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"نجدد الشكر والتقدير للجهود المتواصلة لكافة الفرق العاملة على الصفوف 

األمامية يف مواجهة الجائحة، وهم من نشهد لهم بالمثابرة والشجاعة والصبر 

على الصعاب من أجل الغد األجمل الذي سيحمل، بإذن هللا، بشائر الشفاء 

 والتعايف.

بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير  أن نعلن أن البحرين ستبدأ قريًباونود بهذا الصدد 

المستجد، ولقد وجهنا أن كورونا التطعيم اآلمن والمرخص للوقاية من فيروس 

لمن يرغب أن يستفيد طن ومقيم، على أن يكون اختياريا يتاح بالمجان لكل موا

على عودة الحياة إىل طبيعتها بل  يًبان، وكلنا أمل أننا مقبلون قر من هذا التحصي

 أفضل من سابق عهدها، بإذن هللا تعاىل."

 

حفظه هللا ورعاه، - مملكة البحرينملك  - حمد بن عيسى آل خليفة من كلمة حضرة صاحب الجاللة الملك

 .2020ديسمبر  16 ،بمناسبة احتفاالت المملكة بأعيادها الوطنية
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 المقـدمة

عاهل البالد  -شهدت مملكة البحرين منذ تويل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

لدعائم دولة القانون،  ورسوخالمفدى مقاليد الحكم تحوالت مهمة نحو تعزيز مزيد من أطر الديمقراطية 

ومؤسرررررسرررررات عامة تعمل على  ،وبناء منظومة تشرررررريعية ويانونية متكاملة وممارسرررررات يعلية وعملية

تعزيز منظومة حقوق اإلنسرررران، وهو تحوالت يوهرية تهد  عز تعزيز مسررررار حقوق اإلنسرررران والحريات 

 .العامة وضمان تمتع األيراد بها

، يف ظل ظرو  اسررتثنائية 2020سررة الوطنية لحقوق اإلنسرران لعام ويأيت التقرير السررنوي الثامن للمؤسرر

خاصررررة مر بها العالم أيمع بما ييها مملكة البحرين، تمثلا يف انتشررررار يائحة ييرو  كورونا المسررررتجد 

بعض الحقوق والحريات األسررراسرررية، السررريما الح  يف ال رررحة  يفالذي نتج عنه تأثير  وهو(، 19-)كوييد

حقوق  متابعة أوضرررررا الذي يلزم بيان يهود المؤسرررررسرررررة يف مجال و  يف التعليم، والح  يف العمل والح

يف سرربيل  انتشررار هذه الجائحة، مع اسررتعراج الجهود والتحديات التو وايها المملكة اإلنسرران يف ظل

( من القانون ريم 21ذلك كله عمال بنص المادة ريم )، و تعزيز وحماية حقوق اإلنسرررررران خالل هذه الفترة

والتو ن ررررا على أن   2016( لسررررنة 20رسرررروم بقانون ريم )بإنشررررائها، المعدل بالم 2014لسررررنة ( 26)

يضــــع مجلس المفوتــــين تقريرا ســــنويا عن جهود المؤســــســــة وأنشــــطتها وســــائر أعمالها، يتضــــمن "

قســما يوتــت مســتوى التقدم الحاصــل يف وتــع حقوق اإلنســان يف المملكة، وما يرات من اقتراحات 

اختصــــاصــــاتها، ويقحدد معوقات األداء وما تم اعتمادت من حلول لتفاديها، ويرفع  وتوصــــيات يف نطاق

مجلس المفوتين تقريرت إىل الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى، كما يعرض 

 ".تقريرت أمام الرأي العام بالتوازي

يهود المؤسسة وأنشطتها  األول الفصلتسبقها مقدمة، حيث يتناول  فصول ةثالثيتألف التقرير من و 

، (19-نا المسرررررررررتجد )كوييدو المبذولة يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسررررررررران خالل يائحة ييرو  كور

يهود المؤسررسررة وأنشررطتها المبذولة يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسرران ليبين  الثاين الفصــلوياء 

اآلراء االسررتشررااية المريوعة من المؤسررسررة الوطنية لحقوق الثالث  الفصــل، يف حين تضررمن بشرركل عام

 لسلطات الدستواية.عز ااإلنسان 

وتأمل المؤسررررسررررة الوطنية لحقوق اإلنسرررران أن يكون هذا التقرير وما سرررربقه من تقااير أدوات تعز  من 

مامها عز وايع حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين، على نحو يتواي  مع التزامات الدولة الناشئة عن انض

لتقااير التعاهدية لمجلس حقوق اإلنسررران، كو ن رررل يف اال ررركول الدولية لحقوق اإلنسررران، أو تقديمها 

  النهاية عز أيضل الممارسات يف مجال التمتع بمختلف الحقوق والحريات العامة.
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 األول الفصل

 يف مجال جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأنشطتها المبذولة

 (19 –)كوفيد المستجد  جائحة فيروس كورونا خالل تعزيز حقوق اإلنسانحماية و

 

، مؤكدة دورها ء المؤسرررسرررة الوطنية لحقوق اإلنسرررانبإنشرررا 2014( لسرررنة 26ياءت أحكام القانون ريم )

( منه يملة من االخت اصات للمؤسسة يف 12يف مجال تعزيز حقوق اإلنسان، حيث أيرت المادة ريم )

سرررربيل تحقي  أهدايها يف هذا المجال، من خالل مشرررراركتها يف وضررررع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق 

لقة بحقوق اإلنسررررران اإلنسررررران على مسرررررتوى المملكة، ودراسرررررة التشرررررريعات والنظم المعمول بها المتع

والتوصرررررية بالتعديالت التو تراها مناسررررربة، خاصرررررة ييما يتعل  باتسررررراق هذه التشرررررريعات مع التزامات 

 المملكة الدولية بحقوق اإلنسان، والتوصية بإصدار تشريعات يديدة ذات صلة بحقوق اإلنسان. 

ورات التثقيفية والتدايبية كذلك أناطا تلك األحكام بالمؤسرررررسرررررة عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والد

يف مجال حقوق اإلنسررررران، وعيراء البحود والدراسرررررات يف هذا الشرررررأن، والمشررررراركة يف المحايل المحلية 

وايتماعات المنظمات اإليليمية والدولية، يضررررال  عن عصرررردار النشرررررات والمطبوعات والبيانات والتقااير 

 الخاصة وعرضها على المويع اإللكتروين الخاص بها.

يهود المؤسرررررسرررررة وأنشرررررطتها المبذولة يف مجال  رئيسرررررين، يف مبحثين ليتناول الف رررررلعليه يأيت هذا و

يهود المؤسرررسرررة وأنشرررطتها المبذولة ، و(19-)كوييد خالل يائحة ييرو  كوروناحقوق اإلنسررران حماية 

  (.19-حقوق اإلنسان خالل يائحة ييرو  كورنا المستجد )كوييد تعزيزيف مجال 
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 المبحث األول

 جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأنشطتها المبذولة

 (19-يف مجال حماية حقوق اإلنسان خالل جائحة فيروس كورنا المستجد )كوفيد

 

يهود المؤسررررسررررة وأنشررررطتها المبذولة يف مجال حماية حقوق اإلنسرررران  المبحثسررررو  يتناول هذا 

حيث  -خالل الفترة الزمنية المخ ررر رررة للتقرير -( 19-خالل يائحة ييرو  كورنا المسرررتجد )كوييد

كز اإلصررررررررالي والتأهيل واالحتجا  وسرررررررركن اعرج مجمل سرررررررريتم  لزيارات المعلنة وغير المعلنة لمرا

كز العزل  ، يف حين يخ رررررررررص المطلررب األوليف والحجر ال رررررررررحيين وذلررك العمررال الوايرردين ومرا

 سلمة والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصد.تبيان الشكاوى الملالثاين  المطلب

 

 المطلب األول

كز   كز اإلصالح والتأهيل واالحتجاز وسكن العمال الوافدين ومرا الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمرا

 العزل والحجر الصحيين

ط بالمؤسرررسرررة الوطنية لحقوق االنسررران يف مملكة البحرين والوارد يف الفقرة و بناء على الدور المن .1

التو ن ا على أنه من اخت اصات  2014( لسنة 26( من يانون ريم )12) ( من المادة ريم )

القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوتاع حقوق اإلنسان يف المؤسسة  "

المؤســســات اإلصــالحية وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصــحية والتعليمية، أو 

ا لالخت رررررررراص "، وتنفيذ  ا النتهاك حقوق اإلنســـــــانأي مكان عام آخر يشـــــــتبي يف أن يكون موقعً 

األصررررريل للجنة  يارة أماكن االحتجا  والمراي  بالمؤسرررررسرررررة الوطنية لحقوق االنسررررران، يقد ياما 

كز العزل والاللجنة ب كز التابعة لو ارة الداخلية ولمرا حجر ال رررررررررحيين التابعة زيارة لعدد من المرا

التو خ ررررر رررررتها الدولة يف مختلف المحايظات لعال  الم رررررابين بمرج ييرو  لو ارة ال رررررحة 

ضررررررراية عز أن اللجنة ياما بزيارة أماكن حاالتهم، وحاالت المخالطين لهم، عكورونا، ومتابعة تطور 

 عمال.سكن ال

وتأيت هذه الزيارات لتؤكد توّسع المؤسسة يف ممارسة اخت اصاتها، ومواصلة تحققها من تواير  .2

انتهاكات لهذه الحقوق وعلى  األوضرررررا  والمناسررررربات وعدم ويود أيحقوق اإلنسررررران يف مختلف 

كز العزل والحجر ال ح  وأماكن سكن يّيناألخص الح  يف ال حة والح  يف التغذية. عذ تعتبر مرا
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أماكن يديدة، تضرررررا  عز األماكن األخرى التو تتم  يارتها من يبل المؤسرررررسرررررة  ينالعمال الوايد

كز اإلصرالي والتأهيل، ومسرتشرفى الطب النفسرو، ومركز مرضرى السركلر،  من ويا آلخر مثل مرا

 وغيرها من األماكن األخرى المماثلة. ،ودور الرعاية االيتماعية

 

كز أوالً   التابعة لوزارة الداخلية: زيارة عدد من المرا

ا لتلك االخت اصات التو تضمنتها أحكام القانون، يقد كان للمؤسسة الوطنية دور كبير يف تنفيذ   .3

(، حيررث يررامررا بزيررارة عرردد من 19-مجررال حمررايررة حقوق اإلنسررررررررررران خالل يررائحررة كورونررا )كوييررد

كز التابعة لو ارة الداخلية وذلك لالطال  والرعاية الطبية التو  على أوضررررررررا  حقوق اإلنسرررررررران المرا

ا على صحة كز من تدابير ويائية وعيراءات احترا ية حفاظ  ا تقدم للنزالء يف ظل ما تتخذه عدارة المر 

 عن يرب.( 19-)كوييدوالحد من انتشار ييرو  كورونا  ،وسالمة الجميع

كز من عيراءات لتطبي  يميع المعايير المتبعة الحتواء ا وثمنا المؤسررررسررررة ما تقوم به عدارة المر  .4

ومنع انتشرار الفيرو  بين النزالء، بما ال يؤدي عز المسرا  بحقويهم وبما يحفص صرحة وسرالمة 

ا يف واألخبار المغلوطة وخ وص   الشائعاتالجميع، ودعا المؤسسة يف الويا ذاته عز عدم بث 

 البالد والذي يتطلب االنتماء الوطنو ال ادق.هذا الظر  ال حو الديي  التو تمر ييه 

النزالء األيانب يقد ياما المؤسسة بزيارة مركز عيواء وعبعاد  ألوضا ويف عطار المتابعة المستمرة  .5

العفو الملكو من لدن  لم لحتهماأليانب بالمنطقة الجنوبية )ألبا(، للنظر يف أوضا  الذين صدر 

ظه هللا ورعاه، أو من اسرررررررررتكمل مدة العقوبة منهم، حف -صرررررررررراحب الجاللة ملك البالد حضررررررررررة 

والمتابعة مع سرررررفاراتهم وين رررررلياتهم لتسرررررهيل عودتهم عز بلدانهم. باإلضررررراية عز الويو  على 

(، التو 19كز بشرررررررررررأن مكررايحررة يررائحررة كورونررا )كوييررد ا الترردابير االحترا يررة المتخررذة من يبررل المر 

كز القيام بها للحد من تفشررو ييرو  كورونا ا مر تشررمل يميع عيراءات الوياية التو يجب على ال

 - االلتزام بالتباعد االيتماعو - أدوات التعقيم -ئم ( بين النزالء، ومن بينها تويير الكما19)كوييد 

ن الجهات المخت ررة ع اإلرشررادات والتوييهات ال ررادرة عوغيرها من عيراءات، ومدى تماشرريها م

 (.19 -وييد لمنع انتشار ييرو  كورونا المستجد )ك

اويد تبين للمؤسرررررررررسررررررررررة اتبا  المركز لتلك اإلرشررررررررررادات و .6 على صرررررررررحة يميع  التوييهات حفاظ 

كتظا  بالمر  ا بالطاية االسرررررررررتيعابية ا الموظفين والنزالء، كما اتضرررررررررد عدم ويود أي ا كز يياسرررررررررر 

أيراد الجاليات المويودة عن رضررررررراهم التام بمسرررررررتوى المعاملة من  دد منع المويودة، ويد عبر

 .كز، وكذلك بجودة ونوعية الطعام والخدمات المختلفة المقدمة لهما يبل المعنيين بالمر 
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مركز عيواء وعبعاد المحتجزات لكما ياما المؤسرررررررررسررررررررررة يف ويا سرررررررررراب  بزيارتين ميدانيتين  .7

يذه يف سبيل موايهة يائحة كورونا، ومدى االلتزام األينبيات لالطال  عن كثب على ما يتم تنف

بمعررايير حقوق اإلنسررررررررررران يف التعررامررل مع المحتجزات، حيررث تبين أنرره تم االنتهرراء من ترتيررب 

اإليراءات لترحيررل غررالبيررة المويويررات، عال أن ذلررك يررد تعررذر بسررررررررربررب ظرو  خطوط الطيران 

التدابير  يميعا بجائحة كورونا، كما أن عدارة المركز اتخذت وحركة السرررررررررفر التو تأثرت سرررررررررلب  

 واإليراءات االحترا ية.

 -طلعا المؤسرسرة على بيان و ارة الداخلية حول عصرابة عدد من المودعات مركز االبعاد كما ا .8

يراءات طبية بفيرو  كورونا، وما تم من ع -امة على ذمة يضررايا تتعل  بمخالفات شررروط اإلي

وتعزيز اإليراءات االحترا ية يف  اتلبروتوكول العاليو المتبع لعال  الم ررررررررررابال مة حسررررررررررب ا

أوصررررررى خالل  يارته للمركز باإلسرررررررا  يف عيراءات ترحيل الويد المويع، وتؤكد المؤسررررررسررررررة أن 

ا لتويف حركة الطيران الدويل، وريض عدد من البلدان المحتجزات، عال أن األمر لم يتحق  نظر  

  . ظل ظرو  يائحة كورونااستقبال مواطنيها يف

وتعرب المؤسررررررسررررررة عن تقديرها لقرار معايل و ير الداخلية بشررررررأن تشرررررركيل لجنة للتحقي  يف  .9

عصرررررررررررابررة عرردد من المودعررات مركز اإلبعرراد بفيرو  كورونررا، الررذي يعكس النهج الثررابررا لو ارة 

عن تأكيد  معها بكل م ررردايية وشرررفايية، يضرررال  الداخلية يف دعمها لحقوق اإلنسررران، وتعاملها 

كدت وا للبروتوكول ال رررررررررحو المتبع. ح رررررررررول المحتجزات على الرعاية الطبية الال مة ويق   أ

ز عالتو سيتم اتخاذها يف هذا الشأن عز المؤسسة ييامها بمتابعة نتائج التحقي ، واإليراءات 

 ا وال داعوحين سرررفر المحتجزات، مؤكدة يف ذات الويا أن الوضرررع ال رررحو لهن مسرررتقر حالي  

 للقل .

دعم عز سعيها المستمر  نه ويف عطارعز أ ويد أصدرت المؤسسة الوطنية تغريدة أشارت ييها  .10

بالتنسرررررررري  مع الجهات  -وحماية حقوق اإلنسرررررررران، ياما لجنة  يارة أماكن االحتجا  والمراي  

وتم  ات،يارة ميدانية از مركز عبعاد الريال األيانب، ومركز عبعاد النسررررراء األينبيبز  -المخت رررررة 

ييما يتعل   ينالمركز  تااالطال  عن يرب على الخطوات الويائية المناسرررربة التو ياما بها عدار 

ي  اإليراءات حتجرررا  از حين تنفيرررذ حكم االبعررراد، وذلرررك من أيرررل سرررررررررالمتهم و  برررإيراءات اإل

 .االحترا ية لمنع انتشار ييرو  كورونا
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من النزالء من ينسيات  ا، والتقوا عدد  المركزينيري عضاء اللجنة از مدوخالل الزيارة، تحدد أ .11

االبعاد حسب القانون، والذين أعربوا عن ارتياحهم لإليراءات المتخذة،  ضدهممختلفة ال ادر 

ز مراي  أخرى ضرررررررمن عدة  يارات مقررة خالل عالزيارات الميدانية يف وتسرررررررتمر المؤسرررررررسرررررررة 

 .االسابيع القادمة

مركز اإلصالي والتأهيل، أعقبه نشر المؤسسة تغريدة بينا لويد يام ويد من المؤسسة بزيارة  .12

كز اإلصرررررالي والتأهيل بو ارة  ييها أنه ويف عطار متابعتها المسرررررتمرة لإليراءات التو تقوم بها مرا

لجائحة ييرو   الحاليةا يف ظل الظرو  الداخلية والخدمات التو تقدمها للنزالء خ ررررررررروصرررررررررر  

لتأهيل بمنطقة يو، حيث التقى الويد عدد من النزالء وتم  يارة مركز اإلصررررررررالي وا اكورونا، تم

 .مسؤويل المركز مباشرةا عز االستما  منهم مباشرة لبعض المالحظات التو سيتم نقله

ولضررمان تمتع يميع النزالء والنزيالت بحرية ممارسررة الشررعائر الدينية وبما ال يخل باإليراءات  .13

كز التوييف لاالحترا ية، يام ويد من المؤسسة بعدد من الزيارات  كز اإلصالي والتأهيل ومرا مرا

والحبس االحتياطو خالل موسرررررررررم عاشررررررررروراء بهد  االطال  عن كثب على ممارسررررررررررة النزالء 

كدت ييها بعد التقائت لشعائرهم الدينية، ويد أصدرت الموالنزيال ا من ها عدد  ؤسسة تغريدة أ

ا النزالء والنزيالت أن حرية ممارسرررة الشرررعائر الدينية وعلى نحو ، للنزالء والنزيالت مكفولة تمام 

لحرية وخ رررررررروصررررررررية النزالء والنزيالت اآلخرين من يميع األديان ال يشرررررررركل عضرررررررررارا أو تجاو ا 

ا للضرررروابا واإليراءات االحترا ية المعمول بها والطوائ ف األخرى يف ممارسررررة شررررعائرهم، وويق 

 .للوياية من ييرو  كورونا

كز ياما بتو يع كل مجموعة من النزالء والنزيالت يف  .14 وأوضرررررررررحا المؤسرررررررررسرررررررررة أن عدارة المرا

وويرت لهم   نزانررة، بمررا ال يخررل برراإليراءات االحترا يررة والترردابير الويررائيررة والتبرراعررد الجسررررررررررردي،

شرررررررررراشررررررررررات تلفزيونية يف تلك الزنا ين لبث الخطب الدينية، والسرررررررررماي لهم بارتداء المالبس 

والشرررعارات الخاصرررة بالمناسررربة الدينية، يضرررال عن تويير ويبات وع رررائر لما بعد االنتهاء من 

 .ممارستهم شعائرهم الدينية

 

ي الموحد الخاص بمعايير وتنوه المؤسررررسررررة بأنها ب رررردد العمل على  تحديث الدليل اإلرشرررراد .15

لمؤسرررررسرررررات اإلصرررررالحية وأماكن االحتجا  والتجمعات العمالية والدور لالزيارات التو تقوم بها 

ال رحية والتعليمية باإلضراية عز رصرد بيئة العمل، خاصرة بعد اإليراءات والتدابير المسرتحدثة 

اطوير العمل الحقويق ، وذلك بهد  ت(19 -كورونا )كوييدنتيجة يائحة  للمعايير  وتعزيزه ويق 



  
 

13 

 2020لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

                      

الدولية والوطنية المسرررتحدثة ذات العالية، مما يسرررهم يف تسرررهيل عملية رصرررد أوضرررا  حقوق 

تعديالت لحلول المناسررررررررربة وكذلك ايتراي أي اإلنسرررررررررران يف مختلف الموايع، ومن ثم ايتراي ا

 .تطلب األمر ذلكعذا للتشريعات الوطنية المتعلقة بذات الموضو  

 

 لة ويد المؤسسة مع بعض النزالء يف مركز اإلصالي والتأهيل يانب من مقاب
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كز العزل والحجر الصحيين  ثانيا: زيارة مرا

العالم، سررررررررررارعا مملكة البحرين يف ( يف 19-عند بدء انتشررررررررررار مرج ييرو  كورونا )كوييد .16

 اإليراءاتنشررررررررررراء يري  وطنو لمكررايحررة انتشرررررررررررار هررذا الفيرو ، حيررث تم تطبي  عرردد من ع

كز للعزل ييرو  كورونا، وتم العمل على ع االحترا ية للحد من انتشررررررررررار نشرررررررررراء عدد من مرا

كز للحجر ال حو للمخالطين لهم.  ال حو للم ابين بالفيرو ، وعدد آخر من مرا

ط بالمؤسررررررررسررررررررة الوطنية لحقوق االنسرررررررران يف مملكة البحرين والوارد يف و وبناء على الدور المن .17

التو ن رررررررررا على أنه من  2014( لسرررررررررنة 26( من يانون ريم )12) الفقرة ) ( من المادة ريم

القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصــــد أوتــــاع اخت رررراصررررات المؤسررررسررررة  "

حقوق اإلنســـــان يف المؤســـــســـــات اإلصـــــالحية وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور 

أن يكون موقعــا النتهــاك حقوق  الصـــــــــحيــة والتعليميــة، أو أي مكــان عــام آخر يشـــــــــتبــي يف

"، وتنفيذا لالخت ررررررراص األصررررررريل للجنة  يارة أماكن االحتجا  والمراي  بالمؤسرررررررسررررررة اإلنســــــان

كز العزل والحجر ال رررررررررحّيينالوطنية لحقوق االنسررررررررران، يقد ياما اللجنة بزيارة   لعدد من مرا

ورونا، التو خ ررررررررر رررررررررتها الدولة يف مختلف المحايظات لعال  الم ررررررررررابين بمرج ييرو  الك

ا خرراصررررررررررر   "اسرررررررررتبيررانررا"ومتررابعررة تطور حرراالتهم، وحرراالت المخررالطين لهم، حيررث أعرردت اللجنررة 

وآخر للكادر الطبو، وتم عيراء االسرررررتبيان يف الفترة  ينلألشرررررخاص تحا العزل والحجر ال رررررحيّ 

م يف مركزين للحجر ال ررررررحو هما مركز سررررررترة، ومركز الحد، وأابعة  2020ابريل  20از  8من 

كز للعزل ال ررررحو، وهو مركز يسررررم األمراج الوراثية )السرررركلر( ومركز يد حفص، ومركز  مرا

 . ، ومركز الحدكانو

ع المؤسرررررررررسررررررررررة يف ممارسررررررررررة  .18 وتأيت هذه الزيارة ألماكن الحجر والعزل ال رررررررررحو لتؤكد توسرررررررررّ

 ،ها، ومواصررررلة تحققها من تواير حقوق اإلنسرررران يف مختلف األوضررررا  والمناسررررباتاخت رررراصررررات

انتهرراكررات لهررذه الحقوق وعلى األخص الح  يف ال رررررررررحررة والح  يف التغررذيررة.  وعرردم ويود أي

وتعتبر هررذه األمرراكن أمرراكن يررديرردة، تضرررررررررررا  عز األمرراكن األخرى التو تتم  يررارتهررا من يبررل 

كز اإلصرررالي والتأهيل، ومسرررتشرررفى الطب النفسرررو، ومركز  المؤسرررسرررة من ويا آلخر مثل مرا

 وغيرها من األماكن األخرى المماثلة. ،مرضى السكلر، ودور الرعاية االيتماعية

ا ، وأهميرة التبراعرد االيتمراعو منعر  الحراليرةا منهرا براإليراءات االحترا يرة يف ظرل الظرو  والتزامر   .19

ة أمررراكن االحتجرررا  والمراي  أن يتم النتشررررررررررررار مرج ييرو  الكورونرررا، يقرررد ارترررأت لجنرررة  يرررار 

للمعزولين والمحجواين من خالل االت رررررراالت  "االسررررررتبيان"اسررررررتكمال المعلومات الواردة يف 
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انتهرراكررات لحقوق  زيررارة وهو التحق  من عرردم ويود أيللهررد  من عيراء ال تحقيقرراالهرراتفيررة، 

ا لعينة عشرروائية اال هاتفي  ات رر (32اثنين وثالثين ) حيث أيرت اللجنة ؛اإلنسرران يف هذه األماكن

ات ررررراال هاتفيا عشررررروائيا أليراد من  (18ثمانية عشرررررر ) من المحجواين والمعزولين، كما أيرت

كز، كما ياما اللجنة بمقابلة منهم، وتم تسررررررجيل  (13ثالثة عشررررررر ) الكادر الطبو يف تلك المرا

 اياباتهم يف االستبيان. 

يف  المويوديننوها من خاللها اسرررتمرارها يف متابعة أوضرررا   ةكما أصررردرت المؤسرررسرررة تغريد .20

كز العزل والعال  والحجر ال رررررررررحو االحترا ي، ومقررابلررة الطوايم الطبيررة والتواصرررررررررررل مع  مرا

كز باإليراءات االحترا ية المتبعة  الخاضرررررررررعين للعزل أو الحجر، أليل الويو  على التزام المرا

حقوق اإلنسررررررررررران الوايررب مراعرراتهررا يف مثررل هررذه للتعررامررل مع ييرو  كورونررا، ومرردى تواير 

كدت أنه يد تم تويير بيئة مالئمة للجميع، روعو ييها النظاية والرعاية ال رررررررررحية  .الظرو  وأ

ا للمعايير الدولية وتوصررررررررريات منظمة ال رررررررررحة العالمية، يضرررررررررال  عن تويير الماء والغذاء  ويق 

 .على مدار الساعة ينالمناسب
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 "االستبيان" تركزألشخاص الذين هم تحا العزل ال حو أو الحجر ال حو، يقد عز ابالنسبة  .21

كز الحجر ال حو، وكيف كان يف  كز العزل أو مرا عدد من األسئلة المعنية بالوضع العام يف مرا

كز، وماهية المعاملة  وصرررررررررولهمالتعامل معهم من يبل الكادر الطبو من لحظة  از تلك المرا

كز، ومررا يودة الخرردمررات المقرردمررة لهم سرررررررررواء من ا يف المر  ويودهمالتو يتلقونهررا خالل يترة 

نرراحيررة العنررايررة الطبيررة أو الويبررات الغررذائيررة، وتسرررررررررهيررل تواصرررررررررلهم مع العررالم الخرراريو، وأي 

 مالحظات يودون ذكرها.

يضررررا كيف يف كيفية تعامل اإلدارة معهم، وأ  "ياناالسررررتبتركز "لكادر الطبو يقد عز اوبالنسرررربة  .22

المقررررردمرررررة لهم من يبرررررل االدارة  كررررران تعرررررامرررررل المعزولين والمحجواين معهم، والخررررردمرررررات

ا إلصرررررابتهم وعصرررررابة أهاليهم عند عودتهم لمنا لهم بمرج يراءات االحترا ية المطبقة تفادي  واإل

 ليها.ع(، وأي مالحظات يودون التطرق 19-ييرو  كورونا )كوييد

يسررررررام من هذا التقرير، حيث خق ررررررص القسررررررم األول أيف ثالثة  "االسررررررتبيانات"تم تفريغ نتائج  .23

يابات التو تم الح ررررول عليها من األشررررخاص يف العزل تائج االسررررتبيانات المسررررتقاة من اإللن

، وخق رررررررص القسرررررررم الثاين لنتائج االسرررررررتبيانات المسرررررررتقاة من أيراد الكادر ينوالحجر ال رررررررحيّ 

 ما القسم الثالث ييحتوي الخالصة.الطبو، أ

 

 نتائج استبيانات المعزولين والمحجورين:  (أ)

شخ ا،  (32اثنين وثالثين ) تم الح ول على المعلومات من خالل عينة عشوائية مكونة من .24

من المعزولين، من خالل االت ررررررررال ( 13)تسررررررررعة عشررررررررر منهم من المحجواين وثالثة عشررررررررر 

 الهاتفو المباشر معهم. 

 36ية من الفئات العمرية للمعزولين والمحجواين، يقد كانا األغلبية يف الفئة العمر تفاوتا  .25

ا منهم، يف حين ياءت الفئة العمرية سررررنة، حيث تم التواصررررل مع أابعة عشررررر شررررخ رررر   55ز ع

سررنة يأكثر يف المرتبة الثانية حيث تم التواصررل مع عشرررة أشررخاص، يف حين تم  56ممن هم 

 سنة. 35 عز 19اص ممن هم يف الفئة العمرية من التواصل مع ثمانية أشخ
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 المالحظات التي تم الحصول عليها:

لب  .26 حول تعامل الكادر الطبو معهم،  تدورعدد من األسئلة التو  نالمشاركين اإليابة ع عزطرررررق

بالغهم بأن عنه يد تم أغلب المعزولين والمحجواين على أ والنظام الغذايئ المقدم، حيث أيمع

اآلخرين بأنهم من  الغبيف حالة الم رررررررررابين، يف حين تم عيجابية، وذلك ع نتيجة يح رررررررررهم كانا 

كز الحجر ال حو.  المخالطين، ولذا تم ايداعهم مرا

كما أن يميع من شرررررررررملهم االسرررررررررتبيان أيمعوا على أن اإليراءات االحترا ية التو تم اتخاذها  .27

أو الحجر كانا مناسررررررربة، وبخ ررررررروص السرررررررماي  ز مكان العزلعمعهم حتى لحظة وصرررررررولهم 

والمعار  بزيارة األشررررررررخاص يف العزل أو الحجر، يقد كانا االيراءات المطبقة  اءلألهل وااليرب

الزيارة سرررررواء من يبل أهاليهم أو  عنهمنع تقتضرررررو بأن كل شرررررخص يف العزل ال رررررحو كان يق 

فيرو  الكورونا، وبالنسررربة حفاظا على سرررالمتهم وسرررالمة أهاليهم كونهم م رررابين ب ائهمأيرب

يابوا بأن الزيارات كانا تسررررررمد لهم ولكن بشررررررروط عز األشررررررخاص يف الحجر ال ررررررحو،  يقد أ

معينة تفعيال للتباعد االيتماعو، من حيث عدم التالمس الجسررررردي، والويو  مسررررراية ال تقل 

أياد يميع  ، كماانأن ويا الزيارة ويترتها مناسبب% منهم 60 نحوعن عشرة أمتار، كما أياب 

ريو من شملهم االستبيان أنه يسمد لهم باستخدام الهاتف النقال، والتواصل مع العالم الخا

% منهم أنهم 96.9ي يررراي، وأوضرررررررررد نترنرررا عبر أيهزة الوابحريرررة، كمرررا تم تويير خررردمرررة اإل

 يشعرون باألمان يف المكان على مدار الساعة.

31%

44%

25%

يأكثر56 55-36 35-19

الفئات العمرية للمعزولين والمحجورين
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كز العزل أو الخيام التو أنشررر دين سرررواء يف الغر  يفو عدد المويعز وبالنسررربة  .28 ا يف مركز ئمرا

كتظا ، يالعدد  على الحجر بسررررررررترة، يقد أيمع كل من شررررررررملهم االسررررررررتبيان أنه ليس هنال ا

 مناسب لحجم الغرية أو للخيمة من ناحية تقديم مختلف الخدمات، وعلى سبيل المثال 

يسررم األمراج الوراثية،  ثة أو أابعة كما يف مركزأشررخاص ييها ثالة تم تويير غر  تتسررع ألابع .29

شررررخ ررررا وييها من  (12اثنو عشررررر ) از (10عشرررررة ) ن هنال خياما تتسررررع منوأياد آخرون أ

 أوكما يف مركز سترة، وغر  تتسع از ثالثة وييها شخ ين  اشخ  (12اثنو عشر ) ستة از

ن كما يف مركز كانو، ويد أياد عدد من اثالثة )الحد(، وغر  ييها شرررررررررخص واحد أو شرررررررررخ رررررررررر

 وضعوا يف غر  مفردة بناء على طلبهم كما يف مركز يدحفص. مالمعزولين أنه

نه يتم تويير أدوات النظاية الشرررخ رررية لهم من أب "االسرررتبيان"% ممن شرررملهم 87.5وأياب  .30

كز الحجر والعزل، كمررا أيرراد  بنظررايرة  ا كرراييرراهنررال اهتمررامرر أن% 91يبررل المسرررررررررؤولين عن مرا

صرررررررررالحيرة عز يرة وآليرة التخلص من النفرايرات، وبرالنسررررررررربرة ونظرام التهو كرايرة المكران ومرايقره 

 % أن المراي  نظيفة وصالحة لالستخدام.81.25المراي  لالستخدام طوال اليوم، يقد أوضد 

% من المعزولين 87.25لويبررررات الغررررذائيررررة المقرررردمررررة لهم، يقررررد أوضرررررررررد وبررررالنسررررررررربررررة عز ا .31

 بشرررررأنوالمحجواين بأن ويباتهم مناسررررربة لهم، وبسرررررؤالهم عما عذا كانا لديهم أي معلومات 

% باإليجاب، يف 62.50صحية وتساعد يف تويير المناعة، أياب عن كانا الويبات المقدمة لهم 

بوا بررأنهم ال يعلمون مررا عذا كررانررا الويبررة توير % أيررا21.90% بررالنفو، و 15.60حين أيرراب 

المناعة من عدمها.  وأوضد أغلبهم أنه يتم تويير العدد الكايف من الويبات الغذائية، وتتضمن 

باإلضررررررررراية از الويبة الرئيسرررررررررية من اللحوم والدواين، الحلويات والع رررررررررائر والشررررررررراي، ومياه 

 ة.لويبات الرئيسيفة ما بين االشرب، باإلضاية عز الويبات الخف
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ا على أنهم يتلقون العال  أنهم يوايقون تمرررامررر  % من المعزولين والمحجواين 78اد كمرررا أيررر .32

بالغهم بوضرررررررعهم ال رررررررحو ب رررررررفة دواية، يف حين ب يف األويات المحددة، وأنه يتم إلالمناسررررررر

 %.22يواي  على ذلك 

 

 :ينوالحجر الصحي  مالحظات المعزولين والمحجورين بشأن وجودهم يف أماكن العزل 

ن شررررررررركرهم للقيادة الحكيمة، والكادر الطبو والتمريضرررررررررو وأيراد يوة يدم المعزولون والمحجورو  .33

ضاية از شكرهم للمؤسسة الوطنية الطيبة والمهنية التو يتلقونها، عديا  البحرين على المعاملة 

ء الزيارات والتحق  من يرايف ع ضرررررررمن واليتها "سرررررررتبياناإلنسررررررران على عيراء الزيارات و"اإل لحقوق

الخدمات المقدمة لهم، ومن ثم التحق  من تواير حقوق اإلنسرررررررررران الوايب توايرها يف مثل هذه 

كرردوا على ويود اهتمررام ومتررابعررة م ن الجميع ن يميع أيراد الكررادر الطبو، حيررث عالحرراالت. كمررا أ

100%

100%

97%

100%

88%

88%

91%

81%

3%

13%

13%

9%

19%

هل ترى أن اإليراءات االحترا ية التو تم اتخاذها معك

الحجر مناسبة؟/حتى لحظة وصولك مكان العزل

هل يسمد لك باستخدام الهاتف؟ 

هل تشعر باألمان يف المكان على مدار الساعة؟

م هل ترى بأن هذا العدد مناسب لحجم الغرية ولتقدي

مختلف الخدمات لكم؟

هل يتم تويير أدوات نظاية شخ ية؟ 

هل تتلقى ويبات غذائية مناسبة؟ 

هل ترى أن هنال اهتمام كاٍ  بنظاية المكان وكاية 

؟مرايقه ونظام التهوية وآلية التخلص من النفايات

هل المراي  صالحة لالستخدام طوال اليوم؟

ال نعم
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م ايراء أشرررررررررعة له متعاونين وهنال مرايبة ييدة لحالتهم ال رررررررررحية، ويد أوضرررررررررد أحدهم أنه يد ت

ا ويحص للدم وأيضا تخطيا للقلب وهنال متابعة ممتا ة لحالته ال حية حيث تم مرايبة الضغ

ب ورة عامة، ومن ناحية أخرى يإن حرية الحركة بشكل دوري، كما أن الطعام المقدم لهم مناسب 

بشررررررررركررل أو العزل كررانررا مترراحررة بمراعرراة الحفررا  على صرررررررررحتهم  ل يف نطرراق مكرران الحجراوالتجو

 أساسو.

 

كز الحجر والعزل الصحيّ   :ينأوتاع العمالة الوافدة يف مرا

ا من المرضرررررررى من العمالة الوايدة أشرررررررادوا بالخدمات التو أن عدد  تود المؤسرررررررسرررررررة أن تفيد  .34

ا من تويرها لهم المملكة، والتو ال يح لون عليها يف بلدانهم، كما أن المؤسسة يد تلقا عدد  

كز الحجر والعزل ال رررررررررحيّ  دةو يودة الملة الوايالشررررررررركاوى من العما ، حيث تم بحثها ينيف مرا

كز، وتم عيجاد الحلول الناي  أياد أحد ة لها. يمثال  عوالتواصررررررررررل مع المسرررررررررؤولين يف تلك المرا

يداعه مركز سرررررترة ع ( ويد تم 19-العمال األيانب بأنه من الم رررررابين بفيرو  الكورونا )كوييد

ا أن بعضهم ا دعى أن وضعهم ال حو غير مناسب، حيث لم يتم عيراء مع تسعة آخرين، مبين 

الفحص لهم وتقديم العال  الال م، وأضررررررررررا  أنه يتم تقديم الطعام لهم بعد الويو  يف طابور 

مل من الماء لكل ويبة، أما بشرررررررررران الحمامات والغر  يهو  200 ؤهمعطاع، ويتم طويال ويتا

غير نظيفة وغير مرتبة، وال يتم الرد عليهم يف حالة اسررررتفسررررارهم عن األدوية ومالحف األسرررررة، 

مكان آخر مناسررررررب يتم ييه عز كما ال يويد ماء لالسررررررتحمام، والتمس الشرررررراكو أن يتم نقلهم 

 تويير متطلباتهم.

