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المقدمـــة

لقد �سهدت مملكة البحرين ومنذ تويل ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

البلد املفّدى مقاليد احلكم حتولت مهمة نحو تعزيز مزيد من اأطر الدميقراطية وال�سراكة يف �سنع 

القرار تر�سيخـًا لدعائم دولة القانون، وهي ما لم�ست م�سار حقوق الإن�سان واحلريات العامة ومدى 

�سمان متتع الأفراد بها، ولعل من اأبرز تلك التحولت اإقرار د�ستور مملكة البحرين املعدل الذي اأفرد 

واجهت  الرغم من ذلك، فقد  اأنه وعلى  اإل  العامة على اختلفها،  للحقوق واحلريات  باًبا م�ستقلاًّ 

اململكة ظروًفا ا�ستثنائية خلل ال�سنوات الثلث الأخرية، �سكلت حتديات مف�سلية األقت بظللها على 

امللف احلقوقي فيها.

وعليه، فقد جاء التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 عمًل بن�ص املادة 

رقم )14( من الأمر امللكي رقم )46( ل�سنة 2009 املعدل بالأمر امللكي رقم )28( ل�سنة 2012 باإن�ساء 

�سنويًّا عن جهودها  تقريًرا  املوؤ�س�سة  »ت�سع  اأن  ن�ست على  التي  الإن�سان  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة 

ون�ساطها و�سائر اأعمالها ت�سمنه ما تراه من اقرتاحات وتو�سيات يف نطاق اخت�سا�ساتها، وحتدد 

لغر�ص  امللك«  اإىل  تقريرها  املوؤ�س�سة  وترفع  لتفاديها،  حلول  من  اعتماده  مت  وما  الأداء  معوقات 

تقدمي و�سٍف وتقييم لأبرز اأو�ساع حقوق الإن�سان رغم ح�سا�سية املرحلة التي متر بها اململكة، م�ستنًدا 

يف ذلك اإىل ا�ستعرا�ص مفهوم واأهمية احلق، وبيان مدى الإ�سارة اإليه يف اأحكام الد�ستور والت�سريع 

الوطني، من دون اإغفال ملكانته يف ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، مع تقدمي موجز لكيفية تناول 

املعايري واملفاهيم الدولية لهذا احلق وبالأخ�ص تعليقات جلان هيئات معاهدات الأمم املتحدة، ف�سًل 

عن ا�ستعرا�ص البناء املوؤ�س�سي املعني باحلق، انتقاًل اإىل الواقع العملي والتحديات التي حتول دون 

الو�سول اإىل اأف�سل املمار�سات لهذا احلق، مع ت�سليط ال�سوء على ال�سكاوى ذات ال�سلة، التي تلقتها 

املوؤ�س�سة الوطنية، انتهاًء اإىل تقدمي حزمة من التو�سيات ال�سرورية ملعاجلة الأ�سباب والعراقيل التي 

تعوق جهود تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين.
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ويتاألف التقرير من خم�سة ف�سول ت�سبقها مقدمة، حيث يتناول الف�سل الأول ن�ساأة وتطور املوؤ�س�سة 

الوطنية والإطار القانوين والبناء التنظيمي، مع ا�ستعرا�ص جهود املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز 

وحماية حقوق الإن�سان، مع الإ�سارة اإىل ا�سرتاتيجية وخطة عملها للأعوام )2013 - 2016(، من دون 

اإغفال لبيان مدى تعاون الوزارات والأجهزة املعنية مع املوؤ�س�سة الوطنية ب�ساأن ال�سكاوى الواردة اإليها، 

اأو يف طور اإعدادها لتقريرها ال�سنوي.

وال�سيا�سية، كاحلق يف احلياة، واحلق  املدنية  اإذ ت�سمن جملة من احلقوق  الثاين؛  الف�سل  واأعقبه 

يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية، واحلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي، واحلق يف املحاكمة العادلة، 

واحلق يف اجلن�سية، وحرية الراأي واحلق يف التعبري، واحلق يف التجمع ال�سلمي، واحلق يف التنظيم. 

م�ستوى  يف  كاحلق  والجتماعية،  والثقافية  القت�سادية  احلقوق  ليتناول  منه  الثالث  الف�سل  وجاء 

معي�سي لئق، واحلق يف العمل، ومكافحة الجتار يف الب�سر، واحلق يف ال�سحة، واحلق يف التعليم.

يف حني خ�س�ص الف�سل الرابع ل�ستعرا�ص اأهم احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو القت�سادية والجتماعية 

والثقافية للفئات الأوىل بالرعاية، كاملراأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار ال�سن، ومت اإفراد ف�سل اأخري 

لي�سلط ال�سوء على ق�سايا رئي�سة ذات تاأثري مبا�سر يف واقع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، متثلت 

يف مو�سوع حوار التوافق الوطني والف�ساد.

ختاًما، تاأمل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اأن يكون هذا التقرير اأداة لت�سحيح م�سار واقع حقوق 

الإن�سان يف اململكة، على نحو يتوافق مع التزاماتها الدولية النا�سئة عن ت�سديقها اأو ان�سمامها اإىل 

ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، اأو تلك املتولدة عن املراجعة الدورية ال�ساملة اأمام جمل�ص حقوق 

الإن�سان، و�سوًل اإىل اأف�سل املمار�سات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة، بلوًغا اإىل 

جعل حقوق الإن�سان منط حياة.
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الفصل األول
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

متهيد:

ملا كانت احلاجة ُملحة للتعامل مب�سوؤولية مع ق�سايا حقوق الإن�سان، وو�سع ال�سيا�سات املتعلقة بتعزيزها 

الإن�سان واحلفاظ  والنهو�ص مببادئ حقوق  الرقي  ولأهمية  البحرين،  وتنميتها وحمايتها يف مملكة 

املفدى  البلد  ملك  اآل خليفة  بن عي�سى  امللك حمد  فقد �سدر عن ح�سرة �ساحب اجلللة  عليها، 

الأمر امللكي رقم )46( ل�سنة 2009 املعدل بالأمر امللكي رقم )28( ل�سنة 2012 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية 

حلقوق الإن�سان حتت�سنها مدينة املنامة.

وتتمحور مهام املوؤ�س�سة الوطنية حول تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، والعمل على تر�سيخ قيمها ون�سر 

الوعي بها، و�سمان الإ�سهام يف ممار�ستها بكل حرية وا�ستقللية، حيث اتُّخذت مبادئ باري�ص املتعلقة 

للأمم  العامة  املعتمدة من اجلمعية   - الإن�سان  وحماية حقوق  تعزيز  الوطنية يف  املوؤ�س�سات  مبركز 

اإن�ساء  يف  قانونياًّا  مرجًعا   -  1993 دي�سمرب   20 يف  ال�سادر   )48/134( رقم  القرار  مبوجب  املتحدة 

املوؤ�س�سات  ت�سكيل  ب�ساأن  ا  بها دولياًّ املبادئ املعرتف  الوطنية، وهي عبارة عن جمموعة من  املوؤ�س�سة 

الوطنية حلقوق الإن�سان، وال�سلحيات املنوطة بها والإجراءات املقررة لها.

وامل�ستقلة يف  الرئي�سة  باعتبارها اجلهة  الوطنية  املوؤ�س�سة  بدعم عمل  التزام احلكومة  على  وتاأكيدا 

مملكة البحرين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، فقد مت التفاق بني احلكومة واملوؤ�س�سة 

اإ�سدار قانون جديد ي�سمن للموؤ�س�سة ا�ستقلليتها التامة ومينحها املزيد من  الوطنية على �سرورة 

ال�سلحيات والخت�سا�سات، وبناء عليه اأحالت احلكومة امل�سروع بقانون باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية 

حلقوق الإن�سان، املرافق للمر�سوم رقم )2( ل�سنة 2014 اإىل جمل�ص النواب الذي يحقق اإىل حد كبري 

تطلعات الدولة للرقي بحقوق الإن�سان وحمايتها.

و�سوف يتناول هذا الف�سل ن�ساأة وتطّور املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان والإطار القانوين لها، مع 

الدائمة  واللجان  املفّو�سني  ت�سكيل جمل�ص  الوطنّية من حيث  للموؤ�س�سة  التنظيمّية  البنية  ا�ستعرا�ص 

فيه، والعمل التنفيذي يف الأمانة العامة، ويليه بيان دور املوؤ�س�سة الوطنّية واإجنازاتها يف جمال تعزيز 

وحماية حقوق الإن�سان، اإىل جانب تناول ا�سرتاتيجّية وخطة وعمل املوؤ�س�سة الوطنّية للأعوام )2013 

- 2016(، من دون اإغفال لبيان مدى تعاون الوزارات والأجهزة يف اململكة مع املوؤ�س�سة الوطنية ب�ساأن 
ال�سكاوى الواردة اإليها اأو يف طور اإعدادها للتقرير ال�سنوي لعام 2013.
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اأول: ن�ساأة وتطور املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان والإطار القانوين لها

خلل  الإن�سان  حقوق  جمل�ص  اأمام  الطوعية  بتعهداتها  البحرين  مملكة  حكومة  من  التزاما   .1
باإن�ساء  »ملتزمة  اأن احلكومة  التي كان من �سمنها   ،2008 اأبريل  ال�ساملة يف  الدورية  املراجعة 

هيئة وطنية حلقوق الإن�سان يف اأ�سرع وقت ممكن، اآخذًة يف العتبار قرارات الأمم املتحدة ذات 

2007، قرار  ال�سلة وخ�سو�ساً مبادئ باري�س، وقد �سدر بالفعل، يف ت�سرين الثاين/ نوفمرب 

عن جمل�س الوزراء ب�ساأن اإن�ساء هيئة وطنية حلقوق الإن�سان، ومن املتوقع اأن تقوم الهيئة، بعد 

.
1
اإن�سائها بو�سع خطة وطنّية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة« 

واملقدم من جمل�ص  الإن�سان،  الوطنّية حلقوق  الهيئة  اإن�ساء  ب�ساأن  بقانون  القرتاح  وتعقيًبا على   .2
النّواب يف يناير 2008، الذي خل�ص فيه املجل�ص اإىل املوافقة على القرتاح بقانون واإحالته اإىل 

احلكومة يف يناير 2009، اإذ قامت الأخرية يف يناير 2010 باإحالته يف �سيغة م�سروع بقانون اإىل 

ال�سلطة الت�سريعّية عمًل بالإجراءات الد�ستورّية املتبعة يف هذا ال�ساأن.

2009 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنّية  )46( ل�سنة  2009 �سدر الأمر امللكي رقم  10 نوفمرب  اأنه ويف  اإل   .3
حيث  وامل�سورة،  للخربة  وبيتـًا  احلقوقي  الوعي  منارات  من  منارة  بذلك  لتكون  الإن�سان  حلقوق 

ت�سمن الأمر امللكي بالإن�ساء، ف�سًل عن الديباجة )15( مادة، تناولت اإن�ساء موؤ�س�سة م�ستقلة ت�سّمى 

»املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان« متار�ص مهامها بحرّية وحيادّية وا�ستقللّية تاّمة، وت�سّم يف 

ع�سويتها ثلثة وع�سرين ع�سًوا مبن فيهم رئي�ص املوؤ�س�سة ونائبا الرئي�ص من ال�سخ�سّيات امل�سهود 

لهم بالكفاءة والنزاهة يتم اختيارهم من بني اجلهات ال�ست�سارّية والأكادميّية ومنظمات املجتمع 

املدين والنقابات والهيئات الجتماعّية والقت�سادّية واملهنّية وال�سخ�سّيات املهتمة مب�سائل حقوق 

الإن�سان، على اأن يراعى فيها متثيل املراأة والأقلّيات ب�سكل منا�سب، على اأن ي�سدر بتعيينهم اأمٌر  

ملكي ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

اأهّمها و�سع  الوطنّية يف حينه جملة من الخت�سا�سات،  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  امللكي  الأمر  كما منح   .4
ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة، واقرتاح الآليات والو�سائل 

اخلا�سة لتحقيقها، ودرا�سة الت�سريعات والنظم املعمول بها يف اململكة التي تدخل �سمن جمالت 

حقوق الإن�سان والتو�سية بالتعديلت التي تراها منا�سبة يف هذا ال�ساأن، خا�سة فيما يتعلق بات�ساق 

التو�سية  لها  يكون  كما  الإن�سان،  الدولية يف جمال حقوق  اململكة  التزامات  الت�سريعات مع  هذه 

الإن�سان  حقوق  ثقافة  ن�سر  على  والعمل  الإن�سان،  بحقوق  �سلة  ذات  جديدة  ت�سريعات  باإ�سدار 

التعريف  وكذلك  والتثقيف،  والإعلم  والتن�سئة  التعليم  ب�سئون  املخت�سة  الأجهزة  مع  بالتعاون 

ودرا�ستها  الإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  ال�سكاوى  وتلقي  الإن�سان،  حقوق  حلماية  املتاحة  بالو�سائل 

واإحالة ما ترى املوؤ�س�سة الوطنية اإحالته منها اإىل جهات الخت�سا�ص 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، والإ�سهام يف دعم القدرات ذات ال�سلة مبجال حقوق الإن�سان مبا يف ذلك 

الإعداد الفني والتدريب للعاملني يف موؤ�س�سات اململكة ذات العلقة باحلريات العامة وباحلقوق 

ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والقت�سادية وبتطبيق القانون وذلك لرفع كفاءاتهم.

1.  التقرير الوطني الأول ململكة البحرين واملقدم اإىل جمل�ص حقوق الإن�سان خلل الدورة الأوىل املنعقدة يف الفرتة من )7 - 18( اأبريل 2008 - الوثيقة 

.)A/HRC/WG.6/1/BHR/1( رقم
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وت�سمن الأمر امللكي اإىل جانب ذلك، ت�سكيل جلان دائمة من اأع�ساء املوؤ�س�سة الوطنّية ملمار�سة   .5
لعملها،  تنفيذي  جهاز  مبثابة  تكون  عاّمة  اأمانة  وجود  جانب  اإىل  اأعله،  املبّينة  الخت�سا�سات 

تتكون من اأمني عام يتوىّل اإدارة �سوؤون املوؤ�س�سة الوطنّية والإ�سراف على اأعمالها، ويكون م�سئوًل 

مبا�سرة اأمام رئي�ص املوؤ�س�سة يف اإدائه لواجبات وظيفته ُيعنّي مبوجب اأمر ملكي ملدة اأربع �سنوات 

تقريًرا  الوطنّية  املوؤ�س�سة  ت�سع  اأن  وجوب  امللكي  الأمر  وا�ستلزم  مماثلة،  ملدد  للتجديد  قابلة 

�سنوياًّا عن جهودها ون�ساطها و�سائر اأعمالها، ت�سمنه ما تراه من اقرتاحات وتو�سيات يف نطاق 

اخت�سا�ساتها، وحتدد معّوقات الأداء، وما مّت اعتماده من حلول لتفاديها، وترفع املوؤ�س�سة تقريرها 

اإىل جللة امللك.

وعمًل باأحكام الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنّية، �سدر يف 25 اأبريل 2010 الأمر امللكي رقم   .6
)16( ل�سنة 2010 بتعيني اأع�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، حيث �سّم الأمر امللكي بتعيني 
ال�سيد �سلمان ال�سيد علي كمال الدين رئي�ًسا اإىل جانب اثنني وع�سرين ع�سًوا من بينهم نائبان 

اأحمد  الدكتور  امل�ست�سار  بتعيني   2011 ل�سنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  واأعقب ذلك �سدور  للرئي�ص، 

ا للموؤ�س�سة الوطنّية ملدة اأربع �سنوات، وذلك يف 20 يناير 2011. عبداهلل فرحان اأميًنا عاماًّ

اإل اأنه ونظًرا للأحداث الأمنّية املوؤ�سفة التي �سهدتها مملكة البحرين منذ �سهري فرباير ومار�ص   .7
2011 وما حلق ذلك من تبعات، الأمر الذي كان له بالغ الأثر يف بع�ص التوافقات بني الأع�ساء 
اأدى اإىل وجود خلل يف الن�ساب  جتاه مواقف املوؤ�س�سة الوطنّية نتج عنها ا�ستقالة بع�سهم مما 

القانوين، اإل اأنه ورغم ح�سا�سّية تلك املرحلة وما �سهدتها من ممار�سات �سكلت انتهاًكا حلقوق 

الإن�سان، فقد تولت الأمانة العامة ووفق �سلحّياتها املقررة القيام ببع�ص املهام يف جمال حماية 

حقوق الإن�سان خلل تلك الفرتة يف تلقي بع�ص ال�سكاوى والعمل على حّلها من خلل التوا�سل مع 

اجلهات املعنّية، اإىل جانب اإ�سدار البيانات املتعلقة ببع�ص الأحداث احلا�سلة اآنذاك.

الوطنّية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  باري�ص«  »مبادئ  مع  الوطنّية  املوؤ�س�سة  عمل  ات�ساق  ول�سمان   .8
)28( ل�سنة  2012 الأمر امللكي رقم  11 �سبتمرب  يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، فقد �سدر يف 

باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق   2009 )46( ل�سنة  اأحكام الأمر امللكي رقم  2012 بتعديل بع�ص 
يزيد  ل  اأ�سبح  بحيث  الوطنّية،  املوؤ�س�سة  اأع�ساء  عدد  تقليل  التعديل  ذلك  �سمل  الإن�سان، حيث 

عددهم على خم�سة ع�سر ع�سًوا مبن فيهم رئي�ص املوؤ�س�سة ونائبه، كما األغى التعديل اخت�سا�ص 

املوؤ�س�سة الوطنّية يف و�سع ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة، 

القدرات  بالإ�سهام يف دعم  الآخر  واخت�سا�سها  لتحقيقها،  والو�سائل اخلا�سة  الآليات  واقرتاح 

للعاملني يف موؤ�س�سات  والتدريب  الفني  الإعداد  الإن�سان مبا يف ذلك  ذات ال�سلة مبجال حقوق 

اململكة ذات العلقة باحلريات العامة وباحلقوق ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والقت�سادية 

فيها  العام  الأمني  تعيني  اخت�سا�ص  التعديل  منح  كما  كفاءاتهم،  لرفع  وذلك  القانون  وبتطبيق 

مبوجب قرار من رئي�ص املوؤ�س�سة بناًء على موافقة على اأغلبّية اأع�سائها. 

ويف 31 يناير 2013 �سدر الأمر امللكي رقم )7( ل�سنة 2013 باإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق   .9
�سلمان  علي  جميلة  وال�سيدة  ال�ساعاتي،  حممود  عبدالرحمن  اأحمد  ال�سيد  من  كل  من  الإن�سان 

وال�سيد  العتيبي،  حممد  �سليمان  مي  والدكتورة  خوري،  اإليا�ص  انطوان  ماريا  وال�سيدة  ن�سيف، 

عبداجلبار اأحمد قريب اهلل الطيب، والدكتور عبدالعزيز ح�سن علي اأبل، وال�سيد عبداهلل اأحمد 
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عي�سى الدرازي، والدكتورة فوزية �سعيد عبداهلل ال�سالح، وال�سيد فريد غازي جا�سم رفيع، على 

اأن تكون مدة ع�سويتهم اأربع �سنوات قابلة للتجديد.

حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  باري�ص«  »مبادئ  اأن  بالتنويه  وجدير   .10
هة لعمل املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان،  الإن�سان، هي جمموعة املعايري الدولية املنظمة واملوجِّ

منظومة  يف  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  وبّناء  فاعل  وعن�سر  لعملها  د�ستور  مبثل  هي  اإذ 

الدولة.

باملوؤ�س�سات  معنية  دولية  عمل  حلقة  اأول  اإليها  خل�ست  التي  املقررات  عن  املبادئ  هذه  وتولدت   .11
عام  يف  )باري�ص(  الفرن�سية  العا�سمة  يف  ُعقدت  التي  الإن�سان،  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية 

اإىل  بالن�سبة  نقطة حتول  ليكون   1993 عام  الإن�سان يف  العاملي حلقوق  املوؤمتر  وقد جاء   ،1991
حلقوق  الوطنية  -املوؤ�س�سات  الكيانات  بهذه  ر�سميا  العرتاف  مت  حيث  الوطنية،  املوؤ�س�سات 

اإن�سائها،  على  للدول  الر�سمي  الت�سجيع  وجرى خلله  باري�ص«،  »مبادئ  مع  املتما�سية  الإن�سان- 

20 دي�سمرب  املوؤرخ يف   )134/48( املتحدة مبوجب قرارها  العامة للأمم  َحدا باجلمعية  وهو ما 

1993 اإىل الت�سديق على »مبادئ باري�ص« املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
الإن�سان، اإذ اأ�سبحت هذه املبادئ اليوم هي املعيار الأ�سا�سي واملحك ل�سرعية اأي موؤ�س�سة وطنية 

وم�سداقيتها، وقيا�ص مدى ا�ستقلليتها وكفاءتها يف ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان.

وتقوم »مبادئ باري�ص« على جمموعة من املعايري التي يجب على املوؤ�س�سات الوطنية المتثال لها،   .12
الإن�سان،  حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  الوا�سعة  بالولية  املوؤ�س�سات  هذه  تتمتع  اأن  يلزم  حيث 

واأن تكون لها اإدارة م�ستقلة عن احلكومة، ومتمتعة بال�ستقللية التامة لها يف جمالها القانوين 

والتنفيذي واملايل، مع توافر عملية اختيار اأو تعيني �ساملة و�سفافة لأع�سائها، اإىل جانب وجود 

املوارد املالية الوافية للنهو�ص بواجباتها، مع منحها ال�سلحيات الكافية للتحقيق والنظر يف اأي 

م�ساألة بحرية تقع �سمن وليتها.

التحقق من مدى امتثال  الدولية وجلنتها الفرعية املعنية بالعتماد، على  التن�سيق  وتقوم جلنة   .13
تعزز  و�سفافة  عادلة  عملية  خلل  من  باري�ص«  »مبادئ  لـ  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات 

م�سداقية عمل املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.

ثانًيا: البناء التنظيمي للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

جمل�س املفو�سني:

اإعماًل حلكم املادة رقم )2( الفقرة )ب( من الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية، �سدر الأمر   .1
امللكي رقم )7( ل�سنة 2013 باإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان؛ حيث عقد اأع�ساء 

ا  جمل�ص املفو�سني اجتماعهم الإجرائي الأول بتاريخ 9 فرباير 2013 برئا�سة اأكرب الأع�ساء �سناًّ

�سعادة  بالتزكية  الوطنية  املوؤ�س�سة  برئا�سة  فاز  حيث  للرئي�ص،  ونائٍب  للموؤ�س�سة  رئي�ص  لنتخاب 

الدكتور عبدالعزيز ح�سن اأبل، وانتخاب �سعادة ال�سيد عبداهلل اأحمد الدرازي نائًبا للرئي�ص.

وقد عقد جمل�ص املفو�سني منذ ت�سكله -ف�سًل عن الجتماع الإجرائي الأول- ع�سرة اجتماعات   .2
اعتيادية منتظمة، وعدد اجتماعني ا�ستثنائيني، مبا جمموعه ثلثة ع�سر اجتماًعا خلل الفرتة 

من 9 فرباير 2013 اإىل 30 دي�سمرب 2013.
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 2013 يونيو   25 بتاريخ  املنعقد  املفو�سني  ملجل�ص  اخلام�ص  العتيادي  الجتماع  وخلل  اأنه  كما   .3
�سدر قرار املجل�ص رقم )9( ل�سنة 2013 باإقرار اللئحة التنفيذية يف �ساأن تنظيم وعمل املوؤ�س�سة 

الوطنية حلقوق الإن�سان، حيث ت�سمنت كل ما من �ساأنه اخت�سا�سات رئي�ص املوؤ�س�سة واجتماعات 

جمل�ص املفو�سني واآلية عمل اللجان الدائمة واخت�سا�ساتها املوكلة اإليها.

اللجان النوعية الدائمة:

وعوًدا على اأحكام الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية، حيث اأوجبت املادة رقم )7( منه ت�سكيل   .4
جلان دائمة من اأع�سائها ملمار�سة اخت�سا�ساتها، وفًقا ملا تبينه اللئحة التنفيذّية، حيث يتوىل 

الإجرائي  الجتماع  خلل  تقرر  ما  على  وبناء  الوطنية.  املوؤ�س�سة  اأع�ساء  اأحد  جلنة  كل  رئا�سة 

الأول ملجل�ص املفو�سني، فقد متت ت�سمية اللجان الدائمة باملوؤ�س�سة الوطنية، وهي جلنة ال�سكاوى 

اأحمد  ال�سيد  الدرازي، وع�سوية كل من  اأحمد عي�سى  ال�سيد عبداهلل  برئا�سة  واملتابعة  والر�سد 

املدنّية  احلقوق  وجلنة  خوري،  اإليا�ص  اأنطوان  ماريا  وال�سيدة  ال�ساعاتي،  حممد  عبدالرحمن 

وال�سيا�سّية برئا�سة ال�سيدة جميلة علي �سلمان ن�سيف، وع�سوّية كل من ال�سيد فريد غازي جا�سم 

رفيع، وال�سيد عبداجلبار اأحمد قريب اهلل الطّيب، واأخرًيا جلنة احلقوق القت�سادّية والجتماعّية 

والثقافّية برئا�سة الدكتورة فوزّية �سعيد عبداهلل ال�سالح، وع�سوّية كل من الدكتورة مي �سليمان 

حممد العتيبي، وال�سيد اأحمد عبداجلبار اأحمد قريب اهلل الطّيب.

املواطنني واملقيمني  ال�سكاوى والتظلمات من  بت�سلم  ال�سكاوى والر�سد واملتابعة،  وتخت�ص جلنة   .5
للتعامل  ال�سبل  اأف�سل  وحتديد  وت�سنيفها  وتبويبها  ودرا�ستها  الو�سائل،  مبختلف  الهيئات  ومن 

اإ�سافة اإىل التحقق منها وتوثيقها، واإحالة ال�سكاوى التي مت اعتمادها اإىل اجلهات ذات  معها، 

الخت�سا�ص عن طريق رئي�ص املوؤ�س�سة الوطنّية، ومتابعتها ب�سكل فّعال من قبل اللجنة، وتب�سري 

وتقدمي  �سكوى،  ورود  حال  يف  التباع  الواجبة  بالإجراءات  واملقيمني  املواطنني  من  ال�ساأن  ذوي 

ال�سكاوى  وحدة  مع  بالتن�سيق  املعنّية  مع اجلهات  ت�سويتها  املعاونة يف  اأو  ب�ساأنها،  لهم  امل�ساعدة 

بالأمانة العامة، والطلع واملتابعة الدائمني لواقع حقوق الإن�سان وممار�ستها يف مملكة البحرين، 

ور�سد وت�سجيل وتنظيم املعلومات اخلا�سة بها، واإعداد تقارير تت�سمن بيانات وموؤ�سرات حول 

القرارات  واتخاذ  ملناق�ستها  املفو�سني  جمل�ص  اإىل  ورفعها  الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  النتهاكات 

اللزمة ب�ساأنها، واإعداد م�سودة التقرير ال�سنوي حول عدد ال�سكاوى التي ت�سلمتها املوؤ�س�سة الوطنية 

مع بيانات تف�سيلّية مبا مّت اتخاذه من اإجراءات ب�ساأنها، واإبداء امللحظات وتقدمي التو�سيات 

حول الت�سريعات الوطنّية ذات العلقة اإىل جمل�ص املفو�سني، والقيام بالزيارات امليدانية لأماكن 

الحتجاز، والأماكن الأخرى التي من املحتمل اأن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان، بالتن�سيق مع 

رئي�ص املوؤ�س�سة والأمانة العامة، بالإ�سافة اإىل اأي اخت�سا�سات اأخرى تـُحال اإىل اللجنة من رئي�ص 

املوؤ�س�سة اأو من جمل�ص املفو�سني، وقد عقدت جلنة ال�سكاوى والر�سد واملتابعة منذ ت�سكيلها، اأحد 

ع�سر اجتماعا اعتياديا منتظما، خلل الفرتة من فرباير اإىل دي�سمرب من عام 2013.

املفو�سني  ملجل�ص  والتو�سيات  التقارير  باإعداد  وال�سيا�سّية،  املدنّية  احلقوق  جلنة  تخت�ص  بينما   .6
وال�سيا�سّية، وذلك  املدنّية  الإن�سان  ورعاية حقوق  �ساأنه حماية  ما من  الوطنّية يف كل  باملوؤ�س�سة 

املدنّية  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  املو�سوعات  يف  الراأي  واإبداء  املخت�سة،  اجلهات  اإىل  لرفعها 

اأو تعر�ص عليها من رئي�ص املوؤ�س�سة، ومراجعة ال�سمانات القانونّية  وال�سيا�سّية التي حتال اإليها 

التفاقّيات  تطبيق  ومتابعة  املنا�سبة،  التو�سيات  واقرتاح  وال�سيا�سّية،  املدنّية  احلقوق  ملمار�سة 

ل�سلمة  اللزمة  وامللحظات  والتو�سيات  املقرتحات  وو�سع  بها،  املتعلقة  الدولّية  واملعاهدات 
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مملكة  ان�سمام  يف  الراأي  واإبداء  الوطنية،  املوؤ�س�سة  يف  املفّو�سني  جمل�ص  اإىل  ورفعها  تطبيقها 

تكون  التي  التحفظات  ومراجعة  وال�سيا�سّية،  املدنّية  باحلقوق  املتعلقة  التفاقّيات  اإىل  البحرين 

قد اأبدتها مملكة البحرين على بع�ص ن�سو�ص التفاقّيات التي �سبق اأن ان�سمت اإليها، ومتابعة 

تطبيق التفاقّيات واملعاهدات الدولّية املتعلقة بجميع حقوق الإن�سان املدنّية وال�سيا�سّية واحلرّيات 

ذات العلقة، واقرتاح التو�سيات اللزمة ل�سلمة تطبيقها، ودرا�سة الت�سريعات والنظم الوطنّية 

املعنّية بحقوق الإن�سان املدنّية وال�سيا�سّية بهدف تطويرها، واإبداء وجهة النظر من حيث ملءمتها 

مع املعايري الدولّية حلقوق الإن�سان من عدمه، واإ�سدار التو�سيات اللزمة ب�ساأنها وتعديلها، اإىل 

جانب اأي اخت�سا�سات اأخرى تـُحال اإىل اللجنة من رئي�ص املوؤ�س�سة اأو من جمل�ص املفو�سني. وقد 

عقدت جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية منذ ت�سكيلها، ت�سعة اجتماعات اعتيادية منتظمة، وذلك 

خلل الفرتة من فرباير حتى دي�سمرب من عام 2013.

يف حني اأوكل اإىل جلنة احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، اخت�سا�ص اإعداد التقارير   .7
والتو�سيات يف كل ما من �ساأنه حماية ورعاية حقوق الإن�سان القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، 

بحقوق  املتعلقة  املو�سوعات  يف  الراأي  واإبداء  املخت�سة،  اجلهات  اإىل  لرفعها  متهيًدا  وذلك 

الإن�سان القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية التي حتال اإليها اأو تعر�ص عليها من رئي�ص املوؤ�س�سة 

مملكة  يف  واملقيم  للمواطن  القت�سادّية  الأو�ساع  وتقييم  ودرا�سة  املفو�سني،  جمل�ص  من  اأو 

لرفعها  ب�ساأنها متهيًدا  تو�سياتها  وو�سع مقرتحات  والأ�سعار  الدخل  م�ستوى  البحرين من حيث 

اإىل اجلهات املخت�سة، وتقييم مناهج التعليم واإبداء امللحظات ب�ساأنها لتطويرها وفق املعايري 

الدولّية، ودرا�سة وتقييم واإبداء الراأي يف مدى التقدم امللمو�ص يف ممار�سة احلقوق القت�سادّية 

ذات  الإعلم  وبرامج  العام  الراأي  ق�سايا  ومتابعة  البحرين،  مملكة  يف  والثقافّية  والجتماعّية 

والثقافّية،  والجتماعّية  القت�سادّية  احلقوق  ملمار�سة  القانونّية  ال�سمانات  ومراجعة  ال�سلة، 

واقرتاح التو�سيات املنا�سبة، ومتابعة تطبيق التفاقّيات واملعاهدات الدولّية املتعلقة بها، وو�سع 

املفّو�سني يف  اإىل جمل�ص  ورفعها  تطبيقها  ل�سلمة  اللزمة  وامللحظات  والتو�سيات  املقرتحات 

باحلقوق  املتعلقة  التفاقّيات  اإىل  البحرين  مملكة  ان�سمام  يف  الراأي  واإبداء  الوطنية،  املوؤ�س�سة 

القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، ومراجعة التحفظات التي تكون قد اأبدتها مملكة البحرين 

على بع�ص ن�سو�ص التفاقّيات التي �سبق اأن ان�سمت اإليها، ودرا�سة الت�سريعات والنظم الوطنّية 

رفع  ي�سمن  مبا  تطويرها  بهدف  والثقافّية  والجتماعّية  القت�سادّية  الإن�سان  بحقوق  املعنّية 

الدولّية حلقوق  املعايري  يحقق  الذي  اإىل احلد  واملقيم  للمواطن  والثقايف  القت�سادي  امل�ستويني 

الإن�سان، بالإ�سافة اإىل اأي اخت�سا�سات اأخرى تـُحال اإىل اللجنة من رئي�ص املوؤ�س�سة اأو من جمل�ص 

ت�سعة  ت�سكيلها،  ومنذ  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  جلنة  عقدت  وقد  املفو�سني. 

وذلك  اجتماعا  ع�سر  اأحد  جمموعه  مبا  ا�ستثنائيني،  واجتماعني  منتظمة،  اعتيادية  اجتماعات 

خلل الفرتة من فرباير اإىل دي�سمرب من عام 2013. 

الأمانة العامة:

ا بناًء على قرار جمل�ص املفو�سني  وقد جاء تعيني امل�ست�سار الدكتور اأحمد عبداهلل فرحان اأميًنا عاماًّ  .8
رقم )2( ل�سنة 2013 وال�سادر خلل الجتماع الإجرائي الأول ملجل�ص املفو�سني، وذلك مبوجب 

املادة )9( من الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية، حيث اأناطت املادة )10( منه بالأمني العام 

ولية اإدارة �سوؤون املوؤ�س�سة الوطنية والإ�سراف على اأعمالها، على اأن يكون م�سوؤوًل مبا�سرة اأمام 

رئي�ص املوؤ�س�سة يف اأدائه لواجبات وظيفته، ويتوىّل بوجه خا�ص الإ�سراف العام على الأمانة العامة 

و�سوؤون العاملني الإدارية واملالية وفًقا لأحكام الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة واللئحة التنفيذّية 
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كل  دورّية  تقارير  واإعداد  املفو�سني،  جمل�ص  قرارات  وتنفيذ  له،  تنفيًذا  ال�سادرة  والقرارات 

اأ�سهر مت�سمنة ن�ساط املوؤ�س�سة الوطنية و�سري العمل يف الأمانة العامة ورفعه اإىل جمل�ص  ثلثة 

املفو�سني، وما مّت اإجنازه من اأعمال وفق اخلطط والربامج املو�سوعة، اإىل جانب ح�سور جل�سات 

اللجان الدائمة ومتابعة اأعمالها وتوفري ما يلزم لتنفيذ اخت�سا�ساتها، من دون اأن يكون له حق 

الت�سويت.

ووفقا لقرار جمل�ص املفو�سني رقم )10( ل�سنة 2013 باإعادة تنظيم الهيكل الإداري للأمانة العامة   .9
باملوؤ�س�سة الوطنية، ت�سكلت الأمانة العامة من خم�ص اإدارات رئي�سية، هي اإدارة ال�سوؤون القانونية 

وتتكون من وحدة ال�سكاوى، ووحدة هيئات املعاهدات، ووحدة الت�سريعات الوطنية، ووحدة �سوؤون 

اللجان. واإدارة التدريب والتثقيف وتتكون من وحدة الربامج التدريبية، ووحدة تنظيم الفعاليات، 

ووحدة مركز املعلومات. واإدارة الت�سال، وتتكون من وحدة التعاون الدويل، ووحدة ال�سحافة 

املوارد  وحدة  من  وتتكون  واملالية،  الب�سرية  املوارد  واإدارة  العامة.  العلقات  ووحدة  والإعلم، 

الب�سرية ووحدة املوارد املالية، ووحدة ال�سوؤون الإدارية. واإدارة تقنية املعلومات، وتتكون من وحدة 

الدعم الفني، ووحدة املوقع الإلكرتوين.

ثالثــًا: دور املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان 

تعزيز حقوق الإن�سان:

الوطنية  املوؤ�س�سات  بها  تقوم  التي  الأ�سا�سّية  الوظائف  اأهم  اإحدى  الإن�سان  حقوق  تعزيز  يعترب   .1
حلقوق الإن�سان، وعن�سًرا جوهرياًّا يف مبادئ باري�ص املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنّية يف تعزيز 

حقوق الإن�سان، ويتخذ دور هذه املوؤ�س�سات يف »التعزيز« من خلل ن�سر املعلومات واملعرفة حول 

ثقافة  غر�ص  لغر�ص  وذلك  بعينها،  م�ستهدفة  فئات  اإىل  اأو  اجلمهور،  عامة  اإىل  الإن�سان  حقوق 

جمتمعّية قائمة على حتويل املعرفة بحقوق الإن�سان اإىل مهارات عملّية تـُمار�ص على اأر�ص الواقع.

منذ �سدور الأمر امللكي رقم )7( ل�سنة 2013 باإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف   .2
31 يناير 2013، لعبت املوؤ�س�سة الوطنية دوًرا ن�سًطا اإىل حد كبري يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان 
من خلل اإ�سدار عدد من الن�سرات واملطبوعات التثقيفّية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، واإقامة 

عدد من الندوات واملحا�سرات، واإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع خمتلف منظمات املجتمع 

جمال  يف  فّعال  بدور  الوطنّية  املوؤ�س�سة  اأ�سهمت  كما  العلقة،  ذات  الإقليمّية  واجلهات  املدين 

اأو بناًء على مبادرة ذاتّية من قبلها،  املراجعة الت�سريعّية وذلك بالتعاون مع ال�سلطة الت�سريعّية 

بالإ�سافة اإىل اإ�سدارها عدًدا من البيانات اإما تزامنـًا مع الأيام اأو املنا�سبات الدولّية، واإما لبيان 

موقف املوؤ�س�سة الوطنية حيال اأي حالة بانتهاك حلقوق الإن�سان، اإىل جانب م�ساركتها الإقليمّية 

والدولّية يف العديد من الندوات وور�ص العمل والدورات التدريبّية واملوؤمترات ذات ال�سلة بعملها.

»حقوق  بعنوان  ال�سهرية  الن�سرة  بتد�سني  الن�سرات  اإ�سدار  جمال  يف  الوطنّية  املوؤ�س�سة  وقامت   .3
الإن�سان« وهي ن�سرة اإخبارّية تثقيفّية متخ�س�سة يف جمال حقوق الإن�سان تهدف اإىل ن�سر الوعي 

بني املوطنني واملقيمني حول كل ما يتعلق بهذا املجال احليوي يف احلياة املعا�سرة، وبخا�سة يف ظل 

الظروف العاملّية واملتغريات احلديثة املواكبة، كما اأنها ت�سلط ال�سوء وب�سكل خا�ص على متابعة 

 2013 يوليو  يف  منها  الأول  العدد  �سدر  حيث  واإجنازاتها،  وفعالياتها  الوطنّية  املوؤ�س�سة  اأن�سطة 

وا�ستمّرت يف ال�سدور حتى حينه.
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الوثائق  باإعادة طباعة عدد من  الوطنّية  املوؤ�س�سة  املطبوعات، فقد قامت  اإ�سدار  اأما يف جمال   .4
العاملي  الإن�سان، كالإعلن  ال�سلة بحقوق  والإجنليزّية ذات  العربّية  باللغتني  والإقليمّية  الدولّية 

اخلا�ص  الدويل  والعهد  وال�سيا�سّية،  املدنّية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  الإن�سان،  حلقوق 

باحلقوق القت�سادية والجتماعّية والثقافّية، وامليثاق العربي حلقوق الإن�سان، واإعلن القاهرة 

حول حقوق الإن�سان يف الإ�سلم، اإىل جانب املبادئ الأ�سا�سّية ملعاملة ال�سجناء، مع قيامها بطباعة 

ودليل  فيه،  الواردة  العامة  واحلرّيات  باحلقوق  اجلمهور  توعية  لغر�ص  البحرين  مملكة  د�ستور 

موؤ�س�سات  مع  تعاونها  وكيفية  اخت�سا�ساتها  اأهم  خمت�سر  ب�سكل  يبني  الذي  الوطنية  املوؤ�س�سة 

الدولة الر�سمية واخلدمات التي تقدمها، بالإ�سافة اإىل تو�سيح لر�سالتها وروؤيتها يف جمال حقوق 

الإن�سان. 

ويف ذات الإطار، قامت املوؤ�س�سة الوطنّية باإ�سدار جملة حقوقّية قانونّية حُمكمة ن�سف �سنوّية،   .5
املجتمع،  الإن�سانّية يف  والرقي مبعايري احلقوق  وتطويرها  الإن�سان  ثقافة حقوق  ن�سر  تعمل على 

كباكورة للجهود املبذولة من اأجل اإثراء الفكر احلقوقي املتعلق بالقانون الدويل حلقوق الإن�سان، 

والإقليمي  املحلي  بالواقع  تهتم  التي  املو�سوعات  يف  الرتكيز  مع  الإن�ساين،  الدويل  والقانون 

واأحكام  ومبادئ  اجلامعّية،  الر�سائل  وملخ�سات  احلقوقّية  بالدرا�سات  املتعلقة  وتلك  والدويل، 

على  بالعمل  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  كما  الإن�سان،  بحقوق  اخلا�سة  والدويل  املحلي  الق�ساءين 

اإ�سدار �سل�سلة ثقافة حقوق الإن�سان بناء على التعاون مع مركز الدرا�سات الد�ستورّية والقانونّية 

بجامعة البحرين، وبع�ص الباحثني واملهتمني يف هذا املجال داخل وخارج اململكة، لغر�ص كتابة 

على  فيها  ال�سوء  وت�سليط  الإن�سان  بحقوق  ال�سلة  ذات  القانونّية  الأكادميّية  املوؤلفات  من  عدد 

الواقع البحريني على وجه التحديد، حيث بلغت اأحد ع�سر كتابا تناولت »حقوق الإن�سان يف قانون 

الإجراءات اجلنائّية«، و »دور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف تعزيز وتنمية حقوق الإن�سان«، و»عقوبة 

الإعدام يف الت�سريعات الوطنّية«، و»حقوق العامل يف �سوء قانون العمل البحريني واملعايري الدولّية 

وحرّياته  الإن�سان  و»حقوق  البحريني«،  املرافعات  قانون  يف  الإن�سان  و»حقوق  الإن�سان«،  حلقوق 

يف  واحلرّيات  احلقوق  لتلك  خا�سة  اإ�سارة  مع  واإقليمي،  ودويل  اإ�سلمي  منظور  من  الأ�سا�سّية 

مملكة البحرين«، و»الإ�سلم ومنظومة حقوق الإن�سان«، و»احلماية القانونّية للمعوقني بني الواقع 

واملاأمول يف مملكة البحرين«، و»حقوق املراأة يف قانون اأحكام الأ�سرة البحريني )الق�سم الأول(«، 

و»�سمانات املحاكمة العادلة وفًقا للمعايري الدولّية حلقوق الإن�سان«، واأخرًيا كتاب حول »املوؤ�س�سة 

الوطنّية حلقوق الإن�سان يف مملكة البحرين: الت�سكيل والآفاق امل�ستقبلّية«.

اأما يف جمال اإقامة الندوات واملحا�سرات، فقد نظمت املوؤ�س�سة الوطنّية ندوة تعريفّية حول »دور   .6
 ،2013 اأغ�سط�ص   24 و  اأبريل،   28 و   27 الإن�سان« يف  وحماية حقوق  تعزيز  الوطنّية يف  املوؤ�س�سة 

قدمها امل�ست�سار الدكتور اأحمد عبداهلل فرحان الأمني العام للموؤ�س�سة الوطنّية، وحما�سرة بعنوان 

»احلق يف حرّية الراأي والتعبري« يف 28 �سبتمرب 2013 قدمها الأ�ستاذ حممد قنديل ع�سو اإدارة 

املركز العربي للرتبية على القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان، وحما�سرة بعنوان »اتفاقّية 

مناه�سة التعذيب« ُقدمت يف 26 اأكتوبر 2013 من قبل الدكتور اأجمد بهجت �سّموط الأمني العام 

ملركز اجل�سر للتنمية وحقوق الإن�سان باململكة الأردنّية الها�سمّية، كما قدم الدكتور بدر حممد 

»احلقوق  حول  حما�سرة   2013 نوفمرب   23 يف  البحرين  بجامعة  امل�ساعد  القانون  اأ�ستاذ  عادل 

واحلريات الأ�سا�سّية يف د�ستور مملكة البحرين«.
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اأ�ستاذ القانون الدويل بجامعة ليون  2013 قدم الدكتور بطاهر خمتار بوجلل  7 دي�سمرب  7.  ويف 
اأحمد  الدكتور  امل�ست�سار  قدم  واأخرًيا  العادلة«،  املحاكمة  »�سمانات  حول  حما�سرة  الفرن�سّية 

حلقوق  الأ�سا�سّية  »املفاهيم  بعنوان  حما�سرة  الوطنّية  للموؤ�س�سة  العام  الأمني  فرحان  عبداهلل 

هذه  وتاأتي  العامل.  �سباب  �سفينة  برنامج  يف  امل�سارك  البحرين  مملكة  لوفد  وذلك  الإن�سان« 

املحا�سرات والندوات �سمن خطط املوؤ�س�سة الوطنّية للرتقاء مبكانة حقوق الإن�سان يف اململكة 

من خلل عقد الندوات التثقيفّية وور�ص العمل لتعزيز وتنمية وتطوير الوعي بحقوق املواطنني 

واملقيمني يف املو�سوعات املتعلقة بحقوق الإن�سان.

ويف جمال ال�سراكة مع منظمات املجتمع املدين واجلهات الإقليمّية والدولّية ذات ال�سلة، وقعت   .8
 ،2013 يونيو   26 الدولّية يف  املحامني  رابطة  تفاهم مع كل من  الوطنّية عدة مذكرات  املوؤ�س�سة 

وجمعية اأ�سدقاء البيئة يف 10 يوليو 2013، واملجل�ص الأعلى للمراأة يف 24 دي�سمرب 2013، والأمانة 

تلك  مع  التعاون  ج�سور  مد  لغر�ص   ،2013 دي�سمرب   29 يف  الداخلية  بوزارة  للتظلمات  العامة 

املنظمات واجلهات للرتقاء بواقع تعزيز حقوق الإن�سان والعمل مًعا لو�سع برامج حتقق الأهداف 

املن�سودة.

الت�سريعات  من  مرئياتها حول عدد  الوطنّية  املوؤ�س�سة  قدمت  الت�سريعّية،  املراجعة  �سعيد  وعلى   .9
الدولية  اململكة  والتزامات  الإن�سان  الدولية حلقوق  ال�سكوك  مع  لبيان مدى ملءمتها  الوطنّية 

ذات ال�سلة وذلك بناء على طلب من جمل�ص النواب وجمل�ص ال�سورى، كمواد م�سروع قانون مراكز 

الإجراءات  قانون  اأحكام  تعديل  ب�ساأن  قانون  وم�سروع  الحتياطي،  واحلب�ص  والتاأهيل  الإ�سلح 

قانون  وم�سروع  منه،  التظلم  حق  ومنحه  للمتهم  الحتياطي  احلب�ص  مدة  تقليل  ب�ساأن  اجلنائّية 

بتعديل املادة الـ )5( من القانون رقم )47( ل�سنة 2006 ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعوقني، واملادة 

امل�ستحدثة رقم )20( من م�سروع قانون باإ�سدار قانون املرور، بالإ�سافة اإىل القرتاح برغبة ب�ساأن 

قيام احلكومة باإعداد ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة تت�سمن الآليات والإجراءات اللزمة للتعامل مع 

التقارير احلقوقية التي ت�سدر ب�ساأن مملكة البحرين.

كما رفعت املوؤ�س�سة الوطنية تو�سياتها اإىل احلكومة حول قانون احلرية النقابية واحلق يف تنظيم   .10
املراأة  منح  ب�ساأن  اجلن�سية  قانون  تعديل  ومقرتًحا حول  البحرين،  العمالية يف مملكة  النقابات 

ا م�ساوًيا للرجل فيما يتعلق بجن�سية اأبنائها، ومقرتًحا ب�ساأن رفع �سن احلدث الوارد  البحرينية حقاًّ

يف املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 1976 يف �ساأن الأحداث اإىل �سن الثامنة ع�سرة �سنة، مع اإبداء 

ملحظاتها حول ال�سرتاتيجية الوطنية للطفولة للأعوام )2013 - 2017(.

ومل تكن املوؤ�س�سة الوطنية يف مناأى عن التفاعل مع الأيام واملنا�سبات الدولية ذات العلقة يف �سبيل   .11
تعزيز حقوق الإن�سان يف املجتمع، فقد اأ�سدرت خلل عام 2013 خم�سة وع�سرين بيانا ب�ساأن تلك 

الأيام واملنا�سبات، كان اأولها بيانها ال�سادر مبنا�سبة يوم ال�سحة العاملي، واليوم الدويل للق�ساء 

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

والتنمية، واليوم العاملي للبيئة، واليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال، واليوم العاملي للتوعية ب�ساأن 

اإ�ساءة معاملة امل�سنني، وذكرى الأمم املتحدة باليوم العاملي للجئني، والذكرى الع�سرين ملفو�سّية 

الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان، واليوم العاملي مل�ساندة �سحايا التعذيب، واليوم العاملي 

العاملي  واليوم  لل�سلم،  العاملي  واليوم  للدميقراطّية،  العاملي  واليوم  الق�سري،  ل�سحايا الختفاء 

الدويل  واليوم  العاملي،  الأغذية  ويوم  للموئل،  العاملي  واليوم  للمعلمني،  العاملي  واليوم  للعنف، 
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على  للق�ساء  الدويل  واليوم  للت�سامح،  الدويل  واليوم  املتحدة،  الأمم  ويوم  الفقر،  على  للق�ساء 

العنف �سد املراأة، واليوم العاملي للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، واليوم الدويل ملكافحة الف�ساد، ويوم 

حقوق الإن�سان. حيث اإن هذه البيانات يف جمموعها تهدف اإىل تعريف اجلمهور باليوم اأو املنا�سبة 

الدولّية، مع بيان اأهمّيتها، والواقع العملي املت�سل بها على امل�ستوى الوطني.

كما حر�ست املوؤ�س�سة الوطنّية على احل�سور والتمثيل اخلارجيَّني يف املحافل الإقليمّية والدولّية   .12
العمل  وور�ص  الندوات  العديد من  م�ساركتها يف  واخت�سا�ساتها، من خلل  بعملها  ال�سلة  ذات 

والدورات التدريبّية واملوؤمترات، فعلى ال�سعيد الإقليمي، �ساركت يف اأعمال الندوة الدولّية بعنوان 

»التنمية والدميقراطّية وتطوير النظام الإقليمي العربي« مبقر جامعة الدول العربّية يف القاهرة 

بالتعاون مع جامعة الدول العربّية وال�سبكة العربّية للموؤ�س�سات الوطنّية حلقوق الإن�سان، ومنظمة 

ال�سنوي  والجتماع  الإن�سان،  حلقوق  العربّية  واملنظمة  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  املتحدة  الأمم 

التا�سع لل�سبكة العربّية للموؤ�س�سات الوطنّية حلقوق الإن�سان، املنعقد يف العا�سمة املغربّية الرباط 

حول »جتربة العدالة النتقالّية يف املغرب«.

وقد بادرت املوؤ�س�سة الوطنّية وخلل ور�سة العمل املعنونة بـ »من الت�سديق اإىل التنفيذ: معاهدات   .13
بعنوان  عمل  ورقة  تقدمي  اإىل  اخلليجي«  التعاون  جمل�ص  ودول  الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم 

»التفاقّيات الدولّية الأ�سا�سّية حلقوق الإن�سان يف مملكة البحرين« اأعدها امل�ست�سار الدكتور اأحمد 

عبداهلل فرحان، الأمني العام للموؤ�س�سة، وذلك يف العا�سمة القطرّية الدوحة بالتعاون مع مركز 

الأمم املتحدة للتدريب والتثقيف يف جمال حقوق الإن�سان جلنوب غربي اآ�سيا واملنطقة العربّية، 

حكوميني  ممثلني  مب�ساركة  )قطر(  تاون  جورج  وجامعة  قطر،  وجامعة  اجلامعّية،  لندن  وكلّية 

وممثلني عن املوؤ�س�سات الوطنّية حلقوق الإن�سان يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربّية.

يف  واملنعقد  العربّية«  الدول  بجامعة  الإن�سان  حقوق  منظومة  لتطوير  العربي  »املوؤمتر  وخلل   .14
العربّية  ال�سبكة  مع  بالتعاون  بدولة قطر  الإن�سان  الوطنّية حلقوق  اللجنة  نظمته  الذي  الدوحة، 

للموؤ�س�سات الوطنّية حلقوق الإن�سان، قدمت املوؤ�س�سة الوطنّية ورقة عمل بعنوان »اإن�ساء حمكمة 

عربّية حلقوق الإن�سان« اأعدها امل�ست�سار الدكتور اأحمد عبداهلل فرحان، الأمني العام للموؤ�س�سة، 

حيث متت الإ�سارة فيها اإىل مبادرة جللة امللك املفدى باإن�ساء حمكمة عربّية حلقوق الإن�سان 

العربي  للعمل  جديد  ُبعد  اإ�سافة  يف  العربي  العامل  م�ستوى  على  م�سبوقة  غري  مبادرة  تعد  التي 

امل�سرتك يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، كون تلك املحكمة اآلّية قانونّية �سرورّية لدعم 

منظومة حقوق الإن�سان يف اإطار جامعة الدول العربّية.

كما �ساركت املوؤ�س�سة الوطنّية يف الجتماع الثامن ع�سر ملنتدى الآ�سيا با�سفيك واملحيط الهادي   .15
الذي انطلقت اأعماله يف العا�سمة القطرية الدوحة، بح�سور ممثلني للموؤ�س�سات العربية حلقوق 

الإن�سان، اإىل جانب ممثل للمفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان وعدد من اخلرباء الدوليني، بهدف 

حماية وتعزيز حقوق الإن�سان ل�سعوب منطقة الآ�سيا با�سفيك من خلل دعم تاأ�سي�ص وتطوير عمل 

املوؤ�س�سات الوطنّية حلقوق الإن�سان وتعزيز التعاون بني تلك املوؤ�س�سات الوطنية والأمم املتحدة 

من جهة، وبني احلكومات واملنظمات غري احلكومّية من جهة اأخرى.

وعلى ال�سعيد الدويل، �ساركت املوؤ�س�سة الوطنية يف افتتاح اجتماع الدورة الـ )26( للجنة التن�سيق   .16
املتحدة  الأمم  ق�سر  يف  املنعقدة   )ICC( الإن�سان  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�س�سات  املعنية  الدولية 



21 20

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

خلل  من  وحمايتها  الإن�سان  بحقوق  الرتقاء  يف  الوطنية  املوؤ�س�سات  دور  تعزيز  بهدف  بجنيف 

تعزيز وتاأ�سي�ص قنوات التوا�سل بني اأن�سطة �سبكات املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان الدولية 

وتطوير قدراتها، كما �ساركت يف اأعمال الدورة الثامنة من احلوار العربي الأوروبي للموؤ�س�سات 

الوطنية حلقوق الإن�سان يف العا�سمة الدمناركية »كوبنهاجن«.

حماية حقوق الإن�سان:

تعترب »حماية حقوق الإن�سان« الركيزة الأ�سا�سية املقابلة لدور املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز هذه   .17
احلقوق، وقد جتلى هذا الدور بو�سوح يف »مبادئ باري�ص« املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية يف 

اخت�سا�سات  الوطنية  املوؤ�س�سات  املبادئ  تلك  منحت  عندما  وبالأخ�ص  الإن�سان،  حقوق  تعزيز 

�سبة ق�سائية من خلل �سلطتها يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها واإحالتها اإىل 

جهات الخت�سا�ص ومتابعتها، مع تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم 

على اتخاذها اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية.

وي�سمل دور املوؤ�س�سات الوطنية يف »حماية حقوق الإن�سان« قيامها بعملية ر�سد لكل ما من �ساأنه   .18
امل�سا�ص بحق الأفراد يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم، اإذ اإن احلماية املطلوبة ل 

تقت�سر على تلقي �سكاوى الأفراد، بل ميتد ذلك اإىل القيام بعملية تتبع ومراقبة احلالة التي تكون 

عليها و�سعية حقوق الإن�سان وتوثيقها من خمتلف القنوات وامل�سادر، كما ت�سكل عملية الر�سد 

و�سيلة �سرورية للتاأكد من درجة ومدى احرتام الدولة للتزاماتها القانونية اأو الدولية ذات ال�سلة 

بحقوق الإن�سان.

كما تقت�سي تلك احلماية قيام املوؤ�س�سات الوطنية بالزيارات امليدانية للأماكن التي يحتمل اأن   .19
تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان، وت�سمل تلك الأماكن املوؤ�س�سات الإ�سلحية واأماكن الحتجاز 

والتجمعات العمالية والدور ال�سحية والتعليمية واأي مكان اآخر ي�ستبه يف اأن يكون موقًعا لنتهاك 

حقوق الإن�سان، اإىل جانب مراقبة اإجراءات التقا�سي من خلل ح�سور جل�سات املحاكمات للتثبت 

من مدى متا�سيها مع �سمانات املحاكمة العادلة.

حيث  ال�سكاوى  تلقي  ولية  ليمنحها  الوطنية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  امللكي  الأمر  جاء  لذلك،  واإعماًل   .20
الإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  ال�سكاوى  »تلقي  على  منه  )هـ(  الفقرة  يف   )3( رقم  املادة  ن�ست 

ب�سكل  متابعتها  مع  الخت�سا�س  جهات  اإىل  منها  اإحالته  املوؤ�س�سة  ترى  ما  واإحالة  ودرا�ستها 

فعال، اأو تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم يف اتخاذها، اأو املعاونة يف 

ت�سويتها مع اجلهات املعنية«.

اخت�سا�سها  على  �سراحة  ين�ص  مل  الوطنية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  امللكي  الأمر  اأن  من  الرغم  وعلى   .21
اأماكن الحتجاز، فاإن جتاوز هذه الإ�سكالية يكون من خلل الرجوع اإىل  بعملية الر�سد وزيارة 

ن�ص املادة الأوىل من الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية، التي ن�ست على اأن »تن�ساأ موؤ�س�سة 

م�ستقلة ت�سمى املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، تتوىل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�سان 

وتر�سيخ قيمها ون�سر الوعي بها والإ�سهام يف �سمان ممار�ستها ...«، حيث اإن حماية تلك احلقوق 

التي  الأماكن  وزيارة  ومراقبة  وتوثيق  بتتبع  الوطنية  املوؤ�س�سة  قيام  ت�ستلزم  ممار�ستها  و�سمان 

ي�ستبه اأو يحتمل اأن تكون فيها حقوق الإن�سان عر�سة للنتهاك، اإذ اإن القول بخلف ذلك هو اأمٌر 

يجرد املوؤ�س�سة الوطنية من اخت�سا�سها يف جمال »حماية حقوق الإن�سان«.
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خلل  من  الإن�سان  حقوق  حماية  جمال  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  دور  ا�ستعرا�ص  يتم  �سوف  وعليه،   .22
متابعتها خمتلف الأحداث التي كان لها الأثر يف متتع الأفراد باحلقوق واحلريات العامة باإ�سدارها 

عدًدا من البيانات ذات ال�سلة، وقيامها بعملية الر�سد وزيارة اأماكن الحتجاز وح�سور جل�سات 

ذوي  تب�سري  اأو  املعنية  اجلهات  مع  ومتابعتها  ال�سكاوى  تلقي  يف  وليتها  جانب  اإىل  املحاكمات، 

ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع يف ذلك.

فقد اأ�سدرت املوؤ�س�سة الوطنية وتفاعًل مع بع�ص الأحداث التي األقت بظللها على حماية حقوق   .23
الإن�سان عدة بيانات ذات �سلة، كبيانها ال�سادر لوفاة اأحد املتظاهرين، حيث اأبدت اأ�سفها البالغ 

باإجراء حتقيق  الفوري واجلدي  البدء  ب�سرورة  امل�سوؤولة  املواطنني وطالبت اجلهات  اأحد  لوفاة 

نتيجة  منف�سلة  ملنا�سبات  بيانات  وثلثة  مبا�سر،  ب�سكل  ال�سلح  ا�ستخدام  اأ�سباب  اإىل  للو�سول 

ا يف حينه اأ�سفها العميق والبالغ لذلك، ودعت  وفاة اأفراد من قوات حفظ النظام، وقد اأبدت اأي�سً

ونبذ  التهدئة  اإىل  بالدعوة  املجتمع  العقلء يف  واملهنية، وطالبت  بال�سلمية  اللتزام  اإىل  اجلميع 

العنف وعدم النحراف ملا ي�سر اململكة ومي�ص با�ستقرارها، ودعوتها اإىل �سرورة امل�ساهمة من 

بناء  واإعادة  الوطنية  امل�ساحلة  يحقق  النفراج مبا  اإىل حالة  الحتقان  النتقال من حالة  اأجل 

الدولة احلديثة.

و�سور  اأ�سماء  ن�سر  فيهما  رف�ست  بيانني  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأ�سدرت  منف�سلتني،  منا�سبتني  ويف   .24
املتهمني قبل �سدور حكم ق�سائي نهائي، موؤكدة رف�سها القاطع ملا مت ن�سره يف و�سائل الإعلم 

انتهاًكا  ي�سكل  اأن ذلك  املتهمني، معتربة  لأ�سماء و�سور بع�ص  اليومية  وبع�ص اجلرائد  الر�سمية 

الدولية  وال�سكوك  الد�ستور  اأحكام  وفق  اإدانته(  تثبت  حتى  بريء  )املتهم  الرباءة  قرينة  ملبداأ 

حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة التي التزمت بها حكومة مملكة البحرين.

كما اأ�سادت املوؤ�س�سة الوطنية يف بيان لها ب�ساأن �سماح وزارة الرتبية والتعليم للطلبة املوقوفني على   .25
ذمة ق�سايا اأو املحكوم عليهم باأداء المتحانات النهائية، حيث اأ�سادت بالنظام املتبع يف الوزارة 

الذي ي�سمح بالتقدم للمتحانات النهائية يف امل�ست�سفيات اأو مراكز الإ�سلح والتاأهيل بال�سروط 

نف�سها التي توفرها للطلبة الآخرين.

ويف ذات ال�سياق، ثمنت املوؤ�س�سة الوطنية يف بيان لها قرار جمل�ص الوزراء باملوافقة على اإن�ساء   .26
ال�سجون  مراقبة  تتيح  م�ستقلة  وطنية  اآلية  باعتبارها  واملحتجزين«  ال�سجناء  حقوق  »مفو�سية 

ا يف بيان اآخر موافقة جمل�ص جامعة الدول العربية  ومراكز الحتجاز والتوقيف، كما ثمنت اأي�سً

اآلية قانونية  الإن�سان، كونها  العربية حلقوق  ا�ست�سافة مقر املحكمة  البحرين  على طلب مملكة 

�سرورية لدعم منظومة حقوق الإن�سان يف اإطار جامعة الدول العربية.

وفيما يتعلق بعملية الر�سد فقد كان للموؤ�س�سة الوطنية دوٌر يف متابعة وقائع الأحداث اليومية وما   .27
يثار يف و�سائل الإعلم املختلفة و�سبكات التوا�سل الجتماعي، من ممار�سات �سكلت انتهاكًا حلقوق 

الإن�سان، اأو ُيّدعى وقوعها. وملا كانت عملية الر�سد تتعلق مبختلف احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو 

القت�سادية والجتماعية والثقافية، فقد �سمنت اأو اأ�سارت املوؤ�س�سة الوطنية اإىل ما مت ر�سده يف 

معر�ص تعر�سها ملختلف تلك احلقوق مع اإيرادها التو�سيات املنا�سبة يف هذا ال�ساأن يف الف�سلني 

الثاين والثالث من هذا التقرير.
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من  عدًدا  الوطنية  املوؤ�س�سة  عن  ممثل  ح�سر  الإن�سان،  حقوق  بحماية  املتعلق  ال�سياق  ذات  ويف   .28
منها  الأمنّية،  بالأحداث  العلقة  ذات  العام  ال�ساأن  يف  �سدى  لها  كان  التي  املحاكمات  جل�سات 

ح�سور جل�سات حماكمة املتهمني يف الق�سّية املعروفة بـ »14 فرباير«، وح�سور جل�سات حماكمة 

املتهمني يف اأحداث �سغب احلو�ص اجلاف، حيث ياأتي ح�سور ممثل عن املوؤ�س�سة الوطنّية جلل�سات 

املحاكمة، اإعماًل لدورها يف ر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان املتعلقة بحقوق املتهم يف جمال اإقامة 

املتهمني  حلق  انتهاكات  من  فيها  يقع  ما  ور�سد  املحاكمة  جمريات  على  للوقوف  وذلك  العدل، 

يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة وفق ال�سكوك الدولّية ذات ال�سلة. وخلل تلك الزيارات 

ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنية عدًدا من الإجراءات املا�سة بحق الأفراد يف التمتع ب�سمانات املحاكمة 

العادلة �سوف تتم الإ�سارة اإليها يف معر�ص تناول احلق يف املحاكمة العادلة. 

الحتجاز  لأماكن  الزيارات  من  بعدد  الر�سد-  عملّية  �سياق  -ويف  الوطنّية  املوؤ�س�سة  قامت  كما   .29
اخلا�سة  )جو(  والتاأهيل  الإ�سلح  ولإدارة  احلورة،  �سرطة  ملركز  منها  الحتياطي،  واحلب�ص 

بالرجال، والآخرى اخلا�سة بالن�ساء، وزيارة مركز احلب�ص الحتياطي باحلو�ص اجلاف، حيث 

كان عدٌد من تلك الزيارات التي قامت بها املوؤ�س�سة الوطنّية مبنا�سبة الزيارة التي قام بها وفد 

 28 )HMIP( ململكة البحرين يف الفرتة من  مفت�سية �ساحبة اجلللة لل�سجون باململكة املتحدة 

اأبريل 2013 اإىل 2 مايو 2013، وذلك �سمن برنامج يهدف اإىل التعريف بدور املفت�سية يف مراقبة 

من  اململكة،  يف  املعنية  واملوؤ�س�سات  الأجهزة  م�ستوى  على  وطنّية  وقائية  كاآلية  ال�سجون  وتفتي�ص 

خلل زيارة بع�ص اأماكن الحتجاز واحلب�ص الحتياطي كتدريب عملي.

قيام  من  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  بع�ص  تناوله  ما  اإثر  وعلى  الوطنّية  املوؤ�س�سة  قامت  كما   .30
يوم  فجر  يف  اجلاف  باحلو�ص  الحتياطي  احلب�ص  مركز  يف  احتياطيا  املوقوفني  من  جمموعة 

اجلمعة 16 اأغ�سط�ص 2013 باإثارة الفو�سى واأعمال ال�سغب يف اأحد »العنابر« وتعر�ص املوقوفني فيه 

للعتداء بال�سرب و�سوء املعاملة، قامت املوؤ�س�سة الوطنية بعد التن�سيق مع وزارة الداخلّية بزيارة 

امل�سوؤولون  اأفاد  فيه، حيث  واملوقوفني  بامل�سوؤولني  واللتقاء  ما جرى  على حقيقة  للوقوف  املركز 

فيه اأنه يف يوم اجلمعة 16 اأغ�سط�ص 2013 قام اأحد ال�سباط وعدد من اأفراد ال�سرطة يف ال�ساعة 

)10( وذلك بعد ورود معلومات من م�سادر خا�سة  العنرب رقم  بتفتي�ص  الثالثة فجًرا -تقريًبا- 

عن وجود نّية م�سبقة يجرى التخطيط لها لإدخال عدد من املوقوفني لهواتف نقالة داخل العنرب، 

وفعل مت �سبط عدد ثلثة هواتف نقالة، وعلى اإثر ذلك، قام املوقوفون باإحداث الفو�سى داخل 

كما  الزنزانة،  داخل  احتجازهم  وحماولة  بال�سرب  ال�سرطة  اأفراد  بع�ص  على  والتعدي  العنرب 

قاموا بخلع الأبواب، واإتلف بع�ص الأدوات الكهربائية املوجودة بداخله، و�سكب املاء وال�سابون 

يف ممر العنرب واإي�ساله مب�سدر كهربائي، ومّت التعامل معهم من خلل ا�ستعمال ر�ص مادة الفلفل 

يف حماولة ل�سّل حركتهم وتخلي�ص اأفراد ال�سرطة منهم، وبعد ذلك متت ال�ستعانة بقوات حفظ 

اإعادة النظام داخل العنرب،  النظام للتعامل مع املوقوفني، م�ستعملني القنابل ال�سوتية، لغر�ص 

كما مّت بعد ذلك و�سع املوقوفني يف عنرب اآخر حلني القيام باأعمال ال�سيانة واإعادة الأمور اإىل 

طبيعتها، واأكد ذات امل�سوؤولني اأنهم تعاملوا مع املوقوفني يف املركز وفقا للقوانني واملعايري الدولّية 

الإن�سانية.

بعدها قام وفد املوؤ�س�سة الوطنية بزيارة العنرب حمل الواقعة برفقة امل�سوؤولني، حيث مّت اللتقاء   .31
واأن  ع�سرة غرفة،  اأربع  يحوي  العنرب  اأن  وتبني  للغرف،  الأبواب احلديدية  باملوقوفني من خلف 

بالك�سف عن  الغرف مائة وخم�سون موقوفا، حيث قام بع�سهم  املوزعني على  املوقوفني  جمموع 
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اأنها  يبدو  كان  اأج�سادهم،  من  متفرقة  اأنحاء  على  اعتداء  اآثار  وجود  وتبني  العلوّية  اأج�سادهم 

من ا�ستعمال الهراوات املطاطية خملفًا احمراًرا �سديًدا، كما لوحظ وجود اآثار لإ�سابات يف يد 

اإ�سابات  وتبنّي وجود  بالقوة،  و�سده  البل�ستيكي  القيد  ا�ستعمال  ب�سبب  اأنها  اأفاد  املوقوفني  اأحد 

اأخرى على اأج�ساد البع�ص يبدو اأنها ب�سبب الركل الع�سوائي اأثناء القيام بعملية التفتي�ص اأو بعده، 

والقيام  التفتي�ص،  عملية  رافقت  ذات م�سمون طائفي  و�ستائم  لإهانات  تعر�سوا  اأنهم  م�سيفني 

اأحد  قيام  جانب  اإىل  بقوة،  الهراوات  با�ستعمال  النائمني  اإيقاظ  قبيل  من  ا�ستفزازية  باأفعال 

ال�سباط باإيقاف �سوت الأذان عند رفعه مبنا�سبة دخول وقت ال�سلة ، يف حني ُطلب اإىل اآخرين 

غلق القراآن الكرمي.

كما ادعى بع�ص املوقوفني حرمانهم من تغيري ملب�سهم بعد عملّية التفتي�ص، حيث �سوهد اأحد   .32
املوقوفني وهو يتاأزر بطانّية لعدم متكينه من ارتداء ملب�سه الداخلّية، وعند �سوؤالهم عن �سبب 

ذلك، اأفادوا اأن امل�سوؤولني قاموا باحتجاز ملب�سهم يف غرفة خا�سة ومنعوهم من الو�سول اإليها، 

وقد متت معاينة تلك الغرفة ولحظ وفد املوؤ�س�سة الوطنّية تكد�ص امللب�ص يف اأكيا�ص �سوداء من 

النايلون اخلا�سة بالقمامة، وقد مت خلطها جميعا من دون و�سع مل�سق تعريفي باأ�سماء اأ�سحابها.

ولوحظ اإىل جانب ذلك وجود عدد اثنني من املوقوفني يف العنرب نف�سه على ذمة ق�سايا جنائية   .33
من جن�سيات غري بحرينية )اأحدهما موقوف على ذمة ق�سية خمدرات، والآخر موقوف على ذمة 

اأفادا  اآثار اعتداء �سديد ووا�سح، وعند �سوؤالهما عن �سبب تلك الإ�سابات  ق�سية �سرقة( وبهما 

اأنهما تعر�سا ملثل ما تعر�ص له بقّية املوقوفني كنوع من العقاب اجلماعي، كما اأفاد اأحدهما اأن 

اأحد ال�سباط اعتدى عليه ركًل بالأرجل وكان ي�ساأل عن طائفته، وعندما اأفاده اأنه »�سيعي« زاده 

�سرًبا وركًل. 

