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الزاهر	 العهد	 العامة	خالل	 امليادين	 البحرين	يف	خمتلف	 �شهدته	مملكة	 الذي	 الرائد	 الإ�شالحي	 النهج	 على	 �شرًيا	

حل�شرة	�شاحب	اجلاللة	امللك	حمد	بن	عي�شى	اآل	خليفة	-	عاهل	البالد	املفدى	حفظه	اهلل	ورعاه،	والذي	يهدف	اإىل	

تعزيز	الدميقراطية	و	تر�شيخ	دعائم	دولة	القانون،	وبناء	منظومة	ت�شريعية	وقانونية	متكاملة	وممار�شات	فعلية	وعملية	

وبناء	موؤ�ش�شات	عامة	تعمل	على	تعزيز	منظومة	حقوق	الإن�شان،	وهي	حتولت	جوهرية	تهدف	اإىل	تعزيز	م�شار	حقوق	

الإن�شان	واحلريات	العامة	و�شمان	متتع	الأفراد	بها.

الإن�شان	يف	 التقدم	احلا�شل	يف	و�شع	حقوق	 الإن�شان	حول	 الوطنية	حلقوق	 للموؤ�ش�شة	 ال�شنوي	اخلام�س	 التقرير	 ياأتي	

املعدل	 باإن�شائها،	 	2014 ل�شنة	 	)26( رقم	 القانون	 من	 	)21( رقم	 املادة	 بن�س	 عمال	 	،2017 لعام	 البحرين	 مملكة	

باملر�شوم	بقانون	رقم	)20(	ل�شنة	2016،	التي	بينت	اأنه	على	جمل�س	املفو�شني	اأن	ي�شع	تقريرا	�شنويا	عن	جهود	املوؤ�ش�شة	

واأن�شطتها	و�شائر	اأعمالها،	يت�شمن	ق�شًما	يو�شح	م�شتوى	التقدم	احلا�شل	يف	و�شع	حقوق	الإن�شان	يف	اململكة،	وما	يراه	

ويرفع	 لتفاديها،	 اعتماده	من	حلول	 الأداء	وما	مت	 وُيحدد	معوقات	 وتو�شيات	يف	نطاق	اخت�شا�شاتها،	 من	اقرتاحات	

جمل�س	املفو�شني	تقريره	اإىل	امللك	وجمل�س	الوزراء	وجمل�س	النواب	وجمل�س	ال�شورى،	كما	يعر�س	تقريره	اأمام	الراأي	

العام	بالتوازي،	مع	ا�شتعرا�س	التقدم	احلا�شل	واجلهود	والأن�شطة	املبذولة	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	

وا�شًعا	يف	العتبار	اأحكام	الد�شتور	وال�شكوك	الإقليمية	والدولية	حلقوق	الإن�شان	ذات	العالقة.

التي	قامت	 ال�شت�شارية	 الآراء	 الأول	 الف�شل	 يتناول	 ت�شبقها	مقدمة	ومتهيد،	حيث	 التقرير	من	ثالثة	ف�شول	 ويتاألف	

املوؤ�ش�شة	الوطنية	برفعها	اإىل	ال�شلطات	الد�شتورية	العامة،	ويت�شمن	الف�شل	الثاين	التقدم	احلا�شل	واجلهود	والأن�شطة	

الق�شايا	 من	 عدد	 ل�شتعرا�س	 الثالث	 الف�شل	 خ�ش�س	 حني	 يف	 الإن�شان،	 حقوق	 وحماية	 تعزيز	 يف	جمايل	 املبذولة	

الرئي�شة	التي	لم�شت	وب�شكل	مبا�شر	واقع	حقوق	الإن�شان	خالل	الفرتة	الزمنية	للتقرير،	ممثلًة	يف	دور	املدافعني	عن	

حقوق	الإن�شان	يف	جمالت	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	وحقوق	املراأة،	وحقوق	العمالة	الوافدة،	واحلق	يف	ال�شحة،	

واأخريا	احلق	يف	التعليم.

واقع	حقوق	 تعزز	من	 اأدوات	 تقارير،	 �شبقه	من	 وما	 التقرير،	 يكون	هذا	 اأن	 الإن�شان	 الوطنية	حلقوق	 املوؤ�ش�شة	 وتاأمل	

الإن�شان	يف	مملكة	البحرين،	على	نحو	يتوافق	مع	التزامات	اململكة	النا�شئة	عن	ال�شكوك	الإقليمية	اأو	الدولية	حلقوق	

الإن�شان،	اأو	تلك	املتعلقة	بال�شتعرا�س	الدوري	ال�شامل	من	خالل	الفريق	العامل	مبجل�س	حقوق	الإن�شان،	حتى	ن�شل	اإىل	

اأف�شل	املمار�شات	يف	جمال	التمتع	مبختلف	احلقوق	واحلريات	العامة،	وجنعل	حقوق	الإن�شان	منًطا	للحياة.

المقـدمة:
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1.  	ا�شتكماًل	للم�شروع	الإ�شالحي	حل�شرة	�شاحب	اجلاللة	امللك	املفدى	حفظه	اهلل	ورعاه	يف	امل�شائل	ذات	ال�شلة	

املعنية	 اللجنة	 اإليها	 خل�شت	 التي	 للتو�شيات	 وا�شتجابة	 البحرين،	 مملكة	 يف	 الإن�شان	 حقوق	 وحماية	 بتعزيز	

بالعتماد	)SCA(	بالتحالف	العاملي	للموؤ�ش�شات	الوطنية	لتعزيز	حقوق	الإن�شان	وحمايتها	)GANHRI(،	التي	

اأكدت	اأهمية	اأن	تكون	عملية	امل�شاورات	والتعيني	يف	املوؤ�ش�شة	الوطنية	وا�شعة	و�شفافة،	واأن	تت�شمن	معايري	وا�شحة	

وموحدة	لتقييم	جدارة	جميع	املر�شحني	املوؤهلني،	حيث	راأت	اللجنة	الفرعية	اأهمية	اإ�شفاء	الطابع	الر�شمي	على	

عملية	اختيار	وتعيني	هيئة	�شنع	القرار	باملوؤ�ش�شة	الوطنية،	واأهمية	اأن	ين�س	قانون	اإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	على	

اأن	يكون	من	بني	اأع�شاء	هيئة	�شنع	القرار	فيها،	اأع�شاء	يعملون	بدوام	كامل،	اإذ	اإن	هذا	ي�شاعد	على	ا�شتقاللية	

املوؤ�ش�شات	الوطنية	من	دون	ت�شارب	فعلي	اأو	مت�شور	للم�شالح،	وحتقيق	ا�شتقرار	يف	فرتة	ولية	الأع�شاء،	والتوجيه	

املنتظم	واملنا�شب	للعاملني	فيها،	بالإ�شافة	اإىل	التنفيذ	امل�شتمر	والفعال	ملهام	املوؤ�ش�شة	الوطنية.

		بناء	على	ذلك،	�شدر	املر�شوم	بقانون	رقم	)20(	ل�شنة	2016،	ليعدل	عددا	من	البنود	الواردة	يف	القانون	رقم	 	.2

)26(	ل�شنة	2014	املعني	باإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان،	لغر�س	اإيجاد	�شمانة	قانونية	حقيقية	توفر	

ا�شتقاللية	املوؤ�ش�شة،	مع	منحها	مزيًدا	من	الخت�شا�شات	وال�شالحيات	على	نحو	يتوافق	ومبادئ	باري�س	املتعلقة	

مبركز	املوؤ�ش�شات	الوطنية	لتعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	ورفع	ت�شنيفها	دولًيّا	مبا	يج�شد	التزام	اململكة	ب�شون	

.
1
واحرتام	حقوق	الإن�شان

		ولعل	من	اأبرز	التعديالت	الواردة	يف	املر�شوم	بقانون	رقم	)20(	ل�شنة	2016	بتعديل	بع�س	اأحكام	القانون	رقم	 	.3

)26(	ل�شنة	2014	باإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان،	وجود	اأع�شاء	متفرغني	يف	جمل�س	املفو�شني،	حيث	

عرفت	املادة	الأوىل	الع�شو	املتفرغ	باأنه	الع�شو	الذي	يكون	متفرغا	لأداء	مهام	وليته	يف	املوؤ�ش�شة	ول	يكون	ملتزما	

باأداء	عمل	اأو	مهنة	اأخرى	اأثناء	قيامه	مبهام	ع�شويته،	وما	ن�شت	عليه	املادة	رقم	)4(	ب�شاأن	بيان	اأحكام	الع�شوية	

الأكرثية	يف	 لهم	 تكون	 األ	 الت�شريعية،	على	 ال�شلطة	 اأع�شاء	 املفو�شني	من	بني	 اأع�شاء	جمل�س	 اختيار	 من	جواز	

جمل�س	املفو�شني،	وم�شاركتهم	يف	النقا�س	من	دون	اأن	يكون	لهم	�شوت	معدود،	كما	ق�شت	ذات	املادة	باأن	اآلية	

واإجراءات	و�شوابط	اختيار	اأع�شاء	جمل�س	املفو�شني	ت�شدر	باأمر	ملكي	تعزيزا	ل�شفافية	امل�شاورات	والتعيني.

تمهيد: تطور عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

			للمزيد	من	املعلومات	حول	التعديالت	على	قانون	املوؤ�ش�شة	،	الرجاء	الطالع	على	التقرير	ال�شنوي	الرابع	للموؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان،	وذلك	بزيارة	الرابط	التايل:		
1
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	وتنفيًذا	لأحكام	الفقرة	)اأ(	من	املادة	رقم	)5(	من	قانون	الإن�شاء	باأنه:	“ ي�سدر بتعيني اأع�ساء جمل�س املفو�سني  	.4

اأمر ملكي ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة”،  حيث حددت اأن هذه التعيينات تاأتي “بعد م�ساورات 

مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملجموعات املتنوعة الأخرى”،	كما	اأو�شحت	الفقرة	)ب(	من	ذات	

املادة	على	اأن	ينتخب	الرئي�س	ونائبه	من	بني	الأع�شاء	املتفرغني،	وما	ن�شت	عليه	الفقرة	)ج(	من	املادة	رقم	)3(	

اأع�ساء  اختيار  واإجراءات و�سوابط  اآلية  اأمر ملكي بتحديد  من	قانون	اإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية،	باأن:	“ي�سدر 
جمل�س املفو�سني”،	�شدر	الأمر	امللكي	ال�شامي	رقم	)17(	ل�شنة	2017	بتحديد	�شوابط	تعيني	اأع�شاء	جمل�س	

املوؤ�س�سة  مفو�سي  جمل�س  ع�سو  يف  تتوافر  املفو�شني	يف	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان،	الذي	اأوجب:	“اأن 
الوطنية حلقوق الإن�سان - �سمانا ل�ستقالليته- بالإ�سافة اإىل �سروط الع�سوية املن�سو�س عليها يف املادة 

)4(	من القانون رقم )26(	ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، ما يلي:

1.   األ يكون الع�سو منتميا لأية جمعية �سيا�سية، وُي�ستثنى من ذلك اأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية الذين يكون    

لهم حق النقا�س دون الت�سويت.

2.  اأن يكون حا�سال على موؤهل درا�سي عاٍل وُملما باإحدى لغات الأمم املتحدة الر�سمية بالإ�سافة للغة العربية    

بالن�سبة للع�سو املتفرغ.

الأقل ملن ُيعني من منظمات املجتمع املدين والهيئات  اأن تكون قد م�ست على ع�سويته �سنتان على     .3   

املهنية والنقابية.

   4.  اأن يكون يف درجة اأ�ستاذ م�ساعد على الأقل ملن يعني من الهيئات الأكادميية.

      5. اأن تكون له م�ساهمات وا�سحة وملمو�سة يف ميدان حقوق الإن�سان”.

	واأكدت	املادة	الثانية	من	الأمر	امللكي	رقم	)17(	ل�شنة	2017	اأنه:	يراعى	يف	اختيار	اأع�شاء	جمل�س	املفو�شني	ما	يلي: 	.5

     “ متثيل	اأطياف	املجتمع	من	دون	اأي	متييز	ب�شبب	اجلن�س	اأو	الأ�شل	اأو	الدين	اأو	العقيدة	اأو	الإعاقة،	...		و�شمان	

متثيل	املراأة	متثيال	منا�شبا،	ومتثيل	الأقليات،	مع	�شرورة	توافر	عدد	منا�شب	من	املخت�شني	يف	املجالت	

منع	 اإىل	 اإ�شافة	 الوطنية،	 املوؤ�ش�شة	 عمل	 �شلب	 تدخل	يف	 التي	 املجالت	 من	 وغريها	 واحلقوقية	 القانونية	

اإجراء	 مهمة	 امللكي	 الديوان	 لوزير	 امللكي	 الأمر	 واأوكل	 مبا�شر،	 اأو	غري	 مبا�شرة	 ب�شورة	 امل�شالح	 ت�شارب	

امل�شاورات	الالزمة	لرت�شيح	الأ�شماء	للع�شوية	املتفرغة	وغري	املتفرغة	يف	جمل�س	املفو�شني”.

حلقوق	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 مفو�شي	 جمل�س	 اأع�شاء	 بتعيني	 	2017 ل�شنة	 	)23( رقم	 امللكي	 الأمر	 �شدر	  6.   وعليه،	

اأع�شاء	غري	متفرغني،	بالإ�شافة	 اأع�شاء	متفرغني،	وخم�شة	 اأربعة	 		الإن�شان،	حيث	ت�شمن	الأمر	امللكي	حتديد	 	

الأع�شاء	 امللكي	من	بني	 الأمر	 �شمل	 والنواب،	كما	 ال�شورى	 الت�شريعية	مبجل�شيها	 ال�شلطة	 اإىل	ع�شوين	ميثالن	

املتفرغني	وغري	املتفرغني	خم�س	ع�شوات	من	الن�شاء،	اثنتان	منهما	من	املتفرغني،	على	اأن	تكون	مدة	ع�شوية	

ونائبه	 الرئي�س	 انتخاب	 املفو�شني	 اأول	اجتماع	ملجل�س	 للتجديد،	حيث	مت	يف	 اأربع	�شنوات	قابلة	 الأع�شاء	 جميع	

وروؤ�شاء	اللجان	النوعية	الدائمة	الثالث.
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الفصل األول
اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

إلى السلطات الدستورية
متهيد:

اإن	ت�شجيع	الت�شديق	على	ال�شكوك	الإقليمية	والدولية	حلقوق	الإن�شان	اأو	الن�شمام	اإليها،	وكفالة	تنفيذها	تنفيًذا	فعاًل،	

وظيفة	رئي�شة	من	الوظائف	املنوطة	باملوؤ�ش�شات	الوطنية	حلقوق	الإن�شان،	اإذ	اإن	الأمر	ل	يقف	عند	ذلك،	بل	يتعداه	اإىل	

�شرورة	اإجراء	تقييمات	ملدى	امتثال	الدولة	الطرف	لاللتزامات	الإقليمية	والدولية	النا�شئة	عن	الت�شديق	اأو	الن�شمام،	

. 
2
مع	اقرتاح	ت�شريعات	اأو	اأنظمة	اأو	ممار�شات	اأو	تعديل	القائم	منها	مبا	يت�شق	واملعايري	الإقليمية	اأو	الدولية	ذات	ال�شلة

وبالرجوع	اإىل	اأحكام	القانون	رقم	)26(	ل�شنة	2014	ب�شاأن	اإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان،	املعدل	باملر�شوم	

بقانون	رقم	)20(	ل�شنة	2016	،	جند	اأن	املادة	رقم	)12(	يف	الفقرة	)ب(	منها	اأقرت	�شراحة	اأن	تخت�س	املوؤ�ش�شة	

بالتعديالت  والتو�سية  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  اململكة  يف  بها  املعمول  والنظم  الت�سريعات  الوطنية	بـ:	“درا�سة 
التي تراها منا�سبة، خا�سة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�سريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان، كما 

يكون لها التو�سية باإ�سدار ت�سريعات جديدة ذات �سلة بحقوق الإن�سان”.

والتنظيمية  الت�سريعية  الن�سو�س  مالءمة  يف	حني	ن�شت	الفقرة	)ج(	من	ذات	املادة	على	اخت�شا�شها	يف:	“بحث 
ال�سلطات  اإىل  والتو�سيات  املقرتحات  وتقدمي  الإن�سان،  حقوق  مب�سائل  املعنية  والدولية  الإقليمية  باملعاهدات 

التفاقيات  اإىل  بالن�سمام  التو�سية  ذلك  الإن�سان، مبا يف  تعزيز وحماية حقوق  �ساأنه  املخت�سة فيما كل ما من 

“مبادئ	باري�س”  الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�سان”،	اإذ	اإن	هذه	الخت�شا�شات	هي	انعكا�س	ملا	ت�شمنته	

.)SCA(	بالعتماد	املعنية	الفرعية	للجنة	العامة	واملالحظات

 

اإليها	ب�شاأن	 باإبداء	مرئياتها	على	عدد	من	الطلبات	الواردة	 وتفعيال	لهذا	الخت�شا�س،	فقد	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	

عددها	 والبالغ	 ال�شورى	 جمل�س	 من	 اإليها	 املحالة	 برغبة	 والقرتاحات	 بقوانني	 والقرتاحات	 وامل�شروعات	 املرا�شيم	

طلبني،	يف	حني	كان	عدد	الطلبات	الواردة	اإليها	من	جمل�س	النواب	�شتة	طلبات.

اإىل	احلكومة،	ب�شاأن	تعديل	ت�شريع	وطني	لين�شجم	 اإىل	حالة	راأي	ا�شت�شاري	واحد	 اأنها	بادرت	ومن	تلقاء	نف�شها	 كما	

واملعايري	الدولية	حلقوق	الإن�شان،	حيث	اإن	جمل�س	الوزراء	-	وفًقا	لأحكام	الد�شتور	-	يحيل	م�شروعات	القوانني	اإىل	

ال�شلطة	الت�شريعية.

			للمزيد	من	املعلومات	حول	التعديالت	على	قانون	املوؤ�ش�شة	،	الرجاء	الطالع	على	التقرير	ال�شنوي	الرابع	للموؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان،	وذلك	بزيارة	الرابط	التايل:		
2

  

www.nihr.org.bh
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وعليه،	�شوف	يتم	التعر�س	يف	هذا	الف�شل	لالآراء	ال�شت�شارية	التي	قدمتها	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اإىل	ال�شلطات	الد�شتورية	

يف	ثالثة	فروع	اأ�شا�شية:	يخ�ش�س	الأول	منها	ل�شتعرا�س	مرئياتها	املحالة	اإىل	جمل�س	ال�شورى،	يف	حني	يخ�ش�س	الفرع	

الثاين	لبيان	مرئياتها	املحالة	اإىل	جمل�س	النواب،	ويخ�ش�س	الفرع	الأخري	ب�شاأن	مرئياتها	املقرتحة	اإىل	احلكومة	وذلك	

يف	املوا�شع	التي	ترى	اأن	لها	م�شا�ًشا	اأو	تاأثرًيا	مبا�شًرا	يف	حقوق	الإن�شان	وحرياته	الأ�شا�شية،	وا�شعة	يف	العتبار	اأحكام	

الد�شتور	وال�شكوك	واملعايري	الإقليمية	والدولية	ذات	ال�شلة.





16

الفرع الأول

الآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل جمل�س ال�سورى

املوؤ�ش�شة	 باعتباره	 الإن�شان	 بحقوق	 ال�شلة	 ذات	 بامل�شائل	 يتعلق	 ما	 لكل	 ال�شورى	 جمل�س	 يوليها	 التي	 للجهود	 تثميًنا	

الد�شتورية	ال�شامنة	للحقوق	واحلريات	العامة،	فقد	ورد	اإىل	املوؤ�ش�شة	الوطنية	خالل	الفرتة	الزمنية	لنطاق	التقرير	ما	

جمموعه	عدد	طلبني	للح�شول	فيها	على	مرئياتها،	وهما	كما	يلي:

: امل�سروع بقانون بتعديل املادة )2( من القانون رقم )74( ل�سنة 2006 ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل  اأولاً

ذوي الإعاقة:

	اأحالت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	راأيها	ال�شت�شاري	ب�شاأن	امل�شروع	بقانون	بتعديل	املادة	)2(	من	القانون	رقم	)74(	ل�شنة	 	.1

2006	ب�شاأن	رعاية	وتاأهيل	وت�شغيل	ذوي	الإعاقة،	واملت�شمن	-	ف�شال	عن	الديباجة	-	مادة	واحدة	واأخرى	مادة	

تنفيذية،	ويهدف	اإىل	دعم	الظروف	التي	متر	بها	املراأة	البحرينية	املتزوجة	من	اأجنبي	واملقيمة	مبملكة	البحرين	

اأن	هذه	الفئة	متر	بظروف	�شحية	 اأبنائها	مبا	يتفق	وت�شريعات	اململكة	الداعمة	للمراأة	البحرينية،		باعتبار	 مع	

ت�شتلزم	توفري	العناية	واخلدمات	املنا�شبة	لحتياجاتها.

		اإذ	ن�شت	املادة	رقم	)2(	-	كما	وردت	يف	امل�شروع	بقانون	-	على	اأنه “ت�سري اأحكام هذا القانون على الأ�سخا�س  	.2

املقيمني  اأجنبي  املتزوجة من  البحرينية  املراأة  اأبناء  الإعاقة من  ذوي  وعلى  البحرينيني  الإعاقة من  ذوي 

اإقامة دائمة مبملكة البحرين”،	يف	حني	اأن	ذات	الن�س	كما	ورد	يف	اأ�شل	القانون	يق�شي	باأنه:	“ ت�شري	اأحكام	

هذا	القانون	على	ذوي	العاقة	البحرينيني”.

3.  	واأو�شحت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	مرئياتها	اأنها	ملا	كان	د�شتور	مملكة	البحرين	وبالتحديد	يف	املادة	رقم	)18(	منه	

لين�س	�شراحة	على	اأن	“النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية، ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق 
واحلريات والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة”. 

وهو	ما	يعني	اأن	الد�شتور	الذي	يعد	اأ�شا�س	النظام	القانوين	يف	الدولة	جاء	موؤكدا	اأن	املواطنني	باإطالقهم	�شواء	

كانوا	رجال	اأو	ن�شاء	مت�شاوون	يف	احلقوق	واحلريات	كافة	ل	متييز	بينهم	يف	ذلك	ب�شبب	اجلن�س	اأو	الأ�شل	اأو	الدين	

اأو	اللغة	اأو	العقيدة.
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		وملا	كانت	املادة	رقم	)37(	من	الد�شتور	تق�شي	حكما	باعتبار	التفاقيات	الدولية	متى	ما	�شّدق	عليها	جزًءا	من	 	.4

قت	بالأداة	الد�شتورية	)القانون(	ال�شادر	عن	ال�شلطة	الت�شريعية	مبجل�شيه	النواب	 دِّ الت�شريع	الوطني	كونها	�شُ

وال�شورى،	وعليه	فاإن	اتفاقية	الق�شاء	على	جميع	اأ�شكال	التمييز	�شد	املراأة	)CEDAW(	واملن�شمة	اإليها	مملكة	

البحرين	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)5(	ل�شنة	2002،	تعد	بناء	على	ما	�شبق	تاأ�شي�شه	جزًءا	من	الت�شريعات	

الوطنية	النافذة.

اأّي  املراأة  �سد  التمييز  م�سطلح  “يعني  اأنه	 اإليها	�شلفا	 		وقد	عربت	املادة	رقم	)1(	من	ذات	التفاقية	امل�شار	 	.5

تـفرقة اأو ا�ستبعاد اأو تقييد يتم على اأ�سا�س اجلن�س ويكون من اآثاره اأو اأغـرا�سه النيل من العرتاف للمراأة، 

على اأ�سا�س ت�ساوي الرجل واملراأة ، بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية والثـقافية واملدنية اأو يف اأي ميدان اآخر، اأو اإبطال العرتاف للمراأة بهذه احلقوق اأو متتعها بها 

وممار�ستها لها بغ�س النظر عن حالتها الزوجية”.

التميـيز  اأ�سكال  جميع  الأطراف  الدول  		واأردفت	املادة	رقم	)2(	من	ذات	التفاقية	لتن�س	على	اأن	“تـ�سجب  	.6

التميـيز  على  الق�ساء  �سيا�سة   ، اإبطاء  دون  ومن  املنا�سبة  الو�سائل  بكل   ، تـنتهج  اأن  على  وتوافق  املراأة  �سد 

ا لذلك، تـتعهد بالقيام مبا يلي: اأ- جت�سيد مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف د�ساتريها  �سد املراأة ، وحتقيقاً

التحقيق  الآن، وكفالة  اأدمج فيها حتى  املبداأ قد  اإذا مل يكن هذا  الأخرى،  املنا�سبة  تـ�سريعاتها  اأو  الوطنية 

العملي لهذا املبداأ من خالل القانون والو�سائل املنا�سبة الأخرى.  ب- اتخاذ املنا�سب من التدابري التـ�سريعية 

وغريها ، مبا يف ذلك ما يقت�سيه الأمر من جزاءات، حلظر كل متيـيز �سد املراأة”.

	كما	جاءت	اتفاقية	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	التي	�شدقت	عليها	مملكة	البحرين	مبوجب	القانون	رقم	)22(	 	.7

الإن�شان	 حقوق	 بكل	 اأنواعها	 بجميع	 الإعاقة	 يعانون	 الذين	 الأ�شخا�س	 جميع	 متتع	 �شرورة	 لتوؤكد	 	،2011 ل�شنة	

واحلرّيات	الأ�شا�شّية	املدنّية	وال�شيا�شّية	والقت�شادّية	والجتماعّية	والثقافّية،	كما	اأو�شحت	كيفّية	انطباق	احلقوق	

يرتب	 الواقع،	مما	 اأر�س	 على	 حقوقهم	 من	ممار�شة	 نوا	 مُيكَّ لكي	 الإعاقة	 ذوي	 الأ�شخا�س	 على	 فئاتها	 بجميع	

التزامات	حقوقية	على	الدولة	لهذه	الفئة.

	ويعترب	مبداأ	امل�شاواة	وعدم	التمييز	على	اأ�شا�س	الإعاقة	يف	التمتع	بجميع	احلقوق	واحلرّيات	الأ�شا�شّية	من	املبادئ	 	.8

الأ�شا�شّية	املعرتف	بها	يف	ال�شكوك	الدولّية	املعنّية	بحقوق	الإن�شان،	وتكون	امل�شاواة	متحققة	ب�شورة	فعلّية	من	

امل�شاواة	بني	 �شيا�شات	وطنّية	قائمة	على	مبداأ	 والت�شريعات	كافة،	واعتماد	 التدابري	 باتخاذ	 الدولة	 خالل	قيام	

الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	وغريهم،	وهو	ما	يتجلى	بو�شوح	يف	اأحكام	اتفاقّية	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة،	حيث	اأكدت	

املادة	رقم	)5(	منها	مبداأ	امل�شاواة	وعدم	التمييز،	مع	كفالة	متتع	هذه	الفئة	باحلماية	القانونّية	املت�شاوية	والفعالة	

يف	احلقوق	واحلرّيات	كافة.
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9.  وعليه	يت�شح	جليا	اأنه	ا�شتنادا	اإىل	مبداأ	امل�شاواة	الوارد	يف	الد�شتور،	وما	ت�شمنته	اأحكام	اتفاقية	الق�شاء	على	جميع	

اتخاذ	 يلزم	 التفاقيات	 اأحكام	 تفعيل	 اأن	 الإعاقة،	 ذوي	 الأ�شخا�س	 حقوق	 واتفاقية	 املراأة	 �شد	 التمييز	 اأ�شكال	

التدابري	الت�شريعية	املنا�شبة	التي	حتظر	التمييز	�شد	املراأة	والأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	والتي	من	�شمنها	منح	اأبناء	

املراأة	البحرينية	ذات	احلقوق	التي	يتمتع	بها	املواطنون.

	وعليه	جاء	امل�شروع	بقانون	ليحقق	جملة	من	الأهداف	النبيلة	التي	ارتكزت	على	منح	الدعم	للمراأة	البحرينية	 	.10

املتزوجة	من	اأجنبي	واملقيمة	مع	اأبنائها	ممن	لهم	و�شع	خا�س	-	ذوي	الإعاقة	-		يف	مملكة	البحرين	من	جانب،	

معاملة	 ب�شاأن	 	2009 ل�شنة	 رقم	)35(	 القانون	 بينها	 التي	من	 للمراأة	 الداعمة	 الت�شريعية	 املنظومة	 ول�شتكمال	

زوجة	البحريني	غري	البحرينية	واأبناء	املراأة	البحرينية	املتزوجة	من	غري	بحريني	معاملة	املواطن	البحريني	يف	

بع�س	الر�شوم	املقررة	على	اخلدمات	احلكومية	ال�شحية	والتعليمية	ور�شوم	الإقامة	من	جانب	اآخر.

	ول	�شيما	اأن	ذوي	الإعاقة	من	اأبناء	املراأة	البحرينية	ميرون	بظروف	�شحية	ت�شتلزم	توفري	العناية	وتقدمي	اخلدمات	 	.11

لهم	و�شول	اإىل	اإ�شباع	حاجاتهم	اخلا�شة	عن	طريق	التحول	من	العزل	اإىل	الدمج،	ومن	الرعاية	وال�شفقة	اإىل	

التمتع	باحلقوق،	ومن	ال�شتبعاد	اإىل	ال�شمولّية،	ليكونوا	قادرين	على	الإ�شهام	يف	بناء	املجتمع	والرتقاء	به.

	تتفق	مع	ما	ورد	يف	امل�شروع	بقانون	بتعديل	ن�س	املادة	رقم	)2(	 اأنها	 12.  	وتاأ�شي�ًشا	عليه،	ارتاأت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	

اأحكام	الد�شتور	 2006	ب�شاأن	رعاية	وتاأهيل	وت�شغيل	ذوي	العاقة،	كونه	يتفق	مع	 من	القانون	رقم	)74(	ل�شنة	

والتفاقيات	الدولية	حلقوق	الإن�شان	ذات	ال�شلة.

	حيث	�شدر	القانون	رقم	)22(	ل�شنة	2017	بتعديل	املادة	رقم	)2(	من	القانون	رقم	)74(	ل�شنة	2006	ب�شاأن	رعاية	 	.13

وتاأهيل	وت�شغيل	ذوي	العاقة.

رقم  بقانون  ال�سادر مبر�سوم  الإجراءات اجلنائية  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  بقانون  امل�سروع  ثانياًا: 

)64( ل�سنة 2002 )املعد يف �سوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�س ال�سورى(

	اأحالت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	راأيها	ال�شت�شاري	ب�شاأن	امل�شروع	بقانون	بتعديل	بع�س	اأحكام	قانون	الإجراءات	اجلنائية	 	.1

2002	)املعد	يف	�شوء	القرتاح	بقانون	املقدم	من	جمل�س	ال�شوى(،	 ال�شادر	مبر�شوم	بقانون	رقم	)64(	ل�شنة	

مكررا(،	 	21( برقمي	 جديدتني	 مادتني	 اإ�شافة	 هو	 وم�شمونه	 مادتني،	 من	 	- الديباجة	 عن	 ف�شال	 	- واملتكون	

)21	مكررا	)1((		اإىل	الف�شل	الثاين	من	الباب	الأول	من	الكتاب	الأول	من	قانون	الإجراءات	اجلنائية	ال�شادر	

باملر�شوم	بقانون	رقم	)46(	ل�شنة	2002.
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	ويهدف	م�شروع	القانون،	ح�شب	اآراء	اجلهات	املخت�شة	املرفقة	بطلب	املرئيات،	اإىل	مراعاة	م�شلحة	امل�شرور	يف	 	.2

جرائم	القتل	والإ�شابة	واخلطاأ	الذي	ل	تهمه	معاقبة	املتهم	بقدر	ح�شوله	على	تعوي�س	جلرب	ال�شرر	الذي	اأ�شابه،	

وكذلك	تهدف	تلك	التعديالت	اإىل	�شرعة	اإنهاء	اإجراءات	الف�شل	يف	بع�س	الق�شايا	عن	طريق	تقليل	عدد	الق�شايا	

املنظورة	اأمام	املحاكم	اجلنائية	بانق�شاء	بع�س	الدعاوى	عن	طريق	ال�شلح.

	حيث	ن�شت	املادة	رقم	)21	مكررا(	كما	وردت	يف	م�شروع	القانون	على	اأن “للمجني عليه اأو وكيله اخلا�س،  	.3

	،)339( املادة  من  والثانية  الأوىل  الفقرتني  يف  عليها  املن�سو�س  اجلنح  يف  اخلا�س،  وكيلهم  اأو  لورثته  اأو 

والفقرتني الأوىل والثانية من املادة )343(، وللم�سرور يف اجلنحة املن�سو�س عليها يف الفقرة الأوىل من 

املادة )342(	من قانون العقوبات، اإثبات الت�سالح مع املتهم اأمام النيابة العامة اأو املحكمة بح�سب الأحوال، 

ويف الأحوال الأخرى التي ين�س عليها القانون. ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى اجلنائية، وللنيابة 

العامة اأن تاأمر بوقف تنفيذ العقوبة اإذا ح�سل الت�سالح اأثناء تنفيذها. واإذا تعدد املجني عليهم نتيجة فعل 

اإجرامي واحد فال يكون للت�سالح اأثره يف انق�ساء الدعوى اجلنائية اإل اإذا �سدر من جميع املجني عليهم. 

اأو غري  التجزئة  يقبل  ارتباطا ل  ببع�سها  كانت مرتبطة  �سواء  املجني عليهم يف جرائم متعددة  تعدد  واإذا 

مرتبطة فال يكون للت�سالح اأثره اإل بالن�سبة للدعوى اجلنائية التي �سدر الت�سالح ب�ساأنها”.

	يف	حني	ن�شت	املادة	رقم	)21	مكررا	1(	على	اأن	“يجوز للمتهم اأو وكيله اخلا�س اإثبات الت�سالح يف املخالفات  	.4

الأق�سى  يزيد حده  ل  الذي  اأو احلب�س  بالغرامة  عليها  يعاقب  التي  واجلنح  الغرامة،  تكون عقوبتها  التي 

على �ستة اأ�سهر. ويكون اإثبات الت�سالح لدى حمرر املح�سر اأو النيابة العامة، على اأن ي�سدد املتهم ن�سف احلد 

الأق�سى للغرامة املقررة للعقوبة. فاإذا اأحيلت الدعوى اجلنائية اإىل املحكمة املخت�سة، يجوز للمتهم- يف اأية 

حالة كانت عليها الدعوى- اإثبات الت�سالح قبل �سدور احلكم فيها، على اأن ي�سدد ثالثة اأرباع احلد الأق�سى 

للغرامة املقررة للعقوبة، وي�سدر وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا بتحديد اجلهة التي يتم 

اأثر  اإليها. ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى اجلنائية، ول يكون لنق�ساء الدعوى اجلنائية  ال�سداد 

على الدعوى املدنية”.

5.  واأو�شحت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	مرئياتها	اأنه	من	الطبيعي	اأن	مي�س	بع�س	قواعد	الإجراءات	اجلنائية	بحقوق	وحريات	

الأفراد،	لأنه	بقدر	ما	يهدف	اإىل	حماية	حريات	الأفراد	و�شمان	حماكمة	عادلة	لهم،	بقدر	ما	يهدف	اإىل	مكافحة	

اجلرمية	وحماية	الأمن	العام	و�شالمة	الأ�شخا�س	واملمتلكات،	وهي	معادلة	�شعبة	تقت�شي	حماية	م�شلحتني	وعدم	

اإهدار	اإحدهما	لالأخرى.
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	كما	اأكدت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	�شرورة	التقيد	عند	و�شع	قواعد	اإجرائية	ما�شة	بحريات	وحقوق	الأ�شخا�س،	بال�شوابط	 	.6

واملعايري	املتفق	عليها	عامليا،	التي	ل	تخرج	عن	ثالثة	مبادئ	اأ�شا�شية	تتج�شد	يف	مبداأ	“ال�شرورة”،	اأي	ل	جمال	
لو�شع	قاعدة	اإجرائية	مقيدة	للحرية	ما	مل	تقت�شها	ال�شرورة،	ومبداأ	“التنا�شب” من	خالل	مراعاة	التوازن	بني	
احلرية،	اأو	احلق	املراد	امل�شا�س	به	والغاية	املتوخاة	من	و�شع	القاعدة	الإجرائية،	ومبداأ	“ال�شرعية” الذي	يقت�شي	
احرتام	ال�شوابط	املفرو�شة	عند	�شياغة	قاعدة	قانونية،	ول	تخفى	اأهمية	قانون	الإجراءات	اجلنائية	من	جهة	

اأو	 الأفراد	 الد�شتور،	ولعل	املبادئ	املتعلقة	بحرية	 التي	يقرها	 الأ�شا�شية	 بالتف�شيل،	املبادئ	 يتناول	 اأخرى	كونه	

حرمة	امل�شكن،	لأبرز	دليل	على	ذلك.

7.  	حيث	ت�شكل	حرية	الإن�شان	يف	التنقل	والعي�س	يف	املكان	الذي	يرغب	واحدة	من	اأهم	احلريات	التي	يحر�س	الإن�شان	

عليها	ومتثل	يف	الوقت	عينه	م�شلحة	موؤكدة	للفرد	وملجتمعه،	وقد	نالت	هذه	احلرية	اهتماًما	على	نطاق	عاملي	اإذ	

تناولت	املواثيق	الدولية	املتعلقة	بحقوق	الإن�شان	الن�س	عليها،	وعلى	ال�شعيد	الوطني	اهتمت	الد�شاتري	الوطنية	

الإقامة،	 واختيار	حمل	 )ال�شفر	 تطبيقاتها	 بكل	 ال�شخ�شية	 احلرية	 بتاأكيد	 منها،	 البحريني	 الد�شتور	 ول�شيما	

بتاأكيد	على	 اأكرث	من	موطن	 2002	يف	 البحرين	 د�شتور	مملكة	 ما	عرب	عنه	 وهو	 والتنقل،	وغريها(	 وال�شكن	

احلرية	مطلقا	وتطبيقاتها	املختلفة	وقانونية	اجلرائم	والعقوبات،	واأنه	ل	ميكن	اأن	تفر�س	اأي	عقوبة	اأو	تقيد	حرية	

اأي	�شخ�س	اإل	مبقت�شى	حكم	ق�شائي	ووفق	اإجراءات	قانونية	�شليمة.

		فقد	ن�شت	املادة	رقم	)19(	من	د�شتور	مملكة	البحرين	يف	البندين	)اأ(	و)ب(	على	الآتي:	“ اأ. احلرية ال�سخ�سية  	.8

مكفولة وفقا للقانون. ب. ل يجوز القب�س على اإن�سان اأو توقيفه اأو حب�سه اأو تفتي�سه اأو حتديد اإقامته اأو 

تقييد حريته يف الإقامة اأو التنقل اإل وفق اأحكام القانون وبرقابة من الق�ساء”.

باإ�شدار	 	1976 ل�شنة	 املر�شوم	بقانون	رقم	)15(	 للمادة	رقم	)54(	من	 اأن	عقوبة	احلب�س	وفقا	 		ومن	املالحظ	  .9

املحكوم	 اإيداع	 باأنها	 وتعّرف	 اأ�شلية	 وتعد	عقوبة	 للحرية	 ال�شالبة	 العقوبات	 وتعديالته،	هي	من	 العقوبات	 قانون	

عليه	اإحدى	املن�شاآت	العقابية	املخ�ش�شة	قانوًنا	لهذا	الغر�س	مدة	ل	تزيد	على	ع�شرة	اأيام	ول	يزيد	حده	الأق�شى	

على	ثالث	�شنني	ما	مل	ين�س	القانون	على	خالف	ذلك،	اإل	اأن	لعقوبة	احلب�س	اآثارا	�شلبية	من	�شاأنها	اأن	تقلل	من	

اأهميتها	وحتد	من	دورها	يف	اإ�شالح	املدان.

	هذا	بالإ�شافة	اإىل	اأن	املادة	رقم	)50(	من	قانون	العقوبات	البحريني	قد	ن�شت	على	اأن	يكون	التجريد	املدين	من	 	.10

�شمن	عقوبات	اجلنح3	،	والتجريد	املدين	وفقا	ملا	ق�شت	به	املادة	رقم	)53(	من	ذات	القانون	هو	حرمان	املحكوم	

عليه	من	كل	اأو	بع�س	احلقوق	واملزايا	الآتية:	احلق	يف	تويل	الوظائف	واخلدمات	العامة،	احلق	يف	اأن	يكون	ناخًبا	اأو	

منتخًبا	يف	املجال�س	العامة،	احلق	يف	اأن	يكون	ناخًبا	اأو	منتخًبا	يف	الهيئات	املهنية	والنقابية،	ال�شالحية	لأن	يكون	
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  3			ن�شت	املادة	رقم	)50(	من	املر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	1976	باإ�شدار	قانون	العقوبات	وتعديالته	على	الآتي:	“ عقوبات	اجلنحة	هي	احلب�س	والغرامة	التي	يجاوز	حدها	

الأق�شى	خم�شة	دنانري	والتجريد	املدين	الذي	ل	تزيد	مدته	على	ثالث	�شنني	ول	تقل	عن	�شنة”.

ع�شًوا	يف	جمل�س	اإدارة	�شركة	م�شاهمة	اأو	مديًرا	له،	ال�شالحية	لأن	يكون	خبرًيا،	ال�شالحية	لأن	يكون	مديًرا	اأو	

نا�شًرا	لإحدى	ال�شحف،		ال�شالحية	لتويل	اإدارة	مدر�شة	اأو	معهد	علمي،	حمل	اأو�شمة	وطنية	اأو	اأجنبية.

	الأمر	الذي	يوؤدي	اإىل	تعطيل	العديد	من	حقوق	الفرد	املدنية	وال�شيا�شية،	وهي	احلقوق	التي	اأكد	�شرورة	احرتامها	 	.11

اإليه	مملكة	البحرين	وفقا	للقانون	رقم	 وحمايتها	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية	واملن�شمة	

)56(	ل�شنة	2006،	ويوؤدي	اأي�شا	اإىل	تعطيل	حق	الفرد	يف	العمل	وحرية	اختياره	مما	يتعار�س	مع	ن�س	املادتني		

رقمي	)6(	و)7(	الواردتني	يف	اأحكام	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	القت�شادية	والجتماعية	والثقافية	املن�شمة	

اإليه	مملكة	البحرين	وفقا	للقانون	رقم	)10(	ل�شنة	2007.

�شوء	 يف	 نرى	 والإ�شالح	 الردع	 هو	 العقوبة	 هدف	 اأن	 اجلنائية	 ال�شيا�شة	 يف	 املخت�شون	 يوؤكد	 الذي	 الوقت	 		ويف	 	.12

يطالب	 من	 هنالك	 لهذا	 ال�شجن،	 لعقوبة	 بدائل	 عن	 البحث	 يتطلب	 يتحقق،	مما	 لن	 ذلك	 اأن	 اأعاله	 ال�شلبيات	

ال�شجون	 الأ�شخا�س	 لإيداع	 ال�شلبية	 الآثار	 من	 للتخفيف	 ال�شجون،	 اأ�شوار	 خارج	 واملجرمني	 املدانني	 باإ�شالح	

مراعاة	 واأكرث	 ال�شجون	 اإدارة	 من	 تكلفة	 اأقل	 بطرق	حديثة	 نحو	عامل	اجلرمية	 النحراف	 عوامل	 على	 ويق�شي	

حلقوق	الإن�شان	املدان	بارتكاب	جرم	معني	وي�شون	كرامته	الإن�شانية	وبالتاأكيد	لن	يقطع	ال�شلة	بينه	وبني	اأ�شرته	

وجمتمعه.

13.  	وبدائل	عقوبة	ال�شجن	قد	تتمثل	يف	جمموعة	من	العقوبات	والتدابري	الحرتازية	التي	تتكفل	باإ�شالح	الفرد	ويف	

الوقت	نف�شه	ت�شعره	باجلرم	الذي	ارتكبه	وا�شتحق	عليه	العقاب	ليتجنب	ارتكابه	م�شتقبال	ويرتدع	غريه	اأي�شا،		

ا	اأن	بع�س	املدانني	يتمتعون	مبركز	اجتماعي	اأو	انقادوا	اإىل	اجلرمية	 اأو	قد	تتمثل	يف	الت�شالح	اجلنائي،	خ�شو�شً

اأو	احلالة	الع�شبية	والنف�شية	الأمر	الذي	يتطلب	معاملة	هوؤلء	 اأو	حتت	تاأثري	احلاجة	امللحة	 بطريق	امل�شادفة	

وي�شري	 ملدد	ق�شرية،	 باحلب�س	 عليها	 معاقب	 واملخالفات	 اأغلب	جرائم	اجلنح	 اآخر	 ومن	جانب	 ب�شكل	خمتلف،	

العلماء	اإىل	عدم	فاعلية	هذه	العقوبة،	بل	اإنها	�شتكون	�شببا	مبا�شرا	يف	اإف�شاد	ال�شخ�س	بدل	اإ�شالحه.

بالنظام	 تاأخذ	 التي	 الدول	 �شواء	 اجلنائي	 بالت�شالح	 الإقرار	 اإىل	 الوطنية	 الت�شريعات	 اأغلب	 اجتهت	 	لذلك	 	.14

الب�شيطة،	 الالتيني،	وحتديدا	يف	اجلرائم	 بالنظام	 تاأخذ	 التي	 الدول	 اأو	 وبريطانيا،	 كاأمريكا	 الأجنلو�شك�شوين	

حيث	اإن	جميعها	تكاد	جتتمع	على	�شغر	اجلرمية	وعدم	تاأثريها	ب�شكل	قوي	يف	املجتمع	وامل�شلحة	العامة	التي	

يجب	حمايتها،	ولهذا	ل	توجد	اأي	دولة	ممن	اأخذت	بنظام	الت�شالح	اجلنائي	جُتيز	ال�شلح	يف	اجلرائم	اخلطرة	

اأو	املا�شة	باأمن	الدولة،	فكاأن	الت�شالح	وجد	ليكون	مثل	املخرج	لإنهاء	الدعوى	اجلنائية	يف	املخالفات	الب�شيطة	اأو	

التافهة		بطريق	ي�شمن	عقوبة	املتهم	وحتقيق	العدالة.
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15.  	كما	تكمن	فائدة	ال�شلح	اجلنائي	يف	كونها	مزدوجة	بني	الإرادة	احلكومية	اأو	الدعاء	العام	واملتهم،	فالأول	يتالفى	

طول	الإجراءات	اجلزائية	من	خالل	املحاكم		ثم	التنفيذ،	والثاين	يتمثل	يف	جتنيبه	املثول	اأمام	الق�شاء	ثم	احلكم	

عليه	بحكم	قد	يزيد	على	ما	ت�شالح	عليه	مع	اجلهة	الإدارية.

	وي�شاعد	نظام	ال�شلح	اجلنائي	على	تخفيف	عبء	ال�شجون	وُدور	التوقيف	من	الأفراد	الذين	ت�شاحلوا	مع	الإدارة	 	.16

احلكومية	حمل	الخت�شا�س،	فت�شبح	ال�شجون	ماأوى	املحكومني	فقط.	ويرتتب	على	ال�شلح	اجلنائي	مع	املتهم	

اإنهاء	جميع	اآثار	احلكم	اجلنائي	ال�شادر	بالإدانة	الذي	كان	حمال	للت�شالح،	ومن	ثم	ل	يعد	�شابقة	يف	العود،	فال	

يتم	قيده	يف	�شحيفة	�شوابق	املتهم	ول	يوؤثر	يف	الأهلية	القانونية	للمت�شالح	يف	اأي	�شيء.

	وعليه،	توؤكد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	�شالمة	م�شلك	م�شروع	القانون	يف	مراعاة	م�شلحة	امل�شرور	يف	جرائم	القتل	والإ�شابة	 	.17

واخلطاأ	الذي	ل	تهمه	معاقبة	املتهم	بقدر	ح�شوله	على	تعوي�س	جلرب	ال�شرر	الذي	اأ�شابه،	وكذلك	تهدف	تلك	

اأمام	 اإجراءات	الف�شل	يف	بع�س	الق�شايا	عن	طريق	تقليل	عدد	الق�شايا	املنظورة	 اإنهاء	 التعديالت	اإىل	�شرعة	

املحاكم	اجلنائية	بانق�شاء	بع�س	الدعاوى	عن	طريق	ال�شلح.	لأنها	ويف	كثري	من	الأحيان	اإن	الإبقاء	على	الن�شو�س	

ال�شابقة	من	دون	عر�س	اإمكانية	الت�شالح	قد	ي�شهم	يف	اإهدار	حقوق	الإن�شان	وخد�س	الكرامة	الإن�شانية	واحلط	

التطورات	 اآخر	 العقوبات	 وقانون	 الإجراءات	اجلنائية	 قانون	 كّل	من	 يواكب	 اأن	 ال�شرورة	 فمن	 الفرد،	 قدر	 من	

التي	ك�شفت	عنها	البحوث	والدرا�شات	يف	امليدان	الجتماعي	اأو	النف�شي،	وكيفية	التعامل	مع	النزعة	الإجرامية،	

اإذ	يوؤكد	املخت�شون	-	مبا	ل	يدع	جمال	لل�شك	-	بوجود	حماذير	من	الإفراط	يف	العتماد	على	عقوبة	ال�شجن	اأو	

احلب�س،	واأن	تتوجه	الدولة	نحو	العقوبات	البديلة	اأو	و�شائل	الت�شالح	اجلنائي	لأنها	اجنع	يف	الإ�شالح	واأقل	تكلفة.

18.  	وعليه،	فاإن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	تتفق	من	حيث	املبداأ	مع	ما	تهدف	اإليه	ن�شو�س	املواد	اأعاله	كما	وردت	يف	م�شروع	

اإنهاء	 على	 املتهم	 ت�شاعد	 ا	 ن�شو�شً يت�شمن	 بحيث	 اجلنائية	 الإجراءات	 قانون	 تعديل	 وجوب	 وتوؤكد	 القانون،	

الق�شية،	وت�شاعد	املجني	عليه	على	جرب	ال�شرر	الواقع	عليه،	�شواء	ماديا	اأو	معنويا،	اإل	اأنها	ل	تتفق	مع	�شياغة	

ن�شو�س	املواد	يف	اأ�شل	م�شروع	القانون،	ذلك	اأنه	يلزم	اأن	يتم	ا�شتخدام	م�شطلح	“ال�شلح” بدل	من	م�شطلح	
املذكورين. امل�شطلحني	 بني	 فرق	 وجود	 اإىل	 راجع	 وهو	 “الت�شالح”،	

	ويكمن	الفرق	بني	ال�شلح	والت�شالح،	اأن	ال�شلح	يكمن	من	حيث	اأطراف	الواقعة	بني	الأ�شخا�س،	ويكون	مبح�س	 	.19

اإرادة	املجني	عليه،	من	دون	تدّخل	اجلهة	الق�شائية،	حيث	ي�شمل	اجلرائم	املعاقب	عليها	باحلب�س	اأو	الغرامة	اأو	

اأدبي	كقيام	املتهم	بالعتذار	 اأو	مقابل	 اأن	يكون	ال�شلح	بتعوي�س	مايل	تتفق	عليه	الأطراف	 الثنني	مًعا،	ويجوز	

للمجني	عليه،	ويجوز	ال�شلح	بعد	احلكم	النهائي.	اأي	ل	بد	اأن	يتم	التفاق	الواقع	بني	املجني	عليه	واملتهم،	بعيًدا	

عن	�شاحة	الق�شاء.
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20.  اأما	الت�شالح	فيكون	بني	اأحد	طريف	الدعوى	وهي	اجلهة	الإدارية	)متمثلة	يف	النيابة	العامة	اأو	الدعاء	العام(	كممثل	

اجلنح	 على	 مق�شور	 والت�شالح	 املتهم،	 على	 الت�شالح	 بعر�س	 الق�شائي	 ال�شبط	 ماأمور	 يقوم	 بحيث	 للمجتمع،	

واملخالفات	املعاقب	عليها	بالغرامة	فقط.

