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 تمهيد: نشأة وتطور عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اإلنسااان ووقااا السياساااا صاا ال االة لتعامااب بمسااؤولية مااا حقااايا حقااوق بناااع ىلااى ة ميااة ا .1
وأل ميااة الرحاار والنبااود بمبااا    ،بتعزيااز وتنميااة وحمايااة حقااوق اإلنسااان لاار مملكااة البحاارين

بإنشاااع المؤسسااة  2014( لساانة 26القااانون رحاا    حقااوق اإلنسااان والحعاااا ىليبااا، لقاا   اا ر
 .1لتحتقنبا م ينة المنامة، "المؤسسة" الوطنية لحقوق اإلنسان

تتمحور مبا  المؤسسة حوب تعزيز وتنمية وحماية حقوق اإلنسان، والعمب ىلى ترساي  حيمباا   .2
ونشاار الااوىر ببااا، وقاامان اإلساابا  بممارسااتبا بكااب حريااة واسااتقبلية، حياا  ات  ااصا مبااا   

( لعااا  48/134القاارار رحاا    المعتماا م ماان الجمعيااة العامااة لحماا  المتحاا م بموجاا  - باااري 
 .حانونيا لر إنشاع المؤسسةمرجعا  -1993

والمعتماا م ماان  (،SCAاللجنااة العرىيااة المعنيااة با ىتمااا    بناااع ىلااى تو اايةتتمتااا المؤسسااة  .3
ىلاااى ، (GANHRIالتحاااالل العاااالمر للمؤسسااااا الوطنياااة لتعزياااز حقاااوق اإلنساااان وحمايتباااا  

ل اابحياا باا ل تقويااة  ااصس المؤسسااة ومنحبااا مزياا  ا ماان ا، إ  ةنااو ولال ااعة ا ىتما يااة   (
لتحقيق األ  ال التر ةنشئا مان ةجلباا ورلاا ت انيعبا  وليماا بماا يجسا  التازا  المملكاة ب اون 

 بتع يب بعد ةحكا  حاانون 2016( لسنة 20المرسو  بقانون رح   ، لق    ر حقوق اإلنسان
با ىتبار جميا المبحااا والتو اياا التار ، آ صا 2لحقوق اإلنسان إنشاع المؤسسة الوطنية

  .3 لص إليبا التحالل العالمر، واللجنة العرىية المنبثقة ىنو

                                                           

حّيااز النعاااص بعاا  نشاارس لاار الجرياا م الرساامية لاار بإنشاااع المؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان  2014( لساانة 26القااانون رحاا      ااب (1 
لبطااااااابب ىلياااااااو برجااااااااع زياااااااارم موحاااااااا المؤسساااااااة الوطنياااااااة   ،2014 ةغساااااااط  7( ال اااااااا ر لااااااار 3168ملحاااااااق العااااااا   رحااااااا   
www.nihr.org.bh  

المؤسسااة الوطنيااة بإنشاااع  2016( لساانة 26بتعاا يب بعااد ةحكااا  القااانون رحاا    2016( لساانة 20رحاا    المرسااو  بقااانون   ااب (2 
لبطاابب ىليااو   ،2016ةكتااوبر  13( ال ااا ر لاار 3282حّيااز النعاااص بعاا  نشاارس لاار الجرياا م الرساامية العاا   رحاا   لحقااوق اإلنسااان 

  www.nihr.org.bhبرجاع زيارم موحا المؤسسة الوطنية  

 ،2016 مايو( 13-9اإلنسان،   لحقوق الوطنية للمؤسساا العالمر للتحالل التابعة با ىتما  المعنية العرىية اللجنة تقرير (3 
  للتحالل العالمر للمؤسساا الوطنية لحقوق اإلنسانالموحا اإللكترونر  منشور لر

http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx   

http://www.nihr.org.bh/
http://www.nihr.org.bh/
http://www.nihr.org.bh/
http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx
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 ة:ـــــــــالمقدم

تعاىلاااا مملكاااة البحاااارين ماااا االيااااة العربياااة المنبثقاااة ىاااان الميثااااق العرباااار لحقاااوق اإلنسااااان،  .1
، مااان  ااابب حيامباااا بتقااا ي  ومناحشاااة 2006( لسااانة 7الم اااا ق ىلياااو بموجااا  القاااانون رحااا   

البحااارين حااوب التقااا   المحااارز لاار تنعياااص ةحكاااا  الميثاااق العربااار لحقاااوق التقرياار األوب لمملكاااة 
 .2013( يناير 21-16اإلنسان،  بب ال ورم الثالثة للجنة الميثاق لر العترم من  

لاار تقاا ي  تقرير ااا الاا وره األوب للجنااة الميثاااق، المملكااة المؤسسااة الجبااو  الااصه بااصلتبا  وتااثمن .2
التاار يااإتر إيمانااا منبااا بإ ميااة ولاىليااة  ااصس االيااة العربيااة نحااو كااب مااا ماان شااإنو تنميااة حقااوق 

إشاااراكبا ةو  تإماااب  ااابب المواىيااا  المقاااررم لاااصلا، إ  ةنباااا كاناااالااار الاااوطن العربااار اإلنساااان 
لاار  ااياغة مسااو م التقرياار  وق اإلنسااانكمؤسسااة وطنيااة معنيااة بتعزيااز وحمايااة حقاا مسااا متبا

 .الوطنر المق   للجنة
حوب التق   المحرز لر تنعيص ةحكا  الميثااق العربار  وىليو، لإن المؤسسة تق   تقرير ا الموازه .3

، و ااو  إلااى المنبجيااة المعتماا م ماان حبااب  لجنااة الميثاااق( صاا ال االةلحقااوق اإلنسااان، ولااق 
ماااان التو ااااياا التاااار ترا ااااا مناساااابة للنبااااود بواحااااا حقااااوق اإلنسااااان لاااار مملكااااة  ىاااا  تقاااا ي  

 البحرين.
 قاارورم إشااراكبا ومناماااا المجتمااا الماا نر المعنيااة بحقااوق اإلنسااانإلااى لااصا تاا ىو المؤسسااة  .4

ىااا ا   لااار البحااارين المساااجلة حانون اااا لااار  اااياغة وتنعياااص ال طاااة الوطنياااة لحقاااوق اإلنساااان، وا 
 ة مياةىلاى تؤكا  التقارير الوطنية صاا ال لة، ولار مجااب الحاق لار الحياام والسابمة الب نياة 

التاا ري   تتقاامن منااا   باساات  ا  شاااملة ت ريبّيااة لباارام  القااانون إنعاااص ىلااى القااائمين إ قاااب
 اإلكاااراس وساااائب إلاااى اللجاااوع  ون العّعالاااة ا ساااتجوا  وةساااالي  اإلنساااان، حقاااوق ىلاااى احتااارا 

 المحكااومين ةو للموحااولين معاملتااو إساااعم تثبااا ماان كااب واسااتبعا  ،سااوع المعاملااة لاار المتمثلااة
 ال  مة. من القانون إنعاص ىلى القائمين من

سارىة حياا  الجبااا المعنياة قارورم األشا اص تارا المؤسساة لار ةما بشاإن مكالحاة اإلتجاار  .5
األشااا اص لااار  ا تجاااار مكالحاااة بشاااإن 2008 لسااانة( 1  رحااا  الم اطااا  بباااا ةحكاااا  القاااانون

 .الجريمة بالتعاون ما المؤسسة تلا لمكالحة وطنية استراتيجية ىلى وقا
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إ اا ار حااانون مسااتقب يكعااب وياانا  حااق كااب  اسااتقبلية الققاااع تاا ىو المؤسسااة إلااىلاار شااإن  .6
 التعويد ىن األقرار التر لحقا بو. متب  تثبا براعتو بموج  حك  حقائر باا لر

حااانون متكامااب بشااإن ال ااحالة والطباىااة  وتاا ىو لاار مجاااب حريااة الاارةه والتعبياار إلااى إ اا ار .7
 .والنشر واإلىب  المرئر والمسموب والمطبوب واإلىب  اإللكترونر

 ة المنزليااةالعمالاا شااؤون يعااال  حااانون نطاااق الحااق لاار العمااب تاارا المؤسسااة ة ميااة ساان لاارو  .8
 العبحة. صاا األطرال والتزاماا حقوق بيان متقمنا ا ستق ا ، ومكات 

 بشااااإن بقااااانون مشااااروب إ ااا ار ىلااااى ة ميااااةوتؤكااا  المؤسسااااة لاااار مجااااب الحااااق لاااار ال اااحة  .9
 وواجباااا حقااوق ببيااان ال  ااوص وجااو ىلااى يعنااى متكااامب تشااريع ا ليكااون الطبّيااة المسااؤولية
، لقاااب ىااان الم العاااة ىلاااى المترتباااة وااثاااار ال اااحية ال ااا ماا ومقااا مر واألطبااااع المرقاااى

 .التعويقاا الناجمة ىن األ طاع الطبية
 تحااااكر إرشاااا ّية  لتاااا حقاااوق األشاا اص صوه اإلىاحاااة تاارا المؤسساااة ة ميااة تاااولير وبشااإن .10

 المبااانر ىلااى توقااا ولبمبااا حراعتبااا يساابب وبإشااكاب( والاابك  ال اا   اإلىاحااة حااا ا بعااد
 المتاحاااة ال ااا ماا ىلاااى اإلىاحاااة صوه األشااا اص ح اااوب لقااامان األ ااارا، والمرالاااق العاماااة

مكانّيااة ساااىتر  مااا ساارىة إ اا ار الشااروط والقااوابط التاار تسااتوج  ماان إليبااا،  الو ااوب وا 
شا ص مان يوميا م لوىتر األجر للموال ةو العامب من صوه اإلىاحاة ةو الاصه يرىاى  رىاية

 ولق ما نص ىليو القانون. صوه اإلىاحة
 ة ام تسااب  لاار تعزيااز ومااا تقاامنو ماان تو ااياا تإمااب المؤسسااة ةن يكااون  ااصا التقرياار ،وىليااو .11

واحاا حقاوق اإلنساان لار المملكاة ىلاى نحاو يتوالاق ماا التزاماتباا الناشائة مان ت ا يقبا  وتقوية
ب الممارساااااا لاااار مجاااااب التمتااااا رباااار لحقااااوق اإلنسااااان، و ااااو  إلااااى ةلقااااىلااااى الميثاااااق الع

  ، بلوغا إلى جعب حقوق اإلنسان نمط حيام.ساسيةبم تلل الحقوق والحرياا األ
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 : منهجية كتابة التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانأوًل 

ن نساااان العربياااة  لجناااة الميثااااق( بشاااإةىااا ا المؤسساااة تقرير اااا الماااوازه المقااا   إلاااى لجناااة حقاااوق اإل
تنعيااص ةحكااا  الميثاااق العرباار لحقااوق التقرياار الاا وره األوب لمملكااة البحاارين حااوب التقاا   المحاارز لاار 

 اإلنسان، آ صم لر ا ىتبار جملة من المعايير صاا ال لة ةبرز ا ما يلر 

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، الـذي صـاد ع عليـم مملكـة البحـرين بموجـن القـانون ر ـم  .1
 .2006لسنة  (7)

يــر الحكوميــة دليــل مشــاركة المؤسســاع الوطنيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان والمن مــاع   .2
 والهيئاع والجهاع ذاع المصلحة، الصادر عن لجنة الميثاق.

                التقريـــر الــــدوري األول لمملكــــة البحــــرين المقــــدم إلــــى لجنــــة الميثــــاق، الــــوارد إليهــــا فــــي .3
 .2016يوليو  27

 ائمة التساؤلع المسبقة المعدة من  بل لجنة الميثـاق حـول التقريـر الـدوري األول لمملكـة  .4
 البحرين.

التوصــياع التــي  لصــع إليهــا لجنــة الميثــاق أثنــاي منا شــة التقريــر األول لمملكــة البحــرين  .5
 .2013( فبراير 21-16 الل الدورة الثالثة للجنة، والمنعقدة في )

 التشريعاع والقوانين الوطنية النافذة. .6
أو انضـمع إليهـا  التـي صـاد ع عليهـاو  الصكوك الدولية واإل ليمية المعنية بحقوق اإلنسان .7

 مملكة البحرين.
الممارسة العملية من  الل الشكاوى الـواردة للمؤسسـة أو طلبـاع المسـاعدة المقدمـة منهـا  .8

 أو من وليتها في رصد أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة.
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 التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان: ثانيا

 (1ومبادئ حقوق اإلنسان وثقافة التآ ي البشرية والتسامح: المادة ) نشر  يم .1
 األساسااية وحرياتااو اإلنسااان بحقااوق الجميااا تمتااا بقاامان البحاارين مملكااة ا تمااا  منطلااق ماان 1.1

 التنساايقية اللجناة تشاكيب تا  األساساية، الوطنياة ا  تمامااا قامن تقاا  ااباىتبار  ةرقابا ىلاى
ىاا م 2012 لسانة( 50  رحا  باالقرار اإلنساان لحقوق العليا  لسانة( 31  رحا  باالقرار تشاكيلبا وا 

ى   من الجباا واألجبزم صاا ال الة الموكاب إليباا  وىقوية ال ارجية، وزير رئاسةب 2017
 ا ت ااص بحسا  اإلنساان بحقاوق المتعلقاة المساائب كالاة لار الحكومياة الجبااا ما التنسيق

 .4جبة كب
 القــانون يــن م" ةن ىلااى ن ااا  سااتور مملكااة البحاارين والتاار ماان( ( العقاارم   7  لمااا مولقاا ل 1.2

 فيهـا يعنـى كمـا وأنواعـم، التعلـيم مراحـل م تلـ  فـي والوطنية الدينية بالتربية العناية أوجم
إلااى تعزيااز حااي  المواطنااة مملكااة ال سااعا "بعروبتــم واعتــزاز  المــواطن ش صــية بتقويــة جميعــا

 وترساااي  ثقالاااة الولااااع للاااوطن وىلاااى بالبوياااة العربياااة ا ىتااازازو والتربياااة ىلاااى حقاااوق اإلنساااان
منااا    ا ااة  إلااى وقااا وزارم التربيااة والتعلااي  ىماا او  ،وا نعتااا  والتسااام  البشااره التااي ر

، لار جمياا الما ار  بالمملكاة الحكومياة منباا وال ا اة للتربية ىلى المواطنة وحقوق اإلنساان
 منااا  إلااى وجااو   باإلقااالةحلااة الثانويااة، باا ع ا ماان ال اال األوب ا بتاا ائر و ااو  إلااى المر 

 حقاوق ماا م تا ري  جان  إلى  صا ،لمرحلة الثانويةُت ر  لر اتعنى بالعمب التطوىر  وةنشطة
 .5البحرين المسجلين لر م تلل الت   اا جامعة إلزامية ىلى جميا طلبة كما م اإلنسان

بإنشاااع مركااز الملااا  2018( لساانة 15وتااثمن المؤسسااة  اا ور األماار الملكاار السااامر رحاا    1.3
إبراز مناومة القاي  والمشاتراكاا الجامعاة باين الصه يب ل إلى السلمر،  حم  العالمر للتعايش

، لتسااام  والتعااايش الساالمرالحقاااراا والثقالاااا، والتعرياال ببااا، والعمااب ىلااى إثااراع مساايرم ا
 .مكالحة العكر المتطرل المغصِّه للعنل والكرا ية واإلر ا و 

                                                           

 منشااور لاار بإىااا م تشااكيب اللجنااة التنساايقية العليااا لحقااوق اإلنسااان، 2017( لساانة 31حاارار رئااي  مجلاا  الااوزراع رحاا    للمزياا  ( 4 
    www.legalaffairs.gov.bh الموحا اإللكترونر لبيئة التشريا واإللتاع القانونر 

لبطبب ىليو  .101، الحق لر التعلي ، ص 2013للمزي   التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا  ( 5 
 www.nihr.org.bhمؤسسة الوطنية  برجاع زيارم موحا ال

http://www.legalaffairs.gov.bh/
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 :التوصيـــــاع 1.4
تؤكد على  ـيم التسـامح  ضرورة العمل على وضع  طة وطنية معنية بحقوق اإلنسان .أ 

شـراك المؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان والتآ ي وتكون هم القيم ضمن أهدافها ، وا 
 .ومن ماع المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان في صيا تها وتنفيذ 

العمل على التعري  بالجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية العليا لحقـوق اإلنسـان فـي  .ن 
مجال حقوق اإلنسان على م تلـ  المسـتوياع الـوطني واإل ليمـي والـدوليص  صوصـا 

ية للتــدرين فــي مجــال ال طــة الســنو بال طــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، و فيمــا يتعلــق 
لصادرة عن اللجنة التنسـيقية العليـا والمتعلقـة التوصياع والمرئياع احقوق اإلنسان، و 
 بالقضايا الحقو ية.