رئيسررررة لجنة الشرررركاوى والرصررررد والمتابعة بالمؤسررررسررررة الوطنية لحقوق  وعلى الفور تواصررررلا .35

االنسان مع الجهات المعنية للتحق  من تلك الشكاوى، حيث تم تويير ثالثة ليترات من الماء 

مل مع كل ويبة، كما تبين أنه  200ز عبوة بحجم عا لكل مريض يف المركز، باإلضرررررررررراية يومي  

كز العزل يتم تويير مسرررتلزمات النظاية له م، ويتم توييه المقيمين من العمالة الوايدة يف مرا

عز االلتزام باإليراءات اإلدااية وال ررررحية مثل االصررررطفا  يف الطابور لتناول  ينوالحجر ال ررررحي  

أنه نظرا للعدد الكبير من العمالة الوايدة يقد يستغرق ذلك ويتا المياه، علما  وتسلمالويبات 

ك المسررررررتلزمات، عضرررررراية از ويود اختال  يف الثقاية والعادات حتى يح ررررررل الجميع على تل

بالغ رئيسة اللجنة بأن المسؤولين يف عواللغة مما يؤدي از صعوبة يف التواصل والتفاهم، وتم 

كز يعملون على تسهيل اإليراءات  و يجاد الحلول لتلك المشاكل، كما تم التوضيد ع تلك المرا

كز العز ل أو الحجر، وعنرررد خرويهم وانتهررراء يترة الحجر أو العزل، بررأن بعض المقيمين يف مرا
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عز حين تويير البديل، أما ييما يتعل   امؤيت   ان بأخذ أغطية األسرة مما يد يسبب نق   ويقوم

تقدير عدارة كل  عزبطلب تغيير مكانهم عز مكان آخر، يتود المؤسررسررة أن توضررد أن هذا عائد 

مركز، وال يمكن للمؤسررررسررررة التدخل يف تخ رررريص المنشررررأة حيث أن العوامل الطبية واإلدااية 

 تعود لتقدير الجهات المعنية.

ن أن  من شخص أينبو نيابة عن نفسه وأابعة آخرين، حيث بيّ المؤسسة ات اال   تسلماكما  .36

الكورونا من عدمه، وكانا بفيرو   مالجهة التو يعمل بها ياما بفح رررررررهم لمعرية عصرررررررابته

النتيجة أنهم غير م ررابين، عال أنه تم نقلهم از مركز سررترة، واضررا  أنه بعد أسرربو  تما ععادة 

ال  -حسرررررب أيواله  -زالون يف الحجر، مع أنهم ة والييح رررررهم مرة أخرى، وياءت النتيجة سرررررلبي

رغبون يف السرررررررفر أنهم ين ال يعريون النتيجة النهائية، كما أوضرررررررد بحتى اآليعانون أي أعراج 

ن سررفارة بلدهم على اسررتعداد إليالئهم، وعلى الفور تواصررلا المؤسررسررة از موطنهم، حيث ع

(، 19-المخ رررررررص لتقديم المسررررررراعدة لكل ما يتعل  بفيرو  الكورونا )كوييد 444مع الريم 

ل يادة المؤسرررسرررة خالل أيوبعد أخذ المعلومات وبحثها تما ع حيث أبدوا كل تعاون واهتمام،

نه يد تم البدء أأن نتيجة يح ررره هو و مالؤه األابعة كانا عيجابية، و أابع وعشررررين سررراعة من

صررررررررررابة بالمرج، عال أن يف عاليهم، كما تم التوضررررررررريد أنه يد ال تظهر على المريض أعراج اإل

(، وياري تويير 19-ه بفيرو  كورنا )كوييدئنتيجة الفحوص المخبرية أثبتا عصررررررررررابته و مال

 م.العال  له

 

 نتائج استبيانات الكادر الطبي (ب)

شررخ ررا  (31واحد وثالثين ) تم الح ررول على المعلومات من خالل عينة عشرروائية مكونة من .37

كز الحجر والعزل، من خالل المقابالت الشرررررررررخ رررررررررية واالت رررررررررال  من أيراد الكادر الطبو يف مرا

 الهاتفو المباشر معهم. 
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من الكادر الطبو بأنه يد تم تويير أي رررررررى حدود  "االسرررررررتبيان"أياب يميع من شرررررررملهم هذا  .38

ا النتقال مرج ييرو  الكورونا، يف حين أوضحوا أن ساعات العمل الحماية ال حية لهم تفادي  

كمل ويه، يف حين أوضررد عدد و يف المعا ل والمحاير مناسرربة لتأدية المهام المن طة بهم على أ

منهم أن سررراعات الدوام أطول بسررربب حاية الظرو  االسرررتثنائية وضرررغا العمل كما يف مركز 

% منهم أن عرردد الكررادر الطبو منرراسرررررررررررب لعرردد 93.6 يسرررررررررم األمراج الوراثيررة، يف حين رأى

المناوبات،  الم رررررررررابين أو المحجواين ولتقديم أيضرررررررررل الخدمات لهم حيث يتم العمل بنظام

ن عدد الكادر الطبو بحاية از  يادة كما يف مركز يسرررررررررم األمراج الوراثية، يف ن أحدهم أوبيّ 

دين يف مركز الحجر و ن آخر أن العدد يجب أن يعتمد على نسررررررربة عدد المرضرررررررى المويحين بيّ 

سررررررتية ا على السررررررؤال المتعل  بالحماية التو تويرها الو ارة لهم والخدمات اللويبسررررررترة، ورد  

% ممن شرررررررررملهم 96.80المختلفة وهل تتناسررررررررررب مع ما يقومون به من يهد مميز، أياب 

 % بالنفو.3.20باإليجاب يف حين أياب  "االستبيان"

مل الويبات الغذائية مواد تسرراعد توبخ رروص السررؤال عما عذا كان هنال حرص على أن تشرر .39

% منهم بالنفو، 9.60أياد  % منهم باإليجاب، يف حين90.30على تقوية يها  المناعة، أوضررد 

و يليلة وهو غير شرررراملة للعناصررررر الغذائية أا % أن الويبات تتشررررابه يومي  0.10حيث أوضررررد 

القيمة الغذائية، وأنه ال تويد ويبات مخ  ة لفئات معينة مثل المرضى الم ابين بأمراج 

 مزمنة.

3132

الكادر الطبو المحجواين والمعزولين
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معهم  ينالحجر ال حيّ  والعزل أ ا على سؤالهم حول كيفية وصفهم لتعامل المويودين يفورد   .40

 .ككادر طبو وخدمو، أيمعوا على أن التعامل معهم كان ما بين لطيف ومناسب

 

 

 

 :ا النتقال مرض فيروس كوروناتعليق الكادر الطبي على الحماية التي تم توفيرها لهم تفاديً 

من الكادر الطبو أنه تتم متابعتهم وتقييم حالتهم بشررركل  "االسرررتبيان"أوضرررد الذين شرررملهم  .41

دوري، كمرررا تم تقرررديم معلومرررات حول ييرو  الكورونرررا وكيفيرررة التعرررامرررل مع الم ررررررررررررابين 

من يبل االدارة، كاية والمخالطين لهم، وأوضرررحوا أنه يتم الرد على اسرررتفسررراراتهم وتسررراؤالتهم 

ا  األدوية، كما يتم تويير أدوات الحماية كما تم التوضررررررررريد لهم كيفية التعامل مع مختلف أنو

دوات التعقيم، والمطهرات، ز، وأيي، والقفرررائموالويرررايرررة من الفيرو ، كررراللبرررا  الوايق، والكمرررا

 اايبااي   اأسررررربوعي   از تويير النظارات الوايية، والقبعات، كما أوضرررررحوا أن هنال يح ررررر  اضررررراية ع

ز أهميرة تعراملهم مع عضررررررررررايرة عالفيرو ، لجميع أيراد الكرادر الطبو للترأكرد من خلوهم من 

 المرضى بأي ى دريات الحيطة والحذر.

أنه تم تخ رررريص أماكن خاصررررة للعاملين وغر  لالسررررتراحة خار  المسررررتشررررفى، كما أوضررررحوا  .42

ان خررار  المبنى بهررا غريترر "كررابينرره"وأخرى لتبررديررل المالبس كمررا يف مركز يرردحفص، وتويير 

 الوراثية، وتويير الويبات الثالد يوميا لجميع المناوبين.مراج وحمام كما يف مركز يسم األ

58%

42%

عدواين ال مبال لطيف مناسب

الحجر/ كيف تصف تعامل الموجودين يف العزل

مع الكادر الطبي؟
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 مالحظات الكادر الطبي فيما يتعلق بتأدية عملهم يف هذت الظروف االستثنائية

الفري  الطبو الخاص بمكايحة به يدم الكادر الطبو شكره للقيادة الحكيمة وللدور الذي يقوم  .43

ه يد تم تويير يميع االحتيايات والمتطلبات ن(، وأوضحوا أ19-  الكورونا )كوييدانتشار ييرو 

ا خاصرررررررة للمتطوعين كل حسرررررررب اخت ررررررراصررررررره، ويميعهم يعمل بجد لهم، وأن هنال شرررررررروط  

ا من المرضررى األيانب أشررادوا بالخدمات التو تويرها لهم المملكة، وايتهاد، وأوضررحوا أن عدد  

 أن االدارة الطبية ال تألوطبو ن أيراد الكادر الوالتو يد ال يح رررررررررلون عليها يف بلدانهم، كما بيّ 

ا يف تقديم الدعم والمسرررررررراندة لهم، وأوضررررررررد عدد منهم أنه يفتخر كونه يف الفري  الوطنو يهد  

لمكررايحررة هررذه الجررائحررة، وطررالبوا بزيررادة التعليمررات والتوييهررات للجمهور للحررد من انتشرررررررررررار 

ماية التو تويرها شرررررادة من منظمة ال رررررحة العالمية بنظام الحع صررررردورز عضررررراية عالفيرو ، 

كز العزل والحجر.  المملكة يف مرا

 

 الخالصة  )ج(

صررراحب ( بقيادة 19-تفخر المؤسرررسرررة بفري  البحرين الوطنو لمكايحة ييرو  كورونا )كوييد .44

رئيس مجلس الو راء حفظه  -ويل العهد  -السررررررررمو الملكو األمير سررررررررلمان بن حمد آل خليفة 

هلية الحكومية، والجهات األوبجهود مختلف الو ارات والمؤسررررررررسررررررررات والهيئات واأليهزة  هللا،

بشرررركل واضررررد يف الحد من انتشررررار المرج، ويللا  أسررررهماعلى ما تم بذله من يهود كبيرة 

نسرران ب ررفة عامة لكل الدرية األوز االهتمام بحقوق اإلالذي يعكس ب ،من نسرربة اإلصررابات به

  ال حة والرعاية الطبية ب فة خاصة.الح  يفبمواطن ومقيم و

وتثمن المؤسرررررسرررررة المبادرة الكريمة التو تبنتها صررررراحبة السرررررمو الملكو األميرة سررررربيكة بنا  .45

بشررررررررأن ييام  - يرينة ياللة الملك المفدى رئيسررررررررة المجلس األعلى للمرأة - عبراهيم آل خليفة

ن مع الفري  الوطنو المجلس من خالل حملررة )متكرراتفين أليررل سرررررررررالمررة البحرين( وبررالتعرراو

(، بتنسري  سرداد الديون والمبالغ المسرتحقة على النسراء 19 - لمكايحة يائحة كورونا )كوييد

أحكام يضرررررررائية ضرررررررمن القوائم المنشرررررررورة من يبل و ارة  ضررررررردهن تالبحرينيات ممن صررررررردر

 الداخلية على تطبي  "ياعل خير". 

 - الشرررررير ناصرررررر بن حمد آل خليفةبادرة الخيرية واإلنسرررررانية لسرررررمو مكما تثمن المؤسرررررسرررررة ال .46

مسرررررررتشرررررررار األمن الوطنو رئيس  -ممثل ياللة الملك لألعمال االنسرررررررانية وشرررررررؤون الشرررررررباب 
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بشررررأن عطالق حملة التبرعات )يينا خير(  مجلس أمناء المؤسررررسررررة الملكية لألعمال اإلنسررررانية

هذه ل رررررررالد المتضرررررررراين من يائحة كورونا، وتثمن تجاوب يميع الجهات التو سررررررراهما يف 

مفاهيم ومبادئ حقوق  انيعز   انذلالحملة والتو عكسررا روي التالحم والترابا المجتمعو ال

 . كاية يراد المجتمعألاالنسان 

ويف هذا ال دد تود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أن تتقدم بالشكر الجزيل لسعادة و يرة  .47

األمور المتعلقة بعمل  يميعال رررررحة على حسرررررن تعاونها مع المؤسرررررسرررررة وترتيب وتسرررررهيل 

أعضرررررراء الفري  الوطنو الطبو لرئيس والمؤسررررررسررررررة، كما تتقدم المؤسررررررسررررررة بالشرررررركر والتقدير

على ما يقومون به تدابير ويائية من أيل الحد من  (COVID-19) للت رررررررردي لفيرو  كورونا

 انتشار الفيرو ، وكذلك الفرق التو تعمل بكامل طايتها على مدار الساعة لموايهة األ مة

كز العزل والحجر ال رررررررررحيّ والشررررررررركر موصرررررررررول كذلك عز مسرررررررررؤ .48 التو تما  يارتها  ينويل مرا

على ما بذلوه من يهود يف سرربيل ييام المؤسررسررة بمهمتها، والذين اسررتمروا  موالتواصررل معه

يف التعاون والتواصرررل حتى االنتهاء من أعمال االسرررتبيان، كما تشررريد المؤسرررسرررة بالدور الكبير 

لمتطوعين يف سبيل المشاركة يف التدابير االحترا ية والمساهمة يف مساعدة يميع ا أّداهالذي 

 تأدية مهامهم يف مختلف التخ  ات.  علىالكوادر الطبية 

كز الحجر والعزل ال ررررحيّ لوتأيت  يارة المؤسررررسررررة  .49 ا لدورها األسرررراسررررو المن رررروص  ينمرا تأكيد 

غير المعلنة لرصرررررد أوضرررررا  حقوق عليه يف يانون عنشرررررائها بشرررررأن الزيارات الميدانية المعلنة و

اإلنسرررررران يف المؤسررررررسررررررات اإلصررررررالحية وأماكن االحتجا  والتجمعات العمالية والدور ال ررررررحية 

ا النتهال حقوق اإلنسررران، هذا من ناحية،  والتعليمية أو أي مكان آخر يشرررتبه يف أن يكون مويع 

لمعزولين يف أماكن ومن ناحية أخرى للويو  على أرج الوايع بشررررأن ما يققدم للمحجواين وا

الحجر والعزل من خدمات وتسرررررهيالت يف سررررربيل الحفا  على صرررررحتهم وصرررررحة ذويهم، ومن 

نرراحيررة ثررالثررة لمتررابعررة مرردى تواير مختلف حقوق اإلنسررررررررررران التو يتعين توايرهررا يف مثررل هررذه 

ا لالتفاييات وال كول الدولية.   الظرو  طبق 

ا من  .50 نجاحات مملكة البحرين يف مجال حماية وال شررررررررررك أن هذا التقرير يضررررررررريف نجاح ا يديد 

وتعزيز حقوق اإلنسرران ب ررورة عامة، وعلى ويه الخ رروص يف مجايل ال ررحة والتغذية، ويؤكد 

ي اخطته لعملها من وطنية لحقوق اإلنسان يف نهجها الذيف الويا ذاته استمرااية المؤسسة ال

ا لمبادئ يف مختلف األوضا  والتزامها بمبدأ الشفايية والحي الويودحيث  ادية يف عملها تحقيق 

 حقوق اإلنسان المختلفة. 
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من  عنهاونتيجة لما تقدم؛ يقد أعّدت المؤسسة نماذ  استبيانية يف صيغة أسئلة تتم اإليابة   .51

يبررل المحجواين والمعزولين وكررذلررك الكررادر الطبو، تم من خاللهررا ح رررررررررر مختلف الحقوق 

كز الحجر والعزل، كالح   يف ال رررررررررحة والح  يف التغذية والح  يف حرية الوايب توايرها يف مرا

ا للحيادية والشفايية  التواصل مع العالم الخاريو من خالل وسائل التواصل الحديثة. وتحقيق 

يقد أتيد للذين تم التواصررررررررررل معهم من المحجواين والمعزولين والكادر الطبو حرية اإليابة 

 ير كما وردت أعاله.أسئلة االستبيان التو تم تفريغها يف هذا التقر  عن

كز العزل والحجر ال حيّ  .52 التو تما  يارتها والتواصل مع المويودين ييها  ينوييما يتعل  بمرا

األسرررئلة والنقاط المختلفة الواردة يف  نمن مرضرررى وكوادر طبية، ونتيجة لما ورد من عيابات ع

 ن أن توضد اآليت االستبيانات التو أقعدت لهذا الغرج، تود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسا

هنال عيما  على كفاية اإليراءات االحترا ية التو تم اتخاذها مع المويودين يف العزل والحجر  .53

، باإلضررراية عز أن غالبية المحجواين والمعزولين ارتأوا مناسررربة اإليراءات التنظيمية ينال رررحيّ 

ظاية الشرررررررررخ رررررررررية متطلبات الن يميعاألخرى المتعلقة بسرررررررررعة األماكن وتجهيزاتها، وتويير 

لمويودين عز ابالنسررررربة  واأليرباءاألمور المتعلقة بزيارات األهل  يميعاليومية. وكذلك تنظيم 

يف العزل والحجر  المويودينيف الحجر، وتويير مختلف الخررررردمرررررات ذات العاليرررررة بتمكين 

ن العزل من االت ال الهاتفو على مدار الساعة، كما أن الغالبية أشادوا بنظاية أماك ينال حيّ 

ير الويبات الخفيفة األخرى ما اوالحجر ال حو ومرايقها، وبجودة وتنو  الويبات الغذائية وتو

بين الويبات الرئيسررررررة، وأنهم يتلقون األدوية والعال  المناسررررررب لهم، وأنهم على تواصررررررل مع 

 العالم الخاريو من خالل استخدام أيهزتهم الهاتفية. 

طبو بررالقيررادة وبررالرردور الكبير الررذي يقوم برره الفري  الوطنو من يررانبهم أشررررررررررراد أيراد الكررادر ال .54

خواتهم (، وأشرررررررررررررادوا كررررذلررررك بررررإخوانهم المتطوعين وأ19لمكررررايحررررة مرج كورونررررا ) كوييررررد 

ا   ولين وتويير مسرررتلزمات العملبحسرررن المتابعة من يبل المسرررؤالمتطوعات، وأشرررادوا أيضررر 

ات التوعوية ذات العالية بكيفية ، وأدوات الوياية من المرج، وكذلك تنظيم المحاضرررررررررر كاية

التعررامررل مع المرج والمرضرررررررررى والمحجواين بمختلف يئرراتهم، وكررذلررك كيفيررة التعررامررل مع 

مختلف األدويررة، وهنررال تعرراون كبير بين اإلدارة وطررايم التمريض أثنرراء المنرراوبررة، ومن ثم تم 

 أمورهم المتعلقة بتأدية أعمالهم.           يميعتسهيل 

كز العزل  ويودهمويد الحظا المؤسسة أن هنال مراعاة خاصة لكبار السن من حيث  .55 يف مرا

والحجر وتقديم الخدمات لهم، وهنال اهتمام بالتثقيف ال رررررررررحو من خالل تو يع المطويات 
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التوعوية، كما تم تويير أيهزة الالب توب للمحتايين من الطلبة الجامعيين لمتابعة دراسررررتهم 

كزالجامعية، وتم ت ، كما لوحص ويود المشروبات كاية ويير خدمة االنترنا "الواي ياي" يف المرا

 الساخنة والمياه على مدار الساعة، وأن هنال تنو  يف الويبات اليومية.   

من يانب آخر ترى المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ضرورة  يادة االهتمام بمستوى النظاية  .56

كز العزل والحجر ، باإلضرررراية عز سرررررعة تويير األدوية ألصررررحاب ينال ررررحيّ  ب ررررورة عامة يف مرا

األمراج المزمنة، و يادة التوعية ال رررحية لهم خاصرررة يف بداية دخولهم أماكن العزل أو الحجر، 

ار السررن، وتكثيف و يادة الخيارات المتعلقة بالويبات الخاصررة ألصررحاب األمراج المزمنة وكب

لكوادر الطبية يف كيفية التعامل مع هذه األمراج ة والدورات الق رررررريرة لالمحاضرررررررات التوعوي

ومررا شرررررررررررابههررا ومختلف األيهزة والمعرردات واألدويررة المتعلقررة بهررا، ونظر ا لويود مركز الحجر 

بسررررررررترة يف منطقة مفتوحة، يقد تسرررررررربب ذلك يف تطاير األتربة والغبار مع الهواء، مما أدى عز 

 .للمويودينانزعا  كبير 
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كز العزل والحجر ال حّيين   يانب من  يارة ويد المؤسسة عز مرا
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 العمال الوافدين: زيارة سكنثالثا: 

بناء على خطة المؤسررسررة لمتابعة تطبي  المعايير المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسرران يف  .57

بزيارة عدد من  المؤسررررررسررررررةأماكن سرررررركن العمال وي  ال ررررررالحيات الممنوحة لها، يقد ياما 

مدى مراعاة حقوق اإلنسرران  لىالشررركات ال ررناعية الكبرى، بهد  االطال  على أرج الوايع ع

المتعار  عليها كالح  يف السرررررركن المالئم والح  يف ال ررررررحة، حيث بلغ مجمو  الزيارات لهذا 

ري(، (  يارات، تمثلا يف  يارة للشرررركة العربية لت رررليد السرررفن والهندسرررة )أسررر4)أابع العام 

 وأخرى مماثلة لسكن عمال شركة نا ، و يارتين لسكن عمال شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(.

 

 الشركة العربية لتصليت السفن والهندسة )أسري( (أ)

 لدور المؤسررررررررسررررررررة الريان والوارد يف يانون عنشررررررررائها، وبناء على خطتها لمتابعة تطبي  تفعيال   .58

اإلنسررررررران يف أماكن سررررررركن العمال وي  ال رررررررالحيات المعايير المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق 

الممنوحة لها، يام ويد من المؤسررررسررررة بزيارة ميدانية لمقر الشررررركة العربية لت ررررليد السررررفن 

والهندسررررررررة )أسررررررررري(، للويو  على التدابير االحترا ية المتخذة من يبل الشررررررررركة للوياية من 

مدى مراعاة حقوق  لىج الوايع عولالطال  على أر  ،( ب فة خاصة19 -يائحة كورونا )كوييد 

ن يذين يعدان حقلاإلنسررررررررران المتعار  عليها كالح  يف السررررررررركن المالئم والح  يف ال رررررررررحة ال

 ن لإلنسان وتواير حقوق اإلنسان المختلفة ب ورة عامة.يأساسي

وثمنا المؤسسة البرنامج المتكامل الذي أعدته الشركة واعتماد الشفايية والوضوي يف نقل  .59

للويررد، حيررث تم االطال  على بعض مراي  الشرررررررررركررة كررالمطرراعم والمركز الطبو  المعلومررات

لشرررررركة أو التابعين للشرررررركات األخرى عز اومنطقة سررررركن العمال، سرررررواء أولئك المنتسررررربين 

المتعاونة معها، ويد تبين أن الشرررركة ياما باتخاذ خطوات اسرررتبايية مميزة لمكايحة انتشرررار 

على مدار السررررررراعة  ن العمال، حيث تم عنشررررررراء غرية عمليات( بي19 –ييرو  كورونا )كوييد 

لكتروين لمتابعة أوضرا  العاملين، وياما باسرتئجار عدد من الشرق  السركنية مزودة ببرنامج ع

  مكايحة انتشررررار الفيرو ، ائخار  مبنى الشررررركة لغرج الحجر ال ررررحو، وعصرررردار دليل لطر 

 عن عيراء الفحوص الطبية ينبية، يضرررررال  وعدد من المل رررررقات اإلرشرررررادية بعدد من اللغات األ

للعاملين ب ررررررررفة مسررررررررتمرة، وتقديم األدوات الويائية المناسرررررررربة، ولوحص نظاية غر  سرررررررركن 

يراءات السررالمة ومخار  الطوارئ، كما لوحص تنو  الويبات الغذائية المقدمة عير االعمال، وتو
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ويد المؤسرررررررررسررررررررررة بمسرررررررررتوى الرعاية  التقاهمللعمال، حيث أشرررررررررراد عدد من العمال الذين 

 .والخدمات المختلفة المقدمة لهم ب ورة عامة وخالل هذه الجائحة ب فة خاصة

 

 سكن عمال شركة ناس )منطقة العكر(: (ب)

دعم وحماية حقوق اإلنسررررران، يام عدد من أعضررررراء عز يف عطار سرررررعو المؤسرررررسرررررة المسرررررتمر   .60

لالطال  على لعكر، بمنطقة اسررركن عمال شرررركة نا  لالمفوضرررين بالمؤسرررسرررة بزيارة  مجلس

 حقوق العمال بها.

ز الحفا  عحيث اطلع ويد المؤسررررسررررة على الخدمات التو تويرها الشررررركة للعمال، والهادية  .61

ييرو  كورونا  انتشرررارعلى صرررحتهم وسرررالمتهم، والتأكد من التدابير االحترا ية المتخذة لمنع 

(، كما يام ويد المؤسررسررة بجولة ميدانية يف يميع مراي  الشررركة، واطلع بشرركل 19 -)كوييد 

 كمررا تم االطال  على خطا وبرامجخرراص على الغر  والمطبر والمطعم، وغريررة التمريض، 

 الترييه.  

المتعلقة بمختلف هم آراء  من عمال الشررركة، وتعّر  اوخالل الزيارة يابل ويد المؤسررسررة عدد   .62

، ويد أصرررررررررردرت الخدمات التو تقدمها لهم الشرررررررررركة، حيث تم تسرررررررررجيل عدد من المالحظات

 بعد انتهاء  يارتها.تتضمن ما ورد أعاله المؤسسة تغريدة 

 

  )ج( سكن عمال شركة ألمنيوم البحرين )ألبا(

سريما العمالة الوايدة يف دعم وحماية حقوق اإلنسران، واللجهود المؤسرسرة الوطنية  واسرتكماال   .63

باعتبارهم من الفئات األوز بالرعاية، يام عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة بزيارة 

سرررركن عمال شررررركة ألمنيوم البحرين )ألبا( وسرررركن عمال الشررررركات المتعاونة معها، لالطال  ل

دولية ذات على مدى تمتع العمالة بحقويهم المكفولة يف التشرررررررررريعات الوطنية والمعايير ال

 ال لة.

الخدمات التو تقدمها كل من شررررررركة ألبا والشررررررركات  يميعويد اطلع ويد المؤسررررررسررررررة على  .64

المتعاونة معها للعمال، وتم التأكد من تواير يميع احترا ات السرررررررالمة لمنع انتشرررررررار ييرو  

( بين صرررررررررفو  العمالة، أعقب ذلك ييام الويد بجولة ميدانية يف يميع 19 –كورونا )كوييد 
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المغسرررررررررلة، ومركز ألبا ال رررررررررحو. كما تم والمطعم، وراي  شرررررررررركة ألبا وأبر ها غر  التبديل، م

 المسؤولين ييها للويو  على الخدمات المقدمة على اختاليها. عااليتما  م

مقابلة عدد من  اكما اطلع الوير الزائر على سررررررررركن عمال الشرررررررررركات المتعاونة مع ألبا، وتم .65

تعاونة، بغرج الويو  على أي مالحظات لديهم بشررررررررررأن عمال شرررررررررركة ألبا والشرررررررررركات الم

يادة عتم سرررررررررتالخدمات التو يتم تقديمها لهم، حيث تم تسرررررررررجيل عدد من المالحظات التو 

 الشركة بها.

أعقب ذلك ييام المؤسرررسرررة الوطنية بنشرررر تغريدة ياء يف مضرررمونها ييام بعض أعضررراء لجنة  .66

شررررررركة ألبا، حيث تم االطال  على ل يارة أماكن االحتجا  والمراي  ولجنة الحريات العامة بزيارة 

وتم  .التدابير االحترا ية التو ياما بها الشرررررركة لتويير بيئة عمل مناسررررربة للعمال والموظفين

ال  على الخدمات اللويسرررررررررتية وال رررررررررحية التو تويرها الشرررررررررركة لموظفيها بشررررررررركل عام االط

وللعمال بشررررررركل خاص، من أيل سرررررررالمتهم وي  اإليراءات االحترا ية لمنع انتشرررررررار ييرو  

 .كورونا

كما يام ويد المؤسرررسرررة بجولة ميدانية يف مراي  الشرررركة، خاصرررة غر  التبديل وأماكن غسرررل  .67

 . عن سكن العمالركز الطبو، يضال  المالبس، والمطعم، والم

من العمال الذين أبدوا ارتياحهم السرررررررركن واالكل  اعدد  الل الزيارة، التقى ويد المؤسررررررررسررررررررة وخ .68

 .وأماكن الترييه ومختلف الخدمات المقدمة لهم

 

 عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانل بياينرسم 

 2020الوافدة خالل عام المتعلقة بالعمالة 
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 المطلب الثاين

 سلمة والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصدتالشكاوى الم

 

 أوال: تلقي الشكاوى

لوصررول عز أي ررى مسررتويات الحماية والتعزيز يف الشررأن على االمؤسررسررة الوطنية  حرصيف عطار  .69

تم تطوير آليررات التواصرررررررررررل مع المواطنين والمقيمين عبر خرردمررة مركز االت رررررررررررال وتلقو  الحقويق

ا مع الظرو   واإليراءات االحترا ية التو اتخذتها مملكة البحرين لمكايحة الشررررررررركاوى، وتماشررررررررري  

ا على صررررحة ا بإرشررررادات وتوييهات الجهات الرسررررمية، وحرصرررر  ( والتزام  19-ييرو  كورونا )كوييد

ع، ياما المؤسرررررررررسرررررررررة باسرررررررررتقبال يميع الشررررررررركاوى عن بعد من خالل خدماتها وسرررررررررالمة الجمي

(، أو عبر مويعهرررررا اإللكتروين NIHR BAHRAINاإللكترونيرررررة عبر تطبي  الهواتف النقرررررالرررررة )

(www.nihr.org.bh( أو عبر البريررررد اإللكتروين ،)complaint@nihr.org.bh أو عن طري  الخا ،)

 (.80001144المجاين )الساخن 

المؤسرررسرررة الوطنية خالل عام  تعاملاوبناء على واليتها الواسرررعة يف مجال حماية حقوق اإلنسررران،  .70

نوعا مضامينها من حيث ت( 19-مع عدد ثالد شكاوى ذات عالية بفيرو  كورونا )كوييد 2020

لحبس حول نقل أحد النزالء از ا ، يقد تلقا المؤسرررسرررة ادعاء  الحقوق المدعى ويو  االنتهال ييها

بشرررأن اإليراءات االحترا ية التو تقوم بها عدارة مركز اإلصرررالي  االنفرادي بعد تداول تسرررجيٍل صرررويت

(، حيث نشرررت المؤسررسررة تغريدة يف هذا ال رردد، 19 –والتأهيل المتعلقة بفيرو  كورونا )كوييد 

أن ا ومعاينة وضررعه اإلنسرراين، وتبين ل شررخ رري  ياء يف مضررمونها ييامها بزيارة المركز، ومقابلة النزي

تلررك االدعرراءات تخررالف مررا تمررا معرراينترره والتثبررا منرره على أرج الوايع، كون النزيررل يتشرررررررررررارل 

الغرية مع نزالء آخرين، ويتلقى حقويه المقررة كغيره من نزالء المركز بحسرررررب اإليراءات المعمول 

 .ه، ويد تأكد ويد المؤسسة من ذلك واطلع عليها بذويبها، كما أن النزيل أيرى ات اال  مرئي  

كدت المؤسررسررة أ .71 ا وأ نها تتعامل بكل حزم مع أي تجاو ات أو انتهاكات تتعل  بحقوق اإلنسرران ويق 

لالخت ررراصرررات المنوطة بها يف يانون عنشرررائها، وعلى النحو الذي يتواي  والتزامات مملكة البحرين 

 .فاييات الدولية ذات ال لةالناتجة عن انضمامها أو ت ديقها على االت



  
 

34 

 2020لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

                      

لعادلة عن طري  عدم دعاء عدم التمتع بضرررررررررمانات المحاكمة ابا وكانا الشررررررررركوى األخرى متعلقة .72

منه، حيث ياما المؤسسة  تعاييهلتحقي  بسبب عصابته بفيرو  كورونا، رغم عحالة مويو  عز ا

عحالة  اعلى أثرها بالتواصررررررررل المباشررررررررر مع الجهات المخت ررررررررة، وتبين عدم صررررررررحة االدعاء، عذ تم

 لتحقي  وصدر يرار القاضو المختص بتجديد حبسه على ذمة التحقي . عز االمويو  

 الرعايةعدم ح رررررررررول أحد النزالء على حقه يف العال  و بادعاءعلقا يقد ت الثالثةأما الشررررررررركوى   .73

مهيدا لتلقو لم يتم عرضرررره على الطبيب المختص ت أن النزيلال ررررحية، وياء يف مضررررمون االدعاء 

العال  المالئم بسرربب أوضررا  ييرو  كورونا، حيث ياما على الفور بالتواصررل المباشررر مع الجهة 

 له ومعد المخت رررررررة، وتبين بأنه تم تحديد موعد للنزيل يف عيادة المركز، باإلضررررررراية از تحديد موع

 الطبو عبر خاصية االت ال المريئ. السلمانيةمجمع الطبيب المختص يف 

 

 ثانيا: المساعدات القانونية المقدمة المتعلقة بحقوق اإلنسان

بإنشررررراء المؤسرررررسرررررة الوطنية لحقوق اإلنسررررران  2014( لسرررررنة 26ريم ) القانونا عز أحكام اسرررررتناد   .74

لمسررراعدة ا يف تقديم ا، يإن المؤسرررسرررة تتخذ دور  2016( لسرررنة 20المعدل بالمرسررروم بقانون ريم )

 المؤسسةيهة، سواء كان ذلك بمناسبة تقديم شكوى تبّين عدم اخت اص  القانونية لأليراد أو أي

، وذلك من خالل التب ير باإليراءات الوطنية يف نظرها، أو عند طلب  تلك المساعدة القانونية ابتداء 

الوايبة االتبا  والمسررررررررراعدة على اتخاذها يبل اللجوء عز المؤسرررررررررسرررررررررة الوطنية، مع بيان ضررررررررررورة 

اسررررتنفاد يميع سرررربل االنت ررررا  والتظلم اإلداري أو القانوين حسررررب األحوال، أو القيام بتقديم بالغ 

  أو التويه عز يهة أخرى ذات اخت اص أصيل يف نظر الطلب. لدى الجهات المخت ة،

( مسررررراعدة 32) اثنتين وثالثين  عدد 2020المؤسرررررسرررررة الوطنية خالل عام يدما ال ررررردد،  هذا يف .75

يانونية، كان بعضرررررررها متعلقا بطلب تغيير نوعية العقوبة المسرررررررتبدلة بعد تفشرررررررو ييرو  كورونا 

يرا  اإل سررررلطة تقديرية للجهة ذات االخت رررراص كمسررررائلكون ييها ت(، أو موضرررروعات 19-)كوييد 

ا من عصرررررابتهم بالفيرو ، أو مويويين أو اسرررررتبدال ما تبقى من مدة عقوبتهم خوي   محكومينعن 

أو النظر يف تسرررررهيل تسرررررفير بعض العمالة الوايدة بعد يرار تعلي  الرحالت الجوية مؤيتا، أو النظر 

كز االيتماعية، يف حلول بديليف تغيير مكان الحجر ال حو، أو النظر  التو يتم من ة بعد عغالق المرا

خاللهررا  يررارة األبنرراء من يبررل ذويهم بنرراء على يرار المحكمررة، أو النظر يف تويير متطلبررات النظررايررة 

كز العزل والحجر ال رررحيين، ويد يرى التواصرررل م ع الجهات المعنية يف بعضرررها الشرررخ رررية يف مرا

 عنسانية. لدوا ٍ 



  
 

35 

 2020لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

                      

 

 أوتاع حقوق اإلنسان: ثانيا: رصد

 (19-جائحة فيروس كورونا )كوفيدبرصد أوتاع حقوق اإلنسان المتعلقة  (أ)

يف عطار عمل المؤسررررسررررة الوطنية لحقوق اإلنسرررران الريان وضررررمن خطتها لمتابعة تطبي   .76

لمكايحة  الحالية الظرو المعايير المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسرررران خاصررررة يف ظل 

 تجمعات ويود مفاده اصحفي   ا، يقد رصدت المؤسسة خبر  (19 –)كوييد  كوروناييرو  

مخالفة  يشررررررررركل مما العاصرررررررررمة محايظة الومح شررررررررروار  يف العّمال من لعدد كبيرة

لإليراءات والترردابير االحترا يررة التو أصررررررررررردرهررا الفري  الوطنو لمكررايحررة ييرو  كورونررا 

(COVID-19.) 

ع اإليراءات تبررا  يميمقيمين يف المملكررة االمواطنين والوأهررابررا المؤسرررررررررسرررررررررررة بجميع  .77

يف التمتع بررأعلى ن الجهررات المخت رررررررررررة، حمررايررة لح  الجميع والتعليمررات ال رررررررررررادرة ع

الذي يعتبر من أهم ركائز حقوق اإلنسان التو حرصا يميع المواثي  مستويات ال حة، 

وال ررررركول الدولية على عيالئه االهتمام الكبير، نظر ا الرتباطه الوثي  بحياة اإلنسررررران ب رررررفة 

عامة وبممارسررررراته وأنشرررررطته اليومية ب رررررورة خاصرررررة، وانعكا  ذلك على الحياة ضرررررمن 

ز احتواء عتزام البعض برالتعليمرات الراميرة ن عردم العاألسررررررررررة والعرائلرة والمجتمع، حيرث 

 .الفيرو  يد يؤدي از تأثر بقية أيراد المجتمع وعدم تمتع الجميع بالح  يف ال حة

وثمنا المؤسرررررررررسرررررررررة االهتمام الكبير الذي أولته المملكة من خالل تويير مختلف األيهزة  .78

طبية المختلفة، للحد من والكوادر الطبية المؤهلة، وتقديم العاليات المناسررررررربة واألدوية ال

ا متقوم به نتيلال تينانتشرررار هذا المرج، كما ثمنا المؤسرررسرررة الشرررفايية والمهنية العالي

  الوياية منه، ائيف تويير يميع المعلومات سرررواء المتعلقة بالمرج وطر  المعنيةالجهات 

كدت المؤسرررسرررة  بأنها أو تلك المتعلقة بأعداد الم رررابين والمخالطين لهم والمتعايين، وأ

تعمررل بمررا لررديهررا من واليررة واسرررررررررعررة من خالل يررانون عنشرررررررررررائهررا على متررابعررة التوييهررات 

ن الجهات المعنية والرامية عز تعزيز وحماية حقوق اإلنسررررررررران بما عواإليراءات ال رررررررررادرة 

 يتواي  مع يميع المواثي  وال كول الدولية ذات العالية.

رصدت المؤسسة ادعاءات تتعل  بويود عهمال يف الرعاية ال حية  ،وعلى صعيد مت ل .79

والخدماتية المقدمة للمرضررررررى المعزولين يف مركز عبدهللا كانو للحجر ال ررررررحو، الذين تم 

، حيث (19 -كورونا )كوييد ييرو   انتشرررررررررراراإليراءات االحترا ية عليهم للحد من  تطبي 
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االمعنية على الف تواصررررررلا المؤسررررررسررررررة مع الجهات ا ور، ويد أيادوا تلقيهم أيضرررررر  من  عدد 

ا وحلها، كما نه يد تم التعامل معها يميع  ات والشررركاوى من بعض المرضرررى، عال أالمالحظ

السررررررررتطال  مدى رضرررررررراهم عن الخدمات ال ررررررررحية المقدمة وكانا  "اسررررررررتبيان"تم ععداد 

متابعة يميع المواضرررريع باهتمام شررررديد وحرص بالغ لتويير أعلى  تمالنتيجة ممتا ة، كما 

 مستويات الخدمة.

