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  المقدمة  -أوالً   

نيسـان/أبريل اإلنسان يف شهر تقرير الوطين األول لس حقوق القدمت مملكة البحرين   
، وقـــد قبلـــت نفســـه العـــام مـــن حزيران/يونيــههر يف شـــوقــد مت اعتمـــاده مـــن قبـــل الـــس  ،2008

كمـــا تعهـــدت بســـبعة توصـــيات،   تســـعاململكـــة مجيـــع التوصـــيات الصـــادرة مـــن الـــس وعـــددها 
  وثالثون تعهداً طوعياً.

بــذلت مملكــة البحــرين منــذ اعتمــاد التقريــر وحــىت تــاريخ تقــدمي التقريــر الثــاين جهــوداً يف   
ســـواء كانـــت  العالقـــةخـــالل إشـــراك مجيـــع ذوي تنفيـــذ تلـــك التوصـــيات والتعهـــدات وذلـــك مـــن 

  تمع املدين. اأو منظمات أو مؤسسات رمسية  جهات حكومية

تطبيــق لوبعــد عــرض التقريــر أمــام جملــس حقــوق اإلنســان مت إطــالق خطــة عمــل وطنيــة   
، 2008مـــايو أيار/ 29التعهـــدات وااللتزامـــات الطوعيـــة اخلاصـــة باملراجعـــة الدوريـــة الشـــاملة يف 

  : التاليةبادئ الرئيسية امل على وارتكزت

الــوطنيني املعنيــني حكــوميني أو غــري حكــوميني، مبــا يف  العالقــةمشــاركة مجيــع أصــحاب  •
، املنظمات غري احلكومية، اجلمعيـات السياسـية، السلطة القضائية، أعضاء الربملانذلك 

 ؛والقطاع اخلاص على الوجه املالئم

 ؛الشفافية •

 ؛املسؤولية •

مــة والشــعب يف البحــرين وكــذلك التعــاون بــني مملكــة البحــرين وجملــس التعــاون بــني احلكو  •
 ؛حقوق اإلنسان

  االلتزام بالنتائج. •

دعم النتـــائج يـــمت حتويـــل خطـــة العمـــل إىل مشـــروع خـــاص  2008حزيران/يونيـــه  10ويف   
وبالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم  )1(وااللتزامـــات الطوعيـــة ململكـــة البحـــرين يف املراجعـــة الدوريـــة الشـــاملة

ــــد) UNDPتحــــدة اإلمنــــائي مبملكــــة البحــــرين (امل ــــع املشــــروع وميت ) 2012- 2008( ســــنوات ألرب
  :أساسية وهي كالتايل خمرجات مخس على املشروع هذا رتكزاو 

  ؛املعلومات اخلاصة حبقوق اإلنسان  املخرج األول:
  ؛تطبيقات حقوق اإلنسان  املخرج الثاين:

  ؛امج التنميةتطبيق منهج حقوق اإلنسان يف بر   املخرج الثالث:
  ؛النظام الوطين حلماية ودعم حقوق اإلنسان  املخرج الرابع:

  .تعزيز اإلطار املعياري  املخرج اخلامس:
__________ 

 .www.upr.bhلالطالع على وثيقة املشروع يرجى زيارة املوقع  )1(
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التعهـــدات الطوعيـــة والتوصـــيات  تنفيـــذملتابعـــة  إشـــرافيةكلت هلـــذا املشـــروع جلنـــة وقـــد ُشـــ  
ء، وتضـم اللجنـة اخلاصة باملراجعـة الدوريـة الشـاملة حلقـوق اإلنسـان بقـرار صـادر مـن جملـس الـوزرا

دين ذات الصـلة ومكتـب األمـم املتحـدة املـتمـع اجهات حكومية ومؤسسات رمسيـة ومنظمـات 
ــــة حلقــــوق اإلنســــانUNDP( باململكــــة اإلمنــــائي أحــــدى التعهــــدات الطوعيــــة ( ) واملؤسســــة الوطني

  .)2(بالتقرير األول)

إلنسـان مـن خـالل وسوف نتناول يف هذا التقريـر مـا مت حتقيقـه يف تعزيـز ومحايـة حقـوق ا  
تنفيذ التوصيات والنتائج والتعهدات الطوعية ململكة البحرين يف تقريرها األول أمام جملس حقوق 

  .اإلنسان

  منهجية وعملية إعداد التقرير  -ثانياً   

 منهجية إعداد التقرير  -ألف  

خماطبـــة  2011نوفمرب تشـــرين الثـــاين/ أوصـــت اللجنـــة اإلشـــرافية يف اجتماعهـــا يف شـــهر  
اتمــع املــدين ذات الصــلة لتزويــد اللجنــة باملعلومــات واإلجنــازات الــيت  ومنظمــاتت الرمسيــة اجلهــا

حتققــــت علــــى صــــعيد النتــــائج والتوصــــيات اخلاصــــة باملراجعــــة الدوريــــة الشــــاملة يف جمــــال حقــــوق 
  ). 2012-2008اإلنسان خالل الفرتة من (

التاليـــة: الشـــفافية،  علـــى املبـــادئ مرتكـــزةحيـــث مت التأكيـــد علـــى أن تكـــون املعلومـــات   
   املسامهة، االستجابة، احملاسبة، عدم التمييز، والتضمني.

 عملية إعداد التقرير  -باء  

 ،2011ديســـمرب كـــانون األول/بنـــاًء علـــى قـــرار اللجنـــة اإلشـــرافية يف اجتماعهـــا يف شـــهر    
الشــاملة  الدوريـةبتشـكيل فريـق إلعــداد وصـياغة تقريــر مملكـة البحــرين الـوطين الثــاين املتعلـق باملراجعــة 

 ،ل هذا الفريق مـن جهـات حكوميـة ومنظمـات جمتمـع مـدين ذات الصـلةيشكتحلقوق اإلنسان، مت 
جتمــع الفريــق املعــين بالصــياغة لوضــع اإلطــار اهليكلــي للصــياغة وتوزيــع املهــام بعــد اوبنــاًء علــى ذلــك 

__________ 

وزارة  ،وزارة الداخليــة ،: وزارة اخلارجيــةوعضــوية كــالً مــنتـرأس اللجنــة وزارة حقــوق اإلنســان والتنميــة االجتماعيــة  )2(
 ،الـس األعلــى للمــرأة ،وزارة الصــحة ،رة العمــلوزا ،وزارة الرتبيــة والتعلـيم ،ون اإلسـالمية واألوقــافؤ العـدل والشــ

غرفــة جتــارة وصــناعة  ،ون اإلعــالمؤ هيئــة شــ ،النيابــة العامــة ،العمــل ســوقهيئــة تنظــيم  ،اجلهــاز املركــزي للمعلومــات
مجعيــة  ،االحتــاد النســائي ،اجلمعيــة البحرينيـة ملراقبــة حقــوق اإلنســان ،اجلمعيــة البحرينيــة حلقــوق اإلنســان ،البحـرين
 ،االحتــاد العــام لنقابــات العمــال ،مجعيــة احملــاميني البحرينيــة ،اجلمعيــة البحرينيــة للشــفافية ،حلقــوق اإلنســان مبــادئ
 املرصد البحرينية حلقوق اإلنسان. مجعية



A/HRC/WG.6/13/BHR/1 

 6 

وفقــاً  ألوليــة للتقريــرتلقــي مجيــع املعلومــات مــن اجلهــات ســالفة الــذكر. قــام الفريــق بإعــداد املســودة ا
للمبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الـدوري الشـامل والـيت مت اعتمادهـا 

ومت عرضـــه  .2007يونيـــه     حزيـــران/ 18بتـــاريخ  5/1طبقـــاً لقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنســـان رقـــم 
 بصـورة العتمـادهته متهيـداً ملناقشـ 2012فرباير شـباط/يف شـهر  اجتماعهاعلى اللجنة اإلشرافية يف 

  .ائية

مت نشــر التقريــر علــى املســتوى الــوطين يف التقريــر مــن قبــل اللجنــة اإلشــرافية  اعتمــادوبعــد   
 ،)3(االجتماعيـةعلـى موقـع وزارة حقـوق اإلنسـان والتنميـة عالم احملليـة، وكـذلك اإلخمتلف وسائل 

  .2012 مارسآذار/ 1 بتاريخذلك و 

وصـــيات فـــي الــدورة األولـــى للمراجعــة الدوريـــة الشـــاملة تـــم بشــأن الت مــا  -ثالثاً   
)2008(  

إدراج البعــد الجنســاني فــي التخطــيط للمراحــل المقبلــة بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق   -ألف  
  بنتائج االستعراض

العديــد مـن احلمــالت ـدف تنفيــذ هــذه التوصـية وكــان آخرهــا للمــرأة  األعلـىنظـم الــس   
ـــدف  2010نوفمرب تشـــرين الثـــاين/ 10إىل  8نيـــة يف الفـــرتة مــن مـــؤمتراً وطنيـــاً للمــرأة البحريعقــد 

التوعية والتعريف مبفهوم إدماج احتياجـات املـرأة يف عمليـة التنميـة وكيفيـة التخطـيط والتحليـل لتنفيـذ 
خطط وبرامج الوزارات على هذا األساس، وذلك متهيداً إلصدار خطة وطنية متكاملة بالتعـاون مـع 

العتمــاد اإلدمــاج يف خططهــا وامليزانيــة العامــة وقــد خلــص املــؤمتر إىل إقــرار  مجيــع الســلطات بالدولــة
منوذج وطين إلدماج احتياجات املرأة يف مسار التنمية، والتوصية بإنشاء وحـدات لتكـافؤ الفـرص يف 

وتشكيل جلنة وطنية ملتابعة وتنفيـذ النمـوذج الـوطين لكيفيـة وحدة  12وبلغ عددها خمتلف الوزارات 
تياجـــات املـــرأة يف برنـــامج عمـــل احلكومـــة. وقـــد مت إنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة ملتابعـــة وتنفيـــذ إدمـــاج اح

النموذج الوطين لكيفية إدماج احتياجات املـرأة يف برنـامج عمـل احلكومـة مبوجـب األمـر امللكـي رقـم 
لــة وتعتــرب هــذه اللجنــة مبثابــة آليــة املتابعــة الوطنيــة الــيت ســتعطي اجلهــود املبذو ، 2011) لســنة 14(

اإلدماج إىل واقع ملموس يراعـي احتياجـات املـرأة والرجـل  على هذا الصعيد دعماً قوياً لتحويل فكر
  .)4(على حد سواء يف املنظومة التنموية

__________ 

 .www.social.gov.bhملزيد من االطالع يرجى زيارة املوقع  )3(
ـــة  )4( ـــراهيم آل خاللجن ليفـــة رئيســـة الـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صـــاحبة الســـمو امللكـــي األمـــرية ســـبيكة بنـــت إب

، ووزيــرة حقــوق علــى للمــرأةاأل ، واألمــني العــام للمجلــسعلــى للمــرأةاأل نائبــة رئيســة الــس: كــالً مــن  وعضــوية
املــرأة والطفــل شــؤون اإلنســان والتنميــة االجتماعيــة، والــرئيس التنفيــذي لــس التنميــة االقتصــادية، ورئيســة جلنــة 

  .حتاد النسائي البحريينمبجلس الشورى، ورئيسة اال
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)، 2014- 2010صعيد متصل تضـمن برنـامج عمـل احلكومـة للـدور التشـريعي (وعلى   
واجتماعيـــاً مـــن  ياً وسياســياً مواصـــلة جهـــود متكــني املـــرأة اقتصـــاد إىلــدف ومســـؤوليات توجيهــات 

احتياجــات املــرأة يف التنميــة وتفعيــل دور  إدمــاجمــن بينهــا  واإلجــراءاتخــالل عــدد مــن اآلليــات 
 للمرأة. األعلىالس 

للمــرأة  األعلــىطــة التنفيذيــة للمجلــس اخلعــداد "إللمــرأة ب األعلــىقــد قــام الــس فوعليــه   
جملــس الــوزراء املــوقر ومــن  إىلمــرأة"، ومت رفــع اخلطــة ملتابعــة تنفيــذ برنــامج عمــل احلكومــة املوجــه لل

ما تضمنتها هذه اخلطة امللفات املتعلقـة مبوضـوعات التشـريعات وإدمـاج احتياجـات املـرأة يف  أهم
ويف ذات اإلطار قام  ، والقضاء الشرعي، وصندوق النفقة.واإلسكانالتنمية، والعمل، واجلنسية، 

الس يف الفرتة  أولوياتنة العامة للمجلس حبيث يتناسب مع بإعادة هيكلية األما الس مؤخراً 
القادمــة فيمــا يتعلــق بإدمــاج احتياجــات املــرأة يف التنميــة وتعزيــز مبــدأ تكــافؤ الفــرص مــن خـــالل 

احتياجـــات املــرأة ضــمن اهليكـــل التنظيمــي لألمانــة العامـــة للمجلــس، ويعمـــل  إدمــاجإدارة  إنشــاء
مبا يتوافق مـع برنـامج التميـز    لوطنية للنهوض باملرأة البحرينية حالياً على حتديث وتطوير اخلطة ا

والذي يركز على احملصالت وقياس األثر الذي حتدثـه الـربامج واملشـاريع املنفـذة علـى املـرأة بشـكل 
الســنوات القليلــة املاضــية مناصــب قياديــة شــغلت املــرأة يف  وقــدهــذا ، خــاص واتمــع بشــكل عــام

، وفـازت الربملانية 2010يف انتخابات  املرأة كما شاركت،  )5( صنع القرارعديدة متنحها الفرصة يف
ــــة مــــن نفــــس العــــام فــــازت أو امــــرأة واحــــدة  ــــات البلدي ــــات البلديــــة ويف االنتخاب ل امــــرأة يف االنتخاب

ويف حصــــلت علــــى ثقــــة األعضــــاء يف تزكيتهــــا لرئاســــة الــــس البلــــدي التــــابع لــــدائرا االنتخابيــــة. و 
من الفوز بعضـوية جملـس  أخرياتنساء  ثالثمتكنت  2011التكميلية لسنة  انيةالربمل االنتخابات

    .النواب

ــة القضــاء علــى   -باء   الشــروع فــي حملــة عامــة بهــدف ســحب التحفظــات علــى اتفاقي
جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكـول االختيـاري ومواءمـة 

