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لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تضطلع  أن  “يجب 
إلى  تتحول  وأن  بها،  المنوط  بالدور  اإلنسان 
منارٍة من منارات الوعي بحقوق اإلنسان، وبيٍت 

للخبرة والمشورة في هذا المجال”

من �أقو�ل ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة

عاهل �لبالد �ملفدى )حفظه �هلل ورعاه(

مبنا�سبة ت�سرف �أع�ساء جمل�س �ملفو�سني بال�سالم على جاللته
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المقـدمة

عليها،  واملحافظة  وتعزيزها  بحمايتها  تتعلق  ا�سرتاتيجيات  وجود  واأهمية  الكبرية،  الإن�سان  حقوق  مكانة  اإىل  نظرًا 

والعمل على الرقي والنهو�س مببادئ حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، �سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى - حفظه اهلل ورعاه -  القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية 

الوعي احلقوقي  املوؤ�س�سة منارًة من منارات  لتكون   ،2016 ل�سنة   )20( باملر�سوم بقانون رقم  الإن�سان، املعدل  حلقوق 

وبيتـًا للخربة وامل�سورة، بهدف تعزيز املزيد من اأطر الدميوقراطية وتر�سيخ دعائم دولة القانون.

ا  �سنويًّ تقريًر�  �ملفو�سني  جمل�س  وعماًل بن�س املادة رقم )21( من قانون اإن�ساء املوؤ�س�سة التي ن�ست على اأن: “ي�سع 

عن جهود �ملوؤ�س�سة و�أن�سطتها و�سائر �أعمالها ب�ساأن حقوق �لإن�سان يف �ململكة، وما ير�ه من �قرت�حات وتو�سيات 

يف نطاق �خت�سا�ساتها، وُيحدد معوقات �لأد�ء وما مت �عتماده من حلول لتفاديها، ويرفع جمل�س �ملفو�سني تقريره 

بالتو�زي”،  �لعام  �لر�أي  �أمام  �ل�سورى، كما يعر�س تقريره  �لنو�ب وجمل�س  �لوزر�ء وجمل�س  �مللك وجمل�س  �إىل 

وا�ستكماًل للنهج الثابت الذي داأبت فيه املوؤ�س�سة نحو اإ�سدار تقاريرها ال�سنوية على نحو دوري ومتعاقب، ياأتي التقرير 

ال�سنوي ال�سابع لها لعام 2019، ليكون مكماًل ملا �سبقه من تقارير، ومورًخا لواقع حقوق الإن�سان يف املجالت املدنية 

وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية.

عمل  وتطور  ن�ساأة  مبيًنا  منه  الأول  الف�سل  جاء  مقدمة،  ت�سبقها  ف�سول  اأربعة  من  ال�سابع  ال�سنوي  التقرير  ويتكون 

املوؤ�س�سة، واأبرز اإجنازاتها وحتدياتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان مبنا�سبة الذكرى العا�سرة لإن�ساء املوؤ�س�سة 

يف مملكة البحرين، وتاله الف�سل الثاين لبيان الآراء ال�ست�سارية التي قامت املوؤ�س�سة برفعها اإىل ال�سلطات الد�ستورية 

ا للجهود التي قامت بها املوؤ�س�سة واأن�سطتها يف جمال تعزيز وحماية  يف اململكة، يف حني ت�سمن الف�سل الثالث عر�سً

حقوق الإن�سان.

�س الف�سل الرابع والأخري لأربعة مو�سوعات كان لها تاأثري يف و�سع حقوق الإن�سان خالل الفرتة الزمنية  يف حني خ�سِّ

املقررة لإعداد التقرير، من خالل ا�ستعرا�س مدى التاأثري البيئي وتغري املناخ يف حقوق الإن�سان، ومدى الرتباط بني 

قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي وحقوق الإن�سان، وبيان احلق يف املعاملة املت�ساوية لكبار ال�سن، والق�سايا ذات ال�سلة 

بحماية حقوق العمالة الوافدة يف مملكة البحرين.
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جتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل التعاون املثمر بني املوؤ�س�سة والوزارات والأجهزة احلكومية التي قامت مبخاطبتها 

للح�سول منها على معلومات تتعلق باخت�سا�ساتها، حيث طلبت املوؤ�س�سة من )11( وزارة وجهة حكومية، مبا جمموعه 

اأكرث من )90( ت�ساوؤًل ومعلومة تود احل�سول عليها لال�ستدلل بها وت�سمينها يف التقرير املاثل.

وتعترب املوؤ�س�سة هذا التقرير اأداة ُتعزز من واقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، على نحو يتوافق مع التزامات 

ال�سامل  الدوري  بال�ستعرا�س  املتعلقة  تلك  اأو  الإن�سان،  حلقوق  والإقليمية  الدولية  ال�سكوك  عن  النا�سئة  اململكة 

التمتع مبختلف احلقوق  اأف�سل املمار�سات يف جمال  العامل مبجل�س حقوق الإن�سان، حتى تتحقق  من خالل الفريق 

واحلريات العامة، وتكون حقوق الإن�سان منًطا للحياة.
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متهيد:

انطالقًا من الروؤية الثاقبة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة - عاهل البالد املفدى - حفظه اهلل ورعاه 

باأهمية احرتام وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، وا�ستكماًل مل�سروع جاللته الإ�سالحي ال�سامل وامل�ستنري 

للرقي مبملكة البحرين وجعلها من اأبرز النظم الدميوقراطية يف املنطقة على نحو ي�سار اإليها بالبنان، فقد �سدر الأمر امللكي 

2012، وما تاله من  )28( ل�سنة  املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، املعدل بالأمر امللكي رقم  باإن�ساء   2009 )48( ل�سنة  رقم 

اإ�سدار للقانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، املعدل باملر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2016.

باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق   2009 )48( ل�سنة  ومبنا�سبة مرور الذكرى العا�سرة على �سدور الأمر امللكي ال�سامي رقم 

ارتاأت  البحرين، فقد  الإن�سان يف مملكة  تعزيز وحماية حقوق  املوؤ�س�سة يف جمال  بها  التي قامت  للجهود  ونظًرا  الإن�سان، 

املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  واجهتها خالل  التي  والتحديات  اإجنازاتها احلقوقية  ا عن  ف�ساًل خا�سًّ التقرير  يت�سمن هذا  اأن 

من خالل عر�س الأ�سا�س القانوين الذي ت�ستند اإليه املوؤ�س�سة يف عملها، ومدى امتثالها ملبادئ باري�س ذات العالقة بعملها، 

ووليتها الوا�سعة يف جمال حقوق الإن�سان وذلك يف الفرع الأول.

ويليه الفرع الثاين الذي يبني الدور الذي قامت به املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان على م�ستوى الآراء ال�ست�سارية 

عملها  وخطط  وا�سرتاتيجياتها  واملوازية،  واخلا�سة  ال�سنوية  لتقاريرها  واإعدادها  الد�ستورية  ال�سلطات  اإىل  ترفعها  التي 

الهيئات  مع  وتعاونها  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  ومطبوعاتها  اإ�سداراتها  وت�سمينها  الدولية  والأيام  املنا�سبات  مع  وتفاعلها 

الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�سلة، واأن�سطتها التدريبية والتثقيفية على حقوق الإن�سان.

املوؤ�س�سة يف جمال حماية حقوق الإن�سان على م�ستوى تلقيها  الثالث، لعر�س الدور الذي قامت به  �س الفرع  يف حني خ�سِّ

ا حول ذلك، ور�سدها لأو�ساع وادعاءات انتهاكات حقوق  ال�سكاوى وتقدميها للم�ساعدات القانونية، واإ�سدارها دلياًل خا�سً

حقوق  لنتهاك  حمالًّ  يكون  اأن  يف  ي�ستبه   مكان  لأي  املعلنة  وغري  املعلنة  امليدانية  الزيارات  جمال  يف  وجهودها  الإن�سان، 

الإن�سان، وبيان املبادرات واحلمالت التوعوية ذات ال�سلة بعملها.

الفصل األول
الذكرى العاشرة إلنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان)1(

  )1( يخت�س هذا الف�سل من التقرير بعر�س اأبرز الأن�سطة واجلهود التي قامت بها املوؤ�س�سة خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية، و�سياأتي يف الف�سل الثالث من التقرير بيان جهود 

املوؤ�س�سة واأن�سطتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واملخ�س�س لتقرير هذا العام 2019، لذا قد يكون هناك تكرار لبع�س املعلومات والبيانات، حيث �سيتم �سرد ايجاز 

لبع�س اأن�سطة 2019 يف ف�سل الذكرى العا�سرة، وتف�سيلها يف ف�سل جهود عام 2019، وهو تكرار مق�سود بح�سب الف�سل الوارد فيه، لذا لزم التنويه. 
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�أوًل: �لأ�سا�س �لقانوين للموؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

التزاما من مملكة البحرين بتعهداتها الطوعية اأمام جمل�س حقوق الإن�سان خالل املراجعة الدورية ال�ساملة يف اأبريل 2008   .1 

�آخذًة  ممكن،  وقت  �أ�سرع  يف  �لإن�سان  حلقوق  وطنية  هيئة  باإن�ساء  “ملتزمة  اململكة  اأن  �سمنها  من  كان  التي     

ا مبادئ باري�س، وقد �سدر، يف ت�سرين �لثاين/ نوفمرب  ،2007 يف �لعتبار قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�سلة وخ�سو�سً    

�إن�سائها  بعد  �لهيئة،  تقوم  �أن  �ملتوقع  �لإن�سان، ومن  �إن�ساء هيئة وطنية حلقوق  ب�ساأن  �لوزر�ء  قر�ر عن جمل�س     

.
بو�سع خطة وطنّية لتعزيز وحماية حقوق �لإن�سان يف �ململكة”)2(   

2.  �سدر الأمر امللكي رقم )46( ل�سنة 2009 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان لتكون بذلك منارة من منارات الوعي 

اإن�ساء  )15( مادة، تناولت  احلقوقي وبيتـًا للخربة وامل�سورة، حيث ت�سمن الأمر امللكي بالإن�ساء، ف�ساًل عن الديباجة 

موؤ�س�سة م�ستقلة ت�سّمى “املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان” متار�س مهامها بحرّية وحيادّية وا�ستقاللّية تاّمة.

حقوق  وحماية  تعزيز  يف  الوطنّية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  باري�س”  “مبادئ  مع  املوؤ�س�سة  عمل  ات�ساق  ول�سمان    .3 

 )46( رقم  امللكي  الأمر  اأحكام  بع�س  بتعديل   2012 ل�سنة   )28( رقم  امللكي  الأمر  �سدر  فقد  الإن�سان،     

ل�سنة  باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان، حيث �سمل تعديل عدد اأع�ساء املوؤ�س�سة، واقرتاح الآليات والو�سائل اخلا�سة     

لتحقيق اأهدافها ودعم قدراتها يف جمال حقوق الإن�سان مبا يف ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملني يف موؤ�س�سات     

القانون  وبتطبيق  والقت�سادية  والجتماعية  والثقافية  ال�سيا�سية  وباحلقوق  العامة  باحلريات  العالقة  ذات  اململكة     

وذلك  لرفع كفاءاتهم، كما منح التعديل اخت�سا�س تعيني الأمني العام فيها مبوجب قرار من رئي�س املوؤ�س�سة بناًء  على     

موافقة اأغلبّية اأع�سائها.   

بتعزيز  يتعلق  فيما  البحرين  مملكة  يف  امل�ستقلة  اجلهة  باعتبارها  املوؤ�س�سة  عمل  دعم  اأهمية  على  ولتاأكيد    .4 

من  املزيد  منحها  مع  للموؤ�س�سة،  وا�ستقاللية  حقيقية  �سمانة  اأعطى  قانون  اإ�سدار  مت  الإن�سان،  حقوق  وحماية      

تعزيز يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  باري�س”  “مبادئ  مع  يتوافق  نحو  على  وال�سالحيات  الخت�سا�سات     

وحماية حقوق الإن�سان.   

�لفرع �لأول

ن�ساأة وتطور عمل �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان خالل ع�سر �سنو�ت

)2 ( التقرير الوطني الأول ململكة البحرين واملقدم اإىل جمل�س حقوق الإن�سان خالل الدورة الأوىل املنعقدة يف الفرتة من 7 اىل 18 اأبريل 2008 - الوثيقة رقم

.)A/HRC/WG.6/1/BHR/1( 
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وعماًل بالإجراءات الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ساأن، فقد اأ�سدر �ساحب اجلاللة امللك املفدى يف 24 يوليو 2014   .5 

الت�سريعية، ودخل  ال�سلطة  اإقراره من  بعد  الإن�سان  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2014 ل�سنة   )26( القانون رقم     

حّيز النفاذ بعد ن�سره يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 7 اأغ�سط�س 2014.   

وحمايتها  الإن�سان  حقوق  لتعزيز  الوطنية  للموؤ�س�سات  العاملي  التحالف  يف  ع�سوية  على  املوؤ�س�سة  حل�سول    .6 

دورات  يف  بفعالية  امل�ساركة  خالله  من  ميكن  الذي  اعتمادي،  ت�سنيف  على  احل�سول  اأول  عليها   ،)GANHRI(    

وفرق  وجمموعات  الفرعية  واللجان  اخلا�سة،  والإجراءات  املعاهدات،  هيئات  واجتماعات  الإن�سان،  حقوق  جمل�س     

العمل، والتحدث كموؤ�س�سة ر�سمية من موؤ�س�سات اململكة الهادفة اإىل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.   

املعنية  الفرعية  اللجنة  اإىل  العتمادية  على  احل�سول  بطلب   2015 يوليو   16 يف  املوؤ�س�سة  تقدمت  وعليه،    .7 

ال�سفة  على  الوطنية  املوؤ�س�سات  ح�سول  طلبات  بتلقي  واملعنية  العاملي،  التحالف  تتبع  التي   )SCA( بالعتماد     

يف  للنظر  موعًدا   2016 مايو   9 يوم  حتديد  ومت   ،2015 نوفمرب   25 يف  املوؤ�س�سة  طلب  قبول  مت  حيث  العتمادية،     

ملبادئ  �لمتثال  طلب املوؤ�س�سة خالل الجتماع الر�سمي للجنة الفرعية، التي طلبت من املوؤ�س�سة تقدمي تقرير “بيان     

باري�س �ملعنية باملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لإن�سان”، يت�سمن عددا من النقاط تتمحور حول التاأ�سي�س وال�ستقاللية     

الهيئات  مع  والعالقة  العامة  وامل�سئوليات  والخت�سا�سات  العمل،  واأ�ساليب  التنظيمية،  التحتية  والبنية  والتكوين،     

واجلهات املعنية بحقوق الإن�سان.   

على  بناًء  اأ�سهر  باأربعة  طلبها  يف  النظر  موعد  قبل  اللجنة  اإىل  باري�س  ملبادئ  المتثال  بيان  املوؤ�س�سة  واأر�سلت    .8 

متطلبات تقدمي طلب العتماد، حيث قامت اللجنة بدورها باإ�سدار تقرير خمت�سر لبيان المتثال حددت فيه عدًدا     

من امل�سائل التي راأت اأهمية الرتكيز فيها وت�سمينها يف القانون النافذ ليتما�سى مع متطلبات العتمادية، وتوا�سلت     

اللجنة الفرعية هاتفًيّا مع جمل�س املفو�سني باملوؤ�س�سة يف اليوم املحدد للنظر يف طلب العتماد يف �سهر مايو 2016     

لال�ستي�ساح حول عدد من النقاط.   

اأ�سدرت  الفرعية،  واللجنة  التي دارت بني جمل�س املفو�سني  والنقا�سات  املوؤ�س�سة،  التي وفرتها  املعلومات  ويف �سوء    .9 

ح�سلت  والذي   ،2016 اأغ�سط�س   2 يف  ر�سميا  �سدر  الذي  تو�سياتها  املت�سمن  النهائي  تقريرها  الفرعية  اللجنة     

مبوجبه املوؤ�س�سة على ال�سفة العتمادية )ب(.   

ثانًيا: بيان �لمتثال لـمبادئ باري�س �ملعنية مبركز �ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لن�سان
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متقدم  الأخرى  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  قوانني  من  بغريه  مقارنة  احلايل،  قانونها  باأن  املوؤ�س�سة  قناعة  من  الرغم  وعلى    .10 

ا، ي�سكل اإ�سافة بارزة توؤكد مكانة حقوق الإن�سان يف مملكة  جدا، فاإنها حري�سة على تطويره ليكون قانوًنا منوذجًيّ    

البحرين  اأن مملكة  يوؤكد  الذي  القانون،  على  التعديالت  لبع�س  رفع مقرتح  امل�سهودة، حيث مت  وريادتها  البحرين     

ما�سية قدًما يف تقدمي كل ما من �ساأنه حماية وتعزيز مكانة حقوق الإن�سان من خالل دعم املوؤ�س�سة لتتبواأ مكانتها     

الطبيعية بني نظرياتها يف املجتمع الدويل.   

ا  اإن جوهر التو�سيات التي و�سعتها اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد، ارتكز على اأهمية ت�سمني قانون الإن�ساء ن�سًّ   .11 

األ يكون اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية  اأن يهياأ املبنى ل�ستخدام الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، بالإ�سافة اإىل وجوب  مفاده     

ي�سكلون الأغلبية اأو اأن توؤثر ع�سويتهم يف ا�ستقاللية املوؤ�س�سة تفادًيا لت�سارب امل�سالح، اإ�سافة اإىل اأهمية اأن تكون     

جميع  جدارة  لتقييم  وموحدة  وا�سحة  معايري  تت�سمن  واأن  و�سفافة،  وا�سعة  املوؤ�س�سة  يف  والتعيني  امل�ساورات  عملية     

املر�سحني املوؤهلني، حيث ترى اللجنة الفرعية اأهمية اإ�سفاء الطابع الر�سمي على عملية اختيار وتعيني هيئة �سنع     

القرار باملوؤ�س�سة.   

من  يكون  اأن  على  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  قانون  ين�س  اأن  اأهمية  تو�سياتها  يف  بالعتماد  املعنية  الفرعية  اللجنة  واأكدت    .12 

بني اأع�ساء هيئة �سنع القرار فيها اأع�ساء متفرغون، اإذ اإن هذا ي�ساعد على ا�ستقاللية املوؤ�س�سات من دون ت�سارب     

فيها،  للعاملني  واملنا�سب  املنتظم  والتوجيه  الأع�ساء،  ولية  فرتة  يف  ا�ستقرار  وحتقيق  للم�سالح،  مت�سور  اأو  فعلي     

بالإ�سافة اإىل التنفيذ امل�ستمر والفعال ملهام املوؤ�س�سة.   

املعنية  الفرعية  اللجنة  اأو�ست  فقد  الإن�سان،  حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  املوؤ�س�سة  باخت�سا�س  يتعلق  فيما    .13 

بالعتماد ب�سرورة اأن يت�سمن قانون اإن�ساء املوؤ�س�سة قيامها بالزيارات غري املعلنة لأماكن الحتجاز اأو اأي مكان اآخر     

م�سابه من اأجل ر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان والتحقيق فيها وتقدمي تقارير عنها على نحو فعال ويف الوقت املنا�سب،     

والقيام باأن�سطة منتظمة للمتابعة.   

املنتظم  التفاعل  خالل  من  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  تقوم  اأن  باأهمية  اللجنة  اأو�ست  كما    .14 

والبناء مع جميع اأ�سحاب امل�سلحة املعنيني، مقدرة يف هذا ال�سدد اجلهود والتفاعل الذي قامت به املوؤ�س�سة يف هذا     

ال�ساأن، واأهمية وجود ن�س حول التعامل مع الوزارات واللجان الربملانية املخت�سة، اإ�سافة اإىل تو�سيح كيفية تقدمي     

يتعلق  وفيما  ا�ستقالليتها،  املالية عليها ل حتد من  الرقابة  اأن  اأهمية حتديد  مع  عليها،  واملوافقة  املوؤ�س�سة  ميزانية     

بالتقارير ال�سنوية للموؤ�س�سة فاإن تو�سيات اللجنة دعت اإىل اأن ت�ستمل تلك التقارير على بيان اأو�ساع حقوق الإن�سان     

يف اململكة ملا لذلك من تاأثري مبا�سر يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة.   
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اإن�ساء  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2016 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  املر�سوم  �سدر   ،2016 اأكتوبر   9 ويف    .15 

قبل  من  واملعتمدة   )SCA( بالعتماد  املعنية  اللجنة  من  الواردة  للتو�سيات  وفًقا  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة     

املوؤ�س�سة  هذه  تقوية  بهدف   ،)GANHRI( وحمايتها  الإن�سان  حقوق  لتعزيز  الوطنية  للموؤ�س�سات  العاملي  التحالف     

التزام  يج�سد  مبا  دوليًّا  ت�سنيفها  ورفع  اأجلها  من  اأن�سئت  التي  الأهداف  لتحقيق  ال�سالحيات  من  مزيًدا  ومنحها     

اململكة ب�سون حقوق الإن�سان.   

رقم  املادة  يف  جاء  ما  اإليه،  امل�سار   2016 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  املر�سوم  يف  وردت  التي  التعديالت  ت�سمنت  وقد    .16 

)4( منه ب�ساأن بيان اأحكام الع�سوية من جواز اختيار اأع�ساء جمل�س املفو�سني من بني اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية،     

اأن يكون لهم �سوت معدود، كما  النقا�س من دون  األ تكون لهم الأكرثية يف جمل�س املفو�سني، وم�ساركتهم يف  على     

ق�ست ذات املادة باأن اآلية واإجراءات و�سوابط اختيار اأع�ساء جمل�س املفو�سني ت�سدر باأمر ملكي تعزيًزا ل�سفافية     

امل�ساورات والتعيني.   

اأن  يلزم  املفو�سني  جمل�س  اأع�ساء  بتعيني  امللكي  الأمر  باأن  بقانون  املر�سوم  ذات  من   )5( رقم  املادة  اأو�سحت  كما    .17 

د الع�سو املتفرغ، بحيث يكون متفرًغا لإجناز مهام وليته يف املوؤ�س�سة ول يكون ملتزًما باأداء عمل اأو مهنة اأخرى  يحدَّ    

املوؤ�س�سة بجانب  باإجناز مهام وليته يف  يقوم  الذي  الع�سو  املتفرغ، وهو  والع�سو غري  الع�سوية،  قيامه مبهام  اأثناء     

التزامه باأداء عمل اأو مهنة اأخرى، �سريطة اأن يكون كلٌّ من الرئي�س ونائب الرئي�س من بني الأع�ساء املتفرغني.   

املعلنة  بالزيارات  القيام  ولية  املوؤ�س�سة  مبنح  بقانون  املر�سوم  من   )12( رقم  املادة  يف  التعديالت  جاءت  كما    .18 

والدور  العمالية  والتجمعات  واأماكن الحتجاز  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  الإن�سان يف  اأو�ساع حقوق  املعلنة لر�سد  وغري     

ال�سحية والتعليمية، اأو اأي مكان عام اآخر م�سابه، كما اأقرت ذات املادة للموؤ�س�سة اأهمية عقد اللقاءات والفعاليات     

امل�سرتكة، والتعاون والتن�سيق والت�ساور مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات     

اأ�سكال  من  �سكل  لأي  التعر�س  يدعي  من  مع  مبا�سرًة  والتوا�سل  الإن�سان،  حقوق  عن  واملدافعني  الأخرى  املتنوعة     

النتهاك، وتقدمي تقارير بذلك اإىل جمل�س املفو�سني.   

تراها  وثائق  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأي  طلب  �سالحية  املوؤ�س�سة  بقانون  املر�سوم  من   )14( رقم  املادة  ومنحت    .19 

تلك  واأوجبت على  باململكة،  املخت�سة  والأجهزة  الوزارات  اأو ممار�ستها لخت�سا�ساتها من  اأهدافها  لتحقيق  لزمة     

هذا  يف  تطلبه  مبا  وتزويدها  اخت�سا�ساتها،  مبا�سرة  وتي�سري  مهامها  اأداء  يف  املوؤ�س�سة  معاونة  والأجهزة  الوزارات     

ال�ساأن، واإعداد الردود واملالحظات على التو�سيات الواردة يف تقارير املوؤ�س�سة، وفًقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف     

تلك اجلهات.   
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املقررة  واملزايا  احلقوق  ماعدا  باأنه  بقانون  املر�سوم  من  مكرًرا(   5( املادة  ق�ست  امل�سالح،  بت�سارب  يتعلق  وفيما    .20 
لع�سو جمل�س املفو�سني املن�سو�س عليها يف القانون، يحظر على الع�سو تلقي اأي مبلغ مايل نظري اأداء اأي خدمة اأو     

عمل – ب�سفته - من املوؤ�س�سة، واأعقبتها املادة رقم )10( لتورد حكًما يق�سي باعتبار اأع�ساء جمل�س املفو�سني غري     

قابلني للعزل، ول تنتهي ع�سويتهم اإل يف احلالت ووفًقا لالإجراءات املن�سو�س عليها يف القانون.   

القيام  �سبيل  ويف  للموؤ�س�سة  باأنه  التعديل  بعد   )20( رقم  املادة  ق�ست  فقد  للموؤ�س�سة  املالية  املوارد  ب�ساأن  اأما    .21 
باأعبائها واملهام امل�سندة اإليها على اأف�سل وجه اأن تكون لها العتمادات املالية التي حتتاج اإليها ويتم تخ�سي�سها يف     

بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة التي ت�سدر بقانون، كما يلزم اأن تتوىل املوؤ�س�سة اإدارة مواردها املالية والتحكم     

فيها با�ستقاللية تامة، وتخ�سع ح�ساباتها املالية لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.   

عن  �سنوًيّا  تقريًرا  ي�سع  املفو�سني  جمل�س  اأن  ليقرر  التعديل  بعد   )21( رقم  املادة  اأحكام  على  التعديل  جاء  كما    .22 
جهود املوؤ�س�سة واأن�سطتها و�سائر اأعمالها، يت�سمن ق�سًما يو�سح م�ستوى التقدم احلا�سل يف و�سع حقوق الإن�سان يف     

اململكة، وما يراه من اقرتاحات وتو�سيات يف نطاق اخت�سا�ساتها، وُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول     

اإىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�سورى، كما يعر�س  لتفاديها، ويرفع جمل�س املفو�سني تقريره     

تقريره اأمام الراأي العام بالتوازي.   

اأكدت “مبادئ باري�س” وجوب اأن “تخت�س �ملوؤ�س�سة �لوطنية بتعزيز حقوق �لإن�سان وحمايتها”، و“تكون للموؤ�س�سة    .23 
�لوطنية ولية و��سعة قدر �لإمكان ومن�سو�س عليها �سر�حة يف �أحد �لن�سو�س �لد�ستورية �أو �لت�سريعية �لتي حتدد     

، وهو ذات املعنى الذي اأ�سارت اإليه املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد 
ت�سكيلها ونطاق �خت�سا�سها”)3(    

اأن يعهد قانون الإن�ساء اإىل املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وظائف حمددة  )SCA( من خالل تاأكيدها �سرورة     

من اأجل “تعزيز” و“حماية” حقوق الإن�سان.   

املوؤ�س�سات  ت�سعى  التي  الوظائف  ي�سمل  “�لتعزيز”  مفهوم  باأن  تقر   
)4(

بالعتماد املعنية  الفرعية  اللجنة  اإن  وحيث    .24 
الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل القيام بها يف جمال ن�سر املعلومات واملعرفة والتدريب والتثقيف وتقدمي امل�سورة حول     

اأو اإىل فئات م�ستهدفة بعينها، وذلك لغر�س غر�س ثقافة جمتمعّية قائمة على  حقوق الإن�سان اإىل عامة اجلمهور،     

“�حلماية” ين�سرف اإىل  حتويل املعرفة بحقوق الإن�سان اإىل مهارات عملّية مُتار�س على اأر�س الواقع، واأن مفهوم     

الأفراد  بحق  امل�سا�س  �ساأنه  من  ما  كل  ور�سد  الإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  ال�سكاوى  تلقي  يف  الق�سائية  �سبه  �سلطتها     

يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم، اإىل جانب قيامها بالزيارات امليدانية لالأماكن التي ُيحتمل اأن تقع     

ا وحمدد املقا�سد لتعزيز  فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان، وينبغي اأن تف�سر ولية املوؤ�س�سة الوطنية تف�سرًيا وا�سًعا حًرّ    

والوطنية  والإقليمية  الدولية  ال�سكوك  عليها يف  املن�سو�س  ي�سمن جميع احلقوق  الإن�سان  تدريجي حلقوق  تعريف     

حلقوق الإن�سان.   

ثالثاً: �لولية �لو��سعة للموؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

)3 ( مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان- الخت�سا�سات وامل�سوؤوليات- الفقرتان )1( و)2(.

)4 ( املالحظة العامة ال�سادرة عن اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد التابعة للتحالف العاملي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان: )2-1( ولية حقوق الإن�سان، املعتمدة بتاريخ 6 مار�س 2017.
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حقوق  جمال  يف  وا�سعة  ولية  املوؤ�س�سة  منحت  اأنها  ُيالحظ   ،2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  على  وَعوًدا    .25 

الإن�سان من خالل ما ت�سمنته املادة رقم )2( التي ن�ست على اأن “تن�ساأ موؤ�س�سة م�ستقلة ت�سمى )�ملوؤ�س�سة �لوطنية     

حلقوق �لإن�سان( تتوىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق �لإن�سان، وتر�سيخ قيمها، ون�سر �لوعي بها، و�لإ�سهام يف �سمان     

ممار�ستها، ويكون مقرها مدينة �ملنامة، ويهياأ �ملبنى لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة. وتتمتع �ملوؤ�س�سة بال�سخ�سية �لقانونية     

ا، ومتار�س مهامها بحرية وحيادية و��ستقاللية تامة”. ا و�إد�رًيّ �لعتبارية �مل�ستقلة، ��ستقالًل مالًيّ   

حرية اأهدافها  حتقيق  �سبيل  يف  املوؤ�س�سة  منحت  التي  القانون  ذات  من   )12( رقم  املادة  ت�سمنته  عما  ف�سال    .26 

التعليق على اأي م�ساألة متعلقة بحقوق الإن�سان، وتناول اأي حالة من حالت حقوق الإن�سان مبا تراه منا�سًبا، حيث تتمتع     

املوؤ�س�سة بجملة الخت�سا�سات الآتية:   

امل�ساركة يف و�سع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان على م�ستوى اململكة. 	•  

درا�سة الت�سريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�سية بالتعديالت التي تراها منا�سبة،  	•   

خا�سة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�سريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان، كما يكون لها التو�سية باإ�سدار     

ت�سريعات جديدة ذات �سلة بحقوق الإن�سان.   

بحث مالءمة الن�سو�س الت�سريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان، وتقدمي  	•   

املقرتحات والتو�سيات اإىل ال�سلطات املخت�سة يف كل ما من �ساأنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، مبا يف ذلك التو�سية     

بالن�سمام اإىل التفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان.   

ا واإبداء املالحظات  تقدمي التقارير املوازية، والإ�سهام يف �سياغة ومناق�سة التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها دوريًّ 	•   

عليها، تطبيًقا لتفاقيات اإقليمية ودولية خا�سة بحقوق الإن�سان، ون�سر هذه التقارير يف و�سائل الإعالم.   

تقدمي  مع  اإليها  املخت�سة  اجلهات  انتباه  وتوجيه  الالزم،  التق�سي  واإجراء  الإن�سان،  حقوق  انتهاكات  حالت  ر�سد  	•   

املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء اإبداء الراأي ب�ساأن موقف تلك     

اجلهات وردود فعلها.   

جهات  اإىل  منها  اإحالته  املوؤ�س�سة  ترى  ما  واإحالة  فيها  والبحث  ودرا�ستها  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  ال�سكاوى  تلقي  	•   

الخت�سا�س مع متابعتها ب�سكل فعال، اأو تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها،     

اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية.   

واأماكن  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  لر�سد  املعلنة،  وغري  املعلنة  امليدانية  بالزيارات  القيام  	•   

اأن يكون موقًعا لنتهاك  اأو اأي مكان عام اآخر ي�ستبه يف  الحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�سحية والتعليمية،     

حقوق الإن�سان.   

املبادرة اإىل التعاون مع الأجهزة املخت�سة ب�سئون الثقافة والإعالم والتعليم، وتقدمي القرتاحات والتو�سيات يف كل ما  	•   

من �ساأنه ن�سر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق الإن�سان.   

التعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية، واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز  	•   

وحماية حقوق الإن�سان.   



20

العالقة  ذات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  والت�ساور  والتن�سيق  والتعاون  امل�سرتكة،  والفعاليات  اللقاءات  عقد  	•   

مع من  مبا�سرًة  والتوا�سل  الإن�سان،  واملدافعني عن حقوق  الأخرى  املتنوعة  واملجموعات  واملنظمات غري احلكومية     

يدعي التعر�س لأي �سكل من اأ�سكال النتهاك، وتقدمي تقارير بذلك اإىل جمل�س املفو�سني.   

البحوث  واإجراء  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  والتدريبية  التثقيفية  والدورات  الندوات  وتنظيم  املوؤمترات  عقد  	•   

والدرا�سات يف هذا ال�ساأن.   

امل�ساركة يف املحافل املحلية والدولية، ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان. 	•  

ولها  بها،  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على  وعر�سها  اخلا�سة،  والتقارير  والبيانات  واملطبوعات  الن�سرات  اإ�سدار  	•   

خماطبة الراأي العام مبا�سرة اأو من خالل اأي من و�سائل الإعالم.   

�سمن  قد   2014 ل�سنة   )26( رقم  اإن�سائها  قانون  ومبوجب  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  فاإن  وعليه،    .27 

لها ولية وا�سعة يف جمال حقوق الإن�سان، ت�سمل احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، وهي     

اخت�سا�سات ت�سب جمملها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، �سواء كان مواطًنا اأو مقيًما على اإقليم اململكة،     

بغ�س النظر عن اختالف مركزه القانوين.   

اأنه على  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  من   )3( املادة  ن�ست    .28 

“�أ- يكون للموؤ�س�سة جمل�س مفو�سني ُي�سكل من �أحد ع�سر ع�سًو� مبن فيهم �لرئي�س ونائب �لرئي�س، من �ل�سخ�سيات     

و�لأكادميية  �ل�ست�سارية  �ملفو�سني من �جلهات  �أع�ساء جمل�س  �ختيار  يتم  و�لنز�هة. ب-  بالكفاءة  لها  �مل�سهود     

وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ، و�لنقابات و�لهيئات �لجتماعية و�لقت�سادية و�ملهنية، و�ملد�فعني عن حقوق �لإن�سان ،     

على �أن ير�عى فيه متثيل �ملر�أة و�لأقليات ب�سكل منا�سب، ويجوز �ختيار �لأع�ساء من بني �أع�ساء �ل�سلطة �لت�سريعية     

على �أل تكون لهم �لأغلبية يف جمل�س �ملفو�سني، وي�ساركون يف �لنقا�س دون �أن يكون لهم �سوت معدود”، يف حني     

اأعقبتها املادة )5( من ذات القانون لتن�س على اأنه “�أ- ي�سدر بتعيني �أع�ساء جمل�س �ملفو�سني �أمر ملكي ملدة �أربع     

�سنو�ت قابلة للتجديد ملدد مماثلة، على �أن يكون ذلك بعد م�ساور�ت مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ذ�ت �لعالقة     

و�ملجموعات �ملتنوعة �لأخرى ، ويحدد يف �لأمر �مللكي �لأع�ساء �ملتفرغون وغري �ملتفرغني ، وميار�س �لأع�ساء مهامهم     

ب�سفتهم �ل�سخ�سية”.   

عدد  الدورات  خمتلف  يف  املفو�سني  جمل�س  اأع�ساء  عدد  جمموع  بلغ  فقد  املوؤ�س�سة،  اإن�ساء  ومنذ  ذلك،  �سوء  ويف    .29 

)50( ع�سًوا، باعتبارهم ممثلني �سابقني يعملون يف القطاعني اخلا�س والعام، وممثلني لل�سلطة الت�سريعية، وممثلي     

وتربويني،  ودبلوما�سيني،  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  وممثلي  الإن�سان،  حقوق  عن  ومدافعني  الوطنية،  ال�سركات     

جمموع  من   )45%( اإىل  ي�سل  ما  منهم  الن�ساء  ن�سبة  بلغت  حيث  واأطباء،  وا�ست�ساريني،  واأكادمييني،  واإعالميني،     

الأع�ساء.   

ر�بعا: �لبناء �لتنظيمي للموؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان
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ومبوجب قانون اإن�ساء املوؤ�س�سة، يجتمع جمل�س املفو�سني مرة واحدة  كل ثالثة اأ�سهر، حيث بلغت عدد الجتماعات    .30 

ُتعقد  فيما  ا�ستثنائًيّا،  اجتماًعا   )14( وعدد  ا،  عادًيّ اجتماًعا   )51( عدد  املن�سرم  العقد  خالل  عقدها  التي  العادية     

باملوؤ�س�سة  الدائمة  اللجان  لروؤ�ساء  اإ�سافة  ونائبه  الرئي�س  من  كالًّ  ي�سم  الذي  املفو�سني  جمل�س  مكتب  اجتماعات     

)32( اجتماًعا، وينق�سم اأع�ساء جمل�س  الوطنية كل �سهرين، وقد بلغ عدد اجتماعات املكتب خالل ذات املدة عدد     

احلقوق  وجلنة  واملتابعة،  والر�سد  ال�سكاوى  جلنة  وهي:  لأعمالهم،  مبا�سرتهم  يف  جلان   )3( عدد  اإىل  املفو�سني     

واحلريات العامة، وجلنة الأ�سخا�س املقيدة حريتهم، التي جتتمع على نحو �سهري على الأقل اأو كلما دعت احلاجة     

اإىل ذلك، حيث بلغ عدد اجتماعات اللجان الدائمة يف املوؤ�س�سة اأكرث من عدد )250( اجتماًعا خالل الع�سر ال�سنوات     

املا�سية.   

للموؤ�س�سة  �لإد�ري  �جلهاز  “يتكون  اأن  على  ن�ست  قد  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  قانون  ذات  من   )15( املادة  كانت  وملا    .31 

من �أمانة عامة تكون مبثابة �جلهاز �لتنفيذي لها، وتتكون من عدد كاف من �مل�ست�سارين و�خلرب�ء و�لباحثني وغريهم     

من �لعاملني يف �لأمانة �لعامة، ويتم تعيينهم بقر�ر من �لرئي�س بناء على تو�سية من �لأمني �لعام”، وتلتها املادة     

)16( لتقرر اأن “ي�سدر بتعيني �لأمني �لعام قر�ر من �لرئي�س بناًء على مو�فقة �أغلبية �لأع�ساء وملّدة �أربع �سنو�ت     

قابلة للتجديد ملدد مماثلة، من بني �ل�سخ�سيات �مل�سهود لها بالكفاءة و�لنز�هة و�ل�ستقاللية، وي�سرتط يف �ملر�سح     

ل�سغل من�سب �لأمني �لعام �أن يكون حا�ساًل على �سهادة �لبكالوريو�س �أو ما يعادلها على �لأقل و�أن يكون من ذوي     

�خلربة، بالإ�سافة �إىل ذ�ت �ل�سروط �ملطلوبة يف �لأع�ساء �لو�ردة يف �ملادة )4( من هذ� �لقانون”.   

اإداريٌّ  جهاٌز  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  به  املنوطة  مهامه  لأداء  املفو�سني  جمل�َس  يعاون  فاإنه  وعليه،    .32 

، وقد تعاقب على رئا�سة الأمانة العامة  مكون من عدد كاف من املوظفني ي�سمى )الأمانة العامة( ويراأ�سها اأمنٌي عامٌّ    

خالل الع�سر ال�سنوات عدد )3( اأمناء عامني.   

العامة  الأمانة  حر�ست  حيث  العاملني،  عدد  اإجمايل  من   )58%( العامة  الأمانة  يف  العامالت  ن�سبة   تبلغ  كما    .33 

باملوؤ�س�سة على تطوير و�سقل مهارات العاملني فيها واإك�سابهم للخربات العلمية والعملية، حيث عمدت اإىل اإخ�ساعهم     

للتدريب يف اأكرث من )500( برنامج تدريبي �سواء كان ذلك داخل اململكة اأو خارجها، �سمل ذلك خمتلف التخ�س�سات     

والقطاعات، ولعل من اأبرزها التدريب على مو�سوعات حقوق الإن�سان، والقانون الدويل الإن�ساين، واكت�ساب اللغات،     

والإملام مبا هو جديد يف جمال تقنية املعلومات، وعلم املالية واملحا�سبة، واآلية التعامل مع اجلمهور، وتطوير الذات     

واملهارات العامة.   
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جائزة  على  املوؤ�س�سة  ح�سلت  الإن�سان،  حقوق  تعزيز  �سعيد  على  املحققة  واإجنازاتها  املبذولة  جلهودها  نظرًيا    .34 

)�سايو( لتعزيز حقوق الإن�سان يف منطقة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لعام 2014، بناًء على تر�سيح ودعم     

�سبيل  يف  احلثيثة  وجهودها  املتميز  لدورها  تكرمًيا  البحرين،  مملكة  لدى  املعتمدة  الأوروبي  الحتاد  �سفارات  من     

النهو�س بواقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين.   

بالإ�سافة اإىل ذلك، فقد متكنت الأمانة العامة يف املوؤ�س�سة من احل�سول على �سهادة نظام اإدارة اجلودة )الآيزو(    .35 

لت�سبح  )اأيزو(،  القيا�سي  للتوحيد  الدولية  املنظمة  عن  ال�سادرة   )ISO 9001:2015( املحدثة  ن�سختها  يف     

بذلك اأول موؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان حت�سل على �سهادة )الآيزو( على امل�ستوى الإقليمي.   

العاملي  لالتفاق  املتحدة  الأمم  مبادرة  يف  ك�سريك  املوؤ�س�سة  يف  العامة  الأمانة  اإدراج  مت  كما    .36 

يف  ع�سويتها  تقبل  البحرين  مملكة  يف  ربحية  غري  موؤ�س�سة  اأول  املوؤ�س�سة  تعد  حيث   )UN Global Compact(     

املبادرة، وذلك نتيجة التزامها باملبادئ الع�سرة لالتفاق العاملي القائمة على احرتام حقوق الإن�سان والبيئة وحقوق     

العمال ومكافحة الف�ساد.   

خام�ساً: �جلو�ئز و�ل�سهاد�ت �لتي نالتها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان
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�أوًل: �لآر�ء �ل�ست�سارية �ملرفوعة من �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان �إىل �ل�سلطات �لد�ستورية

من  عدد  حول  واقرتاحات،  ا�ست�سارية  اأراء   )105( عدد   )2013-2019( الأعوام  خالل  املوؤ�س�سة  "1.  قدمت 

   الت�سريعات الوطنّية لبيان مدى مالءمتها مع ال�سكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان والتزامات اململكة الدولية 

   والإقليمية ذات ال�سلة، وذلك بناًء على طلب من جمل�س النواب اأو جمل�س ال�سورى، ف�ساًل عن قيامها - ومببادرة منها 

ال�سلة بحقوق  املعايري ذات  اأكرث مع  نحو  متوائمة على  قوانني جديدة  ا�ستحداث  اأو  تعديل  ب�ساأن  برفع مقرتحات   -   

وقانون اجلن�سية،  الإجراءات اجلنائية،  وقانون  العقوبات،  قانون  اأبرزها  كان من  املو�سوعات،     الإن�سان يف عدد من 

املرور،  وقانون  الإرهابية،  الأعمال  املجتمع من  وقانون حماية  الأحداث،  وقانون  والتاأهيل،  الإ�سالح  موؤ�س�سة     وقانون 

وقانون  والتجمعات،  وامل�سريات  العامة  الجتماعات  وقانون  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  حظر     وقانون 

الب�سمة  وقانون  املنزلية،  العمالة  وقانون  املحاماة،  وقانون  الإعاقة،  ذوي  ورعاية  ت�سغيل  وقانون  العمالية،     النقابات 

  الوراثية، وقانون ال�سلطة الق�سائية، وقانون حمكمة التمييز، وقانون الطفل.

جدول يو�سح عدد �لآر�ء �ل�ست�سارية �ملرفوعة من �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

)2019  - �إىل �ل�سلطات �لد�ستورية خالل �لأعو�م )2013 

ر�سم بياين لعدد �لآر�ء �ل�ست�سارية �ملرفوعة من �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

)2019  -  �إىل �ل�سلطات �لد�ستورية و�ملوؤ�س�سات �لعامة خـــالل �لأعــــو�م )2013 

�لفرع �لثاين

�أبرز ما حققته �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

 يف جمال تعزيز حقوق �لإن�سان خالل ع�سر �سنو�ت

املجموع
املجل�س الأعلى 

للق�ضاء

 احلكومة اأو

املوؤ�ض�ضات العامة
جمل�س النواب جمل�س ال�ضورى  اجلهة

105 1 15 62 27 العدد
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تقريًر�  �ملفو�سني  جمل�س  “ي�سع  اأنه:  على  جرى  الذي  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  قانون  من   )21( رقم  املادة  بن�س  عماًل    .1"
�سنويًّا عن جهود �ملوؤ�س�سة و�أن�سطتها و�سائر �أعمالها ب�ساأن حقوق �لإن�سان يف �ململكة، وما ير�ه من �قرت�حات وتو�سيات     

يف نطاق �خت�سا�ساتها، وُيحدد معوقات �لأد�ء وما مت �عتماده من حلول لتفاديها، ويرفع جمل�س �ملفو�سني تقريره     

�إىل �مللك وجمل�س �لوزر�ء وجمل�س �لنو�ب وجمل�س �ل�سورى، كما يعر�س تقريره �أمام �لر�أي �لعام بالتو�زي”، وا�ستكماًل     

للنهج الثابت الذي داأبت املوؤ�س�سة نحو اإ�سدار تقاريرها ال�سنوية على نحو دوري ومتعاقب، فقد اأ�سدرت منذ عام 2013    

حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  منها  املبذولة  والأن�سطة  اجلهود  تت�سمن  �سنوية  تقارير  �سبعة   2019 نهاية  حتى      

اأبرز الق�سايا ذات ال�سلة بواقع حقوق الإن�سان خالل النطاق الزمني للتقرير، يف خمتلف  الإن�سان، بالإ�سافة اإىل     

احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية.   

وتاأمل املوؤ�س�سة اأن تكون التقارير اأدوات تعزز من واقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، على نحو يتوافق مع التزامات    .2"
اململكة النا�سئة عن ال�سكوك الإقليمية اأو الدولية حلقوق الإن�سان، اأو تلك املتعلقة بال�ستعرا�س الدوري ال�سامل من     

التمتع مبختلف احلقوق  املمار�سات يف جمال  اأف�سل  اإىل  ن�سل  الإن�سان، حتى  العامل مبجل�س حقوق  الفريق  خالل     

واحلريات العامة، وجنعل حقوق الإن�سان منًطا للحياة.   

اأ�سدرت املوؤ�س�سة تقريًرا لتق�سي احلقائق ب�ساأن الدعاءات املتعلقة بتعر�س عدد من املحكومني يف الق�سية املعروفة    .3"

الوا�سعة  الولية  مبوجب  التقرير  هذا   وياأتي  �لق�سري”،  و“�لختفاء  “�لتعذيب”  جلرميتي  )1/اإرهاب/2017(  بـ     

املمنوحة للموؤ�س�سة يف قانون اإن�سائها، والتعاون البناء من قبل الق�ساء الع�سكري يف تزويد املوؤ�س�سة بن�سخ من املحا�سر     

التعذيب والختفاء  انتفاء �سفتي  اإىل  نهاية تقريرها  املوؤ�س�سة يف  ال�سلة، حيث خل�ست  والتقارير ذات  وال�سجالت     

الق�سري عن املحكومني يف الق�سية بالنحو الذي قررته ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة.    

النتخابات  مبالحظة  م�ستقلة  جهة  ب�سفتها  وا�سعة  ولية  من  لها  ومبا  اإن�سائها  منذ  مرة  واأول  املوؤ�س�سة  قامت  كما    .4"
النيابية والبلدية لعام 2018 يف مملكة البحرين، منذ حلظة الدعوة اإليها والبدء باإجراءاتها، حتى الإعالن النهائي     

.
)5(

للفوز بالع�سوية فيها، و�سوًل اإىل الطعن يف نتائجها النهائية   

القرتاع  جلان  من  عدد  على  باملوؤ�س�سة  العامة  الأمانة  ومنت�سبي  املوؤ�س�سة  مفو�سي  جمل�س  اأع�ساء  توزيع  مت  حيث    .5"
ر�سد  لغر�س  فرعية،  جلنة   )40( واأربعني  عامة  جلنة   )14( ع�سرة  اأربع  عددها  والبالغ  والفرعية،  العامة  والفرز     

العملية النتخابية مبا ي�سمن نزاهة وعدالة النتخابات وح�سن تنفيذها والتاأكد من �سال�سة اإجراءاتها، وللوقوف على     

املعوقات التي قد تعرقل �سري العملية النتخابية.   

ثانياً : �لتقارير

�لتقارير �خلا�سة: )ب(  

�لتقارير �ل�سنوية: )�أ(  

)5( مت تخ�سي�س ف�سل خا�س ملالحظات املوؤ�س�سة لالنتخابات النيابية والبلدية يف التقرير ال�سنوي ال�ساد�س لعام 2018، كما متت طباعة املالحظات يف كتاب منف�سل، لالطالع على التقرير 

 www.nihr.org.bh راجع املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة الوطنية
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وقد انتهى تقرير مالحظة النتخابات النيابية والبلدية اإىل عدد من التو�سيات، هي:   .6

اإ�سباغ �سفة ال�ستعجال على جرائم ال�ستفتاء والنتخاب الواردة يف املادة رقم )30( من املر�سوم بقانون رقم )14(  	•   

اإن�ساء حمكمة خمت�سة وموؤقتة للنظر يف هذه اجلرائم والف�سل  2002 ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، مع     ل�سنة 

فيها.

البلدية، واملجال�س  النواب  جمل�س  اأع�ساء  لنتخابات  النتخابية  والدعاية  الإعالم  تنظيم  ب�ساأن  جديد  قانون  •	 اإ�سدار    

واملحظورات ممار�ستها  وو�سائل  لها،  املخ�س�سة  املالية  واملبالغ  الدعاية  هذه  بتنظيم  املعنية  امل�سائل  جميع   يت�سمن 

املتعلقة بها، وت�سمينها العقوبات الرادعة التي حتول دون خمالفة اأحكامه، على اأن يت�سمن هذا القانون اأحكاًما تنظم م�ساألة 

احلمالت النتخابية. ا اأق�سى لالإنفاق وال�سرف املايل على   الإنفاق واملال النتخابي، ول�سيما ت�سمينه اأحكاًما ت�سع حدًّ

طباعة اأوراق القرتاع بلغة )برايل( للمكفوفني، لتمكني هذه الفئة من امل�ساركة الفاعلة يف العملية النتخابية. 	•  

	تعديل اأحكام املادتني رقمي )60(، و)69( من القانون رقم )37( ل�سنة 2012 ب�ساأن قانون الطفل فيما يتعلق بتجرمي  	•  

ا�ستخدام الأطفال يف العمليات النتخابية، مع اقرتاح العقوبات املنا�سبة والرادعة لهذه الأفعال اجلرمية اخلطرة، 

ومبا يحقق امل�سلحة الف�سلى لهم.

اأن  للمر�سح  يجيز  بحيث  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�سرة  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )14( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  	تعديل  	•  

املراكز  عدد  الأق�سى  حده  يف  يتجاوز  ل  نحو  على  النتخابية  العملية  جمريات  ملتابعة  عنه  وكيل  من  اأكرث   يختار 

النتخابية العامة.  

خالل الناخبني  جداول  يف  اأ�سمائهم  وجود  من  التاأكد  ب�سرورة  الناخبني  وعي  بزيادة  الهتمام  من  املزيد  اإيالء  	•   

   الفرتة املقررة قانوًنا لتفادي عدم ال�سماح لهم بالت�سويت يف يوم القرتاع، عن طريق جميع و�سائط الإعالم وو�سائل 

التوا�سل الجتماعي، قبل فرتة كافية من امليعاد املقرر قانوًنا.

اإىل  باللجوء  الناخبني-  جداول  يف  اأ�سماوؤهم  املدرجة  غري   - الأفراد  وعي  رفع  بزيادة  الهتمام  من  املزيد  	اإيالء  	•  

الإ�سرافية للمحافظة التابعني لها يف يوم القرتاع، وذلك با�ستخدام جميع و�سائط الإعالم وو�سائل التوا�سل   املراكز  

 الجتماعي، كون هذا الإجراء مل يكن معلوًما بالن�سبة اإليهم اإل بعد جلوئهم اإىل املراكز الفرعية اأو العامة لالقرتاع، 

مما قد يكابدهم عناء الو�سول اإىل تلك املراكز والنتظار فيها بع�س الأحيان.

مراعاة اأن يتوىل عملية الفرز والعد فريق اآخر غري العاملني يف تنظيم عملية القرتاع، يبداأ عمله بالوجود يف املركز  	•   

اإىل  و�سوًل  والعد  الفرز  عملية  وبدء  القرتاع  باب  غلق  حتى  وي�ستمر  م�ساًء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  بدًءا     النتخابي 

النتائج النهائية، كون ذلك يوؤثر اإيجاًبا يف اأداء الفريق العامل ويقلل من احتمالية ورود اأي اأخطاء حمتملة قد ترد   اإعالن  

اأثناء هذه العملية، ف�ساًل عن اأن ذلك �سوف ي�سرع من عملية اإعالن النتائج. 

مراعاة ا�ستخدام التقنيات الإلكرتونية احلديثة التي ت�سمن حتقيق املزيد من الدقة يف عملية عّد الأوراق وفرزها،  	•   

   بالإ�سافة اإىل �سرورة تزويد مراكز القرتاع والفرز بكامريات و�سا�سات عر�س تتيح للمرت�سحني ووكالئهم واملراقبني 

ل�سري العملية النتخابية متابعة عملية فرز وعّد الأوراق النتخابية.
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اإيالء املزيد من الهتمام باجلانب التدريبي والتاأهيلي ملنت�سبي اأجهزة اإنفاذ القانون على �سبط اجلرائم النتخابية   	•  

وتعقبها، وخا�سة تلك التي ترتكب عرب الو�سائل احلديثة لالت�سالت، وتقدمي مرتكبيها للعدالة مبا يكفل ح�سن �سري     

العملية النتخابية.   

اإيالء املزيد من الهتمام باجلانب التدريبي ملنظمي عملية القرتاع والفرز يف املراكز النتخابية، مع اإ�سدار مدونة   	•  

�سلوك خا�سة تنظم عملهم وت�سمينها ما مفاده وجوب اأن يناأوا باأنف�سهم عن التعبري �سراحة اأو �سمًنا اأو الرتويج     

لأحد املر�سحني دون الآخر اأو التدخل يف خيارات الناخب اأثناء الإدلء ب�سوته، ذلك اأن حيادية وا�ستقاللية املنظمني     

يف مراكز القرتاع والفرز تعك�سان نزاهة العملية النتخابية برمتها.   

الدعوة اإىل اأهمية اإن�ساء اآلية اأكرث و�سوًحا ودقة و�سال�سة ت�سمن الدخول الن�سيابي للمراأة املنقبة يف املراكز النتخابية،  	•   

و�سمان تطابق �سخ�سها مع هويتها، ومبا يراعي خ�سو�سيتها يف هذا ال�ساأن.   

الدعوة اإىل اإيالء املزيد من الهتمام ب�ساأن موؤ�س�سات املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق الإن�سان املعنيني مبراقبة  	•   

العملية النتخابية، من خالل توفري اأماكن خم�س�سة لهم داخل جميع مراكز القرتاع والفرز تكون على مقربة من     

جلان القرتاع والفرز، متكنهم من متابعة ور�سد جميع مراحل العملية النتخابية يف يوم القرتاع اإىل حني الفرز     

واإعالن النتائج النهائية.   

امل�ستمرة  الإعالمية  بالتغطية  الهتمام  من  املزيد  ببذل  النتخاب  �سالمة  على  العام  لالإ�سراف  العليا  اللجنة  قيام  	•   

ملجريات العملية النتخابية، من خالل حتديث املعلومات والبيانات والإح�سائيات الواردة على احل�ساب الإلكرتوين     

املخ�س�س لها، مبا يف ذلك القرارات والأحكام الق�سائية ذات ال�سلة بالعرتا�سات والطعون النتخابية، ب�سكل فوري     

وم�ستمر ليكون مثل قاعدة بيانات ومعلومات للمخت�سني والباحثني والأكادمييني واجلمهور.   

اأهمية املتابعة امل�ستمرة لروؤ�ساء املراكز النتخابية الفرعية والعامة والعاملني فيها، على التحقق من كفاية الأوراق  	•   

املتبقية لالقرتاع ل�سمان عدم نفادها، وهو الذي ينعك�س على ان�سيابية العملية النتخابية، من دون تفويت حق القرتاع     

على اأي من الناخبني.   

التو�سيحية  الر�سوم  با�ستخدام  النتخابية  بالعملية  للتوعية  الوا�سحة  جهودها  يف  الإعالم  �سوؤون  وزارة  ا�ستمرار  	•   

)النفوغرافيك(، لتت�سمن جميع مراحل هذه العملية واحلقوق والواجبات امللقاة على عاتق الناخبني واملرت�سحني، ملا     

لها من اأثر وا�سح يف تعزيز مفاهيم العملية النتخابية وتو�سيلها باأ�سلوب مب�سط ومفهوم للكافة.   
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بعملها  ال�سلة  ذات  والدولّية  الإقليمّية  املحافل  يف  واخلارجي  املحلي  والتمثيل  احل�سور  على  املوؤ�س�سة  حر�ست    .7 

واخت�سا�ساتها من خالل تفاعلها مع اآليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان من خالل تقدميها لتقريرها املوازي اإىل     

تنفيذ  متابعة  يف  املوؤ�س�سة  دور  فيها  جتلى  رئي�سة  حماور  خم�سة  ت�سمن  الذي   ،)CAT( التعذيب  مناه�سة  جلنة     

الدولة لتو�سيات ومالحظات اللجنة، حيث جاء املحور الأول عن التدابري الت�سريعية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية مناه�سة     

التي  ب�ساأنها،  املوؤ�س�سة  املهينة، وتو�سيات  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  التعذيب وغريه من �سروب     

وردت يف تقاريرها ال�سنوية.   

املبدئي  التقرير  حول   )CCPR(الإن�سان بحقوق  املعنية  اللجنة  اإىل  املوازي  تقريرها  املوؤ�س�سة  قدمت  كما    .8 

)ال�ستهاليل( ململكة البحرين ب�ساأن التقدم املحرز يف تنفيذ اأحكام العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.   

وقدمت املوؤ�س�سة تقريرها املوازي اإىل جلنة حقوق الطفل)CRC(، ب�ساأن التقرير الوطني ململكة البحرين     .9

الطفل،  حقوق  اتفاقية  اأحكام  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  حول  ال�ساد�س  اإىل  الرابع  من  للتقارير  اجلامع  الدوري     

وتطرقت املوؤ�س�سة يف تقريرها اإىل دورها يف جمال حماية وتعزيز حقوق الطفل، والتقدم املحرز يف مملكة البحرين     

يف تنفيذ اأحكام اتفاقية حقوق الطفل.   

املحرز  التقدم  حول  البحرين  ململكة  الرابع  الدوري  التقرير  ب�ساأن  املوازي  تقريرها  بتقدمي  املوؤ�س�سة  قامت  كما    .10 

يف تنفيذ اأحكام اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة اإىل اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد     

.)CEDAW( املراأة   

بال�ستعرا�س  املعني  العامل  للفريق   )27( رقم  الدورة  اجتماعات  يف  بامل�ساركة  املوؤ�س�سة  قيام  ذلك،  اإىل  ي�ساف    .11 

الدوري ال�سامل ململكة البحرين يف جنيف )UPR(، وقدمت تقريرها املوازي لآلية ال�ستعرا�س الدوري.   

الإن�سان، فقد قدمت  تعزيز وحماية حقوق  الإقليمية يف جمال  الآليات  املوؤ�س�سة مع  وتفاعاًل من  ال�سياق،  ويف ذات    .12 

تقريرها املوازي اإىل )جلنة حقوق الإن�سان العربية - امليثاق( ب�ساأن التقرير الدوري الأول ململكة البحرين حول التقدم     

 ،2006 ل�سنة   )7( رقم  القانون  مبوجب  عليه  امل�سدق  الإن�سان،  حلقوق  العربي  امليثاق  اأحكام  تنفيذ  يف  املحرز     

حيث اأعدت املوؤ�س�سة تقريرها املوازي وفق املنهجية املعتمدة من قبل )جلنة امليثاق( ذات ال�سلة مبختلف احلقوق     

املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية الواردة يف امليثاق العربي، و�سوًل اإىل تقدمي عدد من التو�سيات     

التي تراها منا�سبة للنهو�س بواقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين.   

