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 )الرؤية(

اإليمان بأن مسثثثثثثثألة حقوق اإلنسثثثثثثثان من الثوابت الوطنيةا وأن اإلقرار بالحقوق والحريات 

ا وسثثواء كانت هذه الحقوق فردية أو ال امة مدنية وسثثياسثثيةا أم اقتصثثادية واجتماعية وثقافية

 جماعيةا هو التزام بقيم ال دالة والمساواة والكرامة اإلنسانية لكل بن  البشر وبدون تمييز.

 "ثقافة حقوق اإلنسان نمط حياة"

 

 

 )الرسالة(

ال مل على تنمية وت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثثثثان للمواطن والمقيم بمملكة البحرينا بتوفير 

سثثثثثثثاندة لوفرادا وتمكينهم من اكتسثثثثثثثاب الم رفة المتنوعة لممارسثثثثثثثة حقوقهم الحماية والم

المشروعةا وتحديد احتياجاتهم وكيفية المطالبة بها والدفاع عنها عن طريق نشر ثقافة حقوق 

 اإلنسان بكل الوسائل المتاحة.

 ممارسة لحقوق اإلنسان"أفضل "معًا إلحداث 
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 المقـدمة

تول  حضثثثرة صثثثاحب الجاللة الملب حمد بن عيسثثثى  ل خليفة شثثثهدت مملكة البحرين ومنذ 

عثثاهثثل البالد المفثثدى مقثثاليثثد الحكم تحوالت مهمثثة نحو ت زيز مزيثثد من أطر الثثديمقراطيثثة 

لدعائم دولة القانونا وبناء منظومة تشثثثري ية وقانونية متكاملة وممارسثثثات ف لية  إرسثثثاخاو

سانا وه  تحوالت جوهرية  وعملية ومؤسسات عامة ت مل على ت زيز منظومة حقوق اإلن

 .تهد  إلى ت زيز مسار حقوق اإلنسان والحريات ال امة وضمان تمتع األفراد بها

ف  ظل  - 2021للمؤسثثثثسثثثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثثثان ل ام  التاسثثثثعويأت  التقرير السثثثثنو  

مختل  حقوق اإلنسثثان  ف ا وأثره (19-اسثثتمرار انتشثثار فيروق كورونا المسثثتجد )كوفيد 

بإنشاء  2014( لسنة 26قانون رقم )( من ال21 بنل المادة رقم )عماًل  - رياته األساسيةوح

 ا الت  نصت على أن:2016( لسنة 20الم دل بالمرسوم بقانون رقم )المؤسسةا 

ا عن جهود المؤسسة وأنشطتها وسائر ا سنويً يضع مجلس المفوضين تقريرً "

اصمممل في وضمممع حقوق ا يوضمممس مسمممتود التقد  الحأعمالها، يتضممممن قسممممً 

اإلنسمممممممممان في المملكمممة، ومممما يرات من اقتراحممما  وتوصممممممميممما  في نطممماق 

اختصممممممماصممممممماتها، ويدحدد معوقا  األداء وما ت  اعتمادت من حلول لتفاديها، 

ويرفع مجلس المفوضمممين تقريرت  لل الملم ومجلس الوءراء ومجلس النواب 

 ".ءيومجلس الشورد، كما يعرض تقريرت أما  الرأي العا  بالتوا

فصول تسبقها مقدمةا جاء الفصل األول منه مبينًا  خمسةمن  التاسعويتكون التقرير السنو  

 ا وتاله الفصل الثان تطور عمل المؤسسة من حيا إطارها القانون  والبناء التنظيم  ل ملها

لبيان مسثثثتوى التقدم الحاصثثثل ف  وضثثثع حقوق اإلنسثثثان ف  المملكةا من خالل عر  أثر 

حقوق اإلنسثثثثانا وما تم بشثثثثأن التوصثثثثيات  ف قم  ف  مجال الخدمات الحكومية التحول الر

 .2019و 2018 عام الواردة ف  تقارير المؤسسة السنوية خالل 

ل الفصل   ف ن لها تأثير ف  وضع حقوق اإلنسان كامواضيع خمسة ل الثالاف  حين خص ِّ

الت الرصثثد الت  قامت حالمة وطلبات المسثثاعدات القانونية المقدمة وتسثثضثثوء الشثثكاوى الم

اسثثثت را  الحق ف  من خالل ا بها المؤسثثثسثثثة خالل الفترة الزمنية المقررة إلعداد التقرير

المقيدة حريتهما والحق ف  التواصثثثثثثل مع ال الم الخارج  والصثثثثثثحة لوشثثثثثثخال ال اديين 
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لوشثثثثثخال المقيدة حريتهما والحق ف  السثثثثثالمة الجسثثثثثدية والم نوية لوشثثثثثخال ال اديين 

 .مقيدة حريتهما والحق ف  ال مل باإلضافة إلى الحق ف  الجنسيةوال

لجهود الت  قامت بها المؤسثثثثسثثثثة وأنشثثثثطتها ف  التقرير ا ف  حين يتناول الفصثثثثل الرابع من

ا واألخير الخامقالفصثثثثل  وجاءا مجال حماية وت زيز حقوق اإلنسثثثثان اآلراء  مسثثثثت رضثثثثً

 سلطات الدستورية. إلى ال بتقديمهااالستشارية الت  قامت المؤسسة 

سان ف  مملكة البحرينا على أن المؤسسة  وتؤكد هذا التقرير أداة تُ زز من واقع حقوق اإلن

لحقوق اإلنسانا أو  نحو يتوافق مع التزامات المملكة الناشئة عن الصكوب الدولية واإلقليمية

ق اإلنسثثانا باالسثثت را  الدور  الشثثامل من خالل الفريق ال امل بمجلق حقو تلب المت لقة

حتى تتحقق أفضثثثل الممارسثثثات ف  مجال التمتع بمختل  الحقوق والحريات ال امةا وتكون 

  .للحياة حقوق اإلنسان نمًطا
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 الفصل األول

 تطور عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 

 تمهيد وتقسي :

 -صثثثاحب الجاللة الملب حمد بن عيسثثثى  ل خليفة انطالقًا من الرؤية الثاقبة لحضثثثرة  .1

حفظه هللا ورعاه بأهمية احترام وت زيز وحماية حقوق اإلنسثثان  -عاهل البالد المفدى 

ف  مملكة البحرينا واسثثتكمااًل لمشثثروع جاللته اإلصثثالح  الشثثامل والمسثثتنير للرق  

بمملكة البحرين وج لها من أبرز النظم الديموقراطية ف  المنطقة على نحو يشار إليها 

بإنشثثثاء المؤسثثثسثثثة الوطنية  2009( لسثثثنة 48الملك  رقم )بالبنانا فقد صثثثدر األمر 

ا وما تاله من إصثثدار 2012( لسثثنة 28ل باألمر الملك  رقم )د  عُ ولحقوق اإلنسثثانا 

الذ  ُعد ل بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانا  2014( لسنة 26للقانون رقم )

 .2016( لسنة 20بالمرسوم بقانون رقم )

الفصثثثثثثثل من التقرير على نحو موجز بيان تطور عمل  سثثثثثثثو  يتناول هذا اوعليه .2

حتى حينها من خالل عر  اإلطار  2009المؤسثثثثثثسثثثثثثة منذ بداية نشثثثثثثأتها ف  عام 

لى ختصثثثثثثثاصثثثثثثثات الموكلة لهاا باإلضثثثثثثثافة إوالمتمثل ف  المهام واالالقانون  ل ملها 

ضوابط ت يين أعضاء مجلق مفوض  المؤسسةا وذلب ف  مبحا أولا ويليه المبحا 

التنظيم  ل مل المؤسثثسثثة من خالل عر  االختصثثاصثثات تناول البناء يان  الذ  الث

 .اللجان النوعية الدائمةتقوم به الموكلة لمجلق المفوضين فيهاا والدور الذ  
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 المبحث األول

 ل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنساناإلطار القانوني لعم

 تمهيد:

ام نظم ل مل المؤسثثثثثسثثثثثة من خالل بيان المهسثثثثثو  يتناول هذا المبحا اإلطار القانون  الم

أعضاء  واالختصاصات الموكلة لها والواردة ف  قانون إنشائهاا باإلضافة إلى ضوابط ت يين

 مجلق المفوضين فيهاا ف  مطلبين متتاليين على النحو اآلت :

 المطلب األول

 نشاءصا  المؤسسة الواردة في قانون اإلمها  واختصا

 القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنساناألساس الفرع األول: 

ا من مملكثثة البحرين بت هثثداتهثثا الطوعيثثة أمثثام مجلق حقوق اإلنسثثثثثثثثان خالل  .1 التزامثثً

ا الت  كان من ضثثثثثمنها أن المملكة 2008ف  أبريل  االسثثثثثت را  الدور  الشثثثثثامل

ملتءمة بإنشمممممماء طيئة وطنية لحقوق اإلنسممممممان في أسممممممرع وق  ممكن،  خ ةً في "

ا مبادس باريس، وقد صممدر في االعتبار ق رارا  األم  المتحدة  ا  الصمملة وخصمموصممً

، قرار عن مجلس الوءراء بشمم ن  نشمماء طيئة وطنية 2007تشممرين الثاني/ نوفمبر 

لحقوق اإلنسمممممان، ومن المتوقع أن تقو  الهيئة، بعد  نشمممممائها بوضمممممع خطة وطني ة 

 .(1)"لتعءيء وحماية حقوق اإلنسان في المملكة

                                                           
 18 الى 7خالل الدورة األولى المن قدة ف  المدة من التقرير الوطن  األول لمملكة البحرين والمقدم إلى مجلق حقوق اإلنسان ( 1)

dds-https://documents-بثثثثالثثث ثثثربثثثيثثثثة  (.A/HRC/WG.6/1/BHR/1)الثثثوثثثثيثثثقثثثثة رقثثثم  - 2008أبثثثريثثثثل 
115/42/PDF/G0811542.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/  

 باإلنجليزية 
 -dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/44/PDF/G0811544.pdf?OpenElement  
بال ربية   – A/HRC/8/19الوثيقة رقم  – امل الم ن  باالست را  الدور  الشامل تقرير الفريق ال

-dds-https://documents
mentny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/05/PDF/G0813605.pdf?OpenEle    باإلنجليزية

-dds-https://documents
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/07/PDF/G0813607.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/42/PDF/G0811542.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/42/PDF/G0811542.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/42/PDF/G0811542.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/44/PDF/G0811544.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/44/PDF/G0811544.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/44/PDF/G0811544.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/05/PDF/G0813605.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/05/PDF/G0813605.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/07/PDF/G0813607.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/07/PDF/G0813607.pdf?OpenElement
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بإنشثثثثثاء المؤسثثثثثسثثثثثة الوطني ة لحقوق  2009لسثثثثثنة  (46)الملك  رقم صثثثثثدر األمر  .2

سان ا للخبرة والمشورةا  (2)اإلن لتكون بذلب منارة من منارات الوع  الحقوق  وبيتـثثثثثثثثً

مادةا تناولت إنشثثثاء  (15)حيا تضثثثمن األمر الملك  باإلنشثثثاءا فضثثثاًل عن الديباجة 

ى  تمارق مهامها بحري ة " نالمؤسثثسثثة الوطني ة لحقوق اإلنسثثا"مؤسثثسثثة مسثثتقلة تسثثم 

ة.  وحيادي ة واستقاللي ة تام 

ولتأكيد أهمية دعم عمل المؤسثثثسثثثة باعتبارها الجهة المسثثثتقلة ف  مملكة البحرين فيما  .3

يت لق بت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثثثثانا تم إصثثثثثثثدار قانون أعطى ضثثثثثثثمانة حقيقية 

على نحو واسثثتقاللية للمؤسثثسثثةا مع منحها المزيد من االختصثثاصثثات والصثثالحيات 

يتوافق مع "مبادئ باريق" المت لقة بمركز المؤسثثثثثثسثثثثثثات الوطنية ف  ت زيز وحماية 

وعماًل باإلجراءات الدسثثثثتورية المتب ة ف  هذا الشثثثثأنا فقد أصثثثثدر نا حقوق اإلنسثثثثا

 2014( لسثثثنة 26القانون رقم ) 2014يوليو  24صثثثاحب الجاللة الملب المفدى ف  

شاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلن سلطة التشري يةا ودخل  (3)سانبإن ب د إقراره من ال

 .2014أغسطق  8حي ز النفاذ ب د نشره ف  الجريدة الرسمية بتاريخ 

عمل المؤسثثسثثة الوطنيةا وتأكيد توافقها على ولغر  إضثثفاء المزيد من االسثثتقاللية  .4

اد مع المقررات الدولية ذات الصثثثثلةا وأخذًا بمالحظات اللجنة الفرعية الم نية باالعتم

(SCA بالتحال  ال الم  للمؤسثثثثثثثسثثثثثثثات الوطنية الم نية بت زيز حقوق االنسثثثثثثثان )

( 20(ا تم ت ديل قانون إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم )GANHRIوحمايتها )

أكتوبر  7ودخل حي ز النفاذ ب د نشثثثره ف  الجريدة الرسثثثمية بتاريخ  (4)ا2016لسثثثنة 

2016. 

                                                           
 ؤسسة الوطنية لحقوق االنسان ا بإنشاء الم2009( لسنة 46األمر الملك  رقم ) (2)

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/NHRI/O4609.pdf 
باللغة ال ربية  2014(  لسنة 26القانون رقم ) (3)
-https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR

Law_26_2014_OG_ar.pdf  
باللغة اإلنجليزية 

https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/LawNo2
of2014_engl.pdf-6  

ا باللغة ال ربية  2016( لسنة 20مرسوم بقانون رقم ) (4)
-https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/Law

Decree_No_20_of_2016.pdf  
باللغة اإلنجليزية 

https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/LawDec
2014.pdf-2016_amendingLaw26-ree20  

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/NHRI/O4609.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR-Law_26_2014_OG_ar.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR-Law_26_2014_OG_ar.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/LawNo26-of2014_engl.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/LawNo26-of2014_engl.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/Law-Decree_No_20_of_2016.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/Law-Decree_No_20_of_2016.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/LawDecree20-2016_amendingLaw26-2014.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/Download/LawDecree20-2016_amendingLaw26-2014.pdf
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 لمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانالفرع الثاني: الوالية الواسعة ل

تختص المؤسسة الوطنية بتعءيء حقوق اإلنسان "أكدت "مبادئ باريق" وجوب أن  .1

تكون للمؤسسة الوطنية والية واسعة قدر اإلمكان ومنصوص عليها "ا و"وحمايتها

التشمممريعية التي تحدد تشمممكيلها ونطاق أو صمممراحة في أحد النصممموص الدسمممتورية 

ت الم نى الذ  أشارت إليه المالحظات ال امة للجنة الفرعية ا وهو ذا(5)"اختصاصها

من خالل تأكيدها ضثثثثثثرورة أن ي هد قانون اإلنشثثثثثثاء إلى ( SCA)الم نية باالعتماد 

حقوق " حماية"و" ت زيز"المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وظائ  محددة من أجل 

 .اإلنسان

يشثثثثثثثمثثل " الت زيز"بثثأن مفهوم  تقر (6)وحيثثا إن اللجنثثة الفرعيثثة الم نيثثة بثثاالعتمثثاد .2

الوظائ  الت  تس ى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إلى القيام بها ف  مجال نشر 

الم لومات والم رفة والتدريب والتثقي  وتقديم المشثثثثثثورة حول حقوق اإلنسثثثثثثان إلى 

عامة الجمهورا أو إلى فئات مستهدفة ب ينهاا لغر  غرق ثقافة مجتم ي ة قائمة على 

الم رفة بحقوق اإلنسثثثثثثثان إلى مهارات عملي ة تُمارق على أر  الواقعا وأن  تحويل

ينصثثثثر  إلى سثثثثلطتها شثثثثبه القضثثثثائية ف  تلق  الشثثثثكاوى المت لقة " الحماية"مفهوم 

بحقوق اإلنسثثثانا ورصثثثد كل ما من شثثثأنه المسثثثاق بحق األفراد ف  التمتع بالحقوق 

ب يامها  نب ق مة المقررة لهما إلى جا ية لوماكن الت  والحريات ال ا يدان الزيارات الم

ؤسسة الوطنية ا وينبغ  أن تفسر والية الميُحتمل أن تقع فيها انتهاكات لحقوق اإلنسان

ا ومحدد المقاصثثد لت زيز ت ري  تدريج  لحقوق اإلنسثثان يضثثمن تفسثثيًرا واسثث ًا حر  

                                                           
 االختصاصات والمسؤوليات(نسان )مبادئ باريق المت لقة بمركز المؤسسات الوطنية لت زيز وحماية حقوق اإل (5)

 .باللغة ال ربية
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/01.%20ParisPrinciples_Ar.pd

f  
باللغة اإلنجليزية 

https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/PDF/HR/01.%20ParisPrinciple
s_En.pdf  

د التاب ة للتحال  ال الم  للمؤسثثسثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثان: المالحظة ال امة الصثثادرة عن اللجنة الفرعية الم نية باالعتما( 6)
 ( والية حقوق اإلنسان. بال ربية 1-2)

cHandler/PDF/04.%20SCA%20GENERALhttps://www.nihr.org.bh/MediaHandler/Generi
%20OBSERVATIONS%20ARABIC.pdf 

 باإلنجليزية –
/PDF/HR/04.%20SCA%20GEhttps://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler

NERAL%20OBSERVATIONS%20ENGLISH.pdf  

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/01.%20ParisPrinciples_Ar.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/01.%20ParisPrinciples_Ar.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/PDF/HR/01.%20ParisPrinciples_En.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/PDF/HR/01.%20ParisPrinciples_En.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/04.%20SCA%20GENERAL%20OBSERVATIONS%20ARABIC.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/04.%20SCA%20GENERAL%20OBSERVATIONS%20ARABIC.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/PDF/HR/04.%20SCA%20GENERAL%20OBSERVATIONS%20ENGLISH.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/PDF/HR/04.%20SCA%20GENERAL%20OBSERVATIONS%20ENGLISH.pdf
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جميع الحقوق المنصثثثثثثثول عليها ف  الصثثثثثثثكوب الدولية واإلقليمية والوطنية لحقوق 

 اإلنسان.

ا ياُلحظ أنها منحت المؤسسة والية 2014لسنة ( 26)وَعوًدا على أحكام القانون رقم  .3

الت  نصت على ( 2)واس ة ف  مجال حقوق اإلنسان من خالل ما تضمنته المادة رقم 

تتولل تعءيء لحقوق اإلنسان(  المؤسسة الوطنية)تنش  مؤسسة مستقلة تسمل "أن 

، وترسممميي قيمها، ونشمممر الوعي بها، واإلسمممها  في وتنمية وحماية حقوق اإلنسمممان

ضمممممممان ممارسممممممتها، ويكون مقرطا مدينة المنامة، ويهي  المبنل ل شممممممخاص  وي 

اإلعاقة. وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية االعتبارية المستقلة، استقالاًل ماليًّا 

 ."و داريًّا، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقاللية تامة

من ذات القانون الت  منحت المؤسسة ف  سبيل ( 12)رقم  عما تضمنته المادة فضاًل  .4

تحقيق أهدافها حرية الت ليق على أ  مسثثثألة مت لقة بحقوق اإلنسثثثانا وتناول أ  حالة 

من حاالت حقوق اإلنسان بما تراه مناسبًاا حيا تتمتع المؤسسة بجملة االختصاصات 

 اآلتية:

 طنية لت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثان على المشثثثثاركة ف  وضثثثثع وتنفيذ خطة و

 مستوى المملكة.

  دراسثثثثة التشثثثثري ات والنظم الم مول بها ف  المملكة المت لقة بحقوق اإلنسثثثثان

والتوصثثثثثية بالت ديالت الت  تراها مناسثثثثثبةا خاصثثثثثة فيما يت لق باتسثثثثثاق هذه 

صية التشري ات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق اإلنسانا كما يكون لها التو

 بإصدار تشري ات جديدة ذات صلة بحقوق اإلنسان.

  بحا مالءمة النصثثثثثول التشثثثثثري ية والتنظيمية بالم اهدات اإلقليمية والدولية

الم نية بمسثثثائل حقوق اإلنسثثثانا وتقديم المقترحات والتوصثثثيات إلى السثثثلطات 

التوصية  وف  ذلبالمختصة ف  كل ما من شأنه ت زيز وحماية حقوق اإلنسانا 

 نضمام إلى االتفاقيات اإلقليمية والدولية الم نية بحقوق اإلنسان.باال
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  تقديم التقارير الموازيةا واإلسثثثثثهام ف  صثثثثثياغة ومناقشثثثثثة التقارير الت  تت هد

ا التفثثاقيثثات إقليميثثة  ا وإبثثداء المالحظثثات عليهثثاا تطبيقثثً المملكثثة بتقثثديمهثثا دوريثث 

   وسائل اإلعالم.ودولية خاصة بحقوق اإلنسانا ونشر هذه التقارير ف

  رصثثد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسثثانا وإجراء التقصثث  الالزما وتوجيه انتباه

الجهات المختصثثثة إليها مع تقديم المقترحات الت  تت لق بالمبادرات الرامية إلى 

وضثثع حد لهذه الحاالتا وعند االقتضثثاء إبداء الرأ  بشثثأن موق  تلب الجهات 

 وردود ف لها.

 مت لقة بحقوق اإلنسثثان ودراسثثتها والبحا فيها وإحالة ما ترى تلق  الشثثكاوى ال

المؤسثثثثسثثثثة إحالته منها إلى جهات االختصثثثثال مع متاب تها بشثثثثكل ف الا أو 

تبصثثثير ذو  الشثثثأن باإلجراءات الواجبة االتباع ومسثثثاعدتهم على اتخاذهاا أو 

 الم اونة ف  تسويتها مع الجهات الم نية.

 لم لنة وغير الم لنةا لرصثثد أوضثثاع حقوق اإلنسثثان القيام بالزيارات الميدانية ا

ف  المؤسثثثثثثسثثثثثثات اإلصثثثثثثالحية وأماكن االحتجاز والتجم ات ال مالية والدور 

الصثثثثثحية والت ليميةا أو أ  مكان عام  خر يشثثثثثتبه ف  أن يكون موق ًا النتهاب 

 حقوق اإلنسان.

  والت ليما المبادرة إلى الت اون مع األجهزة المختصثثثثثة بشثثثثثئون الثقافة واإلعالم

وتقديم االقتراحات والتوصثثثيات ف  كل ما من شثثثأنه نشثثثر وت زيز ثقافة الوع  

 باحترام حقوق اإلنسان.

  الت اون مع الهيئات الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدوليةا والمؤسثثثثسثثثثات ذات

 الصلة ف  البلدان األخرى الم نية بت زيز وحماية حقوق اإلنسان.

 لمشتركةا والت اون والتنسيق والتشاور مع مؤسسات عقد اللقاءات والف اليات ا

المجتمع المدن  ذات ال القة والمنظمات غير الحكومية والمجموعات المتنوعة 

األخرى والمداف ين عن حقوق اإلنسثثثثثثانا والتواصثثثثثثل مباشثثثثثثرةً مع من يدع  

بذلب إلى مجلق  قارير  قديم ت كال االنتهابا وت كل من أشثثثثثثث الت ر  أل  شثثثثثثث

 المفوضين.
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 لمؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية ف  مجال حقوق عقد ا

 اإلنسانا وإجراء البحوا والدراسات ف  هذا الشأن.

  المشثثثثثثثاركة ف  المحافل المحلية والدوليةا وف  اجتماعات المنظمات اإلقليمية

 والدولية الم نية بمسائل حقوق اإلنسان.

 والتقارير الخاصثثثةا وعرضثثثها على  إصثثثدار النشثثثرات والمطبوعات والبيانات

الموقع اإللكترون  الخال بهاا ولها مخاطبة الرأ  ال ام مباشثثثرة أو من خالل 

 أ  من وسائل اإلعالم.

قد ضثثمن لها  2014( لسثثنة 26وعليها فإن المؤسثثسثثة وبموجب قانون إنشثثائها رقم ) .5

واالقتصادية والية واس ة ف  مجال حقوق اإلنسانا تشمل الحقوق المدنية والسياسية 

صثثثثثب مجملها ف  مجال ت زيز وحماية   اختصثثثثثاصثثثثثات يواالجتماعية والثقافيةا وه

حقوق اإلنسثثثثثثثانا سثثثثثثثواء كان مواطًنا أو مقيًما على إقليم المملكةا بغ  النظر عن 

 اختال  مركزه القانون .

نشاءا دراسة المؤسسة للموضوعات المحالة ( من قانون اإل13نحت المادة رقم )كما م .6

من صثثثثاحب الجاللة الملب المفدىا أو أ  من سثثثثلطات الدولة الدسثثثثتوريةا الت   إليها

 تتصل باختصاصها لدراستها وإبداء الرأ  فيها.وتت لق 

أن  للمؤسسة"( من قانون االنشاء: 14كما أنه من حق المؤسسةا حسب المادة رقم ) .7

ممارسمممممممتها  تطلب أي معلوما  أو بيانا  أو وثائق تراطا الءمة لتحقيق أطدافها أو

بالمملكة، وعلل تلم الوءارا   ية  الختصمممممممماصمممممممماتها من الوءارا  واألجهءة المعن

واألجهءة معاونة المؤسممممسممممة في أداء مهامها وتيسممممير مباشممممرة اختصمممماصمممماتها، 

وتءويدطا بما تطلبه في ط ا الشممممممم ن، و عداد الردود والمالح ا  علل التوصممممممميا  

قوانين واألن مة المعمول بها في تلم لل المؤسممممممسممممممة، و لم وفقًّا دة في تقاريرالوار

 "الجها .

يجوء للمؤسسة  خطار السلطا  المختصة، في حالة عد  تعاون تلم لى أنه "إضافة إ .8

الوءارا  واألجهءة في تءويد المؤسسة بالمعلوما  أو البيانا  أو الوثائق المطلوبة 

 "ا للقانون.أو منعها من االطالع عليها، و لم التخا  ما يلء  من  جراءا  وفقً 
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 المطلب الثاني

 ، المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانبأعضاء مجلس المفوضين  لية اختيار 

 والحصانا  الممنوحة له 

( بالتحال  SCAاستجابة للتوصيات الت  خلصت إليها اللجنة الم نية باالعتماد ) .1

أكدت  (ا الت GANHRIال الم  للمؤسسات الوطنية لت زيز حقوق اإلنسان وحمايتها )

أهمية أن تكون عملية المشاورات والت يين ف  المؤسسة الوطنية واس ة وشفافةا وأن 

تتضمن م ايير واضحة وموحدة لتقييم جدارة جميع المرشحين المؤهلينا حيا رأت 

اللجنة الفرعية أهمية إضفاء الطابع الرسم  على عملية اختيار وت يين هيئة صنع 

ية أن ينل قانون إنشاء المؤسسة الوطنية على أن القرار بالمؤسسة الوطنيةا وأهم

يكون من بين أعضاء هيئة صنع القرار فيهاا أعضاء ي ملون بدوام كاملا إذ إن هذا 

يساعد على استقاللية المؤسسات الوطنية من دون تضارب ف ل  أو متصور للمصالحا 

لل املين فيهاا  وتحقيق استقرار ف  فترة والية األعضاءا والتوجيه المنتظم والمناسب

 باإلضافة إلى التنفيذ المستمر والف ال لمهام المؤسسة.

ا من البنود ا لي دل عددً 2016( لسنة 20وبناء على ذلبا صدر المرسوم بقانون رقم ) .2

ا لغر  إيجاد الم ن  بإنشاء المؤسسة 2014لسنة ( 26الواردة ف  القانون رقم )

سسةا مع منحها مزيًدا من االختصاصات ضمانة قانونية حقيقية توفر استقاللية المؤ

والصالحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريق المت لقة بمركز المؤسسات الوطنية 

لت زيز وحماية حقوق اإلنسانا ورفع تصنيفها دولي ا بما يجسد التزام المملكة بصون 

 واحترام حقوق اإلنسان.

بت ديل  2016( لسنة 20قم )ول ل من أبرز الت ديالت الواردة ف  المرسوم بقانون ر .3

ا وجود أعضاء متفرغين بإنشاء المؤسسة 2014( لسنة 26م )ب   أحكام القانون رق

ف  مجلق المفوضينا حيا عرفت المادة األولى ال ضو المتفرغ بأنه ال ضو الذ  

ا بأداء عمل أو مهنة ا ألداء مهام واليته ف  المؤسسة وال يكون ملتزمً يكون متفرغً 

( بشأن بيان أحكام 4قيامه بمهام عضويتها وما نصت عليه المادة رقم )أخرى أثناء 

ال ضوية من جواز اختيار أعضاء مجلق المفوضين من بين أعضاء السلطة 

التشري يةا على أال تكون لهم األكثرية ف  مجلق المفوضينا ومشاركتهم ف  النقاش 
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لية وإجراءات من دون أن يكون لهم صوت م دودا كما قضت ذات المادة بأن  

ا لشفافية وضوابط اختيار أعضاء مجلق المفوضين تصدر بأمر ملك  ت زيزً 

 المشاورات والت يين.

" يصدر بتعيين ( من قانون اإلنشاء بأنه: 5وتنفيذًا ألحكام الفقرة )أ( من المادة رقم ) .4

  أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوا  قابلة للتجديد لمدد مماثلة"،

بعد مشاورا  مع مؤسسا  المجتمع المدني  ا  ا حددت أن هذه الت يينات تأت  "حي

كما أوضحت الفقرة )ب( من ذات المادة أن العالقة والمجموعا  المتنوعة األخرد"، 

)ج( من  ينتخب الرئيق ونائبه من بين األعضاء المتفرغينا وما نصت عليه الفقرة

  لية بتحديد ملكي أمر يصدرالوطنيةا بأن: " ( من قانون إنشاء المؤسسة3المادة رقم )

صدر األمر الملك  رقم فقد ا المفوضين" مجلس أعضاء اختيار وضوابط و جراءا 

بتحديد ضوابط ت يين أعضاء مجلق المفوضين ف  المؤسسة  2017( لسنة 17)

أن تتوافر في عضو مجلس مفوضي ا الذ  أوجب: "(7)الوطنية لحقوق اإلنسان

باإلضافة  لل شروط    - ا الستقالليتهضمانً  -ية لحقوق اإلنسان المؤسسة الوطن

بإنشاء  2014( لسنة 26( من القانون رق  )4العضوية المنصوص عليها في المادة )

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، ما يلي:

ء السلطة ا ألية جمعية سياسية، ويدستثنل من  لم أعضاأال يكون العضو منتميً  .1

 ين يكون له  حق النقاش دون التصوي .التشريعية ال 

لمًّ أن يكون حاصالً  .2 لمتحدة ا بإحدد لغا  األم  ا علل مؤطل دراسي عاٍل ومد

 الرسمية باإلضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرغ.

أن تكون قد مض  علل عضويته سنتان علل األقل لمن يدعين من من ما   .3

 ابية.المجتمع المدني والهيئا  المهنية والنق

                                                           
بتحديد ضوابط ت يين أعضاء مجلق المفوضين ف  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  2017( لسنة 17األمر الملك  رقم )  (7)
بال ربية   –

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/RoyalDecre
2017.pdf-e17  

باالنجليزية    –
https://www.nihr.org.bh/en/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Royal%20Ord

er%20No%20%20(17)%20of%202017%20English.pdf  

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/RoyalDecree17-2017.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/RoyalDecree17-2017.pdf
https://www.nihr.org.bh/en/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Royal%20Order%20No%20%20(17)%20of%202017%20English.pdf
https://www.nihr.org.bh/en/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Royal%20Order%20No%20%20(17)%20of%202017%20English.pdf
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 أن يكون في درجة أستا  مساعد علل األقل لمن يعين من الهيئا  األكاديمية. .4

 أن تكون له مساطما  واضحة وملموسة في ميدان حقوق اإلنسان". .5

يراعى ف  اختيار  أنه 2017( لسنة 17وأكدت المادة الثانية من األمر الملك  رقم ) .5

أ  تمييز بسبب الجنق أو أعضاء مجلق المفوضين تمثيل أطيا  المجتمع من دون 

اا باإلضافة إلى  مناسبً ا مع تمثيل المرأة تمثياًل األصل أو الدين أو ال قيدة أو اإلعاقة

من المختصين ف   تمثيل األقلياتا وأن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب

ت الت  تدخل ف  صلب عمل المجاالت القانونية والحقوقية وغيرها من المجاال

ا وأوكل ةمنع تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرمع مراعاة  االمؤسسة

األمر الملك  لوزير الديوان الملك  مهمة إجراء المشاورات الالزمة لترشيح األسماء 

 .لل ضوية المتفرغة وغير المتفرغة ف  مجلق المفوضين

ضو مجلس ال يجوء مؤاخ ة عنشاء على أنه: "( من قانون اإل9نصت المادة رقم ) كما .6

المفوضين عما يبديه من  راء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصا  

المؤسسة، وال يت   جراء التحقيق مع العضو  ال بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل 

 عن مجلس المفوضين.

وال يجوء تفتيش مقر المؤسسة  ال ب مر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، 

 "يغ الرئيس ب لم ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش.علل أن يت  تبل
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 المبحث الثاني

 ل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانالبناء التن يمي لعم

 تمهيد:

سثثو  يتناول هذا المبحا البناء التنظيم  ل مل المؤسثثسثثة من خالل بيان مجلق المفوضثثين 

 ةوذلب ف  ثالث اف  األمانة ال امة اللجان النوعية الدائمةا والجهاز التنفيذ  لها ممثلةوفيهاا 

 مطالب متتالية على النحو اآلت :

 المطلب األول

 مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

ا على أنه بإنشاء المؤسسة 2014( لسنة 26م )( من القانون رق3)رقم نصت المادة  .1

ئيس يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يدشكل من أحد عشر عضًوا بمن فيه  الر -أ"

 ونائب الرئيس، من الشخصيا  المشهود لها بالكفاءة والنءاطة. 

يت  اختيار أعضممممماء مجلس المفوضمممممين من الجها  االسمممممتشمممممارية واألكاديمية  -ب

ومؤسسا  المجتمع المدني، والنقابا  والهيئا  االجتماعية واالقتصادية والمهنية، 

المرأة واألقليا  بشمممممكل والمدافعين عن حقوق اإلنسمممممان، علل أن يراعل فيه تمثيل 

مناسممب، ويجوء اختيار األعضمماء من بين أعضمماء السمملطة التشممريعية علل أال تكون 

له  األغلبية في مجلس المفوضين، ويشاركون في النقاش دون أن يكون له  صو  

 ".معدود

يصممممدر بتعيين أعضمممماء  -أ( من ذات القانون لتنل على أنه "5)رقم وأعقبتها المادة  .2

ين أمر ملكي لمدة أربع سمممنوا  قابلة للتجديد لمدد مماثلة، علل أن مجلس المفوضممم

يكون  لم بعد مشممماورا  مع مؤسمممسممما  المجتمع المدني  ا  العالقة والمجموعا  

المتنوعة األخرد، ويحدد في األمر الملكي األعضممممماء المتفرغون وغير المتفرغين، 

 ".ويمارس األعضاء مهامه  بصفته  الشخصية
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صالحيات الرئيقا وتمثيله للمؤسسة أمام القضاء وف   نشاءن اإلكما تضمن قانو .3

صالتها مع الغيرا و لية تنظيم اجتماعات المجلق كل ثالثة أشهر على األقلا وأهمية 

نهاء جلق المفوضينا كما تطرق القانون إلى شروط إوضع الئحة داخلية تنظم عمل م

ا وعدم مؤاخذتهم عما عضاءالمصالحا إضافة إلى حصانة األ ال ضويةا ومنع تضارب

يبدونه من  راء وأفكار ف  المسائل الت  تدخل ضمن اختصاصات المؤسسةا وحصانة 

 مقر المؤسسة.

المؤسسة الوطنية كما اعتمد مجلق المفوضين مدونة سلوب أعضاء مجلق المفوضين ب .4

تصلة لقيم والمبادئ المإرساخ االت  تهد  إلى إرساء م ايير أخالقية ولحقوق اإلنسانا 

بال ضوية ف  مجلق المفوضين بالمؤسسة الوطنيةا من خالل بيان أخالقيات مباشرة 

 األعضاء لواجباتهم المنوطة ب ملهم والحقوق المترتبة على هذه ال ضوية

وترتكز مدونة السلوب على سب ة مبادئ أساسيةا تمثل جوهر الواجبات األخالقية  .5

ن ال ضوية ف  المؤسسة الوطنية أو لسلوب أعضاء مجلق المفوضين خالل فترة سريا

 :اآلت حتى ب د انتهائهاا وه  على النحو 

  احترام القانون: الخضوع للقواعد القانونية المنظمة لل مل ف  المؤسسة الوطنية

لحقوق اإلنسانا وفقًا للقوانين واألنظمة أو اللوائح والت ليمات الصادرة بموجبها 

 والنافذة ف  مملكة البحرين.

 االلتزام بالحياد التام ف  الت اط  مع الجمهورا وتجنب الفئوية والمصالح  :الحياد

 واالهتمامات الخاصة عند تقديم الخدمات.

  النزاهة: يت ين الحفاظ على الثقة الالزمة من السلطات الدستورية والجمهور

وت زيزها وتأكيد نزاهة المؤسسة الوطنيةا وال مل على ت زيز المصلحة ال امةا وأال 

تم استخدام ال ضوية ف  غير األهدا  المخصصة لهاا كما يلزم تغليب المصلحة ي

ال امة للمؤسسة الوطنية على المصالح الشخصية حال نشوء تضارب بين هذه 

 المصالح.
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  المساواة: تقديم جميع الخدمات الت  توفرها المؤسسة الوطنية إلى المواطنين

الجنق أو األصل أو اللغة أو الدين أو دون تمييز بينهم بسبب من والمقيمين كافةا 

 ال قيدة. 

   االجتهاد: الحرل التام على تأدية ال مل بدقة وأمانة وإخاللا والتجرد من أ

اعتبارات قد تخل بها مع التقي د بقيم الشفافية والنزاهة والقيام بجميع الواجبات الت  

الت ليمات الخاصة تفرضها طبي ة ال ملا إلى جانب ما يفرضه القانون واللوائح و

 بالمؤسسة الوطنية.

  السرية: االلتزام بالسرية المهنية فيما يت لق بأسرار ال مل أو خصوصيات المستفيدين

بصورة من الخدمات الت  تم االطالع عليها بحكم ال ملا وعدم إفشائها أو است مالها 

 غير رسمية بخال  ما نل عليه القانون.

 موال ال امة للمؤسسة الوطنية أو إساءة است مالها أو الفاعلية: ضمان عدم تبديد األ

أشكال الموارد  جميعاست مالها ف  غير األهدا  المخصصة لهاا مع وجوب تدبير 

حفاظ على اإليرادات ال امة مع ضمان تقديم الخدمات إلى الالمتاحة بطريقة تؤد  

 بفاعلية وجودة عالية.

ن طلب أو قبول أو أخذا بشكل مباشر امتناع األعضاء ع المدونة أهمية كما أوضحت .6

أو غير مباشرا أ  هدايا ألداء عمل من األعمال المنوطة بهم أو االمتناع عنها أو أ  

يصدرونه فيما مزايا قد يكون لها تأثير على ممارستهم لمهامهم أو أدائهم لواجباتهم أو 

واالمتناع عن من هذا القبيلا  يمتنع األعضاء عن قبول الوعد بش ءمن قراراتا كما 

 وضع أنفسهم تحت أ  التزام مال  أو غيره قد يكون له مثل هذا التأثير.

الت  نصت على أنه: ( من قانون إنشاء المؤسسةا 5رقم )من المادة لفقرة )أ( لوتنفيذًا  .7

( 22األمر الملك  رقم )بت يين أعضاء مجلق المفوضين" صدر ملك  "يصدر أمر 

مايو  9مفوض  المؤسسةا الذ  تم ال مل به ف  بت يين أعضاء مجلق  2021لسنة 

أرب ة منهم كأعضاء متفرغينا وخمسة اا وتحديد عضوً  11ا ت يين ا متضمنً 2021

كأعضاء غير متفرغينا إضافة إلى عضوين يمثالن السلطة التشري ية بمجلسيها النواب 

ن خمق والشورىا كما شمل األمر الملك  من بين األعضاء المتفرغين وغير المتفرغي
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عضوات من النساءا واحدة منهن من المتفرغينا وحدد مدة ال ضوية لجميع األعضاء 

 أربع سنوات قابلة للتجديد.

يتم انتخاب نشاءا الت  بينت أنه ( من قانون اإل5رقم )ا للفقرة )ب( من المادة وتنفيذً  .8

عقد مجلق ا ف  أول اجتماع من بين أعضاء مجلق المفوضينالرئيق ونائبه 

خالله وتم ا 2021مايو  10 الموافق ضين اجتماعه اإلجرائ  األول يوم االثنينالمفو

 المهندقانتخاب رئيق المؤسسة ونائبها حيا فاز برئاسة مجلق المفوضين بالتزكية 

عل  أحمد الدراز ا ف  حين فاز بمنصب نائب الرئيق السيد خالد عبد ال زيز 

 (8)الشاعر.

 

  

                                                           
  https://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerMainبال ربية  –السير الذاتية لوعضاء   (8)

   https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/CommissionerMainباإلنجليزية 

https://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerMain
https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/CommissionerMain
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 المطلب الثاني

 اللجان النوعية الدائمة في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 أن   نصثثثثت علىالفقرة )أ( من قانون إنشثثثثاء المؤسثثثثسثثثثة الت -( 7بالمادة رقم ) عماًل  .1

نوعية دائمة من أعضممائه لممارسممة اختصمماصمما   ايشممكل مجلس المفوضممين لجانً "

ا وعليه قررت "المؤسممسممة ويجوء له تشممكيل لجان مؤقتة متل دع  الحاجة  لل  لم

أن  (9)الالئحة الداخلية ف  شثثثثأن تنظيم وعمل مجلق المفوضثثثثين من (32) رقم المادة

ئمة لممارسمممة اختصممماصممماتها وطي: لجنة يشمممكل بالمؤسمممسمممة ثالث لجان نوعية دا"

ة ءيارة أماكن ولجن  العامة، الشمممممكاود والرصمممممد والمتابعة، لجنة الحقوق والحريا

 ".االحتجاء والمرافق

لى عإال يقل عن ثالثة ن عدد أعضاء كل لجنة نوعية يجب أوضحت الالئحة الداخلية أ .2

قم ركما نصثثثت المادة  ا ألكثر من لجنةان يكون رئيسثثثً أال يجوز لل ضثثثو األقلا على إ

ا ا رئيسمممً ول اجتماع له"تنتخب كل لجنة ... في أعلى أنه: الالئحة الداخلية ( من 36)

ن  المادة من بين أعضمممممائها، لمدة سمممممنة قابلة للتجديد لمدد أخرد مماثلة."، كما بي

   ( من الالئحة أن اللجان تجتمع "مرة واحدة كل شهر علل األقل."39رق  )

ة للجان النوعيإلى اف  شثثثثأن تنظيم وعمل مجلق المفوضثثثثين  لداخليةأوكلت الالئحة ا .3

 ه  على النحو اآلت : الدائمة جملة من المهام واالختصاصات

  لجنة الشكاود والرصد والمتابعة  (أ)

 لجهات تلق  الشثثكاوى المت لقة بحقوق اإلنسثثان من المواطنين والمقيمين والهيئات وا

لبحا فيها وتحديد أفضثثثل السثثثبل للت امل بمختل  الوسثثثائل والطرقا ودراسثثثتها وا

 م ها.

                                                           
بال ربية   -نالداخلية ف  شأن تنظيم وعمل مجلق المفوضيالالئحة  (9)

https://www.nihr.org.bh/Organisation/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Pro
cedures_ARB2020.pdf  

باإلنجليزية  –
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Procedures_

ENG2020.pdf  

https://www.nihr.org.bh/Organisation/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Procedures_ARB2020.pdf
https://www.nihr.org.bh/Organisation/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Procedures_ARB2020.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Procedures_ENG2020.pdf
https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Procedures_ENG2020.pdf
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   تبصثثثثثثثير ذو  الشثثثثثثثثأن من المواطنين والمقيمين بثاإلجراءات الواجبثثة االتبثثاع ف

موضثثوع الشثثكوىا وتقديم المسثثاعدة والمشثثورة القانونيتين لهم بشثثأنهاا أو الم اونة 

 .ف  تسويتها مع الجهات الم نية

 ء التقص  الالزم حولهاا من خالل رصد أوضاع حقوق اإلنسان ف  المملكةا وإجرا

وسثثثثائط اإلعالم أو وسثثثثائل التواصثثثثل االجتماع  المختلفة أو غير ذلبا ودراسثثثثتها 

 والبحا فيها وتحديد أفضل السبل للت امل م ها.

  إحالة ما ترى المؤسثثسثثة إحالته من الشثثكاوى والمسثثاعدات القانونية وحاالت الرصثد

طريق الرئيقا ومتاب تها بشثثثثثكل  الت  تم توصثثثثثيفهاا إلى جهات االختصثثثثثال عن

 ف ال.

  النظر ف  الشثثثثثثثكاوى المحالة من لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق الواردة من

األشثثخال المقيدة حريتهم داخل مؤسثثسثثات اإلصثثالي والتأهيل والحبق االحتياط  

 ومراكز التوقي  واالحتجازا وإحالة ما تراه مناسبًا إلى لجنة زيارة أماكن االحتجاز

 والمرافق التخاذ اإلجراء الالزم.

  التنسثثيق والمتاب ة ف  حضثثور المؤسثثسثثة لجلسثثات المحاكمات للتأكد من ضثثمانات

 المحاكمة ال ادلةا واتخاذ الالزم بشأن التقارير المت لقة بحضور تلب الجلسات.

  طلب أ  م لومات أو بيانات من الجهات المختصثثثثثثة ف  المملكة أثناء أو بمناسثثثثثثبة

 عن طريق الرئيق.أعالها ختصاصاتها الواردة مباشرتها ال

  التوصثثثثية بإعداد وتطوير دليل لتلق  الشثثثثكاوى والمسثثثثاعدة القانونية المقدمةا و لية

سهيل عمل اللجنة من خالل  سانا وتقديم اآلراء المت لقة بت رصد أوضاع حقوق اإلن

 النظام اإللكترون  المخصل لذلب.

 الواردة للمؤسسة والمساعدة القانونية المقدمة  إعداد اإلحصائيات المت لقة بالشكاوى

وحاالت الرصثثد عبر وسثثائط اإلعالم ووسثثائل التواصثثل االجتماع ا مع بيان ما تم 

  اتخاذه من إجراءات بشأنها.

  المسثثثثثثاهمة ف  إعداد مسثثثثثثودة التقارير الموازية الت  تت هد المملكة بتقديمها دوري اا

 تفاقيات إقليمية أو دولية ذات عالقة ب ملها.وإبداء المالحظات عليهاا تطبيقًا ال
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  أ  اختصاصات أخرى تحال إلى اللجنة من الرئيق أو من مكتب مجلق المفوضين

 أو من مجلق المفوضين.

 لجنة الحقوق والحريا  العامة (ب)

  إعداد المقترحات والتوصثثثثيات ف  كل ما من شثثثثأنه ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثان

ا ورف ها إلى مجلق المفوضين ية واالجتماعية والثقافيةاالقتصادالمدنية والسياسية و

 التخاذ ما يلزم بشأنها.

  إبداء الرأ  ف  الموضوعات المت لقة بحقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية

من الرئيق أو مكتب مجلق المفوضثثثثثثثين أو  واالجتماعية والثقافيةا الت  تحال إليها

 مجلق المفوضين.

 ى التقدم الحاصثثثثثثل ف  ممارسثثثثثثة الحقوق المدنية والسثثثثثثياسثثثثثثية دراسثثثثثثة وتقييم مد

شأنها لتطويرها  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ف  المملكةا وإبداء المالحظات ب

 وفق الم ايير اإلقليمية والدوليةا بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات ال القة.

 قليمية والدولية الم نية اإلمالءمة النصثثول التشثثري ية والتنظيمية بالم اهدات  بحا

أنه ت زيز ف  كل ما من شثثالمقترحات والتوصثثيات  وتقديمحقوق اإلنسثثانا بمسثثائل 

بما ف  ذلب التوصثثثثية باالنضثثثثمام إلى االتفاقيات اإلقليمية وحماية حقوق اإلنسثثثثانا 

ا بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واالقتصاديةوالدولية الم نية 

ة التحفظات الت  قد تكون أبدتها المملكة على ب   نصثثثثثثثول االتفاقيات ومراج 

 الت  سبق أن انضمت إليها.

 ية التشثثثثثثثري ات  دراسثثثثثثثثة مدن بالحقوق ال قة  كة المت ل ها ف  الممل والنظم الم مول ب

والسثثثياسثثثية واالقتصثثثادية واالجتماعية والثقافيةا والتوصثثثية بالت ديالت الت  تراها 

لنظر ف  مدى مالءمتها من عدمه مع الم ايير الدولية لحقوق وإبداء وجهة امناسبةا 

ولها التوصية بإصدار تشري ات جديدة اإلنسانا وتقديم االقتراحات الالزمة بشأنهاا 

 ذات صلة بحقوق اإلنسان.

 اا  المساهمة ف  إعداد مسودة التقارير الموازية الت  تت هد المملكة بتقديمها دوريـثثثثـثثثث 

 هاا تطبيقًا التفاقيات إقليمية أو دولية ذات عالقة ب ملها.وإبداء المالحظات علي
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   أخرى تحال إلى اللجنة من الرئيق أو من مكتب مجلق المفوضين  اختصاصاتأ

 أو من مجلق المفوضين.

 

 االحتجاء والمرافق أماكنلجنة ءيارة     (ج)

 د أوضاع القيام بالزيارات الميدانية الم لنة وغير الم لنة وفق األصول المتب ةا لرص

حقوق اإلنسثثثثثثان ف  المؤسثثثثثثسثثثثثثات اإلصثثثثثثالحية ومراكز التأهيلا وأماكن التوقي  

واالحتجازا والتجم ات ال مالية والدور الصثثثثثثحية والت ليميةا أو أ  مكان عام  خر 

 يشتبه ف  أن يكون موق ًا النتهاب حقوق اإلنسانا وإعداد التقارير المناسبة.

 ل المقيدة حريتهم داخل المؤسثثثثثثثسثثثثثثثات إعداد التقارير المت لقة بوضثثثثثثثع األشثثثثثثثخا

اإلصثثثثثثثالحية ومراكز التأهيل وأماكن التوقي  واالحتجاز بصثثثثثثثفة منتظمةا وتقديم 

 المالحظات والتوصيات الالزمة.

 اإلصثثثثثثالحية ومراكز التأهيل  إحالة ما تالحظه اللجنة خالل زيارتها للمؤسثثثثثثسثثثثثثات

ألشثثثثخال المقيدة وأماكن التوقي  واالحتجازا إضثثثثافة إلى الشثثثثكاوى الواردة من ا

 حريتهم ف  تلب المؤسسات والمراكزا إلى لجنة الشكاوى والرصد والمتاب ة.

  مراج ة التشثثثري ات الوطنية الم نية بمؤسثثثسثثثات اإلصثثثالي والتأهيلا وما يت لق بها

شأنهاا ومتاب ة تطبيق االتفاقيات  سبة ب من لوائح وقراراتا واقتراي التوصيات المنا

 لقة بهاا ووضثثثثثثثع المقترحات والتوصثثثثثثثيات والمالحظات والم اهدات الدولية المت

الالزمة لسثثثالمة تطبيقها ورف ها إلى الرئيق أو مكتب مجلق المفوضثثثين أو مجلق 

 المفوضين.

  اا  المساهمة ف  إعداد مسودة التقارير الموازية الت  تت هد المملكة بتقديمها دوريـثثثثثثث 

 ة أو دولية ذات عالقة ب ملها.وإبداء المالحظات عليهاا تطبيقًا التفاقيات إقليمي

  أ  اختصاصات أخرى تحال إلى اللجنة من الرئيق أو من مكتب مجلق المفوضين

 أو من مجلق المفوضين.
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 المطلب الثالث

 (10)األمانة العامة في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 ييتكون الجهاء اإلدار( من قانون إنشثثاء المؤسثثسثثة على أن "15نصثثت المادة رقم ) .1

 دد كافٍ عللمؤسمممسمممة من أمانة عامة تكون بمثابة الجهاء التنفي ي لها، وتتكون من 

عامة، ويت  من المسممتشممارين والخبراء والباحثين وغيرط  من العاملين في األمانة ال

 ".تعيينه  بقرار من الرئيس بناء علل توصية من األمين العا 

 ( من قانون 17كما حددت المادة رقم )يا حا مسئوليات األمين ال امنشاء المؤسسة إ

كون شثثثثثثرا  على أعمالهاا وييتولى األمين ال ام إدارة شثثثثثثؤون األمانة ال امة واإل"

 ل :يمباشرة أمام الرئيق ف  أدائه واجبات وظيفتها ويتولى بوجه خال ما مسئواًل 

قًا ام على األمانة ال امة وشثثؤون ال املين والشثثؤون اإلدارية والماليةا وفاإلشثثرا  ال  -أ

 له. للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًاألحكام هذا القانون وا

ات مجلق المفوضثثثثثثثين وتنفيذ قراراته من دون أن يكون له حق حضثثثثثثثور اجتماع -ب

شاط المؤسسة وسير ال مل شهر متضمنة ن  التصويتا وإعداد تقارير دورية كل ثالثة أ

 والبرامج الموضوعة.ف  األمانة ال امةا وما تم إنجازه من أعمالا وفق الخطط 

ات اللجان ومتاب ة أعمالهاا وتوفير ما يلزم لممارسة اختصاصاتهاا حضور اجتماع -ج

 من دون أن يكون له حق التصويت.

ة ب   ولومين ال ام أن يفو  كتابةً من يراه من ال املين ف  األمانة ال امة لمباشثثثثثثثر

 "مهامه واختصاصاته.

  

                                                           
  https://www.nihr.org.bh/Organisation/SecretariatGeneralبال ربية   (10)

   https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/SecretariatGeneralباإلنجليزية  

https://www.nihr.org.bh/Organisation/SecretariatGeneral
https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/SecretariatGeneral
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 الفصل الثاني

 نسان في مملكة البحرينل في وضع حقوق اإلود التقد  الحاصمست

 :وتقسي تمهيد 

سنوية والخاصة وما تحمله من توصيات ذات صبغة تؤكد  .1 المؤسسة أن تقاريرها ال

تشري ية أو تنفيذية أو قضائية ذات صلة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسيةا تشكل 

اإلنسثثثثان ف   بال أدنى شثثثثب عامل بناء نحو مزيد من احترام وت زيز وحماية حقوق

ا من المؤسسة نحو الدفع قدًما بالتوصيات الت  خلصت المنظومة الوطنيةا وحرصً 

ف  إليها ف  تقاريرها السثثنوية والخاصثثةا فقد عمدت إلى نشثثرها على نطاق واسثثع و

الحصثثثثثثثول على  علىمختل  وسثثثثثثثائل اإلعالم المتاحةا إلى جانب أنها حرصثثثثثثثت 

سمية بشأن تلب التوصياتا وم رفة مدى مرئيات الوزارات الحكومية واألجهزة الر

 إمكانية األخذ بها من الناحية الواق يةا أو التقدم المحرز ف  تنفيذها.

الحقوق الحد من ممارسثثثثثة ب   ونظًرا لما خلفته جائحة كورونا من تب ات أدت إلى  .2

والحريات األسثثثاسثثثية ل نسثثثانا فقد أصثثثبح لزاًما على الوزارات الحكومية واألجهزة 

ة التحول نحو تقديم خدماتها بشثثثكل إلكترون  تسثثثهياًل على األفراد من جانبا الرسثثثمي

ولضثمان اسثتمرارية تمت هم بحقوقهم المقررة من جانب  خرا وهو ما حدا بالمؤسسة 

التحول الرقم  إلى رصثثثثثثد الجهود الت  قامت بها تلب الوزارات واألجهزة لضثثثثثثمان 

 لصلة.وت زيز التمتع بمختل  الحقوق والحريات ذات ا

 مرئياتوعليها يأت  هذا الفصثثل من التقرير ليتضثثمن مبحثين رئيسثثينا يتناول األول  .3

رها السثثثثثنو  الوزارات واألجهزة الحكومية لتوصثثثثثيات المؤسثثثثثسثثثثثة الواردة ف  تقري

إضثثافة الى توصثثيات ا 2019تقريرها السثثنو  السثثابع ل ام ا و2018السثثادق ل ام 

 .2018ابة والبلدية ل ام الخال بمالحظة االنتخابات النيالتقرير 

مثثدى التحول الرقم  ف  قطثثاع الخثثدمثثات الحكوميثثة ف  حين يتنثثاول المبحثثا الثثثان   .4

وضثثثثثثثع حقوق اإلنسثثثثثثثانا من خالل عر  الجهود المبذولة ف  القطاعات  ف وأثره 

الخدمية المختلفة بما فيها القضثثثثثائية وال دليةا والدبلوماسثثثثثية والقنصثثثثثليةا والت ليميةا 

سثثثكانيةا واألخرى ذات الصثثثلة بال مل والتنمية االجتماعيةا وشثثثؤون والصثثثحيةا واإل

 زات واإلقامة والمرور والجمارب.االجنسية والجو
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 المبحث األول

 ريريها السنويينمتابعة توصيا  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الواردة في تق

 2019و  2018لعامي 

 تمهيد:

صثثياتها الواردة ف  تقاريرها السثثنوية ف  إطار حرل المؤسثثسثثة الدائم على متاب ة تو .1

طريق تمثل خريطة والخاصثثثةا باعتبار أن تلب التوصثثثيات وما تحمله من مضثثثامين 

ف  مملكة البحرينا فقد عمدت  اإلنسثثثان وحمايتهانحو مزيد من ت زيز وحماية حقوق 

المؤسسة إلى مخاطبة الوزارات واألجهزة الحكومية ذات االختصال للحصول على 

 بشأن تلب التوصياتا ومدى إمكانية األخذ بهاا أو التقدم المحرز ف  تنفيذها. مرئياتها

 احكومي   ا( وزارة وجهازً 16)سثثثثثت عشثثثثثرة وعليها قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بمخاطبة عدد  .2

للحصثثثول منها على مرئياتها بخصثثثول التوصثثثيات الواردة ف  تقريريها السثثثنويين 

  يما يل :ا وتتمثل تلب الجهات ف2019و 2018ل ام  

ل دل والشثثثثثثئون اإلسثثثثثثالمية وزارة ا .1

 واألوقا .

 وزارة ال مل والتنمية االجتماعية. .2

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. .3

  .وزارة الصحة .4

وزارة الخارجية )اللجنة التنسثثثثثثثيقية  .5

  .ال ليا لحقوق اإلنسان(

  .وزارة التربية والت ليم .6

 وزارة شؤون اإلعالم. .7

ؤون البلديات وزارة األشثثثثثثغال وشثثثثثث .8

 تخطيط ال مران .وال

 وزارة اإلسكان. .9

  هيئة تنظيم سوق ال مل. .10

اللجنثثة الوطنيثثة لمكثثافحثثة اإلتجثثار  .11

  .باألشخال

يش  .12 ت ثثثثا ل ل ملثثثثب حمثثثثد  ل مركز ا

  .السلم 

  .صندوق ال مل )تمكين( .13

  واإلدارية.ديوان الرقابة المالية  .14

  .النيابة ال امة .15

  .المجلق األعلى للبيئة .16

 

  ب والشورى بالتوصيات ذات الصبغة التشري ية.مجلس  النوا إش ارباإلضافة إلى 
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الت  تفاعلت مع  13 والجهات الرسمية الثالا عشرة الوزاراتلى وتتقدم المؤسسة بالشكر إ .3

سهمت طلبات المؤسسةا و سان ف  أ ردودها ف  توضيح دورها ف  حماية وت زيز حقوق االن

ال مل والتنمية   وزارة وهثالا جهات ردودا من  المؤسثثثثثثسثثثثثثةتسثثثثثثتلم حين لم  المملكةا ف 

خالل تجار باألشثثثثخالا  ملا واللجنة الوطنية لمكافحة االاالجتماعيةا وهيئة تنظيم سثثثثوق ال

تقرير الدراجها ف  فسثثثثثثثيتم إب د ذلبا  تسثثثثثثثلمهالنطاق الزمن  إلعداد هذا التقريرا وإذا تم ا

 .2022ل ام القادم السنو  ل

 دل والشثثثئون اإلسثثثالمية واألوقا  بصثثثفته م ال  وزير اللى إ تتقدم المؤسثثثسثثثة بالشثثثكركما  .4

على رده بشثثثثثثأن توصثثثثثثيات رئيق اللجنة ال ليا ل شثثثثثثرا  ال ام على سثثثثثثالمة االنتخاباتا 

ا 2018بات النيابة والبلدية ل ام الواردة ف  تقريرها الم ن  بمالحظة االنتخاالمؤسثثثثثثثسثثثثثثثة 

 .والذ  تم تضمينه ف  مبحا المطلب الثالا

لتوصيات الت  انتهت إليها المؤسسة ف  تقريرها السنو  السادق الجدير بالذكر أن مجموع ا .5

سنة  ( توصيةا الت  كانت ضمن ثالا قضايا رئيسة 23) ثالا وعشرين بلغ عدد 2018ل

( توصياتا 9) تسع الحق ف  ال مل والحياة الكريمة والمساواة الت  تضمنت عددبذات صلة 

( توصياتا وت زيز ال دالة وسيادة 6) ست والحق ف  بيئة سليمة ومناسبة الت  تضمنت عدد

 ( توصيات. 8) ثمان  القانون الت  تضمنت عدد

ثالا   ددل 2019عالوة على ذلبا انتهت المؤسثثثثسثثثثة ف  تقريرها السثثثثنو  السثثثثابع لسثثثثنة  .6

ف  مدى التأثير البيئ  وتغير المناخ  أوالهاا ( توصية لقضايا ذات أهمية خاصة33) وثالثين

( توصياتا وت زيز قيم التسامح والت ايش السلم  7) سبع ن عددنسان الذ  تضمحقوق اإل

سان والذ  تضمن عددف  حقوق اإل ساوية 10) عشر ن ( توصياتا والحق ف  الم املة المت

( توصثثثثثثياتا وحماية حقوق ال مالة الوافدة الذ  8) ثمان  لكبار السثثثثثثن الذ  تضثثثثثثمن عدد

 ( توصيات.8) ثمان  تضمن عدد
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 المطلب األول

 2018يا  الواردة في التقرير السنوي السادس للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا  التوص

 

 الحق في العمل والحياة الكريمة والمساواة الفرع األول:

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

ال مل على وضثثثثثع خطة وجدول زمن  يتم من خالله بحرنة الوظائ  ف  مختل  القطاعات 

 رة من المخرجات الوطنية.الت  توجد بها وف

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.لم المؤسسة رد  تسلم ت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (2)

ال مل على ربط برامج التدريب والتأهيل بمتطلبات واحتياجات سثثوق ال ملا سثثواء بالنسثثبة 

 ال امة والجام ات أو الباحثين عن عمل. خريج  الثانويةإلى 

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.المؤسسة رد   تتسلملم 

 :)ملخص رد صندوق العمل )تمكين 

هاا فقد أطلقت ئأنه بموجب األهدا  الت  نل عليها قانون انشا الجهة المختصة أفادت

ج دعم التوظي  والتدريب ودعم رواتب البحرينيينا ب د ربطها بمتطلبات مجموعة من برام

ومؤهالت خريج  الثانوية ال امة والجام ات والباحثين عن عمل س يًا لتلبية احتياجات 

ومتطلبات سوق ال ملا وبالتال  رفع كفاءة ال مال البحرينيين ومقدرتهم اإلنتاجية وقدرتهم 

ما أكدت الجهة أنها تثمن ما ورد ف  التوصية الواردة أعالها على المنافسة ف  سوق ال ملا ك

 مبدية ت اونها التام بما من شأنه تنفيذها وفقًا للقوانين واألنظمة الم مول بها ف  هذا الشأن.
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 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (3)

ون يمر نال مل على إيجاد تدابير وإجراءات بديلة وسثثثثثثثري ة حيال أصثثثثثثثحاب ال مل الذي

بظرو  تحول دون قدرتهم على صثثثثثثر  أجور ال مالا بما يضثثثثثثمن عدم تأثر مسثثثثثثتواهم 

 الم يش  وحقهم ف  ال مل الالئق واستدامته.

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.لم المؤسسة رد  تسلم ت

 :)ملخص رد صندوق العمل )تمكين 

 ( السابقة.2لما ورد ف  التوصية رقم ) اجاء الرد مطابقً 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

بذل المزيد من الجهود لتحسثثثثين األجور والحوافز الوظيفية بما يتناسثثثثب مع مسثثثثتوى ال يش 

 الكريم واستدامته لوجيال القادمة.

 :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 طاق الزمن  لهذا التقرير.لم تستلم المؤسسة ردا خالل الن

 :)ملخص رد صندوق العمل )تمكين 

 ( السابقة.2جاء الرد مطابقا لما ورد ف  التوصية رقم )

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

ا ف  موضثثثثثرورة الحد من ان دامه ارفع الوع  ال ام حول الحق ف  المسثثثثثاواة وعدم التمييز

مدارق والجام ات والكليات الخاصثثة والحلقات الدينية جميع المؤسثثسثثات الت ليمية بما فيها ال

 .كافة حقوق اإلنسانبوالكليات ال سكريةا لضمان التمتع 

 : ملخص رد وءارة التربية والتعلي 

أفادت أنها تقوم بنشر ورفع الوع  ال ام بمفهوم المساواة وعدم التمييز من خالل تضمينه ف  

على المراحل الدراسية  ا( درًسا موزعً 23) رينثالثة وعش المناهج الدراسيةا بما مجموعه
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الصفو  الرابع والخامق والسادق االبتدائ ا والصفو  األول والثان   تشملالمختلفةا ل

 ن ال اشر والحاد  عشر للمرحلة الثانوية.يوالثالا اإلعداد ا والصف

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

بية الطلبات المت لقة بالخدمات اإلسثثثثكانية الت  السثثثث   نحو وضثثثثع جدول زمن  لم الجة وتل

مضى عليها خمق سنوات فأكثرا عن طريق تطوير الشراكة مع القطاع الخال المصرف  

 وال قار  ووضع الحلول والبدائل المناسبة.

 سكان: ملخص رد وءارة اإل 

من  االسثثثثثتفادةعلى أفادت أنها قامت بتشثثثثثجيع المواطنين المسثثثثثتحقين للخدمات االسثثثثثكانية 

الخدمات والبرامج الفورية كخدمت  تمويل الشثثثثثثراء والبناء وبرنامج مزاياا لتمكين المواطن 

لى االنتظار إشهر دون الحاجة األمن الحصول على السكن المالئم ف  فترة ال تتجاوز الستة 

ا سبل زيادة  عن أن ذات الجهة تدرق حالي  لالستفادة من خدمة تمليب الوحدة السكنيةا فضاًل 

التمويلية كبديل للخدمة لشثثريحة المسثثتحقة للخدمات الفورية من خالل التوسثثع ف  الخيارات ا

 سكانية التقليدية.اإل

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (7)

ف  وضع  -حال تخصيصها له  -الس   نحو إشراب المستفيد من الخدمة اإلسكانية المقدمة 

 واحتياجاته الم يشية.سر  وض ه األُ  عالتصور على نحو يتالءم م

 سكان:ملخص رد وءارة اإل 

هم ضثثثثمن قوائم للمواطنين المدرجة أسثثثثماؤ ةانب مل اسثثثثتب 2013ف  عام أفادت أنها قامت 

سثثثثثثثكانية وتصثثثثثثثميم الوحدات هم و رائهم حول تخطيط المناطق اإلاالنتظار لم رفة احتياجات

سثثثكانية من خالل خدمة اإل راء الشثثثريحة المسثثثتحقة للالسثثثكنيةا باإلضثثثافة إلى سثثث يها ألخذ 

كجزء من نظام ال مل لتمكينها من تحسثثين ما تقوم بتقديمه بما يتناسثثب مع  ةاسثثتباقي اسثثتبانة

 تطل ات المواطنين.
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 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (8)

البناء والتطوير ال قار ا السثث   نحو منح التسثثهيالت لمنتج  ومصثثدر  مواد ومسثثتلزمات 

الكلفة المالية للمشاريع ال قارية وج لها ف  متناول الجميع وبما يتناسب هم ف  خف  مما يس

 والقدرة االقتصادية لوفراد.

 :ملخص رد وءارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 أفادت الوزارة أن مضمون التوصية خارج عن اختصاصها.

 سكان:ملخص رد وءارة اإل 

  ومصثثثدر  مواد ومسثثثتلزمات البناء أفادت أنه وعلى الرغم من أن منح التسثثثهيالت لمنتج

نها تسثثثثثث ى إلى ضثثثثثثمان حصثثثثثثول فإر ال قار  يدخل ف  اختصثثثثثثال جهة أخرىا يالتطو

ع الخالا بمنحهم امتياز تطوير المواطنين على السثثثثثكن المالئم من خالل الت اون مع القطا

 راضثث  الحكومية أو الخاصثثة لتوفير منتجات سثثكنية تتالءم مع الشثثريحة المسثثتحقةا وفقاأل

سكانية التمويلية من الحصول على نافسية تمكن المنتفع بالخدمات اإلنماذج م تمدة وبأس ار ت

 وحدة سكنية مناسبة.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (9)

دون  من الس   نحو شمول أكبر عدد من المستفيدين للطلبات اإلسكانية ف  مشروع )مزايا(

أن يكون الم يثثار الحقيق  هو الحثثاجثثة إلى خثثدمثثة  على ااالعتثثداد براتثثب المنتفع أو عمره

 إسكانيةا مع مراعاة تغيرات الحياة الم يشية ف  المجتمع.

 

 سكان: ملخص رد وءارة اإل 

دعم القسط ف  المساهمة  أساقأفادت أنها طرحت فكرة برنامج مزايا الت  تقوم على  (أ)

سالمية رية / اإلون من المصار  التجاالشهر  للتمويالت الت  ينتفع بها المواطن

المشاركةا ووفق هذا المشروع يقوم المواطن باختيار ال قار المالئم له وألسرته حسب 

على أال يتجاوز  اثم يقوم باختيار المصر  الممول لصر  التمويل االم ايير المحددة

 االستقطاع الشهر  ربع دخل المنتفع.

اس  ف  هذه الخدمةا يخضع برنامج مزايا ألنظمة واشتراطات المصار  كشريب أس (ب)

أ  بلوغ -( سنة 60( سنة إلى )35على أن يكون الحد األقصى لقبول الطلب من عمر )
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( سنةا ف  حين تتيح الجهة المختصة خدمات 25لفترة سداد تمتد إلى ) -سن التقاعد

تجيز للمواطن تمويلية أخرىا وه  خدمة تمويل شراءا وخدمة تمويل بناءا الت  

 ( سنة كحد أقصى.50( سنة كحد أدنى إلى )21سكانية التقدم من )المستحق للخدمات اإل

 

 الحق في بيئة سليمة الفرع الثاني:

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

للقضثثثايا  ةالدعوة إلى إصثثثدار قانون جديد شثثثامل ومتكامل حول البيئةا ليوفر الحماية الالزم

 حرية أو تلب المت لقة بتغير المناخ.البيئية على اختال  أنواعها سواء البرية أو الب

 البلديا  والتخطيط العمراني:شؤون ملخص رد وءارة األشغال و 

 هذه التوصية. ناإلجابة عتم ت لم

  :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

أن الحكومة ُمشثثثكلة  متحقق من الناحية الواق يةا موضثثثًحاأفاد أن مضثثثمون التوصثثثية  (أ)

ع والرأ  القانون  بالت اون مع وزارة مجلسثثثثث  من الجهة المختصثثثثثة وهيئة التشثثثثثري

الشثثثثورى والنواب عكفت على صثثثثياغة مشثثثثروع بقانون للبيئةا يواكب التشثثثثري ات 

الحديثةا لغر  المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبي ية والتنمية المسثثتدامة بما 

 البيئ . يتوافق مع االتفاقيات والم اهدات الدولية ف  الشأن

م الحكومة بتقديم مشروع القانون وعرضه على مجلق النواب وب د وأوضح قيا (ب)

 خر أيام االن قاد السابق )دور ف  التصويت عليه تمت إحالته إلى مجلق الشورىا و

االن قاد الثالا من الفصل التشريع الخامق( تمت إعادة مشروع القانون من مجلق 

مؤمل إقراره ورف ه إلى الشورى إلى مجلق النواب للنظر ف  ب   الموادا ومن ال

 تصديق عليه ونشره ف  الجريدة الرسمية لل مل به.للجاللة الملب 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (2)

ال مل على تحديا ونشثثثثثثر االسثثثثثثتراتيجية الوطنية للبيئةا وإجراء المشثثثثثثاورات الوطنية مع 

سلطات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدن  واألكاديميين المتخص صين والمداف ين عن ال

 الحقوق البيئية ف  مراحل صياغتها كافة.
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 البلديا  والتخطيط العمراني:شؤون ملخص رد وءارة األشغال و 

 هذه التوصية. نلم تقم الجهة باإلجابة ع

 :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

ترون  لكجية الوطنية للبيئة ف  الموقع اإلقيامها بنشثثثثثثر االسثثثثثثتراتي أفادت الجهة المختصثثثثثثة

الخال بهاا فضثثثثثثاًل عن وجود اسثثثثثثتراتيجيات وطنية أخرى ذات صثثثثثثلة بالحق ف  البيئةا 

كثثثاالسثثثثثثثتراتيجيثثثة الوطنيثثثة لجودة الهواءا واالسثثثثثثثتراتيجيثثثة الوطنيثثثة إلدارة المخلفثثثاتا 

 االستراتيجية الوطنية للتخلل التدريج  من المواد المستنفدة لطبقة األوزون.و

 

 مختصة:نص التوصية وملخص رد الجهة ال (3)

إنشثثثاء نيابة عامة متخصثثثصثثثة بالبيئةا تكون مهمتها تحريب الدعوى الجنائية باسثثثم المجتمع 

أمام المحاكم المختصثثثثثثةا بهد  النهو  بدور مفتشثثثثثث  المجلق األعلى للبيئة الذين منحهم 

 القانون حق الضبطية القضائية للقيام بدورهم المنشود.

 :ملخص رد النيابة العامة 

يوجد ضمن هيكلها نيابة مختصة  2007( لسنة 15قرار النائب ال ام رقم )أفادت أنه بموجب 

لقضايا الوزارات والجهات ال امةا وه  الت  بدورها تكون مختصة بتطبيق القوانين الجنائية 

الخاصة واللوائح والقرارات المنفذة لها بصدد الجرائم الت  تنظمها تلب القوانينا وبها قسم 

ها صالحيات الجهة المختصة وتباشر هذه النيابة المتخصصة إزاءا يختل بالجرائم البيئية

 ف  تحريب الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

ضثثثرورة سثثثرعة قيام الجهات المختصثثثة بفرز أو م الجة أو إعادة تدوير المخلفات الت  يتم 

 ردمها ف  )مكب عسكر(.

 البلديا  والتخطيط العمراني:شؤون ة األشغال وملخص رد وءار 

الت  تتضثثمن ا 2019نية إلدارة المخلفات ل ام أفادت أنها ت مل ف  إطار االسثثتراتيجية الوط

 تنها تقوم بمراج تها لت زيزها وتحديثهاا وبناًء على ذلب تمأ( توصثثثثثثثيةا كما 180عدد )

ت الهدم والبناءا وقد أسثثثثهمت بتقليل إقامة منشثثثثأتين للتدوير هما: منشثثثثأة إعادة تدوير مخلفا

ا والمنشثثثثأة 2019% من المخلفات الواردة للمدفن منذ افتتاحها بمنطقة عسثثثثكر ف  30-40
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 لىف  هورة عال  لتدوير المخلفات الخضثثراءا باإلضثثافة إلى وجود ما يزيد ع االسثثترشثثادية

كة 250 ظات الممل ها ا ويتم اإلحاوية فرز موزعة على جميع محاف بل شثثثثثثثرا  علي من ق

 شركات النظافة المت اقد م ها لتقديم خدمات الجمع والنظافة

 :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

ون البلديات والتخطيط ال مران  من خالل ؤ مل مع وزارة األشثثثثغال وشثثثثيأفادت أنه  (أ)

االستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفات على إيجاد حلول مستدامة ألنواع من المخلفات 

تخلل منها ف  مدفن عسثثثثكر للمخلفاتا حيا تم الت اقد مع شثثثثركة وطنية الت  يتم ال

%( من المخلفات البلديةا كما تم 33إلعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الت  تمثل )

دارة السثثثثليمة ل طارات المسثثثثت ملة الت  اد مسثثثثودة لسثثثثياسثثثثة متكاملة تضثثثثمن اإلإعد

( طن كما هو ف  عام 9000)يسثثثثثثثتقبلها مدفن عسثثثثثثثكر للمخلفاتا والت  تبلغ نحو 

2020. 

ون البلديات والتخطيط ال مران  ؤباإلضثثثافة إلى ما سثثثبقا قامت وزارة األشثثثغال وشثثث (ب)

لتطوير إجراءات التخلل من المخلفات ف  مدفن عسثثثثثكر  ةبالت اقد مع شثثثثثركة عالمي

للمخلفات البلدية وتشثثثمل زيادة ال مر االفتراضثثث  للمدفنا إلى جانب أنه تم الت اقد مع 

كة اسثثثثتشثثثثارية مرخصثثثثة للقيام بتقديم دراسثثثثة مالية وفنية عن مشثثثثروع تحويل شثثثثر

 المخلفات إلى طاقة.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

ضرورة سرعة قيام الجهات المختصة بنقل )مكب عسكر( والمخصل لردم المخلفات إلى 

ى مقربثثة من موقع ا المتثثداد الزح  ال مران  وبنثثاء المثثدن الجثثديثثدة علمنطقثثة أخرىا نظرً 

 )المكب(.

 البلديا  والتخطيط العمراني:شؤون ملخص رد وءارة األشغال و 

بة جودة الهواء  ية عمره االفتراضثثثثثثث  وهناب خطة لمراق بأن المكب يقترب من نها فادت  أ

شغيل المدفن  واالنب اثات والم ايير البيئية ف  المدفن الحال ا حيا تمت خصخصة إدارة وت

أوروبية متخصثثثصثثثةا كما أوضثثثحت الجهة أنها تدرق مع هيئة التخطيط بالت اقد مع شثثثركة 

يئية بحيا يتطابق مع المتطلبات الب الشكل الهندس  للمدفن الجديد والتطوير ال مران  إلنشاء

  نسان.والحضرية والصحية لسالمة اإل
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 :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

ا نظًرا خياًرا منطقي  ى موقع  خر ال يبدو فن الحال  إلأن نقل المخلفات من المدالمجلق أفاد 

كلفة المالية ال الية على النقل الل دم توافر موقع بديل ومؤهل لنقل تلب المخلفاتا فضاًل عن 

وإعادة تأهيل الموقعا لذا فإنه وتنفيذًا لالستراتيجية الوطنية للمخلفاتا فإن الجهة المختصة 

ال مران  ت مالن على عدد من الخيارات الت  ون البلديات والتخطيط ؤووزارة األشغال وش

 تحقق االستدامة وتقلل من االعتماد على الردم.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

عمل المزيد من البرامج التوعوية والتثقيفية من قبل الجهات الرسثثثمية ومؤسثثثسثثثات المجتمع 

سيما المواد الصلبة والبالستيكية والحول أهمية تقليل المخلفاتا  االمدن ا لوفراد والجمهور

غير القابلة للتدوير أو التحللا واللجوء إلى مواد بديلة صديقة للبيئةا كون حجم المخلفات بدأ 

 يتجاوز الم دالت ال المية المسموي بها.

 البلديا  والتخطيط العمراني:شؤون ملخص رد وءارة األشغال و 

للجهة سثثثثثثثواء ار عبر المنصثثثثثثثات المختلفة أفادت أنه يتم عمل البرامج التوعوية باسثثثثثثثتمر

خاصثثثثة ل عالم وبرامج  اشثثثثركات النظافةا وقد تضثثثثمنت عقود النظافة بنودً  وأالمختصثثثثة 

التوعيةا باإلضثثافة إلى أنه تم اعتماد أكياق النفايات القابلة للتحلل ف  شثثؤون البلديات كبديل 

المواطنين والت  كانت من قابلة للتحلل الت  كانت توزع ف  السثثثثثثثابق على الير غلوكياق 

ضثثثثمن مسثثثثتحقات رسثثثثوم البلديةا إلى جانب ذلب فقد قامت الجهة المختصثثثثة باعتماد إدارة 

ا الت  تتضثثثثثمن وحدة 2022 عام جديدة إلدارة المخلفات المنزلية سثثثثثيتم اعتماد هيكلتها ف 

راكة مع دارة يتب ها مركز اسثثتدامة م ن  بذلب يقوم بالشثثكاملة مختصثثة بالتوعيةا كما أن اإل

 القطاع الخال )شركات النظافة(.

  :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

م ال ديد من المحاضرات التوعوية المصاحبة للمشاريع الت  يأنه تم تقدأفاد المجلق  (أ)

 إرساخينفذها المجلق األعلى للبيئة للقطاعين ال ام والخالا وأخرى تهد  إلى 

نتاج واالستهالب مط االستهالبا وتبن  مفهوم اإلر نع على تغيييالمفاهيم البيئيةا والتشج

 . 2019( محاضرة خالل سنة 46) ست وأرب ين ا وقد تم تقديم أكثر منلينالمسؤو
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ب دد من البرامج التوعوية ل دد من الجهات كم هد األمل للتربية باإلضافة إلى قيامها  (ب)

نامج المشترب مع الخاصةا وبرنامج البيئة الخضراء لمنتسب  وزارة الداخليةا والبر

المجلق األعلى للمرأة عن دور المرأة واألسرة والمحافظة على البيئةا والم ر  

المطبوعات البيئ  بالت اون مع طيران الخليجا إلى جانب إعداد المواد ال لمية و

لكترونية الت  نشرت عبر وسائل التواصل وتهد  لفتح قنوات التوعويةا واللوحات اإل

 مج التوعية.مساندة ف  دعم برا

 

 تعءيء العدالة وسيادة القانون الفرع الثالث:

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

الدعوة إلى إجراء الت ديالت التشثثثثثري ية على قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية المنشثثثثثأ 

ت وت ديالته لمنحه حق إحالة المخالفات والتجاوزا 2002( لسنة 16بالمرسوم بقانون رقم )

الثابتة ف  التقارير السثثثثثثثنوية للديوان إلى النيابة ال امة لغر  تحريب الدعوى الجنائية ف  

 مواجهة مرتكبيها.

 :ملخص رد ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

أفاد أنه ال يوجد مبرر جد  واق   للت ديل الذ  دعت إليه المؤسثثثسثثثة من خالل توصثثثيتهاا 

( من قانونها الصثثادر بالمرسثثوم بقانون 11) رقم للمادة اذلب ألن الجهة المختصثثة تقوم وفقً و

وت ديالته بإحالة المخالفات والتجاوزات إلى النيابة ال امة لتحريب  2002( لسثثثثثنة 16رقم )

 الدعاوى الجنائية إذا كانت ثمة دالئل جدية على وجود جريمة جنائية.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (2)

ن جديد شامل ينظم المسائل المتصلة بالدعاية االنتخابية ودور وسائط الدعوة إلى إصدار قانو

 اإلعالم المختلفة ووسائل التواصل االجتماع  ف  ال ملية االنتخابية كاملة.

  :ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

نظمة كام التشري ية المأفادت أن المنظومة التشري ية ف  مملكة البحرين تزخر باألح (أ)

 2002( لسنة 15عالم والدعاية االنتخابيةا فقد نظم المرسوم بقانون رقم )لمسائل اإل

بشأن مجلس  الشورى والنواب الضوابط الت  يجب أن يلتزم بها المترشح خالل فترة 
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ع فر  ترشحها باإلضافة إلى المحظورات الواجب تجنبها أثناء الدعاية االنتخابيةا م

غفال عن من دون اإل عالم ف  الت امل مع المرشحيناإل شرط المساواة على وسائل

منصول عليها ف  خال  االحكام اليتوقيع عقوبات الغرامة والحبق على كل من 

 عاله.القانون المذكور أ

بشأن جرائم تقنية  2014( لسنة 60باإلضافة إلى ما سبقا فقد جاء القانون رقم ) (ب)

جرائم الت  قد ترتكب باستخدام الم لومات بنصول تضمن تجريم مختل  أنواع ال

( 47لكترونيةا وتولى المرسوم بقانون رقم )ئل االتصال وغيرها من الوسائل اإلوسا

بالطباعة والنشر والصحافةا فضاًل تنظيم مختل  األحكام المت لقة أيًضا  2002لسنة 

عن تجريم االف ال الت  ترتكب بواسطة النشر ف  الصح ا وعالوة على ما تقدم 

ون البلديات والتخطيط ال مران  القرارات الالزمة بشأن ؤوزير األشغال وشيصدر 

 تنظيم اإلعالنات.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (3)

ال مل على إصدار قانون ل عسار ينسجم مع الم ايير الدولية والممارسات ال مليةا لم الجة 

وضثثثثثثثع  ليات فاعلة للت اون مع إعسثثثثثثثار األفرادا وتمكينهم من الخروج من حالة الت ثرا و

 المدين الم سر.

  :ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

النظام االقتصاد  والمال  ف  مملكة البحرينا فقد بأفادت أنه رغبة ف  ت زيز الثقة  (أ)

فالقا والذ  عالج بشأن إعادة التنظيم واإل 2018سنة ( ل22صدر القانون رقم )

وتجنب تصفيته كلما كان أقصى حد ممكنا بإعادة تنظيم المدين  إلى اإلفالقأصول 

ا مع كفالة التوزيع ال ادل على الدائنين وضمان م املتهم على قدم المساواةا ذلب ممكنًا

إلى جانب أن القانون لم يغفل وضع  ليات فاعلة للت اون مع المدين الم سر وتيسير 

 ومات والبيانات والحسابات. أموره مع كفالة حق المحافظة على سرية الم ل

ي إجراءات اإلفالق ووق  الدعاوى يضا  إلى ما سبقا فقد رتب القانون قرار افتتا (ب)

جراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على أصول التفليسة أو على المدينا مع النل واإل

لجنة لدعم  تألي على أحكام ميسورة وسري ة منظمة لصغار المدينينا إلى جانب 
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عالج هذه ا إذ ات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم الدعم المال  الالزمالمؤسس

 .2021( لسنة 22المسألة قانون التنفيذ الجديد الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم )

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

إلنسثثان الدعوة إلى إصثثدار اسثثتراتيجية وطنية شثثاملة ومتكاملة م نية بت زيز وحماية حقوق ا

من خالل إشثثراب السثثلطات الدسثثتورية والمؤسثثسثثات ال امة والخاصثثة ومؤسثثسثثات المجتمع 

 المدن  والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والمداف ين عن حقوق اإلنسان.

  :)ملخص رد وءارة الخارجية )اللجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان 

بدء ب مل بال بالف ل  ية لحقوق اإلية إعداد الأفادت أنها قامت  يام خطة الوطن نسثثثثثثثثانا ب د الق

( توصثثثثية 300)ثالثمائة  بمشثثثثاورات واسثثثث ة مع ذو  المصثثثثلحةا الت  نتج عنها أكثر من

ومرئية من المشثثثثثثاركين من الجهات الحكومية واألهلية وأعضثثثثثثاء السثثثثثثلطتين التشثثثثثثري ية 

 غيرهم.عالم والصحافة وأجهزة األمم المتحدة ولقضائية ورجال انفاذ القانون واإلوا

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

قيام "اللجنة الوطني ة لمكافحة االتجار باألشثثخال" بوضثثع اسثثتراتيجية وطنية شثثاملة تهد  

إلى مكافحة ومنع جريمة االتجار ف  األشثثثثثثخالا على أن تشثثثثثثمل على وجه الخصثثثثثثول 

مرتكبيهاا والتصثثثد   التدابير الالزمة لمنع الجريمة وحماية ضثثثحاياهاا والسثثث   إلى م اقبة

 لممارسات المتغيرة ف  أنماط هذه الجريمة.ل

 :)ملخص رد طيئة تن ي  سوق العمل )اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.لم المؤسسة رد  تتسلم 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

ثيل المؤسثثثثثسثثثثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثثثثان ف  "اللجنة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضثثثثثمان تم

الوطني ة لمكافحة االتجار باألشثثثخال"ا لما للمؤسثثثسثثثة الوطنية من والية واسثثث ة ف  مجال 

 ت زيز وحماية حقوق اإلنسان.
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 :)ملخص رد طيئة تن ي  سوق العمل )اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص 

 اق الزمن  لهذا التقرير.ا خالل النطسلم المؤسسة رد  تلم ت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (7)

على  حا المراكز االجتماعية الموزعة على محافظات المملكةا ومكاتب التوفيق األسثثثثثر ا

إيالء المزيثثد من االهتمثثام والرعثثايثثة ف  المجثثال التثقيف  والتوعو  لوفراد المقبلين على 

وضثثوعات المتصثثلة بال ن  واإلجراءات الواجبة الزواجا وضثثحايا ال ن  األسثثر  حول الم

 االتباع ف  حال وقوع هذا النوع من الجرائم.

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.سلم المؤسسة رد  تلم ت

  :ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

مكتب التوفيق  تألي بشأن  2015( لسنة 84القرار رقم ) أفادت أن المادة الثالثة من (أ)

سريةا للقيام بمهام تسوية المنازعات األاألسر  قد حددت القواعد واالجراءات الالزمة 

للمحافظة على كيان األسرة ومحاولة إزالة أسباب الشقاق  الت  تسلب طريق الود أوالً 

اختصال تلب المكاتب توعية والخال  بين أفراد األسرةا إال أنه يخرج عن نطاق 

 بمراكز وجهات أخرى متخصصة. ت إناطتها قانونًااألفراد المقبلين على الزواج وتم

ال ن  بشأن الحماية من  2015( لسنة 17كما جاءت المادة الثانية من القانون رقم ) (ب)

رشاد األسر  ف  الوزارة الم نية بشؤون التنمية األسر  على إنشاء إدارة اإل

ةا لتقديم خدمات التوعية ف  مجال ال ن  األسر  واتخاذ التدابير الالزمة االجتماعي

لتنظيم  2021( لسنة 96للحد منها ويضا  إلى ما سبق فقد صدر القرار رقم )

الوساطة ف  المسائل الشرعيةا الذ  يمكن األطرا  من اللجوء إلى وسيط لمساعدتهم 

 ات األسرية.التوصل إلى اتفاق ينطو  عليه إنهاء الخالفعلى 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (8)

تضثثثثمين المناهج الدراسثثثثية لطلبة المدارق الحكومية والخاصثثثثة موضثثثثوعات تت لق بحماية 

 األسرة من ال ن  من حيا صوره وأشكالها واإلجراءات الواجبة االتباع ف  حال وقوعه.
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  : ملخص رد وءارة التربية والتعلي 

ضمين المناهج الدراسية موضوعات تت لق بحماية األسرة من ال ن  أفادت أنها عملت على ت

 ثالثة وعشرون تباعها عند وقوعها بما مجموعهإبأشكاله وصورها واالجراءات الواجب 

الصفو  الرابع والخامق تشمل على المراحل الدراسية المختلفةا لي ة( درًسا موزع23)

ن ال اشر والحاد  يثالا اإلعداد ا والصفوالسادق االبتدائ ا والصفو  األول والثان  وال

لالستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من ال ن   تف ياًل عشر والثان  عشر للمرحلة الثانويةا 

ألهدا  التنمية  ل المجلق األعلى للمرأة وتف ياًل األسر  الت  أطلقتها المملكة من خال

 المستدامة ذات الصلة.

 

 المطلب الثاني

 2019ة في التقرير السنوي السابع للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا  التوصيا  الوارد

 

 الت ثير البيئي وتغير المناخ في حقوق االنسان الفرع األول:

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

دعوة الجهات المختصثثثثثثثة إلى دراسثثثثثثثة القوانين والنظم النافذة ذات الصثثثثثثثلة بالبيئة وإجراء 

عليها على نحو يتواءم والمتغيرات والمستجدات البيئيةا أو القيام بإصدار  الت ديالت الالزمة

قانون شثثثثثثثامل ومتكامل حول البيئةا ليوفر الحماية الالزمة للقضثثثثثثثايا البيئية على اختال  

 أنواعها سواء البرية أو البحرية أو تلب المت لقة بتغير المناخ.

 العمراني: ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا  والتخطيط 

 هذه التوصية. نلم تقم الجهة باإلجابة ع 

  :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

أفادت الجهة المختصة أن مضمون التوصية متحقق من الناحية الواق يةا موضحة أن  (أ)

الحكومة ُمشكلة من الجهة المختصة وهيئة التشريع والرأ  القانون  بالت اون مع وزارة 

كفت على صياغة مشروع بقانون للبيئةا يواكب التشري ات مجلس  الشورى والنواب ع

الحديثةا لغر  المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبي ية والتنمية المستدامة بما 

 يتوافق مع االتفاقيات والم اهدات الدولية ف  الشأن البيئ .
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لق وأوضحت الجهة المختصة قيام الحكومة بتقديم مشروع القانون وعرضه على مج (ب)

 خر أيام االن قاد ف  النواب وب د التصويت عليه تمت إحالته إلى مجلق الشورىا و

السابق )دور االن قاد الثالا من الفصل التشريع الخامق( تمت إعادة مشروع القانون 

من مجلق الشورى إلى مجلق النواب للنظر ف  ب   الموادا ومن المؤمل إقراره 

 ليه ونشره ف  الجريدة الرسمية لل مل به.لتصديق علورف ه إلى جاللة الملب 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (2)

ال مل على تحديا ونشثثر االسثثتراتيجية الوطنية للبيئةا وإجراء المشثثاورات الوطنية بشثثأنها 

مع السثثلطات الدسثثتورية ومؤسثثسثثات المجتمع المدن  واألكاديميين المتخصثثصثثين والمداف ين 

 مراحل صياغتها كافة.عن الحقوق البيئية ف  

  :ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا  والتخطيط العمراني 

 هذه التوصية. نلم تقم الجهة باإلجابة ع

 ص رد المجلس األعلل للبيئة:لخم 

لكترون  الخال جية الوطنية للبيئة ف  الموقع اإلأفادت الجهة المختصة قيامها بنشر االستراتي

تيجيات وطنية أخرى ذات صلة بالحق ف  البيئةا كاالستراتيجية بهاا فضاًل عن وجود استرا

االستراتيجية الوطنية والوطنية لجودة الهواءا واالستراتيجية الوطنية إلدارة المخلفاتا 

 للتخلل التدريج  من المواد المستنفدة لطبقة األوزون.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (3)

ل حول كيفية مسثثاهمة الجميع ف  التنفيذ األمثل لالسثثتراتيجية البدء بالترويج اإلعالم  الشثثام

سيات وبرامج تت لق  الوطنية إلدارة المخلفاتا وتضمين هذه االستراتيجية مشروعات وسيا

 بآلية الت امل مع المخلفات الخطرة الت  يتم ردمها ف  )مدفن حفيرة(.