بحــرين إلـى اإلبـالغ عـن خططهـا فــي التشـريعات الوطنيـة مـع االتفاقيـة ودعيـت ال
 هذا الصدد

تقـــوم اجلهـــات املعنيـــة يف اململكـــة بدراســـة إمكانيـــة ســـحب بعـــض التحفظـــات أو إعـــادة   
اإلسالمية، ويتم دراسة إمكانية صياغتها بالنسبة لبعض مواد االتفاقية مبا ال يتعارض مع الشريعة 

تحفظ حمــدداً يف نطاقــه الضــيق اخلــاص ) ليكــون الــ2النظــر يف تعــديل الــتحفظ الــوارد علــى املــادة (
) مــن االتفاقيــة املتعلقــة 2) الفقــرة (9بوضـع املــرأة يف األســرة، وفيمــا يتعلــق بــالتحفظ علـى املــادة (

__________ 

وزارة الصـــحة ووزارة الثقافـــة ووزارة حقـــوق وطنيـــة منهـــا حقائـــب وزاريـــة ( قياديـــةتقلـــدت املـــرأة البحرينيـــة مناصـــب  )5(
، ك مناصـــب تنفيذيـــة كـــوكالء وزارات ووكـــالء مســـاعدين ومـــدراء إدارات، وكـــذلاإلنســـان والتنميـــة االجتماعيـــة)

 .جهاز النيابة العامة وكذلك يف السلك الدبلوماسييضاً مناصب قضائية يف السلك القضائي و أو 
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تعديل قـانون اجلنسـية مـع اجلهـات املعنيـة علـى حنـو خيـول مـنح بباجلنسية يتم حالياً مناقشة اقرتاح 
لضـــوابط ومعـــايري موضـــوعية، حتفـــظ  البحرينيـــة وفقـــاً أبنـــاء البحرينيـــة املتزوجـــة مـــن أجنـــيب اجلنســـية 

 باململكــة املعنيــة الســلطات تســعي حيــثحقــوق هــذه الفئــة وال تتعــارض مــع مبــدأ ســيادة الدولــة، 
  .)6(اجلنسية قانون تعديل مشروع يف النظر بتعجيل التشريعية السلطة مع بالتعاون

"، فــيالحظ أن االتفاقيــة" ) مــن4) فقــرة (15( أمــا بالنســبة لــتحفظ اململكــة علــى املــادة  
الدستور قد كفل للمرأة كالرجل متاماً حرية التنقل دون أي تقييد هلذه احلريـة. فـال يسـتطيع الـزوج 

. وعليــه، فــإن حتفــظ اململكــة يقتصــر ملنعهــا مــن احلركــة والتنقــل حبريــة أن حيجــز وثــائق ســفر الزوجــة
ع مبـا يضـمن و يفرضـها القـانون والشـر  يف سكن الزوجيـة الـذي تتـوافر فيـه كافـة الشـروط الـيتعملياً 

  للمرأة حريتها وكرامتها واستقالليتها.

يمكــن للبحــرين أن تجــري مشــاورات واســعة بــين مختلــف الجهــات وال   -جيم  
 سيما السلطة التشريعية بهدف اعتماد قانون األسرة

) قســم املــذهب الســين، بشــأن أحكــام األســرة (2009) لســنة 19صــدر قــانون رقــم (  
حتقيــق  يفالقــانون  هــذايف إطــار التوعيــة بأمهيــة إقــراره مــن جملســي الشــورى والنــواب، و وذلــك بعــد 

الــزواج  تشــملاحــد األدوات اهلامــة يف تنظــيم العالقــات األســرية والــيت  باعتبــارهاالســتقرار األســري 
دف الس األعلى للمرأة بتنفيذ برنامج مستمر للثقافة القانونية يهـوالنفقة، يقوم  وآثارهوالطالق 

، يســــتهدف املــــرأة يف خمتلــــف القطاعــــات ســــرةأحكــــام األإىل التوعيــــة والتعريــــف مبضــــمون قــــانون 
والتخصصات والشباب من اجلنسني. كما يقوم الس األعلى للمرأة حالياً بالتنسـيق مـع الـس 

فيه،  واملواد املضيئةيف احملاكم الشرعية األعلى للقضاء بإعداد دراسة حول أثر تطبيق هذا القانون 
زالــت  ومــا، املــذهب الســينوالــيت مــن املؤمــل أن تعكــس مــدى جنــاح جتربــة إصــدار القــانون بقســم 

واجلـــدير بالـــذكر أنـــه جيـــوز ألي . اجلهـــود مســـتمرة إلصـــدار قســـم املـــذهب اجلعفـــري مـــن القـــانون
مـن ذات القـانون املطبـق  قسـم املـذهب السـين االحتكـام إىل ينتمون إىل املذهب اجلعفـري زوجني
مركــز دعــم املــرأة التــابع  إنأمــام احملــاكم الســنية. كمــا  توثيقــهأن يكــون عقــد الــزواج قــد مت بشــرط 

للمجلـــس األعلـــى املـــرأة يعمـــل علـــى رصـــد احتياجـــات املـــرأة ويقـــدم خـــدمات التوجيـــه واإلرشـــاد 
واخلــدمات الوقائيــة والعالجيــة للمشــكالت األســرية ويــوفر املســاعدة القضــائية اانيــة واالستشــارة 

ــــق األســــري التابعــــة لــــوزارة العــــدل والشــــالقان ــــل مكاتــــب التوفي  ن اإلســــالميةؤو ونيــــة، كمــــا مت تفعي
، وكذلك مكاتب اإلرشاد األسري بوزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية اليت توفر واألوقاف

 .خدمات اإلرشاد األسري واملساعدة القضائية واملشورة القانونية أيضاً 

__________ 

  .www.nd.bhيرجى زيارة املوقع الوطين ملزيد من املعلومات  التوافقمن أحدى مرئيات حوار  )6(
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 1989) لســنة 8بتعــديل قــانون رقــم ( قــانون ومــة مشــروعاحلك قــدمتويف تطــور الفــت   
يهدف التعديل إىل إنشاء غرفـة  -وإحالته إىل السلطة التشريعية  - بإصدار قانون حمكمة التمييز

 مـن التعـديل هـذا مييـز مـا ابـرز مـن نـهإ حيـث نوعية يف حمكمة التمييز للنظـر يف القضـايا الشـرعية.
وإن كانــــت  القانونيــــة،مــــن الناحيــــة  واالســــتئنافأول درجــــة ز مبراقبــــة حمــــاكم يــــحمكمــــة التمي قيــــام

، وسـوف يـتم إحالـة ون مـن عدمـه أمـام احملـاكم الشـرعيةوفقـاً للقـان قامـت قدالقانونية  اإلجراءات
  شروع سالف البيان إىل السلطة التشريعية.امل

مكـــن للبحـــرين أن تنظـــر فـــي توقيــــع اتفاقيـــة حمايـــة األشـــخاص مـــن االختفــــاء ي  -دال  
 القسري

مـــــن  األشـــــخاصمحايـــــة  اتفاقيـــــة إىلالدســـــتورية لالنضـــــمام  اإلجـــــراءاتاختـــــاذ  البـــــدء يف  
 االختفاء القسري.

يمكـن النظـر، علـى ســبيل األولويـة، فـي مشـروع القــانون المتعلـق بمـنح الجنســية   -هاء  
  بحرينياً  لألطفال في الحاالت التي ال يكون فيها األب مواطناً 

مناقشة اقرتاح تعديل قـانون اجلنسـية  2يف التوصية رقم  يهإليتم حالياً كما سبق اإلشارة   
 مع اجلهات املعنية على حنو خيول مـنح أبنـاء البحرينيـة املتزوجـة مـن أجنـيب اجلنسـية البحرينيـة وفقـاً 

لضوابط ومعايري موضوعية، حتفظ حقـوق هـذه الفئـة وال تتعـارض مـع مبـدأ سـيادة الدولـة، حيـث 
ة بالتعاون مـع السـلطة التشـريعية بتعجيـل النظـر يف مشـروع بتعـديل تبذل السلطات املعنية باململك

حلــق الرجــل  مســاوياً  بأنــه قــد مت اختــاذ بعــض التــدابري املؤقتــة ملــنح املــرأة حقــاً  قــانون اجلنســية. علمــاً 
 فيما يتعلق مبنح اجلنسية لألبناء، واملتمثلة يف التايل:

، ختــتص بدراســة )7(هــات املعنيــةمت تشــكيل جلنــة مشــرتكة تضــم يف عضــويتها ممثلــني عــن اجل •
الطلبـــات اخلاصـــة بأبنـــاء املـــرأة البحرينيـــة املتزوجـــة مـــن غـــري حبـــريين والنظـــر يف إمكانيـــة مـــنح 

للمعايري والضوابط املوضوعية، حيث صدر عن جاللـة  اً اجلنسية البحرينية للمستحقني وفق
 اجلنســـــيةامللكـــــي مبـــــنح  األمـــــر، 2011ديســـــمرب كـــــانون األول/امللـــــك املفـــــدى يف شـــــهر  

 ؛) من أبناء املرأة البحرينية املتزوجة من غري حبريين335( لعدد البحرينية

بشــأن معاملــة أبنــاء البحرينيــة املتزوجــة مــن غــري  2009) لســنة 35صــدور قــانون رقــم ( •
حبــريين معاملــة املــواطن البحــريين مــن حيــث إعفــاء أبنائهــا مــن رســوم اخلــدمات احلكوميــة 

إلقامــة الدائمــة يف اململكــة. ويعتــرب هــذا القــانون مــن قبيــل والصــحية والتعليميــة ورســوم ا

__________ 

الــديوان امللكــي، اإلدارة العامــة للجنســية واجلــوازات واإلقامــة بــوزارة الداخليــة والــس األعلــى  تتكــون اللجنــة مــن  )7(
 للمرأة.
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التدابري التشـريعية لتحسـني األوضـاع املعيشـية هلـذه الفئـة. كمـا أن أبنـاء البحرينيـة القصـر 
جيوز منحهم تأشرية دخـول سـواء للزيـارة أو اإلقامـة الدائمـة (االلتحـاق)، وذلـك بكفالـة 

ح أبنائها الرشد تأشـرية دخـول بكفالتهـا وباـان والدم البحرينية وباان. كما جيوز من
مراحل التعليم املختلفة، وكذلك احلال مـع البنـات الرشـد  ىحدإمىت ما كانوا ملتحقني ب

 غري املتزوجات.

سوف تبلغ البحرين مجلـس حقـوق اإلنسـان خـالل االسـتعراض المقبـل المتعلـق   -واو  
فيما يتعلق باعتماد تشـريع  بالبحرين والذي سيجري بعد أربع سنوات عن الحالة

  جديد بشأن خادمات المنازل

أحالت احلكومة مشروع قانون عمل جديد إىل السلطة التشريعية، يتضمن بـاب خـاص   
دم املنـازل عفـاء خـإحكامه هـو أهم أو  ينظم عمل خدم املنازل ومن يف حكمهم ملناقشته وإقراره،

جـر وطريقـة األطبيعة العمل ومدة العقد و  وجوب كتابة عقد العمل متضمناً من الرسوم القضائية و 
اخلـط  خصصـت قـدوزارة الداخليـة  أن نشـريجازات ومكافأة ايـة اخلدمـة، كمـا اإلدائه وكذلك أ

) لتلقــي الشــكاوى علــى مــدار الســاعة مــن املــواطنني واملقيمــني، حيــث 80008008الســاخن (
 حالـــة يف يســـر بكـــل يســـتطيع خـــدم املنـــازل تقـــدمي بالغـــام وشـــكاويهم مـــن خـــالل هـــذا اخلـــط

ود مجعيــة ىل وجــإ، باإلضــافة اإلجــراءات القانونيــة بشــأا اختــاذي انتهــاك حيــث يــتم أل تعرضــهم
  دف إىل محاية العمالة الوافدة.محاية العمال الوافدين واليت 

  وجه حقالصحافة إلى تقييد التعبير بدون ينبغي أال يؤدي مشروع قانون   -زاي  

جملـــــس الـــــوزراء مشـــــروع قـــــانون بتعـــــديل أحكـــــام قـــــانون  ، أحـــــال2008 مـــــايوأيار/يف   
اء عقوبــة الصــحفي مــع غــنــه مــن أهــم مــا مييــز هــذا املشــروع هــو العمــل علــى إلإالصــحافة، حيــث 

عـدم سـوء اسـتخدام املهنـة،  لضـمانالتأكيد على تضمني التعديالت الضوابط املهنية واألخالقيـة 
اخلارجيــة إال حبكــم قضــائي. والقــانون عــدم دخــول املصــنفات إضــافة إىل عــدم إغــالق الصــحيفة و 

  أمام السلطة التشريعية للمناقشة واالعتماد. حالياً 

للبحرين أن تنظر في توجيه دعوة إلى األمم المتحدة للمشاركة فـي حلقـة  يمكن  -حاء  
  عمل لمتابعة االستعراض الدوري الشامل

الــــدويل قليمي/املــــؤمتر اإل" 2008نوفمرب تشــــرين الثــــاين/ 20-19قــــد يف الفــــرتة مــــن عُ   
شــهد املـــؤمتر  حيــثلمراجعــة الدوريــة الشــاملة: املاضــي، احلاضــر، املســتقبل"، للتجــارب املقارنــة ل
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دولــة إضــافة إىل مشــاركة عــدة منظمــات دوليــة خمتصــة ومنظمــات  23 مشــاركة واســعة مــن ممثلــىي
  .)8(اتمع املدين احمللية مبملكة البحرين

  : التالية األهدافاملؤمتر على  وارتكز  

 ؛تبادل اخلربات ألفضل املمارسات يف عملية املراجعة الدورية الشاملة  (أ)  

 ؛دراسة وحتديد التحديات وسبل التعاطي معها يف هذا اال  (ب)  

 ؛نشر أفضل املمارسات اخلاصة باملراجعة الدورية الشاملة عرب الوطن العريب  (ج)  

ة املراجعة يف وقـت سـابق هـذا خلق احلوار البناء بني الدول اليت خضعت لعملي  (د)  
ريرهــا بعــد وبــني أعضــاء مــن جملــس حقــوق اإلنســان االعــام والــدول األخــرى الــيت مل تســتعرض تق

باألمم املتحدة والدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة، وبني كافة األطراف الوطنية يف مملكـة 
 البحرين سواء كانت حكومية أو غري حكومية.

