٝ أٚ دٓط١ٝ أٚ أٟ غهٌ آخس َٔ أغهاٍ ا٫عتدا٤.

، تٛيت ١٦ٖٝ تٓعِٝ ضٛم ايعٌُ ١َُٗ ٚشاز٠ ايعٌُ اـاؾ١ مبساقب١ ٚإؾداز ايتؿازٜح 6048ّيف ضبتُرب 

مح١ً يصٜاد٠ ايٛعٞ عكٛم ايعُاٍ  ؾ١ بايعُاٍ املٓصيٝني، ٚضٛف تبدأ ١٦ٖٝ تٓعِٝ ضٛم ايعٌُ قسٜبًااـا

 املٓصيٝني بني ايعا١َ.

مت تٓؿٝر عدد َٔ بساَر ايتدزٜب ع٢ً بٓا٤ ايكدزات ملٛظؿني زمسٝني  ّ،6048ٚ 6046ّيف ايؿرت٠ بني عاَٞ 

قاَت ١٦ٖٝ تٓعِٝ ضٛم ايعٌُ  اإلقاؾ١ إىل ذيو،سهَٛٝني َٚٛظؿني زمسٝني َعٓٝني بإْؿاذ ايكإْٛ، ٚب

ٚٚناي١ أْبا٤ ايبشسٜٔ ٚتًؿصٜٕٛ ايبشسٜٔ باإلع٬ٕ عٔ عدد َٔ ايرباَر اإلع١َٝ٬ اييت تطتٗدف ايعا١َ 

 ػاز بايبػس.ٚقشاٜا اإل

ْتٝذ١ تعسقِٗ  إٔ ٜؿبشٛا قشاٜاَسنص غاٌَ إلٜٛا٤ ايكشاٜا أٚ احملتٌُ  مت اؾتتاح 6044ّْٛؾُرب يف ٚ

خدَات َتها١ًَ تػٌُ إىل داْب اإلٜٛا٤ خدَات ؾش١ٝ ْٚؿط١ٝ ٚقا١ْْٝٛ  ٖرا املسنص ٜكدّ ،ػازإيعًُٝات 
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ٚأ١َٝٓ ٚادتُاع١ٝ يٝهٕٛ قط١ ٚاسد٠ َتها١ًَ يًتعاٌَ َع مجٝع أغهاٍ ٖرٙ ايعاٖس٠، ٜٚهٕٛ ْكط١ ٚقا١ٜ 

 با٭غداف. ػازيإلؼٍٛ دٕٚ إٔ تؿبح ايؿ٦ات املطتكعؿ١ قشاٜا 

خط١ بساَر -ػاز با٭غدافنس٥ٝظ يًّذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ اإل-١٦ٝ تٓعِٝ ضٛم ايعٌُ أعدت ٖنُا 

، يسؾع (UNODC)تدزٜب١ٝ ٚتٛع١ٜٛ بايتعإٚ َع َهتب َٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠ ملهاؾش١ املددزات ٚاؾسمي١ 

غساى عدد َطت٣ٛ نؿا٠٤ ايهٛادز املتعا١ًَ َع ايكشاٜا ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ايتعسف ع٢ً ٖرٙ اؿا٫ت، سٝح مت إ

يتأٌٖٝ َٛظؿٞ ا٫ضتكباٍ  –بايتعإٚ َع ٚشاز٠ ايؿش١  –َٔ املٛظؿني يف ٖرٙ ايدٚزات ؾُٝا جيسٟ اإلعداد 

أٚ َٔ ايرٜٔ حيتٌُ إٔ ٚاملُسقني يف املسانص ايؿش١ٝ ٚاملطتػؿٝات ٚإنطابِٗ َٗازات ايتعسف ع٢ً ايكشاٜا 

 ٚطسم ايتعاٌَ َعٗا.ٜؿبشٛا قشاٜا 

سٜـ ايعاًَني املتؿًني بكشاٜا يتع ًااضرتغادٜ ػاز با٭غداف دي٬ًٝأعدت ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ ملهاؾش١ اإل نُا

ػاز با٭غداف َٔ ايكا٥ُني ع٢ً إْؿاذ ايكإْٛ َٚكدَٞ ايسعا١ٜ ايطب١ٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، باملعاٜري اإل

املطاعد٠ هلِ. ٚقد زٚعٞ عٓد إعدادٙ ايٛادب إتباعٗا يًتعسف ع٢ً ايكشاٜا ٚتكدِٜ ناؾ١ أغهاٍ ايدعِ ٚ

با٭غداف، ٚخاؾ١ ديٌٝ َهاؾش١  ػازاملعاٜري ايدٚي١ٝ اييت ؼح ايدٍٚ ع٢ً َطاعد٠ ٚمحا١ٜ قشاٜا اإل

َِ ٚايؿادز عٔ َهتب ا٭َِ املتشد٠ املعين باملددزات ٚاؾسمي١، املٓبجل عٔ َبادز٠ ا٭ با٭غدافػاز اإل

 .با٭غداف ػازاملتشد٠ ايعامل١ٝ ملهاؾش١ اإل

 (: ايككا٤ ٚسل ايًذ٤ٛ إي63٘ٝ-00) املٛاد .7

ٜٓعِ قإْٛ ايطًط١ ايككا١ٝ٥ ٚقإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ دزدات احملانِ اؾٓا١ٝ٥ ٚاختؿاؾاتٗا، ؾُٝا 

يف إعاد٠ ايٓعس  ٜٞتكُٔ قإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ أسهاّ ايطعٔ ع٢ً ا٭سهاّ، ٖٚٞ ضبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ ا٭ضاض

ٚاؿهِ ايؿادز بإداْت٘ ٚقدز ايعكٛب١ املككٞ بٗا. ْٚعاّ ايطعٔ املكسز يف ايكإْٛ ٜتُجٌ يف املعازق١ يف ايدع٣ٛ، 

يف ا٭سهاّ ايػٝاب١ٝ، ٚا٫ضت٦ٓاف، ثِ ايطعٔ أَاّ قه١ُ ايتُٝٝص ٖٚٞ احمله١ُ ا٭ع٢ً دزد١ يف احملانِ املد١ْٝ 

يف  يًطعٔ ًاايكإْٛ. نُا إٔ ٖٓاى طسقٚاؾٓا١ٝ٥، ٚاييت ؽتـ بايٓعس يف اؿهِ َٔ د١ٗ ض١َ٬ تطبٝل 

 تبدٌٜ ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ بػسٚط َع١ٓٝ.  ١ٝتٓؿٝر ا٭سهاّ ايٓٗا١ٝ٥ َع إَهاْ

ايكإْٛ أداش يًكاقٞ اضتعُاٍ ايسأؾ١ َع املتِٗ إذا َا اْت٢ٗ إىل إداْت٘، ٚذيو إذا َا ظٗست ظسٚف أٚ أعراز  إٕ

غدؿ١ٝ أٚ َٛقٛع١ٝ تدعٛ إىل ايتدؿٝـ، َٚٔ ثِ ؾً٘ ايٓصٍٚ بايعكٛب١ إىل عكٛبات أد٢ْ، َٚجاٍ ذيو َا ْؿت 

ُ٘ مخظِٗ ايرٟ داٚش ( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ع٢ً اعتباز سداث١ ضٔ املت70عًٝ٘ املاد٠ ) ٚمل ٜتِ ايجا١َٓ ٠ عػس ضٓ
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 يف كؿـ عرز تٛاؾس إذا ( َٔ ذات ايكإْٛ أ74َْ٘ٔ ا٭عراز املدؿؿ١ يًعكٛب١، َٚا ْؿت عًٝ٘ املاد٠ ) ٠عػس

 عكٛبتٗا ناْت ؾإٕ ا٭قٌ، ع٢ً ض١ٓ ملد٠ اؿبظ أٚ امل٪قت ايطذٔ إىل ايعكٛب١ ْصيت اإلعداّ؛ عكٛبتٗا دٓا١ٜ

، ؾك٬ً عُا تٓـ عًٝ٘ خ٬ؾ٘ ع٢ً ايكإْٛ ٜٓـ مل َا ٚذيو اؾٓش١ عكٛب١ إىل ْصيت امل٪قت أٚ امل٪بد ايطذٔ

 ٚدب باملتِٗ؛ ايسأؾ١ إىل ٜدعٛ أْ٘ ايكاقٞ زأ٣ ظسف اؾٓا١ٜ يف تٛاؾس إذا( َٔ ذات ايكإْٛ َٔ أْ٘ 76املاد٠ )

 . ايعكٛب١ ؽؿٝض

١َ قبٌ ايكٝاّ بأٟ اعتكاٍ إ٫ يف ساي١ اإلَطاى اؿؿٍٛ ع٢ً إذٕ َٔ ايٓٝاب١ ايعانُا ْـ ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛب 

ُٜكدّ ٖرا اإلذٕ إىل ايػدـ ٚقت قبط٘. باملػتب٘ ب٘ َتًبطًا  أٚ يف ساي١ اإلَطاى ب٘ ٖٚٛ حياٍٚ ايطؿس، ٚ

 ي٘ حيلَٔ قإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً إٔ أٟ غدـ ٜتِ قبط٘ أٚ سسَاْ٘ َٔ سسٜت٘ " 24تٓـ املاد٠ ٚ

"، نُا تٓـ املاد٠ احملاَني أسد َٔ املطاعد٠ ع٢ً اؿؿٍٛ ٚيطًب سدخ مبا إلب٬غ٘ أقسبا٥٘ َٔ بأٟ ا٫تؿاٍ

 يف عك٘ ميظ ٫ ايصٜازات ع٢ً أٚ اٯخسٜٔ باملعتكًني ب٘ املػتب٘ اتؿاٍ ع٢ً َؿسٚق١ قٝٛد أٟ إٔ " ع٢ً 482

ٚتٓـ َد١ْٚ قٛاعد ضًٛى ايػسط١  "،ثايح طسف أٟ ٚدٛد دٕٚ عٓ٘ بايدؾاع املهًـ باحملاَٞ ايدا٥ِ ا٫تؿاٍ

ُٜطُح هلِ  ع٢ً أْ٘ جيب ايطُاح ؾُٝع املكبٛض عًِٝٗ با٫تؿاٍ بأضسِٖ ٚمجٝع ا٭غداف اٯخسٜٔ ايرٜٔ 

با٫تؿاٍ َعِٗ مبٛدب ايكإْٛ ؾٛز قبطِٗ، نُا حيل هلِ اؿؿٍٛ ع٢ً أٟ َطاعد٠ طب١ٝ قد حيتادْٛٗا، 

ُٜٛقع مبعصٍ عٔ ايعامل ؾك٬ عٔ أْ٘ ٫ جيٛش إٔ ٜتعسض أٟ غدـ يف ايب شسٜٔ ي٬ختؿا٤ ايكطسٟ أٚ إٔ 

 اـازدٞ.

َٚسانص  َسنص اإلؾ٬ح ٚايتأٌٖٝٚقد قاَت ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ بًؿل ايعدٜد َٔ املًؿكات ايهبري٠ ٚايٓػسات يف 

ا٫ستذاش تٛقح قُاْات ٚسكٛم ٚايتصاَات املتُٗني بًػات َتعدد٠، ٜٚهٕٛ ع٢ً عًِ بٗرٙ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات 

ُٜطًب َٓ٘ ٤ٌَ اضتُاز٠ تتعًل بتذٗٝصٙ ٚتػٌُ ٖرٙ ا٫ضتُاز٠ إقساز ٜكس ؾٝ٘ بٗرٙ ايكُاْات اييت  قبٌ اعتكاي٘ ٚ

 سل ا٫تؿاٍ باحملاَني ٚايعامل اـازدٞ. َٔ بٝٓٗا

ٚقد قاَت ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ برتنٝب أدٗص٠ تطذٌٝ ؾٛت١ٝ َٚس١ٝ٥ يف غسف ا٫ضتذٛاب يف َسانص ايػسط١، ٚبعد  

 قدَتٗا ا٭َا١ْ ايعا١َ يًتعًُات املطتك١ً ايتابع١ يٛشاز٠ ايداخ١ًٝ، تكّٛ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ سايًٝاايتٛؾٝات اييت 

املباْٞ ٚايصْصاْات  ابرتنٝب ناَريات ايدٚا٥س ايتًؿص١ْٜٝٛ املػًك١ يف ا٭َانٔ ايعا١َ مبساؾل ايطذٔ َٚٓٗ

 ٚايسدٖات.
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ساقب١ ايطذٓا٤ ٜٚكّٛ ٖرا ايٓعاّ مبساقب١ ايٛقت ٚتطتددّ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ يف ايٛقت اؿايٞ ْعاًَا قٛضبًا مل

ٚتتِ محا١ٜ قاعد٠ ايبٝاْات  ٚخ٬ٍ َجٛي٘ أَاّ احمله١ُ، ايكبضٚاملهإ ٚسسن١ نٌ َعتكٌ خ٬ٍ ع١ًُٝ 

بسَص ضسٟ )نٛد( ٜٚطتددّ ٖرا ايٓعاّ –اييت ُتط٢ُ ْعاّ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ املٛسد أٚ ْعاّ لِ  –اإليهرت١ْٝٚ 

ٌٌ َٔ ايٓٝاب١   ايعا١َ ٚٚشاز٠ ايعدٍ.ن

، سٝح تتُجٌ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف ٤ٌَ ايكبض ٖٚرا ايٓعاّ َ٪َٔ قد ايعبح ٜٚتكُٔ إدسا٤ تأنٝد َصدٚز بعد 

ٙ مجٝع سكٛق٘ ٜٚٛقح تازٜذ ٚٚقت اتؿاي٘ باحملاَٞ ٩منٛذز َعاؾ١ ٜدٟٚ ٜٛثل إٔ ايػدـ املعتكٌ مت إعطا

أٟ َسض قاّ باإلب٬ؽ عٓ٘، ٜٚتِ إدخاٍ ٖرا ايُٓٛذز ايٝدٟٚ )ٚتازٜذ ٚٚقت اتؿاي٘ بايطؿاز٠ بايٓطب١ يٮداْب( ٚ

يف ْعاّ قاعد٠ ايبٝاْات احملٛضب ٫ٚ ميهٔ تكدِٜ ايُٓٛذز اـاف باملعتكٌ يف ايٓعاّ إ٫ بعد اإلداب١ ع٢ً 

مجٝع ا٭ض١ً٦ ايٛازد٠ ؾٝ٘، ٫ٚ ميهٔ اعتكاٍ أٟ غدـ إ٫ بعد إنُاٍ تكدِٜ ٖرا ايُٓٛذز، ؾك٬ً عٔ ذيو، 

ٛ َٛقح أدْاٙ، ٚبايتايٞ عٓد اعتكاٍ أسد ا٭غداف، ٜهٕٛ ٖٓاى ضذٌ ناٌَ عٔ ٖرا ايػدـ يف ٚنُا ٖ

مجٝع ايصٚاز ايرٜٔ قاَٛا بصٜاز٠ املكبٛض عًٝ٘، ٜٚتِ إط٬م إْراز تًكا٥ٞ أمسا٤ ْعاّ لِ ٜٚتكُٔ ٖرا ايطذٌ 

 بعد اعتكاٍ ايػدـ إذا مل ٜتِ عسق٘ ع٢ً ايٓٝاب١ ٚؼدٜد تُٗت٘.