 
 

 (2المادة ) الحق في تقرير المصير: .2
 العلساااطينية للققاااية الااا اى  والمبااا ئر الثاباااا ىااان موحعباااا إن مملكاااة البحااارين  ائماااا ماااا تعبااار 2.1

 رساالةالةك تاو و اصا ماا  للت ارل، القابلاة غيار حقوحاو نيب ةجب من العلسطينر الشع  ونقاب
  ياالو ىب الساب  الساي  ساعا م إلى  ليعة آب ىيسى بن حم  الملا جبلة وجببا ترلا السامية
 اكاا  حياا للت اارل،  القابلااة غياار لحقوحااو العلسااطينر الشااع  بممارسااة المعنيااة اللجنااة رئااي 
 وتقاامنبا العا لاة العلساطينر الشاع  حقاية مان والمبا ئر الثاباا المملكاة موحل ىلى جبلتو
 .المشروىة حقوحو كالة لنيب معو والتا  المب ئر

  يمكان ةن يتحقاق إ  بإنبااع  األوساطةن الساب  الشاامب والعاا ب لار الشارق  جبلتاو كما ةكا  2.2
ا حااتبب اإلساارائيلر لحراقاار العربيااة المتحاا م، وحيااا  ال ولااة العلسااطينية المسااتقلة وىا اامتبا 

 المتح م صاا ال لة. األم وحراراا  2002ولق ا لمبا رم السب  العربية لعا   الشريلالق   
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 6(3تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحرياع دون تمييز: المادة ) .3
  او الاصه القاانون، سايا م مبا ة ةسا  مان يتجازة جازعا   التميياز وى   المساوام لر الحق يمثب 3.1

 ال ولااة  ا ااب األلاارا  جميااا يتمتااا ةن ينبغاار إص ال يمقراطيااة، الاانا  لاار الرئيسااة العنا اار ةحاا 
 ليماا المسااوام من ح ر وىلى القانونية، نامبا لر ىليبا المن وص العامة والحرياا بالحقوق
 ا  ااتبل ةو العقياا م ةو الاا ين ةو اللغااة ةو الجاان  ةو العاارق ةسااا  ىلااى تمييااز  ونمااا بياانب ،

 .صلا غير ةو السياسر
النــا  ( ماان  سااتور مملكااة البحاارين، إص ن ااا ىلااى ةن  "18و ااو مااا حقااا بااو المااا م رحاا    3.2

سواسية في الكرامـة اإلنسـانية، ويتسـاوى المواطنـون لـدى القـانون فـي الحقـوق والواجبـاع 
 ".العامة، ل تمييز بينهم في ذلك بسبن الجن  أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

بااااا مملكااااة تاااار انقااااما ةو  ااااا حا ىليلحقااااوق اإلنسااااان وال ال وليااااة ال ااااكواكمااااا تقاااامنا  3.3
البحاارين ن و ااا تلااز  الاا وب بقاارورم تااإمين المساااوام الععليااة لاار التمتااا بكالااة الحقااوق التاار 

 ا متناااب ةو ةلعاااب بإيااة القيااا  ىاان الت لاار، ماان  اابب تحميبااا تلااا ال ااكوا ماان  ون تمييااز
 بحقااوق التمتااا إقااعال ةو تعطيااب شااإنو ماان حقيقيااا طاارا  ت لااق ةن يمكاان بإلعاااب القيااا  ىاان

 .  وحرياتو اإلنسان
اااا المؤسساااة الوطنياااة  ات اااصا 3.4 ال طواا التااار ات اااصتبا المملكاااة لااار سااابيب تاااإمين المسااااوام باااىلم 

تلااا ال طااواا األ ااص  زالععليااة لاار التمتااا بكالااة الحقااوق والحرياااا ماان  ون تمييااز، ولعااب ةباار 
 إنشااع بشاإن 2014 لعا ( 4  رح  الم نية ال  مة بمب ة تكالؤ العرص، حي    را تعليماا

، و ااو الاانب  الااصه ساالكتو ىاا   ماان الجباااا الرساامية الحكوميااة بالجباااا العاارص تكااالؤ لجنااة
  المستقلة وةجبزم القطاب األ لر لر ى   من الشركاا والمؤسساا ال ا ة.

 تكااالؤ إطااار لاار الماارةم احتياجاااا إ مااا  إلااى تباا للجنااة  ائمااة " الفــر  تكــافؤ لجنــة"باار تتع 3.5
 بااين  ااصا المباا ة تحقيااق ىلااى وتعمااب الحكوميااة الجباااا لاار العمااب مجااا ا جميااا لاار العاارص
 ماا والتنسايق بالتعااون وصلاا الجباة حبب من المق مة وال  ماا ،والمستعي ين ،المواعين جميا

 لار  المارةم احتياجااا بإ ماا  المتعلقاة الققايا لر رةيبا اللجنة وتب ه للمرةم، األىلى المجل 
                                                           

، الحااق لاار المساااوام وىاا   التمييااز لاار التمتااا 2015للمزياا   التقرياار الساانوه الثالاا  للمؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان لعااا  ( 6 
  www.nihr.org.bhلبطبب ىليو برجاع زيارم موحا المؤسسة الوطنية   .92بالحقوق، ص 
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 الحيوياة والقطاىااا المجا ا م تلل لر مشاركتبا نس  رلا يقمن بما العرص تكالؤ إطار
 .والمؤثرم

 إ  ةن مب ة ى   التمييز   يكون لقط ىلى ةسا  الجن  وبالتالر يتعين ىلى مملكاة البحارين 3.6
 ماان األساسااية لسنساان والحريااا بااالحقوق التمتاا حااق لو يتباا  اقااا شا ص لكااب تكعاب باإن
 األ ااب ةو العكاار ةو الاارةه ةو الاا ينر المعتقاا  ةو اللغااة ةو اللااون ةو العاارق بسااب  تمييااز  ون

 .العقلية ةو الب نية اإلىاحة ةو الميب  ةو الثروم ةو ا جتماىر ةو الوطنر
 :التوصيـــــــة 3.7

 الحكومّيــة واألجهــزة الــوزاراع فــي الفــر  تكــافؤ وحــداع إنشــاي فــي التوســع علــى العمــل
 الـوطني النمـوذ  تفعيـل لمتابعـة ذلـك، تحقيق إلى تبادر لم التي ال ا  القطاع ومؤسساع

 .التنمية في المرأة احتياجاع إلدما 
 
 

 (4: )المادة التدابير ال اصة بفرض حالة الطوارئ الستثنائية .4
ل تعلــــن حالــــة لاااار  سااااتور مملكااااة البحاااارين ىلااااى ةن " (36المااااا م  ماااان  العقاااارم   ( ن ااااا 4.1

الســـالمة الوطنيـــة أو األحكـــام العرفيـــة إل بمرســـوم، ويجـــن فـــي جميـــع األحـــوال أن يكـــون 
إعالنها مدة ل تجـاوز ثالثـة أشـهر، ول يجـوز مـدها إل بموافقـة المجلـ  الـوطني بأ لبيـة 

 ".األعضاي الحاضرين
لتاااار شااااب تبا مملكااااة البحاااارين منااااص شاااابره لبراياااار ومااااار  نااااار ا لححاااا ا  األمنّيااااة المؤسااااعة ا 4.2

 2011( لساااانة 18، لقاااا   اااا ر المرسااااو  الملكاااار رحاااا   ومااااا لحااااق صلااااا ماااان تبعاااااا 20117
والااصه يباا ل حساابما  2011مااار   15ماان  باا عا   والعمااب بااو بااإىبن حالااة الساابمة الوطنيااة

سـالمة الـوطن بمـا يهـد  التدابير واإلجراياع الضرورية للمحاف ة علـى  ات اذ"تقمن إلى 
السالمة العامة لألفراد والحفا  على حقو هم وسرعة السيطرة على الوضـع القـائم  دإلى تأكي

تقااارر إنبااااع حالاااة  2011( لسااانة 39وبموجااا  المرساااو  الملكااار رحااا    ،"فـــي مو ـــع األحـــدا 
 .2011يونيو  1السبمة الوطنية ب ع من 

                                                           

    .وما بع  ا 74، ص 2011 يسمبر  10تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتق ر الحقائق، ال ا ر لر للمزي   ( 7 
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باااإببأل األمااااين العاااا  لحماااا  المتحااا م، ب ااااعتو  2011ةبريااااب  28مملكاااة البحاااارين لااار  حاماااا 4.3
 المملكااة الااصه انقااما لااوو المااو ب ل يااو العباا  الاا ولر ال اااص بااالحقوق الم نيااة والسياسااية، 

بقااارار  2011يونياااو  13، كماااا ةىاااا ا إببغاااو لااار 2006( لسااانة 56بموجااا  القاااانون رحااا   
 م إلى الارول العا ية.إنباع السبمة الوطنية والعو 

ا المرحلاة ورغا  حساساّية تلا -لححا ا  األمنّياة المؤساعة وماا لحاق صلاا مان تبعااالتلاا ناار ا  4.4
ولاق  ابحّياتبا المؤسساة تولاا  -تمتاا األلارا  بحقاوحب  رةثارا لا وما شب تبا من ممارسااا

الشاكاوا والعماب قار تل مان  اببالمقررم القيا  ببعد المبا  لر مجاب حماية حقوق اإلنساان 
التوا ااااب مااااا الجباااااا المعنّيااااة، إلااااى جاناااا  إ اااا ار البياناااااا المتعلقااااة باااابعد ب ىلااااى حّلبااااا

 .8األح ا  الحا لة آنصاا
 رلااااا بإنشاااااع المحكمااااة ال سااااتورية، 2002( لساااانة 27مرسااااو  بقااااانون رحاااا   الوىمااااب بإحكااااا   4.5

             البناااااااو   ساااااااتورية مطابقاااااااة مااااااا ا طلباااااااا إلاااااااى المحكماااااااة ال ساااااااتورية لبياااااااان مجلااااااا  الاااااااوزراع
 المرسااااو  لاااار( 14 و( 11  ،(9  ،(8  ،(7  ،(6  والمااااوا ( 5  المااااا م ماااان( 12و 11و 6 

الوطنيااة، حياا   ل ااا المحكمااة لاار  الساابمة حالااة بااإىبن 2011 لساانة( 18  رحاا  الملكاار
 .9إلى  ستورية الن وص المطعون ببا ورلد الطل  2012يناير  26حكمبا ال ا ر لر 

 التوصياع: 4.6
حالـة األحكـام العرفيـة أو السـالمة الوطنيـة إعـالن سرعة إصـدار  ـانون ينعنـى بتن ـيم  .أ 

( مـن الدسـتور، علـى أن يكفـل هـذا القـانون حقـوق وحريـاع 36عمال بأحكام المادة )
ألحكــام الدســتور والصــكوك واللتزامــاع الدوليــة واإل ليميــة ذاع اإلنســان كافــة وفًقــا 

أيضا بأنم في حال العمل بحالـة األحكـام العرفيـة أو السـالمة ، وتؤكد المؤسسة الصلة
فانم يتعين  اإلنسان قالوطنية أو و   العمل بمواد معينة من العهدين الدوليين لحقو

                                                           

لحقاوق اإلنساان لار تعزياز  ور المؤسساة الوطنياة ، 2013للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا   األوبللمزي   التقرير السنوه ( 8 
   www.nihr.org.bhلبطبب ىليو برجاع زيارم موحا المؤسسة الوطنية   .17، ص وحماية حقوق اإلنسان

الموحاا اإللكترونار  ( حقاائية، منشاور لار3( لسانة  01/  2011( للمزي   حك  المحكماة ال ساتورية لار الققاية رحا   ط .   / 9 
   www.legalaffairs.gov.bhلبيئة التشريا واإللتاع القانونر  
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المتحدة بذلك، كما انم في حـال النتهـاي مـن الحالـة يتعـين  لألمماألمين العام  إ طار
 أيضا. اإل طار

يتعين على الدولـة الطـر  فـي الميثـاق إبـالو الـدول األ ـرى عـن طريـق األمـين العـام  .ن 
ــدول العربيــة بحــالع الطــوارئ الســتثنائية ســواي كانــع  أحكامــا عرفيــة، أو لجامعــة ال

 ا.موتاريخ انتهاي العمل بهحالة سالمة وطنية، 
  
 

 10(9-5الحق في الحياة والسالمة الجسدية والبدنية: )المواد  .5
 الساابمة لاار الحااق ىلااى بااالنص(    العقاارم( 19  رحاا  المااا م لاار البحاارين مملكااة  سااتور كعااب 5.1

ــذين إنســان أي يعــرض ل" بااإن والمعنوّيااة الجساا ّية ــوي أو المــادي للتع  أو لإل ــراي أو المعن
ــك يفعــل مــن عقــان القــانون ويحــدد بالكرامــة الحاطــة المعاملــة  أو  ــول كــل يبطــل كمــا .ذل
 بــأي التهديــد أو المعاملــة لتلــك أو بــاإل راي أو التعــذين وطــأة تحــع صــدور  يثبــع اعتــرا 

 ."منها
 ةحكامااا وتع يبتااو 1976 لساانة( 15  رحاا  بقااانون بالمرسااو  ال ااا ر العقوباااا حااانون تقاامن 5.2

، والمعنوياة الجسا ية السابمة لار والحاق الحياام لار اإلنسان حق لحماية القانونر الغطاع تولر
 العقوبااا حاانون ةحكاا  بعاد بتعا يب 2012 لسنة( 52  رح  القانون   ر وتإكي ا ىلى صلا