21.  وتاأ�شي�ًشا	على	ما	�شبق،	تتفق	املوؤ�ش�شة	الوطنية	من	حيث	املبداأ	مع	ما	تهدف	اإليه	ن�شو�س	املواد	اأعاله	كما	وردت	يف	

ا	ت�شاعد	املتهم	على	اإنهاء	 م�شروع	القانون،	وتوؤكد	وجوب	تعديل	قانون	الإجراءات	اجلنائية	بحيث	يت�شمن	ن�شو�شً

الق�شية،	وت�شاعد	املجني	عليه	على	جرب	ال�شرر	الواقع	عليه،	�شواء	ماديا	اأو	معنويا،	اإل	اأنها	ت�شتح�شن	�شياغة	

ن�شو�س	املواد	اأعاله	كما	وردت	يف	اأ�شل	م�شروع	القانون،	ذلك	اأنه	يلزم	اأن	يتم	ا�شتخدام	م�شطلح	“ال�شلح” بدل	
من	م�شطلح	“الت�شالح”،	وهو	راجع	اإىل	وجود	فرق	بني	امل�شطلحني	املذكورين.

وكيلهم  اأو  لورثته  اأو  اخلا�س،  وكيله  اأو  عليه  	بحيث	يكون	ن�س	املادة	)21	مكررا(	بعد	التعديل	اأن	“للمجني  	.22

الأوىل  والفقرتني  	،)339( املادة  من  والثانية  الأوىل  الفقرتني  يف  عليها  املن�سو�س  اجلنح  يف  اخلا�س، 

من  املادة )342(	 املن�سو�س عليها يف الفقرة الأوىل من  )343(، وللم�سرور يف اجلنحة  املادة  والثانية من 

قانون العقوبات، اإثبات ال�سلح مع املتهم اأمام النيابة العامة اأو املحكمة بح�سب الأحوال، ويف الأحوال الأخرى 

التي ين�س عليها القانون. ويرتتب على ال�سلح انق�ساء الدعوى اجلنائية، وللنيابة العامة اأن تاأمر بوقف 

تنفيذ العقوبة اإذا ح�سل ال�سلح اأثناء تنفيذها. واإذا تعدد املجني عليهم نتيجة فعل اإجرامي واحد فال يكون 

لل�سلح اأثره يف انق�ساء الدعوى اجلنائية اإل اإذا �سدر من جميع املجني عليهم. واإذا تعدد املجني عليهم يف 

جرائم متعددة �سواء كانت مرتبطة ببع�سها ارتباطا ل يقبل التجزئة اأو غري مرتبطة فال يكون لل�سلح اأثره 

اإل بالن�سبة للدعوى اجلنائية التي �سدر ال�سلح ب�ساأنها”.

23.  ويكون	ن�س	املادة	)21	مكررا	)1((	بعد	التعديل	اأنه	“يجوز للمتهم اأو وكيله اخلا�س اإثبات ال�سلح يف املخالفات 

الأق�سى  يزيد حده  الذي ل  اأو احلب�س  بالغرامة  عليها  يعاقب  التي  واجلنح  الغرامة،  تكون عقوبتها  التي 

على �ستة اأ�سهر. ويكون اإثبات ال�سلح لدى حمرر املح�سر اأو النيابة العامة، على اأن ي�سدد املتهم ن�سف احلد 

الأق�سى للغرامة املقررة للعقوبة. فاإذا اأحيلت الدعوى اجلنائية اإىل املحكمة املخت�سة، يجوز للمتهم- يف اأية 

حالة كانت عليها الدعوى- اإثبات ال�سلح قبل �سدور احلكم فيها، على اأن ي�سدد ثالثة اأرباع احلد الأق�سى 

للغرامة املقررة للعقوبة، وي�سدر وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف قرارا بتحديد اجلهة التي يتم 

ال�سداد اإليها. ويرتتب على ال�سلح انق�ساء الدعوى اجلنائية، ول يكون لنق�ساء الدعوى اجلنائية اأثر على 

الدعوى املدنية”.
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ميًنا	للجهود	التي	يوليها	جمل�س	النواب	لكل	ما	يتعلق	بامل�شائل	ذات	ال�شلة	بحقوق	الإن�شان	باعتباره	املوؤ�ش�شة	الد�شتورية	

ال�شامنة	للحقوق	واحلريات	العامة،	فقد	ورد	اإىل	املوؤ�ش�شة	الوطنية	خالل	الفرتة	الزمنية	لنطاق	التقرير	ما	جمموعه	

عدد	�شتة	طلبات	للح�شول	فيها	على	مرئياتها،	وهي	كما	يلي:	

: امل�سروع بقانون بتعديل املادة )47( من قانون املرور ال�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة  2014 اأولاً

		اأحالت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	راأيها	ال�شت�شاري	ب�شاأن	امل�شروع	بقانون	بتعديل	املادة	)47(	من	قانون	املرور	ال�شادر	 	.1

بالقانون	رقم	)23(	ل�شنة	2014،	ويتكون	-	ف�شال	عن	الديباجة	-	من	مادة	واحدة	واأخرى	مادة	تنفيذية،	ويهدف	

اإىل	احلد	من	ظاهرة	التجمهر	يف	مواقع	احلوادث	املرورية	بغية	ت�شويرها،	وبثها	على	مواقع	التوا�شل	الجتماعي،	

دون	مراعاة	خل�شو�شية	الغري،	عالوة	على	ما	ي�شببه	التجمهر	يف	مواقع	احلوادث	املرورية	لغر�س	ت�شويرها	من	

اإعاقة	لعمل	الأجهزة	الأمنية	وتعطيل	حركة	ال�شري،	وذلك	كله	من	دون	م�شادرة	حق	ال�شحف	وو�شائل	الإعالم	يف	

نقل	اخلرب.

		وقد	جاء	ن�س	البند	اجلديد	رقم	)18(	-	كما	ورد	م�شروع	القانون	باإ�شافة	فقرة	اأوىل	من	املادة	رقم	)47(	من	 	.2

قانون	املرور	ال�شادر	بالقانون	رقم	)23(	ل�شنة	2014 – كالآتي: “ت�سوير حادث مروري ون�سره باأية و�سيلة 

اإلكرتونية اأو غريها، وي�ستثنى من ذلك قائد املركبة املت�سببة يف احلادث وركابها وو�سائل الإعالم املرخ�س لها 

بتغطية احلادث”.

	وترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية،	اأنه	ملا	كان	البند	رقم	)18(	حمل	امل�شروع	بقانون	يهدف	اإىل	احلد	من	ظاهرة	التجمهر	يف	 	.3

الجتماعي،	من	دون	مراعاة	خل�شو�شية	 التوا�شل	 وبثها	على	مواقع	 ت�شويرها،	 بغية	 املرورية	 مواقع	احلوادث	

الأجهزة	 لعمل	 اإعاقة	 ت�شويرها	من	 لغر�س	 املرورية	 مواقع	احلوادث	 التجمهر	يف	 ي�شببه	 ما	 الغري،	عالوة	على	

الأمنية	وتعطيل	حركة	ال�شري،	وذلك	كله	من	دون	م�شادرة	حق	ال�شحف	وو�شائل	الإعالم	من	نقل	اخلرب.

الفرع الثاين

الآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اإىل جمل�س النواب
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	اإل	اأنه	وبالرجوع	اإىل	ما	ق�شت	به	املادة	)370(	من	قانون	العقوبات	ال�شادر	باملر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	 	.4

ل  التي  وبالغرامة  اأ�سهر  �ستة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  1976	وتعديالته،	التي	تن�س	على	اأنه:	“يعاقب 

ا اأو تعليقات  ا اأو �سوراً جتاوز خم�سني دينارا اأو باإحدى هاتني العقوبتني من ن�سر باإحدى طرق العالنية اأخباراً

تت�سل باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد وكانت �سحيحة اإذ كان من �ساأن ن�سرها الإ�ساءة اإليهم”، 

كما	اأن	املادة	رقم	)4(	من	قانون	جرائم	تقنية	املعلومات	رقم	)60(	ل�شنة	2014،	التي	تن�س	على	اأنه	“مع عدم 

اأو  دينار  األف  مائة  التي ل جتاوز  وبالغرامة  باحلب�س  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  اأ�سد يف  باأية عقوبة  الإخالل 

ا و�سائل فنية، اإر�سالاً  باإحدى هاتني العقوبتني، من تن�ست اأو التقط اأو اعرت�س دون م�سوغ قانوين م�ستخدماً

غري موجه للعموم لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات، �سواء كانت البيانات مر�سلة من نظام تقنية املعلومات اأو 

اإليه اأو �سمنه، وي�سمل هذا الإر�سال اأي انبعاثات ملوجات كهرومغناطي�سية من نظام تقنية املعلومات حتمل 

معها هذه البيانات. واإذا نتج عن التن�ست اأو اللتقاط اأو العرتا�س اإف�ساء لالإر�سال اأو جزء منه دون م�سوغ 

ا”. قانوين ُعَدّ ذلك ظرفااً م�سدداً

		وجاء	البند	رقم	)7(	من	الفقرة	الأوىل	يف	املادة	رقم	)47(	من	قانون	املرور،	ال�شادر	بالقانون	رقم	)23(	ل�شنة	 	. 5

اأ�سد  عقوبة  باأية  اأو  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  املقررة  بالتدابري  الإخالل  عدم  2014،	لين�س	على	اأنه	“مع 

من�سو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة ل تقل عن خم�سني 

باإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعالاً من الأفعال الآتية: -7  اأو  دينارا ول جتاوز خم�سمائة دينار 

تعمد تعطيل اأو اإعاقة حركة املرور يف الطرق العامة، اأو اإعاقتها”.

		يتبني	مما	�شبق	جليا	اأن	النظام	القانوين	يف	مملكة	البحرين	وعلى	اختالف	الت�شريعات	والنظم	ذات	ال�شلة	�شواء	 	.6

املقررة	يف	قانون	العقوبات	اأو	قانون	جرائم	تقنية	املعلومات	حتى	قانون	املرور،	قد	وفرت	غطاء	ت�شريعيا	متكاماًل		

يف	�شاأن	حماية	حقوق	وحريات	الأفراد	و�شمان	احرتام	احلياة	ال�شخ�شية	وحقهم	يف	اخل�شو�شية،	ول�شيما		يف	

احلد	من	ظاهرة	التجمهر	يف	مواقع	احلوادث	املرورية	بغية	ت�شويرها،	وبثها	على	مواقع	التوا�شل	الجتماعي،	

اإعاقة	لعمل	الأجهزة	الأمنية	 عالوة	على	ما	ي�شببه	التجمهر	يف	مواقع	احلوادث	املرورية	لغر�س	ت�شويرها	من	

وتعطيل	حركة	ال�شري،	الأمر	الذي	ين�شجم	من	جانب	اآخر	مع	التعليقات	العامة	التي	خل�شت	اإليها	اللجنة	املعنية	

العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية،	الذي	ان�شمت	 اأحكام	 اإليها	تف�شري	 الإن�شان	واملوكل	 بحقوق	

 - 	)17( املادة  “وتكفل  اأن	 على	 اأقرت	 والتي	 	،2006 ل�شنة	 	)56( رقم	 القانون	 مبوجب	 البحرين	 اإليه	مملكة	

من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية - حماية ال�سرف وال�سمعة ال�سخ�سيني، ومن واجب 

الدول اأن توفر الت�سريعات الكافية لتحقيق هذا الغر�س، كما يجب اتخاذ التدابري لتمكني اأي اإن�سان من اأن 

يحمي نف�سه حماية فعالة من اأي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل وتزويده بو�سيلة انت�ساف فعالة �سد 

4
امل�سوؤولني عن ذلك ...” 

  4		الفقرة	)11(	من	التعليق	العام	رقم	)16(:	املادة	رقم	)17(	احلق	يف	حرمة	احلياة	اخلا�شة،	للجنة	املعنية	بحقوق	الإن�شان،	الدورة	الثانية	والثالثون	)1988(.
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		وعليه،	فاإن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ترى	اأن	الغايات	واملقا�شد	التي	يرمي	اإليها	امل�شروع	بقانون	متحققة	على	اأر�س	الواقع	 	.7

وفقا	ملا	ق�شت	به	املادة	)370(	من	قانون	العقوبات	ال�شادر	باملر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	1976	وتعديالته،	

واملادة	رقم	)4(	من	قانون	جرائم	تقنية	املعلومات	رقم	)60(	ل�شنة	2014،	ف�شاًل	عما	قررته	اأحكام	قانون	املرور	

ال�شادر	بالقانون	رقم	)23(	ل�شنة	2014	يف	املو�شوع	ذات	ال�شلة.

ثانياًا: امل�سروع بقانون ب�ساأن العقوبات والتدابري البديلة، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )32( ل�سنة 2017

	اأحالت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	راأيها	ال�شت�شاري	ب�شاأن	امل�شروع	بقانون	ب�شاأن	العقوبات	والتدابري	البديلة،	املرافق	للمر�شوم	 	.1

2017،	حيث	يت�شمن	-	ف�شال	عن	الديباجة	-	عدد	)24(	مادة،	ت�شمنت	يف	جمملها	 امللكي	رقم	)32(	ل�شنة	

تنظيم	العقوبات	والتدابري	البديلة،	اإذ	ق�شرت	مرئياتها	حول	اأحكام	امل�شروع	بقانون	حمل	البيان	يف	املوا�شع	التي	

ترى	اأن	لها	م�شا�ًشا	اأو	تاأثرًيا	مبا�شًرا	يف	حقوق	الإن�شان	وحرياته	الأ�شا�شية،	وذلك	يف	املواد	)8(،		)10(،	)11(،	

)12(،	)13(،	)16(،	)20(،	وا�شعة	يف	العتبار	اأحكام	الد�شتور	وال�شكوك	والتفاقيات	الدولية	حلقوق	الإن�شان	

ذات	ال�شلة.

املحكوم عليه  باإلزام  التاأهيل والتدريب يكون  	وتن�س	املادة	رقم	)8(	من	م�شروع	القانون	على	“ح�سور برامج  	.2

اأو  الجتماعية  اأو  النف�سية  اأو  الطبية  املجالت  يف  والتدريب  التاأهيل  برامج  من  اأكرث  اأو  لواحد  باخل�سوع 

التعليمية اأو احلرفية اأو ال�سناعية لتقومي �سلوكه. وي�سدر قرار من الوزير املعني ب�سوؤون العدل بالتن�سيق 

مع وزارة الداخلية بتحديد برامج التاأهيل والتدريب واإجراءات تنفيذها”.

		لذا	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	املادة	رقم	)8(	من	م�شروع	القانون	قد	اأو�شحت	املق�شود	بالعقوبة	البديلة	املقررة	 	.3

يف	املادة	رقم	)2(	-	الفقرة	)و(	من	ذات	امل�شروع،	واأناط	حتديد	برامج	التاأهيل	والتدريب	واإجراءات	تنفيذها	

باإ�شدار	قرار	عن	الوزير	املعني	ب�شوؤون	العدل	بالتن�شيق	مع	وزارة	الداخلية،	اإل	اأنه	وقبال	ذلك	يلزم	وجوب	التاأكيد	

يف	ذات	الن�س	األ	ينطوي	ذلك	التاأهيل	اأو	التدريب	على	اإجراء	جتارب	طبية	اأو	عقلية	على	املحكوم	عليه	اأو	تعر�شه	

ملخاطر	ج�شمية	اأو	عقلية.

		وعليه،	فاإنها	تتفق	ومن	حيث	املبداأ	مع	ن�س	املادة	رقم	)8(	الوارد	يف	م�شروع	القانون،	وت�شتح�شن	اإ�شافة	حكم	 	.4

اإىل	ذات	املادة	مفاده	وجوب	األ	ينطوي	تاأهيل	اأو	تدريب	املحكوم	عليه	على	اإجراء	جتارب	طبية	اأو	عقلية	عليه	اأو	

تعر�شه	ملخاطر	ج�شمية	اأو	عقلية.
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		بينما	جاءت		املادة	رقم	)10(	من	ذات	امل�شروع	لتن�س	على	اأن	“للقا�سي عند احلكم بعقوبة مدة ل تزيد على  	.5

�سنة اأن ي�ستبدلها بعد حتديد مدة احلب�س بعقوبة بديلة اأو اأكرث من املن�سو�س عليها يف املادة )2(	من هذا 

القانون”، واملادة )11( منه لتن�س على اأن “للقا�سي عند احلكم بعقوبة  احلب�س ملدة ل تزيد على �سنة ول 

تتجاوز خم�س �سنوات اأو ال�سجن ملدة ل تزيد على خم�س �سنوات اإذا تبني من الظروف ال�سخ�سية اأو ال�سحية 

للمتهم عدم مالءمة تنفيذ عقوبة احلب�س اأو ال�سجن وفقا للتقارير التي يطلبها، اأو تقدم اإليه، اأن ي�ستبدلها 

بعد حتديد مدة احلب�س اأو ال�سجن بعقوبة الإقامة اجلربية يف مكان حمدد وحدها اأو مقرتنة باأية عقوبة 

بديلة اأخرى من املن�سو�س عليها يف املادة )2( من هذا القانون”.

6.  يف	حني	اأن	املادة	رقم	)12(	من	م�شروع	القانون	ن�شت	على	اأن	“لكل حمكوم عليه باحلب�س ملدة ل تزيد على �سنة 

اأو بالإكراه البدين اأن يطلب من قا�سي تنفيذ العقاب بدلاً من تنفيذ عقوبة احلب�س اأو الإكراه البدين اأن 

ي�ستبدلها بعقوبة بديلة اأو اأكرث من املن�سو�س عليها يف املادة )2( من هذا القانون، ويف�سل قا�سي تنفيذ 

العقاب يف الطلب بعد �سماع اأقوال النيابة العامة”،	وجاءت	املادة	رقم	)13(	لتبني	اأنه	“يجوز ملوؤ�س�سة الإ�سالح 

والتاأهيل اأن تطلب من قا�سي تنفيذ العقاب اأن ي�ستبدل العقوبة الأ�سلية املحكوم بها بعقوبة بديلة اأو اأكرث من 

املن�سو�س عليها يف املادة )2( من هذا القانون ملدة ت�ساوي باقي العقوبة اأو جمموع العقوبات املحكوم بها، وذلك اإذا 

 توافرت يف املحكوم عليه ال�سرتاطات الآتية:1 - اأن يكون قد اأم�سى ن�سف مدة العقوبة اأو العقوبات املحكوم بها.

 2  - اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك. 3  - األ يكون يف الإفراج عنه خطر على الأمن العام. 4  - اأن يكون 

الوفاء  عليه  امل�ستحيل  من  يكن  مل  ما  اجلنائية،  املحكمة  من  عليه  بها  املحكوم  املالية  اللتزامات  اأدى  قد 

بها. ويف�سل قا�سي تنفيذ العقاب يف الطلب بعد �سماع اأقوال النيابة العامة. وت�سري ب�ساأن تنفيذ العقوبات 

البديلة اأحكام الباب اخلام�س من الكتاب اخلام�س من قانون الإجراءات اجلنائية ال�سادر باملر�سوم بقانون 

رقم )46( ل�سنة 2002”.

اأرقام	)10(،	)11(،	)12(،	)13(،	قد	منحت	القا�شي	�شلطة	تقديرية	 اأن	املواد	 		حيث	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	 	.7

من	تلقاء	نف�شه	اأو	بطلب	من	املحكوم	عليه	اأو	موؤ�ش�شة	الإ�شالح	والتاأهيل	ا�شتبدال	العقوبة	املقررة	بعقوبة	بديلة	

مقررة	اأو	اأكرث	ح�شب	ما	ن�شت	عليه	املادة	رقم	)2(	من	م�شروع	القانون،	دومنا	اأن	تكون	هذه	ال�شلطة	التقديرية	

اأبرز	تلك	ال�شمانات	ما	قررته	الفقرتان	)2-3(	 مقيدة	ب�شمانات	قانونية	يف	حال	ا�شتبدال	العقوبة،	ولعل	من	

	،	لزوم	الأخذ	بالعتبار	
5
من	قواعد	الأمم	املتحدة	النموذجية	الدنيا	للتدابري	غري	الحتجازية	)قواعد	طوكيو(

يف	حال	ا�شتبدال	العقوبة	بطبيعة	اجلرم	ومدى	خطورة	و�شخ�شية	وخلفية	اجلاين،	ومقت�شيات	حماية	املجتمع	

وحقوق	ال�شحية،	واحرتام	احلياة	اخلا�شة	للجاين	واأفراد	اأ�شرته،	ف�شال	عن	اأهمية	اأن	تتالءم	العقوبات	البديلة	

اأقرته	يف	ذلك	قواعد	الأمم	 الن�شاء	احلوامل	والأمهات	املر�شعات،	وفقا	ملا	 مع	جن�س	املحكوم	عليه،	خ�شو�شا	

. 
6
املتحدة	ملعاملة	ال�شجينات	والتدابري	غري	الحتجازية	للمجرمات	)قواعد	بانكوك(	

5		قواعد	الأمم	املتحدة	النموذجية	الدنيا	للتدابري	غري	الحتجازية	)قواعد	طوكيو(،	اعتمدت	مبوجب	قرار	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	رقم	)45/110(	املوؤرخ	14	دي�شمرب	1990.

6				قواعد	الأمم	املتحدة	ملعاملة	ال�شجينات	والتدابري	غري	الحتجازية	للمجرمات	)قواعد	بانكوك(،	اعتمدت	مبوجب	قرار	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	رقم	)65/229(	املوؤرخ	21 

دي�شمرب	2010.
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	وعليه،	فاإن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	تتفق	من	حيث	املبداأ	مع	ما	ذهبت	اإليه	اأحكام	املواد	ال�شالفة	الإ�شارة	من	منح	القا�شي	 	.8

اأو	موؤ�ش�شة	الإ�شالح	 اأو	بطلب	من	املحكوم	عليه	 تلقاء	نف�شه	 اأمامه،	�شواء	من	 وح�شب	وقائع	الدعوى	املعرو�شة	

والتاأهيل	ا�شتبدال	العقوبة	املقررة	بعقوبة	بديلة	مقررة	اأو	اأكرث	ح�شب	ما	ن�شت	عليه	املادة	رقم	)2(	من	م�شروع	
القانون،	اإل	اأنها	ترى	اأهمية	اأن	تت�شمن	تلك	املواد	�شمانات	ين�س	عليها	�شراحة	يف	ذات	القانون	حال	ا�شتبدال	

العقوبة	املقررة	بعقوبة	بديلة،	متا�شيا	يف	ذلك	مع	ما	اأقرته	قواعد	الأمم	املتحدة	النموذجية	الدنيا	للتدابري	غري	

الحتجازية	)قواعد	طوكيو(	ذات	ال�شلة.

	اأما	ب�شاأن	املادة	رقم	)16(	من	م�شروع	القانون	التي	تن�س	على	اأن “يخت�س قا�سي تنفيذ العقاب بالف�سل يف جميع  	.9

املنازعات املتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة اأو اإلغائها، واإ�سدار جميع القرارات والأوامر املتعلقة بها، بعد �سماع 

اأقوال النيابة العامة، وله على الأخ�س ما يلي: اأ- الأمر بتنفيذ العقوبة الأ�سلية اأو ما تبقى منها اأو الإلزام 

بعقوبة بديلة اأخرى يف حالة المتناع عن تنفيذ اأي من العقوبات البديلة اأو الإخالل بها خالل مدة تنفيذها. 

ب- الأمر بتمديد املدة التي يتعني خاللها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة يف البند )ز( من املادة )2(	من هذا 

القانون. ج- النظر يف التقارير املتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة التي تعر�س عليه واتخاذ ما يراه ب�ساأنها. د- 

�سائر الخت�سا�سات الأخرى املن�سو�س عليها يف هذا القانون. وتكون القرارات والأوامر التي ي�سدرها قا�سي 

تنفيذ العقاب نافذة فورا ولو مع ح�سول ا�ستئنافها اأمام حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية”.

10.  	فقد	اأو�شحت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	مرئياتها	اأن	املادة	رقم	)16(	من	م�شروع	القانون	قد	اأناطت	بقا�شي	تنفيذ	

العقاب	الخت�شا�س	يف	الف�شل	يف	جميع	املنازعات	املتعلقة	بتنفيذ	العقوبة	البديلة	اأو	اإلغائها	،	اأو	اإ�شدار	جميع	

ي�شر	 الإ�شارة	مل	 ال�شالف	 الن�س	 اأن	 اإل	 العامة،	 النيابة	 اأقوال	 �شماع	 بعد	 بها،	وذلك	 املتعلقة	 والأوامر	 القرارات	

اأكدت	ب�شكل	 	 التي	 للتدابري	غري	الحتجازية	)قواعد	طوكيو(،	 الدنيا	 النموذجية	 اأو	يراِع	قواعد	الأمم	املتحدة	

وا�شح	و�شريح		لزوم	خ�شوع	قرارات	فر�س	التدابري	غري	الحتجازية	لإعادة	النظر	من	قبل	هيئة	ق�شائية	اأو	هيئة	

خمت�شة	بناء	على	طلب	اجلاين،	وحق	اجلاين	يف	تقدمي	طلب	اأو	�شكوى	اإىل	هيئة	ق�شائية	اأو	هيئة	اأخرى	م�شتقلة	

خمت�شة	ب�شاأن	امل�شائل	التي	مت�س	حقوقه	الفردية	يف	تنفيذ	التدابري	غري	الحتجازية.

الأمر  من  يتظلم  اأن  للمتهم  “يجوز  اأن	 على	 تن�س	 التي	 القانون	 م�شروع	 من	 رقم	)20(	 املادة	 11.  	وبخ�شو�س	

اأو القا�سي - ح�سب الأحوال - باإلزامه باأحد التدابري البديلة املن�سو�س عليها  ال�سادر من النيابة العامة 

الكربى  املحكمة  اأمام  وذلك  حمدد،  مكان  يف  اجلربية  الإقامة  عدا  فيما  القانون،  هذا  من   )18( املادة  يف 

اجلنائية املنعقدة يف غرفة م�سورة، فاإذا رف�س تظلمه فله اأن يتقدم بتظلم جديد كلما انق�سى �سهر من تاريخ 

تنفيذها،  بدء  تاريخ  اأ�سهر من  �ستة  بانق�ساء  الأحوال  التدابري يف جميع  وتنتهي مدة هذه  التظلم،  رف�س 

وذلك كله ما مل حتال الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة بنظرها في�سبح الأمر بفر�س اأحد التدابري البديلة اأو 

اإلغائه من اخت�سا�سها”.
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		حيث	ارتاأت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	املادة	رقم	)20(	من	م�شروع	القانون	منحت	املتهم	اأن	يتظلم	من	الأمر	ال�شادر	 	.12

من	النيابة	العامة	اأو	القا�شي	-	ح�شب	الأحوال	-	باإلزامه	باأحد	التدابري	البديلة	املن�شو�س	عليها	يف	املادة	)18(	

اأمام	املحكمة	الكربى	اجلنائية	املنعقدة	 الإقامة	اجلربية	يف	مكان	حمدد،	وذلك	 القانون،	ما	عدا	 من	م�شروع	

يف	غرفة	م�شورة،	اإذ	يتبني	اأن	م�شروع	القانون	قد	ا�شتثنى	تدبري	الإقامة	اجلربية	يف	مكان	حمدد	من	حق	املتهم	

القانون،	حيث	 البديلة	املقررة	يف	 التدابري	 ا�شتثناء	غري	مربر،	مييز	بني	ذات	 التظلم	منه،	وهو	يف	حقيقته	 يف	

ذهبت	قواعد	الأمم	املتحدة	النموذجية	الدنيا	للتدابري	غري	الحتجازية	)قواعد	طوكيو(	اإىل	منح	اجلاين	احلق	

اأية	جهة	اأخرى	م�شتقلة	وخمت�شة،	يف	حالت	ا�شتخدام	الحتجاز	ال�شابق	 اأو	 اأمام	هيئة	ق�شائية	 يف	ال�شتئناف	

للمحاكمة.

13.  وعليه،	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأنها	تتفق	ومن	حيث	املبداأ	مع	منح	املتهم	حق	التظلم	من	الأمر	ال�شادر	عن	النيابة	

العامة	اأو	القا�شي	باإلزامه	باأحد	التدابري	البديلة	املن�شو�س	عليها	يف	املادة	رقم	)18(	من	م�شروع	القانون،	اإل	

اأنه	من	غري	املربر	ا�شتثناء	تدبري	الإقامة	اجلربية	يف	مكان	حمدد،	من	التظلم	اأمام	املحكمة	الكربى	اجلنائية	

املنعقدة	يف	غرفة	م�شورة،	ول�شيما	اأن	قواعد	الأمم	املتحدة	النموذجية	الدنيا	للتدابري	غري	الحتجازية	)قواعد	

طوكيو(	ذهبت	اإىل	منح	اجلاين	احلق	يف	ال�شتئناف	اأمام	هيئة	ق�شائية	اأو	اأية	جهة	اأخرى	م�شتقلة	وخمت�شة،	يف	

حالت	ا�شتخدام	الحتجاز	ال�شابق	للمحاكمة،	من	دون	التمييز	يف	اأنواع	تلك	التدابري	املطبقة.

اًا: القرتاح بقانون بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )4( ل�سنة 2001 ب�ساأن حظر ومكافحة  ثالثـ

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

	اأحالت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	راأيها	ال�شت�شاري	ب�شاأن	القرتاح	بقانون	بتعديل	بع�س	اأحكام	املر�شوم	بقانون	رقم	)4(	 	.1

ل�شنة	2001	ب�شاأن	حظر	ومكافحة	غ�شل	الأموال	ومتويل	الإرهاب،	ويتاألف	م�شروع	القانون	من	مادتني،	ف�شال	عن	

الديباجة،	ت�شمن	تعديل	البند	)ج(	من	تعريف	)�شجل	العملية(	الوارد	يف	املادة	)1(	من	املر�شوم	بقانون	رقم	

)4(	ل�شنة	2001	ب�شاأن	حظر	ومكافحة	غ�شل	الأموال	ومتويل	الإرهاب	وتعديالته،	ومادة	تنفيذية.

)�سجل  تعريف  يف  العا�سرة  الفقرة  من  )ج(  الفقرة  بن�س  “ي�ستبدل  اأنه	 على	 فيه	 القانون	 م�شروع	 		ن�س	 	.2

ب�ساأن حظر ومكافحة غ�سل الأموال   2001 من القانون  رقم )4( ل�سنة  	)2( العملية( من مادة التعاريف 

ومتويل الإرهاب، الن�س الآتي: املادة )1( الفقرة العا�سرة البند )ج(: ج- تفا�سيل اأي ح�سابات اأو اأموال اأو 

حقوق ترتبط بالعملية”.
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		وتثمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	من	حيث	املبداأ	الأ�ش�س	واملبادئ	التي	يقوم	عليها	القرتاح	بقانون	حمل	البيان،			واملتمثلة	 	.3

-	كما	وردت	يف	املذكرة	الإي�شاحية	-	يف	اأنه	ولغر�س	حماية	القت�شاد	القومي	واملقومات	الأ�شا�شية	لكيان	الدولة	

الجتماعي	وثروتها	الوطنية	ومكافحة	جرائم	غ�شل	الأموال	ومتويل	الإرهاب	التي	قد	تهدد	�شالمة	واأمن	املجتمع.

		وحيث	اإنه	من	�شمن	التعريفات	التي	اأوردها	القانون	تعريف	“�شجل	العملية” وهي	جمموعة	البيانات	التي	حتتفظ	 	.4

بها	موؤ�ش�شات	الدولة	ملدة	خم�س	�شنوات	م�شجلة	لديها	ت�شمل	بيانات	العملية	ونوعها	واملوؤ�ش�شات	التي	متت	من	

بالعملية	ولي�س	احل�شاب	 ا�شتيفاء	ذلك	ببيان	الأموال	واحل�شابات	واحلقوق	املرتبطة	 خاللها،	الأمر	الذي	يلزم	

ا�شتخدام	 اأن	 اإىل	جانب	 العمليات،	 بهذه	 يرتبط	 قد	 ما	 ورقابة	جميع	 بحث	 ل�شمول	 وذلك	 فقط،	 يخ�شها	 الذي	

م�شطلح	الأموال	هو	الأقرب	للتعريف	الوارد	يف	اأ�شل	القانون.

	وعليه،	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	التعديل	املقرتح	واملت�شمن	اعتبار	“�شجل	العملية” ي�شمل	تفا�شيل	احل�شابات	 	.5

بقانون،	ول	ترتك	 اإليها	القرتاح	 	 التي	يرمي	 واملقا�شد	 تن�شجم	 بها،	هي	تعديالت	 املرتبطة	 والأموال	واحلقوق	

اأثرا	يف	متتع	الأفراد	باحلقوق	واحلريات	املقررة،	كونها	ل	متثل	انتهاكا	حلقوق	الإن�شان	وفقا	ملا	اأقرته	ال�شكوك	

الدولية	حلقوق	الإن�شان	ذات	ال�شلة.

	وت�شتح�شن	املوؤ�ش�شة	الوطنية،	اإعادة	�شياغة	�شدر	املادة	الأوىل	من	القرتاح	بقانون،	كونه	اعترب	اأن	مادة	التعاريف	 	.6

الواردة	يف	اأ�شل	القانون	حتمل	الرقم	)2(	وجاء	يف	ذات	الفقرة	لي�شري	اإىل	املادة	برقم	)1(،	يف	حني	اأن	التعديل	

املقرتح	ان�شب	على	الفقرة	العا�شرة	من	البند	)ج(	يف		املادة	)1(	من	املر�شوم	بقانون	رقم	)4(	ل�شنة	2001	ب�شاأن	

حظر	ومكافحة	غ�شل	الأموال	ومتويل	الإرهاب	وتعديالته،	ف�شال	على	اأن	الن�س	يف	�شياغته	القانونية	احلالية	يثري	

الربكة	والغمو�س،	الأمر	الذي	ي�شتوجب	تعديله	وفقا	ملا	يراه	جمل�شكم	املوقر	يف	هذا	ال�شاأن.

	وتاأ�شي�ًشا	على	ما	�شبق،	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأنها	تتفق	من	حيث	املبداأ	مع	التعديل	الوارد	على	الفقرة	العا�شرة	من	 	.7

البند	)ج(	من	املادة	)1(	من	املر�شوم	بقانون	رقم	)4(	ل�شنة	2001	ب�شاأن	حظر	ومكافحة	غ�شل	الأموال	ومتويل	

الإرهاب	وتعديالته	،	كونها	تعديالت	ل	ترتك	اأثًرا	يف	متتع	الأفراد	باحلقوق	واحلريات	الأ�شا�شّية	لهم،	ول	متثل	

انتهاكا	حلقوق	الإن�شان	وفقا	ملا	اأوردته	ال�شكوك	الدولية	حلقوق	الإن�شان	ذات	ال�شلة،	وت�شتح�شن	اإعادة	�شياغة	

�شدر	املادة	الأوىل	من	القرتاح	بقانون	كون	الن�س	يف	�شياغته	القانونية	احلالية	يثري	الربكة	والغمو�س،	الأمر	

الذي	ي�شتوجب	تعديله	وفقا	ملا	يراه	جمل�شكم	املوقر	يف	هذا	ال�شاأن.
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اًا: القرتاح بقانون بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة  رابعـ

1976

1.  	اأحالت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	راأيها	ال�شت�شاري	ب�شاأن	القرتاح	بقانون	بتعديل	بع�س	اأحكام	قانون	العقوبات	ال�شادر	

باملر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	1976،	ويتاألف	من	مادتني،	ف�شال	عن	الديباجة،	ت�شمن	تعديل	املادة	)361(	

من	املر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	1976	باإ�شدار	قانون	العقوبات،	ومادة	تنفيذية.

)361( من املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976  املادة  بن�س  	حيث	ن�س	م�شروع	القانون	على	اأن	“ي�ستبدل  	.2

اأو بالغرامة التي ل  اأ�سهر  “يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة  باإ�سدار قانون العقوبات، الن�س الآتي: 

جتاوز خم�سني دينارا من دخل اأو راقب مكانا م�سكونا اأو معدا لل�سكن اأو اأحد ملحقاته اأو حمال معدا حلفظ 

املال اأو عقارا ، خالفا لإرادة �ساحب ال�ساأن ويف غري الأحوال املبينة يف القانون وكذلك من بقي فيه خالفا 

لإرادة من له احلق يف اإخراجه، اأو وجد خمتفيا عن اأعني من له هذا احلق. وتكون العقوبة احلب�س مدة ل 

تزيد على �سنتني اإذا وقعت اجلرمية ليال اأو بوا�سطة العنف على الأ�سخا�س اأو الأ�سياء اأو با�ستعمال �سالح اأو 

اأداة ت�سوير اأو ت�سجيل من اأي نوع اأو من �سخ�سني فاأكرث، اأو بانتحال �سفة عامة اأو ادعاء القيام اأو التكليف 

بخدمة عامة اأو الت�ساف ب�سفة كاذبة. واإذا كان الق�سد من الدخول اأو املراقبة اأو البقاء منع احليازة بالقوة 

اأو ارتكاب جرمية، اأو اإذا وقعت اجلرمية يف اأحد املباين العامة اأو املخ�س�سة مل�سالح حكومية اأو املرافق العامة 

املادة  وال�ساد�سة من  واخلام�سة  الأوىل  الفقرات  ذكرها يف  ورد  التي  لإحدى اجلهات  اأو  احليوية  املن�ساآت  اأو 

)107(، عد ذلك ظرفا م�سددا”.

3.  وتثمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	من	حيث	املبداأ،	الأ�ش�س	واملبادئ	التي	يقوم	عليها	القرتاح	بقانون	حمل	البيان،	واملتمثلة	-	

كما	وردت	يف	املذكرة	الإي�شاحية	-	اأنه	نظرا	لزيادة	اجلرائم	والأعمال	التي	ت�شتهدف	تخريب	موؤ�ش�شات	الدولة	

والتعر�س	للملكية	اخلا�شة	من	الأفعال	التي	تعكر	طماأنينة	املجتمع	وتخل	باأمنه	وتزعزع	ا�شتقراره،	مبا	يف	ذلك	

اجلرائم	التي	ت�شكل	اعتداء	على	احلرية	ال�شخ�شية	داخل	املنازل	وامل�شاكن	اخلا�شة	و�شالمة	وخ�شو�شية	املباين	

واملن�شاآت	العامة	واحليوية،	وهو	ما	اأكدته	املادة	رقم	)25(	من	الد�شتور	التي	ن�شت	على	اأنه	“للم�شاكن	حرمة،	

القانون،	 يعينها	 التي	 الق�شوى	 ال�شرورة	 حالت	 ا�شتثناء	يف	 اإل	 اأهلها	 اإذن	 بغري	 تفتي�شها	 اأو	 دخولها	 يجوز	 فال	

وبالكيفية	املن�شو�س	عليها	فيه”.

4.  	وملا	اأن	هذه	اجلرائم	بداأت	تتمحور	لتاأخذ	اأ�شكال	حديثة	ي�شتعان	فيها	بالآت	ومعدات	واأ�شلحة	متطورة،	الأمر	الذي	

يتعني	اأن	تواجه	بكل	ح�شم	وردع،	واأن	يت�شع	نطاق	التجرمي	لي�شملها	بالعقوبات	املنا�شبة	على	ما	اأ�شبحت	عليه	من	

خطورة	كل	الأ�شاليب	احلديثة	امل�شتخدمة	يف	تلك	اجلرائم.
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ال�شيا�شة	التي	انتهجها	القرتاح	بقانون	يف	ت�شديد	العقوبة	املقررة	لبع�س	 اأن	 5.  	وعليه	فاإن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ترى	

ال�شتقرارين	 اإيجاد	حالة	من	 تتمثل	يف	 واأهداف	 ملقا�شد	 	 اأخرى	جمرمة،	جاءت	 اأفعال	 ا�شتحداث	 اأو	 اجلرائم	

الأمني	والجتماعي	وحتقيق	الردع	عن	ارتكاب	هذا	النوع	من	اجلرائم،	بالإ�شافة	اإىل	امل�شاعدة	على	التقليل	منها	

خلطورتها	الإجرامية	على	الفرد	واملجتمع	والدولة،	وهو	ل	ُيعّد	من	قبيل	الت�شديد	الذي	يرتك	اأثًرا	يف	متتع	الأفراد	

باحلقوق	واحلريات	الأ�شا�شّية	لهم،	كما	اأن	التعديالت	املقرتحة	يف	القرتاح	بقانون	-	يف	عمومها	-	ل	متثل	انتهاكا	

حلقوق	الإن�شان	وفقا	ملا	اأوردته	ال�شكوك	الدولية	حلقوق	الإن�شان	ذات	ال�شلة.

6.  اإل	اأن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ت�شتح�شن	اأن	تقوم	اللجنة	املوقرة	باإعادة	النظر	يف	م�شطلح	“املراقبة” كونه	ا�شطالحا	

وا�شعا	ف�شفا�شا	يدخل	يف	مفهومه	العديد	من	الأفعال	امل�شروعة	التي	ميكن	تاأويلها	واعتبارها	من	قبيل	املراقبة	

املعاقب	عليها	ح�شبما	ورد	يف	املقرتح،	وهو	الأمر	الذي		ل	ين�شجم	واأ�شول	ال�شياغة	القانونية	للقواعد	اجلنائية	

يف	هذا	ال�شاأن،	ذلك	اأن	القانون	يف	بع�س	الأحوال	قد	اأوجب	على	الأفراد	القيام	بفعل	“املراقبة” �شونا	وحماية	
اإىل	تعار�س	الأحكام	القانونية	يف	ذات	الوقت،	ول�شيما	ما	قررته	املادة	)9(	من	 للمجتمع	والدولة،	مما	يوؤدي	

ذلك	اأن	مراقبة	 مواطن”،  كل  على  واجب  وحمايتها  حرمة،  العامة  الد�شتور	والتي	ن�شت	على	اأن	“لالأموال 
هذه	 اعتبار	 حينها	 املقبول	 غري	 فمن	 حمايتها،	 اإىل	 الأول	 املقام	 يف	 يهدف	 د�شتوري	 واجب	 هي	 العامة	 الأموال	

املراقبة	من	قبيل	الأفعال	غري	امل�شروعة	املجرمة	قانونا.

7.  	ومن	جانب	اآخر،	ت�شتح�شن	املوؤ�ش�شة	الوطنية،	ومتا�شيا	مع	اأ�شول	ال�شياغة	القانونية	للقواعد	اجلنائية،	اأن	يتم	

الفقرات	 اإليها	يف	 الإحالة	 املادة	رقم	)361(	بدل	من	 التي	ق�شدها	املقرتح	�شراحة	يف	عجز	 حتديد	اجلهات	

اأرقام	)1(،	)5(،	)6(	يف	املادة	رقم	)107(	من	ذات	القانون،	وذلك	منعا	لحتمالية	التاأويل	اأو	التف�شري.

املباين  اأحد  يف  اجلرمية  وقعت  اإذا  “اأو  اأوردت	عبارة	 اأن	عجز	املادة	رقم	)361(	من	القرتاح	بقانون	 8.   ذلك	

العامة اأو املخ�س�سة مل�سالح حكومية اأو املرافق العامة اأو املن�ساآت احليوية اأو لإحدى اجلهات التي ورد ذكرها 

يف الفقرات الأوىل واخلام�سة وال�ساد�سة من املادة )107(”،	اإذ	اإن	اجلهات	املن�شو�س	عليها	يف	الفقرة	الأوىل	

واخلام�شة	وال�شاد�شة	من	املادة	رقم		)107(	تتداخل	وب�شكل	كبري	مع	ما	�شبقها	من	جهات	حددها	ذات	املقرتح	

احليوية”. املن�ساآت  اأو  العامة  املرافق  اأو  حكومية  مل�سالح  املخ�س�سة  اأو  العامة  املباين  وهي	“اأحد 

9.  وتاأ�شي�ًشا	على	ما	�شبق،	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأنها	تتفق	من	حيث	املبداأ	مع	التعديل	الوارد	على	ن�س	املادة	رقم	)361(	

من	املر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	1976	باإ�شدار	قانون	العقوبات،	كونها	تعديالت	ل	تعّد	من	قبيل	الت�شديد	

اأثًرا	يف	متتع	الأفراد	باحلقوق	واحلريات	الأ�شا�شّية	لهم،	ول	متثل	انتهاكا	حلقوق	الإن�شان	وفقا	ملا	 الذي	يرتك	

اأوردته	ال�شكوك	الدولية	حلقوق	الإن�شان	ذات	ال�شلة،	اإل	اأنها	ت�شتح�شن	اإعادة	النظر	يف	م�شطلح	“املراقبة” 
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كونه	ا�شطالحا	وا�شعا	ف�شفا�شا	يدخل	يف	مفهومه	العديد	من	الأفعال	امل�شروعة	التي	ميكن	تاأويلها	واعتبارها	من	

قبيل	املراقبة	املعاقب	عليها	ح�شبما	ورد	يف	املقرتح،	كما	ت�شتح�شن	اأن	يتم	حتديد	اجلهات	التي	ق�شدها	املقرتح	

�شراحة	يف	عجز	املادة	)361(	بدل	من	الإحالة	اإليها	يف	الفقرات	اأرقام	)1(،	)5(،	)6(	يف	املادة	رقم	)107(	

من	ذات	القانون،	وذلك	منعا	لحتمالية	التاأويل	اأو	التف�شري،	متا�شيا	يف	ذلك	واأ�شول	ال�شياغة	القانونية	املقررة	

للقواعد	اجلنائية.

ا: القرتاح بقانون بتعديل املادة )370( من املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 باإ�سدار قانون  خام�ساً

العقوبات

		اأحالت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	راأيها	ال�شت�شاري	ب�شاأن	القرتاح	بقانون	بتعديل	املادة	)370(	من	املر�شوم	بقانون	رقم	 	.1

)15(	ل�شنة	1976	باإ�شدار	قانون	العقوبات،	ويتاألف	القرتاح	بقانون	من	مادتني،	ف�شال	عن	الديباجة،	ت�شمن	

تعديل	املادة	)370(	من	املر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	1976	باإ�شدار	قانون	العقوبات،	ومادة	تنفيذية.

اأ�سهر  	وتن�س	املادة	رقم	)370(	كما	وردت	يف	القرتاح	بقانون	على	اأن	“يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة  	.2

وبالغرامة التي ل جتاوز خم�سني دينارا اأو باإحدى هاتني العقوبتني من ن�سر باإحدى طرق العالنية اأخبارا 

اأو �سورا اأو تعليقات تت�سل باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد ولو كانت �سحيحة اإذا كان من �ساأن 

ن�سرها الإ�ساءة اإليهم. ويعاقب بالعقوبة املن�سو�س عليها يف الفقرة ال�سابقة، كل من: 1- ن�سر باإحدى طرق 

باإحدى  ن�سر   -  2 والت�سهري.  الإ�ساءة  بق�سد  عام،  اأفراد يف مكان  اأو  لفرد  اأو مقاطع فيديو  ا  العالنية �سوراً

ا اأو مقاطع فيديو للم�سابني اأو املتوفني يف احلوادث، وذلك يف غري الأحوال امل�سرح بها  طرق العالنية �سوراً

قانوناًا”.

		وتثمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	الأ�ش�س	واملبادئ	التي	يقوم	عليها	القرتاح	بقانون	حمل	البيان،	واملتمثلة	-	كما	وردت	يف	 	.3

املذكرة	الإي�شاحية	-	من	اأن	املقرتح	جاء	ليواجه	اجلرائم	امل�شتحدثة	يف	املجتمع	نتيجة	انت�شار	التقنية	وتطورها	

ال�شريع،	واإ�شاءة	ا�شتخدامها	ق�شد	امل�شا�س	باحلياة	اخلا�شة	لالأفراد	والت�شهري	واإحلاق	ال�شرر	بهم	عرب	و�شائل	

تقنيات	املعلومات	املختلفة	على	نحو	ي�شي	اإىل	كرامة	املجتمع	.

		وترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	ال�شيا�شة	التي	انتهجها	القرتاح	بقانون	يف	ا�شتحداث	اأفعال	جمرمة،	جاءت	لأهداف	 	.4

ومقا�شد	تتمثل	يف	اإيجاد	حالة	من	ال�شتقرارين	الأمني	والجتماعي	وحتقيق	الردع	عن	ارتكاب	هذا	النوع	من	

اجلرائم،	بالإ�شافة	اإىل	امل�شاعدة	على	التقليل	منها	خلطورتها	الإجرامية	على	الفرد	واملجتمع	والدولة،	وهو	ل	ُيعّد	

من	قبيل	ال�شتحداث	الذي	يرتك	اأثًرا	في�س	متتع	الأفراد	باحلقوق	واحلريات	الأ�شا�شّية	لهم،	كما	اأن	التعديالت	



34

املقرتحة	يف	القرتاح	بقانون	ل	متثل	انتهاكا	حلقوق	الإن�شان	وفقا	ملا	اأوردته	ال�شكوك	الدولية	اأو	الإقليمية	حلقوق	

الإن�شان	ذات	ال�شلة.

		وقد	جاءت	الفقرة	الأخرية	امل�شافة	على	الن�س	الأ�شلي	لتو�شح	على	من	�شيتم	تطبيق	العقوبة،	التي	حددتها	يف	 	.5

اأفراد	يف	مكان	عام،	 اأو	 اأو	مقاطع	فيديو	لفرد	 الق�شم	الأول	منه	على	كل	من	ن�شر	باإحدى	طرق	العالنية	�شوًرا	

بق�شد	الإ�شاءة	والت�شهري	بهم،	حيث	اإن	الن�س	الأ�شلي	نطاقه	يتحدد	بن�شر	اأخبار	و�شور	تتعلق	بالأ�شرار	العائلية	

اخلا�شة	اأو	العائلية	لالأفراد،	وهذا	مظنة	ح�شولها	خل�شة	يف	الأغلب	ويف	مكان	خا�س	اأو	عام،	وهو	ما	يخالف	احلق	

يف	اخل�شو�شية	ول	ميتد	الن�س	لن�شر	ال�شور	ومقاطع	الفيديو	لالأفراد	التي	تتعلق	باأمور	لي�شت	خا�شة	اأو	لي�شت	

اأن	القرتاح	بقانون	على	تعديل	ن�س	املادة	 اأي	 	 عائلية	والتي	يكون	الغر�س	من	ن�شرها	الإ�شاءة	والت�شهري	بهم،	

رقم	)370(	يكون	قد	غطى	حالة	مل	يكن	الن�س	الأ�شلي	قد	تطرق	اإليها،	وهي	الأمور	التي	لي�شت	خا�شة	اأو	لي�شت	

عائلية	والتي	حتدث	يف	الأماكن	العامة،	ف�شال	عن	اأن	تقييد	العقاب	يكون	الغر�س	منه	هو	الت�شهري،	اأي	مبفهوم	

املخالفة	يجوز	ت�شوير	ون�شر	فيديو	لأفراد	لي�شت	ذات	عالقة	باحلياة	اخلا�شة	اأو	العائلية	لهم،	التي	تقع	يف	مكان	

عام	لي�س	الغر�س	منها	الت�شهري	اأو	الإ�شاءة	ولكن	الغر�س	منها	هو	الك�شف	عن	جرمية	والقب�س	على	مرتكبيها	

)خمالفة	للنظام	العام	مبدلولته	الثالثة:	الأمن	العام	وال�شحة	العامة	وال�شكينة	العامة(.