سدٛع إىل تكسٜس ٚسد٠ َتابع١ تٓؿٝر تٛؾٝات ايًذ١ٓ املطتك١ً يتكؿٞ اؿكا٥ل ايؿادز يف ؾرباٜس ُٜسد٢ أٜكا اي 

 24.ملصٜد َٔ املعًَٛات (64 – 66)ايؿؿشات  6048

 

ػدز اإلغاز٠ إىل أْ٘ تٓؿٝرًا ملا اْتٗت إيٝ٘ ايًذ١ٓ ايبشس١ٜٝٓ املطتك١ً يتكؿٞ اؿكا٥ل َٔ قسٚز٠ إعاد٠ ايٓعس 

عل مجٝع ا٭غداف ايرٜٔ غازنٛا يف  6044ّإبإ ضسٜإ أسهاّ ايط١َ٬ ايٛط١ٝٓ عاّ يف ا٭سهاّ ايؿادز٠ 

ايتعبري عٔ آزا٥ِٗ ايطٝاض١ٝ بطسٜك١ غري عٓٝؿ١ أٚ تبدٌٜ ايعكٛبات احملهّٛ بٗا أٚ إضكاط ا٫تٗاَات. ؾكد بادزت 

ايسأٟ ٚممازض١ اؿس١ٜ يف  ايٓٝاب١ ايعا١َ آْراى إىل إضكاط مجٝع ا٫تٗاَات اييت ٜتداخٌ َعٗا اؿل يف إبدا٤

( َتًُٗا، 338ايتعبري، ٚتستب ع٢ً ذيو سطِ قكاٜا عد٠ بػهٌ ْٗا٥ٞ، ٚاضتؿاد َٔ إضكاط تًو ا٫تٗاَات )

بُٝٓا ظًت بعض ايككاٜا قا١ُ٥ َٚتداٚي١ زغِ إضكاط تًو ايٓٛع١ٝ َٔ ايتِٗ؛ ْعسًا ٫غتُاهلا ع٢ً دسا٥ِ 

 سٜب املتُجٌ يف ا٫عتدا٤ ع٢ً ا٭غداف ٚا٭َٛاٍ. ايتدطبٝع١ كتًؿ١ تٓطٟٛ ع٢ً ايعٓـ ٚ أخس٣ َٔ

                                                           
.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Rw9Pd3d3A3d_https://oservices.bahrain
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AAGN3F28TI4NQU_3gxCL9gmxHRQApv8Mt/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egov+arabic+l

ibrary/bici/progress+and+actions+taken/action1716 

https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Rw9Pd3d3A3d_F0tLA8-AAGN3F28TI4NQU_3gxCL9gmxHRQApv8Mt/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egov+arabic+library/bici/progress+and+actions+taken/action1716
https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Rw9Pd3d3A3d_F0tLA8-AAGN3F28TI4NQU_3gxCL9gmxHRQApv8Mt/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egov+arabic+library/bici/progress+and+actions+taken/action1716
https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Rw9Pd3d3A3d_F0tLA8-AAGN3F28TI4NQU_3gxCL9gmxHRQApv8Mt/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egov+arabic+library/bici/progress+and+actions+taken/action1716
https://oservices.bahrain.bh/wps/portal/BICI/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3h_Rw9Pd3d3A3d_F0tLA8-AAGN3F28TI4NQU_3gxCL9gmxHRQApv8Mt/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egov+arabic+library/bici/progress+and+actions+taken/action1716
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َٔ ْاس١ٝ أخس٣ أؾدز فًظ ايككا٤ ا٭ع٢ً آْراى قسازًا بتػهٌٝ ؾ١ٓ قكا١ٝ٥ يؿشـ ايككاٜا اييت ؾدزت 

احملهّٛ عًِٝٗ، ٚذيو بػ١ٝ ايٛقٛف ع٢ً ض١َ٬ ٖرٙ ا٭سهاّ ٚإدسا٤ات  ؾٝٗاْٗا١ٝ٥ دٕٚ إٔ ٜطعٔ  ؾٝٗا أسهاّ

 ٔ ذيو ايعدٜد َٔ املتُٗني ٚاحملهّٛ عًِٝٗ.احملان١ُ ٚاضتؿاد َ

 اؿسٜات ايطٝاض١ٝ ٚاملد١ْٝ 31-64املٛاد  .8

املسس١ً اييت عكبت اْط٬م املػسٚع اإلؾ٬سٞ ؾ٬ي١ املًو إ٫ تعصٜصًا ملا ضبل ٚدٛدٙ َٔ تػسٜعات  مل تأت

ٚقٛاْني تهؿٌ يًؿسد سسٜات٘ ايطٝاض١ٝ ٚاملد١ْٝ ٚتكع متتع٘ بٗرٙ اؿسٜات قُٔ أٚيٜٛات ايطًطات ايج٬خ، 

 عدَد َٔ املٛاد. ؾتشؿغ املادتإ يف سٝح ٜتكُٔ دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ ايٓـ ع٢ً اؿسٜات ايطٝاض١ٝ ٚاملد١ْٝ

سس١ٜ ايكٝاّ بػعا٥س ا٭دٜإ ٚاملٛانب ٚا٫دتُاعات ( يًؿسد سسٜت٘ ايػدؿ١ٝ، ٚسس١ٜ ايكُري 66ٚ( ٚ)48)

( سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري َٔ خ٬ٍ ايؿشاؾ١ 68( ٚ)63نُا تهؿٌ املٛاد ) ايد١ٜٝٓ طبكا يًعادات املسع١ٝ يف ايبًد.

اييت ٜـبـٝٓٗا ايكإْٛ، َع عدّ املطاع بأضظ ايعكٝد٠ اإلض١َٝ٬ ٚٚسد٠ ايػعب،  يًػسٚط ٚا٭ٚقاع ٚؾكًاٚايٓػس 

 ٚمبا ٫ ٜجري ايؿسق١ أٚ ايطا٥ؿ١ٝ.

تهٜٛٔ اؾُعٝات ٚايٓكابات، ؾُٝا يدضتٛز ع٢ً سس١ٜ ايعٌُ ايطٝاضٞ ٚ( َٔ ا34(، ٚ)64(، )67ٚتٓـ املٛاد )

 6006ّ يط١ٓ( 48) زقِ بكإْٛ املسضّٛ اّأسه بعض بتعدٌٜ 6048ّ يط١ٓ( 47) زقِ بكإْٛ املسضّْٛعِ 

يف املًُه١  ٣يًُٛاطٓني َٔ اؾٓطني، عٔ طسٜل إبدا٤ ايسأٟ يف نٌ اضتؿتا٤ جيس َباغس٠ اؿكٛم ايطٝاض١ٝ

 ٖا يف ٖرا ايػإٔ.تٛؾسطبكًا ٭سهاّ ايدضتٛز ٚايرتغح ٚاْتداب أعكا٤ فًظ ايٓٛاب ٚؾكًا يًػسٚط ايٛادب 

بتأضٝظ ّ 6004( يط١ٓ 62بتعدٌٜ بعض أسهاّ ايكإْٛ زقِ ) 6048ّ( يط١ٓ 38ايكإْٛ زقِ ) إٔ نُا

بطسٜك١ تهؿٌ ؼكٝل أٖداؾٗا ايطٝاض١ٝ ٚاييت  قد ْعِ اؾُعٝات ايطٝاض١ٝ ٚا٫ْكُاّ إيٝٗا ٚتٓعِٝ عًُٗا

 ايتكدّ ايدميكساطٞ املطتُس يف املُازض١ ايطٝاض١ٝ يف املًُه١. إسساشتؿبٛ إىل 

ّ، َٚػازن١ 6048بسش احملطات ايٛط١ٝٓ يف ايؿرت٠ املاق١ٝ، ٖٞ ا٫ْتدابات ايٓٝاب١ٝ اييت عكدت يف عاّ ٚيعٌ أ

ايٓاخبني ايؿعاي١، يف إٜؿاٍ ذٟٚ ايهؿا٠٤ ٚا٫ختؿاف إىل املكاعد ايتػسٜع١ٝ يف اجملًظ ايٛطين، َتذاًٖني 

١ يجين ايٓاخب ايبشسٜين عٔ بريو قػط بعض اؾُعٝات ايطٝاض١ٝ ايداع١ٝ ملكاطع١ ايع١ًُٝ ا٫ْتدابٝ

 ممازض١ سكٛق٘ ايطٝاض١ٝ املهؿٛي١ ٚؾكًا يًدضتٛز.
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 : سل املًه١ٝ ايؿسد30١ٜاملاد٠  .9

 املًه١ٝ سلإٔ " 34أندت ممًه١ ايبشسٜٔ ندٚي١ طسف يف إع٬ٕ سكٛم اإلْطإ يدٍٚ فًظ ايتعإٚ يف املاد٠ 

 غري أٚ تعطؿ١ٝ بؿٛز٠ بعكٗا أٚ نًٗا أَٛاي٘ َؿادز٠ ا٭سٛاٍ مجٝع يف ٚحيعس غدـ، يهٌ َهؿٍٛ اـاؾ١

 ."قا١ْْٝٛ

 

 : سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري36املاد٠  .01

دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ سل اؾُٝع يف إبدا٤ ايسأٟ، َٚٓاقػ١ ايككاٜا عس١ٜ بػض ايٓعس عٔ تٛدٗاتِٗ ٜهؿٌ 

ايهرت١ْٝٚ ٚغبهات اإلع٬ّ ٚاْتُا٤اتِٗ، عرب ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املدتًؿ١ َٔ ؾشاؾ١ ٚإذاع١ ٚتًؿصٜٕٛ، َٚٛاقع 

 ؾِٝٗ املعازق١ يًتعبري عٔ آزا٥ِٗ. ٔا٫دتُاعٞ، مما ٜؿتح اجملاٍ أَاّ اؾُٝع مب

إعداد َػسٚع قإْٛ ددٜد يإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ، ٜعصش سس١ٜ ٚاضتك٬ي١ٝ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ظُٝع أْٛاعٗا، ب٬  داٍزٚ

قٝٛد ض٣ٛ ايكٛابط امل١ٝٓٗ ٚا٭خ٬ق١ٝ احملدد٠ يف َٝجام ايػسف اإلع٬َٞ، ٚاملتٛاؾك١ َع  ايكٛاعد ايدٚي١ٝ، 

أٟ دعٛات إىل ايعٓـ أٚ  60ٚ 48يف َادتٝ٘ ٫ضُٝا ايعٗد ايدٚيٞ اـاف باؿكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ، ٚحيعس 

ايهسا١ٖٝ أٚ تٗدٜد ا٭َٔ ايكَٛٞ ٚايٓعاّ ايعاّ أٚ ايتعدٟ ع٢ً سكٛم اٯخسٜٔ ٚمسعتِٗ ٚنساَتِٗ أٚ كايؿ١ 

 َباد٨ سكٛم اإلْطإ.َٔ اٯداب ايعا١َ أٚ اْتٗاى أٟ 

، ن١٦ٝٗ َطتك١ً تكِ غدؿٝات 6043ّ( يط١ٓ 87تأضٝظ اهل١٦ٝ ايعًٝا يإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ، مبسضّٛ زقِ )ٚمت 

بإقساز ْعِ قدد٠  ١ٝٓ٢ ٚا٭نادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ، ٚتعٓإع١َٝ٬ ٚبسملا١ْٝ ٚسكٛق١ٝ َٔ ذٟٚ ايهؿا٠٤ ٚاـرب٠ املٗ

إلداز٠ امل٪ضطات ايؿشؿ١ٝ ٚاإلع١َٝ٬، ٚاإلغساف ٚايسقاب١ ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ، ٚا٭ْػط١ امل١ٝٓٗ يًؿشؿٝني 

ا ٜكُٔ اضتك٬ي١ٝ ٚسٝاد١ٜ مجٝع ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ، ٚحيكل ا٫يتصاّ ٚاإلع٬َٝني، ٚتًكٞ ايػها٣ٚ مب

 باملبدأ ايدضتٛزٟ يف سس١ٜ ايتعبري عٔ ايسأٟ.

 : محا١ٜ ا٭ضس٠ ٚغاؾ١ ايٓطا٤ ٚا٭طؿا33ٍاملاد٠  .00

"اؿُا١ٜ َٔ ايعٓـ ا٭ضسٟ"، ٖٚٛ قإْٛ َعين بتٛؾري  بػإّٔ 6044( يط١ٓ 47أقس د٬ي١ املًو قإْٛ زقِ )

اؿُا١ٜ َٔ ايعٓـ داخٌ قٝط ا٭ضس١ٜ، َٚٔ أٖداؾ٘ ايتٛع١ٝ يف فاٍ ايعٓـ ا٭ضسٟ ٚتكدِٜ ايدعِ ايٓؿطٞ 

 ٚايكاْْٛٞ يًُتعسقني يًعٓـ ٚ اإلُٖاٍ داخٌ قٝط ا٭ضس٠.
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َهاتب إزغاد أضسٟ تػطٞ مجٝع َٓاطل ايبشسٜٔ يف املسانص ا٫دتُاع١ٝ ايتابع١ يًٛشاز٠، تعٌُ  40تأضٝظ  متٚ

 ضس.ع٢ً تكدِٜ اإلزغاد ايؿسدٟ ٚا٭ضسٟ َع تكدِٜ احملاقسات ٚبساَر ايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ٭ٚيٝا٤ ا٭َٛز ٚاُ٭

ُني اـط١ ايٛط١ٝٓ يٓٗٛض املسأ٠ عٌُ اجملًظ ا٭ع٢ً يًُسأ٠ بايتعإٚ َع سه١َٛ ايبشسٜٔ ع٢ً تكنُا 

ٚاعتُدٖا اجملًظ ايتػسٜعٞ يف ٜٓاٜس ّ 6044-6044ايبشس١ٜٝٓ يف بسْاَر عٌُ اؿه١َٛ يًؿرت٠ َٔ 

 . َع َساعا٠ ؽؿٝـ ا٫عتُادات اي٬ش١َ يًتٓؿٝر يف املٝصا١ْٝ ايعا١َ.6048ّ

 ٞ: إعداد فُٛع١ َٔ اـطط، ٚ تكدِٜ مج١ً َٔ املعْٛات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٚمت 

 :ٕاـطط ٚا٫ضرتاتٝذٝات اـاؾ١ عكٛم اإلْطا 

o (6042-6043ايٛط١ٝٓ يًطؿٛي١ ) اإلضرتاتٝذ١ٝ.ّ 

o ايٛط١ٝٓ ؿكٛم ا٭غداف ذٟٚ اإلعاق١ اإلضرتاتٝذ١ٝ. 

o  ّ(6048-6043)اـط١ ايٛط١ٝٓ يهباز ايطٔ، ٚقد مت زؾد َٝصاْٝتٗا ايتػػ١ًٝٝ يعاّ. 