 و( 208  المااا تين نااص تعاا يب  اابب ماان 1976 لساانة( 15  رحاا  بقااانون بمرسااو  ال ااا ر
 232). 
 11 يلر ما السابقة القانونية الن وص تع يب  بب من بحايُ  5.3
 لإ اااب  الععاااب مااان الغااارد ىلاااى بنااااع األولاااى  نااااحيتين مااان الجريماااة تعريااال توسااايا .أ 

 األمااااور ةحاااا  "ارتكبااااو ت اااارل ةه ىاااان شاااا ص معاحبااااة" ةو "ا ىتاااارال ىلااااى اإلكااااراس"
 الثانيااة الناحيااة ةمااا التعااصي ، لعااب بارتكااا  شااببة وجااو  إلااى تااؤ ه حاا  والتاار المحاااورم

                                                           

، الحااق لاار الحياام والحااق لار الساابمة الجساا ية 2013للمزيا   التقرياار السانوه األوب للمؤسسااة الوطنيااة لحقاوق اإلنسااان لعاا  ( 10 
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 الشاا   ةو الماتب  ةن ىلاى ينص الصه القي  إزالة ت  لق  القحية، تعريل ىلى بناع   لبو
 .الجريمة لبصس قحايا يكونوا ةن يمكن التر العئاا لقط   ، ال بير ةو

  اااصا ةن حيااا  التعاااصي  جااارائ  لمرتكبااار الققاااائية للمبحقااااا زمنياااة مبلاااة وجاااو  ىااا    .ن 
 التعااصي ، جاارائ  بشااإن حانونااا المقااررم التقااا   لماا م الجاارائ   ااصس إ قاااب اسااتثنى التعاا يب
 .  ارتكاببا ىلى سنواا ىشر مرور بع  الجريمة بسقوط ينص السابق القانون كان حي 

   الجناياااا حبيااب ماان والمعنويااة الجساا ية الساابمة لاار بااالحق الماسااة الجاارائ  اىتبااار تاا  .  
 منا قاة اتعاحياة مان( 2  لقارم( 4  الماا م ناص ما تماشيا العقوبة تش ي  ت  كما ،الجن 

 للجاار  مناساابة ىقوباااا توحيااا العقوباااا حااانون ىلااى التعاا يبا قاامنا حياا  التعااصي ،
 .الحيام م ا للسجن األحيان بعد لر ت ب ح  والتر المرتك 

  اصا وجااع والتإ ياب، اإل اب  مؤسساة حاانون بإ ا ار 2014 لسانة( 18  رحا  القاانون   ر 5.4
 حيااا  ،2013 لعاااا  األوب السااانوه تقرير اااا لااار الاااوار م المؤسساااة لتو اااية اساااتجابة التشاااريا
 ا حتياااطر والحااب  والتإ يااب اإل ااب  لمراكااز متكامااب تشااريا إ اا ار لاار باإلسااراب ةو ااا

 .  والمحتجزين السجناع معاملة لر ال ولية المعايير ما يتعق
 حقاوق معوقاّية ا ت ا ااا وتح يا  بإنشااع حاما مملكة البحرين المؤسسر البناع مجاب لر 5.5

 مراحباة لار الحاق يمنحباا الصه ،2013 لسنة( 61  رح  المرسو  بموج  والمحتجزين السجناع
 مان التار األمااكن مان وغير اا والمحتجازين، األحا ا  رىاياة ومراكاز التوحيال ومراكاز السجون
 ماان التحقااق بباا ل النعسااّية، والم ااحاا كالمستشااعياا األلاارا ، احتجاااز ليبااا ياات  ةن الممكاان
 المعاملااة ةو للتعااصي  تعرقااب  ىاا   لقاامان يتلقونبااا، التاار والمعاملااة النااز ع احتجاااز ةوقاااب

 .بالكرامة الحاّطة ةو البإنسانّية
 :التوصيـــــاع 5.6

 منـــاه  باســـت دام شــاملة تدريبّيـــة لبـــرام  القــانون إنفـــاذ علـــى القــائمين إ ضـــاع ضــرورة
 إلـى اللجـوي دون الفّعالـة الستجوان أسالينو  اإلنسان، حقوق التدرين على احترام تتضمن
 للمو وفين معاملتم إساية تثبع من كل واستبعاد ،سوي المعاملة في المتمثلة اإلكرا  وسائل

 .ال دمة من القانون إنفاذ على القائمين من المحكومين أو
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 12(10مكافحة الرق واإلتجار باألش ا : المادة ) .6
 لاااار واإلتجااااار الاااارق حااااار ىلااااى  ااااراحة ن و ااااو لاااار البحاااارين مملكااااة  سااااتور لاااا  ُيشاااار 6.1

 ل" ةناو مان(    لقرتباا لار( 13  رحا  الماا م ىلياو ن ا ما ى ا  ور ما، بجميا ش اصاأل
  ومّيــة لضــرورة القــانون يعّينهــا التــي األحــوال فــي إل أحــد علــى إجبــاري عمــل فــرض يجــوز

 ." ضائي لحكم تنفيًذا أو عادل، وبمقابل
 لار ما تاو متقامنا األشا اص، لار ا تجاار مكالحاة بشإن 2008 لسنة( 1  رح  القانون جاع 6.2

 تلاااا و اااور لباااا، المنشااائة القانونياااة واألركاااان األشااا اص لااار ا تجاااار جريماااة معباااو  األولاااى
 الماا م    اا حين لر مرتكبيبا، ىقوباا ح  التُ  والثالثة الثانية الما تان وةر لتبا الجريمة،
 ال امسااة الما تااان وجاااعا الجريمااة،  ااصس ارتكااا  لعقوبااة المشاا  م الااارول لتبااين منااو الرابعااة

 التحقيااق مرحلتاار لاار الجاارائ  ماان النااوب  ااصا لاار مراىاتبااا الاابز  اإلجااراعاا بينااالتُ  والسا سااة
 .القحية ببا تتمتا ةن يلز  التر القانونية القماناا كإح ا المحاكمةو 
 لاار ا تجااار جريمااة تناااوب لاار األوب يكاان لاا  البيااان السااالل القااانون ةن إلااى اإلشااارم وتجاا ر 6.3

 بالمرسااو  ال ااا ر العقوباااا حااانون ةحكااا  لاار تمثلااا ة اارا تشااريعاا ساابقتو إص ،ألشاا اصا
( 302  و( 198  رحمااااا الما تاااان ةشاااارا حيااا  وتع يبتاااو، 1976 لسااانة( 15  رحااا  بقاااانون
 الجباااااا إلحاااا ا ةو لل ولااااة ىمااااب لاااار ىماااااب كاساااات  ا  الجريمااااة  ااااصس  ااااور لاااابعد مكااااررا

 حباب مان صلاا كاان ساواع مبرر، بغير بعقبا ةو كلبا ةجور   احتجاز ةو العامة، ةو الحكومّية
 . األلرا  من غير   ةو ىاّمة ب  مة مكّلل ةو ىا  موال

 التطاارق وتع يبتااو العمااب سااوق تناااي  بشااإن 2006 لساانة( 19  رحاا  القااانون ةحكااا  تغعااب لاا  6.4
 األجنباار العامااب بااين العبحااة تناااي  ىلااى العمااب  اابب ماان ،ألشاا اصا لاار ا تجااار لجريمااة
( 5  رحاا  القااانون جاااع كمااا اسااتغبلو، وىاا   األوب بحقااوق ا ىتاارال يقاامن بمااا العمااب ور 
 بشاااإنبما، تت ااص التااار والحااا ا تعريعبماااا مبينااا والتشااار ، التسااوب مكالحاااة بشااإن 2007 لساانة
  ابب مان األشا اص لار ا تجاار  اور مان  اورم معيناة اارول لر يعتبر التسوب ةن صلا

 الاا لا ةو التسااوب ىلااى شاا ص تحااريد ةو التسااوب لغاارد للغياار تسااليمو ةو حاا   اساات  ا 
                                                           

، العارب األوب  مكالحاة ا تجاار لار البشار، ص 2014للمزي   التقرير السنوه الثاانر للمؤسساة الوطنياة لحقاوق اإلنساان لعاا  ( 12 
 www.nihr.org.bhسة الوطنية  لبطبب ىليو برجاع زيارم موحا المؤس .74

http://www.nihr.org.bh/


  

 
   13        2018© إلى لجنة الميثاق مملكة البحرين ب لمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنساناتقرير 

 بعااد ليشااكب الطعااب حااانون بإ اا ار 2012 لساانة( 37  رحاا  القااانون جاااع كمااا. التشاار  إلااى
 مااان شاااكب ةه نتيجاااة المناماااة الجريماااة لباااصس قاااحايا يقعاااوا ةن مااان لحطعااااب حماياااة ةحكاماااو
  ا ستغبب. ةشكاب

 ا تجااار مكالحااة بشااإن 2008 لساانة( 1  رحاا  القااانون ةن ماان الاارغ  وىلااى ةنااو المؤسسااة تاارا 6.5
 مااان ي اااب لااا  وةنااا  إ ،ألشااا اصا لااار ا تجاااار  اااور تجااار  ةحكاماااا ةور  حااا  األشااا اص، لااار

 لياو تعترد بعينبا، جريمة يتناوب حانونا كونو ما يتناس    نحو ىلى حا ر ا ليبا ب ا جوان 
 للمعار اا تعريعااا إيرا  ةغعب حي  متكامب، نحو ىلى الجريمة مكالحة ىلى والق رم الشمولية
 الجنساااار، ا ساااتغبب ممارساااااا  "صلاااا مثاااااب الغماااود، ىنباااا يزيااااب نحاااو ىلااااى لياااو الاااوار م

 العربيااااة التشااااريعاا بعااااد غاااارار ىلااااى" اإلجراميااااة الجماىاااااا بااااالرق، الشاااابيبة الممارساااااا
 .المقارنة

 ألشاااا اصا لاااار ا تجااااار جريمااااة ىقوبااااة تشاااا ي  حااااا ا بيااااان معاااارد ولاااار القااااانون ةن كمااااا 6.6
 باااو، يعتاا  الااصه العااا   ةو الجماىااة،  ااصس لمعباااو  توقاايحا يااور  لااا  إجراميااة، جماىااة بواسااطة

ا  ووساائب  ارجباا، ةو للمملكاة اإلحليمياة الحا و   ا اب اإلجرامار نشااطبا تباشر كانا إصا وىم 
 إلكترونيااة، مواحااا إ ارم ةو الجريمااة، إ عاااع منااو ياارا  تجاااره نشاااط كااإ ارم لنشاااطبا، ممارسااتبا

 القاحية كاناا إصا ماا حالاة العقوباة تشا ي  لحاا ا تعا ا س لر القانون ُيور  ل  صلا ىن لقب  
ةحكاماو،  لتطبياق المكاانر النطااق إلاى ُيشار، ولا  اإلىاحة صوه من ةو طعب ، ةو للجانر، زوجا  
 الو يااااة ةو تطبيقااااو، لاااار ا  ت اااااص مسااااإلة مسااااتقب نحااااو وىلااااى القااااانون يتقاااامن لاااا  كمااااا

 بالجريمة. تحيط التر بالارول ة ص ا الققائية،
 وجاو  تباين لا  القاانون ةحكاا  لاإن ،ألشا اصا لار ا تجاار جريماة قحايا حماية مجاب ولر 6.7

 لااار صلاااا كاااان ساااواع   الجريماااة،  اااصس لااار ىلااايب  للمجنااار التاماااة السااارّية وكعالاااة الحماياااة تاااولير
 األشاا اص لاار ا تجااار جريمااة ةن القااانون ةحكااا  اىتباارا كمااا المحاكمااة، ةو التحقيااق مرحلااة
 الجريماة، لار الشاريا وىقوباة ليباا، الشاروب حالاة إلاى تشار ل  ةنبا إ  السجن، ىقوبتبا جناية

 ىلمااو حاااب البشاار لاار ا تجااار قااحّية طريااق ىاان  منااالا ةو  اا ماا ماان المسااتعي  والشاا ص
 الجار ، لار شاريكا لياو يكاون حا  وحاا لار العقاا  مان المساتعي  صلاا إلابا صلاا ماؤ ا بصلا،
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 حالاااة لااار العقوباااة مااان الجاااانر إىعااااع إمكانياااة مااا ا إلاااى تتطااارق لااا  ةنباااا صلاااا، إلاااى ُيقاااال
 الجريمة. ىن اإلببأل إلى مبا رتو

 لاااإن ،ألشااا اصا لااار ا تجاااار جريماااة مكالحاااة سااابيب لااار المبصولاااة الجباااو   اااعي  ىلاااى ةماااا 6.8
 رحااا  المااا م بموجااا  المنشااإمالوطنيااة لمكالحاااة اإلتجااار باألشااا اص  اللجناااة ةن تاارا المؤسسااة

 المجتماا مؤسساااو  الحكومّياة الرسامّية الجبااا ليباا ممثلة وطنّية لجنة  ر ،القانون من( 8 
اااا يقاااا لإناااو المااا نر، ، وحااا  ةحالاااا الجريماااة تلاااا لمكالحاااة وطنياااة اساااتراتيجية وقاااا ىليباااا لزام 

 .13المؤسسة مقتر  استراتيجية إلى اللجنة لبسترشا  ببا
إ ا ار نااا  اإلحالاة الاوطنر لقاحايا ا تجاار باألشا اص، الاصه ُيعا  األوب تشي  المؤسساة ب 6.9

يسا   لر توىية المواطنين والمقيمين والعّماب الوالا ين ىلاى  ىلى مستوا  وب المنطقة، حي 
( لساااانة 1حااا  ساااواع، بمعاااا ي  وممارساااااا اإلتجاااار باألشااا اص وحقاااوحب  ولقااااا للقاااانون رحااا   

بشااإن مكالحااة اإلتجااار باألشاا اص، باإلقااالة إلااى تعزيااز إجااراعاا مكالحااة اإلتجااار  2008
ياااا تعاملبااا مااا ةه حالااة إتجااار ةو باألشاا اص، وتوقااي  وتناااي   ور م تلاال الجباااا وآل

 .يشتبو لر إمكانية تحولبا إلى ةه نوب من ةنواب  صس الجريمة
 :التوصيـــــاع 6.10
 التجـار مكافحـة بشـأن 2008 لسـنة( 1) ر ـم القـانون على الالزمة تعديالعال إجراي .أ 

 بـديً ، الصـلة ذاع واإل ليميـة الدولّيـة الصكوك مع واتسا م شمولم لضمان باألش ا 
 .مرتكبيها على العقوبة إنزال إلى وصول العال ، إلى الو اية مرحلة من

 بشأن 2008 لسنة( 1) ر م سرعة  يام الجهاع المعنية الم اطن بها أحكام القانون .ن 
ــة اســتراتيجية علــى وضــعباألشــ ا   التجــار مكافحــة جريمــة ال تلــك لمكافحــة وطني

 بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
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 (23 - 11استقاللية القضاي وحق اللجوي إليم: المواد ) .7
منااو،  (20 لاار المااا م رحاا   المحاكمااة العا لااةبالتمتااا لاار  كعااب  سااتور مملكااة البحاارين الحااق 7.1

، كمباا ة الشاارىية بااإن   جريمااة و  ىقوبااة القانونيااة التاار ةشااارا إلااى مجموىااة ماان القااماناا
األلعاب السابقة ىلى العمب بالقانون المجاّر  لاو، كماا إ  بناع  ىلى حانون، وى   المعاحبة ىلى 