وعلى اإثر ما ت�سمنته الدعاءات با�ستعمال �سلح ال�سوزن والغاز امل�سّيل للدموع، قام وفد املوؤ�س�سة   .34
الوطنّية بالتحقق من ذلك من خلل �سوؤال عدد من املوقوفني الذين نفوا ا�ستخدامهما، م�سيفني 

اأن ما مت ا�ستخدامه فقط قنابل �سوتّية ومادة الفلفل.

والتقى وفد املوؤ�س�سة الوطنّية خلل تلك الزيارة ثلثة من املوقوفني على انفراد، حيث اأفاد الأول   .35
اأنه اأ�سيب من جراء ال�سرب اأثناء التفتي�ص بجرح خلف راأ�سه واحتاج اإىل تدخل جراحي، موؤكًدا 

جلوء اأحد ال�سباط اإىل العنف و�سوء املعاملة اأثناء التفتي�ص، يف حني اأن اأحد اأفراد ال�سرطة قام 

بر�ص مادة الفلفل بكثافة من فتحات النوافذ، كما اأفاد اأنه وخلل مدة خم�سة الأ�سهر التي ق�ساها 

يف التوقيف مل مُيّكن من اللتقاء مبحاميه، م�سيفا اأنه علم بالتهام املوجه اإليه يف املحكمة عند 

ما  اأن  الثاين  اأو�سح  بينما  ال�سرطة،  اأفراد  احتجاز  املوقوفني مبحاولة  قيام  نفى  كما  انعقادها، 

حدث من فو�سى كان ب�سبب ا�ستخدام اأفراد ال�سرطة وقوات حفظ النظام للعنف واإ�ساءة املعاملة 

 15 اأفاد الأخري بو�سعه يف احلب�ص النفرادي وا�ستعمال )الَفلـَقـَة( ملدة  اأثناء التفتي�ص، يف حني 

دقيقة ب�سبب عدم تطبيق الأوامر بالوقوف اأثناء التفتي�ص. واأجمع املوقوفون جميًعا على و�سعهم 

بعد اإخلء العنرب يف ال�سم�ص ملدة اأربع �ساعات بدًءا من ال�ساعة ال�ساد�سة حتى العا�سرة �سباًحا، 

الأمر الذي ترتب عليه �سقوط بع�سهم من �سدة الإعياء وحرارة ال�سم�ص، اإىل جانب منعهم من 

�سرب املاء.
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وعلى اإثر تلك الزيارة، اأعدت املوؤ�س�سة الوطنّية تقريًرا مف�سًل ت�سمن عدة تو�سيات مت رفعه اإىل   .36
وزارة الداخلّية، وكان من اأبرز تلك التو�سيات، التحقيق اجلاد يف الدعاءات بوجود �سوء املعاملة 

التقرير،  لهم  اأ�سار  الذين  ال�سباط  وبع�ص  ال�سرطة  اأفراد  قبل  من  بالكرامة  واحلاطة  املهينة 

اأفراد  لدى  وتعزيزها  املحتجزين  اأو  باملوقوفني  املتعلقة  الإن�سان  حقوق  ثقافة  اإر�ساء  و�سرورة 

ال�سرطة يف مراكز التوقيف والحتجاز مبا يتوافق مع املعايري الدولية الإن�سانّية ذات ال�سلة، ذلك 

اأن دور اأفراد ال�سرطة القائمني على مركز الحتجاز يرتكز على الإ�سراف الفّعال واحلفاظ على 

�سلمة وحقوق املوقوفني كونهم حتت عهدتهم القانونية، باعتبارهم غري مدانني بحكم ق�سائي، 

و�سرورة اأن يكون فر�ص اجلزاء على مرتكب املخالفة وحده من دون اأن ميتد اإىل غريه كعقاب 

)20( الفقرة  جماعي اإعماًل ملبداأ �سخ�سية العقوبة، كما ن�ّص على ذلك الد�ستور يف املادة رقم 

)ب(، والعمل على اإيجاد نظام اأمني يحول دون دخول املمنوعات للموقوفني، ومتكينهم من اللتقاء 

مبحاميهم حال طلبهم ذلك، والقيام بالت�سهيلت كافة يف هذا ال�ساأن وتوثيقها، ومنحهم الوقت 

اإيجاد  والعمل على  كافية،  اأوقاتا  ال�سم�ص  باأ�سعة  التمتع  الريا�سة ومتكينهم من  الكايف ملمار�سة 

اإتاحة الفر�سة للتقاء النزلء ببع�سهم بع�سا  بيئة اجتماعّية داخل مراكز الحتجاز من خلل 

وفق ال�سوابط القانونية ومبا ل يخل بالنظام داخل املراكز، واإعادة النظر يف الإجراءات املتخذة 

واإزالة  باأنها مهينة،  اأمنّية قد تو�سف  اإجراءات  يف نظام الزيارات مع الأهل وما ي�ساحبها من 

احلواجز الزجاجّية بني املوقوف وذويه، وزيادة الهتمام بجودة ونظام الوجبات من حيث الكفاية 

الأدوات  توفري  مع  ومتابعته،  العلج  وتلقي  ال�سحية  الرعاية  بنظام  الهتمام  وزيادة  والتنوع، 

للموقوفني مبا  للغرف املخ�س�سة  القدرة ال�ستيعابية  اأنواعها، ومراعاة  ال�سحية على اختلف 

الداخلية،  ت�سكيل جلنة موؤقتة مكونة من وزارة  اإمكانية  والنظر يف  الراحة،  لهم قدًرا من  يتيح 

وال�سلطة الق�سائية، واملوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، والأمانة العامة للتظلمات، لدرا�سة وو�سع 

ت�سور لإجراءات معاملة املوقوفني مبركز ال�سجن الحتياطي يف احلو�ص اجلاف، اإل اأن املوؤ�س�سة 

الوطنّية مل تتلق ردا من وزارة الداخلّية ب�ساأن ما مّت اتخاذه حيال تلك التو�سيات.

وت�سري املوؤ�س�سة الوطنّية ويف منا�سبة اأخرى اإىل تلقيها طلًبا من ذوي اأحد املحكوم عليهم بالتدخل   .37
للنظر يف توفري العلج املنا�سب له مبدين قلقهم البالغ على �سحته، حيث قامت املوؤ�س�سة الوطنية 

بالتوا�سل مع وزارة الداخلية لطلب اللتقاء باملحكوم عليه للوقوف على حالته ال�سحّية التي اأبدت 

تعاونا يف هذا ال�ساأن، اإل اأنه وبعد زيارة املحكوم عليه يف اإدارة الإ�سلح والتاأهيل اعتذر عن عدم 

متابعة  يف  ذويه  مع  التن�سيق  طالًبا  وا�سحة،  لأ�سباب  بيان  دون  من  الوطنية  املوؤ�س�سة  وفد  لقاء 

و�سعه ال�سحي.

ويف اإطار ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان، منحها الأمر امللكي باإن�سائها   .38
اخت�سا�سات �سبه ق�سائية، حيث ن�ست املادة رقم )3( يف فقرتها )هـ(، على اأن تخت�ص املوؤ�س�سة 

بـ »تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان، ودرا�ستها واإحالة  اأهدافها  الوطنية يف �سبيل حتقيق 

اأو تب�سري ذوي  ما ترى املوؤ�س�سة اإحالته منها اإىل جهات الخت�سا�ص مع متابعتها ب�سكل فعال، 

ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم يف اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات 

املعنية«، وعليه فاإن املوؤ�س�سة الوطنية وخلل عام 2013 قد تعاملت مع مائة وثماين ع�سرة �سكوى، 

تنوعت م�سامينها من حيث احلقوق املدعى وقوع النتهاك فيها، حيث بلغ عدد ال�سكاوى املتعلقة 

املتعلقة باحلق يف  ال�سكاوى  اأربعا وثمانني �سكوى حيث كان ن�سيب  باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 

يف  باحلق  متعلقة  �سكوى  وع�سرين  واحدى  �سكوى،  وع�سرين  �سبعا  واملعنوية  اجل�سدية  ال�سلمة 



27 26

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

العادلة فقد  املحاكمة  املتعلقة باحلق يف  ال�سكاوى  اإىل  بالن�سبة  اأما  ال�سخ�سي،  والأمان  احلرية 

بلغت ت�سع ع�سرة �سكوى، يف حني اأن خم�ص �سكاوى متعلقة باحلق يف اجلن�سية، وفيما يتعلق باحلق 

يف تويل الوظائف العامة فقد بلغت اإحدى ع�سرة �سكوى، وكان ن�سيب احلق يف حرية الراأي واحلق 

يف التعبري �سكوى واحدة.

وب�ساأن ال�سكاوى الواردة للموؤ�س�سة الوطنية حول احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، فقد   .39
بلغ جمموع ما تلقته املوؤ�س�سة الوطنية اثنني وع�سرين �سكوى، تنوعت م�سامينها من حيث احلقوق 

املدعى وقوع النتهاك فيها، حيث كان ن�سيب ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف م�ستوى معي�سي لئق 

�ست �سكاوى، و�سبع �سكاوى متعلقة باحلق يف العمل - كان من بينها �سكوى واحدة تلقتها املوؤ�س�سة 

الوطنية يف عام 2011، اإل اأن احلق حمل النتهاك كان م�ستمرا حتى عام 2013 - و�سكوى واحدة 

ذات �سلة بالجتار يف الب�سر، واأربع �سكاوى متعلقة باحلق يف ال�سحة، اأما فيما يتعلق باحلق يف 

التعليم فقد بلغت �سكويني، يف حني كان ن�سيب احلق يف ال�سمان الجتماعي �سكويني اأي�سا.

املو�سوعات  بعدد من  تعلقت  �سكوى  اثنتي ع�سرة  الوطنية  املوؤ�س�سة  تلقت  فقد  اإىل ذلك  اإ�سافة   .40
التي ل تندرج من �سمن فئات احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو القت�سادية والجتماعية والثقافية، 

للموؤ�س�سة  لتناولها مو�سوعات ل ينعقد  واإما  اإما لتعلقها بخلفات �سخ�سية بني الأفراد،  وذلك 

اخت�سا�ص بنظرها.

اإجراٍء  من  اتخاذه  مت  وما  الوطنية،  املوؤ�س�سة  اإىل  الواردة  ال�سكاوى  جممل  بيان  يتم  �سوف  كما   .41
فيها على نحو من التف�سيل، عند ا�ستعرا�ص احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو احلقوق القت�سادية 

والجتماعية والثقافية، لذا �سيقت�سر الأمر يف هذا الف�سل على عر�ص عدد تلك ال�سكاوى من 

حيث ح�سر فئات احلقوق املندرجة حتتها، وذلك على النحو التايل:

30

25

20

15

10

5

0

27

21
19

5

1

11

احلق يف اجلن�سيةاحلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية

احلق يف حرية الراأي والتعبرياحلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي

احلق يف تويل الوظانف العامةاحلق يف املحاكمة العادلة

احلقوق املدنية وال�سيا�سية



27 26

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

2013 يف خمتلف  لعام  الوطنية  املوؤ�س�سة  اإىل  الواردة  ال�سكاوى  يبني عدد  تو�سيحي  بياين  ر�سم   .42
احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية اأو املو�سوعات الأخرى 

التي ل تندرج حتت اأي فئة من تلك احلقوق وتخرج عن نطاق اخت�سا�ساتها وتعاطت معها املوؤ�س�سة 

الوطنّية باإيجابّية بغر�ص امل�ساعدة الإن�سانّية وذلك على النحو التايل:

احلقوق املدنية وال�سيا�سية

احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية

املو�سوعات الأخرى
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ال�سهر
عدد

ال�سكاوى
عدد

امل�ستكني

الفئات

طفلامراأةرجل

-1-11ينايــــر

12191441فربايــــر

16272142مـــار�ص

-1163621اأبريــــل

128512مايــــــــو
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88611دي�سمبــر

1171902914912 *املجموع

كان  النتهاك  حمل  احلق  اأن  اإل   ،2011 عام  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  تلقتها  واحدة  �سكوى  ال�سابق،  املجموع  اإىل  ي�ساف 
 *

م�ستمرا حتى عام 2013، لي�سبح العدد الكلي )118( �سكوى.

وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  ملختلف  الوطنية  املوؤ�س�سة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  عدد  يبني  جدول   .43
واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، موزعة على عدد ال�سهور، وعدد امل�ستكني وفئاتهم 

يف كل �سكوى، وذلك على النحو التايل:
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44.  ر�سم تو�سيحي يبني عدد ال�سكاوى التي تلقتها املوؤ�س�سة الوطنية خلل الأعوام )2011 - 2012 - 
:) 2013
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)3( الفقرة )هـ(، التي منحتها  45.  وعودا على الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية يف مادته رقم 
اإىل جانب �سلطة تلقي ال�سكاوى، قيامها بتقدمي امل�ساعدة وامل�سورة القانونية، من خلل تب�سري 

ت�سويتها مع  املعاونة يف  اأو  اتخاذها،  وم�ساعدتهم على  التباع  الواجبة  بالإجراءات  ال�ساأن  ذوي 

اجلهات املعنية، فان املوؤ�س�سة الوطنية تقدم امل�ساعدة وامل�سورة القانونية يف احلالة التي ل يدخل 

املو�سوع �سمن اخت�سا�ساتها القانونية كاأن يكون املو�سوع منظورا اأمام جهة ق�سائية اأو اإدارية، 

اأو لوجود جهة اأخرى ذات اخت�سا�ص اأ�سيل يف نظره، اأو لوجوب قيام ذوي ال�ساأن باتخاذ بع�ص 

الإجراءات القانونية اأو الإدارية التي ت�سبق اللجوء اإىل املوؤ�س�سة الوطنية، ويف هذا ال�سدد فقد 

ورد اإىل املوؤ�س�سة الوطنية اأربعة وثمانون طلبا للم�ساعدة وامل�سورة القانونية، تنوعت مو�سوعاتها 

طفلامراأةرجل
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ال�سهر

عدد طلبات

امل�ساعدة

وامل�سورة

القانونية

الفئات

طفلامراأةرجل

-211ينايــــر

-312فربايــــر

-1066مـــار�ص

-866اأبريــــل

-523مايــــــــو

-727يونيــــــو

-862يوليـــــــو

-954اأغ�سط�ص

-514�سبتمبــر

-743اأكتوبـــر

-927نوفمبــــر

11741دي�سمبــر

8443491املجموع

وطلب  اأفراد،  بني  وخلفات  نزاعات  يف  والتدخل  املدين،  التعوي�ص  على  احل�سول  طلبات  بني 

امل�ساعدة للتمكني يف احل�سول على جلوء �سيا�سي يف دولة اأجنبية، اأو طلبات التدخل لإنهاء بع�ص 

الإجراءات الإدارية اأمام اجلهات احلكومية املخت�سة.

46.  ونظرا لوجود بع�ص طلبات امل�ساعدة وامل�سورة القانونية التي وردت للموؤ�س�سة الوطنية والتي مل 
تنطو على م�سا�ص مبا�سر بفئات احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو احلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية، اإل اأنه ويف بع�ص احلالت ا�ستلزم الأمر تدخل املوؤ�س�سة الوطنية يف نظرها من خلل 

التوا�سل املبا�سر اأو املخاطبة الر�سمية للجهة املعنية، كمعرفة م�سري مواطن موقوف يف اإحدى 

اأو التدخل يف ت�سهيل تنفيذ حكم ق�سائي �سادر عن  دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، 

مرا�سم  بح�سور  املحكومني  لأحد  ال�سماح  اأو  اململكة،  تنفيذه خارج  ومطلوب  البحريني  الق�ساء 

دفن وعزاء اأحد اأقربائه، واأخرى متعلقة بطلب الإفراج عن اأحد املوقوفني لأ�سباب اإن�سانية.

47.  جدول يبني عدد طلبات امل�ساعدة وامل�سورة القانونية الواردة اإىل املوؤ�س�سة الوطنية، موزعة على 
على  وذلك  القانونية،  امل�سورة  اأو  امل�ساعدة  طالبي  الفئات  وح�سب   ،2013 عام  يف  ال�سهور  عدد 

النحو التايل:
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رابعـًا: ا�سرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان للأعوام  )2013 - 2016(

حماور،  خم�سة  على  تقومان  عمل  وخطة  ا�سرتاتيجية  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة  تبنت   .1
املوؤ�س�سة  وتعزيز جهود  الإن�سان،  الوطنية يف جهود حماية حقوق  املوؤ�س�سة  انخراط  هي، تطوير 

الوطنية يف جمال املراجعة والتطوير الت�سريعيني، واإطلق برنامج وطني مو�سع للرتبية على حقوق 

الإن�سان، واإطلق برنامج متخ�س�ص يف جمال تعزيز حقوق املواطنة ودعم قيمها، وتعزيز التعاون 

على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ومتثل هذه ال�سرتاتيجية الغايات املتوخاة من مبادرة جللة امللك اإىل اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية   .2
حلقوق الإن�سان مبوجب الأمر امللكي رقم )46( ل�سنة 2009 املعدل بالأمر امللكي رقم )28( ل�سنة 

وتبنت  و�سبل حتقيقها،  بلوغها،  املن�سود  الأهداف  وتعرب عن  لها،  املوكلة  والخت�سا�سات   2012
روؤية ور�سالة وا�سحتني تتفقان مع اأهدافها من جعل »ثقافة حقوق الإن�سان منط حياة«، فجاءت 

باحلقوق  الإقــرار  واأن  الوطنية،  الثوابت  من  الإن�سان  حقوق  مب�ساألة  الإميــان  اأن  لتوؤكد  الروؤية 

واحلريات العامة مدنية و�سيا�سية، اأم اقت�سادية واجتماعية وثقافية، و�سواء كانت هذه احلقوق 

فردية اأو جماعية، هو التزام بقيم العدالة وامل�ساواة والكرامة الإن�سانية لكل بني الب�سر من دون 

متييز، واأن التعاطي مع احلقوق يجب اأن يكون منًطا للحياة ويف كل مناحيها.

اأف�سل  »مًعا لإحداث ممار�سة  يف حني تبنت املوؤ�س�سة الوطنية يف ا�سرتاتيجيتها ر�سالة مفادها   .3
حلقوق الإن�سان«، تقوم على تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، وذلك بتوفري احلماية وامل�ساندة 

للمواطنني واملقيمني، ومتكينهم من اكت�ساب املعرفة املتنوعة ملمار�سة حقوقهم امل�سروعة، وحتديد 

احتياجاتهم وكيفية املطالبة بها، والدفاع عنها، عن طريق ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان بكل الو�سائل 

املتاحة، واأن اإحداث التغيري ل يتم اإل بت�سافر اجلهود الر�سمية و�سبه الر�سمية الفردية واجلماعية.

حقوق  ثقافة  »ن�سر  يف  تتمثل  الأهــداف  من  جملة  بتحقيق  حمددتني  ور�سالة  روؤيــة  تبني  وياأتي   .4
الأ�سا�سية  باحلقوق  الأفــراد  و»توعية  املتاحة«،  الو�سائل  بكل  احلقوق  هذه  عن  والدفاع  الإن�سان 

املكفولة لهم مبوجب الت�سريعات الوطنية والتفاقيات الدولية«، و»تقوية ومتكني الأفراد من خلل 

الربامج التدريبية املتنوعة لزيادة املعرفة والوعي باحلقوق الأ�سا�سية، وكيفية ممار�ستها على نحٍو 

ي�سمن متتع جميع الأفراد بها«، و»تو�سيع �سبكة الت�سال باملنظمات املتخ�س�سة يف جمال حقوق 

الإن�سان على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل«، و»تلقي ال�سكاوى ور�سد وتوثيق انتهاكات حقوق 
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انتهاكات  ل�سحايا  القانونية  امل�ساعدة  وخدمات  اللزمة،  املعلومات  وتوفري  و»تقدمي  الإن�سان«، 

حقوق الإن�سان«، و»كتابة واإ�سدار التقارير ال�سنوية والتقارير املتخ�س�سة، واملحددة ملو�سوعات 

معينة«.

كما ت�سمنت ا�سرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�س�سة الوطنية العديد من اخلدمات ذات ال�سلة بحقوق   .5
الإن�سان واحلريات العامة �سواء للأفراد اأو ملوؤ�س�سات الدولة الر�سمية، وكذلك منظمات املجتمع 

املدين، من خلل اإقامة »احللقات الدرا�سية وور�ص العمل والندوات واملوؤمترات«، وذلك يف �سبيل 

الفعاليات مو�سوعات  للفرد، بحيث تغطي هذه  العامة  اأنواع احلقوق واحلريات  التوعية بجميع 

حقوق الإن�سان كافة، وعلى وجه اخل�سو�ص الفئات الأوىل بالرعاية )حقوق املراأة، حقوق الطفل، 

حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، حقوق امل�سنني(، كما تتناول هذه الفعاليات التعريف باآليات الأمم 

املتحدة اخلا�سة بحقوق الإن�سان، ومناق�سة مو�سوعات ومفاهيم مهمة ذات �سلة كالدميقراطية، 

و�سيادة القانون، والتمييز، والتعذيب. وتعد هذه الفعاليات الثقافية املتخ�س�سة يف حقوق الإن�سان  

فر�سة جلميع طوائف املجتمع املختلفة لتبادل وجهات النظر ب�ساأنها بهدف اإيجاد اأف�سل ال�سبل 

حال ممار�ستها و�سمان حمايتها من اأي انتهاك مبا�سر اأو غري مبا�سر.

كما تقدم املوؤ�س�سة الوطنية خدمة »التدريب والتثقيف«، القائمة على ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان   .6
بني الفئات املختلفة وفق املعايري الوطنية والدولية من خلل برامج التدريب والدورات التدريبية 

امل�ستهدفة  الفئات  اأهم  ومن  عملية،  مهارات  اإىل  الإن�سان  بحقوق  املعرفة  لتحويل  املتخ�س�سة 

النواب  )جمل�سي  الت�سريعية  ال�سلطة  واأع�ساء  العامة،  النيابة  واأع�ساء  الق�ساة  الربامج:  لهذه 

ال�سيا�سات،  وتنفيذ  بو�سع  اأو  الت�سريعات،  ب�سياغة  املعنيون  العموميون  واملوظفون  وال�سورى(، 

الدولية  املعاهدات  هيئات  اإىل  التقارير  وتقدمي  �سياغة  عن  امل�سوؤولون  العموميون  واملوظفون 

حلقوق الإن�سان، وامل�سوؤولون عن اإنفاذ القوانني، مبن يف ذلك منت�سبو قوة دفاع البحرين وقوات 

الأمن العام واحلر�ص الوطني، وامل�سوؤولون يف املوؤ�س�سات العقابية، والعاملون يف جمال ال�سحافة 

والإعلم املرئي وامل�سموع، وموؤ�س�سات املجتمع املدين بتخ�س�ساتها كافة، التي تدخل يف جمال 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية، واجلامعات واملدار�ص، وال�سركات 

اخلا�سة ومكاتب ال�ستخدام.

ا »تقدمي امل�سورة« على �سكل تو�سيات واقرتاحات وتقارير مبنّية على  ومن بني تلك اخلدمات اأي�سً  .7
اأ�سا�ص ا�ست�ساري اإىل اجلهات احلكومية وغري احلكومية كافة، �سواء من تلقاء نف�سها اأو بناء على 

طلب تلك اجلهات ب�ساأن اأي م�ساألة تتعلق بتعزيز اأو حماية اأو تنمية حقوق الإن�سان، وذلك ا�ستنادا 

اإىل املادة الثالثة الفقرات )اأ، ج، د، هـ(، واملادة الرابعة من قانون اإن�سائها، كتقدمي »امل�سورة يف 

امل�سائل الت�سريعية«، من خلل درا�سة الت�سريعات املعمول بها يف اململكة، والتو�سية بالتعديلت 

التي تراها منا�سبة يف هذا ال�ساأن، خا�سة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�سريعات مع التزامات اململكة 

الإن�سان،  بحقوق  �سلة  ذات  جديدة  ت�سريعات  باإ�سدار  التو�سية  للموؤ�س�سة  يكون  كما  الدولية، 

امل�سائل  املنبثقة عنهما يف  واللجان  وال�سورى  النواب  الت�سريعية مبجل�سيها  ال�سلطة  والتعاون مع 

ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.

كما تقوم املوؤ�س�سة الوطنّية بتقدمي »امل�سورة املتعلقة بتنفيذ التفاقيات الدولية« من خلل تب�سري   .8
ال�سلطة التنفيذية بقبول التفاقيات الدولية، واإعلمها بطبيعة اللتزامات املرتتبة على الن�سمام 

القوانني  توافق  مدى  الوطنية  املوؤ�س�سة  م�سورة  وت�سمل  معينة،  دولية  اتفاقية  على  الت�سديق  اأو 
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الوطنية بالفعل مع املعايري الواردة يف التفاقية، اأو ما اإذا كانت هناك حاجة اإىل القيام مببادرات 

ت�سريعية اإ�سافية. وكذلك تعمل املوؤ�س�سة على تقدمي تو�سياتها واقرتاحاتها ب�ساأن مدى مواءمة 

الت�سريعات الوطنّية مع التفاقيات الدولية.

خلل  -من  ال�سيا�سي«  بال�ساأن  املتعلقة  »امل�سورة  تقدمي  على  ا  اأي�سً الوطنية  املوؤ�س�سة  تعمل  كما   .9
لأف�سل ممار�سة دميقراطية يف  ال�ست�ساري  راأيها  واإبداء  والنتخابات-  ال�ستفتاء  على  رقابتها 

ال�ساأن ال�سيا�سي، كما اأن لها دوًرا كبرًيا من خلل ممار�سة املواطنني حلقوقهم ال�سيا�سية وكيفية 

قانون  وفق  اخت�سا�ساتها  اجلمعيات  هذه  وممار�سة  ال�سيا�سية،  اجلمعيات  كاإن�ساء  ممار�ستها 

ا يف ن�سر  اإن�سائها، وعلقتها يف ذلك مع ال�سلطة التنفيذية، كما اأن للموؤ�س�سة الوطنّية دوًرا مهماًّ

العمل  اأحكام ومبادئ ميثاق  الإن�سان وفق  املواطنة وعلقتها بحقوق  ال�سيا�سّية ومبادئ  الثقافة 

الوطني، ود�ستور مملكة البحرين، وذلك ا�ستناًدا اإىل املفاهيم الدولية املتعارف عليها والواردة 

يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

اإىل جانب ذلك تقدم املوؤ�س�سة الوطنية »امل�سورة املتعلقة بامل�سائل الإدارية«، من خلل ر�سد اأي   .10
�سلوك اأو منط بريوقراطي يخل اأو يحول دون متتع املواطنني اأو املقيمني الكامل بحقوقهم امل�سروعة 

وفق الد�ستور وال�سكوك الدولية، اأو يوؤثر يف هذه احلقوق ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، حيث تعمل 

املوؤ�س�سة الوطنية على بيان الأ�سباب التي اأدت اإىل هذا ال�سلوك واقرتاح احللول املنا�سبة لوقفه اأو 

احلد من تفاقمه.

11. بالإ�سافة اإىل تقدمي »امل�سورة املتعلقة بالإجراءات الق�سائية« من خلل ر�سد املوؤ�س�سة الإجراءات 
الدفوع  بر�سد  وذلــك  واملحاكمة،  التحقيق  اأثناء  الدولية  املعايري  اتباع  من  للتاأكد  الق�سائية 

ب�سمانات  الإخلل  اأو  املعنوي،  اأو  املادي  للإكراه  كالتعر�ص  التحقيق  اأثناء  والطلبات اجلوهرية 

توافر  ومدى  مربر  دون  من  املحاكمات  تاأخري  اأو  ب�ساأنها،  العامة  النيابة  جتاوب  ومدى  املتهم 

اأحكام  تخالف  قد  اإجراءات  اأو غري ذلك من  املحاكمة،  اأثناء  والقانونية  الد�ستورية  ال�سمانات 

اإىل  تقدمها  التي  التو�سية  خلل  من  الإجــراءات  لهذه  والت�سدي  اجلنائية،  الإجــراءات  قانون 

اجلهة املخت�سة بال�سلطة الق�سائية.

وتعمل املوؤ�س�سة الوطنّية وفق ا�سرتاتيجّية وخطة العمل على »اإعداد التقارير الدولية اأو امل�ساهمة   .12
الدول  على  توجب  التي  الدولية  التفاقيات  لبع�ص  املوازية  التقارير  اإعــداد  خلل  من  فيها«، 

الأطراف فيها تقدمي تقارير منتظمة اإىل اللجان املن�ساأة مبوجب هذه التفاقيات للإ�سراف على 

تنفيذها، واأهم هذه املعاهدات التي تتطلب التقارير: التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال 

التمييز العن�سري، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، والعهد الدويل اخلا�ص 

التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  واتفاقية  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق 

املراأة، واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية 

اأو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين واأع�ساء 

اأ�سرهم، والتفاقّية الدولية حلقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، والتفاقية الدولية حلماية الأ�سخا�ص 

اإعداد  يف  الر�سمية  اجلهات  مع  وبالتعاون  الوطنية  املوؤ�س�سة  ت�سهم  كما  الق�سري.  الختفاء  من 

التقارير الوطنية تطبيًقا للتفاقيات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.

13. ويف �سبيل حماية حقوق الإن�سان، فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية، تقدم -اإىل جانب ما �سبق- خدمة »تلقي 
ال�سكاوى ور�سد انتهاكات حقوق الإن�سان« من خلل تلقيها ال�سكاوى والبلغات واللتما�سات من 
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الأفراد واجلهات كافة فيما يتعلق بالنتهاكات الواقعة على احلقوق واحلريات العامة، ودرا�ستها 

اأو تب�سري ذوي  اإىل جهات الخت�سا�ص، مع متابعتها ب�سكل فعال،  اإحالته منها  واإحالة ما ترى 

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

عنها  البيانات  وجمع  الإن�سان،  انتهاكات حلقوق  اأي  بر�سد  الوطنية  املوؤ�س�سة  تقوم  كما  املعنية، 

وحتليلها والإبلغ عنها، بهدف وقفها والتو�سية باتخاذ اإجراء ت�سحيحي ب�ساأنها. ويكون تعاطي 

املوؤ�س�سة الوطنية مع ال�سكاوى التي تتلقاها وانتهاكات حقوق الإن�سان التي تقوم بر�سدها وفق اآلية 

وا�سحة وحمددة يتم ن�سرها وتب�سري اجلمهور بها.

الوطنّية  املوؤ�س�سة  تقوم  اململكة-  الإن�سان يف  تعزيز وحماية حقوق  �سبيل  الإطار -ويف  ويف ذات   .14
والإ�سلح، وجميع  الإيواء  ودور  العقابية،  واملوؤ�س�سات  الحتجاز،  لأماكن  امليدانية«  »الزيارات  بـ 

الأماكن ذات ال�سلة، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة، بهدف الوقوف على �سحة ال�سكاوى التي 

ترد اإليها، واقرتاح احللول امللئمة، وتقدمي التو�سيات من اأجل حت�سني اخلدمات املقدمة يف هذه 

الأماكن مبا يخدم حقوق الإن�سان، ومتابعة ور�سد العت�سامات والإ�سرابات والحتجاجات.

وا�ستكماًل لدور املوؤ�س�سة الوطنية يف تنمية حقوق الإن�سان يف اململكة، فاإنها تقوم بـ »امل�ساركة يف   .15
اإعداد اخلطط الوطنية« حلقوق الإن�سان، حيث اإنه وفًقا لإعلن وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 

الذي اأو�سى باأن تنظر كل دولة يف مدى ا�ست�سواب �سوغ خطة عمل وطنية، تبني اخلطوات التي 

ت�ستطيع الدولة اتباعها لتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ويجب على كل دولة عند و�سعها 

خطة العمل اخلا�سة بها، اأن حتدد الأولويات يف ميدان حقوق الإن�سان، بالإ�سافة اإىل حتديدها 

عمل  خطة  �سياغة  ميكن  ل  حيث  اخلطة،  لتنفيذ  ا�ستخدامها  �سيجرى  التي  امللئمة  لــلأدوات 

وطنية لتح�سني حقوق الإن�سان يف اململكة من دون ت�سافر اجلهود بني ال�سلطة التنفيذية واملوؤ�س�سة 

الوطنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، وبالتايل فاإن دور املوؤ�س�سة الوطنية ين�سب يف امل�ساعدة مع 

اجلهات ذات العلقة على اإعداد خطط عمل وطنية حلقوق الإن�سان يف اململكة واآلية تنفيذ هذه 

اخلطط وفق ا�سرتاتيجية وا�سحة واأهداف ومدد زمنية حمددة.

وتقوم خطة عمل املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان للأعوام )2013 - 2016( على خم�سة حماور،   .16
الإن�سان«،  حقوق  حماية  جهود  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  »انخراط  اإىل  الأول  املحور  يهدف  حيث 

ويف هذا ال�ساأن، تقدمت املوؤ�س�سة الوطنية بحزمة من الأفكار التي ت�ستهدف تعزيز �سلحياتها 

عرب تعديلت اأجريت على الأمر امللكي باإن�سائها على نحو يوؤمن لها القدرة والإمكانية للنهو�ص 

املقبلة  املرحلة  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  �ستعمل  كما  تاأ�سي�سها.  قانون  وفق  واخت�سا�ساتها  مبهامها 

على ا�ستخدام و�سائل الإعلم وو�سائط الت�سال املختلفة لتوعية املواطنني باحلقوق واحلريات 

بحقوق  الوعي  اأن  باعتبار  ممار�ستها  و�سمان  وحمايتها  تعزيزها  و�سبل  والعامة،  ال�سخ�سية 

الإن�سان ي�سكل مدخًل اأ�سا�سياًّا للحماية من التعر�ص للنتهاكات، اإىل جانب تفعيل �سلحياتها 

الو�سول  وتعزيز  معاجلتها،  �ساأن  يف  معها  املخت�سة  اجلهات  وتعاون  ال�سكاوى  تلقي  جمال  يف 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سكاوى  مع  للتعامل  دليل  تد�سني  �سيتم  حيث  ال�سكاوى،  مقدمي  مع  والتوا�سل 

التدخل  واأ�سناف  مو�سوعاتها  وتقييم  ال�سكاوى  مع  للتعامل  ومرجعا  معيارا  تكون  لئحة  اإعداد 

العامة  الأمانة  يف  ال�سكاوى  وحدة  تزويد  مع  املتبعة،  املمار�سات  اأح�سن  وفق  الف�سلى  واملعاجلة 

ال�سكاوى والر�سد واملتابعة مبوارد ب�سرية متخ�س�سة يف جمال توفري امل�ساعدة  باإ�سراف جلنة 

القانونية ل�سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان، �سواء على �سعيد التقا�سي اأو على �سعيد الو�ساطة 

واملتابعة، اأو على �سعيد التب�سري بالإجراءات الواجبة التباع حيالها، وكذلك بعنا�سر متخ�س�سة 
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�ساخن  خط  وتوفري  املعلومات،  وجمع  احلقائق  تق�سي  على  القدرة  لتعزيز  امليداين  الر�سد  يف 

خدمة  وتوفري  م�سبًقا،  حمددة  �سوابط  وفق  معها  والتعامل  العاجلة  والنداءات  ال�سكاوى  لتلقي 

تلقي ال�سكاوى عرب الربيد الإلكرتوين وموقع املوؤ�س�سة الوطنية على �سبكة الإنرتنت، بالإ�سافة اإىل 

حفظ واأر�سفة ال�سكاوى والنتائج التي يتم التو�سل اإليها ب�سكل منظم يف قاعدة بيانات، واأخرًيا 

توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات ذات العلقة لتحديد اأف�سل املمار�سات لت�سوية ال�سكاوى ويف 

اأق�سر مدة زمنية.

ويهدف املحور الثاين اإىل »تعزيز اجلهود يف جمال املراجعة والتطوير الت�سريعيني« وذلك وفًقا   .17
للأمر امللكي باإن�سائها، من خلل التزامها بواجب مراجعة الت�سريعات ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان 

التزامات اململكة  الوطنية مع  الت�سريعات  البدائل، ول �سيما فيما يت�سل مبدى مواءمة  واقرتاح 

الدولية، ولأغرا�ص ذلك بداأت الأمانة العامة باملوؤ�س�سة الوطنية اإن�ساء وحدة قانونية فنّية للعمل 

املتخ�س�ص يف جمال مراجعة الت�سريعات، واقرتاح التعديلت الت�سريعية اللزمة، ويجري العمل 

الت�سريع،  وعلوم  املتخ�س�سني يف جمالت  من  متفرغ  قانوين غري  ا�ست�ساري  فريق  ت�سكيل  على 

و�سياغة  القوانني،  تعديلت  ومقرتحات  القوانني  مقرتحات  اإعــداد  يف  بخرباتهم  لل�ستعانة 

املذكرات ال�سرورية ال�سارحة لتلك املقرتحات، وتعزيز العلقة والتاأ�سي�ص للتعاون املوؤ�س�سي مع 

ال�سلطة الت�سريعية مبجل�سيها )النواب وال�سورى( يف املجالت ذات ال�سلة باخت�سا�سات املوؤ�س�سة 

وتعزيز  املجل�سني،  املعنية يف كل  والإدارات  املخت�سة،  اللجان  توا�سل مع  اآليات  وبناء  الوطنية، 

العلقة والتعاون مع الوزارات املعنية بالت�سريع وحقوق الإن�سان مع ال�سلطة التنفيذية خا�سة مع 

وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة �سوؤون 

حقوق الإن�سان، ووزارة ال�سحة، ووزارة الداخلية، والتو�سية باأهمية اإجراء املواءمة الت�سريعية بني 

املنظومة القانونية الوطنية واللتزامات الدولية يف جمال حقوق الإن�سان بغية حتقيق امل�سلحة 

الوطنية.

حقوق  على  للرتبية  مو�سع  وطني  برنامج  اإعــداد  يف  »امل�ساركة  اإىل  الثالث  املحور  يهدف  كما   .18
لتحقيق  الأ�سا�سية  الركائز  اأهم  اإحــدى  ت�سكل  الإن�سان  حقوق  على  الرتبية  اإن  حيث  الإن�سان« 

من  اأو  الإن�سان  بحقوق  التعريف  حيث  من  �سواء  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  املبتغاة  الأهــداف 

ال�سلبية  الظواهر  ال�سلوك وحما�سرة  الإيجابي يف  التاأثري  اإىل  يقود  بها، مبا  الوعي  تنمية  حيث 

والعمل على تقوميها، وكذلك �سمان الإدماج التلقائي ملبادئ ومعايري حقوق الإن�سان يف اخلطط 

التنموية، ويف املطالبات وال�سيا�سات العامة والت�سريع، و�ستعمل املوؤ�س�سة الوطنية على ال�ستفادة 

من منهجيات عقد الأمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق الإن�سان والربنامج الدويل للرتبية على 

حقوق الإن�سان اللذين تبنتهما الأمم املتحدة تباعا منذ عام 1995، و�سيتم ذلك عرب التعاون مع 

اإدماج مو�سوع حقوق الإن�سان يف التعليم،  الوزارة املعنية ب�سوؤون الرتبية والتعليم بهدف تطوير 

ومبا ي�سمل تدري�ص حقوق الإن�سان �سمن املناهج الدرا�سية يف مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي، 

وذلك مبراجعة املناهج الدرا�سية ب�سفة عامة بهدف حت�سني املحتوى املت�سل بقيم حقوق الإن�سان، 

ومبا يطراأ عليه من تغيري، والتاأكد من توافقه مع اللتزامات الدولية للمملكة يف جمالت حقوق 

الإن�سان، اإ�سافة اإىل تنظيم برنامج متخ�س�ص لتنمية وعي الطلب اجلامعيني بحقوق الإن�سان 

جمالت  يف  متخ�س�ص  علمي  لربنامج  والإعــداد  واخلا�سة،  احلكومية  اجلامعات  مع  بالتعاون 

حقوق الإن�سان �سمن برامج الدرا�سات العليا ذات ال�سلة )القانون الدويل -العلوم ال�سيا�سية- 

بني  الإن�سان  بحقوق  الوعي  تنمية  يف  متخ�س�سة  عمل  وور�ص  فكرية  فعاليات  وعقد  الإعــلم(، 

ملا  والإلكرتوين،  واملكتوب  وامل�سموع  املرئي  املختلفة:  الإعلم  النا�سطني يف جمالت  الإعلميني 
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للإعلم من علقة وثيقة بحقوق الإن�سان، مع الهتمام بتعزيز التغطية لق�سايا حقوق الإن�سان، 

والإ�سهام يف تنمية املعرفة بها لدى الراأي العام، وتنظيم دورات تدريبية متخ�س�سة للإعلميني 

لبناء املعرفة وتنمية الوعي يف جمال حقوق الإن�سان، وامتلك املهارات لإدماج حقوق الإن�سان يف 

لعملهم كاإعلميني فيما يت�سل بحقوق  اإيجابي  وال�سيا�سات، لإعطاء دور  والق�سايا  املو�سوعات 

الإن�سان، والهتمام بتوفري وتوزيع املطبوعات ذات ال�سلة ببناء املعرفة بحقوق الإن�سان عرب و�سائل 

م�ساحات  على  واحل�سول  بالثقافة،  املعنية  واملوؤ�س�سات  واجلامعات  املدار�ص  ومكتبات  الإعلم، 

لفقرات اخلدمة العامة املجانية يف خمتلف و�سائل الإعلم لتمرير الر�سائل الق�سرية ذات ال�سلة 

واملحتوى بحقوق الإن�سان، التي ت�سهم يف تغيري بع�ص الظواهر ال�سلبية املوؤثرة يف �سمان التمتع 

باحلقوق واحلريات الأ�سا�سية، والتعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات الخت�سا�ص بحقوق 

والإ�سهام  التن�سيق  من  املنا�سب  القدر  و�سمان  متكامل،  توعوي  برنامج  بناء  اأجل  من  الإن�سان 

يف تعزيز ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان يف املجتمع، وتبني برامج معرفية وتوعوية متكاملة بحقوق 

الإن�سان تخدم النا�سطني يف موؤ�س�سات املجتمع املدين على اختلف براجمها واأهدافها، مبا يف 

ذلك اجلمعيات التنموية اخلريية والإن�سانية، واجلمعيات املهنية والنقابات العمالية، ف�سًل عن 

اجلمعيات ال�سيا�سية، والعمل على اإطلق م�سروع وطني بالتعاون مع اجلهات املعنية بهدف تعزيز 

باإنفاذ القوانني، ومبا  ال�سيا�سات واملمار�سات املتبعة من قبل الهيئات املعنية  حقوق الإن�سان يف 

ي�سمل الق�ساء والنيابة العامة واأجهزة الأمن وقوة الدفاع واحلر�ص الوطني.

املواطنة  تعزيز حقوق  برنامج متخ�س�س يف جمال  »اإعــداد  اإىل  الرابع  املحور  يهدف  يف حني   .19
ودعم قيمها« وهو ما ي�سكل املدخل الأ�سا�سي لتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان جلميع فئات املجتمع، 

جميع  مع  بالتعاون  وم�ستمر  متكامل  م�سروع  اإعــداد  الوطنية  املوؤ�س�سة  تعتزم  ذلك  �سبيل  ويف 

الأطراف ذات ال�سلة، حيث �ستبادر اإىل اإعداد برنامج توعوي متكامل بحقوق املواطنة وقيمها، 

واإدماج املحتوى يف خمتلف مناحي الن�ساط يف �سياق اأن�سطة املحور ال�سابق »الرتبية على حقوق 

الإن�سان«، وعقد فعاليات اإقليمية لتنمية الوعي على امل�ستويات املحلية باملواطنة وقيمها، وكذلك 

تلم�ص اجلوانب ذات ال�سلة بالفجوات يف تعزيز املواطنة على امل�ستويات املجتمعية، والعمل على 

عقد موؤمتر وطني ب�سكل دوري كل �سنة اأو �سنتني، مب�ساركة القطاعات املعنية كافة، وذلك بهدف 

التوافق على برنامج عمل وطني والو�سول اإىل التو�سيات العملية واملقرتحات الواجبة التباع يف 

الت�سريع وال�سيا�سات العامة واملمار�سة وال�سلوك اليومي، واملبادرة وامل�ساهمة يف تفعيل التو�سيات 

ومناه�سة  الفر�ص  وتكافوؤ  امل�ساواة  �سمان  اأجل  من  الأطراف  مع خمتلف  بالتعاون  واملقرتحات 

التمييز، كاأ�س�ص جوهرية للمواطنة واأدوات لتعزيز النتماء الوطني، ومبا يت�سق مع املعايري الدولية 

حلقوق الإن�سان والتزامات اململكة ب�ساأنها.

واأخرًيا، يهدف املحور اخلام�ص اإىل »تعزيز التعاون على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل«،   .20
اأحد  والدولية  والإقليمية  الوطنية  امل�ستويات  على  الإن�سان  التعاون يف جمال حقوق  ُي�سكل  حيث 

وتلبية  واخت�سا�ساتها،  مبهامها  ال�سطلع  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  دور  لتعزيز  الأ�سا�سية  املحاور 

متطلبات تفعيل ا�سرتاتيجيتها، ويتم تفعيل التعاون على امل�ستوى الوطني، من خلل مد ج�سور 

الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية، وال�ستفادة على وجه خا�ص من  التوا�سل مع �سلطات الدولة 

املخت�سة  والإدارات  الإن�سان  حقوق  �سوؤون  وزارة  الأخ�ص  وعلى  ال�سلة،  ذات  املعنية  الهياكل 

ال�سلة،  ذات  الأخــرى  الربملانية  واللجان  الربملانية  الإن�سان  حقوق  وجلنة  ـــوزارات،  ال داخــل 

والتعاون  اململكة،  املعتمدة يف  الدبلوما�سية  والبعثات  الإن�سان،  العليا حلقوق  التن�سيقية  واللجنة 

املعنية  واملعاهد  للمراأة  الأعلى  كاملجل�ص  ال�سلة،  ذات  الأخرى  الوطنية  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع 
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بالتنمية ال�سيا�سية والإدارة العامة واللجان والهياكل الوطنية احلكومية وغري احلكومية املعنية 

بتفعيل اخلطط ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، والعمل على التن�سيق معها يف جمال تفعيل تو�سيات 

يتعلق  التعاقدية فيما  والتو�سيات اخلتامية للآليات  الإن�سان،  ال�ساملة حلقوق  الدورية  املراجعة 

موؤ�س�سات  مع  والتعاون  الدولية،  باللتزامات  والوفاء  اململكة  يف  الإن�سان  حقوق  اإعمال  بتعزيز 

املجتمع املدين ذات ال�سلة، وال�ستفادة من قدراتها على تلم�ص احتياجات املواطنني وخرباتها يف 

جمال �سد الفجوات املختلفة، وامل�ساهمة يف تعزيز دور هذه املوؤ�س�سات يف جمال حقوق الإن�سان.

اأما تعزيز التعاون على امل�ستوى الإقليمي فيكون من خلل العمل مع املوؤ�س�سات ذات ال�سلة يف   .21
�س�ص 

ُ
اأ الذي  الإن�سان  حقوق  مكتب  خا�سة  وب�سفة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  اإطار 

�سمن هيكل الأمانة العامة، واملخت�ص بالعمل على اإبراز ما حققته وحتققه دول جمل�ص التعاون 

من اإجنازات يف جمال حقوق الإن�سان، والتعاون مع موؤ�س�سات جامعة الدول العربية ذات ال�سلة 

الإن�سان  حقوق  وجلنة  الإن�سان،  حلقوق  الدائمة  العربية  اللجنة  راأ�سها  وعلى  الإن�سان،  بحقوق 

الإن�سان،  حقوق  جمــالت  يف  اجلامعة  �سكلتها  التي  اخلــرباء  وجلــان  امليثاق(،  )جلنة  العربية 

وكذلك الإدارات والأجهزة املتخ�س�سة يف جمالت القانون الإن�ساين الدويل واملراأة والطفولة، 

وكذلك التعاون مع املوؤ�س�سات والأجهزة املخت�سة يف منظمة التعاون الإ�سلمي، وب�سفة خا�سة 

وخدمة  الإن�سان  »بحقوق  للرتقاء  والهادفة  باملنظمة،  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  الهيئة 

واأهداف  مبادئ  وحوار احل�سارات ح�سب  الثقافات  احرتام  وتعزيز  الإ�سلمية«،  الأمة  م�سالح 

ميثاق منظمة التعاون الإ�سلمي، واأي�سا التعاون مع املنظمة الإ�سلمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

خلل  من  العربي،  الوطن  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  وتطوير  وتكثيف 

ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، وكذلك يف اإطار املنظمة العربية ملوؤ�س�سات 

»الأمبود�سمان« لل�سكاوى )نظام مراقبة النزاهة( التي ت�سم موؤ�س�سات تلقي ال�سكاوى يف الوطن 

جمال  يف  والخت�سا�ص  اخلربة  ذات  الإقليمية  احلكومية  غري  املنظمات  مع  والتعاون  العربي، 

حقوق الإن�سان لل�ستفادة من خرباتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.

يف  النخراط  على  الوطنّية  املوؤ�س�سة  ف�ستعمل  الــدويل،  امل�ستوى  على  التعاون  تعزيز  جمال  ويف   .22
فعاليات اأجهزة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان، ويف مقدمتها جمل�ص حقوق الإن�سان بالأمم 

الإن�سان،  حلقوق  التعاهدية  وغري  التعاهدية  والآليات  للمجل�ص،  اخلا�سة  والإجــراءات  املتحدة 

اإ�سافة اإىل التعاون مع جلنة التن�سيق الدولية املعنية باملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان وجمموعة 

اآ�سيا واملحيط الهادي وغريها من الأجهزة املعنية بحقوق الإن�سان، واأخرًيا التعاون مع املنظمات 

الدولية املعنية بحقوق الإن�سان احلكومية وغري احلكومية، وال�ستفادة من خرباتها واهتماماتها 

باأو�ساع حقوق الإن�سان �سواء على ال�سعيد الوطني اأو الإقليمي اأو الدويل.

خام�ًسا: مدى تعاون الوزارات والأجهزة املعنية مع املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

عودا على الأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية، يف املادة رقم )5( منه التي تن�ص على اأن »للموؤ�س�سة 

اأن تطلب اأية معلومات اأو بيانات اأو وثائق تراها لزمة لتحقيق اأهدافها اأو ممار�ستها لخت�سا�ساتها 

اأدائها  املوؤ�س�سة يف  معاونة  والــوزارات  الأجهزة  تلك  وعلى  باململكة.  املعنية  والــوزارات  الأجهزة  من 

ملهامها وتي�سري مبا�سرتها لخت�سا�ساتها وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�ساأن«. وعليه يت�سح من هذا 

الن�ص اأنه يقع لزاما على الوزارات والأجهزة يف اململكة التزام قانوين بتزويد املوؤ�س�سة الوطنية مبا 

تطلبه من معلومات اأو بيانات اأو وثائق متى ما كانت احلاجة اإليها �سرورية وفاعلة يف حتقيق غاياتها 
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واأهدافها، �سواء كان ذلك يف معر�ص تلقيها لل�سكاوى الواردة اإليها اأو خلل جمع املعلومات والبيانات 

اللزمة لغر�ص اإعداد تقريرها ال�سنوي.

مدى تعاون الوزارات والأجهزة املعنية مع املوؤ�س�سة الوطنية ب�ساأن ال�سكاوى الواردة  )اأ( 

اإليها:

قامت املوؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة عدد من الوزارات والأجهزة املعنية يف اململكة، لغر�ص ال�ستي�ساح   .1
وطلب املعلومات اأو التحقق من حالة النتهاك املدعى وقوعها، حيث بلغ عدد اخلطابات الأولية 

اأربعة وت�سعني خطابا ُوجهت اإىل �ست ع�سرة جهة خمتلفة، وقد قام بع�ٌص من تلك اجلهات بالرد 

على عدد من اخلطابات جمموعها خم�سة واأربعون خطاًبا، يف حني مل حت�سل املوؤ�س�سة الوطنية 

على رد يف ت�سعة واأربعني خطاًبا، على الرغم من اإعادة املخاطبة يف ثلثة وثلثني خطاًبا تذكريياًّا.

وتلتها يف ذلك  ثمانية وع�سرين خطاًبا،  العامة  النيابة  اإىل  املوجهة  الأولّية  املخاطبات  بلغ عدد   .2
وزارة الداخلية ب�سبعة وع�سرين خطاًبا، يف حني بلغ عدد اخلطابات املوجهة اإىل الأمانة العامة 

للتظلمات ثمانية خطابات، و�ستة خطابات اإىل املجل�ص الأعلى للق�ساء، وكان ن�سيب وزارة ال�سحة 

اأربعة خطابات، وثلثة خطابات اإىل كل من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الإ�سكان و�سركة اأملنيوم 

العدل  ووزارة  الــوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  لكل من مكتب  وتل ذلك خطابان  )األبا(،  البحرين 

وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف و�سركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم )جارمكو( و�سركة نفط البحرين 

)بابكو(، يف حني كان ن�سيب كل من وزارة اخلارجية ووزارة التنمية الجتماعية وهيئة الكهرباء 

واملاء وهيئة �سوؤون الإعلم خطابا واحدا لكل منها.

ا من تلك اجلهات كان تعاونها ن�سبياًّا مع املوؤ�س�سة الوطنّية، اإذ قامت بالرد على بع�ص  اإل اأن بع�سً  .3
املخاطبات من جمموع العدد الكلي املر�سل لها، حيث بلغ عدد الردود الواردة من النيابة العامة 

ال�سحة  ووزارة  الإ�سكان  وزارة  قامت  ردود، يف حني  بت�سعة  الداخلية  وزارة  تلتها  ع�سر،  ثمانية 

واملجل�ص الأعلى للق�ساء بالرد على خطابني لكل منها، كما ت�سلمت املوؤ�س�سة الوطنية ردا واحدا 

العامة  والأمانة  والأوقاف  الإ�سلمية  وال�سوؤون  العدل  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من كل من 

للتظلمات و�سركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم )جارمكو(.

يف حني كان هناك تعاون تام من جهات اأخرى من خلل الرد على خطابات املوؤ�س�سة الوطنية   .4
وهيئة  واملاء  الكهرباء  وهيئة  اخلارجية  ووزارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  من  كل  قام  اإذ  كافة، 

�سوؤون الإعلم و�سركة اأملنيوم البحرين )األبا( و�سركة نفط البحرين )بابكو( بالرد على جميع 

اخلطابات املوجهة لها، وجدير بالتنويه اأن مكتب نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وعلى الرغم من اأنه 

مل يقم بالرد كتابياًّا على اخلطابات املر�سلة كافة، اإل اأنه طلب اللتقاء باملوؤ�س�سة الوطنّية وبحث 

مو�سوع اخلطابات، وتعاطى اإيجابًيا يف حل وت�سوية ال�سكاوى املعرو�سة.

)ب( مدى تعاون الوزارات والأجهزة املعنية مع املوؤ�س�سة الوطنية ب�ساأن التقرير ال�سنوي:

ويف �سبيل قيام املوؤ�س�سة الوطنية باأداء الواجبات املنوطة بها، فاإنه ومبوجب الأمر امللكي باإن�سائها   .1
وخا�سة ما ن�ست عليه املادة رقم )14( منه، من اأن »ت�سع املوؤ�س�سة تقريًرا �سنويًّا عن جهودها 

اخت�سا�ساتها،  نطاق  يف  وتو�سيات  اقرتاحات  من  تراه  ما  ت�سمنه  اأعمالها  و�سائر  ون�ساطها 

وحتدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها، وترفع املوؤ�س�سة تقريرها اإىل امللك«، 
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التي  كافة  الوثائق  اأو  البيانات  اأو  املعلومات  على  الوطنية  املوؤ�س�سة  ح�سول  ي�ستلزم  الذي  الأمر 

تراها لزمة لإعداد تقريرها من جميع الوزارات والأجهزة املعنية يف اململكة.

وزارة  هي  ر�سمية،  جهة  اأو  وزارة  ع�سرة  ثماين  مبخاطبة  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  فقد  وعليه،   .2
ال�سناعة والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة الأ�سغال، ووزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمّية والأوقاف، 

ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة �سوؤون حقوق الإن�سان، ووزارة الداخلّية، ووزارة ال�سحة، ووزارة 

الثقافة، ووزارة التنمية الجتماعّية، ووزارة الإ�سكان، ووزارة اخلارجّية، وهيئة �سوؤون الإعلم، 

للتظلمات،  العامة  والأمانة  الوطني،  الأمــن  وجهاز  العامة،  والنيابة  املدنّية،  اخلدمة  وديــوان 

واملجل�ص الأعلى للبيئة.

كما قامت مبخاطبة ثماين منظمات من منظمات املجتمع املدين، هي اجلمعّية البحرينّية حلقوق   .3
الحتاد  الوالدين، وجمعية  لرعاية  البحرين  والأمومة، وجمعّية  الطفل  رعاية  الإن�سان، وجمعّية 

وجمعّية  البحرينّية،  احلقوقيني  وجمعّية  البحريني،  الن�سائي  والحتــاد  للمعاقني،  البحريني 

البحرين لرعاية مر�سى ال�سكلر، وجمعّية الأطباء البحرينّية.

املعنية  والأجــهــزة  لــلــوزارات  الوطنية  املوؤ�س�سة  وجهتها  التي  الر�سمية  املخاطبات  تلك  وقبالة   .4
وزارة  وهي  بالرد  اأو جهة  وزارة  قامت ثلث ع�سرة  اأعله،  بها  املنوه  املدين  املجتمع  ومنظمات 

ال�سناعة والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة الأ�سغال، ووزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمّية والأوقاف، 

ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة �سوؤون حقوق الإن�سان، ووزارة الداخلّية، ووزارة ال�سحة، وجهاز 

الأمن الوطني، واملجل�ص الأعلى للبيئة، والأمانة العامة للتظلمات، والنيابة العامة، وديوان اخلدمة 

اإعادة املخاطبة، هي  املدنّية، وخم�ص جهات مل تقم بالرد على خطابات املوؤ�س�سة الوطنية رغم 

�سوؤون  وهيئة  اخلارجية،  ووزارة  الإ�سكان،  ووزارة  الجتماعية،  التنمية  ووزارة  الثقافة،  وزارة 

الإعلم.

وجمعية  والأمومة  الطفل  رعاية  جمعية  من  كل  اأجاب  فقد  املدين،  املجتمع  منظمات  ب�ساأن  اأما   .5
املوؤ�س�سة  خطابات  عن  ال�سكلر  مر�سى  لرعاية  البحرين  وجمعية  الوالدين  لرعاية  البحرين 

الوطنية، اإل اأن خم�سا من تلك املنظمات مل تقم بالرد وهي اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان 

وجمعية الحتاد البحريني للمعاقني والحتاد الن�سائي البحريني وجمعية احلقوقيني البحرينية، 

وجمعية الأطباء البحرينية.

ويف هذا ال�سدد، تو�سي املوؤ�س�سة الوطنّية، ولتحقيق التعاون الفّعال مع احلكومة املوقرة واإعماًل   .6
للمادة رقم )5( من الأمر امللكي رقم )46( ل�سنة 2009 املعدل بالأمر امللكي رقم )28( ل�سنة 2013 

باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان، باأن يتخذ جمل�ص الوزراء قراًرا ُيلزم الوزارات والأجهزة 

احلكومّية كافة، تزويد املوؤ�س�سة الوطنية باملعلومات التي تطلبها يف مدة اأق�ساها �سهران، اأو اأقل 

من ذلك يف حالة ال�سرورة، مع تكليف اأحد املوظفني يف تلك اجلهات مبتابعة ذلك.
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الفصل الثاني
الحقوق المدنية والسياسية

متهيد:

ا بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية، م�سلًطا  لقد اأوىل املجتمع الدويل اهتماًما خا�ساًّ

ال�سوء عليها باعتبارها اأداًة رئي�سية ل�سمان زيادة التمتع بحقوق الإن�سان على الوجه الأكمل، ويعترب 

العهد  باإقرار   1966 دي�سمرب   16 املوؤرخ يف   )200A XXI( رقم  املتحدة  للأمم  العامة  قرار اجلمعية 

مبوجب  البحرين  مملكة  حكومة  اإليه  ان�سمت  الذي  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 

مة جلملة هذه احلقوق. القانون رقم )56( ل�سنة 2006 هو اأول وثيقة قانونية ملزمة وُمنظِّ

واحلقوق املدنية وال�سيا�سية هي تلك الطائفة من حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية املتعلقة باحلق يف 

تقرير امل�سري، واحلق يف امل�ساواة وعدم التمييز، واحلق يف التظلم الفّعال، واحلق يف احلياة وال�سلمة 

اجل�سدية واملعنوية، واحلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي، اإىل جانب احلق يف حرية الإقامة والتنقل، 

واحلق يف املحاكمة العادلة، واحلق يف اجلن�سية من خلل العرتاف بال�سخ�سية القانونية، واحلق يف 

حرية الفكر والوجدان والدين، بالإ�سافة اإىل حرية الراأي واحلق يف التعبري، واحلق يف تقلد الوظائف 

العامة، واحلق يف حرية التجمع ال�سلمي والتنظيم، وحق امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة.

وعليه، �سوف يتعر�ص هذا الف�سل لبع�ص من تلك احلقوق املدنية وال�سيا�سية التي واجهت حتديات 

على �سعيد املمار�سة العملية نتيجة الأحداث التي �سهدتها مملكة البحرين بعد �سهري فرباير ومار�ص 

من عام 2011 وما تلتها من تبعات، ولعل من اأهم تلك احلقوق هو احلق يف احلياة واحلق يف ال�سلمة 

اجل�سدية واملعنوية، من قبيل التعّر�ص للتعذيب و�سائر �سروب املعاملة اأو العقوبة اللاإن�سانّية اأو املهينة 

اأو احلاطة بالكرامة، اإىل جانب احلق يف حرية الفرد والأمان ال�سخ�سي من حيث عدم جواز التوقيف 

اأو العتقال التع�سفي، واحلق يف متتع الفرد باملحاكمة العادلة يف جميع مراحل التقا�سي، بالإ�سافة 

اإىل احلق يف التمتع باجلن�سية.

كما مل يغفل هذا الف�سل التطرق اإىل احلق يف حرية الراأي والتعبري وما ي�سمله من حرية ال�سحافة 

ال�سلمية والقيود املنظمة لها، خمتتًما  التجمعات  اإقامة  والإعلم واحلرية الدينية، واحلق يف حرية 

باحلق يف التنظيم، من حيث اإن�ساء اجلمعيات الأهلية اأو ال�سيا�سية اأو النقابات العمالية والن�سمام 

اإليها.
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اأول: احلق يف احلياة واحلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية

ُيعترب احلق يف احلياة واحلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية ركيزتني اأ�سا�سّيتني من ركائز البقاء   .1
لدى الإن�سان، باعتبار الأول هو الأ�سمى والل�سيق ب�سخ�سه، كونه حقا طبيعيا م�ستمدا من وجوده 

الإن�ساين، فانتفاء هذا احلق يعني انعدام ذلك الكيان من الوجود، بينما الآخر يتمثل يف امل�سا�ص 

للتعذيب  التعّر�ص  �سديًدا، من قبيل  اأو عذاًبا  اأملـًا  به  ُيلحق  للفرد على نحو  املعنوي  اأو  اجل�سدي 

ُيعطل  نحٍو  على  بالكرامة  احلاطة  اأو  املهينة  اأو  اللاإن�سانّية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب  و�سائر 

ممار�سته ل�سائر حقوقه وحرّياته الأخرى. 

العامة( يف  بـ: )احلقوق والواجبات  الثالث واملعنون  الباب  البحرين يف  وقد كفل د�ستور مملكة   .2
املادة رقم )19( الفقرة )د( بالن�ص على احلق يف ال�سلمة اجل�سدّية واملعنوّية باأن »ل يعر�س اأي 

اإن�سان للتعذيب املادي اأو املعنوي اأو للإغراء اأو املعاملة احلاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب 

من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول اأو اعرتاف يثبت �سدوره حتت وطاأة التعذيب اأو بالإغراء 

اأو لتلك املعاملة اأو التهديد باأي منها«.

اأحكاما  1976 وتعديلته  )15( ل�سنة  كما ت�سمن قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم   .3
واملعنوية،  اجل�سدية  ال�سلمة  يف  واحلق  احلياة  يف  الإن�سان  حق  حلماية  القانوين  الغطاء  توفر 

بتعديل   2012 ل�سنة   )52( رقم  القانون  ب�سدور  جتلت  احلماية  من  مزيدا  امل�سرع  اأ�سفى  وقد 

بع�ص اأحكام قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976، اإذ ات�سعت دائرة 

التجرمي لت�سمل كل �سخ�ص اأو موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة اأحلق عمدا اأملـًا �سديًدا اأو معاناة 

�سديدة �سواء ج�سديا اأو معنويا ب�سخ�ص يحتجزه اأو حتت �سيطرته بغر�ص احل�سول منه اأو من 

�سخ�ص اآخر على معلومات اأو اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�ستبه يف اأنه ارتكبه هو اأو 

�سخ�ص اآخر اأو تخويفه اأو اإكراهه هو اأو �سخ�ص اآخر، اأو لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز 

التقادم املقررة  التعديل ا�ستثنى اخ�ساع هذه اجلرائم ملدة  اأن امل�سرع يف هذا  اأي نوع، كما  من 

قانونا ب�ساأن جرائم التعذيب، واعترب اجلرائم املا�سة باحلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية من 

)81( من  املادة  2012 بتعديل  ل�سنة   )49( القانون رقم  اأن �سدور  قبيل اجلنايات ل اجلنح. كما 

قانون قوات الأمن العام ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 1981 الذي مبوجبه مت ا�ستثناء 

اجلرائم املتعلقة بحالت الدعاء بالتعذيب اأو املعاملة اللاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة اأو الوفاة 

ينب�سط  فاإن الخت�سا�ص يف نظر هذه اجلرائم  وبالتايل  الع�سكرية،  بها من اجلرائم  املرتبطة 

لولية الق�ساء العادي، اإذ يعترب ذلك منهًجا ت�سريعياًّا متما�سًيا مع املعايري الدولية ذات ال�سلة.

وعلى �سعيد ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية   .4
 2006 ل�سنة   )56( رقم  القانون  مبوجب  البحرين  مملكة  حكومة  اإليه  ان�سمت  الذي  وال�سيا�سّية 

ليوؤكد يف املادة )6( منه اأن احلق يف احلياة هو حق ملزم لكل اإن�سان، وعلى القانون اأن يحمي هذا 

احلق، ول يجوز حرمان اأحد من حياته تع�سًفا، واأّن على الدول التي مل تلغ عقوبة الإعدام األ حتكم 

بهذه العقوبة اإل جزاًء على اأ�سد اجلرائم خطورة وفًقا لت�سريعها الوطني النافذ، ومبقت�سى حكم 

نهائي �سادر عن حمكمة خمت�سة، كما اأوىل العهد ذات الهتمام باحلق يف ال�سلمة اجل�سدّية 

واملعنوّية، حيث حظرت املادة رقم )7( منه تعري�ص اأحد للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية 

اأو اللاإن�سانّية اأو احلاطة بالكرامة، كما ل يجوز اإجراء اأي جتربة طبّية اأو علمّية من دون ر�ساه 

احلر.
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ولعّل ان�سمام حكومة مملكة البحرين اإىل اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة   .5
هو   1998 ل�سنة   )8( رقم  بقانون  املر�سوم  مبوجب  املهينة  اأو  اللاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو 

ما حدا بامل�سرع لتعديل قانون العقوبات على نحو يتما�سى واأغرا�ص التفاقية. واإىل جانب ذلك 

اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم )57/199( بروتوكوًل اختيارياًّا ملحًقا 

بالتفاقّية، يهدف اإىل اإن�ساء نظام قوامه الرقابة املنتظمة من خلل عمل زيارات تقوم بها هيئات 

دولّية ووطنّية للأماكن التي يحرم فيها الأفراد من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغريه من 

�سائر �سروب �سوء املعاملة.

وعلى الرغم من عدم ان�سمام حكومة مملكة البحرين اإىل الربوتوكول الختياري امللحق بالتفاقية   .6
حتى تاريخه، فاإنها يف جمال البناء املوؤ�س�سي قامت باإن�ساء وحتديد اخت�سا�سات مفو�سّية حقوق 

ال�سجناء واملحتجزين مبوجب املر�سوم رقم )61( ل�سنة 2013، اإذ اإن ذلك جاء تنفيًذا لللتزامات 

اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، ومن�سجًما مع تعهداتها  احلكومة بتو�سيات تقرير 

املفو�سّية  اإن�ساء  اأن  ذلك  ال�ساملة،  الدورية  مراجعته  يف  الإن�سان  حقوق  جمل�ص  اأمام  الطوعّية 

مينحها احلق على مراقبة ال�سجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين، وغريها 

النف�سّية،  وامل�سحات  كامل�ست�سفيات  الأفراد،  احتجاز  فيها  يتم  اأن  املمكن  التي من  الأماكن  من 

بهدف التحقق من اأو�ساع احتجاز النزلء واملعاملة التي يتلقونها، ل�سمان عدم تعر�سهم للتعذيب 

اأو املعاملة اللاإن�سانّية اأو احلاّطة بالكرامة.

)جلنة  اإىل  تقاريرها  تقدمي  يف  واملتمثلة  التعاهدّية  البحرين  مملكة  حكومة  التزام  اإطــار  ويف   .7
مناه�سة التعذيب( املنبثقة عن اأحكام اتفاقّية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو 

العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة ملتابعة مدى تنفيذ الدول لأحكامها، فاإن احلكومة قّدمت 

تقريرها املبدئي اإىل اللجنة بتاريخ 18 مايو 2004 على الرغم من اأن املوعد املحدد لتقدميه خلل 

اأبريل 1999، مع التنويه باأن ذات اللجنة قد اأو�ست احلكومة باأن تقّدم تقريرها الدوري التايل 

بحلول اأبريل 2007، اإل اأنه ولغاية تاريخه مل تنفذ احلكومة ذلك ومل تقدم تربيًرا لهذا التاأخري، 

الأمر الذي ُيعّد اإخلًل منها بالتزامها الدويل التعاهدي.

وبالنظر اإىل واقع عقوبة الإعدام التي مت�ص جوهر احلق يف احلياة، فاإن وزارة العدل وال�سوؤون   .8
الإ�سلمّية والأوقاف اأفادت يف معر�ص رّدها على ت�ساوؤلت املوؤ�س�سة الوطنّية يف هذا ال�ساأن، اأنه 

بعقوبة  ال�سادر  باأن احلكم  علمًا  الإعــدام،  بعقوبة  واحد  �سوى حكم  ي�سدر  2013 مل  عام  منذ 

حمكمة  قانون  باإ�سدار   1989 ل�سنة   )8( رقم  بقانون  املر�سوم  من   )40( املــادة  بح�سب  الإعــدام 

مملكة  حكومة  اأن  اإىل  وُي�سار  التمييز.  حمكمة  اأمام  القانون  بقوة  عليه  مطعوًنا  ُيعترب  التمييز، 

البحرين قد اعتربت يف معر�ص بيان ملحظاتها على تو�سيات املراجعة الدورية ال�ساملة اأمام 

جمل�ص حقوق الإن�سان باعتماد الوقف الختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام اأو اإلغائها ب�سكل مطلق، 

هي من قبيل التو�سيات التي ل حتظى بالدعم من قبلها، لتعار�ص ذلك مع اأحكام الد�ستور وقانون 

العقوبات الذي يق�سي بعقوبة الإعدام، اإىل جانب ال�سمانات املنا�سبة لكفالة اإنزال هذه العقوبة 

ب�سورة عادلة عند ارتكاب هذه اجلرائم اخلطرة.

وفيما يخ�ص احلق يف ال�سلمة اجل�سدّية واملعنوّية وتنفيًذا للتو�سية رقم )1716( من تقرير اللجنة   .9
مل�ساءلة  وحمايدة  م�ستقلة  اآلية  »و�سع  على  تن�ص  التي  احلقائق  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية 
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اأو ت�سببوا باإهمالهم يف حالت  امل�سوؤولني احلكوميني الذين ارتكبوا اأعماًل خمالفة للقانون 

اإجراءات قانونية وتاأديبية �سد  القتل والتعذيب و�سوء معاملة املدنيني، وذلك بق�سد اتخاذ 

هوؤلء الأ�سخا�س مبن فيهم من ذوي املنا�سب القيادية، مدنيني كانوا اأم ع�سكريني الذين يثبت 

انطباق مبداأ م�سوؤولية القيادة عليهم وفقا للمعايري الدولية«، فقد �سدر قرار النائب العام 

رقم )8( ل�سنة 2012 باإن�ساء وحدة التحقيق اخلا�سة وجعل لها الخت�سا�ص بالتحقيق والت�سرف 

يف ادعاءات التعذيب وغريه من �سائر �سروب �سوء املعاملة، اإذ تبا�سر الوحدة مهامها- بح�سب 

قرار اإن�سائها - ب�سكل م�ستقل حتت اإ�سراف النائب العام، ويراأ�سها رئي�ص نيابة ويعاونه عدد من 

املحققني من ذوي اخلربة، مع تدعيمها مبا يلزم للقيام مبهامها. 