  في البحرين اإلعالمللديناميكية االيجابية التي يتميز بها  تسجيل التقدير  -طاء  

مملكـــة البحـــرين ترحـــب ـــذا التقـــدير وتعمـــل بشـــكل متواصـــل علـــى تطـــوير القطـــاع  إن  
  اإلعالمي بكافة أنواعه املرئي واملسموع واملقروء.

__________ 

  املؤمتر: حلضورمت دعوا اجلهات اليت  )8(
التنميـــة  وزارة ،الداخليـــة وزارة ،برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي ،اخلارجيـــةوزارة مـــن داخـــل البحـــرين:   -1  

 ،اإلحتــاد النســائي ،النيابــة العامــة ،الــس األعلــى للمــرأة ،اإلعــالم وزارة ،العــدل وزارة ،العمــل وزارة ،االجتماعيــة
اجلمعيـة  ،اجلمعية البحرينية ملراقبة حقوق اإلنسان ،اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان ،ةاجلمعية البحرينية للشفافي

جملــــــس النواب.مجعيــــــة  ،جملــــــس الشــــــورى )،جامعــــــة البحــــــرين( البحرينيــــــة للحريــــــات العامــــــة ودعــــــم الدميقراطيــــــة
 ،مجعيــة احلقــوقيني ،فــدينمجعيــة محايــة العمــال الوا ،مجعيــة الصــحفيني ،مجعيــة األكــادمييني البحــرينيني ،األكــادمييني

مجعيــة الوفــاق الــوطين  ،مجعيــة التجمــع الــوطين الــدميقراطي ،مجعيــة حركــة العدالــة الوطنيــة ،مجعيــة العمــل اإلســالمي
مجعيـــة  ،مجعيـــة التجمـــع الـــوطين الدســـتوري ،مجعيـــة ميثـــاق العمـــل الـــوطين ،مجعيـــة الرابطـــة اإلســـالمية ،اإلســـالمي

مجعيـة الصـف  ،مجعية احلـوار الـوطين ،مجعية املنرب الوطين اإلسالمي ،كر احلرمجعية الف ،العمل الوطين الدميقراطي
مجعيـة  ،مجعيـة الوسـط العـريب اإلسـالمي الـدميقراطي ،مجعية اإلخـاء الـوطين ،مجعية األصالة اإلسالمية ،اإلسالمي

  الشورى اإلسالمية.
جملـس حقـوق اإلنسـان،  نائب رئيسسعادة السفري ألربتو جي دومونت  من جملس حقوق اإلنسان:  -2  

ومكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان: الدكتور إبراهيم سـالمة، رئـيس معاهـدات حقـوق اإلنسـان، ومكتـب 
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بنيويورك: باتريك فان ويرلت، مستشار حقوق اإلنسان.

  املنظمات الدولية: منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش.  -3  
 ،دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،دولـة الكويـت ،الدول املشاركة يف املؤمتر: اململكـة العربيـة السـعودية  -4  

 ،اململكـة األردنيـة اهلامشيـة ،مجهوريـة اجلزائـر الدميقراطيـة الشـعبية، مجهوريـة مصـر العربيـة ،مـانسلطنة عُ  ،دولة قطر
ـــة لبنـــان ـــة العربيـــة الســـورية ،اجلمهوريـــة التونســـية ،دولـــة فلســـطني ،مجهوري مجهوريـــة  ،اجلمهوريـــة اليمنيـــة، اجلمهوري

اململكــــة  ،اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية االشـــرتاكية العظمـــى ،اململكـــة املغربيـــة ،مجهوريـــة الســـودان ،العـــراق
 كندا.  ،مجهورية األرجنتني ،املتحدة
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  اإلطار المعياري لحقوق اإلنسان  -رابعاً   

 الدستور  -ألف  

يف حـوار  عليها التوافق متلتشريعية التعديالت الدستورية اليت أحالت احلكومة إىل السلطة ا  
مـن أبـرز هـذه التعـديالت تفعيـل اإلرادة الشـعبية إن جـل املناقشـة واإلقـرار حيـث أالتوافق الوطين من 

يف اختيار احلكومة من خالل موافقة الربملان على برنامج احلكومـة، إحالـة رئاسـة الـس الـوطين إىل 
جملســـي الشـــورى والنـــواب  ئيســـياب، حـــل جملـــس النـــواب يكـــون بالتشـــاور مـــع ر رئـــيس جملـــس النـــو 

  .)9(ختيار أعضاء جملس الشورىالضوابط ضع واحملكمة الدستورية، و 

 قوانين وتشريعات وطنية  -باء  

) 19أصدر عاهـل الـبالد املفـدى ملـك مملكـة البحـرين قـانون رقـم ( األسرة: أحكامقانون  •
جملســـي  ) وذلـــك بعـــد إقـــراره مـــناملـــذهب الســـين( ، بشـــأن أحكـــام األســـرة2009لســـنة 

 ؛الشورى والنواب

ــــة تنظــــيم ســــوق العمــــل25تفعيــــل املــــادة ( • ) لســــنة 79صــــدر القــــرار (، ) مــــن قــــانون هيئ
 ؛)10(بشأن إجراءات انتقال العامل األجنيب إىل صاحب عمل آخر 2009

اليـة بتعديل بعـض أحكـام قـانون النقابـات العم 2011) لسنة 35مرسوم بقانون رقم ( •
يــــنص التعــــديل علــــى جوازيــــه لكــــل نقــــابتني أو أكثــــر مــــن ، 2002) لســــنة 33رقــــم (

؛أن تنشأ يف ما بينها إحتاداً نقابياً  ةالنقابات العمالية املتشا  

 .باألشخاص االجتاربشأن مكافحة  2008) لسنة 1قانون رقم ( •

 االجتــارباألشــخاص عــن طريــق إنشــاء وحــدة مكافحــة  االجتــارمت تفعيــل قــانون مكافحــة   
باألشـخاص،  االجتـاربـوزارة الداخليـة وختصـيص نيابـة متخصصـة للتحقيـق يف قضـايا  باألشـخاص

،كمـــــا مت إلناثاألجانـــــب ا باألشـــــخاصاالجتـــــار وختصـــــيص دار إيـــــواء (دار األمـــــان) لضـــــحايا 
ختصــــيص مكــــان يف دار األمــــان إليــــواء النســــاء األجنبيــــات الــــيت ال يوجــــد لــــديهن أمــــاكن إقامــــة 

 االجتـار، وذلـك للحفـاظ علـيهن مـن الوقـوع يف جـرائم دون قضـايا جنائيـة ن بالدهواملرحالت إىل
كمـــا أن اململكـــة يف صـــدد إنشـــاء دار إيـــواء لضـــحايا االجتـــار باألشـــخاص خاصـــة باألشـــخاص.  

تحقيـق (أحــد وهنــاك قضـايا قيــد ال باألشـخاصكمـا مت احلكــم بعـدد مــن قضـايا االجتــار ،  بالرجـال
  ).تعهدات التقرير األول

__________ 

 .www.nd.bhللمزيد من املعلومات  )9(
 .www.lmra.gov.bhللمزيد من املعلومات  )10(
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 مشاريع قوانين وطنية  -يمج  

أحالــت حكومــة مملكــة البحــرين مشــروع قــانون األهلي،مشــروع قــانون العمــل يف القطــاع  •
باب خاص بتنظـيم عمـل خـدم  أحكامهعمل جديد إىل السلطة التشريعية، ومن ضمن 

  ؛املنازل ومن يف حكمهم لدراسته وإقراره

حاليــاً مناقشــة اقــرتاح يــتم  ،1963اجلنســية لســنة مشــروع قــانون بتعــديل بعــض أحكــام  •
تعديل قانون اجلنسية مع اجلهات املعنية على حنو خيول منح أبناء البحرينية املتزوجـة مـن 

لضــوابط ومعـايري موضــوعية، حتفــظ حقــوق هــذه الفئــة وال  أجنـيب اجلنســية البحرينيــة وفقــاً 
 تتعــارض مــع مبــدأ ســيادة الدولــة، حيــث تبــذل الســلطات املعنيــة باململكــة بالتعــاون مــع

  ؛السلطة التشريعية بتعجيل النظر يف مشروع بتعديل قانون اجلنسية

قدمت احلكومة مشروع قانون خاص حبماية الطفل وذلك تنفيـذاً  :مشروع قانون الطفل •
حيــث مــن أبــرز مــا تضــمنه هــذا املشــروع  .التفاقيـة األمــم املتحــدة اخلاصــة حبمايــة الطفــل

مثـــل (حـــق الصـــحة وحـــق  وكـــذلك حقـــوق للطفـــل ســـنة 18هـــو رفـــع ســـن احلـــدث إىل 
  ؛وستعمل احلكومة على إجناز هذا القانون بالتعاون مع السلطة التشريعية. )التعليم

      )21ســـــوم بقـــــانون رقـــــم (مشـــــروع بقـــــانون يـــــنظم عمـــــل املنظمـــــات األهليـــــة مبـــــا أن املر  •
قــد مــر مبراحــل تعــديل مبــا يتفــق مــع تطــوير عمــل منظمــات اتمــع املــدين  1989لســنة 

    عيــــات. والــــذي يقضـــي بتحــــول املؤسســـات اخلاصــــة إىل مج 2010نة وكـــان آخرهــــا ســـ
فقــد مت االنتهــاء مــن صــياغة يف تطــوير عمــل املنظمــات األهليــة إال أنــه ورغبــًة مــن الدولــة 

رجــات مرئيــات حــوار التوافــق مشــروع قــانون خــاص باملنظمــات األهليــة وكــان إحــدى خم
 .)11(ة دولية، فتم إعداد مسودة القانون بالتعاون مع منظمالوطين

 تدابير وسياسات وطنية  -دال  

مت إنشــاء مركــز محايــة الطفــل والــذي خيــتص بتقيــيم ومتابعــة الطفــل الــذي يتعــرض لســوء  •
يقـــوم املركـــز  كمـــااملعاملـــة واإليـــذاء اجلســـدي والنفســـي واإلمهـــال واالعتـــداءات اجلنســـية،  

عــة هلــؤالء األطفــال بتــوفري وتســهيل اخلــدمات املتعلقــة بــالتقييم والتحقيــق والعــالج واملتاب
، وذلــك مــن خــالل ات احلكوميـة واألهليــة ذات الصــلةوذلـك بالتنســيق مــع خمتلــف اجلهــ

  ؛)12(خط جندة ومساندة الطفل)خط هاتفي يعمل على مدار الساعة (

شــباط/ الــيت وقعــت خــالل شــهري  األحــداثإنشــاء صــندوق وطــين لتعــويض املتضــررين مــن  •
. كمــا 2011 ) لســنة30مرســوم بقــانون رقــم (. وذلــك وفقــاً لل2011مــارس آذار/فربايــر و 

__________ 

  .www.nd.bhيرجى زيارة املوقع للمزيد من املعلومات  )11(
 .www.998.social.gov.bh للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع )12(
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بشــــأن نظــــام عمــــل الصــــندوق الــــوطين لتعــــويض  2012لســــنة  13صــــدر مرســــوم رقــــم 
عضوان مـن ه يتكون من مخسة أعضاء بينهم املتضررين ومن أهم ما مييز إدارة الصندوق أن

 ؛احلكومة مناتمع املدين وعضو  منظماتعضوان من و القضاة 

 ؛)13(إلدماج احتياجات املرأة يف التنمية الوطين النموذج ملتابعة الوطنية اللجنة نشاءإ •

 وأمــاكن الســجون وتفتــيش زيــارة بتنظــيم للقضــاء األعلــى الــس قبــل مــن الئحــة صــدور •
 القضـاة مـن جمموعـة املهمـة تلك يتوىل أن على االحرتازية التدابري تنفيذ وأماكن التوقيف

 أوامــر علــى طــالعلال وذلــك العامــة يابــةالن وأعضــاء االســتئناف حمكمــة رئــيس بيــنهم مــن
 واالجتماعيـة الصـحية والرعايـة الكرميـة املعاملـة النـزالء تلقـي مـن والتأكـد والقبض احلبس
 غــري بشــكل موقــوف يوجــد ال بــأن والتأكــد املســجونني شــكاوي إىل واالســتماع الالزمــة
 ؛قانوين

كمـــة الصـــغرى لنظـــر قـــرار الـــس األعلـــى للقضـــاء بإنشـــاء غرفـــة باحملكمـــة الكـــربى واحمل •
 ؛حداث اليت مرت ا اململكة العام املاضياألالتعويض عن  ىدعاو 

 ؛إصدار وزارة الداخلية مدونة سلوك رجال الشرطة •

 ؛)14(ة الوطنية للطفولةياالسرتاتيج •

 .)15(عاقةاإلاالسرتاتيجية الوطنية لذوي  •

  .)16(االسرتاتيجية الوطنية لكبار السن •

__________ 

 .www.scw.gov.bhللمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع الس األعلى للمرأة  )13(
اإلنســان واملســاواة بــني اجلنســني علــى ثالثــة أســس حموريــة وهــي احــرتام حقــوق  مندجمــةترتكــز اإلســرتاتيجية بصــور  )14(

 (UNDP)ســـرتاتيجية بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنـــائي االوإدمــاج ذوي اإلعاقــة. فقــد مت وضــع هــذه 
وفقــاً لألطــر واملنطلقــات املرجعيــة الــيت تنبــع مــن املرجعيــة الشــرعية  (UNICEF)وصــندوق األمــم املتحــدة للطفولــة 

إىل مجلة من املواثيق الدولية اليت وقعت عليها مملكة البحـرين ومنهـا اتفاقيـة حقـوق والقانونية للمملكة، باإلضافة 
سـرتاتيجية وخطـة العمـل امللحقـة ـا، ال يتوقـف اال. إن مـا تتضـمنه 1993الطفل اليت مت التوقيـع عليهـا يف عـام 

الــيت كفلتهــا لــه علــى اخلــدمات أو تلبيــة احتياجــات الطفــل فحســب، بقــدر مــا هــو تفعيــل وإنفــاذ حلقــوق الطفــل 
الشـريعة اإلسـالمية وأكـدا املواثيـق واالتفاقـات. كمـا تؤكــد هـذه الوثيقـة الوطنيـة علـى أن األطفـال هـم أصــحاب 

 حقوق ويتعني النظر هلم والتفاعل معهم من هذا املنطلق.
بـادئ الـواردة إىل للمنهج املبين على حقوق اإلنسان والذي يرتكز علـى امل ستناداً ا االسرتاتيجيةلقد ُوضعت هذه  )15(

ـــــات املتخصصـــــة، ال ـــــدوليني واالتفاقي ـــــاق األمـــــم املتحـــــدة والعهـــــدين ال ـــــة الدو االســـــيما  يف ميث ـــــة حلقـــــوق تفاقي لي
وتستمد كافة التوجهات والسياسـات واالسـرتاتيجيات والـربامج الـواردة يف هـذه الوثيقـة األشخاص ذوي اإلعاقة. 