ر محاكماة حانونّياة تاؤمن تناولا ش  ية العقوبة والتاراد حريناة الباراعم حتاى ثباوا اإل اناة لا
 .المحاكمة العا لة قماناا ليبا كب

 2002لسااااانة  (46 وتقااااامن حاااااانون اإلجاااااراعاا الجنائياااااة ال اااااا ر بالمرساااااو  بقاااااانون رحااااا   7.2
وتع يبتااو مجموىااة ماان اإلجااراعاا والقااوابط شااّكلا إطااار ا حانونيمااا لحمايااة حااق اإلنسااان لاار 
التمتاااا بقاااماناا محاكماااة ىا لاااة، بااا ع ا مااان مرحلاااة القااابد وجماااا ا سااات   ا إلاااى مرحلاااة 

 .التحقيق ا بت ائر و و   إلى مرحلة المحاكمة
 بتعااا يب بعاااد 2012لسااانة ( 53القاااانون رحااا   ومااان جانااا  آ ااار، تشاااي  المؤسساااة ب ااا ور  7.3

، لياولر مزيا  ا مان القاماناا القانونّياة لعئاة لباا وقاا  حاانونر ةحكا  حانون اإلجراعاا الجنائية
 اااص كالشاابو  وال بااراع والمتبمااين لاار  ىاااوا ا ىاااعاا التعااصي  ةو المعاملااة البإنسااانية ةو 

م ااطر بساب  اإل  ع  الحاطة بالكراماة بات ااص إجاراعاا  زماة لحماايتب  مماا حا  يتبا     مان
 .بالشبا م ةو المعلوماا بشإن تلا ال ىاوا

بشااإن تقليااب بتعاا يب حااانون اإلجااراعاا الجنائيااة  2014( لساانة 39رحاا   تااثمن  اا ور القااانون  7.4
م م الحب  ا حتياطر ومن  المتب  حق التال  من القرار ال ا ر بشإنو باىتبارس إجراع  يماّ  

وببااصس المناساابة لقاا  ةباا ا المؤسسااة مرئياتبااا بشااإنو مؤكاا م الحااق لاار الحرّيااة بشااكب مباشاار، 
ة مياة تقلياب ما م الحاب  ا حتيااطر، ماا ماان  الماتب  الحاق لار الاتال  العّعااب الاصه يسااتوج  
ةن يكون ىلى شكب تال   رمر وصلا لقمان مغبة ى   ا ستئثار بالقرار واحتمالياة التعسال 

 .ليو
 بشاااإن العقوبااااا والتااا ابير الب يلاااة، 2017لسااانة  (18تشاااي  المؤسساااة ب ااا ور القاااانون رحااا    7.5

والمتقاامن العقوباااا والتاا ابير الب يلااة لاار المسااائب الجنائيااة، وتح ياا   ااصس العقوباااا والتاا ابير 
نقلاااة نوىياااة لااار السياساااة  حانون اااا يشاااكب باىتباااارس وةحاااواب تطبيقباااا والسااالطاا الم ت اااة بباااا،
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ين لااار المجتماااا وتاااإ يلب  نعساااي ا ومعنوي اااا نحاااو ر ب الجناااام وا  مااااجب  كاااإلرا   اااالحالجنائياااة 
 واجتماىي ا.

( لسانة 68كما كانا المؤسساة تإماب ةن يات  األ اص بمرئياتباا ب  اوص المرساو  بقاانون رحا    7.6
بشااااإن حمايااااة المجتمااااا ماااان  2006( لساااانة 58بتعاااا يب بعااااد ةحكااااا  القااااانون رحاااا    2014

وره القابط الققاائر  الشارطة( من  مإم منو (27األىماب اإلر ابية، والصه تقمنا الما م  
تتعاارد ( يوم ا، و ر م م تارا المؤسساة ةنباا 28سلطة القبد ىلى المتب   لم م   تجاوز  

ىارد الموحاول  ون تاإ ير ةماا  الققاام ةو ةحا  الماواعين الم اولين حانوناا بمباشارم   ووجو 
 .14واائل حقائية

 :اعـــــالتوصي 7.7
المقيـدة حـرّيتهم، مـن  ـالل  جميـع فـي مجـال حمايـة حقـوق المبذولةجهود ال استمرار .أ 

تـــوفير األجهـــزة الالزمـــة للتســـجيل الســـمعي والمرئـــي، والكـــاميراع األمنّيـــة فـــي جميـــع 
ــة لهــا، ومراكــز اإلصــالا والتأهيــل ومراكــز الحــب   ــديرياع الشــرطة والمراكــز التابع م

 .كمل حتى حينمالتي لم تست الحتياطي
مستقل يكفل وين م حق كل متهم تثبع برايتم بموجـن حكـم الدعوة إلى إصدار  انون  .ن 

  ضائي باع في التعويض عن األضرار التي لحقع بم.
 
 

 15(30 - 24الحرياع السياسية والمدنية: المواد ) .8
 حاق الماواطنين لار الترشا  وا نت اا ، )( العقارم   اا2لار الماا م   ر مملكة البحرينكعب  ستو  8.1

الحاااق   اااصا وةوجااا  المشااارب  جملاااة مااان التشاااريعاا التااار وقاااعا القواىااا  التع ااايلية لممارساااة
بشااااإن مباشاااارم الحقااااوق السياسااااية  2002( لساااانة 14المرسااااو  بقااااانون رحاااا   وحمايتااااو، ومنبااااا 

                                                           

( 58بتعا يب بعاد ةحكاا  القاانون رحا    2014( لسانة 68ب  وص المرسو  بقانون رحا   للمزي   مرئياا المؤسسة الوطنية  (14 
لبطابب ىلياو  .32، ص 2015التقرير السنوه الثال  لعاا   بشإن حماية المجتما من األىماب اإلر ابية، منشورم لر 2006لسنة 

 www.nihr.org.bhبرجاع زيارم موحا المؤسسة الوطنية  

 .82، الحااق لاار الترشاا  وا نت ااا ، ص 2014للمزياا   التقرياار الساانوه الثااانر للمؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان لعااا   (15 
 www.nihr.org.bhلبطبب ىليو برجاع زيارم موحا المؤسسة الوطنية  

http://www.nihr.org.bh/
http://www.nihr.org.bh/
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المرساااو  بقاااانون رحااا  ، و وتع يبتاااو المعنااار بعملياااة ا ساااتعتاع وانت اااا  ةىقااااع مجلااا  الناااوا 
ةحكا  حاانون البلا ياا ال اا ر و ، مجلسر الشورا والنوا  وتع يبتوبشإن  2002( لسنة 15 

( 3المرسااو  بقااانون رحاا   ، باإلقااالة إلااى وتع يبتااو 2010( لساانة 35بالمرسااو  بقااانون رحاا   
، كماا  ا را تشاريعاا بشاإن نااا  انت اا  ةىقااع المجاال  البل ياة وتع يبتاو 2002لسنة 

بشاااإن  1973( لسااانة 14المرساااو  بقاااانون رحااا   مساااان م لتااانا  ممارساااة  اااصا الحاااق، كة ااارا 
بشااإن تناااي  ال ىايااة ا نت ابيااة  نت اباااا  2006( لساانة 77تناااي  اإلىبناااا، والقاارار رحاا   

مجلااا  الناااوا  والمجاااال  البل ياااة ليتنااااوب المساااائب واإلجاااراعاا المتعلقاااة بال ىاياااة ا نت ابياااة 
 .16والعقوباا المترتبة ىلى م العتو

الملا المع ا لر ب اية األلعية التر ب ةا بإحرار  جبلة  شنوالصه  اإل بحراستكما  للنب   8.2
جاااراع ا نت ابااااا البرلمانياااة  2001ميثااااق العماااب الاااوطنر لااار العاااا   ىاااا م الحياااام النيابياااة وا  وا 

، ولحقبا لار 2006، وةىقببا إجراع صاا ا نت اباا لر ىا  2002والبل ية ةوب مرم لر ىا  
إجااراع ا نت اباااا النيابيااة والبل يااة  2014 اسااتكماب صاا المساايرم، لقاا  شااب  ىااا  2010ىااا  

والتر ُ ىر إليبا النا بون إلى ممارسة حقب  ال ستوره لر ا نت ا  والترشي  التر جارا لار 
، وانتباا بتشاكيب 2014ناولمبر  29، وتبعتباا انت ابااا الا ور الثاانر لار 2014نولمبر  22

 .لااا المملكةمجل  النوا  والمجال  البل ية الثبثة الموزىة ىلى محا
ولقا لحرحا  واإلح ائياا الرسمية المعلنة، لق  بلغ إجمالر ىا   المرشاحين لعقاوية مجلا  و  8.3

ىا   ماائتين وساتة وساتين مرشاحا ماوزىين ىلاى  2014النوا  لر ا نت اباا البرلمانياة لعاا  
لعقاااوية مجلااا  الناااوا ،  تنالساااوا ىلاااى ىااا   ةربعاااين مقعااا  ، حيااا محالاااااا المملكاااة األرباااا

منطقااة موجاا  القااانون لقاا    ااص لمنطقااة العا اامة ىاا   ىشاارم مقاىاا ، وثمانيااة مقاىاا  لوب
اثنااااى ىشاااار مقعاااا ا، لاااار حااااين ةن ىاااا   المقاىاااا    ااااو، ون ااااي  المنطقااااة الشاااامالية المحاااارق

الم   ااة للمنطقااة الجنوبيااة ىشاارم مقاىاا . ةمااا بشااإن انت ااا  ةىقاااع المجااال  البل يااة لقاا  
بلغ إجمالر ى   المرشاحين لعقاويتبا مائاة و مساة وثبثاين مرشاحا لشاغب ىقاوية المجاال  

ق ىا   ثمانياة مقاىا ، البل ية الثبثة، إص   ص القانون لمجل  بلا ه منطقاة محالااة المحار 

                                                           

 للمزي   المجموىة التشريعية لبنت اباا،  ا ر ىن  يئة التشريا واإللتاع القانونر. (16 
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ولمجلا  بلا ه منطقاة المحالاااة الشامالية ىا   اثناار ىشار مقعا ا، لاار حاين   اص لمجلاا  
 بل ه منطقة المحالاة الجنوبية ى   ىشرم مقاى . 

األرحااا  واإلح ااائية الرساامية المعلنااة لااإن الكتلااة ا نت ابيااة لمحالاااة العا اامة بلغااا  وحساا  8.4
( نا باا 119,467نا با لمحالاة المحرق، وىا    ( 68,618( نا با، وى    90,349ى    

( 71,279للمحالااااة الشااامالية، لااار حاااين بلغاااا الكتلاااة ا نت ابياااة للمحالااااة الجنوبياااة ىااا    
. حياااا  بلغااااا نساااابة المشاااااركة لاااار 17( نا بااااا349,713نا بااااا، بكتلااااة انت ابيااااة مجموىبااااا  

 نت ابااااااا البل ياااااة %(، لااااار حاااااين بلغاااااا نسااااابة المشااااااركة لااااار ا52,6ا نت ابااااااا النيابياااااة  
 .18%( من إجمالر ى   النا بين59,1 
ترا المؤسساة ةن وجاو  ىملياة انت ابياة  يموحراطياة وشاعالة ونزيباة،  ار ة ا  قاماناا وجاو   8.5

 ولة القانون، ومان  اصا المنطلاق تؤكا  رغبتباا الحري اة ىلاى المشااركة لار اإلشارال والرحاباة 
 .2018 نباية ىا إجرائبا  ىلى ا نت اباا البرلمانية والبل ية المتوحا

بشااإن مجلساار الشااورا والنااوا   2002( لساانة 15وىااو ا ىلااى ةحكااا  المرسااو  بقااانون رحاا    8.6
ــة ( منااو التاار تاانص ىلااى ةن "27وتع يبتااو وباااأل ص المااا م   ــع أعمــال الدعاي تتو ــ  جمي

" لقا  النت ابية في أنحاي المملكة  بل الموعد المحدد لعملية ال تراع بأربع وعشرين سـاعة
ر اا ا المؤسسااة حيااا  اإلىااب  الرساامر بباا  مقابلااة تلعزيونيااة مااا ىاا   ماان المترشااحين، إلااى 
جان  إحا ا ال احل المحلياة بنشار إىبنااا لمترشاحين لار ياو  ال اما ا نت اابر ماا يعا  

 .م العة  ريحة لنص الما م السالعة البيان
ب ةثنااع العملياة ا نت ابياة ومن جان  آ ر، ر  ا المؤسسة حا ا ت  ليباا اساتغبب األطعاا 8.7

تمثلا لر توايعب  للقيا  بال ىاية ا نت ابية لبعد المرشحين لر الشاوارب والطرحااا العاماة، 
وىليو تؤك  المؤسسة الوطنية ىلى ةن ز  األطعاب لر  صس األماكن لو مان النتاائ  ماا يجعلبا  

 .ةىرقة لل طر ىلى حياتب  وةمنب  وبما   يتناس  ما لئتب  العمري

                                                           

 والمنشور لر وكالة ةنباع البحرين  بنا( بتاري  2014الت ري  ال حعر للم ير التنعيصه لبنت اباا النيابية والبل ية لعا  ( 17 
 . 2014ةكتوبر  12      

المعلناة مان حباب رئاي  اللجناة العلياا لسشارال ىلاى سابمة ا ساتعتاع  2014النتائ  النبائية لبنت ابااا النيابياة والبل ياة لعاا  ( 18 
 .2014نولمبر  30وا نت ا  والمنشورم لر وكالة ةنباع البحرين  بنا( بتاري  
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وبشااإن جاا اوب النااا بين لقاا  ر اا ا المؤسسااة ولاار اليااو  المحاا   لعمليااة ا حتااراب ىاا   صكاار  8.8
ةى ا  كبيرم ممان لبا  حاق الت اويا لبنت ابااا النيابياة ةو البل ياة، وصلاا جاراع التغييار الاصه 
طارة ىلااى ىا   ماان الا وائر بسااب  إلغاااع المحالااة الوسااطى، مماا سااب  إرباكاا لاابعد الاا وائر 

 .ة نت  ىنو ى   تمكن بعد المواطنين من ممارسة حقب  ا نت ابرا نت ابي
قطاا العبحااا ب وىلاى إثار حياا  مملكاة البحارينوليما يتعلاق بحرياة اإلحاماة والحاق لار التنقاب،  8.9

الملكار  التوجياوق  ا، تثمن المؤسسة  ا ور  ال بلوماسية ما  ولة حطر واإلجراعاا المت صم
بمراىاااام الحااااا ا  2017يونياااو  11لااار الساااامر مااان لااا ن  ااااح  الجبلاااة الملاااا المعااا ا 

اإلنسانية لحسر المشتركة البحرينية القطرياة وصلاا تقا يرا للشاع  القطاره الشاقيق، الاصه يمثاب 
، وماا تبااا صلاا ماان ت  ايص  ااط سااا ن امتا ا ا طبيعيااا وة ايب إل وانااو لار مملكااة البحاارين

 للحفاظ على النسيج األسري. أمورهم، وتسهيل اإلنسانيةلك الحاالت للتعامل مع ت
الجنســــّية "ىلااااى ةن  ( ة ماااان  سااااتور مملكااااة البحاااارين لاااار العقاااارم  (17 نّ ااااا المااااا م رحاااا   8.10