ذات الموضررررررو  مجريات بيقد أصرررررردرت المؤسررررررسررررررة تغريدة نوها ييها  ،وبناء على ذلك .80

 ييرو لمكايحة انتشررررار  الوطنو الفري الزيارة، وأشررررادت من خاللها بالجهود التو يبذلها 

يف متابعة اإليراءات المتخذة للتأكد من ح رررررول الجميع على  اسرررررتمراهامؤكدة ، الكورونا

 .وتمتعهم بأيضل الخدمات ،حقويهم كاية

ال ررررحية،  والرعاية العال  تلقو بعض األيراد عدم ويد رصرررردت المؤسررررسررررة ادعاء بشررررأن .81

 وعلى سترة، يف منطقة والعال يف مركز الحجر والعزل  المعيشية األوضا   عن سوءيضال  

 عثر ذلك ياما المؤسسة بريع الموضو  عز الجهات المعنية باألمر للنظر يف الموضو .

 يائحةبتوثي  يهودها يف متابعة أوضررررررررا  حقوق اإلنسرررررررران خالل  المؤسررررررررسررررررررةكما ياما  .82

اإليراءات االحترا ية التو طبقتها مملكة  دورها يف متابعة(، و 19 -كورونا )كوييد ييرو  

، يف المويع اإللكتروين الخرراص (19 -كورونررا )كوييررد ييرو   البحرين لمكررايحررة انتشرررررررررررار

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

 

-رصــــد الجهود الوطنية لمملكة البحرين يف مجال مكافحة فيروس كورونا المســــتجد )كوفيد .ب

19) 

ا .83 حفظه  -الملكية السررررامية لحضرررررة صرررراحب الجاللة عاهل البالد المفدى  للتوييهات تنفيذ 

توحيرد الجهود الوطنيرة على المسرررررررررتوى المحلو لموايهرة انعكراسررررررررررات عز  –هللا ورعراه 

ا بما يحايص على صرررررررحة وسرررررررالمة المواطنين والمقيمين يف  انتشرررررررار ييرو  كورونا عالمي 

ية التو تسررررررررير على خطاها المؤسررررررررسررررررررة ا من المسررررررررؤولية الوطنمملكة البحرين، وانطالي  

الوطنية لحقوق اإلنسررران، تابعا المؤسرررسرررة ورصررردت الجهود الوطنية يف مكايحة ييرو  

 (.19 –كورونا )كوييد 

 كوييدكورونا )الجهود الوطنية يف تشرركيل الفري  الوطنو للت رردي لفيرو   ركز أولويد ت .84

السرررررررررمو  ، بقيادة صررررررررراحب2020ر يعلى يرار مجلس الو راء يف الثالث من يبرا  بناء( 19 -

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
http://www.nihr.org.bh/CoronaNews/
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ئيس المجلس األعلى لل ررررررررحة، من أيل ر ، وبرئاسررررررررة معايل الملكو رئيس مجلس الو راء

 وضع االستراتيجيات والخطا والبروتوكوالت الطبية لمنع انتشار الفيرو  والوياية منه. 

حماية حقوق اإلنسررررران وباألخص خالل يائحة عز ويف عطار سرررررعو المؤسرررررسرررررة المسرررررتمر  .85

ورصرررردت كاية يقد اطلعا المؤسررررسررررة على التشررررريعات والقرارات  (،19 -كورونا )كوييد 

 مملكررةالجهود المتخررذة لموايهررة الجررائحررة، مؤكرردة يف الويررا ذاترره أن  يميعاإليراءات و

يضرررررررررمن حقوق األيراد وحماية سرررررررررالمة  يف انتقاء تدابير متوا نة على حدالبحرين دأبا 

مفوضرررررة األمم المتحدة السرررررامية لحقوق اإلنسررررران يف  هعليا مع ما دعا المجتمع تماشررررري  

، وتوصررررررررريات منظمة ال رررررررررحة العالمية، وتؤكد 2020أبريل  27تقريرها ال ررررررررررادر بتااير 

 المؤسسة حرص مملكة البحرين على عدم يرج أي ييود غير ضرواية وغير متناسبة.

لرعاية الطبية لى تقديم اع -من خالل و ارة ال حة   -ويد حرصا حكومة مملكة البحرين  .86

والخدمات المجانية الال مة لجميع المواطنين والمقيمين على حٍد سررررررواء للحاالت القائمة 

ا للتوييهات الملكية السررررررامية لحضرررررررة صرررررراحب الجاللة الملك حمد بن  المرصررررررودة، تنفيذ 

حيث ويه حفظه هللا ورعاه  - عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه -عيسرررررررررى آل خليفة 

تقرديم الرعرايرة الطبيرة والخردمرات ال رررررررررحيرة للفحص والحجر بالتكفرل عز و ارة ال رررررررررحرة 

  والعال  لجميع المواطنين والمقيمين يف المملكة.

ا .87 "لكل مواطن ه ( من الدستور التو ن ا على أن8) ريم عز الفقرة )أ( من المادة واستناد 

 والعال الدولة بال رررررحة العامة، وتكفل وسرررررائل الوياية  الح  يف الرعاية ال رررررحية، وتعنى

بإنشراء مختلف أنوا  المسرتشرفيات والمؤسرسرات ال رحية"، يقد رصردت المؤسرسرة، خبر 

كز ال ررحية الحكومية،  تعلي  رسرروم الخدمات ال ررحية المقدمة للمرضررى األيانب يف المرا

( لغير دنانير  سرررررررربعة وعيقا  تح رررررررريل أيرة االسررررررررتشررررررررارة الطبية العامة المحددة )بقيمة

 البحرينيين.

، بشرررأن ويف تح ررريل أيرة 2020( لسرررنة 27صررردور القرار ريم ) المؤسرررسرررةتثمن  ،وعليه .88

بشأن رسوم الخدمات ال حية  2017( لسنة 2االستشارة الطبية، والواردة يف القرار ريم )

لغير البحرينيين، وتؤكد المؤسررررسررررة أن يرار و يرة ال ررررحة بشررررأن تعلي  رسرررروم الخدمات 

كز ال ررررررحية  ا إليراءات الحكومية، يأيت تعزيز  ال ررررررحية المقدمة للمرضررررررى األيانب يف المرا

ا من و ارة ال رررررررررحة ا واهتمام  وحرصرررررررررر   (19 –كورونا )كوييد  ييرو  المملكة يف مكايحة

 و مقيمين.مرضى مواطنين كانوا أبالحفا  على سالمة يميع ال
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كزا من الزيارات الميدانية لوتشرريد المؤسررسررة بحرص و ارة ال ررحة على تنظيمها عدد   .89  مرا

لعال ، من أيررل تفقررد مهررام سرررررررررير العمررل والنظر يف يودة الخرردمررات الفحص والعزل وا

 (.19-المقدمة يف ظل الجهود الوطنية المبذولة للت دي لجائحة كورونا )كوييد

ن و ارة ال حة بإلزام يميع المسايرين عرصدت المؤسسة القرار ال ادر  ،ومن يانب آخر .90

ا من الساعة  القادمين عز مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدويل صباح ا من يوم  12بدء 

الخضرررررررررو  للفحص المختبري لفيرو  كورونرررررا عنرررررد  2020يوليو  21الثالثررررراء المواي  

ا، حيث يمكنهم 30المطار وذلك على نفقتهم الخاصة بتكلفة ) عز وصولهم ( دينار ا بحريني 

المملكة ديع كلفة الفحص عبر تطبي  "مجتمع واعو" يبل ركوبهم الطائرة متجهين عز 

بما يسررررهم يف سرررررعة عنهاء اإليراءات، عز يانب المن ررررات المويودة يف المطار التو تتيد 

ا وعلكتروني   ا بواسررررررطة البطايات البنكية واالئتمانية، ويسررررررتثنى من ذلك أعضرررررراء الديع نقد 

طوايم الطائرات، والدبلوماسرررررريون، والمسررررررايرون ضررررررمن مهمات رسررررررمية والعائدون من 

الطيران المدين بالتنسرري  مع شررركات يف حيث سررتقوم الجهات المخت ررة رحالت عاليية، 

 الطيران والجهات العاملة بالمطار يف هذا الخ وص.

ا على المسرررايرين القادمين الخضرررو  للحجر ال رررحو سررروأضرررايا الو ارة أنه ي .91 تويب أيضررر 

أيام، عز يانب ضررررررررررورة عيراء يحص انتهاء الحجر ال رررررررررحو وأن  عشررررررررررةاالحترا ي لمدة 

ا. كمررا يتعين على القررادمين  30يتحمررل المسررررررررررراير تكلفررة الفحص البررالغررة  دينررار ا بحرينيرر 

تحميل تطبي  "مجتمع واعو" والتسجيل ييه، استكماال  لإليراءات المطلوبة يف استمارة 

التو تتطلبهررا اإليراءات االحترا يررة الموضررررررررروعررة للتعررامررل مع ييرو  " البيررانررات الطبيررة"

 .كورونا

سسة بتوييهات يائد الخدمات الطبية الملكية نائب رئيس الفري  الوطنو تشيد المؤ كما  .92

الطبو للت رررررررررردي لفيرو  كورونا لمواصرررررررررلة اتخاذ اإليراءات االحترا ية والتدابير الويائية 

للحد من انتشررررررار ييرو  كورونا يف المسررررررتشررررررفى العسرررررركري، بما يضررررررمن سررررررالمة كاية 

والموظفين العاملين بالمسرررررررتشرررررررفى من الكادر الطبو والعاليو،  والمرايعينالمرضرررررررى 

حيث تم تويير غر  عزل متنقلة مزودة بأحدد التقنيات الحديثة لعزل المشتبه عصابتهم 

 بفيرو  كورونا.

وعلى صررررعيد مت ررررل، رصرررردت المؤسررررسررررة خبر ايتتاي مشرررررو  توسررررعة يسررررم الطوارئ  .93

لحفا  على صررررحة ة عمل و ارة ال ررررحة لبمجمع السررررلمانية الطبو، الذي يأيت يف عطار خط
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للحاالت  سررررواءهذا القسررررم الحيوي وتويير أعلى معايير السررررالمة  وسررررالمة المترددين عز

عصرررررابتها بفيرو  كورونا والمؤكد عصرررررابتها بالفيرو ، هذا ويتكون يف الطارئة أو المشرررررتبه 

ليه المشررررررو  من يسرررررمين رئيسرررررين، ويضرررررم كل يسرررررم وحدتين، القسرررررم األول ويطل  ع

Zone A  سررريرا، والقسررم الثاين يطل  عليه  بخمسررينوتقدر الطاية االسررتيعابية لهZone 

B ا، وتم تخ ي ه للحاالت القائمة بفيرو  كورونا، ويد سرير   خمسين، ويستوعب كذلك

االحتيايات للرعاية الطبية مثل نقاط األكسرررجين المركزية لكل سررررير، مع  يميعتم تجهيز 

ى الغسل الكلوي، ويد روعو ييها تويير كل االحتيايات الطبية سرير لمرض 14تخ يص 

أسرة، لستة للمرضى. عز يانب ذلك تم تخ يص وحدة للعناية المركزة بطاية استيعابية 

ومزودة باألكسرررجين المركزي وأيهزة المرايبة الحيوية لكل مريض، وبها مدخل لإلسرررعا  

 بنى.خار  المعز لحاالت المستعجلة والمرضية النقل 

قسرررم الطوارئ لياما المؤسرررسرررة بزيارة تفقديه ويقا لما نص عليه يانون عنشرررائها  ،وعليه .94

بمجمع السرررررلمانية الطبو للتأكد من ييام و ارة ال رررررحة والعاملين لديها، بتطبي  أي رررررى 

دريات االلتزام بمعايير حقوق اإلنسررران، ويف ذات الويا تثمن المؤسرررسرررة الوطنية لحقوق 

كاية من والتدابير الويائية  االحترا يةاإلنسان ما ياما به و ارة ال حة من اتبا  اإليراءات 

 لقسم المذكور.عز ايل الحفا  على صحة وسالمة المترددين أ

كدت المؤسرررررسرررررة أنها تعمل بما لديها من والية واسرررررعة من خالل يانون عنشرررررائها على  .95 وأ

ن الجهات المعنية والرامية عز تعزيز وحماية التوييهات واإليراءات ال ررررررررررادرة ع متابعة

 ول الدولية ذات العالية.حقوق اإلنسان بما يتواي  مع يميع المواثي  وال ك

( يف بلوغ 19-كما تثمن المؤسرررررسرررررة دور الفري  الوطنو للت ررررردي لفيرو  كورونا )كوييد .96

ا، كما 97.404التعايف والشررررفاء من كورونا عز ) نسرررربة %( وهو من النسررررب األعلى عالمي 

كثر من مليوينأن مملكة  مسررررررررحة أنفية لفحص ييرو  كورونا حتى  البحرين يد أنجزت أ

 .2020ديسمبر  31تااير 

وتشررررريد المؤسرررررسرررررة بفتد باب التسرررررجيل للتطو  االختياري يف التجارب السرررررريرية الثالثة  .97

" غير النشرررا والمدرية تحا مظلة منظمة ال رررحة العالمية من خالل 19 -للقاي "كوييد 

ا من  ا كشفا الو ارة أن باب التطو  ، كم2020أغسطس  11المن ة الوطنية للتطو  بدء 

ا أمام  ا، وبعد  18متطو  ومتطوعة ممن تزيد أعمارهم عن  6000سررررررررريكون مفتوح  عام 

ستة أسابيع من هذا اإلعالن، أعلنا و ارة ال حة انتهاء المرحلة الثالثة للتجارب السريرية 
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بينة أنه ( المدر  تحا مظلة منظمة ال ررررررحة العالمية، م19-للقاي ييرو  كورونا )كوييد

آال  متطو  يمثلون مختلف الجنسريات واألعراق،  6000يد شرارل يف التجارب السرريرية 

كتمل العدد خالل   .أسابيع منذ بدء عدخال التجارب لمملكة البحرين ستةحيث ا

ويررد أعلنررا مملكررة البحرين مشررررررررررراركتهررا يف المرحلررة الثررالثررة من التجررارب السرررررررررريريررة يف  .98

مشررررررارل ضررررررمن  7700ة عدد المشرررررراركين، وبلغا أغسررررررطس الماضررررررو، حيث تما  ياد

 للحاصررررلينلهد  المنشررررود، يف حين بلغ العدد الكلو عز االمرحلة الثالثة لتعلن الوصررررول 

كثر من  2020ديسرررمبر  31على اللقاي حتى تااير  ألف يرد من مواطنين ومقيمين،  50أ

(، 19-ي )كوييد وتثمن المؤسررررسررررة يتد باب التطو  االختياري يف التجارب السررررريرية للقا

 أهمية التضامن واللحمة بين أبناء الوطن، لكل ما ييه خير للبالد.بمنوهة 

وعلى صرررررعيد آخر، يقد رصررررردت المؤسرررررسرررررة تويير و ارة ال رررررحة خدمة الفحص السرررررريع  .99

ا مع مبادرات الفري  الوطنو الطبو للت ررررررررردي لفيرو  كورونا من  لفيرو  كورونا، تزامن 

مة للفحص عن الفيرو  وتسررررهيلها، وتشرررريد المؤسررررسررررة أيل تطوير التقنيات المسررررتخد

( 19-باالهتمام الكبير الذي يوليه الفري  الوطنو الطبو للت رررردي لفيرو  كورونا )كوييد 

يف متابعة المسررررتجدات العالمية، وعدخال التقنيات الحديثة يف مجال التشررررخيص والعال  

 للحد من انتشار ييرو  كورونا. 

كز الحجر والعزل والعال ، حيث واطلعا المؤسررررررسررررررة على عيما .100 يل أعداد اإلشررررررغال يف مرا

كز العزل والعال  يف  كتوبر  21بلغرا الطرايرة االسرررررررررتيعرابيرة لمرا  7080مرا يقرارب  2020أ

% من الطاية االسررررتيعابية، يف 10.8سرررررير ا بنسرررربة تبلغ  764سرررررير ا، يبلغ اإلشررررغال منها 

القررائمررة، ونسررررررررربررة الوييررات  تالحرراال% من عيمررايل 95.61حين تبلغ نسررررررررربررة المتعررايين 

حررالررة من الحرراالت القررائمررة تم تطبي  العزل  2375% من الحرراالت القررائمررة. كمررا أن 0.39

ال رررررررررحو المنزيل االختيرراري عليهررا لعرردم ظهور األعراج عليهررا وتطررابقهررا مع الشرررررررررروط 

 .المحددة لهذا النو  من العزل

كدت المؤسرسرة أنها تعمل  .101 على  - ن خالل يانون عنشرائهابما لديها من والية واسرعة م -وأ

كز المذكورة بهد  حماية حقوق المرضرررى بما يتواي  مع  متابعة نسرررب اإلشرررغال يف المرا

 يميع المواثي  وال كول الدولية ذات العالية.

وعلى صرررررررعيد آخر يأن المؤسرررررررسرررررررة رصررررررردت يرار اسرررررررتمرار علزام مرتادي األماكن العامة  .102

 أواألماكن المعدة السرررررررتقبال الزبائن أو المرايعين  يميعوالمحال ال رررررررناعية والتجااية و
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الويه الويائية أثناء ارتيادهم هذه األماكن والمحال حتى عشررررررعار آخر،  ئمالزوار بوضررررررع كما

، يتم تح رررررررريلها على الفور ف ذلك بغرامة يدرها عشرررررررررون دينار امع معايبة كل من يخال

المخالفة، ويسرررلم  يف محضررررمن يبل مأموري الضررربا القضرررايئ المخت رررين، ويثبا ذلك 

يتخذ يامتنع المخالف عن ديع مبلغ الغرامة المخالف عي ررررراال يفيد سرررررداد المبلغ، أما عذا 

ا إلحالته عز النيابة العامة.  مأمور الضبا القضايئ اإليراء الال م تمهيد 

ا ما تقوم به الجهات المعنية  .103 من عيراءات احترا ية وتدابير كاية وتثمن المؤسرررررررررسررررررررررة عالي 

 البحرينويائية لتطبي  يميع اإليراءات المتبعة الحتواء ومنع انتشار الفيرو  يف مملكة 

 بما ال يؤدي عز المسا  بحقوق اإلنسان، وبما يحفص صحة وسالمة الجميع.

صراحب السرمو الملكو األمير سرلمان وترى المؤسرسرة أن حكومة مملكة البحرين برئاسرة  .104

اتبعررا أعلى المعررايير الرردوليررة س مجلس الو راء، رئي -ويل العهررد  -بن حمررد آل خليفررة 

والمبادئ المرتبطة بحقوق اإلنسرررررررررران من أيل تويير الرعاية الطبية والخدمات ال رررررررررحية 

للفحص والحجر والعال  لجميع المواطنين والمقيمين يف المملكرررة، ممرررا يشرررررررررير عز أن 

والتطوير يف دولررة المملكررة يررد انتهجررا النهج اإلنسررررررررررراين الررذي يعررد أحررد ركررائز اإلصرررررررررالي 

 المؤسسات والقانون.

 

 (19-الحملة الوطنية للتطعيم )لقاح كوفيد (ج)

 3حماية حقوق اإلنسان، يقد رصدت المؤسسة يف عز يف عطار سعو المؤسسة المستمر  .105

ععالن سرررعادة و يرة ال رررحة عيا ة مملكة البحرين االسرررتخدام الطارئ للقاي  2020نويمبر 

مع الم ررررررررررررابين بفيرو  كورونرررا من  فئرررات األكثر تعرررامال  تررراحتررره أمرررام ال"، وع19-"كوييرررد

العاملين يف ال ررفو  األمامية بشرركل اختياري بهد  تويير وسررائل األمان لهم وحمايتهم 

 من أي أخطار يد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

كما واطلعا المؤسررررسررررة على مبادرة حضرررررة صرررراحب الجاللة الملك حمد بن عيسررررى آل  .106

تلقو التطعيم المضررررررررررراد لفيرو   عز -حفظرره هللا ورعرراه  -د المفرردى خليفررة عرراهررل البال

حفظه هللا  -(، وتشرريد المؤسررسررة بالمبادرة اإلنسررانية ل رراحب الجاللة 19 -كورونا )كوييد 

لمرررا لهرررا من برررالغ األثر يف نفو  المواطنين والمقيمين تجررراه اللقررراي المضرررررررررررراد   -ورعررراه 

تويير اللقاحات عز ، كما تثمن توييهاته الملكية السررررررررررامية (19 -كورونا )كوييد لفيرو  
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ا من حرص ياللته واهتمامه البالغ ب رررررررررحة  مجان ا للمواطنين والمقيمين، التو تأيت انطالي 

 الجميع.

وتثمن المؤسررررسررررة يف ذات السررررياق الوعو المسررررؤول من المواطنين والمقيمين على حد  .107

مؤكدة يف الويا (، 19 –كورونا )كوييد رو  سواء يف التسجيل لتلقو اللقاي المضاد لفي

ذاترره بررأن أخررذ اللقرراي المضررررررررررراد هو وايررب وطنو، يف حين يررد بلغ عرردد الحرراصرررررررررلين على 

 ( من المواطنين والمقيمين.58643) 2020ديسمبر  31 حتىالتطعيم 

 لحقوقا من المسررررررررؤولية الوطنية التو تسررررررررير على خطاها المؤسررررررررسررررررررة الوطنية وانطالي   .108

اإلنسان يقد يام أعضاء مجلس المفوضين وأغلب العاملين باألمانة العامة يف المؤسسة 

، مؤكدة يف الويا ذاته أن (19 -كورونا )كوييد بالمبادرة عز أخذ اللقاي المضرررررررراد لفيرو  

الخطة الوطنية للتطعيم شرررررررررملا يميع المواطنين والمقيمين بغض النظر عن هويتهم 

 مراج المزمنة وكبار السن وذوي اإلعاية.يعانون من األسيما األشخاص الذين وال

 

 (19-الحق يف التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد  (د)

يتعل  بالح  يف التعليم يقد اطلعا المؤسسة على الكلمة السامية لجاللة الملك  وييما .109

حفظه هللا ورعاه المويهة عز طلبة المدار  والمعاهد والجامعات من خالل ات ررررررررررال  -

، 2020أبريررل  12الررذي بررث عبر تلفزيون البحرين بتررااير  "مجتمع واعو"مريئ ببرنررامج 

بديا عز احيث ويه ياللته رسالة أبوية  لطلبة واطمأن على تعليمهم وتح يلهم العلمو، مق

 ه أن شؤونهم الدراسية على خير ما يرام.ارتياحه يف هذا الشأن لعلم

القرارات المتعلقة بسالمة الطلبة ، يقد رصدت المؤسسة اإليراءات ووعلى صعيد مت ل .110

والكوادر التعليميررة متمثلررة يف تعلي  الرردراسرررررررررررة يف يميع مؤسرررررررررسرررررررررررات التعليم العررايل 

اء من يوم عضاية عز المدار  الحكومية والخاصة مدة أسبوعين ابتد ،الحكومية والخاصة

مار   5بناء على يرار صادر بتااير  - ، تال ذلك السماي2020يبراير  26األابعاء المواي  

للكوادر اإلدااية والتعليمية بالمدار  الحكومية والخاصررررررررة ومؤسررررررررسررررررررات التعليم  2020

من يوم األحررد  ابتررداء  بررالعودة عز العمررل  -العررايل الحكوميررة والخرراصرررررررررررة وايرراج األطفررال 

، من أيل العمل على تحقي  أهدا  العام الدراسرررررررررو والحد من 2020مار   8المواي  

 آثار التعطيل المؤيا للدراسة بالمؤسسات التعليمية. 
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، يقد تم المدة( يف تلك 19 -وبناء  على دراسررة متأنية لمسررتجدات ييرو  كورونا )كوييد  .111

تعلي  الدراسررررررررررة يف المدار   مدةيقتضرررررررررو تمديد  2020مار   5عصرررررررررردار يرار بتااير 

واياج األطفال مدة  والخاصرررةالحكومية والخاصرررة ومؤسرررسرررات التعليم العايل الحكومية 

مار   17مار  من هذا العام، بعدها تم عصدار يرار بتااير  29أسبوعين عضاييين حتى 

يقتضو عيقا  الدراسة يف المدار  الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العايل  2020

حكومية والخاصرررة واياج األطفال مع اسرررتمرار عمل الكوادر اإلدااية والتعليمية والحث ال

يرت اإلمكرررانيرررة لرررذلرررك، وتوييررره و ارة التربيرررة اعرررد متى مرررا تون بق ععلى تطبي  العمرررل 

والتعليم التخرراذ الترردابير الال مررة لعرردم تررأثر العمليررة التعليميررة بررالتنسررررررررري  مع الجهررات 

  المعنية.

طيب هللا  -صرراحب السررمو الملكو رئيس الو راء  ، رصرردت المؤسررسررة أمرويف ذات الشررأن .112

وضرررررررررع خطررة عودة سرررررررررريعررة إلعررادة الطلبررة البحرينيين ب 2020مررار   29 المؤرخ - ثراه

مخاطر عليهم  عز الوطن يف أسررررررر  ويا لتفادي أيالعالقين يف الخار  وضررررررمان عودتهم 

 (.19-بسبب تفشو ييرو  كورونا )كوييد 

يقد رصررررردت المؤسرررررسرررررة ييام و ارة التربية والتعليم بالتعاون مع  ،ت رررررلوعلى صرررررعيد م .113

اإلدااية  الهيئراتإيراء الفحوص الطبيرة لفيرو  كورونرا لجميع أعضرررررررررراء برو ارة ال رررررررررحرة 

والتعليميرررررة والفنيرررررة برررررالمررررردار  الحكوميرررررة، وذلرررررك بمركز البحرين الررررردويل للمعرررررارج 

يث تم االنتهاء منها يبل عودة والمؤتمرات، التو اسرررررررررتمرت وي  يدول  منو محدد، بح

ا لبدء الف ل الدراسو األول   .2021 – 2020منتسبو المدار  عز موايع عملهم، تمهيد 

 

 (.19-الحق يف العمل والحق يف مستوى معيشي الئق أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد)هـ( 

وضررررررمان التمتع بمختلف الحقوق االيت ررررررادية وااليتماعية والثقايية، يقد  تعزيزمن أيل  .114

دينار بحرينو  ات( مليار 4.3أعلنا مملكة البحرين عطالق حزمة مالية ايت ررررررررررادية بقيمة )

ا للمواطنين والقطا  الخاص بتااير  ، التو ضرررررررررما التكفل برواتب 2020مار   17دعم 

، 2020أشهر ابتداء من شهر أبريل ثالثة  ص مدةالمواطنين المؤمن عليهم يف القطا  الخا

من األيراد والشرررركات مدة كاية لمشرررتركين لوتكفل الحكومة بديع يواتير الكهرباء والماء 

، واإلعفاء من ديع عيجار األراضرررررررررو ال رررررررررناعية 2020أشرررررررررهر ابتداء  من شرررررررررهر أبريل ثالثة 

، ومضاعفة حجم صندوق السيولة 2020أشهر ابتداء  من شهر أبريل ثالثة الحكومية لمدة 



  
 

44 

 2020لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

                      

مليون دينار بحرينو، وععفاء المنشررررررمت والمراي  السررررررياحية من رسرررررروم  200لي ررررررل عز 

، وريع يدرة اإليراج للبنول بما 2020أشرررررهر ابتداء من شرررررهر أبريل  ثالثةالسرررررياحة لمدة 

 .اط أو التمويل اإلضايف للعمالءدينار بحرينو لتأييل األيس ات( مليار 3.7يعادل )

ندوق العمرل  .115 ياق، يقد تم تويير مند مالية للشرررررررررركات المتأثرة عبر صررررررررر ويف ذات السررررررررر

  المحفظة األوز لدعم سواق سيارات اآليت"تمكين"، مع تخ يص محفظتين على النحو 

 ، والمحفظة الثانيةأشررررهرثالثة األيرة وسررررواق النقل المشررررترل والباصررررات والحايالت مدة 

( أشررهر، بشرررط أال يكون لديهم سررجل تجاري أو راتب 3متاحة لدعم مدرن السررياية لمدة )

دعم الشرررركات عز ععادة توييه يميع برامج صرررندوق العمل )تمكين(  اتقاعدي، كما تم

 .المتأثرة وععادة هيكلة القروج المدعومة من يبلها

ا .116 حفظه  - للتوييهات الملكية السررامية لحضرررة صرراحب الجاللة عاهل البالد المفدى وتنفيذ 

لموايهة انعكاسررات انتشررار  توحيد الجهود الوطنية على المسررتوى المحلو عز هللا ورعاه 

ا بما يحايص على صرررحة وسرررالمة المواطنين والمقيمين بالتوا ي مع  ييرو  كورونا عالمي 

لمسرررررررررراعو التنمية المسرررررررررتدامة ل ررررررررررالد عملها تحقيقا  سررررررررريراسرررررررررتمرار برامج الدولة و 

% من رواتب البحرينيين 50المواطنين، يقد يرر مجلس الو راء أن تتكفل الحكومة بديع 

االمؤمن عليهم يف الق كتوبر،  طا  الخاص للقطاعات األكثر تضررررر ا مدة ثالثة أشرررهر بدء  من أ

 نشأة.آال  مأابعة ألف عامل بحرينو و 23التو استفاد منها 

( 5يقد واي  مجلس الو راء على مشرررو  يانون بإضرراية بند يديد بريم ) ،ويف هذا ال رردد .117

بشررأن التأمين  2006( لسررنة 78( من المرسرروم بقانون ريم )8عز الفقرة ) ( من المادة )

( من الدسررتور، كما واي  مجلس الو راء 38ضررد التعطل والتوصررية بإصررداره وي  المادة )

ودور من العرررامالت يف ايررراج األطفرررال  524واترررب مرررا مجموعررره % من ر50على ديع 

كتوبر  اأشررررررررهر بدء   3مدة  الحضررررررررانة من غير المؤمن عليهن ، كما يرر المجلس 2020من أ

أشهر عضايية ابتداء  من  ثالثةمدة المقدم من صندوق العمل )تمكين(  تمديد دعم األيور

كتوبر  من سررواق سرريارات األيرة  950لدعم  ا شررهريادينار   150وذلك بوايع  2020 شررهر أ

مدرب سرررررررياية من غير المؤمن  829وسرررررررواق النقل المشرررررررترل والباصرررررررات والحايالت و

ا اعفاء المنشررررررمت والمر  السررررررياحية من ديع رسرررررروم  اي عليهم، ويرر مجلس الو راء أيضرررررر 

كتوبر ثالثة السياحة مدة   . 2020أشهر عضايية ابتداء من شهر أ
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لجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى كما صدر عن حضرة صاحب ا .118

( عز 5بإضرراية بند يديد بريم ) 2020( لسررنة 30حفظه هللا ورعاه مرسرروم بقانون ريم ) -

بشأن التأمين ضد  2006( لسنة 78بقانون ريم ) المرسوم( من 8الفقرة ) ( من المادة )

ل، ن ررررررره اآليت طُّ ن عليهم بمويب "سرررررررداد نسررررررربة من أيور الع :الت ع  م  مال البحرينيين المؤ 

، بحد أي ررررى 1976( لسررررنة 24يانون التأمين االيتماعو ال ررررادر بالمرسرررروم بقانون ريم )

ن بمويب50مقداره ) م  من تداعيات  ه، وذلك يف الشرررررررررركات األكثر تضررررررررررر ا٪( من األير المؤ 

للشروط والضوابا التو تسج ل لدى الو ارة ِويقا  (COVID-19) ييرو  كورونا المستجد

دها الو ير، ويكون السرررررداد ل كتوبر مدة ثالثة أشرررررهر اعتبار ا التو يحدِّ ، مع 2020من شرررررهر أ

 ".مراعاة الفقرة )هر( من هذه المادة

بإضررررراية بند يديد للمرسررررروم  2020( لسرررررنة 30ويف ضررررروء صررررردور المرسررررروم بقانون ريم ) .119

البحرينيين المؤمن عليهم  بقانون التأمين ضررررررد التعطل، لسررررررداد نسرررررربة من أيور العمال

، % من األير المؤمن بمويبه50بمويب يانون التأمين االيتماعو بحد أي رررررررررى مقداره 

التو  (19-)كوييد  من تداعيات ييرو  كورونا المستجدوذلك يف المنشمت األكثر تضرر ا 

ا ياما بالتسرررررررجيل لدى و ارة  و للشرررررررروط والضررررررروابا التالعمل والتنمية االيتماعية ويق 

كتوبر  حددها الو ارة، ويكون السررررررررررداد مدة ثالثة أشرررررررررهر اعتبار ات ، وبعد 2020من شرررررررررهر أ

التنسرري  والتشرراور مع الجهات الرسررمية ذات العالية، أصرردر سررعادة و ير العمل والتنمية 

االيتماعية يرار ا تنفيذي ا حدد من خالله القطاعات األكثر تضرر ا من تداعيات يائحة كورونا، 

ت السررفر والطيران يطا  خدما ايل أليور العمال البحرينيين وهو التو تسررتح  الدعم الم

والسرررررررينمات وتنظيم المؤتمرات والمعارج وياعات  الترييهوالسرررررررياحة والفنادق، ويطا  

المناسرررررربات، وال ررررررحف المحلية، وشررررررركات النقل وشررررررركات تأيير السرررررريارات، والتعليم 

كز والتأهيل والتدايب مثل الحضررررررررررانات واياج األطفال ومعاهد الت دايب والتعليم ومرا

عضرررررررررراية عز يطا  البيع بالتجزئة )لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية(،  يين،تأهيل المعو

 ويطا  المطاعم.

ويد رصرردت المؤسررسررة ممارسررة عدارة التفتي  بو ارة ال ررناعة والتجارة والسررياحة دورها  .120

ا لمنظومة تفتي  متكاملة بهد  تمكين المؤسررررسررررات التجااية المختلفة من  الريان ويق 

واألنظمة بما يعز  يودة بيئة األعمال يف مملكة البحرين، واشرررررررررتمل دور  االلتزام بالقوانين

ل التجااية التو صرررررررردر ييها عدارة التفتي  منذ بدء يائحة كورونا على التأكد من أن المحا

، يرار  من ايت رررررررررررار عمرررل المطررراعم على الطلبرررات  والترررأكرردبرراإلغالق يررد تم عغاليهرررا يعال 
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أكد من مراعاة معايير التباعد االيتماعو يف المنشررررررمت الخاريية والتوصرررررريل، عز يانب الت

، عضررررررراية  عز التأكد من تخ ررررررريص ئمالتجااية واألسرررررررواق، والتأكد من االلتزام بلبس الكما

السررررراعات األوز من التسررررروق لكبار السرررررن، وكذلك ياما اإلدارة بزيارة الموايع اإلنشرررررائية 

 حترا ية.والتأكد من التزام العاملين ييها باإليراءات اال

واسرررررررررتمرار ا لتنفيذ التوييهات الملكية السررررررررررامية من خالل الحزمة المالية وااليت ررررررررررادية  .121

( على المواطنين وااليت رررررررررراد 19 -لتخفيف انعكاسررررررررررات يائحة ييرو  كورونا )كوييد 

ا للجهود الوطنية ويف عطار التعاون والتنسي  مع السلطة التشريعية، يررت  الوطنو، ودعم 

يف كاية ورسررررروم البلديات المشرررررتركين المواطنين  والماءل بفواتير الكهرباء الحكومة التكف

كتوبر  أشرررهر ابتداء   ثالثةمسررركنهم األول مدة  وبما ال يتجاو  يواتير الفترة  2020من شرررهر أ

 نفسها من العام الماضو لكل مشترل.

يقرد ويه مجلس الو راء م رررررررررر  البحرين المركزي لحرث يميع  ،ويف سررررررررريراق مت ررررررررررل .122

الم ار  بتأييل مديوعات القروج للمواطنين المتضراين من يائحة كورونا حتى نهاية 

 .الماليةتها سيولة الم ار  ومالء يفالعام الجاري بما ال يؤثر 

ا على  ويف السررررررياق ذاته، عملا عدارة التفتي  بو ارة ال ررررررناعة والتجارة والسررررررياحة .123 أيضرررررر 

ن دة عثر صدور مجموعة من القرارات عالتحق  من التزام المحال التجااية باألسعار المحد

بهد  تعزيز  2020سرررعادة و ير ال رررناعة والتجارة والسرررياحة خالل شرررهري مار  وأبريل 

عقمررات ومطهرات األيرردي  الترردابير الويررائيررة واإليراءات االحترا يررة عبر تحررديررد أسرررررررررعررار مق

 الويه الطبية. مئكماوكذلك 

تثمن المؤسررررسررررة التوييهات الملكية السررررامية لحضرررررة صرررراحب الجاللة  ،ويف هذا السررررياق .124

حفظه هللا ورعاه بإطالق الحزمة  - عاهل البالد المفدى -الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ع آثار الجائحة، المالية وااليت ررررررررررادية لتويير السررررررررريولة الال مة للقطا  الخاص للتعامل م

من األيراد كرررايرررة تكفرررل ديع يواتير الكهربررراء والمررراء للمشرررررررررتركين وتوييررره الحكومرررة عز 

يجارات ومضاعفة حجم ناعية التابعة للحكومة من ديع اإلوالشركات، وععفاء األراضو ال 

صرررندوق السررريولة، وععفاء المنشرررمت والمراي  السرررياحية من رسررروم السرررياحة، وغيرها من 

-)كوييد  السررررررررررامية  لجاللته الداعمة للجهود الوطنية لموايهة ييرو  كورونا التوييهات

 .والمقيمين على المستوى المحلو بما يحايص على صحة وسالمة المواطنين (19
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 (19-الحق يف إقامة الشعائر الدينية أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد  (و)

ا  .125 عز ما صدر عن المجلس وييما يتعل  بممارسة الح  يف عيامة الشعائر الدينية، واستناد 

ون اإلسرررررررررالمية بشرررررررررأن العودة التدايجية يف عيامة العبادات الجماعية وي  األعلى للشرررررررررؤ

ما ياء يف القرارات والتعليمات  تطبي االحتياطات واإليراءات االحترا ية الال مة مع ويوب 

لجهات المخت رررررة يف المملكة بشرررررأن اإليراءات االحترا ية للحد من انتشرررررار ن اعال رررررادرة 

(، وبنرراء  على توصررررررررريررات الفري  الوطنو الطبو للت ررررررررررردي 19 -ييرو  كورونررا )كوييررد 

ا، ؤلفيرو  كورونا، يررت و ارة العدل والشرر ون اإلسررالمية واألويا  يتد المسررايد تدايجي 

ا، ابتداء على  2020أغسرررررررطس  28 المواي من يوم الجمعة  بأداء صرررررررالة الفجر يقا يومي 

النحو اآليت  يتد المسررايد ل ررالة الفجر يقا يف يميع المناط  وحسررب ياهزية كل منها، 

واإلبقاء على تعلي  صالة الجمعة ما عدا يامع مركز أحمد الفاتد اإلسالمو بعدد محدود، 

ع يتحها ألي غرج آخر وايت ررررار يتد المسررررايد على أداء صررررالة الفجر للريال يقا، ويمن

اعلى أن يكون يتد المسايد تحا عشرا  وري لالشتراطات  ابة عدارة األويا  المعنية وتبع 

 حية نه سيتم عيقا  ال الة يف المسايد التو ال تلتزم باالشتراطات البأال حية، والتنويه 

 على ال حة العامة. والتنظيمية والتو تمثل خطر ا

-ا من دور ومسررررررررئوليات الفري  الوطنو الطبو للت رررررررردي لفيرو  كورونا )كوييدوانطالي   .126

( والمتعلقة بالعمل على حماية األرواي والحفا  على ال رررررررحة والسرررررررالمة العامة، من 19

للحد من انتشار ييرو   الوطنيةخالل االلتزام باإليراءات االحترا ية الال مة، تعزيزا للجهود 

ا عز عع الن المجلس األعلى للشررؤون اإلسررالمية اسررتمرار تعطيل العبادات كورونا، واسررتناد 

الجماعية والتجمعات الدينية لحين تحقي  االنخفاج المطلوب يف مؤشررررررررررات انتشررررررررررار 

 الجائحة، حسب ما يقرره أهل االخت اص.