	وحدد	الق�شم	الثاين	اأن	العقوبة	�شتطبق	على	كل	من	ن�شر	باإحدى	طرق	العالنية	�شوًرا	اأو	مقاطع	فيديو	للم�شابني	 	.6

اأو	املتوفني	يف	احلوادث،	وذلك	يف	غري	الأحوال	امل�شرح	بها	قانونا،	وهو	اقرتاح	يغطي	حالة	مل	يتناولها	الن�س	

احلايل،		وهو	جترمي	ن�شر	�شور	اأو	مقاطع	الفيديو	للم�شابني	واملتوفني	يف	احلوادث	باعتبار	اأن	ذلك	يهدد	النظام	

العام	يف	املجتمع	ويعكر	ال�شفو	العام	ويبث	الرعب	والهلع		يف	نفو�س	اأقارب	وذوي	امل�شابني	واملتوفني	واملجتمع	

ككل	من	ن�شر	�شور	ومقاطع	احلوادث،	الأمر	الذي	ين�شجم	مع	التعليقات	العامة	التي	خل�شت	اإليها	اللجنة	املعنية	

ان�شمت	 الذي	 وال�شيا�شية،	 املدنية	 الدويل	اخلا�س	باحلقوق	 العهد	 اأحكام	 اإليها	تف�شري	 واملوكل	 الإن�شان	 بحقوق	

اإليه	مملكة	البحرين	مبوجب	القانون	رقم	)56(	ل�شنة	2006،	والتي	اأقرت	اأن	“تكفل	املادة	)17(	-	من	العهد	

الدويل	اخلا�س	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية	-	حماية	ال�شرف	وال�شمعة	ال�شخ�شيني،	ومن	واجب	الدول	اأن	توفر	

الت�شريعات	الكافية	لتحقيق	هذا	الغر�س،	كما	يجب	اتخاذ	التدابري	لتمكني	اأي	اإن�شان	من	اأن	يحمي	نف�شه	حماية	

. 
فعالة	من	اأي	اعتداءات	غري	قانونية	حتدث	بالفعل	وتزويده	بو�شيلة	ان�شاف	فعالة	�شد	امل�شوؤولني	عن	ذلك	..”7

	وتاأ�شي�شا	على	ما	�شبق،	تتفق	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	مع	الأهداف	واملقا�شد	التي	يرمي	اإليها	القرتاح	 	.7

1976	باإ�شدار	قانون	العقوبات،	كونه	 بقانون	بتعديل	املادة	رقم	)370(	من	املر�شوم	بقانون	رقم	)15(	ل�شنة	

يغطي	حالت	مل	يتناولها	الن�س	احلايل،	وهي	جديرة	باحلماية	القانونية	يف	�شاأن	حماية	حقوق	وحريات	الأفراد	

و�شمان	احرتام	احلياة	ال�شخ�شية	وحقهم	يف	اخل�شو�شية.

  7			الفقرة	)11(	من	التعليق	العام	رقم	)16(:	املادة	)17(	احلق	يف	حرمة	احلياة	اخلا�شة،	اللجنة	املعنية	بحقوق	الإن�شان،	الدورة	الثانية	والثالثون	)1988(.
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اًا: القرتاح برغبة ب�ساأن و�سع خطة اإعالمية لن�سر ثقافة حق التجمع ال�سلمي �ساد�سـ

حق	 ثقافة	 لن�شر	 اإعالمية	 خطة	 و�شع	 ب�شاأن	 برغبة	 القرتاح	 ب�شاأن	 ال�شت�شاري	 راأيها	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 1.   اأحالت	

التجمع	ال�شلمي،	واأكدت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	حق	التجمع	ال�شلمي	يعد	اأحد	اأهم	احلقوق	التي	تتناغم	مع	الأ�ش�س	

واملبادئ	الدميقراطية	للدولة	احلديثة	القائمة	على	اإطالق	احلريات	لالأفراد	للتعبري	عن	اآرائهم	الفكرية	والَعَقدية	

وفق	منظومة	قانونية	تنظم	ممار�شتها	وتكفل	حمايتها.

	ويتمثل	حق	التجمع	ال�شلمي	يف	حرية	الأفراد	اأو	اجلماعات	اأو	الكيانات	القانونية	يف	التجمع	يف	مكان	عام	حمدد	 	.2

ولفرتة	زمنية	معينة،	وذلك	للتعبري	عن	الآراء	العامة	اأو	اخلا�شة	جتاه	موقف	معني	اأو	الدفاع	عن	م�شالح	م�شرتكة	

لغر�س	اإقناع	الآخرين	بها	والعمل	من	اأجل	حتقيقها.	ويرتبط	هذا	احلق	بغريه	من	احلقوق	واحلريات	الأخرى،	

كاحلق	يف	التنظيم	واإن�شاء	اجلمعيات	والنقابات	والن�شمام	اإليها،	وحرية	الراأي	واحلق	يف	التعبري،	وحق	امل�شاركة	

يف	ال�شوؤون	العامة،	اإذ	اإن	هذه	احلقوق	يف	جمموعها	ت�شكل	كتلة	واحدة	موؤداها	التالزم	بني	حقوق	الإن�شان	كافة.

	وقد	كفل	د�شتور	مملكة	البحرين	احلق	يف	التجمع	ال�شلمي،	حيث	ن�شت	املادة	رقم	)28(	منه	يف	الفقرة	)ب(	على	 	.3

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”.

العامة	 الجتماعات	 ب�شاأن	 	1973 ل�شنة	 رقم	)18(	 بقانون	 املر�شوم	 فقد	�شدر	 الوطني،	 الت�شريع	 م�شتوى	 		وعلى	 	.4

وامل�شريات	والتجمعات	وتعديالته،	حيث	تناول	الأحكام	املتعلقة	بتنظيم	الجتماعات	العامة	وامل�شريات	والتجمعات	

و�شروط	ممار�شتها.

	وعلى	م�شتوى	ال�شكوك	الدولية	التي	كفلت	حرية	احلق	يف	التجمع	ال�شلمي،	فقد	ن�شت	املادة	رقم	)21(	من	العهد	 	.5

رقم	 القانون	 البحرين	مبوجب	 حكومة	مملكة	 اإليه	 ان�شمت	 الذي	 وال�شيا�شية	 املدنية	 باحلقوق	 اخلا�س	 الدويل	

القيود  من  يو�سع  اأن  يجوز  ول  به.  معرتفا  ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  )56(	ل�شنة	2006	على	اأن	“يكون 

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�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة اأو الآداب العامة اأو حماية 

حقوق الآخرين وحرياتهم”.

	وتوؤمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باأن	ممار�شة	احلقوق	واحلريات	لي�شت	مطلقة،	بل	تخ�شع	يف	ممار�شتها	اإىل	قيود	و�شوابط	 	.6

تكفل	حقوق	الآخرين،	ويف	ذات	الوقت	ل	مت�س	جوهر	احلق	وتفرغه	من	م�شمونه.
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		وعليه،	جاء	الت�شريع	الوطني	ومتا�شيا	مع	املعايري	الدولية	ذات	ال�شلة	لُيخ�شع	احلق	يف	التجمع	ال�شلمي	اإىل	مبادئ	 	.7

توجيهية	تنظم	كيفية	ممار�شته،	باعتباره	حقا	فطريا	ينبغي	اأن	يتمتع	ممار�شوه	بقدر	من	احلرية	يف	تنظيمه،	من	

دون	تقييدهم	باأي	اأحكام	مت�س	جوهره،	وهو	اأمر	ي�شع	التزاما	على	الدولة	من	خالل	ت�شهيل	اإقامة	التجمع	ال�شلمي	

وحمايته،	وهما	م�شوؤوليتان	اأ�شا�شيتان	تتمثالن	يف	و�شع	اآليات	واإجراءات	منا�شبة	ل�شمان	املمار�شة	العملية	للحق	

وعدم	خ�شوعه	لالإجراءات	البريوقراطية	املقّيدة	ملمار�شته،	ويف	ذات	الوقت	عدم	م�شا�شه	بحقوق	الآخرين،	ف�شال	

عن	حق	الدولة	يف	حتقيق	الأمن	وال�شلم.

		ولتاأكيد	املربرات	التي	�شاقها	مقدمو	القرتاح،	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	احلق	يف	التجمع	ال�شلمي	يواجه	حتدًيا	 	.8

اأو	 كيفية	ممار�شته	 اأو	 وطبيعته،	 احلق	 مفهوم	 �شواء	من	حيث	 معه،	 التعاطي	 املجتمع	يف	 ووعي	 بثقافة	 مرتبًطا	

ال�شوابط	التي	ترد	عليه،	ذلك	اأن	و�شف	التجمع	بال�شلمي	ين�شرف	اإىل	اأن	تكون	جميع	املمار�شات	امل�شاحبة	له	

بعيدة	كل	البعد	عن	مظاهر	العنف	اأو	العنف	امل�شاد	من	اأي	طرف،	اأو	كل	ما	من	�شاأنه	التاأثري	اأو	امل�شا�س	بحق	

الآخرين	يف	التمتع	باحلقوق	واحلريات	الأخرى،	مما	دعا	اإىل	تدخل	ت�شريعي	يهدف	اإىل	و�شع	�شوابط	ملمار�شته	

وعدم	التع�شف	اأو	اإ�شاءة	ا�شتعماله	من	قبل	الأفراد،	وباملقابل	اإلزام	الدولة	بتوفري	احلماية	يف	�شبيل	ممار�شته.	

	كما	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأنه	ل	ميكن	مواجهة	ذلك	التحدي	اإل	من	خالل	و�شع	خطط	توعوية	متكاملة،	اإعالمية	 	.9

كانت	اأم	تدريبية،	لن�شر	الوعي	بحق	التجمع	ال�شلمي	ت�شرتك	يف	تنفيذها	خمتلف	اجلهات	املخت�شة،	كوزارة	�شوؤون	

املدين،	وذلك	من	 املجتمع	 وموؤ�ش�شات	 الإن�شان،	 الوطنية	حلقوق	 واملوؤ�ش�شة	 ال�شيا�شية،	 التنمية	 الإعالم،	ومعهد	

خالل	اإعداد	وتقدمي	برامج	ومواد	اإعالمية	حتاكي	خمتلف	فئات	املجتمع،	اإىل	جانب	عقد	الندوات	واملحا�شرات	

واملوؤمترات	املتخ�ش�شة	يف	هذا	احلق	لبيان	مفهومه	وطبيعته	و�شوابط	ممار�شته	والقيود	التي	ترد	عليه	لغر�س	

تنظيمه.

	وتاأ�شي�ًشا	على	ما	�شبق،	تتفق	وتدعم		املوؤ�ش�شة	الوطنية	القرتاح	برغبة	ب�شاأن	و�شع	خطة	اإعالمية	لن�شر	ثقافة	حق	  .10

التجمع	ال�شلمي	كونه	يتما�شى	متاما	ودورها	يف	جمال	تعزيز	حقوق	الإن�شان	من	خالل	ن�شر	املعلومات	واملعرفة	

حول	هذا	احلق	اإىل	عامة	اجلمهور،	اأو	اإىل	فئات	م�شتهدفة	بعينها،	وذلك	بغر�س	غر�س	ثقافة	جمتمعية	قائمة	على	

حتويل	املعرفة	بهذا	احلق	اإىل	مهارة	عملية	مُتار�س	على	اأر�س	الواقع	ب�شوابط	وقيود	تنظيمية	وفقا	للقانون.
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	اإميانا	من	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باأن	دورها	املنوط	بها	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان	ل	يتكامل	اإل	بال�شراكة	 			.1

مرجعه	 التكامل	 هذا	 ولعل	 )احلكومة(،	 التنفيذية	 ال�شلطة	 ول�شيما	 الدولة	 يف	 العامة	 ال�شلطات	 مع	 احلقيقية	

ال�شورى	 اأو	 النواب	 اإليها	من	جمل�شي	 املحالة	 بقوانني	 القرتاحات	 اإىل	احلكومة	يف	�شياغة	 املوكل	 الخت�شا�س	

بقوانني	 املجل�شني	كم�شروعات	 اإىل	 ابتداًء	 اإحالتها	 اأو	 بقانون،	 املقررة	كم�شروع	 الد�شتورية	 الأداة	 ل�شياغتها	يف	

مقدمة	منها.

الداخلية	مقرتحا	 وزارة	 اإىل	احلكومة	ممثلة	يف	 اأحالت	 للتقرير	 الزمني	 النطاق	 الوطنية	وخالل	 املوؤ�ش�شة	 		فاإن	 	.2

مرا�شم	 والتاأهيل	حل�شور	 الإ�شالح	 مراكز	 احتياطيا	يف	 واملحبو�شني	 للنزلء	 املوؤقت	 الإذن	 منح	 �شوابط	 ب�شاأن	

العزاء	للمتوفني	من	اأقاربهم،	الذي	اأو�شح	املبادئ	الأ�شا�شية	التي	يجب	اأن	ُتراعى	عند	التعامل	مع	حق	املحتجزين	

-	موقوفني	كانوا	اأو	حمكومني-	يف	البقاء	على	ات�شال	بالعامل	خارج	املوؤ�ش�شات	التي	يحتجزون	فيها،	هو	اأن	�شاأنهم	

�شاأن	الأ�شخا�س	الأحرار	يتمتعون	بجميع	حقوق	الإن�شان	التي	كفلها	الد�شتور	والت�شريع	الوطني	اإىل	جانب	القانون	

الدويل	حلقوق	الإن�شان.

	ويعترب	احلق	يف	الت�شال	بالعامل	اخلارجي	�شواء	كان	عرب	الهاتف	اأو	الزيارة	من	احلقوق	ذات	ال�شبغة	الجتماعية،	 	.3

وهو	ُيعد	من	القواعد	النموذجية	الدنيا	ملعاملة	ال�شجناء	ال�شادرة	عن	الأمم	املتحدة	ملا	له	من	اأهمية	بالغة	الأثر	

احلفز	 من	 م�شتوى	 على	 احل�شول	 من	 الفرد	 حرمان	 اإن	 حيث	 املحتجزين،	 اأو	 للموقوفني	 النف�شية	 ال�شحة	 يف	

الجتماعي	من	خالل	التوا�شل	مع	العامل	اخلارجي	قد	يجعله	عاجزا	عن	احلفاظ	على	حالة	نف�شية	منا�شبة	من	

اليقظة	والنتباه	والقدرة	على	التفاعل	مع	بيئة	الحتجاز.

	واإن	عملّية	التوا�شل	اخلارجي	للمقّيدة	حرّيته	ت�شتوجب	األ	تقت�شر	على	حالة	ال�شتعانة	مبحام	لغر�س	الدفاع،	بل	 	.4

متتد	اإىل	متكينه	من	ح�شور	جنازة	اأو	مرا�شم	العزاء	يف	وفاة	اأحد	اأ�شوله	اأو	فروعه	اأو	زوجه	اأو	اأقربائه،	وذلك	

متا�شيا	مع	الأعراف	والتقاليد	الجتماعية	ال�شائدة	يف	اململكة.

الفرع الثالث

الآراء ال�ست�سارية املرفوعة من املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

 اإىل احلكومة
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ملعاملة	 الدنيا	 النموذجية	 القواعد	 من	 	)79( رقم	 املادة	 اأكدته	 ما	 فهو	 للمقرتح	 القانوين	 الأ�شا�س	 ب�شاأن	 		اأما	 	.5

ال�شجناء،	اأنه	ينبغي	بذل	عناية	خا�شة	لتح�شني	عالقة	النزيل	باأ�شرته	بقدر	ما	يكون	ذلك	يف	�شالح	كال	الطرفني،	

واأكدت	املادة	رقم	)37(	من	القواعد	نف�شها	حق	النزيل	يف	الت�شال	باأ�شرته.

	اأما	املبداأ	رقم	)15(	من	جمموعة	مبادى	الأمم	املتحدة	املتعلقة	بحماية	جميع	الأ�شخا�س	الذين	يتعر�شون	لأي	 	.6

�شكل	من	اأ�شكال	الحتجاز	اأو	ال�شجن	ال�شادرة	مبوجب	قرار	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	)173/43(	املوؤرخ	

اأو	 اأ�شار	اإىل	عدم	جواز	حرمان	النزيل	من	الت�شال	بالعامل	اخلارجي	وخا�شة	باأ�شرته	 1988،	فقد	 9	دي�شمرب	

حماميه.

	ولعل	ما	ت�شمنته	قواعد	الأمم	املتحدة	ب�شاأن	حماية	الأحداث	املجردين	من	حريتهم	ال�شادرة	مبوجب	قرار	اجلمعية	 	.7

ال�شدد	كان	كفياًل	 1990	من	ن�شو�س	�شريحة	يف	هذا	 14	دي�شمرب	 املوؤرخ	 املتحدة	)45/113(	 العامة	لالأمم	

باإقرار	هذا	احلق،	اإذ	ن�شت	املادة	رقم	)58(	من	هذه	القواعد	على	وجوب	اإتاحة	الفر�شة	للحدث	للم�شاركة	يف	

ت�شييع	جنازة	املتوفى	من	اأ�شرته،	كما	امتد	احلق	وفق	ذات	القواعد	لإقرار	حق	احلدث	يف	زيارة	قريبه	الذي	يعاين	

ا	خطرًيا	ويخ�شى	وفاته. مر�شً

	كما	اأن	حق	النزيل	اأو	املحبو�س	احتياطيا	يف	الت�شال	باأ�شرته،	ول�شيما	يف	الظروف	احلرجة،	اإمنا	يجد	اأ�شا�شه	يف	 	.8

اأوا�سرها،  ويقوي  الأ�سرة  القانون  د�شتور	مملكة	البحرين،	حيث	ن�شت	املادة	رقم	)5(	منه	على	اأن	“يحمي 

الت�شال	 يف	 املحتجز	 حق	 مُيثل	 وبالتايل	 	، للمواطنني”	 الالزم  الجتماعي  الت�سامن  حتقيق  الدولة  وتكفل 

بالعامل	اخلارجي	متطلبا	�شروريا	حلماية	احلق	يف	احلياة	اخلا�شة	والأ�شرية،	ودافًعا	للنزيل	اأو	املحبو�س	احتياطيا	

اإىل	احلفاظ	على	حالته	النف�شية	و�شندا	له	مينحه	القدرة	على	التفاعل	مع	بيئة	الحتجاز،	وفيما	يتعلق	بامل�شاركة	

يف	ح�شور	النزيل	اأو	املحبو�س	احتياطيا	مرا�شم	العزاء	اأو	اتباع	جنازة	املتوفى،	فاإن	ذلك	يحقق	لهما	فر�شة	الروؤية	

الأخرية	للفقيد	من	اأقاربهما،	ول�شيما	اإذا	كانت	فرتة	النقطاع	عن	بع�شهما	طويلة.

		هذا	وقد	ن�شت	املادة	رقم	)41(	من	القانون	رقم	)18(	ل�شنة	2014	باإ�شدار	قانون	موؤ�ش�شة	الإ�شالح	والتاأهيل	 	.9

لذلك،  �سبب  وجود  حالة  يف  ا�ستثنائية  زيارة  يطلبوا  اأن  الثانية  الدرجة  حتى  اأقاربه  اأو  على	اأن	“للنزيل 
الت�سريح  ينيبه  اأو من  الوزير  بعد موافقة  املوؤ�س�سة  ملدير  ويجوز  كل حالة.  تقدير ظروف  املركز  ولرئي�س 

بخروج النزيل لزيارة اأهله يف حالة وفاة اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية اأو يف اأي حالة اأخرى تقدرها اإدارة 

املوؤ�س�سة. ويف جميع الأحوال حتدد الالئحة التنفيذية اإجراءات الزيارة و�سروط ا�ستحقاقها ومدتها”.
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	كما	ن�شت	املادة	رقم	)24(	من	القرار	رقم	)131(	ل�شنة	2015	ب�شاأن	الالئحة	التنفيذية	لقانون	موؤ�ش�شة	الإ�شالح	 	.10

والتاأهيل	على	اأنه “يجوز ملدير املوؤ�س�سة اأو من ينوب عنه - يف حالة ال�سرورة، وبعد موافقة الوزير اأو من ينيبه 

- الت�سريح بخروج النزيل من املركز لأماكن التعزية اأو يف اأية حالة اأخرى، ويثبت يف الت�سريح كافة البيانات 

مراعاتها.  الواجب  الأمنية  والنواحي  الالزمة  واحلرا�سة  �سوابطها  وبقية  ومكانها  الزيارة  مبدة  املتعلقة 

ويجوز خروج املحبو�س احتياطيا لأماكن التعزية اأو يف اأية حالة اأخرى، عمال بحكم الفقرة الأوىل من هذه 

املادة، ب�سرط موافقة النيابة اأو اجلهة التي اأ�سدرت اأمر احلب�س”.

11.   وبالتايل	يت�شح	اأن	املواد	ال�شالفة	البيان	قد	كفلت	حق	النزيل	اأو	املحبو�س	احتياطيا	يف	اخلروج	لزيارة	اأهله	يف	

حالة	وفاة	اأحد	اأقربائه	وح�شور	اأماكن	التعزية،	اإل	اأن	املواد	نف�شها	قد	و�شعت	�شوابط	ل�شتعمال	احلق	متثلت	يف	

الآتي:	1-	اأن	الت�شريح	باخلروج	جوازي	ملدير	املوؤ�ش�شة	اأو	من	ينوب	عنه.	2-	يلزم	موافقة	الوزير	اأو	من	ينيبه	على	

اخلروج.	2-	اأن	يكون	املتوفى	من	الدرجة	الثانية	للنزيل	اأو	املوقوف.	3	-�شرورة	موافقة	النيابة	العامة	اأو	اجلهة	

التي	اأ�شدرت	اأمر	احلب�س	بالن�شبة	اإىل	خروج	املحبو�س	احتياطيا.	وعليه	يت�شح	اأن	حق	النزيل	اأو	املحبو�س	احتياطا	

يف	اخلروج	للم�شاركة	يف	عزاء	اأحد	اأقربائه	من�شو�س	عليه	يف	القانون	املعني	ولئحته	التنفيذية،	اإل	اأنهما	و�شعا	

�شوابط	وقيودا.
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تمهيد:
“تعزيز	وحماية	 اأو	الت�شريعية	يف	جمال	 ينه�س	دور	املوؤ�ش�شات	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	من	خالل	وليتها	الد�شتورية	

حقوق	الإن�شان”،	وقد	جتلى	هذا	الدور	بو�شوح	يف	“مبادئ	باري�س” املتعلقة	مبركز	املوؤ�ش�شات	الوطنية	يف	تعزيز	وحماية	
حقوق	الإن�شان	باعتبارها	د�شتورا	لعملها	وعن�شرا	فاعال	وبناًء	يف	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان	يف	منظومة	الدولة.

يت�شح	دور	هذه	املوؤ�ش�شات	يف	“التعزيز” من	خالل	ن�شر	ثقافة	حقوق	الإن�شان	عرب	خمتلف	الو�شائل	املتاحة،	منها	عقد	
اإىل	جانب	 اأو	فئات	م�شتهدفة	بعينها،	 اإىل	عامة	اجلمهور،	 التدريبية	وور�س	العمل	واملحا�شرات	 املوؤمترات	والدورات	

اإن	 املوؤ�ش�شات	الوطنية؛	حيث	 التثقيفية	ذات	ال�شلة	بعمل	 التدريب	يف	جمال	حقوق	الإن�شان	ون�شر	وطباعة	الن�شرات	

الفتقار	اإىل	املعرفة	مببادئ	حقوق	الإن�شان	بني	�شرائح	املجتمع	كافة	مدعاة	لنتهاكها،	ذلك	اأن	تعزيز	مفاهيم	حقوق	

الإن�شان	ور�شوخ	الوعي	بها	اأمر	ي�شاهم	يف	توفري	حماية	ملجمل	تلك	احلقوق.

اأما	ب�شاأن	“حماية” حقوق	الإن�شان	وهي	الركيزة	الأ�شا�شية	املقابلة	لدور	املوؤ�ش�شات	الوطنية	يف	تعزيز	هذه	احلقوق،	
في�شمل	قيامها	بعملية	ر�شد	لكل	ما	من	�شاأنه	امل�شا�س	بحق	الأفراد	يف	التمتع	باحلقوق	واحلريات	العامة	املقررة	لهم،	

اإذ	ت�شكل	عملية	الر�شد	و�شيلة	�شرورية	للتاأكد	من	درجة	ومدى	احرتام	الدولة	للتزاماتها	القانونية	اأو	الدولية	ذات	

ال�شلة	بحقوق	الإن�شان،	كما	تقت�شي	تلك	احلماية	قيام	املوؤ�ش�شات	الوطنية	بالزيارات	امليدانية	لالأماكن	التي	يحتمل	اأن	

تقع	فيها	انتهاكات	حلقوق	الإن�شان.

وحماية	حقوق	 تعزيز	 الوطنية	يف	جمال	 املوؤ�ش�شة	 بها	 قامت	 الذي	 للدور	 الف�شل	 التعر�س	يف	هذا	 يتم	 �شوف	 وعليه،	

الإن�شان	يف	فرعني	اأ�شا�شيني:	يخ�ش�س	الأول	منهما	لبيان	اأن�شطتها	يف	جمال	تعزيز	حقوق	الإن�شان،	يف	حني	يخ�ش�س	

الثاين	ل�شتعرا�س	جهودها	يف	جمال	حماية	تلك	احلقوق.

الفصل الثاني
التقدم الحاصل في وضع حقوق اإلنسان، وجهود المؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان وأنشطتها في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
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	جاءت	اأحكام	القانون	رقم	)26(ل�شنة	2014 باإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	املعدل	باملر�شوم	بقانون	رقم	 	 .1

)20(	ل�شنة	2016،	موؤكدة	دورها	يف	جمال	تعزيز	حقوق	الإن�شان،	حيث	اأقرت	املادة	رقم	)12(	منه	جملة	من	

الخت�شا�شات	للموؤ�ش�شة	الوطنية	يف	�شبيل	حتقيق	اأهدافها	يف	هذا	املجال،	من	خالل	م�شاركتها	يف	و�شع	وتنفيذ	

خطة	وطنية	لتعزيز	حقوق	الإن�شان	على	م�شتوى	اململكة،	ودرا�شة	الت�شريعات	والنظم	املعمول	بها	املتعلقة	بحقوق	

التزامات	 مع	 الت�شريعات	 هذه	 بات�شاق	 يتعلق	 فيما	 خا�شة	 منا�شبة،	 تراها	 التي	 بالتعديالت	 والتو�شية	 الإن�شان	

اململكة	الدولية	بحقوق	الإن�شان،	والتو�شية	باإ�شدار	ت�شريعات	جديدة	ذات	�شلة	بحقوق	الإن�شان.	

اأحكام	القانون	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اخت�شا�شا	يف	بحث	مالءمة	الن�شو�س	الت�شريعية	والتنظيمية	مع	 	كما	منحت	 	.2

التفاقيات	 اإىل	 بالن�شمام	 التو�شية	 الإن�شان،	مبا	يف	ذلك	 املعنية	مب�شائل	حقوق	 والدولية	 الإقليمية	 املعاهدات	

التي	 التقارير	 والإ�شهام	يف	�شياغة	ومناق�شة	 املوازية،	 التقارير	 وتقدمي	 ال�شلة،	 املعنية	ذات	 والدولية	 الإقليمية	

تتعهد	اململكة	بتقدميها	دوريا	واإبداء	املالحظات	عليها،	تطبيقا	لتفاقيات	اإقليمية	ودولية	خا�شة	بحقوق	الإن�شان،	

ون�شرها	يف	و�شائل	الإعالم،	والتعاون	مع	الهيئات	الوطنية	واملنظمات	الإقليمية	والدولية،	واملوؤ�ش�شات	ذات	ال�شلة	

يف	البلدان	الأخرى	املعنية	بتعزيز	حقوق	الإن�شان.	

3.   كذلك	اأناطت	تلك	الأحكام	باملوؤ�ش�شة	الوطنية	عقد	املوؤمترات	وتنظيم	الندوات	والدورات	التثقيفية	والتدريبية	يف	

جمال	حقوق	الإن�شان،	واإجراء	البحوث	والدرا�شات	يف	هذا	ال�شاأن،	وامل�شاركة	يف	املحافل	املحلية	والدولية،	ويف	

اجتماعات	املنظمات	الإقليمية	والدولية،	ف�شال	عن	اإ�شدار	الن�شرات	واملطبوعات	والبيانات	والتقارير	اخلا�شة	

وعر�شها	على	املوقع	الإلكرتوين	اخلا�س	بها.	

4.   واإعمال	لتلك	الخت�شا�شات	التي	ت�شمنتها	اأحكام	القانون،	فقد	لعبت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	دورا	ن�شيطا	يف	جمال	

تعزيز	حقوق	الإن�شان	من	خالل	اإ�شدار	عدد	من	الن�شرات	واملطبوعات	التثقيفية	ذات	ال�شلة	بحقوق	الإن�شان،	

واإقامة	عدد	من	الندوات	واملحا�شرات،	واإبرام	عدد	من	مذكرات	التفاهم	مع	خمتلف	منظمات	املجتمع	املدين	

واجلهات	الإقليمية	ذات	العالقة،	كما	اأ�شهمت	بدور	فّعال	يف	جمال	املراجعة	الت�شريعية	بالتعاون	مع	جمل�س	النواب	

وجمل�س	ال�شورى،	بالإ�شافة	اإىل	اإ�شدارها	عدًدا	من	البيانات	تزامًنا	مع	الأيام	اأو	املنا�شبات	الدولّية،	اإىل	جانب	

م�شاركتها	الإقليمية	والدولّية	يف	العديد	من	الندوات	وور�س	العمل	والدورات	التدريبية	واملوؤمترات	ذات	ال�شلة	

بعملها.

الفرع الأول

التقدم احلا�سل واجلهود والأن�سطة املبذولة يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان
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	ويف	�شاأن	املعاهدات	الدولية	حلقوق	الإن�شان،	قامت	مملكة	البحرين	بالت�شديق	والن�شمام	اإىل	عدد	�شبعة	من	 	.5

الدويل	 العهد	 هي:	 دولية،	 اأ�شا�شية	 �شكوك	 ت�شعة	 عدد	 اأ�شل	 من	 الإن�شان	 الدولية	حلقوق	 الأ�شا�شية	 ال�شكوك	

اخلا�س	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية	مبوجب	القانون	رقم	)56(	ل�شنة	2006،	والعهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	

على	 للق�شاء	 الدولية	 والتفاقية	 	،2007 ل�شنة	 	)10( رقم	 القانون	 والثقافية	مبوجب	 والجتماعية	 القت�شادية	

اأ�شكال	 الق�شاء	على	جميع	 واتفاقية	 	،1990 ل�شنة	 رقم	)8(	 املر�شوم	 العن�شري	مبوجب	 التمييز	 اأ�شكال	 جميع	

التمييز	�شد	املراأة	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)5(	ل�شنة	2002.

	يف	حني	ان�شمت	اململكة	اإىل	اتفاقية	مناه�شة	التعذيب	وغريه	من	�شروب	املعاملة	اأو	العقوبة	القا�شية	اأو	الالاإن�شانية	اأو	 	.6

املهينة	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)4(	ل�شنة	1998،	ومبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)16(	ل�شنة	1991	ان�شمت	

اإىل	اتفاقية	الأمم	املتحدة	حلقوق	الطفل،	واأخريا	�شادقت	اململكة	على	اتفاقية	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	

مبوجب	القانون	رقم	)22(	ل�شنة	2011.	ومل	ت�شدق	اأو	تن�شم	اململكة	حتى	حينه	اإىل	التفاقية	الدولية	حلماية	

حقوق	جميع	العمال	املهاجرين	واأع�شاء	اأ�شرهم	التي	اعتمدتها	الأمم	املتحدة	يف	18	دي�شمرب	1990،	والتفاقية	

الدولية	حلماية	جميع	الأ�شخا�س	من	الختفاء	الق�شري،	التي	اعتمدتها	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	بتاريخ	20 

دي�شمرب	2006.

7.  	وملا	كان	الن�شمام	اأو	الت�شديق	على	ال�شكوك	الأ�شا�شية	الدولية	حلقوق	الإن�شان	يوجب	على	الدول	الأطراف	فيها	

التزاما	بتقدمي	تقارير	اأولية	اأو	دورية	اإىل	هيئات	)جلان(	املعاهدات	يف	الأمم	املتحدة	امل�شوؤولة	عن	مراقبة	مدى	

التقدم	املحرز	لتلك	الدول	يف	تنفيذ	اأحكامها،	فقد	قامت	مملكة	البحرين	اإيفاء	بالتزاماتها	التعاهدية	بتقدمي	

تقريرها	الأويل	ب�شاأن	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية،	والتقارير	الدورية	ب�شاأن	اتفاقية	حقوق	

الطفل،	واتفاقية	الق�شاء	على	جميع	اأ�شكال	التمييز	�شد	املراأة،	واتفاقية	مناه�شة	التعذيب	وغريه	من	�شروب	

املعاملة	القا�شية	اأو	الالاإن�شانية	اأو	املهينة.

حقوق	 يف	جمال	 العاملة	 الأكادميية	 اجلهات	 مع	 التعاون	 واأوا�شر	 ج�شور	 مبد	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 قيام	 اإطار	 8.  	يف	

الإن�شان،	قامت	باإبرام	مذكرتي	تفاهم	مع	الأكادميية	امللكية	لل�شرطة	ومعهد	ليون	حلقوق	الإن�شان	بفرن�شا،	وذلك	

لتو�شيع	اأطر	التعاون	يف	امل�شتقبل	مع	هذه	اجلهات	يف	كل	ما	يتعلق	مبجال	حقوق	الإن�شان.	

		ويف	جمال	ال�شراكة	مع	اجلهات	املحلية	والإقليمّية	والدولّية	ذات	ال�شلة،	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بعقد	لقاءات	 	.9

مع	 وكذلك	 البحرين،	 مملكة	 يف	 املعتمدين	 الدبلوما�شي	 وال�شلك	 ال�شفراء	 من	 عدد	 مع	 واجتماعات	 ت�شاورية	

اخلربة	 بيوت	 من	 اإىل	جمموعة	 اإ�شافة	 الإن�شان،	 حقوق	 مب�شائل	 املعنية	 الدولية	 والآليات	 والأجهزة	 املنظمات	

الإقليمية	والدولية	العاملة	يف	جمال	حقوق	الإن�شان،	حيث	بحثت	تلك	اللقاءات	عددا	من	املو�شوعات	التي	من	
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حقوق	 وحماية	 تعزيز	 يف	جمال	 ودورها	 لها	 القانوين	 والإطار	 الإن�شان	 الوطنية	حلقوق	 املوؤ�ش�شة	 ن�شاأة	 اأبرزها	

و�شبل	 الإن�شان،	 بحقوق	 العالقة	 ذات	 الق�شايا	 ون�شاطاتها	يف	خمتلف	 املوؤ�ش�شات	 تلك	 دور	 اإىل	جانب	 الإن�شان،	

على	 التدريب	 لتقدمي	اخلربات	يف	جمال	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 وا�شتعداد	 الطرفني،	 بني	 امل�شرتك	 والتعاون	 الدعم	

ق�شايا	حقوق	الإن�شان	وبناء	القدرات	لدى	منت�شبي	تلك	املوؤ�ش�شات	على	خمتلف	ال�شكوك	الدولية	حلقوق	الإن�شان	

واللتزامات	املرتتبة	عليها	من	جانب	مملكة	البحرين،	والآليات	الدولية	ملجل�س	حقوق	الإن�شان	ذات	العالقة.

	كما	�شاركت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	الجتماعات	الت�شاورية	التي	عقدتها	وزارة	اخلارجية	بح�شور	موؤ�ش�شات	املجتمع	 	.10

املدين	العاملة	يف	جمال	حقوق	الإن�شان	ذات	ال�شلة،	وذلك	لغر�س	مناق�شة	وتقييم	التو�شيات	املتولدة	عن	التقرير	

الدوري	 ال�شتعرا�س	 باآلية	 املعني	 العامل	 الفريق	 اإليها	 التي	خل�س	 	2012 لعام	 البحرين	 ململكة	 الثاين	 الوطني	

ال�شامل	يف	جمل�س	حقوق	الإن�شان	التابع	لالأمم	املتحدة،	وبيان	ما	حتقق	من	تلك	التو�شيات،	حيث	قامت	املوؤ�ش�شة	

الوطنية	باإحالة	مرئياتها	حول	جممل	التو�شيات	اإىل	وزارة	اخلارجية.

	وحر�شت	املوؤ�ش�شة	الوطنّية	على	احل�شور	والتمثيل	املحليني	واخلارجيني	يف	املحافل	الإقليمّية	والدولّية	ذات	ال�شلة	 	.11

بعملها	واخت�شا�شاتها	من	خالل	م�شاركتها	يف	العديد	من	الندوات	وور�س	العمل	والدورات	التدريبّية	واملوؤمترات،	

حيث	�شاركت	يف	املوؤمتر	الإقليمي	حول	“مقاربات	حقوق	الإن�شان	يف	مواجهة	حالت	ال�شراع	يف	املنطقة	العربية” 
بدولة	قطر،	اإ�شافة	اإىل	م�شاركتها	يف	ور�شة	عمل	حول	النتخابات	ودور	املوؤ�ش�شات	الوطنية	يف	مراقبة	النتخابات	

يف	اخلرطوم	بجمهورية	ال�شودان.	

الإن�شان	 حلقوق	 الوطنية	 للموؤ�ش�شات	 العاملي	 التحالف	 اجتماع	 يف	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 �شاركت	 ال�شدد،	 ذات	 	يف	 	.12

APF	يف	جنيف	ب�شوي�شرا،	وكذلك	يف	اجتماع	 اآ�شيا	واملحيط	الهادئ	 GANHRI،	والجتماع	الإقليمي	ملنتدى	

فريق	العمل	امل�شرتك	بني	مملكة	البحرين	وهيئة	العمل	اخلارجي	الأوروبي	املعنية	بحقوق	الإن�شان	يف	بروك�شل	

الدولية	 الآليات	 حول	 تدريبية	 دورة	 اأهمها:	 التدريبية،	 الدورات	 من	 عدد	 يف	 م�شاركتها	 عن	 ف�شال	 )بلجيكا(،	

حلماية	حقوق	الإن�شان	-	اآلية	ال�شتعرا�س	الدوري	ال�شامل	يف	جنيف	ب�شوي�شرا،	ودورة	تدريبية	حول	حقوق	الإن�شان	

والأعمال،	التي	ُنظمت	من	قبل	منتدى	اآ�شيا	واملحيط	الهادئ	يف	العا�شمة	التايلندية	بانكوك.

 

13.   كما	�شاركت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	اجتماع	جلنة	مناه�شة	التعذيب	)CAT(	يف	دورتها	ال�شتني	)60(،	واملخ�ش�شة	

ل�شتعرا�س	التقرير	الدوري	الثاين	الذي	قدمته	مملكة	البحرين	عن	الفرتة	)	من	2009	اإىل	2015(	والتقرير	

ا	ردا	على	القائمة	املحدثة	لقائمة	امل�شائل	املثارة	من	اللجنة. الدوري	الثالث	الذي	قدمته	اأي�شً
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	حيث	قدمت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	تقريرها	املوازي	اإىل	جلنة	مناه�شة	التعذيب،	الذي	ت�شمن	خم�شة	حماور	رئي�شة	 	.14

جتلى	فيها	دور	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	متابعة	تنفيذ	الدولة	لتو�شيات	ومالحظات	اللجنة،	حيث	جاء	املحور	الأول	

عن	التدابري	الت�شريعية	املتعلقة	بتنفيذ	اتفاقية	مناه�شة	التعذيب	وغريه	من	�شروب	املعاملة	اأو	العقوبة	القا�شية	

اأو	الالاإن�شانية	اأو	املهينة،	وتو�شيات	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ب�شاأنها،	التي	وردت	يف	تقاريرها	ال�شنوية.

15.  يف	حني	جاء	املحور	الثاين	حول	التدابري	الإدارية		“البناء	املوؤ�ش�شي” �شواء	من	ناحية	دعم	املوؤ�ش�شة	الوطنية	الذي	

جاء	يف	تعديل	قانون	الإن�شاء	ليكون	متوافقا	مع	مبادئ	باري�س	املنظمة	لعمل	املوؤ�ش�شات	الوطنية،	واإ�شدار	القانون	

رقم	)18(	ب�شاأن	موؤ�ش�شة	الإ�شالح	والتاأهيل،	والالئحة	التنفيذية	للقانون،	كما	ت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	مبوافقة	

جمل�س	الوزراء	على	ا�شتحداث	نظام	جديد	ي�شمى	“ت�شريح	العمل	املرن” الذي	يوفر	بديال	ل�شتخدام	العمالة	
غري	النظامية،	يف	حني	تطرق	املحور	الثالث	اإىل	التدابري	الق�شائية	املتعلقة	بتنفيذ	التفاقية	عمال	بقانون	موؤ�ش�شة	

الإ�شالح	والتاأهيل.

	وجاء	املحور	الرابع	حول	تدابري	اأخرى	ت�شمنت	الدورات	وور�س	العمل	التي	قامت	بها	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ذات	العالقة	 	.16

باتفاقية	مناه�شة	التعذيب	خالل	الفرتة	املا�شية،	والربامج	التدريبية	التي	تقيمها	�شنويا	مثل	برنامج	التدريب	

الإن�شان	 التدريبي	املتخ�ش�س	يف	حقوق	 لل�شرطة،	والربنامج	 امللكية	 الأكادميية	 بالتعاون	مع	 لل�شرطة	 احلقوقي	

للمحامني	املبتدئني،	وم�شروع	ق�شاة	امل�شتقبل	بالتعاون	مع	املجل�س	الأعلى	للق�شاء.

17.  يف	حني	ت�شمن	املحور	اخلام�س	مالحظات	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حول	املمار�شات	العملية،	ومنها	تد�شني	تطبيق	تقدمي	

اإجراءات	 ت�شهيل	 �شاهم	يف	 الإنرتنت	مما	 �شبكة	 الر�شمي	على	 املوقع	 الذكية،	وحتديث	 الهواتف	 ال�شكاوى	عرب	

تقدمي	ال�شكوى،	اإ�شافة	اإىل	الزيارات	التي	قامت	بها	املوؤ�ش�شة	ملراكز	الإ�شالح	والتاأهيل	خالل	الفرتة	املا�شية،	

اأنها	 اإىل	 املوؤ�ش�شة	 اأ�شارت	 كما	 املحلية،	 ال�شحف	 اأو	 الجتماعي	 التوا�شل	 وو�شائل	 الإعالم	 و�شائط	 اإىل	 اإ�شافة	

وجدت	جتاوبا	كبريا	من	جانب	ال�شلطة	التنفيذية	وحتديدا	وزارة	الداخلية	حيث	تعزز	التعاون	يف	�شبيل	النهو�س	

باأداء	املوظفني	املكلفني	باإنفاذ	القانون	مبا	يتما�شى	مع	املعايري	الدولية	حلقوق	الإن�شان	وحرياته	الأ�شا�شية،	كما	

مت	الرد	على	عدد	من	ا�شتف�شارات	اللجنة	املتعلقة	بدور	املوؤ�ش�شة	يف	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان	خالل	جل�شة	

احلوار	التفاعلي	مع	اأع�شاء	اللجنة.

	ي�شاف	اإىل	ذلك،	قيام	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بامل�شاركة	يف	اجتماعات	الدورة	ال�شابعة	والع�شرين	للفريق	العامل	املعني	 	.18

تقريرها	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 قدمت	 حيث	 ب�شوي�شرا،	 جنيف	 يف	 البحرين	 ململكة	 ال�شامل	 الدوري	 بال�شتعرا�س	

املوازي	لآلية	ال�شتعرا�س	الدوري،	وبينت	املوؤ�ش�شة	خالل	م�شاركتها	يف	الجتماعات	التحولت	املهمة	التي	�شهدتها	

مملكة	البحرين	منذ	تويل	ح�شرة	�شاحب	اجلاللة	امللك	حمد	بن	عي�شى	اآل	خليفة	-	عاهل	البالد	املفدى	حفظه	
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اهلل	ورعاه	مقاليد	احلكم،	واملتمثلة	يف	تعزيز	املزيد	من	اأطر	الدميقراطية	وحقوق	الإن�شان،	كما	بينت	اجلهود	

الإيجابية	التي	قامت	بها	اململكة	يف	التعاطي	مع	تو�شيات	ال�شتعرا�س	الدوري	ال�شامل	وخا�شة	يف	جمال	العدالة	

اجلنائية	وقانون	الطفل	ومكافحة	الإجتار	يف	الأ�شخا�س،	واأ�شادت	بالدور	الذي	تقوم	به	احلكومة	يف	توفري	املناخ	

املنا�شب	حلرية	الفكر	والراأي	والتعبري	واملعتقد.

اأعمال	الدورة	ال�شاد�شة	والثالثني	ملجل�س	حقوق	الإن�شان،	والتي	مت	خاللها	اعتماد	رد	 	كما	�شاركت	املوؤ�ش�شة	يف	 	.19

مملكة	البحرين	على	نتائج	وتو�شيات	الفريق	العامل	املعني	بال�شتعرا�س	الدوري	ال�شامل	ململكة	البحرين.

“جلنة	امليثاق” اخلا�شة	 	كما	�شاركت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	الدورة	الـثالثة	ع�شرة	للجنة	حقوق	الإن�شان	العربية	 	.20

مبناق�شة	التقرير	الدوري	الأول	املقدم	من	دولة	قطر،	اإىل	جانب	م�شاركتها	يف	الدورة	الثانية	ع�شر	للجنة	حقوق	

الإن�شان	العربية	ملناق�شة	التقرير	الأول	املقدم	من	دولة	الكويت.

21.   ويف	ذات	ال�شياق،	وتفاعاًل	من	املوؤ�ش�شة	الوطنية	مع	الآليات	الإقليمية	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	فقد	

قدمت	تقريرها	املوازي	اإىل	“جلنة	امليثاق” ب�شاأن	التقرير	الدوري	الأول	ململكة	البحرين	حول	التقدم	املحرز	يف	
تنفيذ	اأحكام	امليثاق	العربي	حلقوق	الإن�شان،	امل�شدق	عليه	مبوجب	القانون	رقم	)7(	ل�شنة	2006،	حيث	اأعدت	

املوؤ�ش�شة	الوطنية	تقريرها	املوازي	وفق	املنهجية	املعتمدة	من	قبل	“جلنة	امليثاق” ذات	ال�شلة	ملختلف	احلقوق	
تقدمي	عدد	من	 اإىل	 و�شول	 العربي،	 امليثاق	 الواردة	يف	 والثقافية	 والجتماعية	 والقت�شادية	 وال�شيا�شية	 املدنية	

التو�شيات	التي	تراها	منا�شبة	للنهو�س	بواقع	حقوق	الإن�شان	يف	مملكة	البحرين.

22.  و�شاركت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	كذلك	يف	احللقة	النقا�شية	التي	عقدها	جمل�س	النواب	ل�شتعرا�س	الإجنازات	احلقوقية	

اأهم	خمرجات	 اأحد	 تعد	 والتي	 الوطنية	وم�شريتها،	 املوؤ�ش�شة	 اإن�شاء	 تاريخ	 ا�شتعرا�س	 البحرين،	حيث	مت	 ململكة	

امل�شروع	الإ�شالحي	حل�شرة	�شاحب	اجلاللة	امللك	املفدى،	ومبا	حتظى	به	من	دعم	وم�شاندة	من	لدن	جاللته.

	وبهدف	تعزيز	وتنمية	ثقافة	حقوق	الإن�شان	يف	مملكة	البحرين	ملختلف	فئات	املجتمع	الر�شمية	والأهلية،	�شاركت	 	.23

املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	يف	فعالية	“�شوق	الب�شطة” يف	مو�شمه	اخلام�س	بحلبة	البحرين	الدولية،	حيث	
معني	 تلوين	 دفرت	 اإىل	 بالإ�شافة	 الإن�شان،	 بحقوق	 املعنية	 املوؤ�ش�شة	 اإ�شدارات	 من	 متنوعة	 جمموعة	 توزيع	 مت	

بحقوق	الطفل،	الذي	متيز	مبخاطبته	لالأطفال	عن	حقوقهم	بلغة	ب�شيطة	وبر�شوم	جميلة،	و�شهد	جناح	املوؤ�ش�شة	

الوطنية	حلقوق	الإن�شان	تفاعاًل	كبرًيا	من	قبل	الزوار	من	املواطنني	واجلاليات	املختلفة	باململكة.	
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	وتفاعاًل	من	املوؤ�ش�شة	الوطنية	مع	خمتلف	فئات	املجتمع،	فقد	قامت	بعدد	من	الزيارات	امليدانية	للمجتمع	املحلي	 	.24

بهدف	ا�شتعرا�س	ما	تقوم	به	وما	تقدمه	من	خدمات	يف	جمال	حماية	وتعزيز	حقوق	الإن�شان،	واأبرز	الأماكن	التي	

قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بزيارتها	هي:	م�شت�شفى	امللك	حمد	اجلامعي،	وجممع	ال�شلمانية	الطبي،	ومركز	الطب	

النف�شي،	ومركز	اجلزيرة	الثقايف،	وكلية	احلقوق	يف	اجلامعة	امللكية	للبنات،	ودار	يوكو	لرعاية	الوالدين.	

25.   اأما	يف	جمال	اإ�شدار	املطبوعات،	فقد	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باإعادة	طباعة	عدد	من	الوثائق	الدولّية	والإقليمّية	

الوطنية	 املوؤ�ش�شات	 املتعلقة	مبركز	 باري�س	 كمبادئ	 الإن�شان،	 بحقوق	 ال�شلة	 ذات	 والإجنليزّية	 العربّية	 باللغتني	

املدنية	 باحلقوق	 اخلا�س	 الدويل	 والعهد	 الإن�شان،	 حلقوق	 العاملي	 والإعالن	 الإن�شان،	 حقوق	 وحماية	 لتعزيز	

والثقافية،	 والجتماعية	 القت�شادية	 باحلقوق	 اخلا�س	 الدويل	 والعهد	 به،	 امللحقني	 والربوتوكولني	 وال�شيا�شية	

وامليثاق	العربي	حلقوق	الإن�شان،	واإعالن	القاهرة	حول	حقوق	الإن�شان	يف	الإ�شالم،	ف�شال	عن	طباعتها	لد�شتور	

مملكة	البحرين،	حيث	اإن	ذلك	يف	جممله	ي�شب	يف	جمال	تعزيز	حقوق	الإن�شان	ور�شوخ	قيمها	ون�شر	الوعي	بها.

26.  وتزامنا	مع	اليوم	العاملي	للكتاب	والذي	ي�شادف	23	اأبريل	من	كل	عام،	فقد	د�شنت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ثالثة	كتب	من	

اإ�شدارات	�شل�شلة	ثقافة	حقوق	الإن�شان،	متحور	الكتاب	الأول	حول	“حقوق	العامل	يف	�شوء	قانون	العمل	البحريني	
العمل	 اإىل	احلق	يف	 تتطرق	 ياأتي	يف	خم�شة	ف�شول	 الإن�شان” حيث	 وحقوق	 والعربية	 الدولية	 العمل	 وم�شتويات	
ا�شتيفاء	تلك	احلقوق،	 العمل	و�شمانات	 انق�شاء	عقد	 بعد	 العامل	 للعامل،	وحقوق	 املالية	 املالية	وغري	 واحلقوق	

وجاء	الكتاب	الثاين	حول	“حقوق	الإن�شان	يف	قانون	الإجراءات	اجلنائية”،	حيث	جاء	يف	اأحد	ع�شر	ف�شال	متحور	
حول	حق	الإن�شان	يف	عدم	امتهان	كرامته،	وعدم	تقييد	حريته،	وحرمة	حياته	اخلا�شة،	وحق	املتهم	يف	اأن	يحاكم	

اأمام	قا�شيه	الطبيعي،	وحق	املتهم	يف	ممار�شة	حقوق	الدفاع،	ويف	افرتا�س	براءته،	ويف	حماكمة	عادلة	ناجزة،	

وحق	الطعن	يف	الأحكام،	وحق	املتهم	يف	بطالن	الإجراء	اجلنائي	غري	امل�شروع	ويف	ا�شتبعاد	املحكمة	لالأدلة	غري	

امل�شروعة،	اإ�شافة	اإىل	حق	املتهم	يف	انق�شاء	الدعوى	اجلنائية	والعقوبة	بالتقادم.	يف	حني	حمل	الكتاب	الثالث	

عنوان	“املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	يف	مملكة	البحرين”،	وجاء	يف	ثالثة	ف�شول،	حيث	متحور	حول	حقوق	
الإن�شان،	واملوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	مملكة	البحرين	من	 “مفهومها	واأطرها” واملوؤ�ش�شات	الوطنية	حلقوق	 الإن�شان	
والتعاون	 والر�شد	 ال�شكاوى	 تلقي	 اآلية	 اإىل	 اإ�شافة	 وا�شتقالليتها،	 ومهامها	و�شالحياتها	 وت�شكيلها	 ن�شاأتها	 حيث	

الوطني	والدويل	يف	جمال	حقوق	الإن�شان،	وخطة	العمل	والأفاق	امل�شتقبلية.