ــة ال يانــة  ــي حال ــع بهــا إل ف ــانون، ول يجــوز إســقاطها عمــن يتمت ــة يحــددها الق البحرينّي
. كماا ناّا  حاانون الجنساّية البحرينار لعاا  "القـانونالع مى، واألحـوال األ ـرى التـي يحـددها 

وتع يبتو األحكا  المتعلقة باكتساا  الجنساّية، ساواع كاان اكتسااببا ب اعة ة الّية ةو  1963
ماان  ون إغعاااب  -بااالتغيير ةو بالتجرياا  -طارئااة، مبّين ااا الحااا ا التاار ياات  ليبااا لقاا  الجنسااية 

 .انع امباالحا ا التر يت  ليبا تع   الجنسّية ةو 
تااااثمن المؤسسااااة الجبااااو  المبصولااااة ماااان الحكومااااة  وليمااااا يتعلااااق بااااالحق لاااار الحريااااة ال ينيااااة، 8.11

وحر ااابا المساااتمر لااار حعاااا الساااب  ونشااار التساااام  والتعاااايش السااالمر القاااائ  ىلاااى احتااارا  
العماب ىلاى زياا م قارورم األ يان والمصا   والطوائال والملاب الموجاو م لار المملكاة، وتؤكا  

ىاان الاا ىواا التاار تحمااب لاار  ماااوالنااإه بب ال ينّيااة بالمنااابر ا  تمااا و ال طااا  الاا ينرترشااي  
طّياتبا سمو  الطائعّية البغيقة، ةو ما يعسر ةنو تحريد ىلاى الا ىوم إلاى العنال والتشاجيا 
ىليو، وتوجيبو نحاو با  رو  التساام  والمحباة والتاي ر القائماة ىلاى احتارا  اا ار، ورلاد 

يحاا  ىليااو  يننااا العناال وا  انتااو، والتعامااب معااو ىلااى حاا ر ماان المسااؤولّية الوطنّيااة، و ااصا مااا 
 .اإلسبمر الحنيل
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 (31) حق الملكية الفردية: المادة .9
( العقااارم   ( 9كعااب  ساااتور مملكاااة البحااارين الحاااق لااار الملكيااة العر ياااة، حيااا  ن اااا الماااا م   9.1

الملكيــة ال اصــة مصــونة، فــال يمنــع أحــد مــن التصــر  فــي ملكــم، إل فــي حــدود ىلااى ةن "
المنفعة العامة في األحـوال المبينـة فـي القـانون،  القانون، ول ينزع عن أحد ملكم إل بسبن

، باإلقاالة إلاى صلاا "وبالكيفية المنصو  عليهـا فيـم، بشـرط تعويضـم عنـم تعويضـا عـادًل 
 2001( لسااانة 19( مااان القااانون المااا نر ال ااا ر بالمرسااو  بقاااانون رحاا   772ةحاارا المااا م  

مــــة وفــــي األحــــوال وبالكيفيــــة ك ملــــك أحــــد إل للمنفعــــة العالمل ُيســــتوتع يبتااااو ىلااااى ةن "
 ".المنصو  عليها في القانون، وبشرط تعويضم عنم تعويضا عادًل 

، 19بشاااإن اساااتمبا العقااااراا للمنععاااة العاماااة 2009( لسااانة 39وىلياااو،  ااا ر القاااانون رحااا    9.2
والتر ةحرا ةحكامو اىتبار ا ستمبا  و نزب ملكية العقار ةو ما يار  ىلياو مان حقاوق ىينياة 

( مااان القاااانون، 3حاماااة ةه مااان مشاااروىاا المنععاااة العاماااة المبيناااة لااار الماااا م  ةو ش  اااية إل
ماان ةىماااب المنععااة العامااة ةور  ااا القااانون ىلااى  ونيعاا  مشااروى ا( 21وحاا  ا األ ياارم ىاا    
 .سبيب الح ر   المثاب

والتثماين المتبعة حاب ا ستمبا و  تع يب وح   البا  الثانر من القانون، اإلجراعاا القانونية 9.3
بينما بين البا  الثال  منو حواى  ا ستمبا لر المناطق ةو األراقار ألغاراد  ،والتال  منو

الت طيط ةو إىا م الت طيط، و  ص البا  الرابا لبياان األحاواب التار يجاوز ليباا ا ساتيبع 
ة المؤحااا ىلااى العقاااراا، ولاا  يغعااب القااانون لاار البااا  ال ااام  منااو اىتبااار ةن تنااار المحكماا

الم ت اااااة ىلاااااى وجاااااو ا ساااااتعجاب الااااا ىاوا المتعلقاااااة باااااالطعن ىلاااااى حاااااراراا ا ساااااتمبا ةو 
ماان حاراراا ا سااتمبا  ا ساتيبع المؤحاا ةو تقاا ير التعاويد ةو ىلااى حاراراا لجنااة التالمااا

 والتثمين.

                                                           

الموحاا اإللكترونار لبيئاة التشاريا  بشإن استمبا العقاراا للمنععة العامة، منشاور لار 2009( لسنة 39( للمزي   القانون رح   19 
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ىلاى إثار  ا ور حكا  المحكماة  المشار إليبا ةىبس،   رو  النالص وج ير بالتنويو، ةن القانون 9.4
( لساانة 8المرسااو  بقااانون رحاا   لاار مملكااة البحاارين والتاار حقااا بعاا    سااتورية  20ال سااتورية
بشإن استمبا األراقر للمنععة العامة  القانون السابق(، لجملة من األسبا  ل البا  1970

ماة، األمار الاصه منععاة العاالقاانون مان حاا ا الالحك  الققائر، إ  ةن جلباا حاائ  ىلاى  لاو 
 مشوبا بعي  م العة ال ستور.يجعلو 

( 28ةحكاا  القاانون رحا    ناماا ، لقا حماية الملكياة العر ياة وقامان حاق التملااليما يتعلق ب 9.5
كاب مان يقاو  بنشااط  اصا الحاق، وبيناا حقاوق والتزامااا  بشاإن التطاوير العقااره 2014لسنة 

ال ريطااة كإحااا  مشاااريا التطااوير العقاااره لااار تطااوير العقاااراا وبيااا الوحااا اا العقاريااة ىلااى 
، وتشاامب تلااا المشااروىاا ةيااة المملكااة ويتساال   لعاااا ماان المشااترين ةو الممااولين مقابااب صلااا

كاناا طبيعتباا  بنياة  العقاراا المر ص ببا ولقا ألحكاا  القاانون ةيااةىماب ةو مشاريا تطوير 
ساكنية  ا اة ةو ىاماة( ةو طارق  ةساسية ةو تشيي  المبانر( ةو ةغراقابا  تجارياة،  اناىية،

تمويلبااا  كااالبيا ىلااى ال ريطااة ةو التااإجير المنتباار بالتمليااا ةو المساااطحة ةو البناااع والتشااغيب 
ىا م الملكية( ةو القائ  ببا  ش ص طبيعر ةو اىتباره(.  وا 

ولااار ساااياق مت اااب، تاااثمن المؤسساااة إحااارار مجلسااار الشاااورا والناااوا  إلاااى المشاااروب بقااااانون  9.6
الاصه  ،2016( لسانة 29رحا    الملكار تناي  القطاب العقاره المرالاق للمرساو بإ  ار حانون 

بإ ااا ار حاااانون شاااامب لتنايماااو مااان حيااا   ياااز حطااااب التطاااوير العقااااره حانونيااااتعز  يبااا ل إلاااى
ملكية العقااراا المشاتركة، والت ارلاا العقارياة، والار ن التاإمينر، وتنااي  شائون العااملين لياو 

ساا  العجاواا ، باإلقاالة إلاى  كالمطورين العقاريين، والوسطاع العقاريين، والمثّمناين، وغيار  (
ق المسااتثمرين والمسااا مين، ويقاامن مملكااة بمااا يحعااا حقااو اللاار حطاااب التطااوير العقاااره لاار 

الع الااة لكااب األطاارال صاا العبحااة، وياا ى  ثقااة المسااتثمرين لاار  ااصا القطاااب، وينّشااط السااوق 
 ليبا. العقارية

 
 

                                                           

الموحااا اإللكتروناار لبيئااة  ( حقااائية، منشااور لاار3( لساانة  05/  2/  ( للمزياا   حكاا  المحكمااة ال سااتورية لاار الققااية رحاا    20 
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 (32: المادة )حرية الرأي والتعبير .10
كعاااااب  ساااااتور مملكاااااة البحااااارين التمتاااااا بحرّياااااة الااااارةه والحاااااق لااااار التعبيااااار والح اااااوب ىلاااااى  10.1

حرّية الضمير مطلقة، وتكفل الدولـة "التر نّ ا ىلاى ةن   (22 رح  المعلوماا لر الما م 
ــا  ــة طبًق ــام بشــعائر األديــان والمواكــن والجتماعــاع الدينّي ــة القي ــادة، وحرّي حرمــة دور العب

حريــة الــرأي والبحــ  "منااو ىلااى ةن   (23 المااا م رحاا  لاار ، و "للعــاداع المرعّيــة فــي البلــد
التعبيـر عـن رأيـم ونشـر  بـالقول أو الكتابـة أو  يرهمـا، العلمي مكفولة، ولكـل إنسـان حـق 

وذلــك وفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القــانون، مــع عــدم المســا  بأســ  العقيــدة 
ــر الفر ــة أو الطائفيــة ، كمااا كعااب ال سااتور التمتااا «اإلســالمية ووحــدة الشــعن، وبمــا ل يثي

 .منو (26 بالحق لر ال  و ية لر الما م رح  
بشااإن تناااي  ال ااحالة والطباىااة والنشاار، الااصه  2002لساانة  (47 و  بقااانون  اا ر المرساا 10.2

تناااوب األحكااا  المتعلقااة بالطباىااة والنشاار وتناااي  ال ااحالة، إ  ةنااو حتااى تاري ااو لاا  ي اا ر 
ةه تعااا يب حاااوب ةحكاماااو، رغااا  كثااارم الجااا ب لااار المجتماااا البحرينااار حاااوب ماااا تقااامنو  اااصا 

 .التشريا من ةحكا 
بتعاااا يب بعااااد ةحكااااا  حااااانون العقوباااااا  2012لساااانة  (51 كمااااا ةن  اااا ور القااااانون رحاااا   10.3

، التااار (مكاااررا 134 بإلغااااع الماااا م رحااا   1976لسااانة  (15 ال اااا ر بالمرساااو  بقاااانون رحااا  
كانا تجّر  إصاىة ة بار ةو بياناا ةو شائعاا كاصبة لر ال ار  ىان األوقااب ال ا لّياة لار 

بشاااإن تجاااري   ااانا ةو حياااازم ةو توزياااا ةو ل اااق  (174  م رحااا  الااابب ، وكاااصلا إلغااااع الماااا
، التار بّيناا ةن (مكارر 69  ور من شإنبا اإلسااعم إلاى سامعة الابب ، وتعا يب الماا م رحا  

تعسير القيو  الاوار م ىلاى الحاق لار التعبيار لار حاانون العقوبااا ةو ةه حاانون آ ار  ار لار 
ا لمبااا   ميثاااق العمااب الااوطنر وال سااتور، اإلطااار القااروره الاابز  لمجتمااا  يمقراطاار ولق اا

واىتبرا ةن ممارسة الحق لر التعبير لر  صا النطاق ُيعا  ىاصر ا ُمععاى مان العقاا ، كماا ةن 
األو ااااال  -وىلااااى ساااابيب الح اااار -ماااان  ااااصا القااااانون بتح ياااا   (168 تعاااا يب المااااا م رحاااا  

ةن يكاااون الععاااب ىمااا ّيا القانونّياااة المترتباااة ىلاااى إصاىاااة األ باااار الكاصباااة، واشاااتراطبا وجاااو  
ومرتب ا لح و  قرر بااألمن الاوطنر ةو النااا  العاا  ةو ال احة العاماة،  ار لار مجموىباا 
تع يبا ةقعا مزي  ا من القماناا ومساحة ةوساا للتمتاا بحرّياة الارةه والحاق لار التعبيار 
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 .لر مملكة البحرين
 2002لساانة ( 46 ن رحاا  جاااعا ةحكااا  حااانون اإلجااراعاا الجنائيااة ال ااا ر بالمرسااو  بقااانو  10.4

وتع يبتاو لتقاارر جملااة ماان القاماناا الققااائية ىلااى الحااق لار ال  و ااية، حياا  ةناطااا 
من القانون بالنياباة العاماة بعا  الح اوب ىلاى إصن مان المحكماة الم ت اة ( 93 الما م رح  

قااااابط جمياااااا ال طابااااااا والرساااااائب والجرائااااا  والمطبوىااااااا والطااااارو ، ومراحباااااة المحا ثااااااا 
سابا الساالكية والبساالكية ةو إجااراع تسااجيبا ألحا يا  جاارا لاار مكااان  اااص، متااى والمرا

 .كان لصلا لائ م لر ابور الحقيقة لر جناية ةو جنحة معاح  ىليبا بالحب 
           وحاا  اسااتمعا المؤسسااة لمنطااوق الحكاا  ال ااا ر ىاان المحكمااة الكباارا الجنائيااة المنعقاا م لاار 10.5

الاااصه حقاااى بإلغااااع الحكااا  ال اااا ر ىااان محكماااة ةوب  رجاااة، والحكااا   2013 يسااامبر  30
ىان كوناو اساتعما  ببراعم ةح  المتبمين، حي  اىتبرا المحكماة ةن ماا  ا ر ىناو   يعا و 

، مساااتن م لااار صلاااا إلاااى ماااا ور  مااان ةحكاااا  لااار اإلىااابن العاااالمر لحقاااوق رلحقاااو لااار التعبيااا
ىبن حقوق اإلنساان لار اإلساب ، وماا ت قامنو الميثااق العربار لحقاوق اإلنساان، اإلنسان، وا 

إص إن موحااال الققااااع لااار إ ماااا  ال اااكوا ال ولياااة واإلحليمّياااة لحقاااوق اإلنساااان لااار التشاااريا 
 .الوطنر ليما يتعلق بالحق لر التعبير  و قمانة لتعزيز وحماية  صا الحق

 :التوصياع 10.6
المرئــي متكامــل بشــأن الصــحافة والطباعــة والنشــر واإلعــالم حصــري و   ــانون إصــدار .أ 

 واإل ليميـــة والمســـموع والمطبـــوع واإلعـــالم اإللكترونـــي متوافًقـــا مـــع الصـــكوك الدولّيـــة
 .المعنّية بحقوق اإلنسان

المشروع بقانون بشأن ضمان حق الحصول علـى المعلومـاع، باعتبـار  مكونـا إصدار  .ن 
 .رئيسا من مكوناع حرية الرأي والحق في التعبير والحرياع اإلعالمية

 
 

 (32: المادة )حماية األسرة ب اصة النساي واألطفال .11
األســرة أســا  المجتمــع،  وامهــا ( ماان  سااتور مملكااة البحاارين ىلااى ةن "5ن ااا المااا م   11.1