وباإلشررررررررررارة عز اإليراءات االحترا ية التو أيرها الفري  الوطنو الطبو للت رررررررررردي لفيرو   .127

( خالل االيتما  المشرررررررررترل مع األويا  الجعفرية، يإن الفري  الوطنو 19-ييدكورونا )كو

الطبو يشرررررررريد بما أبداه رؤسرررررررراء ومسررررررررئولو الممتم من التزام بتطبي  اإليراءات االحترا ية 

الال مة، موضحين أنه بعد االطال  على مقترحات رؤساء الممتم يف ضوء مرايعة االلتزامات 

بشرررررررررأن اإليراءات والتدابير الويائية الوايب االلتزام بها خالل  واتخاذ اإليراءات المناسررررررررربة

موسرررم عاشررروراء، وبعد دراسرررة األمر والتأكيد أن االلتزام باإليراءات والتدابير االحترا ية هو 

أسررررررررررا  الوياية من هذا الفيرو ، يقد تما الموايقة على يلو  الحضرررررررررور أثناء يراءة 

فو  متباعدة "مترين بين كل كرسررررو وآخر يف خار  المأتم، يف صرررر الخطيب على كراسرررروّ 
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االتجاهين األيقو والرأسررررررو" بحسررررررب المسرررررراحة المتاحة يف محيا المأتم، على أن يلتزم 

 الحضور بالعزاء يف أماكنهم.

كررب الحسرررررررررينيررة أو القررائمون على المررمتم أو اللجرران بررونّوه الفري   .128 أنرره عذا رأت هيئررة الموا

موكب حسينو ، يكون ذلك يف محيا المأتم، مع االلتزام التنظيمية المعنية، عمكانية عمل 

بالتباعد االيتماعو ، لضررمان صررحة وسررالمة المشرراركين، مع تطبي  االحترا ات المطلوبة، 

ويل الممتم، بالتأكد من تطبي  ؤوبمتابعة من لجان المأتم، يضرررررال عن التزام رؤسررررراء ومسررررر

، ئم الويررهم، تطبي  مررا يلو  لبس كمررااإليراءات االحترا يررة، على أن تتررابع لجنررة من المررأت

التباعد االيتماعو، أعمال التعقيم الال مة، يضرررررال عن عدم السرررررماي بدخول األطفال وكبار 

السررررن وأصررررحاب األمراج المزمنة، وويوب تويير المطهرات، التو تحتوي على ما ال يقل 

ة، والتزام % من الكحول يف منرراط  مختلفررة من المويع وتويير المنرراديررل الورييرر70عن 

الحضور بالعزاء يف مناطقهم ويف ممتمهم المحددة، حتى ال يساهم تنقلهم، يف نشر العدوى 

 .مع االلتزام بمنع تو يع األطعمة والمياه

، بعد استكمال 2020نويمبر  8رر يتد المسايد ل الة الظهر من يوم األحد المواي  كما يق  .129

تهرراء من تهيئررة المسرررررررررررايررد والتررأكررد من التحضررررررررريرات الال مررة لتطبي  آليررة التعقيم واالن

ياهزيتها السرررررتقبال الم رررررلين مرتين يف اليوم ل رررررالة الفروج وهو صرررررالة الفجر وصرررررالة 

ا للتعليمات ال حية المقررة يف هذا الشأن.  الظهر، طبق 

، بناء 2020ديسررررمبر  6عقبه يرار بفتد المسررررايد ل رررراله الع ررررر من يوم األحد المواي  وأ .130

العدل والشرررررررئون اإلسرررررررالمية واألويا  حول الترتيبات الال مة للتأكد على توييهات و ارة 

من االلتزام بتطبي  اإليراءات ال ررحية التو أيرها الفري  الوطنو لمكايحة ييرو  كورونا 

  (. 19-)كوييد

 – كوييدكورونا )ن عغالق دور العبادة بشرررركل مؤيا لمكايحة ييرو  وترى المؤسررررسررررة أ .131

اإليراد يف عيامة الشعائر الدينية عنما تشيد المؤسسة بهذا القرار  ا لح ال يشكل انتهاك   (19

لما له من آثار وانعكاسررررات عيجابية على ال ررررحة والسررررالمة العامة، كما تثمن المؤسررررسررررة 

رؤيرة المجلس األعلى للشرررررررررؤون اإلسرررررررررالميرة بشررررررررررأن العودة التردايجيرة إليرامرة العبرادات 

 ا ية للحد من انتشار ييرو  كورونا.الجماعية وي  االحتياطات واإليراءات االحتر 
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كز التابعة لوزارة الداخلية   (ز)  رصد أوتاع حقوق اإلنسان خالل جائحة كورونا يف المرا

رصدت المؤسسة يف مناسبات مختلفة، أوضا  النزالء يف مركز اإلصالي والتأهيل المتعلقة  .132

مركز اإلصررررررالي  بجائحة الكورونا حيث رصرررررردت المؤسررررررسررررررة الوطنية ادعاء حول ييام عدارة

عز معسرركر مجاور لمركز اإلصررالي والتأهيل بجو  امحكوم   (60سررتين ) والتأهيل بنقل عدد

التواصل ب، وعلى الفور ياما المؤسسة 19 –عصابتهم بفيرو  كوييد يف بسبب اشتباه 

 مع المعنيين يف عدارة اإلصالي والتأهيل، وتبين أن االدعاءات المرصودة غير صحيحة.

الدعاء المرصود بشأن تعلي  الزيارات للنزالء والمويويين، يأن المؤسسة تؤكد أما بشأن ا .133

كز االحتجا  والتوييف،  كزبأن يرار تعلي  الزيارات لنزالء مرا اإلصرررررررالي والتأهيل، خالل  ومرا

مررا هو عال ترردبير احترا ي مؤيررا، ال يمس حقويهم  (19 –كورونررا )كوييررد يررائحررة ييرو  

 وحقوق ذويهم، مع أهمية  يادة عدد ساعات االت ال األسبوعية.

وييما يتعل  برصد األوضا  المتعلقة بالح  يف ال حة، تابعا المؤسسة بشكل مستمر  .134

أصرررررررررردرت حيث اإليراءات والتدابير االحترا ية المتخذة من يبل مركز اإلصرررررررررالي والتأهيل، 

 -من خالل التواصرررل مع بعض النزالء و -تغريدة يف هذا الشرررأن بينا ييها أنها يد الحظا 

أنه يتم تويير العال  والرعاية ال رررحية واالسرررتشرررااية حسرررب الحاية، وتبين أنه يتم عرج 

كثر من  نزيال   (190مائة وتسرررررعين ) النزالء على األطباء بشررررركل مسرررررتمر، حيث تم عرج أ

كز اإلصررررالي والتأهيل  30التخ رررر ررررات يف تااير على األطباء يف مختلف  يونيو، وحثا مرا

على  يادة أعداد النزالء الذين يتم عرضرررررررررهم على األطباء االسرررررررررتشررررررررراايين من خالل تقنية 

 .االت ال المريئ عن بعد

رصررررردت المؤسرررررسرررررة ادعاء علغاء المواعيد الطبية لبعض النزالء يف  ،وعلى صرررررعيد مت رررررل .135

متابعة  اى الفور ياما بالتواصررررررل مع الجهات المعنية وتممركز اإلصررررررالي والتأهيل، وعل

 المواعيد الطبية للنزالء.

كما رصرردت المؤسررسررة ادعاء مضررمونه تعرج نزيل لكسررر يف اليد أثناء ممارسررته الرياضررة  .136

دون الح ول على الرعاية الطبية الال مة بسبب من يف أحد مباين مركز اإلصالي والتأهيل، 

الحتواء ييرو  الكورونرررا، وعلى الفور يرررامرررا برررالتواصررررررررررررل مع الجهرررات  الحررراليرررةالظرو  

المعنية، وتبين بأن الوضرررررررررع ال رررررررررحو للنزيل مسرررررررررتقر وتم منحه العال  والرعاية الطبية 

 الكاملة.
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ياء يف مضرررمونه ويود عهمال يف عال  أحد يقد رصررردت المؤسرررسرررة خبر ا  ،ات اإلطارويف ذ  .137

النزيل وأياد لمركز اإلصرالي والتأهيل والتقا بزيارة النزالء بالمركز، حيث ياما المؤسرسرة 

 أنه يتلقى العال  والرعاية ال حية وأن الموضو  محل الرصد ال أسا  له من ال حة.

حول مناشدة والدة أحد النزالء يف مركز اإلصالي والتأهيل لإليرا   االمؤسسة خبر ورصدت  .138

الفور ياما المؤسررسررة  وعلى ،(19-عنه وذلك الشررتباهه عصررابته بفيرو  الكورونا )كوييد

ا، حيث أياد النزيل أنه لم يتقدم بأي شرركوى لدى أي بزيارة ا لمركز ومقابلة النزيل شررخ رري 

ا  يهة خاريية وال يعلم م رررررردر الخبر يف درية الحرارة وتم عرضرررررره يف  اأنه يعاين ارتفاعٍ مبين 

اليوم الثاين من عصرررررابته ويح ررررره يف عيادة المركز وتبين بأنه م ررررراب بإنفلونزا موسرررررمية، 

وعلى عثره تم صررررر  العال  الال م له، هذا ويد عبر النزيل عن يلقه بسرررربب انتشررررار األخبار 

  التو من شأنها أن تثير يل  ذويه. غير ال حيحة عن وضعه ال حو
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 الثاين المبحث

 يف مجال وأنشطتها المبذولة جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 (19-تعزيز حقوق اإلنسان خالل جائحة فيروس كورنا المستجد )كوفيد

المخ ص لبيان يهود المؤسسة وأنشطتها المبذولة يف مجال تعزيز حقوق  المبحثسو  يتناول هذا 

 -خالل الفترة الزمنية المخ ررر رررة للتقرير - (19-)كوييدخالل يائحة ييرو  كورونا المسرررتجد اإلنسررران 

 المسرررررررررتجد كورونا ييرو  مملكة البحرين خالل يائحةل التعزيزية لجهودلبيان متابعة المؤسرررررررررسررررررررررة 

، خالل ذات الفترةكاية  المؤسرررررسرررررة يف تعزيز حقوق اإلنسررررران التو ياما بها جهودوذات ال (،19-)كوييد

 متتاليين. مطلبينوذلك يف 

 

 األول المطلب

 كافة تعزيز حقوق اإلنسان يف مجالجهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 (19 –)كوفيد  المستجد كورونا فيروس خالل جائحة

 

 المقابالت التلفزيونية واإلذاعية والصحفية أواًل:

اسررررتمرار ا لتواصررررل المؤسررررسررررة الفّعال مع المجتمع، يقد عمدت المؤسررررسررررة عز عيامة عدد من  .1

المقابالت التلفزيونية واإلذاعية وال رررحفية بشرررأن يميع المسرررتجدات المتعلقة بحقوق اإلنسررران 

من الت ريحات حول اإليراءات التو  امملكة البحرين، ويف هذا الشأن أصدرت المؤسسة عدد  يف 

ملكة البحرين لحماية يئة كبار السررن بشرركل خاص يف ظل الظرو  االسررتثنائية الراهنة اتخذتها م

 من انتشار لفيرو  كورونا.

التو تعد نقلة نوعية يف ار ت رررررررررريد حول المحاكمة عن بقعد باإلضرررررررررراية عز ذلك، يقد تم عصررررررررررد .2

منظومة العدالة بمملكة البحرين، كما أصررررررررردرت المؤسرررررررررسرررررررررة ت رررررررررريح ا حول عصرررررررررابة عدد من 

المويويات األينبيات بفيرو  كورونا مع التأكيد على أهمية االلتزام باإليراءات االحترا ية وعدم 

تؤكد  ات ررريح   يف برامج التواصررل االيتماعية يف هذا الشررأن، وأصرردرت المؤسررسررة الشررائعاتبث 

ييه أهمية الح  يف ال رررررررررحة وبقية حقوق اإلنسرررررررررران، كما دعا ييه عز وضرررررررررع عيراءات ضررررررررررد 
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المسرررررتهترين باتبا  التعليمات ال رررررحية، يضرررررال  عن ت رررررريد عشرررررادة بقرار و يرة ال رررررحة بشرررررأن 

 اشررتراطات سرركن العمال، وت ررريد  آخر لتهنئة اإلدارة العامة لإلصررالي والتأهيل بمناسرربة عحرا ها

يائزة "أول مؤسسة عصالحية يف الشرق األوسا يف مجال التنفيذ واالمتثال لبروتوكوالت ال حة 

 والسالمة والنظاية الدولية ضد ييرو  كورونا". 

كز العزل والحجر لكما تم نشرررررررر ت رررررررريد حول "الزيارة الميدانية التو ياما بها المؤسرررررررسرررررررة  .3 مرا

"، يضرررال عن عصررردار ت رررريد لإلشرررادة بإيراءات ال رررحة والسرررالمة المتبعة خالل ععطاء ينال رررحيّ 

أن الرعاية كما نشرررررت المؤسررررسررررة ت ررررريد للتأكيد التطعيمات للحد من انتشررررار ييرو  كورونا، 

ال ررحية مسررتمرة لنزالء مركز اإلصررالي والتأهيل وأماكن االحتجا  والتوييف، وت ررريد آخر للتأكيد 

كو السررررررامو يرسررررررر القيم الحقويية المتأصررررررلة يف المملكة ويعز  الوحدة الوطنية، أن العفو المل

عضررراية عز ذلك يقد تم نشرررر ت رررريد صرررحفو حول "متابعة تطبي  اإليراءات االحترا ية الدييقة 

التو تنفذها اإلدارة العامة لإلصالي والتأهيل لحماية صحة وسالمة النزالء يف عطار الجهود الوطنية 

يائحة كورونا"، حيث تم التأكيد أن الرعاية ال ررررررررحية مسررررررررتمرة ولم تتويف لنزالء مركز لمكايحة 

 اإلصالي والتأهيل وأماكن االحتجا  والتوييف.

ومساهمة  من المؤسسة يف الحد من انتشار ييرو  كورونا بالتعاون مع يميع يئات المجتمع،  .4

د يام تلفزيون مملكة البحرين والويو  عن كثب على اإليراءات المتخذة يف هذا الخ ررررررروص، يق

بإعداد تقرير متكامل حول الزيارة الميدانية التو ياما بها المؤسرررررسرررررة لمركز اإلصرررررالي والتأهيل 

)يو(، كما تم نشر مقاطع ييديو لمشاركة المؤسسة يف الحملة الوطنية لمكايحة ييرو  كورونا 

لتعليم يف ظل يائحة كورونا"، # يري  البحرين، يضرررررررررال  عن عقد لقاء تلفزيوين حول "الح  يف ا

ولقاء آخر حول "تميز مملكة البحرين يف حماية اإلنسرران وصررون حقويه خالل يائحة كورونا"، كما 

عقد تلفزيون البحرين لقاء يف برنامج "مجتمع واعو" عن مشرررررراركة المؤسررررررسررررررة عبر اإلنترنا يف 

ويف ذات البرنامج يقد شراركا "، االتجار يف األشرخاص يفحوااية حول "تأثير ييرو  كورونا  ندوة

المؤسرررسرررة يف لقاء حول "اإليراءات التو اتخذتها مملكة البحرين لحماية اإلنسررران وصرررون حقويه 

 خالل يائحة كورونا". 
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 ثانًيا: تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية

 حقوق حمايةو تعزيز يف ودورها البحرينية التجربة" بعنوان  مستديرة طاولة المؤسسة نظما .5

 يائحة أثر على الضوء لتسليا المريئ، االت ال تقنية عبر كورونا" يائحة ظل يف الوايدة العمالة

 بما معها للتعامل البحرين مملكة يف المعنية الجهات وتكاتف ويهود الوايدة العمالة يف كورونا

 ال حة يف لح وا ،عامة ب فة اإلنسان حقوق حماية يف المتقدمة البحرين مكانة مع يتناسب

 العالية، ذات والمؤسسات والهيئات الو ارات وممثل ييها شارل حيث خاصة، ب فة للجميع

 العالية. ذات المدين المجتمع مؤسسات من عدد عز باإلضاية

 العمالة يف أثرها ومنايشة كورونا، يائحة ظل يف المؤسسة دور عز التطرق تم الفعالية وخالل .6

 عز التطرق تم كما معها، للتعامل المملكة يف ال لة ذات الجهات بها ياما التو والجهود الوايدة

 ال حية البيئة وعيجاد لالكتظا  اتفادي   توايرها الوايب والشروط العمال بسكن المتعلقة النظم

 .مستقبال   المناسبة

 ييرو  انتشار ظل يف الوايدة العمالة هتواي التو التحديات أهم على الضوء الفعالية سلطا ويد .7

كة لتفعيل السبل أيضل ومنايشة (،19 - )كوييد كورونا  ومؤسسات الرسمية الجهات مع الشرا

 بحقوق التمتع على المتخذة االحترا ية اإليراءات عالية عز باإلضاية العالية، ذات المدين المجتمع

 خاص. بشكل الوايدة العمالة وحقوق ،عام بشكل اإلنسان

 والمقترحات التوصيات من عدد عز المؤسسة احتضنتها التو المستديرة الطاولة يعالية وخل ا .8

 أوضاعهم كمتابعة الجائحة ظل يف الوايدة العمالة توايه التو للتحديات الحلول عيجاد عز الهادية

كه مستوى وريع  ئيةاستق ا دراسات عمل عز باإلضاية األساسية، وحرياتهم بحقويهم معدرا

 تضرر ا. األكثر والعمال القطاعات عن وميدانية

نظما المؤسسة بالتعاون مع مدرسة الشيخة  الطفل، حقوق باتفايية الوعو نشر سبيل ويف .9

 الكادر أعضاء من لعدد كورونا" يائحة ظل يف الطفل "حقوق بعنوان محاضرةح ة للبنات 

 االحترا ية اإليراءات مع تماشيا المريئ، االت ال تقنية عبر للبنات ح ة الشيخة لمدرسة التعليمو

 والتجمعات االختالط تجنب خالل من الكورونا ييرو  انتشار لمكايحة الدولة بها ياما التو

 االيتماعو. التباعد على والعمل وااليتماعات

 الطفل حقوق وخ ائص وتقسيمات مفهوم عن مف ل شري تقديم المحاضرة خالل وتم .10

 الوطنية المؤسسة دور استعراج تم كما الدولية، واالتفاييات مواثي ال يف األساسية والمبادئ
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 مجال يف البحرين مملكة يهود عن يضال اإلنسان، حقوق وحماية تعزيز مجال يف اإلنسان لحقوق

 كورونا. يائحة ظل يف لألطفال والنفسية ال حية الرعاية

 البحرين مملكة عنجا ات" حول يعالية المؤسسة نظما اإلنسان، لحقوق الدويل اليوم وبمناسبة .11

 مملكة تمّيز على الضوء لتسليا وذلك المريئ، االت ال تقنية عبر "اإلنسان حقوق مجال يف

 المرأة تقدم لدعم الوطنية والجهود (،19 - )كوييد الكورونا ييرو  أ مة مع التعامل يف البحرين

دته عما يضال البحرينية،  ودور اآلخر على واالنفتاي لتسامدوا السالم ييم من البحرين مملكة يس 

 صاحب حضرة به تفضل ما تأكيد تم حيث الكراهية، خطاب نبذ يف 2017 البحرين مملكة ععالن

حفظه هللا ورعاه، من أن  -عاهل البالد المفدى  -بن عيسى آل خليفة  حمد الملك الجاللة

ا وقيدت أليل الجميع، يرد  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هو بيا للخبرة والمشورة، وأنها 

ا ومن أيل هذه األرج الطيبة، ولتساهم يف ضمان تمتع كاية المواطنين والمقيمين بحقويهم يرد  

وحرياتهم المكفولة لهم بمويب الدستور والقوانين، كما تم التأكيد على أهمية تضاير يميع 

ا للهد  الذي الجهود من أيل السعو نحو ترسير حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها ت حقيق 

 أنشأت من أيله المؤسسة، و لجعل ثقاية حقوق اإلنسان نما حياة للجميع.

وخالل الفعالية تم التأكيد أن الهد  من تنظيم هذه الفعالية هو تريمة المبادئ والقيم التو  .12

مته يحملها اإلعالن العالمو لحقوق اإلنسان عز مبادرات للتنمية والبناء الذي يحفص لإلنسان كرا

وأمنه، باإلضاية عز تعزيز السياسات والممارسات اإلنمائية والقيم الدائمة المتمثلة يف المساواة 

والعدالة والكرامة اإلنسانية لضمان تحقي  ما ي بو عليه اإلعالن العالمو لحقوق اإلنسان، من 

من الجهات  مزيد من التعاون والتنسي  بين يميع الشركاء سواءالخالل تضاير الجهود وتحقي  

الوطنية أو الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، لتمكين اإلنسان من ممارسة حقويه والتمتع بها من 

 دون أي تمييز.

كدت و ارة ال حة، خالل المحور األول من الفعالية .13 ميز مملكة البحرين من خالل كفاءة الجهود ت ،وأ

(، كما 19 -مة ييرو  كورونا )كوييد الوطنية المبذولة واإلحسا  بالمسؤولية يف التعامل مع أ 

تم التطرق عز القيادة السياسية الحكيمة يف اإلدارة والتنسي  والتعاون بين القيادة للجائحة 

ومختلف الجهات، وآليات السيطرة على الجائحة، وبناء القدرات والعاليات وتطوير اللقاحات، 

ذات الفعالية، تم تقديم نبذة عن الجهود باإلضاية عز استدامة الخدمات ال حية األساسية، ويف 

الوطنية يف مجال استدامة تقدم المرأة البحرينية، خالل المحور الثاين من الفعالية، أما المحور 

 2017الثالث واألخير، يقد تم ييه استعراج ييم السالم والتسامد يف ععالن مملكة البحرين لعام 

 ودوره يف نبذ خطاب الكراهية.
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عالية، تقدما المؤسسة بالشكر والعريان على الجهود الحثيثة واألعمال الدؤوبة ويف ختام الف .14

لجميع الجهات التو ساهما يف بناء منظومة متكاملة يقوم أساسها على احترام اإلنسان وحقويه 

ا بيد لنشيد صري الوطن ليعلو بناؤه وترتقو  وحرياته العامة، كما تم التأكيد أننا "كلنا نعمل يد 

وميادينه وتتألّ  بنجاحاته معالمه، لتبقى راية الوطن براية يف شتى مجاالت الحياة  مؤسساته

 المدنية والسياسية وااليت ادية وااليتماعية والثقايية".

ياءت هذه الفعالية ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة واخت اصاتها يف مجال تعزيز ونشر  .15

 والدورات التدايبية والتثقيفية شرائد المجتمع ثقاية حقوق اإلنسان عن طري  عيامة المحاضرات

يف الموضوعات ذات ال لة بحقوق اإلنسان، ويد شارل ييها ممثلو الو ارات والهيئات  كاية  

 عن رئيس والمؤسسات ذات العالية، باإلضاية عز عدد من مؤسسات المجتمع المدين، يضال  

 وأعضاء مجلس مفوضو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " عنجا ات مملكة البحرين يف مجال حقوق اإلنسان"تنظيم المؤسسة يعالية حول 

 2020ديسمبر  13
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 التغريدات والرسائل التوعوية المنشورة يف وسائل التواصل االجتماعي: ثالًثا

الح  يف ال رررررحة من أهم حقوق اإلنسررررران التو حرصرررررا يميع المواثي  وال ررررركول الدولية  عديق  .16

على عيالئه االهتمام الكبير، نظر ا الرتباطه الوثي  بحياة اإلنسان ب فة عامة وبممارساته وأنشطته 

اليومية ب ررررورة خاصررررة، وانعكا  ذلك على الحياة ضررررمن األسرررررة والعائلة والمجتمع، ويد أولا 

البحرين هذا الح  االهتمام المناسررب عبر تويير مختلف األيهزة والكوادر الطبية المؤهلة، مملكة 

 تقديم العاليات المناسبة واألدوية الطبية المختلفة. عضاية عز

ا بتثقيف المجتمع ونشررررر الوعو المتعل  بمرج ا كبير  أولا المؤسررررسررررة اهتمام   ،ويف هذا النطاق .17

ا على صررررررحة وسررررررالمة المواطنين والمقيمين، ياما المؤسررررررسررررررة (، وحفاظ  19 -الكورونا )كوييد 

بنشرررر عدد من الرسرررائل التوعوية عبر وسرررائل التواصرررل االيتماعو، التو تم خاللها نشرررر مقاطع 

ييديو للمشرررررررررراركة يف الحملة الوطنية لمكايحة ييرو  كورونا # يري كالبحرين، كما تم نشرررررررررر 

 يت ، وهو كاآلالرسائل التوعويةمجموعة من 

  التباعد االيتماعو، للحد من انتشررررررررررار المواطنين والمقيمين االلتزام بتدعو المؤسرررررررررسررررررررررة

( على نحو ال يمس بررررالكرامررررة اإلنسرررررررررررررانيررررة أو تمتع األيراد COVID-19ييرو ككورونررررا )

 بحقويهم وحرياتهم.

 ( لحماية األشرررررررررخاص ذوي اإلعاية من خطر اإلصررررررررررابة بفيرو  كوروناCOVID-19 نحث )

ونتعاون مع الجهات المخت رررة يف مخاطبة هذه الفئة وتريمة اإلرشرررادات الويائية على نحو 

 يتناسب وطبيعة اإلعاية. 

  تعزيز اسرررررررررتمرار التعررراون بين و ارة التربيرررة والتعليم وأوليررراء أمور الطلبرررة خالل اإليراءات

 عملية التعليمية. ( بهد  استمرار الCOVID-19االحترا ية لمنع انتشار ييرو  كورونا )

  أهمية عيجاد حلول من فة وعادلة تضمن سير العملية التعليمية خالل اإليراءات االحترا ية

( على نحو يراعى ييه عدم التأثير على مسرررتقبل COVID-19لمنع انتشرررار ييرو  كورونا )

 الطلبة التعليمو.

 إلعاية غير القاداين أهمية تضررررررراير الجهود المجتمعية لتوعية أولياء أمور األشرررررررخاص ذوي ا

 (.COVID-19على العناية بأنفسهم باإلرشادات الويائية للحد من انتشار ييرو  كورونا )
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 من مل يميع المراحل الدراسررررية تأهمية عيجاد منظومة متكاملة حول التعليم عن بقعد تشرررر

دون اسرررررررررتثناء، وعلى نحو يضرررررررررمن اسرررررررررتمرار تمتع الجميع بالح  يف التعليم يف مختلف 

   واألويات. الظرو

  تدعو المؤسسة عز تويير حماية خاصة لكبار السن، بسبب تعرضهم لمخاطر يدية كبيرة يف

(، كما يجب على المسررررنين وأسرررررهم COVID-19حال اإلصررررابة بفيرو  كورونا المسررررتجد )

بشررركل خاص ععادة النظر يف عاداتهم ال رررحية اليومية على نحو يضرررمن سرررالمتهم والوياية 

 فيرو .من عصابتهم بال

  تؤكد المؤشررررررررات والتقااير العالمية المتخ ررررررر رررررررة يف مجال الرعاية ال رررررررحية التزام مملكة

البحرين بأعلى المعايير الدولية الخاصررة بريع المسررتوى ال ررحو للمواطن والمقيم، وهو ما 

يتماشررى مع االهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لتحقي  أهدا  التنمية المسررتدامة 

 ألخص الهد  الثالث المعنو بر "ال حة الجيدة والرياه".وبا 2030

  تدعو المؤسررسررة عز ضرررورة توعية األطفال وتعريفهم بشرركل بسرريا وميسررر بكل اإليراءات

(، على COVID-19والتدابير االحترا ية للوياية والحد من انتشرررار ييرو  كورونا المسرررتجد )

عدة  والذي كفل ح  الطفل يف نوايٍ  2012( لسرررررنة 37نحو يوائم أحكام يانون الطفل ريم )

 منها تويير الرعاية ال حية المالئمة والرعاية االيتماعية السليمة.

  ،لضررررمان عدم حرمان األشررررخاص ذوي اإلعاية من المعلومات ال ررررحية التو توائم ععايتهم

يجب أن تتضررررررررمن اسررررررررتراتيجيات التواصررررررررل تريمة بلغة اإلشررررررررارة للت ررررررررريحات المتلفزة، 

لكترونية التو يسهل االطال  عليها من يبل األشخاص ذوي اإلعايات المختلفة، والموايع اإل

 والخدمات الهاتفية ذات الخيارات الن ية لألشخاص ال م أو ذوي صعوبات السمع.

  عن منع التجمعرررات ألكثر من خمسررررررررررررة أشرررررررررخررراص يف األمررراكن العرررامرررة ومنع التجمعرررات

األيراد يف التنقل وعنما لتقييد انتشررررررررررار  زهات والسرررررررررواحل العامة لم يأِت لتقييد ح نبالمت

 (.COVID-19ييرو  كورونا )

  تدعو المؤسسة أصحاب األعمال التجااية عز ضبا األسعار وتجنب الممارسات االحتكااية

 (.COVID-19وخاصة السلع الرئيسة يف ظل انتشار ييرو  كورونا )

 ا على اسرررررررررتقاء األخبار والمعلومات المتعلقة بفير و  كورونا المسرررررررررتجد من احرص دائم 

أو األخبار الكاذبة التو من  الشررررائعاتالحسررررابات الرسررررمية للجهات المخت ررررة، وتجنب نقل 

 شأنها اإلضرار بالجهود الوطنية للحد من انتشار ييرو  كورونا المستجد.
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  ا يف التواصررل مع المؤسررسررة عبر ينوات االت ررال اإللكترونية الخاصررة بها، يف حال ال تتردد أبد 

السيما حقويك ال حية والمعيشية المت لة بالوضع و المسا  أو انتهال أي من حقويك، 

 .الحايل

  ،تدعو المؤسررسررة عز ضرررورة اتبا  المعايير الدولية التو أوصررا بها منظمة ال ررحة العالمية

الحجر ال ررررررحو االحترا ي يف  المويودينبعة تطبي  يميع اإليراءات المعتمدة لجميع ومتا

( بما يحفص صرررحة COVID-19وأماكن العزل والعال  الحتواء ومنع انتشرررار ييرو  كورونا )

 وسالمة الجميع.

 ( تحيو المؤسسة الطايم الطبو يف موايهة ييرو  كورونا المستجدCOVID-19 وتشكر ،)

لة وتضرررررحياتهم النبيلة على ما يقومون به من مهمة عنسرررررانية يليلة، وتؤكد يهودهم المبذو

 ضرورة تويير الحماية والوياية لهم وألسرهم بالشكل المناسب.

  ن الجهات عتحث المؤسررسررة األشررخاص يف الحجر المنزيل على االلتزام بالتعليمات ال ررادرة

ييرو  كورونا المسررررتجد  الرسررررمية، لحمايتهم وحماية ذويهم ومجتمعهم من خطر انتشررررار

(COVID-19)ن الجهات الرسمية بشأن مكايحة ، عذا رصدت مخالفة للتعليمات ال ادرة ع

(، يم بالتواصررررررل مع الجهات المعنية التخاذ اإليراء COVID-19ييرو  كورونا المسررررررتجد )

 الال م، وذلك لحمايتك وحماية من تحب.

 ال تقم بنشرر الشرائعات بخ روص ييرو  كورونا المسر( تجدCOVID-19 بل احرص على ،)

 أخذ المعلومات ال حية من الجهات الرسمية.

  لجميع المواطنين والمقيمين يف مملكرة البحرين الح  يف تلقو العال  والرعرايرة ال رررررررررحيرة

 الال مة.

  تلقو الشكاوى وتقديم المساعدات، عبر مختلف الوسائل اإللكترونية، يف تستمر المؤسسة

، تررطرربرريرر  complaints@nihr.org.bh(، الرربررريرررررد اإللرركررتررروين 80001144الررخررا الررمررجررررراين )

 .NIHR Bahrainالهواتف النقالة 

  كز االحتجررا  والتوييف ترردبير   عررديق ، ال يمس حقويهم امؤيترر   ااحترا يرر   امنع الزيررارات لنزالء مرا

 وحقوق ذويهم، مع أهمية  يادة عدد ساعات االت ال األسبوعية. 

 متع بالرعاية ال رررررررحية، وعلى الدولة حماية ال رررررررحة العامة، لكل مواطن ومقيم الح  يف الت

 وتويير وسائل الوياية والعال . 
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 ا لبعض يئات األشخاص ذوي اإلعاية، لذا  انالتباعد االيتماعو والعزل الذايت يد يكون صعب 

 بد من ريع وعيهم ووعو ذويهم بوسائل الوياية والحد من انتشار ييرو  كورونا.  ال

  اضرررررمن حقك من خالل التواصرررررل مع المؤسرررررسرررررة عبر مختلف الوسرررررائل اإللكترونية، الخا

، أو تطبي  الهواتف complaints@nihr.org.bh(، أو البريد اإللكتروين 80001144المجاين )

 .NIHR Bahrainالنقالة 

  ا من عوامل التمتع بمجموعة من الحقوق األخرى،  دعيق تويير الح  يف ال حة عامال  أساسي 

ا  وتكاتف يميع أيراد المجتمع سررو  يسررهم يف المحايظة على هذه الحقوق من خالل اتب

 ن الجهات المعنية.التوييهات والتدابير ال ادرة ع

  خالل عدم الخرو  من المنزل (، من 19 -لنسهم يف الحد من انتشار ييرو  كورونا )كوييد

 عال يف الحاالت الضرواية، وااللتزام بعدم حضور التجمعات العامة، حماية لحقوق الجميع.

 

 : المشاركة يف الفعاليات المحلية والخارجيةرابعا

يف المحايل المحلية واإليليمّية  ينوالخاريي ينحرصا المؤسسة على الحضور والتمثيل المحلي .18

والدولّية ذات ال رررررلة بعملها واخت ررررراصررررراتها من خالل مشررررراركتها يف العديد من الندوات وور  

الخامس العمل والدورات التدايبّية والمؤتمرات، حيث شررراركا المؤسرررسرررة يف االيتما  السرررنوي 

قد عن بقعد من مقر والعشرررين المنتدى يف مدينة سرريدين  لمنتدى آسرريا والمحيا الهادئ الذي عق

بأسرررررتراليا، وحضرررررر االيتما  أعضررررراء من يميع المؤسرررررسرررررات الوطنية يف منطقة آسررررريا والمحيا 

ا حول الدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف  الهادئ، ويدما المؤسسة عرض 

( 19-الكورونا )كوييدمتابعة اإليراءات االحترا ية التو تقوم بها المملكة يف منع انتشرررررررار ييرو  

تمتع العمررالررة الوايرردة  سييالتمتع بحقوق اإلنسررررررررررران، عضرررررررررررايررة عز متررابعررة تررأثيرهررا  يفوتررأثيرهررا 

بحقويها، واسرررررتعداد المؤسرررررسرررررة لمشررررراركة أعضررررراء المنتدى خبرتها يف ذلك، وتقديم المسررررراعدة 

 .وتبادل الخبرات، من أيل ح ول الجميع على حقهم يف ال حة والرعاية الطبية

خالل االيتما  اسررتعراج واعتماد ميزانية المنتدى، وعرج دور المنتدى يف عضرروية مكتب  وتم .19

، (GANHRI) التحالف العالمو للمؤسررررررسررررررات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق اإلنسرررررران وحمايتها

كتوبر القادم، بعد تأييل االيتما   واالسرررررررتعدادات لعقد االيتما  السرررررررنوي للتحالف عن بقعد يف أ

ن المقرر عقده يف مار  الماضرو بسربب يائحة كورونا، والمشراورات الجااية لتحديد الذي كان م

 عن بقعد. (SCA) موعد عقد ايتما  اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد
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عضرراية عز مشرراركة المؤسررسررة يف الندوة التو عقدت عن بقعد حول  "أبعاد حقوق اإلنسرران خالل  .20

مؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان"، التو نظمها التحالف يائحة ييرو  الكورونا  دور وتجارب ال

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة   (GANHRI) العالمو للمؤسرررسرررات الوطنية لحقوق اإلنسررران

(، والبعثة الدائمة للنرويج OHCHR، والمفوضررررررية السررررررامية لحقوق اإلنسرررررران )(UNDP)اإلنمايئ 

متحدة بجنيف، حيث تما منايشرررررررررة أدوار وتجارب والبعثة الدائمة ألسرررررررررتراليا يف مكتب األمم ال

المؤسرررررررسرررررررات الوطنية لحقوق اإلنسررررررران يف معالجة اآلثار المترتبة على حقوق اإلنسررررررران ويائحة 

ييرو  الكورونا، ومقارنتها بالنتائج األولية للبحث الذي أيراه التحالف العالمو مع المفوضرررررررررية 

 .السامية لحقوق اإلنسان

ا المؤسررسررة يف ندوة عبر اإلنترنا نظمها مكتب المفوضررية اإليليمو ويف ذات الشررأن، يقد شررارك .21

األشخاص يف تجار يف اال( 19 -يريقيا حول تأثير ييرو  كورونا )كوييد عللشرق األوسا وشمال 

 التو شارل ييها عدد من رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول العالم.