 :ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا  والتخطيط العمراني 

توجد لجنة وطنية وفرق عمل فنية لمتاب ة تنفيذ االستراتيجية  هأفادت الجهة المختصة أن

االستراتيجية تتضمن سياسات ومشاريع تم تف يل عدد منهاا  أنالوطنية إلدارة المخلفاتا كما 

ا تخضع االستراتيجية للمراج ةا أما بخصول المخلفات الخطرة فيتم ردمها ف  مدفن وحالي  

 .لفات البلدية الصلبةخالتابع للمجلق األعلى للبيئةا أما مدفن عسكر / حفيرة فهو للم )حفيرة(
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 خطرهاوال تدخل فيه أ  مخلفات خطرةا كما أن م ظم المخلفات المرفوضة ه  المشكوب ف  

 يجب أن ي تمد دخولها أواًل من المجلق األعلى للبيئة.

 :ملخص المجلس األعلل للبيئة 

 ون التوصية ليق من ضمن اختصاصاته.أفاد المجلق أن مضم

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

تجديد الدعوة إلى إنشاء نيابة عامة متخصصة بالبيئةا تكون مهمتها تحريب الدعوى الجنائية 

 باسم المجتمع أمام المحاكم المختصة ف  المسائل البيئية على اختال  أنواعها.

 :ملخص رد النيابة العامة 

يوجد ضمن  2007( لسنة 15الجهة المختصة أنه بموجب قرار النائب ال ام رقم )أفادت 

هيكلها نيابة مختصة لقضايا الوزارات والجهات ال امةا وه  الت  بدورها تكون مختصة 

بتطبيق القوانين الجنائية الخاصة واللوائح والقرارات المنفذة لها بصدد الجرائم الت  تنظمها 

ها ءسم يختل بالجرائم البيئيةا وتباشر هذه النيابة المتخصصة إزاتلب القوانينا وبها ق

 صالحيات الجهة المختصة ف  تحريب الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

الت امل على نحو مناسثثثثثثثب مع أ  تجاوزات أو مخالفات إدارية أو قانونية صثثثثثثثادرة عن 

و اعتباريةا سثثواء كانت عامة )رسثثمية( أو خاصثثةا تقوم بأعمال أو تمتنع أشثثخال طبي ية أ

 عن أعمال أوجبتها القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة ذات الصلة بحماية البيئة.

  :ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا  والتخطيط العمراني 

 هذه التوصية. عنلم تقم الجهة باإلجابة 

 يابة العامة:ملخص رد الن 

يوجد ضمن  2007( لسنة 15أفادت الجهة المختصة أنه بموجب قرار النائب ال ام رقم )

هيكلها نيابة مختصة لقضايا الوزارات والجهات ال امةا وه  الت  بدورها تكون مختصة 

بتطبيق القوانين الجنائية الخاصة واللوائح والقرارات المنفذة لها بصدد الجرائم الت  تنظمها 

ها ءلب القوانينا وبها قسم يختل بالجرائم البيئيةا وتباشر هذه النيابة المتخصصة إزات

 صالحيات الجهة المختصة ف  تحريب الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم.
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 :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

ة إال بنل"ا للقاعدة ال امة والدستورية "ال جريمة وال عقوب أفادت الجهة المختصة أنه طبقًا

لهاا  ارات الصادرة تنظيًماولما كانت الجهة المختصة ه  من تقوم بتطبيق قانون البيئة والقر

ن الذين تم ون المؤهلون للمجلق وهم المفتشوالضبط القضائ  التاب  ووعليه يقوم مأمور

سالمية نون وقرار وزير ال دل والشئون اإلمنحهم صفة الضبطية القضائية بموجب القا

ن المأمورين يقومون بتلق  البالغات وضبط المخالفات الناتجة عن مخالفة إوقا ا حيا واال

قانون البيئة أو القرارات الصادرة ف  هذا الشأنا وإحالة المحاضر إلى النيابة المختصة ومنها 

 إلى المحكمة المختصة حسب نوع المخالفة المرتكبة.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

بالمزيد من البرامج التوعوية والتثقيفية من قبل الجهات الرسثثمية ومؤسثثسثثات المجتمع  القيام

سيما المواد الصلبة والبالستيكية ا حول أهمية تقليل المخلفاتا والالمدن ا لوفراد والجمهور

 غير القابلة للتدوير أو التحللا واللجوء إلى مواد بديلة صديقة للبيئة.

 شؤون البلديا  والتخطيط العمراني:ملخص رد وءارة األشغال و 

 سواء أفادت الجهة المختصة بنه يتم عمل البرامج التوعوية باستمرار عبر المنصات المختلفة

خاصة ل عالم وبرامج  اشركات النظافةا وقد تضمنت عقود النظافة بنودً  وأللجهة المختصة 

ة للتحلل ف  شؤون البلديات كبديل التوعيةا باإلضافة إلى أنه تم اعتماد أكياق النفايات القابل

قابلة للتحلل الت  كانت توزع ف  السابق على المواطنين والت  كانت من ضمن اللوكياق غير 

مستحقات رسوم البلديةا إلى جانب ذلب فقد قامت الجهة المختصة باعتماد إدارة جديدة إلدارة 

كاملة مختصة من وحدة الت  تتضا 2022سيتم اعتماد هيكلتها ف  المخلفات المنزلية 

دارة يتب ها مركز استدامة م ن  بذلب والذ  يقوم بالشراكة مع القطاع بالتوعيةا كما أن اإل

 الخال )شركات النظافة(.

  األعلل للبيئة: المجلس  ملخص رد 

أنه تم تقديم ال ديد من المحاضرات التوعوية المصاحبة للمشاريع الت  المجلق  أفاد (أ)

 إرساخى للبيئة للقطاعين ال ام والخالا وأخرى تهد  إلى ينفذها المجلق األعل
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نتاج واالستهالب ر نمط االستهالبا وتبن  مفهوم اإلع على تغيييالمفاهيم البيئيةا والتشج

 .2019( محاضرة خالل سنة 46) ست وأرب ين نا وقد تم تقديم أكثر منيالمسؤول

توعوية ل دد من الجهات كم هد باإلضافة إلى قيام الجهة المختصة ب دد من البرامج ال (ب)

األمل للتربية الخاصةا وبرنامج البيئة الخضراء لمنتسب  وزارة الداخليةا والبرنامج 

المشترب مع المجلق األعلى للمرأة عن دور المرأة واألسرة والمحافظة على البيئةا 

والم ر  البيئ  بالت اون مع طيران الخليجا إلى جانب إعداد المواد ال لمية 

لكترونية الت  نشرت عبر وسائل التواصل لمطبوعات التوعويةا واللوحات اإلاو

 وتهد  لفتح قنوات مساندة ف  دعم برامج التوعية.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (7)

دعوة الجهات المختصثثة بالتوعية الشثثاملة والمسثثتمرة لفئة الصثثيادين بالطرائق اآلمنة األكثر 

ت لقة بصثثثثيد الروبيانا وعلى نحو ال يؤثر سثثثثلبًا ف  مسثثثثتويات دخلهم حفاًظا على البيئة والم

 الم يش .

  :ملخص رد وءارة األشغال وشؤون البلديا  والتخطيط العمراني 

 هذه التوصية. نلم تقم الجهة باإلجابة ع

 :ملخص رد المجلس األعلل للبيئة 

 أفاد المجلق أن مضمون التوصية ليق من ضمن اختصاصاته.

 

 نسان وتعءيء قي  التسامس والتعايش السلميحقوق اإل اني:الفرع الث

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

دعوة الجهات المختصثثثة إلى تضثثثمين مصثثثطلح  "التسثثثامح والت ايش السثثثلم  بين المذاهب 

م األف ال  لة الت  تجر  واألديان" ضثثثثثمن نصثثثثثول قانون ال قوباتا والقوانين األخرى المكم 

 لقيم.الماس ة بتلب ا

 :ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

ديان مسألة مكفولة ومنظمة بإِّحكام بموجب ماية المذاهب واألأفادت الجهة المختصة أن ح

( 315-309) أرقام نصول قانون ال قوبات وبالتحديد الباب السابع منها حيا جاءت المواد

من شأنها المساق بت زيز قيم التسامح والت ايش ف ال الت  من ذات القانون بتجريم عدد من األ
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السلم ا كالت د  على إحدى الملل أو التحقير من ش ائرهاا وت مد التشويش على إقامة ش ائر 

 لها حرمة دينيةا وانتهاب حرمة القبور والتشويش على المآتم أو الجنازات أو عرقلتها.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (2)

التسثثثثثامح والت ايش السثثثثثلم  ف  المناهج الت ليمية ف  مراحلها كافةا وإدخال إرسثثثثثاخ ثقافة 

مفاهيمها ف  الخطط الدراسثثثثثثيةا وإدراجها ف  المسثثثثثثاقات التربويةا مع التركيز ف  الجانب 

 التطبيق .

 : ملخص رد وءارة التربية والتعلي 

تت لق بت زيز أفادت الجهة المختصة أنها عملت على تضمين المناهج الدراسية موضوعات 

 ثالثون  ثقافة التسامح والت ايش السلم  ف  المناهج الت ليمية كافةا بما مجموعه وإرساخ

الصفو  األول والثان  والثالا  تشملعلى المراحل الدراسية المختلفةا ل ة( درًسا موزع30)

لصفو  والرابع والخامق والسادق االبتدائ ا والصفو  األول والثان  والثالا اإلعداد ا وا

 ال اشر والحاد  عشر والثان  عشر للمرحلة الثانوية.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (3)

تنفيذ المزيد من البرامج اإلرشثثادية لتنمية ثقافة التسثثامح واألخوة اإلنسثثانية بين الطلبة داخل 

لم أسثثثوار المدرسثثثة والجام ةا وتشثثثجيع الحوار بينهم من أجل ت زيز ال يش المشثثثترب والسثثث  

 االجتماع .

 : ملخص رد وءارة التربية والتعلي 

أفادت تنفيذها لل ديد من المشروعات والبرامج الت  تشجع على الحوار وت زز ال يش 

( مشروًعا 25) خمسة وعشرين والسلم االجتماع ا مرفقة ف  ردها قائمة تتضمن االمشترب

 وبرنامًجا تم تنفيذها ف  شأن التوصية.

  مركء الملم حمد العالمي للتعايش السلمي: ملخص رد مجلس أمناء 

أفادت الجهة المختصة أنها ف  طور الت اون مع وزارة التربية والت ليم لتخصيل فصل 

خال تحت مظلة المركز وضمن مقررات المواطنة لجميع المدارق الحكوميةا لغر  نشر 

نسانية النبيلة الت  والشبابا من خالل منهج دراس  يرسخ القيم اإل شءثقافة التسامح بين الن
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جبل عليها نسيج المجتمع البحرين  منذ القدما واالبت اد عن أشكال ال ن  والكراهية والطائفية 

 والت صب.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

إطالق قنوات ومؤسثثسثثات صثثحفية وإلكترونية متخصثثصثثة ف  بناء ثقافة التسثثامح والت ايش 

جميع شثثثثثرائح إلى حقوق اإلنسثثثثثان بلغات مت ددةا وموجهة السثثثثثلم  وتقبل اآلخر وربطها ب

 المجتمع.

  : ملخص رد وءارة شؤون اإلعال 

عالم خالل ما قامت به من تطوير دور اإلأفادت أنها ملتزمة بما جاء ف  التوصية من  (أ)

الوطن  عبر وسائل البا لت بر عن المجتمع البحرين  بجميع مكوناته وفق االلتزام 

ا من 2012عالم  ل ام المرئ  والمسموع ودليل السلوب اإلالم بميثاق الشر  ل ع

خالل تقديم برامج وحلقات ومقابالت تلفزيونية وتقارير إخبارية على قناة البحرين 

التسامح والت ايش السلم  بين األديان باللغات  إرساخاألولى حول جهود المملكة ف  

 .نسانف  ت زيز حقوق اإل أن تسهماألجنبية الت  من شأنها 

وأضافت الجهة المختصة أن وكالة أنباء البحرين قدمت ال ديد من األخبار والتقارير  (ب)

ع وزي ها على الصح  ووسائل االعالم الوطنية بالتزامن مم توالحوارات الصحفية وت

ت زيز دور أن من شأنها  الت قليمية وال الميةا األحداا الوطنية والمناسبات اإل

رأ ا وحظر التحري  لتزام بآداب وأخالقيات الت بير عن الالصحافة الوطنية مع اال

لجنق أو الدين أو الطائفةا وفقًا رهاب أو الكراهية بسبب ال رق أو اعلى ال ن  واإل

 لميثاق الشر  الصحف  الذ  تم إقراره بالشراكة مع جم ية الصحفيين البحرينية. 

ل االجتماع  والمنصات وبينت الجهة المختصة قيامها بحا مستخدم  وسائل التواص (ت)

الرقمية على إعالء قيم التسامح والت ايش السلم  والكلمة الطيبة ونبذ التحري  على 

توعوية وطنية تحت  الفرقة والكراهية والتطر ا من خالل إطالقها حملة إعالمية

بمشاركة " التنمر اإللكترون "" ف  دورتها الثانية حول مكافحة ش ار "قل خيًرا

 انين ورموز المجتمع.إعالميين وفن
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 سالمية واألوقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإل 

أنها تتفق مع المبدأ الذ  تضمنته التوصيةا والذ  يتطلب التنسيق مع أفادت الجهة المختصة 

 عدة جهات.

 :ملخص رد مجلس أمناء مركء الملم حمد العالمي للتعايش السلمي 

ى رواًجا بين الناق ات الصحفية التقليدية لم ت د تلقلمؤسسأفادت الجهة المختصة أنها ترى أن ا

قنوات  ف عالم الجديد على المشهد االعالم ا لذا تقتري الجهة التركيز بحكم سيطرة اإل

أهدا   ف التواصل االجتماع ا وتخصيل فقرات إذاعية عبر أثير إذاعة البحرين يركز 

والت ايش السلم  واحترام حقوق امح الدين  ومحاور هذه التوصية بما يخدم ت زيز مفاهيم التس

 نسان بين مختل  مكونات المجتمع.اإل

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

تدريب اإلعالمية الفكرية لل املين ف  مجاالت اإلعالم  تأهيل وال إعداد المزيد من برامج ال

ثقافة الت دديةا وبناء المختلفةا لغر  تمكينهم من التفاعل اإليجاب  مع قضثثثثثثثايا الفكرا وال

 الخطاب اإلعالم  الوسط  الم زز لقيم التسامح وال يش المشترب والراف  للتطر  .

 : ملخص رد وءارة شؤون اإلعال 

أفادت الجهة المختصة أنها قامت بإعداد وتنظيم برامج ودورات تدريبية وورش عمل 

دراتهم ومهاراتهم وتنمية عالميين لرفع قتقنية االتصال المرئ  بمشاركة اإلمتخصصة عبر 

ت ايش السلم  ومكافحة ثقافة ال إرساختسهم ف  أن م ارفهم الحقوقية والقانونية الت  من شأنها 

عالمية المصطلحات الموحد ف  التغطية اإل رهابا مع الس   إلى تطبيق دليلالتطر  واإل

المؤسسات الصحفية لتأكيد على عالم ال ربا واالرهاب الم تمد من مجلق وزراء اإللظاهرة ا

 .عالمية الوطنية ال مل بما ورد ف  المواثيق ومدونات السلوب المهنية ذات الصلةواإل

 :ملخص رد مجلس أمناء مركء الملم حمد العالمي للتعايش السلمي 

ية الصحفيين البحرينية أفادت الجهة المختصة أنه يمكن ت زيز الت اون والتنسيق مع جم 

التصال الوطن  لتهيئة هذا النوع من البرامج ونشرها بين ال املين عالم ومركز اووزارة اإل

ف  الصح  اليومية وغيرها من مراكز األخبار ووكالة أنباء البحرين وتلفزيون البحرين 

  وغيرها.
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 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

التربوية ال مل على بناء عالقات تشثثثثثاركية بين المؤسثثثثثسثثثثثات اإلعالمية واألخرى الثقافية و

 واالجتماعية المدنية ت زز حالة االنفتاي والتواصل والحوار.

  : ملخص رد وءارة شؤون اإلعال 

أفادت الجهة المختصة أنها تقوم بإعداد وتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية وتغطيات  (أ)

صحفية مصورة حول حقوق اإلنسان ونشر ثقافة التسامح والت ايش السلم  بمشاركة 

ت الوطنية ف  البرامج اليومية والتقارير اإلخباريةا وتكثيفها بالتزامن ممثل  المؤسسا

مع األحداا الوطنية والمناسبات الدوليةا من خالل إبراز المبادرات الوطنية الداعمة 

للتسامح والت ايش السلم ا إلى جانب ت اون الجهة المختصة مع وزارة التربية والت ليم 

 الم والت بير عن الرأ  ف  المدارق والجام ات.ف  تدريق مبادئ وأخالقيات اإلع

كما قامت الجهة المختصة بتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لت زيز االنتماء الوطن   (ب)

تنفيذ بقيم المواطنة )بحريننا(ا من خالل قيامها وبالت اون مع الجهات الحكومية  ورسوخ

طة الوطنية الت  %( من مبادرات الخ18( مبادرة إعالميةا بنسبة )19)تسع عشرة 

 .2019تم تدشينها عام 

إلى جانب ذلبا قيام الجهة المختصة بمتاب ة إعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان  (ت)

بالتنسيق مع السلطة التشري ية والقطاع الخال ومؤسسات المجتمع المدن  ضمن 

 الجهود الت  تقوم بها اللجنة التنسيقية ال ليا لحقوق اإلنسان ف  هذا الصدد.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (7)

إيالء المزيد من التركيز ف  أهمية تبن  وسائل اإلعالم بأنواعها وأشكالها المت ـددة للخطـاب 

الم تدلا وتشثثثثثثثديد الرقابة على المواد الت  قد تحو  خطاب الكراهية ونبذ اآلخر على نحو 

 يهدد حالة التسامح والت ايش السلم  ف  المجتمع.

 د وءارة شؤون اإلعال : ملخص ر 

أفادت الجهة المختصة أخذها بمضمون التوصية من خالل إبراز القضايا المشتركة  (أ)

الم ززة للحمة الوطنية والتسامح والت ايش السلم  ف  جميع الوسائل اإلعالمية على 

اختال  أنواعهاا والحرل التام على منع با أو دخول أ  مواد إعالمية مخالفة 

نية والمواثيق الدولية الت  من شأنها التحري  على الكراهية الدينية أو للقوانين الوط
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ساءة إلى م تقدات   أو مخالفة اآلداب ال امة أو اإلالطائفية أو ال نصرية أو التطر

 اآلخرين وحقوق المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ة باإلدارة ال امة باإلضافة إلى ما سبقا برز دور إدارة مكافحة الجرائم اإللكتروني (ب)

لكترون  ف  وزارة الداخليةا وجهودها ف  فحة الفساد واألمن االقتصاد  واإللمكا

د الحسابات المشبوهة على شبكة التوعية والوقاية من هذه الجرائم وإنفاذ القانون ض

بشأن  2014( لسنة 60للقانون رقم ) ومواقع التواصل االجتماع  تنفيذًانترنت اإل

 لم لومات.جرائم تقنية ا

 :ملخص رد وءارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف 

أفادت الجهة المختصة أنها تتفق مع المبدأ الذ  تضمنته التوصيةا والذ  يتطلب التنسيق مع 

 عدة جهات.

 

 :ملخص رد مجلس أمناء مركء الملم حمد العالمي للتعايش السلمي 

االمتثال بعالم الرسمية حلية ووسائل اإلالتزام الصح  الم أفادت الجهة المختصة أنها ترى

ن ف  المقابل التزال قنوات تها اليومية من أخبار وتقاريرا ولكاللخطاب الم تدل ف  أطروح

نشر خطاب الكراهيةا  عالم الجديد ووسائل التواصل االجتماع  مسرًحا ال حدود له ف اإل

وات الرقابية القانونية للحد من دب تشديد للرقابة عليها وتف يل األن يكون هناوالت  البد أ

 نسان.أفكار هدامة أو مناهضة لحقوق اإل انتشار أ 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (8)

والنأ  به عن  - ا كان مصثثثثثثدرهأي   -اسثثثثثثتمرار وت زيز ال مل على ترشثثثثثثيد الخطاب الدين  

با روي التسثثثامح  الدعوات الت  تحمل ف  طي اتها سثثثموم الطائفي ة البغيضثثثةا وتوجيهه نحو

 والمحبة والتآخ  القائمة على احترام اآلخر.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (9)

تجنيب المنابر الدينية كل ما يمق  مكانتها ورسثثثثثالتهاا عبر التصثثثثثد  لمحاوالت تغذية روي 

الكراهي ة واالسثثثثثتقطاب والتأجيج الطائف  والت صثثثثثب والشثثثثثحن المذهبي ينا حفاًظا على جو 

 ت ايش وقبول اآلخر والوحدة الوطنية وتماسب النسيج المجتم  .ال
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 :ملخص رد وءارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف 

من التوصيتين متحقق على أر  الواقع بصدور القرار رقم  أفادت الجهة المختصة أن كال  

إلقاء بإصدار  داب الخطاب الدين  بجملة من الضوابط واآلداب عند  2009( لسنة 23)

احترام والخطب والدروق والمحاضرات الدينية وه : ال مل على با روي االنتماء للوطنا 

مراعاة الخصوصية المذهبيةا اتباع منهج ومبدأ المواطنة  الصالحة والت ايش المشتربا 

النفق وحرمة الدماء واألموال الحا على احترام والوسطية واالعتدال ف  الطريا 

سالمية وت بئة ساءة ألعالم األمة وشخصياتها اإلالحقوق مع تجنب اإلوالوفاء ب اعرا واأل

الناق بالفتاوى الداعية للتفسيق والتكفيرا وبا روي التفاؤل واألمل مع عدم التسرع ف  

 إطالق األحكام مع مراعاة مستويات الناق المختلفة.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (10)

المسار الديموقراط ا والحفاظ على جو الت ايش والوسطي ة دعوة الجميع إلى ضرورة حماية 

والقبول باآلخرا وتأكيد احترام حقوق اإلنسثثانا وإرسثثاء الديموقراطيةا وقيم السثثالم واألمن 

 واالستقرارا وتوجيه الجهود نحو التنمية ونبذ الفتنة والتطر  واحترام سيادة القانون.

 واألوقاف:سالمية ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإل 

أفادت الجهة المختصة أنها تتفق مع المبدأ الذ  تضمنته التوصيةا والذ  يتطلب التنسيق مع 

 عدة جهات.

 :ملخص رد مجلس أمناء مركء الملم حمد العالمي للتعايش السلمي 

أفادت الجهة المختصة أنها تود تحديد اآلليات والجهات الم نية بحماية المسار الديموقراط ا 

 طة وفريق عمل لتحقيق هذا الهد .وإعداد خ

 

 ر السناالحق في المعاملة المتساوية لكب الفرع الثالث:

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

دعوة الجهات المختصثثثثة إلى دراسثثثثة القوانين والنظم النافذة ذات الصثثثثلة بحقوق المسثثثثنين 

لقواعد والمقررات الدولية وإجراء الت ديالت الالزمة عليها على نحو يتواءم مع المبادئ وا

ذات الصثثثثلة بحقوق كبار السثثثثنا أو القيام بإصثثثثدار قانون شثثثثامل ومتكامل حول حقوق هذه 
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قافية  قانون الجديد مواكًبا للتطورات االقتصثثثثثثثادية واالجتماعية والث الفئةا على أن يكون ال

 والمدنية والسياسية ف  ال قد األخير.

 اعية:ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتم  

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.سلم المؤسسة رد  تلم ت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (2)

بشثثثأن  2009( لسثثثنة 58إصثثثدار بطاقة خدمة المسثثثن المنصثثثول عليها ف  القانون رقم )

دون الحاجة إلى تقديم طلب  من تلقائي اا اعامً  60حقوق المسنينا لكل شخل يصل إلى سن 

   إجراء  خر.أو أ

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.م المؤسسة رد  تسللم ت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (3)

الجهات المختصثثثثة بت ديل شثثثثروط الحصثثثثول على الخدمات اإلسثثثثكانية ف  القرار رقم قيام 

وت ديالتها من خالل رفع سن المنتف ين بالخدمات بشأن نظام اإلسكان  2015( لسنة 909)

سثثثثثثنة( من ضثثثثثثمن المنتف ين من الخدمات  60اإلسثثثثثثكانيةا وإدخال الفئة ال مرية )ما فوق 

اإلسثثثكانية المختلفةا حيا إن ال مر الحال  األقصثثثى لالنتفاع بم ظم الخدمات اإلسثثثكانية هو 

 سنة(. 55)

  :ملخص رد وءارة االسكان 

لجميع الخدمات ة أن النظام االسكان  يسمح بقبول الطلبات أفادت الجهة المختص (أ)

( 51( سنة كحد أدنى إلى سن )21سكانية األساسية ما عدا برنامج مزاياا من سن )اإل

ف  التخصيل أو ؤثر السن تسنة كحد أقصى للتقدم للخدمةا وف  حال قبول الطلب ال 

سكان  الحال  الثانوية فإن النظام اإلإلى الخدمات سكانيةا أما بالنسبة االنتفاع بالخدمة اإل

 ( سنة بالحصول على خدمة تمويل ترميم.60يسمح للمتقدمين حتى )

سكانية بشمولها قبول الفئات المستحقة للخدمة اإل وبينت الجهة المختصة أنها توس ت ف  (ب)

 /بنةلقبول الطلب بالتقدم مع أحد أبنائه وهم فئة اال ةالفئة الثالثة لمن تجاوز السن المحدد

 متزوج والساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما.الغير ( سنة 21االبن البالغ )
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كما استحدثت الجهة المختصة بالت اون مع المجلق األعلى للمرأة فئة جديدة )فئة الطلبات  (ج)

( سنةا وه  المطلقة أو المهجورة أو األرملة وليق لديها 60النسائية( لحين بلوغ سن )

حين تغير الوضع ا إلى دائمً  ايتيمة األبوين وتمنح هذه الفئة سكنً ال أبناء أو ال زباء

 االجتماع .

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

إلى  – 2011( لسثثثثنة 79المنشثثثثأة بموجب القرار رقم ) -دعوة اللجنة الوطنية لكبار السثثثثن 

  إلبراز هذه بذل مزيد من الجهود والمسثثثثثثثاع ا مع إيالء اهتمام أوسثثثثثثثع بالجانب اإلعالم

الجهود والمسثثثثاع ا والخدمات الت  تقدمها لتكون منصثثثثة وطنية إلبراز وت زيز حقوق هذه 

 الفئة.

 :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية  

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.سلم المؤسسة رد  تلم ت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

 مل الوطنية لكبار السثثنا لتكونا مواكبتين للتطور الحاصثثل ف  تحديا اسثثتراتيجية وخطة ال

سثثثثثثيما أن الخطة الحالية قد مر ة ف  مختل  الميادين ال امةا والمجال ت زيز حقوق هذه الفئ

 ( سنوات.8) ثمان  على إصدارها ما يقارب

 :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية  

 لزمن  لهذا التقرير.ا خالل النطاق ام المؤسسة رد  تسللم ت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

دعوة الجهات المختصثثة إلى تسثثريع وتيرة ال مل لمكافحة األمرا  غير السثثارية والتوعية 

بشأنها والسيما لفئة كبار السنا مع ضمان استمرارية توفير أقصى سبل ال الج الالزم لهذه 

 الفئة.
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 :ملخص رد وءارة الصحة 

االهتمام بتقديم الخدمات الصحية المتكاملة والشاملة  جهة المختصة أنها تول أفادت ال (أ)

بهد  ضمان صحة السكان لجميع فئاتهم ال مرية ومنهم كبار السنا وتتضمن خدمات 

صحية ووقائية وعالجية وتأهيلية لضمان حصول جميع األفراد على الرعاية الصحية 

والمبادرات من قبل االدارات  الستراتيجيةالمناسبةا من أجل تحقيق األهدا  والخطط ا

 قسام الم نية.واأل

سارية وعوامل المرا  غير رين على الوقاية والسيطرة على األحرصت مملكة البح (ب)

االختطار المرتبطة بها ف  جميع برامجها الصحيةا حيا تم إعداد "الخطة الوطنية 

ختطار المرتبطة بها" سارية وعوامل االالللوقاية من والسيطرة على األمرا  غير 

ا الذ  2011عالن السياس " الذ  اعتمدته األمم المتحدة ف  سبتمبر لـ "اإل استجابة

يؤكد ضرورة التزام الحكومات بوضع خطط وطنية للوقاية والسيطرة على تلب 

لوهدا  الت  حددتها "منظمة الصحة ال المية"  االمتثالإلى  باإلضافةاألمرا ا 

سارية ) القلبا األوعية الت بين البالغين بسبب األمرا  غير بتخفي  نسبة الوفيا

% 25واألمرا  التنفسية المزمنة( ف  ال الم بنسبة  االسكر والسرطانا والدمويةا 

 .2010من م دلها ل ام 

هدا  الت  ترتبط بالتوصيةا والبرامج التنفيذية المرتبطة لقد تضمنت الخطة عدًدا من األ (ج)

الت  كانت جمي ها تنصب ف  مكافحة األمرا  غير  لوطنيةباالستراتيجية للخطة ا

ق الوقاية من خالل التغطية ائسارية والتوعية عن طريق الت زيز والتوجيه بطرال

وليةا ودعم القدرات الوطنية للبحا ف  مجال حية والشاملة والرعاية الصحية األالص

ت  تحد من ذلبا السيما سارية لرصد ال وامل الالالوقاية والسيطرة على األمرا  غير 

توفير األدوية األساسية واللقاحات للجميع وهذا من أجل الوصول إلى مؤشرات تحقيق 

ضمان حياة صحية وت زيز إلى الهد  الثالا من أهدا  التنمية المستدامة الذ  يس ى 

 للجميع. هالرفا

كبار تقوم المستشفيات الحكومية بدور محور  ف  تقديم الخدمات التخصصية لكما  (د)

قامة الطويلة لكبار نفس ا وخدمات الرعاية الخاصة واإلالسن متضمنة خدمات الطب ال

الت  كانت تقدم ف  ا تب ًا لنوع مشاكلهم الصحية وإمكانياتهم الحركية وال قلية االسن

 مراكز صحية أساسية ه  على النحو اآلت :
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 :الخدما  الصحية النفسية المقدمة من مستشفل الطب النفسي 

وحيو  لل ناية بالصثثثحة النفسثثثية للمسثثثنين من  مهميقوم هذا المسثثثتشثثثفى بدور 

الجنسثثينا حيا يقدم خدماته من خالل ال يادات التخصثثصثثية وإدخال المرضثثى 

باإلضثثثثافة إلى الرعاية المجتم ية لكبار السثثثثن مع تقديم االسثثثثتشثثثثارات الطبية 

الت  تقدم نزلية دخل والمساعدة السري ة المالمتخصصة لهما والسيما خدمة الت

للمرضثثى بشثثكل عاجل بسثثبب تدهور الحالة النفسثثية أو بسثثبب عدم تمكن األهل 

من ال ناية بهم ألسثثثثباب نفسثثثثية أو سثثثثلوكيةا مع توفير خط هاتف  ي مل خالل 

 ساعات ال مل لتسهيل االتصاالت ما بين المرضى وأهاليهم.

 كبار السن:الخدما  الصحية المقدمة في مركء المحرق للرعاية الخاصة ل 

o   إلى وزارة الصثثثثثثحةا ويقوم بتوفير  اتاب ً  اصثثثثثثحي   اهذا المركز ملحقً  يُ د

خدمات صثثحية شثثاملة وتمريضثثية وتأهيلية واجتماعية بنمط متكامل إلى 

عاقات الجسثثمانية الشثثديدةا المرضثثية من فئة المسثثنين وذو  اإل الحاالت

ر  للحاالت وتتجلى أهدا  هذا المركز ف  الفحل والتقييم الطب  الدو

وائ  والرعاية المالئمة لهما المرضثثثثية بالمسثثثثتشثثثثفى مع تقديم ال الج الد

شثثرا  على تحويل المرضثثى لمسثثتشثثفيات أخرى للرعاية الحادة أو واإل

المركزة للمراج ثثثات الروتينيثثثةا مع تقثثثديم برامج التطوير المهن  ف  

 مجال طب المسنين للمهنيين الصحيين بشكل دور  ومنتظم.

o قامة تم نقل المرضثثى من كبار السثثن واإل روناوتحديات جائحة كونظًرا ل

ية الطويلة من مركز المحرق للرعاية الخاصثثثثثثثة لكبار السثثثثثثثن إلى ثمان

وذلب لتحول المركز إلى  ا2021-2020مسثثثثتشثثثثفيات خاصثثثثة ف  عام 

 تألي روناا وبناًء على ذلب تم ومركز خال ل الج وعزل مرضثثثثثثثى ك

دارة والتأهيل والتمري  والصثثثثثثيدلة فريق متكامل مكون من أقسثثثثثثام اال

بار  مة لك قد مات الم خد ماع  وال مات البحا االجت والمجال الطب  وخد

 السن ف  المستشفيات الخاصة وتلبية احتياجاتهم بأفضل صورة.

 :مراكء الرعاية الصحية األولية المقدمة لكبار السن 

o بار السن ولية لجميع فئات المجتمع ومنها كيتم توفير الخدمات الصحية األ

لتكون ف  متناولهم بيسر كالخدمات ال الجية والوقائية والتأهيليةا حيا 
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جد عيادات أطباء ال ائلة المختصين ف  مجال طب ال ائلة والطاقم وت

الطب  المؤهل ف  المراكز الصحية لتقديم الخدمات الصحية ل الج 

مقدم  الحاالت الطارئة والمزمنةا باإلضافة إلى تدريب وتأهيل األهل و

الرعاية على كيفية ال ناية بالمسنا مع دراسة ومتاب ة أوضاع المرضى 

 ووضع الحلول المناسبة لهم.

o  ومن ضمن الجهود الت  ت زز دور ال مل التخصص  ف  مجال الرعاية

دشنت الوزارة خدمة الوحدات المتنقلةا وه  الت  تشمل مراكز الرعاية 

الت  من رعاية المسنينا ق وحدات متنقلة لالصحية األولية على خم

م الخدمات التمريضية والرعاية األساسية للمسنين ف  خاللها يتم تقدي

حية صمراكز الرعاية الالقادرين على الوصول إلى غير منازلهم وخاصة 

 األولية.

 :مبادرا  المستشفيا  الحكومية الخاضعة للضمان الصحي 

 ن من جهتين رئيستين هما:تقدم خدمات الرعاية الثانوية المقدمة لفئة المسني

o :ا 2010لجنة رعاية المسنين ف  عام  كونتت مجمع السلمانية الطبي

الت  تقوم بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية تنفيذًا للخطط الصحية 

والوقائية الت  تقدم من خالل الرعاية الصحية الثانوية والرعاية الصحية 

سة الخدمات الصحية حيا يشمل عمل اللجنة متاب ة ودراا األولية

واالجتماعية والتأهيلية المقدمة لفئة المسنين ف  مرافق الرعاية الثانوية 

 ضمن سياسة واضحة وهادفة للرق  بمستوى الخدمات الت  تقدم لهم.

o :اهذا المركز ملحقً  دي  مركء  براطي  خليل كانو الصحي واالجتماعي 

ا 2009ه ف  عام ؤتم إنشا ا لمجمع السلمانية الطب ا وقدتابع حالي   اصحي  

الذ  يرتكز دوره على تحسين جودة حياة المسن وإدماجه ف  المجتمع 

وت زيز االعتماد على النفق من خالل المساندة والمساعدة على تجاوز 

تم تدشين التوس ة  2016المراحل الحادة من ال الجا وف  مطلع عام 

شملت وحدة محمد الجديدة بمركز خليل كانو الصح  واالجتماع ا الت  

 كانو لتأهيل القلب ووحدة فؤاد كانو للتأهيل وال الج الطبي   بالمركز.
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 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (7)

ومن خالل الت اون مع منظمات المجتمع المدن  الم نية  -دعوة الجهات الرسثثمية المختصثثة 

السثثثثثثن ف  مرحلة ما ب د إلى االسثثثثثثتفادة من خبرات وإمكانيات كبار  -بحقوق كبار السثثثثثثن 

 التقاعد واستغالل خبراتهم على نحو يخدم القطاعين الحكوم  والمجتم  .

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.سلم المؤسسة رد  تلم ت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (8)

 ضات لكبار السن بشأن الرسوم المختلفة.وزيادة اإلعفاءات ونسبة التخفيتنويع 

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 لم تتسلم المؤسسة رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

 

 حماية حقوق العمالة الوافدة الفرع الرابع:

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

 املين ف  المنازل )الم د ف  ضثثثوء الدعوة إلى سثثثرعة إصثثثدار المشثثثروع بقانون بشثثثأن ال

االقتراي بقانون المقدم من مجلق النواب(ا متضثثثثثثثمًنا بيان حقوق والتزامات األطرا  ذات 

ال القةا على نحو يوائم التطورات الحاصثثثثثثلة ف  المجتمع الدول  وبما يتناسثثثثثثب والتزامات 

 مملكة البحرين الدولية ف  هذا الشأن.

 االجتماعية:  ملخص رد وءارة العمل والتنمية 

 لم تتسلم المؤسسة رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.
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 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (2)

بشثثثثأن مكافحة  2008( لسثثثثنة 1دعوة الجهات المختصثثثثة المخاطب بها أحكام القانون رقم )

ون مع الجريمة بالت ا هذهوضثثثثثع اسثثثثثتراتيجية وطنية لمكافحة  االتجار ف  األشثثثثثخال إلى

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

 تجار باألشخاص(:للجنة الوطنية لمكافحة االملخص رد طيئة تن ي  سوق العمل )ا 

 لم تتسلم المؤسسة رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (3)

جال مكافحة المتخصثثثل ف  م لى تف يل دور مركز التدريب اإلقليم إدعوة الجهات الم نية 

الذ  أنشثثثثثثع بالت اون بين هيئة تنظيم سثثثثثثوق ال مل ومكتب األمم االتجار ف  األشثثثثثثخالا 

 المتحدة الم ن  بمكافحة الجريمة والمخدرات بدول مجلق الت اون الخليج .

  :ملخص رد طيئة تن ي  سوق العمل 

 .لم تتسلم المؤسسة رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

اتخاذ اإلجراءات القانونية الصثثثثارمة ضثثثثد أصثثثثحاب ال مل ممن يثبت قيامهم بالت سثثثث  أو 

المماطلة ف  صثثثثر  األجور الخاصثثثثة بال املين لديهما واتخاذ اإلجراءات اإلدارية الوقائية 

حويثثل اإللزام  الت  تحول دون الت سثثثثثثث  أو الممثثاطلثثة ف  تلثثب األحوالا بمثثا ف  ذلثثب الت

 لوجور ف  الحسابات المصرفية لل مال.

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 لم تتسلم المؤسسة رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

ا من بشثثثثأن حظر ال مل وقت الظهيرة 2013( لسثثثثنة 3إعادة النظر ف  أحكام القرار رقم )

خالل مد مدة الحظر الواردة فيه من الناحيتين الزمانية والمكانيةا على نحو يتناسثثثثثثثب وما 

سبتمبر( من  -تشهده أجواء مملكة البحرين من ارتفاع درجات الحرارة خالل األشهر )يونيو
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كل عاما على نحو يمنع ت ر  ال مال لمخاطر الت ر  لضثثثربات الشثثثمق والسثثثقوط عند 

 اتج عن اإلجهاد الحرار .مزاولة ال مل الن

  :ملخص رد وءارة العمل والتنمية االجتماعية 

 لم تتسلم المؤسسة رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

الدعوة إلى الخروج بصثثثيغة توافقية حول نظام تصثثثريح ال مل المرن بين الجهات الحكومية 

شري ية بمجلسيها الشورى والنوابا وغرفة تجارة وصناعة البحرينا المختصة والسلطة الت

ومؤسثثثسثثثات المجتمع المدن  ذات الصثثثلةا على نحو يحفظ حقوق أصثثثحاب المصثثثلحة كافةا 

 ويراع  االلتزامات الدولية لمملكة البحرين ف  هذا الصدد.

 لخص رد طيئة تن ي  سوق العمل: م 

 من  لهذا التقرير.لم تتسلم المؤسسة رد ا خالل النطاق الز

 :ملخص رد وءارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 أفادت الوزارة أن مضمون التوصية خارج عن اختصاصها.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (7)

ضثثثثثثرورة عمل حلقات تلفزيونية توعوية متتالية لبيان حقوق ال مال األجانبا وكذلب حقوق 

 ختل  الحاالت الت  تطرأ على عالقة ال مل.أصحاب األعمالا وكيفية التصر  ف  م

 عال : ملخص رد وءارة شؤون اإل 

أفثادت الجهثة المختصثثثثثثثثة أنثه تم إعثداد وتقثديم تقثارير إخبثاريثة وبرامج ولقثاءات وحلقثات 

تلفزيونية متخصثثثثثصثثثثثة على قناة البحرين األولى حول جهود وإنجازات مملكة البحرين ف  

 األشثثثثثخال وتنظيم سثثثثثوق ال مل باللغتينف  االتجار  حماية حقوق ال مالة الوافدة ومكافحة

وتوزي ها على الصثثثثثثحافة المحليةا كما تم تخصثثثثثثيل برامج تلفزيونية  ال ربية واالنجليزية

األشثثثثثثخال على قناة البحرين ف  وإذاعية للت ري  بحقوق ال مالة الوافدة ومكافحة االتجار 

ماعية وهيئة تنظيم سثثثثثثوق ال مل األولىا بمشثثثثثثاركة مسثثثثثثؤول  وزارة ال مل والتنمية االجت

والمجتمع المدن  وبالت اون مع السثثثثثثثفارات األجنبية بالمملكةا باإلضثثثثثثثافة إلى إطالق حملة 

لغثثات لتوعيثثة المقيمين والجثثاليثثات األجنبيثثة إلى جثثانثثب   إعالميثثة توعويثثة شثثثثثثثثاملثثة بثمثثان
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ية واإلال تدابير الوقائ روق كوروناا جراءات االحترازية ف  مواجهة جائحة فيمواطنينا بال

( فاصثثثثثاًل عبر القناة الدوليةا مع 45( فاصثثثثثاًل توعويًا عبر القناة األولىا و)185من بينها )

 .جتمع لل مالة الوافدة ف  أماكن وجودهاالتوعية الميدانية من قبل شرطة الم

 

 المطلب الثالث

 التوصيا  الواردة في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بش ن

 2018خابا  النيابية والبلدية لعا  مالح ة االنت

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (1)

( من 30إسثثثثثباغ صثثثثثفة االسثثثثثت جال على جرائم االسثثثثثتفتاء واالنتخاب الواردة ف  المادة )

بشثثثأن مباشثثثرة الحقوق السثثثياسثثثية وت ديالتها مع  2002( لسثثثنة 14المرسثثثوم بقانون رقم )

 هذه الجرائم والفصل فيها.إنشاء محكمة مختصة ومؤقتة للنظر ف  

 وقاف: ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

بشثثثثأن مباشثثثثرة الحقوق  2002( لسثثثثنة 14أفادت الجهة المختصثثثثة أن القانون رقم ) (أ)

بشثثثأن نظام انتخاب  2002( لسثثثنة 3السثثثياسثثثية وت ديالتها والمرسثثثوم بقانون رقم )

جملة من النصثثثثول المؤثمة لوف ال أعضثثثثاء المجالق البلدية وت ديالتها قد تضثثثثمنا 

( من 34الت  من شثثثأنها المسثثثاق بحسثثثن سثثثير ال ملية االنتخابيةا كما نصثثثت المادة )

جرائم إلى ال قانون مباشثثثرة الحقوق السثثثياسثثثية على انقضثثثاء الدعوى الجنائية بالنسثثثبة

إعالن النتائج أو من تاريخ  خر إجراء  علىالواردة ف  القانون بمضثثثث  سثثثثتة أشثثثثهر 

 ئ  فيها.قضا

لجنة  كوينبت اكما يصثثثثثثثدر النائب ال ام عند بدء مرحلة االسثثثثثثثتحقاق االنتخاب  قرارً  (ب)

من أعضثثاء النيابة  يًاكاف اعضثثويتها عددً ف  متخصثثصثثة ف  الجرائم االنتخابية تضثثم 

تولى النظر ف  تلب تال امة المتخصصين ف  التحقيق ف  الجرائم االنتخابيةا ف  حين 

من قبل المجلق األعلى للقضاء بهد  ضمان السرعة ف  الجرائم محاكم متخصصة 

ن ما تضثثثثمنته التوصثثثثية قضثثثثاياا ولكل ما تقدما تجد الجهة أحسثثثثم تلب النوعية من ال

بإسثثباغ صثثفة االسثثت جال على جرائم االسثثتفتاء واالنتخاب متحققة على أر  الواقع 

 ت ديل تشري  .إلى أ  دون الحاجة من 
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 المختصة:نص التوصية وملخص رد الجهة  (2)

عالم والدعاية االنتخابية النتخابات أعضاء مجلق النواب إصدار قانون جديد بشأن تنظيم اإل

ية بتنظيم هذه الدعاية والمبالغ المالية  والمجالق البلديةا يتضثثثثثثثمن جميع المسثثثثثثثائل الم ن

المخصصة لهاا ووسائل ممارستها والمحظورات المت لقة بهاا وتضمينها ال قوبات الرادعة 

نفاق على أن يتضثثثثثثمن هذا القانون أحكاًما تنظم مسثثثثثثألة اإلت  تحول دون مخالفة أحكامها ال

أقصثثثى ل نفاق والصثثثر  المال  على  النتخاب ا والسثثثيما إيراده أحكاًما تضثثثع حد اوالمال ا

 الحمالت االنتخابية.

 وقاف: ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

كام نظومة التشثثثثثثري ية ف  مملكة البحرين تزخر باألحأفادت الجهة المختصثثثثثثة أن الم (أ)

عالم والدعاية االنتخابيةا فقد نظم المرسثثوم بقانون رقم التشثثري ية المنظمة لمسثثائل اإل

بشأن مجلس  الشورى والنواب الضوابط الت  يجب أن يلتزم بها  2002( لسنة 15)

نبها أثناء الدعاية المترشثح خالل فترة ترشثحها باإلضثافة إلى المحظورات الواجب تج

ف  الت امل مع المرشحينا  عالمع فر  شرط المساواة على وسائل اإلاالنتخابيةا م

حكثام يخثال  األغفثال عن توقيع عقوبثات الغرامثة والحبق على كثل من من دون اإل

 عاله.منصول عليها ف  القانون المذكور أال

لم لومات بنصثثثثثول بشثثثثثأن جرائم تقنية ا 2014( لسثثثثثنة 60كما جاء القانون رقم ) (ب)

ئل االتصال وغيرها تضمن تجريم مختل  أنواع الجرائم الت  قد ترتكب باستخدام وسا

نظيم أيًضا ت 2002( لسنة 47رسوم بقانون رقم )لكترونيةا وتولى الممن الوسائل اإل

ف ال الت  بالطباعة والنشثثر والصثثحافةا فضثثاًل عن تجريم األ حكام المت لقةمختل  األ

ون ى بموجب القانون وزير األشثثغال وشثثؤالنشثثر ف  الصثثح ا ويتولترتكب بواسثثطة 

 البلديات والتخطيط ال مران  إصدار القرارات الالزمة بشأن تنظيم اإلعالنات.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (3)

طباعة أوراق االقتراع بلغة )برايل( للمكفوفينا لتمكين هذه الفئة من المشثثثثثثثاركة الفاعلة ف  

 االنتخابية. ال ملية
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 :ملخص رد وءارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف 

أفادت الجهة المختصثثثثثة أن مملكة البحرين حرصثثثثثت على رعاية ذو  اإلعاقة ف  المجتمع 

عن كفالة جميع حقوقهم على نحو يمكنهم من االندماج  كافةا فضثثثثاًل وتيسثثثثير جوانب حياتهم 

ه توجد تسثثثثثهيالت خاصثثثثثة لهذه الفئة من الذين ال ف  المجتمع بفاعليةا ومن هذا المنطلق فإن

يسثثثتطي ون بأنفسثثثهم إثبات  رائهم على ورقة االنتخابا وذلب من خالل إبداء رأيهم شثثثفاهه 

ويثبت رئيق اللجنة بحضثثثثثثثور أحد أعضثثثثثثثائها رأ  الناخب ف  البطاقة الم دة لذلب ويتم 

ما طباعة أوراق ا أر محضثثثثًرا بذلب ويبقى المحضثثثثر سثثثثري اوضثثثث ها ف  الصثثثثندوقا ويحر

 صوات.لى م رفة هوية الناخب عند فرز األؤد  إبلغة )برايل( فقد تاقتراع خاصة 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (4)

بشثثأن قانون  2012( لسثثنة 37( من القانون رقم )69( و)60ت ديل أحكام المادتين رقم  )

يات االفل فيما يت لق بتجريم اسثثثثثثثتخدام األالط قوبات نتخابيةا مع اقتراي ال طفال ف  ال مل

 ف ال الجرمية الخطرةا وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم.المناسبة والرادعة لهذه األ

 وقاف:سالمية واألوالشؤون اإل ملخص رد وءارة العدل 

أفادت الجهة المختصثثثة أنه تم إسثثثباغ الحماية التشثثثري ية الالزمة للطفل حتى ينشثثثأ ف  بيئة 

بشثثأن  2021( لسثثنة 4ها ومن هذا المنطلق تم إصثثدار القانون رقم )سثثليمة ومناسثثبه لتكوين

ال دالة االصثثالحية لوطفال وحمايتهم من سثثوء الم املةا الذ  تضثثمن عدة نصثثول لحماية 

 جميعصثثثثثور سثثثثثوء الم املة وتحريضثثثثثه على االنحرا  من خالل تجريم  جميعالطفل من 

 ه ف  أ  نشاط مخال  للقانون.لطفل أو استغالللاألف ال المنطوية على سوء م املة 
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 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (5)

بشثثثثأن مباشثثثثرة الحقوق السثثثثياسثثثثية  2002( لسثثثثنة 14ت ديل أحكام المرسثثثثوم بقانون رقم )

ية  تاب ة مجريات ال مل وت ديالتها بحيا يجيز للمرشثثثثثثثح أن يختار أكثر من وكيل عنه لم

 قصى عدد المراكز االنتخابية ال امة.االنتخابية على نحو ال يتجاوز ف  حده األ

 وقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

أفادت الجهة المختصثثثة أن المشثثثرع البحرين  حرل ف  قانون مباشثثثرة الحقوق السثثثياسثثثية 

وت ديالته على إقامة التوازن الالزم بين كفالة حضثثور ومشثثاركة المرشثثح ووكيله ف  حسثثن 

بيةا ومن هذا المنطلق تم تحديد عدد الوكالء بواحد لكونه يحقق الغاية سثثثثثثثير ال ملية االنتخا

جراءاتا وعليه فإن من فكرة الوكالة ذاتها بأن ينوب المرشثثثثثثثح ف  الحضثثثثثثثور ومتاب ة اإل

رباب واالكتظاظ داخل المقر االنتخاب  مما له كثر من وكيل هو أمر سيؤد  إلى اإلالسماي بأ

 مية بمقر االقتراع.حسن سير ال ملية التنظي ف أثر 

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (6)

إيالء المزيد من االهتمام بزيادة وع  الناخبين بضرورة التأكد من وجود أسمائهم ف  جداول 

االقتراعا لتفاد  عدم السثثثثثماي لهم بالتصثثثثثويت ف  يوم  خبين خالل الفترة المقررة قانونًاالنا

كافية من  ل التواصثثثثل االجتماع ا وذلب قبل فترةعالم ووسثثثثائعن طريق جميع وسثثثثائط اإل

 .المي اد المقرر قانونًا

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (7)

مام بزيادة رفع وع  األإيالء المزيد من اال ماؤهم ف  جداول  - فرادهت مدرجة أسثثثثثثث غير ال

اعا وذلب قترللمحافظة التاب ين لها ف  يوم اال اإلشثثثثثثثرافيةباللجوء إلى المراكز  -الناخبين 

ل التواصثثثثل االجتماع ا كون هذا اإلجراء لم يكن عالم ووسثثثثائباسثثثثتخدام جميع وسثثثثائط اإل

 يكابدهمبالنسثثبة إليهم إال ب د لجوئهم إلى المراكز الفرعية أو ال امة لالقتراعا مما قد  م لوًما

 حيان.ب المراكز واالنتظار فيها ب   األعناء الوصول إلى تل
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 وقاف: ل والشؤون اإلسالمية واألملخص رد وءارة العد 

ن متحقق على أر  الواقعا وذلب ألن عملية يأفادت الجهة المختصثثة أن مضثثمون التوصثثيت

التوعية تبدأ منذ صثثثثثدور األمر الملك  السثثثثثام  بالدعوة إلى االنتخاباتا إذ يتم إعداد وتنفيذ 

ختل  الجهات اركة مخطة توعوية إعالمية متكاملة سثثثثابقة على بدء ال ملية االنتخابية بمشثثثث

ًقا  -الم نيةا فيتم  ناخبين بحقوقهم وواجباتهم مع ضثثثثثثثرورة التحقق  - لذلبطب من إحاطة ال

مراكز االقتراعا وف  حالة عدم إدراج إلى إدراج أسثثثثثثثمائهم ف  جداول الناخبين قبل التوجه 

بذات يوم  همار سثثثكنال نوان مق ةأسثثثمائهم يت ين عليهم التوجه إلى المراكز اإلشثثثرافية التاب 

بتكثي  الجهود وتنويع مصثثثثثثثادر وأشثثثثثثثكال  لمقابل تقوم اللجنة ال ليا دائًمااالقتراعا وف  ا

وبصورة سهلة وواضحة تحقق الغاية كافة المخاطبين  إلىالرسائل االعالميةا بحيا تصل 

 يوم االقتراع.جميع الناخبين على وض هم ووجهتهم ف  المتوخاة من وقو  

 

 الجهة المختصة: نص التوصية وملخص رد (8)

مراعاة أن يتولى عملية الفرز وال د فريق  خر من غير ال املين ف  تنظيم عملية االقتراعا 

من الساعة السادسة مساًءا ويستمر حتى غلق  بدًءا يبدأ عمله بالوجود ف  المركز االنتخاب 

يؤثر ون ذلب إلى إعالن النتائج النهائيةا ك اع وبدء عملية الفرز وال د وصثثثثثثثوالً باب االقتر

قد ترد أثناء هذه  ف  أداء الفريق ال امل ويقلل من احتمالية ورود أ  أخطاء محتملة إيجاًبا

 عن أن ذلب سو  يسرع من عملية إعالن النتائج. ال مليةا فضاًل 

 وقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

تنظيم ال ملية االنتخابية لتدريب ف  كافة أفادت الجهة المختصثثة أنه يتم إخضثثاع المشثثاركين 

مؤهلين  نشثثثرا  والتنسثثثيق والفرز وال دا بحيا يكونوة اإلنظر  وعمل  مكث  بشثثثأن  لي

كافةا د والنزاهة امبادئ الحيبلمباشثثثثثثرة تلب المهام وفق أفضثثثثثثل الممارسثثثثثثات مع التزامهم 

 والحرل خالل ذلب.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (9)

لتقنيات اإللكترونية الحديثة الت  تضمن تحقيق المزيد من الدقة ف  عمليات مراعاة استخدام ا

عد األوراق وفرزهاا باإلضثثثثثثثافة إلى ضثثثثثثثرورة تزويد مراكز االقتراع والفرز بكاميرات 
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وشثثاشثثات عر  تتيح للمترشثثحين ووكالئهم والمراقبين على سثثير ال ملية االنتخابية متاب ة 

 ة.عملية فرز وعد األوراق االنتخابي

 وقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

أفادت الجهة المختصثثثثثثثة أنه يمكن للمرشثثثثثثثحين ووكالئهم التواجد ف  مقر االنتخابات خالل 

عمليت  الفرز وال د لمراقبة إجراءاتها وسثثثثالمتها عن قربا وأن مسثثثثألة اسثثثثتخدام التقنيات 

 ن الممكن النظر فيه.اإللكترونية الحديثة ف  عملت  الفرز وال د أمر م

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (10)

قانون على  فاذ ال تأهيل  لمنتسثثثثثثثب  أجهزة إن تدريب  وال إيالء المزيد من االهتمام بالجانب ال

ثة  ئل الحدي ية وت قبهاا وخاصثثثثثثثثة تلب الت  ترتكب عبر الوسثثثثثثثثا ضثثثثثثثبط الجرائم االنتخاب

 حسن سير ال ملية االنتخابية. لالتصاالتا وتقديم مرتكبيها لل دالة بما يكفل

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (11)

إيالء المزيثثد من االهتمثثام بثثالجثثانثثب التثثدريب  لمنظم  عمليثثة االقتراع والفرز ف  المراكز 

سلوب خاصة تنظم عملهم وتضمينها ما مفاده وجوب أن صدار مدونة  ينأوا  االنتخابيةا مع إ

أو الترويج ألحد المرشحين دون اآلخر أو التدخل ف   ضمنًابأنفسهم عن الت بير صراًحة أو 

قتراع خيارات الناخب أثناء اإلدالء بصوتها ذلب أن حياد واستقاللية المنظمين ف  مراكز اال

  كسان نزاهة ال ملية االنتخابية برمتها.والفرز ي

 

 وقاف: ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

مأمور  الضثثبط القضثثائ  ذو  الصثثلة  جميعأنه يتم إخضثثاع أفادت الجهة المختصثثة  (أ)

لكترونية والمشثثثثثاركين ف  تنظيم منهم ف  إدارة مكافحة الجرائم اإلوالسثثثثثيما ال املين 

ال ملية االنتخابية لتدريب مسثثثثثثثتمر يواكب التطور بما يتوافق مع المتغيرات ف  كيفية 

ح  التطبيقية والقانونية المت لقة ووسيلة ارتكاب الجرائم االنتخابية وشموله جميع النوا

اكز االقتراع وحسثثثثن إدارتهاا بمراحل سثثثثير ال ملية االنتخابية وإجراءاتها وتنظيم مر

عن طبي ة الجرائم االنتخابية من حيا بنيانها القانون  وعقوبتها وإجراءات  فضثثثثثثثاًل 

 لجهات القضائية المختصة.إلى اضبطها وإحالتها 



  
 

66 
 

النتخابية يتم إصدار ت ليمات واضحة ومفصلة بشأن ماهية كما أنه وقبل بدء ال ملية ا (ب)

ة ف  تنظيم ال ملية االنتخابيكافة الواجبات وااللتزامات الملقاة على عاتق المشثثثثثاركين 

سيما المشاركين منهم ف  عملية الفرز وال دا مع اشتمال كافة المبادئ على النزاهة وال

ة المقصثثثثثثثود بهثثا ات وفهمهم لمثثاهيثثوالحيثثاد والتثثأكثثد من اطالعهم على جميع الت ليمثث

 ط بهم ودرجة الكفاءة واالحترا  المتطلبة منهم.وطبي ة الدور المنو

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (12)

ودقة وسثثالسثثة تضثثمن الدخول االنسثثياب  للمرأة  إلى أهمية إنشثثاء  ليه أكثر وضثثوًحاالدعوة 

ه طابق شثثثثثثثخصثثثثثثث مان ت يةا وضثثثثثثث خاب بة ف  المراكز االنت ما يراع  المنق هاا وب ا مع هويت

 خصوصيتها ف  هذا الشأن.

 وقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

أفادت الجهة المختصة أنه يتم الحرل ف  الواقع ال مل  على التثبت من هوية المرأة المنقبة 

مخصثثلا وف  مكان الغر  ف  مراكز االقتراع  لهذامن قبل إحدى النسثثاء المخصثثصثثات 

ف  االنتخابات وفق ما  اتخالل بواجب التحقق من هوية المشثثثثثثثاركمن دون اإل كله وذلب

 يتطلبه القانون.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (13)

مع المدن  والمداف ين عن حقوق الدعوة إلى إيالء المزيد من االهتمام بشثثأن مؤسثثسثثات المجت

ل توفير أماكن مخصثثثثثصثثثثثة لهم داخل نسثثثثثان الم نيين بمراقبة ال ملية االنتخابيةا من خالاإل

جميع مراكز االقتراع والفرز تكون على مقربثثثة من لجثثثان االقتراع والفرزا تمكنهم من 

ية ف  يوم االقتراع إلى حين الفرز وإعالن  ية االنتخاب متاب ة ورصثثثثثثثثد جميع مراحل ال مل

 النتائج النهائية.

 وقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

ت الجهة المختصة أن مبادئ ال دالة والنزاهة الت  التزمت بها مملكة البحرين ه  الدافع أفاد

إلتاحة الفرصة الكافية لممثل  مؤسسات المجتمع المدن  بمراقبة ال ملية االنتخابية وحضور 

االقتراع وخارجهاا حيا كانت السثثثثثنوات السثثثثثابقة خير  اروقائ ها على أر  الواقع ف  مق

ئب الممثلين والمراقبين بداخل المقار والسثثثثثثثماي لهم بالمراقبة وتسثثثثثثثجيل شثثثثثثثاهد على أول
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ما ال ي  كان االقتراع وب ية حركة المنظمين والمالحظات الالزمة وتصثثثثثثثميم م ياب ق انسثثثثثثث

 والمشاركين.

 

 نص التوصية وملخص رد الجهة المختصة: (14)

الهتمام بالتغطية المزيد من ا قيام اللجنة ال ليا ل شثثثثثثرا  ال ام على سثثثثثثالمة االنتخاب ببذل

عالمية المسثثثثثثثتمرة لمجريات ال ملية االنتخابيةا من خالل تحديا الم لومات والبيانات اإل

صثثثثثثل لهاا بما ف  ذلب القرارات لكترون  المخإلحصثثثثثثائيات الواردة على الحسثثثثثثاب اإلوا

حكام القضثثائية ذات الصثثلة باالعتراضثثات والط ون االنتخابيةا بشثثكل فور  ومسثثتمر واأل

 ثل قاعدة بيانات وم لومات للمختصين والباحثين واألكاديميين والجمهور.ليكون م

 

 وملخص رد الجهة المختصة: ص التوصيةن  (15)

اسثثتمرار وزارة شثثؤون االعالم ف  جهودها الواضثثحة للتوعية بال ملية االنتخابية باسثثتخدام 

والواجبات  الرسوم التوضيحية )االنفوغرافيب(ا لتتضمن جميع مراحل هذه ال ملية والحقوق

الملقاة على عاتق الناخبين والمترشثثثثثثحينا لما لها من أثر واضثثثثثثح ف  ت زيز مفاهيم ال ملية 

 .إلى الكافةاالنتخابية وتوصيلها بأسلوب مبسط ومفهوم 

 وقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

طة شثثثثثثثاملة وجهود وبناء على خ -أفادت الجهة المختصثثثثثثثة أن اللجنة التنفيذية لالنتخابات 

تقوم بصياغة وإعداد وتنفيذ الحمالت التوعوية الم نية بال ملية االنتخابية باستخدام  - مضنية

 إلىعالمية المرئية والمقروءة منهاا بغية الوصثثثثثول مختل  أدوات التصثثثثثميم والوسثثثثثائل اإل

ل ناية ن الحمالت تخضع للتطوير المستمر مع بذل المزيد من اإا حيا كافة شرائح المجتمع

حصائيات واألحكام ذات الصلة بصورة تتناسب مع جميع اإلواالهتمام لتكثيفها بحيا تشمل 

 طبي ة المحتوى االعالم  ف  الوقت الحال .
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 التوصية وملخص رد الجهة المختصة: نص 16))

ى ين فيهاا علأهمية المتاب ة المسثثتمرة لرؤسثثاء المراكز االنتخابية والفرعية وال املة وال امل

ية األ فاالتحقق من كفا مان عدم ن هاا وهو الذ  ين كق على دوراق المتبقية لالقتراع لضثثثثثثث

 انسيابية ال ملية االنتخابيةا من دون تفويت حق االقتراع على أ  من الناخبين.

 

 

 وقاف:ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل 

وات االتصثثال المباشثثر بين اللجنة أفادت الجهة المختصثثة أن المتاب ة المسثثتمرة من خالل قن

ال ليا ل شثثثثثثرا  على سثثثثثثالمة االنتخابات ورؤسثثثثثثاء المراكز االنتخابية وال املين فيها ه  

عراقيلا ومنها القيام  أ دون  من المفتاي األسثثاسثث  لضثثمان سثثالسثثة سثثير ال ملية االنتخابية

ذات الصثثثثلةا وهو  ب ملية التحقق المسثثثثتمر من كفاية أوراق االقتراع وغيرها من المسثثثثائل

 سهم ف  نجاي ال ملية االنتخابية.ياألمر الذ  
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 المبحث الثاني

 وضع حقوق اإلنسان فيالتحول الرقمي في مجال الخدما  الحكومية وأثرت 

 

 تمهيد:

على إثر ما شثثثثثثثهده ال الم أجمع من تداعيات جائحة كورونا الت  ألقت بظاللها على جميع  .1

ال ديد من القطاعات الحيوية ف  البلدانا أهمها قطاع الت ليم نواح  الحياةا وتسثثببت ف  شثثل 

وقطاع التنقل والقطاع الصثثثناع  وغيرها من القطاعات الحيويةا عمدت مملكة البحرين إلى 

ال مثثل على تخفي   ثثثار الجثثائحثثة على المجتمع البحرين  قثثدر اإلمكثثان من خالل فر  

ماع  عد االجت با حدا ف  كثير من دون اللجوء إلى  من إجراءات الت ما  مل ك كا اإلغالق ال

 دول ال الم.

ولضثثثثثثثمان تحقيق التباعد االجتماع  على أر  الواقع عمدت الحكومة إلى تحويل أغلب  .2

ا ولكبح انتشار الفيروق بين األفرادا ومن هنا ا لتحقيق التباعد ف لي  الخدمات المقدمة إلكتروني  

للحفاظ على أهم حق من حقوق اإلنسان وهو وجدت المؤسسة نفسها ملزمة أمام ما تم تحقيقه 

الحق ف  الحياة والحق ف  الصثثثثثثثحةا أن ترصثثثثثثثد تضثثثثثثثافر الجهود بين مختل  الوزارات 

والمؤسسات الرسمية ف  المملكة وت كسه ف  تقريرها لبيان مدى الحرل على صحة الفرد 

ة الحياة من عجللضثثمان االسثثتمرار ف  ف  المجتمع البحرين  والدور الذ  قامت به المملكة 

 مختل  الحقوق والخدمات.ل التحول الرقم  وت زيز الوصول إلى خال

بالرسثثثثثثثمية وجهزة األوزارات والوقد قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة  .3 م لومات حول  تطل

اإلنجازات الت  قامت بها تلب الجهات ف  شثثأن التحول الرقم  بخصثثول الخدمات المقدمة 

 (.2021-2020) م عاجاالت خالل لجمهور ف  مختل  المإلى ا

النيابة  :فقط اآلتيةجهات المن  اتلقت المؤسثثثثثثسثثثثثثة ردودً خالل النطاق الزمن  لهذا التقريرا و .4

مةا  يةا وال ا ئة الم لومات والحكومة اإللكترون ية وهي وزارة ال دل والشثثثثثثثؤون اإلسثثثثثثثالم

 .يةماعوزارة ال مل والتنمية االجتووزارة التربية والت ليما ووزارة الخارجيةا وواألوقا ا 
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 المطلب األول

 التحول الرقمي في القطاع القضائي والعدلي

 

 الخدما  المقدمة من النيابة العامةالفرع األول: 

( اعتمدت على عدد من الوسثثثثثائل 2021-2020) عام أوضثثثثثحت النيابة ال امة أنه خالل  .1

بيق برنامج اإللكترونية ف  تقديم الخدمات وتلق  الطلبات للمراج ين وذو  الشثثأنا أهمها تط

واتق  با حيا تم تخصثثثيل لكل نيابة ومكتب خط اتصثثثال على ذلب التطبيقا باإلضثثثافة 

يةا وأخيرً  بة الحكومة اإللكترون مة عبر بوا بة ال ا يا ا عبر البريد إلى الموقع اإللكترون  للن

 لكترون  الخال بكل نيابة.اإل

بات والم امإضثثثثثثثثافة إل .2 يابة ال امة أن عدد الطل الت عبر التطبيق والبريد ى ذلبا بينت الن

غت ) بً 27726اإللكترون  بل بات والم امالت عبر  ا( طل كان عدد الطل وم املةا ف  حين 

ا )12692الموقع االلكترون  هو ) ( تحقيقًا عن بُ د 296( طلباً وم املةا كما باشثثرت أيضثثً

المتهمين  بناًء على ما أجازه قانون اإلجراءات الجنائيةا وبلغ عدد حاالت نظر أوامر حبق

 ( محاكمة عن بُ د.1322( حالةا وتم إجراء )342عن بُ د )

 

الخدما  المقدمة من المجلس األعلل للقضممماء ووءارة العدل والشمممؤون اإلسمممالمية الفرع الثاني: 

 واألوقاف

ون اإلسثثثثالمية واألوقا  أنهما وف  األعلى للقضثثثثاء ووزارة ال دل والشثثثثؤأوضثثثثح المجلق  .1

ال دالةا قاما بخطوات مهمة على مسثثتوى التحول الرقم ا حيا سثثبيل ت زيز الوصثثول إلى 

اسثثتكملت الوزارة ما بدأته ف  مجال تحويل جميع اإلجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية 

ف  تطوير الخدمات اإللكترونية للقطاع ال دل ا  ااا ومازال ال مل مستمر  والشرعية إلكتروني  

 قضاء وهيئة الم لومات والحكومة اإللكترونية.بالت اون مع المجلق األعلى لل

 من األفراد س ت الوزارة إلى استكمال تدشين جملة من الخدمات اإللكترونية الت  تمك ن كال   .2

تحقيق ال دالة الناجزة دون إخالل إلى لالسثثثتفادة منهاا والمحاكم من أداء واجبها ف  السثثث   

للمحاكمة ال ادلة المنصثثثول عليها ف  بأ  حق من حقوق الخصثثثوم أو المبادئ األسثثثاسثثثية 

 التشري ات الوطنية وبما يتماشى مع الم ايير الدولية.
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ف  تتمثل الخدمات اإللكترونية المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية  .3

اآلت ا خدمة رفع الدعاوىا وتقديم المذكرات والطلبات خالل كل مراحل الدعوى شثثثثثثثاملة 

جة واالسثثتئنا  والط ون أمام محكمة التمييزا وصثثواًل إلى إصثثدار األحكاما وخدمة أول در

فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات فيها واالسثثثثثت الم بشثثثثثأنهاا وكذلب خدمة دفع المسثثثثثتحقات 

 المقررة قانونًا ف  هذا الشأن. كافة فر الضمانات القضائيةاالماليةا مع مراعاة تو

الخثثدمثثات اإللكترونيثثة للوزارة راعثثت جميع المبثثادئ األصثثثثثثثيلثثة أكثثدت الوزارة أن قثثائمثثة  .4

للمحاكمة ال ادلةا أهمها مبدأ ال النية ومبدأ المواجهة بين الخصثثثثثثثوم ومبدأ المسثثثثثثثاواة بين 

الخصثثثثثوم ف  ذات الخدماتا وذلب من خالل إتاحة الفرصثثثثثة لكل طر  ووكيله لحضثثثثثور 

ها بصثثثثورة إلكترونية عن طريق جلسثثثثات المحاكمة ف  مواجهة الطر  اآلخر ب د إبالغه ب

 الرسائل النصية والبريد اإللكترون  بحسب القواعد المتب ة ف  هذا الشأن.

لخصثثثم بحيا يملب إلى اكما أتاحت لهم تقديم الطلبات والمسثثثتندات ذات الصثثثلة الت  ترسثثثل  .5

وتمتاز ا ومن ثم تقديم الرد الالزم بشثثثثثثثأنها خالل المواعيد المقررةا االطالع عليها إلكتروني  

على ذات كافة ن أطرا  الدعوى أدون اسثثثثثثثتثناءا و من هذه الخدمات بأنها متاحة للجميع

 همدون أ  مميزات لب ضثثهم دون ب ضثث ا منالقدر من المسثثاواة ف  مواجهة ب ضثثهم ب ضثثَ 

اآلخرا إلى جانب تمكينهم طوال اليوم وطوال أيام األسبوع من مباشرة اإلجراءات القضائية 

أنه بلغ عدد بتنفيذ منطوقهاا وأوضثثثثثثثحت الوزارة ا من إقامة الدعوى وانتهاًء ا بدءً إلكتروني  

 ( م املة. 1,861,102) 2020الم امالت ال دلية اإللكترونية المنجزة ف  عام 

حرصثثت الوزارة فقد أما على مسثثتوى الوسثثائل اإللكترونية المسثثتخدمة ف  المجال الجنائ   .6

ادلة للمتهما من خالل صون قرينة البراءة الواجب ضمانات المحاكمة ال  جميععلى مراعاة 

تم م املته بناء عليها حتى ب د إعالمه بالتهمة تتمت ه بها طوال إجراءات التقاضثثثثثثث ا الت  

ور عبر ضثثثا بحيا يمكن لوخير الحالمنسثثثوبة إليها مع إتاحة الفرصثثثة له لالسثثثت انة بمحام  

هما لتتولى المحكمة المختصثثثثة البت ف  وسثثثثائل النقل األثير  وتقديم مذكرة بدفاعه عن المت

 دون تأخير.من القضية 

كفلت وسثثثثثائل النقل األثير  حق المتهم ف  الدفاع ومناقشثثثثثة الشثثثثثهود وسثثثثثماع أقوالهم  كما  .7

لمتهمين المقيدة حريتهم إلى ابصورة إلكترونية وبحضور المتهم ومحاميه إن وجد. وبالنسبة 

حة كوروناا من خالل تدشثثين أماكن خاصثثة فقد حرصثثت الوزارة على سثثالمتهم ف  ظل جائ

مة  بة ال ا يا حد أعضثثثثثثثثاء الن جازهم بحيا يحضثثثثثثثرها أ ماكن احت قل األثير  ف  ذات أ للن

المختصثثثثثين ويتم البا منها إلى قاعات المحاكما حيا يقوم القاضثثثثث  المختل بتوجيه التهم 
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تاحة الفرصثثثثة المنسثثثثوبة إليه وبأسثثثثباب حبسثثثثها كما يمكنه إبداء أوجه دفاعه وطلباتها مع ا

 لمحاميه بالحضور إن وجد.

لمصثثثلحة األطفال لكترونية ف  المجال الجنائ  تحول الرقم  واسثثثتخدام الوسثثثائل اإلوجاء ال .8

حداا من خالل تجنيبهم اآلثار السثثثلبية الناجمة عن حضثثثورهم جلسثثثات المحاكمةا عن واأل

بر الشثثثثاشثثثثات وبثها ع يوجدون فيهاطريق تف يل وسثثثثائل النقل األثير  من غر  خاصثثثثة 

 الموجودة ف  قاعات المحاكم.

بينت الوزارة ف  ردها أن التحول الرقم  أيضثثثثثثثا طال مسثثثثثثثائل النطق باألحكاما وقد تم  .9

ف  الدعوى تماشثثثثثثيًا مع مبدأ ال النية كافة أن يبلغ صثثثثثثداها األطرا  الم نية  على الحرل

ف  السثثاحات  ا فتم وضثثع شثثاشثثاتابمآل دعواهم اولصثثون حق الخصثثم والمتهم ف  إحاطتهم

الخثثارجيثثة لمقر الوزارة يتم من خاللهثثا بثثا جلسثثثثثثثثات النطق بثثاألحكثثام من قبثثل المحثثاكم 

 تواجبة االتباع بحسثثثثثثب األحوال. كما تمالالمختصثثثثثثةا مع مراعاة اإلجراءات االحترازية 

مراعاة حق اللجوء إلى محكمة اعلى إلعادة النظر ف  األحكاما من خالل إتاحة الط ن على 

 قضائية بطريقة إلكترونية سهلة وسري ة.األحكام ال

وبذلب اسثثتطاعت الوزارة بالتنسثثيق مع الجهات الم نية ذات الصثثلة المضثث  قدًما ف  مسثثيرة  .10

دون مسثاق ف  من تطوير الخدمات ال دلية والقضثائية المقدمةا مع كفالة الحقوق والحريات 

 ظل التحديات الت  فرضتها جائحة كورونا.

 

 ا  المقدمة من طيئة المعلوما  والحكومة االلكترونيةالخدمالفرع الثالث: 

اا وقد تنوعت شهد القطاع القضائ  وال دل  قفزة نوعية من حيا الخدمات المتاحة إلكتروني   .1

خدمة رخل المحامين والخبراء والموثق الخالا وما يتصل بها من  :هذه الخدمات فشملت

دا وخدمات التوثيقا وما يتب ها من خدمات إصدار وتجديد رخصهما وخدمة إصدار بدل فاق

إصثثدار صثثورة طبق وخدمة إصثثدار شثثهادات التوثيق والتصثثديق على المحررات ال رفيةا 

 األصلا وتحصيل الرسوم ذات الصلةا وتقديم تقارير متاب ة األداء على مستوى الموثق.

رفع من الخدمات الخاصثثثثثثثة بقطاع ال دالةا خدمات التقاضثثثثثثث  الت  تمثلت ف  عملية  كذلب .2

الدعوى وتقديم المذكراتا وخدمة التقدم بالطلبات ذات الصثثثثثثثلةا وخدمات تقديم الوكاالت 

والتبليغ اإللكترون ا ورفع تقارير الخبراءا وخدمة التبليغ بالنشثثثثثثثرا باإلضثثثثثثثافة إلى خدمة 

 ست المات.اال
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ا (2021-2020) عام ا ملحوًظا خالل شثثثثثهدت خدمات التنفيذ تطورً  .3 ا حيا ُوجدت أيضثثثثثً

اا وخدمة تقديم بيل المثالا خدمة فتح مل  تنفيذ ودفع رسثثثثثثوم هذه الخدمة إلكتروني  على سثثثثثث

 الطلبات ذات الصلةا وخدمة االست الم عن المنع من السفر.

ية التحول الرقم ا فتم اسثثثثثثثتحداا  .4 ولم تكن خدمات عقود الزواج والطالق بمنأى عن عمل

ال قد المسثثثجلا وتوفير دليل المأذونين اا والتحقق من خدمة عقود الطالق الرسثثثمية إلكتروني  

الشرعيين. كما تم تطوير خدمات أموال القاصرين من خالل تقديم خدمة تقديم طلبات أموال 

اا مع وجود خدمة إرشثثثثادية القاصثثثثرين وخدمة االسثثثثت الم واسثثثثتيفاء بيانات الطلب إلكتروني  

 التشري ات والقوانين الم مول بها ف  المملكة. جميعبشأن 

للم لومات الت  قامت الهيئة بتزويد المؤسسة بهاا يالحظ أن من أكثر القطاعات الت  تم  وفقا .5

اإللكترونية بشثثكل كبير كانا قطاع الصثثحة والسثثالمةا وقطاع ال دالة  ااالسثثتفادة من خدماته

 مليون فرد(. 1,5واألمنا حيا بلغ عدد المستفيدين لكل قطاع ما يقارب )

 

 المطلب الثاني

 قمي في القطاع الدبلوماسي والقنصليالتحول الر

 

 الخدما  المقدمة من وءارة الخارجيةالفرع األول: 

مة .1 قد مات الم خد ثائق إلى ا من منطلق تطوير ال ية عمل تصثثثثثثثثديق الو لجمهور تم تطوير  ل

ال امةا من خالل إنشاء نظام إلكترون  مصمم على تقنية الويب ليخدم مكاتب التصديقات ف  

سية والقنصلية مملكة البحرينا وم كاتب الشؤون القنصلية ف  ب ثات مملكة البحرين الدبلوما

ف  الخارجا لتسثثثثهيل ورصثثثثد كل الم امالت الخاصثثثثة بتصثثثثديق الوثائق ال امة باسثثثثتخدام 

ملصثثثقات أمنية عالية الجودة وذات خصثثثائل أمنية وفقًا ألفضثثثل الممارسثثثات ال المية لمنع 

 عملية التزوير.

سديد النقد  للم امالت القنصلية وتحويلها للتسديد اإللكترون  باستخدام كما تم إلغاء عملية الت .2

ا وإصدار الفواتير اإللكترونية الذ  ي د إحدى نتائج تطبيق أيًضا بطاقات التسديد اإللكترونية

 مشروع التحول اإللكترون  للمدفوعات الحكومية.

اا كما د التصديق إلكتروني  ( لخدمة حجز مواعيSkiplinoقامت الوزارة بالت اقد مع شركة ) .3

( لتسثثثهيل BenefitPayتم توفير قنوات دفع أكثر سثثثهولة وسثثثالسثثثة عبر اسثثثتخدام خدمة )
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ال مل بالت اون مع هيئة  عملية دفع رسثثوم التصثثديق للمراج ين وأوضثثحت الوزارة أنه جار  

ية الم لومات والحكومة اإللكترونية على مشثثثثثثروع تقديم طلبات التصثثثثثثديق بطريقة إلكترون

ف  عام  ةوسثثهلة للجمهورا وقد بلغ عدد م امالت التصثثديق على الوثائق ال ام ةسثثلسثثة وأمن

 ( م املة.38,679) 2021( م املةا ف  حين بلغ عددها ف  عام 36,611) 2020

تطبيق )وجهت (ا وهو  دشثثثثثثثنت الوزارة بالت اون مع هيئة الم لومات والحكومة اإللكترونية .4

  ال ديد من التسثثثثثثثهيالت الخدمية المقدمة للمواطنين والطلبة عبارة عن خدمة مجانية تحتو

البحرينيين ف  الخارجا حيا تتمثل منافع التطبيق ف  اآلت : تسثثثثثثثهيل عملية التواصثثثثثثثل مع 

الب ثات الدبلوماسثثثية ف  الخارج والسثثثفارات األجنبية الم تمدة ف  المملكة عند التسثثثجيل فيه 

لسثثفر الخاصثثة كالجواز والهوية للرجوع إليها وقت إمكانية إرفاق وثائق او)سثثَجل رحلتب(ا 

 الحاجةا وضمان حماية وسرية هذه الوثائق )ملفات السفر(.

االسثثثتفادة من هذا التطبيق ف  خطة إجالء المواطنين البحرينيين  تمع بدء جائحة كورونا تم .5

م بالخارجا حيا تمت عملية تسثثجيل بيانات المواطنين عبر تطبيق )وجهت ( لحصثثر أعداده

سير  وجودهموأماكن  سية والقنصلية الخارجا وتي بالت اون مع ب ثات مملكة البحرين الدبلوما

 عملية عودتهم لمملكة البحرين بسالم.

وتنفيذًا للتوجيه الملك  السام  من لدن حضرة صاحب الجاللة الملب المفدىا بمباشرة ال مل  .6

(ا 19فيروق كورونا )كوفيد  على تط يم المواطنين البحرينيين المقيمين ف  الخارج ضثثثثثثثد

لحصثثثر أعداد المواطنين وم رفة  "وجهت "تمت عملية تسثثثجيل بيانات المواطنين عبر نظام 

ماكن  ثات  وجودهمأ بالت اون مع ب  كة البحرين موإرسثثثثثثثثال ال دد الالزم من الجرعات  مل

 تم "وجهت "ه من خالل نظام ف  الخارجا وأوضثثثثحت الوزارة بأنالدبلوماسثثثثية والقنصثثثثلية 

لمسثثثثثافرين بأ  تنبيهات ف  حالة الطوارئ والتنسثثثثثيق ل ودتهم من خالل إرسثثثثثال اإشثثثثث ار 

 االش اراتا كما حصل ف  ظل جائحة كورونا.

كما يوفر هذا النظام الم لومات الخاصثثثثثثة بحالة تصثثثثثثديق الوثائق ال امةا ويوفر م لومات   .7

مهاا ويتيح النظام عامة عن مملكة البحرين ترشثثثثثثثد زوار المملكة لم رفة أهم وأشثثثثثثثهر م ال

االتصثثثال أو ا خدمة إمكانية طلب المسثثثاعدة ف  أ  وقت عبر المسثثثاعد االفتراضثثث ا أيضثثثً 

 و من خالل البريد اإللكترون .أالمباشرا توتيرا 

ف  يمكن الحصثثثثثثثول على عناوين التواصثثثثثثثل مع ب ثات المملكة  "وجهت "من خالل نظام  .8

لدوام الرسثثثمية الخاصثثثة بهاا ومواق ها عن الخارج والسثثثفارات األجنبية الم تمدةا وأوقات ا
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ا وسثثثثثهولة PDFطة )قوقل(ا مع إمكانية الحصثثثثثول على هذه الم لومات كمل  يطريق خر

 رسالها.طباعتها أو إعادة إ

مع ال ثثديثثد من الخثثدمثثات الت  تقثثدمهثثا الجهثثات الحكوميثثة األخرى  "وجهت "تم ربط تطبيق  .9

ر خدمة المنع من السثثفرا والتأمين على وب   الشثثركاتا كخدمة تجديد جواز السثثفرا وتواف

دليل السثثثثثثياحة ف  والسثثثثثثفرا واالسثثثثثثت الم عن م لومات الطيرانا وحلبة البحرين الدوليةا 

البحرينا وهيئة البحرين للثقافة واآلثارا كما يوجد على التطبيق رابط التأشثثثثثيرة اإللكترونية 

منذ بدء إطالقة  "وجهت "يق لدخول المملكة. الجدير بالذكر أنه بلغ عدد مرات تحميل تطب

 ( مرة.37,278)

بينت الوزارة أنه تماشثثثثثثثيًا مع أهدا  حكومة مملكة البحرين للتحول الرقم  لتقديم الخدمات  .10

ي مل باسثثثثثتخدام خالل فترة جائحة كوروناا جاءت فكرة خدمة المسثثثثثاعد االفتراضثثثثث  الذ  

ل والتفاعل على مدار وه  عبارة عن خدمة إلكترونية للتواصثثثثثثثا ناع تقنيات الذكاء الصثثثثثثث

تسثثثثاؤالتهم واسثثثثتفسثثثثاراتهم  عنالسثثثثاعة وطوال األسثثثثبوع مع المواطنين والمقيمين ل جابة 

بخصثثثثول جميع الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وب ثات مملكة البحرين ف  الخارجا مع 

 ذلب.إلى ا على التواصل الح  مع مكتب المتاب ة إن استدعت الحاجة مساعدتهم أيض  

تم تدشثثين الخدمة عبر الموقع اإللكترون  للوزارة وعبر تطبيق الوزارة للهوات  الذكية وقد   .11

ا ومن ضمن هذه ا( مستخدمً 8351وجهت "ا حيا بلغ عدد مستخدم  هذه الخدمة )"تطبيق 

( خدمة فقط لمكتب المتاب ة التابع لوزارة الخارجية للمسثثثثثثثاعدةا 728الطلبات تم تحويل )

على اإلجابات الوافية والمسثثثثثثثاعدة المطلوبة عبر المسثثثثثثثاعد  بينما تم حصثثثثثثثول الجمهور

 تحويل لمكتب المتاب ة.إلى الدون الحاجة  من االفتراض 

ا بتحويل اإلجراءات القنصثثثلية ف  ب ثات مملكة البحرين والقنصثثثلية  .12 ف  قامت الوزارة أيضثثثً

ها ب بادل ية وت خدمات اإللكترون قديم ب   ال ية وت خارجا لل مل بطرق إلكترون ثات ال ين الب 

 وقطاع الخدمات القنصلية بالوزارة لتسهيل وتسريع ال مل وخدمة الجمهور.

تم تسثثثهيل إجراءات إصثثثدار تأشثثثيرة ألصثثثحاب الجوازات الدبلوماسثثثية والخاصثثثةا حيا تم  .13

إصثثدار الرسثثائل  ةإنشثثاء صثثفحة إلصثثدار رسثثالة تسثثهيل إجراءات إصثثدار التأشثثيرةا ألتمت

 د الحاجة.وسهولة البحا والرجوع إليها عن

 تم تشثثثثكيل لجنة مشثثثثتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الصثثثثحة لمتاب ة الحاالت الصثثثثحية .14

حيا تم  ؛الطارئة الت  يت ر  لها المواطنون ف  الخارج للبت فيها بشثثثكل سثثثريع وعالجها
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ماد مبلغ ) ًيا لتغطية 200,000اعت نار سثثثثثثثنو ناء على قرار  الُكلَ ( دي ال الجية الطارئة ب

 نفاق.زارية للشؤون المالية وضبط اإلالواللجنة 

فريق عمل مشثثثثثثثترب بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية بشثثثثثثثأن تجديد  كوينتم ت كذلب .15

جوازات السفر وبطاقات الهوية ورخل القيادة للمواطنين وشهادات حسن السيرة والسلوب 

يثثات المحثثدثثثة ال مثثل على اعتمثثاد وتطبيق اآلل ف  خثثارج المملكثثةا وبينثثت الوزارة أنثثه جثثار  

 لخدمات وزارة الداخلية المقدمة ف  سفارات المملكة ف  الخارج.

( عبر 2021-2020) المدةبشثثثأن التواصثثثل مع الجمهور خالل  اتضثثثمن رد الوزارة تقريرً  .16

قنوات التواصثثثثثل المتاحة للجمهور والتاب ة لقطاع االتصثثثثثال ف  الوزارةا حيا بلغ إجمال  

 :ه  كاآلت ( رًداا 1875الردود )

 ( رد  195بلغ عدد الردود عبر االنستغرام عدد ).ا 

 ا.( رد  40تر عدد )يبلغ عدد الردود عبر التو 

 ( )ا.( رد  827بلغ عدد الردود على البرنامج الوطن  للشكاوى والمقترحات )تواصل 

 (  رد  813بلغ عدد الردود على البريد االلكترون ).ا 

 

 لكترونيةلمعلوما  والحكومة اإلة من طيئة االخدما  المقدمالفرع الثاني: 

شثثمل قطاع األمن تقديم خدمات إلكترونية م نية بالمواطنين خارج مملكة البحرينا وخدمات  .1

م نية باألمن والسثثثثالمةا وخدمات الهويةا وخدمات السثثثثالمة على الطريقا وأخيًرا خدمات 

من خالل ما  النيابةا حيا عمدت الحكومة على تسثثثثثثثهيل الخدمات للمواطنين خارج المملكة

( خدمةا منها على سثثثثثبيل المثالا توفير خدمة تسثثثثثجيل ومتاب ة 11) إحدى عشثثثثثرةيقارب 

الخارجا واالحتفاظ بالمسثثثثثتندات الشثثثثثخصثثثثثية البحرينيين عبر سثثثثثفارات المملكة ف   الطلبة

 حصر سفارات المملكة ف  الخارج.وا للمواطنينا إلكتروني  

د المؤسثثثثسثثثثة بهاا يالحظ أن من أكثر القطاعات الت  ا للم لومات الت  قامت الهيئة بتزويوفق   .2

اإللكترونية بشثثثثكل كبير كانا قطاع الصثثثثحة والسثثثثالمةا وقطاع  ااالسثثثثتفادة من خدماته تتم

 مليون فرد(. 1,5ال دالة واألمنا حيا بلغ عدد المستفيدين لكل قطاع ما يقارب )
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 المطلب الثالث

 التحول الرقمي في قطاع التعلي 

 

 الخدما  المقدمة من وءارة التربية والتعلي ول: الفرع األ

لت ليم على أنه من الحقوق األسثثثثاسثثثثية إلى اأكدت وزارة التربية والت ليم ف  ردها أنها تنظر  .1

وسثثثثثثيلة ال نفسثثثثثثه الت  كفلتها جميع المواثيق والم اهدات الدولية واإلقليمية؛ وهو ف  الوقت 

ا هو األداة الرئيسثثثة اتمكيني  ا  ليم بوصثثثفه حق  غنى عنها إلعمال حقوق اإلنسثثثان األخرى. فالت

ا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر. ا واجتماعي  الت  يمكن بها للكبار واألطفال المهمشين اقتصادي  

 . افةً كصوره ف  تمكين المرأةا وحماية األطفال من االستغالل ب احيويً  اكما أن للت ليم دورً 

المبادرات الرئيسثثثثثثثة نحو إحدى  دملكة البحرين ي أوضثثثثثثثحت الوزارة أن التحول الرقم  بم .2

" ووفقا ألهدا  المسثثيرة التنموية الشثثاملةا 2030تطبيق "رؤية مملكة البحرين االقتصثثادية 

 ف فقد تم اتخاذ خطوات عديدة لضثثثثثثثمان ت زيز التحول الرقم  ف  القطاع ال ام والتركيز 

ة مملكة البحرين. نفذت الوزارة ا مع برنامج حكومتطوير الخدمات وخدمة المواطنا تماشثثثثيً 

لكترون  نواتا فمنها ما هو على الموقع اإلال ديد من الخدمات ف  الفترة الماضثثثثية ومنذ سثثثث

فقط ومنها ما يتوافر على الهات  وأخرى على منصثثثثثثثات الخدمة الذاتيةا وتسثثثثثثثتهد  هذه 

 الجمهور(.خريج  الجام ات ووطلبة المدارقا و)الطلبة الخريجينا  :الخدمات أربع فئات

ن مملكة البحرين لطالما طبقت مشثثثاريع ومبادرات تدعم الت لم عن بينت الوزارة ف  ردها بأ .3

بُ ثثد ولكن ليق بهثثد  أن يكون الت لم عن بُ ثثدا وإنمثثا إلتثثاحثثة فرل الت لم ف  كثثل مكثثان 

ا يحمل اسثثثم ا وطني  وزمان وبما يضثثثمن اسثثثتدامة الت لم. فقد أطلقت مملكة البحرين مشثثثروعً 

بناء البنية  ف الذ  يركز  2005ع جاللة الملب حمد لمدارق المسثثثثثتقبل" منذ عام "مشثثثثثرو

التحتية )تشثثثثثبيب جميع المدارق بجميع مرافقها( وتوفير التجهيزات التقنية مثل الحواسثثثثثيب 

فريق ت لم إلكترون  بكل مدرسثثة من جميع  تألي والسثثبورات اإللكترونية والتدريبا كما تم 

تطوير قثثثدرات الم لمين وجميع الم نيين  ف ة التغييرا وتم التركيز الم نيين إلدارة عمليثثث

 لكترون  بالمدارق.الحديثةا وتكوين ثقافة الت لم اإللمواكبة توظي  التكنولوجيا 

إحداا التغيير  ف بدأت المرحلة التطويرية من المشثثروع وتم فيها التركيز  2010وف  عام  .4

تطوير ممارسثثثثات الم لم ف  دمج  ف يز على مسثثثثتوى الصثثثث  الدراسثثثث ا من خالل الترك

دراسة ال ديد من المشاريع المرتبطة بالت لم  تالتكنولوجيا ف  عمليات الت لم والت ليم. كما تم
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اإللكترون  مثل البوابة الت ليمية واإلرشثثثثثاد التقن  واالسثثثثثت مال اآلمنا ودراسثثثثثة ال ديد من 

 األدوات الرقمية ومنها المختبرات االفتراضية.

