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القانون. وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من 

حق االنتخاب أو الترشيح إال وفًقا للقانون 
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نظرا اإىل مكانة حقوق الإن�شان الكبرية، واأهمية وجود �شيا�شات تتعلق بحمايتها وتعزيزها واملحافظة عليها، يف مملكة 

البحرين، والعمل على الرقي والنهو�س مببادئ حقوق الإن�شان، �شدر عن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى - حفظه اهلل ورعاه-  القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

وبيتـًا  الوعي احلقوقي  منارات  منارًة من  املوؤ�ش�شة  لتكون   ،2016 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  املعدل  الإن�شان، 

للخربة وامل�شورة، بهدف تعزيز املزيد من اأطر الدميوقراطية وتر�شيخ دعائم دولة القانون.

وعماًل بن�س املادة رقم )21( من قانون اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية التي ن�شت على اأن: “ي�سع جمل�س املفو�سني تقريًرا 

اقرتاحات  من  يراه  وما  اململكة،  يف  الإن�سان  حقوق  ب�ساأن  اأعمالها  و�سائر  واأن�سطتها  املوؤ�س�سة  جهود  عن  �سنويًّا 

جمل�س  ويرفع  لتفاديها،  حلول  من  اعتماده  مت  وما  الأداء  معوقات  وُيحدد  اخت�سا�ساتها،  نطاق  يف  وتو�سيات 

اأمام الراأي  املفو�سني تقريره اإىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�سورى، كما يعر�س تقريره 

العام بالتوازي”، وا�شتكماًل للنهج الثابت الذي داأبت عليه املوؤ�ش�شة الوطنية نحو اإ�شدار تقاريرها ال�شنوية على نحو 

دوري ومتعاقب، ياأتي التقرير ال�شنوي ال�شاد�س لها لعام 2018، ليكون مكماًل ملا �شبقه من تقارير، وعاك�ًشا لواقع حقوق 

الإن�شان يف املجالت املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

ويتاألف التقرير ال�شنوي ال�شاد�س من اأربعة ف�شول ت�شبقها مقدمة، جاء الف�شل الأول منه متناوًل الآراء ال�شت�شارية 

التي قامت املوؤ�ش�شة الوطنية برفعها اإىل ال�شلطات الد�شتورية العامة، وت�شمن الف�شل الثاين التقدم احلا�شل واجلهود 

والأن�شطة املبذولة من املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال تعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها.

وحيث اإن احلدث الوطني احلقوقي الأبرز - يف النطاق الزمني للتقرير- هو العملية النتخابية لنتخاب اأع�شاء جمل�س 

النواب واملجال�س البلدية لعام 2018، ومبوجب الولية الوا�شعة املقررة للموؤ�ش�شة الوطنية يف قانون اإن�شائها، فقد مت 

العملية  التي قامت بها يف جمال مالحظة جمريات  التقرير ل�شتعرا�س اجلهود  الثالث من هذا  الف�شل  تخ�شي�س 

النتخابية.

المقـدمة:
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�س الف�شل الرابع والأخري منه لي�شلط ال�شوء على اأبرز اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( وبيان مدى  يف حني خ�شِّ

الرتباط الوثيق بينها وبني املوا�شيع املختلفة حلقوق الإن�شان، ول �شيما اأن حكومة مملكة البحرين قد قامت يف �شهر 

2018 بتقدمي تقرير وطني طوعي اإىل املنتدى ال�شيا�شي الرفيع امل�شتوى لأهداف التنمية امل�شتدامة يف الأمم  يوليو 

املتحدة.

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

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

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

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

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

وظيفة رئي�شة من الوظائف املناطة للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، اإذ اأن الأمر ل يقف دون ذلك، بل يتعداه اإىل 

�شرورة بيان مدى امتثال الدولة الطرف لاللتزامات الإقليمية والدولية النا�شئة عن الت�شديق اأو الن�شمام، مع اقرتاح 

. 
1
ت�شريعات اأو اأنظمة اأو ممار�شات اأو تعديل القائم منها مبا يت�شق واملعايري الإقليمية اأو الدولية ذات ال�شلة

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

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

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

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

الت�سريعية  الن�سو�س  مالءمة  “بحث  يف:  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�س  على  املادة  ذات  من  )ج(  الفقرة  ن�شت  حني  يف 

والتو�سيات  املقرتحات  وتقدمي  الإن�سان،  حقوق  مب�سائل  املعنية  والدولية  الإقليمية  باملعاهدات  والتنظيمية 

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

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

.)SCA( باري�س” واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد

وتفعياًل لتلك الخت�شا�شات، فقد قامت املوؤ�ش�شة الوطنية باإبداء مرئياتها على عدد من الطلبات الواردة اإليها ب�شاأن 

املرا�شيم اأو امل�شروعات اأو القرتاحات بقوانني املحالة اإليها من جمل�س ال�شورى والبالغ عددها طلبان، يف حني كان 

بلغت عدد الطلبات الواردة اإليها من جمل�س النواب ع�شرة طلبات.

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

يف فرعني اأ�شا�شيني: يخ�ش�س الأول منه ل�شتعرا�س مرئياتها املحالة اإىل جمل�س ال�شورى، يف حني يخ�ش�س الفرع 

الثاين لبيان مرئياتها املحالة اإىل جمل�س النواب، وذلك يف املوا�شيع التي ترى اأن لها م�شا�ًشا اأو تاأثرًيا مبا�شًرا على 

حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية، وا�شعة يف العتبار اأحكام الد�شتور وال�شكوك واملعايري الإقليمية والدولية ذات ال�شلة.

الفصل األول
اآلراء االستشارية المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى 

السلطات الدستورية

  مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان - الخت�شا�شات وامل�شوؤوليات - الفقرة )3( �س 5 /  املالحظة العامة )3-1( ت�شجيع الت�شديق 
)1(

  

على ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان اأو الن�شمام اإليها - �س 91.
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الفرع الأول

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

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

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

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

اأوًل: م�سروع قانون بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 

)املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�سيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب(

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

1976، والذي يتاألف من مادتني، ف�شال عن الديباجة، حيث ت�شمنت املادة  )15( ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم 

 )15( العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم  )325( و)327( من قانون  ا�شتبدال ن�شي املادتني رقمي  الأوىل 

ل�شنة 1976، وجاءت املادة الثانية مادًة تنفيذية.

اأنثى على ارتكاب  اأو  كل من حمل ذكرا   - 1“ اأن:  )325( كما وردت يف امل�شروع بقانون على  2.   تن�س املادة رقم 

الفجور اأو الدعارة عن طريق الإكراه اأو التهديد اأو احليلة يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن خم�س �سنوات ول 

جتاوز �سبع �سنوات.  2- فاإذا كانت �سن املجني عليه تقل عن الثامنة ع�سرة كانت العقوبة ال�سجن مدة ل تقل 

عن �سبع �سنوات ول جتاوز ع�سر �سنوات”.

املقررة  العقوبات  بت�شديد  اأحكامه  قد جاءت  اأعاله  الن�س  الوارد يف  التعديل  اأن جوهر  الوطنية  املوؤ�ش�شة  3.   ترى 

اإىل ال�شجن مدة ل تقل عن خم�س �شنوات ول جتاوز �شبع �شنوات، يف جرمية من حمل ذكرا اأو اأنثى على ارتكاب 

الفجور اأو الدعارة عن طريق الإكراه اأو التهديد اأو احليلة، بالإ�شافة اإىل ت�شديد العقوبة املقررة اإىل ال�شجن مدة 

ل تقل عن �شبع �شنوات ول جتاوز ع�شر �شنوات، اإذا كان �شن املجني عليه يقل عن الثامنة ع�شرة، وهو ت�شديد 

جاء به امل�شروع بقانون ملقا�شد واأهداف تتمثل يف اإيجاد حالة من ال�شتقرار الأمني والجتماعي، وحتقيق الردع 

عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم، وهو ل ُيعّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك اأثًرا على متتع الأفراد باحلقوق 

واحلريات الأ�شا�شّية لهم، ول ي�شكل م�شا�شًا اأو انتهاكا حلقوق الإن�شان وفًقا ملا اأوردته ال�شكوك الدولية والإقليمية 

حلقوق الإن�شان ذات ال�شلة.
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ال�سابقة  الثالث  املواد  يف  اجلاين  كان  4.  و ن�شت املادة رقم )327( كما وردت يف امل�شروع بقانون، على اأنه: “اإذا 

ت�سدد  عليه  �سلطة  لهم  ممن  اأو  رعايته  اأو  تربيته  املتولني  من  اأو  اأ�سوله  من  كان  اأو  عليه  للمجني  زوجا 

العقوبة بحيث ل تزيد على خم�س ع�سرة �سنة”.

5.  ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن جوهر التعديل الوارد يف الن�س اأعاله قد جاءت اأحكامه با�شتبدال عبارة )ت�شدد العقوبة( 

بدًل من عبارة )فت�شاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�شى( وذلك اإذا كان اجلاين زوجا للمجني عليه اأو كان 

من اأ�شوله اأو من املتولني تربيته اأو رعايته اأو ممن لهم �شلطة عليه. وملا كان م�شروع القانون يهدف اإىل ت�شديد 

اأو  التهديد  اأو  الإكراه  الدعارة عن طريق  اأو  الفجور  ارتكاب  اأنثى على  اأو  املقررة بحق من حمل ذكرا  العقوبة 

احليلة، لعدم تنا�شب العقوبة املقررة مع الفعل الإجرامي املرتكب، كون العقوبة يف اأ�شل القانون ل حتقق الردع 

العام يف املجتمع، ل�شيما مع ازدياد هذا النوع من اجلرائم.

6.  وعليه، ولغر�س حتقيق تلك الأهداف التي يرمي اإليها امل�شروع بقانون، ترى املوؤ�ش�شة الوطنية ا�شتح�شان الإبقاء 

على الن�س النافذ والذي ي�شاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�شى، بدًل من ت�شديد العقوبة، ذلك اأن يف حال 

الت�شديد يلزم تطبيق اأحكام املادة )76( من قانون العقوبات والتي حددت مقدار العقوبات امل�شددة، وهي اأحوال 

قد ل حتقق الأهداف املرجوة من هذا التعديل املقرتح.

7.   ومما �شبق، ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأنها تتفق مع ما ورد من اأحكام يف تعديل املادة )325( من قانون العقوبات 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، كونه تعدياًل ت�شمن ت�شديد العقوبة املقررة يف جرمية من حمل 

ذكرا اأو اأنثى على ارتكاب الفجور اأو الدعارة عن طريق الإكراه اأو التهديد اأو احليلة، وهو ل ُيعّد من قبيل الت�شديد 

الذي يرتك اأثًرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�شا�شّية لهم، ول ي�شكل م�شا�شًا اأو انتهاكا حلقوق الإن�شان 

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

8.  وت�شتح�شن الإبقاء على ن�س املادة )327( من قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، كما 

ورد يف اأ�شل القانون النافذ، والذي ي�شاعف العقوبة يف حديها الأدنى والأق�شى، بدًل من ت�شديد العقوبة، كونه 

يرمي اإىل حتقيق ذات الأهداف والغايات املرجوة من م�شروع القانون.
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رقم  بالقانون  ال�سادر  والتاأهيل،  الإ�سالح  موؤ�س�سة  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون  ثانيا: م�سروع 

)18( ل�سنة 2014 )املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�سيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب(

الإ�شالح  موؤ�ش�شة  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون  م�شروع  ب�شاأن  ال�شت�شاري  راأيها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  1.   اأحالت 

والتاأهيل، ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014، ويتاألف من ثالث مواد، ف�شال عن الديباجة، حيث ت�شمنت 

املادة الأوىل ا�شتبدال ن�س الفقرة الثانية من املادة )41(، واملادة الثانية اإ�شافة فقرة جديدة ثانية اإىل املادة 

رقم )27( من قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل، ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014، وجاءت املادة الثالثة 

تنفيذية.

2.  حيث تن�س الفقرة الثانية من املادة رقم )41( يف م�شروع القانون على اأنه: “... ويجوز ملدير املوؤ�س�سة بعد موافقة 

الثانية،  الدرجة  اأقاربه حتى  اأحد  وفاة  اأهله يف حالة  لزيارة  النزيل  الت�سريح بخروج  ينيبه  اأو من  الوزير 

وميكن اأن ت�سمل الزيارة اإتباع جنازة املتوفى اأو ح�سور مرا�سم العزاء، كما يجوز الت�سريح بخروج النزيل يف 

اأي حالة تقدرها اإدارة املوؤ�س�سة”.

3.  يف حني تن�س الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم )27( كما وردت يف امل�شروع بقانون على اأنه: “... وتنظم اإدارة 

املركز اجتماعات وجمال�س دورية للوعظ والإر�ساد الديني مبعرفة املخت�سني املكلفني من اجلهات الر�سمية 

لالرتقاء بالنزلء روحًيا وعقائدًيا ب�سكل معتدل و�سليم مما ي�سهم يف اإعادة دجمهم يف املجتمع ب�سورة اأف�سل 

بعد انتهاء مدة العقوبة”.

4.   ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن الن�س الأ�شلي الوارد يف الفقرة الثانية من املادة رقم )41( يف القانون رقم )18( ل�شنة 

التعديل املقرتح، ويعطي  النتيجة املرجوة من  باإ�شدار قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل، كفيل بتحقيق   2014

الن�شو�س قد يقيد  الزائد على  التف�شري  واأن  التنفيذ ح�شب كل حالة على حده،  للقائمني على  �شلطة تقديرية 

اجلهة التنفيذية، وعليه فاإنه لي�س هناك غاية من التعديل حيث اأن مربراته متحققة يف املواد الأ�شلية.

5.  اأما ب�شاأن الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم )27( يف القانون رقم )18( ل�شنة 2014 باإ�شدار قانون موؤ�ش�شة 

يف  متحققة  املقرتحة  الإ�شافة  اإليها  ترمي  التي  الغايات  اأن  ترى  الوطنية  املوؤ�ش�شة  فاإن  والتاأهيل،  الإ�شالح 

فاإن  2015. وعليه،  ل�شنة   )131( بالقرار رقم  ال�شادرة  التنفيذية  القانون ولئحته  الواردة يف ذات  الن�شو�س 

املوؤ�ش�شة الوطنية ت�شتح�شن الإبقاء على ن�س الفقرة الثانية من املادة رقم )41( يف اأ�شل القانون، وحذف الفقرة 

اجلديدة الثانية من املادة رقم )27( يف م�شروع القانون.



17

الفرع الثاين

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

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

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

جمموعه عدد ع�شرة طلبات للح�شول فيها على مرئياتها، وهي كما يلي:

اأوًل: م�سروع قانون بتعديل بع�س اأحكام قانون موؤ�س�سة الإ�سالح والتاأهيل، ال�سادر بالقانون رقم )18( 

ل�سنة 2014 )املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�سيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب(

الإ�شالح  موؤ�ش�شة  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون  م�شروع  ب�شاأن  ال�شت�شاري  راأيها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  1.   اأحالت 

والتاأهيل، ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014، ويتاألف من ثالث مواد، ف�شال عن الديباجة، حيث ت�شمنت 

املادة الأوىل ا�شتبدال ن�س الفقرة الثانية من املادة رقم )41(، واملادة الثانية اإ�شافة فقرة جديدة ثانية اإىل املادة 

رقم )27( من قانون موؤ�ش�شة الإ�شالح والتاأهيل، ال�شادر بالقانون رقم )18( ل�شنة 2014، وجاءت املادة الثالثة 

تنفيذية.

بعد  املوؤ�س�سة  ملدير  ويجوز   ...“ اأنه:  )41( يف م�شروع القانون على  2.   حيث تن�س الفقرة الثانية من املادة رقم 

الدرجة  اأقاربه حتى  اأحد  وفاة  اأهله يف حالة  لزيارة  النزيل  بخروج  الت�سريح  ينيبه  اأو من  الوزير  موافقة 

الثانية، وميكن اأن ت�سمل الزيارة اإتباع جنازة املتوفى اأو ح�سور مرا�سم العزاء، كما يجوز الت�سريح بخروج 

النزيل يف اأي حالة تقدرها اإدارة املوؤ�س�سة”.

3.   يف حني تن�س الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم )27( كما وردت يف امل�شروع بقانون على اأنه: “... وتنظم 

اجلهات  من  املكلفني  املخت�سني  مبعرفة  الديني  والإر�ساد  للوعظ  دورية  وجمال�س  اجتماعات  املركز  اإدارة 

املجتمع  اإعادة دجمهم يف  يف  ي�سهم  و�سليم مما  معتدل  ب�سكل  وعقائدًيا  روحًيا  بالنزلء  لالرتقاء  الر�سمية 

ب�سورة اأف�سل بعد انتهاء مدة العقوبة”.

4.  ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن الن�س الأ�شلي الوارد يف الفقرة الثانية من املادة رقم )41( يف القانون رقم )18( ل�شنة 

التعديل املقرتح، ويعطي  النتيجة املرجوة من  والتاأهيل، كفيل بتحقيق  الإ�شالح  باإ�شدار قانون موؤ�ش�شة   2014

يقيد  الن�شو�س قد  الزائد على  التف�شري  واأن  التنفيذ ح�شب كل حالة على حده،  للقائمني على  تقديرية  �شلطة 

اجلهة التنفيذية، وعليه فاإنه لي�س هناك غاية من التعديل حيث اأن مربراته متحققة يف املواد الأ�شلية.
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5.   اأما ب�شاأن الفقرة اجلديدة الثانية من املادة رقم )27( يف القانون رقم )18( ل�شنة 2014 باإ�شدار قانون موؤ�ش�شة 

يف  متحققة  املقرتحة  الإ�شافة  اإليها  ترمي  التي  الغايات  اأن  ترى  الوطنية  املوؤ�ش�شة  فاإن  والتاأهيل،  الإ�شالح 

فاإن  وعليه،   .2015 ل�شنة   )131( رقم  بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  القانون  ذات  الواردة يف  الن�شو�س 

املوؤ�ش�شة الوطنية ت�شتح�شن الإبقاء على ن�س الفقرة الثانية من املادة رقم )41( يف اأ�شل القانون، وحذف الفقرة 

اجلديدة الثانية من املادة رقم )27( يف م�شروع القانون.

ثانيا: م�سروع قانون ب�ساأن العاملني يف املنازل )املعد يف �سوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب(

1.  اأحالت املوؤ�ش�شة الوطنية راأيها ال�شت�شاري حول م�شروع قانون ب�شاأن العاملني يف املنازل )املعد يف �شوء القرتاح 

بقانون املقدم من جمل�س النواب(، ويتاألف من عدد )26( مادة، ف�شال عن الديباجة، تناولت يف جمملها تنظيم 

حالت ا�شتقدام العاملني يف املنازل من غري البحرينيني، وذلك من خالل بيان اأهم ال�شروط الواجب توافرها يف 

اأ�شحاب املنازل ملنحهم الرتخي�س با�شتقدام العاملني يف املنازل، واللتزامات التي تقع على مكاتب ال�شتقدام، 

واأهم اللتزامات والواجبات وامل�شئوليات التي تقع على كل من �شاحب املنزل والعامل والعالقة بينهما،  ناهيك 

عن ت�شمني القانون للعقوبات املالية املتج�شدة يف الغرامات ملن يخالف اأحكامه.

2.  وا�شتح�شنت املوؤ�ش�شة الوطنية قبل الدخول يف بيان مرئياتها حول م�شروع القانون على نحو تف�شيلي، اإيراد جملة من 

املالحظات العامة ترى اأنها تتفق والعتبارات التي يرمي اإليها م�شروع القانون، ف�شال عن موائمتها مع ال�شكوك 

الدولية والإقليمية ذات ال�شلة بالعمالة املنزلية، وهي على النحو الآتي:

2.1   ا�ستعمال بع�س امل�سطلحات التي تتفق والكرامة الإن�سانية:

 2.1.1  ح�شنا �شلك وا�شعي م�شروع القانون املاثل، حينما ا�شتعملوا عبارة “العمالة املنزلية”، م�شتبعدين عبارة “خدم 

الدولية،  العمل  منظمة  عن  ال�شادرة  والتفاقيات  يتناغم  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تراه  ا�شتعمال  وهو  املنازل”، 

وعلى راأ�شها التفاقية رقم )186( ل�شنة 2011 ب�شاأن العمل الالئق للعمال املنزليني، التي ا�شتعملت عبارة 

ال�شلة. ذات  املقارنة  القانونية  النظم  بع�س  النهج  ذات  على  املنزيل” و�شارت  “العامل 

 2.1.2   ترى املوؤ�ش�شة الوطنية، وملقت�شيات  �شون الكرامة الإن�شانية املتاأ�شلة يف  نف�س العامل املنزيل، والتي تاأبى 

بطبيعتها احلّط من قدرها اأو التقليل من �شاأنها، وذلك بالنظر اإىل طبيعة العمل يف املنازل، اأنه قد وردت 

يف م�شروع القانون املاثل بع�س امل�شطلحات التي قد ت�شع العامل �شمن خانة ُينظر لها بدونية وب�شكل ُمهني 

للكرامة.
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2.1.3   ومن بني تلك الكلمات والعبارات التي َت�شتح�شن املوؤ�ش�شة  الوطنية ا�شتبدالها باأخرى اأكرث احرتاما لكرامة 

العامل املنزيل، واتفاقا يف ذات الوقت مع ما درج القانون على ا�شتعماله، هي و�شف العامل الذي ترك العمل 

يف  لدى �شاحب املنزل بـ “الهارب”، كما يف املادة رقم )19( من م�شروع القانون التي ن�شت على اأنه: “... 

حالة العثور على العامل الهارب ...”، اإذ ل �شري من ا�شتعمال عبارة اأخرى حتمل ذات املدلول كـا�شطالح 

العمل”. تركه  بعد  العامل  �شبط  حالة  “يف  الن�س:  ليكون  و“�شبط”،  العمل”،  “ترك 

2.1.4    وهو م�شلك اعتمدته هيئة تنظيم �شوق العمل، حني ا�شتعملت عبارة “ترك العامل” يف القرار رقم )77( ل�شنة 

2008 ب�شاأن التزامات �شاحب العمل يف حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه باملخالفة ل�شروط ت�شريح 

العمل، ال�شادر عن رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل، والذي تناول الإجراءات املتبعة عند ترك 

العامل العمل لدى من �شدر له الت�شريح بالعمل لديه، وهو ا�شتعمال ُيعطي ذات املدلول ل�شتعمال عبارة 

العمل”. من  “الهروب 

2.2   حظر تعري�س العمالة املنزلية لكل ما من �ساأنه امل�سا�س بكرامتهم:

2.2.1   توؤكد املوؤ�ش�شة الوطنية �شرورة اإيجاد �شياج قانوين يحول دون تعري�س العمالة املنزلية لأي فعل من �شاأنه امل�شا�س 

للعمال  الالئق  العمل  اتفاقية  به  نادت  وما  تتفق  �شرورة  وهي  نفو�شهم،  يف  املتاأ�شلة  الإن�شانية  بكرامتهم 

)3( من  رقم  املادة  ال�شلة، حيث جاء يف  الأخرى ذات  الدولية  املعايري  ف�شال عن   ،)189( رقم  املنزليني 

على  اأنه  )د(  الفقرة  يف  اتخاذها،  الدولة  على  يجب  التي  التدابري  بيان  معر�س  ويف  املذكورة،  التفاقية 

اأنه:  اأو�شحت على  التي   )5( واملهنة”، وكذلك املادة رقم  ال�ستخدام  يف  التمييز  على  “الق�ساء  الدولة: 

اأ�سكال  جميع  من  فعالة  بحماية  املنزليون  العمال  يتمتع  اأن  ت�سمن  تدابري  ع�سو  دولة  كل  “تتخذ 
الإ�ساءة وامل�سايقات والعنف”.

 2.2.2  حيث لحظت املوؤ�ش�شة الوطنية اأن الواقع يك�شف عن ممار�شات- ولأغرا�س جتارية ت�شويقية - تتناول فئة العمالة 

املنزلية على نحو يجعلهم يف مرتبة دونية اأو مهينة، من قبيل الإعالنات التي ُت�شّدرها مكاتب ال�شتقدام، 

واعتبارهم  والتكلفة،  والعقيدة،  اجلن�شية،  ح�شب  وت�شنيفهم  املنازل،  يف  العامالت  فيها  ت�شتعر�س  والتي 

بذلك �شلعا ُيرّوج لها على نحو ُترّغب اأ�شحاب املنازل، وهو اأمر يتعار�س والكرامة الإن�شانية.

2.2.3  وعليه، ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن من ال�شرورة ت�شمني م�شروع القانون املاثل ن�شا ُيجرم كل فعل من �شاأنه 

التعري�س بالكرامة الإن�شانية للعمالة املنزلية، على غرار ما فعله املُ�شرع الكويتي حني �شمن القانون رقم 

)68( ل�شنة 2015 يف �شاأن العمالة املنزلية ن�شا ُيجرم الأفعال التي تنال من كرامة هذه الفئة، اإذ ن�شت 
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اأ�سا�س  وت�سنيفها على  للعمالة  والرتويج  بالإعالن  املكاتب  “يحظر على  اأنه:  على  منه   )5( رقم  املادة 

العقيدة اأو اجلن�س اأو اللون اأو التكلفة والإعالن عنها بطريقة مهينة لآدمية الإن�سان”.

2.3    اإجراء املزيد من التباحث وامل�ساورات مع اجلهات ذات العالقة:

  ل �شك اأن الغاية املرجوة من م�شروع القانون املاثل، هي اأن يكون ميزانا عادل حلقوق العمالة املنزلية، يحافظ 

على حقوقها، ومينع من انتهاكها، ويفك نزاعاتها، ول ميكن مل�شروع القانون بلوغ تلك الغاية ما مل ت�شرتك يف 

�شياغته اجلهات املعنية كافة، كالنيابة العامة، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم �شوق العمل، وممثلني عن مكاتب 

للعمالة  فعالة  حماية  ي�شمن  متكامل  قانون  اإىل  للو�شول  �شروريا  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تراه  اأمر  وهو  ال�شتقدام، 

املنزلية يتفق وال�شكوك الدولية ذات ال�شلة.

3.  اأما ب�شان املالحظات التف�شيلية، فاإن املوؤ�ش�شة الوطنية �شتق�شر مرئياتها حول اأحكام م�شروع القانون حمل البيان 

يف الن�شو�س القانونية التي ترى اأن لها م�شا�شا اأو تاأثريا على حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية، وحتديدا املواد 

اأرقام )6( و)12( و)17( و)20(، اأما فيما عدا ذلك فاإنها حُتيل ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية )اللغوية وال�شياغة 

القانونية( واملو�شوعية )امل�شمون( اإىل ما ت�شمنته مذكرة راأي احلكومة املوقرة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوين املرفقتني مع م�شروع القانون.

1- اأن يكون بحريني  “ُي�سرتط يف �ساحب املنزل ما يلي:  )6( من م�شروع القانون على اأنه  4.   ن�شت املادة رقم 

اجلن�سية، ويجوز للهيئة اأن ت�سمح لغري البحريني با�ستخدام العاملني يف املنازل وفقا لل�سروط التي تقررها 

اأن يكون رب   -2 لهذه الغاية، ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�سمان حقوق العامل. 

يف  املحكمة  اإىل  اأحيل  اأو  اأدين  قد  يكون  األ   -3 ال�سن.  كبار  من  اأو  املعوقني  الأ�سخا�س  من  يكون  اأو  اأ�سرة، 

 ق�سية اعتداء على عامل، ويلتزم �ساحب املنزل بتقدمي اإقرار خطي بذلك مرفق به �سورة من جواز �سفره.

 4- اأن تتوافر لديه القدرة املالية للوفاء بالتزاماته جتاه العامل”.

5.  ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن املادة اأعاله قد بينت ال�شروط الواجب توافرها يف �شاحب املنزل حتى يكون قادرا على 

ا�شتقدام العامل، وكان من بني ال�شروط، اأن يكون بحريني اجلن�شية، مع جواز ذلك لغري البحريني بعد �شماح 

العامل، وهو  الهيئة ووفق �شروط تقررها، ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�شمائة دينار ل�شمان حقوق 

�شرط يتفق والغاية التي يبتغيها م�شروع القانون وهي �شمان وحماية حقوق العامل املنزيل، اإل اأن ال�شرط على 

نحو ما ورد يف الن�س، قد افرت�س وقوع انتهاك على حقوق العامل من قبل �شاحب العمل الأجنبي دون البحريني، 

يف حني اأن النتهاك وارد يف جميع الأحوال، الأمر الذي يلزم ان�شحاب �شرط تقدمي الكفالة البنكية على مقدم 

الطلب من دون النظر اإىل جن�شيته.
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حيل اإىل املحكمة يف ق�شية اعتداء 
ُ
دين اأو اأ

ُ
6.  كما ا�شرتطت املادة ال�شابقة يف بندها رقم )3( األ يكون �شاحب املنزل قد اأ

على عامل، والتزامه بتقدمي اإقرار خطي بذلك مرفق به �شورة من جواز �شفره، حيث اأن هذا ال�شرط واإن كان 

ظاهره يوفر حماية للعامل من اأي انتهاك قد يقع عليه من �شاحب العمل، اإل اإن املوؤ�ش�شة الوطنية ترى �شرورة 

اأن ي�شتند هذا ال�شرط على حكم نهائي وبات �شادر من حمكمة خمت�شة ومرفوعة �شده ب�شفته �شاحب املنزل 

الذي يعمل فيه العامل، وعدم الكتفاء مبجرد الإحالة للمحكمة، ذلك اإن افرتا�س قرينة الرباءة ُيعد حقا مالزما 

وقائما للجميع ول ينق�شه �شوى �شدور احلكم بكامل ا�شرتاطاته ال�شابقة.

7.  ويف و�شف نوع الق�شية، ُيالحظ اأن ال�شرط الوارد يف البند )3( من الن�س اأعاله، قد اكتفى بو�شفها ق�شية اعتداء، 

من دون حتديد ملاهية ذلك العتداء، كاأن يكون اعتداء ج�شديا، اأو اعتداء على عر�س، اأو اعتداء لفظيا من قبيل 

ال�شب اأو القذف، حيث اأن الأخري ل ي�شتلزم عدم قبول الطلب، واأن الكتفاء بو�شف الق�شية بالعتداء املجرد، 

قد يوؤدي اإىل التع�شف يف رف�س الطلب من قبل اجلهة املانحة، الأمر الذي قد يلحق ال�شرر بالأطراف، مما يلزم 

بيان نوع العتداء على نحو التخ�شي�س.

8.   ومن جانب اآخر، اإن �شرط عدم الإدانة الوارد يف البند )3( من الن�س اأعاله، اإمنا و�شع حلماية العامل و�شمان 

عدم تعر�شه لثمة اعتداء، وهو �شرط ذو طبيعة وقائية، اإل اأن هذه احلماية قد تكون عر�شة لالنتهاك يف حال 

ثبت م�شتقبال عدم �شحة الإقرار املقدم من �شاحب املنزل، واأنه جاء على خالف الواقع، الأمر الذي يتعار�س 

مع الطبيعة الوقائية لل�شرط، وعليه، ت�شتح�شن املوؤ�ش�شة الوطنية اإعفاء �شاحب املنزل من تقدمي الإقرار، على اأن 

تتوىل الهيئة عملية التثبت من خلو �شجله اجلنائي من ثمة ق�شية اعتداء اأدين مبوجبها ب�شفته �شاحب منزل يف 

قبال العامل، وعليه، تتفق املوؤ�ش�شة الوطنية مع ما ورد يف املادة )6( من م�شروع القانون املاثل من �شروط، وذلك 

فيما عدا البندين )1( و)3( ح�شبما مت بيان تف�شيله اأعاله.

9.  يف حني ن�شت املادة رقم )12( من م�شروع القانون على اأنه “اأ- يلتزم العامل مبا يلي: 1- القيام بالعمل املنزيل 

بكل اأمانة واإخال�س.  2- احرتام خ�سو�سية املنزل الذي يعمل فيه واملحافظة على ممتلكات �ساحب املنزل 

 وحمتويات املنزل. 3 - عدم اإف�ساء الأ�سرار التي يطلع عليها. 4 - احرتام عادات وتقاليد املجتمع ال�سائدة.

 5- اإعالم �ساحب املنزل قبل ترك املنزل اأو مغادرته اأو التغيب عنه. ب- اإذا ثبت اأن العامل قد ت�سبب يف فقد اأو 

اإتالف اأدوات اأو مواد ميلكها �ساحب املنزل اأو يحوزها اأو كانت يف عهدة العامل، وكان ذلك نا�سئا عن عمد اأو 

خطاأ ج�سيم، فل�ساحب املنزل اأن يقتطع من اأجر العامل قيمة الأ�سياء املفقودة اأو التالفة اأو قيمة اإ�سالحها، 

ويف حال الختالف بني �ساحب املنزل والعامل يتم اللجوء اإىل جلنة �سئون العاملني املن�سو�س عليها يف املادة 

)15( من هذا القانون. ج- يتحمل العامل يف حال هروبه من املنزل، دون اأن يكون �ساحب املنزل مت�سببا يف 

ذلك، كافة امل�ساريف التي تكبدها �ساحب املنزل بالإ�سافة اإىل تكلفة عودته اإىل بالده. د- يتحمل العامل دفع 

قيمة تذكرة ال�سفر اإىل بلده يف حال رغبته �سخ�سيا يف مغادرة اململكة لأي �سبب من الأ�سباب”.
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10.  ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن املادة اأعاله قد ح�شرت اللتزامات التي تقع على عاتق العامل قَبال رب العمل )�شاحب 

املنزل(، اإل اإن احل�شر مل يكن كافيا يف البند )ج( ب�شاأن حتديد ماهية امل�شاريف التي يقع على العامل عبء 

ردها اإىل �شاحب املنزل يف حال تركه العمل، وذلك فيما اإذا كان ُيق�شد منها م�شاريف ال�شتقدام وال�شتخدام 

فقط، اأو ما هو اأبعد من ذلك، ل�شّيما واإن الإخالل باللتزام التعاقدي ي�شتلزم ا�شتتباعا حتمل الطرف املخل 

بالتعوي�س متى اقت�شى ذلك، والذي ي�شمل بطبيعته ما فات �شاحب املنزل من ك�شب وما حلقه من خ�شارة.

11.  اأما ن�س البند )د( فاإنه يثري ت�شاوؤل حول مدى العتداد برغبة العامل يف �شفره ومن ثم حتميله قيمة تذكرة ال�شفر، 

وهذا ما ميثل يف حقيقته تعار�شا مع ن�س املادة رقم )21( من القانون والتي ن�شت على اأنه: “يحظر على العامل 

بالتن�سيق   - الداخلية  وزير  وي�سدر  الأحوال،  بح�سب  املكتب  اأو  املنزل  �ساحب  من  اإذن  دون  اململكة  مغادرة 

مع الوزير - قرارا بالأحكام والإجراءات اخلا�سة لت�ساريح العمال اإىل اململكة واإجراءات مغادرتها”، وعليه، 

ولغر�س معاجلة التعار�س بني ن�شي املادتني، وذلك ل�شمان حق العامل يف املغادرة اأو تذكرة ال�شفر، ت�شتح�شن 

وت�شمينهما  معا،  دجمهما  اأو   )21( رقم  واملادة   )12( رقم  املادة  من  )د(  البند  ن�س  تعديل  الوطنية  املوؤ�ش�شة 

موافقة �شاحب املنزل اأو املكتب بح�شب الأحوال، مع احتفاظ العامل بحقه يف التظلم لدى جلنة �شئون العاملني 

املن�شو�س عليها يف املادة رقم )15( من م�شروع القانون عند الرف�س، ل�شمان عدم التع�شف، ف�شال عن اأن املادة 

اأعاله قد اأغفلت الإ�شارة اإىل �شرورة التزام العامل باأداء العمل املنوط به لدى �شاحب املنزل فقط دون غريه.

12.  وعليه، ت�شتح�شن املوؤ�ش�شة الوطنية بيان ماهية امل�شاريف التي يلتزم العامل بردها طبقا للبند )ج( من ن�س املادة 

اأعاله دون اإطالقها، وتعديل البند )د( من ذات املادة لين�شجم ون�س املادة رقم )21( من م�شروع القانون على 

نحو ما �شلف بيانه، وتوؤكد املوؤ�ش�شة الوطنية اأهمية ا�شتحداث بند اأخري يف املادة حمل البيان يلزم العامل باأداء 

العمل املنوط به لدى �شاحب العمل فقط دون غريه.

اأو  �سكوى  اأي  ورود  حال  يف  الهيئة  13.   وب�شاأن املادة رقم )17( من م�شروع القانون فقد ن�شت على اأن: “تتوىل 

الإجراءات  اتخاذ  والعامل  املنزل  اأي من �ساحب  بالتزامات  اأو  العامل  بانتهاك حقوق  تتعلق  اإليها  معلومة 

ال�سكوى ب�سكل ودي. ب- يف حال تعلق  اإىل الهيئة حلل  املنزل والعامل  ا�ستدعاء كل من �ساحب  اأ-  الآتية: 

ومفت�سة عمل جمتمعني  مفت�س  ال�سكن من خالل  مكان  على  التفتي�س  يتم  العامل،  �سكن  ال�سكوى مبكان 

يوافق  اإذا مل  ج-  ذلك.  املنزل على  اأخذ موافقة �ساحب  بعد  وذلك  القانون،  اأحكام هذا  للتاأكد من تطبيق 

املنزل  املادة، يعد ذلك قرينة �سد �ساحب  اإليه يف الفقرة )ب( من هذه  امل�سار  التفتي�س  �ساحب املنزل على 

اإذا تبني من خالل التفتي�س املن�سو�س عليه يف هذه  اإليها الهيئة يف ت�سبيب قرارها يف ال�سكوى. د-  ت�ستند 

املادة وجود اأية خمالفات، يتم اإنذار �ساحب املنزل لإزالتها خالل مدة اأ�سبوع من تاريخ اإنذاره بها، وبخالف 

ذلك يتم حترير حم�سر �سبط بحقه واتخاذ الإجراءات الالزمة املن�سو�س عليها يف قانون العمل يف القطاع 

الأهلي النافذ”.
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14.  ترى املوؤ�ش�شة الوطنية باأن املادة اأعاله واإن كانت يف جوهرها تنظم الإجراءات واجبة التباع يف حال ورود �شكوى 

تتعلق بانتهاك حقوق العامل، اإل اإن البند )ب( قد جاوز حدود التنظيم وم�َس باخل�شو�شية التي كفلها د�شتور 

مملكة البحرين للم�شاكن يف املادة )25( والتي تن�س على اأن: “للم�ساكن حرمة، فال يجوز دخولها اأو تفتي�سها 

املن�سو�س عليها  وبالكيفية  القانون،  يعينها  التي  الق�سوى  ال�سرورة  ا�ستثناء يف حالت  اإل  اأهلها  اإذن  بغري 

فيه”.

15.  هذا بالإ�شافة اإىل ن�س املادة )17( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والذي ان�شمت له مملكة 

اأي  تعري�س  يجوز  ل  كذلك  “اأ.  اأنه:  اإذ ن�شت املادة على   ،2006 )56( ل�شنة  البحرين مبوجب القانون رقم 

اأو مرا�سالته،  بيته  اأو  اأ�سرته  �سوؤون  اأو  اأو غري قانوين، للتدخل يف خ�سو�سياته  �سخ�س، على نحو تع�سفي 

هذا  من  القانون  يحميه  اأن  �سخ�س  كل  حق  من  ب.  و�سمعته.  �سرفه  مت�س  قانونية  غري  حمالت  لأي  ول 

التدخل اأو امل�سا�س”.

16.   ومن جانب اآخر، فاإن اإجراء التفتي�س واإن كان قد �شدر عن جهة غري اجلهة الق�شائية واكت�شب الطابع الإداري، 

اإل اأنه يف طبيعته يعترب عمال من اأعمال التحقيق الذي يهدف اإىل ك�شف احلقيقة من خالل البحث وال�شتق�شاء 

يف حمل منح له القانون حرمة خا�شة، كما اأن املفت�شني امل�شار اإليهم يتمتعون ب�شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي 

والذين ت�شري عليهم اأحكام املر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 باإ�شدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته 

املنظمة لعمل ماأموري ال�شبط الق�شائي.

17.  كما يالحظ اأن البند )ج( قد اأقام قرينة قانونية �شد �شاحب املنزل موؤداها �شالمة ما ت�شمنته �شكوى العامل 

يف حال عدم موافقة �شاحب املنزل على تفتي�س مكان �شكن العمل، ول مراء باأن ثمة �شبهة قانونية تكتنف هذه 

القرينة، اإذ ل عالقة �شببية بني عدم املوافقة على تفتي�س مكان العامل الكائن داخل منزل �شاحب العمل و�شالمة 

�شمعته  اإىل  الإ�شاءة  التفتي�س ومنها  بعدم  التم�شك  اإىل  املنزل  تقود �شاحب  اعتبارات  ثمة  تكون  ال�شكوى، فقد 

الأدبية والتعدي على خ�شو�شيته.

18.   وعليه، ترى املوؤ�ش�شة الوطنية �شرورة اإعادة النظر يف ن�س املادة )17( اأعاله، على نحو ل يتعار�س مع حق الفرد 

يف خ�شو�شية وحرمة مكان م�شكنه واملكفولة له مبوجب الد�شتور والنظم القانونية وال�شكوك الدولية حلقوق 

الإن�شان، وذلك باأن ل ُيعطى حق العامل يف التاأكد من �شالمة �شكواه الأولوية على احلق يف اخل�شو�شية التي 

اأ�شفاها القانون على مكان ال�شكن، وعلى نحو ل يتعار�س واأحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون قم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته.
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19.  وبخ�شو�س املادة رقم )20( من م�شروع القانون والتي ن�شت على اأنه: “اأ- يكون للمفت�سني، من موظفي الهيئة، 

الذين يعينهم الرئي�س التنفيذي للقيام باأعمال التفتي�س والتحقق من تنفيذ اأحكام هذا القانون والأنظمة 

التوظيف  ومكاتب  العمل  اأماكن  دخول   -  1 الآتية:  ال�سالحيات  له،  تنفيذا  ال�سادرة  والقرارات  واللوائح 

من  التحقق   -  3 الأجانب.  بالعمال  املتعلقة  ال�سجالت  على  الطالع   -  2 ال�سلة.  ذات  املحال  من  وغريها 

ت�ساريح العمل وهوية العمال الأجانب. 4 - طلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من اأ�سحاب العمل 

ومكاتب  العمل  اأ�سحاب  على  يجب  ب-  الفعلية.  اإدارتهم  عن  امل�سئولني  اأو  ممثليهم  اأو  التوظيف  ومكاتب 

التوظيف  اأو ممثليهم اأو امل�سئولني عن اإدارتهم الفعلية عدم اإعاقة مفت�سي الهيئة يف اأداء مهاهم، واأن يزودهم 

بامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�سحيحة والالزمة لأداء مهاهم، وذلك خالل مدة منا�سبة يحددوها. ج- 

وذلك  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  الوزير �سفة  بالتفاق مع  العدل  وزير  الذين يخولهم  للموظفني  يكون 

بالن�سبة للجرائم املن�سو�س عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�سا�سهم وتكون متعلقة باأعمال 

وظائفهم. وحتال املحا�سر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم اإىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي 

للهيئة”.

20.  تالحظ املوؤ�ش�شة الوطنية اأنه بالرجوع اإىل ن�س املادة رقم )34( من القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم 

�شوق العمل وتعديالته، والتي تناولت اإجراء التفتي�س وال�شبطية الق�شائية لأماكن العمل وفروع ومكاتب اأ�شحاب 

العمل ووكالت توريد العمال ومكاتب التوظيف وغريها من املحال ذات ال�شلة، تطابقها من حيث الإجراءات 

والأطراف امل�شتهدفة مع ما ت�شمنته املادة رقم )20( من م�شروع القانون املاثل، ومن دون تغيري لبع�س العبارات 

التي ل ين�شرف مدلولها اإىل العمل املنزيل، اأو ل�شاحب املنزل، اأو العامل فيه، اأو مكاتب ال�شتقدام، اإذ ل عالقة 

املادة من  الواردة يف ن�س  الأجانب  العمال  وت�شاريح  التوظيف،  واأماكن  العمل،  باأماكن  املاثل  القانون  مل�شروع 

م�شروع القانون.

21.  ذلك اأن دخول اأماكن العمل ومكاتب التوظيف، والطالع على ال�شجالت املتعلقة بالعمال الأجانب، والتحقق من 

العمل  اأ�شحاب  من  الالزمة  واملعلومات  وامل�شتندات  البيانات  وطلب  الأجانب،  العمال  وهوية  العمل  ت�شاريح 

ومكاتب التوظيف اأو ممثليهم اأو امل�شئولني عن اإدارتهم الفعلية، هي يف حقيقتها اإجراءات ُتتخذ يف قبال العمال 

واأماكن العمل واأ�شحابها الوارد يف �شاأنهم القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته، ول 

تفيد ان�شرافها اإىل العمالة املنزلية بحكم طبيعة املكان والعمل، ونظرا لتعلق مو�شوع املادة املاثلة - رغم عدم 

ان�شراف مدلولها اإىل العمل والعمالة املنزلية- باإجراء التفتي�س، حتيل املوؤ�ش�شة الوطنية اإىل ذات الراأي املذكور 

يف املادة ال�شابقة.
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القانون  يتفق ومو�شوع م�شروع  املذكورة على نحو  املادة  اإعادة �شياغة  ت�شتح�شن  الوطنية  املوؤ�ش�شة  فاإن  22.   وعليه، 

على النحو ال�شالف بيانه وهو العمالة املنزلية، مع اإ�شافة عبارة “مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم بقانون رقم 

)46( ل�شنة 2002 باإ�شدار قانون الإجراءات اجلنائية” اإىل م�شتهل املادة رقم )20(، تالفيا لحتمالية ت�شارب 

الن�شو�س القانونية املنظمة لعمل ماأموري ال�شبط الق�شائي الواردة يف املر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 

باإ�شدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته مع م�شروع القانون حمل الدرا�شة.

ثالثا: م�سروع قانون بتعديل املادة رقم )56( من قانون املرور ال�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2014 

)املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�سيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب(

ال�شادر  املرور  قانون  من   )56( املادة  بتعديل  قانون  م�شروع  ب�شاأن  ال�شت�شاري  راأيها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  1.   اأحالت 

بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 )املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�شيغته املعدلة” املقدم من جمل�س النواب(، 

والذي يتاألف ف�شال عن الديباجة، من مادتني اأولهما باإ�شافة فقرة �شابعة اإىل ن�س املادة رقم )56( من قانون 

الإدارة  اتباع قرارات  بالن�شبة جلرمية عدم  الت�شالح  الإعاقة من مبلغ  الأ�شخا�س ذوي  اإعفاء  تت�شمن  املرور، 

اخلا�شة بالوقوف يف اأماكن معينة، متى ثبت عدم وجود مواقف خم�ش�شة لهم اأو �شاغرة وقت حترير املخالفة. 

اأما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�شة بتنفيذ اأحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه 

من اأحكام.

الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�س  2.  حيث ن�شت الفقرة )7( من املادة )56( كما وردت يف م�شروع القانون على اأنه “وُيعفى 

من مبلغ الت�سالح بالن�سبة جلرمية عدم اتباع قرارات الإدارة اخلا�سة بالوقوف يف اأماكن معينة املن�سو�س 

عليها يف البند )12( من املادة )47( من هذا القانون، متى ثبت عدم وجود مواقف خم�س�سة لهم اأو �ساغرة 

وقت حترير املخالفة”.

3.   تثمن املوؤ�ش�شة الوطنية من حيث املبداأ الأهداف والغايات التي يرمي اإىل حتقيقها م�شروع القانون واملتمثلة يف 

مراعاة الأ�شخا�س ذوي الإعاقة فيما قد يتكبدون من معاناة �شديدة يف التنقل وق�شاء حوائجهم يف كثري من 

اأو م�شغولة من قبل  اأو يف حالة عدم كفايتها  الأماكن التي يق�شدونها، من حيث توافر مواقف خم�ش�شة لهم 

غريهم، الأمر الذي يوؤدي بهم اإىل اختيار الرجوع دون ق�شاء حوائجهم اأو حتمل التبعات القانونية من الوقوف 

ب�شكل خمالف للقواعد اأو الإ�شارات املرورية.
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4.  وبالرغم من اأن املوؤ�ش�شة الوطنية ت�شاطر جمل�س النواب املوقر يف اأهمية متكني الأ�شخا�س ذوي الإعاقة من التمتع 

مبداأ  يحقق  ل  احلالية  وب�شيغته  املقرتح  اأن  اإل  غريهم،  عن  متييز  ودومنا  امل�شاواة  قدم  على  كافة  بحقوقهم 

اأ�شا�شية تقوم عليها ال�شكوك الدولية والإقليمية حلقوق الإن�شان، مبا  امل�شاواة وعدم التمييز، الذي هو ركيزة 

فيها اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة والتي �شادقت عليها مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )22( ل�شنة 

2011، كونه مييز يف الإعفاء من اجلزاءات املقررة  بني مراكز قانونية مت�شاوية.

5.  ومن الناحية العملية، فاإنه الن�س كما ورد يف امل�شروع بقانون املاثل قد ا�شتلزم لإعفاء الأ�شخا�س ذوي الإعاقة من 

مبلغ الت�شالح املقرر، ثبوت عدم وجود مواقف خم�ش�شة لهم اأو �شاغرة وقت حترير املخالفة، الأمر الذي تت�شاءل 

فيه املوؤ�ش�شة الوطنية عن الآلية التي �شوف يتم فيها اإثبات هذه احلالة من قبل ماأموري ال�شبط الق�شائي، ل�شيما 

يف حال عدم وجود مواقفة �شاغرة وقت حترير املخالفة.

6.   وترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأنه يف حال تطبيق الن�س الوارد يف امل�شروع بقانون ب�شيغته احلالية �شوف يكون مدعاة 

لحتمالية الت�شجيع على خمالفة القانون بحجة عدم وجود مواقف خم�ش�شة اأو �شاغرة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، 

الأمر الذي قد ي�شكل وقوفهم يف غري الأماكن املخ�ش�شة اإعاقة حلركة املرور اأو تعري�س املركبات وامل�شاة للخطر.

7.  ومن هذا املنطق، وحتقيقا لالأهداف التي يرمي م�شروع القانون اإىل حتقيقها، تدعو املوؤ�ش�شة الوطنية اإىل بذل املزيد 

من اجلهود يف تنفيذ حكم املادة رقم )9( من اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة والتي �شادقت عليها مملكة 

البحرين مبوجب القانون رقم )22( ل�شنة 2011، من وجوب اأن تتخذ الدول الأطراف التدابري املنا�شبة التي تكفل 

اإمكانية و�شول الأ�شخا�س ذوي الإعاقة، على قدم امل�شاواة مع غريهم، اإىل البيئة املادية املحيطة وو�شائل النقل 

ونظم املعلومات والت�شالت، مبا يف ذلك تكنولوجيات ونظم املعلومات والت�شالت، واملرافق واخلدمات الأخرى 

الإعاقة وجعلها  لالأ�شخا�س ذوي  املخ�ش�شة  املواقف  اأعداد  زيادة  مع  اإليه،  املقدمة  اأو  لعامة اجلمهور  املتاحة 

قريبة من اأماكن تقدمي اخلدمات العامة.

رابعا: م�سروع قانون بتعديل املادة رقم )127 مكررا( من قانون الإجراءات اجلنائية ال�سادر باملر�سوم 

بقانون رقم )46( ل�سنة 2002

قانون  من  مكررا(   127( رقم  املادة  بتعديل  قانون  م�شروع  ب�شاأن  ال�شت�شاري  راأيها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  1.   اأحالت 

الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، ويتكون ف�شال عن الديباجة من مادتني، 
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اأولهما تق�شي با�شتبدال ن�س املادة رقم )127 مكررا( من قانون الإجراءات اجلنائية، اأما املادة الثانية فهي 

تنفيذية.

2.  ويهدف م�شروع القانون اإىل تو�شيع نطاق ال�شلطة املخت�شة باتخاذ التدابري التي تكفل �شالمة وحماية الأ�شخا�س 

ذات ال�شلة بالدعوى، وذلك مبنح قا�شي التحقيق اأو املحكمة املخت�شة بالإ�شافة اإىل النيابة العامة �شلطة اتخاذ 

هذه التدابري، وكذلك تو�شيع دائرة الأ�شخا�س حمل احلماية التي يكفلها الن�س القائم واملقرتح تعديله لت�شمل 

املبلغني واخلرباء بجانب املجني عليهم وال�شهود ومن يدلون مبعلومات يف الدعوى، كما مت اإ�شافة تدابري جديدة 

اأو حمل الإقامة وت�شجيل بع�س  من املمكن اتخاذها يف �شبيل حمايتهم ممثلة يف تعيني حرا�شة على ال�شخ�س 

املكاملات وتتّبع بع�س و�شائل الت�شال والت�شالت، اأما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�شة بتنفيذ 

اأحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من اأحكام.

3.   تن�س املادة رقم )127 مكرر( كما وردت يف امل�شروع بقانون على اأنه: “يجوز للنيابة العامة اأو قا�سي التحقيق 

اخلرباء  اأو  املبلغني  اأو  ال�سهود  اأو  عليهم  املجني  طلب  على  بناًء    - الأحوال  بح�سب   - املخت�سة  املحكمة  اأو 

ولعتبارات  التحقيقات،  من  املخت�سة  للجهات  يتبني  ما  على  بناء  اأو  الدعوى  يف  مبعلومات  يدلون  من  اأو 

حلمايتهم  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  تاأمر  اأن  بهم،  ال�سلة  وثيقي  والأ�سخا�س  ب�سالمتهم  تتعلق  مقبولة 

اأن  املعلومات، ولها يف ذلك  اأو  بال�سهادة  الإدلء  اأو  البالغ  اأو مبنا�سبة  ب�سبب  مما قد يتهددهم من خماطر 

اأو  اتخاذ كل  املتعني حمايتهم  الأ�سخا�س  اأو  اأو اخلرباء  ال�سهود  اأو  املبلغني  اأو  املجني عليهم  تاأمر مبوافقة 

بع�س التدابري التالية اإىل حني زوال اخلطر: 1. تغيري حمل الإقامة 2. تغيري الهوية 3. حظر اإف�ساء اأي 

على  قيود  و�سع  اأو  اإقامتهم،  وحمال  حمايتهم،  املتعني  الأ�سخا�س  وجود  واأماكن  بالهوية  تتعلق  معلومات 

تداول بع�س هذه املعلومات 4. تعيني حرا�سة على ال�سخ�س اأو الإقامة 5. ت�سجيل بع�س املكاملات وتتّبع بع�س 

التحقيق  يف  يثبت  ال�سابقة،  بالفقرة  املبينة  التدابري  من  اأي  اتخاذ  حالة  ويف  واملرا�سالت.  الت�سال  و�سائل 

موجز مب�سمون ال�سهادة اأو املعلومات دون ت�سريح مب�سدرها احلقيقي اإىل حني زوال الظروف التي دعت اإىل 

اتخاذ تلك التدابري، اأو اإحالة الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة و�سدور اإذن منها بالك�سف عن هوية امل�سدر”.

4.  وعليه، فاإن املوؤ�ش�شة الوطنية تتفق مرئياتها من حيث املبداأ مع املالحظات القانونية )ال�شكلية واملو�شوعية( الواردة 

يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ب�شاأن املادة رقم )127 مكررا( كما ورد يف م�شروع 

القانون، وحتيل النظر اإىل تلك املالحظات منًعا لتكرارها.

5.  اإل اأنها ويف قبال ذلك، ترى لزاًما اإبداء مرئياتها ب�شاأن البند )5( من املادة رقم )127 مكررا( كما ورد يف م�شروع 

اأجاز للنيابة العامة �شلطة ت�شجيل بع�س املكاملات وتتبع بع�س و�شائل الت�شال واملرا�شالت يف  القانون، والذي 

�شبيل حماية املبلغني واخلرباء بجانب املجني عليهم وال�شهود ومن يدلون مبعلومات يف الدعوى.
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6.  وعليه، فاإنه ومع الت�شليم بحق النيابة العامة يف اتخاذ العديد من الإجراءات خالل مرحلة التحقيق البتدائي والتي 

من بينها ت�شجيل بع�س املكاملات وتتّبع بع�س و�شائل الت�شال واملرا�شالت، اإل اأنه يلزم األ يكون هذا احلق منفلًتا 

 )93( املادة  يف  امل�شرع  اأقرها  التي  والق�شائية  القانونية  ال�شمانة  خالل  من  واإمنا  حدود،  اأو  �شوابط  دون  من 

من قانون الإجراءات اجلنائية، التي ا�شرتطت جلواز ت�شجيل املكاملات وتتبع بع�س و�شائل الت�شال واملرا�شالت 

ح�شول النيابة العامة على اإذن م�شبب من قا�شي املحكمة اجلنائية ال�شغرى بعد اطالعه على اأوراق الدعوى 

كافة، ملدة ل تزيد على ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة.

واملرا�شالت،  الت�شال  و�شائل  بع�س  وتتّبع  املكاملات  بع�س  ت�شجيل  العامة يف  النيابة  فاإن حق  اآخر،  7.   ومن جانب 

يجب اإل يخل على الإطالق بحق املتهم يف التوا�شل مبحاميه والت�شاور معه بحرية تامة ويف اأي وقت ب�شكل �شري 

دون اإمكانية التن�شت على م�شمون احلديث، وهو ما عرّبت به عني املادة )94( من ذات القانون والتي ن�شت 

الأوراق  ال�ست�ساري  اأو اخلبري  املتهم  املدافع عن  اأن ي�سبط لدى  العامة  النيابة  لع�سو  على اأنه: “ل يجوز 

يف  بينهما  املتبادلة  املرا�سالت  ول  بها  اإليهما  عهد  التي  املهمة  لأداء  لهما  املتهم  �سلمها  التي  وامل�ستندات 

الق�سية”.

8.  وتاأ�شي�ًشا على ما �شبق، ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأنها تتفق من حيث املبداأ مع الأهداف واملقا�شد التي يرمي اإليها 

التعديل الوارد على ن�س املادة رقم )127 مكررا( من م�شروع القانون حمل البحث، اإل اأنها تاأمل اإعادة النظر 

فيها اأخًذا يف العتبار املالحظات القانونية )ال�شكلية واملو�شوعية( الواردة يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة 

الت�شريع والإفتاء القانوين ذات ال�شلة، ودون الإخالل بال�شمانة القانونية والق�شائية التي اأوردتها املادتني رقمي 

بع�س  وتتبع  املكاملات  بع�س  بت�شجيل  العامة  النيابة  قيام  حال  يف  اجلنائية  الإجراءات  قانون  من  و)94(   )93(

و�شائل الت�شال واملرا�شالت، وفًقا للتف�شيل املبني اأعاله.

خام�سا: م�سروع قانون بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 

1976 )املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�سيغته املعدلة” املقدم من جمل�س ال�سورى(

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

باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 )املعد بناء على القرتاح بقانون “ب�شيغته املعدلة” املقدم من جمل�س 

ال�شورى(، اإذ اأن امل�شروع بقانون اآنف البيان يتاألف ف�شال عن الديباجة من مادتني، اأولهما تق�شي با�شتبدال ن�س 

املادتني رقمي )354( و)370( من قانون العقوبات، واللتان تهدفان اإىل ت�شديد العقوبة املقررة بحق من وجد يف 

طريق عام اأو مكان مطروق يحر�س املارة على الف�شق باإ�شارات اأو اأقوال اأو باأية و�شيلة اأخرى، وبحق من ن�شر 
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باإحدى طرق العالنية اأخباًرا اأو �شوًرا اأو تعليقات تت�شل باأ�شرار احلياة اخلا�شة اأو العائلية لالأفراد ولو كانت 

�شحيحة اإذا كان من �شاأن ن�شوؤها الإ�شاءة اإليهم. اأما املادة الثانية فهي تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�شة بتنفيذ 

اأحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من اأحكام.