 :اـط١ ايٛط١ٝٓ يت١ُٝٓ ا٭ضس احملتاد١ 

o  ٖرٙ اـط١ إىل إخساز ؾ١٦ ا٭ضس اييت تطتًِ َطاعدات ادتُاع١ٝ َٔ َع١ً املطاعدات تٗدف

 ا٫دتُاع١ٝ ٚؼًٜٛٗا ٭ضس َٓتذ١.

 :املطاعدات ا٫دتُاع١ٝ 

o  دٚد٠ ايدخٌ َٓر عاّ احملٖٞ عباز٠ عٔ َطاعدات َاي١ٝ متٓشٗا ٚشاز٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يٮضس

ّ بػإٔ ايكُإ ا٫دتُاعٞ مت إْػا٤ ؾٓدٚم 6002( يط١ٓ 44ّ، َٚع ؾدٚز ايكإْٛ زقِ )4876

ًَٕٝٛ دٜٓاز نٓٛا٠ أضاض١ٝ ٚبًػت  60غاٌَ يًكُإ ا٫دتُاعٞ خؿؿت ي٘ َٝصا١ْٝ تبًؼ 

ّ كؿؿ١ جملُٛع١ َٔ ايؿ٦ات اييت 6048ًَٕٝٛ دٜٓاز يط١ٓ  62املٝصا١ْٝ اإلمجاي١ٝ ايط١ٜٛٓ 

٦ات )ا٭زاٌَ، املطًكات، يٝظ هلا َؿدز دخٌ ناف تعتُد عًٝ٘ يف َعٝػتٗا َٚٔ ٖرٙ ايؿ

 (   ٚا٭ٜتاّاإلعاق١، ذٟٚ ، ايعادصٜٔ عٔ ايعٌُ، نيدااملٗذٛزات، نباز ايطٔ، أضس املط

 :ؾدٚز ايتػسٜعات ايتاي١ٝ اـاؾ١ عُا١ٜ ا٫ضس٠ 

o  بػإٔ اؿُا١ٜ َٔ ايعٓـ ا٭ضس6044ٟ( يط١ٓ 47قإْٛ زقِ )ؾدٚز. 

o ِ6046 يط١ٓ 37 ؾدٚز قإْٛ ايطؿٌ زق. 

o  ْٕٛ6008 يط١ٓ 44 سكٛم املطٓني زقِؾدٚز قا. 

o ِ6007 يط١ٓ 4 ؾدٚز قإْٛ َهاؾش١ايتطٍٛ ٚايتػسد زق. 
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o 6004 يط١ٓ 4 ػاز با٭غداف زقِؾدٚز قإْٛ َهاؾش١ اإل. 

o ِ6000 يط١ٓ 66 ؾدٚز قإْٛ اؿكا١ْ ا٭ضس١ٜ زق. 

ػاز با٭غداف َٔ اإل ًعٓـ أٚ ض٤ٛ املعا١ًَ ٚيكشاٜاداز ا٭َا١ْ إلٜٛا٤ ٚزعا١ٜ املعسقات ي 6002تأضطت ض١ٓ 

ساي١ ٚمتتًو إَهاْٝات َتكد١َ يًعٓا١ٜ بٗرٙ اؿا٫ت َٔ سٝح طاقِ  462ايٓطا٤ ٚتتطع داز اإلٜٛا٤ يـ

ايعاًَني امل٪ًٖني َٔ ايباسجني ا٫دتُاعٝني َٚػسؾات ع٢ً غ٪ٕٚ اإلٜٛا٤ ٚغريِٖ، َع تٛؾري اضتػازٟ طب 

 ايطاع١ َع تٛؾري خد١َ اـط ايطاخٔ. َدازع٢ً ٚتطتكبٌ ايداز سا٫ت  .ْؿطٞ َٚطتػاز قاْْٛٞ

اـدَات ايٓؿط١ٝ  سٝح تكدّ ؾّٝ٘ 6007اؾتتاس٘ عاّ  رَٓنُا مت تهجٝـ دٗٛد َسنص محا١ٜ ايطؿٌ 

ٚاـدَات ا٫دتُاع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايؿش١ٝ ٚايرباَر ايٛقا١ٝ٥ اييت تٗدف إىل زؾع َٗازات ٚقدزات ا٭طؿاٍ مبا 

 سف ع٢ً سكٛقِٗ ٚزؾع َٗازات ٚقدزات اٯبا٤ يف محا١ٜ أبٓا٥ِٗ.ٚايتع ِٓٗ َٔ محا١ٜ أْؿطِٗميهِّ

( يٓذد٠ َٚطاْد٠ ايطؿٌ قُٔ خدَات َسنص محا١ٜ 884ٚزقُ٘ ) ٖرا باإلقاؾ١ إىل ؾتح اـط اجملاْٞ

 ٖٚٛ خط َٗٝأ ٫ضتكباٍ املهاملات ايٛازد٠ َٔ ا٭طؿاٍ أٚ ايساغدٜٔ، ٜٚتِ َٔ خ٬ي٘ ،6046ايطؿٌ يف عاّ 

ٜٚعٌُ ع٢ً اـط عدد َٔ ا٭خؿا٥ٝني  ملطًٛب١ يًطؿٌ بايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ.تكدِٜ اؿُا١ٜ ا

املتدؿؿني يف اجملاٍ ايٓؿطٞ ٚا٫دتُاعٞ امل٪ًٖني يًتعاٌَ َع ايب٬غات نُا ٜتِ تكدِٜ خدَات ايتأٌٖٝ 

 ٚاإلزغاد عرب اهلاتـ.

أْٛاع ايتُٝٝص قد املسأ٠، ٚمبا يف ذيو تكّٛ سه١َٛ ممًه١ ايبشسٜٔ باؽاذ ايتدابري اي٬ش١َ يًككا٤ ع٢ً مجٝع 

املسأ٠ ايبشس١ٜٝٓ املتصٚد١ َٔ غري ايبشسٜين سٝح ٚاؾكت اؿه١َٛ ع٢ً َػسٚع قإْٛ بتعدٌٜ قإْٛ اؾٓط١ٝ 

صٚد١ َٔ غري ايبشسٜين ٚؾل غسٚط تايبشس١ٜٝٓ ؾُٝا ٜتعًل مبٓح اؾٓط١ٝ ايبشس١ٜٝٓ ٭بٓا٤ املسأ٠ ايبشس١ٜٝٓ امل

إسايت٘ يًطًط١ ايتػسٜع١ٝ إلؾداز ا٭دا٠ ايكا١ْْٝٛ  تَٔ َعاْا٠ ٖرٙ ايؿ١٦، ٚقسزٚقٛابط َٛقٛع١ٝ ؽؿـ 

 .اي٬ش١َ يريو عطب اإلدسا٤ات ايدضتٛز١ٜ

 

 : اؿل يف ايعٌُ ٚسس١ٜ تهٜٛٔ اؾُعٝات ٚايٓكابات امل36١ٝٓٗ-34املٛاد  .06

إىل داْب ا٫ضتؿاد٠ َٔ ْعاّ ايتأَني قد ايتعطٌ ايرٟ ميٓح املتعطٌ  اؿل يف ايعٌُ،املػسع ايبشسٜين نؿٌ 

أغٗس، ٚنريو اؿل يف ا٫ْكُاّ إىل ايٓكابات  2% َٔ ايساتب ا٭ضاضٞ ملد٠ 20تعٜٛكًا غٗسًٜا مبكداز 
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اؿل يف ايتأَني ا٫دتُاعٞ  إقاؾ١ً إىل. 6006ّ( يط١ٓ 33ايعُاي١ٝ مبٛدب قإْٛ ايٓكابات ايعُاي١ٝ زقِ )

 يتأَني قد إؾابات ايعٌُ ٚايتعٜٛكات ايٓامج١ عٓٗا.ٚا

قسازًا ٖاًَا نأٍٚ دٚي١ يف املٓطك١ متٓح ايعاٌَ ايٛاؾد  إىل داْب ذيو ؾكد أؾدزت سه١َٛ ممًه١ ايبشسٜٔ

سس١ٜ ا٫ْتكاٍ َٔ ؾاسب عٌُ إىل آخس دٕٚ اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ ؾاسب عًُ٘ اؿايٞ، سٝح ساش ٖرا ايكساز 

ايدٍٚ ٚع٢ً ا٭خـ ايدٍٚ املؿدز٠ يًعُاي١ ايٛاؾد٠. ٚقد أعط٢ ٖرا ايكساز محا١ٜ  ع٢ً إغاد٠ ايعدٜد َٔ

يًعُاي١ ايٛاؾد٠ َٔ ا٫ضتػ٬ٍ أٚ ض٤ٛ املعا١ًَ أٚ َٓشِٗ َستبات تكٌ عُا ٜعسض يف ايطٛم يًُٗٔ املُاث١ً، إىل 

١ يف فاٍ سكٛم تطابل ايعدٜد َٔ املعاٜري ايدٚيٝ ٖٚٞ خط٠ٛ  ،داْب سس١ٜ ايعاٌَ يف اختٝاز د١ٗ عًُ٘

اإلْطإ ٚايعٌُ. نُا ضٝ٪دٟ ذيو إىل محا١ٜ ايعاٌَ َٔ تعسق٘ يعسٚف عٌُ غري ١ُ٥٬َ ٚغري قبب١ سٝح 

 بإَهاْ٘ ا٫ْتكاٍ إىل ؾاسب عٌُ آخس بؿٛز٠ ضًط١ ٚقا١ْْٝٛ.  

َٔ  يًعُاٍتتُتع ايعُاي١ ايٛاؾد٠ يف ممًه١ ايبشسٜٔ بايعدٜد َٔ اإلدسا٤ات ٚاـدَات اييت متجٌ محا١ٜ 

ا٫ضتػ٬ٍ بدأ َٔ ايتعاقد يف بًد املٓػأ ٚا٫ْتكاٍ يًعٌُ يف املًُه١ ٚست٢ بعد َػادزتِٗ َٔ سٝح غؿاؾ١ٝ 

 املعًَٛات املكد١َ َٔ ١٦ٖٝ تٓعِٝ ضٛم ايعٌُ.

إٔ دضتٛز  املًُه١ ٚناؾ١ ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ املتبع١ ٫ تؿسم بني املٛاطٓني ٚايٛاؾدٜٔ يف فاٍ ايعٌُ، ضٛا٤ 

ٚ ضاعات ايعٌُ أٚ ا٭دٛز أٚ اإلداشات أٚ غريٖا. ٚيف ضبٌٝ ايتأند َٔ ايتصاّ أٚ ايٛادبات أاؿكٛم تعًل ذيو ب

أؾشاب ايعٌُ بتٓؿٝر تًو ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ، ٜكّٛ َؿتػٛ ايعٌُ ايعإًَٛ بٛشاز٠ ايعٌُ بدٚزِٖ يف ايتؿتٝؼ 

َٔ ايتصاّ ؾاسب ايعٌُ بايػسٚط ٚاملطانٔ اييت ٜٛؾسٖا أؾشاب ايعٌُ يعُاهلِ ٚذيو يًتأند املٓػآت ع٢ً 

 ٚاملعاٜري املٓؿٛف عًٝٗا يف قإْٛ ايعٌُ ٚا٭ْع١ُ املتبع١ ٚاهلادؾ١ إىل محا١ٜ ايعُاٍ َٔ مجٝع اؾٓطٝات.

قاَت ممًه١ ايبشسٜٔ باؽاذ ايعدٜد َٔ ايتدابري يف فاٍ قإْٛ ايعٌُ يف ايكطاع ا٭ًٖٞ ٚايكٛاْني ا٭خس٣ 

 َٓٗا:

  ايكطاع ا٭ًٖٞ مبًُه١ ايبشسٜٔ سل املكاقا٠ ؾُٝع ايعاًَني ايبشسٜٓٝني ٚغري ٜهؿٌ قإْٛ ايعٌُ يف

ًَني اايبشسٜٓٝني سٝح خيتـ قطِ ايتشهِٝ ٚايػها٣ٚ ايعُاي١ٝ بايٓعس يف ايػها٣ٚ املسؾٛع١ َٔ ايع

ايتشكٝل يف َٛقٛع ايٓصاع املعسٚض ٚبرٍ اؾٗد ايهبري  ٚإدسا٤يف ايكطاع ا٭ًٖٞ قد أؾشاب ايعٌُ 

 ايٓصاع ٚدًٜا ٚؾكًا يًكإْٛ ٚمبٛاؾك١ ايعاٌَ دٕٚ إدبازٙ ع٢ً أ١ٜ تط١ٜٛ ٫ ٜسغب ؾٝٗا. يتط١ٜٛ
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  ّعٓد انتػاف كايؿ١ مل٪ضط١ َا أثٓا٤ ايتشكٝل ٜسؾع ا٭َس بسضاي١ إلداز٠ ايتؿتٝؼ ايعُايٞ يًكٝا

ثِ تسؾع ٕٚ ايكا١ْْٝٛ َٚٔ ٪بصٜاز٠ تؿتٝػ١ٝ ٫ؽاذ اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ بسؾع املدايؿات يكطِ ايػ

 يًٓٝاب١ ايعا١َ يتطبٝل ايعكٛبات املٓؿٛف عًٝٗا يف قإْٛ ايعٌُ.

  اؿل يف: ؾًًعاٌَيف ساي١ عدّ تط١ٜٛ ايٓصاع يف ايٛشاز٠ ٚزؾع ايػه٣ٛ يًُشه١ُ 

o ٍّ  ملتابع١ ضري ايكك١ٝ. املػادز٠ َع تٛنٌٝ قا

o عٌُ.ا٫ْتكاٍ يهؿٌٝ آخس سطب اإلدسا٤ات املتبع١ ي٬ْتكاٍ يف ١٦ٖٝ تٓعِٝ ضٛم اي 

o  ايتكدّ إلداز٠ ايتأَني قد ايتعطٌ بٛشاز٠ ايعٌُ يًتطذٌٝ يف قا١ُ٥ املتعطًني يؿسف ايتعٜٛض يف

 ساي١ تطابل املعاٜري.