	ومل	تكن	املوؤ�ش�شة	يف	مناأى	عن	التفاعل	مع	املنا�شبات	الدولية	ذات	العالقة	بتعزيز	حقوق	الإن�شان	يف	املجتمع،	 	.27

حيث	اأ�شدرت	خالل	عام	2017	عدد	من	البيانات	مبنا�شبة	اليوم	العاملي	للمراأة،	واليوم	العربي	حلقوق	الإن�شان،	

واليوم	الدويل	للق�شاء	على	التمييز	العن�شري،	واليوم	العاملي	لل�شحة،	واليوم	العاملي	حلرية	ال�شحافة،	واليوم	

لل�شالم،	 الدويل	 واليوم	 التعذيب،	 مل�شاندة	�شحايا	 الدويل	 واليوم	 امل�شنني،	 اإ�شاءة	معاملة	 ب�شاأن	 للتوعية	 العاملي	

حيث	هدفت	هذه	البيانات	اإىل	تعريف	اجلمهور	واملعنيني	كافة	باليوم	اأو	املنا�شبة	الدولّية،	مع	بيان	اأهميتها.	
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28.  وبغر�س	اإثراء	اجلانب	العلمي	واملعريف	يف	امل�شائل	املتعلقة	بحقوق	الإن�شان	لدى	اجلمهور،	اأقامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	

حلقوق	الإن�شان	ندوة	حوارية	حول	“حقوق	الإن�شان	والبيئة”،	حيث	هدفت	هذه	الندوة	اإىل		ن�شر	وتاأ�شيل	مبادئ	
البيئة،	 يف	 باحلق	 والهتمام	 الوعي	 لتنمية	 الجتماعية،	 واملفاهيم	 املوؤ�ش�شية	 املمار�شات	 البيئي	يف	 احلق	 ثقافة	

و�شمان	حماية	هذا	احلق	من	اأي	ممار�شات	غري	ر�شيدة،	وقد	تناولت	الندوة	احلوارية	مو�شوع	الآليات	القانونية	

والإدارية	والق�شائية	حلماية	البيئة،	ومو�شوع	امل�شئولية	املجتمعية	لتعزيز	ثقافة	حماية	البيئة،	حيث	ات�شمت	هذه	

الندوة	بامل�شاركة	الوا�شعة	من	قبل	ممثلي	ال�شلطات	التنفيذية	والت�شريعية	والق�شائية	وموؤ�ش�شات	املجتمع	املدين	

وعدد	من	املهتمني	بق�شايا	البيئة.

 

	وا�شتكمال	ل�شرتاتيجية	وخطة	عمل	املوؤ�ش�شة	يف	جمال	ن�شر	ثقافة	حقوق	الإن�شان	والتمتع	بها	وفق	اأف�شل	املمار�شات	 	.29

و�شبكات	 الق�شرية	 الن�شية	 الر�شائل	 طريق	 عن	 	- الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 قامت	 الدولية،	 املعايري	 مع	 يتما�شى	 مبا	

اإىل	تعزيز	ثقافة	الوعي	بحقوق	العمالة	املنزلية	 باإجراء	حملة	توعوية	تهدف	 التوا�شل	الجتماعي	اخلا�شة	بها	

وفقا	ملا	نظمته	الت�شريعات	الوطنية	وال�شكوك	الدولية	والإقليمية	ذات	ال�شلة.

	و�شعيا	من	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اإىل	حتويل	املعرفة	بحقوق	الإن�شان	اإىل	مهارات	عملية	اأقامت	برناجما	تدريبيا	لطلبة	 	.30

املع�شكر	ال�شيفي	التا�شع	لإعداد	�شباب	امل�شتقبل	اخلا�س	بالأكادميية	امللكية	لل�شرطة،	وتناول	التدريب	املوا�شيع	

ذات	ال�شلة	بحقوق	الإن�شان	والعمل	التطوعي،	واحلق	يف	احلياة،	واحلق	يف	الرعاية	ال�شحية،	واحلق	يف	رعاية	

الطفل	املعّوق،	اإ�شافة	اإىل	ذلك،	فقد	عقدت	املوؤ�ش�شة	حما�شرة	حول	“القانون	الدويل	الإن�شاين” لطلبة	احلقوق	

بجامعة	العلوم	التطبيقية.	

	ويف	ذات	ال�شدد،	اأ�شهمت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	وب�شكل	فّعال	يف	برنامج	“العيادة	القانونية	حلقوق	الإن�شان	بجامعة	 	.31

البحرين”،	وهو	برنامج	تدريب	عملي	لطلبة	كلية	احلقوق	لكت�شاب	املهارات	يف	جمال	حقوق	الإن�شان،	من	خالل	
تقدمي	ور�س	العمل	والعرو�س	املرئية	حول	دور	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	حيث	

امتد	الربنامج	اإىل	خم�شة	ع�شر	اأ�شبوًعا	تناول	اخت�شا�س	املوؤ�ش�شة	يف	جمال	التعزيز،	اإىل	جانب	دورها	يف	جمال	

وامل�شورة	 امل�شاعدة	 بها،	وتقدمي	 املتعلقة	 والإجراءات	 ال�شكاوى	 تلقي	 اآلية	 بيان	 الإن�شان	من	خالل	 حماية	حقوق	

القانونيتني،	اإىل	جانب	دورها	يف	عملية	ر�شد	انتهاكات	حقوق	الإن�شان.

 

نظمت	 فقد	 	،)2015-2018( لالأعوام	 الإن�شان	 حلقوق	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 عمل	 وا�شرتاتيجية	 خلطة	 32.  	واإنفاذا	

املوؤ�ش�شة	الوطنية	بال�شراكة	مع	معهد	البحرين	للتنمية	ال�شيا�شية	ومعهد	الدرا�شات	الق�شائية	والقانونية	برنامج	

“حقوقي” اخلا�س	مبوظفي	القطاع	العام،	وهدف	الربنامج	اإىل	تنمية	ثقافة	العاملني	يف	القطاع	العام	يف	املجال	
الد�شتوري	والقانوين	وحقوق	الإن�شان،	وجعلها	ثقافة	ومنط	حياة	و�شلوكا	يوميا	ميار�س	يف	الوظيفة	العامة،	وتناول	

حقوق	 الوطني،	 العمل	 وميثاق	 البحرين	 مملكة	 د�شتور	 يف	 الأ�شا�شية	 واحلريات	 احلقوق	 التالية:	 املو�شوعات	
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وواجبات	املوظف	العام	يف	الت�شريع	البحريني،	دور	ديوان	الرقابة	املالية	والإدارية	يف	الرقابة	على	املال	العام،	

ال�شرعة	الدولية	حلقوق	الإن�شان،	مهارات	التحليل	والتف�شري	ملواءمة	الت�شريعات	الوطنية	باملعايري	الدولية	حلقوق	

الإن�شان،	الآليات	الدولية	والإقليمية	والوطنية	لتعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	مبادئ	واأركان	امل�شروع	الإ�شالحي	

يف	مملكة	البحرين،	حقوق	و�شمانات	املتعاقد	يف	الإدارة	يف	مملكة	البحرين،	�شوابط	و�شمانات	ممار�شة	املوظف	

العام	للحقوق	واحلريات	ال�شيا�شية،	منهجية	كتابة	التقارير	احلقوقية،	التطور	احلقوقي	والدميقراطية	يف	مملكة	

البحرين،	حق	املوظف	العام	يف	التقاعد،	الرقابة	الإدارية	والق�شائية	ودورها	يف	حماية	حقوق	املوظف	والوظيفة	

العامة،	مهارات	البحث	العلمي	يف	املجال	القانوين	حلقوق	الإن�شان،	احلوكمة	الإدارية	ودورها	يف	تعزيز	ال�شفافية	

وحماية	حقوق	الإن�شان.

 

اأ�شا�شيا	يف	جمال	 33.  	ويف	ذات	ال�شدد،	وانطالقا	من	دور	املوؤ�ش�شة	الوطنية	جتاه	املجتمع	املدين	الذي	يعد	�شريكا	

تعزيز	وحماية	وحت�شني	حقوق	الإن�شان،	فقد	نظمت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بالتعاون	مع	ال�شفارة	الهولندية	برناجما	

قدرات	 وتنمية	 تعزيز	 اإىل	 الربنامج	 وهدف	 البحرين،	 مملكة	 يف	 املدين	 املجتمع	 منظمات	 ا�شتهدف	 تدريبيا	

منظمات	املجتمع	املدين	يف	جمال	حقوق	الإن�شان،	وجعلها	ثقافة	ومنط	حياة،	وقد	�شارك	فيه	ثالثمائة	وثمانون	

من	منت�شبي	منظمات	املجتمع	املدين،	وقد	تناول	الربنامج	التدريبي	جمموعة	من	املوا�شيع	املتعلقة	بتوعية	ورفع	

قدرات	منت�شبي	منظمات	املجتمع	املدين	ودورهم	يف	حماية	وتعزيز	حقوق	الإن�شان،	واأهم	هذه	املوا�شيع:	الآليات	

حقوق	 وحماية	 تعزيز	 يف	 ودورها	 املدين	 املجتمع	 منظمات	 الإن�شان،	 حقوق	 وحماية	 لتعزيز	 والإقليمية	 الدولية	

الإن�شان،	�شوابط	ممار�شة	حرية	الراأي	والتعبري،	منهجية	اإعداد	التقارير	احلقوقية	املوازية،	الر�شد	والتوثيق	يف	

جمال	حقوق	الإن�شان.	

بالتعاون	 اأعدت	 ال�شباب،	حيث	 لفئة	 التدريبي	 اهتماما	باجلانب	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 اأولت	 اإىل	ذلك،	فقد	 34.   اإ�شافة	

اأجل	ال�شالم	وحقوق	الإن�شان،	 لل�شباب	حتت	عنوان:	قيادات	�شبابية	من	 مع	ال�شفارة	الهولندية	برناجًما	مكثفا	

تناول	جوانب	عدة	من	املو�شوعات	املتعلقة	بال�شالم	وحقوق	الإن�شان،	واأهم	هذه	املوا�شيع:	حقوق	الإن�شان	واحلكم	

الر�شيد،	عملية	بناء	ال�شالم،	حمالت	املدافعة	وك�شب	التاأييد،	وقد	ا�شتفاد	من	الربنامج	ما	يقارب	خم�شني	�شابا	

و�شابة	من	منت�شبي	اجلمعيات	ال�شبابية	وطالب	اجلامعات.	

	كما	حر�شت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	على	بناء	قدرات	العاملني	فيها	بامل�شاركة	يف	عدد	من	ور�س	العمل	والدورات	التدريبية	 	.35

املحلية،	ومنها	دورة	تدريبية	حول	حقوق	وواجبات	املوظف	يف	الت�شريع	البحريني،	ودورة	تدريبية	حول	مهارات	

الآليات	 حول	 تدريبية	 ودورة	 الإن�شان،	 الدولية	حلقوق	 باملعايري	 الوطنية	 الت�شريعات	 ملواءمة	 والتف�شري	 التحليل	

الدولية	والإقليمية	والوطنية	لتعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	ودورة	تدريبية	حول	الر�شد	والتوثيق	يف	جمال	حقوق	
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الإن�شان،	ودورة	تدريبية	يف	القانون	الدويل	الإن�شاين،	وور�شة	عمل	حول	�شرح	اآلية	تطبيق	م�شروع	فاتورة	القطاع	

احلكومي.

جدول بعدد الربامج والفعاليات التدريبة التي مت تنفيذها عام 2017:

ر�سم تو�سيحي لعدد امل�ستفيدين من الفعاليات والربامج التدريبية عام 2017:

عدد	ال�شاعات عدد	الأيام عدد	امل�شتفيدين عدد	املحا�شرين

عدد	الربامج	

والفعاليات	التدريبية
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حما�شرة	القانون	الدويل	الإن�شاين

املع�شكر	ال�شيفي	التا�شع	لإعداد	�شباب	امل�شتقبل

	ندوة	حقوق	الإن�شان	والبيئة

برناماج	التدريب	احلقوقي	ملنظمات	املجتمع	املدين

برناماج	قيادات	�شبابية	من	اأجل	ال�شالم	وحقوق	الإن�شان

برناماج	العيادة	القانونية	وحقوق	الإن�شان	بجامعة	البحرين

برناماج	حقوقي	اخلا	مبوظفي	القطا	العام
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	توؤكد	اأحكام	القانون	رقم	)26(	ل�شنة	2014	باإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	املعدل	باملر�شوم	بقانون	رقم	 	.1

املتعلقة	 ال�شكاوى	 تلقي	 الإن�شان،	من	خالل	 الوطنية	يف	جمال	حماية	حقوق	 املوؤ�ش�شة	 دور	 	،2016 ل�شنة	 	)20(

بحقوق	الإن�شان،	والقيام	بالزيارات	امليدانية	لر�شد	اأو�شاع	حقوق	الإن�شان	يف	اأماكن	الحتجاز.

2.  حيث	ن�شت	املادة	رقم	)12(	من	ذات	القانون	يف	الفقرة	)هـ(	منها	على	اأن	للموؤ�ش�شة	الوطنية	اخت�شا�شا	بـ	“ر�سد 

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

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

“تلقي ال�سكاوى املتعلقة  اأفعالها”، كما ن�ست الفقرة )و( منها على �سلطتها يف  موقف تلك اجلهات وردود 

الخت�سا�س مع  اإىل جهات  منها  اإحالته  املوؤ�س�سة  ترى  ما  واإحالة  فيها  والبحث  ودرا�ستها  الإن�سان  بحقوق 

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”.

3.  	فيما	يتعلق	بالزيارات	امليدانية	كاإحدى	و�شائل	الر�شد	املمنوحة	للموؤ�ش�شة	الوطنية،	فقد	ن�شت	الفقرة	)ز(	من	

اأو�ساع حقوق  املعلنة، لر�سد  املعلنة وغري  امليدانية  بالزيارات  “القيام  املادة	رقم	)12(	منه	على	وليتها	يف 

الإن�سان يف املوؤ�س�سات الإ�سالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�سحية والتعليمية، اأو اأي 

اأن يكون موقعا لنتهاك حقوق الإن�سان”.	وهي	اخت�شا�شات	ت�شب	يف	جمملها	يف	 اآخر ي�ستبه يف  مكان عام 

الدور	الذي	ت�شطلع	به	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	جمال	حماية	حقوق	الإن�شان.

	ياأتي	ذلك	الن�س	تاأكيدا	على	�شرورة	التو�شع	يف	الخت�شا�شات	يف	جمال	حماية	حقوق	الإن�شان	على	نحو	يتفق	 	.4

بل	 فح�شب،	 ال�شكاوى	 تلقي	 على	 تقت�شر	 األ	 يجب	 املطلوبة	 احلماية	 اأن	 كما	 ال�شاأن،	 هذا	 الدولية	يف	 واملقررات	

متتد	اإىل	القيام	بعملية	تتبع	ومراقبة	احلالة	التي	تكون	عليها	و�شعية	حقوق	الإن�شان	وتوثيقها	مبختلف	الو�شائل	

وال�شبل،	ذلك	اأن	عملية	الر�شد	�شرورية	للتاأكد	من	درجة	ومدى	احرتام	الدولة	للتزاماتها	القانونية	اأو	الدولية	

ذات	ال�شلة	بحقوق	الإن�شان.

الفرع الثاين

التقدم احلا�سل واجلهود والأن�سطة املبذولة يف جمال حماية حقوق الإن�سان
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ن�شيًطا	يف	جمال	 دوًرا	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 لعبت	 فقد	 القانون،	 اأحكام	 ت�شمنتها	 التي	 الخت�شا�شات	 لتلك	 5.   اإعمال	

حماية	حقوق	الإن�شان،	حيث	تفاعلت	مع	بع�س	الأحداث	التي	األقت	بظاللها	على	حقوق	الإن�شان	واأ�شدرت	عدة	

بيانات	يف	منا�شبات	منف�شلة،	واأبدت	يف	اأحدها	اأ�شفها	البالغ	لوفاة	رجل	من	اأفراد	ال�شرطة	اإثر	طلق	ناري	اأدى	اإىل	

بيه	من	املواطنني	 	على	�شباب	و�شِ ا�شت�شهاده،	ف�شال	عن	متابعتها	بقلق	بالغ	الأحداث	املت�شلة	بعمليات	خطف	وتعدٍّ

يف	بع�س	مناطق	اململكة،	اأدت	اإىل	تعر�شهم	لإ�شابات	متفرقة	-	ُو�شف	بع�شها	باخلطرة.

	واأبدت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ا�شتنكارها	يف	ذات	الوقت	ل�شتخدام	العنف	�شد	ال�شرطة،	ورف�شها	ال�شديد	لهذه	الأفعال	 	.6

وراء	دعوات	 اليقظة	وعدم	الجنرار	 اإىل	 املجتمع	 اأفراد	 املواطنني،	ودعت	 ا�شتهدفت	حياة	 التي	 املوؤثمة	 العنيفة	

كفلها	 التي	 املتاحة	 القانونية	 بالو�شائل	 امل�شروعة	 املطالب	 عن	 والدفاع	 ال�شلمي	 العمل	 باأدوات	 والتم�شك	 العنف	

املجتمع	 واملكونات	يف	 الفئات	 بني	 ال�شلمي	 التعاي�س	 قيم	 وتعزيز	 الوطنية	 بالوحدة	 التم�شك	 جانب	 اإىل	 القانون،	

البحريني،	والبتعاد	عن	كل	ما	من	�شاأنه	تاأجيج	الكراهية	وتعميق	الفرقة،	كما	دعت	اجلهات	املخت�شة	اإىل	�شرورة	

تطبيق	القانون	مبا	يحد	من	اللجوء	اإىل	العنف	والعمل	على	ت�شجيع	العمل	ال�شلمي	يف	ممار�شة	حرية	الراأي	واحلق	

يف	التعبري،	التي	كفلها	د�شتور	مملكة	البحرين	والت�شريعات	الوطنية	والدولية	ذات	ال�شلة.

7.   كما	اأ�شدرت	بيانا	ا�شتنكرت	فيه	الأحداث	املت�شلة	باإ�شابة	31	من	رجال	الأمن،	ووفاة	عدد	من	املواطنني	يف	اإحدى	

مناطق	اململكة،	اأثناء	قيام	قوات	ال�شرطة	بعملية	اأمنية	بهدف	اإزالة	عدد	من	املخالفات	القانونية	التي	كانت	عائقا	

اأمام	حركة	املواطنني	والتي	اأدت	اإىل	تعطيل	م�شاحلهم	و�شكلت	خطورة	على	�شالمتهم،	واأ�شادت	باجلهود	الأمنية	

يف	ب�شط	الأمن	والأمان.

8.  	وعلى	�شعيد	مت�شل،	اأ�شدرت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بيانا	اأعربت	فيه	عن	ا�شتنكارها	واإدانتها	ال�شديدة	للتفجري	الذي	

اأمن	 اإىل	ا�شت�شهاد	رجل	 اأدى	 اإحدى	قرى	اململكة،	والذي	 اأدائهم	لواجبهم	يف	 اأثناء	 ا�شتهدف	حياة	رجال	الأمن	

اإدانتها	البالغة	ملثل	هذه	اجلرائم	وما	ت�شكله	من	 واإ�شابة	اثنني	اآخرين	باإ�شابات	خطرة،	حيث	جددت	املوؤ�ش�شة	

وحماية	 واحرتام	 الإرهاب	 مكافحة	 بني	 التوازن	 من	 نوع	 اإحداث	 اأهمية	 موؤكدة	 الإن�شان،	 انتهاك	ج�شيم	حلقوق	

حقوق	الإن�شان	واحلريات	العامة	ل�شمان	التكاتف	املن�شود	بني	الدولة	واملجتمع،	الذي	ل	منا�س	منه	لنجاح	جهود	

مكافحة	الإرهاب	حتقيقا	لقرار	جمل�س	الأمن	رقم	)1373(.

9.   يف	ذات	ال�شياق	املتعلق	بحماية	حقوق	الإن�شان،	ح�شرت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	عدًدا	من	جل�شات	املحاكمات	التي	كان	

لها	�شدى	يف	ال�شاأن	العام،	منها	ح�شور	جل�شات	حماكمة	ثالثة	متهمني	يف	ق�شية	جمع	اأموال	بدون	ترخي�س	وغ�شل	

اأخبار	وبيانات	و�شائعات	كاذبة	حول	الأو�شاع	الداخلية	يف	 واإذاعة	 اأحد	املتهمني	ببث	 اأموال،	وجل�شات	حماكمة	

البحرين	عرب	تغريداته	على	برنامج	التوا�شل	الجتماعي	)تويرت(،	بالإ�شافة	اإىل	ق�شية	اأخرى	ن�شب	فيها	اإليه،	
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تهمتا	اإذاعة	اأخبار	وبيانات	كاذبة	والعمد	اإىل	دعايات	مثرية	يف	زمن	حرب	من	�شاأنها	اإحلاق	ال�شرر	بال�شتعدادات	

والعمليات	احلربية،	واإهانة	هيئة	نظامية	بطريق	العالنية،	عن	طريق	ن�شر	عدد	من	التدوينات	على	ح�شابه	باأحد	

مواقع	التوا�شل	الجتماعي	)تويرت(.

10.  	وتوؤكد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	هذا	ال�شاأن،	اأن	ح�شورها	جل�شات	املحاكمات	ياأتي	لغر�س	الطالع	والتاأكد	من	�شحة	

الإجراءات	الق�شائية	وحتقيق	العدالة	يف	حماكمة	املتهمني،	وترى	اأن	اإجراءات	املحكمة	املخت�شة	وتعاطيها	مع	

�شري	املحاكمة	– يف	الق�شايا	التي	ح�شرتها	– روعيت	فيها	املبادئ	الأ�شا�شية	حلقوق	الإن�شان	وال�شوابط	القانونية	
املقررة،	بالإ�شافة	اإىل	تفعيل	�شمانات	املحاكمة	العادلة،	حيث	مت	الأخذ	بعني	العتبار	�شون	مبداأ	افرتا�س	الرباءة،	

واأن	املتهم	بريء	حتى	تثبت	اإدانته	يف	حماكمة	قانونية	توؤمن	له	فيها	ال�شمانات	ال�شرورية	ملمار�شة	حق	الدفاع	يف	

جميع	مراحل	التحقيق	واملحاكمة	وفقا	للقانون.

	وعليه،	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	احلق	يف	املحاكمة	العادلة	يعترب	معيارا	من	معايري	القانون	الدويل	حلقوق	الإن�شان	 	.11

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

العاملي	حلقوق	 الإعالن	 من	 بدًءا	 الدولية	 ال�شكوك	 يف	 عليها	 املن�شو�س	 العادلة	 املحاكمة	 ركائز	 من	 جوهرية	

ال�سرورية  ال�سمانات  فيها  اخل�سم(  )اأي  له  توؤمن   ...“ اأن	 على	 منه	 	)1/11( املادة	 ن�شت	 اإذ	 الإن�شان،	

للدفاع عنه”،	وتاله	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية	يف	املادة	رقم	)	3/14 -ب(	منه	على	“اأن 

اأي�شا	حق	الدفاع	يف	 وجاء	الد�شتور	ليوؤكد	 ُيعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد  دفاعه ...”، 

علما	  .”... الدفاع  حــــق  ملمار�ســة  ال�سرورية  ال�سمانات  فيها  له  توؤمن  املادة	رقم	)20/ج(	منه	على	اأن	“... 

باأن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يخرج	عن	اخت�شا�شها	تقييم	الأحكام	ال�شادرة	عن	ال�شلطة	الق�شائية	لوجود	�ُشبل	قانونية	

اأخرى	يجوز	من	خاللها	الطعن	يف	تلك	الأحكام.

لت�شابه	 البحريني	 املحلية	خربا	حول	حرمان	ر�شيع	من	اجلواز	 ال�شحف	 اإحدى	 الوطنية	يف	 املوؤ�ش�شة	 12.   ور�شدت	

ا�شمه	مع	مطلوب	وممنوع	من	ال�شفر،	وعلى	اإثر	ذلك	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	مبتابعة	املو�شوع	مع	اجلهات	املعنية	

التي	با�شرت	الإجراءات	القانونية	املتبعة	يف	هذا	ال�شاأن	ومتت	ت�شوية	الأمر.

	كما	ر�شدت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ما	مت	تداوله	يف	و�شائل	التوا�شل	الجتماعي	عن	تعر�س	�شيدة	من	اأ�شول	عربية	للعنف	 	.13

اجل�شدي	من	قبل	طليقها،	الأمر	الذي	اأدى	اإىل	اإ�شابتها	باإ�شابات	متفرقة	ُو�شف	بع�شها	باجل�شيمة،	وعلى	اإثر	

ذلك	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بزيارة	املذكورة	يف	م�شت�شفى	ال�شلمانية	الطبي	وتدوين	جممل	طلباتها،	كما	وقد	متت	

متابعة	مو�شوعها	مع	اجلهات	املعنية	من	اأجل	�شمان	توفري	احلماية	الالزمة	لها	ولأطفالها.
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املحكمة	 اأمام	 املذكورة	 املعنفة	 ق�شية	 �شديد	جمريات	 وبحر�س	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 تابعت	 مت�شل،	 �شعيد	 14.   وعلى	

ال�شغرى	اجلنائية،	التي	انتهى	حكمها	اإىل	احلب�س	ملدة	�شنة	مع	النفاذ	لطليقها،	ويف	ذلك	ت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	

بجهود	ال�شلطة	الق�شائية	يف	�شرعة	البت	يف	الق�شية	املنوه	بها	و�شول	اإىل	ا�شتقرار	احلقوق	واحلريات	العامة،	كما	

تثمن	جهود	وزارة	العمل	والتنمية	الجتماعية	التي	وفرت	احلماية	لأبناء	املعنفة	عن	طريق	اإيوائهم	يف	دار	الأمان	

بناء	على	طلبها.

15.  على	�شعيد	احلق	يف	التعليم	وتوفري	بيئة	مدر�شية	اآمنة	للطفل،	ر�شدت	املوؤ�ش�شة	عرب	ال�شحف	املحلية	حالة	اعتداء	

من	قبل	اأحد	املعلمني	على	طالب	يف	املرحلة	البتدائية	بال�شرب،	وعلى	اإثر	ذلك	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	مبخاطبة	

اجلهات	املعنية	التي	با�شرت	الإجراءات	القانونية	املتبعة	يف	هذا	ال�شاأن	واتخاذ	الإجراءات	الالزمة.

اآليات	التوا�شل	مع	املواطنني	واملقيمني	بهدف	الو�شول	 16.  	ويف	اإطار	حر�س	املوؤ�ش�شة	الوطنية	على	تطوير	وحتديث	

ال�شاأن	احلقوقي،	د�شنت	خدمة	مركز	الت�شال	اجلديدة	على	رقم	 والتعزيز	يف	 اأق�شى	م�شتويات	احلماية	 اإىل	

اخلط	ال�شاخن	املجاين	)80001144(	لتلقي	ال�شكاوى	وطلبات	امل�شاعدة	واأي	ا�شتف�شارات	تتعلق	بعملها،	وتاأتي	

هذه	اخلدمة	لت�شاف	اإىل	جملة	اخلدمات	الأخرى	التي	ميكن	للمواطنني	واملقيمني	كافة	التوا�شل	بها	مع	املوؤ�ش�شة	

الوطنية	�شواء	كان	ذلك	باحل�شور	ال�شخ�شي	اأو	عرب	موقعها	الإلكرتوين	اأو	عن	طريق	�شفحاتها	الر�شمية	على	

برامج	التوا�شل	الجتماعي	اأو	من	خالل	التطبيق	اخلا�س	بالهاتف	اجلوال،	وذلك	للرد	على	اأي	�شكاوى	اأو	طلبات	

م�شاعدة	اأو	ا�شتف�شارات	اأخرى	ذات	�شلة.

17.  	ويف	�شبيل	اإعالن	هذه	اخلدمة	فقد	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بحملة	ترويجية	عن	تد�شني	اخلط	ال�شاخن	اخلا�س	بها	

عرب	و�شائل	الإعالم	املختلفة	مبا	فيها	املرئية	وامل�شموعة	وال�شحف	اليومية	املحلية	العربية	والأجنبية،	بالإ�شافة	

اإىل	�شبكات	التوا�شل	الجتماعي.

	ويف	�شياق	مت�شل،	تابعت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	منا�شدة	عدد	�شبعة	وع�شرين	)27(	عاماًل	بحرينيًّا	النظر	يف	اأو�شاعهم	 	.18

�شركة	 ويعملون	يف	 اإنهاء	خدماتهم	 الإن�شانية	ممن	مت	 حالتهم	 والنظر	يف	 الكرمية	 العي�س	 لقمة	 على	 للح�شول	

اأن	احلق	يف	العمل	وحقوق	العمال	 اخلطوط	اجلوية	القطرية	)فرع	مملكة	البحرين(،	وتوؤكد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	

من	املبادئ	املهمة	التي	قامت	عليها	حقوق	الإن�شان،	واأن	احلق	يف	عمل	لئق	مكفول	يف	املواثيق	الدولية	حلقوق	

الإن�شان،	ويعد	م�شدر	كرامة	الإن�شان	وا�شتقراره	العائلي	ومفتاح	ازدهار	املجتمعات.
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	وعليه،	حتث	املوؤ�ش�شة	الوطنية	جميع	اجلهات	ذات	ال�شلة	وخا�شة	�شركة	اخلطوط	اجلوية	القطرية	-	اململوكة	 	.19

الواردة	يف	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	 – على	احرتام	هذا	احلق،	انطالقا	من	املبادئ	 للحكومة	القطرية	
القت�شادية	والثقافية	والجتماعية،	واتفاقيات	منظمة	العمل	الدولية	ذات	ال�شلة،	وامليثاق	العربي	حلقوق	الإن�شان	

والإعالن	اخلليجي	حلقوق	الإن�شان.

العاملي	 التحالف	 من	 جزًءا	 وكونها	 احلقوقي	 موقعها	 خالل	 من	 	- الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 فاإن	 املنطلق،	 هذا	 20.  	ومن	

للموؤ�ش�شات	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	)GANHRI(	-	تعمل	على	مراقبة	الو�شع	عن	كثب	للتاأكد	من	عدم	امل�شا�س	

باحلقوق	الأ�شا�شية	ملواطني	كلتا	الدولتني.

تلقي	 ن�شيطا	يف	جمال	 دورا	 املوؤ�ش�شة	 لعبت	 الإن�شان،	 الوطنية	يف	جمال	حماية	حقوق	 املوؤ�ش�شة	 ولية	 اإطار	 21.   ويف	

مع	 الخت�شا�س	 اإىل	جهات	 اإحالته	 ترى	 ما	 واإحالة	 ودرا�شتها	 اختالفها	 على	 الإن�شان	 بحقوق	 املتعلقة	 ال�شكاوى	

متابعتها	ب�شكل	فعال	اأو	تب�شري	ذوي	ال�شاأن	بالإجراءات	الواجبة	التباع	وم�شاعدتهم	على	اتخاذها	اأو	املعاونة	يف	

ت�شويتها	مع	اجلهات	املعنية،	حيث	تعاملت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	خالل	عام	2017	مع	عدد		اأربعمائة	واأربِع	وثمانني	

)484(	�شكوى	وطلب	م�شاعدة	تنوعت	م�شامينها	من	حيث	احلقوق	املدعى	وقوع	النتهاك	فيها.

22.  فقد	بلغ	عدد	ال�شكاوى	املتعلقة	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية	عدد	خم�شون	)50(	�شكوى،	كان	ن�شيب	ال�شكاوى	املتعلقة	

ت�شع	ع�شرة	)19(	�شكوى	متعلقة	 ت�شع	ع�شرة	)19(	�شكوى،	وعدد	 ال�شالمة	اجل�شدية	واملعنوية	عدد	 باحلق	يف	

املحاكمة	 ب�شمانات	 التمتع	 باحلق	يف	 املتعلقة	 ال�شكاوى	 اإىل	 بالن�شبة	 اأما	 ال�شخ�شي،	 والأمان	 باحلق	يف	احلرية	

العادلة،	فقد	بلغت	�شت	)6(	�شكاوى،	يف	حني	تلقت	املوؤ�ش�شة	عدد	اأربع	)4(	�شكاوى	متعلقة	باحلق	يف	امل�شاواة	

اأمام	القانون،	و�شكويني	تتعلقان	باحلق	يف	اجلن�شية.

املوؤ�ش�شة	 تلقته	 ما	 بلغ	جمموع	 فقد	 والثقافية،	 والجتماعية	 القت�شادية	 باحلقوق	 املتعلقة	 ال�شكاوى	 ب�شاأن	 23.  	اأما	

الوطنية	فيها	عدد	واحد	وت�شعون	)91(	�شكوى،	حيث	كان	ن�شيب	ال�شكاوى	املتعلقة	باحلق	يف	التعليم	عدد	�شكوى	

واحدة	)1(،	وعدد	�شت	و�شتون	)66(	�شكوى	متعلقة	باحلق	يف	ال�شحة،	وعدد	ع�شر	)10(	�شكاوى	متعلقة	باحلق	

يف	م�شتوى	معي�شي	لئق،	ناهيك	عن	عدد	ثالث	)3(	�شكاوى	واحدة	متعلقة	باحلق	يف	ال�شمان	الجتماعي،	وعدد	

�شت	)6(	�شكاوى	متعلقة	باحلق	يف	العمل،	وعدد	خم�س	)5(	�شكاوى	متعلقة	باحلق	يف	التمتع	مبختلف	احلقوق	

واحلريات.
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2017	عدد	مائتني	وثماين	ع�شرة	)218(	�شكوى	متعلقة	باحلق	يف	 	كما	تلقت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	منذ	بداية	عام	 	.24

احل�شول	على	ال�شمان	الجتماعي،	كان	من	بينها	�شكوى	تتعلق	بعدم	�شرف	امل�شتحقات	التقاعدية	لأحد	الأفراد،	

واأخرى	متعلقة	بوقف	�شرف	عالوة	الغالء	لأحد	م�شتحقيها،	وعدد	مائتني	و�شت	ع�شرة	)216(	�شكوى	حول	عدم	

تفعيل	جهات	العمل	لأحكام	القانون	رقم	)59(	ل�شنة	2014	بتعديل	ن�س	املادة	رقم	)5(	من	القانون	رقم	)74(	

ل�شنة	2006	ب�شاأن	رعاية	وتاأهيل	وت�شغيل	املعوقني	التي	تق�شي	بحق	املوظف	اأو	العامل	من	ذوي	الإعاقة	اأو	الذي	

يرعى	معوقا	من	اأقربائه	من	الدرجة	الأوىل،	ممن	يثبت	ب�شهادة	�شادرة	عن	اللجنة	الطبية	املخت�شة	حاجتهم	اإىل	

رعاية	خا�شة،	�شاعتي	راحة	يوميا	مدفوعتي	الأجر،	حيث	توا�شلت	املوؤ�ش�شة	مع	اجلهات	املعنية	لإيجاد	حل	لهذه	

ال�شكاوى.

25.  	وترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	�شدور	هذا	التعديل	مبنح	�شاعتي	راحة	يومية	مدفوعتي	الأجر	للموظف	اأو	العامل	املعوق	

الدولية	 البحرين	 التزامات	حكومة	مملكة	 مع	 متوافقا	 الأوىل	جاء	 الدرجة	 يرعونه	من	 املعوق	ممن	 لأقرباء	 اأو	

الناجمة	عن	م�شادقتها	على	اتفاقية	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	مبوجب	القانون	رقم	)22(	ل�شنة	2011.

ر�سم تو�سيحي لعدد ال�سكاوى الواردة اإىل املوؤ�س�سة الوطنية 
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26.   وتعديله،	يف	املادة	رقم	)12(	-	الفقرة	)و(	منه	التي	منحتها	اإىل	جانب	�شلطة	تلقي	ال�شكاوى،	تقدمي	امل�شاعدة	

القانونية،	من	خالل	تب�شري	ذوي	ال�شاأن	بالإجراءات	الواجبة	التباع	وم�شاعدتهم	على	اتخاذها،	اأو	املعاونة	يف	

ت�شويتها	مع	اجلهات	املعنية،	فاإن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	تتخذ	دورا	يف	تقدمي	امل�شاعدة	القانونية	لالأفراد	اأو	اأي	جهة،	

�شواء	كان	ذلك	مبنا�شبة	تقدمي	�شكوى	تبني	عدم	اخت�شا�س	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	نظرها،	اأو	عند	طلب	تلك	امل�شاعدة	

القانونية	ابتداًء،	وذلك	من	خالل	التب�شري	بالإجراءات	الواجبة	التباع	وامل�شاعدة	على	اتخاذها	قبل	اللجوء	اإىل	

 املوؤ�ش�شة	الوطنية،	مع	بيان	�شرورة	ا�شتنفاد	جميع	�شبل	النت�شاف	والتظلم	الإداري	اأو	القانوين	ح�شب	الأحوال،

اأ�شيل	يف	نظر	 اأخرى	ذات	اخت�شا�س	 اإىل	جهة	 التوجه	 اأو	 املخت�شة،	 الأمنية	 بتقدمي	بالغ	لدى	اجلهات	 القيام	 اأو	  

الطلب.

	فقد	ورد	اإىل	املوؤ�ش�شة	الوطنية	عدد	ثالثمائة	وثالث	واأربعني	)343(	طلبا	للم�شاعدة	وامل�شورة	القانونيتني،	كان	 	.27

اأو	 ق�شائية	 اأمام	جهة	حتقيق	 منظورة	 مو�شوعات	 اأو	 الأفراد،	 بني	 �شخ�شية	 نزاعات	 اأو	 متعلقا	مب�شائل	 بع�شها	

اإدارية،	اأو	تتعلق	بطلب	الإفراج	عن	حمكومني	اأو	موقوفني	اأو	النظر	يف	�شحة	ثبوت	التهام	من	عدمه،	اأو	موا�شيع	

التوا�شل	مع	 للمملكة،	وقد	جرى	 للموؤ�ش�شة	اخت�شا�س	يف	نظرها	كونها	وقعت	خارج	احلدود	الإقليمية	 ل	ينعقد	

اجلهات	املعنية	يف	بع�شها	لدواٍع	اإن�شانية	رغم	عدم	انعقاد	الخت�شا�س	للموؤ�ش�شة	يف	نظرها.

اأو�شاع	حقوق	 لر�شد	 املعلنة،	 وغري	 املعلنة	 امليدانية	 بالزيارات	 القيام	 الوطنية	يف	 املوؤ�ش�شة	 28.  	وتفعياًل	لخت�شا�س	

الإن�شان	يف	املوؤ�ش�شات	الإ�شالحية	واأماكن	الحتجاز	والتجمعات	العمالية	والدور	ال�شحية	والتعليمية،	اأو	اأي	مكان	

عام	اآخر	ي�شتبه	يف	اأن	يكون	موقًعا	لنتهاك	حقوق	الإن�شان،	فقد	اأعدت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	جدول	للقيام	بزيارات	

ملراكز	الإ�شالح	والتاأهيل	واحلب�س	الحتياطي	لغر�س	الوقوف	على	اأو�شاع	هذه	املراكز	والأ�شخا�س	املقيدة	حريتهم	

ومدى	مواءمتها	مع	الت�شريعات	والنظم	الوطنية	ذات	ال�شلة	وال�شكوك	الدولية	حلقوق	الإن�شان.

	وعلى	اإثر	ذلك	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بزيارة	غري	معلنة	ملركز	اإ�شالح	وتاأهيل	الن�شاء	يف	مدينة	عي�شى	بهدف	 	.29

الإقليمية	 ال�شكوك	 مع	 مواءمته	 ومدى	 	، وظروفهن	 املركز	 يف	 حريتهن	 املقيدة	 اأو�شاع	 على	 كثب	 عن	 الوقوف	

والدولية	حلقوق	الإن�شان	واملعايري	الأخرى	ذات	ال�شلة،	ول�شيما	تلك	املتعلقة	بالطاقة	ال�شتيعابية	للمركز،	ومدى	

حق	النزيالت	واملوقوفات	يف	التوا�شل	مع	العامل	اخلارجي،	ومتتعهن	بالرعاية	ال�شحية،	وتاأهيلهن	مهنيًّا،	وجودة	

الغذاء	املقدم	اإليهن	وحقهن	يف	ممار�شة	الريا�شة.

30.  	وقد	قابل	وفد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	املوظفني	املكلفني	باإنفاذ	القانون	يف	اأق�شام	املركز	املختلفة،	وذلك	بهدف	التاأكد	

من	توافر	البيئة	املالئمة	التي	حتقق	كرامة	املراأة	وتكفل	لها	اأق�شى	درجات	احلماية،	حيث	مت	اإطالع	الوفد	على	

ال�شمانات	التي	يتم	تقدميها	للنزيالت	واملحبو�شات	لتمكينهن	من	التوا�شل	مع	العامل	اخلارجي	عن	طريق	تلقي	

الزيارات	واإجراء	الت�شالت	الهاتفية،	اأو	املرا�شالت	املكتوبة	وتقدمي	ال�شكاوى.
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	هذا،	وقد	حر�س	وفد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	على	التاأكد	من	اأهمية	احلد	وجتنب	اللجوء	اإىل	احلب�س	النفرادي	للن�شاء	 	.31

املدنية	 باحلقوق	 اخلا�س	 الدويل	 العهد	 من	 	)7( رقم	 املادة	 على	 	)44/20( رقم	 العام	 التعليق	 اإىل	 ا�شتنادا	

وال�شيا�شية،	واحلظر	املطلق	ب�شاأن	اإ�شاءة	املعاملة	وا�شتخدام	و�شائل	تقييد	احلرية	وكذلك	ا�شتخدام	القوة	يف	اأي	

حال	من	الأحوال.

32.   وعلى	�شعيد	مت�شل	مت	اإطالع	الوفد	على	النظام	الأ�شا�شي	للمركز	وجميع	التعليمات	وتفا�شيل	احلقوق	والواجبات	

التي	يكفلها	املركز	عند	ت�شجيل	النزيالت،	اآخذا	علما	بجميع	اجلهود	التاأهيلية	والتوعوية	التي	يقوم	بها	القائمون	

على	املركز	ل�شمان	متتع	املراأة	النزيلة	بحقوقها	و�شول	اإىل	اإعادة	اإدماجها	لتكون	عن�شرا	فاعال	يف	املجتمع	مبا	

يحقق	الروؤية	والغاية	اللتني	من	اأجلهما	مت	قيد	حريتها	وتوفري	احلماية	الالزمة	لها.

33.  	وقابل	وفد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	خالل	الزيارة	غري	املعلنة	للمركز	عدد	)28(	نزيلة	وحمبو�شة	احتياطيًّا	-	بناء	على	

ا	بالتجوال	من	دون	ا�شطحاب	اأحد	من	العامالت	باملركز،	حيث	مت	تدوين	�شكاواهن	وطلباتهن	 طلبهن-		وقام	اأي�شً

اإدارة	املركز	وبعدها	متت	 والوقوف	على	احتياجاتهن،	متهيدا	لتخاذ	القرارات	املنا�شبة	ب�شاأنهن	بالتن�شيق	مع	

مقابلتهن	�شخ�شًيا	وعلى	انفراد		يف	مكان	م�شتقل	بدون	رقابة	من	اإدارة	املركز	والعامالت	فيه.

34.  	ولعل	اأبرز	من	قابله	وفد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	هي	اإحدى	النا�شطات	يف	جمال	حقوق	الإن�شان،	املتهمة	بق�شية	جنائية	

ا	اأمام	الق�شاء	لغر�س	الوقوف	على	ظروفها	ال�شخ�شية	وحالتها	ال�شحية	والنف�شية	ومدى	متكينها	 منظورة	حاليًّ

من	التوا�شل	مع	العامل	اخلارجي	ومتتعها	ب�شمانات	املحاكمة	العادلة	ذات	ال�شلة،	حيث	�شبق	اأن	تقدم	ذوو	املتهمة	

ب�شكوى	اإىل	املوؤ�ش�شة	الوطنية	طالبني	التدخل	وامل�شاعدة	بال�شماح	لهم	ولأقربائهم	متديد	وقت	الزيارة	القانونية	

كما	 للموقوفة،	 ال�شخ�شية	 امل�شتلزمات	 بع�س	 باإدخال	 لهم	 وال�شماح	 والتاأهيل،	 الإ�شالح	 مركز	 يف	 لهم	 املقررة	

طلبوا	متابعة	وكفالة	�شمانات	املحاكمة	العادلة	للموقوفة،	وقد	اأكدت	املوقوفة	للوفد	�شحة	الطلبات	الآنفة	الذكر	

واملقدمة	من	قبل	ذويها،	م�شيفة	طلب	امل�شاعدة	على	اللتقاء	مبحاميها.

	واأكد	وفد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	للمتهمة	موافقة	النيابة	العامة	امل�شبق	على	طلب	املقابلة	التي	تقدم	بها	حماميها،	واأن	 	.35

املوؤ�ش�شة	الوطنية	على	علم	باملوافقة	ال�شادرة	عن	النيابة	العامة	لطلب	مقابلة	املحامي	من	خالل	املتابعة	�شبه	

اليومية	مللف	التحقيق	اخلا�س	بها	لدى	النيابة	العامة.

36.   كما	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بزيارة	غري	معلنة	ملركز	رعاية	الأحداث	واملن�شاأ	عام	1973	كمركز	اإ�شالح	وتاأهيل	

	مع	�شدور	اأحكام	املر�شوم	بقانون	رقم	)17(	ل�شنة	1976	يف	�شاأن	الأحداث،	
ٍ
لالأحداث،	الذي	تطور	ب�شكل	متنام

و�شوًل	اإىل	اإن�شاء	مركز	متخ�ش�س	اأكرث	تطوًرا	ُيعنى	باحلدث	وي�شم	اأغلب	اخلدمات	التي	حتتاج	اإليها	هذه	الفئة،	
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واأماكن	الحتجاز	والعزل	ال�شحي،	 العامة	واخلا�شة	باملركز،	 الوطنية	مبعاينة	املرافق	 املوؤ�ش�شة	 حيث	قام	وفد	

والتقى	اأغلب	الأحداث	املودعني	املركز	من	فئة	الذكور	اأو	الإناث	كال	على	حده.

37.  	كما	عاين	وفد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	املدر�شة	املوجودة	داخل	املركز	والتقى	هيئة	التدري�س	املعنية	واطلع	على	املناهج	

التعليمية،	وا�شتكمل	الوفد	جولته	بزيارة	الور�س	املخ�ش�شة	للمهن	احلرفية	كالنجارة	والكهرباء	والزراعة	بالن�شبة	

اإىل	فئة	الأحداث	الذكور،	واأعمال	ت�شفيف	ال�شعر	والتدبري	املنزيل	بالن�شبة	اإىل	فئة	الأحداث	الإناث.

38.  اأما	ب�شاأن	الرعاية	ال�شحية،	فقد	�شبق	للموؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	زارت	العيادة	املعنية	باملركز	كونها	هي	املخ�ش�شة	لفئة	

املوقوفات	والنزيالت	يف	مركز	اإ�شالح	وتاأهيل	الن�شاء	واحلب�س	الحتياطي	للن�شاء،	وهي	عيادة	طبية	تعمل	على	

مدار	ال�شاعة.

الإخ�شائيني	 قبل	 من	 النف�شية	 للرعاية	 احلاجة	 ذوي	 الأحداث	 حتويل	 فيتم	 النف�شية،	 بالرعاية	 يتعلق	 39 .   وفيما	

الجتماعيني	اإىل	الطبيب	النف�شي	املوجود	يف	املركز،	الذي	يقوم	بتحويل	احلالت	التي	حتتاج	اإىل	رعاية	نف�شية	

اإىل	م�شت�شفى	الطب	النف�شي	بالتن�شيق	مع	املركز	الطبي	بوزارة	الداخلية.

40.  	ويف	�شياق	مت�شل	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بزيارة	مركز	الإبعاد	اخلا�س	بالذكور	والإناث،	التي	هدفت	اإىل	التاأكد	من	

مدى	توافر	البيئة	املالئمة	التي	حتقق	كرامة	املوقوف	اأو	املوقوفة،	مبا	يكفل	لهم	اأق�شى	درجات	احلماية	القانونية	

وفق	املعايري	الوطنية	والإقليمية	والدولية	حلقوق	الإن�شان،	حيث	اطلع	وفد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	على	اخلدمات	املقدمة	

من	املركز،	واآلية	اإيداع	املوقوفني	فيه،	مبا	يف	ذلك	اإجراء	الفحو�س	الطبية	الأولية	لهم،	كما	اطلع	على	الك�شوفات	

التي	بينت	اأن	الطاقة	ال�شتيعابية	للمباين	املتوافرة	ت�شل	اإىل	اأربعمائة	وخم�شني	)450(	نزيال	ونزيلة،	يف	حني	اأن	

العدد	احلايل	ال�شاغل	لهذه	املباين	اأقل	من	ذلك.
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تمهيد:

تعترب	حالة	حقوق	الإن�شان	كغريها	من	احلالت	التي	تتاأثر	بالظروف	واملتغريات	التي	تطراأ	على	املجتمع،	�شواء	تلك	

املتغريات	التي	تاأخذ	طابعا	اإيجابيا	يرتقي	باأو�شاع	حقوق	الإن�شان	يف	الدولة،	اأو	طابعا	�شلبيا	يجعل	تلك	احلقوق	عر�شة	

لالنتهاك،	وقد	تكون	تلك	الظروف	واملتغريات	نتيجة	اأحداث	اأمنّية	اأو	�شيا�شّية	اأو	اقت�شادّية	اأ�شابت	املجتمع	يف	كيانه،	

اأو	نتيجة	خمالفات	وجتاوزات	اأ�شابته	يف	مقدراته	ومكت�شباته.

وعليه،	�شوف	يتناول	هذا	الف�شل	ق�شايا	ذات	اأهمّية	خا�شة	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأنها	�شكلت	منعطًفا	يف	م�شار	حقوق	

الإن�شان	يف	مملكة	البحرين،	الأمر	الذي	جعلها	توؤثر	يف	جهود	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	واأولها	دور	املدافعني	عن	

اأما	 امللقاة	على	عاتقهم،	 اإىل	احلقوق	واللتزامات	 الإن�شان	بالإ�شافة	 الإن�شان	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	 حقوق	

الق�شية	الثانية	متعلقة	بحقوق	املراأة،	وخ�ش�شت	الق�شية	الثالثة	حلقوق	العمالة	الوافدة	من	حيث	بيان	الواقع	العملي	

ال�شاأن،	 هذا	 الر�شمية	يف	 وغري	 الر�شمية	 اجلهات	 تواجها	 التي	 والتحديات	 البحرين	 العمالة	يف	مملكة	 هذه	 لأو�شاع	

ِكال	 التعليم،	كون	 الق�شية	اخلام�شة	على	احلق	يف	 ترتكز	 ال�شحة،	يف	حني	 الرابعة	حول	احلق	يف	 الق�شية	 وتتمحور	

احلقني	من	اأبرز	احلقوق	القت�شادية	والجتماعية	والثقافية	ذات	ال�شلة	بحقوق	الإن�شان.

الفصل الثالث
قضايا رئيسة ذات تأثير مباشر في أوضاع حقوق اإلنسان

 في مملكة البحرين
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الفرع الأول

دور املدافعني عن حقوق الإن�سان يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان

الإن�شان	 حقوق	 و�شع	 مراقبة	 اإىل	 يهدف	 عاملي	 حراك	 من	 جزًءا	 الإن�شان	 حقوق	 عن	 املدافعني	 حراك	 1.  	يعترب	

اإىل	جانب	تطوير	 اأو	منع	وقوعها،	 اإىل	معاجلتها	 انتهاكات	�شعيا	 الأ�شا�شية	ور�شد	ما	يقع	عليها	من	 واحلريات	

وحت�شني	اأداء	القوانني	النافذة	واملمار�شات	الر�شمية	على	نحو	يتما�شى	مع	ال�شكوك	واملعايري	الدولية	ذات	ال�شلة	

بحقوق	الإن�شان،	ومبا	يكفل	جلميع	احلقوق	واحلريات	الأ�شا�شية	�شمانة	وح�شانة	من	التعدي.

اأو	 الوظيفي	 و�شفهم	 اأو	 مبهنهم	 ل	 بها	 يقومون	 التي	 الأعمال	 خالل	 من	 الإن�شان	 حقوق	 عن	 املدافعون	 2.  	وُيْعَرف	

القادة	املجتمعيني،	وال�شحفيني،	واملحامني،	 اأن	يكونوا	من	بني	 اإذ	من	املمكن	 التي	يعملون	ل�شاحلها،	 املنظمة	

والنقابيني،	والطلبة	اأو	اأع�شاء	املنظمات	العاملة	يف	حقوق	الإن�شان.