2.  وحيث اأن املادة رقم )354( كما وردت يف امل�شروع بقانون تن�س على اأنه: “يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن ثالثة 

من  دينار  خم�سمائة  جتاوز  ول  دينار  مائة  عن  تقل  ل  التي  بالغرامة  اأو  اأ�سهر  �ستة  على  تزيد  ول  اأ�سهر 

وجد يف طريق عام اأو مكان مطروق يحر�س املارة على الف�سق باإ�سارات اأو اأقوال اأو باأية و�سيلة اأخرى”، يف 

ثالثة  عن  تقل  ل  مدة  باحلب�س  حني اأن املادة رقم )370( من ذات امل�شروع بقانون تن�س على اأنه: “يعاقب 

اأ�سهر ول تزيد عن �سنة وبالغرامة التي ل تقل عن خم�سمائة دينارا  اأو باإحدى هاتني العقوبتني من ن�سر 

باإحدى طرق العالنية اأخبارا اأو �سورا اأو تعليقات تت�سل باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد ولو كانت 

�سحيحة اإذا كان من �ساأن ن�سرها الإ�ساءة اإليهم”.

3.   وحيث اأن م�شروع القانون يف املادة رقم )354( منه قد جاء بت�شديد العقوبة املقررة  بحق من وجد يف طريق عام 

اأو مكان مطروق يحر�س املارة على الف�شق باإ�شارات اأو اأقوال اأو باأية و�شيلة اأخرى، لت�شبح العقوبة احلب�س مدة 

ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول تزيد على �شتة اأ�شهر اأو بالغرامة التي ل تقل عن مائة دينار ول جتاوز خم�شمائة دينار، 

بدًل من عقوبة احلب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر اأو بالغرامة التي ل جتاوز ع�شرين دينارا، ح�شبما ورد يف 

اأ�شل القانون.

4.  وملا كان م�شروع القانون يف املادة رقم )370( منه قد جاء بت�شديد العقوبة بحق من ن�شر باإحدى طرق العالنية اأخبارا 

اأو �شورا اأو تعليقات تت�شل باأ�شرار احلياة اخلا�شة اأو العائلية لالأفراد ولو كانت �شحيحة اإذا كان من �شاأن ن�شرها 

الإ�شاءة اإليهم، لت�شبح العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول تزيد عن �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن 

خم�شمائة دينارا  اأو باإحدى هاتني العقوبتني، بدًل من عقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبالغرامة التي 

ل جتاوز خم�شني دينارا اأو باإحدى هاتني العقوبتني، ح�شبما وردت يف اأ�شل القانون.

5.  وعليه، فاإن املوؤ�ش�شة الوطنية ترى اأن التعديل الوارد يف م�شروع القانون بت�شديد العقوبة املقررة لالأفعال الإجرامية 

املوؤثمة جاء ملقا�شد واأهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام واخلا�س عن ارتكاب هذا النوع منها، ومبا يتنا�شب مع 

ج�شامتها، ولغر�س حماية احلياة ال�شخ�شية لالأفراد ل�شيما مع ظهور و�شائل التوا�شل الجتماعي التي قد ُت�شتغل 

لنتهاك حق الفرد يف حياته اخلا�شة.



30

التعديالت  اإليها  ترمي  التي  واملقا�شد  الأهداف  مع  تتفق  اأنها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ترى  �شبق،  ما  على  6.   وتاأ�شي�شا 

املقرتحة على ن�س املادتني رقمي )354( و)370( من قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 

1976، ذلك اأن الت�شديد الذي انتهجه املقرتح يف اجلرائم حمل البحث جاء ملقا�شد واأهداف تتمثل وحتقيق الردع 

العام واخلا�س عن ارتكاب هذا النوع منها، ومبا يتنا�شب مع ج�شامتها، وهو ل ُيعّد من قبيل الت�شديد الذي يرتك 

القانون ل متثل  املقرتحة يف م�شروع  التعديالت  اأن  الأ�شا�شّية، كما  الأفراد باحلقوق واحلريات  اأثًرا على متتع 

م�شا�ًشا اأو انتهاكا حلقوق الإن�شان وفقًا ملا اأوردته ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان ذات ال�شلة.

2006 ب�ساأن  )58( ل�سنة  )2( من القانون رقم  �ساد�سا: م�سروع قانون باإ�سافة بند جديد اإىل املادة رقم 

حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية )املعد بناء على القرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب(

1.  اأحالت املوؤ�ش�شة الوطنية راأيها ال�شت�شاري ب�شاأن م�شروع قانون باإ�شافة بند جديد اإىل املادة رقم )2( من القانون 

رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية )املعد بناء على القرتاح بقانون املقدم من 

اإىل   )11( برقم  جديد  بند  باإ�شافة  تق�شي  الأوىل  مادتني،  من  الديباجة  عن  ف�شال  ويتاألف  النواب(،  جمل�س 

املادة رقم )2( من قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يهدف اإىل احلد من ظاهرة الت�شرت على 

الهاربني يف اجلرائم الإرهابية �شواء كانوا متهمني اأو حمكومني، لغر�س احليلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم 

اإرهابية اأخرى اأو اإفالتهم من العقاب، مما ي�شهم يف حفظ وا�شتقرار الأمن يف اململكة. اأما املادة الثانية فهي 

تنفيذية تتعلق باجلهات املخت�شة بتنفيذ اأحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من اأحكام.

2.  حيث ن�س البند )11( من املادة رقم )2( كما ورد يف امل�شروع بقانون على اأن “ تطبق العقوبات الواردة يف املادة )3( 

من هذا القانون على اأي من اجلرائم التالية اإذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغر�س اإرهابي: ... )11( الت�سرت على 

املتهمني اأو املحكوم عليهم الهاربني يف ق�سايا الإرهاب”، وتثمن املوؤ�ش�شة الوطنية من حيث املبداأ الأهداف املرجو 

حتقيقها من امل�شروع بقانون، وتتفق مرئياتها من حيث املبداأ مع املالحظات القانونية )ال�شكلية واملو�شوعية( 

الواردة يف مذكرتي احلكومة املوقرة وهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين ب�شاأن اإ�شافة بند جديد للمادة رقم )2( كما 

ورد يف م�شروع القانون، وحتيل النظر اإىل تلك املالحظات منعا لتكرارها.

3.  وتوؤكد املوؤ�ش�شة الوطنية اأنه ومتا�شيا مع ح�شن ال�شياغة القانونية ال�شلمية للن�شو�س العقابية ل�شيما يف اجلرائم 

املوؤثم  ال�شلوك الإجرامي  اأن يحدد فيها ركنيني رئي�شني، هما الركن املادي واملتمثل يف  العمدية والتي ي�شتلزم 

ال�شادر من اجلاين، والآخر الركن املعنوي )الق�شد اجلنائي( واملتمثل يف اجلرمية حمل م�شروع القانون وهو 

علم اجلاين واجتاه اإرادته اإىل اأن من اأخفاه هو )متهٌم اأو حمكوٌم( يف ق�شايا اإرهابية ت�شرت عليه بعيدا عن اأعني 

اجلهات املخت�شة.
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4.  وملا كان الن�س الوارد يف امل�شروع بقانون يجب اأن يوفر احلماية القانونية لل�شخ�س ح�شن النية، ممن يكون غري عامل 

بجرم من اأخفاه، فاإنه يقع لزاما اإيراد عبارة )مع علمه بذلك( يف عجز البند امل�شاف من املادة رقم )2( يف 

م�شروع القانون، لغر�س الإيفاء الفعلي بالغايات واملقا�شد التي ترمي اإليها العقوبة يف هذه اجلرمية. 

5.  ومن جانب اآخر توؤكد املوؤ�ش�شة الوطنية، اأنه واإن كان الغر�س من العقوبة يف اجلرائم هو حتقيق الردع العام واخلا�س 

األ  اأن هذه العتبارات يجب  اإل  واإ�شالح اجلاين وتقومي �شلوكه ليكون �شخ�شا �شاحلا نافعا لنف�شه وجمتمعه، 

تكون مبناأى عن الأبعاد الأ�شرية واملجتمعية املحيطة.

الأ�شري  بالبعد  العناية  عن  اأغفل  قد  اأنه  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تالحظ  القانون،  م�شروع  حمل  الن�س  اإىل  6.   وبالعود 

واملجتمعي اإىل هذا النوع من اجلرائم، اإذ اأن مقت�شيات املنطق العقلي ال�شليم واأخذا بالعتبارات الأ�شرية فاإنه 

ي�شتلزم اإعفاء املت�شرت اجلاين من العقوبة اإذا كان )زوجا اأو اأ�شال اأو اأحد فروع املتهم اأو املحكوم عليه( الهارب 

الن�شو�س  من  البحريني يف عدد  امل�شرع  انتهجه  متقدم حممود،  اإن�شاين  م�شلك  وهو  الإرهابية،  من اجلرمية 

العقابية النافذة �شواء املقررة يف قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، اأو القانون 

رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.

ل�سنة   )15( ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم  العقوبات  اأحكام قانون  �سابعا: م�سروع قانون بتعديل بع�س 

1976، املرافق للمر�سوم رقم )38( ل�سنة 2018

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

 باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، املرافق للمر�شوم رقم )38( ل�شنة 2018، ويتاألف ف�شال عن الديباجة من 

ثالث مواد، الأوىل تق�شي با�شتبدال ن�س املادة )277 مكررا( من قانون العقوبات، والثانية تن�س على اإ�شافة 

مادتني جديتني برقمي )277 مكررا 1( و)277 مكررا 2( يف ذات القانون، واللتان تهدفان اإىل مواجهة ظاهرة 

تنامي ت�شنيع وا�شتعمال العبوات القابلة لال�شتعال والنفجار وتعري�س حياة النا�س والأموال العامة واخلا�شة 

للخطر، وتغليظ العقوبة املقررة لذلك الت�شنيع وال�شتخدام حماية للوطن والكافة. اأما املادة الثالثة فهي تنفيذية 

تتعلق باجلهات املخت�شة بتنفيذ اأحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل مبا ورد فيه من اأحكام.

2.  حيث ن�شت املادة رقم )277 مكررا( كما وردت يف امل�شروع بقانون على اأنه “يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على 

ع�سر �سنوات وبغرامة ل تقل عن خم�سمائة دينار ول جتاوز األف دينار كل من �سنَّع عبوات قابلة لال�ستعال 

اأو النفجار بق�سد ا�ستخدامها يف تعري�س حياة النا�س اأو الأموال العامة واخلا�سة للخطر، اأو حاز اأو اأحرز 

مواد ما �سّنع منها لذات الغر�س”.
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بال�سجن مدة ل تزيد  3.  يف حني ن�شت املادة رقم )277 مكررا 1( كما وردت يف امل�شروع بقانون على اأنه “يعاقب 

اأو  لال�ستعال  قابلة  عبوات  واأحرز  حاز  من  كل  دينار  خم�سمائة  على  تقل  ل  وبغرامة  �سنوات  خم�س  على 

النفجار بق�سد ا�ستخدامها يف تعري�س حياة النا�س اأو الأموال العامة واخلا�سة للخطر”.

4.  ون�شت املادة رقم )277 مكررا 2( كما وردت يف امل�شروع بقانون على اأنه “يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على ثمان 

�سنوات كل من وزع اأو ا�ستخدم العبوات القابلة لال�ستعال اأو النفجار لذات الغر�س. وتكون العقوبة ال�سجن 

العقوبة  وتكون  اإىل عاهة م�ستدمية،  ال�ستخدام  اأف�سى  اإذا  �سنوات  ع�سر  يقل عن  الذي ل  املوؤقت  اأو  املوؤبد 

الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد اإذا اأف�سى ال�ستخدام اإىل موت اإن�سان”.

5.   تثمن املوؤ�ش�شة الوطنية من حيث املبداأ الأهداف املرجو حتقيقها من امل�شروع بقانون، واملتمثلة يف مواجهة ظاهرة 

تنامي ت�شنيع وا�شتعمال العبوات القابلة لال�شتعال والنفجار وتعري�س حياة النا�س والأموال العامة واخلا�شة 

للخطر، وتغليظ العقوبة املقررة لذلك الت�شنيع وال�شتخدام حماية للوطن والكافة.

ع  6.   وحيث اأن م�شروع القانون يف املادة رقم )277 مكررا( منه قد جاء بت�شديد العقوبة املقررة  بحق كل من �شنَّ

عبوات قابلة لال�شتعال اأو النفجار بق�شد ا�شتخدامها يف تعري�س حياة النا�س اأو الأموال العامة واخلا�شة للخطر، 

اأو حاز اأو اأحرز مواد ما �شنع منها لذات الغر�س، لت�شبح العقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على ع�شر �شنوات وبغرامة 

ل تقل عن خم�شمائة دينار ول جتاوز األف دينار، بدًل من عقوبة احلب�س والغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 

ح�شبما ورد يف اأ�شل القانون.

7.  وملا كان م�شروع القانون يف املادة رقم )277 مكررا 1( منه قد جاء بتجرمي فعل من حاز واأحرز عبوات قابلة 

لال�شتعال اأو النفجار بق�شد ا�شتخدامها يف تعري�س حياة النا�س اأو الأموال العامة واخلا�شة للخطر، مقررا يف 

ذلك عقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على خم�س �شنوات وبغرامة ل تقل على خم�شمائة دينار.

8.   كما واأن م�شروع القانون يف املادة رقم )277 مكررا 2( قد جرم فعل من وَزع اأو ا�شتخدم العبوات القابلة لال�شتعال 

اأو النفجار لذات الغر�س، مقررا يف ذلك عقوبة ال�شجن مدة ل تزيد على ثمان �شنوات، وقرر عقوبة ال�شجن 

املوؤبد اأو املوؤقت الذي ل يقل عن ع�شر �شنوات اإذا اأف�شى ال�شتخدام اإىل عاهة م�شتدمية، وتكون العقوبة الإعدام 

اأو ال�شجن املوؤبد اإذا اأف�شى ال�شتخدام اإىل موت اإن�شان.
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لبع�س  املقررة  العقوبة  بت�شديد  القانون  م�شروع  انتهجها  التي  ال�شيا�شة  اأن  ترى  الوطنية  املوؤ�ش�شة  فاإن  9.   وعليه، 

اإيجاد حالة  اأفعال اأخرى جمرمة يف م�شروع القانون، جاءت ملقا�شد واأهداف تتمثل يف  اأو ا�شتحداث  اجلرائم 

من ال�شتقرار الأمني والجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب هذا النوع من اجلرائم، بالإ�شافة اإىل امل�شاعدة يف 

التقليل منها خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة.

اأو ال�شتحداث  10.   كما وترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن التعديالت املقرتحة يف م�شرع القانون ل تعّد من قبيل الت�شديد 

الذي يرتك اأثرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�شا�شّية، كما اأنها ل متثل انتهاكا حلقوق الإن�شان وفقا 

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

باإ�سدار   1976 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  املر�سوم  من   )370( رقم  املادة  بتعديل  بقانون  القرتاح  ثامنا: 

قانون العقوبات

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

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

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

تزيد على ثالث  باحلب�س مدة ل  “يعاقب  اأنه:  على  بقانون  القرتاح  وردت يف  كما   )370( رقم  املادة  2.   ن�شت 

�سنوات وبالغرامة التي ل تقل عن ع�سرة اآلف دينار ول جتاوز ع�سرين األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني 

من ن�سر باإحدى طرق العالنية اأخبارا اأو �سورا اأو تعليقات تت�سل باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد 

اأو  اأو ال�سور  اإذا كان من �ساأن ن�سرها الإ�ساءة اإليهم. واإذا كان الغر�س من ن�سر الأخبار  ولو كانت �سحيحة 

التعليقات الت�سهري بالأفراد عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي اأو باأي و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات عد 

ذلك ظرًفا م�سدًدا”.

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

املذكرة الإي�شاحية – يف مواجهة �شعف العقوبة الواردة يف الن�س النافذ يف اأ�شل القانون مما ل يتنا�شب وحجم 

اجلرمية، بالإ�شافة اإىل انت�شار جرائم ال�شب والقذف عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي الأمر الذي يحتاج اإىل 

ت�شديد العقوبة احلالية.
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4.  وترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن ال�شيا�شة التي انتهجها القرتاح بقانون جاءت لتواكب التطور احلا�شل يف املجتمع من 

جاءت  �شيا�شة  وهي  املعلومات،  تقنية  وو�شائل  احلديثة  التوا�شل  بو�شائل  والقذف  ال�شب  جرمية  �شمول  خالل 

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

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

ُيعّد من قبيل ال�شتحداث الذي يرتك اأثرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�شا�شّية لهم، كما اأن التعديالت 

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

الإن�شان ذات ال�شلة.

5.  اإل اأنه املوؤ�ش�شة الوطنية لحظت اأن املقرتح قد حدد عقوبة الغرامة مبا ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول جتاوز 

ع�شرين األف دينار، وهي عقوبة قد ل تعطي قا�شي املو�شوع �شلطة تقديرية تتنا�شب وحجم اجلرمية وفقا لظروف 

ومالب�شات بع�شا من هذه اجلرائم، الأمر الذي ترى فيه املوؤ�ش�شة الوطنية اأن املقرتح قد ت�شدد ن�شبيا يف عقوبة 

الغرامة املقررة يف حدها الأدنى.

6.  ويف جميع الأحوال توؤكد املوؤ�ش�شة الوطنية اأن ما ت�شمنه القرتاح بقانون حمل البحث ين�شجم مع التعليقات العامة 

باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  اأحكام  تف�شري  اإليها  واملوكل  الإن�شان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اإليها  التي خل�شت 

املدنية وال�شيا�شية، الذي ان�شمت له مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�شنة 2006، والتي اأقرت على 

اأنه: “تكفل املادة )17( - من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية - حماية ال�سرف وال�سمعة 

اتخاذ  اأن  يجب  كما  الغر�س،  هذا  لتحقيق  الكافية  الت�سريعات  توفر  اأن  الدول  واجب  ومن  ال�سخ�سيتني، 

التدابري لتمكني اأي اإن�سان من اأن يحمي نف�سه حماية فعالة من اأي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل 

وتزويده بو�سيلة انت�ساف فعالة �سد امل�سوؤولني عن ذلك ..... ”.

اإليها القرتاح بقانون بتعديل  7.   وعليه، تتفق املوؤ�ش�شة الوطنية من حيث املبداأ مع الأهداف واملقا�شد التي يرمي 

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

يتناولها الن�س احلايل، وهي جديرة باحلماية القانونية يف �شاأن حماية حقوق وحريات الأفراد و�شمان احرتام 

احلياة ال�شخ�شية وحقهم يف اخل�شو�شية، اإل اأنها تاأمل يف اإعادة النظر ب�شاأن عقوبة الغرامة التي اأقرها املقرتح 

كونها قد ل تعطي قا�شي املو�شوع �شلطة تقديرية تتنا�شب وحجم اجلرمية وفقا لظروف ومالب�شات بع�شا من 

هذه اجلرائم.
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قانون  باإ�سدار   1976 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  بع�س  بتعديل  بقانون  القرتاح  تا�سعا: 

العقوبات

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

باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، الذي يتاألف من مادتني ف�شال عن الديباجة، حيث ت�شمنت املادة الأوىل 

ا�شتبدال  ن�شي املادتني )364( و )365( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 باإ�شدار قانون العقوبات، 

واملادة الثانية تنفيذية.

�سنتني  على  تقل  ل  مدة  باحلب�س  2.   اإذ تن�س املادة رقم )364( كما وردت يف م�شروع القانون على اأنه: “يعاقب 

اأن  �ساأنها  من  واقعة  العالنية  طرق  باإحدى  غريه  اإىل  اأ�سند  من  دينار  خم�سمائة  جتاوز  ل  التي  والغرامة 

اإذا وقع  اأو لالزدراء . وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالث �سنوات والغرامة  جتعله حمال للعقاب 

القذف يف حق موظف عام اأثناء اأو ب�سبب اأو مبنا�سبة تاأديته وظيفته، اأو كان ما�سا بالعر�س اأو خاد�سا ل�سمعة 

العائالت، اأو كان ملحوظا فيه حتقيق غر�س غري م�سروع. واإذا وقع القذف بطريق الن�سر يف اإحدى ال�سحف 

اأو املطبوعات اأو و�سائل التوا�سل الجتماعي عد ذلك ظرفا م�سددا”.

3.   فيما تن�س املادة رقم )365( من ذات امل�شروع على اأنه: “يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد عن �سنتني  وبالغرامة 

دون  اعتباره  اأو  �سرفه  يخد�س  مبا  العالنية  طرق  باإحدى  غريه  رمى  من  دينار  خم�سمائة  جتاوز  ل  التي 

اإ�سناد واقعة معينة. وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالث �سنوات والغرامة التي  اأن يت�سمن ذلك 

اأو  اأو ب�سبب  اأثناء  ال�سب يف حق موظف عام  اإذا وقع  العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  ل جتاوز خم�سمائة دينار 

مبنا�سبة تاأديته وظيفته، اأو كان ما�سا بالعر�س اأو خاد�سا ل�سمعة العائالت اأو كان ملحوظا فيه حتقيق غر�س 

غري م�سروع. واإذا وقع ال�سب بطريق الن�سر يف اإحدى ال�سحف اأو املطبوعات اأو و�سائل التوا�سل الجتماعي 

عد ذلك ظرفا م�سددا”.

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

املذكرة الإي�شاحية - من اأن املقرتح يهدف اإىل كفالة احرتام اأفراد املجتمع بع�شهم البع�س، واحلد من ظاهرة 

ال�شب والقذف التي انت�شرت موؤخًرا عن طريق و�شائل التوا�شل الجتماعي، بالإ�شافة اإىل كفالة حرية التعبري 

عن الراأي مع مراعاة اأحكام القانون ودون الإ�شاءة اإىل الآخرين، ف�شاًل عن ت�شديد العقاب على جرائم ال�شب 

والقذف عن طريق الن�شر مما يحقق الردع بنوعيه العام واخلا�س ملن يرتكب تلك اجلرائم اأو يفكر يف الإقدام 

على ارتكابها.
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التطور  لتواكب  جاءت  بقانون  القرتاح  انتهجها  التي  ال�شيا�شة  اأن  املبداأ  حيث  من  الوطنية  املوؤ�ش�شة  5.   وترى 

التوا�شل  و�شائل  وا�شتحداث  والقذف  ال�شب  املقررة جلرمية  العقوبات  ت�شديد  املجتمع من خالل  احلا�شل يف 

الجتماعي كاأدوات لهذه اجلرمية، وهي �شيا�شة جاءت لأهداف ومقا�شد تتمثل يف اإيجاد حالة من ال�شتقرار 

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

خلطورتها الإجرامية على الفرد واملجتمع والدولة، وهو ل ُيعّد من قبيل الت�شديد وال�شتحداث الذي يرتك اأثًرا 

مبا�شًرا على متتع الأفراد باحلقوق واحلريات الأ�شا�شّية لهم، كما اأن التعديالت املقرتحة يف القرتاح بقانون ل 

متثل انتهاكا حلقوق الإن�شان وفقا ملا اأوردته ال�شكوك الدولية اأو الإقليمية حلقوق الإن�شان ذات ال�شلة.

6.  اإل اأنه وا�شتقراًء من حكم املادتني �شالفتي الإ�شارة لحظت املوؤ�ش�شة الوطنية اأن وا�شعي القرتاح بقانون قد حددوا 

العقوبة املقررة لتلك اجلرائم بـ)احلب�س والغرامة( يف حني اأن الن�س الأ�شلي الوارد يف القانون قد حدد عقوبة 

من املقرتح حمل   )365( اأو الغرامة(، عدا ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة رقم  هذه اجلرائم بـ )احلب�س 

البحث، والتي جعلت العقوبة بـ )احلب�س والغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني(.

7.  لذا وتعزيًزا لدور قا�شي املو�شوع من خالل منحه ال�شلطة التقديرية ملالئمة العقوبة املنا�شبة للفعل الإجرامي 

املرتكب وفًقا لظروف ومالب�شات الدعوى اجلنائية، فاإن املوؤ�ش�شة الوطنية تقرتح اأن تكون العقوبة املقررة لتلك 

اجلرائم بـ )احلب�س والغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني(، مع بقاء الت�شديد املقرتح ملدة احلب�س ومقدار الغرامة 

كما ورد يف القرتاح بقانون، كون هذا التفريد يف العقوبة �شوف مينح القا�شي �شلطة فعلية يف تقدير العقوبة 

املالئمة على �شوء الوقائع املعرو�شة اأمامه، يف حني اأن حتديد العقوبة بـ )احلب�س والغرامة( مًعا وتطبيقهما يف 

اآن واحد قد يكون ت�شدًدا ل مربر له ول ين�شجم مع ظروف ومالب�شات ووقائع الدعوى اجلنائية يف اأحوال معينة.

عا�سرا: القرتاح برغبة ب�ساأن قيام احلكومة املوقرة باإعداد درا�سة حول مدى التزام مملكة البحرين 

باأحكام العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية 

والجتماعية والثقافية

حول  درا�شة  باإعداد  املوقرة  احلكومة  قيام  ب�شاأن  برغبة  القرتاح  ال�شت�شاري  راأيها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  1.   اأحالت 

مدى التزام مملكة البحرين باأحكام العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والعهد الدويل اخلا�س 

امل�شتمرة  واملتابعة  الهتمام  من  املزيد  اإيالء  اإىل  يهدف  والذي  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق 

املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  باأحكام  البحرين  التزام مملكة  ب�شاأن مدى  املوقرة  قبل احلكومة  من 

وال�شيا�شية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.
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2.   اإذ تثمن املوؤ�ش�شة الوطنية من حيث املبداأ الأهداف والغايات التي يرمي اإىل حتقيقها القرتاح برغبة واملتمثلة 

يف قيام احلكومة املوقرة باإعداد درا�شة حول مدى التزام مملكة البحرين باأحكام العهدين الدوليني، وبالرغم 

من اأن املوؤ�ش�شة الوطنية ت�شاطر جمل�س النواب املوقر اأهمية اإيالء املزيد من الهتمام واملتابعة امل�شتمرة من قبل 

احلكومة املوقرة ب�شاأن مدى التزام مملكة البحرين ب�شاأن هذا املو�شوع.

3.  اإل اأن املوؤ�ش�شة الوطنية وبالرجوع اإىل م�شمون القرتاح برغبة - ح�شبما هو وارد يف مذكرته الإي�شاحية - فهو 

ل يعدوا كونه اقرتاًحا عاًما من جمل�س النواب املوقر اإىل احلكومة املوقرة بطلب قيام الأخرية باإعداد درا�شة 

ا ت�شريعية اأو تنظيمية اأو  حول مدى التزام اململكة باأحكام العهدين الدوليني، وهو اقرتاح ل يت�شمن اأية ن�شو�شً

درا�شة معينة اأو خطة لتعزيز اأو حماية حق من حقوق الإن�شان، الأمر الذي يخرج م�شمون القرتاح برغبة عن 

الخت�شا�شات املوكلة للموؤ�ش�شة الوطنية ح�شبما هو وارد يف قانون اإن�شائها.

4.  ومن هذا املنطلق، نوهت املوؤ�ش�شة الوطنية اللجنة املوقرة، اأنه ومبوجب قيام مملكة البحرين بالن�شمام اإىل العهد 

الدويل باخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، بالقانون رقم )56( ل�شنة 2006، ل�شيما املادة )40( منه، والعهد 

املادة  2007، ل�شيما  ل�شنة   )10( رقم  بالقانون  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  الدويل اخلا�س 

)16( منه، فاإن احلكومة املوقرة ملزمة بتقدمي تقارير وطنية دورية منتظمة اإىل هيئات معاهدات حقوق  رقم 

الإن�شان التابعة ملنظمة الأمم املتحدة ذات ال�شلة حول التقدم املحرز يف تنفيذ اأحكام العهدين الدوليني، كما 

واأن للموؤ�ش�شة الوطنية ح�شبما هو وارد يف قانون اإن�شائها، تقدمي التقارير املوازية للتقارير الوطنية التي تتعهد 

احلكومة املوقرة بتقدميها دورًيا اإىل هيئات املعاهدات يف الأمم املتحدة.

5.   واإيفاًء بذلك، فقد قامت احلكومة املوقرة بتقدمي تقريرها الوطني املبدئي )ال�شتهاليل( حول التقدم املحرز 

يف تنفيذ اأحكام العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، كما قامت املوؤ�ش�شة الوطنية بتقدمي تقريرها 

املوازي حول م�شمون ذلك التقرير، اإذ متت مناق�شة التقرير الوطني ململكة البحرين اأمام اللجنة املعنية بحقوق 

الإن�شان يف الأمم املتحدة خالل دورتها الـ )123( والتي امتدت يف الفرتة من 2 - 20 يوليو من العام اجلاري.

املبدئي  تقريرها  لتقدمي  املوقرة  احلكومة  قيام  نحو  بالدفع  املوقر  النواب  جمل�س  الوطنية  املوؤ�ش�شة   6.  وحثت 

والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  اأحكام  تنفيذ  املحرز يف  التقدم  )ال�شتهاليل( حول 

والثقافية، والذي ا�شتحق ميعاده منذ �شهر دي�شمرب 2009، الأمر الذي ي�شب نحو مزيد من تعزيز وحماية حقوق 

الإن�شان يف مملكة البحرين.
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متهيد:

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

الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق  املوؤ�ش�شات  باري�س” املتعلقة مبركز  “مبادئ  الدور بو�شوح يف  الإن�شان”، وقد جتلى هذا 

الإن�شان باعتبارها د�شتورا لعملها وعن�شرا فاعال وبناًء يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان يف منظومة الدولة.

عقد  منها  املتاحة،  الو�شائل  خمتلف  عرب  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر  خالل  “التعزيز” من  يف  املوؤ�ش�شات  هذه  دور  يت�شح 

املوؤمترات والدورات التدريبية وور�س العمل واملحا�شرات اإىل عامة اجلمهور، اأو فئات م�شتهدفة بعينها، اإىل جانب التدريب 

يف جمال حقوق الإن�شان ون�شر وطباعة الن�شرات التثقيفية ذات ال�شلة بعمل املوؤ�ش�شات الوطنية. حيث اإن الفتقار اإىل املعرفة 

مببادئ حقوق الإن�شان بني �شرائح املجتمع كافة مدعاة لنتهاكها، ذلك اأن تعزيز مفاهيم حقوق الإن�شان وتر�شيخ الوعي بها 

اأمر ي�شاهم يف توفري حماية ملجمل تلك احلقوق.

اأما ب�شان “حماية” حقوق الإن�شان وهي الركيزة الأ�شا�شية املقابلة لدور املوؤ�ش�شات الوطنية يف تعزيز هذه احلقوق، في�شمل 

قيامها بعملية تلقي ال�شكاوى وتقدمي امل�شاعدة القانونية ور�شد لكل ما من �شاأنه امل�شا�س بحق الأفراد يف التمتع باحلقوق 

اإذ ت�شكل عملية الر�شد و�شيلة �شرورية للتاأكد من درجة ومدى احرتام الدولة للتزاماتها  واحلريات العامة املقررة لهم، 

امليدانية  بالزيارات  الوطنية  املوؤ�ش�شات  قيام  احلماية  تلك  تقت�شي  كما  الإن�شان.  بحقوق  ال�شلة  ذات  الدولية  اأو  القانونية 

لالأماكن التي يحتمل اأن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�شان.

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

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

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

 

الفصل الثاني
التقدم الحاصل والجهود واألنشطة المبذولة من المؤسسة الوطنية 

في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
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الفرع الأول

التقدم احلا�سل واجلهود والأن�سطة املبذولة يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان

1.   جاءت اأحكام القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان وتعديله، موؤكدة دورها يف جمال 

تعزيز حقوق الإن�شان، حيث اأقرت املادة رقم )12( منه جملة من الخت�شا�شات للموؤ�ش�شة الوطنية يف �شبيل حتقيق 

اأهدافها يف هذا املجال، من خالل م�شاركتها يف و�شع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق الإن�شان على م�شتوى اململكة، 

ودرا�شة الت�شريعات والنظم املعمول بها املتعلقة بحقوق الإن�شان والتو�شية بالتعديالت التي تراها منا�شبة، خا�شة يف ما 

يتعلق بات�شاق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�شان، والتو�شية باإ�شدار ت�شريعات جديدة ذات 

�شلة بحقوق الإن�شان. 

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

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

بتقدميها  اململكة  تتعهد  التي  التقارير  ومناق�شة  �شياغة  والإ�شهام يف  املوازية،  التقارير  وتقدمي  ال�شلة،  ذات  املعنية 

دوريا واإبداء املالحظات عليها، تطبيقا لتفاقيات اإقليمية ودولية خا�شة بحقوق الإن�شان، ون�شرها يف و�شائل الإعالم، 

والتعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية، واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز 

حقوق الإن�شان. 

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

حقوق الإن�شان، واإجراء البحوث والدرا�شات يف هذا ال�شاأن، وامل�شاركة يف املحافل املحلية واجتماعات املنظمات الإقليمية 

والدولية، ف�شال عن اإ�شدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�شة وعر�شها على املوقع الإلكرتوين اخلا�س 

بها. 

4.   اإعمال لتلك الخت�شا�شات التي ت�شمنتها اأحكام القانون، لعبت املوؤ�ش�شة دورا ن�شيطا يف جمال تعزيز حقوق الإن�شان 

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

واملحا�شرات، واإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع خمتلف منظمات املجتمع املدين واجلهات الإقليمية ذات العالقة، 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شورى،  وجمل�س  النواب  جمل�س  مع  بالتعاون  الت�شريعية  املراجعة  جمال  يف  فّعال  بدور  اأ�شهمت  كما 

اإ�شدارها عدًدا من البيانات تزامًنا مع الأيام اأو املنا�شبات الدولّية، اإىل جانب م�شاركتها الإقليمية والدولّية يف العديد 

من الندوات وور�س العمل والدورات التدريبية واملوؤمترات ذات ال�شلة بعملها.
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5.   وقامت املوؤ�ش�شة الوطنية بتد�شني ا�شرتاتيجية وخطة عملها لالأعوام )2019 -2021( القائمة على تعزيز وحماية حقوق 

بيوم  الوطنية  املوؤ�ش�شة  احتفالية  خالل  وذلك  املمار�شات،  واأف�شل  احلديثة  احلقوقية  والأطر  للمبادئ  وفقا  الإن�شان 

حقوق الإن�شان الذي ي�شادف العا�شر من دي�شمرب من كل عام، والذي يوافق الذكرى ال�شنوية ال�شبعني لعتماد اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة لالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، وذلك بح�شور كبار امل�شوؤولني باجلهات الر�شمية، ومنظمات 

املجتمع املدين، والقائمني على اإنفاذ القانون واملدافعني عن حقوق الإن�شان.

6.  وتهدف ا�شرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�ش�شة الوطنية لالأعوام )2019 -2021( ب�شكل رئي�س على جعل مفاهيم حقوق الإن�شان 

جزء من منط احلياة الوطني، حيث مت اختيار اأربعة موا�شيع رئي�شة لل�شنوات الثالث القادمة، وهي: التاأثري البيئي 

على حقوق الإن�شان، وحقوق الإن�شان والتنمية القت�شادية امل�شتدامة، واحلق يف املعاملة املت�شاوية، ون�شر الوعي مببادئ 

حقوق الإن�شان يف موؤ�ش�شات املجتمع املدين وقطاع الأعمال التجارية.

7.   ويف اإطار قيام املوؤ�ش�شة الوطنية مبد ج�شور واأوا�شر التعاون مع اجلهات الأكادميية العاملة يف جمال حقوق الإن�شان، 

قامت باإبرام مذكرة تفاهم مع كلية القانون يف اجلامعة امللكية للبنات، وذلك لتو�شيع اأطر التعاون يف امل�شتقبل يف كل 

ما يتعلق مبجال حقوق الإن�شان. 

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

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

العاملة  والدولية  الإقليمية  اخلربة  بيوت  من  جمموعة  اإىل  اإ�شافة  الإن�شان،  حقوق  مب�شائل  املعنية  الدولية  والآليات 

يف جمال حقوق الإن�شان، اإىل جانب اأندية اجلاليات الأجنبية، حيث بحثت تلك اللقاءات عددا من املو�شوعات التي 

البالد  الإ�شالحي جلاللة ملك  امل�شروع  بال�شاأن احلقوقي منذ انطالق  البحرين اخلا�س  اأبرزها اهتمام مملكة  من 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، والذي متثل يف اإن�شاء العديد من املوؤ�ش�شات واجلمعيات احلقوقية، والتي من اأبرزها املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق الإن�شان، كما مت التطرق يف هذه اللقاءات اإىل ن�شاأة املوؤ�ش�شة الوطنية والإطار القانوين لها ودورها يف 

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، اإىل جانب دور تلك املوؤ�ش�شات ون�شاطاتها يف خمتلف الق�شايا ذات العالقة بحقوق 

الإن�شان، و�شبل الدعم والتعاون امل�شرتك بني الطرفني، وا�شتعداد املوؤ�ش�شة الوطنية لتقدمي اخلربات يف جمال التدريب 

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

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

املجتمع  موؤ�ش�شات  بح�شور  اخلارجية  وزارة  عقدتها  التي  الت�شاورية  الجتماعات  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  �شاركت  9.   كما 

املدين العاملة يف جمال حقوق الإن�شان ذات ال�شلة، وذلك لغر�س مناق�شة وتقييم التو�شيات التي خل�س اإليها الفريق 

العامل املعني باآلية ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل مبجل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة، وبيان ما حتقق من تلك 

التو�شيات، حيث قامت املوؤ�ش�شة الوطنية باإحالة مرئياتها حول جممل التو�شيات اإىل وزارة اخلارجية.
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10.   كما حققت املوؤ�ش�شة الوطنية اإجنازا جديدا، حيث متكنت الأمانة العامة من احل�شول على �شهادة نظام اإدارة اجلودة 

)الأيزو( يف ن�شختها املحدثة )ISO 9001:2015( ال�شادرة عن املنظمة الدولية للتوحيد القيا�شي ) اأيزو( - وذلك 

اأعقاب عملية تدقيق اأجرتها �شركة “بريو فرييتا�س القاب�شة” فرع اململكة املتحدة - على جميع العمليات والإجراءات 

التي تقوم بها الأمانة العامة يف املوؤ�ش�شة الوطنية ل�شمان متا�شيها مع الأهداف املو�شوعة واللتزام بكافة متطلبات 

امل�شتوى  على  )الأيزو(  �شهادة  على  الإن�شان حت�شل  وطنية حلقوق  موؤ�ش�شة  اأول  بذلك  لت�شبح  اجلودة،  اإدارة  نظام 

الإقليمي. 

11.  ويعترب جناح الأمانة العامة يف مطابقة جميع متطلبات )اليزو( - الذي يعترب املعيار الأول من نوعه يف العامل اخلا�س 

بجودة عمليات الأمانة العامة - اإجنازا ا�شتثنائيا يعك�س اهتمام وحر�س الأمانة العامة على العمل وفقا للمنهجيات 

امل�شهود لها عامليا لتحقيق الكفاءة العالية واخلدمة املرموقة، حيث مل يكن الهدف منه احل�شول عليها ك�شهادة يف 

اأجل الرقي مب�شتوى  حد ذاتها، واإمنا الرغبة الأكيدة يف التطوير الذي جاء نتيجة التزام وجهد جميع املوظفني من 

اخلدمات واملهام التي تقدمها الأمانة العامة، ومبا يتما�شى مع روؤية مملكة البحرين 2030. 

12.  وقد مرت عملية احل�شول على �شهادة )الأيزو( بعدد من املراحل، وهي مرحلة الدرا�شة والتقييم، ومرحلة التح�شري 

لعملية التطبيق، ومرحلة توثيق نظام اجلودة، ومرحلة تطبيق النظام املوثق، ومرحلة التدقيق الداخلي للنظام، ومرحلة 

التدقيق اخلارجي واحل�شول على �شهادة )اليزو(. 

13.  وخالل مرحلة الدرا�شة والتقييم قام فريق العمل باإعداد تقرير لكافة الأن�شطة يف الأمانة العامة، لتاأتي بعد ذلك مرحلة 

التح�شري لعملية التطبيق والتي مت فيها ت�شكيل جلنة اجلودة وو�شع خطة زمنية لتنفيذ وموافقة جلنة اجلودة عليها، 

ومن ثم ُعقدت دورات تدريبية للعاملني فيها، لتبداأ مرحلة توثيق نظام اجلودة والتي مت فيها اإعداد وتوثيق واإعالن 

�شيا�شة اجلودة وحتديد اأهدافها، ثم جاءت مرحلة تطبيق النظام املوثق من خالل تدريب جميع موظفي الأمانة العامة 

الداخلي  التدقيق  بداأت مرحلة  بعد ذلك  املوثق،  ثم تطبيق نظام اجلودة  اإدارة اجلودة،  وثائق نظام  ا�شتخدام  على 

الناجتة  والوقائية  الت�شحيحية  والإجراءات  التدقيق  خطة  تنفيذ  ثم  الداخليني  املدققني  حتديد  خالل  من  للنظام 

عن عملية التدقيق ثم مراجعة الأمانة العامة على نظام اجلودة، للو�شول للمرحلة النهائية وهى التدقيق اخلارجي 

واحل�شول على �شهادة )الأيزو( من قبل اجلهة الدولية املانحة لل�شهادة ثم مت تنفيذ التقييم النهائي اخلارجي واتخاذ 

الإجراءات الت�شحيحية.

14.   كما مت اإدراج الأمانة العامة ك�شريك يف مبادرة الأمم املتحدة لالتفاق العاملي )UN Global Compact (،  حيث تعد 

املوؤ�ش�شة الوطنية اأول موؤ�ش�شة غري ربحية يف مملكة البحرين تقبل ع�شويتها يف املبادرة، وذلك نتيجة التزامها للمبادئ 

الع�شرة لالتفاق العاملي القائمة على احرتام حقوق الإن�شان والبيئة وحقوق العمال ومكافحة الف�شاد. 



43

15.  حيث اأن التزام املوؤ�ش�شة الوطنية باملبادئ املذكورة جت�شد يف تطبيق الأمانة العامة ل�شيا�شة خ�شراء قائمة على تر�شيد 

ا�شتهالك الطاقة واإعادة التدوير مما اأدى اإىل انخفا�س العتماد على الأوراق بن�شبة 83%، اإ�شافة اإىل اإيالء الأمانة 

العامة اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة اهتماما كبريا يف براجمها التدريبية وتقاريرها الدورية ذات ال�شلة، 

بالإ�شافة اإىل الهتمام بفكرة حقوق الإن�شان واإدارة الأعمال التي تدعم من م�شئولية ال�شركات يف تعزيز وحماية حقوق 

الإن�شان. 

16.   وتهدف مبادرة الأمم املتحدة لالتفاق العاملي-  والتي تبنتها الأمم املتحدة يف العام 2000 - اإىل تعزيز اأهداف التنمية 

امل�شتدامة، حيث ت�شم يف ع�شويتها عدد )12000( �شريكا عامليا من القطاعات التجارية وال�شناعية، وعدد )4000( 

م�شاهما من املوؤ�ش�شات الغري ربحية.

17.   ويف اإطار �شعيها الدائم اإىل توثيق التعاون وتبادل اخلربات مع خمتلف اجلهات الأكادميية املحلية والإقليمية والدولية، 

وفًدا من طلبة جامعة )جون  للمراأة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتن�شيق  الإن�شان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  ا�شت�شافت  فقد 

هوبكنز(، وذلك خالل زيارتهم ململكة البحرين لالطالع على جتربتها يف جمال تقدم املراأة.

18.   وحر�شت املوؤ�ش�شة الوطنّية على احل�شور والتمثيل املحلي واخلارجي يف املحافل الإقليمّية والدولّية ذات ال�شلة بعملها 

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

املوؤ�ش�شة �شمن الفريق التقني لتقييم مفو�شية حقوق الإن�شان الباك�شتانية يف جمهورية باك�شتان، حيث تكّون الفريق من 

جمموعة من اخلرباء الذين يتم اختيارهم من قبل منتدى اآ�شيا واملحيط الهادئ للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

)APF(، بهدف تقدمي برنامج فني لرفع اأداء املوؤ�ش�شات احلقوقية النا�شئة وفق املعايري الدولية ذات ال�شلة. 

الإن�شان حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات  العاملي  التحالف  اجتماع  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  �شاركت  ال�شدد،  ذات   19.  يف 

 )GANHRI(، والجتماع الإقليمي ملنتدى اآ�شيا واملحيط الهادئ )APF( يف جنيف ب�شوي�شرا، ف�شال عن م�شاركتها 

يف الفعالية اجلانبية حول “دور املوؤ�ش�شات الوطنية يف تعزيز ومتابعة المتثال العاملي لل�شلطتني التنفيذية والت�شريعية 

مع القانون الدويل حلقوق الإن�شان”، والتي اأقامها التحالف العاملي للموؤ�ش�شات الوطنية املعنية بحماية حقوق الإن�شان 

وتعزيزها بالتعاون مع احلكومة الأ�شرتالية والربتغالية ومكتب املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان يف جنيف.

20.  كما �شارك وفد من املوؤ�ش�شة الوطنية يف جل�شة املناق�شة التي عقدتها اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان املوكل لها متابعة 

تنفيذ الدول لأحكام العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية - والذي ان�شمت له مملكة البحرين مبوجب 

التقرير  اللجنة حول  اإىل  قدمته  الذي  املوازي  التقرير  املوؤ�ش�شة  ا�شتعر�شت  – حيث   2006 ل�شنة   )56( رقم  القانون 

املبدئي )ال�شتهاليل( ململكة البحرين ب�شاأن التقدم املحرز يف تنفيذ اأحكام العهد الدويل، كما مت تقدمي �شرحا موجزا 

لأهم التو�شيات الواردة فيه، وبيان مدى تنفيذ اململكة لأحكامه.
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21.  ي�شاف اإىل ذلك، قيام املوؤ�ش�شة الوطنية بامل�شاركة يف الدورة التدريبية “امل�شاواة بني اجلن�شني يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا” املنظمة من قبل املعهد الدمناركي حلقوق الإن�شان يف الدمنارك، وامل�شاركة يف الندوة الدولية “دور 

الإ�شالموفوبيا: انتهاك حلقوق الإن�شان ومظهر معا�شر للعن�شرية”، املنظمة من قبل الهيئة الدائمة امل�شتقلة حلقوق 

الطاولة  فعالية  يف  م�شاركتها  وكذلك  الرتكية،  اجلمهورية  حكومة  مع  بال�شراكة  الإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  الإن�شان 

)APF( يف عّمان باململكة  اآ�شيا واملحيط الهادئ  “حقوق الن�شاء والفتيات” املنظمة من قبل منتدى  امل�شتديرة حول 

الأردنية الها�شمية، ف�شال عن م�شاركتها يف الجتماع ال�شنوي الثالث والع�شرين ملنتدى اآ�شيا واملحيط الهادئ واملوؤمتر 

الدويل للم�شاواة يف هونغ كونغ.

22.  كما �شاركت املوؤ�ش�شة الوطنية يف ور�شة تدريبية حول: “مراقبة دور و�شائل الإعالم اأثناء النتخابات” ب�شلطنة عمان، 

واملنظمة من قبل اللجنة العمانية حلقوق الن�شان بالتعاون مع ال�شبكة العربية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، 

اإ�شافة اإىل م�شاركتها يف برنامج اإعداد املي�شرين يف جمال حقوق الإن�شان التابع ملنتدى اآ�شيا واملحيط الهادئ يف تايلند، 

والدورة التدريبية “القانون الدويل الإن�شاين” املنظمة من قبل معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية بالتعاون مع اللجنة 

الدولية لل�شليب الأحمر )فرع الكويت(، والدورة التدريبية املتعلقة بالق�شايا الإن�شانية امللحة ب�شاأن الالجئني واملنظمة 

من قبل املمثلية الإقليمية للمفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي ووزارة 

اخلارجية مبملكة البحرين.

للتنمية  البحرين  معهد  من  وبتنظيم  متوا�شلة  اأيام  ثالثة  مدى  وعلى  الوطنية  املوؤ�ش�شة  �شاركت  مت�شل،  �شياق  23.   ويف 

ال�شيا�شية يف اأعمال الربنامج الوطني لالنتخابات لعام 2018، من خالل ح�شورها عدد خم�س حما�شرات �شمن دورة 

تدريبية بعنوان: مهارات متابعة ور�شد العملية النتخابية، جاءت الأوىل حول الت�شريعات املنظمة للعملية النتخابية، 

والثانية حول املخالفات واجلرائم النتخابية، والثالثة ب�شاأن مهارات الرقابة على العملية النتخابية، والرابعة حول 

الدعاية النتخابية للمر�شحني، يف حني كانت الأخرية ب�شاأن اإعداد التقرير النهائي حول العملية النتخابية.

24.   ويف �شبيل التعريف  باأهداف  التنمية  امل�شتدامة   2030، والتحديات التي قد تواجه التقدم املحرز يف تنفيذ هذه الأهداف، 

فقد نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية ور�شة عمل حول: اأهداف التنمية امل�شتدامة واملوؤ�شرات الالزمة ملتابعتها، ومت خالل هذه 

الور�شة ا�شتعرا�س اأهداف التنمية امل�شتدامة والدور املحوري للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان يف حتقيقها.

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

الوطنية حلقوق الإن�شان بعدد خمتار من مطبوعات املوؤ�ش�شة يف معر�س املطبوعات املقام على هام�س املوؤمتر النيابي 

�شاركت  كما  النواب،  جمل�س  قبل  من  واملنظم  وال�شالم(  امل�شتدامة  والتنمية  امل�شتقبل  الوطني..اآفاق  العمل  )ميثاق 

املوؤ�ش�شة بتوزيع اإ�شداراتها يف يوم املهن اخلا�س باجلامعة امللكية للبنات.



45

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

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

حقوق الإن�شان، والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والربوتوكولني 

الإن�شان،  العربي حلقوق  وامليثاق  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  والعهد  به،  امللحقني 

واإعالن القاهرة حول حقوق الإن�شان يف الإ�شالم، ود�شتور مملكة البحرين، وذلك يف جممله ي�شب يف جمال تعزيز 

حقوق الإن�شان ور�شوخ قيمها ون�شر الوعي بها.

27.  كما قامت املوؤ�ش�شة الوطنية بطباعة مطوية تعريفية حول عمل املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، حيث متت ترجمته 

اإىل اللغات الإجنليزية، والهندية، واملاليالمية، والتغلوغية، والفلبينية، وذلك بهدف تعريف خمتلف �شرائح املجتمع 

من املواطنني واملقيمني باملوؤ�ش�شة الوطنية ودورها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان. ود�شنت املوؤ�ش�شة الوطنية كتاب 

الدولية  املعايري  �شوء  مقارنة يف  درا�شة  البحرين:  واملاأمول يف مملكة  الواقع  بني  الإعاقة  لذوي  القانونية  “احلماية 
حلقوق الإن�شان” �شمن �شل�شلة ثقافة حقوق الإن�شان، حيث يحظى مو�شوع الإعاقة باأهمية بالغة يف املجتمع املعا�شر، 

نظرا ملا لها من اأبعاد اقت�شادية وتربوية ونف�شية لي�س على املعاق واأ�شرته فح�شب، واإمنا على املجتمع باأ�شره.

28.  ويف �شبيل امل�شاهمة يف ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�شان بني خمتلف فئات املجتمع، فقد �شاركت املوؤ�ش�شة الوطنية يف 

اإىل جانب نخبة من دور الن�شر البحرينية والعربية،  الن�شخة اخلام�شة والع�شرين من معر�س الأيام الثقايف للكتاب 

وذلك ملا لهذا املعر�س من دور مهم يف اإثراء الوعي والفكر العربي مبا يت�شمنه من م�شادر متنوعة تزخم باملعلومات 

القيمة.

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

حيث اأ�شدرت خالل عام 2018 ثالثة ع�شر بيانا مبنا�شبة اليوم الدويل للمراأة، واليوم العربي حلقوق الإن�شان، ويوم 

ال�شحة العاملي، ويوم العمال العاملي، واليوم العاملي حلرية ال�شحافة، واليوم الدويل مل�شاندة �شحايا التعذيب، واليوم 

العاملي ملناه�شة الجتار بالأ�شخا�س، واليوم الدويل للدميقراطية، واليوم الدويل للم�شنني، واليوم الدويل للطفلة، ويوم 

حقوق الإن�شان، واليوم العاملي للطفل، ويوم املراأة البحرينية، حيث هدفت هذه البيانات اإىل تعريف اجلمهور واملعنيني 

كافة بتلك املنا�شبات على اختالفها، مع بيان اأهميتها.

30.  وتزامنا مع احتفاء مملكة البحرين بيوم املراأة البحرينية، فقد نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية بالتعاون مع املجل�س الأعلى 

للمراأة حما�شرة توعوية حول “تاريخ املراأة البحرينية يف املجال الت�شريعي والعمل البلدي”، وقد �شارك يف املحا�شرة 

د�شتور  ت�شمنه  ما  واأهم  البحرينية،  املراأة  م�شرية  يف  املهمة  املحاور  من  عدد  تناولت  حيث  العامة،  الأمانة  موظفي 

مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني حول حقوق املراأة البحرينية، ون�شاأة املجل�س الأعلى للمراأة ودوره يف دعم املراأة، 
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)2015-2018(، كما �شلطت املحا�شرة ال�شوء على مراحل تطور  اإىل دور املراأة يف برنامج عمل احلكومة  بالإ�شافة 

ال�شيا�شية للمراأة يف مملكة البحرين من خالل ا�شتعرا�س عدد من الإح�شاءات حول املراأة البحرينية يف  امل�شاركة 

مراكز �شنع القرار، اإىل جانب بيان الدور الذي لعبه برنامج ال�شت�شارات النتخابية للمراأة خالل العملية النتخابية 

برمتها.

31.   ويف جمال عقد وتنظيم املوؤمترات، واإمياًنا منها بالأهمية البالغة لن�شر اأهم املو�شوعات الواردة يف مبادئ الأمم املتحدة 

الإ�شرت�شادية حلقوق الإن�شان والأعمال التجارية، باعتبارها من اأولويات عمل املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، فقد 

تعزيز وحماية احلقوق  الإن�شان”، وذلك بهدف  الأعمال وحقوق  “اإدارة  الوطنية منتدى دويل حول  املوؤ�ش�شة  نظمت 

باإدارة  املت�شلة  الق�شايا احلقوقية  املنتدى على  ركز  ال�شاأن، حيث  وتبادل اخلربات يف هذا  الأعمال  باإدارة  املت�شلة 

الأعمال، خا�شًة فيما يتعلق بطرق التوفيق بني حقوق الإن�شان وقواعد الأعمال التجارية من خالل تقدمي املوؤ�ش�شات 

لأهداف  حتقيقا  وذلك  انتهاك،  اأي  من  الإن�شان  حقوق  حماية  م�شلحة  يف  ت�شب  التي  الإيجابية  للنماذج  التجارية 

التنمية امل�شتدامة )2030(، وقد تناول املنتدى جمموعة من املو�شوعات، اأهمها: امللكية الفكرية على الدواء، وحقوق 

العمل، وم�شوؤولية ال�شركات واأ�شحاب الأعمال، بالإ�شافة اإىل احلق يف اخل�شو�شية فيما يتعلق بف�شاء املعلومات.

“اإدارة الأعمال وحقوق الإن�شان: التحديات والعقبات”، حيث مت ت�شليط  32.   ومتحورت اجلل�شة الأوىل من املنتدى حول 

ال�شوء فيها على اأهم التحديات والعقبات يف اإدارة الأعمال وحقوق الإن�شان خا�شة بعد النفتاح الكبري الذي �شهدته 

واملمار�شات، حيث متت مناق�شة �شعف  العامل، وما لزمه من عوملة وظهور �شركات جتارية متعددة اجلن�شيات  دول 

معايري ال�شحة وال�شالمة يف ميادين العمل، والتلوث، وتطور قطاع التكنولوجيا واملعلومات، ومو�شوع امللكية الفكرية 

وحقوق املوؤلف يف الإبداع.

33.  وركزت اجلل�شة الثانية على حمور “الواقع والتطلعات لإدارة الأعمال وحقوق الإن�شان”، حيث مت ا�شتعرا�س املبادئ 

التوجيهية ب�شاأن الأعمال التجارية وحقوق الإن�شان التي اأقرها بالإجماع جمل�س حقوق الإن�شان يف عام 2011، ف�شال 

عن اجلهود الدولية املبذولة يف هذا املجال، كما �شلطت اجلل�شة الأخرية ال�شوء على واقع اإدارة الأعمال وحقوق الإن�شان 

يف مملكة البحرين، باعتبارها يف م�شاف الدول املتقدمة يف هذا املجال، حيث مت التاأكيد باأن اململكة قد قطعت �شوًطا 

رائًدا يف هذا ال�شاأن، حيث اأن�شاأت املوؤ�ش�شات الكفيلة بحماية هذه احلقوق، اأهمها هيئة تنظيم �شوق العمل، والهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، واملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، التي باتت جميعها تلعب دورا مهّما يف 

تر�شيخ وتعزيز ثقافة احرتام حقوق الإن�شان يف خمتلف قطاعات اململكة.

34.  وعلى هام�س اأعمال املنتدى، فقد مت توزيع امل�شاركني على ثالث جمموعات عمل لتقوم كل جمموعة مبناق�شة عدد من 

املحاور واإعداد تو�شيات يف ذات ال�شاأن، وقد ناق�شت املجموعة الأوىل الطموحات والتحديات يف بيئة العمل، والعالقة 
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بني حقوق الإن�شان وبيئة العمل، ودور املوظف يف معاجلة امل�شاكل ذات العالقة بالتمييز يف مكان العمل، اإ�شافًة اإىل 

انعكا�س اآثار بيئة العمل على الأعمال التجارية وحقوق الإن�شان.

احلق  املجموعة  هذه  عّرفت  حيث  اخل�شو�شية،  يف  واحلق  املعلوماتي  الف�شاء  حمور  الثانية  املجموعة  ناق�شت  35.   فيما 

يف اخل�شو�شية و�شلته بالبيانات ال�شخمة، والنعكا�شات القت�شادية والجتماعية يف الف�شاء املعلوماتي، وحتديات 

ال�شالمة املعلوماتية وطرق حمايتها، ف�شال عن املخاطر التي قد يتعر�س لها الأمن القومي من خالل �شوء ا�شتخدام 

هذه البيانات، ودور القطاعات العامة واخلا�شة يف التوعية باأهمية ال�شالمة فيها.

36.  اأما املجموعة الثالثة، فقد تناولت مو�شوع حقوق امللكية الفكرية ل�شناعة الأدوية ومدى ا�شتفادة املر�شى من بع�س اأنواع 

الأدوية ال�شبيهة بالأدوية الأ�شلية، وكيف يوؤثر حق املوؤلف على الأعمال التجارية وحقوق الإن�شان، كما ناق�شت املجموعة 

الإيجابيات وال�شلبيات لالأدوية ال�شبيهة بالأدوية الأ�شلية على ال�شركات التجارية.