لثالثــة منهــا، وهــي تعتمــد علــى منهجيــة بنــاء قــدرات الفئــات تفاقيــة والــواردة يف املــادة ااالمــن مبــادئ ومرتكــزات 
ري تفاقيـة لتغيــاالاملسـتهدفة للمطالبـة حبقـوقهم مـن ناحيـة، ومتكـني املؤسســات احلكوميـة مـن الوفـاء بالتزاماـا وفـق 

املنظـور احلقـوقي لإلعاقـة وراعـت مبـدأ  اسـتندت هـذه الوثيقـة مبجملهـا علـىوقـد نظرة اتمـع مـن ناحيـة أخـرى. 
اإلنســان والتنميــة االجتماعيــة جلندريــة يف كافــة حماورهــا. وللمزيــد مــن املعلومــات يرجــى زيــارة موقــع وزارة حقــوق ا

  .www.social.gov.bh يرجى زيارة املوقع
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  ومية معنية بحقوق اإلنسانهيئات رسمية وأجهزة حك  -هاء  

 اجلنائيـة العدالـة إجـراءات إنفاذ سالمة مبراقبة تعين متخصصة نيابة إنشاء: العامة النيابة •
 اجلنائيـة، للعدالـة املتحـدة األمـم ومعـايري اسـطنبول ملبـادئ وفقـاً  فاعلـة بتحقيقـات والقيـام
 إجرائيـة قواعـد نمـ تتطلبـه قـد ملـا الالزمـة واالستشـارات التـدريب تـوفري طريـق عـن وذلـك

 العام النائب يلحق مبكتب متخصص مكتب إنشاء إىل باإلضافة .تشريعية أو إدارية أو
 األمــر هـذا حــول ىشـكاو  تلقــي كجهـة ويعمـل احملبوســنيوشـؤون  اإلنســان حبقـوق يعـين

 وباإلضــافة .املتخصصــة النيابــة إىل ســتحال الــيت القضــايا ومتابعــة فحــص مهمتــه وتكــون
 مســامهاً  عــامالً  وظـائفهم تكــون كـي العامــة النيابـة وأعضــاء لقضـائيا اجلهــاز تـدريب إىل
خصصــة ملحقـــة نشـــاء وحــدة متإكمــا مت . واستئصــاهلا املعاملـــة وســوء التعــذيب منــع يف

" والـــيت ختـــتص بـــالتحقيق والتصـــرف يف مبكتـــب النائـــب العـــام "وحـــدة التحقيـــق اخلاصـــة
ن املسـؤولني احلكـوميني وحتديـد سـاءة املعاملـة الـيت قـد تقـع مـإجرائم التعـذيب واإليـذاء و 

  ؛فعالاألمسئوليام اجلنائية عن تلك 

وتعـىن هـذه  2004مت إنشاء إدارة الشكاوى وحقوق اإلنسان يف عام  :الداخلية وزارة •
الـــوزارة حيـــث تقـــوم بالتعامـــل مـــع هـــذه منتســـيب املوجهـــة ضـــد  ىاإلدارة بتلقـــي الشـــكاو 

ون القانونيـــة للتأكـــد مـــن قانونيـــة ؤ لشـــالشـــكاوى بكـــل شـــفافية ويـــتم إحالتهـــا إىل إدارة ا
اإلجــــراءات املتبعــــة مــــن عدمــــه، كمــــا توجــــد جلنــــة حلقــــوق اإلنســــان مت إنشــــائها يف عــــام 

وختــــتص باملســــائل املتعقلــــة حبقــــوق اإلنســــان ومنهــــا إعــــداد الــــدورات التدريبيــــة  2005
مت واحملاضـــرات املتعلقـــة بتطبيـــق القـــوانني وإنفـــاذ اإلجـــراءات اخلاصـــة حبقـــوق اإلنســـان. و 

نشــــاء مكتــــب مســــتقل المــــني عــــام التظلمــــات بــــالوزارة تكــــون مهمتــــه تلقــــي وفحــــص إ
مـن العـام. ويـتم يف الوقـت احلـايل األجهـة ضـد منتسـيب قـوات إىل أي الشكاوى املقدمـة 

إعــداد دراســة إلعــداد هيكلــة املفتشــية العامــة وذلــك وفقــاً ملــا انتهــت إليــه توصــية اللجنــة 
ق.كمــا وقعــت وزارة الداخليــة مــذكرة تفــاهم مــع اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقصــي احلقائ

الدوليـــة للصـــليب األمحـــر بغـــرض قيـــام اللجنـــة بزيـــارة الســـجون البحرينيـــة والوقـــوف علـــى 
مــــدى قيــــام إدارة الســــجون مبراعــــاة القواعــــد الــــدنيا ملعاملــــة املســــجونني وتقــــدمي الــــدعم 

الً عـن دور اللجنـة يف واإلرشاد للوزارة لتاليف ما قد يشوب هذا اجلانب من قصور، فضـ
التــدريب علــى قواعــد ومعــايري حقــوق اإلنســان اخلاصــة مبعاملــة املســجونني وتقــوم اللجنــة 

وزارة الداخليــة يف إىل أن ضــافًة إ، رة ميدانيــة لتفعيــل مــذكرة التفــاهميف الوقــت احلــايل بزيــا
لبنــاء  ســبيلها لتوقيــع مــذكرة تفــاهم مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة

 ؛قدرات رجال الشرطة يف جمال مكافحة اجلرمية يف إطار املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

__________ 

يل جانـب التأكيـد علـى مبــدأ إاسـتحداث املزيـد مـن اخلـدمات لرعايـة كبـار السـن  سـرتاتيجيةاالأهـم مـا مييـز هـذه  )16(
يرجـى زيـارة . وللمزيـد مـن املعلومـات األهلـيمؤسسات اتمـع املـدين والتنسـيق مـع القطـاع  الشراكة اتمعية مع

 .www.social.gov.bh موقع وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية يرجى زيارة املوقع
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لسنة    ) 60املرسوم امللكي رقم ( رصدو  :قوق اإلنسان والتنمية االجتماعيةوزارة ح •
بإعــادة تســمية وزارة التنميــة االجتماعيــة لتصــبح وزارة حقــوق اإلنســان والتنميــة  2011

  ؛تحداث قطاع حقوق اإلنساناالجتماعية واس

 يف تربويـة عمـل خطـة إلعـداد فريقـاً  والتعلـيم الرتبية وزارة شكلت :والتعليم التربية وزارة •
 متثلـت حيـث اإلنسان حقوق ثقافة وتعزيز الرتبوية املناهج وتدعيم اإلنسان حقوق جمال

  :التايل يف اخلطة أهداف

طلبـــــة واملدرســـــني واإلدارة وحقـــــوق اإلنســـــان لـــــدى ال املواطنـــــةتنميـــــة الـــــوعي بقـــــيم  •
 ؛املدرسية

 ؛اإلنسان داخل البيئة املدرسية وحقوقنشر قيم املواطنة  •

 وتدريب ووضعها يف متناول املتعلمني واملدرسني. تدريسإعداد وسائل  •

 .اإلنسان ضمن املناهج الرتبوية حقوقتعميق مفاهيم  •

ـــــل اخلطـــــة    ـــــذ 2012-2011يف العـــــام الدراســـــي وقـــــد مت تفعي ـــــد مـــــن ، ومت تنفي العدي
  الفعاليات من أجل: 

التخطـيط إلدمـاج الرتبيـة علـى حقـوق اإلنسـان ضـمن كـل قطاعـات املنظومـة الرتبويــة يف  •
 ؛مملكة البحرين

تصــميم عمليــات التعلــيم والــتعلم والتقــومي واألنشــطة الرتبويــة لــتالئم أهــداف الرتبيــة علــى  •
  ؛حقوق اإلنسان

  ؛هداف الرتبية على حقوق اإلنسانبناء الئحة تطوير البيئة املدرسية ملالئمة أ •

بنــاء قــدرات القــادة الــذين ميثلــون األطــراف الفاعلــة يف املنظومــة التعليميــة املعنيــة بالرتبيــة  •
 ؛على حقوق اإلنسان

نشر ثقافة الرتبية على حقوق اإلنسان وإشاعة ممارساا يف املؤسسة املدرسية، وخارجها  •
  ؛بني أولياء األمور ووسائل اإلعالم

  .)لتقرير األول(أحد تعهدات ا  جمال الرتبية على حقوق اإلنسانليل للمعلم يفبناء د •

إعـــادة هيكلـــة األمانـــة العامـــة وتطـــوير مركـــز شـــكاوي املـــرأة  :المجلـــس األعلـــى للمـــرأة •
ختلـــف فئاـــا مبليكـــون اليـــوم مركـــز متكامـــل لـــدعم املـــرأة يقـــوم برصـــد احتياجـــات املـــرأة 

ة واملعنفة ويقدم خـدمات التوجيـه واإلرشـاد واخلـدمات املطلقة واملهجورة واحلاضنة واملعيل
الوقائيـــة والعالجيـــة للمشـــكالت األســـرية ويـــوفر املســـاعدة القضـــائية اانيـــة واالستشـــارة 

  ؛القانونية وغريها من امللفات اهلامة
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    2009) لعــــام 46صـــدر األمـــر امللكـــي رقـــم ( المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان: •
ورصـد  بإنشـاء املؤسسـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان 2009نوفمرب /تشرين الثاين 11بتاريخ 

وتعيــني األمــني  2010بريل نيســان/أمت تعيــني أعضــائها يف  كمــا امليزانيــة الالزمــة لعملهــا،
(أحــــد     2010ديســــمرب كــــانون األول/العــــام للمؤسســــة الوطنيــــة حلقــــوق اإلنســــان يف  

  تعهدات التقرير األول).

  وحماية حقوق اإلنسانآليات وطنية لتعزيز   -واو  

ة يف لكيفيــة إدمــاج احتياجــات املــرأ :اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة وتنفيــذ النمــوذج الــوطني •
ـــة مبثابـــة آليـــة املتابعـــة الوطنيـــة الـــيت ســـتعطي برنـــامج العمـــل احلكـــومي:  تعتـــرب هـــذه اللجن

اإلدمــاج إىل واقــع ملمــوس  اجلهــود املبذولــة علــى هــذا الصــعيد دعمــاً قويــاً لتحويــل فكــر
 ؛اعي احتياجات املرأة والرجل على حد سواء يف املنظومة التنمويةير 

ــــا لحقــــوق اإلنســــان • : تشــــارك فيهــــا الــــوزارات املعنيــــة لبحــــث اللجنــــة التنســــيقية العلي
املراسالت اخلاصة باإلجراءات اخلاصة واآلليـات التابعـة مبجـال حقـوق اإلنسـان ودراسـة 

ى هـــذه والرتتيـــب إلعـــداد الـــردود علـــاملواضـــيع املتعلقـــة حبمايـــة وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان 
  ؛(أحد تعهدات التقرير األول) املرسالت بأقصى سرعة ممكنة

اللجنــة اإلشــرافية لمتابعــة تنفيــذ التعهــدات الطوعيــة والتوصــيات والنتــائج الخاصــة  •
ــة الشــاملة التقريــر األول ململكــة  اعتمــادمت إنشــاء هــذه اللجنــة بعــد  :بالمراجعــة الدوري

، حيـث تضـم يف اخلاص باملراجعـة الدوريـة الشـاملةحقوق اإلنسان و رين أمام جملس حالب
 املـــديناتمـــع منظمـــات واملؤسســـات احلكوميـــة و  الــوزاراتكـــل مـــن   عـــنعضــويتها ممثـــل 

ومكتـب األمـم املتحـدة اإلمنـائي باململكـة وتعـىن هـذه املؤسسة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان و 
والتوصـــيات اخلاصـــة بـــالتقرير الـــدوري  اللجنـــة مبتابعـــة تنفيـــذ التعهـــدات الطوعيـــة والنتـــائج

 ؛والشامل (أحد تعهدات التقرير األول)

تشــرف اللجنــة علــى التأكــد مــن جــودة  :لتطــوير التعلــيم والتــدريب الوطنيــة اللجنــة •
 ؛خمرجات التعليم وصالحياا لسوق العمل

ـــة المعـــاقين • تضـــم يف عضـــويتها ممثلـــني مـــن اجلهـــات احلكوميـــة : اللجنـــة الوطنيـــة لرعاي
 ؛املعاقنيشؤون مات من اتمع املدين ذات الصلة من أجل رعاية ومنظ

ـــة للمســـنين • ـــة الوطني تضـــم يف عضـــويتها ممثلـــني عـــن اجلهـــات احلكوميـــة والغـــري : اللجن
 ؛املسننيشؤون العامة لربامج ومشاريع ة ذات الصلة من أجل رسم السياسة حكومي

هــات احلكوميــة ومنظمــات م يف عضــويتها ممثلــني مــن اجلضــت: اللجنــة الوطنيــة للطفولــة •
 ؛الطفلبشؤون اتمع املدين ذات الصلة وختتص يف كل ما يتعلق 
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مشــــكلة مــــن اجلهــــات احلكوميــــة : باألشــــخاص االتجــــاراللجنــــة الوطنيــــة لمكافحــــة  •
(أحـد تعهـدات  شـخاصباأل االجتـارومنظمات جمتمـع مـدين ذات الصـلة تعـىن مبكافحـة 

 ؛التقرير األول)