 ْْٞٛعاٌَ ، ٚيًإٕ سذص دٛاش ضؿس ايعاٌَ أٚ أٟ َٔ ايٛثا٥ل ا٭خس٣ يد٣ ؾاسب ايعٌُ إدسا٤ غري قا

از٠ ايعدٍ أَاّ قه١ُ ا٭َٛز املطتعذ١ً ل يف ايتكدّ بػه٣ٛ ملسنص ايػسن١ أٚ ٚشاز٠ ايعٌُ أٚ ٚشاؿ

 ٫ضرتداد اؾٛاش.

  ٜعد أسد املهتطبات ايٛط١ٝٓ ايٓادش١ يف تأَني اؿُا١ٜ ٚايرٟ  ايتأَني قد ايتعطٌاضتشداخ بسْاَر

ٚست٢ ْٗا١ٜ غٗس ّ 6007 ا٫دتُاع١ٝ مبًُه١ ايبشسٜٔ، َٚٓر تدغني ٖرا ايٓعاّ يف عاّ

أيـ  44ايعاطًني ايرٜٔ اضتؿادٚا َٔ إعا١ْ ٚتعٜٛض ايتعطٌ مٛ بًؼ إمجايٞ عدد ّ 6048ضبتُرب

 ؾسد َٔ املٛاطٓني ٚايٛاؾدٜٔ.

  ،أدٌ قُإ اؿل يف ايعٝؼ ايهسِٜ َٔ غرا٤ ٚنطا٤ َٚطهٔ ٚخدَات ٚؾكًا إلَها١ْٝ ايدٚي١ َٔٚ

 ػسٚعٚشاز٠ ايعٌُ هلرا امل تدغني ايٛط١ٝٓ َٔ  خ٬ٍ ؼطني أدٛز ايعُاي١ عُدت ممًه١ ايبشسٜٔ إىل 

َٔ مت ؼطني أدٛزِٖ ؾُٝع ايؿ٦ات َٔ  إمجايٞبًؼ ّ 6048ٚست٢ ْٗا١ٜ ضبتُرب 6046ّيف 

 َٛظؿًا عسًٜٓٝا. 66.646امل٪٬ٖت ا٭د٢ْ ذٟٚ اؾاَعٝني ٚ

 ( ِيط١ٓ 64نؿٌ املسضّٛ بكإْٛ زق )بإؾداز قإْٛ اؾُعٝات ٚا٭ْد١ٜ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ  4848

ٝدإ ايػباب ٚايسٜاق١ ٚامل٪ضطات اـاؾ١، اؿل ٭ٟ فُٛع١ َٔ يف َٚاهل٦ٝات اـاؾ١ ايعا١ًَ 

بػإٔ  6004( يط١ٓ 62املٛاطٓني أٚ ا٭داْب إْػا٤ َٓع١ُ أ١ًٖٝ خاؾ١ بِٗ، نُا ؾدز ايكإْٛ زقِ )

اؾُعٝات ايطٝاض١ٝ ٚايرٟ ٜٓعِ ع١ًُٝ تأضٝظ اؾُعٝات ايطٝاض١ٝ سٝح ٜتِ تطذٌٝ ٖرٙ املٓعُات 

 ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف.٪َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايعدٍ ٚايػ

 ( ِيط١ٓ 64ٚقد عسف قإْٛ اؾُعٝات زق )اؾُع١ٝ أٚ ايٓادٟ ايجكايف أٚ ا٫دتُاعٞ بأْ٘ 4848 

"ناؾُاع١ ذات تٓعِٝ َطتُس ٚتتأيـ َٔ عد٠ أغداف طبٝعٝني ٚاعتبازٜني يػسض آخس غري 
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ٚ خريٟ، نُا ْؿت اؿؿٍٛ ع٢ً زبح َادٟ تطتٗدف ايكٝاّ بٓػاط ادتُاعٞ أٚ تعًُٝٞ أٚ ثكايف أ

يًذُع١ٝ َٔ تازٜذ تطذًٝٗا يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ ٚؾكًا  ( ع٢ً اْ٘ "تجبت ايػدؿ١ٝ ا٫عتباز4١ٜاملاد٠ )

 ٭سهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 ( قإْٛ اؾُعٝات ع٢ً 6ْٚؿت املاد٠ َٔ )" إٔ تتٛىل اؾ١ٗ اإلداز١ٜ املدتؿ١ تطذٌٝ اؾُعٝات ْٚػس

ا يف خد١َ اجملتُع ٚذيو َت٢ اْطبكت ٗٚتعاْٚٗا يف ؼكٝل أٖداؾٖرا ايتطذٌٝ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ 

 "عًٝٗا ايػسٚط ايٛازد٠ يف ٖرا ايكإْٛ.

 ( َهسز َٔ ٖرا 44نُا أتاح قإْٛ اؾُعٝات بإْػا٤ ا٫ؼادات ايٓٛع١ٝ يًذُعٝات ْٚؿت املاد٠ )

ٓٗا ايػدؿ١ٝ ؾُٝا بٝٓٗا اؼادات ْٛع١ٝ ٜهٕٛ يهٌ َ ٕٛ ع٢ً اْ٘ جيٛش يًذُعٝات إٔ تٓػ٧ايكاْ

 ا٫عتباز١ٜ، ٜٚتهٕٛ ا٫ؼاد ايٓٛعٞ َٔ اؾُعٝات اييت تباغس ْػاطًا َػرتنًا يف فاٍ َعني.

  ٚايتابع إلداز٠ املٓعُات ا٭١ًٖٝ بٛشاز٠ 6002ٚأْػ٧ املسنص ايٛطين يدعِ املٓعُات ا٭١ًٖٝ ض١ٓ ،

 عُاتايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ بٗدف تكدِٜ كتًـ أٚد٘ ايدعِ ٚايتطٜٛس يًُٓ

 ٚتتٛىل ٚشاز٠ ايعٌُ  ،ٚمت تعصٜص دٚز املٓعُات ا٭١ًٖٝ يف اجملتُع ٚتطٜٛسٖا ٚبٓا٤ قدزات ايعاًَني ؾٝٗا

 ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ تكدِٜ اـدَات ايتاي١ٝ:

o  ؼطني أدا٤ املٓعُات ا٭١ًٖٝ ٚتعصٜص قدزاتٗا.تطٜٛس ايعٌُ ا٭ًٖٞ يتًب١ٝ سادات ٚطُٛح

 اجملتُع.

o ايعٌُ ايتطٛعٞ. دعِ ٚتػذٝع 

o اؿهَٛٞ ٚا٭ًٖٞ اـاف. نيتػذٝع ٚدعِ ايػسان١ اجملتُع١ٝ بني ايكطاع 

 :املٓح املاي١ٝ 

ٖٚٛ بسْاَر ضٟٓٛ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ تكدِٜ َٓح َاي١ٝ يًرباَر ٚاملػازٜع ايت١ُٜٛٓ اييت تكدَٗا املٓعُات 

 ػازٜع املكد١َ.ا٭١ًٖٝ ع٢ً اخت٬ف أٖداؾٗا سٝح مت اختٝاز فُٛع١ َٔ أؾكٌ ايرباَر ٚامل

 

 : اؿل يف ايت38١ُٝٓ-37املٛاد  .03

 خ٬هلا َٔ اييت ٚايرباَر ا٭ٖداف َٔ ايعدٜد تتكُٔ مخط١ٝ، إضرتاتٝذ١ٝ خط١ اإلضهإ ٚشاز٠ ٚقعت نُا

 اييت اإلضرتاتٝذ١ٝ ٖٚٞ ّ،6042 ايعاّ ْٗا١ٜ َع ا٫ْتعاز قٛا٥ِ ع٢ً ايطًبات عدد خؿض إىل ايٛشاز٠ تطع٢

ِّ اييت اؾدٜد٠ ايبشسٜٔ َدٕ َػازٜع بٓا٤ تتكُٔ  أيـ 64 إىل 68 ٜكازب َا تٛؾري يف ايهجري ايٛشاز٠ عًٝٗا ٍتع
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 ايطهٔ َػازٜع يبٓا٤ اـاف ايكطاع َع ايػسان١ اتؿاقٝات تٛقٝع يف ا٫ضتُساز عٔ ؾك٬ً إضهاْٞ، طًب

 ؾرت٠ ٚيف املػازٜع بٓا٤ يف طؿس٠ إسداخ غأْٗا َٔ اييت ا٫تؿاقٝات ٖٚٞ املًُه١، قاؾعات مبدتًـ ا٫دتُاعٞ

 . َٛدص٠ ش١َٝٓ

 عددٖا بًؼ ايطه١ٝٓ ايٛسدات إٔ إىل ّ،6048 ٚست٢ 6044 َٔ يٮعٛاّ اإلضها١ْٝ اـدَات قا١ُ٥ ٚتػري

 أيـ 80868 بًػت اإلضها١ْٝ ٚايكسٚض قط١ُٝ، أيـ 40647 بًػت ايطه١ٝٓ ايكطا٥ِ ٚإٔ ضه١ٝٓ، ٚسد٠ 40384

 اـدَات فُٛع١ ؾإٕ ،(6048ّ-6044) َٔ إيٝٗا املػاز ايؿرت٠ بني ا٭زقاّ مج١ً إىل ٚبايٓعس. قسض

 نًؿتٗا بًػت سٝح إضها١ْٝ، خد١َ أيـ 4040472 ٖٞ يًُٛاطٓني ايبشسٜٔ سه١َٛ َٔ املكد١َ اإلضها١ْٝ

 ايٛسدات عدد يف ايط١ٜٛٓ ايصٜاد٠ ْطب١ إٕ إىل ا٭زقاّ تػري نُا عسٜين، دٜٓاز ًَٝاز 303 سٛايٞ املاي١ٝ

 اـدَات َٔ املٛاطٓني َٔ% 24 َٔ أنجس اضتؿاد ٚقد ٚاقح، بػهٌ ازتؿعت قد اإلضها١ْٝ ٚايكسٚض ٚايكطا٥ِ

 (.6048ّ-6044) ايطٓٛات يف ايؿسف ْطب١ َتٛضط% 44 ٚإٔ اإلضها١ْٝ،

ٖٞ عباز٠ عٔ َطاعدات َاي١ٝ متٓشٗا ، ٚاملطاعدات ا٫دتُاع١ٝنُا تكدّ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ 

( يط١ٓ 11ّ، َٚع ؾدٚز ايكإْٛ زقِ )1792دٚد٠ ايدخٌ َٓر عاّ احملٚشاز٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يٮضس 

 20ّ بػإٔ ايكُإ ا٫دتُاعٞ مت إْػا٤ ؾٓدٚم غاٌَ يًكُإ ا٫دتُاعٞ خؿؿت ي٘ َٝصا١ْٝ تبًؼ 2002

ّ كؿؿ١ 2012ًَٕٝٛ دٜٓاز يط١ٓ   22إلمجاي١ٝ ايط١ٜٛٓ ًَٕٝٛ دٜٓاز نٓٛا٠ أضاض١ٝ ٚبًػت املٝصا١ْٝ ا

جملُٛع١ َٔ ايؿ٦ات اييت يٝظ هلا َؿدز دخٌ ناف تعتُد عًٝ٘ يف َعٝػتٗا َٚٔ ٖرٙ ايؿ٦ات )ا٭ضس٠، 

ٕ عٔ ايعٌُ، اإلعاق١، ايبٓت غري املتصٚد١، ٚنباز ايطٔ، أضس٠ املطذٕٛ، ايعادصا٭زاٌَ، املطًكات، املٗذٛزات، 

 ِ(.ٚايٝتٝ ايٛيد،

تعٜٛض عٔ سا٫ت تكسز ايطهٔ أٚ تكسز َٛزد ايسشم:  ٖٚٛ عباز٠ عٔ تعٜٛض َايٞ يًُطانٔ اييت ٜٚتِ تكدِٜ 

 .ا٭ضاضٞ زشق٘تتعسض يكسز نبري ناؿسٜل أٚ يًػدـ ايرٟ تكسز يف َٛزد 

تعًك١ ايتكسٜس ايٛطين اـاَظ ي٬تؿاق١ٝ امل ٚإعُا٫ً يًشل يف ب١٦ٝ ض١ًُٝ، ؾكد دغٔ اجملًظ ا٭ع٢ً يًب١٦ٝ

بايتعإٚ َع بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ يًب١٦ٝ  ّ(6044أغططظ/ آب  6بايتٓٛع ايبٝٛيٛدٞ، ٚذيو ّٜٛ ا٭سد )

(UNEP) ٚبتٌُٜٛ َٔ املسؾل ايعاملٞ يًب١٦ٝ ،(GEF).  ِباملٛاؾك١ ع٢ً  6046ّيط١ٓ  48نُا ؾدز قإْٛ زق

ا٫ْكُاّ إىل اتؿاق١ٝ زٚتسداّ املتعًك١ بتطبٝل إدسا٤ املٛاؾك١ املطبك١ عٔ عًِ ع٢ً َٛاد نُٝٝا١ٝ٥ ٚ َبٝدات 
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بإْػا٤ ٚ تٓعِٝ اجملًظ  6046ّيط١ٓ  87آؾات َع١ٓٝ خطس٠ َتداٚي١ يف ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ، َٚسضّٛ بكإْٛ زقِ 

 ا٭ع٢ً يًب١٦ٝ.   