�لتقارير �ملو�زية:  )ج(  
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جدول يو�سح �لتقارير �ملو�زية �ملقدمة من �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

�إىل �لآليات �لدولية و�لإقليمية �ملعنية بحقوق �لإن�سان

اآليات الأمم املتحدة التعاهدية حلقوق الإن�ضان )نظام هيئات املعاهدات(

تاريخ املناقشة تاريخ التقدمي
 اللجنة املرفوع

إليها
اسم التقرير الرقم

الدورة رقم )60(
18 أبريل - 12مايو  2017 مارس 2017

 جلنة مناهضة
التعذيب

 التقرير املوازي للمؤسسة الوطنية حلقوق
 اإلنسان مبملكة البحرين إلى جلنة مناهضة

التعذيب
1

الدورة رقم )123(
2-27  يوليو 2018 أبريل 2018

 اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان

 التقرير املوازي املقدم من املؤسسة الوطنية 
 حلقوق اإلنسان بشأن التقرير املبدئي

 )االستهاللي( ململكة البحرين حول التقدم
 احملرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي اخلاص

باحلقوق املدنية والسياسية

2

الدورة رقم )80(
 14 يناير- 1 فبراير 2019  

 سبتمبر 2018

جلنة حقوق الطفل

 التقرير املوازي املقدم من املؤسسة الوطنية
 حلقوق اإلنسان بشأن التقرير الوطني ململكة
 البحرين الدوري اجلامع للتقارير من الرابع إلى
 السادس حول التقدم احملرز في تنفيذ أحكام

اتفاقية حقوق الطفل

نوفمبر 32018
 معلومات(
)إضافية

الدورة رقم )76( 
أبريل 2019 يوليو  2020

 اللجنة املعنية
 بالقضاء على

التمييز ضد املرأة

 التقرير املوازي للمؤسسة الوطنية حلقوق
 اإلنسان بشأن التقرير الدوري الرابع ململكة
 البحرين حول التقدم احملرز في تنفيذ أحكام
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضد املرأة

4

اآليات الأمم املتحدة غري التعاهدية حلقوق الإن�ضان )اآلية ال�ضتعرا�س الدوري ال�ضامل(

تاريخ املناقشة تاريخ التقدمي
 اجلهة املرفوع
إليها التقرير

اسم التقرير الرقم

الدورة رقم )27(
اجلولة الثالثة

1  مايو 2017  
سبتمبر 2016

مجلس حقوق 
اإلنسان

 تقرير املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان في
 مملكة البحرين املقدم إلى اجلولة الثالثة من
 الدورة رقم )27( لعملية االستعراض الدوري
 أمام مجلس حقوق اإلنسان )UPR( الشامل

.التابع لألمم املتحدة

1
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الآليات الإقليمية حلقوق الإن�ضان )امليثاق العربي حلقوق الإن�ضان(

تاريخ املناقشة تاريخ التقدمي
 اجلهة املرفوع لها

التقرير
اسم التقرير الرقم

الدورة رقم )15(
- 30 يناير 2019 27

 يوليو
2017 جلنة حقوق اإلنسان 

العربية
)جلنة امليثاق(

 تقرير املوازي املقدم من املؤسسة الوطنية
 حلقوق اإلنسان بشأن التقرير الدوري األول

 ململكة البحرين حول التقدم احملرز في تنفيذ
أحكام امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

أبريل1
 2018

 معلومات(
)إضافية

متحورت  )2021-2019(،حيث   )2015-2018(  )2012-2014( ا�سرتاتيجية  خطط  ثالث  عدد  املوؤ�س�سة  اأطلقت    .13 
يف  اجلهود  وتعزيز  الإن�سان،  حقوق  حماية  جهود  يف  النخراط  مثل:  املوا�سيع  من  عدد  حول  البداية  يف     

جمال املراجعة والتطوير الت�سريعي، وامل�ساركة يف اإعداد برنامج وطني مو�سع للرتبية على حقوق الإن�سان، وتعزيز     

التعاون على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل.   

يف  البيئي  التاأثري  هي:  اأهداف،  اأربعة  يف  الرتكيز  مت   )2019-2021( لالأعوام  العمل  وخطة  ا�سرتاتيجية  ويف    .14 
حقوق الإن�سان، وحقوق الإن�سان والتنمية القت�سادية امل�ستدامة، واحلق يف املعاملة املت�ساوية، ون�سر الوعي مببادئ     

حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات املجتمع املدين وقطاع الأعمال.   

لاللتزامات  توعوية  اأ�س�س  و�سع  اإىل  الإن�سان(  حقوق  يف  البيئي  )التاأثري  الأول  ال�سرتاتيجي  الهدف  ي�سعى  حيث    .15 
املتعلقة بال�ستمتاع ببيئة اآمنة و�سحية ونظيفة وم�ستدامة، مع اأهمية حتديد التحديات والفر�س املتعلقة بهذا املو�سوع،     

والتعرف على اأف�سل املمار�سات املتعلقة بحقوق الإن�سان لدعم ر�سم ال�سيا�سات البيئية، ف�سالمة البيئة اأحد املتطلبات     

املياه  يف  باحلق  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة  ولأنها  الإن�سانية،  الكرامة  ركائز  واأحد  بحقوقه،  الإن�سان  لتمتع  الأ�سا�سية     

والطعام وال�سحة والنظافة، فقد اأدرجت املوؤ�س�سة يف خطة عملها عدًدا من الأن�سطة بهدف التوعية بالتاأثري البيئي     

يف حقوق الإن�سان، ومنها: القيام بزيارات ميدانية لالأماكن التي تعاين التلوث البيئي، ون�سر التقارير حول الت�سريعات     

البيئية للمحافظة على املحميات الطبيعية، والتعاون مع اجلهات الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين حول املوا�سيع     

املتعلقة بالبيئة، بالإ�سافة اإىل عقد فعاليات وبرامج حول حماية البيئة.   

ال�سوء  وت�سليط  القت�سادية،  التنمية  يف  الإن�سان  حقوق  باأهمية  التوعية  اإىل  الثاين  ال�سرتاتيجي  الهدف  ويرمي    .16 
برامج  ا�ستخدام  على  واحلث  الإن�سان،  حقوق  يف  العامة  املوارد  اإدارة  و�سوء  والف�ساد  امل�ساواة  عدم  تاأثريات  على     

الأعمال  الإن�سان يف  وامل�سوؤولية لحرتام حقوق  القانونية  وامل�ساءلة  ال�سركات  التزام  وم�ستدامة يف جمال  متوا�سلة     

اإىل تدريب وتثقيف املجتمع املدين وقطاع الأعمال حول �سبل  التجارية، يف حني يرمي الهدف ال�سرتاتيجي الآخر     

م�ساركتهما يف ن�سر الوعي وحماية حقوق الإن�سان، والتعرف على موؤ�س�سات املجتمع املدين التي لها دور فعال يف تلك     

الق�سايا وامل�ساهمة يف تطوير قدراتها، بالإ�سافة اإىل زيادة الوعي باأهمية املدافعني عن حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات     

املجتمع املدين ذات العالقة.    

ثالثاً : ��سرت�تيجيات وخطط عمل �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان
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والتنمية  الإن�سان  )حقوق  عنوان  يحمل  الذي  الثاين  ال�سرتاتيجي  الهدف  بتنفيذ  املتعلقة  العمل  خطة  وبح�سب    .17 
القت�سادية امل�ستدامة(، فاإن املوؤ�س�سة توا�سل دورها بعقد ور�س عمل لت�سليط ال�سوء على اآثار عدم امل�ساواة و�سوء     

واإطالق  ال�سلة،  ذات  التوعوية  احلمالت  واإطالق  الإن�سان،  حقوق  احرتام  يف  ال�سركات  ودور  العامة  املوارد  اإدارة     

طاولة  عقد  اإىل  بالإ�سافة  التجارية،  الأعمال  قطاع  يف  وامل�ساءلة  امل�سوؤولية  حول  املقالت  لأف�سل  وطنية  م�سابقة     

م�ستديرة مع اجلهات ذات ال�سلة كافة لبحث التحديات التي تواجه حقوق العمال الأجانب.   

ومبا اأن امل�ساواة وعدم التمييز من اأ�س�س التنمية الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية العادلة، فقد و�سعت     .18
امل�ساواة  والرتويج عن  بالن�سر  قيامها  وذلك عرب  املت�ساوية،  املعاملة  للرتكيز على احلق يف  الثالث  املوؤ�س�سة هدفها     

والفر�س املت�ساوية عرب جميع املجالت، كما اأنها تتعاون مع عدد من املنظمات املحلية بهذا ال�سدد، وتهدف املوؤ�س�سة     

اإىل اإجراء درا�سة لتاأثريات عدم امل�ساواة والتمييز يف التقدم املجتمعي.   

موؤ�س�سات  يف  الإن�سان  حقوق  مببادئ  الوعي  ن�سر   ( عنوان  يحمل  الذي  الرابع  ال�سرتاتيجي  الهدف  ب�ساأن  اأما    .19 
املجتمع املدين وقطاع الأعمال(، فاإن املوؤ�س�سة نظمت و�ست�ستمر يف تنظيم برامج تثقيفية حول حقوق الإن�سان والأعمال     

التجارية ملوؤ�س�سات املجتمع املدين، وتطوير الإر�سادات ب�سمان احرتام  حقوق الإن�سان يف قطاع الأعمال، بالإ�سافة     

اإىل عقد منتدى وطني يتعلق بدمج مبادئ حقوق الإن�سان يف جمال الأعمال التجارية، مع عقد ور�سة عمل لزيادة وعي     

املدافعني عن حقوق الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين بالأعمال التجارية، مع تعزيز تطبيق مفاهيم املبادئ العاملية     

حلقوق الإن�سان والعمال والبيئة ومكافحة الف�ساد من قبل قطاع الأعمال التجارية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.   

الأعوام  واأ�سدرت خالل  املجتمع،  الإن�سان يف  بحقوق  العالقة  ذات  الدولية  والأيام  املنا�سبات  مع  املوؤ�س�سة  تفاعلت    .20 
املا�سية بيانات ب�ساأن تلك املنا�سبات والأيام، ولعل من اأبرزها بياناتها ال�سادرة مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي، واليوم     

الدويل للق�ساء على التمييز العن�سري، واليوم الدويل للكتاب وحقوق املوؤلف، واليوم العاملي للتنوع الثقايف والتنمية،     

واليوم العاملي للبيئة، واليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال، واليوم العاملي للتوعية ب�ساأن اإ�ساءة معاملة امل�سنني، وذكرى     

ال�سامية حلقوق الإن�سان، واليوم  الأمم املتحدة باليوم العاملي لالجئني، والذكرى الع�سرين ملفو�سّية الأمم املتحدة     

واليوم  للدميوقراطّية،  العاملي  واليوم  الق�سري،  الختفاء  ل�سحايا  العاملي  واليوم  التعذيب،  �سحايا  مل�ساندة  العاملي     

العاملي لل�سالم، واليوم العاملي لالعنف، واليوم العاملي للمعلمني، واليوم العاملي للموئل، ويوم الأغذية العاملي، واليوم     

العنف �سد  على  للق�ساء  الدويل  واليوم  للت�سامح،  الدويل  واليوم  املتحدة،  الأمم  ويوم  الفقر،  للق�ساء على  الدويل     

املراأة، واليوم العاملي لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، واليوم الدويل ملكافحة الف�ساد، ويوم حقوق الإن�سان؛ حيث اإن هذه     

البيانات يف جمموعها تهدف اإىل تعريف اجلمهور باملنا�سبة اأو اليوم الدويّل، مع بيان اأهمّيتها، والواقع العملي املت�سل     

بها على امل�ستوى الوطني.   

ر�بعاً : �لتفاعل مع �ملنا�سبات و�لأيام �لدولية
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بغر�س اإثراء اجلانب العلمي واملعريف يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان فقد ا�ستكملت املوؤ�س�سة جهودها يف اإ�سدار    .21 
�لإن�سان” لغر�س اإ�سدار عدد من املوؤلفات الأكادميّية القانونّية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان،  ثقافة حقوق  “�سل�سلة     

حيث تاأتي هذه ال�سل�سلة القانونية اإعماًل للدور الذي ت�سطلع به املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان     

واقع  وبيان  الأفراد،  اأهمية وممار�سة لدى  الأكرث  الأ�سا�سية  اأبرز احلقوق واحلريات  ال�سوء على  ت�سليط  من خالل     

الت�سريعات املحلية منها ومدى مواءمتها مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة، وو�سعها يف متناول الأفراد     

واأع�ساء  العامة  النيابة  واأع�ساء  والق�ساة  القانون  باإنفاذ  واملعنيون  واملحامون  والأكادمييون  الباحثون  فيهم  مبن     

جمل�سي النواب وال�سورى، وطلبة اجلامعات واملدار�س واجلمعيات الأهلية والنا�سطون يف جمال حقوق الإن�سان، وذلك     

بغر�س التعريف بتلك احلقوق واحلريات والتمكني من ممار�ستها على نحو ي�سمن التمتع الفعلي بها قدر الإمكان.   

تنوعت اإ�سدارات املوؤ�س�سة، حيث اأ�سدرت خم�سة كتب تناولت حقوق الإن�سان يف قانون الإجراءات اجلنائّية، وحقوق    .22 
العامل يف �سوء قانون العمل البحريني واملعايري الدولّية حلقوق الإن�سان، واحلماية القانونّية لذوي الإعاقة بني الواقع     

واملاأمول يف مملكة البحرين، بالإ�سافة اإىل �سمانات املحاكمة العادلة وفًقا للمعايري الدولّية حلقوق الإن�سان.   

ويف جمال اإ�سدار املطبوعات، فقد قامت املوؤ�س�سة باإعادة طباعة عدد من الوثائق الدولّية والإقليمّية باللغتني العربّية    .23 
والإجنليزّية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، كمبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق     

الإن�سان، والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والربوتوكولني امللحقني     

بـه، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، وامليثاق العربي حلقوق الإن�سان، واإعالن     

اإعادة  جانب  اإىل  املعدل،  البحرين  مملكة  لد�ستور  طباعتها  عن  ف�ساًل  الإ�سالم،  يف  الإن�سان  حقوق  حول  القاهرة     

طباعة ون�سر التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة، حيث اإن ذلك يف جممله ي�سب يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان واإر�ساخ     

قيمها ون�سر الوعي بها والإ�سهام يف �سمان ممار�ستها.   

كما اأ�سدرت املوؤ�س�سة دفرًتا للتلوين باللغتني العربية والإجنليزية معنًيا بحقوق الطفل، يت�سمن ر�سومات يقوم الطفل    .24 
بتلوينها، وتاأتي بجانبها فقرات من الت�سريعات الوطنية كالد�ستور وقانون الطفل، ومواد من الإعالن العاملي حلقوق     

الإن�سان واتفاقية حقوق الطفل التي تتمحور حول احلق يف الر�سم، بهدف اإي�سال املعلومة اإىل الطفل بطريقة تعليمية     

فنية م�سوقة، كما اأ�سدرت املوؤ�س�سة مطوية حول احلقوق الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان مت تخ�سي�سها     

للطفل، حيث وردت احلقوق يف �سور جذابة وبلغة ب�سيطة و�سهلة، ي�ستطيع الطفل من خاللها التعرف على حقوقه     

الأ�سا�سية.   

خام�ساً: �لإ�سد�ر�ت و�ملطبوعات يف جمال حقوق �لإن�سان
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ومراكز  الأكادميية  واجلهات  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  وال�سراكة  التعاون  واأوا�سر  ج�سور  مد  جمال  ويف    .25 
التدريب العاملة يف جمال حقوق الإن�سان، قامت املوؤ�س�سة باإبرام عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف اإىل الرتقاء       

بواقع تعزيز حقوق الإن�سان والعمل مًعا لو�سع برامج حتقق الأهداف املن�سودة، مع عدد من اجلهات الدولّية والإقليمّية     

ذات ال�سلة، من اأبرزها: جمل�س ال�سورى، وجمل�س النواب، واملجل�س الأعلى للق�ساء،  وجامعة البحرين، واجلامعة     

امللكية للبنات، واجلامعة الأهلية، واملجل�س الأعلى للمراأة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ووحدة التحقيق     

امللكية  والأكادميية  الوطني،  الأمن  بجهاز  العام  املفت�س  ومكتب  الثقايف،  عي�سى  ومركز  العامة،  بالنيابة  اخلا�سة      

لل�سرطة، اإ�سافة اإىل عدد من املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، كاملركز الوطني حلقوق الإن�سان باململكة الأردنية     

الها�سمية، واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باململكة املغربية، والهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بدولة فل�سطني.   

اجلنائي،  لالإ�سالح  الدولية  واملنظمة   ،)APF( الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  منتدى  تفاهم  مذكرة  املوؤ�س�سة  وقعت  كما    .26 
واملنظمة الدولية اخلليجية حلقوق الإن�سان، واملعهد العربي حلقوق الإن�سان، ومعهد الإدارة العامة، ومعهد التنمية     

ال�سيا�سية، واجلمعية البحرينية ملر�سى الت�سلب املتعدد، وجمعية رعاية مر�سى ال�سكلر، ونقابة عمال األبا، وجمعية     

البحرين ال�سبابية، بالإ�سافة اإىل رابطة املحامني الدولّية، حيث بلغ جمموع ما وقعته املوؤ�س�سة الوطنية من مذكرات     

مذكرة   35 نحو  اأو خارجها  اململكة  داخل  �سواء  الر�سمية  واجلهات  املدين  املجتمع  ومنظمات  اجلمعيات  مع  تفاهم     

تفاهم.   

واإمياًنا من املوؤ�س�سة بالأهمية البالغة لن�سر اأهم املو�سوعات الواردة يف مبادئ الأمم املتحدة ال�سرت�سادية حلقوق    .27 
الأعمال  اإدارة  دولًيا حول  منتدى  املوؤ�س�سة  نظمت  فقد  اأولويات عملها،  باعتبارها من  التجارية،  والأعمال  الإن�سان     

وحقوق الإن�سان، بهدف تعزيز وحماية احلقوق املت�سلة باإدارة الأعمال وتبادل اخلربات يف هذا ال�ساأن، حيث ركز     

املنتدى يف الق�سايا احلقوقية املت�سلة باإدارة الأعمال، خا�سة فيما يتعلق بطرق التوفيق بني حقوق الإن�سان وقواعد     

الأعمال التجارية من خالل تقدمي املوؤ�س�سات التجارية للنماذج الإيجابية التي ت�سب يف م�سلحة حماية حقوق الإن�سان     

وقد   ،2030 لعام  املتحدة  الأمم  اعتمدتها  التي   17 الـ  امل�ستدامة  التنمية  لأهداف  حتقيًقا  وذلك  انتهاك،  اأي  من     

تناول املنتدى جمموعة من املو�سوعات، اأهمها: امللكية الفكرية للدواء وحقوق العمل وم�سوؤولية ال�سركات واأ�سحاب     

الأعمال، بالإ�سافة اإىل احلق يف اخل�سو�سية فيما يتعلق بف�ساء املعلومات.   

كما نظمت املوؤ�س�سة وحتت رعاية عاهل البالد املفدى وعلى مدى يومني )26-25 يونيو 2014( املوؤمتر النوعي الدويل    .28 

حول “�ملحكمة �لعربية حلقوق �لإن�سان”، بدعم من جمل�س النواب وجمل�س ال�سورى، وبالتعاون مع ال�سبكة العربية     

للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، وجامعة الدول العربية، والربملان العربي.   

وقد �سارك يف املوؤمتر عدد من اجلهات الإقليمية والدولية كمفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان، واملحاكم    .29 
الإقليمية املماثلة )الأمريكية والأوروبية والإفريقية(، وجامعة الدول العربية، وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،     

والن�سطاء  والأكادمييني  واملتابعني  الإن�ساين  الدويل  والقانون  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  خرباء  من  ونخبة     

احلقوقيني من خمتلف دول العامل، بالإ�سافة اإىل منظمات املجتمع املدين ذات العالقة على امل�ستويني العربي والدويل.   

�ساد�ساًً: �لتعاون مع �لهيئات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية �ملعنية بحقوق �لإن�سان

�سابعاً: عقد �ملوؤمتر�ت ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان
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من  املبتدئني،  للمحامني  وبالأخ�س  العدالة،  جمال  يف  للعاملني  التدريبي  باجلانب  اهتماًما  املوؤ�س�سة  اأولت  وقد    .30 
خالل اإقامة برنامج تدريبي متخ�س�س لبناء قدراتهم، تناول التعريف باملبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان، ومبادئ     

الدويل  والقانون  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  والقانون  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  باري�س     

الإن�ساين، حيث مت عقد حما�سرتني متخ�س�ستني، تناولت الأوىل مو�سوع احلق يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة،     

يف حني تناولت الثانية حقوق و�سمانات املتهم، مع الرتكيز يف مكانة كال احلقني يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان     

والت�سريع الوطني، مع ا�ستعرا�س اأف�سل املمار�سات العملية لهذين احلقني.   

واإمياًنا من املوؤ�س�سة باأهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإن�سان لدى اجلهاز الق�سائي يف اململكة، كونه احل�سن احل�سني    .31 
املعنون  برناجمها  يف  للق�ساء  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  مع  وبالتعاون  العامة،  واحلريات  احلقوق  حماية  يف     

“ق�ساة �مل�ستقبل”، فقد �ساركت املوؤ�س�سة فيه باإقامة برنامج تدريبي ا�ستهدف جمموعة من املرت�سحني ل�سغل وظائف     

ق�سائية م�ستقبلية، حيث امتد الربنامج ملدة عام كامل، من خالل عقد ور�س عمل تناولت موا�سيع خمتلفة تتعلق بـ     

“�ملبادئ �لأ�سا�سية حلقوق �لإن�سان”، و“�لبحث يف �مل�سادر و�ملر�جع �لإلكرتونية ذ�ت �لعالقة بحقوق �لإن�سان”،     

و“��ستعر��س �حلقوق �لو�ردة يف �لتقرير �ل�سنوي �لأول للموؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان”، و“�حلقوق و�حلريات     

حماية  يف  �ملحاكم  �لإن�ساين”، و“دور  �لدويل  �لقانون  يف  �أ�سا�سية  �لعامة يف د�ستور مملكة �لبحرين”، و“مبادئ     

�حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية”، و“دور �ملحاكم يف حماية �حلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية”، و“مفهوم     

�لعد�لة �جلنائية وحقوق �لإن�سان”، و”مكافحة جرمية �لجتار يف �لأ�سخا�س”، و“معايري تقدير �لعقوبة و�سو�بط     

�أمام  �لإن�سان  حلقوق  �لدولية  بالتفاقيات  ت�سبيب �لأحكام يف �سوء مبادئ حقوق �لإن�سان”، واأخرًيا “�لحتجاج     

�لق�ساء �لوطني”.   

ا  اإطار تفعيل مذكرة التفاهم املربمة بني املوؤ�س�سة وجهاز الأمن الوطني، فقد عقدت املوؤ�س�سة برناجًما تدريبيًّ ويف    .32 
ملنت�سبي جهاز الأمن الوطني، حيث هدف الربنامج اإىل تعزيز وتنمية قدرات منت�سبي جهاز الأمن الوطني يف جمال     

الإن�سان،  لتعزيز وحماية حقوق  الوطنية  الآليات  الآتية:  املو�سوعات  التدريبي  الربنامج  تناول  وقد  الإن�سان،  حقوق     

والربوتوكول  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية     

الختياري امللحق بها، وجمل�س حقوق الإن�سان واآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل.   

والدبلوم  املاج�ستري  لطلبة  دفعات  املوؤ�س�سة  ا�ستقبلت  فقد  لل�سرطة،  امللكية  الأكادميية  مع  ال�سراكة  اإطار  ويف    .33 
بهدف  لل�سرطة،  امللكية  الأكادميية  منت�سبي  الإن�سان من  املتخ�س�سة يف جمال حقوق  الأخرى  التدريبية  والدورات     

اإطالع منت�سبي الأكادميية على الدور الذي تقوم به املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ول�سيما وليتها     

يف تلقي ال�سكاوى وتقدمي امل�ساعدة القانونية ور�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان، واإك�ساب امل�ساركني مهارات عملية يف هذا     

املجال.   

ثامناً: بناء قدر�ت �لعاملني يف جمال �لعد�لة �جلنائية
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نظمت املوؤ�س�سة بال�سراكة مع املجل�س الأعلى للمراأة ومعهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية ومعهد الدرا�سات الق�سائية    .34 
والقانونية الربنامج التوعوي يف املجال الد�ستوري وحقوق الإن�سان للموؤ�س�سات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين     

“حقوقي” الذي  2019، والذي ياأتي ا�ستكماًل للربنامج التدريبي  “حقوقي” يف العام  الن�سخة الثالثة من برنامج     

املجتمع  ومنظمات  العام  القطاع  العاملني يف  ثقافة  تنمية  اإىل  العام  برنامج هذا  يهدف  2017، حيث  العام  بداأ يف     

يف  للمراأة  القانوين  باملركز  املتعلقة  وبالت�سريعات  والجتماعية،  والقانونية  الد�ستورية  والواجبات  باحلقوق  املدين     

خمتلف املجالت، وجعلها ثقافة ومنط حياة و�سلوًكا يوميًّا من خالل عملهم يف تلك املوؤ�س�سات واملنظمات.   

الد�ستورية  وال�سمانات  البحريني،  ال�سيا�سي  النظام  ال�سلطات يف  الف�سل بني  التالية:  املو�سوعات  الربنامج  تناول    .35 
للمراأة يف دعم  الأعلى  املجل�س  واخت�سا�سات  ودور  البحرين،  العامة يف مملكة  املقررة حلماية احلقوق واحلريات     

تطبيق  متابعة  الت�سريعية يف  ال�سلطة  ودور  والت�سريعات،  القوانني  الد�ستورية على  والرقابة  البحرينية،  املراأة  تقدم     

القوانني الداعمة للمراأة والأ�سرة، وقاعدة ال�سرعية القانونية، ودور الآليات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان     

لكفالة  الربملانية  والرقابة  البحرين،  مملكة  يف  الوطني  للمجل�س  الت�سريعي  والخت�سا�س  البحرين،  مملكة  يف     

النموذج  ودور  القانونية،  واحل�سانة  الربملانية،  الرقابة  واأدوات  الإن�سان،  الدولية حلقوق  للمعايري  الوطني  التنفيذ     

الوطني لإدماج احتياجات املراأة يف حوكمة تطبيقات تكافوؤ الفر�س، والتفاقيات الدولية ال�سارعة، واإدارة املعرفة يف     

جمال امل�ساركة ال�سيا�سية، ودور الدبلوما�سية الربملانية يف ال�سيا�سة اخلارجية ململكة البحرين، ودور اللجان املعنية     

مبجل�سي ال�سورى والنواب يف الت�سديق على التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.   

يف ذات ال�سدد، اأ�سهمت املوؤ�س�سة وب�سكل فّعال يف برنامج “�لعيادة �لقانونية حلقوق �لإن�سان بجامعة �لبحرين”، وهو    .36 
برنامُج تدريٍب عملي لطلبة كلية احلقوق لكت�ساب املهارات يف جمال حقوق الإن�سان، من خالل تقدمي ور�س العمل     

والعرو�س املرئية حول دور املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، حيث امتد الربنامج اإىل خم�سة ع�سر     

اأ�سبوعا تناول اخت�سا�س املوؤ�س�سة يف جمال التعزيز، اإىل جانب دورها يف جمال حماية حقوق الإن�سان من خالل بيان     

اآلية تلقي ال�سكاوى والإجراءات املتعلقة بها، وتقدمي امل�ساعدة وامل�سورة القانونيتني، اإىل جانب دورها يف عملية ر�سد     

انتهاكات حقوق الإن�سان.   

اأفراد املجتمع، وتفعياًل ملذكرة  انطالًقا من دور املوؤ�س�سة يف ن�سر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق الإن�سان بني    .37 
التفاهم مع اجلامعة امللكية للبنات، ا�ستقبلت املوؤ�س�سة جمموعة من طالبات كلية القانون باجلامعة امللكية للبنات؛     

حيث مت تنظيم برنامج لدعم حقوق الإن�سان، ُي�سهم يف زيادة املهارات القانونية واحلقوقية الالزمة مما ميهد الطريق     

اأمام طالبات كلية القانون لالنخراط يف �سوق العمل وال�ستجابة ملتطلباته مبا يحقق الغاية يف امل�ساهمة يف خدمة     

مملكة البحرين. وياأتي هذا الربنامج �سمن اخت�سا�سات املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال تعزيز ون�سر     

ل�سرائح املجتمع كافًة وبالأخ�س طلبة  والتثقيفية  التدريبية  والدورات  اإقامة املحا�سرات  الإن�سان عن طريق  حقوق     

اجلامعات يف املو�سوعات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان. وي�سارك يف تنفيذ الربنامج عدد من الكوادر املخت�سني يف     

هذا املجال من منت�سبي املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، وي�ستمر الربنامج مدة ف�سل درا�سي كامل.   

تا�سعاً: �لربنامج �لتوعوي يف �ملجال �لد�ستوري وحقوق �لإن�سان )حقوقي(

عا�سر�ً: �لعيادة �لقانونية وحقوق �لإن�سان بجامعة �لبحرين
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ولتمكني  خا�س،  ب�سكل  الطفل  وحقوق  عام،  ب�سكل  بها  والوعي  قيمها  واإر�ساخ  الإن�سان  حقوق  ثقافة  ن�سر  بهدف    .38 
املوؤ�س�سة من القيام بدورها وحتقيق اأهدافها الرامية اإىل حماية وتعزيز حقوق الإن�سان وتفعيل دورها يف امل�ساركة     

هيئة  تقيمه  الذي  التوايل،  على  الثاين  للعام   
”2019 البحرين  �سيف  مهرجان 

“
يف  املوؤ�س�سة  �ساركت  املجتمعية،     

البحرين للثقافة والآثار، من خالل فعالية خيمة نخول، التي ت�سم العديد من الربامج الثقافية والرتفيهية، وتقدم     

لفئة  ا�ستهدافها  خالل  من  نّخول،  خيمة  فعاليات  اأهم  من  التعليمية  الور�س  وتعّد  وممتع،  جديد  قالب  يف  الفائدة     

الطفل  وحقوق  عامة،  الإن�سان  بحقوق  بالتعريف  املوؤ�س�سة  قامت  حيث  �سنة،  ع�سرة  واحلادية  الثامنة  بني  الأطفال     

يف  الإن�سان  وحق  الأطفال  حقوق  تعزز  التي  وامل�سابقات  والتثقيفية  التدريبية  الأن�سطة  من  العديد  وقدمت  خا�سة،     

ا  العي�س ببيئة �سليمة، حيث تعترب �سالمة البيئة اإحدى الدعامات الرئي�سة لكرامة الإن�سان، لأنها مرتبطة ارتباًطا تاًمّ    

مع احلق يف احلياة وال�سحة والطعام واملاء والنظافة.   

اإىل  الو�سول   اإىل  البحرين  مملكة  تهدف  خاللها  من  التي  املجالت  خمتلف  يف  التنمية  م�سدر  هم  ال�سباب  ولأن    .39 
اأهداف التنمية امل�ستدامة، فقد �ساركت املوؤ�س�سة يف تقدمي حما�سرة واأن�سطة تعريفية حول حقوق الإن�سان الأ�سا�سية     

ودور املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، ول�سيما املتعلقة     

مدينة 
“
م�سروع  �سمن  �سنة،  ع�سرة  الرابعة  حتى  التا�سعة  بني  العمرية  الفئة  من  لالأطفال  وذلك  الطفل،  بحقوق     

 2030 القت�سادية  الروؤية  مع  ا  اإيجابًيّ يتفاعل  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزارة  تقيمه  م�سروع  وهو   ،
”2030 ال�سباب     

التي ركزت يف تفعيل دور ال�سباب يف �سياغة مفردات التنمية ال�ساملة ململكة البحرين على خمتلف الأ�سعدة، ويقدم     

امل�سروع جمموعة من الربامج التدريبية التي ت�سهم يف تنمية مهارات وقدرات ال�سباب يف جمالت متنوعة وال�سمات     

القيادية لديهم بهدف متكينهم وح�سد طاقاتهم ليتم توجيهها التوجيه ال�سليم.   

والتوعية  والفكرية  البحثية  الإ�سهام يف احلركة  ا منها على  البحثية، وذلك حر�سً الزمالة  برنامج  املوؤ�س�سة  اأطلقت    .40 
مببادئ حقوق الإن�سان، وتفعياًل للمادة )12( من قانون اإن�سائها ب�ساأن اإجراء البحوث والدرا�سات، اأطلقت املوؤ�س�سة     

الوطنية حلقوق الإن�سان برنامج »الزمالة البحثية يف جمال حقوق الإن�سان« لالأفراد الذين لديهم الرغبة يف اإعداد     

والثقافية. حيث  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية  الإن�سان  تتعلق بحقوق  م�ستقلة حول موا�سيع  اأبحاث     

يهدف هذا الربنامج اإىل تطوير املهارات يف التفكري النقدي والتحليل يف جمال حقوق الإن�سان، ودعم وتنمية مهارات     

املنظمات  مع  ال�سراكة  تعزيز  الإن�سان، ف�ساًل عن  لتعزيز وحماية حقوق  الطرائق  اأف�سل  لإيجاد  والإبداع،  البتكار     

الدولية واجلامعات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان من خالل تبادل اخلربات يف جمال حقوق الإن�سان.   

وطلبة  الأكادمييني،   - اأ�سبوًعا  ع�سر  واثني  اأ�سبوعني  بني  ترتاوح مدته  الذي   - البحثية  الزمالة  برنامج  وي�ستهدف    .41 
اجلامعة، واملدافعني عن حقوق الإن�سان، وجميع املهتمني باإعداد البحوث يف جمال حقوق الإن�سان.   

حادي ع�سر: �لرب�مج �لتثقيفية �ل�سيفية لفئة �لأطفال

ثاين ع�سر: برنامج �لزمالة �لبحثية يف جمال حقوق �لإن�سان
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واآلية  اخت�سا�ساتها  ب�ساأن  توعوية  حما�سرات  املوؤ�س�سة  نظمت  وواجباتهم  بحقوقهم  املقيمني  وعي  رفع  اإطار  يف    .43 
تقدمي ال�سكاوى لديها �سمن برنامج التوعية ال�سامل يف جمال حقوق الإن�سان للعمالة الوافدة يف عدد من النوادي     

الفلبينية  وال�سفارة  ال�سوداين  والنادي  النيبايل  والنادي  نادي كريل  اململكة، ومن �سمنها:  وال�سفارات يف  الأجنبية     

ونادي روتاري وعدد من ممثلي ال�سفارات الأجنبية مبملكة البحرين، وتاأتي هذه املبادرة تعزيًزا لعمل املوؤ�س�سة الوطنية     

يف جمال حماية حقوق الإن�سان وخا�سة حقوق العمالة الوافدة من خالل مد ج�سور التوا�سل مع خمتلف اجلاليات     

الأجنبية يف مملكة البحرين، ول تزال املوؤ�س�سة م�ستمرة يف عقد املزيد من املحا�سرات للعمالة الوافدة.   

نحو  ال�سابقة  الع�سرة  الأعوام  خالل  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  والفعاليات  التدريبية  بالربامج  امللتحقني  عدد  بلغ    .44 
من  امل�ستفيدة  الفئات  اإن  حيث  الذكور،  من  و)52%(  الن�ساء  من  منهم   )48%( ن�سبته  ما  بلغ  فرد،   )9500(    

برامج املوؤ�س�سة التدريبية والتثقيفية �سّمت القائمني على اإنفاذ القانون واجلهات الأكادميية وال�ست�سارية والنقابية،     

بالإ�سافة اإىل منظمات املجتمع املدين وال�سباب وطلبة املدار�س واجلامعات احلكومية واخلا�سة واملدافعني عن حقوق     

الأمن  جهاز  مع  اخلا�س  التعاون  برنامج  من  امل�ستفيدين  اإىل  بالإ�سافة  والتجارية،  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  الإن�سان     

الوطني.   

ثالث ع�سر: برنامج �لتوعية �ل�سامل يف جمال حقوق �لإن�سان للعمالة �لو�فدة

ر�بع ع�سر: �مل�ستفيدون من �لفعاليات و�لرب�مج �لتدريبية �لتي قامت بها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان 

خالل �لأعو�م )2009-2019(

البحوث  باإعداد  واملهتمني  الطلبة  من  عدًدا   2019 لعام  الأوىل  دورته  يف  البحثية  الزمالة  برنامج  يف  �سارك  وقد    .42 
يف جمال حقوق الإن�سان مبملكة البحرين، حيث تنوعت مو�سوعات البحوث املقدمة من قبل امل�ساركني، وكان اأبرزها     

يتمحور حول: م�سوؤولية اأ�سحاب الأعمال جتاه حقوق العمال واملوظفني، والتغريات القت�سادية وتاأثريها يف حقوق     

الإن�سان، والثورة املعلوماتية واحلق يف اخل�سو�سية، وتغري املناخ وتاأثريه يف متتع الأفراد بحقوقهم، واجتاهات الراأي     

العام نحو ظاهرة التغرّي املناخي وتاأثريها يف حقوق الإن�سان )درا�سة ميدانية - مملكة البحرين(، واحلق يف املحاكمة     

البحرين عليها،  النا�سئة عن ت�سديق مملكة  واللتزامات  املناخ  لتغري  باري�س  القانوين لتفاقية  والتنظيم  العادلة،     

وال�ستعانة مبحام يف مرحلتي ال�ستدلل والتحقيق، وحق الإن�سان يف بيئة �سليمة يف الت�سريع البحريني.   
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�أوًل: �ل�سكاوى �مل�ستلمة و�مل�ساعد�ت �لقانونية �ملقدمة

بحقوق  املتعلقة  ال�سكاوى  تلقي  يف  فاعٌل  دوٌر  لها  كان  الإن�سان،  حقوق  حماية  جمال  يف  املوؤ�س�سة  ولية  اإطار   1.  يف 

اإىل جهات الخت�سا�س مع متابعتها احلثيثة وتب�سري ذوي  اإحالته  واإحالة ما ترى     الإن�سان على اختالفها ودرا�ستها 

   ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املخت�سة، حيث بلغت 

  خالل الأعوام )2019-2011( عدد )793( �سكوى مت�سلَّمة.

�لفرع �لثالث

�أبرز ما حققته �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

 يف جمال حماية حقوق �لإن�سان خالل ع�سر �سنو�ت
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التباع  الواجبة  بالإجراءات  ال�ساأن  تب�سري ذوي  �سلطة  ال�سكاوى،  تلقي  اإىل جانب  املوؤ�س�سة،  اإن�ساء  قانون  كما منح    .2 
وم�ساعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املخت�سة، فاإن املوؤ�س�سة الوطنية تتخذ دوًرا اإيجابيًّا يف     

تقدمي امل�ساعدة القانونية لالأفراد اأو اجلهات، وذلك من خالل التب�سري بالإجراءات الواجبة التباع وامل�ساعدة على     

اأو تقدمي بالغ  اأو القانوين ح�سب الأحوال،  اتخاذها، وبيان اأهمية ا�ستنفاد جميع �سبل النت�ساف والتظلم الإداري     

لدى اجلهات الأمنية املخت�سة، اأو م�ساعدتهم وتقدمي العون لهم للتوجه اإىل اجلهة املعنية ذات الخت�سا�س الأ�سيل     

يف نظر ال�سكوى، حيث بلغت خالل الأعوام )2019-2013( عدد )1529( م�ساعدة قانونية مقدمة.   

اآلية التعامل  اأ�سدرت املوؤ�س�سة دلياًل لتلقي ال�سكاوى وامل�ساعدة القانونية املقدمة، جاء ليواكب التقدم احلا�سل يف    .3 
مع ال�سكاوى من حيث وجود النظام الإلكرتوين اجلديد ملتابعة ال�سكاوى الواردة وامل�ساعدات القانونية املقدمة، حيث     

والق�سم  وامل�سطلحات،  للمفاهيم  العامة  املبادئ  حول  منه  الأول  الق�سم  ياأتي  اأق�سام،  ثمانية  اإىل  الدليل  ينق�سم     

الثاين حول الخت�سا�سات املمنوحة للموؤ�س�سة وال�سكاوى التي ينعقد للموؤ�س�سة الخت�سا�س بنظرها وتلك التي ل ينعقد     

لها الخت�سا�س بنظرها، وياأتي الق�سم الثالث حول اإجراءات تلقي ال�سكاوى وو�سائل تقدميها، واإجراءات مبا�سرتها،     

وياأتي  فيها،  القانوين  الراأي  واإبداء  ودرا�ستها  ال�سكاوى  مع  التعامل  ومراحل  اآلية  الرابع حول  الق�سم  ياأتي  يف حني     

الق�سم اخلام�س حول متابعة ال�سكوى والتوا�سل مع اجلهات املخت�سة، كما ياأتي الق�سم ال�ساد�س حول وقف ال�سري يف     

الق�سم  ياأتي  القانونيتني، يف حني  وامل�سورة  امل�ساعدة  ال�سابع حول تقدمي  الق�سم  وياأتي  ال�سكوى وحفظها،  اإجراءات     

الثامن حول اإجراءات تعديل الدليل، مع التنويه باأن الدليل متاح للكافة من خالل املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة الوطنية     

باللغتني العربية والإجنليزية.   

ثانياً: دليل تلقي �ل�سكاوى و�مل�ساعد�ت �لقانونية �ملقدمة
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اأو�ساع حقوق الإن�سان يف و�سائط الإعالم املختلفة وو�سائل التوا�سل الجتماعي، كما عملت  قامت املوؤ�س�سة بر�سد    .4 
الإن�سان،  حقوق  وتعزيز  احرتام  مبعايري  املخت�سة  اجلهات  التزام  ومدى  درجة  من  للتاأكد  ودرا�ستها  توثيقها  على     

وعمدت املوؤ�س�سة يف معظم تلك احلالت اإىل التوا�سل مع اجلهات املخت�سة للتاأكد من �سحتها، ومن ثم اإيجاد احللول     

املنا�سبة لها، كما قامت املوؤ�س�سة بعدد من الزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة للوقوف على مدى �سحة ما مت تداوله     

يف بع�س منها، وتاأتي تلك اجلهود حر�سا من املوؤ�س�سة ل�سمان متتع الأفراد من مواطنني ومقيمني بحقوقهم كافة     

وحر�ست  ر�سد،  حالة   )162( عدد   )2015-2019( لالأعوام  الر�سد  حالت  بلغت  وقد  متييز،  اأي  دومنا     

املوؤ�س�سة على تب�سري الراأي العام بنتائج متابعتها للر�سد من خالل ن�سره يف ح�ساباتها الر�سمية على خمتلف و�سائل     

التوا�سل الجتماعي.   

حقوق  حماية  جمال  يف  ن�سيٌط  دوٌر  لها  كان  فقد  املوؤ�س�سة،  اإن�ساء  قانون  ت�سمنها  التي  لالخت�سا�سات  اإعماًل    .5"
املوؤ�س�سة يف هذا  وتوؤكد  العام،  الراأي  لها �سدى يف  التي كان  املحاكمات  الإن�سان، حيث ح�سرت عدًدا من جل�سات     

ال�ساأن، اأن ح�سورها جل�سات املحاكمات ياأتي لغر�س التحقق والتاأكد من �سحة الإجراءات الق�سائية وحتقيق العدالة     

يف حماكمة املتهمني، موؤكدة اأن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب معياًرا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان     

وركيزة  الق�سائية،  اجلهة  اأمام  القانونية  مبراكزهم  املتعلقة  حقوقهم  انتقا�س  من  الأ�سخا�س  حماية  اإىل  يهدف     

جوهرية من ركائز املحاكمة العادلة املن�سو�س عليها يف الت�سريعات الوطنية وال�سكوك والتفاقيات الإقليمية والدولية     

ذات ال�سلة.   

املحاكمة  �سمانات  من  للتحقق  املحاكمات  جل�سات  ح�سور  ا�ستمارة  باإ�سدار  املوؤ�س�سة  قامت  ال�سياق،  ذات  ويف    .6"
العادلة، التي تتكون من عدد من املعايري التي تبني مدى توافر حقوق املتهمني اأو املتقا�سني اأثناء نظر املحكمة للدعوى،     

والتاأكد من توافر �سمانات املحاكمة العادلة، وتنق�سم ال�ستمارة اإىل ق�سمني، الأول يتعلق مبراقبة اإجراءات املحكمة     

من حيث موعد انعقادها واحل�سور وما يتم يف اجلل�سة من وقائع واأحداث، اأما الق�سم الثاين فهو يتعلق مبالحظة     

الإعاقة،  املكان لالأ�سخا�س ذوي  القاعة، ومدى جتهيز  اإىل  الو�سول  قاعة املحكمة من حيث و�سوح ال�سم و�سهولة     

اإ�سافة اإىل مالحظة دور وعمل �سكرتارية املحكمة.   

ثالثاً: ر�سد �أو�ساع حقوق �لإن�سان

ر�بعاً: ح�سور جل�سات �ملحاكمات للتثبت من �سمانات �ملحاكمة �لعادلة
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يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  لر�سد  املعلنة،  وغري  املعلنة  امليدانية  بالزيارات  القيام  يف  املوؤ�س�سة  لخت�سا�س  "7.  تفعياًل 
   املوؤ�س�سات الإ�سالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�سحية والتعليمية، اأو اأي مكان عام اآخر ي�ستبه 

   يف اأن يكون موقًعا لنتهاك حقوق الإن�سان، قامت املوؤ�س�سة بعدد من الزيارات املعلنة وغري املعلنة ملركز اإ�سالح وتاأهيل 

   النزلء يف منطقة جو، ومركز احلب�س الحتياطي يف منطقة احلو�س اجلاف، ومركز اإ�سالح وتاأهيل الن�ساء يف مدينة 

  عي�سى، ومركز رعاية الأحداث، ومركز الإبعاد اخلا�س بالذكور والإناث، وعدد من مراكز التوقيف التابعة ملديريات  

  �سرطة املحافظات، ومركز توقيف الإدارة العامة للمرور، ومركز اإيواء واإبعاد الأجانب.

 8.  وتاأتي تلك الزيارات بهدف الوقوف عن كثب على اأو�ساع املقيدة حريتهم يف تلك املراكز، ومدى مواءمة اأو�ساعهم مع 
   ال�سكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان واملعايري الأخرى ذات ال�سلة، ول�سيما تلك املتعلقة بالطاقة ال�ستيعابية 

   لهذه املراكز، ومدى حق النزلء واملوقوفني يف التوا�سل مع العامل اخلارجي، ومتتعهم بالرعاية ال�سحية وتوفري العالج 

  والأدوية، وجودة الغذاء املقدم لهم، ومدى قيامهم مبمار�سة الريا�سة.

ذات  واللوائح  القانون  يف  لهم  املقررة  الدينية  ل�سعائرهم  والنزيالت  النزلء  ممار�سة  وا�ستمرار  متتع   9.  ول�سمان 
   ال�سلة،  قامت املوؤ�س�سة خالل مو�سم عا�سوراء لعام 2019 بزيارات ميدانية ملراكز الإ�سالح والتاأهيل ومراكز احلب�س 

   الحتياطي اخلا�سة بالرجال والن�ساء، وكان من بينها عدد زيارتني ملركز الإ�سالح والتاأهيل اخلا�س بالنزلء، وعدد 

   زيارتني للمحبو�سني يف مركز احلب�س الحتياطي، اإىل جانب عدد زيارتني ملركز الإ�سالح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي 

   للنزيالت؛ حيث مت اللتقاء بعدد من املوقوفني والنزلء من اجلن�سني، ومت التاأكد من م�ستوى الت�سهيالت واخلدمات 

   املقدمة لهم ل�سمان ممار�ستهم ل�سعائرهم الدينية، كما قد قامت املوؤ�س�سة بالتن�سيق مع اإدارات املراكز املذكورة من 

   اأجل زيادة املدة املخ�س�سة ملمار�سة تلك ال�سعائر يف اليوم العا�سر من �سهر املحرم، اإذ تلقت املوؤ�س�سة ا�ستجابة فورية 

  لذلك، ومتت م�ساعفة الوقت املخ�س�س لهم.

خام�ساً: �لزيار�ت �مليد�نية �ملعلنة وغري �ملعلنة لأي مكان ي�ستبه يف �أن يكون حمالًّ لنتهاك حقوق �لإن�سان

جدول يو�سح عدد جل�سات �ملحاكمات �لتي ح�سرتها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لن�سان

للتحقق من �سمانات �ملحاكمة �لعادلة خالل �لأعو�م )2017 - 2019(

عدد جل�ضات املحاكمات ال�ضنة

21 2017

27 2018

35 2019

83 اجملموع
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 10.  وعليه، توؤكد املوؤ�س�سة - بناء على الزيارات امليدانية التي قامت بها خالل مو�سم عا�سوراء - اأن حرية ممار�سة ال�سعائر 
   الدينية للنزلء والنزيالت مكفولة، وعلى نحو ل ي�سكل اإ�سراًرا اأو جتاوًزا حلرية وخ�سو�سية النزلء والنزيالت الآخرين 

   من جميع الأديان والطوائف الأخرى يف ممار�سة �سعائرهم، ومبا ي�سمن املحافظة على اأمن املركز و�سالمة النزلء 

فيه.   

)ال�سكلر(  املنجلي  الدم  فقر  مر�سى  رعاية  لق�سم  وزيارة  النف�سي،  الطب  م�ست�سفى  بزيارة  املوؤ�س�سة  قامت  "11.  كما 

   مبجمع ال�سلمانية الطبي، وزيارة م�ست�سفى املحرق للولدة ورعاية امل�سنني، وذلك للتاأكد والطالع على اأو�ساع حقوق 

   املر�سى ومدى تواوؤم اخلدمات الطبية املقدمة مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان، وزارت املوؤ�س�سة الوطنية كالًّ من 

   دار الكرامة للرعاية الجتماعية، ومركز بتلكو لرعاية العنف الأ�سري، ودار يوكو لرعاية الوالدين، ودار رعاية الطفولة 

2019 عدد  اأكتوبر  �سهر  2013 حتى  عام  منذ  املوؤ�س�سة  بها  قامت  التي  الزيارات  اإجمايل عدد  بلغ  وقد  بتلكو(     )بيت 

.
)6(

  )36( زيارة

 12.  نظًرا ملا يوليه قانون اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، من اهتمام بن�سر ثقافة حقوق الإن�سان واإر�ساخ مبادئها 
   يف املجتمع، وعلى الأخ�س ما ورد يف املادة رقم )2( منه الذي قرر للموؤ�س�سة اأن “تتوىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق 

   �لإن�سان، وتر�سيخ قيمها، ون�سر �لوعي بها، و�لإ�سهام يف �سمان ممار�ستها”، وما جاء يف املادة رقم )12( من القانون 

   اأن للموؤ�س�سة “م- �إ�سد�ر �لن�سر�ت و�ملطبوعات و�لبيانات و�لتقارير �خلا�سة، وعر�سها على �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�س 

  بها، ولها خماطبة �لر�أي �لعام مبا�سرة �أو من خالل �أي من و�سائل �لإعالم”.

الأ�سا�سية  باحلريات  والتوعية  الإن�سان  حقوق  ثقافة  ن�سر  بهدف  #ا�سمن_حقك،  و�سم  املوؤ�س�سة  اأطلقت   13.  فقد 
  واخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان للجمهور من املواطنني واملقيمني على اأر�س مملكة البحرين.

والت�سريعات  الد�ستور  يف  لهم  املكفولة  العامة  وحرياتهم  بحقوقهم  الأ�سخا�س  معرفة  ل�سمان  الو�سم  هذا  ياأتي   14.  كما 
ا على اأن يكون كل فرد �سامًنا حلقه بنف�سه،     الوطنية وال�سكوك الإقليمية والدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، وحر�سً

  حيث اإن املعرفة باحلقوق واحلريات هي اأكرب �سمانة لل�سخ�س للمحافظة على حقه.

�ساد�ساً: و�سم #��سمن_حقك

)6(  مت التطرق اإىل تفا�سيل وتو�سيات الزيارات يف التقارير ال�سابقة للموؤ�س�سة، و�سياأتي تف�سيل زيارات عام 2019 يف ق�سم الزيارات املعلنة وغري املعلنة يف الفرع الثاين املخ�س�س للتقدم 

احلا�سل يف جمال حماية حقوق الإن�سان يف هذا التقرير.
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كل  يف  واملبادرات  املقرتحات  وتقدمي  الإن�سان،  حقوق  انتهاكات  حالت  ر�سد  يف  املوؤ�س�سة  اخت�سا�س  من   15.  انطالًقا 
وحفاًظا  مبا�سرة،  العام  الراأي  خماطبة  يف  اخت�سا�س  من  لها  وملا  الإن�سان،  حقوق  باأو�ساع  الرتقاء  �ساأنه  من     ما 

   على حقوق العمال يف ظروف عمل �سحية واآمنة، وللتاأكد من مدى احرتام اأ�سحاب العمل لهذه احلقوق، اأطلقت املوؤ�س�سة 

   مبادرتها ب�ساأن الإبالغ عن التجاوزات املر�سودة بت�سغيل العمال حتت اأ�سعة ال�سم�س ويف الأماكن املك�سوفة خالل �سهري 

ب�ساأن   2013 ل�سنة   )3( للقرار رقم  الثانية ع�سرة ظهًرا والرابعة ع�سًرا، خمالفة  واأغ�سط�س، يف الفرتة ما بني     يوليو 

   حظر العمل وقت الظهرية، التي تتيح للجميع ر�سد التجاوزات وحتديد مكانها ووقتها، ون�سرها عرب و�سائل التوا�سل 

املجاين  ال�ساخن  املوؤ�س�سة عرب اخلط  مع  التوا�سل  اأو من خالل  و�سم )#ا�سمن_حقك(،  با�ستخدام     الجتماعي 

هذه  وتاأتي   ،)17111666( الرقم  على  باملوؤ�س�سة  اخلا�س  الوات�س-اب  برنامج  طريق  عن  اأو   ،)80001144(   

اإىل جنب مع  الإن�سان ليقوم جنًبا  العمال، وتثقيف واحرتام املجتمع حلقوق  الوعي املجتمعي بحقوق     املبادرة لزيادة 

.
)7(

  املوؤ�س�سة والآليات املعنية بحقوق الإن�سان بدور تعزيز وحماية حقوق الإن�سان

ا من املوؤ�س�سة على تطوير وحتديث اآليات التوا�سل مع املواطنني واملقيمني بهدف الو�سول اإىل اأق�سى م�ستويات   16.  حر�سً
ال�ساخن  باخلط  املرتبط  ال�سكاوى  وتلقي  الت�سال  مركز  د�سنت خدمة  فقد  احلقوقي،  ال�ساأن  والتعزيز يف     احلماية 

2017 عام  يف  املجاين  اخلط  تد�سني  مت  حيث  القانونية،  امل�ساعدات  وتقدمي  ال�سكاوى  لتلقي   )80001144(    املجاين 

   ، علما باأن املوؤ�س�سة كانت منذ اإن�سائها ت�ستقبل ال�سكاوى عرب بدالتها الرئي�سة، اإل اأنه مت ا�ستحداث هذا اخلط املجاين 

منها  هاتفية،  مكاملة   8000 على  يزيد  ما  تاأ�سي�سها  منذ  املوؤ�س�سة  تلقت  وقد  �سكاواهم،  تقدمي  الأفراد  على     للت�سهيل 

  حوايل 3000 مكاملة عرب اخلط املجاين.

مع  بها  التوا�سل  واملقيمني  للمواطنني  ميكن  التي  الأخرى  اخلدمات  جملة  اإىل  لت�ساف  املجاين  اخلط  خدمة   17.  وتاأتي 
   املوؤ�س�سة �سواء كان ذلك باحل�سور ال�سخ�سي اأو عرب موقعها الإلكرتوين اأو عن طريق �سفحاتها الر�سمية على برامج 

وذلك   ،)NIHR Bahrain( النقالة  بالهواتف  اخلا�س  التطبيق  خالل  من  اأو   )nihrbh( الجتماعي     التوا�سل 

  للرد على اأي �سكاوى اأو تقدمي امل�ساعدة اأو الرد على اأي ا�ستف�سارات اأخرى ذات �سلة بحقوق الإن�سان.

�سابعاً : مبادرة حظر �لعمل وقت �لظهرية

ثامناً: مركز �لت�سال وتلقي �ل�سكاوى 

)7(  منًعا للتكرار، �سياتي تف�سيل املبادرة يف الق�سم “ثانيا؟، من الفرع الثالث املعني بالآراء ال�ست�سارية املرفوعة اإىل احلكومة يف هذا التقرير.
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 18.  افتتحت املوؤ�س�سة مكتًبا لها يف مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، التابع للجنة الوطنية ملكافحة الجتار يف الأ�سخا�س، 
   ليكون هذا املكتب حلقة و�سل بني املوؤ�س�سة واملقيمني بهدف الو�سول اإىل اأق�سى م�ستويات تعزيز وحماية فئة العمالة 

   الوافدة، حيث يخت�س بتلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان الواردة من العمالة الوافدة، ويعمل على درا�ستها والبحث 

   فيها واإحالة ما ترى املوؤ�س�سة اإحالته اإىل جهات الخت�سا�س مع متابعتها ب�سكل فعال، اأو تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات 

  الواجبة التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املخت�سة.

تا�سعاً: فرع �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان يف مركز حماية ودعم �لعمالة �لو�فدة

�لعدد �لإجمايل للحالت �لو�ردة عرب �خلط �ل�ساخن

 )�سكاوى جديدة �أو مر�جعة �سكاوى �سابقة(

لالأعو�م  )2019-2017( 

املجموع 2019 2018 2017 ال�ضنة

2985 1227 1250 508 العدد
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الفصل الثاني
اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى

 
 السلطات الدستورية )8(

اإن احلث على الت�سديق على ال�سكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان اأو الن�سمام اإليها، وكفالة تنفيذها تنفيًذا فعاًل، 

وظيفة رئي�سة من الوظائف املنوطة باملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، اإذ اإن الأمر ل يقف عند ذلك، بل يتعداه اإىل �سرورة 

بيان مدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الإقليمية والدولية النا�سئة عن الت�سديق اأو الن�سمام، مع اقرتاح ت�سريعات اأو 

.
)9(

اأنظمة اأو ممار�سات اأو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الإقليمية اأو الدولية ذات ال�سلة

باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، جند اأن املادة رقم )12( يف  وبالرجوع اإىل اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 

“در��سة �لت�سريعات و�لنظم �ملعمول بها يف �ململكة �ملتعلقة بحقوق  بـ  اأن تخت�س املوؤ�س�سة  الفقرة )ب( منها ن�ست على 

�ململكة  �لتز�مات  مع  �لت�سريعات  هذه  بات�ساق  يتعلق  فيما  خا�سة  منا�سبة،  تر�ها  �لتي  بالتعديالت  و�لتو�سية  �لإن�سان 

�لدولية بحقوق �لإن�سان، كما يكون لها �لتو�سية باإ�سد�ر ت�سريعات جديدة ذ�ت �سلة بحقوق �لإن�سان”.

و�لتنظيمية  �لت�سريعية  �لن�سو�س  مالءمة  يف حني ن�ست الفقرة )ج( من ذات املادة على اخت�سا�س املوؤ�س�سة يف: “بحث 

�إىل �ل�سلطات �ملخت�سة  باملعاهد�ت �لإقليمية و�لدولية �ملعنية مب�سائل حقوق �لإن�سان، وتقدمي �ملقرتحات و�لتو�سيات 

فيما كل ما من �ساأنه تعزيز وحماية حقوق �لإن�سان، مبا يف ذلك �لتو�سية بالن�سمام �إىل �لتفاقيات �لإقليمية و�لدولية 

�ملعنية بحقوق �لإن�سان”، اإذ اإن هذه الخت�سا�سات هي انعكا�س ملا ت�سمنته “مبادئ باري�س”واملالحظات العامة للجنة الفرعية 

.)SCA( املعنية بالعتماد

وتفعياًل لتلك الخت�سا�سات، فقد بادرت املوؤ�س�سة اإىل تقدمي مرئياتها ومالحظتها حول عدد من املو�سوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان 

اإىل ال�سلطات الد�ستورية، كما قامت املوؤ�س�سة باإبداء مرئياتها حول عدد من الطلبات الواردة عليها ب�ساأن املرا�سيم وامل�سروعات 

والقرتاحات بقوانني املحالة اإليها من املجل�س الوطني، وبلغ عدد املرئيات املقدمة اإىل جمل�س ال�سورى عدد )5( مرئيات، يف حني بلغ 

عدد املرئيات املقدمة اإىل جمل�س النواب عدد )5( مرئيات، اإ�سافة اإىل املرئيات املقدمة اإىل احلكومة والبالغ عددها )2(.