شــكلت مــن جهــات حكوميــة : األجانــب باألشــخاص اراالتجــلجنــة متابعــة ضــحايا  •
(أحــد  األجانــبتعــىن بتــوفري الرعايــة واملســاعدات الالزمــة لضــحايا االجتــار باألشــخاص 

 ؛)17(تعهدات التقرير األول)

يـــز ضـــد المـــرأة الفريـــق الـــوطني لمتابعـــة اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمي •
ويضـم يف عضـويته ممثلـني  علـى للمـرأةاألمـن قبـل الـس مت تشـكيل الفريـق  السيداو):(

 .عن الوزارات واملؤسسات الرمسية واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  المنظمات الغير حكومية  -زاي  

لسنة         21رسوم بقانون رقم املن عمل املنظمات الغري حكومية منظم من خالل إ  
منظمـات اتمـع املـدين  مشـروع قـانون جديـد يـنظم عمـل بإعـدادقامت احلكومة  كما ،1989

 االجتماعيــةوهــو أكثــر تطــور مــن القــانون احلــايل. هــذا وقــد قامــت وزارة حقــوق اإلنســان والتنميــة 
خمتلـــف واملـــايل هلـــذه املنظمـــات يف  واللوجســـيتبتنفيـــذ سياســـة شـــاملة تضـــمن تقـــدمي الـــدعم الفـــين 

بتــدريب كوادرهــا وتــأهيلهم يف  مــن الــدعم املؤسســي هلــا لتقــوم بــدورها الريــادي ومــروراً  اــاالت بــدءاً 
جماالت العمل األهلي املختلفة وتقدمي الدعم املايل ملشروعاا التنموية اليت تصب يف خدمة اتمـع 

اتمعيــــة الــــذي يؤهلهــــا لتكــــون شــــريكا فــــاعال للــــوزارة إلدارة مؤسســــات  الشــــراكةوانتهــــاء بربنــــامج 
 2012ينــاير كــانون الثاين/ملســجلة لغايــة  اجتماعيــة خمتلفــة. وقــد بلــغ عــدد اجلمعيــات واملنظمــات ا

  ) منظمة وهي متنوعة بني وطنية وأجنبية ودور عبادة لغري املسلمني.569(

  :ومن مجعيات حقوق اإلنسان  

 ؛اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان •

 ؛اجلمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الدميقراطية •

 ؛مجعية البحرين ملراقبة حقوق اإلنسان •

 ؛ة البحرينية للشفافيةاجلمعي •

 ؛مجعية احلقوقيني البحرينية •

 ؛مجعية مبادئ حلقوق اإلنسان •

__________ 

 .www.social.gov.bh نسان والتنمية االجتماعيةاإلموقع وزارة حقوق  زيارةللمزيد من املعلومات يرجى  )17(
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 ؛مجعية املرصد حلقوق اإلنسان •

 ؛مجعية اإلنسان •

 ؛مجعية كرامة حلقوق اإلنسان •

 .مركز املنامة حلقوق اإلنسان •

بدعم املنظمات الغري حكوميـة مـن  االجتماعيةتقوم وزارة حقوق اإلنسان والتنمية  كما  
  :ل برامج الدعم التاليةخال

 )،كز الوطين لدعم املنظمات األهليةاملر ( برامج الدعم الفين للمنظمات األهلية  -1  
  :ويقع حتت مظلة هذه الربامج

تقيـــيم القــــدرات املؤسســــية للمنظمــــات األهليـــة، وتتضــــمن زيــــارات ميدانيــــة للمنظمــــات  •
إعــداد تقريـر حتليلــي عــن  األهليـة للتعــرف علــى األداء املؤسسـي للمنظمــة وبنــاء عليـه يــتم

  ؛األداء لكل منظمة وخطة اسرتشادية لتطوير األداء املؤسسي

تنظـــيم بـــرامج تدريبيـــة للمنظمـــات األهليـــة تـــتم بنـــاء علـــى تقـــدير باالحتياجـــات الفعليـــة  •
 ؛وخطط التطوير املستقبلية وأولويات احلاجة

 ؛تقدمي استشارات فنية للمنظمات األهلية حبسب احلاجة •

  .لقدرات املؤسسية للمنظمات الشريكةبرامج دعم ا •

، )األهليـــةصـــندوق دعـــم املنظمـــات ( بـــرامج الـــدعم املـــايل للمنظمـــات األهليـــة  -2  
  :ويقع حتت مظلة هذه الربامج

برنامج املنح املالية السنوي املقدم من وزارة التنمية االجتماعية بالتعـاون مـع جمموعـة مـن  •
  ؛املؤسسات الوطنية يف القطاع اخلاص

  ؛متابعة املشروعات التنموية اليت حظيت مبنح مالية يف السنوات السابقة برنامج •

الستخدام املنظمـات األهليـة وخمتلـف إدارات الـوزارة لتنظـيم املرافق برامج توفري   -3  
  ؛اللقاءات والربامج التدريبية املختلفة

  ؛وأراضي للمنظمات األهلية مباينالدعم اللوجسيت والذي يتضمن توفري   -4  

ـــرامج الشـــراكة اتمعيـــة مـــع املنظمـــات األهليـــة  -5   (أحـــد تعهـــدات التقريـــر . )18(ب
 ).األول

__________ 

  .www.social.gov.bhنسان والتنمية االجتماعية اإلوزارة حقوق  موقعللمزيد من املعلومات يرجى زيارة  )18(
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  نلتزامات البحرين في مجال حقوق اإلنساا  -خامساً   

  تفاقيات الدولية لحقوق اإلنساناال  -ألف  

املتحــدة ومبادئهــا وعزمهــا  األمـملتزامهــا الكامــل مبقاصــد ان مملكـة البحــرين تؤكــد جمـدداً إ  
العـدل، ظـام سـلمي يكتنفـه تتـيح هلـا وجلميـع الشـعوب أن تعـيش وتزدهـر يف ن حـوالأعلى ضمان 

اتفاقيـات معنيـة حبقـوق  9اتفاقيـات مـن أصـل  7وألكرب دليل على ذلك توقيع مملكة البحرين على 
باختاذ اإلجراءات الدستورية لالنضمام إىل اتفاقية األمم املتحدة اخلاصـة حبمايـة  بدأتاإلنسان وقد 
إليهـــا اململكـــة هـــي  انضـــمتمـــن االختفـــاء القســـري. علمـــاً بـــأن أخـــر االتفاقيـــات الـــيت األشـــخاص 

 2011وصادقت عليهـا يف  2010حزيران/يونيه  30ذوي اإلعاقة يف  األشخاصحقوق  اتفاقية
  (أحد تعهدات التقرير األول).

 تفاقيات حقوق اإلنسانالتقارير مملكة البحرين المقدمة طبقاً   -باء  

ة البحــــرين ملتزمــــة التزامــــاً كــــامًال بتنفيــــذ توصــــيات اللجــــان املشــــرفة علــــى ال تــــزال مملكــــ  
اتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان وتبـــذل جهـــوداً مـــع األجهـــزة املختصـــة يف اململكـــة لتقـــدمي تقاريرهـــا يف 
الوقــت احملــدد . هــذا وقــد قــدمت تقريرهــا الثــاين والثالــث اخلــاص باتفاقيــة محايــة الطفــل إىل جلنــة 

. باإلضــــافة إىل تســــليمها تقريرهــــا الثالــــث 2011شــــته يف حزيران/يونيــــه حقــــوق الطفــــل ومت مناق
 14اخلــــاص باتفاقيــــة القضــــاء علــــى مجيــــع أشــــكال التميــــز ضــــد املــــرأة للجنــــة املعنيــــة يف تــــاريخ (

إعداد تقارير االتفاقيات األخـرى )، كما أن مملكة البحرين تعكف حالياً على 2011متوز/يوليه 
 اخلاصة حبقوق اإلنسان (أحد تعهدات التقرير األول).

 اإلنسان إقليمياً  حقوقتفاقيات ا  -جيم  

مبـــا أن مملكـــة البحـــرين قـــد صـــدقت علـــى امليثـــاق العـــريب حلقـــوق اإلنســـان فإـــا ســـتقدم   
  .2012سبتمرب أيلول/ر تقريرها إىل جلنة حقوق اإلنسان العربية جبامعة الدول العربية يف شه

 البحرين واإلجراءات الخاصة في إطار مجلس حقوق اإلنسان  -دال  

الدوليـــة يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان فقـــد ســـعت  بالتزاماـــاحرصـــاً مـــن اململكـــة علـــى الوفـــاء   
واملقـــررين اخلاصـــني  التعاقديـــةجـــان لللتعـــاون مـــع مجيـــع آليـــات حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة املختلفـــة كال

  ومكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ونظم البالغات وذلك على النحو التايل:وفرق العمل 

) 36عــدد ( 2008 هيونيــحزيران/عتمــاد تقريرهــا األول يف اتلقــت مملكــة البحــرين بعــد  •
ن مملكـة إوهـذا و ات عاجلـة ومت الـرد عليهـا مجيعهـا دعاءات ونداءارسالة تنوعت ما بني 



A/HRC/WG.6/13/BHR/1 

21  

نســـان (أحـــد األمـــم املتحـــدة املعنيـــة حبقـــوق اإل أجهـــزةالبحـــرين لتؤكـــد تعاوـــا التـــام مـــع 
 ؛)تعهدات التقرير األول

لـــس زار ســعادة الســـفري مــارتن أهومبيهيـــة رئــيس جمنــاًء علــى دعـــوة مــن مملكـــة البحــرين ب •
تشـاور لل 2009مـايو أيار/ 20-16حقوق اإلنسان مملكة البحـرين خـالل الفـرتة مـن 

 ؛)(أحد تعهدات التقرير األول

الســيدة نيفــاي  2010بريل نيســان/أ 23-21لبحــرين خــالل الفــرتة مــن زارت مملكــة ا •
باململكــة املسـؤولني ، حيــث اجتمعـت مـع كبـار ي املفوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـانبـيال

 )؛(أحد تعهدات التقرير األول ومنظمات اتمع املدين

يـو مت توجيه دعوة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان سعادة السفري سيهاسـاك فوانـغ كيتك •
 ات والتشـاور، إال إنـه تعـذر حضـورهلزيارة مملكة البحرين لتبادل املعلومـ 2010يف عام 

 ؛(أحد تعهدات التقرير األول)

دعـوة لرئيسـة جملـس حقـوق  2011نوفمرب تشـرين الثـاين/وجهت مملكة البحرين يف شـهر  •
لبحرينيـة ا للمشـاركة حبفـل تسـليم تقريـر اللجنـة لـورا ديبـوي ديسـيلاإلنسان سـعادة السـفرية 

وقــد اعتــذرت  2011نوفمرب تشــرين الثــاين/ 23املســتقلة لتقصــي احلقــائق وذلــك يف يــوم 
 ؛(أحد تعهدات التقرير األول) عن احلضور النشغاهلا

للمفوضــة الســامية  دعــوة 2011نوفمرب تشــرين الثــاين/وجهــت مملكــة البحــرين يف شــهر  •
 البحرينيـــةتقريـــر اللجنـــة حلقـــوق اإلنســـان الســـيدة نيفـــاي بـــيالي للمشـــاركة حبفـــل تســـليم 

ــــوم يف  ــــاين/ 23املســــتقلة لتقصــــي احلقــــائق وذلــــك يف ي وقــــد  2011نوفمرب تشــــرين الث
املمثـل املقـيم  )Peter Grohmann( اعتذرت عن احلضور النشـغاهلا. وأنابـت عنهـا السـيد

 ؛لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مملكة البحرين

فـــد مـــن مكتـــب املفوضـــة الســـامية حلقـــوق علـــى طلـــب مـــن مملكـــة البحـــرين زار و  وبنـــاءً  •
مـن  2011سـمرب يدكـانون األول/ 16-13اإلنسان مملكة البحرين خالل الفـرتة مـن 

تسـاعدها لأجل حبث سبل التعاون وإمكانيـة تقـدمي املسـاعدات الفنيـة والتقنيـة للمملكـة 
 ؛(أحد تعهدات التقرير األول) يف جمال تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق

• لـــــــس األعلـــــــى للمـــــــرأة الـــــــدعوة إىل رئيســـــــة منظمـــــــة املـــــــرأة بـــــــاألمم املتحــــــــدة وجـــــــه ا     
)michelle Bachelet واىل عــــدد مــــن عضــــوات جلنــــة الســــيداو بــــاألمم املتحــــدة وهــــن (
)meriem Belmihob Zerdani)و (Ayse Feride Acar(  حلضـور االحتفـال بـذكرى عشـر

يـــوم املـــرأة البحرينيـــة باعتبارهـــا ســـنوات علـــى إنشـــاء الـــس األعلـــى للمـــرأة واالحتفـــال ب
دف التعــرف علــى مــا حتقــق يف مملكــة البحــرين مــن ــاملناســبات الوطنيــة اهلامــة  ىحــدإ

 ؛اعتذرن عن احلضور نأال إ، جناز يف جمال متكني املرأةإنشاط و 
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التواصــل معــه لتحديــد  قــد متو  زيــارة املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب علــى اململكــة وافقــت •
أمــا بشــأن تلقــي  2012واملقــررة يف شــهر متوز/يوليــه  وجــدول أعمــال الزيــارة ةموعــد الزيــار 

الطلبـــات مـــن املقـــرر اخلـــاص املعـــين بـــاحلق يف حريـــة التجمـــع الســـلمي وتكـــوين اجلمعيـــات 
واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنسـان للمهـاجرين واملقـرر اخلـاص املعـين حبالـة مـدافعني عـن 

 (أحد تعهدات التقرير األول).طلبام حقوق اإلنسان بأن اململكة تدرس 

  بناء القدرات  -سادساً   

 عامةالالقدرات  بناء  -ألف  

قامت مملكة البحرين بعقد العديد من ورش العمل والتدريب ملـوظفي اجلهـات احلكوميـة   
ومؤسســـات اتمـــع املـــدين ذات الصـــلة لبنـــاء قـــدرام يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان (أحـــد تعهـــدات 

منظمــات اتمــع املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان و وذلــك بالتعــاون مــع مكتــب التقريــر األول) 
  املدين الدولية واحمللية واإلقليمية والدول ذات اخلربة وهي كالتايل:

) ــدف إىل التعريــف 2008 متوز/يوليــه 24-22ورشــة عمــل خاصــة مببــادئ بــاريس ( •
وطنيـة حلقـوق اإلنسـان بادئ بـاريس وأفضـل املمارسـات اخلاصـة بتأسـيس املؤسسـات المب

اجلهـــــات  اســـــتهدفتبالتعـــــاون مـــــع مكتـــــب املفوضـــــة الســـــامية حلقـــــوق اإلنســـــان. وقـــــد 
سياســـية وأعضـــاء الســـلطة التشـــريعية احلكوميـــة ومنظمـــات اتمـــع املـــدين واجلمعيـــات ال

  ؛وأعضاء السلطة القضائية والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان

ـــــدف إىل  2009 ار/مـــــايوأي 14-13) وحقـــــوق اإلنســـــان الصـــــحةورشـــــة عمـــــل ( •
التعريف حبقوق اإلنسان يف اـال الصـحي وذلـك بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة العامليـة، 

  ؛العاملني يف القطاع الصحي استهدفتوقد 

) 2009كــــانون األول/ديســـــمرب  8-7 حقــــوق اإلنســــان واملســــؤولياتورشــــة عمــــل ( •
، ال حقـــوق اإلنســـانالقـــة عملهـــم يف جمـــلع اإلعالميـــنيـــدف هـــذه الورشـــة إىل تعريـــف 

اجلهــــات  واســــتهدفتوذلــــك بالتعــــاون مــــع مكتــــب املفوضــــة الســــامية حلقــــوق اإلنســــان 
  ؛اتمع املدين والصحف احمللية واألجنبية ومنظماتاحلكومية 

 17-8ألعضـــــــــــاء املؤسســـــــــــة الوطنيـــــــــــة حلقـــــــــــوق اإلنســـــــــــان  الكفـــــــــــاءةورشـــــــــــة رفـــــــــــع  •
ان مت عقــد ورشــة عمــل بعــد إنشــاء املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســ 2010حزيران/يونيــه

اللجنة اإلشرافية من وذلك بتنظيم ع الكفاءة لديهم للقيام مبهامهم ألعضاء املؤسسة لرف
 ؛للمراجعة الدورية الشاملة
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حلقوق اإلنسان اللجنة اإلشرافية للمراجعة الدورية الشاملة  ورشة مكافحة الفساد قامت •
 ؛صة مبكافحة الفسادبدعم اجلمعية البحرينية للشفافية لتنفيذ ورشة عمل خا

ـــــــى الرصـــــــد واملتابعـــــــة يف حقـــــــوق اإلنســـــــان  • ـــــــدريب عل  3 -مـــــــايو أيار/ 31ورشـــــــة الت
لعـــاملني يف اجلهـــات احلكوميـــة اـــدف هـــذه الورشـــة إىل تـــدريب  2010حزيران/يونيـــه 

ومنظمــات اتمــع املــدين ذات الصــلة علــى كيفيــة كتابــة التقــارير اخلاصــة بــاألمم املتحــدة 
 ؛اإلنسان وخاصًة يف جمال حقوق

ــدف  2010ديســمربكــانون األول/  30-26 ورشــة عمــل خاصــة بــالتفتيش العمــايل •
هــذه الورشــة إىل الرتكيــز علــى املعــايري اخلاصــة بالعمــل والســالمة والصــحة املهنيــة وذلــك 
بالتعاون مع منظمة العمل الدوليـة ،واسـتهدفت هـذه الورشـة مفتشـي وزارة العمـل وهيئـة 

  ؛تنظيم سوق العمل

 8-7 أساســـــيات حقـــــوق اإلنســـــان للمـــــدافعني عـــــن حقـــــوق اإلنســـــان"" ورشـــــة عمـــــل •
ونشطاء حقـوق اإلنسـان  املدافعنيدف هذه الورشة إىل تعريف  2011حزيران/يونيه 

باملبـادئ األساســية والرئيســية حلقــوق اإلنســان وذلـك بالتعــاون مــع معهــد جنيــف حلقــوق 
هـــــذه الورشـــــة  واســـــتهدفتة اهلامشيـــــ األردنيـــــةاإلنســـــان ومركـــــز تنميـــــة اتمـــــع باململكـــــة 

 ؛اجلمعيات الشبابية

للمراجعــة الدوريــة الشــاملة حلقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع وزارة  اإلشــرافيةنظمــت اللجنــة  •
ميـــــة االجتماعيـــــة دورتـــــني للـــــدبلوم التـــــدرييب يف القـــــانون الـــــدويل نحقـــــوق اإلنســـــان والت

مــارس    آذار/ 1 ،وىلوالدســتوري وحقــوق اإلنســان وتقــارير املراجعــة الدوريــة الشــاملة (األ
كــــانون  23 -  2011أكتـــوبر تشــــرين األول/ 9 ة،) (الثانيـــ2009حزيران/يونيـــه  4 - 

 ) يهــدف هــذا الربنــامج إىل بنــاء قــدرات منتســيب القطــاع احلكـــومي2012ينــاير الثاين/
يف مركز االستشارات والدراسـات  مهاومنظمات اتمع املدين ذات الصلة حيث مت عقد

 ؛ورية جبامعة البحرينالقانونية والدست

قامـــت جلنـــة املراجعـــة الدوريـــة الشـــاملة حلقـــوق اإلنســـان بـــدعم كتـــاب الصـــحفية أمـــاين  •
" إىل املراجعـة 1503" اإلجـراء مـناملسقطي بعنوان (ملف البحرين احلقوقي يف جنيـف 

 ؛الدورية الشاملة)

ور حممـد ورشة عمل حـول كيفيـة إعـداد التقـارير الدوريـة وتنفيـذ توصـيات السـيداو للـدكت •
الـوطين ملتابعـة وتنفيـذ اتفاقيـة السـيداو  للفريـقخليل املوسى نظمها الس األعلى للمرأة 

، ــــدف إىل التعــــرف علــــى القيمــــة القانونيــــة للمالحظــــات 2010 حزيران/يونيــــه 6يف 
طالع على جتربة اململكة األردنية اهلامشية يف إعداد االاخلتامية للجنة وآلية التعامل ا، و 

 ؛رير الدورية (الرابع واخلامس)التقا
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توصيات السيداو وإعداد التقارير الدوريـة املسـتقبلية" للخبـرية  متابعةورشة عمل "آليات  •
مسيحــة أبـــو ســـتيت نظمهـــا الــس األعلـــى للمـــرأة للفريـــق الــوطين ملتابعـــة وتنفيـــذ اتفاقيـــة 

توصيات إلطالع على آليات تنفيذ دف إىل ا 2010أيلول/سبتمرب  27السيداو يف 
، وعـرض جتربـة مجهوريـة مصـر العربيـة يف السيداو وكيفية إعداد التقارير الدورية املستقبلية
 ؛تنفيذ توصيات السيداو وإعداد التقارير الدورية

 القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة تدريب مدربني للتوعية حول اتفاقية ورشة •
األعلــى للمــرأة للفريــق الــوطين ملتابعــة  لــساراس نظمهــا  ) للخبــرية عايــدة أبــوالســيداو(

) ـــدف إىل 2011 كـــانون الثاين/ينـــاير 20-19وتنفيـــذ اتفاقيـــة الســـيداو يف الفـــرتة (
تفعيــل توصـيات اللجنــة علــى ، و مـن اتمــع أوســعمضــموا علـى نطــاق نشـر االتفاقيــة و 

 سيداو.التقرير 

 بناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون  -باء  

 عضاء النيابة العامة وموظفي وزارة العدلالقضاة وأ  -1  

ورشـــة عمـــل (الوقايـــة مـــن التعـــذيب وجترميـــه ضـــمن اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب والربتوكـــول  •
ــــــة)  ــــــف جبــــــرائم  2009أبريل نيســــــان/ 7- 6امللحــــــق باالتفاقي ــــــدف الورشــــــة إىل التعري

لعفـــو ) ومنظمـــة اAPTالتعـــذيب وذلـــك بالتعـــاون مـــع الرابطـــة الدوليـــة ملناهضـــة التعـــذيب (
 ؛الدولية. واستهدفت الورشة موظفي إنفاذ القانون ومنظمات اتمع املدين ذات الصلة

، وـــدف هـــذه 2009حزيران/يونيـــه  4-3االحتجـــاز وإدارة الســـجون) ورشـــة عمـــل ( •
وكيفيـــة إدارة الســـجون، ذلـــك  باالحتجـــازالورشـــة إىل التعريـــف باملعـــايري الدوليـــة اخلاصـــة 

واجلهات  الداخليةموظفي وزارة  واستهدفتللصليب األمحر  بالتعاون مع اللجنة الدولية
 ؛احلكومية ومنظمات اتمع املدين ذات الصلة

ــــــة عــــــن مكافحــــــة االجتــــــار  •  31-28وحقــــــوق اإلنســــــان يف ( باألشــــــخاصدورة تدريبي
) وــــدف الورشــــة إىل التعريــــف باألســــاليب املتقدمــــة يف عمليــــات 2010مــــارس آذار/

ئم االجتار باألشخاص وذلك بالتعاون مع منظمـة اهلجـرة يف جرا األدلةالتحقيق وكشف 
 ؛موظفي وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاة واستهدفت) IMOالدولية (

) ــدف 2010حزيران/يونيــه  22- 21إنفــاذ القــانون (ملســؤويل ورشــة مفهــوم التعــذيب  •
ة ملناهضـة التعـذيب الورشة إىل التعريف مبفهـوم التعـذيب وذلـك بالتعـاون مـع الرابطـة الدوليـ

)APT؛) ومنظمة العفو الدولية، واستهدفت القائمني على إنفاذ القانون  

 20- 18ثــالث دورات ( علــىورشــة عمــل يف القــانون الــدويل اإلنســاين والــيت مت عقــدها  •
) 2010مايو أيار/ 25-23) و(2009مايو أيار/ 11-10) و(2008أيار/مايو 
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بالتعــــاون مــــع اللجنــــة الدوليـــــة  وذلــــكنســــاين ــــدف إىل التعريــــف بالقــــانون الــــدويل اإل
 ؛موظفي النيابة العامة والقضاة ووزارة العدل واستهدفتللصليب األمحر، 

 ورشــة عمــل خاصــة حبقــوق وضــمانات املــتهم يف مرحلــة التحقيــق االبتــدائي والــيت ُعقــدت •
 ،)2010فرباير شــباط/ 22( ،)2008أكتــوبر تشــرين األول/ 27( ثــالث دورات علــى

مرحلة التحقيق  ) ودف إىل التعريف حبقوق ضمانات املتهم يف2010 مايوأيار/ 30(
االبتدائي وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية البحريين وذلـك بالتعـاون مـع معهـد الدراسـات 

 ؛أعضاء النيابة العامة واستهدفتالقضائية والقانونية بوزارة العدل، 

مخــس دورات علــى يميــة والــيت ُعقــدت ورشــة عمــل آليــات حقــوق اإلنســان العامليــة واإلقل •
ــــــــــــحزيران/ 23) و(2009أبريل نيســــــــــــان/ 21() و2009مــــــــــــارس آذار/ 17(  هيوني

) وــــــــدف إىل 2011أبريل نيســــــــان/ 17) و(2011مــــــــارس آذار/ 30) و(2010
التعريف بآليات حقوق اإلنسان العاملية واإلقليمية بالتعـاون مـع جامعـة أولسـرت باململكـة 

 ؛النيابة العامة والقضاة استهدفت أعضاءو  املتحدة

) وــدف 2009ه يونيــحزيران/ 15حريــة التعبــري وحريــة املعلومــات ( ورشــة عمــل حــول •
إىل التعريف بأساسيات حرية التعبري وحرية املعلومات وذلك بالتعاون مع جامعة أولسرت 

  ؛باململكة املتحدة واستهدفت أعضاء النيابة العامة والقضاة

تشــرين  18دويل وآخــر التطــورات املتصــلة بــه (نــائي الــورشــة عمــل خاصــة بالقضــاء اجل •
) واســتهدفت أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة وذلــك بالتعــاون مــع 2009نوفمرب الثــاين/

 ؛أحد القضاة السابقني باحملكمة اجلنائية الدولية

ــــــدويل وحقــــــوق اإلنســــــان (ورشــــــة عمــــــل خاصــــــة  • ــــــاين/       10-8بالقــــــانون ال تشــــــرين الث
د الدوليــــــة يف جمــــــال حقــــــوق اإلنســــــان عــــــإىل التعريــــــف بالقوا ) ــــــدف2010نــــــوفمرب 

 ؛دننأعضاء النيابة العامة والقضاة وذلك بالتعاون مع جامعة ل واستهدفت

تشــــــرين الثــــــاين/       21-20ايري الدوليــــــة للمحاكمــــــة العادلــــــة (ورشــــــة عمــــــل حــــــول املعــــــ •
ـــــوفمرب  ـــــف باملعـــــايري الدو 2011ن ـــــةل) وـــــدف إىل التعري ـــــة للمحاكمـــــة العادل وذلـــــك  ي

بالتعـاون مـع النائــب العـام السـابق لنيــو سـاوث ويلـز مستشــاراً حلقـوق اإلنسـان باململكــة 
 ؛النيابة العامة والقضاة أعضاء واستهدفتاملتحدة 

العديـــد مـــن ورش العمـــل لقضـــاة احملـــاكم الشـــرعية حـــول تطبيـــق أحكـــام قـــانون األســـرة،  •
 ؛والرتكيز على حقوق الزوجة واألبناء

ل للقضاة وبالتعاون مع الس األعلـى للمـرأة حـول كيفيـة اسـتفادة كما تنفيذ ورشة عم •
 ؛املرأة من صندوق النفقة
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  الداخلية ضباط وأفراد ومنتسبي وزارة  -2  

دورات خارجيـــة متخصصـــة يف جمـــال حقـــوق  10عـــدد دورة داخليـــة و  24مت عقـــد عـــدد  •
ولغايـة  2008ة مـن اإلنسان ملنتسيب وزارة الداخلية من ضباط وأفراد ومدنيني خالل الفرت 

  ؛2011

 3دور الشــرطة يف محايــة حقــوق اإلنســان (مقــرر دراســي كمــا مت تضــمني مــادة مبســمى  •
 االجتــــــــار) وكــــــــذلك مــــــــادة مبســــــــمى مكافحــــــــة 2008/2012ســــــــاعات معتمــــــــدة) 