وحقوق  التجارية  بالأعمال  املتعلقة  امل�شاكل  من  احلد  على  العمل  اأهمها:  كان  بتو�شيات،  جمموعة  كل  خرجت  37.   وقد 

الإن�شان من خالل تعزيز ممار�شة مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بهذا ال�شاأن، واحلّث على حتديد وتبادل 

املمار�شات اجليدة يف جمال اإدارة الأعمال وحقوق الإن�شان، وكذلك واجب املوؤ�ش�شات التجارية يف عدم انتهاك املبادئ 

يف  الأ�شا�شية  واحلقوق  املبادئ  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  يف  عليها  املن�شو�س  الأ�شا�شية  باحلقوق  املتعلقة 

وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�شني  الدوليني  العهدين  يف  عليها  املن�شو�س  الأ�شا�شية  احلقوق  عن  ف�شال  العمل، 

املوؤ�ش�شة  النظر عن حجم  البحرين، وذلك بغ�س  املن�شمة لهما مملكة  والثقافية  واحلقوق القت�شادية والجتماعية 

التجارية اأو قطاعها اأو ملكيتها اأو طبيعة ن�شاطها.

38.  وبغر�س اإثراء اجلانب العلمي واملعريف يف امل�شائل املتعلقة بحقوق الإن�شان لدى موظفي القطاع العام واجلمهور من خالل 

اإقامة الندوات والفعاليات والربامج التدريبية ذات ال�شلة بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، فقد عقدت املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان ور�شة عمل على مدى يومني وذلك بالتعاون مع وزارة اخلارجية والكومنولث الربيطانية حتت عنوان 

اأبرزها: املنظومة الدولية واآليات حمايتها حلقوق الإن�شان،  “�شمانات املحاكمة العادلة”، تناولت عددا من املحاور 
و�شمانات املحاكمة العادلة وفقا للمعايري الدولية، والتفاقيات الإقليمية والدولية املعنية ب�شمانات املحاكمة العادلة، 

اإىل جانب احلقوق يف مرحلة ما قبل واأثناء وبعد املحاكمة.

39.   تفعيال ملذكرة التفاهم املربمة بني املوؤ�ش�شة الوطنية ومنتدى اآ�شيا واملحيط الهادئ )APF(، والتي تهدف اإىل تنفيذ 

برامج بناء القدرات واإعداد امل�شاعدين يف جمال حقوق الإن�شان، فقد نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية “برنامج بناء القدرات 

اخلا�شة بالر�شد والتوثيق يف جمال حقوق الإن�شان”، حيث ت�شمن الربنامج على جانبني اأحدهما نظري من خالل 
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دورة تدريبية عن ُبعد)اإلكرتونية( ا�شتمرت ملدة اأ�شبوعني، والأخرى دورة تدريبية تطبيقية على مدى يومني حيث مت 

بهدف  وذلك  احلقوقي،  املجال  يف  والتوثيق  الر�شد  لعمليات  الر�شدية  التقارير  اإعداد  حول  عملية  تطبيقات  اإجراء 

الو�شول اإىل اأف�شل الطرق للر�شد.

40.  ومت التطرق من خالل هذا الربنامج اإىل العديد من املحاور اخلا�شة باآلية الر�شد والتوثيق يف املجال احلقوقي، بالإ�شافة 

و�شرح  الإن�شان،  والتوثيق يف جمال حقوق  الر�شد  الربنامج حول عمليات  امل�شاركة يف  املوؤ�ش�شات  اإىل عر�س جتارب 

املفاهيم العامة لعملية الر�شد ل �شيما ر�شد مراكز الإ�شالح والتاأهيل والعملية النتخابية، وقد �شارك يف هذا الربنامج 

موظفي الأمانة العامة للتظلمات، ومفو�شية حقوق ال�شجناء واملحتجزين، ف�شال عن موظفي الأمانة العامة باملوؤ�ش�شة 

الوطنية.

 

41.  كما نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية دورة تدريبية بعنوان “مهارات التحليل والتف�شري ملواءمة الت�شريعات الوطنية باملعايري الدولية 

للتحليالت  العامة  املفاهيم  اأبرزها:  املهمة،  املحاور  من  عدد  التدريبية  الدورة  هذه  تناولت  وقد  الإن�شان”،  حلقوق 

والتف�شريات واأهميتها يف تطوير الت�شريعات الوطنية، بالإ�شافة اإىل تطبيقات يف الن�شو�س التي اعتمدها امل�شرع واأوجه 

مالءمتها مع املعايري الدولية، وقد ا�شتهدفت هذه الفعالية عدد من العاملني يف املجال القانوين واحلقوقي.

42.   وانطالقا من الهتمام الذي توليه املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان بحقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني مع الإيدز، وعمال 

باأحكام د�شتور مملكة البحرين واأحكام القانون رقم )1( ل�شنة 2017 ب�شاأن وقاية املجتمع من مر�س متالزمة النق�س 

املناعي املكت�شب )الإيدز( وحماية حقوق الأ�شخا�س املتعاي�شني معه، نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية ور�شة عمل حول )حقوق 

املتعاي�شني مع الإيدز(، لتكون هذه الور�شة مبثابة النواة الأ�شا�شية للتعريف مبر�س الإيدز وعر�س واقع املر�س يف مملكة 

البحرين والعامل، وامل�شاهمة يف تو�شيح بع�س املفاهيم اخلاطئة حول هذا املر�س وتعزيز ثقافة حقوق املتعاي�شني معه 

يف املجتمع �شعًيا للق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز الذي تعاين منه هذه الفئة. كما اأكدت فيها على �شرورة متتع جميع 

القت�شادية  اأو  وال�شيا�شية  املدنية  �شواء  الأ�شا�شية  وحرياته  الإن�شان  حقوق  بجميع  الإيدز  مع  املتعاي�شني  الأ�شخا�س 

والجتماعية والثقافية التي يكفلها الد�شتور والتفاقيات الدولية امل�شاَدق عليها من الدولة والقوانني املعمول بها.

43.  وا�شتكمال ل�شرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�ش�شة يف جمال ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان، ويف اإطار تفعيل مذكرة التفاهم املربمة 

بني املوؤ�ش�شة الوطنية وجهاز الأمن الوطني، فقد اأقامت املوؤ�ش�شة برناجما تدريبيا ملنت�شبي جهاز الأمن الوطني خالل 

الفرتة من 17 يناير حتى 4 �شبتمرب 2018، حيث هدف الربنامج اإىل تعزيز وتنمية قدرات منت�شبي جهاز الأمن الوطني 

لتعزيز وحماية حقوق  الوطنية  الآليات  التالية:  املو�شوعات  التدريبي  الربنامج  تناول  وقد  الإن�شان،  يف جمال حقوق 

الإن�شان، اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة والربوتوكول 

.)UPR( الختياري امللحق بها، وجمل�س حقوق الإن�شان واآلية ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل
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44.  كما اأقامت املوؤ�ش�شة الوطنية بالتعاون مع مكتب املعايري املهنية بجهاز الأمن الوطني ندوة تعريفية مبدونة قواعد ال�شلوك 

الوظيفي ملنت�شبي جهاز الأمن الوطني ال�شادرة مبوجب القرار رقم )31( ل�شنة 2012، وهدفت الندوة التعريفية اإىل 

ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�شان مبملكة البحرين وفقا لالآليات الدولية والإقليمية والوطنية حلقوق الإن�شان.

45.  ويف اإطار ال�شراكة مع الأكادميية امللكية لل�شرطة، فقد ا�شت�شافت املوؤ�ش�شة الوطنية دفعة جديدة من طلبة املاج�شتري 

يف العلوم اجلنائية وال�شرطية، وطلبة املاج�شتري يف العلوم الإدارية والأمنية واإدارة الأزمات، اإ�شافة اإىل طلبة الدفعة 

اخلام�شة من دبلوم حقوق الإن�شان والدفعة الثانية من طلبة اخلدمة الجتماعية يف املوؤ�ش�شات الأمنية، وذلك لغر�س 

اإطالع منت�شبي الأكادميية عن الدور الذي تقوم به املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، ل �شيما 

وليتها يف تلقي ال�شكاوى وتقدمي امل�شاعدة القانونية ور�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان، واإك�شاب امل�شاركني مهارات عملية 

يف هذا املجال.

46.  ويف ذات ال�شدد، اأ�شهمت املوؤ�ش�شة الوطنية وب�شكل فّعال يف برنامج التعاون اخلا�س بكلية القانون يف اجلامعة امللكية 

للبنات، وهو برنامج تدريب عملي لطالبات كلية احلقوق لكت�شاب املهارات يف جمال حقوق الإن�شان، من خالل تقدمي 

املحا�شرات التثقيفية والعرو�س املرئية حول دور املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، حيث امتد 

اإىل جانب دورها يف جمال حماية حقوق  التعزيز،  املوؤ�ش�شة يف جمال  تناول اخت�شا�س  اأ�شابيع  اإىل ثمانية  الربنامج 

الإن�شان من خالل بيان اآلية تلقي ال�شكاوى والإجراءات املتعلقة بها، وتقدمي امل�شاعدة وامل�شورة القانونيتني، اإىل جانب 

دورها يف عملية ر�شد انتهاكات حقوق الإن�شان.

47.  كما نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية بال�شراكة مع املجل�س الأعلى للمراأة ومعهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية ومعهد الدرا�شات 

الق�شائية والقانونية الربنامج التوعوي يف املجال الد�شتوري وحقوق الإن�شان للموؤ�ش�شات احلكومية ومنظمات املجتمع 

العاملني  ثقافة  تنمية  اإىل  الربنامج  وهِدف   ،2018 اأكتوبر  حتى  اأبريل  من  املمتدة  الفرتة  يف   ”2 “حقوقي  املدين 

وبالت�شريعات  والجتماعية،  والقانونية  الد�شتورية  والواجبات  باحلقوق  املدين  املجتمع  ومنظمات  العام  القطاع  يف 

املتعلقة باملركز القانوين للمراأة يف خمتلف املجالت، وجعلها ثقافة ومنط حياة و�شلوكا يوميا من خالل عملهم يف تلك 

املوؤ�ش�شات واملنظمات.

48.   وتناول الربنامج املو�شوعات التالية: دور املوؤ�ش�شة الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، دور املجل�س الأعلى للمراأة 

يف تعزيز وحماية حقوق املراأة، املجتمع املدين وعالقته بالتحول الدميقراطي، دور ديوان الرقابة املالية والإدارية يف 

الرقابة على املال العام، اآليات حتقيق تكافوؤ الفر�س والتوازن بني اجلن�شني على امل�شتوى الوطني، الثقافة القانونية 

لغري القانونيني، مفاهيم املواطنة وحقوق الإن�شان، التنمية والدميقراطية يف مملكة البحرين، دور الإعالم يف التن�شئة 

امل�شتدامة،  التنمية  واأهداف  الإن�شان  التقاعد، حقوق  قانون  العام يف  املوظف  والتزامات  للمواطن، حقوق  ال�شيا�شية 
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الإطار العام حلقوق املراأة واأهم القوانني والقرارات الداعمة لإدماج احتياجات املراأة، احلقوق والواجبات الوظيفية 

وفق اأحكام قانون ديوان اخلدمة املدنية، امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة يف الد�شتور والت�شريعات البحرينية، الدميقراطية 

يف امل�شروع الإ�شالحي، احلقوق واحلريات الأ�شا�شية يف د�شتور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، مهارات التحليل 

والتف�شري ملواءمة الت�شريعات الوطنية باملعايري الدولية حلقوق الإن�شان، حقوق و�شمانات املتعاقد مع الإدارة يف مملكة 

البحرين، منهجية كتابة التقارير الدولية ذات العالقة بحقوق املراأة، الدميقراطية واأنواع النظم ال�شيا�شية.

49.  واهتماما من املوؤ�ش�شة الوطنية بالأ�شخا�س الذي يعانون من متالزمة داون، فقد نظمت يف اليوم العاملي ملتالزمة داون 

من مار�س من كل عام طاولة م�شتديرة حول )واقع الأ�شخا�س امل�شابني مبتالزمة داون يف   21 الـ  والذي ي�شادف  

وال�شورى، وممثلني عن اجلهات  النواب  اأع�شاء جمل�شي  ال�شعادة  اأ�شحاب  فيها عدد من  �شارك  البحرين(،  مملكة 

احلكومية ذات ال�شلة، ومنظمات املجتمع املدين، ف�شال عن عدد من اأولياء اأمور الأ�شخا�س الذين يعانون من متالزمة 

من  عدد  اإىل  امل�شتديرة  الطاولة  خل�شت  وقد  داون،  مبتالزمة  امل�شاب  تواجه  التي  التحديات  ملناق�شة  وذلك  داون، 

التو�شيات اأبرزها مقرتحات لإجراء بع�س التعديالت الت�شريعية لتعزيز حماية حقوق امل�شابني مبتالزمة داون، وكيفية 

تعامل املجتمع مع الأ�شخا�س امل�شابني به، وتذليل ال�شعوبات التي يواجهونها، ورفع م�شتوى متتع تلك الفئة بحقوق 

الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية.

50.  كما نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان طاولة م�شتديرة حتت عنوان: “واقع الأ�شخا�س امل�شابني بطيف التوحد 

يف مملكة البحرين”، �شارك فيها عدد من اأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء جمل�شي النواب وال�شورى، وممثلني عن اجلهات 

احلكومية ذات ال�شلة، ومنظمات املجتمع املدين، ف�شال عن عدد من اأولياء اأمور الأ�شخا�س الذين يعانون من طيف 

التوحد، ملناق�شة التحديات التي قد تواجه امل�شاب بطيف التوحد، وكيفية العمل على دجمهم يف املجتمع، وخل�شت 

يواجهها  التي  ال�شعوبات  لت�شهيل  واملقرتحات  التو�شيات  من  عدد  اإىل  الوطنية  املوؤ�ش�شة  احت�شنتها  التي  الفعالية 

امل�شابني بطيف التوحد، ورفع م�شتوى متتعهم بكامل حقوقهم وحرياتهم الأ�شا�شية.

51.   ويف �شبيل مد اأوا�شر التعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين، فقد نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية بال�شراكة مع جمعية ال�شباب 

باأهمية  امل�شاركني  تعريف  اإىل  الور�شة  وهدفت  الأمية”،  التكنولوجيا يف حمو  “دور  بعنوان  ور�شة عمل  والتكنولوجيا 

املعلوماتية،  الأمية  حمو  يف  البحرين  ململكة  العملية  التجارب  عر�س  خالل  من  الأمية  على  الق�شاء  يف  التكنولوجيا 

�شقل  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  دور  عن  ف�شاًل  لل�شباب،  عمل  فر�س  وخلق  املهارات  تطوير  يف  التكنولوجيا  ودور 

املواهب التقنية.

52.  كما �شاركت املوؤ�ش�شة الوطنية يف مهرجان �شيف البحرين الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار يف ن�شخته العا�شرة، 

الثقافات، حيث قدم  اأكرث الفعالّيات املرتقبة يف مملكة البحرين نظرا ملا يقّدمه من برامج متعّددة  والذي يعد من 
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املهرجان الذي امتد على مدار �شهرين متتاليني جمموعة متنّوعة من الأن�شطة وور�س العمل اخلا�شة بالأطفال، وخالل 

التفاقية  وردت يف  التي  الطفل  التوعوية حول حقوق  املحا�شرات  من  الوطنية جمموعة  املوؤ�ش�شة  قدمت  م�شاركتها، 

عن  لالأطفال  مبخاطبتها  تتميز  والتي  احلقوق،  بهذه  اخلا�شة  التلوين  دفاتر  توزيع  مت  كما  الطفل،  حلقوق  الدولية 

وتوزيع هدايا على  اإقامة م�شابقات  بالإ�شافة اىل  والتعليم،  الرتفيه  وبر�شوم جميلة جتمع بني  ب�شيطة  بلغة  حقوقهم 

الأطفال امل�شاركني.

53.  ويف ذات ال�شياق، �شاركت املوؤ�ش�شة الوطنية وعلى مدار يومني متتاليني يف الن�شخة التا�شعة من فعاليات مدينة �شباب 

2030، التي تنظمها وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة بالتعاون مع �شندوق العمل “متكني”، والتي ت�شعى خللق �شراكة 

اأّي جتربة، حيث  م�شاراتهم يف  ت�شكيل  على  قادرين  لي�شبحوا  الفكرية  مهاراتهم  وتنمية  ال�شابة  بالفئة  تعنى  وطنية 

قدمت املوؤ�ش�شة الوطنية جمموعة من املحا�شرات التوعوية حول دورها يف حماية وتعزيز حقوق الإن�شان، وقد �شارك 

فيها اأكرث من 300 �شاب و�شابة من خمتلف الأعمار. 

54.  ويف �شبيل ن�شر الوعي باتفاقية حقوق الطفل بني اأو�شاط الأطفال، نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية حما�شرة لطالبات مدر�شة 

ال�شيخة ح�شة للبنات حول اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بغر�س تعزيز معرفتهن باحلقوق الواردة يف التفاقية الأممية، 

الدويل  اليوم  مع  تزامنا  الطفلة  املدر�شة حول حقوق  لطالبات  اأخرى  بتقدمي حما�شرة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  قامت  كما 

حلقوق الطفلة والذي ي�شادف 11 اأكتوبر من كل عام، وذلك م�شاهمة من املوؤ�ش�شة الوطنية يف تعزيز حقوق الفتيات، 

اأمام  الفر�س  وتكافوؤ  امل�شاواة  مبداأ  وتعزيز  التمييز،  واملنع من  العنف  اأو احلماية من  ال�شحة،  اأو  التعليم،  �شواء يف 

القانون.

55.  ويف �شياق مت�شل بحقوق الطفل، فقد �شاركت املوؤ�ش�شة الوطنية يف الندوة احلوارية التوعوية التي حملت عنوان: “جهود 

مملكة البحرين يف حماية حقوق الطفل اجلاين وال�شحية” واملنظمة من قبل معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية، 

ومب�شاركة جهات اأخرى ذات �شلة كالنيابة العامة ومركز حماية الطفل بوزارة العمل والتنمية الجتماعية، حيث مت 

خالل  من  الطفل،  حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  دور  حول  موجز  عر�س  تقدمي 

الرتكيز على عدد من املوا�شيع، اأبرزها: الإطار القانوين واآلية عمل املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق 

الأطفال، وتفاعلها مع اآليات الأمم املتحدة واملنا�شبات الدولية املعنية بحقوق هذه الفئة، اإىل جانب بيان اأوجه العالقة 

بني حقوق الطفل واأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(.

56.   ويف اإطار رفع وعي املقيميني بحقوقهم وواجباتهم، نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية حما�شرات توعوية ب�شاأن اخت�شا�شاتها 

واآلية تقدمي ال�شكاوى لديها يف عدد من النوادي الأجنبية يف اململكة، ومن �شمنها: نادي الكريليني والنادي النيبايل 

والنادي ال�شوداين وال�شفارة الفلبينية، حيث تاأتي هذه املبادرة تعزيزا لعمل املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال حماية حقوق 
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الإن�شان وخا�شة حقوق العمالة الوافدة وذلك من خالل مد ج�شور التوا�شل مع خمتلف اجلاليات الأجنبية يف مملكة 

البحرين.

عدد الفعاليات ال�سنة

33 2016

56 2017

49 2018

العدد / الن�سبة املو�سوع الرقم

49  فعالية اإجمايل عدد الفعاليات 1

2773  م�شارك عدد امل�شاركني يف الفعاليات 3

%77 ن�شبة ال�شتعانة باملتحدثني البحرينيني 5

%42 ن�شبة املتحدثني من الن�شاء 6

%54 ن�شبة م�شاركة املراأة يف اإجمايل عدد الفعاليات 7

%95.1 متو�شط ر�شا امل�شاركني يف الفعاليات 8

جدول يت�سمن عدد الفعاليات التي نظمتها املوؤ�س�سة الوطنية

 خالل الأعوام )2018-2016(:

جدول يت�سمن معلومات حول خمتلف الفعاليات التي

نظمتها املوؤ�س�سة الوطنية عام 2018
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الفرع الثاين 

التقدم احلا�سل واجلهود والأن�سطة املبذولة يف جمال حماية حقوق الإن�سان

1.  توؤكد اأحكام القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( 

ل�شنة 2016، دور املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�شان، من خالل تلقي ال�شكاوى وتقدمي امل�شاعدة القانونية، 

والقيام بالزيارات امليدانية لر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان يف اأماكن الحتجاز اأو اأي مكان اآخر ي�شتبه يف اأن يكون حمال 

لنتهاك حقوق الإن�شان.

2.  حيث ن�شت املادة رقم )12( من ذات القانون يف الفقرة )هـ( منها على اأن املوؤ�ش�شة الوطنية تخت�س بـ: “ر�سد حالت 

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

تتعلق باملبادرات الرامية اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء اإبداء الراأي ب�ساأن موقف تلك اجلهات وردود 

اأفعالها”، كما ن�شت الفقرة )و( منها على �شلطتها يف “تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث 

فيها واإحالة ما ترى املوؤ�س�سة اإحالته منها اإىل جهات الخت�سا�س مع متابعتها ب�سكل فعال، اأو تب�سري ذوي ال�ساأن 

بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية”.

باإ�شدار دليل جديد  2015، وذلك  اعتمد يف عام  والذي  ال�شكاوى  تلقي  بتحديث دليل  الوطنية  املوؤ�ش�شة  3.   حيث قامت 

ال�شكاوى من  مع  التعامل  اآلية  التقدم احلا�شل يف  ليواكب  والذي جاء  املقدمة،  القانونية  وامل�شاعدة  ال�شكاوى  لتلقي 

حيث وجود النظام الإلكرتوين اجلديد ملتابعة ال�شكاوى الواردة وامل�شاعدات القانونية املقدمة، حيث ينق�شم الدليل اإىل 

ثمانية اأق�شام، ياأتي الق�شم الأول منه حول املبادئ العامة للمفاهيم وامل�شطلحات، والق�شم الثاين حول الخت�شا�شات 

ينعقد الخت�شا�س بنظرها،  التي ل  وتلك  للموؤ�ش�شة الخت�شا�س بنظرها  ينعقد  التي  وال�شكاوى  للموؤ�ش�شة  املمنوحة 

وياأتي الق�شم الثالث حول اإجراءات تلقي ال�شكاوى وو�شائل تقدميها، واإجراءات مبا�شرتها، يف حني ياأتي الق�شم الرابع 

متابعة  اخلام�س حول  الق�شم  وياأتي  فيها،  القانوين  الراأي  واإبداء  ودرا�شتها  ال�شكاوى  مع  التعامل  ومراحل  اآلية  حول 

ال�شكوى والتوا�شل مع اجلهات املعنية، كما ياأتي الق�شم ال�شاد�س حول وقف ال�شري يف اإجراءات ال�شكوى وحفظها، وياأتي 

الق�شم ال�شابع حول تقدمي امل�شاعدة وامل�شورة القانونيتني، يف حني ياأتي الق�شم الثامن حول اإجراءات تعديل الدليل.

ال�شكاوى  لتلقى   )80001144( املجاين  ال�شاخن  اخلط  خلدمة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اإطالق  على  عام  مرور  4.   ومبنا�شبة 

وال�شتف�شارات، ويف اإطار حر�شها امل�شتمر على تطوير وحتديث اآليات التوا�شل مع املواطنني واملقيمني بهدف الو�شول 

 )CMS( اإىل اأق�شى م�شتويات احلماية والتعزيز يف ال�شاأن احلقوقي مت تد�شني نظام متكامل لإدارة املكاملات الهاتفية

اخلا�شة بتلقي ال�شكاوى وال�شتف�شارات، وذلك بهدف الرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة من قبل فريق خدمة العمالء، 
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حيث اأن النظام اجلديد قام بالت�شهيل على مركز الت�شال باملوؤ�ش�شة الوطنية اإدارة الكم الكبري من الت�شالت التي 

تتلقاها املوؤ�ش�شة وفق معايري عاملية، وي�شمل العديد من املميزات املهمة التي �شت�شاعد يف تقييم اأداء موظفي الرد على 

العمالء وحتديد ما يلزمهم من تدريب وتقييم اأدائهم ب�شفة دورية ل�شمان جودة اخلدمة املقدمة من قبلهم.

5.   اأما فيما يتعلق بالزيارات امليدانية باعتبارها اإحدى و�شائل الر�شد املمنوحة للموؤ�ش�شة الوطنية، فقد ن�شت الفقرة )ز( 

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

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

اأي مكان عام اآخر ي�ستبه يف اأن يكون موقعا لنتهاك حقوق الإن�سان”.

دورا فاعال يف جمال حماية  الوطنية  للموؤ�ش�شة  كان  القانون، فقد  اأحكام  ت�شمنتها  التي  لتلك الخت�شا�شات  6.   اإعمال 

حقوق الإن�شان، حيث ح�شرت املوؤ�ش�شة الوطنية عدًدا من جل�شات املحاكمات التي كان لها �شدى يف ال�شاأن العام، منها 

ح�شور عدد اثني ع�شر )12( جل�شة حماكمة لثالثة متهمني يف ق�شية التخابر مع دولة اأجنبية لرتكاب اأعمال عدائية 

�شد مملكة البحرين، اإىل جانب ح�شور عدد خم�س )5( جل�شات حماكمة ل�شخ�س متهم يف ق�شية ن�شر تدوينات على 

اإذاعة اأخبار وبيانات كاذبة والعمد اإىل دعايات مثرية يف  ح�شابه باأحد مواقع التوا�شل الجتماعي )تويرت( تت�شمن 

زمن حرب من �شاأنها اإحلاق ال�شرر بال�شتعدادات والعمليات احلربية، واإهانة هيئة نظامية بطريق العالنية، ف�شال عن 

ح�شور عدد �شت )6( جل�شات ملتهمون يف ق�شية تنظيم واإدارة جماعة اإرهابية تابعة اإىل اخللية املعروفة ب�شرايا املختار 

ق�شايا  ذمة  على  حمكومني  تهريب  يف  وال�شروع  وذخائر  واأ�شلحة  متفجرات  وحيازة  ال�شرطة  اأفراد  قتل  يف  وال�شروع 

اإرهابية، وح�شور عدد جل�شتني )2( يف املحاكم ال�شتئنافية ال�شرعية بناء على طلب اأحد اأطراف الق�شية.

اآخرين من  )2( يف حماكمة ملتهمني بق�شية قتل �شرطي وال�شروع بقتل  املوؤ�ش�شة الوطنية عدد جل�شتني  7.   كما وح�شرت 

واأن  �شبق  العليا اجلنائية، حيث  ال�شتئناف  اأمام حمكمة  وذلك  اإرهابي،  تفجري  تنفيذ  الأمن من خالل  قوات  اأفراد 

�شدر يف مواجهتهما حكم نهائي بات بعقوبة الإعدام، اإل اأنه حمكمة التمييز قد اأحالت الق�شية اإىل حمكمة ال�شتئناف 

لتنظر فيها من جديد بعد قبولها طلبا لإعادة النظر املقدم من النيابة العامة عمال بالإجراءات القانونية املتبعة يف هذا 

ال�شاأن.

�شحة  من  والتحقق  الطالع  لغر�س  ياأتي  املحاكمات  جل�شات  ح�شورها  اأن  ال�شاأن،  هذا  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  8.   وتوؤكد 

الإجراءات الق�شائية وتوفري �شمانات املحاكمة العادلة يف حماكمة املتهمني، كَون اأن احلق يف املحاكمة العادلة يعترب 

املن�شو�س عليه يف  العادلة  الإن�شان، وركيزة جوهرية من ركائز املحاكمة  الدويل حلقوق  القانون  معيارا من معايري 

توؤمن   ...“ اأن:  اإذ ن�شت املادة رقم )1/11( منه على  ال�شكوك الدولية بدًءا من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، 

له )اأي اخل�سم( فيها ال�سمانات ال�سرورية للدفاع عنه”، وتاله العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية 
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يف املادة رقم )3/14 -ب( منه على: “اأن ُيعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد  دفاعه ...”، وجاء 

د�شتور مملكة البحرين ليوؤكد اأي�شا حق الدفاع يف املادة رقم )20/ج( منه على اأن: “... توؤمن له فيها ال�سمانات 

ال�سرورية ملمار�سة حق الدفاع ...”.

   اإىل 
2
9.   ويف �شياق مت�شل،  حر�شت املوؤ�ش�شة الوطنية - ومنذ اأن متت اإحالة الدعوى يف ق�شية )1/ اإرهاب / 2017(

املحكمة الع�شكرية الكربى بالق�شاء الع�شكري يف 23 اأكتوبر 2017 حتى �شدور منطوق احلكم يف جل�شة 25 دي�شمرب 

2017، والتي بلغت عدد ثمان )8( جل�شات ق�شائية - على احل�شور والوجود يف تلك اجلل�شات كافة، لر�شد جمريات 

اإىل  اإ�شافة  العادلة،  باملحاكمة  ال�شلة  ذات  والدولية  والإقليمية  الوطنية  املعايري  مع  توافقها  من  والتاأكد  املحاكمات 

فرباير   21 يف  حكمها  اأ�شدرت  وقد  جل�شات   )5( بلغت  والتي  العليا  الع�شكرية  ال�شتئناف  حمكمة  جل�شات  ح�شورها 

.2018

10.  وا�شتمرارا لهذا احلر�س ولغر�س طماأنة اجلمهور ب�شاأن جمريات الدعوى املاثلة، داأبت املوؤ�ش�شة الوطنية على اإ�شدار 

تتعلق ب�شمانات  اأية مالحظات  اإبداء  التي قامت بح�شورها، مع  الق�شائية كافة  العام حول اجلل�شات  للراأي  بيانات 

املحاكمة العادلة فيها.

11.  وترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن اإحالة الدعوى املاثلة اإىل املحكمة الع�شكرية الكربى بقوة دفاع البحرين، تتفق يف كونها حمكمة 

خمت�شة وم�شتقلة مت ت�شكيلها مبوجب اأحكام املر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2002 باإ�شدار قانون الق�شاء الع�شكري، 

املعدل بالقانون رقم )12( ل�شنة 2017.

12.   ولحظت املوؤ�ش�شة الوطنية اأن املحكمة الع�شكرية الكربى واملخت�شة قانونا بنظر الدعوى املاثلة قد اأخذت بعني العتبار 

�شون مبداأ افرتا�س قرينة الرباءة، واأن املتهم بريء حتى تثبت اإدانته مبوجب حماكمة قانونية توؤمن له فيها ال�شمانات 

ال�شرورية ملمار�شة احلق يف الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة، ومتتع كلٍّ من املتهمني ممن �شدرت ب�شاأنهم 

 يدافع عنهم مبوافقتهم، ف�شال عن عالنية اجلل�شات الق�شائية كافة، وانها كانت 
ٍ
اأحكام ح�شورية، باأن يكون لهم حمام

متفقة مع اأحكام الد�شتور والقوانني الوطنية ذات ال�شلة وال�شكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�شان.

13.   هذا وقد قامت املوؤ�ش�شة الوطنية - وقبيل �شدور منطوق احلكم - مبخاطبة الق�شاء الع�شكري لغر�س النظر والتحقق 

عن كثب وفقا لالإجراءات القانونية والإدارية املعمولة ب�شاأن ادعاء تعر�س عدد من املتهمني – يف حينه - بالدعوى 

املاثلة لالختفاء الق�شري والتعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة من جانب 

اآخر.

      للمزيد: تقرير املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان لتق�شي احلقائق ب�شاأن الدعاءات املتعلقة بتعر�س عدد من املحكومني يف الق�شية املعروفة بـ )1 / اإرهاب / 2017( 
)2(

  

www.nihr.org.bh :جلرميتي التعذيب والختفاء الق�شري، من خالل املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة الوطنية على الرابط التايل
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14.  ومبوجب الولية الوا�شعة املمنوحة للموؤ�ش�شة الوطنية وانطالقا من موقعها احلقوقي وم�شوؤوليتها الوطنية يف جمال حماية 

حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، فقد بادرت اإىل اإجراء التق�شي الالزم ب�شاأن تلك الدعاءات املا�شة بالأ�شخا�س 

الق�شية  نظر  بها  املنوط  القانونية  اجلهة  كونه  الع�شكري  الق�شاء  مع  املبا�شر  بالتوا�شل  قامت  كما  املقيدة حريتهم، 

اأعاله.

15.  حيث حر�شت املوؤ�ش�شة الوطنية متام احلر�س على تزويدها من قبل الق�شاء الع�شكري بن�شخ من حما�شر حتقيق نيابة 

اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�شكرية مع املحكومني، وطلبات عر�شهم على الطب ال�شرعي، وتقارير الطب ال�شرعي 

الواردة لنيابة اجلرائم الإرهابية والنيابة الع�شكرية ب�شاأن ذلك، بالإ�شافة اإىل تقارير الطب ال�شرعي الواردة للمحكمة 

املخت�شة قانونا بالنظر يف الق�شية.

16.  وبالرجوع اإىل تعريف )التعذيب( ح�شبما اأوردته اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية 

اأو الالاإن�شانية اأو املهينة مبوجب املر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1998، وهو ذات التعريف الوارد يف قانون العقوبات 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته، ونظرا اإىل خلو حما�شر التحقيق اأمام النيابة العامة اأو 

النيابة الع�شكرية وتقارير الطب ال�شرعي يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة مما يفيد عدم وجود حالت تعذيب بخ�شو�س 

املوؤ�ش�شة  تطمئن  خمتلفتني  متخ�ش�شتني  طبيتني  جهتني  عن  �شادرة  طبية  تقارير  وهي  الإ�شارة،  �شالفي  املحكومني 

الوطنية اإىل ما ورد فيها، الأمر الذي تعد ادعاءات وقوع جرمية “التعذيب” ب�شاأن املذكورين تتنافى وما ورد يف التقارير 

الطبية ذات ال�شلة.

17.  من جانب اآخر، اطلعت املوؤ�ش�شة الوطنية على الطلبات التي تقدم بها ذوو بع�س املحكوم عليهم اأو من ميثلهم قانونا، 

واملقدمة اإىل كال من النيابة العامة والنيابة الع�شكرية، حيث ت�شمنت تلك الطلبات ما مفاده علم مقدميها مبكان وجود 

املحكوم عليهم وخل�شوا يف ذلك اإىل طلب ال�شماح بزيارتهم اأو توكيل من ميثلهم، بالإ�شافة اإىل الطالع على �شجالت 

الزيارات التي قام بها ذوو املحكومني عليهم والت�شالت التي متت فيما بينهم.

18.   وبالرجوع اإىل اأحكام التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�س من الختفاء الق�شري، التي اعتمدت من قبل اجلمعية 

“الختفاء  جرمية  وبالتحديد   2006 دي�شمرب   20 يف  املوؤرخ   )177/61( رقم  قرارها  مبوجب  املتحدة  لالأمم  العامة 

املحكومني يف  ب�شاأن  ما مت  على  الأ�شكال  �شكل من  باأي  تنطبق  ل  الدولية  التفاقية  اأحكام  اأن  يتبني  فاإنه  الق�شري”، 

عن  ف�شال  التحقيق،  اإىل جهات  الإ�شارة  ال�شالفة  طلباتهم  املحكومني يف  ذوو  اأكده  ما  وهو  اأعاله،  املذكورة  الق�شية 

�شجل الت�شالت والزيارات التي متت بني املحكومني وذويهم، الأمر الذي ترى فيه املوؤ�ش�شة الوطنية اأن ما ورد ب�شاأن 

ادعاءات وقوع جرمية “الختفاء الق�شري” ب�شاأن املحكومني يف الق�شية املاثلة ل ين�شجم واملعايري الدولية والإقليمية 

والوطنية حلقوق الإن�شان.
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19.   ويف اإطار حماية حقوق العمالة الوافدة، ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية خربا مت ن�شره يف مواقع التوا�شل الجتماعي حول 

�شيب على اإثره عدد من العمال، واأدت الإ�شابات 
ُ
انهيار مبنى ي�شتاأجره عدد من العمالة الوافدة يف منطقة ال�شلمانية، اأ

اإىل وفاة بع�شهم، ومنذ حلظة وقوع النهيار، قامت املوؤ�ش�شة الوطنية مبتابعة تفا�شيل احلادثة، وذلك من خالل قيام 

وفد من جمل�س املفو�شني ترتاأ�شهم رئي�س املوؤ�ش�شة بزيارة امل�شابني واجلرحى يف جممع ال�شلمانية الطبي للوقوف على 

و�شعهم ال�شحي والطمئنان عليهم ومتابعة تلقيهم العالج املنا�شب.

20.  وت�شيد املوؤ�ش�شة الوطنية باجلهود التي بذلتها الوزارات والأجهزة املعنية - كال فيما يقع �شمن اخت�شا�شه- ل�شيما قيام 

وزارة الداخلية بتاأمني منطقة احلادث و�شرعة اإنقاذ امل�شابني ونقلهم اإىل امل�شت�شفيات، بالإ�شافة اإىل مبا�شرة النيابة 

اإليه  العامة مكان الواقعة ومعاينته وندب املخت�شني يف هذا ال�شاأن، حيث مت ا�شتجواب مالك املبنى مبا هو من�شوب 

من تهم والتجاوزات احلا�شلة واأمرت بحب�شه احتياطيا مدة �شبعة اأيام على ذمة التحقيق، وجار ا�شتكمال التحقيقات 

به  قامت  عما  ف�شاًل  اجلنائية،  املحاكمة  اإىل  الق�شية  لإحالة  متهيدا  الفنية  التقارير  وطلب  امل�شابني  اأقوال  و�شماع 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية من ت�شكيل فريق عمل من الوزارة مكون من مفت�شي ال�شالمة املهنية واملعنيني ب�شوؤون 

الرعاية الجتماعية ملتابعة اأحوال املت�شررين، واإجراء الرتتيبات الالزمة لتوفري �شكن موؤقت لهم.

21.  وفيما يتعلق بدور املوؤ�ش�شة يف القيام بالزيارات املعلنة وغري املعلنة لر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان، فقد قامت املوؤ�ش�شة 

بزيارتني معلنتني اإىل مركز اإ�شالح وتاأهيل النزيالت، وذلك على اإثر ما مت تداوله يف مواقع التوا�شل الجتماعي من 

ادعاءات حول انتهاك حقوق ثالث نزيالت من اأ�شل عدد )205( نزيلة يف مركز اإ�شالح وتاأهيل النزيالت يف منطقة 

مدينة عي�شى، ب�شاأن وجود عدد من القيود حول تلقيهم الرعاية الطبية، وممار�شة ال�شعائر الدينية، والأخرى املتعلقة 

بالتوا�شل مع العامل اخلارجي اأو بالتعر�س ل�شوء املعاملة.

اأثناء الزيارتني، قام وفد املوؤ�ش�شة بالطالع على امللف ال�شحي اخلا�س بالنزيالت، وملف الت�شالت الهاتفية  22.   ويف 

والزيارات، وملف اجلزاءات التاأديبية، كما مت مقابلة النزيالت على انفراد، وال�شتماع لأقوالهن بغية التثبت من �شحة 

الدعاءات الواردة ب�شاأنهن، كل على انفراد من دون وجود م�شوؤويل املركز املناوبني.

23.   وقد تبني لوفد املوؤ�ش�شة الوطنية باأن الدعاءات الواردة من النزيالت ب�شاأن عدم ال�شماح لهن مبمار�شة ال�شعائر الدينية 

غري �شحيحة، وتنايف الواقع، وقد بدا ذلك جليا من خالل اطالع الوفد على ال�شجالت املرئية يف املركز، اأما فيما يتعلق 

بادعاء تعر�س اإحدى النزيالت ل�شوء املعاملة من قبل بع�س م�شوؤويل املركز، فقد اطلع الوفد على ال�شجالت املرئية 

حول تعامل م�شوؤويل املركز مع تلك النزيلة، وقد تبني باأن التعامل ل يخرج عن حدود ال�شتخدام القانوين للقوة، ومبا 

ي�شمن �شالمة النزيلة من قيامها مبحاولة الت�شبب بالأذى لنف�شها اأو لغريها، وفيما يتعلق باحلق يف التوا�شل مع العامل 

اخلارجي، ومن خالل الطالع على امللفات اخلا�شة بذلك، فقد تبني باأن جميع الزيارات والت�شالت كان تتم وفقا ملا 
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تن�س عليه الالئحة التنفيذية لإدارة املركز، دون اأي حرمان اأو تع�شف، وخالل الزيارة، اأبدت بع�س النزيالت مالحظات 

متعلقة بالرعاية ال�شحية ومتطلبات احلياة اليومية، وقد مت التعامل معها مبا يتالءم مع خ�شو�شية النزيالت، ومت 

رفعها مبا�شرة اإىل اإدارة املركز.

بهدف  النزيالت  وتاأهيل  الإ�شالح  مركز  اإىل  معلنة  ا�شتطالعية  بزيارة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  قامت  مت�شل،  �شياق  24.   ويف 

التثبت من �شحة الدعاءات املتعلقة باأو�شاعهن يف املركز ح�شبما تناولته بع�س و�شائل التوا�شل الجتماعي. وعلى اإثر 

تلك الزيارة، قابل وفد املوؤ�ش�شة الوطنية الزائر عدد )13( نزيلة، واأطلع على ال�شجالت الطبية والن�شباطية وغريها 

من ال�شجالت واملعلومات ذات ال�شلة، وتبني باأنه تتم معاملة النزيالت باحرتام واأن مواعيد الزيارة املخ�ش�شة لهن 

منتظمة، كما ويتم توفري اأماكن خا�شة لاللتقاء املبا�شر مع ذويهن، واأن نظام الت�شال يتما�شى مع الالئحة التنفيذية 

اأت�شح لوفد املوؤ�ش�شة الوطنية  اأ�شبوعيا. كما  التاأهيل حيث مُتنح كلن منهن ن�شف �شاعة  لقانون موؤ�ش�شة الإ�شالح و 

الزائر عدم وجود اأي حالة لالإ�شراب عن الطعام.

25.   وتاأكد للوفد الزائر حر�س اإدارة املركز على توفري برامج ترفيهية للنزيالت متثلت يف ممار�شتهن للريا�شة وتدريبهن يف 

امل�شغل اخلا�س، ف�شال عن قيام املركز بتخ�شي�س �شاعتني يف اليوم للف�شحة اخلارجية لكل نزيلة موزعة على فرتتني 

ال�شحية  الرعاية  بتوفري  املركز  اإدارة  التثبت من قيام  باأن�شطة خمتلفة. مع  للقيام  اأوقات خم�ش�شة  اإىل  بالإ�شافة 

الالزمة وذلك من خالل توفري الأدوية لهن وانتظام ذهابهن اإىل املراكز ال�شحية ح�شب املواعيد املقررة.

26.  كما وقد اأجرى وفد من املوؤ�ش�شة الوطنية زيارتني اإىل مركز اإ�شالح وتاأهيل النزلء )�شجن جو(، جاءت الزيارة الأوىل 

على اإثر تلقي املوؤ�ش�شة عدد من ال�شكاوى من قبل بع�س النزلء تتعلق بالظروف املعي�شة يف املركز، حيث مت اللتقاء 

بالنزلء وال�شتماع لأقوالهم جمتمعني اأو منفردين، كما مت مناق�شة اأو�شاعهم مع م�شوؤويل املركز املناوبني، ومت رفع 

جملة من التو�شيات اإىل اجلهة املخت�شة بوزارة الداخلية، ف�شال عن متابعة اأو�شاع النزلء مع ذات اجلهة.

27.  اأما الزيارة الأخرى، فقد كانت بناء على طلب تقدم به اأحد النزلء ملقابلة وفد املوؤ�ش�شة، حيث مت النتقال على الفور 

للنزيل، ومت اللتقاء به على انفراد، ودون تواجد اأحد من م�شوؤويل املركز، ومت ال�شتماع لطلباته، كما مت التن�شيق مع 

اإدارة املركز ب�شاأن ما اأثاره من طلبات لتح�شني اأو�شاعه يف املركز.

28.  وعلى �شعيد مت�شل، ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية يف مواقع التوا�شل الجتماعي منا�شدة من قبل اأحد الآباء للنظر يف و�شع 

اإثر ذلك قامت املوؤ�ش�شة الوطنية مبتابعة  اإيواءه يف الطب النف�شي، وعلى  ابنه امل�شاب بالتخلف العقلي والعمل على 

املو�شوع مع اجلهات املعنية التي با�شرت الإجراءات املتبعة يف هذا ال�شاأن، ومت التاأكد من اإيفاد جلنة طبية للمذكور 

�شارك فيها اأحد اأع�شاء جمل�س املفو�شني من املتخ�ش�شني يف هذا املجال، مت على اإثرها اإيواءه يف م�شت�شفى الطب 

النف�شي.
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29.  كما وقد ر�شدت املوؤ�ش�شة ما يتم تداوله عرب مواقع التوا�شل الجتماعي من قيام اأحد الأفراد بالعت�شام اأمام مبنى 

ال�شفارة البحرينية يف اململكة املتحدة، وادعاءه باأن والده النزيل يف مركز الإ�شالح والتاأهيل ل يتلقى العالج والرعاية 

ال�شحية املنا�شبة، وعلى اإثر ذلك قامت املوؤ�ش�شة بالتوا�شل مع امل�شوؤولني يف اجلهات املخت�شة، والتي بينت باأن النزيل 

هو من يرف�س اخلروج ملواعيده الطبية ملدة �شتة اأ�شهر متوا�شلة، واإن لديهم من امل�شتندات ما يوؤيد ذلك.

30.  ويف ذات ال�شياق، ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية خرًبا يف مواقع التوا�شل الجتماعي، جاءت تفا�شيله باأن اأحد نزلء مركز 

الإ�شالح والتاأهيل مهدد بفقدان الب�شر ب�شبب عدم ا�شتكمال عالجه، حيث قامت املوؤ�ش�شة على اإثر ذلك بالتوا�شل مع 

املعنيني للوقوف على و�شع النزيل ال�شحي، والتاأكد من توفري العالج والرعاية ال�شحية املنا�شبة له.

31.  ور�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية خربين عرب اأحد و�شائل التوا�شل الجتماعي، حيث جاء م�شمون اخلرب الأول عن تخّوف اإحدى 

ال�شيدات من الو�شع ال�شحي لوالدها املحكوم، وذلك لأنه يعاين من اآثار جلطة دماغية، يف حني جاء اخلرب الثاين 

حتت عنوان “ �شجينة على حافة املوت”، حيث قامت املوؤ�ش�شة على الفور بالتوا�شل مع اجلهات املعنية من اأجل الوقوف 

على و�شعهما ال�شحي والتاأكد من توفري العالج والرعاية ال�شحية املنا�شبة لكل منهما.

32.   هذا وقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية قيام مدير يف اإحدى ال�شركات اخلا�شة باأفعال ُيحتمل اأن تنطوي على �شبهة اإجتار 

من  ومنعهم  وتهديدهم  اأ�شرهم،  واأفراد  عامال   )150( يقارب  ما  �شفر  جلوازات  احتجازه  خالل  من  بالأ�شخا�س، 

ال�شفر، ف�شال عن اإجبارهم على العمل ل�شاعات اإ�شافية دومنا مقابل، حيث بذلت املوؤ�ش�شة م�شاعيها يف هذا ال�شاأن ومت 

حفظ حالة الر�شد لزوال حالة النتهاك بعد التاأكد من ت�شوية املو�شوع مع املعنيني يف ال�شركة، كما وقد ر�شدت املوؤ�ش�شة 

حالة اأخرى تتعلق بادعاء حول وجود ممار�شات مماثلة قامت بها اإحدى ال�شركات اخلا�شة، وقد قامت املوؤ�ش�شة مبتابعة 

املو�شوع ب�شكل عاجل مع هيئة تنظيم �شوق العمل للوقوف على مدى �شحة الدعاء واتخاذ الإجراءات القانونية اإزاءه.

33.  اإىل جانب ذلك، ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية من خالل ات�شال هاتفي ورد لها من قبل اإحدى املواطنات ب�شاأن قيام اأحد 

اإحدى و�شائل  اإعالن جتاري ينطوي على وجود �شبهة اإجتار بالأ�شخا�س يف  مكاتب ا�شتقدام العمالة املنزلية بعر�س 

مت  اإثرها  وعلى  الوطنية،  باملوؤ�ش�شة  املخت�شة  اللجنة  قبل  من  الدعاء  �شحة  من  التاأكد  وبعد  الجتماعي،  التوا�شل 

التوا�شل مع املعنيني يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وقد مت اتخاذ الإجراءات الالزمة قبال املكتب.

34.  وفيما يتعلق باحلق يف م�شتوى معي�شي لئق، ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية خربا مت تداوله عرب مواقع التوا�شل الجتماعي، 

ب�شاأن مواطنة بحرينية م�شاب ابنها ب�شلل دماغي وتتطلع للح�شول على وحدة �شكنية - منذ 16 عاما – تتالءم مع 

و�شع ابنها ال�شحي، حيث قامت املوؤ�ش�شة الوطنية بعد احل�شول على بيانات املذكورة، بالتن�شيق والتوا�شل مع املعنيني 

يف وزارة الإ�شكان من اأجل النظر يف و�شعها الإن�شاين ومبا يكفل لها ولأ�شرتها العي�س الكرمي.
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35.  ويف اإطار ولية املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�شان، لعبت املوؤ�ش�شة دورا ن�شيطا يف جمال تلقي ال�شكاوى 

املتعلقة بحقوق الإن�شان على اختالفها ودرا�شتها واإحالة ما ترى اإحالته اإىل جهات الخت�شا�س مع متابعتها ب�شكل فّعال 

اأو تب�شري ذوي ال�شاأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�شاعدتهم على اتخاذها اأو املعاونة يف ت�شويتها مع اجلهات املعنية، 

حيث تعاملت املوؤ�ش�شة الوطنية خالل عام 2018 مع عدد )109( �شكوى تنوعت م�شامينها من حيث احلقوق املدعى 

وقوع النتهاك فيها.

36.   فقد بلغ عدد ال�شكاوى املتعلقة باحلقوق املدنية وال�شيا�شية عدد )38( �شكوى، كان ن�شيب ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف 

ال�شالمة اجل�شدية واملعنوية عدد )22( �شكوى، وعدد )9( �شكاوى متعلقة باحلق يف احلرية والأمان ال�شخ�شي، اأما 

بالن�شبة اإىل ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف التمتع ب�شمانات املحاكمة العادلة، فقد بلغت �شكويني، يف حني تلقت املوؤ�ش�شة 

عدد )3( �شكاوى تتعلق باحلق يف امل�شاواة اأمام القانون، وعدد �شكوى واحدة متعلقة باحلق يف اجلن�شية، واأخرى متعلقة 

باحلق يف الدين واملعتقد.

37.   اأما ب�شاأن ال�شكاوى املتعلقة باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، فقد بلغ جمموع ما تلقته املوؤ�ش�شة الوطنية 

فيها عدد )71( �شكوى، حيث كان ن�شيب ال�شكاوى املتعلقة باحلق يف التعليم عدد �شكويني، وعدد )62( �شكوى متعلقة 

باحلق يف ال�شحة، وعدد )7( �شكاوى ذات عالقة باحلق يف العمل.

ر�سم بياين لعدد ال�سكاوى التي ت�سلمتها املوؤ�س�سة الوطنية

واملتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
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ر�سم بياين لعدد ال�سكاوى التي ت�سلمتها املوؤ�س�سة الوطنية واملتعلقة

باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 

 ر�سم بياين لعدد ال�سكاوى التي ت�سلمتها املوؤ�س�سة الوطنية يف عام 2018

واملتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية 
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ر�سم تو�سيحي لعدد ال�سكاوى التي تلقتها املوؤ�س�سة الوطنية خالل الأعوام )2013 - 2018(

38.  وعودا على اأحكام القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان وتعديله، فاإنها تتخذ دورا يف 

تقدمي امل�شاعدة القانونية لالأفراد اأو اأي جهة، �شواء كان ذلك مبنا�شبة تقدمي �شكوى تبني عدم اخت�شا�س املوؤ�ش�شة 

الوطنية يف نظرها، اأو عند طلب تلك امل�شاعدة القانونية ابتداًء، وذلك من خالل التب�شري بالإجراءات الواجبة التباع 

وامل�شاعدة على اتخاذها قبل اللجوء اإىل املوؤ�ش�شة الوطنية، مع بيان �شرورة ا�شتنفاد جميع �شبل النت�شاف والتظلم 

اأخرى ذات  اإىل جهة  التوجه  اأو  املخت�شة،  لدى اجلهات  بتقدمي بالغ  القيام  اأو  الأحوال،  القانوين ح�شب  اأو  الإداري 

اخت�شا�س اأ�شيل يف نظر الطلب.

39.  يف هذا ال�شدد، قدمت املوؤ�ش�شة الوطنية عدد )353( م�شاعدة قانونية، كان بع�شها متعلقا مب�شائل اأو نزاعات �شخ�شية 

اأو  حمكومني  عن  الإفراج  بطلب  تتعلق  اأو  اإدارية،  اأو  ق�شائية  حتقيق  جهة  اأمام  منظورة  مو�شوعات  اأو  الأفراد،  بني 

موقوفني اأو النظر يف �شحة ثبوت التهام من عدمه، اأو موا�شيع ل ينعقد للموؤ�ش�شة اخت�شا�س يف نظرها كونها وقعت 

انعقاد  اإن�شانية رغم عدم  التوا�شل مع اجلهات املعنية يف بع�شها لدواع  للمملكة، وقد جرى  الإقليمية  خارج احلدود 

الخت�شا�س للموؤ�ش�شة يف نظرها.
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العملية  ملالحظة  الوطنية  املوؤ�س�سة  بها  قامت  التي  التنظيمية  والإجراءات  القانوين  الأ�سا�س  متهيد: 

النتخابية

1.   على اأن ال�شعب م�شدر ال�شلطات جميًعا، ذلك اأن وجود عملية انتخابية �شفافة ونزيهة يعترب اأحد اأهم ال�شمانات لوجود 

الدولة القانونية، واأن غياب هذا احلق اأو عرقلة التمتع مبمار�شته هو اأمر يوؤدي اإىل النتقا�س من العنا�شر القانونية 

لقيام هذه الدولة.

2.   ولقد كفل د�شتور مملكة البحرين حق املواطنني يف الرت�شيح والنتخاب من خالل الن�س عليهما �شراحة يف املادة رقم 

باحلقوق  والتمتع  العامة  ال�سئون  يف  امل�ساركة  حق  ون�ساء  رجال  )1( - الفقرة )هـ( منها بقوله اإن “للمواطنني، 

ال�سيا�سية مبا فيها حق النتخاب والرت�سيح وذلك وفقا لهذا الد�ستور ولل�سروط والأو�ساع التي يبينها القانون. 

ول يجوز اأن يحرم اأحد املواطنني من حق النتخاب اأو الرت�سيح اإل وفقا للقانون”.

مة ملمار�شة احلق يف الرت�شيح والنتخاب  3.  كما اأوجد امل�شرع جملة من الت�شريعات التي و�شعت القواعد التف�شيلية املنظِّ

وحمايتهما، ومنها املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، بالإ�شافة اإىل 

املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته، اللذان حددا القواعد التي تو�شح 

والأحوال  فيه،  ع�شوا  يعني  فيمن  مراعاتها  الواجبة  وال�شروط  لوليته  القانونية  واملدة  ال�شورى  جمل�س  تكوين  كيفية 

النواب  جمل�س  تكوين  جانب  اإىل  منها،  اإعفاءه  الع�شو  طلب  اأو  �شقوطها  خالل  من  �شواء  الع�شوية،  لنتهاء  املقررة 

واآلية انتخابه عن طريق النتخاب العام ال�شري املبا�شر طبقا لنظام النتخاب الفردي مع بيان املدة املقررة لولية 

املجل�س وال�شروط والإجراءات الواجبة مراعاتها يف الرت�شيح لع�شوية جمل�س النواب، والأحكام ذات ال�شلة بالدعاية 

على  املرتتبة  العقوبات  تناول  كما  منها،  ال�شتقالة  طلب  اأو  ب�شقوطها  الع�شوية  لنتهاء  املقررة  والأحوال  النتخابية، 

خمالفة اأحكامه. 

4.   هذا، اإىل جانب وجود ت�شريعات نظمت الأمور املت�شلة بحق امل�شاركة يف ال�شوؤون العامة، وعلى راأ�شها قانون البلديات 

اإىل عدد من  2001 وتعديالته، الذي وفقا له مت تق�شيم مملكة البحرين  ل�شنة   )35( ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

الواجب  وال�شروط  العا�شمة  اأمانة  وجمل�س  البلدية  املجال�س  وع�شوية  ت�شكيل  اآلية  مبينا  للعا�شمة،  واأمانة  البلديات 

توافرها فيمن يكون ع�شوا فيها، حمددا الخت�شا�شات املنوطة باملجال�س البلدية ونظام العمل فيها، والأحكام املتعلقة 

الفصل الثالث
مالحظة االنتخابات النيابية والبلدية لعام  2018
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بجهازها التنفيذي واملوارد املالية املخ�ش�شة لها، ف�شال عن املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب 

اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته، الذي جاء مبينا �شروط انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، والأحوال التي يتم فيها 

احلرمان من هذا احلق، والأحكام املت�شلة بجداول الناخبني واملوطن النتخابي، والأخرى املت�شلة باآلية النتخاب، 

كما مل يغفل املر�شوم بقانون عن حتديد العقوبات املرتتبة على خمالفة اأحكامه، ف�شاًل عن حتديد ذات القانون �شن 

النتخاب ببلوغ الع�شرين عاًما.

مة ملمار�شة احلق يف الرت�شيح والنتخاب، �شدر عدد من الت�شريعات والقرارات  5.   واإمتاًما لتلك املنظومة الت�شريعية املنظِّ

امل�شاندة ممثلة باملر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها واللجان الفرعية 

لنتخابات جمل�س النواب، والقرار رقم )35( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق البلدية النتخابية والدوائر النتخابية 

ب�شاأن   1973 ل�شنة   )14( رقم  بقانون  واملر�شوم  البلدية،  املجال�س  اأع�شاء  لنتخاب  الفرعية  اللجان  وعدد  وحدودها 

تنظيم الإعالنات، والقرار رقم )77( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم الدعاية النتخابية لنتخابات جمل�س النواب واملجال�س 

البلدية ليتناول امل�شائل والإجراءات املتعلقة بالدعاية النتخابية والعقوبات املرتتبة على خمالفته.

6.  ومن املنظور الدويل جند اأن احلق يف الرت�شيح والنتخاب قد وجد مكانه يف ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان، وحتديدا 

يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية الذي ان�شمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( 

ل�شنة 2006، حيث اأقرت املادة رقم )25( منه اأن لكل مواطن ودون اأي متييز حق امل�شاركة يف اإدارة ال�شئون العامة اإما 

اأو اأن ينتخب وُينتَخب يف انتخابات نزيهة جُترى دوريا بالقرتاع العام  مبا�شرة واإما بوا�شطة ممثلني يتم انتخابهم، 

والت�شويت ال�شري ت�شمن التعبري احلر عن اإرادة الناخبني.

7.  وجاءت ال�شكوك الدولية ذات ال�شلة باحلق يف الرت�شيح والنتخاب لتوؤكد اأن ممار�شة هذا احلق يجب األ يكون قائما على 

اأي متييز بني املواطنني، �شواء كان ذلك ب�شبب اجلن�س اأو العرق اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�شيا�شي اأو غري ال�شيا�شي 

املواطنني حقوقهم  مبا�شرة  اأن  كما  الأ�شباب.  اأو غري ذلك من  الن�شب  اأو  الرثوة  اأو  الجتماعي  اأو  القومي  الأ�شل  اأو 

ال�شيا�شية �شواء كان عن طريق الرت�شيح اأو النتخاب ل بد اأن يكون ذلك يف ظل اإجراءات انتخابات دورية نزيهة وحرة 

اأن يتمتع الناخبون  اإطار قوانني ت�شمن ممار�شة هذه احلقوق ممار�شة فعلية، ويجب  وعلى فرتات زمنية معقولة يف 

بحرية الإدلء باأ�شواتهم ملن يختارونه من املر�شحني، واأن تكون لهم حرية اإبداء اآرائهم والتعبري عنها با�شتقالل تام 

من دون التعر�س للعنف اأو التهديد با�شتخدامه اأو الإكراه اأو الإغراء اأو باأي حماولت للتدخل والتالعب على نحو مي�س 

تلك ال�شتقاللية مهما كان نوعها.