املن�سودين  اإىل ال�ستقللّية واحلياد  التحقيق اخلا�سة وب�سورتها احلالّية ل ترقى  اأن وحدة  اإل   .10
مبا ي�سمن القيام بتحقيقات فاعلة. ذلك اأن اإ�سناد التحقيق يف مزاعم التعذيب وغريه من �سائر 

�سروب �سوء املعاملة اإىل النيابة العامة، قد ل يتناغم مع كونها جهة تبا�سر التحقيق مع فرد يجمع 

تعر�ص  ك�سحّية  عليه(  )املجني  �سفة  وبني  قانونا،  جمرمة  اأفعال  بارتكاب  )املتهم(  �سفة  بني 

للتعذيب اأو غريه من �سروب �سوء املعاملة.

ة مهامها منذ اإن�سائها وح�سبما اأفادت  وعلى الرغم من ذلك، فقد با�سرت وحدة التحقيق اخلا�سّ  .11
النيابة العاّمة يف معر�ص رّدها على ت�ساوؤلت املوؤ�س�سة الوطنّية التحقيق يف اإحدى وع�سرين �سكوى، 

كان من بينها ت�سع حالت وفّيات اأحيلت اإىل املحاكم، وبلغ عدد املتهمني املحالني من اأع�ساء قوات 

الأمن العام �سبعة وثلثني متهًما، من بينهم �ستة �سباط ترتاوح رتبهم بني رتبة ملزم ومقدم، 

املوؤ�س�سة الوطنية مل حت�سل على املعلومات املوؤكدة حول طبيعة الأحكام ال�سادرة ب�ساأن  اأن  اإل 

تلك احلالت، �سواًءً للأحكام ال�سادرة بالرباءة اأو الإدانة، واملدد التي ُحوكم بها املدانون، لعدم 

اإجابتها عن ذلك.

الدوري من  بالت�سريح  التحقيق اخلا�سة  العامة ممثلة يف وحدة  النيابة  قيام  الرغم من  وعلى   .12
املت�سلة  الدعــاءات  �ساأن  يف  بها  قامت  التي  والإجـــراءات  عملها  عن  املحلّية  ال�سحافة  خلل 

بالتعذيب وغريه من �سوء املعاملة والتي تدخل يف اخت�سا�ص الوحدة والنتائج املرتتبة فاإن ذلك ل 

يعدو كونه ت�ساريح مقت�سبة ل ترقى اإىل م�ستوى التقارير العلنية التي يلزم اأن تت�سمن كحد اأدنى 

املعلومات التي اأ�سار اإليها بروتوكول اإ�سطنبول، الأمر الذي يتطّلب معه اإعادة النظر يف منهجّية 

الت�سريحات التي جتريها وحدة التحقيق اخلا�سة يف هذا املو�سوع.

وح�سب متابعة املوؤ�س�سة الوطنية ملا ُين�سر من اأحكام يف الدعاوى املحالة من النيابة العامة )وحدة   .13
الأحكام  بني  تباين  وجود  لحظت  فاإنها  املخت�سة،  اجلنائّية  املحاكم  اإىل  اخلا�سة(  التحقيق 

ال�سغب وغريها،  اأعمال  اأو  العنف  كالتحري�ص على  الأمنّية  الق�سايا  املتهمني يف  ال�سادرة بحق 

يف  املتهمني  بحق  ال�سادرة  الأحكام  وبني  طويلة،  مددا  بال�سجن  فيها  الأحكام  تبلغ  عادًة  التي 

ق�سايا التعذيب وغريه من �سائر �سروب �سوء املعاملة من منت�سبي وزارة الداخلّية، التي عادة ما 

تكون خمففة مبا ل يتنا�سب واجلرم املرتكب اأو احلكم بالرباءة، اإذ اإن هذا النهج -عند ثبوته-  

هو مدعاة للت�سجيع على �سيا�سة الإفلت من العقاب.

وا�ستكمال للبناء املوؤ�س�سي يف جمال حماية احلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية، وتنفيذا لتو�سية   .14
تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق رقم )1717( التي تن�ص على »اعتبار مكتب 
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املفت�س العام يف وزارة الداخلية وحدة منف�سلة م�ستقّلة عن الت�سل�سل الهرمي داخل الوزارة 

على اأن ت�سمل مهامه تلقي ال�سكاوى واملظامل مثلما هو احلال يف بلدان خمتلفة...«، فقد �سدر 

املر�سوم رقم )27( ل�سنة 2012 واملعدل باملر�سوم رقم )35( ل�سنة 2013 ب�ساأن اإن�ساء مكتب م�ستقل 

لأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية، الذي اأنيط به ب�سكل اأ�سا�سي تلقي وفح�ص ال�سكاوى املقدمة 

من اأي جهة �سد جميع العاملني يف وزارة الداخلية من مدنيني وع�سكريني اأيا كان موقع عملهم، 

بالإ�سافة اإىل �سلطة مطلقة لزيارة ال�سجون واأماكن رعاية الأحداث واأماكن احلب�ص الحتياطي 

واملحتجزين  واملحبو�سني  النزلء  تعر�ص  وعدم  الإيــداع  قانونية  من  التحقق  لغر�ص  والحتجاز 

للتعذيب اأو املعاملة اللاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة. 

بزيارتها  يتعلق  فيما  الداخلّية  بوزارة  للتظلمات  العامة  الأمانة  جهود  الوطنية  املوؤ�س�سة  وتثمن   .15
ملركز الإ�سلح والتاأهيل )�سجن جو( واإ�سدارها التقرير الأول ب�ساأن الزيارة واملن�سور على املوقع 

الر�سمي لها، وذلك للتاأكد من مدى حتقق املعايري القيا�سية املتعلقة باملعاملة الإن�سانية وظروف 

املكان واحلقوق وال�سمانات القانونية للنزلء بالإ�سافة اإىل الرعاية ال�سحية املتوافرة، اإىل جانب 

التو�سيات التي خل�ص اإليها التقرير ومتابعة الأمانة العامة للتظلمات لهذه التو�سيات مع اجلهات 

ذات الخت�سا�ص.

ويف اإطار تنفيذ التو�سية رقم )1718( من تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق التي   .16
تن�ص على »تعديل املر�سوم اخلا�س بتاأ�سي�س جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهاًزا معنيًّا بجمع 

املعلومات ال�ستخبارية دون اإنفاذ القانون اأو التوقيف. ويتعنّي اأن يكون جلهاز الأمن الوطني 

مكتب مفت�س عام م�ستقل ...« فقد �سدر املر�سوم رقم )115( ل�سنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام 

2002 باإن�ساء جهاز الأمن الوطني، حيث ح�سر فيه عمل اجلهاز على  )14( ل�سنة  املر�سوم رقم 

جمع املعلومات ور�سد وك�سف جميع الأن�سطة املتعلقة بالتج�س�ص والتخابر والإرهاب.

اإل اأنه وا�ستقراًء للت�سريعني املن�سئني للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومكتب املفت�ص   .17
العام(  العام( و)املفت�ص  التعيني لكل من )الأمني  اأداة  اأن  الوطني، ُيلحظ  الأمن  العام بجهاز 

الوطني(-  الأمن  و)رئي�ص جهاز  الداخلية(  )وزير  تو�سية من  على  بناًء  مر�سوم  تكون مبوجب 

ح�سب الأحوال - اإذ اإن ذلك ل يحقق ال�ستقللّية املطلوبة، ملغّبة الوقوع يف اأي تعار�ص للم�سالح 

بني اجلهة املعنّية بحماية احلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوّية وبني امل�سكو �سدهم، الأمر الذي 

ترى معه املوؤ�س�سة الوطنّية �سرورة العمل على اتخاذ الإجراءات التي ت�سمن ال�ستقللية الفاعلة 

يف الأمانة العاّمة للتظلمات بوزارة الداخلّية ومكتب املفت�ص العام بجهاز الأمن الوطني.

18. اإل انه ورغم تلك اجلهود املبذولة، فاإن احلق يف ال�سلمة اجل�سدّية واملعنوّية ليزال عر�سة لكثري 
اأبرزت تلك  اإن الأحداث الأمنّية التي ت�سهدها اململكة  من النتهاكات تكاد تكون متواترة، حيث 

اإىل  كاللجوء  العام،  الأمن  قوات  قبل  للقوة من  ال�سحيح  ال�ستعمال غري  النتهاكات من خلل 

ا�ستعمال �سلح ال�سوزن، واإلقاء الغازات امل�سيلة للدموع داخل امل�ساكن والأماكن املغلقة، والقنابل 

فيهم،  امل�ستبه  على  القب�ص  عملّية  اأثناء  بال�سرب  بالعتداء  الدعــاءات  عن  ف�سل  ال�سوتّية، 

حيث اأو�سحت عملّية الر�سد باملوؤ�س�سة الوطنّية �سواء من خلل تتبع ما ين�سر يف و�سائل الإعلم 

و�سبكات التوا�سل الجتماعي اأو من خلل ما تتلقاه من �سكاوى من الأفراد وجود حالت مت فيها 

انتهاك هذا احلق، ونتجت عنها اإ�سابات ج�سدّية، بع�سها ي�سّنف بالإ�سابة البليغة.
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ويف اإطار تنفيذ التو�سيتني رقمي )1722 / ي( و) 1722/ ك( الواردتني يف تقرير اللجنة البحرينّية   .19
امل�ستقّلة لتق�سي احلقائق ذات العلقة بجرب ال�سرر املا�ص باحلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية، 

وكان  املت�سررين،  لتعوي�ص  وطني  �سندوق  باإن�ساء   2011 ل�سنة   )30( رقم  بقانون  املر�سوم  �سدر 

الهدف الأ�سا�سي الذي ي�سطلع به هو تقدمي تعوي�سات فّعالة اإىل املت�سررين من الأحداث التي 

مرت بها مملكة البحرين خلل �سهري فرباير ومار�ص 2011 اأو اأي حوادث ذات طبيعة مماثلة 

حدثت بعد هذا التاريخ وذلك بعد �سدور حكم جنائي نهائي عن املحكمة املخت�سة باإدانة مرتكب 

الفعل وتعوي�ص كل من اأ�سيبوا باأ�سرار مادية اأو معنوية اأو ج�سدية من قبل قوات اإنفاذ القانون، 

وكذا اأي فرد من اأفراد قوات الأمن العام اأو اأي موظف عام اأ�سابته اأ�سرار مادية اأو معنوية اأو 

ج�سدية اأثناء اأو ب�سبب تاأديته لوظيفته وت�سبب فيها اأي من الأ�سخا�ص، بالإ�سافة اإىل اأي �سخ�ص 

مل�ساعدة  تدخله  ب�سبب  اأو  الأحــداث  تلك  ب�سبب  اأو ج�سدية  معنوية  اأو  مادية  اأ�سرار  اآخر حلقته 

املجني عليهم املذكورين وذلك يف حمنتهم اأو ملنع اإيذائهم.

ويعد اإن�ساء ال�سندوق الوطني لتعوي�ص املت�سررين مبوجب املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2011   .20
خطوة اإيجابية تتج�سد يف اإعمال املبادئ الأ�سا�سية والتوجيهية ب�ساأن احلق يف النت�ساف العادل 

واجلرب ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان اأو للقانون الإن�ساين الدويل 

2012 ب�ساأن نظام عمل ال�سندوق  )13( ل�سنة  على حد �سواء، واأعقب ذلك �سدور املر�سوم رقم 

الوطني لتعوي�ص املت�سررين، الذي اأن�سئت مبوجبه جلنة تتوىل النظر يف طلبات التعوي�ص املقدمة 

من  اللجنة  ت�سكيل  املر�سوم  حدد  كما  القانون،  لأحكام  طبقا  لل�سحايا  التعوي�ص  و�سرف  اإليها 

خم�سة اأع�ساء، على اأن يكون ع�سوان منهم من الق�ساة، ومبثلهما من منظمات املجتمع املدين، 

اأنه حتى  اإل  وع�سو من احلكومة ممن ُي�سهد لهم بال�ستقللية واملو�سوعية والكفاءة والنزاهة، 

تاريخه مل ي�سدر قرار بت�سمية اأع�ساء هذه اللجنة. 

ويف معر�ص رد وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف على ت�ساوؤلت املوؤ�س�سة الوطنية يف هذا   .21
البحرينية  اللجنة  تقرير  بتو�سيات  املعنية  الوطنية  اللجنة  تو�سية  وبناء على  اأنه  اأفادت  ال�ساأن، 

باأ�سرع  املت�سررين  اأو�ساع  لت�سوية  بدائل  باإيجاد  احلكومة  قامت  احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة 

اإجراءات ممكنة، من خلل تبني مبادرة الت�سوية املدنية، وذلك من دون الإخلل بحق من ل يقبل 

بالت�سوية املطروحة من اللجوء اإىل الق�ساء املدين، ومبا ل يوؤثر اإطلقا يف اأي م�ساءلة جنائية، وقد 

مّت اإن�ساء حماكم متخ�س�سة لنظر دعاوى التعوي�سات عن الأحداث التي وقعت يف عام 2011.

 18 تاريخ  منذ  املدنية  الت�سوية  اأفادت- طلبات  الوزارة -وح�سبما  ا�ستقبلت  فقد  لذلك،  واإنفاذا   .22
مار�ص 2012، حيث تلقى مكتب الت�سوية بالوزارة ما يقارب اأربعة وثمانني طلب ت�سوية عن حالت 

الوفاة واأربعمائة وع�سرين طلب ت�سوية تتعلق بالإ�سابات، وقد قررت اللجنة امل�سكلة لنظر طلبات 

امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  يف  وردت  التي  الوفاة  حالت  جميع  تعوي�ص  املدنّية  الت�سوية 

لتق�سي احلقائق البالغ عددها خم�سا وثلثني حالة، بالإ�سافة اإىل اأربع حالت اأخرى مل تذكر يف 

التقرير، حيث اعتمدت امليزانية املقررة للتعوي�ص على مرحلتني مبا جمموعه يف كلتيهما مليونان 

وثمامنائة واأربعون األف دينار بواقع �ستني األف دينار لكل حالة وفاة، وقد �سرفت املبالغ مل�ستحقيها 

ممن قبلوا بالت�سوية املدنّية بالكامل. اأّما فيما يتعلق بحالت الإ�سابة، فقد با�سرت اللجنة النظر 

يف الطلبات املقدمة ملكتب الت�سوية املدنية البالغ يف جمموعها اأربعمائة وع�سرين طلبا، حيث متت 

درا�سة تلك الطلبات وحتديد اأحقيتها يف التعوي�ص، ومت ح�سر ما جمموعه مائة و�ست ع�سرة حالة 

كمرحلة اأوىل، متت اإحالتها اإىل الطب ال�سرعي لفح�سها لبيان ن�سبة الإ�سابة، وورد حتى تاريخه 
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ما جمموعه خم�سة و�سبعون طلبا لتلك احلالت ويجرى اتخاذ ما يلزم لتحديد ن�سبة التعوي�ص 

وال�سروع فيه.

اجل�سدية  ال�سلمة  يف  باحلق  املتعلقة  ال�سكاوى  تلقي  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  ولية  جمال  يف  23.  اأما 
�سبعا   2013 لعام  دي�سمرب  اإىل  يناير  من  الفرتة  خلل  الوطنية  املوؤ�س�سة  تلقت  فقد  واملعنوية، 

من  وغريه  التعذيب  قبيل  من  تعد  لأفعال  بالتعر�ص  الدعــاء  فيها  تكرر  حيث  �سكوى،  وع�سرين 

التي  ال�سكاوى  عدد  بلغ  اإذ  بالكرامة،  احلاطة  اأو  املهينة  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �سروب 

ثماين  القب�ص  اأثناء عملية  املعاملة  �سوء  للتعذيب وغريه من �سروب  التعر�ص  تلقتها بخ�سو�ص 

�سكاوى، وبلغت ادعاءات التعذيب يف مراكز ال�سرطة �سبع �سكاوى، يف حني بلغت ال�سكاوى حول 

خم�ص  مبعدل  �سكاوى  ع�سر  والتاأهيل  الإ�سلح  ومركز  الحتياطي  احلب�ص  مركز  يف  احلق  هذا 

�سكاوى لكل منهما. كما بلغت ال�سكاوى التي مت فيها الدعاء بالتعذيب خلل عملية القب�ص واأثناء 

الوجود يف مركز ال�سرطة �سكويني اثنتني فقط.

القانوين  الــراأي  واإبــداء  بدرا�ستها  ال�سكاوى  تلك  تلقيها  اإثر  على  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  24.  وقد 
العامة  والأمانة  العامة  والنيابة  الداخلية  -كــوزارة  املعنّية  اجلهات  خماطبة  مّتت  اإذ  ب�ساأنها، 

للتظلمات واملجل�ص الأعلى للق�ساء- يف جميع تلك ال�سكاوى عدا �سكوى واحدة، اإذ مّت حفظها لعدم 

الخت�سا�ص كون مو�سوعها قد مت عر�سه على الق�ساء ومت الف�سل فيه، يف حني اأن ثماين �سكاوى 

متت خماطبة النيابة العامة ووزارة الداخلية فيها واأفادتا قيامهما باإجراء التحقيق واتخاذ ما 

يلزم حيالها، يف حني اأنه مّتت املخاطبة يف اإحدى ال�سكاوى وتبنّي عدم وجود حق منتهك فيها. 

اإل اأن املتبقي والبالغ �سبع ع�سرة �سكوى مل تقم اجلهات املعنّية بالرد ب�ساأنها رغم تكرار املوؤ�س�سة 

الوطنية خماطبة ذات اجلهات ب�ساأنها من دون احل�سول على رد.

بعد  اجلــاف(  )احلو�ص  الحتياطي  احلب�ص  توقيف  ملركز  بزيارة  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  كما   .25
تلقيها �سكوى بتعر�ص اأحد املوقوفني واملتهم يف الق�سية املعروفة )باخلم�سة طن( للمعاملة املهينة 

واحلاطة بالكرامة، وبعد املخاطبات التي متت مع وزارة الداخلية واملجل�ص الأعلى للق�ساء ب�ساأن 

يف  ذووه  �ساقها  التي  الدعــاءات  من  والتثبت  اأحواله  على  للوقوف  باملوقوف  اللتقاء  مت  ذلك، 

ال�سكوى، والتي متثلت يف طريقة و�سع القيد احلديدي، وعدم توفري �سرير للنوم، وت�سريف مياه 

املكيف يف الزنزانة، ف�سًل عن طريقة تقدمي وجبات الطعام، وعدم فتح الزنازين على بع�سها ما 

يحرمه من التوا�سل مع باقي املوقوفني، واأعدت تقريًرا مبجريات الزيارة اأر�سلته لوزارة الداخلية، 

وجاء ردها نافًيا لتلك الدعاءات من دون بيان ما قامت به من اإجراءات وحتقيقات و�سول اإىل ما 

خل�ست اإليه من نتيجة.

اأحداث  وقوع  الجتماعي من  التوا�سل  وو�سائل  املحلّية  ال�سحف  ن�سر يف  ما  على  وبناًء  اأنه  26.  كما 
قبل  من  اجلــاف  احلو�ص  مركز  يف  الحتياطي  احلب�ص  مبركز  العنابر  اأحــد  يف  و�سغب  فو�سى 

وقد  باملوقوفني،  واللتقاء  املركز  زيارة  بطلب  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  املوقوفني،  من  جمموعة 

املوؤ�س�سة  وفد  التقى  الزيارة  واأثناء  مبا�سرة،  الوطنية  املوؤ�س�سة  لطلب  الداخلية  وزارة  ا�ستجابت 

الوطنية املعنيني يف الوزارة واأفرادا من ال�سرطة، اإىل جانب املوقوفني يف العنرب، كما جرت مقابلة 

البع�ص منهم على انفراد، وخلل تلك الزيارة لوحظ وجود اآثار لعتداء �سديد على اأنحاء متفرقة 

نحو ميكن  ال�سغب على  قوات مكافحة  قبل  بالهراوات من  ال�سرب  نتيجة  املوقوفني  اأج�ساد  من 

اأ�سعة ال�سم�ص احلارة ملدة  اإفادتهم جميعا بو�سعهم حتت  و�سفه بالعقاب اجلماعي، اإىل جانب 
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اأربع �ساعات متوا�سلة، وتعر�سهم للإهانات وال�ستائم ذات ال�سبغة الطائفية، وعليه  ت�سل اإىل 

اأبرزها  بتو�سيات  واختتمته  الزيارة  تلك  تقريرا مف�سل عن جمريات  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأعدت 

اإدارة مركز احلو�ص اجلاف يف ادعاءات  اإجراء التحقيق اجلاد من قبل القائمني على  �سرورة 

التعر�ص للتعذيب وغريه من �سروب �سوء املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة، والنظر يف اإمكانية 

والأمانة  الوطنية  واملوؤ�س�سة  الق�سائية  وال�سلطة  الداخلية  وزارة  من  مكونة  موؤقتة  جلنة  ت�سكيل 

العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وذلك لدرا�سة و�سع ت�سور لإجراءات معاملة املوقوفني مبركز 

احلب�ص الحتياطي باحلو�ص اجلاف مبا يتفق ويتواءم مع املعايري الدولية ذات ال�سلة يف معاملة 

ال�سجناء واملحتجزين، وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنّية باإر�سال ذلك التقرير اإىل وزارة الداخلّية اإل 

اأنها مل ترد على ذلك حتى حينه.

27.  اجلدير بالتنويه، اأن املوؤ�س�سة الوطنّية قامت مبخاطبة وزارة الداخلّية ب�ساأن واقعتني خمتلفتني، 
للقيام بزيارة مركز احلب�ص الحتياطي يف معر�ص تلقيها �سكوى من اأحد املوقوفني، واأخرى ملركز 

من  وغريه  التعذيب  ل�سبهة  النزلء  بع�ص  تعر�ص  من  ر�سده  مّت  ما  على  بناًء  والتاأهيل  الإ�سلح 

�سروب �سوء املعاملة، اإل اأن الوزارة مل جتب املوؤ�س�سة الوطنية عن ذلك.

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

وجوب اأن تكون وحدة التحقيق اخلا�سة يف النيابة العامة كونها اجلهة املوكل اإليها التحقيق يف   .1

مزاعم التعر�ص للتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، 

متمتعة بال�ستقللية التامة  وفق ما جاء يف بروتوكول اإ�سطنبول.

التزام وحدة التحقيق اخلا�سة يف النيابة العامة ووفقا لأحكام بروتوكول اإ�سطنبول باإ�سدار تقارير   .2

علنية تت�سمن كحد اأدنى الإجراءات والأ�ساليب املتبعة يف تقييم الأدلة، والأحداث املحددة التي 

وقعت، والنتائج التي تو�سلت اإليها بناًء على القانون املطبق من دون اإغفال لبيان التو�سيات املبنّية 

على النتائج التي خل�ست اإليها.

من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول  اإىل  الن�سمام  على  احلث   .3

�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة.

حث احلكومة على التاأييد امل�ستمر لقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة الدورية ذات العلقة   .4

باإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.

اأحكام  واملن�ساأة مبوجب  التعذيب  مناه�سة  اإىل جلنة  الدورية  التقارير  بتقدمي  احلكومة  التزام   .5

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

يف مواعيد ا�ستحقاقها.
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حث ال�سلطة الت�سريعية على الإ�سراع يف اإ�سدار ت�سريع متكامل ملراكز الإ�سلح والتاأهيل واحلب�ص   .6

الحتياطي يتفق مع املعايري الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين.

�سرورة نقل �سلطة الإ�سراف الإداري والتنظيمي والرقابي على مراكز الإ�سلح والتاأهيل واحلب�ص   .7

الحتياطي اإىل وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف.

املر�سوم  من   )3( رقم  املادة  من  الأخــرية  الفقرة  النظر يف  اإعــادة  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث   .8

بقانون رقم )30( ل�سنة 2011 باإن�ساء �سندوق وطني لتعوي�ص املت�سررين، التي ا�سرتطت ل�سرف 

امل�ساعدة �سرورة �سدور حكم جنائي نهائي عن املحكمة املخت�سة باإدانة مرتكب الفعل.

�سرورة قيام احلكومة بو�سع معايري وا�سحة و�سفافة وبرنامج زمني ل�سرعة �سرف التعوي�سات   .9

ملن يثبت وقوع ال�سرر عليه، �سواء تلك التعوي�سات املقررة من قبل ال�سندوق الوطني لتعوي�ص 

املت�سررين اأو مكتب الت�سوية املدنية بوزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف ح�سب الأحوال.

با�ستخدام مناهج  �ساملة مو�ّسعة  تدريبّية  القانون لربامج  اإنفاذ  القائمني على  اإخ�ساع  �سرورة   .10

ال�ستجواب  اأ�ساليب  التدريب  يت�سمن  اأن  الإن�سان يف جميع مكّوناته، على  تعليم حقوق  تت�سمن 

الفّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف احل�سول على املعلومة من دون اللجوء اإىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف 

فعل التعذيب اأو غريه من �سروب �سوء املعاملة، وا�ستبعاد كل من تثبت اإ�ساءة معاملته للموقوفني 

اأو املحكومني من القائمني على اإنفاذ القانون من اخلدمة.

احلد من اللجوء اإىل عقوبة احلب�ص النفرادي كجزاء تاأديبي ليتما�سى مع املقررات التي َخل�ص   .11

اإليها تقرير املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب وغريه من �سروب �سوء املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

اللاإن�سانّية اأو املهينة والتابع ملجل�ص حقوق الإن�سان.

النظر يف حتديد موعد لزيارة مقرر الأمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو   .12

العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان، تنفيذا للتزامات مملكة 

البحرين اأثناء املراجعة الدورّية ال�ساملة، وذلك بعد ا�ستكمال العمل على تنفيذ التو �سيات الواردة 

يف تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق ذات ال�سلة.

�سرورة اتخاذ اإجراءات امل�ساءلة القانونية اللزمة جلميع متخذي القرار من القيادات الأمنّية   .13

�سائر  اأو غريه من  التعذيب  نتيجة  الحتجاز  اأماكن  التي ح�سلت يف  الوفاة  بحالت  يتعلق  فيما 

�سروب �سوء املعاملة، والتي اأ�سار اإليها �سراحة تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق.
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ثانًيا: احلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي

للأفراد ممار�سة  تكفل  التي  الإن�سان  اأهم حقوق  من  ال�سخ�سي  والأمــان  احلرية  احلق يف  ُيعّد   .1
حرّيته  من  فرد  حرمان  جــواز  عدم  يف  يتمثل  احلق  هذا  فجوهر  الأخــرى،  واحلرّيات  احلقوق 

ي�ستوجب وجود  ال�سخ�سي  والأمــان  الإقــرار باحلق يف احلرّية  فاإن  اعتقاله، وعليه  اأو  توقيفه  اأو 

�سمانات اإجرائّية واأخرى مو�سوعّية خا�سعة لرقابة الق�ساء متنع تعدي ال�سلطة العاّمة على حق 

الأفراد يف التمتع بهذا احلق اإل يف الأحوال املبّينة يف القانون. 

2.  وقد كفل د�ستور مملكة البحرين يف املادة رقم )19( منه حق الإن�سان يف احلرية والأمان ال�سخ�سي 
وعرب عن ذلك �سراحة من اأن »اأ. احلرية ال�سخ�سية مكفولة وفقا للقانون. ب. ل يجوز القب�س 

اأو  الإقامة  اأو تقييد حريته يف  اإقامته  اأو حتديد  تفتي�سه  اأو  اأو حب�سه  اأو توقيفه  اإن�سان  على 

التنقل اإل وفق اأحكام القانون وبرقابة من الق�ساء ...«.

3.  كما ت�سمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )46( ل�سنة 2002 وتعديلته 
جمموعة من الإجراءات وال�سوابط �سّكلت اإطاًرا قانونياًّا متكامًل حلماية حق الإن�سان يف احلرية 

والأمان ال�سخ�سي، من خلل عدم جواز القب�ص اأو التفتي�ص اإل باأمر من ال�سلطات املخت�سة ويف 

الأحوال املبّينة يف القانون وباتباع اإجراءات حمددة ومن�سو�ص عليها قانوًنا.

وقد تو�ّسع امل�سرع يف نطاق تلك احلماية واحلق يف احلرّية والأمان ال�سخ�سي من خلل القانون   .4
رقم )53( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية امل�سار اإليه، ليوفر مزيًدا من 

ال�سمانات القانونّية لفئة لها و�سٌع قانوين خا�ص كال�سهود واخلرباء واملتهمني يف دعاوى ادعاءات 

التعذيب اأو املعاملة اللاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة باتخاذ اإجراءات لزمة حلمايتهم مما قد 

يتهددهم من خماطر ب�سبب اأو مبنا�سبة الإدلء بال�سهادة اأو املعلومات ب�ساأن تلك الدعاوى.

الت�سريعّية تنظر حالياًّا م�سروع قانون ب�ساأن تقليل مدة احلب�ص  ال�سلطة  اأن  اإىل  وحرّي بالإ�سارة   .5
احلق يف  اإجــراًء مي�ّص  باعتباره  ب�ساأنه  ال�سادر  القرار  من  التظلم  املتهم حق  ومنح  الحتياطي 

احلرّية ب�سكل مبا�سر، وبهذه املنا�سبة فقد اأبدت املوؤ�س�سة الوطنية مرئياتها ب�ساأنه موؤكدة اأهمية 

تقليل مدة احلب�ص الحتياطي، مع منح املتهم احلق يف التظلم الفّعال الذي ي�ستوجب اأن يكون على 

�سكل تظلم هرمي وذلك ل�سمان مغبة عدم ال�ستئثار بالقرار واحتمالية التع�سف فيه.

اإليه حكومة مملكة  ان�سّمت  الذي  وال�سيا�سية  املدنية  الدويل اخلا�ص باحلقوق  العهد  اأ�سار  وقد   .6
البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006 يف املادة رقم )9( منه اإىل احلق يف احلرّية والأمان 

للأ�سباب  اإل  حرّيته  من  اأحد  حرمان  اأو  تع�سفا،  اعتقاله  اأو  اأحد  توقيف  جواز  بعدم  ال�سخ�سي 

وبالتهمة  ذلك،  باأ�سباب  توقيفه  يتم  فرد  اأي  اإبلغ  وجوب  موؤكدة  القانون،  يف  عليها  املن�سو�ص 

املوجهة اإليه، مع �سمان �سرعة تقدميه اإىل جهة ق�سائّية خلل مدة معقولة، اأو اأن يفرج عنه، اإىل 

جانب تاأكيدها اأن لكّل فرد قد مّت توقيفه اأو اعتقاله ب�سكل غري قانوين حق احل�سول على التعوي�ص 

املنا�سب.

ذات  احلقائق  لتق�سي  امل�ستقّلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  تو�سيات  احلكومة  تنفيذ  جمال  ويف   .7
العلقة باحلق يف احلرّية والأمان ال�سخ�سي، واإنفاذا للتو�سية رقم )1722/د( التي تن�ص على 

»اتخاذ كل اخلطوات املمكنة لتجنب التوقيف بدون اإتاحة فر�سة الت�سال ال�سريع مبحام اأو 
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منع التوا�سل مع العامل اخلارجي. ويف جميع الأحــوال، يجب اأن تكون كل عمليات التوقيف 

خا�سعة للمراقبة الفّعالة جلهاز م�ستقل. وعلوة على ذلك، يجب اإطلع ال�سخ�س املقبو�س 

عليه على �سورة من اأمر القب�س، ول يجوز حجز ال�سخ�س وحرمانه من التوا�سل مع الآخرين 

...«، فقد اأف�سحت احلكومة يف تقرير متابعة تنفيذ هذه التو�سيات وال�سادر يف دي�سمرب 2013 

عن خ�سوع مراكز الحتجاز كافة لرقابة ق�سائّية فّعالة، كما يقوم اأع�ساء وحدة التحقيق اخلا�سة 

يف النيابة العاّمة بزيارة هذه املراكز لفح�ص ال�سكاوى املختلفة التي تتلقاها، اإىل جانب تعاون 

الوطنّية  الكوادر  وتدريب  ال�سجون  لزيارة   )ICRC( الأحمر  لل�سليب  الدولّية  اللجنة  مع  الوزارة 

العاملة فيه، من اأجل رفع كفاءتهم، كما اأو�سحت اأن وزارة الداخلّية قد اأ�سدرت قراًرا يت�سمن 

اإجراءات جديدة تلزم توقيع اأي موقوف اإىل جانب ال�سابط امل�سوؤول عن العتقال، تت�سمن جملة 

من احلقوق اأبرزها اأن يتم اإبراز مذكرة اأمر القب�ص و�سمان التوا�سل ال�سريع مع املحامي.

اإل انه ورغم تلك ال�سمانات والقيود القانونية واجلهود التي قامت بها احلكومة من و�سع �سياج   .8
قانوين مو�سوعي واإجرائي يف تفعيل تو�سيات تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، 

اأن يكون فيه  اإىل حد كاد  بلغت ذروته  ال�سخ�سي مل�سا�ص  فقد تعّر�ص احلق يف احلرّية والأمــان 

معدوًما يف بع�ص الأحيان، حيث اإن الإجراءات الأمنّية اجلارية اأظهرت حالت كثرية تعر�ص فيها 

التي  بالعتقالت  ال�سلطات  قيام  لنتهاكات متثلت يف  ال�سخ�سي  والأمان  الفرد يف احلرية  حق 

خلت من اتباع الإجراءات القانونّية ال�سحيحة ب�ساأنها، رافقها تعدٍّ على حرمة امل�ساكن وقاطنيها، 

وتتبًُّعا ملا ُين�سر عرب و�سائل الإعلم وقنوات التوا�سل الجتماعي فقد ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنية 

�سوًرا وفيديوهات ظهر فيها قيام قوات حفظ النظام بت�سّور امل�ساكن، وا�ستعمال القوة من خلل 

ك�سر اأبوابها واإتلف املمتلكات فيها، رافق بع�سها َتعدٍّ على احلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية، 

وعدم الإف�ساح عن الأماكن التي ُيقتاد اإليها املقبو�ص عليه. 

وكانت املوؤ�س�سة الوطنية تاأمل اأن تكون هناك بيانات تو�سيحّية من قبل وزارة الداخلية عن تلك   .9
املخالفات ال�سادرة على نحو ل يدع جماًل لل�سك يف �سدورها عن منت�سبيها، ف�سًل عن قيامها 

اللجنة  تقرير  يف  الــواردة  للتو�سيات  احلقيقي  تنفيذها  تعك�ص  وفّعالة  جدّية  حتقيقات  باإجراء 

جمال  يف  الدولية  البحرين  مملكة  حكومة  والتزامات  احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية 

جمل�ص  اأمام  ال�ساملة  الدورية  املراجعة  عملية  اأثناء  بدعمها  حتظى  اأنها  اأبدت  التي  التو�سيات 

حقوق الإن�سان.

اأن امل�سا�ص باحلق يف احلرّية والأمان ال�سخ�سي له الأثر املبا�سر على حرية الأ�سخا�ص يف  كما   .10
التنقل، فقد ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنية انت�سار النقاط الأمنية يف مناطق اململكة يف هذه الفرتة، 

الأمن  وتوفري  حماية  اإىل  تهدف  كانت  واإن  التي  ال�سكنية،  املناطق  مداخل  عند  الأخ�ص  وعلى 

العام يف املجتمع من الأعمال التي من �ساأنها الإخلل بالأمن وال�سلم املجتمعيني، اإل اأنه يف بع�ص 

الأحيان مّت التع�ّسف واإ�ساءة ا�ستعمالها ك�سلطة لغري الأغرا�ص التي و�سعت من اأجلها، الأمر الذي 

واحلريات  باحلقوق  متتعهم  يف  توؤثر  ب�سورة  تنقلتهم  يف  الأفــراد  حرية  من  احلد  عليه  ترّتب 

العامة الأخرى، ف�سًل عن تعر�سهم للم�سايقات املا�سة بالكرامة الإن�سانّية، وا�ستعمال التعابري 

غري اللئقة والطائفية. 

وع�سرين  اإحدى  الوطنية  املوؤ�س�سة  تلقت  فقد  ال�سخ�سي  والأمان  باحلق يف احلرية  يتعلق  وفيما   .11
�سكوى تنوعت مو�سوعاتها بني قيام قوات حفظ النظام بت�سّور امل�ساكن، حيث كان بع�سها ي�سكل 
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قبيل  من  اخلا�سة  املمتلكات  اإتــلف  خلل  من  اأو  للقاطنني،  اخلا�سة  للحرمة  �سارخا  انتهاكا 

اإبراز املذكرة  اأو عدم  ك�سر الأبواب وبعرثة حمتويات امل�سكن وفقدان بع�ص املتعلقات اخلا�سة، 

الق�سائية بالدخول والقب�ص، اأو ا�ستمرار احتجاز الفرد رغم �سدور قرار ق�سائي بالإفراج عنه، 

الإف�ساح عن  اإىل عدم  بالإ�سافة  املوقوفني،  اإىل عدد من  تهم  اأي  توجيه  اأو الحتجاز من دون 

اجلهة املنفذة لعملية القب�ص يف اأحوال، اأو اجلهة التي يتم اقتياد املقبو�ص عليه اإليها يف اأحوال 

اأخرى، و�سكوى واحدة كان مو�سوعها عن تقييد احلرّية يف التنقل.

ويف �سوء تلك ال�سكاوى الواردة قامت املوؤ�س�سة الوطنية بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنها،   .12
حيث متت خماطبة اجلهات املعنّية يف جميعها عدا �سكوى واحدة وذلك ملرور فرتة زمنية على  

وقوع حالة النتهاك املدعاة وهو ما ي�سعب اإثباتها، اأما يف �ست �سكاوى فتمت خماطبة اجلهات 

املعنّية ذات الخت�سا�ص التي اأفادت اأنها اأجرت التحقيقات اللزمة والقيام مبا يلزم من اإجراء 

قانوين فيها للتثبت، اأما يف اأربع �سكاوى فاإنه تبنّي عدم وجود حق منتهك مما ترتب عليه حفظها، 

يف حني اأن ت�سع �سكاوى مّت فيها خماطبة اجلهات املعنّية ذات الخت�سا�ص اإل اأنها مل تقم بالرد 

عليها، اأما ال�سكوى املتعلقة باحلق يف حرّية التنقل، فقد متت خماطبة وزارة الداخلية يف �ساأنها 

التي ا�ستجابت وقامت برفع حالة النتهاك.

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

احلث على الن�سمام اإىل الربوتوكول الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية   .1

وال�سيا�سية واملعني باعرتاف احلكومة باخت�سا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تلقي �سكاوى 

الأفراد.

الق�سري،  الختفاء  من  الأ�سخا�ص  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية  اإىل  الن�سمام  على  احلث   .2

 ،2006 20 دي�سمرب  )61/177( ال�سادر يف  واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 

وتعديل الت�سريعات الوطنية ذات ال�سلة مبا ي�سمن تفعيل وتنفيذ ن�سو�ص هذه التفاقية.

عمل برامج تدريبّية وتوعوية فّعالة ومكثفة لأع�ساء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي   .3

بالو�سائل  والأخــذ  املتهم،  و�سمانات  حقوق  واحــرتام  الإن�سان،  حقوق  ثقافة  لديهم  تعزز  فيها، 

البديلة عن الإجراءات املقيدة للحرية.

�سرورة قيام النيابة العامة بالتفعيل العملي لل�سلطة التي منحها امل�سرع اإياها يف اإيقاع التدابري   .4

البديلة عن احلب�ص الحتياطي، واإعمال �سلطتها التقديرية يف الإفراج املوؤقت عن املتهم املحبو�ص 

احتياطيا املمنوحة لها يف املادة رقم )149( من قانون الإجراءات اجلنائية.  

تفعيل النيابة العامة ل�سلطتها الإ�سرافّية فيما يتعلق باأعمال ماأموري ال�سبط الق�سائي وما قد يقع   .5

منهم من خمالفات يف حالة القب�ص اأو التفتي�ص اأو دخول امل�سكن بدون اإذن كتابي من النيابة اأو 

عدم اإبرازه يف حالة وجوده، وم�ساءلتهم تاأديبيا اأو جنائًيا.
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حث ال�سلطة الت�سريعّية على الإ�سراع يف اإ�سدار التعديلت اللزمة على قانون الإجراءات اجلنائية   .6

ب�ساأن تقليل مدة احلب�ص الحتياطي ومنح املتهم حق التظّلم الفّعال ب�ساأنه.

الوقف الفوري للت�سرفات الفردية للأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون امل�ساحبة لإجراءات القب�ص   .7

والتفتي�ص التي ت�سكل انتهاكًا حلقوق الإن�سان.

العمل على اإيجاد نظام فّعال و�سفاف للم�ساءلة لكل من يثبت ت�سببه يف وقوع النتهاك للحق يف   .8

احلرية والأمان ال�سخ�سي.

�سرورة ا�ستكمال جهود وزارة الداخلية يف جمال حماية جميع حقوق املقيدة حرّيتهم، من خلل   .9

توفري الأجهزة اللزمة للت�سجيل ال�سمعي واملرئي، والكامريات الأمنّية يف جميع مديريات ال�سرطة 

واملراكز التابعة لها، ومراكز الإ�سلح والتاأهيل ومراكز احلب�ص الحتياطي.

�سرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود اأو املنافذ الر�سمية،   .10

وعدم منع اأي �سخ�ص من ال�سفر من دون م�سّوغ قانوين، مع اأهمية اإبلغه ب�سدور اأي قرار مبنعه 

من ال�سفر بوقت كاٍف.

الوقف الفوري للت�سرفات غري القانونّية اأو غري املربرة عند نقاط التفتي�ص الأمنّية املحلّية ومتكني   .11

القاطنني من الو�سول اإىل منازلهم.

النظر وال�سماح للفريق العامل املعني بحالت الختفاء الق�سري اأو غري الطوعي، والفريق العامل   .12

املعني مب�ساألة الحتجاز التع�سفي التابعني ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.

ثالًثا: احلق يف املحاكمة العادلة

ُيعّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري »القانون الدويل حلقوق الإن�سان«، اإذ يهدف اإىل   .1
حماية الأ�سخا�ص من انتقا�ص حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية اأمام اجلهة الق�سائية منذ 

حلظة القب�ص عليهم، واأثناء احتجازهم قبل تقدميهم اإىل املحاكمة واأثناءها، حتى اآخر مراحل 

املحاكمة )ال�ستئناف اأو التمييز(. ول ميكن اعتبار املحاكمة عادلة، اأو م�سهوًدا لها بالعدل اإل اإذا 

توافر لها �سرطان على الأقل، اأولهما: اأن ت�سرت�سد اإجراءات املحاكمة كلها من بدايتها اإىل نهايتها 

بالد�ستور والت�سريعات املحلّية املنظمة لعملها، وال�سكوك التي و�سعها املجتمع الدويل، ثانيهما: 

اأن تقوم �سلطة ق�سائية م�ستقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة لها.

وقد كفل د�ستور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم )20( منه، التي اأ�سارت اإىل جمموعة   .2
من ال�سمانات، كمبداأ ال�سرعية باأن ل جرمية ول عقوبة اإل بناًء على قانون، وعدم املعاقبة على 

الأفعال ال�سابقة على العمل بالقانون املجّرم له، كما تناولت �سخ�سية العقوبة وافرتا�ص قرينة 

الرباءة حتى ثبوت الإدانة يف حماكمة قانونّية توؤمن فيها كل ال�سمانات ال�سرورية ملمار�سة حق 

الدفاع يف جميع مراحلها، اإىل جانب حظر التعذيب ماديا كان اأو معنوًيا.



55 54

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

يف  احلق  و�سمان  الق�ساء  ا�ستقلل  ولتاأكيد  البحريني،  الق�ساء  تاريخ  من  مهمة  مرحلة  ويف   .3
 2002 ل�سنة   )27( رقم  بقانون  املر�سوم  الد�ستورية مبوجب  املحكمة  اإن�ساء  العادلة، مت  املحاكمة 

واملعدل باملر�سوم بقانون رقم )38( ل�سنة 2012، وذلك اإعمال ملا جاء به ميثاق العمل الوطني من 

توجيهات تتعلق بقيام اململكة با�ستكمال الهيئات الق�سائية املن�سو�ص عليها يف الد�ستور وتعيني 

اجلهة الق�سائية التي تخت�ص باملنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني واللوائح، والنيابة العامة، 

كان  فاإذا  واللوائح،  القوانني  د�ستورية  الد�ستورية مبراقبة  املحكمة  اخت�سا�ص  الد�ستور  وح�سر 

اإىل  ا�ستنادا  بالإدانة  التي �سدرت  الأحكام  تعترب  بن�ص جنائي  متعلقا  الد�ستورية  بعدم  احلكم 

هذا الن�ص كاأن مل تكن. اإىل جانب �سدور املر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2002 باإ�سدار قانون 

ال�سلطة الق�سائية وتعديلته وت�سكيل ال�سلطة الق�سائية وترتيبها وتنظيمها وحدود وليتها، واآلية 

تعيني الق�ساة، وبيان واجباتهم، واإيجاد نظام للتفتي�ص الق�سائي على اأعمالهم وم�ساءلتهم.

2002 وتعديلته  ل�سنة   )46( وت�سمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم   .4
جمموعة من الإجراءات وال�سوابط �سّكلت اإطاًرا قانونياًّا متكامًل حلماية حق الإن�سان يف التمتع 

التحقيق  مرحلة  اإىل  ال�ستدللت  وجمع  القب�ص  مرحلة  من  بــدًءا  عادلة،  حماكمة  ب�سمانات 

البتدائي و�سوًل اإىل مرحلة املحاكمة.

له  اأوجــد  قد  العادلة  املحاكمة  ب�سمانات  التمتع  يف  احلق  فاإن  الدولية،  ال�سكوك  �سعيد  وعلى   .5
وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   )14( رقم  املادة  احلماية يف  من  اإطــارا 

الذي ان�سمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006، حيث اأوردت 

جمموعة من ال�سمانات تكاد تكون �ساملة جلميع مراحل املحاكمة، ي�ساف اإليه التفاقيات التي 

من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  كاتفاقية  ال�سمانات،  تلك  تناولت  والتي  احلكومة  اإليها  ان�سمت 

�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة التي ان�سمت اإليها مبوجب املر�سوم 

بقانون رقم )4( ل�سنة 1998، واتفاقية حقوق الطفل التي ان�سمت اإليها مبوجب املر�سوم بقانون 

رقم )16( ل�سنة 1991، واتفاقية الق�ساء على اأ�سكال التمييز العن�سري كافة التي ان�سمت اإليها 

مبوجب املر�سوم رقم )8( ل�سنة 1990، واتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة التي 

ان�سمت اإليها مبوجب القانون رقم )15( ل�سنة 2010.

ويف اإطار تنفيذ التو�سية رقم )1720( من تقرير اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق التي   .6
ت على »اإتاحة الفر�سة ملراجعة جميع اأحكام الإدانة ال�سادرة عن حماكم ال�سلمة الوطنية  ن�سّ

التي مل تاأخذ يف العتبار املبادئ الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة، مبا يف ذلك ال�ستعانة مبحاٍم 

ا�ستعانة كاملة وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه«، فقد اأو�سحت احلكومة من 

خلل تقرير تنفيذ هذه التو�سية ال�سادرة يف دي�سمرب 2013 �سدور املر�سوم رقم )28( ل�سنة 2011 

ب�ساأن الق�سايا اخلا�سة بحالة ال�سلمة الوطنية، الذي منح املحاكم العادّية الخت�سا�ص بالف�سل 

يف جميع دعاوى اجلنح والطعون املتعلقة بها التي مل تف�سل فيها حماكم ال�سلمة الوطنّية بحكم 

نهائي، كما منح النيابة العامة واملحكوم عليه حق الطعن يف الأحكام التي ت�سدرها تلك املحاكم. 

فيها حماكم  َتَف�سل  التي مل  الق�سايا  باإحالة   2011 ل�سنة   )62( رقم  املر�سوم  اإىل جانب �سدور 

ق�سائّية  جلنة  بت�سكيل  للق�ساء  الأعلى  املجل�ص  قام  كما  العادّية،  للمحاكم  الوطنية  ال�سلمة 

اإعادة املحاكمة  ملراجعة الأحكام كافة التي �سدرت عن حماكم ال�سلمة الوطنّية، وترتب عليه 

يف مائة وخم�ص وثلثني دعوى من بني مائة وخم�ص و�ستني دعوى كان قد �سدر فيها حكٌم ق�سائيٌّ 

بالفعل.
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واإنفاذا للتو�سية رقم )1722/ز( التي تن�ص على اأنه »يتعنّي وجود ت�سجيل �سمعي ومرئي لكل   .7
املقابلت الر�سمّية مع الأ�سخا�س املوقوفني«، فقد اأ�سدرت وزارة الداخلية اأمًرا باتخاذ اللزم 

من اخلطوات يف هذا ال�ساأن، حيث مّت جتهيز الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية ومديرّيات 

ال�سرطة واملراكز التابعة لها بغرف الت�سجيل ال�سمعي والب�سري، وبلغ عددها �ستا وع�سرين غرفة، 

كما مّت اإن�ساء ثماين ع�سرة غرفة اأخرى ملقابلت املوقوفني مع املحامني ل�سمان ال�سرّية التامة.

اإل اأنه ورغم ذلك، فاإن احلق يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة مازال عر�سة للنتهاك من   .8
قبل بع�ص اجلهات املعنّية ممثلة يف وزارة الداخلّية، وهيئة �سوؤون الإعلم، والنيابة العامة، من 

ن�سر  بتكرار  وذلك  جوهرها،  مي�ّص  نحو  على  د�ستورياًّا  املقررة  ال�سمانات  لتلك  التعّر�ص  خلل 

اأ�سماء و�سور املتهمني يف و�سائل الإعلم الر�سمّية وبع�ص ال�سحف املحلّية اليومية، الأمر الذي 

اإن  ُيعد خرًقا وا�سًحا ملبداأ افرتا�ص قرينة الرباءة، ومبا مي�ّص الكرامة الإن�سانية للمتهم، حيث 

على  القائمني  على  يجب  اأنه  فيه  لب�ص  ل  قاطع  ب�سكل  تثبت  الإن�سان  حلقوق  الدولية  ال�سكوك 

اإنفاذ القانون �سواًء يف جمع ال�ستدللت اأو مرحلة التحقيق البتدائي، اأو اأثناء نظر الدعوى اأمام 

اآرائها علنّية فيما يتعلق بذنب  اأو حتى ال�سلطات العامة يف الدولة، عدم التعبري عن  الق�ساء، 

ال�سبهات  اإثارة  الدعوى، بل يجب منعها من  نهائي يف  اإىل حكم  تتو�سل املحكمة  اأن  املتهم قبل 

م�سبًقا حول اأ�سخا�ص ينتمون اإىل جماعة عرقّية اأو اإثنية اأو طائفية بعينها، اإذ اإن هذين الن�سر 

واإثارة ال�سبهات من �ساأنهما التاأثري املبا�سر يف الراأي العام، مّما قد يوّلد قناعة ت�سري يف ذات 

الجتاه لدى املحكمة املنظورة اأمامها الدعوى.

9.  ومن خلل ر�سد املوؤ�س�سة الوطنّية لنتهاك مبداأ قرينة الرباءة، فقد اأ�سدرت بيانني ب�ساأن واقعتني 
منف�سلتني جتدد فيهما رف�سها القاطع لتكرار ن�سر �سور واأ�سماء متهمني يف ق�سايا خمتلفة، حيث 

�سدر الأول يف 20 فرباير 2013 ب�ساأن ن�سر اأ�سماء و�سور املتهمني يف الق�سّية املعروفة بـ )اخللّية(، 

يف حني �سدر الثاين يف 13 يونيو 2013 ب�ساأن ن�سر اأ�سماء و�سور املتهمني يف الق�سّية املعروفة بـ 

)تنظيم 14 فرباير(.

كما لحظت املوؤ�س�سة الوطنية �سواًء من خلل ما تلقته من �سكاوى، اأو من خلل عملية الر�سد،   .10
عدم التزام بع�ص القائمني على اإنفاذ القانون من ماأموري ال�سبط الق�سائي بالإجراءات القانونّية 

ال�سلطات  عن  �سادر  اأمــر  وجــود  ب�سرورة  امل�ساكن،  ودخــول  والتفتي�ص  القب�ص  لعملية  املنظمة 

تاأثريها  ولها  املحاكمة  �سابقة على مرحلة  باعتبارها �سمانات  التنفيذ،  واإبرازه عند  املخت�سة، 

يف مدى �سّحة الإجراءات اللحقة، اإذ اإن اإعمال هذا ال�سمانة ياأتي يف اإطار تنفيذ التو�سية رقم 

باأنه » ... يجب  اأقرت  )1722/د( من تقرير اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، التي 
اأمر القب�س، ول يجوز حجز ال�سخ�س وحرمانه  اإطلع ال�سخ�س املقبو�س عليه على �سورة 

من التوا�سل مع الآخرين ...«.

كال�ستعانة  اخلارجي،  العامل  مع  التوا�سل  يف  املتهم  حق  اأن  توؤكد  اإذ  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن  11.  كما 
له  اإتاحته  ي�ستوجب  اأ�سيل  حق  هو  عنه،  الدفاع  على  وم�ساعدته  حقوقه  حلماية  يختاره  مبحام 

بدًءا من جمع ال�ستدللت حتى مرحلة التحقيق البتدائي، و�سول اإىل مرحلة املحاكمة، بل متتد 

هذه ال�ستعانة اإىل فرتة ما بعد املحاكمة، كما اأنه ل يكفي اأن توفر ال�سلطات حق الت�سال مبحام 

للمتهم، واإمنا يجب اأن حترتم هذه اجلهات �سرّية الت�سالت وامل�ساورات بني املحامني وموكليهم.
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12.  وت�سري املوؤ�س�سة الوطنية اإىل اأن عمّلّية التوا�سل اخلارجي للمقّيدة حرّيته ت�ستوجب األ تقت�سر على 
حالة ال�ستعانة مبحام لغر�ص الدفاع، بل متتد اإىل متكينه من ح�سور جنازة اأو مرا�سم العزاء يف 

وفاة اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو زوجه اأو اأقربائه حتى الدرجة الثانية، وذلك متا�سيا مع الأعراف 

والتقاليد الجتماعية ال�سائدة يف اململكة.

تكمن  اإذ  معلنة،  الحتجاز  اأماكن  تكون  اأن  هو  ا،  اأي�سً املحاكمة  احلق يف  اأهم جوانب  من  ولعّل   .13
اأهمّية ذلك يف �سمان متتع املحتجز بالت�سال بالعامل اخلارجي، ووقايته من التعر�ص لأي انتهاك 

حلقوقه كاإن�سان من اأفعال التعذيب اأو غريه من �سائر �سروب �سوء املعاملة اأو الختفاء، اإذ يتعنّي 

األ ُيحتجز ال�سخ�ص اإل يف الأماكن املخ�س�سة لهذا الغر�ص، واملعرتف بها ر�سمّيا واملعلنة م�سبًقا، 

ويقع على عاتق هذه اجلهات يف حالة تغيري مكان الحتجاز اأن تقوم باإبلغ اجلهات ذات العلقة، 

وكذلك اأ�سرة املقّيدة حريته فوًرا.

ويف جمال حق املحتجز يف الرعاية ال�سحّية ك�سمانة من �سمانات املحاكمة العادلة، فاإنه يجب   .14
اأن تتاح لكل �سخ�ص حمتجز اأو م�سجون فر�سة القيام بفح�ص طبي منا�سب عقب اإدخاله مكان 

الحتجاز، مع �سمان توفري الرعاية الطبّية والعلج املنا�سب املخت�ص واملجاين كلّما دعت احلاجة 

والتاأهيل  الإ�سلح  ومراكز  لها  التابعة  واملراكز  ال�سرطة  مديرّيات  عاتق  على  ويقع  ذلك،  اإىل 

واحلب�ص الحتياطي َتفقد جميع املحتجزين اأو ال�سجناء املر�سى ب�سورة دورّية، واإعداد تقارير 

طبّية عن ال�سحة اجل�سدّية اأو العقلّية، تو�سع يف امللف ال�سخ�سي لل�سجني اأو املحتجز، والنظر يف 

الآثار املرتتبة على ا�ستمرار بقائه حمتجزا، اأو اأي ظرف من ظروف الحتجاز. مع تاأكيد �سرورة 

خ�سوعه لإجراء الفح�ص الطبي ال�سامل حلظة الحتجاز وعند خروجه.

وملّا كانت النيابة العامة هي �سعبة اأ�سيلة من �سعب ال�سلطة الق�سائية، وهي الأمينة على الدعوى   .15
 )46( ال�سادر مبر�سوم بقانون رقم  الإجراءات اجلنائية  لها مبوجب قانون  اأوكل  التي  اجلنائية 

الأحــوال،  ح�سب  فيها  والت�سرف  الدعوى  يف  البتدائي  التحقيق  اإجــراء  وتعديلته   2002 ل�سنة 

اإل اأن املوؤ�س�سة الوطنية قد ر�سدت من خلل و�سائل الإعلم وقنوات التوا�سل الجتماعي، وما 

اأثاره بع�ص املحامني نقًل عن موكليهم مبا�سرة التحقيق معهم اأثناء عر�سهم على النيابة العامة 

يف �ساعات متاأخرة من الليل، من دون بيان الأ�سباب ومربرات اإجراء التحقيق يف هذه الأوقات 

املتاأخرة من الليل، اإذ اإن هذا الأمر يحول دون متتع املتهم بحقه يف الدفاع ال�سخ�سي عن نف�سه، 

نظًرا ملا لهذا التوقيت من تاأثري مبا�سر يف القوى العقلية والنف�سّية قد تعوقه من التمتع احلقيقي 

بهذه ال�سمانة، ف�سًل عن عدم ا�ستطاعته ال�ستعانة مبحام يف هذا الوقت احلرج.

لإعداد  يكفيهما  ما  والت�سهيلت  الوقت  موكله من  اأو  املتهم  ُيعطى  اأن  يلزم  لهذا احلق  وتفعيًل   .16
الدفاع من خلل الطلع على الوثائق كافة ذات ال�سلة بالدعوى يف الوقت املنا�سب، واإثبات ذلك 

يف حما�سر التحقيق ب�سكل وا�سح وجلي، وذلك لتمكني املحكمة املخت�سة عند فح�سها للأوراق 

من التاأكد من ح�سول املتهم على �سمانات كافية وجدّية يف مرحلة التحقيق البتدائي.

ونظًرا لعتبار النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى اجلنائية، فاإن مفهوم الأمانة ل ينح�سر   .17
بل  �سحيحة،  للدعوى  الفنّية  والنواحي  ال�سكلية  الإجــراءات  جميع  لتكون  اجلهد  بذل  يف  فقط 

ين�سرف اإىل التحقق من مدى متتع املتهم بجميع ال�سمانات التي تكفل له حماكمة عادلة، وعدم 

تعر�سها لأي م�سا�ص قد يثريه املتهم اأمامها، ذلك اأن تلك ال�سمانات مرتابطة غري قابلة للتجزئة، 
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فاإن �سمان عدم تعر�ص املتهم للتعذيب اأو غريه من �سروب �سوء املعاملة، و�سمان حقه يف التوا�سل 

مع العامل اخلارجي، وباقي ال�سمانات الأخرى تبداأ من مرحلة ما قبل املحاكمة حتى عر�سه على 

النيابة العامة و�سول اإىل مرحلة املحاكمة.

ويف اإطار جهود املوؤ�س�سة الوطنية يف الرقابة على �سمان متتع الأفراد باحلق يف املحاكمة العادلة،   .18
فقد ح�سر ممثلوها عدًدا من جل�سات املحاكمة يف بع�ص الق�سايا ذات العلقة بالأحداث الأمنّية، 

للوقوف على جمريات هذه املحاكمات ومدى التزامها باملعايري الدولية، حيث ر�سدت املوؤ�س�سة 

املحكمة  مباين  حميط  يف  احلواجز  وو�سع  الأحيان،  بع�ص  يف  امل�سدد  الأمني  الوجود  الوطنية 

-الذي اإن كان لزًما للحفاظ على الأمن العام- اإل اأنه يجب األ يكون ما�ّسا باأ�سل احلق، فعلنّية 

املحاكمة ت�ستلزم متكني الأفراد من خلل توفري الت�سهيلت كافة واإزالة تلك القيود التي حتول 

دون ا�ستعماله. ويف حال ما كانت تلك الإجراءات �سرورية يجب اأن تكون وا�سحة ومعلنة �سلفا، 

مع ال�سماح لذوي الخت�سا�ص كاملحامني واملدافعني عن حقوق الإن�سان واأهايل املتهمني بح�سور 

جل�سات املحاكمة، اإل اإذا قررت املحكمة خلف ذلك.

اإليها فيما يتعلق بحق الأفراد يف  ويف نطاق ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى، فقد ورد   .19
مت  �سكاوى  اأربــع  يف  م�سامينها  تنوعت  �سكوى،  ع�سرة  ت�سع  العادلة  املحاكمة  ب�سمانات  التمتع 

دون  من  عليها  والتوقيع  التحقيق  حما�سر  على  الطــلع  من  املتهم  متكني  بعدم  فيها  الدعــاء 

�سكويني  ويف  الدعوى،  �سري  اإجــراءات  بالبطء يف  تتعلقان  اثنتني  �سكويني  ويف  معرفة حمتواها، 

اإما باإحالتها اإىل  اثنتني ب�ساأن اخت�سا�ص النيابة العامة يف الت�سرف بالدعوى املعرو�سة عليها 

املحاكم اجلنائية املخت�سة، واإما حفظها لأ�سباب ترى معها النيابة العامة اأنها جديرة باحلفظ، 

بينما تلقت �سكوى واحدة حول عدم متكني املتهم من ح�سور جل�سة املحاكمة، وعدم التمكني من 

املادي لدعائه وجود  التعوي�ص  ال�ساكني  اأحد  الدفاع، وطلب  لإعمال احلق يف  ال�ستعانة مبحام 

خطاأ ق�سائي يف اإ�سدار احلكم، واأخرى ب�ساأن ادعاء الإخلل مببداأ التقا�سي على درجتني، يف 

املنا�سبة وعددها خم�ص  الطبية  والرعاية  العلج  تلقي  ال�سلة باحلق يف  ال�سكاوى ذات  اأن  حني 

�سكاوى، و�سكوى واحدة تتعلق باحلق يف اإعادة النظر اأمام حمكمة اأعلى، واأخرى تتعلق بالتظلم 

من حكم ق�سائي.

اأ.  وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية على اإثر تلقيها تلك ال�سكاوى بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين   .20
ب�ساأنها، حيث متت خماطبة النيابة العامة ووزارة الداخلية بخ�سو�ص ما اأثري من الدعاءات 

بعدم متكني املتهم من الطلع على حما�سر التحقيق والتوقيع عليها من دون معرفة حمتواها، 

التحقيق  باإجراء  قيامها  فيها  اأو�سحت  واحدة  �سكوى  على  بالرد  العامة  النيابة  قامت  وقد 

اللزم، يف حني مل تقم اجلهتان ذاتهما بالرد على باقي ال�سكاوى.

ب.  اأما بخ�سو�ص ال�سكاوى ذات العلقة بالبطء يف �سري الدعوى اأمام اجلهة الق�سائية املخت�سة،   

فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية بحفظ اإحداهما نظرا لأن املدة التي تنظر فيها املحكمة ل تعترب 

الإ�سلمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  خماطبة  متت  بينما  فيها،  الف�سل  يف  التاأخري  قبيل  من 

والأوقاف يف الأخرى التي مل تُقم بالرد عليها حتى حينه. 

تعامل  بعدم  مقدميها  وادعــاء  الدعوى  يف  الت�سرف  يف  العامة  النيابة  اخت�سا�ص  ج.  وب�ساأن   

النيابة العامة فيها على نحو عادل، فبعد درا�سة ال�سكويني تبني عدم وجود حق منتهك، كون 

الإجراءات التي متت فيهما متفقة و�سحيح القانون. 
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د.  وفيما يتعلق بال�سكوى املت�سمنة عدم متكني املتهم من ح�سور جل�سات املحاكمة، فقد عمدت   

املوؤ�س�سة الوطنية اإىل حفظ ال�سكوى لغياب �ساحب امل�سلحة وفراره من حمب�سه.

 فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية 
ٍ
هـ.  ويف ال�سكوى الواردة ب�ساأن عدم التمكني من ال�ستعانة مبحام  

مبخاطبة وزارة الداخلية اإل اأنه مل يتم الرد ب�ساأنها.

و.  اأّما ب�ساأن ال�سكوى الواردة حول طلب التعوي�ص عن ال�سرر النا�سئ عن حكم الإدانة ال�سادر   

عن حمكمة اأول درجة وتربئته يف حمكمة ثاين درجة )ال�ستئناف(، فقد مّت حفظ ال�سكوى 

التقا�سي على درجتني،  الأمر قد جاء متوافقا مع مبداأ  لعدم وجود حق منتهك، كون هذا 

الذي ُيعّد اأحد �سمانات املحاكمة العادلة، وملا كان جوهر هذا املبداأ تتجلى اإحدى �سوره يف 

عدم ا�سرتاك قا�سي حمكمة اأول درجة يف اإ�سدار حكم الدرجة الثانية، فقد قامت املوؤ�س�سة 

الوطنية بدرا�سة ال�سكوى ذات العلقة وخماطبة املجل�ص الأعلى للق�ساء للنظر يف املو�سوع اإل 

ا حتى حينه، اإ�سافة اإىل عدم وجود حق التعوي�ص يف اأخطاء ال�سلطة الت�سريعية  اأنها مل تتلَق رّداًّ

يف الت�سريع البحريني.

ز.  وفيما يتعلق بال�سكاوى الواردة ب�ساأن �سمانة متتع املتهم باحلق يف العلج والرعاية املنا�سبة،   

وزارة  وبالتعاون مع  �سكاوى،  اأربع  اللزمة حيال  الإجــراءات  الوطنية  املوؤ�س�سة  اتخذت  فقد 

الداخلية حيث مّت متكني ال�ساكني من تلقي العلج والرعاية ال�سحّية، بينما متت خماطبة 

املجل�ص الأعلى للق�ساء بخ�سو�ص متكني اأحد املحكوم عليهم من تلقي العلج املنا�سب، اإل 

اأنه مل يقم بالرد على ذلك.

املتعلقة  والأخــرى  اأعلى،  حمكمة  اأمام  النظر  اإعــادة  بطلب  املتعلقة  ال�سكوى  بخ�سو�ص  ح.  اأّما   

با�ستقلل  اأن كل الطلبني مي�ص  الوطنية  املوؤ�س�سة  بالتظلم من حكم ق�سائي، فقد اعتربت 

الق�ساء مما يغل يدها يف نظره.

وت�سري املوؤ�س�سة الوطنية اإىل تلقيها طلًبا من ذوي اأحد املحكوم عليهم بالتدخل للنظر يف توفري   .21
العلج املنا�سب له مبدين قلقهم البالغ على �سحته، حيث قامت املوؤ�س�سة الوطنية بالتوا�سل مع 

اأبدت تعاونا يف  اجلهات املعنّية لطلب اللتقاء باملحكوم عليه للوقوف على حالته ال�سحّية التي 

هذا ال�ساأن، اإل اأنه وبعد زيارة املحكوم عليه يف اإدارة الإ�سلح والتاأهيل فقد اعتذر عن عدم لقاء 

موفد املوؤ�س�سة الوطنية من دون بيان لأ�سباب وا�سحة، وطلب التن�سيق مع ذويه يف متابعة و�سعه 

ال�سحي.

وعلى اإثر الزيارة التي قامت بها املوؤ�س�سة الوطنية ملركز احلب�ص الحتياطي باحلو�ص اجلاف يف   .22
17 اأغ�سط�ص 2013، فقد ورد اإليها ات�سال من اأحد املحبو�سني يبدي ا�ستغرابه من حجز ق�سيته 
التهم  تلوة  فيها  مّت  التي  املحاكمة  جل�سات  من  واحدة  جل�سة  �سوى  ح�سوره  عدم  رغم  للحكم 

املوجهة اإليه، ومل مُيّكن اأبًدا من اللتقاء مبحاميه، رغم حماولة حماميه وتكرار طلب اللتقاء به 

عن طريق النيابة العامة من دون جدوى، وعليه فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة املجل�ص 

التمتع  يف  حلقه  انتهاًكا  ي�سّكل  ثبوته  عند  ذلك  اإن  اإذ  املحبو�ص،  اأثــاره  ما  حول  للق�ساء  الأعلى 

باإجراءات تقا�ٍص عادلة تتمثل يف لزوم متكينه من ممار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق 

واملحاكمة، واأن يكون له كامل احلق يف الت�سال مبحاميه، اإل اأن املوؤ�س�سة الوطنية مل تتلًق رّدا 

ب�ساأنه حتى حينه.
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التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

1.  اإجراء التعديلت الت�سريعية اللزمة ل�سمان حق املتهم يف ال�ستعانة مبحام لي�سمل اجلنح اإىل 
اإىل  التحقيق البتدائي و�سول  جانب اجلنايات، وذلك بدًءا من جمع ال�ستدللت حتى مرحلة 

مرحلة املحاكمة وما بعدها.

اأ�سولهم  اأحد  وفاة  يف  العزاء  مرا�سم  اأو  جنازة  ح�سور  من  حريتهم  املقيدة  متكني  على  2.  العمل 
اأو فروعهم اأو اأزواجهم اأو اأقاربهم حتى الدرجة الثانية، واإجراء التعديلت الت�سريعّية اللزمة 

لتفعيل هذا احلق.

باأعمال ماأموري ال�سبط الق�سائي وما قد  العامة ل�سلطتها الإ�سرافّية فيما يتعلق  النيابة  3.  تفعيل 
يقع منهم من خمالفات، وم�ساءلتهم تاأديبيا اأو جنائيا حال خمالفتهم لأحكام قانون الإجراءات 

اجلنائية.

4.  قيام املجل�ص الأعلى للق�ساء بالتثبت فيما يثريه املتهمون اأثناء التحقيق البتدائي اأو املحاكمة من 
تعر�ص حقهم يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة للنتهاك، واإجراء التحقيق اجلاد وال�سفاف 

مع امل�سكو �سدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة بحقهم عند ثبوت امل�سوؤولية.

وا�سحة  املحكمة  العام  يف حميط  الأمــن  اللزمة حلفظ  الأمنّية  الإجــراءات  تكون  اأن  5.  �سرورة 
واأهايل  الإن�سان  حقوق  عن  واملدافعني  كاملحامني  الخت�سا�ص  لذوي  ال�سماح  مع  �سلفا،  ومعلنة 

املتهمني بح�سورها، اإل اإذا قررت املحكمة خلف ذلك.

6.  تفعيل الدور الرقابي والإ�سرايف للتفتي�ص الق�سائي على اأعمال الق�ساة، وذلك بغية عدم الإطالة 
يف اأمد التقا�سي، وعدم التاأخري يف عقد اجلل�سات اأو تاأجيل الق�سايا اإىل فرتات بعيدة.

واإيجاد برامج  7.  تزويد املحاكم بالكادر الوظيفي واملوؤهل مبا يتنا�سب مع العدد املطرد للق�سايا، 
تاأهيلّية متخ�س�سة ترفع من كفاءة املوظفني التابعني للجهاز الق�سائي وم�ستوى اأدائهم الوظيفي.

الدولّية  ال�سكوك  مع  لتتوافق  والقانونية  الق�سائية  الدرا�سات  معهد  برامج  تطوير  على  8.  العمل 
حلقوق الإن�سان، وبالأخ�ص ذات العلقة بالعدالة اجلنائّية وحقوق الإن�سان.

9.  زيادة الهتمام بالتدريب املكثف والفّعال للق�ساة واأع�ساء النيابة العاّمة على امل�سائل ذات العلقة 
بحقوق الإن�سان، وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�سمانات املحاكمة العادلة.