وعليه، �سوف يتم التعر�س يف هذا الف�سل لالآراء ال�ست�سارية التي قدمتها املوؤ�س�سة اإىل ال�سلطات الد�ستورية يف ثالثة فروع اأ�سا�سية: 

يخ�س�س الفرع الأول ل�ستعرا�س مرئياتها املحالة اإىل جمل�س ال�سورى، يف حني يخ�س�س الفرع الثاين لبيان مرئياتها املحالة اإىل 

جمل�س النواب، بينما يخ�س�س الثالث لبيان مرئياتها املحالة اإىل احلكومة، وذلك يف املوا�سيع التي ترى اأن لها م�سا�ًسا اأو تاأثرًيا 

مبا�سًرا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية، وا�سعة يف العتبار اأحكام الد�ستور وال�سكوك واملعايري الإقليمية والدولية ذات ال�سلة.

متهيد:

ا لالآراء ال�ست�سارية التي قامت املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان برفعها اإىل ال�سلطات الد�ستورية يف اململكة، ولالطالع على الآراء ال�ست�سارية على  )8( يت�سمن هذا الف�سل من التقرير ملخ�سً

.  www.nihr.org.bh نحو مف�سل، راجع املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة- ق�سم الآراء ال�ست�سارية

)9(  مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان - الخت�سا�سات وامل�سوؤوليات - الفقرة )3( �س 5 /  املالحظة العامة )3-1( ت�سجيع الت�سديق على ال�سكوك 

الدولية حلقوق الإن�سان اأو الن�سمام اإليها - �س 91.
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�لفرع �لأول

�لآر�ء �ل�ست�سارية �ملرفوعة من �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان �إىل جمل�س �ل�سورى

 )23( )56( من قانون املرور ال�سادر بقانون رقم   1.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري ب�ساأن م�سروع قانون بتعديل املادة 
�سابعة  فقرة  اإ�سافة  منه  الأوىل  املادة  ت�سمنت  حيث  الديباجة،  عن  ف�ساًل  مادتني،  من  يتاألف  الذي   ،2014    ل�سنة 

بالن�سبة جلرمية  الت�سالح  مبلغ  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  اإعفاء  تت�سمن  املرور،  قانون  من   )56( املادة  ن�س     اإىل 

   عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�سة بالوقوف يف اأماكن معينة، متى ثبت عدم وجود مواقف خم�س�سة لهم اأو �ساغرة 

  وقت حترير املخالفة، اأما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

�لأ�سخا�س ذوو  “وُيعفى  الآتي:  النحو  القانون على  )56( يف م�سروع  املادة رقم  ال�سابعة من  الفقرة   2.  حيث جاء ن�س 
   �لإعاقة من مبلغ �لت�سالح بالن�سبة جلرمية عدم �تباع قر�ر�ت �لإد�رة �خلا�سة بالوقوف يف �أماكن معينة �ملن�سو�س 

�أو �ساغرة وقت     عليها يف �لبند )12( من �ملادة )47( من هذ� �لقانون، متى ثبت عدم وجود مو�قف خم�س�سة لهم 

  حترير �ملخالفة”.

 3.  وانتهت املوؤ�س�سة اإىل اأن املقرتح وب�سيغته احلالية ل يحقق مبداأ امل�ساواة وعدم التمييز، الذي هو ركيزة اأ�سا�سية تقوم 
   عليها ال�سكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان، مبا فيها اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة التي �سدقت عليها 

مراكز  بني  املقررة  اجلزاءات  من  الإعفاء  يف  مييز  كونه   ،2011 ل�سنة   )22( رقم  القانون  مبوجب  البحرين     مملكة 

مدعاة  يكون  �سوف  احلالية  ب�سيغته  بقانون  امل�سروع  يف  الوارد  الن�س  تطبيق  حال  يف  اأنه  وراأت  مت�ساوية،     قانونية 

الإعاقة،  لالأ�سخا�س ذوي  �ساغرة  اأو  القانون بحجة عدم وجود مواقف خم�س�سة  الت�سجيع على خمالفة     لحتمالية 

  الأمر الذي قد ي�سكل وقوفهم يف غري الأماكن املخ�س�سة اإعاقة حلركة املرور اأو تعري�س املركبات وامل�ساة للخطر.

 4.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري ب�ساأن م�سروع قانون با�ستبدال املادة )60( من قانون الطفل ال�سادر باملر�سوم بقانون 
   رقم )37( ل�سنة 2012 )املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�سيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب(، الذي يتاألف 

   من مادتني، ف�ساًل عن الديباجة، حيث جاءت املادة الأوىل منه با�ستبدال املادة )60( من قانون الطفل ال�سادر 

   بالقانون رقم )37( ل�سنة 2012، لتهدف اإىل حماية الأطفال من ال�ستغالل ال�سيا�سي من خالل حظر اإ�سراكهم اأو 

   ت�سغيلهم يف الدعاية النتخابية و�سائر اإجراءات ومراحل انتخابات جمل�س النواب واملجال�س البلدية، اأما املادة الثانية 

  فهي مادة تنفيذية.

،  هي كما يلي:
)10(

قدمت املوؤ�س�سة ملجل�س ال�سورى خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�س مرئيات 

�أوًل: م�سروع قانون بتعديل �ملادة )56( من قانون �ملرور �ل�سادر بقانون رقم )23( ل�سنة  2014

ثانًيا: م�سروع قانون با�ستبد�ل �ملادة )60( من قانون �لطفل �ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )37( ل�سنة 

2012 )�ملعد بناء على �لقرت�ح بقانون  “ب�سيغته �ملعدلة” �ملقدم من جمل�س �لنو�ب(

)10( قدمت املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان راأيها ال�ست�ساري املتعلق بحقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�سي لئق اإىل وزارة الإ�سكان، وجمل�س النواب، وجمل�س ال�سورى، ومنًعا للتكرار 

جتدون الراأي ال�ست�ساري املنوه به اأعاله يف الفرع املتعلق بالآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل احلكومة.
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 5.  حيث ن�ست الفقرة الثانية من املادة رقم )60( يف م�سروع القانون على اأنه: “يحظر ��ستغالل �لأطفال يف �لتجمعات 
ا، كما يحظر �إ�سر�كهم �أو ت�سغيلهم يف �لدعاية �لنتخابية �أو يف     و�مل�سري�ت و�ملظاهر�ت �لتي يكون �لغر�س منها �سيا�سًيّ

   �سائر �إجر�ء�ت ومر�حل �نتخابات جمل�س �لنو�ب و�ملجال�س �لبلدية بكافة �سورها و�أ�سكالها �إل مبو�فقة ويل �لطفل �أو 

  من يقوم مقامه”.

 6.  وانتهت املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق من حيث املبداأ مع الأهداف واملقا�سد التي يرمي اإليها امل�سروع بقانون با�ستبدال املادة 
يحظر  و�سريح  وا�سح  ن�س  وجود  اأهمية  واأكدت   ،2012 ل�سنة   )37( رقم  بالقانون  ال�سادر  الطفل  قانون  من   )60(   

   ا�ستغالل الأطفال يف جمريات العملية النتخابية وخالل مراحلها كافة، من دون اإ�سباغ �سفة امل�سروعية لفعل ال�ستغالل 

)69( منه العقوبات  اأهمية ت�سمني قانون الطفل يف املادة  اأو من يقوم مقامه، واأكدت  اأمر الطفل     ملجرد موافقة ويل 

  اجلنائية املنا�سبة واملتدرجة مع الفعل املرتكب، وهو الأمر الذي ي�ستقيم واملقررات الدولية ذات ال�سلة.

 7.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري ب�ساأن م�سروع قانون باإ�سافة بند جديد اإىل املادة )2( من القانون رقم )58( ل�سنة 2006
   ب�ساأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي يتاألف من مادتني، ف�ساًل عن الديباجة، حيث تق�سي املادة الأوىل 

)2( من قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، الذي يهدف اإىل  )11( اإىل املادة     منه باإ�سافة بند جديد برقم 

   احلد من ظاهرة الت�سرت على الهاربني يف اجلرائم الإرهابية �سواء كانوا متهمني اأو حمكومني، لغر�س احليلولة دون 

   قيامهم بارتكاب جرائم اإرهابية اأخرى اأو اإفالتهم من العقاب، مما ي�سهم يف حفظ وا�ستقرار الأمن يف اململكة. اأما 

  املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

عليهم  �ملحكوم  �أو  �ملتهمني  على  “�لت�سرت  على:  القانون  م�سروع  )2( يف  رقم  املادة  من   )11( رقم  البند  ن�س   8.  حيث 

رقم  قراره  املجل�س يف  وانتهى  النواب،  بقانون على جمل�س  امل�سروع  ُعر�س هذا  وقد  �لإرهاب”.     �لهاربني يف ق�سايا 

فرباير   19 بتاريخ   )10( رقم  اجلل�سة   - اخلام�س  الت�سريعي  الف�سل  من  الأول  العادي  ال�سنوي  النعقاد  دور  من   )22(   

    -2019   اإىل تعديل م�سمى م�سروع القانون اإىل “م�سروع قانون باإ�سافة مادة جديدة برقم )16( مكرًر� �إىل �لقانون رقم 

ون�سها  )16( مكرًرا،  برقم  واإ�سافة مادة جديدة  �لإرهابية”،  �لأعمال  �ملجتمع من  ب�ساأن حماية   2006 ل�سنة   )58(   

   الآتي: “يعاقب بال�سجن كل من �أخفى متهًما �أو حمكوًما عليه يف جرمية من �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون، 

   مع علمه بذلك. ول ي�سري حكم هذه �ملادة على زوج من �أخفى ول على �أ�سوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخو�ته ومن يف 

  منزلة هوؤلء من �لأقارب بحكم �مل�ساهرة”.

 9.  وانتهت املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق مع ما انتهى اإليه قرار جمل�س النواب ب�ساأن اإ�سافة مادة جديدة برقم )16( مكرًرا اإىل 
اأو  املتهم  اأخفى  زوج من  تقرير اجلرمية وعقابها على  املتمثل يف عدم  الإن�ساين  النهج  واأثنت على  القانون،     م�سروع 

   املحكوم عليه، ول على اأ�سوله اأو فروعه اأو اإخوته اأو اأخواته ومن يف منزلة هوؤلء من الأقارب بحكم امل�ساهرة، وهو نهج 

  يتوافق واملبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان، ويراعي الأبعاد الأ�سرية واملجتمعية املحيطة.

ثالثاً: م�سروع قانون باإ�سافة بند جديد �إىل �ملادة )2( من �لقانون رقم )58( ل�سنة 2006 ب�ساأن حماية �ملجتمع 

من �لأعمال �لإرهابية، و��ستحد�ث مادة جديدة برقم )16 مكرًر�(، ح�سب ما �نتهى �إليه قر�ر جمل�س �لنو�ب
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 ر�بعاً : �قرت�ح قانون باإ�سافة مادة جديدة برقم )189 مكرًر�( �إىل قانون �لعقوبات �ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم 

)15( ل�سنة 1976 

 10.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري ب�ساأن اقرتاح بقانون باإ�سافة مادة جديدة برقم )189 مكرًرا( اإىل قانون العقوبات 
املادة  الديباجة، حيث جاءت  يتاألف من مادتني، ف�ساًل عن  الذي   ،1976 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  باملر�سوم     ال�سادر 

   الأوىل منه باإ�سافة مادة جديدة برقم )189 مكرًرا( اإىل قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 

  1976، وكانت املادة الثانية مادة تنفيذية.

 11.  حيث ن�ست الفقرة الثانية من املادة رقم )189 مكرًرا( يف م�سروع القانون على اأنه: “يعد ر��سًيا من �أعطى �أو قدم 
   �أو عر�س �أو وعد باأن يعطي ملوظف عام �أو مكلف بخدمة عامة �سيًئا مما ن�س عليه يف �ملادة )186(. ويعد و�سيًطا 

   كل من تدخل بالو��سطة لدى �لر��سي �أو �ملرت�سي لعر�س ر�سوة �أو لطلبها �أو لقبولها �أو لأخذها �أو �لوعد بها. ويعاقب 

  �لر��سي و�لو�سيط بالعقوبة �ملقررة قانونا للمرت�سي”.

 12.  وانتهت املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق من حيث املبداأ مع الغايات والأهداف املرجوة من القرتاح بقانون حمل الدرا�سة، كونها 
   تن�سجم واأحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد، التي �سدقت عليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )7( 

حتقيق  �ساأن  يف  العتبار  واإيالء  العقابية،  الن�سو�س  ب�سياغة  ال�سلة  ذات  العامة  القواعد  مراعاة  مع   ،2010    ل�سنة 

  امل�ساواة بني املراكز القانونية جلميع اأطراف جرمية الر�سوة.
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خام�ساً : �مل�سروع بقانون باإ�سافة فقرة جديدة �إىل �ملادة )27( من �لقانون رقم )19( ل�سنة 2006 ب�ساأن 

تنظيم �سوق �لعمل )�ملعد يف �سوء �لقرت�ح بقانون - ب�سيغته �ملعدلة - �ملقدم من جمل�س �لنو�ب(

 )19( القانون رقم  من   )27( املادة  اإىل  باإ�سافة فقرة جديدة  بقانون  امل�سروع  ب�ساأن  ال�ست�ساري  راأيها  املوؤ�س�سة   13.  اأبدت 

   ل�سنة 2006 ب�ساأن تنظيم �سوق العمل )املعد يف �سوء القرتاح بقانون - ب�سيغته املعدلة - املقدم من جمل�س النواب(، 

   الذي يتاألف من مادتني، ف�ساًل عن الديباجة، حيث جاءت املادة الأوىل منه مت�سمنة اإ�سافة فقرة جديدة اإىل املادة 

  )27( من القانون، وكانت املادة الثانية تنفيذية.

 14.  حيث ن�ست الفقرة اجلديدة من املادة )27( من القانون امل�سار اإليةهاأعاله على اأنه “د-  ��ستثناء من �أحكام �لفقرتني 

   )�أ( و)ج( من هذه �ملادة، يتحمل �لعامل �لأجنبي �لذي يرتك �لعمل باملخالفة ل�سروط ت�سريح �لعمل �ل�سادر ب�ساأنه 

   لدى �ساحب �لعمل �مل�سرح له با�ستخد�مه، نفقات �إعادته �إىل �جلهة �لتي ينتمي �إليها بجن�سيته”، يف حني جاء ن�س 

   الفقرة اجلديدة حمل الدرا�سة وفًقا ملا انتهى اإليه قرار جمل�س النواب ليكون على اأنه “د- مع عدم �لإخالل بحكم 

�لعمل  �لعامل �لأجنبي �لذي يرتك  �ملادة، يتحمل  �لفقرتني )�أ( و)ج( من هذه  �أحكام     �لفقرة )ب( و��ستثناء من 

   باملخالفة ل�سروط ت�سريح �لعمل �ل�سادر ب�ساأنه لدى �ساحب �لعمل �مل�سرح له با�ستخد�مه، نفقات �إعادته �إىل �جلهة 

   �لتي ينتمي �إليها بجن�سيته، ويتحمل ذوو �لعامل نفقات جتهيز ونقل جثمان �لعامل �لذي تويّف �أثناء تركه للعمل باملخالفة 

   ل�سروط ت�سريح �لعمل �ل�سادر ب�ساأنه يف حال طلبهم ذلك خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوًما من تاريخ وفاته، 

   وبخالفه يتم دفنه وفًقا لأحكام �لف�سل �خلام�س و�لع�سرين من قانون �ل�سحة �لعامة �ل�سادر بالقانون رقم )34( 

  ل�سنة 2018”.

ل�سروط  الذي يرتك عمله خمالًفا  الأجنبي  العامل  نفقات ترحيل  يتحمل  اإجراء من  تنظيم  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة   15.  وانتهت 

�سريعة  )العقد  قاعدة  على  بناء  العمل،  عقد  اأطراف  لتفاق  اخلا�سعة  امل�سائل  من  ب�ساأنه،  ال�سادر  العمل     ت�سريح 

اأطراف  بني  التوازن  امل�ساواة وحتقيق  لقواعد  يلزم طبًقا  فاإنه  عليها،  الن�س  يتم  التي مل  الأحوال  ويف     املتعاقدين(، 

   العقد، اأن يكون الطرف املخل بالتزاماته هو امل�سوؤول عن حتمل تلك النفقات، على اأن تتوىل اجلهة املخت�سة اإيجاد 

   اآلية ت�سمن حتقيق ذلك، كما ل ي�سكل التعديل الوارد يف م�سروع القانون، وفًقا ملا انتهى اإليه قرار جمل�س النواب، اأي 

   تاأثري اأو م�سا�س بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية، وفًقا ملا قررته اأحكام الد�ستور وال�سكوك والتفاقيات الإقليمية 

  والدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.
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�لفرع �لثاين

�لآر�ء �ل�ست�سارية �ملرفوعة من �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان �إىل جمل�س �لنو�ب

ال�سادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون  م�سروع  ب�ساأن  ال�ست�ساري  راأيها  املوؤ�س�سة   1.  اأبدت 

مواد،  خم�س  من  يتاألف  الذي   ،2019 ل�سنة   )21( رقم  للمر�سوم  املرافق   ،2002 ل�سنة   )46( رقم  بقانون     باملر�سوم 

  ف�ساًل عن الديباجة.

و)127(  الأوىل  الفقرة  و)93(  الثالثة  الفقرة   )82( املواد  ن�سو�س  با�ستبدال  منه  الأوىل  املادة  جاءت   2.  حيث 

املادة  اأما  الأوىل،  الفقرة  و)327(  الأوىل  الفقرة  و)277(  و)274(  و)273(  و)159(  الأوىل  الفقرة     مكررا 

والأحكام  الأوراق  فقد  حالة  يف  تتبع  التي  )الإجراءات  ال�ساد�س  الكتاب  من  الأول  الباب  عنوان  فا�ستبدلت     الثانية 

والأحكام  الأوراق  فقد  حالة  يف  تتبع  التي  )الإجراءات  العنوان  لي�سبح  الدرا�سة،  حمل  القانون  من  املدد(     وح�ساب 

 )18( املادة  اإىل  رابعة  فقرة  اإ�سافة  الثالثة  املادة  ت�سمنت  حني  يف  الإلكرتونية(،  الو�سائل  وا�ستخدام  املدد     وح�ساب 

حمل  القانون  من   )321( املادة  اإىل  ثانية  وفقرة   )227( املادة  اإىل  رابعة  وفقرة   )218( املادة  اإىل  ثالثة     وفقرة 

)ب(  مكرًرا  و)21(  )اأ(  مكرًرا  و)21(  مكرًرا   )21( باأرقام  جديدة  مواد  اإ�سافة  الرابعة  املادة  وت�سمنت     التعديل، 

رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  اإىل  مكرًرا  و)411(  مكرًرا  و)280(  مكرًرا     و)226( 

  )46( ل�سنة 2002، يف حني كانت املادة اخلام�سة مادة تنفيذية.

 3.  ن�ست الفقرة الثالثة من املادة )82( من امل�سروع بقانون على اأنه: “ومع ذلك يجوز للنيابة �لعامة ت�سجيل �إجر�ء�ت 

ا، ولها �إذ� تعذر ح�سور �ساهد �أو متهم �أن تلجاأ �إىل ��ستعمال و�سائل �لتقنية     �لتحقيق وجمرياته كافة �سوتًيّا ومرئًيّ

   و�لنقل �لأثريي يف �سماع �أقو�له �أو ��ستجو�به عن بعد، وعر�س وم�ساهدة هذه �لإجر�ء�ت ملقت�سيات �لتحقيق، مع مر�عاة 

الثانية من املادة  اأنها تتفق من حيث املبداأ مع ن�س الفقرة  اإىل  املوؤ�س�سة     �ل�سمانات �ملقررة يف �لقانون”، وخل�ست 

   )82( كما وردت يف م�سروع القانون، الذي قرر ا�ستعمال و�سائل التقنية احلديثة والنقل الأثريي يف حال �سماع اأقوال 

يقرر  اأن  اأهمية  املوؤ�س�سة  واأكدت  تاأخري،  اأو  اإبطاء  املن�سودة دومنا  العدالة  اإىل  يو�سل  اإجراء  كونه  وا�ستجوابه،     املتهم 

املحاكمة  ب�سمانات  العامة  النيابة  اأمام  املتهم  �سمان متتع  تعزز من  قانونية  اأحكاًما  �سريح  نحو  وعلى  الن�س     ذات 

  العادلة يف الأحوال التي يقت�سي فيه الأمر اللجوء اإىل تلك الو�سائل احلديثة.

،  هي كما يلي:
 )11(

قدمت املوؤ�س�سة ملجل�س النواب خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما جمموعه عدد خم�س  مرئيات 

�أوًل : �مل�سروع بقانون بتعديل بع�س �أحكام قانون �لإجر�ء�ت  �جلنائية �ل�سادر باملر�سوم    بقانون رقم )46( ل�سنة 

2002، �ملر�فق للمر�سوم رقم )21( ل�سنة 2019 

)11( قدمت املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان راأيها ال�ست�ساري املتعلق بحقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�سي لئق اإىل وزارة الإ�سكان، وجمل�س ال�سورى وجمل�س النواب، ومنًعا للتكرار 

ف�سيتم و�سع الراأي ال�ست�ساري حول حقوق كبار ال�سن يف الفرع الثالث واملتعلق بالآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة الوطنية اإىل احلكومة يف هذا التقرير.
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4.   ن�ست الفقرة الأوىل من املادة )93( من امل�سروع بقانون على اأنه “يجوز للنيابة �لعامة �أن ت�سبط لدى مكاتب �لربق 
و�لربيد وغريها من مكاتب نقل �لر�سائل ومر�كز �لبث و�لتو��سل و�لت�سالت �ل�سلكية و�لال�سلكية و�لإلكرتونية 

و�إلكرتونيًّا  ا  ومرئًيّ �سوتًيّا  وت�سجل  تر�قب  و�أن  و�لطرود،  و�ملطبوعات  و�لأور�ق  و�لر�سائل  و�خلطابات  �لربقيات 

�لت�سالت و�ملحادثات و�ملر��سالت و�لوقائع و�للقاء�ت �لتي تتم يف �لأماكن �خلا�سة �أو �لتي تتم على نحو خا�س 

يف �لأماكن �لعامة، متى تو�فرت دلئل كافية على وقوع جناية �أو جنحة معاقب عليها باحلب�س، وكان لذلك فائدة 

يف ظهور �حلقيقة”، وانتهت املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق من حيث املبداأ مع التعديل املقرتح على ن�س املادة )93( الفقرة 

الأوىل كما  وردت يف امل�سروع بقانون، اإل اأنها اقرتحت على املجل�س اإعادة النظر والبحث يف مدى �سمول عملية ال�سبط 

واملراقبة  التي تقوم بها النيابة العامة لالأماكن اخلا�سة وق�سرها على جرائم اجلنايات دون اجلنح، على نحو يراعي 

احلق يف اخل�سو�سية، وفقا ملا تقت�سيه املقررات الدولية ذات ال�سلة.

�ملجني  طلب  على  بناء  �أو  نف�سها،  تلقاء  من  �لعامة   5.  ن�ست الفقرة الأوىل من املادة )127( مكرًرا على اأنه “للنيابة 
   عليهم �أو �ل�سهود �أو من يدلون مبعلومات يف �لدعوى، ولعتبار�ت مقبولة تتعلق ب�سالمتهم �أو ب�سالمة �لأ�سخا�س وثيقي 

   �ل�سلة بهم، �أن تاأمر باتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة حلمايتهم مما قد يتهددهم من خماطر ب�سبب �أو مبنا�سبة �لإدلء 

   بال�سهادة �أو �ملعلومات، ولها يف ذلك �أن تفر�س ما تر�ه منا�سًبا من �ل�سبل و�لو�سائل لتنفيذ كل �أو بع�س �لتد�بري 

   �لتالية �إىل حني زو�ل �خلطر بالتن�سيق مع �لأ�سخا�س حمل �حلماية، وفًقا للقر�ر�ت و�لتعليمات �لتي ي�سدرها �لنائب 

   �لعام بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية: �أ- تغيري حمل �لإقامة. ب- تغيري �لهوية. ج- حظر �إف�ساء �أي معلومات تتعلق 

   بالهوية �أو �أماكن وجود �لأ�سخا�س �ملتعني حمايتهم، وحمال �إقامتهم، �أو و�سع قيود على تد�ول بع�س هذه �ملعلومات. د- 

   تعيني حر��سة على �ل�سخ�س �أو حمل �لإقامة”، وخل�ست املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق من حيث املبداأ مع التعديل املقرتح 

اأنها اقرتحت الإبقاء على �سرط     على ن�س الفقرة الأوىل من املادة )127 مكرًرا( كما وردت يف امل�سروع بقانون، اإل 

  موافقة الأ�سخا�س حمل احلماية القانونية واملتخذة تلك التدابري حماية لهم كما هو من�سو�س عليه يف اأ�سل القانون.

جدية  على  دلئل  قامت  �إذ�  �ل�سرورة  عند  �لعام  “للنائب  اأنه:  )159( من امل�سروع بقانون على   6.  ن�ست املادة رقم 
   �لتهام وخ�سية هروب �ملتهم يف جناية �أو جنحة �أن ياأمر مبنع �ملتهم من �ل�سفر، ويتم �إعالن من �سدر �لأمر �سده 

   يف غيبته. ويجوز للمحامي �لعام، وللمحكمة �ملخت�سة عند نظر جتديد �حلب�س �لحتياطي �إذ� رئي �لإفر�ج عن متهم 

   يف جناية �أو جنحة معاقًبا عليها باحلب�س و�أن م�سلحة �لتحقيق تقت�سي منعه من �ل�سفر �إىل �خلارج �إ�سد�ر �أمر مبنعه 

   من �ل�سفر. وللمتهم �أن يتظلم من �أمر �ملنع �أمام �ملحكمة �لكربى �جلنائية منعقدة يف غرفة �مل�سورة، فاإذ� رف�س تظلمه 

   فله �أن يتقدم بتظلم جديد كلما �نق�سى �سهر من تاريخ رف�س �لتظلم. وذلك كله ما مل حتل �لدعوى �إىل �ملحكمة 

تتفق مع  اأنها  اإىل  املوؤ�س�سة  وانتهت  �إلغاوؤه من �خت�سا�سها”،  �أو  �ل�سفر  باملنع من  �لأمر     �ملخت�سة بنظرها في�سبح 

مدة  اأعاله  الن�س  ت�سمني  ت�ستح�سن  اأنها  اإل  بقانون،  امل�سروع  يف  ورد  كما   )159( املادة  ن�س  على  املقرتح     التعديل 

ا، تفعياًل حلقه يف التظلم الفعال.   حمددة قانوًنا يتم مبوجبها اإعالن من �سدر اأمر منع ال�سفر يف مواجهته غيابًيّ
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 7.  ن�ست املادة رقم )273( من امل�سروع بقانون على اأنه “للنيابة �لعامة يف �جلنح �لتي ل يوجب �لقانون �حلكم فيها 
   بعقوبة �حلب�س �أو بغر�مة يزيد حدها �لأدنى على �ألفي دينار �إذ� ر�أت �أن �جلرمية بح�سب ظروفها تكفي فيها عقوبة 

   �لغر�مة �لتي ل جتاوز �ألفي دينار، ف�ساًل عن �لعقوبات �لتكميلية و�لت�سمينات وما يجب رده و�مل�ساريف �أن تطلب من 

   قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �لتي من �خت�سا�سها نظر �لدعوى �أن يوقع �لعقوبة على �ملتهم باأمر ي�سدره على �لطلب بناًء 

   على حما�سر جمع �ل�ستدللت �أو �أدلة �لإثبات �لأخرى بغري �إجر�ء حتقيق �أو �سماع مر�فعة”، ون�ست املادة رقم 

�لتكميلية  و�لعقوبات  دينار،  �ألفي  على  تزيد  ل  �لتي  �لغر�مة  بغري  �جلنائي  �لأمر  يف  ُيق�سى     )274( على اأنه “ل 

   و�لت�سمينات وما يجب رده و�مل�ساريف، ويجوز �أن يق�سى فيه بالرب�ءة �أو برف�س �لدعوى �ملدنية �أو بوقف تنفيذ 

وردتا  كما   )274( و   )273( املادتني  ن�س  على  املقرتح  التعديل  مع  تتفق  اأنها  اإىل  املوؤ�س�سة  خل�ست  حيث     �لعقوبة”، 

  يف م�سروع القانون، كونهما تتوافقان مع اأحكام ال�سكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.

 8.  ن�ست الفقرة الأوىل من املادة رقم )277( من امل�سروع بقانون على اأنه “للنيابة �لعامة وباقي �خل�سوم �أن يعرت�سو� 
   على �لأمر �جلنائي، ويكون ذلك بتقرير يف ق�سم ُكتاب �ملحكمة يف خالل �سبعة �أيام من تاريخ �سدور �لأمر بالن�سبة 

   للنيابة �لعامة ومن تاريخ �إعالنه بالن�سبة لباقي �خل�سوم ويرتتب على هذ� �لتقرير �سقوط �لأمر و�عتباره كاأن مل 

وردت يف  كما   )277( املادة  من  الأوىل  الفقرة  ن�س  على  املقرتح  التعديل  مع  تتفق  اأنها  اإىل  املوؤ�س�سة  وانتهت     يكن”، 

  م�سروع القانون، كونها تتوافق مع اأحكام ال�سكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.

 9.  ن�ست الفقرة الأوىل من املادة )327( من امل�سروع بقانون على اأنه “للمحكمة عند �حلكم غيابًيا بال�سجن �أو �حلب�س 
   مدة �سهر فاأكرث �أن تاأمر بناء على طلب �لنيابة �لعامة بالقب�س على �ملتهم وحب�سه”، وخل�ست املوؤ�س�سة اإىل الإبقاء على 

   ن�س الفقرة الأوىل من املادة )327( كما وردت يف اأ�سل القانون، كون الن�س ين�سجم ومبداأ قرينة الرباءة، الذي هو 

  اأ�سل ل ُيدح�س اإل بحكم ق�سائي بات ا�ستنفد طرق الطعن كافة واأ�سبح عنوانا للحقيقة.

ال�ساد�س )الإجراءات التي تتبع  الثانية من امل�سروع بقانون وا�ستبدلت بعنوان الباب الأول من الكتاب   10.  وجاءت املادة 
 )46( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  الإجراءات اجلنائية  قانون  املدد( من  وح�ساب  والأحكام  الأوراق  فقد     يف حالة 

   ل�سنة 2002، العنوان الآتي: “�لإجر�ء�ت �لتي تتبع يف حالة فقد �لأور�ق و�لأحكام وح�ساب �ملدد و��ستخد�م �لو�سائل 

  �لإلكرتونية”، حيث اتفقت املوؤ�س�سة على العنوان اجلديد.

 

الإجراءات اجلنائية  قانون  املواد يف  فقرات على عدد من  اأ�سافت  فقد  بقانون،  امل�سروع  ذات  الثالثة من  املادة   11.  اأما 
القانون،  ذات  )18( من  رقم  املادة  اإىل  رابعة  فقرة  يفت  اأ�سُ 2002، حيث  ل�سنة   )46( رقم  بقانون  باملر�سوم     ال�سادر 

و)425(   )424( �ملادتني  �ملن�سو�س عليهما يف  �ملدة يف �جلرميتني  �سريان هذه  يبد�أ  “كما ل  اأنه  الفقرة على     لتن�س 

   من قانون �لعقوبات، �إل من تاريخ زو�ل �سفة �لعامل يف �لقطاع �لأهلي، �أو من تاريخ علم �ملجني عليه بالو�قعة ما مل 

   يبد�أ �لتحقيق فيها قبل ذلك”، وخُل�ست املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق مع اإ�سافة فقرة رابعة اإىل ن�س املادة )18( كما وردت 

  يف م�سروع القانون، كونها تتوافق مع اأحكام ال�سكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.
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 12.  وبخ�سو�س اإ�سافة فقرة ثالثة اإىل املادة رقم )218(، التي ن�ست “ومع ذلك يجوز للمحكمة يف �لأحو�ل �لتي ترى 
   �أنها تقت�سي نظر �لدعوى يف غري ح�سور �ملتهم �أن ت�ستخدم و�سائل �لتقنية �ل�سمعية و�لب�سرية و�لنقل �لأثريي عن 

   بعد يف مبا�سرة �إجر�ء�ت نظر �لدعوى مع �ملتهم و�سماع وم�ساهدة وت�سجيل وعر�س وقائع �جلل�سة عليه بح�سور حماميه 

   يف �لأحو�ل �لتي ي�ستلزم �لقانون ذلك، وبح�سور �أحد �أع�ساء �لنيابة �لعامة”، انتهت املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق من حيث 

التقنية  و�سائل  ا�ستعمال  قرر  الذي  القانون،  م�سروع  يف  وردت  كما   )218( املادة  من  الثالثة  الفقرة  ن�س  مع     املبداأ 

   ال�سمعية والب�سرية والنقل الأثريي عن بعد يف مبا�سرة اإجراءات نظر الدعوى مع املتهم، كونه اإجراء يو�سل اإىل العدالة 

   املن�سودة دومنا اإبطاء اأو تاأخري، وتوؤكد اأهمية اأن يقرر ذات الن�س وعلى نحو �سريح اأحكاًما قانونية تعزز من �سمان 

  متتع املتهم ب�سمانات املحاكمة العادلة يف الأحوال التي يقت�سي فيه الأمر اللجوء اإىل تلك الو�سائل احلديثة.

تقرر من  �أن  �لأحو�ل   13.  وب�ساأن اإ�سافة فقرة رابعة اإىل املادة )227( من القانون نف�سه، لتن�س على اأنه “ولها يف جميع 
   ترى لزوم �سماع �سهادته و�إذ� قررت عدم لزوم �سماع �أي �ساهد وجب عليها �أن تذكر �سبب ذلك يف حكمها”، فقد اتفقت 

  املوؤ�س�سة على اإ�سافة هذه  الفقرة، كونها تتوافق مع اأحكام ال�سكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان.

�سبيل  يف  “ولها  اأنه  امل�سافة على  الفقرة  القانون حيث ن�ست  )321( من ذات  املادة  اإىل  ثانية  اإ�سافة فقرة   14.  وب�ساأن 
   ذلك �أن تخطر �جلهات �لعامة يف �لدولة عد� �جلهات �ل�سحية بوقف �لتعامل مع �ملحكوم عليه”، حيث راأت املوؤ�س�سة 

الغايات  ذات  لتحقيق  كافية  اأحكاًما  ت�سمنت  كونها  القانون،  اأ�سل  يف  جاءت  كما   )321( املادة  ن�س  على     الإبقاء 

   املن�سودة من الفقرة امل�سافة للمادة اأعاله، ول تولد اإ�سكالية اأو احتمالية امل�سا�س اأو التاأثري يف حقوق وحريات من لهم 

  عالقة اأو �سلة باملحكوم عليه، كون حقوق الإن�سان كتلة واحدة ل تقبل التجزئة.

ب�ساأنه ن�س خا�س يف   15.  وبخ�سو�س املادة رقم )21( مكرًرا من امل�سروع بقانون التي ن�ست على اأنه “يجوز فيما مل يرد 
ا باحلب�س     �لقانون �أن يتم �لت�سالح مع �ملتهم يف �ملخالفات، وكذلك يف �جلنح �لتي يعاقب عليها بالغر�مة �أو جو�زًيّ

   �لذي ل يزيد حده �لأق�سى على �ستة �أ�سهر، وعلى �ملتهم �لذي يطلب �لت�سالح �أن يدفع مبلًغا مالًيا يعادل ثلث �حلد 

   �لأق�سى للغر�مة �ملقررة للجرمية، �أو �حلد �لأدنى �ملقرر لها �أيهما �أكرث �إذ� مت ذلك �أمام �لنيابة �لعامة قبل �إعالنه 

   بالتكليف باحل�سور �أمام �ملحكمة، و�إذ� كان طلبه �أمام �ملحكمة حتى قبل �لف�سل فيها بحكم بات فعليه �أن يدفع مبلًغا 

  يعادل ثلثي �حلد �لأق�سى للغر�مة �ملقررة للجرمية �أو �حلد �لأدنى �ملقرر لها �أيهما �أكرث”.

 16.  وما ن�ست �ملادة رقم )21( مكرًر� )�أ( من �مل�سروع بقانون على �أن “للمجني عليه �أو لوكيله �خلا�س، ولورثته �أو  وكيلهم 
و�لثانية(، �لأوىل     �خلا�س جمتمعني يف �جلنح �ملن�سو�س عليها يف �ملو�د )290(، )305(، )314(، )339(، )385( لفقرتني 

    )342 �لفقرتني �لأوىل و�لثانية(، )343 �لفقرتني �لأوىل و�لثانية(، )351(، )361 �لفقرة �لأوىل(، ) �لفقرة �لأوىل(، 

 ،)410( �لأوىل(،  �لفقرة   409(  ،)397(  ،)395(  ،)391(  ،)390(  ،)386(  ،)385(   ،)381(  ،)372(  ،)370( �لأوىل(،  �لفقرة   363(   

عليها  �لتي  �حلالة  ح�سب  �ملحكمة  �أو  �لعامة  �لنيابة  �إىل  يطلب  �أن  �لعقوبات،  قانون  من   ،)415(  ،)413(  ،)411(   

لحه مع �ملتهم عما �رتكبه من فعل يف حقه”.   �لدعوى �إثبات �سُ
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�ملادة  يف  عليه  �ملن�سو�س  �ل�سلح  “يتم  اأن  بقانون من  امل�سروع  )21( مكرًرا )ب( من  رقم  املادة  ن�س   17.  وما جاء يف 
   �ل�سابقة مبوجب �إقر�ر بامل�سوؤولية مدون مبح�سر �سلح كتابي موقع عليه من �أطر�فه �أمام �جلهة �لأمنية �ملخت�سة، �أو 

   �لنيابة �لعامة �أو �ملحكمة �ملخت�سة �أو قا�سي تنفيذ �لعقاب بح�سب �لأحو�ل، ويف �حلالة �لأوىل ُيعتمد �ملح�سر من 

   �لنيابة �لعامة. ويرتتب على �لت�سالح �أو �ل�سلح �ملن�سو�س عليه يف �ملادتني �ل�سابقتني �نق�ساء �لدعوى �جلنائية يف 

   �جلرمية حمل �لت�سالح �أو �ل�سلح و�جلر�ئم �لأخرى �ملرتبطة بها �رتباًطا ل يقبل �لتجزئة بجميع �أو�سافها وكيوفها 

   �لقانونية �إذ� كانت �لعقوبة �ملقررة لها �أخف من عقوبة �جلرمية حمل �لت�سالح �أو �ل�سلح، ول �أثر للعدول عن �لت�سالح 

   �أو �ل�سلح على �نق�ساء �لدعوى �جلنائية. ول يكون للت�سالح �أو �ل�سلح �أثر على �حلقوق �ملدنية. و�إذ� تعدد �ملجني 

   عليهم ل ينتج �ل�سلح �أثًر� �إل �إذ� �سدر عنهم جميًعا، و�إذ� تعدد �ملتهمون فاإنه يجب �أن ي�سملهم جميًعا. ويجوز �لت�سالح 

   �أو �ل�سلح بعد �سدور �حلكم �لبات وفق �ل�سروط �ملقررة عند �إجر�ئه يف مرحلة �ملحاكمة م�سافا �إليها �سد�د �ملتهم 

   قيمة ر�سوم وم�ساريف �لدعوى، ويتم �لإقر�ر به �أمام قا�سي تنفيذ �لعقاب وُي�سدر يف هذه �حلالة �أمًر� بوقف تنفيذ 

  �لعقوبة �ملق�سي بها، وت�سري يف �ساأنه �لأحكام �ملقررة يف �لقانون ب�ساأن وقف تنفيذ �لعقوبة”.

يف  وردت  كما  )ب(  مكرًرا  و)21(  )اأ(،  مكرًرا  و)21(  مكرًرا،   )21( اأرقام  املواد  اأحكام  مع  املوؤ�س�سة  اتفقت   18.  فقد 
   م�سروع القانون، كونها تن�سجم وامل�سلك القائم على احلد من العقوبات ال�سالبة للحرية وال�سري نحو بدائل اأخرى عن 

  الدعوى اجلنائية، ح�سبما جاءت به ال�سكوك الدولية والإقليمية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.

 19.  ن�ست املادة رقم )226( مكرًرا من امل�سروع بقانون على اأنه »يف حال العرتاف الكامل باجلرم يف مواد اجلنح يجوز 
   للمتهم اإبداء الرغبة اأمام النيابة العامة اأو املحكمة ح�سب الأحوال يف اإجراء حماكمة عاجلة. وللنيابة العامة اأن حتدد 

   جل�سة لنظر هذه الدعوى خالل ثالثة اأيام. ويف حالة قبول املحكمة نظر الدعوى وفق الإجراءات العاجلة نزلت العقوبة 

   املقررة للجرمية اإىل ما ل يزيد على ن�سف حدها الأق�سى واإذا كان للعقوبة حد اأدنى خا�س نزلت العقوبة بحديها اإىل 

   الن�سف، وي�سدر احلكم يف ذات اجلل�سة. وللمحكمة اأن تقرر نظر الدعوى وفقا لالإجراءات العادية اإذا عدل املتهم اأو 

   اأحد املتهمني يف حالة تعددهم عن رغبته اأو اعرتافه الكامل اأو تخلف بنف�سه اأو وكيله بدون عذر عن ح�سور اجلل�سة 

   قبل قفل باب املرافعة، اأو اإذا راأت من تلقاء نف�سها عدم �سالحية الدعوى للف�سل فيها بالإجراءات العاجلة«، حيث 

   خل�ست املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق من حيث املبداأ مع حكم املادة )226( مكرًرا، كما وردت يف م�سروع القانون، وت�ستح�سن 

الدعوى  واأل حتيل  الأخرى،  والقرائن  الأدلة  اأن جتمع  العامة  النيابة  اأنه يجب على  قانونية مفادها،     اإ�سافة �سمانة 

  اجلنائية اإىل املحكمة اإل بعد اعرتاف املتهم باإرادته احلرة ومن دون اإكراه.

الأمر  اإ�سدار  الأقل  نيابة على  العامة بدرجة وكيل  النيابة  »لع�سو  اأنه  )280( مكرًرا فقد ن�ست على  املادة  ب�ساأن   20.  اأما 
   اجلنائي يف اجلنح املعاقب عليها باحلب�س جوازيا مدة ل تزيد على �سنة اأو بغرامة يزيد حدها الأدنى على األف دينار، 

رده  يجب  وما  والت�سمينات  التكميلية  العقوبات  عن  ف�سال  دينار  األف  على  تزيد  ل  التي  بالغرامة  الأمر     وي�سدر 

   وامل�ساريف، ويكون اإ�سدار الأمر منه وجوبيًّا يف املخالفات. وللمحامي العام اأو رئي�س النيابة املخت�س يف ظرف ع�سرة 

   اأيام من تاريخ �سدور الأمر اجلنائي، اأن ياأمر بتعديله اأو اإلغائه وال�سري اأو الت�سرف يف الدعوى بالطرق العادية، ول 

   يجوز اإعالن الأمر للخ�سوم قبل انق�ساء هذه املدة. وت�سري يف �ساأن هذا الأمر الأحكام املقررة لالأمر ال�سادر من 

   قا�سي املحكمة ال�سغرى عدا املادة )274( من هذا القانون«، وانتهت املوؤ�س�سة اإىل وجوب اإعادة النظر يف حكم املادة 

يجوز  اإذ ل  العادلة،  املحاكمة  ب�سمانات  مبا�سر  نحو  كونها مت�س على  القانون،  وردت يف م�سروع     )280( مكرًرا، كما 

   اجلمع بني �سلطتي التحقيق والتهام و�سلطة الف�سل يف الدعوى واإنهائها بوا�سطة الأمر اجلنائي، ذلك اأن مناط اإ�سدار 

  الأحكام الق�سائية يجب األ يكون لغري املحكمة املخت�سة.
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 21.  ون�ست املادة )411( مكرًرا من امل�سروع بقانون، على اأنه “يجوز ��ستخد�م �لو�سائل �لإلكرتونية يف مبا�سرة و�إثبات 
   �لإجر�ء�ت �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون كافة �سو�ء يف مرحلة �ل�ستدللت �أو �لتحقيق �أو �ملحاكمة، مبا يف ذلك 

   �إ�سد�ر �لأو�مر و�لقر�ر�ت و�لأحكام و�لتوقيعات و�لإعالنات و�مل�سبوطات و�مل�ستند�ت و�لأور�ق �ملقدمة فيها و�لتعامل 

   عليها بني �أطر�فها عن بعد، وت�سجيل وبث و�إر�سال جمرياتها ووقائعها �سوتيا ومرئيا و�إلكرتونيا وعرب �لأثري. ويف جميع 

   هذ� �لأحو�ل تعد �لقو�عد �ملتعلقة باملو�عيد ونظر جتديد �حلب�س و�لإعالن و�حل�سور و�لعالنية �ملن�سو�س عليها يف هذ� 

   �لقانون متحققة با�ستخد�م هذه �لو�سائل. ويعترب �ملكان �لذي تقرر مبا�سرة تلك �لإجر�ء�ت من خالله با�ستخد�م 

   �لو�سائل �لإلكرتونية عن بعد جزًء� من مقر مبا�سرتها وت�سري يف �ساأنه �لأحكام �ملقررة له يف �لقانون. ويجوز ��ستخد�م 

   تلك �لو�سائل يف �إعد�د ن�سخ للدعاوى �جلنائية يف �سكل �سجالت �إلكرتونية تقوم مقام ن�سختها �ملكتوبة وتكون لها ذ�ت 

   �حلجية و�لأحكام �ملقررة قانونا ب�ساأنها”، حيث خل�ست املوؤ�س�سة اإىل اأنها تتفق من حيث املبداأ مع حكم املادة )411( 

احلب�س  جتديد  ونظر  باملواعيد  املتعلقة  القواعد  اإخالل  عدم  اأهمية  وترى  القانون،  م�سروع  يف  وردت  كما     مكرًرا، 

   والإعالن واحل�سور والعالنية املن�سو�س عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية عند ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية بحق 

   املتهم اأو املحكوم عليه، يف اإمكانية ح�سوله على املعلومات لإعداد دفاعه يف وقت منا�سب، حتقيًقا ل�سمانات املحاكمة 

  العادلة يف جميع مراحلها.

اإىل  اإقامة دائمة   22.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري بخ�سو�س القرتاح برغبة )ب�سفة م�ستعجلة( ب�ساأن منح رخ�سة 
   اأبناء املواطنة البحرينية من اأب اأجنبي، وانتهت اإىل اأنها تتفق من حيث املبداأ مع الأهداف والغايات التي يرمي اإىل 

اأب  من  البحرينية  املواطنة  اأبناء  اإىل  دائمة  اإقامة  رخ�سة  منح  ب�ساأن  م�ستعجلة(  )ب�سفة  برغبة  القرتاح     حتقيقها 

   اأجنبي، اإل اأنها راأت اأنه من الأن�سب مّد اإقامة اأبناء املراأة البحرينية املتزوجة من اأجنبي اإىل حني بلوغهم عمر )25( 

   �سنة ما مل يلتحقوا بالعمل بدًل من منحهم اإقامة دائمة، مع ا�ستثناء بع�س الفئات كالبنات الرا�سدات غري املتزوجات، 

حلالة  نظرا  �سنة   )25( عمر  بلوغهم  بعد  حتى  الإعاقة  تلك  ب�سبب  اأنف�سهم  اإعالة  على  القادرين  غري  الإعاقة     وذوي 

  العجز التي تتطلب يف الأغلب رعاية الأم البحرينية الدائمة واملبا�سرة. 

 23.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري واملت�سمن ت�سورها بخ�سو�س القرتاح برغبة ب�ساأن و�سع ا�سرتاتيجية وطنية حلقوق 
تتمتع  اأن  يجب  الإن�سان  وطنية حلقوق  اأو خطة  وطنية  ا�سرتاتيجية  اأي  اأن  اإىل  وانتهت  البحرين،     الإن�سان يف مملكة 

   بجملة اخل�سائ�س وهي: اأن تقوم جلنة حمددة مبتابعتها وتقييمها، واأن ت�ستند اإىل معايري حقوق الإن�سان العاملية، واأن 

ا قاباًل للتطبيق ومتاًحا للجمهور، واأن     تكون �ساملة يف نطاقها، وذات اأهداف ومبادئ حمددة، واأن تكون م�سروًعا وطنًيّ

  تهتم بالبعد الدويل، واأن تكون هناك اآليات لر�سدها وتقييمها.

ثانياً:�لقرت�ح برغبة )ب�سفة م�ستعجلة( ب�ساأن منح رخ�سة �إقامة د�ئمة �إىل �أبناء �ملو�طنة �لبحرينية من 

�أب �أجنبي

ثالثاً: �لقرت�ح برغبة ب�ساأن و�سع ��سرت�تيجية وطنية حلقوق �لإن�سان يف مملكة �لبحرين
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اإقامة بكفالة الزوجة   25.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري بخ�سو�س القرتاح برغبة ب�ساأن منح الزوج الأجنبي رخ�سة 
الزوجة  بكفالة  اإقامة  رخ�سة  الأجنبي  الزوج  منح  ب�ساأن  القرتاح  جوهر  مع  تتفق  اأنها  اإىل  انتهى  حيث     البحرينية، 

   البحرينية - ما مل يكن هناك مانع قانوين )كالقيد الأمني( - كونه يج�سد مفهوم امل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني 

  فيما يتعلق بكفالة الزوجة البحرينية لزوجها الأجنبي.

 26.  اأبدت املوؤ�س�سة راأيها ال�ست�ساري ب�ساأن امل�سروع بقانون بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون 
الديباجة،  عن  ف�ساًل  مادتني،  من  يتاألف  الذي   ،2019 ل�سنة   )83( رقم  للمر�سوم  املرافق   ،1976 ل�سنة   )15(    رقم 

باملر�سوم  ال�سادر  العقوبات  قانون  من  و)372(   ،)370( رقمي  املادتني  با�ستبدال  منه  الأوىل  املادة  جاءت     حيث 

الثانية فهي  اأما املادة  اأكرب من احلماية خل�سو�سية حياة الأفراد،  1976، بهدف توفري قدر  )15( ل�سنة     بقانون رقم 

  مادة تنفيذية.

 27.  وقد ن�ست املادة )370( كما وردت يف امل�سروع بقانون على اأنه “يعاقب باحلب�س وبالغر�مة �لتي ل تقل عن خم�سمائة 
   دينار ول جتاوز �ألف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من �نتهك حرمة �حلياة �خلا�سة �أو �لعائلية لالأفر�د وذلك 

   باأن �رتكب �أحد �لأفعال �لتالية يف غري �لأحو�ل �مل�سرح بها قانوًنا �أو بغري ر�سا �ملجني عليه: 1. ��سرتق �ل�سمع �أو 

   �ختل�س �لنظر باأي و�سيلة كانت �إىل مكان خا�س.2. �لتقط �أو نقل �سورة �أو فيلما ل�سخ�س ب�سكل مبا�سر �أو يف و�سٍع غري 

   لئق �أو يف مكان خا�س. 3. �أعد �أو نقل حمادثة �أو �سورة �أو فيلم ل�سخ�س يف و�سٍع غري لئق و�إن كان ما مت �إعد�ده �أو 

   نقله مزيًفا. 4. �سجل �أو نقل حمادثة خا�سة جرت يف مكان عام �أو خا�س. 5. نقل �أخباًر� �أو تعليقات تت�سل باحلياة 

   �خلا�سة �أو �لعائلية لالأفر�د �إذ� كان من �ساأن نقلها �لإ�ساءة �إليهم ولو كانت �سحيحة. 6. �لتقط �أو نقل �سوًر� �أو �أفالًما 

   للم�سابني يف �حلو�دث �أو جثة متوفى. فاإذ� �رتكب �لأفعال بعلم من ذوي �ل�ساأن دون �عرت��سهم يف حينها فاإن ر�سا 

ا. ويعاقب باحلب�س وبالغر�مة �لتي ل تقل عن �ألف دينار �إذ� �قرتنت �لأفعال �مل�سار �إليها يف �لفقرة     هوؤلء يكون مفرت�سً

   �لأوىل من هذه �ملادة باأي من �لآتي: 1. �لن�سر باإحدى طرق �لعالنية �أو باأي و�سيلة كانت. 2. �أمور ما�سة بالعر�س. و�إذ� 

   �جتمع �لظرفان �ل�سابقان يف �جلرمية تكون �لعقوبة �ل�سجن ملدة ل تزيد على خم�س �سنو�ت و�لغر�مة �لتي ل تقل عن 

   ثالثة �آلف دينار. ول يجوز رفع �لدعوى �أو �تخاذ �إجر�ء�ت �لتحقيق �لبتد�ئي عن �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف هذه 

   �ملادة �إل بناء على �سكوى من �ملجني عليه �أو �أحد ورثته. ويجب على �لقا�سي �إذ� حكم بالإد�نة �أن ياأمر مب�سادرة 

  �لو�سيلة �مل�ستخدمة يف �رتكاب �جلرمية، وذلك دون �إخالل باحلقوق �لعينية للغري ح�سن �لنية”.

 24.  كما حدد الراأي ال�ست�ساري خم�سة اأهداف ا�سرتاتيجية ميكن اأن ت�ستند اإليها اأي ا�سرتاتيجية اأو خطة وطنية حلقوق 
اأو�ساع حقوق الإن�سان والرتقاء بها، ون�سر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان، وتنفيذ     الإن�سان، وهي: العمل على حت�سني 

   التعهدات واللتزامات الطوعية ململكة البحرين، وتعزيز اأطر التعاون الفّعال وتقدمي الدعم وامل�ساندة لالآليات الوطنية 

التنمية  اأهداف  من  املرجوة  الغايات  وحتقيق  الإن�سان،  حقوق  وتعزيز  بحماية  العالقة  ذات  واملوؤ�س�سات     والدولية، 

  امل�ستدامة 2030.

ر�بعاً: �لقرت�ح برغبة ب�ساأن منح �لزوج �لأجنبي رخ�سة �إقامة بكفالة �لزوجة �لبحرينية

خام�ساً: �مل�سروع بقانون بتعديل بع�س �أحكام قانون �لعقوبات �ل�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976، 

�ملر�فق للمر�سوم رقم )83( ل�سنة 2019
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عن  تقل  ل  �لتي  وبالغر�مة  باحلب�س  “يعاقب  اأنه  على  بقانون  امل�سروع  يف  وردت  كما   )372( املادة  ن�ست  حني   28.  يف 
   خم�سمائة دينار ول جتاوز �ألفي دينار من ف�س ر�سالة �أو برقية بغري ر�سا من �أر�سلت �إليه. ويعاقب �جلاين باحلب�س �أو 

   بالغر�مة �لتي ل تقل عن �ألف دينار ول جتاوز �ألفي دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني �إذ� �أف�سى �لر�سالة �أو �لربقية لغري 

  من وجهت �إليه ودون �إذنه متى كان من �ساأن ذلك �إحلاق �سرر بالغري”.

 29.  وخل�ست املوؤ�س�سة يف راأيها ال�ست�ساري اإىل اأنها تتفق مع الأهداف واملقا�سد التي يرمي اإليها امل�سروع بقانون بتعديل 
القانون  يتناولها  مل  حالت  يغطي  كونه   ،1976 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  العقوبات  قانون     اأحكام 

   النافذ، وم�سدًدا العقوبة املقررة على مرتكبها، وهي حالت جديرة باحلماية القانونية يف �ساأن احرتام وحماية احلياة 

  اخلا�سة والعائلية لالأفراد.



59

�لفرع �لثالث

�لآر�ء �ل�ست�سارية �ملرفوعة من �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان �إىل �حلكومة

 1.  بادرت املوؤ�س�سة تقدمي راأيها ال�ست�ساري ب�ساأن حقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�سي لئق اإىل وزارة الإ�سكان، 
اأو  الت�سديق  عن  والناجتة  الأفراد  بها  يتمتع  التي  باحلقوق  الدولة  قبل  من  العرتاف  اأن  فيه  املوؤ�س�سة  اأكدت     حيث 

   الن�سمام اإىل ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان وما ورد يف الد�ستور والت�سريعات الوطنية،  ي�ستوجب القيام باتخاذ 

بينه  ومن   - �سبب  اأي  على  قائم  متييز  اأي  دون  من  احلقوق  بتلك  فّعاًل  متتًعا  لالأفراد  تكفل  التي  الالزمة     التدابري 

   حرمان فئة عمرية من التمتع باحلق - اإذ يقع على عاتق الدولة القيام بعمل اإيجابي لتمكني الأفراد من التمتع بتلك 

  احلقوق، وبالأخ�س ت�سهيل الإجراءات الر�سمية ومتطلبات احل�سول على اخلدمات ذات ال�سلة باحلقوق امل�سار اإليها.

جانب  قد   2015 ل�سنة   )909( رقم  الإ�سكان  وزير  قرار  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  من  املقدم  ال�ست�ساري  الراأي  انتهى   2.  وعليه، 

   ن�سو�س الد�ستور والت�سريعات الوطنية املنظمة حلق ال�سكن، وخرج على القاعدة امل�ستقر عليها باأن “�حلقوق جترى 

ا مع ن�س املادة رقم )31( من الد�ستور، وذلك بتنظيمه للحق يف     على �إطالقها ما مل تقيد بن�س”، كما جاء متناق�سً

   التمتع باخلدمات الإ�سكانية على نحو ي�ستثني فيه فئة كبار ال�سن من احل�سول على اخلدمات وذلك يف جمموعة من 

  املواد املنظمة لذلك احلق.

 ،)27(  ،)5( اأرقام  املواد  من  كل  ن�سو�س  يف  النظر  اإعادة  املخت�سة  اجلهات  على  يتعني  اأنه  اإىل  املوؤ�س�سة   3.  وخل�ست 
وت�سمني  الإ�سكان،  نظام  ب�ساأن   2015 ل�سنة   )909( رقم  قرار  رقم  الإ�سكان  وزير  قرار  يف  الواردة   ،)54(  ،)29(   

   القرار �سمانات اأخرى تكفل للم�سن التمتع باخلدمات الإ�سكانية وتوفري ال�سكن املالئم له من جانب، وت�سمن ا�ستيفاء 

  الدولة حلقها يف اجلانب الآخر.

ال�سلة بحقوق  القائم منها ذات  تعديل  اأو  ت�سريعات جديدة  باإ�سدار  التو�سية  املوؤ�س�سة يف  تفعياًل لخت�سا�س 

الإن�سان، وعلى اإثر ال�سكاوى الواردة عليها وامل�ساعدات القانونية املقدمة منها وحالت الر�سد التي قامت بها، 

فقد بادرت اإىل درا�سة بع�س الت�سريعات والنظم والقرارات ذات ال�سلة خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير، 

وخل�ست اإىل تقدمي راأيني ا�ست�ساريني للوزارات والأجهزة  املخت�سة، هما كما يلي:

 �أوًل : �لر�أي �ل�ست�ساري �ملتعلق بحقوق  كبار �ل�سن يف �لتمتع مب�ستوى معي�سي لئق
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 1.  انطالًقا من اخت�سا�س املوؤ�س�سة يف درا�سة الت�سريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�سية 
   بالتعديالت التي تراها منا�سبة، اأو التو�سية باإ�سدار ت�سريعات جديدة ذات �سلة بحقوق الإن�سان، فقد بادرت املوؤ�س�سة 

حظر  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )3( رقم  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  قرار  بخ�سو�س  ال�ست�ساري  راأيها  تقدمي     اإىل 

   العمل وقت الظهرية، حيث ن�ست املادة )1( منه على اأن“ُيحظر ت�سغيل �لعمال �لذين تقت�سي طبيعة عملهم �لتو�جد 

   حتت �أ�سعة �ل�سم�س ويف �لأماكن �ملك�سوفة خالل �لفرتة ما بني �ل�ساعة �لثانية ع�سرة ظهًر� وحتى �لر�بعة ع�سًر� خالل 

  �سهري يوليو و�أغ�سط�س من كل عام”.

الأ�سهر )يونيو-  لدرجات احلرارة خالل  ارتفاع  البحرين من  اأجواء مملكة  ت�سهده  ملا  نظًرا  اأنه  املوؤ�س�سة،  راأت   2.  وقد 
   �سبتمرب( من كل عام، على نحو يحتمل فيه تعر�س العمال ملخاطر التعر�س ل�سربات ال�سم�س وال�سقوط عند مزاولة 

  العمل الناجت عن الإجهاد احلراري.

 3.  فقد خل�ست املوؤ�س�سة اإىل اأن تقوم اجلهات املخت�سة باإعادة النظر يف ن�سو�س القرار حمل الدرا�سة ومد نطاق فرتة 
   احلظر الزماين لوقت العمل يف الظهرية حتت اأ�سعة ال�سم�س مبا�سرة ويف الأماكن املك�سوفة، ليكون �سهرين ون�سف 

   ال�سهر يف كل عام ميالدي، يبداأ من منت�سف �سهر يونيو اإىل نهاية �سهر اأغ�سط�س، اأو ثالثة اأ�سهر من كل عام ميالدي، 

   حيث يبداأ احلظر من منت�سف �سهر يونيو حتى منت�سف �سهر �سبتمرب، اأو اأن يبداأ احلظر من بداية �سهر يونيو حتى 

  نهاية �سهر اأغ�سط�س.