الــدين واأل ــالق وحــن الــوطن، يحفــ  القــانون كيانهــا الشــرعي، ويقــوي أواصــرها و يمهــا، 
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تغالل، ويقيم اإلهمـال ويحمي في  لها األمومة والطفولة، ويرعى النشي ويحميم من الس
األدبـــي والجســـماني والروحـــي كمـــا تعنـــى الدولـــة  اصـــة بنمـــو الشـــبان البـــدني وال لقـــي 

 ."والعقلي
، 21بشإن الحماياة مان العنال األساره 2015( لسنة 17تثمن المؤسسة   ور القانون رح    11.2

ااا لحمايااة حقااوق الطعااب واألساارم، حياا  اىتباار القااانون  العناال كونااو يشااكب إطااار ا حانوني ااا مبم 
كاب لعاب مان ةلعااب اإليااصاع يقاا  ا اب نطااق األسارم ماان حباب ةحا  ةلرا  اا قا  آ اار  األساره

 ، سواع كان لعب اإليصاع جس يا ةو نعسيا ةو جنسيا ةو احت ا يا.ليبا
لكيااة السااامية بتشااكيب لجنااة شاارىية لمراجعااة مشااروب حااانون اإلرا م الم  اا ورالمؤسسااة  تااثمن 11.3

، والااصه قاا  لاار ىقااويتو ىاا   ىشاارم ةىقاااع ماان ة ااحا  العقاايلة العلماااع ماان 22األساارم
العقاو الساانر والعقاو الجععااره، ت اتص ب راسااة مشااروب حاانون األساارم ومراجعاة ةحكامااو والتإكاا  

لا يوان الملكار تقريار ا متقامن ا نتاائ  من مطابقتبا ألحكاا  الشاريعة اإلسابمية، وترلاا اللجناة ل
ةىمالبا وتو ياتبا بشإن المشروب بقانون المحاب إليبا، وينتبر ىملبا ب  ور حانون األسارم 

 .حس  اإلجراعاا ال ستورية المتبعة
، إص ةنااو يساا  بإ اا ار حااانون األساارم 2017( لساانة 19ب اا ور القااانون رحاا   تشااي  المؤسسااة  11.4

بإ اا ار حااانون ةحكااا   2009( لساانة 19القااانون رحاا   العااراأل التشااريعر الحا ااب ماان وجااو  
األسرم  القس  األوب( والمطبق ىلى األلرا  المنتمين للعقاو السانر و  يمتا  لحلارا  ال اقاعين 

اياة األسارم للعقو الجععره، األمر الصه تتساوا ليو المراكز القانونية باين األلارا  بماا يكعاب حم
 المجتما وحواى  الع الة واإلن ال.لر 

مر ملكر ساامر مان مجما محاك  األسرم الصه جاع تلبية أل إنشاعا رم بمالمؤسسة  تثمنكما  11.5
 اااااح  الجبلااااة الملااااا المعاااا ا، وبناااااع ىلااااى تو ااااية ماااان  اااااحبة الساااامو الملكاااار رئيسااااة 

ب ال  و ااية لااحزوا  مبنااى مسااتقب يكعاا إنشاااع إلااىالتاار تباا ل ، و المجلاا  األىلااى للماارةم
                                                           

لبيئاااة التشاااريا  الموحاااا اإللكترونااار بشاااإن الحماياااة مااان العنااال األساااره، منشاااور لااار 2015( لسااانة 17( للمزيااا   القاااانون رحااا   21 
 www.legalaffairs.gov.bhواإللتاع القانونر  

الموحاااا  بتشاااكيب لجناااة شااارىية لمراجعاااة مشاااروب حاااانون األسااارم، منشاااور لااار 2017( لسااانة 24( للمزيااا   األمااار الملكااار رحااا   22 
 .legalaffairs.gov.bhwwwاإللكترونر لبيئة التشريا واإللتاع القانونر  
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يتااي  حاا را ةكباار ماان ال  و ااية ألطاارال ، و ىاان ر  اااا المحاااك  ةطعااالب المتقاقاين وتبعاا  
الااا ىوا، ويساااب  لااار تعزياااز ا ساااتقرار ا جتمااااىر بشاااكب ةكبااار، ويراىااار الاااارول النعساااية 

 ة.المحيطة بققايا األحواب الش  ي
 بتعــديل" ىلاى القيااا ( الميثاااق لجناة كامااب التقا ير للتو ااية ال تامياة التاار  ل اا إليبااا  ماا 11.6

 فـي الجنائيـة المسؤولية من ال تصان جرائم مرتكبي إفالع عدم وضمان العقوباع  انون
 ل الـذي الكامـل الرضـاي علـى القـائم الزوا  مبدأ يكفل بما عليها، المجني من الزوا  حال
 الماا م ةن تارا المؤسساة ةن إ  ."الميثـاق فـي عليـم منصـو  هـو لمـا وفقـا مـن فيم إكرا 

 ةوجااا  حااا  1976 لسااانة( 15  رحااا  بقاااانون بالمرساااو  ال اااا ر العقوبااااا حاااانون مااان( 353 
 احتارن كوناو ا ىتا اع، لعاب مرتكا  الجاانر ىلاى المقاررم بالعقوباة الحكا  ىا   المحكماة ىلى

 حررتاو الاصه" ال حي  الزوا  ىق " ةن إص ىليبا، المجنر وبين بينو  حي  زوا  ىق  بوجو 
 .وشروطو ةركانو لجميا مستولي ا يكون ةن يستلز  ةىبس الما م

 يكاون ةن يلاز  البياان محاب الماا م بو حقا ما ولق ىليبا بالمجنر الجانر زوا  لإن وىليو، 11.7
 ماااان الاااازوا   ااااصا إجااااراع لااار ىليبااااا إجبااااار   إص ،(ىليبااااا المجنااار  للماااارةم الرقااااا تمااااا  لياااو

 العقا   اصا إبارا  لار المطلقاة الحرياة صلاا لار لباا إص ا ىتا اع، لعاب مرتكا  الجاانر الش ص
 لااار جنائياااة بعقوباااة الحكااا  ىااا   إلاااى الحالاااة تلاااا لااار ياااؤ ه ماااا و اااو الجاااانر ماااا ال اااحي 
ن العقوبة ةن ةسا  ىلى مواجبتو،  المجتماا، وحماياة العا  الر ب تحقيق إلى تب ل كانا وا 

ا تسعى بالمقابب ةنبا إ   كماا األسارم، تعكاا وىا   المجتمعار الكياان ىلى المحالاة إلى ةيق 
اا المطلقاة الحرياة ىليباا المجنار للمرةم يكون  يعنار ماا و او الازوا  بباصا القباوب ىا   لار ةيق 

 ىاا   ماان المشاارب ةرا س الااصه الغاارد  نتعاااع الجااانر ىلااى المقااررم الجنائيااة العقوبااة تطبيااق
 ا نتقاااص بمرتبااة ةو قااعيل، حااانونر مركااز لاار حينااو الماارةم يجعااب   الااصه األماار إيقاىبااا،

 .حقوحبا من ال ونية ةو
 :التوصية 11.8

عـدم اللجـوي إلـى التـدابير المقيـدة للحرّيـة بشـأن األطفـال إل فـي  إلـىالنيابـة العامـة  دعوة
 أضيق الحدود وكمالذ أ ير.
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 23(36-34الحق في العمل وحرية تكوين الجمعياع والنقاباع المهنية: المواد ) .12
         ( التاااار نّ ااااا ىلااااى13 سااااتور مملكااااة البحاااارين الحااااق لاااار العمااااب لاااار المااااا م رحاااا    كعااااب 12.1

العمل واجـن علـى كـل مـواطن، تقتضـيم الكرامـة ويسـتوجبم ال يـر العـام، ولكـل مـواطن "ة. 
الدولــة تــوفير  الحــق فــي العمــل وفــي ا تيــار نوعــم وفقــا للن ــام العــام وا دان. ن. تكفــل

فر  العمل للمواطنين وعدالة شروطم.  . ل يجوز فرض عمل إجباري على أحـد إل فـي 
األحوال التـي يعينهـا القـانون لضـرورة  وميـة وبمقابـل عـادل، أو تنفيـذا لحكـم  ضـائي. د. 
ين م القانون، علـى أسـ  ا تصـادّية مـع مراعـاة  واعـد العدالـة الجتماعّيـة، العال ـة بـين 

 ل وأصحان األعمال".العّما
، ليانا  العبحاة باين العاماب 201224( لسانة 36جاع حانون العماب لار القطااب األ لار رحا    12.2

ور  العمااب، مبّين ااا حقااوق والتزاماااا كااب منبمااا لاار مواجبااة اا اار ىلااى نحااو يقاامن تمتااا 
القاااانون، وحااا   الباااا  الراباااا مااان ، ا والتااا ابير القانونّياااة المناسااابةالعاماااب باااالحقوق وا متياااازا

الح  األ نى لبلتحاق بالعمب والشروط الواج  توالر اا حباب وبعا  توايال الحا  ، بينماا باين 
الباا  ال ااام  الشااروط الواجاا  توالر ااا ىناا  تشااغيب النساااع وصلااا بمااا يتناساا  مااا الااارول 

 ا ستثنائية للمرةم مثب الوقا ورىاية الطعب.
لر العمب، لق  تناولاا ةحكاا  حاانون العماب  مقوماا الحق إح اولما كانا السبمة المبنّية  12.3

لاار القطاااب األ لاار النالااص والقااراراا المنعااصم لااو، كااب مااا ماان شااإنو تحقيااق الساابمة المبنّيااة، 
( لساااانة 6بشاااإن حاااار العماااب وحاااا الابيااارم، والقااارار رحااا    2013( لسااانة 3كاااالقرار رحااا   

ا العمااب، والقاارار رحاا  بشااإن حمايااة العّماااب ماان ة طااار الحرائااق لاار المنشاايا ومواحاا 2013
( لساااانة 12بشااااإن تناااااي  الساااابمة المبنّيااااة  ا ااااب المنشااااإم والقاااارار رحاااا    2013( لساااانة 8 

 2013( لسااانة 31بشاااإن اإلبااابأل ىااان اإل ااااباا واألماااراد المبنّياااة، والقااارار رحااا    2013
 للوحاية من ة طار الكبرباع.

                                                           

، الحاق لار التنااي ، 85، الحاق لار العماب، ص 2014للمزي   التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوطنية لحقاوق اإلنساان لعاا   (23 
 www.nihr.org.bhلبطبب ىليو برجاع زيارم موحا المؤسسة الوطنية   73ص.

بشاإن حاانون العماب لار القطااب األ لار، منشاور لار الموحاا اإللكترونار لبيئاة التشاريا  2012( لسنة 36للمزي   القانون رح    (24 
  www.legalaffairs.gov.bhواإللتاع القانونر  
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 لسااانة( 78  رحااا  بقاااانون وليماااا يتعلاااق بالقااامان ا جتمااااىر للمتعطلاااين لقااا   ااا ر المرساااو  12.4
، الاااصه ة اااب  ةحااا  األناماااة الناجحاااة لااار مجااااب نااااا  التاااإمين قااا  التعطاااببشاااإن  2006

التكالاب ا جتماااىر، حياا  اسااتطاب ساا  جاازع مان ا حتياجاااا المالّيااة للباحاا  ىاان العمااب ةو 
تارا ةن ةحكاا  باا ، إ  ةنمح   حس  المؤ ب العلمر للشا صالمتعطب ب رل مبلغ شبره 

القانون تنص ىلى ةن  رل مبلغ التإمين يكون لم م مؤحتة، و و ما يعنر ةن القانون ةوجا  
تاارا قاارورم زيااا م الماا م المقااررم لل اارل و ، للباااحثين ىاان العمااب ةو المتعطلااينحااب مؤحتااا 

 المن وص ىليو لر القانون تإمينا لمتطلباا المستوا المعيشر البئق والعيش الكري .
المنشااااور لاااار لبراياااار  والتنميااااة ا جتماىيااااة اطلعااااا المؤسسااااة ىلااااى تقرياااار وزارم العمااااب وحاااا  12.5

الااصه بااين ةن معاا  ا البطالااة لاار حاا و  ا الطبيعّيااة واامنااة، كونبااا مسااتقرم ىلااى و  2016
( باحثا ىان 19,5670(، حي  تشير اإلح ائياا إلى حيا  الوزارم بتوايل  3.4مع ب  %

( لار  ا لار م تلال 6,946ىان ىماب والمساجلين لا ا الاوزارم   ىمب، ليما بلاغ ىا   البااحثين
الت   اااااا والمااااؤ با، كمااااا ةوقااااحا وزارم العمااااب ةن متوسااااط األجاااار الشاااابره لحامااااب 

(  يناااااار بحرينااااار لاااااصوه 301(  يناااااار، بينماااااا ان عاااااد إلاااااى  636البكاااااالوريو  ةو ةكثااااار  
 .25المؤ با األحب من الثانوية

بماااااا يقاااااار   الاااااوزارم والمناااااوس ىناااااو ةىااااابس، حيامباااااا كماااااا تقااااامن صاا التقريااااار المنشاااااور مااااان 12.6
، إص بلغااا نساابة التاازا  المنشاايا بقااانون العمااب لاار 2015( زيااارم تعتيشااية لاار ىااا  10273 

ماااان إجمااااالر المنشاااايا، وليمااااا يتعلااااق  (%98.82 مااااة لااااو القطاااااب األ لاااار والقااااراراا المناا 
بشااإن حااار  2013( لساانة 3بجبو  ااا لاار الرحابااة ىلااى ماا ا التاازا  المنشاايا بااالقرار رحاا   

 (16563 العمب تحا ةشعة الشم  لر شبره يوليو وةغسط ، لقا  بلاغ إجماالر الزيااراا 
 زيارم لم تلل مواحا العمب.

وليما يتعلق بالحق لر التناي ، كعب  ساتور مملكاة البحارين الحاق لار التنااي  ىلاى ا تبلاو  12.7
"حرّيـة تكـوين الجمعّيـاع والنقابـاع، علـى أسـ  ( التار نّ اا ىلاى ةن 27لر الما م رحا   

وطنّية وألهدا  مشـروعة وبوسـائل سـلمّية، مكفولـة وفًقـا للشـروط واألوضـاع التـي يبينهـا 
                                                           

، منشااااور لاااار الموحااااا 2015( للمزياااا   التقرياااار اإلح ااااائر التع اااايلر لااااوزارم العمااااب والتنميااااة ا جتماىيااااة للربااااا الرابااااا للعااااا  25 
 www.mlsd.gov.bhاإللكترونر لوزارم العمب والتنمية ا جتماىية  
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القــانون، بشــرط عــدم المســا  بأســ  الــدين والن ــام العــام. ول يجــوز إجبــار أحــد علــى 
 النضمام إلى أي جمعّية أو نقابة أو الستمرار فيها".