م التوسع ف  تدريب جميع الم لمين وال املين ف  المدارق ليكونوا قادرين على اإلنتاج كما ت .5

وتقديم الدعم للطلبةا وتوفير المحتوى الت ليم  الرقم . وف  إطار الحرل على المضثثثثثثث  

قدما ف  تطوير ال مليات داخل وزارة التربية والت ليما تم توفير نظام المراسثثالت واألرشثثفة 

ا لتحقيق ترشثثثثيد النفقات ولتطوير  ليات ال مل لمزيد من الكفاءة 2014نذ عام اإللكترونية م

 إلى خدمات إلكترونية.كافةً لخدمات التقليدية لوالف اليةا مما يسمح بالتحول الرقم  

مرحلة تمكين الم لم والطالب  وانطلق برنامج التمكين الرقم  ف  الت ليم وه 2015ف  عام  .6

يق اسثثثثتهالكها. وقد التزمت مملكة البحرين ومنذ انطالق مشثثثثروع لت زيز إنتاج الم رفة ول

(ا إذ يمتزج Blended Learningجاللة الملب حمد لمدارق المسثثثثثثثتقبل بالت لم المدمج )

فيه الت لم االلكترون  مع الت ليم الحضثثثثثثثور  بشثثثثثثثكل متكامل. كما تم اسثثثثثثثتخدام ال ديد من 

الت لم مثل اسثثثثثثتراتيجية الصثثثثثث  المقلوب اسثثثثثثتراتيجيات الت لم الت  ت زز هذا النموذج من 

(Flipped Classroom( والت لم بالمشثثثثثاريع )Project Based Learning  الت )

لطالب من خالل البوابة الت ليمية إلى اتتيح للطالب فرصثثثثثثة الت لم الذات  بما يرسثثثثثثله الم لم 

(eduNETثم يتم عر  المشثثثاريع والمناقشثثثة وقت الدرق ووجود الم لم والطلب ) ًا ة وجه

 لوجه. 

وكاستجابة فورية للتوجيهات الملكية السامية والحكومة الرشيدةا بضرورة مواجهة تداعيات  .7

أزمثثة كورونثثا ف  جميع منثثاح  الحيثثاة بشثثثثثثثكثثل عثثاما وعمليثثات الت لم والت ليم على وجثثه 

اا الخصثثولا سثثاهمت مشثثروعات التحول الرقم  الت  أطلقتها وزارة التربية والت ليم سثثابقً 

وفير الت لم أثنثثاء جثائحثثة كورونثاا من خالل البوابثة الت ليميثثة الت  تم تثدشثثثثثثثينهثثا على ف  ت

سحابية الت  بدورها مكنت الم لمين واإلداريين والطلبة وأولياء األمور من جميع  الحوسبة ال

 الخدمات اإلدارية والت ليمية بصورة رقمية وعبر اإلنترنت.

 

جميع تطبيقاتها على الحوسثثبة السثثحابية ومنها ( بMicrosoft 365كما تم توفير حسثثابات ) .8

( لجميع منتسثثثثثثب  الوزارة ولجميع One Driveالبريد اإللكترون  ومل  تخزين الملفات )

االسثثثثثتفادة من تطبيق  تمتطلبة المدارق الحكومية لتمكينهم من ال مل والت لم عن بُ دا كما 

(Microsoft Teamsف  توفير فصثثول افتراضثثية أسثثهمت ف  ت ز ) يز إمكانية التواصثثل

يمكن تقسثثثثيم الخدمات الت  تم تقديمها ف  والمباشثثثثر الح  والتفاعل  بين الم لمين وطلبتهم. 
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خال بموارد الت لم عن بُ دا  :القسثثثثثثثم األول :ا إلى قسثثثثثثثمينمجال الت لم والت ليم إلكتروني  

 خال بأساليب التدريق للت لم عن بُ د.  :والقسم الثان 

الت لم عن بُ دا وفرت الحكومة المواد الرقمية والتقليدية للت لم عن بُ دا  مواردبالنسثثثثثثبة إلى  .9

السثثثثثتي اب الطلبة الذين لم تتح لهم إمكانية الوصثثثثثول إلى اإلنترنت أو األجهزة الرقمية الت  

عالم لبا دروق على ون مع وزارة شؤون اإليمكنهم استخدامها ف  الت لم عن بُ دا فتم الت ا

كما تم توفيرها على قنوات يوتيوب الوزارة الت ليميةا إلى جانب االسثثثثتمرار قناة تلفزيونيةا 

ف  توفير المواد التدريسية التقليدية األخرى كالكتب المدرسية المطبوعة وأوراق ال مل الت  

 وزعت على جميع الطلبة من خالل المدارق.

موقع الوزارة ونظام إتاحة المواد الرقمية للطلبة ف  جميع المسثثثثثثثتويات من خالل  تمتكما  .10

إدارة المحتوى بالبوابة الت ليميةا بهد  تمكينهم من اسثثثثثثثتخدام هذه المواد ف  الت لم الذات . 

نموذجية  ا( درسثثثثثً 11236( كتابا إلكترونياا باإلضثثثثثافة إلى )793وتضثثثثثمنت هذه المواد )

(. Learning Objectsت لم ) ة( وحد22271ذج امتحاناتا و)و( نم1733للم لمينا و)

قد بلغ عدد الدروق الت  قام الم لمون برف ها على البوابة الت ليمية خالل ال ام الدراسثثثثثثث  و

 ا( نشثثثثثثثاطً 726512( إثراء و)440947و) ا( درسثثثثثثثً 299927( عدد )2020-2021)

( حلقة نقاش على 214951ا وبلغ عدد حلقات النقاش )اقصيرً  ا( اختبارً 20790و) اوتطبيقً 

 البوابة الت ليمية.

س .11 ساليب التدريق عن بُ دا إلى بة أما بالن ا نموذجية م دة قدمت الوزارة للم لمين دروسً فقد أ

ا عال  الجودة ي تمدون ا نموذجً ف  توفير وقت وجهد الم لمين وشثثكلت أيضثثً  أسثثهمتا سثثابقً 

عليه عند تصثثثميم دروسثثثهم وأنشثثثطتهم الت ليميةا كما أتاحت لهم الوزارة درجة من المرونة 

تهم على البوابة الت ليميةا كما كان بمقدورهم إنشاء المحتوى الرقم  إلعداد دروسهم وأنشط

 على قنوات اليوتيوب الشخصية أو مواقع التواصل االجتماع  على سبيل المثال. 

اسثثثثثتطاع الم لمون أن يتتب وا حضثثثثثور الطلبة وتقييم أدائهما ومراقبة م دل مشثثثثثاركتهم ف   .12

األنشثثثثثطة وتنفيذ االختبارات التقويمية الموحدة أنشثثثثثطة الت لم عن بُ د من خالل التطبيقات و

لقياق المهارات الت ليمية المحددة على البوابة الت ليميةا وعبر الفصثثثثثول االفتراضثثثثثية أثناء 

بة كانوا قادرين على إنجاز التطبيقات واألنشثثثثثثثطة  فترة إغالق المدارق. ف  حين أن الطل

ا إلى م لميهم أو مدارسثثهما تسثثليمها يدوي  واالختبارات على البوابة الت ليمية أو على الورق و

كما سثثثمحت الوزارة للطلبة المرتبطين باالختبارات الدولية خارج مملكة البحرينا بأداء تلب 

 ا للضوابط االحترازية.االختبارات ف  مدارسهم وفقً 
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 يم حضثثثورياا وبهد  توفير بيئة  منةوعندما تم السثثثماي بال ودة إلى المدارق وأصثثثبح الت ل .13

ف  كيفية الت امل مع أ  حالة يشثثثثثثثتبه  إلىرشثثثثثثثاد الهيئات الت ليمية واإلدارية والطلبة وإل

ب نوان "دليل ال ودة  ااسترشاديً  عدت الوزارة دلياًل أ(ا 19-إصابتها بفيروق كورونا )كوفيد 

للمدارق وجميع المؤسثثثسثثثات الت ليمية" الذ  تضثثثمن الئحة تنظيمية ل جراءات االحترازية 

 ة والسالمة الوقائية ل ودة الطبة للمدارق.وتدابير الصح

كما قامت الوزارة بت قيم مبان  المدارق وريا  األطفالا إضافة إلى إعداد برنامج تدريب   .14

يتضثثثمن إجراءات تطهير المبان  باسثثثتخدام منتجات م تمدة من الجهات المختصثثثة بالمملكة 

بالت اون مع اإلدارة ال امة للدفاع ووفقا للم ايير واالشثثتراطات الم مول بها ف  هذا المجالا 

 المدن .

حة بتنظيم الحمالت التوعوية والمحاضثثثثثثثرات  .15 قامت الوزارة وبالت اون مع وزارة الصثثثثثثث

روق كورونا والحد من انتشثثثثاره. كما تم توجيه ياإللكترونية والبرامج التدريبية للوقاية من ف

مدارق وريا  األطفال  باإلجراءإلى اجميع منتسثثثثثثثب  ال تدابير اللتزام  ات االحترازية وال

رونا بناء على التوصثثثثثيات واالشثثثثثتراطات الصثثثثثحية والوقائية للحد من انتشثثثثثار فيروق ك

ن الفريق الوطن  الطب  للتصد  لفيروق كوروناا ووزارة الصحةا عوالتوجيهات الصادرة 

مدارق وديوان الخدمة المدنية. إضثثثافة إلى قيام الوزارة بإجراء عدد من الزيارات التفقدية لل

الحكومية والخاصثثثثثثثة وريا  األطفال بهد  التأكد من االلتزام بتنفيذ اإلجراءات الوقائية 

 واإلرشادات الصحية.

ا عمدت الوزارة إلى اختصثثثثار المناهج الدراسثثثثية المطبقة خالل عملية الت لم عن بُ د  .16 أيضثثثثً

يع الدرجات لكل الكفايات األسثثاسثثيةا مع تطوير  ليات تقويم الطلبة وعملية توز ف بالتركيز 

مرحلة دراسثثثيةا مع تزويد المدارق بدليل إرشثثثاد  مفصثثثل إلجراءات التقويم االسثثثتثنائ ا 

 يتضمن التوجيهات الت  يتم من خاللها تطبيق أساليب التقويم الم تمد ف  الت لم عن بُ د.

 تنفيذ األنشثثثثثثثطة والبرامج للطلبة خالل فترة اإلجازة الصثثثثثثثيفية عن بُ دا واعتماد تم كذلب .17

مشثثثثثثثاركة الطلبة الموهوبين ف  المسثثثثثثثابقات اإلقليمية وال المية وتنظيم البرنامج اإلثرائ  

تم إعداد مجموعة من برامج التهيئة النفسثثثثثية بهد  ا كما عن بُ د 2020الصثثثثثيف  ف  عام 

 دراسة.إلى التأهيل األطفال والطلبة بشكل خال لل ودة 

كومية التاب ة لوزارة ال مل والتنمية االجتماعيةا لمراكز والدور التأهيلية الحإلى ا أما بالنسبة .18

المراكز األهلية والخاصة لوشخال ذو  اإلعاقة المرخصة من قبل وزارة ال مل والتنمية 

أوضثثثثثحت وزارة التربية والت ليم أنه ب د أن تم ت ليق الدراسثثثثثة واألنشثثثثثطة فقد االجتماعيةا 
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إعادة فتح تلب المراكز واسثثثثثثتئنا  برامج  تمتا 2020والبرامج التأهيلية منذ نهاية فبراير 

بضثثثثوابط محددة تحفظ صثثثثحة  2020وجلسثثثثات التأهيل الفردية ف  منتصثثثث  شثثثثهر يونيو 

دون  من األطفثثال من ذو  اإلعثثاقثثة مع الحرل على تلبيثثة حثثاجثثاتهم التثثأهيليثثة وال الجيثثة

 ل. جراء توق  خدمة البرامج وجلسات التأهيمن ا لت ثر مستوى األطفال توق ا تفاديً 

إلى جانب تف يل خدمة الت لم والتدريب عن بُ د ف  ال ديد من المراكز التأهيلية ال املة ف   .19

مجال اإلعاقةا تم تطبيق الدروق اإللكترونية وجلسثثثثثات التأهيل من خالل أنظمة الت ليم عن 

خصثثائيين ال املين ف  المراكز التأهيليةا مع الحرل ا واالسثثتشثثارات اإللكترونية مع اإلبُ د

على إرسثثثثال تقارير أسثثثثبوعية ل دارة الم نية ف  وزارة ال مل والتنمية االجتماعية للوقو  

 على نقاط القوة والض   لمستوى تحصيل الطلبة المستفيدين ف  تلب المراكز.

مؤسسة رعاية اجتماعية تاب ة لوزارة ال مل والتنمية االجتماعية ت نى  ووه "بيت بتلكو"قام  .20

مجهول  األبوين ومن ف  حكمهم وأطفال األسثثثثر المتصثثثثدعة بتوفير  امىاليتبتربية األطفال 

الت  تناسثثب طريقة الت ليم الجديدةا مع توفير غر  مجهزة ومزودة كافة الوسثثائل واألجهزة 

بالكمبيوترات ووسثثثثائل الت ليم األخرى مع وجود الموظفين لمسثثثثاعدة األطفالا بالت اون مع 

 بالت ليم عن بُ دا بهد  الحفاظ على حق الطفل ف  الت ليم. وزارة التربية والت ليم ف  قرارها

 

 لكترونيةعلوما  والحكومة اإلالخدما  المقدمة من طيئة المالفرع الثاني: 

ا مثثا يقثثارب بلغ عثثدد المسثثثثثثثتفيثثدين من تحول خثثدمثثات قطثثاع الت ليم والشثثثثثثثبثثاب إلكترونيثث   .1

الخدمات الخاصثثثة بطلبة  ا إلى( شثثثخلا تنوعت الخدمات الت  تم تحولها رقمي  310,000)

بة خارج البحرينا  بابا والطل جام اتا والشثثثثثثث بة ال خاصثثثثثثثثة بطل خدمات ال مدارقا وال ال

 والخدمات الخاصة بضمان الجودة.

من خالل التحول الرقم  ف  هذا القطاعا اسثثثثثتطاع طلبة المدارق إصثثثثثدار نسثثثثثخ اإلفادات  .2

الت المحليةا وتقديم طلبات اا وتقديم طلبات التصثثثديق على المؤهوكشثثث  الدرجات إلكتروني  

التحويل ما بين المدارقا والتسجيل ف  األندية الصيفيةا والتسجيل لدورات الت ليم المستمر. 

تمكن الطالب من التسثثثثثثثجيل للب ثات وعر  النتائج واالسثثثثثثثت الم عن حاالت الطلبا  كما

 والبحا عن الكتب وحجزها واست ارتها.

كشثثو  الدرجات وإفادات التخرجا والتحقق منهاا كما تمكن طالب الجام ات من اسثثتخراج  .3

ات والتقديم إلكترونيًا.   شثثثثثثثروط القبول ف  مختل  الجام اا وت ر  وت ديل بياناتهم إلكتروني  

من طالب جام ة البحرين وبوليتكنب البحرين من دفع رسثثثوم الدراسثثثةا كما تمكن  تمكن كل
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لطلبة خارج البحرين فتمكنوا من طالب جام ة البحرين من شثثثثثثراء الكتب الدراسثثثثثثية. أما ا

 الجام ات الموصثثثثثى اا والبحا عنتقديم طلبات م ادلة الشثثثثثهادات ونتائج الم ادلة إلكتروني  

 بهاا والتحقق من المؤهالت المصدق عليها.

 

 المطلب الرابع

 التحول الرقمي في قطاع الصحة

 

 لكترونيةة من طيئة المعلوما  والحكومة اإلالخدما  المقدم

الخدمات المقدمة ف  قطاع الصثثثثحة والسثثثثالمةا خدمات صثثثثحية ذات صثثثثلة بجائحة  تمثلت .1

( خدمة إلكترونيةا منها على سبيل المثال 39) تسع وثالثين كوروناا حيا تم استحداا عدد

وجميع ما يتصثثثثل بهذا التطبيق من  "مجتمع واع "ال الحصثثثثر؛ خدمة التسثثثثجيل ف  تطبيق 

اا وتسجيل موعد للفحل واستخراج شهادة خدمات كـثثثثثثثث ر  نتائج فحل فيروق كورون

خدمة و(ا وعر  شثثهادة التط يما وخدمة التسثثجيل لل زل المنزل ا PCRفحل كورونا )

خدمة اإلش ار بالمخالطةا ودفع رسوم فحل كوروناا وخدمة تسجيل المسافرين الواصلينا 

 وغيرها من الخدمات

ا يالحظ أن من أكثر القطاعات الت  تم ا للم لومات الت  قامت الهيئة بتزويد المؤسسة بهاوفقً  .2

االسثثتفادة من خدماتهم اإللكترونية بشثثكل كبير كانا قطاع الصثثحة والسثثالمةا وقطاع ال دالة 

 مليون فرد(. 1,5واألمنا حيا بلغ عدد المستفيدين لكل قطاع ما يقارب )

 

 المطلب الخامس

 سكانالتحول الرقمي في قطاع اإل

 

 لكترونيةلمعلوما  والحكومة اإلة من طيئة االخدما  المقدم

أوضثثثثثثثحت الهيئة أن عدد المسثثثثثثثتفيدين من التحول الرقم  والخدمات اإللكترونية ف  قطاع  .1

 :( أسرةا وشمل التحول الرقم  ثالا خدمات رئيسة وه 47,000ما يقارب )بلغ اإلسكان 

واء الخدمة اإلسثثثثكانيةا وتتضثثثثمن خدمة تقديم طلب إسثثثثكان ا وخدمات التمويل سثثثث :األولى

للترميم أو البناء أو الشثثثراءا كما يسثثثتطيع الشثثثخل أن يقوم بتحديا بيانات طلبه اإلسثثثكان  



  
 

83 
 

اا وتقديم طلب إسثثثثثثثكان  جديدا أو تقديم طلب مزايا. إن التحول الرقم  ف  مجال إلكتروني  

الخدمات اإلسثثثثكانية يُمكن الشثثثثخل من تحديا بيانات االتصثثثثال والحسثثثثاب البنك ا وتقديم 

تقديم رسائل الخدمات اإلسكانية بن ساسية. كما يمكن أن يقوم المواطنواألسرة األ إقرار أفراد

 وطلب رسالة الهبة للخدمات اإلسكانيةا أو تقديم طلب صيانة الشقة أو الوحدة السكنية.

أما الخدمات الثانية فه  الخدمات اإلسثثثثثكانية الماليةا فمن خالل التحول الرقم  لهذه الخدمة  .2

أن يقدم ملخل الحسثثثثثاب المصثثثثثرف  لوزارة اإلسثثثثثكانا والقيام بجميع  يسثثثثثتطيع المواطن

الم امالت المصرفية للحسابا وتحويل الدافع البديلا وتحديا م لوماته الشخصيةا والتقديم 

على طلب قر  سكن ا والحصول على كش  الحسابات الرسميةا وحساب سداد القر  

 ومتأخرات القر ا وم رفة الشيكات المرج ة.

ا فه  خدمة االسثثثثت الم والم لومات ال امة الت  يمكن لخدمة الثالثة الت  تم تحويلها رقمي  أما ا .3

ا م ايير اسثثثتحقاق الخدمات اإلسثثثكانيةا واالسثثثت الم من خاللها أن يت ر  المواطن إلكتروني  

واسثثثتيفاء الطلبات اإلسثثثكانيةا والحصثثثول على م لومات حول مكرمة جاللة الملب للخدمات 

 .2011ل ام  اإلسكانية

 المطلب السادس

 التحول الرقمي في قطاعي العمل والتنمية االجتماعية

 

 الخدما  المقدمة من وءارة العمل والتنمية االجتماعيةالفرع األول: 

شثثثثثهد تطبيق الوزارة  2021و 2020 عام بينت وزارة ال مل والتنمية االجتماعية أنه ف   .1

ا مع تفاقم أزمة جائحة كوروناا ا خصثثوصثثً ا كبيرً ورً للتقنيات الرقمية الجديدة واسثثتخدامها تط

حيا كانت إحدى ال واقب المباشثثرة للجائحة ه  القيود المفروضثثة على حركة األشثثخالا 

لدوائر الحكوميةا وزيادة الطلب على الخدمات عبر  بال المراج ين ف  ا ومحدودية اسثثثثثثثتق

وابة الخارجية والخدمات اإلنترنتا لذلب سثثثثثثث ت الوزارة نحو توفير الخدمات من خالل الب

اإللكترونية بأسثثثهل وأيسثثثر الطرق وبالسثثثرعة القصثثثوىا من خالل تأسثثثيق بنية تحتية قوية 

 تقديم خدماتها.بلضمان استمرار قيام الوزارة  و منة

ا لجمهور ال مالء واألنظمة اسثثت رضثثت الوزارة ف  ردها الخدمات الت  تم تقديمها إلكتروني   .2

ا والت  جاءت متماشثثثية مع توجيهات اإلدارة 2021و 2020 م عاالت  تم تطويرها خالل 
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ولذو  الهمم بشثثثثثثثكل خال مع كافةً المواطنين  إلىال ليا لالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة 

 ضمان تحقيق رضا ال مالء.

بلغ عدد الخدمات المقدمة من قبل وزارة ال مل والتنمية االجتماعية لمختل  شثثرائح المجتمع  .3

أما  انطبق عليها شروط التحول اإللكترون ت( خدمة 136ن هذه الخدمات )( خدمةا م165)

باق  الخدمات فه  ذات طابع ملموق وال يمكن تطبيقها إلكترونياا مثل ب   الخدمات الت  

تقدمها دور الرعاية للمسثثنين ودور التأهيل ورعاية ذو  اإلعاقة. ويتم تقديم خدمات الوزارة 

 دارة مختصة بخدمات المواطنين. ( إ12) اثنت  عشرة من خالل

( 79( خدمةا منها )82بلغ عدد الخدمات المقدمة عن طريق األنظمة المطورة ما يقارب ) .4

( خدمات تم تطويرها بالت اون مع هيئة الم لومات والحكومة 3خدمة تم تطويرها داخلياا و)

إلى استبدال. قامت  ن ب   األنظمة الت  تدير تلب الخدمات قديم وبحاجةأاإللكترونيةا علما 

 الوزارة بتفصيل األنظمة الحديثة واألنظمة القديمة.

ا قامت الوزارة من خالل 2021-2020 عام ألنظمة الحديثة المطورة خالل إلى افبالنسبة  .5

إدارة نظم الم لومات بتطوير األنظمة واسثثثثثثثتحداا أنظمة جديدة بهد  تحسثثثثثثثين الخدمات 

( 12) اثن  عشثثثثثثثر فقد تم تطوير عدد ابدقة وإتقان المقدمة للجمهورا ولتنظيم سثثثثثثثير ال مل

نظام التوظي ا نظام شثثثثثواغر هيئة تنظيم سثثثثثوق ال ملا  ا وه :إلكتروني   اومشثثثثثروعً  انظامً 

الموقع اإللكترون  للوزارةا نظثثثثام إدارة المحتوى اإللكترون ا نظثثثثام التفتيش ال مثثثثال  

 املةا نظام التدريب مع ضثثثثثثثمان والسثثثثثثثالمة المهنيةا نظام إدارة التدريب وتطوير القوى ال

التوظي ا نظام التدريب على رأق ال مل )فرل(ا نظام إدارة الحضثثثثثثثور واالنصثثثثثثثرا  

بالوزارةا نظام التأهيل االجتماع ا نظام تثبيت ال مالة الوطنيةا نظام الرعاية االجتماعية 

 لخدمات المسنين.

إلى  2006الفترة من  هنثثاب أنظمثثة قثثديمثثة تم تطويرهثثا خالل أنف  حين بينثثت الوزارة  .6

يدً 2009 بة التطور التقن  تمه بدال لمواك يا أو اسثثثثثثثت جة إلى تحد حا ها ب ا للتحول ا على أن

( 8)ثمانية األنظمة  هذهصثثثثثثث ب صثثثثثثثيانتهاا ويبلغ عدد تالرقم  المتكاملا حيا ان أغلبها 

أنظمةا وه : نظام الضثثثمان االجتماع ا نظام الدعم المال ا نظام مخصثثثل اإلعاقةا نظام 

خدمات المسثثثثثثنينا نظام المنظمات األهليةا نظام م اهد التدريبا نظام  -لرعاية االجتماعيةا

 اتفاقيات التدريب والتوظي ا نظام حسابات مشروع التوظي .

أوضثثحت الوزارة أنها ف  سثثبيل تحسثثين الخدمات المقدمة للجمهورا قامت بتف يل الخدمات   .7

لوصثثثثثثول إلى تلب الخدمات ف  أ  وقت وأ  مكان الت  تتيح لل مالء ا اإللكترونية المتكاملة
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 عام ( خدمة إلكترونية جديدة خالل 18) ثمان  عشرة بطريقة سهلةا ذلب من خالل تدشين

خطار عن مسثثاكن ال مالا خدمة تسثثجيل ها على سثثبيل المثال: خدمة اإلا من2020-2021

الطالع على سثثثثثثثجل الباحثين ف  الدورات التدريبية من خالل الم ر  االلكترون ا خدمة ا

عن عمل لكترونية لتسثثثثثثثجيل وتحديا بيانات الباحثين ورات التدريبيةا إطالق الخدمة اإلالد

لكترونيةا خدمة تسثثجيل التظلمات واالسثثتفسثثارات والشثثكاوىا عن طريق بوابة البحرين اإل

 خدمة تسجيل ت وي  الت طل ومتاب ة حالة الطلب.

( خدمة تم تطويرها خالل 30)ثالثين عددها  إلى جانب وجود خدمات إلكترونية بلغ اهذا .8

خدمة  :كبيرة من المسثثثثتفيدينا منها على سثثثثبيل المثال اتخدم أعدادً  تزالال قد الماضثثثث  وال 

ترخيل ال مثثل من المنزل )برنثثامج خطوة(ا طلثثب ترخيل مركز تثثأهيل  لثثذو  اإلعثثاقثة 

شارا ست ت فنية للمنظمات والحضاناتا خدمة االطالع على تفاصيل الدعم الحكوم ا طلب ا

األهليةا خدمة تسثثثثثثثجيل المتطوعين بالمشثثثثثثثاريع التطوعية بمركز تنمية ال مل التطوع ا 

 وغيرها من الخدمات.

ونتيجة للظرو  ال ارضثة لجائحة كوروناا قامت الوزارة بإيجاد حلول مؤقتة للخدمات الت   .9

( اسثثثتمارة. 131دها )ا من خالل إنشثثثاء اسثثثتمارات إلكترونية بلغ عدت ذر تحويلها إلكتروني  

يه أوعلى الرغم من  لذ  تطمح إل ن هذا النوع من التحول الرقم  لم يرق إلى المسثثثثثثثتوى ا

ا ف  هذه الظرو  الصثثثثثثث بةا وقد وضثثثثثثث ت الوزارة ف  عين ا مهم  دورً فإنه أدى الوزارة 

 لكترون  المتكامل.ف  المستقبل على قائمة التحول اإلاالعتبار أن يتم تضمين تلب الخدمات 

ا إنجازات أخرى ف  مجال التحول الرقم  تمثلت ف  تطوير هناب أيضً  أنأوضحت الوزارة  .10

ية  ئة الم لومات والحكومة االلكترون ماعية مع هي ية االجت نات وزارة ال مل والتنم يا ربط ب

والهيئة ال امة للتأمين االجتماع  وصثثثثندوق ال مل )تمكين(ا كما تم االنتهاء من نقل خدمات 

(ا وتم دعم وتذليل الص وبات ASW -إلى الحوسبة السحابية )أمازونكافة ارة وأنظمة الوز

إنجاز أعمالهم  علىوتقديم التسثثثثثهيالت لموظف  الوزارة خالل جائحة كورونا ومسثثثثثاعدتهم 

تم نقل أجهزة ومكونات الشبكة من مركز بيانات المرفأ المال   كماوتوفير األدوات الالزمةا 

موظف  قسم عمليات الحاسب اآلل   وجودكما تم الحرل على  لمركز بيانات مدينة عيسىا

 بالكامل خالل الجائحة بشكل متواصلا وتم إغالق مركز بيانات مدينة عيسى بشكل نهائ .

والتحديات الت  تمت مواجهتها ف  عام  الصثثثثثثث اببينت الوزارة ف  ردها أنه بالرغم من  .11

توفير جميع إلى ت االجتماعيةا بسبب ظرو  جائحة كوروناا س ت إدارة المساعدا 2020

خدمات الدعم النقد  المباشثثثثثثثر الت  تقدمهاا من خالل المنصثثثثثثثات اإللكترونيةا وذلب عن 
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طريقا تخصثثثثيل أرقام الهات  المباشثثثثرة الت  تم اسثثثثتخدامها لقسثثثثم التسثثثثجيل والخدمات 

من ومراعاة  ابشثثثكل مباشثثثر مع الم نيين لاالجتماعيةا بهد  تمكين المواطنين من التواصثثث

ا كبار السثثن وذو  الهمم من خالل يصثث ب عليه الت امل مع التقنيات المسثثتحدثة وخصثثوصثثً 

 الحفاظ على أن تكون أبواب الوزارة مفتوحة لهم لمراج اتهم.

وتحديا  اكما تم تحويل المكالمات الهاتفية على أرقام هوات  الموظفات ال امالت عن بُ د .12

المسثثثثثاعدات االجتماعية ف  موقع وزارة ال مل  جميع البيانات والم لومات الخاصثثثثثة بإدارة

 توالتنمية االجتماعية لتمكين المواطن من االطالع على الشروط والمستندات المطلوبة. وتم

لمواطنين بصورة شهرية بحيا تم تضمينه إلى اإعادة صياغة نل الرسائل النصية المرسلة 

ا عن الحضثثثور لكترون  مباشثثثرة عوضثثثً يتيح لهم زيارة الموقع اإل امباشثثثرً  اإلكتروني   ارابطً 

 الشخص .

تم تف يل البرامج الت  تتيح عقد االجتماعات المرئية من خالل التقنيات المتوافرة لضثثثثثثثمان  .13

ا االسثثثتفادة المثلى من الوقت وتحقيق أكبر قدر من اإلنتاجية . ودأبت إدارة المسثثثاعدات أيضثثثً

ية  ماع كاوى المطر ف االجت جة المقترحات والشثثثثثثث مان م ال ظام الوطن  ضثثثثثثث وحة ف  الن

صثثثثثدار ت الحكومية بشثثثثثأن إللمقترحات والشثثثثثكاوى "تواصثثثثثل". وت زيز الت اون مع الجها

ذكورة رضا المواطنين واستحسانهم ما. وقد حققت جميع هذه اإلجراءات الاإلفادات إلكتروني  

 لما فيها من تيسير ل جراءات.

انتشثثثار جائحة كورونا ازدادت الحاجة  عمل إدارة الرعاية االجتماعيةا فمعأما بالنسثثثبة إلى  .14

 عام ا فف  كافة القطاعات ف إلى اسثثثثتخدام التقنيات الحديثة ف  التواصثثثثل مع المسثثثثتفيدين 

بلغ عدد األطفال المستفيدين من خط نجدة ومساندة الطفل المت ر  لل ن   2021و 2020

من مركز حماية ( حالةا ف  حين بلغ عدد األطفال المت رضثثثثين لل ن  والمسثثثثتفيدين 100)

 (.2021-2020) عام ( حالة خالل 594الطفل )

كما تم استحداا نظام للمراسالت مع وزارة ال دل والشؤون اإلسالمية واألوقا  عن طريق  .15

نظام إلكترون  يتم فيه اسثثثثثثتقبال وإرسثثثثثثال الخطابات والتقارير الخاصثثثثثثة بحاالت األطفال 

فل. تم استخدام البرامج وتطبيقات الهوات  للمحاكم الشرعيةا ولبيت بتلكو ومركز حماية الط

الذكية المناسثثثثثبة ف  نشثثثثثر الوع  وتقديم المحاضثثثثثرات والندوات والدورات التدريبيةا مثل 

(Microsoft Teams- Zoom لجميع المحاضثثثثثثثرات التوعوية بمركز حماية الطفل )

 .ةنهاري ا( دارً 15)خمق عشرة وجميع الدور واألندية البالغ عددها 
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 لكترونيةة من طيئة المعلوما  والحكومة اإلثاني: الخدما  المقدمالفرع ال

عمليثثثة التحول الرقم  ف  قطثثثاع ال مثثثل والتوظي  على محورين همثثثا الموظ   تثثثدور .1

سثثثثثثثبع ن عن عمل. حيا قامت الحكومة بتوفير خدمات إلكترونية ل دد والحكوم ا والباحث

سبيل17)عشرة  المثال؛ خدمة طلب التوظي   ( خدمة تخل المواطن الحكوم ا منها على 

للخدمة المدنيةا وعر  مل  التوظي ا وإصثثدار شثثهادات الراتب أو الخدمة. أما ف  مجال 

( خدمات إلكترونية لهما تتمثل ف  تسثثثثثثثجيل 7) سثثثثثثثبع الباحثين عن عمل فقد تم توفير عدد

مة البحثا عن شثثثثثثثواغرا  خد يا ملفثاتهما تقثديم طلثب توظي ا  البثاحثين عن عمثلا وتحثد

جيل ف  برنامج تدريب  للباحثين عن عملا توفير خدمة التأمين ضثثثثثثد الت طل لباحث  التسثثثثثث

ا لقطثثاع ال مثثل فرة إلكترونيثث  ا. بلغ عثثدد المسثثثثثثثتفيثثدين من الخثثدمثثات المتوا وغيرهثثاال مثثل

 ( فرد.255,000والتوظي  ما يقارب )

سبة  .2 ( 9) تسع ب عددخدمات الخاصة بالحقوق الوظيفيةا فإنه تم تحويل ما يقارإلى الأما بالن

خدمات ال مالة وخدمات الم اش التقاعد ا وخدمات المؤمن عليهما   :ا هخدمات إلكتروني  

خدمات صثثثاحب ال ملا وخدمات الدفع والفواتيرا وخدمات األجور والتسثثثوياتا والوطنيةا 

وخدمات الشكاوى ال ماليةا وخدمة متاب ة حالة الشكاوى والمقترحاتا وأخيًرا خدمة تسجيل 

 ابة عمل والرعاية الصحية.إص

فئة المرأة بينت هيئة الم لومات والحكومة اإللكترونية أنها وبالت اون مع مختل  إلى بالنسبة  .3

الجهات ف  المملكة قدمت خدمات إلكترونية تخدم المرأة ف  قطاعات عديدة مثل الخدمات 

القطاعات. بلغت نسبة اإلسكانية وال مل والتوظي  والت ليم والتكافل المجتم  ا وغيرها من 

( بحرينيثثثة 351,284اإلنثثثاا الالت  اسثثثثثثثتفثثثدن من الخثثثدمثثثات اإللكترونيثثثة مثثثا يقثثثارب )

 ( غير بحرينية. 195,884و)

وبخصثثثول التكافل المجتم  ا فقد بلغ عدد المسثثثتفيدين من الخدمات اإللكترونية ما يقارب  .4

خثثدمثثات التكثثافثثل من ا لهثثا رقميثث  ي( فردا حيثثا تنوعثثت الخثثدمثثات الت  تم تحو320,000)

خدمات خاصثثثثثثثة بالحقوق إلى االجتماع  والدعم المال ا وأخرى خاصثثثثثثثة بذو  اإلعاقةا 

 الوظيفيةا وخدمات خاصة بالمنظمات األهلية.

كما تم إطالق خدمة التسجيل لطلب الدعم للفئات المستحقة من المتضررين من  ثار فيروق  .5

ا وإتثاحثة خثدمثة التبرع ال ثام تثامىواليكورونثاا وخثدمثة تقثديم طلثب جثديثد لكفثالثة األرامثل 

اا كما يمكن لوفراد تقديم طلب أو التبرع لحاالت فردية إلكتروني  كافة لم سثثرين والمت ثرين ل

 الحكومة. م رفة الدعم المال  الذ  تقدمهمساعدة اجتماعية إلكترونيًاا و
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هم ( وبغية ضثثمان تمتع ذو  اإلعاقة بحقوقهم وتيسثثير حصثثول2021-2020) عام خالل  .6

على الخدمات المتاحة لهم خالل الجائحةا تم تقديم خدمات بطاقة األشثثثثثثخال ذو  اإلعاقةا 

 ا.مع إمكانية تقديم طلب إعادة تأهيل إلكتروني  

( خدمة 14) أربع عشثثثثثثرة فيما يخل فئة ال مالة الوافدة تم توفير عدد أوضثثثثثثحت الهيئة أنه .7

دة عدم ممان ة لزيارة المملكة والتأكد إلكترونية ف  مجال التأشثثيراتا فيمكن تقديم طلب شثثها

يمكن تقديم طلب إصثثثثدار التأشثثثثيرة ومتاب ة  كما اامن صثثثثالحيتهاا ومتاب ة الطلب إلكتروني  

غاأالطلب  تأشثثثثثثثيرةا وبلغ عدد ئو إل بال لة  خدمات ذات الصثثثثثثث لها وغيرها من ال ه أو تحوي

 ( فرد.700,000المستفيدين من هذه الخدمات ما يقارب )

 

 بعالمطلب السا

 ءا  واإلقامة والمرور والجمارماالتحول الرقمي في قطاع شؤون الجنسية والجو

 

 لكترونيةاإلالخدما  المقدمة من طيئة المعلوما  والحكومة 

قامت الهيئة الم نية بتوفير خدمات إصثثثدار جواز السثثثفر وبطاقة الهويةا وإصثثثدار اإلفادات  .1

اا كما تم ت ديالت على ال ناوين إلكتروني  والشثثثثثثهادات وخدمات المواليد والوفياتا وإجراء ال

اسثثثثثثثتحداا خدمة اإلشثثثثثثث ارات الحكومية على األجهزة الذكية أل  إجراء يقوم به الفرد ف  

إحدى الوزارات والدوائر الحكومية بهد  متاب ة الطلب. كما أصثثثبح من السثثثهل اسثثثتخراج 

لتبليغ عن الحوادا المرورية ا باإلضافة إلى إمكانية ااشهادة حسن السيرة والسلوب إلكتروني  

 اا والتواصل مع شركات التأمين.وتسجيلها وعر  بالغات الحوادا إلكتروني  

عات الت  تم ا للم لومات الت  قامت الهيئة بتزويد المؤسسة بهاا يالحظ أن من أكثر القطاوفقً  .2

ع ال دالة اإللكترونية بشثثكل كبير كانا قطاع الصثثحة والسثثالمةا وقطااالسثثتفادة من خدماتها 

 مليون فرد(. 1,5واألمنا حيا بلغ عدد المستفيدين لكل قطاع ما يقارب )
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 المطلب الثامن

 موقف المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من الجهود المب ولة

 وضع حقوق اإلنسان فيفي مجال التحول الرقمي في قطاع الخدما  الحكومية وأثرت 

 

أغلب الوزارات الحكومية واألجهزة الرسثثمية الت   ب د أن تم اسثثت را  الردود الواردة من .1

مخاطبتها بشثثثثثأن الحصثثثثثول على م لومات حول الجهود الت  قامت بها تلب الوزارات  تتم

واألجهزة لضثثثثثثمان التحول الرقم  وت زيز التمتع بمختل  الحقوق والحريات ذات الصثثثثثثلة 

حقوق والحريات ه من تب ات أدت إلى المسثثثثثثثثاق بب   التخالل جائحة كورونا وما خلف

سانا سية ل ن أن مملكة البحرين أخذت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة يتبين  األسا

دون اسثثثثتثناء أو تمييز ما بين مواطن أو مقيما من خالل  تبنيها لحزمة من وسثثثثالمة الجميع 

يل ية المدروسثثثثثةا بهد  التقلواسثثثثث ة من القرارات واإلجراءات االحترازيةا والتدابير الوقائ

 ضرار السلبية الناتجة من هذه الجائحة.من األ

دون الحاجة إلى اللجوء إلى اإلغالق الكل  من عمدت المملكة إلى تقليل التباعد االجتماع   .2

عملية التحول الرقم  ف  مجال إلى كما حصثثثثل ف  ال ديد من دول ال الما من خالل اللجوء 

بحقوقهم الجميع  ضمان استمرارية تمتعف   أسهمالذ   وهو تقديم خدماتها بشكل إلكترون ا

هذا الفيروق منثذ ظهورها من خالل إطالق  هب لمواجهثة  لب برفع درجة التثأ المقررةا وذ

الت  ا والتدابير الوقائية المدروسثثثثثثثةا حترازيةجراءات االة من القرارات واإلحزمة واسثثثثثثث 

 .هذا الفيروق منضرار السلبية الناتجة إلى حد كبير ف  تقليل األ أسهمت

وخاصة المت لقة  - كما الحظت المؤسسة أن جميع الجهود المبذولة لمكافحة فيروق كورونا .3

لم تكن جمي ها  - ب مليات التحول الرقم  للخدمات الت  تقدمها الوزارات واألجهزة الرسمية

على خدمات إلكترونية م مول بها ف  السثثثثثثثابق  اوقائمً  ابل كان أغلبها م تمدً  اوليدة اللحظة

 ويرها واالستفادة من نتاجها خالل هذه الجائحة.وتم تط

 ف الحالية والسثثثثثثثابقةا كانت تركز وال شثثثثثثثب أن ذلب يدل على أن برامج ال مل الحكومية  .4

المض  قدًما ف  بذل مزيد من الجهود نحو ت زيز عناصر االستدامة ومواكبة المتغيرات ف  

والرعاية االجتماعية الفاعلة  جوانب الت ليم والصثثثحة واإلسثثثكان والقطاع القضثثثائ  وال دل 
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وتنظيم سثثثثثثثوق ال مل وغيرها من القطاعاتا بغية تمكين األفراد من التمتع بجميع حقوقهم 

 .للدولة وحرياتهم األساسية على أعلى مستوى يمكن بلوغه ف  ظل الموارد المتاحة
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 الفصل الثالث

 لبحرينقضايا رئيسة  ا  ت ثير مباشر في وضع حقوق اإلنسان في مملكة ا

 تمهيد وتقسي :

حالة حقوق اإلنسثثثثثان كغيرها من الحاالت الت  تتأثر بالظرو  والمتغيرات الت  تطرأ  د   َ تُ  .1

ا يرتق  بأوضاع حقوق اإلنسان على المجتمعا سواء تلب المتغيرات الت  تأخذ طاب ًا إيجابي  

ن تلب الظرو  ف  الدولةا أو طاب ًا سثثثثثلبي ا يج ل تلب الحقوق عرضثثثثثة لالنتهابا وقد تكو

والمتغيرات نتيجة ل وامل أمني ة أو سثثثياسثثثي ة أو اقتصثثثادي ة أصثثثابت المجتمع ف  كيانها أو 

 نتيجة مخالفات وتجاوزات أصابته ف  مقدراته ومكتسباته.

نسانا الت  ف  وضع حقوق اإلمن القضايا ذات تأثير مباشر  اوسو  يتناول هذا الفصل عددً  .2

مرتف ة من حيا عدد قوق المرتبطة بها على نسثثثثثثثب تم اختيارها من خالل حصثثثثثثثول الح

لمتها المؤسثثثثسثثثثة سثثثثواء من األشثثثثخال المقيدة حريتهما أو من الحاالت الشثثثثكاوى الت  تسثثثث

الت  قامت بها  ال اديةا أو المسثثثثثثثاعدات الت  قدمتهاا أو من خالل حاالت الرصثثثثثثثد اليومية

 المؤسسة خالل هذا ال ام. 

على خمسثثة مباحاا وه  حق األشثثخال ال اديين حيا تم اختيار خمسثثة حقوق وتقسثثيمها  .3

والمقيدة حريتهم ف  التمتع بأعلى مسثثثثثتوى يمكن بلوغه من الصثثثثثحة )الحق ف  الصثثثثثحة(ا 

حق ف  التواصثثثل مع ال الم الخارج ا إلى جانب الحق ف  السثثثالمة الجسثثثدية والم نويةا الو

ا الحق ف  رً ا وأخيحق األشثثثثثثخال ف  التمتع بمسثثثثثثتوى م يشثثثثثث  الئق )الحق ف  ال مل(و

 االعترا  بالشخصية القانونية )الحق ف  الجنسية(.

تسليط الضوء على األسانيد الوطنية والدولية ذات الصلة بكل حق من ثم سيتم ف  كل مبحا  .4

سثثثثثلمتها تتلب الحقوق الخمسثثثثثة ف  فرع أولا ثم تقديم نبذة مختارة ل دد من الشثثثثثكاوى الت  

دمتهاا وعدد من الحاالت الت  تم رصثثثثثثثدهاا المؤسثثثثثثثسثثثثثثثةا والمسثثثثثثثاعدات القانونية الت  ق

 .واإلجراءات الت  قامت بها المؤسسة بشأنهاا ف  فرع ثان  
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لمت المؤسثثثثسثثثثة شثثثثكاوى تت لق بهاا أو قدمت تسثثثثأنه فيما يت لق ببقية الحقوق الت  مع ال لم  .5

مسثثاعدات ألصثثحابهاا أو رصثثدتها من خالل نظام الرصثثد اليوم ا يمكن االطالع عليها ف  

  الرابع من هذا التقرير.الفصل 
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 المبحث األول

 التمتع ب علل مستود يمكن بلوغه من الصحة )الحق في الصحة(في حق ال

 تمهيد:

هذا الحق حقوق اإلنسان األساسي ةا إذ ال يقتصر تمتع األفراد بأحد أهم ي د الحق ف  الصحة  .1

ا يرتبط ارتباطً  نهإمن خالل الحصثثول على الرعاية الصثثحية وان دام المر  أو ال جزا بل 

الت ليما ووثيقًا بإعمال حقوق اإلنسثثان األخرى بما فيها الحق ف  المأكلا والمسثثكنا وال ملا 

ي ةا والكرامة اإلنسثثثثاني ةا والحياةا وعدم التمييزا والمسثثثثاواةا وحظر الت ذيبا والخصثثثثوصثثثث

ة و ا وهوالحق ف  التنظيما فهذه الحقوق والحري ات وغيرها ال تنفصثثثل عن الحق ف  الصثثثح 

 ما يؤد  ف  مجموعه إلى التمتع بأعلى مستوى من الصحة.

هو حالة من الرفاه الجسثثثثد   :فت منظمة الصثثثثحة ال المية الحق ف  الصثثثثحة بقولهاولقد عر   .2

والنفسثثثثث  واالجتماع  الكاملا ال تتحقق بمجرد غياب مر  أو عاهة. وأنه ينبغ  أن تكفل 

الحريات حق اإلنسثثثثثان ف  التحكم ف   الدول الحريات والحقوق على حد سثثثثثواءا وتتضثثثثثمن

بمأمن من التدخل مثل الت ذيب أو الخضثثثوع للم الجة  صثثثحته وجسثثثدها والحق ف  أن يكون

الطبية أو التجارب الطبية من غير رضثثثثثثاه. أما الحقوق فتتضثثثثثثمن إمكانية الحصثثثثثثول على 

الدول  عن قيام الخدمات الصثثثحية والوصثثثول إلى مرافق الرعاية الصثثثحية المالئمةا فضثثثاًل 

باتخاذ التدابير المالئمة المت لقة بالمقومات االجتماعية واالقتصثثثثثثثادية للصثثثثثثثحة مثل الغذاء 

 .(11)والمياه والصر  الصح  وظرو  ال مل اآلمنة والصحية واإلسكان والفقر

ناول هذا المبحا من خالل مطلبينا حيا سثثثثثثثيتم تخصثثثثثثثيل المطلب األول م توعليها يت .3

يل والوطنية ذات الصثثلة بالحق ف  الصثثحةا بينما سثثيتم تخصثث للحديا عن األسثثانيد الدولية

 المبحا الثان  لتسليط الضوء على جهود المؤسسة ف  مجال حماية الحق ف  الصحة.

  

                                                           
للجنة الحقوق االقتصثثثثثثثادية واالجتماعية والثقافيةا المجلق االقتصثثثثثثثاد  واالجتماع ا منشثثثثثثثور على موقع ( 14الت ليق ال ام رقم ) (11)

 : مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
ealth/Pages/AboutRightHealthandHR.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Issues/H   

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Health/Pages/AboutRightHealthandHR.aspx
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 المطلب األول

 في التمتع ب علل مستود يمكن بلوغه من الصحة األسانيد الدولية والوطنية  ا  الصلة بالحق

 (في الصحة)الحق 

 

 نوألشخاص العادياالفرع األول: 

الحق ف  الصثثثثثثحة من أهم الحقوق الت  يجب على الدولة تمكين كل األفراد على إقليمها  د يُ  .1

من الحصثثثثثول على أعلى المسثثثثثتويات الممكنة منهاا إذ يترتب على انتهاكها عدم تمتع الفرد 

 ة.اعن المساق بأهمها وهو الحق ف  الحي كافة ذات ال القةا فضاًل ممارسة الحقوق األخرى 

وف  مجال الصثثثكوب الدولي ة لحقوق اإلنسثثثان فقد جاء اإلعالن ال الم  لحقوق اإلنسثثثان ل ام  .2

لكل على أن: "هذه الفقرة ( ليؤكد ذلب حيا نصثثثثت 25ف  الفقرة األولى من المادة ) 1948

شممخص الحق في مسممتود معيشممة يكفي لضمممان الصممحة له وألسممرته، ويشمممل المـمممممممم كل 

 "....اية الطبية والخدما  االجتماعية الضروريةوالملـبس والمسـكن والـرع

( من ال هد الدول  الخال بالحقوق االقتصثثادية 12كما نصثثت الفقرة األولى من المادة رقم ) .3

( لسثثثثثنة 10مملكة البحرين بموجب القانون رقم )الذ  انضثثثثثمت إليه واالجتماعية والثقافيةا 

حق كل  نسمممممممان في التمتع ب علل تقر الدول األطراف في ط ا العهد با على أن: " 2007

 " مستود من الصحة الجسمي ة والعقلي ة يمكن بلوغه

)د( من ال هد ذاتها الت  أوضثثثثثثثحت أن التدابير الت  يت ين على الدول  12/2وكذلب المادة  .4

تهيئة األطرا  ف  هذا ال هد اتخاذها لتأمين الممارسثثة الكاملة لهذا الحقا يجب أن تشثثمل: "

 ".مين الخدما  الطبي ة والعناية الطبي ة للجميع في حالة المرض روف من ش نها ت 

أما على المسثثثتوى الوطن  فقد كفل دسثثثتور مملكة البحرين حق اإلنسثثثان ف  ال يش ف  بيئة  .5

هذا ( منه مؤكدة 8جيدة تؤمن له حياة صثثثثحية  منةا حيا نصثثثثت الفقرة )أ( من المادة رقم )

رعاية الصممممحية، وتعنل الدولة بالصممممحة العامة، لكل مواطن الحق في الأنه: "الحق وبينت 

 ".وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيا  والمؤسسا  الصحية
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 األشخاص المقيدة حريته الفرع الثاني: 

الحق ف  التمتع بالرعاية الصحي ة جزًءا ال يتجزأ من واجب السلطة ف  ضمان االحترام  دي  .1

متأصثثلة ف  شثثخل اإلنسثثانا وقد رسثثخت ذلب االلتزام القواعد النموذجي ة الكامل للكرامة ال

ا لم املة السثثثثثثثجناء ف  المبادئ  من المؤكد أن مبدأ  إنه( منها إذ 26( حتى )22)من الدني 

ي   يه من الحقوق المكفولة لكل شثثثثثثثخل أ تاحة الفرل لتلق قانون ا  يكنا ال الج وإ مركزه ال

جز أو مسثثثجون فرصثثثة القيام بفحل طب  مناسثثثب يجب أن تتاي لكل شثثثخل محت اوعليه

عقب إدخاله مكان االحتجازا مع ضثثثمان توفير الرعاية الطبيةا وال الج المناسثثثب المختل 

 .والمجان  كلما دعت الحاجة إلى ذلب

وف  ذات الصثثدد فقد أشثثارت القواعد النموذجي ة الدني ا لم املة السثثجناء الت  اعتمدها مؤتمر  .2

حدة األو عام األمم المت لة المجرمين  مة وم ام مادة 3الفقرة ) - 1955ل لمنع الجري ( من ال

 .أن يست ين بخدمات طبيب أسنان مؤهلف  حق كل سجين إلى ( 22رقم )

كما أن النظر إلى هذا الحق مجرًدا عن المركز القانون  للشثثثثثثثخلا نراه مكفواًل بموجب   .3

واالجتماعية والثقافية الت  نصت  من ال هد الدول  الخال بالحقوق االقتصادية 12/1المادة 

تقر الدول األطراف في ط ا العهد بحق كل  نسمممان في التمتع ب علل مسمممتود من على أن:" 

)د( الت  أوضثحت أن تشثمل  12/2"ا وكذلب المادة الصمحة الجسممي ة والعقلي ة يمكن بلوغه

لممارسثثثة الكاملة لهذا التدابير الت  يت ين على الدول األطرا  ف  هذا ال هد اتخاذها لتأمين ا

تدابير الالزمة من أجل "  ة الحقا تلب ال ي  تهيئة  روف من شمممممممم نها ت مين الخدما  الطب

ة للجميع في حالة المرض أ من الدسثثثثثثثتور مؤكدة هذا /8"ا  وجاءت المادة والعناية الطبي 

  ."لكل مواطن الحق في الرعاية الصحي ة ...الحق واعتبرت أن "
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 المطلب الثاني

 مجال حماية الحق المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في جهود

 (في الصحة)الحق  في التمتع ب علل مستود يمكن بلوغه من الصحة

 لمةتسالشكاود المالفرع األول: 

قامت المؤسثثثثثثسثثثثثثة بدور كبير ف  مجال تلق  الشثثثثثثكاوى المت لقة بحقوق اإلنسثثثثثثان على اختالفهاا 

 تسثثثلمتت االختصثثثالا مع متاب تها بشثثثكل ف  الا حيا ودراسثثثتها وإحالة ما ترى إحالته إلى جها

ف  التمتع بأعلى مسثثثثثتوى يمكن بلوغه من ( شثثثثثكوى تت لق بحق الفرد 22)اثنتين وعشثثثثثرين عدد 

 إلى جانبا ( شكاوى من األفراد ال اديين3) ثالا عددالصحة )الحق ف  الصحة(ا حيا كان منها 

ز اإلصثثثالي والتأهيل أو مراكز الحبق شثثثكوى واردة من نزالء ف  مراك( 19) تسثثثع عشثثثرة عدد

 االحتياط .

 المؤسسةا وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت : تسلمتهايجاز الشكاوى الت  يمكن إو

 نأواًل: األشخاص العاديو

الشكوى  دورسلمت المؤسسة شكوى من أم لطفلتين ت انيان طي  التوحد )ن.م.م.(ا حيا تت .1

فير التسهيالت الالزمة لحصول ذو  االحتياجات الخاصة حول عدم قيام وزارة الصحة بتو

وقت إلى على األدوية الدورية من صثثثثثيدلية مجمع السثثثثثلمانية الطب ا إذ تمتد فترة االنتظار 

تم مسثثثاواتهم ببقية المرضثثثى ف  صثثثفو  تدون مراعاة أوضثثثاعهم الخاصثثثةا إذ  من طويلا

ى وزارة الصحة من أجل النظر االنتظار. وبناء على ذلب قامت المؤسسة بإرسال خطاب إل

ف  سثثثثثرعة إيجاد  لية لتوفير قدر من التسثثثثثهيالت الممكنة )بشثثثثثكل عام( لذو  االحتياجات 

الخاصثثثثثةا وبحا مدى إمكانية حصثثثثثول الشثثثثثاكية على ال الج المسثثثثثتمر البنتيها من خالل 

 لمنزلااألدوية إلى ا صثثثيدلية المركز الصثثثح  التابع لمنطقة سثثثكنهاا أو عن طريق توصثثثيل

 وقد أسثثثفرت النتائج عن قيام وزارة الصثثثحة بالتواصثثثل مع الم نية وترتيب توصثثثيل األدوية

سب مع إلى  سلمانية الطب  وبما يتنا طفلتيها ضمن خدمة توصيل الوصفات الطبية بمجمع ال

 ظروفها. 
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فراد )ع.ع.ق.(ا مفادها عدم توافر تسلمت المؤسسة شكوى من أحد األوف  سياق متصلا  .2

الذ   وهوصثثة بمرضثثه من قسثثم االمرا  الم دية ف  مجمع السثثلمانية الطب ا األدوية الخا

الشثثكوى قامت المؤسثثسثثة  تسثثل محداه إلى التواصثثل مع المؤسثثسثثة بشثثأن الموضثثوعا وفور 

تضثثمنًا بإجراء التواصثثل المباشثثر مع وزارة الصثثحة للتأكد من صثثحة االدعاءا وجاء الرد م

ست مل على  ارً وأن هناب قصو صحة االدعاء جملة وتفصياًل  ف  توفير الدواء وأن الوزارة 

توفير الدواء للمري  خالل أسثبوعين من تاريخ الشثكوىا كما تاب ت المؤسثسثة مع الشثاك  

 مستجدات وض ه الصح ا إلى حين حصوله على األدوية الخاصة به.

 ف  ال ين ا(ا مفادها أنه ي ان  ألمً .سثثثثلمت المؤسثثثثسثثثثة شثثثثكوى من أحد األفراد )ج.أ.عتكما  .3

بفقدان الرؤيةا حيا قام بمتاب ة وض ه الصح  ف  الطب الخالا وتبين إصابته  امصحوبً 

توفير ال الج المجان  له وإجراء ال ملية  علىبنزي  داخل  ف  ال ينا وطلب مسثثثثثثثاعدته 

ف  الطب الخالا مبينًا أنه لم يحصثثثثل  ُكلَفهاالجراحية المناسثثثثبة لها إذ إنه ال يسثثثثتطيع دفع 

بية لدى مراج ته لمجمع السثثلمانية الطب ا وعليه قامت المؤسثثسثثة على الفور على نتيجة إيجا

 بمتاب ة الموضوعا حيا تبين توفير ال الج له خارج المملكة.

 ثانيًا: األشخاص المقيدة حريته 

(ا مفادها عدم .المؤسسة شكوى من ذو  أحد نزالء مركز اإلصالي والتأهيل )م.ع.أ تسلمت .1

يه من مر  مزمنا وعلى الفور قامت تلق  النزيل ال الج وال ية الصثثثثثثثحية عما ي ان رعا

المؤسثثسثثة بإجراء التواصثثل المباشثثر مع اإلدارةا حيا تم منحه األدوية الخاصثثة بمرضثثها 

 وتحويله إلى طبيب األمرا  المزمنة لمتاب ة حالته الصحية بانتظام.

)ل.ي.ج.(ا  المؤسثثسثثة شثثكوى من والدة أحد نزالء مركز اإلصثثالي والتأهيلتسثثلمت كما  .2

حالة إغماء وتشثثثثثثثنجاتا تم على إثرها إحالته إلى عيادة مركز لحول ت ر  النزيل  دورت

اإلصثثثثالي والتأهيل من أجل تلقيه ال الج والرعاية الصثثثثحية الالزمةا وقد أوصثثثثى الطبيب 

ن والدة النزيل قد أالم الج بنقله إلى مجمع السثثلمانية الطب  إلجراء المزيد من الفحولا إال 

دت وجود تأخير ف  تحويل النزيل إلجراء الفحوصثثات المطلوبةا وعليه قامت المؤسثثسثثة أفا

بإجراء التواصثثثل المباشثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثالي والتأهيل وجاء الرد متضثثثمنًا عر  

النزيل على الطبيب المختل لمتاب ة حالته الصثثحيةا وانتظامه ف  المواعيد الطبية الخاصثثة 

 به.
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( من ذو  النزيلين )ب.م.ع.( 2)شثثثثثثثكويين المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة عدد ت تسثثثثثثثلموإلى جانب ذلبا  .3

نا المسثثثثثثثتجثد )كوفيثد اا إصثثثثثثثثابتهمثمثو)ع.م.ي.(ا مفثاده ( ورغبتهم ف  19-بفيروق كورو

االطمئنان على أوضثثثثاع النزيلين الصثثثثحية وما تم بشثثثثأنها من إجراءا وبناًء على ذلب قامت 

قل النزيلين إلى المسثثثتشثثثفى المؤسثثثسثثثة بإجراء التواصثثثل المباشثثثر مع إدارة المركز وتبين ن

 الميدان  من أجل تلق  ال الج والرعاية الصحية الالزمة. 

(ا .( شثثثكاوى من ذو  النزالء )ي.إ. 3)ثالا المؤسثثثسثثثة عدد تسثثثلمت وإلى جانب ذلبا  .4

  ف  (ا بشثثثثثثأن تلقيهم ال الج والرعاية الصثثثثثثحية عما ي انونه من أمرا.)م.إ.ع.(ا )ي.ع.أ

ية الطب ا إال مان سثثثثثثثلموا األدوية الموصثثثثثثثوفة لهم من قبل األطباء تنهم لم يأ مجمع السثثثثثثثل

المختصينا وعلى الفور قامت المؤسسة بإجراء التواصل المباشر مع إدارة مركز اإلصالي 

متاب ة أوضثثثثثاع النزالء الثالثة الصثثثثثحيةا والتأكد من اسثثثثثتكمال تلقيهم  توالتأهيلا حيا تم

 ال الج المطلوب والرعاية الصحية بشكل كامل.

( شكاوى من ذو  النزالء )ع.ع.إ.(ا 3) ثالا المؤسسة عددتسلمت على ص يد متصلا و .5

)ع. .ع.(ا )ي.ج.ي.(ا مفادها عدم تلق  النزالء المذكورين لل الج والرعاية الصثثثحية عما 

سنانا وعلى الفور قامت المؤسسة بالتواصل المباشر مع إدارة مركز نه من ألم ف  األي انو

( نزيلين منهم ل يادة األسثثثثنان من أجل متاب ة 2إحالة عدد ) تا تماإلصثثثثالي والتأهيلا حي

 لتلق  ال الج.  واحد وض هما الصح ا ف  حين جار التأكد من إحالة نزيل

(ا مفادها بأن النزيل .المؤسثثثسثثثة شثثثكوى من والد النزيل )ر.ع.متسثثثلمت وف  ذات السثثثياقا  .6

ء ذلبا موضثثثثثًحا أن مواعيد جرامن ف  القلبا وقد تكرر ت رضثثثثثه ل غماء  اي ان  مرضثثثثثً 

عرضثثثثثثثه على الطبيب المختل متباعدة وتفصثثثثثثثلها فترات طويلة نوًعا ماا وعليه قامت 

المؤسثسثة على الفور بإجراء التواصثل المباشثر مع إدارة المركز للتأكد من الوضثع الصثح  

ه للنزيلا وجاء الرد متضثثثثمنًا أن النزيل قد حضثثثثر لل يادة الداخلية وتم إجراء تخطيط قلب ل

 وكانت النتيجة إيجابيةا كما تم حجز موعد لفحل الرأق )الدماغ( لدى الطبيب المختل.

سلمت وقد  .7 شقيقة النزيل )أ.ع.عت شكوى من  ف   ا(ا مفادها أن النزيل ي ان  تمزقً .المؤسسة 

أربطة الرجلينا وغدة ف  الم دةا وبأن لديه مواعيد مسثثثجلة ف  مجمع السثثثلمانية الطب ا إال 

وعليه قامت المؤسثثثثثسثثثثثة على الفور بالتواصثثثثثل مع إدارة مركز  إلى المجمعانقله نه لم يتم أ
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تم متاب ة الحالة الصثثثحية تاإلصثثثالي والتأهيل للنظر ف  الشثثثكوىا وجاء الرد متضثثثمنًا أنه 

 للنزيل باستمرارا وتم تحويله لتلق  ال الج ف  المواعيد المقررة له. 

سلمتكما  .8 مصاب ب دة )ج.ي. .(ا مفادها أن النزيل المؤسسة شكوى من محامية النزيل  ت

ال الج والرعاية الصثثحية الالزمةا وعليه قامت المؤسثثسثثة بإجراء  أمرا  مزمنةا ولم يتلق

النزيل إلى عيادة التواصثثل المباشثثر مع إدارة مركز اإلصثثالي والتأهيلا ونتيجةً لذلب تم نقل 

 متاب ة حالته بانتظام.  المركز الداخليةا وتم تحويله إلى طبيب األمرا  المزمنة ل

النزيل ي ان  ابنها (ا مفادها أن .المؤسثثسثثة شثثكوى من والدة النزيل )ي.ع.جوردت وقد هذاا  .9

عرضثثثثه على طبيب مختلا  علىمن  الم ف  الم دة مصثثثثحوبة بق ءا وطلبت مسثثثثاعدتها 

وعليه قامت المؤسثثثثسثثثثة على الفور بإجراء التواصثثثثل المباشثثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثثالي 

تم متاب ة وضثثثث ه الصثثثثح  ف  قسثثثثم الباطنية ف  تأن النزيل وجاء الرد متضثثثثمنًا يلا والتأه

 مجمع السلمانية الطب ا ووض ه الصح  مستقر.  

لمؤسسة شكوى من شقيقة النزيل )ج. .م.(ا مفادها عدم حصول ا وردتوف  ذات السياقا  .10

سثثثة على الفور شثثثقيقها على التط يمات الخاصثثثة بمر  الكبد الوبائ ا وعليه قامت المؤسثثث

بإجراء التواصثثثثل المباشثثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثثالي والتأهيلا وجاء الرد متضثثثثمنًا تحديد 

موعد للنزيل مع طبيب األمرا  المزمنة وإجراء الالزم مع إدارة الشؤون الصحية بوزارة 

 الداخلية من أجل منحه التط يمات الالزمة لمرضه. 

(ا مفادها عدم تلق  .والدة النزيل )م. .ع المؤسسة شكوى منتسلمت وعلى ص يد متصلا  .11

ابنها النزيل لل الج والرعاية الصحية عما ي انيه من مر  ف  األعصاب والمسالب البوليةا 

وعليه قامت المؤسثثسثثة بإجراء التواصثثل المباشثثر مع إدارة مركز اإلصثثالي والتأهيل للتأكد 

تم تح  للنزيل مسثثثتقر ومن الوضثثثع الصثثثح  للنزيلا وجاء الرد متضثثثمنًا أن الوضثثثع الصثثث

 متاب ته من قبل المختصين ف  مواعيده المقررة بانتظام.

( شثثكاوى من ذو  النزالء ) .ع.ع.(ا )غ.ر.ع.(ا 3) ثالا المؤسثثسثثة عدد وصثثل إلىكما  .12

ية إلى (ا مفادها حاجتهم .)ع.ع.ق يب المختل لتلق  ال الج والرعا عرضثثثثثثثهم على الطب

والتأكد من حصثثولهم  بشثثأنهم مع الجهة الم نية التواصثثلتم الصثثحية عن أمرا  متفرقةا و

  .على الرعاية الطبية الالزمة
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 المساعدا  القانونية المقدمةالفرع الثاني: 

ف  التمتع بأعلى مستوى قانونيةا تت لق بحق الفرد  ات( مساعد105قدمت المؤسسة الوطنية عدد )

مسثثثثاعدات لوفراد ( 8) ان ثم يمكن بلوغه من الصثثثثحة )الحق ف  الصثثثثحة(ا حيا كان منها عدد

( مساعدة قدمت لنزالء ف  مراكز اإلصالي والتأهيل 97)سبع وتس ون  ال اديينا إلى جانب عدد 

 أو مراكز الحبق االحتياط .

 يجاز المساعدات الت  قدمتها المؤسسةا وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت :يمكن إو

 نوأواًل: األشخاص العادي

اعدة قانونية ألحد المقيمين ف  مملكة البحرين )م.م.أ( عن طلبه مساعدته قدمت المؤسسة مس .1

(ا حيا 19 - حجز موعد للحصثثثثثثثول على التط يم المضثثثثثثثاد لفيروق كورونا )كوفيدعلى 

 الحصول على موعد. علىقامت المؤسسة بتبصيره باإلجراءات المطلوبةا ومساعدته 

لى )م.أ.أ.( و )ع.ج.د.( اللذين طلبا تدخل إ( مساعدتين قانونيتين 2كما قدمت المؤسسة عدد ) .2

المؤسسة لدى وزارة الصحة من أجل اإلبقاء على الخطة ال الجية السابقة لمرضى فقر الدم 

أن الخطة ال الجية يضثثث ها أصثثثحاب  االمنجل  )السثثثكلر(ا حيا أوضثثثحت المؤسثثثسثثثة لهم

 االختصال من األطباء وفق البروتوكوالت الم مول بها.  

د قدمت المؤسسة مساعدة قانونية إلى )ز.أ.م.( حول طلبها إحالة زوجها إلى وف  ذات الصد .3

مستشفى الطب النفس ا وعليه قامت المؤسسة بتقديم المشورة القانونية للم نيةا وتبصيرها 

واجبة االتباعا كما تمت المتاب ة مع الجهات صثثاحبة االختصثثال لحين إحالة الباإلجراءات 

 يا تم حفظ المساعدة القانونية لتحقق النتيجة.زوجها إلى الطب النفس ا ح

لى )ن.ج.ع.( )أ.أ.أ.( إ( مسثثثثاعدات قانونية 3) ثالا إلى جانب ذلبا قدمت المؤسثثثثسثثثثة عدد .4

)ب.خ.م.( بشثثثثأن ت رضثثثثهم للتمييز بسثثثثبب رفضثثثثهم تلق  اللقاي المضثثثثاد لفيروق كورونا 

الت  يشثثترط لحكوم  سثثتفادة من خدمات القطاع ا(ا من حيا عدم القدرة على اال19-)كوفيد

للحصثثثول عليها الدخول لمقر الجهات على اختالفها مع إبراز شثثثهادة التط يما كما أشثثثاروا 

إلى عدم وجود  لية واضثثحة للحصثثول على شثثهادة إعفاء من الحصثثول على اللقاي ألسثثباب 

ل فراد الذين تلقوا اللقاي خارج مملكة البحرين من الدخو لية تُمكن األ صثثحيةا أو عدم وجود
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إلى األماكن الخاصثثثة الت  تشثثثترط الحصثثثول على اللقايا حيا قامت المؤسثثثسثثثة بمخاطبة 

المجلق األعلى للصحةا وطلبت إيجاد بدائل للخدمات الت  يشترط فيها الحضور الشخص  

 جميعلتلق  الخدمات الحكوميةا إضثثثثثثافة إلى ال مل على توعية أصثثثثثثحاب المحال التجارية ب

أو عدم السثثماي للحاصثثل على اللقاي أو غير الحاصثثل بدخولهاا  القرارات المت لقة بالسثثماي

 وما إلى ذلب من إجراءات.

وجاء الرد من المجلق األعلى للصحة متضمنًا أنه يمكن لغير الحاصلين على اللقاي استخدام  .5

ا كما أن الفريق الوطن  الطب  إعالنهاجميع الخدمات الحكومية وفق اآللية الضثوئية الت  تم 

 اويقيمهاا وف  حال وجود أ  حسثثاسثثية أل  فرد يتم منحه نوعً كافة حاالت الصثثحية يتابع ال

فرة الت  تختل  مكوناتها وال تسثثثبب حسثثثاسثثثية للشثثثخلا ا خر من اللقاحات الم تمدة والمتو

وف  حال ت ار  ذلب يتم تقييم الحالة ومنحه االسثثثثثثتثناء المطلوبا إضثثثثثثافة إلى أن الفريق 

بطاقة تفيد حصثثولهم على كافة مين إلى مملكة البحرين عند المنافذ اي القاديالوطن  يمنح السثث

 لحاصلين على اللقاي.لالمتاحة كافة الدخول بها إلى األماكن  وناللقاي ويستطي 

(ا مفادها عدم حصثثثثول مري  من ذو  ) .و.أ. المؤسثثثثسثثثثة مسثثثثاعدة قانونية إلى وقدمت .6

د ف  مبنى أمرا  الدم وجوم( و19-االحتياجات الخاصثثة مصثثاب بفيروق كورونا )كوفيد 

مركز للحجر( على الرعاية الطبية له إلى الوراثية ف  مجمع السثثثلمانية الطب  )الذ  تم تحوي

ا من الكاملةا حيا تم إجراء ال ديد من االتصاالت من قبل والدة المري  إال أنها لم تتلق رد  

قرار وضثث ه الصثثح ا الم نيين ف  وزارة الصثثحةا وب د المتاب ة تأكدت المؤسثثسثثة من اسثثت

 وحصوله على الرعاية الطبية الدورية. 

( بشثثثأن طلب الحصثثثول على الموافقة .المؤسثثثسثثثة مسثثثاعدة قانونية إلى ) .م.عكما قدمت  .7

بنها من خارج مملكة البحرينا كونه من ذو  االحتياجات الخاصثثةا حيا سثثتيراد أدوية الال

واجبة االتباع ف  هذا الصثثثددا الراءات تم تقديم المشثثثورة القانونية للم نية وتبصثثثيرها باإلج

والتواصثثثل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصثثثحيةا الم نية بشثثثروط وضثثثوابط 

 .استيراد وتوزيع األدوية إلى مملكة البحرين

(ا .(ا و)ق.ع.م.( مساعدتين قانونيتين إلى )ي.ع.ع2وف  سياق  خرا قدمت المؤسسة عدد ) .8

 اوظروفهم اهمأوضثثثثثثثاعا وتحسثثثثثثثين ايقة ت امل الكادر الطب  م همطر طلبا فيها النظر ف 

وتبصثثثثثيرهما لهما حيا تم تقديم المشثثثثثورة القانونية الصثثثثثحية ف  مجمع السثثثثثلمانية الطب ا 
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لدى قسثثثثم تلق  الشثثثثكاوى ف  وزارة  اعن طريق تقديم شثثثثكواهمواجبة االتباع الباإلجراءات 

ت الجهة الم نية ف  طلباتهم واتخذت بشأنها الصحةا وإفادة المؤسسة بما يتم بشأنها وقد نظر

 اإلجراءات المناسبة.

 ثانيًا: األشخاص المقيدة حريته 

( مساعدة قانونية لنزالء مراكز التأهيل واإلصاليا 97) سبع وتس ين قدمت المؤسسة عدد .1

ومراكز الحبق االحتياط ا سثثثثثثثواء تقدموا بها بأنفسثثثثثثثهم أو من قبل ذويهما حيا تنوعت 

متاب ة  علىين المسثثثثاعدة ف  ال ر  على األطباء المختصثثثثينا أو المسثثثثاعدة مضثثثثامينها ب

ات طبية متنوعةا من بينها: طب مع األطباء وحجز مواعيدهم الدورية ف  تخصثثصثث تهمحاال

سثثثنانا ال يونا الباطنيةا القلبا أو بشثثثأن الحصثثثول على أمر لصثثثر  المسثثثتلزمات أو األ

مزمنةا وما إلى ذلب من  اذين ي انون أمراضثثثثثثثً لنزالء الإلى االوجبات الصثثثثثثثحية بالنسثثثثثثثبة 

اختصثثثاصثثثات متنوعةا وقامت المؤسثثثسثثثة بدراسثثثتها جمي ًا وإجراء الالزم بشثثثأنهاا حيا تم 

إجراء التواصثثثثثثثل الفور  مع إدارة مراكز اإلصثثثثثثثالي والتأهيل ومراكز الحبق االحتياط  

اد الحلول المناسثثثبة لى إيجا وتم التوصثثثل إللتأكد من األوضثثثاع الصثثثحية للنزالء والموقوفين

 .لها

( قدمت 19-بالحق ف  الصثثثثثثحةا والسثثثثثثيما ب د تفشثثثثثث  فيروق كورونا )كوفيد  واتصثثثثثثاالً  .2

المؤسثثثثسثثثثة مسثثثثاعدة قانونية لذو  أحد النزالء ف  مركز اإلصثثثثالي والتأهيلا يطلبون فيها 

االطمئنان على وضع ابنهم الصح  والتأكد من عدم إصابته بالفيروقا حيا قامت المؤسسة 

إذ الفور بإجراء التواصل المباشر مع إدارة المركز للتأكد من الوضع الصح  للنزيلا  على

 تبين أنه قد تم نقله إلى المستشفى الميدان  من أجل تلق  ال الج والرعاية الصحية الالزمة.

 

 رصد أوضاع حقوق اإلنسانالفرع الثالث: 

التقصثث  الالزم بشثثأنهاا  تختل المؤسثثسثثة برصثثد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسثثانا وإجراء .1

والقيام بالزيارات الميدانية الم لنة وغير الم لنة لرصثثثثثثثد أوضثثثثثثثاع حقوق اإلنسثثثثثثثان ف  

المؤسسات اإلصالحية وأماكن االحتجاز والتجم ات ال مالية والدور الصحية والت ليميةا أو 

ترحات النتهاب حقوق اإلنسثثثثثثان مع تقديم المقف  أن يكون موق ًا  أ  مكان عام  خر يشثثثثثثتبه
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لى وضثثثثثثثع حد لهذه الحاالتا وعند االقتضثثثثثثثاء إبداء الرأ  إالت  تت لق بالمبادرات الرامية 

 بشأن موق  تلب الجهات وردود ف لها.

ف  التمتع بأعلى ( حالة تت لق بحق الفرد 26)سثثت وعشثثرين حيا رصثثدت المؤسثثسثثة عدد  .2

دى عشثثثثرة إحمسثثثثتوى يمكن بلوغه من الصثثثثحة )الحق ف  الصثثثثحة(ا حيا كان منها عدد 

حالة تت لق بنزالء ف  مراكز  (15)خمق عشرة ألفراد عاديينا إلى جانب عدد  لةحا( 11)

 اإلصالي والتأهيل أو مراكز الحبق االحتياط .

 يجاز حاالت الرصد وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت :إويمكن 

 نوأواًل: األشخاص العادي

( من المصثثثابين بفيروق .)ق. .جرصثثثدت المؤسثثثسثثثة خبًرا حول ت ر  أحد المرضثثثى  .1

همال طب  ف  مجمع السثثلمانية الطب ا وعلى الفور قامت المؤسثثسثثة إل( 19-كورونا )كوفيد

بالتواصثثثثثثل مع ذو  المري  للتأكد من حالته الصثثثثثثحية واإلجراءات الت  تم اتخاذها حيال 

مري  الموضوعا كما تاب ت المؤسسة تصريح وزارة الصحة بشأن الحالةا حيا تبين أن ال

 قد خضع ل ناية حثيثة منذ لحظة دخوله لمجمع السلمانية الطب .

كما رصثدت المؤسثسثة مناشثدة شثخل ف  أحد مواقع التواصثل االجتماع  مفادها ت ر   .2

صثثثثثثثابته ب جز كل  ف  إحادا مرور  ف  إحدى الدول الخليجيةا مما أدى إلى ل)إ.م.إ.(  

ات عالجه خارج مملكة البحرينا من الدولة لنفق لحصثثثثثثثول على تغطيةالحركةا وطالب ا

للمتاب ة مع اللجنة ال ليا لل الج  مؤسثثثثسثثثثة م ها وتم تقديم المسثثثثاعدة لهوعليه تواصثثثثلت ال

ا للضثثثوابط الت  تاب ت م ه هذا الموضثثثوعا وفقً ج التاب ة للمجلق األعلى للصثثثحةا بالخار

 واألنظمة الم مول بها.

( بسثثثثبب تزامن إصثثثثابته مع .)ع.أ.أوفاة المواطن  علىإحدى حاالت الرصثثثثد  ارتكزتوقد  .3

وقت إغالق المركز الصثثح  ف  منطقتها ورف  أحد المسثثتشثثفيات الخاصثثة توفير الرعاية 

جراء ممارسثثثته الرياضثثثة ف  أحد أندية المملكةا وبناًء على من الصثثثحية له عما ت ر  له 

يانات ذلب قامت المؤسثثسثثة بمخاطبة الم نيين ف  وزارة الصثثحة من أجل تزويد المؤسثثسثثة بب

ا خالل النطاق الزمن  لهذا ن المؤسثثثسثثثة لم تتلق رد  إال أ وإحصثثثائيات ف  ذات الخصثثثولا

التقريرا على الرغم من أن المؤسثثسثثة رصثثدت صثثدور توجيهات سثثمو رئيق الوزراء ول  
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ساعةا بينها المركز الصح   شغيل مجموعة من المراكز الصحية على مدار ال شأن ت ال هد ب

 محل حالة الرصد.

جاءت إحدى حاالت الرصثثثثثثد حول إصثثثثثثابة طفل بالشثثثثثثلل ب د التأخر ف  تلق  ال الج بينما  .4

نه قد صثثثثدر قرار أالمناسثثثثبا حيا تم نقله لل الج إلى المملكة المتحدة على نفقة الدولةا إال 

بإيقا  عالجه وعودته لمملكة البحرينا حيا قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة على الفور بالمتاب ة مع 

ما تم إرسثثثثثثال خطاب لهم بذلبا وقد جاء الرد متضثثثثثثمنًا أن الم نيين ف  وزارة الصثثثثثثحةا ك

ال الج لم يتم توقيفها وإنما تم تحويل الطفل السثثثثثتكمال عالجه ف  مدينة األمير سثثثثثلطان بن 

عبدال زيز للخدمات اإلنسثثثثانية بالمملكة ال ربية السثثثث وديةا وتم أخذ موافقة والد الطفل على 

زارة الصثثثثثثثحة بترتيب اإلجراءات الالزمة للبدء الخارج بوف  ذلبا وقد قام مكتب ال الج 

  الج المري .ب

 وجودوف  سياق متصلا رصدت المؤسسة ف  أحد مواقع التواصل االجتماع  خبًرا حول  .5

المتبقية من عالجه ب د أن  ا ف  اسثثثثثثثتكمال المرحلةت ثر مادي  ا حيا مواطن خارج البحرين

كلفة  علىناشثثثدات من ذويه لمسثثثاعدتهم ق ال الج المتاحة ف  المملكةا وسثثثط مائطر اسثثثتنفد

قامت المؤسثثثثسثثثثة بالتواصثثثثل مع ذو  المري  للوقو  على تفاصثثثثيل حالته حيا ال الجا 

 .بمتاب ة حالتهالتأكد من قيام الجهات الرسمية ف  المملكة ومتاب ة األمر  تالصحيةا كما تم

الجتماع  من الحاالت عبر مواقع التواصثثثل ا اوف  ذات السثثثياق رصثثثدت المؤسثثثسثثثة عددً  .6

لحاالت الحرجة المصثثثثابة بفيروق كورونا إلى ابشثثثثأن تأخر وصثثثثول اإلسثثثث ا  الوطن  

سثثثث ا  امرأتين اإلسثثثث ا  الوطن  عن إ تأخر ( لمدة غير م قولةا من بينها19 –)كوفيد 

ضً  أخرىا حيا رف  مجمع  امصابتين بفيروق كورونا وت انيان نقل األكسجين وأمرا

بهما بالمواصثثثالت الخاصثثثةا إلى جانب خبر مفاده وفاة أحد السثثثلمانية اسثثثتقبالهما عند ذها

سلمانية الطب  19-المواطنين المصابين بفيروق كورونا )كوفيد سبب عدم قيام مجمع ال ( ب

إحدى حاالت الرصثثثد حول تأخر اإلسثثث ا   دارتف  حين  بتوفير سثثثرير له لمدة يومينا 

سثثثثثات غسثثثثثل الكلىا وعليه قامت ف  السثثثثثن ب د انتهائها من جل ةالوطن  إعادة امرأة كبير

لتقديم ال الج اتخاذ اإلجراءات الالزمة ا حيا تم المؤسثثسثثة بالمتاب ة مع الجهات المختصثثة

  لهما.
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إلى جانب ذلبا رصثثدت المؤسثثسثثة حالة ت ر  مواطنة للتمييز بسثثبب رف  تلق  اللقاي  .7

لت  تقع (ا وذلب عند محاولتها دخول أحد المحال ا19-المضثثثثثثثاد لفيروق كورونا )كوفيد

ن اآللية الضثثثثثثثوئية تم من ها من الدخولا بالرغم من أ خارج المجم ات التجاريةا حيا

الم مول فيها  نذاب كانت المسثثثثثثتوى األصثثثثثثفرا الذ  يسثثثثثثمح بفتح ال ديد من األنشثثثثثثطة 

 .والقطاعات لغير المتط مينا ومنها المحال الواق ة خارج المجم ات التجارية

قع التواصثثثل االجتماع  شثثثكوى مت لقة بمنع دخول كما رصثثثدت المؤسثثثسثثثة عبر أحد موا .8

المحال التجارية ألشثثثثثثثخال تلقوا جرعتين من التط يم ف  دول الخليجيةا حيا قام أحد 

األفراد بإثبات تلقيه جرعت  التط يم ف  دولة الكويت عند محاولة دخوله أحد المطاعما إال 

ا "مجتمع واع "سثثتفادة من برنامج أنه ال يسثثتطيع االدخولا مبينًا نه لم يتم السثثماي له بالأ

التجارية واألسثثثثثثثواق  الوهو ما ألقى بظالله على حقوقه المكفولةا من بينها دخول المح

 وغيرها من المرافق. 

وجاء الرد  وعليه قامت المؤسثثسثثة بمخاطبة المجلق األعلى للصثثحة بشثثأن الحالتين أعالها .9

شثثثثروط و لية اإلشثثثثارة الضثثثثوئية أن ب   الجهات ف  القطاع الخال ال تلتزم بمتضثثثثمنًا 

تسلم ومنها السماي لغير المتط مين بالدخول ف  المستوى األخضر على سبيل المثالا ويتم 

هذه الجهات ريق القنوات الرسثثميةا والتواصثثل مع شثثكاوى بخصثثول هذه الحاالت عن ط

ءات ن القرار يبقى ف  يد القطاع الخال ف  حال تنفيذ أ  إجراأإليضثثثثثثثاي الت ليماتا إال 

اي القادمين إلى ة إلى أن الفريق الوطن  يمنح السيإضافية لضمان سالمة المرتادينا إضاف

الدخول بها  ونيسثثثتطي وبطاقة تفيد حصثثثولهم على اللقاي كافة مملكة البحرين عند المنافذ 

حاصلين على اللقايا حيا إن هذه البطاقة مصدقة وم تمدة من للالمتاحة كافة إلى األماكن 

نه يتم اعتماد  يم ف  تطبيق )مجتمع واع (ا كما أرة الصثثثثحة وت ادل شثثثثهادة التطقبل وزا

للقاي اثبات تلقيهم ملكة البحرين وبإمكان مسثثثثثثثتخدميها إتطبيقات دول مجلق الت اون ف  م

 أ  تطبيق أو شهادة أخرى.إلى دون الحاجة من ألماكن المتاحة للمتط مين فقط اودخول 

 ته ثانيا: األشخاص المقيدة حري

( لوعكة صثثحية ج لته غير قادر على .رصثثدت المؤسثثسثثة خبًرا حول ت ر  النزيل ) .أ.إ .1

المشثث ا مع مطالبة بتدخل الجهات الم نية لشثثموله ف  اإلفراج الصثثح ا وعلى الفور قامت 

المؤسثثثسثثثة بالتواصثثثل مع ذو  النزيل للوقو  على تفاصثثثيل حالته الصثثثحيةا حيا تبين أن 
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ية " تحرب  عاية الصثثثثثثثحية بانتظام عما ي انيه منالنزيل يتلقى ال الج والر حالة مرضثثثثثثث

الذ  يسثثثثثثثبب له الدوارا الغثيانا الق ءا فقدان التوازن أو عدم  وهوذن"ا كريسثثثثثثثتاالت األ

الثباتا عدم القدرة على التحكم بحركات ال ينا حيا قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة الجهات 

ن المؤسسة أعنهم ألسباب صحيةا إال الم نية بشأنه للنظر ف  إمكانية شموله ضمن المفرج 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.لم تتلق رد  

كما رصدت المؤسسة خبًرا حول الوضع الصح  ألحد النزالء ف  مركز اإلصالي والتأهيل  .2

)ع.ع.ق.(ا جاء ف  مضثثثثثثثمونه أن نتائج فحول النزيل األخيرة بينت وجود انخفا  ف  

افة إلى انخفا  مسثثثثتوى كريات الدم البيضثثثثاء ونسثثثثبة مسثثثثتوى السثثثثكر ف  الدما باإلضثثثث

سيوما وعلى الفور قامت المؤسسة بإجراء التواصل المباشر مع إدارة مركز اإلصالي  الكال

والتأهيل للنظر ف  الموضثثثثثثثوع وقد جاء الرد متضثثثثثثثمًنا أنه تم عر  النزيل على ال يادة 

   الطبيةا وتلق  ال الج المناسب.

حول نقل النزيل ) .ا. .( من مركز اإلصالي ودارت الرصد  وقد تمحورت إحدى حاالت .3

والتأهيل إلى أحد مسثثثثثتشثثثثثفيات المملكة وهو ف  حالة صثثثثثحية متدهورةا وعلى الفور قامت 

المؤسسة بإجراء التواصل المباشر مع إدارة مركز اإلصالي والتأهيل للنظر ف  الموضوعا 

الطبية بصثثفة مسثثتمرةا ويتلقى ال الج  وقد جاء الرد متضثثمنًا أن النزيل ي ر  على ال يادة

 المناسب.  

وعلى صثث يد متصثثلا رصثثدت المؤسثثسثثة خبًرا حول إضثثراب النزيل )م.ع.ي.( لمدة ثالثة  .4

أياما احتجاًجا منه على نوعية وكمية الط ام المقدم ف  مركز اإلصثثثثثثثالي والتأهيلا حيا 

سثثار عن الموضثثوعا قامت المؤسثثسثثة بإجراء التواصثثل المباشثثر مع إدارة المركز واالسثثتف

تتم مالحظة وجاء الرد متضثثمنًا أنه يتم عر  النزيل على ال يادة الطبية بصثثفة مسثثتمرةا و

 .حالته الصحية

ذلبا رصدت المؤسسة خبًرا بشأن إضراب النزيل )م.ج.ق.(ا بسبب تأخر باإلضافة إلى  .5

مضمون    األسنانا وجاء ف حصوله على ال الج والرعاية الصحية عما ي انيه من ألم ف

ا تدن  مسثثتوى السثثكر ف  الدما وقد تواصثثلت المؤسثثسثثة على أن النزيل ي ان  أيضثثً الخبر 

الفور مع الم نيين ف  المركزا وتبين عر  النزيل على قسثثثثم األسثثثثنان ف  عيادة المركز 

ف  ذات اليوما حيا كان يطلب إجراء عملية التلبيق ألسنانه باإلضافة إلى تنظيفهاا وعليه 
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لى الطبيب المختل بالتنظي  ومن ثم تم إجراء عملية التلبيق لوسنانا كما تم تم تحويله إ

ف  الم دة وتم صثثثثثثثر  ال الج  اعر  النزيل على الطبيب ال ام ب د إفادته أنه ي ان  ألمً 

الالزم لها وتم تحويله على الطبيب المختل للنظر ف  تغيير الوجبات المقدمة له حسب ما 

 على طلبه.يتطلبه وض ه الصح  بناء 

ف  الرأقا  اشثثثديدً  ابينما جاءت إحدى حاالت الرصثثثد متضثثثمنة م اناة النزيل )ي.ع.م.( ألمً  .6

ف  الجسما ولم يتلق ال الج والرعاية الصحيةا وعليه قامت المؤسسة بإجراء التواصل  اوألمً 

المباشثثر مع إدارة المركز واالسثثتفسثثار عن الموضثثوعا وجاء الرد متضثثمنًا أنه يتم عر  

 يل على ال يادة الطبية بصفة مستمرةا ويتلقى ال الج المناسب.النز

( عدة مشثثاكل صثثحيةا من بينها .كما رصثثدت المؤسثثسثثة خبًرا حول م اناة النزيل )ي.ع.ق .7

الجيوب األنفية وقرحة ف  اللسثثثانا و الم ف  ال ينا وأنه لم يتلق ال الج والرعاية الصثثثحيةا 

ر مع إدارة المركز واالستفسار عن الموضوعا حيا قامت المؤسسة بإجراء التواصل المباش

 وجاء الرد متضمنًا أنه تم عر  النزيل على الطبيب المختل وأنه تلقى ال الج المناسب. 