 4.  بينما يكون احلظر الوقتي ملدة اأربع �ساعات نهارية: من ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهًرا اإىل الرابعة ع�سًرا )كما هو احلال 
  الآن(، اأو ملدة خم�س �ساعات نهارية، تبداأ من ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباًحا وتنتهي يف ال�ساعة الرابعة ع�سًرا.

 5.  كما ميكن الأخذ بنظام جتزئة فرتة العمل اأو حتويله للفرتة امل�سائية ح�سب الأحوال ومقت�سيات العمل، اإذا ما حتتم 
   العمل حتت اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة، وحتويل العمل ليكون يف الأماكن املغلقة واملظللة التي ل ت�سل اإليها اأ�سعة ال�سم�س 

 .
)12(

  ب�سكل مبا�سر

ثانياً : مقرتح تعديل نطاق وفرتة حظر �لعمل �لو�ردين يف قر�ر وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية رقم 

)3( ل�سنة 2013 ب�ساأن حظر �لعمل وقت �لظهرية

) 12(  مت التطرق اإىل هذا املقرتح باخت�سار يف الفرع الثالث حول اأبرز جهود املوؤ�س�سة يف جمال حماية حقوق الن�سان، الوارد يف الف�سل الأول اخلا�س بالذكرى العا�سرة لإن�ساء املوؤ�س�سة يف هذا 

التقرير، كما �سيتم التطرق اإليه عند احلديث عن حماية العمالة الوافدة، يف الف�سل الرابع من هذا التقرير، لذا قد يكون هناك تكرار لبع�س املعلومات والبيانات، وهو تكرار مق�سود بح�سب 

الف�سل الوارد فيه، لذا لزم التنويه. 
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 متهيد:

ينه�س دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل وليتها الد�ستورية اأو الت�سريعية يف جمال “تعزيز وحماية حقوق 

باري�س” املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق  �لإن�سان”، وقد جتلى هذا الدور بو�سوح يف “مبادئ 

الإن�سان باعتبارها د�ستوًرا لعملها وعن�سًرا فاعاًل وبناًء يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة.

عقد  منها  املتاحة،  الو�سائل  خمتلف  عرب  الإن�سان  حقوق  ثقافة  ن�سر  خالل  من  “�لتعزيز”  يف  املوؤ�س�سات  هذه  دور  يت�سح 

املوؤمترات والدورات التدريبية وور�س العمل واملحا�سرات اإىل عامة اجلمهور، اأو فئات م�ستهدفة بعينها، اإىل جانب التدريب 

يف جمال حقوق الإن�سان ون�سر وطباعة الن�سرات التثقيفية ذات ال�سلة بعمل املوؤ�س�سات الوطنية؛ حيث اإن الفتقار اإىل املعرفة 

مببادئ حقوق الإن�سان بني �سرائح املجتمع كافة مدعاة لنتهاكها، ذلك اأن تعزيز مفاهيم حقوق الإن�سان واإر�ساخ الوعي بها 

اأمر ي�ساهم يف توفري حماية ملجمل تلك احلقوق.

اأما ب�ساأن “حماية” حقوق الإن�سان وهي الركيزة الأ�سا�سية املقابلة لدور املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز هذه احلقوق، في�سمل 

قيامها بعملية تلقي ال�سكاوى وتقدمي امل�ساعدة القانونية ور�سد لكل ما من �ساأنه امل�سا�س بحق الأفراد يف التمتع باحلقوق 

اإذ ت�سكل عملية الر�سد و�سيلة �سرورية للتاأكد من درجة ومدى احرتام الدولة للتزاماتها  واحلريات العامة املقررة لهم، 

امليدانية  بالزيارات  الوطنية  املوؤ�س�سات  قيام  احلماية  تلك  تقت�سي  كما  الإن�سان.  بحقوق  ال�سلة  ذات  الدولية  اأو  القانونية 

لالأماكن التي يحتمل اأن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان.

اأ�سا�سيني:  الإن�سان يف فرعني  تعزيز وحماية حقوق  املوؤ�س�سة يف جمال  به  قامت  الذي  الدور  ا�ستعرا�س  يتم  �سوف  وعليه، 

اأن�سطتها يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان، يف حني �سيخ�س�س الثاين ل�ستعرا�س جهودها يف  يخ�س�س الأول منهما لبيان 

جمال حماية تلك احلقوق.

الفصل الثالث
جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأنشطتها في

 مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسا ن)13(

)13( يخت�س هذا الف�سل من التقرير بعر�س تف�سيلي ملا حققته املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان خالل عام 2019، حيث �سبق اأن ت�سمن الف�سل الأول من هذا التقرير عر�سا 

موجزا ملا حققته املوؤ�س�سة خالل ع�سرة اأعوام )2019-2009(، وقد يتكرر بع�س البيانات واملعلومات، وهو تكرار مق�سود بح�سب الف�سل الوارد فيه، لذا لزم التنويه.  
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جمال  يف  دورها  موؤكدة   ، الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام   1.  جاءت 
   تعزيز حقوق الإن�سان، حيث اأقرت املادة رقم )12( منه جملة من الخت�سا�سات للموؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق اأهدافها 

   يف هذا املجال، من خالل م�ساركتها يف و�سع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق الإن�سان على م�ستوى اململكة، ودرا�سة 

   الت�سريعات والنظم املعمول بها املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�سية بالتعديالت التي تراها منا�سبة، خا�سة فيما يتعلق 

   بات�ساق هذه الت�سريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان، والتو�سية باإ�سدار ت�سريعات جديدة ذات �سلة 

  بحقوق الإن�سان.

 

 2.  كذلك اأناطت تلك الأحكام باملوؤ�س�سة عقد املوؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق 
الإقليمية  املنظمات  واجتماعات  املحلية  املحافل  وامل�ساركة يف  ال�ساأن،  والدرا�سات يف هذا  البحوث  واإجراء     الإن�سان، 

  والدولية، ف�ساًل عن اإ�سدار الن�سرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�سة وعر�سها على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها.

 

 3.  واإعماًل لتلك الخت�سا�سات التي ت�سمنتها اأحكام القانون، لعبت املوؤ�س�سة دوًرا ن�سيًطا يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان 
الندوات  من  عدد  واإقامة  الإن�سان،  بحقوق  ال�سلة  ذات  التثقيفية  واملطبوعات  الن�سرات  من  عدد  اإ�سدار  خالل     من 

   واملحا�سرات، واإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع خمتلف منظمات املجتمع املدين واجلهات الإقليمية ذات العالقة، 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سورى،  وجمل�س  النواب  جمل�س  مع  بالتعاون  الت�سريعية  املراجعة  جمال  يف  فّعال  بدور  اأ�سهمت     كما 

   اإ�سدارها عدًدا من البيانات تزامًنا مع املنا�سبات والأيام الدولية اإىل جانب م�ساركتها الإقليمية والدولّية يف العديد من 

  الندوات وور�س العمل والدورات التدريبية واملوؤمترات ذات ال�سلة بعملها.

الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  على  القائمة   )2019-2021( لالأعوام  عملها  وخطة  ا�سرتاتيجية  املوؤ�س�سة   4.  د�سنت 
   وفًقا للمبادئ والأطر احلقوقية احلديثة واأف�سل املمار�سات يف هذا املجال، وتهدف ا�سرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�س�سة 

حيث  الوطني،  احلياة  منط  من  جزًءا  الإن�سان  حقوق  مفاهيم  جعل  اإىل  رئي�س  ب�سكل   )2019-2021(    لالأعوام 

الإن�سان  الإن�سان، وحقوق  البيئي يف حقوق  التاأثري  القادمة، وهي:  الثالث  لل�سنوات  رئي�سة  اأربعة موا�سيع  اختيار     مت 

   والتنمية القت�سادية امل�ستدامة، واحلق يف املعاملة املت�ساوية، ون�سر الوعي مببادئ حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات املجتمع 

  املدين وقطاع الأعمال التجارية.

�لفرع �لأول

�لتقدم �حلا�سل و�جلهود �ملبذولة يف جمال تعزيز حقوق �لإن�سان

�أوًل : ��سرت�تيجية وخطة عمل �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان لالأعو�م )2019-2021(
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ا يف بحث مالءمة الن�سو�س الت�سريعية والتنظيمية مع املعاهدات الإقليمية   5.  منحت اأحكام القانون املوؤ�س�سة اخت�سا�سً
املعنية  والدولية  الإقليمية  التفاقيات  اإىل  بالن�سمام  التو�سية  ذلك  الإن�سان، مبا يف  املعنية مب�سائل حقوق     والدولية 

ا واإبداء     ذات ال�سلة، وتقدمي التقارير املوازية، والإ�سهام يف �سياغة ومناق�سة التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها دورًيّ

   املالحظات عليها، تطبيًقا لالتفاقيات الإقليمية والدولية اخلا�سة بحقوق الإن�سان، ون�سرها يف و�سائل الإعالم، والتعاون 

   مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية، واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز حقوق 

  الإن�سان.

 6.  ويف هذا ال�ساأن، قامت املوؤ�س�سة باإعداد وتقدمي التقرير املوازي حول التقرير الدوري الرابع ململكة البحرين واملقدم اإىل 
الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة  التقرير دور  املراأة )ال�سيداو(، حيث ت�سمن  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع     جلنة 

اأحكام التفاقية يف مو�سوعات     الإن�سان يف جمال تعزيز وحماية حقوق املراأة، كما مت طرح التقدم املحرز يف تنفيذ 

الوافدة واملنزلية،  العاملة والعمالة  ال�سيا�سية، واملراأة     العنف �سد املراأة، والجتار وال�ستغالل، وامل�ساركة يف احلياة 

   واحلق يف ال�سحة، والزواج والعالقات الأ�سرية والنتائج القت�سادية املرتتبة على الطالق، ويف اخلتام مت عر�س جهود 

   املوؤ�س�سة من خالل تقاريرها ال�سنوية، وتعاونها البناء مع املجل�س الأعلى للمراأة لكل ما من �ساأنه تعزيز وحماية حقوق 

  املراأة.

 )12( رقم  للمادة  وتفعياًل  البحرين،  مملكة  يف  والبحثية  الفكرية  احلركة  يف  الإ�سهام  على  حر�سها  من   7.  انطالًقا 
   من قانون اإن�سائها ب�ساأن اإجراء البحوث والدرا�سات، اأطلقت املوؤ�س�سة برنامج »الزمالة البحثية يف جمال حقوق الإن�سان« 

وال�سيا�سية  املدنية  الإن�سان  بحقوق  تتعلق  موا�سيع  حول  م�ستقلة  اأبحاث  اإعداد  يف  الرغبة  لديهم  الذين     لالأفراد 

   والقت�سادية والجتماعية والثقافية، حيث يهدف هذا الربنامج اإىل تطوير املهارات يف التفكري النقدي والتحليل يف 

   جمال حقوق الإن�سان، ودعم وتنمية مهارات البتكار والإبداع، لإيجاد اأف�سل الطرائق لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، 

  ف�ساًل عن تعزيز ال�سراكة مع املنظمات الدولية واجلامعات العاملة يف جمال حقوق الإن�سان من خالل تبادل اخلربات.

وطلبة  الأكادمييني،   - اأ�سبوًعا  ع�سر  واثني  اأ�سبوعني  بني  مدته  ترتاوح  الذي   - البحثية  الزمالة  برنامج   8.  وي�ستهدف 
  اجلامعة، واملدافعني عن حقوق الإن�سان، وجميع املهتمني باإعداد البحوث يف جمال حقوق الإن�سان.

 

يف  البحوث  باإعداد  واملهتمني  الطلبة  من  عدٌد   2019 لعام  الأوىل  دورته  يف  البحثية  الزمالة  برنامج  يف  �سارك   9.  وقد 
اأبرزها  وكان  امل�ساركني،  قبل  املقدمة من  البحوث  مو�سوعات  تنوعت  البحرين، حيث  الإن�سان مبملكة     جمال حقوق 

القت�سادية  والتغريات  الطبية،  والأخطاء  واملوظفني،  العمال  حقوق  جتاه  الأعمال  اأ�سحاب  م�سوؤولية  حول:     يتمحور 

  وتاأثريها يف حقوق الإن�سان، والثورة املعلوماتية واحلق يف اخل�سو�سية، وتغري املناخ وتاأثريه يف متتع الأفراد بحقوقهم.

ثاياً: �لتقارير �ملو�زية للجان هيئات �ملعاهد�ت 

 ثالثاً: برنامج �لزمالة �لبحثية يف جمال حقوق �لإن�سان
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 10.  يف جمال ال�سراكة مع اجلهات املحلية والإقليمّية والدولّية ذات ال�سلة، قامت املوؤ�س�سة بعقد لقاءات ت�ساورية واجتماعات 
والآليات  والأجهزة  املنظمات  مع  وكذلك  البحرين،  املعتمدين يف مملكة  الدبلوما�سي  وال�سلك  ال�سفراء  من     مع عدد 

العاملة يف جمال  والدولية  الإقليمية  بيوت اخلربة  اإىل جمموعة من  اإ�سافة  الإن�سان،  املعنية مب�سائل حقوق     الدولية 

   حقوق الإن�سان، اإىل جانب اأندية اجلاليات الأجنبية، حيث بحثت تلك اللقاءات عدًدا من املو�سوعات التي من اأبرزها 

   اهتمام مملكة البحرين اخلا�س بال�ساأن احلقوقي منذ انطالق امل�سروع الإ�سالحي جلاللة ملك البالد املفدى - حفظه 

   اهلل ورعاه، الذي متثل يف اإن�ساء العديد من املوؤ�س�سات واجلمعيات احلقوقية، التي من اأبرزها املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 

  الإن�سان.

 11.  كما مت التطرق يف هذه اللقاءات اإىل ن�ساأة املوؤ�س�سة والإطار القانوين لها ودورها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، 
الإن�سان،  العالقة بحقوق  الق�سايا ذات  ون�ساطاتها يف خمتلف  املوؤ�س�سات واجلمعيات احلقوقية  تلك  دور     اإىل جانب 

   و�سبل الدعم والتعاون امل�سرتك بني الطرفني، وا�ستعداد املوؤ�س�سة لتقدمي اخلربات يف جمال التدريب والتثقيف بق�سايا 

   حقوق الإن�سان وبناء القدرات لدى منت�سبي تلك املوؤ�س�سات على خمتلف ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان واللتزامات 

  املرتتبة عليها من جانب مملكة البحرين، والآليات الدولية ملجل�س حقوق الإن�سان ذات العالقة.

 12.  كما �ساركت املوؤ�س�سة يف الجتماعات الت�ساورية التي عقدتها وزارة اخلارجية بح�سور موؤ�س�سات املجتمع املدين العاملة 
   يف جمال حقوق الإن�سان ذات ال�سلة، وذلك لغر�س مناق�سة وتقييم التو�سيات التي خل�س اإليها الفريق العامل املعني 

   باآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل مبجل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، وبيان ما حتقق من تلك التو�سيات، 

  حيث قامت املوؤ�س�سة باإحالة مرئياتها حول جممل التو�سيات اإىل وزارة اخلارجية.

 13.  حر�ست املوؤ�س�سة على احل�سور والتمثيل املحلي واخلارجي يف املحافل املحلية والإقليمّية والدولّية ذات ال�سلة بعملها 
   واخت�سا�ساتها من خالل م�ساركتها يف العديد من الندوات وور�س العمل والدورات التدريبّية واملوؤمترات، حيث �ساركت 

   املوؤ�س�سة يف اأعمال الدورة اخلام�سة ع�سرة للجنة حقوق الإن�سان العربية )جلنة امليثاق( مبقر جامعة الدول العربية يف 

من   )48( املادة  لأحكام  وفًقا  البحرين،  املقدم من مملكة  الأول  الدوري  التقرير  ملناق�سة  والتي خ�س�ست     القاهرة، 

الدورة  اأعمال  �سهدت  وقد   ،2006 ل�سنة   )7( رقم  القانون  مبوجب  عليه  ق  امل�سدَّ الإن�سان،  حلقوق  العربي     امليثاق 

لالأحكام  البحرين  مملكة  امتثال  ب�ساأن  وا�ستف�ساراتها  ت�ساوؤلتها  اللجنة  فيه  قدمت  يومني  مدى  على  تفاعلًيا     حواًرا 

   املقررة يف امليثاق العربي حلقوق الإن�سان واإعمالها للحقوق واحلريات الواردة فيه، وقدم وفد اململكة امل�سارك اإجابات 

  مو�سعة عن ال�ستف�سارات والأ�سئلة املطروحة من اللجنة، واملتمثلة يف الإجنازات التي تزخر بتحقيقها اململكة.

ر�بعاً : �لتعاون مع �ملنظمات �لدولية و�لإقليمية ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان

خام�ساً: �حل�سور و�لتمثيل �ملحلي و�خلارجي يف �ملحافل �لإقليمية و�لدولية
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الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�س�سات  العاملي  للتحالف  ال�سنوي  الجتماع  يف  املوؤ�س�سة  �ساركت  ال�سدد،  ذات   14.  ويف 
الجتماع  يف  �ساركت  كما  جنيف.  يف  الإن�سان  حقوق  ملجل�س  الأربعني  الدورة  انعقاد  هام�س  على   )GANHRI(   

الإقليمية، كون  ال�سبكة  الأع�ساء يف هذه  الوطنية  باملوؤ�س�سات  )APF( اخلا�س  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  ملنتدى     ال�سنوي 

   املوؤ�س�سة ع�سًوا فيها، حيث مت �سرح التقرير املايل والإداري وتقدمي عر�س حول اخلطة وال�سرتاتيجية الت�سغيلية للعامني 

   القادمني، كما متت مناق�سة الق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان يف منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ، ويف نهاية الجتماع، مت 

الوطنية  واملوؤ�س�سة  النيوزلندية  الوطنية  املوؤ�س�سة  فازت  الإعاقة حيث  بالأ�سخا�س ذوي  العمل اخلا�س  فريق     انتخاب 

  الفلبينية لتمثيل )APF( لدى التحالف العاملي للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف هذا املجال.

اأيام مبعهد الرباط باململكة املغربية - يف ور�سة عمل حول  اإىل م�ساركة وفد من املوؤ�س�سة - على مدى ثالثة   15.  اإ�سافة 
   اعتماد املوؤ�س�سات الوطنية العربية حلقوق الإن�سان لدى التحالف العاملي للموؤ�س�سات الوطنية، نظمها املجل�س الوطني 

�سارك  التي   - العمل  ور�سة  وهدفت  الإن�سان،  الوطنية حلقوق  للموؤ�س�سات  العربية  وال�سبكة  باملغرب  الإن�سان     حلقوق 

   فيها عدد من املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بالدول العربية - اإىل متكني املوؤ�س�سات الوطنية من اتباع منهجية 

   فّعالة يف عملية العتماد، وتزويدها باملعلومات الالزمة لتقدمي ملف بيان المتثال ب�سكل متكامل اإىل اللجنة الفرعية 

   املعنية بالعتماد، حيث مت تق�سيم برنامج الور�سة اىل خم�س مراحل مت خاللها عر�س عملية العتماد، واآلية اإعداد 

   امللف، وحماكاة للمقابالت الهاتفية، ومن ثم كيفية تنفيذ تو�سيات اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد من خالل تطبيق 

  جامع ملختلف عنا�سر عملية العتماد. 

 16.  كما قامت املوؤ�س�سة بامل�ساركة يف اأعمال املوؤمتر الدويل حول دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف متابعة تنفيذ 
املجل�س  مع  بالتن�سيق  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�س�سات  العربية  ال�سبكة  نظمته  الذي  امل�ستدامة،  التنمية     اأهداف 

املوؤمتر  اأعمال  ختام  يف  مت  حيث  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  ال�سيخ  �سرم  مبدينة  الإن�سان  حلقوق  امل�سري     القومي 

املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  احلكومات  مع  وتعاونها  الوطنية  املوؤ�س�سات  عمل  اآلية  ب�ساأن  التو�سيات  من  عدد     اإ�سدار 

ال�سلة  ذات  املتحدة  الأمم  وهيئات  املنظمات  تواجه  التي  التحديات  اإىل  بالإ�سافة  الدولية،  واملنظمات     والهيئات 

  واأ�سحاب امل�سلحة.

 17.  ويف جمال تو�سيع اأطر التعاون امل�سرتك مع الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، فقد 
�لعد�لة �جلنائية”، الذي مت تنظيمه من قبل وحدة  �لإن�سان يف منظومة     �ساركت املوؤ�س�سة يف موؤمتر “حماية حقوق 

   التحقيق اخلا�سة بالنيابة العامة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، حيث مت تقدمي ورقة من قبل املوؤ�س�سة 

الوا�سعة  وليتها  خالل  من  اجلنائية،  العدالة  جمال  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  دور  حول  املوؤمتر     خالل 

اخل�سومة  اأطراف  حقوق  تعزيز  جمال  يف  عملها  نطاق  عن  ف�ساًل  اإن�سائها،  قانون  يف  جاءت  التي     واخت�سا�ساتها 

  اجلنائية.

 18.  ويف �سبيل حتقيق الهدف الأول املعني بـ “�لتاأثري �لبيئي يف حقوق �لإن�سان” الوارد �سمن ا�سرتاتيجية وخطة عمل 
و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  ملنطقة  �مل�ستوى  �لرفيع     املوؤ�س�سة لالأعوام 2019 - 2021، فقد �ساركت املوؤ�س�سة يف “�ملنتدى 

2019 حول �لقت�ساد �لأخ�سر”، الذي مت تنظيمه من قبل املجل�س الأعلى للبيئة بالتعاون مع منظمة     �إفريقيا لعام 

البحرين  مملكة  يف  الداعمة  التوجهات  ظل  يف  املوؤمتر  هذا  ياأتي  حيث  املتحدة،  والأمم  العاملية  الأخ�سر     القت�ساد 

  لتطبيق مفهوم التنمية امل�ستدامة الذي ي�سم القت�ساد الأخ�سر �سمن حماوره الرئي�سة.
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 19.  من جانب اآخر، فقد �ساركت املوؤ�س�سة يف طاولة م�ستديرة حول امل�ساهمة يف تطبيق قانون العقوبات والتدابري البديلة 
   املنظمة من قبل املجل�س الأعلى للق�ساء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

والتدريب،  التاأهيل  برامج  ب�ساأن  املقرتحات  امل�ستديرة يف  الطاولة  املناق�سات خالل  تركزت  البحرين، حيث     مبملكة 

   واأعمال خدمة املجتمع يف اإطار تطبيق العقوبات البديلة، ومبا يحقق تو�سيع جمالت تطبيقها وتنوعها، ملا لها من دور يف 

   معاجلة العوامل الدافعة للجرمية، واإيجاد الفر�س اأمام املحكومني لإعادة تاأهيلهم اجتماعًيّا. ويف ذات ال�سياق، فقد 

   �ساركت املوؤ�س�سة يف ور�سة عمل حول دور القطاع اخلا�س يف امل�ساهمة يف تطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي ي�سلط 

عن  القانون  تطبيق  نطاق  لتو�سيع  البديلة،  والتدابري  العقوبات  ب�ساأن   2017 ل�سنة   )18( رقم  القانون  على     ال�سوء 

  طريق زيادة اآليات اإنفاذه، وبهدف بلوغ الغاية الجتماعية والإن�سانية التي التم�سها امل�سرع وق�سدها القانون.

 

معهد  بتنظيمها  قام  التي  الإن�ساين،  الدويل  القانون  حول  عمل  ور�سة  يف  املوؤ�س�سة  �ساركت  فقد  ذلك،  اإىل   20.  اإ�سافة 
   الدرا�سات الق�سائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، حيث تهدف الور�سة اإىل التعريف بالقانون 

  الدويل الإن�ساين مع بيان الفئات والأماكن امل�سمولة بحماية القانون. 

 21.  كما �ساركت املوؤ�س�سة يف اأعمال املوؤمتر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإن�سان حتت عنوان “�أثر 
   �لحتالل و�لنز�عات �مل�سلحة يف حقوق �لإن�سان، ول �سيما حقوق �لن�ساء و�لأطفال”، الذي نظمته الأمانة العامة جلامعة 

   الدول العربية بالتعاون مع مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان، مبقر الأمانة يف القاهرة بجمهورية م�سر 

   العربية، ويهدف املوؤمتر الذي امتد على مدى يومني متتاليني اإىل تطوير الآليات ل�سمان حماية حقوق الإن�سان اأوقات 

   النزاع، ل �سيما من خالل تعزيز م�سامني الت�سريعات الوطنية واملواثيق الإقليمية والدولية ذات ال�سلة، وناق�س املوؤمتر 

   ق�سايا الأطر الدولية والإقليمية حلماية الن�ساء، واأثر الحتالل يف حياة ال�سيدات والأطفال، واأثر النزاعات امل�سلحة 

عمل  جمموعات  اأربع  على  امل�ساركني  توزيع  مت  حيث  العدالة،  اإىل  ال�سحايا  و�سول  ت�سجيع  و�سبل  اله�سة،  الفئات     يف 

   ل�سياغة تو�سيات ب�ساأن �سبل تنفيذ املعايري الدولية الدنيا حلماية حقوق الإن�سان يف فل�سطني وفق اتفاقيات جنيف، 

   و�سبل تخفيف اأثر النزاعات يف املجاميع اله�سة، بالإ�سافة اإىل �سبل تعزيز احلماية القانونية للفئات اله�سة على امل�ستوى 

  الوطني، عالوة على تو�سيات ملرحلة ما بعد النزاع.

الوطنية  للموؤ�س�سات  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  ملنتدى  والع�سرين  الرابع  الجتماع  يف  املوؤ�س�سة  �ساركت  اآخر،  جانب   22.  من 
تابعة  الإن�سان  حلقوق  وطنية  موؤ�س�سة   25 بح�سور  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  يف  �سيئول  يف   )APF( الإن�سان     حلقوق 

   للمنتدى، وقد ا�ستعر�س الجتماع اأهم �سبل التعاون بني املوؤ�س�سات الوطنية الأع�ساء يف منتدى اآ�سيا واملحيط الهادئ 

للمنتدى  واملايل  ال�سنوي  التقرير  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  املتحدة،  لالأمم  التابعة  والآليات  والوكالت  الدويل     واملجتمع 

  والتباحث واملناق�سة مع خمتلف موؤ�س�سات املجتمع املدين الإقليمية والعاملية.

 23.  كما نظم املنتدى يف اليوم الثالث موؤمتًرا حول مكافحة التمييز والكراهية، �ساركت فيه املوؤ�س�سات اأع�ساء منتدى اآ�سيا 
   واملحيط الهادئ وممثلو ال�سفارات املعتمدة يف كوريا اجلنوبية، وممثلو منظمات عاملية وممثلو موؤ�س�سات املجتمع املدين، 

   حيث مت طرح ومناق�سة دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف مكافحة خطاب الكراهية 

  وجميع اأ�سكال التمييز.
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 24.  كما �ساركت املوؤ�س�سة يف اأعمال املوؤمتر الدويل حول الت�سريعات والآليات الالزمة ملناه�سة التعذيب يف الدول العربية، 
   الذي مت تنظيمه بال�سراكة بني املجل�س القومي حلقوق الإن�سان واملنظمتني العربية وامل�سرية حلقوق الإن�سان، وموؤ�س�سة 

   كيميت بطر�س غايل لل�سالم واملعرفة بجمهورية م�سر العربية، حيث تناول املوؤمتر اأبرز التحديات ملكافحة التعذيب 

   و�سوء املعاملة يف املنطقة العربية، وقد مت خالل املوؤمتر العمل على حتليل الفجوات الت�سريعية يف جترمي جميع �سور 

اآليات وطنية م�ستقلة  اإن�ساء  بالإ�سافة اىل درا�سة  العقاب،  اإفالت اجلناة من  املحا�سبة و�سمان عدم  واآلية     التعذيب 

التي  للدول  �سواء  التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول  وفق  التعذيب  من     للوقاية 

  ان�سمت اإىل الربوتوكول اأو تلك التي مل تن�سم اإليه بعد، ف�ساًل عن مناق�سة �سبل جرب �سرر ال�سحايا.

 25.  وقد مت خالل املوؤمتر تقدمي ورقة من قبل املوؤ�س�سة حول دورها يف جمال تعزيز وحماية احلق يف ال�سالمة اجل�سدية 
   واملعنوية، حيث مت ت�سليط ال�سوء خاللها على اجلهود املبذولة من املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز وحماية احلق يف ال�سالمة 

  اجل�سدية واملعنوية، والآمال والتطلعات امل�ستقبلية نحو مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب �سوء املعاملة يف املنطقة.

م من قبل جمل�س ال�سورى مبملكة   26.  كما �ساركت املوؤ�س�سة يف موؤمتر “نعمل مًعا من �أجل حتقيق تطلعات ت�سريعية” املنظَّ
   البحرين، حيث يهدف املوؤمتر اإىل تعزيز ال�سراكة املجتمعية بني اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية وفئات املجتمع، واإطالع 

   امل�ساركني على طبيعة العمل الت�سريعي وكيفية �سياغة القرتاحات بقوانني، اإىل جانب اأ�س�س وركائز العمل الت�سريعي 

   ما بني الحتياجات والقدرة على التنفيذ )ما بني املطالب والتحديات(، ومت خالل املوؤمتر مناق�سة عدد من املحاور، 

  اأهمها: الت�سريعات املتعلقة بال�سحة والتعليم واخلدمات احلكومية وامليزانية العامة للدولة. 

 27.  ويف ذات ال�ساأن، فقد �ساركت املوؤ�س�سة يف الندوة احلقوقية “حقوق �لإن�سان يف مملكة �لبحرين منذ �نطالق �مل�سروع 
مة من قبل جمل�س ال�سورى، وقد تناولت الندوة حماور رئي�سة �سمت املعايري الدولية             �لإ �سالحي جلاللة �مللك” املنظَّ

اإىل جانب حمور حقوق  الإن�سان،  امل�ساندة حلقوق  القوانني  الت�سريعية يف �سن  ال�سلطة  الإن�سان، ودور     لإر�ساخ حقوق 

  الإن�سان والدميقراطية والآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان.

قبل جمل�س  من  واملنظمة  للت�سامح  العاملي  اليوم  مع  تزامًنا  والتعاي�س،  الت�سامح  ندوة حول  املوؤ�س�سة يف  �ساركت   28.  كما 
   النواب، حيث قدمت املوؤ�س�سة خالل الندوة ورقة حول “�لت�سامح وحقوق �لإن�سان يف مملكة �لبحرين”، و�سهدت الندوة 

   ح�سور وم�ساركة ممثلني عن الأمم املتحدة ومعهد ال�سالم الدويل، وم�ساركة �سخ�سيات ممثلة عن جلنة حقوق الإن�سان 

  مبجل�س ال�سورى، ووزارة اخلارجية، وممثلني عن عدد من اجلهات احلقوقية والإعالمية.

ومعهد  البحرين  بجامعة  احلقوق  كلية  من  وبتنظيم  متتاليني  يومني  مدى  على  املوؤ�س�سة  �ساركت  مت�سل،  �سياق   29.  ويف 
   البحرين للتنمية ال�سيا�سية يف اأعمال املوؤمتر العلمي الدويل الأول “نحو تخطيط ��سرت�تيجي للتنمية �مل�ستد�مة يف �إطار 

   �لت�سريع و�لق�ساء”، الذي مت تنظيمه بهدف اإبراز دور املنظومة الت�سريعية يف خطط التنمية امل�ستدامة التي تتبناها 

البحرين وقطاع ال�سناعة والأعمال  ال�سراكة املجتمعية بني جامعة  اإىل حتقيق  2030، وال�سعي  البحرين     روؤية مملكة 

والإقليمية  الوطنية  امل�ستويات  لتعزيز دور اجلامعة وكليات احلقوق على  الر�سمية  واملوؤ�س�سات     والقطاعات احلكومية 

  والدولية يف جمال حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030.
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 30.  و�ساركت املوؤ�س�سة يف اجتماع اجلمعية العامة ال�ساد�سة ع�سرة لل�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، التي 
   اختتمت يف العا�سمة امل�سرية القاهرة مب�ساركة املوؤ�س�سات النظرية من عدد من الدول العربية وموؤ�س�سات و�سخ�سيات 

   دولية يف حقوق الن�سان، وخالل الجتماع قدم عدد من املوؤ�س�سات الوطنية الأع�ساء يف ال�سبكة اأوراق عمل تطرقت 

ا�سرتاتيجية  على حتديث  العمل  عند  منها  ال�ستفادة  بهدف  تواجهها،  التي  والتحديات  امل�ستجدات  اإىل     من خاللها 

   ال�سبكة لالأعوام القادمة، كما قدم املدير التنفيذي لل�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان تقريًرا حول 

والتاأهيل، وحتديث  بالتدريب  املتعلقة  التطويرية  املقرتحات  بالإ�سافة اىل  التي حققتها،  والنتائج  ال�سبكة،     اإجنازات 

  اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سبكة لالأعوام القادمة.

 31.  كما ح�سرت املوؤ�س�سة الجتماع الرابع لفريق العمل املعني بحقوق الإن�سان بالتن�سيق مع هيئة العمل اخلارجي بالحتاد 
الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  املوؤ�س�سة  دور  ل�ستعرا�س  وذلك  ببلجيكا،  بروك�سل  مدينة  يف   )EEAS(    الأوروبي 

   مبملكة البحرين واأهم الإجنازات البحرينية الرائدة يف جمال حماية حقوق الإن�سان، وتعزيز حرياته ال�سيا�سية واملدنية 

  والقت�سادية والجتماعية والثقافية، بالتوافق مع ان�سمامها للمواثيق والتفاقيات احلقوقية الدولية.

 32.  كما �ساركت املوؤ�س�سة يف تقدمي الكلمة الرئي�سة اخلا�سة باملوؤمتر ال�سنوي الثاين لالحتاد البحريني لذوي الإعاقة، التي 
الأ�سخا�س ذوي  اتفاقية حقوق  اإىل  التطرق  البحرين، حيث مت  الإعاقة مبملكة     متحورت حول حماية و�سيانة حقوق 

والت�سريعات  املواثيق  واأهم   2011 ل�سنة   )22( رقم  القانون  مبوجب  البحرين  مملكة  عليها  �سدقت  التي     الإعاقة 

   الوطنية املعنية، التي تهدف اإىل تعزيز وحماية متتع جميع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة متتًعا كاماًل على قدم امل�ساواة مع  

ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  ودور  الإن�سان،  حقوق  بجميع     الآخرين 

  الإعاقة.

33.  تزامًنا مع الذكرى العا�سرة لإن�سائها، ومبنا�سبة يوم حقوق الإن�سان الذي يوافق ذكرى اعتماد اجلمعية العامة لالأمم  
  املتحدة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، الهادف اإىل ن�سر ر�سائل ال�سالم والتعاي�س ال�سلمي والحرتام املتبادل بني  

   ال�سعوب، اأقامت املوؤ�س�سة حفل ا�ستقبال بح�سور معايل وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، وعدد من اأع�ساء 

مملكة  لدى  املعتمدين  والأجانب  العرب  وال�سفراء  الر�سمية،  باجلهات  امل�سوؤولني  وكبار  وال�سورى،  النواب     جمل�سي 

   البحرين، ومب�ساركة من اأع�ساء جمل�س مفو�سي املوؤ�س�سة وموظفي الأمانة العامة، ومت خالل احلفل تقدمي كلمة بهذه 

اإجنازات مهمة على  املوؤ�س�سة من جهود وما حققته من  به  اأبرز ما قامت     املنا�سبة، كما مت عر�س فيديو خا�س وثق 

لإيجادها  نتيجة  اجلمهور  ثقة  على  مبوجبها  ح�سلت  التي  املا�سي،  العقد  خالل  والدويل  والإقليمي  املحلي     امل�ستوى 

   احللول لل�سكاوى التي يطرحونها، وجهودها الفاعلة لإي�سال ون�سر ثقافة حقوق الن�سان، كما مت ت�سليط ال�سوء على 

   ما قدمته املوؤ�س�سة من اآراء ا�ست�سارية لل�سلطات الد�ستورية حول خمتلف مو�سوعات حقوق الن�سان �سواء لبحث مواءمة 

   الت�سريعات الوطنية مع ال�سكوك الدولية، اأو لقرتاح تعديل اأو اإن�ساء ت�سريعات جديدة، بالإ�سافة اىل تقدمي التقارير 

الدوري  ال�ستعرا�س  واآلية  الإن�سان،  حقوق  مبجل�س  املعاهدات  لهيئات  تقدميها  يتم  التي  املوازية  والتقارير     ال�سنوية 

  ال�سامل وجلنة حقوق الن�سان العربية.

�ساد�ساً: �لحتفال بالذكرى �لعا�سرة لإن�ساء �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان
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 34.  بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ملختلف فئات املجتمع الر�سمية والأهلية، �ساركت املوؤ�س�سة 
   بعدد خمتار من مطبوعات املوؤ�س�سة يف ور�سة عمل “نظرة �ل�سفقة للمعوقني وكيفية �لتعامل مع �ملعوقني يف �لإ�سعافات 

   �لأولية” واملنظّمة من قبل املركز البحريني للحراك الدويل، كما �ساركت املوؤ�س�سة يف توزيع اإ�سداراتها يف يوم املهن 

   اخلا�س باجلامعة امللكية للبنات، ف�ساًل عن توزيع اإ�سداراتها املعنية بالطفل للم�ساركني يف الن�ساط ال�سيفي اخلا�س 

   بـ “فريق �لعطاء �لتطوعي”، كما مت توزيع اإ�سدارات املوؤ�س�سة ملرتادي جناحها خالل م�ساركتها يف مهرجان الأيام 

  الثقايف للكتاب يف دورته الـ)26(.

 35.  ويف ظل التزام تطبيق الأمانة العامة ل�سيا�سة خ�سراء قائمة على تر�سيد ا�ستهالك الطاقة واإعادة التدوير من خالل 
بقية  وعر�س  بتد�سني  والكتفاء  الإ�سدارات  من  بطباعة عدد حمدود  املوؤ�س�سة  قامت  فقد  الأوراق،  ا�ستهالك     تقليل 

  الإ�سدارات يف املكتبة الإلكرتونية باملوقع الإلكرتوين الر�سمي للموؤ�س�سة. 

 36.  وقد قامت املوؤ�س�سة بطباعة مطويات تعريفية تتعلق بعملها باللغات العربية والإجنليزية والهندية وبلغة منطقة كريل 
يف  ودورها  باملوؤ�س�سة  املجتمع  �سرائح  خمتلف  تعريف  بهدف  والتايلندية،  )تاغالو(  والفلبينية  )ماليالم(     الهندية 

   تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، كما قامت املوؤ�س�سة بتد�سني وطباعة مطوية الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لالأطفال 

املوؤ�س�سة  كتيب حول  اإ�سدار  ف�ساًل عن  الإجنليزية،  باللغة  الطفل  بحقوق  املعني  التلوين  ودفرت  الإجنليزية(     )باللغة 

  )الطبعة الثالثة(. 

 37.  ويف ذات ال�سياق، فقد د�سنت املوؤ�س�سة الكتاب اخلام�س �سمن �سل�سلة ثقافة حقوق الإن�سان “�سمانات �ملحاكمة �لعادلة 
   وفًقا للمعايري �لدولية حلقوق �لإن�سان”، حيث قام بتاأليفه كل من: املحامي �سدام اإبراهيم اأبو عزام والقانونية نان�سي 

   و�سفي عتوم، وقد مت ت�سليط ال�سوء من خالله على تاأ�سيل املعايري الدولية حلقوق الإن�سان، واأ�سل ون�ساأة ا�ستقالل 

  الق�ساء، و�سمانات املحاكمة العادلة قبل مرحلة املحاكمة وخاللها.

باإعداد وطباعة تقرير  2018، فقد قامت  لعام  والبلدية  النيابية  املوؤ�س�سة يف مالحظة النتخابات  اإطار م�ساركة   38.  ويف 
الأ�سا�س  حول  متهيًدا  التقرير  ت�سمن  وقد   ،2018 لعام  والبلدية  النيابية  النتخابات  مالحظات  ب�ساأن     املوؤ�س�سة 

اإىل ثالثة     القانوين والإجراءات التنظيمية التي قامت بها املوؤ�س�سة ملالحظة العملية النتخابية، ومت تق�سيم التقرير 

   اأفرع اأ�سا�سية، حمل الفرع الأول عنوان: “مالحظة �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية يف �لفرتة �ل�سابقة على بدء �لقرت�ع”، 

   الذي ت�سمن مرحلة الدعوة اإىل النتخابات والرت�سيح ومرحلة القيد يف جداول الناخبني والعرتا�س عليها، ومرحلة 

   تلقي طلبات الرت�سيح والعرتا�س عليها والطعون الق�سائية املقدمة ومرحلة الدعاية النتخابية وال�سمت النتخابي، 

   اأما الفرع الثاين فقد حمل عنوان: “مالحظة �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية يف يوم �لقرت�ع”، الذي ت�سمن مرحلة ما 

   قبل القرتاع ومرحلة القرتاع ومرحلة الفرز واإعالن النتائج، اأما الفرع الثالث فقد حمل عنوان: “مالحظة �لنتخابات 

   �لنيابية و�لبلدية يف �لفرتة �لالحقة على عملية �لقرت�ع”، الذي ت�سمن مرحلة تلقي الطعون النتخابية والف�سل فيها، 

.
)14(

  واأخرًيا  فقد مت ت�سمني التقرير التو�سيات اخلتامية للموؤ�س�سة الوطنية

�سابعاً: �ملطبوعات و�ملن�سور�ت ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان

)14( ملعرفة التو�سيات التي خل�س اإليها تقرير مالحظة النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، ميكن الطالع عليها يف الفرع الثاين املعنون: اأبرز ما حققته املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز حقوق 

الإن�سان، الوارد يف الف�سل الأول )الذكرى العا�سرة لإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان( من هذا التقرير.  
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مل تكن املوؤ�س�سة يف مناأى عن التفاعل مع املنا�سبات والأيام الدولية والإقليمية ذات العالقة بتعزيز حقوق الإن�سان، حيث 

�سبعة ع�سر بياًنا حول عدد من الأيام الدولية والقليمية والوطنية، هدفت اإىل  اأ�سدرت املوؤ�س�سة الوطنية خالل عام 2019 

التعريف بتلك الأيام واملنا�سبات على اختالفها، مع بيان اأهميتها، وذلك كما يلي:

 

التاريخ املنا�ضبة البيانات

8 مارس 2019 اليوم الدولي للمرأة

الدولية

21 مارس 2019 اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

7 ابريل 2019 يوم الصحة العاملي

1 مايو 2019 يوم العمال العاملي

3 مايو 2019 اليوم العاملي حلرية الصحافة

5 يونيو 2019 اليوم العاملي للبيئة

30 يوليو 2019 اليوم العاملي ملناهضة االجتار في األشخاص

15 سبتمبر 2019 اليوم الدولي للدميوقراطية

1 أكتوبر 2019 اليوم الدولي للمسنني

11 أكتوبر 2019 اليوم الدولي للطفلة

24 أكتوبر 2019 يوم األمم املتحدة

20 نوفمبر 2019 اليوم العاملي للطفل

25 نوفمبر 2019 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد املرأة

3 ديسمبر 2019 اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة

10 ديسمبر 2019 يوم حقوق اإلنسان

16 مارس 2019 اليوم العربي حلقوق اإلنسان االقليمية

14 فبراير 2019 ذكرى ميثاق العمل الوطني
الوطنية

1 ديسمبر 2019 يوم املرأة البحرينية
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 39.  كما �ساركت املوؤ�س�سة يف ور�سة عمل حول “حقوق �لإن�سان و�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة” املنظمة من قبل اللجنة النوعية 
   الدائمة حلقوق الإن�سان مبجل�س النواب يف مملكة البحرين، بالتزامن مع اليوم العربي حلقوق الإن�سان الذي يوافق 

مار�س 2008، حيث قدمت املوؤ�س�سة ورقة عمل خالل     ذكرى دخول امليثاق العربي حلقوق الإن�سان حيز التنفيذ يف 16 

   الور�سة، اأ�سارت فيها اإىل اأن دورها هو تعزيز وحماية مبادئ حقوق الإن�سان مبا فيها اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة 

   ع�سر، كما مت التاأكيد على اأن املوؤ�س�سة ت�سعى دائًما اإىل اأن تتناغم ال�سكوك واملعاهدات الدولية والقانونية مع التزاماتها 

   كموؤ�س�سة وطنية معنية بحقوق الإن�سان، اإ�سافة اإىل التنويه باأن هناك التزامات دولية حلقوق الإن�سان جتاه اأهداف 

   التنمية امل�ستدامة، كما اأكدت ورقة العمل على �سرورة ال�سراكة بني احلكومات وموؤ�س�سات املجتمع املدين والربملانات 

  على حد �سواء حتى تتحقق اأهداف التنمية امل�ستدامة تكري�ًسا للمبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان.

 40.  وتزامنا مع اليوم العاملي حلرية ال�سحافة، الذي ي�سادف الثالث من مايو من كل عام، فقد نظمت املوؤ�س�سة بال�سراكة 
الإن�سان يف جمال الإعالم مب�ساركة عدد من  البحرينية ور�سة عمل حول تعزيز ثقافة حقوق     مع جمعية ال�سحفيني 

  ال�سحفيني والإعالميني من خمتلف اجلهات العاملة يف جمال ال�سحافة والإعالم مبملكة البحرين.

حقوق  وحماية  تعزيز  يف  �لإن�سان  حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة   41.  وتناول املحور الأول لور�سة العمل املذكورة اأعاله “دور 
الإن�سان  حقوق  وتعزيز  حماية  جمال  يف  الفّعال  ودورها  املوؤ�س�سة  اخت�سا�سات  اأهم  ا�ستعرا�س  مت  حيث     �لإن�سان”، 

 حيث مت من 
”
�سوابط ممار�سة حرية الراأي والتعبري

“
   مبملكة البحرين واآلية العمل باملوؤ�س�سة، فيما تناول املحور الثاين 

والن�سر  والطباعة  ال�سحافة  تنظيم  ب�ساأن  ل�سنة   2002     )47( رقم  بقانون  املر�سوم  حول  موجز  �سرح  تقدمي     خالله 

   واأهم واجبات ال�سحفي وحقوقه بني القانون وميثاق ال�سرف واآليات الرد والت�سحيح وامل�سوؤولية اجلنائية يف جرائم 

   الن�سر، وتاأتي هذه الفعالية يف اإطار ا�سرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�س�سة  لن�سر الوعي مببادئ حقوق الإن�سان يف موؤ�س�سات 

   املجتمع املدين وقطاع الأعمال وتو�سيع اأفق التعاون بني املوؤ�س�سة وال�سحفيني والإعالميني اإمياًنا منها باأهمية الإعالم 

  وم�ساهمته الفعالة يف ن�سر التوعية بحقوق الإن�سان.

�للياقة  “�أهمية  حول  توعوية  حما�سرة  املوؤ�س�سة  نظمت  فقد  بها،  العاملني  لدى  والقدرات  الوعي  رفع  جمال   42.  ويف 
الريا�سي  اليوم  مع  تزامًنا  البحرينية،  الأوملبية  للجنة  التابعة  البحرينية  الأوملبية  الأكادميية  مع      �لبدنية”  بالتعاون 

الوطني ململكة البحرين.

 

و�ل�سعادة”، تزامًنا مع يوم   43.  كما نظمت املوؤ�س�سة بال�سراكة مع اللجنة الأوملبية البحرينية ور�سة عمل بعنوان “�ل�سحة 
الهدف  للم�ساهمة يف حتقيق  الفعالية  تنظيم  اأبريل يف كل عام، حيث مت  ال�سابع من  الذي ي�سادف  العاملي     ال�سحة 

جميع  يف  وبالرفاهية  �سحية  عي�س  باأمناط  �جلميع  متّتع     الثالث من اأهداف التنمية امل�ستدامة، املعني بـ “�سمان 

   �لأعمار”، ومت خالل ور�سة العمل الرتكيز يف عدد من الأ�ساليب التي من �ساأنها اأن حتقق ال�سعور بال�سعادة، وقد مت 

اأهمية  الرتكيز يف  الإن�سان من خالل  �سلبي يف �سحة  تاأثري  لها  يكون  التي  ال�سلوكات  بع�س  اإىل     التطرق من خاللها 

  و�سرورة التفكري الإيجابي، ملا له من تاأثري كبري على تغيري منط حياة ال�سخا�س لالأف�سل. 
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الق�سائية  الدرا�سات  معهد  نظمها  التي  التوعوية  الفعاليات  من  عدد  يف  املوؤ�س�سة  �ساركت  فقد  ال�ساأن،  ذات   44.  ويف 

   والقانونية تزامًنا مع بع�س املنا�سبات والأيام الدولية، اأهمها: الندوة التعريفية “حقوق و�سمانات �ملوؤلف �لبحريني يف 

   جمتمع �ملعلوماتية”، تزامًنا مع اليوم العاملي للكتاب وحقوق املوؤلف، والدورة التدريبية “�ليوم �لريا�سي من منظور 

  قانوين وجمتمعي”، تزامًنا مع اليوم الريا�سي الوطني ململكة البحرين.

 45.  كما �ساركت املوؤ�س�سة يف ندوة “�ل�سرت�تيجية �لوطنية للبيئة وجهود مملكة �لبحرين للتنمية �مل�ستد�مة”، التي مت 
البيئة  يوم  مع  بالتزامن  للبيئة،  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  والقانونية  الق�سائية  الدرا�سات  قبل معهد     تنظيمها من 

  الوطني ململكة البحرين.

 

 46.  ويف جمال عقد وتنظيم املوؤمترات، ومبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�سبعني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان نظمت اجلامعة 
ال�سرق   - لل�سالم  الدويل  واملعهد   )UNDP( الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  للبنات     امللكية 

اأجل  من  منتدى  البحرين،  مملكة  لدى  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  و�سفارة   )IPI Mena( اإفريقيا  و�سمال     الأو�سط 

   ت�سليط ال�سوء على اأهمية الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واإرثه وقيمه كمنرب لرفع م�ستوى الوعي بقوانني و�سيا�سات 

   حقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل، وقد �سارك يف املنتدى ممثلون عن القطاع احلكومي واأع�ساء 

   من ال�سلك الدبلوما�سي، ف�ساًل عن اأكادمييني واإعالميني وعدد من املهتمني بالق�سايا املتعلقة بحقوق الإن�سان، وقدمت 

   املوؤ�س�سة خالل املنتدى ورقة تعريفية حول “دور �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان يف تعزيز وحماية حقوق �لإن�سان 

  مبملكة �لبحرين”، حيث مت الرتكيز يف دور املوؤ�س�سة يف تنفيذ ما ورد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

 47.  تفعياًل ملذكرة التفاهم مع جامعة البحرين لدعم برنامج العيادة القانونية وحقوق الإن�سان، الذي يهدف اإىل اإ�سافة 
   جملة من املهارات العملية لطلبة كلية احلقوق من خالل التدريب العملي الذي ميّكنهم من الربط بني التعليم الأكادميي 

   والواقع العملي، وتطوير قدراتهم القانونية واحلقوقية، فقد اأ�سهمت املوؤ�س�سة وب�سكل فّعال يف برنامج “�لعيادة �لقانونية 

 -  2019 لعامي  الأول  الدرا�سي  والف�سل   2019  –  2018 عام  من  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  �لإن�سان”     وحقوق 

املهارات  لكت�ساب  كلية احلقوق  لطلبة  عملي  تدريب  برنامج  وهو  البحرين،  بكلية احلقوق يف جامعة  اخلا�س   2020   

دور املوؤ�س�سة الوطنية يف تعزيز وحماية 
“
   يف جمال حقوق الإن�سان، من خالل تقدمي ور�س العمل والعرو�س املرئية حول 

، حيث امتد الربنامج اإىل اأربعة وع�سرين اأ�سبوًعا تناول اخت�سا�سات املوؤ�س�سة يف جمال التعزيز، اإىل 
”
   حقوق الإن�سان

وتقدمي  بها،  املتعلقة  والإجراءات  ال�سكاوى  تلقي  اآلية  بيان  خالل  من  الإن�سان  حقوق  حماية  جمال  يف  دورها     جانب 

   امل�ساعدة وامل�سورة القانونيتني، اإىل جانب عملية ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان، كما مت ت�سليط ال�سوء على اأهداف 

لالأعوام الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  عمل  وخطة  وا�سرتاتيجية   )2030( امل�ستدامة     التنمية 

  )2019 - 2021( والآليات الدولية والوطنية والإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان. 

تا�سعاًً: برنامج �لعيادة �لقانونية وحقوق �لإن�سان بجامعة �لبحرين )ق�سم �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان(
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 48.  كما نظمت املوؤ�س�سة بالتعاون مع كلية احلقوق بجامعة البحرين فعالية الطاولة امل�ستديرة لربنامج العيادة القانونية 
برنامج  �سمن  امل�سجلني  والطالبات  الطالب  من  عدد  ح�سرها  املوؤ�س�سة،  مبقر  التدريب  مركز  يف  الإن�سان،     وحقوق 

   العيادة القانونية وحقوق الإن�سان اخلا�س بكلية احلقوق يف جامعة البحرين، اإ�سافة اإىل عدد من امل�سوؤولني بالأمانة 

   العامة وم�سريف الربنامج من اجلامعة، وخالل الفعالية، قدم الطلبة والطالبات املتدربني يف املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 

ا تف�سيلية حول املو�سوعات التي �ساركوا فيها خالل فرتة تدريبيهم باملوؤ�س�سة، حيث ا�ستمل العر�س     الإن�سان عرو�سً

   على تطبيقات عملية ملهارات احلوار وتبادل الأفكار واملعلومات ذات ال�سلة، اإ�سافة اإىل دور املوؤ�س�سة يف جمال حماية 

  حقوق الإن�سان، وقد تخللت هذا التطبيق مناق�سات عديدة بني الطلبة واحل�سور حول املادة العلمية املطروحة.

 49.  ويف ذات ال�ساأن، اأقامت املوؤ�س�سة حما�سرة حول “�حلق يف �خل�سو�سية” بالتعاون مع مركز العيادة القانونية بكلية 
   احلقوق بجامعة البحرين، يف اإطار خطتها التدريبية املتمثلة يف اإقامة الندوات والفعاليات والربامج التدريبية ذات 

حقوق  ثقافة  ن�سر  اإىل  والهادفة  بها  املنوطة  اخت�سا�ساتها  �سمن  تقع  التي  الإن�سان،  حقوق  وحماية  بتعزيز     ال�سلة 

اإنفاذ القانون وموظفي القطاع     الإن�سان يف املجتمع، وقد تناولت املحا�سرة التي �سارك فيها عدد من القائمني على 

   العام وطلبة الدرا�سات العليا، بالإ�سافة اإىل املهتمني مبجال حقوق الإن�سان، عدًدا من املحاور اأبرزها: تعريف امل�ساركني 

   باحلق يف اخل�سو�سية والقيود الواردة عليه، ونطاق احلق والأ�سا�س القانوين له، كما مت تقدمي �سرح حول قانون حماية 

  البيانات ال�سخ�سية رقم )30( ل�سنة 2018.

 50.  انطالًقا من دورها يف بناء القدرات واإعداد كادر وطني متخ�س�س يف جمال حقوق الإن�سان، د�سنت املوؤ�س�سة الربنامج 
   التدريبي اخلا�س بالآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان باللغة الإجنليزية، بالتعاون مع منتدى اآ�سيا واملحيط الهادئ 

للتعاون  تفعياًل  التدريبي  الربنامج  هذا  ياأتي  حيث  اأ�سابيع،  لثالثة  امتد  الذي   )APF( الوطنية  باملوؤ�س�سات     املعني 

   امل�سرتك مع منتدى اآ�سيا واملحيط الهادئ يف جمال بناء القدرات والدعم التقني، والذي من �ساأنه تعزيز وحماية حقوق 

  الإن�سان، والتعريف بالتفاقيات والآليات الدولية الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان وكيفية التعامل معها.

 51.  وقد مت خالل الربنامج تقدمي حما�سرة تعريفية للم�ساركني حول املوؤ�س�سة والربنامج التدريبي لالآليات الدولية حلماية 
، مت فيها تزويد 

”
دورة اإلكرتونية نظرية

“
   حقوق الإن�سان، كما مت تق�سيم الربنامج ملرحلتني اأ�سا�سيتني، املرحلة الأوىل 

   املتدربني مبواد علمية نظرية، مع طرح جمموعة من الأ�سئلة وتنفيذ عدد من املهام عرب ا�ستخدام املوقع الإلكرتوين 

الدورة  يجتاز  ملن   
”
عملية تدريبية  دورة 

“
تنظيم  مت  ثم  ومن  اأ�سبوعني،  ملدة  الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  مبنتدى     اخلا�س 

باملهارات  امل�ساركني  تزويد  خاللهما  مت  وقد  متوا�سلني،  ليومني  املوؤ�س�سة  مبقر   60% بن�سبة  النظرية     الإلكرتونية 

   العملية الالزمة لفهم نظام الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، والتعّرف على املهارات اخلا�سة بطبيعة دورها يف حماية 

  وتعزيز حقوق الإن�سان.

عا�سر�ً: بناء قدر�ت �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان
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 52.  كما حر�ست املوؤ�س�سة على بناء قدرات العاملني فيها بامل�ساركة يف عدد من ور�س العمل والدورات التدريبية املحلية، 

   ومنها الدورة التدريبية يف تلقي املكاملات، والدورة التدريبية “�أ�سول �جلز�ء�ت �لتعاقدية يف �لعقود �ملالية”، وندوة 

   “�لت�سامن �لتوعوي و�لقانوين ملكافحة �ملخدر�ت”، والندوة التدريبية “�ل�سرت�تيجية �لوطنية للبيئة وجهود مملكة 

القدرات  بناء  وبرنامج  “تاأ�سي�س”،  العام  القطاع  امل�ستجدين يف  املوظفني  وبرنامج  �مل�ستد�مة”،  للتنمية     �لبحرين 

   النا�سئة “بناء”، وبرنامج اإعداد القيادات النا�سئة “تكوين” وبرنامج اإعداد القيادات اجلديدة “كو�در”، كما �ساركت 

برنامج  �سمن  الرقمي  التحول  يف  مايكرو�سوفت  �سركة  من  التدريبي  الربنامج  تد�سني  فعالية  يف     املوؤ�س�سة 

، والربنامج 
”
اآليات تعزيز وحماية حقوق الإن�سان

“
   “فر�ستي”  التدريبي ملوظفي احلكومة، كما �ساركت املوؤ�س�سة يف ور�سة عمل 

�لربملانية”    التوعوي يف املجال الد�ستوري وحقوق الإن�سان للموؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين “�لثقافة 

 ،)APF( اآ�سيا واملحيط الهادئ  3(، ف�ساًل عن م�ساركتها يف ور�سة عمل �سبكات الت�سال اخلا�سة مبنتدى     )حقوقي 

  كما ح�سرت املوؤ�س�سة معر�س جيتك�س 2019 بدبي.

باملكتبات” يف ال�سارقة، والدورة التدريبية  �ملعلوماتي  �لوعي  برنامج  وتطوير   53.  و�ساركت يف الدورة التدريبية “بناء 
انتماء  البحرين  ملتقى  يف  املوؤ�س�سة  �ساركت  كما  بلندن،   )Leading Learning and Development(     

   ومواطنة املنظم من قبل معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية، ف�ساًل عن م�ساركتها يف ور�سة تدريبية ل�ستخدام نظام 

   املناق�سات الإلكرتوين واملنظمة من قبل جمل�س املناق�سات واملزايدات، ودورة تدريبية حول فن الإتكيت الجتماعي 

   واخلطابة واملنظمة من قبل اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�سات الدبلوما�سية، وموؤمتر حماية حقوق الإن�سان 

   يف منظومة العدالة اجلنائية املنظم من قبل وحدة التحقيق اخلا�سة بالنيابة العامة بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة 

  الإمنائي.

 54.  ويف ذات ال�سياق، نظمت املوؤ�س�سة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين بوزارة الداخلية، حما�سرة حول الإ�سعافات 
   الأولية وكيفية التعامل مع احلالت الطارئة، كما قامت املوؤ�س�سة بتنظيم دورة تدريبية مكثفة ملوظفي خدمة العمالء 

   بالأمانة العامة لتعزيز مهاراتهم يف تقدمي خدمات تركز يف العمالء واملراجعني، متا�سًيا مع خطة عملها وا�سرتاتيجيتها 

   لالرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة من قبل الفريق املتخ�س�س يف املوؤ�س�سة، بالتعاون مع مركز اإنفيتا للتدريب املعتمد 

  دولًيّا، الذي يقدم برامج تدريبية ذات م�ستوى عاملي يديرها فريق تدريب ذو خربة وكفاءة عاليتني.