	وقد	تتوقف	طبيعة	عمل	املدافع	عن	حقوق	الإن�شان	على	نوع	الن�شاط	والإجراء	املراد	الت�شدي	له،	اأو	على	طبيعة	ما	 	.3

ي�شغله	من	موقع	مهني	يتفق	وطبيعة	ما	يت�شدى	له،		فقد	يكون	من	بني	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	ممن	يجمعون	

الإلكرتونية	على	 املدونات	 واأ�شحاب	 والباحثني	 الإن�شان،	كال�شحفيني	 انتهاكات	حقوق	 املعلومات	عن	 وين�شرون	

�شبكة	الإنرتنت،	وقد	يكون	من	بينهم	من	يدافع	عن	املحا�شبة	الدميقراطية	وي�شعى	اإىل	و�شع	حد	للف�شاد	الإداري	

واملايل	اأو	ا�شتخدام	ال�شلطة.

الدولية	 واملواثيق	 ال�شكوك	 كفلتها	 التي	 الإن�شان	 حقوق	 انتهاكات	 �شحايا	 ينا�شرون	 من	 بينهم	 من	 يكون	 4.   وقد	

الإن�شان	 حقوق	 عن	 املدافعني	 بع�س	 يت�شدى	 قد	 اإذ	 وال�شيا�شية،	 املدنية	 احلقوق	 واأبرزها	 والوطنية	 والإقليمية	

اأجل	 من	 اآخرون	 يعمل	 بينما	 املهينة،	 اأو	 الالاإن�شانية	 اأو	 ال�شيئة	 املعاملة	 احل�شر،	 �شبيل	 وعلى	 معينة	 لنتهاكات	

حقوق	جماعات	اأو	فئات	معينة	من	ال�شكان	تواجه	التمييز	اأو	احلرمان،	مثل	جماعات	ال�شكان	الأ�شليني	والأقليات	

العرقية	اأو	الدينية،	والن�شاء	والأطفال،	وهناك	من	املدافعني	من	يرون	اأن	مهمتهم	تكمن	فقط	يف	تعزيز	حقوق	

الإن�شان	ور�شوخ	قيمها	ون�شر	الوعي	بها	لدى	اجلمهور،	واإر�شادهم	اإىل	�ُشبل	نيلها	يف	الواقع	العملي.

	وعلى	الرغم	من	هذا	التنوع،	فاإن	ثمة	خ�شائ�س	م�شرتكة	جتمع	بني	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	فجميعهم	يتم�شكون	 	.5

باملبداأ	الأ�شا�شي	املتمثل	يف	عاملية	احلقوق	و�شمولها،	وموؤداه	اأن	جميع	الب�شر	مت�شاوون	يف	الكرامة	واحلقوق،	بغ�س	

النظر	عن	النوع	اأو	الأ�شل	العن�شري	اأو	العرقي	اأو	اأي	و�شع	اآخر.	كما	يلتزم	جميع	املدافعني	يف	�شياق	اأن�شطتهم	

باحرتام	حقوق	الآخرين	وحرياتهم.
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		ليبني	احلقوق	املت�شلة	باأن�شطة	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	على	
8
6.  وقد	جاء	اإعالن املدافعني عن حقوق الإن�سان

وجه	اخل�شو�س،	وامل�شوؤوليات	التي	تقع	على	عاتق	الدول	يف	�شبيل	متكينهم	من	اإعمال	دورهم	املنوط	بهم	�شمن	

اإطار	من	احلماية	القانونية،	و�شمن	م�شاحة	من	احلرية،	ومن	دون	معوقات	تعرقل	عملهم.

	وعليه،	عرفت	املفو�شية	ال�شامية	حلقوق	الإن�شان	عبارة	“املدافعني	اأو	النا�شطني	يف	جمال	حقوق	الإن�شان” باأنها	 	.7

اأو  تعزيز  اأجل  من  اآخرين،  مع  بال�سرتاك  اأو  منفردين  يعملون،  الذين  اأولئك  لو�سف  ت�ستخدم  “عبارة 
حماية حقوق الإن�سان، ويتم التعرف اإىل املدافعني عن حقوق الإن�سان يف املقام الأول من خالل الأعمال التي 

يقومون بها، واأف�سل تف�سري لهذه العبارة هو يف و�سف الأعمال التي يوؤدونها وبع�س ال�سياقات التي يعملون 

.
9
�سمنها” 

عن  “املدافعون  باأن	 الإن�شان	 املدافعني	عن	حقوق	 بحالة	 املعنية	 املقررة	اخلا�شة	 املعنى	 ذات	 اإىل	 اأ�شارت	 8.  	كما	

وحمايته.  الإن�سان  بحقوق  النهو�س  اأجل  من  اآخرين،  مب�ساعدة  اأو  فرادى  العاملون،  هم  الإن�سان  حقوق 

 .
واأن�سطتهم يف الدفاع عن حقوق الإن�سان هي التي جتعلهم مدافعني عنها” 10

9.   وعلى	الرغم	من	اأن	اإعالن	الأمم	املتحدة	ب�شاأن	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	مل	يورد	تعريفا	مبا�شرا	للمدافعني	

عن	حقوق	الإن�شان،	فاإنه	ومن	خالل	ا�شتقراء	املادة	الأوىل	من	الإعالن	التي	ن�شت	على	اأن	“من حق كل �سخ�س، 
الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  حقوق  واإعمال  حماية  اإىل  وي�سعى  يدعو  اأن  غريه،  مع  وبال�سرتاك  مبفرده 

على ال�سعيدين الوطني والدويل”، حيث	يالحظ	اأن	املادة	اأو�شحت	طبيعة	العمل	املنوط	باملدافعني	عن	حقوق	

الإن�شان،	وهذا	الن�س	يف	حد	ذاته	يبني	مفهوم	ودللة	م�شطلح	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	من	خالل	بيان	طبيعة	

العمل	وجماله.

من	 ي�شجع	اجلميع	 اأنه	 يالحظ	 الإن�شان	 باملدافعني	عن	حقوق	 ب�شاأن	 املتحدة	 الأمم	 اإعالن	 لن�شو�س	 10.   وا�شتقراء	

دون	ا�شتثناء	على	اأن	ي�شبحوا	مدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	حيث	اأن	بع�شا	من	اأحكامه،	يف	املواد	اأرقام	)10(	

و)11(	و)18(	تو�شح	اخلطوط	العري�شة	مل�شوؤوليات	اجلميع	دون	ا�شتثناء	من	اأجل	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	

رقم	)11(	 املادة	 اأن	 اإل	 لالآخرين،	 الإن�شانية	 انتهاك	احلقوق	 وموؤ�ش�شاتها،	وعدم	 الدميقراطية	 واحلفاظ	على	

حتمل	اإ�شارة	خا�شة	اإىل	م�شوؤوليات	الأ�شخا�س	الذين	ميار�شون	املهن	التي	ميكن	اأن	توؤثر	يف	احلقوق	الأ�شا�شية	

لالآخرين.	ومبعنى	اآخر،	فاإن	الإعالن	ل	يتطلب	تنظيما	معينا،	ول	اعرتافا	من	اأي	جهة،	لكت�شاب	�شفة	املدافع	عن	

حقوق	الإن�شان،	بل	يطلب	ويحث	اجلميع	ليقوموا	بهذه	املهمة.

  8			هو	�شك	دويل	خا�س	حلماية	احلق	يف	الدفاع	عن	حقوق	الإن�شان،	اأقرته	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	مبوجب	قرار	اجلمعية	العامة	رقم	)53/144(	املوؤرخ	10	دي�شمرب	1998.

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx	:الإن�شان	حلقوق	ال�شامية	املتحدة	الأمم	ملفو�شية	الر�شمي	املوقع		9   

.)A/63/288(	رقم	وثيقة	،))63	الـ	الدورة	يف	املتحدة	لالأمم	العامة	اجلمعية	اإىل	املقدم	الإن�شان	حقوق	عن	باملدافعني	املعنية	اخلا�شة	املقررة	تقرير		10
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11.  	وعلى	م�شتوى	الت�شريع	الوطني	مل	ُيورد	النظام	القانوين	يف	مملكة	البحرين	ن�شا	�شريحا	ينظم	عمل	املدافعني	اأو	

النا�شطني	يف	جمال	حقوق	الإن�شان،	اإل	اأنه	ومن	خالل	الوقوف	على	جملة	من	احلقوق	واحلريات	الأ�شا�شية	التي	

اعرتف	بها	د�شتور	مملكة	البحرين،	ول�شيما	املتعلقة	بحرية	الراأي	واحلق	يف	التعبري،	واحلق	يف	التجمع	ال�شلمي،	

واحلق	يف	التنظيم،	يالحظ	اأنها	متثل	اأدوات	مُتكن	املدافعني	من	اإعمال	دورهم	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	

الإن�شان،	باعتبارها	حقوقا	للكافة	من	دون	اأي	متييز	لأي	�شبب.

ون�سره  راأيه  عن  التعبري  حق  اإن�سان  12.  	فقد	ن�س	د�شتور	مملكة	البحرين،	يف	املادة	رقم	)23(	منه	على	اأن	“لكل 

بالقول اأو الكتابة اأو غريهما...”. كما	كفل	الد�شتور	احلق	يف	تكوين	اجلمعيات	والنقابات،	وهي	عادة	ما	يكون	

تكوين  ت�شكيلها	لغر�س	الدفاع	عن	حقوق	الإن�شان	وحرياته،	حيث	ن�شت	املادة	رقم	)27(	منه	على	اأن	“حرية 

اجلمعيات والنقابات على اأ�س�س وطنية ولأهداف م�سروعة وبو�سائل �سلمية مكفولة وفقا لل�سروط والأو�ساع 

التي يبينها القانون”.

13.   وجاء	املر�شوم	بقانون	رقم	)21(	ل�شنة	1989	باإ�شدار	قانون	اجلمعيات	وتعديالته،	واملر�شوم	بقانون	رقم	)33(	

ل�شنة	2002	باإ�شدار	قانون	النقابات	العمالية	وتعديالته،	والقانون	رقم	)47(	ل�شنة	2002	ب�شاأن	تنظيم	ال�شحافة	

والطباعة	والن�شر،	لتنظم	ممار�شة	تلك	احلقوق	ممار�شة	فعلية	على	نحو	يتفق	واملعايري	الدولية	ذات	ال�شلة،	اإذ	

اإن	هذه	احلقوق	يف	جمملها	متثل	الركيزة	الأ�شا�س	التي	ينطلق	منها	عمل	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان.	ونظرا	اإىل	

اأن	عمل	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	يرتكز	على	تلك	احلقوق	واحلريات،	وحتديدا	فيما	ُيبدونه	من	اآراء	ومواقف	

التي	 القانونية	 الن�شو�س	 تلك	 ال�شرعية	من	 ي�شتمد	 فاإن	عملهم	 الإن�شان،	 الواقعة	على	حقوق	 النتهاكات	 حيال	

كفلت	لهم	ممار�شة	هذا	الدور.

ن�شاط	 القواعد	الالزمة	حلماية	 الإن�شان	فقد	و�شعت	الأمم	املتحدة	 الدولية	حلقوق	 	اأما	على	م�شتوى	ال�شكوك	 	.14

املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	مبوجب	اإعالن	الأمم	املتحدة	ب�شاأن	حماية	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	الذي	اأكد	

من	جديد	اأهمية	مراعاة	مقا�شد	الأمم	املتحدة	ومبادئها	من	اأجل	حماية	وتعزيز	احلقوق	واحلريات	الأ�شا�شية	

جلميع	الأ�شخا�س	يف	بلدان	العامل	كافة.

15.  وياأتي	هذا	الإعالن	يف	�شدارة	املواثيق	الدولية	التي	اهتمت	ب�شكل	مبا�شر	باملدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	موؤكدا	حق	

وم�شوؤولية	الأفراد	واجلماعات	وهيئات	املجتمع	عن	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان	واحلريات	الأ�شا�شية	املعرتف	

بها	عامليا.	وقد	مّت	تبني	الإعالن	بتوافق	الآراء	من	قبل	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة،	الأمر	الذي	ميثل	التزامًا	

اأدبيا	على	الدول	بتنفيذه	وفق	منظومة	متكاملة	حلقوق	الإن�شان	يكمل	بع�شها	بع�شا.	وعلى	الرغم	من	اأن	اإعالن	

الأمم	املتحدة	ب�شاأن	حماية	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	لي�س	ملزما	قانونا،	فاإنه	ا�شتمل	على	حقوق	معرتف	بها	

يف	�شكوك	دولية	اأخرى	معنية	بحقوق	الإن�شان،	ومنها	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	املدنية	وال�شيا�شية.
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16.  هذا،	وقد	ت�شمن	اإعالن	الأمم	املتحدة	ب�شاأن	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	جملة	من	احلقوق	التي	يلزم	التمتع	بها	

من	جانب	املدافعني	يف	�شبيل	اإعمالهم	لدورهم	املنوط	بهم	يف	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	ولعل	من	اأبرز	هذه	

احلقوق:	احلق	يف	حرية	تكوين	اجلمعيات،	واحلق	يف	التجمع،	واحلق	يف	التعبري،	واحلق	يف	التما�س	املعلومات	

ب�شاأن	 ال�شكاوى	 تقدمي	 يف	 واحلق	 ون�شرها،	 بها	 والحتفاظ	 وتلقيها	 عليها	 واحل�شول	 الإن�شان	 بحقوق	 املتعلقة	

ال�شيا�شات	والإجراءات	احلكومية	املتعلقة	بحقوق	الإن�شان،	واحلق	يف	الت�شال	باملنظمات	احلكومية	واملنظمات	

غري	احلكومية	الدولية	من	دون	اأية	عوائق.

17.  	كما	و�شع	اإعالن	الأمم	املتحدة	ب�شاأن	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	على	عاتق	كل	دولة	م�شوؤولية	وواجبا	رئي�شني	

يف	حماية	وتعزيز	واإعمال	جميع	حقوق	الإن�شان	واحلريات	الأ�شا�شية،	وهي:	اتخاذ	ما	يلزم	من	خطوات	لتهيئة	

جميع	الأو�شاع	الالزمة	يف	امليادين	الجتماعية	والقت�شادية	وال�شيا�شية	وغريها	من	امليادين،	ف�شال	عن	اإتاحة	

ال�شمانات	القانونية	املطلوبة	لتمكني	جميع	الأ�شخا�س	اخلا�شعني	لوليتها،	مبفردهم	اأو	بال�شرتاك	مع	غريهم،	

والإدارية،	 الت�شريعية	 والتدابري	 اخلطوات	 واتخاذ	 الإعالن،	 يف	 الواردة	 واحلريات	 احلقوق	 بجميع	 التمتع	 من	

والأخرى	الالزمة	ل�شمان	التمتع	الفعلي	باحلقوق	واحلريات	الواردة	يف	الإعالن.	

18.   ومن	هذا	املنطلق،	فاإن	الدور	املنوط	باملدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	يتجلى	يف	جملة	من	املهام	اأبرزها	الدعوة	اإىل	

اإ�شالح	الت�شريعات	والنظم	القانونية	لتتواءم	مع	ال�شكوك	الدولية	ذات	ال�شلة،	بالإ�شافة	اإىل	ر�شد	املعلومات	

املتعلقة	بانتهاكات	تلك	احلقوق،	اإىل	جانب	دعم	وم�شاعدة	ال�شحايا	وتقدمي	الدعم	القانوين	والفني	اأو	من	خالل	

اأو	نف�شية،	والعمل	على	اإدماجهم	يف	املجتمع.	كما	 اإعادة	تاأهيل	ال�شحايا	جراء	ما	حلقهم	من	اأ�شرار	ج�شدية،	

يناط	باملدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	مهمة	دعم	مبداأ	امل�شوؤولية	ومنع	الإفالت	من	العقاب.

	وعلى	�شعيد	املمار�شة	الدولية،	فقد	طلبت	جلنة	حقوق	الإن�شان	يف	عام	2000 – التي	ا�شتعي�س	عنها	مبجل�س	حقوق	 	.19

الإن�شان	يف	عام	2006	-	تعيني	ممثل	خا�س	للمدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	وكانت	اللجنة	تهدف	من	خالل	ذلك	

اإىل	تقدمي	الدعم	الالزم	لتنفيذ	الإعالن	املعني	باملدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	وجمع	معلومات	عن	حالة	املدافعني	

من	 الإن�شان	 حقوق	 عن	 املدافعني	 حماية	 على	 رئي�شي	 ب�شكل	 املقرر	 عمل	 ينه�س	 حيث	 العامل،	 اأنحاء	 جميع	 يف	

خالل	تقدمي	التقارير	عن	و�شع	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	يف	جميع	اأنحاء	العامل،	وعن	ال�شبل	املمكنة	لتعزيز	

حمايتهم	مبا	يتما�شى	ب�شكل	كامل	مع	اإعالن	الأمم	املتحدة	ب�شاأن	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	وذلك	من	خالل	

حتليل	الجتاهات	والتحديات	التي	تواجههم،	والهتمام	باأكرث	املدافعني	تعر�شا	للهجوم	والنتهاكات،	ف�شال	عن	

اإ�شدار	منا�شدات	عاجلة	لل�شلطات	احلكومية	من	اأجل	الكف	عما	تقوم	به	من	انتهاكات،	اأو	منعها،	كما	يقوم	املمثل	

اخلا�س	بالزيارات	امليدانية	للبلدان،	وامل�شاركة	يف	احللقات	الدرا�شية	املتعلقة	بتعزيز	حقوق	الإن�شان،	وغري	ذلك	

من	الأن�شطة،	ويتعني	على	املمثل	اخلا�س	تقدمي	تقارير	دورية	اإىل	جمل�س	حقوق	الإن�شان	التابع	لالأمم	املتحدة	

واإىل	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة.
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20.  ومن	هذا	املنطلق،	توؤمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باأن	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	لهم	كما	لغريهم	من	احلقوق	واحلريات	

الأ�شا�شية	التي	اأ�شار	اإليها	اإعالن	الأمم	املتحدة	ب�شاأن	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	ف�شال	عن	جممل	احلقوق	

الوطنية،	وهي	حقوق	من	حيث	طبيعتها	وم�شمونها	 والت�شريعات	 والد�شاتري	 الدولية	 ال�شكوك	 املكفولة	مبوجب	

من	 ينال	 نحو	 على	 تقييدها	 اأو	 بها	 امل�شا�س	 وعدم	 وكفالتها	 احرتامها	 �شمان	 الدولة	 على	 يلزم	 م�شرتكة	 حقوق	

جوهرها.

21.  	ولعل	هذا	الدور	املنوط	باملدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	هو	ما	يتفق	واأغرا�س	اإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	الواردة	يف	

قانونها،	الأمر	الذي	يحتم	مد	ج�شور	التعاون	من	اأجل	حتقيق	الأهداف	امل�شرتكة	مع	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان.

		اجلدير	بالذكر،	اأن	قانون	اإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	قد	اأ�شار	يف	تعديله	الأخري	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)20(	 	.22

،	اآخذا	بتو�شية	اللجنة	الفرعية	املعنية	بالعتماد	اإىل	�شرورة	مد	ج�شور	التعاون	مع	املدافعني	عن	
11

ل�شنة	2016 

ال�شلة	 وامل�شاورات	ذات	 والفعاليات	 اللقاءات	 اإجراء	 الأخرى-	من	خالل	 اإىل	جانب	اجلهات	 الإن�شان	-	 حقوق	

مبجال	العمل.

 

الفرع الثاين

حقوق املراأة

امل�شاواة	 الزاوية	لكل	جمتمع	ت�شوده	مبادئ	 املراأة	يف	املجتمعات	احلديثة	واملعا�شرة	حجر	 1.  	ُعَد	الهتمام	بحقوق	

ُتقا�س	 عام	 ب�شكل	 الإن�شان	 التقدم	يف	جمال	حقوق	 موازين	 واأ�شبحت	 والدميوقراطية،	 والعدالة	 التمييز	 وعدم	

مبدى	تعزيز	الدولة	وحمايتها	يف	ت�شريعاتها	الوطنية	وممار�شاتها	العملية	حلقوق	املراأة	يف	�شتى	ميادين	احلياة	

العامة،	الأمر	الذي	يدعو	اإىل	اإيالء	املراأة	مزيًدا	من	العرتاف	بحقوقها	الأ�شا�شية،	واإيجاد	ال�شمانات	التي	تكفل	

لها	التمتع	بتلك	احلقوق	على	قدم	امل�شاواة	ودومنا	متييز.

2.   وتاأكيًدا	على	ما	ت�شمنه	امل�شروع	الإ�شالحي	الرائد	حل�شرة	�شاحب	اجلاللة	امللك	املفدى	–حفظه	اهلل	ورعاه-	

من	اأهمية	منح	املراأة	البحرينية	حقوقها	كاملة	على	قدم	امل�شاواة	ودومنا	متييز،	�شدر	الأمر	الأمريي	رقم	)36(	

التي	�شمت	يف	ع�شويتها	�شت	 الوطني	 العمل	 العليا	لإعداد	م�شروع	ميثاق	 الوطنية	 اللجنة	 بت�شكيل	 	2000 ل�شنة	

ن�شاء،	و�شدر	الأمر	الأمريي	رقم	)17(	ل�شنة	2001	بالت�شديق	على	ميثاق	العمل	الوطني	الذي	ن�س	يف	الف�شل	

الأول	منه	على	اأن:	“احلريــات ال�سخ�سية مكفولة، وامل�ساواة بني املواطنني والعدالة وتكافوؤ الفر�س، دعامات 
اأ�سا�سية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنني جميعا، بال تـفرقة”.

11				دة	رقم	)12(	-	فقرة	)ي(	من	قانون	اإن�شاء	املوؤ�ش�شة	الوطنية	حلقوق	الإن�شان	رقم	)26(	ل�شنة	2014	واملعدل	باملر�شوم	بقانون	رقم	)20(	ل�شنة	2016،	التي	تن�س	على	
   

الأخرى	 املتنوعة	 واملجموعات	 احلكومية	 واملنظمات	غري	 العالقة	 ذات	 املدين	 املجتمع	 موؤ�ش�شات	 مع	 والت�شاور	 والتن�شيق	 والتعاون	 امل�شرتكة،	 والفعاليات	 اللقاءات	 “عْقد	
	�شكل	من	اأ�شكال	النتهاك،	وتقدمي	تقارير	بذلك	اإىل	جمل�س	املفو�شني”. �س	لأيِّ ِعي	التََّعرُّ واملدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	والتوا�شل	مبا�شرًة	مع	من	يدَّ
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ت	املادة	رقم	)1(	 3.   وقد	كفل	د�شتور	مملكة	البحرين	متتع	املراأة	بجملة	من	احلقوق	واحلرّيات	العامة،	حيث	ن�شّ

باحلقوق  والتمتع  العامة  ال�سئون  يف  امل�ساركة  حق   ، ون�ساءاً رجالاً  يف	الفقرة	)هـ(	منه	على	اأن	“ للمواطنني، 
ا	اإىل	�شرورة	اأن	تكفل	الدولة	م�شاألة	التوفيق	 ال�سيا�سّية، مبا فيها حق النتخاب والرت�سيح ...”،	كما	اأ�شار	اأي�شً

ت	املادة	رقم	)5(	يف	الفقرة	)ب(	على	اأن	 بني	واجبات	املراأة	نحو	اأ�شرتها	وبني	عملها	يف	بناء	املجتمع،	حيث	ن�شّ

“ تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املراأة نحو الأ�سرة وعملها يف املجتمع، وم�ساواتها بالرجال يف ميادين 
احلياة ال�سيا�سّية والجتماعّية والثقافّية والقت�سادّية دون اإخالل باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية”.

4.  وتعترب	هذه	الن�شو�س	الد�شتورية	هي	املحرك	الأ�شا�س	ل�شدور	وتعديل	جملة	من	الت�شريعات	الوطنية	التي	�شمنت	

ح�شول	املراأة	البحرينية	على	حقوقها	يف	خمتلف	جمالت	احلياة	العامة،	كما	يدعم	هذا	الن�س	الد�شتوري	و�شع	

وتفعيل	اآليات	وطنية	ت�شمن	تنفيذ	الن�شو�س	الد�شتورية	والت�شريعات	الوطنية	على	اختالفها	والداعمة	مل�شاركة	

املراأة	يف	م�شار	التنمية.

5.  وعلى	�شعيد	ال�شكوك	الدولّية	املخت�شة	بحقوق	الإن�شان،	فقد	جاءت	اتفاقّية	الق�شاء	على	جميع	اأ�شكال	التمييز	�شد	

املراأة	التي	ان�شمت	اإليها	مملكة	البحرين	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)5(	ل�شنة	2002	لتوؤكد	متتع	املراأة	بجميع	

حقوقها	دومنا	اأي	تفرقة	اأو	ا�شتبعاد	اأو	تقييد	يكون	غر�شه	النيل	من	العرتاف	للمراأة	بحقوقها	كافة	يف	امليادين	

املدنّية	وال�شيا�شّية	والقت�شادّية	والجتماعّية	والثقافّية،	اأو	يف	اأي	ميدان	اآخر.

اأبدت	 قد	 التمييز	 اأ�شكال	 جميع	 على	 الق�شاء	 اتفاقية	 اإىل	 ان�شمامها	 وعند	 البحرين	 مملكة	 اأن	 من	 6.  	وبالرغم	

حتفظها	على	املادة	رقم	)2(	مبا	ي�شمن	تنفيذها	يف	حدود	ال�شريعة	الإ�شالمية،	واملادة	رقم	)9(	-الفقرة	)2(،	

واملادة	رقم	)15(-	الفقرة	)4(،	واملادة	رقم	)16(	فيما	يتعار�س	مع	ال�شريعة	الإ�شالمية،	واملادة	رقم	)29(	-	

الفقرة	)1(	من	ن�شو�س	التفاقية	الدولية،	فاإنها	ومبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)70(	ل�شنة	2014	بتعديل	بع�س	

اأ�شكال	 اإىل	اتفاقية	الق�شاء	على	جميع	 2002	باملوافقة	على	الن�شمام	 اأحكام	املر�شوم	بقانون	رقم	)5(	ل�شنة	

التمييز	�شد	املراأة	�شارعت	اإىل	اإعادة	�شياغة	تلك	التحفظات	بحيث	اأ�شبحت	ملتزمة	بتنفيذ	املادة	رقم	)2(	من	

التفاقية	من	دون	الإخالل	بال�شريعة	الإ�شالمية،	وا�شتمرت	يف	حتفظها	على	املادة	رقم	)9(	-	الفقرة	)2(	من	

دون	ت�شبيب،	وب�شاأن	املادتني	رقمي	)15(	-	الفقرة	)4(،	و)16(	اأ�شبحت	مملكة	البحرين	ملتزمة	بتنفيذهما	من	

دون	الإخالل	بال�شريعة	الإ�شالمية،	واأبقت	حتفظها	على	املادة	رقم	)29(	-	الفقرة	)1(	من	دون	ت�شبيب.

7.   اأّما	يف	جمال	البناء	املوؤ�ش�شي	فقد	اأن�شئ	املجل�س	الأعلى	للمراأة	مبوجب	الأمر	الأمريي	رقم	)44(	ل�شنة	2001 

وتعديالته،	برئا�شة	�شاحبة	ال�شمو	امللكي	الأمرية	�شبيكة	بنت	اإبراهيم	اآل	خليفة،	قرينة	ح�شرة	�شاحب	اجلاللة	

– حفظهما	اهلل	ورعاهما-	ليكون	املرجع	لدى	جميع	اجلهات	الر�شمية	فيما	يتعلق	ب�شئون	 عاهل	البالد	املفدى	
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واقرتاح	 اأو	غري	مبا�شرة،	 املرتبطة	مبركزها	ب�شفة	مبا�شرة	 الأمور	 والبت	يف	 الراأي	 اإبداء	 ا	يف	 املراأة،	وخمت�شًّ

اأداء	 من	 ومتكينها	 واملدنّية،	 الد�شتورّية	 املجتمع	 موؤ�ش�شات	 �شئونها	يف	 وتطوير	 تنمية	 العاّمة	يف	جمال	 ال�شيا�شة	

التمييز	�شدها،	وي�شطلع	املجل�س	 ال�شاملة	مع	عدم	 التنمية	 دورها	يف	احلياة	العامة	واإدماج	جهودها	يف	برامج	

كذلك	بو�شع	خطة	وطنّية	للنهو�س	باملراأة	وحل	امل�شكالت	التي	تواجهها	يف	املجالت	كافة.

8.  	وتاأكيًدا	على	مبداأ	تكافوؤ	الفر�س	وامل�شاواة	وعدم	التمييز	بينها	وبني	الرجل،	ن�شت	املادة	رقم	)18(	من	د�شتور	

مملكة	البحرين	على	اأن	“النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانّية، ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق 
والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة”، اإذ	اإن	�شفة	

املواطن	تن�شرف	للمراأة	والرجل	على	قدم	امل�شاواة.	ونظًرا	لكون	الن�شو�س	الد�شتورّية	تقراأ	يف	جمموعها	كوحدة	

واحدة	ل	تتجزاأ،	فاإن	مبداأ	امل�شاواة	الوارد	يف	املادة	رقم	)18(	من	الد�شتور	ميتد	لي�شمل	جميع	احلقوق	واحلريات	

العاّمة	الواردة	فيه،	�شواء	كانت	مدنّية	و�شيا�شّية،	اأو	اقت�شادّية	واجتماعّية	وثقافّية،	و�شواء	كان	املخاطب	مبوجبها	

رجاًل	اأو	امراأة.

	وقد	جتلى	مبداأ	تكافوؤ	الفر�س	وعدم	التمييز	بني	الرجل	واملراأة	يف	التمتع	بجميع	احلقوق	يف	اأحكام	العهد	الدويل	 	.9

ل�شنة	 	)56( رقم	 القانون	 مبوجب	 البحرين	 مملكة	 اإليه	 ان�شمت	 الذي	 وال�شيا�شّية،	 املدنّية	 باحلقوق	 اخلا�س	

2006،	حيث	اأ�شارت	املادة	رقم	)3(	منه	اإىل	كفالة	ت�شاوي	الرجال	والن�شاء	يف	حق	التمتع	بجميع	احلقوق	املدنّية	

وال�شيا�شّية	املن�شو�س	عليها	فيه،	وكذلك	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	القت�شادّية	والجتماعّية	والثقافّية	الذي	

ان�شمت	اإليه	مملكة	البحرين	مبوجب	القانون	رقم	)10(	ل�شنة	2007	الذي	اأكد	تعهد	الدول	الأطراف	فيه	ب�شمان	

م�شاواة	الذكور	والإناث	يف	حق	التمتع	بجميع	احلقوق	القت�شادّية	والجتماعّية	والثقافّية	املن�شو�س	عليها	فيه.

10.  ويف	جميع	الأحوال،	فاإن	مبداأ	تكافوؤ	الفر�س	وعدم	التمييز	ب�شورتهما	املجردة	ل	يكفيان	دائًما	لتحقيق	امل�شاواة	

الدولة	باتخاذ	 اأو	ظروف	حمددة	قيام	 اأحيان	 اأنه	يلزم	يف	 الفعلّية	واجلوهرّية	بني	الرجل	واملراأة،	وهو	ما	يعني	

تدابري	خا�شة	ت�شتهدف	حتقيق	امل�شاواة	بني	اجلن�شني.

11.  	ويعترب	مبداأ	امل�شاواة	وعدم	التمييز	اأحد	اأهداف	الأمم	املتحدة	للتنمية	امل�شتدامة	2030،	والذي	يق�شي	الهدف	

والفتيات”،	حيث	يتكون	هذا	الهدف	-	 الن�ساء  كل  ومتكني  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  اخلام�س	منها	بــ	“ حتقيق 
ح�شبما	و�شعته	املنظمة	الأممية	-	من	جمموعة	من	املقا�شد	التي	يلزم	اأن	ت�شعى	الدول	اإىل	حتقيقها،	من	خالل	

اأ�شكال	العنف	�شد	 اأ�شكال	التمييز	�شد	الن�شاء	والفتيات	يف	كل	مكان،	والق�شاء	على	جميع	 الق�شاء	على	جميع	

جميع	الن�شاء	والفتيات	يف	املجالني	العام	واخلا�س،	مبا	يف	ذلك	الجتار	يف	الأ�شخا�س	وال�شتغالل	اجلن�شي	وغري	

ذلك	من	اأنواع	ال�شتغالل.
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12.  	كما	ت�شمنت	تلك	املقا�شد	العرتاف	باأعمال	الرعاية	غري	املدفوعة	الأجر	والعمل	املنزيل	وتقديرهما	من	خالل	

داخل	 امل�شئولية	 تقا�شم	 وتعزيز	 الجتماعية	 احلماية	 �شيا�شات	 وو�شع	 التحتية	 والبنى	 العامة	 اخلدمات	 توفري	

الأ�شرة	املعي�شية	والعائلة،	ح�شبما	يكون	ذلك	منا�شبا	على	ال�شعيد	الوطني،	وكفالة	م�شاركة	املراأة	م�شاركة	كاملة	

وفعالة	وتكافوؤ	الفر�س	املتاحة	لها	للقيادة	على	قدم	امل�شاواة	مع	الرجل	على	جميع	م�شتويات	�شنع	القرار	يف	احلياة	

ال�شيا�شية	والقت�شادية	والعامة.

13.  بالإ�شافة	اإىل	�شمان	ح�شول	اجلميع	على	خدمات	ال�شحة	اجلن�شية	والإجنابية	وعلى	احلقوق	الإجنابية،	على	

اخلتامية	 والوثائق	 بيجني	 ومنهاج	عمل	 والتنمية	 لل�شكان	 الدويل	 املوؤمتر	 لربنامج	عمل	 وفقا	 عليه	 املتفق	 النحو	

ملوؤمترات	ا�شتعرا�شهما،	والقيام	باإ�شالحات	لتخويل	املراأة	حقوقا	مت�شاوية	يف	املوارد	القت�شادية،	وكذلك	اإمكانية	

ح�شولها	على	حق	امللكية	والت�شّرف	يف	الأرا�شي	وغريها	من	املمتلكات،	وعلى	اخلدمات	املالية،	واملرياث	واملوارد	

الطبيعية	وفًقا	للقوانني	الوطنية.

14.  	واأكدت	تلك	املقا�شد	تعزيز	ا�شتخدام	التكنولوجيا	التمكينية،	وبخا�شة	تكنولوجيا	املعلومات	والت�شالت،	من	اأجل	

تعزيز	متكني	املراأة،	واعتماد	�شيا�شات	�شليمة	وت�شريعات	قابلة	لالإنفاذ	وتعزيز	ال�شيا�شات	والت�شريعات	القائمة	

من	هذا	القبيل	للنهو�س	بامل�شاواة	بني	اجلن�شني،	ومتكني	كل	الن�شاء	والفتيات	على	جميع	امل�شتويات.

العامة	لالأمم	 اأممية	اعتمدت	من	قبل	اجلمعية	 2030،	خطة	 التنمية	امل�شتدامة	 اأهداف	 اأن	 اإىل	 15.  جتدر	الإ�شارة	

املتحدة	عام	2015،	ودخلت	حيز	النفاذ	بدًءا	من	�شهر	يناير	2016،	وتتاألف	من	عدد	�شبعة	ع�شر	)17(	هدًفا،	

ومائة	وت�شع	و�شتني	)169(	غاية،	تهدف	ب�شكل	رئي�س	اإىل	ت�شجيع	الدول	خالل	اخلم�س	ع�شرة	�شنة	املقبلة	على	

اتخاذ	اإجراءات	حتويلية	وملمو�شة	نحو	بناء	عامل	اأكرث	ا�شتدامة،	وذلك	بت�شافر	جميع	اجلهات	الر�شمية	وغري	

القدرات	 اختالف	 تراعي	 بطبيعتها،	 وعاملية	 للتجزئة	 قابلة	 غري	 متكاملة	 اأهداف	 وهي	 ال�شلة،	 ذات	 الر�شمية	

اإىل	الإجنازات	املتحققة	من	 ال�شيا�شات	والأولويات	الوطنية،	وت�شتند	هذه	اخلطة	 وامل�شتويات	الوطنية	وحترتم	

ع�شرة	 اخلم�س	 ال�شنوات	 الإمنائي	خالل	 العمل	 وقادت	 	،2000 عام	 اعتمدت	يف	 التي	 الألفية	 الإمنائية	 اأهداف	

املا�شية.

	وت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باخلطة	الوطنية	للنهو�س	باملراأة	البحرينية	التي	اعتمدها	املجل�س	الأعلى	للمراأة	لالأعوام	 	.16

) 2013 -2022 (،	والتي	تت�شمن	خم�شة	حماور	ت�شعى	اإىل	�شمان	حتقيق	ال�شتقرار	الأ�شري	يف	اإطار	الرتابط	

العائلي،	ومتكينها	من	متطلبات	القدرة	على	امل�شاهمة	التناف�شية	يف	م�شار	التنمية،	القائم	على	مبداأ	تكافوؤ	الفر�س،	

واإدماج	احتياجات	املراأة	يف	التنمية،	مبا	يحقق	لها	فر�س	التميز	يف	الأداء	والرتقاء	بخياراتها	نحو	جودة	حياتها	

والتعلم	مدى	احلياة،	من	خالل	العمل	التكاملي	مع	ال�شركاء	واحللفاء	من	خمتلف	اجلهات	الر�شمية	وموؤ�ش�شات	

املجتمع	املدين	لي�شبح	املجل�س	الأعلى	للمراأة	بيت	اخلربة	الوطني	املتخ�ش�س	يف	�شئون	املراأة.
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17.  	وتثمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	هذا	ال�شدد	اإطالق	النموذج	الوطني	لإدماج	احتياجات	املراأة	الذي	يعترب	دليل	عمل	

العام	 الإطار	 ي�شع	 الربامج	واخلطط،	 ومنفذي	 وامل�شرعني	 العامة	 وال�شرتاتيجيات	 ال�شيا�شات	 لوا�شعي	 وطني	

اإىل	 وي�شعى	 التنموية،	 العملية	 البحرينية	يف	 للمراأة	 وم�شتداما	 اإدماجا	حقيقيا	 ي�شمن	 الأطراف	مبا	 تلك	 لعمل	

حتقيق	التوازن	على	م�شتوى	توزيع	املوارد	ب�شكل	يقل�س	ويغلق	اأي	فجوات	توؤثر	يف	اأوجه	حتقيق	تكافوؤ	الفر�س	بني	

الرجل	واملراأة	على	امل�شتوى	الوطني،	ويحدد	الأدوار	وامل�شئوليات	للقطاعات	املختلفة	يف	اإطار	امل�شئولية	الوطنية	

لتحقيق	الأثر	امل�شتدام	لإدماج	احتياجات	املراأة	وتكافوؤ	الفر�س،	وهو	ما	حتقق	ب�شدور	الأمر	امللكي	رقم	)14(	

ل�شنة	2011	والأمر	امللكي	رقم	)12(	ل�شنة	2014	باإن�شاء	وتنظيم	اللجنة	الوطنية	ملتابعة	تنفيذ	النموذج	الوطني	

باإدماج	احتياجات	املراأة	يف	برنامج	عمل	احلكومة.

18.   وملا	كانت	املراأة	هي	ع�شب	الأ�شرة	واأ�شا�س	قوامها	ون�شاأتها	ال�شليمة	وال�شاحلة،	فقد	�شدر	القانون	رقم	)19(	

2017	باإ�شدار	قانون	الأ�شرة،	الذي	جاء	لي�شد	الفراغ	الت�شريعي	احلا�شل	من	وجود	القانون	رقم	)19(	 ل�شنة	

اإىل	الفقه	ال�شني	ول	 اأحكام	الأ�شرة	)الق�شم	الأول(	واملطبق	على	الأفراد	املنتمني	 2009	باإ�شدار	قانون	 ل�شنة	

ميتد	لالأفراد	اخلا�شعني	للفقه	اجلعفري،	الأمر	الذي	تت�شاوى	فيه	املراكز	القانونية	بني	الأفراد	مبا	يكفل	حماية	

الأ�شرة	يف	املجتمع	وقواعد	العدالة	والإن�شاف.

19.  وبخ�شو�س	احلق	يف	التقا�شي،	فقد	�شدر	القانون	رقم	)	23	(	ل�شنة	2015	بتعديل	بع�س	اأحكام	قانون	حمكمة	

التمييز	ال�شادر	باملر�شوم	بقانون	رقم	)8(	ل�شنة	1989،	الذي	اأ�شبح	مبوجبه	للخ�شوم	اأن	يطعنوا	اأمام	حمكمة	

التمييز	يف	الأحكام	النهائية	املنهية	للخ�شومة	كلها	يف	املواد	املدنية	والتجارية	والأحوال	ال�شخ�شية	لغري	امل�شلمني	

واجلزائية	واإجراءات	التقا�شي	اأمام	املحاكم	ال�شرعية	طبقا	لأحكام	هذا	القانون،	وي�شتثنى	من	ذلك	الإجراءات	

الأحكام	 التمييز	يف	 اأمام	حمكمة	 الطعن	 اأ�شبح	مبوجبه	جواز	 الذي	 الأمر	 الطالق،	 بدعاوى	 املتعلقة	 ال�شرعية	

اأو	عن	املحكمة	الكربى	ال�شرعية،	ب�شفتها	ال�شتئنافية،	اإذا	 ال�شادرة	عن	حمكمة	ال�شتئناف	العليا	ال�شرعية،	

اأتاح	 الذي	 الأمر	 ال�شرعية،	 لالإجراءات	 دائرة	 ذلك	 بنظر	 وتخت�س	 اأثر	يف	احلكم،	 الإجراءات	 بطالن	يف	 وقع	

للمتقا�شني	احلق	يف	الطعن	يف	احلكم	اأمام	حمكمة	التمييز-	باعتبارها	تاأتي	على	قمة	الهرم	الق�شائي	-	و�شول	

اإىل	حتقيق	العدالة،	و�شمح	لهذه	املحكمة	التحقق	من	ح�شن	تطبيق	القانون	واإحقاق	احلق.

	وتثمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	هذا	ال�شدد	الإجراءات	التي	�شبقت	وتزامنت	مع	اإ�شدار	قانون	الأ�شرة،	من	خالل	 	.20

التي	�شمت	يف	ع�شويتها	 الأ�شرة،	 قانون	 بت�شكيل	جلنة	�شرعية	ملراجعة	م�شروع	 ال�شامية	 امللكية	 الإرادة	 �شدور	

عدد	ع�شرة	اأع�شاء	من	اأ�شحاب	الف�شيلة	العلماء	من	الفقه	ال�شني	والفقه	اجلعفري،	تخت�س	بدرا�شة	م�شروع	

قانون	الأ�شرة	ومراجعة	اأحكامه	والتاأكد	من	مطابقتها	لأحكام	ال�شريعة	الإ�شالمية،	وترفع	اللجنة	اإىل	الديوان	

امللكي	تقريًرا	مت�شمًنا	نتائج	اأعمالها	وتو�شياتها	ب�شاأن	امل�شروع	بقانون	املحال	اإليها،	وينتهي	عملها	ب�شدور	قانون	

الأ�شرة	ح�شب	الإجراءات	الد�شتورية	املتبعة.
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	كما	ت�شيد	باملبادرة	الرائدة	يف	اإن�شاء	جممع	حماكم	الأ�شرة	الذي	جاء	تلبية	لأمر	ملكي	�شام	من	�شاحب	اجلاللة	 	.21

للمراأة،	 الأعلى	 املجل�س	 رئي�شة	 امللكي	 ال�شمو	 تو�شية	من	�شاحبة	 وبناء	على	 ورعاه-	 –حفظه	اهلل	 املفدى	 امللك	
التي	تهدف	اإىل	اإن�شاء	مبنى	م�شتقل	يكفل	اخل�شو�شية	لالأزواج	املتقا�شني	ويبعد	اأطفالهم	عن	ردهات	املحاكم،	

ويتيح	قدرا	اأكرب	من	اخل�شو�شية	لأطراف	الدعوى،	وي�شهم	يف	تعزيز	ال�شتقرار	الجتماعي	ب�شكل	اأكرب،	ويراعي	

الظروف	النف�شية	املحيطة	بق�شايا	الأحوال	ال�شخ�شية.

22.  	ويف	اإطار	توفري	احلماية	القانونية	لالأ�شرة	عموًما	واملراأة	على	نحو	خا�س،	فقد	جاء	القانون	رقم	)17(	ل�شنة	2015 

ل	اإطاًرا	قانونيًّا	بالغ	الأهمية	يف	�شاأن	حماية	حقوق	الطفل	والأ�شرة،	حيث	 ب�شاأن	احلماية	من	العنف	الأ�شري،	لي�شكِّ

اعترب	القانون	اأن	العنف	الأ�شري	كل	فعل	من	اأفعال	الإيذاء	يقع	داخل	نطاق	الأ�شرة	من	قبل	اأحد	اأفرادها	�شد	اآخر	

فيها،	�شواء	كان	فعل	الإيذاء	ج�شديا	اأو	نف�شيا	اأو	جن�شيا	اأو	اقت�شاديا.

	ويف	�شاأن	تفعيل	حماية	املراأة	على	الواقع	العملي،	مت	يف	عام	2015	اإطالق	ال�شرتاتيجية	الوطنية	حلماية	املراأة	من	 	.23

العنف	الأ�شري،	التي	انتهجت	يف	جميع	مراحل	الإعداد	مبداأ	ال�شراكة	التامة	مع	الأطراف	املعنية	من	الوزارات	

واملوؤ�ش�شات	الر�شمية	والقطاع	اخلا�س	وموؤ�ش�شات	املجتمع	املدين،	من	اأجل	ترجمة	هذه	ال�شرتاتيجية	اإىل	خطة	

عمل	مف�شلة	وفق	برنامج	زمني	تقي�شها	موؤ�شرات	كمية	ونوعية	ت�شاعد	على	املتابعة	والتقييم.

24.   ولتوفري	اأكرب	قدر	ممكن	من	ال�شتقرار	الأ�شري	جاء	القانون	رقم	)34(	ل�شنة	2005	املعدل	بالقانون	رقم	)33(	

ل�شنة	2009	باإن�شاء	�شندوق	النفقة،	الذي	نّظم	امل�شائل	املتعلقة	بالنفقة	و�شوابط	�شرفها،	مع	منح	املراأة	زوجة	

كانت	اأو	مطلقة	اأولوّية	عند	تزاحم	ديون	النفقة.

اإعمال	احلقوق	املدنّية	للمراأة	ب�شكل	خا�س،	ول�شيما	احلق	يف	احلياة	وحتديًدا	فيما	يتعلق	بعقوبة	 	وعلى	�شعيد	 	.25

الإعدام،	جاء	قانون	الإجراءات	اجلنائية	ال�شادر	باملر�شوم	بقانون	رقم	)46(	ل�شنة	2002	وتعديالته	ليوجد	قيًدا	

موؤقتا	على	تنفيذ	عقوبة	الإعدام	للمراأة،	اإذ	اأوقفت	املادة	رقم	)334(	من	ذات	القانون	تنفيذ	عقوبة	الإعدام	على	

احُلبلى	اإىل	ما	بعد	ثالثة	اأ�شهر	من	و�شعها،	وهو	حكم	جاء	متما�شًيا	مع	املادة	رقم	)6(	يف	الفقرة	)5(	من	العهد	

جرائم  على  الإعدام  بعقوبة  احلكم  يجوز  الدويل	اخلا�س	باحلقوق	املدنّية	وال�شيا�شّية	التي	تن�س	على	اأنه	“ل 
ارتكبها اأ�سخا�س دون الثامنة ع�سرة من العمر، ول تنفيذ هذه العقوبة على احلوامل”.

	وفيما	يتعلق	بحق	املراأة	يف	امل�شاركة	يف	احلياة	ال�شيا�شّية،	ومتا�شًيا	مع	ن�س	املادة	رقم	)1(	يف	الفقرة	)هـ(	الواردة	 	.26

يف	د�شتور	مملكة	البحرين	التي	تقر	للمراأة	حق	امل�شاركة	يف	ال�شئون	العامة،	�شدر	املر�شوم	بقانون	رقم	)14(	

ل�شنة	2002	ب�شاأن	مبا�شرة	احلقوق	ال�شيا�شية	الذي	ن�س	يف	املادة	الأوىل	منه	على	اأن:	“يتمتع املواطنون - رجال 
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ون�ساء- مببا�سرة احلقوق ال�سيا�سية الآتية: 1	-	اإبداء الراأي يف كل ا�ستفتاء يجرى طبقا لأحكام الد�ستور،2- 

انتخاب اأع�ساء جمل�س النواب”.

	كما	�شهد	الواقع	العملي	وخالل	النتخابات	النيابية	والبلدية	منذ	انطالقها	بعد	امل�شروع	الإ�شالحي	الرائد	حل�شرة	 	.27

�شاحب	اجلاللة	امللك	املفدى	–حفظه	اهلل	ورعاه– قدرة	الن�شاء	على	الفوز	بع�شوية	جمل�س	النواب	واملجال�س	
البلدية،	اإىل	جانب	تعيني	عدد	منهن	يف	جمل�س	ال�شورى،	حيث	ت�شمن	الأمر	امللكي	رقم	)59(	ل�شنة	2014	حتديد	

�شوابط	تعيني	اأع�شاء	جمل�س	ال�شورى	باأن	يكون	متثيل	املراأة	متثيال	منا�شبا،	ويف	جمال	متكني	املراأة	يف	ال�شلطة	

التنفيذية	ك�شانعة	قرار،	تبواأت	املراأة	البحرينية	عدة	مرات	من�شب	وزيرة	يف	احلكومة،	وعلى	م�شتوى	ال�شلطة	

الق�شائية	مت	تعيني	عدد	من	الن�شاء	يف	من�شب	قا�ٍس	وع�شو	نيابة	عامة،	ف�شاًل	عن	تبوئها	ع�شوية	املجل�س	الأعلى	

للق�شاء	واملحكمة	الد�شتورية.

28.  	اأما	على	�شعيد	احلقوق	القت�شادّية	والجتماعّية	والثقافّية،	فاإن	حق	املراأة	البحرينّية	يف	التمتع	مب�شتوى	معي�شي	

لئق	فيما	يتعلق	باحل�شول	على	اخلدمات	الإ�شكانية	فقد	نّظم	مبوجب	قرار	وزير	الأ�شغال	والإ�شكان	رقم	)12(	

ل�شنة	2004	ب�شاأن	حق	املراأة	البحرينية	يف	النتفاع	باخلدمات	الإ�شكانية،	حيث	ت�شمن	اأحكاما	مفادها	اأنه	يحق	

اخلدمات	 باإحدى	 النتفاع	 عقار	 اأي	 ول	متتلك	 وتعول	 ثابت	 �شهري	 دخل	 لها	 التي	 اأو	 العاملة	 البحرينية	 للمراأة	

للمراأة	 احلق	 القرار	 ذات	 منح	 كما	 له،	 تنفيذا	 ال�شادرة	 والقرارات	 الإ�شكان	 قانون	 املقررة	مبوجب	 الإ�شكانية	

م�شكنا	خا�شا،	 ال�شتقالل	 ول	متلك	على	وجه	 اتفاق،	 اأو	 دائمة	مبوجب	حكم	 ب�شفة	 لالأبناء	 املطلقة	احلا�شنة	

اأن	تتقدم	اإىل	الوزارة	بطلب	احل�شول	على	اإحدى	اخلدمات	الإ�شكانية،	الذي	حلقه	فيما	بعد	�شدور	قرار	وزير	

الإ�شكان	رقم	)909(	ل�شنة	2015	ب�شاأن	نظام	الإ�شكان،	الذي	مبوجبه	اأ�شبح	باإمكان	املراأة	املطلقة	اأو	املهجورة	

اأو	الأرملة	ولي�س	لديها	ابن	اأو	اأكرث	اأو	العزباء	اليتيمة	الأبوين،	حق	التمتع	بخدمة	ال�شكن	املوؤقت	فقط	وفق	تقدير	

جلنة	الإ�شكان.