8.   واأجازت تلك ال�شكوك الدولية ت�شمني الت�شريعات املنظمة للعملية النتخابية قيودا معقولة يكون الغر�س منها تنظيم 

مة لهذا احلق جواز حتديد حد  احلق يف الرت�شيح والنتخاب اأو حتديده من دون امل�شا�س بجوهره، ومن تلك القيود املنظِّ

اأدنى لل�شن القانونية يف ممار�شة احلق يف النتخاب.
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9.  ولتحقيق املمار�شة الفعلية للحق يف الرت�شيح والنتخاب، يجب على الدولة اأن تتخذ التدابري الفعالة ل�شمان اإمكانية 

ممار�شة هذا احلق، اإذ ينبغي اأن تت�شمن القوائم النتخابية ت�شجيال لأ�شماء وبيانات من يحق لهم النتخاب، ذلك اأن 

ت�شجيل الناخبني يعد جزًءا ل يتجزاأ من العملية النتخابية، واأن عدم ت�شمني تلك القوائم الأ�شماء واملعلومات الدقيقة 

واملحدثة قد يحرم جملة من املواطنني من ممار�شة حقهم يف هذا ال�شاأن.

10.  كما  اأكدت تلك ال�شكوك الدولية- ول�شمان التمتع التام باحلق يف الرت�شيح والنتخاب- �شرورة متكني الكافة من تبادل 

املعلومات والآراء ذات ال�شلة بالعملية النتخابية بكل حرية، من خالل وجود �شحافة حرة وو�شائط اإعالمية اأخرى 

قادرة على التعليق واإطالع الراأي العام على جمريات هذه العملية بكل �شفافية، ويرتبط هذا احلق ب�شرورة قيام الدولة 

باتخاذ جميع التدابري الالزمة ل�شمان التمتع بحقوق الإن�شان الأخرى ذات ال�شلة كاحلق يف التجمع ال�شلمي واإقامة 

الجتماعات ال�شلمية العامة، وحق تكوين اجلمعيات كونها ت�شكل دعائم اأ�شا�شية للممار�شة الفعلية للحق يف الرت�شيح 

والنتخاب.

11.   كما ينبغي للدولة اإن�شاء هيئة م�شتقلة لالإ�شراف على العملية النتخابية و�شمان نزاهتها و�شريها وفق اأحكام القانون، 

على اأن تتوىل وبوجه خا�س �شمان �شرية القرتاع اأثناء العملية النتخابية وحماية الناخبني من �شتى اأ�شكال الإغراء اأو 

الق�شر التي تدفعهم اإىل الك�شف عن توجهاتهم النتخابية، وينبغي اأي�شا اأن ت�شمن تلك الهيئة �شالمة �شناديق القرتاع 

اأو وكالئهم، مع خ�شوع القرارات التي تتخذها تلك الهيئة يف �شاأن العملية  واأن تفرز الأ�شوات يف ح�شور املر�شحني 

النتخابية لرقابة ق�شائية، ل�شمان ثقة الناخبني واجلمهور مبخرجات تلك العملية.

12.  وعلى �شعيد املمار�شة العملية للحق يف الرت�شيح والنتخاب، وا�شتكمال للنهج الإ�شالحي الذي قاده ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك املفدى –حفظه اهلل ورعاه- وذلك باإقرار ميثاق العمل الوطني يف عام 2001 واإعادة احلياة النيابية 

واإجراء النتخابات الربملانية والبلدية اأول مرة يف عام 2002، وتالها اإجراء النتخابات كل اأربع �شنوات يف عام 2006، 

وعام 2010، والنتخابات التكميلية يف عامي 2011 و2012 ، وعام 2014، واآخرها عام 2018 حيث جرت النتخابات 

2018، وانتهت بت�شكيل جمل�س  1 دي�شمرب  2018، وتبعتها انتخابات دور الإعادة يف  24 نوفمرب  النيابية والبلدية يف 

النواب واملجال�س البلدية الثالثة املوزعة على حمافظات اململكة.

13.   وفقا لل�شالحيات املمنوحة للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان مبقت�شى املادة رقم )12( - الفقرة )هـ( من القانون 

 ،2016 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  املعدل  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )26( رقم 

حيث تخت�س املوؤ�ش�شة بــ: “ ر�سد حالت انتهاكات حقوق الإن�سان، واإجراء التق�سي الالزم، وتوجيه انتباه اجلهات 

املخت�سة اإليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء 

اإبداء الراأي ب�ساأن موقف تلك اجلهات وردود فعلها”.
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14.   واأعقبتها الفقرة )ز( من ذات قانون اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية وتعديله لتمنحها حق: “القيام بالزيارات امليدانية املعلنة 

والدور  العمالية  والتجمعات  الحتجاز  واأماكن  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات  الإن�شان يف  اأو�شاع حقوق  لر�شد  املعلنة،  وغري 

ال�شحية والتعليمية، اأو اأي مكان عام اآخر ي�شتبه يف اأن يكون موقعا لنتهاك حقوق الإن�شان”.

15.   واإنفاذا للدور املنوط بها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية على اأر�س الواقع، وا�شتجابة ل�شرورات 

�شمان متتع اجلميع بتلك احلقوق واحلريات قامت املوؤ�ش�شة الوطنية واأول مرة منذ اإن�شائها ومبا لها من ولية وا�شعة 

ب�شفتها جهة م�شتقلة - مبوجب قانون اإن�شائها-  مبالحظة النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 يف مملكة البحرين، 

منذ حلظة الدعوة اإليها والبدء باإجراءاتها، حتى الإعالن النهائي للفوز بالع�شوية فيها، و�شول اإىل الطعن يف نتائجها 

النهائية.

16.   وقد جت�شدت تلك املالحظة من خالل توزيع عدد من اأع�شاء جمل�س مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية ومنت�شبي الأمانة العامة 

باملوؤ�ش�شة الوطنية على عدد من جلان القرتاع والفرز العامة والفرعية، والبالغ عددها اأربع ع�شرة )14( جلنة عامة 

تنفيذها  وح�شن  النتخابات  وعدالة  نزاهة  ي�شمن  مبا  النتخابية  العملية  ر�شد  لغر�س  فرعية،  جلنة   )40( واأربعني 

من  بعدد  للخروج  النتخابية،  العملية  �شري  تعرقل  قد  التي  املعوقات  على  وللوقوف  اإجراءاتها،  �شال�شة  من  والتاأكد 

املالحظات والتو�شيات التي من �شاأنها امل�شاهمة يف حت�شني �شري العملية النتخابية و�شمان م�شاركة اأكرب قدر ممكن 

من الناخبني واملر�شحني ومتكينهم من ممار�شة حقوقهم ال�شيا�شية خالل الدورات املقبلة. 

17.  حيث ا�شتقرت الأعراف واملبادئ الدولية يف هذا اجلانب على اعتبار ال�شماح مبراقبة �شري العملية النتخابية موؤ�شرا 

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  عليه  ن�س  ملا  وا�شتجابة  لالإن�شان،  ال�شيا�شية  احلقوق  اأهم  اأحد  �شيانة  على 

وال�شيا�شية - الذي ان�شمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�شنة 2006 - يف الفقرة )ب( من املادة 

حا وانتخابا يف عملية دميقراطية  رقم )25( التي اأوجبت اأن تتاح لكل مواطن فر�شة امل�شاركة يف ال�شوؤون العامة تر�شُّ

جتَرى دوريا بالقرتاع العام، وعلى قدم امل�شاواة بني الناخبني وبالت�شويت ال�شري ومن دون قيود غري معقولة من اأجل 

�شمان التعبري احلر عن اإرادة الناخبني، ف�شال عن ال�شتجابة حلكم املادة رقم )1( يف الفقرة )هـ( من د�شتور مملكة 

البحرين.

18.  وياأتي دور املوؤ�ش�شة الوطنية يف هذا ال�شاأن انطالقا من اإميانها الرا�شخ باأن امل�شاركة يف اإدارة ال�شئون العامة وجه من 

النتخابية  العملية  امل�شاركة يف  اأن  ال�شاحلة، ذلك  املواطنة  قيم  بتعزيز  الكفيلة  ال�شبل  واإحدى  الدميقراطية،  وجوه 

حا وانتخابا لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية اإحدى اأبرز دعائم امل�شروع الإ�شالحي جلاللة امللك املفدى -  تر�شُّ

حفظه اهلل ورعاه -  الذي يركن اإىل اإن�شاء نظام دميقراطي متطور يقوم على دمج وم�شاركة الأفراد يف �شنع القرارات 

ّناع القرار لتخاذ �شيا�شات تخدم امل�شلحة العامة. ال�شيا�شية، وممار�شة ال�شعب لدوره يف الدفع ب�شُ
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19.  وترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن مالحظة العملية النتخابية من �شاأنها اأن حتقق جملة من الأهداف التي تتمحور حول تعزيز 

النهج الدميقراطي الذي جاء به امل�شروع الإ�شالحي جلاللة امللك املفدى – حفظه اهلل ورعاه - ، والعمل على تطويره، 

من خالل تقدمي تقييم مو�شوعي وم�شتقل حول الإدارة العامة للعملية النتخابية من اجلانب الر�شمي ممثال يف اللجنة 

العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب واللجنة التنفيذية التابعة لها، كما اأن من �شاأن عملية املراقبة، اأن جتعل 

الأطراف امل�شاركة يف العملية النتخابية اأكرث تقبال للنتائج، ذلك اأن الرقابة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة معنية يف الأ�شل 

العملية  يف  امل�شاركة  على  اإقباله  من  وتزيد  للجمهور،  مقنعة  رقابة  هي  العامة،  واحلريات  احلقوق  وحماية  بتعزيز 

النتخابية وتبدد خماوفه كافة. ي�شاف اإىل ذلك، اأن الرقابة من �شاأنها تعزيز الرتبية الوطنية يف املجتمع من خالل 

تو�شيع دائرة املجتمع املدين وتنمية الثقة بني قطاعات املجتمع كافة، ف�شال عن تاأكيدها نزاهة النتخابات و�شفافيتها، 

وتعزيز ال�شورة الإيجابية للدولة يف املجتمع الدويل، ف�شاًل عن اأن هذه الرقابة تتيح للم�شرع الفر�شة لإعادة النظر 

يف الت�شريعات النافذة يف �شوء املالحظات التي تنتهي اإليها عملية الرقابة، واأخريا التثبت من اأن الإجراءات كافة يف 

مراحل العملية النتخابية قد التزمت باملبادئ القانونية القائمة على النزاهة وال�شفافية، مع �شمان التثبت من احرتام 

مة للدعاية النتخابية و�شوابط ممار�شتها مبا يف ذلك احرتام مرحلة ال�شمت  املر�شحني ووكالئهم كافة للقواعد املنظِّ

النتخابي.

20.  وتاأتي م�شاركة املوؤ�ش�شة الوطنية بعد قيامها ب�شل�شلة من الإجراءات ال�شابقة على اإعالن عزمها على امل�شاركة يف مالحظة 

النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، متثل اأولها يف تنمية وتطوير مهارات منت�شبي الأمانة العامة للموؤ�ش�شة الوطنية 

يف جمال ر�شد ومراقبة العملية النتخابية من خالل م�شاركة املوؤ�ش�شة الوطنية يف ور�شة عمل حول “النتخابات ودور 

املوؤ�ش�شات الوطنية يف مراقبة النتخابات” يف اخلرطوم بجمهورية ال�شودان، اإ�شافة اإىل م�شاركتها يف ور�شة تدريبية 

حول “مراقبة دور و�شائل الإعالم اأثناء النتخابات” ب�شلطنة عمان، كما �شاركت املوؤ�ش�شة الوطنية وعلى مدى ثالثة 

 2018 لعام  لالنتخابات  الوطني  الربنامج  اأعمال  النتخابية” �شمن  العملية  ور�شد  “متابعة  دورة  متوا�شلة يف  اأيام 

“دَرب”، الذي نظمه معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية، حيث �شملت هذه الدورة خم�س حما�شرات: كانت الأوىل حول 
الت�شريعات املنظمة للعملية النتخابية، والثانية حول املخالفات واجلرائم النتخابية، والثالثة ب�شاأن مهارات الرقابة 

التقرير  اإعداد  ب�شاأن  الأخرية  كانت  حني  يف  للمر�شحني،  النتخابية  الدعاية  حول  والرابعة  النتخابية،  العملية  على 

النهائي حول العملية النتخابية.

قانونية  اأ�ش�س  مبنية على  والبلدية  النيابية  النتخابات  تكون مالحظة  اأن  الوطنية على �شمان  املوؤ�ش�شة  21.   وحر�شا من 

وعملية وا�شحة وحمددة، مُتكن الرا�شدين من الإملام باأوجه املالحظة والر�شد على نحو يت�شق واأحكام القانون املنظم 

للعملية النتخابية، فقد قامت املوؤ�ش�شة باإعداد ا�شتمارة ر�شد العملية النتخابية خم�ش�شة ليوم القرتاع، ا�شتملت 

على عدد ثمانية وثمانني )88( موؤ�شرا ي�شمل جمريات هذه العملية منذ بدايتها الأوىل التي ت�شبق فتح باب القرتاع 

لإدلء الناخبني باأ�شواتهم، و�شول اإىل مرحلة بدء عملية القرتاع حتى انتهائها، من دون اإغفاٍل ملرحلة الفرز والعد 
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واإعالن النتائج النهائية، حيث يقوم الرا�شد باإجابة تلك املوؤ�شرات يف �شوء املالحظات التي قام بر�شدها �شخ�شيا يف 

املركز النتخابي، وت�شمني ال�شتمارة اأي مالحظات يراها منا�شبة وجديرة بالتنويه يف هذا ال�شاأن.

22.   وعلى اإثر ذلك، قامت املوؤ�ش�شة الوطنية مبخاطبة معايل وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف ب�شفته رئي�س اللجنة 

العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب، للتعبري عن رغبتها يف امل�شاركة يف مالحظة النتخابات النيابية والبلدية 

لعام 2018، واحل�شول على البطاقات املخ�ش�شة لدخول جميع مراكز القرتاع والفرز، وذلك بعد اأن مت ا�شتكمال ملء 

ا�شتمارات مراقبة النتخابات وقواعد واأخالقيات املراقبة وتوقيعها من قبل فريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد.

23.   وعليه، اأ�شدر رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية القرار رقم )44( ل�شنة 2018 باإن�شاء جلنة مالحظة النتخابات النيابية والبلدية 

املدنية  احلقوق  جلنة  )رئي�س  عادل  حممد  بدر  الدكتور  برئا�شة:  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  يف   2018 لعام 

وال�شيا�شية(، وع�شوية: الدكتور خليفة بن علي الفا�شل )الأمني العام(.

24.  وتنفيًذا للقرار رقم )44( ل�شنة 2018 باإن�شاء جلنة مالحظة النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 يف املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان، �شدر قرار الأمانة العامة رقم )22( ل�شنة 2018 بتكليف عدد من موظفي الأمانة العامة بامل�شاركة 

دة التقرير اخلا�س مبالحظة  يف مالحظة النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 واإن�شاء جلنة داخلية لإعداد م�شوَّ

العملية النتخابية، على اأن ترفع اللجنة تقريرها اإىل الأمني العام الذي بدوره يحيله اإىل رئي�س املوؤ�ش�شة الوطنية.

25.   ولغر�س بناء ورفع قدرات فريق عمل املوؤ�ش�شة الوطنية املنوطة به مهمة املالحظة والر�شد، توىل رئي�س جلنة مالحظة 

النتخابات النيابية والبلدية  يف املوؤ�ش�شة الوطنية تقدمي برنامج تدريبي للفريق امل�شارك، حيث عقدت اللجنة عدة 

اجتماعات حت�شريية للم�شاركني يف الرقابة الوطنية على العملية النتخابية، مت فيها ا�شتعرا�س اآلية عمل الرا�شدين 

اأثناء وجودهم يف جلان القرتاع والفرز، للتاأكد من �شال�شة وتي�شري الإجراءات اأمام الناخبني، وفقا ل�شتمارة ر�شد 

النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 التي اأعدتها املوؤ�ش�شة لهذا الغر�س، كما مت تو�شيح جميع املعلومات املتعلقة 

بعملية الر�شد، ودور كل را�شد، ومت توزيع ا�شتمارتي الر�شد لالنتخابات النيابية والنتخابات البلدية لكل را�شد موجود 

وحا�شر يف جلان القرتاع والفرز.

 13 يف  الثقايف  عي�شى  مبركز  عمل  ور�شة  بعقد  النتخاب  �شالمة  على  العام  لالإ�شراف  العليا  اللجنة  قامت  26.   وبدورها 

نوفمرب 2018 جلميع امل�شاركني يف عملية ر�شد العملية النتخابية، حيث تقدمت اإىل جانب املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

الإن�شان اأربع جمعيات من موؤ�ش�شات املجتمع املدين هي: اجلمعية البحرينية لل�شفافية، جمعية احلقوقيني البحرينية، 

جمعية البحرين ملراقبة حقوق الإن�شان، جمعية العالقات العامة البحرينية.
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27.  وقد مت خالل الور�شة تاأكيد الدور املهم الذي توؤديه اجلهات امل�شاركة يف عملية ر�شد العملية النتخابية من خالل تعزيز 

مبادئ ال�شفافية والنزاهة واملمار�شة الدميقراطية ال�شليمة. بالإ�شافة اإىل اإعالن تخ�شي�س خط ات�شال مبا�شر بني 

اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب واجلهات امل�شاركة يف عملية الر�شد، بهدف نقل اأي مالحظات اأو 

خمالفات يتم ر�شدها من خالل املراقبني يف يوم القرتاع اإىل اللجنة العليا للعمل على التحقق منها ب�شكل فوري.

28.   واإىل جانب ذلك، مت ا�شتعرا�س قرار اللجنة العليا ب�شاأن الرقابة الوطنية على النتخابات، حيث ت�شمل هذه الرقابة 

مراحل �شري العملية النتخابية كافة، ومراقبة �شلوك املرت�شحني والناخبني واجلمعيات ال�شيا�شية واملوؤ�ش�شات الأهلية 

وجميع الأفراد واملواطنني والتاأكد من احرتامهم ومراعاتهم للقواعد القانونية ذات العالقة، اإىل جانب تاأكيد �شرورة 

اإرادة  اأو التاأثري يف  ر�شد عدم ا�شتخدام ُدور العبادة و�شمان عدم ت�شخري اخلطاب الديني للرتويج لأحد املر�شحني 

الناخبني، باعتبار اأن الهدف الأ�شمى من عملية الر�شد هو التاأكد من متكني الناخبني من ممار�شة حقوقهم ال�شيا�شية 

وفقا لإرادتهم احلرة مع �شمان �شري العملية النتخابية بكل ي�شر ونزاهة و�شفافية.   

29.   كما مت التو�شيح من قبل اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب على نطاق عمل املراقبني يف يوم القرتاع 

بحيث مُيتنع على املراقب القيام باأي عمل من �شاأنه عرقلة �شري العملية النتخابية اأو التاأثري يف عملية القرتاع والفرز، 

كما مُينع عليه، التدخل لتقدمي الن�شح اأو امل�شورة للناخبني، ويحظر عليه التاأثري يف حرية الناخبني يف يوم القرتاع، 

كالقيام باأي دعاية انتخابية اأو و�شع اأو حمل اأو عر�س اأي رموز تخ�س اأيًّا من املر�شحني اأو �شوؤال الناخبني عن اختيارهم 

قبل اأو بعد القرتاع، اأو اأن يرتدي ما يدل على اأي انتماء �شيا�شي.

30.   ويتعني على املراقب اأن يحمل اأوراقه الثبوتية وبطاقته اأو ت�شريحه الذي ي�شدر له ب�شفته مراقًبا يف كل الأوقات، واأن 

ُيعرف بنف�شه للجهات املعنية حال طلبها ذلك، واأن ُيف�شح عن الدائرة التي له حق الت�شويت فيها وعما اإذا كان اأحد 

اأقربائه مر�شًحا اأو له �شاأن مبا�شر بالعملية النتخابية، كما ل يجوز للمراقب الإدلء باأي ت�شريحات اأو تعليمات تنطوي 

على اإلغاء اأو اإ�شعاف �شواء �شريح اأم �شمني لقرارات اجلهات املخت�شة بالنتخابات.

31.   هذا وقد قامت جلنة مالحظة النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 يف املوؤ�ش�شة الوطنية باختيار عينة ع�شوائية من 

مراكز القرتاع العامة والفرعية، بهدف زيارتها للر�شد والتاأكد من ح�شن �شري العملية النتخابية، حيث متت زيارة 

املراكز العامة الآتية: املركز العام رقم )1( جممع ال�شيف التجاري، املركز العام رقم )3( جممع �شرتة التجاري، املركز 

العام رقم )4( مدر�شة احلد الإعدادية للبنات، املركز العام رقم )5( مطار البحرين الدويل، املركز العام رقم )8( 

�شالة وزارة الرتبية والتعليم، املركز العام رقم )9( مدر�شة وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنني، املركز العام رقم 

)10( نادي عوايل، املركز العام رقم )11( حلبة البحرين الدولية )ال�شخري(، املركز العام رقم )12( مدر�شة ع�شكر 

البتدائية الإعدادية للبنني، املركز العام رقم )13( جامعة البحرين، املركز العام رقم )14( نادي املحرق الريا�شي.
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املحرق  وهي؛ مدر�شة  الأربع  اململكة  فرعيًّا يف خمتلف حمافظات  مركًزا   )16( �شتة ع�شر  زهاء  زيارة  32.   يف حني متت 

الثانوية للبنات، ومدر�شة ح�شان بن ثابت البتدائية للبنني، ومدر�شة احلد الثانوية للبنات، ومدر�شة رقية البتدائية 

نافع  بن  عقبة  ومدر�شة  للبنني،  الثانوية  ال�شرقي  الرفاع  ومدر�شة  للبنني،  البتدائية  عي�شى  مدينة  ومدر�شة  للبنات، 

البتدائية للبنني، ومدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، ومدر�شة الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنات، ومدر�شة الزلق 

البتدائية الإعدادية للبنات، ودرة البحرين، ومدر�شة جد حف�س الإعدادية للبنني، ومدر�شة مدينة حمد البتدائية 

للبنني، ومدر�شة غازي الق�شيبي الثانوية للبنات، ومدر�شة العهد الزاهر الثانوية للبنات، ومدر�شة ابن طفيل البتدائية 

للبنني.

33.   وعليه، فاإن هذا الف�شل قد جاء مبنيا على جميع املراحل التي مرت بها العملية النتخابية والتي بداأت من مرحلة الدعوة 

الناخبني والعرتا�س عليها، وتبعتها مرحلة تلقي طلبات  القيد يف جداول  اإىل النتخاب والرت�شيح، ومن ثم مرحلة 

الرت�شيح والعرتا�س عليها والطعون الق�شائية املقدمة، و�شول اإىل مرحلة الدعاية النتخابية وال�شمت النتخابي.

ذاتها،  القرتاع  القرتاع، فمرحلة  بدء عملية  قبل  ما  بدًءا مبرحلة  القرتاع،  يوم  ور�شد جمريات  ثم مالحظة  34.   ومن 

و�شول اإىل مرحلة الفرز واإعالن النتائج، واأخريا مرحلة تلقي الطعون النتخابية والف�شل فيها، وينتهي تقرير املوؤ�ش�شة 

الرت�شيح  يف  باحلق  التام  التمتع  �شمان  يف  ت�شب  التي  اخلتامية  والتو�شيات  املالحظات  من  جملة  بو�شع  الوطنية 

والنتخاب و�شري العملية النتخابية باأكرب قدر ممكن من الي�شر والنزاهة وال�شفافية.

الفرع الأول

مالحظة النتخابات النيابية والبلدية يف الفرتة ال�سابقة على بدء القرتاع

اأوًل: مرحلة الدعوة اإىل النتخاب والرت�سيح

1.  ن�شت املادة رقم )1( يف الفقرة )هـ( من د�شتور مملكة البحرين على اأن: “للمواطنني، رجاًل ون�ساًء، حق امل�ساركة يف 

ال�سئون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية، مبا فيها حق النتخاب والرت�سيح، وذلك وفًقا لهذا الد�ستور ولل�سروط 

والأو�ساع التي يبينها القانون. ول يجوز اأن يحرم اأحد املواطنني من حق النتخاب اأو الرت�سيح اإل وفقا للقانون”، 

واأعقبتها املادة رقم )42( يف الفقرة )اأ( من ذات الد�شتور لتن�س على اأن: “ي�سدر امللك الأوامر باإجراء النتخابات 

ملجل�س النواب وفق اأحكام القانون”.

2.  ونظم املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، اأحكام هذه املرحلة، حيث 

ويكون  باأمر ملكي،  النواب  ملجل�س  العامة  النتخابات  “يحدد ميعاد  اأن:  على  القانون  )15( من  رقم  املادة  ن�شت 



73

اإ�سدار الأمر قبل التاريخ املحدد لإجراء النتخابات بخم�سة واأربعني يوًما على الأقل. ويحدد ميعاد النتخابات 

التكميلية بقرار من وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف، ويكون اإ�سدار القرار قبل التاريخ املحدد لإجراء 

النتخابات بثالثني يوما على الأقل. ويجب اأن يت�سمن الأمر اأو القرار تاريخ فتح باب الرت�سيح وتاريخ قفله...”. 

كما اأعقبتها املادة رقم )16( من ذات القانون لتن�س على اأن: “يعلن الأمر امللكي اأو القرار الوزاري بدعوة الناخبني 

اإىل ال�ستفتاء اأو النتخاب بن�سره يف اجلريدة الر�سمية”.

3.  وعماًل بالإجراءات الد�شتورية والقانونية فقد �شدر الأمر امللكي من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى 

- حفظه اهلل ورعاه - رقم )36( ل�شنة 2018 ب�شاأن حتديد ميعاد النتخاب والرت�شيح لع�شوية جمل�س النواب، حيث 

ن�شت املادة الأوىل منه على اأن يكون: “الناخبون املقيَّدة اأ�سماوؤهم يف جداول الناخبني بالتطبيق لأحكام املر�سوم 

ْوَن للح�سور اإىل مقار جلان القرتاع والفْرز  بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، َمْدُعوُّ

اإىل  �سباًحا  الثامنة  ال�ساعة  من    2018  /  11  /  24 املوافق   ال�سبت  يوم  النواب  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  وذلك 

ال�ساعة الثامنة م�ساًء، ويف احلالت التي تقت�سي اإعادة النتخاب جتري الإعادة يوم ال�سبت املوافق  1 / 12 / 2018  

والبعثات  والقن�سليات  ال�سفارات  يف  النتخابات  وجُتَرى  م�ساًء.  الثامنة  ال�ساعة  اإىل  �سباًحا  الثامنة  ال�ساعة  من 

الدبلوما�سية البحرينية يف اخلارج يوم الثالثاء املوافق  24 / 11 / 2018 ، ويف احلالت التي تقت�سي اإعادة النتخاب 

جُتَرى الإعادة يوم الثالثاء املوافق  27 /  11  / 2018 ”.

4.   اجلدير بالتنويه اأن الأمر امللكي ال�شالف الإ�شارة اإليه قد �شدر بتاريخ 10 �شبتمرب 2018 ون�شر يف اجلريدة الر�شمية 

ب�شاأن   2002 ل�شنة  بقانون رقم )14(  املر�شوم  املادة رقم )16( من  2018، وذلك عماًل بحكم  �شبتمرب   13 بتاريخ 

مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته.

5.   اأما يف ال�شاأن البلدي، فقد جاءت املادة رقم )13( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء 

رئي�س  من  بقرار  البلدية  املجال�س  لأع�ساء  النتخاب  ميعاد  املجال�س البلدية وتعديالته، لتن�س على اأنه: “يحدد 

قبل  الر�سمية  اجلريدة  يف  القرار  هذا  وين�سر  قـفله،  وتاريخ  الرت�سيح  باب  فتح  تاريخ  مت�سمًنا  الوزراء  جمل�س 

امليعاد املحدد لإجراء النتخابات بثالثني يوًما على الأقل”.

ميعاد  حتديد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )31( رقم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  قرار  �شدر  البيان،  ال�شالفة  املادة  بحكم  6.   وعماًل 

يف  اأ�سماوؤهم  املقيَّدة  النتخاب والرت�شيح لع�شوية املجال�س البلدية، حيث قرر يف املادة الأوىل منه الآتي: “الناخبون 

جداول الناخبني َوْفقاً لأحكام املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 2002 ب�ساأن نظام انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية، 

املوافق  ال�سبت  يوم  البلدية  املجال�س  اأع�ساء  وذلك لنتخاب  والفرز  القرتاع  اإىل مقار جلان  للح�سور  مدعوون 

2018/11/24 من ال�ساعة الثامنة �سباًحا حتى ال�ساعة الثامنة م�ساًء، ويف احلالت التي تقت�سي اإعادة النتخاب 

جتري الإعادة يوم ال�سبت املوافق 2018/12/1 من ال�ساعة الثامنة �سباًحا حتى ال�ساعة الثامنة م�ساًء”.
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7.  اجلدير بالذكر اأن قرار رئي�س جمل�س الوزراء ال�شالف الإ�شارة اإليه قد �شدر بتاريخ 24 �شبتمرب 2018 ون�شر يف اجلريدة 

الر�شمية بتاريخ 26 �شبتمرب 2018، وذلك عماًل بحكم املادة رقم )13( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن 

نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته.

8.   وا�شتقراء من الن�شو�س والأحكام الد�شتورية والقانونية املبينة اأعاله، ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن الأمر امللكي بتحديد 

والرت�شيح  النتخاب  ميعاد  بتحديد  الوزراء  رئي�س جمل�س  وقرار  النواب،  لع�شوية جمل�س  والرت�شيح  النتخاب  ميعاد 

النية  يوؤكد من جديد وجود  الذي  املقررة، وهو  والقانونية  الد�شتورية  املدد  البلدية قد جاءا خالل  لع�شوية املجال�س 

الأول  الفجر  منذ  الدميقراطية  احلياة  من  املزيد  تعزيز  يف  هرمها  اأعلى  من  ال�شيا�شية  للقيادة  والأمينة  ال�شادقة 

للم�شروع الإ�شالحي جلاللة امللك املفدى -حفظه اهلل ورعاه- احرتاًما للمقررات الد�شتورية باعتبارها اأعلى الوثائق 

ا يف النظام القانوين ململكة البحرين. �شموًّ

9.   وعمال بن�س املادة رقم )17( من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، 

التي تن�س على اأن: “تق�سم مملكة البحرين يف تطبيق اأحكام هذا القانون اإىل عدد من املناطق النتخابية ت�ستمل 

كل منها على عدد من الدوائر النتخابية. وينتخب عن كل دائرة انتخابية ع�سو واحد. وي�سدر مر�سوم بتحديد 

املناطق والدوائر النتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية الالزمة ملبا�سرة عمليتي القرتاع والفرز. وت�سكل 

كل من اللجان امل�سار اإليها من رئي�س يختار من بني اأع�ساء اجلهاز الق�سائي اأو القانونيني العاملني يف وزارات 

واأع�ساء  روؤ�ساء  اللجنة. وي�سدر بتعيني  �سر  اأمانة  اأحدهما  العامة وع�سوين يتوىل  الدولة والهيئات واملوؤ�س�سات 

اللجان وحتديد مقارها قرار من وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف. ويحدد هذا القرار من يحل حمل 

الرئي�س عند غيابه اأو قيام مانع مينعه من العمل، ممن تتوافر فيه �سروط الرئي�س. ويعاون هذه اللجان عدد من 

املوظفني يعينهم املدير التنفيذي لالنتخابات ح�سب احتياجات كل جلنة...”.

والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سئون  العدل  وزير  10.   كما ن�شت املادة رقم )18( من ذات القانون اأعاله، على اأن: “يراأ�س 

يف  والبت  اململكة  اأنحاء  يف  النواب  جمل�س  اأع�ساء  وانتخاب  ال�ستفتاء  �سالمة  على  العام  لالإ�سراف  عليا  جلنة 

جميع الأمور التي تعر�سها عليها اللجان املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون، وت�سمل اللجنة العليا 

الإ�سالمية  وال�سئون  العدل  وزير  قرار من  بت�سميتهم  ي�سدر  وامل�ست�سارين  الق�ساة  كافًيا من  عدًدا  يف ع�سويتها 

والإعداد  التح�سري  باأعمال  القيام  يتوىل  الذي  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  العليا،  اللجنة  ويعاون  والأوقاف. 

لال�ستفتاء والنتخاب والرت�سيح والإ�سراف على جميع الأعمال التقنية الالزمة لذلك”.

11.  وعليه، فقد �شدر املر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها واللجان الفرعية 

منطقة  وهي  النتخابية،  املناطق  من  عدد  اإىل  البحرين  مملكة  تق�شيم  مت  مبوجبه  الذي  النواب،  جمل�س  لنتخاب 
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انتخابية،  )8( دوائر  ثماين  اإىل  التي ق�شمت  انتخابية، ومنطقة املحرق  )10( دوائر  اإىل ع�شر  التي ق�شمت  العا�شمة 

واملنطقة ال�شمالية التي ق�شمت اإىل اثنتي ع�شرة )12( دائرة انتخابية، يف حني ق�شمت املنطقة اجلنوبية اإىل ع�شر )10( 

دوائر انتخابية، ويتحدد نطاق كل منطقة انتخابية بحدود املحافظة التي تقع فيها، مبا جمموعه اأربعون )40( دائرة 

انتخابية فرعية. 

12.   ومبوجب اأحكام املر�شوم رقم )71( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها واللجان الفرعية 

لنتخاب جمل�س النواب، واملر�شومني رقمي )80( ل�شنة 2014 و)44( ل�شنة 2018 فقد بلغ عدد املراكز العامة لالقرتاع 

ا موزعة على حمافظات اململكة املختلفة ملن يرغب من الناخبني املقيدة اأ�شماوؤهم  والفرز اأربعة ع�شر )14( مركًزا عاًمّ

يف اأحد جداول النتخاب يف اململكة يف الت�شويت اأمامها، لنتخاب اأي من املر�شحني املقيدين يف دائرته، على اأن ي�شدر 

قرار عن وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف بت�شكيل اللجان وحتديد مقارها.

13.  وتفعياًل حلكم املادة رقم )18( من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2014 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، 

فقد �شدر قرار رئي�س اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب رقم )77( ل�شنة 2018 

ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء اللجنة، واملكونة من �شبعة )7( اأع�شاء بني قا�ٍس وم�شت�شاٍر، كما تخت�س اللجنة العليا بالإ�شراف 

العام على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب يف جميع املناطق والدوائر النتخابية يف اململكة، والإعالن النهائي 

للنتيجة العامة لالنتخاب، واإخطار الفائزين بالع�شوية يف جمل�س النواب.

14.   اأما يف ال�شاأن البلدي فقد ن�شت املادة رقم )5( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء 

من  عدد  اإىل  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف  البحرين  مملكة  تق�سم   ...“ اأن:  على  وتعديالته،  البلدية  املجال�س 

من  عدد  على  منها  كل  ت�سكل  انتخابية،  بلدية  منطقة  حمافظة  كل  تكون  بحيث  النتخابية  البلدية  املناطق 

الدوائر النتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية ع�سو واحد...”.

15.   يف حني جاءت املادة رقم )18( من ذات القانون اأعاله لتبني اأن: “يكـون لكل دائرة انتخابـية جلنة اأو اأكرث ت�سمى 

)جلنة القرتاع والفرز( تخت�س باإجراء عملية القـرتاع يف الدائرة وفرز اأ�سواتها. وت�سكل هذه اللجان بقرار من 

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف من رئي�س وعدد من الأع�ساء يتوىل اأحدهم اأمانة �سر اللجنة،  ويحدد 

القرار ال�سادر مقار هذه اللجان، كما يحدد من يحل حمل الرئي�س عند غيابه اأو قيام مانع مينعه من العمل”.

16.  وعليه، فقد �شدر القرار رقم )35( ل�شنة 2014 ب�شاأن حتديد املناطق البلدية النتخابية والدوائر النتخابية وحدودها 

املناطق  اإىل عدد من  البحرين  تق�شيم مملكة  الذي مبوجبه مت  البلدية،  املجال�س  اأع�شاء  الفرعية لنتخاب  واللجان 

املحافظة  ومنطقة  انتخابية،  دوائر   )8( ثماين  اإىل  ق�شمت  التي  املحرق  حمافظة  منطقة  وهي  النتخابية،  البلدية 
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اإىل ع�شر  اإىل اثنتي ع�شرة )12( دائرة انتخابية، يف حني ق�شمت منطقة املحافظة اجلنوبية  ال�شمالية التي ق�شمت 

)10( دوائر انتخابية، ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود املحافظة التي تقع فيها، مبا جمموعه ثالثون 

)30( دائرة انتخابية فرعية، وهي ذاتها املراكز الفرعية املقررة لنتخاب اأع�شاء جمل�س النواب يف املحافظات امل�شار 

اإليها.

17.   وقد جاءت املراكز العامة لقرتاع وفرز العملية النتخابية يف املجال البلدي مبا جمموعه عدد اأربعة ع�شر )14( مركًزا 

ا موزعني على حمافظات اململكة املختلفة، وهي ذاتها املراكز العامة املقررة لنتخاب اأع�شاء جمل�س النواب. عامًّ

18.  كما �شدر قرار رئي�س اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب رقم )96( ل�شنة 2018 

بت�شكيل جلان القرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء جمل�س النواب، وقرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف رقم 

اأع�شاء املجال�س البلدية، واللذان مبوجبهما متت ت�شمية  2018 بت�شكيل جلان القرتاع والفرز لنتخاب  )97( ل�شنة 

روؤ�شاء واأمناء �شر واأع�شاء جلان القرتاع والفرز املوزعة على حمافظات اململكة، بالإ�شافة اإىل ت�شمية الروؤ�شاء واأمناء 

ال�شر والأع�شاء الحتياط يف تلك اللجان، مبا جمموعه اأربع وخم�شون )54( جلنة لالقرتاع والفرز تنوعت بني عامة 

وفرعية.

19.  وترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن التنظيم القانوين للعملية النتخابية �شواء النيابية اأو البلدية يت�شم بالتنظيم الدقيق الوا�شح 

الذي ل لب�س فيه ملختلف الإجراءات والأحوال التي ت�شبق يوم القرتاع، �شواء كان ذلك التنظيم على امل�شتوى الت�شريعي 

اأو على م�شتوى القرارات الإدارية التنفيذية، ف�شال عن اأن تلك القرارات الإدارية ت�شدر خالل مواعيد كافية قبل بدء 

يوم القرتاع، وهو الذي يعزز من �شفافية العملية النتخابية برمتها من الناحيتني القانونية والتنظيمية.

 

ثانًيا: مرحلة القيد يف جداول الناخبني والعرتا�س عليها

الناخبني  من  كال  متكن  بالغة  اأهمية  من  عليها  والعرتا�س  الناخبني  جداول  يف  القيد  مرحلة  توليه  ما  اإىل  1.   نظًرا 

واملرت�شحني على حد �شواء من ممار�شة حقهم يف النتخاب والرت�شيح،  لذا جاءت اأحكام القانون والقرارات التنظيمية 

بن�شو�س دقيقة ووا�شحة تبني اآلية اإعداد هذه اجلداول والعرتا�س عليها.

2.  حيث ن�شت املادة رقم )2( من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، على 

ال�شروط التي يجب اأن تتوافر يف املواطن الذي يحق له مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، وهي: “... 1 - اأن يكون قد بلغ من 

العمر ع�سرين �سنة كاملة يوم ال�ستفتاء اأو النتخاب. 2 - اأن يكون كامل الأهلية. 3- اأن يكون مقيما اإقامة عادية 
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يف الدائرة النتخابية طبًقا ملا هو ثابت يف بطاقته ال�سكانية، ويف حالة اإقامته يف اخلارج يكون اآخر حمل اإقامة له 

يف مملكة البحرين هو دائرته النتخابية، فاإن مل يكن له حمل اإقامة يف اململكة فيعتد يف هذه احلالة مبحل اإقامة 

عائلته”.

3.  وقد ا�شتثنى القانون بع�س الفئات من مبا�شرة حق النتخاب وحرمهم منه، حيث ن�شت املادة رقم )3( من ذات القانون 

اأعاله على اأنه: “ُيحرم من مبا�سرة حق النتخاب: 1 - املحكوم عليه بعقوبة جناية اأو يف جرمية خملة بال�سرف 

اأو الأمانة حتى يرد اإليه اعتباره. 2- املحكوم عليه باحلب�س يف اإحدى اجلرائم النتخابية املن�سو�س عليها يف هذا 

الرت�سيح  اعتباره. ومينع من  اإليه  رد  اأو كان ملحكوم عليه قد  تنفيذه  القانون، وذلك ما مل يكن احلكم موقوًفا 

اإليه  اأو رد  ملجل�س النواب كل من:1 - املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى واإن �سدر ب�ساأنه عفو خا�س عن العقوبة 

اعتباره. 2 - املحكوم عليه بعقوبة احلب�س يف اجلرائم العمدية ملدة تزيد على �ستة اأ�سهر حتى واإن �سدر ب�ساأنه عفو 

خا�س عن العقوبة، وذلك ملدة ع�سر �سنوات تبداأ من اليوم التايل لتاريخ تنفيذ العقوبة اأو �سقوطها اأو من تاريخ 

ا اإذا كان م�سموًل بوقف التنفيذ”. الذي ي�سبح فيه احلكم نهائيًّ

4.   وقد اأعطى القانون يف املادة رقم )4( منه، م�شئولية للنيابة العامة يف اإبالغ وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 

بالأحكام النهائية التي يرتتب عليها احلرمان من مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية خالل خم�شة ع�شر يوًما من التاريخ الذي 

ي�شبح فيه احلكم نهائيًّا، واأردفت املادة رقم )6( من ذات القانون لتق�شي باأنه ُيقيد يف جداول الناخبني كل مواطن له 

حق مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية.

والنظر يف  الرت�شيح وفح�شها،  وتلقي طلبات  الناخبني  اإعداد جداول  منه، مهمة   )7( رقم  املادة  القانون يف  5.   واأ�شند 

العرتا�شات والطلبات اإىل جلنة الإ�شراف على �شالمة ال�شتفتاء والنتخاب، كما حددت ذات املادة عدد اأع�شائها 

و�شروط ع�شويتها وطريقة التعيني فيها، حيث ن�شت على اأنه: “ُت�سكل يف كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف جلنة ت�سمى “جلنة الإ�سراف على �سالمة ال�ستفتاء والنتخاب” تتكون من رئي�س 

من اجلهاز الق�سائي اأو القانوين يف اململكة وع�سوين يتوىل اأحدهما اأمانة ال�سر. وتتوىل هذه اللجنة القيام باإعداد 

جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�سيح وفح�سها واإعداد ك�سوف املر�سحني، والنظر يف الطلبات والعرتا�سات 

اأع�ساء  اأو انتخاب  اأو قرار ي�سدر عنها، وبوجه عام تخت�س بالإ�سراف على �سالمة ال�ستفتاء  اإجراء  املتعلقة باأي 

جمل�س النواب يف نطاق اخت�سا�سها”.

6.  وتنفيَذا حلكم املادة رقم )7( املنوه بها اأعاله، جاء قرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف رقم )81( ل�شنة 2018 

بت�شكيل جلان الإ�شراف على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب، والخت�شا�شات املنوطة بها ول�شيما تلك املتعلقة 

باإعداد جداول الناخبني وتلقي طلبات الرت�شيح وفح�شها واإعداد ك�شوف املر�شحني، والنظر يف الطلبات والعرتا�شات 

املتعلقة باأي اإجراء اأو قرار ي�شدر عنها. 
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7.  اجلدير بالتنويه اأن جلان الإ�شراف على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب قد توزعت على املحافظات الأربع يف اململكة، 

كالآتي: جلنة حمافظة العا�شمة ومقرها مدر�شة خولة الثانوية للبنات، وجلنة حمافظة املحرق ومقرها مدر�شة الهداية 

اخلليفية الثانوية للبنني، وجلنة املحافظة ال�شمالية ومقرها مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنات، وجلنة املحافظة 

اجلنوبية ومقرها مدر�شة امل�شتقبل البتدائية للبنات.

8.  وقد اأورد القانون �شروطا و�شوابط يجب على اللجان الإ�شرافية التقيد بها عند اإعداد جداول الناخبني للدوائر النتخابية 

الواقعة يف نطاق اخت�شا�شها، حيث بينت املادة رقم )8( من القانون اأعاله وجوب: “1 - اأن تكون اجلداول برتتيب 

حروف الهجاء من واقع ال�سجالت وامل�ستندات الر�سمية، وذلك بالتن�سيق مع اإدارة ال�سجل ال�سكاين باجلهاز املركزي 

لالإح�ساء. 2 - اأن ت�سمل اجلداول على اأ�سماء الناخبني ممن تتوافر فيهم ال�سروط املن�سو�س عليها يف املادة الثانية 

من هذا القانون ويراعى يف ذلك امل�ساركة �سابًقا يف العملية النتخابية من واقع ال�سجالت، على األ يكون الناخب 

حمروًما اأو معفًيا من مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية وقت اإعداد اجلداول اأو خالل املدة املحددة لت�سحيحها. ويكون 

اإعداد اجلداول لكل دائرة من ن�سختني   - 3 اإقامته العادية.  القيد �ساماًل ا�سم الناخب ورقمه ال�سخ�سي وحمل 

وت�سلم  بن�سخة،  اللجنة  وحتتفظ  بها،  �سر  واأمني  ال�سابقة  املادة  يف  عليها  املن�سو�س  اللجنة  رئي�س  عليهما  يوقع 

اأ�سماء  اأيام يف كل دائرة انتخابية  4 - ُتعر�س ملدة �سبعة  اإىل وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف.  الثانية 

الناخبني بها يف املقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف وذلك قبل خم�سة 

واأربعني يوًما على الأقل من امليعاد املحدد لإجراء النتخاب”.

الناخبني  تعديل على جداول  اأي  اإدخال  “ل يجوز  اأنه:  القانون  رقم )11( من ذات  املادة  اأقرت  9.   اإىل جانب ذلك 

بعد الدعوة اإىل ال�ستفتاء اأو النتخاب، اإل فيما يتعلق بت�سحيح يف اجلداول، تنفيًذا للقرارات والأحكام ال�سادرة 

يف الطعون اخلا�سة بالقيد فيها، اأو بناًء على الإبالغات ب�سدور اأحكام اأو قرارات نهائية توؤدي اإىل احلرمان من 

مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية”.

10.  اأما ب�شاأن اآلية اعرتا�س الناخبني ملن مل يرد ا�شمه يف تلك اجلداول املخ�ش�شة لهم، فقد ر�شمت املادة رقم )12( من 

القانون اأعاله ال�شبيل الإجرائي املنظم لهذا العرتا�س، مقررة اأنه: “ لكل من مل يدرج ا�سمه يف جدول الناخبني 

والنتخاب  ال�ستفتاء  �سالمة  الإ�سراف على  اأن يطلب من جلنة  فيها  بقيده  البيانات اخلا�سة  اأو حدث خطاأ يف 

املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابعة من هذا القانون قيد ا�سمه اأو ت�سحيح البيانات اخلا�سة بقيده، ولكل من زالت 

عنه املوانع بعد حترير اجلدول، اأن يطلب اإدراج ا�سمه اأو ت�سحيح البيانات اخلا�سة بالقيد. ولكل ناخب اأُدرج ا�سمه 

يف اأحد جداول الناخبني، اأن يطلب اإدراج ا�سم من اأُهمل اإدراج ا�سمه بغري وجه حق، اأو ُحذف ا�سم من اأُدرج بغري حق، 

اأو ت�سحيح البيانات اخلا�سة بالقيد، وذلك بالن�سبة جلدول الدائرة النتخابية املدرج ا�سم الطالب فيه. ويقدم 

طلب القيد اأو الت�سحيح خالل مدة عر�س اجلداول. وت�سدر اللجنة قراًرا يف الطلب خالل ثالثة اأيام من تاريخ 
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تقدميه اإليها، ويعترب عدم اإ�سدار القرار يف هذه املدة قراًرا �سمنيًّا بالرف�س، ويف حالة �سدور قرار برف�س الطلب 

يكون ل�ساحب ال�ساأن حق الطعن يف هذا القرار اأمام حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية يف موعد اأق�ساه ثالثة اأيام 

من تاريخ �سدوره، وتف�سل املحكمة يف تلك الطعون خالل �سبعة اأيام من تاريخ اإقامة الدعوى بحكم نهائي غري 

قابل للطعن”.

11.  ويف ال�شاأن البلدي، جاءت اأحكام ن�شو�س املواد اأرقام )2(، )3(، )7(، )8(، )10(، )11( من املر�شوم بقانون رقم )3( 

مة للعملية  ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته، لتحمل يف م�شمونها ذات الأحكام املنظِّ

النتخابية لأع�شاء جمل�س النواب.

12.   وفيما يتعلق بالواقع العملي، فقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية وتابعت اجلهود املبذولة من قبل اللجنة العليا لالإ�شراف العام 

على �شالمة النتخاب - عرب خمتلف و�شائل الإعالم والتوا�شل الجتماعي-  التي من �شاأنها تي�شري وت�شهيل العملية 

وال�شوابط  عليها،  والعرتا�س  الناخبني  جداول  يف  القيد  مبرحلة  يتعلق  فيما  والبلدي  النيابي  �شقيها  يف  النتخابية 

للتحقق  الو�شائل  من  عدد  اإتاحة  عن  ف�شال  العناوين،  وت�شحيح  تغيري  طلبات  لتلقي  بها  التقيد  يجب  التي  الزمنية 

من وجود اأ�شماء الناخبني، واإمكانية ت�شحيح العناوين اإلكرتونيا عرب املوقع الإلكرتوين، وهو الذي ي�شمن للمواطنني 

ممار�شة حقهم ب�شكل فعال ومبا يتوافق مع املعايري واللتزامات الدولية ذات ال�شلة.

13.  كما ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية الت�شريح الر�شمي ال�شادر عن اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب، الذي 

اأ�شار اإىل اأن عدد الناخبني الذين حتققوا من بياناتهم يف جداول الناخبني من خالل اللجان الإ�شرافية املوزعة على 

حمافظات اململكة الأربع، بالإ�شافة اإىل املوقع الإلكرتوين املخ�ش�س لذلك، بلغ )134,637( ناخبا.

لدى  املتقدَمني  واحلقوقيني  ال�شيا�شيني  والإدراك  الوعي  م�شتوى  توؤكد  اإمنا  الأرقام  تلك  اأن  الوطنية  املوؤ�ش�شة  14.  وترى 

املواطنني، ورغبتهم يف امل�شاركة ال�شيا�شية واإدارة ال�شئون العامة يف اململكة، وموا�شلة النهو�س باحلياة الدميقراطية 

ودعم م�شرية التنمية ال�شيا�شية يف اململكة.

15.  وبح�شب الت�شريحات الر�شمية للجنة العليا لالإ�شراف على �شالمة النتخاب، فقد بلغت الكتلة النتخابية التي يحق لها 

ممار�شة احلق يف النتخاب عدد )365,467( ناخًبا، حيث بلغت الكتلة النتخابية يف حمافظة العا�شمة التي ت�شم 

ع�شر دوائر انتخابية عدد )81,892( ناخًبا، يف حني بلغت الكتلة النتخابية يف حمافظة املحرق التي ت�شم ثماين دوائر 

انتخابية عدد )79,213( ناخًبا، اأما الكتلة النتخابية يف املحافظة ال�شمالية التي ت�شم اثنتي ع�شر دائرة انتخابية فقد 

بلغت عدد )125,870( ناخًبا، يف حني حظيت املحافظة اجلنوبية التي ت�شم ع�شر دوائر انتخابية بكتلة انتخابية بلغت 

عدد )78,492( ناخًبا.
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16.  وعليه، ياأتي هذا الإعالن عن الكتلة النتخابية بعد انتهاء حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية- باعتبارها املحكمة املخت�شة 

قانوًنا - من الف�شل يف الطعون كافة التي تقدم بها الناخبون على القرارات ال�شادرة عن اللجان الإ�شرافية الأربع 

املوزعة على حمافظات اململكة، حيث بلغ عدد الطعون التي نظرتها املحكمة )21( طعنا، اأيدت املحكمة ما انتهى اإليه 

قرار اللجان الإ�شرافية يف اثني ع�شر )12( قرارا، وعار�شت واألغت ت�شعة )9( قرارات.

 

ثالًثا: مرحلة تلقي طلبات الرت�سيح والعرتا�س عليها والطعون الق�سائية املقدمة

1.  نظم املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته امل�شائل املتعلقة بتلقي طلبات 

ملكي،  باأمر  النواب  ملجل�س  العامة  النتخابات  ميعاد  الرت�شيح، حيث ن�شت املادة رقم )15( منه على اأن: “يحدد 

ميعاد  ويحدد  الأقل.  على  يوًما  واأربعني  بخم�سة  النتخابات  لإجراء  املحدد  التاريخ  قبل  الأمر  اإ�سدار  ويكون 

التاريخ  قبل  القرار  اإ�سدار  ويكون  والأوقاف،  الإ�سالمية  وال�سئون  العدل  وزير  بقرار من  التكميلية  النتخابات 

املحدد لإجراء النتخابات بثالثني يوما على الأقل. ويجب اأن يت�سمن الأمر اأو القرار تاريخ فتح باب الرت�سيح 

وتاريخ قفله...”.

2.  وجاءت املادة رقم )3( يف فقرتها الثانية من القانون نف�شه، لت�شتثني من الرت�شيح فئات جاءت على �شبيل احل�شر، حيث 

ن�شت على اأنه: “ومُينع من الرت�سيح ملجل�س النواب كل من: 1 - املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى واإْن �سدر ب�ساأنه 

عفو خا�س عن العقوبة اأو ُردَّ اإليه اعتباره. 2 - املحكوم عليه بعقوبة احلب�س يف اجلرائم العْمدية ملدة تزيد على 

�ستة اأ�سهر حتى واإْن �سدر ب�ساأنه عفو خا�س عن العقوبة. 3 - قيادات واأع�ساء اجلمعيات ال�سيا�سية الفعليني املنحلَّة 

د الإ�سرار  بحكم نهائي لرتكابها خمالفة ج�سيمة لأحكام د�ستور اململكة اأو اأيِّ قانون من قوانينها. 4 - كل َمن تعمَّ

اأو تعطيل �سري احلياة الد�ستورية اأو النيابية، وذلك باإنهاء اأو تْرك العمل النيابي باملجل�س، اأو مت اإ�سقاط ع�سويته 

لذات الأ�سباب”.

3.   وا�شتكمال لالأحكام ذات ال�شلة بالرت�شيح امل�شار اإليها �شلفا، جاء املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي 

ال�شورى والنواب وتعديالته، لي�شع ال�شروط الالزم توافرها فيمن ير�شح نف�شه لع�شوية جمل�س النواب، حيث ن�شت 

املادة رقم )11( على اأنه: “مع عدم الإخالل بالأحكام املقررة يف قانون مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، ي�سرتط فيمن 

البحرينية  اكت�سب اجلن�سية  واأن مي�سي على من  بحرينًيا،  يكون  اأن   - اأ  النواب:  لع�سوية جمل�س  نف�سه  ير�سح 

ع�سر �سنوات على الأقل، وغري حامل جلن�سية اأخرى، با�ستثناء من يحمل جن�سية اإحدى الدول الأع�ساء مبجل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ب�سرط اأن تكون جن�سيته البحرينية ب�سفة اأ�سلية، ومتمتًعا بكافة حقوقه املدنية 

األ تقل �سنه يوم  اأن يكون ا�سمه مدرًجا يف جدول انتخاب الدائرة التي ير�سح نف�سه فيها. ج -  وال�سيا�سية. ب - 
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مبجل�س  ع�سويته  تكون  األ   - ه  وكتابتها.  العربية  اللغة  قراءة  يجيد  اأن   - د  كاملة.  �سنة  ثالثني  عن  النتخاب 

ال�سورى اأو جمل�س النواب قد اأ�سقطت بقرار من املجل�س الذي ينتمي اإليه ب�سبب فقد الثقة اأو العتبار اأو ب�سبب 

الإخالل بواجبات الع�سوية. ومع ذلك يجوز ملن اأ�سقطت ع�سويته الرت�سيح اإذا انق�سى الف�سل الت�سريعي الذي 

�سدر خالله قرار اإ�سقاط الع�سوية، اأو �سدر قرار من املجل�س الذي كان ع�سًوا فيه باإلغاء الأثر املانع من الرت�سيح 

اإ�سقاط الع�سوية. و- األ تكون  اإ�سقاط الع�سوية بعد انق�ساء دور النعقاد الذي �سدر خالله قرار  املرتتب على 

ع�سويته مبجل�س النواب قد زالت ب�سبب ال�ستقالة وذلك خالل الف�سل الت�سريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته”.

2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س  ل�شنة   )3( 4.   اأما ب�شاأن النتخابات البلدية، فقد نظم املر�شوم بقانون رقم 

تر�سيح  البلدية وتعديالته، اأحكام الرت�شيح للع�شوية، حيث ن�شت املادة رقم )14( منه على اأن: “يقدم من يرغب يف 

هذا  من  ال�سابعة  املادة  يف  عليها  املن�ســـو�س  اللجنة  اإىل  كتابة  الرت�سيح  طلب  البلدي  املجل�س  لع�سوية  نف�سه 

القانون م�سفوًعا بتـزكية ع�سرة ناخبني من الدائرة النـتخابـية، على اأن ُيحدد يف هذا الطلب الدائرة التي ير�سح 

نف�سه فيها، ول يجوز للناخب اأن يزكي اأكرث من مر�سح...”.

5.  ول�شمان التمتع باحلق يف الرت�شيح �شواء كان لع�شوية جمل�س النواب اأم لع�شوية املجل�س البلدي، فقد كفل القانون لكل 

من تقدم للرت�شيح ومل يرد ا�شمه يف الك�شف املعد لذلك الطلب اإىل جلنة الإ�شراف على �شالمة النتخاب اإدراج ا�شمه 

�شمن املر�شحني، اأو العرتا�س على اإدراج ا�شم اأي من املر�شحني خالل مدة عر�س الك�شوف. ويف جميع الأحوال فقد 

اأتاح القانون ل�شاحب امل�شلحة حق الطعن على قرار اللجنة اأمام حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية، وهو الأمر الذي 

نظمته املادة رقم )13( من املر�شوم بقانون رقم )15( ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته، ومثله اأي�شا بالن�شبة 

2002 ب�شاأن نظام انتخاب  )3( ل�شنة  )15( من املر�شوم بقانون رقم  اإىل ع�شوية املجال�س البلدية نظمته املادة رقم 

اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته.