التفاهم  مذكرة  تفعيل  اإطار  ويف  الإن�سان،  حقوق  ثقافة  ن�سر  جمال  يف  املوؤ�س�سة  عمل  وخطة  ل�سرتاتيجية   55.  ا�ستكماًل 
   املربمة بني املوؤ�س�سة وجهاز الأمن الوطني، فقد اأقامت املوؤ�س�سة الن�سخة الثانية من الربنامج التدريبي ملنت�سبي جهاز 

   الأمن الوطني، حيث هدف الربنامج اإىل تعزيز وتنمية قدرات منت�سبي جهاز الأمن الوطني يف جمال حقوق الإن�سان، 

اتفاقية مناه�سة  الإن�سان،  لتعزيز وحماية حقوق  الوطنية  الآليات  الآتية:  املو�سوعات  التدريبي  الربنامج  تناول     وقد 

اأو املهينة والربوتوكول الختياري امللحق بها،  اأو الالاإن�سانية  اأو العقوبة القا�سية     التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 

.)UPR( وجمل�س حقوق الإن�سان واآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل  

حادي ع�سر : �لربنامج �لتدريبي ملنت�سبي جهاز �لأمن �لوطني
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الق�سائية  الدرا�سات  ال�سيا�سية ومعهد  للتنمية  البحرين  للمراأة ومعهد  الأعلى  املجل�س  بال�سراكة مع  املوؤ�س�سة   56.  نظمت 
   والقانونية الربنامج التوعوي يف املجال الد�سـتوري وحقـوق الإن�سان: الثقافة الربملانية للموؤ�س�سات احلكومية ومنظمات 

الربملانيــة  الثقافــة  تنميــة  بهدف   ،2019 �سبتمرب  حتى  يونيو  من  املمتدة  الفرتة  يف   )3 )حقوقي  املدين     املجتمع 

ال�ســاأن  امل�ســاركة يف  باملعرفــة يف جمــال  املواطــن  وتزويــد  املــدين  املجتمــع  ومنظمــات  العــام  القطــاع     للعاملــني يف 

  العــام.

الد�ستورية  وال�سمانات  البحريني،  ال�سيا�سي  النظام  ال�سلطات يف  بني  الف�سل  التالية:  املو�سوعات  الربنامج   57.  وتناول 
   املقررة حلماية احلقوق واحلريات العامة يف مملكة البحرين، ودور واخت�سا�سات املجل�س الأعلى للمراأة يف دعم تقدم 

   املراأة البحرينية، والرقابة الد�ستورية على القوانني والت�سريعات، ودور ال�سلطة الت�سريعية يف متابعة تطبيق القوانني 

   الداعمة للمراأة والأ�سرة، وقاعدة ال�سرعية القانونية، ودور الآليات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة 

الوطني  التنفيذ  لكفالة  الربملانية  والرقابة  البحرين،  الوطني يف مملكة  للمجل�س  الت�سريعي  والخت�سا�س     البحرين، 

لإدماج  الوطني  النموذج  ودور  القانونية،  واحل�سانة  الربملانية،  الرقابة  واأدوات  الإن�سان،  حلقوق  الدولية     للمعايري 

   احتياجات املراأة يف حوكمة تطبيقات تكافوؤ الفر�س، والتفاقيات الدولية ال�سارعة، واإدارة املعرفة يف جمال امل�ساركة 

   ال�سيا�سية، ودور الدبلوما�سية الربملانية يف ال�سيا�سة اخلارجية ململكة البحرين، ودور اللجان املعنية مبجل�سي ال�سورى 

  والنواب يف الت�سديق على التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.

 58.  يف �سبيل مد اأوا�سر التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين، فقد نظمت املوؤ�س�سة بال�سراكة مع جمعية ال�سباب والتكنولوجيا 
امل�ساركني  تعريف  اإىل  الور�سة  وهدفت   ،

”
الإن�سان حقوق  وحماية  تعزيز  يف  التكنولوجيا  توظيف 

“
بعنوان  عمل     ور�سة 

   باأهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، من خالل عر�س التجارب العملية ململكة البحرين يف حق 

  التعليم وحق الأمن ال�سخ�سي، ودور التكنولوجيا يف تطويرها.

 

�لإن�سان”، بالتعاون مع مركز بتلكو حلالت العنف  حقوق  يف  و�أثره   59.  كما نظمت املوؤ�س�سة ور�سة عمل بعنوان “�لتنمر 
   الأ�سري، حيث هدفت الور�سة اإىل تعزيز الوعي باتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة ل�سمان حماية املجتمع من الآثار 

   ال�سلبية للتنمر واحلد من هذه الظاهرة وتو�سيح العالقة بني التنمر وحقوق الإن�سان، كما دعت الور�سة - التي �سمت 

هذه  انت�سار  من  احلد  �سرورة  اإىل   - املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  العالقة  ذات  واجلهات  الوزارات  ممثلي  من     عدًدا 

املدر�سة  اإدارة  على  وللقائمني  وللطلبة  الأمور  لأولياء  التوعوية  واملحا�سرات  العمل  ور�س  عقد  خالل  من     الظاهرة 

  وتدريبهم على كيفية التعامل مع تلك احلالت.

 60.  و�ساركت املوؤ�س�سة يف حفل توزيع جائزة ال�سيخ خليفة بن �سلمان بن حممد اآل خليفة العلمية احلادية ع�سرة لعام 2019
   اخلا�سة مبركز معلومات املراأة والطفل التابع جلمعية رعاية الطفل والأمومة، ف�ساًل عن م�ساركتها يف الندوة امل�ساحبة 

   للحفل بعنوان “�إ�سكالية �لأطفال جمهويل �لو�لدين يف �لوطن �لعربي”، حيث هدفت الندوة اإىل ت�سليط ال�سوء على 

   اأهمية تكثيف اجلهود نحو الهتمام بالأطفال وبالطفولة وال�سعي احلثيث اإىل توفري اأف�سل ال�سبل املمكنة لتحقيق طفولة 

  اآمنة وم�ستقرة خالية من العقد والتمييز وامل�ساكل والعنف بكل اأ�سكاله.

ثاين ع�سر: �لربنامج �لتوعوي يف �ملجال �لد�سـتوري وحقـوق �لإن�سان )حقوقي 3(

ثالث ع�سر: �لتعاون مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�ملد�فعني عن حقوق �لإن�سان
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 61.  ومبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة الذي ي�سادف الثامن من مار�س من كل عام، �ساركت املوؤ�س�سة يف منتدى قوانني الأ�سرة 
   يف الدول العربية والإ�سالحات املطلوبة، الذي مت تنظيمه من قبل الحتاد الن�سائي البحريني بالتن�سيق مع عدد من 

   املحامني واملهتمني ب�سوؤون املراأة من داخل مملكة البحرين وخارجها، وت�سمنت حماور املنتدى قراءة يف قانون الأ�سرة 

   البحريني وجمالت امل�ساواة والتمييز، بالإ�سافة لروؤية الحتاد الن�سائي البحريني حول قانون الأ�سرة البحريني، كما 

  ت�سمن املنتدى قراءة يف قانون الأحوال ال�سخ�سية الكويتي وقانون الأ�سرة الكويتي.

 62.  وبالإ�سافة اإىل ذلك، فقد �ساركت املوؤ�س�سة يف موؤمتر العمالة املنزلية حتت عنوان “رحلة عمل �آمنة من بالد �ملن�ساأ 

   �إىل �ملق�سد”، الذي ينظمه الحتاد العام لنقابات عمال البحرين، ويهدف هذا املوؤمتر اإىل ت�سليط ال�سوء على حقوق 

   العمالة املنزلية، والتعريف باحلماية القانونية لعامالت املنازل بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والطالع 

والحتاد  حقوقها  ل�سمان  العمالية  الحتادات  وجهود  املن�ساأ  بلدان  يف  املنزلية  للعمالة  اجليدة  املمار�سات  اأبرز     على 

   الدويل للعمالة املنزلية يف تعزيز التعاون الدويل بني الحتادات املعنية، اإ�سافة اإىل دور الإعالم واملنظمات الأهلية يف 

  تغيري النظرة النمطية للعمالة املنزلية.

 63.  �سمن خطتها ال�سرتاتيجية لن�سر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان، �ساركت املوؤ�س�سة يف مهرجان �سيف البحرين ال�سنوي 
   اخلا�س بهيئة البحرين للثقافة والآثار يف دورته احلادية ع�سرة لعام 2019، الذي يتزامن مع برنامج هيئة البحرين 

يعد  الذي   ،
”
اآخر اإىل  يوبيل  من 

“
بعنوان  البحرين  ململكة  واحل�سارية  الإن�سانية  باملنجزات  لالحتفاء  والآثار     للثقافة 

   من اأكرث الفعالّيات املرتقبة يف مملكة البحرين نظًرا ملا يقّدمه من برامج متنوعة كالعرو�س احلّية والرتفيه العائلّي 

  املتعّدد الثقافات جلميع اأفراد العائلة.

بتقدمي جمموعة متنّوعة  �سهرين متتاليني،  امتّد على مدار  الذي  املهرجان  املوؤ�س�سة خالل م�ساركتها يف   64.  وقد قامت 
باإ�سدار   2012 ل�سنة   )37( رقم  القانون  يف  وردت  التي  �سواء  الطفل  حقوق  حول  والّلعب  واملحا�سرات  الأن�سطة     من 

مع  الأعمار  خمتلف  من  طفاًل   350 من  اأكرث  فيها  �سارك  حيث   ،)1989( الطفل  حقوق  اتفاقية  يف  اأو  الطفل     قانون 

   عائالتهم، ومت خاللها توزيع اإ�سدارات املوؤ�س�سة التي ت�سمل دفرت التلوين اخلا�س بحقوق الطفل، الذي يتميز مبخاطبته 

   لالأطفال عن حقوقهم بلغة ب�سيطة وبر�سوم جميلة جتمع بني الرتفيه والتعليم، بالإ�سافة اإىل توزيع مطويات خا�سة 

   بالأطفال حول الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، وتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال امل�ساركني والتي اأ�سافت املتعة 

  والبهجة يف نفو�سهم.

ال�سيفي  الن�ساط  برنامج  �سمن  امل�ساركني  للطلبة  �لطفل”  “حقوق  بعنوان  توعوية  حما�سرة  املوؤ�س�سة  نظمت   65.  كما 
خالل  ومت  للبنات،  الإعدادية  زينب  مدر�سة  يف  املحا�سرة  عقدت  حيث   ،2019 لعام  ال�سمالية  باملحافظة     اخلا�س 

   املحا�سرة تقدمي نبذة عن املبادئ الأ�سا�سية لتفاقية حقوق الطفل، وقانون الطفل من خالل ا�ستخدام اأ�سلوب مب�سط 

  و�سائق يهدف اإىل اإي�سال املعلومة بطريقة �سهلة ومي�سرة.

ر�بع ع�سر: بر�مج �لتثقيف �ملعنية بالأطفال وفئة �ل�سباب
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 66.  ويف �سبيل ن�سر الوعي باتفاقية حقوق الطفل، فقد نظمت املوؤ�س�سة بالتعاون مع مدر�سة ال�سيخة ح�سة للبنات حما�سرة 
 للكادر التعليمي فيها، 

”
حقوق الطفل والطفلة يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان والت�سريعات الوطنية

“
   توعوية بعنوان 

   لغر�س ن�سر ثقافة حقوق الأطفال ب�سكل عام والفتيات ب�سكل خا�س، وقد مت ت�سليط ال�سوء خالل الفعالية على تق�سيمات 

عام  �سرح  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  العالقة،  ذات  الوطنية  والت�سريعات  الدولية  ال�سكوك  واأبرز  الرئي�سة،  الإن�سان     حقوق 

تاأتي هذه الفعالية     حول الأحكام واملبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل يف مملكة البحرين، حيث 

لالأعوام)2019-2021(،  عملها  وخطة  ل�سرتاتيجية  وتنفيًذا  اإن�سائها،  قانون  الواردة يف  املوؤ�س�سة  باخت�سا�سات     عماًل 

   وا�ستمراًرا لدورها احليوي يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان، من خالل اإقامة املحا�سرات والدورات التدريبية والتثقيفية 

  ل�سرائح املجتمع كافة، و�سعًيا اإىل اإيجاد اأف�سل ال�سبل ملمار�سة حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.

 

 67.  ونظمت املوؤ�س�سة بالتعاون مع جمل�س العطاء الن�سائي حما�سرة توعوية حول حقوق الطفل، لعدد من الأطفال امل�ساركني 
   �سمن الن�ساط ال�سيفي اخلا�س مبجل�س العطاء الن�سائي، ومت خالل املحا�سرة التي عقدت باملوؤ�س�سة تقدمي نبذة عن 

�سهلة  بطريقة  املعلومة  اإي�سال  اإىل  يهدف  و�سائق  مب�سط  باأ�سلوب  الطفل،  وقانون  الطفل،  الأ�سا�سية حلقوق     املبادئ 

  ومي�سرة، وتخللتها اأن�سطة عملية من خالل اإقامة بع�س اللُّعب التعليمية التي ت�ساهم يف اإر�ساخ ثقافة حقوق الطفل لديهم.

 68.  ويف اإطار دورها الهادف لن�سر وتعزيز الوعي مببادئ حقوق الإن�سان جلميع �سرائح املجتمع، وتنفيًذا ل�سرتاتيجية وخطة 
ال�سباب  �سوؤون  وزارة  تنظمها  التي   ،2030 �سباب  مدينة  من  العا�سرة  الدورة  فعاليات  يف  املوؤ�س�سة  �ساركت     عملها، 

ثقافة  وتعزيز  دورها يف حماية  توعوية حول  قدمت حما�سرة  العمل »متكني«، حيث  �سندوق  مع  بالتعاون     والريا�سة 

توعية  عن  ف�ساًل  احلقوقي،  ال�ساأن  يف  بالتزاماتها  املتعلقة  املمار�سات  واأف�سل  البحرين،  مملكة  يف  الإن�سان     حقوق 

   امل�ساركني بامل�ستويات املتقدمة التي حققتها مملكة البحرين يف جمال حقوق الإن�سان، وقد �سارك يف اجلناح اخلا�س 

ا  فكرًيّ تدعمهم  التي  امل�سابقات  تقدمي عدد من  الأعمار، حيث مت  و�سابة من خمتلف  �ساب   300 من  اأكرث     باملوؤ�س�سة 

ا، بالإ�سافة اإىل تقدمي جوائز للم�ساركني، وتاأتي هذه الفعالية �سمن برامج ال�سراكة املجتمعية للموؤ�س�سة، التي     وثقافًيّ

الربامج  يف  اإدماجهم  خالل  من  ال�سبابية  وقدراتهم  طاقاتهم  وتنمية  البحريني  بال�سباب  الرتقاء  اإىل  دائًما     ت�سعى 

  والفعاليات احلقوقية ذات املعايري العاملية.

على  عاًما   30 ومرور  الطفل،  حلقوق  الدولية  لالتفاقية  البحرين  مملكة  ان�سمام  على  عاًما   27 مرور  مع   69.  وتزامًنا 
   اعتماد اجلمعية العامة لالأمم املتحدة لهذه التفاقية، وانطالًقا من دور املوؤ�س�سة يف ن�سر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان، 

   فقد نظمت املوؤ�س�سة فعالية توعوية حول حقوق الطفل لطلبة املرحلة التمهيدية يف مدار�س الفالح اخلا�سة، حيث مت 

   تقدمي نبذة عن املبادئ الأ�سا�سية الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل البحريني، باأ�سلوب مب�سط و�سيق 

   يهدف اإىل اإي�سال املعلومة بطريقة �سهلة ومي�سرة، وتخللتها اأن�سطة عملية من خالل اإقامة بع�س اللُّعب التعليمية التي 

   ت�ساهم يف اإر�ساخ ثقافة حقوق الطفل لديهم، ومت توزيع عدد من اإ�سدارات املوؤ�س�سة كدفرت التلوين املعني بحقوق الطفل 

  ومطوية الإعالن العاملي حلقوق الطفل.
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 70.  ويف اإطار �سعيها الدائم اإىل توثيق التعاون وتبادل اخلربات مع خمتلف اجلهات الأكادميية املحلية والإقليمية والدولية، 
خالل  وذلك  هوبكنز(،  )جون  جامعة  طلبة  من  وفًدا  للمراأة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتن�سيق  املوؤ�س�سة  ا�ست�سافت     فقد 

   زيارتهم ململكة البحرين لالطالع على جتربتها يف جمال تقدم املراأة، حيث مت تقدمي �سرح مف�سل حول اخت�سا�سات 

الأعلى  املجل�س  امل�سرتك مع  تعاونها  البحرين، ف�ساًل عن  الإن�سان مبملكة  تعزيز وحماية حقوق     املوؤ�س�سة ودورها يف 

  للمراأة لدعم كل ما من �ساأنه تعزيز متتع املراأة بحقوقها كافة.

 71.  ويف اإطار ال�سراكة مع الأكادميية امللكية لل�سرطة، فقد قدمت املوؤ�س�سة حما�سرة حول دورها يف تعزيز وحماية حقوق 
بهدف  لل�سرطة،  امللكية  الأكادميية  مبقر  ال�سرطة  تدريب  مبعهد  امل�ستجدين  ال�سرطة  من  اجلديدة  للدفعة     الإن�سان 

   اإطالع منت�سبي الأكادميية على الدور الذي تقوم به املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ول�سيما وليتها يف 

امل�ساركني مهارات عملية يف هذا  واإك�ساب  الإن�سان،  اأو�ساع حقوق  القانونية ور�سد  امل�ساعدة  وتقدمي  ال�سكاوى     تلقي 

  املجال.

 72.  ويف ذات ال�سدد، اأ�سهمت املوؤ�س�سة وب�سكل فّعال يف برنامج التعاون اخلا�س بكلية القانون يف اجلامعة امللكية للبنات، 
تقدمي  خالل  من  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  املهارات  لكت�ساب  احلقوق  كلية  لطالبات  عملي  تدريب  برنامج     وهو 

   املحا�سرات التثقيفية والعرو�س املرئية حول دور املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، حيث امتد الربنامج 

الإن�سان  حقوق  حماية  جمال  يف  دورها  جانب  اإىل  التعزيز،  جمال  يف  املوؤ�س�سة  اخت�سا�س  تناول  اأ�سابيع  ثمانية     اإىل 

   من خالل بيان اآلية تلقي ال�سكاوى والإجراءات املتعلقة بها، وتقدمي امل�ساعدة وامل�سورة القانونيتني، ودورها يف عملية 

  ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان.

برنامج  تعريفية حول  املوؤ�س�سة حما�سرة  نظمت  فقد  البحرين،  مع جامعة  املربمة  التفاهم  تفعيل مذكرة  اإطار   73.  ويف 
   الزمالة البحثية يف جمال حقوق الإن�سان اإىل الأكادمييني وطلبة كلية احلقوق باجلامعة، والتي ركزت يف اإعطاء نبذة 

   تعريفية عن برنامج الزمالة والفئة امل�ستهدفة وتبيان اأهدافه الرامية اإىل تطوير املهارات يف التفكري النقدي والتحليل 

   يف جمال حقوق الإن�سان، وعلى هام�س املحا�سرة مت تقدمي نبذة تعريفية حول دور املوؤ�س�سة يف حماية وتعزيز حقوق 

  الإن�سان يف مملكة البحرين والخت�سا�سات املنوطة بها مبوجب قانون الإن�ساء.

 74.  وانطالًقا من دورها يف ن�سر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان بني �سرائح املجتمع كافة، ا�ست�سافت املوؤ�س�سة طلبة مقرر حقوق 
   الإن�سان باجلامعة اخلليجية، للتعرف على دور املوؤ�س�سة يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان مبملكة البحرين والخت�سا�سات 

   املنوطة بها وفق قانون اإن�سائها، حيث مت تقدمي حما�سرة تعريفية مت التطرق من خاللها اإىل الإطار القانوين لعمل 

   املوؤ�س�سة واخت�سا�ساتها، ف�ساًل عن اآلية اعتماد املوؤ�س�سات الوطنية والفرق بينها وبني الآليات الوطنية الأخرى، وتاأتي 

تنفيًذا  الأكادميية  الهيئات  مع  بالتعاون  املوؤ�س�سة  تنظمها  التي  التدريبية  والربامج  الفعاليات  �سمن  الفعالية     هذه 

املجال  يف  خدمات  من  تقدمه  وما  به  تقوم  ما  على  والطلبة  الأكادمييني  اإطالع  بغر�س  عملها،  وخطة     ل�سرتاتيجية 

  احلقوقي.

خام�س ع�سر: �لرب�مج �لتوعوية و�لتثقيفية مع �جلهات �لأكادميية �لإقليمية و�لدولية
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البحرين،  مبملكة  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  املوؤ�س�سة  دور  حول  تعريفية  حما�سرة  املوؤ�س�سة  نظمت   75.  كما 
   والخت�سا�سات املنوطة بها مبوجب قانون اإن�سائها، لطلبة مقرر حقوق الإن�سان باجلامعة العربية املفتوحة، حيث مت 

   التطرق خالل املحا�سرة اإىل الدور والأطر القانونية لعمل املوؤ�س�سة يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان باململكة، ف�ساًل عن 

  املحاور الرئي�سة ل�سرتاتيجية وخطة عملها لالأعوام 2019 -2021 .

و�سائل  ميثلون  البحرين  مملكة  يف  الإعالميني  من  لعدد  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  تدريبيًّا  برناجمًا  املوؤ�س�سة   76.  نظمت 
طلبة  من  عدد  اىل  بالإ�سافة  بالإعالم،  املعنية  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  عن  وممثلني  املختلفة،  املحلية     الإعالم 

   اجلامعات، يف مركز عي�سى الثقايف، وا�ستمل الربنامج على عدد من املحا�سرات والدورات التدريبية املتعلقة بحقوق 

   الإن�سان والإعالم، حيث مت تقدمي حما�سره تعريفية عن الآليات الوطنية والإقليمية والدولية املعنية بتعزيز وحماية 

الربنامج  وت�سمن  الإن�سان،  حقوق  مفاهيم  اإر�ساء  يف  الإعالمي  الدور  عن  حما�سرة  تقدمي  مت  كما  الإن�سان،     حقوق 

  التدريبي حما�سرة حول احلق يف اخل�سو�سية و�سوابط ممار�سة حرية الراأي والتعبري.

 77.  وا�ستهدف الربنامج - الذي ياأتي �سمن اخت�سا�سات املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان عن طريق 
   اإقامة املحا�سرات والدورات التدريبية والتثقيفية ل�سرائح املجتمع كافة يف املو�سوعات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، 

الق�سايا عرب  تناول هذه  الق�سايا احلقوقية، و�سقل مهاراتهم يف طرائق  التعامل مع  الإعالميني يف     وتطوير قدرات 

  املحتوى املرئي وامل�سموع واملقروء والرقمي، اإ�سافة اإىل خلق �سراكة ا�سرتاتيجية مع الإعالم.

 78.  احتفاًء بالذكرى ال�سنوية العا�سرة لإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الن�سان، واحتفال املجتمع الدويل مبرور 30 عاًما 
ان�سمام مملكة  على  عاًما   27 ومرور  الطفل،  الدولية حلقوق  لالتفاقية  املتحدة  لالأمم  العامة  اعتماد اجلمعية     على 

   البحرين اإىل هذه التفاقية، بالإ�سافة اإىل مرور 7 �سنوات على �سدور قانون الطفل يف مملكة البحرين، فقد اأطلقت 

   املوؤ�س�سة م�سابقة الكلمات املتقاطعة لالأطفال، التي تاأتي �سمن برامج املوؤ�س�سة لتعزيز ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان بني 

   الأطفال، حتقيًقا لخت�سا�ساتها الواردة يف قانون اإن�سائها، والهادفة اإىل حتويل املعرفة بحقوق الإن�سان عامة وبحقوق 

  الطفل خا�سة اإىل ممار�سة عملية و�سلوك يومي.

 79.  ويف ذات الإطار، فقد نظمت املوؤ�س�سة وجمعية املر�سد حلقوق الإن�سان الدروة الأوىل من امل�سابقة الثقافية “حتديات 
   حقوقية”، مب�ساركة جمموعة من موؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بحقوق الإن�سان، وياأتي تنظيم هذه امل�سابقة تنفيًذا 

وفق  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  بها يف  الوعي  وتعزيز  الإن�سان  ثقافة حقوق  لن�سر  املوؤ�س�سة     ل�سرتاتيجية وخطة عمل 

  اأف�سل املمار�سات. 

�ساد�س ع�سر: �لربنامج �لتدريبي يف جمال حقوق �لإن�سان لالإعالميني

�سابع ع�سر: ُلَعب وم�سابقات يف جمال حقوق �لإن�سان
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”Living Well with Diabetes“ عنوان  حتت  الرفاع  مبنطقة  الإمناء  جممع  يف  توعوية  حملة  املوؤ�س�سة   80.   اأقامت 
الإمناء،  التخ�س�سي وجممع  ال�سالم  بالتعاون مع وزارة ال�سحة وم�ست�سفى  ال�سكر،  العاملي ملر�سى  اليوم  تزامًنا مع 

حيث ا�ستملت على عدٍد من الفحو�س الطبية كفح�س م�ستوى ال�سكر و�سغط الدم وقيا�س م�ستوى الأك�سجني، بالإ�سافة 

�سمن  الفعالية  هذه  وتاأتي  الريا�سة،  وممار�سة  الغذائي  بالنظام  والتقيد  ال�سليمة  التغذية  حول  الزوار  تثقيف  اىل 

التنمية  اأهداف  حتقيق  اإىل  الرامية  وجهودها  اخت�سا�سات املوؤ�س�سة يف جمال تعزيز ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان  

ا الهدف الثالث املعني بال�سحة اجليدة والرفاه. امل�ستدامة وخ�سو�سً

 81.  كما نظم طلبة العيادة القانونية - �سعبة املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان - حملتني توعويتني حتت �سعار “�حلقوق 
   �لرقمية”، تطرقت الأوىل اإىل “ل للتنمر �لإلكرتوين: ��سنع �لفرق و�نبذ �لإ�ساءة”، واحتوت عدد من املوا�سيع التي 

   تتعلق باملفهوم العام للتنمر والتنمر الإلكرتوين واأنواعه والن�سو�س القانونية التي جرمت التنمر الإلكرتوين، والطرائق 

  الجتماعية للحد منه وبيان اجلهات املخت�سة لالإبالغ عن اجلرائم الإلكرتونية.

حذًر�”، قدم من خاللها الطلبة �سرًحا مف�ساًل حول دوافع  كن   - �لإلكرتوين   82.  وتطرقت احلملة الثانية اإىل “�لبتز�ز 
وو�سائل  اأهم طرائق  اإىل  بالإ�سافة  اأخالقية،  اإىل ق�سمني، دوافع مالية ودوافع غري  تنق�سم  التي  الإلكرتوين     البتزاز 

   البتزاز الإلكرتوين، وهدفت اإىل توعية املجتمع بطرائق الوقاية من البتزاز الإلكرتوين والن�سو�س القانونية املنظمة 

  لهذه الظاهرة.

 83.  ويف ذات الإطار، وانطالًقا من دورها يف حتقيق اأهدافها الرامية اإىل تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان مبملكة البحرين، 
   فقد نظمت املوؤ�س�سة فعالية “حافلة �لتوعية �لبيئية” بالتعاون مع اأمانة العا�سمة ووزارة الرتبية والتعليم، حيث هدفت 

   الفعالية اإىل تعزيز احلق يف البيئة من خالل ت�سجيع امل�ساركني على احلفاظ على البيئة لتحقيق �سالمة البيئة التي 

   تعد اأحد متطلبات حقوق الإن�سان، لرتباطها التام مع احلق يف احلياة وال�سحة والغذاء، وخالل الفعالية التي امتدت 

   ليومني متتاليني، ا�ستهدفت طلبة املرحلة البتدائية ملدر�سة اأبو بكر ال�سديق البتدائية للبنني ومدر�سة النبيه �سالح 

ا احلق يف بيئة     البتدائية للبنات، مت تقدمي نبذة عن دور املوؤ�س�سة يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة وخ�سو�سً

  �سليمة، كما مت تقدمي نبذة عن اأهمية اإعادة التدوير واإيجاد احللول املثالية للتخل�س من النفايات.

 84.  ويف اإطار رفع وعي املقيمني بحقوقهم وواجباتهم، فقد نظمت املوؤ�س�سة حما�سرة توعوية ب�ساأن دورها يف تعزيز ون�سر 
   ثقافة حقوق الن�سان واآلية ت�سّلم ال�سكاوى ومتابعتها لعدد من ممثلي ال�سفارات يف مملكة البحرين، وعدد من اأع�ساء 

   نادي روتاري، وكني�سة �سانت بيرتز �سمن برنامج التوعية ال�سامل يف جمال حقوق الإن�سان للعمالة الوافدة، وتاأتي هذه 

الوافدة، من خالل مد ج�سور  العمالة  املوؤ�س�سة يف جمال حماية حقوق الإن�سان وخا�سة حقوق     املبادرة تعزيًزا لعمل 

  التوا�سل مع خمتلف اجلاليات الأجنبية يف مملكة البحرين.

ثامن ع�سر: حمالت توعوية يف جمال حقوق �لإن�سان

تا�سع ع�سر: برنامج �لتوعية �ل�سامل يف جمال حقوق �لإن�سان للعمالة �لو�فدة
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85 فعالية عدد الفعاليات

4330 مستفيًدا عدد املستفيدين

النسبة الفئة املستهدفة

54.5% الذكور

54.5% اإلناث

النسبة الفئة املستهدفة

24% طلبة املدارس واجلامعات

18.75% مؤسسات اجملتمع املدني

18.75% القطاع العام

5.5% املسؤولون عن إنفاذ القانون

5.5% اإلعالم

5.5% لبعثات الدبلوماسية

5.5% القطاع اخلاص

5.5% األشخاص ذوو اإلعاقة

5.5% الطفل

5.5% العمالة الوافدة

عدد �لفعاليات �لتي نظمتها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

 وعدد �مل�ستفيدين منها خالل عام 2019

جدول يت�سمن ن�سبة م�ساركة �لذكور و�لإناث يف فعاليات

�ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان خالل عام 2019

جدول يت�سمن ن�سب �لفئات �مل�ستهدفة يف فعاليات �ملوؤ�س�سة �لوطنية

 حلقوق �لإن�سان خالل عام 2019
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النسبة نوع الفعالية

2% منتديات

57% محاضرات توعوية

8% برامج تدريبية

12.5% ورش عمل

5% املشاركة في الفعاليات املقامة مبملكة البحرين

2.5% مسابقات

2% طاوالت مستديرة

3% دورات تدريبية

7% حمالت توعوية

1% إقامة حفل

جدول يت�سمن ن�سب �أنو�ع �لفعاليات �لتي نظمتها �ملوؤ�س�سة

 �لوطنية حلقوق �لإن�سان خالل عام 2019
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نسبة حتقيق الفعاليات ألهداف
 التنمية املستدامة )2030(

أهداف التنمية املستدامة

5% الهدف 3: الصحة اجليدة والرفاه

3.5% الهدف 4: التعليم اجليد

6% لهدف 5: املساواة بني اجلنسني

6% الهدف 6: املياه النظيفة والنظافة الصحية

17% الهدف 10: احلد من أوجه عدم املساواة

6% الهدف 13: العمل املناخي

5% الهدف 14: احلياة حتت املاء

3% الهدف 15: احلياة في البر

14% الهدف 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية

34.5% الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق األهداف

جدول يو�سح ن�سب حتقيق فعاليات �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

لأهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة )2030( خالل عام 2019

نسبة حتقيق الفعاليات للهدف االستراتيجي الهدف االستراتيجي

29% التأثير البيئي في حقوق اإلنسان

16% حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية املستدامة

32% احلق في املعاملة املتساوية

23%  نشر الوعي مببادئ حقوق اإلنسان في مؤسسات اجملتمع
املدني وقطاع األعمال التجارية

جدول يو�سح ن�سب حتقيق �لفعاليات لالأهد�ف �ل�سرت�تيجية 

للموؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان لعام 2019
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�لفرع �لثاين

�لتقدم �حلا�سل و�جلهود �ملبذولة يف جمال حماية حقوق �لإن�سان

يف  املوؤ�س�سة  دور  موؤكًدة  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام   1.  جاءت 
ب�ساأنها،  الالزم  التق�سي  واإجراء  النتهاكات  حالت  ور�سد  ال�سكاوى  تلقي  خالل  من  الإن�سان،  حقوق  حماية     جمال 

   والقيام بالزيارات امليدانية لر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان يف اأماكن الحتجاز اأو اأي مكان اآخر ي�ستبه يف اأن يكون حماًل 

  لنتهاك حقوق الإن�سان.

�نتهاكات  “ر�سد حالت  بـ  املوؤ�س�سة  اأن تخت�س  الفقرة )هـ( منها على  القانون يف  )12( من  املادة رقم   2.  حيث ن�ست 
   حقوق �لإن�سان، و�إجر�ء �لتق�سي �لالزم، وتوجيه �نتباه �جلهات �ملخت�سة �إليها مع تقدمي �ملقرتحات �لتي تتعلق 

   باملبادر�ت �لر�مية �إىل و�سع حد لهذه �حلالت، وعند �لقت�ساء �إبد�ء �لر�أي ب�ساأن موقف تلك �جلهات وردود �أفعالها”، 

تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها واإحالة ما 
“
   كما ن�ست الفقرة )و( منها على �سلطتها يف 

   ترى املوؤ�س�سة اإحالته منها اإىل جهات الخت�سا�س مع متابعتها ب�سكل فعال، اأو تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة 

.
”
  التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية

بالإ�سافة  وال�ستف�سارات،  ال�سكاوى  لتلقى   )80001144( املجاين  ال�ساخن  اخلط  خدمة  لتد�سني  كان  وقد   3.  هذا، 
جودة  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة  اإحداث  يف  الكبري  دوره   )CMS( الهاتفية  املكاملات  لإدارة  املتكامل  النظام  تفعيل     اإىل 

   اخلدمات املقدمة من قبل فريق خدمة العمالء، حيث اإن النظام اجلديد قام بالت�سهيل على مركز الت�سال باملوؤ�س�سة 

   لإدارة الكم الكبري من الت�سالت التي تتلقاها املوؤ�س�سة وفق معايري عاملية، كما اإنه ي�سمل العديد من املميزات املهمة 

   التي �ساعدت على تقييم اأداء موظفي الرد على العمالء وحتديد ما يلزمهم من تدريب وتقييم اأدائهم ب�سفة دورية 

  ل�سمان جودة اخلدمة املقدمة من قبلهم.

 4.  ويف اإطار اجلهود التي تقوم بها املوؤ�س�سة يف توفري احلماية الالزمة حلقوق الإن�سان وخا�سة يف جمال حقوق العمالة 
حماية  على  الفعال  التاأثري  له  والذي  العمل  �سوق  ل�ستقرار  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  تنفيذ  من  وانطالًقا     الوافدة، 

   وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، تو�سعت املوؤ�س�سة يف نطاقها اجلغرايف بافتتاح فرع اآخر يف مقر اللجنة الوطنية لالإجتار 

   بالأ�سخا�س خم�س�س للعمالة الوافدة والعمالة املنزلية واأ�سرهم، الكائن مبنطقة ال�سهلة، بالتعاون مع هيئة تنظيم 

   �سوق العمل، لتوفري كل �سبل الدعم من خالل ا�ستقبال ال�سكاوى املتعلقة بالعمالة الوافدة، حيث حقق املكتب الكثري 

   من الإجنازات يف هذا املجال عن طريق تقدمي الدعم القانوين للعمالة الوافدة، ف�ساًل عن تقدمي امل�ساعدات القانونية 

اأوجه  وتوفري جميع  القانونية  بالإجراءات  التب�سري  الأ�سخا�س من خالل  وقوع اجتار يف  �سبهة  تثري  التي  امل�سائل     يف 

  احلماية بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
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اإطار ولية املوؤ�س�سة يف جمال حماية حقوق الإن�سان، لعبت املوؤ�س�سة دوًرا بارًزا يف جمال تلقي ال�سكاوى املتعلقة   5.  ويف 
   بحقوق الإن�سان على اختالفها، ودرا�ستها واإحالة ما تراه اإىل جهات الخت�سا�س، مع متابعتها ب�سكل فّعال اأو تب�سري 

   ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع، وم�ساعدتهم على اتخاذها اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية، حيث 

  تعاملت املوؤ�س�سة خالل عام 2019 مع عدد )80( �سكوى تنوعت م�سامينها من حيث احلقوق املدعى وقوع النتهاك فيها.

 6.  فقد بلغ عدد ال�سكاوى املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عدد )17( �سكوى، كان ن�سيب ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف 
   ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية عدد )9( �سكاوى، وعدد �سكويني متعلقتني باحلق يف التوا�سل مع العامل اخلارجي، واأخرى 

   ذات عالقة باحلق يف اجلن�سية، وعدد )3( �سكاوى ذات عالقة باحلق يف عدم التمييز، وعدد �سكويني متعلقتني باحلق 

  يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة.

 7.  اأما ب�ساأن ال�سكاوى املتعلقة باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، فقد بلغ جمموع ما تلقته املوؤ�س�سة الوطنية 
مت�سلة  �سكاوى   )5( وعدد  ال�سحة،  يف  باحلق  متعلقة  �سكوى   )49( عدد  بينها  من  كان  �سكوى،   )63( عدد     فيها 

   باحلق يف العمل، وعدد )5( �سكاوى متعلقة باحلق يف التعليم، واأخرى متعلقة باحلق يف تكوين اجلمعيات والن�سمام 

   اإليها، اإىل جانب �سكوى متعلقة باحلق يف التمتع مبختلف احلقوق واحلريات، واأخرى متعلقة باحلق يف م�ستوى معي�سي 

  لئق، واأخرى متعلقة بال�سمان الجتماعي.

�أوًل: تلقي �ل�سكاوى �ملتعلقة بحقوق �لإن�سان 

عدد �ل�سكاوى �لتي تلقتها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

 ذ�ت �لعالقة باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية لعام 2019



86

عدد �ل�سكاوى �لتي تلقتها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان 

ذ�ت �لعالقة باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية لعام 2019

عدد �ل�سكاوى �لتي تلقتها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان ذ�ت �لعالقة 

باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية لعام  2019
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يف  بارًزا  دوًرا  لها  فاإن  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  على   8.  عوًدا 
   تقدمي امل�ساعدة القانونية لالأفراد واجلهات، �سواء كان ذلك مبنا�سبة تقدمي �سكوى تبني عدم اخت�سا�س املوؤ�س�سة يف 

   نظرها، اأو عند طلب تلك امل�ساعدة القانونية ابتداًء، من خالل التب�سري بالإجراءات الواجبة التباع وامل�ساعدة على 

   اتخاذها قبل اللجوء اإىل املوؤ�س�سة، مع بيان �سرورة ا�ستنفاد جميع �سبل النت�ساف والتظلم الإداري اأو القانوين ح�سب 

  الأحوال، اأو القيام بتقدمي بالغ لدى اجلهات املخت�سة، اأو التوجه اإىل جهة اأخرى ذات اخت�سا�س اأ�سيل يف نظر الطلب.

�سخ�سية  نزاعات  اأو  مب�سائل  متعلًقا  بع�سها  كان  قانونية،  م�ساعدة   )363( عدد  املوؤ�س�سة  قدمت  ال�سدد،  هذا   9.  ويف 
اأو  حمكومني  عن  الإفراج  بطلب  تتعلق  اأو  اإدارية،  اأو  ق�سائية  حتقيق  جهة  اأمام  منظورة  مو�سوعات  اأو  الأفراد،     بني 

   موقوفني اأو النظر يف �سحة ثبوت التهام من عدمه، اأو موا�سيع ل ينعقد للموؤ�س�سة اخت�سا�س يف نظرها كونها وقعت 

  خارج احلدود الإقليمية للمملكة، وقد جرى التوا�سل مع اجلهات املخت�سة يف بع�سها لدواٍع اإن�سانية.

 10.  ر�سدت املوؤ�س�سة �سواء عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي اأو ال�سحف املحلية اأو تقدمي �سكوى من غري ذي �سفة، اأو�ساع 
   النزلء يف مراكز الإ�سالح والتاأهيل، حيث تعلقت ب�ساأن ادعاءات عدم تلقي بع�س النزلء العالج والرعاية ال�سحية، 

   وعلى اإثر ذلك اأجرت املوؤ�س�سة التوا�سل الفوري مع املعنيني يف املركز وتبني عدم �سحة الدعاءات يف بع�س احلالت، 

  يف حني مت توفري العالج والرعاية ال�سحية يف احلالت الأخرى.

 11.  كما ر�سدت املوؤ�س�سة حالة تعلقت بادعاءات عن اإ�سراب عدد من النزلء عن الزيارة ب�سبب اإجرائها من وراء احلاجز 
   الزجاجي، واعرتا�سهم على اآلية التفتي�س، حينها توا�سلت املوؤ�س�سة مع اجلهات املخت�سة، وجاء الرد باأن املركز يتعامل 

  مع املو�سوع وفق القوانني وال�سوابط املعمول بها.

 12.  ف�ساًل عن حالة ر�سد اأخرى تتعلق بادعاء تفتي�س وم�سادرة واإتالف احلاجيات الأ�سا�سية للنزلء يف مركز الإ�سالح 
ا ومتوافًقا مع الإجراءات  اأن التفتي�س كان روتينًيّ    والتاأهيل، حيث توا�سلت املوؤ�س�سة فوًرا مع اجلهات املخت�سة وتبني 

  والأنظمة الداخلية املعمول بها يف املركز، وقد اأ�سفر التفتي�س عن جمموعة من املمنوعات التي متت م�سادرتها.

 13.  بينما متحورت اإحدى حالت الر�سد حول ادعاء مبنع اأحد النزلء يف مركز الإ�سالح والتاأهيل من التوا�سل مع عائلته 
   بعد نقله اإىل احلب�س النفرادي، اإذ توا�سلت حينها املوؤ�س�سة مع املعنيني يف اجلهات املخت�سة، وتبني اأن نقل النزيل 

   للحب�س النفرادي كان كعقوبة تاأديبية نتيجة لعدم اتباعه الإجراءات والأنظمة الداخلية للمركز، واملن�سو�س عليها يف 

   قانون موؤ�س�سة الإ�سالح والتاأهيل والالئحة التنفيذية املرافقة له، وما اإن انتهت مدة العقوبة حتى مت ال�سماح للنزيل 

  بالتوا�سل مع عائلته.

ثانياً: �مل�ساعد�ت �لقانونية �ملقدمة

ثالثاً : ر�سد �أو�ساع حقوق �لإن�سان

)�أ(   و�سائط �لإعالم وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي
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التابع ملركز  الكبار  ال�سن يف مبنى املحكومني  اثنني من املحكومني �سغار  تواجد  الر�سد حول  اإحدى حالت   14.  وجاءت 
اإليهما اإىل     الإ�سالح والتاأهيل، وقد توا�سلت املوؤ�س�سة مع املعنيني يف اجلهات املخت�سة، وتبني نقل املحكومنَي امل�سار 

  مبنى كبار ال�سن بعد بلوغهما �سن الواحد والع�سرين عاًما.

 15.  وفيما يتعلق باحلق يف التعليم، ر�سدت املوؤ�س�سة ادعاء حول وجود ممار�سات متييزية تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم 
   يف توزيع البعثات الدرا�سية، وبالرغم من قيام املوؤ�س�سة مبخاطبة الوزارة لال�ستف�سار عن اآلية ونظام توزيع البعثات 

  واملنح الدرا�سية، اإل اإنها مل تتلق رًدا يف عام 2019.

 16.  كما مت ر�سد ادعاء حول عدم ال�سماح لأحد النزلء يف مركز الإ�سالح والتاأهيل مبمار�سة ال�سعائر الدينية، حيث قامت 
   املوؤ�س�سة بزيارة النزيل على الفور، وتبني بعد احلديث معه عدم �سحة ما مت تداوله عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي من 

  ادعاءات، كما اأكد النزيل عدم م�سوؤوليته عما يتم ن�سره من تغريدات من �ساأنها بث الفرقة والطائفية.

 17.  ويف اإطار حماية حقوق العمالة الوافدة، ر�سدت املوؤ�س�سة ادعاء بقيام اإحدى ال�سركات اخلا�سة بالتحفظ على جوازات 
ب�سكل  املو�سوع  املوؤ�س�سة مبتابعة  اأ�سهر، وقد قامت  اإىل ثالثة  اأجورهم ملدة ت�سل  والمتناع عن دفع     �سفر موظفيها، 

حتويل  ومت  اإزاءه  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  الدعاء  �سحة  مدى  على  للوقوف  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  مع     عاجل 

  املو�سوع اإىل ق�سم التفتي�س للقيام بعمل زيارة تفتي�سية.

 

 18.  كما ر�سدت املوؤ�س�سة حالة اأخرى تتعلق بف�سل موظف من عمله ب�سكل تع�سفي واإلغاء ت�سريح اإقامته اأثناء اإجازته، وقد 
   تابعت املوؤ�س�سة مع وحدة دعم العمالة الوافدة التابعة للجنة الوطنية ملكافحة الجتار يف الأ�سخا�س، ومت التفاق على 

  ت�سوية الأمر بالإ�سافة اإىل ال�سماح للمعني بحالة الر�سد بالبقاء يف مملكة البحرين حتى ت�سوية املو�سوع.

حظر  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )3( رقم  الوزاري  القرار  مبخالفة  اخلا�سة  ال�سركات  بع�س  لقيام  حالتني  ر�سد  جانب   19.  اإىل 
   العمل وقت الظهرية، وقد توا�سلت املوؤ�س�سة على الفور مع اجلهات املخت�سة للوقوف على املخالفتني، حيث تبني �سحة 

اأن احلالة الأخرى املر�سودة مل تكن     اإحداها، ومت اتخاذ الإجراءات الالزمة من قبل اجلهات املخت�سة، بينما تبني 

  �سمن اأ�سهر احلظر التي ت�سمنها القرار امل�سار اإليه.
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خم�س   )5( منها  املحاكمات،  جل�سات  من  عدًدا  املوؤ�س�سة  ح�سرت  الإن�سان،  حقوق  بحماية  املتعلق  ال�سياق  ذات   20.  يف 
)5( خم�س جل�سات حماكمة ملتهمة     جل�سات ملتهم يف ق�سية امل�سا�س بالدين واإ�ساءة ا�ستعمال و�سائل الت�سال، وعدد 

   يف ق�سية القذف علًنا ون�سر اأخبار كاذبة واإ�ساءة ا�ستعمال و�سائل الت�سال، اإىل جانب ح�سور )22( اثنتني وع�سرين 

   جل�سة حماكمة ملتهمني يف ق�سية  قتل �سرطي وال�سروع يف قتل اآخرين من اأفراد ال�سرطة من خالل تنفيذ تفجري اإرهابي 

   وذلك اأمام حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية، حيث �سبق اأن �سدر يف مواجهتهما حكم نهائي بات بعقوبة الإعدام، 

   اإل اأن حمكمة التمييز قد اأحالت الق�سية اإىل حمكمة ال�ستئناف لتنظر فيها من جديد بعد قبولها طلًبا لإعادة النظر 

   املقدم من النيابة العامة عماًل بالإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن، كما ح�سرت املوؤ�س�سة جل�سة نظر ا�ستبدال 

   عقوبة ال�سجن يف ق�سية �سخ�س متهم بن�سر مدونات على ح�سابه باأحد مواقع التوا�سل الجتماعي )تويرت(، وجل�سة 

املحاكمات  بع�س  املوؤ�س�سة جلل�سات  اإىل ح�سور  بالإ�سافة  باململكة،  امل�سروعة  الإقامة  �سروط  ملتهمة مبخالفة     اأخرى 

  الأخرى اجلنائية، املدنية، والعمالية.

 21.  ويهدف ح�سور املوؤ�س�سة جلل�سات املحاكمات لغر�س الطالع والتحقق من �سحة الإجراءات الق�سائية وتوفري �سمانات 
   املحاكمة العادلة يف حماكمة املتهمني، واأكدت املوؤ�س�سة اأن اإجراءات املحكمة املخت�سة وتعاملها مع �سري املحاكمة يف 

   الق�سايا التي ح�سرتها قد ُروعيت فيها املبادئ الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان وال�سوابط القانونية املقررة، بالإ�سافة اإىل 

   تفعيل �سمانات املحاكمة العادلة، حيث كانت اجلل�سة علنية، ومت ال�سماح لهيئة الدفاع باحل�سور و�سوؤال ال�سهود، كما 

  مت ال�ستماع لطلباتهم واأقوالهم، اإىل جانب ال�سماح للمتهمني باحلديث اأمام املحكمة.

 22.  وتوؤكد املوؤ�س�سة كذلك اأن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب معياًرا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�سان، يهدف 
   اإىل حماية الأ�سخا�س من انتقا�س حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية اأمام اجلهة الق�سائية، وركيزة جوهرية من 

   ركائز املحاكمة العادلة املن�سو�س عليه يف ال�سكوك الدولية بدًءا من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، اإذ ن�ست املادة 

   رقم )11/1( منه على اأن: “... توؤمن له )�أي �خل�سم( فيها �ل�سمانات �ل�سرورية للدفاع عنه”، وتاله العهد الدويل 

�لت�سهيالت ما     اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة رقم )14/3- ب( منه على: “�أن ُيعطى من �لوقت ومن 

ا حق الدفاع يف املادة رقم )20/ج( التي ن�ست     يكفيه لإعد�د  دفاعه ...”، وجاء د�ستور مملكة البحرين ليوؤكد اأي�سً

.”... �لدفاع  حق  ملمار�سة  �ل�سرورية  �ل�سمانات  فيها  له  توؤمن    على اأن “... 

)ب(  ح�سور جل�سات �ملحاكمات للتاأكد من �سمانات �ملحاكمة �لعادلة

اجملموع قضايا مدنية )إدارية( قضايا جنائية

35 جلسة جلستان جلسة 33

ت�سنيف ح�سور �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

 جلل�سات �ملحاكمات ح�سب نوع �لق�سايا لعام  2019



90

 23.  يف �سياق قيام املوؤ�س�سة بالنظر يف امل�ساعدات القانونية ذات العالقة با�ستبدال ما تبقى من مدة العقوبة للمحكومني ف
   ي مراكز الإ�سالح والتاأهيل، فقد ا�ستقبلت نحو )62( حالة تنوعت بني م�ساعدات قانونية اأو حالت ر�سد ذات عالقة 

 2017 ل�سنة   )18( القانون رقم  التي ت�سمنها  ال�سكلية  ال�سروط  البديلة، حيث قامت بدرا�سة مدى انطباق     بالعقوبات 

   ب�ساأن العقوبات والتدابري البديلة، التي يقع من اأهمها التحقق من ق�ساء ن�سف املدة املحكوم بها، و�سداد الغرامات 

تنطبق عليهم  ب�ساأن عدد من احلالت ممن  املخت�سة  املوؤ�س�سة مبخاطبة اجلهات  قامت  وقد   - اإن وجدت   -    املالية 

   ال�سروط ال�سكلية، كما تابعت املوؤ�س�سة ما مت ب�ساأنهم، حيث ر�سدت ا�ستبدال اجلهات املخت�سة العقوبة املتبقية للعديد 

  من احلالت التي متت املخاطبة ب�ساأنهم.

 

 24.  واأ�سدرت املوؤ�س�سة بياًنا اأكدت فيه باأن ا�ستبدال عقوبات املحكومني بعقوبات اأخرى بديلة ُيعترب خطوة ح�سارية نحو 
ا من روافد     تعزيز حقوق الإن�سان وتوطيد العالقات ال�سرية التي تعزز من ا�ستقرار املجتمع، ف�ساًل عن كونها رافًدا مهًمّ

   حماية وتعزيز حقوق الإن�سان، وترتكز على تاأهيل املحكومني بغية ادماجهم يف املجتمع، وتعمل على اأن�سنة العقوبة ون�سر 

   روح املحبة والت�سامح وامل�سوؤولية وال�سراكة املجتمعية بني جميع اأفراد الأ�سرة الواحدة يف املجتمع، وهي غايات تتناغم 

  مع حقوق الن�سان.

 25.  ودعت فيه جميع امل�ستفيدين من هذه العقوبات البديلة - �سواء املحكومون ذاتهم اأو اأقاربهم املتولون رعايتهم - اإىل 
   التفاعل الإيجابي والتعاون مع اجلهات املخت�سة لتحقيق الغر�س اجلوهري من العقوبة البديلة، داعية يف ذات الوقت 

   خمتلف القطاعات اخلا�سة والأهلية والهيئات وموؤ�س�سات املجتمع املدين للتوجه يف قبول من تنطبق عليهم العقوبات 

   والتدابري البديلة لالإ�سهام الفعال يف جناحها وتو�سعتها، ول �سيما اأن تلك العقوبات والتدابري البديلة فكرة خالقة، 

   ت�سمن التوفيق بني جناح الهدف من العقوبة وقيم حقوق الن�سان وتكفل النت�سار لثقافة الإ�سالح والتاأهيل يف جوهرها 

  الذي ت�سفي تقدًما واثًقا واإيجابًيا لل�سجل احلقوقي ململكة البحرين.

العقوبات  ب�ساأن   2017 ل�سنة   )18( رقم  القانون  بتفعيل  العالقة  ذات  املخت�سة  اجلهات  جميع  من  املوؤ�س�سة   26.  وتاأمل 
   والتدابري البديلة، العمل على ن�سر الوعي لدى اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية واخلا�سة امل�ستقبلة للمقرر ب�ساأنهم 

   عقوبات بديلة - بوجه خا�س- واجلمهور كافة على �سرورة اإدماجهم يف اأماكن اإعادة التاأهيل وعدم النظر لهم البتة 

  على اأنهم من اأ�سحاب ال�سوابق اجلنائية.

ر�بعاً: �لعقوبات و�لتد�بري �لبديلة
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 27.  فيما يتعلق بالزيارات امليدانية باعتبارها اإحدى و�سائل الر�سد املمنوحة للموؤ�س�سة، فقد ن�ست الفقرة )ز( من املادة 
   رقم )12( من القانون على وليتها يف “القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة، لر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان 

اآخر  عام  مكان  اأي  اأو  والتعليمية،  ال�سحية  والدور  العمالية  والتجمعات  الحتجاز  واأماكن  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات     يف 

  ي�ستبه يف اأن يكون موقًعا لنتهاك حقوق 

خام�ساً: �لزيار�ت �مليد�نية �ملعلنة وغري �ملعلنة ملر�كز �لإ�سالح و�لتاأهيل ودور �لرعاية

ميدانية  زيارة   )17( ع�سرة  �سبع  عدد  باإجراء  املوؤ�س�سة  قامت  الإن�ساء،  قانون  ت�سمنها  التي  لالخت�سا�سات   28.  اإعماًل 
زيارات  اأربع  و)4(  النزلء،  وتاأهيل  اإ�سالح  ملركز  زيارات   )7( �سبع  بينها  من  كان  الداخلية،  لوزارة  التابعة     لالأماكن 

   ملركز الإ�سالح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي للنزيالت، و)2( زيارتان ملركز احلب�س الحتياطي يف احلو�س اجلاف، 

   وزيارة واحدة لكل من مركز اإيواء واإبعاد الأجانب، ومديرية مركز �سرطة حمافظة العا�سمة، ومديرية �سرطة املحافظة 

  ال�سمالية، ومركز توقيف الإدارة العامة للمرور.

 - الأحوال  ح�سب  واملوقوفني-  املحكومني  ببع�س  اللتقاء  ومت  املراكز،  لتلك  العامة  الأو�ساع  على  الطالع  مت   29.  حيث 
جميع  متابعة  اإىل  املوؤ�س�سة  و�سعت  املناوبني،  املراكز  م�سوؤويل  مع  الأو�ساع  مناق�سة  متت  كما  لطلباتهم،     وال�ستماع 

  املو�سوعات مع اجلهة املخت�سة بوزارة الداخلية.

)�أ(  زيارة عدد من �ملر�كز �لتابعة لوز�رة �لد�خلية

ر�سم تو�سيحي لعدد �لزيار�ت �مليد�نية �لتي قامت بها �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

 للمر�كز �لتابعة لوز�رة �لد�خلية خالل عام 2019
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اجلهات  مع  متابعتها  والتي متت  زيارتها،  التي متت  املراكز  من  التو�سيات يف عدد  من  بعدد  املوؤ�س�سة   30.  وقد خرجت 
  املخت�سة، وهي كما يلي:

أبرز التوصيات اجلهة

 •  النظر في زيادة املدة اخملصصة ملمارسة الشعائر    
      الدينية في موسم عاشوراء، وخاصة في اليوم العاشر    

     من احملرم، حيث مت التنفيذ.
•   وضع كاميرات مراقبة في زنازين احلبس االنفرادي.

•   صيانة شبكة املياه في بعض املباني.
 •   إجراء الفحص الدوري من قبل اجلهات اخملتصة على 
      كل دورات املياه واحلمامات في جميع املباني، بهدف 

      الكشف املبكر ألي تسريبات وإصالحها حفاًظا على 
     املياه واملنشآت.

 •   النظر في إمكانية زيادة عدد الكتب اخلاصة في 
     املناسبات الدينية.

مركز اإلصالح والتأهيل
)منطقة جو(

 •    النظر في زيادة عدد الكتب األجنبية وبلغات  
        مختلفة، على نحو ينسجم مع ما جاء من أحكام 

        الالئحة التنفيذية لقانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل 
       الصادرة بالقرار رقم )131( لسنة 2015.

 •    النظر في زيادة املدة اخملصصة ملمارسة الشعائر 
       الدينية في موسم عاشوراء، وخاصة في اليوم العاشر 

      من احملرم. 
 •    النظر في إمكانية تثبيت جهاز التبريد في احلائط، 

       لضمان سالمة النزالء ومنًعا من اإلصابة مباس 
      كهربائي. 

 مركز اإلصالح والتأهيل واحلبس االحتياطي للنزيالت
)مدينة عيسى(
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أبرز التوصيات اجلهة

 •    النظر في زيادة املدة اخملصصة ملمارسة الشعائر 
       الدينية في موسم عاشوراء، وخاصة في اليوم العاشر 

      من احملرم. 
 •    النظر في إمكانية زيادة عدد الكتب اخلاصة في 

      املناسبات الدينية.

مركز احلبس االحتياطي
)احلوض اجلاف( 

 •    توفير صندوق حلفظ أمانات املوقوفني في املركز 
       نفسه، عوًضا عن حفظ متعلقاتهم الشخصية في 

       صناديق األمانات اخلاصة باملراكز األخرى التابعة 
      للمديرية، حيث متت مخاطبة اجلهة املعنية.

مديرية شرطة احملافظة الشمالية

 •    إصدار منشورات حول حقوق وضمانات املوقوفني 
       واحملبوسني احتياطيًّا بعدد من اللغات، حيث لوحظ 

       توفير هذه املعلومات باللغتني العربية واإلجنليزية 
      فقط.

 •    تأكيد التدرج في تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن 
       احملاكم، وذلك ابتداء بالتواصل عن طريق الهاتف، ومن 

       ثم إرسال اإلحضارية، وأخيرًا إجراء عملية القبض، 
      والسيما كبار السن.

 •   حث اجلهات اخملتصة على سرعة إجراء الفحوص 
      الطبية للموقوفني واحلصول على نتائجها.

مديرية شرطة محافظة العاصمة

)6( زيارات، متثلت  2019 عدد  لعام  الزيارات  الرعاية، حيث بلغ جمموع  املوؤ�س�سة خطة تنفيذية لزيارة دور   31.  و�سعت 
   يف زيارة لق�سم رعاية مر�سى فقر الدم املنجلي )ال�سكلر( مبجمع ال�سلمانية الطبي، واأخرى مماثلة لكل من م�ست�سفى 

ورعاية  للولدة  املحرق  وم�ست�سفى  الجتماعية،  للرعاية  الكرامة  ودار  الأ�سري،  للعنف  بتلكو  ومركز  النف�سي،     الطب 

  امل�سنني، ودار رعاية الطفولة )مركز بتلكو(.

 

32.  وقد خرجت املوؤ�س�سة بعدد من التو�سيات يف تلك الزيارات، وهي كما يلي:

)ب(   زيارة عدد من دور �لرعاية �لجتماعية و�ل�سحية:
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أبرز التوصيات اجلهة

 •    العمل على زيادة عدد الكادر الطبي من ممرضني 
       وأطباء متخصصني من جميع املستويات في 

       قسم رعاية مرضى فقر الدم املنجلي )السكلر( 
       مبجمع السلمانية الطبي، بحيث يضم في 
      تشكيلتهم االستشاريني واالختصاصيني. 

 •   االلتزام باألنظمة املتعلقة بخروج املريض من القسم    
      من دون إذن مسبق من الطبيب، حماية له وللعاملني 

     في القسم.
 •   العمل على تقدمي اخلدمات ملرضى فقر الدم املنجلي 

     )السكلر( على مدار الساعة.
 •   تشديد املراقبة على ما يتم إدخاله للقسم سواء من 
      املرضى أو من الزوار عن طريق إعطاء صالحيات كبرى 

     لرجال األمن.
 •   االطالع على املرئيات املرفوعة من أطباء القسم 

      إلى وزارة الصحة واملتابعة من أجل العمل على ضمان 
     تنفيذها.