10.  النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني با�ستقلل الق�ساة واملحامني التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان 
بزيارة اململكة.
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رابًعا: احلق يف اجلن�سّية

يعترب احلق يف اجلن�سّية اأحد اأهم عنا�سر ال�سخ�سّية القانونّية التي ل بّد اأن يتمتع بها كل اإن�سان،   .1
ويتمثل هذا احلق بوجود رابطة �سيا�سية وقانونية بني الفرد والدولة توجب عليه الولء لها، كما 

اجلن�سّية  انعدام  واأن  الرابطة،  هذه  على  املرتتبة  واحلقوق  املزايا  ومنحه  حمايته  عليها  توجب 

ُيرّتب اآثاًرا �سلبّية، تتمثل يف جعل احلقوق الأ�سا�سّية للأفراد عر�سًة للنتهاك، وي�سبح التمييز 

و�سوء املعاملة خطًرا قائًما وملزًما للأفراد عدميي اجلن�سّية.

»اجلن�سّية  اأن  على  )اأ(  الفقرة  يف  البحرين  مملكة  د�ستور  من   )17( رقــم  املــادة  ت  ن�سّ فقد   .2
البحرينّية يحددها القانون، ول يجوز اإ�سقاطها عمن يتمتع بها اإل يف حالة اخليانة العظمى، 

والأحوال الأخرى التي يحددها القانون«.

1963 وتعديلته الأحكام املتعلقة باكت�ساب اجلن�سّية،  كما نّظم قانون اجلن�سّية البحريني لعام   .3
�سواء كان اكت�سابها ب�سفة اأ�سلّية اأو طارئة، مبّيًنا احلالت التي يتم فيها فقد اجلن�سية -بالتغيري 

اأو بالتجريد- من دون اإغفال احلالت التي يتم فيها تعدد اجلن�سّية اأو انعدامها.

الذي  وال�سيا�سّية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  جاء  الدولّية،  ال�سكوك  م�ستوى  وعلى   .4
ان�سّمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006، ليوؤكد يف املادة رقم 

)16( منه اأن »لكل اإن�سان، يف كّل مكان، احلق باأن يعرتف له بال�سخ�سّية القانونية«، وقد اأّكدت 
اكت�ساب  اأّن »لكل طفل حق يف  )3( مقررة  العهد يف فقرتها  )24( من  املادة رقم  ذات امل�سمون 

جن�سية«، ويف ذات ال�سياق، اأ�سارت اتفاقّية حقوق الطفل لعام 1989 التي ان�سمت اإليها حكومة 

منها   )7( رقم  املادة  يف  لتوؤكد   1991 ل�سنة   )16( رقم  بقانون  املر�سوم  مبوجب  البحرين  مملكة 

وجوب ت�سجيل الطفل بعد ولدته فورا، ويكون له احلق منذ ولدته يف ا�سم، واحلق يف اكت�ساب 

اجلن�سّية، كما توجب الفقرة )2( من ذات املادة اأن تكفل الدول الأطراف يف هذه التفاقّية اإعمال 

التي  احلالت  �سّيما  ول  ال�سلة،  ذات  الدولّية  والتزاماتها  الوطنّية  لقوانينها  وفًقا  احلقوق  هذه 

ت املادة رقم )9( من اتفاقية الق�ساء  يكون فيها الطفل عدمي اجلن�سّية. ومن جهة اأخرى، فقد ن�سّ

على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة التي ان�سمت اإليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم 

بقانون رقم )5( ل�سنة 2002 على اأن »1.متنح الدول الأطراف املراأة حقا م�ساوًيا حلق الرجل يف 

اكت�ساب جن�سيتها اأو الحتفاظ بها اأو تغيريها. وت�سمن بوجه خا�س األ يرتتب على الزواج 

من اأجنبي، اأو تغيري جن�سّية الزوج اأثناء الزواج، اأن تتغري تلقائيا جن�سّية الزوجة، اأو اأن ت�سبح 

بل جن�سّية اأو اأن تفر�س عليها جن�سّية الزوج. 2. متنح الدول الأطراف املراأة حقا م�ساوًيا حلق 

الرجل فيما يتعلق بجن�سية اأطفالها«، رغم ا�ستمرارّية حتفظ حكومة مملكة البحرين على هذه 

املادة.

وعوًدا على اأحكام قانون اجلن�سّية لعام 1963 وتعديلته، ُيلحظ اأّنه قد ح�سر من ُيعترب بحرينياًّا   .5
يف حالتني، الأوىل: اإذا ولد يف البحرين اأو خارجها وكان اأبوه بحرينياًّا عند تلك الولدة، والثانية: 

اإذا ولد يف البحرين اأو خارجها وكانت اأمه بحرينية عند ولدته، �سريطة اأن يكون جمهول الأب، 

اأو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا، حيث اإن اقت�سار هذا املنح يف احلالة الأخرية بالن�سبة اإىل جمهول 

عدميي  ال�سرعينّي(  غري  )الأبناء  يغدو  األ  بغية  جاء  قانونا  لأبيه  ن�سبته  تثبت  مل  من  اأو  الأب، 

اجلن�سّية متى ما كانت اأمهم بحرينّية، اإل اأن ذلك ُي�سّكل متيّيًزا بالن�سبة اإىل اأبناء الأم البحرينّية 
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الإ�سارة  ال�سرعينّي(، وجتدر  )الأبناء  له  اأو ل جن�سّية  الأب جمهول اجلن�سّية  يكون  ما  يف حالة 

اإىل اأن املوؤ�س�سة الوطنّية قد تنبهت لذلك، وقدمت اإىل احلكومة تو�سياتها يف هذا ال�ساأن لإجراء 

التعديلت الت�سريعّية اللزمة.

اآثاًرا �سلبّية، تتمثل يف جعل احلقوق  ُيرّتب  انعدام اجلن�سّية  اأن  اإىل  الوطنّية  املوؤ�س�سة  كما ت�سري   .6
وملزًما  قائًما  خطًرا  املعاملة  و�سوء  التمييز  وي�سبح  للنتهاك،  عر�سًة  للأفراد  الأ�سا�سّية 

اإذ من �ساأن ذلك تقييد احلرّية يف التنقل، واحلرمان من فر�ص  للأ�سخا�ص عدميي اجلن�سّية، 

ف�سًل عن  والتعليم،  وال�سحة  والتملك  ال�سكن  واحلق يف  الكرمي،  والعي�ص  الرزق  وك�سب  العمل 

احلقوق الأخرى ذات ال�سلة.

وعليه، فقد ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنّية بيان وزارة الداخلية ال�سادر يف 6 نوفمرب 2012 مت�سمًنا   .7
)10( من  اإعماًل لن�ص الفقرة )ج( من املادة رقم  اإ�سقاط اجلن�سّية عن واحد وثلثني مواطًنا 

قانون اجلن�سّية البحريني لعام 1963 وتعديلته، بدواعي الت�سبب يف الإ�سرار باأمن الدولة، ولكل 

من لديه اعرتا�ص ممن �سملهم القرار اللجوء اإىل الق�ساء2. كما اأن املوؤ�س�سة الوطنية تابعت تو�سية 

املجل�ص الوطني خلل جل�سته ال�ستثنائية التي عقدت يف 28 يوليو 2013 ذات العلقة بالعرتاف 

بال�سخ�سية القانونية، حيث ن�ست على »اإ�سقاط اجلن�سّية البحرينّية عن كل مرتكبي اجلرائم 

الإرهابّية واملحر�سني عليها«.

الدولية  والهيئات  املنظمات  من  عدد  تعبري  الوطنّية  املوؤ�س�سة  ر�سدت  املو�سوع،  بذات  وات�ساًل   .8
القلق  عن  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سّية  فيها  مبا  الإن�سان،  بحقوق  املعنّية 

البالغ من قرار اإ�سقاط اجلن�سّية البحرينّية عن واحد وثلثني من املواطنني، حمذرًة من عواقب 

احلرمان التع�سفي من اجلن�سّية.

اإ�سقاط اجلن�سية لـواحد وثلثني مواطًنا وجدت املوؤ�س�سة  وعوًدا على بيان وزارة الداخلّية حول   .9
الوطنية اأنه مل ُيحدد الأداة القانونّية التي مّت مبوجبها اإ�سقاط اجلن�سّية البحرينّية عنهم، حيث 

باأمر  »يجوز  اأنه  على  وتعديلته   1963 البحرينية  اجلن�سية  قانون  من   )10( رقم  املادة  ن�ست 

اإذا  اأ.  الآتية:  البحرينية من كل من يتمتع بها يف احلــالت  اإ�سقاط اجلن�سية  عظمة احلاكم 

الع�سكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي ي�سدر  دخل اخلدمة 

اأو: ج.  اأو انخرط يف خدمة دولة معادية،  اإذا �ساعد  اأو: ب.  له من حكومة البحرين برتكها، 

اإذا ت�سبب يف الإ�سرار باأمن الدولة«، وهي اأحوال قانونية جاءت على �سبيل احل�سر يجوز فيها 

اإ�سقاط اجلن�سية البحرينية باأمر من عظمة احلاكم )جللة امللك( دون �سواه.

وخلل متابعة املوؤ�س�سة الوطنّية لإحدى جل�سات املحاكمة لنظر ق�سية اأحد امل�سقط عنهم اجلن�سّية   .10
البحرينّية املنعقدة يف 23 دي�سمرب 2013 اأمام املحكمة الكربى الإدارّية، تبنّي حتّفظ جهاز ق�سايا 

الدولة على متكني املّدعي من احل�سول على ن�سخة القرار ال�سادر بالإ�سقاط، اإذ يقع لزاًما على 

متهيدا  القرارات،  تلك  على  احل�سول  جميًعا  جن�سياتهم  عنهم  امل�سقط  متكني  الداخلّية  وزارة 

للعرتا�ص عليها اأمام الق�ساء املخت�ص واإعداد دفوعهم ب�ساأنها اإعماًل حلقهم يف ذلك، حيث اإن 

عدم ت�سلمهم لتلك القرارات يجعل من الدعوى قائمة على غري حمل.

2. وكالة اأنباء البحرين )بنا( - بيان وزارة الداخلية ال�سادر يف 6 نوفمرب 2012.
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11.  وعليه فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية، ترى اأن حق الدولة يف اإ�سقاط اجلن�سّية هو اأمر م�سروع وم�سلك ُمتبع 
يف الت�سريعات والنظم القانونّية كافة، يهدف اإىل احلفاظ على اأمن و�سلمة وم�سالح الوطن، اإل 

اأن ممار�سة ذلك احلق يجب األ توؤدي اإىل ن�سوء ظاهرة »عدميي اجلن�سّية«. ويف جميع الأحوال 

القانونّية  ال�سمانات  من  بجملة  الإجــراء  يحاط  اأن  ي�ستوجب  اجلن�سّية،  اإ�سقاط  فيها  يتم  التي 

املتمثلة يف حتديد حالة الإ�سقاط ب�سكل �سريح ووا�سح، مع قيام ال�سلطة العاّمة باإجراءات �سفافة 

حيال ذلك، على األ يتم الإ�سقاط اإل مبوجب حكم ق�سائي ومنح امل�سقط عنه اجلن�سّية احلق يف 

التظلم الق�سائي الفًعال جراء ذلك.

كما اأن املوؤ�س�سة الوطنّية اأعربت يف بيان �سدر لها يف 28 يوليو 2013 بهذا ال�ساأن عن تقديرها   .12
للتو�سيات التي خرج بها املجل�ص الوطني يف جل�سته ال�ستثنائية، اإميانا مب�سوؤوليتها يف احلفاظ 

على مقدرات ومكت�سبات وم�ستقبل هذا الوطن، اإل اأنها اأكدت �سرورة عدم جتاوز تعهدات حكومة 

القانون  اأحكام  الإن�سان، و�سرورة مراعاة  الدولّية واحرتام حقوق  والتزاماتها  البحرين  مملكة 

و�سمان تطبيقه مبا يتوافق وال�سمانات الد�ستورية والقانونية.

اجلن�سّية  منحهم  مّت  الذين  الأ�سخا�ص  عــدد  على  الوقوف  اإىل  الوطنية  املوؤ�س�سة  من  و�سعيا   .13
البحرينّية خلل الأعوام )2011 - 2013(، وعدد الأ�سخا�ص الذين مّت اإ�سقاط اجلن�سّية عنهم، مع 

بيان اأ�سباب ذلك، فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة وزارة الداخلّية اإل اأنها مل جتبها عن 

ذلك.

ويف نطاق ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى، فقد ورد اإليها فيما يتعلق باحلق يف اجلن�سّية   .14
خم�ص �سكاوى، تنّوعت م�سامينها يف �سكويني تقدم بهما اأ�سخا�ص عدميو اجلن�سّية، يف حني وردت 

�سكويان من مواطنتني بحرينّيتني متزوجتني من اأجنبيني طلبتا منح اأبنائهما اجلن�سّية البحرينّية، 

و�سكوى واحدة من اأجنبّية متزوجة من بحريني ترغب يف اكت�ساب اجلن�سّية البحرينّية.

وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية على اإثر تلقيها تلك ال�سكاوى بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنها،   .15
حيث متت خماطبة وزارة الداخلية يف اأربع �سكاوى، اإل اأن املوؤ�س�سة الوطنّية مل تتلق ردا ب�ساأنها 

رغم اإعادة املخاطبة، ويف ال�سكوى اخلام�سة تبنّي عدم وجود حق منتهك.

الأ�سخا�ص  عدد  حول  الت�ساوؤل  على  الداخلية  وزارة  رد  معر�ص  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  ت�سري  واإذ   .16
الذين ل يحملون اأي وثائق )عدميي اجلن�سّية( وكيفّية التعامل القانوين معهم، اأجابت الوزارة 

باأنه ل يوجد اأي حالة لعدميي اجلن�سّية وهو ما يخالف ما تلقته املوؤ�س�سة الوطنية من وجود عدد 

امل�سقطة  مواطنا  والثلثني  الواحد  عن  ف�سل  جن�سّية،  باأي  يتمتعون  ل  لأ�سخا�ص  احلالت  من 

ا عدميي اجلن�سّية. عنهم جن�سياتهم، اإذ يت�سبب قرار الإ�سقاط يف اعتبارهم اأ�سخا�سً

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

ال�سيا�سّية  الظروف  مع  يتوافق  للجن�سّية  جديد  قانون  اإ�ــســدار  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث   .1

الإن�سان  الدولّية حلقوق  ال�سكوك  مع  ويتما�سى  البحريني،  للمجتمع  والجتماعّية  والقت�سادّية 

ذات ال�سلة.
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قانونية  ومعايري  �سوابط  اجلن�سية  ب�ساأن  اجلديد  القانون  ت�سمني  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث   .2

وا�سحة وحمددة يف الأحوال التي يتم فيها منح اجلن�سية البحرينية عن طريق التجّن�ص.

�سرورة ت�سمني قانون اجلن�سّية حق املراأة البحرينية يف منح اأبنائها اجلن�سّية وفق �سوابط قانونّية،   .3

تتما�سى مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة وتعهدات حكومة مملكة البحرين اأمام 

جمل�ص حقوق الإن�سان عند املراجعة الدورية ال�ساملة.

اتخاذ التدابري الت�سريعّية الكفيلة مبنح اأبناء املراأة البحرينّية من اأب ل جن�سّية له اأو اأب جمهول   .4

وكان  بحرينّية  اأّمه  كانت  مع من  امل�ساواة  قدم  على  البحرينّية،  باجلن�سّية  التمتع  اجلن�سّية حق 

جمهول الأب، اأو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا.

)9( من اتفاقّية الق�ساء على  )2( من املادة رقم  حث احلكومة على رفع حتفظاتها على الفقرة   .5

يتعلق  فيما  الرجل  م�ساٍو حلق  البحرينّية حق  للمراأة  لي�سبح  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع 

بجن�سّية اأطفالها، لعدم تعار�سه مع مبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سلمية.

اإل يف حالت حمددة وا�ستثنائّية من�سو�ص عليها  اإ�سقاط اجلن�سّية البحرينّية  اإىل  عدم اللجوء   .6

يف القانون، واأن تكون حالت الإ�سقاط مبنّية على اأحكام ق�سائية باتة، مع مراعاة عدم انعدام 

اجلن�سّية لأي �سخ�ص مّت اإ�سقاطها عنه، وذلك تفاديا لن�سوء حالة عدميي اجلن�سية يف املجتمع ملا 

يف ذلك من اأ�سرار ج�سيمة على ال�ستقرار.

�سقطت عنهم )الواحد والثلثني مواطنا(، وذلك مبوجب 
ُ
�سرورة اإعادة اجلن�سية البحرينية ملن اأ  .7

املادة رقم )11( من قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة 1963 وتعديلته، التي جتيز جلللة امللك رد 

اجلن�سية البحرينية ملن فقدها مبوجب اأحكام القانون.

خام�ًسا: حرّية الراأي واحلق يف التعبري

احلرّية  ت�سوده  جمتمع  لكّل  الزاوية  حجر  ي�سّكلن  اأمرين  التعبري  يف  واحلق  الراأي  حرّية  تعترب   .1
الأداة  الأخري  باعتبار  التعبري،  وثيًقا مع احلق يف  ارتباًطا  الراأي  وترتبط حرّية  والدميقراطّية، 

التي تتيح تبادل الآراء وتطويرها، ول تقت�سر حرّية الراأي واحلق يف التعبري على ما يبديه الأفراد 

اإىل  ونقلها  وتلقيها  والأفكار  املعلومات  التما�ص �سروب  اإىل  واإمنا ميتد ذلك  اأفكار،  اأو  اآراء  من 

ا حرّية  اآخرين من دون اعتبار للحدود. كما اأن حرية الراأي واحلق يف التعبري ميتدان لي�سمل اأي�سً

ال�سحافة والإعلم، وحرية ال�سمري والفكر والوجدان واحلرية الدينية. لذلك تعترب حرّية الراأي 

التي يتمكن من خللها  الأ�سا�سّية  اأهم مقومات احلكم ال�سالح، والأداة  التعبري من  واحلق يف 

ال�سلطات  اأداء  على  الرقابي  دوره  لتعزيز  ون�سرها  وتلقيها  املعلومات  على  احل�سول  من  الفرد 

العامة ويف امل�ساءلة لهذه ال�سلطات من اأي جتاوز اأو تق�سري يف اأداء مهامها.

وقد كفل د�ستور مملكة البحرين التمتع بحرّية الراأي واحلق يف التعبري يف املادة رقم )22( التي   .2
ت على اأن »حرّية ال�سمري مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرّية القيام ب�سعائر  ن�سّ
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الأديان واملواكب والجتماعات الدينّية طبًقا للعادات املرعّية يف البلد«، واأردفت املادة رقم )23( 

منه اأن »حرية الراأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل اإن�سان حق التعبري عن راأيه ون�سره بالقول 

اأو غريهما، وذلك وفقا لل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون، مع عدم امل�سا�س  اأو الكتابة 

باأ�س�س العقيدة الإ�سلمية ووحدة ال�سعب، ومبا ل يثري الفرقة اأو الطائفية«.

ب�ساأن تنظيم ال�سحافة   2002 ل�سنة   )47( املر�سوم بقانون  الوطني �سدر  الت�سريع  وعلى م�ستوى   .3
والطباعة والن�سر، الذي تناول الأحكام املتعلقة بالطباعة والن�سر وتنظيم ال�سحافة، اإل اأنه وحتى 

تاريخه مل ي�سدر اأي تعديل حول اأحكامه، رغم كرثة اجلدل يف املجتمع البحريني حول ما ت�سمنه 

هذا الت�سريع من اأحكام.

ال�سادر  العقوبات  قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل   2012 ل�سنة   )51( رقم  القانون  �سدور  اأن  كما   .4
باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 باإلغاء املادة رقم )134 مكررا(، التي كانت جتّرم اإذاعة 

اأخبار اأو بيانات اأو �سائعات كاذبة يف اخلارج عن الأو�ساع الداخلّية يف البلد، وكذلك اإلغاء املادة 

�سمعة  اإىل  الإ�ساءة  �ساأنها  �سور من  ل�سق  اأو  توزيع  اأو  اأو حيازة  �سنع  ب�ساأن جترمي   )174( رقم 

البلد، وتعديل املادة رقم )69 مكررا(، التي بّينت اأن تف�سري القيود الواردة على احلق يف التعبري 

وفًقا  اللزم ملجتمع دميقراطي  ال�سروري  الإطــار  اآخر هي يف  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  يف 

النطاق  التعبري يف هذا  اأن ممار�سة احلق يف  واعتربت  والد�ستور،  الوطني  العمل  ميثاق  ملبادئ 

القانون بتحديد -وعلى  )168( من هذا  املادة رقم  اأن تعديل  العقاب، كما  ُمعفى من  ُيعد عذًرا 

�سبيل احل�سر- الأو�ساف القانونّية املرتتبة على اإذاعة الأخبار الكاذبة، وا�سرتاطها وجوب اأن 

يكون الفعل عمدّيا ومرتًبا حلدوث �سرر بالأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة، هي 

يف جمموعها تعديلت اأ�سفت مزيًدا من ال�سمانات وم�ساحة اأو�سع للتمتع بحرّية الراأي واحلق يف 

التعبري يف مملكة البحرين.

اأما على م�ستوى ال�سكوك الدولّية، فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سّية   .5
الذي ان�سّمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006، ليوؤكد يف املواد 

الآراء من دون م�سايقة، واحلق يف حرّية  اعتناق  اإن�سان احلق يف  لكل  اأن   )20 ،19 ،18( اأرقام 

التعبري والتما�ص خمتلف �سروب املعلومات والأفكار، �سواء كانت مكتوبة، اأو مطبوعة، اأو يف قالب 

فني، اأو باأي و�سيلة يختارها دومنا اعتبار للحدود، ويجوز اإخ�ساع ممار�سة احلق يف التعبري لبع�ص 

القيود �سريطة اأن تكون حمددة بن�ص القانون، و�سرورّية حلماية حقوق الآخرين و�سمعتهم، اأو 

لزمة حلماية الأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الآداب العامة. واإىل جانب ذلك 

فقد كفل العهد حق الإن�سان يف حرّية الفكر والوجدان والدين، وحرّيته يف اإظهار دينه اأو معتقده 

بالتعّبد واإقامة ال�سعائر واملمار�سة والتعليم، مبفرده اأو مع جماعة اأمام امللأ اأو على حدة. 

وعليه، فاإن حرّية الراأي ت�سمل حق الفرد يف اعتناق اأي اآراء من دون م�سايقة، ومتتد هذه احلرّية   .6
لت�سمل حقه يف تغيري راأيه يف اأي وقت ولأي �سبب يختاره مبلء حرّيته، بل متتد اإىل حرّيته يف عدم 

الإف�ساح عن راأيه. وتعترب م�سايقة الفرد ب�سبب الآراء التي يعتنقها اأو تخويفه اأو و�سمه، مبا يف 

ذلك توقيفه اأو احتجازه اأو حماكمته اأو �سجنه، هو انتهاك للقواعد الأ�سا�سّية حلرية الراأي، ويف 

جميع الأحوال فاإن الأخرية هي حرّية ل يجوز اإخ�ساعها لل�ستثناء اأو التقييد مطلًقا.

اأّما احلق يف التعبري فهو التما�ص خمتلف �سروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل اآخرين   .7
الراأي  وا�ستطلع  العاّمة  والتعليقات  ال�سيا�سي  وت�سمل احلق يف اخلطاب  للحدود،  اعتبار  دومنا 
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واخلطاب  والتدري�ص  والفني  الثقايف  والتعبري  وال�سحافة  الإن�سان  حقوق  مو�سوعات  ومناق�سة 

الكتب  يف  التعبري  اأو  الإ�سارة  لغة  اأو  مكتوبة  اأو  منطوقة  بلغة  احلق  هذا  ُمور�ص  �سواًء  الديني، 

الو�سائل  جميع  كذلك  وت�سمل  الأخــرى،  والوثائق  واللفتات  واملل�سقات  واملن�سورات  وال�سحف 

ال�سمعّية والب�سرّية، ف�سل عن طرائق التعبري الإلكرتونية.

8.  اإل اأن ممار�سة احلق يف التعبري يلزم اأن ُيحاط ب�سياج قانوين مينع الإ�ساءة اأو التع�ّسف يف ا�ستعماله، 
لذا يقع على الدولة يف اإطار حمايته، ولغر�ص املوازنة بني حق الأفراد يف التعبري والقيود التي قد 

تفر�سها ملنع اإ�ساءة ال�ستعمال اأو التع�سف، وجود قيود اأو �سوابط ا�ستثنائية ت�سّكل احلد الأدنى 

ا عليها يف القانون، واأن يكون الهدف  ملمار�سة هذا احلق، ُمتمثلة يف اأن تكون هذه القيود من�سو�سً

منها العمل على خدمة هدف م�سروع، واأن تكون �سرورية يف جمتمع دميقراطي، واأن ت�سمن ُح�سن 

)31( من د�ستور مملكة  للمادة رقم  ولي�ص م�سادرته، وذلك تطبيقا  ا�ستعمال احلق وممار�سته 

اأن: »ل يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املن�سو�س عليها يف  البحرين التي تن�ص على 

هذا الد�ستور اأو حتديدها اإل بقانون، اأو بناًء عليه. ول يجوز اأن ينال التنظيم اأو التحديد من 

جوهر احلق اأو احلرية«.

ويف جمال البناء املوؤ�س�سي، فقد مّت اإن�ساء الهيئة العليا للإعلم والت�سال مبوجب املر�سوم رقم   .9
2013 التي تتوىّل اقرتاح ر�سم ال�سيا�سة العامة للإعلم والت�سال مبملكة البحرين  )47( ل�سنة 
والت�سال  الإعــلم  مبهنة  للرتقاء  اللزمة  والقواعد  ال�سوابط  واقــرتاح  تنفيذها،  ومتابعة 

وو�سع معايري الإ�سراف والرقابة على املحتوى الإعلمي والإعلنات يف خمتلف و�سائل الإعلم 

بني  التوفيق  على  والعمل  الإعلمي  باملحتوى  املتعلقة  ال�سكاوى  تلقي  اإىل  بالإ�سافة  والت�سال، 

الأطراف ذات العلقة ب�ساأنها، وعليه �سدر الأمر امللكي رقم )29( ل�سنة 2013 بت�سكيل الهيئة من 

رئي�ص وت�سعة اأع�ساء من ال�سخ�سّيات ذوي العلقة بالإعلم والت�سال.

واإنفاذا للتو�سية الواردة يف تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق رقم )1722/ح(   .10
ب�ساأن »اإلغاء اأو تخفيف كل الأحكام ال�سادرة بالإدانة على الأ�سخا�س املتهمني بجرائم تتعلق 

بحرّية التعبري ال�سيا�سي التي ل تت�سمن حتري�سا على العنف، واإ�سقاط التهم التي مل يتم 

البت فيها �سدهم«، فقد بادرت النيابة العامة وتنفيًذا للتو�سية ال�سالفة البيان مبراجعة املراكز 

التعبري وهو ما  الراأي واحلق يف  التهم املتعلقة بحرّية  باإ�سقاط جميع  للمتهمني وذلك  القانونّية 

عدة  ح�سم  ذلك  عن  جنم  اإذ  الق�ساء،  اأمام  منظورة  جنائية  دعوى  واأربعني  ثلث  على  انطبق 

دعاوى ب�سكل نهائي، فيما ا�ستفاد من اإ�سقاط تلك التهم ثلثمائة واأربعة وثلثون متهًما، وذلك 

احلقائق  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  تو�سيات  تنفيذ  متابعة  تقرير  اأورد  ح�سبما 

ال�سادر يف دي�سمرب 2013.

( التي تن�ص على »النظر يف تخفيف الرقابة على و�سائل  اأ.  اأّما ب�ساأن التو�سية رقم )1724/ اأ  .11
الإعلم وال�سماح للمعار�سة با�ستخدام اأكرب للبث التلفزيوين والإذاعي والإعلم املقروء. 

الإعــلم  يف  املعار�سة  ملجموعات  كافية  ب�سورة  م�سموع  �سوت  منح  رف�س  ا�ستمرار  اإن 

الوطني يحمل يف طياته خماطر تقود اإىل زيادة ال�ستقطاب والنق�سام ال�سيا�سي والإثني 

للإعلم  مهنية  معايري  »و�سع  على  تن�ص  التي  ب(   /1724( رقم  والتو�سية  )العرقي(«، 

والأ�سكال الأخرى للمطبوعات تت�سمن مدونة �سلوك واآلية للتنفيذ بهدف املحافظة على 

املعايري املهنية والأخلقية حتى ميكن جتنب اإثارة الكراهية والعنف وعدم الت�سامح، دون 

الإخلل باحلقوق املحمية دوليا حلرية التعبري«.
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امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تو�سيات  تنفيذ  متابعة  ب�ساأن  تقريريها  ب.  فقد ذكرت احلكومة يف   

لتق�سي احلقائق ال�سادرين يف يونيو 2012 ودي�سمرب 2013 اأنها قامت بال�ستعانة مبجموعة 

من اخلرباء الإعلميني كخطوة اأوىل للنظر يف م�ساألة الرقابة على و�سائل الإعلم وال�سماح 

للمعار�سة با�ستخدام املجال الإعلمي ب�سكل اأكرب.

ج.  كما اأو�سحت احلكومة اأنها تعكف على و�سع م�سروع بقانون جديد للإعلم يت�سمن تاأكيًدا   

على احلقوق وال�سمانات التي من بينها اأن تكون حرية ال�سحافة والطباعة والن�سر والإعلم 

ال�سحفيني  واأن  النقد،  حق  جانب  اإىل  للقانون،  وفًقا  مكفولة  والإلكرتوين  وامل�سموع  املرئي 

م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف اأداء عملهم لغري القانون.

حق  وله  معلوماته،  م�سادر  اإف�ساء  على  ال�سحفي  اإجبار  عدم  القانون  م�سروع  ت�سمن  د.  كما   

احل�سول على املعلومات والإح�ساءات والأخبار املباح ن�سرها طبًقا للقانون من م�سادرها، 

اأن امل�سروع  كما يكون لل�سحفي حق ن�سر ما يتح�سل من هذه امل�سادر، واأ�سافت احلكومة 

بقانون مل يغفل حظر اإهانة ال�سحفي اأو التعدي عليه ب�سبب عمله، وجاء منظًما للعلقة بني 

ال�سحفي وال�سحيفة التي يعمل فيها مبا ل يتعار�ص مع القواعد الآمرة يف قانون العمل يف 

القطاع الأهلي، ف�سل عن الن�ص على عدم جواز ف�سل ال�سحفي من عمله اإل بعد اإخطار 

ا�سرتاتيجّية  بو�سع  القيام  جانب  اإىل  الف�سل،  مبــربرات  والت�سال  للإعلم  العليا  الهيئة 

اإعلمّية وطنّية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنّية امل�سرتكة، وتبني �سيا�سة اإعلمّية عادلة 

ومهنّية ومتوازنة جتاه الراأي والراأي الآخر.

ومن خلل متابعة املوؤ�س�سة الوطنّية للتو�سّية رقم )1724/ اأ( فاإنها مل جتد على اأر�ص الواقع ما   .12
يفيد ال�سماح للمعار�سة با�ستخدام اأكرب للبث التلفزيوين والإذاعي والإعلم املقروء، ومنح �سوت 

م�سموع ب�سورة كافية ملجموعات املعار�سة يف الإعلم الوطني، على الرغم من اأن احلكومة يف 

معر�ص ذلك اأو�سحت اأنها قامت بال�ستعانة مبجموعة من اخلرباء الإعلميني امل�ستقلني لو�سع 

هذه التو�سية حّيز النفاذ، من دون بيان ما خل�ست اإليه نتائج تو�سيات هوؤلء اخلرباء، كما اأن 

هيئة �سوؤون الإعلم مل تقم باإجابة املوؤ�س�سة الوطنية عن خطابها املت�سمن عددا من الت�ساوؤلت 

التي من بينها كيف تعاملت الهيئة مع تو�سيات تقرير اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق 

ذات ال�سلة بعملها.

كما اأن املوؤ�س�سة الوطنّية ر�سدت عينة من املواقع الإلكرتونية التي يتم حظرها، وقد �سعت اإىل   .13
الوقوف على عدد تلك املواقع امل�سجلة ر�سمّيا لدى هيئة �سوؤون الإعلم، وعدد املواقع املحظورة 

واأ�سباب احلظر وال�سوابط القانونّية التي اتبعت يف حظرها، كما ت�ساءلت املوؤ�س�سة الوطنية عّما 

اإذا مّت حتريك دعاوى جنائّية �سد اأي من اأ�سحاب املواقع الإلكرتونية، اإل اأن الهيئة مل تقم حتى 

حينه بالإجابة عن تلك الت�ساوؤلت. كما ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنية يف ذات ال�ساأن ا�ستمرار حجب 

اأمٌر  هو  ذلك  ا�ستمرار  اإن  اإذ  املرخ�سة،  ال�سيا�سية  اجلمعيات  من  لعدد  الن�سرات  بع�ص  �سدور 

اأن هناك خروجا على  يتعار�ص مع املبادئ العامة حلرية الراأي واحلق يف التعبري، ما مل يتبني 

تلك املبادئ. ومن جانب اآخر مازال القلق ي�ساور املوؤ�س�سة الوطنية عما ين�سر يف و�سائل الإعلم 

املختلفة و�سبكات التوا�سل الجتماعي من وجود حالت مت فيها توقيف عدد من ذوي الهتمام 

بال�ساأن الإعلمي.

املنعقدة  اجلنائية  الكربى  املحكمة  ال�سادر عن  ملنطوق احلكم  الوطنّية  املوؤ�س�سة  ا�ستمعت  وقد   .14
يف 30 دي�سمرب 2013 الذي ق�سى باإلغاء احلكم ال�سادر عن حمكمة اأول درجة، واحلكم برباءة 
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اأحد املتهمني، حيث اعتربت املحكمة اأن ما �سدر عنه ل يعدو عن كونه ا�ستعمال حلقه يف التعبري، 

م�ستندة يف ذلك اإىل ما ورد من اأحكام يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان، واإعلن حقوق الإن�سان 

يف الإ�سلم، وما ت�سمنه امليثاق العربي حلقوق الإن�سان، اإذ اإن موقف الق�ساء يف اإدماج ال�سكوك 

الدولية والإقليمّية حلقوق الإن�سان يف الت�سريع الوطني فيما يتعلق باحلق يف التعبري هو �سمانة 

البحريني،  الق�ساء  املوقف من جانب  تثمن هذا  الوطنية  واملوؤ�س�سة  لتعزيز وحماية هذا احلق، 

خ�سو�سا يف ت�سبيبه حلكم الرباءة جاء ا�ستناًدا اإىل ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، وتعبريا 

عن التزامه بها.

ويف نطاق ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى، فقد وردت اإليها �سكوى واحدة تتعلق باحلق   .15
يف التعبري، حيث اإنه وبعد القيام بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين فيها، وخماطبة وزارة العدل 

وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف، تبني اأن مو�سوعها حمل حتقيق لدى اإدارة الأوقاف ال�سنية، وهو 

ما يغل يد املوؤ�س�سة الوطنية من نظرها.

تر�سيد  العمل على  اإىل �سرورة  الوطنّية  املوؤ�س�سة  ت�سري  الدينية،  باحلق يف احلرية  يتعلق  وفيما   .16
اخلطاب الديني -اأياًّا كان م�سدره- والناأي به عن الدعوات التي حتمل يف طّياتها �سموم الطائفّية 

البغي�سة، اأو ما يف�سر اأنه حتري�ص على الدعوة اإىل العنف والت�سجيع عليه، وتوجيهه نحو بث روح 

الت�سامح واملحبة والتاآخي القائمة على احرتام الآخر، ورف�ص العنف واإدانته، والتعامل معه على 

قدر من امل�سوؤولّية الوطنّية، وهذا ما يحث عليه ديننا الإ�سلمي احلنيف.

2( التي  )1723/ب -  17.  وتنفيًذا لتو�سية تقرير اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق رقم 
تن�ص على »متابعة بيان جللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ب�ساأن قيام احلكومة باإعادة بناء 

بع�س املن�ساآت الدينّية وفًقا للنظم الإدارّية على نفقة الدولة، وترحب اللجنة بقيام احلكومة 

بالنظر يف تلك امل�ساألة يف اأقرب وقت ممكن«، فقد قامت احلكومة -وتنفيًذا للتوجيهات امللكّية 

يف هذا ال�ساأن- ببدء بناء دور العبادة، وت�سحيح اأو�ساع املن�ساآت املخالفة وفًقا للإطار القانوين 

الذي يحفظ لتلك الدور قد�سيتها ومكانتها، كما وجّهت احلكومة موؤخّرا اإىل اعتماد وتخ�سي�ص 

ميزانّية خا�سة لإجناز هذا امللف، حيث مّت النتهاء من الإجراءات الر�سمّية للم�ساريع كافة التي 

من املتوقع النتهاء منها خلل عام 2014 بح�سب اجلدول الزمني املعد لذلك، وفًقا لبيانات اإدارة 

الأوقاف اجلعفرية بوزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف.

ويف هذا ال�سدد فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية تثمن اجلهود املبذولة يف هذا ال�ساأن، ملا فيه من حماية   .18
للحمة الوطنّية وراأب ال�سدع الناجت عن التعدي على تلك الدور، داعية يف ذات الوقت اإىل املتابعة 

اجلادة و�سرعة الإجناز من قبل اجلهات املعنّية للنتهاء من اإعادة البناء وفًقا للجدول املعلن.

 

كما توؤكد املوؤ�س�سة الوطنّية �سرورة الهتمام باملنابر الدينّية ب�سكل عام، وفيما يخ�ص الطائفتني   .19
ور�سالتها،  املنابر عن كل ما مي�ص قد�سّيتها ومكانتها  بهذه  والناأي  الكرميتني على وجه خا�ص، 

والتع�سب  الطائفي  والتاأجيج  وال�ستقطاب  الكراهّية  روح  تغذية  ملحاولت  الت�سدي  خلل  من 

وال�سحن املذهبي، وذلك حفاًظا على جو التعاي�ص وقبول الآخر والوحدة الوطنية ومتا�سك الن�سيج 

بال�سعائر  القيام  حلرّية  كافة  والأفــراد  العاّمة  ال�سلطات  احرتام  �سرورة  توؤكد  كما  املجتمعي، 

املرعّية يف  للعادات  ومكانتها طبًقا  الدينّية مبا يحفظ قد�سّيتها  والجتماعات  واملواكب  الدينية 

اململكة، وذلك باتخاذ جميع التدابري وال�سبل ملنع التعدي عليها اأو امل�سا�ص بها، مبا يحفظ كرامة 

وم�ساعر املمار�سني لها.
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التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

املرئي وامل�سموع  والن�سر والإعلم  ب�ساأن ال�سحافة والطباعة  اإ�سدار قانون متكامل  الإ�سراع يف   .1

ل  وب�سكل  الإن�سان،  بحقوق  املعنّية  الدولّية  ال�سكوك  مع  متوافًقا  الإلكرتوين  والإعلم  واملطبوع 

يتعار�ص مع حق الأفراد يف حرّية الراأي والتعبري.

ت�سمني القانون املعني بال�سحافة والطباعة والن�سر والإعلم املرئي وامل�سموع واملطبوع والإعلم   .2

الإلكرتوين تعريًفا للحق يف التعبري �سامًل ملختلف �سروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل 

اآخرين دومنا اعتبار للحدود، وي�سمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العاّمة وا�ستطلع 

الراأي ومناق�سة مو�سوعات حقوق الإن�سان وال�سحافة والتعبري الثقايف والفني واخلطاب الدينّي، 

وال�سحف  الكتب  التعبري يف  اأو  الإ�سارة  لغة  اأو  مكتوبة  اأو  بلغة منطوقة  ُمور�ص هذا احلق  �سواًء 

ال�سمعّية  الو�سائل  جميع  كذلك  وت�سمل  الأخــرى،  والوثائق  واللفتات  واملل�سقات  واملن�سورات 

والب�سرّية، ف�سل عن طرائق التعبري الإلكرتونية.

حث ال�سلطة الت�سريعية على �سرورة الإ�سراع يف النتهاء من مناق�سة امل�سروع بقانون ب�ساأن �سمان    .3

حق احل�سول على املعلومات، باعتباره مكونا رئي�سا من مكونات حرية الراأي واحلق يف التعبري 

واحلريات الإعلمية، ومطلبا اأ�سا�سيا من متطلبات ال�سفافية يف الأداء احلكومي.

الوطنّية  اخلطة  م�سروع  اإعــداد  يف  الإ�سراع  �سرورة  على  والت�سال  للإعلم  العليا  الهيئة  حث   .4

للإعلم والت�سال، التي تقوم على تعزيز القيم الوطنّية امل�سرتكة، وتبني �سيا�سة اإعلمّية عادلة 

ومهنّية ومتوازنة.

التلفزيوين  للبث  اأكرب   
ٍ
با�ستخدام توجهاتها  بكل  املرخ�سة  ال�سيا�سية  ال�سماح جلميع اجلمعيات   .5

والإذاعي والإعلم املقروء، تنفيًذا لتو�سيات تقرير اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق.

وامل�سموع  املرئي  الإعــلم  ق�سايا  يف  التوقيف  اأوامــر  اإىل  اللجوء  عدم  على  العامة  النيابة  حّث   .6

والطباعة وال�سحافة والن�سر والإعلم الإلكرتوين. 

حث احلكومة على تخفيف الرقابة والقيود املفرو�سة على خمتلف و�سائل الإعلم، مبا يف ذلك   .7

رفع احلجب املفرو�ص على اجلمعيات ال�سيا�سية يف اإ�سدار الن�سرات اخلا�سة بها.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بحرّية التعبري التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.  .8
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�ساد�سا: احلق يف التجمع ال�سلمي

يتمثل حق التجمع ال�سلمي يف حرية الأفراد اأو اجلماعات اأو الكيانات القانونية بالتجمع يف مكان   .1
اأو اخلا�سة جتاه موقف معني  العامة  للتعبري عن الآراء  عام حمدد ولفرتة زمنية معينة، وذلك 

ويرتبط  حتقيقها.  اأجل  من  والعمل  بها  الآخرين  اإقناع  لغر�ص  م�سرتكة  م�سالح  عن  الدفاع  اأو 

هذا احلق بغريه من احلقوق واحلريات الأخرى، كاحلق يف التنظيم واإن�ساء اجلمعيات والنقابات 

والن�سمام اإليها، وحرية الراأي واحلق يف التعبري، وحق امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة، اإذ اإن هذه 

احلقوق يف جمموعها ت�سكل كتلة واحدة موؤداها التلزم بني حقوق الإن�سان كافة. 

2.  وقد كفل د�ستور مملكة البحرين احلق يف التجمع ال�سلمي، حيث ن�ست املادة رقم )28( منه يف 
الفقرة )ب( على اأن »الجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقا لل�سروط والأو�ساع 

التي يبينها القانون، على اأن تكون اأغرا�س الجتماع وو�سائله �سلمية ول تنايف الآداب العامة«.

ب�ساأن   1973 ل�سنة   )18( رقــم  بقانون  املر�سوم  �سدر  فقد  الوطني،  الت�سريع  م�ستوى  وعلى   .3
بتنظيم  املتعلقة  الأحكام  تناول  حيث  وتعديلته،  والتجمعات  وامل�سريات  العامة  الجتماعات 

الجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات، وفر�ص بع�ص ال�سرتاطات ملمار�سة هذا احلق، كما 

ن�ص على توقيع العقوبات ال�سالبة للحرية، علوًة على الغرامات املالية ملن يخالف اأحكامه. وجاء 

املر�سوم بقانون رقم )22( ل�سنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام املر�سوم بقانون رقم )18( ل�سنة 1973 

ب�ساأن الجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات، حيث حظر تنظيم املظاهرات اأو امل�سريات اأو 

املنظمات  اأمام  العت�سامات  ذلك  من  وا�ستثنى  املنامة،  مدينة  يف  العت�سامات  اأو  التجمعات 

الدولّية، م�سرتًطا لإقامتها احل�سول على اإذن كتابي خا�ص. وبناء عليه �سدر قرار وزير الداخلية 

رقم )57( ل�سنة 2011 بتحديد واجبات وم�سوؤوليات اللجنة املن�سو�ص عليها يف املادة رقم )6( من 

1973 ب�ساأن الجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات، وذلك  )18( ل�سنة  املر�سوم بقانون رقم 

بهدف احلفاظ على الأمن والنظام العام وح�سن الآداب.

وعلى م�ستوى ال�سكوك الدولية التي كفلت حرية احلق يف التجمع ال�سلمي، فقد ن�ست املادة رقم   .4
اإليه حكومة مملكة  ان�سمت  الذي  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   )21(
البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006 على اأن »يكون احلق يف التجمع ال�سلمي معرتفا 

به. ول يجوز اأن يو�سع من القيود على ممار�سة هذا احلق اإل تلك التي تفر�س طبقا للقانون 

وت�سكل تدابري �سرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�سيانة الأمن القومي اأو ال�سلمة العامة اأو 

النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم«.

حقا  باعتباره  ممار�سته،  كيفية  تنظم  توجيهية  مبادئ  اإىل  ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  ويخ�سع   .5
فطريا ينبغي اأن يتمتع ممار�سوه بقدر من احلرية يف تنظيمه، من دون تقييدهم باأي اأحكام مت�ص 

ال�سلمي وحمايته،  التجمع  اإقامة  ت�سهيل  الدولة من خلل  اإيجابي على  التزام  يقع  جوهره، كما 

وهما م�سوؤوليتان اأ�سا�سيتان تتمثلن يف و�سع اآليات واإجراءات منا�سبة ل�سمان املمار�سة العملية 

للحق وعدم خ�سوعه للإجراءات البريوقراطية املقّيدة ملمار�سته.

كما ينبغي للدولة اأن ت�سعى اإىل ت�سهيل وحماية التجمعات ال�سلمية، واأن تكفل عدم اإعاقة اجلهود   .6
القيود  كل  تكون  واأن  القادمة،  ال�سلمية  التجمعات  عن  الإعــلن  بغية  املعلومات  لن�سر  املبذولة 

املفرو�سة على التجمع ال�سلمي من�سو�سا عليها يف القانون ومتما�سية مع ال�سكوك الدولية حلقوق 
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الإن�سان، واأل تفر�ص الدولة قيوًدا تنظيمية من �ساأنها اأن حًتدث تغيرًيا جوهرياًّا يخّل بالأهداف 

ال�سلة  ذات  الوطنّية  الت�سريعات  �سياغة  تكون  اأن  �سمان  مع  احلق،  هذا  ا�ستعمال  من  املبتغاة 

متوافقة مع تلك املعايري ل�سمان اأف�سل ممار�سة لها.

ويجب اأن يكون ا�ستعمال احلق يف التجمع ال�سلمي متاحا جلميع الأفراد اأو اجلماعات اأو الكيانات   .7
املعقولة  التدابري  اتخاذ  خلل  من  اإيجابي  التزام  الدولة  على  ويقع  متييز،  اأي  دومنا  القانونية 

احلماية  وتوفري  احلــق،  هذا  ممار�سة  من  ال�سلمية  التجمعات  يف  امل�ساركني  لتمكني  وامللئمة 

على  ومتعهدوها  ال�سلمية  التجّمعات  منظمو  ياأخذ  اأن  ينبغي  الأحــوال  جميع  ويف  لهم،  اللزمة 

عاتقهم هذا اللتزام باحلماية، وي�ساف اإىل ذلك التزام الدولة بتمكني و�سائل الإعلم املختلفة 

من نقل املعلومات والأفكار وتغطية التجمعات ال�سلمية والو�سول اإليها، بغية حتقيق الغايات التي 

ت�سعى هذه التجمعات اإليها.

ومن جانب اآخر، فاإن اللتزام ال�سلبي للدولة جتاه احلق يف التجمع ال�سلمي يكون من خلل فر�ص   .8
اإجراءات غري مربرة على نحو مي�ص بجوهر احلق وممار�سته، ولعل اأف�سل املمار�سات املتما�سية 

مع املعايري الدولية ذات ال�سلة هو جتنب احلظر ال�سامل ملكان التجمع ال�سلمي وزمانه، وينبغي 

م�سبق  باإ�سعار  بل  العامة،  ال�سلطات  من  بت�سريح  مرهونـًا  ال�سلمي  التجمع  حق  يكون  األ  اأي�سا 

كاأق�سى اإجراء يكون اأ�سا�سه املنطقي متكني الدولة من تي�سري ممار�سة احلق يف التجمع ال�سلمي، 

واتخاذ التدابري الرامية اإىل �سون ال�سلمة العامة وحفظ النظام العام وحماية حقوق الآخرين، 

وحرّياتهم، وينبغي األ يخ�سع هذا الإ�سعار للإجراءات البريوقراطّية املفرطة.

اأّما على �سعيد املمار�سة العملّية للحق يف التجمع ال�سلمي، واإزاء التعديل الذي جاء به املر�سوم   .9
اأو  التجمعات  اأو  امل�سريات  اأو  املظاهرات  تنظيم  حظر  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )22( رقــم  بقانون 

�سوؤون  وزارة  يف  ممثلة  البحرين  مملكة  حكومة  اأو�سحت  فقد  املنامة،  مدينة  يف  العت�سامات 

اأو  اأو امل�سريات  اأن »ما قامت به مملكة البحرين من تقنني منع العت�سامات  حقوق الإن�سان 

التجمعات يف العا�سمة املنامة، م�سلك متوافق عليه يف ال�سكوك الدولية ويف الدول التي ُتعترب 

منوذجا يف جمال اإعمال احلقوق واحلرّيات ... ل�سرورات تقت�سيها حماية الأمن الوطني اأو 

.
3
النظام العام اأو الآداب العامة اأو ال�سّحة العامة اأو حماية حقوق الغري وحرّياتهم« 

10.  كما اعترب املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرّية التجمع ال�سلمي واحلق يف حرّية تكوين اجلمعيات 
يف الفقرة )61( من تقريره املقدم اإىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة وال�سادر عن الفرتة من 1     

مايو 2012 اإىل 28 فرباير 2013، اأنه »قد ُمنعت جتمعات �سلمية اأو قمعت، لأن ر�سالتها اأثارت 

حفيظة ال�سلطات، كما ح�سل يف الحتاد الرو�سي واأذربيجان واإندوني�سيا واإيران )اجلمهورية 

الإ�سلمية( والبحرين ...«، وورد يف ذات التقرير يف الفقرة رقم )63( اأنه »ي�ساور املقرر اخلا�س 

لأ�سباب  والبحرين،  اأذربيجان  مثل  دول  عدة  تفر�سه  الــذي  ال�سامل  احلظر  اإزاء  �سديد  قلق 

تكمن بالأ�سا�س يف �سون الأمن الوطني اأو ال�سلمة العامة اأو حفظ النظام العام. وهو يعتقد 

اعتقادا را�سخا اأن حالت احلظر ال�سامل ُت�سكل يف جوهرها اإجراءات متييزية وغري تنا�سبية، 

.
لأنها توؤثر يف جميع املواطنني الراغبني يف ممار�سة حقهم يف حرية التجمع ال�سلمي« 4

3.  وكالة اأنباء البحرين )بنا( - بيان وزارة �سوؤون حقوق الإن�سان ال�سادر يف 12 اأكتوبر 2013 بعنوان »تنظيم املظاهرات وامل�سريات يف البحرين يتما�سى 

مع املعايري الدولية«.

4.  تقرير املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي، واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات )ماينا كياي(، املوؤرخ يف 21 مايو 2012 - واملقدم اإىل 
اجلمعية العامة للأمم املتحدة - وثيقة رقم )A / HRC / 20 / 27( - �ص 14.
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وترى املوؤ�س�سة الوطنّية اأن احلق يف التجّمع ال�سلمي واإن كان حقا اأ�سيل للأفراد اأو اجلماعات اأو   .11
الكيانات القانونية جتب ممار�سته بحرية، اإل اأنه من املمكن اإخ�ساع هذا احلق ل�سوابط ت�سكل 

احلد الأدنى امل�سموح به يف ممار�سته مبا ل مي�ص جوهره، مع الأخذ يف العتبار اأن هذه ال�سوابط 

هي ا�ستثناء على الأ�سل وهو حرية التجمع ال�سلمي، فل يجوز التو�سع فيها اأو القيا�ص عليها، واأن 

تف�سر هذه ال�سوابط يف اأ�سيق احلدود ب�سكل دائم.

وتوؤكد املوؤ�س�سة الوطنية اأن احلق يف التجمع ال�سلمي يواجه حتدًيا مرتبًطا بثقافة ووعي املجتمع يف   .12
التعاطي معه، ذلك اأن و�سف التجمع بال�سلمي ين�سرف اإىل اأن تكون جميع املمار�سات امل�ساحبة 

له بعيدة كل البعد عن مظاهر العنف اأو العنف امل�ساد من اأي طرف، اأو كل ما من �ساأنه التاأثري 

اأو امل�سا�ص بحق الآخرين يف التمتع باحلقوق واحلريات الأخرى، مما اأدى اإىل التدخل الت�سريعي 

اأحكام  مع  ال�سوابط  هذه  تتفق  اأن  �سريطة  ا�ستعماله،  اإ�ساءة  اأو  التع�سف  متنع  �سوابط  باإيجاد 

القانون الدويل حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة.

اأنه واإن كان للدولة احلق يف التدخل ب�سن الت�سريعات واتخاذ التدابري  وتوؤكد املوؤ�س�سة الوطنية   .13
امللئمة يف تنظيم ممار�سة احلق يف التجمع ال�سلمي نتيجة بع�ص ال�سلوكات املخالفة وامل�ساحبة 

اأو  فيه احلق م�سادرا  يكون  نحٍو  قبلها على  التدخل من  يكون  األ  يلزم  اأنه  اإل  التجمعات،  لتلك 

مقيدا بحيث يفرغ احلق من جوهره. ويف ذات ال�سدد فاإن املوؤ�س�سة الوطنية ترى اأن ما جاءت به 

اأحكام املر�سوم بقانون رقم )22( ل�سنة 2013 با�ستبدال املادة رقم )11( من املر�سوم بقانون رقم 

)18( ل�سنة 1973 ب�ساأن الجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات الذي حظر تنظيم املظاهرات 
الأمن  اإىل �سيانة  واإن كان يهدف  املنامة،  اأو العت�سامات يف مدينة  التجمعات  اأو  اأو امل�سريات 

الوطني اأو النظام العام اأو ال�سلمة العامة اأو ال�سحة العامة اأو حماية حقوق الغري، اإل اأنه يقع 

ذلك  ال�سلمي،  التجمع  يف  احلق  تنظيم  يف  املربر  غري  التدخل  عدم  احلكومة  عاتق  على  لزاما 

ال�سالف الذكر، هو من قبيل  اأن احلظر املكاين )مدينة املنامة( الذي جاء به املر�سوم بقانون 

املعني  املقرر اخلا�ص  اإليه  اأ�سار  يتفق مع ما  التمتع مبمار�سة هذا احلق، وهو ما  النتقا�ص من 

باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات من اأنه »يقع على عاتق الدول 

اأف�سل  التزام �سلبي بعدم التدخل غري املربر يف احلق يف التجمع ال�سلمي، ومن �سمن  اأي�ساً 

تتجنب احلظر  )التي(  التجمع  املنظمة حلرية  القوانني  املقرر اخلا�س  اعتبار  املمار�سات يف 

ال�سامل للمكان والزمان، وتن�س على اإمكانية فر�س قيود اأخرى تت�سم بدرجة اأقل من التدخل 

...، فينبغي اأن يكون احلظر اآخر تدبري يتخذ ...« 5.

كما ترى املوؤ�س�سة الوطنية اأن كامل التمتع الفعلي مبمار�سة احلق يف التجمع ال�سلمي وامل�ساركة   .14
فيه ينبغي األ يكون مرهونا )بت�سريح م�سبق( من اجلهة املخت�سة بل )باإ�سعاٍر م�سبق( كاأق�سى 

اإجراء يكون اأ�سا�سه املنطقي متكني تلك اجلهة من تي�سري ممار�سة هذا احلق، واتخاذ التدابري 

التي تهدف اإىل �سون ال�سلمة العامة وحفظ النظام العام وحماية حقوق الغري وحرياتهم، وهو 

م�سلك يتفق مع ما انتهجه املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي واحلق يف حرية 

.
6
تكوين اجلمعيات يف هذا ال�ساأن

5.  تقرير املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي، واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات )ماينا كياي(، املوؤرخ يف 21 مايو 2012 - واملقدم اإىل 
اجلمعية العامة للأمم املتحدة - وثيقة رقم )A / HRC / 20 / 27( - �ص 14.

6.  تقرير املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي، واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات )ماينا كياي(، املوؤرخ يف 21 مايو 2012 - واملقدم اإىل 
اجلمعية العامة للأمم املتحدة - وثيقة رقم )A / HRC / 20 / 27( - �ص 10.
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التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

دعوة ال�سلطة الت�سريعّية اإىل اإ�سدار قانون جديد ب�ساأن التجمع ال�سلمي يكون كافل حلرّية التمتع   .1

بهذا احلق يف اإطار ما اأوردته ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة، اأو تعديل املر�سوم 

بقانون رقم )18( ل�سنة 1973 ب�ساأن الجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات وتعديلته، بت�سمينه 

ال�سلمّية منظًما لنعقادها ولي�ص  التجمعات  حكًما وا�سًحا و�سريًحا مفاده اعتبار الإ�سعار بعقد 

مقيًدا ملنعها، مع رفع احلظر يف تنظيم املظاهرات اأو امل�سريات اأو التجمعات اأو العت�سامات يف 

مدينة املنامة.

�سرورة قيام الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون بحماية امل�سريات والعت�سامات والتجّمعات كافة،   .2

ا اإذا مل ي�ساحب هذا احلق اأي مظهر من مظاهر العنف اأو الإخلل بالأمن وال�سلمة  خ�سو�سً

العامة. 

اإخ�ساع الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون، وبالأخ�ص املوكل اإليهم حماية التجّمعات ال�سلمّية، اإىل   .3

برامج تدريبية كافية، ت�سمل التدريب على اللجوء التدريجي يف ا�ستخدام و�سائل ف�ص التجمعات 

نظام  وتنفيذ  التجمعات،  تلك  يف  وامل�ساركني  اجلموع  اإدارة  وكيفية  للقانون،  خمالفة  كانت  اإذا 

لت�سجيل ومراقبة الذخائر امل�ستخدمة يف حالة ف�ص هذه التجّمعات، ونظام ل�سجلت الت�سالت 

من اأجل ر�سد اأوامر العملّيات وامل�سوؤولني عنها ومنفذيها، وذلك لت�سهيل حتديد امل�سوؤولية املرتتبة 

على املخالفة، وعدم التعدي على حقوق الآخرين.

امل�ساركني  وتوعية  ال�سلمي،  التجمع  يف  للحق  الفهم  تعميق  على  املدين  املجتمع  منظمات  حث   .4

فيها  امل�ساركني  من  تقع  قد  التي  واملخالفات  القانونية  باجلوانب  ال�سلمية  التجمعات  ومنظمي 

اآثار، واأن تتبواأ دوًرا فاعل يف تعزيز الوعي باأهمّية هذا احلق وممار�سته  وما يرتتب عليها من 

والأهداف املبتغاة منه يف اإطار �سلمي، وك�سورة ح�سارّية من �سور ممار�سة الدميقراطّية، والعمل 

على اإعلن انتهاء التجمع ر�سميا ودعوة امل�ساركني اإىل النف�سا�ص.

تويل الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون العمل على حماية وت�سهيل و�سول الإعلميني واملراقبني اإىل   .5

مراكز التجمعات ال�سلمّية لتغطية الأحداث ور�سد ما يدور فيها.

ال�سلمي واحلق يف حرّية تكوين  التجمع  املعني باحلق يف حرّية  للمقرر اخلا�ص  وال�سماح  النظر   .6

اجلمعّيات التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.
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�سابًعا: احلق يف التنظيم

يعترب احلق يف التنظيم عن�سرا رئي�سا من عنا�سر الدميقراطية، واأ�سا�ًسا ملمار�سة اأي من احلقوق   .1
الأفراد  اأهمية هذا احلق يف قيام جمموعة من  وتتجلى  العملية،  الناحية  العامة من  واحلريات 

بت�سكيل كيان قانوين تتحد فيه من اأجل العمل على م�سالح م�سرتكة اأو التعبري عنها اأو الرتويج 

لها اأو الدفاع عنها على اأ�سا�ص جماعي. وي�سمل احلق يف التنظيم قدرة هذه الكيانات القانونية 

على حق ت�سكيلها والن�سمام اإليها، بالإ�سافة اإىل اإنهاء ووقف عملها وحلها. وتتخذ هذه الكيانات 

اأ�سكال خمتلفة، منها ذو طابع مدين، اأو �سيا�سي، واآخر نقابي.

ت  وقد كفل د�ستور مملكة البحرين احلق يف التنظيم على اختلفه يف املادة رقم )27( التي ن�سّ  .2
اأ�س�س وطنّية ولأهــداف م�سروعة وبو�سائل  اأن »حرّية تكوين اجلمعّيات والنقابات، على  على 

باأ�س�س  امل�سا�س  عدم  ب�سرط  القانون،  يبينها  التي  والأو�ساع  لل�سروط  وفًقا  مكفولة  �سلمّية، 

الدين والنظام العام. ول يجوز اإجبار اأحد على الن�سمام اإىل اأي جمعّية اأو نقابة اأو ال�ستمرار 

فيها«.

وعلى م�ستوى الت�سريع الوطني، فقد تناول املر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 باإ�سدار قانون   .3
اجلمعّيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة 

واملوؤ�س�سات اخلا�سة وتعديلته، الأحكام املتعلقة بت�سكيل اجلمعًيات وت�سجيلها وتنظيم عملها، مع 

بيان اأحكام حّلها.

2005 ب�ساأن اجلمعّيات  )26( ل�سنة  وفيما يتعلق باحلق يف التنظيم ال�سيا�سي �سدر القانون رقم   .4
ال�سيا�سية، الذي جاء لتنظيم عمل هذه اجلمعيات من حيث بيان اآلية وقواعد تاأ�سي�سها وال�سفة 

القانونية التي تتمتع بها، والأعمال التي يحظر عليها مزاولتها، من دون اإغفال للأحوال التي يجوز 

فيها حّل اجلمعية اأو وقف ن�ساطها، وهو ما ُيعّد من قبيل تدعيم اأ�س�ص الدميقراطية يف املجتمع 

وتعزيز احلياة ال�سيا�سية فيها.

اأما فيما يتعلق بالتنظيم النقابي، فقد �سدر املر�سوم بقانون رقم )33( ل�سنة 2002 باإ�سدار قانون   .5
النقابات العّمالية وتعديلته، حيث احتوى على البنيان النقابي واأهدافه، والأحكام ذات العلقة 

بتاأ�سي�ص النقابة والع�سوّية فيها، واأخرى متعلقة بحّلها والأعمال التي يحظر عليها القيام بها.

لأحكام  وفقًا  م�سجلة  جمعية  وع�سرين  وثلث  مائتني  يقارب  ما  هناك  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   .6
1989 باإ�سدار قانون اجلمعّيات والأندية الجتماعية والثقافية  )21( ل�سنة  املر�سوم بقانون رقم 

وما  وتعديلته،  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  والريا�سة  ال�سباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�سة  والهيئات 

يقارب ع�سرين جمعية �سيا�سية تعمل حتت مظلة القانون رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعّيات 

 )33( ال�سيا�سية، يف حني اأن عدد النقابات العمالية املن�سوية حتت اأحكام املر�سوم بقانون رقم 

2002 باإ�سدار قانون النقابات العّمالية وتعديلته ت�سل اإىل اإحدى وت�سعني نقابة عمالية  ل�سنة 

تقريًبا.

وعلى �سعيد ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فقد جاء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية   .7
وال�سيا�سية الذي ان�سمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006 يف 

املادة رقم )22( منه ليكفل احلق يف التنظيم، حيث اأقر حق الفرد يف حرّية تكوين اجلمعّيات مع 
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اآخرين، مبا يف ذلك حق اإن�ساء النقابات والن�سمام اإليها، مبّينا عدم جواز و�سع اأي من القيود 

التي تعوق ممار�سة هذا احلق اإل تلك التي ين�ص عليها القانون، وت�سكل تدابري �سرورّية يف جمتمع 

ال�سحة  اأو حماية  العام  النظام  اأو  العامة  ال�سلمة  اأو  القومي  الأمن  �سيانة  غايتها  دميقراطي 

العامة، اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

كما مل يغفل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية الذي ان�سمت اإليه   .8
حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )10( ل�سنة 2007 عن احلق يف اإن�ساء النقابات وحرية 

الن�سمام اإليها، حيث اأ�سارت املادة رقم )8( منه اأن تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد بكفالة 

حق تكوين النقابات بال�سرتاك مع اآخرين، ويف الن�سمام اإىل النقابات التي يختارها الفرد، وحق 

النقابات يف اإن�ساء احتادات، متفًقا مع العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية وال�سيا�سّية يف عدم 

جواز اإخ�ساع ممار�سة هذا احلق لأي قيود غري تلك املنوه بها اأعله.

وعليه، فاإن احلق يف ت�سكيل اجلمعّيات اأو النقابات العمالّية والن�سمام اإليها ُيعّد جزًءا متاأ�سل   .9
وال�سيا�سّية  املدنّية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  يف  ورد  ملا  وجم�سًدا  التنظيم،  يف  احلق  من 

والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، لذا ل يجوز للقانون الوطني 

اأن ي�سع قيوًدا �ساملة متنع الأفراد من ممار�سة حقهم يف تكوين اجلمعّيات  املنظم لهذا احلق 

ُتعّد  فاإنها  التنظيم،  يف  باحلق  الفرد  متتع  دون  حالت  ما  متى  القيود  هذه  اإن  اإذ  النقابات،  اأو 

على  تعدًيا  نقابة  اأو  جمعّية  اأي  اإىل  الن�سمام  على  الفرد  اإجبار  ُيعّد  كما  م�سروعة،  غري  قيوًدا 

هذا احلق، اإذ ينبغي اأن تتمتع هذه الكيانات بحرّية اختيار اأع�سائها واختيار مدى انفتاحها لأي 

ع�سوّية، وتكمن اأهمية ذلك بالن�سبة اإىل اجلمعّيات ال�سيا�سّية اأو النقابات على نحو خا�ص، ذلك 

ُي�سّكل م�سا�ًسا با�ستقللها، وهو ما ينعك�ص �سلًبا على ممار�سة  اأن التدخل املبا�سر يف ع�سويتها 

احلق يف التنظيم.

وفيما يخ�ص قواعد ت�سجيل اجلمعّيات والنقابات، فاإن املعايري الدولّية ذات ال�سلة توؤكد اأن الأخذ   .10
بنظام )اإ�سعار( ال�سلطات العامة يف الرغبة لتاأ�سي�ص جمعية اأو نقابة هو اأف�سل امتثاٍل للقانون 

الدويل حلقوق الإن�سان من نظام )الت�سريح( القائم على لزوم موافقة ال�سلطة العامة املخت�سة 

الت�سريع. ويف  الوارد يف  القانوين  للقالب  م�ستوفًيا  قد جاء  الإ�سعار  مادام ذلك  التاأ�سي�ص،  على 

جميع الأحوال يجب اأن حتدد الت�سريعات املنظمة للحق يف التنظيم مهل زمنّية ق�سرية للرد على 

بيانات الكيان مقدم الإ�سعار اأو الت�سريح، اإذ اإن عدم رد ال�سلطات العامة املخت�سة خلل تلك 

املدة يوؤدي اإىل افرتا�ص اأن اجلمعّيات اأو النقابات تعمل ب�سورة م�سروعة، كما اأنه يجب اأن ُي�سّبب 

وبو�سوح اأي قرار ي�سدر عن هذه ال�سلطات على اأن ُيتاح لهذه الكيانات العرتا�ص على القرارات 

الإدارّية اأمام الق�ساء.

ويف جمال ممار�سة احلق يف التنظيم، فاإنه يقع على الدولة التزام اإيجابي من خلل متكني الأفراد   .11
من ممار�سة هذا احلق بحرّية من دون اأي خماوف اأو تعر�سهم لتهديد مبا فيها اتخاذ اإجراءات 

تع�سفّية من قبيل العتقال اأو التعر�ص للتعذيب و�سوء املعاملة اأو حملت الت�سهري الإعلمية، اأو 

تقييد حرية التنقل اأو الف�سل التع�سفي من العمل، وعلى الأخ�ص اإذا ما تعلق الأمر بالعاملني يف 

التنظيم النقابي.

اأو  اجلمعّيات  تكوين  حرّية  يف  احلق  ممار�سة  عرقلة  بعدم  �سلبي  التزام  الدولة  على  يقع  كما   .12
النقابات من دون مربر، اإذ ينبغي اأن يتمتع اأع�ساء هذه الكيانات بحرّية حتديد نظامها الأ�سا�سي 
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وهيكل تنظيمها واأن�سطتها واتخاذ القرارات من دون تدخل الدولة، اإىل جانب متتعهم باحلقوق 

التعبري واحلق يف ن�سر املعلومات مع �سمان متتعهم باحلق يف  الراأي واحلق يف  الأخرى كحرّية 

التجّمع ال�سلمي. 

والأندية  اجلمعّيات  قانون  باإ�سدار   1989 ل�سنة   )21( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  اإىل  وعــوًدا   .13
واملوؤ�س�سات  والريا�سة  ال�سباب  ميدان  يف  العاملة  اخلا�سة  والهيئات  والثقافّية  الجتماعّية 

اخلا�سة، يتبنّي اأن ت�سجيل اجلمعّيات -ذات الطابع املدين- يكون بناًء على طلب مقدم اإىل الوزارة 

ة، بحيث تقوم الأخرية بن�سر هذا الت�سجيل يف اجلريدة الر�سمّية، خلل �ستني يوًما من  املخت�سّ

ة وفق املادة رقم )11( منه » ... حق رف�س  تاريخ تقدمي الطلب، كما خّول القانون الوزارة املخت�سّ

ت�سجيل اجلمعّية اإذا كان املجتمع يف غري حاجة خلدمتها اأو لوجود جمعّية اأو جمعّيات اأخرى 

ت�سد حاجة املجتمع يف ميدان الن�ساط املطلوب، اأو اإذا كان ن�ساطها ل يتفق مع اأمن الدولة اأو 

م�سلحتها، اأو لعدم �سلحية مقر اجلمعّية اأو مكان ممار�سة ن�ساطها من الناحية ال�سحّية اأو 

الجتماعّية اأو تكون اجلمعّية قد اأن�سئت بق�سد اإحياء جمعّية اأخرى �سبق حّلها ...«، بالإ�سافة 

اأو اإخطار مقدم  اأن القانون قد اعترب فوات امليعاد ال�سالف الذكر من دون اإمتام الت�سجيل  اإىل 

الطلب رف�سا �سمنياًّا لطلب ت�سجيل اجلمعّية، وقد كفل حق التظلم اأمام اجلهة م�سدرة القرار، 

ا  ومن ثّم الطعن عليه اأمام الق�ساء. واأجاز القانون حّل اجلمعّية ب�سورة اإجبارّية واإغلقها اإدارياًّ

املخت�ص يف حالت متت  الوزير  بقرار من  يوًما  واأربعني  تزيد على خم�سة  ل  ملدة  موؤقتة  ب�سفة 

الإ�سارة لها على �سبيل احل�سر يف القانون.

اعترب القانون انق�ساء املدة املقررة من دون اإجابة مقدم الطلب مبثل رف�ص �سمني له، وهو  كما   .14
اإجراء يجعل الأ�سل هو عدم ت�سجيل اجلمعّية واإ�سهارها، يف حني اأن ال�ستثناء هو قيام الوزارة 

املخت�سة مبنح املوافقة على طلب الت�سجيل، وهو ما ُي�سكل وبل منازع انتهاًكا للحق يف التنظيم 

وعدم احرتام ملبادئ القانون الدويل حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة. وعلى الرغم من اأن القانون 

ح�سر احلالت التي يجوز فيها وب�سورة اإجبارّية حّل اجلمعّية اأو اإغلقها اإدارياًّا وملدة حمددة، 

فاإن منح �سلطة احلل للوزير املخت�ص قد يثري �سبهة التع�سف يف ا�ستعمال تلك ال�سلطة على خلف 

ترك الأمر للق�ساء.