( .ومن خالل موق ها الحقوق  ومسثثؤوليتها الرقابيةا رصثثدت المؤسثثسثثة حالة النزيل )ي.م.ي .8

ستدعت حالته نقله لل يادةا ح االذ  ي ان   المً  شرطة القوة ف  جسمه وا ستخدم رجال ال يا ا

لمبنى الذ  يقطن فيه بغية نقله لل يادةا لتزامن ذلب مع االعتصثثثثام الذ  حصثثثثل ف  الدخول 

(ا وعند 13( و)12) صثثثثثفو  النزالءا وتحديًدا ف  المبنيين مركز اإلصثثثثثالي والتأهيل بين

 إعادته لغرفته. تاستقرار حالة النزيل الصحية تم

م اناة  ف عبر أحد مواقع التواصثثثثثثثل االجتماع  )تويتر(  حالة رصثثثثثثثد أخرى تركزتكما  .9

( مشاكل صحية ف  الم دة قبل القب  عليها ومناشدة من ذويه ل رضه على .النزيل )م.ج.ع

إلى الطبيب المختل وتسثثثثثثثهيل إدخالهم األدوية له ف  المركزا وإزاء حاجة المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة 

لتواصثثثل مع الجهات الم نية ا علىلحصثثثول على مزيد من الم لومات بشثثثأن النزيل تمهيًدا ا

صثثل مع المؤسثثسثثة ف  لتواعلى ا بشثثأنها فقد نشثثرت المؤسثثسثثة تغريدة تحا فيها ذو  النزيل

 اتصااًل من ذويه خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.أسرع وقتا ولم تتلق المؤسسة 

شأن الحالة الصحيةإكما رصدت المؤسسة عبر بريد  .10  لكترون  وارد من إحدى المحاميات ب

حقهم ف  ال الج  ف ا جمي ً  تركزت(ا .(ا )أ.ج.ع.(ا ) .ج.ع.ل دد ثالثة نزالء هم: )ي.ع.ي
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والرعاية الصثثثثثحية عما ي انونه من أمرا  متفرقةا كفقر الدم المنجل  )السثثثثثكلر(ا  الم ف  

الصدر والم دةا  الم ف  الرقبة والرأقا حيا قامت المؤسسة على الفور بالتواصل المباشر 

صثثثالي والتأهيل للوقو  على أوضثثثاعهم الصثثثحيةا وقد تبين عرضثثثهم جمي ًا مع مركز اإل

 على أطباء مختصينا وأن لديهم مواعيد متاب ة دورية ف  مجمع السلمانية الطب .

 إذ(ا .وعلى صثث يد متصثثلا رصثثدت المؤسثثسثثة ما تم تداوله من أخبار بشثثأن النزيل )أ.ن.ق .11

 ايقا يد فيه بأنه ي ان  داء الكرون وتم ا للنزيل يفتضثثثثثمن الخبر المرصثثثثثود مقط ًا صثثثثثوتي  

عالجه منذ شثثثثثثثهرا كما أفاد بأنه ممنوع من زيارة الطبيب المختل منذ أكثر من سثثثثثثثنةا 

مع مركز  ووضثثثث ه الصثثثثح  متدهورا وعلى الفور قامت المؤسثثثثسثثثثة بالتواصثثثثل المباشثثثثر

عر  ذ تبين أنه تم إاإلصثثالي والتأهيل للوقو  على الوضثثع الصثثح  للنزيل ومسثثتجداتها 

 .النزيل على الطبيب المختل وتلقيه لل الج والرعاية الصحية

وف  ذات السياقا رصدت المؤسسة خبًرا عبر أحد موقع التواصل االجتماع  بشأن تدهور  .12

( الصثثحيةا وتضثثمن الخبر المنشثثور انقطاع النزيل عن االتصثثال ألكثر .حالة النزيل )م.أ.ع

أنه مري  بفقر الدم المنجل  )السكلر(ا وعلى على سالمته خاصة  من أسبوعا وعائلته قلقة

الفور قامت المؤسسة بالتواصل مع مركز اإلصالي والتأهيل للوقو  على الوضع الصح  

 للنزيلا وتبين أنه بصحة جيدة.

حول اكتشا  مركز إصالي  اليوميةالصح   إحدىنشرته  على خبرالمؤسسة  اط ل تكما  .13

ن عاًما بفيروق كوروناا إثر ين يتجاوز عمره األرب وتأهيل النزالء إصثثثثثابة أحد النزالء مم

ارتفاع ملحوظ بدرجة حرارتها حيا تم إخضثثاعه للفحل الطب  ونقله للمسثثتشثثفى الميدان  

لتلق  ال الجا وقد تضثثثثثمن الخبر إجراء فحل للنزالء المخالطينا تبين سثثثثثلبيته لهم جمي ًاا 

 دارة ال امة للدفاع المدن .ل اإلمرافق المبنى وال يادة من قبوأنه قد تم ت قيم جميع 

وف  سثثثياق متصثثثلا رصثثثدت المؤسثثثسثثثة إعالن وزارة الداخلية اكتشثثثا  إصثثثابة اثنين من  .14

موظف  قسثثثثثثم الخدمات بمركز اإلصثثثثثثالي والتأهيل بفيروق كورونا خالل إجراء الفحول 

خضثثثثاعهم إالدوريةا وأنه قد تم تطبيق اإلجراءات الصثثثثحية المقررةا وحصثثثثر المخالطين و

 ل وال زل االحتراز .للفح
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حول وفاة النزيل )ي.أ.ب.( إثر  على خبرالمؤسثثثسثثثة  اط ل تواتصثثثااًل بالحق ف  الصثثثحةا  .15

(ا وعلى الفور قامت المؤسسة بالتواصل 19 -مضاعفات إصابته بفيروق كورونا )كوفيد 

مجمع إلى إحالته  تمع الم نيين ف  مركز اإلصثثثثثثثالي والتأهيلا وقد تبين أن النزيل قد تم

لمانية الطب  من قبل الخدمات الطبية الملكية ب د التأكد من اسثثثثتقرار وضثثثث ه الصثثثثح  السثثثث

( ف  مجمع السثثثثثثلمانية الطب  62حسثثثثثثب البروتوكول ال الج  المتابعا وتم إيداعه الجناي )

صثثثثدر الت  تم والمخصثثثثل للمصثثثثابين بفيروق كوروناا كما تبين من خالل نتائج أشثثثث ة ال

اب رئو  نتيجة مضثثثاعفات اإلصثثثابة بالفيروقا وتم وضثثث ه ها للنزيل إصثثثابته بالتهإجراؤ

نه قد توف  الحقًا كفاءة الجهاز ألعلى مسثثثثتوىا إال أ ا مع رفعالصثثثثناع على جهاز التنفق 

 بسبب المضاعفات ب د فترة من استقرار وض ه الصح . 

 

 المتعلقة  المطلب الثالث: التوصيا 

 حق في الصحة(التمتع ب علل مستود يمكن بلوغه من الصحة )الب

 

 في ضوء ما تقد  فإن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توصي بما يلي:

دعوة الجهات المختصة إلى زيادة خدمات الرعاية الصحية لوشخال ذو  اإلعاقة ومتاب ة  .1

شثثثؤونهما ومنحهم المزيد من التسثثثهيالتا وال مل على وضثثثع حلول جذرية تكفل لهم التمتع 

أدويتهما وإعفائهم من طوابير  لتسثثل متخصثثيل مكاتب محددة لهم بالحق ف  الصثثحةا سثثواء ب

 قامتهم.لمتاب ة إيصال األدوية إلى مقر إ االنتظار ف  المستشفياتا أو بإيجاد  لية مستمرة

إيجاد نظام للمراقبة على المخزون الدوائ  وم دالت االسثثتهالبا  علىحا الجهة المختصثثة  .2

توافرها ف  مختل  الصثثثثثيدلي اتا أو قصثثثثثر  جال انتهاء تفاديًا لحاالت نقل األدوية أو عدم 

حتياجات المرضثثى وعلى وجه الخصثثول أصثثحاب مدة صثثالحيتهاا وضثثمان توافقها مع ا

 اإلعاقةا مع التأكد من سهولة ويسر طرائق الحصول عليها. ومرا  المزمنة وذواأل

عة نقل الدعوة إلى إنشثثثاء مسثثثتشثثثفى مصثثثغر داخل مراكز اإلصثثثالي والتأهيلا لغر  سثثثر .3

النزالء المرضثثى وخاصثثة الحاالت الطارئةا وال مل على تزويده بكوادر طبيه متخصثثصثثة 
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ية ف  مختل  المجاالت ومنها على سثثثثثثثيبل المثال تأهيل وعالج المدمنينا األمرا  الباطن

ه على صيدلية شاملة لتفاد  نقل والجراحات البسيطة وعيادات األسنانا إضافة إلى احتوائ

ة من مجمع السثثثلمانية الطب ا على أن يتبع الجهة المختصثثثة الم نية بشثثثؤون أو تأخر األدوي

 المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية.
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 المبحث الثاني

 الحق في التواصل مع العال  الخارجي

 تمهيد:

بها  الحق ف  التواصثثثثثثثل مع ال الم الخارج  أحد أهم الحقوق الدنيا الواجب االعترا  َ د  يُ  .1

لوشثثثخال المقيدة حريتهما ويسثثثهم هذا الحق بشثثثكل مباشثثثر ف  دعم حالة الصثثثحة النفسثثثية 

الذ  ين كق بال شثثب عليه وي زز من سثثلوكه  وهوللنزيل وبا االطمئنان واالسثثتقرار لديها 

اإليجاب ا ول ل ذلب يتحقق من خالل منح النزيل الحق ف  التواصل مع ذويه أو أصدقائه أو 

تيسثثثير أمور حياته اليوميةا كما ي د الحق ف  التواصثثثل مع ال الم الخارج   من له الحق ف 

 من عناصر الترابط االجتماع . اهمً م اعنصرً 

هذا  تناولسثثثثثيتم ف  إعادة تأهيل النزيلا ف مية هذا الحق وما له من دور رئيقأها إلى ونظرً  .2

ألسانيد الدولية المبحا من خالل مطلبينا حيا سيتم تخصيل المطلب األول للحديا عن ا

والوطنية ذات الصلة بالحق ف  التواصل مع ال الم الخارج ا بينما سيتم تخصيل المبحا 

الثان  لتسثثثليط الضثثثوء على جهود المؤسثثثسثثثة ف  مجال حماية الحق ف  التواصثثثل مع ال الم 

 الخارج .

 المطلب األول

 األسانيد الدولية والوطنية  ا  الصلة

 الخارجي في التواصل مع العال بالحق 

ا إلعادة تأهيل ا ضثثثثروري  ا جزءً وخاصثثثثة للنزيل حق ف  التواصثثثثل مع ال الم الخارج ال يُ َد   .1

ا وضثثثثثثثمان عودته للمجتمع من جانب  خرا فجوهر هذا الحق يتمثل ف  عدم النزيل اجتماعي  

منع المتهم أو النزيل من االتصال بمن يراه لالست انة به ف  تسيير مصالحه الخاصةا ومن 

السثثثماي لذويه بزيارته وإصثثثدار الوكاالت الرسثثثمية وفق ما نل عليه قانون مؤسثثثسثثثة  ذلب

الذ  ي د تطبيقًا للم ايير الدولية لحقوق اإلنسثثثان  وهواإلصثثثالي والتأهيل والئحته التنفيذيةا 

الت  أكدت حق المحرومين من حرياتهم ف  أن تتم م املتهم م املة إنسثثثثثثثانية مرتكزة على 

 .الكرامة األصيلة
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ق  المقيدة حريته من مغبة ي اأسثثثثاسثثثثي   االحق ف  االتصثثثثال بال الم الخارج  ضثثثثمانَ ي دكما  .2

الت ر  النتهاكات كالت ذيب وسثثثوء الم املةا الذ  أكدته الكثير من الصثثثكوب الدولية ذات 

 . عن أحكام دستور مملكة البحرين والتشري ات الوطنية ذات الصلةال القةا فضاًل 

لدولي ة لحقوق اإلنسثثثثانا جاء ال هد الدول  الخال بالحقوق المدني ة ف لى صثثثث يد الصثثثثكوب ا .3

سي ة الذ  انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون ر سيا سنة 56قم )وال ليؤكد  2006( ل

لكمل مته  بجريممة أن يتمتع ( هثذا الحق بقولثه: "14من المثادة رقم ) (أ/ب-3) بنثدينف  ال

)أ( أن يت  مسممماواة التامة، بالضممممانا  الدنيا التالية: أثناء الن ر في قضممميته، وعلل قد  ال

ا وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة  ليه وأسبابها )ب( ا  عالمه سريعـمممً

 أن يعطل من الوق  ومن التسهيال  ما يكفيه إلعداد دفاعه واالتصال بمحا  يختارت بنفسه

" 

 د(2-) الفقرةاألشثثثثثخال من االختفاء القسثثثثثر  ف   وقد أكدت االتفاقية الدولية لحماية جميع .4

يتعين علل كل دولة طرف، في  طار تشمممريعاتها، القيا  بما يلي: ( على أنه "17من المادة )

)د( ضمممان حصممول كل شممخص يحر  من حريته علل   ن لالتصممال ب سممرته أو محاميه أو 

المنصوص عليها في فقط بمراعاة الشروط  خر يختارت، وتلقي ءيارته ، رطنًاأي شخص  

 بالسممملطا  القنصممملية لدد بلدت وفقًاالقانون، وضممممان حصمممول األجنبي علل   ن لالتصمممال 

 ".للقانون الدولي الواجب التطبيق

وقد كفلت القواعد النموذجية الدنيا لم املة السثثثجناء الحق ف  التواصثثثل مع ال الم الخارج ا  .5

الرقابة الضرورية، باالتصال ب سرته  يسمس للسجين في  ل( بقولها "37ف  القاعدة رقم )

وب وي السممممعة الحسمممنة من أصمممدقائه، علل فترا  منت مة، بالمراسممملة وبتلقي الءيارا  

 ا معقوالً ( يمنس السممممجين األجنبي قدرً 1)" :( بقولها38"ا وتلتها القاعدة رقم )علل السممممواء

  (2) ،التي ينتمي  ليها من التسهيال  لالتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة

يمنس السمممممجناء المنتمون  لل دول ليس لها ممثلون دبلوماسممممميون أو قنصمممممليون في البلد 

والالجئون وعديمو الجنسية، تسهيال  مماثلة لالتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة 

ية مثل طؤالء  ية تكون مهمتها حما ية أو دول ية سممممممملطة وطن ب  ية مصممممممممالحه  أو  برعا

 ".شخاصاأل
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رسثثثثثثثخت ذات االلتزام قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لم املة السثثثثثثثجناء )قواعد  كما  .6

س للسمممممممجناء، في  ل الرقابة ( حيا نصثثثثثثثت على أنه "58/1مانديال( ف  القاعد ) يدسممممممممن

)أ(  :الضممممرورية، باالتصممممال ب سممممرته  وأصممممدقائه  علل فترا  منت مة علل النحو التالي

ائل اإللكترونية وحيثما يكون متاًحا، باسمممتخدا  وسمممائل االتصمممال والوسممم ة،بالمراسممملة كتاب

 ".)ب( باستقبال الءيارا  والرقمية وغيرطا،

كما تناولت ذات الحق مجموعة المبادئ المت لقة بحماية جميع األشثثثخال الذين يت رضثثثون  .7

يكون "(ا الت  نصت على أن 19أل  شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ف  المبدأ رقم: )

للشممخص المحتجء أو المسممجون الحق في أن يءورت أفراد أسممرته بصممورة خاصممة وفل أن 

ا بمراعاة الشمممروط يتراسمممل معه . وتتاه له فرصمممة كافية لالتصمممال بالعال  الخارجي، رطنً 

 ".والقيود المعقولة التي يحددطا القانون أو اللوائس القانونية

يدة حريته .8 لى إم ف  التواصثثثثثثثثل مع ال الم الخارج  يؤد  والواقعا فإن االعترا  بحق المق

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الت  تكفل تمت هم بممارسثثثثثته على نحو ال يمق جوهره وال يفقده 

قيمته والغاية منها مع اإلقرار بحق الجهة المختصثثة ف  وضثثع الضثثوابط التنظيميةا شثثريطة 

والم ايير الدولية الم تمدة ف   عدم الت سثثثث  ف  اسثثثثت مالهاا وأن تكون وفق األطر القانونية

هذا الشأنا وأال يخضع هذا الحق أل  قيود أو ضوابط إال بالقدر الضرور  لتحقيق مصلحة 

( من دسثثثثتور 31ا لنل المادة رقم )ال دالة وبما يتماشثثثثى مع المركز القانون  للمحتجز وفقً 

 .مملكة البحرين

بشأن  2002( لسنة 46بالمرسوم رقم )الجدير ذكرها أن قانون اإلجراءات الجنائية الصادر  .9

ه ( من61( من المادة رقم )2ة رقم )قد أكد هذا الحق ف  الفقر هاإلجراءات الجنائية وت ديالت

سباب القبض عليه، ويكون له حق االتصال بمن على أنه: "  ويواجه كل من يقبض عليه ب 

 ".يرد من  ويه إلبالغه  بما حدث واالستعانة بمحا 

سنة 18نون رقم )وقد جاء القا .10 شأن مؤسسة اإلصالي والتأهيل مؤكًدا هذا الحق  2014( ل ب

ا أو نقله من عند  يداع النءيل أو المحبوس احتياطيًّ على أن"  :( منه15بقوله ف  المادة )

مركء  لل  خر يدمكَّن من االتصمممممممال ب طله إلخطارط  عن مكان تواجدت، كما يدمكَّن النءيل 

ا لما تحددت رة بالدت أو بممثله الدبلوماسممممي أو القنصمممملي، وفقً األجنبي من االتصممممال بسممممفا

  ".الالئحة التنفي ية
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 المطلب الثاني

 التواصل مع العال  الخارجي جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال الحق في 

 

 مةسل  تالشكاود المالفرع األول: 

يدة حريتهم ف  التواصثثثل مع ال الم ( شثثثكوى تت لق بحق األشثثثخال المق30)ثالثين عدد  تم تسثثثل م

 ويمكن ايجازها وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت : الخارج ا

إصابة النزالء  ا( شكوى من ذو  النزالء مفاده22)اثنتين وعشرين المؤسسة عدد تسلمت  .1

( وانقطاع تواصلهم مع ذويهم بسبب ذلب لمدة أكثر من 19-بفيروق كورونا المستجد )كوفيد

التواصثثل مع الجهات الم نية لضثثمان تمتع على المؤسثثسثثة مسثثاعدتهم  إلىعا وطلبوا أسثثبو

النزالء بالحق ف  التواصثثثثثل مع ال الم الخارج ا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بإجراء 

وقد جاء الرد متضثثمنًا أنه قد تم نقل ب   النزالء إلى  االتواصثثل المباشثثر مع إدارة المركز

أجل تلق  ال الج والرعاية الصثثثثحية الالزمة ممن ثبتت إصثثثثابتهم المسثثثثتشثثثثفى الميدان  من 

-بالفيروق ف  حين أن ب   النزالء اآلخرين ثبت عدم إصثثثثثابتهم بفيروق كورونا ) كوفيد

م جدولة االتصثثثثثثثاالت للنزالء المصثثثثثثثابين والمخالطين وفق اإلجراءات تت(ا وعليه سثثثثثثث19

ا قامت المؤسثثثثسثثثثة بالمتاب ة مع ذو  كماالحترازية المتب ة لدى مركز اإلصثثثثالي والتأهيلا 

حيثثال كثثافثثة النزالء  لغثثايثثة اتخثثاذ إدارة مركز اإلصثثثثثثثالي والتثثأهيثثل اإلجراءات الالزمثثة 

 الموضوع.

المؤسثثسثثة شثثكوى من والدة النزيل )ب.ج.م( مفادها انقطاع النزيل عن التواصثثل  وردتكما  .2

قامت المؤسثثثثسثثثثة  الشثثثثكوى وروددون أ  سثثثثبب يذكرا وفور  من مع ذويه مرتين متتاليتين

شر مع إدارة مركز اإلصالي والتأهيلا وجاء الرد متضمنًا أن هناب مشاكل  بالتواصل المبا

 تقنية أدت إلى انقطاع اتصثثثثال النزيل بذويه وفور إصثثثثالي المشثثثثكلة تم منح النزيل اتصثثثثاالً 

  خر.
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(ا .( شثثثثكاوى من ذو  النزالء )ق.م.خ3) ثالا عدد المؤسثثثثسثثثثةتسثثثثلمت إلى جانب ذلبا  .3

دون أ  سثثثثبب يذكرا وعليه قامت من (ا ) .ع.ع(ا مفادها انقطاع اتصثثثثال النزالء .م.أ)ز.

المؤسسة بإجراء التواصل المباشر مع إدارة مركز اإلصالي والتأهيلا وجاء الرد متضمنًا 

ورف   (14-13-12أنه بسثثبب قيام ب   النزالء بتنفيذ اعتصثثام غير قانون  ف  المبان  )

االعتصثثثثثثثام إلى ت طيل جميع أدى مطالبهما ولتم االسثثثثثثثتجابة تى تالنزالء الدخول للغر  ح

مصثثثثثالح وحقوق النزالء اآلخرين ومنها الحق ف  التواصثثثثثل مع ال الم الخارج ا وف  ذات 

على الصثثثثدد قامت المؤسثثثثسثثثثة برفع قائمة إلى إدارة المركز تشثثثثمل جميع الحاالت الواردة 

قرب وقت ممكنا وعليه أال لهم ف  لمؤسثثسثثة  بشثثأن انقطاع االتصثثال وذلب لتوفير االتصثثا

 إدارة المركز على من يرغب من النزالء التواصل مع ذويهم.عرضت 

من زوجة النزيل )ع.ع. .( مفادها انقطاع  المؤسثثثثسثثثثة شثثثثكوىتسثثثثلمت وف  ذات السثثثثياق  .4

قامت المؤسثثثسثثثة  وبناًء على ذلبدون أ  سثثثبب يذكرا  من اتصثثثال النزيل لمدة خمسثثثة أيام

باشثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثالي والتأهيل للنظر ف  الموضثثثوعا وتبين بإجراء التواصثثثل الم

 قيام النزيل بالتواصل مع ذويه.

المؤسثثثثسثثثثة شثثثثكوى من زوجة النزيل )ع.ع. .( مفادها عدم منح إدارة مركز تسثثثثلمت كما  .5

( أشثثثثثخال لزوجهاا وب د التواصثثثثثل مع 8) ثمانية اإلصثثثثثالي والتأهيل موافقة لزيارة عدد

ح أن موضثثثثثثثوع تحديد عدد الزائرين لكل نزيل يخضثثثثثثثع ل جراءات المركزا تم التوضثثثثثثثي

  التنظيمية واإلدارية إلدارة مركز اإلصالي والتأهيل.

فادها انقطاع .( مشثثثكوى من والدة النزيل )ع.ي.أالمؤسثثثسثثثة  وردتوعلى صثثث يد متصثثثلا  .6

ة قامت المؤسس وبناًء على ذلب دون أ  سبب يذكرامن عشر يوًما  اتصال النزيل لمدة أحد

بإجراء التواصثثثل المباشثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثالي والتأهيل للنظر ف  الموضثثثوعا حيا 

 مع ذويه. بالتواصل جاء الرد متضمنًا قيام النزيل

المؤسثثثسثثثة شثثثكوى من شثثثقيقة النزيل )م.ل.ع.( مفادها انقطاع تسثثثلمت إلى جانب ذلب فقد  .7

الفور قامت المؤسثثثسثثثة  اتصثثثال النزيل لمدة أحد عشثثثر يوًما من دون أ  سثثثبب يذكرا وعلى

بإجراء التواصثثثل المباشثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثالي والتأهيل للتأكد من تمتع النزيل بالحق 

ف  التواصثثثل مع ال الم الخارج ا وقد جاء الرد متضثثثمنًا عدم صثثثحة ما ورد ف  الشثثثكوىا 



  
 

116 
 

أن النزيل يقوم باالتصثثثال بشثثثكل  - بحسثثثب كشثثثوفات إدارة اإلصثثثالي والتأهيل -حيا تبين 

 . ةدور  ولم ينقطع عن االتصال ف  الفترة المذكور

 

 المساعدا  القانونية المقدمةالفرع الثاني: 

( مسثثثاعدة قانونيةا تت لق بحق األشثثثخال ف  26)سثثثت وعشثثثرين قدمت المؤسثثثسثثثة الوطنية عدد 

( 25)خمق وعشثثثرين ا منها مسثثثاعدة واحدة لوشثثثخال ال اديينا والتواصثثثل مع ال الم الخارج 

 شخال المقيدة حريتهم.مساعدة لو

 وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت :المقدمةا اعدات المسيجاز يمكن إو

 

 :نوأوال: األشخاص العادي

طلب تقدمت به إحدى السثثثثثثثيدات حول احتجازها ف  أحد لقانونية  ةقدمت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة مسثثثثثثثاعد

ا موضحة بأنه تم زيارتهاالمستشفيات الخاصةا ومن ها من التواصل مع ذويهاا وعدم السماي لهم ب

دعت ت رضها لسوء اها أدوية قوية تفقدها الوع ا وتج لها تحت التخدير طوال الوقتا كما إعطاؤ

ف  المسثثثثثثتشثثثثثثفىا وعلى الفور قامت  وجودهاالم املة من قبل الممرضثثثثثثات واألطباء طوال فترة 

نه تم التواصل مع بأ لردالمؤسسة بمخاطبة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحيةا وجاء ا

 . نهاء الموضوعإوتم  الم نية والتحقيق ف  االدعاء المذكور

 ثانيا: األشخاص المقيدة حريته 

شأن عدم  مساعدة قانونية المؤسسةقدمت  .1 تمكينه من التواصل مع لذو  النزيل )أ.غ.ي.(ا ب

مباشثثثر مع ا وعلى الفور قامت المؤسثثثسثثثة بإجراء التواصثثثل الزوجته خارج مملكة البحرين

إدارة مركز اإلصثثثالي والتأهيلا وقد جاء الرد متضثثثمنًا أنه تمت مقابلة النزيل من قبل إدارة 

يه المركز وتبين أن النزيل عندما ُطلب ناء أرقام الهوات  ا إل لت  يريد التواصثثثثثثثثل م ها أث

محكوميته لم يقم بتسثثثثثجيل رقم زوجتها وعليه تم تزويده باسثثثثثتمارة االتصثثثثثال  مدةه قضثثثثثائ

 راج رقم زوجته ف  النظام من أجل تمكينه من التواصل م ها. إلد
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.(ا أ( مسثثاعدتين قانونيتين لذو  النزيلين ) .ن.ي.( و)ي. .2كما وقدمت المؤسثثسثثة عدد ) .2

دون أ  سثثثثثبب يذكرا  ا منبناء على ما أوضثثثثثحوه من انقطاع تواصثثثثثل النزيلين مع ذويهم

ارة مركز اإلصثثالي والتأهيلا وجاء وعليه قامت المؤسثثسثثة بإجراء التواصثثل المباشثثر مع إد

(ا 14-13-12اعتصثثثام غير قانون  نفذه عدد من النزالء ف  المبان  )الرد متضثثثمنًا وجود 

تم االسثثثثتجابة تلغر  وامتنع ب ضثثثثهم عن التواصثثثثل مع ذويهم حتى احيا رفضثثثثوا دخول 

  مطثثالبهما ممثثا أدى إلى ت طيثثل جميع مصثثثثثثثثالح وحقوق النزالء اآلخرين ومنهثثا الحق فل

التواصل مع ال الم الخارج . وبدورها قامت المؤسسة برفع قوائم تضم أسماء النزالء الذين 

ترتيب اتصثثاالت قريبة لهم م هم ب د انقطاع  علىمع المؤسثثسثثة لمسثثاعدتهم  اتواصثثل ذويهم

 تواصلهما وعرضت إدارة المركز على من يرغب من النزالء التواصل مع ذويهم.

 النزيلين( مسثثثثثاعدتين قانونيتين لذو  2ؤسثثثثثسثثثثثة عدد )المقدمت وعلى صثثثثث يد متصثثثثثلا  .3

إعثثادة فتح الزيثثارات ف  مركز  على)م.ل.ع.( و)ي.ع.أ.( عمثثا طلبوه من مسثثثثثثثثاعثثدتهم 

اإلصثثالي والتأهيل بمنطقة جوا ب د انتقال مملكة البحرين للمسثثتوى األخضثثر بشثثأن مسثثتوى 

بإجراء التواصثثثل  (ا وعليه قامت المؤسثثثسثثثة19-انتشثثثار فيروق كورونا المسثثثتجد )كوفيد 

ف  أقرب وقت  يلينالمباشثثر مع إدارة المركزا وجاء الرد بأنه سثثيتم ترتيب زيارة لذو  النز

 ممكن مع اتخاذ التدابير الوقائية. 

( مسثثثاعدتين قانونيتين لذو  النزيلين )ي.م.ع.( 2المؤسثثثسثثثة عدد )قدمت وف  ذات الصثثثدد  .4

 ا إلى الحبق االنفراد ا وبناءً بسثثبب نقلهم او)أ.ن.أ.(ا بشثثأن انقطاع اتصثثال النزيلين بذويهم

ا وعليه تم امع ذويهم اعلى ذلب قامت المؤسثثثسثثثة بالمتاب ة مع ذو  النزيلين لغاية تواصثثثلهم

 الحفظ لزوال حالة االنتهاب.

وجود خلل المؤسسة مساعدة قانونية لوالد النزيل )ي.ع.أ.(ا حول ما أوضحه من كما قدمت  .5

مركز اإلصثثثثثثثالي والتأهيل أدى إلى عدم قدرة النزيل على ف  نظام االتصثثثثثثثاالت الداخل  ل

مركز اإلصثثالي لالتواصثثل مع ذويها حيا  قامت المؤسثثسثثة على الفور بإجراء زيارة تفقدية 

والتأهيل للتأكد من جودة نظام االتصثثاالت الم مول بها وخالل الزيارة التقى وفد المؤسثثسثثة 

جراء  من ه نظًرا للظرو  االسثثثثثثثتثنائيةأنعدًدا من مسثثثثثثثؤول  المركزا حيا بينوا الوطنية 

( كابينةا وأوضحوا 40( كبائن اتصال من أصل )10)عشر جائحة كوروناا تم تف يل عدد 

دون تأخيرا كما من هذه الكبائن ف  حينه ومن صثثالي أ  خلل طارئ يحدا ف  أ  أنه يتم إ
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ل على أر  الواقع قام وفد المؤسسة الوطنية بزيارة كبائن االتصاالت لتجربة عملية االتصا

 للتأكد من جاهزيتها وسالمتها. 

( مسثثثثاعدتين قانونيتين لذو  النزيلين )ع.ع. .( 2إلى جانب ذلبا قدمت المؤسثثثثسثثثثة عدد ) .6

انقطاعهما عن االتصثثال بسثثبب انتهاء صثثالحية بطاقة االتصثثال وفقدان و)ج.م.ي.(ا بشثثأن 

ما من شثثراء رصثثيد اتصثثال عدم تمكنهإلى الذ  أدى  وهوبطاقة المشثثتريات الخاصثثة بهماا 

حيا قامت المؤسثثسثثة على الفور بإجراء التواصثثل المباشثثر مع إدارة ا اللتواصثثل مع ذويهم

مركز اإلصثثثثالي والتأهيلا وجاء الرد بأن اإلدارة سثثثثتقوم بإجراء الالزم السثثثثتبدال بطاقات 

 االتصال.

ن طلبهم النظر ( مساعدات قانونية لذو  ب ل النزالءا بشأ9) تسع قدمت المؤسسة عددكما  .7

ف  سثثبب انقطاع اتصثثال النزالء بذويهما حيا تاب ت المؤسثثسثثة الموضثثوعا وتبين تواصثثل 

 .النزالء مع ذويهما وعليه تم الحفظ لتحقق النتيجة

لذو  النزالء  مسثثثاعدات قانونية( 3) ثالا عدد المؤسثثثسثثثةقدمت وعلى صثثث يد متصثثثل فقد  .8

اتصثثال النزالء بسثثبب إصثثابتهم بفيروق انقطاع  ارتكزت على( .( )م.ع.م.( )م.ج.م.)م.م.ع

ف  الحجر الصح ا  لوجوده(ا وأخرى مماثلة بشأن النزيل )ي.هـثثثثثثث.ج( 19-كورونا )كوفيد

حيا قامت المؤسثثثثثسثثثثثة على الفور بإجراء التواصثثثثثل المباشثثثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثثثالي 

التواصل والتأهيل للوقو  على أوضثاعهما وب د المتاب ة تأكدت المؤسثسثة من قيام النزالء ب

مع ذويهم من جانبا ومن استقرار وض هم الصح  وحصولهم على الرعاية الطبية الدورية 

 من جانب  خرا وعليه تم حفظ المساعدات لتحقق النتيجة. 

( بشثثثثثأن انقطاع .إلى جانب ذلب قدمت المؤسثثثثثسثثثثثة مسثثثثثاعدة قانونية لذو  النزيل )ج.م.ي .9

نزالء لمخالفات مسثثثثثلكية أدت إلى تواصثثثثثل ابنهم النزيل مع ذويه بسثثثثثبب اقترا  ب   ال

ف  المبنىا حيا قامت المؤسسة بإجراء التواصل كافة تطبيق عقوبات إدارية على النزالء 

المباشر مع إدارة مركز اإلصالي والتأهيلا وب د المتاب ة تأكدت المؤسسة من قيام النزيل 

 بالتواصل مع ذويها وعليه تم حفظ المساعدة لتحقق النتيجة. 

( بشأن انقطاع .المؤسسة مساعدة قانونية لذو  النزيل )ع.م.شقدمت الصدد  وف  ذات .10

دون أ  سثثثثثثثبب يذكرا حيا قامت من ( يوًما 17النزيل عن التواصثثثثثثثل مع ذويه لمدة )
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المؤسسة على الفور بإجراء التواصل المباشر مع إدارة مركز اإلصالي والتأهيل للوقو  

دعاءات ذو  النزيل المذكور غير صثثحيحةا ا متضثثمنًا أن على وضثثع النزيلا وجاء الرد

حيا تبين ب د مراج ة سثثثجل اتصثثثاالت النزيل أنه يقوم بجميع اتصثثثاالته الدورية بشثثثكل 

 اعتياد ا وللنزيل حرية اختيار األشخال الذين يود التواصل م هم.

 

 رصد أوضاع حقوق اإلنسانالفرع الثالث: 

شثثخال المقيدة حريتهم ف  التواصثثل مع ( حاالت تت لق بحق األ3) ثالا رصثثدت المؤسثثسثثة عدد

 يجازها وما تم بشأنها فيما يل :إال الم الخارج ا ويمكن 

منظمات المجتمع المدن  حول  إحدىرصثثدت المؤسثثسثثة عبر البريد االلكترون  خبًرا من قبل  .1

دون أ  سبب يذكرا ومن خالل من ( أشهر 6( مع ذويه لمدة ).انقطاع اتصال النزيل )ز.ج.ع

ؤسثثسثثة الحقوق ا ومن منطلق مسثثؤوليتها الرقابيةا قام وفد من المؤسثثسثثة على الفور موقع الم

بإجراء زيارة ميدانية لمركز اإلصالي والتأهيل للوقو  على وضع النزيلا حيا تمت مقابلته 

لمقابلةا إذ ف  غرفة خاصة خارج الزنزانةا وتمت مراعاة كفالة الحق ف  الخصوصية خالل ا

 دون أ  قيود حديدية على النزيل.من إدارة المركزا و كانت بمنأى عن ممثل 

وتشير المؤسسة ف  هذا الصددا إلى تلقيها شكوى مماثلة من قبل ذو  النزيل ف  وقت سابقا  .2

وكانت المؤسسة حينها قد تواصلت مع الم نيين ف  مركز اإلصالي والتأهيلا كما تم االطالع 

النزيل وهو يمارق ب   األنشطة ف  المركز  على عدد من تسجيالت الفيديو الت  يظهر فيها

نه ممتنع عن اسثثتخدام حقه ف  التواصثثل أن النزيل بخيرا إال أأسثثوة ببقية النزالءا وتم التأكيد 

 مع ذويه عبر الهات ا وذلب ب د نقله إلى مبنى  خر.  

التواصثثثثثل مع ال الم الخارج  ي د من أهم الحقوق أن وإذ تؤكد المؤسثثثثثسثثثثثة ف  هذا الصثثثثثدد  .3

بالحق من تركه لحرية النزيلا وال يمكن إجبار النزيل ا لمكفولة للنزالءا ويترب أمر التمتع 

 على التواصل مع ذويه ف  حال امتناعه. 

( إلى الحبق االنفراد  .وعلى ص يد متصل رصدت المؤسسة خبًرا حول نقل النزيل )أ.ع.م .4

لمباشثثثر مع الم نيين ف  وانقطاع تواصثثثله مع ذويها وعلى إثره قامت المؤسثثثسثثثة بالتواصثثثل ا
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إدارة المركز وتبين نقل النزيل للحبق االنفراد  لمدة يومين ك قوبة تأديبية نتيجة عدم اتباعه 

اإلجراءات واألنظمة الداخلية للمركزا والمنصثثثثثول عليها ف  قانون مؤسثثثثثسثثثثثة اإلصثثثثثالي 

 والتأهيل والالئحة التنفيذية المرافقة له.

( إلى الحبق االنفراد  وانقطاع .نقل النزيل )ي.ر.ب ف إحدى حاالت الرصثثثد  تلخصثثثتوقد  .5

اتصثثثاله مع ذويه وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثسثثثة بالتواصثثثل المباشثثثر مع الم نيين ف  إدارة 

مركز اإلصثثثثالي والتأهيلا وقد جاء الرد متضثثثثمنًا أن النزيل ليق ف  الحبق االنفراد  وإنما 

ات الخارجية حسب اإلجراءات الم مول ف  مبنى ال زل الصح  نتيجة خروجه لل ياد موجود

 بها.

 

 المتعلقة المطلب الثالث: التوصيا 

 بالحق في التواصل مع العال  الخارجي

 

 في ضوء ما تقد  فإن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توصي بما يلي:

ية  .1 خال المودعين دور الرعا طاع تواصثثثثثثثثل األشثثثثثثث خاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب انق ات

 هم.يو المستشفيات الخاصة مع ذويهم أو محاماالجتماعية أ

سثثثرعة قيام الجهات المختصثثثة بإعادة النظر ف  مسثثثألة وق  الزيارات ال ائلية داخل مراكز  .2

-سيما مع انحسار م دالت اإلصابة بفيروق كورونا المستجد )كوفيدوالاإلصالي والتأهيلا 

الموقوفينا خاصثثة األشثثخال  (ا والدعوة إلى زيادة عدد االتصثثاالت المرئية للنزالء أو19

 المصابين بالفيروق أو المخالطين والمحجورين والم زولين ف  المبان  المخصصة لذلب.

سثثثثرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضثثثثمان منح النزالء والموقوفين داخل مراكز اإلصثثثثالي  .3

من  مإلبالغهم بمثثا حثثداا وتمكينه ممن ذويهو والتثثأهيثثل حق االتصثثثثثثثثال الفور  بمن ير

سثثثت انة بمحام سثثثواء كان ذلب ف  الجنايات أو الجنحا مع منح المحام  الوقت الكاف  عند اال

  االلتقاء بالنزيل أو الموقو .
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 المبحث الثالث

 الحق في السالمة الجسدية والمعنوية

 تمهيد:

ي د الحق ف  السثثالمة الجسثثدية والم نوية أحد أهم حقوق اإلنسثثان األسثثاسثثي ة وأسثثماهاا وهو  .1

احترامه والنل عليها وهو  ف غالبية الدسثثثثثاتير والتشثثثثثري ات ف  مختل  الدول حق دأبت 

يقتضثثثث  عدم المسثثثثاق بجسثثثثم اإلنسثثثثان أو االعتداء على كيانه الماد  أو الم نو ا ف  أ  

 .ظرو  وتحت أ  مبرر كانا حتى إن كان يهد  ف  مضمونه مصلحة األخير

دة ف  اتفاقية مناهضة الت ذيب وغيره من ( الوار1ولقد عرفت الفقرة األولى من المادة رقم ) .2

أي عمل " بقولها: " التع يبضثثروب الم املة أو ال قوبة القاسثثية أو الالإنسثثانية أو المهينة " 

ا يلحق عمًدا بشخص ما بقصد الحصول ينتج عنه أل  أو ع اب شديد، جسديًا كان أ  عقليًّ 

بته علل اف، أو معاقمن ط ا الشممممممخص أو من شممممممخص ثالث علل معلوما  أو علل اعتر

نه ارتكبه، طو أو شخص ثالث أو تخويفه أو  رغامه طو أو أي عمل ارتكبه أو يشتبه في أ

ا كان سممبب يقو  علل التمييء أيًّ  ييلحق مثل ط ا األل  أو الع اب ألأو عندما  ،شممخص ثالث

نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسك  عنه مو ف رسمي أو أي شخص يتصرف 

الرسمممممية وال يتضمممممن  لم األل  أو الع اب الناشممممب فقط عن عقوبا  قانونية أو  بصممممفته

 ".المالء  له ت العقوبا  أو ال ي يكون نتيجة عرضية لها

سنتناول هذا المبحا من خالل مطلبينا حيا سيتم تخصيل المطلب األول للحديا  اوعليه .3

الجسدية والم نويةا بينما سيتم  عن األسانيد الدولية والوطنية ذات الصلة بالحق ف  السالمة

تخصثثثيل المبحا الثان  لتسثثثليط الضثثثوء على جهود المؤسثثثسثثثة ف  مجال حماية الحق ف  

 السالمة الجسدية والم نوية.
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 المطلب األول

 األسانيد الدولية والوطنية  ا  الصلة بالحق في السالمة الجسدية والمعنوية

كيزة أسثثثاسثثثي ة من ركائز البقاء لدى اإلنسثثثانا الحق ف  السثثثالمة الجسثثثدية والم نوية ر ديُ  .1

الرتباطه الوثيق بالحق ف  الحياةا كونه يتمثل ف  المسثثثاق الجسثثثد  أو الم نو  للفرد على 

نحو يُلحق به ألًما أو عذابًا شثثثثديًداا من قبيل الت ر   للت ذيب وسثثثثائر ضثثثثروب الم املة أو 

امة على نحو  يُ طل ممارسثثثثته لسثثثثائر حقوقه ال قوبة الالإنسثثثثاني ة أو الُمهينة أو الحاطة بالكر

 .وحري اته األخرى

وعلى صثثثثثث يد الصثثثثثثكوب الدولي ة لحقوق اإلنسثثثثثثانا فقد جاء ال هد الدول  الخال بالحقوق  .2

 2006( لسنة 56المدني ة والسياسي ة الذ  انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم )

 خضممممممماع أحد للتع يب وال للمعاملة أو العقوبة ال يجوء ( منه أنه "7ليؤكد ف  المادة رقم )

 "...القاسية أو الال نسانية أو الحاطة بالكرامة

( من المادة األولى من اتفاقية مناهضثثثة الت ذيب 1وقد أشثثثارت إلى ذات الم نى الفقرة رقم ) .3

وغيره من ضثثروب الم املة أو ال قوبة القاسثثية أو الالإنسثثانية أو المهينةا حيا نصثثت على 

ألغراض ط ت االتفاقية، يقصممممد "بالتع يب" أي عمل ينتج عنه أل  أو ع اب شممممديد، "  أنه:

ا بشمممخص ما بقصمممد الحصمممول من ط ا الشمممخص، أو من ا، يلحق عمدً جسمممديا كان أ  عقليًّ 

شمممخص ثالث، علل معلوما  أو علل اعتراف، أو معاقبته علل عمل ارتكبه أو يشمممتبه في 

 "...طو أو شخص ثالث ،أنه ارتكبه

المادة  همن (1) رقم الفقرة فقد نصثثثثثتم يغفل الميثاق ال رب  لحقوق اإلنسثثثثثان عن ذلبا ول .4

املته معاملة قاسمممية أو يح ر تع يب أي شمممخص بدنيا أو نفسممميا أو مع( منه على أن "8)

 " . نسانيةبالكرامة أو غير  حاطه مهينة أو

ال لدسثثتور على أن "د من ا /19وجاء التشثثريع الوطن  ليكفل هذا الحقا حيا نصثثت المادة  .5

ء، أو للمعمماملممة الحمماطممة يعرض أي  نسمممممممممان للتعمم يممب المممادي أو المعنوي، أو ل غرا

كما يبطل كل قول أو اعتراف يثب  صمممممدورت تح  وط ة التع يب أو باإلغراء  ... بالكرامة،

ب ي منهما يد  كدت المثادة  ."أو لتلمم المعماملمة أو التهمد نب  خرا فقثد أ جا ج من  /20ومن 
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المته  بريء حتل تثب   دانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمممممانا  أن "الدسثثثثتور 

 "....والمحاكمةالتحقيق الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل 

وت ديالته  1976( لسثثثنة 15كما تضثثثمن قانون ال قوبات الصثثثادر بالمرسثثثوم بقانون رقم ) .6

لسثثثثثثالمة الجسثثثثثثدية والم نويةا وقد أضثثثثثثفى أحكاما توفر الغطاء القانون  لحماية الحق ف  ا

بت ديل ب    2012( لسثثنة 52صثثدور القانون رقم )ف  ا من الحماية تجلت المشثثرع مزيدً 

ا حيا نصت المادة 1976( لسنة 15أحكام قانون ال قوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

كلف بخدمة عامة أليدعاقب بالسجن كل مو ف عا  أو شخص ( على أن "208) حق عمدا مد

، بشممخص يحتجءت أو تح  سمميطرته ألًما شممديًدا أو معاناةً شممديدةً، سممواء جسممديًّا أو معنويًّا

بغرض الحصممول منه أو من شممخص  خر علل معلوما  أو اعتراف، أو معاقبته علل عمل 

ارتكبه أو يشمممتبه في أنه ارتكبه طو أو شمممخص  خر، أو تخويفه أو  كراطه طو أو شمممخص 

ن األسباب يقو  علل التمييء من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل مو ف  خر، أو ألي سبب م

اعا  أ كلف بخدمة عامة طدد شممخصممً يحتجءت أو تح  سمميطرته ب ي من األفعال  و شممخص مد

بل طرف  خر  عال من ق ط ت األف ب   مادة، أو   ا ارتك ط ت ال نة في الفقرة األولل من  المبي

لعقوبة السمممممجن المؤبد عندما يؤدي التع يب وتكون ا .بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله

وال تطبق ط ت المادة علل حاال  األل  أو المعاناة الناشمممممئة عن أو  . لل مو  المجني عليه

وال تسمممممممري مدة التقاد  بشممممممم ن  .المترتبة علل أو المالءمة إلجراءا  أو عقوبا  قانونية

 ".جرائ  التع يب المنصوص عليها به ت المادة

أو معاناةً  ا ألًما شمديًدايعاقب بالسمجن كل شمخص ألحق عمدً ن "( بأ232ة )قضثت المادكما  .7

سواء جسديًّا أو معنويًّا سيطرته بغرض الحصول منه شديدةً،  ، بشخص يحتجءت أو تح  

أو من شمممخص  خر علل معلوما  أو اعتراف، أو معاقبته علل عمل ارتكبه أو يشمممتبه في 

و  كراطه طو أو شخص  خر، أو ألي سبب من أنه ارتكبه طو أو شخص  خر، أو تخويفه أ

ا  .األسمممباب يقو  علل التمييء من أي نوع  خر ويعاقب بالسمممجن كل شمممخص طدد شمممخصمممً

يحتجءت أو تح  سممممميطرته ب ي من األفعال المبينة في الفقرة األولل من ط ت المادة، أو   ا 

وتكون  .ولممهارتكبمم  طمم ت األفعممال من قبممل طرف  خر بتحريض منممه، أو بموافقتممه أو بقب

وال تسري مدة التقاد   .العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التع يب  لل مو  المجني عليه

 ".بش ن جرائ  التع يب المنصوص عليها به ت المادة



  
 

124 
 

 المطلب الثاني

 جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال حماية الحق في السالمة الجسدية والمعنوية

 سلمةتد المالشكاوالفرع األول: 

( شثكوى تت لق بحماية الحق ف  السثالمة الجسثدية والم نويةا 20) عشثرين المؤسثسثة عدد تسثلمت

( 14) اربع عشثثثثثرة عدد إلى جانبا ( شثثثثثكاوى من األفراد ال اديين6) سثثثثثت عددحيا كان منها 

 شكوى واردة من نزالء ف  مراكز اإلصالي والتأهيل أو مراكز الحبق االحتياط .

 المؤسسةا وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت : وردتأهم الشكاوى الت  يجاز إويمكن 

 

 نوأواًل: األشخاص العادي

ت ر  تلخصثثثثت ف  (ا .فراد )ع. .يأحد األمن قبل  الوطنية شثثثثكوىالمؤسثثثثسثثثثة تسثثثثلمت  .1

(  لسثثوء الم املة من قبل ب   أفراد قوات األمنا وذلب .( وابنه ) .ع. .زوجته )ن.ع.ع

حد النزالء الهاربين من أحد مستشفيات مملكة البحرينا حيا ف  أن ابنه هو أه بسبب االشتبا

الذ  وهو ف  يدهاا  اتم إيقافه أمام منزلهم والت د  عليه بالضرب هو ووالدته مسببين كسورً 

الشكوى قامت المؤسسة  تسلمحداه إلى التواصل مع المؤسسة  للنظر ف  الموضوعا وفور 

لخاصثثة بالنيابة ال امةا حيا أفادت أن النيابة ال امة قامت بمباشثثرة بمخاطبة وحدة التحقيق ا

تحقيقاتهاا واستم ت ألقوال الشاكيين وقامت باستجواب المتهمين وأمرت بإحالة القضية إلى 

 تهام. اا بإدانة المتهمين عما أُسند إليهم من الت  أصدرت حكًما ابتدائي   المحكمة

كوى من إحدى السيدات )خ.غ.ي.(ا مفادها ت رضها المؤسسة ش تسلمتوف  سياق متصلا  .2

سثثثثوء الم املة من قبل أحد أفراد قوات األمن أثناء قيامه بمباشثثثثرة إجراءات التحقيق م هاا ل

قامت المؤسثثثسثثثة بتقديم المشثثثورة القانونية للم نيةا وتبصثثثيرها باإلجراءات وبناًء على ذلب 

مانة ال امة للتظلمات كونها الجهة الم نية واجبة االتباع وتوجيهها إلى تقديم شثثكوى لدى األال

شكاوى المقدمة إليها بحق أ    تلب سب  وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين ف   ق  ال من منت

  .حال ارتكاب أحدهم لف ل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارسته الختصاصاته



  
 

125 
 

(ا بشأن ت رضها ..غالمؤسسة شكوى من قبل إحدى السيدات )ز.عتسلمت إلى جانب ذلبا  .3

سثثثثثوء الم املة )التهديد( من قبل أحد األفراد ال املين ف  اإلدارة ال امة لشثثثثثؤون الجنسثثثثثية ل

سفرها إلى إحدى الدول المجاورةا بالرغم من عدم وجود  سبب تكرار  والجوازات واإلقامة ب

ارة لى تلب الدولةا وعليه قامت المؤسثثسثثة بإرسثثال خطاب إلى وزإقرار يقضثث  بمنع السثثفر 

 .الداخلية للنظر ف  الموضوع

المؤسثثثسثثثة شثثثكوى واحدة من قبل شثثثخل من ذو  اإلعاقة )ي.ع.ع.(ا بشثثثأن تسثثثلمت كما  .4

سثثثوء الم املة اللفظية )الصثثثراخ( من قبل أحد األطباء ف  مجمع السثثثلمانية الطب  لت رضثثثه 

لر(ا وبناًء أثناء تلقيه ال الج والرعاية الصحية عما ي انيه من مر  فقر الدم المنجل  )السك

على ذلب قامت المؤسثثسثثة بإرسثثال خطاب إلى وزارة الصثثحة من أجل النظر ف  الشثثكوىا 

لجنة تحقيق بخصثثثول الشثثثكوى الواردة  تكوينوقد جاء الرد من وزارة الصثثثحة متضثثثمنًا 

 لمؤسسةا حيا توصلت اللجنة إلى عدم صحة ادعاء المذكور.على ا

(ا أفادت فيها .إحدى السثثيدات )ل.م.يالمؤسثثسثثة شثثكوى من قبل تسثثلمت وف  ذات الصثثدد  .5

سثثثثثوء الم املة من قبل أحد ضثثثثثباط اإلدارة ال امة للمرور )اإلهانة الشثثثثثفهيةا لبت رضثثثثثها 

وممارسثثثثثثثة الضثثثثثثثغوط إلجبارها على التنازل عن البالغ(ا وذلب أثناء متاب تها ما تم من 

ونية الالزمةا إجراءات بشثثثثثثأن الحادا المرور  الذ  وقع لها السثثثثثثتكمالها اإلجراءات القان

األمر الذ  حداها إلى التواصثثل مع المؤسثثسثثة للنظر ف  الموضثثوعا وعليه قامت المؤسثثسثثة 

المؤسثثسثثة تتلق ولم بإرسثثال خطاب إلى وزارة الداخلية لالسثثتفسثثار عن تفاصثثيل الموضثثوعا 

 رًدا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

لسثثوء مفادها ت رضثثه  (ا.قفراد )ع. .أحد األالمؤسثثسثثة شثثكوى من قبل وصثثلت إلى كما  .6

بل ب   أفراد قوات األمن ف   لة )الضثثثثثثثرب المبري( من ق ناطق محافظة  إحدىالم ام م

قامت المؤسثثسثثة بتقديم المشثثورة القانونية دون بيان األسثثبابا وبناًء على ذلب من ال اصثثمة 

رطة واجبة االتباع وتوجيهه إلى تقديم شكوى لدى مركز الشالللم ن ا وتبصيره باإلجراءات 

تلق  الشثثثثثكاوى المقدمة إليها بحق بوالتوجه إلى األمانة ال امة للتظلمات كونها الجهة الم نية 

أ   من منتسثثثثثب  وزارة الداخلية من عسثثثثثكريين ومدنيين ف  حال ارتكاب أحدهم لف ل مؤثم 

 بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارسته الختصاصاته.
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 ثانيًا: األشخاص المقيدة حريته 

(ا مفادها .والتأهيل )م.ي.أ مركز اإلصثثثاليؤسثثثسثثثة شثثثكوى من ذو  أحد نزالء المتسثثثلمت  .1

( أفراد من قوات األمنا 7) سثثثب ة ت رضثثثه لسثثثوء الم املة )الضثثثرب المبري( من قبل عدد

بسثثثثبب قيام أحد النزالء اآلخرين بمخالفة ب   الت ليمات الصثثثثادرة بشثثثثأن التفتيش الدور  

سثثثثة بإجراء التواصثثثثل المباشثثثثر مع مركز اإلصثثثثالي للنزالءا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثث

والتأهيل لالسثثتفسثثار عن تفاصثثيل الموضثثوعا وجاء الرد بأن المذكور قام باالعترا  على 

سه عمًدا ف  أأوامر التفتيش ورفضهاا وقام بإحداا الفوضى من خالل إيذاء نفسه وضرب ر

ة للحفاظ على سثثثثالمة الذ  اضثثثثطر الضثثثثابط المناوب السثثثثت مال القوة الالزم وهوالبابا 

قضثثثية على جميع  رفعأنه تم رطة لمن ه من إيذاء نفسثثثها علًما النزيل عن طريق أفراد الشثثث

النزالء المشثثاركين ومن ضثثمنهم النزيل المذكور وتم ارفاق قرل مدمج متضثثمن التصثثوير 

 حداا.جميع األاألمن  ل

ط  ف  الحو  مركز الحبق االحتيا شثثثثثكوى من والدة أحد نزالء المؤسثثثثثسثثثثثة وردتكما  .2

( من 5)خمسثثة حول قيام عدد  تدور(ا .)ل.ج.ع -قسثثم المحكومين صثثغار السثثن -الجا  

دون أ  سبب من أفراد قوات األمن بإساءة م املة النزيلا )من خالل الضرب على الوجه(ا 

يُذكرا وفور تلق  المؤسسة الشكوى قامت بالتواصل المباشر مع الم نيين للتأكد من صحتهاا 

لى غر  أخرى بناًء على نقلهم إ بالغ عدد من النزالء بأنه سثثثثو  يتمإد بأنه قد تم وجاء الر

تصثثنيفهم الجديد الم مول به بشثثكل دور ا وبأن عليهم تجهيز مقتنياتهم الشثثخصثثية وال هدة 

نه وخالل اتخاذ إجراءات النقل قام ب   النزالء  بدء إجراء النقلا إال أ المصثثثثثثثروفة لهم ل

النزيل المذكور بتهديد أحد أفراد قوات األمنا وقد تم تقديم النصثثثثثثثح  برف  األمرا كما قام

يمات الصثثثثثثادرة ف  هذا واإلرشثثثثثثاد له قدر اإلمكانا وبيان اآلثار المترتبة على مخالفته للت ل

ن منه قام ب رقلة اإلجراء ومقاومة رجال األمن ومحاولة االعتداء عليهما ونتج الشثثثثثأنا إال أ

الذ  ترتب عليه تقديم بالغ  وهوال األمن والنزيل المذكورا ذلب إصثثثثابات بسثثثثيطة لدى رج

ف  المركز األمن  حول الواق ةا مع عر  النزيل على عيادة المركز من أجل تلقيه ال الج 

والرعاية الصحية. وف  ذات الصدد قامت المؤسسة بالتواصل مع الم نيين ف  وحدة التحقيق 

دة بأنه تم فتح تحقيق ف  الموضثثثوعا حيا الخاصثثثة بشثثثأن الموضثثثوعا وجاء الرد من الوح

اسثثثتكمال  اسثثثتم ت إلى أقوال الشثثثاكين وتم عرضثثثهم على الطبيب الشثثثرع  للوحدةا وجار  

 إجراءات التحقيق الالزمة حتى تاريخ انتهاء النطاق الزمن  لهذا التقرير. 
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إلى  (ا مفادها ت ر  ابنه.شكوى من والد النزيل )م.ق.ع المؤسسةتسلمت إلى جانب ذلبا  .3

من قبل أحد أفراد رجال االمن التاب ين ل دارة ال امة إسثثثثثثاءه الم املة )الضثثثثثثرب المبري( 

الجنائيةا أثناء قيامه بمباشثثثثثثرة إجراءات التحقيق م ها حيا تقدم بشثثثثثثكوى  للمباحا واألدلة

الذ  حداه إلى التواصل مع المؤسسة  وهولدى الجهات الم نية إال أنه لم يحصل على نتيجةا 

ر ف  الموضوعا وعليه قامت المؤسسة بمخاطبة وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة ال امةا للنظ

وجاء الرد متضثثمنًا قيام الوحدة بمباشثثرة إجراءات التحقيق ف  الشثثكوىا حيا اسثثتم ت إلى 

أقوال الشثثثثاك  المذكور وأرفقت التقارير الطبية الخاصثثثثة بها كما طلبت تحريات الشثثثثرطة 

ةا ومازالت الشكوى قيد التحقيق حتى تاريخ انتهاء النطاق الزمن  لهذا القضائية بشأن الواق 

 التقرير.

(ا مفادها ت ر  النزيل لسثثثوء .المؤسثثثسثثثة شثثثكوى من شثثثقيقة النزيل )ع.ي.وتسثثثلمت كما  .4

الم املة )الضثثثثثثرب المبري( من قبل ب   أفراد قوات االمن أثناء اقتياده إلى مبنى المحاكم 

محاكمةا من دون أ  سثثثثثثبب يذكرا وعلى الفور قامت من أجل حضثثثثثثور إحدى جلسثثثثثثات ال

المؤسثثثثسثثثثة بمخاطبة وحدة التحقيق الخاصثثثثة بالنيابة ال امة وجاء الرد من الوحدة متضثثثثمنًا 

قيامها بمباشثثثرة إجراءات التحقيق ف  الشثثثكوىا حيا اسثثثتم ت إلى أقوال الشثثثاك  المذكور 

طة القضثثثائية بشثثثأن الواق ةا وأرفقت التقارير الطبية الخاصثثثة بها كما طلبت تحريات الشثثثر

من المت املين مع الشثثاك ا ومازالت الشثثكوى قيد افة إلى اسثثتجوابها أعضثثاء قوات األباإلضثث

 التحقيق حتى تاريخ انتهاء النطاق الزمن  لهذا التقرير.

(ا مفادها ت ر  .المؤسثثسثثة شثثكوى من والدة النزيل )ع.م.عوصثثلت إلى وف  ذات الصثثدد  .5

)الضرب المبري( أثناء قيام أفراد قوات االمن بفب أحد االعتصامات  ساءة الم املةإلالنزيل 

(ا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة وحدة 13الت  أقامها النزالء ف  مبنى رقم )

التحقيق الخاصة بالنيابة ال امة للنظر ف  الموضوعا وجاء الرد من الوحدة متضمنًا قيام أحد 

النتقال إلى محبق الشثثثثاك  لسثثثثماع أقواله إال أن النزيل أعضثثثثاء وحدة التحقيق الخاصثثثثة با

 -إن وجثثد-رف  ذلثثبا وعليثثه قثثامثثت الوحثثدة بطلثثب التصثثثثثثثوير األمن  الخثثال بثثالواق ثثة 

وتحريات الشرطة القضائية ف  الموضوعا ومازالت الشكوى قيد التحقيق حتى تاريخ انتهاء 

 النطاق الزمن  لهذا التقرير.
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 -مركز الحبق االحتياط   سثثة شثثكوى من والدة أحد نزالءالمؤسثثتسثثلمت وف  ذات السثثياق  .6

م املة من قبل أحد (ا مفادها ت ر  ابنها لسثثثوء .)ط.أ.ل -قسثثثم المحكومين صثثثغار السثثثن

دون أ  سثثبب يذكرا وفور تلق  الشثثكوى قامت من من ) الضثثرب المبري(ا أفراد رجال األ

قد جاء الرد من الوحدة متضثثمنًا المؤسثثسثثة بمخاطبة وحدة التحقيق الخاصثثة بالنيابة ال امةا و

قيامها بمباشثثرة إجراءات التحقيق ف  الشثثكوىا حيا اسثثتم ت إلى أقوال الشثثاك  المذكورا 

وأمرت ب رضثثثثثثه على الطبيب الشثثثثثثرع  وأرفقت التقارير الطبية الخاصثثثثثثة بها كما طلبت 

انتهاء تحريات الشثثرطة القضثثائية بشثثأن الواق ةا ومازالت الشثثكوى قيد التحقيق حتى تاريخ 

 النطاق الزمن  لهذا التقرير.

  (ا مفادها ت ر.المؤسثثسثثة شثثكوى من شثثقيقة النزيل ) ج.أ.يتسثثلمت فقد ذلبا إلى إضثثافة  .7

لسثثثثثثوء الم املة من قبل رجال األمن )الحرمان من تناول وجبة الفطور(ا وبناًء على النزيل 

لنظر ف  الموضثثثوعا ذلب قامت المؤسثثثسثثثة بمخاطبة وحدة التحقيق الخاصثثثة بالنيابة ال امة ل

وجاء الرد من الوحدة متضثثثثمنًا قيامها بحفظ الشثثثثكوى ب د أن ثبت من خالل التحقيقات عدم 

صحة االدعاء بت ر  المذكور إلساءة الم املة حسب ما شهد به األخير ف  التحقيقات من 

م ينة ثم عودة الوضثثع  لمدةأن شثثكواه كانت عن عدم تمكنه من الخروج للسثثاحات الخارجية 

لى ما كان عليها وما أضثثثافه وما انتهت إليه تحريات الشثثثرطة القضثثثائية من عدم ت رضثثثه إ

للت ذيب أو إساءة الم املة داخل مركز اإلصالي والتأهيلا وعليه تم حفظ الشكوى بناء على 

 الرد الوارد.

سثثوء الم املة ل(ا مفادها ت رضثثها .شثثكوى من والدة النزيل )ع.ع.م المؤسثثسثثةتسثثلمت كما  .8

ظ بشثثثثكل غير الئق( ف  مركز الحبق االحتياط  بمنطقة الحو  الجا  أثناء توجهها )التلف

الذ  أدى إلى وقوع اشثثثتباب بين ب   أفراد قوات األمن  وهوا امالي   المنح ابنها النزيل مبلغً 

نه ت ر  النزيل للضثثثثثربا وعلى الفور قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بمخاطبة وحدة موالنزيلا نتج 

 .الموضوع وما تم بشأنه من إجراءاتة ال امة للوقو  على تفاصيل التحقيق الخاصة بالنياب

(ا مفادها ت ر  ابنها .المؤسثثسثثة شثثكوى من والدة النزيل )خ.ع.يوردت وف  ذات السثثياق  .9

دون أ  سثثثبب من لسثثثوء الم املة من قبل ب   أفراد قوات األمن )الضثثثرب ورش الفلفل( 

تتلق ا ولم الداخلية للنظر ف  الموضثثوعيذكرا وعلى الفور قامت المؤسثثسثثة بمخاطبة وزارة 

 .رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير
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المؤسثثسثثة شثثكوى من محامية أحد الموقوفين ف  مركز الحبق تسثثلمت وعلى صثث يد متصثثل  .10

(ا مفادها ت رضثثثثثثثه لسثثثثثثثوء الم املة )االعتداء .االحتياط  بمنطقة الحو  الجا  )م.ع. 

الركل( من قبل أحد أفراد قوات األمن بسثثثثثثبب الضثثثثثثرب على الوجه و -الجسثثثثثثد  واللفظ 

ا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بمخاطبة وحدة التحقيق "ال نبر"رفضثثثثثه القيام بتنظي  

 .الخاصة بالنيابة ال امة للنظر ف  الموضوع

قيام أحد أفراد  ارتكزت على(ا .المؤسثثثسثثثة شثثثكوى من شثثثقيق النزيل )م.ع.شتسثثثلمت كما  .11

ة النزيل )الضثثثثثرب على ال ين(ا وعلى الفور قامت المؤسثثثثثسثثثثثة قوات األمن بإسثثثثثاءة م امل

بإرسثثال خطاب إلى وحدة التحقيق الخاصثثة بالنيابة ال امة للتأكد من تفاصثثيل الموضثثوع وما 

تم بشثثأنه من إجراءاتا وقد جاء الرد من الوحدة متضثثمنًا قيامها بمباشثثرة إجراءات التحقيق 

(ا .ر  للضرب المبري من قبل النزيل )م.ع.أأنه ت الذ  أفاد ف  الشكوى بسؤال الشاك ا 

ونفى ت رضثثه أل  ت ذيب أو إسثثاءة الم املة من قبل الشثثرطةا وبتحر  الشثثرطة القضثثائية 

بالغ االعتثثداء على الشثثثثثثثثاك  المثثذكور ف  مركز  تقثثديمحول الواق ثثة محثثل التحقيقا تبين 

ة م املة من قبل ساءعدم ت ر  المذكور أل  اعتداء أو إالشرطةا وخلصت التحريات إلى 

 أفراد الشرطةا وبناًء على ذلب انتهت الوحدة إلى حفظ األوراق.

( مفادها تلقيها .المؤسثثثسثثثة شثثثكوى واحدة من والدة النزيل )ع.م.متسثثثلمت وف  ذات الصثثثدد  .12

ف  أحد مواقع التواصل االجتماع  حول ت ر  ابنها النزيل لسوء الم املة )الضرب(  اخبرً 

لى الفور قامت المؤسسة بمخاطبة وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة دون أ  سبب يذكرا وعمن 

خالل النطاق الزمن  لهذا ا إال أن المؤسثثثثسثثثثة لم تتلق رد  ال امة للنظر ف  صثثثثحة الشثثثثكوىا 

 .التقرير

ف  مركز إيواء  الموجود( .المؤسثثسثثة شثثكوى من النزيل )و.م.بوردت إلى جانب ذلبا فقد  .13

الجنوبيةا أفاد فيها بت رضثثثه لسثثثوء الم املة من قبل ب    وإب اد الرجال األجانب بالمنطقة

رجال األمنا وبناء على ذلب قامت المؤسثثثسثثثة بتقديم المشثثثورة القانونية للم ن ا وتبصثثثيره 

تقديم شثثثثثثثكوى لدى األمانة ال امة للتظلمات كونها إلى واجبة االتباع وتوجيهه الباإلجراءات 

من منتسب  وزارة الداخلية من عسكريين  ها بحق أ    تلق  الشكاوى المقدمة إليبالجهة الم نية 

ته  مارسثثثثثثث بب م ناء أو بسثثثثثثث بة أو أث ناسثثثثثثث حدهم لف ل مؤثم بم كاب أ حال ارت مدنيين ف   و

 .الختصاصاته
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(ا أفادوا فيها ت رضثثه لالعتداء .المؤسثثسثثة شثثكوى من ذو  النزيل )م.ع.عتسثثلمت كما  .14

لى الفور قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة من قبل ب   رجال األمن ونقله إلى الحبق االنفراد ا وع

ن المؤسثثثسثثثة لم ة ال امة للنظر ف  الموضثثثوعا إال أبمخاطبة وحدة التحقيق الخاصثثثة بالنياب

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.رد   تتلق

 المساعدا  القانونية المقدمةالفرع الثاني: 

ف  السالمة الجسدية بالحق ( مساعدة قانونيةا تت لق 13)ثالا عشرة قدمت المؤسسة الوطنية عدد 

( 3) ثالا لوفراد ال اديينا إلى جانب عدد اتمسثثاعد( 10) عشثثر حيا كان منها عددوالم نويةا 

 مساعدات قدمت لنزالء ف  مراكز اإلصالي والتأهيل أو مراكز الحبق االحتياط .

 آلت :يجاز أهم المساعدات الت  قدمتها المؤسسةا وما تم فيها من إجراءا على النحو ايمكن إو

 

 نوأواًل: األشخاص العادي

إحدى المسثثثثاعدات القانونية الت  قدمتها المؤسثثثثسثثثثة للسثثثثيدة )ل.ع.ي.( بشثثثثأن ما  ارتكزت .1

أوضحته من ت رضها ه  والمرضى المنومين لدى أحد المستشفيات الخاصة لسوء الم املة 

هما من قبل ب   األطباء والممرضثثثين ال املين ف  المسثثثتشثثثفى )منع من التواصثثثل مع ذوي

المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة الهيئة  على قيامومنحهم أدوية تج لهم غير قادرين على الحركة(ا 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصثثثثثثثحية للنظر ف  االدعاء الواردا وقد جاء الرد من قبل 

الهيئة بأنه سيتم التواصل مع المذكورة لمباشرة إجراءات التحقيق مع المذكورة والمستشفى 

  .الم ن 

ا قدمت المؤسسة مساعدة قانونية للسيد ) .ع.ع.(ا حيا بين ت ر  عائلته لالعتداء من كم .2

الذ   وهوقبل شقيقها وأنه قام بتقديم بالغ لدى مركز الشرطة إال أنه لم يحصل على نتيجةا 

حداه إلى التواصثثثل مع المؤسثثثسثثثة للنظر ف  الموضثثثوع والتدخل ف  إحالة البالغ إلى النيابة 

 على ذلب قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بتقديم المشثثثثثثثورة القانونية للم ن ا وتبصثثثثثثثيره ال امةا وبناءً 

 واجبة االتباع وتوجيهه إلى تقديم شكوى لدى النيابة ال امة.الباإلجراءات 
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( مسثاعدات قانونية إلى عدد من األشثخال 6) سثت قدمت المؤسثسثة عددإضثافة إلى ذلبا   .3

)ن.م.ع.(ا حيا طلبوا مسثثثثثثثاعدة  (ا.) .ع.م.(ا )ل.ي.(ا )إ.ع.ي.(ا )غ. . .(ا )م.ي.ي

المؤسثثسثثة لهم لحمايتهم من ال ن  األسثثر ا وعليه قامت المؤسثثسثثة بتقديم المشثثورة القانونية 

واجبة االتباعا وتوجيههم إلى تقديم بالغات لدى مراكز الللم نيينا وتبصثثثثيرهم باإلجراءات 

لشثثكوى المقدمة منهم الشثثرطة المختصثثةا ومن ثم اللجوء إلى المؤسثثسثثة لمتاب ة ما  لت إليه ا

 لدى الجهات صاحبة االختصال. 

(ا حيا بين ت رضثثه .وعلى صثث يد متصثثلا قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيد )م.أ.ق .4

إحالة  تلالعتداء من قبل طليق زوجتها وعلى إثره قام بتقديم بالغ لدى مركز الشثثثثرطة وتم

لمتاب ات المسثثثثثثثتمرة فإنه لم يتم أنه وعلى بالرغم من اا موضثثثثثثثًحا البالغ إلى النيابة ال امة

الذ  حداه إلى التواصل مع المؤسسة للنظر ف   وهوتحريب الدعوى الجنائية ضد الم تد ا 

الموضثثثثوعا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثسثثثثة بتقديم المشثثثثورة القانونية للم ن ا وتبصثثثثيره 

ال امة ه  صثثثثثثثاحبة  النيابة وتوجيهه إلى النيابة ال امة حيا إنواجبة االتباع الباإلجراءات 

ا أو وقتًا من الزمن ومن ثم االختصثثثثثال برفع الدعوى الجنائية ومباشثثثثثرتها أو حفظها نهائي  

 نها صالحة لرف ها إلى المحاكمة الجنائية.أتحريكها بناء على ما يستجد من أدلة متى ما رأت 

ت رضثثه  ( حول ما بينه من.إلى جانب ذلب قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيد )ب.م.ع .5

لالعتداء والتنمر المتكرر من قبل أشخال مجهول  الهويةا حيا قام بتقديم بالغ لدى مركز 

الذ  حداه إلى التواصل مع المؤسسة للنظر ف   وهوالشرطة إال أنه لم يحصل على نتيجةا 

الموضوع والتدخل ف  إحالة البالغ إلى النيابة ال امةا وبناًء على ذلب قامت المؤسسة بتقديم 

واجبة االتباع وتوجيهه إلى تقديم شثثكوى الالمشثثورة القانونية للم ن ا وتبصثثيره باإلجراءات 

 لدى النيابة ال امة. 
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 ثانيًا: األشخاص المقيدة حريته 

 

(ا الت  أفادت ت ر  ابنها المذكور .قدمت المؤسثثثسثثثة مسثثثاعدة قانونية لوالدة النزيل ) .إ.ع .1

د أفراد رجال األمنا حيا قامت المؤسثثثثسثثثثة بمخاطبة سثثثثاءة الم املة )التهديد( من قبل أحإل

وحدة التحقيق الخاصثثثثثة بالنيابة ال امة للتأكد من صثثثثثحة االدعاءا وجاء الرد متضثثثثثمنًا قيام 

الوحدة باتخاذ جميع إجراءات التحقيق الالزمة ف  االدعاء وانتهت إلى حفظ األوراق ب دما 

 الم املة.  ساءةإلثبت لديها عدم صحة االدعاء بت ر  المذكور 

(ا الذ  أفاد ت ر  .وف  ذات الصدد قدمت المؤسسة مساعدة قانونية لشقيق النزيل )ع.إ.ع .2

ا مما أدى لدخوله ف  2019شثثثثقيقه النزيل للضثثثثرب المبري من قبل ب   النزالء ف  عام 

غيبوبةا موضًحا أنه قد تقدم بشكوى لدى إدارة مركز اإلصالي والتأهيل للنظر ف  األمر إال 

لم يحصثثل على نتيجةا حيا قامت المؤسثثسثثة بالتواصثثل المباشثثر مع إدارة المركز للنظر أنه 

أنه ى ال يادة الطبية بصفة مستمرةا وف  الموضوعا وقد جاء الرد متضمنًا عر  النزيل عل

 يتلقى ال الج المناسب.

(ا الت  أفادت .إلى جانب ذلب قدمت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة مسثثثثثثثاعدة قانونية لوالدة النزيل )ن.ق.ع .3

إدارة إلى م ه ف  المبنىا وأنه قد طلب  الموجودين ر  ابنها لالعتداء من قبل النزالء بت

مركز اإلصثثثثثثثالي والتأهيل نقله إلى مبنى  خر إال أنه لم يحصثثثثثثثل على نتيجةا وعلى الفور 

قامت المؤسسة بإجراء التواصل المباشر مع إدارة المركز للنظر ف  الموضوعا حيا تبين 

 ى  خر.نقل النزيل الى مبن

 رصد أوضاع حقوق اإلنسانالفرع الثالث: 

نزالء ف  ا لبالحق ف  السثثالمة الجسثثدية والم نوية( حاالت تت لق 7)سثثبع رصثثدت المؤسثثسثثة عدد 

 مراكز اإلصالي والتأهيل أو مراكز الحبق االحتياط .

 يجاز أهم حاالت الرصد وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت :إويمكن 

( لالعتداء من قبل ب   12خبًرا حول ت ر  عدد من نزالء مبنى رقم )رصدت المؤسسة  .1

أفراد قوات األمن نتيجة احتجاجهم على سوء الم املةا ومن خالل موقع المؤسسة الحقوق ا 
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ومن منطلق مسثثؤوليتها الرقابية واإلنسثثانية قامت المؤسثثسثثة بالتواصثثل المباشثثر مع الم نيين 

الرد متضثثثمنًا قيام إدارة المركز بإعادة تصثثثني  عدد  ف  مركز اإلصثثثالي والتأهيلا  وجاء

خمسثثثثثثثة نزالء تمهيًدا لنقلهم إلى المبان  المحددة لهم حسثثثثثثثب ما ينل عليه النظام الداخل  

تباع الت ليماتا ولرفضثثثثثثثهم تنفيذ انه ونتيجة لرف  النزالء أالم مول به لجميع النزالءا إال 

( لسثثثثثنة 18ا ألحكام القانون رقم )قبل الم نيين وفقً أمر االنتقالا فإنه قد تم الت امل م هم من 

 بإصدار قانون مؤسسة اإلصالي والتأهيل والالئحة التنفيذية المرافقة له. 2014

العتداء من ل( .وعلى صثث يد متصثثل رصثثدت المؤسثثسثثة خبًرا حول ت ر  النزيل )ز.ج.ع .2

المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة الوطنية قبل أحد النزالء المتواجدين ف  ذات المبنىا وعلى إثرها قام وفد من 

ستمرار توفير ال الج إلى ابزيارة النزيل المذكورا وف  أثناء الزيارةا تبين أن النزيل يحتاج 

مخاطبة وزارة الداخلية للنظر ف  وضثثثثثث ه الصثثثثثثح ا وجاء  تمتإذنه وعينها كما بالخال 

لم د الرد متضثثثثمنًا أن النزيل رف  إجراء الكشثثثث  الطب  عليها وتم ارفاق إقرار االمتناع ا

لحضثثثثثثثور لل يادة ورفضثثثثثثثه عن امن قبل الطبيب المناوب بال يادة مبينا فيه امتناع النزيل 

 التوقيع.

.( أكما رصدت المؤسسة خبًرا ف  أحد مواقع التواصل االجتماع  حول ت ر  النزيل )ع. .3

منا وعلى الفور قامت المؤسسة ب االعتصام من قبل أفراد قوات األللتمييز والضرب أثناء ف

ن المؤسثثسثثة لم إال أطبة وحدة التحقيق الخاصثثة بالنيابة ال امة للنظر ف  حالة الرصثثدا بمخا

 .خالل النطاق الزمن  لهذا التقريرا تتلق رد  

( لالعتداء من .إحدى حاالت الرصثثثثثثثد حول ت ر  نزيل من ذو  اإلعاقة )ج.م.شدارت  .4

سثثسثثة بمخاطبة وحدة قبل أحد أفراد قوات األمنا من دون أ  سثثبب يذكرا وعليه قامت المؤ

ا ن المؤسثثسثثة لم تتلق رد  إال أالتحقيق الخاصثثة بالنيابة ال امة للنظر ف  صثثحة حالة الرصثثدا 

 خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

ذلبا رصثثدت المؤسثثسثثة عبر اتصثثال هاتف  من والد أحد نزالء مركز الحبق إلى باإلضثثافة  .5

( للضرب المبري 10وفين ف  مبنى رقم )االحتياط ا ما مفاده ت ر  عدد من النزالء الموق

وعلى الفور قامت المؤسثثثسثثثة من قبل أفراد قوات األمنا  -بشثثثكل يوم   -وسثثثوء الم املة 

بمخاطبة وحدة التحقيق الخاصثثثثثة بالنيابة ال امة للنظر ف  حالة الرصثثثثثد وما تم بشثثثثثأنها من 

 لتقرير.خالل النطاق الزمن  لهذا اا إجراءاتا إال إن المؤسسة لم تتلق رد  
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وف  ذات السياقا رصدت المؤسسة خبًرا حول قيام النزيل )ج.م.م.( باإلضراب عن الط ام  .6

قامت  سثثثثثثثاءة الم املة من قبل أحد أفراد قوات األمنا وبناًء على ذلبإلنتيجة لت رضثثثثثثثه 

مع إدارة مركز اإلصالي والتأهيل للنظر ف  المؤسسة على الفور بإجراء التواصل المباشر 

المنصثثثثول عليها ف  قانون  بحقوقه كافةأن النزيل يتمتع الرد متضثثثثمنًا جاء الموضثثثثوعا و

 مؤسسة اإلصالي والتأهيل والئحته التنفيذيةا ويتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

مواقع التواصثل  ف  أحدفراد ا من أحد األوف  ذات الصثددا رصثدت المؤسثسثة اتصثاالً هاتفي   .7

ستندت(ا حيا .م.ع.موذلب نيابة عن النزيل )االجتماع ا  ت ر  النزيل إلى حالة الرصد  ا

سوء م املة من قبل ب   أفراد قوات األمن ف  مركز اإلصالي والتأهيلا وبناًء على ذلب ل

التواصثثثثثثثل مع إدارة المركزا ومقابلة النزيل والتأكد من الم لومات الواردةا والت  ثبت تم 

 عدم صحتها.

 

 المتعلقة المطلب الثالث: التوصيا 

 بالحق في السالمة الجسدية والمعنوية

 

 في ضوء ما تقد  فإن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توصي بما يلي:

إخضثثثثثاع القائمين على إنفاذ القانون لبرامج تدريبي ة شثثثثثاملة موسثثثثث  ة باسثثثثثتخدام مناهج  .1

ناتها على أن يتضثثثثثمن التدريب أسثثثثثاليب  تتضثثثثثمن ت ليم حقوق اإلنسثثثثثان ف  جميع مكو 

الف  الة واألسثثثلوب السثثثليم ف  الحصثثثول على الم لومة من دون اللجوء إلى  االسثثثتجواب

وسثثائل اإلكراه المتمثلة ف  ف ل الت ذيب أو غيره من ضثثروب سثثوء الم املةا واسثثتب اد 

كل من تثبت إسثثثثاءة م املته للموقوفين أو المحكومين من القائمين على إنفاذ القانون من 

 الخدمة.

مكتب متخصثثل ف  جميع المراكز التاب ة لوزارة الداخليةا  دراسثثة مدى إمكانية إنشثثاء .2

ن يشثثمل لة على أت رضثثهم إلسثثاءة الم امالشثثكاوى من النزالء الذين يدعون يُ ن  بتلق  

  المكتب موظفين متخصصين ف  التحقيق والطب الشرع .
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 المبحث الرابع

 حق األشخاص في التمتع بمستود معيشي الئق )الحق في العمل(

 تمهيد:

 د  الحق ف  ال مل أحد أهم حقوق اإلنسثثثثثثثان على اختالفهاا الذ  يحتاج إلى مقومات تمكن يُ  .1

األفراد من ممارسثثثثثثثتها حيا ال يمكن تمتع الفرد بمسثثثثثثثتوى م يشثثثثثثث  الئق من دون وجود 

ها الحق ف  ال مل باعتباره حق   ا تقتضثثثثيه الكرامة اإلنسثثثثاني ة ويسثثثثتوجبه الخير مقوماتا أهم 

 .وفق أسق اقتصادية وقواعد ال دالة االجتماعي ة بين أطرا  ال ملال ام ف  المجتمع 

واآلخر: جمثاع ا ويتمثثل الب ثد الفرد  ف   ااألول: فرد  وللحق ف  ال مثل الالئق ب ثدان: .2

تمتع كل فرد بأن يقرر وبحري ة قبول أو اختيار أ  عمل يرتضثثثثثثثيها من دون إرغامه بأ  

خالفًا لذلبا ووفق شثثثثثروط عمل عادلة شثثثثثكل من األشثثثثثكال على ممارسثثثثثة أو قبول عمل 

ا الب د الجماع  للحق  سالمة المهني ة له. أم  ومرضيةا إلى جانب تمت ه بظرو  عمل تكفل ال

ال ف  تكوين النقابات واالنضثثثمام إليها باختيارهما فضثثثاًل   عن ف  ال مل فيتمثل ف  حق ال م 

الي ة ف  ممارسة نشاطها بحري ة واستق  .ا القانونمينظمه تيناللي ة تام  حق تلب النقابات ال م 

تناول هذا المبحا من خالل مطلبينا حيا سثيتم تخصثيل المطلب األول للحديا نوعليه سث .3

عن األسثثثانيد الدولية والوطنية ذات الصثثثلة بالحق ف  ال ملا بينما سثثثيتم تخصثثثيل المبحا 

 الثان  لتسليط الضوء على جهود المؤسسة ف  مجال حماية الحق ف  ال مل.

 

 مطلب األولال

حق األشخاص في التمتع بمستود معيشي الئق )الحق األسانيد الدولية والوطنية  ا  الصلة ب

 في العمل(

الحق ف  ال مل ف  طلي ة الحقوق الت  وفرت لها الصكوب الدولية والتشري ات الوطنية  دي  .1

يش الكريم حيثثاة األفراد وضثثثثثثثمثثان تمت هم بثثال  ا ألهميتثثه البثثالغثثة ف الغطثثاء القثثانون  نظرً 

والحفاظ على كرامتهم اإلنسثثثثانيةا ويشثثثثمل الحق ف  ال مل إتاحة الفرصثثثثة لكل فرد لكسثثثثب 
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نها إا لاللتزامات الت اقدية فا كما أن الدولة ووفقً ره ورضثثاهرزقه عن طريق أداء عمل باختيا

عن ضثثرورة اتخاذها التدابير المالئمة لتهيئة  وفير هذا الحق بشثثكل تدريج ا فضثثاًل ملزمة بت

بيئة مالئمة تُ زز فرل الحصثثثثثثثول على الوظائ ا ناهيب عما يقع على عاتقها من التزام 

  مييز فيما يت لق بجوانب ال مل كافة.بالقيام بف ل إيجاب  تمنع من خالله ممارسة الت

وف  مجال الصثثثكوب الدولي ة لحقوق اإلنسثثثان فقد جاء اإلعالن ال الم  لحقوق اإلنسثثثان ل ام  .2

( منه ليؤكد أهمية الحق ف  ال ملا حيا نصثثثثثثت 23المادة ) ( من1م )ف  الفقرة رق 1948

شمممممممروط عمل عادلة بت، حق في العمل وفي حرية اختيارلكل شمممممممخص الالمادة على أن: "

 ."الحماية من البطالةكما أن له حق ومرضية، 

( من ال هد الدول  الخال بالحقوق االقتصثثثثادية 6كما نصثثثثت الفقرة األولى من المادة رقم ) .3

( لسثثثثثنة 10مملكة البحرين بموجب القانون رقم ) إليهاالجتماعية والثقافيةا الذ  انضثثثثثمت و

ما لكل تعترف الدول األطراف في ط ا العهد بالحق في العمل، ال ي يشمل على أن " 2007

مكانية كسممممب رءقه بعمل يختارت أو يقبله بحرية، وتقو  شممممخص من حق في أن تتاه له  

 ".صون ط ا الحقباتخا  تدابير مناسبة ل

( 1الفقرة رقم ) ولم يغفل الميثاق ال رب  لحقوق االنسثثثثان من تأكيد هذا الحقا حيا نصثثثثت .4

 ".. .. العمل حق طبيعي لكل مواطن( منه على أن "34المادة ) من

والحق ف  ال مل ي ن  الحق ف  الحصول على األجرا واألجر يشكل دعامة أساسية وركيزة  .5

 يش  الئقا ويستمد األجر تلب األهمية من خالل كفالة الحق ف  ف  تمتع األفراد بمستوى م

ال ملا كونه ي د أحد أهم حقوق اإلنسثثثثانا حيا ال يمكن للفرد أن يتمتع بمسثثثثتوى م يشثثثث  

ا أجرا وي د كونه أحد المقومات باعتباره حق   نظيرالئق من دون وجود مقومات أهمها ال مل 

 لخير ال ام ف  المجتمع.تقتضيه الكرامة اإلنسانيةا ويستوجبه ا

( من ال هثثد الثثدول  الخثثال بثثالحقوق االقتصثثثثثثثثاديثثةا 7حيثثا أكثثدت الفقرة )أ( من المثثادة ) .6

( لسثثثنة 10مملكة البحرين بموجب القانون رقم ) إليهالذ  انضثثثمت  اواالجتماعيةا والثقافية

شخص في التمتع بشروط  كلبحق تعترف الدول األطراف في ط ا العهد على أن: " 2007

 -1: أدنلتكفل علل الخصممممممموص: )أ( مكاف ة توفر لجميع العمال كحد  مواتيةو ةمل عادلع
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ا  -2  . ."أجًرا منصممفًا، ومكاف ة متسمماوية لدد تسمماوي قيمة العمل دون أي تمييء .. عيشممً

 ". كريًما له  وألسرط  طبقًا ألحكا  ط ا العهد ...

ين ليتناغم مع تلب الصثثكوبا إذ وعلى صثث يد التشثثريع الوطن  فقد جاء دسثثتور مملكة البحر .7

"ا كما جاء قانون ال مل . لكل مواطن الحق في العمل ......أن "على أ( /13نصثثثثت المادة )

نة 36رقم ) وت ديالته ليوفر الغطاء القانون  لل مال من خالل بيان األحكام  2012( لسثثثثثثث

التمييز ف  فرل واعدة لالسثثتثمار ومنع ممارسثثات  وتوفيرالمت لقة بتحسثثين ظرو  ال مل 

رهاا مبينًا الحاالت غي وأدفع األجور على أساق الجنق أو األصل ال رق  أو الدين أو اللغة 

إلجازة السنوية وإجازة األمومة واإلجازات المرضية والنزاعات اها الموظ  الت  يستحق في

 ال مالية.

 المطلب الثاني

شخاص في التمتع بمستود حق األجهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال حماية 

 معيشي الئق )الحق في العمل(

 مةسل  متالشكاود الالفرع األول: 

( شثثكاوى تت لق بحق األشثثخال ف  التمتع بمسثثتوى م يشثث  الئق 3)ثالا المؤسثثسثثة عدد  تسثثلمت

 يجازها فيما يل :(ا ويمكن إ)الحق ف  ال مل

دارة ال امة للمباحا حول عدم قيام اإل فحواها(ا .المؤسثثثثسثثثثة شثثثثكوى من )ي.ع.قتسثثثثلمت  .1

واألدلة الجنائية بمنحه شثثهادة حسثثن السثثيرة والسثثلوب لغر  اسثثتكمال إجراءات توظيفه ف  

دون أ  سثثثثثثبب يذكر بالرغم من مراج ته المسثثثثثثتمرة ل دارةا  من إحدى الجهات الحكومية

ة وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بمخاطب حيا دائًما ما يتم إبالغه بأن طلبه قيد اإلجراءا

وزارة الداخلية للنظر ف  الموضوع وبحا مدى إمكانية منحه شهادة حسن السيرة والسلوب 

خالل ا ن المؤسثثثثثثسثثثثثثة لم تتلق رد  أإن كان ال يوجد مانع قانون  يحول دون إصثثثثثثدارهاا إال 

 .النطاق الزمن  لهذا التقرير

حسثثن ( مفادها عدم منحه شثثهادة .المؤسثثسثثة شثثكوى من ) .ع.عتسثثلمت وف  ذات السثثياق  .2

السيرة والسلوب لغر  استكمال إجراءات توظيفه ف  إحدى الجهات الحكومية من دون أ  
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بب يذكر  يد على سثثثثثثث به ق الرغم من مراج ته المسثثثثثثثتمرة ل دارةا حيا تم إبالغه بأن طل

اإلجراءا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بمخاطبة وزارة الداخلية للنظر ف  الموضثثثثثوع 

هادة حسثثن السثثيرة والسثثلوب إن كان ال يوجد مانع قانون  يحول وبحا مدى إمكانية منحه شثث

 دون إصدارهاا وجاء الرد متضمنًا وجود قيد أمن  على المذكور يمنع إصدار الشهادة.

( .المقيمات من جنسثثثية عربية )و.إ.ع من إحدى المؤسثثثسثثثة شثثثكوىتسثثثلمت إلى جانب ذلب  .3

ية والت ليم قدمت لل مل لدى وزارة الترب ا واجتازت جميع إجراءات التوظي  مفادها أنها ت

لشثثثغل وظيفة "م لم" والمتمثلة ف  إجراءات الفحل الطب ا واسثثثتكمال إجراءات الحصثثثول 

سلوبا مبينة أنها  سيرة وال شهادة حسن ال انتظار ت يينها ف  إحدى المدارق القريبة ف  على 

  الوزارةا وأنها قد لمنطقة سثثثثكنها بناء على ما تم ابالغها من قبل إدارة الموارد البشثثثثرية ف

قامت بتقديم اسثثثثتقالتها من وظيفتها ف  القطاع الخال لاللتحاق بالوظيفة الحكومية بحسثثثثب 

قانون المؤسثثثسثثثات الخاصثثثةا وبحسثثثب توصثثثية موظف  الموارد البشثثثرية بالوزارةا كما تم 

ستكمال توظيفها ب د أن تلى وزارة التربية والت ليما إال أتحويل إقامتها ع م إبالغها نه لم يتم ا

ب دم وجود ميزانية ف  الوقت الحال ا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة وزارة 

أن مقدمة الشثثثثثثثكوى لم ا وجاء الرد من الوزارة متضثثثثثثثمًنا التربية والت ليم للنظر ف  األمر

 .بشأن عدم قبول طلبها إليهاتستكمل إجراءات التوظي  وتم االعتذار 

 

 القانونية المقدمةالمساعدا  الفرع الثاني: 

( مسثثاعدة قانونيةا تت لق بحق األشثثخال ف  25) خمق وعشثثرين قدمت المؤسثثسثثة الوطنية عدد

وما تم فيها من إجراءا على النحو ها يجازيمكن إالتمتع بمستوى م يش  الئق )الحق ف  ال مل(ا و

 اآلت :

 تدورا ( مسثثثثثثاعدات قانونية ذات عالقة بالحق ف  ال مل5) خمق قدمت المؤسثثثثثثسثثثثثثة عدد .1

الحصثثول على وظائ  تتناسثثب مع تخصثثصثثاتهما وبناًء  علىجمي ها حول طلب المسثثاعدة 

( مسثثاعدات وتبصثثيرهم 4) أربع على ذلب قامت المؤسثثسثثة بتقديم المشثثورة القانونية ف  عدد

لجهثات ذات ال القثةا ف  حين تم إلى المتثاب ثة مع ا مواجبثة االتبثاع وتوجيههالبثاإلجراءات 



  
 

139 
 

ن ة ف  مسثثاعدة قانونية واحدةا إال أإرسثثال خطاب إلى جهاز الخدمة المدنية ووزارة الصثثح

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير. المؤسسة لم تتلق رد  

( مسثثثاعدات قانونية ذات عالقة بالمطالبة بالمسثثثتحقات 7) سثثثبع كما قدمت المؤسثثثسثثثة عدد .2

تقديم المشثثثورة ( مسثثثاعدات منها ل دم االختصثثثال مع 4) أربع م حفظ عددال ماليةا حيا ت

القانونية للم نيينا وتبصيرهم باإلجراءات واجبة االتباع وتوجيههم إلى تقديم الشكوى ابتداء 

ا ف  حين تم حفظ مسثثثثثثاعدة قانونية واحدة لتحقق إلى الجهات ذات االختصثثثثثثال األصثثثثثثيل

حل إلى بوصثثولها  ( الت  أفادت.S.N.Nدة من مقدمتها )النتيجة بناًء على المسثثتجدات الوار

 ود  مع صاحب ال مل.