 

 

 ؿش١: اؿل يف اي39املاد٠  .04

، ٚقد مت تدغٝٓٗا يف 6044ّإىل  6044ٚاقش١ يتشطني ايؿش١ يًؿرت٠ َٔ  إضرتاتٝذ١ٝٚقعت ٚشاز٠ ايؿش١ 

ىل َبادزات َٚػازٜع ٚبساَر تطٜٛس١ٜ تٗدف إىل زؾع ٚؼطني َطت٣ٛ اـدَات إ، ٚاضتٓدت 6044ّايعاّ 

١ٍٝ املكد١َ، ٚتطِٗ يف فاب١ٗ أبسش ايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايكطاع ايؿشٞ، َع ايرتنٝص ع٢ً اـدَات  ايؿش

١ٍٝ َٚباد٨ ايسعا١ٜ ايرات١ٝ ٚنريو تك دِٜ ايٛقا١ٝ٥ ٚبساَر تعصٜص ايٍؿش١ عٔ طسٜل تػذٝع ايػسان١ اجملتُع

ؽتًـ عٔ ضابكاتٗا ٖٞ  اإلضرتاتٝذ١ٝزعا١ٜ ذات دٛد٠ عاي١ٝ تتُاغ٢ َع أؾكٌ املعاٜري ايدٚي١ٝ. َٚا دعٌ ٖرٙ 

أْٗا، ٚيًُس٠ ا٭ٚىل، ُتسبط َع ع١ًُٝ ٚقع املٛاش١ْ اييت تكّٛ بٗا عاد٠ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚبإغساف َٔ فًظ ايت١ُٝٓ 

 .تٝذ١ٝاإلضرتاب٘ ٖرٙ  أٚؾتا٫قتؿاد١ٜ، يكُإ تٓؿٝر َا 

ٚبٗدف ؼطني دٛد٠ اـدَات ايؿش١ٝ ٚإخكاعٗا يًُعاٜري ايدٚي١ٝ ٚقعت ٚشاز٠ ايؿش١ اتؿاق١ٝ ا٫عتُاد 

ٚتأتٞ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ يتذدٜد  Accreditation Canada Internationalَع ايهٓد١ٜ يًُطتػؿٝات 

ٜأتٞ تٛقٝع ا٫تؿاق١ٝ يٝ٪ند ا٫عتُاد يؿرت٠ ث٬خ ضٓٛات قاد١َ ٚذيو بعد اْتٗا٤ ايدٚز٠ ا٭ٚىل ي٬عتُاد. ٚ

َد٣ اٖتُاّ ٚسسف ٚشاز٠ ايؿش١ ع٢ً تطٜٛس اـدَات ايؿش١ٝ ٚايع٬د١ٝ ٚؼطني دٛدتٗا ٚذيو يف ضبٌٝ 

ٕ تٛقٝع ا٫تؿاق١ٝ ضٝٓعهظ بػهٌ إجيابٞ ع٢ً أنطب زقا ناؾ١ املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات ٚشاز٠ ايؿش١. نُا 

 ٚايسعا١ٜ ايجا١ْٜٛ. َطت٣ٛ اـدَات ايؿش١ٝ املكد١َ يف ايسعا١ٜ ا٭ٚي١ٝ

ْٚؿرت إداز٠ ايؿش١ ايعا١َ ايعدٜد َٔ ايرباَر ايٛقا١ٝ٥ ٚاؿ٬ُت ايتٛع١ٜٛ يًشؿاظ ع٢ً ايؿش١ َٔ كتًـ 

عدد ايصٜازات ايتؿتٝػ١ٝ  ا٭َساض، ٚيعٌ أبسش ا٭زقاّ اييت ضذًتٗا ايتكازٜس ايؿادز٠ َٔ إداز٠ ايؿش١ ايعا١َ

شٜاز٠، ٚأبسش ا٭َانٔ اييت مت  2.264ّ 6044ْٗا١ٜ ضبتُرب جملُٛع١ َهاؾش١ ايتدخني ٚاييت بًػت ست٢ 

ٚمت خ٬ٍ ٖرٙ ايصٜازات  شٜاز٠(، 4438شٜاز٠( ٚاملكاٖٞ ٚاملطاعِ ) 8388شٜازتٗا ٖٞ ايربادات ٚاحمل٬ت ايتذاز١ٜ )
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يًٓٝاب١ ايعا١َ عطب قاْْٛٞ َهاؾش١ ايتدخني ٚايؿش١  اكايؿ 876ٚؼٌٜٛ  انتابٝ إْرازًا 6488تٛدٝ٘ 

 ١َ.ايعا

ٚضعت ٚشاز٠ ايؿش١ يتدزٜب ٚتطٜٛس َٛظؿٝٗا ٚع٢ً دزد١ عاي١ٝ َٔ ايهؿا٠٤ يتًب١ٝ ا٫ستٝادات ايتدزٜب١ٝ 

اؿاي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ يًٛشاز٠، نُا تعٌُ بػهٌ د٩ٚب ع٢ً ؾكٌ َٗازات املٛظؿني َٚٛانب١ املطتذدات ايع١ًُٝ 

إداز٠ ايتدزٜب بايتٓطٝل َع إداز٠ املٛازد  ٚايع١ًُٝ ٚإؿام خسجيٞ ايطب ٚطب ا٭ضٓإ برباَر ايتدزٜب. ٚتكّٛ

ايبػس١ٜ ٚاـدَات ايطب١ٝ بايسعا١ٜ ا٭ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ باضتٝعاب عدد َٔ خسجيٞ ايطب يف ث٬ث١ َطازات َٔ 

ؽؿؿات اـدَات ايطب١ٝ تًب١ٝ يطد ا٫ستٝادات يف كتًـ ايتدؿؿات ايطب١ٝ ٖٚٞ بساَر اجملًظ ايعسبٞ 

بسْافًا، ٚبسْاَر اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًتدؿؿات ايؿش١ٝ  44ٚعددٖا   (STRP)يًتدؿؿات ايؿش١ٝ، 

 بايسعا١ٜ ايؿش١ٝ ا٭ٚي١ٝ، ٚبسْاَر طب ا٭ضٓإ. (FPRP)ٚبسْاَر طبٝب ايعا١ً٥  بساَر، 4ٚعددٖا 

 

 : اؿل يف تٛؾري اؿٝا٠ ايهسمي١ يرٟٚ اإلعاقات ايٓؿط١ٝ ٚاؾطد41١ٜاملاد٠  .05

 ٖٚٞ: تٗدف إىل تٛؾري اؿٝا٠ ايهسمي١ يرٟٚ اإلعاق١ إلْطإمت إعداد خطط ٚط١ٝٓ يف فاٍ سكٛم ا

 (6042-6046ايٛط١ٝٓ ؿكٛم ا٭غداف ذٟٚ اإلعاق١ ) اإلضرتاتٝذ١ّٝ. 

ع٢ً تطع١  -6044ّأنتٛبس  3ايٛط١ٝٓ يرٟٚ اإلعاق١ ٚاييت مت تدغٝٓٗا بتازٜذ  اإلضرتاتٝذ١ٝاغتًُت 

 عد٠ يًتٓؿٝر ٖٚٞ: إضرتاتٝذ١ٝقاٚز، َٔ بٝٓٗا قٛز اإلع٬ّ ٚايتٛع١ٝ ٚقد تكُٔ ٖرا احملٛز تٛدٝٗات 

 .بٓا٤ نادز إع٬َٞ َ٪ٌٖ يتعصٜص املٓٗذ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿكٛق١ٝ يإلعاق١ 

 جياد نادز إع٬َٞ َٔ ا٭غداف ذٟٚ اإلعاق١.إ 

 ساَر اإلع٬ّ ٚايتٛع١ٝ ٚاإلعاق١.إجياد  ؾ١ٓ ؾسع١ٝ تٓطٝك١ٝ ؾاع١ً ملتابع١ ب 

 .دَر ا٭غداف ذٟٚ اإلعاق١ يف ايرباَر ايؿ١ٝٓ َجٌ ايدزاَا ٚاملطسح ٚايػٓا٤ ٚايػعس 

إْػا٤ ؾٓدٚم يدعِ َػازن١ َٓٗا عد٠  إضرتاتٝذ١ٝنُا تكُٔ قٛز ايتُهني ا٫قتؿادٟ ع٢ً تٛدٝٗات 

تؿعٌٝ ، ٚعٌُ يتػػٌٝ ا٭غداف ذٟٚ اإلعاق١يتؿعٌٝ دٚز ٚشاز٠ ا، ٚذٟٚ اإلعاق١ يف ا٫قتؿاد ايٛطينا٭غداف 

 دٚز دٜٛإ اـد١َ املد١ْٝ يتػػٌٝ ا٭غداف ذٟٚ اإلعاق١ يف ايكطاع ايعاّ.
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املٓٗر ايتعًُٝٞ يطًب١ نٚشاز٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ بتكدِٜ ايرباَر ٚاملٓاٖر ايتأ١ًٖٝٝ يرٟٚ اإلعاق١ ٚقاَت 

َٓاٖر أنادمي١ٝ َتٓٛع١ يرٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايبطٝط١ إىل اإلعاق١ ايطُع١ٝ ٚطًب١ شزاع١ ايكٛقع١ َع ٚدٛد 

 املتٛضط١.

ع٢ً تأٌٖٝ ايطًب١ ذٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايبطٝط١ ٚاملتٛضط١  ًاَباغس ًاإغساؾ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚشاز٠ ٚتػسف

 ٚؾ١٦ ايػًٌ ايدَاغٞ يف املسانص ايتأ١ًٖٝٝ يدفِٗ يف املدازع اؿه١َٝٛ ايعاد١ٜ.

َسنصًا يًتأٌٖٝ اإلزغادٟ يرٟٚ اإلعاق١ اؿسن١ٝ ٚايػًٌ ايدَاغٞ، ٖٚٛ  ز٠ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝٚشاأْػأت  ُان

املٓٗر  َسنص خاف بأطؿاٍ ايػًٌ ايدَاغٞ ٜٚكدّ َٔ خ٬ي٘ ضًط١ َٔ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚايتأ١ًٖٝٝ َٓٗا:

ْٞ )فُٛع١ أْػط١ يًُٗازات املٓٗر ايربٜطا –بسْاَر ايبٛزتاز يًتدخٌ املبهس  –املسدعٞ يف ايرتب١ٝ اـاؾ١ 

ضًط١ً بسْاَر نٛنٛ يًرتب١ٝ  –َٓٗر ايرتب١ٝ اـاؾ١ َٔ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ )ايبشسٜٔ(  –ا٭ضاض١ٝ( 

 .بسْاَر ايتأٌٖٝ اإلزغادٟ )ايتأٌٖٝ اؿسنٞ( –اـاؾ١ )َؿس( 

ع اـدَات مت تٓؿٝر َػسٚع َسنص اإلعاق١ ايػاٌَ ٖٚٛ َػسٚع زا٥د يف املٓطك١ ٜكدّ كتًـ أْٛاٚ

ايتػدٝؿ١ٝ ايتأ١ًٖٝٝ ٚايع٬د١ٝ يٮغداف ذٟٚ اإلعاق١ ٜٚتكُٔ َسانص َتدؿؿ١ يف قٝط دػسايف 

 ٚاسد ٚتػطٞ خدَاتٗا كتًـ اإلعاقات.

 ذٟٚ اإلعاق١، َٓٗا:  متهنينُا إٔ يٛشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ دٗٛدًا ًَُٛض١ ع٢ً ؾعٝد 

  .ْٟٛدزاض١ دَر ؾ١٦ إعاق١ ايؿِ ٚايبهِ يف ايتعًِٝ ايجا 

 .تطبٝل ْعاّ ايدَر يف عدد َٔ املدازع اؿه١َٝٛ 

 .تٛؾري َ٪ضطات تع١ًُٝٝ خاؾ١ ؽدّ ؾ١٦ ذٟٚ اإلعاق١ 

  ٕٚ6048َٔ ايعاّ ايدزاضٞ ابتدا٤ً إعداد َٓٗر تسبٟٛ َتهاٌَ يطًب١ اإلعاقات اير١ٖٝٓ َٚت٬ش١َ دا-

6044ّ. 

 ٖر ايرتب١ٜٛ ٚأْع١ُ ايتكِٝٝ ايرتب١ٜٛ ٚايٛضا٥ٌ املطاْد٠ ؾُٝع ايطًب١ َٔ ذٟٚ تهجٝـ املٓا

 ا٫ستٝادات اـاؾ١ يف امل٪ضط١ املدزض١ٝ.

 ٚقع َعاٜري بساَر ايتعًِٝ يًطًب١ ذٟٚ اإلعاق١ اير١ٖٝٓ. 

 ِيٮغداف ذٟٚ اإلعاق١ يًشؿٍٛ ع٢ً ؾسف ايتعًِٝ ايعايٞ، سٝح ميٓح ايطًب١ بعج١  تكدِٜ ايدع

ضًٜٓٛا بػض ايٓعس عٔ املعدٍ ايرتانُٞ ٚعطب ايتدؿـ ايرٟ ٜسغب ؾٝ٘ ايطايب أٚ دزاض١ٝ 

 ايطايب١ مبهس١َ َٔ ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤.
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 ( يتدزٜظ طًب١ ذٟٚ ا٫ستٝادات اـاؾ١ مبٓاٖر  3ايرتخٝـ مل٪ضطات تع١ًُٝٝ خاؾ١ )َدازع

 َعتُد٠ َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ.

  ذٟٚ ، ٚدَر املهؿٛؾنيّ سٍٛ 6048-6043َ٪متسٜٔ يف ايعاّ ايدزاضٞ ٚايتعًِٝ ْعُت ٚشاز٠ ايرتب١ٝ

 .اإلعاق١ ٚايٛضا٥ٌ ايطاْد٠ إيٝ٘

 400ٖٚٛ َبًؼ غٗسٟ ٜؿسف يهٌ غدـ ذٟ إعاق١ ٚقدزٙ  اإلعاق١ات يرٟٚ كؿؿنُا تٛؾس ممًه١ ايبشسٜٔ 

اإلعاق١ َٔ ٖرٙ املدؿؿات  غدـ َٔ ذٟٚ 8.864، اضتؿاد سٛايٞ 6044ّدٜٓاز عسٜين. ٚست٢ غٗس ْٜٛٝٛ 

 ًَٕٝٛ دٜٓاز عسٜين. 842اييت تبًؼ َٝصاْٝتٗا 

 اؿؿٍٛ َٔ ميهِٓٗ مبا ٚتأًِٖٝٗ  اإلعاق١ ذٟٚ ا٫غداف تٛظٝـ يكُإ ٚتٓؿر ٚقعت اييت ايرباَر 

 :اٯخسٜٔ َع املطاٚا٠ قدّ ع٢ً ايٛظا٥ـ ع٢ً

o تدعِٝ ع٢ً ؾهست٘ تكّٛ سٝح اؿدٜح ايُٓٛذد١ٝ ايرباَر أبسش َٔ: ايٛظٝؿٞ ايتُهني بسْاَر 

 َٗٓٝني َدزبني) َٔ َهٕٛ َتدؿـ عٌُ ؾسٜل بٛاضط١ اإلعاق١، ذٟٚ ا٭غداف تٛظٝـ عًُٝات

 اإلعاق١ ذٟٚ ا٭غداف قدزات اضتجُاز ع٢ً ٜٚعٌُ(. ْؿطٞ ع٬ز ٚأخؿا٥ٞ تٛظٝـ ٚأخؿا٥ٞ

 املٗازات ٚإنطابِٗ قدزاتِٗ ٚت١ُٝٓ تدزٜبِٗ خ٬ٍ َٔ اجملتُع يف ؾاع١ً إْتاد١ٝ ق٠ٛ إىل ٚؼًٜٛٗا

 اجملا٫ت كتًـ يف ؾاع١ً نك٠ٛ دٚزِٖ ٚإثبات طاقاتِٗ ؼسٜس َٔ ميّهِٓٗ مما املدتًؿ١

 ؾسف إجياد ع٢ً َٚطاعدتِٗ ايعٌُ ضٛم يف اإلعاق١ ذٟٚ دَر ايربْاَر ٜٚطتٗدف ٚايتدؿؿات،

 ضت خ٬ٍ ذيو ٜٚتِ ٚايٛظٝؿٞ املٗين ٚايتطٜٛس ايتدزٜب ؾسف ٚتٛؾري يكدزاتِٗ امل١ُ٥٬ ايعٌُ