وعطًفا على القانون رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعّيات ال�سيا�سّية، يتبنّي اأن الآلية املقررة فيه   .15
للتاأ�سي�ص هو بناًء على طلب يقدم اإىل الوزير املعني ب�سوؤون العدل موقًعا من املوؤ�س�سني وم�سدًقا 

القانون  منح  كما  باجلمعية،  ال�سلة  ذات  والوثائق  البيانات  من  اإرفاق عدد  مع  تواقيعهم،  على 

الوزير املخت�ص اإعلن تاأ�سي�ص اجلمعّية خلل �ستني يوًما من تاريخ طلب التاأ�سي�ص، متى ما كان 

الطلب م�ستوفًيا لل�سروط املقررة، اأو خلل خم�سة ع�سر يوما من طلب الوزير املخت�ص تقدمي اأي 

اإي�ساحات اأو وثائق لزمة ل�ستكمال عملّية الت�سجيل، وقد ا�ستلزم ذات القانون اأنه يف حالة امتناع 

الوزير املخت�ص عن اإعلن تاأ�سي�ص اجلمعّية خلل املدة املقررة وجب عليه اإخطار وكيل املوؤ�س�سني 

بخطاب م�سجل برف�ص التاأ�سي�ص واأ�سباب الرف�ص، ولعّل غاية ذلك تكمن يف متكني املوؤ�س�سني من 

الطعن على القرار ال�سادر اأمام الق�ساء. اإل اأن القانون قد اعترب فوات املواعيد املقررة لت�سجيل 

اجلمعّية من دون اإعلن تاأ�سي�سها اأو اإخطار وكيل املوؤ�س�سني بالرف�ص هو مبثل الرف�ص ال�سمني 

لهذا التاأ�سي�ص، ويف جميع الأحوال فقد بنّي القانون عدم جواز حّل اجلمعّيات ال�سيا�سّية اأو وقف 

ن�ساطها اأو اإقالة قياداتها اإل وفق اأحكام النظام الأ�سا�سي للجمعّية اأو بحكم من الق�ساء.
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للجمعّية  املوؤ�س�سني  وكيل  اإخطار  وجوب  من  القانون  انتهجه  الذي  امل�سلك  اأن  من  الرغم  وعلى   .16
بخطاب م�سجل برف�ص التاأ�سي�ص مع بيان اأ�سباب الرف�ص متهيًدا للطعن على قرار الرف�ص اأمام 

امليعاد  فوات  القانون  اعتبار  فاإن  التنظيم،  باحلق يف  الفعلي  للتمتع  �سمانا  يعد  ما  هو  الق�ساء 

املقرر لتاأ�سي�ص اجلمعّية دون اإعلن التاأ�سي�ص اأو اإخطار وكيل املوؤ�س�سني بالرف�ص هو مبثل رف�ص 

�سمني قد اأفرغ تلك ال�سمانة من قيمتها، اإذ ل ُيعّد ذلك مقبوًل، حيث اإن الرف�ص ال�سمني يف تلك 

الأحوال ُي�سكل تعدًيا على املعايري الدولية ذات ال�سلة باحلق يف التنظيم. وجدير بالإ�سارة اإىل اأن 

اجتاه القانون اإىل عدم جواز حّل اجلمعّيات ال�سيا�سّية اأو وقف ن�ساطها اأو اإقالة قياداتها اإل وفق 

اأحكام القانون الأ�سا�سي للجمعّية اأو بحكم من الق�ساء هو ن�ص ي�سّب يف الجتاه ال�سحيح.

 2013 )31( ل�سنة  ال�سيا�سية، فاإن القرار رقم  ال�سيا�سي للجمعيات  اأما فيما يتعلق بحرية العمل   .17
ات�سال  قواعد  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )4( رقم  للقرار  مكرًرا  )الثالثة(  رقم  جديدة  مادة  باإ�سافة 

اجلمعّيات ال�سيا�سّية بالأحزاب اأو التنظيمات ال�سيا�سّية الأجنبية، التي ا�سرتطت اأن يكون ات�سال 

اجلمعيات ال�سيا�سية بالتنظيمات ال�سيا�سية الأجنبية بح�سور ممثل عن وزارة اخلارجية اأو من 

هذا  يف  الراغبة  ال�سيا�سية  اجلمعية  القرار  ذات  واألــزم  كما  العلقة.  ذات  اجلهات  من  ترتئيه 

اإخطار وزارة العدل وال�سئون الإ�سلمية والأوقاف ب�ساأن التن�سيق مع وزارة اخلارجية  الت�سال 

وذلك قبل ميعاد الت�سال بثلثة اأيام عمل على الأقل. فاإن املوؤ�س�سة الوطنية ترى اأن ذلك يتعار�ص 

مع احلق يف التنظيم، ويقّيد العمل ال�سيا�سي للجمعيات.

 

وتعديلته،  العمالّية  النقابات  قانون  باإ�سدار   2002 ل�سنة   )33( رقم  بقانون  املر�سوم  ب�ساأن  اأّما   .18
فاإن حكم املادة رقم )11( منه قد اأقر �سراحًة اأن اإجراءات تكوين النقابة تكون باإيداع نظامها 

الأ�سا�سي واأ�سماء موؤ�س�سيها لدى الوزارة املعنّية ب�سوؤون العمل �سريطة األ يتعار�ص هذا النظام 

مع اأحكام القوانني واللوائح ال�سارية يف اململكة، كما اأن املادة رقم )17( قد اعتربت اأن اإجراء حّل 

املنظمات النقابّية وجمال�ص اإداراتها يكون وفًقا للإجراءات املن�سو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي 

لها قد جاء متوافًقا مع اأف�سل املمار�سات ذات العلقة باحلق يف التنظيم، اإل اأن املادة رقم )10( 

من ذات القانون ق�سرت حق العاملني املخاطبني باأنظمة اخلدمة املدنّية يف الن�سمام اإىل تلك 

يقع  اإذ  النقابات،  اإن�ساء  يف  الفئة  هذه  حلق  ا  انتقا�سً ُيعد  ما  وهو  تاأ�سي�سها،  دون  من  النقابات 

لزاما م�ساواة املخاطبني بقانون العمل يف القطاع الأهلي واخلدمة املدنية يف حق اإن�ساء النقابات 

العمالية ف�سل عن الن�سمام اإليها.

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

�سرعة قيام ال�سلطة الت�سريعّية باإقرار م�سروع قانون ب�ساأن املنظمات واملوؤ�س�سات الأهلية، يراعي   .1

التطورات امللئمة يف حقوق الإن�سان، مع تدعيمه بكل ال�سمانات التي تكفل ممار�سة احلق يف 

التنظيم متا�سًيا يف ذلك مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان.

اإجراء التعديلت الت�سريعّية اللزمة التي متنح اجلمعّيات اخلا�سعة اإىل اأحكام املر�سوم بقانون   .2

رقم )21( ل�سنة 1989 باإ�سدار قانون اجلمعّيات والأندية الجتماعّية والثقافّية والهيئات اخلا�سة 

العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة وتعديلته حرّية التاأ�سي�ص بالإخطار.
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اإجراء التعديلت الت�سريعّية اللزمة على اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعّيات   .3

برف�ص  م�سجل  بخطاب  ال�سيا�سّية  للجمعّية  املوؤ�س�سني  وكيل  اإخطار  وجوب  بت�سمينه  ال�سيا�سّية 

الرف�ص  الإخطار بحكم  اأو عدم  املخت�سة  الــوزارة  �سكوت  اعتبار  دون  الت�سبيب، من  مع  الطلب 

ال�سمني لهذا التاأ�سي�ص.

ت�سمني اأحكام املر�سوم بقانون رقم )33( ل�سنة 2002 باإ�سدار قانون النقابات العّمالّية وتعديلته   .4

حكًما مفاده حق العاملني املخاطبني باأنظمة اخلدمة املدنّية باإن�ساء النقابات العّمالّية والن�سمام 

اإليها.

اإلغاء العمل بالقرار رقم )31( ل�سنة 2013 باإ�سافة مادة جديدة رقم )الثالثة( مكرًرا للقرار رقم   .5

ال�سيا�سّية  التنظيمات  اأو  بالأحزاب  ال�سيا�سّية  اجلمعّيات  ات�سال  قواعد  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )4(

الأجنبية.
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الفصل الثالث
الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية

متهيد:

ُيعد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية ال�سادر مبوجب قرار اجلمعية 

اإليه حكومة  ان�سمت  الذي   1966 دي�سمرب   16 املوؤرخ يف   )2200A XXI( رقم  املتحدة  للأمم  العامة 

مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )10( ل�سنة 2007 اأول وثيقة دولّية ملزمة جتمع يف طياتها جملة 

القانون  فقه  ا�سطلح  والثقافّية، حيث  والجتماعّية  القت�سادّية  باملجالت  ال�سلة  ذات  من احلقوق 

الدويل حلقوق الإن�سان على ت�سميتها حقوق اجليل الثاين التي تلت احلقوق املدنّية وال�سيا�سّية.

واحلقوق القت�سادية والجتماعّية والثقافّية هي تلك الطائفة من حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية 

العمل، واحلق يف ال�سمان الجتماعي، واحلق يف توفري احلماية للأ�سرة وتقدمي  املتعلقة باحلق يف 

امل�ساعدة لها، بالإ�سافة اإىل احلق يف ال�سحة، واحلق يف التعليم، اإىل جانب احلقوق الثقافية.

وعليه، �سوف يتعر�ص هذا الف�سل لبع�ص من تلك احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية التي 

من  تواجهه  وما  البحريني،  للمجتمع  اللئق  املعي�سي  وامل�ستوى  الكرمية  احلياة  مقومات  من  تعترب 

حتديات وم�ساكل، ولعل من اأهم تلك احلقوق احلق يف العمل، من حيث منع العمل اجلربي )ال�ُسخرة( 

والقبول الختياري والر�سائي يف العمل باأجر، اإىل جانب التمتع باأو�ساع عمل اآمنة و�سحية، واحلق 

يف العي�ص مب�ستوى معي�سي لئق يحقق للفرد كرامته الإن�سانية من خلل توفري ال�سكن امللئم والغذاء 

واملاء الكافيني، بالإ�سافة اإىل احلق يف ال�سحة من خلل احل�سول على اخلدمات ال�سحية من حيث 

التمييز.  امل�ساواة وعدم  ال�سحية على قدم من  املرافق واخلدمات  وال�ستفادة من  الوفرة واجلودة 

كما �سيتم التطرق اإىل احلق يف التعليم من حيث جعله اإلزاميا وجمانيا يف املرحلة البتدائية، ومتاًحا 

ومي�سوًرا يف مرحلة التعليم الثانوي واجلامعي، و�سول اإىل الإعمال التدريجي ملجانية واإلزامية كليهما.

ونظًرا لأهمية جرمية الجتار يف الب�سر باعتبارها جرمية توؤرق ال�سمري العاملي، و�سكًل من اأ�سكال 

الرق املعا�سر، وبذلك فهي ت�سكل انتهاًكا �سارًخا حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سّية، وهو ما دعا اإىل 

التطرق اإليها من حيث مدى قدرة الت�سريع الوطني النافذ على منعها ومكافحتها.
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اأول: احلق يف م�ستوى معي�سي لئق

ما  وهو  للفرد  الإن�سانّية  الكرامة  حتقيق  متطلبات  من  اللئق  املعي�سي  امل�ستوى  يف  احلق  ُيعترب   .1
ينبغي جعله قادًرا على حتقيق ذلك امل�ستوى من خلل توفري احلاجات الأ�سا�سّية له، ممثلة يف 

حق احل�سول على �سكن ملئم، وماء وغذاء كافيني، ومتتع الأفراد مبتطلبات العي�ص الكرمي من 

خلل حت�سني الُبنى التحتّية للطرق واجل�سور و�سبكات ال�سرف ال�سحي، والتمتع ببيئة نظيفة، 

وهو يف جمموعه يوؤدي اإىل �سمان التمتع الأمثل مب�ستوى معي�سي لئق.

2.  وقد كفل د�ستور مملكة البحرين جملة من احلقوق ت�سكل يف جمموعها عنا�سر للحق يف امل�ستوى 
ت املادة رقم )9( يف الفقرة )و( منها على اأن »تعمل الدولة على توفري  املعي�سي اللئق، حيث ن�سّ

الدولة  »تتخذ  اأن  الفقرة )ز( على  ت  ن�سّ املواطنني«، كما  املحدود من  الدخل  ال�سكن لذوي 

التدابري اللزمة من اأجل حتقيق ا�ستغلل الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة ب�سورة مثمرة ...«، 

وجاءت الفقرة )ح( لتن�ص على اأن »تاأخذ الدولة التدابري اللزمة ل�سيانة البيئة واحلفاظ 

على احلياة الفطرّية«.

3.  وعلى م�ستوى الت�سريع الوطني، فقد جاء املر�سوم بقانون رقم )10( ل�سنة 1976 واملعدل بالقانون 
رقم )7( ل�سنة 2009 يف �ساأن الإ�سكان، لينظم كل امل�سائل املتعلقة باخلدمات الإ�سكانّية التي توفرها 

الدولة. واأّما ب�ساأن حق الأفراد يف احل�سول على الغذاء واملاء الكافيني، فقد �سدر املر�سوم بقانون 

)18( ل�سنة 1975 واملعدل باملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1977 ب�ساأن حتديد الأ�سعار والرقابة 
عليها، لي�سع الأحكام املتعلقة بالرقابة على الأ�سواق املحلّية ومنع الحتكار والتزام التجار بالتقيد 

ال�سلع من حيث الدعم احلكومي لها،  اإىل جانب حتديد  بالأ�سعار املحددة وعدم التلعب بها، 

رقم  بقانون  املر�سوم  �سدر  فقد  البيئي  اجلانب  ويف  املخالفة.  على  املرتتبة  العقوبات  اإيراد  مع 

الفطرّية،  ب�ساأن حماية احلياة   2002 ل�سنة   )12( باملر�سوم بقانون رقم  1995 واملعدل  ل�سنة   )2(
واملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1996 واملعدل باملر�سوم بقانون رقم )8( ل�سنة 1997 ب�ساأن البيئة، 

ب�ساأن   2012 ل�سنة   )54( رقم  بقانون  باملر�سوم  واملعدل   2002 ل�سنة   )20( رقم  بقانون  واملر�سوم 

تنظيم �سيد وا�ستغلل وحماية الرثوة البحرية لت�سكل الإطار الت�سريعي للحماية البيئية والرثوة 

البحرّية واحلياة الفطرية يف مملكة البحرين.

4.  كما وجد احلق يف امل�ستوى املعي�سي اللئق مكانه يف ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، وحتديًدا 
يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية الذي ان�سمت اإليه حكومة 

مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )10( ل�سنة 2007، حيث اأقرت املادة رقم )11( منه حق الفرد 

يف التمتع مب�ستوى معي�سي كاف له ولأ�سرته مبا يفي حاجتهم من الغذاء والك�ساء واملاأوى، وحقه 

يف التح�سني املتوا�سل لظروفه املعي�سّية، بالإ�سافة اإىل اعرتاف العهد بحق الفرد يف التحرر من 

اجلوع واحل�سول على الغذاء الكايف، وحت�سني طرائق اإنتاج وحفظ وتوزيع املواد الغذائية مبا يكفل 

اأف�سل اإمناء للموارد الطبيعّية والنتفاع بها.

وتوؤكد ال�سكوك الدولّية ذات ال�سلة باحلق يف م�ستوى معي�سي لئق، وبالأخ�ص متتع الفرد باحلق   .5
يف ال�سكن امللئم اأو املاأوى، �سرورة اأن يكون احلق على درجة من امللءمة من حيث اخل�سو�سّية 

وامل�ساحة الكافية وبُكَلف مالّية معقولة. وعليه ينبغي اأن يتمتع كل فرد بدرجة من الأمن يف �سغل 

امل�سكن تكفل له احلماية القانونّية من الإخلء بالإكراه ومن امل�سايقة وغري ذلك من التهديدات، 

املوارد  على  احل�سول  م�ستمر  ب�سكل  م�ساكنهم  من  امل�ستفيدين  الأفراد  اإىل  تتاح  اأن  يجب  كما 
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النفايات  من  التخل�ص  وطرائق  ال�سحّية  واملرافق  والطاقة  النظيفة،  ال�سرب  ومياه  الطبيعّية 

وت�سريف املياه وخدمات الطوارئ.

ويقع على عاتق الدولة اإتاحة الفر�ص للح�سول على امل�سكن امللئم لبع�ص الفئات الأوىل بالرعاية   .6
كالن�ساء وامل�سنني والأطفال وذوي الإعاقة، وعليها اتخاذ اخلطوات اللزمة ل�سمان تقدمي اإعانات 

ال�سكن لأولئك الذين ل ي�ستطيعون احل�سول على م�ساكن ميكنهم حتّمل كلفتها، بالإ�سافة اإىل 

ذلك، ينبغي حماية م�ستاأجري امل�ساكن من زيادة قيمة الإيجارات على نحو غري معقول.

وفيما يتعلق باحلق يف الغذاء الكايف، فاإن على الدولة العمل على توفري الغذاء بكمّية ونوعّية تفيان   .7
بالحتياجات الغذائية للأفراد، واأن يكون خالًيا من املواد ال�سارة، اإىل جانب اإمكانّية احل�سول 

عليه بطرائق تت�سم بال�ستدامة. وتتخذ اإمكانّية احل�سول على الغذاء جانًبا اقت�سادياًّا، يتمثل يف 

اأن تكون القدرة املالّية للأفراد كافية ول تهدد الوفاء بالحتياجات الأ�سا�سية للغذاء، وعليه يلزم 

توفري برامج اجتماعّية ت�سمن تاأمني نظام غذائي كاٍف للأفراد حمدودي الدخل، اأما اجلانب 

ع  الآخر فيتمثل يف الإمكانّية املادّية للح�سول على الغذاء ب�سكل متاح لكل فرد مبن يف ذلك الر�سّ

اأو  مزمنة  �سحّية  م�ساكل  يعانون  الذين  والأ�سخا�ص  الإعاقة  وذوو  وامل�سنون  ال�سغار  والأطفال 

نف�سية.

اأن  الكايف كاإحدى ركائز احلياة والعي�ص الكرمي، فيجب  املاء  اأما بخ�سو�ص حق احل�سول على   .8
يكون اإمداد كل فرد مبياه ال�ستخدامني ال�سخ�سي واملنزيل على نحو كاٍف وم�ستمر، كما يلزم اأن 

يكون هذا املاء ماأمونا وخالًيا من كل ما يهدد �سحته، مع اإمكانية احل�سول عليه جلميع الفئات 

وب�سورة مي�سورة، مع �سرورة األ توؤدي تكاليف احل�سول عليه اإىل حرمان الأفراد منه.

9.  وعلى �سعيد املمار�سة العملّية للحق يف امل�ستوى املعي�سي اللئق ت�سري اإح�سائيات وزارة الإ�سكان 
اإىل وجود ارتفاع كبري يف عدد املناق�سات التي قامت الوزارة بطرحها وتر�سيتها خلل عام 2013 

العاّمة  امليزانية  من  كان  �سواء  املايل،  الدعم  اإىل  يعود  وذلك   ،)2012  -  2011( بعامي  مقارنة 

يف  ملحوًظا  انعكا�ًسا  �سكل  ما  وهو  اخلليجي  التنمية  برنامج  خلل  من  اأو  للوزارة،  املخ�س�سة 

ارتفاع كمي يف تنفيذ الوحدات ال�سكنّية، اإذ بلغت خلل عامي )2012 - 2013( ما يقارب خم�سة 

اآلف واأربعمائة واإحدى وثلثني وحدة �سكنّية موزعة على خمتلف حمافظات اململكة.

ويف خطوة تهدف اإىل احلد من تبعات التاأخري يف ح�سول الأفراد على اخلدمات الإ�سكانّية املقدمة   .10
من الدولة، قامت احلكومة با�ستحداث نظام »بدل ال�سكن« مبقدار مائة دينار لكل �ساحب طلب 

خدمة اإ�سكانية م�ست عليه مدة خم�ص �سنوات، واأل يتجاوز دخل الأ�سرة ال�سهري ت�سعمائة دينار، 

الأمر الذي اأ�سهم يف حت�سني الو�سع املعي�سي للفئات امل�ستهدفة.

كما ل ميكن اإغفال توجيهات احلكومة اإىل النظر يف احلالت الإن�سانية والعاجلة التي ت�ستدعي   .11
امللغاة،  القدمية  الإ�سكانية  الطلبات  يف  النظر  اإعادة  يخ�ص  فيما  ب�ساأنها  فورية  قرارات  اتخاذ 

حيث با�سرت وزارة الإ�سكان تنفيذا لذلك ت�سكيل جلنة للنظر يف تلك احلالت ودرا�ستها وو�سع 

احللول املنا�سبة لها ح�سبما تقت�سيه تلك احلالت.

وعلى الرغم من امل�ساعي املبذولة من قبل احلكومة يف جمال توفري ال�سكن امللئم، فاإنه مازالت   .12
ال�سكانية  الزيادة  اأبرزها  اململكة،  يف  الإ�سكانّية  الأزمة  تفاقم  اإىل  اأدت  جدّية  معوقات  هناك 
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املطردة، التي اأدت اإىل زيادة الطلب على اخلدمة الإ�سكانّية، اإىل جانب طول فرتة النتظار التي 

جتاوزت يف بع�سها اأكرث من ع�سرين عاًما، بالإ�سافة اإىل ارتفاع قيمة الإيجارات مبا ل يتنا�سب 

مع القدرة املعي�سّية ل�سريحة كبرية من الأفراد.

وحيث اإن املوؤ�س�سة الوطنّية قامت مبخاطبة وزارة الإ�سكان لغر�ص الوقوف على اجلهود املبذولة   .13
واملعوقات التي حتد من ح�سول الأفراد على اخلدمات الإ�سكانّية، واخلطوات امل�ستقبلّية للرتقاء 

بتلك اخلدمات، اإل اأن املوؤ�س�سة الوطنّية مل تتلَق ردا بخ�سو�ص ذلك رغم اإعادة املخاطبة. 

14.  واإميانا من املوؤ�س�سة الوطنّية باأن احلق يف ال�سكن امللئم ُيعّد واحًدا من اأهم احلقوق القت�سادّية 
ورد من م�سامني  ما  2013 مبنا�سبة  دي�سمرب   17 بيانا يف  اأ�سدرت  فقد  والثقافّية  والجتماعّية 

يف الكلمة ال�سامية جلللة امللك املفدى ب�ساأن توفري ال�سكن امللئم من خلل تنفيذ اأربعني األف 

ب يف حت�سني  ي�سُ التنفيذ  اإن ذلك  اإذ  الوطنّية،  بالأعياد  اململكة  احتفال  �سكنية مبنا�سبة  وحدة 

امل�ستوى املعي�سي اللئق.

اأما يف جمال ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف ال�سكن، فقد تلقت املوؤ�س�سة   .15
الوطنية �ست �سكاوى، تنوعت مو�سوعاتها بني ثلث �سكاوى عن طول فرتة انتظار احل�سول على 

اخلدمة الإ�سكانّية لفرتة تزيد على ع�سرين عاما، كما تلقت �سكويني حول عدم التمكني من التمتع 

باحلق يف ال�سكن امللئم، و�سكوى واحدة حول قيام الوزارة املخت�سة ب�سحب الوحدة الإ�سكانّية. 

وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية على اإثر تلقيها تلك ال�سكاوى بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنها،   .16
اإذ مّتت خماطبة وزارة الإ�سكان، وهيئة الكهرباء واملاء، حيث مّت رفع حالة النتهاك لثلث �سكاوى 

من خلل جتاوب اجلهتني مع املوؤ�س�سة الوطنّية يف ذلك، ويف �سكوى واحدة تبنّي عدم وجود دليل 

حلالة النتهاك املُّدعاة بها، يف حني تبنّي عدم وجود حق منتهك يف �سكوى اأخرى نظًرا لتع�سف 

مقدم ال�سكوى يف ا�ستعمال حقه، بينما مل تقم وزارة الإ�سكان بالرد ب�ساأن ال�سكوى الأخرية. 

ويف جمال اجلهود التي تقوم بها احلكومة ب�ساأن احلق يف الغذاء الكايف، فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية   .17
اأ�سعار  تتابع باهتمام ما تقوم به وزارة ال�سناعة والتجارة مبراقبة ال�سوق املحلية ور�سد بع�ص 

ال�سلع ال�ستهلكّية احليوية واملنتجات الغذائية وبالأخ�ص تلك املدعومة من قبل احلكومة واملتمثلة 

يف )الطحني والدواجن املحلّية واللحوم احلمراء( وفق الت�سعرية املحددة لها.

والغ�ص  الحتكارّية  املمار�سات  منع  يف  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  تبذلها  التي  امل�ساعي  اأن  كما   .18
التجاري يف القطاعات احليوية التي ترتبط باحلياة املعي�سّية للأفراد، وعدم التدخل يف فر�ص 

ياأتي  الغذائية املدعومة من احلكومة، هو م�سلك حميد  بال�سلع  يتعلق  الت�سعريات اجلربّية فيما 

تفعيًل ملبادئ التجارة احلّرة التي يقوم عليها القت�ساد.

باحلق يف  الفعلي  التمتع  ل�سمان  قبل احلكومة  املبذولة من  وامل�ساعي  الرغم من اجلهود  19.  وعلى 
ال�سناعة  وزارة  رد  يف  الوطنّية  املوؤ�س�سة  عليها  اطلعت  التي  للأرقام  وفًقا  فاإنه  الكايف،  الغذاء 

والتجارة، تبنّي وجود ارتفاع لأ�سعار بع�ص ال�سلع الغذائية، الأمر الذي دعا الوزارة اإىل التدخل 

واإيجاد حالة من التوازن، كما اأدى التعاون بني ال�سلطة الت�سريعية واحلكومة اإىل اإعادة تنظيم 

عملية �سرف الدعم املايل )علوة الغلء( على نحو ي�ستوعب اأكرب �سريحة من امل�ستفيدين لها، 

املدنّية  اخلدمة  موظفي  لبع�ص  معي�سي  م�ستوى  حت�سني  علوة  مبنح  احلكومة  قيام  جانب  اإىل 



83 82

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

للرتقاء  خطوات  جمملها  يف  وهي   ،2011 ل�سنة   )55( رقم  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  قرار  مبوجب 

بامل�ستوى املعي�سي للمواطنني نحو الأف�سل.

وملا كان احلق يف م�ستوى معي�سي لئق ل يقت�سر على توفري امل�سكن امللئم والغذاء واملاء الكافيني،   .20
فاإنه ميتد لي�سمل جمالت البنى التحتّية كونها ت�سهم وب�سكل اأ�سا�سي يف الرتقاء بامل�ستوى املعي�سي 

اللئق، فاإن احلكومة ممثلة يف وزارة الأ�سغال -ح�سبما اأفادت- تقوم باإعداد م�سح ميداين للطرق 

املر�سوفة واإعداد برنامج لإعادة تاأهيل الطرق التي و�سلت اإىل نهاية عمرها الفرتا�سي وجتديد 

البنى التحتّية لها، وذلك بالتن�سيق مع املجال�ص البلدّية و�سمن امليزانّية ال�سنوّية املخ�س�سة لذلك 

البالغة ع�سرة مليني دينار.

وعن الإجراءات املتبعة يف حل م�سكلة مواقع جتّمع مياه الأمطار، فقد اأفادت وزارة الأ�سغال يف   .21
معر�ص ردها على ت�ساوؤلت املوؤ�س�سة الوطنّية بخ�سو�ص ذلك، اأنها قامت بدرا�سة اأ�سباب جتمع 

مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم لربطها ب�سبكة �سرف املياه، اأو اإن�ساء �سبكة ت�سريف حملّية حتت 

الأر�ص، اأو حجزها يف خزانات اأر�سّية حلني القيام »ب�سفطها«.

الوطنّية  ال�سوارع وو�سع احلواجز املرورّية، فقد و�سعت وزارة الأ�سغال اخلطة  تاأمني  22.  اأما ب�ساأن 
لل�سلمة املرورّية مو�سع التنفيذ التي تهدف اإىل حت�سني ال�سلمة املرورّية على الطريق وخف�ص 

و�سع  مّت  كما  املقبلة،  ال�سنوات  الع�سر  خلل   )%30( بن�سبة  والوفّيات  املرورّية  احلوادث  ن�سبة 

ال�سلمة املرورّية لكل م�سروع للطرق لكي يكون جمهًزا بجميع  اإر�سادي ل�سمان متطلبات  دليل 

احتياجاته قبل افتتاحه للحركة املرورّية وذلك ح�سبما اأفادت الوزارة.

الأمطار  هطل  فرتة  خلل  الوطنّية  املوؤ�س�سة  ر�سدت  فقد  املبذولة،  اجلهود  تلك  ورغم  انه  اإل   .23
جتمع كمّيات كبرية من تلك املياه يف الأحياء ال�سكنّية والطرق املوؤدّية اإليها، ف�سل عن ال�سوارع 

الرئي�سّية، حيث اإن تلك الأمطار واإن كانت مو�سمّية وخلل فرتات ق�سرية من ال�سنة فاإن ذلك ل 

مينع من اتخاذ التدابري الكفيلة ملنع الأ�سرار اجل�سيمة الناجمة عن جتمع املياه، اإذ اإن ذلك ي�سري 

اإىل وجود خلل يف �سبكة ت�سريف مياه الأمطار مما اأثر �سلًبا يف احلق يف امل�ستوى املعي�سي اللئق.

كما اأن املوؤ�س�سة الوطنّية ر�سدت من خلل و�سائل الإعلم املختلفة و�سبكات التوا�سل الجتماعي   .24
عدة حوادث مرورّية متكررة بني الفينة والأخرى، اأودت بحياة م�ستخدمي الطريق من املركبات 

التي نتجت عن �سقوط املركبات من اجل�سور عرب احلواجز  اأمثلة ذلك احلوادث  وامل�ساة، ومن 

احلديدية التي حتميها، اأو الأخرى نتيجة عدم وجود اجل�سور العلوّية للم�ساة، وهو ما يدعو اإىل 

اإعادة النظر يف ت�سميم الطرق وال�سوارع لتكون مراعية ل�سروط الأمن وال�سلمة الدولّية.

25.  وعلى ال�سعيد البيئي، فقد �سدر املر�سوم بقانون رقم )47( ل�سنة 2012 باإن�ساء وتنظيم املجل�ص 
واإعداد  الفطرية  واحلياة  البيئة  ب�سوؤون  يخت�ص  ما  كل  املجل�ص  هذا  يتوىل  اإذ  للبيئة،  الأعلى 

ال�سرتاتيجّيات امل�ستقبلّية للبيئة والتنمية امل�ستدامة، الذي ي�سم يف ع�سويته جمموعة من الوزراء 

والوكلء وذوي العلقة بالبيئة، وعددا من ممثلي منظمات املجتمع املدين ذات العلقة.

والأن�سطة  للم�سروعات  الرتاخي�ص  منح  �سلطة  للبيئة  الأعلى  املجل�ص  اخت�سا�ص  �سمن  26.  ويقع 
ا ون�ساًطا  املرتبطة بالبيئة، فقد رخ�ص املجل�ص ملا جمموعه األفان وخم�سة وثمانون م�سروًعا تنموياًّ
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اأربعة وثلثني طلبا لعدم  خدمياًّا بعد التحقق من ا�ستيفائها ال�سروط البيئّية، يف حني مّت رف�ص 

لتقومي  الرتخي�ص  منح  قبل  الدرا�سات  باإجراء  املجل�ص  ويقوم  ال�سرتاطات،  تلك  مع  توافقها 

الأثر البيئي للم�سروعات لتحديد الآثار املحتملة والناجمة عن ن�ساط تلك امل�سروعات وتاأثرياتها 

ال�سحّية والقت�سادّية والجتماعّية، وذلك لتخاذ القرار املنا�سب من حيث الرتخي�ص للم�سروع 

اأو رف�سه.

اإل اأنه ورغم تلك اجلهود املبذولة يف �سبيل احلفاظ على البيئة وهو ما ينعك�ص على امل�ستوى املعي�سي   .27
اللئق، فاإن هناك ما يثري قلق املوؤ�س�سة الوطنّية ب�ساأن بع�ص الق�سايا ذات العلقة، ومنها تزايد 

النبعاثات الغازية من امل�سانع القريبة من منطقة املعامري وتاأثريها يف جودة الهواء، وانبعاث 

حمافظة  يف  الآ�سنة  املياه  وجتّمع  توبلي،  خليج  منطقة  يف  ال�سحي  ال�سرف  وخملفات  الروائح 

املحرق وخليج توبلي، وتزايد ن�سبة البعو�ص والقوار�ص واحل�سرات يف منطقة وادي البحري، اإىل 

جانب وجود عمليات للردم )الدفن( غري املدرو�سة والتجريف البحري، مّما كان له الأثر ال�سلبي 

اأنواعها،  اختلف  على  بالبيئات  اأ�سراًرا  اأحلقت  التي  البحرّية  وامل�سايد  والرثوات  البيئة  يف 

والرثوات البحرّية على امتداد ال�ساحلني ال�سمايل وال�سرقي للمملكة على وجه اخل�سو�ص.

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

حث ال�سلطة الت�سريعية على �سرعة اإقرار امل�سروع بقانون ب�ساأن اإيجار العقارات، ليكون ت�سريًعا   .1

منظًما للعلقة بني املوؤجر وامل�ستاأجر، وموفًرا احلماية اللزمة مل�ستاأجري امل�ساكن من زيادة قيمة 

الإيجارات على نحو معقول، وكافل احلماية القانونّية من الإخلء بالإكراه اأو امل�سايقة وغري ذلك 

من التهديدات.

2. حث ال�سلطة الت�سريعية على �سرعة اإقرار امل�سروع بقانون ب�ساأن البيئة ليكون ت�سريًعا متكامل يف 

كل ما من �ساأنه تنظيم خمتلف جوانب العمل البيئي، وت�سمينه العقوبات الرادعة عن املخالفة.

حث احلكومة على و�سع ا�سرتاتيجّية وطنّية متكاملة للمياه امل�ستدامة، تتناول عددًا من املحاور   .3

و�سمان  له،  الرئي�سية  املوارد  بني  فيما  والتن�سيق  للمياه،  املتكامل  املوؤ�س�سي  كالإطار  الأ�سا�سية 

تطبيق نظام موؤ�سرات اأداء رئي�سة، وتوفري املياه للأجيال القادمة، وحماية م�سادر املياه اجلوفية 

احلالية، وتطوير دور منظمات املجتمع املدين والأفراد للم�ساركة فيها، وتعزيز التعاون الفعال بني 

دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربّية لغر�ص حماية هذه املياه وذلك باحلث والعمل على اإن�ساء 

�سبكة خليجّية موحدة للربط املائي.

حث احلكومة على و�سع جدول زمني ملعاجلة جميع الطلبات املتعلقة باخلدمات الإ�سكانية، مع   .4

اإيلء اأهمية خا�سة للطلبات القدمية، وذلك عن طريقة ال�ستفادة املثلى من املوارد املالية املتاحة.
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حث احلكومة على اإيلء اهتمام اأكرب لتقييم ت�سميم الطرق وال�سوارع واجل�سور لتكون مراعية   .5

عن  الناجتة  الأخطار  من  م�ستخدميها  �سلمة  ي�سمن  مبا  الدولّية،  وال�سلمة  الأمن  ل�سروط 

ا�ستعمالها.

م�ستوى  يف  احلق  عنا�سر  من  كعن�سر  اللئق  بال�سكن  املعني  اخلا�ص  للمقرر  وال�سماح  النظر   .6

معي�سي منا�سب واحلق يف عدم التمييز يف هذا ال�سياق، واخلبري امل�ستقل املعني مب�ساألة التزامات 

املعني  اخلا�ص  واملقرر  وم�ستدامة،  و�سحّية  ونظيفة  اآمنة  ببيئة  بالتمتع  املتعلقة  الإن�سان  حقوق 

مب�ساألة الفقر املدقع،  واملقرر اخلا�ص املعني بحق الإن�سان يف احل�سول على مياه ال�سرب املاأمونة 

وخدمات ال�سرف ال�سحي التابعني ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.

ثانًيا: احلق يف العمل

متكن  مقومات  اإىل  يحتاج  الذي  اختلفها،  على  الإن�سان  حقوق  اأهم  اأحد  العمل  يف  احلق  ُيعّد   .1

الأفراد من ممار�سته، حيث ل ميكن متتع الفرد مب�ستوى معي�سي لئق من دون وجود مقومات، 

اأهّمها احلق يف العمل باعتباره حقا تقت�سيه الكرامة الإن�سانّية وي�ستوجبه اخلري العام يف املجتمع 

وفق اأ�س�ص اقت�سادية وقواعد العدالة الجتماعّية بني اأطراف العمل. 

ت على »اأ. العمل  وقد كفل د�ستور مملكة البحرين احلق يف العمل يف املادة رقم )13( التي ن�سّ  .2
واجب على كل مواطن، تقت�سيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام، ولكل مواطن احلق يف العمل 

ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. ب. تكفل الدولة توفري فر�س العمل للمواطنني 

وعدالة �سروطه. ج. ل يجوز فر�س عمل اإجباري على اأحد اإل يف الأحوال التي يعينها القانون 

ل�سرورة قومية ومبقابل عادل، اأو تنفيذا حلكم ق�سائي. د. ينظم القانون، على اأ�س�س اقت�سادّية 

مع مراعاة قواعد العدالة الجتماعّية، العلقة بني العّمال واأ�سحاب الأعمال«.

وعلى م�ستوى الت�سريع الوطني، جاء قانون العمل يف القطاع الأهلي رقم )36( ل�سنة 2012 لينظم   .3
نحو  الآخر على  والتزامات كل منهما يف مواجهة  مبّيًنا حقوق  العمل،  العامل ورب  العلقة بني 

ي�سمن متتع العامل باحلقوق والمتيازات والتدابري القانونّية املنا�سبة.

باحلقوق  الدويل اخلا�ص  العهد  العمل  تناول احلق يف  فقد  الدولّية،  ال�سكوك  م�ستوى  اأما على   .4
القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، الذي ان�سمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون 

رقم )10( ل�سنة 2007 يف املواد اأرقام )6، 7، 8(، التي اأ�سارت اإىل اعرتاف الدول الأطراف يف هذا 

اأن يتمتع جميع العّمال بالأجر  العهد بحق الفرد يف العمل على نحو يختاره ويقبله بحرّية، على 

املن�سف ومكافاأة مت�ساوية لدى ت�ساوي قيمة العمل من دون اأي متييز، ومنح املراأة �سروط عمل ل 

تكون اأدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقا�سيها اأجًرا ي�ساوي اأجر الرجل عند ت�ساوي العمل، 

ومن دون اإغفال متتع العّمال باحلق يف ال�سرتاحة واأوقات الفراغ والتحديد املعقول ل�ساعات العمل 

والإجازات الدورية املدفوعة الأجر، واملكافاأة عن اأيام العطل الر�سمّية، مع مراعاة اإيجاد ظروف 

عمل تكفل ال�سلمة وال�سحة املهنية الآمنة.

ولعّل ان�سمام حكومة مملكة البحرين اإىل منظمة العمل الدولّية مبوجب املر�سوم رقم )9( ل�سنة   .5
اإىل جمموعة من التفاقّيات ذات ال�سلة باحلق يف  اإىل الن�سمام  1977 هو ما حدا بها لحًقا 
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العمل و�سل جمموعها اإىل ع�سر اتفاقيات، حيث ان�سمت حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم 

رقم )5( ل�سنة 1981 اإىل كل من اتفاقّيات منظمة العمل الدولّية رقم )14( ل�سنة 1921 ب�ساأن تطبيق 

ل�سنة   )81( ورقم  العمل اجلربي،  اأو  ال�سخرة  ب�ساأن   1930 ل�سنة   )29( ورقم  ال�سبوعّية،  الراحة 

1947 ب�ساأن تفتي�ص العمل يف ال�سناعة والتجارة، ورقم )89( ل�سنة 1948 ب�ساأن ت�سغيل الن�ساء يف 
ال�سناعة ليل، وتل ذلك ت�سديقها اأو ان�سمامها اإىل جمموعة من التفاقّيات، كالتفاقية رقم 

)105( ل�سنة 1957 يف �ساأن اإلغاء العمل اجلربي مبوجب املر�سوم رقم )7( ل�سنة 1998، واأعقب ذلك 
)املعوقني(  والعمالة  املهني  بالتاأهيل  1983 اخلا�سة  ل�سنة   )159( رقم  التفاقّية  اإىل  ان�سمامها 

مبوجب املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 1999، كما �سدقت احلكومة على التفاقّية رقم )111( 

ل�سنة 1985 اخلا�سة بالتمييز يف ال�ستخدام واملهنة مبوجب املر�سوم رقم )11( ل�سنة 2000، وقد 

ان�سمت مبوجب املر�سوم بقانون رقم )12( ل�سنة 2001 اىل التفاقّية رقم )182( ل�سنة 1999 ب�ساأن 

حظر اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال والإجراءات الفورّية للق�ساء عليها، والتفاقّية رقم )155( ل�سنة 

1981 ب�ساأن ال�سلمة وال�سحة املهنيتني وبيئة العمل وذلك مبوجب القانون رقم )25( ل�سنة 2009، 
حيث كان اآخر تلك التفاقّيات التي ان�سمت اإليها حكومة مملكة البحرين التفاقّية رقم )138( 

ل�سنة 1973 ب�ساأن احلد الأدنى ل�سن ال�ستخدام، مبوجب القانون رقم )1( ل�سنة 2012، حيث اإن 

ت�سديق اأو ان�سمام حكومة مملكة البحرين اإىل اتفاقّيات منظمة العمل الدولّية ال�سالفة الذكر 

ي�سّكل التزاًما من قبلها باملعايري الدولّية ذات العلقة باحلق يف العمل.

وللحق يف العمل اللئق بعدان، الأول: فردي والآخر: جماعي، ويتمثل البعد الفردي يف متتع كل   .6
فرد باأن يقرر وبحرّية قبول اأو اختيار اأي عمل يرت�سيه، من دون اإرغامه باأي �سكل من الأ�سكال 

اإىل جانب متتعه  اأو قبول عمل خلًفا لذلك، ووفق �سروط عمل عادلة ومر�سية،  على ممار�سة 

بظروف عمل تكفل ال�سلمة املهنّية له. اأّما البعد اجلماعي للحق يف العمل فيتمثل يف حق العّمال 

يف تكوين النقابات والن�سمام اإليها باختيارهم، ف�سل عن حق تلك النقابات العّمالّية يف ممار�سة 

ن�ساطها بحرّية وا�ستقللّية تاّمة ينظمها القانون.

على  واحلرّيات  احلقوق  من  كغريه  العمل  يف  احلق  على  التمييز  وعدم  امل�ساواة  مبداأ  وي�سري   .7
اختلفها، اإذ حتظر التفاقّيات وال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان اأي متييز يف اإمكانّية احل�سول 

على العمل اأو احلفاظ عليه ب�سبب العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي، 

اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي اأو الرثوة اأو الن�سب اأو العجز البدين اأو العقلي اأو احلالة ال�سحّية 

اأو املركز املدين اأو ال�سيا�سي اأو الجتماعي اأو اأي مركز اآخر، يكون الق�سد منه تقوي�ص اأو منع 

متتع الفرد مبمار�سة حقه يف العمل على اأ�سا�ص مبداأ امل�ساواة وعدم التمييز، ولعّل اتفاقّية منظمة 

�سدقت  التي  واملهنة  ال�ستخدام  يف  بالتمييز  اخلا�سة   1985 ل�سنة   )111( رقم  الدولّية  العمل 

عليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم )11( ل�سنة 2000 قد حملت ذات امل�سمون، 

)2( منها على تعهد الأطراف »ب�سياغة وتطبيق �سيا�سة وطنّية لت�سجيع  اإذ ن�ست املادة رقم 

تكافوؤ الفر�س وامل�ساواة يف املعاملة يف ال�ستخدام واملهنة، وذلك باتباع مناهج تنا�سب الظروف 

واملمار�سات الوطنّية بغية الق�ساء على اأي متييز يف هذا املجال«.

ويقع على عاتق الدولة اللتزام باحرتام احلق يف العمل من خلل عدم التدخل على نحو قد مي�ص   .8
بجوهره، وعليه فاإن اأي متييز قائم على اأ�سا�ص العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو غري ذلك، 

هو اأمر ي�سكل انتهاًكا للتزامها باحرتام هذا احلق. كما يقع على الدولة التزام بتوفري احلماية 

اللزمة لهذا احلق من خلل اتخاذ التدابري كافة التي حتول دون تدخل اأطراف اأخرى توؤثر يف 
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متتع الأفراد باحلق يف العمل، كاحلماية من الف�سل التع�سفي، اأو احلرمان من املزايا واحلقوق 

قيام احلكومة  يكون من خلل  فاإنه  العمل،  اإعمال احلق يف  الدولة مببداأ  التزام  اأّما  العّمالّية. 

بتنفيذ �سيا�سات وطنّية �ساملة ت�سمن متتع الأفراد كافة باحلق يف العمل.

الوطنّية  املوؤ�س�سة  اطلعت  فقد  العمل،  البحرين حيال احلق يف  ويف جمال جهود حكومة مملكة   .9
على تقرير وزارة العمل املن�سور يف 15 دي�سمرب 2013 الذي بني اأن معدلت البطالة يف حدودها 

الطبيعّية والآمنة، كونها م�ستقرة على معدل )4.3%(، حيث ت�سري الإح�سائيات اإىل قيام الوزارة 

الوزارة  لدى  وامل�سجلني  عمل  عن  الباحثني  عدد  بلغ  فيما  عمل،  عن  باحثا   )19,764( بتوظيف 

)8,051( فرًدا يف خمتلف التخ�س�سات واملوؤهلت.

 2012 كما اأو�سحت وزارة العمل اأن م�سروع حت�سني اأجور العمالة الوطنّية ومنذ تنفيذه يف عام   .10
اأجورهم  رفع  اجلامعيني  ن�سيب  كان  حيث  بحرينّيا،  عامًل   )12,683( اأجر  حت�سني  ا�ستطاع 

والبالغ  دون  فما  الثانوية  ال�سهادات  حملة  اأجور  وزادت  اأدنى،  كحد  دينار   )400( اإىل  ال�سهرّية 

عددهم )10,480( اإىل )250( دينارا �سهرّيا كحد اأدنى.

ومنذ تنفيذ نظام التاأمني �سد التعطل ال�سادر مبوجب املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006،   .11
�سد جزء من  ا�ستطاع  الجتماعي، حيث  التكافل  الناجحة يف جمال  الأنظمة  اأحد  اأ�سبح  الذي 

الحتياجات املالّية للباحث عن العمل اأو املتعطل ب�سرف مبلغ �سهري يبلغ مائة وخم�سني دينارا 

ل�ساحب املوؤهل اجلامعي، ومائة وع�سرين دينارا ملن هم دون ذلك، وملدة �ستة اأ�سهر فقط، ولقد 

ا�ستفاد من هذا النظام اأكرث خم�سني األف باحث وعاطل عن العمل.

ويف �سعي احلكومة للرقابة على مدى متتع الأفراد باحلق يف العمل وما يرتتب عليه من اآثار، قامت   .12
)5,568( زيارة تفتي�ص دورّية،  )14,121( زيارة تفتي�سية، تنوعت ما بني  العمل مبا يقارب  وزارة 

واأخرى بلغت )5,022( زيارة للتاأكد من التزام اأ�سحاب الأعمال بقرار حظر العمل وقت الظهرية 

بزيارات  الوزارة  قامت  كما   .2013 عام  من  واأغ�سط�ص  يوليو  �سهري  خلل  املقاولت  قطاع  يف 

وال�سحة  ال�سلمة  تعليمات  تطبيق  من  التاأكد  لغر�ص  الوافدين  العّمال  م�ساكن  على  تفتي�سّية 

املهنيتني، اإذ بلغت اأربًعا و�سبعني زيارة مل�ساكن يقطنها نحو )11,060( عامًل.

اجلن�سية  �سئون  يف  ممثلًة  الداخلية  وزارة  بني  امل�ستمر  والتن�سيق  امل�سرتكة  اجلهود  اإطار  ويف   .13
واجلوازات والإقامة وهيئة تنظيم �سوق العمل ملعاجلة ظاهرة العمالة ال�سائبة وغري النظامية، مت 

القيام بحملت تفتي�سّية بلغت مائة واثنتني وثلثني حملة، مت خللها �سبط ما يقارب �سبعمائة 

و�ستة وخم�سني خمالفا وخمالفة.

وملا كانت ال�سلمة املهنّية اأحد مقومات احلق يف العمل، فقد تناولت اأحكام قانون العمل يف القطاع   .14
الأهلي النافذ والقرارات املنفذة له، كل ما من �ساأنه حتقيق ال�سلمة املهنّية، كالقرار رقم )3( 

ل�سنة 2013 ب�ساأن حظر العمل وقت الظهرية، والقرار رقم )6( ل�سنة 2013 ب�ساأن حماية العّمال 

من اأخطار احلرائق يف املن�ساآت ومواقع العمل، والقرار رقم )8( ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم ال�سلمة 

والأمرا�ص  الإ�سابات  عن  الإبلغ  ب�ساأن   2013 ل�سنة   )12( رقم  والقرار  املن�ساأة  داخل  املهنّية 

2013 للوقاية من اأخطار الكهرباء، ف�سًل عن اتفاقّية منظمة  )31( ل�سنة  املهنّية، والقرار رقم 

العمل الدولّية رقم )155( ل�سنة 1981 ب�ساأن ال�سلمة وال�سحة املهنيتني وبيئة العمل التي ان�سمت 
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اإليها احلكومة مبوجب القانون رقم )25( ل�سنة 2009، كل ذلك يف جمموعه ي�سكل منظومة توفر 

ال�سلمة املهنّية عن الأخطار والإ�سابات الواقعة اأثناء العمل. 

احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينّية  اللجنة  تقرير  لتو�سيات  احلكومة  تنفيذ  �سعيد  وعلى   .15
( التي تن�ص على قيام احلكومة بـ »اتخاذ ما يلزم نحو �سمان األ  وبالأخ�ص التو�سية رقم )1723/اأ

يكون من بني املوظفني املف�سولني حاليا من �سدر قرار ف�سله ب�سبب ممار�سته حقه يف حرّية 

التعبري وحق اإبداء الراأي والتجمع وتكوين جمعّيات«، والتو�سية رقم )1723/ب( التي تن�ص على 

»ا�ستخدام احلكومة كل �سلحياتها ل�سمان عدم معاملة ال�سركات اخلا�سة واأ�سحاب العمل 

الآخرين الذين قاموا بف�سل موظفني لعدم ح�سورهم للعمل يف وقت املظاهرات بطريقة اأقل 

اأو�سحت وزارة العمل يف معر�ص  مّما عاملت به احلكومة موظفيها يف اخلدمة املدنّية«، فقد 

اأن ن�سبة الإجناز يف  التو�سيات  الوطنّية يف كيفّية تعاملها مع تلك  املوؤ�س�سة  ردها على ت�ساوؤلت 

 2012 ملف املف�سولني خلل زيارة بعثة منظمة العمل الدولّية ململكة البحرين يف مطلع اأكتوبر 

بلغت )92%( واأ�سافت الوزارة اأنه وبعد ت�سوية العديد من احلالت العالقة واملختلف عليها ارتفعت 

ن�سبة الإجناز اإىل )%98(.

كما اأو�سحت الوزارة يف ذات ال�ساأن، اأنه فيما يتعلق بال�سركات الكربى التي بلغ جمموع حالت   .16
الف�سل فيها )1765( حالة، فقد و�سلت ن�سبة الإجناز يف عودة املف�سولني اإىل )100%( يف جميع 

اأربع ع�سرة حالة، تف�سل  الفردّية وعددها  با�ستثناء �سركتني. كما بقي بع�ص احلالت  املن�ساآت 

اإدارات ال�سركات لأ�سباب اإدارّية وقانونّية ح�سمها عن طريق الق�ساء، واأما ب�ساأن خم�ص واأربعني 

حالة املتبقّية لدى اإحدى ال�سركات الكربى فكانت ب�سبب عدم التوافق حول الوظائف املعرو�سة 

اإىل العدد املتبقي فاإنه مت موؤخًرا تعيني جهة  عليهم، فقد عاد بع�سهم للعمل موؤخًرا. وبالن�سبة 

ا�ست�سارّية حمايدة للنظر والبت يف مدى الختلف بني الوظائف املعرو�سة والوظائف ال�سابقة 

التي كان ي�سغلها املف�سولون، وقد وافقت ال�سركة على اللتزام بتو�سية اجلهة ال�ست�سارّية ، وتاأمل 

الوزارة اأن ُي�سهم ذلك يف اإنهاء هذا املو�سوع«.

العمل وح�سبما  ا�ستطاعت وزارة  املتو�سطة وال�سغرية، فقد  ال�سركات  ب�ساأن املف�سولني من  اأّما   .17
اأنه بالتعاون مع الأطراف املعنّية حتى الآن مّت حل ومعاجلة  اأو�سحت يف معر�ص رّدها ال�سابق، 

خم�سمائة حالة من اأ�سل �ستمائة واأربعني وذلك بعودتهم اإىل اأعمالهم ال�سابقة، اأّما بخ�سو�ص 

ل  موؤقتة  بعقود  لعّمال  حالت  ت�سع  منهم  حالة،  واأربعني  مائة  عددها  والبالغ  املتبقّية  احلالت 

يرغبون يف العودة لأعمالهم ويطالبون بتعوي�ص مايل فقط، وجترى ت�سوية اأمورهم، واإحدى ع�سرة 

حالة لعّمال ح�سلوا فعل على �سجلت جتارّية ويزاولون ن�ساطهم حتت م�سّمى »اأ�سحاب اأعمال«، 

و�ست وع�سرون حالة مل يكن لف�سلهم اأي علقة بالأحداث التي وقعت، وبالتايل فاإن ق�ساياهم 

فتتم  حالة،  وت�سعني  اأربعا  عددها  البالغ  املتبقّية  احلالت  ويف  املتبعة،  الإجراءات  ح�سب  تنظر 

متابعتها من قبل وزارة العمل لتوظيفهم يف من�ساآت اأخرى بح�سب رغبتهم وموافقتهم.

وملا كانت اأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ وال�سادر مبوجب القانون رقم )36( ل�سنة   .18
2012 قد ا�ستثنت خدم املنازل ومن يف حكمهم من اخل�سوع له، الأمر الذي اأوجد ق�سورا ت�سريعيا 
املنازل،  واأ�سحاب  اخلدم  من  كلٍّ  والتزامات  وحقوق  ال�ستقدام  ومكاتب  �سوؤونهم،  تنظيم  يف 

ول�سّيما اأن خدم املنازل ومن يف حكمهم ي�سكلون �سريحة وا�سعة من العمالة الوافدة يف اململكة، 

ومما يوؤكد اأهمّية وجود ت�سريع ينظم �سوؤون هذه الفئة هو التزايد امللحوظ حلالت الهروب، الأمر 
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الذي اأدى اإىل اختلل العلقة بينهم وبني اأ�سحاب املنازل، حيث بلغ متو�سط بلغات الهروب 

امل�سجلة لدى وزارة العمل خلل الأعوام )2011، 2012، 2013( ما يقارب )1500( عامل �سنويا.

وعلى الرغم من اجلهود احلكومّية املبذولة يف جمال الرقابة على م�ساكن العمالة الوافدة، ممثلة   .19
يف اإن�ساء فرق عمل ميدانّية على م�ستوى حمافظات اململكة حل�سر املباين وامل�ساكن التي ت�سكل 

�سوؤون  وزارة  عن  ممثلني  وع�سوّية  املحافظة  حمافظ  برئا�سة  ومرتاديها  �ساكنيها  على  خطورة 

البلديات والتخطيط العمراين، ووزارة العمل، ووزارة الأ�سغال، ووزارة ال�سحة، وهيئة الكهرباء 

واملاء، والإدارة العامة للدفاع املدين، فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية ر�سدت حالت متكررة لتعر�ص بع�ص 

العي�ص  معايري  لأب�سط  لفتقارها  لل�سكن  �سلحيتها  عدم  اأو  للحريق  الوافدين  العّمال  م�ساكن 

الكرمي وال�سلمة، نتج عن بع�سها حالت وفاة. كما اأن وزارة العمل بّينت يف تقريرها املن�سور يف 

اأنه رغم قيامها بالتفتي�ص على م�ساكن العّمالة الوافدة طلبت اإىل ال�سركات   2013 15 دي�سمرب 
تعديل اأو�ساعها جلعلها �ساحلة للعي�ص، اإل اأنه مازال هناك عدد من ال�سركات مل تلتزم باحلد 

خلل  من  �سدها  القانونّية  الإجراءات  اتخاذ  ا�ستدعى  مما  املطلوبة،  ال�سرتاطات  من  الأدنى 

حترير حما�سر باملخالفات واإدراجها يف برامج اإعادة التفتي�ص مرة اأخرى، واإحالة بع�سها اإىل 

النيابة العامة.

واإذ تثّمن املوؤ�س�سة الوطنّية يف اإطار حتقيق ال�سمان الجتماعي الذي توفره الدولة يف حالة البطالة   .20
الدولة حتقيق  »تكفل  اأن  ن�ست على  والتي  فقرة )ج(   )5( رقم  املادة  الد�ستور يف  اأقّرها  التي 

ال�سمان الجتماعي اللزم للمواطنني يف حالة ... البطالة ...«، و�سدور املر�سوم بقانون رقم 

الجتماعّية،  والعدالة  التكافل  يقت�سيه  ملا  التعطل حتقيًقا  �سد  التاأمني  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )78(
ملدة  يكون  التاأمني  مبلغ  �سرف  اأن  على  تن�ص  القانون  اأحكام  اأن  ترى  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن  اإل 

اأو املتعطلني، بينما يجب  العمل  للباحثني عن  اأوجد حل موؤقتا  القانون  اأن  موؤقتة، وهو ما يعني 

على احلكومة اأن تبذل جهودا اأكرب يف �سبيل اإيجاد فر�ص عمل جمزية ملعاجلة البطالة، كما ترى 

�سرورة زيادة املدة املقررة لل�سرف املن�سو�ص عليه يف القانون تاأمينا ملتطلبات امل�ستوى املعي�سي 

اللئق والعي�ص الكرمي.

ويف اإطار ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف العمل يف القطاع الأهلي، فقد   .21
بالف�سل من  تتعلق  تنوعت مو�سوعاتها بني ثلث �سكاوى  �سبع �سكاوى،  الوطنية  املوؤ�س�سة  تلقت 

العمل -اثنتان منها نتيجة الأحداث الأمنّية- يف حني وردت ثلث �سكاوى تتعلق بالتمييز يف املهنة 

واحدة  و�سكوى  اجلن�سني-  بني  التمييز  ب�سبب  والأخرى  النقابي،  الن�ساط  ب�سبب  منها  -اثنتان 

تتعلق بامل�سايقة من خلل اتخاذ اإجراءات الإحالة اإىل التقاعد الطبي.

وقامت املوؤ�س�سة الوطنية على اإثر تلقيها تلك ال�سكاوى بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنها،   .22
حيث اإنه فيما يتعلق ب�سكاوى الف�سل من العمل، تبنّي للموؤ�س�سة الوطنّية يف اإحدى تلك ال�سكاوى 

اأمر ي�سعب  واملقدمة من ثلثة ع�سر عامل مّت ف�سلهم يف حقبة ال�ستينيات والثمانينيات، وهو 

اإليه مقدمو ال�سكوى. كما  اإثباته والتحقق منه، اإىل جانب انعدام ال�سبب القانوين الذي ا�ستند 

الأحداث  ب�سبب  عامل  وخم�سني  ثلثة  ف�سل  �سكوى عن  تلقيها  اإثر  وعلى  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن 

عدد  اإرجاع  مت  اأنه  اأفادت  معها  املبا�سر  والتوا�سل  العلقة  ذات  اجلهة  خماطبة  وبعد  الأمنية، 

اإثر ذلك  اأو�ساعهم، وعلى  ت�سوية  اأو  املف�سولني،  باقي  تعمل ذات اجلهة على عودة  منهم، كما 

قامت املوؤ�س�سة الوطنّية بالتوا�سل مع مقدم ال�سكوى للوقوف على اآخر امل�ستجدات املتعلقة بعودة 
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بخ�سو�ص  اأّما  حينه.  حتى  بذلك  الوطنية  املوؤ�س�سة  يزّود  مل  اأنه  اإل  منهم،  واملتبقي  املف�سولني 

و�ستني  واأربعة  مائتني  فيها  املف�سولني  عدد  والبالغ  العمل  من  بالف�سل  املتعلقة  الثالثة  ال�سكوى 

عامل نتيجة الأحداث الأمنّية، فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية ببذل اجلهود من خلل التوا�سل مع 

اجلهات املعنّية �سواء كان باملخاطبة اأو اللتقاء املبا�سر نتج عنهما عودتهم للعمل اأو قبول البع�ص 

منهم بالت�سوية املادّية املر�سية مع ال�سركة. 

اأّما فيما يتعلق بال�سكاوى الواردة ب�ساأن التمييز يف املهنة، ففي ال�سكويني املتعلقتني بالتمييز ب�سبب   .23
اإحداها واأدت اىل الت�سوية  الن�ساط النقابي، فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة ال�سركة يف 

بني طريف العلقة وعودته لعمله، اأّما يف الأخرى واملقدمة من ثمانية عّمال، حيث قامت املوؤ�س�سة 

الوطنّية مبخاطبة اجلهة املعنّية التي اأفادت بعدم �سّحة الدعاء الوارد يف ال�سكوى، وعليه قامت 

مبو�سوع  املتعلقة  امل�ستجدات  اآخر  على  للوقوف  ال�سكوى  مقدم  مع  بالتوا�سل  الوطنّية  املوؤ�س�سة 

ال�سكوى وما مّت ب�ساأنها، اإل اأنه مل يزّود املوؤ�س�سة الوطنّية بذلك حتى حينه. اأّما يف ال�سكوى الأخرية 

الوطنّية مبخاطبة  املوؤ�س�سة  التمييز بني اجلن�سني، فقد قامت  بالتمييز يف املهنة ب�سبب  املتعلقة 

اجلهة املعنّية التي اأفادت بقيامها باإجراء التحقيق يف الدعاء على اأن توايف املوؤ�س�سة الوطنّية مبا 

تخل�ص اإليه من نتائج.

وبخ�سو�ص ال�سكوى املتعلقة بامل�سايقة يف العمل من خلل اتخاذ اإجراءات الإحالة اإىل التقاعد   .24
الإلزامي الطبي والبالغ عدد مقدميها �سبعة عّمال، فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنّية مبخاطبة اجلهة 

املعنّية، حيث قامت احلكومة باتخاذ الإجراءات الت�سحيحّية وت�سوية الأمر.

وقد تلقت املوؤ�س�سة الوطنية عدًدا من ال�سكاوى ذات ال�سلة باحلق يف العمل يف القطاع العام بلغ   .25
جمموعها احدى ع�سرة �سكوى، تنوعت مو�سوعاتها بني اأربع �سكاوى تتعلق بالف�سل من العمل، 

وثلث �سكاوى ذات �سلة بالتمييز يف الوظيفة، و�سكوى واحدة حول عدم �سرف مبلغ التعوي�ص عن 

التعطل اأثناء فرتة التوقيف عن العمل، واأخرى مت�سلة بعدم التمكني من ممار�سة احلق يف العمل، 

اإىل جانب �سكوى واحدة حول عدم تلقي الأجر نظري العمل، واأما ال�سكوى الأخرية فكانت مرتبطة 

بالنقل من الوظيفة.

وقامت املوؤ�س�سة الوطنية على اإثر تلقيها تلك ال�سكاوى بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنها.   .26
اأربع �سكاوى، فقد عمدت املوؤ�س�سة  ففيما يتعلق بال�سكاوى اخلا�سة بالف�سل من العمل والبالغة 

الوطنية يف ال�سكوى الأوىل واملتعلقة بعدد من املف�سولني يف احلقل الطبي والبالغ عددهم ت�سعة 

جمل�ص  رئي�ص  بنائب  اللتقاء  ثم  ومن  وخماطبة  ال�سحة،  وزارة  خماطبة  اإىل  وممر�سة  اأطباء 

الوظيفة، ومنح الآخرين  اإىل  البع�ص منهم  الوطنية بعودة  املوؤ�س�سة  الوزراء، حيث تكللت جهود 

رخ�سة مزاولة املهنة يف العيادات اخلا�سة، ولتزال جهود املوؤ�س�سة الوطنية م�ستمرة لعودة املتبقني 

منهم اىل وظائفهم، واأما يف ال�سكوى الثانية فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة وزارة ال�سحة 

للوقوف على ما ورد فيها، اإل اأن الوزارة مل تقم بالرد حتى حينه رغم اإعادة املخاطبة. وبخ�سو�ص 

ال�سكويني املتبقيتني فقد تبني عدم اخت�سا�ص املوؤ�س�سة الوطنية يف نظرهما كون اإحداهما منظورة 

اأمام الق�ساء، والأخرى �سدر قرار الف�سل من العمل فيها مبوجب حكم ق�سائي.

اأما ب�ساأن ال�سكاوى الواردة حول التمييز يف الوظيفة والبالغ عددها ثلث �سكاوى، فقد تبني عدم   .27
وجود حق منتهك يف واحدة منها كون الإجراء املتخذ ل مي�ص اأيا من احلقوق الوظيفية املكت�سبة، 
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وعدم اخت�سا�ص املوؤ�س�سة الوطنية يف نظر الثانية كونها مازالت منظورة اأمام جهة حتقيق اإدارية، 

ويف الأخرية فقد متت خماطبة وزارة الرتبية والتعليم للوقوف على ما ورد فيها اإل اأن املوؤ�س�سة 

الوطنية مل تت�سلم ردا حتى حينه رغم اإعادة املخاطبة.

التوقيف، فقد  اأثناء فرتة  التعطل  التعوي�ص �سد  ال�سكوى املتعلقة بعدم �سرف مبلغ  وبخ�سو�ص   .28
تبني زوال حالة النتهاك بالعودة للعمل، وفيما يخ�ص ال�سكوى املت�سلة بعدم التمكني من ممار�سة 

احلق يف العمل، حيث تبني للموؤ�س�سة الوطنية عدم وجود حق منتهك كون الإجراء املتخذ من قبل 

الوزارة املخت�سة يتفق و�سحيح القانون، وب�ساأن ال�سكوى املتعلقة بعدم تلقي الأجر نظري العمل، 

يقدم  مل  ال�ساكي  اأن  اأفادت  حيث  الإعلم  �سوؤون  هيئة  مبخاطبة  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  فقد 

الأوراق الثبوتية ذات ال�سلة بالدعاء، وعليه فقد مت توجيه مقدم ال�سكوى باللجوء اإىل الق�ساء 

الوظيفة،  من  بالنقل  املتعلقة  الأخرية  ال�سكوى  ب�ساأن  واأما  احلق،  لإثبات  الأ�سلح  الطريق  كونه 

فتبني عدم اخت�سا�ص املوؤ�س�سة الوطنية يف نظرها كونها مازالت منظورة اأمام جهة حتقيق اإدارية 

يف وزارة الرتبية والتعليم.

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

حث احلكومة على ا�ستكمال ما اتخذ من خطوات اإيجابية للت�سوية املر�سية مللف املف�سولني عن   .1

العمل و�سول اإىل اإغلق هذا امللف ب�سكل نهائي.

حث ال�سلطة الت�سريعية على اإجراء التعديلت اللزمة على املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006   .2

لي�سمن حق �سرف مبلغ الإعانة للباحث عن العمل اأو التعوي�ص للمتعطل طوال فرتة البحث عن 

العمل اأو التعطل مع اإيراد ال�سوابط القانونّية التي متنع التع�سف يف ا�ستعمال هذا احلق.

احلرية  ب�ساأن   1988 ل�سنة   )87( رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقّية  اإىل  الن�سمام  على  احلث   .3

النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقّية منظمة العمل الدولية رقم )98( ل�سنة 1988 ب�ساأن تطبيق 

مبادئ حق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية.

من  ممكن  عدد  اأكرب  ل�ستيعاب  عمل  فر�ص  خللق  اجلهود  من  املزيد  بذل  على  احلكومة  حث   .4

الباحثني عن عمل.

حث احلكومة على بذل املزيد من اجلهود لتح�سني م�ستوى الأجور واحلوافز الوظيفية يف القطاعني   .5

احلكومي واخلا�ص مبا يتنا�سب مع م�ستوى العي�ص الكرمي.

حث احلكومة على اتخاذ الإجراءات القانونّية ال�سارمة �سد اأ�سحاب الأعمال وال�سركات التي مل   .6

تلتزم باحلد الأدنى من ا�سرتاطات احلماية اللزم توافرها يف �سكن العمالة الوافدة.

حث ال�سلطة الت�سريعّية على �سن قانون يعالج �سوؤون خدم املنازل ومكاتب ال�ستقدام، مت�سمنا   .7

بيان حقوق والتزامات الأطراف ذات العلقة.
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ثالًثا: مكافحة الجتار يف الب�سر7.

تعد جرمية الجتار يف الب�سر من اجلرائم التي توؤرق ال�سمري العاملي، باعتبارها �سكًل من اأ�سكال   .1
لها  ت�سدى  وقد  احلديث«،  الع�سر  »بعبودّية  الدولّية  الأو�ساط  يف  ُعرفت  حتى  املعا�سر،  الرق 

باقي اجلرائم  اأهمّية وخطورة ومتّيز عن  لها من  ملا  بكل حزم  الإن�سان  الدويل حلقوق  القانون 

لنطوائها على اخلداع اأو الإكراه يف اإيقاع �سحاياها يف قالب من الإجرام املنظم، وبذلك فهي 

ت�سكل انتهاًكا �سارًخا حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سّية. 

وعلى الرغم من اأن د�ستور مملكة البحرين مل ُي�سر يف ن�سو�سه �سراحة اإىل حظر الرق والجتار   .2
ت على اأنه  يف الب�سر بجميع �سورهما، عدا ما ن�ست عليه املادة رقم )13( يف فقرتها )ج( اإذ ن�سّ

»ل يجوز فر�س عمل اإجباري على اأحد اإل يف الأحوال التي يعّينها القانون ل�سرورة قومّية 

ومبقابل عادل، اأو تنفيًذا حلكم ق�سائي«.

الجتار  مكافحة  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )1( رقم  القانون  جاء  فقد  الوطني،  الت�سريع  م�ستوى  وعلى   .3
على  املرتتبة  والعقوبات  الأ�سخا�ص  يف  الجتار  جلرمية  القانونّية  الأركان  مبيًنا  بالأ�سخا�ص، 

ارتكاب اجلرمية، والإجراءات اللزم مراعاتها يف مرحلة التحقيق اأو املحاكمة كاإحدى ال�سمانات 

الوطنّية يف منع ومكافحة  الآليات  بيان  ال�سحّية يف هذه اجلرمية، مع  يتمتع بها  التي  القانونّية 

وحماية �سحايا الجتار يف الأ�سخا�ص. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن القانون ال�سالف الذكر مل يكن الأول 

يف تناول جرمية الجتار يف الأ�سخا�ص يف مملكة البحرين، اإذ �سبقته ت�سريعات اأخرى متثلت يف 

اأحكام قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 وتعديلته، حيث اأ�سارت 

املادتان رقما )198( و )302( مكررا اإىل جترمي بع�ص �سور هذه اجلرمية وذلك با�ستخدام عمال 

يف عمل للدولة اأو لإحدى اجلهات احلكومّية اأو العامة، اأو اأي جهات اأخرى، اأو احتجاز اأجورهم 

كلها اأو بع�سها بغري مربر، �سواء كان ذلك من قبل موظف عام اأو مكّلف بخدمة عاّمة اأو غريهم 

من الأفراد.

ومل تغفل اأحكام القانون رقم )19( ل�سنة 2006 ب�ساأن تنظيم �سوق العمل وتعديلته من التطرق   .4
جلرمية الجتار يف الب�سر، حيث نظم العلقة بني العامل الأجنبي ورب العمل مبا ي�سمن العرتاف 

بحقوق الأول وعدم ا�ستغلله، وجاء القانون رقم )5( ل�سنة 2007 ب�ساأن مكافحة الت�سول والت�سرد، 

الذي بني تعريفهما واحلالت والإجراءات التي تتخذ ب�ساأنهما، ذلك اأن الت�سّول يعترب يف ظروف 

معينة �سورة من �سور الجتار يف الب�سر، كما جاء القانون رقم )37( ل�سنة 2012 باإ�سدار قانون 

الطفل لُت�سّكل بع�ص اأحكامه حماية للأطفال من اأن يقعوا �سحايا لهذه اجلرمية نتيجة اأي �سكل 

من اأ�سكال ال�ستغلل.