29.   من	جانب	اآخر،	فقد	اأولت	احلكومة	اهتماًما	بتح�شني	امل�شتوى	املعي�شي	للمراأة	من	خالل	منح	املوظفة	املتزوجة	

العالوة	الجتماعّية	اأ�شوة	باملوظفني	من	الرجال،	مبوجب	قرار	جمل�س	الوزراء	رقم	)77(	ل�شنة	2013	باعتماد	

لئحة	حتديد	الرواتب	واملزايا	الوظيفية	و�شوابط	ا�شتحقاقها	للموظفني	اخلا�شعني	لقانون	اخلدمة	املدنية.

30.   ويف	�شاأن	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة،	تثمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	�شدور	القانون	رقم	)22(	ل�شنة	2017	بتعديل	

نطاق	 الذي	حدد	 العاقة،	 ذوي	 وت�شغيل	 وتاأهيل	 رعاية	 ب�شاأن	 	2006 ل�شنة	 رقم	)74(	 القانون	 من	 املادة	)2(	

�شريان	هذا	القانون	على	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	من	البحرينيني،	وعلى	ذوي	الإعاقة	من	اأبناء	املراأة	البحرينية	

املتزوجة	من	اأجنبي	املقيمني	اإقامة	دائمة	مبملكة	البحرين،	الأمر	الذي	يرتتب	عليه	امتداد	احلقوق	املقررة	يف	
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هذا	القانون	اإىل	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	من	البحرينيني،	بالإ�شافة	اإىل	ذوي	الإعاقة	من	اأبناء	املراأة	البحرينية	

املتزوجة	من	اأجنبي	�شريطة	اأن	تكون	لهم	اإقامة	دائمة	يف	مملكة	البحرين.

	اأّما	ب�شاأن	حق	املراأة	يف	العمل،	فقد	ت�شمن	قانون	العمل	يف	القطاع	الأهلي	ال�شادر	مبوجب	القانون	رقم	)36(	ل�شنة	 	.31

2012	العديد	من	املزايا	واحلقوق	التي	اأوجدت	اإطاًرا	قانونيًّا	يهدف	اإىل	حماية	املراأة	البحرينّية	على	نحو	يتما�شى	

مع	اتفاقّيات	منظمة	العمل	الدولّية	ذات	ال�شلة،	ولعّل	من	اأهّمها	ال�شماح	بت�شغيل	الن�شاء	يف	الفرتة	الليلية	وا�شًعا	

ال�شتثناء	يف	عدم	ت�شغيلهن	يف	بع�س	املهن،	وكذلك	زيادة	مدة	اإجازة	الو�شع	للمراأة	اإىل	�شتني	يوًما	بعد	اأن	كانت	

خم�شة	واأربعني	يوًما،	مع	ال�شماح	لها	باحل�شول	على	اإجازة	بدون	اأجر	لرعاية	طفلها	الذي	مل	يتجاوز	�شت	�شنوات	

بحد	اأق�شى	�شتة	اأ�شهر	يف	املرة	الواحدة	بعدد	ثالث	مرات	طوال	مدة	اخلدمة.

	كما	منح	قانون	العمل	يف	القطاع	الأهلي	املراأة	العاملة	حق	رعاية	لر�شاعة	طفلها	مبعدل	�شاعتني	يف	اليوم	حتى	يبلغ	 	.32

�شتة	اأ�شهر	من	عمره،	وما	جمموعه	�شاعة	واحدة	يف	اليوم	حتى	بلوغه	العام	الأول،	بالإ�شافة	اإىل	منح	املراأة	العاملة	

امل�شلمة	عدة	وفاة	يرتتب	عليها	احلق	يف	اإجازة	�شهر	مدفوعة	الأجر	اإذا	تويف	زوجها،	ولها	احلق	يف	ا�شتكمالها	من	

اإجازتها	ال�شنوية	ملدة	ثالثة	اأ�شهر	وع�شرة	اأيام،	واإذا	مل	يكن	لها	ر�شيد	من	اإجازتها	ال�شنوية	فلها	احلق	يف	اإجازة	

بدون	اأجر.

	ويف	ذات	ال�شياق،	فقد	�شلك	القانون	رقم	)28(	ل�شنة	2012	بتعديل	بع�س	اأحكام	قانون	قوات	الأمن	العام	ال�شادر	 	.33

باملر�شوم	بقانون	رقم	)3(	ل�شنة	1982،	ذات	النهج	حيث	�شاوى	املراأة	ع�شو	قوات	الأمن	مبثيالتها	املوظفات	يف	

اخلدمة	املدنّية	فيما	يتعلق	باإجازة	الر�شاعة،	والو�شع،	وعدة	الوفاة.

34.   وتثمن	املوؤ�ش�شة	الوطنية	�شدور	قرار	جمل�س	اخلدمة	املدنية	الذي	ن�س	على	اإن�شاء	جلان	دائمة	لتكافوؤ	الفر�س	يف	

جميع	الوزارات	واملوؤ�ش�شات	الر�شمية	على	األ	يقل	م�شتوى	رئي�س	اللجنة	عن	درجة	وكيل	وزارة	م�شاعد	وع�شوية	

ممثلني	عن	قطاعات	العمليات	الرئي�شة	باجلهة	مب�شتوى	مدير	اإدارة،	على	اأن	يكون	من	بينهم	مدير	اإدارة	املوارد	

 2014 اللجنة،	وكذلك	�شدور	تعليمات	اخلدمة	املدنية	رقم	)4(	ل�شنة	 الب�شرية	ومن	يف	حكمه	كع�شو	دائم	يف	

ب�شاأن	اإن�شاء	جلنة	تكافوؤ	الفر�س	باجلهات	احلكومية،	حيث	تخت�س	جلنة	تكافوؤ	الفر�س	بو�شع	ال�شوابط	واملعايري	

واخلطط	ذات	العالقة	بتطبيق	مبادئ	تكافوؤ	الفر�س	وحتقيق	الإدماج	الكامل	لحتياجات	املراأة	يف	اإطار	تكافوؤ	

الفر�س	ومتابعة	تطبيقها	وتقدمي	ال�شت�شارات	بالتن�شيق	مع	املجل�س	الأعلى	للمراأة	وديوان	اخلدمة	املدنية،	اذا	

حدا	 الذي	 الأمر	 املدنية،	 اخلدمة	 ولوائح	 قانون	 يف	 عليها	 املن�شو�س	 اخت�شا�شاته	 بح�شب	 ذلك	 الأمر	 تطلب	

بال�شلطة	الت�شريعية	بغرفتيها	جمل�شي	ال�شورى	والنواب	وبع�س	املوؤ�ش�شات	العامة	والقطاع	الأهلي	اإىل	انتهاج	هذا	

النهج،	نحو	تفعيل	النموذج	الوطني	لإدماج	احتياجات	املراأة		يف	اإطار	تكافوؤ	الفر�س.
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	واإبراًزا	ملكانة	البحرينية	ودورها	البالغ	الأهمية	يف	�شتى	ميادين	احلياة	العامة،	فقد	اعتمدت	مملكة	البحرين	الأول	 	.35

من	دي�شمرب	من	كل	عام	يوما	للمراأة	البحرينية	بناء	على	مبادرة	من	�شاحبة	ال�شمو	امللكي	رئي�شة	املجل�س	الأعلى	

الن�شائية	خالل	لقاءات	ت�شاورية	عقدت	 الن�شائي	البحريني	واجلمعيات	واللجان	 للمراأة،	وبالتوافق	مع	الحتاد	

بهذا	ال�شاأن،	وتعد	هذه	املنا�شبة	الوطنية	من	املنا�شبات	التي	بداأت	حتظى	باهتمام	وا�شع	من	قبل	جميع	املوؤ�ش�شات	

الر�شمية	والأهلية	يف	اململكة،	وحدًثا	مهما	لإلقاء	ال�شوء	على	املحطات	البارزة	يف	م�شرية	عطاء	وم�شاركة	املراأة	

البحرينية	يف	دعم	عجلة	التنمية	الوطنية	يف	خمتلف	املجالت	والأ�شعدة.

من	 قدمته	 ملا	 نظرا	 الهند�شي،	 املجال	 يف	 البحرينية	 باملراأة	 العام	 هذا	 يف	 للمراأة	 الأعلى	 املجل�س	 احتفى	 36.   وقد	

عطاءات	مهمة	على	مدى	قرابة	الأربعني	عاما	املا�شية	بداأت	منذ	ال�شبعينيات	من	القرن	املا�شي،	وبالتحديد	يف	

جمال	الهند�شة	الكيميائية	واملدنية،	والهند�شة	املعمارية،	والهند�شة	الزراعية	والكهربائية،	و�شوًل	اإىل	مواكبتها	

التخ�ش�شات	الهند�شية	اجلديدة	مثل	هند�شة	احلا�شب	الآيل	وهند�شة	الطريان،	حيث	اأثبتت	املراأة	البحرينية	

كفاءتها	وجدارتها	يف	تلك	املجالت	رغم	�شعوبتها.

اإليها	 القانونيتني،	فقد	ورد	 ال�شكاوى	وطلبات	امل�شاعدة	وامل�شورة	 املوؤ�ش�شة	الوطنية	ب�شاأن	تلقي	 37.   ويف	نطاق	ولية	

باحلق	يف	 ذات	عالقة	 �شكاوى	 اأربع	 بني	 مو�شوعاتها	 تنوعت	 ومقيمات	 مواطنات	 �شكوى	من	 ع�شرة	 عدد	ثالث	

م�شتوى	معي�شي	لئق،	واأربع	�شكاوى	متعلقة	باحلق	يف	التنقل،	و�شكوى	واحدة	ب�شاأن	احلق	يف	العمل،	واأخرى	تتعلق	

للتمييز	 تعر�شها	 مواطنة	 ادعاء	 حول	 واحدة	 �شكوى	 عن	 ف�شال	 العادلة،	 املحاكمة	 ب�شمانات	 التمتع	 يف	 باحلق	

اأمام	القانون،	اإىل	جانب	�شكوى	حول	�شدور	تقرير	مغاير	للواقع	عن	اإحدى	اجلهات	احلكومية	ترتب	عليه	بع�س	

الأ�شرار	املادية	والنف�شية،	و�شكوى	واحدة	كانت	تثري	�شبهة	الجتار	يف	الأ�شخا�س،	حيث	مت	التعامل	معها	واإيجاد	

احللول	املنا�شبة	لها	مع	اجلهات	املخت�شة.

38.  ويف	�شياق	مت�شل،	ورد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	عدد	خم�شة	وت�شعني	طلبا	للم�شاعدة	وامل�شورة	القانونيتني	ذا	عالقة	باملراأة،	

اأمام	جهة	حتقيق	 منظورة	 مو�شوعات	 اأو	 الأفراد،	 بني	 �شخ�شية	 نزاعات	 اأو	 متعلقا	مب�شائل	 بع�شها	 كان	 حيث	

ق�شائية	اأو	اإدارية،	اأو	تتعلق	بطلب	الإفراج	عنهن	اأو	عن	اأقربائهن	من	املحكومني	اأو	املوقوفني،	اأو	موا�شيع	ل	ينعقد	

للموؤ�ش�شة	اخت�شا�س	يف	نظرها	كونها	وقعت	خارج	احلدود	الإقليمية	للمملكة،	وقد	جرى	يف	بع�س	منها	تقدمي	

امل�شاعدة	القانونية	الالزمة	لهن،	والتوا�شل	مع	اجلهات	املعنية	يف	بع�شها	الآخر	لدواٍع	اإن�شانية	رغم	عدم	انعقاد	

الخت�شا�س	للموؤ�ش�شة	يف	نظرها.
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الفرع الثالث

حقوق العمالة الوافدة

1.  ُيعّد	احلق	يف	العمل	اأحد	اأهم	حقوق	الإن�شان	على	اختالفها،	الأمر	الذي	يحتاج	اإىل	وجود	مقومات	متكن	الأفراد	

من	ممار�شته،	باعتباره	حقا	تقت�شيه	الكرامة	الإن�شانّية	وي�شتوجبه	اخلري	العام	يف	املجتمع	وفق	اأ�ش�س	اقت�شادية	

وقواعد	العدالة	الجتماعّية	بني	اأطراف	العمل.

2.   وتعترب	العمالة	الوافدة	ركيزة	اأ�شا�شية	يف	�شوق	العمل	نظرا	اإىل	الطابع	ال�شتثماري	للحياة	القت�شادية	يف	مملكة	

البحرين	التي	ُت�شكل	منطقة	جاذبة	للعمل	فيها	ملا	تتميز	به	من	منو	اقت�شادي	مت�شاعد،	ومتثل	العمالة	الوافدة	

جزًءا	كبرًيا	فيها	من	الطاقة	العمالية	الذين	جتذبهم	فر�س	العمل	وامل�شاريع	والأن�شطة	القت�شادية	املتنوعة	يف	

اململكة.

	وعليه،	فاإن	مفهوم	العمالة	الوافدة	يت�شم	بطابع	العمل	املوؤقت،	اإذ	اإنه	من	املفرت�س	اأن	يعود	العامل	اإىل	بلده	بعد	 	.3

انتهاء	عقد	عمله،	على	العك�س	من	العمالة	املهاجرة	التي	تهدف	اإىل	ال�شتقرار	الدائم	يف	بلد	الو�شول	)الدولة	

امل�شتقِبلة(،	وهذه	الفئة	لي�شت	موجودة	يف	مملكة	البحرين،	حيث	اإن	جميع	العمالة	الوافدة	تاأتي	مبوجب	عقود	

عمل	حمددة	املدة.

4.  	ت�شكل	العمالة	الوافدة	اأحد	اأطراف	عالقة	العمل،	التي	متثل	كل	�شخ�س	طبيعي	يعمل	لقاء	اأجر	اأيا	كان	نوعه،	ثابتا	

اأو	متغريا،	نقدا	اأو	عينا،	لدى	�شاحب	عمل	وحتت	اإدارته	اأو	اإ�شرافه،	يف	حني	اأن	الطرف	الثاين	يتمثل	يف	�شاحب	

العمل،	الذي	هو	كل	�شخ�س	طبيعي	اأو	اعتباري	ي�شتخدم	عامال	اأو	اأكرث	لأداء	عمل	معني	يف	اململكة	لقاء	اأجر	اأيا	

كان	نوعه،	ثابتا	اأو	متغريا،	نقدا	اأو	عينا،	وي�شمل	ذلك	اأي	جهة	حكومية	اأو	موؤ�ش�شة	اأو	هيئة	عامة	اأو	�شركة	اأو	مكتب	

اأو	من�شاأة	اأو	غري	ذلك	من	كيانات	القطاع	اخلا�س.

	على	م�شتوى	الت�شريع	الوطني،	جاء	القانون	رقم	)19(	ل�شنة	2006	ب�شاأن	تنظيم	�شوق	العمل	لينظم	عمل	الأجانب	 	.5

الوافدين	بهدف	العمل	وك�شب	الرزق،	وجاء	قانون	العمل	يف	القطاع	الأهلي	رقم	)36(	ل�شنة	2012	لينظم	العالقة	

بني	العامل	ورب	العمل،	مبّيًنا	حقوق	والتزامات	كل	منهما	يف	مواجهة	الآخر	على	نحو	ي�شمن	متتع	العامل	باحلقوق	

والمتيازات	والتدابري	القانونّية	املنا�شبة،	كما	�شدر	قرار	وزارة	العمل	والتنمية	الجتماعية	رقم	)4(	ل�شنة	2006 

اإىل	البنوك،	والقانون	رقم	)1(	ل�شنة	 اأ�شحاب	الأعمال	يف	القطاع	الأهلي	بتحويل	رواتب	عمالهم	 اإلزام	 ب�شاأن	

للعمال	 احلماية	 توفري	 	 �شرورة	 اأحكامه	 بع�س	 يف	 ت�شمن	 الذي	 الأ�شخا�س،	 يف	 الجتار	 مكافحة	 ب�شاأن	 	2008

ال�شرر	 ودرء	 لهم	 القانونية	 توفري	احلماية	 الأ�شخا�س،	من	خالل	 الجتار	يف	 تعر�شوا	جلرمية	 الذين	 الأجانب	

الناجت	عن	ذلك.
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6.  	اأما	على	م�شتوى	ال�شكوك	الدولّية،	فقد	تناول	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	القت�شادّية	والجتماعّية	والثقافّية،	

العمل	يف	املادتني	رقمي	 2007	احلق	يف	 ل�شنة	 القانون	رقم	)10(	 البحرين	مبوجب	 اإليه	مملكة	 الذي	ان�شمت	

)6،7(،	اللتني	اأ�شارتا	اإىل	اعرتاف	الدول	الأطراف	يف	هذا	العهد	بحق	الفرد	يف	العمل	على	نحو	يختاره	ويقبله	

بحرّية،	على	اأن	يتمتع	جميع	العّمال	بالأجر	املن�شف	ومكافاأة	مت�شاوية	لدى	ت�شاوي	قيمة	العمل	من	دون	اأي	متييز،	

ومنح	املراأة	�شروط	عمل	ل	تكون	اأدنى	من	تلك	التي	يتمتع	بها	الرجل،	وتقا�شيها	اأجًرا	ي�شاوي	اأجر	الرجل	عند	

ت�شاوي	العمل،	ومن	دون	اإغفال	متتع	العّمال	باحلق	يف	ال�شرتاحة	واأوقات	الفراغ	والتحديد	املعقول	ل�شاعات	العمل	

تكفل	 اإيجاد	ظروف	عمل	 مراعاة	 مع	 الر�شمّية،	 العطل	 اأيام	 واملكافاأة	عن	 الأجر،	 املدفوعة	 الدورية	 والإجازات	

ال�شالمة	وال�شحة	املهنيتني	الآمنتني.

1977	هو	ما	حدا	بها	 		اإن	ان�شمام	مملكة	البحرين	اإىل	منظمة	العمل	الدولّية	مبوجب	املر�شوم	رقم	)9(	ل�شنة	 	.7

لحًقا	اإىل	الن�شمام	اإىل	جمموعة	من	التفاقّيات	ذات	ال�شلة	باحلق	يف	العمل	و�شل	جمموعها	اإىل	ع�شر	اتفاقيات،	

حيث	ان�شمت	حكومة	مملكة	البحرين	مبوجب	املر�شوم	رقم	)5(	ل�شنة	1981	اإىل	كل	من:	اتفاقّيات	منظمة	العمل	

الدولّية	رقم	)14(	ل�شنة	1921	ب�شاأن	تطبيق	الراحة	الأ�شبوعية	يف	املن�شاآت	ال�شناعية،	ورقم	)29(	ل�شنة	1930 

1947	ب�شاأن	تفتي�س	العمل	يف	ال�شناعة	والتجارة،	ورقم	 اأو	العمل	الإجباري،	ورقم	)81(	ل�شنة	 ب�شاأن	ال�شخرة	

)89(	ل�شنة	1948	ب�شاأن	ت�شغيل	الن�شاء	يف	ال�شناعة	ليال.

	وتال	ذلك	ت�شديقها	اأو	ان�شمامها	اإىل	جمموعة	من	التفاقّيات،	كالتفاقية	رقم	)105(	ل�شنة	1957	يف	�شاأن	اإلغاء	 	.8

العمل	اجلربي	مبوجب	املر�شوم	رقم	)7(	ل�شنة	1998،	واأعقب	ذلك	ان�شمامها	اإىل	التفاقّية	رقم	)159(	ل�شنة	

1983	اخلا�شة	بالتاأهيل	املهني	والعمالة	)املعوقون(	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)17(	ل�شنة	1999،	كما	�شدقت	

1985	اخلا�شة	بالتمييز	يف	ال�شتخدام	واملهنة	مبوجب	املر�شوم	رقم	 احلكومة	على	التفاقّية	رقم	)11(	ل�شنة	

)11(	ل�شنة	2000،	وقد	ان�شمت	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)12(	ل�شنة	2001	اإىل	التفاقّية	رقم	)182(	ل�شنة	

1999	ب�شاأن	حظر	اأ�شواأ	اأ�شكال	عمل	الأطفال	والإجراءات	الفورّية	للق�شاء	عليها،	والتفاقّية	رقم	)155(	ل�شنة	

1981	ب�شاأن	ال�شالمة	وال�شحة	املهنيتني	وبيئة	العمل	وذلك	مبوجب	القانون	رقم	)25(	ل�شنة	2009.

9.  وكان	اآخر	تلك	التفاقّيات	التي	ان�شمت	اإليها	حكومة	مملكة	البحرين	التفاقّية	رقم	)138(	ل�شنة	1973	ب�شاأن	

حكومة	 ان�شمام	 اأو	 ت�شديق	 اإن	 حيث	 	،2012 ل�شنة	 	)1( رقم	 القانون	 ال�شتخدام،	مبوجب	 ل�شن	 الأدنى	 احلد	

مملكة	البحرين	اإىل	اتفاقّيات	منظمة	العمل	الدولّية	ال�شالفة	الذكر	ي�شّكل	التزاًما	من	قبلها	باملعايري	الدولّية	ذات	

العالقة	باحلق	يف	العمل.
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10.  وملا	كانت	ال�شالمة	املهنّية	اأحد	مقومات	حقوق	العمال	ب�شكل	عام	والعمالة	الوافدة	ب�شكل	خا�س،	فقد	تناولت	اأحكام	

رقم	 كالقرار	 املهنّية،	 ال�شالمة	 �شاأنه	حتقيق	 من	 ما	 كل	 له،	 املنفذة	 والقرارات	 الأهلي	 القطاع	 العمل	يف	 قانون	

)6(	ل�شنة	2013	ب�شاأن	حماية	العّمال	من	اأخطار	احلرائق	يف	املن�شاآت	ومواقع	العمل،	والقرار	رقم	)8(	ل�شنة	

2013	ب�شاأن	تنظيم	ال�شالمة	املهنّية	داخل	املن�شاأة،	والقرار	رقم	)12(	ل�شنة	2013	ب�شاأن	الإبالغ	عن	الإ�شابات	

والأمرا�س	املهنّية،	والقرار	رقم	)31(	ل�شنة	2013	للوقاية	من	اأخطار	الكهرباء.

11.  	ف�شاًل	عن	اتفاقّية	منظمة	العمل	الدولّية	رقم	)155(	ل�شنة	1981	ب�شاأن	ال�شالمة	وال�شحة	املهنيتني	وبيئة	العمل	

التي	ان�شمت	اإليها	احلكومة	مبوجب	القانون	رقم	)25(	ل�شنة	2009،	كل	ذلك	يف	جمموعه	ي�شكل	منظومة	توفر	

ال�شالمة	املهنّية	عن	الأخطار	والإ�شابات	الواقعة	اأثناء	العمل.

2013	ب�شاأن	حظر	العمل	وقت	الظهرية،	من	اأبرز	 12.  	ويعد	قرار	وزارة	العمل	والتنمية	الجتماعية	رقم	)3(	ل�شنة	

القرارات	ذات	ال�شلة	بتعزيز	وحماية	حقوق	العمالة	الوافدة،	اإذ	مبوجبه	مُينع	ت�شغيل	العمال	وحتديدا	يف	قطاع	

الإن�شاءات	واملقاولت	والبناء	والت�شييد	حتت	اأ�شعة	ال�شم�س	ويف	الأماكن	املك�شوفة	خالل	الفرتة	ما	بني	ال�شاعة	

اإىل	ما	ت�شهده	اململكة	خالل	هذا	الف�شل	من	 الثانية	ع�شرة	ظهرا	والرابعة	ع�شرا	خالل	فرتة	ال�شيف،	نظًرا	

الإجهاد	احلراري	 ب�شبب	 للخطر	 العمال	 ُيعر�س	هوؤلء	 ون�شبة	رطوبة	عالية،	وهو	ما	قد	 اأجواء	حارة	 ال�شنة	من	

والتعر�س	ل�شربات	ال�شم�س	وال�شقوط	اأثناء	مزاولة	العمل،	كما	يجوز	للوزارة	املخت�شة	اتخاذ	الإجراءات	القانونية	

كافة	بحق	ال�شركات	واملوؤ�ش�شات	املخالفة	لأحكام	هذا	القرار.	

		وفيما	يتعلق	بحقوق	العمالة	الوافدة	املنزلية،	وملا	كانت	اأحكام	قانون	العمل	يف	القطاع	الأهلي	ال�شادر	مبوجب	 	.13

القانون	رقم	)36(	ل�شنة	2012	قد	ا�شتثنت	العمالة	املنزلية	ومن	يف	حكمهم	من	اخل�شوع	له،	عدا	بع�س	املواد	

التي	تناولت	بع�س	احلقوق،	الأمر	الذي	تدعو	فيه	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اإىل	اأهمية	وجود	ت�شريع	ُينظم	�شوؤونهم	و�شوؤون	

مكاتب	ال�شتقدام	وحقوق	والتزامات	كل	طرف.

14.  	وتاأتي	دعوة	املوؤ�ش�شة	الوطنية	هذه	تكري�شا	ملبداأ	امل�شاواة	والكرامة	الإن�شانية	بني	جميع	العمال	ومن	بينهم	العمالة	

املنزلية	والوافدة،	وذلك	على	قدم	امل�شاواة	مع	العمالة	الوطنية	من	دون	متييز	بينهم	�شواء	على	اأ�شا�س	اجلن�س	اأو	

الدين	اأو	اللون	اأو	اللغة	اأو	العقيدة	اأو	الأ�شل،	فقد	اأ�شبحت	احلاجة	ملحة	اإىل	وجود	منظومة	قانونية	تكفل	لهاتني	

الفئتني	العي�س	الكرمي	واحلماية	الالزمة	�شد	اأي	خطر	قد	تتعر�شان	له،	اإذ	يجب	العرتاف	لهما		مبجموعة	من	

احلقوق	والمتيازات	على	امل�شتويات	كافة،	ل	تختلف	عن	تلك	التي	تتمتع	بها	العمالة	الوطنية،	ول	�شيما	يف	جمال	

احلماية	الجتماعية	والقانونية	والأمنية	وال�شحية	الالزمة.
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15.  وعلى	�شعيد	اأف�شل	املمار�شات	املتبعة	يف	جمال	حماية	حقوق	العمالة	الوافدة،	فقد	خطت	مملكة	البحرين	خطوات	

العمل	 وزارة	 قيام	 ذلك	 اأبرز	 من	 ولعل	 الفئة،	 هذه	 حقوق	 وحماية	 تعزيز	 نحو	 بظاللها	 األقت	 وملمو�شة	 جريئة	

والتنمية	الجتماعية		بتقدمي	عدد	من	اخلدمات	العمالية	الهادفة	اإىل	توفري	الدعم	القانوين	للعمال،	منها	اإن�شاء	

جمل�س	لت�شوية	النزاعات	اجلماعية	املعني	بتعزيز	الثقافة	القانونية	للم�شاهمة	والتعاون	الإيجابي	يف	حل	الق�شايا	

واملنازعات	بني	اأ�شحاب	العمل	والعمال.

	حيث	اإن	اأي	طرف	معني،	عامال	كان	اأو	�شاحب	عمل،	اأو	من	ينوب	عنهما،	من	واجبه	مراجعة	وزارة	العمل	والتنمية	 	.16

الجتماعية	يف	اأي	نزاع	عمايل	قد	ين�شب	بني	الطرفني،	وذلك	لتاأمني	حقوق	الأطراف	املتنازعة،	خ�شو�شا	اأن	هذه	

اخلدمة	ال�شت�شارية	تاأتي	من	حمكمني	واخت�شا�شيني	ذوي	خربة	ودراية	يف	حل	املنازعات	العمالية،	ووفقا	لقانون	

العمل	يف	القطاع	الأهلي	ال�شادر	بالقانون	رقم	)36(	ل�شنة	2012	والقرارات	الوزارية	ذات	ال�شلة.

	ويف	بادرة	نوعية	على	م�شتوى	دول	جمل�س	التعاون	لدول	اخلليج	العربية،	فقد	منحت	اأحكام	القانون	رقم	)19(	 	.17

حق	 	- العمل	 �شاحب	 موافقة	 دون	 – من	 الأجنبي	 العامل	 وتعديالته،	 العمل	 �شوق	 تنظيم	 ب�شاأن	 	2007 ل�شنة	

النتقال	للعمل	لدى	�شاحب	عمل	اآخر	من	دون	الإخالل	باحلقوق	املقررة	ل�شاحب	العمل	مبوجب	اأحكام	القانون	

اأو	ن�شو�س	عقد	العمل	املربم	بني	الطرفني	وذلك	ب�شرط	اأن	يكون	العامل	الأجنبي	قد	ق�شى	يف	عمله	احلايل	�شنة	

ميالدية	على	الأقل.

18.  	ومتنح	هيئة	تنظيم	�شوق	العمل	العامل	الأجنبي	بعد	انتهاء	اأو	اإلغاء	الت�شريح	ال�شادر	ب�شاأنه	مهلة	منا�شبة	لتمكينه	

من	النتقال،	اإن	رغب،	اإىل	�شاحب	عمل	اآخر	وا�شت�شدار	ت�شريح	عمل	ب�شاأنه.	ول	ُي�شمح	للعامل	خالل	هذه	املهلة	

مبزاولة	اأي	عمل،	وي�شدر	بتحديد	اإجراءات	انتقال	العامل	الأجنبي	و�شوابط	منح	املهلة	ومدتها	قرار	عن	جمل�س	

اإدارة	الهيئة.

19.  	ويف	جميع	الأحوال،	ل	يكون	للعامل	حق	النتقال	ومنح	املهلة،	امل�شار	اإليهما	يف	الفقرة	ال�شابقة،	اإذا	فقد	�شرطا	اأو	

اأكرث	من	�شروط	منح	الت�شريح،	اأو	�شدر	�شده	حكم	جنائي	نهائي	بعقوبة	جناية	اأو	يف	جرمية	خملة	بال�شرف	اأو	

الأمانة،	اأو	خالف	�شروط	ت�شريح	العمل	ال�شادر	ب�شاأنه.

	ويف	�شاأن	توفري	الغطاء	والبيئة	املحمية	قانوًنا	للعمالة	الوافدة،	فقد	مت	اإن�شاء	مركز	اإيواء	يقع	حتت	مظلة	مركز	 	.20

حماية	ودعم	العمالة	الوافدة،	الذي	يعد	اأول	مركز	�شامل	لتقدمي	اخلدمات	الوقائية	والإر�شادية	للعمالة	الوافدة،	

ويت�شمن	مركز	اإيواء	لل�شحايا	اأو	الأ�شخا�س	املحتمل	تعر�شهم	جلرمية	الجتار	يف	الأ�شخا�س.
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الأمنية،	 احلماية	 توفري	 يف	 تتمثل	 �شحايا،	 اإىل	 حتولهم	 املحتمل	 اأو	 لل�شحايا	 متكاملة	 خدمات	 املركز	 	ويقدم	 	.21

اخلا�شة،	 امل�شت�شفيات	 من	 عدد	 من	 متطوعني	 مع	 بالتعاون	 دورية	 ب�شورة	 النزلء	 وفح�س	 الطبية	 واخلدمات	

واخلدمات	ال�شحة	النف�شية	بالتعاون	مع	باحثني	اجتماعيني،	وال�شت�شارات	القانونية	وتقدمي	امل�شورة	القانونية	

ق�شائية	يف	 دعوى	 رفع	 اأو	 ت�شوية	 اإىل	 التو�شل	 على	 وم�شاعدته	 عليها،	 احل�شول	 واآلية	 بحقوقه	 وتعريفه	 للنزيل	

املحاكم،	ويتمتع	املركز	بخط	توا�شٍل	مبا�شٍر	مع	عدٍد	من	اجلهات	احلكومية	ذات	العالقة،	و�شفارات	بع�س	الدول	

امل�شدرة	للعمالة،	اإىل	جانب	دور	العبادة	مبختلف	الأديان،	ونوادي	اجلاليات	الأجنبية.

22.  ويف	�شياق	مت�شل	مبكافحة	جرمية	الإجتار	يف	الأ�شخا�س	فقد	مت	اإ�شدار	نظام	الإحالة	الوطني	ل�شحايا	الجتار	

والعّمال	 املواطنني	واملقيمني	 توعية	 ي�شاهم	يف	 الأول	على	م�شتوى	دول	املنطقة،	حيث	 ُيعد	 الذي	 الأ�شخا�س،	 يف	

ل�شنة	 رقم	)1(	 للقانون	 وفقا	 وحقوقهم	 الأ�شخا�س	 الإجتار	يف	 �شواء،	مبفاهيم	وممار�شات	 على	حد	 الوافدين	

الأ�شخا�س،	 يف	 الجتار	 مكافحة	 اإجراءات	 تعزيز	 اإىل	 بالإ�شافة	 الأ�شخا�س،	 يف	 الجتار	 مكافحة	 ب�شاأن	 	2008

وتو�شيح	وتنظيم	دور	خمتلف	اجلهات	واآليات	تعاملها	مع	اأي	حالة	اجتار	اأو	ي�شتبه	يف	اإمكانية	حتولها	اإىل	اأي	نوع	

من	اأنواع	هذه	اجلرمية.

	يف	اإطار	معاجلة	ظاهرة	العمالة	غري	النظامية،	ت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باجلهود	املبذولة	من	هيئة	تنظيم	�شوق	 	.23

العمل	يف	اإ�شدار	نظام	ب�شاأن	“ت�شريح	العمل	املرن” الذي	متتد	ولية	تطبيقه	على	العمالة	الوافدة	ذوي	ت�شاريح	
عملهم،	 اأ�شحاب	 قبل	 من	 يتم	جتديدها	 التي	مل	 املنتهية	 العمل	 ت�شاريح	 ذوي	 الوافدة	 والعمالة	 امللغاة،	 العمل	

م�شتثنيا	من	تطبيقه،	العمالة	النظامية	اأو	العمالة	املنزلية	اأو	العمالة	التاركة	للعمل.

 

24.  	ويفتح	نظام	“ت�شريح	العمل	املرن” جمال	جديدا	اأمام	العمالة	الوافدة	غري	النظامية	التي	تنطبق	عليها	�شروط	

العمل	والإقامة	يف	مملكة	البحرين	من	دون	�شاحب	عمل	لت�شحيح	اأو�شاعها	وفق	اإطار	تنظيمي	جديد،	تتوىل	فيه	

اإدراج	العمالة	غري	النظامية	�شمن	النظام	ووفق	�شروط	ت�شمن	حقوق	جميع	اأطراف	 هيئة	تنظيم	�شوق	العمل	

العمل	للحفاظ	على	حركة	ال�شوق	واحتياجاتها	الفعلية،	حيث	يتيح	هذا	النظام	للعمالة	الوافدة	فر�شة	اللتحاق	

باأي	�شاحب	عمل	ملدة	�شنتني	قابلة	للتجديد،	وبالتعاقد	املبا�شر	املوؤقت	يف	اأي	مهنة	ل	تتطلب	ترخي�شا	احرتافيا	

ملزاولتها	�شواء	بالدوام	الكلي	اأو	اجلزئي.	كما	يتيح	النظام	للعامل	املغادرة	والعودة	من	بالده	ب�شورة	اعتيادية	

خالل	فرتة	�شالحية	تاأ�شرية	العمل،	ف�شال	عن	حماية	العامل	من	التعر�س	لأي	حماولت	ل�شتغالله	اأو	لالجتار	

فيه.

25.  	ومُينح	العمال	امل�شتفيدون	من	نظام	“ت�شريح	العمل	املرن”،	بطاقة	زرقاء،	جُتدد	كل	�شتة	اأ�شهر	ب�شورة	جمانية	

لتمكنهم	من	العمل	يف	خمتلف	الوظائف	غري	املهنية	العتيادية،	ف�شال	عن	متكن	العامل	املرن	-	مبوجب	البطاقة	

الزرقاء	-	من	ال�شتفادة	من	خدمات	الرعاية	ال�شحية	يف	املراكز	احلكومية	ب�شكل	جماين. 
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اأو	جزئية	 كلية	 العامل	ب�شورة	 التعاقد	مع	 اإمكانية	 املرن” لأي	�شاحب	عمل	 العمل	 “ت�شريح	 نظام	 ي�شمح	 26.  كما	

وبنظام	ال�شاعات	اأو	الأيام	اأو	الأ�شابيع،	حيث	مُيكن	هذا	النظام	اأ�شحاب	الأعمال	من	ال�شتفادة	املرنة	من	العمالة	

الأجنبية	غري	املهنية	التي	يحتاجون	اإليها	لفرتات	حمدودة	غري	دائمة	من	دون	احلاجة	اإىل	ا�شتقدام	عمال	جدد	

ملدة	�شنتني،	اإىل	جانب	اإتاحة	فر�شة	التاأكد	من	مدى	قانونية	هذه	العمالة	مما	يجنبهم	اأي	م�شاءلة	قانونية	مرتتبة	

على	ذلك.

27.  	اجلدير	بالذكر،	اأن	هيئة	تنظيم	�شوق	العمل	�شتقوم	باإ�شدار	)2000(	ترخي�س	عمل	يف	هذا	النظام	�شهريا	وذلك	

ملدة	�شنتني	مبهنتني	هما	)ت�شريح	مرن(	و)ت�شريح	�شيافة	مرن(	حيث	اإن	الأخري	يخت�س	بالعمالة	التي	�شتعمل	

اإىل	فح�س	طبي	خا�س.	وعمدت	هيئة	 التي	حتتاج	 يف	قطاع	املطاعم	والفنادق	وال�شالونات	وغريها	من	املهن	

تنظيم	�شوق	العمل	اإىل	حتديد	�شقف	العمالة	املن�شوية	حتت	النظام	ب�شورة	�شهرية،	لغر�س	مراجعة	ومعاجلة	

اأي	اأثر	�شلبي	يف	�شوق	العمل،	وقد	بداأ	النظام	با�شتقبال	الراغبني	يف	ال�شتفادة	منه	بدءا	من	�شهر	يوليو	من	عام	

.2017

	وت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بقيام	هيئة	تنظيم	�شوق	العمل	باعتماد	العقد	الثالثي	النموذجي	اجلديد	والإلزامي	للعمالة	 	.28

املنزلية	الذي	ينظم	العالقة	بني	�شاحب	العمل	و�شاحب	مكتب	التوظيف	والعامل	املنزيل،	والذي	جاء	بناء	على	

خمرجات	ور�شة	العمل	اخلا�شة	مبكاتب	التوظيف،	التي	�شاركت	فيها	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ومكاتب	ال�شتقدام	وعدد	

من	موؤ�ش�شات	املجتمع	املدين	ذات	ال�شلة.	وياأتي	هذا	العقد	الثالثي	النموذجي	ل�شمان	حقوق	اأطرافه	كافة،	�شواء	

�شاحب	العمل	اأو	�شاحب	مكتب	التوظيف	اأو	العامل	املنزيل.

	ويف	اإطار	قيام	املوؤ�ش�شة	الوطنية	مبد	اأوا�شر	التعاون	والتن�شيق	مع	الوزارات	والأجهزة	احلكومية	وموؤ�ش�شات	املجتمع	 	.29

املدين	ذات	ال�شلة،	ول�شيما	اللجنة	الوطنية	ملكافحة	الجتار	يف	الأ�شخا�س	وبالتعاون	مع	هيئة	تنظيم	�شوق	العمل،	

املوؤ�ش�شة	 بني	 و�شل	 حلقة	 املكتب	 هذا	 ليكون	 الوافدة،	 العمالة	 ودعم	 حماية	 مركز	 لها	يف	 مكتب	 بافتتاح	 قامت	

اأق�شى	م�شتويات	تعزيز	وحماية	فئة	العمالة	الوافدة،	وياأتي	هذا	اجلهد	 اإىل	 الوطنية	واملقيمني	بهدف	الو�شول	

البحرين	 وجمعية	 العمل	 �شوق	 تنظيم	 هيئة	 مع	 الوطنية	 املوؤ�ش�شة	 بها	 قامت	 التي	 والجتماعات	 اللقاءات	 نظري	

ملكاتب	ال�شتقدام.	

30.  ويخت�س	مكتب	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باللجنة	الوطنية	ملكافحة	الجتار	يف	الأ�شخا�س	)فرع	مركز	حماية	ودعم	العمالة	

الوافدة،	ودرا�شتها	والبحث	فيها	واإحالة	 الواردة	من	العمالة	 ال�شكاوى	املتعلقة	بحقوق	الإن�شان	 الوافدة(	بتلقي	

ما	ترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اإحالته	منها	اإىل	جهات	الخت�شا�س	مع	متابعتها	ب�شكل	فعال،	اأو	تب�شري	ذوي	ال�شاأن	

بالإجراءات	الواجبة	التباع	وم�شاعدتهم	على	اتخاذها،	اأو	املعاونة	يف	ت�شويتها	مع	اجلهات	املعنية.
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اإن�شائها،	من	 لها	يف	قانون	 الوا�شعة	املمنوحة	 للولية	 املكتب	وفًقا	 افتتاح	هذا	 الوطنية	يف	 املوؤ�ش�شة	 31.  	وتاأتي	جهود	

خالل	تعزيز	وتنمية	وحماية	حقوق	الإن�شان،	واإر�شاخ	قيمها،	ون�شر	الوعي	بها،	والإ�شهام	يف	�شمان	ممار�شتها،	مبا	

فيها	حقوق	العمالة	الوافدة.

32.  	وفيما	يتعلق	بولية	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	تلقي	ال�شكاوى	وطلبات	امل�شاعدة	وامل�شورة	القانونيتني	املتعلقتني	بحقوق	

العمالة	الوافدة،	فقد	تلقت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	عدد	�شتة	وع�شرين	)26(	طلًبا	للم�شاعدة	القانونية،	تنوعت	م�شامني	

بع�شها	بني	طلب	تدخل	املوؤ�ش�شة	يف	جتديد	تاأ�شرية	الإقامة	اخلا�شة	بطالبي	امل�شاعدة،	اأو	امل�شاعدة	على	معرفة	

ما	اإذا	كانت	هناك	دعوى	جنائية	�شد	اآخرين	منهم،	اإىل	جانب	تلقيها	عددا	من	طلبات	امل�شاعدة	للتدخل	نتيجة	

عدم	�شرف	�شاحب	العمل	اأجوًرا	لبع�س	العاملني	لديه،	اأو	امل�شاعدة	للح�شول	على	جواز	ال�شفر	اخلا�س	مبقدم	

طلب	امل�شاعدة	نتيجة	احتجازه	لدى	�شاحب	العمل.

33.   وقد	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنّية	على	اإثر	تلقيها	طلبات	امل�شاعدة	القانونية	اأعاله،	بدرا�شتها	واإبداء	الراأي	القانوين	

ب�شاأنها،	وقامت	مبخاطبة	اجلهات	املخت�شة،	بينما	حفظت	بع�س	طلبات	امل�شاعدة	الواردة	لتحقق	النتيجة	فيها	اأو	

لعدم	اخت�شا�س	املوؤ�ش�شة.

 

الفرع الرابع

احلق يف ال�سحة

1.  	ورد	ا�شطالح	احلق	يف	ال�شحة	للمرة	الأوىل	على	امل�شتوى	الدويل	يف	د�شتور	منظمة	ال�شحة	العاملية	لعام	1946،	

والذي	اعتربت	ديباجته	اأن	ال�شحة	هي “حالة من اكتمال ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ل جمرد انعدام 

بلوغه هو  ال�سحة ميكن  باأعلى م�ستوى من  “التمتع  اأن  الديباجة على  ذات  العجز”، كما ن�ست  اأو  املر�س 

اأحد احلقوق الأ�سا�سية لكل اإن�سان، من دون متييز ب�سبب العن�سر اأو الدين اأو العقيدة ال�سيا�سية اأو احلالة 

القت�سادية اأو الجتماعية”.

2.  ويتمثل	احلق	يف	ال�شحة	يف	احل�شول	على	الرعاية	ال�شحية	املقبولة	واملي�شورة	التكلفة	ذات	اجلودة	املنا�شبة	يف	

التوقيت	املنا�شب،	وبالتايل	يتعني	على	الدول	تهيئة	الظروف	املنا�شبة	لتمكني	الأفراد	من	التمتع	باأعلى	م�شتوى	من	

ال�شحة	ميكن	بلوغه،	ول	يعني	ذلك	اأن	يكون	ال�شخ�س	موفور	ال�شحة.

		وجاء	الإعالن	العاملي	حلقوق	الإن�شان	لعام	1948	يف	املادة	رقم	)25(	منه،	ليوؤكد	اأن	احلق	يف	م�شتوى	معي�شة	 	.3

كاف	يعد	جانبا	مهما	من	احلق	يف	ال�شحة	،	وكان	احلق	يف	ال�شحة	مو�شع	العرتاف	به	مرة	اأخرى	باعتباره	اأحد	
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عام	 ال�شادر	 والثقافية	 والجتماعية	 القت�شادية	 باحلقوق	 الدويل	اخلا�س	 العهد	 الأ�شا�شية	يف	 الإن�شان	 حقوق	

.1966

الدول	 امتثال	 ر�شد	 تتوىل	 التي	 اللجنة	 وهي	 	- والثقافية	 والجتماعية	 القت�شادية	 اأ�شدرت	جلنة	احلقوق	 		وقد	 	.4

املن�شمة	للعهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	القت�شادية	والجتماعية	والثقافية-	تعليقا	عاما	ب�شاأن	احلق	يف	ال�شحة،	

اأن	 اأنه	حق	�شامل،	حيث	اعتربت	 اعتبار	 تتمثل	يف	 التي	 	،
12
الأ�شا�شية	لهذا	احلق	 اأو�شحت	من	خالله	اجلوانب	

احلق	يف	ال�شحة	هو	اأبعد	مما	عرفته	ديباجة	د�شتور	منظمة	ال�شحة	العاملية،	فهو	طائفة	عري�شة	من	العوامل	

الجتماعية	والقت�شادية	التي	تهيئ	الظروف	لالأفراد	باأن	يعي�شوا	حياة	�شحية،	وت�شمل	هذه	املقومات	الأ�شا�شية	

لل�شحة:	احل�شول	على	مياه	ال�شرب	املاأمونة،	وتوفري	الغذاء	الآمن،	والتغذية	الكافية،	وامل�شكن	املالئم،	والعمل	يف	

ظروف	�شحية	واآمنة،	وبيئة	�شحية	ونظيفة،	واحل�شول	على	التوعية	واملعلومات	التثقيفية	فيما	يت�شل	باحلق	يف	

ال�شحة،	واأخريا	امل�شاواة	اجلن�شانية	يف	التمتع	باحلق	يف	ال�شحة.

	كما	يت�شمن	احلق	يف	ال�شحة	جملة	من	احلقوق	واحلريات	املنبثقة	عنه،	تتمثل	يف	حق	الفرد	يف	التحكم	ب�شحته	 	.5

واأن	يكون	يف	 الطبي	بدون	موافقة،	 للعالج	 الإجناب،	واحلق	يف	عدم	اخل�شوع	 وج�شده،	مبا	يف	ذلك	حريته	يف	

ماأمن	من	اإجراء	اأي	جتارب	طبَية	عليه	من	دون	ر�شاه،	واحلرية	من	التعذيب	وغريه	من	�شروب	املعاملة	اأو	العقوبة	

القا�شية	اأو	الالاإن�شانية	اأو	املهينة.	

	وي�شمل	احلق	يف	ال�شحة	جمموعة	من	ال�شتحقاقات	منها	توفري	نظام	حلماية	ال�شحة	يوفر	فر�شا	مت�شاوية	للجميع	 	.6

للتمتع	باأعلى	م�شتوى	ميكن	بلوغه	يف	جمال	ال�شحة،	احلق	يف	الوقاية	والعالج	ومكافحة	الأمرا�س،	وجعل	الأدوية	

وال�شحة	 والطفولة	 الأمومة	 �شحة	 يكفل	 �شحي	 نظام	 توفري	 وجوب	 اإىل	 بالإ�شافة	 للجميع،	 متوافرة	 اجلوهرية	

الإجنابية،	و�شمان	الو�شول	اإىل	اخلدمات	ال�شحية	الأ�شا�شية	على	قدم	امل�شاواة	ويف	الوقت	املنا�شب،	اإىل	جانب	

�شرورة	توفري	املعلومات	والثقافة	ال�شحية	للجميع،	واإ�شراك	ال�شكان	يف	عملية	�شنع	القرارات	املت�شلة	بال�شحة	

على	ال�شعيدين	الوطني	واملجتمعي.

	كما	ُيعترب	توفري	اخلدمات	وال�شلع	والت�شهيالت	ال�شحية	للجميع	بدون	اأي	متييز	اأحد	اأهم	اجلوانب	الأ�شا�شية	لهذا	 	.7

احلق،	وُيق�شد	بالتمييز	هو	اأي	تفرقة	اأو	ا�شتبعاد	اأو	تقييد	على	اأ�شا�س	اأ�شباب	خمتلفة	يكون	من	اأثره	اأو	الغر�س	

اأو	ممار�شتها،	وهو	عادة	ما	 اأو	التمتع	بها	 اإلغاء	العرتاف	بحقوق	الإن�شان	واحلريات	الأ�شا�شية	 اأو	 منه	تقوي�س	

يرتبط	بتهمي�س	فئات	معينة	يف	املجتمع	مما	يوؤدي	اإىل	زيادة	�شعف	هذه	الفئات	وتعر�شها	للفقر	و�شوء	ال�شحة.

12			�شحيفة	الوقائع	رقم	)31(،	احلق	يف	ال�شحة،	�شادرة	عن	مفو�شية	الأمم	املتحدة	ال�شامية	حلقوق	الإن�شان،	2008
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8.  ويقع	على	عاتق	الدول	التزام	بحظر	التمييز	ومنعه	لأي	�شبب	وكفالة	امل�شاواة	للجميع	يف	التمتع	بالرعاية	ال�شحية	

الدول	 اعرتاف	 وامل�شاواة	 التمييز	 عدم	 مبداأ	 ويت�شمن	 ال�شحة.	 يف	 للحق	 الأ�شا�شية	 املقومات	 على	 واحل�شول	

وتعاملها	مع	الختالفات	والحتياجات	اخلا�شة	بفئات	تواجه	حتديات	�شحية	حمددة	مثل	ارتفاع	معدل	الوفيات	

اأو	التعر�س	لأمرا�س	معدية.	ويتطلب	اللتزام	بكفالة	عدم	التمييز	تطبيق	معايري	�شحية	حمددة	يجب	تطبيقها	

على	فئات	معينة	مثل	الن�شاء	اأو	الأطفال	اأو	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة.

الفتقار	 تربر	 اأن	 للدول	 اأنه	ل	ميكن	 والثقافية	 والجتماعية	 القت�شادية	 باحلقوق	 املعنية	 اللجنة	 اأو�شحت	 9.  	وقد	

اإىل	حماية	الأفراد	ال�شعفاء	يف	املجتمع	من	التمييز	املتعلق	بال�شحة	�شواء	كان	ذلك	مبوجب	قانون	اأو	يف	الواقع	

العملي.	ومن	ثم	يتعني	على	الدول	حتى	يف	الظروف	الع�شرية	حماية	ال�شعفاء	يف	املجتمع	وذلك	من	خالل	اعتماد	

برامج	موجهة	بكلفة	خمف�شة.

مقبولة	 تكون	 واأن	 اإليها	 الو�شول	 واأن	ميكن	 والت�شهيالت	 وال�شلع	 اخلدمات	 جميع	 توفري	 ذلك	 جانب	 اإىل	 10.  	ويلزم	

الة	لل�شحة	 ومن	نوعية	جيدة،	ول	يكون	ذلك	اإل	من	خالل	�شمان	توفري	املرافق	وال�شلع	واخلدمات	العمومية	الفعَّ

والرعاية	ال�شحية	الكافية	للجميع	داخل	الدولة،	واإمكانية	احل�شول	عليها	ماديا	وماليا	ومن	دون	متييز	جلميع	

الفئات	 من	 وغريهم	 الإعاقة	 ذوو	 والأ�شخا�س	 ال�شن	 وكبار	 واملراهقون	 الأطفال	 فيهم	 مبن	 ال�شكان	 قطاعات	

اخلا�شة	اأو	ال�شعيفة.	ومتتد	هذه	الإمكانية	لت�شمل	احل�شول	على	املعلومات	املت�شلة	بال�شحة	وتلقيها	واإر�شالها	

اأ�شكال	مفهومة	للجميع	مبن	يف	ذلك	الأطفال	والأ�شخا�س	ذوو	الإعاقة،	ولكن	مع	احلفاظ	على	مبداأ	�شرية	 يف	

املقدمة	لالأخالقيات	 وال�شلع	واخلدمات	 املرافق	 اإىل	جانب	�شمان	احرتام	 ال�شخ�شية.	هذا	 ال�شحية	 البيانات	

الطبية	واأن	تراعي	املنظور	اجل�شماين	واأن	تكون	مقبولة	ثقافيا،	مع	�شرورة	توفري	مهنيني	�شحيني	مدربني	وعلى	

م�شتوى	عاٍل	من	الكفاءة	وتوفري	العقاقري	الطبية	ال�شاحلة	لال�شتخدام	واملقرة	علميا	بها،	وتزويد	امل�شت�شفيات	

واملراكز	الطبية	باملعدات	والأجهزة	الطبية	الالزمة،	مع	�شمان	توفري	مياه	�شرب	اآمنة	و�شحية.