/ ايتٛظٝـ/ ٚظٝؿ١ عٔ ايبشح/ ايتدزٜب/ ٚايٓؿطٞ املٗين ايتكِٝٝ/ ايتطذٌٝ) َتها١ًَ َساسٌ

 .(ٚاملتابع١

o اير١ٖٝٓ اإلعاق١ ذٟٚ َٔ ايط٬ب تأٌٖٝ ٚتطتٗدف:  ٚاملٗين ا٭نادميٞ ايتأٌٖٝ َسنص ٚزؽ 

 طايب نٌ قدزات سطب َتٓٛع١ ١َٝٓٗ ٚزؽ يف اـاؾ١ ايرباَر خ٬ٍ َٔ ٚاملتٛضط١ ايبطٝط١

 .ايعٌُ بطٛم ٚإؿاقِٗ إلعدادِٖ متٗٝدًا ٜٓاٍ بعدٖا ايط٬ب دبًًَٛا أعٛاّ، يج٬ث١ تطتُس

o ًَّٛتدزبني إعداد إىل ٜٚٗدف يًتدزٜب ايبشسٜٔ َعٗد َع بايتعإٚ: املهتب١ٝ ا٭عُاٍ إداز٠ دب َٔ 

 ٜتعًل َا يف ايعٌُ ضٛم َتطًبات َع تتٓاضب اييت باملٗازات ٚتصٜٚدِٖ اإلعاق١ ذٟٚ ا٭غداف

 .املهتب١ٝ ٚاـدَات اإلداز٠ مبذاٍ
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o ًّٛذٟٚ َٔ َتدزبني إعداد إىل ٜٚٗدف يًتدزٜب ايبشسٜٔ َعٗد َع بايتعإٚ: بايتذص١٥ ايبٝع دب 

 تكدّ اييت ايتذص١٥ ػاز٠ فاٍ يف ا٭ضاض١ٝ باملٗازات ٚتصٜٚدِٖ ايبطٝط١، اير١ٖٝٓ اإلعاق١

 .ايطٛم يف يًُطتًٗو املسحي١ ٚايك١ُٝ ٚاملٓتذات ايتذاز١ٜ ايع٬َات

o ًَّٛتدزبني إعداد إىل ٜٚٗدف يًتدزٜب ايبشسٜٔ َعٗد َع بايتعإٚ: ٚاجملٖٛسات ايرٖب ؾٝاغ١ دب 

 ايرٖب ٚؾٝاغ١ اؾساؾٝو فاٍ يف ا٭ضاض١ٝ باملٗازات ٚتصٜٚدِٖ ايطُع١ٝ اإلعاق١ ذٟٚ َٔ

 .ٚاجملٖٛسات

o اإلعاق١ ذٟٚ ؾ١٦ ٜٚطتٗدف يًتدزٜب ايبشسٜٔ َعٗد َع بايتعإٚ: اؿاضٛب يف امل١ٝٓٗ ايػٗاد٠ 

 ا٭ضاض١ٝ املٗازات إنطابِٗ بٗدف ايػاٌَ يًتداطب ايؿازضٞ غٝدإ َسنص ط٬ب َٔ ايطُع١ٝ

  .اجملاٍ ْؿظ يف بٛظا٥ـ إلؿاقِٗ متٗٝدًا اٯيٞ اؿاضب فاٍ يف

o ايتذاز١ٜ، ايػسنات سد٣إ َع بايتعإٚ ٜكدّ تدزٜيب بسْاَر ٖٚٛ: ايبٝع أضاضٝات بسْاَر 

 ا٫قتؿاد١ٜ املػازٜع إداز٠ ع٢ً ايكادزٜٔ املدتًؿ١ اإلعاقات ذٟٚ غدافا٭ تدزٜب ٜطتٗدفٚ

 ٚايط١َ٬، ا٭َٔ إدسا٤ات ٚأِٖ ٚايٓذاح اإلْتاز ٚآيٝات ايبٝع إداز٠ مبٗازات ٚتصٜٚدِٖ ايؿػري٠

 يرٟٚ داْات" بسْاَر قُٔ ايؿػري٠ ا٫قتؿادٟ ْػاطِٗ ملُازض١ ًاأنػان ملٓشِٗ متٗٝدًا

 "اإلعاق١

o ايػسنات يف بايتدزٜب اإلعاق١ ذٟٚ َٔ ايعٌُ ع٢ً املكبًني اؿام ٖٚٛ: املٝداْٞ ايتدزٜب 

 َٔ عدد- ايعٌُ ضٛم تٓعِٝ ١٦ٖٝ) ايػاغس٠ بايٛظا٥ـ إلؿاقِٗ متٗٝدًا املتعا١ْٚ ٚامل٪ضطات

 (.ايتذاز١ٜ ايػسنات

 

 : اؿل يف ايتعًِٝ ٚاؿكٛم ايجكاؾ46١ٝ-40املٛاد  .06

( ايؿكس٠ )أ(: تسع٢ ايدٚي١ ايعًّٛ ٚاٯداب ٚايؿٕٓٛ ٚتػذع 7اؿل يف ايتعًِٝ اإليصاَٞ ٚاجملاْٞ املاد٠ ) دضرت٠

ايبشح ايعًُٞ نُا تهؿٌ اـدَات ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاؾ١ٝ يًُٛاطٓني، ٜٚهٕٛ ايتعًِٝ إيصاًَٝا ٚفاًْٝا يف املساسٌ 

ٜكع ايكإْٛ اـط١ اي٬ش١َ يًككا٤ ع٢ً ا٭١َٝ. نُا ا٭ٚىل اييت ٜعٝٓٗا ايكإْٛ، ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜبني ؾٝ٘ ٚ

ٜتِ قبٍٛ ايط٬ب ايٛاؾدٜٔ َٔ خازز ممًه١ ايبشسٜٔ يف ايتعًِٝ اؿهَٛٞ اجملاْٞ، ٚتٛؾري بساَر تعًِٝ ايًػ١ 

طًُني، املايعسب١ٝ يًٓاطكني بػريٖا، ٚتسى سس١ٜ اختٝاز سكٛز سؿـ ايرتب١ٝ اإلض١َٝ٬ َٔ عدَ٘ يًطًب١ غري 

ؾُٝع ايطًب١ املٓتعُني يف املدازع ٚغري املٓتعُني بطبب  ا٫َتشاْاتتٛؾري ؾسف َتهاؾ١٦ يتكدِٜ  إقاؾ١ إىل

 ظسٚف خاؾ١ َجٌ ايطًب١ ايٓص٤٫ بإداز٠ اإلؾ٬ح ٚايتأٌٖٝ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ أٚ ْص٤٫ املطتػؿٝات.
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املٛاد ايدزاض١ٝ ٫ٚ دس٣ تكُني َٛاد عدٜد٠ َٔ اتؿاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ ؿكٛم ايطؿٌ قُٔ َٓاٖر عدد َٔ 

ايًٛا٥ح َع ؾًطؿ١ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ مبا دست َٛا١َ٤ ا٭ْع١ُ ٚٚ ضُٝا َاد٠ ايرتب١ٝ يًُٛاط١ٓ ٚسكٛم اإلْطإ.

تكُني عدد َٔ َٛاد قإْٛ ايطؿٌ ٚمت  ٜعصش سكٛم ايطؿٌ ٚحيؿغ نساَت٘ ٜٚساعٞ َؿًشت٘ ايؿك٢ً.

ضاض١ٝ( قُٔ َٓٗر َاد٠ ايرتب١ٝ يًُٛاط١ٓ )ٚغاؾ١ َٓٗا َا ٜتعًل عكٛق٘ ا٭ّ 6046ايبشسٜين يًعاّ 

 سكٛم اإلْطإ يف مجٝع املساسٌ ٚاؿًكات ايدزاض١ٝ. ٚ

ؾؿ١ٝ املٛد١ٗ يؿا٥د٠ ايطًب١ مبدازع مجٝع املساسٌ. أٚيٝت عٓا١ٜ خاؾ١ ؿكٛم ايطؿٌ يف ا٭ْػط١ اي٬

١: "املطابك١ ّ، بايتعإٚ َع َعٗد ايبشسٜٔ يًت١ُٝٓ ايطٝاض6048ٝ-6043ْٚعُت َٓر ايعاّ ايدزاضٞ 

ايٛط١ٝٓ يتؿعٌٝ قإْٛ سكٛم ايطؿٌ يف ايٛضط املدزضٞ"؛ ٖٚٞ َطابك١ تٗدف إىل تعصٜص ايجكاؾ١ ايٛط١ٝٓ 

ٚتطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً قإْٛ سكٛم ايطؿٌ ايبشسٜين ٚبٝإ اؿكٛم ٚايٛادبات اييت ٜتكُٓٗا ايكإْٛ، ٚنٝؿ١ٝ 

اٍ ؾ١ٝٓ ٖدؾٗا ؼٌٜٛ ْؿٛف ايكإْٛ إىل تؿعًٝ٘ ٚايتعسٜـ ب٘ ٚإغاعت٘ يف ايٛضط املدزضٞ عٔ طسٜل أعُ

 . ضًٛنٝات ٚقِٝ ٚط١ٝٓ ميازضٗا ايطايب ًَٜٛٝا

عًُت ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ كتًـ دٗٛد تطٜٛسٖا يرتب١ٝ املٛاط١ٓ ٚ سكٛم اإلْطإ، ع٢ً إعطا٤ 

بر ايهسا١ٖٝ ٚايعٓـ َٔ ا٭ٚي١ٜٛ، يف ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ املٓٗذ١ٝ َٓٗا ٚاي٬َٓٗذ١ٝ، يٓػس ثكاؾ١ ايتعاٜؼ ْٚ

خ٬ٍ ايرتنٝص ع٢ً قِٝ ا٫عتداٍ ٚايتطاَح ٚايط٬ّ؛ سٝح أدزدت ايٛشاز٠ ٖرٙ ايكِٝ قُٔ املٓٗر اؾٖٛسٟ 

 ؾُٝع املساسٌ ٚاؿًكات ايدزاض١ٝ ٚأْٛاع ايتعًِٝ املدتًؿ١. 

ؾسٜد٠ َٔ ْٛعٗا  َبادز٠ّ 6044-6048أطًكت ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ خ٬ٍ ايؿؿٌ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ايدزاضٞ 

ع٢ً ايؿعٝد ايعسبٞ؛ ؼت َط٢ُ "املدزض١ املعصش٠ يًُٛاط١ٓ ٚسكٛم اإلْطإ"، ٚتتُجٌ املبادز٠ يف بٓا٤ منٛذز 

ع٢ً  ايػسٚع يف تطبٝك٘ تطبٝكًا اضتط٬عًٝاٚٚطين مبعاٜري عامل١ٝ يًُدزض١ املعصش٠ يًُٛاط١ٓ ٚسكٛم اإلْطإ  

بٓا٤ ع٢ً امل٪غسات ا٭ٚي١ٝ يسؾد ٖرٙ ايتذسب١ تتطًع بايتٓٛع. ٚ تُع َدزضٞ َتطِأزبع َدازع إعداد١ٜ ذات ف

 .ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ إىل تطٜٛس ٖرٙ ايتذسب١ ٚايتٛضع يف تطبٝكٗا
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 ثايجًا:  تٓؿٝر تٛؾٝات ايتكسٜس ا٭ٍٚ 

 

 ساي١ ايتٓؿٝر ايتٛؾ١ٝ 

تٛؾٞ ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف باؽاذ 

باؿكٛم تدابري ؾعاي١ يٓػس ايٛعٞ 

املٓؿٛف عًٝٗا يف أسهاّ املٝجام يف 

أٚضاط ايككا٤ ٚاملٛظؿني املهًؿني بإْؿاذ 

 ايكإْٛ ٚاؾُٗٛز بؿؿ١ عا١َ

ؾٝ٘ َع اؿسٜات  ْعسًا يتٓاضل َٛاد املٝجام ٚاؿكٛم املٓؿٛؾ١

ٚاؿكٛم املرنٛز٠ يف دضتٛز ممًه١ ايبشسٜٔ ٚقٛاْني املًُه١ ايٛط١ٝٓ، 

ٕ شٜاد٠ إٚا٫تؿاقٝات ٚاملٛاثٝل اييت ٚقعت ٚؾادقت عًٝٗا املًُه١، ؾ

ايٛعٞ مبٛاقٝع سكٛم اإلْطإ متجٌ ع١ًُٝ َطتُس٠ تٛاظب عًٝٗا 

ت ذات ايؿ١ً املًُه١ بٗدف ا٫زتكا٤ بايٛعٞ ايعاّ سٍٛ اؿكٛم ٚايٛادبا

 عكٛم اإلْطإ.