وعلى م�ستوى ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فقد جاءت التفاقّية اخلا�سة بالرق واملربمة يف   .5
�سبتمرب 1926 واملعدلة بالربوتوكول املحرر عام 1953، والتفاقّية التكميلّية لإبطال الرق وجتارة 

اإليهما حكومة مملكة  ان�سّمت  اللتني   1956 لعام  بالرق  ال�سبيهة  واملمار�سات  والأعراف  الرقيق 

البحرين مبوجب املر�سوم رقم )7( ل�سنة 1999، اإ�سافة اإىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية 

 2006 ل�سنة   )56( رقم  القانون  مبوجب  البحرين  مملكة  حكومة  اإليه  ان�سمت  الذي  وال�سيا�سّية 

ليحظر الرق والعبودّية والجتار يف الب�سر ب�سوره كافة. كما جاءت اتفاقّية الأمم املتحدة ملكافحة 

7.  عوًدا على ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان ُيلحظ اأنه جرى ا�ستعمال ا�سطلح »الجتار يف الب�سر«، كما مت اعتماد ذات الت�سمية للمقرر اخلا�ص 

املعني بالجتار يف الب�سر ول�سّيما الن�ساء والأطفال، اإل اأن القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص قد ا�سطلح على ذلك بـ 

»الجتار يف الأ�سخا�ص«، وكل ال�سطلحني يحمل ذات املفهوم.
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 25 املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  اعتمدت  التي  الوطنّية  عرب  املنظمة  اجلرمية 

وهما  لها،  املكملني  والربوتوكولني   ،2000 نوفمرب   15 يف  املوؤرخ  واخلم�سني  اخلام�سة  الدورة  يف 

ومعاقبة  وقمع  منع  وبروتوكول  والبحر،  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول 

الجتار يف الب�سر بخا�سة الن�ساء والأطفال، التي ان�سمت اإليها حكومة مملكة البحرين مبوجب 

القانون رقم )4( ل�سنة 2004.

وقد عّرفت ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة يف جمملها الجتار يف الب�سر باأنه جتنيد   .6
اأ�سخا�ص اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة اأو ا�ستعمالها اأو 

اأو  ال�سلطة  ا�ستعمال  اإ�ساءة  اأو  اخلداع  اأو  والحتيال  الختطاف  اأو  الق�سر  اأ�سكال  من  ذلك  غري 

اإ�ساءة ا�ستغلل حالة ا�ست�سعاف اأو باإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة �سخ�ص له 

�سيطرة على �سخ�ص اآخر لغر�ص ال�ستغلل.

�سائر  اأو  الغري  ا�ستغلل دعارة  الب�سر  ويعترب من قبيل ال�ستغلل ك�سورة من �سور الجتار يف   .7
ال�سبيهة  املمار�سات  اأو  ال�سرتقاق  اأو  ق�سًرا  اخلدمة  اأو  ال�سخرة  اأو  اجلن�سي  ال�ستغلل  اأ�سكال 

بالرق اأو ال�ستعباد، ونزع الأع�ساء، ويف جميع الأحوال تتوافر اأركان اجلرمية حتى لو توافر ر�سا 

ال�سحية.

ويف جمال جهود حكومة مملكة البحرين ملكافحة ومنع جرمية الجتار يف الب�سر، وا�ستنادًا اإىل ما   .8
اأوردته املادة رقم )8( من القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص باإن�ساء 

ومكافحة  منع  حول  برامج  بو�سع  تخت�ص  التي  بالأ�سخا�ص«،  الجتار  ملكافحة  الوطنّية  »اللجنة 

واملعلومات  البحوث  اإعداد  ودعم  وت�سجيع  اجلرمية  هذه  �سحايا  وحماية  الب�سر  يف  الجتار 

واحلملت الإعلمّية واملبادرات الجتماعية والقت�سادّية ملنع ومكافحة الجتار يف الب�سر، اإ�سافة 

اإىل التن�سيق مع اأجهزة الدولة املختلفة فيما يتعلق باملعلومات اخلا�سة بهذه اجلرمية، وم�ساركة 

اجلهات املخت�سة يف اإعداد التقارير التي تعر�ص على اجلهات الدولّية ذات العلقة ب�ساأن التدابري 

التي مت اتخاذها يف هذا ال�ساأن، ومتابعة تنفيذ اجلهات احلكومّية املعنّية للتو�سيات والتوجيهات 

الواردة يف التفاقّيات والربوتوكولت ذات العلقة التي تكون اململكة طرًفا فيها. 

ي�ساف اإىل ذلك، اأن املادة رقم )7( من ذات القانون ن�ست على اإن�ساء جلنة ت�سّمى »جلنة تقييم   .9
و�سعّية ال�سحايا الأجانب للإجتار بالأ�سخا�ص«، وقد ُمنحت هذه اللجنة اخت�سا�سا باإزالة ما قد 

يعرت�ص املجني عليه الأجنبي من معّوقات حتول دون ح�سوله على عمل اإذا تبنّي اأنه بحاجة اإىل 

العمل، اإىل جانب التن�سيق مع وزارة الداخلّية لإعادة املجني عليه اإىل موطنه الأ�سلي، اأو اإىل حمل 

اإقامته باأي دولة اأخرى متى طلب ذلك، ويكون للجنة التو�سية اإذا كان ثمة مقت�سى لبقاء املجني 

ا اأن تطـّلع على جميع  عليه يف اململكة وتوفيق اأو�ساعه القانونّية مبا مُيكنه من العمل، وللجنة اأي�سً

التقارير املتعلقة باملجني عليه، ولها �سماع اأقواله اأو من ميثله قانونا.

ويف اإطار توفري احلماية اللزمة ل�سحايا الجتار يف الب�سر من خلل توفري مراكز لإيواء �سحايا   .10
هذه اجلرمية، فقد مت تخ�سي�ص »دار الأمان« التي اأن�سئت يف عام 2006 تت�سع لإيواء مائة و�ست 

وع�سرين حالة من الن�ساء مع اأولدهن املعر�سات للعنف والإيذاء مبن يف ذلك �سحايا الجتار يف 

الب�سر، حيث تقدم خدمات الرعاية والتاأهيل اللزمني لإعادة بناء �سخ�سياتهن و�سمان توافقهن 

واندماجهن الجتماعي ال�سحيح. كما مت اإن�ساء »دار الكرامة للرعاية الجتماعّية« املعنية باإيواء 
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2007، الذي  اأن�سئ »مركز حماية الطفل« يف عام  2007. وكذلك  املت�سّولني واملت�سردين يف عام 

�ص من اأجلها  يعنى بحماية �سحايا الجتار يف الب�سر من الأطفال، اإىل جانب الأهداف التي خ�سّ

يف التعامل مع حالت الإيذاء اجل�سدي والنف�سي والعتداءات اجلن�سّية والإهمال ال�سديد.

وا�ستكماًل للجهود املبذولة يف البناء املوؤ�س�سي، فقد مّت اإن�ساء �سعبة خا�سة بوزارة الداخلّية تعنى   .11
مبكافحة الجتار يف الأ�سخا�ص تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، تقوم بدور فاعل يف 

البحث والتحري والقب�ص على مرتكبي هذه اجلرمية واإحالتهم اإىل جهة التحقيق، مع فتح خط 

�ساخن لتلقي البلغات وال�سكاوى ذات ال�سلة بجرمية الجتار يف الأ�سخا�ص، اإىل جانب دورها 

التوعوي يف املجتمع يف بيان كل ما يتعلق بهذه اجلرمية من خلل و�سائل الإعلم املختلفة.

وعوًدا على اأحكام القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�ص، فاإن املوؤ�س�سة   .12
العري�سة،  الدولية ذات ال�سلة يف خطوطه  القانون جاء متوافًقا مع ال�سكوك  اأن  الوطنّية ترى 

من خلل جترميه جميع �سور الجتار يف الب�سر، اإذ ل يقت�سر على الرق املقنع، بل يت�سع لي�سمل 

يف  العقوبة  ت�سديد  مع  الب�سرية،  الأع�ساء  يف  واملتاجرة  الأطفال،  وعمالة  اجلن�سي  ال�ستغلل 

اإيقاع  مع  العتباري،  ال�سخ�ص  لي�سمل  التهام  نطاق  وتو�سيع  الت�سديد،  ت�ستلزم  التي  احلالت 

عقوبة ال�سجن والغرامة، اإىل جانب اعرتافه بال�سخ�ص املتاجر فيه كـ »جمني عليه« ل ي�ستوجب 

عقابه.

اأحد  يف  الإيداع  خلل  من  اهتماًما  القانون  اأوىل  فقد  التاأهيل،  اإعادة  يف  ال�سحّية  حلق  ونظرا   .13
اأو يف مراكز الإيواء مع توفري ال�سكن، ف�سل  اأو دور الرعاية  اأو النف�سية  مراكز التاأهيل الطبية 

عن حق ال�سحّية يف اأن تنظر ق�سيتها اأمام الق�ساء، كما �سمح القانون ل�سحية جرمية الجتار يف 

الب�سر بالبقاء يف اململكة -اإذا كان اأجنبًيا- مع معاجلة اأو�ساعه القانونية.

ويف جمال حماية �سحايا جرمية الجتار يف الب�سر، فاإن القانون مل ُيبنّي وجوب توفري احلماية   .14
مرحلة  يف  ذلك  كان  �سواًء  الب�سر،  يف  الجتار  جرائم  يف  عليهم  للمجني  التامة  ال�سرّية  وكفالة 

التحقيق اأو املحاكمة، كما اعترب القانون جرمية الجتار يف الب�سر جناية عقوبتها ال�سجن، اإل اأنه 

مل ُي�سر اإىل حالة ال�سروع فيها، وعقوبة ال�سريك يف اجلرمية، وال�سخ�ص امل�ستفيد من خدمات اأو 

منافع عن طريق �سحّية الجتار يف الب�سر عند علمه بذلك، كما اأنه مل يتطرق اإىل مدى اإمكانية 

اإعفاء اجلاين من العقوبة يف حالة مبادرته اإىل الإبلغ عن اجلرمية.

هي  القانون  من   )8( رقم  املادة  مبوجب  املن�ساأة  اللجنة  اأن  لحظت  الوطنّية  املوؤ�س�سة  اأن  كما   .15
الر�سمّية  اجلهات  فيها  ممثلة  الأ�سخا�ص  يف  الجتار  جرمية  مبكافحة  معنية  وطنّية  جلنة 

و�سع  وطنّية  كلجنة  عليها  لزاًما  يقع  فاإنه  املدين،  املجتمع  منظمات  جانب  اإىل  احلكومّية، 

للقيام  الوطنّية  باملوؤ�س�سة  حدا  الذي  الأمر  الب�سر،  يف  الجتار  ملكافحة  الوطنّية  ال�سرتاتيجّية 

لإحالتها  املعني،  الوزير  باعتباره  اخلارجية  لوزير  واأر�سلتها  م�سودة  اأعدت  حيث  املهّمة،  بهذه 

اإىل اللجنة املذكورة للدرا�سة واتخاذ ما يلزم ب�ساأنها. كما لحظت املوؤ�س�سة الوطنية عدم وجود 

القانون،  مبوجب  اإليها  املوكلة  الخت�سا�سات  حجم  اإىل  يرتقي  اللجنة  لهذه  ملحوظ  ن�ساط 

وذلك  دورّية،  ب�سفة  للجمهور  تقاريرها  بن�سر  تقم  مل  ت�سكيلها  ومنذ  اللجنة  اأن  عن  ف�سًل 

الب�سر. يف  الجتار  جرمية  ومنع  مكافحة  يف  املبذولة  اجلهود  على  العام  الراأي  اطلع   لغر�ص 
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اللجنة  دور  حول  معلومات  على  للح�سول  اخلارجية  وزارة  مبخاطبة  الوطنية  املوؤ�س�سة  وقامت   .16
الوطنية والقرارات التي اأ�سدرتها، وعدد الق�سايا واملتهمني، والأحكام التي �سدرت بحق الذين 

مت اتهامهم يف الق�سايا املتعلقة بالجتار يف الب�سر، والآليات التي تتبعها الدولة حلماية ال�سحايا 

واأفراد اأ�سرهم، والإجراءات املتخذة لإعادة تاأهيلهم، والتعوي�سات التي قدمت لهم، والإجراءات 

املتخذة ب�ساأن خدم املنازل وامل�ساعدات املقدمة لهم. اإل اأنها مل تت�سلم ردا حتى حينه.

ويف اإطار ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة بالجتار يف الب�سر، فقد تلقت �سكوى   .17
»اللجنة  مبخاطبة  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  فيها،  لل�ساكني  اجلن�سي  بال�ستغلل  تتعلق  واحدة 

الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�ص« والتي اأفادت مبغادرة مقدمي ال�سكوى للمملكة ومل يت�سن لها 

اتخاذ الإجراءات القانونّية يف هذه ال�سكوى، كما تلقت طلًبا بالتدخل وامل�ساعدة من قبل فتاتني 

اأجنبيتني ادعتا اأنهما �سحّيتا جرمية اجتار يف الب�سر، فتم توجيههما اإىل �سعبة مكافحة الجتار 

بالأ�سخا�ص بوزارة الداخلية، وبعد متابعة املوؤ�س�سة الوطنّية تبنّي قيامها باإيداع الفتاتني لدى دار 

الأمان التابع لوزارة التنمية الجتماعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اجلهة امل�سكو �سدها.   

التو�سيات:

ويف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديلت على القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة   .1

الجتار بالأ�سخا�ص ل�سمان �سموله وات�ساقه مع ال�سكوك الدولّية ذات ال�سلة.

حث  ال�سلطة الت�سريعية على اإجراء مراجعة �ساملة للت�سريعات الوطنّية ل�سمان احتوائها على كل   .2

امل�سائل ذات العلقة واملت�سلة بجرمية الجتار يف الب�سر، بدًءا من الوقاية اإىل العلج، و�سول اإىل 

اإنزال العقوبة على مرتكبيها.

»اللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�ص« على �سرعة و�سع ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة  حث   .3

تهدف اإىل مكافحة ومنع جرمية الجتار يف الب�سر، على اأن ت�سمل على وجه اخل�سو�ص التدابري 

اللزمة ملنع اجلرمية وحماية �سحاياها، وال�سعي اإىل معاقبة مرتكبيها.

حث احلكومة على اتخاذ الإجراءات اللزمة ل�سمان متثيل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف   .4

»اللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�ص«، ملا للموؤ�س�سة الوطنية من دور يف تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان.

حث احلكومة على �سرورة تخ�سي�ص مراكز منا�سبة لإيواء جميع �سحايا الجتار يف الأ�سخا�ص،   .5

يرقى  الذكور على م�ستوى  الب�سر من  الق�سري و�سحايا الجتار يف  العمل  مبن يف ذلك �سحايا 

حلجم هذه اجلرمية، وتزويدها بكوادر ذات خربات يف خمتلف املجالت: ال�سحّية، والنف�سّية، 

والجتماعّية، والقانونّية لتقدمي جميع �سبل الدعم لهم.

هذه  مرتكبي  ومقا�ساة  بالأ�سخا�ص  الجتار  مكافحة  قانون  اأحكام  تفعيل  على  احلكومة  حث   .6

وخ�سو�سا  املخت�سة  اجلهات  بع�ص  كفاءة  لرفع  تدريبية  برامج  تنفيذ  يتم  اأن  على  اجلرائم، 
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الق�ساة، واأع�ساء النيابة العامة، ورجال الأمن العام، ومفت�سي وزارة العمل، والعاملني يف مكاتب 

ال�ستقدام. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بالإجتار يف الب�سر، ل �سّيما الن�ساء والأطفال التابع ملجل�ص   .7

حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

رابًعا: احلق يف ال�سحة

ُيعّد احلق يف ال�سحة اأحد اأهم حقوق الإن�سان الأ�سا�سّية، اإذ ل يقت�سر متتع الأفراد بهذا احلق   .1
من خلل احل�سول على الرعاية ال�سحية وانعدام املر�ص اأو العجز، بل ميتد اإىل �سلمة الفرد 

الكايف  الغذاء  يف  احلق  الأ�سا�سّية  ال�سحة  مقومات  ت�سمل  كما  والجتماعّية،  والعقلّية  البدنّية 

يوؤدي يف  اآمنة و�سحّية وبيئة �سليمة، وهو ما  وامل�سكن امللئم واملاء النظيف، والعمل يف ظروف 

جمموعه اإىل التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة.

الفقرة  ال�سحة، حيث ن�ست  )8( منه احلق يف  املادة رقم  البحرين يف  وقد كفل د�ستور مملكة   .2
العامة،  بال�سحة  الدولة  وتعنى  ال�سحية،  الرعاية  يف  احلق  مواطن  »لكل  اأن  على  منها  )اأ( 

واأعقبتها  ال�سحية«،  واملوؤ�س�سات  امل�ست�سفيات  خمتلف  باإن�ساء  والعلج  الوقاية  و�سائل  وتكفل 

ُدور  اأو  م�ستو�سفات  اأو  م�ست�سفيات  اإن�ساء  والهيئات  للأفراد  »يجوز  باأن  لتق�سي  الفقرة )ب( 

علج باإ�سراف من الدولة، وفًقا للقانون«.

اأما على �سعيد الت�سريعات الوطنّية ذات العلقة، فقد اأوىل امل�سرع البحريني اهتماًما باحلق يف   .3
ال�سحة من خلل �سّن عدد من الت�سريعات املختلفة اأبرزها املر�سوم بقانون رقم )4( ل�سنة 1973 

وتعديلته ب�ساأن مراقبة التداول يف املواد وامل�ستح�سرات املخدرة وا�ستعمالها ، وتله القانون رقم 

)3( ل�سنة 1975 وتعديلته ب�ساأن ال�سحة العامة، الذي جاء مت�سمًنا بيان املخالفات ال�سحّية واآلية 
الت�سرف فيها وال�سرتاطات ال�سحّية، مع بيان كيفّية مراقبة امل�سادر العامة للمياه، والرقابة 

على املرافق ال�سحّية والفنادق واملطاعم واملحال العامة، والعقوبات املرتتبة حيال املخالفات، كما 

جاء املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 1977 يف �ساأن الحتياطات ال�سحّية للوقاية من الأمرا�ص 

الب�سري وطب  الطب  ب�ساأن مزاولة مهنة   1989 ل�سنة   )7( رقم  بقانون  املر�سوم  واأعقبه  املعدية، 

الأ�سنان، واملر�سوم بقانون رقم )16( ل�سنة 1989 ب�ساأن نقل وزراعة الأع�ساء الب�سرّية. ويف �ساأن 

1997، وكان �سمن  ل�سنة   )18( تنظيم مهنة ال�سيدلة واملراكز ال�سيدلّية �سدر املر�سوم بقانون 

تلك الت�سريعات يف �ساأن احلق يف ال�سحة القانون رقم )8( ل�سنة 2009 ب�ساأن مكافحة التدخني 

والتبغ واأنواعه.

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادّية  الإن�سان، جاء  الدولّية حلقوق  ويف جمال ال�سكوك   .4
والجتماعّية والثقافّية الذي ان�سمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )10( ل�سنة 2007 

ليقر يف املادة رقم )12( منه حق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمّية والعقلّية 

ميكن بلوغه، كما ت�سمنت التدابري التي يقع على الدول الأع�ساء اتخاذها لتاأمني املمار�سة الكاملة 

لهذا احلق ممثلة يف العمل على خف�ص معدل الوفّيات، ووفّيات الر�سع، وحت�سني جوانب ال�سحة 

البيئّية وال�سناعّية والوقاية من الأمرا�ص كافة وعلجها ومكافحتها، وتاأمني اخلدمات الطبّية 

جلميع املر�سى.
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ويرتبط احلق يف ال�سحة ارتباًطا وثيًقا باإعمال حقوق الإن�سان الأخرى، مبا فيها احلق يف املاأكل،   .5
وحظر  وامل�ساواة،  التمييز،  وعدم  واحلياة،  الإن�سانّية،  والكرامة  والتعليم،  والعمل،  وامل�سكن، 

عن  تنف�سل  ل  وغريها  واحلرّيات  احلقوق  فهذه  التنظيم،  يف  واحلق  واخل�سو�سّية،  التعذيب، 

احلق يف ال�سّحة.

كما اأن من حق املري�ص اأن تتم رعايته �سحيا ب�سكل واف على اأ�سا�ص حاجته مع عدم وجود اأي   .6
اأن يتعرف هوية الطبيب املعالج واملمر�سني  متييز يف تلقيه هذه الرعاية، ويلزم يف هذا ال�ساأن 

والقائمني على رعايته، على اأن يتم اإبلغه ب�سكل واف عن ت�سخي�ص مر�سه وخطة علجه، مع 

ا�ستخدام م�سطلحات ومفردات وا�سحة ومفهومة له، والإجابة عن كل الأ�سئلة التي يطرحها، مع 

توفري خدمات الرتجمة عند احلاجة، ويف جميع الأحوال يجب احلفاظ على خ�سو�سيته و�سرية 

معلوماته وبياناته الطبية بحيث ل يطلع عليها اإل من له علقة مبا�سرة بعلجه.

كما اأن مفهوم احلق يف ال�سحة ل يقت�سر على حق الفرد يف التمتع ب�سحة جيدة، بل ميتد لي�سمل   .7
ذلك  وج�سده، مبا يف  التحكم يف �سحته  اأمثلة احلرّيات: حقه يف  ومن  اأخرى،  وحقوًقا  حرّيات 

حرّيته يف الإجناب، واأن يكون يف ماأمن من اأي تدخل كالتعذيب ومعاجلته طبّيا، اأو اإجراء جتارب 

طبّية عليه من دون ر�ساه، اأّما احلقوق فت�سمل حقه يف ال�ستفادة من نظام للحماية ال�سحّية يتيح 

التكافوؤ يف الفر�ص اأمام اجلميع للتمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة ميكن بلوغه.

كذلك يقع على الدولة التزام بتوفري القدر الكايف من املرافق العامة املعنّية بال�سحة والرعاية   .8
ال�سرب  كمياه  لل�سحة  الأ�سا�سّية  املقّومات  توفري  ذلك  وي�ستلزم  بهما،  يت�سل  ما  وكل  ال�سحّية 

الأ�سا�سّية  والعقاقري  املدربني،  واملهنيني  الطبيني  واملوظفني  والعيادات،  وامل�ست�سفيات،  املاأمونة، 

ال�سحة.  من  م�ستوى  باأعلى  يتمتع  اأن  يف  حقه  يعرت�ص  ما  كل  ملواجهة  الفرد  اإليها  يحتاج  التي 

كعدم  خمتلفة،  جوانب  يف  اإليه  الو�سول  اإمكانّية  خلل  من  احلق  بهذا  الفرد  يتمتع  اأن  وينبغي 

التمييز، اإذ يجب اأن يتمتع اجلميع باإمكانّية ال�ستفادة من املرافق وال�سلع واخلدمات ال�سحّية، 

وعلى الأخ�ص الفئات الأوىل بالرعاية.

ي�ساف اإىل ذلك وجوب التمتع باحلق يف ال�سّحة على نحو مُيكن اجلميع من حتّمل نفقات املرافق   .9
مبداأ  على  قائمة  النفقات  حتّمل  على  القدرة  تكون  اأن  ينبغي  اإذ  املقدمة،  ال�سحّية  واخلدمات 

الإن�ساف للجميع، مبا فيها الفئات ذات الدخل املحدود، �سواء كانت اخلدمة ال�سحّية مقدمة من 

القطاع احلكومي اأو اخلا�ص، كما يقت�سي الإن�ساف عدم حتميل الأ�سر ذات الدخل املحدود عبئا 

ل يتنا�سب مع قدرتها املالّية مقارنة بالأ�سر الأخرى.

الطبّية  الأخلقّية  املبادئ  ال�سحّية  اخلدمات  تقدمي  عند  ُيراعى  اأن  ينبغي  الأحوال  جميع  ويف   .10
املتعارف عليها، واأن تكون ممار�سات العاملني مت�سقة مع اأف�سل املمار�سات يف احلقل الطبي ومبا 

املرافق  تلك  تدعيم  اإىل جانب  ملتطلبات اجلن�سني،  ومراعية  املجتمع،  وعادات  ثقافة  يخالف  ل 

ال�سحية مبوظفني واأطباء ماهرين وعقاقري ومعدات ا�ست�سفائّية معتمدة علمّيا، وغري ذلك من 

الأدوات وامل�ستلزمات اخلا�سة.

ويفر�ص احلق يف ال�سحة على الدولة التزًما باحرتام هذا احلق، من خلل امتناعها عن القيام   .11
اإتاحة فر�ص متكافئة  تقييد  اأو  به، كمنع  التمتع  اأو غري مبا�سرة حتول دون  باأي عرقلة مبا�سرة 
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جلميع الأفراد من مواطنني ومقيمني، و�سجناء وحمتجزين واأقلّيات، وغريهم من احل�سول على 

اخلدمات ال�سحّية والوقائّية والعلجية، من دون ممار�سات متييزّية.

باتخاذ  له  اللزمة  احلماية  توفري  ال�سحة،  يف  احلق  مواجهة  يف  الدولة  التزامات  ت�سمل  كما   .12
على  احل�سول  فر�ص  يف  التمييز  وعدم  امل�ساواة  تكفل  التي  كافة  والإدارّية  الت�سريعّية  التدابري 

الدولة  تتوىل  واأن  و�سمان جودتها.  القطاع اخلا�ص،  يوفرها  التي  ال�سحّية  الرعاية واخلدمات 

مراقبة املعدات الطبّية والأدوية للوقوف على جودتها وملءمتها و�سلحيتها لل�ستعمال.

بهذا  الوايف  الإقرار  الدولة  على  ي�ستوجب  ال�سحة،  يف  احلق  باإعمال  باللتزام  يتعلق  وفيما   .13
احلق جلميع الأفراد اخلا�سعني لوليتها القانونّية يف التمتع بال�سحة يف نظمها الوطنّية كافة، 

باعتماد �سيا�سات �سحّية وطنّية م�سحوبة  اإىل جانب قيامها  القانوين فيها،  النظام  وبالأخ�ص 

.
8
بخطط تف�سيلية اإعمال لهذا احلق

ويف اإطار �سعي املوؤ�س�سة الوطنّية اإىل الوقوف على جهود احلكومة ممثلة يف وزارة ال�سحة ب�ساأن   .14
احلق يف ال�سحة، فقد قامت مبخاطبة وزارة ال�سحة من خلل طرح عدد من الت�ساوؤلت تناولت 

ال�سلمانّية  وجمّمع  الطوارئ  ق�سم  ومنها  ال�سحّية  املرافق  عدد  بيان  �سملت  عديدة  مو�سوعات 

الطبي، وحجم الطاقة ال�ستيعابّية فيها ومدى قدرتها على تغطية احتياجات الأفراد، والكوادر 

الطبّية، والدور الرقابي على اخلدمات ال�سحّية املقدمة، وال�سيدلّيات والأدوية من حيث �سمان 

توافرها و�سلحيتها واملعايري املتبعة يف توريدها، اإىل جانب الوقوف على اأبرز الأمرا�ص املنت�سرة، 

الإ�سابة  حالت  وعدد  عنها،  الناجمة  الوفّيات  وعدد  وال�سكري،  ال�سكلر  منها  الوراثّية  ول�سّيما 

مبر�ص نق�ص املناعة )الإيدز( وعّما اإذا كانت ت�سكل هذه احلالت ظاهرة من عدمه، والإجراءات 

التي اتخذتها الوزارة ب�ساأن عدد احلالت املر�سّية الناجتة عن الأخطاء الطبّية، والآلّية املتبعة يف 

معاجلتها.

كما مّت الت�ساوؤل عن نظام توفري العلج يف اخلارج وعدد احلالت التي متت معاجلتها حتت هذا   

النظام، اإ�سافة اإىل كيفّية التعامل مع املر�سى املحالني من اأماكن الحتجاز لدى وزارة الداخلّية، 

ومراكز  النف�سّية  ال�سحة  وموؤ�س�سات وخدمات  العامة،  ال�سحة  و�سروط  املهنّية،  ال�سّحة  وواقع 

علج الإدمان، وكبار ال�سن والأطفال، والربامج التوعوّية والدورات التدريبّية املقدمة للعاملني يف 

احلقل الطبي، واخلطط امل�ستقبلّية لتطوير اخلدمات الطبّية املقدمة.

من  م�ستوى  باأعلى  الأفراد  متتع  متنع  التي  وامل�ساكل  والنواق�ص  املعوقات  عن  الت�ساوؤل  مت  كما   

مل  الوطنّية  املوؤ�س�سة  اأن  اإل  معاجلتها،  وكيفّية  املت�سلمة  التظلمات  اأو  ال�سكاوى  وعدد  ال�سّحة، 

تتلق ردا على تلك الت�ساوؤلت عدا ما يتعلق بثلثة مو�سوعات: الأول: يتعلق مبر�ص نق�ص املناعة 

)الإيدز(، والثاين: بالأمرا�ص املزمنة، حيث تلقت معلومات غري حمدثة تعود لعام 2007، والثالث: 

حول واقع ال�سلمة املهنّية يف مملكة البحرين، وكانت الإجابة ب�ساأنه غري وافية.

وفيما يتعلق باحلالت املر�سّية امل�سابة بنق�ص املناعة )الإيدز(، اأ�سارت الوزارة اإىل اأن احلالت   .15
امل�سجلة لديها منذ عام 1986 اإىل �سهر اأغ�سط�ص 2013 بلغت ما جمموعه اأربعمائة وت�سع وع�سرون 

8.  ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان - املجلد الأول - جتميع للتعليقات العامة والتو�سيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإن�سان - الدورة 

.)HRI/GEN/1/rev.9 )vol.1(( :احلق يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة ميكن بلوغه - وثيقة رقم :)الثانية والع�سرون - التعليق العام رقم )14
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حالة، وبلغ عدد الوفّيات منذ بداية ت�سجيل املر�ص مائتني واأربع حالت من اأ�سل املجموع الكلي، 

التي �سجلت لنتقال املر�ص يف مملكة  الأ�سباب  اأهم  اأن من  اأو�سحت  )47.6%(، كما  بن�سبة  اأي 

بن�سبة  املحرمة  اجلن�سّية  والعلقات   ،)%.57  ( بن�سبة  املخدرات  مدمني  بني  كانت  البحرين 

)33.9%(، ومن الأم امل�سابة لوليدها ما ن�سبته )2.2%(، حيث تبني تعاون حكومة مملكة البحرين 
مع املنظمات ال�سحّية الدولّية، ودول جمل�ص التعاون واجلهات الإقليمّية يف خمتلف املجالت يف 

�سبيل مكافحة املر�ص والعمل على �سمان توافر الأدوية ذات اجلودة العالية، ومواد الت�سخي�ص  

املخربي لكت�سافه، كما �سملت اأوجه التعاون متابعة املعايري واملقايي�ص من اأجل الرتقاء بخدمات 

الوقاية من عدوى املر�ص، والت�سخي�ص، والعلج.

وب�ساأن اأبرز الأمرا�ص املنت�سرة، فقد اأوردت وزارة ال�سحة نتائج م�سح وطنًي غري حُمدث يعود   .16
لعام 2007 بّينت فيه اأبرز تلك الأمرا�ص ومعدل انت�سارها، ويف هذا ال�سدد فقد كانت املوؤ�س�سة 

الوطنّية تاأمل تزويدها مبعلومات حمدثة للوقوف على واقع تلك الأمرا�ص ومعدلت انت�سارها يف 

حة، وحجم اجلهود املبذولة يف  عام  )2012 - 2013( و�سوًل اإىل تقييم يعك�ص واقع احلق يف ال�سّ

مكافحتها واحلد منها. 

حة تقريًرا ت�سمن  وفيما يتعلق بواقع ال�سّحة املهنّية يف مملكة البحرين، فقد اأوردت وزارة ال�سّ  .17
ا يعود بع�سها لعام 2003، الأمر الذي تعذر معه الوقوف على واقع احلق  معلومات غري حمدثة اأي�سً

حة املهنّية، والقدرة على تقييم اجلهود احلكومّية يف هذا ال�ساأن. يف ال�سّ

حة، خلل عام 2013 وقوع  كما ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنّية ويف �سبيل متابعتها لواقع احلق يف ال�سّ  .18
عدد من حالت الوفاة نتيجة الدعاء فيها بوجود اأخطاء طبّية، وهو ما اأثار قلق املوؤ�س�سة الوطنّية 

كونها وقعت تباًعا وخلل فرتة زمنّية ق�سرية، واإذ تثمن املوؤ�س�سة الوطنية قيام الوزارة باإجراء 

التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونّية حيال املت�سببني فيها، اإل اأن وقوع تلك الأخطاء وتكرارها 

ي�سريان اإىل وجود فراغ يف منظومة الرقابة الفاعلة على اخلدمات ال�سحّية املقدمة اأو جودتها، 

اأو ق�سور يف اخلربة والكفاءة اأو التدريب وتطوير الأداء، وهو ما ي�ستوجب اتخاذ اإجراءات �سريعة 

وفاعلة للحيلولة دون تفاقم الأمر.

اأما ب�ساأن اأمرا�ص الدم الوراثّية، وبالأخ�ص مر�ص فقر الدم املنجلي )ال�سكلر(، فقد اأو�سحت   .19
ت�سريحات وزارة ال�سّحة ووفق ما تناقلتها و�سائل الإعلم املحلّية ومواقع التوا�سل الجتماعي 

اأن عدد مر�سى ال�سكلر امل�سجلني لديها بلغ خم�سمائة مري�ص، يف حني اأن معلومات يتم تداولها يف 

ذات ال�سياق ت�سري اإىل اأن العدد يفوق ذلك، وترى املوؤ�س�سة الوطنّية اأنه وبغ�ص النظر عن العدد 

به خلل  امل�سابني  وفّيات  عدد  بلغ  القلق، حيث  يثري  الوفيات  عدد  تزايد  فان  منها،  ال�سحيح 

2013 اثنتني وثلثني حالة ح�سبما مّت ر�سده من و�سائل الإعلم املحلّية و�سبكات التوا�سل  عام 

الجتماعي، وهو رقم ي�سكل ما معدله حالتان يف ال�سهر. 

التوا�سل الجتماعي  الإعلم املختلفة و�سبكات  الوطنية من خلل و�سائل  املوؤ�س�سة  كما ر�سدت   .20
على  احل�سول  عدم  يف  ممثلة   ،)MS( املتعّدد  الت�سلب  مر�سى  تواجه  التي  التحدّيات  بع�ص 

اأو  الأدوية  يف  والنق�ص  ال�سحة،  وزارة  يف  الطبية  الكوادر  قبل  من  للمر�ص  الدقيق  الت�سخي�ص 

عدم توافرها اأو تاأخر احل�سول عليها، وعدم توافر الأجهزة واملعدات الداعمة، اإ�سافة اإىل وجود 

�سعوبات يف احل�سول املبكر على املواعيد الطبّية، اأو مواعيد احل�سول على العلج الطبيعي اأو 
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الأ�سعة، اإىل جانب عدم وجود مركز متخ�س�ص تاأهيلي يقوم على اإعداد امل�سابني بهذا املر�ص 

نف�سيا وج�سمانيا، ونظًرا لعدم وجود الوعي الكايف باملر�ص، فقد تطور بع�ص احلالت اإىل ما ميكن 

اإدراجه �سمن ذوي الحتياجات اخلا�سة.

واأخذا يف العتبار تو�سيات منظمة ال�سحة العاملّية التي ت�سري اإىل �سرورة وجود طبيب واحد لكل   .21
األف فرد، يتبني اأن عدد الأطباء يف اململكة ح�سب ت�سريحات وزارة ال�سحة ي�سل اإىل )2500( 

طبيب، وعليه فاإن عدد الأطباء ل ُيحقق املعيار املنا�سب يف تقدمي اخلدمات ال�سحّية املنا�سبة 

لعدد ال�سكان البالغ مليونا و318 األف ن�سمة تقريًبا، اإذ اإن ذلك �سيوؤثر يف جودة تلك اخلدمات، 

باأعلى  التمتع  يف  الفرد  بحق  امل�سا�ص  اإىل  يف�سي  ما  وهو  الطبّية،  الأخطاء  يف  الوقوع  واحتمال 

م�ستويات اخلدمات والرعاية ال�سحية املطلوبة.

الوطنّية  املوؤ�س�سة  فاإن  كافية،  املقدمة  الطبّية  اخلدمات  تكون  اأن  بوجوب  املتعلق  املعيار  ويف   .22
عليه  يرتتب  الذي  الأمر  الطبي،  ال�سلمانّية  جمّمع  يف  الأ�سّرة  عدد  يف  نق�ص  وجود  ر�سدت  قد 

ال�ستيعابّية  الطاقة  اأن حجم  اإىل ذلك  ي�ساف  ال�سحّية.  املري�ص على اخلدمات  تاأخر ح�سول 

للمراكز ال�سحّية ل يتنا�سب مع اأعداد املر�سى املرتددين عليها مما يجعلها غري قادرة على تلبية 

احتياجاتهم.

ويف اإطار ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف ال�سحة، فقد تلقت املوؤ�س�سة   .23
الوطنية اأربع �سكاوى، تنوعت مو�سوعاتها بني �سكويني حول عدم تلقي العلج واملعاملة املهينة يف 

املرفق ال�سحي، حيث تقدم بها اثنان من مر�سى فقر الدم املنجلي )ال�سكلر(، و�سكوى واحدة 

حول وجود خطاأ طبي والإهمال يف العلج، اأما ال�سكوى الأخرية فكانت حول طلب تلقي العلج 

خارج اململكة.

القانوين  الراأي  واإبداء  بدرا�ستها  ال�سكاوى  تلك  تلقيها  اإثر  على  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  وقد   .24
ب�ساأنها، حيث اإنه فيما يتعلق بال�سكويني بعدم تلقي العلج واملعاملة املهينة ملر�سى ال�سكلر، متت 

الوزارة  قيام  مت�سمنا  فقط  واحدة  �سكوى  ب�ساأن  الرد  وجاء  ب�ساأنهما،  ال�سحة  وزارة  خماطبة 

مبتابعة املو�سوع والتحقيق واتخاذ ما يلزم يف �ساأنه، بينما مل تقم بالرد حتى حينه على ال�سكوى 

الأخرى رغم اإعادة املخاطبة. اأما بخ�سو�ص ال�سكاوى الواردة حول وجود خطاأ طبي والإهمال يف 

العلج، فقد تبني للموؤ�س�سة الوطنية عدم قيام مقدم ال�سكوى باللجوء اإىل اجلهة املخت�سة، كون 

ما اأثاره ال�ساكي ي�ستلزم اإجراء التحقيق الفني من قبل ذوي الخت�سا�ص، وعليه فقد مت توجيه 

ال�ساكي لعر�ص الأمر على اجلهة ذات الخت�سا�ص. اأّما ب�ساأن ال�سكوى املتعلقة بطلب تلقي العلج 

خارج اململكة، فان ال�ساكي مل يقدم ما يفيد عدم توافر العلج الطبي املنا�سب له داخل اململكة، 

كما تبني للموؤ�س�سة الوطنية ا�ستمرار تلقيه العلج يف املرافق ال�سحية احلكومية واخلا�سة.

التو�سيات:

ويف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

حث ال�سلطة الت�سريعّية على الإ�سراع يف مناق�سة واإقرار م�سروع بقانون ب�ساأن امل�سوؤولية الطبّية   .1

واملعد يف �سوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�ص النواب ليكون ت�سريًعا متكامل يعنى على وجه 

اخل�سو�ص ببيان حقوق وواجبات املر�سى والأطباء ومقدمي اخلدمات ال�سحية والآثار املرتتبة 

على املخالفة.
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الرتقاء  لغر�ص  لل�سحة،  وطنية  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  باعتماد  ال�سحة  وزارة  قيام  �سرورة   .2

باخلدمات ال�سحية، مبا يتوافق ومتطلبات النمو ال�سكاين.

املحافظات  الطبية يف  والطواقم  الولدة،  وم�ست�سفيات  ال�سحية  املراكز  زيادة عدد  على  العمل   .3

اخلم�ص، لتكون متنا�سبة مع عدد املر�سى املرتادين لها يف كل حمافظة.

قيام وزارة ال�سحة بال�سرعة املمكنة بزيادة الطاقة ال�ستيعابّية ملجمع ال�سلمانية الطبي، وذلك   .4

لتح�سني اخلدمات ال�سحّية املقدمة.

قيام الهيئة الوطنّية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحّية بالعمل على حت�سني الأداء الرقابي على   .5

اخلدمات ال�سحية ل�سمان تفادي وقوع الأخطاء الطبّية.

باإيلء املزيد من الهتمام مبر�سى فقر الدم املنجلي )ال�سكلر(، ومر�سى  قيام وزارة ال�سحة   .6

الت�سّلب املتعدد )MS( من خلل زيادة الوعي بهذه الأمرا�ص يف احلقل الطبي، اإىل جانب حت�سني 

الرعاية ال�سحّية وتوفري الحتياجات الطبّية كافة و�سمان احل�سول عليها بال�سرعة املمكنة وفق 

ا�سرتاتيجّية وطنّية �ساملة يف هذا ال�ساأن.

تفادًيا  ال�ستهلك  الدوائي، ومعدلت  املخزون  للمراقبة على  باإيجاد نظام  ال�سحة  وزارة  قيام   .7

اأو عدم توافرها يف خمتلف ال�سيدلّيات، و�سمان توافقها مع احتياجات  حلالت نق�ص الأدوية 

املر�سى، مع التاأكد من �سهولة وي�سر طرائق احل�سول عليها.

قيام احلكومة بتوفري الدعم ملنظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال احلقل ال�سحي، لتمكينها   .8

من حتقيق اأهدافها يف جميع املجالت املن�سو�ص عليها يف نظمها الأ�سا�سية.

املعدية  الأمرا�ص  من  الوقاية  جمال  يف  ال�سلمة  معايري  رفع  على  بالعمل  ال�سحة  وزارة  قيام   .9

والوبائّية داخل املراكز ال�سحّية وامل�ست�سفيات احلكومّية منها واخلا�سة.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى ممكن من ال�سّحة   .10

البدنّية والعقلّية التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان، بزيارة اململكة.

خام�ًسا: احلق يف التعليم

ي�سغل التعليم مكانا اأ�سا�سيا يف جمال حقوق الإن�سان، ويعترب اأمرا مهما ل�سمان ممار�سة احلقوق   .1
الكامل  الإمناء  نحو حتقيق  يكون موجها  اأن  يجب  الفرد  يتلقاه  الذي  التعليم  اإن  الأخرى، حيث 

واحلرّيات  الإن�سان  حقوق  احرتام  توطيد  جانب  اإىل  بكرامتها،  وال�سعور  الإن�سانّية  لل�سخ�سّية 

الأ�سا�سية و�سول يف ذلك اإىل متكني كل فرد من الإ�سهام بدور نافع يف جمتمع حر.
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اأن  ت على  )7( منه، حيث ن�سّ املادة رقم  التعليم يف  البحرين احلق يف  2.  وقد كفل د�ستور مملكة 
»اأ.ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وُت�سّجع البحث العلمي، كما تكفل اخلدمات التعليمّية 

والثقافّية للمواطنني، ويكون التعليم اإلزاميا وجمانيا يف املراحل الأوىل التي ُيعّينها القانون 

وعلى النحو الذي ُيبنّي فيه، وي�سع القانون اخلطة اللزمة للق�ساء على الأمّية. ب. ُينظم 

كما  واأنواعه،  التعليم  والوطنّية يف خمتلف مراحل  الدينّية  بالرتبية  العناية  اأوجه  القانون 

والهيئات  للأفراد  يجوز  ج.  بعروبته.  واعتزازه  املواطن  �سخ�سّية  بتقوية  جميًعا  فيها  ُيعنى 

اإن�ساء املدار�س واجلامعات اخلا�سة باإ�سراف من الدولة ووفًقا للقانون. د. تكفل الدولة لدور 

العلم حرمتها«.

ليعترب  التعليم  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )27( رقم  القانون  جاء  فقد  الوطني،  الت�سريع  م�ستوى  وعلى   .3
اأن التعليم حق مكفول جلميع املواطنني، مبًيًنا الأهداف العامة له، وحتديد م�سوؤوليات الوزارة 

والفني  العام  بنوعيه  التعليمي  بالنظام  للنهو�ص  الرتبوّية  اخلطط  و�سع  يف  املتمثلة  املخت�سة 

�سمن اإطار ال�سيا�سة العامة للمملكة، واإعداد اخلطط الدرا�سّية، وت�سجيع التعليم اخلا�ص، وو�سع 

ال�سيا�سة العاّمة للبعثات، ودور الوزارة يف حمو الأمّية وتعليم الكبار، مع اإيلء اهتمام بالرتبية 

الدينّية والوطنّية واللغة العربّية. كما جاءت اأحكام املر�سوم بقانون رقم )25( ل�سنة 1998 ب�ساأن 

املوؤ�س�سات التعليمّية والتدريبّية اخلا�سة، لتنظم كل امل�سائل املتعلقة بهذه املوؤ�س�سات، �سواء من 

حيث الأهداف التي يجب اأن تقوم عليها، اأو ال�سروط اللزمة لإن�سائها، اأو النظام املايل الذي 

الفني  الإ�سراف  اآلية  فيها، وحتديد  الدرا�سة  نظام  بيان  مع  املوؤ�س�سات،  له هذه  اأن متتثل  يلزم 

والرقابة الإدارية على املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اخلا�سة.

واأما على م�ستوى البناء املوؤ�س�سي املنظم للحق يف التعليم، فقد مت اإن�ساء جمل�ص التعليم العايل   .4
2005 لي�سع الأهداف املرجّوة من موؤ�س�سات التعليم العايل، مع  )3( ل�سنة  مبوجب القانون رقم 

بيان الخت�سا�سات املوكلة اإليه يف اإعداد ال�سيا�سة العامة للتعليم العايل يف اململكة، والنظر يف 

املجل�ص يف  ولية  اإغفال  دون  الكفيلة بعلجها، من  الو�سائل  واقرتاح  يواجهها،  التي  ال�سعوبات 

الرتقاء  ولغر�ص  لها.  امل�ساندة  واخلدمات  براجمها  ومراقبة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  متابعة 

باإن�ساء   2008 ل�سنة   )32( رقم  املر�سوم  اأحكام  فقد جاءت  اململكة،  والتدريب يف  التعليم  بجودة 

وتنظيم الهيئة الوطنّية للموؤهلت و�سمان جودة التعليم والتدريب، لت�سع املعايري اخلا�سة ب�سمان 

جودة التعليم والتدريب والإدراج املوؤ�س�سي وت�سكني املوؤهلت الوطنية، واإعداد واإجراء المتحانات 

الوطنية لختبار م�ستويات الأداء يف مراحل التعليم ما قبل اجلامعي، اإىل جانب اإعداد ومراجعة 

تقوم  كما  ال�سرت�سادية،  والنماذج  املعايري  �سوء  يف  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأداء  جودة 

الهيئة الوطنية بو�سع الإطار الوطني للموؤهلت بح�سب م�ستويات خمرجات التعليم املختلفة، ومبا 

يتما�سى مع �سوق العمل، ومل يغفل املر�سوم بقانون عن بيان ت�سكيل الهيئة الوطنية وحتديد اآلية 

عملها.

حيث  التعليم،  يف  باحلق  ا  خا�ساًّ اهتماما  الإن�سان  بحقوق  املعنية  الدولية  ال�سكوك  اأولت  وقد   .5
والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  الدويل اخلا�ص باحلقوق  العهد  )13( من  رقم  املادة  جاءت 

الذي ان�سمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )10( ل�سنة 2007 لتقر بحق كل 

فرد يف الرتبية والتعليم، مع تعهد الدول الأطراف املن�سوية حتت اأحكام العهد يف جعل التعليم 

البتدائي فيها اإلزاميا واإتاحته جمانا للجميع، مع تعميم التعليم الثانوي مبختلف اأنواعه، مبا يف 

ذلك التعليم التقني واملهني، وجعل التعليم العايل متاًحا للجميع على قدم امل�ساواة تبًعا للكفاءة 
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البيان عن  ال�سالفة  املادة  تغفل  التدريجي مبجانيته. ومل  بالأخذ  �سيما  ول  املنا�سبة،  وبالو�سائل 

�سرورة احرتام حرّية الآباء اأو الأو�سياء -عند وجودهم- يف اختيار مدار�ص لأولدهم غري املدار�ص 

احلكومية، �سريطة تقّيد الأخرية مبعايري التعليم الدنيا التي قد تفر�سها اأو تقّرها الدولة. كما 

اإلزامّية وجمانّية  لتوؤكد على الدول الأطراف كفالة  )14( من ذات العهد،  ا�ستدركت املادة رقم 

التعليم البتدائي فيها، وذلك خلل �سنتني من ان�سمامها اأو ت�سديقها عليه، اإىل جانب اعتماد 

البتدائي وجمانيته،  التعليم  اإلزامية  ملبداأ  التدريجي  الإعمال  اإىل  توؤدي  مف�سلة  تنفيذّية  خطة 

خلل فرتة زمنية معقولة حتدد يف تلك اخلطة.

ومتكيًنا للأفراد من التمتع الكامل باحلق يف التعليم، يجب اأن يتوافر يف نطاق الولية القانونّية   .6
باملدر�سني  فيها  التعليمّية  املباين  تزويد  يتم  كافية،  باأعداد  وتدريبّية  تعليمّية  موؤ�س�سات  للدولة 

توفري  اإىل جانب  ومتطورة،  منا�سبة  تعليمّية  ومناهج  تناف�سّية،  اأجوًرا  يتقا�سون  الذين  املدّربني 

التعليمّية  باملوؤ�س�سات  اللتحاق  يكون  اأن  يجب  كما  فيها.  الآلّية  واحلوا�سيب  العلمّية،  املكتبات 

املوؤ�س�سات  اإىل هذه  الو�سول  اإمكانّية  مع  اأي متييز،  دون  للجميع من  ومتاًحا  مي�سًرا  والتدريبّية 

بطريقة اآمنة، كاأن تكون يف موقع جغرايف ملئم للأفراد، اأو من خلل توفري و�سائل النقل امللئمة 

لغر�ص الو�سول اإليها.

التعليم يف جانبه العملي، باعتباره  اأهمّية من احلق يف  التقني واملهني جزًءا ذا  التعليم  وي�سّكل   .7
م�ساهًما يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية والثقافية و�سول اإىل اإيجاد �سريحة عاملة 

ومنتجة يف املجتمع، كما يهدف التعليم التقني واملهني اإىل مَتكني الطلب من اكت�ساب املعارف 

اأهمّية  وتبدو  وجمتمعهم،  اأ�سرهم  اإنتاجّية  وُيعزز  ال�سخ�سي،  منّوهم  يف  ت�سهم  التي  واملهارات 

التعليم التقني واملهني يف كونه فر�سة لتطوير الدور الإنتاجي للطلبة غري النظاميني اأو املت�سّربني 

من الدرا�سة اأو العاطلني عن العمل اأو ذوي الإعاقة وغريهم.

وقد اعتربت اللجنة املعنّية باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية املنبثقة عن العهد الدويل   .8
اخلا�ص باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، اأن اأغلب النتهاكات املا�سة باحلق يف التعليم 

جمموعات  اأو  الأفراد  �سد  متييز  على  ينطوي  ت�سريع  اإلغاء  عدم  اأو  ب�سن  الدولة  قيام  يف  تكون 

معينة، اأو عدم اتخاذ التدابري الكفيلة بت�سحيح واقع التمييز يف جمال التعليم لديها، اأو ا�ستخدام 

مناهج درا�سّية ل تن�سجم مع الأهداف الرتبوية املرجوة، اأو عدم توفري التعليم البتدائي الإلزامي 

واملجاين للجميع، اأو عدم اتخاذ تدابري ملمو�سة وهادفة لغر�ص الإعمال التدريجي ملجانّية التعليم 

تلك  امتثال  اأو عدم مراقبة  تعليمّية وتدريبّية خا�سة،  اإن�ساء موؤ�س�سات  اأو منع  والعايل،  الثانوي 

املوؤ�س�سات  باإغلق  الأخرية  قيام  اأو  الدولة،  َت�سعها  التي  الّدنيا  التعليمّية  للمعايري  املوؤ�س�سات 

التعليمّية يف اأوقات التوتر ال�سيا�سي فيها.

والتعليم يف معر�ص  الرتبية  وزارة  اأ�سارت  التعليم، فقد  للحق يف  العملية  املمار�سة  وعلى �سعيد   .9
رّدها على ت�ساوؤلت املوؤ�س�سة الوطنّية حول هذا احلق اإىل جمانّية التعليم البتدائي واإلزامّيته، اإىل 

جانب جمانّية التعليم الإعدادي والثانوي يف مدار�سها احلكومّية، التي بلغت خلل العام الدرا�سي 

حمافظات  خمتلف  على  موزعة  للجن�سني  مدار�ص  و�سبع  مائتان  جمموعه  ما   )2013  -  2012(
�ستا  بلغت   )2014  -  2013( الدرا�سي  العام  وخلل  اخلا�سة  املدار�ص  عدد  اأن  حني  يف  اململكة، 

و�سبعني مدر�سة.
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وفيما يتعلق مبعايري اإن�ساء املدار�ص احلكومّية، فقد بّينت وزارة الرتبية والتعليم اأن املعايري موّحدة   .10
جلميع املدار�ص وعلى اختلف املراحل الدرا�سية فيها، �سواء من حيث متو�سط امل�ساحة الإجمالية 

البالغة نحو هكتار ون�سف هكتار، اأو من حيث متو�سط عدد الطلبة يف املراحل الدرا�سية، اأو من 

حيث متو�سط اأعداد الطلبة يف املدر�سة ب�سكل عام، واأ�سارت يف ذات ال�سدد اإىل اأن جميع املدار�ص 

احلكومّية يف اململكة على قدر مت�ساٍو من حيث نوعّية املدر�سني ومتّكنهم املعريف واملنهجي، واملناهج 

والكتب الدرا�سّية، وعدد احل�س�ص الدرا�سّية وعدد ال�ساعات الدرا�سّية، ووجود املختربات العلمّية 

وخمتربات احلا�سب الآيل، وتوافر الت�سبيك الإلكرتوين، ووجود الأن�سطة الل�سفية، وتوافر البنية 

التحتية الأ�سا�سية امللئمة واملرافق التابعة لها.

كما اأو�سحت وزارة الرتبية والتعليم اأن الكتظاظ يف املدار�ص احلكومّية هو من امل�سائل النادرة   .11
فيها، اإذ مُيكن ال�ستدلل على ذلك من خلل متو�سط عدد الطلبة يف ال�سف الواحد والبالغ بني 

ثمانية وع�سرين اإىل �ستة وثلثني طالًبا وفقًا للمراحل الدرا�سية، اإل اأنه ويف بع�ص الأحيان قد يبلغ 

املتو�سط اأعلى من ذلك نتيجة اإ�سرار بع�ص اأولياء الأمور خا�سة يف املرحلة البتدائية على اإبقاء 

اأبنائهم قرب مناطق �سكنهم، رغم وجود مقاعد درا�سية كافية وموا�سلت جمانية ذهاًبا واإياًبا 

يف مدار�ص اأخرى قريبة.

اأما بالن�سبة اإىل املناهج واملقررات الدرا�سّية ومدى ت�سمينها الآراء املذهبّية للطائفتني الكرميتني،   .12
فقد عّقبت وزارة الرتبية والتعليم على ذلك باأن مناهج الرتبية الإ�سلمّية وعلى وجه اخل�سو�ص 

التي تقوم الوزارة بتدري�سها يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة تت�سمن جمموعة من املبادئ والقيم 

اجلامعة بني الأديان واملذاهب، كما اأنه ل يفر�ص على الطالب غري امل�سلم درا�سة هذه املناهج، 

ا مراعاتها يف مراجعة مناهج الرتبية الإ�سلمية من  �سواء كان بحرينيا اأو اأجنبيا، واأكدت اأي�سً

يتعلق  فيما  واجلعفرّية  ال�سنّية  الكرميتني  الطائفتني  بني  امل�سرتكات   2006 عام  اإىل   2002 عام 

بالعبادات على وجه التحديد، بحيث يتعرف الطالب راأي املذهبني يف كل اأمر يهم امل�سلم، كما 

قامت الوزارة باإن�ساء معهد ديني جعفري يف مقابل وجود معهد ديني �سني يقدمان املناهج نف�سها 

وباملوا�سفات نف�سها اإل فيما يتعلق بتفا�سيل كل مذهب على حدة.

ويف اإطار �سعي وزارة الرتبية والتعليم اإىل تعزيز قيم املواطنة والرتبية على حقوق الإن�سان، اأوجدت   .13
الوزارة مناهج وكتًبا خا�سة للرتبية على املواطنة وحقوق الإن�سان، بدًءا من ال�سف الأول البتدائي 

و�سول اإىل املرحلة الثانوية، اإىل جانب ذلك هناك مناهج تعنى بالعمل التطوعي للمرحلة الثانوية 

للمرحلتني  تطبيقها  يتم  العمل  بهذا  خا�سة  اأن�سطة  وجود  اإىل  بالإ�سافة  اخل�سو�ص،  وجه  على 

البتدائية والإعدادية.

املوازنة  ر�سد  خلل  من  للمعلمني،  املهنّية  بالتنمية  اهتماًما  والتعليم  الرتبية  وزارة  تويل  كما   .14
الرتقاء  نحو  الوزارة  ا�سرتاتيجية  يتفق مع  التدريبية ومبا  الربامج  العديد من  وتنفيذ  املنا�سبة 

بجودة التعليم. وبلغت ن�سبة املعلمني البحرينيني العاملني يف الوزارة من الذكور نحو )87%( بينما 

ن�سبة الإناث جاوزت )%95(. 

ا على متابعة حالت انقطاع الطلبة عن الدرا�سة يف �سن الإلزام، اأو الكبار الذين َتعدوا  وحر�سً  .15
اأتاحت من  النظامّية  للدرا�سة غري  باإيجاد نظام  ال�سن، فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم  هذه 

خلله الفر�سة لهذه الفئة ملوا�سلة حقهم يف التعليم، كما اأولت اهتماًما اإىل ر�سد حالت انقطاع 



105 104

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

الطلبة عن الدرا�سة يف �سن الإلزام وحتليل تلك احلالت و�سول اإىل اأ�سبابها ومتابعتها مع ال�سعي 

الدائم ملحاولة اإرجاع الطلبة اإىل الدرا�سة النظامية. واأما ب�ساأن الطلبة املت�سربني عن الدرا�سة 

لأ�سباب تتعلق بتجاوز ال�سن القانونية، اأو التعرث الدرا�سي، اأو ب�سبب الظروف الجتماعية، فقد 

الإح�سائيات  اآخر  ح�سب   )%0,04( بلغت  التعليم  يف  الإجمالية  ن�سبتهم  اأن  اإىل  الوزارة  اأ�سارت 

حيث  ال�ساأن،  هذا  يف  )اليون�سكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  عن  الواردة 

قامت الوزارة بتخ�سي�ص برامج لحت�سان املت�سربني يف التعليم امل�ستمر ح�سب نوع احلالة.

العايل،  بالتعليم  لإحلاقهم  اجلن�سني متهيًدا  من كل  املتفوقني  للطلبة  الدعم  تقدمي  �سبيل  ويف   .16
بّينت وزارة الرتبية والتعليم اأنها تخ�س�ص اأكرث من )2500( بعثة �سنوية، من دون اأي متييز بني 

اأ�سارت اإىل وجود جامعتني حكوميتني بلغ عدد  اأنها  اجلن�سني ووفق معايري موحدة ومعلنة. كما 

جامعة  ع�سرة  واثنتي  طالبا،   )1,294( تت�سمن  اإقليمّية  وواحدة  طالبا،   )16,498( فيهما  الطلبة 

اإىل جمل�ص  فيها  التعليم  الإ�سراف و�سمان جودة  واأوكلت مهمة  )32,327( طالبا،  خا�سة حتوي 

التعليم العايل املن�ساأ مبوجب اأحكام القانون رقم )3( ل�سنة 2005.

ويف اإطار �سعي احلكومة اإىل تنفيذ التو�سيات الواردة يف تقرير اللجنة البحرينّية لتق�سي احلقائق   .17
واملعنّية باحلق يف التعليم ممثلة يف التو�سية رقم )1723/ب - 1( التي تق�سي بـ »اإعادة كل الطلب 

املف�سولني الذين مل يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من اأعمال العنف اإىل و�سعهم ال�سابق، 

بطلب  يتقدموا  اأن  م�سروعة  لأ�سباب  ف�سلوا  الذين  للطلب  ت�سمح  اآلية  اإيجاد  �سرورة  مع 

لإعادتهم اإىل اجلامعة بعد انق�ساء فرتة معقولة، واعتماد معايري وا�سحة وعادلة للإجراءات 

التاأديبّية �سد الطلب و�سمان اأن تطبق هذه املعايري بطريقة من�سفة وحمايدة«، والتو�سية 

للمراحل  وتربوّية  تعليمية  برامج  »و�سع  بـ  احلكومة  قيام  على  تن�ص  التي   ) )1725/اأ رقم 

الأخرى  والأ�سكال  وال�سيا�سي  الديني  الت�سامح  لت�سجيع  واجلامعية  والثانوية  البتدائية 

من الت�سامح، علوة على تعزيز حقوق الإن�سان و�سيادة القانون«، فقد اأو�سحت وزارة الرتبية 

تقرير  تو�سيات  مع  الوزارة  تعامل  عن  الوطنّية  املوؤ�س�سة  ت�ساوؤل  على  ردها  معر�ص  يف  والتعليم 

اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، اأنها تعاطت وبكل �سفافّية مع اللجنة من خلل توفري 

املعلومات والبيانات كافة التي طلبتها، مبّينة اإ�سادة رئي�ص اللجنة باأداء الوزارة وتعاونها يف هذا 

املجال. وترى املوؤ�س�سة الوطنية اأنه مل يتم الرد على ال�سوؤال ب�سورة مبا�سرة.

وبالرجوع اإىل تقرير متابعة تنفيذ تو�سيات اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق ال�سادر   .18
يف دي�سمرب 2013، فقد اأ�سار التقرير ب�ساأن التو�سية رقم )1723/ب - 1( التي ن�ست على »اإعادة 

اإىل  العنف  اأعمال  من  عمل  بارتكاب  جنائيا  اتهامهم  يتم  مل  الذين  املف�سولني  الطلب  كل 

اأن  م�سروعة  لأ�سباب  ف�سلوا  الذين  للطلب  ت�سمح  اآلّية  اإيجاد  �سرورة  مع  ال�سابق،  و�سعهم 

يتقدموا بطلب اإعادتهم اإىل اجلامعة بعد انق�ساء فرتة معقولة ...« اإىل تنفيذها بالكامل قبل 

انتظار  اإعادة الطلب املتبقني جميًعا من دون  مّت  2011، حيث  اللجنة يف نوفمرب  �سدور تقرير 

لنتائج التحقيقات اأو املحاكمات التي جترى لبع�سهم على �سند من ارتكابهم جرائم جنائّية.

يف  وتربوّية  تعليمّية  برامج  »و�سع  على  ن�ست  التي   ،) )1725/اأ رقم  التو�سية  ب�ساأن  اأ.  اأّما   .19
والأ�سكال  وال�سيا�سي  الديني  الت�سامح  لت�سجيع  والثانوية واجلامعية  البتدائية  املراحل 

اأ�سار  فقد  القانون«،  و�سيادة  الإن�سان  حقوق  تعزيز  على  علوة  الت�سامح،  من  الأخرى 

تقرير متابعة تنفيذ تو�سيات اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق اإىل اأنه مّت بالفعل 
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البدء بتنفيذها، واأنه جار تنفيذ اخلطة التف�سيلّية املتعلقة بتعزيز قيم املواطنة ون�سر ثقافة 

حقوق الإن�سان والت�سامح والعي�ص امل�سرتك، ف�سل عن ر�سد امليزانّية اللزمة لتنفيذها، مع 

و�سع خطة زمنّية حمددة على اأن تنتهي بنهاية العام الدرا�سي 2012 - 2013، كما مّت البدء 

با�ستحداث ومراجعة وتطوير مناهج املواطنة بهدف اإ�ساعة ثقافة ال�سلم الأهلي ونبذ العنف 

يف املدار�ص احلكومّية واخلا�سة. 

اأ�سار التقرير  ب.  وبخ�سو�ص املحور اخلا�ص بحقوق الإن�سان والت�سامح والعي�ص امل�سرتك، فقد   

اإىل قيام الوزارة كخطوة اأوىل بالتعاون مع خرباء من منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

تنفيذ  بداأت  ثّم  الدرا�سّية،  املناهج  يف  املبادئ  هذه  ت�سمني  بهدف  )اليون�سكو(  والثقافة 

اخلطوة الثانّية، حيث مّت توقيع اتفاقّية التعاون مع مكتب الرتبية الدويل )بجنيف( مت�سمنة 

العمل على تدريب املخت�سني يف قطاع املناهج ل�ستكمال بناء وتطوير مناهج الرتبية للمواطنة 

وحقوق الإن�سان، وتنظيم ور�ص عمل تدريبّية، وتنظيم منتدى باإ�سراف خرباء مكتب الرتبية 

الوزارة يف هذا  بجهود  التقرير  واختتم  املناهج،  لتطوير  الوطني  الإطار  و�سع  الدويل حول 

كمقرر  الإن�سان  حقوق  منهج  بتعميم  العايل  التعليم  جمل�ص  قرار  �سدور  خلل  من  ال�ساأن 

اإلزامي يف اجلامعات.

ويف اإطار ر�سد املوؤ�س�سة الوطنّية بع�ص املمار�سات التي مت�ص احلق يف التعليم، فقد تبني لها من   .20
خلل و�سائل الإعلم املختلفة و�سبكات التوا�سل الجتماعي وقوع اعتداءات على بع�ص املوؤ�س�سات 

التعليمّية احلكومّية متثلت يف القيام باأعمال تخريبّية تزامنت مع الأحداث الأمنّية املوؤ�سفة، وهو 

ما اأدى اإىل اإحلاق اأ�سرار بالعملّية التعليمّية يف اململكة، اإىل جانب تعري�ص الأفراد فيها للخطر، 

حيث اإن ذلك يوؤثر يف حق الأفراد يف احل�سول على تعليم يف بيئة اآمنة.

التي تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتوفريها للطلبة  الدرا�سّية  البعثات واملنح  وفيما يخ�ص نظام   .21
املتفوقني من املدار�ص احلكومّية اأو اخلا�سة، فقد ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنّية ت�سريحات لعدد من 

الطلبة واأولياء الأمور والأكادمييني واملهتمني يف هذا ال�ساأن اإىل و�سائل الإعلم و�سبكات التوا�سل 

التي  الدعاءات  بع�ص  عن  ف�سل  واملنح،  البعثات  هذه  توزيع  اآلية  يف  متييز  بوجود  الجتماعي 

تناقلتها تلك الو�سائل وال�سبكات عن الطلبة اأثناء املقابلت ال�سخ�سّية عن قيام الوزارة باتخاذ 

الطلبة  البعثات عن بع�ص  اإىل وقف  بالإ�سافة  اأو طائفيا،  �سيا�سيا  بعدا  اإجراءات حتمل بع�سها 

الدار�سني خارج اململكة.

امل�ستقلة  البحرينّية  اللجنة  تو�سيات  تنفيذ  متابعة  تقرير  وح�سب  احلكومة  اأن  من  الرغم  وعلى   .22
لتق�سي احلقائق ال�سادر يف دي�سمرب 2013، اأو�سحت اأنها قامت بالتنفيذ الكامل للتو�سية رقم 

اتهامهم جنائيا  يتم  الذين مل  املف�سولني  الطلب  »اإعادة كل  بـ  تق�سي  التي   )1  - )1723/ب 
اآلية ت�سمح للطلب  اإيجاد  ال�سابق، مع �سرورة  اإىل و�سعهم  العنف  اأعمال  بارتكاب عمل من 

الذين ف�سلوا لأ�سباب م�سروعة اأن يتقدموا بطلب لإعادتهم اإىل اجلامعة بعد انق�ساء فرتة 

معقولة ...«، فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية لحظت ومن خلل بع�ص و�سائل الإعلم املختلفة و�سبكات 

التوا�سل الجتماعي وجود جمموعة من الطلب الذين مّت ف�سلهم من اإحدى اجلامعات احلكومّية 

ح�سابهم  على  اجلامعة  تلك  يف  الدرا�سة  موا�سلة  من  منعهم  مّت  الأمنّية،  الأحداث  خلفّية  على 

الإجراءات  واتخاذ  ذلك  من  التثبت  �سرعة  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يدعو  ما  وهو  اخلا�ص، 

الت�سحيحّية اللزمة لرفع حالة الدعاء على فر�ص �سّحتها.
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للموؤهلت و�سمان  الوطنّية  الهيئة  تبذلها  التي  الوطنّية اجلهود  املوؤ�س�سة  تثّمن  اآخر،  من جانب   .23
يف  البحرين  مملكة  يف  والتدريب  التعليم  جودة  ت�سمن  م�ستقلة  كهيئة  والتدريب  التعليم  جودة 

اإطار ال�سعي اإىل تطوير وتعزيز املهارات التعليمّية واملهنّية للعن�سر الب�سري من خلل مراجعات 

لأداء املدار�ص، وموؤ�س�سات التدريب املهني، وموؤ�س�سات التعليم العايل، العامة، واخلا�سة، وذلك 

لأغرا�ص حتديد امل�سوؤولية، وحت�سني اجلودة.

ويف اإطار ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف التعليم، فقد تلقت املوؤ�س�سة   .24
تقدمي  من  اأمنية  ق�سية  ذمة  على  املوقوف  ابنه  حرمان  مقدمها  بنّي  الأوىل:  �سكويني،  الوطنية 

المتحانات من قبل وزارة الرتبية والتعليم، والثانية: من اأحد اأ�سحاب موؤ�س�سات التعليم العايل 

بنّي وجود ممار�سات متييزية وا�ستهداف لأ�سباب طائفية من قبل وزارة الرتبية والتعليم نتج عنه 

عرقلة عمل اجلامعة وتاأثر �سري الدرا�سة فيها.

25. وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنّية على اإثر تلقيها ال�سكويني بدرا�ستهما واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنهما، 
الرتبية  وزارة  قبل  من  المتحانات  تقدمي  من  املوقوف  بحرمان  املتعلقة  ال�سكوى  يف  اإنه  حيث 

والتعليم، وبعد توا�سل املوؤ�س�سة الوطنية املبا�سر مع الوزارة املعنية، ومع اإدارة الإ�سلح والتاأهيل، 

مت متكينه من اأداء المتحان، اأّما ب�ساأن ال�سكوى املتعلقة بجامعة دملون فقد متت خماطبة وزارة 

الرتبية والتعليم اإل اأنها مل ترد على خطاب املوؤ�س�سة الوطنية رغم اإعادة املخاطبة.

التو�سيات:

ويف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

اإ�سدار قانون خا�ص ينظم عملية ا�ستحقاق وتوزيع املنح والبعثات  الت�سريعّية على  حث ال�سلطة   .1

الدرا�سّية على م�ستحقيها من الطلبة.

لل�سفوف اخل�سبّية  الفوري  بالإلغاء  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حث   .2

فيها ف�سل عن  الدار�سني  الطلبة  �سلبّية يف  اآثار  ال�سفوف من  لهذه  ملا  املدار�ص احلكومّية،  يف 

خطورتها.

حث وزارة الرتبية والتعليم على اإعادة مراجعة حمتوى مناهج املواطنة لغر�ص ت�سمينها عدًدا من   .3

املو�سوعات التي تنمي الثقافة واملمار�سة الفعلّية القائمتني على تعزيز احرتام حقوق الإن�سان.

للتاأكد من تغليب  التعليم اخلا�ص، وذلك  الرقابة على  حث وزارة الرتبية والتعليم على �سرورة   .4

اخلا�سة،  والتدريبّية  التعليمية  للموؤ�س�سات  الربحي  اجلانب  على  والأكادميي  الرتبوي  اجلانب 

وعلى وجه اخل�سو�ص موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة.

بزيارة  الإن�سان  حقوق  ملجل�ص  التابع  التعليم  يف  باحلق  املعني  اخلا�ص  للمقرر  وال�سماح  النظر   .5

اململكة.
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الفصل الرابع
حقوق الفئات األَْولى بالرعاية

متهيد:

ويرجع  بالرعاية،  الأوىل  الفئات  حقوق  وحماية  بتعزيز  ا  خا�ساًّ اهتماًما  الدويل  املجتمع  اأوىل  لقد 

الهتمام بهذه الفئات اإىل كونها الأكرث عر�سة لنتهاك حقوقها وحرياتها الأ�سا�سّية على اختلفها. 

وتعترب املراأة والطفل وذوي الحتياجات اخلا�سة وكبري ال�سن من الفئات التي يجب اأن حتظى بحقوق 

خا�سة تتنا�سب وطبيعتها بهدف اإ�سباع احلاجات اخلا�سة بها ومبا يوفر بيئة �سحّية ونف�سّية واجتماعّية 

�سليمة، لذلك عمد امل�سّرع الوطني اإىل �سن قوانني ونظم اأوجد من خللها اهتماًما بهذه الفئات، من 

خلل الن�ص على حقوقها يف خمتلف ميادين احلياة، وتوفري ال�سمانات اللزمة حلمايتها والتمكني 

من ممار�ستها على قدر من امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع بها مع غريها.