 •   سرعة االستجابة لطلبات املرضى املتعلقة باحلصول 
      على آراء استشارية أخرى من مستشاري التخصصات 

     الطبية األخرى.
 •   إمكانية توفير مكان خاص للتدخني عوًضا عن 

     التدخني العشوائي أمام املدخل الرئيس للقسم.

 قسم رعاية مرضى فقر الدم املنجلي )السكلر( مبجمع
السلمانية الطبي

 •   زيادة عدد املمرضني في كل جناح على أن يكونوا من 
      ذوي اخلبرة في اجملال، حيث إن أجنحة مبنى الغزالي 

      املتعدد الطوابق مصممة بشكل ال يسمح باملراقبة 
      املستمرة للمرضى، وخاصة في ظل قلة الكادر 

     التمريضي، ومن أجل توفير قدر أكبر من احلماية. 
 •   توزيع املمرضني على مدار الساعة على عدد من املواقع 

      في اجلناح، تسمح لهم باملراقبة املستمرة وبشكل 
     مباشر على كل املمرات املتفرعة من املمر الرئيس.
 •   وضع شاشات في قسم املمرضني، تبث صورًا من 

      الكاميرات املوجودة في املمرات املتفرعة التي ال ميكن 
     للممرضني مالحظتها من مواقعهم.

 •   تغيير احلاالت احملولة من القضاء والنيابة العامة 
      والسجون من اجلناح رقم 31 إلى جناح آخر أو مبنى 

      آخر تتوافر فيه املراقبة املباشرة بشكل أفضل )كمبنى 
      الفارابي(، حيث إن اجلناح بوضعه احلالي ال يصلح لهذه 

     احلاالت من الناحية الهندسية. 

مستشفى الطب النفسي
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أبرز التوصيات اجلهة

 •   أهمية أن يكون طاقم التمريض في اجلناح رقم 31 من 
      الرجال ذوي اخلبرة والقدرة اجلسمانية للتعامل مع 

      املرضى النفسيني من الرجال، الذين قد تصدر عنهم 
     أفعال ال ميكن للممرضات من النساء التعامل معها.
 •   أهمية إخضاع املمرضني العاملني في أجنحة احلاالت 
      احلادة واحلاالت احملولة من القضاء أو النيابة العامة أو 

      مراكز االحتجاز لدورات تدريبية في كيفية التعامل مع 
     حاالت العنف.

 •   أهمية وجود رجل أمن ذي خبرة وتتوافر لديه أدوات 
      مناسبة وآمنة للسيطرة على حاالت العنف الشديد 

     على مدار الساعة.
 •   تعيني موظف خاص باألمن والسالمة في األجنحة 

      من مهامه التفتيش على األجنحة أسبوعيًّا للتأكد 
      من توافر األمن واألمان، وتدوين ذلك في السجالت، التي 

     بدورها تعرض على رئيس املستشفى واملدير اإلداري.
 •   أهمية تطبيق القرارات اخلاصة بضرورة ارتداء مالبس 

     املستشفى جلميع النزالء.
 •   تزويد دورات املياه بأبواب توفر اخلصوصية، من دون 
      إمكانية قفلها من الداخل أو اخلارج حفاًظا على 

     سالمة املرضى.
 •   تدعيم شبك األمان خلف النوافذ اخلارجية في أجنحة 

     مبنى الغزالي بحيث يصعب كسر النوافذ أو نزعها.
 •   التأكد من عدم وجود مواد حادة أو بارزة معلقة في 

      اجلدران أو في األرضيات ميكن من خاللها للمريض إيذاء 
     نفسه أو غيره.

 •   ضرورة قيام االستشاري مبعاينة املريض اجلديد خالل 48
      ساعة على األكثر من وقت إدخاله املستشفى، وفقا 

     للمتطلبات واملعايير الدولية، للتأكد من حالته 
    ومراقبتها بانتظام.

مستشفى الطب النفسي

 •   أهمية عدم التأخر في توفير العناية بالنظافة 
      الشخصية للمسنني، وعلى وجه اخلصوص في أجنحة 

     الرجال.
•   العمل على تهوية األجنحة بصفة مستمرة.

مستشفى احملرق للوالدة ورعاية املسنني

 •   ضرورة قيام اجلهات الرسمية اخملتصة بإيالء اهتمام 
      خاص في التعامل مع املشمولني بالرعاية في دار 

     الكرامة للرعاية االجتماعية.
دار الكرامة للرعاية االجتماعية

 •   العمل على تعميق التعاون بني مركز بتلكو لرعاية 
      حاالت العنف األسري ومستشفى الطب النفسي ممثال 

     في وحدة األطفال واملراهقني.
مركز بتلكو لرعاية حاالت العنف األسري
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أبرز التوصيات اجلهة

 •   أهمية قيام إدارة الدار باإلسراع في إجراء الصيانة 
      الالزمة لنوافذ الغرف محل إقامة األطفال، حيث إنه 

      وبعد معاينة تلك النوافذ تبني أنها تفتح بشكل 
      سهل من دون وجود حاجز مينع من ذلك، األمر الذي 

      يشكل خطرًا على سالمة األطفال والسيما املراهقني 
      منهم، مما يلزم توفير احلماية الوقائية في تلك النوافذ، 

     حيث مت تنفيذ التوصية.

دار رعاية الطفولة )بيت بتلكو(



97

الفصل الرابع
التقدم الحاصل في وضع حقوق اإلنسان في مملكة البحرين

تعترب حالة حقوق الإن�سان كغريها من احلالت التي تتاأثر بالظروف واملتغريات التي تطراأ على املجتمع، �سواء تلك املتغريات 

ا يجعل تلك احلقوق عر�سة لالنتهاك، وقد  التي تاأخذ طابًعا اإيجابًيا يرتقي باأو�ساع حقوق الإن�سان يف الدولة، اأو طابًعا �سلبًيّ

اأو نتيجة خمالفات  اأو اقت�سادّية اأ�سابت املجتمع يف كيانه،  اأو �سيا�سّية  تكون تلك الظروف واملتغريات نتيجة لعوامل اأمنّية 

وجتاوزات اأ�سابته يف مقدراته ومكت�سباته.

اأنها �سكلت منعطًفا يف م�سار حقوق الإن�سان يف  وعليه، �سوف يتناول هذا الف�سل ق�سايا ذات اأهمّية خا�سة ترى املوؤ�س�سة 

مملكة البحرين، الأمر الذي جعلها توؤثر يف جهود تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، اأولها مدى التاأثري البيئي وتغري املناخ على 

حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين �سواء على امل�ستوى الت�سريعي اأو التخطيط ال�سرتاتيجي اأو الواقع العملي، ويليها عر�س 

اجلهود والأن�سطة املبذولة يف جمال الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي، ما جعل مملكة البحرين لتكون منارة من منارات ال�سالم 

والتعاي�س على امل�ستوي الدويل.

كما �سوف يركز هذا الف�سل يف املو�سوع الثالث على احلق يف املعاملة املت�ساوية لكبار ال�سن وموقف املعايري الدولية حلقوق 

الإن�سان من هذه املعاملة مقارنة بالت�سريعات الوطنية ذات ال�سلة، يف حني �سوف يرتكز املو�سوع الرابع على فئة العمالة 

الوافدة، واجلهود التي تقوم بها اجلهات املخت�سة، مع و�سع عدد من التو�سيات لكل مو�سوع من املوا�سيع املذكورة اأعاله.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن بع�س املعلومات الواردة يف هذا الف�سل من التقرير قد مت احل�سول عليها من الردود والإجابات التي 

وردت للموؤ�س�سة بناًء على جمموعة الأ�سئلة واملعلومات التي طلبتها من اجلهات الر�سمية. وعليه، تتقدم املوؤ�س�سة بال�سكر اىل 

هذه اجلهات على تعاونها وا�ستجابتها لتقدمي ردودها، وهي وزارة الداخلية، ووازرة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، 

ووزارة �سوؤون الإعالم، ووزارة الإ�سكان، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة ال�سحة، ووزارة العمل والتنمية الجتماعية، واملجل�س 

الأعلى للبيئة، ومركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�سلمي، وهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية، وهيئة تنظيم �سوق العمل.

متهيد:
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�لفرع �لأول

�لتاأثري �لبيئي وتغري �ملناخ يف حقوق �لإن�سان

 1.  ُتعدُّ احلقوق املت�سلة بحق الإن�سان يف التمتع ببيئة اآمنة ونظيفة و�سحية وم�ستدامة هي من اأبرز احلقوق املتنامية خالل 
اأو  الربية  �سواء  البيئة يف خمتلف جوانبها،  التي طالت  النتهاكات  من  بروز عدد  اإىل  ذلك  ويرجع  املا�سية،     الفرتة 

   البحرية اأو املُناخية، نتيجة الثورة ال�سناعية واملعلوماتية الكربى واملمار�سات ال�سارة ملختلف عنا�سرها، الأمر الذي 

  اأثر بنحو مبا�سر يف مدى متتع الإن�سان بحقوقه وحرياته الأ�سا�سية.

اآمنة ونظيفة و�سحية وم�ستدامة هو جزء ل يتجزاأ من متتعه بكامل حقوقه   2.  وعليه، فاإن حق الإن�سان يف التمتع ببيئة 
اأو  اأو الربية  البيئية البحرية  اأي تدهور يف جوانب     املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، ولذا فاإن 

   املناخية �سوف يلقي بظالله على حق الإن�سان يف احلياة وحقه يف احل�سول على الغذاء الكايف وبلوغه اأعلى م�ستوى من 

  ال�سحة اجل�سدية والنف�سية.

 3.  كما اأن ظاهرة التغري املناخي هي الأخرى اأ�سبحت ُت�سهم يف تنامي الظواهر اجلوية وزيادة الكوارث الطبيعية وارتفاع 
   م�ستوى �سطح البحر وزيادة ن�سب الفي�سانات واجلفاف والت�سحر، وهي يف جمملها انتهاكات ج�سيمة بارزة نتيجة ملا 

  حِلق بالبيئة من م�سا�س واأثره يف التمتع باحلقوق الأخرى ذات ال�سلة.

 4.  يف البناء الت�سريعي والقانوين للحق يف البيئة وبالرغم من اأن د�ستور مملكة البحرين مل ي�سر �سراحة وعلى نحو مبا�سر 
اإىل  اأحكامه الإ�سارة  ِقبالة ذلك مل تغفل  اآمنة ونظيفة و�سحية وم�ستدامة، فاإنه يف     اإىل حق الإن�سان يف التمتع ببيئة 

   مكونات هذا احلق، حيث ن�ست املادة )9( يف البند )ز( منه على اأن: “تتخذ �لدولة  �لتد�بري �لالزمة من �أجل حتقيق 

   ��ستغالل �لأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة ب�سورة مثمرة، وتعمل على رفع م�ستوى �لفالح، ويحدد �لقانون و�سائل حماية 

   �سغار �ملز�رعني ومتليكهم �لأر��سي”، اأعقبها البند )ح( من ذات املادة لين�س على اأن “تاأخذ الدولة التدابري الالزمة 

“الرثوات  )11( من الد�ستور لتن�س على اأن:     ل�سيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية”، كما جاءت املادة رقم 

الدولة  مقت�سيات  ومبراعاة  ا�ستثمارها،  وح�سن  حفظها  على  تقوم  الدولة،  ُملك  كافة  ومواردها  جميعها     الطبيعية 

  واقت�سادها الوطني”.

املجل�س  بهذا  اأناطت  للبيئة،  الأعلى  املجل�س  وتنظيم  باإن�ساء   2012 ل�سنة   )47( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  اأن   5.  كما 
والتنمية  للبيئة  امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجيات  واإعداد  الفطرية  واحلياة  البيئية  ال�سوؤون  ذات  املو�سوعات  متابعة     مهمة 

   امل�ستدامة، الذي ي�سم يف ع�سويته جمموعة من الوزراء والوكالء ذوي العالقة بالق�سايا البيئية، وعدًدا من ممثلي 

  موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة.

�أوًل : �لت�سريعات �لوطنية
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 2019 ل�سنة   )10(  6.  اإىل جانب ذلك، فقد �سدرت جملة من الت�سريعات ذات ال�سلة بال�ساأن البيئي، منها القانون رقم 
   ب�ساأن النظافة العامة، الذي يعد اإ�سافة ت�سريعية للتنمية احل�سرية وامل�ستدامة، وعلى نحو يوؤدي اإىل الرتقاء مب�ستوى 

حماية  ب�ساأن   1995 ل�سنة   )2( رقم  بقانون  املر�سوم  اإىل  بالإ�سافة  عامة،  ب�سورة  املخلفات  اإدارة  وعمليات     النظافة 

   احلياة الفطرية، الذي ُيعنى بحماية احلياة الفطرية يف اململكة مبا يحقق املحافظة على خمتلف اأنواع الكائنات الفطرية 

   الربية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها اأو املهددة بالنقرا�س من حيوان اأو طائر اأو نبات، اإىل جانب املر�سوم 

ووقف  امللوثة،  والعوامل  امل�سادر  من  البيئة  حماية  اإىل  يهدف  الذي  البيئة،  ب�ساأن   1996 ل�سنة   )21( رقم     بقانون 

الب�سرية  اإىل اإحلاق ال�سرر بال�سحة  توؤدي  التي  الأن�سطة  الناجمة عن  الآثار ال�سارة     تدهورها واملحافظة عليها من 

  واملحا�سيل الزراعية، واحلياة البحرية والربية، واملوارد الطبيعية الأخرى واملناخ.

لينظم  البحرية،  الرثوة  وحماية  وا�ستغالل  �سيد  تنظيم  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  املر�سوم  جاء   7.  كما 
   امل�سائل املت�سلة بال�سيد وحماية الكائنات احليوانية والنباتية التي تعي�س يف مياه ال�سيد اأو يف قاع البحر اأو يف تربته 

   التحتية، وما يتكون داخل اأج�سام هذه الكائنات من )اللوؤلوؤ( اأو )ال�سعاب املرجانية( اأو غريها، وما يت�سمنه قاع البحر 

البحرية  الرمال  ا�ستخراج  ب�ساأن تنظيم عملية   2014 ل�سنة   )37( القانون رقم  اأحكام     من رمال و�سخور، كما نظمت 

  وبيعها، امل�سائل املتعلقة با�ستخراج هذه الرمال والقواعد املنظمة حلماية الرثوة البحرية.

 8.  ويف �سياق مت�سل، فقد �سدر العديد من القرارات ذات ال�سلة بحماية البيئة �سواء على �سعيد املناخ اأو احلياة حتت 
البال�ستيكية،  للمنتجات  الفنية  الالئحة  باإ�سدار   2019 ل�سنة   )11( رقم  القرار  اأبرزها،  الرب،  يف  احلياة  اأو     املاء 

املواد  اإدارة  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )4( رقم  القرار  اخلطرة،  املخلفات  اإدارة  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )3( رقم     القرار 

 2005 ل�سنة   )2( رقم  القرار  امل�ستعملة،  الزيوت  اإدارة  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )4( رقم  القرار  اخلطرة،     الكيميائية 

  ب�ساأن منع ال�سيد واملتاجرة يف جميع اأنواع طائر احلباري والبلبل البحريني.

ل�سنة   )4( رقم  والقرار  طبيعية  حممية  منطقة  توبلي  خليج  باعتبار   2006 ل�سنة   )53( رقم  القانون  �سدر   9.  كما 
يف  التحكم  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )7( رقم  والقرار  طبيعية،  بحرية  حممية  عراد  دوحة  منطقة  اعتبار  ب�ساأن   2003   

جزيرة  اعتبار  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )1( رقم  والقرار  ب�سدة،  واملقيدة  املحظورة  الكيميائية  املواد  وا�ستخدام     ا�سترياد 

والقرار رقم  للرعاية ال�سحية،  اإدارة املخلفات اخلطرة  ب�ساأن   2001 ل�سنة   )1( والقرار رقم     م�ستان منطقة حممية، 

  )2( ل�سنة 2001 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )10( ب�ساأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(.

 2019 ل�سنة   )87( رقم  املر�سوم  �سدر  فقد  البحرين  مملكة  يف  واملتجددة  امل�ستدامة  الطاقة  مبو�سوع   10.  واهتماًما 
للجهات  الفني  الدعم  بتقدمي  املتعلقة  وامل�سوؤوليات  باملهام  القيام  اإىل  يهدف  الذي  امل�ستدامة،  الطاقة  هيئة     باإن�ساء 

   املخت�سة يف جمال املحافظة على م�سادر الطاقة امل�ستدامة ب�ستى اأنواعها، ف�ساًل عن رفع كفاءة ا�ستخدامها وتطويرها 

  وحتقيق التزويد الآمن منها والت�سجيع على ال�ستثمار فيها.
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 11.  اأما على �سعيد ال�سكوك والتفاقيات الدولية ذات ال�سلة بالبيئة، وبالرغم من اأن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
مملكة  اإليهما  ان�سمت  اللذين  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد     وال�سيا�سية، 

من  خليا  قد  التوايل،  على   2007 ل�سنة   )10( رقم  والقانون   ،2006 ل�سنة   )56( رقم  القانون  مبوجب     البحرين 

   الإ�سارة �سراحة اإىل حق الإن�سان يف التمتع ببيئة اآمنة ونظيفة و�سحية وم�ستدامة، فاإن اململكة �سّدقت وان�سمت اإىل 

   العديد من التفاقيات واملعاهدات والربوتوكولت املعنية بحماية البيئة، حتى بلغ منها ما يربو على عدد )40( اتفاقية 

.
)15(

  ومعاهدة وبرتوكول، يف خمتلف النواحي البيئية

 12.  ولعل من اأبرز التفاقيات الدولية ذات العالقة بال�ساأن البيئي )اتفاق باري�س لتغري املناخ(، الذي �سدقت عليه مملكة 
دول  بني  جدية  الأكرث  املفاو�سات  ثمار  اأحد  هو  التفاق  هذا  ويعد   ،2016 ل�سنة   )75( رقم  القانون  مبوجب     البحرين 

اأنها م�سوؤولية دولية  اإىل جانب     العامل ملواجهة حتدي تغري املناخ، كونه م�سوؤولية جماعية وم�سرتكة بني الدول كافة، 

  تتفاوت بح�سب اإمكانيات وقدرات كل دولة عن دولة اأخرى.

 13.  وعليه، اأ�سهمت خمرجات املوؤمتر الدويل لالأمم املتحدة احلادي والع�سرين املعني بتغري املناخ والذي ُعقد يف العا�سمة 
   الفرن�سية )باري�س( عام 2015 يف املوافقة على )اتفاق باري�س لتغري املناخ( والذي مت التوقيع عليه تزامًنا ومبنا�سبة 

اأول اتفاق دويل �سامل ب�ساأن املناخ،  2016 مبدينة )نيويورك(، ويعترب هذا ال�سك الأممي  اأبريل   22    يوم الأر�س يف 

  يهدف ب�سكل اأ�سا�س اإىل توطيد ال�ستجابة العاملية للتهديد الذي ي�سكله تغري املناخ.

الأمم  اتفاقية  على   1994 ل�سنة   )7( رقم  املر�سوم  مبوجب  �سّدقت  اأن  �سبق  قد  البحرين  مملكة  اأن  بالتنويه،   14.  جدير 
   املتحدة الإطارية ب�ساأن التغري املناخي، وان�سمت اإىل )برتوكول كيوتو( امللحق بالتفاقية مبوجب املر�سوم رقم )45( 

   ل�سنة 2005، ومبوجب هذه التفاقية الدولية يجب على جميع الأطراف اأن تعد وب�سفة دورية تقريًرا ي�سمى “�لبالغات 

   �لوطنية”، وهي بالغات يجب اأن حتتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري يف الدولة الطرف، واأن 

   ت�سف اخلطوات التي اتخذتها وما تعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ التفاقية، ويف ذات ال�سياق، قامت مملكة البحرين 

 .
  يف مار�س 2002 بتقدمي تقرير البالغ الوطني الأويل، وتاله تقدمي تقرير البالغ الوطني الثاين يف فرباير 2012)16(

ثانياً: �ل�سكوك و�لتفاقيات �لدولية 

) 15(   لالطالع على التفاقيات واملعاهدات والربوتوكولت الإقليمية والدولية املعنية بالبيئة: املوقع الإلكرتوين للمجل�س الأعلى للبيئة: ق�سم الت�سريعات: التفاقيات الدولية، من خالل الرابط 

http://www.sce.gov.bh :التايل
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 16.  وعلى �سعيد ال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية ذات ال�سلة باحلق يف البيئة، فقد جاء برنامج عمل احلكومة لالأعوام 
اأحد  يف  ليتناول  مايل(  توازن  اإطار  يف  م�ستدام  واجتماعي  اقت�سادي  )اأمن  عنوان  حمل  والذي   )2019-2022(   

تاأمني 
“
بـ:  ُعنون  عام  كهدف  �سياغتها  متت  فيه،  اأولوية  تخ�سي�س  خالل  من  البيئي،  البعد  ذات  الق�سايا     جوانبه 

، وت�سمن هذا الهدف عدًدا من ال�سيا�سات واملبادرات ذات ال�سلة بال�ساأن 
”
   البنية التحتية الداعمة للتنمية امل�ستدامة

   البيئي اأبرزها: “6. تنظيم �حلماية و�ل�ستد�مة �لبيئية” و “7. تعزيز كفاءة �ملو�رد و�خلدمات”، اإذ تاأمل احلكومة 

.
)18(

  حتقيق تلك ال�سيا�سات واملبادرات مع انتهاء برنامج عملها يف عام 2022 

اجلهات  مع  وبال�سراكة   )UNDP( الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  للبيئة  الأعلى  املجل�س  بني  التعاون  اإطار   17.  ويف 
املدين، وجمموعة من  املجتمع  وموؤ�س�سات  واجلامعات  الأبحاث  ومراكز  بالبيئة  العالقة  القطاعات ذات     املختلفة يف 

   اخلرباء الدوليني، فقد مت اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية حلماية البيئة، والتي اأقرها جمل�س الوزراء يف 8 اأكتوبر 2006،

تاأمل �سرعة حتديثها على  املوؤ�س�سة  اأن  اإل  الواردة فيها،  لتنفيذ الأهداف  الهادفة  والتي حوت الربامج وامل�سروعات      

  النحو الذي يتنا�سب والتحديات البيئية املعا�سرة.

 15.  ويف ال�ساأن الأممي، فقد حظي حق الإن�سان يف التمتع ببيئة اآمنة ونظيفة و�سحية وم�ستدامة بامكانة خا�سة بني اأهداف 
والبحار  املحيطات  حفظ  اأو  املناخ،  تغري  �سعيد  على  ذلك  كان  �سواء  احلق،  اأبعاد  �سمل   )2030( امل�ستدامة     التنمية 

التنمية  اأهداف  اأبرز  من  ولعل  البيولوجي،  التنوع  وحماية  الغابات  وحماية  الت�سحر  مكافحة  اأو  البحرية،     واملوارد 

“�تخاذ  بـ  املتعلق   :)13( رقم  الهدف  ومنا�سبة، هو  �سليمة  ببيئة  التمتع  الإن�سان يف  املرتبطة بحق   )2030(    امل�ستدامة 

�لبحرية  و�ملو�رد  و�لبحار  �ملحيطات  “حفظ   :)14( �ملناخ و�آثاره”، والهدف رقم     �إجر�ء�ت عاجلة للت�سدي لتغري 

   و��ستخد�مها على نحو م�ستد�م لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة”، والهدف رقم )15(: املتعلق بـ“حماية �لنظم �لإيكولوجية 

   �لربية وترميمها وتعزيز ��ستخد�مها على نحو م�ستد�م، و�إد�رة �لغابات على نحو م�ستد�م، ومكافحة �لت�سحر، ووقف 

.
)17(

  تدهور �لأر��سي وعك�س م�ساره، ووقف فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي” 

ثالثاً: �ل�سرت�تيجيات و�خلطط و�ملبادر�ت �لوطنية

)16( لالطالع على تقارير البالغات الوطنية املقدمة من مملكة البحرين مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن التغري املناخي، املوقع الإلكرتوين للمجل�س الأعلى للبيئة: ق�سم البيئة 

http://www.sce.gov.bh :اخل�سراء: تغري املناخ، من خالل الرابط التايل

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar :17( للمزيد حول اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة )2030(، املوقع الإلكرتوين لالأمم املتحدة، من خالل الرابط التايل(

 )18( للمزيد حول برنامج عمل احلكومة لالأعوام )2022-2019(، املوقع الإلكرتوين ملكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء: ق�سم برنامج عمل احلكومة، من خالل الرابط التايل

https://www.fdpm.gov.bh :
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اإىل  املقدم   ،)2030( امل�ستدامة  التنمية  لأهداف  البحرين  ململكة  الأول  الطوعي  الوطني  التقرير  يف  ورد   18.  وح�سبما 
الأعلى  املجل�س  قام   فقد   ،2018 عام  )نيويورك(  يف  امل�ستدامة  التنمية  لأهداف  امل�ستوى  الرفيع  ال�سيا�سي     املنتدى 

واملتعلقة   )2016-2021( لالأعوام  البحرين  ململكة  الوطنية  العمل  وخطة  ال�سرتاتيجية  حتديث  من  بالنتهاء     للبيئة 

   بالتنوع احليوي، وقد حوت ال�سرتاتيجية تدابري ت�سريعية وتنظيمية ملواجهة التحديات التي يواجهها التنوع احليوي يف 

  البيئة البحرية، واأهمها عمليات اجلرف والردم وظهور الأنواع الغريبة الغازية وتنظيم ال�سيد البحري.

التن�سيقية فقد مت اعتماد ال�سرتاتيجية  اللجنة  الوزراء ومتابعة من   19.  ويف خطوة رائدة وبناء على موافقة من جمل�س 
   الوطنية لإدارة املخلفات يف مملكة البحرين، وهي ال�سرتاتيجية التي ترمي اإىل حتقيق الإدارة املتكاملة يف عمليات 

  اإدارة املخلفات وفقا لأف�سل املمار�سات القيا�سية ال�سحية والبيئية والبلدية والفنية املعتمدة دوليًّا.

للمملكة وخف�س  الواردة على املدفن، وحتقيق عائد مادي  النفايات  اإىل تقليل ن�سبة   20.  حيث تهدف هذه ال�سرتاتيجية 
   نفقات الت�سغيل احلالية املتبعة يف التعامل مع املخلفات، وال�ستفادة من خمرجات معاجلة املخلفات، وتعزيز م�ساهمة 

  القطاع اخلا�س يف عمليات الإدارة املتكاملة، وتنفيذ التزامات مملكة البحرين على امل�ستوى البيئي.

تدوير  اإعادة  مبادرة  اأبرزها:  واملبادرات،  ال�سيا�سات  املخلفات عدًدا من  لإدارة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  ت�سمنت   21.  كما 
   خملفات الهدم والبناء عن طريق �سحقها وف�سلها، ومبادرة اإعادة تدوير املخلفات اخل�سراء عن طريق حتويلها اإىل 

اإدارة مدفن املخلفات مبنطقة ع�سكر الذي �سي�سهم يف رفع كفاءة املوقع بيئيًّا وحت�سني     اأ�سمدة، وم�سروع خ�سخ�سة 

   اإدارته واإطالة عمره الفرتا�سي وحتقيق ال�ستدامة البيئية، بالإ�سافة اإىل مبادرة فرز واإعادة تدوير املخلفات املنزلية 

  والتجارية ح�سب ت�سنيف املواد، اإىل جانب اإعادة تدوير الإطارات عن طريق تقطيع واإعادة ا�ستعمال املواد الأ�سا�سية.

 22.  ونظًرا للزيادة ال�سكانية والتنمية القت�سادية وحتديات املناخ اجلاف وزيادة الطلب على املياه، �سهدت املياه اجلوفية 
   تدهوًرا كبرًيا من حيث النوع والكم، الأمر الذي اأثر يف القطاع الزراعي يف اململكة، وعليه د�سنت احلكومة مبادرة وطنية 

فقد  منهم،  الن�ساء  ول�سيما  املزارعني  �سغار  ودعم  الزراعية  الإنتاجية  م�ساعفة  يف  رغبة  الزراعي  القطاع     لتنمية 

�ملز�رعني” لي�سبح �سوقا دائما غر�سه ت�سهيل و�سول     ُخ�س�ست اإحدى احلدائق العامة يف اململكة و�سميت بـ: “�سوق 

.
)19(

  املزارعني اإىل الأ�سواق وح�سولهم على الفر�س الت�سويقية

�سواء يف  بالبيئة  املت�سلة  احلقوق  وحماية  تعزيز  نحو  حثيثة  املا�سية خطوات  الأعوام  البحرين خالل   23.  خطت مملكة 
   جمال التغري املناخي اأو احلياة الربية اأو البحرية اأو الطاقة املتجددة، وقد �سملت تلك اخلطوات اأبعاًدا على م�ستوى 

   اخلطط ال�سرتاتيجية للمملكة والبناء الت�سريعي فيها وعلى ال�سعيدين التنفيذي والإداري، اإل اأن هناك العديد من 

   التحديات البيئية التي ما زالت ت�سكل تهديًدا على متتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم املقررة، ولعل من اأبرزها ما يتعلق 

  بق�سايا املخلفات والنفايات، وا�ستخدام املواد البال�ستيكية، وجودة الهواء، واملخاطر التي تواجه البيئة البحرية.

ر�بعاً : �لو�قع �لعملي

)19(  التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�ستدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى لأهداف التنمية امل�ستدامة يف )نيويورك(، يوليو 2018، 

�س100.: 
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 24.  فيما يتعلق باملخلفات والنفايات على اختالف اأنواعها، بح�سب ما ورد يف التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين 
وتزداد  احل�سرية،  املناطق  يف  امل�ساكل  اأبرز  اأحد  تعترب  املخلفات  فاإن   )2030( امل�ستدامة  التنمية  اأهداف     ب�ساأن 

   حدتها يف الدول التي ت�سكل اجلزر عموم اأرا�سيها الربية، ول�سيما يف احلالت التي يزداد فيها اإنتاج الفرد اليومي من 

اإذا ما متت  ن�سبة مرتفعة  كغم/الفرد/اليوم، وهي   )1.5( يقارب  ما  البحرين  ن�سبته يف مملكة  املخلفات، حيث     تلك 

.
)20(

  مقارنتها باملتو�سط العاملي البالغ )1.2( كغم/الفرد/اليوم

 25.  وبح�سب ما ورد يف التقرير ذاته، فاإنه ومنذ عام 1986 يتم التخل�س من املخلفات يف )مدفن ع�سكر( وهو عبارة عن 
اإعادة  اأو  املعاجلة  اأو  للفرز  عمليات  اأي  دون  من  املخلفات  طمر  فيه  يتم  اململكة،  �سرق  جنوب  ال�سخور  من     حمجر 

  التدوير، ويتم دكها باآليات ثقيلة وتغطيتها بطبقة من الرمل، وهكذا الأمر تباًعا.

 26.  وعليه، فاإن املوؤ�س�سة ت�سعر بقلق نتيجة تنامي ن�سبة املخلفات على اختالف اأنواعها واأثرها ال�سار يف البيئة، ول�سيما 
املخلفات  ن�سبة  بلغ  حيث  الواحد،  اليوم  يف  للفرد  كيلوغرام  لكل  العاملي  املتو�سط  مع  مقارنة  الفرد  ح�سة  زيادة     مع 

   الواردة على املدفن ما يقارب مليون و700 األف طن �سنوًيّا من النفايات غري اخلطرة، تبلغ ن�سبة خملفات البناء ما 

اإىل  ت�سل  بكمية   )22%( ن�سبته  ما  امل�سانع  خملفات  وتبلغ  طن،  األف   )646( اإىل  ت�سل  بكمية   )38%(    يقارب 

وتبلغ  طن،  األف   )561( اإىل  ت�سل  بكمية   )33%( يقارب  ما  املنزلية  املخلفات  ن�سبة  تبلغ  حني  يف  طن،  األف   )374(   

.
)21(

  ن�سبة املخلفات اخل�سراء )%7( بكمية ت�سل اإىل )119( األف طن

لإدارة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  فاإن  املخلفات  عدد  يف  التزايد  هذا  مع  للتعامل  احلكومية  العمل  بخطة  يتعلق   27.  وفيما 
اإىل  الواردة على املدفن  اإىل تقليل كمية املخلفات  توؤدي يف جمموعها  )8( م�ساريع �سوف     املخلفات قد ت�سمنت عدد 

،  ومن 
)22(

   احلد الأدنى والتعامل معها ب�سورة بيئية مثالية، وال�ستفادة الق�سوى املمكنة وفًقا لأف�سل املمار�سات القيا�سية

.
)23(

  خالل تنفيذ تلك امل�ساريع �سوف تتم معاجلة ما يزيد على )%45( من اإجمايل املخالفات الواردة على املدفن

اإجمايل  من   )38%( يقارب  ما  ن�سبتها  ت�سل  والتي  والبناء  الهدم  خملفات  تدوير  اإعادة  اإىل  الأول  امل�سروع   28.  يهدف 
   املخلفات، وذلك من خالل �سحقها وف�سلها وحتويلها اإىل مواد قابلة لال�ستعمال يف م�ساريع البنى التحتية، حيث بداأ 

التدوير  عمليات  ومتت  اجلنوبية،  باملحافظة  حفرية  منطقة  تخ�سي�س  خالل  من  امل�سروع  هذا  يف  الفعلي     العمل 

  وال�ستفادة من خمرجات املواد املعاد تدويرها.

)�أ(  �ملخلفات و�لنفايات:

)20( التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�ستدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى لأهداف التنمية امل�ستدامة يف )نيويورك(، يوليو 2018، �س85.

)21( لقاء �سحفي مع  �سعادة وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، من�سور يف �سحيفة الأيام، العدد رقم )11051(، ال�سادر يف 14 يوليو 2019.

)22( رد �سعادة وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين على ال�سوؤال املوجه من �سعادة ع�سو جمل�س ال�سورى ب�ساأن كمية النفايات الناجتة عن الأن�سطة املختلفة �سنويا، من�سور يف 

�سحيفة الوطن، العدد رقم )4853(، ال�سادر يف 25 مار�س 2019.

)23( لقاء �سحفي مع �سعادة وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، من�سور يف �سحيفة الأيام، العدد رقم )11051(، ال�سادر يف 14 يوليو 2019.
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اإجمايل  من   )7%( اإىل ما يقارب  اإعادة تدوير املخلفات اخل�سراء التي ت�سل ن�سبتها  اإىل   29.  كما يهدف امل�سروع الثاين 
   املخلفات، من خالل حتويلها اإىل اأ�سمدة لال�ستفادة منها يف القطاع الزراعي، حيث بداأت املرحلة التجريبية يف هذا 

املخلفات  من  اأطنان   )10( ت�سّلم  ويتم  عايل،  هورة  منطقة  يف  مربع  مرت  اآلف   )5( م�ساحة  تخ�سي�س  ومت     امل�سروع 

اإىل ت�سل  امل�سروع  م�ساحة  تكون  �سوف  امل�سروع  هذا  من  الت�سغيلية  املرحلة  ويف  اأ�سمدة،  اإىل  وحتويلها     الزراعية 

  )30 األف( مرت مربع لغر�س التحويل الكامل للمخلفات اخل�سراء وال�ستفادة منها يف القطاع الزراعي.

 30.  اأما امل�سروع الثالث، فهو يهدف اإىل اإعادة تدوير املخلفات املنزلية والتجارية التي ت�سل ن�سبتها اإىل ما يقارب )33%( 
والتجارية بح�سب  املنزلية  املخلفات  وتدوير  اإعادة فرز  مل�سروع  بتنفيذ منوذج  البدء  املخلفات، حيث مت  اإجمايل     من 

  ت�سنيف املواد مثل الورق والأملنيوم واحلديد، والعمل جاٍرعلى قيا�س خمرجاته يف الوقت الراهن.

اإىل طاقة من خالل ال�ستفادة من املخلفات غري  باإعادة تدوير النفايات وحتويلها  اأن امل�سروع الرابع يتعلق   31.  يف حني 
  القابلة للتدوير التي متثل )%55( من املخلفات والتي يتم حرقها وحتويلها اإىل طاقة.

 32.  اأما امل�سروع اخلام�س فيتعلق باإعادة تدوير الإطارات عن طريق تقطيعها واإعادة ا�ستعمال املواد الأ�سا�سية فيها، حيث 
  يجري العمل حالًيّا على تاأهيل املقاولني وت�سّلم العرو�س الفنية، متهيًدا لطرح مزايدة عامة بذلك.

 33.  يف حني جاء امل�سروع ال�ساد�س حول اإدارة وت�سغيل مدفن املخلفات، من خالل حت�سني الإدارة البيئية والبلدية عن طريق 
  الردم الهند�سي ال�سحي للمخلفات.

 34.  ويف جانب التخطيط ال�سرتاتيجي، فقد عني امل�سروع ال�سابع بتطوير وحتديث ال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة املخلفات 
   من خالل تكليف �سركة ا�ست�سارية متخ�س�سة بالتعاون مع اجلهات املخت�سة، حيث مت النتهاء من اإعداد خطة تنفيذ 

  ال�سرتاتيجية لتت�سمن )180( اإجراء �سمن خطة التنفيذ على امل�ستوى القريب اأو املتو�سط اأو بعيد املدى املقرتح تنفيذها.

 35.  اأما ب�ساأن امل�سروع الثامن والأخري واملتعلق باإن�ساء مركز اإدارة النفايات )ا�ستدامة(، فقد بداأ املركز عمله يف الرقابة 
   على العمليات املتعلقة باإدارة املخلفات كعمليات النقل واإدارة املخلفات وتوفري املعلومات والإح�سائيات الالزمة ومتابعة 

املفت�سني  ل�سيارات  التتبع  ونظام  النظافة  �سركات  اأداء  قيا�س  برامج  ومتابعة  املخلفات،  اإدارة  ا�سرتاتيجيات     تنفيذ 

  و�سركات النظافة.
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 فاإنه يتم التخل�س منها يف )مدفن حفرية(، كونه املخ�س�س لهذا النوع من املخلفات، 
 )24(

 36.  وفيما يتعلق باملخلفات اخلطرة،.
   وجدير بالتنويه اأن مملكة البحرين قد �سدقت على اتفاقية )بازل( ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�س 

للبيئة  الأعلى  املجل�س  قام  كما   ،1992 ل�سنة   )11( رقم  بقانون  املر�سوم  مبوجب   ،1989 لعام  احلدود  عرب     منها 

   وتنفيًذا لأحكامها باإ�سدار عدد من القرارات ذات ال�سلة، ف�ساًل عن اأن املجل�س قد اأن�ساأ منظومة اإح�سائية لإدارة تلك 

اأو  منها  التخل�س  ومكان  وم�سدرها  ونوعها  ال�سناعية  املخلفات  لكمية  اليومي  الت�سجيل  �ساملة  اخلطرة،     املخلفات 

  ت�سديرها، ومعلومات الناقل لها، واإعداد تقرير �سنوي بذلك ُي�سلم اإىل الأمانة العامة لتفاقية )بازل(.

التنفيذ الأمثل لال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة   37.  وتثمن املوؤ�س�سة اجلهود الكبرية املبذولة من قبل اجلهات املخت�سة يف 
   املخلفات وما حتمله من م�سروعات ومبادرات واإجراءات �سوف ت�سب ب�سكل اإيجابي نحو تعزيز وحماية احلقوق البيئية 

   يف اململكة، موؤكدة اأهمية ت�سمني هذه ال�سرتاتيجية الوطنية م�سروعات و�سيا�سات للتعامل مع النفايات اخلطرة التي 

   يتم ردمها يف )مدفن حفرية(، داعية اجلهات املخت�سة بتنفيذها اإىل اإطالع الراأي العام ب�سكل دوري على الإجنازات 

   املتحققة وال�سعوبات التي تعرتيها، ف�ساًل عن اأهمية اإ�سراك موؤ�س�سات املجتمع املدين وتوعية اجلمهور كافة من خالل 

  احلمالت الإعالمية املتنوعة وبيان مدى قدرة م�ساهمتهم يف تنفيذها.

)24(  التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�ستدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى لأهداف التنمية امل�ستدامة يف )نيويورك(، يوليو 2018، �س 86. 

البيئة  املدمر يف  واأثرها  البال�ستيكية  املخلفات  التقليل من  املبذولة من اجلهات املخت�سة يف  املوؤ�س�سة اجلهود   38.  تثمن 
البال�ستيكية،  للمنتجات  الفنية  الالئحة  باإ�سدار   2019 ل�سنة   )11( رقم  القرار  باإ�سدار  وذلك  والبحرية،     الربية 

   حيث يهدف القرار اإىل تقنني وتنظيم ا�سترياد وت�سنيع وا�ستخدام املنتجات البال�ستيكية، من خالل حتديد املتطلبات 

)البويل  و  بروبلني(  )البويل  امل�سنعة من مادة بال�ستيك  كافة،  البال�ستيكية  املنتجات  وي�سمل  بها،     البيئية اخلا�سة 

لل�سوق اخلارجية،  املوجهة  البال�ستيكية  املنتجات  اأو  والغذائية،  الطبية  ال�سناعات  امل�ستخدمة يف  تلك     اإيثلني(، عدا 

  حيث �سمل القرار عدد )16( منتًجا يجب عند اإنتاجها اأن تكون قابلة للتحلل وفق املوا�سفات واملقايي�س املحددة يف القرار.

 39.  وبالرغم من حالة اجلدل يف الأو�ساط التجارية وبني امل�ستهلكني حول الآثار املرتتبة على اإحالل الأكيا�س البال�ستيكية 
امل�ستهلك يف هذا  اإ�سافية �سوف يتحملها  اأعباء مالية  اإذا كانت هناك  للتحلل، وما  القابلة  للتحلل حمل غري     القابلة 

   ال�ساأن، فاإن اجلهات املخت�سة قد بددت جميع هذه املخاوف واأجابت عن جميع الت�ساوؤلت ذات ال�سلة، موؤكدة عدم 

   وجود اأي اأعباء اأو اآثار مالية على امل�ستهلك جراء ا�ستخدام هذا النوع من الأكيا�س البال�ستيكية، ول�سيما اأن العديد من 

  الأ�سواق واملحالت التجارية ي�ستخدم الأكيا�س القابلة للتحلل منذ �سنوات ومل يقم بتحميل امل�ستهلك كلفة اإ�سافية.

 40.  وت�سيد املوؤ�س�سة باخلطوة املتقدمة املبذولة من قبل اجلهات املخت�سة نحو تقنني وتنظيم ا�سترياد وت�سنيع املنتجات 
   البال�ستيكية ال�سديقة للبيئة، داعية يف ذات ال�سدد اإىل �سرعة �سمول املواد البال�ستيكية كافة دومنا ا�ستثناء �سمن 

ت�سديد  جانب  اإىل  البال�ستيكية،  للمنتجات  الفنية  الالئحة  باإ�سدار   2019 ل�سنة   )11( رقم  القرار  اأحكام     نطاق 

  احلمالت التفتي�سية على امل�سانع املنتجة واملحال والأ�سواق التجارية، ل�سمان التنفيذ ال�سحيح لأحكام القرار.

)ب(  �ملو�د �لبال�ستيكية:



106

 41.  وترى املوؤ�س�سة اأن القرار اأعاله �سوف ي�سهم ب�سكل كبري يف اإطالة عمر مدفن النفايات يف منطقة ع�سكر، ول�سيما اأن ما 

اإىل  بالإ�سافة 
 

،
)25(

بال�ستيكية مواد  هي  منها  و)30%(  منزلية،  خملفات  هي  املخلفات  اإجمايل  من   )33%(    ن�سبته 

   احتمالية دخول تلك املواد غري القابلة للتحلل �سمن ال�سل�سلة الغذائية من خالل تناول الأ�سماك لها وهو ما ي�سكل �سرًرا 

  وخطًرا على الإن�سان و�سحته، اإىل جانب اأن ذلك القرار ي�سب نحو التنفيذ الأمثل لأهداف التنمية امل�ستدامة )2030(.

 42.  اإن التو�سع والنمو العمرانّيتني يف اململكة اأديا اإىل تقارب املدن ال�سكنية باملناطق واملن�ساآت ال�سناعية، وهو الأمر الذي 
   يوؤثر بال اأدنى �سك يف �سحة قاطني هذه املدن، رغم اأن تلك املن�ساآت ال�سناعية كمدفن النفايات واملخلفات ومنطقة 

  ال�سكراب )منطقة خملفات ال�سيارات القدمية( وغريها هي اأن�سطة قدمية �سبقت التو�سع العمراين احلا�سل.

الهواء يف منطقة جو وراأ�س حيان  نتائج قيا�س جودة  اأثر يف  اأفادت به اجلهات املخت�سة -  التو�سع -  وح�سبما   43.  هذا 
واملاء،  للهواء  البيئية  املقايي�س  ب�ساأن   1999 ل�سنة   )10( رقم  الوزاري  القرار  بح�سب  الوطنية  باملعايري     ومقارنتها 

التجاوزات يف  بع�س  ُر�سد  – كما  الهواء  مكوناتها يف  واأغلب   –  )PM( العالقة  للمواد  التجاوزات  بع�س  وجود     اأكدت 

– رغم  امللوثات  باقي  اأن  الكربون، يف حني  اأك�سيد  وثاين  الهيدروجني  وكربيتيد  امليثان،  عدا  الهيدروكربونية     املواد 

تكون  اأن  املخت�سة  اجلهات  رجحت  وقد  هذا  والوطنية،  املحلية  للمعايري  الطبيعية  احلدود  �سمن  كانت   -    وجودها 

   جتاوزات ثاين اأك�سيد الكربيت نا�سئة عن اأن�سطة ا�ستخراج النفط وتكريره، فيما ُتعزى جتاوزات كربيتيد الهيدروجني 

  ب�سكل اأ�سا�سي اإىل عدة م�سادر ومن �سمنها املواد الهيدروكربونية عدا امليثان والبنزين.

 44.  وت�سيد املوؤ�س�سة يف هذا ال�سدد بتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 
2019 واملت�سمنة ر�سد ومتابعة جودة الهواء يف مملكة  25 نوفمرب     جمل�س الوزراء املتخذة بجل�سة جمل�س الوزراء يف 

   البحرين، والتاأكد با�ستمرار من مطابقته للمعايري العاملية عرب قيا�س موؤ�سرات تلوث الهواء و�سمان اأن تكون يف م�ستوى 

للحد  والإجراءات  ال�سيا�سات  الهواء ومعاجلة م�سبباتها وو�سع  تلوث  يتم حتديد م�سادر  واأن  الآمنة دولًيا،     املعدلت 

  منها، وكلف �سموه بذلك املجل�س الأعلى للبيئة بالتعاون والتن�سيق مع الوزارات واجلهات احلكومية ذات ال�سلة.

 45.  فيما يتعلق بالآثار املرتتبة لتغري املناخ على البيئة يف مملكة البحرين، فقد ت�سمن تقرير البالغ الثاين للمملكة واملقدم اإىل 

، ما مفاده اأن تغري املناخ يهدد اململكة بغمر نحو )%11( من ياب�ستها من 
)26(

   اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ

   جراء ارتفاع م�ستوى �سطح البحر، مع احتمال خ�سارة الأرا�سي ال�ساحلية واملنخف�سة مما �سيعر�س املدن ال�ساحلية ومن�ساآتها 

   احليوية للغمر، كما �سوف ي�سّكل تغري املناخ تهديًدا حمتماًل على ال�سحة العامة بفعل تكرار و�سدة موجات الغبار امل�ساحبة 

  ملوجات اجلفاف، واأثر تناق�س هْطل املطر، ف�ساًل عن اأن هذا التغري يف املناخ �سيوؤدي اإىل تدهور الأمن املائي والأمن الغذائي.

)ج( جودة �لهو�ء

)د(  �حلياة �لبحرية

)25(   لقاء �سحفي مع �سعادة الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، من�سور يف �سحيفة الوطن، العدد رقم )4953( ال�سادر يف 3 يوليو 2019.

)26( التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�ستدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى لأهداف التنمية امل�ستدامة يف )نيويورك(، يوليو 2018، �س103.
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 46.  اأما ب�ساأن جودة مياه البحر يف املناطق القريبة من املناطق واملن�ساآت ال�سناعية، فاإن النتائج التي قامت بها اجلهات 
ب�ساأن   1999 ل�سنة   )10( رقم  الوزاري  القرار  يف  والواردة  اخلا�سة  املعايري  مع  ومطابقتها  ومراقبتها     املخت�سة 

   املقايي�س البيئية للهواء واملاء، ومن خالل العينات التي مت جمعها من مواقع حمددة يف منطقة �سيخ اإبراهيم، وم�ستان، 

معدلتها  يف  البحر  مياه  جودة  اأن  اإىل  ت�سري  العينات  حتليل  نتائج  فاإن  البحرين،  ودرة  وم�سور،  وجباري،     وغمي�س، 

.
)27(

  الطبيعية ال�سحية الآمنة

 47.  وفيما يت�سل باحلقوق البيئية املرتبطة باحلياة البحرية، وبالرغم من اأن مملكة البحرين قد خطت خطوات حثيثة يف 
   اجلانبني الت�سريعي والإداري يف �سبيل حماية املوارد البحرية وا�ستخدامها على نحو م�ستدام، ونتج عن تلك اجلهود 

امل�ساحة  من   )21%( على  يزيد  ما  اأي   ،2017 عام  مربعة(  كم   1603( اإىل  املحمية  البحرية  املناطق  م�ساحة     زيادة 

مبوجبه  الذي   2018 ل�سنة   )18( رقم  القرار  �سدور  اجلهود  تلك  اآخر  ولعل  البحرين،  ململكة  الإقليمية  للمياه     الكلية 

املناطق املحددة ل�سيد  القوارب يف  الروبيان على ظهر  اأي و�سيلة ل�سيد  اأو  اآلت  اأو  اأدوات  اأو     مت حظر وجود �سباك 

   الروبيان، وكذلك مناطق ر�سو القوارب اإذا كان الغر�س من وجودها �سيد الروبيان خالل فرتة �سريان احلظر املمتدة 

  من مار�س حتى 31 يوليو 2018، لغر�س احلفاظ على هذا النوع من املخزون البحري.

 48.  فاإنه ويف ِقبالة تلك اجلهود، ونظرا ملحدودية م�ساحة الياب�سة يف اململكة وتركز ال�سكان والأن�سطة التنموية يف ال�سريط 
والأمن  ال�سمكي  املخزون  ا�ستدامة  واأثر يف  ال�ساحلية،  البيئية  النظم  على خدمات  �سغًطا  كله  ذلك  �سكل     ال�ساحلي، 

   الغذائي وما يتبعه من اآثار اقت�سادية واجتماعية، ولعل من اأهم تلك ال�سغوط عمليات الدفن والردم، وت�سريف مياه 

   ال�سرف ال�سحي بالرغم من كونها معاجلة، وت�سريف حمطات حتلية املياه وبع�س املن�ساآت ال�سناعية الأخرى، ناهيك 

   عما تتعر�س له املناطق البيئية البحرية من �سغوط م�سدرها ال�سفن التي جتوب مياه اخلليج العربي، وما تطرحه من 

  مياه توازن وخملفات وغريها.

 49.  ويف �سياق مت�سل، وبالرغم من حمدودية الأرا�سي يف اململكة نظًرا ل�سغر امل�ساحة اجلغرافية، وطبيعتها ال�سحراوية، 
   فاإنها حتتوي على العديد من النظم الأيكولوجية املهمة كمواقع العيون )الينابيع( الطبيعية وب�ساتني النخيل وال�سحارى 

نتيجة  العمراين  اجلانب  يف  الطلب  ولتنامي  ال�سابقة،  الفقرة  يف  الذكر  ال�سالفة  الأ�سباب  ولبع�س  اأنه  اإل     وغريها، 

املياه  تدهور يف  عنه  نتج  معدومة، مما  تكون  اأن  تكاد  نحو جلي حتى  على  املوائل  تلك  انح�سرت  الب�سرية،     ال�سغوط 

.
)28(

  اجلوفية وحتول العديد من الأرا�سي الزراعية اإىل مدن ومناطق �سكنية

)27( رد �سعادة وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين على ال�سوؤال املوجه من اأحد النواب حول الو�سع البيئي للدائرة الثامنة وخا�سة ع�سكر وجو واملناطق املجاور لها وما مدى 

تطابق ذلك مع املعايري الدولية، موؤرخ يف 26 فرباير 2017، من�سور يف املوقع الإلكرتوين ملجل�س النواب.

)28( التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�ستدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى لأهداف التنمية امل�ستدامة يف )نيويورك(، يوليو 2018، �س 98.
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�سباك  بوا�سطة  البحري  ال�سيد  حظر  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )205( رقم  الوزاري  القرار  �سدور  املوؤ�س�سة  تابعت   50.  كما 
   اجلر القاعية )الكراف(، الذي ت�سمن حظر ال�سيد بوا�سطة هذا النوع من ال�سباك يف املياه الإقليمية ململكة البحرين، 

   وحدد العقوبات املرتتبة على خمالفة اأحكامه، وهي ذات العقوبات املقررة يف املر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2002 

   ب�ساأن تنظيم �سيد وا�ستغالل وحماية الرثوة البحرية، كما اأو�سح املر�سوم بقانون ال�سابق والقرار الوزاري رقم )11( 

2005 املوا�سفات اخلا�سة ب�سباك �سيد الروبيان، وقررا ا�ستخدام �سباك خا�سة وفق موا�سفات معينة ل�سيد     ل�سنة 

2002 بع�س  )20( ل�سنة     الروبيان تختلف متاما عن �سباك اجلر القاعية )الكراف(، كما حظر املر�سوم بقانون رقم 

  الأدوات التي يحظر ال�سيد بها اأو حيازتها يف مواقع ال�سيد والتي من �سمنها �سباك )الكراف(.

اجلر  �سباك  بوا�سطة  البحري  ال�سيد  حظر  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )205( رقم  الوزاري  بالقرار  املت�سل  ال�سياق   51.  ويف 
ا     القاعية )الكراف(، تعاملت املوؤ�س�سة مع عدد )24( حالة متعلقة مبجموعة ممن اتخذوا من ال�سيد م�سدًرا اأ�سا�سًيّ

 2018 ل�سنة   )205( رقم  القرار  �سدور  ب�سبب  رزقهم،  م�سدر  وانقطاع  لل�سرر،  تعر�سهم  ادعوا  حيث     لرزقهم، 

   ب�ساأن حظر ال�سيد البحري بوا�سطة �سباك اجلر القاعية )الكراف(، مدعني اأنهم فةجئوا عند دخولهم البحر مبنعهم 

  من ا�ستخدام �سباك اجلر القاعية من دون �سابق اإنذار.

القاعي“�لكر�ف”  اجلر  �سباك  طريق  عن  ال�سيد  اأن  تبني  وقد  الواردة،  الدعاءات  تلك  بدرا�سة  املوؤ�س�سة  قامت   52.  وقد 
البحرية،  الرثوة  وا�ستغالل وحماية  تنظيم �سيد  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  املر�سوم     كان حمظوًرا مبوجب 

�سيد  ب�سباك  اخلا�سة  املوا�سفات  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )11( رقم  القرار  مبوجب  منظًما  كان  الربيان  �سيد     واأن 

�سباك  ا�ستخدام  اأن  اإل  الروبيان،  ل�سيد  املخ�س�سة  املناطق  ب�ساأن حتديد   2009 ل�سنة   )12( رقم  والقرار     الروبيان، 

املرجانية  ال�سعب  املناطق حتتوي على  باقي  والطينية فقط، كون  الرملية  املناطق  كان مقت�سًرا على  الروبيان     �سيد 

  وثروات بحرية اأخرى من �ساأن ا�ستخدام �سباك اجلر القاعية اإتالفها.

 53.  كما تبني وجود �سباك خا�سة ل�سيد الروبيان، تختلف عن �سباك اجلر القاعي )الكراف(، وهذا ما تبني يف ن�س املادة 
حيث  البحرية،  الرثوة  وحماية  وا�ستغالل  �سيد  تنظيم  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  املر�سوم  من   )20(   

   ن�ست على الأدوات التي يحظر ال�سيد بها، اأو حيازتها يف مواقع ال�سيد اأو بالقرب منها، ومن بينها )�سباك اجلر 

  القاعي ل�سيد الأ�سماك بوا�سطة اأي نوع من �سفن ال�سيد، و�سبكة �سيد الروبيان اأثناء فرتة منع ال�سيد(.

2018 ب�ساأن حظر ال�سيد البحري بوا�سطة  )205( ل�سنة   54.  وعليه، فاإن احلظر املن�سو�س عليه يف القرار الوزاري رقم 
�سباك اجلر  اأما  ال�سيد،  الروبيان فقط خالل فرتة منع  �سبكة �سيد  القاعية )الكراف( مق�سور على     �سباك اجلر 

الرثوة  وحماية  وا�ستغالل  �سيد  تنظيم  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  املر�سوم  مبوجب  حمظورة  فهي     القاعي 

  البحرية، والقرار رقم )205( ل�سنة 2018 ب�ساأن حظر ال�سيد البحري بوا�سطة �سباك اجلر القاعية.



109

والقرار  بقانون  املر�سوم  واملقررة يف  ال�سباك اخلا�سة  با�ستخدام  الروبيان  اأن حظر �سيد  ترى  املوؤ�س�سة  فاإن   55.  وعليه، 
   الوزاري املنوه بهما اأعاله، يكون خالل الفرتة املحددة للحظر واملمتدة من �سهر مار�س اإىل نهاية �سهر يوليو، يف حني 

وا�ستغالل  �سيد  تنظيم  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  املر�سوم  يف  اأ�ساًل  حمظورة  هي  )الكراف(  �سباك     اأن 

بوا�سطة  البحري  ال�سيد  حظر  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )205( رقم  الوزاري  القرار  يعد  ول  البحرية،  الرثوة     وحماية 

  �سباك اجلر القاعية )الكراف( اإل كونه قراًرا كا�سًفا وموؤكًدا للحظر املقرر يف املر�سوم بقانون.

 56.  لذا فاإن املوؤ�س�سة ونتيجة لالأ�سرار التي ي�سببها ا�ستخدام �سباك اجلر القاعية على البيئة البحرية يف املياه الإقليمية 
بوا�سطة  البحري  ال�سيد  حظر  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )205( رقم  الوزاري  القرار  باأحكام  ت�سيد  فاإنها  البحرين،     ململكة 

   �سباك اجلر القاعية )الكراف(، ولعل هذا احلظر قد اأدى اإىل تعايف البيئة البحرية، وانخفا�س اأ�سعار الأ�سماك على 

   اأنواعها، ف�ساًل عن توافرها بكميات تلبي احتياجات ال�سوق املحلية، مع اأهمية توعية ال�سيادين بالطرائق الآمنة الأكرث 

  حفاًظا على البيئة واملتعلقة ب�سيد الروبيان، وعلى نحو ل يوؤثر �سلًبا يف م�ستويات دخلهم املعي�سي.