تجار باألشخاص، وكيفية معالجة آثار الوباء على ضحايا على اال ندوة تأثير الوباء الحايلونايشا ال .22

لبات األسررررراسررررية االتجار من يبل الدول األعضررررراء وأصرررررحاب الم رررررلحة اآلخرين، يضرررررال عن المتط

 األشخاص القائمة على حقوق اإلنسان.يف تجار لتدابير مكايحة اال

األمانة العامة لجامعة الدول من يانب آخر، يقد شرررررررررراركا المؤسرررررررررسررررررررررة يف الندوة التو عقدتها  .23

عدارة حقوق اإلنسان( عن بقعد، والمتعلقة بدور المؤسسات  -العربية )يطا  الشؤون االيتماعية 

الوطنية لحقوق اإلنسرررررران يف أويات األ مات، بمشرررررراركة عدد من رؤسرررررراء وممثلو المؤسررررررسررررررات 

دول األعضرررررررررراء يف والمجالس والمفوضررررررررريات والهيئات واللجان الوطنية لحقوق اإلنسرررررررررران يف ال

 .الجامعة العربية

ونرايشررررررررررا النردوة الجهرد القرائم على مسرررررررررتوى يرامعرة الردول العربيرة للويو  عنرد الترداعيرات  .24

(، وآليات عرساء دعائم تجاو  األ مة من خالل 19 -االيتماعية وااليت ادية لجائحة كورونا )كوييد 

منظمات المجتمع المدين مل الجهات الحكومية والمؤسرررررسرررررات الوطنية وتعملية تشررررراركية تشررررر

 .والقطا  الخاص والباحثين األكاديميين، عالوة على الجهات اإليليمية والدولية الشريكة

 وتثقيف توعيرة يف مشرررررررررراركتهرا عبر كورونرا يرائحرة خالل دورهرا عن نبرذة ويردمرا المؤسرررررررررسررررررررررة .25

 التو الميدانية راتالزيا عز باإلضررررررراية االحترا ية، باإليراءات االلتزام بأهمية والمقيمين المواطنين

كز اإلصررالي والتأهيل والعزل والحجز ال ررحيّ  تقوم  عن مويز حول ، يضررال  ينبها بشرركل دوري لمرا

 .التوسع يف تطبي  العقوبات البديلة التو ياما بها المملكة
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حيث تطرق المحور األول عز برامج التوعية والتثقيف وبناء  كما تم تقسررررررررريم الندوة عز محواين؛ .26

الدور التثقيفو والتوعوي للمؤسسات الوطنية، عضاية عز وايع التدايب  يفوتم التركيز القدرات، 

وتبادل الخبرات لدى تلك المؤسرررررررررسررررررررررات يف مجال عدارة األ مات، ييما تطرق المحور الثاين عز 

اآلياق المسرتقبلية، وآلية التنسري  وتقاسرم األدوار بين السرلطات الرسرمية وما تتخذه من تدابير، 

 لحقوق اإلنسان وبايق الجهات ذات العالية.والمؤسسات الوطنية 

باإلضررراية عز مشررراركة المؤسرررسرررة يف االيتما  السرررنوي للتحالف العالمو للمؤسرررسرررات الوطنية  .27

(GANHRI وكررذلررك يف يعرراليررات المؤتمر السرررررررررنوي التو أييمررا عن بقعررد، بمشررررررررررراركررة يميع ،)

منتدى آسرررررريا والمحيا  المؤسررررررسررررررات الوطنية لحقوق اإلنسرررررران يف المجموعات اإليليمية األابع 

ديسرررررررررمبر  4نويمبر عز  30يريقية، واألمريكتين، الذي عقد يف الفترة من إلالهادئ، واألوروبية، وا

2020. 

وخالل االيتما  السررنوي الذي ايتتحه رئيس التحالف العالمو رئيس المؤسررسررة الوطنية لحقوق  .28

والتقرير المايل،  2019المو لعام اإلنسرررررررران يف االكوادور، تم اعتماد التقرير السررررررررنوي للتحالف الع

، كما تم عقد يعاليتين يانبيتين خالل أيام المؤتمر 2022-2020والخطة االسرررررررررتراتيجية لألعوام 

"تبادل المعرية والممارسات الجيدة  تنفيذ والية المؤسسات الوطنية لحقوق تركزت يف السنوي، 

 ".19 -اإلنسان ووظائفها خالل يائحة كوييد 

لخاص بالمؤسسة، يقد تم التأكيد أن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مملكة ويف العرج ا .29

وتعمرررل على مرايبرررة ح رررررررررول يميع المقيمين  غرررايرررة يف النشرررررررررررراط،البحرين كرررانرررا ومرررا الرررا 

والمواطنين على الفحص والعال  المنرراسررررررررربين، حيررث يررامررا المملكررة بمراعرراة حقوق العمررال 

وعاليهم وتقديم يميع الخدمات ال ررحية بشرركل دائم الوايدين بشرركل اسررتثنايئ ويتم يح ررهم 

ومجاين، كما تم استعراج يهود المؤسسة خالل يائحة كورونا، حيث ياما بعدة  يارات معلنة 

كز الحجر والعزل ال رررررررررحيّ  ، ويابلا عددا من أعضرررررررررراء الكادر الطبو وكذلك ينوغير معلنة لمرا

االحتجرررا  ويرررابلرررا عرررددا من النزالء صرررررررررالي والترررأهيرررل ولمرضرررررررررى، كمرررا يرررامرررا بزيرررارة أمررراكن اإلا

والمويويين حيث اطلعا على اإليراءات التو تتخذها الجهات المعنية لمنع انتشررررررررررار ييرو  

عدد من مسرررررررررراكن العمال األيانب واطلعا على اإليراءات لالكورونا، كما ياما بعدة  يارات 

الل االيتما  تم عرسرررال ال رررحية التو يتخذها أصرررحاب األعمال لتويير بيئة آمنة وصرررحية لهم، وخ

على المويع  يراوالمتو  19 -رابا التقرير الخاص بجهود المؤسرررسرررة الوطنية خالل يائحة كوييد 

 لجميع المشاركين.اإللكتروين للمؤسسة 
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 عدد الفعاليات التو نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 (2020وعدد المستفيدين منها خالل عام ) 

 

 

 

 

 يدول يتضمن نسبة مشاركة الذكور واإلناد يف يعاليات

 2020المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان خالل عام 

 النسبة الفئة المستهدفة

 %44 الذكور

 %56 اإلناد

 

  

 56 عدد الفعاليات

 1600 عدد المستفيدين
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 يدول يتضمن أنوا  الفعاليات التو نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 2020خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العدد نوع الفعالية

 43 محاضرات توعوية

 2 ور  عمل

 1 المشاركة يف الفعاليات المقامة بمملكة البحرين

 1 مسابقات

  1 طاوالت مستديرة

 5 دورات تدايبية

 1 حمالت توعوية

 2 عيامة حفل

 56 المجمو 
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 لحقوق اإلنسانيدول يوضد عدد يعاليات المؤسسة الوطنية 

 2020( خالل عام 2030ومدى ارتباطها بأهدا  التنمية المستدامة )

 عدد الفعاليات أهداف التنمية المستدامة

 8 ال حة الجيدة والرياه  3الهد  

 11 المساواة بين الجنسين  5الهد  

 3 المياه النظيفة والنظاية ال حية  6الهد  

 17 المساواةالحد من أويه عدم   10الهد  

 9 السالم والعدل والمؤسسات القوية  16الهد  

كات لتحقي  األهدا   17الهد    8 عقد الشرا

 56 المجمو 

 

 

 يدول يوضد عدد الفعاليات ومدى ارتباطها باألهدا  االستراتيجية 

 2020للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام 

 عدد الفعاليات الهدف االستراتيجي

 7 حقوق اإلنسان يفالهد  األول  التأثير البيئو 

 7 الهد  الثاين  حقوق اإلنسان والتنمية االيت ادية المستدامة

 9 الهد  الثالث  الح  يف المعاملة المتساوية

 33 الهد  الرابع  نشر الوعو بمبادئ حقوق اإلنسان

 56 المجمو 
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 الثاينالمطلب 

اإلنسان للجهود التعزيزية لمملكة البحرين خالل جائحة فيروس متابعة المؤسسة الوطنية لحقوق 

 (19 –كورونا المستجد )كوفيد 

 

عنشرراء يري   عز( يف العالم، سررارعا مملكة البحرين 19 -عند بدء انتشررار ييرو  كورونا )كوييد  .1

وطنو لمكايحة انتشررررررررررار هذا الفيرو ، حيث تم تطبي  عدد من اإليراءات االحترا ية للحد من 

كز العزل ال رررررررررحو للم رررررررررابين ا نتشرررررررررار ييرو  الكورونا، وتم العمل على عنشررررررررراء عدد من مرا

كز الحجر ال حو للمخالطين لهم.  بالفيرو ، وعدد آخر من مرا

صررررررراحب ن اللجنة التنسررررررريقية برئاسرررررررة عوياءت يميع اإليراءات االحترا ية والقرارات ال رررررررادرة  .2

، رئيس مجلس الو راء حفظه هللا -ويل العهد  -السرررمو الملكو األمير سرررلمان بن حمد آل خليفة 

( بهد  حفص صرررحة وسرررالمة المواطنين والمقيمين 19 -يف عطار مكايحة ييرو  كورونا )كوييد 

  يف مملكة البحرين.

كما ياءت يميع اإليراءات والقرارات المتخذة من القيادة العليا للبالد يف عطار مكايحة ييرو   .3

كبة مع المعايير ة األمم المتحدة يمفوضررررررررر عليهالدولية لحقوق اإلنسرررررررررران وما دعا  كورونا متوا

ا من ا عيجابي  ا تجاوب  يالسرررررررامية لحقوق اإلنسررررررران، وتوصررررررريات منظمة ال رررررررحة العالمية، حيث لق

ا رئيسرر المجتمع كة المجتمعية للحد من انتشررار ييرو  البحرينو والذي كان داعم  ا لنجاي الشرررا

 كورونا.

انتقرراء ترردابير متوا نررة على حررٍد يضرررررررررمن كفررالررة حقوق األيراد وحمررايررة  يفودأبررا مملكررة البحرين  .4

ا مع ما دعا به مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، وعليه سالمة المجتمع تماشي  

يقد حرصررررررا مملكة البحرين على عدم يرج أي ييود غير ضرررررررواية وغير متناسرررررربة، بل حفزت 

لبقرراء يف منررا لهم واالبتعرراد عن التجمعررات من خالل تقررديم ا عزالمملكررة المواطنين والمقيمين 

مكايمت مالية بشررررررررركل عشررررررررروايئ للملتزمين بإيراءات السرررررررررالمة والوياية من دون يرج حظر 

 .للتجول يف أرياء المملكة
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و ارة ال رررررررررحة بتقديم الرعاية الطبية والخدمات المجانية يف مثلة وأخذت الحكومة على عاتقها م .5

ا الال مرررة لجميع ال مواطنين والمقيمين على حرررٍد سرررررررررواء للحررراالت القرررائمرررة المرصرررررررررودة، تنفيرررذ 

عاهل  -للتوييهات الملكية السررررامية لحضرررررة صرررراحب الجاللة الملك حمد بن عيسررررى آل خليفة 

تكفل تقديم ه حفظه هللا ورعاه و ارة ال رررررررررحة عز حفظه هللا ورعاه، حيث ويّ  -البالد المفدى 

ال رررررررررحيررة للفحص والحجر والعال  لجميع المواطنين والمقيمين يف الرعررايررة الطبيررة والخرردمررات 

 المملكة.

وتفعيال  لدور المؤسرررررررررسرررررررررة الريان يف يانون عنشرررررررررائها، وضرررررررررمن خطتها لمتابعة تطبي  المعايير  .6

، يقد ياما المؤسرررررسرررررة برصرررررد الحاليةالمرتبطة بتعزيز حقوق اإلنسررررران خاصرررررة يف ظل الظرو  

 تو ياما بها مملكة البحرين يف هذا الشأن.الفعاليات والحمالت التوعوية ال

( بررإصررررررررررردار مل ررررررررر  حول 19 -يقررد يررامررا الحملررة الوطنيررة لمكررايحررة ييرو  كورونررا )كوييررد  .7

االشرررررررتراطات ال رررررررحية الوايب تطبيقها يف المنشرررررررمت التو تحتوي شرررررررواط  للحد من انتشرررررررار 

كورونا، يضررال عن عصرردار ييرو  كورونا، ويف ذات الشررأن يقد تم عصرردار الدليل الشررامل لفيرو  

مل ررررررررر  توعوي حول االشرررررررررتراطات ال رررررررررحية الوايب تطبيقها يف المنشرررررررررمت التو تحتوي برل 

وحمامات برل السررباحة الحتواء ومنع انتشررار ييرو  كورونا، ومل رر  توعوي حول االشررتراطات 

 ررررر  ال رررررحية الوايب تطبيقها يف المطاعم والمقاهو الحتواء ومنع انتشرررررار ييرو  كورونا، ومل

آخر حول عودة النشررررراط الرياضرررررو، باإلضررررراية عز اإلعالن عن عيراءات دخول القادمين عبر يسرررررر 

االشرتراطات ال رحية الوايب تطبيقها أثناء التسروق"، الملك يهد،  وعصردار مل ر  توعوي حول "

ة ومل   حول "التدابير الويائية التو يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجااي

 ورونا".حتواء ومنع انتشار ييرو  كرال وال ناعية

ا اللتزامكم بالحد من ا اللتزامكم بلبس الكمام"، ومل ررر  آخر "شررركر  مل ررر  "شررركر  كما تم عصررردار  .8

ألي شحنة  تسلمومل   توعوي "ماذا أيعل عند لمجتمعو خار  األسرة الواحدة"، والتواصل ا

ل يف حال ظهور أعراج كالحمى والسررعال عبر خدمات التوصرريل؟"، ومل رر  عرشررادي "ماذا أيع

وضررررررررري  يف التنفس؟"، ومل ررررررررر  عرشرررررررررررادي "مرراذا أيعررل بعررد انتهررايئ من يترة الحجر المنزيل 

االختياري؟"، يضررررال عن مل رررر  توعوي "ماذا أيعل عذا أردت الخرو  لركوب الدراية أو ممارسررررة 

كز ال ررررر حية عن بقعد؟"، اياضرررررة الجري؟"، ومل ررررر  "ماذا أيعل للح رررررول على اسرررررتشرررررارة المرا

ومل ررر  حول "طرق الحد من انتشرررار الفيروسرررات الضرررارة"، ومل ررر  تحا عنوان "ضررررورة اتبا  

اإلرشادات التوعوية، و"ماذا أيعل عند تعقيم المنزل؟"، و"اإليراءات االحترا ية الوايب اتباعها يف 

ية بعد أخذ التطعيم   مكان العمل"، باإلضاية عز مل   حول "مواصلة االلتزام باإليراءات االحترا
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ا  على حفص السررررالمة العامة"، و"عرشررررادات العزل المنزيل"، ومل رررر  توعوي حول ضرررررورة، حرصرررر 

 "االشتراطات ال حية الوايب تطبيقها عند عيامة االحتفاالت والتجمعات العائلية يف المنا ل". 

ختلف المن ررررررررررات كما عمدت مملكة البحرين عز تويير يميع اإلرشررررررررررادات الال مة والتوعوية بم .9

المعلوماتية أليل تعزيز الثقاية التوعوية حول التطعيم وكل ما يخص اللقاي، وياما مملكة 

البحرين بتكثيف الحمالت التوعوية والتواصررررررررررل مع العمالة الوايدة والتحدد عليهم بلغاتهم من 

 ل.خالل ما تقوم به شرطة خدمة المجتمع وما تؤديه من دور توعوي يّعال يف هذه المجا

ا للح  يف ال رررحة يف ظل يائحة كورونا، يقد شررراركا مملكة البحرين ويف سرررياق مت رررل، وتعزيز   .10

للجنة اإليليمية لمنظمة ال رررحة العالمية لشررررق المتوسرررا،  السرررابعة والسرررتينيف أعمال الدورة 

ا بشرررررركل علكتروين برئاسررررررة و يرة ال ررررررحة والسرررررركان الم رررررررية، وذلك بعد التو عقدت ايتراضرررررري  

ا للدورة، وشررررارل يف الدورة و راء ال ررررحة وممثلانتخابه  ون رييعوا باإليما  من يبل اللجنة رئيسرررر 

ا والمنظمات الشريكة والمجتمع المدين.اثنين وعشرين المستوى من   بلد 

ا يف االيتما  الثاين لمجلس تيسررررررير مبادرة تسررررررريع عتاحة أدوات وشرررررراركا مملكة البحرين أيضرررررر   .11

، التو أطلقتها منظمة ال رررررررررحة العالمية بهد  دعم ACT-Accelerator -" 19مكايحة "كوييد 

البحود يف مجال تطوير اللقاحات واألدوية المضررادة للوباء ووسررائل تشررخي رره، بحضررور أصررحاب 

 السعادة الو راء وأعضاء مجلس التيسير.

سررررتشررررااية كما شرررراركا مملكة البحرين عبر االت ررررال المريئ يف االيتما  التاسررررع للجنة الفنية اال .12

منها  ،المهمةمنايشررة واسررتعراج عدد من المواضرريع  المجلس و راء ال ررحة العرب، حيث تم

ويف ( على المنطقة العربية يف المجال ال رررررررحو، 19 -تداعيات يائحة كورونا المسرررررررتجد )كوييد 

مجال تبادل الخبرات الوطنية حول االسرررررتجابة لفيرو  الكورونا المسرررررتجد باإلضررررراية عز الحاية 

  استجابة متعددة األطرا  لما بعد يائحة كورونا.عز

 عن مشررراركة مملكة البحرين يف اإلطالق الرسرررمو للدورة التدايبية اإللكترونية تحا عنوان يضرررال   .13

التو أعدها المكتب اإليليمو لمنظمة ال ررررررررحة العالمية ارسررررررررات الرعاية ال ررررررررحية األولية"، "مم

مة العالمية ألطباء االسرة، ووكاالت األمم المتحدة، يف المنظ الممثلونلشرق المتوسا والشركاء 

عبر تقنيررة االت رررررررررررال اإللكتروين المريئ برراإلنترنررا، بحضرررررررررور المررديرين اإليليميين لوكرراالت األمم 

المتحدة، ورؤسررررراء المنظمات األخرى المشررررراركة، وو راء ال رررررحة يف عيليم شررررررق المتوسرررررا، ويد 

ال رررحية األولية للحفا  على الخدمات األسررراسرررية  هد  التدايب عز دعم يهود موظفو الرعاية

مكايحة يائحة كورونا، وركز التدايب الذي ياء يف عطار خطة العمل  علىوللمسرررررررررراعدة الفّعالة 
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اإليليمية الخاصررررررررة بتنفيذ برنامج العمل العالمو للهد  الثالث من أهدا  التنمية المسررررررررتدامة 

هو الحفا  على ة أابعة مجاالت رئيسرررر يفية، بشررررأن تمتُّع الجميع بأنماط عي  صررررحية وبالرياه

( من خالل دعم تدابير ال رررررحة العامة 19 -الخدمات ال رررررحية األسررررراسرررررية، والوياية من )كوييد 

والتدبير العاليو للحاالت  ،الفّعالة، وتشرررررررخيص حاالت الكورونا وضرررررررمان التحويل المناسرررررررب لها

 القائمة البسيطة والمتوسطة.

ويد أطلقا هذه الدورة التدايبية للرعاية ال رررررررررحية األولية يف الويا الذي تتعدد ييه التحديات  .14

مكايحة ييرو  عز التو توايه النظم ال ررحية يف اإليليم وخاريه، ومن ضررمنها الحاية الحقيقية 

تجابة ياءت متوايقة مع الحاية عز الدمج الكامل للرعاية ال حية األولية يف خطا االسوكورونا، 

، حيث يجرىو 19 -لكوييد  الوطنية حشررررررد يميع مسررررررتويات الرعاية  التو تشررررررمل نهج ا شررررررامال 

ا. ل بعضها بعض  كمِّ  لتق
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 الفصل الثاين

 جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأنشطتها المبذولة

 يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام

ة دور  2014( لسرررررنة 26ياءت أحكام القانون ريم ) بإنشررررراء المؤسرررررسرررررة الوطنية لحقوق اإلنسررررران، مؤكد 

ليتناول يهود المؤسررررسررررة الف ررررل عليه يأيت هذا وحقوق اإلنسرررران، وتعزيز  المؤسررررسررررة يف مجال حماية

يسرررررتعرج   األول  بحثينحقوق اإلنسررررران بشررررركل عام يف موتعزيز وأنشرررررطتها المبذولة يف مجال حماية 

يهود المؤسسة وأنشطتها   يف مجال حماية حقوق اإلنسان، واآلخريهود المؤسسة وأنشطتها المبذولة 

 يف مجال تعزيز حقوق اإلنسان.المبذولة 

 

 

 المبحث األول

 جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأنشطتها المبذولة

 يف مجال حماية حقوق اإلنسان بشكل عام 

مجال حماية حقوق اإلنسران بشركل يهود المؤسرسرة وأنشرطتها المبذولة يف المبحث سرو  يتناول هذا 

عرج مجمل للزيارات المعلنة وغير المعلنة  من خالل – خالل الفترة الزمنية المخ رررر ررررة للتقرير-عام 

كز اإلصررررالي والتأهيل واالحتجا  وذلك  أول، يف حين يخ ررررص  مطلبيف التو ياما بها المؤسررررسررررة لمرا

 انونية المقدمة وحاالت الرصد.سلمة والمساعدات القتبيان الشكاوى الملالثاين  المطلب
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 المطلب األول

كز اإلصالح والتأهيل واالحتجاز   الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمرا

بإنشرررراء المؤسررررسررررة الوطنية لحقوق اإلنسرررران المعدل  2014( لسررررنة 26تؤكد أحكام القانون ريم ) .1

، دور المؤسسة يف مجال حماية حقوق اإلنسان، من خالل 2016( لسنة 20بالمرسوم بقانون ريم )

تلقو الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان، والقيام بالزيارات الميدانية لرصد أوضا  حقوق اإلنسان 

نتهال، ورصررررد حاالت االنتهاكات وعيراء التق ررررو ال كون محال  ت يميع األماكن التو يشررررتبه يف أن يف

 الال م بشأنها.

وييما يتعل  بالزيارات الميدانية باعتبارها عحدى وسائل الرصد الممنوحة للمؤسسة الوطنية، يقد  .2

"القيام بالزيارات يتها يف ليه على والع( من القانون المشررررررار 12ن ررررررا الفقرة ) ( من المادة ريم )

المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوتاع حقوق اإلنسان يف المؤسسات اإلصالحية وأماكن  الميدانية

االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصـــــــحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشـــــــتبي يف أن 

 ".ا النتهاك حقوق اإلنسانيكون موقعً 

على ضرررورة التوسررع يف االخت رراصررات يف مجال حماية حقوق اإلنسرران على ا يأيت ذلك النص تأكيد   .3

نحو يتف  والمقررات الدولية يف هذا الشررررررأن، كما أن الحماية المطلوبة يجب أال تقت ررررررر على تلقو 

الشكاوى يحسب، بل تمتد عز القيام بعملية تتبع ومرايبة الحالة التو تكون عليها وضعية حقوق 

ختلف الوسررررررائل والسرررررربل، ذلك أن عملية الرصررررررد ضرررررررواية للتأكد من درية اإلنسرررررران وتوثيقها بم

 ومدى احترام الدولة اللتزاماتها القانونية أو الدولية ذات ال لة بحقوق اإلنسان.

 كبير يف ا لتلك االخت رراصررات التو تضررمنتها أحكام القانون، يقد كان للمؤسررسررة الوطنية دورتنفيذ   .4

ل القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصررررررررررد مجال حماية حقوق اإلنسرررررررررران من خال

اخت اص المؤسسة يف الزيارات من خالل تشكيل لجنة  يارة  يفأوضا  حقوق اإلنسان، وبالتركيز 

أمررراكن االحتجرررا  والمراي  مكونرررة من عررردد من أعضرررررررررررراء مجلس المفوضرررررررررين، لتكثيف الزيرررارات 

  يارة، وذلك كما يلو  ( 23ين )بثالد وعشر الميدانية، حيث ياما المؤسسة 
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 الجهة التي تمت زيارتها #

 يوم وتاريخ الزيارة

 التاريخ اليوم

 2020يناير  12 األحد مديرية شرطة المحايظة الجنوبية 1

 2020يبراير  10 ثنيناال مركز الحبس االحتياطو 2

 2020مار   26 الخميس مركز الحبس االحتياطو 3

 2020أبريل  6 ثنيناال مركز عصالي وتأهيل النزالء  4

 2020أبريل  7 الثالثاء مركز عصالي وتأهيل النزالء  5

 2020يوليو  5 األحد مركز عصالي وتأهيل النزالء  6

 2020يوليو  7 الثالثاء مركز عيواء وعبعاد الريال األيانب  7

 2020يوليو  7 الثالثاء ينبياتعبعاد النساء األعيواء و مركز 8

 2020يوليو  25 السبا مركز عصالي وتأهيل النزالء  9

 2020أغسطس  26 األابعاء النزالء  مركز عصالي وتأهيل 10

 2020أغسطس  26 األابعاء مركز عصالي وتأهيل النزيالت 11

 2020أغسطس  26 األابعاء مركز الحبس االحتياطو 12

 2020أغسطس  28 الجمعة مركز عصالي وتأهيل النزالء  13

14 
يسم  –مركز الحبس االحتياطو 

 المحكومين )صغار السن(
 2020أغسطس  28 الجمعة

 2020أغسطس  29 السبا النزالء  مركز عصالي وتأهيل 15

 2020أغسطس  29 السبا مركز عصالي وتأهيل النزيالت 16

 2020أغسطس  29 السبا مركز الحبس االحتياطو 17
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 الجهة التي تمت زيارتها #

 يوم وتاريخ الزيارة

 التاريخ اليوم

 2020أغسطس  29 السبا النزالء  مركز عصالي وتأهيل 18

 2020سبتمبر  20 األحد النزالء   مركز عصالي وتأهيل 19

 2020سبتمبر  21 ثنيناال األيانب مركز عيواء وعبعاد 20

كتوبر  19 ثنيناال مركز عصالي وتأهيل النزالء  21  2020أ

 2020نويمبر  23 ثنيناال مركز عصالي وتأهيل النزالء  22

 2020ديسمبر  30 األابعاء عبعاد النساء األينبياتعيواء ومركز  23

 

كز، كما وتم االلتقاء ببعض المحكومين  .5 يام ويد المؤسسة باالطال  على األوضا  العامة لتلك المرا

واالستما  لطلباتهم، كما تما منايشة األوضا  مع المسؤولين  –حسب األحوال  –أو المويويين 

كز، وسرررعا المؤسرررسرررة  رة متابعة يميع المواضررريع مع الجهة المخت رررة بو اعز المناوبين يف المرا

 الداخلية.
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 لحقوق اإلنسانالوطنية عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها المؤسسة رسم توتيحي ل

كز اإلصالح والتأهيل   2020 يف عام واالحتجازلمرا

 

 المطلب الثاين

 والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصد متسلمةالشكاوى ال

 

 سلمة تالشكاوى المأوال: 

الوطنية  المؤسرررررسرررررةبإنشررررراء  2014( لسرررررنة 26( من أحكام القانون ريم )12ن رررررا المادة ريم ) .6

، يف الفقرة )هررررررررررر( منها على أن 2016( لسنة 20لحقوق اإلنسان المعدل بالمرسوم بقانون ريم )

رصــد حاالت انتهاكات حقوق اإلنســان، وإجراء التقصــي الالزم، المؤسررسررة الوطنية تختص برررررررررررر  "

ت الجهات المختصـــــــــة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية وتوجيي انتبا

 إىل وتـــــــــع حد لهذت الحاالت، وعند االقتضـــــــــاء إبداء الرأي بشـــــــــأن موقف تلك الجهات وردود 
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تلقي الشــــــــكاوى المتعلقة "، كما ن ررررررررا الفقرة )و( من ذات المادة على سررررررررلطتها يف "أفعالها

والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤســـــــســـــــة إحالتي منها إىل جهات بحقوق اإلنســـــــان ودراســـــــتها 

االختصــــــــاب مع متابعتها بشــــــــكل فعال، أو تبصــــــــير ذوي الشــــــــأن باإلجراءات الواجبة االتباع 

 ".ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة يف تسويتها مع الجهات المعنية

بحقوق اإلنسرررررران على اختاليها، ا لتلقو الشرررررركاوى المتعلقة ا كبير  ويد أولا المؤسررررررسررررررة اهتمام   .7

ودراسررتها وعحالة ما ترى عحالته عز يهات االخت رراص، مع متابعتها بشرركل يّعال أو تب ررير ذوي 

الشرررأن باإليراءات الوايبة االتبا ، ومسررراعدتهم على اتخاذها أو المعاونة يف تسرررويتها مع الجهات 

 (53) ثالد وخمسرررررررررين ددمع ع 2020المعنية، حيث تعاملا المؤسرررررررررسرررررررررة الوطنية خالل عام 

شررررررررركوى تنوعررا مضرررررررررررامينهررا من حيررث الحقوق المرردعى ويو  االنتهررال ييهررا، كمررا أن بعض 

كثتسررررالشرررركاوى الم كثر من ادعاء بانتهال أ ن مجمو  الحقوق إير من ح ، وعليه، لمة تتضررررمن أ

 .ادعاء   (60) ستين يد بلغ 2020يف عام  غير المطبقة

( 25) خمس وعشررررررررين وق المدنية والسرررررررياسرررررررية عددحيث بلغ عدد الشررررررركاوى المتعلقة بالحق .8

عحدى  شرررررركوى، كان ن رررررريب الشرررررركاوى المتعلقة بالح  يف السررررررالمة الجسرررررردية والمعنوية عدد

 شكوى واحدة متعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، عز يانب عدد( شكوى، وعدد 21) وعشرين

 ( شكاوى ذات عالية بالح  يف الحرية واألمان الشخ و.4) أابع

أما بشررررررأن الشرررررركاوى المتعلقة بالحقوق االيت ررررررادية وااليتماعية والثقايية، يقد بلغ مجمو  ما  .9

سرررررررررا  ( شررررررررركوى، كان من بينها عدد35) خمس وثالثين تلقته المؤسرررررررررسرررررررررة الوطنية ييها عدد

( شرررركاوى مت ررررلة بالح  يف 5)خمس ( شرررركوى متعلقة بالح  يف ال ررررحة، وعدد 26) وعشرررررين

متعلقة بالح  يف واحدة اوى متعلقة بالح  يف التعليم، وشررررررررركوى ( شرررررررررك3) ثالد العمل، وعدد

 الضمان االيتماعو.
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 وطنية لحقوق اإلنسانالمؤسسة ال تسلمتهارسم بياين لعدد الشكاوى التو 

 2020بالحقوق المدنية والسياسية خالل عام ذات العالية 
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 2020بالحقوق االيت ادية وااليتماعية والثقايية خالل عام   ذات العالية
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بالحقوق المدنية وطنية لحقوق اإلنسان ذات العالية المؤسسة ال تسلمتهارسم بياين لعدد الشكاوى التو 

 والسياسية وااليت ادية وااليتماعية والثقايية

 

 

 

  

35

25

0 10 20 30 40

يةالحقوق المدنية والسياس

الحقرررررررررررررررررررروق االيت ررررررررررررررررررررادية 

وااليتماعية والثقايية



  
 

77 

 2020لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

                      

 المساعدات القانونية المقدمة المتعلقة بحقوق اإلنسانثانيا: 

بإنشرررراء المؤسررررسررررة الوطنية لحقوق اإلنسرررران  2014( لسررررنة 26ا عز أحكام القانون ريم )اسررررتناد   .10

لمساعدة ، يإن المؤسسة تتخذ دورا يف تقديم ا2016( لسنة 20المعدل بالمرسوم بقانون ريم )

يهة، سرررررررررواء كان ذلك بمناسررررررررربة تقديم شررررررررركوى تبّين عدم اخت ررررررررراص  القانونية لأليراد أو أي

، وذلك من خالل  المؤسرررررررررسررررررررررة الوطنية يف نظرها، أو عند طلب تلك المسرررررررررراعدة القانونية ابتداء 

التب رررير باإليراءات الوايبة االتبا  والمسررراعدة على اتخاذها يبل اللجوء عز المؤسرررسرررة الوطنية، 

االنت رررا  والتظلم اإلداري أو القانوين حسرررب األحوال، أو  مع بيان ضررررورة اسرررتنفاد يميع سررربل

القيام بتقديم بالغ لدى الجهات المخت ة، أو التويه عز يهة أخرى ذات اخت اص أصيل يف نظر 

  الطلب.

( مسررررراعدة يانونية، كان 564عدد ) 2020المؤسرررررسرررررة الوطنية خالل عام يدما يف هذا ال ررررردد،  .11

شررخ ررية بين األيراد، أو موضرروعات منظورة أمام يهة تحقي   ا بمسررائل أو نزاعاتبعضررها متعلق  

 رررررررراص كمسررررررررائل يضررررررررائية أو عدااية، أو تلك التو يكون ييها سررررررررلطة تقديرية للجهة ذات االخت

يرا  عن محكومين أو مويويين أو اسررتبدال ما تبقى من مدة عقوبتهم، أو الجنسررية واإليامة واإل

مواضيع ال ينعقد للمؤسسة اخت اص يف نظرها كونها أو  النظر يف صحة ثبوت االتهام من عدمه،

 ع الجهات المعنية يف بعضها لدوا ٍ ويعا خار  الحدود اإليليمية للمملكة، ويد يرى التواصل م

 عنسانية.

وكان من بين المسرررررراعدات التو يدمتها المؤسررررررسررررررة، طلب تقدما به سرررررريدة بحرينية حاضررررررنة  .12

 خار  المملكة، لمسرررررررررراعدتها باسرررررررررتكمال اإليراءاتألبنائها من طليقها غير البحرينو والمقيم 

التو يشترط إلتمامها حضور طليقها، حتى تتمكن من الح ول القانونية لدى الجهات المخت ة، 

 على الدعم الذي تويره المملكة يف خدمات الكهرباء والماء.

المعلومات ومن خالل مويعها الحقويق، ومن منطل  عنساين بحا، تواصلا المؤسسة مع هيئة  .13

ز ، أدى عا ومسررررررررؤوال  ا كبير  والحكومة اإللكترونية إليجاد الحل المناسررررررررب، حيث أبدت الهيئة تعاون  

 .تكلل يهود الطريين بالنجاي

هيئة العاملين يف ويد أصرررردرت المؤسررررسررررة تغريدة حول ذات الموضررررو ، ثمنا من خاللها يهود  .14

تعاونهم البناء، وهو ما يعكس مدى المعلومات والحكومة اإللكترونية، وسررررررررررعة اسرررررررررتجابتهم و 

 .اهتمام الهيئة وحرصها على حماية حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين
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كدت المؤسسة استمرارها يف التعاون البناء مع الجميع يف مملكة البحرين، ومواصلتها لنهجها  .15 وأ

 .حقوق اإلنسانالثابا يف العمل على حماية وتعزيز 
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 ثالثا: حاالت الرصد 

كز التابعة لوزارة الداخلية (أ)  رصد أوتاع حقوق اإلنسان يف المرا

رصررررردت المؤسرررررسرررررة يف مناسررررربات مختلفة، أوضرررررا  النزالء يف مركز اإلصرررررالي والتأهيل والتو   .16

تواصررررررلا تعلقا بادعاءات عدم تلقو بعض النزالء للعال  والرعاية ال ررررررحية، وعلى عثر ذلك 

، وتم التررأكيررد على تلقو يميع النزالء للعال ، المؤسرررررررررسرررررررررررة الوطنيررة مع المعنيين يف المركز

 .من دون أي تمييز  حيةالرعاية الوتويير 

رصرررررردت المؤسررررررسررررررة ما يتم تداوله من ادعاءات متكررة عبر بعض موايع  ،ويف ذات ال رررررردد .17

التواصررررررررررل االيتماعو حول عدم تلقو أحد النزالء يف مركز اإلصرررررررررالي والتأهيل )أ. .أ( للعال  

 .والرعاية ال حية

تود أن تبين أنها يد أن المؤسرررررسرررررة صررررردرت المؤسرررررسرررررة تغريده ياء مفادها وبناء  على ذلك أ .18

ياما كما ، حول ذات االدعاء، 2020يبراير  13يناير، وأخرى بتااير  22بتااير  نشرت تغريدة

 المؤسسة بالتواصل الفوري مع المعنيين يف مركز اإلصالي والتأهيل.

وكان لديه  2020نويمبر  26أنه تم عرج النزيل على عيادة المركز بتااير وياء الرد متضمنا  .19

نتفاخ يف القدم، وتم صررررررررر  مسرررررررركنات للنزيل وتحويله عز يسررررررررم األشررررررررعة، وتم عيراء ألم وا

 .نتيجة األشعة أنه ال يويد لدى النزيل أي عصابة منوتبين  2020نويمبر  29األشعة بتااير 

وتؤكد المؤسررررررررسررررررررة أهمية اللجوء عز القنوات الرسررررررررمية صرررررررراحبة االخت رررررررراص يف مثل هذه  .20

 .ومات غير الموثوية وعثارة الرأي العاماالدعاءات، وعدم تداول المعل

االحتياطو  الحبس يف مركز المويويين من عدد ضرررررابع كما رصرررردت المؤسررررسررررة ادعاء حول .21

سرررراعة واحدة  يف اليوم، وعلى عثر  عز التشررررميس سرررراعات تقليص بسرررربب )الحوج الجا (،

ذلك ياما المؤسسة الوطنية بالتواصل مع الجهات المعنية، كما ياما بإيراء  يارة ميدانية 

حول الموضرررررو  متضرررررمنة عدم صرررررحة االدعاء، حيث تبين  ةمركز، وعلى عثرها نشررررررت تغريدلل

من المقرابالت من خالل مرا اطلعرا عليره أثنراء  يرارة المركز، وبعرد عيراء عردد  ،للمؤسرررررررررسررررررررررة

عدم صررررررررحة ما تم تداوله عبر وسررررررررائل  –وعلى انفراد  –الشررررررررخ ررررررررية مع بعض المويويين 

يف مركز الحبس  المويودينالتواصرررل االيتماعو، عذ تحققا المؤسرررسرررة من مند المويويين 

ا للمدة التو ن ررا عليها اللوائد الداخلية المنظمة، عذ لم االحتياطو حقهم يف التشررميس ويق  

من خالل ما اطلعا عليه  -ها كما هو متداول، كما أشرارت المؤسرسرة يف تغريدتها يتم تقلي ر
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عز عدم وضرررررررررع أي ييود على المويويين خالل ممارسرررررررررتهم للرياضررررررررررة يف يترة   -يف  يارتها 

  التشميس.

عحدى حاالت الرصد حول االدعاء امتنا  عدد من النزالء يف مركز اإلصالي والتأهيل  دارتبينما  .22

يو( التواصررررررل مع ذويهم بسرررررربب حرمانهم من الشررررررعائر الدينية وعدم تويير العال   منطقة)

يام ويد من المؤسرررررررررسررررررررررة بإيراء  يارة يواية للمركز لالطال  عن كثب  ،ومواد النظاية، وعليه

على أوضرررررا  هؤالء النزالء، للتأكد من مدى تمتعهم بحقويهم المقررة وعدم تعرضرررررهم لسررررروء 

ء، وي  يواعد األمم المتحدة النموذيية الدنيا لمعاملة السرررررررررجنا المعاملة، ومدى معاملتهم

كز اإل مقابلة عدد من النزالء المحتجين،  اصرررررررررالي والتأهيل، حيث تموالالئحة التنفيذية لمرا

انتهاكات أو سرروء معاملة أو حرمان من الحقوق العامة  وبدا واضررحا عليهم عدم تعرضررهم ألي

النزالء ممن التقاهم ويد المؤسررررررررسررررررررة، عن ارتياحهم المن رررررررروص عليها ، كما أعرب عدد من 

لمسرررررررتوى الخدمات والتسرررررررهيالت التو تقدمها عدارة المركز لضرررررررمان اسرررررررتمرار ممارسرررررررتهم 

 شعائرهم الدينية.

ن المؤسررررسررررة يد رصرررردت ادعاءات حول عدم السررررماي لعدد من النزالء يف إومن يانب آخر، ي .23

ة، حيث ياما المؤسرررررسرررررة بالتواصرررررل مع مركز اإلصرررررالي والتأهيل بممارسرررررة الشرررررعائر الديني

ياء يف مضرررررررررمونها، تأكيد  ةالمعنيين على الفور للويو  على الوضرررررررررع، كما نشررررررررررت تغريد

ا للمبادئ دون تمييز ويق  من المؤسررررررسررررررة أن النزالء لديهم حرية ممارسررررررة شررررررعائرهم الدينية 

كد ا دسرررررررررتور مملكة البحرين والقوانين والتشرررررررررريعات ذات العالية وويق   هاواألسرررررررررس التو أ

كز اإلصالي والتأهيل  .للوائد التنظيمية والتنفيذية لمرا

وخالل الزيارة اطلع ويد المؤسررررسررررة على توثي  سرررراب  لقيام النزالء بممارسررررة الشررررعائر على  .24

ء اآلخرين من يميع ا لحرية وخ رررررررروصررررررررية النزالا أو تجاو   أرج الوايع وبما ال يشرررررررركل عضرررررررررار  

األديان والطوائف يف ممارسة شعائرهم، وبالشكل الذي يضمن المحايظة على أمن وسالمة 

 النزالء والعاملين ييه.