( مسثثثثاعدتين 2وف  ذات السثثثثياق قامت المؤسثثثثسثثثثة بمخاطبة الجهات ذات ال القة ف  عدد ) .3

 منطلق مسؤولية المؤسسة اإلنسانيةا وهما كاآلت :  منقانونيتينا 

ل منصب رئيق قسم الموارد أنه شغ.( مفادها مساعدة قانونية واردة من السيد )ع.ع.ج (أ)

خالل  – 2011الوزارات الحكوميةا وف  عام  إحدىالبشثثثثثثثرية والخدمات اإلدارية ف  

سنوية خارج البالد  فوجع بإنهاء خدماته ف  الوزارةا وأوضح أنه تم إبالغه  –إجازته ال

ن مجلق الوزراء بإرجاعهم عصثثثدر بهم قرار  نبأنه سثثثتتم إعادته مع المفصثثثولين الذي

ظائفهم السثثثابقةا موضثثثًحا أنه ب د تواصثثثله مع الوزارة الم نية تمت إفادته بإحالته إلى و

ا مع منحه مبلغ االشثثثثثثثتراكات التأمينية. اتقاعدي   اإلى التقاعدا من دون أن يتم منحه راتبً 

بناًء على ذلب قامت المؤسثثثسثثثة بمخاطبة جهاز الخدمة المدنية للنظر ف  موضثثثوعه من 

رد من جهاز الخدمة المدنية متضثثثثمنًا انقطاع الم ن  عن عمله منطلق إنسثثثثان ا وجاء ال

ن نائب ا واسثثثثثتناًدا إلى الت ميم الصثثثثثادر عا وسثثثثثفره إلى دولة أجنبية2011خالل عام 

المفصولين عن رئيق مجلق الوزراءا نائب رئيق مجلق الخدمة المدنيةا بإعادة جميع 

ية بمخاال مل خالل فترة األ ة المذكور لل ودة إلى ال مل طبحدااا قامت الوزارة الم ن

أشثثهر السثثتكمال إجراءات عودته مع أسثثرتها وتمت مخاطبة  3نه طلب إمهاله مدة إال أ

ذكور اسثثثتمر الموافقة على طلبها إال أن الم تجهاز الخدمة المدنية بشثثثأن ذلبا حيا تم

لقة  خر لمنحه ستة أشهر أخرى الستكمال ب   اإلجراءات المت  ف  انقطاعه وقدم طلبًا

ها قبل عودته لمملكة البحرينا حيا إن المهلة الت  به وبأسثثثثثثثرته ف  الدولة الت  يقيم في

سبق منحها للمذكور قد انتهتا ومنذ ذلب الوقت لم يتقدم المذكور بطلب  خر يفيد رغبته 
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الذ  ارتأى م ه الجهاز حفظ الموضثثثثثوع  وهوتمسثثثثثكه بوظيفته حتى تاريخ تظلمها ف  

ها من بالوظيفة ب د انقضاء المدة وصحة اإلجراءات الم مول ببة لسقوط حقه ف  المطال

قبل الجهة الحكومية بإنهاء خدمته باالسثثثثثثثتقالة الضثثثثثثثمنية من تاريخ انقطاعه ف  عام 

2011. 

( ومفادها .تقدم به السيد )ي.ع. فيما المساعدة القانونية األخرى  تتلخلف  حين  (ب)

خصائ  اتصاالت ا بوظيفة إعامً  30دة أنه كان موظفًا ف  إحدى شركات االتصاالت لم

وجودة ال ملا وقد تقدم باستقالته من ال ملا إال أن لم يتم منحه مكافأة نهاية الخدمة أسوةً 

بباق  الموظفين الذين خرجوا من الشثثثثركةا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثسثثثثة بمخاطبة 

ركة متضثثمنًا واالسثثتفسثثار عن الموضثثوعا  وقد جاء الرد من الشثث مجلق إدارة الشثثركة

من قبلها وبراءة ذمة  بالتسثثثثثثل متسثثثثثثليم الموظ  جميع مسثثثثثثتحقاته ال ماليةا وتم اإلقرار 

الشثثركة من أ  مبالغ أو مسثثتحقات عمالية أخرى للموظ ا وعدم صثثحة االدعاء الوارد 

 من قبل المذكور. 

حد كما قدمت المؤسثثثسثثثة مسثثثاعدة قانونية ذات عالقة بالفصثثثل الت سثثثف  عن ال مل مت لقة بأ .4

يال والفصثثثثل الت سثثثثف  من قبل ( مفادها أنه ت ر  لالحت.المقيمين من جنسثثثثية عربية )م.ع

دون  من الشركات الخاصةا حيا ادعى قيام األخير بتأجير اسمه وسيرته الذاتية ىحدمالب إ

ا ب د مبالغ مالية نظير ذلبا وأنه قد تم فصثثثثله ت سثثثثفي   وتسثثثثلمعلمه لشثثثثركة مقاوالت أخرى 

قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بتقديم المشثثثثثورة وبناًء على ذلب ريخ توقيع عقد ال ملا أسثثثثثبوعين من تا

المتاب ة مع الوزارة إلى واجبة االتباع وتوجيهه الالقانونية للم ن ا وتبصثثثثثثثيره باإلجراءات 

المختصثثة ف  نظر الشثثكاوى ال ماليةا وذلب ل دم اسثثتكماله اإلجراءات القانونية المقررة ف  

 . هذا الصدد

تقدم بها للمؤسسة  قد د قدمت المؤسسة مساعدة قانونية ألحد األشخال كانذات الصدوف   .5

عن نفسه وبالنيابة عن زمالئه ممن ت رضوا للفصل من ال مل بشكل ت سف  من قبل إحدى 

إعادتهم  تالجهات الحكوميةا بين فيها قيامهم بمناشثثثثثثثدة المسثثثثثثثؤولين ف  الدولةا حيا تم

عدم  علىن اعتراضهم أنه بي  اا إال ت شهرية لهم جمي ً لوظائفهم السابقةا كما تم صر  مكافآ

قامت المؤسثثسثثة بناًء على ذلب احتسثثاب سثثنوات الفصثثل الت سثثف  ضثثمن سثثنوات الخدمةا و
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واجبة االتباع وتوجيهه إلى الجهات البتقديم المشورة القانونية للم ن ا وتبصيره باإلجراءات 

 .الم نية ذات ال القة

( مساعدات قانونية ذات عالقة بالحصول على 4) أربع سة عددإلى جانب ذلبا قدمت المؤس .6

الموافقة األمنية من قبل وزارة الداخلية لغر  اسثثثثثثثتكمال إجراءات التوظي ا على النحو 

 اآلت :

لم تحصثثثثل  اأنهف  ( .احدى المسثثثثاعدات القانونية الواردة من السثثثثيدة )ز.م.ع تتلخل (أ)

إجراءات توظيفها ف  إحدى شثثثثهادة حسثثثثن السثثثثيرة والسثثثثلوب لغر  اسثثثثتكمال على 

وقد ا الرغم من مراج تها المسثثثثثتمرةدون أ  سثثثثثبب يذكر على الجهات الحكومية من 

ك  المسثثتندات المؤيدة لحالتها للحصثثول على  أكثر من مرة المؤسثثسثثة م هاتواصثثلت 

النطاق الزمن  لهذا  خاللا منها تتلق المؤسثثثثسثثثثة رد  ولم يمكن مخاطبة الجهة الم نيةا 

 .التقرير

( الت  أفادت .وف  ذات السثثياق قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيدة )ر.ع.ي  (ب)

توظيفها  إجراءاتشثهادة حسثن السثيرة والسثلوب لغر  اسثتكمال عدم حصثولها على 

حيا تم إبالغها بوجود حظر ا الحكومية من دون أ  سثثثثثثثبب يذكر الجهاتف  إحدى 

سثثثثسثثثثة اإلنسثثثثانية فقد قامت ومن منطلق مسثثثثؤولية المؤمن جهاز المخابرات الوطن ا 

ت الوطن ا للنظر ف  الموضثثوع المؤسثثسثثة بمخاطبة وزارة الداخليةا وجهاز المخابرا

 خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير. رد ا لم تتلق ها نإال أ

سيد )ل.ع.ع (ج) م رفة  على( والذ  طلب مساعدته .قدمت المؤسسة مساعدة قانونية لل

وزارة الداخلية من أجل استكمال إجراءات إلى  سبب وجود قيد أمن  ف  سجله المرسل

الحكوميةا وبناًء على ذلب قامت المؤسسة بمخاطبة وزارة  اتتوظيفه ف  إحدى الوزار

ية والت ليم للنظر ف  الموضثثثثثثثوعا إال إن يةا ووزارة الترب لداخل خالل رد ا لم تتلق  هاا

 النطاق الزمن  لهذا التقرير. 

سياق  خر قدمت المؤسسة مس (د) سيد )وف   طلب النظر  ( والذ .S.R.Lاعدة قانونية لل

جبارهم إحدى الشثثثثركات الخاصثثثثةا حيا يتم إن األجانب ف  فيما يت ر  له الموظفو

سثثثثثثاعة متصثثثثثثلة ف  اليوما مع عدم السثثثثثثماي لهم  12اثنت  عشثثثثثثرة  على ال مل لمدة
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جازة الشثثثثثثهريةا وبناًء على ذلب قامت ة نهاية األسثثثثثثبوع أو اإلبالحصثثثثثثول على إجاز

 .للنظر ف  الموضوع لمؤسسة بمخاطبة وزارة ال مل والتنمية االجتماعيةا

( الت  أفادت أنه وبسثثبب .وف  ذات الصثثدد قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيدة )أ.ي.ع .7

(ا تم توقي  ب   األنشثثطة الت  تمارسثثها تحت سثثجل 19 –جائحة فيروق كورونا )كوفيد 

من قبل إدارة حماية المسثثثثثثثتهلب بوزارة  محلها التجار ا حيا أفادت ت رضثثثثثثثها للضثثثثثثثغط

الصناعة والتجارة والسياحة إلرجاع ال ربون المدفوع لها من قبل أحد الزبائنا وعليه قامت 

المؤسثثسثثة بإجراء التواصثثل مع وزارة الصثثناعة والتجارة والسثثياحةا وقد جاء الرد متضثثمنًا 

وأن الوزارة تت امل وفق  السثثثثثجل التجار  ي ود لمحل تقديم خدمات ف اليات )زهور(ا"بأن 

دة قضثثثثثثثايا مرفوعة على المذكورةا القانون المدن  وقانون حماية المسثثثثثثثتهلب وأن هناب ع

  "حداها أمام النيابة ال امة لذا يت ذر عليهم الت ليق عليها.وإ

سيد )خ.م.ق .8 ( مفادها طلب المذكور إعادة النظر ف  .كما قدمت المؤسسة مساعدة قانونية لل

الطبية وحصثثوله على ت وي  منصثث  نتيجة ت رضثثه إلصثثابة عمل وإصثثابته تقرير اللجان 

قامت المؤسثثثثسثثثثة بتقديم المشثثثثورة القانونية للمذكورا وتبصثثثثيره ضثثثثوء ذلب  ف و بال جزا

  .إلى الجهات الم نية ذات ال القة هواجبة االتباع وتوجيهالباإلجراءات 

حول طلبها تغيير  تدور (.L.S.Sوف  ذات السياق قدمت المؤسسة مساعدة قانونية للسيدة ) .9

وظيفتها ونقل كفالتها لصثثثاحب عمل  خرا ب د أن ت رضثثثت ل جبار على ال مل ف  الوظيفة 

قامت المؤسثثثسثثثة ضثثثوء ذلب ف  وعلى تقاسثثثم ذات السثثثكن مع زمالئها من الجنق اآلخرا و

ا إلى واجبة االتباع وتوجيههالبتقديم المشثثثثثورة القانونية للمذكورةا وتبصثثثثثيرها باإلجراءات 

 .الجهات الم نية ذات ال القة

مفادها طلبه م رفة  (.Z.A.A)إلى جانب ذلب قدمت المؤسثثثثثسثثثثثة مسثثثثثاعدة قانونية للسثثثثثيد  .10

وعلى ذلب األسثثثباب الت  أدت إلى إلغاء تأشثثثيرة ال مل الخاصثثثة به من قبل صثثثاحب ال ملا 

جبة االتباع واالقامت المؤسثثثسثثثة بتقديم المشثثثورة القانونية للمذكورا وتبصثثثيره باإلجراءات 

 .الم نية ذات ال القة الجهاتإلى  هوتوجيه

(  مفادها  طلبه استرداد .وف  سياق متصلا قدمت المؤسسة مساعدة قانونية للسيد )ع.ع.ع .11

الجهات الحكوميةا وت ر  للظلما وتقدم  إحدىنه عمل موظًفا ف  أحقوقه الوظيفيةا مبيًنا 
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قام برفع دعوى ف  المحاكم اإلدارية قوبلت بشكوى لدى إدارة التظلمات ف  جهة عملها كما 

بالرف ا وعلى ذلب قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بتقديم المشثثثثثثثورة القانونية للمذكورا و إبالغه بأن 

منظورة أمام جهات تحقيق قضائية  والتزالالشكاوى الت  ال ين قد للمؤسسة نظرها إذا كانت 

 لم يكن األمر مت لقًا أو إدارية أو م روضثثثثثثثة على القضثثثثثثثاءا أو صثثثثثثثدر حكم بات فيهاا ما

 بضمانات المحاكمة ال ادلة.

 

 رصد أوضاع حقوق اإلنسانالفرع الثالث: 

( حاالت تت لق بحق األشثثخال ف  التمتع بمسثثتوى م يشثث  الئق 3) ثالا رصثثدت المؤسثثسثثة عدد

 يجازها فيما يل :يمكن إ)الحق ف  ال مل(ا و

حدى ال يادات الطبية الخاصثثة رصثثدت المؤسثثسثثة ما ورد ف  البريد االلكترون ا حول قيام إ .1

سثثاعات متواصثثلة عشثثر  لىتسثثع إ لمدة على ال مل الممرضثثات ال امالت ف  ال يادة  بإجبار

و ما يخال  دون الحصول على ساعة استراحة أو ت وي  لساعات ال مل اإلضافيةا وهمن 

ن ثمان  والمحدد فيه مدة عقد ال مل المبرم م هن  اتسثثثثثثثثاعات عمل ف  اليوم الواحدا مبي

جراء حيال األمرا حيا قدمت إنه لم يتم اتخاذ أ  تقديم شثثثثثكوى إلدارة ال يادةا إال أقيامهن ب

واجبة الالمؤسثثثثسثثثثة المشثثثثورة القانونية للممرضثثثثات الم نياتا وتم تبصثثثثيرهن باإلجراءات 

االتباع ف  هذا الشثثثثثثثأنا وتوجيههن إلى الجهات الم نية ذات ال القةا ومتاب ة الموضثثثثثثثوع 

 .ام ه

( حالتين عبر تطبيق الهات  )الواتسثثاب( من أحد األشثثخال 2دت المؤسثثسثثة عدد )كما رصثث .2

( لسثثثنة 3ف  ذلب القرار رقم ) ف  األماكن المكشثثثوفةا مخالفًابتشثثثغيل ال مال وقت الظهيرة 

بشثثثأن حظر ال مل وقت الظهيرة ف  األماكن المكشثثثوفة لشثثثهر  يوليو وأغسثثثطقا  2013

ا ف  مجال ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثان وحرياته وإعماال لدور المؤسثثثثسثثثثة ف  إطار عمله

األسثثثاسثثثيةا ومن أجل اسثثثتكمال أهدا  مبادرة المؤسثثثسثثثة ف  التبليغ عن تجاوزات تشثثثغيل 

بشثثثأن حظر ال مل وقت الظهيرة ف  األماكن  2013( لسثثثنة 3ال مال بالمخالفة للقرار رقم )

نها اتخذت أيةا الت  أفادت المكشوفةا تواصلت المؤسسة مع وزارة ال مل والتنمية االجتماع

 اإلجراءات الالزمة بحق المخال .
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 المتعلقة المطلب الثالث: التوصيا 

 بحق األشخاص في التمتع بمستود معيشي الئق

 )الحق في العمل( 

 

 في ضوء ما تقد  فإن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توصي بما يلي:

مالة الوطنية مكان ال مالة األجنبيةا اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضثثثثثثثمان سثثثثثثثرعة إحالل ال  .1

السثثيما ف  المجاالت التخصثثصثثية الت  فيها وفرة من المخرجات الوطنيةا مع زيادة ال مل و

ة الالزمة لضثثثثثثثمان حصثثثثثثثول جميع المواطنين على يعلى توفير الفرل الوظيفية والتدريب

 وظائ  تتناسب مع مخرجاتهم الدراسية.

بات إج .2 عادة النظر ف  متطل ية إ يل الصثثثثثثث وبات الت  أهم تذل راءات التوظي  وال مل على 

النظر ف  أنواع الوظائ  الت  تتطلب  تواجه طالب  الحصثثثثثول على عملا وخاصثثثثثة بإعادة

 طبي تها تقديم الموافقة األمنية )شهادة حسن السيرة والسلوب( وتلب الت  ال تتطلب ذلب.

ة من األفراد والمت لقة بالحصول أهمية النظر ف  إيجاد  لية تكفل سرعة حسم الطلبات المقدم .3

على الموافقة األمنية )شهادة حسن السيرة والسلوب(ا مع أهمية أن تتضمن اآللية إبالغ مقدم 

طلبه سثثثثثثواء بالموافقة على منحه الشثثثثثثهادة أو الرف ا وإحاطته علًما  إليهالطلب بما يؤول 

 بأسباب الرف  تأسيًسا على مبدأ الشفافية.

بشأن حظر ال مل وقت الظهيرة  2013( لسنة 3زمة على القرار رقم )إجراء الت ديالت الال .4

لى بناء على مقتري المؤسثثثسثثثة المرسثثثل إ ف  األماكن المكشثثثوفة لشثثثهر  يوليو وأغسثثثطقا

الوزارة الم نيةا لغر  مد نطاق فترة الحظر وقت الظهيرة تحت أشثثثث ة الشثثثثمق مباشثثثثرة 

ن يكون الحظر لمدة خمق ام ميالد  وأن ثالثة أشهر ف  كل عوف  األماكن المكشوفةا ليكو

 ا.ا وتنته  ف  الساعة الراب ة عصرً ساعات نهاريةا تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحً 
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بشثثثأن حظر  2013( لسثثثنة 3أهمية توعية أصثثثحاب ال مل وال مال بمضثثثمون القرار رقم ) .5

اجب ال مل وقت الظهيرة ف  األماكن المكشثثثثوفة لشثثثثهر  يوليو وأغسثثثثطقا والشثثثثروط الو

تحت أش ة الشمق المباشرةا  توافرهاا خاصة أن القرار يت لق بال مل ف  األماكن المكشوفة

 وليق ف  األماكن المظللة أو المغلقة.

أهمية دراسثثة اآلثار والتب ات االقتصثثادية على أصثثحاب األعمالا الناجمة عن تطبيق القرار  .6

سنة 3رقم ) شأن حظر ال مل وقت الظهيرة ف  األم 2013( ل شهر  يوليو  اكنب المكشوفة ل

 حسب األحوال. جراء دراسة بشأن  لية ت ويضهم عن األضراروأغسطقا وإ
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 المبحث الخامس

 الحق في االعتراف بالشخصية القانونية

 )الحق في الجنسية( 

 تمهيد: 

طة الحق ف  الجنسية ف  طلي ة الحقوق السياسية من حيا األهميةا فالجنسية ه  راب دي  .1

إليها   وسياسية تقوم بين فرد ودولةا بحيا يدين الفرد بوالئه للدولة الت  سينتم قانونية

قانون  المقابل يت ين على الدولة أن تحميه من أ  مساقا وأن هذا المركز ال  وف ابجنسيته

اا  د أجنبي  يمستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولةا فمن ال يحمل جنسية البلد الذ  يقيم فيه 

الحق ف  ممارسة ب   الحقوق وال يتحمل الواجبات الت  تقع عادة على كاهل  ليق له

 المواطن أو حامل الجنسية.

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان إلى أهمية الحق ف  الجنسية بأنه:  تولقد أشار .2

من  ، من جنسيته والوال يجوء حرمان أحد، تعسفًا لكل فرد الحق في أن تكون له جنسية."

حقه في تغيير جنسيته. وعلل الدول أن تضع ضمانا  لمنع انعدا  الجنسية بمنس جنسيتها 

للشخص المولود في  قليمها أو المولود خارج  قليمها ألحد الوالدين من رعاياطا وال ي 

منع حاال  انعدا  الجنسية عند فقدان  م عدي  الجنسية. وعلل الدول أيًضايكون لوال  ل

 (12)" .حرمان منهاالجنسية أو ال

 سنتناول هذا المبحا من خالل مطلبينا حيا سيتم تخصيل المطلب األول للحديا اوعليه .3

مبحا عن األسانيد الدولية والوطنية ذات الصلة بالحق ف  الجنسيةا بينما سيتم تخصيل ال

 .الثان  لتسليط الضوء على جهود المؤسسة ف  مجال حماية الحق ف  الجنسية

  

                                                           
 : الموقع االلكترون  لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (12)

ity.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightNational 

https://www.ohchr.org/AR/Issues/RuleOfLaw/Pages/RightNationality.aspx


  
 

147 
 

 لالمطلب األو

  ا  الصلة بالحق في االعتراف بالشخصية القانونيةاألسانيد الدولية والوطنية 

 )الحق في الجنسية(

الحق ف  الجنسي ة أحد أهم عناصر الشخصية القانونية الت  ال بد أن يتمتع بها كل إنسانا  دي  .1

والء وجود رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة توجب عليه الف  ويتمثل هذا الحق 

لهاا كما توجب عليها حمايته ومنحه المزايا والحقوق المترتبة على هذه الرابطةا وأن ان دام 

الجنسية يُرت ب  ثاًرا سلبي ةا تتمثل ف  ج ل الحقوق األساسي ة لوفراد عرضةً لالنتهابا 

 ويصبح التمييز وسوء الم املة خطًرا قائًما ومالزًما لوفراد عديم  الجنسي ة.

وت ديالته  1963يد التشثثثثريع الوطن  فقد نظ م قانون الجنسثثثثية البحرين  ل ام وعلى صثثثث  .2

األحكام المت لقة باكتسثثثاب الجنسثثثي ةا سثثثواء كان اكتسثثثابها بصثثثفة أصثثثلي ة أو طارئةا مبي نًا 

الحاالت الت  يتم فيها فقد الجنسثثثثثثثية بالتغيير أو بالتجريد من دون إغفال الحاالت الت  يتم 

 .أو ان دامهافيها ت دد الجنسية 

وعلى مستوى الصكوب الدولية جاء ال هد الدول  الخال بالحقوق المدنية والسياسية الذ   .3

ليؤكد ف  المادة رقم  2006( لسثثنة 56انضثثم ت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم )

"ا لكل  نسمممان، في كل مكان، الحق ب ن يعترف له بالشمممخصمممية القانونيةأن "  ه( من16)

 "."لكل طفل حق في اكتساب جنسية( من ال هد نفسه على أن: 3/  24ت المادة )كما وأكد

الت  انضثثثثثثمت إليها مملكة  1989وف  ذات السثثثثثثياق أشثثثثثثارت اتفاقية حقوق الطفل ل ام  .4

( منها: 7لتؤكد ف  المادة ) 1991( لسثثثثثثثنة 16البحرين بموجب المرسثثثثثثثوم بقانون رقم )

سجل" س ، والحق في اكتساب الحق من  و ا، ويكون لهالطفل بعد والدته فورً  يد الدته في ا

ة ي  ما توجب الفقرة )"ا جنسممممممم مادة: 2ك ط ت  "( من ذات ال لدول األطراف  عمال  فل ا تك

لة به ا ءاماتها والت الوطنيانونها الحقوق وفًقا لق بموجب الصمممممممكوم الدولية المتصممممممم

 ".ا  ب لمفي حال عد  القي الطفل عدي  الجنسي ة حيثما يعتبرسي ما ، والالميدان

( من اتفاقية القضثثاء على جميع أشثثكال التمييز ضثثد 9) المادة رقمنصثثت  من جهة أخرىا .5

( لسثثثنة 5المرأة الت  انضثثثمت إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرسثثثوم بقانون رقم )

لحقوق الرجل في  حقوقا مسممممممماويةتمنس الدول األطراف المرأة  -1 "على أن:  2002
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ييرطا أو االحتفا  بها. وتضمممممممن بوجه خاص أال يترتب علل اكتسمممممماب جنسمممممميتها أو تغ

الءواج من أجنبي، أو علل تغيير الءوج لجنسممميته أثناء الءواج، أن تتغير تلقائيا جنسمممية 

تمنس الدول  -2 .الءوجالءوجة، أو أن تصممممبس بال جنسممممية، أو أن تفرض عليها جنسممممية 

رغم استمرارية "،  .نسية أطفالهمااألطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بج

 تحفظ مملكة البحرين على هذه المادة. 

 المطلب الثاني 

اإلنسان في مجال حماية الحق في االعتراف بالشخصية جهود المؤسسة الوطنية لحقوق 

 القانونية )الحق في الجنسية(

 سلمةتالشكاود المالفرع األول: 

االعترا  بالشثثخصثثية القانونية )الحق ف  الجنسثثية((  ( شثثكويين تت لقان بالحق ف 2عدد )تم تسثثل م 

 ويمكن ايجازهما فيما يل :

حول عدم قيام اإلدارة ال امة  تدورالمؤسثثثثسثثثثة شثثثثكوى من المواطن )ل.ق.ي.( تسثثثثلمت  .1

سثثثثثنوات من  أربعلشثثثثثؤون الجنسثثثثثية والجوازات واإلقامة بتجديد جواز سثثثثثفره رغم مرور 

ذلب قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بمخاطبة وزارة الداخلية من المراج ات الحثيثة من قبلها وبناًء على 

أجل النظر ف  الموضثثثثثثثوع وبحا مدى إمكانية تجديد جواز سثثثثثثثفره إن لم يكن هناب مانع 

قانون  يمنع إصثثثثثدارها وجاء الرد من وزارة الداخلية متضثثثثثمنًا توجيه الشثثثثثاك  إلى اإلدارة 

 جديد جواز السفر. ال امة لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة الستكمال إجراءات ت

المؤسسة شكوى من المواطنة )أ.ع.م.( مفادها أنها مقيمة خارج مملكة البحرين تسلمت كما  .2

من أجل تلق  ابنها ال الج والرعاية الصثثحيةا حيا اشثثتكت عدم قيام اإلدارة ال امة لشثثؤون 

رور الجنسثثثية والجوازات واإلقامة بتجديد جواز سثثثفرها وجواز سثثثفر ابنها )أ.ج.ع.( رغم م

الذ  حداها إلى التواصثل مع المؤسثسثة بشثأن  وهوأشثهر على تقديمها طلب التجديدا  خمسثة

الشكوى قامت المؤسسة بمخاطبة وزارة الداخليةا وجاء الرد متضمنًا  تسل مالموضوعا وفور 

سثثثفر الشثثثاكية وابنها من قبل الجهة الم نية   االنتهاء من اإلجراءات الخاصثثثة بتجديد جواز

 السفر.  اخلية وتم تسليم المذكورة جوازبوزارة الد
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 المساعدا  القانونية المقدمةالفرع الثاني: 

( مسثثاعدة قانونيةا تت لق بالحق ف  االعترا  22)اثنتين وعشثثرين  قدمت المؤسثثسثثة الوطنية عدد

( مسثثاعدة ألشثثخال 20) عشثثرين عدد ت(ا حيا تضثثمنبالشثثخصثثية القانونية )الحق ف  الجنسثثية

 .نزيل ف  مركز اإلصالي والتأهيلإلى ا م( قدمته2ين )عاديينا ومساعدت

 وما تم فيها من إجراءا على النحو اآلت :ها يجازإويمكن 

 

 ن:و: األشخاص العاديأوالً 

( ..ع.عهـثثثث( مساعدة قانونية ذات عالقة بالحق ف  الجنسيةا للسيدة )1قدمت المؤسسة عدد ) .1

الجنسثثثثية البحرينية كونهم عديم   وأشثثثثقائهاا حيا طلبوا فيها تدخل المؤسثثثثسثثثثة ف  منحهم

الجنسثثية )بدون(ا ومن منطلق مسثثؤولية المؤسثثسثثة اإلنسثثانية تم رفع الموضثثوع إلى المجلق 

األعلى للمرأة للنظر فيها وبحا إمكانية رفع أسثثثثثثمائهم ضثثثثثثمن القوائم المسثثثثثثتحقة للجهات 

 . جراء المناسبأنه سيتم اتخاذ اإل تأفادت  ا الالم نية

( عن ابنته .( مسثاعدتين قانونيتين للسثيد )ب. .خ2مت المؤسثسثة عدد )لصثدد قداوف  ذات  .2

الحصثثثثول على الجنسثثثثية  على افيها مسثثثثاعدتهم اطلب( عن نفسثثثثها حيا .والسثثثثيد )خ.ي.ط

 .واجبة االتباع ف  هذا الشأنالباإلجراءات  االبحرينيةا وعليه تم تبصيرهم

عدم قيام اإلدارة ال امة أن بينت ( ب د .كما قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيدة )خ.ت.إ .3

 علىسثثنوات  عشثثرلشثثؤون الجنسثثية والجوازات واإلقامة بتجديد جواز سثثفرها رغم مرور 

قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة وزارة الداخليةا للتأكد من حيا جواز السثثثثثثثفرا  ةفقدانها لوثيق

مذكورة الموضثثوعا وجاء الرد من وزارة الداخلية متضثثمنًا إيقا  طلب تجديد جواز سثثفر ال

قامت المؤسثثثسثثثة بتقديم المشثثثورة كما بسثثثبب سثثثوء اسثثثتخدامها لوثيقة جواز السثثثفر السثثثابقا 

إلى ف  هذا الشثثأن وإمكانية اللجوء  واجبة االتباعالالقانونية للم نيةا وتبصثثيرها باإلجراءات 

 لمحاكم اإلدارية.ا

وضثثح أنه مقيم ب د أن أ (.مسثثاعدة قانونية للسثثيد )ع.أ.خ وف  ذات السثثياق قدمت المؤسثثسثثة .4

مبيًنا عدم قيام اإلدارة ال امة لشثثثثثثثؤون من أجل اسثثثثثثثتكمال ت ليمه الجام  ا خارج مملكة 
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سنوات على انتهاء ثمان   الجنسية والجوازات واإلقامة بتجديد جواز سفره بالرغم من مرور

الذ   وهومدة صالحية جواز سفره وتسليمه إلى سفارة مملكة البحرين ف  الدولة المضيفةا 

قامت المؤسثثثسثثثة  تسثثثلمهاا وفور للنظر ف  الموضثثثوع  داه إلى التواصثثثل مع المؤسثثثسثثثةح

بمخاطبة وزارة الداخلية من أجل بحا مدى إمكانية تجديد جواز سفره إن لم يكن هناب مانع 

قانون  يمنع إصثثثثدارها وجاء الرد متضثثثثمنًا أن اإلدارة ال امة لشثثثثؤون الجنسثثثثية والجوازات 

  المذكور.جراءات الالزمة لتجديد جواز سفر إلواإلقامة ف  طور اتخاذ ا

يها تدخل حيا طلبت ف(ا .إلى جانب ذلبا قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيدة )ر.ن.ع .5

البحرينيةا ومن منطلق حرل المؤسسة الجنسية  "م  الجنسيةيعدالمؤسسة ف  منح أبنائها "

يةا وخاصثثثثثثثثة المتزوجة من  ما يت لق بمنح على تبن  ودعم حقوق المرأة البحرين أجنب  في

الموضثثوع وبحا مدى  للنظر ف أبنائها الجنسثثيةا قامت المؤسثثسثثة بمخاطبة وزارة الداخلية 

ا خالل النطاق الزمن  لهذا تتلق رد  ولم  بنائها على الجنسثثثثثثثية البحرينيةاإمكانية حصثثثثثثثول أ

 التقرير.

طلبت فيها  (ا حيا.وف  ذات الصثثدد قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيدة )ب.هـثثثثثثثثث.ر .6

ومن مسثثثثاعدتها الحصثثثثول على الجنسثثثثية البحرينيةا كونها ابنة لمواطنة بحرينية الجنسثثثثيةا 

قامت المؤسثثثسثثثة بمخاطبة وزارة الداخلية للنظر ف  منطلق مسثثثؤولية المؤسثثثسثثثة اإلنسثثثانية 

 ولم تتلق رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.الموضوعا 

( مسثثثاعدات قانونية ذات عالقة بالحق ف  3) ثالا وف  ذات السثثثياق قدمت المؤسثثثسثثثة عدد .7

فيها مساعدة المؤسسة  ن( طلب.(ا )ز.هـثثثثث.ش.(ا )إ.أ.هـثثثثث.الجنسية ل دد من السيدات )أ.ل.ق

من مواطنين بحرينيينا وبناًء على ذلب  نللحصثثثثثثول على الجنسثثثثثثية البحرينية بحكم زواجه

ولم تتلق رد ا خالل النطاق قامت المؤسثثسثثة  بمخاطبة وزارة الداخلية للنظر ف  الموضثثوعا 

 الزمن  لهذا التقرير.

ب د أن أفاد عدم قيام اإلدارة ال امة  (ا.مسثثثاعدة قانونية للسثثثيد )ي.ع.م كما قدمت المؤسثثثسثثثة .8

( الجنسية البحرينية كون والديها .لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بمنح حفيدته )ز.ع.ع

المحاكم اإلدارية عن لى الرغم من صثثثثثثدور حكم يقيمان خارج مملكة البحرينا مبينًا أنه وع

لم يتم فإنه بإلزام اإلدارة ال امة لشثثؤون الجنسثثية والجوازات واإلقامة بإصثثدار جواز سثثفرا 

الذ  حداه إلى التواصثثثل مع المؤسثثثسثثثةا وعليه قامت المؤسثثثسثثثة  وهوتنفيذ الحكم من قبلهما 
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ية للنظر ف  الموضثثثثثثثوعا  لداخل هذا ولم تتلق رد  بمخاطبة وزارة ا طاق الزمن  ل ا خالل الن

 التقرير.

أنها .(ا والذ  أوضثثحت وف  ذات السثثياقا قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية للسثثيدة )ر.ج.ع .9

ا حيا قامت تلب الدولةمل جنسية حع زوجها الذ  يحدى الدول القريبة مف  إمقيمة بحرينية 

وب د لشثثثروط اإلقامةا  بسثثثبب مخالفتهاالمسثثثؤولين ف  تلب الدولة لى إبتسثثثليم جواز سثثثفرها 

المسثثثؤولين ف  ا وب د مماطلة ز سثثثفرهاجوا تسثثثل ملى إتوجهت انتهائها من تسثثثوية المخالفةا 

 علىالمؤسسة مساعدتها  إلىطلبت عليه قد ضاعا وسفرها ابالغها بأن جواز تلب الدولة تم 

إلى نظًرا مملكة البحرينا ولى إليمكنها ال ودة بدل فاقد أو ورقة مرور الحصول على جواز 

 تا فقد تمكاالسثثم والرقم الشثثخصثث  الحصثثول على مزيد من التفاصثثيلإلى حاجة المؤسثثسثثة 

أنه لم يتم الحصثثثثول على رد منها خالل النطاق مرات إال عدة محاولة االتصثثثثال بالمذكورة 

 الزمن  لهذا التقرير.

سية ونظرً  .10 ( مساعدتين 2قدمت المؤسسة عدد ) فقد التمتع بالحق ف  الصحةابا الرتباط الجن

ا الحصول على رقم مفيه تا(ا طلب.( عن ابنائهاا والسيدة ) .ش.غ.قانونيتين للسيدة ) .ع.أ

وبناًء على ذلب (ا 19-مؤقت من أجل أخذ اللقاي المضثثاد لفيروق كورونا )كوفيدشثثخصثث  

ا خالل لم تتلق رد   هاإال إن اهيئة الم لومات والحكومة اإللكترونيةقامت المؤسثثثسثثثة بمخاطبة 

 النطاق الزمن  لهذا التقرير. 

جنبية األ( عن زوجته .وف  ذات النطاقا قدمت المؤسثثثثسثثثثة مسثثثثاعدة قانونية للسثثثثيد )ع.ع.م .11

حصثثثول زوجته األجنبية على رقم شثثثخصثثث  مؤقت من  علىالجنسثثثيةا طلب فيها مسثثثاعدته 

(ا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثثسثثثثثثة 19-أجل أخذ اللقاي المضثثثثثثاد لفيروق كورونا )كوفيد

اطبة هيئة الم لومات والحكومة اإللكترونيةا وجاء الرد متضثثثمنًا أن شثثثروط اسثثثتخراج بمخ

الرقم الشخص  للزوجة األجنبية يتطلب وجود إقامة أو تأشيرة إلحاق مع جواز سفر صالحا 

وهو الذ  لم يتوافر بصثثثثثدد الحالةا وتم إبالغ المذكور لت ديل أوضثثثثثاع زوجته القانونية ف  

 المملكة.

( عن ابنته .أخرى مشثثثثثابهةا قدمت المؤسثثثثثسثثثثثة مسثثثثثاعدة قانونية للسثثثثثيد )م.و.نوف  حالة  .12

مؤقت من أجل الحصثول على التط يمات شثخصث  (ا طلب فيه الحصثول على رقم .) .م.و

وبناًء على ذلب قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة هيئة الم لومات والحكومة  لوطفالاالالزمة 
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يمكنها حيا ا امؤقتً  اشثثثثثثثخصثثثثثثثي   انحها رقمً مالطفلة منح وجاء الرد متضثثثثثثثمنًا اإللكترونيةا 

 . الحصول على التط يمات الالزمة

(ا .( عن ابنتها )ز.ع.ع.قدمت المؤسثثثسثثثة مسثثثاعدة قانونية للسثثثيدة )ر.ق.ججانب ذلبا إلى  .13

ثبات نسثثثب إإلى المحكمة من أجل  سثثثابقًاتقدمت حيا أوضثثثحت أن ابنتها مجهولة النسثثثب و

ب د انتهاء أفادت أنه ا و2001صدار بطاقة هوية ف  عام االبنةا وتم منحها شهادة ميالدا وإ

 -تجديدهاا وأفادوها هيئة الم لومات والحكومة االلكترونية رفضثثت بطاقة الهويةا صثثالحية 

ذلب وبناء على د ل دم حصثثول ابنتها على جواز سثثفرا رف  التجديد ي وبأن  -حسثثب قولها 

ا خالل لم تتلق رد  ها إال إن اإللكترونيةاقامت المؤسثثثسثثثة بمخاطبة هيئة الم لومات والحكومة 

 .النطاق الزمن  لهاذ التقرير

مواطن  ا حيا أوضح أنهتيهبنا( عن .كما وقدمت المؤسسة مساعدة قانونية للسيد )ي. .هـثثثث .14

 تيهبناا وطلب حصثثثثثثثول حدى دول الجوارإ  ا فمدان بالسثثثثثثثجن المؤبدا ومقيم حالي   بحرين 

واجبة الوعليه تم تبصثثثثثيره باإلجراءات لجنسثثثثثية البحرينيةا على اتلب الدولة ن ف  يالمولودت

 . االتباع ف  هذا الشأن

( عن ابنته .وف  حالة أخرى مشثثثثثابهةا قدمت المؤسثثثثثسثثثثثة مسثثثثثاعدة قانونية للسثثثثثيد )ع.ع.م .15

سقاط جنسيتها وطلب مساعدته ف  إأوضح بأنه مدان ف  قضية جنائية وتم حيا (ا .)ز.ع.ع

قامت المؤسثثثثثثسثثثثثثة  وعليهكونها مولودة ف  مملكة البحرينا  منح ابنته الجنسثثثثثثية البحرينيةا

ا خالل النطاق الزمن  لهذا إال إنها لم تتلق رد  بمخاطبة وزارة الداخلية للنظر ف  الموضوعا 

 التقرير. 

سيدة )ع.ع. كما  .16 (ا حيا أوضحت .( عن ابنها )ق.ي.أ.قدمت المؤسسة مساعدة قانونية لل

مسثثثقط الجنسثثثية وأم بحرينيةا وطلبت حصثثثول ابنها على بأنه مولود خارج البحرين من أب 

إال  ابمخاطبة وزارة الداخلية للنظر ف  الموضوعقامت المؤسسة  وعليهالجنسية البحرينيةا 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير. لم تتلق رد   هاإن

 ص المقيدة حريته ثانيا: األشخا

ا من المؤسثثسثثة على حماية حقوق ا الرتباط الجنسثثية البحرينية بجواز السثثفرنظرً  .1 ا وحرصثثً

(ا ب د أن .( مسثثثاعدة قانونية لذو  النزيل )ق.م.ق1النزالءا فقد قدمت المؤسثثثسثثثة عدد )
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طلبوا اسثثثثتكمال إجراءات تجديد جواز النزيلا حيا قامت المؤسثثثثسثثثثة بإجراء التواصثثثثل 

ا خالل لم تتلق رد  والمباشثثثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثثثالي والتأهيل للنظر ف  الموضثثثثثوعا 

 التقرير. االنطاق الزمن  لهذ

التمست ا (.مساعدة قانونية تقدمت بها شقيقة أحد النزالء )ق.م.قطلب المؤسسة  تسلمت  .2

أفادت أن يد جواز سفر شقيقها النزيلا حيا فيه التدخل والمساعدة الستكمال إجراءات تجد

إلى سثثالها إلرصثثورة شثثخصثثية بتصثثويره للحصثثول على إدارة اإلصثثالي والتأهيل قامت 

وعليه ا يتم تجديد جوازهلم  لى اآلنوإأشهرا شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة منذ عدة 

قامت المؤسثثسثثة بالتواصثثل المباشثثر مع الجهة المختصثثة ممثلة ف  وزارة الداخليةا وجاء 

ون الجنسثثثثية والجوازات واإلقامة ا ؤالرد متضثثثثمنًا قيام الوزارة بإجراء التواصثثثثل مع شثثثث

نهاء وإ سيتم إعادة  تصوير النزيلوأنه  ن الصورة الشخصية غير واضحةاأادة وتمت اإلف

  .إجراءات تجديد الجواز

 

 رصد أوضاع حقوق اإلنسانالفرع الثالث: 

( حالتين تت لقان بالحق ف  االعترا  بالشثثثخصثثثية القانونية )الحق ف  2رصثثثدت المؤسثثثسثثثة عدد )

 ا فيما يل :مالجنسية(( ويمكن ايجازه

( لم تكتسثثثب .ن )أ. .أأؤسثثثسثثثة ف  أحد مواقع التواصثثثل االجتماع  خبًرا مفاده رصثثثدت الم .1

والدها ف  مركز اإلصثثالي والتأهيلا  وجودصثثلية منذ والدتها بسثثبب األ الجنسثثية البحرينية

األمر الذ  نجم عنه عدم قبول المؤسثثسثثات الت ليمية الحكومية تسثثجيلها بسثثبب عدم اكتسثثابها 

الفور قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بمخاطبة وزارة الداخلية للنظر ف  ا وعلى الجنسثثثثثثثية البحرينية

إال إن المؤسسة لم الموضوع وتمكينها من الحصول على الجنسية البحرينية بالتب ية لوالدهاا 

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.تتلق رد  

( .)ز.ع.ب ا(.كما تم رصد خبر ف  أحد مواقع التواصل االجتماع  حول الطفلتين ) .ع.ب .2

ن لم تحصثثثال على الجنسثثثية البحرينية بسثثثبب والدتهما ب د الحكم بإسثثثقاط الجنسثثثية عن ياللت

وت ديالتها وتحديًدا الفقرة األولى  1963حكام قانون الجنسثثثثثثثية ل ام أوالدهماا وعوًدا على 

ا" إذا ولد ف  البحرين أو خارجها وكان أبوه ( الت  قضثثثثثثثت بأنه ي تبر بحريني  4من المادة )
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ي   نه من منطلق إال أا عند الوالدة"ا فلم يتبين وجود أ  انتهاب ألحكام القانون المنظم. بحرين

المسثثثؤولية الحقوقية واإلنسثثثانية الت  تضثثثطلع بها المؤسثثثسثثثةا فإنها تتابع عن كثب ما يمكن 

القيام به من تدابير تشري ية أو إدارية لمنع حدوا ظاهرة ان دام الجنسية لدى األطفال بشكل 

 ا لمصالحهم الفضلى.عتبارهم من الفئات األولى بالرعاية ف  المجتمعا وتحقيقً عام با

 

 المتعلقة المطلب الثالث: التوصيا 

 بالحق في االعتراف بالشخصية القانونية )الحق في الجنسية(

 

 :في ضوء ما تقد  فإن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توصي بما يلي

ا ف  منح أبنائها ا تقضثث  بمنح المرأة البحرينية حق  فذ أحكامً أهمية تضثثمين قانون الجنسثثي ة النا .1

الجنسثثي ة البحرينية وفق ضثثوابط قانوني ةا تتماشثثى مع الصثثكوب الدولي ة لحقوق اإلنسثثان ذات 

الصثثثثلة وت هدات حكومة مملكة البحرين أمام مجلق حقوق اإلنسثثثثان عند المراج ة الدورية 

 ف  هذا الشأن.الشاملةا وبما يراع  المصلحة الوطنية 

ن المحاكم عحكام القضثثثثثائية الصثثثثثادرة اإلجراءات الالزمة نحو تسثثثثثريع  لية تنفيذ األاتخاذ  .2

المختصثثةا الت  تقضثث  بإلزام شثثؤون الجنسثثية والجوازات واإلقامة بإصثثدار أو تجديد وثيقة 

 جوازات السفر.

وثيقة  ل متسثثإعادة النظر ف  مسثثألة وجوب الحضثثور الشثثخصثث  عند بقيام الجهات المختصثثة  .3

جواز السثثثفر ب د إصثثثداره أو تجديدها والسثثثماي لمن لديهم توكيل خال وموثق أو مصثثثدق 

السثثيما ف  الحاالت الت  ال يوجد وهذه الوثيقة بموجب هذا التوكيل الخالا  تسثثل محق بعليه 

 أ  محظور أمن  على الشخل صاحب الجواز.
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 الفصل الرابع

 لحقوق اإلنسان الجهود المب ولة من المؤسسة الوطنية

 في مجال حماية وتعءيء حقوق اإلنسان في مملكة البحرين

 تمهيد وتقسي :

ينه  دور المؤسثثسثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثان من خالل واليتها الدسثثتورية أو التشثثري ية  .1

ف  مجال "ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثثثثان"ا وقد تجلى هذا الدور بوضثثثثثثثوي ف  "مبادئ 

ؤسثثثثسثثثثات الوطنية ف  ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثان باعتبارها باريق" المت لقة بمركز الم

  وبناًء ف  ت زيز وحماية حقوق اإلنسان ف  منظومة الدولة.ا فاعاًل ا ل ملها وعنصرً دستورً 

وه  الركيزة األساسية المقابلة لدور  حماية" حقوق اإلنسان"يتضح دور هذه المؤسسات ف   .2

فيشثثثمل قيامها ب ملية رصثثثد لكل ما من شثثثأنه المؤسثثثسثثثات الوطنية ف  ت زيز هذه الحقوقا 

المسثثثثثثثاق بحق األفراد ف  التمتع بالحقوق والحريات ال امة المقررة لهما إذ تشثثثثثثثكل عملية 

الرصد وسيلة ضرورية للتأكد من درجة ومدى احترام الدولة اللتزاماتها القانونية أو الدولية 

المؤسثثثسثثثات الوطنية بالزيارات  ذات الصثثثلة بحقوق اإلنسثثثانا كما تقتضثثث  تلب الحماية قيام

 .الميدانية لوماكن الت  يحتمل أن تقع فيها انتهاكات لحقوق اإلنسان

منها فأما بشأن "الت زيز" من خالل نشر ثقافة حقوق اإلنسان عبر مختل  الوسائل المتاحةا  .3

عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش ال مل والمحاضثثثثثثثرات إلى عامة الجمهورا أو 

مسثتهدفة ب ينهاا إلى جانب التدريب ف  مجال حقوق اإلنسثان ونشثر وطباعة النشثرات  فئات

حيا إن االفتقار إلى الم رفة بمبادئ حقوق  ؛التثقيفية ذات الصثثلة ب مل المؤسثثسثثات الوطنية

اإلنسثثثثان بين شثثثثرائح المجتمع كافة مدعاة النتهاكهاا ذلب أن ت زيز مفاهيم حقوق اإلنسثثثثان 

 أمر يسهم ف  توفير حماية لمجمل تلب الحقوق.الوع  بها  وإرساخ

حماية وعليها سثثو  يتم الت ر  ف  هذا الفصثثل للدور الذ  قامت بها المؤسثثسثثة ف  مجال  .4

سيين: يخصل األول منهما لبيان جهودها ف  مجال  وت زيز سا سان ف  مبحثين أ حقوق اإلن
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سانا ف  حين سيخصل الثان  الست را  جهودها ف  م حماية تلب  ت زيزجال حقوق اإلن

 .الحقوق

 المبحث األول

 (13)الجهود المب ولة في مجال حماية حقوق اإلنسان

 تمهيد:

لم دل بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ا 2014( لسنة 26تؤكد أحكام القانون رقم ) .1

ا دور المؤسثثثسثثثة الوطنية ف  مجال حماية حقوق 2016( لسثثثنة 20بالمرسثثثوم بقانون رقم )

دانية لرصد خالل تلق  الشكاوى المت لقة بحقوق اإلنسانا والقيام بالزيارات المي اإلنسانا من

 أوضاع حقوق اإلنسان.

  ( من ذات القانون ف  الفقرة )هـثثثثثثثثثث( منها على أن للمؤسثثثثسثثثثة12حيا نصثثثثت المادة رقم ) .2

جيه "رصمد حاال  انتهاكا  حقوق اإلنسمان، و جراء التقصمي الالء ، وتوا بـثثثثثثثث اختصثاصثً 

لرامية  لل اها  المختصممممممممة  ليها مع تقدي  المقترحا  التي تتعلق بالمبادرا  انتبات الج

ردود وضمممممع حد له ت الحاال ، وعند االقتضممممماء  بداء الرأي بشممممم ن موقف تلم الجها  و

قوق "تلقي الشمممممكاود المتعلقة بحا كما نصثثثثثت الفقرة )و( منها على سثثثثثلطتها ف  أفعالها"

ا  ة ما ترد المؤسمممممممسمممممممة  حالته منها  لل جهاإلنسمممممممان ودراسمممممممتها والبحث فيها و حال

االتباع  االختصممماص مع متابعتها بشمممكل فعال، أو تبصمممير  وي الشممم ن باإلجراءا  الواجبة

 ."ومساعدته  علل اتخا طا، أو المعاونة في تسويتها مع الجها  المعنية

الفقرة  فيما يت لق بالزيارات الميدانية كإحدى وسثائل الرصثد الممنوحة للمؤسثسثةا فقد نصثت .3

مادة رقم ) ها ف  12)ز( من ال نة وغير ( منه على واليت ية المعل بالءيارا  الميدان يا   "الق

المعلنة، لرصممممد أوضمممماع حقوق اإلنسممممان في المؤسممممسمممما  اإلصممممالحية وأماكن االحتجاء 

 والتجمعا  العمالية والدور الصممحية والتعليمية، أو أي مكان عا   خر يشممتبه في أن يكون

                                                           
سيتم التطرق ف  هذا المبحا إلى عدد من الشكاوى الت  تلقتها المؤسسة والمساعدات الت  قدمتها وحاالت الرصد المت لقة ب دد من   (13)

 الحقوق األخرىا والت  لم يشملها الفصل الثالا من هذا التقرير.
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وه  اختصثثثثثاصثثثثثات تصثثثثثب ف  مجملها ف  الدور الذ   ".م حقوق اإلنسمممممانا النتهاموقعً 

 تضطلع به المؤسسة الوطنية ف  مجال حماية حقوق اإلنسان.

ضثثرورة التوسثثع ف  االختصثثاصثثات ف  مجال حماية حقوق اإلنسثثان لا يأت  ذلب النل تأكيدً  .4

يجب أال تقتصثثر  على نحو يتفق والمقررات الدولية ف  هذا الشثثأنا كما أن الحماية المطلوبة

على تلق  الشثثثكاوى فحسثثثبا بل تمتد إلى القيام ب ملية تتبع ومراقبة الحالة الت  تكون عليها 

سبلا ذلب أن عملية الرصد ضرورية  سان وتوثيقها بمختل  الوسائل وال وض ية حقوق اإلن

قوق للتأكد من درجة ومدى احترام الدولة اللتزاماتها القانونية أو الدولية ذات الصثثثثثثثلة بح

 اإلنسان.

لل الشكاود التي تلقتها المؤسسة والمساعدا  التي قدمتها  سيت  التطرق في ط ا المبحث  .5

نسان األخرد التي ل  يشملها الفصل الثالث من المتعلقة بعدد من حقوق اإل وحاال  الرصد

 ط ا التقرير.

 المطلب األول

 سلمةتالشكاود الم

ى مسثتويات الحماية والت زيز ف  الشثأن ف  إطار حرل المؤسثسثة على الوصثول إلى أقصث .1

الحقوق  تم تطوير  ليات التواصل مع المواطنين والمقيمين عبر خدمة مركز االتصال وتلق  

الشثثثثثثثكاوىا وتماشثثثثثثثًيا مع الظرو   واإلجراءات االحترازية الت  اتخذتها مملكة البحرين 

الجهات الرسثثثثثثميةا  والتزاًما بإرشثثثثثثادات وتوجيهات ا(19-لمكافحة فيروق كورونا )كوفيد

وحرًصا على صحة وسالمة الجميعا قامت المؤسسة باستقبال الشكاوى من خالل خدماتها 

(ا أو عبر موق هثثثثا BAHRAIN NIHRاإللكترونيثثثثة عبر تطبيق الهوات  النقثثثثالثثثثة )

(ا أو عثثثثبثثثثر الثثثثبثثثثريثثثثد اإللثثثثكثثثثتثثثثرونثثثث   www.nihr.org.bhاإللثثثثكثثثثتثثثثرونثثثث  )

(complaint@nihr.org.bh ا أو عن طريق الخط السا)(  ا 80001144خن المجان)

مع اتباعها  يق الحضور الشخص  ف  مقر المؤسسةاإضافة إلى استقبالها للشكاوى عن طر

والت ليمات الصثثثثثثثادرة عن الفريق الوطن  الطب  للتصثثثثثثثد   اإلجراءات االحترازيةجميع 

 .(19-لفيروق كورونا )كوفيد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nihr.complaint&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/nihr-bahrain/id1110222370
https://apps.apple.com/us/app/nihr-bahrain/id1110222370
http://www.nihr.org.bh/
mailto:complaint@nihr.org.bh
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خالل   املت المؤسسة الوطنيةت وبناء على واليتها الواس ة ف  مجال حماية حقوق اإلنسانا .2

 ه  كما يل :شكوىا  (98) ثمان وتس ين مع عدد 2021عام 

 

 اإلجمالي الحق
 األشخاص

 نوالعادي

 األشخاص
المقيدة 
 حريته 

 19 3 22 (14)الحق ف  الصحة

  3 3 (41)الحق ف  ال مل

  2 2 (14)الحق ف  الجنسية

 14 6 20 (14)الحق ف  السالمة الجسدية والم نوية

 30  30 (14)الحق ف  التواصل مع ال الم الخارج 

 11  11 الحق ف  مستوى م يش  الئق

  1 1 الحق ف  الضمان االجتماع 

  1 1 الحق ف  الملكية

  4 4 الحق ف  بيئة سليمة

 3  3 الحق ف  ضمانات المحاكمة ال ادلة

  1 1 الحق ف  التنظيم

 77 21 98 اإلجمالي العا  للشكاود

 

 

  

                                                           
ن هذا التقرير "قضايا رئيسة ذات تأثير مباشر ف  وضع حقوق تم التطرق بالتفصيل إلى هذه الحقوق الخمسة ف  الفصل الثالا م  (14)

 اإلنسان ف  مملكة البحرين."
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 نسان المختلفة لل حقوق اإلبالنسبة  2021المؤسسة خالل عا   تسلمتهادد الشكاود التي ع

 

 

( 11)إحدى عشثثرة  تلقت عددلى أهم الشثثكاوى الت  تلقتها المؤسثثسثثةا حيا إويمكن التطرق  .3

 –هم وتقدم بها ذو -شثثكوى مت لقة بالوضثثع الم يشثث  للنزالء ف  مركز اإلصثثالي والتأهيل 

تقليل وجبات الط ام ف  المركز إلى كمية قليلة ال تشثثثبع احتياجاتهم من حول شثثثكواهم  دورت

 عن توزيع الط ام ف  أوقات غير منتظمةا حيا قامت المؤسثثثثسثثثثة الوطنية اليوميةا فضثثثثاًل 

افرت الجهود ضفوًرا بالتواصل المباشر مع الجهة المختصة ممثلة ف  وزارة الداخليةا وقد ت

 ف  حل الموضوع. 

سثثثة شثثثكوى مت لقة بالحق ف  التنظيما تقدم بها أحد األشثثثخال مفادها من ه كما تلقت المؤسثثث .4

الترشح لمجلق إدارة إحدى الجم يات األهليةا  قبل وزارة ال مل والتنمية االجتماعية من من

أ  جم ية سثثثثثثياسثثثثثثية منحلة بقوة القانونا وعلى الفور قامت ا إلى بالرغم من أنه ليق منتميً 

على األسثثباب وراء هذا المنعا إال أن المؤسثثسثثة  الم نية للوقو وزارة الالمؤسثثسثثة بمخاطبة 

 لم تتلق أ  رد خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

 شثثكويين (3)وفيما يت لق بالحق ف  التمتع بضثثمانات المحاكمة ال ادلةا تلقت المؤسثثسثثة عدد  .5

ترة قصثثثيرة من نزالء ف  مركز اإلصثثثالي والتأهيلا حيا تبين اسثثثتبدال عقوبة أحدهم ب د ف

من تقديمه لشثثثثثكواها أما اآلخر فقد تبين عرضثثثثثه على المحكمة المختصثثثثثةا كما حضثثثثثرت 
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شاك  الثالا للتأكد من حضورها حيا تبين تغيبه  سات المحاكمة لل سة  عنالمؤسسة جل الجل

 المقررةا وحضوره ف  الجلسة األخرى وحجز الدعوى للحكم.

لمواطن يملب بطاقة تشغيلية لسيارة أجرةا تلقت المؤسسة شكوى تت لق بالحق ف  الملكيةا و .6

ا لما ينل عليه القرار ويرغب ف  تداولها عن طريق البيع المباشثثثثثثثر ألحد المشثثثثثثثترين وفقً 

بإصدار الئحة تراخيل أنشطة النقل ال اما حيا أوضح أن  2015( لسنة 11المنظم رقم )

اء البيع المباشثثرا الجهة الم نية ممثلة ف  وزارة المواصثثالت واالتصثثاالت قد رفضثثت إجر

بالبيع عن طريق  قاتهم  تداول بطا ية ممن يودون  قات التشثثثثثثثغيل وألزمت جميع مالك  البطا

المزادا باإلضثثافة إلى أن اإلجراء المتبع ف  حال وفاة صثثاحب البطاقة التشثثغيلية هو سثثحب 

ب دون منح الورثة الحق ف  بي ها أو التقدم بطل من الترخيل ومصادرة البطاقة من الورثةا

الذ   وهوترخيل لمزاولة المهنةا بل يتم إلزامهم بتسثثثثثثثليم البطاقة ل دارة ال امة للمرورا 

ا بالحق ف  الملكيةا  بد مبالغ طائلة ف  شثثثراء البطاقة اسثثثيما المشثثثتر  يكوالاعتبره مسثثثاسثثثً

عداد الرد المناسثثب إالتشثثغيليةا وفور تلقيها للشثثكوى المذكورةا قامت المؤسثثسثثة بدراسثثتها و

 الم نية.للجهة 

من جانب  خرا تلقت المؤسثثثثثسثثثثثة شثثثثثكوى مت لقة بالحق ف  الضثثثثثمان االجتماع ا من قبل  .7

مواطنة ت ان  إعاقة بصثثثثثرية ف  إحدى عينيهاا وتطلب الحصثثثثثول على المبلغ المخصثثثثثل 

م المساعدة القانونية لهاا وتبصيرها باإلجراءات الواجبة يلدعم اإلعاقةا وقد تم توجيهها وتقد

ا وتقديم طلب مباشر للجهات المختصة لدراسة لم تستنفد الطرق المقررة قانونً االتباعا كونها 

 الحالة وتقييمها.

( شكاوى ت لقت بالحق ف  بيئة سليمةا 4) أربع المؤسسة عدد تسلمتوعلى ص يد متصلا  .8

تقدم بها عدد من المواطنين المتضررين من انتشار رذاذ أصفرا نجم عنه وجود بقع صفراء 

هم الخاصثثة للضثثررا حيا قامت المؤسثثسثثة بالتواصثثل المباشثثر مع الجهة عرضثثت ممتلكات

ا قيام المجلق بزيارة المختصثثثثثثثة ممثلة ف  المجلق األعلى للبيئةا حيا جاء الرد متضثثثثثثثمنً 

مختبرات عالمية لم رفة مكونات الرذاذ إرسثثثثثثثالها إلى المواقع المتضثثثثثثثررة ألخذ عينات و

ا خالل النطاق تائجا إال إن المؤسسة لم تتلق رد  نتم موافاة المؤسسة بالتوأسبابها وأنه سو  

 الزمن  لهذا التقرير.
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 المطلب الثاني

 المساعدا  القانونية المقدمة

بإنشثثاء المؤسثثسثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثان  2014( لسثثنة 26ا على أحكام القانون رقم )عودً  .1

قديم المسثثثثثثاعدة ا فإنها تتخذ دوًرا ف  ت2016( لسثثثثثثنة 20الم دل بالمرسثثثثثثوم بقانون رقم )

القانونية لوفراد أو أ  جهةا سثثثثواء كان ذلب بمناسثثثثبة تقديم شثثثثكوى تبين عدم اختصثثثثال 

المؤسثثثسثثثة الوطنية ف  نظرهاا أو عند طلب تلب المسثثثاعدة القانونية ابتداًءا وذلب من خالل 

التبصثثثثير باإلجراءات الواجبة االتباع والمسثثثثاعدة على اتخاذها قبل اللجوء إلى المؤسثثثثسثثثثة 

طنيةا مع بيان ضرورة استنفاد جميع سبل االنتصا  والتظلم اإلدار  أو القانون  حسب الو

لدى الجهات المختصثثثثثثثثةا أو التوجه إلى جهة أخرى ذات  قديم بالغ  يام بت األحوالا أو الق

 اختصال أصيل ف  نظر الطلب. 

ا ( مسثثثاعدة قانونية532عدد ) 2021ف  هذا الصثثثددا قدمت المؤسثثثسثثثة الوطنية خالل عام  .2

 ه  كما يل :
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 اإلجمالي الحق
 األشخاص

 نوالعادي

 األشخاص
المقيدة 
 حريته 

 97 8 105 (15)الحق ف  الصحة

  25 25 (51)الحق ف  ال مل

 2 20 22 (15)ةالحق ف  الجنسي

 3 10 13 (15)الحق ف  السالمة الجسدية والم نوية

 25 1 26 (15)الحق ف  التواصل مع ال الم الخارج 

 6 21 27 مستوى م يش  الئقالحق ف  

  5 5 الحق ف  الضمان االجتماع 

 6 4 10 الحق ف  ضمانات المحاكمة ال ادلة

  1 1 الحق ف  التنظيم

 5 4 9 لشخص ا الحق ف  الحرية واألمان 

)الحقوق   الحق ف  التمتع بمختل  الحقوق والحريات
 المدنية والسياسية(

208 30 178 

)الحقوق   الحقوق والحريات الحق ف  التمتع بمختل 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية(

48 24 24 

 3 6 9 الحق ف  الت ليم

 الحق ف  عدم التمييز ف  التمتع بالحقوق والحريات
 )الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(

16 16  

 1 6 7 الحق ف  التنقل

  1 1 الحق ف  التظلم

 350 182 532  اإلجمالي العا  للمساعدا

 

قدمتها المؤسسةا حيا قدمت مساعدة قانونية ذات  كن التطرق الى أهم المساعدات الت ويم .3

ن أنه أب ألرب ة أوالدا ( ب د أن بي  .عالقة بالحق ف  مسثثثثثثتوى م يشثثثثثث  الئق للسثثثثثثيد )أ.أ.ع

 علىأحدهم من ذو  االحتياجات الخاصةا ويقيم مع أسرته ف  شقة إيجارا وطلب مساعدته 

                                                           
تم التطرق بالتفصيل إلى هذه الحقوق الخمسة ف  الفصل الثالا من هذا التقرير "قضايا رئيسة ذات تأثير مباشر ف  وضع حقوق   (15)

 اإلنسان ف  مملكة البحرين."



  
 

163 
 

عاًماا وبناًء على ذلب قامت المؤسثثسثثة  16جيل تلبية طلبه االسثثكان  الذ  ي ود ألكثر من ت 

أن القسم المختل بوزارة اإلسكان تواصل مع ارة اإلسكانا وجاء الرد متضمنًا بمخاطبة وز

الم ن  الذ  أبدى رغبته ف  الحصثثول على شثثقة تمليبا وعليه سثثيتم منحه شثثهادة اسثثتحقاق 

 ينة سلمان. لشقة تمليب ف  مد

ف  سياق  خرا قدمت المؤسسة مساعدة قانونية ذات عالقة بالحق ف  التمتع بمختل  الحقوق  .4

والحريات التاب ة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألحد النزالء ف  مركز اإلصالي 

الذ   توفير جهاز تلفاز ف  المبنى على(ا حيا طلب فيها مساعدة المؤسسة .والتأهيل )ي.م.أ

فيها وبناء على ذلب قامت المؤسثثثسثثثة بالتواصثثثل المباشثثثر مع إدارة مركز اإلصثثثالي  يحتجز

وجد بها أجهزة تلفاز بسبب قيام عدد توالتأهيلا وجاء الرد متضمنًا وجود عدد من الغر  ال 

رسثثالها للصثثيانةا وسثثيتم توفير جهاز له عند االنتهاء إمن النزالء بإتال  األجهزةا حيا تم 

 انته.من صي

إلى جانب ذلبا قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية ذات عالقة بالحق ف  الضثثمان االجتماع   .5

الحصثثثول على مخصثثثل غالء  على(ا حيا طلبت مسثثثاعدة المؤسثثثسثثثة .للسثثثيدة )ع.ع.ج

ا وبناء على ذلب اشثثثثهري   الم يشثثثثة ودعم اللحوما كونها ربة أسثثثثرة لطفلين وال تملب مدخوالً 

ن إال أارة ال مل والتنمية االجتماعية للنظر ف  الموضثثثثثوعا قامت المؤسثثثثثسثثثثثة بمخاطبة وز

 ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير. المؤسسة لم تتلق رد  

كما قدمت المؤسسة مساعدة قانونية مت لقة بالحق ف  الت ليما لمحكوم تم شموله ضمن قائمة  .6

حيا أوضثثثثح رغبته ف  دماجهم ف  المجتمعا لذين تم اسثثثثتبدال عقوباتهما بغية إالمحكومين ا

ن الجهة أاسثثثثتكمال دراسثثثثته الجام ية ف  جام ة البحرين ب د انتفاء القيد القانون  عليها كما 

الم نية بوزارة الداخلية قد منحته شثثهادة عدم ممان ة من اسثثتكمال دراسثثتها وهو ما يتفق مع 

لمجتمع ليكونوا اأغرا  اسثثتبدال ال قوبة ف  إعادة دمج المحكومين المسثثتبدلة عقوباتهم ف  

فيها وبناء على ذلب قامت المؤسثثثثثثسثثثثثثة بمخاطبة جام ة البحرين للنظر ف   عنصثثثثثثًرا فاعاًل 

حسب أنظمة ولوائح تم دراسة الحالة وتوفير الت ليم له تسالموضوعا وجاء الرد متضمنًا أنه 

 جام ة البحرين. 

جموعة من لى مإقانونية  ة( مسثثاعد16) سثثت عشثثرة إلى جانب ذلبا قدمت المؤسثثسثثة عدد .7

-األفراد بشثثأن ت رضثثهم للتمييز بسثثبب رفضثثهم تلق  اللقاي المضثثاد لفيروق كورونا )كوفيد
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قدرة على اال19 فادة من خدمات القطاع الحكوم  (ا من حيا عدم ال الت  يشثثثثثثثترط سثثثثثثثت

للحصثثثول عليها الدخول لمقر الجهات على اختالفها مع إبراز شثثثهادة التط يما كما أشثثثاروا 

ة واضثثحة للحصثثول على شثثهادة إعفاء من الحصثثول على اللقاي ألسثثباب إلى عدم وجود  لي

فراد الذين تلقوا اللقاي خارج مملكة البحرين من الدخول صثثحيةا أو عدم وجود  لية تُمكن األ

إلى األماكن الخاصثثثة الت  تشثثثترط الحصثثثول على اللقايا حيا قامت المؤسثثثسثثثة بمخاطبة 

للخدمات الت  يشترط فيها الحضور الشخص   المجلق األعلى للصحةا وطلبت إيجاد بدائل

 بجميعلتلق  الخدمات الحكوميةا إضثثثثثثافة إلى ال مل على توعية أصثثثثثثحاب المحال التجارية 

القرارات المت لقة بالسثثماي أو عدم السثثماي للحاصثثل على اللقاي أو غير الحاصثثل بدخولهاا 

 .وما إلى ذلب من إجراءات

تضمنًا أنه يمكن لغير الحاصلين على اللقاي استخدام وجاء الرد من المجلق األعلى للصحة م .8

ا كما أن الفريق الوطن  الطب  إعالنهاجميع الخدمات الحكومية وفق اآللية الضثوئية الت  تم 

 اويقيمهاا وف  حال وجود أ  حسثثاسثثية أل  فرد يتم منحه نوعً كافة يتابع الحاالت الصثثحية 

تختل  مكوناتها وال تسثثثبب حسثثثاسثثثية للشثثثخلا الت  افرة  خر من اللقاحات الم تمدة والمتو

وف  حال ت ار  ذلب يتم تقييم الحالة ومنحه االسثثثثثثتثناء المطلوبا إضثثثثثثافة إلى أن الفريق 

اي القادمين إلى مملكة البحرين عند المنافذ بطاقة تفيد حصولهم على اللقاي يالوطن  يمنح الس

 لحاصلين على اللقاي.لالمتاحة كافة الدخول بها إلى األماكن  ونالت  يستطي 

( طلب مساعدته بشأن إعادة .وف  سياق  خرا قدمت المؤسسة مساعدة قانونية للنزيل )م.أ.أ .9

القانونية له وشثثثري  ةا حيا قامت المؤسثثثسثثثة بتقديم المشثثثورضثثثدهالنظر ف  الحكم الصثثثادر 

 م.ا لما تنل عليه أحكام التشريع المنظحكام الصادرة وفقً شروط طلب إعادة النظر ف  األ

سيد )ع.أ.أ .10 والذ  أوضح  (.كما قدمت المؤسسة مساعدة قانونية مت لقة بالحق ف  التنظيما لل

وجود مجموعة من ال مال ي انون التمييز بسثثثثثثثبب ممارسثثثثثثثة ال مل النقاب ا وعليه قامت 

المؤسسة على الفور بمخاطبة وزارة ال مل والتنمية االجتماعية للنظر ف  الموضوعا وجاء 

وأن ا أ  شثثثثثخل للتمييز شثثثثثكوى لدى الوزارة بشثثثثثأن ت ر   دم ورد أالرد متضثثثثثمنًا ع

من االجتماعات التفاوضثثية مع إدارة الشثثركة والنقابةا بحضثثور ممثل  ا عقدت عددً الوزارة 

لجمع بين األطرا ا وتسثثثثثثثوية الى اسثثثثثثث ت الوزارة واالتحاد ال ام لنقابات عمال البحرينا 

  ف  طور االنتهاء من البقية.من النزاعاتا وير كثتسوية  تقد تمأنه النزاعات ال ماليةا و
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وف  ذات الصثثثددا قدمت المؤسثثثسثثثة مسثثثاعدة قانونية لموظفة تم احتجاز جواز سثثثفرها لدى  .11

صثثثثثثثاحب ال مل ب د انتهاء مدة عقدهاا حيا تم تقديم المشثثثثثثثورة القانونية لها وتبصثثثثثثثيرها 

المتاب ة م ها  ترطةا وتمواجبة االتباع وتوجيهها لتقديم بالغ ف  مركز الشثثثثثثالباإلجراءات 

 جواز سفرها. تسل محتى تمكنت من 

( مساعدة قانونية لمحكومين بشأن النظر ف  استبدال ما تبقى 114كما قدمت المؤسسة عدد ) .12

ها عليهما  ية ومن مدة ال قوبات المحكوم ب ية للنظر ف  إمكان لداخل قامت بمخاطبة وزارة ا

نصثثثول عليهاا وجاء الرد متضثثثمنًا انطباق اسثثثتبدال ال قوبة حسثثثب الشثثثروط واللوائح الم

نطبق عليهم ب   الشثروط يخر لم هم اآلن ب ضثأالشثروط على ب   المحكومينا ف  حين 

 الشكلية أو الموضوعية المنصول عليها ف  القانون المنظم. 

إلى جانب ذلبا قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية لمحكوم تم شثثموله ضثثمن قائمة المحكومين  .13

إلى الحصثثثول على تصثثثريح للسثثثفر  علىبدال عقوباتهما حيا طلب مسثثثاعدته الذين تم اسثثثت

الرعاية الصحية الالزمةا وعليه قامت المؤسسة بتبصيره باإلجراءات ولخارج لتلق  ال الج ا

واجبة االتباع ف  هذا الشثثثأن من تقديم طلب مباشثثثر لوزارة الداخلية للحصثثثول على اإلذن ال

 لخارج.إلى اوالتصريح بالسفر 

(ا حيا .السثثيدات )ل.ط.م ىحدا قدمت المؤسثثسثثة مسثثاعدة قانونية إللى صثث يد متصثثلوع .14

تحريب البالغات المقدمة منها ضثثثثثد أحد األشثثثثثخال  علىطلبت مسثثثثثاعدة المؤسثثثثثسثثثثثة لها 

وتحويلها من مركز الشثثثثرطة إلى النيابة ال امة ب د قيامهم بحفظهاا حيا قامت المؤسثثثثسثثثثة 

ن قرارات الحفظ أو تقديم البالغات إلى رفع تظلمها ما بتقديم المشثثورة القانونية لها وتوجيهه

 بشكل مباشر للنيابة ال امة. 
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 لمطلب الثالثا

 رصد أوضاع حقوق اإلنسان

تختل المؤسثثسثثة برصثثد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسثثانا وإجراء التقصثث  الالزم بشثثأنهاا  .1

قوق اإلنسثثثثثثثان ف  والقيام بالزيارات الميدانية الم لنة وغير الم لنة لرصثثثثثثثد أوضثثثثثثثاع ح

يةا أو المؤسسات اإلصالحية وأماكن االحتجاز والتجم ات ال مالية والدور الصحية والت ليم

حات النتهاب حقوق اإلنسثثثثثثان مع تقديم المقتر عام  خر يشثثثثثثتبه ف  أن يكون موق ًا أ  مكان

أ  لرلى وضثثثثثثثع حد لهذه الحاالتا وعند االقتضثثثثثثثاء إبداء اإالت  تت لق بالمبادرات الرامية 

 بشأن موق  تلب الجهات وردود ف لها.

 ( حالة رصد من76) ست وسب ين ( عدد2021حيا رصدت المؤسسة الوطنية خالل عام ) .2

 كما يل :عالم ووسائل التواصل االجتماع ا تنوعت خالل ما يتم تداوله ف  وسائط اإل

 

 اإلجمالي الحق
 األشخاص

 نوالعادي

 األشخاص
المقيدة 
 حريته 

 15 11 26 (16)الحق ف  الصحة

  3 3 (61)الحق ف  ال مل

  2 2 (16)الحق ف  الجنسية

 7  7 (16)الحق ف  السالمة الجسدية والم نوية

 3  3 (16)الحق ف  التواصل مع ال الم الخارج 

  9 9 الحق ف  مستوى م يش  الئق

 1  1 الحق ف  ضمانات المحاكمة ال ادلة

 1 1 2 لشخص ا الحق ف  الحرية واألمان 

الحق ف  التمتع بمختل  الحقوق والحريات )الحقوق 
 المدنية والسياسية(

6 2 4 

الحق ف  التمتع بمختل  الحقوق والحريات )الحقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية(

14 7 7 

                                                           
ذه الحقوق الخمسة ف  الفصل الثالا من هذا التقرير "قضايا رئيسة ذات تأثير مباشر ف  وضع حقوق تم التطرق بالتفصيل إلى ه  (16)

 اإلنسان ف  مملكة البحرين."
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  2 2 الحق ف  الت ليم

  1 1 الحق ف  بيئة سليمة

 38 38 76 لحاال  الرصداإلجمالي العا  

 

رصثثثدت المؤسثثثسثثثة ب   حيا لى أهم الحاالت الت  رصثثثدتها المؤسثثثسثثثةا تطرق إويمكن ال .3

االدعاءات بشأن مصادرة المقتنيات واألغرا  الشخصية لب   النزالء ف  مركز اإلصالي 

سار من  المؤسسة والتأهيل ف  إطار عملية التفتيشا حيا قامت على الفور بالتواصل واالستف

ا ألحكام القانون رقم ا حيا تبين أن المصثثثادرة تمت وفقً الم نيين ف  مركز اإلصثثثالي والتأهيل

ذ تم بشثثثأن مؤسثثثسثثثة اإلصثثثالي والتأهيل والالئحة التنفيذية المرافقة لها إ 2014( لسثثثنة 18)

 تالسثثثثثثيما إذا ما تموالت  يشثثثثثثكل حيازتها خطرا على النزالءا التحفظ على ب   المقتنياتا 

 إعادة تدويرها الستخدامها ف  أغرا  أخرى.

صثثدرت المؤسثثسثثة بيانًا أكدت فيه أهمية توفير البيئة الصثثحية واآلمنة للنزالءا كونه أحد أهم وأ .4

الذ   وهوالحقوق الت  أشثثثثثثارت إليها التشثثثثثثري ات الوطنية والصثثثثثثكوب الدولية ذات ال القةا 

يتطلب إجراء الرقابة والتفتيش الدوريينا للتأكد من سثثثثثثثالمة جميع النزالء وعدم اقتناء ما قد 

سبب  حق جميع النزالء ف  االحتفاظ باألذى لهم من الغيرا ونوهت المؤسسة ف  هذا الصددا ي

بمقتنياتهم الشثثثثخصثثثثية متى كانت متوافقة مع النظام الداخل  للمركز وال تحتو  أ  ممنوعات 

هاا كما دعت النزالء  قانون المنوه إلى االيحظر حيازت بأحكام ال يةا  بهلتزام  يذ حة التنف والالئ

لداخل  الم مول بها حتى يتمكنوا من االستفادة من ب   االمتيازات الت  يتم توفيرها وللنظام ا

ا للنزالء من قبل إدارة مركز اإلصثثثثثالي والتأهيلا والت  ي د سثثثثثلوب النزيل شثثثثثرًطا أسثثثثثاسثثثثثي  

 لترشيحه لالستفادة منهاا ومن بينها ال قوبات البديلة.

اع  خبًرا بشثثثثأن امتناع أحد النزالء كما رصثثثثدت المؤسثثثثسثثثثة ف  أحد مواقع التواصثثثثل االجتم .5

)أ.ج.ي.( عن تناول الط ام ورفضثثثثه اسثثثثتمرار الم اينة الطبيةا حيا قام وفد من المؤسثثثثسثثثثة 

مركز اإلصثالي والتأهيل بمنطقة جو لالطالع على الوضثع الصثح  والحقوق  لبزيارة ميدانية 

ت الوقثثائيثثة والتبثثاعثثد ا منهثثا على اتخثثاذ اإلجراءاوحرصثثثثثثثثً تبين قيثثام إدارة المركز ا وللنزيثثل

االجتماع ا بإعادة توزيع النزالء على المبان  بآلية تضثثمن الحماية الصثثحية ف  ظل الظرو  
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ا صثثثثثثثالي والتأهيلإدارة مركز اإلاالحترازية وبما ال يخال  النظام الداخل  الم مول به لدى 

سثثثثثثثماع إفادتها  دون قيودا وعلى انفراد تام خارج الزنزانةا من أجلمن وتمت مقابلة النزيل 

لى مبنى  خر يضثثثم ف  نقله إفاد النزيل بأن طلباته تنحصثثثر ف  رغبته بهد  المسثثثاعدةا وقد أ

أن الوضع الصح  للنزيل بشكل  لى الطبيب المناوبا الذ  أوضحإكما تم التحدا ا أحد أقاربه

أن عام مطمئن وحالته مسثثتقرةا ويخضثثع لل الج والرعاية الصثثحيةا كما تبين لوفد المؤسثثسثثة 

 جيًدا. االمظهر الخارج  للنزيل بد

الصح  المحلية بوجود مواطنة تسكن ف   إحدىوف  سياق  خرا رصدت المؤسسة خبًرا ف   .6

بإحالة الحالة المرصثثودة  ا وعلى الفور قامت المؤسثثسثثةاعامً  70منزل متهالب ي ود ألكثر من 

والمجلق األعلى للمرأة  نكل من وزارة اإلسكا تونتيجة لذلب قامإلى المجلق األعلى للمرأةا 

 بالتواصل مع الم نية من أجل دراسة الموضوع تمهيًدا لتقديم الدعم الالزم لها.

رصدت المؤسسة خبًرا حول قيام هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائ   اإلى جانب ذلب .7

ا أن جائحة فيروق كورون عن منزل عائلة بسثثثثثثثبب تراكم المبلغا وجاء ف  مضثثثثثثثمون الخبر

(ا وسثثثوء حالة صثثثاحب الحالة المرصثثثودة الصثثثحية وحاجته ال اجلة إلى 19-المسثثثتجد )كوفيد

إجراء عملية جراحيةا أدت إلى ت ذر دفع التزاماته المالية إلى الهيئةا وعلى إثر ذلب خاطبت 

المؤسثثثثثسثثثثثة وزارة شثثثثثئون الكهرباء والماء للنظر ف  الموضثثثثثوع وبحا إمكانية إعادة التيار 

وصول إلى تسوية ودية بين الطرفينا ودعت إلى عدم قطع التيار الكهربائ  عن الكهربائ  وال

منزل أ  فرد بسبب تراكم المبالغ المستحقة للهيئة وال مل على إيجاد  لية جديدة تضمن حقوق 

قطع  نسثثثثيما أا والالهيئة من جهةا ومن جهة أخرى حقوق األفراد ف  مسثثثثتوى م يشثثثث  الئق

ا وقد جاء الرد من الوزارة اق ضثثثثرر كبير باألفراد بشثثثثكل مباشثثثثرالكهرباء قد يؤد  إلى إلح

التواصل م ه  وبأنه جار  متضمنًا عدم قيام الم ن  بتزويد الوزارة بتقرير عن وض ه الصح ا 

من قبل الوزارة لتقديم ما يثبت وضثثث ه تمهيًدا لتسثثثوية الوضثثثعا كما بينت الوزارة عدم قيامها 

م إشثثث ار المذكور فقطا وعليه قامت المؤسثثثسثثثة بالتواصثثثل م ه بقطع التيار الكهربائ ا وإنما ت

 تسوية األمر. توتموإبالغه بالردا حيا تبين تلقيه اتصااًل من الوزارة حول ذات الموضوع 

وف  إطار سثث   المؤسثثسثثة إلى حماية حقوق ذو  اإلعاقةا رصثثدت المؤسثثسثثة عبر االتصثثال  .8

مة داون(ا يتيم األبوينا وقد أوكل ق )متالزوالهاتف  من إحدى المواطنات حالة شثثثثثثثخل م 

ه مهمة االعتناء اليوم  له إلى شثثثخل أجنب  من الجنسثثثية اآلسثثثيويةا حيا قام األخير ؤأشثثثقا



  
 

169 
 

عاقة من ت ني  اإل باللجوء إلى أصثثثثحاب المنطقة وتقديم شثثثثكوى حول ما ي انيه الشثثثثخل ذو

جدوىا ومن منطلق وإهمال شثثديدا والذين بدورهم قاموا بالتواصثثل مع أشثثقائه ولكن من دون 

وزارة ال مل والتنمية االجتماعية للنظر ف   ليات بمخاطبة قامت  امسؤولية المؤسسة اإلنسانية

 الحماية الممكن تقديمها لها إال أن المؤسسة لم تتلق رد ا خالل النطاق الزمن  لهذا التقرير.

حقوق اإلنسثثثانا  ف  مجالمكان أسثثثاسثثث  ت تت لق بالحق ف  الت ليم الذ  له كما رصثثثدت حاال .9

ا لضثثثمان ممارسثثثة الحقوق األخرىا وتم اتخاذ اإلجراءات المقررة فيها جمي اا أمًرا مهم   دوي 

سواء بالتواصل مع الجهات الم نيةا أو تقديم المساعدة القانونية والتبصير باإلجراءات المتب ةا 

ا حيا توقفت عند لزام السثثتكمال ت ليمها اإل رصثثدت المؤسثثسثثة حالة عدم تسثثجيل طفلة فمثاًل 

وزارة بمخاطبة  جادتها اللغة ال ربيةا حيا  قامت المؤسثثثثثسثثثثثةا ل دم إالمسثثثثثتوى الثالاا نظرً 

حيا تم التربية والت ليم للنظر ف  الموضثثوعا وجاء الرد متضثثمنًا إيجاد الحل المناسثثب للطفلة 

حكام الواردة ف   تسثثثثجيلها ف  احدى المدارقا وإلزام ول  أمر الطفلة بتوقيع ت هد لاللتزام باأل

 .بشأن قانون الت ليم 2005(  لسنة  27القانون رقم )
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 المطلب الرابع

 الءيارا  الميدانية لرصد أوضاع حقوق اإلنسان

( من قانون رقم 12على الدور المنوط بالمؤسثثثثسثثثثة الوارد ف  الفقرة )ز( من المادة رقم ) بناءً 

القيا  بالءيارا  مؤسثثثثسثثثثة: "الت  نصثثثثت على أنه من اختصثثثثاصثثثثات ال 2014( لسثثثثنة 26)

الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصممد أوضمماع حقوق اإلنسممان في المؤسممسمما  اإلصممالحية 

وأماكن االحتجاء والتجمعا  العمالية والدور الصمممممممحية والتعليمية، أو أي مكان عا   خر 

لجنة زيارة "ا وتنفيذًا لالختصال األصيل ليشتبه في أن يكون موقعًا النتهام حقوق اإلنسان

أماكن االحتجاز والمرافق بالمؤسثثثسثثثةا فقد كان للمؤسثثثسثثثة دور كبير ف  مجال حماية حقوق 

اإلنسثثثثثثان من خالل القيام بالزيارات الميدانية الم لنة وغير الم لنة لرصثثثثثثد أوضثثثثثثاع حقوق 

 اإلنسان.

 ( زيارة تفقدية22) اثنتين وعشثثثرين ب دد 2021ف  عام  المؤسثثثسثثثةوبناًء على ذلب قامت   .1

للتحقق من توافر حقوق اإلنسان ف  مختل  األوضاع والمناسبات وعدم وجود أ  انتهاكات 

تاب ة لوزارة الداخلية ولمراكز  لهذه الحقوقا حيا قامت ابتداء بزيارة ل دد من المراكز ال

ال زل والحجر الصثثحيين التاب ة لوزارة الصثثحةا عالوة على قيامها بزيارة عدد من المواقع 

مختل  المحافظاتا إلى جانب زيارة مركز ف   البيئ  التلوا مشثثثكلةبيئة لرصثثثد الم نية بال

األشخالا وزيارة دار بنب اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار ف  حماية ودعم ال مالة الوافدة ب

 البحرين الوطن  لتأهيل األطفال الم وقين.

 قائمة بالءيارا  الميدانية

 تاريي الءيارة الءيارة #

1 
عم وحماية ال مالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة االتجار مركز د

 األشخالف  
 2021يناير  11

 2021مارق  7 مركز اإلصالي والتأهيل )جو( 2

3 
 مركز اإلصالي والتأهيل )جو(

 الوضع الصح  لنزيل( – M-45-2020)بناء على حالة الرصد 
 2021مارق  17

 2021ل أبري 8 مركز اإلصالي والتأهيل )جو( 4

 2021أبريل  18 مركز اإلصالي والتأهيل )جو( 5
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 2021أبريل  21 ب اد النساء بمنطقة الحدإمركز  6

 2021يونيو  11 مركز اإلصالي والتأهيل )جو( 7

 2021يوليو  26 مركز اإلصالي والتأهيل )جو( 8

9 
مركز الحجر وال زل الصحيين الكائن ف  مركز البحرين الدول  

 مؤتمراتللم ار  وال
 2021أغسطق  11

10 
 

مركز الحبق االحتياط  ومركز صغار السن ف  منطقة الحو  
 الجا 

 )موسم عاشوراء(

 2021أغسطق 15

 2021أغسطق  18 11

12 

 مركز اإلصالي والتأهيل )جو(
 )موسم عاشوراء(

 2021أغسطق 15

 2021أغسطق  17 13

 2021أغسطق  18 14

 2021سبتمبر  12 لتأهيل األطفال الم وقيندار بنب البحرين الوطن   15

16 
 مركز اإلصالي والتأهيل )جو(

 للتأكد من نظام االتصاالت الداخل ( –)بناء على شكوى 
 2021سبتمبر  19

 2021أكتوبر  21 قسم المحكومين(  –مركز الحبق االحتياط  )مركز صغار السن  17

 2021نوفمبر  16 )التلوا البيئ (خليج توبل   18

 2021نوفمبر  30 )التلوا البيئ (واد  البحير  19

 2021ديسمبر  2 قسم المحكومين(  –مركز الحبق االحتياط  )مركز صغار السن  20

 2021ديسمبر  22 منطقة الم امير )التلوا البيئ ( 21

 2021ديسمبر  23 مركز شرطة جنوب ال اصمة 22

 

 

 لوءارة الداخلية الفرع األول: ءيارة عدد من المراكء التابعة

تنفيذًا لتلب االختصثثثاصثثثات الت  تضثثثمنتها أحكام القانونا فقد كان للمؤسثثثسثثثة دور كبير ف   .1

مجال حماية حقوق اإلنسثثثثثثثانا حيا قامت بزيارة عدد من المراكز التاب ة لوزارة الداخلية 

لالطالع عن كثب على أوضثثثثثثاع حقوق اإلنسثثثثثثان والرعاية الطبية الت  تقدم للنزالء حفاًظا 

 على صحة وسالمة الجميع.
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مركز لبزيارة ميدانية غير م لنة  2021مارق  7بتاريخ  وف  هذا الصثثدد قامت المؤسثثسثثة .2

اإلصثثثثثثثالي والتأهيل ف  منطقة جوا لمتاب ة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الت  

 .يتب ها المركزا والمت لقة بتقديم الخدمات الصحية لجميع النزالء

رةا اطلع الوفثثد على عمليثثة تط يم عثثدد من النزالء الراغبين ف  تلق  التط يم وخالل الزيثثا .3

تم بالت اون مع إدارة الشؤون الصحيةا والتقى وفد المؤسسة تالمضاد لفيروق كورونا الت  

القائمين على إدارة المركزا وتم االطالع على اإلجراءات الت  قامت بها اإلدارة للتأكد من 

ير التط يم المضثثثثثثاد دون أ  تمييزا بدًءا من توفمن جميع إلى الضثثثثثثمان وصثثثثثثول التط يم 

فرةا ال ملية التط يما بما ف  ذلب ت ري  النزالء بأنواع التط يمات المتو للفيروق وصثثثثثثوالً 

وأهمية أخذ التط يم لما له من دور مهم ف  ت زيز مناعة الجسم لتفاد  مضاعفات الفيروقا 

 .خصوصا لمن ي انون األمرا  المزمنة

الت  ووإذ ت رب المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات التط يم الت  تقوم بها إدارة المركزا  .4

دون تمييزا حيا من شثثثثملت جميع الفئات من النزالء وال املين ف  المركز على حد   سثثثثواء 

تتم عملية التط يم بشثثثكل صثثثح  ودقيق وفق أفضثثثل الم ايير الطبية الدوليةا وهو ما ي كق 

رة الداخلية على صثثثثون حقوق النزالء والحفاظ عليها مسثثثثاواة بأقرانهم من مدى حرل وزا

 .أفراد المجتمع

من جانب  خرا تتابع المؤسسة بشكل مستمر جميع اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية  .5

الت  تتب ها اإلدارة ال امة ل صثثثثثثثالي والتأهيل فيما يت لق بتقديم الخدمات الصثثثثثثثحية لجميع 

وال يفوت المؤسسة أن تتقدم ف  هذا الشأن بخالل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية النزالءا 

البناء من أجل حماية حقوق النزالء وتحقيق األهدا  الت  ُرسثثثثثثثمت للحد من  هاعلى ت اون

انتشثثثثثار هذا الفيروق والتصثثثثثد  له من خالل اإلجراءات االحترازية الت  تتخذها لمواجهة 

 حماية صحة وسالمة.الجائحةا وبما يسهم ف  

مركز اإلصثثثالي لبزيارة ميدانية غير م لنة  2021مارق  17بتاريخ  كما قامت المؤسثثثسثثثة .6

والتأهيل ف  منطقة جو للوقو  على الوضع الصح  ألحد النزالءا ب د رصدها خبًرا حول 

 ترد  حالته الصحيةا وعدم تلقيه لل الج والرعاية الصحية. 