تســتهدف منتســيب األكادمييــة امللكيــة ســاعات معتمــدة)  3(مقــرر دراســي  باألشــخاص
 ؛للشرطة

كادمييــــة امللكيــــة للشــــرطة دورة تدريبيــــة بعنــــوان "دور نظمــــت كليــــة تــــدريب الضــــباط باأل •
 16فرباير لغايـــة شـــباط/ 12الشـــرطة يف احملافظـــة علـــى حقـــوق اإلنســـان" يف الفـــرتة مـــن 

  .2012فرباير شباط/

 بناء القدرات لمنتسبي وزارة التربية والتعليم  -جيم  

) دف هذه 2009أكتوبر تشرين األول/ 27-26ل (عمل حول حقوق الطفورشة  •
وذلــك بالتعــاون مــع منظمــة األمــم  التعلــيمالتعريــف حبقــوق الطفــل يف مراحــل  إىللورشــة ا

 ؛اليونسكو)قافة (املتحدة للرتبية والعلم والث

وآليـة جمـال الرتبيـة علـى حقـوق اإلنسـان، تفعيـل دليـل املعلـم يف ورشة عمل حـول كيفيـة  •
كـانون  12بحـرين (حقـوق اإلنسـان يف مملكـة العمل وخطة متابعة برنـامج الرتبيـة علـى 

باململكـــة ) وذلـــك بالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي 2010 األول/ديســـمرب
 ؛اليونسكو)ة للرتبية والعلم والثقافة (منظمة األمم املتحدو 

حـــول نقـــل أثـــر التـــدريب إىل املـــدارس ونشـــر ثقافـــة احلـــوار وحتقيـــق الســـلم  عمـــلورشـــة  •
) 2010كـانون األول/ديسـمرب  25و 24مة (للتنميـة املسـتدا وحقوق اإلنسان ودعماً 

 ؛اليونسكو)تحدة للرتبية والعلم والثقافة (وذلك بالتعاون مع منظمة األمم امل

سـنة)  12و 6رزمة ألعاب من أجل حقوق اإلنسـان لألطفـال بـني ( بعنوانورشة عمل  •
) بالتعــــاون مــــع الشــــبكة العربيــــة للمواطنــــة وحقــــوق 2011أيلول/ســــبتمرب  26-29(

  ؛(أر) من األردناإلنسان 

 ؛2011 كانون األول/ديسمربمن أجل غد مشرق) يف  ( بعنوانورشة عمل  •

-2009ق اإلنسـان (ورشات عمل تدريبية حول كيفيـة تـدريس املواضـيع املتعلقـة حبقـو  •
  .كذلك مدرسي املدارس اخلاصة  استهدفت) 2010
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 بناء قدرات طالب مراحل التعليم األساسية المختلفة  -دال  

 يف أبرمتهـا مملكـة البحـرين الـيت االتفاقيـات مبحتـوى املدرسـية والكتـب املناهج تضمني مت  
  .الثانوية املرحلة ولغاية االبتدائية املرحلة من بدءاً  اإلنسان حقوق جمال

  بناء قدرات طالب المرحلة الجامعية  -هاء  

 التقريــر تعهــدات أحــد( البحــرين جبامعــة احلقــوق كليــة يف اإلنســان حقــوق مــادة تــدرس  
  ).األول

  بشأن باقي التعهدات الطوعية اتخاذهتم  ما  -سابعاً   

 الــيت الطوعيــة التعهــدات مــن مجلــةً  تنفيــذ مــن التقريــر هــذا يف بيانــه ســبق مــا علــى عــالوة  
 بشـأن اختـاذه مت مـا نبـني الشـاملة، الدوريـة للمراجعـة األول تقريرهـا يف البحـرين مملكـة ـا تعهـدت

  .الطوعية التعهدات باقي

 التعهد شأنهبما مت 

اللجنـة املكلفـة بتنفيـذ مت إعداد مسودة للخطة ومت إرسـاهلا إىل   
خمرجـــات حـــوار التوافـــق الـــوطين. حيـــث تعتـــرب إحـــدى خمرجـــات حـــوار 

 .التوافق الوطين

تــدرس البحــرين حاليــاً احلاجــة إىل وضــع خطــة وطنيــة  -1
  شاملة حلقوق اإلنسان.

ــــــــة بدراســــــــة هــــــــذ   اختــــــــاذ لتحفظــــــــات و ا هتقــــــــوم اجلهــــــــات املعني
  اإلجراءات املناسبة حياهلا وفقاً للدستور والقوانني الوطنية .

ســــــوف تنظــــــر البحــــــرين يف إمكانيــــــة مراجعــــــة بعــــــض  -2
ليهــــا إالتحفظـــات احلاليـــة علــــى االتفاقيـــات الــــيت انضـــمت 

عليهـــا وعلـــى ســـبيل املثـــال فقـــد ســـحبت البحـــرين حتفظهـــا 
  ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.20على املادة (

  ، بوفد رفيع املستوى.)2008ركة يف منتدى األقلية (ملشاا -1

  )، بوفد رفيع املستوى.2009(2املشاركة يف منتدى دربان  -2

تلتزم البحرين باملسامهة يف العملية اجلارية حالياً لوضع  -3
معــــــــايري حلقــــــــوق اإلنســــــــان يف األمــــــــم املتحــــــــدة، وكــــــــذلك 

لــيت باملشـاركة يف منتـديات األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان ا
تـــتم فيهـــا مناقشـــات معـــايري حقـــوق اإلنســـان (علـــى ســـبيل 
املثــــال املنتــــدى العــــاملي حــــول األقليــــات الــــذي ســــيعقد يف 

  ).2008سبتمرب أيلول/جنيف يف 

مت انتخــــاب مملكــــة البحــــرين للمــــرة الثانيــــة يف عضــــوية برنــــامج   
كانون الثاين/   يناير   1األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ابتداء من 

وملدة أربع سنوات، وهذه اللجنـة تابعـة للمجلـس االقتصـادي  2012
واالجتماعي، حيث حتـرص مملكـة البحـرين علـى حضـور االجتماعـات 

  الدورية هلذه اللجنة واليت تعقد يف مقرها يف نريويب.

ـــــــة يف اجتماعـــــــ -4 ـــــــس اســـــــتمرار املشـــــــاركة بفعالي ات ال
العامـة، وجلانه املتعددة، واجلمعيـة االقتصادي واالجتماعي 

 .وجملس األمن
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كمــــا أن مملكــــة البحــــرين عضــــو فعــــال يف األمــــم املتحــــدة مــــن   
ية العامة سنوية للجمعحيث مشاركتها يف املناقشات العامة يف الدورة ال

، حيث شارك امللك محـد بـن عيسـى من شهر أيلول/سبتمرب لكل عام
ـــة  66فـــدى يف الـــدورة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ملـــك الـــبالد امل للجمعي

، باإلضـــــــافة إىل حـــــــرص البعثـــــــة الدائمـــــــة يف نيويـــــــورك حلضـــــــور العامـــــــة
اجتماعــــات جملــــس األمــــن ومتابعــــة املواضــــيع املطروحــــة والتــــزام مملكــــة 

ن وتقـــدمي التقـــارير ين بتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عـــن جملـــس األمـــالبحـــر 
، علمــاً بــأن مملكــة البحــرين انتخبــت عضــواً غــري دائــم يف الدوريــة حوهلــا

 .1999-1998جملس األمن ملدة سنتني يف عامي 

 نيســان/أبريليف  2املنعقــد بتــاريخ مت املشــاركة يف مــؤمتر ديربــان   
2009.  

اســــتمرار املشــــاركة بفعاليــــة يف عمليــــات متابعــــة أعمــــال  - 5
املـؤمترات ذات الصــلة، مبـا يف ذلــك املراجعـة القادمــة إلعــالن 

  ديربان وبرنامج عمل املؤمتر العاملي املناهض للعنصرية.

ا التقريــر نبــني مــا مت حتقيقــه بالنســبة للتعهــدات الطوعيــة  يف هــذ  
إىل جملـــس  2010و 2009 التقريـــر الســنوي للعـــامني كمــا مت تقـــدمي

حقوق اإلنسان نبني فيه التقـدم احلاصـل يف حتقيـق التعهـدات الطوعيـة 
  .والنتائج والتوصيات

تقـــــــدمي تقريـــــــر إثنـــــــاء املراجعـــــــة القادمـــــــة عـــــــن حتقيـــــــق  -6
  .حلاليةالتعهدات الطوعية ا

) ســنوات 3مت انتخــاب مملكــة البحــرين ملــدة ( حيــثمت ذلــك،   
  .2011 متوز/يوليهإىل  2008من عام 

ستؤكد البحرين يف تعهداا اليت سوف تقدمها لس  -7
، على تبين 2008حقوق اإلنسان مبناسبة انتخابات عام 

  ".GOOD PRACTICESأفضل املمارسات "

املدين بوزارة الداخلية بتطبيق الئحـة  تقوم اإلدارة العامة للدفاع  •
متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املنشآت حسب القرار 

 ؛كمتطلبات حبرينية  2002) لسنة 167الوزاري رقم (

كمــا تقــوم جلنــة وزاريــة خمتصــة مكونــة مــن (اإلدارة العامــة للــدفاع   •
اين، البلديات والتخطيط العمر شؤون املدين، وزارة الصحة، وزارة 

وزارة العمـل) تقــوم هـذه اللجنــة بــالفحص واملعاينـة علــى مســاكن 
 ؛العمال يف خمتلف حمافظات اململكة

ــــــــديات والتخطــــــــيط ؤ كمــــــــا أن وزارة العمــــــــل ووزارة شــــــــ  • ون البل
العمـــراين ال متـــنح الرتخــــيص للمؤسســـات والشـــركات، إال بعــــد 
التأكــــد مــــن صــــالحية وســــالمة ســــكن عمــــال هــــذه الشــــركات 

اخلاصــــــة باحلمايــــــة  االشــــــرتاطاتبوضــــــع  واملؤسســــــات وذلــــــك
وهي        والسالمة حسب نوع وحجم املبىن السكين للعمال

 كاآليت:

 ؛توفري خمارج كافية للطوارئ  (أ)  

تــوفري أجهــزة إنــذار احلريــق وكاشــفات الــدخان   (ب)  

تكثيــــــف احلمــــــالت التفتيشــــــية علــــــى ســــــكن العمــــــال  - 8
والتأكـــــد مـــــن صـــــالحيتها مـــــن الناحيـــــة األمنيـــــة والصـــــحية 

ــــــالقوانني والقــــــرارات املتعلقــــــة ــــــذا واإلنســــــانية وال تزامهــــــا ب
  الشأن.

 



A/HRC/WG.6/13/BHR/1 

29  

 التعهد شأنهبما مت 

 ؛واحلرارة

 ؛توفري مصابيح للطوارئ  (ج)  

 ؛توفري عالمات إرشادية ملخارج الطوارئ  (د)  

 عدات خمتلفة ملكافحة احلريق.م  )ه(  

قامــــت إدارة احلمايــــة والســــالمة التابعــــة لــــإلدارة العامــــة للــــدفاع   •
 267  ب 2008-2011ذا الشأن خالل الفرتة من  املدين

  .زيارة تفتيشية

يقـــــوم قســـــم الســـــالمة املهنيـــــة بـــــوزارة العمـــــل جبمـــــع وحتــــــديث   
املعلومات املتعلقة مبواقع مساكن العمال وأعداد العمالة ا من خـالل 
املســوح امليدانيــة واالتصــال املباشــر باملنشــآت الــيت ينطبــق عليهــا القــرار 

بشــــأن االشــــرتاطات الصــــحية  1978لســــنة  8الــــوزاري املــــذكور رقــــم 
ملساكن العمال، وتكثيف الزيارات التفتيشية هلذه املسـاكن. كمـا يقـوم 
القســــم بنشــــر الــــوعي لــــدى أصــــحاب العمــــل حــــول التشــــريعات ذات 
العالقــة وتــوجيههم لالتصــال والتنســيق باجلهــات األخــرى ذات العالقــة 

 للتأكــد مــن اســتيفاء مثــل وزارة البلــديات والزراعــة وإدارة الــدفاع املــدين
  املساكن للمتطلبات القانونية.

حيـــث بـــدأت خطـــة العمـــل يف محلـــة التفتـــيش علـــى مســـاكن   
العمـــال بعمليـــة مجـــع وحتـــديث قاعـــدة املعلومـــات لـــدى وزارة العمـــل 
حول مواقع مساكن العمال وأعداد القاطنني فيهـا وذلـك مـن خـالل 

ـــــة ـــــة الـــــيت كـــــان مفتشـــــو الســـــالمة املهني يقومـــــون ـــــا  املســـــوح امليداني
واالتصـــال املباشـــر مـــع إدارات املنشـــآت. وقـــد اســـتمرت عمليـــة مجـــع 
املعلومات بالتوازي والتزامن مـع عمليـات التفتـيش. ولضـمان أن تـتم 
عملية التفتيش علـى املسـاكن بصـورة فعالـة فقـد عمـد قسـم السـالمة 
للتفتــــيش علــــى أكــــرب عــــدد يف زمــــن قياســــي. وقــــد مت إعــــداد برنــــامج 

ملنشــآت املســتهدفة وفقــاً لعــدد العمالــة لــديها، حبيــث التفتــيش علــى ا
تبــدأ احلملــة بــالتفتيش علــى املنشــآت الــيت تتضــمن أعــداد أكــرب مــن 

  العمالة.

ـــــى    كمـــــا أخـــــذت اخلطـــــة بعـــــني االعتبـــــار ضـــــرورة التفتـــــيش عل
املنشـــآت ذات الفـــروع املتعـــددة واموعـــات التجاريـــة والصـــناعية الـــيت 

شرفة عليها مث االجتماع مع املعنيني يف تتعدد ا املساكن واإلدارات امل
إدارات تلـــــك اموعـــــات لضـــــمان تطبيـــــق اإلجـــــراءات واالحتياطـــــات 

  اخلاصة بالصحة والسالمة يف مساكنها.