6.  لذا، فقد حدد القانون الإجراءات التي يلزم على املرت�شح اتخاذها يف �شبيل ممار�شته حلقه يف الرت�شيح، �شواء كان 

لع�شوية جمل�س النواب اأم لع�شوية املجل�س البلدي، ومن بني اأهم هذه الإجراءات التقدم كتابة اإىل جلنة الإ�شراف على 

�شالمة النتخاب يف املراكز الإ�شرافية املوزعة على حمافظات اململكة الأربع بعد ا�شتيفاء ال�شروط املبينة يف القانون 

وامل�شار اإليها �شلفا.

7.  ومنح القانون احلق لكل من مل يرد ا�شمه يف قوائم املرت�شحني، طلب اإدراج ا�شمه يف هذه القوائم، كما منحه القانون حق 

العرتا�س على اإدراج ا�شم اأي من املر�شحني، وعلى اللجنة اأن ت�شدر قرارها خالل مدة ثالثة اأيام من تاريخ تقدميه، 

واعترب القانون عدم اإ�شدار اللجنة لقرارها خالل تلك املدة، قرارا �شمنيا بالرف�س، وعلى �شاحب الطلب اللجوء اإىل 

حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية للطعن على القرار خالل مدة ثالثة اأيام من تاريخ �شدروه، على اأن تف�شل فيه املحكمة 

خالل �شبعة اأيام من تاريخ اإقامة الدعوى، ويكون ف�شلها فيه نهائيا غري قابل للطعن.
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8.  ويف املقابل، فقد منح القانون للمرت�شح حق التنازل عن تر�شحه وفق املادة رقم )15( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 

2002 ب�شاأن جمل�شي النواب وال�شورى وتعديالته، وياأتي هذا الإجراء ليكفل - من جانب اآخر - حق الأفراد يف حرية 

ممار�شة احلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية، كما منحه ذات احلق بالن�شبة اإىل الرت�شح للمجال�س البلدية، وذلك يف املادة 

رقم )17( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته. كما منح 

القانون املرت�شح احلق يف ت�شّلم جداول الناخبني التابعني للدائرة املرت�شح فيها، اإىل جانب حقه يف اأن يختار له وكيال، 

على اأن يكون مقيًدا يف جدول النتخاب التابع لدائرة املرت�شح.

9.   واإنفاذا للقانون، ول�شمان متتع املواطنني بحقهم يف الرت�شيح، فقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية وتابعت اجلهود املبذولة 

من قبل اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب، عرب خمتلف و�شائل الإعالم والتوا�شل الجتماعي التي 

من �شاأنها تي�شري وت�شهيل العملية النتخابية يف �شقيها النيابي والبلدي، فيما يتعلق بتلقي طلبات الرت�شيح وعلى نحو 

من  بدءا  ال�شلة،  ذات  الدولية  واللتزامات  املعايري  مع  يتوافق  ومبا  فعال  ب�شكل  حقهم  ممار�شة  للمواطنني  ي�شمن 

واملتطلبات  الإجراءات  بيان  اإىل جانب  والتوعوية،  الإر�شادية  والتعليمات  مة  املنظِّ الت�شريعات  ا�شتعرا�س  جهودها يف 

الت�شحيح والعرتا�س  وتلقي طلبات  الإجراءات،  تلك  ملبا�شرة  والأماكن  والأوقات  املواعيد  التباع، وحتديد  الواجبة 

على القوائم، اإىل جانب املتابعة الدورية ملتطلبات هذه املرحلة كافة، واإْطالع الراأي العام عليها يف حينه، ف�شال عن 

اإ�شدارها دليال يهدف اإىل توعية املر�شح بحقوقه كافة، واإحاطته ووكالئه وقادة حملته النتخابية بالقواعد وال�شوابط 

القانونية اخلا�شة مبراحل العملية النتخابية. 

التنفيذي لنتخابات  اإعالن املدير  املوؤ�ش�شة الوطنية  العملية يف مرحلة الرت�شيح، فقد ر�شدت  10.   وعلى �شعيد املمار�شة 

2018، عن فتح باب الرت�شيح الذي بداأ يف 17 اأكتوبر 2018 وانتهى يف 21 من ال�شهر ذاته، مع حتديد اأماكن تقدمي 

طلبات الرت�شيح التي توزعت على حمافظات اململكة الأربع، حيث بلغ اإجمايل عدد طلبات الرت�شيح لالنتخابات النيابية 

والبلدية )506( طلبات، تقدم لع�شوية جمل�س النواب عدد )346( طلبا، و)160( طلبا لع�شوية املجال�س البلدية، 

بعدها مت عر�س قوائم املرت�شحني وتلقي طلبات الت�شحيح والعرتا�س يف اللجان الإ�شرافية التي ا�شتمرت ملدة ثالثة 

اأيام بدًءا من 22 اإىل 24 اأكتوبر 2018، وهي الفرتة التي ت�شجل فيها العرتا�شات وتقدم فيها الطعون، على اأن يكون 

يوم 7 من نوفمرب يوم الإعالن النهائي جلداول املر�شحني.

11.   ومع غلق باب التنازل عن الرت�شح، ح�شب ت�شريح املدير التنفيذي لنتخابات 2018، فقد مت ر�شد ان�شحاب عدد ثالثة 

)3( مرت�شحني يف النتخابات النيابية فقط، عماًل باملادة رقم )15( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن 

جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته، يف حني مل يكن هناك اأي ان�شحاب من الرت�شيح لع�شوية املجال�س البلدية.
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12.   كما ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية، رف�س عدد من طلبات الرت�شيح لأ�شباب يرجع بع�شها اإىل انتماء اأ�شحابها اإىل جمعية 

�شيا�شية منحلة قانونا، اأو لأ�شباب تتعلق بال�شجل اجلنائي، اأو لعدم اإمتام الإجراءات املتبعة يف هذا ال�شاأن، اأو عدم 

ا�شتيفاء �شروط الرت�شح، مع منحهم جميعا احلق يف التظلم اأمام اللجان الإ�شرافية، ومن ثم اأمام الق�شاء املخت�س، 

وهو م�شلك تراه املوؤ�ش�شة الوطنية ي�شكل اأداة حماية ورقابة ملبا�شرة احلق يف الرت�شيح.

13.   وقد تابعت املوؤ�ش�شة الوطنية ما اآلت اإليه الطعون املرفوعة اإىل حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية، حيث ر�شدت، عرب 

اأن املحكمة نظرت عدد �شتة و�شتني )66( طعًنا على  العليا لالإ�شراف على �شالمة النتخاب،  املوقع الر�شمي للجنة 

قرارات اللجان الإ�شرافية، اأيدت منها عدد اثني وخم�شني )52( طعنا، واألغت عدد خم�شة )5( طعون واإرجاع اأ�شحابها 

اإىل قوائم املرت�شحني، فيما بلغ عدد الطعون التي �شقط حق الطعن فيها خم�شة )5( طعون، ورف�س عدد اأربعة )4( 

طعون �شكال لرفعها بعد امليعاد املقرر. وعليه، فقد بلغ عدد املرت�شحني النهائي لنيل ع�شوية جمل�س النواب عدد )293( 

مرت�شحا، يف حني بلغ عدد املرت�شحني لنيل ع�شوية املجال�س البلدية )137( مرت�شحا.

14.  كما ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية عرب الو�شائل الإعالمية املختلفة بالغا لأحد املرت�شحني مفاده تلقيه تهديدا حلمله على 

التحقيق يف  با�شرت  التي  العامة  النيابة  اإىل  ب�شاأن ذلك  تقدمي بالغ  اإىل  الذي دعاه  وهو  تر�شحه،  قرار  الرجوع عن 

الواقعة، حيث ياأتي اإجراء الأخرية حلماية احلق و�شمان ممار�شته بحرية بعيدا عن اأي �شغوط اأو خماوف، اإىل جانب 

ر�شد تلقي النيابة العامة بالًغا عن اأ�شخا�س تلقوا اأموال من جهات خارجية لغر�س الإ�شرار مب�شالح اململكة، من 

خالل دعمهم يف خو�س النتخابات النيابية، حيث ترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأن مثل هذه املمار�شات من �شاأنها امل�شا�س 

والتاأثري يف حق الأفراد يف ممار�شتهم حلقوقهم ال�شيا�شية، ف�شال عن تعار�شها مع النظم الدميقراطية التي تقوم على 

امل�شاركة يف اإدارة ال�شئون العامة وبناء الدولة واحل�شارة، علًما اأن احلالة الأخرية قد اأحيلت اإىل املحكمة املخت�شة 

ومازالت اإجراءاتها الق�شائية قيد النظر.

15.  ويف خطوة تتيح املجال للمرت�شحني ل�شتعمال حقهم يف مبا�شرة الدعاية النتخابية، فقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية اإعالن 

املدير التنفيذي لالنتخابات، عر�س الك�شوف النهائية لالنتخابات النيابية والبلدية يف 4 نوفمرب 2018، اأي قبل املوعد 

املحدد لها الذي كان مقررا اإعالنه يف 7 نوفمرب على وفق اجلدول الزمني وبعد انتهاء املدة القانونية لنظر الطعون من 

قبل حمكمة ال�شتئناف، وياأتي ذلك التقدمي بناء على انتهاء املحكمة من نظر الطعون جميعها قبل املوعد املحدد لها.
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رابًعا: مرحلة الدعاية النتخابية وال�سمت النتخابي

يف  هام  دور  من  توؤديه  ملا  النتخابية،  العملية  يف  الدميقراطية  املمار�شة  مظاهر  اأهم  اأحد  النتخابية  الدعاية  1.   تــُعد 

احلمالت النتخابية ملختلف انتماءات املرت�شحني وتوجهاتهم يف �شبيل التاأثري يف اجتاهات الراأي العام، وبناء موقف 

والو�شائل  الطرائق  خمتلف  عرب  الناخبني،  وهموم  العام  بالو�شع  العالقة  ذات  الق�شايا  من  ق�شية  اأي  حول  حمدد 

احلديثة: امل�شموعة واملقروءة واملرئية، ول�شيما و�شائل التوا�شل الجتماعي احلديثة.

النتخابية يف  الدعاية  والنواب وتعديالته،  ال�شورى  ب�شاأن جمل�شي   2002 ل�شنة   )15( بقانون رقم  املر�شوم  2.   وقد نظم 

الف�شل الثالث، حيث بينت املادة رقم )22( وما بعدها اأحكام و�شوابط الدعاية النتخابية، التي من اأهمها وجوب اأن 

تكون الدعاية النتخابية حرة، مع التزام املر�شح مبجموعة من ال�شوابط عند ممار�شته الدعاية النتخابية، ياأتي يف 

مقدمتها اللتزام باأحكام الد�شتور واحرتام �شيادة القانون، واحرتام حرية الراأي والفكر لدى الغري.

والبيانات  املل�شقات  ذلك  املر�شحني، مبا يف  اإعالنات  �شوابط  لت�شع  نف�شه،  القانون  من   )23( رقم  املادة  3.   واأعقبتها 

احلمالت  اإزاء  الدولة  حياد  �شمان  وبهدف  للمر�شحني،  املت�شاوية  وامل�شاحات  لها  املخ�ش�شة  والأماكن  النتخابية، 

النتخابية، حظر القانون ذاته يف املادة رقم )24( على موظفي احلكومة والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة وروؤ�شاء املجال�س 

البلدية واأع�شائها القيام بالدعاية النتخابية ل�شالح اأي من املر�شحني يف اأماكن عملهم �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري 

مبا�شر.

4.   كما حظرت املادة رقم )25( من القانون نف�شه، تلقي كل مر�شح اأي اأموال للدعاية النتخابية من اأي جهة كانت، �شواء 

املادة رقم )26( على جميع و�شائل الإعالم: املرئية  القانون يف  اأوجب  اأو من خارجها. كما  كانت من داخل اململكة 

وامل�شموعة واملقروءة وغريها التعامل الإعالمي على قدم امل�شاواة بني املر�شحني ل�شمان حيادهم وعدم انحيازها لأي 

من املر�شحني.

5.  واأخريا، اأوجب القانون يف املادة  رقم )27( وقف جميع اأعمال الدعاية النتخابية يف اأنحاء اململكة قبل املوعد املحدد 

اإذ ل يجوز فيها لأي  النتخابي”،  “ال�شمت  بـفرتة  الفرتة  تــُعرف هذه  �شاعة، حيث  باأربع وع�شرين  لعملية القرتاع 

مر�شح الظهور يف و�شائل الإعالم للتحدث باأي �شاأن يتعلق بالنتخابات، اأو ممار�شة اأي ن�شاط اأو القيام باأي عمل يندرج 

يف �شياق الرتويج والدعاية النتخابية لك�شب ود الناخبني خا�شة الجتماع يف اخليم واملقار النتخابية.

6.  وا�شتكمال لالأحكام التنظيمية للدعاية النتخابية، جاء القرار الوزاري رقم )77( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم الدعاية 

النتخابية لنتخابات اأع�شاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية، ليوؤكد التزام كل مر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س 
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البلدية باتباع القواعد ال�شلوكية املتح�شرة يف دعايته النتخابية من دون م�شا�س ب�شخ�س اأي مر�شح اآخر اأو الإ�شاءة 

اإليه اأو الطعن يف كفاءته ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، وغريها من امل�شائل التنظيمية. ي�شاف اإىل ذلك كله، فاإن 

املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات قد نظم العملية الدعائية من وجوب احل�شول على 

الرتخي�س الالزم، وعدم خمالفة الإعالنات لالأمن العام اأو الآداب العامة اأو العقائد الدينية، اأو اإعاقتها حركة املرور، 

واأن تكون متفقة وغر�س جتميل املنطقة.

7.  وعلى �شعيد املمار�شة العملية يف هذه املرحلة، واإعمال للقانون والقرارات ذات ال�شلة بالدعاية النتخابية، فقد مت ر�شد 

قيام اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب، وعرب خمتلف و�شائل الإعالم والتوا�شل الجتماعي التابعة 

مة للدعاية النتخابية، مع توجيه الدعوة اإىل املرت�شحني  لها، وح�شابها الإلكرتوين، بعر�س ال�شوابط القانونية املنظِّ

اإىل اأهمية التقيد بال�شوابط املنظمة للدعاية النتخابية، ومن بينها اللتزام بالد�شتور واحرتام �شيادة القانون، وحرية 

الراأي والفكر لدى الغري، واملحافظة على الوحدة الوطنية واأمن الوطن وا�شتقراره، وعدم القيام بكل ما يثري الفرقة اأو 

الطائفية بني املواطنني، ف�شال عن عدم خرق فرتة ال�شمت النتخابي.

والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  يف  ممثلة  املخت�شة  اجلهات  قبل  من  املبذولة  اجلهود  ر�شد  جانب  8.   اإىل 

العمراين، يف �شبيل تنظيم الدعاية النتخابية يف خمتلف حمافظات اململكة، ومبا يتفق واأحكام القانون، ويف ال�شياق 

ذاته، مت ر�شد عدم التزام بع�س املرت�شحني بال�شوابط املنظمة للدعاية النتخابية من خالل و�شع الإعالنات اخلا�شة 

اإتالف الرقعة اخل�شراء يف جانب  اأو على نحو من �شاأنه  اأو يعوق حركة املرور،  بهم على نحو يهدد �شالمة الأفراد، 

الطريق العام، اأو مت عر�س تلك الإعالنات على �شوارع يحظر القانون الإعالن فيها.

9.  ومن جانب اآخر، ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية  تعر�س بع�س اإعالنات املرت�شحني لالإتالف العمدي، وهو اأمر تراه املوؤ�ش�شة 

الوطنية م�شا�ًشا بحق املرت�شحني يف الرتويج والدعاية والتعبري عن راأيهم الذي كفله الد�شتور ونظمه القانون، ف�شال 

عن اأنه �شلوك يعد من قبيل املناف�شة غري ال�شريفة وعرقلة للعملية النتخابية.

10.   ور�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية، مبا�شرة جلنة التحقيق التابعة للنيابة العامة واخلا�شة باجلرائم النتخابية، التحقيق يف 

واقعة �شبط عدد من الأ�شخا�س حال قيامهم باإتالف اإعالن انتخابي لأحد املرت�شحني، حيث قررت بعد اإجراء التحقيق 

حب�س اأحدهم احتياطيا متهيدا لإحالته اإىل املحكمة، كما تابعت املوؤ�ش�شة الوطنية احلكم ال�شادر عن املحكمة ال�شغرى 

اجلنائية الذي ق�شى بعقوبة احلب�س لأربعة متهمني ملدة �شهرين لتمزيقهم الإعالنات النتخابية لبع�س املرت�شحني يف 

املحافظة ال�شمالية، وغرمت كل واحد منهم مائتي )200( دينار واأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
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11.  كما ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي ا�شتياء وانزعاج بع�س املواطنني من قيام بع�س املرت�شحني 

يف �شبيل الرتويج والدعاية بت�شرفات من �شاأنها التاأثري يف راأيهم واختيارهم، من خالل قيامهم بزيارات منزلية وطلب 

ح�شر عدد اأفراد الأ�شرة واأرقام الهواتف، ويف املقابل مت ر�شد �شكاوى ملرت�شحني اأبدوا فيها انزعاجهم من تلقيهم 

مكاملات هاتفية ور�شائل ن�شية يطلب اأ�شحابها مبالغ مالية على هيئة م�شاعدات حتت غطاء الفقر والديون واملر�س.

12.  وعرب احل�شاب الر�شمي للنيابة العامة على اإحدى و�شائل التوا�شل الجتماعي، ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية ت�شريًحا مفاده 

على  العام  لالإ�شراف  العليا  اللجنة  اإخطارا من  القرتاع  يوم موعد  قبل  النتخابية  التحقيق يف اجلرائم  تلقي جلنة 

�شالمة النتخاب عن تداول مقطع فيديو عرب مواقع التوا�شل الجتماعي يت�شمن قيام رئي�س حملة اأحد املر�شحني بدفع 

مبالغ مالية لبع�س الناخبني يف مقابل تعهدهم بالإدلء باأ�شواتهم ل�شالح املر�شح، اإىل جانب تقدمي املر�شح والقائمني 

على حملته النتخابية م�شاعدات للناخبني بهدف الإدلء باأ�شواتهم مل�شلحته، حيث با�شرت النيابة العامة التحقيق مع 

الأطراف كافة.

13.   وترى املوؤ�ش�شة الوطنية اأنه وعلى الرغم من اأن القانون والقرارات التنظيمية ذات ال�شلة بالعملية النتخابية تقوم على 

اأ�شا�س مبداأ حرية هذه الدعاية واأنها مقيدة بعدد من ال�شوابط التي تكفل ممار�شتها ال�شحيحة، فاإنه لوحظ قيام عدد 

من املرت�شحني با�شتخدام دعاية انتخابية ل ت�شتقيم ومكانة املجل�س الذي من املحتمل اأن ينتمي اإليه هوؤلء املرت�شحون، 

فاإىل جانب ال�شوابط القانونية املحددة يلزم يف جميع الأحوال األ تخرج الدعاية النتخابية عن احرتام الذوق العام 

والقيم الأخالقية يف املجتمع.

الأول الدور  يف  النتخابي  ال�شمت  يوم  باإعالن  النتخاب  �شالمة  على  العام  لالإ�شراف  العليا  اللجنة  قامت   14.   ولقد 

 )23 نوفمرب(، ودور الإعادة )30 نوفمرب(، اللذين يجب اأن تتوقف فيهما كل اأعمال الدعاية النتخابية يف جميع اأنحاء 

اململكة، وذلك قبل اأربع وع�شرين )24( �شاعة من املوعد املحدد لالقرتاع ح�شبما قرره القانون.

15.  ويف ذات ال�شياق تابعت املوؤ�ش�شة الوطنية قيام بع�س املرت�شحني على نحو مبا�شر اأو غري مبا�شر بال�شتمرار يف الدعاية 

النتخابية يف فرتة ال�شمت النتخابي - خالل الدور الأول ودور الإعادة- من خالل الرتويج لأنف�شهم عرب ال�شتعانة 

بح�شابات ترويجية يف خمتلف و�شائل التوا�شل الجتماعي غري املخ�ش�شة لهم �شخ�شيا، بالإ�شافة اإىل قيام اأ�شخا�س 

يعملون �شمن حمالتهم النتخابية بالدعاية لهوؤلء املرت�شحني، ف�شال عن قيام اآخرين منهم بنقل لوحاتهم النتخابية 

مة للعملية  لتكون على مقربة من مراكز القرتاع والفرز، وهي يف جميعها ُت�شكل انتهاكا لأحكام القانون والقرارات املنظِّ

النتخابية.  
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بالدعاية  اأن فل�شفة ال�شمت النتخابي وما يت�شل به من ممار�شات تت�شل  الوطنية يف هذا ال�شدد  املوؤ�ش�شة  16.   وتوؤكد 

النتخابية تكمن يف ترك احلرية للناخب لتحديد خياراته، وعدم ت�شوي�شه اأو التاأثري فيه، ذلك لأّن الناخب يتعّر�س يف 

ال�شاعات التي ت�شبق القرتاع لعملية �شغط نف�شي قد توؤثر فيه ب�شاأن حتديد خياراته النتخابية، ومن هنا جاء القانون 

ليقر فرتة ال�شمت النتخابي اإىل جانب حظر بع�س املمار�شات يف الدعاية النتخابية، ل�شمان عدم التاأثري اأو ال�شغط 

بعيدا عن  للرت�شيح  ا�شتحقاقه  يرون  الذي  املر�شح  والت�شويت لختيار  الناخبني، ومتكينهم من ح�شم خيارهم  على 

الأ�شوات املحّر�شة على الت�شويت باجتاه حمدد.

الفرع الثاين

مالحظة النتخابات النيابية والبلدية يف يوم القرتاع

اأوًل: مرحلة ما قبل بدء عملية القرتاع

1.   ن�شت املادة رقم )19( من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، على 

اأن: “حفظ النظام يف مقار اللجان املن�سو�س عليها يف هذا القانون منوط برئي�س اللجنة ، وله اأن ي�ستعني بقوات 

الأمن العام. ول يجوز لهوؤلء دخول قاعات اللجان امل�سار اإليها اإل بناًء على طلب رئي�س اللجنة. ويجوز للمر�سحني 

“يتوىل  اأن:  اأو وكالئهم دخول قاعات اللجان الفرعية”، واأعقبتها املادة رقم )20( من ذات القانون لتن�س على 

ال�سر  واأمني  اللجنة  رئي�س  املحا�سر من  اللجنة. وتوقع هذه  املحا�سر وتدوين قرارات  اللجنة حترير  �سر  اأمني 

بها”.

2.   يف حني اأقرت املادة )21( من القانون ال�شالف الإ�شارة اإليه اأن: “ت�ستمر عملية ال�ستفتاء اأو النتخاب من ال�ساعة 

الفرعية مل يعطوا  اللجنة  اإذا تبني وجود ناخبني يف مقر  الثامنة م�ساًء. ومع ذلك  ال�ساعة  اإىل  الثامنة �سباًحا 

اأ�سواتهم ويرغبون يف اإعطائها ي�ستمر الت�سويت بالن�سبة اإليهم دون غريهم واإذا اأعطى جميع الناخبني املقيدين 

يف اجلدول اأ�سواتهم قبل انتهاء الوقت املقرر لال�ستفتاء اأو النتخاب اأعلن الرئي�س انتهاء عملية الت�سويت بعد 

اإعطاء الناخب الأخري �سوته”.

3.   كما ن�شت املادة رقم )27( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته، على 

اأن: “توقف جميع اأعمال الدعاية النتخابية يف اأنحاء اململكة قبل املوعد املحدد لعملية القرتاع باأربع وع�سرين 

2006 ب�شاأن تنظيم  اأقرت الفقرة الثانية من املادة رقم )3( من القرار الوزاري رقم )77( ل�شنة  �ساعة”، يف حني 

الدعاية النتخابية لنتخابات اأع�شاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية، املعدل بالقرار رقم )42( ل�شنة 2010، اأن: 

“.... يحظر اإقامة املهرجانات والتجمعات النتخابية على بعد يقل عن مائتي مرت من جميع جهات مقار اللجان 
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الإ�سرافية وجلان القرتاع والفرز، ويجب يف جميع الأحوال األ تخل اأعمال الدعاية النتخابية بالأمن اأو الآداب 

العامة اأو العقائد الدينية اأو التقاليد ال�سائدة يف املجتمع”.

4.  ويف ال�شاأن البلدي، جاءت اأحكام ن�شو�س املواد اأرقام )19(، )20(، )21( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن 

مة للعملية النتخابية لأع�شاء  نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته، لتحمل يف م�شمونها ذات الأحكام املنظِّ

جمل�س النواب.

5.  ومن خالل عملية املالحظة امليدانية لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية ملراكز الفرز والقرتاع التي قام بزيارتها خالل الدور الأول 

ودور الإعادة من العملية النتخابية لأع�شاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية تبني من خاللها وجود لوحات اإر�شادية 

على بعد كاٍف من املراكز النتخابية لت�شهيل و�شول الناخبني اإليها، اإل اأنه ويف بع�س املراكز الأخرى كانت تلك اللوحات 

على قرابة اأمتار حمدودة، ل يتمكن الناخب من معرفة املركز اإل عند القرتاب منها.

6.  كما لحظ فريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد اأن جميع املراكز النتخابية التي قام بزيارتها قد بداأت عملية القرتاع فيها 

يف ال�شاعة الثامنة �شباًحا من دون ا�شتثناء، ف�شال عن اأنه مت ال�شماح للرا�شدين من املوؤ�ش�شة الوطنية بالوجود داخل 

املركز النتخابي قبيل بدء عملية القرتاع وذلك بعد اإبراز البطاقات املخ�ش�شة لذلك، وتبني ح�شور جميع اأع�شاء 

اللجان الفرعية والعامة لالقرتاع والفرز قبل بدء عملية القرتاع بوقت كاٍف، كما �شمح للمالحظني بر�شد اإجراءات 

فتح �شناديق القرتاع النيابية والبلدية قبل بدء عملية النتخاب، التي تبني خلوها من اأي اأوراق البتة.

7.  كما ظهر لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد اأنه ويف بع�س املراكز النتخابية كان هناك وجود ملحوظ لو�شائل الإعالم 

املختلفة ول�شيما مرا�شلو بع�س املوؤ�ش�شات الإعالمية الوطنية واخلليجية، اإل واأنه ويف مراكز انتخابية اأخرى كان هذا 

الوجود مق�شوًرا على �شاعات حمددة فقط.

8.   ولحظ فريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد اأنه يف اأغلب املراكز النتخابية، قام رئي�س اللجنة ِبعّد وخلط الأوراق املخ�ش�شة 

لالقرتاع، اإل اأنه يف مراكز اأخرى مل يتثبت الرا�شد من القيام بهذا الإجراء، كما مل يتبني يف تلك املراكز ما اإذا كان 

هناك قوائم ورقية اأو اإلكرتونية ي�شتطيع الناخب وقبيل الدخول لقاعة النتخاب التثبت من مدى اأحقيته يف الت�شويت.

9.  بالإ�شافة اإىل ذلك، فقد كان املكان املخ�ش�س لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية يف اأغلب مراكز القرتاع والفرز يتيح للرا�شدين 

تتبع حلظة دخول الناخب اإىل املركز وعند اإدلئه ب�شوته وحلظة خروجه، اإل اأنه ويف عدد قليل من تلك املراكز وب�شبب 

حمدودية امل�شاحة تعذر على الرا�شدين التثبت من قرب من قيام الناخب بو�شع ورقة القرتاع يف املكان املخ�ش�س 

لها.
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بغطاء  �شفافة، مغطاة  كانت  القرتاع  لعملية  املخ�ش�شة  ال�شناديق  اأن جميع  الرا�شد  الوطنية  املوؤ�ش�شة  لفريق  10.   تبني 

اأع�شاء  لنتخاب  الأخ�شر  اللون  ُخ�ش�س  حني  يف  النواب،  جمل�س  اأع�شاء  لنتخابات  الأحمر  اللون  ُخ�ش�س  ملون، 

املجال�س البلدية.

ال�شرية  يحقق  للت�شويت  املخ�ش�س  املكان  كان  بزيارتها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  قامت  التي  النتخابية  املراكز  جميع  11.  ويف 

اإىل كونه يف جممع جتاري مكون من عدة طبقات  املراكز ونظًرا  اأحد  اأنه ويف  اإل  الناخب،  اختيار  واخل�شو�شية يف 

وملحدودية م�شاحته، كانت هناك احتمالية ملعرفة خيار الناخب يف ورقة القرتاع.

12.  اإل اأنه وعلي الرغم من اجلهود التنظيمية الكبرية التي قامت بها اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب، 

لوحظ وجود دعاية انتخابية قبل بدء عملية القرتاع واأثناءها، ول�شيما يف املراكز الفرعية لالقرتاع والفرز، متثلت يف 

وجود اإعالنات ولوحات لبع�س املر�شحني، اأو وجود اأ�شخا�س وغالبيتهم من الأطفال يرتدون مالب�س حتمل �شور اأولئك 

املر�شحني ويقومون بتوزيع منا�شري اأو قوارير مياه حتمل �شورهم اأو غري ذلك من �شور الدعاية، اأو وجود اآخرين يدعون 

اإىل الت�شويت ملر�شح اأو لآخر، اأو عن طريق الت�شال الهاتفي املبا�شر والدعوة اإىل الت�شويت ملر�شح معني �شبيحة يوم 

القرتاع.

13.   حيث ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية -على وجه اخل�شو�س- تلك الدعاية النتخابية على مقربة من املراكز الفرعية اأرقام 

)3(، )5(، )8( يف حمافظة املحرق، واملراكز الفرعية اأرقام )4(، )8(، )9( يف املحافظة ال�شمالية، واملراكز الفرعية اأرقام 

)1(، )5(، )6(، )7(، )8(، )9( يف املحافظة اجلنوبية، ف�شال عن املركز العام بنادي عوايل، واملركز العام يف مدر�شة 

وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنني، واملركز العام ل�شالة وزارة الرتبية والتعليم، واملركز العام مبجمع ال�شيف 

التجاري.

14.   وعلى الفور، قام فريق املوؤ�ش�شة الوطنية بالتوا�شل مع اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب من خالل 

الأرقام املخ�ش�شة، لغر�س اإبالغها وتثبيت تلك الأفعال التي ت�شكل خمالفة لأحكام القانون. وتدعو املوؤ�ش�شة الوطنية 

م للدعاية النتخابية، والناأي عن ا�شتغالل الأطفال وتوظيفهم للقيام  جميع املر�شحني اإىل احرتام اأحكام القانون املنظِّ

بالدعاية النتخابية لبع�س املر�شحني يف ال�شوارع والطرقات العامة ملا لهذا ال�شلوك من نتائج �شلبية وخطرة جتعلهم 

عر�شة للخطر على حياتهم واأمنهم ومبا ل يتنا�شب مع فئتهم العمرية، حتقيقا يف ذلك للم�شالح الف�شلى للطفل.

15.  اجلدير بالتنويه اأن املوؤ�ش�شة الوطنية �شبق اأن رفعت اإىل احلكومة املوقرة ومببادرة تلقائية منها يف عام 2015 مقرتًحا 

بتعديل اأحكام املادتني رقمي )60(، و)69( من القانون رقم )37( ل�شنة 2012 ب�شاأن قانون الطفل فيما يتعلق بتجرمي 

ا�شتخدام الأطفال يف العمليات النتخابية، مع اقرتاح العقوبات املنا�شبة والرادعة لهذه الأفعال اجلرمية اخلطرة.
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16.  واإىل جانب ذلك، فقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية يف �شباح يوم النتخاب يف دوره الأول ت�شلم عدد من الناخبني ر�شائل 

ن�شية ق�شرية )SMS( ت�شمنت ما مفاده اأن الناخب قد ُحذف ا�شمه من جداول الناخبني وعليه لن ي�شتطيع الت�شويت 

يف النتخابات، لذا ُطلب اإليه عدم احل�شور للمركز النتخابي، حيث بدى للوهلة الأوىل وكاأمنا هذه الر�شالة قد �شدرت 

عن اجلهات الر�شمية املعنية.

17.   وعليه، �شارعت اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب، اإىل اعتبار هذه الر�شائل غري �شحيحة ومزورة 

 )SMS( و�شيتم التعامل مع من اأطلقها على وفق الإجراءات القانونية، وقامت اللجنة باإر�شال ر�شائل ن�شية ق�شرية

تدعو اإىل جتاهل اأي ر�شائل م�شبوهة حول مقاطعة العملية النتخابية، وحتث جميع الناخبني على امل�شاركة يف عملية 

النتخاب، واأعقب ذلك بيان �شادر عن الإدارة العامة ملكافحة الف�شاد والأمن القت�شادي والإلكرتوين بوزارة الداخلية 

مفاده اأنه مت ر�شد عدد من اأرقام الهواتف امل�شتخدمة يف بث الر�شائل املفربكة بحذف اأ�شماء املواطنني من ك�شوف 

النتخابات.

18.   ونوه البيان باأن اأعمال البحث والتحري اأ�شفرت عن حتديد من يقف وراء هذه الر�شائل، كما اأ�شار اإىل اأن التحريات 

دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه اجلرائم يف مملكة البحرين والآخرين يف )اإيران(؛ حيث قاموا باخرتاق عدد من 

اخلوادم بهدف تنفيذ هذه العملية، وجاٍر اتخاذ الإجراءات القانونية �شدهم واإحالتهم اإىل النيابة العامة، م�شيًفا اأن 

اأعمال الر�شد واملتابعة دلت اأن على )اإيران( هي م�شدر اأربعني )40( األف ر�شالة اإلكرتونية، ا�شتهدفت التاأثري �شلًبا 

يف العملية النتخابية.

 

ثانًيا: مرحلة القرتاع

1.   ن�شت املادة رقم )9( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته، على اأن: 

“يكون انتخاب اأع�ساء جمل�س النواب طبقا لنظام النتخاب الفردي”، يف حني ن�شت املادة رقم )22( من املر�شوم 
بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، اأن: “على كل ناخب اأن يقدم اإىل اللجنة 

الفرعية عند الإدلء ب�سوته ما يثبت �سخ�سيته بتقدمي جواز ال�سفر اأو اأي م�ستند ر�سمي معتمد. ويوؤ�سر يف جدول 

ا اأو اإلكرتونيًّا مبا يفيد اإدلء الناخب ب�سوته، اأو اأية و�سيلة اأخرى تفيد الإدلء ب�سوته يقرها رئي�س  الناخبني يدويًّ

اللجنة العليا املن�سو�س عليها يف املادة الثامنة ع�سرة من هذا القانون”.

ال�سري  العام  بالقرتاع  والنتخاب  ال�ستفتاء  2.  واأعقبتها املادة رقم )23( من ذات القانون لتن�س على اأن: “يجرى 

املخ�س�س  املكان  لذلك، ويف  املعدة  البطاقة  بالتاأ�سري على  النتخاب  اأو  ال�ستفتاء  الراأي يف  اإبداء  ويكون  املبا�سر، 
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لالقرتاع. ول يجوز للناخب اأن يديل براأيه اأكرث من مرة يف ال�ستفتاء اأو النتخاب الواحد. ويبدي من ل يعرف 

القراءة اأو الكتابة من الناخبني اأو من كان من املكفوفني اأو من غريهم من ذوي الحتياجات اخلا�سة الذين ل 

ي�ستطيعون باأنف�سهم اأن يثبتوا اآراءهم على ورقة ال�ستفتاء اأو النتخاب ، راأيه �سفاهة، ويثبت رئي�س اللجنة بح�سور 

اأحد ع�سويها راأي الناخب يف البطاقة املعدة لذلك، ويتم و�سعها يف ال�سندوق”.

3.  ويف ال�شاأن البلدي، جاءت اأحكام ن�شو�س املادتني رقمي )22(، و)23( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن 

مة للعملية النتخابية لأع�شاء  نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته، لتحمل يف م�شمونها ذات الأحكام املنظِّ

جمل�س النواب.

4.  وبناء عليه، ومن خالل عملية املالحظة امليدانية لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية ملراكز الفرز والقرتاع التي قام بزيارتها خالل 

الدور الأول ودور الإعادة من العملية النتخابية لأع�شاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية، تبني من خاللها قيام جميع 

تلك املراكز ومن خالل اجلهة املنظمة )املدققني( بالتحقق من �شخ�شية الناخب وهويته، عن طريق اإبراز جواز ال�شفر 

وبطاقة الهوية اأو اأي وثيقة يعتد بها ر�شميا كالبطاقات املخ�ش�شة لالنتخابات التي ت�شدرها وزارة الداخلية لأ�شحاب 

اجلوازات املفقودة اأو التالفة اأو املحفوظة اأو املعهودة اإجرائيا عند جهة اأخرى.

5.  وتبني لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد اأنه على الرغم من قيام اجلهة املنظمة بالتدقيق امل�شبق على املراأة املنقبة للتثبت 

تكن  النتخابية مل  املراكز  اأغلب  التطابق يف  عملية  اأن  ترى  الوطنية  املوؤ�ش�شة  فاإن  هويتها،  مع  �شخ�شها  تطابق  من 

بامل�شتوى الدقيق واملنظم من جانب، ول يراعي اخل�شو�شية الالزمة للمراأة املنقبة من جانب اآخر.

6.   حيث اأنه مبجرد دخول املراأة املنقبة للمركز تتم مناداتها ملكان خم�ش�س غري مهياأ لعملية املطابقة، �شواء من حيث 

موقعه من املركز، اأو من حيث عدم وجود موظفة دائمة متخ�ش�شة لهذه العملية، بالإ�شافة اإىل اأنه ومبجرد اإجراء 

هذه العملية تقوم املراأة بالدخول اإىل املدققني، الذين يف بع�س الأحيان وخالل فرتات الذروة ل ميلكون اإثباتا ر�شميا 

باأن هذه املراأة مت التثبت من هويتها فعال اأم ل. لذا، تدعو املوؤ�ش�شة الوطنية اإىل اأهمية ابتكار اآلية اأكرث و�شوحا ودقة 

و�شال�شة ت�شمن الدخول الن�شيابي للمراأة املنقبة و�شمان تطابق �شخ�شها مع هويتها، ومبا يراعي خ�شو�شيتها يف هذا 

ال�شاأن.

7.   تبني لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد اأن جميع اأوراق القرتاع كانت اأوراقا ر�شمية خم�ش�شة لهذا الغر�س، حيث كانت 

املخ�ش�شة لنتخاب  الأوراق  كانت  النواب ذات خلفية حمراء، يف حني  اأع�شاء جمل�س  املخ�ش�شة لنتخاب  الأوراق 

اأع�شاء املجال�س البلدية ذات خلفية خ�شراء.
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8.  كما لحظ فريق املوؤ�ش�شة الوطنية اأن عملية القرتاع تبداأ باإبراز الناخب جلواز �شفره اأو بطاقة النتخابات ال�شادرة عن 

والفرز  القرتاع  مركز  يف  املدقق  يقوم  بعدها  الهوية،  وبطاقة  الداخلية  بوزارة  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شئون 

بالتحقق من اأحقية الناخب يف الت�شويت، وعلى اإثره مُينح ورقة القرتاع املخ�ش�شة مع ختم اجلواز اأو بطاقة النتخابات 

مبا يفيد م�شاركته يف عملية الت�شويت. وقد تبني لبع�س را�شدي فريق املوؤ�ش�شة الوطنية اأنه يتم التاأكد من وجود ذلك 

اخلتم املخ�ش�س يف جواز ال�شفر اأو بطاقة النتخابات لكل ناخب انتهى من عملية القرتاع وقبل خروجه من املركز 

النتخابي، اإل اأنه يف مراكز اأخرى مل يكن هذا الإجراء التنظيمي متبًعا فيها. 

9.   ويف ذات ال�شياق لوحظ وعند بوابات اخلروج يف بع�س املراكز النتخابية وجود جهاز اإلكرتوين للك�شف عن اأية اأوراق 

انتخابية من املحتمل اأن يقوم الناخب باإخراجها من املركز، كون جميع اأوراق القرتاع حتتوي على �شريط اإلكرتوين 

ح�شا�س يعطي اإ�شارة مبجرد مرور الورقة  من خالل اجلهاز الكا�شف، اإل انه مل يتبني لفريق املوؤ�ش�شة الرا�شد مدى 

فعالية تلك الأجهزة الكا�شفة من عدمها.

10.  كما لحظت املوؤ�ش�شة اأن جميع اأوراق القرتاع كانت تو�شع يف ال�شناديق املخ�ش�شة لها، وعلى مراأى من جلنة القرتاع 

والفرز.

11.   وقد ر�شد فريق املوؤ�ش�شة الوطنية يف عدد من املراكز العامة لالقرتاع والفرز انتهاء الأوراق املخ�ش�شة لإحدى الدوائر 

النتخابية، وتوؤكد املوؤ�ش�شة الوطنية اأهمية املتابعة امل�شتمرة لرئي�س اللجنة والعاملني معه يف التحقق من كفاية الأوراق 

املتبقية لالقرتاع ل�شمان عدم نفاذها، وهو الذي ينعك�س على ان�شيابية العملية النتخابية، من دون تفويت حق القرتاع 

على اأيٍّ من الناخبني.

لورقة  مرئي  مقطع  اإدراج  املرت�شحني  لأحد  الجتماعي،  التوا�شل  ح�شابات  اأحد  على  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ر�شدت  12.   كما 

القرتاع، يتبني من خالله قيام الناخب باختيار ذات املر�شح، وهو اأمر يعد من املخالفات النتخابية، حيث مت اإر�شال 

هذا املقطع اإىل املعنيني يف اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب لتثبيت هذه املخالفة.   

اأو وكالئهم داخل  13.  وقد لوحظ خالل العملية النتخابية النيابية والبلدية، للدور الأول ودور الإعادة، وجود املر�شحني 

العامة من وجود  والفرز  القرتاع  تخلو مراكز  تكاد  اأنه  اإل  لذلك،  املخ�ش�س  املكان  الفرعية ويف  النتخابية  املراكز 

للمر�شحني اأو وكالئهم، ويف جميع الأحوال، لحظ اأحد را�شدي فريق املوؤ�ش�شة الوطنية وجود حماولة يف حدود املركز 

النتخابي للتاأثري يف خيار اأحد الناخبني، وذلك بح�شور اأحد املر�شحني.
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ب�شبب  الي�شري منهم، وذلك  اإل  النتخابية،  العملية  باأ�شواتهم يف  الإدلء  ناخبني من  ملنع  اأي حالت  ُيلحظ وجود  14.   مل 

عدم وجود اأ�شمائهم يف جداول الناخبني، حيث ُطلب اإليهم التوجه اإىل املراكز الإ�شرافية للمحافظات التابعني لها، 

وتاأمل املوؤ�ش�شة الوطنية من اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب اإيالء مزيد من الهتمام بزيادة وعي 

ال�شماح  لتفادي عدم  املقررة قانونا  الفرتة  الناخبني خالل  اأ�شمائهم يف جداول  التاأكد من وجود  الناخبني ب�شرورة 

لهم من الت�شويت يف يوم القرتاع، اإىل جانب رفع وعيهم باللجوء اإىل املراكز الإ�شرافية للمحافظة التابعني لها يف 

حال عدم وجود اأ�شمائهم �شمن جداول الناخبني يف ذلك اليوم، كون هذا الإجراء مل يكن معلوًما لدى الناخبني غري 

املراكز  تلك  اإىل  الو�شول  العامة لالقرتاع، مما قد يكابدهم عناء  اأو  الفرعية  املراكز  اإىل  اإل بعد جلوئهم  املقيدين 

والنتظار فيها بع�س الأحيان.

15.  هذا، ومل يالحظ فريق املوؤ�ش�شة الرا�شد وجود اأي حالت لأ�شخا�س من غري الناخبني �شمح لهم بالدخول اإىل قاعة 

القرتاع والفرز، اإل من خالل دخول بع�س الأطفال املرافقني لذويهم الناخبني، ف�شال عن اأنه يف بع�س الأحيان يقوم 

الناخبون باإعطاء اأطفالهم ورقة القرتاع لإدخالها يف ال�شندوق املخ�ش�س لذلك، حتت ب�شر الناخب وجلنة القرتاع 

والفرز مبا�شرة.

16.  كما مل يثبت لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد تعر�س اأحد املر�شحني اأو الناخبني ب�شوء اإىل اأع�شاء جلنة القرتاع والفرز، 

ب�شبب  والفرز  واأع�شاء جلنة القرتاع  الناخبني  اأحد  اإل يف حالة واحدة فقط من خالل ح�شول م�شادة كالمية بني 

الزحام.

17.  وات�شال بعملية القرتاع، لوحظ وجود عدد من الناخبني الأميني خالل الدور الأول ودور الإعادة من النتخابات النيابية 

والبلدية، اإذ يف مثل هذه الأحوال يقوم منظمو املركز وبعد ا�شت�شدار ورقة القرتاع للناخب الأمي بتوجيهه مبا�شرة اإىل 

رئي�س مركز القرتاع والفرز، الذي يقوم بتالوة اأ�شماء املر�شحني عليه مع بيان �شورهم لتكون للناخب حرية الختيار 

ال�شري يف هذا ال�شاأن، وهو الأمر الذي ي�شتقيم والقواعد القانونية املقررة.

18.  وب�شاأن الفئات الأوىل بالرعاية من فئتي الأ�شخا�س ذوي الإعاقة وكبار ال�شن املقعدين، فقد لحظ فريق املوؤ�ش�شة الوطنية 

الرا�شد قيام منظمي مراكز القرتاع والفرز مب�شاعدتهم وتي�شري اإجراءاتهم منذ دخولهم املراكز اإىل حني خروجهم 

منها، اإل اأنه مل يكن هناك م�شار خم�ش�س لهوؤلء يف اأي من املراكز التي قامت املوؤ�ش�شة الوطنية مبالحظتها، وعلى 

الرغم من ذلك فاإنه اأمر مل يوؤثر يف ان�شيابية عملية القرتاع بالن�شبة اإليهم، ف�شال عن اأن جميع املراكز النتخابية 

كانت مهياأة من الناحية الفنية مل�شاركة هذه الفئات.
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19.   ويف �شياق مت�شل، كان منظمو مراكز القرتاع والفرز ل ي�شمحون لل�شخ�س املرافق لذوي الإعاقة بالدخول معهم اأثناء 

عملية القرتاع، واإمنا كانوا يبا�شرون هذه العملية باأنف�شهم، خا�شة يف احلالت التي يكون فيها ال�شخ�س املرافق ممن 

ل يحق له القرتاع كعمال املنازل، اأما يف احلالت التي يتعذر فيها على ال�شخ�س ذي الإعاقة اختيار من يراه منا�شبا 

من الناخبني ب�شبب اإعاقته، فاإن رئي�س املركز هو من كان يبا�شر هذه احلالت مبا يتواءم مع اأحكام القانون.

20.   وقد ر�شد اأحد را�شدي فريق املوؤ�ش�شة حالتني يف اأحد املراكز العامة متثلتا يف اأنه عند قيام الناخب بطلب ا�شت�شدار 

ورقة القرتاع اخلا�شة بالدائرة النتخابية التابع لها، تبني له اأن الورقة املمنوحة له تخ�س دائرة انتخابية اأخرى غري 

املقررة له يف جدول الناخبني، وخالفا ملا هو مثبت يف املوقع الإلكرتوين الر�شمي اخلا�س باللجنة العليا لالإ�شراف العام 

على �شالمة النتخاب. 

21.   ويف ِقبالة ذلك، مل ير�شد فريق املوؤ�ش�شة الوطنية قيام اأي من الناخبني اأو غريهم بالعبث ب�شناديق القرتاع على اأي 

نحو كان، اأو قيام اأي من الناخبني اأو غريهم بانتحال �شخ�شية الغري بق�شد النتخاب.

22.   ومن خالل املراكز النتخابية الفرعية اأو العامة التي قامت املوؤ�ش�شة الوطنية بزيارتها مل يتبني للرا�شدين قيام جلان 

القرتاع والفرز يف املراكز النتخابية بفتح �شناديق اإ�شافية غري ال�شندوق املخ�ش�س عند بدء عملية القرتاع، اإل يف 

املركز العام لنادي عوايل، ُر�شد وخالل الدور الأول قيام اللجنة بفتح �شندوقني اإ�شافيني لالنتخابات النيابية والبلدية 

للمحافظة اجلنوبية على نحو م�شتقل، بالإ�شافة اإىل قيام اللجنة وخالل دور الإعادة بفتح �شندوق اإ�شايف لالنتخابات 

النيابية واآخر لالنتخابات البلدية، ويف جميع الأحوال كانت تلك ال�شناديق الإ�شافية ُتعر�س اأمام الكافة للتثبت من 

تو�شع على مراأى من  املمتلئة كانت  ال�شناديق  اأن  اقرتاع قبل و�شعها، ف�شال عن  اأوراق  اأو  اأي حمتويات  خلوها من 

الكافة.

23.   وقد اأغلقت املراكز النتخابية التي قامت املوؤ�ش�شة الوطنية مبالحظتها، �شناديق القرتاع ال�شاعة الثامنة م�شاًء متاما، 

حيث دعا بع�س روؤ�شاء جلان القرتاع والفرز فريق املوؤ�ش�شة الوطنية اإىل تثبيت اإغالق ال�شناديق املقررة لالقرتاع يف 

وقتها املحدد بوا�شطة القفل املخ�ش�س لذلك.

ن خالل عملية القرتاع اأي اعرتا�شات من قبل الناخبني اأو املر�شحني اأو الغري مت�س مبجريات العملية النتخابية  24.   ومل تدوَّ

النيابية اأو البلدية، اإل اأنه ثبت لأحد اأع�شاء فريق املوؤ�ش�شة الوطنية قيام اأحد املر�شحني بالعرتا�س اأمام جلنة القرتاع 

والفرز يف املركز العام مبجمع ال�شيف التجاري على وجود حواجز متنعه من مراقبة ال�شناديق، واعرتا�س ناخب اأمام 

جلنة القرتاع والفرز يف املركز العام بنادي عوايل كون رئي�س اللجنة يقوم بالتدخني داخل املركز.
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ثالًثا: مرحلة الفرز واإعالن النتائج

1.   ن�شت املادة رقم )24( من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، على 

اأن: “ بعد انتهاء الوقت املحدد لال�ستفتاء اأو النتخاب يعلن رئي�س كل جلنة فرعية انتهاء عملية الت�سويت بعد 

التاأكد من اإدلء جميع الناخبني املوجودين يف مقر اللجنة باأ�سواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم اإثبات ذلك يف حم�سر 

يوقع عليه رئي�س اللجنة واأمني ال�سر بها، لتبداأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأ�سوات. ويجوز لكل مر�سح 

اأو وكيله لدى اللجنة اأن يح�سر عملية الفرز فيما عدا مداولت اللجنة”.

2.   واأعقبتها املادة رقم )26( من ذات القانون لتن�س على اأن: “تعترب باطلة جميع الأ�سوات املعلقة على �سرط، اأو التي 

تعطى لعدد اأكرث من العدد املطلوب انتخابه، اأو املثبتة على غري البطاقة املعدة لذلك، اأو التي حتمل اأية عالمة 

ت�سري اإىل �سخ�سية الناخب اأو تدل عليه”.

3.  يف حني اأقرت املادة رقم )27( من القانون املذكور اآنًفا اأن: “تف�سل اللجنة الفرعية يف جميع امل�سائل التي تتعلق بعملية 

اأو النتخاب، ويف �سحة اأو بطالن اإدلء اأي ناخب ل�سوته. وتكون مداولت اللجنة �سرية ل يح�سرها  ال�ستفتاء 

اللجنة، وتكون  اللجنة وع�سويها، وت�سدر القرارات بالأغلبية املطلقة. وتدون القرارات يف حم�سر  �سوى رئي�س 

م�سببة، ويوقع عليها رئي�س اللجنة واأمني ال�سر بها”.

من  ال�سابعة  املادة  يف  عليها  املن�سو�س  اللجنة  رئي�س  4.  وجاءت املادة رقم )28( من ذات القانون لتحدد اأن: “يعلن 

التابعة  النواب يف جميع الدوائر النتخابية  اأع�ساء جمل�س  انتخاب  انتخابية نتيجة  القانون يف كل منطقة  هذا 

اأ�سوات يف دائرته وذلك بعد و�سول جميع حما�سر جلان القرتاع  ملنطقته وعدد ما ح�سل عليه كل مر�سح من 

النتيجة مع جميع  املنطقة وتر�سل ن�سخة من هذه  الفرعية يف  اللجان  والفرز والأوراق النتخابية من خمتلف 

املحا�سر والأوراق النتخابية اإىل اللجنة العليا املن�سو�س عليها يف املادة الثامنة ع�سرة من هذا القانون التي تتوىل 

الأمانة  وت�سلم  بالع�سوية.  الفائزين  واإخطار  النواب  جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  العامة  للنتيجة  النهائي  الإعالن 

العامة ملجل�س النواب عقب اإعالن نتيجة النتخاب كل ع�سو من الأع�ساء الفائزين �سهادة بع�سويته يف جمل�س 

النواب”.

5.   واأوجبت املادة رقم )29( من القانون اأعاله اأن: “يعلن رئي�س اللجنة العليا املن�سو�س عليها يف املادة الثامنة ع�سرة 

نتيجة ال�ستفتاء وذلك بعد ا�ستالمه جلميع حما�سر اللجان الفرعية”.
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6.  كما ن�شت املادة رقم )19( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته، على 

اإل هذا  اأو مل يبق  العدد املحدد لها،  اإل  انتخابية  النواب يف دائرة  اأنه: “اإذا مل يتقدم للرت�سيح لع�سوية جمل�س 

العدد لأي �سبب كان، اأعلن وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف فوز هوؤلء املر�سحني بالع�سوية دون حاجة 

اإىل اإجراء النتخاب يف الدائرة”.

7.  واأعقبتها املادة رقم )20( من ذات القانون لتن�س على اأن: “ُينتخب ع�سو جمل�س النواب بالأغلبية املطلقة لعدد 

الأ�سوات ال�سحيحة التي اأعطيت يف النتخاب. فاإن مل تتحقق هذه الأغلبية لأحد من املر�سحني يف الدائرة اأعيد 

الأ�سوات  ثانيهما غريه يف عدد  ت�ساوى مع  فاإن  الأ�سوات،  اأكرب عدد من  الثنني احلا�سلني على  النتخاب بني 

ا�سرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية، ويف هذه احلالة يعترب فائًزا من ح�سل على اأكرب عدد من الأ�سوات، فاإن 

ت�ساوى اأكرث من واحد جترى القرعة فيما بينهم مبعرفة رئي�س اللجنة الفرعية. ويف جميع الأحوال يثبت رئي�س 

اللجنة الفرعية يف حم�سر الفرز عدد ما ح�سل عليه كل مر�سح من اأ�سوات يف دائرته، ويوقع رئي�س اللجنة واأمني 

ال�سر هذا املح�سر وتقفل �سناديق اأوراق القرتاع، وير�سل املح�سر والأوراق النتخابية اإىل رئي�س جلنة الإ�سراف 

على �سالمة النتخاب الذي يتوىل الإعالن عن ا�سم املر�سح الفائز”.

8.   ويف ال�شاأن البلدي، جاءت اأحكام ن�شو�س املواد اأرقام )23(، )24(، )25(، )26(، )27(، )28( من املر�شوم بقانون رقم 

مة  )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية وتعديالته، لتحمل يف م�شمونها ذات الأحكام املنظِّ

للعملية النتخابية لأع�شاء جمل�س النواب.

9.  ومن خالل عملية املالحظة امليدانية لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية ملراكز الفرز والقرتاع التي قام بزيارتها خالل الدور الأول 

ودور الإعادة من العملية النتخابية لأع�شاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية، التي �شملت وجودهم يف مراكز القرتاع 

والفرز خالل مرحلة غلق �شناديق القرتاع وبدء الفرز وعد الأوراق واإعالن النتائج فيها، فقد تبني اأن جميع املراكز 

غِلقت ال�شاعة الثامنة م�شاًء، وذلك على مراأى من املر�شحني اأو وكالئهم وموؤ�ش�شات 
ُ
النتخابية الفرعية والعامة قد اأ

املجتمع املدين وفريق عمل املوؤ�ش�شة الوطنية احلا�شرين، وقد طلب بع�س روؤ�شاء مراكز القرتاع والفرز اإىل ممثلي 

املوؤ�ش�شة الوطنية احل�شور لتثبيت اإغالق هذه ال�شناديق بوا�شطة القفل املخ�ش�س لذلك، حيث كانت تلك ال�شناديق 

مدّوًنا عليها ا�شم املحافظة ونوع النتخابات، ف�شال عن رقم ال�شندوق.

10.  ي�شاف اإىل ذلك، اأن عملية الفرز والعد من قبل منظمي املركز النتخابي - التي كانت حتت مراأى اأعني را�شدي املوؤ�ش�شة 

الوطنية - قد تباينت من مركز اإىل اآخر، اإل اأنها يف العموم تكاد تكون ذات ن�شق واحد، يبداأ فيه رئي�س اللجنة بفتح 

ال�شندوق النيابي اأو البلدي وتفريغه والتثبت من خلوه بعد ذلك من اأي اأوراق، ثم يقوم منظمو املركز النتخابي بفرز 

اأوراق القرتاع ال�شحيحة والباطلة، ويتلو ذلك فرزها وعدها اأكرث من مرة حتت ب�شر رئي�س املركز واإ�شرافه املبا�شر، 
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يف حني يكون هناك فريق اآخر من املنظمني يتوىل عدَّ الأوراق النتخابية املتبقية غري امل�شتخدمة.

11.  وترى املوؤ�ش�شة الوطنية، اأنه وعلى الرغم من التدريب اجليد وامل�شبَّق ملنظمي املراكز النتخابية يف عملية الفرز والعد، 

فاإنها لحظت اأن ذات املنظمني لعملية الفرز والقائمني عليه هم ذاتهم املنظمون للمركز النتخابي منذ ال�شاعة الثامنة 

�شباًحا حتى غلقه، حيث لحظت املوؤ�ش�شة الوطنية التعب والإجهاد الكبريين اللذين َبَدَوا عليهم اأثناء عملية الفرز التي 

ا�شتمرت يف بع�س املراكز العامة خالل الدور الأول حتى ال�شاعات الأوىل من �شباح اليوم التايل.

12.  وا�شتنادا اإىل ما �شبق، تقرتح املوؤ�ش�شة الوطنية اأن يتوىل عملية الفرز والعد فريق اآخر غري العاملني يف تنظيم عملية 

القرتاع، يبداأ عمله باحل�شور يف املركز النتخابي بدًءا من ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء، وي�شتمر حتى غلق باب القرتاع 

وبدء عملية الفرز والعد و�شوًل اإىل اإعالن النتائج النهائية، كون ذلك يوؤثر اإيجاًبا يف اأداء الفريق العامل ويقلل من 

احتمالية ورود اأي اأخطاء حمتملة قد ترد اأثناء هذه العملية، ف�شال عن اأن ذلك ي�شرع من عملية اإعالن النتائج.

13.  ويف �شياق مت�شل، لحظ فريق املوؤ�ش�شة الوطنية خلو جلان القرتاع والفرز من وجود كامريات مراقبة و�شا�شات عر�س 

تتيح عملية فرز وعّد الأوراق النتخابية، اإل اأنه وعلى الرغم من ذلك كانت تلك العملية حتت مراأى وب�شر احلا�شرين، 

ف�شال عن اأنها عملية جرت يف املكان املخ�ش�س لالقرتاع، اإل اأن احل�شور الإعالمي خالل هذه املرحلة يكاد يكون على 

نحو حمدود جدا يف بع�س املراكز النتخابية، ومعدوم يف مراكز اأخرى.