  
 

173 
 

دون قيود وبمنأى عن مسثثثثثؤول  المركز من ء بالنزيل المذكور حيا قام الوفد الزائر بااللتقا .7

أو الشثثثثرطةا حيا تبين عدم صثثثثحة األخبار المتداولةا إذ كان النزيل بصثثثثحة جيدة ولم تبد 

 عليه  ثار المر  أو الت با كما رف  الحديا مع الوفدا ولم يبد أ  مالحظات أو طلبات.

مركز لبزيارة ميدانية غير م لنة  2021أبريل  8بتاريخ  وف  سثثياق  خرا قامت المؤسثثسثثة .8

ية و تأهيل ف  منطقة جوا لالطالع على  ل جراءات الزيارات للنزالء الذين إاإلصثثثثثثثالي وال

تلقوا التط يم المضثثثثثاد لفيروق كوروناا الت  أعلنتها اإلدارة ال امة ل صثثثثثالي والتأهيل ف  

 وقت سابق.

عن كثب على اإلجراءات  حيا التقى وفد المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة مسثثثثثثثؤول  المركزا وتم االطالع .9

االحترازية والتدابير الوقائية الالزمة خالل زيارة أهال  النزالء من أجل االطمئنان عليهم 

من النزالء وذويهم بشثكل عشثوائ ا  عدًداوعلى ظروفهم الصثحيةا كما التقى وفد المؤسثسثة 

ياحهم ل جراءات الذين عبروا عن س ادتهم بمبادرة المركز لتنظيم هذه الزياراتا وأبدوا ارت

 الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروق.

وأكدت المؤسثثثثسثثثثة عبر بيان لها نشثثثثرته عقب قيامها بالزيارة أن ما يثار من ادعاءات حول  .10

الظرو  الصثثثثحية للنزالءا ف  مراكز اإلصثثثثالي والتأهيلا ال أسثثثثاق له من الصثثثثحةا وأن 

جميع اإلجراءات والتدابير الت  اتخذتها اإلدارة  تتابع -كجهة مسثثثتقلة ومحايدة  -المؤسثثثسثثثة 

ال امة ل صثثثثثثثالي والتأهيل للت امل مع أ  حاالت قائمة أو مخالطة بين النزالء منذ بداية 

بين صثثثثثثثفو  كافة ظهور الجائحة ف  المملكةا وعلى علم باإلجراءات االحترازية المتخذة 

إجراءات ال زل وتطبيق إجراءات النزالءا ومنها: إخضثثثثثثاع جميع النزالء الجدد للفحلا و

باسثثثثثثثتثناء الزيارات للنزالءا الذين كافة التباعد االجتماع  داخل المراكزا ووق  الزيارات 

أخذوا التط يم المضثثثثثثثثاد للفيروق على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهما قد أخذوا 

 زيارة.لفيروق كورونا قبل ال لبا بجانب إجرائهم فحًصا مختبري االتط يم كذ

وأردفت المؤسثثثثثسثثثثثة ف  بيانها أنه من خالل تفقد الوفد الزائر للمركز على أر  الواقع فقد  .11

أن تطبيق االجراءات االحترازية ينفذ بشثثثثكل دقيق ومهن  لحماية صثثثثحة وسثثثثالمة  اتضثثثثح

النزالء واألفراد وجميع مرتاد  المركز ف  إطار الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كوروناا 

التجهيزات الطبية الالزمةا  بجميعركز للحجر بطاقم طب  متخصل مجهز ولوحظ وجود م
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لمنشثثثثثثآت ل عن عمليات الت قيم المسثثثثثثتمرة وعيادة طبية ت مل على مدار السثثثثثثاعةا فضثثثثثثاًل 

 ا وأن الرعاية الصحية مستمرة ولم تتوق  لجميع النزالء.كافة والمرافق التاب ة لها

ن زيارتهم الى أخذ التط يم المضثثثاد لفيروق ودعت المؤسثثثسثثثة النزالء وأهاليهم أو من يودو .12

 . من االتصاالت المرئيةكوروناا بهد  ت زيز فرل ال ودة للزيارات بالطريقة التقليدية بدالً 

ركز اإلصثثثالي لمبزيارة ميدانية غير م لنة  2021أبريل  18بتاريخ  كما قامت المؤسثثثسثثثة .13

ح  للنزالءا بناء على ما والتأهيل ف  منطقة جو لالطمئنان على الوضثثثثثثع الحقوق  والصثثثثثث

عدد محدود من النزالء لما  تجاهصثثثثثثثرحت به وزارة الداخلية من قيامها باتخاذها إجراءات 

ما أدى إلى ت طيلهم للخدمات وهو ا "ال نابر"قاموا به من إغالق الممرات ورفضثثثهم دخول 

 المقدمة ومن بينها االتصاالت والرعاية الصحية لنزالء  خرين.

التاب ة  "ال نابر"ها وبالزائر بدخول المبان  الت  شثثثثثثثهدت اإلجراءات المنوه حيا قام الوفد  .14

 عن االلتقاء لهاا حيا تم االلتقاء ب دد من النزالء الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائيةا فضاًل 

بطبيب المركز للتحدا عن الوضثثثثثثع الصثثثثثثح  بشثثثثثثكل عام للنزالءا حيا تم التأكد من أن 

شكل عام مطمئنا وأن ما يثار حول ت رضهم للضرب الوضع الحقوق  والصح  لل نزالء ب

بالمبان ا وهو ما تم  موجودونن جميع النزالء إ ونقلهم لمكان مجهول غير صثثثثثثثحيحا حيا

 االطالع عليه خالل الزيارة الف لية.

وأبدت المؤسثثثثسثثثثة ف  بيان لها عقب الزيارةا قلقها الشثثثثديد من االدعاءات الهادفة إلى إثارة  .15

م االطمئنثثان لثثدى أهثثال  النزالءا مؤكثثدة أن الت ثثامثثل مع النزالء يتم بموجثثب حثثالثثة من عثثد

 القانون والسلوب الحضار  وبدرجة عالية من ضبط النفق.

وف  ذات السياقا حثت المؤسسة وبشدةا النزالءا على الت اون م هاا حال وجود أ  طلبات  .16

األسثثثثثابيع الثالثة  مشثثثثثروعة تت لق بحقوقهم وخاصثثثثثة أن ما قاموا به من تصثثثثثرفات خالل

الماضثثثثيةا قد سثثثثلب بقية النزالء حقهم ف  التمتع بالرعاية الصثثثثحية والتواصثثثثل مع ذويهما 

 جراء هذه التصرفات.من هم للخطر ب ضحسب أنظمة المركزا كما قد ي ر  

ا ضثثمان اسثثتمرار تمتع النزالء بحقوقهم المقررة وعدم ت رضثثهم كما أكدت المؤسثثسثثة مجددً  .17

لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لم املة السثثثجناءا داعية النزالء ف  لسثثثوء م املة وفقا 
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ذات الوقت إلى االلتزام بما ورد ف  الالئحة التنفيذية لقانون مؤسثثثثثسثثثثثة اإلصثثثثثالي والتأهيل 

 وعدم اإلضرار أو التجاوز على حقوق وحرية زمالئهم من النزالء.

بتاريخ  اية حقوق اإلنسانا قامت المؤسسةواستكمااًل لجهود المؤسسة الوطنية ف  دعم وحم .18

نة  2021أبريل  21 ية غير م ل يات ف  منطقة الحدا إثر لمركز إبزيارة ميدان ب اد األجنب

ب اد األجنبيات ف  منطقة الحد بشثثثثثأن األوضثثثثثاع إحدى نزيالت مركز إشثثثثثكوى تقدمت بها 

لتأكد من توافر الم يشثثثثثثثية ف  المركزا منها عدم توفير وجبات الفطور والسثثثثثثثحورا بغية ا

  الحقوق األساسيةا وللتأكد من مدى صحة االدعاءات الواردة ف  الشكوى.

ولضمان تمتع جميع النزيالت ف  المركز المذكور بالحقوق األساسية المكفولة وفق الم ايير  .19

الدولية والتشثثثثري ات الوطنية ذات ال القةا اطلع وفد المؤسثثثثسثثثثة خالل الزيارة على المبان  

فق المجهزة لخدمة النزيالتا كما تم التحقق من إجراءات االحتجاز والفحل الطب  والمرا

لى حين تنفيذ حكم االب ادا من أجل سثثثثثثالمة النزيالت وفق اإلجراءات االحترازية إوالوقاية 

 (. 19-للوقاية من انتشار فيروق كورونا )كوفيد

حيا لم توجد  -بشكل عشوائ  تم اختيارهن –كما تمت مقابلة عدد من النزيالت على انفراد  .20

لديهن أ  شثثثكاوىا وتبين عدم صثثثحة ادعاء عدم توفير الوجبات المت لقة بشثثثهر رمضثثثانا 

حيا اطل ت المؤسثثثسثثثة على قائمة الوجبات كاملة الت  تضثثثمنت كذلب وجبات غذائية لغير 

 وكان لدى ب   النزيالت مالحظاتا حيا تم رف ها الى الجهات الم نية. ااالمسلمات أيضً 

زيارة مركز اإلصثثثالي ب 2021يونيو  11وعلى صثثث يد متصثثثلا قامت المؤسثثثسثثثة بتاريخ  .21

والتأهيل ف  منطقة جوا على إثر قيام مجموعة من النزالء باإلضثثثثثثثرابا ب د وفاة النزيل 

 (ا للوقو  على طلباتهم واحتياجاتهما19-( ب د إصثثثثثثثابته بفيروق كورونا )كوفيد .)ي.ب

الء وتم االسثثتماع منهم مباشثثرة لب   المالحظات الت  سثثيتم من النز احيا التقى الوفد عددً 

 .نقلها إلى مسؤول  المركز مباشرة

ركز اإلصثثثثثالي والتأهيل إلى عدد من المالحظات المؤسثثثثثسثثثثثة ف  زيارتها لموقد خلصثثثثثت  .22

 والتوصيات يمكن إيجازها على النحو اآلت : 
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 ور  مع النزالء حا إدارة مركز إصثثثثثثثالي وتأهيل النزالء ف  جو على االجتماع الف

المضربين ف  المبان ا وتلبية طلباتهم المشروعة بما يتفق مع النظام الداخل  الم مول 

 به.

  حا إدارة المركز على ضرورة التنسيق مع الم نيين ف  وزارة الصحة كطر  ثالا

 لمراج ة اإلجراءات االحترازية الم مول بها للتأكد من فاعليتها.

 بالتنسثثثثثثثيق مع  حا إدارة المركز على تدريب ية  لداخل األطباء ال املين ف  ال يادة ا

 -وزارة الصحة ل لمام بشكل كامل بالمستجدات الطارئة على فيروق كورونا )كوفيد

19.) 

 (  حا إدارة المركز على إجراء فحل دورPCR كل ال املين ف  المركز من ( ل

ع النزالء كل المدنيين أو ال سثثكريين كل أسثثبوعا على أن يشثثمل الفحل الدور  جمي

ا التخاذ اإلجراءات المالئمة من عزل المصثثثثثابين والمخالطين وبما أسثثثثثبوعينا تمهيدً 

 يتفق مع توصيات الفريق الطب . 

مركز لبإجراء زيارة ميدانية غير م لنة  2021يوليو 26كما قامت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بتاريخ  .23

( ف  حالة ..ج.ياإلصثثثثالي والتأهيل ف  منطقة جوا على إثر قيامها برصثثثثد دخول النزيل )إ

ا للوقو  على طلباته واحتياجاتها  خر إضثثثثراب عن الط اما اعتراضثثثثا على نقله إلى مبنى

نةا دون تدخل من إدارة  من حيا التقى الوفد النزيل المضثثثثثثثرب بكل حرية خارج الزنزا

المركز من أجل سثثثثثثثماع افادتها وقد أفاد أنه يرغب فقط ف  نقله إلى مبنى  خر يحو  أحد 

 رشاد له لل دول عن اإلضراب.تقديم النصح واإلتم أقاربها و

اأن إدارة مروقد تبين للوفد الزائر  .24 منها على تنفيذ إجراءات  كز اإلصثثثالي والتأهيل وحرصثثثً

(ا قررت إعادة توزيع النزالء على 19-التباعد االجتماع  لمكافحة فيروق كورونا )كوفيد

تقتضثثثيه اإلجراءات االحترازيةا وبما ال  لما ية تضثثثمن الحماية الصثثثحية لهم وفقًاالمبان  بآل

 يخال  األنظمة والقوانين الم مول بها لدى إدارة مركز اإلصالي والتأهيل. 

أن النزيل يخضثثثثثثثع اع مع الطبيب المناوبا حيا أفاد أعقب ذلب قيام الوفد الزائر باالجتم .25

الطبية  للمتاب ة المسثثثثتمرة للتأكد من وضثثثث ه الصثثثثح ا وأوضثثثثح أنه قد تم إجراء الفحول

األول والثان  وتبين اسثثتقرار وضثث ه الصثثح  )نسثثبة السثثكر ف  الجسثثم  ينللنزيل ف  اليوم



  
 

177 
 

يب 3.4 تاب ة مع الطب ناع عن الم باالمت قام  يةا كما أن النزيل  ( وه  من الم دالت الطبي 

 المناوب حتى اليوم الثامنا مما يدل على فب اإلضراب من قبله.

الجتماع مع إدارة مركز اإلصثثثثثالي والتأهيلا حيا تم وعلى إثر ذلب قام وفد المؤسثثثثثسثثثثثة با .26

  .ف  الطلبات والمالحظات الت  أبداها النزيل امناقشته

ولضثثثثثثثمان تمتع جميع النزالء والنزيالت بحرية ممارسثثثثثثثة الشثثثثثثث ائر الدينية وبما ال يخل  .27

ل لمراكء اإلصاله والت طيباإلجراءات االحترازيةا قام وفد من المؤسسة ب دد من الزيارات 

للوقو    ( 2021طـ ) 1443ومراكء التوقيف والحبس االحتياطي خالل موس  عاشوراء 

 لش ائرهم الدينية خالل موسم عاشوراء:مدى ممارسة النزالء والموقوفين  علىعن كثب 

 أواًل: مركء الحبس االحتياطي ومركء صغار السن في منطقة الحوض الجاف

على خطتها لمتاب ة تطبيق    قانون إنشائهاا وبناءً تف ياًل لدور المؤسسة الرقاب  والوارد ف (أ)

الم ايير المرتبطة بحماية وت زيز حقوق اإلنسثثثثثان ف  أماكن االحتجاز وفق الصثثثثثالحيات 

مركز الحبق االحتياط  ومركز ل ين( زيارت2الممنوحة لهاا قام وفد من المؤسثثثسثثثة ب دد )

وفين والنزالء للشثثث ائر صثثثغار السثثثن ف  منطقة الحو  الجا  للتأكد من ممارسثثثة الموق

 الدينية خالل موسم عاشوراء. 

تاريخ  (ب) فد ب يارة الو ي  ل 2021أغسثثثثثثثطق  15وخالل ز ياط مة مبنى الموقوفين احت ا على ذ

تطبيق الت ليمات والنظم الداخلية ذات بالم نيين ف  المركز وقد أفادوا التحقيق تم االلتقاء 

ل ت ليمات الشثث ائر الدينية وتمثال القةا وه  عبارة عن شثثروط وضثثوابط تخل ممارسثثة 

 تأن جميع النزالء على علم بتلب الت ليمات والنظما حيا تمعامة للنزالءا موضثثثثثثثحين 

 إحاطتهم بها. 

وف  سثثياق متصثثل قام وفد المؤسثثسثثة بجولة ف  مرافق المركزا حيا تم الدخول إلى عدد  (ج)

ى أكمل وجها ولوحظ للتأكد من قيام النزالء بممارسثثثثثثثة الشثثثثثثث ائر الدينية عل "عنابر"( 4)

وجود عدد من النزالء يقومون بممارسثثثثثثثة الشثثثثثثث ائر الدينة بحرية تامةا كما لوحظ وجود 

ن ف  كل عنبرا وتبين أن النزالء يمارسثثثثثون شثثثثث ائرهم داخل الزنزانات يقارئ ومسثثثثثتم 

 بحرية تامة.
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قاء ب دد من النزالء ف   (د) يةا تم االلت قد نابر"وخالل الجولة التف ف "ال  بأنهم األرب ةا وأ ادوا 

يمارسثثثون شثثث ائرهم بحرية تامة وأن إدارة المركز تسثثثمح لهم بممارسثثثة شثثث ائرهم الدينية 

 9:30الى التاس ة والنص   8:30 الثامنة والنص   الخاصة بموسم عاشوراء من الساعة

يتم السماي لهم  "ال نابر"ا إال أن ب ضهم أفاد أن ب   إليهمبالنسبة  مساًءا وهو وقت كا   

 مساًءا وهذا بحسب الضابط المناوب. 10ال اشرة  اعةحتى الس

(ا بثثأنهم يرغبون ف  تغيير أوقثثات 5عالوة على ذلثثب فقثثد أفثثاد ب   من نزالء عنبر ) (ه)

 ( فقد بينو بأنهم يرغبون ف  إصالي دورة المياه.1الخروج إلى التشميقا أما نزالء عنبر )

 15الحو  الجثا  بتثاريخ  ب ثد االنتهثاء من زيثارة مركز الحبق االحتيثاط  ف  منطقثة (و)

ا انتقل وفد المؤسثثسثثة الوطنية لزيارة مركز صثثغار السثثن )المحكومين(  2021أغسثثطق 

شوراء وخالل  ش ائر الدينية خالل موسم عا ف  ذات المركزا للتأكد من ممارسة النزالء لل

قاء ب دد الجولة التفقديةا لوحظ قيام النزالء بممارسثثة الشثث ائر الدينية بحرية تامةا وتم االلت

 امن النزالء وسثثؤالهم عن أ  مالحظات لديهم تت لق بممارسثثة الشثث ائر الدينيةا حيا أفادو

كل حرية وتلب  لهم جميع  ية ب لدين أن إدارة المركز تسثثثثثثثمح لهم بممارسثثثثثثثثة الشثثثثثثث ائر ا

 احتياجاتهما كما تم سثثؤال أحد النزالء عن وقت ممارسثثة الشثث ائرا إذ أفاد أنها من السثثاعة

 .مساءً  9:00الى التاس ة 7:00 الساب ة

ن تأخر دخول )الشثثيالت( الت  يسثثت ملونها ف  القراءة وخالل اللقاءا اشثثتكى أحد النزالء م (ز)

 ة ف يأن يكون مقر ممارسثثثثة الشثثثث ائر الدين النزالء أثناء إحياء الشثثثث ائر الدينيةا كما طلب

 الت  تستوعب عدًدا أكبر من النزالء.المسجدا نظًرا لمساحته الكبيرة 

 2021أغسطق  18استكماال لجهود المؤسسة ف  مجال الرصد قامت المؤسسة بتاريخ و (ي)

ا(ا  مركز الحبق االحتيثثاط  )مبنى الموقوفينلبزيثثارة تفقثثديثثة أخرى  وعليثثه تم احتيثثاطيثثً

( وهو عنبر لم تشمله الزيارة األولىا وقد شاهد الوفد 10 نبر رقم )الالسماي للوفد بدخول 

 اشوراء على أر  الواقع.ممارسة النزالء لش ائر ع

(ا الذ  أفاد أن 10وخالل الجولة التفقديةا اسثثثثثثثتمع الوفد الزائر لمسثثثثثثثؤول ال نبر رقم ) (ط)

القائمين على المركز يقدمون تسثثثثثثهيالت كبيرة لهم من أجل ضثثثثثثمان نجاي إحياء موسثثثثثثم 
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عاشثثثثثثثوراءا كما يقدمون كل التسثثثثثثثهيالت حتى ف  ظل الظرو  ال ادية قبل بدء موسثثثثثثثم 

 عاشوراء. 

( ب   المالحظات عن أوضثثثثثاع واحتياجات النزالء 10وأوضثثثثثح مسثثثثثؤول ال نبر رقم ) ( )

 –الت  ليق لها عالقة بإحياء أو ممارسة الش ائر الدينية خالل موسم عاشوراء  –األخرى 

ن المالبق الت  تباع اي لهم بإدخال ب   المالبقا ذلب ألسمإلى امبينًا بأن النزالء بحاجة 

 ا ليست بجيدةا كما تتسبب لهم بالحساسية. ف  دكان النزيل نوعيته

( أن 10وفيما يت لق بالحق ف  التواصثثثثثل مع ال الم الخارج ا ذكر مسثثثثثؤول ال نبر رقم ) (ب)

ا و  لتمق النظر ف  منحهم فترات اتصال كافية.اوقت اتصال النزالء مع ذويهم غير كا  

غيير الفترة المحددةا وفيما يت لق بفترة خروجهم للتشميقا طلب مسؤول ال نبر النظر ف  ت (ل)

شديدة الحرارةا والت  تحول دون إمكانية خروجهم خالل فترة الظهيرة. ال الجونظًرا لحالة 

 كما اختتم مالحظاته بطلب توفير ترب الصالة للنزالء.

يام الوفد الزائر بالدخول إلى ب     (م) الت  تم دخولها ف  الزيارة  – "ال نابر"أعقب ذلب ق

د من أوضثثاع النزالء ومن ممارسثثتهم للشثث ائر الدينيةا حيا لوحظ لغر  التأك –السثثابقة 

 أن األوضاع مستتبةا والحقوق مكفولة.

عدد من  إلى مركز الحبق االحتياط  وصثثغار السثثنلزيارتها  منوقد خلصثثت المؤسثثسثثة  (ن)

 المالحظات والتوصيات يمكن إيجازها على النحو اآلت :

  لموسثثم عاشثثوراءا من حيا بيان مدة  وموحدة سثثابقةضثثرورة وجود اسثثت دادات تنظيمية

ش ائر الدينية وأماكن ممارستهاا باإلضافة إلى أهمية وجود ت ليمات واضحة  ممارسة ال

 للنزالء ومنشورة ف  أماكن كالممرات بشكل يضمن اطالع الكافة عليها.

  ال نابر"سجادات الصالة وترب الصالة للنزالء ف  جميع  توفيرضرورة". 

 

 كء اإلصاله والت طيل بمنطقة جوثانيًا: ءيارة مر

 مركز اإلصثثثثالي ل( زيارات تفقدية 3) ثالا وف  ذات الصثثثثدد قامت المؤسثثثثسثثثثة ب دد

تأهيل بمنطقة جو خالل  طالع على من أجل اال 2021أغسثثثثثثثطق  15/17/18وال
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أوضاع النزالء ف  المركزا والتأكد من ضمان ممارسة ش ائرهم الدينية خالل موسم 

 .عاشوراء على أكمل وجه

  ماي للوفد وخالل الزيارة قام الوفد الزائر بجولة ف  أرجاء المركزا حيا تم السثثثثثثث

ر يبدأ ب د السثثثاعة السثثثاب ة أن برنامج الشثثث ائ(ا وتبين 12-11-8-7ارة المبان  )بزي

شرة مساءً  ستمر حتى ال ا شر من الا بدًءا من األول من مساًء وي محرم حتى اليوم ال ا

دول زمن  بالبرنامج )م لق أمام باب غرفة الصثثثالة ف  الشثثثهر ذاته. كما يتم إعداد ج

أغلب المبان ( ويتضمن أسماء القراء الذين يتم اختيارهم من بين النزالء أنفسهم سواء 

لدعوة قارئ  خر من النزالء ف  المبان   سثثثثثثابقينذات المبنى أو بتنسثثثثثثيق وطلب من 

  األخرى.

 صثثثة للشثثث ائرا والغر  األخرى كما يتم تنفيذ البرنامج داخل غرفة الصثثثالة المخصثثث

 حسب ال دد الموجود لمراعاة التباعد بين المشاركين.

  ومنهاوخالل الجولة التفقدية تم االطالع على المرافق المساندة الموجودة ف  كل مبنى 

غرفة تحضير الط ام )المطبخ( الذ  يتم من خالله تحضير الضيافة أو ال شاء حسب 

زالءا وحسثثثثب المتوافر ف  المتجر )دكان النزيل(ا وذلب اإلمكانيات المتوافرة لدى الن

من قبل فريق مختل من النزالء أنفسثثثثثثثهم ممن يرغب ف  المشثثثثثثثاركة التطوعية ف  

 ذلب.

  ولوحظ خالل الزيارةا وجود فريق عمل مشثثثثثكل من النزالء يختل بمسثثثثثائل التنظيم

لدى النزالء  وتسثثيير برامج ممارسثثة الشثث ائر الدينيةا حيا تبين وجود مهارة متميزة

والتباعد بين المشثثثثثثثاركين  أهمية ارتداء الكمائمف  التنظيما كما لوحظ بأنه يتم تأكيد 

حفاًظا على سثثثالمتهما مع وجود إرشثثثادات وعبارات خاصثثثة بالشثثث ائر ومخطوطات 

رثائية م لقة على األبواب وجدران الممرات ف  كل مبنىا كما يوجد ذلب داخل غرفة 

  ر والغر  األخرى الت  يجتمع فيها النزالء.الصالة المخصصة للش ائ

  وتبين خالل الزيارةا أن النزالء لهم حرية االختيار ف  المشثثثثثثاركة الجماعية أو البقاء

داخل الغرفة للمتاب ة من خالل القنوات المتاحة لهم عبر شثاشثة التلفازا باإلضثافة إلى 
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لضثثمان تسثثيير وجود مسثثؤولين ومتخصثثصثثين مناوبين طوال فترة شثث ائر عاشثثوراء 

  دون مشاكل تذكر.من البرنامج 

  ما سثثبقا فقد لوحظ وجود تنسثثيق ف  ال مع اختصثثاصثث  ال يادة الطبية إلى باإلضثثافة

ا حول أداء الشثثث ائرا إلى جانب وجود تنسثثثيق أيضثثثً  مدةبشثثثكل مسثثثتمر خالل  للوجود

( 19-مشاركة النزالء الذين لم يحصلوا على التط يم المضاد لفيروق كورونا )كوفيد

ف  الغر  لضثثثثمان الحفاظ على  وجودهممن خالل  - نزياًل  25وعددهم  -حتى اآلن 

 الوضع الصح  للجميع.

 د ت اون كبير من قبل المسثثثثؤولين والمختصثثثثين والنزالء لضثثثثمان ولوحظ وج وأخيًرا

 سير عملية الش ائر بنجاي.

  باشثثثرة لب   من النزالء وتم االسثثثتماع منهم م عدًداإضثثثافة إلى ما سثثثبق التقى الوفد

 :كاآلت المالحظات الت  سيتم نقلها إلى مسؤول  المركز مباشرة وه  

( بالتماق لمخاطبة المورد ف  المتجر )دكان 11تقدم أحد النزالء من المبنى رقم ) -

النزيل( لغر  توفير كمية وفيرة من المأكوالت ليتمكنوا من إعداد الضثثثثيافة الت  

كد من التوافر خالل اليوم الثان  من برنامج تنقصثثثثثثثهما وتم األخذ بالمالحظة والتأ

الزيارةا وقد أفاد المختصثثثثثون أنهم يسثثثثث ون إلى توفير وجبة عشثثثثثاء من ميزانية 

 اإلدارة ف  برنامج اليوم األخير تقديًرا لسلوكات النزالء خالل برنامج عاشوراء.

ا ( بمالحظة حول الرعاية الطبية ف  المركزا موضثثثثحً 7تقدم نزيل من مبنى رقم ) -

نه قد تم عرضثثثثثثثثه على  يل( ف  قدميها وأ ثآل ئد جلدية ) نه ي ان  من وجود زوا أ

دون أن يتم صثثر  ال الج الالزم له. وقد قام وفد المؤسثثسثثة  من الطبيب المختل

الزائر بالتأكد من وض ه الصح ا حيا تبين أنه قد تم عرضه بالف ل على الطبيب 

  الحاالت الت  تتطلب ن ب ا أمتاب ة حالتها خصثثثثثثثوصثثثثثثثً  أنه جار  المختلا و

التحويل والنقل إلى المسثثثتشثثثفى قد تحتاج إلى المزيد من الوقت بسثثثبب األوضثثثاع 

 ا وما تتطلبه اإلجراءات االحترازية والوقائية.الحاليةالصحية 

إعادة النظر فيها إلى تقدم أحد النزالء بمالحظة حول المواعيد الطبية الت  تحتاج  -

ج بشثثثأنهاا وحول األمر أوضثثثح عضثثثو مجلق وتسثثثريع إجراءات المتاب ة وال ال
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المفوضثثثثين السثثثثيد أحمد السثثثثلوم أنه على اسثثثثت داد للتنسثثثثيق مع جم ية أصثثثثحاب 

رسال طواقم األطباء ستشارات الطبية مجانًاا من خالل إال يادات الخاصة لتقديم اال

 المتخصصين لم اينة النزالء سواء باالتصال المرئ  أو زيارة مركز التأهيل.

رب الصالة مع ب   الكتب أحد المبان  توفير تُ نزالء حظة حول طلب وردت مال -

 الدينيةا مع ال لم بتوافر ال ديد من الكتب ف  ب   المبان  الت  تمت زيارتها. 

لمؤسثثسثثة من ب   ذو  النزالء بشثثأن وجود خلل ف  نظام إلى اناًء على الشثثكاوى الواردة ب .28

ا كء  صممممماله وت طيل النءالء بمنطقة جومراالتصثثثثثاالت الداخل  من تشثثثثثويش وانقطاع ف  

لمركز للتحقق من مدى صثثثحة لبزيارة تفقديه  2021سثثثبتمبر  19قامت المؤسثثثسثثثة بتاريخ 

 الشكاوى. 

( المخصصة لالتصالا مما يؤد  الى 3وقد تبين للمؤسسة أنه يوجد خلل ف  الكابينة رقم ) .29

ه قد تم إشثثثث ار الشثثثثركة تشثثثثويش أو انقطاع االتصثثثثال فجأةا وعليه أفاد مسثثثثؤولو المركز أن

 المزودة إلجراء التصليحات الالزمة لهذا الخلل الفن .

وف  سثثياق متصثثل قام الوفد بالتواصثثل مع ذو  النزالء ف  فترات الحقةا واالسثثتفسثثار منهم  .30

لداخل  لمركز اإلصثثثثثثثالي  هات  ا حديثهم مع النزالء عبر ال ناء  عن جودة االتصثثثثثثثثاالت أث

كن لهم التحدا وسثثثثثثماع النزالءا حيا أفاد الجميع والتأهيلا وهل الصثثثثثثوت واضثثثثثثحا ويم

 وضوي الصوت وعدم وجود أ  تشويش أو انقطاع ف  االتصال. 

وف  إطار المتاب ة المسثثثثثثثتمرة ألوضثثثثثثثاع النزالء ف  مركز الحبق االحتياط  ف  منطقة  .31

تاريخ  مت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثثة ب قا جا   مبنل الموقوفين لبزيارة  2021أكتوبر  21الحو  ال

للوقو  على طلبات الموقوفين والمحكومين ومالحظاتهما  بنل صممممممغار السممممممنا وماحتياطيًّ 

والتأكد من مدى تمت هم بحقوقهم المكفولة بموجب التشثثثثثثثري ات الوطنية والم ايير الدولية 

 لحقوق اإلنسان.

خالل الزيارة التفقدية قام الوفد الزائر بجولة ف  أرجاء : مبنل المحكومين صمممغار السمممن (أ)

 يل :فيما الزيارة  تركزتد من المحكومين وقد المركز والتقى عد
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 معيار المعاملة اإلنسانية والتحقق من  روف المكان 

ة الطبيب/ جودة الخدمات/ الرعاية/ تم التأكد من توفير الخدمات الصثثحية )مقابل .1

توفير االدوية(ا ومن خالل الزيارة تبين أنه يتم فصثثثثثثثل المصثثثثثثثابين بأمرا  

لل زل  " مخصثثثصثثثةعنابر"يا يتم وضثثث هم ف  م دية عن غير المصثثثابينا ح

 الصح .

د وأيام األسثثثثثثبوعا كما أن الطبيب موج طوالال يادة ت مل على مدار السثثثثثثاعة  .2

 بنظام المناوبة. حاضرونعلى مدار الساعةا والممرضين 

ال يادة مشثثثتركة بين مبنى المحكومين صثثثغار السثثثن ومبنى الحبق االحتياط ا  .3

لموقوفين إلى ارة الطبيثثب بثثالنسثثثثثثثبثثة حيثثا يوجثثد جثثدول يحثثدد أوقثثات زيثثا

 ةا كما يوجد جناي إقامة قصثثيرةا فال يادة مزوددةوالمحكومين كل منهم على ح

من المحكومين والموقوفين  ا كافيًابالتجهيزات الطبية الالزمة وتسثثثثثثثتوعب عددً 

 .نفسه ف  الوقت

 لممر  يسلم النزيل ال الج الموصو  علىبالنسبة إلى الوصفات الطبية فإن ا .4

 الفطور والغداء وال شاء(. ات)عند وجب :ثالا فترات

نها مفتوحة لمدة خمسثثثثة أيام ف  األسثثثثبوع أثناء إبالنسثثثثبة إلى عيادة األسثثثثنان ف .5

سم األالدوام الرسم ا )وف  الحاالت ال سنان التابع  اجلة يتم تحويل المحكوم لق

 ل يادة األمن ال ام(.

 ان ف  األسثثثثثبوع )يوممرتي يحضثثثثثريوجد طبيب مختل باألمرا  النفسثثثثثية  .6

 سثثثابقًاهم ف  جدول م د ا ويتم عر  النزالء المقيدة أسثثثماؤاالثنين واألرب اء(

 لهذا الغر .

مرتين ف  األسثثثثثثبوعا ويقوم  يحضثثثثثثريوجد طبيب مختل باألمرا  المزمنة  .7

بمتاب ة حالة النزالء الذين ي انون األمرا  المزمنةا كما يقوم بصثثر  ال الج 

وصثث  وجبات صثثحية للنزالء الذين يحتاجون إلى نظام  الالزما باإلضثثافة إلى

 غذائ  م ين حسب المر  الذ  ي انونه.
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يتم التنسيق مع مجمع السلمانية الطب  ومستشفى الملب حمد الجام   ومستشفى  .8

قوة دفاع البحرين للتأكد من حالة النزيل الصثثثثثثثحية إذا كان يتلقى عالًجا م يًنا 

 ير الطبية الالزمة أو ال الج المصرو .قبل الحكم عليه لغر  جلب التقار

بل الشثثثثثثث .9 حد ؤيتم توفير ال الجات من ق ون الصثثثثثثثحية وف  حال عدم توافر أ

ال الجات لديهم يتم توفيره من قبل أحد المسثثثتشثثثفيات الحكوميةا وف  حال عدم 

 من الصيدليات الخارجية. افر عالج لدى المستشفيات يتم شراؤهتو

ب   المستلزمات الطبية مثل النظارات الطبيةا يتم السماي لذو  النزيل بجلب  .10

واالحذية الطبيةا شثثثثريطة وجود وصثثثثفة طبية من الطبيب  اال دسثثثثات الطبيةو

 المختل.

مدار السثثثثثثثاعةا وف  حاالت خروج  فر علىانه متوإفيما يت لق باإلسثثثثثثث ا  ف .11

 تكون موجودةسثثثث ا  بديلة   حالة طارئة يتم اسثثثثتدعاء سثثثثيارة إسثثثث ا  ألاإل

ائق بحد أقصثثثثثثى من وقت اإلبالغا ويتم التنسثثثثثثيق مع الجهات دق عشثثثثثثرخالل 

 س ا  للمستشفى بالسرعة القصوى.ة بالوزارة لتسهيل عبور سيارة اإلالم ني

ف  كشثثثث  م د لهذا  زيارة الطبيبا يتم تدوين اسثثثثمهف  حال رغبة النزيل ف   .12

ان ل يادةا وبإمكلى الحاالت غير المسثثثثت جلةا ويتم نقله االغر  بالنسثثثثبة إلى ا

يتم فلحاالت المسثثت جلة إلى االنزيل طلب موعد لل يادة لليوم التال ا أما بالنسثثبة 

 الت امل م ها بالسرعة القصوىا حيا ينقل النزيل فوًرا لل يادة.

ويقابل المرضى ويجيب  "ال نابر"يحضر الطبيب ف  ب   األحيان إلى داخل  .13

 ب   استفساراتهم إن وجدت.  نع

خروج للموعد يتم توثيق رفضثثثه ف  اسثثثتمارة خاصثثثة أ  نزيل ال يرغب ف  ال .14

 وتحفظ ف  مل  المحكوم.

توجد عيادة للكشثثثثثثث  الطب  مزودة بأجهزة الكشثثثثثثث  والحرارة وجميع لوازم  .15

 ال المات الحيوية.
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د من أن ال املين ف  أما بشثثثثثثثأن االسثثثثثثثتخدام القانون  للقوة فقد قام الوفد بالتأك .16

قانون المركز مدربو األمثل للقوة ف  حاالت الطوارئ  ن على االسثثثثثثثت مال ال

ن الوفد يوصثثثث  بإضثثثثافة تدريب لشثثثثغب مثاًل(ا إال أ)كحدوا مشثثثثكلة تت لق با

نوع  للموظفين فيما يت لق بم املة صغار السنا كما لوحظ وجود طاقم نسائ  

 للمراقبة والتفتيش. 

وبشثثأن فصثثل كل نزيل بحسثثب تصثثنيفها فقد تبين وجود فصثثل للنزالء بحسثثب  .17

 مرية ونوع الجريمةا إال أنه قد لوحظ وجود حالة واحدة تحتاج إلى الفئات ال

 إعادة تصني .

أما بشثثثثثثثأن النزالء من فئة ذو  االحتياجات الخاصثثثثثثثةا فقد الحظ الوفد خلو  .18

المركز من أ  منهما كما الحظ الوفد عدم جاهزية األطقم األمنية ف  المركز 

إلى  صثثثثثثثةا إذ إنهم بحاجةللت امل مع أ  نزيل من فئة ذو  االحتياجات الخا

 تأهيل خال ف  هذا المجال. 

أمثثا فيمثثا يت لق بثثالم ثثاملثثة اإلنسثثثثثثثثانيثثة واالحترام المطلوب ف  الت ثثامثثل بين  .19

المسثثثؤولين والنزالءا فقد تأكد الوفد من توافر ذلبا إال أن ب   النزالء أفادوا 

ولين وأفراد الطواقم األمنية وف  حاالت خاصثثثثثة يمارسثثثثثون أن ب   المسثثثثثؤ

تحتم زيادة تمبررة ف  أسثثثثثثلوب الت املا ولذلب فإنه المن الشثثثثثثدة غير  اضثثثثثثً ب 

التثقي  والتدريب ألفراد الطواقم األمنية فيما يت لق بكيفية التصثثثثثثثر  وم املة 

 النزالء صغار السن.

وفيما يت لق باالكتظاظا الحظ الوفد أن أعداد المحكومين مناسثثثثثبة بالمقارنة مع  .20

 كتظاظ بينهم.حجم المبنىا وال يوجد أ  ا

 :معيار السالمة 

مان األمن للنزالء  .1 لة المبنى وضثثثثثثث كان وحا كد من ظرو  الم تأ بال فد  قام الو

 مدةزيادة ب التقاؤهموسثثثثثثثاعات التشثثثثثثثميقا وقد طالب ب   النزالء ممن تم 

 غير كافية. ا إياهمن المدة الت  يتم منحهإالتشميقا حيا 
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وكيفية ت املهم مع النزالءا واجباتهما يما يت لق بمدى م رفة المسثثثثثثثؤولين بوف .2

تدريب الالزما وهل توجد كاميرات مراقبة من عدمها فقد  وعما إذا يتلقون ال

ا كافةً  المرافقذلبا وتبين وجود كاميرات مراقبة ف  اطلع الوفد على تفاصثثثيل 

برامج تدريبية نوعية يتم تقديمها للموظفينا إال أنه وبسثثثثثثثبب  دإلى جانب وجو

مؤقتةا ويتم اسثثثثثثتئنا  ال مل بها ف   مدة( تم إيقافها 19-جائحة كورونا )كوفيد

 الوقت الحال .

وخالل الزيارةا قام الوفد بالتأكد من م رفة النزالء بجميع الت ليمات واألنظمةا  .3

الوفد بضثثثثثثثرورة لصثثثثثثثق هذه  ىوال قوبات المترتبة على مخالفتهاا وأوصثثثثثثث

 .كافة والممرات" ل نابر"ااإلرشادات والت ليمات ف  

 ر التحقق من وجود  لية الشكاودمعيا 

لدى اإلدارةا إال أن ب    .1 كاوى  قديم الشثثثثثثث ية لت كد من وجود  ل تأ بال قام الوفد 

النزالء طلبوا إسثثثثثثثنثثاد مهمثثة النظر ف  الشثثثثثثثكثثاوى الت  يرف هثثا النزالء على 

ها تجمع بين صثثثثثثثفت   هاا ألن يدة غير جهة اإلدارة ذات الموظفين إلى جهة محا

من خالل القيام بالتحقيق وإصثثدار القرار النهائ ا  الخصثثم والحكم ف   ن واحد

ناديق  ثالا يمتلب مفاتيح صثثثثثثث يه يرى الوفد أهمية أن يكون هناب طر   وعل

لى األمانة ال امة اديق واسثثتخراج األوراق وتسثثليمها إالشثثكاوى يقوم بفتح الصثثن

 .حسب األحوال اللتظلمات أو المؤسسة

دون من مع الجهات الحقوقية أما بشثثثثثثثأن مدى وجود  لية لتواصثثثثثثثل النزالء  .2

من جهة اإلدارةا فقد الحظ الوفد وجود  لية للتواصل  سابقالحصول على إذن 

نه تكتنفها صثثثثث وبة الوصثثثثثول إليها من قبل المحكومينا ويقوم أالمباشثثثثثرا إال 

هم بتقديم الشثثثثثثثكاوى بالنيابة عنهما ويدعو الوفد الزائر إلى تسثثثثثثثهيل  لية وذو

يات الوطنية الم نية بحقوق اإلنسثثثثانا وعلى سثثثثبيل تواصثثثثل الموقوفين مع اآلل

المثال )المؤسثثسثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثانا األمانة ال امة للتظلماتا مفوضثثية 

 حقوق السجناء والمحتجزين(.
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 ينتوفير الطعا  والشراب الكافي مؤشر 

مة وتكرارها  قد مة الم ية األط  فد ب   المالحظات من النزالء تت لق بنوع تلقى الو

نه تأكد أن الوجبات يتم تقديمها ف  مواعيد محددة وثابتة سثثثثثثثلًفاا أم كفايتهاا بي د وعد

ويدعو الوفد الزائر إدارة المركز إلى زيادة كمية ونوعية األط مة المقدمة للنزالءا 

أما بشثثثأن السثثثماي للنزالء بشثثثراء الط ام من الخارجا فقد تبين عدم إمكانية ذلب كونه 

 المركز الم مول بها.ي د مخالفًا إلجراءات 

  تحقق معيار  عادة الت طيل والتعل  مؤشرا 

كاف ا  كل ال بالشثثثثثثث تبين للوفد الزائر عدم وجود خطط وبرامج إلعادة تأهيل النزالء 

الرياضثثثثية المختلفة والقراءة والكتابةا وعليه يوصثثثث  الوفد  التمريناتباإلضثثثثافة إلى 

نزالء من المحكومين صثثغار السثثن الزائر بضثثرورة ال مل على إيجاد برامج لتأهيل ال

  -جلسات إرشاد نفس  أو اجتماع  -مشاغل حرفيةا إنتاج نبات  - )محاضرات تثقيفية

الدراسثثثثثثة  ف برامج رياضثثثثثثية(ا باإلضثثثثثثافة إلى تشثثثثثثجيع وترغيب النزالء  -مكتبة 

 والتحصيل ال لم .

  اإليداع والحقوق القانونية قانونيةمؤشر 

ا المركزَ  القانونية الت  تم بموجبها إيداع النزيلِّ  فر المسثثثتنداتاتم التحقق من تو .1

( لسثثثثثثثنة 18متاب ة مدى وجود إجراءات متب ة لتطبيق القانون رقم ) تمتكما 

بشثثثأن ال قوبات والتدابير البديلة وت ديالتها ومن أهمها متاب ة السثثثلوب  2017

 ومدى الت اون مع الطاقم األمن  والنزالء اآلخرينا والحاالت المرضية. 

 واألقربثثاءوف  ذات الصثثثثثثثثدد تم التثثأكثثد من إجراءات التواصثثثثثثثثل مع األهثثل  .2

تى وح ل تبدأ منذ الساعة الثامنة صباًحان مدة التواصينا حيا لوحظ أوالمحام

 .الخامسة مساًء وه  مناسبة جد ا

إجراءات خاصثثثثثثثة تقوم بها إدارة المركز تجاه النزالء ممن  وجودكما لوحظ  .3

من ذو  االحتياجات الخاصثثةا حيا كان يوجد ي انون صثث وبة ف  التواصثثل و
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للقوانين  وتم الت امل م ه بصثثثثثثثورة خاصثثثثثثثة وفًقانزيل واحد من هذه الفئةا 

 واألنظمة المتب ة.

  قسثثم المحكومين صثثغار السثثن إلى عدد من التوصثثيات يمكن إيجازها لوقد خلصثثت الزيارة

 على النحو اآلت :

يارات ن - ظام الز عادة ن بالزيارات ف  مركز حا إدارة المركز على إ مل  بدء ال  ظًرا ل

 اإلصالي والتأهيل بمنطقة جو. 

حا اإلدارة على ضثثثرورة تف يل التدريب النوع  لوطقم األمنية بشثثثأن م املة صثثثغار  -

 السن.

 عمار والتأكد من التصنيفات.ال مل على فحل جميع األ -

االحتيثثاجثثات  ال مثثل على تهيئثثة أفراد األطقم األمنيثثة وتثثدريبهم على الت ثثامثثل مع ذو  -

 الخاصة إن لزم األمرا مع تجهيز المبان  الستقبالهم.

 حا اإلدارة على زيادة الوقت المخصل للتشميق بما يتفق مع األنظمة الم مول بها.  -

حا اإلدارة على ضثثثثثرورة لصثثثثثق اإلرشثثثثثادات والت ليمات واألنظمة الم مول بها ف   -

 .كافة والممرات "ال نابر"المركز ف  

 اديقاب طر  ثالا يمتلب مفاتيح صثثثثناديق الشثثثثكاوى يقوم بفتح الصثثثثنهن وجودأهمية  -

لتظلماتا أو المؤسسة الوطنية لحقوق اق وتسليمها الى األمانة ال امة لواستخراج األور

 حسب األحوال.ا اإلنسان

ال مل على سرعة رفع الشكاوى الت  تقدم من قبل النزالء ضد أ  من مسئول  المركز  -

األمنية إلى األمانة ال امة للتظلمات مباشثثثرةا مع إشثثث ار صثثثاحب  أو أحد أفراد الطواقم

 الشكوى بذلب.  

على النزالء والسماي لهم بالتواصل مع الجهات الواق ة حا اإلدارة على تذليل ال قبات  -

األمانة  -)المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان سابقدون الحصول على إذن من الحقوقية 

 (.ال امة للتظلمات
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ضثثثثثثثرورة ال مثثل على تف يثثل برامج تثثأهيثثل النزالء من المحكومين على رة حثثا اإلدا -

جلسات إرشاد نفس  أو  -مشاغل حرفيةا إنتاج نبات  - صغار السن )محاضرات تثقيفية

 .برامج رياضية( -مكتبة   -اجتماع 

حا اإلدارة على ضرورة التنسيق مع المرشدين النفسيين وغيرهم بشأن توعية النزالء  -

أهمية مواصثثثلة الت ليم لالندماج ف  المجتمع والمسثثثاهمة ف  تنمية الوطن   فوترغيبهم 

 فيما ب د الخروج من المركز.

 اقام الوفد الزائر بجولة ف  مرافق المركزا والتقى عددً ا: الموقوفين احتياطيًّ  قسممم  (ب)

 م ايير الزيارة فيما يل : تبلورتمن الموقوفين وقد 

  من  روف المكانمعيار المعاملة اإلنسانية والتحقق 

جودة الخدمات/ الرعاية/ تم التأكد من توفير الخدمات الصثثحية )مقابلة الطبيب/  .1

فين الجثثدد لمثثدة ودويثثة(ا ومن خالل الزيثثارة تبين أنثثه يتم حجر الموقتوفير األ

تدابير االحترازية  خاذ ال ية الالزمة وات يام مع إجراء الفحول الطب عشثثثثثثثرة أ

بأمرا  م دية عن غير المصابينا حيا يتم  المقررةا كما يتم فصل المصابين

 لل زل الصح . ةمخصص "عنابر"وض هم ف  

أما بشثثثثثثثأن االسثثثثثثثتخدام القانون  للقوة فقد قام الوفد بالتأكد من أن ال املين ف   .2

)كحدوا  ن على االسثثثثثثثت مال األمثل للقوة ف  حاالت الطوارئوالمركز مدرب

 اقم نسائ  للمراقبة والتفتيش. (ا كما لوحظ وجود طمشكلة تت لق بالشغب مثاًل 

وبشأن فصل النزالء بحسب تصنيفهما فقد تبين إعمال مبدأ الفصل بين النزالء  .3

عاًما  18بحسب الفئات ال مريةا إال أنه قد لوحظ وجود موقو  يبلغ من ال مر 

 ف  مبنى كبار السن.  موجود

لوفد خلو أما بشثثثثثثأن الموقوفين من فئة ذو  االحتياجات الخاصثثثثثثةا فقد الحظ ا .4

المركز من أ  موقو  ضثثثثثمن تلب الفئةا وبسثثثثثؤال الوفد الزائر عن الجاهزية 

السثثثثتقبال هذه الفئة اتضثثثثح عدم جاهزية األطقم األمنية ف  المركز للت امل مع 
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أ  موقو  من فئة ذو  االحتياجات الخاصثثثثثثثةا كما أن المبان  غير مجهزة 

  . أيًضا الستقبال هذه الفئة

سؤال عدد من الموقوفين )تم اختيارهم بشكل عشوائ ( عن وخالل الزيارةا تم  .5

جاباتهم ت كق ت امل المسثؤولين م هما حيا كانت إمدى رضثاهم حول طريقة 

 .مدى رضاهم بالوضعا وأن الت امل م هم ف  حدود المقبول

 معيار السالمة 

جاهزيةا  .1 فة وال ظا لة المركز من حيا الن حا تدقيق  يةا و يدان خالل الزيارة الم

ا وتحتاج إلى إعادة بناء أو استبدالا من أجل ضمان أن المبان  قديمة جد  لوحظ 

دراسثثة وضثثع المبان  الهيكلية ووضثثع بسثثالمة الموقوفينا وعليه يوصثث  الوفد 

 عن أهمية التأكد من الحلول الجذرية لصثثثثيانتها إن أمكن أو اسثثثثتبدالهاا فضثثثثاًل 

الم مول بها توافر جميع مسثثثتلزمات وشثثثروط السثثثالمة حسثثثب االشثثثتراطات 

 .للحيلولة دون وقوع أ  حادا عرض  ال سمح هللا

وف  ذات السثثياقا قام الوفد بالتأكد من ظرو  المكان وسثثاعات التشثثميق الت   .2

 مدةزيادة بهم لتقاؤنا وقد طالب ب   النزالء ممن تم اويحصثثثل عليها الموقوف

 .ر كافية)ساعة ف  اليوم( غي مإياها التشميقا حيا إن المدة الت  يتم منحه

وفيما يت لق بمدى م رفة األطقم األمنية لواجباتهما وكيفية ت املهم مع النزالءا  .3

تدريب الالزما وو هل توجد كاميرات مراقبة من عدمها فقد عما إذا يتلقون ال

ا كافة المرافقف  اطلع الوفد على تفاصثثثيل ذلبا وتبين وجود كاميرات مراقبة 

ية نوعي تدريب تأثرت هذه إلى جانب وجود برامج  قديمها لل املينا وقد  ة يتم ت

البرامج بطبي ة الحال بظرو  جائحة كوروناا إال أن الوفد يوصثثثثثثث  بزيادة 

وتكثي  خضثثثثثثثوع الم نيين للثثدورات التثثدريبيثثةا وعلى األخل تلثثب المت لقثثة 

 .بحقوق المحرومين من حريتهم )الموقوفين(

جميع حقوقهم والتزاماتهم  وخالل الزيارةا قام الوفد بالتأكد من م رفة النزالء .4

ن الم نيين ف  ت المترتبة على مخالفتهاا وتبين أوالت ليمات واألنظمةا وال قوبا

المركز يوضحون للنزالء من أول يوم تلب الحقوق وااللتزامات. ولم يتلق الوفد 
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أ  شكوى بشأن ذلب. ورغم ذلب يوص  الوفد بضرورة لصق هذه اإلرشادات 

 .كافة والممرات "رال ناب"والت ليمات ف  

  من وجود  لية الشكاود التحققمعيار 

قام الوفد بالتأكد من وجود  لية لتقديم الشثثثثثثثكاوى لدى اإلدارة )رسثثثثثثثالة مقابلة  .1

ضثثثثثثابط(ا إال أن ب   النزالء طلبوا إسثثثثثثناد مهمة النظر ف  الشثثثثثثكاوى الت  

يدة غير جهة اإلدارة ذاتهاا أل نها يرف ها النزالء على الموظفين إلى جهة محا

تجمع بين صفت  الخصم والحكم ف   ن واحد من خالل القيام بالتحقيق وإصدار 

طر  ثالا يمتلب مفاتيح صثثثثثثثناديق  وجودالقرار النهائ ا ويرى الوفد أهمية 

واسثثتخراج األوراق وتسثثليمها الى األمانة ال امة  اديقالشثثكاوى يقوم بفتح الصثثن

 .حسب األحوالحقوق اإلنسانا للتظلمات أو المؤسسة الوطنية ل

دون من أما بشثثثثثثثأن مدى وجود  لية لتواصثثثثثثثل النزالء مع الجهات الحقوقية  .2

من جهة اإلدارةا فقد الحظ الوفد وجود  لية للتواصل  سابقالحصول على إذن 

شرا إال إنه تكتنفها ص وبة الوصول إليها من قبل الموقوفينا ويرى الوفد  المبا

آلليات الوطنية الم نية بحقوق ضثثثثثرورة تسثثثثثهيل  لية تواصثثثثثل الموقوفين مع ا

اإلنسانا وعلى سبيل المثال )المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانا األمانة ال امة 

 للتظلمات(.

  ينالطعا  والشراب الكافي توفيرمؤشر 

تلقى الوفثثثد ب   المالحظثثثات من النزالء تت لق بنوعيثثثة األط مثثثة المقثثثدمثثثة  .1

د  ي  الوجبات يتم تقديمها ف  مواعيد نه تأكد من أن أوتكرارها وعدم كفايتهاا ب

محددة وثابتة سثثلفًاا ويدعو الوفد إدارة المركز إلى زيادة كمية ونوعية األط مة 

 المقدمة للموقوفين.

أما بشثثثثثأن السثثثثثماي للموقوفين بشثثثثثراء الط ام من الخارجا فقد تبين للوفد عدم  .2

صثثة إمكانية ذلب حفاًظا على سثثالمة الموقوفين من حدوا أ  حاالت تسثثمم خا

 (.19-ف  ظل األوضاع الحالية مع وجود فيروق كورونا )كوفيد
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  تحقق معيار  عادة الت طيل والتعل  مؤشرا 

تبين للوفد الزائر عدم وجود خطط وبرامج إلعادة تأهيل الموقوفين وعدم قيام اإلدارة 

رامج ا وقد تأثرت هذه البالقراءة والكتابة حالي االرياضثثثثية المختلفة و اتبتوفير التمرين

بظرو  جائحة كوروناا وعليه يدعو الوفد إلى ضثثثرورة ال مل على اسثثثتئنا  برامج 

 التأهيل المختلفة للموقوفين.

 قانونية اإليداع والحقوق القانونية مؤشر 

قام الوفد الزائر بالتحقق من قانونية إيداع النزالء ومن توافر المستندات المؤيدةا وفيما 

مع ذويهم أو محاميهما  تم التأكد من  لية تواصثثثل النزالء يت لق بالحقوق القانونيةا فقد

 ةأن أوقات التواصثثثثل تبدأ منذ السثثثثاعة الثامنة صثثثثباًحا حتى الثانية عشثثثثرحيا تبين 

ظهًراا وهو وقت غير مناسثثثثثثثب؛ وذلب لتزامن الوقت المحدد مع عمل المحامين ف  

الزائر إلى تمديد الذ  قد يضثثثثر بمصثثثثالح الموقو ا وعليه يدعو الوفد  وهوالمحاكما 

كما لوحظ أنه . الوقت أسثثوة بما هو م مول به لدى المحكومين ف  مبنى صثثغار السثثن

ال يوجد نظام م مول به تجاه الموقوفين ممن ي انون صثثث وبة ف  التواصثثثل من ذو  

تم مراعاة ذلب بحسثثب الحالة الم روضثثةا أ  لكل حالة تاالحتياجات الخاصثثةا ولكن 

 على حدة.

 قسثثثثم الموقوفين احتياطيًا إلى عدد من التوصثثثثيات يمكن إيجازها على ليارة وقد خلصثثثثت الز

 النحو اآلت :

حا إدارة المركز على إعادة نظام الزيارات نظًرا لبدء ال مل بالزيارات ف  مركز  -

 بمنطقة جو. النزالء إصالي وتأهيل 

ين حا اإلدارة على التنسيق مع الجهات الم نية بشأن فتح مكتب لشؤون الموقوف -

لكترون  ل إجراء التوكيالتا وإيجاد نظام إلمباشرة إجراءاتهم مع وكالئهم وتسهي

لتبليغ المحامين بقرارات المحاكم والنيابة ال امةا حرًصا على تمتع الموقو  

 بضماناته خالل مرحلت  التحقيق والمحاكمة.
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ن إانتها لى دراسة وضع المبان  الهيكلية ووضع الحلول الجذرية لصيدعوة اإلدارة إ -

 أمكن أو استبدالها.

حا اإلدارة على زيادة الوقت المخصل للتشميق بما ال يخال  األنظمة الم مول  -

 بها. 

حا اإلدارة على ضرورة لصق اإلرشادات والت ليمات واألنظمة الم مول بها ف   -

 .كافة والممرات "ال نابر"المركز ف  

ب االشتراطات الم مول بها التأكد من توافر جميع مستلزمات وشروط السالمة حس -

 للحيلولة دون وقوع أ  حادا عرض  ال سمح هللا.

 اديقيقوم بفتح الصن طر  ثالا يمتلب مفاتيح صناديق الشكاوى وجودأهمية  -

واستخراج األوراق وتسليمها الى األمانة ال امة للتظلمات أو المؤسسة الوطنية لحقوق 

 .-حسب األحوال –اإلنسان 

تسهيل  لية تواصل الموقوفين مع اآلليات الوطنية الم نية بحقوق دعوة اإلدارة إلى  -

اإلنسان وعلى سبيل المثال )المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانا األمانة ال امة 

 للتظلماتا مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين(.

 حا إدارة المركز على زيادة كمية الط ام المقدم للموقوفين. -

الم نيين للدورات التدريبية وخاصة المت لقة بحقوق  حا اإلدارة على تكثي  خضوع -

 المحرومين من حريتهم )الموقوفين(.

حا اإلدارة على التأكد من التصنيفات الم مول بها ف  المركزا والتأكد من مطابقة  -

 سن النزالء مع التصني .

 حا إدارة المركز على إيجاد برامج لتأهيل الموقوفين. -

مدة تواصثثثثل الموقوفين مع ذويهم ووكالئهم المحامين  حا إدارة المركز على زيادة -

وتمديدها إلى السثثثاعة الخامسثثثة مسثثثاًء أسثثثوة بما هو م مول به لدى المحكومين ف  

 .مبنى صغار السن
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شائهاا وبناءً  .32 على خطتها لمتاب ة تطبيق  وتف ياًل لدور المؤسسة الرقاب  والوارد ف  قانون إن

سان قامت المؤسسة بتاريخ المرتبطة بحماية وت زيز ح الم ايير سمبر  2قوق اإلن  2021دي

مبنى لمركز الحبق االحتيثثاط  بمنطقثثة الحو  الجثثا  وتحثثديثثًدا لبزيثثارة تفقثثديثثة أخرى 

حدى المنظمات الدولية إالمحكومين صثثثغار السثثثن وذلب عقب ورود شثثثكوى للمؤسثثثسثثثة من 

و  الجا ا بشثثثثثأن وجود حالة إضثثثثثراب عامة ف  مركز الحبق االحتياط  الكائن ف  الح

( الخال بالمحكومين من صثثغار السثثنا شثثارب فيها عدد كبير 17وتحديًدا ف  المبنى رقم )

 من النزالء لوجود مطالب لديهم.

ف  المركزا  الموجودينالزيارة قام الوفد الزائر باالسثثثتفسثثثار عن عدد النزالء  مسثثثتهلوف   .33

 ( نزياًل 12ن بينهم عدد )ا م( نزالء105أن عدد النزالء يبلغ )حيا أفاد مسثثثثثثثؤول المركز 

ا بواقع 2021نوفمبر  17على ذمة التحقيقا موضثثًحا أن اإلضثثراب قد بدأ بتاريخ  امحبوسثثً 

الجهات الم نية بذلبا منوًها  اشثث ارفقطا حيا تم  ( نزياًل 62ثم زاد ال دد إلى ) ( نزياًل 58)

 .2021نوفمبر  25بأنه قد تم فب اإلضراب بتاريخ 

المؤسثثسثثة باختيار عدد عشثثوائ  من النزالء المضثثربينا وتم االلتقاء  وخالل الزيارة قام وفد .34

من  ادون تدخل من إدارة المركزا وشثثثثثثهد الوفد ت اونً من بهم ف  مبنى الزيارات بكل حرية 

 قبل اإلدارةا وقد جاءت مالحظات النزالء الذين تم االلتقاء بهم على النحو اآلت :

 وم أو على األقل ف  ساعات محددة.النظر ف  فتح أبواب الزنازين طوال الي 

 . النظر ف  زيادة مدة االتصال المرئ 

 .)ضرورة إعادة فتح الزيارات الشخصيةا أسوة بمركز اإلصالي والتأهيل )جو 

  ا ال تكف .ن المدة المحددة حالي  إالنظر ف  زيادة المدة المحددة للتشميقا إذ 

  الذ   وهوب ضها ال ي مل بانتظاما ن إأكد النزالء وجود مشكلة ف  سخانات الماء حيا

 يج ل الماء بارًدا خاصة ف  فصل الشتاء.

  ن الماء المسثثثثثتخدم ليق بالجودة المطلوبة نتيجة النظر ف  صثثثثثيانة خزان الماءا حيا إ

 اتساخ الخزان.
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 ن المالبق الحمراء. السماي بارتداء مالبق ملونة بداًل م 

 ( النظر ف  السماي باستخدام سماعةmp3.) 

 ماي بإحياء المزيد من الش ائر الدينية ف  المسجد.الس 

 ن كل أسثثثبوعينا م ن النزيل لتكون بشثثثكل أسثثثبوع  بدالً النظر ف  زيادة مرات فتح دكا

يةا المالبقا ال طورا المواد  وم الجة النقل ف  المبي ات بشثثثثثثثأن األحذية الرياضثثثثثثث

 االستهالكية كالحليب والم جنات.

  بطاقة دكان النزيل كما هو م مول به ف  مركز إصالي النظر ف  توفير نظام الستخدام

 وتأهيل النزالء ف  منطقة )جو(.

   (ا أسثثثوة بما هو م مول 17المبنى رقم ) "عنابر"النظر ف  السثثثماي بالتدخين ف  غر

 (.16المبنى ) "عنابر"به ف  غر  

 ويلة للنزالء بشثثثكل مسثثثتمرا حيا تمر فترات ط ائدالنظر ف   لية تبديل األغطية والوسثثث

 الذ  يساعد على تفش  األمرا  بين النزالء. وهودون تبديلهاا من 

  النظر فيما  لت إليه نتائج الطلبات المقدمة منهم إلى األمانة ال امة للتظلمات منذ فترات

 دون الحصول على رد.من طويلة 

  .النظر ف  تمكين النزالء من التواصل مع ذويهم خالل يوم الجم ة 

  رسثثالة و لية لتمكين النزالء من سثثهولة الحصثثول على رسثثالة ضثثابطا ال مل على إيجاد

 لتقديم طلب استبدال ال قوبةا ورسالة قا .

  ال مل على وضع خطط لونشطة الرياضية والمسابقات المتنوعة للنزالءا حيا ال يوجد

 الشطرنجا وكرة الطائرة. والكيرما وذلب ف  الوقت الحال  سواء ف  كرة القدما 

  داخل  المغسثثثثولة السثثثثماي لهم بوضثثثثع حبال أو خيوط لنشثثثثر غسثثثثيل المالبق النظر ف

 الزنازين.
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  عدم طلبات أخرىا فأفادوا  وف  ختام الزيارة تم سؤال النزالء عما إذا كانت لديهم أ

وجود أ  طلبات أخرى بخال  المذكورة أعالها كما نوهوا بأن م املة الموظفين ف  

اإلدارة على مواصلة تحصيلهم ال لم  واالنتظام  المركز جيدةا ويوجد تشجيع من قبل

 ف  صفو  الدراسة.

لمركز شرطة جنوب ال اصمة من المؤسسة بإجراء زيارة تفقدية وف  سياق متصلا قام وفد  .35

اإلجراءات الم مول بهثثا ف  المراكز األمنيثثة  للوقو  على 2021ديسثثثثثثثمبر  23بتثثاريخ 

الغات وتشثثثكيلها وسثثثير إجراءاتها وسثثثرعة واالطالع عن كثب على المركز وكيفية تلق  الب

 إحالتها إلى النيابة ال امة.

 

 لى عدد من التوصيات:حيا خلل التقرير إ .36

النظر ف  مدى إمكانية تحديد نوعية الشثثثثكاوى والبالغات الت  يختل بها المركزا وتلب  -

 ل جراءات وكسبًا للوقت والمجهود. لت  ال تدخل ضمن اختصاصها تسهياًل ا

 ضثثدهمى إيجاد  لية بشثثأن سثثرعة البت ف  موضثثوع التبليغ الصثثحيح للمشثثكو ال مل عل -

 بأول. دهما وتحديا قاعدة البيانات أوالً بالشكاوى أو البالغات المقدمة ض

ال مل على إيجاد ت ديالت تشثثثري ية تقضثثث  بإلزام الحاضثثثن بتمكين المحكوم له بالرؤية  -

المناسثثثثبة ف  حالة المخالفةا مع  خالل األوقات المحددة من المحكمةا ووضثثثثع الجزاءات

إلى قانون  ( مكرًرا318افة مادة جديدة برقم )التنويه بأنه يوجد مشثثثثثثثروع بقانون بإضثثثثثثث

ا بتقرير عقوبة الحبق أو 1976( لسثثثثنة 15ال قوبات الصثثثثادر بالمرسثثثثوم بقانون رقم )

الغرامة على من امتنع بدون عذر عن تمكين مسثثثثثثثتحق زيارة المحضثثثثثثثون من زيارته.  

سثثثة ف  مجلق الشثثثورىا وقد قدمت المؤسثثث ق عليه مجلق النواب ويناقش حالي اواف حيا

ف  شثثثأن هذا المشثثثروع وبما يفيد توافقها التام مع هذا  إلى مجلق الشثثثورى رأيها مكتوبًا



  
 

197 
 

ف  اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن حاضرة المؤسسة  كانتالت ديلا كما 

ناقشثثثثثة المشثثثثثروع وأكدت ما جاء ف  رأيها المكتوب الوطن  ف  مجلق الشثثثثثورى عند م

 . سابقًا

 

 الفرع الثاني: مراكء العءل والحجر الصحيين

لخطتها ف   ليه ف  قانون إنشثثثائهاا واسثثثتكماالً  لدور المؤسثثثسثثثة الرقاب  المنصثثثول عتف ياًل  .1

متثثاب ثثة تطبيق الم ثثايير المرتبطثثة بحمثثايثثة وت زيز حقوق اإلنسثثثثثثثثان ف  إجراءات الفحل 

 11(ا قامت المؤسثثثثثسثثثثثة ف  19 -ل والحجر الصثثثثثح  ف  ظل جائحة كورونا )كوفيدوال ز

مركز الحجر وال زل الصثثثثثحيين الكائن ف  مركز لبإجراء زيارة ميدانية  2021أغسثثثثثطق 

 البحرين الدول  للم ار  والمؤتمرات من أجل الوقو  على الخدمات الصحية المقدمة.

الفريق الوطن  الطب  للتصثثد  لفيروق كورونا  وخالل الزيارةا التقى الوفد الزائر أعضثثاء .2

(ا والطواقم الطبيةا كما تم التواصثثثثثل مع ب   األفراد الحاصثثثثثلين على اللقايا 19-)كوفيد

ا على مدى توافر م ايير الرعاية الصثثثثثثثحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين لالطالع عملي  

(ا الم تمدة من قبل منظمة 19-عند تلق  أحد اللقاحات المضثثثثثثثادة لفيروق كورونا )كوفيد

 الصحة ال المية.

 

أن المملكة الطب  ف  مواجهة الجائحةا مؤكدة وثمنت المؤسثثسثثة عاليًا جهود الفريق الوطن   .3

نجاحاتها ف  مسثثثيرتها التنموية من أجل الحفاظ على الصثثثحة والسثثثالمة ال امةا قد واصثثثلت 

بير الوقائية للحد من انتشثثثثثار فيروق من خالل اتخاذ جملة من اإلجراءات االحترازية والتدا

كما راعت من خالل هذه اإلجراءات حقوق اإلنسثثثثثثثان المت ار  عليها كالحق ف  ا كورونا
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سانا والحق ف  الخصوصيةا فضاًل أا الصحة الذ  يُ د حق   سيًا ل ن شفافية سا  عن اعتماد ال

 والوضوي ف  نقل الم لومات.

ل الصثثثحيين بمركز البحرين الدول  للم ار  وتأت  زيارة المؤسثثثسثثثة لمركز الحجر وال ز .4

والمؤتمرات  تأكيًدا لدورها األسثثثاسثثث  المنصثثثول عليه ف  قانون إنشثثثائها بشثثثأن الزيارات 

الميدانية الم لنة وغير الم لنة لرصثثثد أوضثثثاع حقوق اإلنسثثثان ف  المؤسثثثسثثثات اإلصثثثالحية 

شتبه ف  وأماكن االحتجاز والتجم ات ال مالية والدور الصحية والت ليمية أ و أ  مكان  خر ي

أن يكون موقً ا النتهاب حقوق اإلنسثثثثثثثانا هذا من ناحيةا ومن ناحية أخرى للوقو  على 

فراد ف  أماكن تلق  ال الج  والرعاية الصحية من خدمات إلى األأر  الواقع بشأن ما يُقدم 

ى وتسثثثثهيالت ف  سثثثثبيل الحفاظ على صثثثثحتهم وصثثثثحة ذويهما ومن ناحية ثالثة لمتاب ة مد

يات  فاق ًقا لالت توافر مختل  حقوق اإلنسثثثثثثثثان الت  يت ين توافرها ف  مثل هذه الظرو  طب

 والصكوب الدولية.

 

 الفرع الثالث: مراكء رعاية  وي اإلعاقة

وف  إطار عمل المؤسثثثسثثثة ف  حماية حقوق األشثثثخال ذو  اإلعاقة بما يضثثثمن حصثثثولهم  .1

خدمات المقدمة لهم على أكمل وجها على جميع حقوقهم المتصثثثلة باإلعاقة وضثثثمان تلقيهم ال

دار بنب البحرين الوطن  لتأهيل لبزيارة ميدانية  2021سثثثثبتمبر  12قامت المؤسثثثثسثثثثة ف  

األطفال الم وقين لرصد مستوى الخدمات المقدمة لهم باعتبارهم من الفئات األولى بالرعاية 

 ف  المجتمع.

أجرت مقابالت مع الطواقم ال املة من مسثثثثثثثؤول  الدارا و اوخالل الزيارة التقت اللجنة عددً  .2

اإلجراءات االحترازية والوقائية لمكافحة فيروق  بجميعوالنزالء للتأكد من مدى التزام الدار 

(ا ومدى احترام م ايير حقوق اإلنسثثثثثان المنصثثثثثول عليها ف  القوانين 19-كورونا )كوفيد

اءات السثثثثثثثتدامة عملية والتشثثثثثثثري ات الدوليةا كما اطل ت اللجنة على ما تم اتخاذه من إجر

حصثثثثول جميع نزالء وموظف  الدار على اللقاي المضثثثثاد لفيروق كوروناا كما تم االطالع 

الرامية إلى حفظ الحق ف  الصثثثثثثثحة بشثثثثثثثكل عام والحقوق كافة عن كثب على اإلجراءات 

 األخرى المقررة لوطفال ذو  اإلعاقة بشكل خال.
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شثثثثثثثملت الصثثثثثثثفو  وغر  النزالء والمطبخ  ب د ذلب قامت اللجنة بجولة ف  مرافق الدارا .3

 ودورات المياه وغرفة ال زل الصح .

 

 تأت  هذه الزيارة ف  إطار الدور الرقاب  للمؤسثثثثسثثثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثثثانا واسثثثثتكماالً  .4

لخطتها ف  متاب ة تطبيق الم ايير المرتبطة بحماية وت زيز حقوق اإلنسثثثثثثثان بشثثثثثثثكل عام 

ية  بالرعا ئات األولى  قارير وحقوق الف عداد الت كل خال ف  ظل جائحة كوروناا وإ بشثثثثثثث

 لى الجهات الم نية.إرسالها إوالتوصيات ذات الصلة بأوضاع حقوق اإلنسان و

طفال الم وقين إلى ار بنب البحرين الوطن  لتأهيل األلدوقد خلصثثثت المؤسثثثسثثثة ف  زيارتها  .5

وال مل على زيادة ا ا وإعادة بنائهضثثثثثثرورة ال مل على تجديد مبنى الدار توصثثثثثثية مفادها:

طاقته االسثثثثثثثتي ابيةا حتى يكون قادًرا على تلبية حاجات أكبر عدد ممكن من األطفال ذو  

القريبة القادمة سثثثثثثو  يتم  المدةاإلعاقةا مع التنويه بأن الم نيين ف  الدار قد بينوا أنه خالل 

لذ  تفوق نقل جميع النزالء والخاضثثثثثثث ين للتأهيل إلى المركز الشثثثثثثثامل ف  منطقة عال ا ا

 بكثير. ةطاقته االستي ابية الطاقة االستي ابية للدار الحالي

 

 ة الوافدةودع  العمال حمايةالفرع الرابع: ءيارة مركء 

بناء على خطة المؤسثثثسثثثة لمتاب ة تطبيق الم ايير المرتبطة بحماية وت زيز حقوق اإلنسثثثان  .1

 2021يناير  11ؤسسة بتاريخ لل مالة الوافدة وفق الصالحيات الممنوحة لهاا فقد قامت الم

لجنثثة الوطنيثثة لمكثثافحثثة االتجثثار ف  المركز حمثثايثثة ودعم ال مثثالثثة الوافثثدة لبزيثثارة تفقثثديثثة 
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باألشثثثثخال بهد  االطالع على أر  الواقع على مدى مراعاة حقوق اإلنسثثثثان المت ار  

 عليها كالحق ف  السكن المالئم والحق ف  الصحة والحق ف  الحرية واألمان الشخص .

وف  مستهل لقاء الوفد مسؤول  المركز ذكروا أن مركز حماية ودعم ال مالة الوافدة ي د  أول  .2

مركز  شثثثثثثامل  لتقديم الخدمات الوقائية واإلرشثثثثثثادية لل مالة الوافدةا ويتضثثثثثثمن مركز إيواء 

 2015للضثثحايا أو األشثثخال المحتمل ت رضثثهم ل مليات اتجارا حيا تم تأسثثيسثثه ف  عام 

أن مملكة البحرين قد حققت ال ديد كافحة اإلتجار باألشثثثخالا مبينين ولية لمنتيجة مطالب د

 من النجاحات ف  مجال مكافحة االتجار ف  األشخال طوال السنوات الماضية.

قد اسثثثثثثثتحدثت إدارة  باألشثثثثثثثخالأن اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار وقد تبين للوفد الزائر  .3

يةا  مات والحما يدةا ه  إدارة التظل ية للمركزا  بمنزلةاإلدارة  هذهذ ت د إجد أداة تشثثثثثثثغيل

عديدةا كما تضثثثطلع بال ديد من المهاما  اومزودة بكوادر مؤهلةا وتضثثثم هذه اإلدارة أقسثثثامً 

 كاآلت : 

الشكاوى: يتم استقبال جميع المراج ين والحاالت من قبل موظ  مختلا حيا ي هد  (أ)

ن ان قاد االختصثثال لوقسثثام إليه االسثثتماع لموجز موضثثوع الشثثكوىا بغية التأكد م

 الموجودة ف  المركزا وال مل على إحالتها إلى القسم الم ن .

ا ألغرا  2017نظام اإلحالة والحماية: تم تدشثثثثثثثين نظام اإلحالة والحماية ف  عام  (ب)

الضثثثثثحية ورصثثثثثدها وتوثيقهاا وتقديم الحماية إلى مكافحة االتجار من خالل الت ر  

دماج وال ودة إلى بلد الضثثثثحيةا أو أ  بلد تختاره اإل إلى إعادةوالمسثثثثاعدةا وصثثثثوال 

 حسب األحوال.

ا وي مل هذا القسم 2020قسم تنسيق الدعوى ال مالية: تم تدشين هذا القسم ف  مارق  (ج)

بالت اون مع وزارة ال دل والشثثثؤون اإلسثثثالمية واألوقا  على توفير الدعم القضثثثائ  

اء لتسثثثثثوية النزاع بينها وبين أصثثثثثحاب اختارت اللجوء إلى القضثثثثثإذا لل مالة الوافدة 

المت لقة كافة ال ملا ويقوم المركز برفع الدعوى أمام القضثثثثثثثاء وبمتاب ة اإلجراءات 

 الشكلية والموضوعية. تينبالدعوى من الناحي
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ترب ال مل المقدمة  إشثثث اراتقسثثثم التظلمات: ي مل على تلق  تظلمات ال مال بشثثثأن  (د)

ش ار ضدهم من صاحب ال مل.ا )التظلم من  -التظلم من قيد المخالفات -ترب ال مل إ

 ثبات انقطاع عالقة ال مل(.إطلب 

قسثثثثم ال القات القنصثثثثلية والمجتم ية: ي مل هذا القسثثثثم على التنسثثثثيق بين السثثثثفارات  (ه)

 الدولة. ف ليها إوالقنصليات بشأن ال مالة الوافدة المنتسبة 

وفق كافة وقائية واإلرشثثثثثادية قسثثثثثم اإليواء: ي مل قسثثثثثم اإليواء على تقديم الخدمات ال (و)

المحتمل ت رضثثثثثثهم أل   الم ايير الدوليةا من خالل إيواء الضثثثثثثحايا أو األشثثثثثثخال

تجارا حيا تم تجهيزه وفق أفضثثثثثل المواصثثثثثفات الدوليةا ومنها توفير اسثثثثثتغالل أو ا

غر  نوما وغرفة م يشثثثةا إضثثثافة إلى توفير غرفة لغسثثثل المالبق وناد رياضثثث ا 

ير باقة لالتصثثثثثثثاالت (ا وتوفوجبات يومي ا 3مركز بتوفير عدد الوغرفة ط ام )يقوم 

بلغات مختلفةا كذلب  اا إضثثثثافة إلى وجود مكتبة ثقافية علمية تحتو  كتبً الدولية مجانًا

 ي مالن نهاًرايحتو  المركز عيادة طبية متكاملة يشثثثثثثثر  عليها طبيب وممرضثثثثثثثة 

المركز بأن  وح مسثثؤولوعلى االتصثثال ف  أ  وقت خارج الدوام الرسثثم ا وقد أوضثث

( سثثثريرا وقد اسثثثتقبل المركز منذ 200السثثث ه االسثثثتي ابية لقسثثثم اإليواء تتسثثثع إلى )

 ( ذكر.1( أنثى وعدد )250ه عدد )ئإنشا

وعلى ص يد اإلجراءات االحترازية والوقائية الت  اتخذها المركزا أوضحوا أنه قد تم توفير  .4

ت ليمثثات وزارة  جميعالتزامهم التثثام ببثثغرفثثة لل زل لمن تظهر عليثثه أ  أعرا ا ونوهوا 

مالحظة وجود أدوات النظافة ومنها م قم اليدينا  تالصحة وفريق البحرين الطب ا حيا تم

 .ئموالكما

سياقا بي   .5 أنه بغية االرتقاء بالخدمات المقدمة لضحايا اإليواءا و المركز ن مسؤولوف  ذات ال

زراءا حيا يقوم بمنح الضثثثحايا طوال فقد تم إنشثثثاء صثثثندوق م ن  بدعمهم يتبع مجلق الو

(ا وتسثثتحق هذه ادوالرً  250) بـثثثثثثثثث فترة إقامتهم ف  مركز اإليواء منحة مالية شثثهرية تقدر

المنحة ف  حال بقاء الضحية أكثر من شهر ف  مركز اإليواء من أجل استكمال النيابة ال امة 

 اإلجراءات القانونية ف  الدعوى الجنائية والتصر  فيها.
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حالة الثانيةا وهو بقاء الضثثثثثحية مدة أقل من شثثثثثهر ف  مركز اإليواءا فانه يتم منحها وف  ال .6

سثثثثثثثتمر دوالر( عند ترحيلها إلى خارج مملكة البحرين. )مثال على ذلب: لو ا 3000مبلغ )

ها لمدة شهر فأكثر دوالر فقطا وف  حال بقائ 3000تحق نها تسالتحقيق مدة أقل من شهر فإ

 دوالر عند ترحيلها. 3000ا إضافة إلى منحها اوالرً د 250فانه يتم منحها 

أن النيابة ال امة ف  أغلب األوقات تتصر  ف  الدعوى وتنهيها قبل مض  شهر وأوضحوا  .7

 دوالر فقط. 3000غلب الضحايا تم منحهم مبلغ إن أف من ثمعلى إيواء الضحيةا و

ل زيثارة الغر  ز من خالوخالل الزيثارة قثام الوفثد الزائر بجولثة تفقثديثة ف  أرجثاء المرك .8

ها على م دات الوقاية من فيروق كوروناا كما لوحظ ؤالت  لوحظ احتواالمخصصة ل يواء 

ا ووجود شثثبب األمان خل  النوافذ الخارجية وقد كان فيزم والقفائالتزام الموظفين بلبق الكما

خصثثثصثثين ف  المركز بأكملها ولوحظ وجود موظف  أمن وسثثثالمة مت يًامسثثثتوى النظافة عال

  عن وجود مدخل ومخرج للحاالت المستقبلة يضمن الخصوصية لهم.ف  هذا المجالا فضاًل 

عن المركز  اف  المركزا حيا تم سثثؤالهم لتين( نزي2وخالل الجولة التفقديةا تم التقاء عدد ) .9

األمور المت لقة ب مل المركزا حيا كان  وجميعا ابشثثثثثثثكل عاما وعن الدعم الذ  يقدمه لهم

 كافة ين أن المركز يقوم بتوفير االحتياجات والمسثثثتلزماتتا موضثثثحارضثثثا عاليً مسثثثتوى ال

 .الهم

الوافدة إلى توصية واحدة  وقد خلصت المؤسسة ف  زيارتها إلى مركز دعم وحماية ال مالة .10

 والتخطيط ال مران  أهمية التواصثثل مع الم نيين بوزارة اإلشثثغال وشثثؤون البلديات مفادها:

 ع ال ام بغية تسهيل الوصول إلى مركز حماية ودعم ال مالة الوافدة.لفتح طريق من الشار

 الفرع الخامس: ءيارة عدد من المواقع البيئية

تف ياًل لدور المؤسسة الرقاب  والوارد ف  قانون إنشائهاا وبناًء على استراتيجية وخطة عمل  .1

من ضثثثمنها محاورا  ةا الت  ارتكزت أهدافها على أرب 2021-2019المؤسثثثسثثثة لوعوام 

لكل ( زيارات ميدانية 3ثالا ) حقوق اإلنسثثثانا فقد قامت المؤسثثثسثثثة ب دد ف التأثير البيئ  

الم اميرا بناًء على ما تم رصده عبر  البحيرا ومنطقة منطقة واد وتوبل ا  خليج من منطقة
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المحيطة  تهدد تلب المناطق والمناطق بيئ  تلوا وسثثائل التواصثثل االجتماع  بوجود مشثثكلة

  ها.ب

 زيارة منطقة خليج توبل 

 زيارة منطقة واد  البحير

 زيارة منطقة الم امير

ع المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة ف  ممارسثثثثثثثة  .2 وتأت  هذه الزيارة ألماكن وجود التلوا البيئ  لتؤكد توسثثثثثثث 

اختصاصاتهاا ومواصلة تحققها من توافر حقوق اإلنسان ف  مختل  األوضاع والمناسباتا 

 حقوق وعلى األخل الحق ف  بيئة  منة وسليمة. وعدم وجود أ  انتهاكات لهذه ال
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يمكن إيجاز التوصثثثثيات الت  خرجت بها المؤسثثثثسثثثثة عند زيارتها للمناطق  اوبناًء على ذلب .3

 المذكورة على النحو اآلت :

  حا المجلق األعلى للبيئة على تزويد المؤسسة باألبحاا والمصادر الت  تصح لتكون

  .وع البيئة والقضاء على التلواأساًسا إلعداد دراسة متخصصة حول موض

  م الجة األعرا  السثثثثلبية تم تالحفاظ على التوازن البيئ  ف  منطقة رأق سثثثثند بحيا

 الناتجة من االختالل البيئ .

 المحافظة على أشجار القرم وزيادة التشجير ف  هذه المنطقة.  

 ة.فرقالمحافظة على نظافة منطقة رأق سند ووضع حاويات النفايات ف  أماكن مت 

  المكون األول  للحيوانات الصغيرة دزيادة رق ة المواد ال ضوية األساسية الت  ت.  

 . تسريع االنتهاء من محطة الصر  الصح 

  التواصثثثل المسثثثتمر مع المجلق األعلى للبيئة للوقو  على المخاطر البيئية ف  المملكة

  على بصثثثثثثثورة عامةا ومخاطر منطقة خليج توبل  على وجه الخصثثثثثثثولا والوقو

 الحلول المقترحة ف  هذا الشأن.

 نسثثثان والمجلق األعلى للبيئة اع بين المؤسثثثسثثثة الوطنية لحقوق اإلال مل على عقد اجتم

وقسثثثثثم صثثثثثحة البيئة بوزارة الصثثثثثحة ووزارة األشثثثثثغال وشثثثثثؤون البلديات والتخطيط 

 .ال مران  للحد من مشكلة الب و 

 جهزة لتحريب مياه الواد  الراكدة حا الجهات الم نية على النظر ف  إمكانية وضثثثثثثع أ

  .لتفاد  مشكلة انتشار الحشرات

  تكانما اسثثتطالع رأ  وزارة األشثثغال وشثثؤون البلديات والتخطيط ال مران  حول إذا 

 هناب رؤية مستقبلية لتطوير واد  البحير كمنطقة سياحية من عدمه.
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 المطلب الخامس

 حاكمة العادلةحضور جلسا  المحاكما  للت كد من ضمانا  الم

تؤكد المؤسسة الوطنية أن حضورها جلسات المحاكمات يأت  لغر  االطالع والتحقق من  .1

وتود صثثثحة اإلجراءات القضثثثائية وتوفير ضثثثمانات المحاكمة ال ادلة ف  محاكمة المتهمينا 

لى األمانة ال امة للمجلق األعلى للقضثثثثاء إاألمانة ال امة للمؤسثثثثسثثثثة الوطنية تقديم الشثثثثكر 

 ونهم الدائم والمستمر ف  تسهيل إجراءات حضور المؤسسة لجلسات المحاكمات.لت ا

ف   -ترى المؤسثثثسثثثة الوطنية أن إجراءات المحكمة المختصثثثة وت اطيها مع سثثثير المحاكمة  .2

روع  فيها المبادئ األسثاسثية لحقوق اإلنسثان والضثوابط القانونية  -القضثايا الت  حضثرتها 

ضثثثمانات المحاكمة ال ادلةا حيا كانت الجلسثثثات علنيةا وتم المقررةا باإلضثثثافة إلى تف يل 

السثثثثماي لهيئة الدفاع بالحضثثثثور وسثثثثؤال واسثثثثتجواب الشثثثثهودا كما تم االسثثثثتماع لطلباتهم 

 .وأقوالهما إلى جانب السماي للمتهمين بالحديا أمام المحكمة

( 7) سثثبع ( جلسثثات محاكمةا منها حضثثور عدد9) تسثثع عددحضثثرت المؤسثثسثثة الوطنية  .3

( جلسثثتين 2لسثثات لمتهمين ف  قضثثية التسثثبب خطأ ف  وفاة التوأمينا كما حضثثرت عدد )ج

 تسثثثث ة عشثثثثر األشثثثثخال مكونة منف  تجار لمتهمين ف  قضثثثثية جماعة إجرامية تمتهن اال

 متهًما. (19)

ترى المؤسثثثثسثثثثة أن الحق ف  المحاكمة ال ادلة ي د م ياًرا من م ايير القانون الدول  لحقوق  .4

إلى حماية األشثثثخال من انتقال حقوقهم المت لقة بمراكزهم القانونية أمام  اإلنسثثثانا يهد 

يةا وركيزة جوهرية من ركائز المحاكمة ال ادلة المنصثثثثثثثول عليها ف   الجهة القضثثثثثثثثائ

( منه 11/1الصكوب الدولية بدًءا من اإلعالن ال الم  لحقوق اإلنسانا إذ نصت المادة رقم )

"ا وتاله ال هد ( فيها الضممممانا  الضمممرورية للدفاع عنه... تؤمن له )أي الخصممم على أن: "

سية ف  المادة رقم ) سيا الناس ( منه بالنل على: "14/1الدول  الخال بالحقوق المدنية وال

جميعًا سممواء أما  القضمماء. ومن حق كل فرد، لدد الفصممل في أية تهمة جءائية توجه  ليه 

تكون قضممميته محل ن ر منصمممف وعلني أو في حقوقه والتءاماته في أية دعود مدنية، أن 

 "...نمن قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منش ة بحك  القانو
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أن يدعطل من الوقممم  ومن اإلعالن على " منالمثثثادة  ذات منب( /3الفقرة رقم ) اوتلتهثثث .5

"ا وجاء دستور مملكة البحرين ليؤكد أيًضا حق الدفاع التسهيال  ما يكفيه إلعداد دفاعه ...

... تؤمن له فيها الضممممممممانا  الضمممممممرورية ج( منه بالنل على أن: "/20ة رقم )ف  الماد

 .". لممارسة حق الدفاع ...

وتنوه المؤسثثسثثة بأن وجود ممثل النيابة ال امة أثناء ان قاد جلسثثات المحاكمة ف  مكان مرتفع  .6

همون المحاكمةا بينما يَمثُل المت مدةعن الدفاع وبالقرب من هيئة المحكمةا وجلوسثثثثثثه طوال 

وهيئات الدفاع وهم وقو  أمام هيئة المحكمةا قد ي د شثثثثكاًل من أشثثثثكال عدم المسثثثثاواة بين 

 .األطرا ا وعدم الحياد بين الخصوم
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 المبحث الثاني

 حقوق اإلنسان الجهود المب ولة في مجال تعءيء

 تمهيد:

بقانون رقم بإنشاء المؤسسةا الم دل بالمرسوم  2014لسنة ( 26)جاءت أحكام القانون رقم  

ا مؤكدة دورها ف  مجال ت زيز حقوق اإلنسثثثانا حيا أقرت المادة رقم 2016لسثثثنة ( 20)

منه جملة من االختصثثثثاصثثثثات للمؤسثثثثسثثثثة الوطنية ف  سثثثثبيل تحقيق أهدافها ف  هذا ( 12)

المجالا من خالل مشثثثثثثاركتها ف  وضثثثثثثع وتنفيذ خطة وطنية لت زيز حقوق اإلنسثثثثثثان على 

لتشري ات والنظم الم مول بها المت لقة بحقوق اإلنسان والتوصية مستوى المملكةا ودراسة ا

يت لق باتساق هذه التشري ات مع التزامات المملكة  مابالت ديالت الت  تراها مناسبةا خاصة 

 . الدولية بحقوق اإلنسانا والتوصية بإصدار تشري ات جديدة ذات صلة بحقوق اإلنسان

وطنية عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات كذلب أناطت تلب األحكام بالمؤسثثثثثثثسثثثثثثثة ال 

التثقيفية والتدريبية ف  مجال حقوق اإلنسثثثثانا وإجراء البحوا والدراسثثثثات ف  هذا الشثثثثأنا 

والمشثثثثثثثاركة ف  المحافل المحلية والدوليةا وف  اجتماعات المنظمات اإلقليمية والدوليةا 

رير الخاصة وعرضها على الموقع  عن إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقافضاًل 

 . اإللكترون  الخال بها

ا المؤسثثسثثة الوطنية دورً  أدت لتلب االختصثثاصثثات الت  تضثثمنتها أحكام القانونا فقد وإعماالً  

ا ف  مجال ت زيز حقوق اإلنسثثثان من خالل إصثثثدار عدد من النشثثثرات والمطبوعات نشثثثيطً 

ن الندوات والمحاضراتا وإبرام عدد من التثقيفية ذات الصلة بحقوق اإلنسانا وإقامة عدد م

فاهم مع مختل  منظمات المجتمع المدن  والجهات اإلقليمية ذات ال القةا كما  مذكرات الت

أسثثثثثثثهمت بدور ف  ال ف  مجال المراج ة التشثثثثثثثري ية بالت اون مع مجلق النواب ومجلق 

أو المناسثثبات الدولي ةا الشثثورىا باإلضثثافة إلى إصثثدارها عدًدا من البيانات تزامنًا مع األيام 

ندوات وورش ال مل والدورات  ة ف  ال ديد من ال ي  إلى جانب مشثثثثثثثثاركتها اإلقليمية والدول

 التدريبية والمؤتمرات ذات الصلة ب ملها.
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 المطلب األول

 (2021-2019استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )

القائمة  (17)(2021 -2019) ة عملها لوعواماستمرت المؤسسة ف  تنفيذ استراتيجية وخط .1

ا للمبثثادئ واألطر الحقوقيثثة الحثثديثثثة وأفضثثثثثثثثل  على ت زيز وحمثثايثثة حقوق اإلنسثثثثثثثثان وفقثثً

 -2019) اسثثثتراتيجية وخطة عمل المؤسثثثسثثثة لوعوام الممارسثثثات ف  هذا المجالا وتهد 

ن ا حيا بشثثثكل رئيق إلى ج ل مفاهيم حقوق اإلنسثثثان جزًءا من نمط الحياة الوط( 2021

التأثير البيئ  ف  حقوق : تم اختيار أرب ة مواضثثثثثيع رئيسثثثثثة للسثثثثثنوات الثالا القادمةا ه 

اإلنسثثثانا وحقوق اإلنسثثثان والتنمية االقتصثثثادية المسثثثتدامةا والحق ف  الم املة المتسثثثاويةا 

 ونشر الوع  بمبادئ حقوق اإلنسان ف  مؤسسات المجتمع المدن  وقطاع األعمال التجارية.