 

ؼح ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف ع٢ً َٛا١َ٤ 

 تػسٜعاتٗا ايٛط١ٝٓ َع أسهاّ املٝجام

قٛاْني املًُه١ ايٛط١ٝٓ ٚا٫تؿاقٝات ٚاملٛاثٝل اييت ٚقعتٗا ٚؾادقت 

عًٝٗا ممًه١ ايبشسٜٔ َب١ٝٓ ع٢ً َباد٨ اسرتاّ ٚتعصٜص سكٛم اإلْطإ 

 .  َٛاد املٝجام ٚتتٛاؾل دٖٛسًٜا َع َباد٨ ٚؾش٣ٛ

ؼح ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف ع٢ً إدزاز 

ساي١ ايط١َ٬ ايٛط١ٝٓ قُٔ ساي١ إع٬ٕ 

يًُعًَٛات  604425( يط١ٓ 64ٜسد٢ ايسدٛع إىل املسضّٛ بكإْٛ )

 ط١ٝٓ يف ممًه١ ايبشسٜٔ.املتعًك١ عاي١ ايط١َ٬ ايٛ
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سا٫ت ايطٛاز٨ ا٫ضتجٓا١ٝ٥ اييت تٗدد 

سٝا٠ ا٭١َ مبٛدب أسهاّ املاد٠ ايسابع١ 

 َٔ املٝجام

 

تدعٛ ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف إىل تعدٌٜ 

َٔ قإْٛ اإلدسا٤ات  338 ْـ املاد٠

اؾٓا١ٝ٥ مبا ٜتٛاؾل َع ْـ املاد٠ 

ايطابع١ َٔ املٝجام اييت متٓع تٓؿٝر سهِ 

٠ ساٌَ ست٢ تكع محًٗا أاإلعداّ يف إَس

أٚ يف َسقع١ إ٫ بعد اْككا٤ عاَني ع٢ً 

تػًٝب َؿًش١ ايطؿٌ تازٜذ اي٫ٛد٠، َع 

 ايؿك٢ً يف اؿايتني

 ) ٫ ٜٛدد ؼدٜح يف ٖرا ايػإٔ(

 

تدعٛ ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف إىل تؿعٌٝ 

دٚز اهل٦ٝات املع١ٝٓ بايتشكٝل يف ناؾ١ 

غها٣ٚ ايتعرٜب أٚ ض٤ٛ املعا١ًَ ٚدعِ 

 اضتك٬يٝتٗا

 ٜسد٢ ايسدٛع إىل اؾص٤ اـاَظ َٔ ايكطِ ايجايح َٔ ٖرا ايتكسٜس

ملعًَٛات َؿؿ١ً سٍٛ ( ايكاْْٛٞ ايعاّ ؿُا١ٜ سكٛم اإلْطإاإلطاز )

 امل٪ضطات املع١ٝٓ عكٛم اإلْطإ

تدعٛ ايًذ١ٓ إىل تهجٝـ اؾٗٛد املبرٚي١ 

َٔ قبٌ ايدٚي١ ايطسف يتٛؾري ايتجكٝـ 

ٚايتدزٜب ملٛظؿٞ إْؿاذ ايكإْٛ ٚاملدعني 

 يف فاٍ ايعاَني ٚايككا٠ ٚاملعٓٝني

 از بايبػسػسعس ايتعرٜب ٚقإْٛ اإل

قاّ اجملًظ ا٭ع٢ً يًككا٤ بإط٬م َػسٚع ؾُٝا خيـ تدزٜب ايككا٠، 

ٜٗدف إىل اضتكطاب ٚزعا١ٜ ايباسجني ايرٟ  6048ّقكا٠ املطتكبٌ 

ايكاْْٛٝني ٚاملػتػًني با٭عُاٍ ايكا١ْْٝٛ بامل٪ضطات اؿه١َٝٛ 

 ّ( 6043 - 6046ٚاـاؾ١ ٚاـسجيني َٔ نًٝات اؿكٛم يعاّ ) 

دٚي١ٝ تتُتع اؾٓطني ٚإعدادِٖ ٚؾل أضظ َٚعاٜري ًٞ َٔ ن

يٝتُتعٛا بأع٢ً دزدات ايهؿا٠٤ ايكا١ْْٝٛ  ٛقٛع١ٝامل١ ٚٝػؿاؾباي

ٚامل١ٝٓٗ باإلقاؾ١ إىل املٗازات اي٬ش١َ ٚاملعسؾ١ ٚايجكاؾ١ يٝؿبشٛا 

 .26َسغشني َٓاضبني يتٛيٞ تًو ايٛظا٥ـ

ح أؾبح سٝبػهٌ دٚزٟ  ؼسف ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ع٢ً تدزٜب َٛظؿٝٗاٚ
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ايعدٜد َٔ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ دص٤ً ٫ ٜتذصأ َٔ املٓٗر ايدزاضٞ 

، ٚ))دٚز  ()سكٛم اإلْطإ(َاد٠ )يٮنادمي١ٝ املًه١ٝ يًػسط١ َجٌ 

ايػسط١ يف ؾٝا١ْ سكٛم اإلْطإ((، ٚ)) تؿطري ايكٛاْني ايدٚي١ٝ  

ؿكٛم اإلْطإ((، ٚ))املعاٖدات ايدٚي١ٝ املٛقع١ َٔ قبٌ سه١َٛ 

 إىل باإلقاؾ١، ٚ)) تؿطري َد١ْٚ قٛاعد ضًٛى زداٍ ا٭َٔ((. ايبشسٜٔ((

سكست  عٌُ دٚزات تدزٜب١ٝ خازز ايب٬د ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ذيو

دٚزات تدزٜب١ٝ يف فاٍ سكٛم اإلْطإ بايتٓطٝل  ايكباطفُٛع١ َٔ 

يف َع املعٗد ايدٚيٞ يًدزاضات ايعًٝا يعًّٛ اؾسمي١ مبد١ٜٓ ضريانٛضا 

 .إٜطايٝا

 

ػاز با٭غداف ٜسد٢ ايسدٛع إىل تعًٝل ممًه١ ؾُٝا ٜتعًل بككاٜا اإل

 َٔ املٝجام يف ايتكسٜس. 40ايبشسٜٔ ع٢ً املاد٠ 

 

ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف باؽاذ  تٛؾٞ

ايتدابري اي٬ش١َ يتكدِٜ بساَر ايعٕٛ 

ٚاملطاعد٠ يكشاٜا ايتعرٜب، ْٚػس َد١ْٚ 

ضًٛى زداٍ ايػسط١ ع٢ً ْطام ٚاضع 

 بني املٛاطٓني.

 

 

 

 

 

 

 ايتابع يٛشاز٠ ايعدٍ بتكدِٜ تعٜٛض َهتب ايتط١ٜٛ املد١ْٝ خيتـ

نتط١ٜٛ عٔ َٔ تعسقٛا يًتعرٜب  6044َٔ أسداخ يًُتكسزٜٔ 

بػهٌ زقا٥ٞ، اْط٬قًا َٔ ايتٛدٝٗات املًه١ٝ ايطا١َٝ بطسع١ َعاؾ١ 

 .ا٭قساز ايٓاػ١ عٔ ا٭سداخ

( 48ؾدزت َد١ْٚ ضًٛى ايػسط١ مبٛدب ايكساز ايٛشازٟ زقِ )نُا 

، ُٚدفت يف َٓاٖر ايرباَر ايتدزٜب١ٝ اـاؾ١ 6046ّيط١ٓ 

ملًه١ٝ يًػسط١، ٖٚٞ َطتٓبط١ َٔ أؾكٌ املُازضات با٭نادمي١ٝ ا

اٜسيٓدا ايػُاي١ٝ َٚعاٜري ضًٛى ايػسط١  ٚتػٌُ َعاٜريايعامل١ٝ 

عٔ إْؿاذ ايكإْٛ ايؿادز٠ َٔ  املط٪ٚينيا٭ٚزٚب١ٝ ٚقٛاعد ايطًٛى بػإٔ 

تتكُٔ ا٭َِ املتشد٠ ٚاجملاش٠ َٔ قبٌ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشد٠ ٚ

ايػسط١ اإليتصاّ بٗا يف أدا٤  زدٌصاَات ايٛادب ع٢ً ناؾ١ ٚاإليت املباد٨

سرتاّ اؿكٛم ايدضتٛز١ٜ اعًُ٘ ٚأُٖٗا سعس ايتعرٜب ٚض٤ٛ املعا١ًَ ٚ

ايػؿاؾ١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ ٚاملطا٤ي١  َباد٨َٚعاٜري سكٛم اإلْطإ ٚتطبٝل 
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 ضتدداّ ايك٠ٛ إ٫ ٚؾكًا يًكإْٛ.اٚسعس 

 

 

 

يًسقاب١ تهؿٌ  تٛؾٞ ايًذ١ٓ بإجياد آيٝات

اؿس يف ساٍ  َٛاؾك١ ايػدـ بسقاٙ

خكٛع٘ إلدسا٤ ػازب طب١ٝ أٚ ع١ًُٝ، 

ػاز با٭عكا٤ ٚنريو سعس اإل

 ايبػس١ٜ

َصاٚي١ ايطب املعتُد  أخ٬قٝات( َٔ َٝجام 47ْؿت املاد٠ )

يد٣ ٚشاز٠ ايؿش١ أْ٘ "٫ جيٛش يًطبٝب إٔ ٜؿـ ع٬دْا بػسض 

( 44ٚ اإلٜرا٤"، ٚاملاد٠ ) ايتذسب١، مما قد ٜعسض املسٜض يًدطس

٫ جيٛش يًطبٝب اضتعُاٍ ايطسم  َٔ املٝجام ذات٘ ع٢ً أْ٘ "

ايع٬دات اؾدٜد٠، إ٫ إذا ثبتت ض٬َتٗا ٚاعتُدت َٔ قبٌ ٚ

امل٪ضطات ايطب١ٝ ايعامل١ٝ، ٚبعد أخر املٛاؾك١ َٔ املسٜض أٚ 

املُجٌ ايػسعٞ ي٘ يف ساي١ ؾكداْ٘ ا٭١ًٖٝ، َٚٛاؾك١ اؾٗات 

 " املدتؿ١

ػاز با٭عكا٤ ايبػس١ٜ، ؾإٕ ممًه١ أَا ؾُٝا ٜتعًل ععس اإل

ايبشسٜٔ تػازى بؿعاي١ٝ يف ادتُاعات اؾاَع١ ايعسب١ٝ املع١ٝٓ 

 ّ. 6044بٗرا ايػإٔ ٚايرٟ نإ آخسٖا يف أبسٌٜ 

  

ؼح ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف ع٢ً اؽاذ 

ايتدابري اي٬ش١َ اييت َٔ غأْٗا نؿاي١ 

ُد٠ إلؾداز قساز اسرتاّ املعاٜري املعت

اؿبظ ا٫ستٝاطٞ ٚعدّ ايتٛضع ؾٝ٘، ٚ 

نؿاي١ ايكُاْات ايٛازد٠ يف املٝجام ضُٝا 

اسرتاّ سل ا٭غداف اـاقعني 

يًشبظ ا٫ستٝاطٞ يف َعسؾ١ أضباب 

ذيو ايتٛقٝـ يد٣ ٚقٛع٘، ٚ تعٜٛكِٗ 

عُا ًٜشل بِٗ َٔ أقساز يف ساي١ إع٬ٕ 

 بسا٤تِٗ

 ٜسد٢ ايسدٛع إىل ايكطِ املتعًل بايككا٤ ٚسل ايسدٛع إيٝ٘، املٛاد

(44-63.) 



41 
 

 

تٛؾٞ ايًذ١ٓ مبٛاؾ١ً اؾٗٛد ايسا١َٝ 

إىل تٛسٝد ضٔ ايطؿٌ يف تػسٜعات 

ايدٚي١ ايطسف مبا ٜكُٔ َؿًش١ 

ايطؿٌ يف َعا١ًَ خاؾ١ تتؿل َع ضٓ٘ ٚ 

تؿٕٛ نساَت٘ ٚتٝطس تأًٖٝ٘ ٚإعاد٠ 

 إدَاد٘ يف اجملتُع

ّ بتعدٌٜ بعض أسهاّ 6043( يط١ٓ 63زقِ )يسدٛع إىل ايكإْٛ ٜسد٢ ا

قإْٛ زقِ ٚ 27بػإٔ ا٭سداخ 4872ّ( يط١ٓ  47املسضّٛ بكإْٛ زقِ )

( 47( َٔ املسضّٛ بكإْٛ زقِ )4بتعدٌٜ املاد٠ ) 6048ّ( يط١ٓ 44)

 .28يف غإٔ ا٭سداخ 4872ّيط١ٓ 

 

ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف إىل اإلضساع  تدعٛ

يف إقساز َػسٚع قإْٛ َ٪ضطات اإلؾ٬ح 

ٚايتأٌٖٝ )ايطذٕٛ( ٚتكُٝٓ٘ مجٝع 

ايتدابري اييت َٔ غأْٗا قُإ إتاس١ 

ايصٜازات ايدٚز١ٜ ؾُٝع امل٪ضطات اييت 

حيتذص ؾٝٗا أغداف سسَٛا َٔ 

 سسٜتِٗ.

 يط١ٓ( 44) ؾدز عٔ د٬ي١ املًو محد بٔ عٝط٢ آٍ خًٝؿ١ قإْٛ زقِ

 . 29بإؾداز قإْٛ َ٪ضط١ اإلؾ٬ح ٚايتأٌٖٝ 6048ّ

 

بػإٔ اي٥٬ش١  6044ّ( يط١ٓ 434قساز ٚشٜس ايداخ١ًٝ زقِ )ؾدز 

( 44ايتٓؿٝر١ٜ يكإْٛ َ٪ضط١ اإلؾ٬ح ٚايتأٌٖٝ ايؿادز بايكإْٛ زقِ )

 6048ّ30 يط١ٓ

 

ايطسف ع٢ً اؽاذ  ؼح ايًذ١ٓ ايدٚي١

ايتدابري ايكسٚز١ٜ يتٛؾري قُاْات إعُاٍ 

سل ا٭ؾساد يف ايتُتع باؿل يف ايتذُع 

 ايطًُٞ.

( 36) تهؿٌ املًُه١ اؿل يف ايتذُع ايطًُٞ مبٛدب ايكإْٛ زقِ

ايرٟ ٜٓعِ إقا١َ ايتذُعات ٚاملطريات، ٫ٚ تتدخٌ  316002ّيط١ٓ

أٚ تًو اييت ؽسز عٔ قٛات ا٭َٔ إ٫ يؿض ايؿعايٝات غري املسخؿ١ 

ٜهؿٞ آت ٚاملُتًهات ايعا١َ ٚاـاؾ١، ْٚطام ايط١ًُٝ ٚتكس باملٓػ

ًَا َٚطري٠  4,448 اإلغاز٠ إىل إٔ املًُه١ مسشت بتٓعِٝ مٛ اعتؿا

 .6043ّٚ 6046 خ٬ٍ عاَٞ 344 ، َٓٗا6004ّ َٓر عاّ
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ايًذ١ٓ َٔ ايدٚي١ ايطسف اإلضساع  تطًب

يف إؾداز َػسٚع ايكإْٛ اـاف بٓكٌ 

اؾٓط١ٝ إىل أطؿاٍ ا٭َٗات ايبشسٜٓٝات 

املتصٚدات َٔ أداْب ع٢ً قدّ املطاٚا٠ 

َع أطؿاٍ اٯبا٤ ايبشسٜٓٝني املتصٚدني 

 َٔ أدٓبٝات.

 

ٚاؾل فًظ ايٛشزا٤ ع٢ً َٓح اؾٓط١ٝ ايبشس١ٜٝٓ  6048ّٜٓاٜس  44يف 

٭بٓا٤ ا٭ّ ايبشس١ٜٝٓ املتصٚد١ َٔ أدٓيب ٚؾكًا يػسٚط َٚعاٜري قدد٠، 

ٚقسز اجملًظ إساي١ َػسٚع قإْٛ بتعدٌٜ بعض أسهاّ قإْٛ اؾٓط١ٝ 

إىل ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ٚؾكًا يإلدسا٤ات  4823ّايبشس١ٜٝٓ يعاّ 

 ايدضتٛز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ. 

 

ؼح ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف ع٢ً َٛاؾ١ً 

دٗٛدٖا يف تٓكٝح تػسٜعاتٗا املتعًك١ 

بإعُاٍ سل ا٭ؾساد يف سس١ٜ ايسأٟ 

ٚايتعبري ٚاؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٔ 

خ٬ٍ ضٔ قإْٛ ٜكُٔ سس١ٜ تداٍٚ 

املعًَٛات، ٚنريو إيػا٤ عكٛب١ سبظ 

 ايؿشؿٝني.