 األمراج الجلدية يف مجمع السرررررلمانية الطبو، ييكما تواصرررررل ويد المؤسرررررسرررررة مع اسرررررتشرررررار  .25

كدوا عرج النزالء عليهم بشركل مسرتمر، بحيث يتم صرر  العال  المناسرب لهم وي   الذين أ

كل حالة، موضرررررررررحين يف ذات الويا عدم ويود أي حاالت مرضرررررررررية يلدية كالجرب، حيث ال 

يراءات االحترا ية المتخذة دية االعتيادية، وثمن النزالء اإلتتعدى األكزيما أو الحسررررررراسرررررررية الجل

ا أن . علم  للحد من انتشرار ييرو  كورونا، وخاصرة تويير االت راالت المرئية يف األشرهر السرابقة
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 على نزيال   925تقااير  يارات المؤسررررررررسررررررررة، تؤكد أنه تم اتخاذ اإليراءات الال مة لعرج حوايل 

األطباء واالسررتشرراايين، سررواء يف العيادة الطبية يف )يو( أو من خالل االسررتشررارات الطبية عبر 

 تقنية االت ال المريئ.

رصرردت المؤسررسررة ما تم تداوله يف بعض وسررائل التواصررل االيتماعو من  ،ويف ذات السررياق .26

بمرج يلدي ونقلهم لمركز  النزالءادعاءات حول عصررررررررابة عدد من نزالء مركز عصررررررررالي وتأهيل 

دون تويير العال ، ومن خالل مويعها الحقويق، ومن منطل  مسرررررررررؤوليتها الريابية،  من العزل

كدوا عصرررابة تواصرررلا المؤسرررسرررة على الفور مع المعن يين يف مركز اإلصرررالي والتأهيل، الذين أ

كدوا يف ذات الويا عرضهم يميع   ا على األطباء االستشاايين عدد من النزالء بمرج يلدي، وأ

 يف مستشفى السلمانية الطبو، حيث تما معاينتهم وصر  العال  المناسب لهم.

كدت ييه المؤسررررسررررة أن الح  يف تلقو العال  ه ويف .27 و أحد الحقوق األسرررراسررررية الويا الذي أ

تبررا  عرشرررررررررررادات األطبرراء ز ا‘المكفولررة للنزالء، يررإنهررا دعررا النزالء الم رررررررررررابين يف ذات الويررا 

 المعالجين لتحقي  االستفادة المطلوبة من العال .

 925أصرررردرت المؤسررررسررررة تغريدة حول ذات المضررررمون بينا ييها أنه يد تم عرج عدد كما  .28

يوليو  15ز ع 9 من ل يف منطقة يو على األطباء خالل الفترة من مركز اإلصرررررررررالي والتأهينزيال  

، وتم صرررررررر  األدوية المناسررررررربة لهم، من ضرررررررمنها بعض الخدمات ال رررررررحية الخاصرررررررة 2020

زيال ن (34أابعة وثالثين ) ، كما تم عرجنزيال   (22اثنين وعشرررررررين ) بمرضررررررى السرررررركري لعدد

االسرررررتشررررراايين من مسرررررتشرررررفى و حسررررراسرررررية على األطباء ممن يعانون من مشررررراكل يلدية أ

 .السلمانية الطبو، حيث تما معاينتهم وصر  العال  المناسب لهم

أن االطبرراء هم يقا من يقررون خطررة العال  والرعررايررة الطبيررة وي  ونوهررا المؤسرررررررررسرررررررررررة برر .29

كدت اسررررتمرارها يف االلتقاء المباشررررر مع و التشررررخيص والبر توكول الطبو المتبع لكل حالة، وأ

طلبات المسرراعدة والتنسرري  المباشررر مع عدارة المركز  وتسررلّممالحظاتهم، النزالء واالسررتما  ل

 .لضمان ح  ال حة للجميع

وعلى صررعيد مت ررل، رصرردت المؤسررسررة ما تم تداوله يف بعض وسررائل التواصررل االيتماعو  .30

باإلضاية عز  ،من ادعاءات حول  يادة تعرية االت االت المحلية يف مركز عصالي وتأهيل النزالء

بعض النزالء من حقهم يف التواصرررل مع العالم الخاريو عبر عيراء االت ررراالت الهاتفية حرمان 

مع ذويهم، وعلى الفور ياما المؤسررررررررسررررررررة بالتواصررررررررل مع المعنيين يف الجهات المخت ررررررررة 

للتحق  من مدى صررحة االدعاءات، عذ تبين عدم ويود أي تغيير يف تعرية االت رراالت المحلية، 
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حسررب الجداول المقررة لها وبمواعيدها، ويد تم تنظيمها وي   تجرى عن أن االت رراالت يضررال  

كز اإلصررررررالي والتأهيل على مسررررررتوى  نظام عداري يديد يحاكو ما هو معمول به يف غالبية مرا

العالم، عبر ييام النزيل بتحديد مجموعة من أريام الهواتف لألشررررررررخاص الذين يود التواصررررررررل 

 .ساب معهم بشكل 

ا ال ررردد بأنها يد رصررردت من خالل االطال  على كاميرات الريابة يف ونوها المؤسرررسرررة يف هذ .31

مركز اإلصرررررررررالي والتأهيل، ييام مجموعة من النزالء بتخريب وعتال  أيهزة االت ررررررررررال المتاي 

 الله على ح  بقية النزالء يف االت ال بالعالم الخاريو. ظالذي يلقو ب وهواستخدامها للجميع، 

  السلمية والحضااية يف عي ال اعتراج بعض النزالء على ائالطر ودعا المؤسسة عز اتبا   .32

من دون  نظام االت رررررررراالت الجديد، عبر الحوار المباشررررررررر مع عدارة مركز عصررررررررالي وتأهيل النزالء

 الخوج يف عمليات تخريبية، تعرضهم للمسؤولية وحرمان بقية النزالء من حقهم يف االت ال

كدت المؤسررررسررررة أهمية اللجوء عز .33 القنوات الرسررررمية صرررراحبة االخت رررراص يف مثل هذه  كما أ

 .االدعاءات، وعدم تداول المعلومات غير الموثوية وعثارة الرأي العام

األسباب، حينها  بيان دون من الزيارة من النزالء أحد حرمان كما رصدت المؤسسة ادعاء حول .34

 من بحرمانه عداري حكم لديه تواصرررررررلا المؤسرررررررسرررررررة مع الجهات المعنية وتبين أن النزيل

المؤسررررررسررررررة  مأعقبها ييا ،وعلحاق اإلصررررررابات به آخر نزيل على باالعتداء مرتين لقيامه الزيارة

 بنشر تغريدة حول ذات الموضو . 

ما تداولته وسررررائل التواصررررل االيتماعو حول ييام أحد النزالء  اأيضرررر   ويد رصرررردت المؤسررررسررررة .35

باإلضررراب عن الطعام بسرربب نقله للحبس االنفرادي. وعلى عثرها ياما المؤسررسررة بالتواصررل 

تم نقل النزيل للحبس االنفرادي  يف حينها مع المعنيين يف الجهات المخت رررررررة، وتبين بأنه يد

تبرررراعرررره اإليراءات واألنظمررررة الررررداخليررررة للمركز، مرررردة يومين كعقوبررررة تررررأديبيررررة نتيجررررة عرررردم ا

 والمن وص عليها يف يانون مؤسسة اإلصالي والتأهيل والالئحة التنفيذية المرايقة له.

عحدى حاالت الرصررررررررد حول تسررررررررجيل صررررررررويت ألحد النزالء، يرى تداوله عبر موايع  دارتبينما  .36

مناسررررررررربة، وعلى عثر ذلك، التواصرررررررررل االيتماعو حول عدم تويير العال  والرعاية ال رررررررررحية ال

تواصرررررررلا المؤسرررررررسرررررررة مع المعنيين يف عدارة مركز اإلصرررررررالي والتأهيل، حيث تبين أن النزيل 

رج على العيادة الداخلية للمركز وتم عيراء الكشررررررف عليه. كما سرررررريتم عخضرررررراعه  لتحاليل لعق

يات ، وتحويله لطبيب مختص يف الجراحة والمناظير يف أحد المسرررررررررتشرررررررررفكاية   الطبية الال مة

 العامة بالمملكة.
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كدت عدارة المركز أن النزيل يام بمرايعة عيادة المركز  .37 مرات،  ثالدوعلى صرررررررررعيد مت ررررررررررل، أ

كرردت  أابع والمسرررررررررتشرررررررررفيررات العررامررة مرات، وعيررادة مركز األمن العررام مرة واحرردة، حينهررا أ

المؤسسة أنها ستتعامل بكل حزم مع أي ادعاءات تتعل  بانتهال أي ح  من حقوق األيراد، 

 ا من وايبها الحقويق وواليتها الواسعة.انطالي  

كما تم رصررد ادعاء حول تعرج أحد النزالء لمشرراكل يف األسررنان وعدم تويير العال  له، وعلى  .38

عثر ذلك، تواصرررررلا المؤسرررررسرررررة مع عدارة مركز عصرررررالي وتأهيل النزالء، وتم التأكد من الطبيب 

ون ال رررحية يف ؤاإليادة من يبل الشرررالمناوب ييما يخص الحالة ال رررحية للنزيل، حيث تما 

كتوبر  27و 26و 25المركز أنه يف تااير  معاينته  احضرررررررررر النزيل عز العيادة وتم 2020من أ

 من يبل طبيب األسنان يف المركز وتم صر  العال  الال م له.

رصدت المؤسسة ادعاء حول عدم تويير العال  لنزيل عن عصابته يف الركبة،  ،ويف ذات السياق .39

تدعو ييها ذوي  ةظل عدم كفاية البيانات المنشرررورة يف االدعاء، نشررررت المؤسرررسرررة تغريد ويف

لتواصل المباشر مع المؤسسة عبر الخا الساخن المجاين وتزويدها ببياناته، حتى عز االنزيل 

 ةه مع تغريدو تتمكن من متابعة وضرررررررررعه ال رررررررررحو مع الجهات المخت رررررررررة، حيث تفاعل ذو

المؤسررررسررررة وياموا بالتواصررررل مع )مركز االت ررررال وتلقو الشرررركاوى( بالمؤسررررسررررة السررررتكمال 

بيانات النزيل، وعليه ياما المؤسرررررسرررررة بالتواصرررررل مع المعنيين يف مركز اإلصرررررالي والتأهيل 

للويو  على وضع النزيل ال حو، وتم التأكد من عرضه على العيادة الداخلية للمركز وعيراء 

 لعال ، الال م له.الكشف عليه، وصر  ا

نه تفاعال مع التغريدة و  مفادها  عأصرردرت المؤسررسررة تغريدة يف ذات الموضرر ،وبناء على ذلك .40

حسررررررابها على تطبي  تويتر يف ويا عبر  المؤسررررررسررررررة الوطنية لحقوق اإلنسررررررانالتو نشرررررررتها 

لتواصل معها بشأن عز ابمركز اإلصالي والتأهيل  .أ( رررررررررساب ، دعا من خاللها ذوي النزيل )ه

لعال  عما يعانيه من التواصررل االيتماعو حول عدم تلقيه ما تم رصررده من ادعاء يف وسررائل ا

وعذ تشكر المؤسسة ذوي النزيل على سرعة تواصلهم معها لتزويدها بالبيانات  .ألم يف الركبة

الشررررررخ ررررررية الال مة، حيث تواصررررررلا مع المعنيين يف مركز اإلصررررررالي والتأهيل للويو  على 

يادة الداخلية للمركز وعيراء الكشررررررف وضررررررع النزيل ال ررررررحو، وتم التأكد من عرضرررررره على الع

 ،كما تم تحويله عز طبيب مختص يف العظام يف عيادة الشرررطة .عليه، وصررر  العال  الال م له

كدت عرج ابنها على الطبيب عوتم التواصررررررررررل مع والدة النزيل و بالغها بذلك، التو بدورها أ

 .وتلقيه العال ، شاكرة المؤسسة على يهودها يف هذا ال دد

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
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المطاطية لعكا  أحد النزالء من يبل  الدعائمرصرررردت المؤسررررسررررة ادعاء بشررررأن عدم تويير  كما .41

ركز عدارة مركز اإلصررررررالي والتأهيل، وعلى الفور تواصررررررلا المؤسررررررسررررررة مع المعنيين يف عدارة م

يتابع األوضررررررررررا   "العنابر"أنه رغم ويود شرررررررررخص معنو يف اإلصرررررررررالي والتأهيل، حيث تبين 

النزيل المذكور لم يطلب أي شوء من عدارة المركز بهذا الشأن،  يإنال حية للنزالء وطلباتهم 

المطاطية  عائميور تواصرررل المؤسرررسرررة ورصرررد عدارة المركز بدأت عيراءات تويير بديل للدأنه و

 .للنزيل

ز التقدم بطلبات المسررررررراعدة إلدارة المركز ييها النزالء عوأصررررررردرت المؤسرررررررسرررررررة تغريدة تدعو  .42

لتقديم الخدمات الال مة لهم ب ررورة مباشرررة، مؤكدة المؤسررسررة اسررتمرارها يف التعاون البناء 

 .اإلنسان حقوقمع الجميع ومواصلتها لنهجها الثابا يف العمل على حماية وتعزيز 

االيتماعو من  التواصرررررررررلتداوله يف بعض وسرررررررررائل  ييماعحدى حاالت الرصرررررررررد  تركزتبينما  .43

ادعاءات بشررررررأن تردي يودة األطعمة المقدمة للنزالء يف مركز اإلصررررررالي والتأهيل بمنطقة يو، 

كايف، ومن مويعها الحقويق، ومن منطل  مسرررررؤوليتها ال عن عدم تنوعها، ومقدارها غير يضرررررال  

مركز خالل ويا تقديم الويبات، للالريابية، ياما المؤسرررسرررة على الفور بإيراء  يارة ميدانية 

 معاينة األطعمة المقدمة بغرج الويو  على صحة االدعاءات المرصودة. اوتم

، التقديمالتو يع أو  يراء خاص سرررررررواء عندعز عوتبين للمؤسرررررررسرررررررة أن بعض الويبات تحتا   .44

ممثلو النزالء من  النزالء، كما ويد التقا المؤسسة عدد  عز احتى ال تتأثر يودتها يبل وصولها 

والذين انح رررت مطالبهم بشرركل أسرراسررو يف  يادة كمية الطعام المخ ررص لكل ،  "العنابر"

 نزيل وتحسين يودته والنظر يف طريقة تقديم الويبات.

كدت المؤسرررررسرررررة أهم .45 ية تأمين البيئة ال رررررحية للنزالء وما يتطلب ذلك من تويير الغذاء ويد أ

تضرررطلع به يف مجال  الذيا للدور ال رررحو والكايف مما يعد من أولويات عمل المؤسرررسرررة نظر  

يراء الال م بشررأن معنيين بالمركز وأحاطتهم بضرررورة عحماية حقوق اإلنسرران، وايتمعا مع ال

 يودة األطعمة وكميتها.

دورها يف متابعة تطّور الموضو ، ياما المؤسسة بزيارة ميدانية أخرى خالل يترة  لواستكماال   .46

كد من  ومعاينةتقديم الويبة الرئيسررررررررررة للويو  على نتائج الزيارة السررررررررررابقة،  األطعمة للتأ

 تأمين البيئة ال حية للنزالء وتويير الغذاء ال حو المناسب.عز  معالجة الوضع، وصوال  

تحسن نوعية األطعمة المقدمة ويودتها، وتغير طريقة حفص األطعمة ويد الحظا المؤسسة  .47

من الطعام لكل نزيل،  المخ رررررر ررررررة عن  يادة الكمية وتقديمها بما ال يعرضررررررها للتلف، يضررررررال  

https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82?src=hashtag_click
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 نوتويير الويبات ال ررررحية الخاصررررة، بالشرررركل المناسررررب للنزالء، كما التقا بعض النزالء الذي

كدوا تغير األطعمة سواء من حيث الج  ودة أو الكمية أو طريقة التقديم.أ

تير ما تم تداوله يف بعض وسرررررررائل التواصرررررررل يالمؤسرررررررسرررررررة عبر حسرررررررابها يف تو  ويد نشررررررررت  .48

االيتماعو من ادعاءات بشرررأن عدم يودة األطعمة المقدمة للنزالء يف مركز اإلصرررالي والتأهيل 

لمركز لمعاينة األطعمة، تخللها االلتقاء بمجموعة لزيارة بعلى عثرها  ياماحيث ، )سرررررجن يو(

والويو  على طلباتهم، أعقبها تواصل المعنيين يف و ارة الداخلية  "العنابر"ممثلو النزالء من 

، منوهين بقيامهم بمتابعة تحسرررن يودة ا ومسرررؤوال  ا ملحوظ  مع المؤسرررسرررة، حيث أبدوا تعاون  

تحقي  نتيجة مرضرررررية عز األطعمة المقدمة للنزالء مع الموردين والجهات المخت رررررة، وصررررروال 

 .لجميع األطرا 

 أحد مباين يف مجاري ييضررران مت رررل، رصررردت المؤسرررسرررة ادعاء آخر حول ويود ويف سرررياق .49

 اإلصررررررالي عدارة والتأهيل حيث ياما المؤسررررررسررررررة على الفور بالتواصررررررل مع اإلصررررررالي مركز

 حلها. على العمل ويار مشكلة يف األنابيب ويود واتضد والتأهيل للويو  على الوضع،

سرررنوات من العمر، حيث ياما  10يتجاو  وياءت عحدى حاالت الرصرررد حول توييف طفل ال  .50

العدل والشرررررؤون اإلسرررررالمية  و ارة) العالية ذات المؤسرررررسرررررة بالتواصرررررل الفوري مع الجهات

  المعنو. الطفل عن اإليرا  اير الجهود عنضوأسفر ت) العامة النيابة - واألويا 

 

 البحرينادعاءات المنظمات الخارجية بشأن أوتاع حقوق اإلنسان يف مملكة رصد  (ب)

ن المنظمات من عدد عطلعا المؤسررررسررررة على ما صرررردر من ادعاءات وت ررررريحات ععالمية ا .51

غير الحكومية يف الخار  بشررررررأن أوضررررررا  حقوق االنسرررررران يف مملكة البحرين، تم بثها عبر يناة 

ز الم ررررردايية واالعتدال عالجزيرة القطرية، باإلضررررراية از ما تدعيه هذه المنظمات التو تفتقر 

 وحرية التعبير والرأي يف البحرين. ،وضا  االيت اديةألالديمقراطية واحول 

كدوانطالي   .52 يانون عنشررررررائها،  هاا من دورها الحقويق والريان، وعلى صررررررالحياتها الواسررررررعة التو أ

مات يف مرايبة ونقل باإلضرررراية عز التزام الشررررفايية والمسررررؤولية والم رررردايية يف نقل المعلو

البحرين يف داخل وخار  أماكن االحتجا ، يإن المؤسررررررررسررررررررة تؤكد أن نسرررررررران يف حالة حقوق اإل

مملكة البحرين أضحا نموذيا يحتذى به يف اإلصالي السياسو والديمقراطو واحترام حقوق 

دولة القانون والمؤسررسررات الدسررتواية يف ظل العهد الزاهر  وتثبيااإلنسرران والحريات العامة 

عاهل البالد المفدى، حفظه هللا  -آل خليفة  لحضرررررة صرررراحب الجاللة الملك حمد بن عيسررررى
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ورعاه، وسررررررا عشررررررادة عيليمية ودولية نظير التزامها بتنفيذ أيندة أهدا  التنمية المسررررررتدامة 

كد ياللة  2001صرررالحو يف عام الوطنو. ومنذ انطالق المشررررو  اإل كجزء من برنامجها 2030 أ

حرين يف تعزيز دولة المؤسررررررسررررررات الملك أن نهج احترام حقوق االنسرررررران هو اسررررررتراتيجية الب

والقانون وي  ثوابا وطنية راسررخة، وهو ثوابا مويودة وراسررخة عبر التااير ومنذ تأسرريس 

 الدولة الحديثة.

وترى المؤسررررررسررررررة أن اإليراءات والتدابير االحترا ية واالسررررررتبايية التو اتخذتها حكومة مملكة  .53

رئيس  -ويل العهد  -حمد آل خليفة صاحب السمو الملكو األمير سلمان بن البحرين برئاسة 

، على عاتقها للحفا  على صرررررررررحة وسرررررررررالمة المجتمع عبر ريع درية التأهب مجلس الو راء

ه، ومن خالل عطالق حزمة واسعة من القرارات واإليراءات ر شاتلموايهة ييرو  كورونا منذ ان

، أسرررررهما كاية نسررررراناالحترا ية والتدابير الويائية المدروسرررررة التو راعا من خاللها حقوق اإل

يراء هذا الفيرو ، وتعكس مدى اإليمان من عز حد كبير يف تقليل األضررررررار السرررررلبية الناتجة 

العمي  للقيادة السررياسررية بكرامة اإلنسرران واحترامها لحقويه والتزامها بحمايته، والتو ال تألوا 

 عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترييتها. ايهد  

 انوثرررابتررر نمملكرررة البحرين يف تعزيز وحمرررايرررة حقوق االنسرررررررررررران أصررررررررريال ن اهتمرررام والتزامأو .54

ن التشررررررررريعات الوطنية تأيت لتعكس احترام الحقوق والحريات وخاصررررررررة ان، حيث عومسررررررررتمر 

ودعم  ،وكفالة حقوق العمالة الوطنية والوايدة ،التشرررررررررريعات المتعلقة بحرية الراي والعقيدة

 األشخاص.يف الجمعيات والنقابات وتجريم االتجار 

االلتزام بالقيم  عز - وكما سرررررب  لها مرات عديدة -وتدعو المؤسرررررسرررررة تلك المنظمات مجددا  .55

والمبادئ السررامية لحقوق اإلنسرران، وتطبي  المعايير والضرروابا التو وضررعتها األمم المتحدة 

كة المجتمعية، والح رررول على المعلومات من م رررادر موثوية،  كإطار عمل وي  نظام الشررررا

 زام بالمبادئ التو تلي  بالعمل الحقويق ال ادق البعيد عن الم الد السياسية.وااللت

تجاو ات أو انتهاكات تتعل  بحقوق اإلنسرررران  أنها تتعامل بكل حزم مع أيوتؤكد المؤسررررسررررة  .56

ويقا لالخت اصات المنوطة بها يف يانون عنشائها، وعلى النحو الذي يتواي  والتزامات مملكة 

انضمامها أو ت ديقها على االتفاييات الدولية ذات ال لة، وتدعو يف ذات  البحرين الناتجة عن

اللتزام بالمهنية وتحري الدية عز االويا يميع الجهات ال ادرة عنها هذه االدعاءات المضللة 

الكاملة، والحرص على التواصرررررل مسرررررتقبال مع الجهات المسرررررتقلة بمملكة البحرين وبخاصررررة 

نسررران كونها يهة مسرررتقلة عن السرررلطة التنفيذية، وآلية وطنية المؤسرررسرررة الوطنية لحقوق اإل
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معتمدة لدى التحالف العالمو للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، للتأكد من أي ادعاءات 

يبل تضمينها يف تقاايرها وبياناتها، والمؤسسة الوطنية على استعداد تام للتعاون مع يميع 

 ماية حقوق اإلنسان.الجهات والمنظمات بهد  كشف الحقيقة وح

 

 رصد أوتاع حقوق اإلنسان المتعلقة بالعمالة الوافدة: (ج)

يف عطار سرررعو المؤسرررسرررة عز حماية حقوق العمالة الوايدة يقد رصررردت المؤسرررسرررة الوطنية  .57

 مجال يف على العمل يبارهاعو التايلندية الجنسررررررية امرأة من الفنادق باسررررررتغالل أحد ييام

 لمكايحة الوطنية باللجنة المخت رررة الجهات مع بالتواصرررلالدعارة، حيث ياما المؤسرررسرررة 

العمل، وعلى عثر ذلك تم نقلها عز مركز  سررررررررروق تنظيم لهيئة التابعة األشرررررررررخاصر يف تجااال

 اإليواء التابع للهيئة.

 عمله أثناء شقيقه وياة يدعو أينبو، شخص من ادعاء رصدت المؤسسة ،ويف ذات السياق .58

وعلى الفور ياما المؤسسة بالتواصل  ،القانونية اإليراءات اتخاذ البحرين، ولم يتم مملكة يف

وتم  ،المتسرررربب بالوايعة معلوم المتهم مع المعنيين يف النيابة العامة وياء الرد متضررررمنا أن

 عحالة القضية للمحكمة المخت ة. اتمضده، و اتخاذ اإليراءات القانونية 

 

 اإلعاقة:رصد أوتاع حقوق اإلنسان المتعلقة بحقوق ذوي  (د)

يف عطار سررعو المؤسررسررة عز حماية حقوق ذوي اإلعاية، يقد رصرردت المؤسررسررة ادعاء بقيام  .59

ق، ويد ياما المؤسرررررررررسرررررررررة على عثر ذلك بمخاطبة و ارة العمل وابنه المع شرررررررررخص بإهمال

 .عداد التقريريترة عا حتى رد   االيتماعية للنظر يف وضعه، عال أنها لم تتل  والتنمية

 

  :حقوق اإلنسان المتعلقة بالحق يف الصحة أوتاعرصد  )هـ( 

رصرررررررررررردت المؤسرررررررررسررررررررررررة الوطنيرررة خبر ويررراة أحرررد المقيمين يف مملكرررة البحرين نتيجرررة ريض أحرررد  .60

المسرررتشرررفيات الخاصرررة اسرررتقباله وتويير الرعاية ال رررحية المناسررربة له ومن خالل مويعها الحقويق 

كدت المؤسررررسررررة أنها تتابع بشرررركل حثيث تطو عنه  ترات الوايعة وما أسررررفرومسررررؤوليتها الريابية أ

نتائج التحقي  مع الجهات ذات العالية، مثمنة يف ذات الويا سررررررررررعة تجاوب هيئة تنظيم المهن 

 والخدمات ال حية مع القضية من خالل يتد تحقي  حول الوايعة.
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 المويودبينما ياءت عحدى حاالت الرصد حول ادعاء يتضمن انتهال خ وصية أحد المرضى  .61

يف مجمع السرررررلمانية الطبو، وعلى عثر ذلك أيرت المؤسرررررسرررررة الوطنية التواصرررررل الفوري مع 

المعنيين يف مجمع السرررررررررلمرررانيرررة الطبو وتبين ييرررام اإلدارة بررراتخررراذ اإليراءات الال مرررة حول 

 الموضو .

ا الح  يف ال ررررحة،  لدور المؤسررررسررررة الريان يف متابعة أوضررررا  حقوق اإلنسرررران وتحديد  وتفعيال   .62

حول وياة توأمين يف مسرررتشرررفى السرررلمانية الطبو، بينا ييها أن  ةالمؤسرررسرررة تغريدنشررررت 

المؤسررررررسررررررة تابعا الخبر المؤسررررررف حول وياة توأمين حديثو الوالدة ومالبسررررررات وتطورات 

كدت المؤسررسررة الطفلينالحادثة المؤلمة، ويدما خالص التعا ي والمواسرراة از ذوي  ، كما أ

مع الجهررات المعنيررة للوصرررررررررول عز الحقيقررة وتحقي   متررابعتهررا عن كثررب لمجريررات التحقي 

 العدالة.

همية المحايظة على حقوق الطفل، والسرررريما الح  يف الرعاية ال ررررحية بأونوها المؤسررررسررررة  .63

األولية والح  يف الحياة، مشررررررررددة على ضرررررررررورة أن يكون الجميع على يدر من المسررررررررؤولية، 

 خر.ح  أي عنسان آ كاملة ال تختلف عنيحقوق اإلنسان كل ال يتجزأ، وللطفل الرضيع حقوق 

 

 رصد أوتاع حقوق اإلنسان المتعلقة بالحق يف مستوى معيشي الئق: (و)

حماية حقوق اإلنسررررررران، وباألخص الح  يف تويير يف عطار سرررررررعو المؤسرررررررسرررررررة المسرررررررتمر عز  .64

مسررررررررتوى معيشررررررررو الئ  كأحد أهم متطلبات تحقي  الكرامة اإلنسررررررررانية للفرد ممثلة يف ح  

ا اسررررررركن مالئم، يقد أدت المؤسرررررررسرررررررة دور  الح رررررررول على  من خالل رصررررررردها لألوضرررررررا   مهم 

( حالة تنوعا مضامينها 11)عحدى عشرة  عدد المعيشية للمواطنين والمقيميين، عذ رصدت

اسررررر على يوائم االنتظار بين أق  يعي  يف منا ل آيلة للسررررقوط، وآخرون طويلة، بعضررررهم  أعوام 

ن المؤسررسررة لم أمخاطبة و ارة اإلسرركان بشررأنها، عال  تيرلون أبناء من ذوي اإلعاية، ويد يعو

  ععداد هذا التقرير. ا حتى تاايرتتل  رد  

حول ويود سرريدتين يف منزل يعود لورثة،  ارصرردت المؤسررسررة خبر  ، يقد وعلى صررعيد مت ررل .65

باء عنهم تواصرررررررررلا  ،بسررررررررربب ويود مشرررررررررراكل عائلية، وعليه ايوم   30لمدة  اتم يطع الكهر

 باإليراءات الوايب عتباعها يف مثل هذه الحاالت.  االمؤسسة مع السيدتين وتم تب يريهم

 عحدى يف ال رررحو ال رررر  يف مشررراكل رصررردت المؤسرررسرررة ادعاء حول ويود ،عضررراية عز ذلك .66

مناط  المحايظة الشررررررررمالية، وبناء على ذلك ياما المؤسررررررررسررررررررة بمخاطبة و ارة األشررررررررغال 
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 يف ذلك، وبينا أنه سرررررريتم لموضررررررو ، حيث أبدت الو ارة تجاوب ايف اوشررررررؤون البلديات للنظر 

 سررررعو ال ررررحو يور رسررررو المناي ررررة، مؤكدة ال ررررر  المناط  المذكورة بشرررربكات توصرررريل

 المبتغاة. بالجودة المواطنين خدماتها لجميع تقديم يف الو ارة

مفاده ويود أرملة عمانية  اكما رصرررررردت المؤسررررررسررررررة يف أحد موايع التواصررررررل االيتماعو خبر   .67

بناءها لم يكملوا أالجنسرررررررررية منذ وياة  ويها البحرينو تم تجميد طلبها اإلسررررررررركاين بحجة أن 

 لنقل الطلب اإلسكاين عليهم.  ةالسن القانوني

وترى المؤسررررسررررة أن الح  يف مسررررتوى معيشررررو الئ  يعد أحد الحقوق الرئيسررررة، التو يجب  .68

فرد من خالل تويير سرررررركن مالئم والئ ، وماء وغذاء كاييين، منحها للعز على الدولة أن تبادر 

عالوة على تحسين البنية التحتية لشبكات ال ر  ال حو  ،باإلضاية عز التمتع ببيئة نظيفة

 والطرق والجسور لضمان ال حة والرياه له وألسرته.

ن الدستور البحرينو ضمن الح ول على الح  يف السكن كعن ر من عناصر الح  ، يإوعليه .69

"تعمل الدولة ( على أن 9يف مسرررررررتوى معيشرررررررو الئ  عذ ن رررررررا الفقرة )و( من المادة ريم )

، كما ن رررررررا الفقرة ) ( على أن على توفير الســـــــكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"

تحقيق اســتغالل األراتــي الصــالحة للزراعة بصــورة  "تتخذ الدولة التدابير الالزمة من أجل

"تتخذ الدولة التدابير الالزمة لصــــــيانة البيئة والحفا  على ، وبينا الفقرة )ي( أن مثمرة..."

 ".الحياة الفطرية

والمعدل  1976( لسررررررررنة 10وتاله التشررررررررريع الوطنو، حيث تضررررررررمن المرسرررررررروم بقانون ريم ) .70

بشررأن نظام  2015( لسررنة 909اإلسرركان والقرار ريم )يف شررأن  2009( لسررنة 7بالقانون ريم )

 .اإلسكان، تنظيم كل المسائل المتعلقة بالخدمات اإلسكانية التو تويرها الدولة

 

 رصد أوتاع حقوق اإلنسان المتعلقة بالحق يف الحرية واألمان الشخصي: (ز)

يراء ييام  تابعا المؤسسة باهتمام شديد موضو  معاناة ال يادين والبحارة البحرينيين من .71

يد يف مناط  دوايات خفر السرررررررواحل القطرية بمالحقتهم أثناء ييامهم بممارسرررررررة مهنة ال ررررررر

يليمية لمملكة البحرين، حيث أسرررررررررفرت تلك المالحقات عن تضرررررررررررهم مختلفة من المياه اإل

ز تعريض وهو الذي أدى عا، وتم التعامل معهم بشرررررررركل تعسررررررررفو، ا ومادي  ا ومعنوي  يسرررررررردي  

خسرررررررائر مادية كبيرة ومكابدتهم طر، وحرمانهم من حريتهم وأمانهم الشرررررررخ رررررررو، حياتهم للخ
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ز أن هذه الت ررريات ييها خرق در ر يهم ور ق عائالتهم الوحيد، عضرراية عنايمة عن يطع م رر

 .لكل أعرا  االنسانية والجيرة واألخوة بين أبناء الخليج الواحد

ذه الت ريات التو من شأنها اإلخالل هبييام السلطات القطرية  علىوأبدت المؤسسة أسفها  .72

عن انتهاكها ألهم المبادئ  يضرررال  بكل المبادئ والقيم اإلنسرررانية، التو أيرتها المواثي  الدولية، 

نسرررررررانية وهو مبدأ حسرررررررن الجوار عز يانب انتهاكها لمجموعة من حقوق اإلنسررررررران وحرياته اإل

خ و والح  يف العمل وحرية التنقل األساسية، وأهمها الح  يف الحياة والح  يف األمان الش

 .ضمن الحدود اإليليمية لمملكة البحرين، والتو كفلتها المواثي  الدولية لحقوق اإلنسان

كدت المؤسرررررسرررررة الوطنية لحقوق اإلنسررررران  .73 ا من أهمية احترام حقوق اإلوعليه، أ نسررررران انطالي 

ما ح ل واستمراره عن المبادئ الواردة يف ال كول والمواثي  الدولية لحقوق اإلنسان، حيث 

حياة األبرياء للخطر، ودعا المؤسرررررررسرررررررة  انا لحقوق االنسررررررران ويعرضرررررررا صرررررررريح  انتهاك   انعدّ يق 

قوق الجهرررات المعنيرررة يف مملكرررة البحرين عز اتخررراذ يميع اإليراءات الهررراديرررة از حمرررايرررة ح

ال رريادين والبحارة المواطنين، وتويير بيئة آمنة لهم كو يمارسرروا حقهم يف العمل وال رريد يف 

 المياه االيليمية لمملكة البحرين.

 

  :حضور جلسات المحاكمات للتأكد من تمانات المحاكمة العادلة (ح)

 (20عشررررين )يف ذات السرررياق المتعل  بحماية حقوق اإلنسررران، حضررررت المؤسرررسرررة الوطنية  .74

يضرية تزوير يلسرات لمتهمين يف  (4) أابع يلسرة من يلسرات المحاكمات، منها حضرور عدد

حضررررت المؤسرررسرررة يلسرررة المخدرة والمؤثرات العقلية، كما المواد وصرررفات طبية واالتجار يف 

ا ونشررر أخبار كاذبة وعسرراءة اسررتعمال وسررائل االت ررال، يف يضررية القذ  علن   محاكمة متهمة 

طلب ععادة النظر المقدم عز محكمة التمييز بشرررأن المحكوم عليهما عز يانب حضرررور يلسرررة 

تل آخرين من أيراد الشررررررررطة من خالل تنفيذ تفجير يف ييف يضرررررررية يتل شررررررررطو والشررررررررو  

عرهان، حيث سرررررررررب  وأن صرررررررررردر يف موايهتهما حكم نهايئ بات بعقوبة اإلعدام، عال أن محكمة 

ا إلعادة ا  لتنظر ييها من يديد بعد يبولها طلب  التمييز يد أحالا القضررية عز محكمة االسررتئن

  باإليراءات القانونية المتبعة يف هذا الشأن.النظر المقدم من النيابة العامة عمال  

مالحظة مجريات انعقاد الجلسرررررة، ( يلسرررررات، لغرج 4) أابع كما حضررررررت المؤسرررررسرررررة عدد .75

باإلضرررررررررراية عز أن ومدى تواير ضرررررررررمانات المحاكمة العادلة ألطرا  الدعوى بشررررررررركل عام، 

وخطف  رسررررمية( يلسررررات يف يضررررية تزوير مسررررتندات 4) اابع المؤسررررسررررة يد حضرررررت عدد
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اإلدالء بشررررررهادة  ور والتحريض عليها، عز يانب  ( يلسررررررات يف يضررررررية5) خمس طفلة، وعدد

التسرربب خطأ يف موت  أطباء وممرضررة يف يضررية ة( يلسررات محاكمة ثالث3) ثالد حضررور عدد

 التوأمين.

ؤسسة الوطنية يف هذا الشأن، أن حضورها يلسات المحاكمات يأيت لغرج االطال  وتؤكد الم .76

والتحق  من صرررررررررحة اإليراءات القضررررررررررائية وتويير ضرررررررررمانات المحاكمة العادلة يف محاكمة 

المتهمين، وترى المؤسررررررررسررررررررة الوطنية أن عيراءات المحكمة المخت ررررررررة وتعاطيها مع سررررررررير 

روعو ييها المبادئ األسرررررررراسررررررررية لحقوق اإلنسرررررررران  -يف القضررررررررايا التو حضرررررررررتها  -المحاكمة 

العادلة، حيث كانا  المحاكمة ضررررررررماناتوالضرررررررروابا القانونية المقررة، باإلضرررررررراية عز تفعيل 

بالحضررررور وسررررؤال واسررررتجواب الشررررهود، كما تم  الديا  لهيئة السررررماي وتم علنية، الجلسررررات

 بالحديث أمام المحكمة.لطلباتهم وأيوالهم، عز يانب السماي للمتهمين  االستما 

عال أن المؤسرررسرررة تنوه بأن ويود ممثل النيابة العامة أثناء انعقاد يلسرررات المحاكمة يف مكان  .77

ل  مرتفع عن الديا ، بالقرب من هيئة المحكمة، ويلوسرررررررررره طوال يترة المحاكمة، بينما ي مثق

شررررررررركال عدم أمام هيئة المحكمة، يد يعد شررررررررركال  من أ وهم ويو المتهمون وهيئات الديا  

 .المساواة بين األطرا ، وعدم الحياد بين الخ وم

ا من معايير القانون الدويل معيار   دأن الح  يف المحاكمة العادلة يعوترى المؤسررسررة الوطنية  .78

كزهم  لحقوق اإلنسررررررررررران، يهررد  عز حمررايررة األشرررررررررخرراص من انتقرراص حقويهم المتعلقررة بمرا

ية من ركائز المحاكمة العادلة المن ررررروص عليها القانونية أمام الجهة القضرررررائية، وركيزة يوهر 

ا من اإلعالن العالمو لحقوق اإلنسرررران، عذ ن ررررا المادة ريم ) ( 11/1يف ال رررركول الدولية بدء 

منه على أن  "... تؤمن له )أي الخ ررررررم( ييها الضررررررمانات الضرررررررواية للديا  عنه"، وتاله العهد 

 النا على  "بالنص ( منه 14/1دة ريم )الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسرياسرية يف الما

ا سررواء أمام القضرراء. ومن ح  كل يرد، لدى الف ررل يف أية تهمة يزائية تويه عليه أو يف يميع  

حقويه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون يضرررررررريته محل نظر من ررررررررف وعلنو من يبل 

 "محكمة مخت ة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

ب( من اإلعالن على " أن يقعطى من الويا ومن التسهيالت ما يكفيه /3الفقرة ريم )وتلته  .79

 ( /20ا ح  الديا  يف المادة ريم )إلعداد دياعه ..."، وياء دستور مملكة البحرين ليؤكد أيض  

 ". على أن  "... تؤمن له ييها الضمانات الضرواية لممارسة ح  الديا  ...بالنص منه 
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 لمبحث الثاينا

 جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وأنشطتها المبذولة

 يف مجال تعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام 

يهود المؤسررسررة وأنشررطتها المبذولة يف مجال تعزيز حقوق اإلنسرران بشرركل  المبحثسررو  يتناول هذا 

األيام حول التو أصرررررردرتها عرج البيانات حيث سرررررريتم  -خالل الفترة الزمنية المخ رررررر ررررررة للتقرير-عام 

يليرره بيرران المقررابالت والت رررررررررريحررات التلفزيونيررة واإلذاعيرة  مطلررب أول،الرردوليررة واإليليميررة والوطنيررة يف 

لعرج الفعاليات والبرامج التدايبية التو ياما بها المؤسررسررة  المطلب الثالثخ ررص ثم وال ررحفية، 

 الفعاليات المحلية يقد خ ص لعرج مشاركات المؤسسة يف المطلب الرابععلى اختال  أنواعها، أما 

 والخاريية ذات ال لة بتعزيز حقوق اإلنسان.