وللتأكد من تطبيق اإلجراءات واالحتياطـات املتعلقـة بالصـحة   

 العمـل علــى إجيــاد آليــة فعالــة ملعاجلــة حــاالت مســاكن -9
العمــــال الــــيت تعــــاين مــــن اإلمهــــال إنســــانياً مــــن قبــــل بعــــض 

 مؤسسات القطاع اخلاص.
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والســـالمة يف مســـاكن العمــــال وإزالـــة مجيـــع املخالفــــات الـــواردة بتقريــــر 
لتفتيشــية األوىل، فقــد عمــدت الــوزارة إىل القيــام بزيــارة تفتيشــية الزيــارة ا

ثانية للتأكد من التزام املنشـآت مبـا ورد بتقريـر الزيـارة التفتيشـية األوىل، 
حيث تتم خمالفة املنشآت الغري ملتزمة ورفع حماضرها إىل النيابة العامـة 

  تباعا.

إىل جملس  2010و 2009 التقرير السنوي للعامني مت تقدمي  
  .اإلنسانحقوق 

تؤكـــد البحـــرين علـــى أـــا ستتضـــمن تقاريرهـــا التاليـــة  -10
معلومات عن نتائج املراجعـة، وتأثرياـا علـى وضـع حقـوق 

 الواقع.اإلنسان على أرض 

) ســـنوات 4ينشــر التقريـــر الـــوطين علـــى املســـتوى الـــوطين كـــل (  
املؤسسـة  أنواملتضمن أوضاع حقوق اإلنسـان علـى ارض الواقـع، كمـا 

ـــراً ســـنوياً عـــن  إعـــدادالوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان تعمـــل علـــى  حـــول تقري
  أوضاع حقوق اإلنسان على ارض الواقع.

سـنوي سوف تدرس البحرين أمكانية إصـدار تقريـر  -11
أو دوري ينشر على املسـتوى الـوطين حـول أوضـاع حقـوق 

  اإلنسان على ارض الواقع.

تبحــــث البحــــرين جبديــــة يف أمكانيــــة إصــــدار قــــانون  -12  .مستمرة بشأن إمكانية إصدار القانونال تزال الدراسة   
 ضد التمييز العنصري

ــــة    ــــة مبــــا فيهــــا جلن ــــة اللجــــان التعاقدي ــــة مــــع كاف البحــــرين متعاون
  ة التعذيب.مكافح

تؤكـــد البحـــرين تعاوـــا مـــع جلنـــة مناهضـــة التعـــذيب  -13
 من االتفاقية 20فيما يتعلق بتطبيق املادة 

أنشــطة تقــوم ــا اجلهــات احلكوميــة ومؤسســات اتمــع  هنــاك  
املــــدين ومعهــــد التنميــــة السياســــية واملؤسســــة الوطنيــــة حلقــــوق اإلنســــان 

  .دف نشر ثقافة حقوق اإلنسان

لتحقيــــق التنميــــة ل البحــــرين جهودهــــا ســــوف تواصــــ -14
الشــاملة مــع التأكيــد علــى مركزيــة حقــوق اإلنســان بالنســبة 
ــــة دعــــم ثقافــــة حقــــوق اإلنســــان بكافــــة  هلــــذه التنميــــة وأمهي

  وغريها. الوسائل املتاحة تعليمياً وإعالمياً 

ــــى متكــــني األفــــراد مــــن ممارســــة   • ــــة حرصــــها عل تؤكــــد وزارة الداخلي
فهـو حـق مكفـول دسـتوراً علـى أن السـلمي  االجتمـاعحقهم يف 

تكون هذه املمارسة وفقـاً لألوضـاع الـيت حيـددها القـانون، حيـث 
 االجتماعـاتبشأن  1973) لسنة 18املرسوم رقم ( استوجب

العامــة واملســريات والتجمعــات وتعديلــه الصــادر مبوجــب املرســوم 
، إخطار رئـيس األمـن العـام مبكـان وموعـد 2006) لسنة 32(

اإلجــراءات الالزمــة  اختــاذعه وذلــك مــن أجــل وموضــو  االجتمــاع
الـــيت مـــن شـــأا متكـــن املشـــاركني مـــن ممارســـة حقهـــم يف التجمـــع 
الســـــــلمي ويف ذات الوقـــــــت احلفـــــــاظ علـــــــى أمـــــــنهم وســـــــالمتهم 
واحلفـــاظ علـــى حريـــات األفـــراد اآلخـــرين. حيـــث يتواجـــد رجـــال 

وال يكـون تــدخلهم إال    األمـن يف منطقــة التجمـع دون تــدخل 
ـــة خـــرو  ج املشـــاركني يف التجمـــع عـــن الطـــابع الســـلمي أو يف حال

قيامهم بأفعال جمرمة قانونـاً، كمـا صـدر  قـرار وزيـر الداخليـة رقـم 
اللجنـة ومسـؤوليات بشأن حتديد واجبات  2011) لسنة 57(

) 6املنظمــة للتجمعــات واملظــاهرات املنصــوص عليهــا يف املــادة (

تؤكـــد وزارة الداخليـــة التزامهـــا الـــدائم بعـــدم التعـــرض  -15
، شـــريطة ســـلمية طاملـــا متـــت يف إطـــار القـــانونللمســـريات ال

عدم ارتكاب املشاركني فيها ألعمال جتمهر وشغب جمرمـة 
  قانوناً.
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بشــــــــــأن  1973) لســــــــــنة 18مــــــــــن املرســــــــــوم بقــــــــــانون رقــــــــــم (
العامة واملسريات والتجمعـات املعـدل بالقـانون رقـم  ماعاتاالجت

  ؛2006) لسنة 32(

     خليــــــــة قــــــــد تســــــــلمت إخطــــــــار عــــــــن ونشــــــــري إىل أن وزارة الدا  •
، بينمـــا بلـــغ 2008العـــام  خـــاللمســـرية وجتمهـــر  15حـــوايل 
فقــد  2010أمــا يف عــام  2009خــالل العــام  112عــددها 

مسرية وجتمهر بينما تسلمت الوزارة إخطار  126بلغ عددها 
  ؛2011جتمع خالل العام  60عن 

 

أعــــــــــدت وزارة الداخليـــــــــــة مشــــــــــروع قـــــــــــانون بتعــــــــــديل قـــــــــــانون   •
جتماعات العامة واملسريات والتجمعات وذلك بناء على ما اال

مت التوافق عليه يف مرئيـات احلـوار الـوطين حيـث تضـمن تعـديل 
مــــن أمههــــا: حظــــر إشــــراك األطفــــال يف العديــــد مــــن األحكــــام 

املســـــريات والتجمعـــــات السياســـــية مبـــــا يراعـــــى مبـــــادئ حقـــــوق 
مايــة اإلنســان الدوليــة والتأكيــد علــى دور الشــرطة يف تــوفري احل

للمشــاركني يف هــذه املســريات ووضــع ضــوابط بشــأن املســريات 
والتجمعات مبا ال يضر مبصـاحل اتمـع أو التعطيـل عـن العمـل 
أو اإلضرار باالقتصـاد الـوطين أو املصـاحل العامـة والتأكيـد علـى 
مســـــؤولية املنظمـــــني يف أي جتمـــــع علـــــى احملافظـــــة علـــــى األمـــــن 

نشـــــــآت احليويـــــــة وحظـــــــر إقامـــــــة التجمعـــــــات بـــــــالقرب مـــــــن امل
واملطــــــــارات واملستشــــــــفيات ومت أخــــــــذ اإلجــــــــراءات الدســــــــتورية 
إلصدار هذا التعديالت. وقد صـدر قـرار معـايل وزيـر الداخليـة 

ومســـــــؤوليات بتحديـــــــد واجبـــــــات  2011) لســـــــنة 57رقــــــم (
  اللجنة املنظمة للتجمعات أو املسريات.

  

ــــوطين وتعهــــدات البحــــرين طبقــــ -16  تم ذلكي اً التزامــــاً بالقــــانون ال
ف يــــــتم لالتفاقيــــــات الدوليــــــة حلقــــــوق اإلنســــــان فأنــــــه ســــــو 

كإطار إضايف لدعم تطبيـق سـبل استخدام املراجعة الدورية  
االنتصــاف احلاليــة والنظــر يف أي إجــراءات عمليــة تســاعد 

  يف ذلك.
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للتغلــــــب علــــــى التحــــــديات  المهمــــــةاألولويــــــات والمبــــــادرات الوطنيــــــة   -ثامناً   
نســـان (األحـــداث المؤســـفة التـــي والمقيـــدات وتحســـين حالـــة حقـــوق اإل

مــــارس آذار/فبراير و شــــباط/مــــرت بهــــا مملكــــة البحــــرين خــــالل شــــهري 
2011(  

أحــداثاً مؤســفة  2011مــارس آذار/فرباير و شــباط/شــهدت مملكــة البحــرين خــالل شــهري   
بـدأت مبطالــب عديـدة اجتماعيــة واقتصـادية إال أن األمــر قــد تطـور إىل أعمــال شـغب وعنــف، هــذا 

ة اململكة العديد من اخلطوات من اجل حلحلة تلك األزمـة، حيـث متثلـت تلـك وقد اختذت حكوم
  اخلطوات بإجراءات سابقة على إعالن حالة السالمة الوطنية وإجراءات الحقة. 

  الوطنية السالمة حالة إعالن قبل  -ألف  

لكــي ويل بتكليـف مــن صــاحب اجلاللـة امللــك املفــدى فقــد أوكـل إىل صــاحب الســمو امل  
العديـــد مـــن ممثلـــي اجلمعيـــات السياســـية ورجـــال األعمـــال وعـــدد مـــن ة التحـــاور مـــع العهـــد مهمـــ

 الشخصيات االجتماعية.

مع تطور األوضاع يف مملكة البحرين واكتسـاب حركـة االحتجـاج زمخـاً أعـادت املعارضـة   
األمــر  ،مطالــب إضــافية عــالوة علــى الشــروط املســبقة لــدخول احلــوار تالنظــر يف مطالبهــا ووضــع

  .)19(تقبله احلكومة وانتهت يف اية املطاف تلك املبادرةالذي مل 

، لالحتجاجــات الغــري قانونيــة الــيت أدت إىل زعزعــة أمــن الــبالدونظــراً للجــرائم اجلســيمة و   
) 18األمر الذي استوجب معه إعالن حالة السالمة الوطنيـة وذلـك وفقـاً للمرسـوم امللكـي رقـم (

ذلــــك ــــدف تــــامني الســــالمة العامــــة و  2011مــــارس آذار/ 15وذلــــك بتــــاريخ  2011لســــنة 
لألفراد واحلفاظ على حقوقهم وسرعة السيطرة على الوضع القائم يف مواقع األحداث. وقد حدد 

  .لواجبة االختاذ لتحقيق هذا األمراملرسوم امللكي اإلجراءات والتدابري ا

  الوطنية السالمة حالة انتهاء بعد  -باء  

  حوار التوافق الوطني    

حماولــَة لتحقيـــق االنســجام والوئـــام الــوطين للتوصـــل إىل ملبــادرة احلـــوار األوىل و  تكماالً اســ  
قواســم مشـــرتكة وحتقـــق آمـــال الشــعب البحـــريين، فقـــد طـــرح جاللــة امللـــك حـــوار التوافـــق الـــوطين، 
وكلف رئيس جملس النواب مهمة رئاسة احلوار للعمل على تفعيل آليات احلوار وتشجيع املشاركة 
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ح علــى مجيــع وجهــات النظــر، وقــد خــرج هــذا احلــوار بعــدد مــن املرئيــات املتوافــق فيــه عــرب االنفتــا 
  .)20(عليها وتقوم الدولة بتنفيذها

 المستقلة لتقصي الحقائق اللجنة البحرينية    

لتقصـي املسـتقلة  البحرينيةمت إنشاء اللجنة  2011) لسنة 28وفقاُ لألمر امللكي رقم (  
ــــــيت وقعــــــت يف مم احلقــــــائق آذار/        فرباير و شــــــباط/لكــــــة البحــــــرين خــــــالل شــــــهري يف األحــــــداث ال
وذلــك للوقــوف علــى مــا جنــم عنهــا مــن تــداعيات تاليــة وتقــدمي تقريــر حــول هــذا  2011مــارس 
حبيــث يتضــمن توصــيات مبـــا تــراه اللجنــة مناســباً لتخطـــي تلــك املرحلــة ولتجنــب تكرارهـــا  الشــأن

تقريـــر اللجنـــة أمـــر  2011نـــوفمرب /تشـــرين الثـــاين 23، وبعـــد تســـلم جاللـــة امللـــك يف مســـتقبالً 
جاللتــه األجهــزة احلكوميــة واجلهــات املعنيــة بتنفيــذ كــل مــا نــتج مــن توصــيات مــن خــالل اللجنــة 

  .)21(الوطنية لتنفيذ التوصيات

  التعهدات الطوعية  -تاسعاً   

لبحرينيـة تتعهد مملكـة البحـرين باسـتكمال العمـل علـى تنفيـذ توصـيات اللجنـة ا  -1  
  ؛قائقاملستقلة لتقصي احل

 .نفيذ مرئيات حوار التوافق الوطينتتعهد مملكة البحرين بالعمل على ت  -2  

 الخاتمة  -عاشراً   

 اعتمـادا منـذ أخلطـة عمـل قـد بـد اسـتكماالً تعترب مملكـة البحـرين أن تقريرهـا الثـاين هـو   
مكتــب  مــعتقريرهــا األول يف جمــال تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان، حيــث ســتعمل علــى التعــاون 

يف عمليـة بنــاء القـدرات والتـدريب، وكـذلك تبـادل اخلـربات مــع  فوضـة السـامية حلقـوق اإلنسـانامل
  . الصديقةالدول 

تتضــمن املزيــد مــن الضــمانات اخلاصــة لسياســية يف اململكــة قــد رمســت خطــة أن القيــادة ا  
عليـه  وذلك بقبوهلا تنفيـذ كافـة مرئيـات حـوار التوافـق الـوطين الـذي توافـق اإلنسانبقضايا حقوق 

املســـتقلة لتقصـــي احلقـــائق.  البحرينيـــةوكـــذلك قبـــول توصـــيات اللجنـــة املشـــاركني يف احلـــوار مجيـــع 
بتعــاون مجيــع الشــركاء ذوي الصــلة يف الــداخل واخلــارج لتحقيــق األهــداف  األمــرمتطلعــني يف هــذا 

  من ذلك. املرجوة
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