11.   ويلزم	الإ�شارة	يف	هذا	ال�شاأن	اإىل	�شيوع	جملة	من	املفاهيم	اخلاطئة	حول	احلق	يف	ال�شحة	لعل	من	اأبرزها:	اأن	

احلق	يف	ال�شحة	لي�س	هو	نف�شه	احلق	يف	التمتع	ب�شحة	جيدة،	حيث	يعتقد	بع�س	الأفراد	انه	يتعني	على	الدولة	اأن	

ت�شمن	ال�شحة	اجليدة	لالأ�شخا�س	يف	حني	اأن	ال�شحة	اجليدة	لل�شخ�س	تتاأثر	يف	الأ�شا�س	بعوامل	عديدة	تخرج	

عن	ال�شيطرة	املبا�شرة	للدول،	ومثال	ذلك،	التكوين	البيولوجي	للفرد	وظروفه	الجتماعية	والقت�شادية،	وبالتايل	

من	الدقة	اأن	يتم	و�شف	احلق	يف	ال�شحة	باعتباره	اأعلى	معيار	ميكن	بلوغه	من	ال�شحة	اجل�شدية	والعقلية،	ولي�س	

احلق	غري	امل�شروط	يف	التمتع	ب�شحة	جيدة.



86

12.  	كما	اأنه	من	تلك	املفاهيم	ال�شائعة	اعتبار	اأن	احلق	يف	ال�شحة	هدف	يتعني	حتقيقه	يف	الأجل	الطويل،	فعلى	الرغم	

من	كون	احلق	يف	ال�شحة	هدفا	برناجميا	ُيراعى	فيه	التدرج	يف	اإعماله	فاإن	ذلك	ل	يعني	اأنه	ل	ُين�شئ	التزامات	

واملادية	 املمكنة	يف	حدود	مواردها	القت�شادية	 الدول	بذل	كل	اجلهود	 الدول،	حيث	يقع	على	عاتق	 فورية	على	

املتوافرة	لإعمال	احلق	يف	ال�شحة	من	دون	اأي	تاأخري،	كما	اأن	هناك	التزامات	تن�شاأ	ب�شكل	فوري	على	الدول	ل	

تتطلب	توافر	اأي	اإمكانيات	مادية	ومنها	على	�شبيل	املثال:	التعهد	ب�شمان	احلق	يف	ال�شحة	بطريقة	غري	متييزية،	

بالإعمال	 اخلا�شة	 العمل	 واعتماد	خطط	 ال�شحة،	 يف	 باحلق	 التمتع	 وحتمي	 تنظم	 ت�شريعات	حمددة	 و�شياغة	

احلق	يف	 اجلوهرية	يف	 املادية	 العنا�شر	 من	 الأدنى	 احلد	 توفري	 الدول	 على	 ي�شتوجب	 كما	 احلق.	 لهذا	 الكامل	

ال�شحة،	مثل	توفري	اللقاحات	والعقاقري	الأ�شا�شية	واخلدمات	ال�شحية	لالأمومة	والطفولة.	

		اإىل	جانب	ما	�شبق	فاإن	هناك	العديد	من	ال�شكوك	الدولية	الأخرى	ذات	�شلة	بحقوق	الإن�شان،	اأكدت	م�شامينها	 	.13

اأهمية	احلق	يف	ال�شحة،	اإذ	بع�شها	يت�شم	بالعمومية،	واأخرى	تتناول	م�شائل	اأو	فئات	حمددة	يف	حقوق	الإن�شان،	

ومن	ذلك	ما	ت�شمنته	التفاقية	الدولية	للق�شاء	على	جميع	اأ�شكال	التمييز	العن�شري	لعام	1965		واملن�شمة	اإليها	

مملكة	البحرين	مبوجب	املر�شوم	رقم	)8(	ل�شنة	1990،	املادة	رقم	)5(	-	الفقرة	)هـ(	منها،	واتفاقية	الق�شاء	

على	جميع	اأ�شكال	التمييز	�شد	املراأة	لعام	1979	واملن�شمة	اإليها	مملكة	البحرين	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	

)5(	ل�شنة	2002،	املواد	اأرقام	)11، 12، 14(،	واتفاقية	حقوق	الطفل	لعام	1989	واملن�شمة	اإليها	مملكة	البحرين	

مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)16(	ل�شنة	1991،	املادة	رقم	)24(	منها،	واتفاقية	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	

اإىل	 بالإ�شافة	 منها،	 	)25( رقم	 املادة	 	،2011 ل�شنة	 	)22( رقم	 القانون	 عليها	مبوجب	 وامل�شدق	 	2006 لعام	

التفاقية	الدولية	حلماية	حقوق	جميع	العمال	املهاجرين	واأفراد	اأ�شرهم	لعام	1990،	املواد	اأرقام	)28،43،45(.

 

14.  ف�شال	عما	خل�شت	اإليه	املقررات	الدولية	ذات	ال�شلة	التي	من	اأبرزها	نتائج	املوؤمتر	الدويل	املعني	بالرعاية	ال�شحية	

الأولية،	الذي	تولد	عنه	اإعالن	)اأملا	-	اأتا(،	ال�شادر	يف	�شبتمرب	1978	حيث	اأكد	الدور	احلا�شم	للرعاية	ال�شحية	

والعالجية،	 والوقائية	 الرتويجية	 اخلدمات	 وتوفري	 املجتمع،	 يف	 الرئي�شة	 ال�شحية	 امل�شاكل	 اإىل	 املوجه	 الأولية	

وخدمات	اإعادة	التاأهيل.	و�شدد	على	اأن	الو�شول	اإىل	الرعاية	ال�شحية	الأولية	هو	مفتاح	الو�شول	اإىل	م�شتوى	من	

ال�شحة	ي�شمح	جلميع	الأفراد	بالعي�س	يف	حياة	منتجة	اجتماعيا	واقت�شاديا،	واأن	الرعاية	ال�شحية	الأولية	هي	

اخلطوة	الأ�شا�شية	نحو	امل�شاهمة	يف	حتقيق	اأعلى	م�شتوى	من	ال�شحة	ميكن	بلوغه.

	اأما	على	امل�شتوى	الوطني،	فقد	كفل	د�شتور	مملكة	البحرين	يف	املادة	رقم	)8(	منه	احلق	يف	ال�شحة،	حيث	ن�شت	 	.15

وتكفل  العامة،  بال�سحة  الدولة  وتعنى  ال�سحية،  الرعاية  يف  احلق  مواطن  الفقرة	)اأ(	منها	على	اأن	“لكل 
و�سائل الوقاية والعالج باإن�ساء خمتلف امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات ال�سحية”،	واأعقبتها	الفقرة	)ب(	لتق�شي	باأنه:	

ا  وفقاً الدولة،  من  باإ�سراف  عالج  ُدور  اأو  م�ستو�سفات  اأو  م�ست�سفيات  اإن�ساء  والهيئات  لالأفراد  “يجوز 
للقانون”.
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16.  وتنفيذا	لذلك	فقد	اأوىل	امل�شرع	البحريني	اهتماما	باحلق	يف	ال�شحة	من	خالل	�شّن	عدد	من	الت�شريعات	املختلفة	

اأبرزها؛	املر�شوم	بقانون	رقم	)4(	ل�شنة	1973	وتعديالته	ب�شاأن	مراقبة	التداول	يف	املواد	وامل�شتح�شرات	املخدرة	

وا�شتعمالها،	والقانون	رقم	)3(	ل�شنة	1975	وتعديالته	ب�شاأن	ال�شحة	العامة،	الذي	جاء	مت�شمًنا	بيان	املخالفات	

ال�شحّية	واآلية	الت�شرف	فيها	وال�شرتاطات	ال�شحّية،	مع	بيان	كيفّية	مراقبة	امل�شادر	العامة	للمياه،	والرقابة	

على	املرافق	ال�شحّية	والفنادق	واملطاعم	واملحال	العامة،	والعقوبات	املرتتبة	حيال	املخالفات،	واملر�شوم	بقانون	

رقم	)14(	ل�شنة	1977	يف	�شاأن	الحتياطات	ال�شحّية	للوقاية	من	الأمرا�س	املعدية،	واملر�شوم	بقانون	رقم	)3(	

ل�شنة	1985	ب�شاأن	مراقبة	املواد	الغذائية	امل�شتوردة،	واملر�شوم	بقانون	رقم	)7(	ل�شنة	1989	ب�شاأن	مزاولة	مهنة	

وت�شويق	 ا�شتعمال	 على	 الرقابة	 ب�شاأن	 	1995 ل�شنة	 	)4( رقم	 بقانون	 واملر�شوم	 الأ�شنان،	 وطب	 الب�شري	 الطب	

ال�شيدلّية	 واملراكز	 ال�شيدلة	 تنظيم	مهنة	 ب�شاأن	 	1997 ل�شنة	 بقانون	)18(	 واملر�شوم	 الأم،	 بدائل	لنب	 وترويج	

وتعديالته،	واملر�شوم	بقانون	رقم	)16(	ل�شنة	1998	ب�شاأن	نقل	وزراعة	الأع�شاء	الب�شرّية،	واملر�شوم	بقانون	رقم	

)17(	ل�شنة	1998	بتعديل	بع�س	اأحكام	املر�شوم	بقانون	رقم	)6(	ل�شنة	1970	بتـنظيم	ت�شجيل	املواليد	والوفيات،	

العاملية	الإطارية	ب�شاأن	 اإىل	اتفاقية	منظمة	ال�شحة	 2006	باملوافقة	على	الن�شمام	 والقانون	رقم	)26(	ل�شنة	

مكافحة	التبغ،	والقانون	رقم	)8(	ل�شنة	2009	ب�شاأن	مكافحة	التدخني	والتبغ	واأنواعه،	والقانون	رقم	)25(	ل�شنة	

2009	باملوافقة	على	ان�شمام	مملكة	البحرين	اإىل	اتفاقية	منظمة	العمل	الدولية	رقم	)155(	ل�شنة	1981	ب�شاأن	

ال�شالمة	وال�شحة	املهنيتني	وبيئة	العمل.

2017	ب�شاأن	وقاية	املجتمع	من	مر�س	 	وت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	هذا	ال�شاأن	ب�شدور	القانون	رقم	)1(	ل�شنة	 	.17

القانون	 ت�شمن	 حيث	 معه،	 املتعاي�شني	 الأ�شخا�س	 حقوق	 وحماية	 )الإيدز(	 املكت�شب	 املناعي	 النق�س	 متالزمة	

اأحكاًما	يف	جمملها	تناولت	حقوق	املتعاي�شني	مع	الفريو�س،	ليوؤكد	متتعهم	بجميع	احلقوق	التي	يكفلها	الد�شتور	

ل	متييزا	 ي�شكِّ امتناع	 اأو	 فعل	 كل	 وُيحَظر	 بها،	 املعمول	 والقوانني	 الدولة	 عليها	من	 دق	 امل�شَّ الدولية	 والتفاقيات	

	من	كرامتهم	اأو	النتقا�س	من	حقوقهم	اأو	ا�شتغاللهم	ب�شبب	الإ�شابة	على	اختالف	 �شدهم،	اأو	يوؤدي	اإىل	احَلطِّ

اأجنا�شهم	واأعمارهم،	بالإ�شافة	اإىل	بيان	الواجبات	امللقاة	على	عاتق	املتعاي�س	مع	الفريو�س.

	كما	اأن�شاأ	القانون	جلنة	وطنية	ملكافحة	متالزمة	النق�س	املناعي	املكت�شب	)الإيدز(	واأحال	اإىل	الالئحة	التنفيذية	 	.18

للقانون	بيان	ت�شكيلها	واخت�شا�شها	والأحكام	اخلا�شة	فيها،	ومل	يغفل	القانون	كذلك	بيان	العقوبات	املرتتبة	على	

اإ�شدار	الالئحة	 خمالفة	اأحكامه،	وعليه	تاأمل	املوؤ�ش�شة	الوطنية	من	الوزارة	املعنية	ب�شوؤون	ال�شحة	الإ�شراع	يف	

التنفيذية	للقانون	والقرارات	الأخرى	املنفذة	له	ذات	ال�شلة.

19.  	ونظرا	اإىل	ان�شمام	مملكة	البحرين	اإىل	اأحكام	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	القت�شادية	والجتماعية	والثقافية	

لعام	1966	مبوجب	القانون	رقم	)10(	ل�شنة	2007	الذي	اأقر	يف	املادة	رقم	)12(	منه	حق	كل	اإن�شان	يف	التمتع	
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باأعلى	م�شتوى	من	ال�شحة	اجل�شمية	والعقلية	ميكن	بلوغه،	اإذ	يقع	على	الدولة	الطرف	وفقا	لأحكام	هذا	العهد	

الدويل	جمموعة	من	اللتزامات	العامة	اأو	املحددة،	ومن	ذلك	التزام	عام	مببداأ	الإعمال	التدريجي،	وتنفيذا	لهذا	

املبداأ،	يقع	لزاما	على	الدولة		الطرف	امل�شي	قدما	وباأ�شرع	طريقة	ممكنة،	�شواء	كان	ذلك	ب�شكل	منفرد	اأو	بف�شل	

امل�شاعدة	والتعاون	الدوليني،	واإىل	اأبعد	حد	ُتتيحه	املوارد	املتوافرة	لديها،	اإىل	تعزيز	وحماية	احلق	يف	ال�شحة،	

و�شول	يف	ذلك	اإىل	اأعلى	م�شتوى	من	ال�شحة	ميكن	بلوغه.	وعليه،	فاإنه	من	غري	املقبول	بتاتا	قيام	الدولة	باتخاذ	

خطوات	تراجعية	عمدية	تقلل	من	متتع	الأفراد	باحلق	يف	ال�شحة،	واإذا	ما	اتخذت	هذه	التدابري	يقع	على	كاهلها	

اإثبات	ما	برر	لها	اللجوء	اإىل	هذه	اخلطوات،	وذلك	يف	�شياق	ال�شتخدام	الكامل	لأق�شى	املوارد	املتاحة	لديها.

 

اإطار	مبداأ	الإعمال	التدريجي،	فاإن	هناك	التزامات	فورية	على	 اأن	احلق	يف	ال�شحة	ياأتي	يف	 20.  	وعلى	الرغم	من	

الدولة	ل	يجوز	باأي	حال	من	الأحوال	تربير	عدم	تنفيذها	يف	�شياق	هذا	املبداأ،	وخا�شة	اأن	تتعهد	الدولة	ب�شمان	

متتع	الأفراد	باحلق	يف	ال�شحة	من	دون	اأي	متييز	وعلى	قدم	امل�شاواة	بني	جميع	القاطنني	على	وليتها	الق�شائية.

21.   اأما	فيما	يتعلق	باللتزامات	املحددة	النا�شئة	على	الدولة	الطرف	يف	العهد	الدويل	فاإنه	يجب	اأن	تلتزم	باحرتام	

احلق	يف	ال�شحة،	ويكون	ذلك	بالمتناع	عن	التدخل	ب�شكل	مبا�شر	اأو	غري	مبا�شر	يف	التمتع	باحلق	يف	ال�شحة،	

املتكافئة	جلميع	 الفر�س	 اإتاحة	 تقييد	 اأو	 تقوم	مبنع	 ل	 عندما	 ال�شحة	حمققا،	 للحق	يف	 الدولة	 احرتام	 ويكون	

الأ�شخا�س	مبن	فيهم	ال�شجناء	واملحتجزون	اأو	الأقليات	اأو	غريهم	من	احل�شول	على	اخلدمات	ال�شحية	الوقائية	

والعالجية،	اأو	بالمتناع	عن	فر�س	ممار�شات	متييزية	فيما	يتعلق	باأو�شاع	املراأة	واحتياجاتها،	اأو	بالمتناع	عن	

حظر	اأو	عرقلة	الرعاية	الوقائية،	اأو	ت�شويق	الأدوية	غري	املاأمونة،	اأو	بالمتناع	عن	التلويث	غري	القانوين	للهواء	

واملياه	والرتبة.

اأن	تتخذ	 التزام	موؤداه	 العهد	الدويل	حماية	احلق	يف	ال�شحة	من	خالل	 الدولة	الطرف	يف	 22.   كما	يقع	على	عاتق	

الدولة	تدابري	من	�شاأنها	اأن	متنع	اأطرافا	ثالثة	من	التدخل	يف	هذا	احلق،	ويكون	حماية	الدولة	لذلك	متحققا،	

عند	قيامها	باتخاذ	التدابري	الت�شريعّية	والإدارّية	كافة	التي	تكفل	امل�شاواة	وعدم	التمييز	يف	فر�س	احل�شول	على	

الرعاية	واخلدمات	ال�شحّية	التي	توفرها	اأطراف	ثالثة	)القطاع	اخلا�س(،	مع	�شمان	األ	ت�شكل	خ�شخ�شة	قطاع	

ال�شحة	تهديدا	لتوافر	املرافق	واخلدمات	ال�شحية،	واإمكانية	الو�شول	اإليها	ومقبوليتها	ونوعيتها.

23.  اإىل	جانب	التزام	الدولة	الطرف	ب�شمان	مراقبة	ت�شويق	املعدات	الطبية	والأدوية	من	قبل	اأطراف	ثالثة	)القطاع	

اخلا�س(،	و�شمان	ا�شتيفاء	جميع	العاملني	يف	املجال	ال�شحي	ملعايري	املالءمة	من	التعليم	والتدريب	واملهارات	

اإىل	عرقلة	 ال�شارة	 التقليدية	 اأو	 الجتماعية	 املمار�شات	 توؤدي	 األ	 و�شمان	 الأخالقية،	 ال�شلوك	 وقواعد	 الالزمة	

الو�شول	اإىل	الرعاية	اأثناء	احلمل	اأو	بعد	الولدة.
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	ويقع	على	عاتق	الدولة	الطرف	للعهد	التزام	اآخر	يتمثل	يف	اإعمال	احلق	يف	ال�شحة	من	خالل	اتخاذ	تدابري	قانونية	 	.24

خالل	 من	 ال�شحة،	 يف	 للحق	 الكامل	 الإعمال	 اأجل	 من	 مالئمة	 ت�شجيعية	 واأخرى	 وق�شائية،	 ومالية،	 واإدارية،	

�شمول	جميع	الأفراد	اخلا�شعني	حتت	ولية	الدولة	القانونية	التمتع	باحلق	يف	ال�شحة،	واعتماد	�شيا�شات	وخطط	

برامج	 وتبني	 واخلا�س،	 العام	 القطاعني	 تغطي	 احلق	 لهذا	 اإعمال	 تف�شيلية	 بخطط	 م�شحوبة	 وطنية	 �شحية	

عملية	للتح�شني	�شد	الأمرا�س	املعدية،	مع	تقدمي	ون�شر	املعلومات	املتعلقة	باأ�شاليب	احلياة	والتغذية	ال�شحية،	

وباملمار�شات	العملية	اخلاطئة	التي	تكون	مدعاة	للم�شا�س	باحلق	يف	ال�شحة.

25.  	اأما	على	�شعيد	الواقع	العملي	للحق	يف	ال�شحة	مبملكة	البحرين،	فقد	اأولت	اهتماما	كبريا	بال�شحة	بهدف	توفري	

اأعلى	م�شتوى	من	اخلدمات	ال�شحية	للجميع	�شواء	كانوا	مواطنني	اأو	مقيمني	وذلك	عن	طريق	اإن�شاء	العديد	من	

امل�شت�شفيات	العامة	واملتخ�ش�شة	ومراكز	الرعاية	ال�شحية	الأولية	يف	جميع	مناطق	اململكة	وجتهيزها	باأحدث	

التقنيات	الطبية،	�شعيا	اإىل	حت�شني	نوعية	احلياة	مبختلف	جوانبها	ال�شحية	والنف�شية	والجتماعية.	وتقوم	وزارة	

ال�شحة	بدور	رئي�س	يف	و�شع	ال�شيا�شات	ال�شحية	ومتابعة	تنفيذها	وت�شمن	ال�شتخدام	الأمثل	للموارد	باأكرب	قدر	

ممكن	من	الكفاءة	والفاعلية	من	اأجل	رعاية	�شحية	ذات	معايري	عالية.

26.   وتقوم	وزارة	ال�شحة	بتوفري	الرعاية	ال�شحية	على	خمتلف	اأنواعها،	للمواطنني	واملقيمني	كافة،	من	خالل	جممع	

ال�شلمانية	الطبي	بالإ�شافة	اإىل	خم�شة	م�شت�شفيات	للولدة	متفرقة	يف	اأنحاء	اململكة،	وم�شت�شفى	لكبار	ال�شن	واآخر	

امللك	حمد	اجلامعي	وعدد	من	 البحرين	وم�شت�شفى	 لقوة	دفاع	 الع�شكري	 امل�شت�شفى	 اإىل	جانب	 النف�شي،	 للطب	

امل�شت�شفيات	والعيادات	اخلا�شة.

اململكة،	 ال�شحية	يف	 للخدمات	 الأ�شا�س	 تعترب	هي	حجر	 التي	 الأولية،	 ال�شحية	 الرعاية	 الرعاية،	 27.  	وت�شمل	هذه	

وت�شم	يف	جمملها	العديد	من	اخلدمات	ليتمتع	الفرد	ب�شحة	�شليمة	وجيدة،	ومنها	تعزيز	ال�شلوكات	ال�شحية،	

والكت�شاف	املبكر	لالأمرا�س	والت�شخي�س	والعالج	واإعادة	التاأهيل.

اأنحاء	اململكة،	 املنت�شرة	يف	جميع	 الأولية	عن	طريق	�شبكة	املراكز	ال�شحية	 الرعاية	 النوع	من	 28.   ويتم	توفري	هذا	

اإخ�شائيات	تعزيز	ال�شحة	وباحثات	 ومن	خالل	خدمات	طب	العائلة	وممر�شات	�شحة	املجتمع	وجمموعة	من	

اجتماعيات،	وجلان	خمت�شة	يف	جميع	املراكز	ال�شحية	منها	على	�شبيل	املثال	ل	احل�شر:	جلنة	مكافحة	العدوى،	

كما	يتم	تقدمي	العديد	من	اخلدمات	العالجية	والوقائية	يف	جمال	الرعاية	ال�شحية	الأولية.

29.   وُتعد	من	قبيل	الرعاية	ال�شحية	الأولية	اخلدمات	الوقائية	املقدمة	لكّل	من	الأم	والطفل،	مثل	خدمات	ما	قبل	

الولدة،	وفح�س	الأطفال	الدوري،	والتح�شني	وخدمات	ما	بعد	الولدة	اأو	الإجها�س،	وخدمات	تنظيم	الأ�شرة،	
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وخدمات	فح�س	الن�شاء	الدوري،	وخدمات	فح�س	ما	قبل	الزواج،	والفح�س	باملوجات	فوق	ال�شوتية	لل�شيدات	

والطفل،	 لالأم	 الأ�شنان	 وخدمات	طب	 والأ�شنان،	 الفم	 �شحة	 الوقائية	خدمات	 اخلدمات	 ت�شمل	 كما	 احلوامل.	

ومر�شى	ال�شكري،	وكبار	ال�شن،	وذوي	الحتياجات	اخلا�شة.

من	 عدد	 الرعاية	من	خالل	 هذه	 تقدمي	 ويتم	 وال�شريرية،	 الثانوية	 ال�شحية	 الرعاية	 الرعاية،	 هذه	 ت�شمل	 30.  	كما	

املقيمني	 للمر�شى	 يقدم	خدمات	طبية	متنوعة	 الذي	 الطبي	 ال�شلمانية	 راأ�شها	جممع	 العامة	وعلى	 امل�شت�شفيات	

ا	 خا�شً ق�شًما	 امل�شت�شفى	 ي�شمل	 كما	 ال�شحية،	 املري�س	 وحالة	 املر�س	 لنوع	 وفقا	 امل�شت�شفى	 اأجنحة	 يف	خمتلف	

امل�شت�شفيات	 توفر	 املر�شى	واجلرحى.	كما	 لكل	 العاجلة	 الطبية	 الرعاية	 يقدم	 بدوره	 الذي	 والطوارئ	 للحوادث	

العامة	واخلا�شة	الرعاية	ال�شريرية	حيث	ت�شم	امل�شت�شفيات	اأجنحة	م�شنفة	ح�شب	جمال	التخ�ش�س،	وكذلك	يتم	

ت�شنيف	الأ�شّرة	فيها	بح�شب	نوع	جن�س	و�شن	املري�س	وحالته	ال�شحية،	ونوع	املر�س	الذي	يعانيه.		

  

31.  	اأما	النوع	الآخر	من	هذه	الرعاية	فهو	الرعاية	ال�شحية	الثالثية،	ويتم	تقدمي	هذه	اخلدمة	من	خالل	جلنة	الرعاية	

ال�شحية	الثالثية	بوزارة	ال�شحة	لعالج	املر�شى	باخلارج،	وعادة	ما	يتم	اإر�شال	احلالت	احلرجة	التي	ل	يتوافر	

عالجها	يف	اململكة،	وتعد	اأكرث	الأمرا�س	التي	يتم	اإر�شال	املر�شى	للعالج	منها	يف	اخلارج	هي:	اأمرا�س	ال�شرطان،	

والعظام،	واأمرا�س	املخ	والأع�شاب،	والأمرا�س	الباطنية	واجلراحية،	واأمرا�س	القلب.	ويقوم	مكتب	العالج	يف	

اخلارج	برتتيب	الزيارات	للمر�شى	بح�شب	حالة	كل	مري�س.

32.  	اإىل	جانب	احلماية	الت�شريعية	للحق	يف	ال�شحة	وتوفري	اخلدمات	ال�شحية	مبختلف	اأنواعها	للمواطنني	واملقيمني	

على	اأر�س	اململكة	قامت	مملكة	البحرين	بتنفيذ	جمموعة	من	املبادرات	ال�شيا�شية	والقت�شادية	لتح�شني	نوعية	

احلياة	جلميع	املواطنني	واملقيمني،	من	خالل	تعزيز	القطاع	ال�شحي	يف	اململكة	بحيث	ميكن	اجلميع	من	الو�شول	

الوطني	 النظام	 ا�شرتاتيجية	 اأبرزها:	 من	 التي	 العالية،	 اجلودة	 ذات	 ال�شحية	 اخلدمات	 اإىل	 وال�شهل	 ال�شريع	

للمعلومات	ال�شحية	)I-Seha(،	اإذ	ُيعد	هذه	النظام		اأحد	اأهم	الركائز	الرئي�شة	لتطوير	اخلدمات	ال�شحية،	من	

خالل	تطبيق	اأف�شل	واأحدث	ُنظم	تقنية	املعلومات	يف	املجال	ال�شحي	بهدف	حت�شني	اخلدمات	الطبية	املقدمة	

للمر�شى	وزيادة	كفاءة	نوعيتها	و�شرعة	تقدميها	باأف�شل	ال�شبل	املتاحة	عامليا.	

اإليه	من	بنية	حتتية	متطورة	 33.  	وتقوم	فكرة	هذا	النظام	على	توفري	الأنظمة	ال�شحية	)الإكلينيكية(	وما	حتتاجه	

لتقنية	املعلومات	وكذلك	توفري	اأنظمة	الربط	بالأنظمة	املتعلقة	باملوارد	املالية	واملخازن	واملوارد	الب�شرية	بالإ�شافة	

اإىل	التن�شيق	مع	م�شاريع	خمتلف	اجلهات	احلكومية	لتحقيق	التكامل	وجتنب	ازدواجية	اجلهد	والكلفة	بني	تلك	

امل�شاريع.	بالإ�شافة	اإىل	ذلك	يهدف	هذا	النظام	اإىل	تزويد	املديرين	التنفيذيني	يف	وزارة	ال�شحة	مب�شدر	موثوق	

نظام	 لتح�شني	 ال�شابق	 يف	 املو�شوعة	 واخلطط	 ال�شرتاتيجيات	 لتطوير	 ا�شتخدامها	 ميكن	 التي	 املعلومات	 من	

الرعاية	ال�شحية.
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	كما	ت�شمنت	الروؤية	القت�شادية	)2030(	وال�شرتاتيجية	القت�شادية	الوطنية	)NES(،	عددا	من	املبادرات	ذات	 	.34

ال�شلة	مبجال	احلق	يف	ال�شحة	التي	تهدف	اإىل	الت�شجيع	على	اأمناط	احلياة	ال�شحية،	وتوفري	الو�شول	ال�شهل	

الرعاية	ال�شحية	 العالية،	و�شمان	وجود	تنظيم	عادل	لنظام	 الرعاية	ال�شحية	ذات	اجلودة	 والعادل	خلدمات	

يف	اململكة.	ويهدف	تطوير	القوى	العاملة	يف	جمال	الرعاية	ال�شحية	قدمت	الروؤية	القت�شادية	لعام	)2030(	

الوطنية	)NES(	ل�شمان	 ال�شلة،	كما	مت	تنقيح	وتعديل	ال�شرتاتيجية	القت�شادية	 عددا	من	اللتزامات	ذات	

ما	 ال	 الفعَّ التكامل	 البحرين،	وحتقيق	 ل�شكان	مملكة	 الوقائية	 ال�شحة	 تعزيز	 ال�شحة	من	خالل	 حت�شني	قطاع	

بني	اخلدمات	ال�شحية	التي	تقدمها	وزارة	ال�شحة	واملوؤ�ش�شات	احلكومية	الأخرى	بهدف	الرتكيز	يف	احتياجات	

املري�س.

35.  بالإ�شافة	اإىل	توفري	اخلدمات	ال�شحية	ذات	اجلودة	من	خالل	احلفاظ	على	العتماد	الدويل	للمرافق	و�شمان	

الرعاية	 خدمات	 جميع	 على	 واحل�شول	 	،)NHRA( ال�شحية	 املهن	 لتنظيم	 الوطنية	 الهيئة	 ملعايري	 امتثالها	

فرتات	 خف�س	 على	 والعمل	 ال�شحية	 املرافق	 زيارة	 خالل	 من	 والثانوية،	 الأولية	 الرعايتني	 وحتديدا	 ال�شحية	

النتظار	يف	تلك	املرافق.

	اإىل	جانب	ذلك	فقد	ت�شمنت	ال�شرتاتيجية	القت�شادية	الوطنية	)NES(	اللتزام	بتعزيز	دور	وزارة	ال�شحة	يف	 	.36

وا�شتدامة	اخلدمات	 الدولية،	 املمار�شات	 اأف�شل	 مع	 يتما�شى	 الإدارية	مبا	 الرتتيبات	 ال�شيا�شات	ومراجعة	 و�شع	

الرعاية	 امل�شتقبلي	على	املتخ�ش�شني	يف	 وتلبية	الطلب	 امل�شتدامة،	 التمويل	 ال�شحية	من	خالل	تطوير	ترتيبات	

مقدمي	 عادل	جلميع	 تنظيم	 اإىل	 بالإ�شافة	 الأ�شا�شية،	 البنية	 نوعية	 وحت�شني	 الإدارة	 نظم	 وحت�شني	 ال�شحية،	

اخلدمات	ال�شحية	بالقطاعني	العام	واخلا�س	من	خالل	اإن�شاء	وت�شغيل	الهيئة	الوطنية	لتنظيم	املهن	ال�شحية	

.)NHRA(

	كما	قامت	مملكة	البحرين	باإعالن	ال�شرتاتيجية	ال�شحية	لالأعوام	)2018-2015(،	التي	ت�شمنت	عدد	)6(	 	.37

وتكامل	 والوقاية،	 ال�شحة	 تعزيز	 ال�شكان	من	خالل	 ا�شرتاتيجية	مهمة	متثلت	يف:	احلفاظ	على	�شحة	 اأهداف	

اخلدمات	يف	النظام	ال�شحي	�شمن	وزارة	ال�شحة	واملوؤ�ش�شات	احلكومية	واخلا�شة	الأخرى،	واجلودة،	وح�شول	

وا�شتدامة	 واحلوكمة،	 ال�شيا�شات	 و�شع	 ال�شحة	يف	 وزارة	 دور	 وتعزيز	 ال�شحية،	 الرعاية	 على	خدمات	 اجلميع	

اخلدمات	ال�شحية.

38.  	ويف	�شبيل	حتقيق	هذه	الأهداف	و�شعت	وزارة	ال�شحة	عدد	ع�شرين	)20(	مبادرة،	يتمثل	اأهمها	يف	تعزيز	اأمناط	

الأمرا�س	 �شد	 احلماية	 وتعزيز	 ال�شارية،	 بالأمرا�س	غري	 الإ�شابة	 ن�شبة	 على	خف�س	 والعمل	 ال�شحية،	 احلياة	

مع	 ال�شراكة	 وتعزيز	 املعنية،	 اجلهات	 مع	 وربطه	 البحوث	 لإدارة	 نظام	 وتطوير	 امل�شتجدة،	 والأمرا�س	 ال�شارية	

القطاع	ال�شحي	اخلا�س.
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	كما	مت	تقييم	الو�شع	احلايل	للقطاع	ال�شحي	يف	مملكة	البحرين،	الذي	تبني	اأن	هناك	عدة	حتديات	تواجه	تنفيذ	 	.39

ال�شرتاتيجية	والتي	من	اأبرزها؛	التغري	الدميوغرايف	من	حيث	الزيادة	يف	ن�شبة	امل�شنني	اإىل	جانب	الزيادة	يف	عدد	

ال�شكان	وارتفاع	معدل	متو�شط	العمر،	مما	ينتج	عنه	�شغط	متزايد	على	ا�شتخدام	املرافق	واخلدمات	ال�شحية	

العامة	يف	مملكة	البحرين.	

ت�شمل	 والتي	 ال�شارية(	 )الأمرا�س	 املعدية	 بالأمرا�س	غري	 امل�شابني	 الأ�شخا�س	 ن�شبة	 ازدياد	 ذلك	 اإىل	 40.   ي�شاف	

اأمرا�س	القلب	والأوعية	الدموية	وال�شرطان	وداء	ال�شكري	واأمرا�س	اجلهاز	التنف�شي	املزمنة	وغريها	من	الأمرا�س	

ب�شبب	اأمناط	احلياة	غري	ال�شحية.	وقد	اأ�شبحت	هذه	الأمرا�س	خطرا	يهدد	ال�شحة	كونها	ال�شبب	الرئي�س	يف	

الوفاة،	كما	اأنها	ُت�شكل	عبئا	اقت�شاديا	على	الدول	ملا	ت�شتلزمه	من	فرتات	عالج	طويلة	ذات	كلفة	عالية،	اإىل	جانب	

اأنها	توؤثر	�شلبا	يف	اإنتاجية	الفرد	وتقدم	املجتمع	وتطوره.	بالإ�شافة	اإىل	ا�شتدامة	قيام	الدولة	بتمويل	اخلدمات	

ال�شحية	يف	ظل	الزدياد	املطرد	يف	تكاليف	اخلدمات	ال�شحية،	مما	ُيربز	احلاجة	اإىل	توطيد	ال�شراكة	وحتقيق	

التكامل	الفعلي	يف	اخلدمات	ال�شحية	بني	القطاعني	العام	واخلا�س.

41.  	وعليه،	طرحت	حكومة	مملكة	البحرين	م�شروع	قانون	جديد	اأمام	ال�شلطة	الت�شريعية	ب�شاأن	“ال�شمان	ال�شحي” 

واملقيمني	 املواطنني	 اإلزام	جميع	 القانون	على	 وتقوم	فكرة	هذا	 	،2018 بداية	عام	 به	يف	 ُيعمل	 اأن	 املتاأمل	 ومن	

بدفع	ا�شرتاكات	رمزية	�شهرية	مقابل	احل�شول	على	اخلدمات	ال�شحية	الأولية	يف	املراكز	وامل�شت�شفيات	العامة	

واخلا�شة،	بحيث	�شيكون	لأي	�شخ�س	احلق	يف	اختيار	املركز	اأو	امل�شت�شفى	الذي	يرغب	يف	تلقي	اخلدمات	ال�شحية	

منه،	�شواء	يتبع	القطاع	العام	اأم	اخلا�س.

42.   كما	ُيلزم	م�شروع	القانون	الزائرين	ململكة	البحرين	دفع	ر�شوم	تاأمني	مع	ماأذونية	الدخول	توفر	لهم	تغطية	للحالت	

دفع	 من	 اإعفاوؤها	 �شيتم	 بحيث	 املعوزة	 احلالت	 القانون	 م�شروع	 راعى	 وقد	 فقط،	 الطارئة	 واحلوادث	 احلادة	

الر�شوم،	و�شيت�شمن	م�شروع	القانون	اإن�شاء	موؤ�ش�شة	ر�شمية	م�شتقلة	�شُتعرف	با�شم	“�شندوق	ال�شمان”،	و�شيكون	
ال�شندوق	م�شوؤول	عن	جتميع	ال�شرتاكات	و�شراء	اخلدمة	ال�شحية	الأ�شا�شية	للبحرينيني	وغري	البحرينيني	من	

ُمقدمي	اخلدمة.	ومن	املزمع	اأن	يقدم	“�شندوق	ال�شمان” خدماته	�شمن	جمموعتني:	الأوىل	للمواطنني	والثانية	
للمقيمني	والزائرين،	و�شيخ�شع	عمل	ال�شندوق	للرقابة	والتقييم	من	قبل	املجل�س	الأعلى	لل�شحة.

43.   وترى	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	فكرة	م�شروع	القانون	تقوم	على	غر�س	روح	املناف�شة	بني	املراكز	ال�شحية	لتقدمي	اأف�شل	

اخلدمات	مع	امل�شت�شفيات	اخلا�شة،	وتنطلق	اأهميته	من	التحديات	الكبرية	التي	تواجهه	اخلدمات	ال�شحية	يف	

بتكاليف	يتحملها	 واأهمها	توفري	م�شتوى	جيد	من	اخلدمات	ال�شحية	 اإليها،	 الإ�شارة	 والتي	�شبقت	 اأجمع	 العامل	

الفرد	واملجتمع	بامل�شاركة	لتجنيب	الأفراد	مكابدة	مبالغ	كبرية	ل	يتحملونها	وذلك	يف	ظل	ا�شتمرار	ارتفاع	تكاليف	

اخلدمات	ال�شحية	ب�شبب	التطور	ال�شريع	يف	التقنيات	الطبية	وت�شخم	اأ�شعار	الأدوية	واملواد	الطبية.
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44.  	كما	تابعت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	�شدور	قرار	وزارة	ال�شحة	رقم	)2(	ل�شنة	2017	ب�شاأن	ر�شوم	اخلدمات	ال�شحية	

لغري	البحرينيني،	والذي	مبوجبه	تقرر	اأن	تكون	اأجرة	فْح�س	املر�شى	من	املقيمني	من	غري	موظفي	حكومة	مملكة	

ال�شحة،	 بوزارة	 املن�شاآت	 لعمال	 الأ�شا�شية	 ال�شحية	 الرعاية	 امل�شرتكني	يف	نظام	 واأ�شرهم،	ومن	غري	 البحرين	

�شبعة	دنانري	لال�شت�شارة	الطبية	العامة،	و�شبعة	دنانري	لال�شت�شارة	الطبية	لالأ�شنان	فقط،	وذلك	عن	كل	مراجعة	

ملراكز	وزارة	ال�شحة	وَمرافقها	ال�شحية،	بالإ�شافة	اإىل	ذلك	فقد	ت�شمن	القرار	األ	ت�شرف	الأدوية	التي	ي�شفها	

الأطباء	للمر�شى	امل�شار	اإليهم	من	�شيدليات	مراكز	وزارة	ال�شحة	وَمرافقها	ال�شحية،	ويتحمل	املري�س	�شْرفها	

من	ال�شيدليات	اخلا�شة.

	وعليه،	توؤكد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	اأن	قرار	وزارة	ال�شحة	ب�شاأن	ر�شوم	اخلدمات	ال�شحية	لغري	البحرينيني،	جاء	متوافًقا	 	.45

مع	اأحكام	الد�شتور	والقوانني	والنظم	املعمول	بها،	ول	يتعار�س	مع	مبداأ	امل�شاواة	وعدم	التمييز،	ح�شبما	اأقرته	

ال�شكوك	الدولية	والإقليمية	ذات	ال�شلة	بحقوق	الإن�شان.

46.  وت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بتوجيهات	احلكومة	ب�شاأن	زيادة	اعتمادات	ميزانية	وزارة	ال�شحة	يف	امليزانية	العامة	

للدولة	للفرتة	املتبقية	من	ال�شنة	املالية	2017	يف	حدود	خم�شة	ع�شر	)15(	مليون	دينار	تخ�ش�س	لتغطية	نفقات	

توفري	اأدوية	وم�شتلزمات	طبية	للم�شت�شفيات	العامة	واملراكز	ال�شحية	التابعة	للوزارة.

47.  ويف	اإطار	ولية	املوؤ�ش�شة	الوطنية	يف	ر�شد	اأو�شاع	حقوق	الإن�شان	خالل	النطاق	الزمني	للتقرير،	فقد	وقفت	على	

الكوادر	 نق�س	 اأبرزها:	 ال�شحة	 باحلق	يف	 التمتع	 عند	 الأفراد	 تواجه	 التي	 وامل�شكالت	 التحديات	 من	 جمموعة	

الطبية	يف	التخ�ش�شات	الدقيقة	كاأمرا�س	القلب	وزراعة	الكلى	واأمرا�س	ال�شرطان،	وتركز	جميع	مر�شى	هذه	

واجلودة	 بامل�شتوى	 عالجية	 خدمات	 تقدمي	 اإمكانية	 عدم	 اإىل	 يوؤدي	 مما	 الطبي	 ال�شلمانية	 يف	جممع	 احلالت	

املطلوبني	نظرا	اإىل	ال�شغط	الهائل	عند	تقدمي	اخلدمات	العالجية	اإليهم.

48.  	اأما	يف	جمال	وليتها	يف	تلقي	ال�شكاوى	وتقدمي	امل�شاعدة	القانونية،	ح�شبما	هو	وارد	يف	قانون	اإن�شائها،	فقد	تلقت	

2017	عدد	خم�س	وخم�شني	)55(	�شكوى	وعدد	�شبعة	وثالثني	)37(	طلبا	للم�شاعدة	 املوؤ�ش�شة	منذ	بداية	عام	

للقانونية	تتعلق	باحلق	يف	ال�شحة،	وذلك	لأ�شخا�س	مقيدة	حريتهم،	وتدور	حول	التاأخر	يف	تلقي	العالج،	وعدم	

ح�شولهم	على	الأدوية،	حيث	مت	التوا�شل	مع	اجلهات	املعنية	واإيجاد	احللول	املنا�شبة	لهم	والتاأكد	من	ح�شولهم	

على	الأدوية	والعالج	املنا�شبني.
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الفرع اخلام�س

احلق يف التعليم

1.   نظرا	اإىل	ما	للتعليم	من	اأهمية	ومكانة	اأ�شا�شية	يف	جمال	حقوق	الإن�شان،	ولعتباره	ي�شغل	�شمانا	اأ�شا�شيا	لتمكني	

وتقوية	وممار�شة	باقي	احلقوق	الأخرى	املت�شلة	بهذا	احلق،	اأولت	مملكة	البحرين	اأهمية	كربى	للتعليم	من	خالل	

“تر�شيخ” مفاهيم	 اإىل	جانب	 الإن�شانية،	 الكرامة	 اإىل	حفظ	 يهدف	 والذي	 الفرد،	 يتلقاه	 الذي	 التعليم	 تطوير	
احرتام	حقوق	الإن�شان	واحلريات	الأ�شا�شية،	ا�شتكمال	يف	ذلك	لتمكني	الفرد	من	الإ�شهام	بدور	فاعل	ونافع	يف	

جمتمع	حر.

  

2.  كفل	د�شتور	مملكة	البحرين	احلق	يف	التعليم	يف	املادة	رقم	)7(	منه،	حيث	ن�شت	على	اأنه: “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 الالزمة للق�ساء على الأمّية. ب- ُينظم القانون اأوجه العناية بالرتبية الدينّية والوطنّية يف خمتلف 

ا بتقوية �سخ�سّية املواطن واعتزازه بعروبته. ج- يجوز لالأفراد  مراحل التعليم واأنواعه، كما ُيعنى فيها جميعاً

ا للقانون. د- تكفل الدولة لدور العلم  والهيئات اإن�ساء املدار�س واجلامعات اخلا�سة باإ�سراف من الدولة ووفقاً

حرمتها”.

	على	�شعيد	الت�شريع	الوطني	ململكة	البحرين،	جاء	القانون	رقم	)27(	ل�شنة	2005	ب�شاأن	التعليم،	لي�شمن	كفالة	 	.3

اأهم	م�شوؤوليات	 للقانون،	وحتديد	 العامة	 الأهداف	 واملقيمني	على	حد	�شواء،	مو�شحا	 املواطنني	 التعليم	جلميع	

الوزارة	املخت�شة	املتمثلة	يف	و�شع	اخلطط	والربامج	الرتبوية	للنهو�س	بالنظام	التعليمي	يف	اململكة،	بالإ�شافة	

ال�شيا�شة	العامة	لتوزيع	البعثات	ب�شورة	عادلة	 التعليم	اخلا�س،	وو�شع	 اإعداد	اخلطط	الدرا�شية،	وت�شجيع	 اإىل	

ومن�شفة،	وبيان	الدور	الذي	تلعبه	الوزارة	يف	تعليم	الكبار	والعمل	على	حمو	اجلهل	والأمية	من	املجتمع،	مع	اإيالء	

الهتمام	الأكرب	اإىل	الرتبية	الدينية	واللغة	العربية	واملواطنة.		كما	تطرق	القانون	رقم	)3(	ل�شنة	2005	ب�شاأن	

التعليم	العايل	اإىل	تو�شيح	الأهداف	التي	ي�شعى	اإىل	حتقيقها	التعليم	العايل	من	خالل	موؤ�ش�شاته،	واللتزامات	

القانونية	امللقاة	على	عاتق	هذه	املوؤ�ش�شات.

 

	فيما	جاءت	اأحكام	املر�شوم	بقانون	رقم	)25(	ل�شنة	1998	ب�شاأن	املوؤ�ش�شات	التعليمية	والتدريبية	اخلا�شة،	لتنظم	 	.4

املوؤ�ش�شات،	 هذه	 لإن�شاء	 الالزمة	 بال�شروط	 واملتعلقة	 اخلا�شة،	 التعليمية	 املوؤ�ش�شات	 لعمل	 املنظمة	 امل�شائل	 كل	

والأهداف	التي	تقوم	عليها	موؤ�ش�شات	التعليم	اخلا�شة،	والنظام	املايل	الذي	يلزم	اأن	متتثل	له	هذه	املوؤ�ش�شات،	
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على	 الإدارية	 والرقابة	 والتقني،	 الفني	 الإ�شراف	 اآلية	 فيها،	وحتديد	 املعتمد	 الدرا�شي	 النظام	 لنوع	 اإي�شاح	 مع	

املوؤ�ش�شات	التعليمية	والتدريبية	اخلا�شة.

5.  	وعلى	م�شتوى	البناء	املوؤ�ش�شي	املنظم	للحق	يف	التعليم،	فقد	مت	اإن�شاء	جمل�س	التعليم	العايل	مبوجب	القانون	رقم	

)3(	ل�شنة	2005،	لي�شع	الأهداف	املن�شودة	من	موؤ�ش�شات	التعليم	العايل،	مع	بيان	الخت�شا�شات	املوكلة	اإليه	يف	

اإعداد	ال�شيا�شة	العامة	للتعليم	العايل	يف	اململكة،	والنظر	يف	ال�شعوبات	التي	يواجهها،	واقرتاح	الو�شائل	الكفيلة	

بعالجها،	من	دون	اإغفال	ولية	املجل�س	يف	متابعة	موؤ�ش�شات	التعليم	العايل	ومراقبة	براجمه	املقدمة	واخلدمات	

امل�شاندة	له.

6.  ولغر�س	الرتقاء	بجودة	التعليم	والتدريب	يف	اململكة،	فقد	جاءت	اأحكام	املر�شوم	رقم	)32(	ل�شنة	2008	باإن�شاء	

وتنظيم	الهيئة	الوطنّية	للموؤهالت	و�شمان	جودة	التعليم	والتدريب،	لت�شع	املعايري	اخلا�شة	ب�شمان	جودة	التعليم	

والتدريب	والإدراج	املوؤ�ش�شي	وت�شكني	املوؤهالت	الوطنية،	واإعداد	واإجراء	المتحانات	الوطنية	لختبار	م�شتويات	

الأداء	يف	مراحل	التعليم	ما	قبل	اجلامعي،	اإىل	جانب	اإعداد	ومراجعة	جودة	اأداء	املوؤ�ش�شات	التعليمية	والتدريبية	

بح�شب	 للموؤهالت	 الوطني	 الإطار	 بو�شع	 الوطنية	 الهيئة	 تقوم	 كما	 ال�شرت�شادية،	 والنماذج	 املعايري	 �شوء	 يف	

م�شتويات	خمرجات	التعليم	املختلفة،	ومبا	يتما�شى	مع	�شوق	العمل،	ومل	يغفل	املر�شوم	بقانون	عن	بيان	ت�شكيل	

الهيئة	الوطنية	وحتديد	اآلية	عملها.

7.  كما	قامت	وزارة	الرتبية	والتعليم	يف	مملكة	البحرين	-	بناء	على	توجيهات	�شامية	من	لدن	ح�شرة	�شاحب	اجلاللة	

التعليم	كخطوة	متقدمة	بتوفري	الأجهزة	الإلكرتونية	 التمكني	الرقمي	يف	 ملك	البالد	املفدى	-	بتطبيق	م�شروع	

الرقمية	للطلبة	واملزيد	من	التدريب	التخ�ش�شي	للمعلمني	مبا	ي�شهم	يف	بناء	اخلربات	الوطنية	ودعم	اقت�شاد	

املعرفة،	الذي	يهدف	بدوره	اإىل	تنمية	قدرات	الطالب	على	الإبداع	والبتكار	وبناء	وتنمية	املعرفة،	وتنمية	مهارات	

الت�شال	والت�شارك	مع	الأقران	واخلرباء	الآخرين	با�شتخدام	العديد	من	البيئات	والو�شائل	الرقمية،	عالوة	على	

ا�شتخدام	خمتلف	الأدوات	الرقمية	يف	العملية	التعليمية	بفعالية	و�شكل	منتج	مع	توظيف	التكنولوجيا	باأمان	يف	ظل	

ال�شتعمال	الآمن	لها.

8.  وا�شتمل	م�شروع	التمكني	الرقمي	يف	التعليم	على	مرحلتني؛	كانت	املرحلة	الأوىل	من	امل�شروع	يف	عام	2015 - 2016  

حيث	ُطبق	الربنامج	يف	خم�س	مدار�س،	ويف	طور	اإمتام	املرحلة	الثانية	منه	يف	2016 – 2017	ليطول	اثنتي	ع�شرة	

مدر�شة،	وجار	تطبيقه	على	مدار�س	اململكة	كافة	يف	مراحله	القادمة	على	فرتات	تتنا�شب	مع	املراحل	وامل�شتويات	

.
13
الدرا�شية	

http://www.moe.gov.bh/Digital_Empowerment.aspx :والتعليم	الرتبية	لوزارة	الر�شمي	املوقع				13
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يف	 باحلق	 خا�شة	 مكانة	 ذا	 اهتماما	 الإن�شان	 بحقوق	 املعنية	 الدولية	 ال�شكوك	 اأعطت	 الدويل،	 ال�شعيد	 9.  	وعلى	

التعليم،	حيث	جاءت	املادة	)26(	من	الإعالن	العاملي	حلقوق	الإن�شان	مت�شمنة	�شرورة	كفالة	جميع	الدول	احلق	

يف	التعليم	جلميع	الأفراد،	على	اأن	يكون	التعليم	يف	مراحلة	الأوىل	جمانيا،	واأن	يكون	التعليم	الأويل	اإلزاميا،	مع	

تاأكيده	�شرورة	تعميم	التعليم	الفني	واملهني،	وتي�شري	القبول	يف	التعليم	العايل	على	قدم	امل�شاواة	التامة	للجميع	

وعلى	اأ�شا�س	الكفاءة،	مع	�شمان	كفالة	املناهج	التعليمية	والرتبوية	املقدمة	يف	التعليم	باإمناء	�شخ�شية	الإن�شان	

اإمناء	كامال.