 

 المطلب األول

 البيانات حول األيام الدولية واإلقليمية والوطنية

 العالية واأليام الدولية واإليليمية ذات المناسبات مع التفاعل عن منأى يف المؤسسة تكن لم .1

ثالثة وعشرين بيان ا حول  2020 عام خاللالمؤسسة الوطنية  ، حيث أصدرتاإلنسان حقوق بتعزيز

 األيام والمناسبات على اختاليها، بتلك التعريف بهد عدد من األيام الدولية واإليليمية والوطنية، 

 أهميتها، وذلك كما يلو   بيان مع

 التاريخ المناسبة البيانات

 

 

 

 الدولية

 

 

 

 2020مار   8 اليوم الدويل للمرأة

 2020مار   21 اليوم الدويل للقضاء على التمييز العن ري

 2020أبريل  2 اليوم العالمو للتوعية بمرج التوحد

 2020بريل أ 7 يوم ال حة العالمو

 2020مايو  1 يوم العمال العالمو

 2020مايو  3 اليوم العالمو لحرية ال حاية
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 الدولية

 اليوم العالمو للتنو  الثقايف 

 والتنميةمن أيل الحوار 
 2020مايو  21

 2020يونيو  5 اليوم العالمو للبيئة

 2020يوليو  30 األشخاصيف تجار اليوم العالمو لمكايحة اال

 2020سبتمبر  15 اليوم الدويل للديمقراطية

كتوبر  1 اليوم الدويل للمسنين  2020أ

كتوبر  11 اليوم الدويل للطفلة  2020أ

كتوبر  24 يوم األمم المتحدة  2020أ

 2020نويمبر  20 اليوم العالمو للطفل

 2020نويمبر  25 اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد المرأة

 2020ديسمبر  3 اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاية

 2020ديسمبر  10 يوم حقوق اإلنسان

 التاريخ المناسبة البيانات

 2020مار   16 اليوم العرن لحقوق اإلنسان اإلقليمية

 الوطنية

بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة 

 ا للدعاء وال الةمن مايو يوم   14تخ يص 
 2020مايو  14

 2020ديسمبر  1 يوم المرأة البحرينية
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 المطلب الثاين

 المقابالت والتصريحات التلفزيونية واإلذاعية والصحفية

يقد عمدت المؤسسة عز عيامة عدد من لتواصل المؤسسة الفّعال مع المجتمع،  استمرار ا .2

المقابالت التلفزيونية واإلذاعية وال حفية بشأن يميع المستجدات المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 البحرين. مملكةيف 

ن وتثمينا لما يقوم به يها  الشرطة يف مملكة البحرين من يهود كبيرة تهد  عز تطبي  القانو .3

ا بمناسبة يوم صحفي   االمعايير المتعلقة بحقوق اإلنسان، يقد نشرت المؤسسة ت ريح   يميعو

كدت من خالله الدور الكبير الذي يقوم به الجها  يف تحقي  األمن شرطة البحرين،  الذي أ

 واالستقرار يف مملكة البحرين.

كتوبر  19األشخاص "بتااير يف تجار بنشر ت ريد حول "عنشاء نيابة اال كما ياما المؤسسة .4 أ

، الذي يعكس تقدم مملكة البحرين يف مجال حقوق اإلنسان، وت ريد آخر للتأكيد أن 2020

أسهما يف تحقي  مملكة البحرين للتقدم االتجار يف األشخاص يهود و ارة الداخلية يف مكايحة "

يؤكد  المؤسسة ت ريح  والريادة على المستوى اإليليمو والعالمو يف هذا المجال"، كما نشرت ا

يف كل الظرو  وهذا األمر  نيف مملكة البحرين مكفوالكاية أن كرامة اإلنسان واحترام حقويه 

 جميعا اللتزامها بنابع من عيمان القيادة الحكيمة بأهمية حقوق اإلنسان، كما يعد انعكاس  

حول "التقرير  اال كول الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وأصدرت المؤسسة أيضا ت ريح  

يونيو  27" بتااير االتجار يف األشخاصبشأن  2020ال ادر عن و ارة الخاريية األمريكية لعام 

، أشاد بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين يف تعزيز بيئة العمل وتويير الظرو  المناسبة 2020

سسة الوصول والح ول على العدالة، باإلضاية لذلك أصدرت المؤ  علىلمساعدة الضحايا 

االتجار يف تشيد ييه بدور و ارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل يف مكايحة ظاهرة  ات ريح  

 .األشخاص

ويف سياق مت ل، شاركا المؤسسة يف عدد من اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية، يف سبيل تعزيز  .5

ة حقوق ثقاية حقوق اإلنسان ونشر الوعو بالدور المنوط بالمؤسسة يف مجال تعزيز وحماي

 اإلنسان بمملكة البحرين. 

ويف هذا الشأن، يقد عقدت المؤسسة عدد ا من اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية حول عدد من  .6

، أهمها  "العفو الملكو السامو عن 2020الممتدة من يبراير حتى يوليو  المدةالمواضيع خالل 

( من المحكوم عليهم لدواٍ  عنسانية"، و"مشاركة مملكة البحرين يف اليوم الدويل 901)
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كز اإلصالي والتأهيل"، و"عطالق المؤسسة  للديمقراطية"، و"الزيارات التو تنظمها المؤسسة لمرا

الظهيرة للعام الثاين"، و"استمرار ت در مملكة البحرين الفئة األوز  مبادرة رصد حظر العمل ويا

"، و"استبدال عقوبة الحبس لمحكومين، بالعقوبات البديلة"، االتجار يف األشخاصيف مكايحة 

و"يانون العقوبات والتدابير البديلة والتوسع ييه ومدى ياعليته"، و"ذكرى ميثاق العمل 

 عدهم يف الوصول".الوطنو"، و"عطالق حملة لنسا

 

 المطلب الثالث

 تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية

 أواًل: البرنامج التدريبي عن بقعد يف مجال حقوق اإلنسان

يئات  مختلفبناء  على يانون عنشرراء المؤسررسررة يإنها تعمل على نشررر ثقاية حقوق اإلنسرران بين  .7

المجتمع وي  المعررايير الوطنيررة والرردوليررة، من خالل طري المشررررررررررراايع والمبررادرات الهرراديررة عز 

تحويل المعرية بحقوق اإلنسررررران عز مهارات علمية وسرررررلول يومو يمارسررررره األيراد يف المجتمع 

لدولة ا لإليراءات االحترا ية التو ياما بها اا وتنفيذ  ويف أعمالهم ويف حياتهم الخاصررررررررررة، وتجاوب  

( والتو تم خاللها تعلي  الدراسررررررررررة يف الجامعات 19 -لمكايحة انتشررررررررررار ييرو  كورونا )كوييد 

والمعررراهرررد والمررردار  الحكوميرررة والخررراصررررررررررررة وايررراج األطفرررال، وتجنرررب االختالط والتجمعرررات 

ا تنظيم برامج تدايبية ال وااليتماعات والعمل على التباعد االيتماعو، يقد سرررررررررتخدام كان لزام 

 ل اإللكترونية والتكنولوييا المتطورة عن بقعد.الوسائ

وعليرره يقررد تم تنظيم برنررامج الترردايررب عن بقعررد يف مجررال حقوق اإلنسررررررررررران مخ رررررررررص لطلبررة  .8

الجامعات سرررررررررواء الدارسرررررررررين يف مملكة البحرين أو خاريها الذين لديهم الرغبة يف أداء التدايب 

، 2020من يونيو حتى ديسرررررررررمبر الممترردة  المرردةالعملو الخرراص بمتطلبرراتهم الرردراسررررررررريررة خالل 

ولموظفو بعض الجهات الحكومية ولأليراد والباحثين الذين لديهم الرغبة يف معرية آلية عمل 

المؤسررسررة )تحليل ودراسررة الشرركاوى والمسرراعدات المقدمة، والرصررد، متابعة التعليقات العامة 

اآلراء االسررررتشررررااية، واألبحاد وبيانات هيئات المعاهدات واإليراءات الخاصررررة، آلية كتابة التقااير و

المعنية بحقوق اإلنسان(، حيث تم تقديم مجموعة من المحاضرات للمشاركين ضمن البرنامج، 

 ييهاالذين تم يبولهم على هيئة مجموعات على مدار العام، ومن أبر  العناوين التو تم التركيز 

 مملكة يف اإلنسرررران حقوق وحماية تعزيز مجال يف اإلنسرررران لحقوق الوطنية المؤسررررسررررة دور  هو
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 المعلنة وغير المعلنة الزيارات اإلنسرررررررررران، ومعايير بحقوق المعنية الدولية البحرين، وال ررررررررركول

كز  .المفوضين بمجلس الدائمة النوعية اللجان واخت اصات والتأهيل، ومهام اإلصالي لمرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنسانن ضمن البرنامج التدايبو عن بقعد يف مجال حقوق والمشارك

 2020يوليو  27

 

 : تنظيم ورشة عمل حول "تقنية المعلومات واالتصاالت الخضراء"ثانيا

 المعلومات "تقنية بعنوان عمل ورشة - للبيئة األعلى المجلس مع بالتعاون - المؤسسة نظما .9

 العام ينالقطاع موظفو من عدد ييها شارل 2020 أغسطس شهر خالل الخضراء" واالت االت

 تقنية عبر وذلك والخاصة، الحكومية والجامعات المدين المجتمع منظمات وأعضاء والخاص

 انتشار لمكايحة البحرين مملكة بها ياما التو االحترا ية اإليراءات مع اتماشي   المريئ، االت ال

 التباعد على والعمل وااليتماعات والتجمعات االختالط تجنب خالل من الكورونا ييرو 

 االيتماعو.

 واالت االت المعلومات "تقنية موضو  األوز الوريةوتم تقديم وريتو عمل خالل الورشة، تناولا  .10

 االت االت مفهوم الورية احتوت حيث المجال"، هذا يف للبيئة األعلى المجلس ومساعو الخضراء

 للبيئة علىاأل المجلس مبادرات أهم واستعراج المستدامة التنمية تحقي  يف ودورها الخضراء
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 األسا  موضو  يف الثانية العمل ورية ركزت ييما المجال، هذا يف البحرين مملكة وعنجا ات

 بمكتب العلوم لبرامج اإليليمو المنس  خاللها من تناول البيئة، لحماية الدولية واآلليات القانوين

 يف البيئة لحماية وليةالد واآلليات القانوين باألسا  التعريف آسيا لغرب للبيئة المتحدة األمم

 الدولية. البيئية االتفاييات استعراج عز باإلضاية الخضراء، واالت االت المعلومات تقنية مجال

 األول االستراتيجو الهد  وباألخص المؤسسة عمل وخطة استراتيجية ضمن الفعالية هذه تأيتو  .11

كة اوتعزيز   اإلنسان، حقوق يف البيئو بالتأثير المعنو  المعلومات تقنية مجال يف تمعيةالمج للشرا

 مجال يف البيئة بحماية المعنية الدولية وال كول القوانين بأهم والتوعية الخضراء واالت االت

 .المعلومات تقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الخضراء واالت االت المعلومات تقنية" حول عمل ورشة

 2020أغسطس  18

 

: تقديم عرض موجز لمحافظة المحرق حول دور المؤسسة يف التعامل مع الوتع الحقويق على ثالثا

 المستويين المحلي والدويل 

التواصل مع يميع يئات المجتمع وبيان أسس ومبادئ حقوق اإلنسان، واألهدا   تعزيزيف عطار  .12

التو أنشئا من أيلها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، يقد تم تقديم عرج مويز من خالل 

، تناولا الزيارة دور المؤسسة يف 2020 يارة المؤسسة لمحايظة المحرق خالل شهر يبراير 
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من خالل التواصل الدائم مع  والدويلعلى المستويين المحلو  التعامل مع الوضع الحقويق

الجهات ذات ال لة للويو  على أهم الحقائ  والمجريات، وذلك الستمرار نجاي المسيرة 

 الحقويية والديمقراطية والتنموية يف مملكة البحرين.

 

 : بــــــرنــــــامــــــج الــــــعــــــيــــــادة الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة وحــــــقــــــوق اإلنســــــــــــــان بــــــجــــــامــــــعــــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن رابــــــعــــــا

 سسة الوطنية لحقوق اإلنسان()قسم المؤ

لمذكرة التفاهم مع يامعة البحرين لدعم برنامج العيادة القانونية وحقوق اإلنسررررران، الذي  تفعيال   .13

يهد  عز عضرررررررررراية يملة من المهارات العملية لطلبة كلية الحقوق من خالل التدايب العملو 

الررررذي يمكّنهم من الربا بين التعليم األكرررراديمو والوايع العملو، وتطوير يرررردراتهم القررررانونيررررة 

ية، يقد أسهما المؤسسة وبشكل يّعال يف برنامج "العيادة القانونية وحقوق اإلنسان" والحقوي

الخاص بكلية الحقوق يف يامعة البحرين خالل  2021 – 2020للف ررررل الدراسررررو األول من عام 

كتوبر حتى  ديسررررمبر  المدة ، وهو برنامج تدايب عملو لطلبة كلية الحقوق الكتسرررراب 2020من أ

حقوق اإلنسرررررررررران، من خالل تقديم ور  العمل والعروج المرئية حول "دور  المهارات يف مجال

المؤسرررررسرررررة الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسررررران"، حيث امتد البرنامج عز عشررررررة أسرررررابيع، 

وتناول عدة مواضرررريع، أهمها  معلومات عامة حول حقوق اإلنسرررران وحرياته األسرررراسررررية، واآلليات 

لحماية حقوق اإلنسررران، ودور المؤسرررسرررة الوطنية لحقوق اإلنسررران يف  الوطنية واإليليمية والدولية

حماية حقوق اإلنسررررران وحرياته األسررررراسرررررية، ودور المؤسرررررسرررررة الوطنية لحقوق اإلنسررررران يف تعزيز 

 االيت اديةحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، حيث تم ابا يميع موضوعات البرنامج بالحقوق 

 لهذا الف ل. للبرنامج محور الرئيسباعتبارها ال
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 محاضرات المؤسسة ضمن برنامج العيادة القانونية 

 وحقوق اإلنسان الخاص بكلية الحقوق يف يامعة البحرين 

كتوبر  5   2020أ

 

 : بناء قدرات العاملين يف المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانخامسا

ا من دورها يف بناء القدرات وععداد  .14 وطنو متخ رررررررص يف مجال حقوق اإلنسررررررران، يقد  كادرانطالي 

كز اإلصررررررالي  عقدت المؤسررررررسررررررة ورشررررررة عمل حول "عيراءات الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمرا

، ألعضاء 2020والتأهيل والحبس االحتياطو ودور الرعاية ال حية وااليتماعية" خالل شهر يناير 

ضرررررررررمن  الورشررررررررررةأيت هذه مجلس المفوضرررررررررين وموظفو األمانة العامة بالمؤسرررررررررسررررررررررة، حيث ت

اخت رررراصررررات المؤسررررسررررة بناء  على يانون عنشررررائها، وذلك لتفعيل دورها يف حماية وتعزيز حقوق 

 اإلنسان.

كما حرصرررررا المؤسرررررسرررررة على بناء يدرات العاملين ييها من خالل المشررررراركة يف عدد من ور   .15

لمحاكمة العادلة بين العمل والدورات التدايبية المحلية، ومنها الدورة التدايبية حول "ضرررمانات ا

المواثي  الدولية والتشررريع الوطنو"، والدورة التدايبية "الدورة التأسرريسررية المتخ رر ررة يف عيراء 

المناي رررررات والمزايدات والمشرررررتريات والمبيعات الحكومية"، والدورة التدايبية "أهمية التديي  

ايبيرررة "المهرررارات الال مرررة والجهرررات الحكوميرررة"، بررراإلضررررررررررررايرررة عز الررردورة الترررد برررالو اراتالرررداخلو 

 عن ندوة عن بقعد  "المرأة البحرينية يف للمديقين الداخليين للكشرررف عن حاالت الفسررراد"، يضرررال  
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، وورشة عمل "مهارات سياسية"األ مات .. ي ة للتأمل والتقييم"، والبرنامج التدايبو عن بقعد  

 ".االتجار يف األشخاصمبادئ مكايحة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كز اإلصالي والتأهيل والحبس االحتياطو ودور  يانب من محاضرة "عيراءات الزيارات المعلنة وغير المعلنة لمرا

 الرعاية ال حية وااليتماعية" 

 2020يناير  29

 

 : البرنامج التدريبي عن بقعد يف مجال حقوق اإلنسان لمنتسبي جهاز المخابرات الوطنيسادسا

تفعيال لمررذكرة التفرراهم المبرمررة بين المؤسرررررررررسرررررررررررة ومكتررب المفت  العررام بجهررا  المخررابرات  .16

الوطنو، انطلقا النسخة الثالثة من البرنامج التدايبو يف مجال حقوق اإلنسان لمنتسبو يها  

المخابرات الوطنو عن بقعد عبر برنامج الزوم، ويد تضررررررررمن البرنامج ثالد محاضرررررررررات تثقيفية 

كتوبر امتدت من أغسررررررررر ضرررررررررمانات  يف، وركزت مواضررررررررريع البرنامج التدايبو 2020طس عز أ

المحكوم   عن ضررررماناتالعقوبات والتدابير البديلة، يضررررال   المحاكمة العادلة باإلضرررراية عز يانون

عليه أثناء تنفيذ العقوبة، وياء هذا البرنامج ضررمن اسررتراتيجية وخطة عمل المؤسررسررة لتدايب 

 أليهزة األمنية. عز اون من المنتسبين القائمين على عنفاذ القان
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 البرنامج التدايبو عن بقعد يف مجال حقوق اإلنسان 

 2020أغسطس  12 –لمنتسبو يها  المخابرات الوطنو 

 

 

 : تنظيم محاتـــــرات حول "دور المؤســـــســـــة الوطنية لحقوق اإلنســـــان يف تعزيز وحماية حقوقســـــابعا

 اإلنسان بمملكة البحرين"

لعاليات التعاون الحقويق والثقايف ومسررررراهمة يف الوصرررررول عز مفاهيم حقويية مشرررررتركة، تعزيزا  .17

نظما المؤسررررررسررررررة الوطنية لحقوق اإلنسرررررران محاضرررررررة حول "دور المؤسررررررسررررررة الوطنية لحقوق 

اإلنسان يف مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان" بالكلية الملكية للقيادة واألركان والديا  الوطنو، 

عن اخت اصات المؤسسة الوطنية يف دراسة التشريعات والنظم مف ل  ريحيث تم تقديم ش

المعمول بها ذات ال لة بحقوق اإلنسان، وآلية تعاونها مع اآلليات الوطنية والهيئات والمنظمات 

 عن آليات تلقو الشررركاوى وتقديم المسررراعدات القانونية ورصرررد أوضرررا  اإليليمية والدولية، يضرررال  

 ملكة.حقوق اإلنسان يف الم

ويف ذات السياق، نظما المؤسسة محاضرة تعريفية عن دورها يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  .18

بمملكة البحرين، لويد من ضرررررررررباط طلبة برنامج المايسرررررررررتير التابع ألكاديمية الشررررررررررطة الملكية 

 بالمملكة األردنية الهاشرررررررررمية الشرررررررررقيقة، بالتعاون مع كلية تدايب الضرررررررررباط باألكاديمية الملكية

 للشرطة، ضمن برنامج  يارتهم لكلية تدايب الضباط يف المملكة.



  
 

102 

 2020لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين لعام التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بمملكة البحرين، لويد من ضباط طلبة المؤسسة  محاضرة تعريفية عن دور

 2020يناير  15 –برنامج المايستير التابع ألكاديمية الشرطة الملكية بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 

 

 اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة حول تعريفية محاضرة  عن ذلك، يقد يدما المؤسسةيضال   .19

كاديمية طري خالل ودورها،  شرررررهادة" لررررررررررررررر الدبلوماسرررررية للدراسرررررات خليفة آل مبارل بن محمد أ

 دبلوماسيو استهديا مباشر مريئ بث عبر األوز يف دورتها" اإلنسان حقوق مجال يف متخ  ة

 الخاريية. و ارة

 

 وفئة الشباب : برامج التثقيف المعنية باألطفالثامنا

ضرررمن خطتها االسرررتراتيجية لنشرررر وتعزيز ثقاية حقوق اإلنسررران، شررراركا المؤسرررسرررة خالل شرررهر  .20

، والذي 2020يف مهريان صيف البحرين السنوي يف نسخته الثانية عشرة لعام  2020 أغسطس

يحمررل شرررررررررعررار "أيرب عن بقعررد"، بررالتزامن مع برنررامج هيئررة البحرين للثقررايررة واآلثررار لهررذا العررام 

بعنوان "دلمون حيث الكثاية"، ونظر ا لما يشررهده العالم من ظر  اسررتثنايئ من انتشررار لفيرو  

(، يقد تم تنظيم المهريان من خالل الفضرررررراء اإللكتروين االيتراضررررررو،  وهو ما 19 -كورونا )كوييد 

من خالل وسررائل التواصررل االيتماعو، حيث تضررمن المهريان كاية يعله ي ررل عز أنحاء العالم 
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العررررديررررد من الفعرررراليررررات المتنوعررررة مررررا بين عروج الحفالت الفنيررررة وور  العمررررل التعليميررررة 

 كتب معنية بحقوق الطفل.واإلبداعية والجوالت ونشر ل

ويد ياما المؤسررسررة الوطنية خالل مشرراركتها يف المهريان الذي اسررتمر مدة شررهر كامل، بنشررر  .21

ديتر التلوين الخاص بحقوق الطفل، الذي يتميز بمخاطبته لألطفال عن حقويهم بلغة بسررررررررريطة 

تهم من ن الجميع من الح رررررررول على نسرررررررخوبرسررررررروم يميلة تجمع بين الترييه والتعليم، وتمكّ 

 .ديتر التلوين من خالل  يارة رابا المهريان

المرحلة االبتدائية  لتلميذاتكما نظما المؤسررررررررسررررررررة محاضرررررررررة توعوية بعنوان "حقوق الطفل"  .22

حول ، وذلك بهد  تعزيز ثقايتهن 2020ر بمدرسرررررررررة ال رررررررررفا االبتدائية للبنات خالل شرررررررررهر يبراي

ل باعتبارها ال ررررك القانوين الدويل األول حقوق األطفال المن رررروص عليها يف اتفايية حقوق الطف

الذي يحدد الحقوق المدنية والسررررررياسررررررية، والثقايية وااليتماعية وااليت ررررررادية لألطفال، وياءت 

هذه الفعالية ضرررمن برنامج المؤسرررسرررة لتعزيز ونشرررر ثقاية حقوق اإلنسررران بشررركل عام، وحقوق 

 .ل شخ ية الطفلسهم بشكل كبير يف صقن تأالطفل بشكل خاص، التو من شأنها 

ويف عطار دورها الهاد  لنشرررررررر وتعزيز الوعو بمبادئ حقوق اإلنسررررررران لجميع شررررررررائد المجتمع،  .23

ا السررررررتراتيجية وخطة عملها، يقد نظما المؤسررررررسررررررة محاضرررررررة توعوية بعنوان "ال للتنمر وتنفيذ  

بمخاطر هذا السررررلول  ناإللكتروين" لطالبات مدرسررررة الشرررريخة ح ررررة للبنات، بهد  تعزيز ثقايته

  الوياية منه، وركزت المحاضررررررررررة التو أييما بمقر المدرسررررررررررة توعية الطالبات بمفاهيم ائوطر 

التنمر اإللكتروين وأنواعه والن وص القانونية التو ياما بتجريمه، ومخاطر الجرائم عبر اإلنترنا، 

لسلول، مع تعريف الطالبات  عن كيفية الحد من هذا االفرد والمجتمع، يضال   يفوآثارها السلبية 

 بالجهات المخت ة لإلبالغ عن تلك الجرائم.
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 تقديم المؤسسة محاضرة توعوية بعنوان 

 "حقوق الطفل" لطالبات المرحلة االبتدائية بمدرسة ال فا االبتدائية 

 2020يبراير  5

 

 

 : برنامج الزمالة البحثية يف مجال حقوق اإلنسانتاسعا

اإلسررهام يف الحركة البحثية والفكرية والتوعية بمبادئ حقوق اإلنسرران، المؤسررسررة على من  حرصررا .24

( من يانون عنشرررررائها بشرررررأن عيراء البحود والدراسرررررات، أطلقا المؤسرررررسرررررة 12 للمادة )وتفعيال  

أبحاد  ععدادلأليراد الذين لديهم الرغبة يف « الزمالة البحثية يف مجال حقوق اإلنسرررررررررران»برنامج 

مسررررتقلة حول مواضرررريع تتعل  بحقوق اإلنسرررران المدنية والسررررياسررررية وااليت ررررادية وااليتماعية 

والثقراييرة، حيرث يهرد  هذا البرنامج عز تطوير المهرارات يف التفكير النقردي والتحليرل يف مجرال 

اية   لتعزيز وحمائحقوق اإلنسرررررررررران، ودعم وتنمية مهارات االبتكار واإلبدا ، إليجاد أيضررررررررررل الطر 

كة مع المنظمات الدولية والجامعات العاملة يف مجال  حقوق اإلنسرررررران، يضررررررال  عن تعزيز الشرررررررا

 حقوق اإلنسان من خالل تبادل الخبرات يف مجال حقوق اإلنسان.

ا  -واسررررررتهد  برنامج الزمالة البحثية  .25  -الذي تراوحا مدته بين أسرررررربوعين واثنو عشررررررر أسرررررربوع 

لمدايعين عن حقوق اإلنسرررررررران، ويميع المهتمين بإعداد البحود ، وطلبة الجامعة، وااألكاديميين
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من الطلبة  عدد2020الة البحثية لعام يف مجال حقوق اإلنسرررررررررران. ويد شررررررررررارل يف برنامج الزم

 موضرررررروعاتاإلنسرررررران بمملكة البحرين، حيث تنوعا  حقوقوالمهتمين بإعداد البحود يف مجال 

حقوق  يفحول  التغير المناخو وأثره  يدورها البحود المقدمة من يبل المشرررررررررراركين، وكان أبر 

 اإلنسان، والثورة المعلوماتية، والح  يف الخ وصية.

 

 : تنظيم فعاليات مع منظمات المجتمع المدين المعنية بحقوق اإلنسانعاشرا

ا مع احتفاالت مملكة البحرين بالذكرى التاسرررررررررعة عشرررررررررر  .26 للت رررررررررويا على ميثاق العمل  ةتزامن 

"ميثاق العمل الوطنو.. نهضررة  الحقوييةالوطنو، أياما يمعية المرصررد لحقوق اإلنسرران الندوة 

وعنجررا ات"، بحضرررررررررور عرردد من النواب والخبراء واألكرراديميين والبرراحثين من مختلف محررايظررات 

الضررررررروء على سرررررررلّطا األوز   المملكة، وخالل الندوة الحقويية يدما المؤسرررررررسرررررررة محاضررررررررتين

"القيمة القانونية لميثاق العمل الوطنو واآلراء الفقهية بشررررررررررأن ييمة مواثي  وععالنات الحقوق 

عنوان "عالية ميثاق العمل الوطنو ب كاناالتو ت رررررررررردرها الدول"، أما المحاضررررررررررة الثانية يقد 

 بحقوق االنسان ودوره يف تعزيزها".

الحقويق الثاين تحا شرعار "حقوق اإلنسران  كما نظما يمعية المرصرد لحقوق اإلنسران المنتدى .27

وتطبيقاتها يف مجال الذكاء االصرررررررررطناعو" للمسرررررررررراهمة يف التوعية بمفهوم الذكاء االصرررررررررطناعو 

حقوق اإلنسررررررررررران، يضرررررررررال عن ايتراي ومنررايشرررررررررررة  يفوتطبيقرراترره يف مجرراالت الحيرراة، وبيرران أثره 

ديميين والباحثين من مختلف التشررررررررريعات الداعمة له، بحضررررررررور عدد من النواب والخبراء واألكا

محايظات المملكة، وخالل المنتدى يدما المؤسسة ورية عمل حول "مستقبل حقوق اإلنسان 

 يف ع ر الذكاء االصطناعو".

 

 عشر: تنظيم محاترة توعوية لمنتسبي شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( أحد

نظما المؤسسة محاضرة توعوية لمنتسبو شركة ألمنيوم البحرين )البا( حول "دور المؤسسة   .28

الوطنية لحقوق اإلنسرررررران يف تعزيز وحماية حقوق اإلنسرررررران بشرررررركل عام، وحقوق موظفو القطا  

 لدور المؤسرررسرررة يف تعزيز ونشرررر ثقاية حقوق اإلنسررران بين الخاص بشررركل خاص"، وذلك تفعيال  

اية، وتنمية الوعو بالمعايير الوطنية واإليليمية والدولية ذات ال ررررررلة بحقوق شرررررررائد المجتمع ك

 اإلنسان.
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وتناولا المحاضرة يانون عنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، والجهود واألنشطة المبذولة  .29

 من يبلها، والخدمات التو تقدمها للمواطنين والمقيمين، باإلضرراية عز التعريف باآلليات الوطنية

األخرى المتعلقة بحماية حقوق اإلنسررران، يضرررال عن اسرررتعراضرررها السرررتراتيجية وخطة عملها وأبر  

 اإلنجا ات التو حققتها يف المجال الحقويق على المستوى المحلو واإليليمو والدويل.

 

 عشر: إطالق المبادرات التوعوية اثنا

ا على عطالق المؤسرررررررررسررررررررررة للعام الثاين على التوايل مبادرة للتبليغ عن تجاو ات تشرررررررررغيل عطف   .30

تحا أشررعة الشررمس ويف األماكن المكشرروية خالل  الويودالعمال الذين تقتضررو طبيعة عملهم 

ا والفترة ما بين السرررراعة الثانية عشرررررة ظهر ا  الرابعة ع ررررر ا خالل شررررهري يوليو وأغسررررطس، تنفيذ 

بشررأن حظر العمل ويا الظهيرة يف  2013( لسررنة 3لعمل والتنمية االيتماعية ريم )لقرار و ارة ا

 األماكن المكشوية خالل ساعات الحظر المقررة.

ن المناداة بالوياية من المخاطر المهنية ودعم الظرو  ال رررررررررحية للعاملين يزء ال يتجزأ وحيث ع .31

حماية الحقوق والحريات األساسية، من الدور المنوط بالمؤسسة يف عطار عملها يف مجال تعزيز و

( منه، ومن بين تلك الحقوق الح  12ا يف المادة ريم )المن وص عليه يف يانون عنشائها وتحديد  

ا مع اإليراءات والتعميمات ال رررررررادرة  يف العمل الالئ  ويف بيئة آمنة من المخاطر كاية، وتماشررررررري 

ب العمل يف القطا  الخاص عز للحد من انتشررررررار ييرو  كورونا، يإن المؤسررررررسررررررة دعا أصررررررحا

الويه الويائية وعلزام يميع العمال باسررررررتخدامها يف موايع العمل من أيل  كمائمضرررررررورة تويير 

كدت المؤسررررسررررة أهمية ييام أصررررحاب العمل أو من  الحد من انتشررررار العدوى بين العمال، كما أ

مرررل وخرويهم أثنررراء ينوب عنهم بقيرررا  دريرررة الحرارة لجميع العمرررال عنرررد دخولهم لموايع الع

رصرررد أي ارتفا  لدرية الحرارة عذا تم السررركن المخ ررر رررة لهم، وعز مقار العمل، وحين االن ررررا  

ألي من العمال، يإنه يتعين عند ذلك ييام صاحب العمل أو من ينوب عنه بعزل العامل بشكل 

 .يوري وعمل اإليراءات المعنية بذلك

ن االختالط يف موايع العمل وتقليل عدد العمال كما دعا المؤسررسررة أصررحاب العمل عز الحد م .32

يف موايع العمل وعلى األخص يف غر  االستراحة وغر  االنتظار وغر  تبديل المالبس للعمال، 

، يضررال  عن وعليها  باإلضرراية عز المركبات الخاصررة بنقل العمال داخل المنشررأة من موايع العمل

الال م مراعاتها يف مساكن العمال، وذلك لما له من أهمية األخذ بجميع االحتياطات واالشتراطات 

صرررررحة وسرررررالمة القاطنين ييها، وباألخص ييما يتعل  بتقليل عدد  يفأهمية بالغة وتأثير مباشرررررر 
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يف الغرية الواحدة يف مسرررراكن العمال، و يادة المسرررراحة المخ رررر ررررة للعامل  المويودينالعمال 

تباعد االيتماعو بين العمال عن طري  ويود الواحد عز أي رررررررى حد ممكن، بحيث يتم تحقي  ال

ا أنه وبحسررررررررررب  المسرررررررررراية اآلمنة بينهم وبما ال يقل عن مترين بين العامل والعامل اآلخر، علم 

اشرررتراطات ومواصرررفات مسررراكن العمل، يإنه يجب أال تقل المسررراحة المخ ررر رررة لكل عامل عن 

 .ساكن العمالأابعة أمتار مربعة من المساحة الخالية يف الغر  المخ  ة لم

اير الجهود لضرررمان تمتع األشرررخاص الوطنية لحقوق اإلنسررران بأهمية تضررر وعيمانا من المؤسرررسرررة .33

ذوي اإلعاية بحقويهم كاية على يدم المسرررررررررراواة ودونما تمييز مع اآلخرين، يقد أطلقا حملة 

من خالل دعوة الجمهور الكريم واألشرررررخاص  2020يف شرررررهر يبراير #لنسررررراعدهمكيفكالوصرررررول 

لقيام بالتبليغ ورصرد المراي  العامة أو الخاصرة المعدة السرتخدام الجمهور التو عز اذوي اإلعاية 

يحول ت رررررميمها أو بيئتها المادية المحيطة دون تمتع هذه الفئة بحقهم يف الوصرررررول واسرررررتخدام 

 تلك المراي  على يدم المساواة مع اآلخرين.
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 2020 وأغسطس يوليو –حملة رصد تجاو ات يرار حظر العمل ويا الظهيرة 
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تجهيز المراي  العامة أو الخاصة المعدة الستخدام الجمهور والتو يحول ت ميمها أو بيئتها المادية  حملة

 2020يبراير  –#لنساعدهمكيفكالوصول  بحقهم يف الوصولذوي اإلعاية المحيطة دون تمتع 
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 المطلب الرابع

 المشاركة يف الفعاليات المحلية والخارجية

 

كة مجال يف .34  بعقد المؤسررررسررررة ياما ال ررررلة، ذات والدولّية واإليليمّية المحلية الجهات مع الشرررررا

 يف المعتمدين الدبلوماسررررررو السررررررلكوأيراد  السررررررفراء من عدد مع وايتماعات تشرررررراواية لقاءات

المعنيررة بمسرررررررررررائررل حقوق  الرردوليررة واآلليررات واأليهزة المنظمررات مع وكررذلررك البحرين، مملكررة

اإلنسررررررررررران، عضرررررررررررايررة عز مجموعررة من بيوت الخبرة اإليليميررة والرردوليررة العرراملررة يف مجررال حقوق 

اإلنسرررررررررران، عز يانب أندية الجاليات األينبية، حيث بحثا تلك اللقاءات عدد ا من الموضررررررررروعات 

أبر ها اهتمام مملكة البحرين الخاص بالشررأن الحقويق منذ انطالق المشرررو  اإلصررالحو التو من 

حفظه هللا ورعاه، الذي تمثل يف عنشررررررررراء العديد من المؤسرررررررررسرررررررررات  - لجاللة ملك البالد المفدى

 والجمعيات الحقويية، التو من أبر ها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

ز نشررررأة المؤسررررسررررة واإلطار القانوين لها ودورها يف مجال تعزيز يف هذه اللقاءات ع كما تم التطرق .35

وحماية حقوق اإلنسرررررران، عز يانب دور تلك المؤسررررررسررررررات والجمعيات الحقويية ونشرررررراطاتها يف 

مختلف القضررررايا ذات العالية بحقوق اإلنسرررران، وسرررربل الدعم والتعاون المشررررترل بين الطريين، 

ال التدايب والتثقيف على يضرررايا حقوق اإلنسررران واسرررتعداد المؤسرررسرررة لتقديم الخبرات يف مج

وبناء القدرات لدى منتسررربو تلك المؤسرررسرررات على مختلف ال ررركول الدولية لحقوق اإلنسررران 

وااللتزامات المترتبة عليها من يانب مملكة البحرين، واآلليات الدولية لمجلس حقوق اإلنسرررررررررران 

 ذات العالية.

واية التو عقدتها و ارة الخاريية بحضرررور منظمات كما شررراركا المؤسرررسرررة يف االيتماعات التشرررا .36

المجتمع المدين العاملة يف مجال حقوق اإلنسررررررران ذات ال رررررررلة، وذلك لغرج منايشرررررررة وتقييم 

التوصرررريات التو خلص عليها الفري  العامل المعنو بملية االسررررتعراج الدوري الشررررامل بمجلس 

تلك التوصيات، حيث ياما المؤسسة  حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وبيان ما تحق  من

 بإحالة مرئياتها حول مجمل التوصيات عز و ارة الخاريية.

وشرراركا المؤسررسررة يف االيتما  التعريفو الذي نظمته و ارة الخاريية عن بقعد ألعضرراء الشرربكة  .37

الوطنية للشررررؤون الدولية، بحضررررور أعضرررراء لجنة التنسرررري  والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين 
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االت األمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ لدى المملكة، والمدي  ووك

( بين 2022 - 2020القانوين ومحرر وثيقة عطار التعاون االسرررررررررتراتيجو والتنمية المسرررررررررتدامة )

 .2020شهر أغسطس يف مملكة البحرين ووكاالت األمم المتحدة، والذي تم عقده 

يتما  اسرررررررررتعراج وثيقة عطار التعاون االسرررررررررتراتيجو والتنمية المسرررررررررتدامة ويد تم يف هذا اال .38

كتوبر د تعديال  (، التو تع2022 - 2020للسررررنوات من ) كة االسررررتراتيجية المويع يف أ  إلطار الشرررررا

كبته  ، بين حكومة مملكة البحرين وسرررررررا عشررررررررة2017 وكالة أممية، بما يضرررررررمن اسرررررررتمرار موا

، وأهدا  التنمية المسرررررررررتدامة، ويد 2030البحرين االيت ررررررررررادية لبرنامج عمل الحكومة، ورؤية 

 عبرت سا وكاالت أممية يديدة عن رغبتها يف االنضمام عز اإلطار المعدل.