14.  ويف جميع الأحوال، كانت جلنة القرتاع والفرز يف املركز النتخابي تقوم باإعداد حم�شر يت�شمن ا�شم املر�شح الفائز 

وعدد ما ح�شل عليه كل مر�شح من اأ�شوات يف دائرته ويعلن النتيجة، ويوقع رئي�س اللجنة واأمني ال�شر بها هذا املح�شر 

وتقفل �شناديق اأوراق القرتاع، ومل يتبني لفريق املوؤ�ش�شة الوطنية الرا�شد خالل هذه املرحلة، واأثناء اإعالن النتائج، 

وجود اأي اعرتا�شات يف حينه.

15.  ويف هذا ال�شدد ت�شيد املوؤ�ش�شة بح�شن التنظيم والتدريب اللذين تلقاهما املنظمون القائمون على عملية القرتاع والفرز 

يف املراكز النتخابية وهو الأمر الذي ينعك�س اإيجابا على �شال�شة وان�شيابية �شري العملية النتخابية، اإل اأنه ويف جميع 

الأحوال يجب على هوؤلء املنظمني الناأي باأنف�شهم عن التعبري �شراحة اأو �شمًنا اأو الرتويج لأحد املر�شحني دون الآخر اأو 

التدخل يف خيارات الناخب اأثناء الإدلء ب�شوته، حيث ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية عرب اإحدى و�شائل التوا�شل الجتماعي 

مقطعا مرئيا – وعلى ما يبدو اأنه- لأحد املنظمني يف اأحد املراكز الفرعية، قد اأبدى فيه بو�شوح جّلي فرحته بفوز اأحد 

املر�شحني اأثناء قيام رئي�س املركز باإعالن النتائج، ذلك اأن حيادية وا�شتقاللية منظمي مراكز القرتاع والفرز هما 

تعك�شان نزاهة العملية النتخابية برمتها. 
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16.   وح�شب الإح�شاءات الر�شمية ال�شادرة عن اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب بلغ عدد املرت�شحني 

يف النتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 عدد )430( مرت�شًحا، حيث كان عدد املرت�شحني لع�شوية جمل�س النواب 

)293( مرت�شحا، منهم )39( امراأة، يف حني بلغ عدد املرت�شحني لع�شوية املجال�س البلدية )137( مرت�شحا منهم )8( 

ن�شاء.

17.  وبح�شب البيانات الر�شمية ذات ال�شلة، فقد بلغت ن�شبة امل�شاركة يف النتخابات النيابية ن�شبة )%67(، بينما كانت يف 

النتخابات ال�شابقة بن�شبة )%53(، اأما يف النتخابات البلدية فكانت ن�شبة امل�شاركة ما يقارب )%70(، كما كانت ن�شبة 

امل�شاركة يف اخلارج يف الدور الأول هي الن�شبة الأعلى للت�شويت يف اخلارج يف تاريخ النتخابات يف اململكة، وكان عدد 

اأ�شوات الناخبني يف النتخابات هو العدد الأعلى من مثيالته يف النتخابات البلدية ال�شابقة.

)%50( من عدد  اأكرث من  )9( مر�شحني احل�شول على  2018، ا�شتطاع عدد ت�شعة  18.   وب�شاأن النتخابات النيابية لعام 

الأ�شوات مما اأهلهم للح�شول على مقاعد يف جمل�س النواب من الدور الأول، وكانت منهم امراأتان، بينما متت الإعادة 

يف اإحدى وثالثني )31( دائرة انتخابية، ا�شتطاعت عدد ت�شع )9( ن�شاء خو�س جولة الإعادة وو�شل منهن اأربع )4( اإىل 

العدد  النواب وهو  )6( مقاعد يف جمل�س  �شتة  املراأة حت�شل وبجدارة على عدد  املنتخب، مما جعل  ع�شوية املجل�س 

الأعلى يف تاريخ احلياة النيابية يف اململكة.

19.  اأما فيما يخ�س النتخابات البلدية، فقد ح�شل مر�شحان على ع�شوية املجال�س البلدية بالتزكية اأحدهما امراأة، ومتت 

عملية القرتاع يف ثماٍن وع�شرين )28( دائرة انتخابية فاز فيها عدد خم�شة )5( مر�شحني بع�شوية املجال�س البلدية 

 )4( اأربع  عدد  الإعادة  جولة  يف  وخا�س  انتخابية،  دائرة   )23( وع�شرين  ثالث  يف  الإعادة  ومتت  الأول،  الدور  من 

ن�شاء ح�شلت منهن ثالث )3( ن�شاء على ع�شوية املجال�س البلدية، مما يجعل اإجمايل عدد احلا�شالت على ع�شوية 

املجال�س البلدية اأربع )4( ن�شاء.
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الفرع الثالث

مالحظة النتخابات النيابية والبلدية يف الفرتة الالحقة على عملية القرتاع

)مرحلة تلقي الطعون النتخابية والف�سل فيها(

1.  ن�شت املادة رقم )62( من د�شتور مملكة البحرين، على اأن: “تخت�س حمكمة التمييز بالف�سل يف الطعون اخلا�سة 

م لذلك”. كما ن�شت املادة رقم )21( من املر�شوم بقانون رقم )15(  بانتخابات جمل�س النواب، وفًقا للقانون املنظِّ

يف  الطعن  حق  النتخابية  الدائرة  يف  مر�سح  ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته، على اأنه “لكل 

اإعالن النتيجة  اأمام حمكمة التمييز خالل خم�سة ع�سر يوًما من تاريخ  نتيجة النتخاب الذي جرى يف دائرته 

العامة لالنتخاب. فاإذا ثبت لهذه املحكمة - بعد الطالع على الأوراق و�سماع اأقوال كل من الطاعن واملطعون يف 

انتخابه ومن تراه حمالًّ ل�سماع �سهادته - �سحة الطعن اأبطلت جناح الع�سو املطعون يف انتخابه، ويجوز للمحكمة 

يف هذه احلالة اأن تق�سي بفوز املر�سح الذي يتبني لها �سحة انتخابه، وذلك اإذا مل تكن اأ�سباب الطعن ومالب�ساته 

املطعون �سده وممار�سته ل�سالحياته  الع�سو  الطعن النتخابي بني  اإعادة النتخاب. ول يحول تقدمي  تقت�سي 

يف جمل�س النواب خالل الفرتة ال�سابقة على �سدور حكم املحكمة يف الطعن. ويكون اأثر احلكم ببطالن انتخاب 

الع�سو مق�سوًرا على امل�ستقبل دون اأن يرتد هذا الأثر اإىل ما قبل �سدور احلكم”.

2.  ويف ال�شاأن البلدي جاءت املادة رقم )29( من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س 

البلدية وتعديالته لتحمل ذات امل�شمون للن�س ال�شابق اخلا�س بعملية الطعن على النتخاب يف جمل�س النواب.

3.  ووفًقا لالخت�شا�شات املنوطة مبحكمة التمييز يف ال�شاأن النتخابي، فقد اأقرت هذه املحكمة وخالل ال�شنوات املا�شية من 

عام 2002 حتى عام 2014 جملة من املبادئ ذات ال�شلة، لتكون مثل دليل ُيلجاأ اإليه وي�شرت�شد به يف كل عملية انتخابية 

جديدة.

4.   حيث بّينت حمكمة التمييز يف عدد من اأحكامها املتعاقبة مبا يخت�س ب�شالمة و�شحة العملية النتخابية اأن “الأ�سل 

العملية  �سحة  عدم  يقيًنا  ثبت  اإذا  اإل  النتخاب  اإبطال  ي�سح  ل  اأنه  ذلك  موؤدى  النتخابية،  العملية  �سالمة 

النتخابية مبا يوؤثر على نتيجتها”.

يف  اإليه،  الإ�شارة  على  داأبت  حيث  التمييز،  حمكمة  اإليها  تركن  التي  الرئي�شة  والأ�ش�س  املبادئ  من  املبداأ  هذا  5.   ويعد 

يونيو   10 بجل�شة   2002 ل�شنة  البلدية  النتخابات  يف   )2( رقم  الطعن  يف  ال�شادر  حكمها  من  بدًءا  مرة،  من  اأكرث 

2002، والطعنني رقمي)13( و)102( لالنتخابات النيابية ل�شنة 2011 بجل�شة 3 اأكتوبر2011، والطعن رقم )104( 
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يف النتخابات النيابية ل�شنة 2011 بجل�شة 10 اأكتوبر2011، والطعن رقم )104( على النتخابات البلدية بجل�شة 21 

دي�شمرب2014.

الوارد يف الطعن رقم )115( يف النتخابات  التمييز يف حكمها  اأو�شحت حمكمة  العملية النتخابية  6.   ولتاأكيد �شالمة 

النيابية ل�شنة 2014 بجل�شة 27 نوفمرب 2014، اأن “امل�سرع البحريني قد اأحاط العملية النتخابية ب�سمانات تكفل 

اإمتامها يف نزاهة و�سفافية فاأخ�سعها لإ�سراف ق�سائي كامل، واأعطى لأي مر�سح يف الدائرة النتخابية اأن يطعن 

النظام  قمة  التمييز  ملحكمة  الطعون  هذه  بنظر  الخت�سا�س  وجعل  دائرته،  يف  جرى  الذي  النتخاب  نتيجة  يف 

الق�سائي يف الدولة”.

7.  وفيما يتعلق ب�شاحب احلق يف تقدمي الطعن النتخابي، اأكدت حمكمة التمييز اأن املر�شحني وحدهم لهم احلق يف الطعن 

على �شحة النتخاب، واأخرجت الناخبني من دائرة ذلك، حيث اأقرت املحكمة باأنه “ل يجوز لعموم الناخبني الطعن 

فيها”،  النتخاب  �سحة  يف  املطعون  الدائرة  يف  املر�سحني  على  مق�سور  احلق  هذا  اأن  ذلك  النتخاب،  نتيجة  يف 

وتواترت اأحكام املحكمة حول هذا املبداأ يف الطعن رقم )19(، والطعن رقم )21( يف النتخابات النيابية ل�شنة 2002 

يف جل�شتي 8 نوفمرب 2002 و18 نوفمرب 2002 على التوايل.

8.  ويف جميع الأحوال، فقد اأقرت حمكمة التمييز يف طعنها رقم )16( يف النتخابات النيابية 2002، بتاريخ 5 نوفمرب 2002 

باأنه “ل يجوز الطعن يف نتيجة النتخاب بناء على اأ�سباب تتعلق باإدراج ا�سم املر�سح الفائز يف جدول الناخبني اأو يف 

ك�سف املر�سحني يف الدائرة التي فاز بع�سوية جمل�س النواب عنها، باعتبارها اإجراءات �سابقة على عملية النتخاب 

يتم ح�سمها بقرارات اأو اأحكام نهائية لها حجية يف هذا ال�ساأن”.

9.   وفيما يخ�س كال من املر�شح ووكيله فقد اأكدت حمكمة التمييز اأن الوكيل يجب اأن يكون من الناخبني يف دائرة املر�شح، 

واأعطت احلق لكليهما يف العرتا�س على كل ما يعّن لهما اأثناء عملية القرتاع والفرز، وجتلى هذا التاأكيد بو�شوح يف 

لكل   “ اأنه  2014، حيث ن�س املبداأ على  27 نوفمرب  2014 بتاريخ  الطعن رقم )115( يف النتخابات النيابية ل�شنة 

الفرعية،  اللجنة  لدى  له  وكياًل  فيها  املر�سح  الدائرة  انتخاب  جدول  يف  املقيمني  من  ناخًبا  يختار  اأن  مر�سح 

وعلى املر�سح اأن يقدم ا�سم وكيله اإىل وزارة العدل قبل موعد النتخاب ب�سبعة اأيام على الأقل”.

اأن  2006 نوفمرب   29 بتاريخ   2006 ل�شنة   )2( رقم  الطعن  يف  التمييز  حمكمة  اأكدت  فقد  ال�شياق،  ذات   10.   ويف 

من  لهما  يعن  ما  كل  على  العرتا�س  منهما  لأّي  ويحق  الفرعية،  اللجنة  يف  له  وكياًل  يختار  اأن  مر�سح   “لكل 

مالحظات تتعلق بعملية القرتاع اأو الفزر لدى رئي�س اللجنة”.
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11.  هذا، واإن كان القانون قد اأعطى احلق للمر�شح اأو وكيله يف ح�شور عملية القرتاع والفرز، اإل اأن عدم ح�شورهما ل يعيب 

جمرى العملية النتخابية، حيث اإن “حق املر�سح اأو وكيله دخول قاعة القرتاع وح�سور عملية الفرز، موؤدى ذلك 

عدم لزوم ح�سور اأيهما، وغيابه ل يوؤثر على �سحة عملية القرتاع اأو الفرز طاملا اأنه مل مينع من احل�سور”، وهذا 

ما تبني جليًّا يف الطعن رقم )3( على النتخابات النيابية ل�شنة 2006، بتاريخ 4 دي�شمرب 2006.

12.  اأما ما يتعلق بعملية القرتاع فقد اأّكدت اأحكام حمكمة التمييز �شرية عملية القرتاع وبّينت اأن للناخب احلرية التامة يف 

اختيار املر�شح الذي يراه منا�شًبا، واأل يكون هناك اأي تدخل قد يوؤثر يف عملية اختياره، وهذا ما اأقر يف اأكرث من مبداأ 

وحكم، ففي اجلل�شة بتاريخ 9 نوفمرب 2002 يف احلكم ال�شادر على الطعن رقم )15( يف النتخابات النيابية اأكدت 

عن  يكون  النتخاب  اأن  باعتبار  يختاره،  الذي  املر�سح  �ساأن  يف  القرار  اتخاذ  حرية  ميلك  املحكمة اأن “ الناخب 

طريق القرتاع العام ال�سري املبا�سر، وبعيًدا عن اأي موؤثرات قد تثنيه عن اختياره من يراه �ساحًلا لتمثيله”.

)104( يف  13.   ومن املبادئ التي �شاد عليها ق�شاء حمكمة التمييز واملتعلقة بعملية اإعالن النتائج، فقد جاء الطعن رقم 

لها  يت�سنى  ل  الفرعية  والفرز  القرتاع  النتخابات النيابية ل�شنة 2011 بتاريخ 10 اأكتوبر2011 ليبني اأن “جلنة 

معرفة املر�سح الفائز وبالتايل ل متلك الإعالن عنه بح�سبان اأن الأمر مرتبط بتجميع اأ�سوات الناخبني يف كل 

من اللجنة الفرعية واللجان العامة واخلارجية”.

14.  ويف الطعن رقم )13( على النتخابات النيابية ل�شنة 2002 بتاريخ 15 نوفمرب 2002 حددت حمكمة التمييز اأن رئي�س 

رئي�س  جلنة الإ�شراف العام على �شالمة النتخاب هو امل�شئول عن عملية الإعالن حيث ن�س املبداأ على اأن “يتوىل 

جلنة الإ�سراف على �سالمة النتخاب اإعالن نتيجة انتخاب اأع�ساء جمل�س النواب يف جميع الدوائر النتخابية 

التابعة ملنطقته وعدد ما ح�سل عليه كل مر�سح من اأ�سوات يف دائرته، ويتم اإر�سال ن�سخة من تلك النتيجة اإىل 

اللجنة العليا لالإ�سراف على �سالمة النتخاب التي تتوىل الإعالن النهائي للنتيجة”.

15.  ويف �شياق مت�شل، بينت حمكمة التمييز اأن عملية الإعالن النهائي ل ي�شرتط فيها ذكر عدد الأ�شوات واإمنا يكفي ذكر 

اأ�شماء الفائزين باملقاعد يف املجال�س، حيث بينت يف الطعنني رقمي )5( و)7( يف النتخابات النيابية ل�شنة 2002 بتاريخ 

29 اأكتوبر 2002 اأنه “ل ي�سرتط اأن يت�سمن بيان وزير العدل عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها كل مر�سح، واإمنا 

يكفي اأن يت�سمن هذا البيان الإعالن النهائي للنتيجة واإخطار الفائزين بالع�سوية”.

16.   وقد ا�شرتطت حمكمة التمييز اأن يكون الطعن قائًما على اأ�شباب �شحيحة وجدية واأدلة و�شواهد وا�شحة، حيث حددت 

املحكمة يف الطعن رقم )114( يف النتخابات النيابية ل�شنة 2014 بتاريخ 27 نوفمرب 2014، اأن “الطعن على نتيجة 

النتخاب �سرطه اأن يكون قائًما على اأ�سباب و�سواهد جدية تبعث على العتقاد باأن خطاأ قد �ساب عملية الت�سويت 
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الظن بح�سول  الفرز ملجرد  باإعادة  التمييز  تكاأة لقيام حمكمة  الطعن  اتخاذ  ينبغي  اأنه ل  الفرز، موؤدى ذلك  اأو 

اأخطاء فيها”.

17.   ولكن يف حال اإذا ما توافرت الأ�شباب وال�شواهد اجلدية ال�شحيحة التي تبعث على العتقاد بوجود خطاأ ي�شوب عملية 

اأو�شحه قول املحكمة يف  بنف�شها وهذا ما  اأوراق القرتاع  اإعادة فرز  التمييز  الفرز فعندها يحق ملحكمة  اأو  القرتاع 

الطعون اأرقام )2(، )9(، )11( بتاريخ 28 اأكتوبر 2002 للطعن الأول، وتاريخ 30 اأكتوبر 2002 للطعنني الآخرين اإنه 

النتخابات  لنتيجة  ومطابقتها  �سالمتها  من  للـتاأكد  النتخابية  الأوراق  على  الطالع  التمييز  ملحكمة  “يحق 
التي مت اإعالنها”.

18.   وفيما يت�شل باجلانب العملي، فقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية عرب احل�شاب الر�شمي لوكالة اأنباء البحرين )بنا( خرًبا 

مفاده قيام  حمكمة التمييز  بالف�شل يف اآخر الطعون النتخابية التي عر�شت عليها، والتي طعن بها مرت�شحون للمجل�س 

امل�شت�شار  برئا�شة  دي�شمرب2018   20 املوافق  يوم اخلمي�س  املحكمة جل�شاتها  البلدية، حيث عقدت  واملجال�س  النيابي 

عبداهلل بن ح�شن البوعينني، وع�شوية امل�شت�شارين عبداهلل يعقوب عبدالرحمن، ونادر ال�شيد علي عبداملطلب، لنظر 

اأربعة طعون انتخابية مت تقدميها من ثالثة مرت�شحني للمجل�س النيابي وطعن من مرت�شح للمجل�س البلدي، وانتهت 

املحكمة برف�س جميع الطعون.

19.   وتقدر املوؤ�ش�شة الوطنية يف قبالة ذلك الدور الكبري البالغ الأهمية الذي توؤديه حمكمة التمييز باعتبارها اجلهة املنوط 

و�شفافية  الهتمام مب�شداقية  يربز مدى  الذي  الأمر  النتخابية،  الطعون  النظر يف  ولية  الد�شتور-   بها - مبوجب 

العملية،  هذه  �شري  مراقبة  مهمة  اململكة  يف  الق�شائية  املحاكم  اأعلى  منح  مت  حيث  النتخابية،  العملية  �شري  ونزاهة 

والف�شل يف الطعون اخلا�شة بالنتخابات، وهذا ملا يتمتع به اأع�شاء هذه املحكمة من اخت�شا�س وخربة عمل طويلني، 

جعلهم الأقدر والأكفاأ على حمل هذه امل�شئولية حيث كانوا جديرين بحملها.

 

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

1.  اإ�شباغ �شفة ال�شتعجال على جرائم ال�شتفتاء والنتخاب الواردة يف املادة رقم )30( من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، مع اإن�شاء حمكمة خمت�شة وموؤقتة للنظر يف هذه اجلرائم والف�شل 

فيها.
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البلدية،  النواب واملجال�س  اأع�شاء جمل�س  والدعاية النتخابية لنتخابات  الإعالم  ب�شاأن تنظيم  2.   اإ�شدار قانون جديد 

واملحظورات  ممار�شتها  وو�شائل  لها،  املخ�ش�شة  املالية  واملبالغ  الدعاية  هذه  بتنظيم  املعنية  امل�شائل  جميع  يت�شمن 

املتعلقة بها، وت�شمينها العقوبات الرادعة التي حتول دون خمالفة اأحكامه، على اأن يت�شمن هذا القانون اأحكاما تنظم 

املايل على احلمالت  وال�شرف  لالإنفاق  اأق�شى  ا  ت�شع حدًّ اأحكاًما  اإيراده   النتخابي، ول�شيما  واملال  الإنفاق  م�شاألة 

النتخابية.

3.  طباعة اأوراق القرتاع بلغة )برايل( للمكفوفني، لتمكني هذه الفئة من امل�شاركة الفاعلة يف العملية النتخابية.

4.  تعديل اأحكام املادتني رقمي )60(، و)69( من القانون رقم )37( ل�شنة 2012 ب�شاأن قانون الطفل فيما يتعلق بتجرمي 

ا�شتخدام الأطفال يف العمليات النتخابية، مع اقرتاح العقوبات املنا�شبة والرادعة لهذه الأفعال اجلرمية اخلطرة، ومبا 

يحقق امل�شلحة الف�شلى لهم.

5.   تعديل اأحكام املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية وتعديالته، بحيث يجيز للمر�شح 

املراكز  عدد  الأق�شى  يتجاوز يف حده  ل  نحو  على  النتخابية  العملية  ملتابعة جمريات  عنه  وكيل  من  اأكرث  يختار  اأن 

النتخابية العامة.  

6.  اإيالء املزيد من الهتمام بزيادة وعي الناخبني ب�شرورة التاأكد من وجود اأ�شمائهم يف جداول الناخبني خالل الفرتة 

املقررة قانونا لتفادي عدم ال�شماح لهم بالت�شويت يف يوم القرتاع، عن طريق جميع و�شائط الإعالم وو�شائل التوا�شل 

الجتماعي، وذلك قبل فرتة كافية من امليعاد املقرر قانونا.

7.  اإيالء املزيد من الهتمام بزيادة رفع وعي الأفراد - غري املدرجة اأ�شماوؤهم يف جداول الناخبني- باللجوء اإىل املراكز 

الإ�شرافية للمحافظة التابعني لها يف يوم القرتاع، وذلك با�شتخدام جميع و�شائط الإعالم وو�شائل التوا�شل الجتماعي،  

قد  مما  لالقرتاع،  العامة  اأو  الفرعية  املراكز  اإىل  جلوئهم  بعد  اإل  اإليهم  بالن�شبة  معلوًما  يكن  مل  الإجراء  هذا  كون 

يكابدهم عناء الو�شول اإىل تلك املراكز والنتظار فيها بع�س الأحيان.

8.  مراعاة اأن يتوىل عملية الفرز والعد فريق اآخر غري العاملني يف تنظيم عملية القرتاع، يبداأ عمله بالوجود يف املركز 

النتخابي بدًءا من ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء، وي�شتمر حتى غلق باب القرتاع وبدء عملية الفرز والعد و�شوًل اإىل اإعالن 

النتائج النهائية، كون ذلك �شوف يوؤثر اإيجاًبا يف اأداء الفريق العامل ويقلل من احتمالية ورود اأي اأخطاء حمتملة قد 

ترد اأثناء هذه العملية، ف�شال عن اأن ذلك �شوف ي�شرع من عملية اإعالن النتائج. 
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9.   مراعاة ا�شتخدام التقنيات الإلكرتونية احلديثة التي ت�شمن حتقيق املزيد من الدقة يف عملية عّد الأوراق وفرزها، 

بالإ�شافة اإىل �شرورة تزويد مراكز القرتاع والفرز بكامريات و�شا�شات عر�س تتيح  للمرت�شحني ووكالئهم واملراقبني 

على �شري العملية النتخابية متابعة عملية فرز وعّد الأوراق النتخابية.

10.   اإيالء املزيد من الهتمام باجلانب التدريبي والتاأهيلي ملنت�شبي اأجهزة اإنفاذ القانون على �شبط اجلرائم النتخابية 

وتعقبها، وخا�شة تلك التي ترتكب عرب الو�شائل احلديثة لالت�شالت، وتقدمي مرتكبيها للعدالة مبا يكفل ح�شن �شري 

العملية النتخابية.

11.  اإيالء املزيد من الهتمام باجلانب التدريبي ملنظمي عملية القرتاع والفرز يف املراكز النتخابية، مع اإ�شدار مدونة 

�شلوك خا�شة تنظم عملهم وت�شمينها ما مفاده وجوب اأن يناأوا باأنف�شهم عن التعبري �شراحة اأو �شمًنا اأو الرتويج لأحد 

اأن حيادية وا�شتقاللية املنظمني يف  اأثناء الإدلء ب�شوته، ذلك  الناخب  اأو التدخل يف خيارات  املر�شحني دون الآخر 

مراكز القرتاع والفرز تعك�شان نزاهة العملية النتخابية برمتها.

12.   الدعوة اإىل اأهمية اإن�شاء اآلية اأكرث و�شوحا ودقة و�شال�شة ت�شمن الدخول الن�شيابي للمراأة املنقبة يف املراكز النتخابية، 

و�شمان تطابق �شخ�شها مع هويتها، ومبا يراعي خ�شو�شيتها يف هذا ال�شاأن.

13.  الدعوة اإىل اإيالء املزيد من الهتمام ب�شاأن موؤ�ش�شات املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق الإن�شان املعنيني مبراقبة 

العملية النتخابية، من خالل توفري اأماكن خم�ش�شة لهم داخل جميع مراكز القرتاع والفرز تكون على مقربة من 

الفرز  اإىل حني  القرتاع  يوم  النتخابية يف  العملية  ور�شد جميع مراحل  متابعة  والفرز، متكنهم من  القرتاع  جلان 

واإعالن النتائج النهائية.

14.  قيام اللجنة العليا لالإ�شراف العام على �شالمة النتخاب ببذل املزيد من الهتمام بالتغطية الإعالمية امل�شتمرة ملجريات 

العملية النتخابية، من خالل حتديث املعلومات والبيانات والإح�شائيات الواردة على احل�شاب الإلكرتوين املخ�ش�س 

لها، مبا يف ذلك القرارات والأحكام الق�شائية ذات ال�شلة بالعرتا�شات والطعون النتخابية، ب�شكل فوري وم�شتمر 

ليكون مثل قاعدة بيانات ومعلومات للمخت�شني والباحثني والأكادمييني واجلمهور.

الأوراق  التحقق من كفاية  والعاملني فيها، على  والعامة  الفرعية  النتخابية  املراكز  لروؤ�شاء  امل�شتمرة  املتابعة  15.   اأهمية 

املتبقية لالقرتاع ل�شمان عدم نفادها، وهو الذي ينعك�س على ان�شيابية العملية النتخابية، من دون تفويت حق القرتاع 

على اأي من الناخبني.
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التو�شيحية  الر�شوم  با�شتخدام  النتخابية  بالعملية  للتوعوية  الوا�شحة  جهودها  يف  الإعالم  �شوؤون  وزارة  16.   ا�شتمرار 

)النفوغرافيك(، لتت�شمن جميع مراحل هذه العملية واحلقوق والواجبات امللقاة على عاتق الناخبني واملرت�شحني، ملا 

لها من اأثر وا�شح يف تعزيز مفاهيم العملية النتخابية وتو�شيلها باأ�شلوب مب�شط ومفهوم للكافة.   
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ملحة عامة عن اأهداف التنمية امل�ستدامة  2030

A/RES/55/2(    .1( ال�شادر يف دورتها اخلام�شة واخلم�شون عام 2000، هي اللبنة الأوىل يف �شياغة اأهداف التنمية 

امل�شتدامة )2030(، وتت�شكل الأهداف الإمنائية من عدد )8( اأهداف رئي�شة، و)21(غاية، و)60( موؤ�شر، اتفقت – يف 

حينها- جميع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة على ال�شعي اإىل حتقيقها بحلول عام )2015(.

2.  وتنطلق الأهداف الإمنائية الثمانية من اإعالن الأمم املتحدة لالألفية، ال�شادر يف عام )2000(، والذي مت اعتماده يف 

القمة الألفية  املنعقدة يف �شبتمرب عام )2000(، والذي ُيلزم الدول الأع�شاء يف منظمة الأمم املتحدة ب�شرورة اتخاذ 

كافة ال�شبل املتاحة ملكافحة الفقر واجلوع والأمرا�س واإلغاء التمييز �شد املراأة.  

3.  واإدراكا من الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة باحلاجة اإىل م�شاعدة ال�شعوب الفقرية ب�شورة اأكرب، �شعت تلك الدول اإىل 

حتقيق تلك الأهداف وحتفيز التنمية من خالل العمل الدوؤوب على حت�شني الظروف الجتماعية والقت�شادية يف اأكرب 

بلدان العامل فقرا، وتوجيه ثمار العوملة نحو اإفادة جميع الب�شر، وعدم ادخار اأي جهد يف �شبيل تخلي�س الإن�شان، رجال 

ون�شاء واأطفال من ظروف الفقر املدقع املهينة والالاإن�شانية.

4.   ويف عام )2005(، وبعد انق�شاء خم�س اأعوام على انعقاد موؤمتر الألفية، األتقى روؤ�شاء الدول واحلكومات يف اجتماع 

رفيع امل�شتوى مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك، تّوج بانعقاد موؤمتر القمة العاملي، والذي اأكدت من خالله جميع الدول 

تاأييدها حول امل�شامني الواردة يف الأهداف الإمنائية لالألفية بو�شفها اإطارا م�شرتكا ومتكامال وحمدد حتديدا زمنيا 

وقابال للقيا�س يف جمال التعاون الإمنائي.

5.  ويف عام 2012، اتفقت الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة خالل موؤمترها حول اأهداف التنمية امل�شتدامة، املنعقد يف 

مدينة )ديو جانريو( الربازيلية، والذي يخت�شر با�شم )موؤمتر ريو20+( على اإن�شاء فريق عامل مفتوح باب الع�شوية 

فيه، تابع للجمعية العامة لالأمم املتحدة، يهدف لو�شع جمموعة من اأهداف التنمية امل�شتدامة وفقا لأبعاد اقت�شادية 

واجتماعية وبيئية، من اأجل حت�شني حياة النا�س وحماية الأر�س لالأجيال القادمة. ويف غ�شون ب�شعة اأ�شهر بعد انعقاد 

)موؤمتر ريو 20+( اتفقت الدول الأع�شاء على اأنه ينبغي اأن تكون هناك خطة واحدة للم�شي قدما األ وهي - خطة 

الفصل الرابع
قضايا رئيسة ذات تأثير مباشر في أوضاع حقوق اإلنسان في مملكة 

البحرين
وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة 2030
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للتنمية امل�شتدامة - ت�شتند اإىل اأهداف التنمية امل�شتدامة، وبعد اأكرث من عام من املفاو�شات، تو�شل الفريق العامل يف 

عام )2014( اإىل تو�شيته ب�شاأن اأهداف التنمية امل�شتدامة. 

6.  ويف عام 2015، عقد موؤمتر قمة الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة، وقد �شارك يف اأعمال املوؤمتر اأكرث من )150( من قادة 

العامل لعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية امل�شتدامة، حملت هذه اخلطة التي هي مبثابة خارطة طريق للعامل ككل 

)17( هدف، و)169( غاية، تهدف اإىل  عدد  ت�شمنت   عنوان “حتويل عاملنا: خطة التنمية امل�شتدامة لعام 2030”، 

حتقيق روؤية عاملية م�شرتكة حول كيفية حتقيق هذه الأهداف على امل�شتويات الوطنية والإقليمية والدولية. 

 

عامل  وبناء  الفقر  على  الق�شاء  �شاأنها  من  التي  الإجراءات  لتخاذ  الدول  ت�شجيع  على  اجلديدة  اخلطة  تعمل  7.   حيث 

اأكرث ا�شتدامة على مدى ال�شنوات اخلم�س ع�شرة املقبلة، وت�شتند هذه اخلطة على الإجنازات املتحققة من الأهداف 

الإمنائية الألفية التي اعتمدت يف عام )2000( وقادت العمل الإمنائي خالل ال�شنوات املا�شية.  

رقم  قرارها  مبوجب  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرتها  التي   )2030( امل�شتدامة  التنمية  اأهداف   8.   وتعد 

للتطبيق  وقابلة  البلدان  اأهدافا عاملية بطبيعتها و�شاحلة جلميع   ،2015 اأكتوبر   21 ال�شادر يف   )A/RES/70/1(

عامليا، وتراعي اختالف احلقائق والقدرات وم�شتويات التنمية الوطنية، وحترتم ال�شيا�شات والأولويات الوطنية، وهي 

لي�شت م�شتقلة عن بع�شها البع�س، وينبغي اأن ُتنفذ بطريقة مرتابطة ومتكاملة.

9.  وتعترب اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( هي نتاج عملية �شفافة وت�شاركية تقوم على قاعدة )عدم ترك اأحد يف اخللف(، 

املتحدة،  الأمم  دولة ع�شو يف  امل�شتدامة بني عدد )193(  التنمية  اأولويات  له مثيل حول  ي�شبق  اتفاقا مل  وهي متثل 

وحظيت بالدعم الكامل على النطاق احلكومي، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، وجمتمع الأعمال واأع�شاء الربملان واجلهات 

الفّعالة الأخرى. 

10.  وت�شجع اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( والغايات املنبثقة منها على العمل على مدى ال�شنوات اخلم�س ع�شرة املقبلة 

اأهمية حا�شمة وهي: )النا�س(، ويكون من خالل العمل على الق�شاء على الفقر واجلوع  اأبعاد كربى ذات  يف خم�شة 

بجميع اأ�شكالهما واأبعادهما، والتاأكد من متكن جميع الب�شر من حتقيق اإمكاناتهم يف الكرامة وامل�شاواة يف بيئة �شليمة 

ومنا�شبة. )الكوكب(، ويكون من خالل حماية كوكب الأر�س من التدهور، من خالل ال�شتهالك والإنتاج امل�شتدامني، 

والإدارة امل�شتدامة ملوارده الطبيعية واتخاذ اإجراءات عاجلة ب�شاأن تغري املناخ، حتى يت�شنى دعم احتياجات الأجيال 

احلالية وامل�شتقبلية. )الرخاء(، وذلك عن طريق كفالة متتع جميع الب�شر بحياة مزدهرة وُمر�شية وحتقيق التقدم 

�شليمة  جمتمعات  تعزيز  خالل  من  ويكون  )ال�شالم(،  الطبيعة.  مع  وئام  يف  والتكنولوجي  والجتماعي  القت�شادي 

وعادلة و�شاملة للجميع خالية من اخلوف والعنف، لرتباط التنمية امل�شتدامة بال�شالم، حيث ل ميكن اأن تكون هنالك 
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تنمية م�شتدامة بدون �شالم ول �شالم بدون التنمية امل�شتدامة. )ال�شراكة(، وذلك من خالل تن�شيط ال�شراكة العاملية 

من اأجل التنمية امل�شتدامة، على اأ�شا�س روح تعزيز الت�شامن العاملي والرتكيز ب�شكل خا�س على احتياجات اأ�شد النا�س 

فقرا و�شعفا ومب�شاركة جميع البلدان وجميع اأ�شحاب امل�شلحة وجميع  النا�س.

11.  ونظًرا لالأهمية البالغة التي تتمتع بها اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، ياأتي هذا الف�شل من التقرير ال�شنوي ال�شاد�س 

للموؤ�ش�شة الوطنية لعام 2018 لي�شلط ال�شوء على بع�س اأهداف التنمية امل�شتدامة التي رمت بظاللها على الواقع العملي 

خالل املدة الزمنية للتقرير، وبيان مدى الرتباط الوثيق بني تلك الأهداف وحقوق الإن�شان، ل�شيما واأن حكومة مملكة 

البحرين قد قامت يف �شهر يوليو 2018 بتقدمي تقرير وطني طوعي اإىل املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى لأهداف التنمية 

امل�شتدامة، املنعقد يف مدينة )نيويورك(، حيث ت�شمن التقرير على قدر كبري من ال�شفافية والإجنازات املتحققة على 

اأر�س الواقع، دون اإغفال لل�شعوبات والتحديات الواقعية التي حتد التطبيق الأمثل لهذه الأهداف.

12.  و�شوف ي�شتند هذا الف�شل من التقرير ال�شنوي على الأهداف اأرقام )8(، )10(، )11( واملتعلقة باحلق يف العمل واحلياة 

 )16( والهدف رقم  �شليمة ومنا�شبة،  بيئة  املتعلقة باحلق يف   )15(  ،)14(  ،)13( اأرقام  والأهداف  وامل�شاواة،  الكرمية 

املتعلق بتعزيز العدالة و�شيادة القانون، وذلك من حيث بيان مفهوم الأهداف ومقا�شدها وارتباطها بحقوق الإن�شان، 

الواقعية  بيان اجلهود  اإىل جانب  الإن�شان،  الدويل حلقوق  والقانون  الوطني  الت�شريع  بيان مكانتها يف  اإىل  بالإ�شافة 

املبذولة يف �شاأن تنفيذ هذه الأهداف، وال�شعوبات والتحديات التي تعيقها، و�شوًل اإىل عدد من التو�شيات واملقرتحات 

تراها املوؤ�ش�شة الوطنية اأدوات نحو التطبيق الأمثل لهذه الأهداف وما يرتبط بها من حقوق وحريات عامة.
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الفرع الأول

احلق يف العمل واحلياة الكرمية وامل�ساواة

متهيد:

انعك�س التحول العاملي احلا�شل على مفهوم احلق يف التنمية خالل ال�شنوات املا�شية، من البعد القائم على النمو القت�شادي 

ال�شيق، اإىل مفهوم اأو�شع واأ�شمل يغطي حقوق الإن�شان يف خمتلف ميادين احلياة العامة، �شواء احلقوق املدنية اأو ال�شيا�شية 

اأو القت�شادية اأو الجتماعية اأو الثقافية، الأمر الذي اأوجد تكامال فعليا بني اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( وال�شكوك 

الت�شع الدولية حلقوق الإن�شان، حتى بات اعتبار ُجل تلك الأهداف ترتكز على حقوق الإن�شان.

والثقافية على نحو  الإن�شان القت�شادية والجتماعية  املرتبطة بحقوق  امل�شتدامة )2030(  التنمية  اأهداف  اأبرز  ولعل من 

مبا�شر، هو الهدف رقم )8(: “تعزيز النمو القت�سادي املطرد وال�سامل للجميع وامل�ستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، 

وتوفري العمل الالئق للجميع”، والهدف رقم )10(: “احلد من انعدام امل�ساواة داخل البلدان وفيما بينها”، والهدف 

رقم )11(: “جعل املدن وامل�ستوطنات الب�سرية �ساملة للجميع واآمنة وقادرة على ال�سمود وم�ستدامة”.

وا�شتقراء ملا ت�شمنته تلك الأهداف من مقا�شد، يالحظ اأنها ت�شمنت ثالث حقوق بارزة تتثمل يف احلق يف العمل، واحلق يف 

امل�شاواة، واحلق يف امل�شتوى املعي�شي الالئق واحلياة الكرمية، لذا �شوف يت�شمن هذا الفرع من التقرير بيان تلك الأهداف 

الكافة  تواجه  التي  وال�شعوبات  للتحديات  اإغفال  دون  تنفيذها،  �شبيل  يف  املبذولة  واجلهود  بها  املرتبطة  الإن�شان  وحقوق 

ب�شاأنها، اإىل جانب بيان الدور الذي لعبته املوؤ�ش�شة الوطنية يف كل من هذه الأهداف، مع تقدمي للتو�شيات واملقرتحات التي 

ت�شهم يف حتقيقها على النحو الأمثل.

1.  الهدف رقم )8(: “تعزيز النمو القت�سادي املطرد وال�سامل للجميع وامل�ستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، 

وتوفري العمل الالئق للجميع”

1.1    يرتبط الهدف رقم )8( من اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( واملتعلق بالعمل الالئق والقت�شاد على نحو وثيق باحلق 

يف العمل الالئق، بل يكاد يكون هذا احلق هو ال�شمة الغالب على هذا الهدف التنموي، كون اأن النمو القت�شادي 

املطرد وال�شامل للجميع وامل�شتدام، ل يتاأتى اإل من خالل توفري العمل الالئق للجميع على قدم امل�شاواة دومنا اأي 

متييز.

1.2    وجتلت مقا�شد الهدف رقم )8( كما �شاغتها الأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم )A/RES/70/1( ال�شادر يف 21 

اأكتوبر 2015 يف احلفاظ على النمو القت�شادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وتعزيز ال�شيا�شات املوجهة نحو 
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الإبداع  على  والقدرة  الأعمال احلرة،  ومبا�شرة  الالئق،  العمل  وفر�س  الإنتاجية،  الأن�شطة  تدعم  والتي  التنمية 

والبتكار، والت�شجيع على اإ�شفاء الطابع الر�شمي على امل�شاريع املتناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة احلجم، 

ومنوها، مبا يف ذلك من خالل احل�شول على اخلدمات املالية.

 1.3   اإىل جانب، حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع الن�شاء والرجال، مبا يف ذلك ال�شباب و

الأ�شخا�س ذوو الإعاقة، وتكافوؤ الأجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، واحلد من ن�شبة ال�شباب غري امللتحقني بالعمالة 

والإجتار  املعا�شر  الرق  واإنهاء  ال�شخرة  على  للق�شاء  والفعالة  الفورية  التدابري  واتخاذ  التدريب،  اأو  التعليم  اأو 

بالب�شر ل�شمان حظر وا�شتئ�شال اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال.

اإىل، حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل �شاملة واآمنة جلميع العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون،  1.4    بالإ�شافة 

 وبخا�شة املهاجرات، والعاملون يف الوظائف غري امل�شتقرة، وو�شع وتنفيذ �شيا�شات تهدف اإىل تعزيز ال�شياحة 

املالية املحلية على  املوؤ�ش�شات  الثقافة واملنتجات املحلية، وتعزيز قدرة  العمل وتعزز  التي توفر فر�س  امل�شتدامة 

ت�شجيع اإمكانية احل�شول على اخلدمات امل�شرفية والتاأمني واخلدمات املالية للجميع، وتو�شيع نطاقها.

1.5   واإنفاًذا للهدف رقم )8( املتعلق بالعمل الالئق والقت�شاد، واملرتبط على نحو وثيق باحلق يف العمل، اأولت مملكة 

البحرين اهتماما كبريا به جعلته يف م�شاف احلقوق التي ت�شمنتها القواعد القانونية الأ�شمى فيها، حيث ن�شت 

املادة )13( من د�شتور مملكة البحرين على اأن: “اأ.العمل واجب على كل مواطن، تقت�سيه الكرامة وي�ستوجبه 

اخلري العام، ولكل مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. ب. تكفل الدولة توفري 

فر�س العمل للمواطنني وعدالة �سروطه. ج. ل يجوز فر�س عمل اإجباري على اأحد اإل يف الأحوال التي يعينها 

القانون ل�سرورة قومية ومبقابل عادل، اأو تنفيذا حلكم ق�سائي. د. ينظم القانون، على اأ�س�س اقت�سادّية مع 

مراعاة قواعد العدالة الجتماعّية، العالقة بني العّمال واأ�سحاب الأعمال”.

1.6   ويف اإطار امل�شتوى الت�شريعي، ولغر�س حتقيق الهدف رقم )8( املتعلق بالعمل الالئق والقت�شاد، وبلوغ مقا�شده، جاءت 

اأحكام القانون رقم )36( ل�شنة 2012 باإ�شدار قانون العمل يف القطاع الأهلي، لتنظم العالقة بني العامل ورب 

العمل، مبينة حقوق والتزامات كل منهما يف مواجهة الآخر على نحو ي�شمن متتع العامل باحلقوق والمتيازات 

والتدابري القانونّية املنا�شبة.

1.7   و�شبقه يف ال�شدور اأحكام القانون رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�س، ليحظر اأعمال ال�شخرة 

واإنهاء الرق املعا�شر والإجتار بالب�شر كاأحد املقا�شد املبتغاة من ذلك الهدف ذو ال�شلة باحلق يف العمل الالئق، 

وتكاملت تلك الأحكام مع القانون رقم )37( ل�شنة 2012 باإ�شدار قانون الطفل لُت�شّكل بع�س اأحكامه حماية لتلك 

الفئة من اأن يقعوا �شحايا لهذه اجلرمية نتيجة اأي �شكل من اأ�شكال ال�شتغالل يف العمل اأو غريه.
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1.8   ويف ال�شياق ذاته، جاء القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل “متكني” متناغما مع مقا�شد الهدف رقم 

)8(، على الأخ�س ما تعلق منها بتعزيز النمو القت�شادي املطرد وال�شامل وامل�شتدام، والعمل الالئق، حيث �شاهم 

القانون يف اإبراز الروؤية امل�شتقبلية للمملكة، من خالل �شعيه اإىل حتقيق جملة من الأهداف متثلت يف امل�شاهمة يف 

تنمية وتعزيز القت�شاد الوطني، وامل�شاهمة يف تطوير القطاع اخلا�س جلعله حمركا للنمو القت�شادي يف اململكة، 

ورفع كفاءة العمال البحرينيني ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على املناف�شة يف �شوق العمل، وتهيئة البيئة املنا�شبة 

جلعل العمال البحرينيني اخليار الأف�شل للتوظيف من قبل اأ�شحاب العمل، وتهيئة البيئة املنا�شبة لزيادة اإدماج 

املراأة البحرينية يف �شوق العمل، بالإ�شافة اإىل خلق فر�س عمل جديدة ومنا�شبة للعمال البحرينيني.

1.9   اأما على �شعيد القانون الدويل حلقوق الإن�شان، فقد ان�شمت مملكة البحرين اإىل عدد من ال�شكوك الدولية حلقوق 

القت�شادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اأبرزها  من  لعل  الالئق،  العمل  يف  باحلق  ال�شلة  ذات  الإن�شان 

والجتماعية والثقافية، الذي ان�شمت له مبوجب القانون رقم )56( ل�شنة 2006، وجاء ان�شمام مملكة البحرين 

اإىل منظمة العمل الدولّية مبوجب املر�شوم رقم )9( ل�شنة 1977 مما حدا بها لحقا اإىل الن�شمام اإىل جمموعة 

من التفاقّيات ذات ال�شلة باحلق يف العمل و�شل جمموعها اإىل ع�شر اتفاقيات، الأمر الذي ي�شكل التزاما من 

قبلها باملعايري الدولّية ذات العالقة باحلق يف العمل.

1.10  وعلى �شعيد املمار�شة العملية املرتبطة بالهدف رقم )8( املتعلق بالعمل الالئق والقت�شاد، فقد اتخذت مملكة   

البحرين خطوات جادة وملمو�شة عرب روؤية اجتماعية اقت�شادية طموحة اأطلقها ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

جاللته  عنها  عرب  والتي  املفدى -حفظه اهلل ورعاه- يف عام 2008، ُعنونت بـ “روؤية مملكة البحرين 2030”، 

حينها، بـ “الربنامج القت�شادي املتكامل” ملا تقدمه من اأبعاد تنموية وا�شحة، واأطر ملعاجلة التحديات الرئي�شة 

والتي جاءت م�شتندة على ثالث مبادئ اأ�شا�شية، هي: ال�شتدامة والعدالة والتناف�شية.

 1.11   واإنفاذا لتلك الروؤية، وحتقيقا للهدف رقم )8( ومقا�شده، جاء برنامج عمل احلكومة لالأعوام )2018-2015( 

ومتطلبات  تواجهها،  التي  والتحديات  وموارد،  اإمكانيات  من  اململكة  متتلكه  ما  بني  التوازن  مبداأ  على  مرتكزا 

يف  القت�شادية  التنمية  ا�شتدامة  على  والتاأكيد  والبناء،  التطوير  موا�شلة  بغية  واملقيمني  املواطنني  واحتياجات 

اململكة.

 1.12   وقد جاء الربنامج م�شتمال على عدد �شتة حماور رئي�شة، منها ما ات�شل ب�شكل مبا�شر بهدف التنمية امل�شتدامة 

املتعلق بالعمل الالئق والقت�شاد، متثل يف املحور القت�شادي واملايل من خالل و�شعه لأولوية ا�شرتاتيجية، تقوم 

على تر�شيخ اقت�شاد قوي متنوع ونظام مايل ونقدي م�شتمر، وا�شعا جملة من ال�شيا�شات واملبادرات والإجراءات يف 
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�شبيل تنفيذ هذا املحور، ومن اأبرزها حتقيق معدلت منو اقت�شادي حقيقي وم�شتدام، واملحافظة على ال�شتقرار 

ال�شناعية  لالأن�شطة  مواتية  تنظيمية  بيئة  خلق  يف  متثلت  مبادرات  عرب  العام  الدين  و�شبط  والنقدي  املايل 

والتجارية، وحت�شني ربط ال�شوق املحلي بالأ�شواق الإقليمية والدولية، وتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�س يف عملية 

النمو القت�شادي، وتنويع القت�شاد املحلي من خالل تطوير الأن�شطة القت�شادية يف خمتلف القطاعات، وزيادة 

الإيرادات احلكومية وتر�شيد امل�شروفات، وغريها من املبادرات.

1.13    كما جاء املحور املتعلق بالتنمية الب�شرية واخلدمات الجتماعية لي�شع اأولوية ا�شرتاتيجية متثلت يف متكني البحرينيني 

موائمة  اأبرزها،  من  والإجراءات،  واملبادرات  ال�شيا�شات  من  جملة  عرب  التنمية  عملية  يف  م�شاهمتهم  رفع  من 

خمرجات التعليم مع متطلبات �شوق العمل، وتوفري فر�س عمل منا�شبة للمواطنني وتنظيم �شوق العمل.

1.14    وترى املوؤ�ش�شة الوطنية، اأن ما ت�شمنه برنامج عمل احلكومة، هي ترجمة مل�شامني الهدف يف حتقيق النمو القت�شادي 

املطرد وال�شامل وتوفري العمل الالئق من خالل جعل م�شرية النمو القت�شادي امل�شتدام اأولوية ا�شرتاتيجية عرب 

تاأمني بنية حتتية يقوم عليها، وتهيئة الظروف التي تتيح لأفراد اجليل احلا�شر وامل�شتقبل احل�شول على فر�س 

ز القت�شاد، يف ظل ظروف متكنها من حتقيق ال�شتدامة. عمل لئقة حتفِّ

1.15    واإنفاذا لتلك ال�شيا�شات والروؤى الوطنية، اتخذت مملكة البحرين خطوات لتحقيق روؤيتها القائمة على خلق تنمية 

م�شتدامة حقيقية من جهة، ولتجاوز الآثار املرتتبة على التغريات القت�شادية العاملية التي من �شاأنها التاأثري على 

متتع الأفراد بحياة كرمية وفق اأ�ش�س من العدالة من جهة اأخرى، من خالل اعتمادها روؤية اقت�شادية ترتكز يف 

جمملها على تنويع م�شادر الدخل كحجر زاوية يف تعزيز النمو القت�شادي وتوفري املزيد من الوظائف للعمالة 

الوطنية، عرب جعل املواطن خيارًا مف�شاًل لدى ال�شركات واأ�شحاب العمل يف عملية البناء والتطوير، حيث حققت 

جناحًا ملحوظًا على هذا ال�شعيد عرب تنفيذ العديد من امل�شاريع الهادفة اإىل اإ�شالح بيئة التعليم والتدريب املهني 

الواجب  ال�شرتاطات  وو�شعت عددا من  فيها،  العمل  لآلية  الدورية  واملراجعة  الإ�شراف  اآليات  تعزيز  من خالل 

اللتزام بها ل�شمان حتقيق م�شتوى عال من اجلودة يف املخرجات، وموائمتها مع احتياجات �شوق العمل واأهداف 

التنمية امل�شتدامة.

1.16    كما اتخذت اململكة عدة مبادرات من �شاأنها الإ�شهام يف ت�شريع عجلة النمو القت�شادي، عرب ا�شتقطاب املزيد من 

والإيرادات  النفطي  القطاع  هيمنة  عن  الإمكان  قدر  البتعاد  بغية  وامل�شريف  ال�شياحي  القطاع  يف  ال�شتثمارات 

اأكرب  النفطية، وذلك لتهيئة املزيد من فر�س العمل للكفاءات الوطنية والنهو�س باملوارد الب�شرية، مما كان له 

الأثر يف حت�شن هيكل املالية العامة وامت�شا�س �شدمات الهبوط احلاد لأ�شعار النفط يف الأ�شواق العاملية، وملواجهة 

تداعيات حمدودية املوارد الطبيعية، وارتفاع الدين العام والعجز املايل يف امليزانية العامة.
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1.17   ومع بداية عام 2016، اتخذت اململكة خطوات جريئة متثلت يف تقلي�س النفقات احلكومية ورفع الدعم عن بع�س 

ال�شلع واخلدمات الأ�شا�شية، مع اأخذها يف العتبار عدم التاأثري على امل�شتوى املعي�شي للمواطنني من خالل �شرف 

جاء  املايل،  النظام  ال�شتدامة يف  تعزيز  القت�شادي يف  التنوع  لأهمية  ونظرا  منتظم.  ب�شكل  مقابلة  تعوي�شات 

احلر�س على تنويع م�شادر الإيرادات من خالل النظر يف  فر�س �شرائب على غرار �شريبة القيمة امل�شافة لتكون 

اأداة مهمة للم�شي قدما يف تنويع م�شادر الدخل .

 1.18    وح�شبما جاء التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�شتدامة، فقد جنح �شندوق العمل 

)متكني( طوال ال�شنوات املا�شية يف تاأهيل وتدريب )13( األف بحريني يف خمتلف التخ�ش�شات، وبلغت ن�شبة 

امل�شاريع النا�شئة التي دعمها )60%(، كما مت خدمة )5( اآلف بحريني عرب برنامج تطوير الأعمال، كما �شاهم يف 

دعم قرابة )130( األف مواطن �شمن برنامج ال�شهادات الحرتافية والتدريب، بالإ�شافة اإىل دعم نحو )45( األف 

�شركة وموؤ�ش�شة، و�شخ اأكرث من ملياري دولر يف القت�شاد الوطني. كما اأوىل ال�شندوق اهتماما خا�شا باملراأة 

البحرينية، حيث مت تقدمي الدعم لأكرث من )131( رائدة اأعمال.

1.19    ويف خطوة جادة نحو توفري العمل الالئق باعتباره حمورا رئي�شيا �شمن اأهداف التنمية امل�شتدامة- ورغم التحديات 

التي يفر�شها تدين اأ�شعار النفط واحلاجة اإىل قوى عاملة مدربة وذات كفاءة تتنا�شب مع متطلبات �شوق العمل 

ح�شب التقرير الطوعي للمملكة امل�شار اإليه- اأولت اململكة اهتماما بهذا اجلانب من خالل الدفع بعجلة توظيف 

اأمام  املجال  ليتيح  للتوظيف  الوطني  امل�شروع  اإطالق  خالل  من  العمل،  �شوق  قاعدة  وتو�شيع  عمل  عن  الباحثني 

والتوظيف عرب مرا كز موزعة على  التدريب  برامج  وال�شتفادة من  به،  الباحثني عن عمل لاللتحاق  املواطنني 

حمافظات اململكة، والعمل على خلق وظائف متنوعة وموا�شلة برامج التوظيف وم�شاريع دعم الأجور يف القطاع 

اخلا�س، وتعزيز التعاون مع �شندوق العمل )متكني( لتاأهيل وتدريب الكوادر البحرينية ل�شوق العمل.

1.20     ي�شاف اإىل تلك اخلطوات، اإقامة معار�س التوظيف املتخ�ش�شة التي تطرحها وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف 

�شبيل الق�شاء على البطالة، اأو على اأقل تقدير احلفاظ على معدلها الآمن، حيث ت�شعى تلك املعار�س اإىل اإدماج 

املواطنني يف وظائف ومهن نوعية وجاذبة، وباأجور منا�شبة يف خمتلف القطاعات الإنتاجية يف �شوق العمل.

1.21   كما اأو�شحت وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف معر�س ردها على املوؤ�ش�شة الوطنية باأنها نظمت عدة معار�س 

للتوظيف يف خمتلف حمافظات مملكة البحرين خالل ال�شنوات الثالث املا�شية )2016-2018(، �شملت قطاعات 

العامة  التوظيف  معار�س  عن  ف�شال  التعليمي  والقطاع  الإ�شرافية،  الإدارية  والتخ�ش�شات  ال�شيارات،  وكالت 

للتخ�ش�شات والقطاعات كافة، اإذ بلغ عدد من مت توظيفه من تلك املعار�س خالل عامي )2016-2017( عدد 

)457( و)3019( بحرينيا عل التوايل.
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1.22   كما اأفادت وزارة العمل والتنمية والجتماعية باأنها اأقامت خم�شة معار�س توظيف خالل الفرتة ما بني اأ�شهر )يناير- 

اأغ�شط�س( يف عام 2018، عر�شت خاللها )2325( �شاغر وظيفي يف القطاع الهند�شي لالإناث، والقطاع التعليمي، 

والقطاع ال�شحي، بالإ�شافة اإىل القطاعات الأخرى املختلفة، ف�شال عن قيامها بتوفري �شواغر وظيفية اأخرى من 

خالل “بنك ال�شواغر” اخلا�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية بالتزامن مع املعار�س املقامة من قبلها.

1.23   واإعمال لدور املوؤ�ش�شة الوطنية يف متابعة كل ما يالم�س حالة حقوق الإن�شان، فقد ر�شدت اجلهود املبذولة من قبل 

يف   )%4( عند  البطالة  معدلت  ا�شتقرار  لحظت  حيث  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  يف  ممثلة  احلكومة 

عمل  لفر�س  توفريه  خالل  من  وذلك  التنمية،  يف  ا�شرتاتيجي  ك�شريك  اخلا�س  القطاع  اإدخال  بعد  العمل  �شوق 

اإىل  امل�شتدامة،  التنمية  لأهداف  البحرين  ململكة  الأول  الطوعي  التقرير  اأورده  ح�شبما  مرتفعة  وباأجور  متكافئة 

جانب تقدميه التاأهيل النوعي للكوادر الوطنية، واخلطوات امل�شتقبلية املتخذة يف �شبيل دعم املراأة يف �شوق العمل 

من خالل رفع م�شتوى اأجورهن، وتاأهيلهن الفني، بال�شراكة مع اجلهات ذات العالقة، كاملجل�س الأعلى للمراأة، 

ووزارة الرتبية والتعليم، و�شندوق العمل )مَتكني(، بالإ�شافة اإىل العمل على اإطالق خطة عمل توفر فر�س عمل 

جديدة للخريجني من الأطباء يف القطاعني العام واخلا�س عرب توفري الّتاأهيل والّتدريب.

 

 عدد الربامج التدريبية التي نفذتها وزارة العمل والتنمية الجتماعية

بالتعاون مع �سركائها خالل الأعوام )2018-2016(* 

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان 

اأعداد املتدربني الربامج التدريبية

مع �شمان التوظيف

الربامج التدريبية

 التي ت�شتهدف

 الباحثني عن عمل

من اجلن�شني

العام

اإناث ذكور

0 28 1 53 2016

171 158 5 115 2017

164 137 13 93 2018
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  1.24   ويف هذا ال�شاأن، اأ�شار التقرير الوطني الطوعي امل�شار اإليه اإىل تزويد �شندوق العمل )متكني( ال�شركات ال�شغرية 

األف   )47( من  اأكرث  ل�شالح  اأمريكي  دولر  مليار   )2.5( من  اأكرث  و�شخ  للنجاح،  الالزمة  باملهارات  واملتو�شطة 

موؤ�ش�شة، و�شاعد يف تدريب اأكرث من )120( األف فرد من الن�شاء وال�شباب وذوي الإعاقة منذ تاأ�شي�شه. 