 57.  كما تابعت املوؤ�س�سة اجلهود التي بذلها اأع�ساء جمل�س النواب نحو اإيجاد �سبل انت�ساف عادلة لل�سيادين ممن ت�سرروا 
   من جراء �سدور قرار حظر ال�سيد البحري بوا�سطة �سباط اجلر القاعية، ول�سيما ما ت�سمنه القرتاح برغبة ب�ساأن 

البحري  ال�سيد  حظر  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )205( رقم  القرار  من  املت�سررين  الروبيان  �سيد  رخ�س  حاملي     تعوي�س 

   بوا�سطة �سباك اجلر القاعية )الكراف(، الذي حّمل احلكومة تعوي�س املت�سررين - من حاملي رخ�س �سيد الروبيان- 

.
)29(

  من جراء �سدور القرار اأعاله،  من خالل جرب ال�سرر الذي حلق بهم، ول�سيما اأن القرار �سدر يف مو�سم �سيد الروبيان

 58.  ويف مقابل ذلك، تثمن املوؤ�س�سة �سدور قرار جمل�س الوزراء باعتماد ميزانية لتح�سني اأو�ساع �سيادي الروبيان خا�سة 
اأ�سول �سيادي الروبيان من قوارب ال�سيد ملن رغب منهم يف     بعد حظر �سيده بوا�سطة )الكراف( من خالل �سراء 

   ذلك، اأو حتويل رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد الأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم، واإنفاًذا لذلك قامت وزارة 

   الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين بدعوة �سيادي الروبيان ممن يحملون رخ�س �سيد �سارية املفعول وقت 

القاعية  اجلر  �سباك  بوا�سطة  البحري  ال�سيد  حظر  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )205( رقم  الوزاري  القرار     �سدور 

   )الكراف( ل�ستكمال بياناتهم وملء ال�ستمارة اخلا�سة برغباتهم على النحو الوارد يف قرار جمل�س الوزراء، خالل 

. كما تابعت املوؤ�س�سة ما تناولته ال�سحف اليومية املحلية وبع�س و�سائل 
)30(

   الفرتة من 29 �سبتمرب اإىل 31 اأكتوبر 2019 

�سياد،  لكل  دينار  األف   )30-40( بني  �ستكون  الروبيان  �سيادي  �ستطول  التي  التعوي�سات  اأن  من  الجتماعي     التوا�سل 

.
)31(

  وذلك عن طريق �سراء قارب ال�سيد ) البانو�س( وعدة ال�سيد

 )29( القرتاح برغبة ب�ساأن تعوي�س حاملي رخ�س �سيد الروبيان املت�سررين من القرار رقم )205( ل�سنة 2018 ب�ساأن حظر ال�سيد البحري بوا�سطة �سباك اجلر القاعية )الكراف(، املقدم 

من �سعادة اأع�ساء جمل�س النواب خالل الدور الأول من الف�سل الت�سريعي اخلام�س، من�سور يف املوقع الإلكرتوين ملجل�س النواب، ق�سم الت�سريع والرقابة، املو�سوعات: القرتاح برغبة، على الرابط 

https://www.nuwab.bh  :التايل

https://bna.bh :30( خرب من�سور يف وكالة اأنباء البحرين )بنا( بتاريخ 25 �سبتمرب 2019، رمز اخلرب )بنا 1531 جمت 25/09/2019( على الرابط التايل(

http://albiladpress.com :31( خرب �سحفي من�سور يف �سحيفة البالد، العدد رقم )4001( بتاريخ 28 �سبتمرب 2019، على الرابط التايل(
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عملية  تنظيم  ب�ساأن   2014 ل�سنة   )37( رقم  القانون  �سدور  من  وبالرغم  البحرية،  احلياة  بحماية  مت�سل  �سياق   59.  ويف 
الأرا�سي  ب�ساأن الرتخي�س بردم )دفان(   2017 ل�سنة   )77( الوزاري رقم  والقرار  وبيعها،  البحرية  الرمال     ا�ستخراج 

   البحرية )املغمورة باملياه(، فاإنه ومن خالل ما تناوله بع�س ال�سحف اليومية املحلية وبع�س و�سائل التوا�سل الجتماعي 

   ما زال بع�س ال�سركات اخلا�سة متار�س عملها ب�سحب الرمال البحرية من منطقة �سمال املحرق وقطعة جرادة خالًفا 

ال�سعب  ول�سيما  الأ�سماك  لبيئة  وتدمرًيا  البحرية،  البيئة  على  ج�سيًما  خطًرا  ي�سكل  الذي  الأمر  القانون،     لأحكام 

من   )50%( قرابة  وت�سكل  والروبيان  بالأ�سماك  الغنية  املناطق  اأهم  هي  للمملكة  ال�سمالية  املنطقة  كون     املرجانية، 

.
)32(

  حجم الرثوة ال�سمكية يف اململكة

ومنع  البحرية  الرمال  �سحب  بوقف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  ب�سدور  املوؤ�س�سة   60.  وت�سيد 
   العمليات التي جترى يف املناطق البحرية يف �سمال املحرق وقطعة جرادة حفاًظا على البيئة البحرية والفطرية و�سمان 

املنطقة  حتديد  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )177( رقم  الوزاري  القرار  ب�سدور  التوجيهات  تلك  توجت  حيث  ت�سررها،     عدم 

   احلكومية ل�ستخراج الرمال البحرية، حيث ت�سمن القرار اأنه تخ�س�س املنطقة البحرية ال�سرقية يف املياه الإقليمية 

لأغرا�س  البحرية  الرمال  ل�ستخراج  للقرار-  املرافقة  واإحداثياتها يف اخلريطة  ـنة حدودها  -واملبيَّ البحرين     ململكة 

   الإن�ساءات والبناء، وُيـحَظر ا�ستخراجها لأغرا�س الدفان، كما يحظر ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�س الإن�ساءات 

  والبناء من خارج املنطقة البحرية امل�سار اإليها اأعاله.

 61.  اإل اأن املوؤ�س�سة تبدي قلقها مما ورد يف مالحظات تقرير ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�ساد�س ع�سر لل�سنة املهنية 

بعني  املخت�سة  اجلهات  تتوىل  اأن  اأهمية  وترى   ،
)33(

اليومية املحلية  ال�سحف  اإحدى  يف  املن�سور   )2019  -  2018(   

بتجديد  املخت�سة  اجلهات  قيام  اأبرزها،  من  مالحظات،  من  التقرير  يف  ورد  فيما  النظر  الهتمام  وبالغ     احلر�س 

)12( �سركة من دون احل�سول على موافقة  والبالغ عددها  البحرية  الرمال  ا�ستخراج  ل�سركات  ال�سنوية     الرتاخي�س 

   اجلهات احلكومية املخت�سة، ووجود ق�سور يف حتديد ال�سرتاطات اخلا�سة با�ستخراج الرمال البحرية يف الرتاخي�س 

   املمنوحة لتلك ال�سركات، ومنح موافقات لبع�س طلبات الرتخي�س البيئي مل�ساريع ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�س 

   الدفن من دون ال�ستناد اإىل درا�سات بيئية �ساملة معدة من قبل املكاتب ال�ست�سارية املعتمدة، وعدم قيام اجلهات 

   املخت�سة بدرا�سة الأثر البيئي للطلبات التي قدمها بع�س اأ�سحاب م�ساريع ا�ستخراج الرمال البحرية لأغرا�س الدفن، 

   الأمر الذي قد يت�سبب يف اإحداث اأ�سرار بيئية، ف�ساًل عن وجود اأوجه �سعف يف الإ�سراف على عمليات ا�ستخراج تلك 

  الرمال مل�ساريع الدفن.

البيئي  الرتخي�س  لطلبات  موافقات  املخت�سة مبنح  قيام اجلهات  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  ت�سمن   62.  كما 
اأحد  قبل  �ساملة معدة من  بيئية  درا�سات  اإىل  ال�ستناد  دون  الدفن من  لأغرا�س  البحرية  الرمال  ا�ستخراج     مل�ساريع 

 2018 نوفمرب  2015 حتى  يناير  الفرتة من  تلك اجلهات وخالل  قيام  اإىل جانب عدم  املعتمدة،  ال�ست�سارية     املكاتب 

لأغرا�س  البحرية  الرمال  ا�ستخراج  م�ساريع  بع�س  طلبات  اأ�سحاب  قدمها  التي  البيئي  لالأثر  درا�سات  اأي     مبراجعة 

   الدفن، مما قد يوؤدي ذلك اإىل املوافقة على م�ساريع قد تت�سبب يف اإحداث اأ�سرار بيئية، كما راأى الديوان وجود بع�س 

  اأوجه ال�سعف يف الإ�سراف على عمليات ا�ستخراج الرمال البحرية مل�ساريع الدفن.

http://www.akhbar-alkhaleej.com :32( خرب �سحفي من�سور يف �سحيفة اأخبار اخلليج، العدد رقم )15187( بتاريخ  22 اأكتوبر 2019، على الرابط التايل(

)33( خرب �سحفي: تو�سيات ديوان الرقابة املالية والإدارية، من�سورة يف �سحيفة اأخبار اخلليج، العدد رقم )15189( بتاريخ 24 اأكتوبر 2019، على الرابط التايل:

http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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63.   ويف ال�ساأن املت�سل بال�سياق الق�سائي يف جمال حماية البيئة، فقد با�سرت النيابة العامة خالل الأعوام )-2017-2018
2019( عدد )10(، )40(، )6( ق�سايا جنائية على التوايل تتعلق باجلرائم البيئية، يف حني بلغ ما مت �سدور حكم بالإدانة 

فيها عدد )9(، )40(، )5( على التوايل، عن ذات املدة ال�سابقة.

يف  التكامل  لتعزيز  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  طريق  عن  الق�سائية  ال�سلطة  مع  الفاعل  التوا�سل  على  املوؤ�س�سة   64.  عملت 
   منظومة حقوق الإن�سان، حيث اأحالت اإىل املجل�س مقرتحها ب�ساأن اإن�ساء نيابة عامة متخ�س�سة بالبيئة، ودوائر باملحاكم 

   متخ�س�سة باملخالفات واجلرائم البيئية، اإمياًنا منها باأهمية اإن�ساء نيابة عامة متخ�س�سة بالبيئة، بهدف النهو�س 

   بدور مفت�سي املجل�س الأعلى للبيئة الذين مينحهم القانون حق ال�سبطية الق�سائية للقيام بدورهم املن�سود، والنيابة 

�سة، تكون مهمتها حتريك الدعوى با�سم املجتمع اأمام     البيئية – ح�سبما ورد يف مقرتح املوؤ�س�سة - هي نيابة متخ�سّ

   املحاكم املخت�سة، ويكون اخت�سا�سها �ساماًل جميع اأرا�سي واأجواء الدولة ومياهها الإقليمية، وتتوىل النيابة البيئية 

البيئية، والعتداء  البيئية، وال�سحة  القوانني  اأحكام  النا�سئة عن خمالفة     مالحقة عدد من اجلرائم مثل: اجلرائم 

   على اأمالك الدولة العامة واخلا�سة، خا�سة الزراعية منها، واجلرائم النا�سئة عن خمالفة قوانني منع التلوث واحلفاظ 

   على الرثوة الزراعية واحليوانية وال�سمكية، واجلرائم النا�سئة عن ا�ستخراج الرمال و�سائر املواد من الأمالك العمومية 

   البحرية ومن قعر البحر، واجلرائم النا�سئة عن خمالفة قوانني املحميات واحلياة الفطرية، واجلرائم النا�سئة عن 

   خمالفة قوانني ت�سنيف املوؤ�س�سات والرقابة على �سالمة و�سحة املواد التي توؤثر يف �سحة الإن�سان، واجلرائم النا�سئة 

   عن خمالفة قوانني البناء والتنظيم املدين، كما اأن م�ساألة حماية البيئة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية ل تقف عند 

املحاكم  يف  دوائر  اإن�ساء  ا  اأي�سً لت�سمل  متتد  اإنها  بل  لها،  م�ساعدة  اأجهزة  واإن�ساء  بالبيئة  خمت�سة  نيابة  اإن�ساء     حد 

   خمت�سة باجلرائم البيئية، حيث حتتاج هذه املحاكم لتقوم بتاأدية دورها على اأن يتم اإعداد الق�ساة من ناحية معرفتهم 

  بال�سكوك الدولية والت�سريعات الوطنية ذات العالقة باحلقوق البيئية.

*املصدر: وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

خام�ًسا: �حلماية �لق�سائية و�حلقوقية

�ساد�ًسا: دور �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

أحكام البراءة مازالت متداولة أحكام اإلدانة عدد القضايا السنة

1 - 9 10 2017

- - 40 40 2018

- 1 5 6 2019

�إح�سائية بعدد �لق�سايا �جلنائية �ملتعلقة بال�ساأن �لبيئي

وما �آلت �إليه من نتيجة لالأعو�م  )2017-2019(*
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 1.  دعوة اجلهات املخت�سة اإىل درا�سة القوانني والنظم النافذة ذات ال�سلة بالبيئة واإجراء التعديالت الالزمة عليها على 
   نحو يتواءم واملتغريات وامل�ستجدات البيئية، اأو القيام باإ�سدار قانون �سامل ومتكامل حول البيئة، ليوفر احلماية الالزمة 

  للق�سايا البيئية على اختالف اأنواعها �سواء الربية اأو البحرية اأو تلك املتعلقة بتغري املناخ.

الد�ستورية  ال�سلطات  ب�ساأنها مع  الوطنية  امل�ساورات  واإجراء  للبيئة،  الوطنية  ون�سر ال�سرتاتيجية   2.  العمل على حتديث 
  وموؤ�س�سات املجتمع املدين والأكادمييني املتخ�س�سني واملدافعني عن احلقوق البيئية يف مراحل �سياغتها كافة.

لإدارة  الوطنية  لال�سرتاتيجية  الأمثل  التنفيذ  يف  اجلميع  م�ساهمة  كيفية  حول  ال�سامل  الإعالمي  بالرتويج   3.  البدء 
   املخلفات، وت�سمني هذه ال�سرتاتيجية م�سروعات و�سيا�سيات وبرامج تتعلق باآلية التعامل مع املخلفات اخلطرة التي 

  يتم ردمها يف )مدفن حفرية(.

 4.  جتديد الدعوة اإىل اإن�ساء نيابة عامة متخ�س�سة بالبيئة، تكون مهمتها حتريك الدعوى اجلنائية با�سم املجتمع اأمام 
  املحاكم املخت�سة يف امل�سائل البيئية على اختالف اأنواعها.

 5.  التعامل على نحو منا�سب مع اأي جتاوزات اأو خمالفات اإدارية اأو قانونية �سادرة عن اأ�سخا�س طبيعية اأو اعتبارية، �سواء 
   كانت عامة )ر�سمية( اأو خا�سة، تقوم باأعمال اأو متتنع عن اأعمال اأوجبتها القوانني واللوائح والنظم والقرارات النافذة 

  ذات ال�سلة بحماية البيئة.

 6.  القيام باملزيد من الربامج التوعوية والتثقيفية من قبل اجلهات الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، لالأفراد واجلمهور 
اأو التحلل، واللجوء اإىل مواد     حول اأهمية تقليل املخلفات، ول �سيما املواد ال�سلبة والبال�ستيكية غري القابلة للتدوير 

  بديلة �سديقة للبيئة.

 7.  دعوة اجلهات املخت�سة بالتوعية ال�ساملة وامل�ستمرة لفئة ال�سيادين بالطرائق الآمنة الأكرث حفاًظا على البيئة واملتعلقة 
  ب�سيد الروبيان، وعلى نحو ل يوؤثر �سلًبا يف م�ستويات دخلهم املعي�سي.

�لتو�سيات �خلتامية:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:
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�لدولة  وتكفل  مطلقة،  �ل�سمري  ت على اأّن “حرّية   4.  جاء د�ستور مملكة البحرين املعدل يف املادة )22( منه التي ن�سّ
   حرمة دور �لعبادة، وحرّية �لقيام ب�سعائر �لأديان و�ملو�كب و�لجتماعات �لدينّية طبًقا للعاد�ت �ملرعّية يف �لبلد”، 

   واملادة )23( منه على اأن “حرية �لر�أي و�لبحث �لعلمي مكفولة، ولكل �إن�سان حق �لتعبري عن ر�أيه ون�سره بالقول �أو 

   �لكتابة �أو غريهما، وذلك وفًقا لل�سروط و�لأو�ساع �لتي يبينها �لقانون، مع عدم �مل�سا�س باأ�س�س �لعقيدة �لإ�سالمية 

   ووحدة �ل�سعب، ومبا ل يثري �لفرقة �أو �لطائفية” موؤكًدا حر�سه على احرتام احلقوق واحلريات الدينية املرتبطة بقيم 

  الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي.

 5.  لعّل من اأبرز القوانني التي حظرت اأي دعوة من دعوات التحري�س التي مت�سُّ حرية الدين واملعتقد والفكر والوجدان، 
   اأو حت�سُّ على العنف والكراهية القومية اأو الدينية اأو العن�سرية، قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( 

ب�ساأن   2002 ل�سنة   )47( رقم  بقانون  واملر�سوم  الأفعال،  تلك  جتّرم  �سريحة  بن�سو�س  جاء  الذي   1975    ل�سنة 

تلك  الإلكرتوين احلايل مل يخُل من  والإعالم  ال�سحافة  قانون  اأن م�سروع  والن�سر، كما  والطباعة  ال�سحافة     تنظيم 

  التدابري التي تتفق يف جمموعها واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة التي ان�سمت اإليها اململكة.

�أوًل: �لت�سريعات �لوطنية 

�لفرع �لثاين

حقوق �لإن�سان وتعزيز قيم �لت�سامح و�لتعاي�س �ل�سلمي

ال�سلمي  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  اإ�ساعة  رئي�س  نحو  على  ي�ستلزم  الإن�سان  حقوق  وقواعد  ملبادئ  ال�سليم  الإعمال   1.  اإن 
   بني اأفراد املجتمع كافة، باعتبار اأن هذه القيم هي مفاتيح مبا�سرة تلك احلقوق واحلريات العامة، كما اأنها دعامة من 

موؤكدين  والد�ستور  الوطني  العمل  ميثاق  من  كل  جاء  فقد  النحو  هذا  وعلى  القانون،  و�سيادة  الدميوقراطية     دعائم 

   اعتبار هذه القيم �سرورة من �سرورات ا�ستقرار الأمن يف املجتمع، مبينني اأهمية التعاي�س ال�سلمي واحرتام احلريات 

  الدينية واملكونات العقدية.

 2.  وتقت�سي اأهمية الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يف املجتمع الإقرار مبا لالآخرين من حق يف التمتع بحقوق الإن�سان وحرياته 
   الأ�سا�سية التي تعك�س جوهر تلك القيم، وحتديًدا احلرية الدينية املتمثلة يف حرية ال�سمري واملعتقد باعتبارها عماًدا 

  لها، واملقيا�س احليوي يف ت�سكيل و�سون نظام �سيا�سي م�ستقر، وهي امتداد حلرية الراأي واحلق يف التعبري.

 3.  وُتعّد حرية ال�سمري اأو حرية العتقاد مظهًرا من مظاهر الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي بح�سب راأي اللجنة املعنية بحقوق 
�مل�سائل، وحرية �لقتناع  �لفكر يف جميع  �لنطاق، عميق �لمتد�د؛ ي�سمل حرية  “حق و��سع  اإذ اعتربته     الإن�سان، 

 ، �سمن اإطار ي�سكل التزاًما اأخالقيًّا بني 
   �ل�سخ�سي، و�عتناق دين �أو معتقد، �سو�ء جهر به �ملرء مبفرده �أو مع جماعة”)34(

   اأبناء الوطن الواحد، واأي م�سا�س اأو انتقا�س يف حماية تلك احلرية، ل �سك اأنه �سوف يقود اإىل التطّرف وعدم ال�ستقرار 

  والعنف يف املجتمع.

)34( التعليق العام رقم )22( الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان مبقت�سى الفقرة )1( من املادة )18( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، وثيقة رقم:

.)HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol.I(
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 6.  وحلماية الأ�سخا�س املنتمني اإىل اأقليات باعتبارهم جزًءا من الن�سيج املجتمعي، ولتعزيز تلك القيم يف املجتمع الواحد، 
   فقد اتخذت اململكة تدابري ت�سمن ممار�سة حقوقهم وحرياتهم الأ�سا�سية اخلا�سة بهم ممار�سة تاّمة وفّعالة، من دون 

   اأي متييز، عرب تهيئة الظروف املواتية لتمكينهم من التعبري عن ثقافتهم ولغتهم ودينهم، ومبا يتفق مع القوانني والنُّظم 

والثقافية حتت مظلة  الجتماعية  والأندية  بهم كاجلمعيات  الكيانات اخلا�سة  ت�سكيل  اململكة، من خالل     املرعية يف 

اخلا�سة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  باإ�سدار   1989 ل�سنة   )21( رقم  بقانون     املر�سوم 

  العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة وما حلقت به من تعديالت.

 7.  وقد �سّكلت روؤية جاللة امللك املفّدى - حفظه اهلل ورعاه - �سمانة تعزز قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي ت�ساف اإىل تلك 
وهويته  بدينه  الآخر  من  كل  احتفاظ  هو  البحرين  مملكة  يف  التعاي�س  جوهر  اأن  اعترب  حني  الد�ستورية،     ال�سمانات 

   وخ�سو�سياته كاملة من غري نق�سان، وعلى اأ�سا�س من الثقة والحرتام املتبادل بني اجلميع، وبالتايل، باتت تلك القيم 

   جزًءا من املنظومة القانونية للدولة التي ت�سمن وتكفل يف الوقت ذاته متتع الكافة باحلق يف احلرية الدينية القائمة 

  على التعددية، حتقيًقا للتعاي�س ال�سلمي بني مكونات املجتمع.

اأ�سا�س الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي،   8.  اأما على م�ستوى ال�سكوك الدولّية، فقد اعتربت احلرية الدينية والتنوع الثقايف 
الذي  وال�سيا�سّية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  اأكده  ما  وهو  كافة،  الإن�سان  لإعمال حقوق  الأمثل     وال�سبيل 

اأن  من   )18-19-20( اأرقام  املواد  يف   ،2006 ل�سنة   )56( رقم  القانون  مبوجب  البحرين  مملكة  اإليه     ان�سّمت 

   لالإن�سان احلرية يف اعتناق الفكر والوجدان والدين، واإظهاره بالتعبد، واإقامة ال�سعائر واملمار�سة والتعليم مبفرده اأو 

  مع جماعة اأمام املالأ اأو على حدة.

 9.  ي�ساف اإىل ذلك عدم جواز التعري�س لالإكراه على نحو يخل بتلك احلرية، اأو اإخ�ساعها لقيود تنال منها، عدا تلك 
   التي يفر�سها القانون وتكون �سرورية حلماية ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الآداب العامة اأو 

اأو  القومية  الكراهية  دعوات  حتظر  التي  القانونية  الأدوات  تفعيل  عن  ف�ساًل  الأ�سا�سية،  وحرياتهم  الآخرين     حقوق 

ا على التمييز اأو العداوة اأو العنف.   العن�سرية اأو الدينية التي ت�سكل حتري�سً

الواحد-  املجتمع  اأفراد  ال�سلمي بني  والتعاي�س  الت�سامح  تعزيز قيم  ولغر�س  نف�سه -  العهد  )27( من  املادة   10.  واأعقبتها 
   لتحظر على الدولة الطرف حرمان الأقليات من حق التمتع بثقافتهم اخلا�سة اأو املجاهرة بدينهم واإقامة �سعائرهم، 

  باعتبار ذلك احلرمان مما يتناق�س مع تلك القيم، ف�ساًل عن كونه انتهاًكا حلقوق الإن�سان يف جزء كبري منها.

 11.  ولكون التمييز العن�سري يتعار�س مع قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي ويقّو�س �ُسبل تعزيزها، مما ينعك�س �سلًبا على 
   اإعمال حقوق الإن�سان كافة، جاءت التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري التي ان�سمت اإليها 

   مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم )8( ل�سنة 1990 لتوؤكد يف ديباجتها اأن التمييز بني الب�سر ب�سبب العرق 

   اأو اللون اأو الأ�سل الإثني ي�سكل عقبة تعرت�س العالقات الودية وال�سلمية بني الأمم، ويعّكر ال�ّسلم والأمن بني ال�سعوب، 

  وخماًلّ بالوئام بني الأفراد يف داخل الدولة.

ثانياً: �ل�سكوك و�لتفاقيات �لدولية
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ُبغية  وفّعالة  فورية  تدابري  باتخاذ  الطرف  الدولة  اإليها  الإ�سارة  ال�سالفة  التفاقية  من   )7( رقم  املادة  األزمت   12.  كما 
   مكافحة النعرات املوؤدية اإىل التمييز العن�سري وتعزيز التفاهم والت�سامح وال�سداقة بني الأمم واجلماعات العرقية 

   اأو الإثنية، وبلوغ مقا�سد املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان، وقد جددت اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز العن�سري 

.
)35(

  تاأكيد ذلك �سمن تو�سيتها العامة اخلام�سة فيما يتعلق بتقدمي التقارير من قبل الدول الأطراف

)16( من نوفمرب من كل عام يوًما للت�سامح، داعًيا   13.  كما جاء اإعالن الأمم املتحدة ب�ساأن مبادئ الت�سامح ليجعل يوم 
   اإىل اعتماد اأ�ساليب واآليات لتفعيل مفهوم الت�سامح وتعزيزه كثقافة، والهتمام باجلوانب الدينية وال�سيا�سية والجتماعية 

التجان�س  باأهمية  ا�ست�سعاًرا منها  املتحدة  الإعالن من قبل الأمم  وياأتي  ُعد كافة،  ال�سُّ والتعاون على  الت�سامح     ملعاين 

   والتفاهم بني �سعوب الأر�س، واحلاجة اإىل ن�سر وتاأ�سيل قيم الت�سامح كمنظور اإن�ساين وعمق اأخالقي ير�سي دعائم 

.
)36(

  التنمية باعتباره �سرورة ل�ستقرار املجتمعات عرب املعرفة والنفتاح والت�سال وحرية الفكر وال�سمري واملعتقد

عمل   14.  وات�ساًل باجلهود الدولية التي قادتها الأمم املتحدة يف تعزيز حالة الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي، مت و�سع “خطة 
   �لرباط” لت�سكل اأداة عملية ملكافحة التحري�س على الكراهية، بعد اإجراء عدة حلقات عمل ب�ساأن حظر التحري�س على 

.
)37(

  الكراهية القومية والعن�سرية والدينية، نظمتها الأمم املتحدة يف �ستى مناطق العامل

 15.  اتخذت اململكة خطوات جاّدة عرب روؤية طموحة اأطلقها جاللة امللك املفّدى قوامها العدل وامل�ساواة باعتبارهما ال�سمان 
   الأ�سا�سي لتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي عرب اإنفاذ القوانني والإجراءات الق�سائية والإدارية، واإتاحتها لكل 

  �سخ�س من دون متييز، موؤمنة اأن ال�ستبعاد والتهمي�س مدعاة للعدوانية والتع�سب.

 16.  وت�سيد املوؤ�س�سة باملبادرات الرائدة التي قادها جاللة عاهل البالد املفدى على امل�ستويَّني الوطني والدويل والتي تعك�س 
   روؤيته الفريدة للت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يف اململكة، بدًءا من تد�سني جاللته اإعالن مملكة البحرين كوثيقة عاملية 

الإ�سالمي  الدين  قيم  وتعظيم  التع�سب،  ونبذ  العتدال  نهج  اإر�ساخ  اإىل  تهدف   ،2017 �سبتمرب   13 يف     للت�سامح 

الديني  للت�سامح  ركيزة  تعد  مبادئ  خم�سة  يف  الإعالن  يغ  �سِ حيث  الب�سر،  بني  وال�سالم  املحبة  اإ�ساعة  اإىل     الداعية 

   والتعاي�س ال�سلمي وهي: حرية العتقاد الديني، وحرية الختيار، واإرادة اهلل، واحلقوق وامل�سوؤوليات الدينية، واأخريا 

  الإميان.

  

يف  ليج�سد   ،2018 ل�سنة   )15( رقم  امللكي  الأمر  مبوجب  ال�سلمي  للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز  اإن�ساء  ياأتي   17.  كما 
   روؤيته ور�سالته واأهدافه املبادئ امل�ستخَل�سة من تاريخ وح�سارة مملكة البحرين عرب ع�سورها، واملتمثلة يف النفتاح 

   على جميع احل�سارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعاي�س والت�سامح وال�سالم، م�ستلهًما يف ذلك م�سامني اإعالن 

  البحرين �سالف الإ�سارة  اإليه، يف �سبيل حتقيق جملة من الأهداف ن�س عليها الأمر امللكي املُن�سئ له.

ثالثاً: �ل�سرت�تيجيات و�خلطط و�ملبادر�ت �لوطنية

 )35( التو�سية العامة اخلام�سة للجنة الق�ساء على التمييز العن�سري فيما يتعلق بتقدمي التقارير من قبل الدول الأطراف مبقت�سى املادة )7( من التفاقية، الدورة اخلام�سة ع�سر، وثيقة رقم: 

)HRI/GEN/1/Rev.9 )Vol.II. )36( اعتمده املوؤمتر العام لليون�سكو يف دورته الثامنة والع�سرين، باري�س، 16 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1995، عر�س على اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 

.A/51/201 دورتها احلادية واخلم�سني يف 10 يونيو 1996، وثيقة رقم

)37( اعتمدت اخلطة يف اجتماع عقده مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف العا�سمة الرباط باملغرب يف اأكتوبر 2012. وقد عقد الجتماع لغر�س اإمتام املناق�سات والتو�سيات التي جرت منذ 

عام 2011 يف اأربع حلقات عمل اإقليمية لإجراء تقييم على ال�سعيدين الوطني والإقليمي، لالأمناط الت�سريعية واملمار�سات الق�سائية وال�سيا�سات العامة املتعلقة مب�ساألة التحري�س على الكراهية 

 https://www.ohchr.org القومية اأو العن�سرية اأو الدينية، لالطالع على اخلطة راجع املوقع الإلكرتوين لالأمم املتحدة
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والعمل على  بها،  والتعريف  والثقافات،  القيم اجلامعة بني احل�سارات  اإبراز منظومة  امل�سامني يف  تلك   18.  وقد متثلت 
   اإثراء م�سرية الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي من خاللها، والتوعية باأهمية تالقي احل�سارات ومتاُزِجها لتحقيق ال�سلم العاملي 

   والعي�س الإن�ساين امل�سرتك، واإحداث حركة تنويرية عرب التوعية باأهمية احلوار واللتقاء على ما اّتفقت عليه احل�سارات 

واأخرًيا  والإرهاب،  والكراهية  للعنف  ي  املغذِّ املتطرف  الفكر  ومكافحة  وحقوقية،  اأخالقية  م�سرتكات  من     والثقافات 

  اإظهار اإيجابية التعددية والتنوع والتعاي�س والت�سامح يف حا�سر املجتمع البحريني وموروثه الثقايف.

 19.  ويقوم املركز يف �سبيل حتقيق اأهدافه باإقامة املعار�س والندوات واملوؤمترات املحلية واخلارجية، وتوظيف و�سائل الإعالم 
املراكز  مع  والتعاون  والتن�سيق  العاملي،  وال�سلم  الإن�ساين  العي�س  م�سرية  ودعم  احلوار  ثقافة  لتعزيز  اختالفها     على 

   واملنظمات العاملية و�سائر اجلمعيات واملوؤ�س�سات واجلهات وال�سخ�سيات املهتمة بحوار احل�سارات والثقافات، وتنظيم 

ا لالأ�سخا�س واملنظمات ت�سجيًعا على الأعمال واجلهود الرائدة يف جمال حوار احل�سارات     جائزة دولية مُتنح �سنوًيّ

ا،     والتعاي�س، واأخرًيا الإ�سراف بوجه عام على الفعاليات التي تقوم بها اأو ت�سارك فيها اجلاليات الأجنبية، حملًيّا وخارجًيّ

  والتي تدخل �سمن اأهداف املركز.

)�سابينزا(  يف جامعة   2018 نوفمرب   5 ال�سلمي يف  والتعاي�س  الأديان  بني  للحوار  امللك حمد  كر�سي  تد�سني   20.  كما جاء 

 بهدف حتقيق خمرجات اأكادميية يف ن�سر ثقافة الت�سامح وتعزيز مبداأ التعاي�س والتحاور، حيث �سكل نقلة 
)38(

   الإيطالية

ا على امل�ستوى العاملي يف جمال البحث ودرا�سة علوم التعاي�س الديني وال�سلمي، كونها حاجة     نوعية و�سبًقا علمًيّا وحقوقًيّ

يف  ال�سلمي  التعاي�س  مفهوم  وحتقيق  الأديان  اأ�سحاب  بني  احلوار  تعزيز  يف  اإيجابية  انعكا�سات  لها  وملحة     �سرورية 

  املجتمعات كافة.

 21.  وقد اأو�سح مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�سلمي اأن الكر�سي يعمل على اإبراز دور الدين كهوية جتمع اأتباع الديانات 
ا، بغية فهم الآخر، حيث ي�سم ثالثة م�ستويات: درجة البكالوريو�س     وتقربهم من التحاور والتدار�س لديانات بع�سهم بع�سً

   يف التاريخ، والعلوم الجتماعية، والأديان، ودرجة املاج�ستري يف درا�سة الأديان، ودرجة الدكتوراه يف الأديان والتاأمالت 

  الثقافية، فاحًتا املجال لأكرث من )250( طالًبا من خمتلف دول العامل.

ا اإىل اأن الكر�سي ومنذ انطالقته قد عكف على مد ج�سور التوا�سل مع اأكرب املنظمات واملوؤ�س�سات   22.  كما اأ�سار املركز اأي�سً
املقدمة  الربامج  جودة  ل�سمان  امل�سرتك  التعاون  اتفاقيات  من  العديد  وتوقيع  املعتمدة،  العاملية  البحوث     ومراكز 

   ومواكبتها للتطورات الإن�سانية والقانونية واحلقوقية، كما اأ�سهم يف تقريب اجلميع على طاولة احلوار والنقا�س عرب نقل 

  النموذج البحريني يف التعاي�س ال�سلمي اإىل اأهم بقاع العامل.

حمد  امللك  برنامج  ت�سميم  ال�سلمي،  للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز  عنها  اأف�سح  التي  املبادرات  تلك  بني   23.  ومن 
   لالإميان يف القيادة، ليعمل على متكني فئة ال�سباب وتزويدهم بالثقة واخلربة وتطوير قدراتهم، واجلمع بني الأخوة 

   الإن�سانية واملهارات القيادية الفعالة على يد خرباء وخمت�سني دوليني، مع الرتكيز يف �سرح وتدري�س مبادئ “�إعالن 

   مملكة �لبحرين” الداعي اإىل احلرية، وزيادة التفاهم والتعاي�س ال�سلمي بني الب�سرية جمعاء. كما ي�سم الربنامج 

   القادة الدينيني، ورجال الأعمال، والأكادمييني، والإعالميني، والقادة احلكوميني، والدبلوما�سيني كجزء من الربامج 

  الدولية، وتتابع املوؤ�س�سة تفعيل هذه املبادرة املتميزة.

 https://www.bna.bh :38( خرب �سحفي من�سور يف وكالة اأنباء البحرين )بنا( بتاريخ 5 نوفمرب 2018، على الرابط التايل(
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 24.  ومببادرة �سامية من جاللة عاهل البالد املفدى فقد تقرر تخ�سي�س جائزة با�سم “جائزة عي�سى خلدمة �لإن�سانية” 
   اإىل اأولئك الذين يعملون على تغيري العامل من خالل مبادراتهم الإن�سانية وجهودهم الدوؤوب يف اإيجاد حلول اإبداعية 

   مبتكرة للق�سايا الإن�سانية والجتماعية من اأجل حت�سني ظروف الب�سرية، حيث يتم اختيار املرت�سحني من قبل جلنة 

   حتكيم خا�سة تقوم بدرا�سة وتقييم اأعمال كل مر�سح اأ�سهمت جهوده يف اأحد املجالت الإن�سانية، حيث ت�سمل  اجلائزة 

   جمالت الإغاثة، والت�سدي للكوارث، والتعليم، وخدمة املجتمع، واحلوار بني احل�سارات، وتعزيز الت�سامح الإن�ساين، 

  وتعزيز ال�سلم العاملي، والتح�سر املدين، والعناية بالبيئة والتغري املناخي، والإجناز العلمي، والتخفيف من وطاأة الفقر والعوز.

اإل انعكا�س لروؤيته احلكيمة يف تعزيز قيم  اأطلقها جاللة امللك املفدى ما هي  التي  اأن تلك املبادرات   25.  وترى املوؤ�س�سة 
   الت�سامح واملحبة والتعاي�س ال�سلمي وقبول الآخر على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل، ور�سوخ املكانة املرموقة التي 

   تبواأتها اململكة، عرب تاريخها العريق، يف ن�سر تلك القيم، و�سعيها الدائم اإىل مد ج�سور التوا�سل وتعزيز احلوار بني 

   خمتلف الثقافات والأديان يف املجتمع، موؤكدة يف الوقت ذاته اأن احلوار بني الأديان والتعاي�س فيما بينها اأ�سبحا اأمًرا 

عن�سًرا  وباتا  والثقافية،  والجتماعية،  والقت�سادية،  وال�سيا�سية،  املدنية،  احلقوق  مبختلف  التمتع  ل�سمان  ا     اأ�سا�سًيّ

ا للحد من الكراهية ونبذ الآخر.   مهمًّ

 26.  كما و�سعت وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف خطة ا�سرتاتيجية لتنفيذ مبادرة تعزيز اخلطاب الديني املعتدل، 
التطرف  اجتاهات  من  واحلد  الدينية،  واملوؤ�س�سات  العبادة  دور  خمتلف  يف  والإن�سانية  الوطنية  القيم  ن�سر     بهدف 

   والت�سدد ونبذ الآخر، واإ�سراك علماء الدين واملوؤ�س�سات الدينية يف تعزيز النتماء الوطني ور�سوخ قيم املواطنة والتعاي�س 

  واحرتام الآخر، عرب حزمة من الربامج املختلفة واملتخ�س�سة واملناهج الدرا�سية يف هذا ال�ساأن.

 

 27.  واعرتاًفا بالدور الذي ينه�س به الإعالم يف جمال تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي، فقد اأو�سحت وزارة �سوؤون 
   الإعالم - يف معر�س ردها على املوؤ�س�سة -  اأنها اعتمدت خطة اإعالمية ت�سلط ال�سوء على الوجه احل�ساري ململكة 

ال�سنني، عرب  ال�ساأن على مر  به يف هذا  واإبراز ما متيزت  ال�سلمي،  والتعاي�س  الت�سامح  ن�سر قيم     البحرين يف جمال 

   اإقامة الربامج التلفزيونية والإذاعية، منها عقد اللقاءات احلوارية لل�سخ�سيات املنتمية اإىل خمتلف الأديان والطوائف، 

   واحللقات اخلا�سة ذات امل�سامني املتعلقة بقيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يف املجتمع، ودورها الفاعل يف احلفاظ على 

   متانة الن�سيج الوطني، ومبا يعك�س روؤية جاللة امللك املفدى يف هذا ال�ساأن، اإىل جانب التغطيات الإعالمية الدورية 

   والإخبارية على امل�ستويني املحلي والدويل، التي توؤكد التزام اململكة الدائم والثابت بالأ�س�س والقيم النبيلة التي جاءت 

  ونادت بها املواثيق الدولية ذات ال�سلة.

اإىل ميثاق ال�سرف ال�سحفي، وميثاق ال�سرف لالإعالم املرئي وامل�سموع، ودليل ال�سلوك الإعالمي،  ا  اأي�سً  28.  وُي�سار هنا 
   كاأدوات تعمل على تعزيز القيم الوطنية امل�سرتكة، وروح الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي، وفق ا�سرتاتيجية اإعالمية متطورة 

.
)39(

  متفقة واملعايري الدولية ذات ال�سلة

 )39( التقرير الوطني املقدم وفًقا للفقرة )15/اأ( من مرافق قرار جمل�س حقوق الإن�سان، جمل�س حقوق الإن�سان، الفريق العامل املعني بال�ستعرا�س الدوري ال�سامل، الدورة 27، مايو 

2017، وثيقة رقم )A/HRC/WG.6/27/BHR/1(، �س 20، فقرة 63.
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الت�سامح  قيم  واإ�ساعة  الإن�سان  تعزيز حقوق  نحو  باجلدية  ات�سم  ا  واقًعا عملًيّ تعك�س  التي  تلك اخلطوات  اإىل   29.  ي�ساف 
   والتعاي�س ال�سلمي، مت تد�سني اخلطة الوطنية لتعزيز النتماء الوطني ور�سوخ قيم املواطنة “بحريننا” ، التي جاءت 

   جت�سيًدا للروؤية امللكية لعاهل البالد املفدى، الهادفة اإىل �سرورة املحافظة على الثوابت الوطنية، ور�سوخ قيم املواطنة، 

   والتم�سك بالهوية مبا متثله من قيم وعادات وتقاليد وموروثات، لتبقى مملكة البحرين وطًنا تزدهر فيه ثقافة املحبة 

  والتاآخي والتعاي�س بني خمتلف الأعراق واملذاهب والأديان وواحة للحقوق الإن�سانية.

 30.  وت�سمنت اخلطة الوطنية حتلياًل للتحديات والأهداف وتاأ�سياًل للقيم والهوية، والثوابت البحرينية، اإ�سافة اإىل حتديد 
العامة،  العالقات  وحمالت  النتماء،  برامج  يف  متمثلة  اأ�سا�سية،  م�سارات  خم�سة  ّمنت  �سُ حيث  امل�سرتكة،     امل�سوؤولية 

   ومبادرات الإعالم، ومبادرات املناهج واملقررات، ومبادرات الت�سريعات والأنظمة، �ستنعك�س يف جمموعة من املبادرات 

  التي يحقق كل منها اأهداًفا حمددة، الأمر الذي يعطيها ال�سمول والتكامل.

 31.  وترى املوؤ�س�سة اأن اخلطة الوطنية لتعزيز النتماء الوطني ور�سوخ قيم املواطنة �ستعمل من اأجل تنمية جميع اجلهود 
   يف احلفاظ على اأمن الوطن وا�ستقراره من خالل تعزيز �سعور املواطن بالنتماء، وي�سب ذلك يف املزيد من تعزيز 

النا�سئة عن  اململكة  والتزامات  الوطنية  الت�سريعات  مع  وتتوافق  العامة،  امليادين  الإن�سان يف خمتلف     وحماية حقوق 

  ال�سكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان واأهداف ومقا�سد الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 2030.

 32.  جدير بالتنويه، اأن فكرة وجود خطة وطنية لتعزيز النتماء الوطني ور�سوخ قيم املواطنة، جاءت مببادرة كرمية من 
جلنة  ت�سكيله  خالل  من   ،2018 مار�س   20 بتاريخ  املجتمعية  ال�سراكة  بيوم  الحتفال  مبنا�سبة  الداخلية  وزير     معايل 

واملخت�سني واخلرباء  الوطنية  الكفاءات  )16( ع�سًوا، من  لت�سم عدد  املواطنة،  قيم  ور�سوخ  الوطني  النتماء     تعزيز 

 لعمل اجلهات كافة، يف القطاعني العام واخلا�س وموؤ�س�سات 
ٍ
   لو�سع خطة وطنية تكون مثل وثيقة ا�سرت�ساديه واإطاٍر عام

  املجتمع املدين وو�سائل الإعالم من اأجل تعزيز الولء والنتماء وقيم املواطنة وحقوق الإن�سان.

 33.  ويف هذا ال�سدد ترى املوؤ�س�سة اأّن احلماية اجلنائية حلقوق الإن�سان اإجماًل، وقيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي حتديًدا، 
   والتي اأوجدها امل�سرع البحريني �سرورة ملحة ودعامة اأولية لل�سيا�سة الت�سريعية الفّعالة يف جمال احلماية، فكما تلزم 

حتديد  مع  عليها،  اعتداء  ت�سكل  اأفعال  اأي  جترمي  ا  اأي�سً يلزم  القيم،  بتلك  م�سا�س  لأي  ال�ساملة  الت�سريعية     املواجهة 

   العقوبات املالئمة التي توقع على مرتكبيها. وتنه�س روؤية املوؤ�س�سة هذه على فر�سية مفادها اأن هناك عالقة وثيقة بني 

  حق الفرد يف ممار�سة معتقداته وحقه يف اأن ينعم مبزايا التعاي�س ال�سلمي.

 34.  كما ميكن تلّم�س خطوات الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي من خالل اإتاحة الدولة املجال ملمار�سة احلرية الدينية عرب بناء 
   منظم وم�سّكل وفق القانون متّثل يف املن�ساآت املخ�س�سة لإقامة ال�سعائر والطقو�س اخلا�سة بامِللل والطوائف والديانات 

   املوجودة يف خمتلف مناطق اململكة، مما يعك�س تنوع املجتمع البحريني و�سيادة روح الت�سامح بني اأفراده يف ظل حرية 

  دينية ذات طابع تعددي كفلها الد�ستور ونظمها القانون.

ر�بعاً :�لو�قع �لعملي 

)40( خرب �سحفي بخ�سو�س تد�سني اخلطة الوطنية لتعزيز النتماء الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة )بحريننا(، من�سور يف وكالة اأنباء البحرين )بنا(، بتاريخ 26 مار�س 2019، رمز اخلرب 

https://www.bna.bh  :بنا 1430 جمت 26/03/2019(، ميكن الطالع عليه من خالل الرابط الآتي(
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 35.  وميثل هذا التمازج عن�سر القوة داخل املجتمع البحريني اإذ من �ساأنه خلق التعاي�س بني اأقرانه وُيحقق للجميع الأمن 
القيم، منها تطوير برامج  لتعزيز تلك  والأن�سطة  اإقامة الربامج  املتمثلة يف  الأخرى     وال�ستقرار، ف�ساًل عن اجلهود 

   الوعظ والإر�ساد، وتنظيم الربامج العلمية وبرامج الإعالم الديني عرب عقد املوؤمترات وحلقات احلوار والتقريب بني 

  خمتلف املذاهب، واأخرى تعنى بالرتقاء مبفاهيم اخلطاب الإ�سالمي.

الت�سامح  تعزيز حالة  �ساأنهما  البحريني من  امل�سرع  اأوجدهما  اللذين  وتلك احلماية  التمكني  اأن هذا  املوؤ�س�سة   36.  وترى 
اأكدته  الذي  الأمر  الآخر، وهو  الثقايف وقبول  التنوع  يعك�سان حالة من  البحريني، كما  املجتمع  ال�سلمي يف     والتعاي�س 

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   )27( رقم  املادة  على  العام  تعليقها  يف  الإن�سان  بحقوق  املعنية     اللجنة 

   وال�سيا�سية من اأن: “�لهدف من حماية هذه �حلقوق هو �سمان بقاء و��ستمر�ر �لهوية �لثقافية و�لدينية و�لجتماعية 

.
  لالأقليات �ملعنية، مما يرثي ن�سيج �ملجتمع ككل”)41(

ا باعتبار التعليم من   37.  كما اأدت اجلهة املنوط بها اإعمال احلق يف التعليم ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم دوًرا حمورًيّ
   اأجنع الو�سائل يف تاأ�سيل قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يف البنية الذاتية ل�سخ�سية الإن�سان، وتعزيز وعيه بحقوقه 

عرب  وذلك  وامل�سوؤولية،  احلرية  بني  الأ�سا�سي  التالزم  على  يقوم  موؤ�س�ساتي  مدين  جمتمع  ملقت�سيات  وفًقا     وواجباته 

   اعتمادها مناهج ُتعنى بتعزيز قيم املواطنة يف مراحل التعليم الأ�سا�سية، والتعريف باحلقوق واحلريات القائمة على 

  تلك القيم بني خمتلف املكونات يف املجتمع البحريني.

 38.  ونظًرا لكون الإعالم وو�سائله املختلفة اأحد �سور حرية الراأي واحلق يف التعبري، ومطلب للتعاي�س ال�سلمي يف اأي جمتمع، 
   واأكرثها اأهمية، واأبلغها اأثًرا، باعتبارها املُعرّب عن البعد الجتماعي والثقايف يف النظم الدميوقراطية، فهو لزم يف بناء 

لم الجتماعي يف املجتمع الذي يقوم على التعددية الثقافية والدينية والنوعية حتى ال�سيا�سية.   ال�ِسّ

 39.  لذلك توؤكد املوؤ�س�سة اأن الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي ل ميكن حتقيقهما من دون اأن تتمتع كل مكونات املجتمع مب�ساحات 
   مت�ساوية يف التعبري عن اآرائها وهمومها وطموحاتها يف مناخ عقالين، ُيتاح من خالله ال�ستماع اإىل كل طرف، وتفهم 

   كل الآراء. كما ترى اأن ثورة املعلومات احلديثة التي اأحدثتها ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت( وو�سائل الت�سال احلديثة 

   قد جعلت العامل اأ�سبه بالقرية ال�سغرية، و�سهلت عملية التوا�سل والتعارف بني الأفراد من �ستى اجلن�سيات والأديان، 

  واخت�سرت امل�سافات مما �سهل عملية التقارب والتفاعل بني خمتلف الجتاهات.

 40.  ويف لفتة تعك�س جهود مملكة البحرين يف جمال تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي، منح الحتاد العاملي لل�سالم 
   واملحبة يف �سبتمرب 2017 �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء درع الت�سامح، نظري 

اأو  الدينية  مكوناتها  اختالف  على  ال�سعوب  بني  وال�سالم  املحبة  دعائم  ر�سوخ  البحرين يف     اإ�سهامات حكومة مملكة 

  الفكرية اأو الثقافية، والعمل الدوؤوب على حتقيق الرفاهية يف املجتمع.

)41( التعليق العام رقم )23( الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان مبقت�سى املادة )27( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية - وثيقة رقم
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120

ما  -وبح�سب  ال�سلمي  والتعاي�س  الت�سامح  لقيم  البحريني  امل�سرع  اأولها  التي  والإجرائية  اجلنائية  احلماية   41.  اأ�سفرت 
القانون  وفق  جرمية  �سكلت  ممار�سة   )26( عدد  �سبط  عن  والأوقاف-  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  به     اأفادت 

منها،   )22( عدد  يف  الإدانة  بلغت  وقد  القيم،  تلك  جوهر  من  تنال  التي   2019 حتى   2017 من  الأعوام     خالل 

  ومتثلت تلك املمار�سات يف التعدي علًنا على اإحدى امللل اأو حتقري �سعائرها.

قدمت  فقد  البحرين،  ال�سلمي يف مملكة  والتعاي�س  بالت�سامح  يتعلق  ما  املوؤ�س�سة يف جمال حماية  ولية  �سعيد   42.  وعلى 
   املوؤ�س�سة خالل النطاق الزمني لهذا التقرير )2( م�ساعدتني قانونيتني، متحورت كلتاهما حول امل�ساعدة ب�ساأن حرية 

مقيدة  لأ�سخا�س  الدينية  ال�سعائر  مبمار�سة  تتعلقان  حالتني   )2( ر�سدت  كما  الدينية،  ال�سعائر  وممار�سة     املعتقد 

  حريتهم، وقد متت درا�ستها جميًعا والتعامل مع كل حالة على حدة ح�سبما تقت�سيه طبيعتها.

ال�سلمي يف مملكة  الت�سامح والتعاي�س  املوؤ�س�سة جهًدا يف ر�سد ومتابعة كل ما يتعلق بحالة   43.  وات�ساًل بذلك، مل تدخر 
   البحرين، حيث اطلعت على التقارير اخلا�سة باحلريات الدينية يف مملكة البحرين ال�سادرة عن وزارة اخلارجية 

وتقاليدها،  الدينية  الأقليات  اإزاء معتقدات  املجتمع  الت�سامح يف  اإىل وجود درجة عالية من  اأ�سارت  التي     الأمريكية، 

   وم�ساركة امل�سلمني لهم يف احتفالتهم كاأعياد امليالد والأن�سطة الريا�سية، وهو ما يعك�س حالة من الت�سامح والتعاي�س 

.
)42(

  ال�سلمي بني خمتلف مكونات املجتمع البحريني وقبوله لالآخر

ذلك  املتعددة،  مكوناته  بني  وان�سجام  وتاآٍخ  األفة  دون  املجتمع من  داخل  الأفراد  ا�ستقامة حياة  املوؤ�س�سة عدم   44.  وتوؤكد 
بني  للتقارب  ملحة  �سرورة  اأنها  كما  الإن�ساين،  الواقع  لفهم  الأ�سا�س  املحور  ال�سلمي هي  والتعاي�س  الت�سامح  قيم     اأن 

مقدمة  حتتل  الب�سر  بني  والتفاهم  للتوا�سل  اإن�سانية  و�سرورة  املختلفة،  والثقافة  الفكر  واأ�سحاب  والأديان     املذاهب 

   احلاجات الإن�سانية، وتعد من اأهم القيم احل�سارية لالأمم وال�سعوب، ف�ساًل عن كونها �سرورة لإعمال حقوق الإن�سان 

   على اختالفها، لذا فاإن تعزيز تلك القيم واحلفاظ عليها هما اأثر حتمي ل�سيوع ال�سلم الجتماعي ورغبة عامة ين�سدها 

  كل جمتمع دميقراطي.

خام�ساً: �حلماية �لق�سائية و�حلقوقية

�ساد�ساً: دور �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

)42( لالطالع على التقارير اخلا�سة باحلريات الدينية يف مملكة البحرين، ال�سادرة عن وزارة اخلارجية الأمريكية، مكتب الدميوقراطية وحقوق الإن�سان والعمل- لالأعوام 2017، و2018، 

https://www.state.gov :عرب الرابط
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�ملذ�هب و�لأديان” �سمن ن�سو�س  �ل�سلمي بني   1.  دعوة اجلهات املخت�سة اإىل ت�سمني م�سطلحي “�لت�سامح و�لتعاي�س 
  قانون العقوبات، والقوانني الأخرى املكّملة التي جتّرم الأفعال املا�ّسة بتلك القيم.

 2.  اإر�ساخ ثقافة الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يف املناهج التعليمية يف مراحلها كافة، واإدخال مفاهيمها يف اخلطط الدرا�سية، 
  واإدراجها يف امل�ساقات الرتبوية، مع الرتكيز يف اجلانب التطبيقي.

 3.  تنفيذ املزيد من الربامج الإر�سادية لتنمية ثقافة الت�سامح والأخوة الإن�سانية بني الطلبة داخل اأ�سوار املدر�سة واجلامعة، 
  وت�سجيع احلوار بينهم من اأجل تعزيز العي�س امل�سرتك وال�ّسلم الجتماعي.

 4.  اإطالق قنوات وموؤ�س�سات �سحفية واإلكرتونية متخ�س�سة يف بناء ثقافة الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي وتقبل الآخر وربطها 
  بحقوق الإن�سان بلغات متعددة، وموجهة جلميع �سرائح املجتمع.

 5.  اإعداد املزيد من برامج التاأهيل والتدريب الإعالمية الفكرية للعاملني يف جمالت الإعالم املختلفة، لغر�س متكينهم 
الت�سامح  لقيم  املعزز  الو�سطي  الإعالمي  التعددية، وبناء اخلطاب  والثقافة  الفكر،  الإيجابي مع ق�سايا  التفاعل     من 

  والعي�س امل�سرتك والراف�س للتطّرف.

 6.  العمل على بناء عالقات ت�ساركية بني املوؤ�س�سات الإعالمية والأخرى الثقافية والرتبوية والجتماعية املدنية تعزز حالة 
  النفتاح والتوا�سل واحلوار.

 7.  اإيالء املزيد من الرتكيز يف اأهمية تبني و�سائل الإعالم باأنواعها واأ�سكالها املتعـددة للخطـاب املعتدل، وت�سديد الرقابة 
  على املواد التي قد حتوي خطاب الكراهية ونبذ الآخر على نحو يهدد حالة الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يف املجتمع.

 

 8.  ا�ستمرار وتعزيز العمل على تر�سيد اخلطاب الديني -اأّيا كان م�سدره- والناأي به عن الدعوات التي حتمل يف طّياتها 
  �سموم الطائفّية البغي�سة، وتوجيهه نحو بث روح الت�سامح واملحبة والتاآخي القائمة على احرتام الآخر.

وال�ستقطاب  الكراهّية  روح  تغذية  ملحاولت  الت�سدي  عرب  ور�سالتها،  مكانتها  مي�ّس  ما  كل  الدينية  املنابر   9.  جتنيب 
الوطنية ومتا�سك  والوحدة  الآخر  التعاي�س وقبول  املذهبّيني، حفاًظا على جو  وال�سحن  والتع�سب  الطائفي     والتاأجيج 

  الن�سيج املجتمعي.

 10.  دعوة اجلميع اإىل �سرورة حماية امل�سار الدميوقراطي، واحلفاظ على جو التعاي�س والو�سطّية والقبول بالآخر، وتاأكيد 
التنمية ونبذ  واإر�ساء الدميوقراطية، وقيم ال�سالم والأمن وال�ستقرار، وتوجيه اجلهود نحو     احرتام حقوق الإن�سان، 

  الفتنة والتطرف واحرتام �سيادة القانون.

�لتو�سيات �خلتامية:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:
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 2.  جاءت املادة رقم )18( من د�ستور مملكة البحرين لرُت�سخ مبداأ امل�ساواة وعدم التمييز لأي من الأ�سباب، واأقّرت اأن 
ت على اأن: “�لنا�س �سو��سية يف �لكر�مة �لإن�سانية، ويت�ساوى �ملو�طنون لدى     املعاملة املت�ساوية حق للجميع، حيث ن�سّ

�أو  �لدين  �أو  �للغة  �أو  �لأ�سل  �أو  �جلن�س  ب�سبب  ذلك  يف  بينهم  متييز  ل  �لعامة،  و�لو�جبات  �حلقوق  يف     �لقانون 

�لعقيدة”.

 3.  كما ن�ست املادة رقم )5( منه اأي�سا على اأنه: “ج- تكفل �لدولة حتقيق �ل�سمان �لجتماعي �لالزم للمو�طنني يف حالة 
   �ل�سيخوخة �أو �ملر�س �أو �لعجز عن �لعمل �أو �ليتم �أو �لرتمل �أو �لبطالة، كما توؤّمن لهم خدمات �لتاأمني �لجتماعي 

  و�لرعاية �ل�سحية، وتعمل على وقايتهم من بر�ثن �جلهل و�خلوف و�لفاقة”.

ا، وجتلى  ا م�سًنّ  4.  وبالن�سبة اإىل حتديد عمر امل�سن، فقد اجتهت مملكة البحرين اإىل اعتبار من يبلغ ال�ستني عاًما �سخ�سً
كل  “هو  اأنه  امل�سن  عّرفت  التي  امل�سنني،  حقوق  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )58( رقم  القانون  من   )1( رقم  املادة  يف     ذلك 

ا وفًقا     مو�طن �أكمل �سن )60( �سنة ميالدية”، حيث حدد امل�سرع �سرطني ل بد من توافرهما لعتبار ال�سخ�س م�سًنّ

  للقانون املذكور اأعاله، هما: اأن يكون ذلك ال�سخ�س مواطًنا، واأن يكمل ال�ستني �سنة ميالدية.

�ملو�طنني”، وذلك بتوجيه من �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة   5.  ت�سيد املوؤ�س�سة مببادرة ت�سمية كبار ال�سن بـ “كبار 
   م�ست�سار الأمن الوطني ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�سوؤون ال�سباب - رئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة 

   - رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية، الأمر الذي يبني مدى اهتمام واإميان اململكة باأهمية تعزيز مكانة هذه الفئة ودورها 

.
)43(

  الإيجابي يف تنمية وخدمة املجتمع

 

ا ومعنوًيّا، وتقدمي الرعاية ال�سحية واخلدمات ال�سكنية  ا رعاية امل�سن واأهمية م�ساعدته مادًيّ اأي�سً  6.  كما كفل القانون 
   والجتماعية وغريها، واأورد مبادئ اأ�سا�سية حلمايته ورعايته، منها: الت�سجيع على موا�سلة العطاء وامل�ساهمة يف الإنتاج 

رعاية  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  والدولة  الأ�سرة  دور  تكامل  وتاأكيد  وقدراتهم،  امل�سنني  خربات  من     وال�ستفادة 

   امل�سنني، والتوعية بحقوقهم ومتكينهم من ممار�ستها والنتفاع بها، اإ�سافة اإىل �سرورة الت�سدي جلميع اأ�سكال التمييز 

املتعلقة  والإجراءات  امل�سن  اآلية كفالة  القانون  والجتماعي، كما حدد  العائلي  الو�سطني  التي يالقونها يف     والإق�ساء 

  بحمايته، مع اإقرار بع�س اجلزاءات على كل من يخالف اأحكام هذا القانون.

�أوًل : �لت�سريعات �لوطنية 

�لفرع �لثالث

�حلق يف �ملعاملة �ملت�ساوية لكبار �ل�سن

 1.  يعترب احلق يف املعاملة املت�ساوية جلميع الأفراد ركيزة من ركائز مبداأ �سيادة واحرتام القانون، وهو اأحد عنا�سر الدولة 
   القانونية والنظم الدميوقراطية القائمة على احرتام حقوق الإن�سان، وذلك ل يكون اإل من خالل العرتاف بها للجميع 

  داخل اإقليم الدولة من دون متييز ب�سبب اجلن�س اأو العقيدة اأو ال�سن اأو اأي اعتبار اآخر.

)http://albiladpress.com( :بتاريخ 9 اأغ�سط�س 2019، على الرابط التايل )43( خرب �سحفي من�سور يف �سحيفة البالد، العدد رقم )3949(
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لقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�سدار   2011 ل�سنة   )1( رقم  القرار  �سدر  فقد  البيان،  ال�سالف  القانون  اأحكام   7.  ولإنفاذ 
دور  وت�سغيل  اإن�ساء  اآلية  بّينت  كما  بامل�سنني،  العالقة  ذات  اجلهات  واخت�سا�سات  عمل  بّينت  والتي  امل�سنني،     حقوق 

   الرعاية املعنية بامل�سنني وال�سروط الالزمة ل�ستخراج الرتاخي�س الالزمة، كما حدد  القرار احلالت التي يتم فيها 

  اإيواء امل�سنني يف دور الرعاية، واخلدمات ال�سحية والجتماعية املقدمة لهم.

 8.  وعلى ال�سعيد الدويل، ن�ست الفقرة الأوىل من املادة رقم )2( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
هذ�  يف  طرف  دولة  كل     الذي ان�سمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006 على اأن “تتعهد 

   �لعهد باحرت�م �حلقوق �ملعرتف بها فيه، وبكفالة هذه �حلقوق جلميع �لأفر�د �ملوجودين يف �إقليمها و�لد�خلني يف 

   وليتها، دون �أي متييز ب�سبب �لعرق، �أو �للون، �أو �جلن�س، �أو �للغة، �أو �لدين، �أو �لر�أي �سيا�سيا �أو غري �سيا�سي، �أو �لأ�سل 

  �لقومي �أو �لجتماعي، �أو �لرثوة، �أو �لن�سب، �أو غري ذلك من �لأ�سباب”.