ومن يانب آخر، شاركا المؤسسة الوطنية يف حلقة نقاشية عبر اإلنترنا حول "مستقبل التربية  .39

ية للمؤسررررررسررررررات الوطنية لحقوق اإلنسرررررران والتعليم يف المنطقة العربية"، نظمتها الشرررررربكة العرب

وممثالت المؤسرسرات الوطنية لحقوق  ووالمعهد العرن لحقوق اإلنسران، حيث شرارل ييها ممثل

اإلنسان يف المنطقة العربية لطري وايع وعشكاليات التعليم، وتقديم توصيات لمستقبل التعليم 

2050. 

التو توايه التربية والتعليم يف المنطقة، وخالل الحلقة النقاشرررررررررية تم التطرق عز أهم التحديات  .40

محاور رئيسررررررررررة تتناول عملية ععادة التفكير يف  يفعز يانب المقترحات للتطوير، كما ركز اللقاء 

مفهوم ومقرراييس التنميررة والتطور، عالوة على صررررررررريرراغررة رؤى يررديرردة للتربيررة يف ويررائع متعررددة 

عنسرررانية تبا  أطر ة والتعليم، باإلضررراية عز االتربيوالمعرية ك رررالد عام عالمو، وععادة رسرررم أطر 

رييعة المسرررتوى العن شرررري لمبادرة اليونسررركو العالمية والهيئة الدولية  للتعليم والتنمية، يضرررال  

 .2050إلعادة ت ور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 

لبحرين، يقد ويف مجال توسرريع أطر التعاون المشررترل لتعزيز وحماية حقوق اإلنسرران يف مملكة ا .41

شرررررراركا المؤسررررررسررررررة يف تقديم محاضرررررررة نظرية بعنوان "تطبيقات اتفاييات حقوق اإلنسرررررران يف 

( المنظمة من 12القانون البحرينو" ضررررمن دورة التدايب األسرررراسررررو للمحامين الجدد ) الديعة 

من المحاور، أهمها   ايبل معهد الدراسررررررررات القضررررررررائية والقانونية، حيث تناولا المحاضرررررررررة عدد  

ألسررررررررررا  القانوين لالتفاييات الدولية لحقوق اإلنسرررررررررران يف مملكة البحرين، واالتفاييات الدولية ا

المعنية بحقوق اإلنسان التو انضما أو صايا عليها مملكة البحرين، وآليات الريابة على تنفيذ 

مملكة البحرين لالتفاييات الدولية لحقوق اإلنسررررررران، ويف ذات الشرررررررأن، يقد يدما المؤسرررررررسرررررررة 
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ضررررررررررة بعنوان "حقوق اإلنسررررررررران يف الظرو  االسرررررررررتثنائية"، التو تم تنظيمها من يبل معهد محا

 البحرين للتنمية السياسية.

كما شررراركا المؤسرررسرررة يف المحاضررررة اإللكترونية التو نظمها معهد البحرين للتنمية السرررياسرررية  .42

عضرررررررررراء مجلس بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس النواب، ضرررررررررمن برنامج مهارات برلمانية أل

النواب؛ حيث يدما المؤسرررررررررسررررررررررة محاضررررررررررة بعنوان "حقوق اإلنسرررررررررران يف القوانين البحرينية 

واالتفاييات الدولية"، التو هديا عز تطوير مهارات السررررررررررادة أعضرررررررررراء مجلس النواب يف مجال 

حقوق اإلنسرران، حيث تم التطرق عز مفهوم حقوق اإلنسرران والتشررريعات الوطنية التو وردت يف 

مملكة البحرين يف باب الحقوق والوايبات العامة، باإلضرررررررررراية عز اإلطار الدسرررررررررتوري دسرررررررررتور 

 والقانوين لحقوق اإلنسان يف مملكة البحرين.

كما شرررررراركا المؤسررررررسررررررة يف الملتقى الثالث لالتحاد البحرينو لذوي اإلعاية عبر تقنية االت ررررررال  .43

عدد من الجهات الرسرررررررمية بمملكة  المريئ، الذي نظمه االتحاد البحرينو لذوي اإلعاية بمشررررررراركة

 البحرين والمخت ين بهذا الشأن.

وخالل الملتقى تم تقديم ورية عمل بعنوان "التشريعات الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاية، ودور  .44

المؤسرررررسرررررة الوطنية لحقوق اإلنسررررران يف حماية وتعزيز حقويهم"، حيث تناولا أبر  التشرررررريعات 

ذوي اإلعاية وتسررررليا الضرررروء على دور المؤسررررسررررة الوطنية الوطنية المعنية بحقوق األشررررخاص 

لحقوق اإلنسرررررررررران يف مجال تعزيز وحماية حقوق األشرررررررررخاص ذوي اإلعاية، ويهد  الملتقى عز 

معرية أهم التحديات والعقبات واالحتيايات الخاصرررررة بذوي اإلعاية للعمل عليها بالتنسررررري  مع 

 الجهات ذات العالية.

ل الوطنية لحقوق يف ورشرررة العمل الرابعة لخطة العم عن ذلك، يقد شررراركا المؤسرررسرررة  يضرررال   .45

اإلنسرررررررران يف مملكة البحرين بعنوان "دور المؤسررررررررسررررررررات الوطنية ومنظمات المجتمع المدين يف 

تعزيز وتطوير حقوق اإلنسرررررران"، التو عقدت عبر االت ررررررال اإللكتروين المريئ، بمشرررررراركة عدد كبير 

اء من المخت رررررررررين من بينهم المنسررررررررر  المقيم لألمم المتحررردة لررردى مملكرررة البحرين، والخبر 

عز يانب الجمعيات  ،واألكاديميين وال ررررحاية واإلعالم ورؤسرررراء البعثات الدبلوماسررررية يف الخار 

 واألندية االيتماعية والثقايية.

وتضرررررمنا كلمة المؤسرررررسرررررة ثالثة محاور أسررررراسرررررية، حيث تم تقديم نبذة عن عمل المؤسرررررسرررررة،  .46

لمؤسررسررة، كما تم التأكيد ودورها يف الخطة الوطنية لحقوق اإلنسرران، واسررتراتيجية وخطا عمل ا

ييمها ونشر الوعو بها  وعرساخأن المؤسسة تعمل على تحقي  وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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واإلسهام يف ضمان ممارستها، وتما اإلشارة عز أن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مؤسسة 

ا ا وعدااي  مالي   مسرررررتقلة تتوز كل ما يعنى بحقوق اإلنسررررران، وتتمتع بشرررررخ رررررية يانونية مسرررررتقلة

 .تينوتمار  مهامها بحرية وحيادية تام

كما سرررررلّطا الكلمة الضررررروء على أن للمؤسرررررسرررررة حرية التعلي  على أي مسرررررألة متعلقة بحقوق  .47

ا، وتختص كذلك بالمشرررراركة  اإلنسرررران وتناول أي حالة من حاالت حقوق اإلنسرررران بما تراه مناسررررب 

المشرررررررررراركة يف ععداد الخطة الوطنية يف "( منه 12) ريم ا المادةبمويب يانون عنشررررررررررائها وتحديد  

، يضرررال عن ذلك، يقد تم اسرررتعراج أبر  "لتعزيز وحماية حقوق اإلنسررران على مسرررتوى المملكة

النقاط والمرئيات التو تم وضعها يف مقتري من أيل ععداد خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان 

ا وطني   ه الجميع ويابلة للتطبي  وشررررفاية وعلنية ا يشررررارل ييالتو من ضررررمنها أن تكون مشررررروع 

 للجمهور وتهتم بالبعد الدويل وغيرها.

كما شاركا المؤسسة يف االيتما  األول للجنة أاباب العمل االستشااية الخاصة بشؤون الجودة  .48

واالعتماد األكاديمو لكلية الحقوق يف يامعة البحرين الذي تم تنظيمه عن بقعد، وتم ييه مرايعة 

دراسرررررررررية لبرنامج البكالوايو  يف كلية الحقوق، ومرايعة مخريات الكلية يف برامجها الخطة ال

الثالثة وأهدايها ومدى تحقي  خريجو الكلية للمخريات، كما تم يف االيتما  منايشررررررررررة البرامج 

 الجديدة المقتري طرحها.
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 الثالث الفصل

 اإلنسانن المؤسسة الوطنية لحقوق اآلراء االستشارية المرفوعة م

 إىل السلطات الدستورية

 

 :وتقسيم تمهيد

عن الحث على الت رررررردي  على ال رررررركول اإليليمية والدولية لحقوق اإلنسرررررران أو االنضررررررمام عليها، وكفالة 

، وظيفة رئيسررة من الوظائف المنوطة بالمؤسررسررات الوطنية لحقوق اإلنسرران ا يعاال  عذ عن  ؛تنفيذها تنفيذ 

األمر ال يقف عنررد ذلررك، بررل يتعررداه عز ضررررررررررورة بيرران مرردى امتثررال الرردولررة الطر  لاللتزامررات اإليليميرة 

والدولية الناشررررررئة عن الت رررررردي  أو االنضررررررمام، مع ايتراي تشررررررريعات أو أنظمة أو ممارسررررررات أو تعديل 

 .1القائم منها بما يتس  والمعايير اإليليمية أو الدولية ذات ال لة

نجد أن بإنشرراء المؤسررسررة الوطنية لحقوق اإلنسرران،  2014لسررنة ( 26)يو  عز أحكام القانون ريم وبالر 

دراسة التشريعات والنظم منها ن ا على أن تختص المؤسسة برررررررررر "( ب)يف الفقرة  (12)المادة ريم 

خاصة  المعمول بها يف المملكة المتعلقة بحقوق اإلنسان والتوصية بالتعديالت التي تراها مناسبة،

فيما يتعلق باتســــاق هذت التشــــريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق اإلنســــان، كما يكون لها 

، عذ عن هذه االخت اصات هو انعكا  التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق اإلنسان"

 (.SCAوالمالحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد ) لما تضمنته "مبادئ باايس"

وتفعيال  لتلك االخت اصات، ياما المؤسسة بإبداء مرئياتها حول عدد من الطلبات الواردة عليها بشأن 

، وبلغ عدد المرئيات و الشرررررررررورى والنوابمجلسرررررررررراحات بقوانين المحالة عليها من المشرررررررررروعات وااليت

(، يف حين بلغ عدد المرئيات المقدمة عز مجلس 1المقدمة عز مجلس الشرررررررررورى عدد مرئية واحدة )

 ( مرئية.12)اثنو عشرة النواب عدد 

وعليه، سررررو  يتم التعرج يف هذا الف ررررل لتراء االسررررتشررررااية التو يدمتها المؤسررررسررررة عز السررررلطات 

األول السرررررتعراج مرئياتها المحالة عز مجلس  المبحثص ن  يخ ررررريأسررررراسررررري مبحثينالدسرررررتواية يف 

الثاين لبيان مرئياتها المحالة عز مجلس النواب، وذلك يف المواضيع  المبحثالشورى، يف حين يخ ص 

                                                           
الفقرة  - االختصاصات والمسؤوليات -مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان   (1)

 .91ص  - أو االنضمام إليها تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان( 3-1المالحظة العامة )/   5( ص 3)
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ا أو تأثير ا مباشر ا يف حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، واضعة يف االعتبار أحكام  التو ترى أن لها مساس 

 .والمعايير اإليليمية والدولية ذات ال لة الدستور وال كول

 

 األول المبحث

 ن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنساناآلراء االستشارية المرفوعة م

 إىل مجلس الشورى

 ، هو كما يلو مرئية واحدةالزمنية لنطاق التقرير  المدةمجلس الشورى خالل عز يدما المؤسسة 

اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق مشروع قانون بإصدار قانون العدالة  -

 2019( لسنة 20للمرسوم الملكي رقم )

أبدت المؤسسة رأيها االستشاري بشأن مشرو  يانون بإصدار يانون العدالة اإلصالحية لألطفال  .1

وعلى األخص ( مادة، 89) تسرررررررررع وثمانين الذي يتألف من عدد، وحمايتهم من سررررررررروء المعاملة

ا أو تأثير ا مباشررررر  عل  ببعض ييما يت حقوق اإلنسرررران وحرياته  يفا المواد التو ترى أن لها مسرررراسرررر 

األسررررراسرررررية، وثمنا المؤسرررررسرررررة اإلضررررراية النوعية للمشررررررو  بقانون على المنظومة التشرررررريعية 

 السيما يف مجال يضاء األحداد والحماية الجنائية لألطفال.و 

(، 12) ريم ( من المادة10) ريم بعض الم طلحات الواردة يف البند يفواختزلا المؤسسة رأيها  .2

 تفسررررررررريرها، وياء النص بم رررررررررطلحو لما يد تثيره من اختال  يف اآلراء وااليتهادات القانونية يف

ا(، واستحسنا المؤسسة ععادة النظر يف الم طلحين، وبيان األوصا   )سي  السلول(، و)ماري 

 نحو واضد وديي  ومنضبا.الفعلين على  نالقانونية لهذي

( منه عز أنها تستحسن ععادة النظر 84)ريم كما انتها المؤسسة ييما يتعل  بما ورد يف المادة  .3

يف صرررياغة الفقرة المتعلقة ب رررحيفة األسررربقيات للطفل، واألحكام التو من الممكن عيرادها ييها، 

كدت المؤسررررررسررررررة يف رأيها ضرررررررورة عيراد نص صررررررريد يحظر االطال  عل ى السررررررجالت الخاصررررررة وأ

بالمدانين من األطفال عدا األشخاص المعنيين ب فة مباشرة بالت ر  يف القضية محل البحث 

أو غيرهم من األشخاص المخولين حسب األصول، مع تقرير حكم ويون يقضو بشطب أسماء 

سرررنة،  (18) ثماين عشررررة ا من السرررجالت الجنائية عند عتمام الطفل سرررنالمدانين األحداد تلقائي  

ا مع يواعد األمم المتحدة النموذيية الدنيا إلدارة شؤون األحداد )يواعد بكين(.  تماشي 
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 الثاين المبحث

 اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إىل مجلس النواب

، مرئية ةعشررررر  اتاثنالزمنية لنطاق التقرير ما مجموعه  المدةمجلس النواب خالل عز يدما المؤسررررسررررة 

 هو كما يلو 

( مكرًرا من قانون العقوبات الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 310أواًل: االقتراح بقانون بتعديل المادة )

 1976( لسنة 15)

( مكرر ا 310)ريم أبدت المؤسرررسرررة رأيها االسرررتشررراري بخ ررروص االيتراي بقانون بتعديل المادة  .1

ذي يتألف من مادتين، ال، 1976( لسرررنة 15من يانون العقوبات ال رررادر بالمرسررروم بقانون ريم )

( مكرر ا من يانون 310المادة األوز منه اسرررتبدال نص المادة ) احتوتيضرررال  عن الديباية، حيث 

ة يف يريمة تشديد العقوب والمتضمن، 1976( لسنة 15العقوبات ال ادر بالمرسوم بقانون ريم )

 .مزاولة أعمال السحر أو الشعوذة أو العراية، يف حين أن المادة الثانية تنفيذية

يعاقب بالســـــجن ( مكرر ا يف مشرررررررو  القانون على النحو اآليت  "310حيث ياء نص المادة ريم ) .2

مدة ال تزيد على خمس ســــنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمســــمائة دينار وال تجاوز خمســــة 

ا من ينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على ســـــــبيل االحتراف والتكســـــــب أي  آالف د

أعمال الســحر أو الشــعوذة أو العرافة، ويقعد من هذت األعمال اإلتيان بأفعال أو التلفق بأقوال 

أو اســــتخدام وســــائل القصــــد منها إيهام المجني عليي بالقدرة على إخبارت عما يف الضــــمير أو 

 ".أو رغبة أو نفع أو ترر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية تحقيق حاجة

وانتها المؤسررررسررررة عز أن االيتراي ياء بتعديل يتماشررررى مع أهدا  الدسررررتور والمعايير الدولية  .3

واإليليمية ذات العالية، من حيث تويير الحماية لألسررررررررررة، والمحايظة على وحدتها، وأن ذلك ال 

 ال كول الدولية واإليليمية ذات ال لة بحقوق اإلنسان.بلبحرين يتعارج مع التزامات مملكة ا

 

 بشأن جوازات السفر 1975( لسنة 11( من القانون رقم )13ثانًيا: االقتراح بقانون بتعديل المادة )

( من القانون 13)ريم أبدت المؤسرررسرررة رأيها االسرررتشررراري بشرررأن االيتراي بقانون بتعديل المادة  .1

الذي يتألف من مادتين، يضررال  عن الديباية، حيث ، بشررأن يوا ات السررفر 1975( لسررنة 11ريم )

( من يانون يوا ات السرررررررررفر، مند يوا ات السرررررررررفر 13) ريم المادة تضرررررررررمنا المادة األوز منه

 ، أما المادة الثانية يهو مادة تنفيذية.ةنايص األهلية بموايقة األم الحاضنالللمحضون 
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ال يمنت نـاقصـــــــــو األهليـة  ايتراي القررانون على النحو اآليت  "( يف 13حيررث يرراء نص المررادة ريم ) .2

جوازات ســــــفر مســــــتقلة، إال بموافقة ممثليهم القانونيين. ويجوز منت جواز ســــــفر للمحضــــــون 

 ".بموافقة األم الحاتنة

وانتها المؤسرررسرررة عز أن المقتري يحمو الحقوق الفضرررلى لألطفال المحضرررونين حيث يضرررمن  .3

اتهم، وينسرررجم التعديل المقتري مع ما ياء يف الدسرررتور وال ررركول ذلك تمتعهم بحقويهم وحري

الدولية واإليليمية ذات ال رررررررلة بحقوق اإلنسررررررران، وايترحا المؤسرررررررسرررررررة دراسرررررررة مند هذا الح  

للحاضررررررررن أو الحاضررررررررنة بشرررررررركل عام، لمراعاة أن يغطو المقتري الحاالت األخرى التو يكون ييها 

متع المحضرررررونين بحقويهم وحرياتهم الواردة يف الدسرررررتور ت يفالحاضرررررن غير األم، لما له من تأثير 

 وال كول الدولية واإليليمية ذات ال لة.

 

ا: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) بشأن غرفة تجارة  2012( لسنة 48ثالثق

 وصناعة البحرين

المرسوم بقانون  أبدت المؤسسة رأيها االستشاري بشأن المشرو  بقانون بتعديل بعض أحكام .1

( مواد، 4) أابع الذي يتألف من عدد، بشررأن غرية تجارة وصررناعة البحرين 2012( لسررنة 48ريم )

 اسرررررتبدال تعريف العضرررررو الواردة يف المادة يضرررررال  عن الديباية، حيث تضرررررمنا المادة األوز منه

والمرررادة الثرررانيرررة  ( من القرررانون،39( و)32( و)27( و)3( و)4( البنرررد )2) أريرررام (، والمواد1) ريم

يررت اسررررتبدال يدول تحديد عدد األصرررروات التو يمتلكها كل عضررررو بالغرية يف االيترا  حسررررب 

( مكرر ا، يف حين 51( مكرر ا، و)10أضرررايا مادتين يديدتين بريمو )يرأسرررماله، أما المادة الثالثة 

 كانا المادة الرابعة مادة تنفيذية.

و تعديالت تتعل  بالتنظيم الداخلو لعمل الغرية، الوانتها المؤسرررسرررة عز أن المشررررو  يضرررم ت .2

سررتقل يف تقديرها ومدى ومالءمتها الجهة محل نطاق تطبي  أحكام مشرررو  القانون الماثل، وال ت

حقوق اإلنسرران والحريات بترى المؤسررسررة الوطنية يف تلك الن رروص أي مسررا  بشرركل مباشررر 

كدت أهمية خضررو  أي نظام األسرراسررية، عال أنه ويف مسررألة تنظيم عدد األصرروات ل ألعضرراء، يإنها أ

ت ررررررويا عز اعتبارات أبر ها تحقي  العدالة والشررررررفايية وعدم التمييز والتناسررررررب والتشرررررراركية، 

تقرير مبدأ المسررراواة بين يميع أعضررراء الغرية يف نظام الت رررويا  –من ناحية حقويية  –وتريد 

 ال لةا مع القوانين والنظم واللوائد المقارنة ذات تماشي  
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رابعا: االقتراح بقانون بشـــأن حماية المبلغين والشـــهود والخبراء عن قضـــايا الفســـاد وجرائم األموال 

 العامة

أبدت المؤسرررسرررة رأيها االسرررتشررراري بخ ررروص االيتراي بقانون بشرررأن حماية المبلغين والشرررهود  .1

تتف  مع يوهر  عز أنها الرأي والخبراء عن يضررررررررررايا الفسرررررررررراد ويرائم األموال العامة، حيث انتهى

االيتراي بقانون بشرررررررأن حماية المبلغين والشرررررررهود والخبراء عن يضرررررررايا الفسررررررراد ويرائم األموال 

الزاوية يف يهود مكايحة الفسرررررررررراد وحماية  جرالعامة، كون تقرير هذه الحماية هو أمر يشررررررررركل ح

 المال العام والحفا  عليه.

ا االيتراي بقانون يف الجانبين الموضوعو وحثا المؤسسة على ععادة النظر يف األحكام التو يرره .2

والشررركلو )اللغوي(، بما يتف  وأصرررول ال رررياغة القانونية الال مة للن ررروص اإليرائية، وعلى نحو 

تكون ييرره عيراءات الحمررايررة للفئررات التو شرررررررررملهم االيتراي بقررانون واضرررررررررحررة ومحررددة ومقيرردة 

ان وحرياته األسرررراسررررية األخرى، على أن نتهال حقوق اإلنسررررعز ابضرررروابا معلومة يانون ا، ال تؤدي 

ا، ال لبس ييهرا أو غموج، مع أهميرة  تكون أوصررررررررررا  الجرائم محرل نطراق الحمراية محرددة يانون 

( 127)ريم مراعاة أحكام الحماية التو يررتها المادة  - وعند ععادة النظر ييه -األخذ يف االعتبار 

 تتقاطع مع يوهر االيتراي بقانون.مكرر ا من يانون اإليراءات الجنائية النايذ التو 

 

مكرًرا( إىل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم  261خامسا: مشروع قانون بإتافة مادة جديدة برقم )

 1976( لسنة 15بقانون رقم )

مكرر ا(  261أبدت المؤسسة رأيها االستشاري بشأن المشرو  بقانون بإضاية مادة يديدة بريم ) .1

الذي يتألف من مادتين، ، 1976( لسررررنة 15ال ررررادر بالمرسرررروم بقانون ريم )عز يانون العقوبات 

( مكرر ا عز 261عضررررراية مادة يديدة بريم ) يضرررررال  عن الديباية، حيث تضرررررمنا المادة األوز منه

، تتضررمن يوا  ععفاء الجاين يف 1976( لسررنة 15يانون العقوبات ال ررادر بالمرسرروم بقانون ريم )

ييها أختام وعمضرررراءات والتمغات والدمغات والعالمات العامة واللوحات الجرائم التو يسررررتعمل 

 لسطات القضائية أو اإلدااية.ا عذا يام بإبالغالمعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة، 

إذا تعــــدد ( مكرر ا يف مشررررررررررو  القررررانون على النحو اآليت  "261حيررررث يرررراء نص المررررادة ريم ) .2

المنصـــــــــوب عليها يف هذا الفصــــــــــل وبادر أحد الجناة بإبال  المســــــــــاهمون يف إحدى الجرائم 

الســـلطات القضـــائية واإلدارية عنها قبل اســـتعمال األختام واإلمضـــاءات والتمغات والدمغات 

والعالمـــات العـــامـــة واللوحـــات المعـــدنيـــة وطوابع البريـــد المقلـــدة أو المزورة وقبـــل البـــدء يف 

ا د ذلــك عــذًرا مخففــً  يجوز إعفــا ت من العقوبــة إذا رأى القــاتـــــــــي محال  و  .التحقيق االبتــدا ، عــق
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ن الســـلطات أثناء التحقيق ويســـري حكم الفقرة الســـابقة بالنســـبة إىل الجاين الذي يمكّ  .لذلك

 ".من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين

، من خالل تشرررجيع المسررراهمين يف بقانون وانتها المؤسرررسرررة عز اتفايها مع مسرررلك المشررررو  .3

ا من  ا أو معفي  بعض الجرائم على عبالغ السرررررررررلطات العامة عنها، واعتبار هذا اإلبالغ عذر ا مخفف 

مشرررررو  القانون أي تأثير أو مسررررا  يف شرررركل عضرررراية المادة الجديدة كما وردت ت الالعقوبة، كما 

الدسررررررررتور وال رررررررركول واالتفاييات ه أحكام تبحقوق اإلنسرررررررران وحرياته األسرررررررراسررررررررية، ويقا لما يرر 

 اإليليمية والدولية ذات ال لة بحقوق اإلنسان.

 

 ( من دستور مملكة البحرين8سادسا: اقتراح تعديل البند )أ( من المادة )

( من دسررتور 8أبدت المؤسررسررة رأيها االسررتشرراري بخ رروص ايتراي تعديل البند )أ( من المادة ) .1

مملكة البحرين، الذي يتألف من مادتين، يضرررررررررال  عن الديباية، حيث تضرررررررررمنا المادة األوز منه 

( من دسرررتور مملكة البحرين، تقرير ح  كل مواطن يف 8)ريم اسرررتبدال نص البند )أ( من المادة 

 المجانية ال حية، أما المادة الثانية يهو مادة تنفيذية. الرعاية

 لكل مواطن الحق يف ( يف االيتراي على النحو اآليت  "8حيث ياء نص البند )أ( من المادة ريم ) .2

الدولة بالصـــــــــحة العامة، وتكفل وســـــــــائل الوقاية والعالج  الرعاية الصـــــــــحية المجانية، وتعنى

 ".لمؤسسات الصحيةبإنشاء مختلف أنواع المستشفيات وا

( من دسررتور 8)ريم وانتها المؤسررسررة عز أنها تسررتحسررن اإلبقاء على نص الفقرة )أ( من المادة  .3

مملكرة البحرين، براعتبرار أن النص الحرايل )النرايرذ( يحق  ذات األهردا  والغرايرات التو يرمو عز 

ا مع ال ررركول تحقيقها االيتراي بتعديل الدسرررتور، عز يانب أن النص الحايل )النايذ( يا ء متوايق 

السررررررررريما العهد الدويل الخاص بالحقوق االيت ررررررررررادية وااليتماعية و الدولية لحقوق اإلنسرررررررررران، 

، والتعليقات 2007( لسنة 10مملكة البحرين بمويب القانون ريم ) عليهوالثقايية، الذي انضما 

 .ن اللجنة المعنية بتفسير أحكام العهد الدويل ذات ال لةعالعامة ال ادرة 

 

( من قانون اإلجراءات الجنائية الصــادر بالمرســوم 391ســابعا: االقتراح بقانون بشــأن تعديل المادة )

 2002( لسنة 46بقانون رقم )

( من 391)ريم أبدت المؤسسة رأيها االستشاري بخ وص االيتراي بقانون بشأن تعديل المادة  .1

، الذي يتألف من 2002( لسرررررررررنة 46يانون اإليراءات الجنائية ال رررررررررادر بالمرسررررررررروم بقانون ريم )

( من 391حيث تضرررررمنا المادة األوز منه اسرررررتبدال نص المادة )بمادتين، يضرررررال  عن الديباية، 
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يه، أما يانون اإليراءات الجنائية، تتضرررررررررمن  يادة الحاالت التو يجب ييها رد االعتبار للمحكوم عل

 المادة الثانية يهو مادة تنفيذية.

 :يجب لرد االعتبار ( يف مشرو  القانون على النحو اآليت  "390حيث ياء نص المادة ريم ) .2

 .أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيًذا كاماًل أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة -أ

بعقوبة جنحة مع مراعاة  أن يكون فور االنتهاء من تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عليي -ب

 .من هذا القانون (399رقم ) أحكام المادة

أن يكون قد انقضـــــــى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صـــــــدور العفو مدة ســـــــنة واحدة  -ج

بالنســـــــــبة للمحكوم عليي بعقوبة جناية، وتضـــــــــاعف هذت المدة يف حالتي الحكم للعود 

 .وسقوط العقوبة بمضي المدة

تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صـــــــدور العفو مدة ســـــــنة واحدة أن يكون قد انقضـــــــى من  -د

بالنســـــــــبة للمحكوم عليي بعقوبة جنحة متى كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليي عائًدا، 

 ."وتضاعف هذت المدة يف حالة سقوط العقوبة بمضي المدة

بقانون، كونه  وانتها المؤسرررررررررسرررررررررة عز أنها تتف  مع األهدا  والمبادئ التو يرمو عليها االيتراي .3

لمسررتقبل، عز اسرررعة عدما  المحكوم عليه يف المجتمع ومحو ما لح  بالجاين بالنسرربة  يفي ررب 

من خالل تقليل مدة رد االعتبار الواردة يف القانون، وهو الذي يتف  والمبادئ العامة يف القانون 

 الدويل لحقوق اإلنسان.

 

 (15)من قانون العقوبات الصـــــادر بالمرســـــوم بقانون رقم  (353)ثامنا: مشـــــروع قانون بإلغاء المادة 

 1976لسنة 

( من يانون 353أبدت المؤسرررسرررة رأيها االسرررتشررراري بخ ررروص المشررررو  بقانون بإلغاء المادة ) .1

، الذي يتألف من مادتين، يضرررال  عن 1976( لسرررنة 15العقوبات ال رررادر بالمرسررروم بقانون ريم )

( من يررانون العقوبررات التو 353لغو المررادة ريم )الررديبررايررة، حيررث تضرررررررررمن المشررررررررررو  مررادة ت

عقد  وا  صررررررررحيد بينه وبين  عذا تمبمويبها يتم ععفاء الجاين يف يريمة االغت رررررررراب من العقاب 

 المجنو عليها، أما المادة الثانية يهو مادة تنفيذية.

حدى ال يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إ( من أصرررررررل القانون على أن  "353تنص المادة ريم ) .2

الجرائم المنصـــــوب عليها يف المواد الســـــابقة إذا عقد زواج صـــــحيت بيني وبين المجني عليها. 

 ".فإذا كان قد صدر عليي حكم نها  قبل عقد الزواج يوقف تنفيذت وتنتهي آثارت الجنائية
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وانتها المؤسررسررة عز لزوم تقرير العقاب المناسررب يف شررأن مرتكب يريمة االغت رراب، نظر ا لما  .3

الذي يتحتم  وهوه هذه الجريمة من اعتداء صرررررررررارخ على سرررررررررالمة المجتمع وأمن أيراده، تشررررررررركل

بشرررررأنها عدم ععفاء الجاين مرتكب يريمة االغت ررررراب من العقوبة المقررة لمجرد عبرامه عقد  وا  

صرررررررحيد مع المرأة المجنو عليها، كما أن مسرررررررلك العقاب ينسرررررررجم وما خل رررررررا عليه المقررات 

 الدولية واإليليمية والتزامات مملكة البحرين ذات ال لة. 

 

 أن السلوك العامتاسعا: االقتراح بقانون بش

 أبدت المؤسررسررة رأيها االسررتشرراري بخ رروص االيتراي بقانون بشررأن السررلول العام، حيث انتهى .1

عز أنها تتف  من حيث المبدأ مع األهدا  والمبادئ التو يقوم عليها االيتراي بقانون والتو  الرأي

، وعيالء الرعاية وحمايتها األسرررررررة علىعز الحفا   -حسرررررربما وردت يف مذكرته اإليضرررررراحية  -ترمو 

حماية وحب الوطن ييه، عضرراية عز الال مة لنشررأة الطفل يف بيئة مناسرربة، وغر  الدين واألخالق 

 أيراد المجتمع من أي استغالل أو عهمال نفسو أو ايتماعو.

السررريما يف شرررأن ال رررياغة القانونية و واسرررتحسرررنا دراسرررة ما تضرررمنه االيتراي بقانون من أحكام،  .2

الواردة ييه، باإلضرررراية عز أن الغايات المتوخاة من ذات االيتراي متحققة يف مواضررررع متعددة من 

ا من  يانون العقوبات النايذ، يضرررال  عن أن صررردور االيتراي الماثل يف صررريغته الحالية يعنو ترايع 

 .يبل مملكة البحرين يف مجال التزاماتها الدولية واإليليمية ذات ال لة بحقوق اإلنسان

 

مكرًرا( إىل قــانون العقوبــات، الصــــــــــادر  369عــاشـــــــــرا: االقتراح بقــانون بــإتــــــــــافــة مــادة جــديــدة برقم )

 1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

مكرر ا(  369أبدت المؤسررسررة رأيها االسررتشرراري بشررأن االيتراي بقانون بإضرراية مادة يديدة بريم ) .1

الذي يتألف من مادتين، ، 1976( لسرررنة 15) عز يانون العقوبات، ال رررادر بالمرسررروم بقانون ريم

( مكرر ا عز 369عضررررراية مادة يديدة بريم ) يضرررررال  عن الديباية، حيث تضرررررمنا المادة األوز منه

 يانون العقوبات، تتضمن تجريم أيعال التنمر، أما المادة الثانية يهو مادة تنفيذية.

يعاقب بالحبس لمدة ال آليت  "( يف مشررررررررررو  القانون على النحو ا369حيث ياء نص المادة ) .2

تجـاوز ثالثـة أشـــــــــهر وبغرامـة ال تقـل عن ثالثمـائـة دينـار وال تجـاوز ثالثـة آالف دينـار أو بـإحـدى 

هاتين العقوبتين كل من ارتكب بإحدى طرق العالنية أحد أفعال التنمر بالقول أو اإلشـــــــــارة 

الحاطة من الكرامة أو  طالق العبارات العنصــــــــرية أوعبر مواقع التواصــــــــل االجتماعي أو إأو 
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 .تــــــحاكرض فرض الســــــيطرة أو الســــــخرية أو اإلالعزل أو اإلهمال أو بأي وســــــيلة أخرى، بغ

 ".ئتي دينار إذا واقعت الجريمة بغير عالنيةاوتكون العقوبة الغرامة التي ال تجاوز م

بقانون والتو وانتها المؤسرررسرررة عز أنها تتف  مع األهدا  والمبادئ التو يقوم عليها االيتراي  .3

ترمو عز ضررررررررررورة موايهة ظاهرة التنمر، من خالل شرررررررررمول بعض األيعال عز دائرة التجريم، 

ي رررراء االيتماعو، كال العنف تجاه اآلخرين، هديه اإلبوصررررف أن يعل التنمر هو شرررركل من أشرررر

وايترحا تحديد األيعال المكونة للسلول اإليرامو لفعل التنمر، وشمول النص بأيعال التنمر 

 الوايعة بواسطة تكنولوييا المعلومات واالت االت على نحو صريد.

 2012( لسرررررنة 37وأشرررررارت المؤسرررررسرررررة عز أهمية عيراء التعديالت الال مة على القانون ريم ) .4

بإصرررررررررردار يانون الطفل، ليشرررررررررمل بين ثناياه معايبة أيعال التنمر الوايعة على يئة األطفال، 

تويير التدابير االيتماعية الكفيلة التو تققّوم سرررررررررلول بوصرررررررررفهم الفئة األكثر عرضرررررررررة لذلك، مع 

دون عغفال عن معالجة أيّ  من الطفل الجاين على نحو يحد من ارتكابه مسرررررتقبال  لفعل التنمر،

 .آثار سلبية تكون يد ويعا على شخص المجنو عليه عذا كان من ذات الفئة

 

مكرًرا إىل قانون العقوبات، الصــــــادر ( 350حادي عشــــــر: مشــــــروع قانون بإتــــــافة مادة جديدة برقم )

 1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

( 350أبدت المؤسرررسرررة رأيها االسرررتشررراري بخ ررروص مشررررو  يانون بإضررراية مادة يديدة بريم ) .1

، الذي يتألف من 1976( لسررررررنة 15مكرر ا عز يانون العقوبات، ال ررررررادر بالمرسرررررروم بقانون ريم )

( 350حيث تضرررررررمنا المادة األوز منه عضررررررراية مادة يديدة بريم )مادتين، يضرررررررال  عن الديباية، 

مكرر ا عز يانون العقوبات، تتضمن تجريم التشبه بالجنس اآلخر أو الظهور بمظهر غير الئ  يتناىف 

 مع اآلداب العامة والعادات، يف األماكن العامة، يف حين أن المادة الثانية تنفيذية.

يعاقب بالحبس كرر ا يف مشررررررررررو  القانون على النحو اآليت  "( م350حيث ياء نص المادة ريم ) .2

مدة ال تجاوز ســــــنة وبغرامة ال تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أ  

ا يف مكان عام فعاًل يتشـــــــــبي فيي بالجنس اآلخر أو  هر بمظهر غير الئق يتناب مع اآلداب علنً 

 ."والعادات المرعية يف المملكة

ا، فاء يضرررروانتها المؤسررررسررررة عز أن النص الوارد يف المشرررررو  وب رررريغته الحالية ي .3 دون من اضرررر 

ا بالجنس اآلخر،  تحديد السرررررررلول الذي يعد عن النص بهذه ال ررررررريغة ال ينسرررررررجم مع حيث تشررررررربه 

المبادئ العامة يف صياغة التشريعات الجنائية، والمقررات الدولية واإليليمية ذات ال لة بحقوق 
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ضرورة األخذ يف االعتبار عند منايشة مشرو  القانون الجوانب عز اإلنسان، كما أشارت المؤسسة 

 ذو ال لة.الشخص  هاالجسمانية والنفسية التو لربما يد يعاني

 

 بشأن جوازات السفر 1975( لسنة 11ثاين عشر: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

( 11أوضحا المؤسسة رأيها االستشاري بخ وص لمشرو  يانون بتعديل بعض أحكام القانون ريم )

ماسية أو بشأن يوا ات السفر، حيث انتهى عز أن مسألة مند بعض الفئات يوا ات دبلو 1975لسنة 

خاصررة، هو أمر ال يتعل  بحقوق اإلنسرران، أو باخت رراصررات المؤسررسررة الوطنية لحقوق اإلنسرران من حيث 

المبدأ، عنما هو عمل سرريادي يعود للدولة، وهو المخت ررة بتنظيمه وتقديره يف ضرروء سررلطتها السرريادية 

 .والتقديرية
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الدول األعضاء علي تمكين جميع   ]الجمعية العامة لألمم المتحدة[ تحث"

دون عوائق ويف الوقت المناسب علي وسائل من البلدان من الحصول 

التشخيص والعالجات واألدوية واللقاحات الجيدة والمأمونة والناجعة 

والميسورة التكلفة، وعلى التكنولوجيا الصحية األساسية، ومكوناتها، فضال عن 

 "19 –يد المعدات، من أجل التصدي لجائحة كوف

 

 A/RES/74/306لألمم المتحدة  من يرار الجمعية العامة (12) الفقرة ريم

 .2020سبتمبر  15 –(" 19-"اتخاذ تدابير شاملة ومنسقة لموايهة يائحة مرج ييرو  كورونا )كوييد
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