اأهم احلقوق  وعليه، �سوف يتناول هذا الف�سل حقوق الفئات الأوىل بالرعاية من خلل ا�ستعرا�ص 

املمار�سة  �سعيد  على  حتديات  واجهت  التي  والثقافّية  والجتماعّية  والقت�سادّية  وال�سيا�سّية  املدنّية 

العملية لتلك الفئات كل على حدة، واجلهود املبذولة من قبل احلكومة ومنظمات املجتمع املدين ذات 

العلقة.
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اأول: حقوق املراأة

يف  الفّعالة  م�ساهمتها  ومدى  للمراأة،  والجتماعي  الثقايف  التطور  بدرجة  املجتمع  تطّور  ارتبط   .1
البناء احل�ساري، وهو ما يدعو اإىل اإيلء املراأة احرتاًما يقوم على العرتاف بحقوقها الأ�سا�سّية 

على اختلفها، مع الإميان بدورها املوؤثر يف بناء وتطّور املجتمع من خلل العرتاف ال�سريح لها 

بذلك، مع اإيجاد ال�سمانات التي تكفل لها التمتع بتلك احلقوق على قدم امل�ساواة دومنا اأي متييز.

ت  وقد كفل د�ستور مملكة البحرين متتع املراأة بجملة من احلقوق واحلرّيات العامة، حيث ن�سّ  .2
املادة رقم )1( يف الفقرة )هـ( منه على اأن »للمواطنني، رجاًل ون�ساًء، حق امل�ساركة يف ال�سئون 

ا اإىل  العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سّية، مبا فيها حق النتخاب والرت�سيح ...«، كما اأ�سار اأي�سً

�سرورة اأن تكفل الدولة م�ساألة التوفيق بني واجبات املراأة نحو اأ�سرتها وبني عملها يف بناء املجتمع، 

اأن »تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املراأة  )5( يف الفقرة )ب( على  ت املادة رقم  حيث ن�سً

نحو الأ�سرة وعملها يف املجتمع، وم�ساواتها بالرجال يف ميادين احلياة ال�سيا�سّية والجتماعية 

والثقافية والقت�سادية دون اإخلل باأحكام ال�سريعة الإ�سلمية«. وتاأكيًدا على مبداأ امل�ساواة 

اأن »النا�س  )18( منه  اأ�سا�ص اجلن�ص، ت�سمنت املادة رقم  وعدم التمييز بينها وبني الرجل على 

�سوا�سية يف الكرامة الإن�سانّية، ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، 

اإن �سفة  اإذ  اأو العقيدة«،  اأو الدين  اللغة  اأو  اأو الأ�سل  ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س 

املواطن تن�سرف للمراأة والرجل على قدم امل�ساواة. ونظًرا لكون الن�سو�ص الد�ستورّية تقراأ يف 

جمموعها كوحدة واحدة ل تتجزاأ، فاإن مبداأ امل�ساواة الوارد يف املادة رقم )18( من الد�ستور ميتد 

لي�سمل جميع احلقوق واحلريات العاّمة الواردة فيه، �سواء كانت مدنّية و�سيا�سّية، اأو اقت�سادّية 

واجتماعّية وثقافّية، و�سواء كان املخاطب مبوجبها رجًل اأو امراأة.

اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقّية  الإن�سان، فقد جاءت  الدولّية حلقوق  ال�سكوك  وعلى �سعيد   .3
التمييز �سد املراأة التي ان�سمت اإليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم )5( 

ل�سنة 2002 لتوؤكد متتع املراأة بجميع حقوقها دومنا اأي تفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييد يكون غر�سه 

النيل من العرتاف للمراأة بحقوقها كافة يف امليادين املدنية وال�سيا�سّية والقت�سادّية والجتماعّية 

والثقافّية، اأو يف اأي ميدان اآخر.

اأّما يف جمال البناء املوؤ�س�سي فقد اأن�سئ املجل�ص الأعلى للمراأة مبوجب الأمر الأمريي رقم )44(   .4
املراأة،  ب�سوؤون  يتعلق  فيما  الر�سمية  اجلهات  جميع  لدى  املرجع  ليكون  وتعديلته،   2001 ل�سنة 

مبا�سرة،  اأو غري  مبا�سرة  ب�سفة  املرتبطة مبركزها  الأمور  والبت يف  الراأي  اإبداء  ا يف  وخمت�ساًّ

واقرتاح ال�سيا�سة العاّمة يف جمال تنمية وتطوير �سوؤونها يف موؤ�س�سات املجتمع الد�ستورّية واملدنّية، 

اأداء دورها يف احلياة العامة واإدماج جهودها يف برامج التنمية ال�ساملة مع عدم  ومتكينها من 

التمييز �سدها، وي�سطلع املجل�ص كذلك بو�سع خطة وطنّية للنهو�ص باملراأة وحل امل�سكلت التي 

تواجهها يف املجالت كافة. 

ويعترب مبداأ امل�ساواة وعدم التمييز بني الرجل واملراأة يف التمتع بجميع احلقوق واحلرّيات الأ�سا�سّية   .5
متحققة  امل�ساواة  وتكون  الإن�سان،  بحقوق  املعنّية  الدولّية  ال�سكوك  بها يف  املعرتف  املبادئ  من 

ب�سورة فعلّية من خلل قيام الدولة باتخاذ التدابري كافة واإ�سدار الت�سريعات واعتماد �سيا�سات 

العهد  اأحكام  الذي جتلى بو�سوح يف  الأمر  امل�ساواة بني اجلن�سني، وهو  وطنّية قائمة على مبداأ 

الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية وال�سيا�سّية، الذي ان�سمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب 
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القانون رقم )56( ل�سنة 2006، حيث اأ�سارت املادة رقم )3( منه اإىل كفالة ت�ساوي الرجال والن�ساء 

الدويل  العهد  وكذلك  فيه،  عليها  املن�سو�ص  وال�سيا�سّية  املدنّية  احلقوق  بجميع  التمتع  حق  يف 

اخلا�ص باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية الذي ان�سمت اإليه حكومة مملكة البحرين 

مبوجب القانون رقم )10( ل�سنة 2007 الذي اأكد تعهد الدول الأطراف فيه ب�سمان م�ساواة الذكور 

والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية املن�سو�ص عليها فيه.

وملّا كان عدم التمييز هو نتيجة لتطبيق مبداأ امل�ساواة، فاإن التمييز �سد املراأة هو »اأي تفرقة اأو   .6
ا�ستبعاد اأو تقييد يتم على اأ�سا�س اجلن�س ويكون من اآثاره اأو اأغرا�سه النيل من العرتاف للمراأة، 

على اأ�سا�س ت�ساوي الرجل واملراأة، بحقوق الإن�سان واحلرّيات الأ�سا�سّية يف امليادين ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر، اأو اإبطال العرتاف للمراأة 

 .
9
بهذه احلقوق اأو متتعها بها وممار�ستها لها بغ�س النظر عن حالتها الزوجية«

الفعلّية  امل�ساواة  لتحقيق  دائًما  يكفيان  ل  املجردة  ب�سورتهما  التمييز  وعدم  امل�ساواة  مبداأ  اإن   .7
الدولة  اأو ظروف حمددة قيام  اأحيان  اأنه يلزم يف  واجلوهرّية بني الرجل واملراأة، وهو ما يعني 

بني  الفعلّية  بامل�ساواة  التعجيل  ت�ستهدف  الإيجابي(  )التمييز  وموؤقتة  خا�سة  تدابري  باتخاذ 

الفر�ص  تكافوؤ  حتقيق  اإىل  تهدف  وقتّية  �سفة  ذات  التدابري  تلك  تكون  اأن  �سريطة  اجلن�سني، 

واملعاملة بينهما.

ومن اأمثلة تلك التدابري املوؤقتة، قيام الدولة يف ظروف معّينة باإيجاد نظام احل�س�ص املوؤقتة يف   .8
جمال ممار�سة احلق ال�سيا�سي من خلل حتديد مقاعد تخ�س�ص للمراأة يف ال�سلطة الت�سريعّية، 

اإذ اإن هذه املعاملة واإن كانت يف ظاهرها عدم م�ساواة بني اجلن�سني، اإل اأن غاياتها تر�سيخ مبداأ 

امل�ساواة وعدم التمييز ب�سكل فعلي على الواقع العملي، �سريطة اأن يكون هذا التدبري التف�سيلي 

لفرتة زمنّية حمددة ووفق ظروف معّينة تهدف اإىل متكني املراأة من الو�سول اإىل الربملان.

ويف اإطار تقنني احلماية التي وفرتها اأحكام ال�سريعة الإ�سلمية للمراأة، فقد جاء القانون رقم   .9
)34( ل�سنة 2005 املعدل بالقانون رقم )33( ل�سنة 2009 باإن�ساء �سندوق النفقة، الذي نّظم امل�سائل 
املتعلقة بالنفقة و�سوابط �سرفها، مع منح املراأة زوجة كانت اأو مطلقة اأولوّية عند تزاحم ديون 

النفقة، اأما يف اجلوانب املتعلقة باحلياة الأ�سرّية للمراأة، فقد �سدر القانون رقم )19( ل�سنة 2009 

وحقوق  الزواج،  باأحكام  املتعلقة  امل�سائل  لينظم  الأول(  )الق�سم  الأ�سرة  اأحكام  قانون  باإ�سدار 

الزوجني، والنفقة، والطلق، واحل�سانة مبا ُيلزم اجلميع باحرتامه وعدم خمالفته، وبذلك يكون 

امل�سرع قد اأ�سفى نوًعا من اخل�سو�سية على حقوق املراأة تكفل احرتامها.

وعلى �سعيد اإعمال احلقوق املدنّية للمراأة ب�سكل خا�ص، وعوًدا على احلق يف احلياة -الوارد يف   .10
الإجراءات  قانون  فاإن  الإعدام،  بعقوبة  يتعلق  فيما  وحتديًدا  التقرير-  هذا  من  الثاين  الف�سل 

موؤقتا على  قيًدا  اأوجد  قد  وتعديلته   2002 ل�سنة   )46( بقانون رقم  باملر�سوم  ال�سادر  اجلنائية 

تنفيذ عقوبة الإعدام للمراأة، اإذ اأوقفت املادة )334( من ذات القانون تنفيذ عقوبة الإعدام على 

احُلبلى اإىل ما بعد ثلثة اأ�سهر من و�سعها، وهو حكم جاء متما�سًيا مع املادة رقم )6( يف الفقرة 

)5( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية وال�سيا�سّية التي تن�ص على اأنه »ل يجوز احلكم 

رقم  قرارها  املتحدة مبوجب  للأمم  العامة  اعتمدتها اجلمعية  التي  املراأة،  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  الأوىل من  املادة  9.  ن�ص 

)180/34( املوؤرخ يف 18 دي�سمرب 1979 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 3 �سبتمرب 1981.
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الثامنة ع�سرة من العمر، ول تنفيذ هذه  اأ�سخا�س دون  بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها 

العقوبة باحلوامل«.

اأما ب�ساأن احلق يف ال�سلمة اجل�سدّية واملعنوّية واحلق يف احلرّية والأمان ال�سخ�سي، فاإن املوؤ�س�سة   .11
لن�ساء  اعتقال  الجتماعي حالت  التوا�سل  و�سبكات  الإعلم  و�سائل  ر�سدت من خلل  الوطنّية 

تعر�سن ملمار�سات تعد من قبيل �سوء املعاملة، كما اأظهر بع�ص ال�سور واملقاطع املرئية )الفيديو( 

وبالتزامن مع تنفيذ عمليات القب�ص من قبل قوات حفظ النظام بع�ص املمار�سات التي يتبنّي من 

ظاهرها وجود انتهاك خل�سو�سية اأ�سرة املقبو�ص عليه من خلل ت�سّور املنازل والدخول اإليها من 

فوق الأ�سطح من دون مراعاة خل�سو�سية وجود الن�ساء يف منازلهن، اإىل جانب العتداء اجل�سدي 

املحكومات يف  اإحدى  بتعّر�ص  ادعاء  اإىل  بالإ�سافة  املقبو�ص عليه،  بع�ص احلالت على ذوي  يف 

الق�سايا الأمنّية ملا يو�سف بالتعذيب و�سوء املعاملة و�سل اإىل حد التعرية من امللب�ص. كما وقفت 

اإحدى ال�سكاوى على حالة مّت فيها انتهاك خ�سو�سّية الأ�سرة  املوؤ�س�سة الوطنّية مبنا�سبة تلقيها 

ب�سكل �سارخ من خلل دخول قوات حفظ النظام اإىل غرفة نوم الزوجني من دون �سابق اإنذار، 

اأقرته ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان يف هذا  وتعد هذه املمار�سات -عند ثبوتها- انتهاًكا ملا 

ال�ساأن.

وفيما يتعلق بحق املراأة يف اجلن�سّية، فاإن اأحكام قانون اجلن�سية البحرينّية لعام 1963 وتعديلته   .12
طرائق  تعالج  التي   )4( رقم  املادة  اإن  حيث  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  حتقيق  يف  قا�سرة  مازالت 

اكت�ساب اجلن�سّية تبني اأن ال�سخ�ص ُيعترب بحرينيا يف حالتني، الأوىل: اأن يكون قد ولد يف البحرين 

اأو خارجها وكان اأبوه بحرينيا عند تلك الولدة، والأخرى: اأن يكون قد ولد يف البحرين اأو خارجها 

وكانت اأّمه بحرينّية عند ولدته، على اأن يكون جمهول الأب اأو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا، ومل 

اأبنائها اجلن�سية البحرينية على قدم امل�ساواة مع الرجل،  مينح املراأة البحرينية احلق يف منح 

ا اأن هناك اأحوال معّينة ي�ستلزم فيها منح اجلن�سية لأبناء املراأة البحرينية، ول�سّيما يف  خ�سو�سً

ل حالة جمهول الأب اأو ذلك  حالة الطلق اأو الهجران اأو عند وفاة الزوج، حيث اإن القانون ف�سّ

اأبوه  وكان  بحرينّية  اأّم  من  ال�سرعي  البن  على  بحرينّية  اأّمه  وكانت  لأبيه  ن�سبته  تثبت  مل  الذي 

جمهول اجلن�سّية اأو عدميها. 

وحيث اإن حكومة مملكة البحرين قد حتفظت على ن�ص املادة رقم )9( يف الفقرة )2( من اتفاقية   .13
الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة التي تن�ص على اأنه »متنح الدول الأطراف للمراأة 

حقا م�ساويا حلق الرجل فيما يتعلق بجن�سية اأطفالها«، اإل اأن احلكومة واأثناء عملّية املراجعة 

الدورّية ال�ساملة لأو�ساع حقوق الإن�سان يف البحرين يف عام 2012 قبلت جمموعة من التو�سيات 

لغر�ص تعزيز امل�ساواة بني املراأة والرجل فيما يتعلق بجن�سية اأطفال املراأة البحرينّية، وهو ما يقود 

�سمنيا اإىل رفع التحفظ على املادة )9( فقرة )2( من اتفاقّية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

اإىل احلكومة مقرتًحا حول  رفعت  قد  الوطنّية  املوؤ�س�سة  اأن  والتنويه  بالذكر  وجدير  املراأة.  �سد 

تعديل اأحكام قانون اجلن�سّية البحرينّية لعام 1963 وتعديلته ملنح املراأة البحرينية حقا م�ساويا 

للرجل فيما يتعلق بجن�سية اأبنائها. 

ويف ذات ال�سياق فقد اتخذت حكومة مملكة البحرين بع�ص التدابري والإجراءات املوؤقتة ل�سمان   .14
حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني فيما يتعلق مبنح املراأة البحرينية اجلن�سية لأبنائها، ومن بينها قيام 

جللة امللك املفدى مبنح اجلن�سّية البحرينّية لأبناء املراأة البحرينّية املتزوجة من اأجنبي يف بع�ص 
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احلالت، اإىل جانب �سدور القانون رقم )35( ل�سنة 2009 ب�ساأن معاملة اأبناء البحرينّية املتزوجة 

من اأجنبي معاملة املواطن البحريني يف بع�ص الر�سوم املقررة على اخلدمات احلكومّية وال�سحّية 

بتعديل  الت�سريعية  ال�سلطة  اإىل  قانون  م�سروع  اإحالة  اإىل  بالإ�سافة  الإقامة،  ور�سوم  والتعليمّية 

ا�ستحداث علوة  اإىل  يهدف  الجتماعي،  ال�سمان  ب�ساأن   )18( رقم  القانون  )3( من  رقم  املادة 

ال�سمان  قيمة  من  امل�ستفيدة  الفئات  اإىل  و�سمهما  اأجنبي  من  املتزوجة  البحرينية  املراأة  لأبناء 

الجتماعي. 

)1( يف  رقم  املادة  ن�ص  مع  ومتا�سًيا  ال�سيا�سّية،  احلياة  امل�ساركة يف  املراأة يف  بحق  يتعلق  وفيما   .15
الفقرة )هـ( الواردة يف الد�ستور التي تقر للمراأة حق امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة، �سهد الواقع 

العملي فوز اأربع ن�ساء منتخبات يف جمل�ص النواب من اأ�سل اأربعني نائًبا منتخًبا، اإىل جانب تعيني 

ت�سع ع�سوات يف جمل�ص ال�سورى من اأ�سل اأربعني ع�سًوا معينا، ويف جمال متكني املراأة يف ال�سلطة 

م�ستوى  وعلى  باحلكومة،  وزير  من�سب  ن�ساء يف  ثلث  تعيني عدد  قرار، مت  ك�سانعة  التنفيذية 

تعيني  نيابة عامة، ف�سًل عن  قا�ص وع�سو  امراأة بني  تعيني ثلث ع�سرة  الق�سائية مت  ال�سلطة 

امراأة ع�سًوا يف املجل�ص الأعلى للق�ساء.

اأما على �سعيد احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، فاإن حق املراأة البحرينّية يف التمتع   .16
قرار  مبوجب  نظم  فقد  الإ�سكانية  اخلدمات  على  باحل�سول  يتعلق  فيما  لئق  معي�سي  مب�ستوى 

وزير الأ�سغال والإ�سكان رقم )12( ل�سنة 2004 ب�ساأن حق املراأة البحرينية يف النتفاع باخلدمات 

الإ�سكانية، حيث ت�سمن اأحكاما مفادها يحق للمراأة البحرينية العاملة اأو التي لها دخل �سهري 

ثابت وتعول ول متتلك اأي عقار النتفاع باإحدى اخلدمات الإ�سكانية املقررة مبوجب قانون الإ�سكان 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا له، كما منح ذات القرار احلق للمراأة املطلقة احلا�سنة للأبناء ب�سفة 

دائمة مبوجب حكم اأو اتفاق ، ول متلك على وجه ال�ستقلل م�سكنا خا�سا اأن تتقدم للوزارة بطلب 

احل�سول على اإحدى اخلدمات الإ�سكانية، ومن جانب اآخر فقد اأولت احلكومة اهتماًما بتح�سني 

باملوظفني  اأ�سوة  الجتماعّية  العلوة  املتزوجة  املوظفة  منح  خلل  من  للمراأة  املعي�سي  امل�ستوى 

من الرجال، مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )77( ل�سنة 2013 باعتماد لئحة حتديد الرواتب 

واملزايا الوظيفية و�سوابط ا�ستحقاقها للموظفني اخلا�سعني لقانون اخلدمة املدنية.

اأّما ب�ساأن حق املراأة يف العمل، فقد ت�سمن قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�سادر مبوجب القانون   .17
رقم )36( ل�سنة 2012 العديد من املزايا واحلقوق التي اأوجدت اإطاًرا قانونياًّا يهدف اإىل حماية 

من  ولعّل  ال�سلة،  ذات  الدولّية  العمل  منظمة  اتفاقّيات  مع  يتما�سى  نحو  على  البحرينّية  املراأة 

ا ال�ستثناء يف عدم ت�سغيلهن يف بع�ص املهن،  اأهّمها ال�سماح بت�سغيل الن�ساء يف الفرتة الليلية وا�سًعَ

يوًما، مع  واأربعني  اأن كانت خم�سة  بعد  يوًما  �ستني  اإىل  للمراأة  الو�سع  اإجازة  زيادة مدة  وكذلك 

�سنوات بحد  يتجاوز �ست  الذي مل  لرعاية طفلها  اأجر  اإجازة بدون  لها باحل�سول على  ال�سماح 

اأق�سى �ستة اأ�سهر يف املرة الواحدة بعدد ثلث مرات طوال مدة اخلدمة، كما منح املراأة العاملة 

حق رعاية لر�ساعة طفلها مبعدل �ساعتني يف اليوم حتى يبلغ �ستة اأ�سهر من عمره، وما جمموعه 

�ساعة واحدة يف اليوم حتى بلوغه العام الأول، بالإ�سافة اإىل منح املراأة العاملة امل�سلمة عدة وفاة 

يرتتب عليها احلق يف اإجازة �سهر مدفوعة الأجر اإذا تويف زوجها، ولها احلق يف ا�ستكمالها من 

اإجازتها ال�سنوية ملدة ثلثة اأ�سهر وع�سرة اأيام، واإذا مل يكن لها ر�سيد من اإجازتها ال�سنوية فلها 

احلق يف اإجازة بدون اأجر.
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ويف ذات ال�سياق، فقد �سلك القانون رقم )28( ل�سنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام قانون قوات الأمن   .18
1982، ذات النهج حيث �ساوى املراأة ع�سو قوات  )3( ل�سنة  العام ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 

الأمن مبثيلتها املوظفات يف اخلدمة املدنّية فيما يتعلق باإجازة الر�ساعة، والو�سع، وعدة الوفاة.

اإن�ساء »وحدات تكافوؤ  الفر�ص، من خلل  امل�ساواة وتكافوؤ  الوطنّية حتقيق مبداأ  املوؤ�س�سة  وتثمن   .19
الفر�ص« ي�سل عددها اإىل ثماين ع�سرة وحدة يف عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات الر�سمّية والقطاع 

اخلا�ص، ويف جمل�سي النّواب وال�سورى، التي تخت�ص بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات 

الأجهزة  اأو  الوزارات  يف  عملها  جمالت  يف  احتياجاتها  باإدخال  التنمية  يف  البحرينّية  املراأة 

احلكومية، مما �ساعد ذلك على توجه بع�ص موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لل�سري على اأن حتذو حذو 

.
10

الدولة 

ال�سياج  بالأ�سخا�ص،  الإجتار  ب�ساأن مكافحة   2008 ل�سنة   )1( رقم  القانون  امل�سّرع يف  اأوجد  وقد   .20
القانوين حلماية املراأة الأجنبّية على وجه اخل�سو�ص من التعر�ص جلرمية الجتار يف الأ�سخا�ص 

الجتار  ملكافحة  الوطنية  »اللجنة  يف  ممثلة  وطنية  اآليات  وجود  جانب  اإىل  كافة،  ب�سورها 

بالأ�سخا�ص«، و»جلنة تقييم ومتابعة �سحايا الجتار بالأ�سخا�ص الأجانب«، بالإ�سافة اإىل وجود 

الأمان«  »دار  الب�سر من خلل تخ�سي�ص  الن�ساء �سحايا الجتار يف  واإيواء  دور خا�سة حلماية 

التابعة لوزارة التنمية الجتماعية. اإل اأنه ورغم تلك احلماية واجلهود املبذولة يف �ساأنها مازالت 

املراأة الأجنبّية -على وجه اخل�سو�ص- عر�سة لأن تكون �سحية لتلك اجلرمية من خلل ا�ستغلل 

لأغرا�ص  الأجنبيات  العاملت  لبع�ص  والفندقي  ال�سياحي  القطاع  يف  ول�سيما  العمل  اأ�سحاب 

�ساأن ذلك �سكوى واحدة وطلب  الوطنية يف  املوؤ�س�سة  تلقت  الدعارة وال�ستغلل اجلن�سي، حيث 

م�ساعدة بالتدخل نتيجة تعر�سهن لل�ستغلل اجلن�سي.

ململكة  الثالث  الدوري  التقرير  على  مرئياتها  قدمت  قد  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن  بالذكر  اجلدير   .21
دورتها  يف  وذلك  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  جلنة  اإىل  واملقدم  البحرين 

ال�سابعة واخلم�سني، حيث قدمت عددا من امللحظات والتعليقات حول املبادئ التوجيهية ب�ساأن 

�سكل وحمتوى التقرير املطلوب تقدميه اإىل اللجنة، وكذلك راأيها حول امللحظات ذات العلقة 

البحرين  مملكة  حكومة  تنفيذ  مدى  اإىل  بالإ�سافة  ومعلومات،  بيانات  من  التقرير  ت�سمنه  مبا 

للملحظات اخلتامية للجنة.

من  �سكوى  وع�سرون  �ست  اإليها  ورد  فقد  ال�سكاوى،  تلقي  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  ولية  نطاق  ويف   .22
اأربع �سكاوى ذات علقة باحلق يف م�ستوى معي�سي  مواطنات ومقيمات تنوعت مو�سوعاتها بني 

اإىل جانب �سكوى واحدة  البحرينّية،  لأبناء  ب�ساأن طلب اجلن�سّية  بال�سكن، و�سكويني  يتعلق  لئق 

ب�ساأن طلب اجلن�سّية للمراأة الأجنبّية املتزوجة من بحريني، وثماين �سكاوى ذات علقة باحلق يف 

العمل، و�سكويني عن احلق يف �سمانات املحاكمة العادلة، واأربع �سكاوى ب�ساأن احلق يف ال�سحة، 

و�سكوى واحدة من مواطنة ب�ساأن عدم تعاون �سفارة اململكة يف اخلارج معها، واأخرى من اأجنبّية 

ب�ساأن عدم تعاون �سفارة بلدها يف اململكة معها، و�سكوى واحدة كانت تثري �سبهة الجتار يف الب�سر، 

�سراء  العمل  جهة  رف�ص  ب�ساأن  �سكوى  واآخرها  التعطل،  بدل  با�ستحقاق  متعلقة  واحدة  و�سكوى 

�سنوات اخلدمة الفرتا�سّية بعد اإنهاء اخلدمة.

 

10.  قائمة الق�سايا والأ�سئلة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للبحرين )اإ�سافة: ردود البحرين( - 7 نوفمرب 2013 - وثيقة رقم

.)CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1(      
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التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

حث ال�سلطة الت�سريعية على اإ�سدار قانون يهدف اإىل منح املراأة البحرينّية حقا م�ساويا للرجل   .1

فيما يتعلق مبنح اجلن�سّية لأبنائها وفق �سوابط حمددة متا�سًيا مع اللتزامات الدولّية حلكومة 

مملكة البحرين.

حث احلكومة على اتخاذ خطوات جادة وتوافقّية لغر�ص الإ�سراع يف اإحالة م�سروع قانون اأحكام   .2

الأ�سرة ب�سقه اجلعفري )الق�سم الثاين( اإىل ال�سلطة الت�سريعّية.

اأجنبي يف حالة  املتزوجة من  املراأة  ا�ستفادة  الكفيلة ب�سمول  التدابري  حث احلكومة على اتخاذ   .3

الطلق اأو الهجران اأو وفاة الزوج باخلدمات الإ�سكانّية.

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديلت اللزمة على اأحكام القانون رقم )36( ل�سنة 2012   .4

باإ�سدار قانون العمل يف القطاع الأهلي لغر�ص م�ساواة املراأة العاملة يف القطاع الأهلي مبثيلتها 

من املوظفات يف اخلدمة املدنّية فيما يتعلق مبنح اإجازة رعاية لر�ساعة طفلها.

العمل على التو�سع يف اإن�ساء وحدات تكافوؤ الفر�ص يف الوزارات والأجهزة احلكومّية وموؤ�س�سات   .5

القطاع اخلا�ص التي مل تبادر اإىل حتقيق ذلك، ملتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات 

املراأة يف التنمية. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني مب�ساألة العنف �سد املراأة واأ�سبابه وعواقبه، والفريق العامل   .6

املعني مب�ساألة التمييز �سد املراأة يف القانون ويف املمار�سة التابعني ملجل�ص حقوق الإن�سان، بزيارة 

اململكة.

ثانًيا: حقوق الطفل

ُيعترب الطفل النواة الأوىل يف بناء املجتمع، فهو يحتاج اإىل حماية تتطلب منحه حقوًقا خا�سة اإىل   .1
جانب احلقوق الأخرى التي ي�سرتك فيها مع غريه من البالغني، وتختلف حقوق الطفل عن باقي 

احلقوق يف م�سمونها وطبيعتها، ذلك اأن حقوق الطفل اخلا�سة تهدف اإىل توفري حماية توؤدي اإىل 

اإ�سباع حاجاته عن طريق توفري بيئة �سحّية ونف�سّية واجتماعّية �سليمة ميكن فيها تن�سئته تن�سئة 

�سحيحة ليكون قادًرا على الإ�سهام يف بناء املجتمع والرتقاء به. 

العامة،  واحلرّيات  احلقوق  من  بجملة  التمتع  يف  الطفل  حق  البحرين  مملكة  د�ستور  اأكد  وقد   .2
ت املادة رقم )5( يف الفقرة )اأ( منه على اأن »الأ�سرة اأ�سا�س املجتمع، قوامها الدين  حيث ن�سّ

اأوا�سرها وقيمها، ويحمي  ال�سرعي، ويقوي  القانون كيانها  الوطن، يحفظ  والأخلق وحب 

يف ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى الن�سء، ويحميه من ال�ستغلل، ويقيه الإهمال الأدبي 

والعقلي«،  واخللقي  البدين  ال�سباب  بنمو  خا�سة  الدولة  تـُعنى  كما  والروحي،  واجل�سماين 

وجاءت املادة رقم )7( يف الفقرة )اأ( منه لتتناول حق الطفل يف احل�سول على التعليم املجاين 
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تكفل  كما  العلمي،  البحث  وت�سجع  والفنون،  والآداب  العلوم  الدولة  »ترعى  اأن  على  فن�ست 

اخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني، ويكون التعليم اإلزاميا وجمانيا يف املراحل الأوىل 

التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه، وي�سع القانون اخلطة اللزمة للق�ساء على 

الأمية«.

وعلى �سعيد ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فقد اأكد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنّية   .3
 2006 ل�سنة   )56( القانون رقم  البحرين مبوجب  اإليه حكومة مملكة  ان�سمت  الذي  وال�سيا�سّية، 

واجب الدولة يف اتخاذ تدابري احلماية جتاه الأطفال دومنا اأي متييز، وحق كل طفل يف احل�سول 

على جن�سّية واأن يتم ت�سجيله فور ولدته. كما جاءت اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل لعام 

1989 التي ان�سمت اإليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم )16( ل�سنة 1991 
لتوؤكد جملة من احلقوق توجب على الدول اتخاذ التدابري كافة لكفالة متتع الأطفال بها، كما اأن 

امل�سلحة، والربوتوكول الختياري  ال�سراعات  الأطفال يف  ا�سرتاك  ب�ساأن  الربوتوكول الختياري 

ب�ساأن بيع الأطفال وا�ستغلل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية امللحقني باتفاقية الأمم املتحدة 

ل�سنة   )19( القانون رقم  البحرين مبوجب  اإليهما حكومة مملكة  ان�سمت  اللذين  الطفل  حلقوق 

2004 قد اأ�سافا مزيًدا من احلماية اخلا�سة للأطفال، وذلك من خلل رفع ال�سن التي ميكن فيها 
جتنيد الأ�سخا�ص يف القوات امل�سلحة واإ�سراكهم يف الأعمال احلربية، مما ي�سهم يف تنفيذ املبداأ 

الذي يق�سي باأن تكون م�سالح الطفل الف�سلى اعتبارا اأوليا يف جميع الإجراءات املتعلقة بالأطفال 

لغر�ص تن�سئتهم وتربيتهم يف كنف ال�سلم والأمن، اإىل جانب حماية الطفل من اأن يكون عر�سة 

لل�ستغلل اأيا كان نوعه، اأو �سحّية جلرمية الجتار يف الب�سر.

وعلى امل�ستوى الوطني، فقد جاء القانون رقم )37( ل�سنة 2012 باإ�سدار قانون الطفل ليوؤكد يف   .4
ت�سكل يف جمموعها  على جملة من احلقوق  الن�ص  الف�سلى من خلل  الطفل  اأحكامه م�سلحة 

بال�سلمة  ي�سر  ل  نحو  على  الأطفال  لت�سغيل  �سوابط  و�سع  املتكاملة، حيث  احلماية  من  اإطاًرا 

اأو ال�سحة اأو مي�ص جوهر احلقوق، واأكد حق الرعاية ال�سحّية والجتماعّية والبدنّية، واحلماية 

من اأخطار املرور، ورعاية الطفل املعوق ب�سكل خا�ص وتاأهيله، وتعليم الطفل وتثقيفه، اإىل جانب 

حمايته من �سوء املعاملة وعدم جواز التنازل عن الدعوى اجلنائّية املتعلقة به، وحمايته من العنف 

الأ�سري واملجتمعي، كما كّر�ص القانون احلماية اجلنائية للطفل بالن�ص على العديد من العقوبات 

املالية اأو ال�سالبة للحرية ملن يخالف اأحكامه.

اأّما يف جمال البناء املوؤ�س�سي، فقد مّت ت�سكيل اللجنة الوطنّية للطفولة مبوجب قرار جمل�ص الوزراء   .5
رقم )64( ل�سنة 2013 التي كان من اأبرز اخت�سا�ساتها اقرتاح ا�سرتاتيجية وطنّية للطفولة ت�ساعد 

الطفل،  حقوق  وت�سمن  تخدم  التي  وبراجمها  م�سروعاتها  وتعزيز  تطوير  على  املعنّية  اجلهات 

لها، مبا يف  املنا�سبة  احللول  واقرتاح  للطفولة،  الأ�سا�سية  والحتياجات  امل�ساكل  ودرا�سة  ور�سد 

ذلك اقرتاح الت�سريعات والتو�سيات اإىل اجلهات الر�سمّية املخت�سة يف مملكة البحرين، واإجراء 

التن�سيق والتعاون بني خمتلف الأجهزة احلكومّية واملوؤ�س�سات الأهلّية فيما يتعلق بالطفولة، وقد 

)2013 - 2017( وهي  د�سنت وزارة التنمية الجتماعّية ال�سرتاتيجّية الوطنّية للطفولة للأعوام 

الإن�سان،  اأ�س�ص حمورّية، هي احرتام حقوق  للطفل، وترتكز على ثلثة  تـُ�ساغ  ا�سرتاتيجّية  اأول 

وتكافوؤ الفر�ص بني اجلن�سني، واإدماج ذوي الإعاقة.
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ويف اإطار توفري اآلّيات حلماية الطفل، فقد اأن�سئ مركز حماية الطفل يف عام 2007، وهو عبارة   .6
عن موؤ�س�سة للرعاية الجتماعّية تتبع وزارة التنمية الجتماعّية غر�سها حماية الأطفال حتى �سن 

ويقدم  العتداء اجلن�سي.  ومن حالت  كافة،  والإهمال  املعاملة  �سوء  اأ�سكال  من  ع�سرة  الثامنة 

بالإ�سافة  النف�سي،  اأو  اجل�سدي  للإيذاء  تعر�سه  عند  للطفل  ال�سحي  والعلج  الرعاية  املركز 

اإىل اخلدمات النف�سّية والجتماعّية والتعليمّية، وتن�سيق اخلدمات القانونّية والق�سائّية، وتوفري 

الرعاية البديلة املوؤقتة اأو الدائمة يف حالة ال�سرورة الق�سوى وهي ما يعرف باحل�سانة املوؤقتة من 

خلل قيام اأ�سر باحت�سان الأطفال الذين يتعذر على اآبائهم رعايتهم اأو الذين يتعر�سون للإيذاء 

اجل�سدي اأو النف�سي اأو الإهمال داخل الأ�سرة اأو حالت الت�سرد وذلك بهدف رعايتهم وايوائهم 

حالته  ومتابعة  الأ�سرة،  يف  اإدماجه  لإعادة  الطفل  وتاأهيل   ،
11

ال�سبب يزول  اأن  اإىل  موؤقتة  لفرتة 

درا�سيا وتربويا ونف�سيا واجتماعيا. 

التنمية الجتماعّية فيما يتعلق  اإىل الوقوف على جهود وزارة  املوؤ�س�سة الوطنّية  ويف �سبيل �سعي   .7
وامل�سروعات  اخلطط  بيان  طلب  يف  متثلت  ت�ساوؤلت  بعدة  خماطبتها  متت  فقد  الطفل،  بحقوق 

الطفل  حقوق  بانتهاكات  املتعلقة  ال�سكاوى  وعدد  الطفل،  بثقافة  تعنى  التي  التوعوّية  والربامج 

واآلّية التعامل معها، والتحديات التي تواجه واقع الطفل يف خمتلف املناحي املدنّية والقت�سادّية 

والجتماعّية والثقافّية، اإل اأن الوزارة مل تقم بالرد على ذلك حتى حينه.

واأّما جمعّية رعاية الطفل والأمومة فقد اأ�سارت يف معر�ص رّدها على ت�ساوؤلت املوؤ�س�سة الوطنّية   .8
اإىل قيامها باإعداد برامج تنموّية وتدريبّية وتثقيفّية وفعالّيات متنوعة تهدف اإىل الرتقاء بنمو 

الطفل العقلي والوجداين ودعمه ثقافيا ليكون على درجة عالية من الإبداع، م�سيفة اأنها مل تتلق 

اأي �سكوى ب�ساأن انتهاكات حلقوق الطفل.

اإل اأنه ورغم تلك اجلهود املبذولة ليزال الواقع العملي ي�سهد حتديات وممار�سات مت�ص حقوق   .9
فيما  اجلنائي  البعد  ذات  النافذة  القوانني  بع�ص  متا�سي  عدم  من  بدًءا  منها،  وتنال  الطفل 

يتعلق ب�سن احلدث، اإذ ليزال قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 

وتعديلته، واملر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 1976 واملعدل باملر�سوم بقانون رقم )23( ل�سنة 2013 

يف �ساأن الأحداث واللذان يعتربان احلدث هو من مل يتجاوز �سن اخلام�سة ع�سرة من العمر، يف 

حني اأن اتفاقّية حقوق الطفل التي ان�سمت اإليها حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون 

رقم )16( ل�سنة 1991، والقانون رقم )37( ل�سنة 2012 باإ�سدار قانون الطفل، قد اعتربا الطفل هو 

كل من مل يتجاوز ثماين ع�سرة �سنة من العمر، ذلك اأن احلماية التي اأوجدتها التفاقّية والقانون 

ا  �سالفا الذكر ل ميكن اإعمالها على من جتاوز �سن خم�ص ع�سرة من العمر، وهو ما ُيعد انتقا�سً

لتلك احلماية ونيل من جوهرها، الأمر الذي حدا باملوؤ�س�سة الوطنّية اإىل اأن تقدم مقرتحا اإىل 

احلكومة برفع �سن احلدث اإىل ثمانية ع�سر عاما.

اأّما ب�ساأن مدى متتع الطفل باحلقوق املدنّية وعلى الأخ�ص ما يتعلق باحلق يف ال�سلمة اجل�سدّية   .10
واملعنوّية واحلق يف احلرّية والأمان ال�سخ�سي، وعطًفا على املادة رقم )3( من القانون رقم )37( 

ل�سنة 2012 باإ�سدار قانون الطفل التي ن�ست على اأن »تكون حلماية الطفل وم�ساحله الف�سلى 

اأو  ت�سدرها  التي  اجلهة  كانت  اأيا  بالطفولة  املتعلقة  الإجراءات  اأو  القرارات  جميع  يف  الأولوية 

التي  الذكر  �سالفة  الطفل  اتفاقّية حقوق  من   )3( رقم  املادة  مع  متوافقة  التي جاءت  تبا�سرها« 

 http://www.social.gov.bh/childhood/childhood_welfare/tempcare :11.    املوقع الر�سمي لوزارة التنمّية الجتماعّية
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ن�ست على اأنه »يف جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، �سواء قامت بها موؤ�س�سات الرعاية 

الجتماعّية العامة اأو اخلا�سة، اأو املحاكم اأو ال�سلطات الإدارية اأو الهيئات الت�سريعية، يوىل 

العتبار الأول مل�سالح الطفل الف�سلى«، وعليه فاإن املعاملة الف�سلى للطفل يلزم اأن متتد اإىل 

�سروب  من  لغريه  اأو  للتعذيب  التعر�ص  فيها حقه يف عدم  كافة مبا  الأ�سا�سّية  وحرّياته  حقوقه 

املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، واأل تفر�ص عليه عقوبة الإعدام اأو ال�سجن 

املوؤبد من دون وجود اإمكانية للإفراج عنه، اإىل جانب تاأكيد عدم حرمانه من حريته ب�سورة غري 

قانونية اأو تع�سفية اإل كملجاأ اأخري ولأق�سر فرتة زمنية ممكنة.

ويف جميع الأحوال يلزم اأن ُيعامل كل طفل حمروم من حريته باإن�سانّية واحرتام للكرامة املتاأ�سلة   .11
ُيف�سل كل طفل  وبوجه خا�ص  �سنه،  بلغوا  الذين  الأفراد  احتياجات  تراعي  وبطريقة  نف�سه،  يف 

حمروم من حّريته عن البالغني، ما مل ُيعترب اأن م�سلحة الطفل الف�سلى تقت�سي خلف ذلك، 

اأ�سرته، ويكون لكل طفل حمروم من حريته احلق يف  ويكون له احلق يف البقاء على توا�سل مع 

احلق يف  ف�سل عن  املنا�سبة،  امل�ساعدات  من  وغريها  قانونية  م�ساعدة  على  ب�سرعة  احل�سول 

التظلم من حرمانه من احلرية اأمام حمكمة اأو �سلطة ق�سائّية خمت�سة بال�سرعة املمكنة.

وعليه فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية ر�سدت ومن خلل و�سائل الإعلم و�سبكات التوا�سل الجتماعي وجود   .12
حالت اعتقال لأطفال ترتاوح اأعمارهم ما بني ع�سر وخم�ص ع�سرة �سنة، حيث قامت املوؤ�س�سة 

الوطنية مبتابعة هذه احلالت ملعرفة ما مت ب�ساأنها، وتوا�سلت مع النيابة العامة بغر�ص اإطلق 

�سراح من مل يثبت بحقه تهمة ب�سكل عاجل، فا�ستجابت النيابة العامة ومت اإطلق �سراح بع�سهم، 

كما مت ال�سماح للبع�ص الآخر باأداء المتحانات اأثناء فرتة التوقيف، ف�سل عن ادعاءات تتمثل 

بتعر�ص البع�ص منهم ملمار�سات تعد من قبيل التعذيب وغريه من �سائر �سروب �سوء املعاملة.

ويف هذا ال�سدد توكد املوؤ�س�سة الوطنية على اأن زج الأطفال يف مظاهر العنف وجتاذبات العمل   .13
ال�سيا�سي، له انعكا�سات �سلبية على ال�سلوك املادي واملعنوي لهم، وم�سببة يف ذات الوقت خطًرا 

على حا�سرهم وم�ستقبلهم واأمنهم. وعليه يقع لزاًما �سرورة جتنيب الأطفال والأجيال النا�سئة 

والناأي بهم عن تلك املظاهر والتجاذبات كافة، حتقيًقا للم�سالح الُف�سلى للطفل.

كما اأنه من بني احلالت اخلا�سة التي ر�سدتها املوؤ�س�سة الوطنّية ادعاءات بتعر�ص بع�ص الأطفال   .14
يف اإحدى دور احل�سانة لعتداءات ج�سدّية ومعنوّية، وهي -عند ثبوتها- ت�سكل انتهاًكا �سارًخا 

حلق الطفل يف احلماية من �سوء املعاملة وعدم التعر�ص للعنف، اإىل جانب حالة وفاة طفل نتيجة 

ن�سيانه يف حافلة املدر�سة، وعلى اإثر ذلك قامت اجلهات املخت�سة بالتحقيق يف الواقعتني واإحالة 

املتهمني فيها اإىل املحاكم املخت�سة. ان هاتني الواقعتني واإن كانتا ل ت�سكلن ظاهرة يف املجتمع، 

اأنهما ت�سريان اإىل وجود ق�سور يف الدور الرقابي والإ�سرايف من قبل اجلهات املكّلفة قانوًنا  اإل 

بالرقابة والإ�سراف على حماية الأطفال يف تلك املوؤ�س�سات.

ويف جمال احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، وحتديّدا فيما يتعلق باحلق يف ال�سّحة   .15
فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية ت�سيد باجلهود التي تبذلها وزارة ال�سحة ب�ساأن رعاية الأمومة والطفولة 

الوقائية  التطعيمات  ومنحه  للطفل  الدوري  بالفح�ص  القيام  ثم  احلمل  مرحلة  من  تبداأ  والتي 

والتاأكد من النمو ال�سحي له و�سوًل اإىل املتابعة الدورّية للحالة ال�سحّية للأطفال طوال مرحلة 

التعليم املدر�سي.
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تتعلق  �سكوى  ع�سرة  اثنتا  اإليها  ورد  فقد  ال�سكاوى،  تلقي  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  ولية  نطاق  ويف   .16
جميعها باأطفال دون �سن الثامنة ع�سرة، اختلفت مو�سوعاتها بني ثلث �سكاوى مت الدعاء فيها 

بالعتقال التع�سفي ، وثماين �سكاوى مت الدعاء فيها بالعتقال من دون اتباع الإجراءات القانونية 

رافقه بع�ص املمار�سات التي تعد من قبيل التعذيب و�سوء املعاملة، و�سكوى واحدة مت الدعاء فيها 

بعدم التمكني من اأداء المتحانات اأثناء فرتة التوقيف.

 

التو�سيات:

ويف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

اإقرار م�سروع قانون ب�ساأن حماية الأ�سرة من العنف ليكون  حث ال�سلطة الت�سريعّية على �سرعة   .1

غطاء ت�سريعيا اإ�سافيا للحماية القانونّية للطفل من التعر�ص للعنف و�سوء املعاملة.

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديلت على املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 1976 ب�ساأن   .2

الأحداث فيما يتعلق برفع �سن احلدث اإىل ثمانية ع�سر عاًما وذلك متا�سًيا مع ال�سكوك الدولية 

حلقوق الإن�سان.

 -  2013( للأعوام  للطفولة  الوطنّية  لل�سرتاتيجّية  الفّعال  التنفيذ  متابعة  على  احلكومة  حث   .3

.)2017

اأ�سيق  يف  اإل  الأطفال  ب�ساأن  للحرّية  املقيدة  التدابري  اإىل  اللجوء  عدم  على  العامة  النيابة  حث   .4

احلدود وكملذ اأخري.

واملوؤ�س�سات  والرو�سات  والإ�سرايف على دور احل�سانة   الرقابي  الدور  تفعيل  حث احلكومة على   .5

اآمنة من عدم التعر�ص للعنف  التعليمية احلكومّية على اختلفها مبا ي�سمن متتع الطفل ببيئة 

و�سوء املعاملة اأو الإهمال يف �ستى �سوره.

اتفاقّية  اأحكام  املنبثقة من  الطفل  اإىل جلنة حقوق  الدوري  تقريرها  تقدمي  حث احلكومة على   .6

حقوق الطفل يف املواعيد املقررة لها.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني مب�ساألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�ستغلل الأطفال يف   .7

املواد الإباحية التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.

 

ثالثا: حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

بكفالة متتع هذه  والتزامها  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�ص  بحقوق  الدولة  اهتمام  ُيعترب   .1
الفئة بحقوقها اخلا�سة كافة، واحلقوق الأخرى التي ت�سرتك فيها مع الغري، اأحد املعايري الأ�سا�سّية 

الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة على وجه  لها. وتختلف حقوق  امل�ستوى احل�ساري  لقيا�ص 

اإ�سباع  اإىل  تهدف  الفئة  هذه  حقوق  اأن  ذلك  وطبيعتها،  م�سمونها  يف  احلقوق  باقي  عن  خا�ص 



121 120

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

التمتع  اإىل  وال�سفقة  الرعاية  ومن  الدمج،  اإىل  العزل  من  التحول  اخلا�سة عن طريق  حاجاتها 

باحلقوق، ومن ال�ستبعاد اإىل ال�سمولّية، وتعزيز م�ساركتها الفّعالة يف املجتمع، لتكون قادرة على 

الإ�سهام يف بنائه والرتقاء به. 

وعلى الرغم من عدم الن�ص �سراحة على حقوق الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة يف د�ستور   .2
مملكة البحرين، فاإنه ُي�ستفاد من املادة رقم )5( الفقرة )ج( اأنها كفلت حتقيق ال�سمان الجتماعي 

ملجموعة من الفئات، وذلك بالن�ّص على اأن »تكفل الدولة حتقيق ال�سمان الجتماعي اللزم 

للمواطنني يف حالة ال�سيخوخة اأو املر�س اأو العجز عن العمل اأو اليتم اأو الرتمل اأو البطالة. 

كما توؤمن لهم خدمات التاأمني الجتماعي والرعاية ال�سحّية، وتعمل على وقايتهم من براثن 

اجلهل واخلوف والفاقة«.

وعلى �سعيد ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فقد جاءت اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة   .3
التي �سدقت عليها حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 2011، لتوؤكد �سرورة 

واحلرّيات  الإن�سان  حقوق  بكل  اأنواعها  بجميع  الإعاقة  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص  جميع  متتع 

انطباق  كيفّية  تو�سح  كما  والثقافّية،  والجتماعّية  القت�سادّية  اأو  وال�سيا�سّية  املدنّية  الأ�سا�سّية 

احلقوق بجميع فئاتها على الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة لكي ميكنوا من ممار�سة حقوقهم على اأر�ص 

الواقع، مما يرتب التزامات حقوقية على الدولة لهذه الفئة .

الإعاقة   ذوي  الأ�سخا�ص  متتع  ل�سمان  احلماية  من  مزيد  ولإ�سفاء  املوؤ�س�سي  البناء  جمال  ويف   .4
بحقوقهم، فقد مّت ت�سكيل اللجنة العليا لرعاية �سوؤون املعوقني مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم 

)1( ل�سنة 2012 برئا�سة وزارة التنمية الجتماعية وع�سوية ممثلني عن خمتلف اجلهات احلكومّية 
برعاية  اخلا�سة  الربامج  وتن�سيق  تخطيط  على  بالعمل  اللجنة  هذه  وتخت�ص  الأهلي،  والقطاع 

لرعايتهم  الأ�سا�سية  الحتياجات  بتحديد  اخلا�سة  القواعد  وو�سع  املعوقني،  وت�سغيل  وتاأهيل 

وتاأهيلهم وت�سغيلهم و�سروط قبولهم مبراكز التاأهيل، اإىل جانب و�سع اللوائح وحتديد الإجراءات 

املتعلقة بتنفيذ اللتزامات املن�سو�ص عليها يف القانون رقم )74( ل�سنة 2005 ب�ساأن رعاية وتاأهيل 

التعوي�سية  الأجهزة  البت يف طلبات �سرف  �ُسمّيت »جلنة  اأن�سئت جلنة  كما   ، املعوقني  وت�سغيل 

التي   2011 ل�سنة   )25( رقم  الجتماعية  التنمية  وزيرة  قرار  مبوجب  الإعاقة«  ذوي  للأ�سخا�ص 

للأ�سخا�ص  التعوي�سية  الأجهزة  ب�سرف  اخلا�سة  الطلبات  �ساأن  يف  القرارات  باإ�سدار  تخت�ص 

ذوي الإعاقة، وي�ساف اإىل ذلك وجود العديد من املراكز التاأهيلّية التي تقدم الرعاية وكل الدعم 

واخلدمات لهذه الفئة.

واإعماًل لخت�سا�سات اللجنة العليا لرعاية �سوؤون املعوقني، فقد قامت بو�سع ا�سرتاتيجّية وطنّية   .5
�ساملة ومتكاملة ت�ستند اإىل جمموعة درا�سات بحثّية وميدانّية حول اأو�ساع املعوقني يف اململكة، 

وتقوم ال�سرتاتيجّية على �سبعة حماور: تت�سمن الت�سريعات وال�سحة والتاأهيل والرتبية والتعليم 

والتمكني القت�سادي والجتماعي، ومتكني املراأة املعوقة بالإ�سافة اإىل تي�سري و�سول املعوقني اإىل 

اإبراز دور الإعلم والتوعية باأهمّية العمل على اإعطاء املعوقني حقوقهم  املباين واخلدمات، مع 

كاملة من دون انتقا�ص.

واحلرّيات  احلقوق  بجميع  التمتع  يف  الإعاقة  اأ�سا�ص  على  التمييز  وعدم  امل�ساواة  مبداأ  ويعترب   .6
الأ�سا�سّية املدنّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية والجتماعّية والثقافّية من املبادئ الأ�سا�سّية املعرتف 
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بها يف ال�سكوك الدولّية املعنّية بحقوق الإن�سان، وتكون امل�ساواة متحققة ب�سورة فعلّية من خلل 

قيام الدولة باتخاذ التدابري والت�سريعات كافة واعتماد �سيا�سات وطنّية قائمة على مبداأ امل�ساواة 

بني الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وغريهم، وهو ما يتجلى بو�سوح يف اأحكام اتفاقّية الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة، حيث اأكدت املادة رقم )5( منها مبداأ امل�ساواة وعدم التمييز، مع كفالة متتع هذه الفئة 

باحلماية القانونّية املت�ساوية والفعالة يف احلقوق واحلرّيات كافة.

مع  امل�ساواة  يف  احلق  الأخ�ص  وعلى  املدنّية،  باحلقوق  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  متتع  ب�ساأن  اأّما   .7
الآخرين اأمام القانون والو�سول اإىل العدالة، فقد اأ�سارت اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 

امل�ساواة مع غريهم، وهو ما  الفئة على قدر من  القانونّية لهذه  بالأهلّية  اإىل �سرورة العرتاف 

يلزم اتخاذ جملة من التدابري والإجراءات املنا�سبة لتوفري اإمكانّية ح�سولهم على الدعم الذي 

يحتاجون اإليه اأثناء ممار�سة تلك الأهلية، ويف هذا ال�سدد فقد ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنّية اتخاذ 

املجل�ص الأعلى للق�ساء ووزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والنيابة العامة عدة اإجراءات 

تي�سريّية متكن الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة من التمتع بحقهم يف امل�ساواة اأمام القانون 

والو�سول اإىل العدالة من خلل توفري مرتجمي الإ�سارة لل�سم والبكم، مع اإمكانّية انتقال القا�سي 

اأو اأحد املوظفني اإىل حمل اإقامة من يتعذر ح�سوره للمحكمة ب�سبب الإعاقة لإمتام اأي اإجراء من 

اإجراءات التقا�سي اأو التوثيق.

اتفاقّية  اأ�سارت  فقد  واملعنوّية،  اجل�سدّية  ال�سلمة  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حق  وبخ�سو�ص   .8
ملنع  والق�سائّية  والإدارّية  الت�سريعّية  التدابري  جميع  اتخاذ  اإىل  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق 

اإخ�ساع الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة للتعذيب اأو لغريه من �سائر �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

اللاإن�سانية اأو املهينة، ويف هذا ال�سدد ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنّية من خلل بع�ص و�سائل الإعلم 

و�سبكات التوا�سل الجتماعي وجود اأحد املوقوفني من ذوي الإعاقة )فاقد الب�سر( يف احلب�ص 

الحتياطي مع ادعاءات بتعر�سه للتعذيب و�سوء املعاملة واحلرمان من تلقي العلج، وقد بادرت 

املوقوف  اأن  لها  فات�سح  املعنية  اجلهات  مع  وتوا�سلت  الدعاءات  هذه  ملتابعة  الوطنية  املوؤ�س�سة 

�سراحه،  اإطلق  بالنظر يف  ال�سلطات  املنا�سب ووعدت  العلج  تلقى  وقد  اإن�سانية  يعامل معاملة 

ومن جانب اآخر اأخذت املوؤ�س�سة الوطنّية علًما بقيام الأمانة العامة للتظلمات يف وزارة الداخلّية 

بزيارته ومتابعة حالته وبحث ما ميكن تقدميه اإليه مبا يلئم حالة الإعاقة الب�سرية التي يعانيها، 

�سواء فيما يخ�ص مكان توقيفه اأو تاأهيله نف�سيا، اأو ما يحتاج اإليه من م�ساعدة خا�سة، بالإ�سافة 

اإىل متطلبات اأخرى تتعلق بتلقي العلج واإجراءات تنظيم الزيارات، اإىل جانب التوا�سل مع ذويه 

ب�ساأن حالته وما يحتاج اإليه من متطلبات تراعي و�سعه ال�سحي.

ويف جمال احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية، وحتديدا فيما يتعلق بحق الأ�سخا�ص ذوي   .9
الإعاقة يف التمتع مب�ستوى معي�سي لئق، فقد جاء القانون رقم )7( ل�سنة 2009 باإ�سافة مادة اإىل 

املر�سوم بقانون رقم )10( ل�سنة 1976 يف �ساأن الإ�سكان ليلزم اجلهات املعنّية ب�سرورة مراعاة 

حالة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة اأو اأ�سرهم عند تخ�سي�ص امل�سكن باأهمية وجود جتهيزات خا�سة 

اأ�سارت له التفاقية الدولّية ذات العلقة من  اإعاقته، وهو ما يتفق مع ما  باملعوق تتنا�سب ونوع 

�سرورة م�ساواة هذه الفئة بغريهم يف العي�ص اللئق من خلل متكينهم من ال�ستفادة من تلك 

اخلدمات. كما اأن اأحكام القانون رقم )40( ل�سنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )74( 

ل�سنة 2006 ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعوقني وفر غطاء قانونيا يف تقدمي امل�ساعدة الجتماعّية 

للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة من خلل منحهم خم�س�سا �سهرياًّا ل يقل عن مائة دينار لغر�ص الرتقاء 
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باإ�سدار بطاقة تعريفية  التنمية الجتماعية  بالعي�ص الكرمي لهم، ويف هذا ال�سدد قامت وزارة 

واخلدمات، حيث  ال�سلع  بع�ص  التخفي�ص على  متفاوتة من  ن�سًبا  الإعاقة، متنحه  لل�سخ�ص ذي 

اطلعت املوؤ�س�سة الوطنية ومن خلل املوقع الإلكرتوين لوزارة التنمية الجتماعية على وجود قائمة 

امل�ستوى املعي�سي  ت�سم �سبًعا وع�سرين جهة داعمة لهذا امل�سروع، ويف جممله ي�سب يف حت�سني 

لهذه الفئة.

)74( ل�سنة  وفيما يتعلق بحق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل، فقد اأكدت اأحكام القانون رقم   .10
واملزايا  احلقوق  بجميع  التمتع  يف  امل�ساواة  مبداأ  املعوقني  وت�سغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�ساأن   2006
العاملني فيها  يبلغ عدد  التي  املن�ساآت  اإلزام  اأي متييز، مع  للمعوقني مع غريهم دومنا  العمالية 

اأكرث من خم�سني عامًل بت�سغيل ما ن�سبته )2%( من العمال ذوي الإعاقة من املجموع الكلي لعمال 

املن�ساأة، كما ي�سمل هذا اللتزام جميع الأجهزة احلكومية واملوؤ�س�سات والهيئات العامة يف الدولة. 

ويف �سبيل ح�سول فئة الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة على حقهم يف التعليم اإعماًل ملا ت�سمنته اتفاقّية   .11
الإعاقة ومواهبهم  العمل على تنمية �سخ�سّية ذوي  الإعاقة من �سرورة  الأ�سخا�ص ذوي  حقوق 

واإبداعهم، وقدراتهم العقلّية والبدنّية و�سوًل بها اإىل اأق�سى مدى، من خلل عدم ا�ستبعادهم 

نطاق  اللزم يف  الدعم  الإعاقة، واحل�سول على جميع  اأ�سا�ص  العام على  التعليمي  النظام  من 

ب�ساأن   2005 ل�سنة   )27( رقم  القانون  من   )10( الفقرة  يف   )5( رقم  املادة  اأ�سارت  فقد  التعليم، 

التعليم اإىل تنويع الفر�ص التعليمّية وفًقا للحتياجات الفردّية املتنوعة للطلبة ورعاية ذوي الإعاقة 

التعليمية، ويف هذا  املوؤ�س�سات  اأقرانهم يف  القادرين منهم مع  من خلل متابعة تقدمهم ودمج 

ال�ساأن، فقد اأفادت وزارة الرتبية والتعليم يف معر�ص ردها على ت�ساوؤلت املوؤ�س�سة الوطنّية، وجود 

ت�سهيلت وجتهيزات للطلبة املعوقني من خلل اإعداد ف�سول علجية يف بع�ص املدار�ص للطلبة 

بطيئي التعّلم وحالت التاأخر الدرا�سي، كما اأفادت اأنها طبقت جتربة دمج الطلبة ذوي الإعاقة 

الطلبة بهدف عدم عزلهم عن حميطهم وجمتمعهم وهو  اأقرانهم من  العادّية مع  الف�سول  يف 

املدر�سة والف�سل العادي. واأ�سافت الوزارة اأن اإدارة الرتبية اخلا�سة لديها تعمل على اكت�ساف 

حالت التخلف العقلي وا�سطراب الكلم و�سعف ال�سمع والب�سر يف املدار�ص احلكومية، وتقوم 

مع  تتنا�سب  خا�سة  تدابري  اتخاذ  اإىل  بالإ�سافة  املتخ�س�سة،  املراكز  اأو  املعاهد  اإىل  بتحويلها 

ت�سنيف احلالة ح�سب نوع وطبيعة الإعاقة عن طريق العمل على تهيئة البنية التحتّية للطالب من 

ذوي الإعاقة على نحو ميكنه من ا�ستعمال املرافق، وتوفري املعلم املتخ�س�ص والأدوات التعليمّية 

املنا�سبة، مع تقدمي خدمات العلج ملن هم بحاجة اإليها.

ولغر�ص الرتقاء بجودة التعليم لأ�سخا�ص ذوي الإعاقة اخلا�سة فقد قامت احلكومة با�ستحداث   .12
لوزارة  التابعة  احلكومية  املدار�ص  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  رعاية  اأو  تاأهيل  اأو  تعليم  علوة 

الرتبية والتعليم ومراكز التاأهيل التابعة لوزارة التنمية الجتماعية، مبقدار مائة دينار للموظفني 

يف جمموعة الوظائف التعليمية، وخم�سني دينارا للموظفني يف جمموعة الوظائف العمومية وذلك 

مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )16( ل�سنة 2013.

 

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإ�سدار قانون ب�ساأن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة مبا يتما�سى مع اأحكام   .1

اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
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حث احلكومة  على العمل لتح�سني البنية التحتّية وذلك مبراعاة الحتياجات الهند�سّية املنا�سبة   .2

للأفراد ذوي الإعاقة يف املرافق العامة، وخا�سة يف املباين واملجمعات احلديثة.

حث احلكومة على توفري لفتات اإر�سادّية حتاكي بع�ص حالت الإعاقة  )ال�سم والبكم( وباأ�سكال   .3

الأ�سخا�ص  ل�سمان ح�سول  الأخرى،  واملرافق  العامة  املباين  تو�سع على  وفهمها  قراءتها  ي�سهل 

ذوي الإعاقة على اخلدمات املتاحة واإمكانّية الو�سول اإليها.

اإ�سهام جميع اأجهزة الإعلم يف عمليات التوعية مب�سكلت الأفراد ذوي الإعاقة وكيفّية التعامل   .4

معهم، وتعريف ذويهم باخلدمات املقدمة من قبل احلكومة لهذه الفئة.

الدولية  والتفاقية  الإن�سان  حقوق  على  للرتبية  الأ�سا�سية  املفاهيم  اإدراج  على  احلكومة  حث   .5

للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املناهج الدرا�سّية للتعليم البتدائي والإعدادي والثانوي مبا ُي�سهم يف 

تعزيز حقوق هذه الفئة.

زيادة اهتمام احلكومة باإعداد الكوادر الفنّية املتخ�س�سة للعمل يف جمال تاأهيل الأ�سخا�ص ذوي   .6

الإعاقة، واإدخال مادة »رعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة« �سمن مناهج التعليم يف جمال علم النف�ص 

والجتماع كمادة اأ�سا�سّية.

حث وزارة التنمية الجتماعّية على ال�ستمرار يف متابعة وتطبيق التنفيذ الفّعال لل�سرتاتيجّية   .7

الوطنّية حلقوق املعوقني للأعوام )2012 - 2016(.

حث احلكومة على اتخاذ ما يلزم لت�سجيع ال�سراكة املجتمعية لتعزيز قدرات منظمات املجتمع   .8

املدين بهدف رفع م�ستوى الوعي لديها يف كل ما يتعلق بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ويل اإىل جلنة حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة املنبثقة 
َ
حث احلكومة على تقدمي تقريرها الدورّي الأ  .9

من اأحكام اتفاقّية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املواعيد املقررة لها.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بالإعاقة التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.  .10
 

رابًعا: حقوق كبار ال�سن

يحظى مو�سوع رعاية كبار ال�سن باأهمية خا�سة، باعتباره من اأهم جمالت الرعاية الجتماعية   .1
التي ت�سطلع بها الدولة واملجتمع على حد �سواء، وذلك كون هذه الفئة متثل �سريحة اأ�سا�سّية يف 

املجتمع، وتقوم هذه امل�سوؤولّية على توفري احلماية من خلل منح كبار ال�سن حقوًقا خا�سة -اإىل 

جانب احلقوق الأخرى التي ي�سرتكون فيها مع الغري- تهدف اإىل اإ�سباع احلاجات اخلا�سة بهم، 

مبا يوفر بيئة �سحّية ونف�سّية واجتماعّية �سليمة.
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وقد اأكد د�ستور مملكة البحرين حق كبار ال�سن يف التمتع بال�سمان الجتماعي والرعاية ال�سحية،   .2
ت املادة رقم )5( يف الفقرة )ج( منه على اأن »تكفل الدولة حتقيق ال�سمان الجتماعي  حيث ن�سّ

اأو  اأو الرتمل  اأو اليتم  اأو العجز عن العمل  اأو املر�س  اللزم للمواطنني يف حالة ال�سيخوخة 

البطالة، كما توؤمن لهم خدمات التاأمني الجتماعي والرعاية ال�سحية، وتعمل على وقايتهم 

من براثن اجلهل واخلوف والفاقة«.

وعلى �سعيد ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فعلى الرغم من عدم ت�سمن العهد الدويل اخلا�ص   .3
باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية الذي ان�سمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب 

احلقوق  اأن جلنة  اإل  ال�سن،  كبار  اإىل حقوق  �سريحة  اإ�سارة  اأي   2006 ل�سنة   )56( رقم  القانون 

القت�سادية والجتماعية والثقافية اأ�سارت يف معر�ص تعليقها على املادة رقم )9( التي تن�ص على 

اأنه »تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل �سخ�س يف ال�سمان الجتماعي، مبا يف ذلك 

.12
التاأمينات الجتماعية«، باعرتافها �سمًنا بحق احل�سول على �سمانات ال�سيخوخة 

وفيما يتعلق بالت�سريعات الوطنية فقد جاء القانون رقم )18( ل�سنة 2006 ب�ساأن ال�سمان الجتماعي   .4
بهدف  للمواطنني  الدولة  تقدمها  التي  الجتماعية  امل�ساعدة  ا�ستحقاق  حق  ال�سن  لكبار  ليكفل 

 )58( القانون رقم  الأ�سا�سية، وكذلك  الأدنى من متطلبات احلياة  تاأمني احلد  م�ساعدتهم على 

ل�سنة 2009 ب�ساأن حقوق امل�سنني، الذي ت�سمن اإ�سدار بطاقة خا�سة تتيح لكبار ال�سن من خللها 

احل�سول على تخفي�ص ل يقل عن )50%( على الر�سوم التي تفر�سها الدولة، كما متنح البطاقة 

لهذه الفئة تخفي�سات على امل�ستلزمات املعي�سية من اجلهات وال�سركات التي ترغب يف ذلك، بل 

ن�ّص القانون على فر�ص عقوبات مالية واأخرى �سالبة للحرية توقع على كل من توىل اأمر رعاية 

اأحد كبار ال�سن وامتنع عن القيام مب�سوؤوليته مما ترتب على ذلك اإحلاق �سرر به، و�سدد العقوبة 

اإذا وقع الفعل اأو المتناع عنه من اأقرباء امل�سن حتى الدرجة الثالثة.

اأّما يف جمال البناء املوؤ�س�سي ولإ�سفاء مزيد من احلماية ل�سمان متتع كبار ال�سن بكامل حقوقهم،   .5
فقد مّت ت�سكيل اللجنة الوطنية للم�سنني مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم )79( ل�سنة 2011 التي 

كان من اأبرز اخت�سا�ساتها اقرتاح ال�سيا�سة العامة لرعاية امل�سنني يف اململكة وخططها التنفيذية 

لرعاية امل�سنني واإدماجهم يف املجتمع، ومتابعة تنفيذ هذه اخلطط مع اجلهات املختلفة املعنية 

بتطوير اخلدمات املقدمة اإىل امل�سنني مبا يوفر لهم الأمن املادي وال�سحي والنف�سي والجتماعي، 

التعاون مع منظمات الأمم املتحدة  التن�سيق مع اجلهات الر�سمية املعنية بهدف  كما تعمل على 

الأ�سرة  دور  اأهمية  اإىل  العام  الراأي  توجيه  على  العمل  اإىل  اإ�سافة  امل�سنني،  برعاية  املخت�سة 

واملجتمع يف رعاية امل�سنني من خلل و�سائل الإعلم املختلفة.

ويف هذا ال�سياق فقد ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنية قيام اللجنة الوطنية للم�سنني بعدٍد من الأن�سطة   .6
واحللقات  التدريب  وور�ص  املهرجانات  كاإقامة  والتنظيمية،  والثقافية  الجتماعية  والفعاليات 

ويعد  اخلا�سة،  الكتيبات  اإعداد  على  علوًة  والإذاعية،  التلفزيونية  الربامج  وتنفيذ  النقا�سية 

من اأبرز اإجنازات اللجنة اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية للم�سنني التي ا�ستملت على حتقيق عدة 

اأهداف للرتقاء بخدمات امل�سنني واإدماجهم يف املجتمع.

لكبار  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  بـ )احلقوق  املعنون  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  للجنة احلقوق   )6( رقم  العام  12.  التعليق 

.)HRI/GEN/1/Rev.9 )VO1. I (( وثيقة رقم - )ال�سن
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ومبوجب قرار وزيرة التنمية الجتماعية رقم )9( ل�سنة 2013 مت اإن�ساء مكتب خلدمات امل�سنني،   .7
واأ�سرهم،  للم�سنني  والجتماعية  الأ�سرية  ال�ست�سارات  تقدمي  اأ�سا�سي  وب�سكل  اإليه  اأوكل  حيث 

وت�سلم طلب ال�ستفادة من خدمات دور امل�سنني النهارية والدائمة وطلبات الأ�سر البديلة لهم، كما 

يقوم املكتب باإجراء الدرا�سات امل�سحية التي تتعلق بامل�سنني لل�ستفادة من خرباتهم وقدراتهم 

وي�سجعهم على امل�ساهمة يف الإنتاج والعطاء.

التنمية الجتماعّية فيما يتعلق  اإىل الوقوف على جهود وزارة  املوؤ�س�سة الوطنّية  ويف �سبيل �سعي   .8
الرعاية  مراكز  عدد  بيان  يف  متثلت  ت�ساوؤلت  بعدة  خماطبتها  متت  فقد  ال�سن،  كبار  بحقوق 

ال�سن،  كبار  حقوق  على  للحفاظ  الإعلمية  التثقيفية  والربامج  ال�سن،  كبار  برعاية  املخت�سة 

واأهم ال�سعوبات التي يواجهونها، ونوعية الربامج التنموية التي يتم الرتكيز فيها لت�سجيع وتنمية 

واملت�سلمة  الواقعة  والتظلمات  والنتهاكات  والإ�سراف  الرقابة  و�سائل  وبَيان  ال�سن،  كبار  قدرات 

وكيفية معاجلتها، واجلهات التي ميكن التعاقد والتعاون معها من اأجل تعزيز وتنمية وكفالة حقوق 

كبار ال�سن، والربامج التدريبية للم�سرفني على رعايتهم، اإل اأن الوزارة مل تقم بالرد على ذلك 

حتى حينه.

ويف نطاق ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف تلقي ال�سكاوى، فقد وردت اإليها �سكوى واحدة من اأحد كبار   .9
ال�سن ادعى فيها انتهاك حقوقه يف اإحدى دور رعاية كبار ال�سن من خلل عدم تلقيه الرعاية 

التنمية  وزارة  خماطبة  متت  ال�سكوى،  درا�سة  وبعد  املعاملة،  يف  التمييز  جانب  اإىل  ال�سحّية 

اأي حق  الوزارة تبني عدم وجود  به  اأفادت  املعنّية، ويف �سوء ما  الدار  واملتابعة مع  الجتماعية، 

منتهك.