 9.  وقد اأوىل املجتمع الدويل يف هذا ال�سياق اهتماًما بفئة امل�سنني، حيث انعقدت اجلمعية العاملية الأوىل لل�سيخوخة عام 1982
    لتخرج بخطة عمل فيينا الدولية لل�سيخوخة، التي تدعو اإىل اتخاذ اإجراءات حمددة ب�ساأن ق�سايا مثل ال�سحة والتغذية، 

   وحماية امل�ستهلك امل�سن، والإ�سكان والبيئة، والأ�سرة، والرعاية الجتماعية، والعمل و�سمان الدخل، والتعليم، وجمع 

  بيانات البحوث وحتليلها.

املتحدة رقم  العامة لالأمم  1991 مبوجب قرار اجلمعية  ال�سن عام  بكبار  املتعلقة  املتحدة  الأمم   10.  كما �سدرت مبادئ 
يرد يف  اأنه مل  اإل  والكرامة،  الذات  والرعاية وحتقيق  وامل�ساركة  ال�ستقاللية  التي متحورت حول احلق يف   ،)46/91(   

ا.   تلك املبادئ ما يحدد متى ميكن اعتبار ال�سخ�س م�سًنّ

 11.  ويف عام 1992 مت اعتماد اإعالن ب�ساأن ال�سيخوخة، حيث مت حث الدول فيه على تنفيذ خطة العمل الدولية لل�سيخوخة 
   ون�سر مبادئ الأمم املتحدة لل�سيخوخة، وينظر الإعالن اإىل كبار ال�سن كونهم م�ساهمون يف جمتمعاتهم ولي�سوا عبًئا 

   عليها، وي�سجع على رفع وعي املجتمعات املحلية وم�ساركتها يف تنفيذ امل�ساريع والربامج مبعّية كبار ال�سن، اإ�سافة اإىل 

  حماية خمتلف احلقوق لهذه الفئة.

2002، حيث اعتمد الإعالن ال�سيا�سي وخطة عمل مدريد   12.  كما عقدت اجلمعية العاملية الثانية موؤمتًرا يف مدريد عام 
تاأكيد  بها، حيث مت  والهتمام  والرتقاء بحقوقهم  ال�سن  بكبار  تتعلق  دولية  �سيا�سات  ت�سع  التي  لل�سيخوخة،     الدولية 

   امل�ساواة بني اجلميع وعدم التمييز بني الأ�سخا�س لأي �سبب من الأ�سباب وخا�سة كبار ال�سن، كما بني الإعالن ال�سابق 

   اللتزام القائم على الدول من احرتام وحماية حقوق كبار ال�سن القت�سادية والثقافية والجتماعية واملدنية وال�سيا�سية، 

   مع الت�سليم ب�سرورة تعزيز الت�سامن بني الأجيال، مع مراعاة احتياجات كل فئة يف املجتمع، ويهدف الإعالن اإىل حتقيق 

   روؤية م�سرتكة بني اجلميع للم�ساواة بني الأ�سخا�س يف جميع الأعمار، مع الإ�سارة اإىل اأن هناك حتركات دولية ل�ستحداث 

  اتفاقية تتعلق بحقوق كبار ال�سن.

ثانياً: �ل�سكوك و�لتفاقيات �لدولية 
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، نرى اأن املادة الثانية منه اعتربت ال�سخ�س امل�سن هو كل �سخ�س 
 13.  وبالنظر اإىل اإعالن مدريد ال�سيا�سي لعام 2002)44(

  يت�سح 
)45(

   جتاوز ال�ستني عاَما من عمره، ومن خالل الطالع على تقرير منظمة ال�سحة العاملية حول ال�سيخوخة واملر�س 

   توافقه مع الإعالن ال�سابق ذكره، مبيًنا اأن وترية �سيخوخة ال�سكان باتت يف ازدياد، حيث اإن ن�سبة �سكان العامل الذين 

�سيجعل  مما   ،)2015-2050( الأعوام  بني   )22%( اإىل   )12%( من  ن�سبتهم  �ستزيد  عاًما  ال�ستني     تخطوا 

  الدول تواجه م�سكالت ل�سمان جاهزية نظمها ال�سحية والجتماعية لال�ستفادة من هذا التحول الدميغرايف.

 14.  وبالرغم من عدم وجود اتفاقية خا�سة تتعلق بحقوق كبار ال�سن، فاإن هذا ل يعني بال�سرورة عدم وجود حقوق لهذه 
الغالب الأعم يف التفاقيات املتعلقة بحقوق الإن�سان يتعلق بامل�ساواة بني  اإذ يوجد ن�س قانوين يف  اإهمالها،  اأو     الفئة 

  الأ�سخا�س الذين من بينهم هذه الفئة، يحظر التمييز بينهم لأي �سبب من الأ�سباب ومن ذلك “�ل�سن”.

امل�ساواة  الذي يت�سل باحلد من غياب  العا�سر-  الهدف  اأقر  2030، فقد  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف   15.  اأما على م�ستوى 
   داخل البلدان وفيما بينها - �سمان تكافوؤ الفر�س وتقليل غياب امل�ساواة يف املخرجات، من خالل اتخاذ تدابري للق�ساء 

   على التمييز، ومتكني وتعزيز الإدماج ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي للجميع من دون النظر لل�سن اأو اجلن�س اأو 

  الإعاقة اأو العرق اأو الأ�سل اأو الدين اأو احلالة الجتماعية اأو غريها.

 16.  ويعزز ذلك الهتمام تخ�سي�س الأمم املتحدة اليوم الأول من اأكتوبر من كل عام ليكون يوًما دولًيا للم�سنني، معتمدة 
�لعمرية” عنواًنا لالحتفال بيوم امل�سنني لعام 2019، وياأتي ذلك تاأكيًدا على  �لفئات  بني  �مل�ساو�ة  �إىل     �سعار “رحلة 

اإليها  ينتمي  التي  العمرية  الفئة  عن  النظر  وب�سرف  ا�ستثناء،  دون  من  اجلميع  ت�سمل  اأن  يجب  التنموية  العملية     اأن 

اإنه  بقولها  للم�سّنني   الإن�سان  بحق  التمتع  يف  املتحدة  الأمم  خبرية  اأكدته  الذي  الأمر  وهو  امل�سن،  خا�سة     ال�سخ�س 

فاإن  وغريهم،  �لإعاقة  وذوي  و�لطفل  و�ملر�أة  �لالجئني  من  �لعك�س  فعلى  �مل�سّنني،  حقوق  مع  �لوقوف     “يجب 

للتحديات  متثيل  وجود  عدم  يف�ّسر  ما  وهو  �لإن�سان،  حقوق  �أدو�ت  من  �أي  عرب  باحلماية  يتمتعون  ل  �مل�سّنني 

 ”مع  دعوة املجتمع الدويل اإىل ا�ستحداث اتفاقية خا�سة تهدف لتعزيز وحماية حقوق كبار 
)46(

�لفريدة �لتي تو�جههم 

.
)47(

ال�سن

باقرتاح  تخت�س  للم�سنني،  وطنية  جلنة  اإن�ساء  على  امل�سنني،  حقوق  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )58( رقم  القانون   17.  ن�س 
الأ�سرة  ودور  امل�سنني  بحقوق  للتوعية  اإعالمية  خطة  وو�سع  املجتمع،  يف  واإدماجهم  امل�سنني  ب�ساأن  العامة     ال�سيا�سة 

القرارات  ب�ساأن  التن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة  اإىل  بالإ�سافة     واملجتمع يف حماية هذه احلقوق ورعايتهم، 

   املتعلقة بهذه الفئة، والتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة للتعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية املعنية بحقوق 

  امل�سنني ودرا�سة قراراتها وتو�سياتها.

ثالثاً: �ل�سرت�تيجيات و�خلطط و�ملبادر�ت �لوطنية

يف العا�سمة الإ�سبانية مدريد، حيث مت اعتماد اإعالن مدريد ال�سيا�سي، الذي يهدف اإىل و�سع �سيا�سات دولية لل�سيخوخة موائمة   )44( عقدت اجلمعية العاملية الثانية لل�سيخوخة عام 2002 

)http://www.un.org/ar( :للقرن احلادي والع�سرين، للمزيد من املعلومات يرجى زيارة الق�سم اخلا�س بالق�سايا العاملية على الرابط التايل

)https://www.who.int/ar( :انظر تقرير منظمة ال�سحة العاملية حول ال�سيخوخة واملر�س يف الق�سم اخلا�س مبركز و�سائل الإعالم من خالل الرابط التايل )45(

https://www.bna.bh
)https://news.un.org/ar( :املوقع الإلكرتوين لأخبار الأمم املتحدة، انظر الرابط )46(

)A/HRC/24/25( تقرير مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان، تقرير موجز عن امل�ساورة ب�ساأن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان للم�سّنني، رقم الوثيقة )47(
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يف  ال�سن  لكبار  الوطنية  واخلطة  ال�سرتاتيجية   2012 عام  اللجنة  اأ�سدرت  اإليه  الإ�سارة  ال�سالف  للقانون   18.  واإنفاًذا 
امل�ستمرة  الفعالة  امل�سن وم�ساركته  النهو�س مب�ستوى جودة حياة  امل�ستقبلية على  روؤيتهما  وان�سبت  البحرين،     مملكة 

ا ن�سًطا، كما  ارتكزت اخلطة على ثالث ركائز، هي: التنمية  ا و�سيا�سًيّا جلعله م�سًنّ ا وروحًيّ ا وثقافًيّ ا واجتماعًيّ    اقت�سادًيّ

   يف عامل اآخذ يف ال�سيخوخة، وال�سحة والرفاه مع تقدم العمر، وتهيئة بيئة متكينية وداعمة جلميع الأعمار، ويندرج 

   حتت كل ركيزة من هذه الركائز عدد من الأهداف التي ت�سعى اللجنة اإىل حتقيقها من خالل هاتني ال�سرتاتيجية 

  وخطة العمل.

�سيما  ول  كافة،  الفئة حقوقها  لهذه  ليكفل   ،2013 ل�سنة   )9( رقم  القرار  امل�سنني مبوجب  مكتب خلدمات  اإن�ساء   19.  جاء 
   تلك احلقوق التي تتفق وطبيعتها، حيث اأ�سدرت بطاقة خدمة امل�سن، وت�سّلم وحتويل طلبات ال�ستفادة من دور الرعاية 

   وطلبات الأ�سرة البديلة للم�سن، وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية له ولأفراد عائلته، وخدمة جلي�س م�سن، واإجراء درا�سة 

  م�سحية تتعلق بامل�سنني، اإ�سافة اإىل درا�سة ال�ستفادة من خربات امل�سنني املتقاعدين وحثهم على العطاء والإنتاج.

الجتماعية،  والتنمية  العمل  لوزارة  للم�سنني  خا�سة  بطاقة  واإ�سدار  ا�ستحداث  مهمة  اأعاله  املذكور  القانون   20.  واأعزى 
ا مبا ل يقل عن )%50( على الر�سوم املفرو�سة من الدولة والتي ي�سدر بها قرار     التي مُينح من خاللها امل�سن تخفي�سً

  عن جمل�س الوزراء، بالإ�سافة اإىل احل�سول على تخفي�سات للم�ستلزمات املعي�سية من اجلهات وال�سركات املتعاونة.

 21.  واهتماًما بحقوق كبار ال�سن فقد �سدر عدد من القرارات الإدارية التي تعفي فئة كبار ال�سن من بع�س الر�سوم، مثل 
   اإعفاء امل�سنني من ن�سف الر�سوم املقررة لتجديد جواز ال�سفر، ون�سف الر�سوم املقررة لتجديد �سهادة ت�سجيل املركبات 

على   2014 ل�سنة   )48( رقم  والقرار   ،2014 ل�سنة   )47( رقم  القرار  مبوجب  وذلك  القيادة،  رخ�س     وجتديد 

   التوايل، كما مت اإعفاء كبار ال�سن من بع�س الر�سوم الأخرى مثل ر�سم حتديث البيانات ال�سخ�سية، وذلك بناء عل 

.
 48

  توجيهات جاللة امللك مبراعاة احتياجات املواطنني 

عدد   2018 عام  البحرين  مملكة  يف  ال�سن  كبار  فئة  من  الأ�سخا�س  عدد  بلغ  فقد  العملي،  الواقع  م�ستوى  على   22.  اأما 
من   )5%( ن�سبتهم  وتبلغ   ،- الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  اإح�سائيات  ح�سب   – ا  �سخ�سً  )76226(   

من   )8%( بواقع  ا،  م�سًنّ مواطًنا   )57649( عدده  ما  املواطنني  من  ال�سن  كبار  عدد  يبلغ  حيث  اململكة،  �سكان     ن�سبة 

   عدد املواطنني، ويفوق عدد امل�سنني من املواطنني الذكور على عدد امل�سنات املواطنات، حيث يبلغ عدد امل�سنني املواطنني 

ا، فيما يبلغ عدد امل�سنات املواطنات عدد )28125( م�سنة، خالل عام  2018.   من فئة الذكور عدد )29524( م�سًنّ

ر�بعا: �لو�قع �لعملي

)http://albiladpress.com( :بتاريخ 6 اأغ�سط�س 2019، على الرابط التايل )48( خرب �سحفي من�سور يف �سحيفة البالد، العدد رقم )3946(
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ر�سم بياين يو�سح ن�سبة عدد كبار �ل�سن من �إجمايل عدد �سكان مملكة �لبحرين

ون�سبة كبار �ملو�طنني من �إجمايل مو�طني مملكة لبحرين لعام  2018*

ر�سم بياين يبني عدد �جلن�سني من فئة كبار �ل�سن - متو�سط عام 2018*

*املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

*املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

ن�سبة �لأ�سخا�س ذوي �ل�ستني �سنة فاأكرث

�إىل �سكان مملكة �لبحرين منت�سف عام 2018

ن�سبة كبار �ل�سن بالن�سبة �إىل �ملو�طنني يف

منت�سف عام 2018

�أعد�د �جلن�سني فئة كبار �ل�سن متو�سط عام 2018
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 23.  وفيما يتعلق مبمار�سة كبار ال�سن حلقوقهم ال�سيا�سية املتمثلة يف حق النتخاب وحق الرت�سيح، تبني- وفًقا لإح�سائيات 
ا ممن بلغت اأعمارهم 60 �سنة فاأكرث برت�سيح     وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف - اأنه قام عدد )76( �سخ�سً

اأو  النواب  جمل�س  يف  مقاعد  على  احل�سول  منهم   )9( وا�ستطاع   ،2018 عام  والبلدية  النيابية  لالنتخابات     اأنف�سهم 

فاأكرث،  �سنة   )60( اأعمارهم  بلغت  ممن  ناخبا   )30644( عدد  النيابية  النتخابات  يف  و�سارك  البلدية،     املجال�س 

اأ�سماوؤهم يف جداول النتخاب، و�سارك يف النتخابات  الفئة املقيدة  اإجمايل عدد هذه  )%61( من     بن�سبة بلغت نحو 

  البلدية عدد )23774( ناخبا، بن�سبة بلغت ما يقارب )%63.4( من املقيدة اأ�سماوؤهم يف جداول النتخاب.

 24.  ويف اإطار توا�سل املوؤ�س�سة الوطنية مع وزارة الرتبية والتعليم، بّينت الأخرية اأن ن�سبة الأمّية يف مملكة البحرين تبلغ 
يف  الأولية  واملبادئ  والقراءة  الكتابة  يعرفون  ول  �سنة   )15( �سّنهم  جتاوزت  الذين  الأ�سخا�س  اإىل  بالن�سبة   )2.4%(   

   احل�ساب، وتقوم وزارة الرتبية والتعليم يف �سبيل الق�ساء على الأمية واجلهل بتوفري التعليم للجميع من خالل تخ�سي�س 

ا لهذه الفئة.   عدد )21( مركًزا تعليمًيّ

 25.  اأما عن احلق يف ال�سحة والتمتع بالرعاية ال�سحية، ووفًقا لإح�سائيات وزارة ال�سحة، فقد لوحظ ارتفاع متو�سط توقع 
اأنه  اإل  ال�سحية،  الرعاية  تطور  موؤ�سًرا على  ويعترب ذلك  املا�سية،  ال�سنوات  الع�سر  �سنة، خالل     احلياة مبعدل )2.6( 

الأمرا�س  ال�سرطان،  ال�سكري،  الدموية،  والأوعية  القلب  )اأمرا�س  ال�سارية  غري  الأمرا�س  تعترب  ذلك  من     وبالرغم 

وتعترب   .2017 عام  البحرين  مملكة  يف  الوفيات  من   )81.8%( بن�سبة  الوفيات  يف  الرئي�س  ال�سبب  املزمنة(     التنف�سية 

   اأمرا�س القلب والأوعية الدموية من اأكرث الأمرا�س غري ال�سارية امل�سببة للوفيات يف مملكة البحرين، حيث اإن )35%( 

  من ن�سبة الوفيات ب�سبب الأمرا�س غري ال�سارية ب�سبب تلك الأمرا�س.
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* املصدر: وزارة الصحة بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

متوسط توقع احلياة عند امليالد )باألعوام( العام

74.6 2009

75.3 2010

76.5 2011

76.5 2012

76.5 2013

76.5 2014

77.2 2015

77.2 2016

77.2 2017

77.2 2018

جدول يو�سح متو�سط توقع �حلياة عند �مليالد لالأعو�م )2018-2009(*

املزمنة  الأمرا�س  باأحد  وامل�سابني  فاأكرث  �سنة   )60( يبلغون  ممن  ال�سحة  وزارة  يف  امل�سجلني  املر�سى  عدد  ويبلغ     .26 
الأعوام خالل  ال�سرطان(  املزمنة،  التنف�سية  الأمرا�س  ال�سكري،  مر�س  الدموية،  والأوعية  القلب     )اأمرا�س 

هذه  من  والوقاية  ال�سيطرة  اإىل  تهدف  اأنها  الوزارة  بّينت  وقد  ا،  �سخ�سً  )76567( عدد   )2013-2018(   

امل�ستدامة واملتعلق ب�سمان حياة �سحية وتعزيز  التنمية  اأهداف  الثالث من  التزامها بالهدف  اإىل     الأمرا�س، م�سرية 

  الرفاه للجميع يف جميع الأعمار.
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*  املصدر: وزارة الصحة بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

ر�سمان بيانيان يبنيان �أ�سباب �لوفيات يف مملكة �لبحرين

ون�سبة �لوفيات ب�سبب �لأمر��س غري �ل�سارية خالل عام 2017*

 27.  اأما ب�ساأن عدد النزلء يف مراكز الإ�سالح والتاأهيل من فئة كبار ال�سن - بح�سب اإح�سائيات وزارة الداخلية - فقد بلغ 
عليه،  حمكوًما   )114(  2018 عام  عددهم  كان  فيما  ن�ساء،   )4( منهم  عليه،  حمكوًما   )59(  2019 عام     عددهم 

العقوبات  قانون  اأحكام  تطبيق  مت  فقد  الفئة،  لهذه  والجتماعية  ال�سحية  للظروف  واعتباًرا  امراأة،   )13(    منهم 

الذين  ال�سن،  كبار  فئة  من  عليهم  املحكوم  من  عدد  على   2017 ل�سنة   )18( رقم  بقانون  ال�سادر  البديلة     والتدابري 

حيث  عليه،  حمكوًما   )41( البديلة  العقوبات  من  امل�ستفيدين  عدد  وبلغ  القانون،  هذا  اأحكام  �سروط  عليهم     تنطبق 

البديلة املطبقة عليهم، حيث عوقب  العقوبات  )37( رجاًل حمكوًما عليه و)4( ن�ساء حمكوم عليهن، وتنوعت     ا�ستفاد 

ا منهم بالعمل يف خدمة املجتمع، واأدخل اثنان منهم يف دورات لربامج التاأهيل، اأما الأربعة املتبقون فقد     )35( �سخ�سً

  األزموا باإ�سالح ال�سرر الناجت عن جرائمهم املرتكبة.

خام�ساً: �حلماية �لق�سائية و�حلقوقية

ن�سبة وفيات �لأمر��س غري �ل�سارية

لكل �لأعمار

ن�سبة �لوفيات لكل �لأعمار



130

ر�سم بياين يبني عدد �لنزلء �ملحكوم عليهم باأحكام نهائية يف

 مر�كز �لإ�سالح و�لتاأهيل من فئة كبار �ل�سن*

* املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

* املصدر: هيئة املعلومات واحلكومة اإللكترونية بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

* املصدر: وزارة الداخلية بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

جدول عدد �ملحكومني �مل�ستفيدين من تطبيق قانون �لعقوبات و�لتد�بري �لبديلة* 

جدول عدد �ملحكومني �مل�ستفيدين من تطبيق قانون �لعقوبات و�لتد�بري �لبديلة* 

العدد جنس احملكومني بعقوبة بديلة

37 ذكور

4 إناث

41 اجملموع

عدد �لنزلء يف مر�كز �لإ�سالح و�لتاأهيل ) �ملحكوم عليهم باأحكام نهائية (

�لفئة �لعمرية 60 �سنة فاأكرث

نوع �لعقوبة �لبديلة
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* املصدر: وزارة الداخلية بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

يف  احلق  وكان   ،)2019-2021( لالأعوام  عملها  وخطة  ا�سرتاتيجيتها  املوؤ�س�سة  اطلقت   2019 عام  بداية   28.  مع 
   املعاملة املت�ساوية - مبن فيهم حقوق كبار ال�سن - اأحد الأهداف ال�سرتاتيجية فيها، اإذ يقوم على اأن للجميع احلق 

   يف امل�ساواة واملعاملة املت�ساوية من دون النظر اإىل الديانة اأو العرق اأو ال�سن اأو اأي اعتبار اآخر، وتهدف املوؤ�س�سة من 

مع  متعاونة يف ذلك  وا�سع،  وب�سكل  املجالت  املت�ساوية عرب خمتلف  والفر�س  امل�ساواة  ملبداأ  الرتويج  اإىل  ذلك     خالل 

   املنظمات املحلية وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة، كما تنوي املوؤ�س�سة درا�سة تاأثريات عدم امل�ساواة والتمييز يف 

  التقدم املجتمعي.

يف  الفئة  هذه  حقوق  اأو�ساع  ومتابعة  ر�سد  خالل  من  ال�ساأن  هذا  يف  املن�سودة  اأهدافها  حتقيق  على  املوؤ�س�سة   29.  وتعمل 
   اململكة، وعقد الفعاليات املختلفة حول احلق يف املعاملة املت�ساوية لها، وال�سراكة مع املجتمع املدين وموؤ�س�ساته، وتفعيل 

.
)49(

  مذكرات التفاهم مع اجلهات املخت�سة ذات ال�سلة

 30.  وعلى �سعيد املراجعة الت�سريعية اإعماًل لدورها يف هذا ال�ساأن، فقد رفعت املوؤ�س�سة مقرتحها ب�ساأن احلق يف م�ستوى 
   معي�سي لئق وبالأخ�س فيما يتعلق بحق كبار ال�سن يف ال�سكن املالئم، اإىل احلكومة ممثلة يف وزارة الإ�سكان، وجمل�س 

 2015 ل�سنة   )909( رقم  الإ�سكان  وزير  قرار  اأحكام  النظر يف  اإعادة  اإىل وجوب  فيه  ال�سورى، وخل�ست     النواب، وجمل�س 

   ب�ساأن نظام الإ�سكان، وت�سمينه �سمانات اأخرى تكفل للم�سن التمتع باخلدمات الإ�سكانية وتوفري ال�سكن املالئم له من 

  جانب، وت�سمن ا�ستيفاء الدولة حلقها يف اجلانب الآخر .

 )1(  31.  اأما على �سعيد ولية املوؤ�س�سة يف جمال حماية احلق يف املعاملة املت�ساوية لكبار ال�سن، فقد تلقت املوؤ�س�سة عدد 
تعلق  ما  موا�سيعها  اأبرز  وكان  قانونية،  م�ساعدة   )15( عدد  وقدمت  الجتماعي،  ال�سمان  يف  باحلق  تتعلق     �سكوى، 

   باحلق يف م�ستوى معي�سي لئق، واحلق يف ال�سحة، واحلق يف العمل، كما ر�سدت عدد )2( حالتني، تتعلق الأوىل باحلق 

والتعامل مع كل حالة على حدة  درا�ستها جميعا  التمييز، وقد متت  امل�ساواة وعدم  والأخرى بخ�سو�س  ال�سحة،     يف 

   ح�سبما تقت�سيه طبيعتها، حيث توا�سلت يف بع�س منها مع اجلهات املخت�سة لبحثها والوقوف على ما اأثري فيها و�سول 

  اإىل معاجلتها.

�ساد�ساً : �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان

 1.  دعوة اجلهات املخت�سة اإىل درا�سة القوانني والنظم النافذة ذات ال�سلة بحقوق امل�سنني واإجراء التعديالت الالزمة 
   عليها على نحو يتواءم مع املبادئ والقواعد واملقررات الدولية ذات ال�سلة بحقوق كبار ال�سن، اأو القيام باإ�سدار قانون 

والجتماعية  القت�سادية  للتطورات  مواكًبا  اجلديد  القانون  يكون  اأن  على  الفئة،  هذه  حقوق  حول  ومتكامل     �سامل 

  والثقافية واملدنية وال�سيا�سية يف العقد الأخري.

�سخ�س  لكل  امل�سنني،  حقوق  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )58( رقم  القانون  يف  عليها  املن�سو�س  امل�سن  خدمة  بطاقة   2.  اإ�سدار 
  ي�سل اإىل �سن 60 عام تلقائًيّا، دون احلاجة اإىل تقدمي طلب اأو اأي اإجراء اآخر.

�لتو�سيات �خلتامية:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

)49( ملزيد من املعلومات حول مقرتح املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ب�ساأن حقوق كبار ال�سن يف التمتع مب�ستوى معي�سي لئق، يرجى الطالع على الفرع الثالث من الف�سل الثاين املعنون ) الآراء 

ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل احلكومة (.
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ب�ساأن   2015 ل�سنة   )909( رقم  القرار  الإ�سكانية يف  على اخلدمات  �سروط احل�سول  بتعديل  املخت�سة  اجلهات   3.  قيام 
   نظام الإ�سكان وتعديالته، من خالل رفع �سن املنتفعني باخلدمات الإ�سكانية، واإدخال الفئة العمرية )ما فوق 60 �سنة( من 

   �سمن املنتفعني من اخلدمات الإ�سكانية املختلفة، حيث اإن العمر احلايل الأق�سى لالنتفاع مبعظم اخلدمات الإ�سكانية 

  هو )55 �سنة(.

اجلهود  من  مزيد  بذل  اإىل   –  2011 ل�سنة   )79( رقم  القرار  مبوجب  املن�ساأة   - ال�سن  لكبار  الوطنية  اللجنة   4.  دعوة 
لتكون  التي تقدمها  وامل�ساعي، واخلدمات  لإبراز هذه اجلهود  الإعالمي  اأو�سع باجلانب  اهتمام  اإيالء     وامل�ساعي، مع 

  من�سة وطنية لإبراز وتعزيز حقوق هذه الفئة.

 5.  حتديث ا�سرتاتيجية وخطة العمل الوطنية لكبار ال�سن، لتكونا مواكبتني للتطور احلا�سل يف جمال تعزيز حقوق هذه 
  الفئة يف خمتلف امليادين العامة، ول �سيما اأن اخلطة احلالية قد مر على اإ�سدارها ما يقارب )8( �سنوات.

 6.  دعوة اجلهات املخت�سة اإىل ت�سريع وترية العمل ملكافحة الأمرا�س غري ال�سارية والتوعية ب�ساأنها ول �سيما لفئة كبار 
  ال�سن، مع �سمان ا�ستمرارية توفري اأق�سى �سبل العالج الالزم لهذه الفئة.

 7.  دعوة اجلهات الر�سمية املخت�سة - ومن خالل التعاون مع منظمات املجتمع املدين املعنية بحقوق كبار ال�سن - اإىل 
   ال�ستفادة من خربات واإمكانيات كبار ال�سن يف مرحلة ما بعد التقاعد وا�ستغالل خرباتهم على نحو يخدم القطاعني 

  احلكومي واملجتمعي.

8.  تنويع وزيادة الإعفاءات ون�سبة التخفي�سات لكبار ال�سن ب�ساأن الر�سوم املختلفة.
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�لفرع �لر�بع

حماية حقوق �لعمالة �لو�فدة

 1.  اإن احلق يف العمل هو اأحد اأهم حقوق الإن�سان الأ�سا�سية على اختالفها، التي كفلته جميع د�ساتري العامل، ونظًرا ملا 
   ميثله هذا احلق من اأهمية فاإنه يحتاج اإىل العديد من املقومات التي ت�سهم يف متكني الأفراد من ممار�سة هذا احلق 

   على اأكمل وجه، اإذ ل ميكن لالأفراد اأن يتمتعوا مب�ستوى معي�سي لئق لهم ولأفراد اأ�سرهم، اإل بتحقق جمموعة متكاملة 

تقت�سيه  ا  حًقّ باعتباره  العمل،  احلق يف  ل احل�سر  املثال  �سبيل  على  اأهمها  لذلك،  امل�ساعدة  واملقومات  العوامل     من 

اأطراف  العدالة الجتماعية بني  اأ�س�س اقت�سادية وقواعد  العام يف املجتمع وفق  الإن�سانية وي�ستوجبه اخلري     الكرامة 

  العمل.

 

 2.  وملا كانت العمالة الوافدة ُت�سكل �سريحة وا�سعة يف �سوق العمل، لذلك ت�سعى مملكة البحرين جاهدة من خالل وزاراتها 
   وهيئاتها ذات الخت�سا�س بالت�سافر والتعاون يف �سبيل العمل على توفري اأف�سل املمار�سات يف �سوق العمل البحريني، 

  �سعًيا اإىل خلق بيئة عمل ف�سلى لتلك الفئة.

 

 3.  ونظًرا ملا توفره اململكة من مميزات بيئة عمل �سحية ومنا�سبة للجميع، فقد تزايدت يف ال�سنوات الأخرية اأعداد العمالة 
الأ�سا�سية فيه،  والركيزة  العمل  ال�سريحة الكربى يف �سوق  الآن  الوافدة  العمالة  اأ�سبحت  اأن  اإىل  اململكة،     الوافدة يف 

   وذلك ملا تتمتع به �سوق العمل من خ�سائ�س ا�ستثمارية واقت�سادية ت�سهم يف جذب وا�ستقطاب العمالة الوافدة مقارنة 

  بباقي دول اخلليج والعامل.

العامل  بني  العالقة  لينظم  تعديالت،  من  به  حلق  وما   2012 ل�سنة   )36( رقم  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون   4.  جاء 
   و�ساحب العمل، مبّيًنا حقوق والتزامات كل منهما يف مواجهة الآخر على نحو يت�سمن متتع العامل باحلقوق والمتيازات 

يف  الجتار  مكافحة  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )1( رقم  القانون  �سدور  جانب  اإىل  املنا�سبة،  القانونية  التدابري  عن     ف�ساًل 

   الأ�سخا�س، الذي ا�ستمل يف بع�س اأحكامه ومواده على �سرورة واأهمية توفري احلماية للعمال الأجانب الذين تعر�سوا 

  اأو يحتمل تعر�سهم جلرمية الجتار يف الأ�سخا�س.

بجميع  التمتع  من  الوافدة  العمالة  جميع  متكني  جمال  يف  حمرًزا  وتقدًما  ملمو�سة،  جهوًدا  البحرين  مملكة   5.  وبذلت 
اأو العرق، ويف بادرة  اأو الأ�سل  اأو اجلن�س  اأ�سا�س اللون     حقوقهم الأ�سا�سية على قدم امل�ساواة من دون اأي متييز على 

   فريدة من نوعها على امل�ستوى الإقليمي لدول جمل�س التعاون واخلليج العربي، فقد منحت الفقرة )اأ( من املادة رقم 

النتقال  يف  الأجنبي  للعامل  احلق   ،2006 ل�سنة   )19( رقم  بالقانون  ال�سادر  العمل  �سوق  تنظيم  قانون  من   )25(   

  اإىل �ساحب عمل اآخر - من دون احلاجة اإىل موافقة �ساحب العمل الأ�سلي - وا�ست�سدار ت�سريح عمل جديد ب�ساأنه.

�أوًل : �لت�سريعات �لوطنية
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 6.  وملا كانت ال�سالمة املهنية اأحد مقومات حقوق العمال ب�سكل عام والعمالة الوافدة ب�سكل خا�س، فقد تناولت اأحكام قانون العمل 
   يف القطاع الأهلي والقرارات املنفذة له، كل ما من �ساأنه حتقيق ال�سالمة املهنية، كالقرار رقم )6( ل�سنة 2013 ب�ساأن حماية 

   العمال من اأخطار احلرائق يف املن�ساآت ومواقع العمل، والقرار رقم )8( ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم ال�سالمة وال�سحة املهنية 

   يف املن�ساأة، والقرار رقم )12( ل�سنة 2013 ب�ساأن الإجراءات الالزمة لالإبالغ عن اإ�سابات العمل والأمرا�س املهنية، والقرار 

   رقم )31( ل�سنة 2013 ب�ساأن حماية العمال من اأخطار الكهرباء يف املن�ساآت ومواقع العمل، بالإ�سافة اإىل خ�سوعهم لأحكام 

  اإ�سابات العمل املن�سو�س عليها يف قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976.

 7.  ومن منطلق حر�س مملكة البحرين على عدم تعري�س العمال لأ�سعة ال�سم�س يف الأماكن املك�سوفة خالل فرتة ال�سيف، نظًرا 
   ملا ت�سهده اململكة خالل هذا الف�سل من اأجواء �سديدة احلرارة ودرجات حرارة مرتفعة ون�سب رطوبة عالية، قد تعر�س هوؤلء 

   العمال العديد من املخاطر ب�سبب التعر�س ل�سربات ال�سم�س وال�سقوط عند مزاولة العمل الناجت عن الإجهاد احلراري، فقد 

   جاء القرار رقم )3( ل�سنة 2013 ب�ساأن حظر العمل وقت الظهرية ليق�سي بحظر ت�سغيل العمال الذين تقت�سي طبيعة عملهم 

   الوجود حتت اأ�سعة ال�سم�س ويف الأماكن املك�سوفة خالل الفرتة ما بني ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهًرا والرابعة ع�سًرا خالل �سهري 

.
)50(

  يوليو واأغ�سط�س من كل عام

 8.  ويعترب ان�سمام مملكة البحرين اإىل منظمة العمل الدولية عام 1977 اأحد اأهم �سمات تطّلع مملكة البحرين يف تبوء مركز 
   يحتذى به، ويعد مثاًل رائًدا يف جمال حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة على اأرا�سيها منذ ذلك احلني، الأمر الذي حدا 

   مبملكة البحرين اإىل الن�سمام والت�سديق على حزمة من التفاقيات الدولية والإقليمية ذات ال�سلة باحلق يف العمل وتنظيم 

  حقوق العمالة الوافدة.

العمل اجلربي  اإلغاء  �ساأن  1957 يف  ل�سنة   )105( والعمال، التفاقية رقم  بالعمل  املتعلقة  الدولية  اأبرز التفاقيات   9.  اإن من 
)املعوقون(  والعمالة  املهني  بالتاأهيل  اخلا�سة   1983 ل�سنة   )159( رقم  والتفاقية   ،1998 ل�سنة   )7( رقم  املر�سوم     مبوجب 

 1958 ل�سنة   )111( رقم  التفاقية  على  البحرين  مملكة  �سدقت  كما   ،1999 ل�سنة   )17( رقم  بقانون  املر�سوم     مبوجب 

   اخلا�سة بالتمييز يف ال�ستخدام واملهنة مبوجب املر�سوم )11( ل�سنة 2000، بالإ�سافة اإىل التفاقية رقم )155( ل�سنة  1981

   ب�ساأن ال�سالمة وال�سحة املهنيتني وبيئة العمل وذلك مبوجب القانون رقم )25( ل�سنة 2009.

  

 10.  كما ان�سمت مملكة البحرين اإىل التفاقية رقم )138( ل�سنة 1973 ب�ساأن احلد الأدنى ل�سن ال�ستخدام، مبوجب القانون 
   رقم )1( ل�سنة  2012، مع الإ�سارة اإىل اأن ت�سديق اأو ان�سمام مملكة البحرين اإىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية ال�سالفة 

  الذكر ي�سكل التزاًما من قبلها باأهم املعايري واللتزامات الدولية ذات العالقة باحلق يف العمل. 

ثانياًً: �ل�سكوك و�لتفاقيات �لدولية

)50( ملزيد من املعلومات حول هذا املو�سوع، يرجى الطالع على الفرع الثالث من الف�سل الأول املعنون )الذكرى العا�سرة لإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان(، كما مت التطرق لذات املو�سوع 

يف الفرع الثالث من الف�سل الثاين املعنون ) الآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل احلكومة (.
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)3( ل�سنة 2013 ب�ساأن حظر العمل وقت  اأحكام القرار رقم   11.  يف �سبيل التثبت من قيام جميع املن�ساآت التي تنطبق عليها 
بلغت  والتي  التفتي�سية  والزيارات  التفقدية  العديد من اجلولت  والتنمية الجتماعية بعمل  العمل     الظهرية، قامت وزارة 

زيارة  و)7890(   2018 عام  خالل  زيارة   )10185( بعدد  الوزارة  قامت  باملقابل   2019 عام  خالل  زيارة   )11235(   

  خالل عام 2017.

  

12.   ونظًرا لقيام الوزارة بحمالت توعوية مكثفة تدعو من خاللها املن�ساآت العاملة يف جمال الإن�ساء واملقاولت اإىل اللتزام 
مبخالفة املرتبطة  املخالفات  عن  التبليغ  يف  اجلميع  مبادرة  باأهمية  املجتمعي  الوعي  ازداد  فقد  احلظر،  قرار   باأحكام 

 اأحكام ق رار احلظر، وعليه د�سنت الوزارة خًطا �ساخًنا لتلقي البالغات املتعلقة باملخالفات املرتبطة بتطبيق اأحكام قرار 

 حظر العمل وقت الظهرية، وعليه، فقد ا�ستقبل خط التبليغ عن التجاوزات املرتبطة بقرار احلظر، عدد )8( بالغات خالل 

عام 2017، و)11( بالًغا خالل عام 2018، وقابلها )32( بالًغا خالل عام 2019. 

احلايل  العام  خالل  احلظر  قرار  لأحكام  املخالفة  املن�ساآت  اأعداد  ن�سبة  انخفا�س  يف  احلمالت  تلك  �ساهمت   13.   وقد 
،2017 عام  خالل  خمالفة  من�ساأة  و)92(   ،2018 عام  خالل  خمالفة  من�ساأة   )156( يقابلها  من�ساأة   )56( بلغت   والتي 

يف  املخت�سة  اجلهة  كونها  العامة  النيابة  اإىل  املخالفات  تلك  باإحالة  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  الوزارة  قامت   حيث 

 2019 عام  خالل  الظهرية  وقت  العمل  حظر  قرار  باأحكام  اللتزام  ن�سبة  بلغت  حني  يف  املخالفات،  تلك   مبا�سرة 

 ذروتها بن�سبة %99.5، بح�سب ما اأفادت به اجلهة املخت�سة يف معر�س ردها على ا�ستف�سارات املوؤ�س�سة بخ�سو�س مدى

  تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهرية، حيث اأر�سلت املوؤ�س�سة مقرتحها ب�ساأن تعديل اأوقات حظر العمل )املكاين والزماين(

 .
)51(

 اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية  

 14.  اأما على �سعيد البناء املوؤ�س�سي، فقد مت اإن�ساء هيئة تنظيم �سوق العمل مبوجب القانون رقم )19( ل�سنة  2006 ب�ساأن تنظيم 
�سوق لتنظيم  الالزمة  وال�سالحيات  املهام  كافة  الهيئة  تتوىل 

“
اأن  على  منه   )4( رقم  املادة  ن�ست  حيث  العمل،     �سوق 

التوظيف وت�ساريح مز    العمل باململكة وتنظيم ت�ساريح عمل العمال الأجانب وتراخي�س وكالت توريد العمال ومكاتب 

، حيث تخت�س هيئة تنظيم �سوق العمل بعدد من الخت�سا�سات اأبرزها ما يلي:
”
  اولة اأ�سحاب  العمل الأجانب للعمل باململكة

الوطنية  العمالتني  ت�سغيل  ب�ساأن  العامة  وال�سيا�سة  ال�سرتاتيجية  تت�سمن  العمل  �سوق  ب�ساأن  وطنية  خطة  		و�سع  	•  

والأجنبية.

يتعلق منها  اململكة، وخا�سة ما  بالو�سع القت�سادي يف  املتعلقة  البيانات واملعلومات والإح�ساءات  		جمع وحتليل  	•  

ب�سوق العمل.

الأ للعاملني  الر�سمية  الهوية  بطاقة  وا�ستخراج  اململكة،  داخل  والإقامة  العمل  تاأ�سريات  اإ�سدار  على            •										الإ�سراف 

جانب بالتن�سيق مع   اجلهات الر�سمية املخت�سة.

	اإ�سدار ت�ساريح العمل خلدم املنازل ومن يف حكمهم، وطلب اإجراء الفحو�س الطبية للعمال الأجانب والختبار 	•   

ات الالزمة    بالتن�سيق مع اجلهات الر�سمية املخت�سة.

•														حت�سيل جميع الر�سوم املتعلقة بت�ساريح العمل والرتاخي�س التي ت�سدر طبًقا لأحكام القانون.  

ثالثا: �لو�قع �لعملي

)51( ملزيد من املعلومات حول مقرتح املوؤ�س�سة ب�ساأن تعديل اأوقات حظر العمل وقت الظهرية، يرجى الطالع على الفرع الثالث من الف�سل الثاين املعنون )الآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة 

الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل احلكومة(.
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ب�ساأن  نظام  باإ�سدار  الهيئة  قامت  اململكة،  يف  النظامية  وغري  ال�سائبة  العمالة  ظاهرة  معاجلة  اإطار   15.  ويف 
الذي متتد ولية تطبيقه على العمالة الوافدة ذوي ت�ساريح العمل امللغاة، والعمالة الوافدة  �ملرن”،  �لعمل  “ت�سريح 
ذوي ت�ساريح العمل املنتهية التي مل   يتم جتديدها من قبل اأ�سحاب عملهم، م�ستثنًيا من تطبيقه، العمالة النظامية اأو 

العمالة املنزلية اأو من يف حكمهم اأو العمالة  التاركة للعمل.

املبا�سر  وبالتعاقد  للتجديد،  قابلة  �سنتني  ملدة  باأي �ساحب عمل  اللتحاق  فر�سة  الوافدة  للعمالة  النظام   16.  ويتيح هذا 
ا احرتافًيّا ملزاولتها �سواء بالدوام الكلي اأو اجلزئي، كما يتيح النظام للعامل املغادر  املوؤقت يف اأي مهنة ل تتطلب ترخي�سً

 ة والعودة اإىل بالده ب�سورة اعتيادية خالل فرتة �سالحية تاأ�سرية العمل، ف�ساًل عن حماية العامل من التعر�س لأي 

حماولت ل�ستغالله اأو لالجتار فيه.

 17.  ويف ال�سياق ذاته، تابعت املوؤ�س�سة من خالل و�سائط الإعالم وو�سائل التوا�سل الجتماعي تباين وجهات النظر بخ�سو�س نظام 
العمل من جانب،  والتنمية الجتماعية وهيئة تنظيم �سوق  العمل  املرن بني احلكومة ممثلة يف وزارة  العمل     ت�سريح 

   وجمل�س النواب  وغرفة جتارة و�سناعة البحرين من جانب اآخر، كما تابعت جمريات اجلل�سة العامة التي خ�س�سها جمل�س

          النواب ملناق�سة �سيا�سة احلكومة ب�ساأن نظام العمل املرن، واملقرتحات التي خل�س اإليها والدعوة اإىل وقف العمل بنظام 

   الت�سريح املرن، وتعوي  التجار عن الأ�سرار التي نتجت عن تطبيق هذا النظام، واإعادة درا�سة �سوق العمل مرة اأخرى، وو�سع 

و العامل  حقوق  حلفظ  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  من  موثقة  العمل  و�ساحب  العامل  بني     اتفاقية  

  �ساحب العمل، واإ�سدار براءة ذمة  من جهــات الخت�سا�س عند مغادرة العامل البالد حلفظ حقوق الآخرين، وعــدم 

    ال�سماح  للعامل بالنتقال اإىل �ساحب عمل  اآخر قبل م�سي �سنتني، وو�سع مبلغ )500( دينار كاإيداع على �سبيل التاأمني  

.
)52(

عند دخول العامل للمملكة حلفظ احلقوق وتغطية  اأي مطالبات لحقة عليه 

 18.  ومن هذا املنطلق تدعو املوؤ�س�سة اإىل اأهمية مناق�سة نظام ت�سريح العمل املرن احلايل بني اجلهات احلكومية املخت�سة 
التجار، ل�سوت  ممثلة  كونها  البحرين  و�سناعة  جتارة  وغرفة  وال�سورى  النواب  مبجل�سيها  الت�سريعية     وال�سلطة  

    وموؤ�س�سات املجتمع املدين  ذات ال�سلة، للخروج ب�سيغة توافقية ونقاط عمل م�سرتكة ت�سكل روؤية جديدة للعمل بهذا النظام،

   على نحو يحفظ حقوق  اأ�سحاب امل�سلحة كافة، وعلى نحو يراعي اللتزامات الدولية ململكة البحرين يف هذا ال�سدد.

 19.  ولغر�س توفري احلماية الالزمة لفئة العمالة الوافدة، فقد مت اإن�ساء مركز �سامل يقع حتت مظلة مركز حماية ودعم العمالة 
   الوافدة ويحمل ا�سم “�إيو�ء” يعمل بقدرة ا�ستيعابية ت�سل اإىل اإيواء )200( �سخ�س يف حالت الطوارئ، وبقدرة ا�ستيعابية 

على املركز  ويعمل  الدولية،  واملوا�سفات  للمعايري  طبًقا  الطبيعية،  الأحوال  يف  ا  �سخ�سً  )120( اإيواء  اإىل      ت�سل 

اأو  الأ�سخا�س  يف  الجتار  �سحايا  باحت�سان  يقوم  كما  الوافدة،  للعمالة  والإر�سادية  الوقائية  اخلدمات  تقدمي    

الأ�سخا�س املحتمل تعر�سهم جلرمية  الجتار يف الأ�سخا�س.

ا على طلب املوؤ�س�سة احل�سول على معلومات حول اأعداد البالغات الواردة   20.  وبح�سب ما اأفادت به هيئة تنظيم �سوق العمل رًدّ
فقد  الأ�سخا�س،  يف  الجتار  بق�سايا  واملتعلقة   )2017-2018-2019( الأعوام  خالل   995 رقم  ال�ساخن  اخلط     عرب 

)5388( عدد  تلقت  اأنها  رغم  املكاملات،  تلك  من  الأ�سخا�س  يف  اجتار  حالة  اأي  ت�سجل  مل  اأنها  الهيئة     اأو�سحت 

          مكاملة خالل عام  2017 ، وعدد )6065( مكاملة خالل عام 2018، وعدد )5588( مكاملة حتى �سبتمرب 2019.

)52( اجلل�سة العادية ال�ساد�سة ع�سرة، املنعقدة يوم الثالثاء 2 اأبريل 2019، التي متت فيها مناق�سة الطلب الذي تقدم به عدد من اأ�سحاب ال�سعادة النواب ب�ساأن طرح مو�سوع عام 

للمناق�سة ل�ستي�ساح �سيا�سة احلكومة ب�ساأن نظام العمل املرن ال�سادر بالقرار رقم )108( ل�سنة 2017.
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�لجتار  ل�سحايا  �لوطني  �لإحالة  21.   ويف �سياق مت�سل مبكافحة جرمية الجتار يف الأ�سخا�س، فقد مت تد�سني“ نظام 
يف �لأ�سخا�س” الذي ُيعد الأول على م�ستوى دول املنطقة، حيث ي�ساهم يف توعية املواطنني واملقيمني والعمال الوافدين 

 على حد �سواء مبفاهيم  وممار�سات الجتار يف الأ�سخا�س وحقوقهم وفًقا للقانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة 

الجتار يف الأ�سخا�س.

اأفادت وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف معر�س ردها على  22.   ويف �سياق حماية احلقوق املالية للعمالة الوافدة فقد 
المتناع عن  اأو  املماطلة  اأو  بالتاأخري  الأعمال  اأ�سحاب  قيام  قبلها يف حالت  املتخذة من  الإجراءات  ب�ساأن  املوؤ�س�سة 

اإذ  اأنه عند تلقيها �سكوى تتعلق بعدم �سرف اأجور العمال فاإنها تتعامل مع احلالة ب�سرية تامة،  �سداد اأجور العمال، 

يقوم املوظف املخت�س بت�سجيل ال�سكوى، ومن ثم يتم اإجراء زيارة تفتي�سية للمن�ساأة والتحقق من �سحة ال�سكوى واإعداد 

تقرير خا�س بالزيارة التفتي�سية.

 23.  كما يتم ا�ستدعاء �ساحب العمل وممثلني عن العمال للح�سور للوزارة للتفاو�س ب�ساأن جدولة دفع الأجور امل�ستحقة وفق فرتة 
   زمنية حمددة مبوافقة العمال، ويتم اإدراج املن�ساأة يف قائمة املتابعة لدى الوزارة اإىل حني ا�ستيفاء الأجور املتاأخرة كافة وتعديل 

  و�سعها القانوين، واإذا التزمت ال�سركة بالتفاق يتم حفظ ال�سكوى.

 24.  ويف حال عدم التزام �ساحب العمل بذلك، يتم حترير حم�سر خمالفة وفًقا للبند )ج( من املادة رقم )40( من قانون العمل 
   يف القطاع الأهلي الذي ين�س على“�إذ� تاأخر �ساحب �لعمل يف �سرف �أجر �لعامل عن موعد �أد�ئه وجب عليه تعوي�س �لعامل 

   بن�سبة %6 �سنوياً من �لأجر �لذي تاأخر �سرفه مدة �ستة �أ�سهر �أو �أقل من تاريخ ��ستحقاق �لأجر، وتزد�د هذه �لن�سبة بو�قع 1%

   عن كل �سهر تاأخري بعد ذلك ومبا ل يجاوز ن�سبة %12 �سنويا من هذ� �لأجر”.

 25.  وبناء على التعاون والتن�سيق مع النيابة العامة تقوم وزارة العمل والتنمية الجتماعية مبخاطبة نيابة الوزارات للتحقيق يف 
   املخالفة واإحالتها اإىل املحكمة ح�سب الإجراءات املعمول بها يف هذا ال�ساأن، واإذا ثبت للمحكمة امتناع �ساحب العمل عن دفع 

   الأجور يف موعدها املحدد، يحكم على �ساحب العمل اأو امل�سوؤول عن املخالفة وفًقا للمادة رقم )188( من قانون العمل يف 

خــم�سـمائة  عــلى  تزيد  ول  دينار  مــائتي  عن  تقـل  ل  �لتي  بالـغر�مــة     القطاع الأهلي التي تن�س على اأنه “يــعـــاقب 

ديــنار كـــل �ساحب عمل �أو من ميثله يخالف �أياً من �أحكام �لباب �ل�ساد�س و�لقر�ر�ت �ل�سادرة تنفيذ� له”.

 

 26.  وميكن للمحكمة اأن حتكم بالعقوبة الواردة يف املادة رقم )302( من قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( 
   ل�سنة  1976 التي تن�س على اأنه “ مع عدم �لإخالل باأحكام �ملادة )198(، يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �أو �إحدى هاتني �لعقوبتني 

   كل من ��ستخدم عمال �سخرة يف �أي عمل من �لأعمال �أو �حتجز بغري مربر �أجورهم كلها �أو بع�سها”، متى كانت هذه العقوبة 

  اأ�سد من العقوبة الواردة باملادة رقم )188( من قانون العمل يف القطاع الأهلي.

وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالعمل على تكثيف جهودها املت�سلة باإجراء الزيارات التفتي�سية للمن�ساآت  27.   كما تقوم 
غري امللتزمة بدفع الأجور والتن�سيق امل�سرتك بني الإدارات املخت�سة لإدراج املن�ساآت املتعرثة يف دفع الأجور يف قائمة 

املتابعة  والقيام بزيارات تفتي�سية دورية للتاأكد من التزامها با�ستيفاء م�ستحقات العمال كافة، حيث ا�ستطاعت الوزارة 

ت�سوية ما يقارب  )64 %( من  اإجمايل عدد ال�سكاوى امل�سجلة لديها ب�سكل ودي وبالتوافق مع اأطراف النزاع، من دون 

احلاجة اإىل اللجوء للق�ساء.
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*املصدر: وزارة العمل والتنمية االجتماعية بناء على طلب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

)أغسطس(
2019

2018 2017 ما مت فيها إجراء

40 259 88 متت تسويتها بالكامل ودفع األجور املتأخرة

41 12 68 التزمت باجلدولة

8 6 7 إحالة إلى القضاء

89 277 163 اجملموع

�حلالت �لو�ردة �إىل وز�رة �لعمل و�لتنمية �لجتماعية و�ملتعلقة بعدم �سرف �لأجور 

من قبل بع�س �أ�سحاب �لأعمال خالل �لأعو�م  )2019-2017(*

 28.  وفيما يتعلق باجلانب الق�سائي، فقد نظرت املحاكم العمالية يف اململكة خالل الأعوام )2017 - 2019( عدد )22185( 
اإدارة الدعوى العمالية وعدد )13724( دعوى لدى املحاكم العمالية الكربى،     ق�سية منها )8434( ق�سية م�سجلة لدى 

   اإىل جانب �سدور عدد )14601( حكم ق�سائي عن املحاكم العمالية خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، حيث اأ�سدرت اإدارة 

)417( حكًما �سادًرا مل�سلحة رب  حكًما �سادًرا مل�سلحة العامل، و  )7181( حكًما منها )6764(     الدعوى العمالة عدد  

العمل.

ا يف مركز حماية  29.  اإعماًل لدور املوؤ�س�سة القائم على تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فقد افتتحت لها مكتًبا خا�سًّ
ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية ملكافحة الجتار يف الأ�سخا�س، لي�سكل ج�سًرا للتعاون والتن�سيق مع الوزارات 

الأ�سخا�س  الوطنية ملكافحة الجتار يف  اللجنة  ال�سلة ول �سيما  والأجهزة احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات 

وبالتعاون مع هيئة تنظيم �سوق  العمل، كما ي�سكل ذلك حلقة و�سل بني املوؤ�س�سة والعمال الوافدين بهدف الو�سول اإىل 

اأق�سى م�ستويات تعزيز وحماية فئة العمالة الوافدة.

 

30.  ويخت�س مكتب املوؤ�س�سة مبقر اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار يف الأ�سخا�س )فرع مركز حماية ودعم العمالة الوافدة( 
بتلقي  ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان الواردة من العمالة الوافدة، ودرا�ستها والبحث فيها واإحالة ما ترى منها اإىل 

جهات الخت�سا�س  مع متابعتها ب�سكل فعال، اأو العمل على تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم 

على اتخاذها، اأو املعاونة يف  ت�سويتها مع اجلهات املخت�سة. 

ر�بعاً: �حلماية �لق�سائية و�حلقوقية

خام�ساً: دور �ملوؤ�س�سة �لوطنية حلقوق �لإن�سان
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31.  ويف اإطار وليتها الوا�سعة يف جمال حماية حقوق العمالة الوافدة، فقد ر�سدت املوؤ�س�سة عرب ال�سحف املحلية وو�سائل 
اأ�سعة  املحظورة حتت  العمل  �ساعات  تعمل يف  عمالة  بوجود  بادعاءات  تتعلق  )8( حالت  عدد  الجتماعي  التوا�سل  

ال�سم�س، وبع�س  احلالت حول مدى قانونية اإقامة العمال الأجانب، وحالت تتعلق بحقوق العمالة املنزلية، حيث متت 

درا�ستها، وتوا�سلت املوؤ�س�سة يف �ساأنها مع اجلهات املخت�سة لبحثها والوقوف على ما اأثري فيها و�سوًل اإىل معاجلتها.

 32.  كما تلقت املوؤ�س�سة عدد )1( �سكوى واحدة، وقدمت عدد )10( م�ساعدات قانونية، حيث تناولت جميعها موا�سيع خمتلفة 
  ذات �سلة بحقوق العمالة الوافدة، وقد متت درا�ستها جميًعا والتعامل مع كل حالة على حدة ح�سبما تقت�سيه طبيعتها.
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 1.  الدعوة اإىل �سرعة اإ�سدار امل�سروع بقانون ب�ساأن العاملني يف املنازل )املعد يف �سوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�س 
   النواب(، مت�سمًنا بيان حقوق والتزامات الأطراف ذات العالقة، على نحو يوائم التطورات احلا�سلة يف املجتمع الدويل 

  ومبا يتنا�سب والتزامات مملكة البحرين الدولية يف هذا ال�ساأن.

الأ�سخا�س  يف  الجتار  مكافحة  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )1( رقم  القانون  على  الالزمة  التعديالت  اإجراء  اإىل   2.  الدعوة 
   ل�سمان �سموله وات�ساقه مع ال�سكوك الدولّية والإقليمّية ذات ال�سلة، بدًءا من مرحلة الوقاية اإىل العالج، و�سوًل اإىل 

  اإنزال العقوبة على مرتكبيها.

2008 ب�ساأن مكافحة الجتار يف الأ�سخا�س على  ل�سنة  القانون رقم )1(  اأحكام   3.  دعوة اجلهات املخت�سة املخاطب بها 
  و�سع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة تلك اجلرمية بالتعاون مع املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان.

 4.  دعوة اجلهات املعنية اىل تفعيل دور مركز التدريب الإقليمي املتخ�س�س يف جمال مكافحة الجتار يف الأ�سخا�س ، 
اأن�سئ بالتعاون بني هيئة تنظيم �سوق العمل ومكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة اجلرمية واملخدرات بدول     والذي 

.
)53(

  جمل�س التعاون اخلليجي

 

 5.  اتخاذ الإجراءات القانونية ال�سارمة �سد اأ�سحاب العمل ممن يثبت قيامهم بالتع�سف اأو املماطلة يف �سرف الأجور 
   اخلا�سة بالعاملني لديهم، واتخاذ الإجراءات الإدارية الوقائية التي حتول دون التع�سف اأو املماطلة يف تلك الأحوال، 

  مبا يف ذلك التحويل الإلزامي لالأجور يف احل�سابات امل�سرفية للعمال.

احلظر  مدة  مد  خالل  من  الظهرية،  وقت  العمل  حظر  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )3( رقم  القرار  اأحكام  يف  النظر   6.  اإعادة 
   الواردة فيه من الناحيتني الزمانية واملكانية، على نحو يتنا�سب وما ت�سهده اأجواء مملكة البحرين من ارتفاع درجات 

   احلرارة خالل الأ�سهر )يونيو- �سبتمرب( من كل عام، على نحو مينع تعر�س العمال ملخاطر التعر�س ل�سربات ال�سم�س 

.
)54(

  وال�سقوط عند مزاولة العمل الناجت عن الإجهاد احلراري 

  

 7.  الدعوة اإىل اخلروج ب�سيغة توافقية حول نظام ت�سريح العمل املرن بني اجلهات احلكومية املخت�سة وال�سلطة الت�سريعية 
   مبجل�سيها ال�سورى والنواب، وغرفة جتارة و�سناعة البحرين، وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة، على نحو يحفظ 

  حقوق اأ�سحاب امل�سلحة كافة، ويراعي اللتزامات الدولية ململكة البحرين يف هذا ال�سدد.

 8.  �سرورة عمل حلقات تلفزيونية توعوية متتالية لبيان حقوق العمال الأجانب، وكذلك حقوق اأ�سحاب الأعمال، وكيفية 
  الت�سرف يف خمتلف احلالت التي تطراأ على عالقة العمل.

�لتو�سيات �خلتامية:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

)53( وافق جمل�س الوزراء يف ابريل 2019، على مذكرة تفاهم بني هيئة تنظيم �سوق العمل واللجنة الوطنية ملكافحة الجتار يف الأ�سخا�س مبملكة البحرين من جهة ومكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية لدول جمل�س التعاون من جهة اأخرى ب�ساأن اإن�ساء مركز تدريب كوادر وطنية وو�سع خطة ا�سرتاتيجية لعمل املركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات ملكافحة الجتار يف 

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1171915  - الأ�سخا�س، خرب من�سور يف جريدة اأخبار اخلليج بتاريخ 22 يونيو 2019 

)54( ملزيد من املعلومات حول مقرتح املوؤ�س�سة ب�ساأن تعديل اأوقات حظر العمل وقت الظهرية، يرجى الطالع على الفرع الثالث من الف�سل الثاين املعنون )الآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة 

الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل احلكومة(.
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�لفقرة رقم )9( من قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة )A/C.3/74/L.44/Rev.1( يف �إطار �لبند رقم 70 )ب( 

تعزيز حقوق �لإن�سان وحمايتها - �ملوؤ�س�سات �لوطنية حلقوق �لإن�سان 12 نوفمرب2019 

لتعزيز حقوق  الوطنية  المؤسسات  المتحدة(  لألمم  العامة  )الجمعية  “تشجع 
بدور  القيام  مواصلة  على  األعضاء  الدول  تنشئها  التي  وحمايتها  اإلنسان 
نشيط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق اإلنسان، كما وردت في إعالن 
وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالموضوع.”