نسبته  المؤسسة خالل النطاق الزمن  الستراتيجيتها وخطة عملها السابقتين إنجاز ما تمكنت .2

%( من أهدافها بنجايا وبما يوف  م ايير مؤشثثثثثثثرات األداء الت  وضثثثثثثث تها ف  هذا 92)

يروق فجراء انتشار من الصددا إال أنه ونظًرا إلى ما طرأ على ال الم من ظرو  استثنائية 

(ا وما تب ه من اتخاذ الجهات الم نية ف  المملكة إجراءات 19-كورونا المسثثثثثثثتجد )كوفيد

ا  احترازية ذات الصثثلةا الت  بدأت بت ليق الدراسثثة ف  المدارق الحكومية والخاصثثة وري

ق األطفالا والت  تضثثثمنت محوًرا أسثثثاسثثثي ا حول تجنب االختالط بالناق أو حضثثثور المجال

الجتماعات وجميع ابتأجيل عقد  -الرسثثثمية سثثثوة بباق  الجهات أ -ال امةا قامت المؤسثثثسثثثة 

 .2020األنشطة المقرر عقدها بدًءا من مارق 

وقد شكل االستمرار ف  تنفيذ االستراتيجية إلى جانب مواصلة دور المؤسسة ف  نشر ثقافة  .3

ا  حقوق اإلنسثثثثان بين مختل  فئات المجتمع وفقًا للم ايير األممية ذات الصثثثثلةا تحديًا رئيسثثثثً

(ا حيا كان لزاًما 19-ل انتشثثثثار جائحة فيروق كورونا المسثثثثتجد )كوفيدللمؤسثثثثسثثثثة ف  ظ

عليها تذليل الصثثثث اب كافة للوصثثثثول إلى أكبر شثثثثريحة ممكنة من المجتمعا مع األخذ ب ين 

االعتبار احترام وتنفيذ اإلجراءات االحترازية كافة الت  قامت بها المملكة ف  هذا الصثثثثثثثددا 

                                                           
يمكن زيارة الرابط التال : باللغة ال ربية    لالطالع على االستراتيجية وخطة ال ملا      (17)

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/2022/Strategy%20and%20Action%20Pla
AR.pdf-n%20NIHR%2022 

باللغة اإلنجليزية 
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/2022/Strategy%20and%20Action%20Pla

EN.pdf-n%20NIHR%2022  

https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/2022/Strategy%20and%20Action%20Plan%20NIHR%2022-AR.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/2022/Strategy%20and%20Action%20Plan%20NIHR%2022-AR.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/2022/Strategy%20and%20Action%20Plan%20NIHR%2022-EN.pdf
https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/2022/Strategy%20and%20Action%20Plan%20NIHR%2022-EN.pdf
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 اعدد من المشثثثثثثاريع التوعوية والمبادرات الهادفة وعلى إثر ذلب قامت المؤسثثثثثثسثثثثثثة بطري

وتنظيم البرامج التدريبية وورش ال مل والطاوالت المسثثثثتديرة عن بُ د باسثثثثتخدام الوسثثثثائل 

 اإللكترونية والتكنولوجيا الحديثة.

 المطلب الثاني

 لهيئا  الدولية واإلقليمية  ا  الصلة بحقوق اإلنسان لل ا المقدمةالتقارير المواءية 

منحت أحكام القانون المؤسسة اختصاًصا ف  بحا مالءمة النصول التشري ية والتنظيمية  .1

مع الم اهدات اإلقليمية والدولية الم نية بمسثثثثثثثائل حقوق اإلنسثثثثثثثانا بما ف  ذلب التوصثثثثثثثية 

باالنضثثثثثمام إلى االتفاقيات اإلقليمية والدولية الم نية ذات الصثثثثثلةا وتقديم التقارير الموازيةا 

ف  صياغة ومناقشة التقارير الت  تت هد المملكة بتقديمها دوري ا وإبداء المالحظات واإلسهام 

عليهاا تطبيقًا لالتفاقيات اإلقليمية والدولية الخاصثثثثة بحقوق اإلنسثثثثانا ونشثثثثرها ف  وسثثثثائل 

اإلعالما والت اون مع الهيئات الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدوليةا والمؤسثثثثثثثسثثثثثثثات ذات 

 دان األخرى الم نية بت زيز حقوق اإلنسان.الصلة ف  البل

ا إلى لجنة القضثثثثثثثاء على مأحده :تقريرين –وخالل النطاق الزمن  للتقرير  -حيا قدمت  .2

تم تقديمه إلى اللجنة الم نية بحقوق األشثثخال ذو  اإلعاقةا فالتمييز ال نصثثر ا أما اآلخر 

حقوق محل االتفاقية دور المؤسثثثثثثسثثثثثثة ف  مجال ت زيز وحماية ال أن التقرير حيا تضثثثثثثمن

دون إغفال لمدى التقدم المحرز ف  تنفيذ أحكام تلب االتفاقيات على المسثثثثثثثتوى من الدوليةا 

 الوطن .

 المطلب الثالث

 التعاون مع المن ما  الدولية واإلقليمية

الختصثثثاصثثثات المؤسثثثسثثثة المتمثلة ف  ت زيز الت اون مع الهيئات الوطنية والمنظمات  تنفيذًا .1

سان لدعم ال القات لدوليةا واألجهزة المختصة الم نية بت زيز وحماية حقوق اإلناإلقليمية وا

سان على أر   والمساهمة م ًا من أجل إرساء منظومة السالم ف  تحقيق مبادئ حقوق اإلن

 الواقع.



  
 

210 
 

 - س ادة السيد ستيوارت سامرزرئيق المؤسسة  - المهندق عل  الدراز س ادة استقبل فقد  .2

ون ؤرئيسة قسم الش -ة المتحدة لدى مملكة البحرينا والسيدة شيريل ايديق نائب سفير المملك

خيرة بمناسثثبة انتهاء فترة عمل األالسثثياسثثية واإلعالم وال القات ال امة بالسثثفارة البريطانيةا 

اآلنسثثثة لورين غومر مهام عملهاا وتم خالل اللقاءا تأكيد أهمية الت اون  وتسثثثل مف  البحرين 

ست را  جهود المؤسسة ف  ظل جائحة كورونا من  الف ال والمستمر سفارةا كما تم ا مع ال

ا ومراكز اإلصثثثثثثثالي والتأهيل ينمراكز ال زل والحجر الصثثثثثثثحيلخالل الزيارات الميدانية 

ومراكز التوقي ا كما تطرق الطرفان إلى عدد من القضثثثثثثثايا ذات ال القة بحماية وت زيز 

بحا ت زيز الت اون والتنسثثثثيق المشثثثثترب  وتم احقوق اإلنسثثثثان خاصثثثثة ف  مجال التدريب

 لتوحيد الجهود ف  المجاالت ذات ال القة بحقوق اإلنسان.

 

 

سيدة مارغريت نارد  القائم بأعمال س ادة كما عقدت المؤسسة عدًدا من االجتماعات مع  .3 ال

سثثثثثثثفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرينا عبر تقنية االتصثثثثثثثال المرئ ا ف  

ن ف  السثثثثثفارة األمريكية ف  المملكةا وتطرق الطرفاوار الت اون الدائم بين المؤسثثثثثسثثثثثة إط

ذات االهتمام المشثثتربا أبرزها التقارير الت  تنشثثر  اتعوضثثاالجتماعات إلى عدد من المو

من ب   المنظمات والت  ال ت كق واقع حقوق اإلنسثثثثثثثان ف  مملكة البحرين والتطورات 

ية وت زيز حقوق اإلنسثثثان من خالل اآلليات الوطنيةا كما تم بحا الحاصثثثلة فيما يت لق بحما
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ت زيز الت اون والتنسثثيق المشثثترب لتوحيد الجهود ف  المجاالت ذات ال القة بحماية وت زيز 

 حقوق اإلنسان.

 

نائب مساعد وزير الخارجية  -السيد دانيال بنيام س ادة وف  ذات السياقا استقبلت المؤسسة  .4

ن شثثثثثبه الجزيرة ال ربيةا وبحا الجانبان سثثثثثبل ت زيز الت اون المشثثثثثترب األمريك  لشثثثثثؤو

خاصثثثثثثثة ما يت لق بالت اون التقن  ف  مجاالت التدريب وتبادل الخبراتا وأهمية مواصثثثثثثثلة 

 الت اون والتنسيق بما يلب  التطل ات واألهدا  المشتركة. ينهذ
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اب والشثثثثيوخ بالواليات من الوفود من موظف  مجلسثثثث  النو اكما اسثثثثتقبلت المؤسثثثثسثثثثة عددً  .5

المتحدة األمريكيةا بمناسثثثثثبة الزيارات الرسثثثثثمية الت  يقومون بها لمملكة البحرينا حيا تم 

اسثثت را  أبرز إنجازات المؤسثثسثثة منذ إنشثثائهاا كما تمت اإلشثثارة إلى دورها االسثثتشثثار  

ؤسسة لجهات ذات الصلةا وما قامت به المإلى اف  رفع التوصيات الخاصة بحقوق اإلنسان 

ال خالل جثثائحثثة كورونثثاا عبر متثثاب تهثثا الحثيثثثة ل جراءات االحترازيثثة الت   من دور ف ثث 

حقوق  ف اتخذتها المملكة لمكافحة انتشثثثثثثثار الوباءا والتأكد من عدم تأثير تلب اإلجراءات 

 اإلنسان للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

 

 

سثثفير  -السثثيد لورانق ويسثثتهو   وف  ذات السثثياقا عقدت المؤسثثسثثة اجتماًعا مع سثث ادة .6

مملكة هولنداا الم ين لدى مملكة البحرين والمقيم ف  دولة الكويتا عبر تقنية االتصثثثثثثثال 

المرئ ا وخالل االجتماعا تم التطرق إلى جهود المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة لدعم وت زيز وحماية حقوق 

ت  يشثثهدها لجائحة كورونا ال الحاليةالسثثيما ف  ظل الظرو  و اإلنسثثان ف  مملكة البحرينا

شكاوى التابع للمؤسسةا ال الم أجمعا فضاًل   عن توضيح  لية عمل مركز االتصال وتلق  ال

مختل  شرائح المجتمعا كما تم بحا والتثقيفية الت  تقدمها المؤسسة إلى والبرامج التدريبية 

 ت زيز سبل الت اون والتنسيق لتوحيد الجهود ف  المجاالت ذات ال القة بحقوق اإلنسان.

سفير المكسيب الم تمد لدى مملكة  -كما استقبلت المؤسسة س ادة السيد أنيبال غوميز توليدو  .7

البحرين والمقيم ف  الريا ا حيا تم تقديم نبذة عن عمل المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها 
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الواردة ف  قانون إنشثثثثثائهاا كما تم اسثثثثثت را  الدور المنوط بالمؤسثثثثثسثثثثثة ف  الت اط  مع 

  عن بحا سبل التنسيق والت اون المشترب بين الجانبين.قية ف  المملكةا فضاًل القضايا الحقو

السيد  س ادة استقبلت المؤسسةوت زيزا للت اون المشترب بين المؤسسة واالتحاد األوروب ا  .8

نائب رئيق مندوبية االتحاد األوروب  الم تمدة لدى مملكة البحرين المقيمة ف   -ياب أورا 

لقاءا تمت اإلشثثثثثثثادة بما تشثثثثثثثهده ال القات الثنائية بين مملكة البحرين الريا ا وخالل ال

واالتحثثاد األوروب  من تقثثدم وتطور ف  شثثثثثثثتى المجثثاالتا كمثثا تم تقثثديم نبثثذة عن عمثثل 

واختصاصات المؤسسة ودورها ف  المشاركة لتنفيذ خطة ال مل الوطنية لحقوق اإلنسان ف  

ايا ذات االهتمام المشترب ودور المؤسسة من  عن بحا عدد من القضمملكة البحرينا فضاًل 

لة للوقو  على أهم الحقائق والمجرياتا  لدائم مع الجهات ذات الصثثثثثثث ها ا خالل تواصثثثثثثثل

 .الستمرار نجاي المسيرة الحقوقية ف  المملكة

 

 

السثثثكرتير األول بمندوبية االتحاد  - السثثثيد أنجلوق لينوق سثثث ادة كما اسثثثتقبلت المؤسثثثسثثثة .9

لدى مملكة البحرين والمقيم ف  الريا ا وخالل اللقاءا تم اسثثثثثثثت را   األوروب  الم تمدة

أكيد أهمية اسثثتمرار الت اون والتنسثثيق بين تمنهجية عمل المؤسثثسثثة للمرحلة القادمةا كما تم 

عدد من القضثثثايا ذات إلى  الجانبين ف  المجاالت ذات ال القة بحقوق اإلنسثثثانا وتم التطرق

 سة ف  الت اط  م ها.االهتمام المشترب ودور المؤس
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 عن ذلبا فقد اسثتقبلت المؤسثسثة وفًدا من أعضثاء وكبار موظف  البرلمان األوروب ا فضثاًل  .10

الثثذ  زار مملكثثة البحرينا حيثثا تم خالل اللقثثاء التنويثثه ب مق ال القثثات الت  تربط مملكثثة 

ماء ف  مختل  المجاالتا وق هده من تطور ون حاد األوروب ا وما تشثثثثثثث باالت د تم البحرين 

اسثثثثثثت را  دور المؤسثثثثثثسثثثثثثة ف  الت اط  مع الوضثثثثثثع الحقوق  ف  مملكة البحرين وفق 

الصثثثالحيات الواسثثث ة ل مل المؤسثثثسثثثة من أجل ت زيز وتطوير منظومة حقوق اإلنسثثثان ف  

 المملكة وفق الم ايير الدوليةا وإرساء مبادئ احترام حقوق اإلنسان وصون كرامته.

 

عميد كلية الحقوق والدكتور مصثثثطفى  -قاسثثثم شثثثيخ  كما اسثثثتقبلت المؤسثثثسثثثةا البروفيسثثثور .11

مدير المشثثثثثثثاريع بجام ة هدرزفيلد البريطانيةا وخالل اللقاءا تم تقديم نبذة عن  -القاضثثثثثثث  

المؤسثثثثسثثثثة والدور الذ  تضثثثثطلع به ف  ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثان ف  مملكة البحرين 
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ز ثقافة حقوق اإلنسثثان بين شثثرائح والبرامج التدريبية والتثقيفية الت  تقدمها المؤسثثسثثة لت زي

ذات االهتمام المشثثثترب وبحا سثثثبل التنسثثثيق  وعاتا كما تم مناقشثثثة الموضثثثكافة المجتمع

 .والت اون بين المؤسسة الوطنية وجام ة هدرزفيلد خاصة ف  مجال التدريب والتثقي 

 نكل ما رئيق المؤسثثثسثثثة -المهندق عل  الدراز  سثثث ادة اسثثثتقبل وف  ذات السثثثياقا فقد  .12

باوال السثثثثيدة سثثثث ادة سثثثثفير جمهورية ألمانيا االتحاديةا و -كا  ثامو بوكمان السثثثثيد  سثثثث ادة

المسثثثثثتشثثثثثار األول ف  سثثثثثفارة  -إيمانويل ماير السثثثثثيد وسثثثثثفيرة جمهورية إيطالياا  -اماد  

جمهورية فرنسثثثا لدى مملكة البحرينا حيا تناول اللقاء ت زيز سثثثبل الت اون المشثثثترب بين 

دة التنسثثثيق خالل المرحلة المقبلة فيما يت لق بالملفات ذات االهتمام المشثثثترب الجانبينا وزيا

 .والمواضيع المت لقة بحقوق اإلنسان بما يلب  التطل ات واألهدا  المشتركة

 

عضو البرلمان األلمان  )البوندستاغ( عن  -الدكتور نيلز شميد  س ادة كما استقبلت المؤسسة .13

الذ  زار مملكة البحرين ضثثمن وفد ألمان  رفيع المسثثتوى  الحزب االشثثتراك  الديمقراط ا

سثثثثفير  - للمشثثثثاركة ف  ف اليات حوار المنامةا بحضثثثثور سثثثث ادة السثثثثيد كا  ثامو بوكمان

من المواضيع ذات الصلة  اجمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة البحرينا وتناول اللقاء عددً 

ديم نبذة عن الجهود والدور الذ  تضطلع به بالوضع الحقوق  ف  مملكة البحرينا حيا تم تق

 المؤسسة.
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س ادة استقبل ومواصلة من المؤسسة ف  ت زيز أطر الت اون مع الجهات اإلقليمية والدوليةا  .14

شاكيل رئيق المؤسسة -المهندق عل  الدراز   سيدة ايسن ت سفيرة الجمهورية  -ا س ادة ال

مت اإلشثثثثادة بال القات المتميزة الت  تجمع بين التركية الم تمدة لدى مملكة البحرينا حيا ت

الصُّ ُد كافة.  مملكة البحرين والجمهورية التركية الصديقةا وما تشهده من تطور ونماء على

ت زيز الت اون الثنائ  بما يحقق التطل ات ذات االهتمام إلى وأعرب الطرفان عن تطل هما 

 .المشترب والمواضيع المت لقة بحقوق اإلنسان
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تاتيانا  ةمن االجتماعات مع البروفيسثثثثثور اذلبا فقد عقدت المؤسثثثثثسثثثثثة عددً إلى باإلضثثثثثافة  .15

رئيسثثثة مفوضثثثية حقوق اإلنسثثثان ف  روسثثثيا االتحاديةا حيا تم اسثثثت را   -موسثثثكالكوفا 

ال القات الثنائية المتميزة الت  تربط البلدين الصثثديقينا وتأكيد مواصثثلة ت زيز هذه ال القات 

 تا وبخاصة ف  مجاالت حقوق اإلنسان.ف  مختل  المجاال

وتم خالل االجتماعات است را  الدور الذ  تضطلع به المؤسسة ف  نشر وت زيز وحماية  .16

ا الم دل بموجب المرسوم بقانون 2014( لسنة 26حقوق اإلنسان وفق قانون إنشائها رقم )

لتوصثثثيات ا واختصثثثاصثثثاتها ف  تقديم اآلراء االسثثثتشثثثاريةا ورفع ا2016( لسثثثنة 20رقم )

لجهات ذات الصثثثثثلةا إلى االخاصثثثثثة بت ديل التشثثثثثري ات الوطنية الم نية بحقوق اإلنسثثثثثان 

باإلضثثثافة إلى متاب تها لوضثثثع حقوق اإلنسثثثان ف  المملكة من خالل تلقيها الشثثثكاوى وتقديم 

عالم بحقوق اإلنسثثثثثان من خالل وسثثثثثائط اإل المسثثثثثاعدة القانونية ورصثثثثثد الحاالت المت لقة

نة وغير الم لنة الت  االجتماع  المختلفةا إضثثثثثافة إلى الزيارات الم ل ووسثثثثثائل التواصثثثثثل

مراكز اإلصثثثثثثثالي والتأهيل ومراكز االحتجاز والتوقي  ودور الرعاية الصثثثثثثثحية تجريها ل

واالجتماعيةا وسكن ال مالة الوافدةا خاصة ف  ظل األوضاع الت  يمر بها ال الم من انتشار 

 االحترازية الت  تقوم بها الدولة لمنع انتشاره. فيروق كورونا ومتاب ة اإلجراءات

 للت اون وتبادل الخبرات ف  مجال ال القات مع المنظمات الدولية ال املة ف  مجال وتف ياًل  .17

السيد س ادة مع المهندق عل  الدراز  رئيق المؤسسة س ادة حقوق اإلنسانا فقد اجتم ت 

ن لدى الب ثة الدائمة لمملكة حسثثثن موسثثثى شثثثفي   وزير مفو  ومسثثثتشثثثار حقوق اإلنسثثثا

البحرين لدى األمم المتحدة بجني ا وخالل االجتماعا بحا الجانبان مختل  المواضثثيع ذات 
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كة البحرين ف  جني   مة لممل لدائ ثة ا مام المشثثثثثثثتربا وت زيز أوجه الت اون بين الب  االهت

 .والمؤسسة ف  مجال حقوق اإلنسان والسبل الكفيلة بت زيزه وتطويره

ا للت اون وتبادل الخبرات وتنمية القدرات ف  المجال الحقوق  بين المؤسثثثثسثثثثة وعدد زً وت زي .18

من  امن المؤسسات الحقوقية ف  جمهورية أستونياا استقبلت المؤسسة وفًدا أستوني ا ضم عددً 

 تممثل  مؤسثثثثثثثسثثثثثثثات المجتمع المدن  وهيئات حكومية ف  جمهورية أسثثثثثثثتونياا حيا أكد

 لت اون البناء مع المؤسثثسثثات والهيئات المحلية واإلقليمية والدوليةلمؤسثثسثثة على االنفتاي واا

ا لكل ما من شثثثثثثثأنه ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثثثثانا وقد تطرق الطرفان إلى  ليات كافة 

تجار نسثثان بشثثكل عام ومكافحة ظاهرة االاالسثثتفادة من الخبرات فيما يت لق بقطاع حقوق اإل

بما يحقق المصثثثثثالح  ينن والتنسثثثثثيق الثنائياألشثثثثثخال بشثثثثثكل خالا من خالل الت اوف  

 .المشتركة بين البلدين الصديقين

 

 

ستقبل ما ك .19 سيد محمد الزرقان  س ادة رئيق المؤسسة  -المهندق عل  الدراز  س ادة ا  -ال

المنسثثثثق المقيم ألنشثثثثطة األمم المتحدة باإلنابة لدى مملكة البحرينا حيا بحا الجانبان  لية 

بين المؤسثثسثثة ومنظومة األمم المتحدةا وزيادة مسثثتوى التنسثثيق خالل ت زيز أوجه الت اون 

 كماالمرحلة المقبلة فيما يت لق بالمشاريع التقنية والبرامج التدريبية المت لقة بحقوق اإلنسانا 
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رحبت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة بالت اون الدائم مع  ليات األمم المتحدة والوكاالت التاب ة لها بما يخدم 

 .ام المؤسسة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها بكل احترافيةالتطل ات ف  سبيل قي

 

السثثفير عبد هللا بن فيصثثل سثث ادة رئيق المؤسثثسثثة  -المهندق عل  الدراز  سثث ادة اسثثتقبل  .20

ا للب ثة الدبلوماسثثية لدى مملكة بلجيكاا حيا بحثَ   اعددً  اجبر الدوسثثر  بمناسثثبة ت يينه رئيسثثً

ل زيادة الت اون ف  مجال حقوق اإلنسان لتحقيق من المواضيع ذات االهتمام المشتربا وسب

 األهدا  الوطنية المشتركة نحو خدمة الوطن والمواطن.
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كما اسثثثتقبلت المؤسثثثسثثثة السثثثيدة ليلى بكر المديرة اإلقليمية للدول ال ربية ف  مكتب التنسثثثيق  .21

تها اإلنمائ  لومم المتحدةا حيا تم تقديم نبذة عن عمل المؤسثثثثسثثثثة وأهدافها واختصثثثثاصثثثثا

الواردة ف  قانون إنشثثائهاا والدور المنوط بالمؤسثثسثثة ف  الت اط  مع القضثثايا الحقوقية ف  

مملكة البحرينا وبحا الجانبان سثثبل التنسثثيق والت اون المشثثترب خاصثثة ما يت لق بالت اون 

 التقن  ف  مجاالت التدريب وتبادل الخبرات.

 

كة لحماية وت زيز ثقافة حقوق اإلنسثثثثانا تحقيق األهدا  المشثثثثترإلى ودعًما للجهود الرامية  .22

سم المبارك  رئيق المؤسسة  -المهندق عل  الدراز  س ادة التقى فقد  سفير جا  -بس ادة ال

رئيق الديوان الوطن  لحقوق اإلنسثثثان بدولة الكويت الشثثثقيقةا عبر تقنية االتصثثثال المرئ ا 

يز أوجه الت اون ف  حيا بحا الجانبان الموضثثثثوعات ذات االهتمام المشثثثثترب وسثثثثبل ت ز

السيما ف  مجاالت التدريب ومجال حقوق اإلنسان بين المؤسسة الوطنية والديوان الوطن ا 

 والتثقي  وتبادل الخبرات.
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شأنا  .23 بالمكرم الشيخ عبد رئيق المؤسسة  -المهندق عل  الدراز  س ادة التقى وف  ذات ال

ق اإلنسثثان بسثثلطنة عمان الشثثقيقةا عبر رئيق اللجنة ال مانية لحقو -هللا بن شثثوين الحوسثثن  

تقنية االتصثثثثثثثال المرئ ا حيا بحا الجانبان سثثثثثثثبل ت زيز أوجه الت اون ف  مجال حقوق 

تحقيق إلى اإلنسثثثثثثثان بين المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة الوطنية واللجنة ال مانيةا وبما يدعم الجهود الرامية 

 األهدا  المشتركة لحماية وت زيز ثقافة حقوق اإلنسان.

 

رئيق هيئة  -المؤسثثثثسثثثثة كذلب م ال  الدكتور عواد بن صثثثثالح ال واد رئيق سثثثث ادة ى والتق .24

حقوق اإلنسان بالمملكة ال ربية الس ودية الشقيقةا عبر تقنية االتصال المرئ ا وخالل اللقاء 

بحا الجانبان الموضثثثثوعات ذات االهتمام المشثثثثترب وسثثثثبل ت زيز أوجه الت اون ف  مجال 

 يئة.حقوق اإلنسان بين المؤسسة واله
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س ادة الدكتور رئيق المؤسسة  -المهندق عل  الدراز  س ادة استقبل وعلى ذات الص يدا  .25

سفير جمهورية بنغالديش الش بية لدى مملكة البحرينا حيا است ر   -محمد نذر اإلسالم 

ما يت لق بدعم م المشترب بين البلدينا خصوًصا من الموضوعات ذات االهتما االجانبان عددً 

 زيز تمتع ال مالة الوافدة بحقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية وت

 واإلقليمية ذات ال القة.

 

وكيل وزارة الشؤون الخارجية لشؤون  -كما استقبلت المؤسسة س ادة السيدة سارة لو أريوال  .26

سفير جمهورية  -فيرنايد  ال مال المهاجرين بجمهورية الفلبينا بحضور س ادة السيد ألفونسو

الفلبين لثثدى مملكثثة البحرينا وذلثثب على هثثامش زيثثارتهثثا لمملكثثة البحرينا حيثثا تطرق 

الطرفان إلى جهود المؤسثثثسثثثة ف  دعم وت زيز تمتع ال مالة الوافدة بحقوقهم اإلنسثثثانيةا وما 
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تقوم به من تواصثثثثثثثل ومتاب ة م هم للوقو  على أوضثثثثثثثاعهم الحقوقية والتأكد من توافر 

 حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام الدستور واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات ال القة.

وف  ذات الشثثثأنا عقدت المؤسثثثسثثثة اجتماًعا مع منتدى  سثثثيا والمحيط الهادئ للمؤسثثثسثثثات  .27

تقييم أداء المؤسثثسثثة متاب ة بشثثأن بدء المنتدى ف  إجراء  (اAPFاإلنسثثان )الوطنية لحقوق 

Review) Capacity Assessment تقثثديم الثثدعم والمسثثثثثثثثانثثدة يرتكز على الثثذ  (ا

للمؤسسة وتف يل  لياتها واختصاصاتها الواردة ف  قانون إنشائهاا وكيفية الت امل مع  ينالتقني

مختل  الجهات وأصثثثثثثثحاب المصثثثثثثثلحةا بهد  ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثثثثان ف  مملكة 

 البحرين.

ا وتم خالله عقد اجتماعات عن 2017  أجر  عام  للتقييم الذويأت  هذا التقييم اسثثثثثثثتكماالً  .28

واألمين ال ام وعدد من موظف  األمانة ال امةا إضافة إلى  مع أعضاء مجلق المفوضين ب د

االجتماع بأصثثثحاب المصثثثلحة من المسثثثؤولين ف  عدد من الجهات الرسثثثمية ومؤسثثثسثثثات 

ها والقيام بدورهاا المجتمع المدن  الت  تت اون م هم المؤسثثسثثة ف  سثثبيل تنفيذ اختصثثاصثثات

علًما بأنه سيكون أول اجتماع عن بُ د يجريه المنتدى مع المؤسسات الوطنية بهد  مراج ة 

 تقييم أدائها.

ف  منتدى  سيا والمحيط الهادئ الم ن  بالمؤسسات الوطنية  االمؤسسة الوطنية عضوً  دوت  .29

مجموعات اإلقليمية األربع ال إحدىالمنتدى  ن ف  هذه المنطقة من ال الما وي دلحقوق اإلنسثثا

 اإلنسثثثثثثثثانم نيثثة بحمثثايثثة وت زيز حقوق ف  التحثثال  ال ثثالم  للمؤسثثثثثثثسثثثثثثثثات الوطنيثثة ال

(GANHRI) فريقيثثة واألوروبيثثة ومجموعثثة األمريكتين الم نيثثة اإل تينالمجموع بجثثانثثب

 بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
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 المطلب الرابع

 ن عن حقوق اإلنساندافعيع مؤسسا  المجتمع المدني والمالتعاون م

وف  إطار ت اون المؤسسة مع مؤسسات المجتمع المدن  لتحقيق األهدا  المشتركة المتمثلة  .1

ا عن بُ د مع اجتماعً  ف  ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثان ف  مملكة البحرينا عقدت المؤسثثسثثة

ا أوجه رئيسثثثثثثة مجلق إدارة االتحاد النسثثثثثثائ  البحرين ا لبح -األسثثثثثثتاذة بدرية المرزوق 

الت اون بين الجانبينا بحضثثثثور عدد من عضثثثثوات مجلق مفوضثثثث  المؤسثثثثسثثثثة واالتحادا 

وخالل االجتماع هنأ ممثلو المؤسسة رئيسة وأعضاء االتحاد النسائ  البحرين  بمناسبة اليوم 

الدول  للمرأةا وتمت اإلشثثثثثثادة بما تبذله المرأة البحرينية من جهود فاعلة لمواجهة الظرو  

ة لجائحة كورونا الت  تمر بها البالدا كما تم خالل االجتماع مناقشثثثثثثثة عدد من االسثثثثثثثتثنائي

المواضثثثثثثيع ذات ال القة بالقوانين والتشثثثثثثري ات الت  ت زز وتحم  حقوق المرأة الت  كفلها 

دقت المواثيق وال هود الدولية الت  صدستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية المتماشية مع 

 عليها المملكة.

 

ا من دور المؤسثثثثثسثثثثثة ف  ت زيز ونشثثثثثر ثقافة حقوق اإلنسثثثثثان بمملكة البحرين ومد انطالقً و .2

جسثثور الت اون مع مؤسثثسثثات المجتمع المدن ا نظمت المؤسثثسثثة الملتقى األول لمؤسثثسثثات 

المجتمع المدن  ال املة ف  مجال حقوق اإلنسثثانا عبر تقنية االتصثثال المرئ ا حيا شثثارب 

ن مؤسثثثثسثثثثات المجتمع المدن  الت  ت مل ف  المجال الحقوق  ف  الملتقى ممثلون عن عدد م

 ف  مملكة البحرين.
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طت الضوء على الشراكة المجتم ية بين مؤسسات الملتقى ثالثة محاور أساسيةا سل   وتضمن .3

المجتمع المدن  والجهات الرسمية المختصة والمؤسسة بهد  تطوير سبل ممارسة الحقوق 

ول تحديد أوجه الت اون بين المؤسثثثثسثثثثة ومؤسثثثثسثثثثات المجتمع كافةا حيا ناقش المحور األ

سثثثثثثيما ف  مجال تلق  الشثثثثثثكاوى والمسثثثثثثاعدات القانونية المقدمةا وبناء قدرات ا والالمدن 

المؤسثثثسثثثات من خالل تنظيم الدورات التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب  هذهال املين ف  

 ية مشتركة.ف  مجال حقوق اإلنسان وعقد لقاءات واجتماعات دور

فيما تطرق المحور الثان  إلى ت زيز سبل التواصل بين مؤسسات المجتمع المدن  والجهات  .4

الرسثثمية من خالل المؤسثثسثثة وذلب لتقديم اآلراء القانونية ومناقشثثة القضثثايا المت لقة بحقوق 

 ابص اإلنسان والتزود بالم لومات المطلوبةا أما المحور الثالا واألخيرا فقد ناقش تحديد ال

فر لى سبيل المثال ال الحصرا عدم تواوالتحديات الت  تواجهها مؤسسات المجتمع المدن ا ع

 لمؤسسات المجتمع المدن  لمزاولة عملهاا وقلة مواردها المالية وصالحياتها. رالمقا

وف  ختام الملتقىا أسثثفرت المناقشثثات عن الخروج ب دد من النتائج والتوصثثيات الهادفة إلى  .5

 يل عمل مؤسسات المجتمع المدن ا ووضع  ليات لتسهيل التنسيق والتواصل مع ت زيز وتف

مختل  المؤسثثسثثات ف  مملكة البحرينا أبرزها: ت ديل قانون الجم يات واألندية االجتماعية 

والثقافية والهيئات الخاصة ال املة ف  ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر 

ا وضثثثرورة االسثثثتمرار ف  عقد اللقاءات لت زيز 1989( لسثثثنة 21بالمرسثثثوم بقانون رقم )
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الت اون مع المؤسثثثسثثثةا وتدريب أعضثثثاء مؤسثثثسثثثات المجتمع المدن  وإشثثثراكهم ف  عملية 

 عن اقتراي اسثثتحداا برنامج لرصثثد ومتاب ة أوضثثاع ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثانا فضثثاًل 

بين المؤسثثثسثثثة ومؤسثثثسثثثات حقوق اإلنسثثثان داخل مملكة البحرينا وإنشثثثاء لجنة مشثثثتركة 

المجتمع المدن ا إلبداء الرأ  ف  القوانين والتشثثثثثري ات الصثثثثثادرة عن مجلسثثثثث  الشثثثثثورى 

والنوابا باإلضثثثافة إلى تحديد  لية لتنسثثثيق الت اون المشثثثترب بين المؤسثثثسثثثة ومؤسثثثسثثثات 

 المجتمع المدن  ف  مجال تلق  الشكاوى وتقديم المساعدات القانونية. 

من طلبة الجام ات والمداف ين عن حقوق اإلنسان  اقبلت المؤسسة عددً وف  ذات السياقا است .6

والمهتمين بإعداد البحوا ف  مجال حقوق اإلنسثثثان ضثثثمن برنامج الزمالة البحثية ف  مجال 

لمشثثاركين مجموعة من المحاضثثرات والورش إلى احقوق اإلنسثثانا حيا قدمت المؤسثثسثثة 

ن وحقوق اإلنسثثان من المؤسثثسثثةا تطرقوا من التدريبية قدمها عدد من المختصثثين ف  القانو

خاللها إلى اختصثثثثاصثثثثات و لية عمل المؤسثثثثسثثثثةا ودورها ف  مجال ت زيز وحماية حقوق 

والمقيمين واإلطثثار إلى المواطنين اإلنسثثثثثثثثان ف  مملكثثة البحرينا والخثثدمثثات الت  تقثثدمهثثا 

يز وحماية حقوق أهم اإلنجازات الت  حققتها ف  مجال ت زباإلضثثثثثثثافة إلى ل ملهاا  القانون 

 اإلنسان ف  المملكة.

ا ويسثثثثثتهد  2019الجدير بالذكر أن برنامج الزمالة البحثية دشثثثثثنته المؤسثثثثثسثثثثثة ف  عام  .7

األكاديميين والمداف ين عن حقوق اإلنسثثثثثانا حيا ي مل على تطوير مهارات التفكير النقد  

يل ف  المجال الحقوق ا وتنمية مهارات االبتكار واإلبداع إليج ق ائاد أفضثثثثثثثثل الطروالتحل

لت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثثثثانا والشثثثثثثثراكة مع المنظمات الدولية والجام ات ال املة ف  

 المجال الحقوق .
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وف  ذات الشأنا شاركت المؤسسة ف  أعمال الحلقة النقاشية االفتراضية الت  أطلقتها النيابة  .8

لطفل وال قوبات ال امة حول "مسثثثثثثاهمات المجتمع المدن  ف  تحقيق المصثثثثثثالح الفضثثثثثثلى ل

البديلة"ا وألقت المؤسسة الوطنية كلمة تطرقت من خاللها إلى االهتمام الذ  توليه المؤسسة 

ف  مجال حماية وت زيز حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خالا كما تطرقت 

كلمة المؤسسة إلى أهمية تنظيم عدد من الف اليات ف  صورة محاضرات توعوية ومشاريع 

ة المجتمعا بهد  ت زيز الوع  لدى األطفال وإشثثثثثثثراكهم ف  تنفيذ أعمال مفيدة ت ود لخدم

لل مل الدؤوب الذ  تقوم عن تقديرها بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككلا وأعربت المؤسثثثسثثثة 

به السثثلطة القضثثائية ووزارة ال دل والشثثؤون اإلسثثالمية واألوقا  لت زيز وحماية منظومة 

السثثثثيما مع دخول أبرز وأحدا النظم التشثثثثري ية ف  والبحرينا  حقوق اإلنسثثثثان ف  مملكة

مجال ال دالة اإلصالحية لوطفال حيز النفاذا باعتباره قانونًا قد جاء محققًا ومراعيًا لمصالح 

 الطفل الفضلى ف  مراحل الدعوى الجنائية كافة.

 

 

 

  



  
 

228 
 

 المطلب الخامس

 والوطنيةالحضور والتمثيل في المحافل الدولية واإلقليمية 

ال سثثثثثثيما ف  اجتماعات المنظمات اإلقليمية وللمشثثثثثثاركة الف الة ف  المحافل الحقوقيةا  تثبيتًا .1

والدولية الم نية بمسثثثثائل حقوق اإلنسثثثثانا شثثثثاركت المؤسثثثثسثثثثة ف  االجتماع الطارئ للجنة 

ة التنفيذية ف  الشثثثبكة ال ربية للمؤسثثثسثثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثثان الذ  عقدته اإلدارة ال ام

للشبكة عن ب دا بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بفلسطين الت  تتولى رئاسة الشبكة 

ية على قطاع غزةا واالنتهاكات  يةا حول االعتداءات اإلسثثثثثثثرائيل ية ف  دورتها الحال ال رب

اليومية لحقوق اإلنسانا بحضور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان األعضاء ف  الشبكةا 

 اية االجتماع اعتماد بيان خال حول هذه االنتهاكات. وتم ف  نه

 

سابع عشر للجم ية ال امة للشبكة ال ربية للمؤسسات  .2 كما شاركت المؤسسة ف  االجتماع ال

الوطنية لحقوق اإلنسثثثثانا بمشثثثثاركة واسثثثث ة من جميع المؤسثثثثسثثثثات الوطنية األعضثثثثاء ف  

الت  يمر بها ال الما وتم ف   اليةالحا للظرو  الشثثثثثثبكةا حيا تم عقد االجتماع عن بُ د نظرً 

بداية االجتماع نقل رئاسثثثة الشثثثبكة من الهيئة المسثثثتقلة لحقوق اإلنسثثثان بفلسثثثطين إلى اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان ف  قطرا وتم االتفاق على أن تنقل رئاسة الشبكة إلى اللجنة الوطنية 

 لحقوق اإلنسان ف  موريتانيا ال ام المقبل.
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ذلبا شثثاركت المؤسثثسثثة بصثثفة مراقب ف  االجتماع السثثادق للتحال  األوروب   إضثثافة إلى .3

"تبادل أفضثثل الممارسثثات بشثثأن  اآلسثثيو  للمؤسثثسثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثانا والم نون

المشثثاكل الحالية ف  حماية حقوق الشثثباب ف  منطقة أوراسثثيا"ا الذ  نظمته المفوضثثة ال ليا 

ت عن المؤسثثثثسثثثثا ( ممثل200ةا بمشثثثثاركة أكثر من )ديلحقوق اإلنسثثثثان ف  روسثثثثيا االتحا

من أعضثثثثاء مجلق الدوما الروسثثثث ا حيا تم تقديم بيانات الوطنية لحقوق اإلنسثثثثانا وعدد 

حول دور المؤسثثسثثات الوطنية ف  دعم حقوق الشثثبابا والتشثثري ات الوطنية الداعمة لدور 

 الشباب ف  دفع عجلة التنمية. 
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شاركت المؤسسة ف  اجتماع ا .4 شبكة ال ربيةا الكما    تم فيه إقرار التقرير ذللجنة التنفيذية لل

ا كما تم 2021ا والتقرير المال ا وخطة عمل الشثثبكة ل ام 2020و 2019السثثنو  ل ام  

االطالع على توصثثثثيات الجم ية ال امة السثثثثابقة والوقو  على االحتياجات والتحديات الت  

قدمت الهيئة المسثثثتقلة لحقوق اإلنسثثثان ف   ا كماالمدةتواجه المؤسثثثسثثثات الوطنية خالل هذه 

 ا عن  خر تطورات القضية الفلسطينية.فلسطين موجزً 

لشثثثثثثبكة ال ربية لمدة أربع وتم خالل االجتماع انتخاب األعضثثثثثثاء الجدد ف  اللجنة التنفيذية ل .5

الذين يتوزعون على أربع مجموعات جغرافيةا حيا جاءت النتائج بفوز المؤسسة سنواتا 

البحرين ممثلثة عن مجموعثة شثثثثثثثبثه الجزيرة ال ربيثةا والمجلق القوم  لحقوق ف  مملكثة 

سان ف  جمهورية مصر ال ربية ممثاًل  سودان والقرن اإل عاإلن فريق ا ن مجموعة مصر وال

والهيئة ال ليا لحقوق اإلنسثثثثثثان والحريات األسثثثثثثاسثثثثثثية ف  الجمهورية التونسثثثثثثية ممثلة عن 

 ليا لحقوق اإلنسان ف  جمهورية ال راق ممثلة عن مجموعة المغرب ال رب ا والمفوضية ال

 مجموعة ال راق وبالد الشام.

وف  ذات السثثثياقا شثثثاركت المؤسثثثسثثثة ف  الندوة الت  أقامتها اللجنة الدائمة للقانون الدول   .6

عات  ناطق النزا ية األطفال ف  م يةا ب نوان: "حما ية السثثثثثثث ود كة ال رب بالممل اإلنسثثثثثثثثان  

إلى موضثثثثثثوع منها ثالثة محاورا تطرق المحور األول على ة الندو وارتكزتالمسثثثثثثثلحة"ا 

حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة سواء ف  القانون الدول  اإلنسان ا أو القانون الدول  

الجهود الدولية لحماية األطفال ف  مناطق فتطرق إلى لحقوق اإلنسثثثثثثثانا أما المحور الثان  

لا حول أفضل الممارسات لضمان حماية األطفال ف  النزاعات المسلحةا وجاء المحور الثا

مناطق النزاعات المسثثثلحةا وخلصثثثت الندوة إلى تحديد عدد من التحديات القانونية الخاصثثثة 

بحماية األطفال أثناء النزاع المسثثثثثثلحا وإبراز أهم الجهود الدولية لحماية األطفال ف  مناطق 

يات الدولية لتوفير الحماية لوطفال ف  النزاعاتا باإلضثثثثثثثافة إلى م رفة المتطلبات والتحد

 مناطق النزاعات.
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كما شثثاركت المؤسثثسثثة ف  االجتماع السثثنو  للتحال  ال الم  للمؤسثثسثثات الوطنية لحقوق  .7

من  ااإلنسثثثثثثثان الذ  عقد عن بُ دا والذ  تضثثثثثثثمن اجتماع الجم ية ال امة للتحال  وعددً 

مثثة للتحثثال  ال ثثالم ا تم عر  التقرير الف ثثاليثثات الجثثانبيثثةا وخالل اجتمثثاع الجم يثثة ال ثثا

ا 2021السثثثثثثثنو  للتحثثال ا واعتمثثاد التقرير المثثال  المثثدققا واعتمثثاد خطثثة ال مثثل ل ثثام 

ف  . وقد اسثثثثثت ر  رؤسثثثثثاء الشثثثثثبكات الجغرافية األربع 2021والميزانية السثثثثثنوية ل ام 

يةا فريقيثةا والمجموعة األيا والمحيط الهثادئا والمجموعة اإلالتحثال  )منتثدى  سثثثثثثث وروب

 ومجموعة األمريكتين( إنجازات شبكاتهم.
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وُعقدت جلسثثة رفي ة المسثثتوى حول دور المفوضثثية ف  دعم التحال  والمؤسثثسثثات الوطنية  .8

المنضثثثوية تحتها وشثثثارب فيها ممثل عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائ ا وممثل عن االتحاد 

و ليات ال مل المشثثترب والت اون للمؤسثثسثثات الوطنيةا  ااألوروب ا وتطرقا إلى دعم جهاتهم

 المستقبل .

تبادل الم رفة ف   ركزتكما ُعقدت ثالا ف اليات أخرى على هامش االجتماع السثثثثثثثنو ا  .9

بالممارسثثات الجيدةا وتبادل الخبرات والم رفة بين جميع الشثثبكات األربعا وكيفية االسثثتفادة 

سان. كما تم ش تمن تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق اإلن ة األعمال التجارية وحقوق مناق

اإلنسثثثان وتجارب المؤسثثثسثثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثثان ف  تنفيذ إعالن إدنبرة وت زيز تنفيذ 

حال  ال الم   ية للت فة إلى خطة ال مل ال الم باإلضثثثثثثثثا حدةا  ية لومم المت بادئ التوجيه الم

 المدن . للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن المداف ين عن حقوق اإلنسان والفضاء

وشثثثاركت المؤسثثثسثثثة كذلب ف  مراقبة عملية االقتراع ف  انتخابات مجلق النواب الروسثثث   .10

لمؤسثثسثثة إلى ا)الدوما(ا الت  اسثثتمرت ثالثة أيام متواصثثلةا بناء على دعوة رسثثمية وجهت 

من قبل مفوضثثية حقوق اإلنسثثان ف  روسثثيا االتحاديةا وخالل مشثثاركتهاا عقدت المؤسثثسثثة 

من اللجان االنتخابيةا  على االنتخاباتا وتمت زيارة عددسؤول  اإلشرا  عدة لقاءات مع م

ية التصثثثثثثثويت  باتا وعلى  ل يات إدارة االنتخا ومراكز االقتراعا كما تم االطالع على عمل

 الذ  يستخدم أول مرة على نطاق واسع.اإللكترون  عن بُ دا 
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لمنتدى  سيا والمحيط  ل شرينسادق واشاركت المؤسسة ف  االجتماع ال ام السنو  الـثثثثثكما  .11

خمق  ( الذ  أقيم عبر وسثثثائل االتصثثثال المرئ  على مدى يومينا بمشثثثاركةAPFالهادئ )

مؤسسة وطنية ف  منطقة  سيا والمحيط الهادئا إضافة إلى ممثلين عن المفوضية وعشرين 

اإلنسان  السامية لحقوق اإلنسانا والتحال  ال الم  للمؤسسات الوطنية الم نية بحماية حقوق

 وت زيزها.

 

وخالل االجتماعا عقدت عدة انتخابات لمناصثثب ف  المنتدىا باإلضثثافة إلى انتخاب مرشثثح  .12

منتدى  سثثثثيا والمحيط الهادئ لرئاسثثثثة التحال  ال الم  للمؤسثثثثسثثثثات الوطنية لحماية حقوق 

اإلنسثثثثان وحمايتهاا وانتخابات منصثثثثب نائب رئيق المنتدى ب د انتهاء فترة عضثثثثوية ممثل 

حال  ال الم  ال تدى ف  الت يل الممثل للمن بد تأجيل انتخاب ال ضثثثثثثثو ال لجنة الكوريةا وتم 

( إلى االجتماع القادما وف  نهاية االجتماع قدم ممثلو GANHRIللمؤسثثثثثثثسثثثثثثثات الوطنية )

ا حول المؤسسات  سيا عرضً   مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بمنطقة جنوب شرق

  مل اإلنسان .الوطنية لحقوق اإلنسان وال

ثان   .13 تدى ف  اليوم ال بالتمييز  -وأطلق المن مل الم ن   حدة ال ا بالت اون مع فريق األمم المت

ا حول "حقوق الصثثثثحة الجنسثثثثية تقريرً  -ضثثثثد النسثثثثاء والفتيات ف   سثثثثيا والمحيط الهادئ 

ئيسة ر - واإلنجابية للنساء والفتيات ف  أوقات األزمات"ا حيا قدمت السيدة ميليسا أوبريت 

مفوضثثثة التمييز الجنسثثث  ف  اللجنة األسثثثترالية  - الفريق ال امل والسثثثيدة اليزابيا بروديرب

لحقوق اإلنسثثثثثثثان وعضثثثثثثثو الفريق ال املا نبذة عن التقرير ودور الفريق ال امل ف  ذلبا 
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وتحدا عدد من ممثل  المؤسثثسثثات الوطنية حول حقوق الصثثحة الجنسثثية واإلنجابية للنسثثاء 

 قات األزمات.والفتيات ف  أو

شبكةُ ال ربي ة للمؤسسات  .14 وشاركت المؤسسة كذلب ف  أعمال الندوة اإلقليمية الت  نظ متها ال

مبادئ »(ا حول APTالوطنية لحقوق اإلنسثثثثثثثانا بالت اون مع جم ية مناهضثثثثثثثة الت ذيب )

الت  هدفت إلى ت ري  أعضثاء وكوادر المؤسثسثات الوطنية « منديز بشثأن المقابالت الف الة

لمؤسثثسثثات ف  نشثثر وزيادة الوع  بية لحقوق اإلنسثثان بشثثأن هذه المبادئا وأهمية دور اال ر

سلطاتا على النحو الذ  يؤد  بها ا وكيفية توظي  تلب المبادئ ف  رصدها وحوارها مع ال

 ضمان المزيد من االحترام والحماية الكاملة لحقوق اإلنسان.إلى 

رنامج تدريب مدرب  المؤسثثثسثثثات الوطنية كما شثثثاركت المؤسثثثسثثثة ف  المرحلة الثالثة من ب .15

(ا الذ  TOTان )سلحقوق اإلنسان حول تصميم وإدارة وتقديم التدريب ف  مجال حقوق اإلن

نظمته الشثثبكة ال ربية للمؤسثثسثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثان بالت اون مع مركز األمم المتحدة 

طقة ال ربية بالدوحة  سثثثثثيا والمن  للتدريب والتوثيق ف  مجال حقوق اإلنسثثثثثان لجنوب غرب

 والمجلق القوم  لحقوق اإلنسان ف  مصر.
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( UPRبا شاركت المؤسسة ف  ندوة حول  لية االست را  الدور  الشامل )إضافة إلى ذل .16

(ا نظمتها مفوضثثثثثية المسثثثثثاواة وحقوق اإلنسثثثثثان Zoomعبر برنامج التواصثثثثثل المرئ   )

(EHRC ف  إنجلتراا وبالت اون مع )UPR Info   هد البريطان  لحقوق اإلنسثثثثثثثانا والم

حيا شثثارب فيها عدد من المؤسثثسثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثانا ومؤسثثسثثات المجتمع المدن  

والمنظمات غير الحكوميةا وقد هدفت الندوة إلى الت ري  بدور المؤسثثسثثات الوطنية لحقوق 

بمجلق حقوق اإلنسان ف  متاب ة تقارير الدول المقدمة إلى  لية االست را  الدور  الشامل 

األمم المتحدةا وتم خاللها تقديم ورقة عمل حول الدور الذ  تقوم به المؤسسات ف  اإلنسان 

الوطنية والوالية الواسثث ة الت  تتمتع بها ف  مجال حماية وت زيز حقوق اإلنسثثانا من خالل 

 المشاركة الفاعلة ف  تقديم التقرير المواز  آللية االست را  الدور  الشامل.
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ركت المؤسثثثسثثثة كذلب ف  الجلسثثثة الحوارية ب نوان )دور المؤسثثثسثثثات الوطنية لحقوق وشثثثا .17

إلى سثثثبل االنتصثثثا  "ممارسثثثات مختلفة"( الت  تأت  ضثثثمن  اإلنسثثثان ف  تسثثثهيل الوصثثثول

أعمال منتدى األمم المتحدة ال اشثثثثثر لوعمال التجارية وحقوق اإلنسثثثثثانا والت  عقدت عبر 

لفريق ال امل الم ن  بمسثثثألة حقوق اإلنسثثثان والشثثثركات تقنية االتصثثثال المرئ  بتنظيم من ا

عبر الوطنية وغيرها من مؤسثثثثثثثسثثثثثثثات األعمال التجارية التابع لومم المتحدةا وبدعم من 

 التحال  ال الم  للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

 

كما شثثثثثاركت المؤسثثثثثسثثثثثة ف  الجلسثثثثثة الحوارية ب نوان )المراج ة الوطنية الطوعية للتقدم  .18

لت زيز حقوق اإلنسثثثثثثثان( الت  عقدت عبر تقنية االتصثثثثثثثال  2030رز ف  خطة عام المح

بالت اون مع التحال  ال الم   مارك  لحقوق اإلنسثثثثثثثثان  لدن بل الم هد ا المرئ  بتنظيم من ق

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ف  إطار مشروع تنمية القدرات التابع للمؤسسة الوطنية 

 وروب .لحقوق اإلنسان واالتحاد األ

وأطر  2030ة ل ام وتم خالل الف الية التطرق إلى التقارب الكبير بين خطة التنمية المستدام .19

الت  توفر المراج ة الوطنية الطوعية له إمكانية ت زيز حقوق اإلنسثثثثثثثان حقوق اإلنسثثثثثثثانا 

ار والنهو  بتنفيثثذهثثا ف  مختل  بلثثدان ال ثثالما حيثثا ت ثثد المراج ثثة حجر الزاويثثة ف  إطثث

نه للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان دور مهم تقوم به ا حيا إ2030دول أعمال متاب ة ج

ا كما تم ف  ختام الف الية اف  جميع خطوات عملية المراج ةا بناًء على اختصثثثثثثثاصثثثثثثثاته
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مشاركة تجارب المراج ة الوطنية الطوعية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ف  عدد من 

 الدول.

مؤسثثسثثة ف  اجتماع مراج ة وتحديا حالة التقرير الخال بدمج  عن ذلبا شثثاركت الفضثثاًل  .20

الحقوق اإلنجابية ف  عمل المؤسثثثثسثثثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثثثان ف  منطقة  سثثثثيا والمحيط 

التحديات والفرل"ا الذ  نظمه منتدى  االهادئ "دراسثثثثة أولية ل راء والممارسثثثثات الحالية

-UNFPAاألمم المتحدة للسثثثثثكان ( بالت اون مع صثثثثثندوق APF سثثثثثيا والمحيط الهادئ )

APRO 2011((ا وناقش المشثثثثثاركون خالل االجتماع الدراسثثثثثة الت  تم إعدادها ف  عام 

من قبثثل الجهثثات المنظمثثةا والت  تم تحثثديثهثثا هثثذا ال ثثاما حيثثا تم التطرق إلى عثثدد من 

المواضثثثيع ف  ذات الشثثثأن أبرزها مشثثثاركة نتائج الدراسثثثةا وتحديد أهم التحديات والفرل 

لمؤسثثسثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثان ف  مجال الصثثحة اإلنجابيةا باإلضثثافة إلى اسثثت را  ل

ا  أهم تجارب اسثثت رإضثثافة إلى نتائج التحديا لم لومات الدراسثثة الت  تمت خالل ال اما 

 ا والمحيط الهادئ لت زيز وحماية الحقوق اإلنجابية.الدول ف  منطقة  سي

 

ب بين المؤسثثسثثة مع المؤسثثسثثات والمنظمات اإلقليميةا وف  إطار الت اون والتنسثثيق المشثثتر .21

اإلعالم ودوره ف  حماية الطفل خالل »شثثاركت المؤسثثسثثة ف  ندوة نقاشثثية عن بُ د ب نوان 

ا نظمها الديوان الوطن  لحقوق اإلنسثثثثثثثان والجم ية الوطنية لحماية حقوق «جائحة كورونا

مل حول حماية حقوق الطفل ف  الطفل بدولة الكويت الشقيقةا حيا قدمت المؤسسة ورقة ع

مملكة البحرين خالل جائحة كورونا "اإلنجازات والتحديات"ا تطرقت من خاللها إلى دور 

ف  المؤسثثسثثة ف  ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثان ف  ظل جائحة كوروناا وإلى تأثير الجائحة 

وجهود الت ليم والصثثثثثثثحةا وما قامت به مملكة البحرين من إجراءات   حق الطفل ف  مجال
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كبيرة لمكافحة هذه الجائحةا الت  راعت من خاللها حقوق اإلنسثثان بشثثكل عاما وحق الطفل 

 بشكل خال.

 

 

وعلى الصثثثث يد الوطن ا شثثثثاركت المؤسثثثثسثثثثة ف  الملتقى الحوار  الرابع الم نون )الملب..  .22

القائد.. اإلنسثثثثثثثان..(ا الذ  نظمه مجلق النفي  ا بمشثثثثثثثاركة عدد من المسثثثثثثثئولين وكبار 

صثثثيات والمتخصثثثصثثثين ف  عدد من المجاالت المختلفةا حيا تم التطرق إلى التطور الشثثثخ

ا ف  ظل المسثثيرة كافة الحاصثثل ف  مملكة البحرين ف  مختل  المجاالت وعلى المسثثتويات

عاهل البالد  -التنموية الشثثثثاملة لحضثثثثرة صثثثثاحب الجاللة الملب حمد بن عيسثثثثى  ل خليفة 

 حفظه هللا ورعاه. -المفدى

المؤسسة ف  الندوة اإلقليمية حول دور القاض  الوطن  ف  التطبيق الفاعل للقانون وشاركت  .23

الدول  اإلنسثثان ا الت  عقدت عن بُ د تحت رعاية كريمة من م ال  الشثثيخ خالد بن عل   ل 

رئيق اللجنة الوطنية للقانون الدول   -وزير ال دل والشثثثثؤون االسثثثثالمية واألوقا    -خليفة

ة البحرينا وبالت اون مع م هد الدراسثثثثات القضثثثثائية والقانونيةا واللجنة اإلنسثثثثان  ف  مملك

على مدى يومينا  االدولية للصثثليب األحمر )ب ثة الكويت(ا وجاءت الندوة ف  أربع جلسثثات

الجلسثثثثة األولى حول تطورات تطبيق منظومة حقوق اإلنسثثثثان والقانون الدول  دارت حيا 

ة حول تطورات تطبيق منظومة حقوق اإلنسثثثثان والقانون اا والجلسثثثثة الثانياإلنسثثثثان  عالمي  

اا وجاءت الجلسثثثثثثة الثالثة حول مظاهر تفرد األحكام ال امة للجرائم الدول  اإلنسثثثثثثان  محلي  

الدولية مقارنة بالجريمة الوطنيةا والجلسثثثثثثثة الراب ة جاءت حول خصثثثثثثثوصثثثثثثثيات التطبيق 
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دد من التوصيات الت  سيتم ت ميمها الوطن  للقانون الدول  اإلنسان ا وخلصت الندوة إلى ع

 ونشرها.

كما شاركت المؤسسة ف  تدشين تقرير البالغ الوطن  الثالا لتغير المناخا حيا دشن س ادة  .24

ون المناخ الرئيق التنفيذ  للمجلق المب وا الخال لشؤ -الدكتور محمد بن مبارب بن دينه 

ناخ ف  مملكة البحرينا خالل االجتماع األعلى للبيئةا تقرير البالغ الوطن  الثالا لتغير الم

االفتراض  الذ  نظمه المجلق عبر االتصال المرئ  بالت اون مع مكتب غرب  سيا وجام ة 

البحرين وجام ة الخليج ال رب ا وعدد من الجهات المشاركة ف  إعداد تقرير البالغ الوطن  

 الثالا لتغير المناخ.

األمانة ال امة لمجلق النواب ب نوان "نحو ت زيز وشاركت المؤسسة ف  الندوة الت  نظمتها  .25

ا"ا وخالل ورقة ال مل الت  شثثثاركت بها المؤسثثثسثثثة تحت عنوان أكثر لحقوق اإلنسثثثان عربي  

"ا (19-ان خالل جائحة كورونا )كوفيد"دور المؤسسة ف  مجال ت زيز وحماية حقوق اإلنس

ستمرار المؤسسة ف  عملها بت زيز وحماي تتم سان خالل جائحة اإلشارة إلى ا ة حقوق اإلن

السيما فيما يت لق بالحق ف  الصحةا حيا قامت المؤسسة بزيارات ميدانية عديدة وكوروناا 

لمراكز االحتجاز للوقو  على مدى تمتع النزالء بحقوقهم المكفولة لهما وزارت المؤسثثثسثثثة 

قو  على مدى من الدور الصثثحية ودور الرعاية االجتماعية خالل جائحة كوروناا للو اعددً 

تمتع األفراد فيها بالحقوق والحريات اإلنسثثثثانية األسثثثثاسثثثثيةا وأجرت المؤسثثثثسثثثثة عدًدا من 

الزيارات لسثثثثثثثكن ال مال ف  المملكةا للتأكد من التدابير واالحترازات الوقائية ف  مواجهة 

 جائحة كورونا.

 المطلب السادس

 ة المعنية بحقوق اإلنسانالتفاعل مع المناسبا  واأليا  الدولية واإلقليمية والوطني

 ال القة واأليام الدولية واإلقليمية ذات المناسثثبات مع التفاعل عن منأى ف  المؤسثثسثثة تكن لم .1

سان حقوق بت زيز اثنين وعشرين  2021 عام خالل الوطنيةالمؤسسة  ا حيا أصدرتاإلن

ا حول عثثدد من األيثثام الثثدوليثثة واإلقليميثثة والوطنيثثةا هثثدفثثت األيثثام  تلثثب ت ري  إلى بيثثانثثً

 أهميتهاا وذلب كما يل : بيان مع والمناسبات على اختالفهاا



  
 

240 
 

 

 

 التاريي المناسبة البيانا 

 الدولية

 2021مارق  8 اليوم الدول  للمرأة

 2021مارق  21 اليوم الدول  للقضاء على التمييز ال نصر 

 2021أبريل  2 اليوم ال الم  للتوعية بمر  التوحد

 2021ابريل  7 يوم الصحة ال الم 

 2021مايو  1 يوم ال مال ال الم 

 2021مايو  3 اليوم ال الم  لحرية الصحافة

 2021يونيو  5 اليوم ال الم  للبيئة

 2021يوليو  30 األشخالف  تجار ليوم ال الم  لمكافحة االا

 2021سبتمبر  15 اليوم الدول  للديمقراطية

 2021أكتوبر  1 اليوم الدول  للمسنين

 2021أكتوبر  11 اليوم الدول  للطفلة

 2021أكتوبر  24 يوم األمم المتحدة

 2021نوفمبر  20 اليوم ال الم  للطفل

 2021نوفمبر  25 اليوم الدول  للقضاء على ال ن  ضد المرأة

 2021ديسمبر  3 اليوم الدول  لوشخال ذو  اإلعاقة

 2021ديسمبر  10 يوم حقوق اإلنسان

 2021مارق  16 اليوم ال رب  لحقوق اإلنسان قليميةاإل

 2021ديسمبر  1 يوم المرأة البحرينية الوطنية
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شأنا أصدرت المؤسسة بيانًا تدعو فيه إلى  .2 المواطنين البحرينيين  إخالء سبيلوف  ذات ال

م فوراا حيا تاب ت المؤسسة بقلق بالغ الم لومات واألنباء الت  تتداول عبر وسائل اإلعال

والقنوات اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماع  بشأن اعتقال البطل البحرين  سام  حداد 

مع مجموعة من أصدقائه خالل خروجهم ف  رحلة صيد بحرية بالمياه اإلقليمية البحرينيةا 

من قبل دوريات خفر السثثواحل القطريةا حيا أبدت المؤسثثسثثة أسثثفها لهذا التصثثر  الذ  

بادئ والقيم اإلنسثثثثانيةا وعلى رأسثثثثها مبدأ حسثثثثن الجوارا إلى جانب من شثثثثأنه إخالل بالم

انتهاب مجموعة من حقوق اإلنسثثان وحرياته األسثثاسثثية الت  كفلتها المواثيق الدولية لحقوق 

 اإلنسان.

بق ا بشثثثثأن وفاة أحد الموقوفين بمركز الحباإلضثثثثافة إلى ذلبا أصثثثثدرت المؤسثثثثسثثثثة بيانً  .3

من أعضثثاء مجلق مفوضثث  المؤسثثسثثة سثثيقوم  اوفدً  أناالحتياط ا حيا أكدت المؤسثثسثثة 

ية  ياطات واإلجراءات المتخذة لبزيارة ميدان تأكد من أن االحت ياط  لل مركز الحبق االحت

حيال حفظ حقوق وسثثثثثثثالمة وأمن النزالء تتوافق مع م ايير حقوق اإلنسثثثثثثثانا وشثثثثثثثددت 

ابة ال امة ووزارة المؤسسة ف  ذات الوقت على ضرورة قيام الجهات الم نيةا والسيما الني

 إنجاز إجراءات التحقيق الفورية.ف  الداخلية باتخاذ اإلجراءات كافة الالزمة ل سراع 

ا حول اإلجراءات الت  اتخذتها اإلدارة ال امة ل صثثثثثثالي كما أصثثثثثثدرت المؤسثثثثثثسثثثثثثة بيانً  .4

ستمرار تمتع النزالء عدد من النزالءا حيا أكدت المؤسسة مجددً  ضدوالتأهيل  ا ضمان ا

قهم المقررة وعدم ت رضثثثهم لسثثثوء م املة وفقا لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا بحقو

لم املة السثثثثجناءا ودعت النزالء ف  ذات الوقت إلى االلتزام بما ورد ف  الالئحة التنفيذية 

لقانون مؤسسة اإلصالي والتأهيل وعدم اإلضرار أو التجاوز على حقوق وحرية زمالئهم 

 من النزالء. 

حول التوجيهات الملكية السامية بشأن مباشرة  اأصدرت المؤسسة بيانً ا ذلبإلى إلضافة با .5

ال مل على تط يم المواطنين البحرينيين المقيمين ف  الخارج ضثثثثثثد فيروق كوروناا حيا 

ا التوجيهات الملكية السثثامية لحضثثرة صثثاحب الجاللة الملب ثمنت المؤسثثسثثة الوطنية عاليً 

حفظه هللا ورعاها بشثثثأن مباشثثثرة ال مل  - عاهل البالد المفدى -حمد بن عيسثثثى  ل خليفة 

على تط يم المواطنين البحرينيين المقيمين ف  الخارج ضثثثثثثد فيروق كوروناا الت  ت كق 

حرل جاللته األبو  على صثثحة وسثثالمة أبنائه المواطنين ف  مختل  بقاع ال الما والت  
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م الماضثثثثث  بتوفير اللقاي اآلمن للفيروق جاءت اسثثثثثتكماال لتوجيهات جاللته ف  نهاية ال ا

 بجميع أنواعها وإتاحته مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

 المطلب السابع

 التدريب والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان

 ناا اإلالى نسبة تدريب الذكور 

 

  الذكور  اإلناا

 

 لتدريبيةأعمار المشاركين ف  البرامج انسبة 

 

 

  اعامً  18حتى   اعامً  64لى إ 19من   اعامً  65أكبر من 

 

44.25%

55.75%
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 برنامج العيادة القانونية وحقوق اإلنسانالفرع األول: المشاركة في 

برنامج ال يادة إلى  دف تين من الطلبة المنضثثثثثمين 2021اسثثثثثتقبلت المؤسثثثثثسثثثثثة خالل عام  .1

ة البحرينا وذلب ف  الفصثثثثثثثل القانونية وحقوق اإلنسثثثثثثثان الخال بكلية الحقوق ف  جام 

والفصثثل الدراسثث  األول لل ام الدراسثث   2021-2020الدراسثث  الثان  من ال ام الدراسثث  

ا وتضمن البرنامج التدريب  عقد عدد من الف اليات سواء بالشكل الحضور  2021-2022

 عن بُ د. وأ

 

اإلنسثثثثثثثان حيا تناول البرنامج عدة مواضثثثثثثثيع ت لقت بتقديم م لومات عامة حول حقوق  .2

وحرياته األسثثثثثثاسثثثثثثيةا واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لحماية حقوق اإلنسثثثثثثانا ودور 

المؤسثثسثثة ف  حماية حقوق اإلنسثثان وحرياته األسثثاسثثيةا كما ت ر  الطالب المشثثاركون ف  

أهم الخدمات الت  تقدمها المؤسسةا ودورها  -جلسة تدريبية لكل دف ة  19خالل  -البرنامج 

 ة وت زيز حقوق اإلنسان سواء على المستوى المحل  أو الدول .ف  حماي
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 أكاديمية محمد بن مبارم  ل خليفة للدراسا  الدبلوماسيةالفرع الثاني: المشاركة مع 

نظمت المؤسثثثثسثثثثة بالت اون مع أكاديمية محمد بن مبارب  ل خليفة للدراسثثثثات الدبلوماسثثثثية  .1

ت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثان ف  مملكة محاضثثثرة ت ريفية حول دور المؤسثثثسثثثة ف  مجال 

 البحرينا ل دد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية عبر تقنية االتصال المرئ .

 

وقد تم خالل المحاضثثثثثثثرةا الت ري  بقانون المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة والخدمات الت  تقدمها للمواطنين  .2

ة إلى والمقيمين ف  حماية وت زيز حقوق اإلنسثثثثان واإلطار القانون  للمؤسثثثثسثثثثةا باإلضثثثثاف

الت ري  باآلليات الوطنية األخرى المت لقة بحماية حقوق اإلنسثثثثثثثانا كما تم اسثثثثثثثت را  

اسثثتراتيجية وخطة عمل المؤسثثسثثة الوطنيةا وأبرز اإلنجازات الت  قامت بها المؤسثثسثثة ف  

 مجال حماية وت زيز حقوق اإلنسان بمملكة البحرين.

األولى الت  تنظمها دورتها يين ف  وتأت  هذه المحاضثثثرة ضثثثمن الدورة المتقدمة للدبلوماسثثث .3

 2020أكاديمية محمد بن مبارب  ل خليفة للدراسثثثثات الدبلوماسثثثثية خالل الفترة من نوفمبر 

 والت  تستهد  الدبلوماسيين بوزارة الخارجية. 2021يناير إلى 

 "فرص"برنامج الفرع الثالث: المشاركة في 

لتنمية االجتماعيةا ووزارة شثثثثثثؤون ف  إطار الشثثثثثثراكة االسثثثثثثتراتيجية مع وزارة ال مل وا .1

الشثثثثثباب والرياضثثثثثةا لتوفير فرل تدريبية للشثثثثثباب البحرين  من خالل برنامج "فرل"ا 

نظمت المؤسثثثثثسثثثثثة لقاًء ت ريفي ا عن بُ د حول برنامجها التدريب  ف  مجال حقوق اإلنسثثثثثان 

الدارسثثين "الزمالة البحثية ف  مجال حقوق اإلنسثثان"ا الذ  يسثثتهد  طلبة الجام ات سثثواء 

باتهم  تدريب ال مل  الخال بمتطل كة البحرين أو خارجها ولديهم الرغبة ف  أداء ال ف  ممل
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الدراسثثيةا أو األفراد والباحثين الذين لديهم الرغبة ف  م رفة  لية عمل المؤسثثسثثة واكتسثثاب 

 خبرة ف  مجال حقوق اإلنسان.

تحليثثل والتفكير النقثثد  ف  ويهثثد  البرنثثامج التثثدريب  إلى تطوير المهثثارات ف  البحثثا وال .2

مجال حقوق اإلنسثثثثثانا وتنمية المهارات ف  المجال الحقوق  من خالل تقديم م لومات حول 

ا أهمها: مهام الموضثثثثثثثوعاتمبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسثثثثثثثانا وتمت مناقشثثثثثثثة عدد من 

واختصاصات اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسةا والصكوب الدولية الم نية بحقوق اإلنسانا 

 وم ايير الزيارات الم لنة وغير الم لنة لمراكز اإلصالي والتأهيل.

 طاولة مستديرة حول "التعلي  عن بدعد في  ل جائحة كورونا"الفرع الرابع: تن ي  

الت ليم عن بُ د ف  ظل جائحة فيروق كورونا »نظمت المؤسثثثسثثثة طاولة مسثثثتديرة ب نوان:  .1

لمرئ ا لتسثثثثثثليط الضثثثثثثوء على جهود الجهات عبر تقنية االتصثثثثثثال ا« بين الواقع والمأمول

الم نية ف  الت امل مع التحديات الت  فرضثثتها جائحة كوروناا بمشثثاركة ممثلين عن األمانة 

ال امة لمجلق الت ليم ال ال  وعدد من المدارق والجام ات الم نيةا باإلضثثثافة إلى مشثثثاركة 

 ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدن  ذات ال القة.

 

خالل الف الية تم التطرق إلى دور المؤسثثثثثثسثثثثثثة ف  ت زيز وحماية الحق ف  الت ليم ف  ظل و .2

جائحة كوروناا ومناقشة الجهود الت  قامت بها الجهات ذات الصلة ف  المملكة للتخفي  من 

الت ليما كمثثا تم التطرق إلى أهم التحثثديثثات الت  تواجثثه الت ليم بثثالمثثدارق ف  أثر الجثثائحثثة 

كومية والخاصثثثثثثثةا وأبرز التحديات المت لقة بتوفير الحق ف  الت ليم لجميع والجام ات الح

فئات المجتمع ف  ظل فيروق كورونا وضمان استمرار ال ملية الت ليميةا فضاًل عن مناقشة 
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الواقع والمثثأمول للت ليم عن بُ ثثد ف  ظثثل الجثثائحثثة خثثاصثثثثثثثثةً مثثا يت لق بثثالمحتوى الت ليم  

 والطالب.

ة المسثثثثتديرة الت  احتضثثثثنتها المؤسثثثثسثثثثة إلى عدد من التوصثثثثيات وخلصثثثثت ف الية الطاول .3

ة ف  ظثثل يثثوالمقترحثثات الهثثادفثثة إلى إيجثثاد الحلول للتحثثديثثات الت  تواجثثه ال مليثثة الت ليم

الجائحةا كتدريب الم لمين والطالب وأولياء أمورهم على اسثثثثثتخدام التكنولوجيا الحديثة ف  

ا كافة الجهات الم نية الحكومية والخاصثثثثثثثة الت ليما وإيجاد سثثثثثثثبل للت اون المشثثثثثثثترب بين

باإلضثثثثافة إلى وضثثثثع  لية محددة للت امل مع الظرو  الطارئة ف  الت ليما وتطوير القوانين 

 والتشري ات بما يخدم عملية الت ليم عن بُ د.

مدد مواءمة التخطيط العمراني للحق في بيئة  طاولة مسمممممممتديرة حول "الفرع الخامس: تن ي  

 مة في مملكة البحرين "صحية ومستدا

طاولة مسثثثثتديرة ب نوان "مدى مواءمة  -عبر تقنية االتصثثثثال المرئ   -نظمت المؤسثثثثسثثثثة  .1

التخطيط ال مران  للحق ف  بيئة صثثثثثثحية ومسثثثثثثتدامة ف  مملكة البحرين" ل دد من الهيئات 

الرسثثميةا ومؤسثثسثثات المجتمع المدن  ذات ال القة ف  مملكة البحرينا لتسثثليط الضثثوء على 

 لحق ف  ال يش ف  بيئة  منة ونظيفة وصحية ومستدامة.ا

 

وتضثثثثمنت الجلسثثثثة األولى من الف الية خمسثثثثة محاور أسثثثثاسثثثثية تطرقت إلى واقع التخطيط  .2

كة البحرينا حيا قدمت  ف ال مران  وأثره  مة ف  ممل تدا ئة صثثثثثثثحية ومسثثثثثثث الحق ف  بي

حماية البيئة بالمجلق القائم بأعمال مدير إدارة رقابة و -المهندسثثثثثثثة لمى عباق المحروق 

األعلى للبيئثثةا ف  المحور األول نبثثذة عن دور المجلق األعلى للبيئثثة ف  مجثثال التخطيط 
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ال مران  لضثثثثمان حماية البيئة والحياة الفطرية بمملكة البحرين وأهم التشثثثثري ات والقوانين 

 المنظمة لذلب.

رئيق قسثثثثم التخطيط  -وهيبة عل  محمد عبدهللا  المهندسثثثثةوضثثثثحت أوف  المحور الثان ا  .3

ا أهم استراتيجيات البلديات والتخطيط ال مران  والخدمات الفنية ف  وزارة األشغال وشؤون

 البيئ  والحياة الفطرية ف  مملكة البحرين. التوازنالتخطيط ال مران  المتب ة للحفاظ على 

اريع شثثثثثثالوكيل المسثثثثثثاعد للم - وخالل المحور الثالاا ركز المهندق رضثثثثثثا محمد األدرج .4

أهم اشثثتراطات الت مير الم تمدة من قبل وزارة اإلسثثكان  ف ا اإلسثثكانية ف  وزارة اإلسثثكان

لمواءمة التخطيط ال مران  مع الحق ف  توفير بيئة صحية ومستدامة للجميع وأهم المشاريع 

 الخاصة بذلب.

طيط مسثثثثثتشثثثثثار التخ - المحور الرابعا قدم المهندق عيسثثثثثى عبدالرحمن البوعينينف  وأما  .5

االسثثثثثثثتراتيج  ال مران  ف  هيئثثة التخطيط والتطوير ال مران ا موجزا عن أهم الم ثثايير 

 الم تمدة ف  التخطيط ال مران  الت  تتواءم مع توفير البيئة الصحية والمستدامة للجميع.

وخالل المحور الخامق واألخير من الجلسة األولىا رك زت الدكتورة وفاء إبراهيم الشربت   .6

دور وزارة الصحة ف  مواءمة التخطيط  ف ارة ت زيز الصحة ف  وزارة الصحةا مدير إد -

 ال مران  مع الحق ف  بيئة صحية ومستدامة للجميع.

الجلسثثة الثانية حول دور مؤسثثسثثات المجتمع المدن  وأهميتها ف  الت ري  والتوعية  دارتو .7

أسثثاسثثيين ف  ت زيز وتنمية باعتبارهم شثثركاء  -بأهمية التوازن ال مران  للحفاظ على البيئة 

عضو  -حيا قدمت كل من الدكتورة انتصار البناء بمملكة البحرينا وحماية حقوق اإلنسان 

نائبة رئيق  -مجلق إدارة جم ية مبادئ لحقوق اإلنسانا والمحامية الدكتورة هناد  الجودر 

سثثات المجتمع مجلق إدارة جم ية أصثثدقاء البيئةا نبذة عن أهم األنشثثطة الت  تقوم بها مؤسثث

 المدن  لت زيز وحماية حق اإلنسان ف  بيئة صحية.

مع أهمية مواءمة التشثثري ات الوطنية  ف وأسثثفرت الف الية عن عدد من التوصثثيات ركزت  .8

ما ورد ف  االتفاقيات الدولية الم نية بحقوق اإلنسثثانا خاصثثة تلب المت لقة بحق اإلنسثثان ف  

نسان كأولوية ف  جميع السياسات واالستراتيجياتا بيئة سليمةا وتأكيد أهمية وضع حقوق اإل

 عن ال مل على تحديا االشثثثثثتراطات التنظيمية لج ل المدن أكثر اسثثثثثتدامة للجميعا فضثثثثثاًل 
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الخاصثثثثثثثة بالبناءا وت زيز الثقافة المجتم ية لتطبيق أفضثثثثثثثل الممارسثثثثثثثات المت لقة بالبيئةا 

 بالمفاهيم البيئية. والتوعية

 وة حوارية حول "حقوق المرأة والمساواة في األجور"ند:  قامة السادسالفرع 

نً  .1 ندوة حوارية ب نوان "حقوق المرأة تزام يةا نظمت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثثة  ا مع يوم المرأة البحرين

والمسثثاواة ف  األجور" عبر تقنية االتصثثال المرئ ا وشثثارب ف  الندوة ممثلون عن عدد من 

ملكة البحرينا وعدد من الجهات الحكومية والخاصثثثثثثثة ومؤسثثثثثثثسثثثثثثثات المجتمع المدن  بم

 المنظمات الدولية.

 

وتضثثثثمنت الندوة سثثثثب ة محاور أسثثثثاسثثثثية تم من خاللها تسثثثثليط الضثثثثوء على جهود مملكة  .2

البحرين ف  ت زيز مبدأ المساواة والقضاء على التمييز بين المرأة والرجل ف  األجورا حيا 

تضطلع به المؤسسة ف  رئيق المؤسسة ف  المحور األول نبذة حول الدور الذ  س ادة قدم 

 إرسثثثاخالت  تبذل ف  مجال كافة الجهود بت زيز وحماية حقوق المرأة ال املة ونشثثثر الوع  

 ثوابت ال دل والمساواة الت  تنتهجها مملكة البحرين.

الممثل عن منسثثثثثق األمم   - األسثثثثثتاذة جيهان المرباط  سثثثثث ادة وف  المحور الثان ا قدمت .3

امج األمم المتحدة اإلنمائ  باإلنابة لدى مملكة البحرينا نبذة عن المتحدة والممثل المقيم لبرن

 .2030أهم حقوق المرأة الواردة ف  أهدا  التنمية المستدامة 
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نائب رئيق لجنة الشثثثثؤون  - وخالل المحور الثالاا ركز سثثثث ادة السثثثثيد رضثثثثا عبدهللا فرج .4

ت الداعمة لمبدأ ال دالة أثر التشثثري ات والسثثياسثثا ف المالية واالقتصثثادية بمجلق الشثثورىا 

 والمساواة ف  الرواتب واألجور بين المرأة والرجل ف  مملكة البحرين.

مدير إدارة الشثثثثثؤون القانونية  -المحور الرابعا قدمت األسثثثثثتاذة حنان المضثثثثثحك   ف  وأما .5

بمجلق النوابا موجزا عن أهم األنظمة واآلليات الخاصثثثثثثثة بمتاب ة تطبيقات تكافؤ الفرل 

 الظواهر والممارسات التمييزية ف  مجال ال مل.للحد من 

المسثثثتشثثثار القانون  بالمجلق  -وف  المحور الخامقا وضثثثح الدكتور محمد وليد المصثثثر   .6

كافؤ الفرل  بدأ ت تاب ة تطبيق م األعلى للمرأةا جهود المجلق األعلى للمرأة ف  توجيه وم

 والتوازن بين الجنسين والمساواة ف  المزايا الوظيفية.

مدير إدارة األجور والمزايا الوظيفيةا خالل المحور  - رقت اآلنسثثثثثثثة نورة ماجد الغتموتط .7

السادقا إلى جهود جهاز الخدمة المدنية ف  تطبيق السياسيات المت لقة بضمان المساواة ف  

 الت امل وتكافؤ الفرل لجميع ال املين وال امالت ف  القطاع ال ام.

رئيق قسثثثثثثثم النقابات ال مالية بوزارة ال مل والتنمية  -وقدم األسثثثثثثثتاذ عل  سثثثثثثثلمان عبدهللا  .8

بذة عن دور وزارة ال مل والتنمية  ندوةا ن االجتماعيةا ف  المحور السثثثثثثثثابع واألخير من ال

بت ديل ب   أحكام  2021( لسثثثثنة 16االجتماعية ف  متاب ة وتنفيذ المرسثثثثوم بقانون رقم )

 قانون ال مل ف  القطاع األهل .

أسثثثفرت المناقشثثثات عن الخروج ب دد من النتائج والتوصثثثيات الهادفة إلى  وفى ختام الندوةا .9

ت زيز حقوق المرأة وضثثثثثثثمان مسثثثثثثثاواتها ف  الت امل وتكافؤ الفرل بينها وبين الرجل ف  

جميع القطاعاتا ومن أهم هذه التوصيات: متاب ة توصيات الخطة الوطنية للنهو  بالمرأة 

ت واضثثحة من خاللها يسثثتطيع المشثثرع الوقو  عند وتنفيذ مخرجاتها ا ووضثثع قاعدة بيانا

االحتياجات القانونية ومكامن القصثثور التشثثري  ا وزيادة الثقافة ف  عدم اختصثثال وظيفة 

تدريب التكنولوجيا  ئات المحرومة ف  ال على جنق أو لون أو نوع أو ديانةا وإشثثثثثثثراب الف

جورا وحا القطاع   األالمسثثثثثثثاهمة فال لوما ومواصثثثثثثثلة دعم المرأة من خالل التدريب وو

 الخال على توظي  المرأة من خالل تقديم التسهيالت الحكومية.
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 م كرا  التفاط الفرع السابع: توقيع 

كافة حرًصا من المؤسسة على أهمية نشر وت زيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى شرائح المجتمع  .1

شجي ها التام للمسيرة الت ليمية واألكاديمية ف  مملكة البحرينا وق ت المؤسسة والجام ة  وت

ت زيز الشثثثثراكة المجتم ية إلى الخليجيةا مذكرة تفاهم لتنسثثثثيق الت اون بين الطرفينا سثثثث يًا 

وتطوير الم رفثثة القثثانونيثثة والحقوقيثثة لثثدى طلبثثة وطثثالبثثات الجثثام ثثة عبر برامج تثثدريبيثثة 

ابة ف  سثثثوق ال مل واالسثثثتج ابهم المهارات الالزمة وإعدادهم لالنخراطمتخصثثثصثثثة إلكسثثث

خدمة مملكة البحرين وتحقيق الرؤية الوطنية ف  المسثثثثثاهمة  وه لمتطلباته بما يحقق الغاية 

ا حيا تهد  هذه المذكرة إلى توطيد أواصثثر التنسثثيق والت اون المشثثترب فيما يت لق 2030

مبادئ حقوق اإلنسانا وال مل على نشرها وتطوير ال مل بهاا إضافة إلى تف يل دور  بتثبيت

المشثثثثثثثترب ف  مجال التدريب والتثقي  وت زيز الت اون لالرتقاء بال مل الحقوق  الطرفين 

 والت ليم  ف  مملكة البحرين.

وف  ذات السثثثياقا تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسثثثسثثثة ونظيرتها الروسثثثيةا بهد  ت ميق  .2

إلى  الت اون ف  مجال حماية ومتاب ة حقوق مواطن  كال البلدين ف  البلد اآلخرا باإلضثثثثثثثافة

االتفثثاق على تبثثادل الم لومثثات والت ثثاون التقن  بين الجثثانبينا وال مثثل على عقثثد ف ثثاليثثات 

مشثثثثثثثتركة عبر تنظيم مؤتمرات علمية وعملية وندوات ودورات وبرامج تدريبية من أجل 

الت ري  بمفثثاهيم ومبثثادئ حقوق اإلنسثثثثثثثثان على مختل  المسثثثثثثثتويثثات المحليثثة والوطنيثثة 

رة تفاهم توق ها المؤسثثثسثثثة الوطنية مع إحدى المؤسثثثسثثثات الوطنية واإلقليميةا هذه أول مذك

األعضثثاء ف  الشثثبكة األوروبية للمؤسثثسثثات الوطنية بالتحال  ال الم  للمؤسثثسثثات الوطنية 

 الم نية بحماية حقوق اإلنسان وت زيزها.
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وف  إطار الت اون المشثثثثترب بين المؤسثثثثسثثثثة ف  مملكة البحرين والمفوضثثثثية ال ليا لحقوق  .3

ا بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين وفق الصثثالحيات نسثثان ف  روسثثيا االتحاديةا وإلحاقً اإل

الممنوحة لكل منهما بموجب التشثثثثثثثري ات الوطنية ذات الصثثثثثثثلةا وقع الطرفانا بروتوكول 

هد  إلى توفير إطار للت اون وتسثثثثثثثهيل الت اون بين الطرفين ف  المجاالت ذات  ت اون ي

ية بين األطرا ا والمشثثثثثثثثاركة ف   االهتمام المشثثثثثثثترب من قانون بادل اإلجراءات ال خالل ت

االجتماعات الخاصثثة بالت اون الدول  وحقوق اإلنسثثانا باإلضثثافة إلى المشثثاركة ف  مجلق 

 عن اسثثت را  الخبراء التابع للمفوضثثية ال ليا لحقوق اإلنسثثان ف  روسثثيا االتحاديةا فضثثاًل 

 وت زيز حقوق المرأة.مشترب لتجارب المؤسستين ف  مجال حماية 
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 معارض المهنالفرع الثامن: المشاركة في 

سيد  .1 شاركت المؤسسة ف  م ر  يوم المهن الذ  نظمته الجام ة الخليجية برعاية س ادة ال

وزير ال مل والتنمية االجتماعيةا عبر تقنية االتصثثثثثثثال المرئ   - جميل بن محمد حميدان

 مؤسسة والجام ة الخليجية. لمذكرة التفاهم المبرمة بين التف ياًل 

وأكدت المؤسثثثسثثثة خالل الف الية أن هذه الم ار  ت د من أهم الوسثثثائل الت  تسثثثاعد الطلبة  .2

ها تسثثثثثثث على م رفة بات سثثثثثثثوق ال ملا كما أن هم ف  تحقيق المواءمة بين مخرجات متطل

مجاالت وتخصثثثثصثثثثات محددةا مؤكدة ف  ذات إلى الجام ات وبين احتياجات سثثثثوق ال مل 

ن المؤسثثثسثثثة ت مل على تقديم التدريب المتخصثثثل ف  مجال حقوق اإلنسثثثان للطلبة الوقت أ

 .ونشر ثقافة حقوق اإلنسان بين مختل  شرائح المجتمع بشكل مستمر

 - وعلى هامش الم ر ا عقدت المؤسثثثثسثثثثة اجتماًعا عن بُ د مع الدكتور مهند المشثثثثهدان  .3

عات ذات ال القة بحقوق رئيق الجام ة الخليجيةا حيا تمت مناقشثثثثثثثة عدد من الموضثثثثثثثو

اإلنسثثثان وبحا  لية ت زيز ونشثثثر ثقافة حقوق اإلنسثثثان ف  الوسثثثط األكاديم  عبر البرامج 

التدريبية والتثقيفية الت  تقدمها المؤسسة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدن  والمؤسسات 

 األكاديمية.

الجام ة الملكية  وف  ذات السثثثياقا شثثثاركت المؤسثثثسثثثة ف  م ر  يوم المهن الذ  نظمته .4

للبنثثات عبر تقنيثثة االتصثثثثثثثثال المرئ ا بهثثد  ت ري  طثثالبثثات الجثثام ثثة الفرل الوظيفيثثة 

والتدريبية الت  توفرها الجهات المشثثثثثثثاركة ف  الم ر ا حيا تم تقديم نبذة عن برنامج 

بة الجام ات  لة البحثية ف  مجال حقوق اإلنسثثثثثثثثان الذ  يسثثثثثثثتهد  األكاديميين وطل الزما

عن حقوق اإلنسثثثثثان وجميع المهتمين بإعداد البحوا ف  مجال حقوق اإلنسثثثثثانا والمداف ين 

 عن أهدافه األسثثاسثثية كما تم اسثثت را  شثثروط التقدم للبرنامج و لية المشثثاركة فيها فضثثاًل 

الت  يقع ضثثثثثثثمنها تطوير المهارات ف  التفكير النقد  والتحليل ف  مجال حقوق اإلنسثثثثثثثانا 

اإلبداع إليجاد أفضل الطرق لت زيز وحماية حقوق اإلنسانا ودعم وتنمية مهارات االبتكار و

 وت زيز الشراكة مع المنظمات الدولية والجام ات ال املة ف  مجال حقوق اإلنسان.
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 مهرجان صيف البحرينالفرع التاسع: المشاركة في 

 دورتهشاركت المؤسسة ف  المؤتمر الصحف  إلعالن ف اليات مهرجان صي  البحرين ف   .1

ا عبر تقنية االتصثثثال المرئ ا والذ  ي د 2021شثثثهر يوليو  طواللثة عشثثثرة الذ  يقام الثا

ي ات المرتقبة ف  مملكة البحرين نظرً  مه من برامج مت د دة الثقافاتا من أكثر الف ال ا لما يقد 

عة من األنشطة وورش ال مل خاصة   ألطفال.باومجموعة متنو 

بنشثثثر عدد من إصثثثداراتها الم نية  - مهرجانخالل مشثثثاركتها ف  ال -وقد قامت المؤسثثثسثثثة  .2

بحقوق الطفل مثل دفتر تلوين م ن  بحقوق الطفلا ومطوية حول اإلعالن ال الم  لحقوق 

لكترون  يزية(ا وذلب عبر موقع المؤسثثثثثسثثثثثة اإلاإلنسثثثثثان لوطفال باللغتين )ال ربية واإلنجل

 الخال بالمهرجان.

 وق  ال هيرة" مبادرة "رصد ح ر العملالفرع العاشر: تدشين 

ية الحقوق والحريات انطالقً  .1 ها ف  مجال ت زيز وحما لدور المنوط بها ف  إطار عمل ا من ا

سيةا وأهمية الحق ف  بيئة عمل  منة من المخاطرا أطلقت المؤسسة لل ام الثالا على  األسا

ت تح الوجودالتوال  مبادرة للتبليغ عن تجاوزات تشثثغيل ال مال الذين تقتضثث  طبي ة عملهم 

أشثث ة الشثثمقا وف  األماكن المكشثثوفة خالل الفترة ما بين السثثاعة الثانية عشثثرة ظهًرا حتى 

الراب ة عصًرا خالل شهر  يوليو وأغسطقا تنفيذًا لقرار وزارة ال مل والتنمية االجتماعية 

بشأن حظر ال مل وقت الظهيرة ف  األماكن المكشوفة خالل ساعات  2013( لسنة 3رقم )

 ة.الحظر المقرر

حيا أتاحت المؤسسة للجميع رصد المخالفات وتحديد مكانها ووقتهاا ونشرها على شبكات  .2

مشاركة للالتواصل االجتماع  باستخدام وسم #اضمن_حقبا كما أتاحت الفرصة للجمهور 
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 ب الخال بالمؤسثثثثسثثثثة على الرقم -المخالفات والمادة اإلعالمية عن طريق برنامج الواتقب

عن هثثثثذه التجثثثثاوزات من خالل الخط السثثثثثثثثثثاخن المجثثثثان   ا أو اإلبالغ17111666

80001144. 