بإ ااا ار حاااانون الجمعّيااااا واألن ياااة  1989( لسااانة 21المرساااو  بقاااانون رحااا    كماااا تقااامن 12.8
ا جتماىياااة والثقالياااة والبيئااااا ال ا اااة العاملاااة لااار ميااا ان الشااابا  والرياقاااة والمؤسسااااا 
ال ا اة وتع يبتااو، األحكااا  المتعلقااة بتشااكيب الجمعي اااا وتسااجيلبا وتناااي  ىملبااا، مااا بيااان 

 ةحكا  حّلبا.
بشااااإن  2005( لساااانة 26لحق لاااار التناااااي  السياساااار  اااا ر القااااانون رحاااا   وليمااااا يتعلااااق بااااا 12.9

الجمعّياااا السياساااية، الاااصه جااااع لتناااي  ىماااب  اااصس الجمعيااااا ماان حيااا  بياااان آلياااة وحواىااا  
تإسيساابا وال ااعة القانونيااة التاار تتمتااا ببااا، واألىماااب التاار يحااار ىليبااا مزاولتبااا، ماان  ون 

عية ةو وحال نشااطبا، و او ماا ُيعاّ  مان حبياب تا ىي  إغعاب لححواب التر يجوز ليبا حّب الجم
 ةس  ال يمقراطية لر المجتما وتعزيز الحيام السياسية ليبا.

بتعاااا يب بعااااد ةحكااااا   2016( لساااانة 13تشااااي  المؤسسااااة الوطنيااااة ب اااا ور القااااانون رحاااا    12.10
بشاإن الجمعيااا السياساية، والمتقامن ىا   جوازياة الجماا  2005( لسنة 26القانون رح   
وية ا نتمااااع للجمعيااااا السياساااية واىاااتبع المنبااار الااا ينر ةو ا شاااتغاب باااالوىا باااين ىقااا

 وال طابة، وى   جواز الجما بين المنبر ال ينر والعمب السياسر لر جميا األحواب.
بإ ا ار حاانون  2002( لسانة 33التناي  النقاابر، لقا   ا ر المرساو  بقاانون رحا   وبشإن  12.11

حيااا  احتاااوا ىلاااى البنياااان النقاااابر وة  الاااو، واألحكاااا  صاا النقابااااا العّمالياااة وتع يبتاااو، 
العبحة بتإساي  النقاباة والعقاوّية ليباا، وة ارا متعلقاة بحّلباا واألىمااب التار يحاار ىليباا 

 القيا  ببا.
 :التوصياع 12.12
ـــانون إصـــدار مشـــروع .أ  ـــاع بشـــأن   ـــة، والمؤسســـاع المن م  التطـــوراع يراعـــي األهلي

 الحـق ممارسـة تكفـل التـي الضـماناع بكـل تدعيمـم مـع اإلنسـان، حقـوق في المالئمة
 .اإلنسان لحقوق الدولّية الصكوك مع ذلك في تماشًيا التن يم في
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 النقابــاع  ــانون بإصــدار 2002 لســنة( 33) ر ــم بقــانون المرســوم أحكــام تضــمين .ن 
ــة ــم العّمالّي ــا وتعديالت ــاد  حكًم ــاملين حــق مف ــة ال دمــة بأن مــة الم ــاطبين الع  المدنّي
 .إليها والنضمام العّمالّية النقاباع بإنشاي

 الحريــة بشــأن 1988 لســنة( 87) ر ــم الدوليــة العمــل من مــة اتفا ّيــة إلــى النضــمام .  
 1988 لسـنة( 98) ر ـم الدوليـة العمـل من مة واتفا ّية التن يم، حق وحماية النقابية
 الجماعية. والمفاوضة التن يم حق مبادئ تطبيق بشأن

 حقــوق بيــان متضــمنا الســتقدام، ومكاتــن ة المنزليــةالعمالــ شــؤون يعــال   ــانون ســن .د 
 العال ة. ذاع األطرا  والتزاماع

 

 (38-37الحق في التنمية: المواد ) .13
( منااو الحااق لاار التنميااة، حياا  ن ااا 11-9كعااب  سااتور مملكااة البحاارين لاار المااوا  رحاا    13.1

لصـيانة البيئـة والحفـا  "تأ ذ الدولة التـدابير الالزمـة ( العقرم   ( منبا ىلاى ةن  9الما م  
"تت ـذ الدولـة التـدابير الالزمـة والعقارم  ز( مان صاا الماا م ىلاى ةن  ، على الحياة الفطرية"

مــن اجــل تحقيــق اســتغالل األراضــي الصــالحة للزراعــة بصــورة مثمــرة، وتعمــل علــى رفــع 
كماا . "ا، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتملـيكهم األراضـيمستوى الفالا 

"الثرواع الطبيعية جميعها ومواردهـا كافـة ملـك للدولـة، تقـوم  ( ىلاى ةن 11ن ا الما م  
 على حف ها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضياع امن الدولة وا تصادها الوطني".

اااا باااالحق لااار التنمياااة مااان  ااابب ساااّن ىااا   مااان التشاااريعاا  13.2 ةولاااى المشااارب البحرينااار ا تمام 
بشإن البيئة والقراراا المنعصم  1996( لسنة 21رسو  بقانون رح   ر المو الم تلعة ةبرز ا   

بشاإن حماياة الحياام العطرياة والقاراراا  1995( لسانة 2كما   ر المرساو  بقاانون رحا   ، لو
المنعاااصم لااااو، ويبااا ل إلااااى المحالااااة ىلااااى الكائنااااا الحيااااة العطرياااة وحمايااااة بيئتباااا وتإ يااااب 

بشارية التار تاؤ ه إلاى عطرياة وحاار ةو تقييا  األنشاطة الالمواطن الطبيعية المبئمة للحياام ال
( لساانة 47وصلااا بالمرسااو  بقااانون رحاا    تاا  إنشاااع المجلاا  األىلااى للبيئااةكمااا  .اإلقارار ببااا

 وطنيا معنيا بتعزيز وحماية  صا الحق. مؤسسيا بناع ، باىتبارس2012
ولاااار إطااااار سااااعر حكومااااة مملكااااة البحاااارين إلااااى تطااااوير التنميااااة لاااار البحاااارين، تاااا  إىاااا ا   13.3
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ىلاااااى توثياااااق التااااارابط باااااين  (، والتااااار ُتركاااااز2018-2015تنمياااااة  ا ساااااتراتيجية الوطنياااااة لل
السياساا الحكومية، وتح ي  ة   المبا راا ا ستراتيجية التر يج  تنعيص ا  ابب تلاا العتارم 

الجباااا المساائولة ىاان تنعيااص تلااا المبااا راا واإلجااراعاا المطلوبااة كمااا تاا  تح ياا   ،المحاا  م
، والعمب ىلى تكثيال الارؤا والممارسااا البرامجياة الم تلعاة لمقارباة ة ا ال التنمياة إلنجاز ا

 .2030المست امة 
 :التوصية 13.4

رصـــد الثغـــراع فـــي تنفيـــذ األهـــدا  اإلنمائيـــة لأللفيـــة وتقيـــيم اإلنجـــازاع والو ـــو  علـــى 
ذاع الصــلة، لتكــون أداة تصــحيحية تواكــن تنفيــذ المملكــة ألهــدا   والتحــدياعالصــعوباع 

 .2030التنمية المستدامة 
 
 

 (39الحق في الصحة: المادة ) .14
( مناو الحاق لار ال احة، حيا  ن اا العقارم 8كعب  ستور مملكاة البحارين لار الماا م رحا     14.1

الدولـة بالصـحة العامـة، لكل مواطن الحق في الرعايـة الصـحية، وتعنـى  ة( منبا ىلاى ةن "
ـــ  المستشـــفياع والمؤسســـاع الصـــحية" ـــة والعـــال  بإنشـــاي م تل ، وتكفـــل وســـائل الو اي

اي مستشـفياع أو مستوصـفاع "يجوز لألفراد والهيئاع إنشوةىقبتبا العقرم   ( لتققر بإن 
 عال  بإشرا  من الدولة، وفًقا للقانون".أو ُدور 

اااا باااالحق  14.2 لااار ال اااحة مااان  ااابب ساااّن ىااا   مااان التشاااريعاا ةولاااى المشااارب البحرينااار ا تمام 
وتع يبتااو بشااإن مراحبااة التاا اوب لاار  1973( لساانة 4المرسااو  بقااانون رحاا    ؛الم تلعااة ةبرز ااا

وتع يبتاااو  1975( لساانة 3المااوا  والمستحقااراا الم اا رم واسااتعمالبا، وتاابس القااانون رحاا   
حّية وآلياااة الت ااارل ليباااا بشاااإن ال اااحة العاماااة، الاااصه جااااع متقااامن ا بياااان الم العااااا ال ااا

وا شتراطاا ال حّية، ما بياان كيعّياة مراحباة الم اا ر العاماة للميااس، والرحاباة ىلاى المرالاق 
ال حّية والعنا ق والمطااى  والمحااب العاماة، والعقوبااا المترتباة حيااب الم العااا، كماا جااع 

لوحاياة مان األماراد لر شإن ا حتياطاا ال حّية ل 1977( لسنة 14المرسو  بقانون رح   
بشااإن مزاولااة مبنااة الطاا  البشااره  1989( لساانة 7المع يااة، وةىقبااو المرسااو  بقااانون رحاا   
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بشااااإن نقااااب وزراىااااة األىقاااااع  1989( لساااانة 16وطاااا  األساااانان، والمرسااااو  بقااااانون رحاااا   
( 18البشاارّية. ولاار شااإن تناااي  مبنااة ال ااي لة والمراكااز ال ااي لّية  اا ر المرسااو  بقااانون  

بشاإن مكالحاة  2009( لسانة 8القاانون رحا   قمن تلا التشاريعاا من ، وكان 1997لسنة 
 الت  ين والتبغ وةنواىو.

مشاروب لبرناام    نااا، البحارين إلاى تطاوير النااا  ال احر ولر إطار سعر حكوماة مملكاة 14.3
القمان ال حر الوطنر الصه يب ل إلاى تحساين جاو م وكعااعم ال ا ماا ال احية، وتاولير 
مالة ىب  شاملة لكب المرقى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، مؤكا  ا ةن القطااب العاا  

 ساتثماراا لار القطااب وال اص سيكونان مزو ين لل  مة، وسيسا    صا الناا  لر تعزياز ا
 .صحر ال اال 

 التوصياع: 14.4
 بقــانون ال تــراا ضــوي فــي والمعــد الطبّيــة المســؤولية بشــأن بقــانون مشــروع إصــدار .أ 

 ببيـان ال صـو  وجـم علـى يعنـى متكـامال تشـريًعا ليكـون النـوان مجلـ  مـن المقدم
 علـى المترتبـة وا ثـار الصـحية ال ـدماع ومقـدمي واألطبـاي المرضـى وواجباع حقوق

 .الم الفة
ــة الهيئــة  يــام .ن   األداي تحســين علــى بالعمــل الصــحّية وال ــدماع المهــن لتن ــيم الوطنّي

 .الطبّية األ طاي و وع تفادي لضمان الصحية ال دماع على الر ابي
 فــي الطبيــة والطــوا م الــولدة، ومستشــفياع الصــحية المراكــز عــدد زيــادة علــى العمــل .  

 .محاف ة كل في لها المرتادين المرضى عدد مع متناسبة لتكون ال م ، المحاف اع
 السـتهالك ومعـدلع الـدوائي، الم ـزون علـى للمرا بـة ن ام بإيجاد الصحة وزارة  يام .د 

 الصيدلّياع. م تل  في توافرها عدم أو األدوية نق  لحالع تفادًيا
ضــمان العــال  الصــحي المجــاني للفئــاع األولــى بالرعايــة فــي المجتمــع مثــل النســاي  .ه 

ــار الســن والمعــو ين  ــام  الضــمان الصــحي والمتقاعــدين واألطفــال وكب مــن  ــالل برن
، إضافة المتقاعدين بسبن انم ل توجد جهة ممكن أن تحتـويهم بعـد أن يفنـى الوطني

 .عمرهم في جهاع عملهم و د ل يكونوا كبار في السن
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 26(40الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعا اع النفسية والجسدية: المادة ) .15
لار  ساتور مملكاة  صوه اإلىاحاةىلى الرغ  مان ىا   الانص  اراحة ىلاى حقاوق األشا اص  15.1

( العقارم   ( ةنباا كعلاا تحقياق القامان ا جتمااىر 5البحرين، لإناو ُيساتعا  مان الماا م رحا   
"تكفـــل الدولــة تحقيــق الضــمان الجتمـــاعي لمجموىااة ماان العئاااا، وصلااا بااالنّص ىلااى ةن 

لشي و ة أو المـرض أو العجـز عـن العمـل أو اليـتم أو الترمـل الالزم للمواطنين في حالة ا
أو البطالــة. كمــا تــؤمن لهــم  ــدماع التــأمين الجتمــاعي والرعايــة الصــحّية، وتعمــل علــى 

 و ايتهم من براثن الجهل وال و  والفا ة".
بموجااا  حااارار  صوه اإلىاحاااة األشااا اص تشاااكيب اللجناااة العلياااا لرىاياااة شاااؤونإىاااا م تاااّ   كماااا 15.2

ممثلين ىن م تلل الجباا الحكومّياة والقطااب  تق  2017( لسنة 14مجل  الوزراع رح   
األ لار، وت ااتص  ااصس اللجنااة بالعماب ىلااى ت طاايط وتنساايق البارام  ال ا ااة برىايااة وتإ يااب 

، ووقااااا القواىاااا  ال ا ااااة بتح ياااا  ا حتياجاااااا األساسااااية لرىااااايتب  صوه اإلىاحااااةوتشااااغيب 
يلب  وشااااروط حبااااولب  بمراكااااز التإ يااااب، إلااااى جاناااا  وقااااا اللااااوائ  وتح ياااا  وتااااإ يلب  وتشااااغ

 2006( لسانة 74اإلجراعاا المتعلقاة بتنعياص ا لتزامااا المن اوص ىليباا لار القاانون رحا   
 .صوه اإلىاحةشإن رىاية وتإ يب وتشغيب ب
بموجا   "لجنة البع في طلباع صر  األجهزة التعويضية لألشـ ا  ذوي اإلعا ـة"ةنشئا  15.3

التاار ت ااتص بإ اا ار القااراراا لاار  2011( لساانة 25حاارار وزياارم التنميااة ا جتماىيااة رحاا   
شااإن الطلباااا ال ا ااة ب اارل األجباازم التعويقااية لحشاا اص صوه اإلىاحااة، ويقااال إلااى 

 صلا وجو  الع ي  من المراكز التإ يلّية التر تق   الرىاية وكب ال ى  وال  ماا لبصس العئة.
ىماااا     15.4  ، لقااا  حاماااا صوه اإلىاحاااة األشااا اص شاااؤونرىاياااة ل ت ا ااااا اللجناااة العلياااا وا 

بوقااا اسااتراتيجّية وطنّيااة شاااملة تسااتن  إلااى مجموىااة  راساااا بحثّيااة ومي انّيااة حااوب  اللجنااة
لااااار المملكاااااة، وتقاااااو  ا ساااااتراتيجّية ىلاااااى سااااابعة محااااااور  تتقااااامن  صوه اإلىاحاااااةةوقااااااب 

التشاااريعاا وال اااحة والتإ ياااب والتربياااة والتعلاااي  والتمكاااين ا حت اااا ه وا جتمااااىر، وتمكاااين 
إلااى المبااانر وال اا ماا،  صوه اإلىاحااةباإلقااالة إلااى تيسااير و ااوب  اإلىاحااة هصو ماان الماارةم 

                                                           

، 119، حقااوق األشاا اص صوه اإلىاحااة، ص 2013  التقرياار الساانوه األوب للمؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان لعااا  للمزياا  (26 
 .79، حقوق األش اص صوه اإلىاحة، المزايا والمعوحاا، ص 2014للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا   الراباالتقرير السنوه 
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حقااوحب  كاملااة ماان  صوه اإلىاحااةلعمااب ىلااى إىطاااع ماا إبااراز  ور اإلىااب  والتوىيااة بإ مّيااة ا
  ون انتقاص.