 

التو�سيات:

ويف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

قيام احلكومة باإن�ساء وتطوير الأق�سام املخت�سة يف الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن، من اأجل توفري   .1

وتقدمي اأوجه العلج والرعاية الطبية اللزمة.

حث احلكومة على اإن�ساء املزيد من دور الرعاية الجتماعية اخلا�سة بكبار ال�سن يف كل حمافظة   .2

ليكون امل�سن قريبا من اأهله، مع توفري برامج متنوعة مللء الفراغ و�سغله بالأن�سطة التي تنا�سب 

ميوله وقدراته.

حث احلكومة على اإيجاد  بنى حتتية قادرة على مراعاة احتياجات كبار ال�سن ومتطلباتهم عند   .3

حركتهم   ي�سهل  مبا  وال�سوارع،  الطرق  و�سق  العامة  واملرافق  احلديثة  املدن  وتخطيط  ت�سميم 

ويوفر لهم الرتياح النف�سي والأمن الجتماعي اأ�سوة بغريهم من فئات املجتمع.

تاأ�سي�ص وعي اجتماعي ونف�سي بق�سايا كبار  اإعلمية تعمل على  �سيا�سة  تبّني احلكومة  �سرورة   .4

احتياجات كل  يراعي  راأيا عاما  تبلور  املجتمع بحيث  بها  التي مير  التحولت  تتفاعل مع  ال�سن، 

الأعمار.
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الفصل الخامس
قضايا رئيسة  ذات تأثير مباشر في حقوق اإلنسان

متهيد:

على  تطراأ  التي  واملتغريات  بالظروف  تتاأثر  التي  احلالت  من  كغريها  الإن�سان  حقوق  حالة  تعترب 

املجتمع، �سواء تلك املتغريات التي تاأخذ طابعا اإيجابيا يرتقي باأو�ساع حقوق الإن�سان يف الدولة، اأو 

طابعا �سلبيا يجعل تلك احلقوق عر�سة للنتهاك، وقد تكون تلك الظروف واملتغريات نتيجة اأحداث 

اأ�سابته يف  اأو نتيجة خمالفات وجتاوزات  اأ�سابت املجتمع يف كيانه،  اأو اقت�سادّية  اأو �سيا�سّية  اأمنّية 

مقدراته ومكت�سباته.

اأنها �سكلت منعطًفا يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأهمّية خا�سة ترى  الف�سل ق�سايا ذات  يتناول هذا  �سوف 

م�سار حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، الأمر الذي جعلها توؤثر �سلًبا يف جهود تعزيز حقوق الإن�سان، 

واأولها حوار التوافق الوطني باعتباره امل�سروع الأمثل يف حلحلة الق�سايا العالقة وعلى راأ�سها الحتقان 

الطائفي واملخرج الأ�سا�سي للأزمة التي ع�سفت باململكة. اأما الق�سية الثانية فتتعلق بالف�ساد ملا يرتتب 

عليه من اأ�سرار ج�سيمة يف عملية البناء والتنمية واآثار �سلبية على متتع الأفراد بحقوقهم وحرّياتهم 

يف خمتلف امليادين.
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اأوًل: حوار التوافق الوطني 

تعترب الأزمات حدًثا ا�ستثنائياًّا وحتدًيا يواجه املجتمع وي�سيبه يف كيانه خملًفا اآثاًرا �سلبّية تقلل   .1
فر�ص متتع الأفراد فيه بحقوقهم وحرياتهم العامة على اختلفها، ويزداد الأمر خطورة عندما 

ب اإنهاءها وتدارك اآثارها. لذلك فاإنه من اللزم العمل على  يطول اأمد تلك الأزمات مما ُي�سعِّ

و�سع نهاية لتلك الأزمات من خلل الدخول يف م�سروع تو�سع فيه امل�سلحة العامة كحجر الأ�سا�ص، 

على اأن يتم البناء فيه من خلل ا�ستعرا�ص الروؤى على اختلفها و�سوًل اإىل �سيغة توافقّية بني 

جميع الأطراف.

نهًجا  اليوم  اأ�سبح  اإذ  الأزمات،  حل  يف  ممار�سة  واأكرثها  امل�سروعات  اأف�سل  من  احلوار  يعترب   .2
دميقراطيا متبعا كاأ�سلوب للتعامل مع هذه الظروف ال�ستثنائّية، واأكرثها �سرورة وحتمّية، لي�ص 

فقط ملا يحققه من نتائج اإيجابية، بل اإن ا�ستخدام بدائل اأخرى قد يكون لها نتائج جتعل حقوق 

وحرّيات الأفراد عر�سة للم�سا�ص، اإىل جانب اأن احلوار م�سوؤولّية وطنّية تقع على عاتق اجلميع من 

جمتمع ودولة، ومل تكن مملكة البحرين يف مناأى عن الأزمات والأحداث يف تاريخها، واإن اختلفت 

اأ�سبابها بني فرتة واأخرى، لكن التجارب اأثبتت اأن ل �سبيل من اخلروج منها اإل الدخول يف حوار 

جاد قوامه امل�سلحة العامة يف�سي اإىل حلول توافقّية ذات اأبعاد وطنّية تر�سي جميع الأطراف.

حوار  ثمرة  الألفّية  بداية  يف  تد�سينه  مّت  الذي  املفدى  امللك  جلللة  الإ�سلحي  امل�سروع  يعترب   .3
�سارك فيه جميع الأطراف وا�ستطاع احتواء الأزمة ال�سيا�سّية من خلل العفو العام عن ال�سجناء  

يف  للم�ساركة  وطنهم  اإىل  بالعودة  للمبعدين  وال�سماح  الت�سعينيات،  اأحداث  نتيجة  ال�سيا�سيني 

�سياغة م�سروع دميقراطي َي�سع بداية ملرحلة انتقالّية كان فيها ميثاق العمل الوطني بوابة مل�ستقبل 

م�سرق ينعم فيه اجلميع بالأمن وال�ستقرار والعي�ص الكرمي.

اأنه  اإل  اأطرافه،  جميع  من  الوطنّية  بامل�سوؤولّية  ال�سعور  لول  لينجح  الإ�سلحي  امل�سروع  يكن  مل   .4
ونتيجة لتباينات وجهات النظر يف تف�سري بع�ص ن�سو�ص امليثاق، يراها بع�ص املهتمني اأ�سباًبا يف 

عودة الأزمة ال�سيا�سّية وعدم ال�ستقرار متثلت يف طريقة ترجمة ما ورد يف ميثاق العمل الوطني 

�سيا�سيا  اأوجد حراًكا  الذي  الأمر   ،2002 لعام  الد�ستورية  التعديلت  الواقع متثل يف  اأر�ص  على 

املوؤ�سفة  بالأحداث  ات�سل  ا�ستمّر حتى  اأنه  اإل  الت�سعينيات،  قلت حدته عّما ح�سل يف فرتة  واإن 

التي ع�سفت باململكة خلل �سهري فرباير ومار�ص من عام 2011 وما حلق ذلك من تبعات، وهو 

ما اأوجد اأزمة �سيا�سّية حقيقّية نتجت عنها خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات، واأحدث �سرًخا كبرًيا 

واأزمة يف الثقة بني جميع مكونات املجتمع كان من اأبرزها الحتقان الطائفي. لذا كانت احلاجة 

املعنّية،  الأطراف  اإىل حوار يجمع  الدعوة  الأزمة من خلل  لتلك  البحث عن خمرج  اإىل  ُملحة 

وهو ما دعا جللة امللك املفدى اإىل تهيئة الأر�سّية املنا�سبة من خلل ت�سكيل اللجنة البحرينّية 

بتو�سيات ومعاجلات للأزمة  الأحداث واخلروج  للوقوف على حقيقة  لتق�سي احلقائق  امل�ستقلة 

وتداعياتها.

وبرزت اأهمّية الدخول يف م�سروع وطني �سامل عندما خّلفت الأزمة التي ع�سفت باململكة تداعيات   .5
خطرة اأوجدت خلل متثل يف الحتقان الطائفي، حُمدثا �سرًخا يف الن�سيج املجتمعي القائم على 

الرتابط واحت�سان الآخر الذي ُعرف به املجتمع البحريني عرب تاريخه، وبات هذا اخلطر �سبًبا 

للفرقة وال�ستات، ذلك اأن الطائفية نهج مقيت، حمّر�ص على الكراهّية، ومعاٍد لثقافة الت�سامح 

وقبول الآخر، وخطر ماحق على الوحدة الوطنّية. بل اإن خطر الطائفّية ورف�ص الآخر يف خمتلف 
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اأن  املجالت لهما تاأثريهما املبا�سر على متتع الأفراد مبختلف احلقوق واحلرّيات العامة، ذلك 

من مفرزاتهما التمييز القائم على اأ�س�ص َعقديَّة، وهو م�سلك يتعار�ص مع الدولة املدنية التي ل 

مُيكن لها اأن تنه�ص اإل بالق�ساء على الأمرا�ص الجتماعّية التي تهدد كيانها، واأن الطائفّية �سلوٌك 

اأر�ساها  التي  املبادئ  مع  تتوافق  ل  اأنها  كما  املتح�سر،  املجتمع  واأعراف  قيم  يلتقي  ل  منحرف 

ميثاق العمل الوطني والد�ستور وال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، لذا فاإن الت�سدي لها م�سوؤولّية 

اأخلقّية ووطنّية يف اآن واحد.

ونتيجة لذلك، جاءت مبادرة حوار التوافق الوطني بدعوة من جللة امللك املفدى بهدف حتقيق   .6
الن�سجام والوئام الوطنيني للتو�سل اإىل قوا�سم م�سرتكة تلبي اآمال ال�سعب البحريني يف ال�سلم 

والعدالة حتقيقا لتطلعات التوافق الوطني حول ق�سايا �ساملة من �ساأنها ال�ستمرار والدفع بعجلة 

جميع  على  النفتاح  عرب  املجتمعية  والقيم  الوطنية  الوحدة  ظل  يف  ال�ساملة  والتنمية  الإ�سلح 

وجهات النظر، وتقريب الروؤى، وفق حماور اأربعة رئي�سة: ال�سيا�سي، والقت�سادي، والجتماعي، 

واحلقوقي، اإل اأن اأحد اأطراف احلوار )املعار�سة( ويف مرحلة لحقة اأعلن الن�سحاب من احلوار 

نتيجة عدم الو�سول مع الأطراف الأخرى اإىل حالة من التوافق، اإل اأن ذلك مل يكن عائًقا عن 

ا�ستمراره واخلروج بحزمة من التو�سيات كان من اأبرزها اإجراء التعديلت الد�ستورّية باإعطاء 

اجلانب  على  ال�سورى  جمل�ص  دور  واقت�سار  الرقابّية،  ال�سلحّيات  من  مزيًدا  النّواب  جمل�ص 

الت�سريعي، اإىل جانب اإ�سدار عدد من الت�سريعات الوطنية اجلديدة كان من اأبرزها القانون رقم 

2012 باإ�سدار قانون العمل  )36( ل�سنة  2012 ب�ساأن حماية امل�ستهلك، والقانون رقم  )35( ل�سنة 
التعديل على  باإ�سدار قانون الطفل، كما مت   2012 ل�سنة   )37( يف القطاع الأهلي، والقانون رقم 

بع�ص من الت�سريعات النافذة، ومنها القانون رقم )33( ل�سنة 2012 بتعديل املادة )221( من قانون 

العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976، واأخرى مازالت منظورة اأمام ال�سلطة 

الت�سريعية منها امل�سروع بقانون بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�سادر باملر�سوم 

بقانون رقم )46( ل�سنة 2002، املرافق للمر�سوم رقم )124( ل�سنة 2011 واملتعلق بتقليل مدة احلب�ص 

الحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، اإل اأن جميع تلك الت�سريعات رغم اأهميتها البارزة و�سلتها 

الوثيقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، مل تكن بامل�ستوى الذي ي�سع حدا للأزمة ال�سيا�سية.

اإىل  املعنّية  الأطراف  دعا  ال�سيا�سية  الأزمة  احتواء  يف  املفدى  امللك  جللة  جلهود  وا�ستمرارا   .7
ا�ستكمال حوار التوافق الوطني يف حموره ال�سيا�سي يف فرباير من عام 2013، ممثلة يف احلكومة، 

�سابقه، حيث  كثرًيا عن  يختلف  اأنه مل  اإل  الفاعلة،  ال�سيا�سية  واجلمعيات  الت�سريعّية،  وال�سلطة 

ظهرت التباينات وعدم التوافق على بع�ص امل�سائل بني اأطرافه، وما �ساحبه من فرتات انقطاع 

انتهت بتوقفه.

مع  الر�سمي  التعاطي  يف  متثلت  ال�سابقة،  اخلطوات  عن  خمتلفة  بدت  جاّدة  جريئة  خطوة  ويف   .8
خمتلف الأطراف بقيادة ويل العهد الأمني، بداأت باجتماعه مع القوى ال�سيا�سّية الوطنّية يف 15 

يناير 2014 لبحث ال�سبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جل�سات ا�ستكمال احلوار 

الوطني وحتقيقه النتائج املرجّوة.

اأن لغة احلوار هي اللغة الكفيلة باأن تخرج  اأن ت�سري يف هذا ال�سدد اإىل  وتود املوؤ�س�سة الوطنّية   .9
الأزمة  احتواء  على  القادرة  الأمني  العهد  ويل  قيادة  باأن  التاّمة  ثقتها  وا�سعة  اأزمته،  من  البلد 

اأجل البحرين وم�ستقبلها، مع تقديرها  التاريخّية الوطنّية بتعاون اجلميع من  وجناح امل�سوؤولّية 
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اإىل  و�سوًل  الوطني  التوافق  حوار  ا�ستكمال  يف  م�ساركتها  اأعلنت  التي  والأطراف  القوى  جلميع 

النتائج املرجّوة من اأجل الوطن بجميع اأبنائه.

التعاي�ص  جو  على  واحلفاظ  الدميقراطي  امل�سار  حماية  �سرورة  على  الوطنّية  املوؤ�س�سة  وت�سدد   .10
والو�سطّية والقبول بالآخر، داعية يف الوقت نف�سه الأطراف املجتمعّية كافة اإىل �سرورة التعاون 

وال�ستقرار،  والأمن  ال�سلم  وقيم  الدميقراطّية  واإر�ساء  الإن�سان  احرتام حقوق  تاأكيد  اأجل  من 

اللحمة  و�سيانة  القانون،  �سيادة  واحرتام  والتطرف  الفتنة  ونبذ  التنمية  نحو  اجلهود  وتوجيه 

الوطنّية اإىل �سابق عهدها.

جميع  لدى  توافرها  مبكان  الأهمّية  من  �سرورّية  معطيات  هناك  اأن  الوطنّية  املوؤ�س�سة  وترى   .11
الأطراف امل�ساركة يف احلوار باعتباره و�سيلة دميقراطّية لإخراج البلد من الأزمة التي متر بها، 

تتمثل يف اتخاذ خطوات جريئة لحتواء الأزمة ال�سيا�سية على غرار تلك اخلطوات التي اتخذت 

عند انطلق امل�سروع الإ�سلحي جلللة امللك املفدى، يف الإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني، ملا 

لذلك من اأثر اإيجابي مبا�سر على تهيئة الأجواء وتنقيتها، اإىل جانب العمل على ت�سفية النوايا 

باأ�سباب  والتم�سك  الوطني،  والتوافق  الد�ستورّية  بالأطر  واللتزام  الوطنّية،  بامل�سوؤولية  وال�سعور 

وتعزز وحتمي حقوق  والعمل  بالأمل  تزخر  وطنّية  فتح �سفحة جديدة  اإىل  و�سوًل  احلوار  جناح 

اجلميع.

ثانيا: الف�ساد

يعد الف�ساد الوجه البارز لإ�ساءة ا�ستغلل ال�سلطة اأو الوظيفة العامة لغر�ص حتقيق ك�سب خا�ص،   .1
جميع  يف  توؤثر  معقدة  واقت�سادّية  و�سيا�سّية  اجتماعّية  ظاهرة  باأنه  املتحدة  الأمم  عرفته  وقد 

ال�سطراب  يف  وي�سهم  القت�سادّية،  التنمية  وُيبطئ  الدميقراطّية  املوؤ�س�سات  ويقّو�ص  البلدان، 

م�ستنقعات  ظهور  اإىل  ويوؤدي  مقا�سده،  عن  القانون  ب�سيادة  الف�ساد  وينحرف  احلكومي، 

، وهو ظاهرة عرفتها املجتمعات كافة، حتى غدا 
13

بريوقراطّية ل بقاء لها اإل من خلل الر�سوة 

تهديًدا  ي�سكل  وبات  بعينها،  تاريخّية  اأو مرحلة  بذاته  ل تخ�ص جمتمًعا  م�ستمرة  عاملية  ظاهرة 

للمجتمع باأ�سره معر�سا اإياه للنهيار، اإذ من �ساأنه اأن يحّول موؤ�س�سات الدولة واأجهزتها اإىل اآفة 

الأفراد  متتع  من  وينال  وا�ستقرارها  اأمنها  زعزعة  اإىل  ويقود  ومكت�سباتها،  مقدراتها  يف  تنخر 

مبختلف احلقوق واحلريات العاّمة.

وتكمن خطورة الف�ساد فيما يرتتب عليه من اأ�سرار ج�سيمة يف عملية البناء والتنمية القت�سادّية   .2
للدولة، التي تنطوي على تدمري للقت�ساد وللقدرة املالّية والإدارّية لها، وهو ما يوؤدي يف نهاية 

اللزمة  التحتية  بالبنى  الرتقاء  اأو  البناء  يف  التحديات  مواجهة  عن  الدولة  عجز  اإىل  املطاف 

لنموها وتطورها، علوة على تاأثريه اجل�سيم يف فاعلّية وكفاءة اأجهزة الدولة يف القيام بواجباتها 

جتاه الأفراد املنتفعني باخلدمات يف خمتلف امليادين العامة كونها حقوًقا اأ�سا�سية لهم . 

توعوي  واآخر  ت�سريعّي  هو  ما  منها  التدابري،  من  جملة  اتخاذ  الف�ساد  ظاهرة  مواجهة  وتتطلب   .3
وتثقيفي، تت�سافر فيها جهود مكونات املجتمع كافة ملواجهة هذه الظاهرة واحليلولة دون تف�سيها. 

يف  اإيجابي  دور  للدولة  يكون  ولن  املجتمع،  ت�سيب  الظاهرة  لهذه  ال�سلبّية  النعكا�سات  اأن  ذلك 

http://www.un.org/ar/events/anticorruptionday  13. املوقع الر�سمي للأمم املتحدة
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مكافحة الف�ساد ما مل تتخذ دورا فعال من خلل �سن القوانني اللزمة يف هذا ال�ساأن، والت�سديق 

على التفاقيات الدولّية ذات العلقة، مع احلر�ص على مواءمة ت�سريعاتها الوطنية مع الأحكام 

التي تت�سمنها تلك التفاقّيات.

واأما على ال�سعيد التوعوي والتثقيفي، في�ستوجب بيان ظاهرة الف�ساد واآثاره املدمّرة على املجتمع،   .4
وبذل كل اجلهود يف و�سع الف�ساد �سمن التحديات ذات الأولوية يف الت�سدي لها، وقيام اجلهات 

الأفراد  واطلع  املعلومات،  ن�سر  خلل  من  حوله  م�ستمرة  بحملت  اختلفها  على  الإعلمّية 

عليها يف �سبيل التوعية وتنمية القيم املناه�سة له، وتقدمي جميع الدعم ملنظمات املجتمع املدين 

لتمكينها من تاأدية دورها يف اإر�ساء اأ�س�ص الثقافة املدنّية عن طريق التعليم، والتدريب، والن�سر 

والإعلم، لك�سف اأنواع الف�ساد والتوعية باآثاره ال�سارة. 

وترى املوؤ�س�سة الوطنّية، اأن تكري�ص النزاهة ومكافحة الف�ساد ي�ستلزم برامج اإ�سلح �ساملة حتظى   .5
بدعم �سيا�سي قوي تكت�سب م�سمونا ا�سرتاتيجيا يقوم على ت�سخي�ص امل�سكلة ومعاجلة اأ�سبابها، 

مع تعاون الأجهزة احلكومّية وم�ساركة املجتمع مبوؤ�س�ساته كافة، واإر�ساء املبادئ والقيم الأخلقّية 

للإدارة وتعزيزها وال�ستفادة من اخلربات الدولية يف هذا ال�ساأن، الأمر الذي يدعو اإىل ت�سييق 

منافذ الف�ساد من خلل تعزيز الأنظمة ال�سبطّية والرقابّية، وتطويرها وحتديثها لتواكب التطورات 

امل�ستجدة، واإ�سدار الأنظمة اللزمة لتنظيم خمتلف جوانب احلياة العامة، خ�سو�سا تلك املجالت 

التي ل توجد فيها اأنظمة حتكمها، وتطوير الأجهزة املعنّية بالرقابة واملتابعة للأعمال التنفيذّية، 

ودعمها مبا حتتاج اإليه من و�سائل واعتمادات مالّية، وكوادر ب�سرّية موؤهلة.

اإن�ساء  الأمر  يلزم  والتثقيفّية،  والتوعوّية  الت�سريعّية  التدابري  جانب  واإىل  �سبق،  ما  اإىل  واإ�سافة   .6
اأجهزة متخ�س�سة يف مكافحة الف�ساد، ومنحها ال�ستقللّية التاّمة، وربطها من حيث التنظيم 

اأخرى، مبا يف ذلك توفري ال�ستقلل  اإخ�ساعها لأي �سلطة  الدولة، مع عدم  العليا يف  بال�سلطة 

املايل والرقابة الذاتية لها، كما اأن التو�سع يف ا�ستخدام و�سائل التقنية يف عمل الأجهزة احلكومية 

ملهامها يحد من فر�ص تف�سي ظاهرة الف�ساد، الأمر الذي يتيح للجهة الأعلى مراقبة اأداء وعمل 

تلك الأجهزة، اإذ اإنه من �ساأن ذلك اإعمال مفهوم ال�سفافية، اإىل جانب اإمكانّية ر�سد موؤ�سرات 

الف�ساد وم�ساعدة ال�سلطة املعنّية على اتخاذ التدابري اللزمة.

ويف الإطار الت�سريعي �سدر املر�سوم بقانون رقم )4( ل�سنة 2001 وتعديلته ب�ساأن حظر ومكافحة   .7
غ�سل الأموال الذي يحدد �سور هذه اجلرمية وما يرتبط بها والعقوبات املرتتبة عليها، وتنفيذا 

لأحكام املر�سوم بقانون مت اإن�ساء جلنة تتوىل و�سع �سيا�سات حظر ومكافحة غ�سل الأموال وحتديد 

2012، تل ذلك اإ�سدار املر�سوم بقانون  )8( ل�سنة  اخت�سا�ساتها مبوجب قرار وزير املالية رقم 

رقم )16( ل�سنة 2002 ب�ساأن قانون ديوان الرقابة املالية واملعدل مبوجب املر�سوم بقانون رقم )49( 

ل�سنة 2010، ويتحقق الديوان بوجه خا�ص من �سلمة وم�سروعية ا�ستخدام هذه الأموال وح�سن 

اإدارتها، مبا يف ذلك اجلوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانني والقرارات الإدارية 

والرقابة على اأداء اجلهات اخلا�سعة للرقابة يف اإطار من احليادية وال�سفافية وامل�سداقية. 

ا على تكري�ص مبداأ العدل والنزاهة يف العلقة بني الأفراد واجلهات اخلا�سعة لرقابة ديوان  وحر�سً  .8
الرقابة املالّية والإدارّية، ترى املوؤ�س�سة الوطنّية �سرورة التو�سع يف الخت�سا�سات املوكلة اإىل الديوان 

لت�سمل تلقي ال�سكاوى الفردّية املتعلقة باأي من القرارات اأو الإجراءات اأو املمار�سات املالية والإدارية، 
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الرقابة  اأن مفهوم  التي ت�سدر عن اجلهات اخلا�سعة لرقابته، ذلك  اأي منها  اأفعال المتناع عن  اأو 

تلك  عن  ال�سادرة  القرارات  ومراجعة  والتثبت  التحقيق  باإجراء  املبادرة  على  يقت�سر  اأن  من  اأو�سع 

التي  املراآة  باعتبارهم  الأفراد  �سكاوى وملحظات  اإىل  ال�ستماع  لي�سمل  اأن ميتد  بل يجب  اجلهات، 

تعك�ص مدى التزام تلك اجلهات مببداأ العدل والنزاهة، ولكي ميكن التثبت من وجود حالة ف�ساد من 

عدمه.

حماربة  و�سائل  اإحدى  والإدارّية  املالّية  الرقابة  ديوان  قبل  من  الفردّية  ال�سكاوى  تلقي  ويعترب   .9
الف�ساد والق�ساء عليه، اإذ من �ساأن ذلك الوقوف على اأي تق�سري اأو اإهمال اأو خمالفة من اجلهات 

اخلا�سعة لرقابته، وهو الأمر الذي يتما�سى مع التعديل الذي اأجراه امل�سرع باإعادة ت�سمية ديوان 

املالية  الرقابة  »ديوان  لي�سبح   2002 ل�سنة   )16( رقم  بقانون  باملر�سوم  الوارد  املالية  الرقابة 

بقانون  املر�سوم  مبوجب  وذلك  الإداري،  الطابع  ذات  الخت�سا�سات  يف  التو�سع  مع  والإدارية«، 

رقم )49( ل�سنة 2010 ب�ساأن تعديل بع�ص اأحكام قانون ديوان الرقابة املالية، على اأن يتم الن�ص 

�سراحة على حماية املتقدمني بالبيانات املتعلقة بالف�ساد املايل والإداري اىل ديوان الرقابة املالية 

والإدارية.

ويف ذات ال�سياق �سدر املر�سوم بقانون رقم )36( ل�سنة 2002 واملعدل باملر�سوم بقانون رقم )29(   .10
2010 ب�ساأن تنظيم املناق�سات واملزايدات احلكومّية، حيث يهدف اإىل حماية املال العام  ل�سنة 

و�سمان الكفاءة والعدالة والنزاهة واملناف�سة يف اإجراء عمليات املناق�سات واملزايدات احلكومية، 

الذي اأن�سئ مبوجبه جمل�ص املناق�سات واملزايدات ليتوىل الإ�سراف على املناق�سات احلكومّية.

ويف خطوة اإيجابّية لتطبيق اأف�سل ال�سبل يف مكافحة الف�ساد على النطاقني الت�سريعي والإداري   .11
وعرب التعاون الدويل، فقد �سدقت احلكومة على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مبوجب 

القانون رقم )7( ل�سنة 2010، التي تعترب الأكرث �سموًل ملكافحة الف�ساد، اإذ تغطي جمموعة وا�سعة 

من اجلرائم، مبا فيها الر�سوة والختل�ص واملتاجرة يف النفوذ، ف�سًل عن اإخفاء وغ�سل العوائد 

املتاأتية من الف�ساد، وتت�سمن اأحكاًما تغطي ك�سف ومعاقبة الف�ساد، وتعزيز ال�سفافّية وامل�ساعدة 

الفنّية. 

القانون رقم  اأحكام هذه التفاقية، فقد �سدر  النافذة مع  الوطنّية  الت�سريعات  ولغر�ص مواءمة   .12
ذوي  من  الفئات  بع�ص  مبوجبه  األزم  الذي  املالّية،  الذمة  عن  الك�سف  ب�ساأن   2010 ل�سنة   )32(
اإىل  املالّية  ذممهم  عن  اإقرار  بتقدمي  الر�سمّية  والأجهزة  الوزارات  خمتلف  يف  العليا  املنا�سب 

جانب الذمة املالّية للزوجة والأولد الق�سر ب�سفة دورّية، يف خطوة تهدف اإىل التحقق من عدم 

وقوع اأي منهم يف �سبهة ف�ساد، كما مت اإجراء التعديلت اللزمة على بع�ص مواد قانون العقوبات 

مبوجب القانون رقم )1( ل�سنة 2013، لتجرم الر�سوة والختل�ص يف القطاع الأهلي. 

النمو  وتهدد  اململكة  تواجه  التي  التحديات  من  ُيعد  الف�ساد  يزال  ل  ذلك،  كل  ورغم  انه  اإل   .13
ال�سيا�سّية  احلياة  مناحي  جميع  على  اآثاًرا  خملفة  فيها،  التنمية  م�سرية  وتعوق  القت�سادي 

والقت�سادّية والجتماعّية، حيث اإنه ومنذ اإن�ساء ديوان الرقابة املالّية والإدارّية ومبا�سرته مهامه 

اأ�سدر ع�سرة تقارير �سنوّية ك�سف من خللها وجود الكثري من التجاوزات  2002، فقد  يف عام 

بع�سها  و�سف  لرقابته،  اخلا�سعة  والهيئات  واملوؤ�س�سات  الوزارات  من  عدد  يف  والإدارّية  املالّية 

وات�ساع  الف�ساد  ا�ست�سراء  ليوؤكد   )2013  -  2012( لعام  الديوان  تقرير  وجاء  اجل�سيم،  بالف�ساد 
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رقعته يف مفا�سل الدولة، الأمر الذي يثري تنامي ظاهرة الف�ساد، وتكرارها على مدى ال�سنوات 

املا�سية، مع غياب الدور الرقابي الفّعال يف خمتلف تلك الوزارات واملوؤ�س�سات والهيئات، وعدم 

ال�ستجابة لتو�سيات ديوان الرقابة، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ اإجراءات جادة وحا�سمة يف 

املحا�سبة واملحاكمة.

ويف الوقت الذي تثمن فيه املوؤ�س�سة الوطنّية تكليف ويل العهد الأمني برئا�سة اللجنة التن�سيقّية   .14
وردت  التي  والتجاوزات  املخالفات  مو�سوع  من  للتحقق  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نّواب  من  املكونة 

يف تقرير ديوان الرقابة املالّية والإدارّية، وم�ساءلة املق�سرين واملتجاوزين واملخالفني للأنظمة 

والقوانني، واإحالة عدد من املخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة املالّية والإدارية اإىل الإدارة 

العامة ملكافحة الف�ساد والأمن القت�سادي والإلكرتوين يف وزارة الداخلّية لتبا�سر عملها القانوين 

يف التحقيق يف هذه املخالفات، حيث اأحيل عدٌد منها اإىل النيابة العامة.  

اإل اأن املوؤ�س�سة الوطنّية تبدي قلقها من تكرار تلك التجاوزات املالّية والإدارّية يف بع�ص الوزارات   .15
بظلله  يلقي  الذي  الأمر  العام،  للمال  وا�سح  ا�ستنزاف  اإىل  يوؤدي  الذي  والهيئات  واملوؤ�س�سات 

على قدرة الأفراد على التمتع الأمثل بحقوقهم يف خمتلف امليادين العامة. وعليه تدعو املوؤ�س�سة 

الوطنّية اإىل �سرورة وجود �سراكة فاعلة وحقيقّية بني خمتلف ال�سلطات العامة يف اململكة وديوان 

الرقابة املالّية والإدارّية ومنظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعلم كافة تقوم بالعمل على تثبيت 

ا واحًدا ملحاربة الف�ساد. مبادئ النزاهة واملحا�سبة وال�سفافّية، للوقوف �سفاًّ
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احلقوق املدنية وال�سيا�سية

اأول: احلق يف احلياة واحلق يف ال�سلمة اجل�سدية واملعنوية

وجوب اأن تكون وحدة التحقيق اخلا�سة يف النيابة العامة كونها اجلهة املوكل اإليها التحقيق يف   .1

مزاعم التعر�ص للتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة، 

متمتعة بال�ستقللية التامة  وفق ما جاء يف بروتوكول اإ�سطنبول.

باإ�سدار  اإ�سطنبول  بروتوكول  لأحكام  ووفقا  العامة  النيابة  يف  اخلا�سة  التحقيق  وحدة  التزام   .2

تقارير علنية تت�سمن كحد اأدنى الإجراءات والأ�ساليب املتبعة يف تقييم الأدلة، والأحداث املحددة 

التي وقعت، والنتائج التي تو�سلت اإليها بناًء على القانون املطبق من دون اإغفال لبيان التو�سيات 

املبنّية على النتائج التي خل�ست اإليها.

من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول  اإىل  الن�سمام  على  احلث   .3

�سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة.

حث احلكومة على التاأييد امل�ستمر لقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة الدورية ذات العلقة   .4

باإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.

اأحكام  واملن�ساأة مبوجب  التعذيب  مناه�سة  اإىل جلنة  الدورية  التقارير  بتقدمي  التزام احلكومة   .5

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

يف مواعيد ا�ستحقاقها.

حث ال�سلطة الت�سريعية على الإ�سراع يف اإ�سدار ت�سريع متكامل ملراكز الإ�سلح والتاأهيل واحلب�ص   .6

الحتياطي يتفق مع املعايري الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين.

�سرورة نقل �سلطة الإ�سراف الإداري والتنظيمي والرقابي على مراكز الإ�سلح والتاأهيل واحلب�ص   .7

الحتياطي اإىل وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف.

املر�سوم  من   )3( رقم  املادة  من  الأخــرية  الفقرة  النظر يف  اإعــادة  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث   .8

بقانون رقم )30( ل�سنة 2011 باإن�ساء �سندوق وطني لتعوي�ص املت�سررين، التي ا�سرتطت ل�سرف 

امل�ساعدة �سرورة �سدور حكم جنائي نهائي عن املحكمة املخت�سة باإدانة مرتكب الفعل.

�سرورة قيام احلكومة بو�سع معايري وا�سحة و�سفافة وبرنامج زمني ل�سرعة �سرف التعوي�سات   .9

ملن يثبت وقوع ال�سرر عليه، �سواء تلك التعوي�سات املقررة من قبل ال�سندوق الوطني لتعوي�ص 

املت�سررين اأو مكتب الت�سوية املدنية بوزارة العدل وال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف ح�سب الأحوال.
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با�ستخدام مناهج  �ساملة مو�ّسعة  تدريبّية  القانون لربامج  اإنفاذ  القائمني على  اإخ�ساع  �سرورة   .10

ال�ستجواب  اأ�ساليب  التدريب  يت�سمن  اأن  الإن�سان يف جميع مكّوناته، على  تعليم حقوق  تت�سمن 

الفّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف احل�سول على املعلومة من دون اللجوء اإىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف 

فعل التعذيب اأو غريه من �سروب �سوء املعاملة، وا�ستبعاد كل من تثبت اإ�ساءة معاملته للموقوفني 

اأو املحكومني من القائمني على اإنفاذ القانون من اخلدمة.

احلد من اللجوء اإىل عقوبة احلب�ص النفرادي كجزاء تاأديبي ليتما�سى مع املقررات التي َخل�ص   .11

اإليها تقرير املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب وغريه من �سروب �سوء املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو 

اللاإن�سانّية اأو املهينة والتابع ملجل�ص حقوق الإن�سان.

النظر يف حتديد موعد لزيارة مقرر الأمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو   .12

العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان، تنفيذا للتزامات مملكة 

البحرين اأثناء املراجعة الدورّية ال�ساملة، وذلك بعد ا�ستكمال العمل على تنفيذ التو�سيات الواردة 

يف تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق ذات ال�سلة.

�سرورة اتخاذ اإجراءات امل�ساءلة القانونية اللزمة جلميع متخذي القرار من القيادات الأمنّية   .13

�سائر  اأو غريه من  التعذيب  نتيجة  الحتجاز  اأماكن  التي ح�سلت يف  الوفاة  بحالت  يتعلق  فيما 

�سروب �سوء املعاملة، والتي اأ�سار اإليها �سراحة تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق.

ثانًيا: احلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي

احلث على الن�سمام اإىل الربوتوكول الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية   .1

وال�سيا�سية واملعني باعرتاف احلكومة باخت�سا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تلقي �سكاوى 

الأفراد.

الق�سري،  الختفاء  من  الأ�سخا�ص  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية  اإىل  الن�سمام  على  احلث   .2

 ،2006 20 دي�سمرب  )61/177( ال�سادر يف  واملعتمدة بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 

وتعديل الت�سريعات الوطنية ذات ال�سلة مبا ي�سمن تفعيل وتنفيذ ن�سو�ص هذه التفاقية.

عمل برامج تدريبّية وتوعوية فّعالة ومكثفة لأع�ساء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي   .3

بالو�سائل  والأخــذ  املتهم،  و�سمانات  حقوق  واحــرتام  الإن�سان،  حقوق  ثقافة  لديهم  تعزز  فيها، 

البديلة عن الإجراءات املقيدة للحرية.

�سرورة قيام النيابة العامة بالتفعيل العملي لل�سلطة التي منحها امل�سرع اإياها يف اإيقاع التدابري   .4

البديلة عن احلب�ص الحتياطي، واإعمال �سلطتها التقديرية يف الإفراج املوؤقت عن املتهم املحبو�ص 

احتياطيا املمنوحة لها يف املادة رقم )149( من قانون الإجراءات اجلنائية.  
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تفعيل النيابة العامة ل�سلطتها الإ�سرافّية فيما يتعلق باأعمال ماأموري ال�سبط الق�سائي وما قد يقع   .5

منهم من خمالفات يف حالة القب�ص اأو التفتي�ص اأو دخول امل�سكن بدون اإذن كتابي من النيابة اأو 

عدم اإبرازه يف حالة وجوده، وم�ساءلتهم تاأديبيا اأو جنائيا.

حث ال�سلطة الت�سريعّية على الإ�سراع يف اإ�سدار التعديلت اللزمة على قانون الإجراءات اجلنائية   .6

ب�ساأن تقليل مدة احلب�ص الحتياطي ومنح املتهم حق التظّلم الفّعال ب�ساأنه.

الوقف الفوري للت�سرفات الفردية للأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون امل�ساحبة لإجراءات القب�ص   .7

والتفتي�ص التي ت�سكل انتهاكًا حلقوق الإن�سان.

العمل على اإيجاد نظام فّعال و�سفاف للم�ساءلة لكل من يثبت ت�سببه يف وقوع النتهاك للحق يف   .8

احلرية والأمان ال�سخ�سي.

�سرورة ا�ستكمال جهود وزارة الداخلية يف جمال حماية جميع حقوق املقيدة حرّيتهم، من خلل   .9

توفري الأجهزة اللزمة للت�سجيل ال�سمعي واملرئي، والكامريات الأمنّية يف جميع مديريات ال�سرطة 

واملراكز التابعة لها، ومراكز الإ�سلح والتاأهيل ومراكز احلب�ص الحتياطي.

�سرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود اأو املنافذ الر�سمية،   .10

وعدم منع اأي �سخ�ص من ال�سفر من دون م�سّوغ قانوين، مع اأهمية اإبلغه ب�سدور اأي قرار مبنعه 

من ال�سفر بوقت كاٍف.

الوقف الفوري للت�سرفات غري القانونّية اأو غري املربرة عند نقاط التفتي�ص الأمنّية املحلّية ومتكني   .11

القاطنني من الو�سول اإىل منازلهم.

النظر وال�سماح للفريق العامل املعني بحالت الختفاء الق�سري اأو غري الطوعي، والفريق العامل   .12

املعني مب�ساألة الحتجاز التع�سفي التابعني ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

ثالًثا: احلق يف املحاكمة العادلة

1.  اإجراء التعديلت الت�سريعية اللزمة ل�سمان حق املتهم يف ال�ستعانة مبحام لي�سمل اجلنح اإىل 
اإىل  التحقيق البتدائي و�سول  جانب اجلنايات، وذلك بدًءا من جمع ال�ستدللت حتى مرحلة 

مرحلة املحاكمة وما بعدها.

اأ�سولهم  اأحد  وفاة  يف  العزاء  مرا�سم  اأو  جنازة  ح�سور  من  حريتهم  املقيدة  متكني  على  2.  العمل 
اأو فروعهم اأو اأزواجهم اأو اأقاربهم حتى الدرجة الثانية، واإجراء التعديلت الت�سريعّية اللزمة 

لتفعيل هذا احلق.
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باأعمال ماأموري ال�سبط الق�سائي وما قد  العامة ل�سلطتها الإ�سرافّية فيما يتعلق  النيابة  3.  تفعيل 
يقع منهم من خمالفات، وم�ساءلتهم تاأديبيا اأو جنائيا حال خمالفتهم لأحكام قانون الإجراءات 

اجلنائية.

4.  قيام املجل�ص الأعلى للق�ساء بالتثبت فيما يثريه املتهمون اأثناء التحقيق البتدائي اأو املحاكمة من 
تعر�ص حقهم يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة للنتهاك، واإجراء التحقيق اجلاد وال�سفاف 

مع امل�سكو �سدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة بحقهم عند ثبوت امل�سوؤولية.

وا�سحة  املحكمة  العام  يف حميط  الأمــن  اللزمة حلفظ  الأمنّية  الإجــراءات  تكون  اأن  5.  �سرورة 
واأهايل  الإن�سان  حقوق  عن  واملدافعني  كاملحامني  الخت�سا�ص  لذوي  ال�سماح  مع  �سلفا،  ومعلنة 

املتهمني بح�سورها، اإل اإذا قررت املحكمة خلف ذلك.

6.  تفعيل الدور الرقابي والإ�سرايف للتفتي�ص الق�سائي على اأعمال الق�ساة، وذلك بغية عدم الإطالة 
يف اأمد التقا�سي، وعدم التاأخري يف عقد اجلل�سات اأو تاأجيل الق�سايا اإىل فرتات بعيدة.

واإيجاد برامج  7.  تزويد املحاكم بالكادر الوظيفي واملوؤهل مبا يتنا�سب مع العدد املطرد للق�سايا، 
تاأهيلّية متخ�س�سة ترفع من كفاءة املوظفني التابعني للجهاز الق�سائي وم�ستوى اأدائهم الوظيفي.

الدولّية  ال�سكوك  مع  لتتوافق  والقانونية  الق�سائية  الدرا�سات  معهد  برامج  تطوير  على  8.  العمل 
حلقوق الإن�سان، وبالأخ�ص ذات العلقة بالعدالة اجلنائّية وحقوق الإن�سان.

9.  زيادة الهتمام بالتدريب املكثف والفّعال للق�ساة واأع�ساء النيابة العاّمة على امل�سائل ذات العلقة 
بحقوق الإن�سان، وبالأخ�ص اجلانب املتعلق ب�سمانات املحاكمة العادلة.

10.  النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني با�ستقلل الق�ساة واملحامني التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان 
بزيارة اململكة.

رابًعا: احلق يف اجلن�سّية

ال�سيا�سّية  الظروف  مع  يتوافق  للجن�سّية  جديد  قانون  اإ�ــســدار  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث   .1

الإن�سان  الدولّية حلقوق  ال�سكوك  مع  ويتما�سى  البحريني،  للمجتمع  والجتماعّية  والقت�سادّية 

ذات ال�سلة.

قانونية  ومعايري  �سوابط  اجلن�سية  ب�ساأن  اجلديد  القانون  ت�سمني  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث   .2

وا�سحة وحمددة يف الأحوال التي يتم فيها منح اجلن�سية البحرينية عن طريق التجّن�ص.

�سرورة ت�سمني قانون اجلن�سّية حق املراأة البحرينية يف منح اأبنائها اجلن�سّية وفق �سوابط قانونّية،   .3

تتما�سى مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة وتعهدات حكومة مملكة البحرين اأمام 

جمل�ص حقوق الإن�سان عند املراجعة الدورية ال�ساملة.  
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اتخاذ التدابري الت�سريعّية الكفيلة مبنح اأبناء املراأة البحرينّية من اأب ل جن�سّية له اأو اأب جمهول   .4

وكان  بحرينّية  اأّمه  كانت  مع من  امل�ساواة  قدم  على  البحرينّية،  باجلن�سّية  التمتع  اجلن�سّية حق 

جمهول الأب، اأو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانونا.

)9( من اتفاقّية الق�ساء على  )2( من املادة رقم  حث احلكومة على رفع حتفظاتها على الفقرة   .5

يتعلق  فيما  الرجل  م�ساٍو حلق  البحرينّية حق  للمراأة  لي�سبح  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع 

بجن�سّية اأطفالها، لعدم تعار�سه مع مبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سلمية.

اإل يف حالت حمددة وا�ستثنائّية من�سو�ص عليها  عدم اللجوء اإىل ا�سقاط اجلن�سّية البحرينّية   .6

يف القانون، واأن تكون حالت الإ�سقاط مبنّية على اأحكام ق�سائية باتة، مع مراعاة عدم انعدام 

اجلن�سّية لأي �سخ�ص مّت اإ�سقاطها عنه، وذلك تفاديا لن�سوء حالة عدميي اجلن�سية يف املجتمع ملا 

يف ذلك من اأ�سرار ج�سيمة على ال�ستقرار.

�سقطت عنهم )الواحد والثلثني مواطنا(، وذلك مبوجب 
ُ
�سرورة اإعادة اجلن�سية البحرينية ملن اأ  .7

املادة رقم )11( من قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة 1963 وتعديلته، التي جتيز جلللة امللك رد 

اجلن�سية البحرينية ملن فقدها مبوجب اأحكام القانون.

خام�ًسا: حرّية الراأي واحلق يف التعبري

املرئي وامل�سموع  والن�سر والإعلم  ب�ساأن ال�سحافة والطباعة  اإ�سدار قانون متكامل  الإ�سراع يف   .1

ل  وب�سكل  الإن�سان،  بحقوق  املعنّية  الدولّية  ال�سكوك  مع  متوافًقا  الإلكرتوين  والإعلم  واملطبوع 

يتعار�ص مع حق الأفراد يف حرّية الراأي والتعبري.

ت�سمني القانون املعني بال�سحافة والطباعة والن�سر والإعلم املرئي وامل�سموع واملطبوع والإعلم   .2

الإلكرتوين تعريًفا للحق يف التعبري �سامًل ملختلف �سروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل 

اآخرين دومنا اعتبار للحدود، وي�سمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العاّمة وا�ستطلع 

الراأي ومناق�سة مو�سوعات حقوق الإن�سان وال�سحافة والتعبري الثقايف والفني واخلطاب الدينّي، 

وال�سحف  الكتب  التعبري يف  اأو  الإ�سارة  لغة  اأو  مكتوبة  اأو  بلغة منطوقة  ُمور�ص هذا احلق  �سواًء 

ال�سمعّية  الو�سائل  جميع  كذلك  وت�سمل  الأخــرى،  والوثائق  واللفتات  واملل�سقات  واملن�سورات 

والب�سرّية، ف�سل عن طرائق التعبري الإلكرتونية.

حث ال�سلطة الت�سريعية على �سرورة الإ�سراع يف النتهاء من مناق�سة امل�سروع بقانون ب�ساأن �سمان    .3

حق احل�سول على املعلومات، باعتباره مكونا رئي�سا من مكونات حرية الراأي واحلق يف التعبري 

واحلريات الإعلمية، ومطلبا اأ�سا�سيا من متطلبات ال�سفافية يف الأداء احلكومي.
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الوطنّية  اخلطة  م�سروع  اإعــداد  يف  الإ�سراع  �سرورة  على  والت�سال  للإعلم  العليا  الهيئة  حث   .4

للإعلم والت�سال، التي تقوم على تعزيز القيم الوطنّية امل�سرتكة، وتبني �سيا�سة اإعلمّية عادلة 

ومهنّية ومتوازنة.

التلفزيوين  للبث  اأكرب   
ٍ
با�ستخدام توجهاتها  بكل  املرخ�سة  ال�سيا�سية  ال�سماح جلميع اجلمعيات   .5

والإذاعي والإعلم املقروء، تنفيًذا لتو�سيات تقرير اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق.

وامل�سموع  املرئي  الإعــلم  ق�سايا  يف  التوقيف  اأوامــر  اإىل  اللجوء  عدم  على  العامة  النيابة  حّث   .6

والطباعة وال�سحافة والن�سر والإعلم الإلكرتوين. 

حث احلكومة على تخفيف الرقابة والقيود املفرو�سة على خمتلف و�سائل الإعلم، مبا يف ذلك   .7

رفع احلجب املفرو�ص على اجلمعيات ال�سيا�سية يف اإ�سدار الن�سرات اخلا�سة بها.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بحرّية التعبري التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.  .8

�ساد�ًسا: احلق يف التجمع ال�سلمي

دعوة ال�سلطة الت�سريعّية اإىل اإ�سدار قانون جديد ب�ساأن التجمع ال�سلمي يكون كافل حلرّية التمتع   .1

بهذا احلق يف اإطار ما اأوردته ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة، اأو تعديل املر�سوم 

بقانون رقم )18( ل�سنة 1973 ب�ساأن الجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات وتعديلته، بت�سمينه 

ال�سلمّية منظًما لنعقادها ولي�ص  التجمعات  حكًما وا�سًحا و�سريًحا مفاده اعتبار الإ�سعار بعقد 

مقيًدا ملنعها، مع رفع احلظر يف تنظيم املظاهرات اأو امل�سريات اأو التجمعات اأو العت�سامات يف 

مدينة املنامة.

�سرورة قيام الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون بحماية امل�سريات والعت�سامات والتجّمعات كافة،   .2

ا اإذا مل ي�ساحب هذا احلق اأي مظهر من مظاهر العنف اأو الإخلل بالأمن وال�سلمة  خ�سو�سً

العامة. 

اإخ�ساع الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون، وبالأخ�ص املوكل اإليهم حماية التجّمعات ال�سلمّية، اإىل   .3

برامج تدريبية كافية، ت�سمل التدريب على اللجوء التدريجي يف ا�ستخدام و�سائل ف�ص التجمعات 

نظام  وتنفيذ  التجمعات،  تلك  يف  وامل�ساركني  اجلموع  اإدارة  وكيفية  للقانون،  خمالفة  كانت  اإذا 

لت�سجيل ومراقبة الذخائر امل�ستخدمة يف حالة ف�ص هذه التجّمعات، ونظام ل�سجلت الت�سالت 

من اأجل ر�سد اأوامر العملّيات وامل�سوؤولني عنها ومنفذيها، وذلك لت�سهيل حتديد امل�سوؤولية املرتتبة 

على املخالفة، وعدم التعدي على حقوق الآخرين.



143 142

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

امل�ساركني  وتوعية  ال�سلمي،  التجمع  يف  للحق  الفهم  تعميق  على  املدين  املجتمع  منظمات  حث   .4

فيها  امل�ساركني  من  تقع  قد  التي  واملخالفات  القانونية  باجلوانب  ال�سلمية  التجمعات  ومنظمي 

اآثار، واأن تتبواأ دوًرا فاعل يف تعزيز الوعي باأهمّية هذا احلق وممار�سته  وما يرتتب عليها من 

والأهداف املبتغاة منه يف اإطار �سلمي، وك�سورة ح�سارّية من �سور ممار�سة الدميقراطّية، والعمل 

على اإعلن انتهاء التجمع ر�سميا ودعوة امل�ساركني اإىل النف�سا�ص.

تويل الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون العمل على حماية وت�سهيل و�سول الإعلميني واملراقبني اإىل   .5

مراكز التجمعات ال�سلمّية لتغطية الأحداث ور�سد ما يدور فيها.

ال�سلمي واحلق يف حرّية تكوين  التجمع  املعني باحلق يف حرّية  للمقرر اخلا�ص  وال�سماح  النظر   .6

اجلمعّيات التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.

�سابًعا: احلق يف التنظيم

�سرعة قيام ال�سلطة الت�سريعّية باإقرار م�سروع قانون ب�ساأن املنظمات واملوؤ�س�سات الأهلية، يراعي   .1

التطورات امللئمة يف حقوق الإن�سان، مع تدعيمه بكل ال�سمانات التي تكفل ممار�سة احلق يف 

التنظيم متا�سًيا يف ذلك مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان.

اإجراء التعديلت الت�سريعّية اللزمة التي متنح اجلمعّيات اخلا�سعة اإىل اأحكام املر�سوم بقانون   .2

رقم )21( ل�سنة 1989 باإ�سدار قانون اجلمعّيات والأندية الجتماعّية والثقافّية والهيئات اخلا�سة 

العاملة يف ميدان ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة وتعديلته حرّية التاأ�سي�ص بالإخطار.

اإجراء التعديلت الت�سريعّية اللزمة على اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعّيات   .3

برف�ص  م�سجل  بخطاب  ال�سيا�سّية  للجمعّية  املوؤ�س�سني  وكيل  اإخطار  وجوب  بت�سمينه  ال�سيا�سّية 

الرف�ص  الإخطار بحكم  اأو عدم  املخت�سة  الــوزارة  �سكوت  اعتبار  دون  الت�سبيب، من  مع  الطلب 

ال�سمني لهذا التاأ�سي�ص.

ت�سمني اأحكام املر�سوم بقانون رقم )33( ل�سنة 2002 باإ�سدار قانون النقابات العّمالّية وتعديلته   .4

حكًما مفاده حق العاملني املخاطبني باأنظمة اخلدمة املدنّية باإن�ساء النقابات العّمالّية والن�سمام 

اإليها.

اإلغاء العمل بالقرار رقم )31( ل�سنة 2013 باإ�سافة مادة جديدة رقم )الثالثة( مكرًرا للقرار رقم   .5

ال�سيا�سّية  التنظيمات  اأو  بالأحزاب  ال�سيا�سّية  اجلمعّيات  ات�سال  قواعد  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )4(

الأجنبية.
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احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية

اأول: احلق يف م�ستوى معي�سي لئق

حث ال�سلطة الت�سريعية على �سرعة اإقرار امل�سروع بقانون ب�ساأن اإيجار العقارات، ليكون ت�سريًعا   .1

منظًما للعلقة بني املوؤجر وامل�ستاأجر، وموفًرا احلماية اللزمة مل�ستاأجري امل�ساكن من زيادة قيمة 

الإيجارات على نحو معقول، وكافل احلماية القانونّية من الإخلء بالإكراه اأو امل�سايقة وغري ذلك 

من التهديدات.

2. حث ال�سلطة الت�سريعية على �سرعة اإقرار امل�سروع بقانون ب�ساأن البيئة ليكون ت�سريًعا متكامل يف 

كل ما من �ساأنه تنظيم خمتلف جوانب العمل البيئي، وت�سمينه العقوبات الرادعة عن املخالفة.

حث احلكومة على و�سع ا�سرتاتيجّية وطنّية متكاملة للمياه امل�ستدامة، تتناول عددا من املحاور   .3

و�سمان  له،  الرئي�سة  املوارد  بني  فيما  والتن�سيق  للمياه،  املتكامل  املوؤ�س�سي  كالإطار  الأ�سا�سية 

تطبيق نظام موؤ�سرات اأداء رئي�سة، وتوفري املياه للأجيال القادمة، وحماية م�سادر املياه اجلوفية 

احلالية، وتطوير دور منظمات املجتمع املدين والأفراد للم�ساركة فيها، وتعزيز التعاون الفعال بني 

دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربّية لغر�ص حماية هذه املياه وذلك باحلث والعمل على اإن�ساء 

�سبكة خليجّية موحدة للربط املائي.

حث احلكومة على و�سع جدول زمني ملعاجلة جميع الطلبات املتعلقة باخلدمات الإ�سكانية، مع   .4

اإيلء اأهمية خا�سة للطلبات القدمية، وذلك عن طريقة ال�ستفادة املثلى من املوارد املالية املتاحة.

حث احلكومة على اإيلء اهتمام اأكرب لتقييم ت�سميم الطرق وال�سوارع واجل�سور لتكون مراعية   .5

عن  الناجتة  الأخطار  من  م�ستخدميها  �سلمة  ي�سمن  مبا  الدولّية،  وال�سلمة  الأمن  ل�سروط 

ا�ستعمالها.

م�ستوى  يف  احلق  عنا�سر  من  كعن�سر  اللئق  بال�سكن  املعني  اخلا�ص  للمقرر  وال�سماح  النظر   .6

معي�سي منا�سب واحلق يف عدم التمييز يف هذا ال�سياق، واخلبري امل�ستقل املعني مب�ساألة التزامات 

املعني  اخلا�ص  واملقرر  وم�ستدامة،  و�سحّية  ونظيفة  اآمنة  ببيئة  بالتمتع  املتعلقة  الإن�سان  حقوق 

مب�ساألة الفقر املدقع،  واملقرر اخلا�ص املعني بحق الإن�سان يف احل�سول على مياه ال�سرب املاأمونة 

وخدمات ال�سرف ال�سحي التابعني ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.

ثانًيا: احلق يف العمل

حث احلكومة على ا�ستكمال ما اتخذ من خطوات اإيجابية للت�سوية املر�سية مللف املف�سولني عن   .1

العمل و�سول اإىل اإغلق هذا امللف ب�سكل نهائي.
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حث ال�سلطة الت�سريعية على اإجراء التعديلت اللزمة على املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006   .2

لي�سمن حق �سرف مبلغ الإعانة للباحث عن العمل اأو التعوي�ص للمتعطل طوال فرتة البحث عن 

العمل اأو التعطل مع اإيراد ال�سوابط القانونّية التي متنع التع�سف يف ا�ستعمال هذا احلق.

احلرية  ب�ساأن   1988 ل�سنة   )87( رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقّية  اإىل  الن�سمام  على  احلث   .3

النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقّية منظمة العمل الدولية رقم )98( ل�سنة 1988 ب�ساأن تطبيق 

مبادئ حق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية.

من  ممكن  عدد  اأكرب  ل�ستيعاب  عمل  فر�ص  خللق  اجلهود  من  املزيد  بذل  على  احلكومة  حث   .4

الباحثني عن عمل.

حث احلكومة على بذل املزيد من اجلهود لتح�سني م�ستوى الأجور واحلوافز الوظيفية يف القطاعني   .5

احلكومي واخلا�ص مبا يتنا�سب مع م�ستوى العي�ص الكرمي.

حث احلكومة على اتخاذ الإجراءات القانونّية ال�سارمة �سد اأ�سحاب الأعمال وال�سركات التي مل   .6

تلتزم باحلد الأدنى من ا�سرتاطات احلماية اللزم توافرها يف �سكن العمالة الوافدة.

حث ال�سلطة الت�سريعّية على �سن قانون يعالج �سوؤون خدم املنازل ومكاتب ال�ستقدام، مت�سمنا   .7

بيان حقوق والتزامات الأطراف ذات العلقة.

 

ثالًثا: مكافحة الجتار يف الب�سر

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديلت على القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة   .1

الجتار بالأ�سخا�ص ل�سمان �سموله وات�ساقه مع ال�سكوك الدولّية ذات ال�سلة.

حث  ال�سلطة الت�سريعية على اإجراء مراجعة �ساملة للت�سريعات الوطنّية ل�سمان احتوائها على كل   .2

امل�سائل ذات العلقة واملت�سلة بجرمية الجتار يف الب�سر، بدًءا من الوقاية اإىل العلج، و�سول اإىل 

اإنزال العقوبة على مرتكبيها.

»اللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�ص« على �سرعة و�سع ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة  حث   .3

تهدف اإىل مكافحة ومنع جرمية الجتار يف الب�سر، على اأن ت�سمل على وجه اخل�سو�ص التدابري 

اللزمة ملنع اجلرمية وحماية �سحاياها، وال�سعي اإىل معاقبة مرتكبيها.

حث احلكومة على اتخاذ الإجراءات اللزمة ل�سمان متثيل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف   .4

»اللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�ص«، ملا للموؤ�س�سة الوطنية من دور يف تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان.
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حث احلكومة على �سرورة تخ�سي�ص مراكز منا�سبة لإيواء جميع �سحايا الجتار يف الأ�سخا�ص،   .5

يرقى  الذكور على م�ستوى  الب�سر من  الق�سري و�سحايا الجتار يف  العمل  مبن يف ذلك �سحايا 

حلجم هذه اجلرمية، وتزويدها بكوادر ذات خربات يف خمتلف املجالت: ال�سحّية، والنف�سّية، 

والجتماعّية، والقانونّية لتقدمي جميع �سبل الدعم لهم.

هذه  مرتكبي  ومقا�ساة  بالأ�سخا�ص  الجتار  مكافحة  قانون  اأحكام  تفعيل  على  احلكومة  حث   .6

وخ�سو�سا  املخت�سة  اجلهات  بع�ص  كفاءة  لرفع  تدريبية  برامج  تنفيذ  يتم  اأن  على  اجلرائم، 

الق�ساة، واأع�ساء النيابة العامة، ورجال الأمن العام، ومفت�سي وزارة العمل، والعاملني يف مكاتب 

ال�ستقدام. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بالإجتار يف الب�سر، ل �سّيما الن�ساء والأطفال التابع ملجل�ص   .7

حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

رابًعا: احلق يف ال�سحة

حث ال�سلطة الت�سريعّية على الإ�سراع يف مناق�سة واإقرار م�سروع بقانون ب�ساأن امل�سوؤولية الطبّية   .1

واملعد يف �سوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�ص النواب ليكون ت�سريًعا متكامل يعنى على وجه 

اخل�سو�ص ببيان حقوق وواجبات املر�سى والأطباء ومقدمي اخلدمات ال�سحية والآثار املرتتبة 

على املخالفة.

الرتقاء  لغر�ص  لل�سحة،  وطنية  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  باعتماد  ال�سحة  وزارة  قيام  �سرورة   .2

باخلدمات ال�سحية، مبا يتوافق ومتطلبات النمو ال�سكاين.

املحافظات  الطبية يف  والطواقم  الولدة،  وم�ست�سفيات  ال�سحية  املراكز  زيادة عدد  على  العمل   .3

اخلم�ص، لتكون متنا�سبة مع عدد املر�سى املرتادين لها يف كل حمافظة.

قيام وزارة ال�سحة بال�سرعة املمكنة بزيادة الطاقة ال�ستيعابّية ملجمع ال�سلمانية الطبي، وذلك   .4

لتح�سني اخلدمات ال�سحّية املقدمة.

قيام الهيئة الوطنّية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحّية بالعمل على حت�سني الأداء الرقابي على   .5

اخلدمات ال�سحية ل�سمان تفادي وقوع الأخطاء الطبّية.

باإيلء املزيد من الهتمام مبر�سى فقر الدم املنجلي )ال�سكلر(، ومر�سى  قيام وزارة ال�سحة   .6

جانب  اإىل  الطبي،  احلقل  يف  الأمرا�ص  بهذه  الوعي  زيادة  خلل  من   )MS( املتعدد  الت�سّلب 

بال�سرعة  عليها  احل�سول  و�سمان  كافة  الطبّية  الحتياجات  وتوفري  ال�سحّية  الرعاية  حت�سني 

املمكنة وفق ا�سرتاتيجّية وطنّية �ساملة يف هذا ال�ساأن.
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تفادًيا  ال�ستهلك  الدوائي، ومعدلت  املخزون  للمراقبة على  باإيجاد نظام  ال�سحة  وزارة  قيام   .7

اأو عدم توافرها يف خمتلف ال�سيدلّيات، و�سمان توافقها مع احتياجات  حلالت نق�ص الأدوية 

املر�سى، مع التاأكد من �سهولة وي�سر طرائق احل�سول عليها.

قيام احلكومة بتوفري الدعم ملنظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال احلقل ال�سحي، لتمكينها   .8

من حتقيق اأهدافها يف جميع املجالت املن�سو�ص عليها يف نظمها الأ�سا�سية.

املعدية  الأمرا�ص  من  الوقاية  جمال  يف  ال�سلمة  معايري  رفع  على  بالعمل  ال�سحة  وزارة  قيام   .9

والوبائّية داخل املراكز ال�سحّية وامل�ست�سفيات احلكومّية منها واخلا�سة.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى ممكن من ال�سّحة   .10

البدنّية والعقلّية التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.

خام�ًسا: احلق يف التعليم

اإ�سدار قانون خا�ص ينظم عملية ا�ستحقاق وتوزيع املنح والبعثات  الت�سريعّية على  حث ال�سلطة   .1

الدرا�سّية على م�ستحقيها من الطلبة.

لل�سفوف اخل�سبّية  الفوري  بالإلغاء  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  حث   .2

فيها ف�سل عن  الدار�سني  الطلبة  �سلبّية يف  اآثار  ال�سفوف من  لهذه  ملا  املدار�ص احلكومّية،  يف 

خطورتها.

حث وزارة الرتبية والتعليم على اإعادة مراجعة حمتوى مناهج املواطنة لغر�ص ت�سمينها عدًدا من   .3

املو�سوعات التي تنمي الثقافة واملمار�سة الفعلّية القائمتني على تعزيز احرتام حقوق الإن�سان.

للتاأكد من تغليب  التعليم اخلا�ص، وذلك  الرقابة على  حث وزارة الرتبية والتعليم على �سرورة   .4

اخلا�سة،  والتدريبّية  التعليمية  للموؤ�س�سات  الربحي  اجلانب  على  والأكادميي  الرتبوي  اجلانب 

وعلى وجه اخل�سو�ص موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة.

بزيارة  الإن�سان  حقوق  ملجل�ص  التابع  التعليم  يف  باحلق  املعني  اخلا�ص  للمقرر  وال�سماح  النظر   .5

اململكة.
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ْوىل بالرعاية
َ
حقوق الفئات الأ

اأول: حقوق املراأة

حث ال�سلطة الت�سريعية على اإ�سدار قانون يهدف اإىل منح املراأة البحرينّية حقا م�ساويا للرجل   .1

فيما يتعلق مبنح اجلن�سّية لأبنائها وفق �سوابط حمددة متا�سًيا مع اللتزامات الدولّية حلكومة 

مملكة البحرين.

حث احلكومة على اتخاذ خطوات جادة وتوافقّية لغر�ص الإ�سراع يف اإحالة م�سروع قانون اأحكام   .2

الأ�سرة ب�سقه اجلعفري )الق�سم الثاين( اإىل ال�سلطة الت�سريعّية.

اأجنبي يف حالة  املتزوجة من  املراأة  ا�ستفادة  الكفيلة ب�سمول  التدابري  حث احلكومة على اتخاذ   .3

الطلق اأو الهجران اأو وفاة الزوج باخلدمات الإ�سكانّية.

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديلت اللزمة على اأحكام القانون رقم )36( ل�سنة 2012   .4

باإ�سدار قانون العمل يف القطاع الأهلي لغر�ص م�ساواة املراأة العاملة يف القطاع الأهلي مبثيلتها 

من املوظفات يف اخلدمة املدنّية فيما يتعلق مبنح اإجازة رعاية لر�ساعة طفلها.

العمل على التو�سع يف اإن�ساء وحدات تكافوؤ الفر�ص يف الوزارات والأجهزة احلكومّية وموؤ�س�سات   .5

القطاع اخلا�ص التي مل تبادر اإىل حتقيق ذلك، ملتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات 

املراأة يف التنمية. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني مب�ساألة العنف �سد املراأة واأ�سبابه وعواقبه، والفريق العامل   .6

املعني مب�ساألة التمييز �سد املراأة يف القانون ويف املمار�سة التابعني ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة 

اململكة.

ثانًيا: حقوق الطفل

اإقرار م�سروع قانون ب�ساأن حماية الأ�سرة من العنف ليكون  حث ال�سلطة الت�سريعّية على �سرعة   .1

غطاء ت�سريعيا اإ�سافيا للحماية القانونّية للطفل من التعر�ص للعنف و�سوء املعاملة.

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديلت على املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 1976 ب�ساأن   .2

الأحداث فيما يتعلق برفع �سن احلدث اإىل ثمانية ع�سر عاًما وذلك متا�سًيا مع ال�سكوك الدولية 

حلقوق الإن�سان.

 -  2013( للأعوام  للطفولة  الوطنّية  لل�سرتاتيجّية  الفّعال  التنفيذ  متابعة  على  احلكومة  حث   .3

.)2017



149 148

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان – مملكة البحرين

اأ�سيق  يف  اإل  الأطفال  ب�ساأن  للحرّية  املقيدة  التدابري  اإىل  اللجوء  عدم  على  العامة  النيابة  حث   .4

احلدود وكملذ اأخري.

واملوؤ�س�سات  والرو�سات  دور احل�سانة   والإ�سرايف على  الرقابي  الدور  تفعيل  حث احلكومة على   .5

للعنف  التعر�ص  اآمنة من عدم  التعليمية احلكومّية على اختلفها مبا ي�سمن متتع الطفل ببيئة 

و�سوء املعاملة اأو الإهمال يف �ستى �سوره.

اتفاقّية  اأحكام  املنبثقة من  الطفل  اإىل جلنة حقوق  الدوري  تقريرها  تقدمي  حث احلكومة على   .6

حقوق الطفل يف املواعيد املقررة لها.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني مب�ساألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�ستغلل الأطفال يف   .7

املواد الإباحية التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.

ثالًثا: حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإ�سدار قانون ب�ساأن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة مبا يتما�سى مع اأحكام   .1

اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

حث احلكومة  على العمل لتح�سني البنية التحتّية وذلك مبراعاة الحتياجات الهند�سّية املنا�سبة   .2

للأفراد ذوي الإعاقة يف املرافق العامة، وخا�سة يف املباين واملجمّعات احلديثة.

حث احلكومة على توفري لفتات اإر�سادّية حتاكي بع�ص حالت الإعاقة  )ال�سم والبكم( وباأ�سكال   .3

الأ�سخا�ص  ل�سمان ح�سول  الأخرى،  واملرافق  العامة  املباين  على  تو�سع  وفهمها  قراءتها  ي�سهل 

ذوي الإعاقة على اخلدمات املتاحة واإمكانّية الو�سول اإليها.

اإ�سهام جميع اأجهزة الإعلم يف عمليات التوعية مب�سكلت الأفراد ذوي الإعاقة وكيفّية التعامل   .4

معهم، وتعريف ذويهم باخلدمات املقدمة من قبل احلكومة لهذه الفئة.

الدولية  والتفاقية  الإن�سان  حقوق  على  للرتبية  الأ�سا�سية  املفاهيم  اإدراج  على  احلكومة  حث   .5

للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املناهج الدرا�سّية للتعليم البتدائي والإعدادي والثانوي مبا ُي�سهم يف 

تعزيز حقوق هذه الفئة.

زيادة اهتمام احلكومة باإعداد الكوادر الفنّية املتخ�س�سة للعمل يف جمال تاأهيل الأ�سخا�ص ذوي   .6

الإعاقة، واإدخال مادة »رعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة« �سمن مناهج التعليم يف جمال علم النف�ص 

والجتماع كمادة اأ�سا�سّية.
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حث وزارة التنمية الجتماعّية على ال�ستمرار يف متابعة وتطبيق التنفيذ الفّعال لل�سرتاتيجّية   .7

الوطنّية حلقوق املعوقني للأعوام )2012 - 2016(.

حث احلكومة على اتخاذ ما يلزم لت�سجيع ال�سراكة املجتمعية لتعزيز قدرات منظمات املجتمع   .8

املدين بهدف رفع م�ستوى الوعي لديها يف كل ما يتعلق بحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.

ويل اإىل جلنة حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة املنبثقة 
َ
حث احلكومة على تقدمي تقريرها الدورّي الأ  .9

من اأحكام اتفاقّية حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف املواعيد املقررة لها.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بالإعاقة التابع ملجل�ص حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.  .10

رابًعا: حقوق كبار ال�سن

قيام احلكومة باإن�ساء وتطوير الأق�سام املخت�سة يف الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن، من اأجل توفري   .1

وتقدمي اأوجه العلج والرعاية الطبية اللزمة.

حث احلكومة على اإن�ساء املزيد من دور الرعاية الجتماعية اخلا�سة بكبار ال�سن يف كل حمافظة   .2

ليكون امل�سن قريبا من اأهله، مع توفري برامج متنوعة مللء الفراغ و�سغله بالأن�سطة التي تنا�سب 

ميوله وقدراته.

حث احلكومة على اإيجاد  بنى حتتية قادرة على مراعاة احتياجات كبار ال�سن ومتطلباتهم عند   .3

حركتهم   ي�سهل  مبا  وال�سوارع،  الطرق  و�سق  العامة  واملرافق  احلديثة  املدن  وتخطيط  ت�سميم 

ويوفر لهم الرتياح النف�سي والأمن الجتماعي اأ�سوة بغريهم من فئات املجتمع.

تاأ�سي�ص وعي اجتماعي ونف�سي بق�سايا كبار  اإعلمية تعمل على  �سيا�سة  تبّني احلكومة  �سرورة   .4

احتياجات كل  يراعي  راأيا عاما  تبلور  املجتمع بحيث  بها  التي مير  التحولت  تتفاعل مع  ال�سن، 

الأعمار.



»يسلم المجلس بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لتعزيز 
آلية  ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  مجلس  في  وحمايتها  اإلنسان  حقوق 
االستعراض الدوري الشامل، في مرحلتي اإلعداد والمتابعة على حد سواء 

واإلجراءات الخاصة، وفي هيئات معاهدات حقوق اإلنسان«

حقوق  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�س�سات  حول  الإن�سان  حقوق  جمل�ص  قرار 
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