  1.25  وملا كان املواطن اأولوية وطنية ق�شوى، وهدف التنمية الأول وغايتها، فقد جاء تقرير التنمية الب�شرية ال�شادر عن 

التنمية  دليل  املرتفعة يف  الب�شرية  التنمية  الدول ذات  اململكة �شمن جمموعة  فيه  نفت  �شُ والذي  املتحدة  الأمم 

الالئق  املعي�شي  بامل�شتوى  واملتمثلة  الب�شرية  للتنمية  الأ�شا�شية  الأبعاد  يف  الإجناز  معدل  يقي�س  الذي  الب�شرية، 

واملعرفة واحلياة املديدة .

  1.26  وقد اأبرز التقرير التطور التنموي الكبري الذي �شهدته اململكة يف جمالت التنمية الجتماعية والقت�شادية والبيئية، 

ووفقا للموؤ�شرات فقد ارتفع متو�شط ن�شيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وانخف�شت معدلت الفقر اإىل اأدنى 

م�شتوياتها، كما انخف�س معدل البطالة بني ال�شباب اإىل ن�شب هي الأدنى يف العامل، فيما ارتفع معدل حمو الأمية 

)املعرفة بالقراءة والكتابة( للبالغني من اجلن�شني.

  1.27     وجاء تقرير “راأ�س املال الب�شري” ال�شادر عن “املنتدى القت�شادي العاملي” لعام 2016، الذي و�شع اململكة يف 

املركز الأول خليجيا، با�شتفادتها الق�شوى من الإمكانات القت�شادية ملواطنيها، ومن اأف�شل الدول العربية اأداء 

بعد جناحها يف ا�شتخدام )85 %( من اإجمايل مواهب امل�شادر الب�شرية العاملة لديها، بينما حلت يف املركز )46( 

عامليا، بعد فنلندا، والرنويج، و�شوي�شرا.

  1.28    ورغم تلك اجلهود املبذولة التي ت�شب يف حتقيق هدف التنمية امل�شتدامة ذو ال�شلة بالعمل الالئق، اإل اأن هناك بع�س 

التحديات التي قد تعيق تنفيذ هذا الهدف، تتمثل يف الو�شع الإقليمي وتزايد خطر الإرهاب، وتاأثر اململكة بهذا 

الو�شع، وحمدودية املوارد الطبيعية، وارتفاع الدين العام والعجز املايل يف امليزانية العامة، والعجز الإكتواري يف 

نظام التاأمني الجتماعي، ي�شاف اإىل ذلك اأن التحدي الأبرز يكمن يف كيفية مواكبة الحتياجات امل�شتقبلية ل�شوق 

العمل يف جمال تهيئة فر�س العمل غري التقليدية،  من خالل توفري تعليم متطور وجعل املدار�س قادرة على حتفيز 

الطلبة على التفكري التحليلي والتفكري الإبداعي ل�شتيعاب كافة التطورات.

1.29    وقد األقت تلك التحديات بظاللها �شلبا على حتقيق هذا الهدف، اإذ ل يزال ملف العاطلني عن العمل مفتوحا، فقد   

 ،)7942( عدد  بلغ   )2018-2016( الأعوام  خالل  العاطلني  عدد  اأن  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  اأفادت 

و)8252(، و)8100( مبا ن�شبته )4%( و)4.1 %( و)4.1 %( على التوايل.
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الن�سبة % املجموع ذكر اأنثى العمر

%6.4 507 341 167 15-19

%28.5 2265 563 1702 20-24

%34.4 2728 289 2439 25-29

%18.0 1429 106 1323 30-34

%7.0 555 47 508 35-39

%2.9 234 15 219 40-44

%1.6 131 13 118 45-49

%0.9 70 11 59 50-54

%0.3 22 7 15 55-59

%100 7942 1392 6550 املجموع

الن�سبة % املجموع ذكر اأنثى العمر

%5.7 473 302 171 15-19

%25.7 2128 561 1567 20-24

%34.7 2858 302 2556 25-29

%19.1 1579 125 1454 30-34

%8.4 696 69 627 35-39

%3.1 260 29 231 40-44

%1.7 142 17 125 45-49

%1.0 83 13 70 50-54

%0.3 33 12 21 55-59

%100 8252 6822 1430 املجموع

جدول يو�سح عدد العاطلني ح�سب فئات ال�سن واجلن�س يف عام 2016 *

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان  

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان 

جدول يو�سح عدد العاطلني ح�سب فئات ال�سن واجلن�س يف عام  2017 *
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الن�سبة % املجموع ذكر اأنثى العمر

%3.3 275 183 92 15-19

%21.0 1706 576 1130 20-24

%37.8 3063 390 2673 25-29

%21.1 1713 158 1555 30-34

%9.6 785 78 707 35-39

%3.6 292 31 261 40-44

%1.8 150 19 131 45-49

%0.9 77 10 67 50-54

%0.4 39 6 33 55-59

%100 8100 1451 6649 املجموع

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان 

جدول يو�سح عدد العاطلني ح�سب فئات ال�سن واجلن�س خالل الفرتة )يناير– يونيو(   2018 *

  1.30   ويف هذا ال�شاأن، فقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية عرب اإحدى ال�شحف املحلية قيام اأحد امل�شت�شفيات العامة بالإعالن 

عن وظائف يف املجال الطبي )التمري�س( على اأحد املواقع الإلكرتونية الأجنبية، اإذ ياأتي ذلك الإعالن يف الوقت 

الذي ر�شدت فيه املوؤ�ش�شة الوطنية اأي�شا وجود عاطلني بحرينيني من تلك التخ�ش�شات، وللوقوف على الأ�شباب 

التي دعت الوزارة ل�شتقطاب العمالة الأجنبية يف التخ�ش�شات الطبية، قامت املوؤ�ش�شة الوطنية بال�شتعالم من 

الوزارة عن موقفها من ذلك الإعالن.

  1.31  حيث اأو�شحت وزارة ال�شحة يف هذا ال�شاأن، اأنه بالرغم من التحدي التي تواجهه الوزارة يف احل�شول على الكفاءات 

الطبية ال�شحية، اإل اأن الأطباء واملمر�شون البحرينيني املوؤهلون ي�شكلون اأغلبية القوى العاملة فيها، حيث و�شل 

اإجمايل عدد املوظفني العاملني يف الوزارة لغاية دي�شمرب من العام 2017 )8901( موظفا، واأن ن�شبة البحرنة من 

بينهم تبلغ )78%(، وت�شكل ن�شبة الأطباء العاملني البحرينيني )84%( من اإجمايل عدد الأطباء البالغ عددهم 

)1126( طبيبا، و)89%( ن�شبة اأطباء الأ�شنان من اإجمايل )125( طبيب اأ�شنان يف الوزارة، يف حني ارتفعت ن�شبة 

ن�شبة  ب�شاأن  اأما  )3251( ممر�س موؤهل بوزارة ال�شحة،  اإجمايل  )53%( من  اإىل  البحرينيني لت�شل  املمر�شني 

البحرينيني يف املهن ال�شحية امل�شاندة الأخرى مثل املخترب والأ�شعة والعالج الطبيعي وغريها، فت�شل اإىل )%83( 
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من العنا�شر البحرينية املوؤهلة من اإجمايل )3302( متخ�ش�س، كما بلغت ن�شبة البحرنة يف الوظائف الإدارية اإىل 

)99%(، اإل اأنه يف قبال ذلك مل تبني الوزارة موقفها ال�شريح من الإعالن املر�شود.

  1.32   ويف خطوة جادة للحد من الآثار املرتتبة على تنامي عدد العاطلني لنعكا�شه �شلبا على امل�شتوى املعي�شي، قامت 

احلكومة بتنفيذ نظام التاأمني �شد التعطل ال�شادر مبوجب املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006، الذي اأ�شبح 

اأحد الأنظمة الناجحة يف جمال التكافل الجتماعي، حيث ا�شتطاع �شد جزء من الحتياجات املالّية للباحث عن 

العمل اأو املتعطل ب�شرف مبلغ �شهري.

  1.33   وتثّمن املوؤ�ش�شة الوطنية نظام التاأمني �شد التعطل كونه يحقق ال�شمان الجتماعي ح�شبما اأقره الد�شتور يف املادة 

رقم )5( فقرة )ج( والتي ن�شت على اأن “تكفل الدولة حتقيق ال�سمان الجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة 

... البطالة ...”، حتقيًقا ملا يقت�شيه التكافل والعدالة الجتماعّية، اإل اأن املوؤ�ش�شة الوطنية ترى اأن معاجلة هذا 

امللف ُيعد حتديا اأمام حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة ذات ال�شلة، الأمر الذي يلزم بذل جهود اأكرب يف �شبيل 

اإيجاد فر�س عمل جمزية ملعاجلة هذا امللف، تاأمينا ملتطلبات امل�شتوى املعي�شي الالئق والعي�س الكرمي.

  1.34   كما اأن من بني تلك التحديات التي قد تقف اأمام حتقيق هدف التنمية امل�شتدامة ذو ال�شلة بتوفري العمل الالئق، 

هو مدى القدرة على اإحالل العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية خ�شو�شا يف املجالت املتخ�ش�شة التي توجد 

فيها وفرة من املخرجات الوطنية، وحول هذا ال�شاأن اأفادت وزارة ال�شحة �شعيها لتدريب وتطوير موظفيها و�شقل 

اإحلاق خريجي الطب وطب الأ�شنان بالربامج  العلمية والعملية، وذلك من خالل  مهاراتهم لتواكب امل�شتجدات 

التدريبية �شعيا منها يف تلبية الحتياجات يف خمتلف التخ�ش�شات الطبية، اإل اأنها مل ت�شع مدة زمنية حمددة 

لعملية الإحالل.

1.35   وجاء رد وزارة الرتبية والتعليم يف معر�س ردها على ت�شاوؤلت املوؤ�ش�شة الوطنية ب�شاأن اإحالل الكوادر الوطنية حمل 

ل�شغل وظائف  املوؤهلة  الوطنية  الكوادر  باأنها تبذل جهودا كبرية ل�شتقطاب  التعليم،  الأجنبية يف �شلك  العمالية 

�شلك التعليم بالتن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية، ول تلجاأ للتعاقد اخلارجي اإل على نحو ال�شطرار وحلني توافر 

العن�شر البحريني املوؤهل.

1.36    كما اأفادت وزارة الرتبية والتعليم اأنها تعمل �شنويا على اتخاذ جمموعة من الإجراءات الإ�شافية لإتاحة اأف�شل 

الفر�س للبحرينيني وذلك قبل ال�شطرار لال�شتعانة مبدر�شني من اخلارج، ومنها على وجه اخل�شو�س التن�شيق 

مع كلية البحرين للمعلمني لزيادة عدد الربامج والتخ�ش�شات التي حتتاجها مدرا�س الوزارة، والتن�شيق مع وزارة 

التدري�س، وح�شر  �شلك  العمل يف  الراغبني يف  املدنية حل�شر عدد  وديوان اخلدمة  والتنمية الجتماعية  العمل 
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اأ�شماء البحرينيني املتوقع تخرجهم يف التخ�ش�شات التعليمية من جامعة البحرين اأو اجلامعات اخلارجية، ف�شال 

عن توجيه خطة البعثات ال�شنوية للطلبة املتفوقني لتغطية احتياجات الوزارة من الوظائف التعليمة.

1.37   وفيما يتعلق بدور املوؤ�ش�شة الوطنية يف الدفع اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، وحتديدا الهدف رقم )8( 

اإطار وليتها الوا�شعة يف جمال تعزيز حقوق الإن�شان، فقد نفذت عدة برامج تدعم  املتعلق بالعمل الالئق، ويف 

فيه  ا�شتهدفت  حيث  القانوين”،  املهن  “يوم  عنوان  حتت  فعالية  اإقامة  اأهمها  من  كان  الالئق  العمل  يف  احلق 

طلبة كلية احلقوق بجامعة البحرين، كما نظمت منتدى دوليا بعنوان “اإدارة الأعمال وحقوق الإن�شان” لعددا من 

امل�شتثمرين وامل�شرفيني و�شركات القطاع اخلا�س واملنظمات غري احلكومية اإىل جانب الأكادمييني، حيث ناق�س 

املنتدى بيئة العمل والطموحات املوؤمل بلوغها يف ظل التحديات املعا�شرة.

1.38    اأما يف جمال حماية حقوق الإن�شان، فقد تلقت املوؤ�ش�شة الوطنية خالل الأعوام )2016 – 2017 - 2018( عددا 

من ال�شكاوى ت�شمنت موا�شيع خمتلفة ذات �شلة باحلق يف العمل املالئم بلغت )17( �شكوى، وقدمت عدد )88( 

م�شاعدة قانونية، اإىل جانب قيامها بر�شد عدد )8( حالت ذات �شلة باحلق نف�شه، وقد متت درا�شتها جميعا كل 

على حدة، وتوا�شلت من خالل بع�شها مع اجلهات املعنية لبحثها والوقوف على ما اأثري فيها و�شوًل ملعاجلتها.

2. الهدف رقم )10(: “احلد من انعدام امل�ساواة داخل البلدان وفيما بينها”

2.1    يرتبط الهدف رقم )10( من اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( واملتعلق باحلد من انعدام امل�شاواة على نحو وثيق 

اأم ثقافية، على  اأم اجتماعية  اأم اقت�شادية  اأم �شيا�شية  بالتمتع بجميع حقوق الإن�شان �شواء كانت حقوقا مدنية 

اأ�شا�س اأن هذا الهدف هو حجر الزاوية والعماد الذي ت�شتقيم عليه خمتلف حقوق الإن�شان.

2.2   وجتلت اأبرز مقا�شد الهدف رقم )10( كما �شاغتها الأمم املتحدة، مبوجب قرارها رقم )A/RES/70/1( ال�شادر 

وتعزيز  ومتكني  النمو،  ذلك  ا�شتمرار  ودعم  الدخل  منو  حتقيق  اإىل  تدريجيا  التو�شل  يف   ،2015 اأكتوبر   21 يف 

اأو  العرق  اأو  الإعاقة  اأو  اأو اجلن�س  ال�شن  النظر عن  بغ�س  للجميع،  وال�شيا�شي  والقت�شادي  الجتماعي  الإدماج 

انعدام  اأوجه  من  واحلد  الفر�س  تكافوؤ  و�شمان  ذلك،  اأو غري  القت�شادي  الو�شع  اأو  الدين  اأو  الأ�شل  اأو  الثنية 

امل�شاواة يف النتائج، مبا يف ذلك من خالل اإزالة القوانني وال�شيا�شات واملمار�شات التمييزية، وتعزيز الت�شريعات 

وال�شيا�شات والإجراءات املالئمة يف هذا ال�شدد، واعتماد �شيا�شات حتقق اأكرب قدر ممكن من امل�شاواة تدريجيا.

2.3   وقد اأولت مملكة البحرين اهتماما بالغا بهذا الهدف وما يرتبط به من حق يتعلق بامل�شاواة وعدم التمييز، وبدا   
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�سوا�سية يف   ذلك جليا من خالل تقرير هذا احلق يف الد�شتور، حيث ق�شت املادة رقم )18( منه على اأن: “النا�س 

الكرامة الإن�سانية، ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك 

ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة”.

2.4    و�شعيا من اململكة لتحقيق الهدف رقم )10( ومقا�شده ذو ال�شلة باحلق يف امل�شاواة وعدم التمييز، خطت خطوات 

ت�شريعية وا�شحة وجلية، متثلت يف  �شدور  تعليمات اخلدمة املدنية رقم )4( لعام 2014 ب�شاأن اإن�شاء جلنة تكافوؤ 

الفر�س باجلهات احلكومية والتي تهدف اإىل احلد من الفروقات بني املراأة والرجل يف جمال العمل.

لُيعنى  النفقة،  باإن�شاء �شندوق   2009 )33( ل�شنة  2005 املعدل بالقانون رقم  )34( ل�شنة  القانون رقم   2.5   كما جاء 

باحلد من الفروقات يف اجلانب القت�شادي من خالل تنظيمه للم�شائل املتعلقة بالنفقة و�شوابط �شرفها، اإىل 

جانب �شدور القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن معاملة اأبناء البحرينّية املتزوجة من اأجنبي معاملة املواطن 

البحريني يف بع�س الر�شوم املقررة على اخلدمات احلكومّية وال�شحّية والتعليمّية ور�شوم الإقامة، لُي�شهم يف احلد 

من انعدام امل�شاواة مع غريهم يف التمتع ببع�س احلقوق.

2.6   ومن جانب اآخر فقد اأولت اململكة اهتماما بتح�شني امل�شتوى املعي�شي للمراأة من خالل منح املوظفة املتزوجة العالوة 

الجتماعّية اأ�شوة باملوظفني من الرجال، مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )77( ل�شنة 2013 باعتماد لئحة حتديد 

الرواتب واملزايا الوظيفية و�شوابط ا�شتحقاقها للموظفني اخلا�شعني لقانون اخلدمة املدنية. 

2.7   وعلى �شعيد امل�شاواة يف اجلانب الجتماعي، فقد جاء القرار رقم )12( ل�شنة 2004 ب�شاأن حق املراأة البحرينية يف 

النتفاع باخلدمات الإ�شكانية اأ�شوة بالرجل.

2.8    وللحد من انعدام امل�شاواة بني بع�س فئات املجتمع التي حتتاج رعاية خا�شة، �شدر القانون رقم )74( ل�شنة 2006 

ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، باعتبارهم من الفئات الأوىل بالرعاية والذي يقت�شي و�شعهم اتخاذ 

اإجراءات وتدابري ت�شمن متتعهم باحلقوق كافة على نحو من امل�شاواة وعدم التمييز.

2.9    كما جاء القانون رقم )18( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شمان الجتماعي ليكفل لفئة كبار ال�شن حق امل�شاواة يف التمتع 

مب�شتوى اقت�شادي مع غريهم من خالل ا�شتحقاقهم للم�شاعدة الجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنني بهدف 

تاأمني احلد الأدنى من متطلبات احلياة الأ�شا�شية، وكذلك القانون رقم )58( ل�شنة 2009 ب�شاأن حقوق امل�شنني.
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 )2018-2015( لالأعوام  احلكومة  عمل  برنامج  يخلو  مل  للمملكة،  ال�شرتاتيجية  اخلطط  جانب  يف   2.10   اأما 

من اإيالء احلق يف امل�شاواة وعدم التمييز حتقيقا لهدف التنمية امل�شتدامة ذو ال�شلة، حيث جاء املحور املتعلق 

خالل  من  امل�شاواة  انعدام  من  احلد  اإىل  تهدف  ا�شرتاتيجية  باأولوية  الجتماعية  واخلدمات  الب�شرية  بالتنمية 

املجتمع،  فئات  لبع�س  املقدمة  اخلدمات  وكفاء  جودة  حت�شني  يف  متثلت  واإجراءات  ومبادرات  �شيا�شات  و�شع 

كذوي الإعاقة وكبار ال�شن، وتوفري وتطوير اخلدمات الجتماعية والتاأهيلية املقدمة لهم، والتمكني القت�شادي 

والجتماعي لالأفراد والأ�شر ذوي الدخل املحدود عرب تنفيذ حزمة من برامج التدريب والتطوير.

2.11   كما اأوىل املحور اهتماما باملراأة البحرينية من اأجل رفع م�شاهمتها يف عملية التنمية عرب و�شع خطط تعمل على 

معاجلة الق�شايا ذات ال�شلة بها واإدماج احتياجاتها يف برامج التنمية مبا ي�شمن ا�شتدامة ا�شتقرارها الأ�شري، 

وتكثيف الربامج الهادفة اإىل متكينها من احل�شول على الفر�س املتكافئة يف جمالت احلياة كافة، وتعزيز مكانتها 

وم�شاهمتها يف عملية التنمية اأ�شوة بالرجل وما يتفق وكرامتها. 

2.12    واإنفاذا لبع�س الت�شريعات ذات ال�شلة بحقوق بع�س فئات املجتمع الأوىل بالرعاية ككبار ال�شن، ولغر�س احلد 

من انعدام امل�شاواة بينهم وبني غريهم يف التمكني القت�شادي، فقد مت اإ�شدار بطاقة خا�شة تتيح لهذه الفئة 

احل�شول على تخفي�س ل يقل عن )50%( على الر�شوم التي تفر�شها الدولة،  اإىل جانب تي�شري احل�شول على 

امل�شتلزمات املعي�شية.

2.13    اأما ب�شاأن العمل على احلد من انعدام امل�شاواة بني ذوي الإعاقة وبني اأقرانهم من الأ�شحاء، فقد حيث اأو�شحت 

الوزارة يف  املتخذة من  التدابري  ب�شان  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ت�شاوؤلت  والتعليم يف معر�س ردها على  الرتبية  وزارة 

حتقيق دمج القابلني منهم للتعلم يف املدار�س احلكومية، اأفادت اأنها تقوم بتوفري اخلدمات التعليمية لهذه الفئة 

من الطلبة وذلك من خالل اإدماج القابلني منهم للتعلم بكافة فئاتهم )متالزمة داون، التوحد، الإعاقات احلركية 

وال�شمعية والب�شرية، الإعاقة الذهنية الب�شيطة( يف ال�شفوف العادية يف املدرا�س احلكومية، حيث ارتفع عدد 

املدار�س املطبقة لربنامج الدمج يف العام الدرا�شي احلايل )2019/2018( اإىل )81( مدر�شة حكومية من بني 

)209( مدر�شة. 

2.14   وعلى �شعيد احلد من انعدام امل�شاواة يف بيئة العمل بني املراأة والرجل، فقد اأن�شاأت جلان حتت م�شّمى “جلنة تكافوؤ 

وذلك  املوظفني  جميع  بني  الفر�س  تكافوؤ  مبداأ  حتقيق  على  للعمل  احلكومية  واجلهات  الوزارات  الفر�س” يف 

بالتعاون والتن�شيق مع املجل�س الأعلى للمراأة، فقد اأو�شح الأخري يف معر�س رده على ت�شاوؤلت املوؤ�ش�شة الوطنية 

ب�شاأن ذلك، اأن عدد جلان تكافوؤ الفر�س يف الوزارات واملوؤ�ش�شات الر�شمية حتى نهاية عام 2017 بلغ عدد )44( 

جلنة يف القطاع العام.
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الربع الأول

2018 2017 2016 املوؤ�سر

%50 %49 %48 ن�شبة البحرينيات العامالت يف القطاع العام

%34 %34 %33 ن�شبة البحرينيات العامالت يف القطاع اخلا�س

%15 %15 %15 ن�شبة املراأة يف ال�شلطة الت�شريعية

%20 %20 %20 ن�شبة املراأة يف املجل�س البلدي واأمانة العا�شمة

%4 %4 %4 عدد الوزيرات ومن يف درجتهن

-- -- %18
 ن�شبة الن�شاء يف من�شب وكيل وزارة من اإجمايل

وكالء الوزارة يف القطاع احلكومي

-- -- %22

 ن�شبة الن�شاء يف من�شب وكيل وزارة م�شاعد من

 اإجمايل وكالء الوزارة امل�شاعدين يف القطاع

احلكومي

-- -- %30
 ن�شبة الن�شاء يف من�شب مدير اإدارة من اإجمايل

مدراء الإدارة يف القطاع احلكومي

-- -- %42
 ن�شبة الن�شاء يف من�شب رئي�س تنفيذي من اإجمايل

روؤ�شاء التنفيذيني يف القطاع احلكومي

%33 %33 %33
ن�شبة الن�شاء البحرينيات العامالت يف القطاع 

اخلا�س يف املهن الإدارية والإ�شرافية

%47 %48 %43

ن�شبة ال�شجالت التجارية الن�شطة اململوكة للمراأة 

البحرينية من اإجمايل ال�شجالت التجارية الن�شطة 

اململوكة للبحرينيني

اإح�سائية تت�سمن ن�سب خا�سة بتمكني املراأة البحرينية يف القطاعني العام والأهلي

لالأعوام ) 2016 -  2018 ( *

* امل�سدر: املجل�س الأعلى للمراأة بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان  
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2.15   ونظرا خلطورة انعدام امل�شاواة وتزايد حدة التباين على امل�شتوى القت�شادي لالأفراد، كونه ي�شكل تهديدا للتنمية 

اتخاذ  اجلانب من خالل  بهذا  بالغا  اهتماما  اأولت احلكومة  فقد  البعيد،  املدى  على  والقت�شادية  الجتماعية 

خطوات نحو حتقيق هدف التنمية ومقا�شده بغية احلد من التباين يف توزيع الدخل، من خالل احلد من الفروقات 

وخف�س التباين وانعدام امل�شاواة يف الأجور بني الأفراد.

2.16   ويف هذا ال�شاأن قامت احلكومة ممثلة يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية وبالتعاون مع �شندوق العمل بتح�شني اأجور 

عدد )5000( بحريني، اإذ ُرفعت اأجور اجلامعيني منهم اإىل 450 دينارا، وغري اجلامعيني اإىل )300( دينارا، كما 

اأنها ت�شتهدف رفع اأجور )6000( جامعي من امل�شجلني �شمن قوائم الوزارة ، اإذ من �شاأن ذلك حت�شني م�شتوى 

املعي�شة، ومكافحة العوز القت�شادي.

2.17   ويف خطوة متميزة تتما�شى مع جممل اأهداف التنمية امل�شتدامة، ولغر�س التمكني القت�شادي الذي من �شاأنه احلد 

من انعدام امل�شاواة، فقد اأن�شئ “بنك الأ�شرة” التابع لوزارة العمل والتنمية الجتماعية الذي يهدف اإىل تقدمي 

خدمات اإمنائية وقائية متميزة جلميع اأفراد الأ�شرة البحرينية من اأجل تفعيل دور الأ�شرة يف مواجهة التحديات 

وامل�شكالت املعا�شرة، ومن بني ما ُعني به هو متكني ذوي الدخل املحدود من الأفراد والأ�شر، من خالل العمل 

على حتقيق جملة من الأهداف متثلت يف التدريب املهني والفني لالأ�شر املنتجة وذلك عرب برامج تدريبية وور�س 

العمل، وتوفري الدعم املايل مل�شروعات الأ�شر املنتجة، وت�شويق منتوجاتها املنزلية يف املعار�س املحلية واخلارجية. 

2.18    اأما على م�شتوى احلد من انعدام امل�شاواة على ال�شعيد املعي�شي وحتديدا فيما يتعلق يف احل�شول على ال�شكن املالئم، 

فاإن جهود احلكومة يف احلد من انعدام امل�شاواة بني الأفراد من خمتلف الفئات يف هذا اجلانب، قد اأو�شحتها 

باهتمام كبري من قبل احلكومة متثل يف منحها احلق يف  املراأة حتظى  اأن  الإ�شكان يف ردها، مبا مفاده  وزارة 

التقدم للح�شول على خدمة اإ�شكانية باعتبارها ربة اأ�شرة اإنفاذا للقرار رقم )12( ل�شنة 2014 ب�شاأن حق املراأة 

بالنتفاع باخلدمة الإ�شكانية، م�شرية اإىل تخ�شي�س حوايل )1500( خدمة اإ�شكانية متنوعة للمراأة خالل اخلم�س 

�شنوات املا�شية، كما اأعطيت املراأة البحرينية املتزوجة من اأجنبي اأي�شا حقها يف التقدم للح�شول على خدمة 

اإ�شكانية وذلك وفقا للقرار رقم )285( ل�شنة 2010 ب�شاأن قبول طلبات املراأة البحرينية املتزوجة من اجنبي، كما 

مت ا�شتحداث فئات اأخرى يف قانون الإ�شكان هي الفئة اخلام�شة �شملت املطلقة اأو املهجورة اأو الأرملة اأو العزباء- 

يف اأحوال معينة - بحيث متنح هذه الفئة خدمة ال�شكن املوؤقت.

2.19    ول�شمان متتع اجليل احلا�شر وامل�شتقبل بال�شكن املالئم، ويف خطوة للحد من انعدام امل�شاواة، وحتقيقا لل�شمان 

الجتماعي، فقد اتخذت وزارة الإ�شكان خطوة حممودة يف هذا ال�شاأن من خالل اإعفاء الأرملة واأبنائها الق�شر 

الإ�شكانية، كما  التمويالت  اأو  ال�شكنية  الوحدة  قيمة  املتبقية من  ال�شهرية  الأق�شاط  باقي م�شتحقات  �شداد  من 
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وفرت العديد من مناذج الوحدات الإ�شكانية التي تتنا�شب مع ذوي الإعاقة، بح�شب نوع الإعاقة، باعتبارها فئة 

يجب اأن حتظى بقدر من امل�شاواة مع غريها يف التمتع مبختلف احلقوق ومن بينها احلق يف ال�شكن املالئم واحلياة 

الكرمية.

)10( املتعلق باحلد من انعدام امل�شاواة، فقد اأ�شارت مملكة البحرين يف تقريها الوطني  2.20    وات�شال بالهدف رقم 

اإذ  اأحدا،  ت�شتثني  تنمية ل  اإىل �شعيها نحو  الهدف على نحو م�شتقل-  تناولها هذا  الطوعي- وبالرغم من عدم 

�شملت اجلميع حتى الفئات والأفراد الأكرث حاجة لال�شتفادة من عائدات التنمية ل�شمان العدالة يف �شبيل احلد 

من انعدام امل�شاواة، وذلك من خالل رعايتها لأكرث فئات املجتمع حاجة لل�شمان والتكافل وتوفري مقومات الأمن 

الجتماعي عرب حزم من النظم والتدابري للحماية الجتماعية، منها تقدمي خم�ش�شات لذوي الإعاقة، والتاأمني 

�شد التعطل، وعالوة الغالء، ومبادرة التعوي�س مقابل رفع الدعم عن اللحوم وتخفي�س ر�شوم الكهرباء واملاء، 

الأمر الذي ي�شمن لذوي الدخل املحدود العي�س الكرمي اأ�شوة بغريهم، وخف�س ن�شبة حمدودي الدخل من بني تلك 

الفئات.

جدول يو�سح عدد الأ�سر امل�ستفيدة من ال�سمان الجتماعي  

لالأعوام ) 2016 - 2017 - 2018 ( 

جدول يو�سح عدد الأ�سر امل�ستفيدة من الدعم املايل

لالأعوام ) 2016 - 2017 - 2018 ( 

عدد الأ�شر ال�سنة

14901 2016

15523 2017

14634 الن�شف الأول من 2018

ال�سنة  عدد الأ�شر

120602 2016

118659 2017

120219  الن�شف الأول من 2018

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان  

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان  
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جدول يو�سح عدد امل�ستفيدين من خم�س�س الإعاقة 

لالأعوام ) 2016 - 2017 - 2018 ( 

ال�سنة  عدد امل�شتفيدين

10803 2016

11144 2017

11268  الن�شف الأول من 2018

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان  

2.21   وفيما يتعلق بدور املوؤ�ش�شة الوطنية ب�شاأن الدفع اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، وحتديدا الهدف رقم 

)10( املتعلق بامل�شاواة وعدم التمييز، ويف اإطار وليتها الوا�شعة يف جمال حماية حقوق الإن�شان، فقد تلقت خالل 

)4( م�شاعدات قانونية،  )20( �شكوى، وقدمت  )2016 - 2018( عددا من ال�شكاوى ذات ال�شلة، بلغت  الأعوام 

حيث متت درا�شتها جميعا كل على حدة، وتوا�شلت من خالل بع�شها مع اجلهات املعنية لبحثها والوقوف على ما 

اأثري فيها و�شوًل ملعاجلتها. 

ال�سمود  على  وقادرة  واآمنة  للجميع  �ساملة  الب�سرية  وامل�ستوطنات  املدن  “جعل   :)11( رقم  3.  الهدف 

وم�ستدامة”

3.1    يرتبط الهدف رقم )11( من اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( واملتعلق باملدن واملتجمعات املحلية امل�شتدامة، باأحد 

اأبرز احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، واملتمثل يف حق الإن�شان بالتمتع يف م�شتوى معي�شي لئق، وهو 

حق يعد من املتطلبات الرئي�شة لتحقيق الكرامة الإن�شانية للفرد.

3.2    جتلت اأبرز مقا�شد الهدف رقم )11( واملتعلق باملدن واملتجمعات املحلية امل�شتدامة كما �شاغتها الأمم املتحدة، 

مبوجب قرارها رقم )A/RES/70/1( ال�شادر يف 21 اأكتوبر 2015، يف �شمان ح�شول اجلميع على م�شاكن 

وخدمات اأ�شا�شية مالئمة واآمنة ومي�شورة التكلفة، ورفع م�شتوى الأحياء الفقرية، وتوفري اإمكانية و�شول اجلميع 

اإىل نظم نقل ماأمونة ومي�شورة التكلفة وي�شهل الو�شول اإليها وم�شتدامة، وحت�شني ال�شالمة على الطرق، ول �شيما 

من خالل تو�شيع نطاق النقل العام، مع اإيالء اهتمام خا�س لحتياجات الأ�شخا�س الذين يعي�شون يف ظل ظروف 

ه�شة والن�شاء والأطفال والأ�شخا�س ذوي الإعاقة وكبار ال�شن.
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3.3     ي�شاف اإىل تلك املقا�شد، تعزيز التو�شع احل�شري ال�شامل للجميع وامل�شتدام، والقدرة على تخطيط واإدارة امل�شتوطنات 

من  اجلميع  ا�شتفادة  �شبل  وتوفري  وم�شتدام،  ومتكامل  امل�شاركة  على  قائم  نحو  على  البلدان  جميع  يف  الب�شرية 

م�شاحات خ�شراء واأماكن عامة، اآمنة و�شاملة للجميع وميكن الو�شول اإليها، ول �شيما بالن�شبة للن�شاء والأطفال 

وكبار ال�شن والأ�شخا�س ذوي الإعاقة، والعمل على الزيادة بن�شبة كبرية يف عدد املدن وامل�شتوطنات الب�شرية التي 

تعتمد وتنفذ �شيا�شات وخططا متكاملة من اأجل �شمول اجلميع، وحتقيق الكفاءة يف ا�شتخدام املوارد، والتخفيف 

من تغري املناخ والتكيف معه.

 3.4     وقد كفل د�شتور مملكة البحرين جملة من احلقوق ُت�شكل يف جمموعها عنا�شر احلق يف امل�شتوى املعي�شي الالئق، 

الدخل  لذوي  ال�سكن  توفري  على  الدولة  “تعمل  اأن:  على  منها  )و(  الفقرة  )9( يف  رقم  املادة  ت  ن�شّ حيث 

اأجل حتقيق  الالزمة من  التدابري  الدولة  “تتخذ  اأن:  الفقرة )ز( على  ت  ن�شّ كما  املواطنني”،  املحدود من 

“تاأخذ الدولة  وجاءت الفقرة )ح( لتن�س على اأن  ا�ستغالل الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة ب�سورة مثمرة ...”، 

التدابري الالزمة ل�سيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرّية”.

3.5    و�شعيا لتحقيق الهدف رقم )11( ومقا�شده ذو ال�شلة باحلق يف امل�شتوى املعي�شي الالئق، ل�شيما املتعلق باحلق يف 

ال�شكن املالئم، �شنت مملكة البحرين ت�شريعيات ت�شب جميعها يف هذا ال�شدد، من خالل �شدور املر�شوم بقانون 

رقم )10( ل�شنة 1976 واملعدل بالقانون رقم )7( ل�شنة 2009 يف �شاأن الإ�شكان، والقرار الوزاري رقم )909( ل�شنة 

2015 يف ب�شاأن نظام الإ�شكان، لينظما كل امل�شائل املتعلقة باخلدمات الإ�شكانّية التي توفرها اململكة لذوي الدخل 

املحدود.

3.6    ويف اإطار برنامج عمل احلكومة لالأعوام )2015-2018(، فقد كان للهدف رقم )11( املتعلق باملدن واملتجمعات املحلية 

عطي احلق يف م�شتوى معي�شي لئق مكانا بارزا عرب توفري ال�شكن 
ُ
امل�شتدامة ومقا�شده، اهتماما خا�شا فيه، حني اأ

واخلدمات  الب�شرية  بالتنمية  املتعلق  املحور  وجاء  امل�شتدامة،  التنمية  هدف  مقا�شد  اأهم  اأحد  باعتباره  املالئم 

الجتماعية باأولوية ا�شرتاتيجية تهدف اإىل التمكني من رفع امل�شاهمة يف عملية التنمية من خالل و�شع �شيا�شات 

ال�شيا�شات  باأف�شل جودة و�شرعة ممكنة عرب تطوير  ومبادرات واإجراءات متثلت يف توفري اخلدمات الإ�شكانية 

املتعلقة بالإ�شكان، وتقلي�س فرتة النتظار من خالل ت�شريع وترية توفري الوحدات ال�شكنية، وتعزيز دور القطاع يف 

توفري م�شاريع ال�شكن الجتماعي، مع ت�شهيل احل�شول على التمويل املنا�شب لمتالك امل�شكن.

امل�شتدامة املحلية  واملتجمعات  باملدن  املتعلق  امل�شتدام  التنمية  هدف  حتقيق  �شبيل  يف  الربنامج  لذلك   3.7    واإنفاذا 

 ومقا�شده، فقد بذلت احلكومة جهودا كبرية من خالل تخ�شي�س جزءا كبريا من عوائد النفط لتنفيذ م�شاريع 

البنى التحتية ولتمويل التنمية الجتماعية والعمرانية والإ�شكانية، تنفيذا للتزاماتها الد�شتورية والقانونية.
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3.8     ي�شاف اإىل ذلك،  فقد تعاونت احلكومة ممثلة يف وزارة الإ�شكان  مع الأمم املتحدة يف عام 2002 ملراجعة ال�شيا�شات 

وال�شرتاتيجيات الوطنية للتعامل مع املعوقات والتحديات امل�شتقبلية لنظام الإ�شكان يف اململكة، اإىل جانب عقدها 

اتفاقية تعاون مع الربنامج الإمنائي للم�شتوطنات الب�شرية بالأمم املتحدة يف عام 2017، وذلك يف جممله يهدف 

اإىل العمل على تطوير تلك ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات وتعزيز دور القطاع اخلا�س يف هذا ال�شاأن.

3.9    وعلى الرغم من توفري احلكومة ب�شورة م�شتمرة للخدمات الإ�شكانية لذوي الدخل املحدود، فقد ارتفع عدد طلبات 

اإىل �شعيها  الوزارة، لفتة  اأفادت  األف طلب ح�شبما   )60( اإىل ما يقارب  الإ�شكانية على قائمة النتظار  اخلدمة 

اإىل اإتاحة احل�شول على اخلدمة الإ�شكانية ب�شكل فوري اعتبارا من 2020، وذلك نتيجة للزيادة يف معدلت منو 

الأ�شر، وما �شاحب ذلك من طول فرتة النتظار التي جتاوزت يف بع�شها اأكرث من ع�شرين عاما، والتي ُتعد من 

اأبرز التحديات يف مواجهة حتقيق هدف التنمية امل�شتدام ومقا�شده، وهو ما اأكده التقرير الطوعي ململكة البحرين 

نظرا ل�شغر امل�شاحة وحمدودية املوارد الطبيعية.

3.10    وملواجهة هذه التحديات، فقد اأو�شحت وزارة الإ�شكان اأنها قامت بتحديث وتطوير ال�شيا�شة وال�شرتاتيجية الإ�شكانية 

وب�شكل م�شتمر لت�شبح اأكرث مرونة وا�شتجابة للمتغريات القت�شادية والجتماعية، ومبا يتما�شى مع روؤية البحرين 

تنويع  خالل  من  ا�شرتاتيجية  خطة  الوزارة  و�شعت  حيث  للتنمية،  الوطنية  وال�شرتاتيجية   2030 القت�شادية 

اخلدمات الإ�شكانية متّكن املواطنني من احل�شول على امل�شكن املالئم لهم ولأ�شرهم، ولغر�س تقليل فرتة النتظار 

على طلبات الوحدة الإ�شكانية من خالل حتفيز ال�شراكة بني القطاع اخلا�س لتوفري ال�شكن الجتماعي عرب تنفيذ 

برامج ومبادرات متنوعة، كربامج �شراء الوحدات ال�شكنية اجلاهزة من القطاع اخلا�س وم�شروع متويل ال�شكن 

الجتماعي )مزايا( والتي ا�شتفاد منها فعليا عدد )3000( م�شتفيد. ي�شاف اإىل ذلك تفعيل نظام الرهن العقاري، 

ال�شمالية(،  �شلمان )املدينة  اآخرها م�شروع مدينة  كان  والتي  البناء  التقليدية يف  وامل�شاريع  الربامج  اإىل جانب 

وم�شروع مدينة خليفة )ع�شكر وجو والدور و�شواحيهم(، وم�شروع �شرق �شرتة، التي تقوم الوزارة بتنفيذها . 

3.11    وجدير بالتنويه اإىل اأن م�شروع ال�شكن الجتماعي )مزايا( وح�شبما اأفادت وزارة الإ�شكان، ُيعد اأحد امل�شاريع التنموية 

الذي اأطلق يف العام 2013 وبال�شراكة مع القطاع اخلا�س ملواجهة تلك التحديات، وهو عبارة عن خدمة اإ�شكانية 

تتمثل يف الدعم الذي تقدمه وزارة الإ�شكان عن طريق ح�شول املنتفع بالربنامج على متويل من القطاع امل�شريف 

)25%( من دخله كق�شط  اأن يقوم املنتفع ب�شداد ما ن�شبته  ال�شريكة( لغر�س �شراء م�شكن، على  البنوك  )اأحد 

�شهري، فيما تلتزم احلكومة من خالل الوزارة بتوفري الدعم املايل احلكومي الذي يغطي باقي قيمة الأق�شاط 

ال�شهرية لدى البنك املمول، ومتتاز هذه اخلدمة بكونها فورية وتتيح للمواطن اختيارها وفق ما يتنا�شب مع ظروفه 

الجتماعية والقت�شادية.
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3.12    ويهدف امل�شروع اإىل حتقيق جملة من الأغرا�س، والتي تتفق ومقا�شد اأهداف التنمية امل�شتدامة يف جانبها الجتماعي 

والقت�شادي، من خالل تلبية احتياجات املواطنني بتقدميها خدمات وبرامج اإ�شكانية وحلول خالقة تتبنى بكل 

احرتافية وكفاءة ر�شم وتنفيذ املنهجية الإ�شكانية امل�شتدامة، لتوفري ال�شكن املالئم للمواطن البحريني من ذوي 

الدخل املحدود، ومبا ُيج�شد روؤية اململكة الرامية اإىل خلق بيئة من ال�شتقرار وال�شكينة لالأ�شر البحرينية، وذلك 

بال�شراكة مع القطاع اخلا�س بتوجيه اإمكانياته وخرباته نحو دعم امللف الإ�شكاين، وحتفيز الن�شاط القت�شادي 

باململكة من خالل اإنعا�س القطاعني امل�شريف والعقاري، با�شتقطاب املطورين العقاريني، وتعزيز دور امل�شارف 

املحلية يف متويل امل�شاريع الإ�شكانية، وخفــ�س ُكلفـــة الوحــدات ال�شكنية عن طـــريق  زيـــادة العــــر�س، وت�شهيل 

والتنفيذ،  والت�شميم  التخطيط  جمال  يف  اخلالقة  والبتكارات  التطوير  وت�شجيع  الأرا�شي،  تق�شيم  اإجراءات 

غري  واملواقع  م�شتغلة،  والغري  املتداخلة  بالأرا�شـــي  ال�شلة  ذات  للمعوقات  اجلادة  احللول  اإيجاد  يف  والإ�شهام 

امل�شنفة، وزيـــادة اإ�شهـــام القطاع اخلـــا�س يف اأعمــــال البنيـــــة التحتيــــة .

3.13     ويف هذا ال�شاأن، تثمن املوؤ�ش�شة الوطنية جهود وزارة الإ�شكان يف اإتاحة الفر�س للح�شول على امل�شكن املالئم، من 

خالل اإقرارها الن�شخة اجلديدة واملطورة لربنامج )مزايا( الذي ُيعد اأحد املكت�شبات التي ا�شتطاعت احلكومة اأن 

حتققها على �شعيد تنفيذ اللتزام الإ�شكاين الوارد يف برنامج عمل احلكومة واملتعلق بزيادة فعالية ال�شراكة مع 

القطاع اخلا�س. 

3.14     حيث جاءت الن�شخة اجلديدة لرتفع �شقف امل�شتفيدين من الربنامج بحيث ي�شتفيد منه املواطن الذي يبلغ من 

العمر)50( عاما، وفتح حدود �شقف الدخل لت�شبح )500( دينار كحد اأدنى لال�شتفادة اإىل )1500( دينار كحد 

اأق�شى، والذي من �شاأنه تغطية ما ن�شبته )45%(  من قوائم النتظار خالل ال�شنوات القليلة القادمة، والتي من 

املقرر اأن يتم تفعيلها اعتبارا من بداية العام املقبل 2019.

3.15      ويف خطوة تهدف اإىل احلد من تبعات التاأخري يف ح�شول الأفراد على اخلدمات الإ�شكانّية املقدمة من الدولة 

باعتبارها اأحد التحديات، قامت احلكومة با�شتحداث نظام “بدل ال�شكن” مبقدار مائة دينار لكل �شاحب طلب 

خدمة اإ�شكانية م�شت عليه مدة خم�س �شنوات، الأمر الذي اأ�شهم يف حت�شني الو�شع املعي�شي للفئات امل�شتهدفة.

3.16      كما ل ميكن اإغفال توجهات احلكومة اإىل النظر يف احلالت الإن�شانية والعاجلة التي ت�شتدعي اتخاذ قرارات فورية 

ب�شاأنها فيما يخ�س اإعادة النظر يف الطلبات الإ�شكانية القدمية امللغاة، حيث با�شرت وزارة الإ�شكان تنفيذا لذلك 

ت�شكيل جلنة للنظر يف تلك احلالت ودرا�شتها وو�شع احللول املنا�شبة لها ح�شبما تقت�شيه تلك احلالت  .
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3.17     كما مل تغفل الدولة عن اإتاحة الفر�س للح�شول على امل�شكن املالئم لبع�س الفئات الأوىل بالرعاية كالن�شاء وامل�شنني 

ي�شتطيعون  ل  الذين  لأولئك  ال�شكن  اإعانات  تقدمي  ل�شمان  خطوات  تتخذ  جعلها  ما  الإعاقة،  وذوي  والأطفال 

2004 ب�شاأن حق  )12( ل�شنة  اأبرزها �شدور القرار رقم  احل�شول على م�شاكن ميكنهم حتّمل كلفتها، وكان من 

املراأة البحرينية يف النتفاع باخلدمات الإ�شكانية اأ�شوة بالرجل وفق �شوابط واأحكام تتفق وكل حالة.

3.18     وفيما يتعلق بدور املوؤ�ش�شة الوطنية يف �شاأن الدفع اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، وحتديدا الهدف 

رقم )11( باملدن واملتجمعات املحلية امل�شتدامة، ويف اإطار وليتها الوا�شعة يف جمال حماية حقوق الإن�شان، فقد 

ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية عرب ال�شحف املحلية وو�شائل التوا�شل الجتماعي، وما يتداوله امل�شتفيدون من توزيع 

الوحدات ال�شكينة يف مدينة �شلمان )املدينة ال�شمالية( من اأن ت�شميمها ل يفي بالحتياجات املعي�شية ول يحقق 

اخل�شو�شية للمنتفعني منها، ما حدا باملوؤ�ش�شة اإىل الوقوف على ما اأثري من خالل خماطبة وزارة الإ�شكان حيث 

اأنها قامت بال�شتعانة بذوي الخت�شا�س واخلربة يف هذا املجال ل�شمان توافق ت�شاميم هذه الوحدات  اأفادت 

مع الحتياجات الأ�شا�شية لالأ�شرة البحرينية ومبا يحفظ للمواطن كرامته باحل�شول على م�شكن مالئم، كما مت 

للوحدة مبا ي�شمح  الإن�شائي والهند�شي  الت�شميم  اأ�شرة، وذلك من خالل تهيئة  مراعاة احتياجات وظروف كل 

باإجراء بع�س التغيريات والإ�شافات على الوحدات من قبل املنتفعني مبا يتنا�شب مع اأعداد اأفراد الأ�شرة والظروف 

اخلا�شة بهم. 

3.19     كما تلقت املوؤ�ش�شة الوطنية خالل الأعوام )2016 – 2017 - 2018( عدد )23( �شكوى، وقدمت عدد )63( م�شاعدة 

قانونية، ور�شدت )3( حالت، حيث تناولت جميعها موا�شيع خمتلفة ذات �شلة باحلق يف م�شتوى معي�شي لئق، 

حيث متت درا�شتها كل على حدة، وتوا�شلت يف بع�س منها مع اجلهات املعنية لبحثها والوقوف على ما اأثري فيها 

و�شول ملعاجلتها.

3.20   ولعل من اأبرز تلك املوا�شيع التي تلقتها املوؤ�ش�شة الوطنية، ما تعلق منها ب�شحب اأو اإلغاء النتفاع من اخلدمات الإ�شكانية 

لأ�شباب تتعلق بال�شجل اجلنائي ل�شاحب الطلب، ومن دون الوقوف على اإجراءات اأو خطوات بديلة وملمو�شة على 

اأر�س الواقع ت�شمن حق  اأفراد اأ�شرة �شاحب الطلب يف اخلدمات الإ�شكانية، ويف معر�س رد وزارة الإ�شكان حول 

هذا املو�شوع فقد اأفادت باحلالت التي يتم اإلغاء التخ�شي�س يف النتفاع بامل�شكن والتي ن�شت عليها املادة رقم 

)10( من القرار الوزاري رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان، كما يجوز للوزارة وفقا للمادة )86( من 

ذات القرار اإعادة تخ�شي�س اخلدمة الإ�شكانية التي مت اإلغاوؤها لذات املنتفع اأو اأحد اأفراد اأ�شرته متى ما كان 

م�شتحقا لها وفقًا لأحكام هذا القرار.
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التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

1.   العمل على و�شع خطة وجدول زمني يتم من خالله بحرنة الوظائف يف خمتلف القطاعات التي توجد بها وفرة من 

املخرجات الوطنية.

2.   العمل على ربط برامج التدريب والتاأهيل مبتطلبات واحتياجات �شوق العمل، �شواء بالن�شبة خلريجي الثانوية العامة 

واجلامعات اأو الباحثني عن عمل.

3.  العمل على اإيجاد تدابري واإجراءات بديلة و�شريعة حيال اأ�شحاب العمل الذي ميرون بظروف حتول دون قدرتهم على  

�شرف اأجور العمال، مبا ي�شمن عدم تاأثر م�شتواهم املعي�شي وحقهم يف العمل الالئق وا�شتدامته.

4.  بذل املزيد من اجلهود لتح�شني الأجور واحلوافز الوظيفية مبا يتنا�شب مع م�شتوى العي�س الكرمي وا�شتدامته لالأجيال 

القادمة.

5.  رفع الوعي العام حول احلق يف امل�شاواة وعدم التمييز و�شرورة احلد من انعدامها يف جميع املوؤ�ش�شات التعليمية مبا فيها 

املدار�س واجلامعات والكليات اخلا�شة واحللقات الدينية والكليات الع�شكرية، ل�شمان التمتع بكافة حقوق الإن�شان.

6.   ال�شعي نحو و�شع جدول زمني ملعاجلة وتلبية الطلبات املتعلقة باخلدمات الإ�شكانية التي م�شى عليها خم�س �شنوات 

فاأكرث، وذلك عن طريق تطوير ال�شراكة مع القطاع اخلا�س امل�شريف والعقاري وو�شع احللول والبدائل املنا�شبة.

7.  ال�شعي نحو اإ�شراك امل�شتفيد من اخلدمة الإ�شكانية املقدمة - حال تخ�شي�شها له - يف و�شع الت�شور على نحو يتالءم من 

و�شعه الأ�شري واحتياجاته املعي�شية.

8.   ال�شعي نحو منح الت�شهيالت ملنتجي وم�شدري مواد وم�شتلزمات البناء والتطوير العقاري، مما ي�شاهم يف خف�س الكلفة 

املالية للم�شاريع العقارية وجعلها يف متناول اجلميع ومبا يتنا�شب والقدرة القت�شادية لالأفراد.

9.  ال�شعي نحو �شمول اأكرب عدد من امل�شتفيدين للطلبات الإ�شكانية يف م�شروع )مزايا( دون العتداد براتب املنتفع اأو عمره 

على اأن يكون املعيار احلقيقي هو احلاجة اإىل خدمة اإ�شكانية، مع مراعاة تغريات احلياة املعي�شية يف املجتمع.
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الفرع الثاين

احلق يف بيئة �سليمة ومنا�سبة

1.   يعترب حق الإن�شان يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة، هو اأحد اأبرز حقوق الإن�شان التي يكون فيها مت�شامنا مع غريه من 

اأفراد املجتمع ككل، باعتباره حقا متاحا لالأفراد كافة، ذلك اأن املوارد والرثوات الطبيعية املحيطة من حولنا هي لي�س 

ملكا اإىل جيل دون الآخر، بل هي موارد وثروات تنتقل تباعا جيال بعد جيل، بلوغا اإىل حتقيق تنمية م�شتدامة.

2.   لذا حظي حق الإن�شان يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة على مكانة خا�شة بني اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( �شمل 

اأبعاد احلق، �شواء كان ذلك على �شعيد تغري املناخ، اأو حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية، اأو مكافحة الت�شحر 

وحماية الغابات وحماية التنوع البيولوجي.

3.   ولعل من اأبرز اأهداف التنمية امل�شتدامة )2030( املرتبطة بحق الإن�شان يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة، هو الهدف 

والبحار  املحيطات  واآثاره”، والهدف رقم )14(: “حفظ  املناخ  لتغري  للت�سدي  اإجراءات عاجلة  رقم )13(: “اتخاذ 

“حماية   :)15( رقم  والهدف  امل�ستدامة”،  التنمية  لتحقيق  م�ستدام  نحو  على  وا�ستخدامها  البحرية  واملوارد 

الغابات على نحو م�ستدام،  واإدارة  ا�ستخدامها على نحو م�ستدام،  وتعزيز  الربية وترميمها  الإيكولوجية  النظم 

ومكافحة الت�سحر، ووقف تدهور الأرا�سي وعك�س م�ساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي”.

4.   وا�شتقراًء مما ت�شمنته تلك الأهداف، يالحظ اأنها ت�شكل الإطار العام املكون للحق يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة،  

ولعل ما يوؤكد على ذلك املقا�شد التي �شاغتها الأمم املتحدة، مبوجب قرارها رقم )A/RES/70/1( ال�شادر يف 21 

 املتعلق بالعمل املناخي، لتت�شمن تعزيز املرونة والقدرة على 
اأكتوبر 2015، حيث جاءت مقا�شد الهدف رقم )13( 4 

ال�شمود يف مواجهة الأخطار املرتبطة باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك 

الأخطار، واإدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والتخطيط على ال�شعيد الوطني.

والتكيف معه،  املناخ،  للتخفيف من تغري  واملوؤ�ش�شية  الب�شرية  والقدرات  الوعي  واإذكاء  التعليم  اإىل حت�شني  5.    بالإ�شافة 

واحلد من اأثره والإنذار املبكر به، وتنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان املتقدمة النمو يف اتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية ب�شاأن تغري املناخ من التزام بهدف التعبئة امل�شرتكة ملبلغ قدره )100( بليون دولر �شنويا بحلول عام 2020 

التنفيذ، وجعل  اإجراءات التخفيف املجدية و�شفافية  النامية، يف �شياق  البلدان  لتلبية احتياجات  من جميع امل�شادر 

اآليات  اأقرب وقت ممكن، وتعزيز  ال�شندوق الأخ�شر للمناخ يف حالة ت�شغيل كامل عن طريق تزويده براأ�س املال يف 

حت�شني م�شتوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالني املتعلقني بتغري املناخ يف اأقل البلدان منوا، والدول اجلزرية ال�شغرية 

النامية، مبا يف ذلك الرتكيز على الن�شاء وال�شباب واملجتمعات املحلية واملهم�شة.

.)A/RES/70/1(  من اأهداف التنمية امل�شتدامة كما وردت يف قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )4( مت تدوين مقا�شد الهدف رقم )13 (
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  املتعلق بـاحلياة حتت املاء، لتت�شمن منع التلوث البحري بجميع اأنواعه واحلد 
5
6.  يف حني جاءت مقا�شد الهدف رقم )14( 

منه بدرجة كبرية، ول �شيما من الأن�شطة الربية، مبا يف ذلك احلطام البحري، وتلوث املغذيات، بحلول عام 2025، 

واإدارة النظم الإيكولوجية البحرية وال�شاحلية على نحو م�شتدام وحمايتها، من اأجل جتنب حدوث اآثار �شلبية كبرية، 

مبا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على ال�شمود، واتخاذ الإجراءات الالزمة من اأجل حتقيق ال�شحة والإنتاجية 

للمحيطات، بحلول عام 2020، وتقليل حتّم�س املحيطات اإىل اأدنى حد ومعاجلة اآثاره، مبا يف ذلك من خالل تعزيز 

التعاون العلمي على جميع امل�شتويات.

7.  بالإ�شافة اإىل تنظيم ال�شيد على نحو فعال، واإنهاء ال�شيد املفرط وال�شيد غري القانوين وغري املبلغ عنه وغري املنظم 

وممار�شات ال�شيد املدمرة، وتنفيذ خطط اإدارة قائمة على العلم، من اأجل اإعادة الأر�شدة ال�شمكية اإىل ما كانت عليه 

يف اأقرب وقت ممكن، لت�شل على الأقل اإىل امل�شتويات التي ميكن اأن تتيح اإنتاج اأق�شى غلة م�شتدامة وفقا ملا حتدده 

خ�شائ�شها البيولوجية، بحلول عام 2020، وحفظ )10( يف املائة على الأقل من املناطق ال�شاحلية والبحرية، مبا يت�شق 

مع القانون الوطني والدويل وا�شتنادا اإىل اأف�شل املعلومات العلمية املتاحة، بحلول عام 2020، وحظر اأ�شكال الإعانات 

املقدمة مل�شائد الأ�شماك التي ت�شهم يف الإفراط يف قدرات ال�شيد ويف �شيد الأ�شماك، واإلغاء الإعانات التي ت�شاهم 

يف �شيد الأ�شماك غري امل�شروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم، والإِحجام عن ا�شتحداث اإعانات جديدة من هذا القبيل، 

مع الت�شليم باأن املعاملة اخلا�شة والتف�شيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية واأقل البلدان منوا ينبغي اأن تكون جزءا 

ل يتجزاأ من مفاو�شات منظمة التجارة العاملية ب�شاأن الإعانات مل�شائد الأ�شماك، بحلول عام 2020.

8.   اإىل جانب زيادة الفوائد القت�شادية التي تتحقق للدول اجلزرية ال�شغرية النامية واأقل البلدان منوا من ال�شتخدام 

امل�شتدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك من خالل الإدارة امل�شتدامة مل�شائد الأ�شماك، وتربية الأحياء املائية، وال�شياحة، 

البحرية، مع مراعاة معايري  التكنولوجيا  ونقل  البحث،  وتطوير قدرات  العلمية،  املعارف  وزيادة   ،2030 بحلول عام 

اأجل حت�شني  من  البحرية،  التكنولوجيا  بنقل  املتعلقة  التوجيهية  ومبادئها  الدولية  الأوقيانوغرافية احلكومية  اللجنة 

�شحة املحيطات، وتعزيز اإ�شهام التنوع البيولوجي البحري يف تنمية البلدان النامية، ول �شيما الدول اجلزرية ال�شغرية 

النامية واأقل البلدان منوا، وتوفري اإمكانية و�شول �شغار ال�شيادين احلرفيني اإىل املوارد البحرية والأ�شواق، وتعزيز 

يف  الواردة  ب�شيغته  الدويل  القانون  تنفيذ  طريق  عن  م�شتداما  ا�شتخداما  وا�شتخدامها  ومواردها  املحيطات  حفظ 

وا�شتخدامها على نحو  ومواردها  املحيطات  القانوين حلفظ  الإطار  ت�شع  التي  البحار  لقانون  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

م�شتدام.