ةّما بشإن تمتا األش اص صوه اإلىاحة باالحقوق الم نّياة، وىلاى األ اص الحاق لار المسااوام  15.5
ماااا اا ااارين ةماااا  القاااانون والو اااوب إلاااى الع الاااة، لقااا  ر ااا ا المؤسساااة ات ااااص المجلااا  
األىلاااى للققااااع ووزارم العااا ب والشاااؤون اإلسااابمية واألوحاااال والنياباااة العاماااة ىااا م إجاااراعاا 

من التمتا بحقب  لر المسااوام ةماا  القاانون والو اوب  اإلىاحة اص صوه تيسيرّيو تمكن األش
إلااى الع الااة ماان  اابب تااولير مترجماار اإلشااارم لل اا  والاابك ، مااا إمكانّيااة انتقاااب القاقاار ةو 
ةح  المواعين إلى محب إحاماة مان يتعاصر حقاورس للمحكماة بساب  اإلىاحاة إلتماا  ةه إجاراع 

 .من إجراعاا التقاقر ةو التوثيق
ولر مجااب الحقاوق ا حت اا ّية وا جتماىّياة والثقالّياة، وتح يا ا ليماا يتعلاق بحاق األشا اص  15.6

 2009( لسااانة 7صوه اإلىاحاااة لااار التمتاااا بمساااتوا معيشااار  ئاااق، لقااا  جااااع القاااانون رحااا   
لاار شااإن اإلسااكان ليلااز  الجباااا  1976( لساانة 10بإقااالة مااا م إلااى المرسااو  بقااانون رحاا   

راىاااام حالاااة األشااا اص صوه اإلىاحاااة ةو ةسااار   ىنااا  ت  ااايص المساااكن المعنّياااة بقااارورم م
بإ ميااة وجااو  تجبياازاا  ا ااة بااالمعوق تتناساا  ونااوب إىاحتااو، وقاارورم مساااوام  ااصس العئااة 
بغير   لر العيش البئق من  بب تمكينب  من ا ستعا م مان تلاا ال ا ماا. كماا ةن ةحكاا  

بشااإن  2006( لسانة 74ا  القااانون رحا   بتعاا يب بعاد ةحكا 2010( لسانة 40القاانون رحا   
ولااار غطااااع حانونياااا لااار تقااا ي  المسااااى م ا جتماىّياااة  ،صوه اإلىاحاااةرىاياااة وتإ ياااب وتشاااغيب 

لحشا اص صوه اإلىاحااة ماان  ابب ماانحب  م   ااا شابريما   يقااب ىاان مائاة  ينااار لغاارد 
ا جتماىياة بإ ا ار  التنميةالعمب و ا رتقاع بالعيش الكري  لب ، ولر  صا ال    حاما وزارم 

بطاحاة تعريعيااة للشاا ص صه اإلىاحااة، تمنحاو نسااب ا متعاوتااة ماان الت عايد ىلااى بعااد الساالا 
 .وال  ماا

( 74وليمااا يتعلااق بحااق األشاا اص صوه اإلىاحااة لاار العمااب، لقاا  ةكاا ا ةحكااا  القااانون رحاا    15.7
جمياااا مبااا ة المسااااوام لااار التمتاااا ب صوه اإلىاحاااةبشاااإن رىاياااة وتإ ياااب وتشاااغيب  2006لسااانة 

الحقوق والمزاياا العمالياة للمعاوحين ماا غيار    ونماا ةه تميياز، ماا إلازا  المنشايا التار يبلاغ 
( مااان العماااااب صوه 2ىااا   العااااملين ليباااا ةكثاااار مااان  مساااين ىاااامب  بتشااااغيب ماااا نسااابتو  %
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اإلىاحة من المجموب الكلار لعمااب المنشاإم، كماا يشامب  اصا ا لتازا  جمياا األجبازم الحكومياة 
 اا والبيئاا العامة لر ال ولة.والمؤسس

ولاار ساابيب ح ااوب لئااة األشاا اص صوه اإلىاحااة ىلااى حقباا  لاار التعلااي  إىمااا   لمااا تقاامنو  15.8
الميثاااااق العرباااار لحقااااوق اإلنسااااان ماااان قاااارورم العمااااب ىلااااى تنميااااة ش  ااااّية صوه اإلىاحااااة 

باا اىب ، وحاا راتب  العقلّيااة والب نّيااة و ااو   ببااا إلااى ةح ااى ماا ا، ماان   اابب ىاا   ومااوا بب  وا 
اساااتبعا    مااان النااااا  التعليمااار العاااا  ىلاااى ةساااا  اإلىاحاااة، والح اااوب ىلاااى جمياااا الااا ى  

( 27( مان القاانون رحا   10( لار العقارم  5البز  لر نطاق التعلي ، لقا  ةشاارا الماا م رحا   
بشااإن التعلااي  إلااى تنويااا العاارص التعليمّيااة ولق ااا لبحتياجاااا العر ّيااة المتنوىااة  2005لساانة 

طلبااة ورىايااة صوه اإلىاحااة ماان  اابب متابعااة تقاا مب  و ماا  القااا رين ماانب  مااا ةحاارانب  لاار لل
 .المؤسساا التعليمية

 بتعااا يب 2014 لسااانة( 59  رحااا  القاااانونبعاااد ةحكاااا   تنعياااص ر ااا ا ىااا   المؤسساااةإ  ةن  15.9
 ،صوه اإلىاحااة وتشااغيب وتإ يااب رىايااة بشااإن 2006 لساانة( 74  رحاا  القااانون ماان( 5  المااا م
 أو المو ـــ  ويمـــنح  "ةناااو ىلاااى مناااو األولاااى العقااارم ن اااا ج يااا تين، لقااارتين ةقاااال الاااصه
 الدرجـة مـن أ ربائـم مـن شـ   مـن ذوي اإلعا ـة يرعى الذي أو اإلعا ة ذوي من العامل
  اصـة، لرعايـة حـاجتهم الم تصـة الطبيـة اللجنـة عـن صـادرة بشهادة يثبع ممن األولى،
  ـرار بهـا يصـدر التـي والضـوابط للشـروط وفقـا وذلـك األجر، مدفوعتي يوميا راحة ساعتي

 المقـررة الراحـة سـاعتي بين الجمع يجوز ول  "ةناو ىلى الثانية العقرم ون ا  ،"الوزير من
 والقراراع القوانين في المقررة الراحة أو الرضاعة أو الرعاية وساعاع القانون هذا بموجن
 ."األ رى

 :التوصياع 15.10
 بإصدار الشروط والضوابط التـي ُيمـنح بموجبهـا المو ـ سرعة  يام الوزارة الم تصة  .أ 

 مـن أ ربائـم مـن شـ   مـن ذوي اإلعا ـة يرعـى الـذي أو اإلعا ة ذوي من العامل أو
 األجر. مدفوعتي يوميا راحة ساعتي األولى الدرجة

 يســهل وبأشــكال( والــبكم الصــم) اإلعا ــة حــالع بعــض تحــاكي إرشــادّية لفتــاع تــوفير .ن 
 حصـــول لضـــمان األ ـــرى، والمرافـــق العامـــة المبـــاني علـــى توضـــع وفهمهـــا  رايتهـــا
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مكانّيـة المتاحـة ال ـدماع علـى اإلعا ة ذوي األش ا  ، إضـافة إلـى إليهـا الوصـول وا 
تــوفير متــرجمين للغــة اإلشــارة فــي الــدوائر الحكوميــة والمستشــفياع وأيــة جهــاع تقــدم 

  دماع عامة للجمهور.
 اإلعا ــة، ذوي األشــ ا  تأهيــل مجــال فــي للعمــل المت صصــة الفنّيــة الكــوادر إعــداد .  

د ــال  علــم مجــال فــي التعلــيم منــاه  ضــمن «اإلعا ــة ذوي وتأهيــل رعايــة» مــادة وا 
 .أساسّية كمادة والجتماع النف 

 
 

 27(42-41الحق في التعليم والحقوق الثقافية: المواد ) .16
( مناو، حيا  نّ اا ىلاى ةن 7 ستور مملكة البحرين الحق لر التعلاي  لار الماا م رحا    كعب 16.1

ــون، وُتشــّجع البحــ  العلمــي، كمــا تكفــل ال ــدماع  "أ. ترعــى الدولــة العلــوم وا دان والفن
ــة للمــواطنين، ويكــون التعلــيم إلزاميــا ومجانيــا فــي المراحــل األولــى التــي  التعليمّيــة والثقافّي

ن وعلى النحو الذي ُيبّين فيم، ويضـع القـانون ال طـة الالزمـة للقضـاي علـى ُيعّينها القانو
األمّية. ن. ُين م القانون أوجم العناية بالتربية الدينّية والوطنّية في م تل  مراحل التعليم 
ــا بتقويــة ش صــّية المــواطن واعتــزاز  بعروبتــم.  . يجــوز  وأنواعــم، كمــا ُيعنــى فيهــا جميًع

شاي المـدار  والجامعـاع ال اصـة بإشـرا  مـن الدولـة ووفًقـا للقـانون. لألفراد والهيئاع إن
 د. تكفل الدولة لدور العلم حرمتها".

حاااق مكعاااوب لجميااااا ةن التعلاااي  ؤكااا  بشاااإن التعلاااي  لي 2005( لسااانة 27جااااع القاااانون رحااا    16.2
األ  ال العامة لو، وتح ي  مسؤولياا الوزارم الم ت اة المتمثلاة لار وقاا  ا  نمبي المواطنين،

ال طط التربوّية للنبود بالناا  التعليمار بنوىياو العاا  والعنار قامن إطاار السياساة العاماة 
ى ا  ال طط ال راسّية، وتشجيا التعلي  ال اص، ووقا السياسة العاّمة للبعثااا،  للمملكة، وا 

األمّية وتعلي  الكبار، ما إيابع ا تماا  بالتربياة ال ينّياة والوطنّياة واللغاة  و ور الوزارم لر محو
بشااااإن المؤسساااااا  1998( لساااانة 25العربّيااااة. كمااااا جاااااعا ةحكااااا  المرسااااو  بقااااانون رحاااا   

التعليمّياة والت ريبّياة ال ا ااة، لتانا  كاب المسااائب المتعلقاة بباصس المؤسساااا، ساواع مان حياا  

                                                           

 .101، الحق لر التعلي ، ص 2013نية لحقوق اإلنسان لعا  للمزي   التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوط (27 
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إلنشااااااائبا، ةو الناااااااا  المااااااالر الااااااصه يلااااااز  ةن تمتثااااااب لااااااو  ااااااصس الشااااااروط البزمااااااة و  ة اااااا البا
المؤسساا، ما بياان نااا  ال راساة ليباا، وتح يا  آلياة اإلشارال العنار والرحاباة اإل ارياة ىلاى 

 المؤسساا التعليمية والت ريبية ال ا ة.
ليقااا األ اا ال  2005( لساانة 3تاا  إنشاااع مجلاا  التعلااي  العااالر بموجاا  القااانون رحاا    وحاا  16.3

مرجاااّوم مااان مؤسساااااا التعلاااي  العاااالر، مااااا بياااان ا  ت ا ااااا الموكلااااة إلياااو لااار إىاااا ا  ال
السياسااة العامااة للتعلااي  العااالر لاار المملكااة، والنااار لاار ال ااعوباا التاار يواجببااا، واحتاارا  
الوسائب الكعيلة بعبجبا، من  ون إغعاب و ياة المجلا  لار متابعاة مؤسسااا التعلاي  العاالر 

 وال  ماا المسان م لبا. ومراحبة برامجبا 
بإنشااع وتنااي  البيئاة الوطنّياة للماؤ با  2008( لسانة 32ةحكا  المرسو  رحا    كما جاعا 16.4

والتاار ة ااب  اساامبا حاليااا   يئااة جااو م التعلااي  والتاا ري (  - وقاامان جااو م التعلااي  والتاا ري 
لتقااا المعااايير ال ا ااة بقاامان جااو م  - 2016( لساانة 74وصلااا بموجاا  المرسااو  رحاا   

جااراع ا متحاناااا  ىاا ا  وا  التعلااي  والتاا ري  واإل را  المؤسساار وتسااكين المااؤ با الوطنيااة، وا 
الوطنياااة   تباااار مساااتوياا األ اع لااار مراحاااب التعلاااي  ماااا حباااب الجاااامعر، إلاااى جانااا  إىااا ا  

 اإلسترشاا يةير والنمااص  ومراجعة جو م ة اع المؤسساا التعليمية والت ريبية لار قاوع المعااي
، كماااا تقاااو  البيئاااة الوطنياااة بوقاااا اإلطاااار الاااوطنر للماااؤ با بحسااا  التااار تقااا مبا البيئاااة

مساااتوياا م رجااااا التعلاااي  الم تلعاااة، وبماااا يتماشاااى ماااا ساااوق العماااب، ولااا  يغعاااب المرساااو  
 بقانون ىن بيان تشكيب البيئة الوطنية وتح ي  آلية ىملبا.

وملااز  لاار المرحلااة  مجااانرّ   ااو حااق لحااق لاار التعلااي لااإن ايااة وىلااى  ااعي  الممارسااة العمل 16.5
الحكومّياااة، وببااااصا  مااا ار ال، إلاااى جانااا  مجانّيااااة التعلاااي  اإلىااا ا ه والثاااانوه لاااار ا بت ائياااة

اا بتعا يب بعاد ةحكاا  القاانون رحا   بشاإن  2005لسانة ( 27 ال   ، ح ما المؤسسة مقترح 
 .28اإللزامر ليشمب التعلي  الثانوهالتعلي ، ليما يتعلق بتم ي  سن التعلي  

 :التوصياع 16.6

                                                           

للمؤسساة  بشاإن التعلاي ، منشاور لار التقريار السانوه الثالا  2005( لسانة 27بعد ةحكا  القانون رح   تع يب للمزي   مقتر   (28 
 www.nihr.org.bhلبطبب ىليو برجاع زيارم موحا المؤسسة الوطنية   .60، ص 2015لعا   الوطنية لحقوق اإلنسان

http://www.nihr.org.bh/
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 علــى الدراســّية والبعثــاع المــنح وتوزيــع اســتحقاق عمليــة يــن م  ــا   ــانون إصــدار .أ 
 .الطلبة من مستحقيها

 واألكـاديمي التربوي الجانن تغلين من للتأكد وذلك ال ا ، التعليم على زيادة الر ابة .ن 
 ال صـو  وجـم وعلـى ال اصة، والتدريبّية التعليمية للمؤسساع الربحي الجانن على

 .ال اصة العالي التعليم مؤسساع
 الثقافــة تنمــي التــي الموضــوعاع تضــمينها لغــرض المواطنــة منــاه  محتــوى مراجعــة .  

 .اإلنسان حقوق احترام تعزيز على القائمتين الفعلّية والممارسة

 
*  *  * 