 67ايبشسٜٔ ا٭ٚىل ع٢ً َطت٣ٛ ايػسم ا٭ٚضط ٚمشاٍ أؾسٜكٝا ٚايـ 

عاملًٝا ٚؾل تكسٜس قٝاع فتُع املعًَٛات ايؿادز عٔ ا٫ؼاد ايدٚيٞ 

، ٚبا٤ً ع٢ً َطتٜٛات ايٓؿاذ يتهٓٛيٛدٝا 6048ّي٬تؿا٫ت يعاّ 

ا٫تؿا٫ت ٚاملعًَٛات ٚاضتدداَٗا َٚٗازاتٗا. ٖٚٞ َٔ أٚا٥ٌ دٍٚ 

هلرا ايكطاع، ٚتتذاٚش ْطب١ اْتػاز خدَات ا٫تؿا٫ت  املٓطك١ ؼسٜسًا

ًَٕٝٛ ْط١ُ، ٚخدَات  443% َٔ فُٛع ايطهإ ايبايػني 443املتٓك١ً 

 484% ٜٚطتددّ غبهات اإلع٬ّ ا٫دتُاعٞ أنجس َٔ 468ا٫ْرتْت 

 أيؿا يف ا٫ْطتػساّ. 460أيؿا ع٢ً تٜٛرت ٚ 640أيؿا يف ؾٝطبٛى ٚ

 

ٛؾٍٛ إىل غبه١ ا٫ْرتْت ٖٛ سل دضتٛزٟ اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٚاي

ٚقاْْٛٞ، ٚداز ايعٌُ ع٢ً ضٔ قإْٛ غاٌَ يإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ ٜعصش 

تعدد١ٜ ٚسس١ٜ اإلع٬ّ مبدتًـ ٚضا٥ً٘، مبا يف ذيو اإلع٬ّ اإليهرتْٚٞ 

ٚايبح اإلذاعٞ ٚايتًؿصْٜٛٞ عرب اإلْرتْت، بايتٛاؾل َع املٛاثٝل 

 أٚيف ايتعبري عٔ ايسأٟ دٕٚ تػٗري اؿكٛق١ٝ ايدٚي١ٝ، اييت تهؿٌ اؿل 

إضا٠٤ أٚ تعُد ع٢ً سكٛم اٯخسٜٔ ٚسسٜاتِٗ أٚ خسٚز ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ 

 أٚ اٯداب ايعا١َ.

 

( يعاّ 87مت إْػا٤ اهل١٦ٝ ايعًٝا يإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ مبسضّٛ زقِ )
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ٖٚٞ ١٦ٖٝ َطتك١ً ٖدؾٗا تٓعِٝ ممازض١ سس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري  6043ّ

إلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ ع٢ً أضظ َٔ اؿس١ٜ ٚاؿٝاد١ٜ عرب كتًـ ٚضا٥ٌ ا

ٚاملٛقٛع١ٝ، مبا حيكل املؿًش١ ايعًٝا يًٛطٔ ٚحيُٞ ا٭َٔ ايكَٛٞ 

 ٚحياؾغ ع٢ً ٚسد٠ اجملتُع ٚض٬َت٘ ٚاضتكسازٙ.

 

ؼح ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف ع٢ً َٛاؾ١ً 

دٗٛدٖا إلقساز َػسٚع قإْٛ محا١ٜ 

ا٭ضس٠ َٔ ايعٓـ ا٭ضسٟ َٚسادع١ 

ذات ايؿ١ً يف قإْٛ ايعكٛبات ا٭سهاّ 

يهٞ تكُٔ ػسِٜ مجٝع أغهاٍ ايعٓـ 

 املٓصيٞ.

 

اؿُا١ٜ َٔ " بػإٔ 326044ّيط١ٓ( 47) أقس د٬ي١ املًو قإْٛ زقِ

١ٜ َٔ ايعٓـ داخٌ ، ٖٚٛ قإْٛ َعين بتٛؾري اؿُا"ايعٓـ ا٭ضسٟ

َٔ أٖداؾ٘ ايتٛع١ٝ يف فاٍ ايعٓـ ا٭ضسٟ ٚتكدِٜ قٝط ا٭ضس٠، ٚ

ٓؿطٞ ٚايكاْْٛٞ يًُتعسقني يًعٓـ ٚاإلُٖاٍ داخٌ قٝط ايدعِ اي

 .ا٭ضس٠

 

تٛؾٞ ايًذ١ٓ بتعدٌٜ قإْٛ ايعكٛبات 

ٚقُإ عدّ إؾ٬ت َستهيب دسا٥ِ 

ا٫غتؿاب َٔ املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يف ساٍ 

ايصٚاز َٔ اجملين عًٝٗا مبا ٜهؿٌ َبدأ 

ايصٚاز ايكا٥ِ ع٢ً ايسقا ايهاٌَ ايرٟ ٫ 

طسيف ايعكد ٚؾكًا ملا إنساٙ ؾٝ٘ َٔ داْب 

 ٖٛ َٓؿٛف عًٝ٘ يف املٝجام.

 

َٔ قإْٛ ايعكٛبات ؾا٥د٠ ادتُاع١ٝ ١َُٗ يًُسأ٠ يف ( 353) ؼكل املاد٠

ايبشسٜين. ؾكد نإ اهلدف َٔ ٖرا ايٓـ ٖٛ فتُع ناجملتُع 

املسأ٠ قش١ٝ ا٫غتؿاب ييت تٛاد٘ صٜد َٔ ا٭قساز املض ػٓٝبٗا ايتعس

ايصٚاز َٔ اؾاْٞ، إذ  َا أزادت ٖٞ قبٍٛٚاؿؿاظ ع٢ً َؿاؿٗا َت٢ 

 إٕ َؿًشتٗا اـاؾ١ ٖٓا َكد١َ ع٢ً املؿًش١ ايعا١َ املتُج١ً يف

عًٝٗا بايصٚاز َٔ اؾاْٞ ئ ٜتِ  اجملينعكاب اؾاْٞ خاؾ١ ٚإٕ قبٍٛ 

إىل إٔ قإْٛ أسهاّ  ٚزقاٖا ٫ٚ ٜؿسض عًٝٗا، ْٚػري ٖٓا إ٫ مبٛاؾكتٗا

ايؿكس٠ ب اغرتط ايسقا ( 33)اد٠، املّ 6008يط١ٓ(91)ا٭ضس٠ زقِ

 .ايصٚاز إلبساّ عكد

                                                           
http://www.legalaffairs.gov.bh/kh/72569.aspx?cms=q8FmFJgiscJUAh5wTFxPQnjc67hw%2Bcd53dCDU8XkwhyDq
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ؼح ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف ع٢ً َٛاؾ١ً 

دٗٛدٖا ايسا١َٝ إىل إجياد قإْٛ حيدد 

ا٭دس املٓاضب يًعاًَني يف ايكطاع 

 اـاف أض٠ٛ بايكطاع ايعاّ.

ممًه١ ايبشسٜٔ بػهٌ َطتُس يتشطني ٚقع ايعاًَني يف ايكطاع  تعٌُ

املعين بكإْٛ ايعٌُ  6046ّ( يط١ٓ 32ا٭ًٖٞ، ٚقد ؾدز ايكإْٛ زقِ )

 33يف ايكطاع ا٭ًٖٞ. 

 

تدعٛ ايًذ١ٓ إىل ٚقع خط١ ٚط١ٝٓ تهؿٌ 

ايت١ُٝٓ املطتدا١َ بايتٛاشٕ َع اؿؿاظ 

 ع٢ً اؿل يف ايب١٦ٝ ايط١ًُٝ.

سْافًا أطًكت عًٝ٘ " مٛ فتُع ايعدٍ ٚا٭َٔ تبٓت اؿه١َٛ ب

قاٚز ز٥ٝط١ ٖٚٞ: احملٛز ايطٝادٟ  2 " تك6044ُّٔ-6044ٚايسؾاٙ 

ٚاحملٛز ا٫قتؿادٟ ٚاملايٞ ٚقٛز ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚاـدَات 

ٚقٛز ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚقٛز ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ اؿكس١ٜ  ا٫دتُاع١ٝ

 .ٚقٛز ا٭دا٤ اؿهَٛٞ

ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف مبٛاؾ١ً  تٛؾٞ

دٗٛدٖا ايسا١َٝ إىل إقساز َػسٚع قإْٛ 

خاف باملٓعُات ٚامل٪ضطات ا٭١ًٖٝ؛ 

بٗدف إجياد ايب١٦ٝ املٛات١ٝ يعٌُ 

َ٪ضطات اجملتُع املدْٞ ٚتػذعٗا ع٢ً 

 ايكٝاّ بدٚزٖا يف اجملتُع.

 

تعٌُ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ سايًٝا ع٢ً إعداد قإْٛ 

عُات ٚامل٪ضطات غري اؿه١َٝٛ َٔ غأْ٘ إٔ ٜٝطس عٌُ ٖرٙ يًُٓ

امل٪ضطات. نُا تعٌُ ايٛشاز٠ َٔ خ٬ٍ ؾٓدٚم ايعٌُ ا٭ًٖٞ ٚاملكدز٠ 

أيـ دٜٓاز ع٢ً تكدِٜ ايدعِ ملٓعُات  300َٝصاْٝت٘ بأنجس َٔ 

َٚ٪ضطات اجملتُع املدْٞ ْعري تكدميٗا ملػازٜع ادتُاع١ٝ ت١ُٜٛٓ ٜتِ 

 . تكُٝٝٗا َٔ قبٌ كتؿني

 

تػذع ايًذ١ٓ ايدٚي١ ايطسف ع٢ً تعصٜص 

بساَر ايتطاَح ٚثكاؾ١ ايتآخٞ ٚا٫ْؿتاح 

ع٢ً اٯخس ٚإدَادٗا يف املٓاٖر ٚا٭ْػط١ 

ايتع١ًُٝٝ ٚبساَر ايتدزٜب ايسمس١ٝ ٚ 

 غري ايسمس١ٝ.

عًُت ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ كتًـ دٗٛد تطٜٛسٖا يرتب١ٝ 

عطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يف ا٭ْػط١ ايتع١ًُٝٝ املٛاط١ٓ ٚسكٛم اإلْطإ، ع٢ً إ

املٓٗذ١ٝ َٓٗا ٚاي٬َٓٗذ١ٝ يٓػس ثكاؾ١ ايتعاٜؼ ْٚبر ايهسا١ٖٝ 

ٚايعٓـ؛ ٚذيو خاؾ١، َٔ خ٬ٍ ايرتنٝص ع٢ً قِٝ ا٫عتداٍ 

ٚايتطاَح ٚايط٬ّ. سٝح أدزدت ايٛشاز٠ ٖرٙ ايكِٝ قُٔ املٓٗر 

 ِ املدتًؿ١.  ؾُٝع املساسٌ ٚاؿًكات ايدزاض١ٝ ٚأْٛاع ايتعًٝا٭ضاضٞ 

تطًب ايًذ١ٓ َٔ ايدٚي١ ايطسف إٔ تعٌُ 

ع٢ً ْػس ٖرٙ امل٬سعات اـتا١َٝ ع٢ً 

٥د احمل١ًٝ. مت ْػس ْتا٥ر َٓاقػ١ ايتكسٜس ٚايتٛؾٝات اـتا١َٝ يف اؾسا

ايرٟ تكُٔ « ؾ١ٓ املٝجام»سكٛم اإلْطإ بتكسٜس  غ٪ٕٚزسبت ٚشاز٠ 

                                                           
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2045#.VoN5R4ffrcs
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ْطام ٚاضع بني مجٝع غسا٥ح اجملتُع، 

ٚغاؾ١ يف أٚضاط امل٪ضطات ٚاؾٗات 

ايسمس١ٝ املع١ٝٓ ؾك٬ً عٔ َ٪ضطات 

 اجملتُع املدْٞ.

دزاضتٗا َع كتًـ اؾٗات  ٚدستفُٛع١ َٔ امل٬سعات ٚايتٛؾٝات 

إىل إساي١ َا تكُٓ٘ ايتكسٜس َٔ ٬َسعات ٚتٛؾٝات  ٚمتاملدتؿ١ 

ايًذ١ٓ ايتٓطٝك١ٝ ايعًٝا ؿكٛم اإلْطإ يًدزاض١ ٚذيو ٫ؽاذ ايكساز 

٫ تأيٛ دٗدًا يف ايتعإٚ َع نٌ  أْٗا ممًه١ ايبشسٜٔ ٚت٪ندملٓاضب. ا

ا٭دٗص٠ ايسمس١ٝ ا٭مم١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ املع١ٝٓ عكٛم اإلْطإ، ٚتسسب 

امل٬سعات ٚايتٛؾٝات اييت تؿب يف تطٜٛس ٚتعصٜص  ظُٝعبهٌ أزحي١ٝ 

 املٓع١َٛ اؿكٛق١ٝ ؾٝٗا.

 

 

 

 خامت١

ٍٕ ٍُا ألصت٘ ممًه١ ايبشسٜٔ يف فاٍ سكٛم اإلْطإ َٓر تكدميٗا تكسٜسٖا  إ ُٜعد حمل١ ضسٜع١ ع َا ضبل عسق٘ 

ٍٕ َطري٠ تعصٜص سكٛم اإلْطإ يٝطت  ا٭ٍٚ ٚست٢ ؿع١ نتاب١ ٖرا ايتكسٜس. ٚإمياًْا َٔ ممًه١ ايبشسٜٔ بأ

و يف َػسٚع٘ اإلؾ٬سٞ. إذ إٕ ز١ٜ٩ َسس١ً تٓتٗٞ بصَٔ َعني، بٌ ٖٞ عٝٓٗا املطري٠ اييت بدأٖا د٬ي١ املً

املًُه١ بطًطاتٗا ايج٬خ تكّٛ ع٢ً أضاع ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ٚا٫ضتجُاز يف ايبػس ايرٟ ٜؿسض بدٚزٙ اسرتاّ 

ٍٕ ممًه١ ايبشسٜٔ ت٪ند ع٢ً اسرتاَٗا يًُٝجام ايعسبٞ ؿكٛم اإلْطإ  ٚتعصٜص سكٛم اإلْطإ، ٚعًٝ٘ ؾإ

يدٚي١ٝ ا٭خس٣، َٚٛاؾ١ً َا غسعت ب٘ َٔ بساَر ٚخطط يتعصٜص ٚدعِ َٚٛاثٝل سكٛم اإلْطإ اإلق١ًُٝٝ ٚا

 سكٛم اإلْطإ، ٚضعٝٗا ٫ضتشداخ َصٜد َٔ ا٫ضرتاتٝذٝات ٚ املػازٜع يف ٖرا اجملاٍ. 

 

 