 

 

 

عبر هذه المبادرة الت  تأت  بهد  زيادة الثقافة المجتم ية لمساندة حقوق  -ودعت المؤسسة  .3

أصثثثثثثثحاب ال مل إلى احترام  -ال مال المؤيدة لجهود الحكومة ف  التصثثثثثثثد  أل  تجاوزات 

ئة بيئة عمل الئقة بهما وتوفير التدابير الالزمة للتكي  القانون وحماية حقوق ال مالا وتهي

  ا للم ايير الدولية.مع القرار وفقً 
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في  شمممبكة الميسمممرين والمعلمين في مجال حقوق اإلنسمممانالفرع الحادي عشمممر: المشممماركة مع 

 منتدد  سيا والمحيط الهادس

إلدارة التنفيذية لمنتدى ف  إطار الت اون والتنسثثيق المشثثترب بين األمانة ال امة للمؤسثثسثثة وا .1

(ا شثثاركت األمانة ال امة بالمؤسثثسثثة ف  APF) ة سثثيا والمحيط الهادئ للمؤسثثسثثات الوطني

البرنامج التدريب  الم ن  بإعداد شثثبكة الميسثثرين والم لمين ف  مجال حقوق اإلنسثثانا الذ  

 .2021من مايو حتى يونيو  المدةامتد ف  

 

سثثثثثثثبوع  عبر موقع التدريب أروق الت ليمية بشثثثثثثثكل التدريبيةا تم نشثثثثثثثر الد المدةوخالل  .2

اإللكترون  الخال بالمنتدىا مع إجراء اختبار تقييم  لكل درقا كما تمت مناقشثثثثثثثة جميع 

الدروق من خالل البا المباشثثثثر مع جميع المشثثثثاركينا حيا شثثثثملت المواضثثثثيع التدريب 

ة لحقوق اإلنسثثانا ب مل المؤسثثسثثات الوطني ماوالتثقي  ف  مجال حقوق اإلنسثثانا مع ربطه

 عن تقديم شري موجز باإلضافة إلى شري نظرية ومبادئ وأساليب التثقي  والتدريبا فضاًل 

حول التثقي  ف  مجال حقوق اإلنسثثثان باسثثثتخدام الوسثثثائل اإللكترونية الحديثة للتدريب عن 

 بُ د.

ق اإلنسثثان وف  ختام البرنامج التدريب ا تم إنشثثاء شثثبكة للميسثثرين والم لمين ف  مجال حقو .3

(ا AEFNلجميع المؤسثثسثثات الوطنية لحقوق اإلنسثثان المشثثاركة ضثثمن البرنامج التدريب )

( مؤسثثثسثثثة وطنية ف  قارة  سثثثيا والمحيط الهادئا 14)أربع عشثثثرة والت  ضثثثمت أكثر من 

 ف  مملكة البحرين.الوطنية لحقوق اإلنسان المؤسسة  اومن ضمنه
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 تدريب القانوني لطلبة كلية الحقوق بجامعة البحرينبرنامج الالمشاركة في  الفرع الثاني عشر:

شثثثثاركت المؤسثثثثسثثثثة ف  تقديم برنامج التدريب القانون  لطلبة كلية الحقوق بجام ة البحرين  .1

الذ  نظمته كلية الحقوق على مدى يومين متتاليينا ف  إطار الت اون المشترب بين المؤسسة 

لمهثثارات القثثانونيثثة والحقوقيثثة للطلبثثة تنميثثة اإلى والجثثام ثثةا ويهثثد  البرنثثامج التثثدريب  

والطالبات من خالل ت ريفهم مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسثثثثانا والتدريب ال مل  الذ  يمك نهم 

 من اكتساب هذه المهارات.

وتناولت المؤسثثثسثثثة ف  اليوم األول الت ري  بمفهوم حقوق اإلنسثثثان بشثثثكل عام وتقسثثثيماتها  .2

لدولية ف  مجال حقوق اإلنسان والصكوب الدولية الت  وتوضيح أهم االتفاقيات وااللتزامات ا

الدستور  أرساهاصدقت عليها مملكة البحرينا باإلضافة إلى الحقوق والواجبات ال امة الت  

ها والخدمات ئالبحرين . كما قدمت نبذة عن عمل المؤسثثسثثة واختصثثاصثثاتها وفق قانون إنشثثا

الت ري  بمراكز  ف يز ف  اليوم الثثثان  الت  تقثثدمهثثا للمواطنين والمقيمينا فيمثثا تم الترك

ماكن  ية الزياراتا وم ايير زيارة السثثثثثثثجون وأ قانون  آلل تأهيلا واإلطار ال االحتجاز وال

 الحبقا باإلضافة إلى المبادئ األساسية لم املة السجناء.

 تن ي  محاضرا  توعويةالفرع الثالث عشر: 

اإلنسان بين شرائح المجتمع كافةا  ضمن إطار جهود المؤسسة ف  ت زيز ونشر ثقافة حقوق .1

وإنماء الوع  بالم ايير الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصثثثثثثثلة بحقوق اإلنسثثثثثثثانا قدمت 

المؤسثثثسثثثة محاضثثثرة ت ريفية عن بُ د حول دور المؤسثثثسثثثة ف  مجال ت زيز وحماية حقوق 

يا تطرقت اإلنسثثثثثثثان ف  مملكة البحرينا بالت اون مع هيئة التشثثثثثثثريع والرأ  القانون ا ح

المحاضثثثثثرة إلى الت ري  بمفهوم حقوق اإلنسثثثثثان بشثثثثثكل عام وتقسثثثثثيماتها وتوضثثثثثيح أهم 

االتفاقيات وااللتزامات الدولية ف  مجال حقوق اإلنسان والصكوب الدولية الت  صدقت عليها 

 الدستور البحرين . ثبتهامملكة البحرينا باإلضافة إلى الحقوق والواجبات ال امة الت  

المحاضثثثثثرة إلى اختصثثثثثاصثثثثثات المؤسثثثثثسثثثثثة والخدمات الت  تقدمها للمواطنين كما تطرقت  .2

والمقيمين ف  سثثثثبيل حماية وت زيز حقوق اإلنسثثثثان. كما تطرقت إلى اإلطار القانون  ل مل 

سثثثتراتيجية باإلضثثثافة إلى اسثثثت راضثثثها االمؤسثثثسثثثةا وعالقتها بالهيئات اإلقليمية والدوليةا 
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لت  حققتها ف  مجال حماية وت زيز حقوق اإلنسان وخطة عمل المؤسسة وأبرز اإلنجازات ا

 بمملكة البحرين.

وتأت  هذه المحاضثثثرة ضثثثمن سثثثلسثثثلة من المحاضثثثرات الت  تنظمها هيئة التشثثثريع والرأ   .3

والت  يقدمها عدد من المسثثؤولين والمختصثثين ف  كافةا شثثرائح المجتمع البحرين  لالقانون  

 مملكة البحرين.

تراتيجية مع مختل  الجهاتا بهد  تطوير مهارات المشثثثاركين وانطالقا من الشثثثراكة االسثثث .4

ف  مجال حقوق اإلنسانا وخطة عملها لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بين مختل  فئات المجتمع 

وفق الم ايير الوطنية والدوليةا نظمت المؤسثثثسثثثة بالت اون مع النيابة ال امةا محاضثثثرة عن 

ية حقوق اإلنسان ف  مملكة البحرينا ضمن بُ دا حول دور المؤسسة ف  مجال ت زيز وحما

 البرنامج التدريب  الخال بالنيابة ال امة لتدريب مجموعة من الطلبة الجام يين.

وتناولت المحاضثثثرة الت ري  بقانون المؤسثثثسثثثة والخدمات الت  تقدمها للمواطنين والمقيمين  .5

است را  استراتيجية ى إلف  حماية وت زيز حقوق اإلنسان واإلطار القانون  لهاا باإلضافة 

 عن الت ري  باآلليات الوطنية ف  المجال الحقوق ا فضثثثثثثثاًل  هاوخطة عملهاا وأبرز إنجازات

 األخرى المت لقة بحماية وت زيز حقوق اإلنسان ف  مملكة البحرين.

وف  إطار دورها الهاد  لنشثثثثثثثر وت زيز الوع  بمبادئ حقوق اإلنسثثثثثثثان لجميع شثثثثثثثرائح  .6

تراتيجية وخطة عملها بالت اون مع شثثثثثثثركائها من مختل  الجهاتا ا السثثثثثثثالمجتمعا وتنفيذً 

حول دورها ف  مجال ت زيز وحماية حقوق اإلنسان  -عن بُ د  -نظمت المؤسسة محاضرة 

ف  مملكثثة البحرينا اسثثثثثثثتهثثدفثثت موظف  مختل  المحثثافظثثات ف  المملكثثةا حيثثا تنثثاولثثت 

نون المؤسثثثثسثثثثة والخدمات الت  من المحاور الت  تطرقت إلى الت ري  بقا االمحاضثثثثرة عددً 

تقدمها للمواطنين والمقيمين ف  المجال الحقوق ا واإلطار القانون  للمؤسثسثةا باإلضثافة إلى 

الت ري  بثثاآلليثثات الوطنيثثة األخرى المت لقثثة بحمثثايثثة وت زيز حقوق اإلنسثثثثثثثثان ف  مملكثثة 

 البحرين.

حاضرة توعوية للموظفات وبمناسبة اليوم ال الم  لمكافحة سرطان الثد ا أقامت المؤسسة م .7

بالت اون مع جم ية البحرين لمكافحة السثثثثثثثرطانا حيا قدمت الدكتورة حنين البوسثثثثثثثطة 

ا فيما يت لق بسثثبل الوقاية  محاضثثرة تطرقت فيها إلى أهمية نشثثر الوع  الصثثح  وخصثثوصثثً
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ق المتب ة لتجنب حدوثه ائمن السرطانا واألسباب الت  تؤد  إلى حدوثه وأعراضها والطر

 قضاء عليه وعالجه قبل انتشاره.أو ال

 األمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في بناء قدرا  العاملينالفرع الرابع عشر: 

قامت المؤسثثثسثثثة بإشثثثراب موظفيها ف  عدد من البرامج التدريبية والف اليات المتنوعةا لبناء  .1

حقوق اإلنسانا وأهم المواضيع السيما المت لقة بوقدرات ال املين فيها ف  مختل  المجاالت 

: الوسثثثاطة ف  المسثثثائل كاآلت الت  تم تدريب موظف  األمانة ال امة بالمؤسثثثسثثثة حولها ه  

الجنائيةا والورشثثة االفتراضثثية ل ر  التحديثات على نظام المناقصثثات والمزايداتا وفهم 

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومبادئ باريق.

الوطن  ف  تنفيذ القانون الدول  اإلنسثثثثان ا والسثثثثيادة الوطنية  باإلضثثثثافة إلى دور القاضثثثث  .2

وحقوق اإلنسثثثان ودور المؤسثثثسثثثة الوطنية لحقوق اإلنسثثثان ف  حماية وت زيز هذه الحقوقا 

والجرائم اإللكترونيثثةا ودورة تثثأهيثثل لجثثان التقييما والممثثارسثثثثثثثثات الجيثثدة النثثاشثثثثثثثئثثة عن 

ال مل الوطن  "نهج"ا والمسثثثثاواة بين االسثثثثت را  الدور  الشثثثثاملا ومطال ات ف  ميثاق 

 لمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.ف  االجنسين 

 التغريدا  والرسائل التوعوية في وسائل التواصل االجتماعيالفرع الخامس عشر: نشر 

 نشر فيديو توعوي بعنوان "خلم بالبي " -1

امت األمانة ا من المؤسثثثسثثثة لجهود الفريق الوطن  الطب  للتصثثثد  لفيروق كوروناا قدعمً 

ال امة للمؤسثثثسثثثة وبالت اون مع إحدى الشثثثركات المتخصثثثصثثثة ف  مجال المونتاج وتصثثثميم 

ال ربيثثة "الفيثثديوهثثات والموشثثثثثثثن جرافيثثبا بتصثثثثثثثميم فيثثديو توعو  لمثثدة دقيقثثة بثثاللغتين 

ا حول أهميثثة االلتزام بتطبيق االحترازات الوقثثائيثثة للمسثثثثثثثثاهمثثة بفثثاعليثثة ف  "واإلنجليزيثثة

 المدةكوروناا والدعوة من خالله إلى عدم الخروج من المنزل خالل هذه التصد  لـثثثفيروق 

إال للضرورةا موضحة ف  ذات الشأن أنه قد بدأ عر  الفيديو على تلفزيون البحرين وقناة 

ا كمثثثا يمكن االطالع عليثثثه من خالل الموقع اإللكترون  الرسثثثثثثثم  للمؤسثثثثثثثسثثثثثثثثثثة 55

ihr.org.bhwww.n. 
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 نشر تغريدا  توعوية  -2

تفاعلت المؤسسة مع الجمهور على حسابها ف  برنامج التواصل االجتماع  )تويتر( من 

 ت :دارت حول اآلخالل إصدار عدد من التغريدات هذا ال ام 

  طلبات  بتسثثثلمبناء على صثثثالحيتها الواسثثث ة وفق قانون إنشثثثائهاا ترحب المؤسثثثسثثثة

مدة ال قوبة للنزالء المحكومين ب قوبات سثثثالبة للحريةا شثثثريطة اسثثثتبدال ما تبقى من 

( لسنة 18( من القانون رقم )13توافر الشروط الشكلية المنصول عليها ف  المادة )

بشثثثثثأن ال قوبات والتدابير البديلةا والمت لقة بضثثثثثرورة قضثثثثثاء نصثثثثث  مدة  2017

كوم بها على النزيل إن المحكافة ال قوبةا باإلضثثثثثثثافة إلى سثثثثثثثداد االلتزامات المالية 

وجدت. وتود المؤسثثسثثة أن توضثثح ف  هذا الشثثأن أنها ليسثثت الجهة المختصثثة باتخاذ 

قرار اسثثثتبدال ال قوبةا أو تغيير مكان قضثثثاء ال قوبة البديلةا أو تحديد نوعية ال قوبة 

البديلةا حيا ينحصثثثثر دورها فقط ف  دراسثثثثة مدى انطباق الشثثثثروط الشثثثثكلية على 

ا لمخاطبة الجهات الم نية صثثثثثاحبة االختصثثثثثال ف  تقرير لبا تمهيدً المتقدمين بالط

 توقيع ال قوبات البديلة من عدمها. 

نقلة  ت دالت   -وتؤكد المؤسثثثثسثثثثة أن مسثثثثاعيها ومبادراتها ف  مجال ال قوبات البديلة 

تأت  من منطلق نهجها اإلنسثثثثثثثان   -نوعية ف  مجال حماية وت زيز حقوق اإلنسثثثثثثثان 

يم التسامح بين مختل  شرائح المجتمعا وإعادة تأهيل المحكومين الراسخ ف  غرق ق

كافة على وإدماجهم ف  المجتمع. وف  ذات السثثثياقا تحا المؤسثثثسثثثة الجهات الم نية 

نه ى ما توافرت شثثروطه الشثثكليةا حيا إلتوسثثع ف  تطبيق قانون ال قوبات البديلة متا
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 ورعثثاها ومع الرؤيثثة يتوافق مع المشثثثثثثثروع اإلصثثثثثثثالح  لجاللثثة الملثثب حفظثثه هللا

 عن االسثثتراتيجية لسثثمو رئيق الوزراء ف  تطبيق سثثياسثثة السثثجون المفتوحةا فضثثاًل 

لنموذجية تماشثثثثثثثيه مع المبادئ الدولية لحقوق اإلنسثثثثثثثان وأهمها قواعد األمم المتحدة ا

 ثثاملثثة حتجثثازيثثة )قواعثثد طوكيو(ا وقواعثثد األمم المتحثثدة لمالثثدنيثثا للتثثدابير غير اال

 حتجازية )قواعد بانكوب(.تدابير غير االالسجينات وال

  المؤسثثسثثة_الوطنية_لحقوق_اإلنسثثان تصثثديق حضثثرة صثثاحب الجاللة الملب تثمن#

حمد بن عيسثثثثثثثى  ل خليفة - عاهل البالد المفدى - حفظه هللا ورعاه على إصثثثثثثثدار 

القانون رقم )4( لسثثثنة 2021 بشثثثأن #ال دالة_اإلصثثثالحية_لوطفال_وحمايتهم من 

وتشثثثثثثثيثثد  سثثثثثثثوء الم ثثاملثثة ب ثثد إقراره من #مجلق الشثثثثثثثورى و#مجلق النواب.

#المؤسثثثسثثثة_الوطنية_لحقوق_اإلنسثثثان بقانون #ال دالة_اإلصثثثالحية_لوطفال الذ  

يهد  إلى إيجاد البيئة المناسثثثثثثبة لرعاية األطفال وحمايتهم من سثثثثثثوء الم املةا عن 

طريق إخراجهم من إطثثار القثثانون ال قثثاب  وإجراءاتثثه الجنثثائيثثة إلى مفثثاهيم قوامهثثا 

الوقاية والحماية واإلصثثثالي وإعادة الدمج مع المحيط المجتم  ا وت زيز المسثثثئولية 

 المشتركة مع األسرة. 

#الثثثثمثثثثؤسثثثثثثثسثثثثثثثثثثة_الثثثثوطثثثثنثثثثيثثثثة_لثثثثحثثثثقثثثثوق_اإلنسثثثثثثثثثثان أن قثثثثانثثثثون وتثثثثؤكثثثثد 

#الثثثثث ثثثثثدالثثثثثة_اإلصثثثثثثثثثثثثالحثثثثثيثثثثثة_لثثثثثوطثثثثثفثثثثثال يثثثثثأتثثثثث  مثثثثثتثثثثثوافثثثثثقثثثثثً ا مثثثثثع 

 #المبادئ_التوجيهية_لومم_المتحدة_بشثثثثثثثأن_توفير_ال دالة_لوطفال_ضثثثثثثثحايا_

#مملكة_البحرين الدولية الناشثثثثثثثئة عن يها ا ومع التزامات _والشثثثثثثثهود_علالجريمة

انضثثثثثثثمامها إلى اتفاقية حقوق الطفلا الت  حثت الدول األعضثثثثثثثاء على اتخاذ جميع 

التدابير التشثثثري ية واإلدارية لحماية األطفال ومراعاة مصثثثالحهم الفضثثثلى ف  جميع 

مفهومهثثثثا الشثثثثثثثثثثامثثثثل. ب ل ثثثثدالثثثثة  ل يقصثثثثثثثثثثا  تحق نطالقثثثثا م األوقثثثثاتا  ن دور وا

#المؤسثثثسثثثة_الوطنية_لحقوق_اإلنسثثثان الحقوق  والرقاب ا وبناًء على صثثثالحياتها 

الواسثث ة الت  أكدها قانون إنشثثائهاا فإنها سثثت مل على متاب ة تنفيذ اختصثثاصثثاتها من 

خالل حضور جلسات المحاكمات المن قدة أمام #محاكم_ال دالة_اإلصالحية_للطفلا 

الت  تختل بالجرائم الت  يرتكبها األطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سثثثنة ميالدية 

 كاملة وقت ارتكاب الجريمةا للتأكد من ضمانات المحاكمات ال ادلة. 
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#المؤسثسثة_الوطنية_لحقوق_اإلنسثان مع #اللجنة_القضثائية_للطفولة كما سثتت اون 

الت  أل فها قانون #ال دالة_اإلصالحية_لوطفال والمختصة بالنظر ف  حاالت ت ر  

 الطفل للخطر وسوء الم املةا وتوفير جميع الم لومات الت  تحصل عليها بشأن ذلب.

#المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان مع #مركز_حماية_الطفل الذ  كما ستت اون 

سثثثثثينشثثثثثأ بموجب قانون #ال دالة_اإلصثثثثثالحية_لوطفالا ويختل بوضثثثثثع الخطط 

  والبرامج الكفيلة بوقاية وحماية األطفال من سوء الم املة.

#المؤسثثثسثثثة_الوطنية_لحقوق_اإلنسثثثان أنها سثثثتتواصثثثل مع الجهات ذات كما تؤكد 

االختصالا لتزويدهم بمالحظاتها وتوصياتها حول الشكاوى الت  تتلقاها بخصول 

يا الت  سثثثثثثثتنظرها  ها لمجريات القضثثثثثثثثا تائج رصثثثثثثثثد كات حقوق الطفلا ون ها انت

وبناء على دورها الرقاب  والحقوق  سثثثتسثثثتمر  #محاكم_ال دالة_اإلصثثثالحية_للطفل.

#المؤسثثثثثثثسثثثثثثثثثة_الوطنيثثثة_لحقوق_اإلنسثثثثثثثثثان  ف  ال مثثثل على حمثثثايثثثة وت زير 

#حقوق_األطفال والت اون البن اء مع جميع األطرا  لت زيز وحماية مصثثثثثالح الطفل 

كال  الفضثثثثثثثلىا وت ميق الوع  المجتم   بحقوق األطفال وحمايتهم من جميع أشثثثثثثث

#المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان إلى التواصل م ها وتدعو  االستغالل وال ن .

NIHR  عبر الخط السثثثاخن المجان  )80001144( أو عبر تطبيق الهوات  النقالة

Bahrain أو عبر الموقع اإللكترون :  nihr.org.bh للتبليغ عن أ  انتهثثاكثثات 

 لحقوق الطفل.

  المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان أن توض  ح فيما يت لق بتنفيذ نظام ال قوبات تود#

والتدابير البديلةا أنها جهة من ضثثثثثمن الجهات الت  حددتها وزارة ال دل والشثثثثثؤون 

اإلسثثثالمية واألوقا  لتنفيذ المحكومين لل قوبات البديلة فيهاا وليسثثثت جهة مسثثثؤولة 

 عن اختيار أو ترشيح المحكومين لتنفيذ ال قوبات البديلة. 

واحالة ب    تسثل من المؤسثسثة تسثهم من خالل موق ها الحقوق  واإلنسثان  ف  علما أ

 ا حيالها.الجهات مناسبً  هذهالطلبات إلى الجهات الم نية للنظر فيها واتخاذ ما تراه 
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 التصريحا  واألخبار الصحفيةالفرع السادس عشر: 

 أواًل: التصريحا  الصحفية

من التصثثريحات الصثثحفيةا كان أبرزها تصثثريح  ارت المؤسثثسثثة خالل هذا ال ام عددً أصثثد .1

حول "كورونا وحقوق اإلنسثثثثان واللقاي"ا أكدت فيه أن مملكة البحرين تمضثثثث  بخًطى ثابتة 

ف  رعاية كل ما يت لق بت زيز قيم ومبادئ حقوق اإلنسانا وواقع التسامح والت ايش ف  ظل 

مدى إيمانها ف   للشثب انونا وبرعاية ملكية سثامية لم تدع مجاالً دولة المؤسثسثات وسثيادة الق

دون أ  تمييز أو تفرقةا من ال ميق بكرامة اإلنسثثثثثثثان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته 

 ج لت من المملكة نموذًجا رائًدا يُحتذى به.

سالمة ال .2 شأنا أصدرت المؤسسة تصريًحا ل شادة بإجراءات الصحة وال متب ة وف  ذات ال

خالل إعطاء التط يمات للحد من انتشثثثثار فيروق كوروناا وفيما يت لق بالحق ف  الصثثثثحةا 

فقد تم إصدار تصريح للتأكيد أن الرعاية الصحية مستمرة لنزالء مركز اإلصالي والتأهيل 

وأماكن االحتجاز والتوقي ا كما أصدرت المؤسسة تصريًحا حول " لية تط يم نزالء مركز 

 أهيل".اإلصالي والت

حول ما جاء ف  تصريح البرلمان األوروب  بشأن حالة حقوق  اوأصدرت المؤسسة تصريحً  .3

اإلنسثثثثان ف  مملكة البحرينا حيا أعربت عن بالغ أسثثثثفها وشثثثثديد اسثثثثتغرابها لما جاء ف  

التصثثثريح الذ  أصثثثدره البرلمان األوروب  بشثثثأن حالة حقوق اإلنسثثثان ف  مملكة البحرينا 

بذلها مملكة البحرين لت زيز وحماية  والذ  تضثثثثثثثمن تجاهالً  للجهود الكبيرة الت  بذلتها وت

مركز اإلصالي لم لنة الحقوق اإلنسانا كما أصدرت المؤسسة تصريًحا حول الزيارة غير 

ية  تأهيل ف  منطقة جو الت  قام بها وفد المؤسثثثثثثثسثثثثثثثثة الوطنيةا وذلب لالطالع على  ل وال

لذين تلقوا نت  وإجراءات الزيارات للنزالء ا التط يم المضثثثثثثثثاد لفيروق كوروناا والت  أعل

 اإلدارة ال امة ل صالي والتأهيل ف  وقت سابق.

أصدرت المؤسسة تصريًحا حول "التزام مملكة البحرين بتوفير اللقاي لجميع المواطنين كما  .4

والمقيمين يأت  متماشيًا مع متطلبات ونصول  ليات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية"ا كما 

رت المؤسثثثثسثثثثة الوطنية تصثثثثريًحا حول "وفاة نزيل مصثثثثاب بفيروق كورونا"ا كما أصثثثثد

ا حول "تنظيم زيارات النزالء الذين تلقوا تط يم كورونا"ا حيا أصدرت المؤسسة تصريحً 
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ا من المؤسثثثسثثثة قام بزيارة غير م لنة مركز اإلصثثثالي والتأهيل ف  أن وفدً بينت المؤسثثثسثثثة 

ية وإجر لذين تلقوا التط يم المضثثثثثثثثاد منطقة جوا لالطالع على  ل يارات للنزالء ا اءات الز

 .لفيروق كوروناا الت  أعلنتها اإلدارة ال امة ل صالي والتأهيل ف  وقت سابق

 2021( لسثثنة 16وأصثثدرت المؤسثثسثثة تصثثريًحا ثمنت فيه صثثدور المرسثثوم بقانون رقم ) .5

ة فقرة ثانية إلى بت ديل ب   أحكام قانون ال مل ف  القطاع األهل ا الذ  نل على إضثثثثثثثاف

( لسثثثثثثثنة 36( من قانون ال مل ف  القطاع األهل  الصثثثثثثثادر بالقانون رقم )39)رقم  المادة

ويُحَظر التمييز ف  األجور بين ال ُمال والَ امالت ف  ال مل ذ  القيمة »ا نصثثثثثثثها: 2012

 «.المتساوية

الرتقاء بمكانتها ف  وتثمينا للدور البارز للمجلق األعلى للمرأة ف  دعم المرأة البحرينية وا .6

ا أصثثثدرت المؤسثثثسثثثة تصثثثريًحا بمناسثثثبة الذكرى كافة مختل  المجاالت وعلى المسثثثتويات

ال شثثثرين لتأسثثثيق المجلق األعلى للمرأةا حيا أعربت عن بالغ االعتزاز والفخر بمسثثثيرة 

المرأة البحرينية الت  تُ د نموذجا يُحتذى به عبر كل ما تحققه من نجاحات ترفع بها اسثثثثثثثم 

 لكة البحرين ف  مختل  المحافل ال ربية واإلقليمية والدولية.مم

( 24 عن ذلبا أصثثدرت المؤسثثسثثة تصثثريًحا ثمنت فيه صثثدور المرسثثوم بقانون رقم )فضثثاًل  .7

بشثثثأن ال قوبات  2017( لسثثثنة 18( من القانون رقم )13)رقم بت ديل المادة  2021لسثثثنة 

ة بشثثثثثكل عام ت د نقلة نوعية وتضثثثثثمن تنوع والتدابير البديلةا وأكدت فيه أن ال قوبات البديل

ت ئال قوبات بما يتناسب مع الظرو  اإلنسانية للمحكوما وتحقق األهدا  المرجوة الت  أنش

من أجلهاا وت مل ف  الوقت ذاته على إعادة تأهيل وت ايش المحكوم مع محيطه االجتماع ا 

ليم لمبادئ ال دالة الهادفة وإرسثثثثثثثاء سثثثثثثث عاناجناجح وباعتبار أن ال قوبة البديلة ه  تدبير 

 لمحاربة الجريمة وعدم تكرارها.

وضثثع ب خر أكدت فيه أن التوجيهات الملكية السثثامية للبدء  اكما أصثثدرت المؤسثثسثثة تصثثريحً  .8

اآلليات الالزمة لمراكز اإلصثثثثثالي والسثثثثثجون المفتوحةا ت كق اإلرادة السثثثثثياسثثثثثية الجادة 

المؤسثثسثثة إلى اإلسثثراع ف  تحقيق التوجيهات والصثثادقة لتطوير األنظمة ال قابيةا كما دعت 

الملكية السثثثثثثثامية لوضثثثثثثثع اآلليات التنفيذية والبُنى التحتية الالزمة لتطبيق ال قوبات البديلة 

من المحكومينا داعية ف  ذات الوقت القطاعات الخاصثثثثثة واألهلية  كبرىلتشثثثثثمل شثثثثثرائح 
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طبق عليهم ال قوبات والتدابير للتوجه بقبول من تنكافة والهيئات ومؤسسات المجتمع المدن  

 البديلة ل سهام الف ال ف  نجاحها وتوس تهاا لتحقيق الغر  الجوهر  منها.

إعالن ت هد مملكة البحرين بدعم المبادرات الدولية بوأصدرت المؤسسة تصريًحا ترحب فيه  .9

مناخ  ف  مجال التغير المناخ ا حيا أكدت ف  تصريحها أن التحديات الناجمة عن التغير ال

تهدد حقوق اإلنسثثثثان لماليين البشثثثثر ف  جميع بقاع األر ا وشثثثثددت المؤسثثثثسثثثثة على أن 

سان أكد ضمان حماية المتضررين من تغير المناخ باإلضافة إلى  القانون الدول  لحقوق اإلن

توفير السثثثثثثثبل الضثثثثثثثرورية للتكي  ليتمتع الجميع بحياة كريمة من خالل ال مل على تنظيم 

 .تباق الحرار  وحشد الموارد الكافية لتخفي   ثار التغير المناخ انب اا غازات االح

كما أصدرت المؤسسة تصريًحا ثمنت فيه دعم القيادة الرشيدة للمرأة البحرينيةا حيا أكدت  .10

 -المؤسثثسثثة دعمها الكامل لكل ما من شثثأنه ت زيز تمتع المرأة بحقوقها على مختل  الصثثُ د 

كشثثريب أسثثاسثث  ف  المجتمع البحرين  جنبًا  -ة والثقافية السثثياسثثية واالقتصثثادية واالجتماعي

ا مع جهود ومسثثثثثثثاع  المجلق األعلى للمرأة الرامية إلى تمكين إلى جنب مع الرجلا توافقً 

 ا لمبدأ المساواة وعدم التمييز.المرأة البحرينية وإدماجها ف  برامج التنمية الشاملةا وتحقيقً 

تها رغم التدابير واإلجراءات الت  فرضثثثتها وف  تصثثثريح للمؤسثثثسثثثة حول "مواصثثثلة خدما .11

ها جائحة  تدابير واإلجراءات الت  فرضثثثثثثثت نه وعلى الرغم من ال كدت أ جائحة كورونا"ا أ

ن األمانة ال امة للمؤسثثثسثثثة تواصثثثل جهودها وأعمالها المنوطة فإكورونا على صثثث يد ال مل 

 أسثثثثثهمتاإللكترونية الت  بها بخطى ثابتةا من خالل تف يل  لية ال مل عن بُ د عبر األنظمة 

بشثثثثثثكل كبير ف  التوسثثثثثثع ف  عقد اجتماعات مجلق المفوضثثثثثثين ومكتب المجلق واللجان 

النوعية الدائمة بالمؤسثثثسثثثةا والت  يتم عقدها عن بُ د بدال من عقدها داخل مقر المؤسثثثسثثثةا 

على إضافة إلى االجتماعات الدورية الت  ت قد مع موظف  األمانةا أو الف اليات الت  تشر  

تنفيذها األمانة ال امةا كف اليات الطاوالت المسثثثثثثثتديرة وورش ال مل أو البرامج والدورات 

التدريبية كالزمالة البحثية ف  مجال حقوق اإلنسثثانا الت  تم االسثثتمرار ف  إقامتها والت اون 

مع ال ديد من الجهات ذات الصثثثثثثلة دونما أ  انقطاعا إضثثثثثثافة إلى اسثثثثثثتمرار عمل )مركز 

وتلق  الشثثثثكاوى( بالمؤسثثثثسثثثثة ف  تلق  االتصثثثثاالت عبر الخط السثثثثاخن المجان   االتصثثثثال

نقثثثثالثثثثة80001144) وعبر البريثثثثد   (Bahrain NIHR)( وعبر تطبيق الهوات  ال

بالرغم من تقليل حضور موظف  األمانة ال امة  complaint@nihr.org.bh اإللكترون 
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ال امالت وب   الموظفين ممن % ا بما ف  ذلب السثثثثثماي لومهات 70لمقر ال مل بنسثثثثثبة 

لديهم حاالت صثثثثثثحية بال مل من المنزلا بناء على التوجيهات الملكية السثثثثثثامية والقرارات 

 .ا على المصلحة ال امة وصحة الجميعن الفريق الوطن  ف  هذا الشأن حفاظً عالصادرة 

عيسثى وثمنت المؤسثثسثثة التوجيهات الملكية السثثامية لحضثثرة صثثاحب الجاللة الملب حمد بن  .12

توفير أنواع عدة من اللقاحات وإتاحتها حفظه هللا ورعاها  -عاهل البالد المفدى  - ل خليفة 

سواء داخل مملكة البحرين أو المقيمين خارجهاا إضافة إلى توفيرها مجانً  ا مجانا للمواطنين 

 ا لجميع المقيمين ف  المملكةا الت  ت كق حرل جاللته على صحة وسالمة الجميع.أيضً 

حول "نظام حماية األجور ي زز مكانة البحرين كوجهة  اأصثثثدرت المؤسثثثسثثثة تصثثثريحً  كما .13

ال"ا وأكدت المؤسثثثثثسثثثثثة ف  تصثثثثثريحها أن  تمتاز باألنظمة والقوانين الت  تحفظ حقوق ال م 

بشثثثثثثكل كبير ف  التزام منشثثثثثثآت القطاع الخال بدفع  أسثثثثثثهمتتطبيق نظام حماية األجور 

يها ومَكن ف  ذات الوقت الجهة المرخصثثثثثثثثة األجور ف  الوقت المحدد وباألجر ال متفق عل

دفع أجور ال املين بالكامل ب)هيئة تنظيم سثثثثثثثوق ال مل( من م رفة مدى التزام تلب الجهات 

 .ا للقوانين والشروط الت  ينل عليها قانون ال ملوف  المواعيد المحددة وفقً 

( شخًصا 30) ثالثين رحبت فيه بتطبيق ال قوبات البديلة على اوأصدرت المؤسسة تصريحً  .14

من المحكوم عليهما حيا رأت المؤسثثثثثثسثثثثثثة أن التوسثثثثثثع والمرونة ف  تطبيق أحكام قانون 

مع الم ايير الدوليةا والبرتوكوالت الواردة ف  ال هد  ل قوبات والتدابير البديلة يتماشثثثثثثثيانا

ريتهم الدول  الخال بالحقوق المدنية والسثثياسثثية فيما يت لق بم املة األشثثخال المسثثلوبة ح

 عن مبدأ إعادة التأهيل الذات ا مؤكدة دعمها بشثثكل إنسثثان  واحترام كرامة اإلنسثثانا فضثثاًل 

ع فيهاا بما يسثثثثهم ف   التام للتوجيهات الرامية إلى تطبيق المزيد من ال قوبات البديلة والتوسثثثث 

 .تأهيل المحكوم عليهما ودف هم باتجاه االبت اد عن تكرار الجريمة

بمناسبة الذكرى الثانية عشرة على إنشائهاا  اأصدرت المؤسسة تصريحً  اإلى ذلبباإلضافة  .15

- ثمنت فيه عاليا الدعم الدائم من حضثثثثرة صثثثثاحب الجاللة الملب حمد بن عيسثثثثى  ل خليفة

حفظه هللا ورعاه لالرتقاء بمنظومة حقوق اإلنسثان بشثفافية واسثتقاللية  - البالد المفدى عاهل

 .وفقًا لمبادئ باريق
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 اللقاءا  التلفءيونية واإل اعية ثانيًا:

وف  سثثياق متصثثلا شثثاركت المؤسثثسثثة ف  عدد من اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية ف  سثثبيل ت زيز 

ثقافة حقوق اإلنسان ونشر الوع  بالدور المنوط بالمؤسسة ف  مجال ت زيز وحماية حقوق اإلنسان 

قاءات عددً  ناولت تلب الل الت  ضثثثثثثثوعات أبرزها: "االنتهاكات من المو ابمملكة البحرينا حيا ت

( لميثاق ال مل الوطن "ا و"قانون 20) ت ر  لها الصثثثثيادون البحرينيون"ا و"الذكرى ال شثثثثرون

 ."ال دالة اإلصالحية لوطفال وحمايتهم من سوء الم املة

  ثالثًا: األخبار الصحفية

المزيد من أطر ا للت اون مع الجهات الوطنية ذات الصثثثثثثثلة بحقوق اإلنسثثثثثثثانا ولمد ت زيزً  .1

مجال حقوق اإلنسثثثثانا بالتواصثثثثل مع الجهات الحكومية وغير الحكوميةا واألفراد المهتمين 

فقد عقدت المؤسثثثثثثسثثثثثثة اجتماًعا مع رئيق لجنة الشثثثثثثئون الخارجية والدفاع واألمن الوطن  

بمجلق النوابا حيا تم خالل اللقاء است را  سبل ت زيز الت اون المشترب بين المؤسسة 

ق النياب ا وعدد من المواضثثثثثثثيع المت لقة بمسثثثثثثثتجدات المل  الحقوق ا والسثثثثثثثيما والمجل

االنتهثثاكثثات الجسثثثثثثثيمثثة الت  وق ثثت على الصثثثثثثثيثثادين والبحثثارة البحرينيينا وأهميثثة اتخثثاذ 

قاء  ية حقوقهما كما تطرق الل تدابير الالزمة من أجل حما ية ال قوبات إلى  اإلجراءات وال ل

 الشأن.البديلة ودور المؤسسة ف  هذا 

وف  ذات الشأنا استقبلت المؤسسة عدًدا من أعضاء مجلق النوابا حيا تم بحا عدد من  .2

القضثثايا ذات االهتمام المشثثتربا وعدد من المواضثثيع المت لقة بمسثثتجدات المل  الحقوق ا 

 ودور المؤسسة ف  هذا الشأن.

الصثثثغيرة  كما اسثثثتقبلت المؤسثثثسثثثة رئيق مجلق إدارة جم ية البحرين لتنمية المؤسثثثسثثثات .3

والمتوسطةا حيا أكدت المؤسسة أهمية حماية حقوق اإلنسان ف  ريادة األعمال والشركات 

أن مؤسثثسثثات األعمال شثثريب ف  ت زيز مشثثيرة إلى وت زيز أجندتها ف  مختل  القطاعاتا 

وحماية حقوق اإلنسثثان المنصثثول عليها ف  الصثثكوب الدولية ذات ال القة بحقوق اإلنسثثان 

ولية المجتمعا وعليها أن تتحمل مسثثثثؤولية مسثثثثتقلة تختل  عن تلب المسثثثثؤ كونها من هيئات

 الت  تلتزم بها الدولة بأجهزتها الُمختلفة.الملقاة على عاتق الحكومات 
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وضثثمن الجهود الحثيثة الت  تبذلها المؤسثثسثثة لتحسثثين جودة مسثثتوى الخدمات والمهام الت   .4

حقيق الجودة الشثثثثثثثثاملثة واالرتقثاء لت 2030تقثدمهثاا وتمثاشثثثثثثثيثا مع رؤيثة مملكثة البحرين 

على  -للمرة الثانية على التوال   -بالخدماتا تم تجديد اسثثثثثثثتحقاق حصثثثثثثثول األمانة ال امة 

(  ف  نظثثام إدارة الجودةا ISO 9001:2015) المحثثدثثثة دورتهثثاشثثثثثثثهثثادة االيزو ف  

(Quality Management System عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسثث )- يزوا ب د 

سلة إجراءات شملت مراج ة دقيقة أجرتها شركة "بيرو فيريتاق القابضة" فرع المملكة سل

المتحدة على جميع ال مليات واإلجراءات الت  تقوم بها األمانة ال امة ف  المؤسثثسثثة لضثثمان 

تماشيها مع أهدا  واختصاصات المؤسسةا وال مل على تحسين بيئة ال مل ووضع منهجية 

 ايير ومتطلبات نظام إدارة جودة ال مل.موحدة لضمان تطبيق م 

وف  إطار ت زيز اسثثثثتراتيجية وخطة عمل المؤسثثثثسثثثثة للمسثثثثاهمة ف  ت زيز وحماية حقوق  .5

 عن إيمانها بأهمية قانون ال قوبات والتدابير البديلةا الذ  اإلنسان ف  مملكة البحرينا فضاًل 

الوطنية دأت المؤسثثثثثثسثثثثثثة ي د تجربة رائدة ف  المنطقة تهد  إلى ت زيز حقوق اإلنسثثثثثثانا ب

لة  بدي تدابير ال بدال ف  مقرها تطبيق نظام ال قوبات وال لذين تم اسثثثثثثثت ل دد من المحكومين ا

برامج عقوباتهم السثثثثثثثالبة للحرية ب قوبات بديلة تختل  ما بين خدمة المجتمع وااللتحاق ب

وبات مدة المتبقية من ال قمن عقوبة الحبقا السثثثثثثتكمال ال التأهيل وإصثثثثثثالي الضثثثثثثرر بدال

 صلية المحكومين بها.األ

 الدائمة لعمل اللجان النوعية ةالدورياألخبار ا: النشرا  اإلخبارية الشهرية، ورابعً 

ا لجميع صثثدار النشثثرات اإلخبارية الشثثهريةا الت  تتضثثمن موجزً اسثثتمرت المؤسثثسثثة ف  إ .6

الل أخبار واجتماعات وف اليات المؤسثثسثثة خالل كل شثثهرا حيا يمكن االطالع عليها من خ

 الرابط التال :

http://www.nihr.org.bh/eLibrary/?category=69  

كل ثالثة أشثثثثهرا دورية  اأخبارً  - 2021 أكتوبرمن شثثثثهر  ابدءً  - كما نشثثثثرت المؤسثثثثسثثثثة .7

لنوعية الدائمة ف  المؤسسة تضمن أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان الثالا ات

)لجنة الحقوق والحريات ال امةا لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافقا لجنة الشثثثثثثثكاوى 

 ا حيا يمكن االطالع عليها من خالل الرابط التال :والرصد والمتاب ة(

/About/Periodical%20newshttp://www.nihr.org.bh/  

http://www.nihr.org.bh/eLibrary/?category=69
http://www.nihr.org.bh/About/Periodical%20news/
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 الخامسالفصل 

 ن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانم المقدمةاآلراء االستشارية 

  لل السلطا  الدستورية

 تمهيد وتقسي :

إن الحا على التصديق على الصكوب اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان أو االنضمام إليهاا  .1

ئيسثثة من الوظائ  المنوطة بالمؤسثثسثثات الوطنية لحقوق وكفالة تنفيذها تنفيذًا ف ااًلا وظيفة ر

اإلنسثثثثثثثانا إذ إن األمر ال يق  عند ذلبا بل يت داه إلى ضثثثثثثثرورة بيان مدى امتثال الدولة 

الطر  لاللتزامات اإلقليمية والدولية الناشثثثثثثثئة عن التصثثثثثثثديق أو االنضثثثثثثثماما مع اقتراي 

ما يتسق والم ايير اإلقليمية أو الدولية تشري ات أو أنظمة أو ممارسات أو ت ديل القائم منها ب

 ذات الصلة.

نجد أن المادة رقم ا بإنشثثاء المؤسثثسثثة 2014لسثثنة ( 26)وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم  .2

دراسة التشريعا  والن   منها نصت على أن تختل المؤسسة بـثثثثثثث "( ب)ف  الفقرة  (12)

صية بالتعديال  التي تراطا مناسبة، المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق اإلنسان والتو

خاصممة فيما يتعلق باتسمماق ط ت التشممريعا  مع التءاما  المملكة الدولية بحقوق اإلنسممان، 

"ا إذ إن هذه كما يكون لها التوصمممية بإصمممدار تشمممريعا  جديدة  ا  صممملة بحقوق اإلنسمممان

جنة الفرعية االختصثثاصثثات ه  ان كاق لما تضثثمنته "مبادئ باريق" والمالحظات ال امة لل

 (.SCAالم نية باالعتماد )

وتف ياًل لتلب االختصثثاصثثاتا قامت المؤسثثسثثة بإبداء مرئياتها حول عدد من الطلبات الواردة  .3

عليها بشثثثأن عدد من الموضثثثوعات المحالة إليها من مجلسثثث  النواب والشثثثورىا وبلغ عدد 

بلغ عدد المرئيات ( مرئياتا ف  حين 3المرئيات المقدمة إلى مجلق الشثثثثثثورى عدد ثالا )

( 19) ةعشثثثر تسثثثع( مرئيةا بما مجموعه 16) ةعشثثثر سثثثتالمقدمة إلى مجلق النواب عدد 

 مرئية خالل النطاق الزمن  للتقرير.

وعليها سثثثو  يتم الت ر  ف  هذا الفصثثثل ل راء االسثثثتشثثثارية الت  قدمتها المؤسثثثسثثثة إلى  .4

السثثثت را  موجز ين: يخصثثثل المبحا األول يالسثثثلطات الدسثثثتورية ف  مبحثين أسثثثاسثثث
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مرئياتها المحالة إلى مجلق النوابا ف  حين يخصثثثثل المبحا الثان  لبيان موجز مرئياتها 

ا أو تأثيًرا مباشثًرا  المحالة إلى مجلق الشثورىا وذلب ف  المواضثيع الت  ترى أن لها مسثاسثً

ف  حقوق اإلنسثثثان وحرياته األسثثثاسثثثيةا واضثثث ة ف  االعتبار أحكام الدسثثثتور والصثثثكوب 

  ايير اإلقليمية والدولية ذات الصلة.والم
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 األول المبحث

 ة لحقوق اإلنسان  لل مجلس النوابمن المؤسسة الوطني المقدمةاآلراء االستشارية 

 ةعشر ستالزمنية لنطاق التقرير ما مجموعه عدد  المدةمجلق النواب خالل إلى قدمت المؤسسة 

 نحو اآلت :ا يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها على ال( مرئية16)

 المطلب األول

 ( مكرًرا  لل قانون العقوبا 316مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برق  )

 1976( لسنة 15الصادر بالمرسو  بقانون رق  )

( 316مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )أبدت المؤسسة رأيها االستشار  بخصول  .1

سنة 15ون رقم )مكرًرا إلى قانون ال قوباتا الصادر بالمرسوم بقان ا الذ  يتأل  1976( ل

( 316 عن الديباجة من مادتينا تضثثثثثثمنت المادة األولى إضثثثثثثافة مادة جديدة برقم )فضثثثثثثاًل 

 المادة الثانية تنفيذية. أنف  حين  مكرًرا إلى قانون ال قوباتا

يعاقب بالسممجن مدة ال تقل  " أن( ف  مشثثروع القانون على 316رقم ) الجديدة المادة تنصثث .2

س سنوا  وال تجاوء سبع سنوا  كل  كر أو أنثل واقع أحد محارمه وكان يعل  أو عن خم

 ".لديه ما يحمله علل االعتقاد ب نه أحد محارمه

تأكيد أهمية وجود نصثثول عقابية تُجرم ف ل المواق ة بين المحارما وانتهت المؤسثثسثثة إلى  .3

الناق عليهاا كما أن مناط لى سبحانه وت ا مة الت  فطر هللا ييخال  الفطرة السل بوصفه ف اًل 

الت  ه  قوام المجتمعا وترى من الالزم أن يتضثثثثثمن ا التجريم هو حماية كيان األسثثثثثرة هذ

مشثثثروع القانون تفسثثثيًرا لمفهوم )المحارم( سثثثواء أكانوا من فئة المحرمات تحريًما مؤبًدا أم 

يات ال ملية ف  تطبيقه تحريًما مؤقتًاا مع أهمية أن ي الج النل محل مشروع القانون اإلشكال

ا مراعاة  بإصثثثدار قانون األسثثثرة 2017( لسثثثنة 19للقانون رقم )على فئة غير الخاضثثث ين 

ئد ف  مملكة البحرينا  قاف  السثثثثثثثثا لدين  وال قد  والمذهب  والث ف  ذلب للت ددية والتنوع ا

 .لتمييز بين المراكز القانونيةا تحقيقًا لمبدأ المساواةإلى اوعلى نحو ال يؤد  
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 المطلب الثاني

 مشروع قانون بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبا 

 1976( لسنة 15الصادر بالمرسو  بقانون رق  )

أبدت المؤسثثثسثثثة رأيها االسثثثتشثثثار  بخصثثثول مشثثثروع قانون بت ديل ب   أحكام قانون  .1

 عن الديباجة ا الذ  يتأل  فضاًل 1976( لسنة 15ال قوباتا الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

(ا وفقرة ثانية إلى 345) رقم ن مادتينا تضمنت المادة األولى إضافة فقرة ثالثة إلى المادةم

 ا1976( لسثثنة 15(ا من قانون ال قوبات الصثثادر بالمرسثثوم بقانون رقم )347) رقم المادة

 المادة الثانية تنفيذية. أنف  حين 

مشثثثروع القانون على أن  ( كما ورد ف 345) رقم نصثثثت الفقرة الثالثة المضثثثافة إلى المادة .2

عاة أحكام المواد أرقام )" بذات 71( و)70( و)32ومع مرا قانون ال قوباتا ت اقب  ( من 

( 347) رقم "ا ف  حين نصت الفقرة الثانية المضافة إلى المادةال قوبة من رضيت بمواق تها

( 70( و)32ومع مراعاة أحكام المواد أرقام )من ذات المشثثثثثروع محل الدراسثثثثثة على أن "

 ".( من قانون ال قوباتا ي اقب بذات ال قوبة من رض  باالعتداء على عرضه71و)

تسثثتحسثثن إعادة النظر ف  األحكام الت  قررها المشثثروع بقانون وانتهت المؤسثثسثثة إلى أنها  .3

ف  القانون النافذا مع أهمية  ةمحل الدراسثثثةا ليكون مراعيًا لسثثثن المسثثثؤولية الجنائية الوارد

 ةسنة ولم تتم الثامنة عشر ةأتمت الخامسة عشر لكل َمنار المرحلة ال مرية األخذ ف  االعتب

ون إغفال لما قررته زالت ضثثثثثثثمن نطاق سثثثثثثثن الطفولةا من دسثثثثثثثنةا بوصثثثثثثثفها مرحلة ما

 التشري ات النافذة ذات الصلةا تحقيقًا ف  ذلب للمصالح الفضلى لهذه الفئة ال مرية.

 

  



  
 

272 
 

 المطلب الثالث

بش ن قانون  2014( لسنة 23( من القانون رق  )45)رق  ل المادة االقتراه بقانون بتعدي

 المرور

( من 45) رقم أبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثثول االقتراي بقانون بت ديل المادة .1

 عن الديباجة من بشثثثثأن قانون المرورا الذ  يتأل  فضثثثثاًل  2014( لسثثثثنة 23القانون رقم )

( من القانون رقم 45) رقم ( من المادة23لبند رقم )مادتينا تضثثثثثثثمنت المادة األولى إلغاء ا

ف  حين  ذات المادةاببشثثثأن قانون المرورا وإضثثثافة فقرة جديدة أخيرة  2014( لسثثثنة 23)

 أن المادة الثانية تنفيذية.

مع  على أن " ( كما ورد ف  أصل االقتراي بقانون45) رقم نصت الفقرة األخيرة من المادة .2

ألحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشثثثثد منصثثثثول عليها المقررة وفقًا اإلخالل بالتدابير عدم 

اوز مائة دينار كل من وال تج اقب بغرامة ال تقل عن عشثثثثثثثرين ديناًراف  أ  قانون  خرا ي 

... وف  حال قيام المخال  بشغل المواق  المخصصة لذو   :من األف ال اآلتية ارتكب ف اًل 

ق نه ي ا فإ بل غيرهم  قة من ق قل عن )اإلعا مة ال ت جاوز )400ب بغرا نار وال ت ( 500( دي

 ".دينار

النل محل االقتراي جاءت أحكامه بتشديد عقوبة الغرامة المقررة  أن وانتهت المؤسسة إلى .3

ا وهو ال يُ د  من حال قيام المخال  بشغل المواق  المخصصة لذو  اإلعاقة من قبل غيرهم

فراد بالحقوق والحريات األسثثثثاسثثثثي ة لهما وال يمثل تمتع األ ف قبيل التشثثثثديد الذ  يترب أثًرا 

لما أوردته الصكوب الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلةا إال أنها  ا لحقوق اإلنسان وفقًاانتهاكً 

مبدأ التدرج ف  تطبيق  الحظت أن الصثثثثثثثياغة الحالية للنل محل االقتراي بقانون لم تراعِّ 

لفة مسثثثثثثثتقباًل كما هو الحال ف  النل النافذا ال قوبة حال عود الجان  الرتكاب ذات المخا

-أن طبي ة المخالفة محل المقتري ال تسثثثتوجب التشثثثدد فيها على نحو ال ينسثثثجم عن فضثثثاًل 

لة الردع  -لربما نافذة ه  كفيلة بتحقيق حا فة ذاتهاا ف  حين أن ال قوبة ال مع طبي ة المخال

 .الالزمة
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 المطلب الرابع

 2013( لسنة 80لنفسية، المرافق للمرسو  رق  )مشروع بقانون بش ن الصحة ا

أبدت المؤسسة رأيها االستشار  بخصول مشروع بقانون بشأن الصحة النفسيةا المرافق  .1

 عن الديباجة من سثثب ة أبواب وردت ا الذ  يتأل  فضثثاًل 2013( لسثثنة 80للمرسثثوم رقم )

آت الصحة النفسيةا وبيان منش مادةا تضمن الباب األول ت اري َ  (66) ست وستين ف  عدد

وبي ن الباب الثان  حقوق وواجبات المري  وال املين بالمهن الطبية ذات الصثثثثثثلةا واحتوى 

باب الرابع  قانونا وتطرق ال ثالا األجهزة المختصثثثثثثثة بمتاب ة تطبيق أحكام ال باب ال إلى ال

دخول المرضثثى منشثثآت الصثثحة النفسثثيةا ف  حين تضثثمن الباب الخامق عالج المري ا 

ى الباب السثثثادق ال قوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانونا وتطرق الباب السثثثابع واحتو

 .إلى أحكام ختامية

تتفق مع مجمل األحكام القانونية الت  تضثثمنها المشثثروع بقانون وانتهت المؤسثثسثثة إلى أنها  .2

على نحو عاما مؤكدة  2013( لسثثثنة 80بشثثثأن الصثثثحة النفسثثثيةا المرافق للمرسثثثوم رقم )

ا حاميًا بوصفه قانونًا يمثل سياجً  -ب د دراسته المستفيضة-ة سرعة صدور هذا القانون أهمي

لحقوق وواجبات أطرا  قطاع الطب النفسثثثثث ا إال أنها ترى من المسثثثثثتحسثثثثثن على اللجنة 

( 51(ا )48(ا )39(ا )38(ا )23(ا )15(ا )14) أرقثثام الموقرة إعثثادة النظر ف  المواد

 من مشروع القانون.

 الخامسالمطلب 

 مكرًرا( من قانون العقوبا  64االقتراه بقانون بتعديل المادة )

 1976( لسنة 15الصادر بالمرسو  بقانون رق  )

مكرًرا(  64) رقم أبدت المؤسسة رأيها االستشار  بخصول االقتراي بقانون بت ديل المادة .1

يتأل  فضثثال  ا الذ 1976( لسثثنة 15من قانون ال قوباتا الصثثادر بالمرسثثوم بقانون رقم )

مكرًرا( من  64)رقم عن الديباجة من مادتينا تضثثثثمنت المادة األولى اسثثثثتبدال نل المادة 

 ف  حين أن المادة الثانية تنفيذية. قانون ال قوباتا
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مكرًرا( كما ورد ف  االقتراي بقانون على أن "إذا حكم على أجنب   64) رقم نصثثثثثثت المادة .2

صثثول عليها ف  هذا القانون جاز للقاضثث  أن يأمر ف  ذكًرا أو أنثى ف  إحدى الجرائم المن

ا أو لمدة محددة ال تقل عن ثالا سثنوات ب د سثداد كافة حكمه بإب اده من دولة البحرين نهائي  

 ".ديونه

وانتهت المؤسسة إلى أنها تتفق من حيا المبدأ مع الغايات الت  يرم  إليها االقتراي بقانونا  .3

ترداد أموالهم من المثثدين األجنب  ف  حثثال الحكم عليثثه كونثثه يحفظ حق الثثدائنين ف  اسثثثثثثث

باإلب ادا إال أنها تأمل إعادة النظر ودراسثثة النل المقتري على نحو مسثثتفي ا بوصثث  أن 

ا للموضثثثثوعا فضثثثثاًل عن أنه لربما يؤد  إلى تقييد حقوق  جذري  النل الحال  ال يشثثثثكل حال  

ر والصثثثثثثثكوب الدولية واإلقليمية ذات وحريات المحكوم عليه المكفولة له بموجب الدسثثثثثثثتو

( من ال هد الدول  الخال بالحقوق المدنية والسياسيةا الذ  11) رقم السيما المادةوالصلةا 

 .2006( لسنة 56مملكة البحرين بموجب القانون رقم ) إليهانضمت 

 

 المطلب السادس

 قانون العقوبا   لل ا( مكررً 172) رق  االقتراه بقانون بإضافة مادة

 1976( لسنة 15الصادر بالمرسو  بقانون رق  )

( 172)رقم أبدت المؤسثثثسثثثة رأيها االسثثثتشثثثار  بخصثثثول االقتراي بقانون بإضثثثافة مادة  .1

ا الذ  يتأل  1976( لسثثنة 15قانون ال قوبات الصثثادر بالمرسثثوم بقانون رقم )ا إلى مكررً 

( 172يدة برقم )فضثثثثثثال عن الديباجة من مادتينا تضثثثثثثمنت المادة األولى إضثثثثثثافة مادة جد

ف  حين أن  ا1976( لسثثنة 15مكرًرا إلى قانون ال قوبات الصثثادر بالمرسثثوم بقانون رقم )

 المادة الثانية تنفيذية.

من قانون ال قوبات على أن "ي اقب بالحبق ( مكرًرا 172رقم )بالمادة المضثثثثثثثثافة  تنل .2

ا أو أشثثر  عليه أو كتروني  والغرامة أو بإحدى هاتين ال قوبتين كل من أنشثثأ أو أدار موق ًا إل

نشثثثثر م لومات على شثثثثبكة م لوماتية أو إحدى وسثثثثائل تقنية الم لومات للترويج أو التحبيذ 
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أل  برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو ال نصرية أو الطائفية أو اإلضرار 

 ."اآلداب ال امة بالوحدة الوطنية أو السلم االجتماع  أو اإلخالل بالنظام ال ام أو

وانتهت المؤسسة إلى أن األحكام المقررة ف  االقتراي بقانون ال تشكل انتهاًكا أو مساًسا أل   .3

( 2ن )االفقرتمع ما قررته ت ديل ينسثثثجم  ه من الحقوق والحريات األسثثثاسثثثية المقررةا بل 

مادة3و) مادة19) رقم ( من ال بالحقوق( من 20) رقم ( وال خال  لدول  ال هد ا ية  ال  مدن ال

 .2006( لسنة 56ه مملكة البحرين بموجب القانون رقم )والسياسيةا الذ  انضمت إلي

 

 المطلب السابع

 2007( لسنة 15االقتراه بقانون بتعديل بعض أحكا  القانون رق  )

 بش ن المواد المخدرة والمؤثرا  العقلية

  أحكام القانون أبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثثول االقتراي بقانون بت ديل ب  .1

 عن بشثثثثأن المواد المخدرة والمؤثرات ال قليةا الذ  يتأل  فضثثثثاًل  2007( لسثثثثنة 15رقم )

( من 1) رقم الديباجة من ثالا موادا تضثثثثمنت المادة األولى إضثثثثافة عبارة إلى نل المادة

بشثثثثثثأن المواد المخدرة والمؤثرات ال قليةا وجاءت المادة  2007( لسثثثثثثنة 15القانون رقم )

( من ذات القانونا 35) رقم ( والمادة3)رقم  المادة :من انية لتضي  فقرات جديدة إلى كل   ثال

 ف  حين أن المادة الثالثة تنفيذية.

( من القانون 1نصثثثثثت المادة األولى من االقتراي بقانون على أن "تضثثثثثا  إلى المادة رقم ) .2

ال بارة اآلتية: المواد بشثثثثثثثأن المواد المخدرة والمؤثرات ال قليةا  2007( لسثثثثثثثنة 15رقم )

المتطايرة: كل مادة مدرجة ف  المجموعة الراب ة الملحقة بهذا القانون"ا ف  حين نصثثثثثثثت 

( وفقرة جديدة برقم )ج( إلى المادة 3المادة الثانية على أن "تضثثثثثثا  فقرة جديدة إلى المادة )

سنة 15( من القانون رقم )35) شأن المواد المخدرة والمؤثرات ال  2007( ل قليةا نصهما ب

( فقرة جثديثدة: كمثا يحظر ت ثاط  المواد المتطثايرة المبينثة ف  المجموعة 3اآلت : المثادة )

( فقرة )ج(: كل من ت اطى مادة من المواد المدرجة 35الراب ة الملحقة بهذا القانون. المادة )

 ".ف  المجموعة الراب ة الملحقة بهذا القانون
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األهدا  والغايات الت  يرم  إلى تحقيقها االقتراي مع وانتهت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة إلى أنها تتفق  .3

بقانون محل الدراسثثثثثثةا والت  تهد  إلى حماية الشثثثثثثباب واألطفال من خالل تجريم ت اط  

المواد المتطايرةا لما لها من أضثثرار جسثثيمة على صثثحتهم وحياتهم عند ت اطيهم تلب المواد 

مثل المواد الالصثثثثقة والطالء وأدوات  الت  توجد ف  ال ديد من المنتجات المنزلية الشثثثثائ ةا

وتسثثثتحسثثثن المؤسثثثسثثثة أن يراع  االقتراي الماثل ف  شثثثأن التنظي  وغيرها من المنتجاتا 

ال قوبات الواردة فيه سثثثثثثن مرتكب الجريمة وقت ارتكابهاا وتحديد ال قوبة أو التدبير البديل 

قانون ال دالة ها ف  المناسب على نحو يتفق وسن مرتكبها ف  ضوء التدابير المنصول علي

 .اإلصالحية لوطفال وحمايتهم من سوء الم املة

 المطلب الثامن

 (18)رق  ( من المادة 1مشروع قانون بإضافة بند جديد برق  )ج(  لل الفقرة )

 1965من قانون األجانب )الهجرة واإلقامة( لسنة 

برقم )ج( إلى  أبدت المؤسسة رأيها االستشار  بخصول مشروع قانون بإضافة بند جديد .1

ا الذ  1965من قانون األجانب )الهجرة واإلقامة( لسثثثثثثنة  (18)رقم ( من المادة 1الفقرة )

( 1 عن الديباجة من مادتينا تضمنت المادة األولى إضافة بند جديد إلى الفقرة )يتأل  فضاًل 

لمادة ف  حين أن اا 1965( من قانون األجانب )الهجرة واإلقامة( لسثثنة 18) رقم من المادة

 الثانية تنفيذية.

( كمثثا وردت ف  18)رقم ( من المثثادة 1رقم )ج( الوارد ف  الفقرة )بنل البنثثد الجثثديثثد  .2

مشثثثروع القانون على أن "ما لم يكن ذلب بتصثثثريح من الحاكما ال يجوز منح رخصثثثة إقامة 

رينيةا ألجنب  أو تجديد رخصثثثثثة إقامته إال ف  الحاالت اآلتية: أن يكون من أبناء المرأة البح

 ".ا للضوابط والم ايير الت  يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخليةوذلب وفقً 

مشثثثثثثروع تتفق مع األهدا  والغايات الت  يرم  إلى تحقيقها وانتهت المؤسثثثثثثسثثثثثثة إلى أنها  .3

ستقرارهاا وتحقيق مبدأ المساواة قانون ا والمتمثلة ف  الحفاظ على كيان األسرة البحرينية وا

أة البحرينيثة من أب أجنب  مع أبنثاء المواطن البحرين  ف  الحصثثثثثثثول على بين أبنثاء المر

المزايا والخدماتا خاصثثة ف  ظل غياب نل تشثثري   ي الج حصثثولهم على رخصثثة إقامة 

  ل كونهم غير ملتحقين ب مل.ابالمملكة ح
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 المطلب التاسع

 2002( لسنة 47مشروع قانون بتعديل بعض أحكا  المرسو  بقانون رق  )

 2021( لسنة 77الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسو  رق  ) بش ن

أبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثثول مشثثروع قانون بت ديل ب   أحكام المرسثثوم  .1

بشثثثأن الصثثثحافة والطباعة والنشثثثرا المرافق للمرسثثثوم رقم  2002( لسثثثنة 47بقانون رقم )

سنة 77) موادا تضمنت ف  مجموعها   ثمان عن الديباجة من ا الذ  يتأل  فضالً 2021( ل

بشثثثأن الصثثثحافة  2002ة ( لسثثثن47ر مسثثثمى القانون ليصثثثبح "المرسثثثوم بقانون رقم )يتغي

لكترون "ا واسثثثثتبدال ب   أحكامها وإضثثثثافة أحكام أخرى إلى ذات المرسثثثثوم واإلعالم اإل

 ا ف  حين جاءت المادة الثامنة منه مادة تنفيذية.بقانون

مشروع القانون تتفق مع المبادئ واألسق الت  يرم  إلى تحقيقها  وانتهت المؤسسة إلى أنها .2

تهد  إلى إلغاء عقوبة الحبق ف  جميع النصثثثثثثول ال قابية الواردة ف  المشثثثثثثروعا والت  

لكترون ا إال أنهثثا ال تجثثد ائيثثةا إلى جثانثب تنظيم اإلعالم اإلواالكتفثثاء ب قوبثة الغرامثة الجنثث

روم من حقوقه السياسية )الحق ف  االنتخاب( محروًما مبرًرا مقبواًل يج ل من الشخل المح

تها ا أو المساهمة ف  ملكيمن مباشرة حقه ف  الرأ  والت بير من خالل تملكه موق ًا إلكتروني  

مراج ة المصطلحات المستخدمة لتوضيح الشروط الواجب توافرها فيمن كما أنها تدعو إلى 

ن هناب فرق بين المحروم والممنوع من إتها حيا ا أو يسثثثثثثهم ف  ملكييمتلب موق ًا الكتروني  

ترى ضثثرورة إعادة صثثياغة الشثثروط الواجب توافرها ف  كما مباشثثرة الحقوق السثثياسثثيةا 

ا االمدير المسثثثثثئول عن الموقع اإلعالم  اإللكترون  سثثثثثواء كان بحرين  الجنسثثثثثية أم أجنبي  

حديا المحتوىا باعتبارها مدة ومراج ة المدة الت  تمنح حق اإللغاء اإلدار  ف  حال عدم ت

 لربما تكون غير مناسبة وغير م قولة.
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 المطلب العاشر

 ( من قانون العقوبا 231) رق  مشروع قانون بتعديل المادة

 1976( لسنة 15الصادر بالمرسو  بقانون رق  )

( من 231) رقم مشثثروع قانون بت ديل المادةأبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثثول  .1

 عن فضثثاًل ا الذ  يتأل  1976( لسثثنة 15ل قوبات الصثثادر بالمرسثثوم بقانون رقم )قانون ا

( من قانون 231) رقم الديباجة من مادتينا تضثثثثثثثمنت المادة األولى اسثثثثثثثتبدال نل المادة

 .ف  حين أن المادة الثانية تنفيذيةال قوباتا 

لحبق مدة ال ي اقب باعلى أن " ( كما وردت ف  المشثثثثروع بقانون231) رقم المادة تنصثثثث .2

تقل عن سثثثثثنة وبالغرامة الت  ال تقل عن مائت  دينار وال تجاوز ألف  دينار أو بإحدى هاتين 

أو  شثثثث  على شثثثثخل متوفىال قوبتين من قام ف  أثناء مزاولته مهنة طبية أو صثثثثحية بالك

بإس ا  مصاب بإصابة جسيمة وجدت به عالمات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية 

أو إذا توافرت ظرو  أخرى تدعو إلى االشثثتباه ف  سثثببها ولم يبلغ السثثلطة ال امة  أو جنحة

 ".بذلب

مع األهدا  والغايات الت  يرم  إلى تحقيقها مشثثثثثثروع تتفق وانتهت المؤسثثثثثثسثثثثثثة إلى أنها  .3

والت  تهد  إلى تغليظ عقوبة عدم قيام ال املين ف  المجال الصثثثح  القانون محل الدراسثثثةا 

واسثثثثتشثثثثاريين وممرضثثثثين بالتبليغ عن الجرائم المكتشثثثثفة من قبلهم بحكم  والطب  من أطباء

عملهم الذ  يمكنهم من الكشثثثثثثث  على المتوف  أو المري  وتشثثثثثثثخيل حالتها وذلب بغية 

ي  إتحقيق اإللزام الحقيق  بالتبليغ عن الجرائما حيا  ا ال تتناسثثثثثثثب مع ن ال قوبة القائمة حال

عدم القيام بالتبليغ عن الجرائم مما يمق بطريقة سثثثثثثير  علىطبي ة الجريمة واألثر المترتب 

ال دالة واالقتصثثثثال من الجان  المتسثثثثبب ف  الجناية أو الجنحةا إال أنها تسثثثثتحسثثثثن إعادة 

مة مع الف ل ءَ النظر ف  شثثثثأن ال قوبة الواردة ف  مشثثثثروع القانون لتكون أكثر تناسثثثثبًا ومال

حيا تكون ال قوبة حينها )الحبق أو الغرامة( دون مبالغة أو تشثثدد ال مبرر لها بمن المؤثما 

ف   أكثر اتساًعامحكمة الموضوع سلطة تقديرية  الذ  ي ط  وهوأدنىا من دون تقيدها بحد   

 .تقرير ال قوبة المناسبة وفقًا لم طيات الدعوى الجنائية الماثلة
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 المطلب الحادي عشر

 ( من13) رق  بتعديل المادة 2021( لسنة 24مرسو  بقانون رق  )

 بش ن العقوبا  والتدابير البديلة 2017( لسنة 18القانون رق  )

بت ديل  2021( لسنة 24أبدت المؤسسة رأيها االستشار  بخصول المرسوم بقانون رقم ) .1

بشثثأن ال قوبات والتدابير البديلةا الذ   2017( لسثثنة 18( من القانون رقم )13) رقم المادة

( 13) رقم ادتينا تضثثمنت المادة األولى اسثثتبدال نل المادة عن الديباجة من ميتأل  فضثثاًل 

ف  حين أن المادة بشثثثثثثثأن ال قوبات والتدابير البديلةا  2017( لسثثثثثثثنة 18من القانون رقم )

 الثانية تنفيذية.

ف  المرسثثثثثثثوم بقانون على أن "يجوز للجهة الم نية  ت( كما ورد13) رقم نصثثثثثثثت المادة .2

  تنفيذ ال قاب أْن يسثثتبدل بال قوبة األصثثلية المحكوم بها بوزارة الداخلية أْن تطلب من قاضثث

مادة ) لة أو أكثر من المنصثثثثثثثول عليها ف  ال يذها عقوبة بدي بدء ف  تنف بل ال ( من هذا 2ق

القانونا بشثثثثثثثرط أال يكون ف  ذلب خطر على األمن ال اما وأن يكون المحكوم عليه قد أدى 

حكمة الجنائية ما لم يكن من المسثثثثثثثتحيل عليه االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من الم

الوفاء بها. كما يجوز للجهة الم نية بوزارة الداخلية ب د التنسثثثثيق مع مؤسثثثثسثثثثة اإلصثثثثالي 

والتأهيل أْن تطلب من قاضثث  تنفيذ ال قاب أن يسثثتبدل بال قوبة األصثثلية المحكوم بها عقوبة 

القانونا لمدة تساو  باق  ال قوبة  ( من هذا2بديلة أو أكثر من المنصول عليها ف  المادة )

أو مجموع ال قوبات المحكوم بهاا وذلب إذا توافرت ف  المحكوم عليه االشثثثثثثتراطات اآلتية: 

أال يكون ف  اإلفراج عنه خطر على األمن ال ام.  -2أن يكون حسثثن السثثيرة والسثثلوب.  -1

كمة الجنائيةا ما لم يكن أن يكون قد أدى االلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المح -3

من المستحيل عليه الوفاء بها. ويفصل قاض  تنفيذ ال قاب ف  الطلب ب د سماع أقوال النيابة 

ال امة. وتسثثثثثثر  بشثثثثثثأن تنفيذ ال قوبات البديلة أحكام الباب الخامق من الكتاب الخامق من 

 ".2002( لسنة 46قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

( كما وردت ف  13) رقم وانتهت المؤسثثثثسثثثثة إلى أنها ترى أن التوسثثثثع الذ  انتهجته المادة .3

المرسوم بقانون تتسق تماًما والنهج السائد ف  األمم المتحدة بشأن السياسة التشري ية الحديثة 

 القائمة على الحد من تطبيق ال قوبات السثثثثثثالبة للحريةا واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة
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للحريةا تكون قادرة على إدماج المحكوم عليه ف  المجتمع نحو إصالحها وج له ناج ًا فيها 

تصب على نحو مباشر ف  ت زيز وحماية حقوق اإلنسان وحريات  شب وه  بدائل بال أدنى

نسثثثثثجم والمقررات الدولية ذات الصثثثثثلة بحقوق تاألسثثثثثاسثثثثثيةا نحو تحقيق ال دالة الناجزةا و

اإلحتجازية )قواعد غير  واعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابيرالسثثثثثثثيما قواإلنسثثثثثثثانا 

تدابير غير اإلحتجازية للمجرمات  طوكيو(ا وقواعد األمم المتحدة لم املة السثثثثثثثجينات وال

 والمبادئ األساسية الستخدام برامج ال دالة التصالحية ف  المسائل الجنائية.، )قواعد بانكوب(

 الثاني عشرالمطلب 

 قتراه بقانون بتعديل بعض أحكا  قانون العقوبا اال

 1976( لسنة 15الصادر بالمرسو  بقانون ق  )

أبدت المؤسثثثسثثثة رأيها االسثثثتشثثثار  بخصثثثول االقتراي بقانون بت ديل ب   أحكام قانون  .1

 عن الديباجة ا الذ  يتأل  فضثثاًل 1976( لسثثنة 15ال قوبات الصثثادر بالمرسثثوم بقانون قم )

منت المادة األولى ت ديل عنوان الفصثثثثثل الثالا من الباب السثثثثثابع من من ثالا موادا تضثثثثث

ليكون  1976( لسثنة 15القسثم الخال من قانون ال قوبات الصثادر بالمرسثوم بقانون رقم )

 329"الفجور والدعارة والشثثثثذوذ"ا وجاءت المادة الثانية بإضثثثثافة مادتين جديدتين برقم  )

 المادة الثالثة تنفيذية.ف  حين أن (ا 1مكرًرا  329مكرًرا( و)

مكرًرا( كما وردت ف  االقتراي بقانون على أن "ي اقب بالسثثثثثجن  329)رقم المادة نصثثثثثت  .2

مدة ال تجاوز خمق سثثثثنوات والغرامة الت  ال تقل عن ثالثة  ال  دينار وال تجاوز خمسثثثثة 

ترمز كل من رفع علم أو شثثثثث ار أو أية إشثثثثثارة  -1 ال  دينارا أو بإحدى هاتين ال قوبتين: 

ج بأية وسثثثثيلة كانت ألفكار وم تقدات فئة  -2ا )المثليين(. إلى فئة الشثثثثواذ جنسثثثثي   كل من رو 

ع أو اجتماع لفئة الشثثواذ  -3الشثثواذ جنسثثيًا )المثليين(.  كل من دعا أو نظم أو حضثثر أ  تجم 

 ( كما وردت ف  ذات االقتراي1مكرًرا  329) رقم ا )المثليين("ا ف  حين نصت المادةجنسي  

على أن "مع عدم اإلخالل بمسثثثثثثثؤولية الشثثثثثثثخل الطبي   طبقا ألحكام هذا القانونا ي اقب 

الشثثخل االعتبار  بالغرامة الت  ال تقل عن عشثثرة  ال  دينار وال تزيد على خمسثثين أل  

مكرًرا(. وكان ذلب نتيجة اتفاق  329دينارا إذا ارتكب إحدى األف ال المذكورة ف  المادة )

لق اإلدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها. وف  حالة الحكم باإلدانة تأمر أو علم أعضاء مج
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المحكمة بحرمان الشخل االعتبار  من المشاركة ف  المشروعات ال امة أو بإغالق مقاره 

الت  وق ت فيها الجريمة أو بحله وإغالق جميع مقاره إغالقًا مؤقتًا أو دائًما. وتأمر المحكمة 

درة األموال واألمت ة واألدوات واألوراق مما يكون قد اسثثت مل أو ف  جميع األحوال بمصثثا

أعد لالسثثثثت مال ف  ارتكاب الجريمة أو تحصثثثثل منهاا وذلب مع عدم المسثثثثاق بحقوق غير 

 ".الحسن النية

تتفق من حيا المبدأ مع المبادئ واألسثثثثثثق والغايات القانونية وانتهت المؤسثثثثثثسثثثثثثة إلى أنها  .3

االقتراي بقثانون من خالل أهميثة إيجثاد تشثثثثثثثريع يجرم األف ثال والواق يثة الت  يرم  إليهثا 

والسلوكات الت  تت ار  صراحة والنظام ال ام أو الشري ة اإلسالميةا بوصفها أف ااًل تناف  

البناء األسثثثثثثر  القائم على األدوار  ف الطبي ة البشثثثثثثريةا والفطرة السثثثثثثليمةا وتؤثر سثثثثثثلبًا 

تمثل تهديًدا  ومن ثمبب  ا  األب واألم وعالقتهمالمشثثثثثثثتركة الت  تتكامل بوجود كل من ا

السثثتمرار الكيان البشثثر  واسثثتقرارها ولغر  التطبيق األمثل لوحكام الواردة ف  االقتراي 

سي   شواذ جن ا "المثليين"( أو صفاتهم بقانونا ترى المؤسسة من األهمية إيراد ت ري  لفئة )ال

صثثثثلة بهما إذ من غير الممكن تطبيق تلب أو خصثثثثائصثثثثهما وتحديد الشثثثث ار أو ال لم ذات ال

ه  األف ال محل نطاق التجريم على سثثثثبيل الحصثثثثر ال المثال أو  دون تحديد مامن األحكام 

ا غير منضثثثثثثثبط من ناحية تحديد الركن الماد  المكون ال موما وإال كان النل حينها تحكمي  

ة إلى أن ب   األف ال للسثثثثثثثلوب اإلجرام  محل الجريمة الم اقب عليها قانوًناا باإلضثثثثثثثاف

المجرمة ف  المقتري لم تقترن بقصثثثثد جنائ  حتى يكون السثثثثلوب تحت طائلة ال قابا أ  لم 

ياغة  ناق  مع المبادئ ال امة ف  صثثثثثثث تكتمل أركان الجريمة ال مدية حينهاا وهو أمر يت

 التشري ات الجنائية.

 المطلب الثالث عشر

 نشاء مفوضية خليجية لحقوق اإلنسان  لل بالسعي االقتراه برغبة بش ن قيا  الحكومة الموقرة 

 ومقرطا مملكة البحرين

االقتراي برغبة بشثثأن قيام الحكومة الموقرة أبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثثول  .1

 إنشاء مفوضية خليجية لحقوق اإلنسان ومقرها مملكة البحرين.إلى بالس   
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قتراي برغبة الماثل خارج عن وانتهت المؤسثثثثثثثسثثثثثثثة إلى أنه وعلى الرغم من أن جوهر اال .2

المؤسسة تدعم األهدا   فإناختصال عمل المؤسسة حسبما هو مقرر ف  قانون إنشائهاا 

والمبررات الت  يرم  إليها االقتراي برغبةا والمتمثلة ف  ت زيز وحماية حقوق اإلنسان بين 

بين الدول دول مجلق الت اون الخليج ا وتنسثثثثثثثيق الت امل ومتاب ة المواضثثثثثثثيع الحقوقية 

 .األعضاء ومؤسسات حقوق اإلنسان المحلية واإلقليمية والدولية

 

 المطلب الرابع عشر

االقتراه برغبة بش ن قيا  الحكومة بحوكمة ال كاء ووضع حقوق اإلنسان في صمي  األطر 

 التن يمية المتعلقة بتطوير التكنولوجيا  الرقمية واستخدامها

االقتراي برغبة بشثثأن قيام الحكومة بحوكمة ول أبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثث .1

الذكاء ووضثثثثثع حقوق اإلنسثثثثثان ف  صثثثثثميم األطر التنظيمية المت لقة بتطوير التكنولوجيات 

 الرقمية واستخدامها.

وانتهت المؤسثثثثسثثثثة إلى أنها تتفق مع األهدا  والمبررات الت  يرم  إليها االقتراي برغبةا  .2

لمراعاة حقوق اإلنسثان الرقميةا من خالل وضثع بنية  الصثناع والمتمثلة ف  حوكمة الذكاء 

تنظيمية وإدارية وقواعد ناظمة ومؤسثثثثسثثثثية وأخالقيات السثثثثتخدامه بما ي ظم االسثثثثتفادة من 

المزايا الت  يقدمهاا وف  الوقت ذاته يحول دون انتهاكات لحقوق اإلنسثثثثثثثان الرقميةا وترى 

سنة 30م )المؤسسة أن صدور قانون حماية البيانات الشخصية رق ا الذ  أناطت 2018( ل

هيئة حماية البيانات الشثثثثثخصثثثثثية إصثثثثثدار القرارات الالزمة مجلق إدارة بالمادة الثالثة منه 

لتنفيذ أحكام هذا القانونا ه  أحد األوجه الرئيسثثثثثثثة نحو تنفيذ جوهر االقتراي برغبة الماثل 

 من الناحية ال ملية.
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 المطلب الخامس عشر

وقادة حقوق اإلنسان لمخرجا  أكاديمية  كوادرتضمين برنامج  عداد االقتراه برغبة بش ن 

 محمد بن مبارم ليشمل الشقين الن ري والعملي

تضثثمين برنامج إعداد االقتراي برغبة بشثثأن أبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثثول  .1

وقادة حقوق اإلنسثثثثثان لمخرجات أكاديمية محمد بن مبارب ليشثثثثثمل الشثثثثثقين النظر   كوادر

 . مل وال

وانتهت المؤسثثثثسثثثثة إلى أنها تتفق مع األهدا  والمبررات الت  يرم  إليها االقتراي برغبةا  .2

والمتمثلة ف  أهمية إعداد قيادات وكوادر حقوقية ونشثثثثثثثر ثقافة حقوق اإلنسثثثثثثثانا وت زيز 

الوطن  والدول ا من خالل تبن  محاور  يينالم رفة بآليات حقوق اإلنسثثثثثثثان على المسثثثثثثثتو

ت اونها مع أكاديمية محمد بن مبارب بة شاملةا وتشيد المؤسسة ف  هذا الصدد تدريبية حقوقي

 .للدراسات الدبلوماسيةا ومساهمتها ف  ب   البرامج الت  تقوم األكاديمية بتنفيذها

 

 المطلب السادس عشر

 مكرًرا(  لل قانون العقوبا  318مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برق  )

 1976( لسنة 15ن رق  )الصادر بالمرسو  بقانو

أبدت المؤسثثثسثثثة رأيها االسثثثتشثثثار  بخصثثثول مشثثثروع قانون بإضثثثافة مادة جديدة برقم  .1

ا 1976( لسثثثنة 15مكرًرا( إلى قانون ال قوبات الصثثثادر بالمرسثثثوم بقانون رقم ) 318)

 عن الديباجة من مادتينا تضثثمنت المادة األولى إضثثافة مادة جديدة برقم الذ  يتأل  فضثثاًل 

ا ف  1976( لسنة 15ًرا( إلى قانون ال قوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )مكر 318)

 حين أن المادة الثانية تنفيذية.

مكرًرا( كما وردت ف  مشروع القانون على أن  318نصت المادة الجديدة المضافة رقم ) .2

"ي اقب بالحبق أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مسثتحق زيارة المحضثون من 

 ".ارتهزي
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وانتهت المؤسثثثسثثثة إلى أنها تتفق مع الغايات والمقاصثثثد الت  يرم  إليها مشثثثروع القانونا  .3

والمتمثلة ف  م قابة كل من امتنع بدون عذر عن تمكين مسثثثثثثتحق زيارة المحضثثثثثثون من 

مشثثثثثثثروع القانون أ  تأثير أو ف  إضثثثثثثثافة المادة الجديدة كما وردت  يمثلزيارتها إذ ال 

ه أحكام الدسثثثتور والصثثثكوب تا لما قرروحرياته األسثثثاسثثثيةا وفقً  مسثثثاق بحقوق اإلنسثثثان

نها إضثثافة تحقق الموازنة ية ذات الصثثلة بحقوق اإلنسثثانا بل إواالتفاقيات اإلقليمية والدول

دون االعتداء على أ   منهماا من المنشثثثثثثثودة بين الحق ف  الحضثثثثثثثانة والحق ف  الزيارة 

 ظ والرعاية.تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون ف  الحف
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 الثاني المبحث

 ة لحقوق اإلنسانمن المؤسسة الوطني المقدمةاآلراء االستشارية 

  لل مجلس الشورد

 

( 3الزمنية لنطاق التقرير ما مجموعه عدد ثالا )المدة قدمت المؤسثثثثسثثثثة لمجلق الشثثثثورى خالل 

 مرئياتا يمكن إيجاز أهم ما ورد فيها على النحو اآلت :

 

 المطلب األول

 مكرًرا(  لل قانون العقوبا  261وع بقانون بإضافة مادة جديدة برق  )مشر

 1976( لسنة 15الصادر بالمرسو  بقانون رق  )

أبدت المؤسثثثسثثثة رأيها االسثثثتشثثثار  بخصثثثول المشثثثروع بقانون بإضثثثافة مادة جديدة برقم  .1

لذ  ا ا1976( لسنة 15مكرًرا( إلى قانون ال قوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 261)

ضافة مادة جديدة برقم )يتأل  فضاًل   261 عن الديباجة من مادتينا تضمنت المادة األولى إ

ا ف  حين أن 1976( لسنة 15مكرًرا( إلى قانون ال قوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 المادة الثانية تنفيذية.

  ا تعدد أن " مكرًرا( كما وردت ف  المشثثثثثروع بقانون على 261المادة الجديدة رقم ) تنل .2

المسممماطمون في  حدد الجرائ  المنصممموص عليها في ط ا الفصمممل وبادر أحد الجناة بإبالغ 

السمملطا  القضممائية واإلدارية عنها قبل اسممتعمال األختا  واإلمضمماءا  والتمغا  والدمغا  

بدء في  بل ال لدة أو المءورة وق ية وطوابع البريد المق مة واللوحا  المعدن عا والعالما  ال

 تحقيق االبتدائي، عدد  لم ع ًرا مخففًا. ويجوء  عفاؤت من العقوبة   ا رأد القاضمممي محالًّ ال

ن السمملطا  أثناء التحقيق ل لم. ويسممري حك  الفقرة السممابقة بالنسممبة  لل الجاني ال ي يمك  

 ".من القبض علل مرتكبي الجريمة اآلخرين
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من خالل تشجيع مشروع القانون لكه والنهج المحمود الذ  س وانتهت المؤسسة إلى أنها تتفق .3

المسثثثثاهمين ف  ب   الجرائم على إبالغ السثثثثلطات ال امة عنهاا واعتبار هذا اإلبالغ عذًرا 

مشثثثثثثروع ف  إضثثثثثثافة المادة الجديدة كما وردت  تسثثثثثثببمخففًا أو م فيًا من ال قوبةا كما ال 

ه أحكام تلما قرر االقانون أ  تأثير أو مسثثثثثاق بحقوق اإلنسثثثثثان وحرياته األسثثثثثاسثثثثثيةا وفقً 

 .الدستور والصكوب واالتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان

 

 المطلب الثاني

 2006( لسنة 58( من القانون رق  )2) رق  مشروع بقانون بإضافة بند جديد  لل المادة

 بش ن حماية المجتمع من األعمال اإلرطابية

المشثثروع بقانون بإضثثافة بند جديد إلى المادة  أبدت المؤسثثسثثة رأيها االسثثتشثثار  بخصثثول .1

بشثثثثأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابيةا  2006( لسثثثثنة 58( من القانون رقم )2)رقم 

( 11 عن الديباجة من مادتينا األولى تقضثث  بإضثثافة بند جديد برقم )الذ  يتأل  من فضثثاًل 

اإلرهابيةا الذ  يهد  إلى الحد ( من قانون حماية المجتمع من األعمال 2) رقم إلى المادة

من ظاهرة التسثثثثثتر على الهاربين ف  الجرائم اإلرهابية سثثثثثواء كانوا متهمين أو محكومينا 

لغر  الحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفالتهم من ال قابا مما يسهم 

 .ةف  حفظ واستقرار األمن ف  المملكة. أما المادة الثانية فه  تنفيذي

وانتهت المؤسثسثة إلى أنها تتفق وما انتهى إليه قرار مجلق النواب بشثأن إضثافة مادة جديدة  .2

وتُثن  خاصثثة  - د ت ديل مسثثمى مشثثروع القانونب -مكرًرا( إلى مشثثروع القانون  16برقم )

على النهج اإلنسثثثثان  المتمثل ف  عدم تقرير الجريمة وعقابها على زوج من أخفى المتهم أو 

ليها وال على أصثثثثثثثوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن ف  منزلة هؤالء من المحكوم ع

األقارب بحكم المصثثثاهرةا وهو نهج يتوافق والمبادئ األسثثثاسثثثية لحقوق اإلنسثثثانا ويراع  

 .األب اد األسرية والمجتم ية المحيطة
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 المطلب الثالث

 بش ن تن ي  سوق العمل 2006( لسنة 19االقتراه بقانون بتعديل بعض أحكا  القانون رق  )

أبدت المؤسثسثة رأيها االسثتشثار  بخصثول االقتراي بقانون بت ديل ب   أحكام القانون رقم  .1

 عن الديباجة من ثالا موادا بشأن تنظيم سوق ال ملا والذ  يتأل  فضاًل  2006( لسنة 19)

( مقدمة 4) قمر فقرة )أ(ا والمادةال( 2) رقم تضثثثثمنت المادة األولى اسثثثثتبدال نصثثثثول المادة

فقرة )أ( ال( 42) رقم (ا والمادة35) رقم (ا والمادة10فقرة )هـثثثثثثث(ا بند )ال( 5فقرة )أ(ا بند )ال

بشثثثثثأن تنظيم سثثثثثوق ال ملا وجاءت المادة الثانية بإلغاء  2006( لسثثثثثنة 19من القانون رقم )

ب  من الفصثثثثثثل الثالا من الباب الثان  من ذات القانونا وإلغاء ت ري  صثثثثثثاحب ال مل األجن

ف  حين أن ا نفسثثثثثثثه ( من القانون8( و)5ن )يفقرة )د( البندال( 4) رقم ( والمادة1) رقم المادة

 المادة الثالثة تنفيذية.

ل الحاصثثثثل بشثثثثأن نظام )تصثثثثريح ال مل احالة الجدإلى ونظًرا وانتهت المؤسثثثثسثثثثة إلى أنه  .2

ال مالة الوطنية  ف المرن(ا من حيا فوائده على سثثثثثثثوق ال مل البحرين ا و ثاره السثثثثثثثلبية 

لى توافق لوجهات النظر هذه بين أصثثثثثثحاب إواالقتصثثثثثثاد الوطن ا لذا من المهم التوصثثثثثثل 

ا أم غرفة )مجلس  النواب والشورى(المصلحةا سواء أكانت الحكومةا أم السلطة التشري ية 

صناعة وتجارة البحرينا أم مؤسسات المجتمع المدن  والنقابات ال ماليةا وتدعو المؤسسة 

تشثثثثثثثري ية وإداريةا على النحو الذ  يوفر  تينأهمية الخروج بصثثثثثثثيغة توافقية من ناحي إلى

يضثثثمن حماية سثثثوق ال مل والحماية القانونية لل مالة الوطنيةا ولصثثثاحب ال مل البحرين ا 

حماية االقتصاد الوطن ا  ف ا وهو األمر الذ  يصب ف  جميع األحوال ايًضا على حد سواء

 لحقوق والحريات المقررة لهم ف  هذا الشأن.وضمان تمتع الجميع با
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علل الحاجة الملحة  لل ضمان حق كل  نسان في التمتع  ]مجلس حقوق اإلنسان[ يشدد"

ب علل مستود ممكن من الصحة البدنية والعقلية و لل تيسير تطوير ن   صحية متينة 

في الوق  المناسب وتغطية صحية شاملة، تشمل  مكانية الحصول علل نطاق عالمي و

وبشكل منصف علل جميع التكنولوجيا  الصحية ووسائل التشخيص والعالج واألدوية 

وغيرطا من الطوارس الصحية، بغية  19-واللقاحا  الضرورية للتصدي لجائحة كوفيد

 وال سيما المعرضون للخطر، أفراًداضمان  مكانية االستفادة الكاملة من التحصين للجميع، 

 ".عتبار  لم مس لة  ا  أولوية عالمية بالنسبة لجميع الدولوجماعا ، با

 

تابع ل م  المتحدة  قرار مجلس حقوق اإلنسممممممممان ال

( في دورته السمممممممادسمممممممة واألربعون 46/14رق  )

مممممارس  24 –فبراير  22فترة )المنعقممممدة في ال

2021) 
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