ان�شمت	 الذي	 والثقافية	 والجتماعية	 القت�شادية	 الدويل	اخلا�س	باحلقوق	 العهد	 املادة	رقم	)13(	من	 		وتقر	 	.10

اإليه	مملكة	البحرين	مبوجب	القانون	رقم	)10(	ل�شنة	2007	بحق	كل	فرد	يف	الرتبية	والتعليم،	مع	تعهد	الدول	

اإلزاميا	واإتاحته	جمانا	للجميع،	مع	تعميم	 اأحكام	العهد	بجعل	التعليم	البتدائي	فيها	 الأطراف	املن�شوية	حتت	

التعليم	التقني	واملهني،	وجعل	التعليم	العايل	متاًحا	للجميع	على	 اأنواعه،	مبا	يف	ذلك	 التعليم	الثانوي	مبختلف	

قدم	امل�شاواة	تبًعا	للكفاءة	وبالو�شائل	املنا�شبة،	ول�شيما	بالأخذ	التدريجي	مبجانيته،	ومل	تغفل	املادة	ال�شالفة	بيان	

�شرورة	احرتام	حرّية	الآباء	اأو	الأو�شياء	-عند	وجودهم-	يف	اختيار	مدار�س	لأولدهم	غري	املدار�س	احلكومية،	

�شريطة	تقّيد	الأخرية	مبعايري	التعليم	الدنيا	التي	قد	تفر�شها	اأو	تقّرها	الدولة.

11.   وجاء	يف	الق�شم	الثالث	-	املادة	رقم	)10(	من	اتفاقية	الق�شاء	على	جميع	اأ�شكال	التمييز	�شد	املراأة	التي	ان�شمت	

اإليها	مملكة	البحرين	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)5(	ل�شنة	2002،	والتي	تن�س	على،	“ تتخذ الدول الأطراف 

الرجل  حلقوق  م�ساوية  حقوقا  لها  تكفل  لكي  املراأة  �سد  التمييز  على  للق�ساء  املنا�سبة  التدابري  جميع 

يف ميدان الرتبية، وبوجه خا�س لكي تكفل، على اأ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملراأة: )اأ( �سروطا مت�ساوية يف 

التوجيه الوظيفي واملهني، واللتحاق بالدرا�سات واحل�سول على الدرجات العلمية يف املوؤ�س�سات التعليمية 

مرحلة  يف  مكفولة  امل�ساواة  هذه  وتكون  ال�سواء،  على  واحل�سرية  الريفية  املناطق  يف  فئاتها،  اختالف  على 

احل�سانة ويف التعليم العام والتقني واملهني والتعليم التقني العايل، وكذلك يف جميع اأنواع التدريب املهني. 

املرافق  نوعية  املدر�سني، ويف  موؤهالت  م�ستويات  وفى  المتحانات،  الدرا�سية، ويف  املناهج  الت�ساوي يف  )ب( 

واملعدات الدرا�سية. )ج( الق�ساء على اأي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املراأة يف جميع مراحل التعليم 

بجميع اأ�سكاله، عن طريق ت�سجيع التعليم املختلط، وغريه من اأنواع التعليم التي ت�ساعد على حتقيق هذا 

الهدف، ول�سيما عن طريق تنقيح كتب الدرا�سة والربامج املدر�سية وتكييف اأ�ساليب التعليم. )د( الت�ساوي 

يف فر�س احل�سول على املنح والإعانات الدرا�سية الأخرى. )هـ( الت�ساوي يف فر�س الإفادة من برامج موا�سلة 

التعليم، مبا يف ذلك برامج تعليم الكبار وحمو الأمية الوظيفي، ول�سيما الربامج التي تهدف اإىل التعجيل 

الطالبات  واملراأة. )و( خف�س معدلت ترك  الرجل  التعليم قائمة بني  اأي فجوة يف  الإمكان بت�سييق  بقدر 

الدرا�سة، وتنظيم برامج للفتيات والن�ساء الالئي تركن املدر�سة قبل الأوان. )ز( الت�ساوي يف فر�س امل�ساركة 
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اإمكانية احل�سول على معلومات تربوية حمددة  “الألعاب” الريا�سية والرتبية البدنية. )ح(  الن�سيطة يف 

ت�ساعد على كفالة �سحة الأ�سر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والإر�سادات التي تتناول تنظيم الأ�سرة”.

		واأكدت	املادة	رقم	)24(	من	اتفاقية	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة،	التي	ان�شمت	اإليها	مملكة	البحرين	مبوجب	 	.12

القانون	رقم	)22(	ل�شنة	2011	يف	ق�شمها	اخلا�س	املتعلق	“بالتعليم” �شرورة	اإميان	جميع	الدول	الأطراف	بحق	

دون	 لإعمال	هذا	احلق	من	 الالزمة	 الإجراءات	 الدول	جميع	 اتخاذ	هذه	 مع	�شرورة	 التعليم،	 الإعاقة	يف	 ذوي	

متييز،	وعلى	اأ�شا�س	تكافوؤ	الفر�س	و�شمان	حق	الأفراد	ذوي	الإعاقة	يف	التمتع	باأعلى	م�شتويات	التعليم	والتدريب	

الفني	واملهني،	وكفالة	نظام	تعليمي	جامعي	على	جميع	امل�شتويات.	

اإليها	مملكة	 1989،	التي	ان�شمت	 13.  وكفلت	كل	من	املادتني	رقمي	)28(	و)29(	من	اتفاقية	حقوق		الطفل	لعام	

الطفل	 التفاقية	بحق	 الأطراف	يف	 الدول	 1991،	اعرتاف	 ل�شنة	 بقانون	رقم	)16(	 املر�شوم	 البحرين	مبوجب	

يف	التعليم	و�شمان	ممار�شة	هذا	احلق	من	خالل	العمل	على	التحقيق	الكامل	له	تدريجيا	وبناء	على	مبداأ	تكافوؤ	

الفر�س.

14.  	وحر�شت	التفاقية	الدولية	للق�شاء	على	جميع	اأ�شكال	التمييز	العن�شري	يف	مادتها	اخلام�شة	-	الفقرة	)هـ(	-	

البند	)5(	على	�شمان	حق	كل	اإن�شان	يف	التعليم	والتدريب	من	دون	متييز	ب�شبب	العرق	اأو	اللون	اأو	الأ�شل	القومي	

اأو	الثني.

15.   ومتكيًنا	لالأفراد	من	التمتع	الكامل	باحلق	يف	التعليم،	يجب	اأن	يتوافر	يف	نطاق	الولية	القانونّية	للدولة	موؤ�ش�شات	

اأجوًرا	 يتقا�شون	 الذين	 املدّربني	 باملدر�شني	 فيها	 التعليمّية	 املباين	 تزويد	 يتم	 كافية،	 باأعداد	 وتدريبّية	 تعليمّية	

تناف�شّية،	ومناهج	تعليمّية	منا�شبة	ومتطورة،	اإىل	جانب	توفري	املكتبات	العلمّية،	واحلوا�شيب	الآلّية	فيها.	كما	يجب	

اأن	يكون	اللتحاق	باملوؤ�ش�شات	التعليمّية	والتدريبّية	مي�شًرا	ومتاًحا	للجميع	وجمانيا	يف	مراحله	الأوىل	من	دون	اأي	

متييز،	مع	اإمكانّية	الو�شول	اإىل	هذه	املوؤ�ش�شات	بطريقة	اآمنة،	كاأن	تكون	يف	موقع	جغرايف	مالئم	لالأفراد،	اأو	من	

خالل	توفري	و�شائل	النقل	املالئمة	لغر�س	الو�شول	اإليها.

16.  	وي�شّكل	التعليم	التقني	واملهني	جزًءا	ذا	اأهمّية	من	احلق	يف	التعليم	يف	جانبه	العملي،	باعتباره	م�شاهًما	يف	حتقيق	

يهدف	 كما	 املجتمع،	 يف	 ومنتجة	 عاملة	 �شريحة	 اإيجاد	 اإىل	 و�شول	 والثقافية	 والجتماعية	 القت�شادية	 التنمية	

التعليم	التقني	واملهني	اإىل	مَتكني	الطالب	من	اكت�شاب	املعارف	واملهارات	التي	ت�شهم	يف	منّوهم	ال�شخ�شي،	وُيعزز	

اإنتاجّية	اأ�شرهم	وجمتمعهم،	وتظهر	اأهمّية	التعليم	التقني	واملهني	يف	كونه	فر�شة	لتطوير	الدور	الإنتاجي	للطلبة	

غري	النظاميني	اأو	املت�شّربني	من	الدرا�شة	اأو	العاطلني	عن	العمل	اأو	ذوي	الإعاقة	اأو	غريهم.
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	وعلى	�شعيد	التطبيق	العملي	لتوفري	اف�شل	اخلدمات	التعليمية	يف	اململكة،	كفلت	وزارة	الرتبية	والتعليم	يف	مملكة	 	.17

البحرين	جمانية	واإلزامية	التعليم	البتدائي،	اإىل	جانب	كون	التعليم	الإعدادي	والثانوي	جمانيا	يف	جميع	مدار�شها	

احلكومية،	وذلك	ا�شتنادا	اإىل	املادتني	رقمي	)6(	و)7(	من	القانون	رقم	)27(	ل�شنة	2005	ب�شاأن	التعليم	اللتني	

ن�شتا	�شراحة	على:	“ 6 - التعليم الأ�سا�سي حق لالأطفال الذين يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية العام 
الدرا�سي ، وتلتزم اململكة بتوفريه لهم، ويلزم الآباء اأو اأولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى ت�سع �سنوات 

درا�سية على الأقل، وي�سدر الوزير القرارات الالزمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالن�سبة لالآباء واأولياء الأمور. 

ويجوز يف حالة وجود اأماكن مبدار�س التعليم الأ�سا�سي قبول من تقل اأعمارهم عن �سن الإلزام وفقا للقواعد 

وبال�سوابط التي ي�سدر بها قرار من الوزير. 7 - يكون التعليم الأ�سا�سي والثانوي جمانيااً مبدار�س اململكة”.  

للعام	 عنها	 ال�شادرة	 لالإح�شائية	 وفًقا	 والتعليم	 الرتبية	 وزارة	 وفرتها	 التي	 احلكومية	 املدار�س	 عدد	 بلغ	 18.   وقد	

	مائتني	و�شبع	مدار�س	موزعة	على	خمتلف	حمافظات	اململكة،	وذلك	ح�شب	التق�شيم	
14
الدرا�شي	)2014 - 2015(

التايل:	مائة	وثالث	ع�شرة	مدر�شة	ابتدائية	)55(	منها	لالإناث	و)58(	للذكور،	و�شبع	وخم�شني	مدر�شة	اإعدادية	

)28(	لالإناث	و)29(	للذكور،	و�شبع	وثالثني	مدر�شة	اإعدادية	)19(	لالإناث	و)18(	للذكور.		يف	حني	بلغ	عدد	

تعليمية	 موؤ�ش�شة	 وع�شرين	 وخم�شا	 مائتني	 	- ذاتها	 الإح�شائية	 وفق	 	- اململكة	 اخلا�شة	يف	 التعليمية	 املوؤ�ش�شات	

خا�شة.

على	 التعليمية	 موؤ�ش�شاتها	 جميع	 واإن�شاء	 بناء	 يف	 موحدة	 و�شروطا	 معايري	 والتعليم	 الرتبية	 وزارة	 اعتمدت	 		وقد	 	.19

اختالف	املراحل	الدرا�شية	فيها،	�شواء	من	حيث	متو�شط	امل�شاحة	الإجمالية	البالغة	نحو	هكتار	ون�شف	هكتار،	

ومن	حيث	متو�شط	عدد	الطلبة	يف	كل	مرحلة	درا�شية،	اأو	من	حيث	متو�شط	عدد	الطلبة	يف	املوؤ�ش�شة	التعليمية	ب�شكل	

عام،	بالإ�شافة	اإىل	�شروط	اختيار	الهيئة	التعليمية	يف	كل	مرحلة،	حيث	تعتمد	الوزارة	على	اختيار	مدر�شني	على	

قدر	مت�شاٍو	من	حيث	متكنهم	املعريف	واملنهجي،	واملناهج	والكتب	الدرا�شية	وعدد	احل�ش�س	الدرا�شية	و�شاعاتها،	

الال�شفية،	 الأن�شطة	 الإلكرتوين،	ووجود	 الو�شول	 وتوافر	 الآيل،	 العلمية	وخمتربات	احلا�شب	 ووجود	املختربات	

وتوافر	البنية	التحتية	املالئمة	واملرافق	التابعة	لها.

20.   وفيما	يتعلق	باملناهج	الدرا�شية	واملقررات	التعليمية	يف	الهيئات	التعليمية،	فقد	حر�شت	وزارة	الرتبية	والتعليم	يف	

مملكة	البحرين	على	مراعاة	تنمية	معرفة	الطالب	يف	جميع	املجالت،	وعليه	ا�شتملت	املقررات	الدرا�شية	ملراحل	

التعليم	البتدائي	والإعدادي	والثانوي	على	عدد	من	املناهج	واملقررات	املتنوعة	مثل	مقررات	اللغة	العربية	ومناهج	

الرتبية	الإ�شالمية	املوحدة	للمدار�س	احلكومية	واخلا�شة	التي	تت�شمن	جمموعة	من	املبادئ	والقيم	اجلامعة	بني	

الأديان	واملذاهب،	وتت�شمن	اآراء	مذهبية	للطائفتني	املكونتني	للمجتمع	البحريني:	ال�شنية	واجلعفرية،	ول	يفر�س	

على	الطالب	غري	امل�شلم	درا�شة	هذا	املقرر	�شواء	كان	بحرينيا	اأو	اأجنبيا،	بالإ�شافة	اإىل	اجلغرافيا	واملواد	التجارية،	

http://www.moe.gov.bh/statistics.aspx		:والتعليم	الرتبية	وزارة	عن	�شادرة	)2014 – 2015(،	الدرا�شي	للعام	البحرين	مملكة	يف	احلكومية	باملدار�س	اإح�شائية	-				
14
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والعلوم	واحل�شاب	والريا�شيات،	واللغة	الإجنليزية	لتطوير	مهارات	اللغة	لدى	الطالب	يف	جميع	املراحل	الدرا�شية،	

واللغة	الفرن�شية	)لطلبة	التعليم	الثانوي	فقط(،	ومقررات	متعلقة	بالرتبية	الأ�شرية	والريا�شية،	واأخرى	مت�شلة	

. 
15
بالرتبية	الفنية	وتقنية	املعلومات	والت�شال

	ويف	اإطار	م�شاعي	وزارة	الرتبية	والتعليم	اإىل	تعزيز	قيم	املواطنة	والرتبية	على	حقوق	الإن�شان،	ا�شتحدثت	مناهج	 	.21

وكتبا	خا�شة	بالرتبية	على	املواطنة	وحقوق	الإن�شان،	جلميع	املراحل	الدرا�شية	بدًءا	من	مرحلة	التعليم	البتدائي	

للمرحلة	 التطوعي	 بالعمل	 ُتعنى	 جديدة	 ومناهج	 مقررات	 اإيجاد	 ذلك	 جانب	 اإىل	 الثانوي،	 التعليم	 اإىل	 و�شول	

الثانوية	على	وجه	اخل�شو�س،	بالإ�شافة	اإىل	وجود	اأن�شطة	خا�شة	بهذا	العمل	يتم	تطبيقها	للمرحلتني	البتدائية	

والإعدادية.

	وحر�شا	من	حكومة	مملكة	البحرين	على	حماية	حق	الفرد	يف	التمتع	باأف�شل	م�شتوى	تعليمي	منذ	املراحل	الأوىل،	 	.22

فقد	فر�شت	املادة	رقم	)8(	من	القانون	رقم	)27(	ل�شنة	2005	ب�شاأن	التعليم	عقوبات	وغرامات	مالية	على	والد	

الطفل	اأو	متويل	اأمره	اإذا	ت�شبب	يف	تخلف	الطفل	الذي	بلغ	�شن	الإلزام	عن	اللتحاق	بالتعليم،	حيث	ن�شت	املادة	

اإذا ت�سبب يف تخلف  اأمره  اأو املتويل  “يعاقب بغرامة ل تزيد على مائة دينار والد الطفل  اأن:  �شراحة	على	

الطفل الذي بلغ �سن الإلزام عن اللتحاق بالتعليم، اأو انقطاعه دون عذر مقبول عن احل�سور اإىل املدر�سة 

مدة ع�سرة اأيام مت�سلة اأو منف�سلة خالل ال�سنة الدرا�سية، ول حترك الدعوى اجلنائية يف احلالتني اإل بناء 

على طلب من الوزارة، وبعد قيامها باإنذار املخالف بكتاب مو�سي عليه م�سحوب بعلم الو�سول”.		اإىل	جانب	

م�شاعي	وزارة	الرتبية	والتعليم	ر�شد	حالت	انقطاع	الطلبة	عن	الدرا�شة	يف	ال�شن	الإلزامية،	والعمل	على	حتليل	

هذه	احلالت	و�شول	اإىل	اأ�شبابها	ومتابعتها	مع	ال�شعي	اإىل	حماولة	اإرجاع	الطلبة	اإىل	الدرا�شة	النظامية.

		وتهدف	خطط	وزارة	الرتبية	والتعليم	اإىل	توفري	التعليم	لأكرب	عدد	من	�شرائح	املجتمع،	وتقوم		الوزارة	يف	بداية	كل	 	.23

عام	درا�شي	من	خالل	اإدارة	التعليم	امل�شتمر	بتهيئة	مراكز	التعليم	امل�شائي	ملراحل	الأمية	واملتابعة	والتقوية،	حيث	

تتوزع	على	جميع	حمافظات	البحرين	مبا	ي�شمن	توفري	اخلدمة	التعليمية	للكبار	رجال	ون�شاء	بالقرب	من	مناطق	

الكبار	 تعليم	 الب�شرية	من	معلمني	وم�شرفني	متخ�ش�شني	يف	 الطاقات	 توفري	 اإىل	 الوزارة	 ت�شعى	 �شكنهم،	حيث	

بالإ�شافة	اإىل	توفري	البيئة	التعليمية	املتكاملة	التي	تنا�شب	احتياجات	هذه	الفئة	من	الدار�شني،	و�شاهمت	جهود	

وزارة	الرتبية	والتعليم	يف	توفري	التعليم	للجميع	يف	ت�شجيل	ن�شبة	اأمية	منخف�شة	وفقا	لتقرير	منظمة	اليون�شكو	يف	

هذا	ال�شاأن	حيث	ل	تتجاوز	الن�شبة	%2.46.

الكوادر	 توفري	 اإىل	 املخت�شة	 الأخرى	 الوزارات	 مع	 الدائم	 تعاونها	 خالل	 من	 والتعليم	 الرتبية	 وزارة	 24.  	وت�شعى	

الب�شرية	املوؤهلة	وذوات	اخلربة	من	اأجل	ت�شهيل	عملية	دمج	ذوي	الحتياجات	اخلا�شة	القادرين	منهم	يف	املدار�س	

http://www.moe.gov.bh/archive/books.aspx	:والتعليم	الرتبية	لوزارة	الر�شمي	املوقع	على	من�شور	الدرا�شية،	واملقررات	الكتب	دليل		-				15
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املعاهد	 يف	 العزل	 نظام	 من	 بدل	 بالدمج	 تنادي	 التي	 احلديثة	 الرتبوية	 التوجهات	 على	 بناء	 وذلك	 احلكومية،	

واملراكز	اخلا�شة.

 2006 ل�شنة	 	)29( رقم	 واملر�شوم	 للوزارة،	 التنظيمي	 الهيكل	 ب�شاأن	 	2005 ل�شنة	 	)53( رقم	 للمر�شوم	 25.  	ووفقا	

اأن	كانت	 “الرتبية	اخلا�شة” بعد	 اإدارة	 اإدارة	جديدة	هي	 باإعادة	تنظيم	وزارة	الرتبية	والتعليم،	مت	ا�شتحداث	
ق�شما	باإدارة	التعليم	البتدائي،	تتمثل	مهمتها	يف	اتخاذ	الإجراءات	الالزمة	لتطبيق	دمج	الطلبة	ذوي	الإعاقة	يف	

املدار�س	احلكومية	من	خالل		توفري	الكوادر	الب�شرية	املخت�شة	واملوؤهلة	لالإ�شراف	واملتابعة	اليومية	على	املدار�س	

املطبقة	لتلك	الربامج	وت�شهيل	عملها	مبا	يحقق	التن�شيق	والتكامل	بني	اإدارة	الرتبية	اخلا�شة	واملدار�س.

26.  	ومن	هذا	املنطلق،	قامت	وزارة	الرتبية	والتعليم،	باإطالق	م�شروع	دمج	الطلبة	ال�شم	يف	املدار�س	الثانوية،	وذلك	

ذوي	 للطلبة	 الدمج	 خدمات	 يف	 للتو�شع	 متكامل	 م�شروع	 و�شمن	 التعليمي،	 البحرين	 تاريخ	مملكة	 يف	 مرة	 اأول	

الإعاقة	من	خالل	توفري	معلمني،	اأحدهما	خمت�س	بتقدمي	ال�شرح	بالطريقة	العادية،	يف	حني	يقوم	املعلم	الأخر	

برتجمة	ال�شرح	بلغة	الإ�شارة،	كما	يقوم	برتجمة	مداخالت	الطلبة	املدجمني	واأ�شئلتهم،	مبا	ي�شمن	تفاعلهم	مع	

املعلم	ومع	زمالئهم	الطلبة.

27.  	ولغر�س	الرتقاء	بجودة	التعليم	لالأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	اخلا�شة	فقد	قامت	مملكة	البحرين	با�شتحداث	عالوة	

تعليم	اأو	تاأهيل	اأو	رعاية	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	يف	املدار�س	احلكومية	التابعة	لوزارة	الرتبية	والتعليم	ومراكز	

التاأهيل	التابعة	لوزارة	العمل	والتنمية	الجتماعية،	مبقدار	مائة	)100(	دينار	للموظفني	يف	جمموعة	الوظائف	

الوزراء	رقم	 التعليمية،	وخم�شني	)50(	دينارا	للموظفني	يف	جمموعة	الوظائف	العمومية	مبوجب	قرار	جمل�س	

)16(	ل�شنة	2013،	كما	يقوم	�شمو	رئي�س	جمل�س	الوزراء	بتقدمي	بعثات	للطلبة	ذوي	الإعاقة	يف	اجلامعات	الوطنية،	

لت�شهيل	متتعهم	باحلق	يف	التعليم	العايل	بغ�س	النظر	عن	املعدل	العام.

	وت�شيد	املوؤ�ش�شة	الوطنية	باجلهود	املبذولة	من	قبل	وزارة	الرتبية	التعليم	يف	�شاأن	متكني	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	 	.28

من	التمتع	بحقوقهم	كافة،	ول�شيما	من	خالل	توفريها	عدد	اثنتي	ع�شرة	)12(	حافلة	مدر�شية	خم�ش�شة	لنقل	

الطلبة	من	هذه	الفئة	وهي	مزودة	بكرا�شي	متحركة	وم�شاعد	كهربائية،	ومن	هذا	املنطلق،	تدعو	املوؤ�ش�شة	الوطنية	

الوزارة	املعنية	ب�شوؤون	املوا�شالت	اإىل	�شرعة	تهيئة	و�شائل	النقل	العام	بالإمكانات	املتاحة	لتكون	قادرة	على	تلبية	

احتياجات	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	ول�شيما	ممن	يعانون	اإعاقة	ج�شدية،	كون	ذلك	يعد	التزاما	على	عاتق	

مملكة	البحرين	نظري	ت�شديقها	على	اتفاقية	حقوق	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة	التي	ان�شمت	اإليها	مبوجب	القانون	

رقم	)22(	ل�شنة	2011.
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29.  ويف	�شبيل	تقدمي	الدعم	للطلبة	املتفوقني	من	كال	اجلن�شني،	متهيدا	لإحلاقهم	بالتعليم	العايل،	تقوم	وزارة	الرتبية	

والتعليم	بتخ�شي�س	ما	يفوق	األفني	وخم�شمائة	بعثة	درا�شية	�شنويا	للطلبة	املتفوقني	من	دون	اأي	متييز	بني	اجلن�شني	

ووفق	معايري	موحدة	ومعلنة.	وت�شتمل	البعثات	املقدمة	من	الوزارة	على	فئتني	من	الطلبة:	الفئة	الأوىل:	فئة	الطلبة	

املبتعثني،	حيث	تقدم	اإليهم	وزارة	الرتبية	والتعليم	الدعم	املايل	من	خالل	دفع	الر�شوم	الدرا�شية	وبدل	الكتب،	

اأما	الفئة	الثانية	من	الطلبة	فتقوم	الوزارة	بتوفري	املنح	املالية	لهم	مبا	يعادل	الر�شوم	الدرا�شية	ال�شنوية	بجامعة	

البحرين.	

		على	عدد	من	التخ�ش�شات	املختلفة	واملتنوعة	يف	جمال	
16
30.   وا�شتملت	البعثات	الدرا�شية	لعام	)2017 - 2018(	

الهند�شة	والتاريخ	والعلوم	وال�شريعة	الإ�شالمية	واللغة	الإجنليزية	واحلقوق	واإدارة	الأعمال	واملحا�شبة	وغريها	من	

التخ�ش�شات،	وكان	ن�شيب	الإناث	من	تخ�شي�س	تلك	البعثات	)240(	مقعدا،	وللذكور	)328(	مقعدا،	بالإ�شافة	

اإىل	تخ�شي�س	)937(	مقعدا	م�شرتكا	لكال	اجلن�شني	يف	عدد	من	التخ�ش�شات	واملجالت	املطروحة	على	برنامج	

البعثات.

احلب�س	 مراكز	 يف	 واملوقوفني	 والتاأهيل	 الإ�شالح	 مراكز	 يف	 املحتجزين	 لبع�س	 الإن�شانية	 للظروف	 31.   ومراعاة	

الحتياطي،	تقوم	وزارة	الرتبية	والتعليم	بالتعاون	مع	وزارة	الداخلية	ممثلة	يف	مراكز	الإ�شالح	والتاأهيل	�شنويا،	

ومنذ	بداية	العام	الدرا�شي،	بتمكني	النزلء	واملحبو�شني	احتياطيا	من	الت�شجيل	واإنهاء	اإجراءات	انت�شابهم	اإىل	

الدرا�شة	يف	خمتلف	املراحل	التعليمية	�شمن	اآليات	الت�شجيل	والنت�شاب	املعمول	بها،	وتقوم	وزارة	الرتبية	والتعليم	

باإيفاد	جلان	لتمكني	املحبو�شني	اأو	املوقوفني	من	اأداء	المتحانات	يف	مواعيدها	كما	تقوم	بالتن�شيق	مع	اجلامعات	

لتمكني	املنت�شبني	اإليها	من	اأداء	المتحانات	�شمن	الأنظمة	املعمول	بها.

32.  كما	تقوم	وزارة	الرتبية	والتعليم	بالتن�شيق	مع	الإدارات	املخت�شة	يف	وزارة	الداخلية	بتزويد	النزلء	بالكتب	الدرا�شية	

واأداء	المتحانات	يف	مواعيدها	املقررة	داخل	املراكز	ووفقا	للنظم	املعمول	بها	لدى	وزارة	الرتبية	والتعليم،	فتتم	

تلك	 مع	 يتنا�شب	 عادل	 تقييم	 على	 احل�شول	 فر�شة	 لهم	 يتيح	 مبا	 انت�شاب	 كطلبة	 واملحبو�شني	 النزلء	 معاملة	

الظروف.	حيث	تقوم	وزارة	الرتبية	والتعليم	بتطبيق	نظام	النت�شاب	على	هوؤلء	الطلبة	حفاظا	على	م�شلحتهم،	

	)100( مائة	 من	 المتحان	 هذا	 درجة	 اأن	حتت�شب	 على	 النهائية	 المتحانات	 اأداء	 فر�شة	 الطلبة	 لهوؤلء	 وتتاح	

درجة،	كونهم	طلبة	غري	منتظمني	ب�شورة	دائمة	يف	املدار�س.

	فيما	ر�شدت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ف�شال	عن	تلقيها	عدد	اأحد	ع�شر	)11(	طلًبا	للتدخل	وامل�شاعدة	القانونية	يف	ق�شية	 	.33

ثريت	يف	الراأي	العام	حول	عدم	اإمكانية	اأولياء	الأمور	ممن	اأبناوؤهم	من	مواليد	الأول	من	�شبتمرب	حتى	نهاية	
ُ
اأ

عام	2011	من	ت�شجيل	اأبنائهم	والنتظام	يف	ال�شفوف	الدرا�شية	خالل	هذا	العام،	وذلك	بعدما	اأ�شدرت	وزارة	

http://akhbar-alkhaleej.com/ :)14352(	العدد	اخلليج،	اأخبار	�شحيفة	يف	من�شور	2017،	يوليو	8	بتاريخ	والتعليم	الرتبية	وزير	�شعادة	عن	�شادر	�شحفي	ت�شريح						16
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الرتبية	والتعليم	قرارا	بتحويلهم	اإىل	العام	املقبل،	مربرة	�شدور	قرارها	هذا	بعدم	اإكمالهم	�شن	ال�شاد�شة	ميالدية	

ح�شبما	هو	م�شجل	يف	�شهادة	امليالد	الأ�شلية،	وهي	ال�شن	القانونية	للتعليم	الإلزامي	التي	وردت	يف	املادة	رقم	)6(	

من	القانون	رقم	)27(	ل�شنة	2005	ب�شاأن	التعليم،	حيث	ن�شت	على	اأن:	“التعليم الأ�سا�سي حق لالأطفال الذين 

اأولياء  اأو  الآباء  اململكة بتوفريه لهم، ويلزم  ، وتلتزم  الدرا�سي  العام  ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية  يبلغون 

الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى ت�سع �سنوات درا�سية على الأقل، وي�سدر الوزير القرارات الالزمة لتنظيم 

وتنفيذ الإلزام بالن�سبة لالآباء واأولياء الأمور...”،	الأمر	الذي	اأثار	انتقادات	وا�شعة	بني	اأولياء	الأمور.

34.  وعلى	اإثر	ذلك	قامت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	بالبحث	يف	مدى	توافق	هذا	القرار	مع	ال�شكوك	واللتزامات	الدولية	ململكة	

البحرين،	حيث	تبني	اأن	اإجراءات	وزارة	الرتبية	والتعليم	ل	تتنافى	مع	اأي	من	ال�شكوك	الدولية	ول	تعترب	من	قبيل	

التمييز،	بل	اإن	ُعد	متييزا	فهو	يعد	من	قبيل	التمييز	الإيجابي	الذي	ي�شب	يف	�شالح	حق	الطفل	يف	احل�شول	على	

َوِرِه،	حيث	اإن	قبول	جميع	من	هم	من	مواليد	 التعليم	ال�شليم	وذلك	لإتاحة	التعليم	للطلبة	امل�شتجدين	باأف�شل	�شُ

الفرتة	املذكورة	�شوف	يحمل	الوزارة	واملوؤ�ش�شات	التعليمية	ما	يفوق	طاقتها	ال�شتيعابية	يف	املدار�س	وال�شفوف	

التعليمية،	الأمر	الذي	قد	يوؤثر	يف	حق	الطفل	يف	تلقي	التعليم	ال�شليم.

35.  كما	تابعت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	ت�شريحات	وزير	الرتبية	والتعليم	ب�شاأن		اإنذار	ويل	اأمر	الطالب	املنقطع	عن	الدرا�شة	

لفرتة		تبلغ	ع�شرة	اأيام	مت�شلة	اأو	منف�شلة،	وذلك	بكتاب	م�شجل	بعلم	الو�شول	ملوافاة	الوزارة	باأ�شباب	انقطاع	

الطالب	عن	الدرا�شة،	ويف	حال	عدم	قبول	الوزارة	لأ�شباب	انقطاع	الطالب	اأو	عدم	ا�شتجابة	ويل	الأمر	لالإنذار،	

يتم	اإعداد	تقرير	م�شفوع	بامل�شتندات	وير�شل	اإىل	وزير	الرتبية	والتعليم	لتخاذ	القرار	اخلا�س	باإحالة	املخالفة	اإىل	

النيابة	العامة	لتحريك	الدعوى	الق�شائية،	تنفيذا	لأحكام	املادة	الثامنة	من	القانون	رقم	)27(	ل�شنة	2005	ب�شاأن	

التعليم،	التي	ن�شت	على	اأنه:	“يعاقب بغرامة ل تزيد على مائة دينار والد الطفل اأو املتويل اأمره اإذا ت�سبب 
يف تخلف الطفل الذي بلغ �سن الإلزام عن اللتحاق بالتعليم ، اأو انقطاعه دون عذر مقبول عن احل�سور اإىل 

املدر�سة مدة ع�سرة اأيام مت�سلة اأو منف�سلة خالل ال�سنة الدرا�سية ، ول حترك الدعوى اجلنائية يف احلالتني 

اإل بناء على طلب من الوزارة ، وبعد قيامها باإنذار املخالف بكتاب مو�سى عليه م�سحوب بعلم الو�سول”. 

وخا�شة	 الدولية،	 ال�شكوك	 مع	 متوافقة	 ال�شابقة	جاءت	 املادة	 الواردة	يف	 الأحكام	 اأن	 الوطنية	 للموؤ�ش�شة	 36.  	وتبني	

الإعالن	العاملي	حلقوق	الإن�شان	الذي	ن�شت	الفقرة	الأوىل	من	املادة	رقم	)26(	فيه	على	اأنه:	“لكل �سخ�س احلق 

اأن يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�سا�سية على الأقل باملجان”.،	كما	ن�شت	اتفاقية	 يف التعليم، ويجب 

حقوق	الطفل،	التي	ان�شمت	اإليها	مملكة	البحرين	مبوجب	املر�شوم	بقانون	رقم	)16(	ل�شنة	1991 2006،	يف	

املادة	رقم	)28(	منها	على	اأن:	“تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التعليم، وحتقيقا لالإعالن الكامل 

لهذا احلق تدريجيا وعلى اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س، تقوم بوجه خا�س بجعل التعليم البتدائي اإلزاميا ومتاحا 
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ترك  والتقليل من معدلت  املدار�س،  املنتظم يف  لت�سجيع احل�سور  التدابري  اتخاذ  وعليها  للجميع،  جمانا 

املدر�سة”.

	كما	التزمت	مملكة	البحرين	عند	ان�شمامها	اإىل	العهد	الدويل	اخلا�س	باحلقوق	القت�شادية	والجتماعية	والثقافية	 	.37

مبوجب	القانون	رقم	)10(	ل�شنة	2007	باتخاذ	الإجراءات	والتدابري	الت�شريعية	لإ�شدار	القوانني	واللوائح	التي	

تهدف	اإىل	الإعمال	التام	للحق	يف	التعليم،	والتي	اأكدت	اأنه	على	الدول	الأطراف	يف	هذا	العهد	الإقرار	باأن	�شمان	

للتنفيذ	 واعتماد	خطة	عمل	مف�شلة	 بو�شع	 تقوم	 واأن	 اإلزاميا،	 التعليم	 يتطلب	جعل	 لهذا	احلق	 التامة	 املمار�شة	

الفعلي	والتدريجي	ملبداأ	اإلزامية	التعليم.

	وعليه،	فاإنه	يقع	على	عاتق	الدولة	اللتزام	بتوفري	التعليم	وجعله	ملزما	لكل	طفل،	حيث	يرمي	ذلك	اإىل	عدم	تخلف	 	.38

الطفل	عن	مقاعد	الدرا�شة،	وا�شتمراره	يف	تلقي	التعليم	يف	�شن	الإلزام	وح�شور	ال�شفوف	الدرا�شية	يف	املدر�شة،	

وهذا	ياأتي	حتقيقا	لأهداف	التعليم	الواردة	يف	املادة	الثالثة	من	قانون	التعليم،	التي	ن�شت	على	اأن	التعليم	يهدف	

والعقلية  والأخالقية  الوجدانية  النواحي  من  وثقافيا  ومهنيا  وعلميا  وطنيا  تكوينا  املتعلم  اإىل:	“تكوين 
العربي  اإطار مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف والرتاث  والجتماعية وال�سحية وال�سلوكية والريا�سية، يف 

والثقافة املعا�سرة وطبيعة املجتمع البحريني وعاداته وتقاليده، وغر�س روح املواطنة والولء للوطن وامللك 

وعلى وجه اخل�سو�س:

1-   تر�سيخ العقيدة الإ�سالمية وتاأكيد دورها يف تكامل �سخ�سية الفرد، ومتا�سك الأ�سرة ووحدة املجتمع وتعاونه 

واإبراز دور الإ�سالم كمنهج �سامل للحياة و�سالحيته لكل زمان ومكان وقدرته على م�سايرة متطلبات الع�سر.

العربي    النتماء  وتعزيز  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  التي جتمع  الوثيقة  الروابط  2-    تعميق 

والإ�سالمي.

3-   تعزيز تعليم  اللغة العربية والنهو�س مب�ستواها مبا ميّكن من اإتقانها وا�ستخدامها يف خمتلف جمالت املعرفة، 

مع الهتمام بتعليم واإتقان اللغات الأجنبية.

4-    تنمية الوعي مببادئ حقوق الإن�سان وت�سمينها يف املناهج التعليمية.

5-     تنمية مفاهيم الرتبية من اأجل ال�سالم، وامل�ستقبل الإن�ساين الأف�سل، والتعاون والت�سامن الدوليني،   

  على اأ�سا�س من العدل وامل�ساواة، والتفاعل والحرتام املتبادل بني جميع الدول وال�سعوب.

6-    تنمية الوعي البيئي والرتاث الإن�ساين وحماية احلياة الفطرية و�سبل املحافظة عليها.

7-    تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للم�ساهمة يف تكوين املجتمع املتعلم املنتج مبا يتفق مع 

التقدم التكنولوجي والعلمي والتغريات امل�ستمرة يف هذا املجال.
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8-   تنمية قدرة الفرد على التفكري الناقد والتعبري احلر ال�سليم، ومتكينه من الإبداع والبتكار والإ�سهام يف التقدم 

الجتماعي والقت�سادي والعلمي والتقني.

9-      تنمية مهارات البحث عن املعرفة والتعلم الذاتي بالو�سائل املختلفة والت�سال مب�سادرها مع توظيف اأ�ساليب 

وو�سائل تقنية املعلومات املتطورة خلدمة العملية التعليمية”. 

الطرق	 جميع	 ا�شتنفاد	 بعد	 اإل	 العامة	 النيابة	 اإبالغ	 اإىل	 تلجاأ	 ل	 والتعليم	 الرتبية	 وزارة	 اأن	 للموؤ�ش�شة	 تبني	 	كما	 	.39

اأ�شباب	 درا�شة	 تعمل	على	 التي	 بالوزارة،	 الإلزام	 تنفيذ	 اإجراءات	 ب�شوؤون	 املعنية	 اللجنة	 والإجراءات	من	خالل	

اإيجاد	احللول	املنا�شبة	لها،	بناء	على	ما	 انقطاع	الطالب،	والتوا�شل	مع	ويل	الأمر،	وحتديد	الأ�شباب	وحماولة	

ورد	يف	قرار	وزير	الرتبية	والتعليم	رقم	)535(	ل�شنة	2006	ب�شاأن	تنظيم	وتنفيذ	الإلزام	بالن�شبة	اإىل	اآباء	واأولياء	

اأمور	الأطفال	الذين	بلغوا	�شن	الإلزام،	حيث	تتوىل	اللجنة	املعنية	وبالتن�شيق	مع	الإدارات	املخت�شة	بوزارة	الرتبية	

اأو	 باملدار�س	احلكومية	 ت�شجيلهم	 يتم	 ومل	 الإلزام	 �شن	 بلغوا	 الذين	 الأطفال	 اأمور	 واأولياء	 اآباء	 اإخطار	 والتعليم	

اأ�شهر	ملوافاة	الوزارة	باأ�شباب	عدم	ت�شجيلهم،	ويف	 املدار�س	اخلا�شة،	وذلك	قبل	بداية	العام	الدرا�شي	بخم�شة	

حالة	عدم	موافاة	الوزارة	بهذه	الأ�شباب	اأو	تقدمي	اأ�شباب	غري	مقبولة	وعدم	التحاق	الأطفال	بالدرا�شة	فعليا	تقوم	

اجلهة	املخت�شة	باإر�شال	الإنذار	اإىل	الآباء	واأولياء	الأمور	باإنذارهم	بكتاب	مو�شى	عليه	بعلم	الو�شول	بعد	انق�شاء	

خم�شة	ع�شر	يوما	من	بداية	الدرا�شة	يبني	فيه	بنه	يف	حالة	عدم	التحاق	هوؤلء	الأطفال	باملدار�س	خالل	ع�شرة	اأيام	

من	تاريخ	علمهم	بالإنذار	�شتتم	اإحالتهم	اإىل	النيابة	العامة	لتخاذ	اإجراءات	حتريك	الدعوى	اجلنائية	�شدهم.

40.  	كما	اأنه	يف	حالة	انقطاع	الطالب	عن	الدرا�شة	مدة	ع�شرة	اأيام	مت�شلة	اأو	منف�شلة	يتم	اإر�شال	الإنذار	اإىل	الآباء	

واأولياء	الأمور	باإنذار	اأبيه	اأو	ويل	اأمره	خالل	ع�شرة	اأيام	من	تاريخ	اكتمال	مدة	النقطاع	بكتاب	مو�شى	عليه	بعلم	

الو�شول	يبني	فيه	اأنه	يف	حالة	عدم	موافاة	الوزارة	باأ�شباب	انقطاع	الطالب	عن	الدرا�شة	خالل	ع�شرة	اأيام	من	

اإحالته	اإىل	النيابة	العامة	لتحريك	 اأو	يف	حالة	عدم	قبول	الوزارة	لأ�شباب	النقطاع	�شتتم	 تاريخ	علمه	بالإنذار	

الدعوى	اجلنائية	�شده.

41.  	ويف	حالة	عدم	ال�شتجابة	لالإنذار	امل�شار	اإليه	يف	الفقرة	ال�شابقة	تعد	اللجنة	تقريرا	بكل	حالة	على	حدة	م�شفوعا	

باإحالة	 اخلا�س	 القرار	 لتخاذ	 والتعليم	 الرتبية	 وزير	 اإىل	 ويرفع	 املخالفات	 هذه	 وقوع	 على	 الدالة	 بامل�شتندات	

املخالفات	اإىل	النيابة	العامة	لتحريك	الدعوى	اجلنائية	على	املخالفني.

املتعلقتني	بذات	 القانونيتني	 ال�شكاوى	وطلبات	امل�شاعدة	وامل�شورة	 تلقي	 الوطنية	يف	 املوؤ�ش�شة	 يتعلق	بولية	 42.   وفيما	

احلق،	فقد	تلقت	املوؤ�ش�شة	الوطنية	�شكوى	واحدة،	ادعى	مقدمها	تكرار	تعر�س	ابنه	-	املنتظم	يف	املرحلة	الإعدادية	

-	للف�شل	من	املدر�شة	دون	بيان	الأ�شباب،	كما	تلقت	عدد	ثمانية	طلبات	للم�شاعدة،	تعلق	الطلب	الأول	بالتما�س	
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تدخل	املوؤ�ش�شة	الوطنية	لبذل	امل�شاعي	من	اأجل	اإرجاع	حفيد	مقدم	الطلب	اإىل	مقاعد	الدرا�شة	بعد	ف�شله	ب�شبب	

اتهامه	بتك�شري	اإحدى	الطاولت،	مبينا	اأنه	يعاين	ا�شطرابات	نف�شية	ولديه	من	التقارير	ال�شحية	ما	يثبت	ذلك،	

اأما	الطلبات	الأخرى	فقد	كانت	متعلقة	بعدم	قبول	ت�شجيل	اأبناء	مقدمي	الطلبات	املولودين	يف	�شهري	دي�شمرب	

والتعليم	 الرتبية	 وزير	 لقرار	 تنفيذا	 قبولهم	 تعليق	 البتدائي،	حيث	جاء	 الأول	 ال�شف	 2012	يف	 ويناير	 	،2011

ا�شتنادا	اإىل	املادة	رقم	)6(	من	القانون	رقم	)27(	ل�شنة	2005	ب�شاأن	التعليم	والتي	ن�شت	على	اأن: “ التعليم 

الأ�سا�سي حق لالأطفال الذين يبلغون ال�ساد�سة من عمرهم يف بداية العام الدرا�سي ...”. 

الآراء	 واإبداء	 بدرا�شتها	 اأعاله،	 الذكر	 الآنفة	 والطلبات	 ال�شكوى	 تلقيها	 اإثر	 على	 الوطنّية	 املوؤ�ش�شة	 قامت	 43.  	وقد	

القانونية	ب�شاأنها،	حيث	ارتكز	جوهر	الآراء	القانونية	على	حماية	م�شلحة	الطفل	الف�شلى،	ومتت	خماطبة	وزارة	

الرتبية	والتعليم،	حيث	متت	ت�شوية	اأو�شاع	الطلبة	املف�شولني	واإرجاعهم	اإىل	مقاعد	الدرا�شة،	ومازالت	املوؤ�ش�شة	

تبذل	م�شاعيها	مع	وزارة	الرتبية	والتعليم	يف	�شاأن	البقية.
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اأولاً:  دور املدافعني عن حقوق الإن�سان يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان

		الدعوة	اإىل	�شن	ت�شريع	جديد	ينظم	عمل	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	ويعالج	امل�شائل	املهمة	املتعلقة	باحلقوق	 	.1

والواجبات	املعنيني	بها،	ونطاق	عملهم،	وال�شمانات	القانونية	املقررة	لهم.

		نهو�س	املوؤ�ش�شات	الإعالمية	املختلفة	يف	اململكة	وموؤ�ش�شات	املجتمع	املدين	بدور	توعوي	لبيان	دور	املدافعني	عن	 	.2

حقوق	الإن�شان	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان،	ف�شال	عن	توعية	املدافعني	اأنف�شهم	بكل	ما	يت�شل	بعملهم.

	العمل	على	بناء	ج�شور	تعاون	و�شراكة	قائمة	على	وحدة	الأهداف	يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان	بني	ال�شلطات	 	.3

الد�شتورية	العامة	يف	اململكة،	والآليات	الوطنية	املعنية	بحقوق	الإن�شان	واملدافعني	عن	حقوق	الإن�شان،	من	اأجل	

تكوين	منظومة	متكاملة	يف	جمايل	التعزيز	واحلماية.

	ت�شمني	مناهج	املواطنة	وحقوق	الإن�شان	يف	خمتلف	املراحل	الدرا�شية	مفهوم	املدافعني	عن	حقوق	الإن�شان	ودورهم	 	.4

يف	جمال	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�شان	يف	املنظومة	الوطنية.

ثانيا: حقوق العمالة الوافدة 

	الن�شمام	اإىل	اتفاقّية	منظمة	العمل	الدولية	رقم	)87(	ل�شنة	1988	ب�شاأن	احلرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	 	.1

واتفاقّية	منظمة	العمل	الدولية	رقم	)98(	ل�شنة	1988	ب�شاأن	تطبيق	مبادئ	حق	التنظيم	واملفاو�شة	اجلماعية.

2.  الدعوة	اإىل	اتخاذ	الإجراءات	القانونّية	ال�شارمة	�شد	اأ�شحاب	الأعمال	وال�شركات	واملوؤ�ش�شات	التي	مل	تلتزم	باحلد	

الأدنى	من	ا�شرتاطات	احلماية	الالزم	توافرها	يف	�شكن	العمالة	الوافدة.

3.  	الدعوة	اإىل	�شن	قانون	خا�س	يعالج	�شوؤون	العمالة	املنزلية	ومكاتب	ال�شتقدام،	مت�شمنا	بيان	حقوق	والتزامات	

الأطراف	ذات	العالقة.

ثالثا: احلق يف ال�سحة

	درا�شة	متطلبات	ال�شوق	فيما	يتعلق	باملجال	ال�شحي	بحيث	تتم	زيادة	عدد	البعثات	الدرا�شية	املخ�ش�شة	لدرا�شة	 	.1

الطب	يف	التخ�ش�شات	الدقيقة	التي	يعاين	القطاع	ال�شحي	قلتها.

		العمل	على	رفع	كفاءة	وجاهزية	امل�شت�شفيات	اخلا�شة	ل�شتقبال	احلالت	احلرجة	والطارئة. .2

		العمل	على	زيادة	القدرة	ال�شتيعابية	للمراكز	وامل�شت�شفيات	العامة	واخلا�شة	لتتوافق	مع	النمو	ال�شكاين	املت�شارع	 	.3

يف	مملكة	البحرين.

التوصيات الختاميـــــة
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فئات	 	- قانونا	 فيه	 املحددة	 الفئات	 جانب	 اإىل	 	- لي�شمل	 ال�شحي،	 ال�شمان	 قانون	 م�شروع	 اإقرار	 يف	 		الإ�شراع	 	.4

الأ�شخا�س	ذوو	الإعاقة	وكبار	ال�شن	واملتقاعدين.	

		تخ�شي�س	عدد	كاٍف	من	الأطباء	والعاملني	املكلفني	بتقدمي	الرعاية	الطبية	للمقيدة	حريتهم،	مع	ال�شتمرار	يف	 	.5

تدريبهم	على	توفري	احلماية	البدنية	والعقلية	اخلا�شة	لهذه	الفئة	وعالج	الأمرا�س	بذات	امل�شتوى	واجلودة	اللذين	

يح�شل	عليهما	الآخرون.

رابعا: احلق يف التعليم

من	 م�شتحقيها	 على	 الدرا�شّية	 والبعثات	 املنح	 وتوزيع	 ا�شتحقاق	 عملية	 ينظم	 خا�س	 قانون	 اإ�شدار	 اإىل	 		الدعوة	 	.1

الطلبة.

	قيام	وزارة	الرتبية	والتعليم	بالتطوير	امل�شتمر	للنظام	التعليمي	من	خالل	تكييفه	مع	احتياجات	�شوق	العمل	وتغرياته	 	.2

امل�شتمرة،	مع	اإيالء	اهتمام	خا�س	بفئة	الأ�شخا�س	ذوي	الإعاقة.

	زيادة	املراقبة	الفاعلة	وامل�شتمرة	لوزارة	الرتبية	والتعليم	للتعليم	اخلا�س،	والتاأكد	من	تغليب	اجلانب	الرتبوي	على	 	.3

اجلانب	املادي	للموؤ�ش�شات	التعليمية	والتدريبية	اخلا�شة.

	الدعوة	اإىل	اإعادة	مراجعة	حمتوى	مناهج	املواطنة	وحقوق	الإن�شان	يف	املدار�س	احلكومية	واخلا�شة	وملختلف	املراحل	 	.4

تعزيز	 على	 القائمتني	 الفعلّية	 واملمار�شة	 الثقافة	 تنمي	 التي	 املو�شوعات	 من	 عدًدا	 ت�شمينها	 لغر�س	 الدرا�شية	

احرتام	حقوق	الإن�شان.
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بدور   ] المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية   [ تنوه 
لتعزيز  المستقلة  الوطنية  المؤسسات 
العمل سويا مع  حقوق اإلنسان وحمايتها في 
لحقوق  التام  االحترام  كفالة  على  الحكومات 
بوسائل  الوطني،  الصعيد  على  اإلنسان 
منها اإلسهام في إجراءات متابعة التوصيات 

المنبثقة عن اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 

قرار	اجلمعية	العامة	لالأمم	املتحدة	رقم	70/163	حول

املوؤ�ش�شات	الوطنية	لتعزيز	حقوق	الإن�شان	وحمايتها

)	A/RES/70/ 163(	رقم	الوثيقة