  املتعلق باحلياة يف الرب، لتت�شمن �شمان حفظ وترميم النظم الإيكولوجية الربية 
6
9.   وجاءت مقا�شد الهدف رقم )15( 

والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة الداخلية وخدماتها، ول �شيما الغابات والأرا�شي الرطبة واجلبال والأرا�شي اجلافة، 

و�شمان ا�شتخدامها على نحو م�شتدام، وذلك وفقا لاللتزامات مبوجب التفاقات الدولية، بحلول عام 2020، وتعزيز 

.)A/RES/70/1(  من اأهداف التنمية امل�شتدامة كما وردت يف قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )5( مت تدوين مقا�شد الهدف رقم )14 (

.)A /RES/70/1(  من اأهداف التنمية امل�شتدامة كما وردت يف قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )6 ( مت تدوين مقا�شد الهدف رقم )15(
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تنفيذ الإدارة امل�شتدامة جلميع اأنواع الغابات، ووقف اإزالة الغابات، وترميم الغابات املتدهورة، وحتقيق زيادة كبرية 

يف ن�شبة زرع الغابات واإعادة زرع الغابات على ال�شعيد العاملي بحلول عام 2020، ومكافحة الت�شحر، وترميم الأرا�شي 

والرتبة املتدهورة، مبا يف ذلك الأرا�شي املت�شررة من الت�شحر واجلفاف والفي�شانات، وال�شعي اإىل حتقيق عامل خال 

من ظاهرة تدهور الأرا�شي، بحلول عام 2030.

10.   بالإ�شافة اإىل، �شمان حفظ النظم الإيكولوجية اجلبلية، مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي، من اأجل تعزيز قدرتها على 

توفري املنافع التي ل غنى عنها لتحقيق التنمية امل�شتدامة، بحلول عام 2030، واتخاذ اإجراءات عاجلة وهامة للحد 

دة ومنع  من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام، بحلول عام 2020، بحماية الأنواع املهدَّ

الو�شول  �شبل  وتعزيز  املوارد اجلينية،  ا�شتخدام  النا�شئة عن  للمنافع  واملن�شف  العادل  التقا�شم  وتعزيز  انقرا�شها، 

اإىل تلك املوارد، على النحو املتفق عليه دوليا، واتخاذ اإجراءات عاجلة لوقف ال�شيد غري امل�شروع لالأنواع املحمية من 

النباتات واحليوانات والإجتار فيها، والت�شدي ملنتجات الأحياء الربية غري امل�شروعة، على م�شتويي العر�س والطلب 

على ال�شواء.

11.   اإىل جانب، اتخاذ تدابري ملنع اإدخال الأنواع الغريبة الغازية اإىل النظم الإيكولوجية لالأرا�شي واملياه وتقليل اأثر ذلك اإىل 

حد كبري، ومراقبة الأنواع ذات الأولوية اأو الق�شاء عليها، بحلول عام 2020، واإدماج قيم النظم الإيكولوجية والتنوع 

البيولوجي يف عمليات التخطيط الوطني واملحلي، والعمليات الإمنائية، وا�شرتاتيجيات احلد من الفقر، واحل�شابات، 

بحلول عام 2020، وح�شد املوارد املالية من جميع امل�شادر وزيادتها زيادة كبرية بغر�س حفظ التنوع البيولوجي والنظم 

الإيكولوجية وا�شتخدامها ا�شتخداما م�شتداما، وح�شد موارد كبرية من جميع امل�شادر وعلى جميع امل�شتويات بغر�س 

متويل الإدارة امل�شتدامة للغابات وتوفري ما يكفي من احلوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك الإدارة، مبا يف ذلك حفظ 

الغابات واإعادة زرع الغابات، وتعزيز الدعم العاملي للجهود الرامية اإىل مكافحة ال�شيد غري امل�شروع لالأنواع املحمية 

والإجتار بها، وذلك بو�شائل ت�شمل زيادة قدرات املجتمعات املحلية على ال�شعي اإىل احل�شول على فر�س �شبل ك�شب 

الرزق امل�شتدامة.

12.   بالرغم واأن د�شتور مملكة البحرين مل ي�شر �شراحة وعلى نحو مبا�شر اإىل حق الإن�شان يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة، 

اإل اأنه يف ِقبال ذلك مل تغفل اأحكامه من الإ�شارة اإىل مكونات هذا احلق، حيث ن�شت املادة )9( يف البند )ز( منه على 

اأن: “تتخذ الدولة  التدابري الالزمة من اأجل حتقيق ا�ستغالل الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة ب�سورة مثمرة، وتعمل 

على رفع م�ستوى الفالح، ويحدد القانون و�سائل حماية �سغار املزارعني ومتليكهم الأرا�سي”، اأعقبها البند )ح( 

الفطرية”،  احلياة  على  واحلفاظ  البيئة  ل�سيانة  الالزمة  التدابري  الدولة  من ذات املادة لتن�س على اأن: “تاأخذ 

كما جاءت املادة رقم )11( من الد�شتور لتن�س على اأن: “الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، 

تقوم على حفظها وح�سن ا�ستثمارها، ومبراعاة مقت�سيات الدولة واقت�سادها الوطني”.
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13.   وعلى �شعيد الت�شريع الوطني، ولغر�س حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة املعلقة باحلق يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة، 

وبلوغ مقا�شدها، جاءت اأحكام املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة، والذي 

للبيئة  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجيات  واإعداد  الفطرية  واحلياة  البيئية  ال�شوؤون  ذات  املو�شوعات  متابعة  مهمة  به  اأنيط 

والتنمية امل�شتدامة، والذي ي�شم يف ع�شويته جمموعة من الوزراء والوكالء ذوي العالقة بالق�شايا البيئية، وعددا من 

ممثلي موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة.

14.  واإىل جانب ذلك، فقد �شدرت جملة من الت�شريعات ذات ال�شلة بال�شاأن البيئي، منها املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 

1995 ب�شاأن حماية احلياة الفطرية، الذي ُيعنى بحماية  احلياة الفطرية يف اململكة مبا يحقق املحافظة على خمتلف 

اأنواع الكائنات الفطرية الربية والبحرية وحماية الأنواع  النادرة منها اأو املهددة بالنقرا�س من حيوان اأو طري اأو نبات، 

بالإ�شافة اإىل املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، الذي يهدف اإىل حماية البيئة من امل�شادر والعوامل 

امللوثة، ووقف تدهورها واملحافظة عليها من الآثار ال�شارة الناجمة عن الأن�شطة التي توؤدي اإىل اإحلاق ال�شرر بال�شحة 

الب�شرية واملحا�شيل الزراعية، واحلياة البحرية والربية، واملوارد الطبيعية الأخرى واملناخ.

15.  كما جاء املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية، لينظم امل�شائل 

املت�شلة بال�شيد وحماية الكائنات احليوانية والنباتية التي تعي�س يف مياه ال�شيد اأو على قاع البحر اأو يف تربته التحتية، 

وما يتكون داخل اأج�شام هذه الكائنات من )اللوؤلوؤ( اأو )ال�شعاب املرجانية( اأو غريها، وكذلك قاع البحر وما يت�شمنه 

من رمال و�شخور، كما ونظمت اأحكام القانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرمال البحرية 

وبيعها، امل�شائل املتعلقة با�شتخراج هذه الرمال والقواعد املنظمة حلماية الرثوة البحرية.

16.  ويف �شياق مت�شل، فقد �شدر العديد من القرارات ذات ال�شلة بحماية البيئة �شواء يف على �شعيد العمل املناخي اأو احلياة 

اإدارة  2006 ب�شاأن  )3( ل�شنة  2013 بتعديل القرار رقم  )7( ل�شنة  اأبرزها، القرار رقم  اأو احلياة يف الرب،  حتت املاء 

املخلفات اخلطرة، والقرار رقم )6( ل�شنة 2013 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )4( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املواد 

الكيميائية اخلطرة، والقرار رقم )4( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املواد الكيميائية اخلطرة، والقرار رقم )4( ل�شنة 2005 

ب�شاأن اإدارة الزيوت امل�شتعملة، والقرار رقم )2( ل�شنة 2005 ب�شاأن منع ال�شيد واملتاجرة يف جميع اأنواع طائر احلباري 

والبلبل البحريني.

17.   بالإ�شافة اإىل �شدور القرار رقم )4( ل�شنة 2003 ب�شاأن اعتبار منطقة دوحة عراد حممية بحرية طبيعية، والقرار رقم 

)7( ل�شنة 2002 ب�شاأن التحكم يف ا�شترياد وا�شتخدام املواد الكيميائية املحظورة واملقيدة ب�شدة، والقرار رقم )1( ل�شنة 

2002 ب�شاأن اعتبار جزيرة م�شتان منطقة حممية، والقرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلفات اخلطرة للرعاية 

ال�شحية، والقرار رقم )2( ل�شنة 2001 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )10( ب�شاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(.
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وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اأن  من  وبالرغم  الإن�شان،  حلقوق  الدويل  القانون  �شعيد  18.   وعلى 

مبوجب  البحرين  مملكة  لهما  ان�شمت  الذين  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد 

القانون رقم )56( ل�شنة 2006، والقانون رقم )10( 2007 على التوايل، قد خليا من الإ�شارة �شراحة اإىل حق الإن�شان 

يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة، اإل اأنها ذلك �شدقت اأو ان�شمت �شواء يف اإطارها الإقليمي اأو الدويل على العديد من 

التفاقيات واملعاهدات والربوتوكولت املعنية بحماية البيئة، حتى بلغ منها ما يربو على عدد )40( اتفاقية اأو معاهدة 

اأو برتوكول، يف خمتلف النواحي البيئية، �شواء املتعلقة باملناخ اأو البحار اأو الرب اأو غري ذلك.

املناخ”، والذي �شادقت عليه  لتغري  باري�س    ذات العالقة بال�شاأن البيئي “اتفاق 
7
19.   ولعل من اأبرز التفاقيات الدولية 

مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )75( ل�شنة 2016، ويعد هذا التفاق هو اأحد ثمار املفاو�شات الأكرث جدية بني 

دول العامل ملواجهة حتدي تغيري املناخ، كونه م�شوؤولية جماعية وم�شرتكة بني الدول كافة، اإىل جانب اأنها م�شوؤولية دولية 

تتفاوت بح�شب اإمكانيات وقدرات كل دولة لأخرى.

20.   وعليه، اأ�شهمت خمرجات املوؤمتر الدويل لالأمم املتحدة احلادي والع�شرين املعني بتغيري املناخ والذي ُعقد يف العا�شمة 

الفرن�شية )باري�س( عام )2015( اإىل املوافقة على “اتفاق باري�س لتغري املناخ” والذي مت التوقيع عليها تزامنا ومنا�شبة 

يوم الأر�س يف 22 اأبريل 2016 مبدينة )نيويورك(، ويعترب هذا ال�شك الأممي اأول اتفاق دويل �شامل ب�شاأن املناخ، 

يهدف ب�شكل اأ�شا�س اإىل توطيد ال�شتجابة العاملية للتهديد الذي ي�شكله تغري املناخ.

21.   وجدير بالتنويه، اأن مملكة البحرين قد �شبق واأن �شدقت مبوجب املر�شوم رقم )7( ل�شنة 1994 على اتفاقية الأمم 

املتحدة الإطارية ب�شاأن التغري املناخي، وان�شمت اإىل )برتوكول كيوتو( امللحق بالتفاقية مبوجب املر�شوم رقم )45( 

ل�شنة 2005، ومبوجب هذه التفاقية الدولية يجب على جميع الأطراف اأن تعد وب�شفة دورية تقريرًا ي�شمى “البالغات 

الوطنية”، وهي بالغات يجب اأن حتتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري يف الدولة الطرف، 

واأن ت�شف اخلطوات التي اتخذتها وما تعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ التفاقية، ويف ذات ال�شياق، قامت مملكة 

2002 بتقدمي تقرير البالغ الوطني الأويل، وتاله تقدمي تقرير البالغ الوطني الثاين يف فرباير  البحرين يف مار�س 

. 
8 2012

22.  وعلى �شعيد ال�شرتاتيجيات واخلطط الوطنية يف جمال حماية البيئة، مت اإعداد وثيقة ال�شرتاتيجية الوطنية حلماية 

البيئة بالتعاون بني املجل�س الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي)UNDP(، بال�شرتاك مع اجلهات املختلفة 

املدين، وجمموعة من اخلرباء  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واجلامعات  الأبحاث  ومراكز  بالبيئة  العالقة  القطاعات ذات  يف 

الدوليني، وقد اأقرت هذه ال�شرتاتيجية من قبل جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين عام 2006.

http://www.un.org/en/climatechange :7( للمزيد من املعلومات حول تغري املناخ: املوقع الإلكرتوين ملنظمة الأمم املتحدة، من خالل الرابط التايل (

http:// :8 ( لالطالع على تقارير البالغ الوطنية املقدمة من مملكة البحرين مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة  الإطارية ب�شاأن التغري املناخي، من خالل الرابط التايل(
www.sce.gov.bh/index
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البيئي، من خالل  البعد  الق�شايا ذات  مع  التعامل  )2015-2018( من  لالأعوام  برنامج عمل احلكومة  يغفل  23.   كما مل 

امل�شتدامة  “الإدارة  بـ:  ُعنون  ا�شرتاتيجي  كهدف  �شياغته  متت  احل�شرية،  والتنمية  بالبيئة  ُيعنى  حمور  تخ�شي�س 

للموارد وتاأمني التنمية احل�شرية امل�شتدامة”، وت�شمن هذا الهدف مق�شدا فرعيا عنون بـ “توفري بيئة اآمنة ومالئمة 

لل�شكان”، جاء فيه عددا من ال�شيا�شيات واملبادرات والإجراءات التي ت�شعى احلكومة اإىل حتقيقها مع انتهاء برنامج 

عملها يف عام 2018، وعليه اأقر املجل�س الأعلى للبيئة خطة ت�شغيلية لالأعوام )2015-2018( جاءت متزامنة مع برنامج 

عمل احلكومة يف ال�شاأن البيئي.

24.  ويف �شياق مت�شل، قام املجل�س الأعلى للبيئة بالنتهاء من حتديث ال�شرتاتيجية وخطة العمل الوطنية ململكة البحرين 

 ، وقد حوت ال�شرتاتيجية على تدابري ت�شريعية وتنظيمية ملواجهة 
9
لالأعوام )2016-2021( واملتعلقة بالتنوع احليوي 

التحديات التي يواجهها التنوع احليوي يف البيئة البحرية، واأهما عمليات اجلرف والردم وظهور الأنواع الغريبة الغازية 

وتنظيم ال�شيد البحري.

ن�شبة  وتراجع  الزراعية  امل�شاحات  و�شغر  اجلاف  املناخ  وحتديات  القت�شادية  والتنمية  ال�شكانية  للزيادة  25.   ونظرا 

املزارعني البحرينيني وزيادة الطلب على املياه، �شهدت املياه اجلوفية تدهورا كبريا من حيث النوع والكم، الأمر الذي 

اأثر على القطاع الزراعي يف اململكة، وعليه د�شنت احلكومة مبادرة وطنية لتنمية القطاع الزراعي رغبة يف م�شاعفة 

اململكة  يف  العامة  احلدائق  اإحدى  ُخ�ش�شت  فقد  منهم،  الن�شاء  ل�شيما  املزارعني  �شغار  ودعم  الزراعية  الإنتاجية 

 و�شميت بـ: “�شوق املزارعني” لي�شبح �شوقا دائما غر�شه ت�شهيل و�شول املزارعني لالأ�شواق وح�شولهم على الفر�س

. 
10

 الت�شويقية 

26.  وعلى �شعيد املمار�شة العملية املرتبطة بالهدف امل�شتدام رقم )13( املتعلق بالعمل املناخي، فقد ت�شمن تقرير البالغ 

اأن تغري املناخ يهدد  ، ما مفاده 
11

الوطني الثاين ململكة البحرين املقدم اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�شاأن تغري املناخ 

ال�شاحلية  الأرا�شي  البحر، مع احتمال خ�شارة  ارتفاع م�شتوى �شطح  ياب�شتها جراء  )11%( من  بغمر حوايل  اململكة 

واملنخف�شة مما �شيعر�س املدن ال�شاحلية ومن�شاآتها احليوية للغمر، كما �شوف ي�شكل تغري املناخ تهديدا حمتمال على 

ال�شحة العامة بفعل تكرار و�شدة موجات الغبار امل�شاحبة ملوجات اجلفاف، واإثر تناق�س هطول املطر، ف�شال عن اأن 

هذا التغري يف املناخ �شيوؤدي اإىل تدهور الأمن املائي والأمن الغذائي.

27.   اأما ب�شاأن الهدف امل�شتدام رقم )14( املتعلق باحلياة حتت املاء، وبالرغم من اأن مملكة البحرين قد خطت خطوات 

)9 (   التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى لأهداف التنمية امل�شتدامة يف 

)نيويورك(، يوليو 2018، �س99.

)10(   التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى لأهداف التنمية امل�شتدامة يف 

)نيويورك(، يوليو 2018، �س100.

)11 (   التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى لأهداف التنمية امل�شتدامة يف 

)نيويورك(، يوليو 2018، �س103.
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تلك  ونتج عن  م�شتدام،  نحو  على  وا�شتخدامها  البحرية  املوارد  نحو حماية  والإداري  الت�شريعي  اجلانبني  حثيثة من 

اجلهود زيادة م�شاحة املناطق البحرية املحمية اإىل )1603كم مربع( عام 2017، اأي ما يزيد على )21%( من امل�شاحة 

الذي مبوجبه   2018 ل�شنة   )18( رقم  القرار  تلك اجلهود �شدور  اآخر  ولعل  البحرين،  ململكة  الإقليمية  للمياه  الكلية 

القوارب يف املناطق املحددة ل�شيد  الروبيان على ظهر  اأية و�شيلة ل�شيد  اأو  اآلت  اأو  اأدوات  اأو  مت حظر وجود �شباك 

الروبيان، وكذلك مناطق ر�شو القوارب اإذا كان الغر�س من وجودها �شيد الروبيان خالل فرتة �شريان احلظر املمتدة 

من    مار�س وحتى 31 يوليو 2018، لغر�س احلفاظ على هذا النوع من املخزون البحري.

28.  اإل اأنه ويف ِقبال تلك اجلهود، ونظرا ملحدودية م�شاحة الياب�شة يف اململكة وتركز ال�شكان والأن�شطة التنموية على ال�شريط 

ال�شمكي  ال�شاحلية، ويوؤثر على ا�شتدامة املخزون  البيئية  ال�شاحلي، مما ي�شكل ذلك كله �شغطا على خدمات النظم 

والأمن الغذائي وما يتبعه من اآثار اقت�شادية واجتماعية، ولعل من اأهم تلك ال�شغوط عمليات الدفن والردم، وت�شريف 

مياه ال�شرف ال�شحي بالرغم من كونها معاجلة، وت�شريف حمطات حتلية املياه وبع�س املن�شاآت ال�شناعية الأخرى، 

وما  العربي،  مياه اخلليج  التي جتوب  ال�شفن  البحرية من �شغوط م�شدرها  البيئية  املناطق  له  تتعر�س  ناهيك عما 

تطرحه من مياه توزان وخملفات وغريه.

وطبيعتها  اجلغرافية،  امل�شاحة  ل�شغر  نظرا  اململكة  يف  الأرا�شي  مواد  حمدودية  من  وبالرغم  مت�شل،  �شياق  29.  ويف 

وب�شاتني  الطبيعية  )الينابيع(  العيون  كواقع  املهمة  الأيكولوجية  النظم  العديد من  اأنها حتتوي على  اإل  ال�شحراوية، 

النخيل وم�شتنقعات الق�شب وال�شحاري وغريها، اإل اأنه ولبع�س الأ�شباب �شالفة الذكر يف الفقرة ال�شابقة، ولتنامي 

الطلب يف اجلانب العمراين نتيجة ال�شغوط الب�شرية، انح�شرت تلك املوائل على نحو جلي حتى تكاد اأن تكون معدومة، 

.
12

نتج عنه تدهور يف املياه اجلوفية وحتول العديد من الأرا�شي الزراعية اإىل مدن ومناطق �شكنية 

اأهم امل�شاكل  اأحد  ، فاإن املخلفات تعترب   
13

)15( املتعلق باحلياة يف الرب  الواقع العملي للهدف امل�شتدام رقم  30.  وب�شاأن 

يف املناطق احل�شرية، وتزداد حدتها يف الدول التي ت�شكل اجلزر عموما اأرا�شيها الربية، ل�شيما مع النمو ال�شكاين 

)1.5( كغم/ اإىل ما مقداره  البحرين  والتي ت�شل يف مملكة  املخلفات،  تلك  اليومي من  الفرد  اإنتاج  وتزايد  ال�شريع 

الفرد/اليوم، وهي ن�شبة مرتفعة اإذا ما مت مقارنتها باملتو�شط العاملي والبالغ )1.2( كغم/الفرد/اليوم.

31.  ومنذ عام 1986 يتم التخل�س من املخلفات يف )مكب ع�شكر(- وهو عبارة على حمجر لل�شخور جنوب �شرق اململكة- 

من خالل طمر املخلفات دون اأي عمليات تذكر للفرز اأو املعاجلة اأو اإعادة التدوير، يتم دكها باآليات ثقيلة وتغطيتها 

بطبقة من الرمل، وهكذا الأمر تباعا.

)12(  التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى لأهداف التنمية امل�شتدامة يف 

)نيويورك(، يوليو 2018، �س 98.

)13(   التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى لأهداف التنمية امل�شتدامة يف 

)نيويورك(، يوليو 2018، �س 85.
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 ، فاإنه يتم التخل�س منها يف )مدفن حفرية(، كونه املخ�ش�س اإىل هذا النوع من 
14

32.  اأما فيما يتعلق باملخلفات اخلطرة 

املخلفات، وجدير بالتنويه اأن مملكة البحرين قد �شدقت على اتفاقية )بازل( ب�شاأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة 

والتخل�س منها عرب احلدود لعام 1989، مبوجب املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1992، كما قام املجل�س الأعلى للبيئة 

وتنفيذا لأحكامها باإ�شدار عدد من القرارات ذات ال�شلة، ف�شال عن اأن املجل�س قد اأن�شاأ منظومة اإح�شائية لإدارة 

تلك املخلفات اخلطرة �شاملة الت�شجيل اليومي لكمية املخلفات ال�شناعية ونوعها وم�شدرها ومكان التخل�س منها اأو 

ت�شديرها ومعلومات الناقل لها، واإعداد تقرير �شنوي بذلك ي�شلم اإىل الأمانة العامة لتفاقية )بازل(.

 ،)13( اأرقام  الأهداف  وحتديدا   ،)2030( امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  بدور  يتعلق  33.   وفيما 

الت�شريعات  واملتعلقة بدرا�شة  اإن�شائها،  الواردة يف قانون  البيئة، وتنفيذا لخت�شا�شاتها  املتعلقة بحماية   )15(  ،)14(

التي تراها منا�شبة، خا�شة فيما  بالتعديالت  الإن�شان، والتو�شية  والنظم املعمول بها يف اململكة ذات ال�شلة بحقوق 

يتعلق بات�شاق هذه الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�شان، كما يكون لها التو�شية باإ�شدار ت�شريعات 

جديدة ذات �شلة بحقوق الإن�شان، فقد قامت املوؤ�ش�شة الوطنية برفع مقرتح اإىل ال�شلطة الق�شائية )املجل�س الأعلى 

حتريك  مهمتها  تكون  بالبيئة،  متخ�ش�شة  عامة  نيابة  اإن�شاء  نحو  واإدارية  ت�شريعية  تدابري  اإيجاد  يت�شمن  للق�شاء( 

الذين  للبيئة  الأعلى  املجل�س  مفت�شي  بدور  النهو�س  بهدف  املخت�شة،  املحاكم  اأمام  املجتمع  با�شم  الدعوى اجلنائية 

منحهم القانون حق ال�شبطية الق�شائية للقيام بدورهم املن�شود.

34.   ويف ال�شاأن املت�شل بال�شياق الق�شائي يف جمال حماية البيئة، فقد با�شرت النيابة العامة خالل الأعوام )2017-2016 

- 2018( عدد )6(، )14(، )29( على التوايل، دعوى جنائية تتعلق باجلرائم البيئية، يف حني بلغ ما مت اإحالته من دعاوى 

جنائية اإىل املحكمة املخت�شة ما عدده )5(، )6(، )27( على التوايل، عن ذات املدة ال�شابقة.

اإح�سائية بعدد الق�سايا اجلنائية املتعلقة بال�ساأن البيئي واملحالة من النيابة العامة اإىل املحكمة  

املخت�سة وما اآلت اإليه نتيجة تلك الدعاوى لالأعوام  )2016 -  2018 (

2018 2017 2016

اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة

9 0 27 5 0 6 5 0 5

* امل�سدر: وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان  

)14(   التقرير الوطني الطوعي الأول ململكة البحرين لأهداف التنمية امل�شتدامة )2030(، املقدم اإىل املنتدى ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى لأهداف التنمية امل�شتدامة يف 

)نيويورك(، يوليو 2018، �س 86.
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35.  ويف اإطار ولية املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال تعزيز حقوق الإن�شان، فقد نفذت اأو �شاركت يف عدة برامج تدعم حق الإن�شان 

يف التمتع ببيئة �شليمة ومنا�شبة، اأبرزها م�شاركة املوؤ�ش�شة الوطنية يف ور�شة العمل التي حملت عنوان )�شفراء احلقوق 

البيئية ال�شغار( بالتعاون مع الأكادميية امللكية لل�شرطة وجمعية اأ�شدقاء البيئة وجمعية ال�شيادين بفر�شة املحرق، 

البيئية  احلقوق  “�شفراء  ا�شم  عليهم  يطلق  الأطفال  من  ملجموعة  املبدئي  الإعداد  اإىل  الفعالية  تهدف  كانت  حيث 

ال�شغار” كمرحلة اأوىل تتبعها مراحل اأخرى على امتداد العام لإمتام تدريبهم.

36.  وقد ناق�شت الفعالية مفهوم احلقوق البيئية وكيفية ممار�شتها، وتطرقت اإىل احلقوق البيئية للطفل مثل حقه يف بيئة 

نظيفة و�شليمة خالية من امللوثات، وحقه يف بيئة داعمه حلياته ومنوه، وامتداد نطاق مفهوم البيئة ال�شليمة واملنا�شبة 

�شحته  على  توؤثر  جميعها  اأنها  حيث  وال�شارع  وامل�شجد  والنادي  وامللعب  احلي  وبيئة  واملدر�شية  املنزلية  بيئته  لت�شمل 

البدنية والنف�شية والعقلية. كما متت الإ�شارة اإىل مو�شوع امل�شاهمة يف الأعمال التطوعية يف الدفاع عن احلقوق البيئية 

للطفل على اعتبار اأنها من اأ�شمى الأعمال التي يجب على اجلميع امل�شاهمة يف تعزيزها ومنوها كممار�شة للمواطنة 

الإيجابية ال�شاحلة.

37.  ويف ذات ال�شياق، نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية ندوة حوارية حول “حقوق الإن�شان والبيئة” بالتعاون مع مركز عي�شى الثقايف 

وبرعاية �شركة )جيبك( يف خطوة توؤكد احلر�س على اللتزام بن�شر ثقافة احلقوق البيئية مع جميع �شرائح املجتمع 

ل�شيما ال�شركات اخلا�شة.

38.   اجلدير بالذكر، اأن املوؤ�ش�شة الوطنية ويف اإطار احلر�س على اللتزام مببادئ ومفاهيم البعد البيئي واأهمية احلفاظ على 

التنمية امل�شتدامة، قامت بتكري�س وتطبيق مفاهيم ال�شيا�شة اخل�شراء واتخاذ الإجراءات والتدابري الكفيلة بو�شعها 

مو�شع التنفيذ من خالل تر�شيد الإنفاق الذي ينجم عن تطبيق بع�س الإجراءات املرتبطة بال�شيا�شة اخل�شراء.

39.   وعلى �شعيد ولية املوؤ�ش�شة الوطنية يف جمال حماية احلق يف بيئة �شليمة ومنا�شبة، فقد قدمت خالل الأعوام )2016 

– 2017 - 2018( م�شاعدتني قانونيتني، كما ر�شدت حالة واحدة، وقد متت درا�شتها جميعا والتعامل مع كل حالة على 

حدة ح�شبما تقت�شيه طبيعتها.

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

اختالف  على  البيئية  للق�شايا  الالزم  احلماية  ليوفر  البيئة،  حول  ومتكامل  �شامل  جديد  قانون  اإ�شدار  اإىل  1.   الدعوة 

اأنواعها �شواء الربية اأو البحرية اأو تلك املتعلقة بتغري املناخ.
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2.   العمل على حتديث ون�شر ال�شرتاتيجية الوطنية للبيئة، واإجراء امل�شاورات الوطنية مع ال�شلطات الد�شتورية وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين والأكادمييني املتخ�ش�شني واملدافعني عن احلقوق البيئية يف مراحل �شياغتها كافة.

3.   اإن�شاء نيابة عامة متخ�ش�شة بالبيئة، تكون مهمتها حتريك الدعوى اجلنائية با�شم املجتمع اأمام املحاكم املخت�شة، 

بدورهم  للقيام  الق�شائية  ال�شبطية  القانون حق  منحهم  الذين  للبيئة  الأعلى  املجل�س  مفت�شي  بدور  النهو�س  بهدف 

املن�شود.

4.  �شرورة �شرعة قيام اجلهات املخت�شة بفرز اأو معاجلة اأو اإعادة تدوير املخلفات التي يتم ردمها يف )مكب ع�شكر(.

5.  �شرورة �شرعة قيام اجلهات املخت�شة بنقل )مكب ع�شكر( واملخ�ش�س لردم املخلفات اإىل منطقة اأخرى، نظرا لمتداد 

الزحف العمراين وبناء املدن اجلديدة على مقربة من موقع )املكب(.

6.  عمل املزيد من الربامج التوعوية والتثقيفية من قبل اجلهات الر�شمية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، لالأفراد واجلمهور حول 

اإىل مواد بديلة  التحلل، واللجوء  اأو  للتدوير  القابلة  املواد ال�شلبة والبال�شتيكية غري  اأهمية تقليل املخلفات، ل �شيما 

�شديقة للبيئة، كون حجم املخلفات بداأ يتجاوز املعدلت العاملية امل�شموح بها.

 

الفرع الثالث

تعزيز العدالة و�سيادة القانون

اأبرز  اأحد  باإقامة العدل وامل�شاواة واملوؤ�ش�شات القوية،   )2030( التنمية امل�شتدامة  اأهداف  )16( من  1.   َيعد الهدف رقم 

اأهداف التنمية، وتتمثل اأهمية مقا�شد هذا الهدف يف اإقامة جمتمعات م�شاملة، ي�شودها العدل ول ُيهم�س فيها اأحد، 

ويكونوا النا�س اآمنني من اخلوف من جميع اأ�شكال العنف، وحتقيق العدالة وتوفري اإمكانية اللجوء اإىل الق�شاء اأمام 

اجلميع، ومكافحة الف�شاد وكفالة م�شاركة �شاملة للجميع يف جميع الأوقات، واأن ي�شعروا بالأمان وهم يعي�شون حياتهم 

اأيا كان اأ�شلهم العرقي اأو خلفياتهم الدينية. 

،  تهدف اأ�شا�شا اإىل احلد 
15

2.  ويرتكز الهدف رقم )16( املتعلق بتعزيز العدالة و�شيادة القانون على عدد )12( مق�شدا 

ب�شكل كبري من جميع اأ�شكال العنف وما يتو�شل به من معدلت الوفيات يف كل مكان، واإنهاء اإ�شاءة املعاملة وال�شتغالل 

والإجتار بالب�شر وجميع اأ�شكال العنف �شد الأطفال وتعذيبهم، وتعزيز �شيادة القانون على ال�شعيدين الوطني والدويل 

و�شمان تكافوؤ الفر�س وو�شول اجلميع اإىل العدالة، واحلد بقدر كبري من التدفقات غري امل�شروعة لالأموال والأ�شلحة، 

وتعزيز ا�شرتداد الأ�شول امل�شروقة واإعادتها ومكافحة جميع اأ�شكال اجلرمية املنظمة بحلول العام 2030.

.)A/RES/70/1(  من اأهداف التنمية امل�شتدامة كما وردت يف قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )15(  مت تدوين مقا�شد الهدف رقم )16(
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3.  بالإ�شافة اإىل، احلد بدرجة كبرية من الف�شاد والر�شوة بجميع اأ�شكالها، واإن�شاء موؤ�ش�شات فعالة و�شفافة خا�شعة للم�شائلة 

على جميع امل�شتويات، و�شمان اتخاذ القرارات على نحو م�شتجيب لالحتياجات و�شامل للجميع وت�شاركي ومتثيلي على 

جميع امل�شتويات، وتو�شيع وتعزيز م�شاركة البلدان النامية يف موؤ�ش�شات احلوكمة العاملية، وتوفري هوية قانونية للجميع، 

مبا يف ذلك ت�شجيل املواليد، وكفالة و�شول اجلمهور اإىل املعلومات وحماية احلريات الأ�شا�شية وفقا للت�شريعات الوطنية 

لبناء  �شعيا  الدويل،  التعاون  منها  بو�شائل  ال�شلة،  ذات  الوطنية  املوؤ�ش�شات  تعزيز  جانب  اإىل  الدولية،  والتفاقيات 

القدرات على جميع امل�شتويات، ول �شيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة الإرهاب واجلرمية، وتعزيز القوانني 

وال�شيا�شيات غري التمييزية لتحقيق التنمية امل�شتدامة.

والهيئات  املدين  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  مع  بال�شراكة   )2018-2015( لالأعوام  احلكومة  عمل  برنامج   4.   و�شعى 

الأكادميية، لتحقيق مقا�شد الهدف رقم )16( املعني باإقامة العدل وامل�شاواة واملوؤ�ش�شات القوية من خالل تخ�شي�س 

حمورين من اأ�شل �شت حماور لتغطية جمال ال�شلم والعدل واحلوكمة الر�شيدة، وهما: املحور ال�شيادي وحمور الأداء 

يرتكز  فيما  اخلارجية”،  والعالقات  الدميقراطي  والنظام  وال�شتقرار  الأمن  بـ”تعزيز  الأول  يعنى  حيث  احلكومي، 

الثاين على اجلوانب الإجرائية وتوفري اخلدمات للمواطنني، واأولويته ال�شرتاتيجية هي “تعزيز فّعالية وكفاءة الأداء 

احلكومي”.

من  الهدف  مقا�شد  بع�س  ا�شتعرا�س  خالل  من  بيانه  يتم  �شوف  الهدف،  هذا  بها  يتمتع  التي  للخ�شو�شية   5.   ونظرا 

خالل ت�شليط ال�شوء على الواقع العملي املرتبط بها، �شواء من الناحية الت�شريعية اأو الإدارية اأو غري ذلك، دون اإغفال 

للتحديات وال�شعوبات التي تواجه تنفيذ هذه املقا�شد على النحو الأمثل.

6.   املق�سد رقم )16.1(: احلد ب�سكل كبري من جميع اأ�سكال العنف وما يت�سل به من معدلت الوفيات يف كل 

مكان 

6.1   جاءت اأحكام القانون رقم )17( ل�شنة 2015 باإ�شدار قانون حماية الأ�شرة من العنف الأ�شري، لت�شكل اإطارا ت�شريعيا 

اأو القت�شادي، ويهدف القانون اإىل  اأو اجلن�شي  اأو النف�شي  اأ�شكال العنف كافة، �شواء اجل�شدي  حلماية املجتمع من 

حماية اأفراد الأ�شرة من التعر�س للعنف اأو الإيذاء بكافة اأ�شكاله و�شوره، حيث جاء القانون حمددا نوعية الأفعال التي 

ُتعد من َقّبل العنف الأ�شري، وعمل على حتديد العقوبات املرتتبة على ارتكاب اأفعال العنف الأ�شري، بالإ�شافة اإىل بيان 

التدابري الوقائية واحلماية من العنف الأ�شري، واجلهات املخت�شة املعنية بذلك.

6.2  عالوة على �شدور قانون الطفل مبوجب القانون رقم )37( ل�شنة 2012، والذي ا�شتمل يف بابه ال�شابع على حماية الطفل 

من �شوء املعاملة، حيث كفلت الدولة حماية الطفل يف احلالت التي يتعر�س فيها ل�شوء املعاملة اأو الإهمال، وذلك وفقا 

لن�س املادة )24( من القانون. 
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امللتقى  2017 العام  من  اأكتوبر  الجتماعية يف  والتنمية  العمل  وزارة  رعاية  البحرين حتت  وا�شت�شافت مملكة   6.3   كما 

 اخلليجي احلادي ع�شر جلمعيات وروابط الجتماعيني بدول جمل�س التعاون حتت عنوان: “الت�شدي لظاهرة العنف 

دول  الجتماعيني يف  واملر�شدين  والباحثني  املخت�شني  به  �شارك  والذي  التعاون اخلليجي”،  الأ�شري يف دول جمل�س 

املجل�س من القطاعيني احلكومي والأهلي والكليات واجلامعات اخلليجية والعربية، ومندوبني من املنظمات والنقابات 

املهنية العربية والدولية العاملني يف جمالت رعاية الأ�شرة.  حيث �شلط امللتقى ال�شوء على ظاهرة العنف الأ�شري، 

يطراأ على  وتاأثرا مبا  تاأثريا  الكيانات  اأكرث  وهي  الجتماعية  التن�شئة  دورا مهما يف عملية  تلعب  كونها  الأ�شرة  وعلى 

املجتمع من تغريات وحتولت.

وبالتايل  وفاة  حالت  اإىل  املوؤدية  العنف  ظاهرة  وجود  من  يعاين  ل  البحريني  املجتمع  باأن  هنا  الإ�شارة   6.4  وجتدر 

نتيجة  ت�شاعدي  منحى  وتريته  اأخذت  والذي  الأ�شري،  العنف  حالت  يف  زيادة  جند  باملقابل  الوفيات،  ن�شبة  زيادة 

للتحولت والتغريات املجتمعية، عالوة على مواجهة العديد من التحديات وامل�شوؤوليات، والذي نتجت عنه اآثار اجتماعية 

ونف�شية واقت�شادية �شلبية وخيمة.

جدول يو�سح عدد الأطفال املتعر�سني للعنف وامل�ستفيدين من مركز حماية الطفل بح�سب نوع 

الإ�ساءة وفئات ال�سن واجلن�س لعام   2016 

املجموع

فئات ال�سن

18-16نوع الإ�ساءة 11-15 6-10 0-5

انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

73 0 0 6 5 13 18 15 16 اهمال �شديد

98 2 3 17 32 11 24 7 2 عنف نف�شي

376 4 1 28 144 42 118 15 24 عنف ج�شدي

120 5 2 19 31 17 31 6 9 عنف جن�شي

667 11 6 70 212 83 191 43 51 املجموع

667 17 282 274 94 املجموع الكلي

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان   
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جدول يو�سح عدد الأطفال املتعر�سني للعنف وامل�ستفيدين من مركز حماية الطفل بح�سب نوع 

الإ�ساءة وفئات ال�سن واجلن�س لعام  2017 

جدول يو�سح عدد الأطفال املتعر�سني للعنف وامل�ستفيدين من مركز حماية الطفل بح�سب نوع 

الإ�ساءة وفئات ال�سن واجلن�س للن�سف الأول من عام    2018 

املجموع

فئات ال�سن

18-16نوع الإ�ساءة 11-15 6-10 0-5

انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

86 0 2 5 9 15 14 18 23  اإهمال �شديد

97 5 2 17 24 14 23 6 6 عنف نف�شي

404 4 4 46 158 45 101 18 28 عنف ج�شدي

116 0 1 25 32 19 29 7 3 عنف جن�شي

703 9 9 93 223 93 167 49 60 املجموع

703 18 316 260 109 املجموع الكلي

املجموع

فئات ال�سن

18-16نوع الإ�ساءة 11-15 6-10 0-5

انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

66 1 3 9 11 4 12 9 17  اإهمال �شديد

71 2 1 21 11 6 23 3 4 عنف نف�شي

296 8 1 34 132 29 75 5 12 عنف ج�شدي

83 4 2 18 28 13 9 6 3 عنف جن�شي

516 15 7 82 182 52 119 23 36 املجموع

516 22 264 171 59 املجموع الكلي

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان   

* امل�سدر: وزارة العمل والتنمية الجتماعية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان   
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6.5   ويف ال�شاأن املت�شل بال�شياق الق�شائي، با�شرت النيابة العامة خالل الأعوام )2016 - 2017 - 2018(  عدد )5269(، 

اإحالته من  )5360(، )4088( على التوايل، دعوى جنائية تتعلق بجرائم ال�شرب والإيذاء والعنف يف حني بلغ ما مت 

دعاوى جنائية اإىل املحكمة املخت�شة ما عدده )686(، )671(، )329( على التوايل، عن ذات املدة ال�شابقة.

7.   املق�سد رقم )16.2(: اإنهاء اإ�ساءة املعاملة وال�ستغالل والإجتار بالأ�سخا�س وجميع اأ�سكال العنف �سد 

الأطفال وتعذيبهم

7.1  تعترب اإ�شاءة املعاملة وال�شتغالل والعنف والإجتار بالأ�شخا�س،  من اجلرائم التي حتظى باأبعاد ذات خطورة عالية، كما 

تعترب من اجلرائم املوؤرقة لل�شمري العاملي نظرا لعتبارها احد اأ�شكال عبودية الع�شر احلديث والرق املعا�شر. وقد 

�شعى املجتمع الدويل للت�شدي لتلك اجلرائم بكل حزم ملا لها من اأبعاد خطرة متيزها عن باقي اجلرائم لنطوائها على 

اأ�شاليب اجلرب واخلداع والإكراه، وا�شتعمال القوة اأو التهديد با�شتعمالها، واخلطف وا�شتغالل ال�شلطة، وحالة ال�شعف 

يف اإيقاع �شحاياها يف قالب اجلرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية.  

7.2  وعلى الرغم من اأن د�شتور مملكة البحرين  مل ي�شر �شراحة يف ن�شو�شه على حظر العبودية والرق والإجتار بالأ�شخا�س 

عمل  فر�س  يجوز  بجميع �شورهم، با�شتثناء ما ن�شت عليه الفقرة )ج( من املادة )13( والتي ن�شت على اأنه: “ل 

اإجباري على اأحد اإل يف الأحوال التي يعينها القانون ل�سرورة قومية ومبقابل عادل، اأو تنفيذا حلكم ق�سائي”. 

 

7.3   اأما على م�شتوى الت�شريع الوطني املعمول به يف اململكة، فقد جاء القانون رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن مكافحة الإجتار 

يف  الإجتار  جلرمية  القانونّية  الأركان  خاللهما  من  مبينا  ديباجته  اإىل  بالإ�شافة  مواد  ع�شر  مت�شمنا  بالأ�شخا�س 

املحاكمة  اأو  التحقيق  الالزم مراعاتها يف مرحلة  والإجراءات  ارتكاب اجلرمية،  املرتتبة على  والعقوبات  الأ�شخا�س 

اإح�سائية بعدد الق�سايا اجلنائية املتعلقة ب�ساأن ال�سرب والإيذاء والعنف واملحالة من النيابة العامة

اإىل املحكمة املخت�سة وما اآلت اإليه نتيجة تلك الدعاوى لالأعوام 

)2018 - 2017 - 2016(

2018 2017 2016

اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة

97 0 329 503 0 671 589 0 686

* امل�سدر: وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان  



146

ومكافحة  منع  يف  الوطنّية  الآليات  بيان  مع  اجلرمية،  هذه  يف  ال�شحّية  بها  تتمتع  التي  القانونّية  ال�شمانات  كاإحدى 

وحماية �شحايا الإجتار يف الأ�شخا�س. 

7.4   مل يكن قانون مكافحة الإجتار بالأ�شخا�س هو القانون الوحيد الذي تناول التطرق لتلك اجلرمية، اإذ �شبقته ت�شريعات 

اأ�شارت  وتعديالته، حيث   1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  اأحكام  اأخرى متثلت يف 

املادتني رقمي )198( و)302 مكرًرا ( اإىل جترمي بع�س �شور هذه اجلرمية لكل من ا�شتخدام عمال يف عمل للدولة اأو 

لإحدى اجلهات احلكومّية اأو العامة، اأو اأي جهات اأخرى، اأو قام باحتجاز اأجورهم كلها اأو بع�شها بغري مربر، �شواء كان 

ذلك من قبل موظف عام اأو مكّلف بخدمة عاّمة اأو غريهم من الأفراد.

7.5   هذا بالإ�شافة اإىل الأحكام الواردة يف القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته، حيث نّظم 

 )5( العالقة بني العامل الأجنبي ورب العمل مبا ي�شمن العرتاف بحقوق الأول وعدم ا�شتغالله، وجاء القانون رقم 

ل�شنة 2007 ب�شاأن مكافحة الت�شول والت�شرد، الذي بني تعريفهما واحلالت والإجراءات التي تتخذ ب�شاأنهما، ذلك اأن 

الت�شّول يعترب يف ظروف معينة �شورة من �شور الإجتار يف الأ�شخا�س، كما جاء القانون رقم )37( ل�شنة 2012 باإ�شدار 

اأ�شكال  �شكل من  اأي  نتيجة  لهذه اجلرمية  يقعوا �شحايا  اأن  اأحكامه حماية لالأطفال من  بع�س  لُت�شّكل  الطفل  قانون 

ال�شتغالل.

7.6  اأما على م�شتوى ال�شكوك الدولية املعنية بحقوق الإن�شان، فقد جاءت التفاقّية اخلا�شة بالرق واملربمة يف �شبتمرب 

1926 واملعدلة بالربوتوكول املحرر عام 1953، والتفاقّية التكميلّية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات 

ال�شبيهة بالرق  لعام 1956، اللتني ان�شّمت اإليهما مملكة البحرين مبوجب املر�شوم رقم )7( ل�شنة 1999، اإ�شافة اإىل 

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنّية وال�شيا�شّية الذي ان�شمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�شنة 

2006 ليحظر الرق والعبودّية والإجتار يف الب�شر ب�شوره كافة، واتفاقّية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

 ،2004 ل�شنة   )4( القانون رقم  البحرين مبوجب  اإليهما مملكة  الذين ان�شمت  الوطنّية، والربوتوكولني املكملني لها، 

لي�شكل اإطاًرا دولًيا �شاماًل يف جمال مكافحة هذه اجلرمية.

7.7   وعلى نطاق اجلهود املوؤ�ش�شية املبذولة من حكومة مملكة ا لبحرين ملكافحة ومنع جرمية الإجتار بالأ�شخا�س وا�شتنادا اإىل 

ما اأوردته املادة رقم )8( من القانون رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�س باإن�شاء »اللجنة الوطنّية 

الأ�شخا�س وحماية �شحايا  الإجتار يف  برامج حول منع ومكافحة  بو�شع  التي تخت�س  بالأ�شخا�س«،  الإجتار  ملكافحة 

والقت�شادّية  الجتماعية  واملبادرات  الإعالمّية  واحلمالت  واملعلومات  البحوث  اإعداد  ودعم  وت�شجيع  هذه اجلرمية، 

ملنع ومكافحة الإجتار يف الب�شر، اإ�شافة اإىل التن�شيق مع اأجهزة الدولة املختلفة فيما يتعلق باملعلومات اخلا�شة بهذه 

اجلرمية، وم�شاركة اجلهات املخت�شة يف اإعداد التقارير التي تعر�س على اجلهات الدولّية ذات العالقة ب�شاأن التدابري 
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التي مت اتخاذها يف هذا ال�شاأن، ومتابعة تنفيذ اجلهات احلكومّية املعنّية للتو�شيات والتوجيهات الواردة يف التفاقّيات 

والربوتوكولت ذات العالقة التي تكون اململكة طرفا فيها. 

7.8  كما ون�شت املادة رقم )7( من القانون �شالف الذكر على اإن�شاء جلنة يطلق عليها م�شمى “جلنة تقييم و�شعّية ال�شحايا 

الأجنبي من  باإزالة ما قد يعرت�س املجني عليه  اللجنة اخت�شا�شا  بالأ�شخا�س”، وقد ُمنحت هذه  الأجانب لالإجتار 

معّوقات حتول دون ح�شوله على عمل اإذا تبنّي اأنه بحاجة اإىل العمل، اإىل جانب التن�شيق مع وزارة الداخلّية لإعادة 

املجني عليه اإىل موطنه الأ�شلي، اأو اإىل حمل اإقامته باأي دولة اأخرى متى طلب ذلك، ويكون للجنة التو�شية اإذا كان ثمة 

ا اأن تطـّلع على جميع  مقت�شى لبقاء املجني عليه يف اململكة وتوفيق اأو�شاعه القانونّية مبا مُيكنه من العمل، وللجنة اأي�شً

التقارير املتعلقة باملجني عليه، ولها �شماع اأقواله اأو من ميثله قانونا.

7.9   ويف اإطار توفري احلماية الالزمة ل�شحايا الإجتار يف الأ�شخا�س من خالل توفري مراكز لإيواء �شحايا هذه اجلرمية، 

فقد مت اإن�شاء مركز “اإيواء وخدمات العمالة الوافدة” التابع للجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�س وهيئة تنظيم 

�شوق العمل، ويخت�س املركز باإيواء �شحايا الإجتار بالأ�شخا�س اأو الأ�شخا�س املحتمل تعر�شهم لعمليات اإجتار ويوفر 

متطوعني من عدد  مع  بالتعاون  دورية  ب�شورة  النزلء  واملتمثلة يف فح�س  الطبية  واخلدمات  الأمنية،  لهم احلماية 

من امل�شت�شفيات اخلا�شة، وخدمات ال�شحة النف�شية بالتعاون مع باحثني اجتماعيني، وتقدمي ال�شت�شارات القانونية 

للنزيل وتعريفه بحقوقه واآلية احل�شول عليها، وم�شاعدته يف التو�شل اإىل ت�شوية اأو رفع دعوى ق�شائية يف املحاكم.  كما 

ويخت�س املركز بحماية العمالة الأجنبية من خماطر الإجتار يف الأ�شخا�س.

7.10   وا�شتكمال للجهود املبذولة يف البناء املوؤ�ش�شي، فقد مّت اإن�شاء �شعبة خا�شة بوزارة الداخلّية تعنى مبكافحة الإجتار يف 

الأ�شخا�س تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، تقوم بدور فاعل يف البحث والتحري والقب�س على مرتكبي 

هذه اجلرمية واإحالتهم اإىل جهة التحقيق، مع فتح خط �شاخن لتلقي البالغات وال�شكاوى ذات ال�شلة بجرمية الإجتار 

يف الأ�شخا�س، اإىل جانب دورها التوعوي يف املجتمع، يف بيان كل ما يتعلق بهذه اجلرمية من خالل و�شائل الإعالم 

املختلفة. 

7.11   ويف اإطار اجلهود التي تقوم بها املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف توفري احلماية الالزمة حلقوق الإن�شان وخا�شة يف 

جمال حقوق العمالة الوافدة، فقد قامت املوؤ�ش�شة الوطنية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�س 

بفتح مكتب خا�س تابع للموؤ�ش�شة الوطنية ليكون حلقة و�شل بني املوؤ�ش�شة واملقيمني بهدف الو�شول اإىل اأق�شى م�شتويات 

احلماية والتعزيز يف ال�شاأن احلقوقي.  فقد بداأ املكتب عمله يف الأول من يونيو 2017 من خالل ممثل يبا�شر عمله يف 

املركز ب�شورة يومية.
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7.12     كما جتدر الإ�شارة هنا اإىل الإجناز احلقوقي البارز ململكة البحرين يف جمال مكافحة الإجتار بالأ�شخا�س، حيث 

نفت اململكة �شمن الفئة الأوىل )IER1T( يف تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية اخلا�س بت�شنيف الدول يف جمال  �شُ

مكافحة الإجتار بالأ�شخا�س، وُيعد هذا الإجناز احلقوقي املتقدم للمملكة مبثابة تاأكيد �شريح على التزام مملكة 

البحرين الكامل باللتزامات الواردة يف القوانني وال�شكوك الدولية املتعلقة مبكافحة هذه اجلرمية العابرة للحدود.

7.13     ويف ال�شاأن املت�شل بال�شياق الق�شائي، فقد با�شرت النيابة العامة خالل الأعوام )2016 - 2017 - 2018( عدد )9(، 

)10(، )1( على التوايل، دعوى جنائية تتعلق بالإجتار يف الأ�شخا�س يف حني بلغ ما مت اإحالته من دعاوى جنائية اإىل 

املحكمة املخت�شة ما عدده )2(، )5(، )1( على التوايل، عن ذات املدة ال�شابقة.

فر�س  تكافوؤ  و�سمان  والدويل  الوطني  ال�سعيدين  على  القانون  �سيادة  تعزيز   :)16.3( رقم  8.    املق�سد 

و�سول اجلميع اإىل العدالة

8.1  ُيعّد احلق يف املحاكمة العادلة معيارا من معايري القانون الدويل حلقوق الإن�شان، اإذ يهدف اإىل حماية الأ�شخا�س من 

انتقا�س حقوقهم املتعلقة مبراكزهم القانونية اأمام ال�شلطة الق�شائية منذ حلظة القب�س عليهم، وحتى تقدميهم اإىل 

املحاكمة واثناءها حتى �شدور حكم ق�شائي ي�شكل عنوانا للحقيقة. ول ميكن اعتبار املحاكمة عادلة، اإل اإذا توافر لها 

�شرطان على الأقل، اأولهما: اأن تتم اإجراءات املحاكمة كلها من بدايتها اإىل نهايتها وفقا للد�شتور والت�شريعات املحلّية 

املنظمة لعملها، وال�شكوك الدولية، ثانيهما: اأن تقوم �شلطة ق�شائية م�شتقلة وحمايدة بتطبيق هذه الإجراءات املنظمة 

للمحاكمة.

اإح�سائية بعدد الق�سايا اجلنائية املتعلقة بجرائم الإجتار بالأ�سخا�س واملحالة من النيابة العامة اإىل 

املحكمة املخت�سة وما اآلت اإليه نتيجة تلك الدعاوى لالأعوام 

)2018 - 2017 - 2016(

2018 2017 2016

اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة

0 0 1 3 0 5 2 0 2

* امل�سدر: وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان   
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8.2   كفل د�شتور مملكة البحرين هذا احلق يف املادة رقم )20( منه، التي اأ�شارت اإىل جمموعة من ال�شمانات يف جمال 

العمل  على  ال�شابقة  الأفعال  على  املعاقبة  وعدم  قانون،  على  بناء  اإل  عقوبة  ول  جرمية  ل  كمبداأ  العادلة،  املحاكمة 

بالقانون املجّرم له، كما اأكدت اأن العقوبة �شخ�شية واأن قرينة الرباءة مفرت�شة حتى ثبوت الإدانة يف حماكمة قانونّية 

توؤّمن فيها كل ال�شمانات ال�شرورية ملمار�شة حق الدفاع يف جميع مراحلها، اإىل جانب حظر التعذيب ماديا اأو معنويا.

8.3  ت�شمن قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته جمموعة من الإجراءات 

التمتع ب�شمانات حماكمة عادلة، بدءا من مرحلة  الإن�شان يف  اإطارا قانونيا متكامال حلماية حق  �شّكلت  وال�شوابط 

القب�س وجمع ال�شتدللت مرورا مبرحلة التحقيق البتدائي و�شول اإىل مرحلة املحاكمة.

8.4  على �شعيد ال�شكوك الدولية، فاإن احلق يف التمتع ب�شمانات املحاكمة العادلة قد اأوجد له اإطارا من احلماية يف املادة 

رقم )14( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية الذي ان�شمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون 

رقم )56( ل�شنة 2006، حيث اأوردت جمموعة من ال�شمانات تكاد تكون �شاملة جلميع مراحل املحاكمة.

8.5   ي�شاف اإىل ذلك، التفاقيات التي �شدقت اأو ان�شمت اإليها مملكة البحرين وتناولت تلك ال�شمانات، كاتفاقية مناه�شة 

التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة التي ان�شمت اإليها مبوجب املر�شوم 

ل�شنة   )16( رقم  بقانون  املر�شوم  مبوجب  اإليها  ان�شمت  التي  الطفل  حقوق  واتفاقية   ،1998 ل�شنة   )4( رقم  بقانون 

1991، واتفاقية الق�شاء على اأ�شكال التمييز العن�شري كافة التي ان�شمت اإليها مبوجب املر�شوم رقم )8( ل�شنة 1990، 

واتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة التي ان�شمت اإليها مبوجب القانون رقم )15( ل�شنة 2010.

8.6  كفل النظام القانوين يف مملكة البحرين اآليات و�شبل انت�شاف ق�شائية و�شبه ق�شائية واإدارية، ُت�شكل يف جمموعها 

اآليات وطنية ت�شب يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، ولعل من اأبرزها يف هذا ال�شدد، وحدة التحقيق اخلا�شة، 

والأمانة العامة للتظلمات، ومكتب املفت�س العام بجهاز الأمن الوطني، ومفو�شية حقوق ال�شجناء واملحتجزين، بالإ�شافة 

اإىل املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.

8.7  وتعترب وحدة التحقيق اخلا�شة اآلية ق�شائية اأن�شاأت مبوجب قرار النائب العام رقم )8( ل�شنة 2012 باإن�شاء وحدة التحقيق 

اخلا�شة، جعل لها الخت�شا�س بالتحقيق والت�شرف يف ادعاءات التعذيب وغريه من �شائر �شروب �شوء املعاملة، اإذ 

تبا�شر الوحدة مهامها- بح�شب قرار اإن�شائها - ب�شكل م�شتقل حتت اإ�شراف النائب العام، ويراأ�شها رئي�س نيابة ويعاونه 

عدد من املحققني من ذوي اخلربة، مع تدعيمها مبا يلزم للقيام مبهامها.
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8.8   وا�شتكمال للبناء املوؤ�ش�شي يف جمال حماية احلق يف ال�شالمة اجل�شدية واملعنوية، فقد �شدر املر�شوم رقم )27( ل�شنة 

2012 واملعدل باملر�شوم رقم )35( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإن�شاء مكتب م�شتقل لأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية، 

الذي اأنيط به ب�شكل اأ�شا�شي تلقي وفح�س ال�شكاوى املقدمة من اأي جهة �شد جميع العاملني يف وزارة الداخلية من 

مدنيني وع�شكريني اأيا كان موقع عملهم، بالإ�شافة اإىل �شلطة مطلقة لزيارة ال�شجون واأماكن رعاية الأحداث واأماكن 

احلب�س الحتياطي والحتجاز، لغر�س التحقق من قانونية الإيداع وعدم تعر�س النزلء واملحبو�شني واملحتجزين 

للتعذيب اأو املعاملة الالاإن�شانية اأو احلاطة بالكرامة.

8.9    ومبوجب املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2012 باإن�شاء مكتب م�شتقل للمفت�س العام ومكتب املعايري املهنية يف جهاز الأمن 

الوطني، فقد مت اإن�شاء مكتب م�شتقل للمفت�س العام يف جهاز الأمن الوطني، يخت�س بتلقي وفح�س ال�شكاوى املتعلقة 

ب�شوء معاملة الأ�شخا�س من قبل منت�شبي اجلهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانني والتفاقيات الدولية التي �شادقت اأو 

ان�شمت اإليها مملكة البحرين، واإجراء التحريات املتعلقة بتلك ال�شكاوى، متى ارتكبت هذه املخالفات مبنا�شبة اأو 

ب�شبب اأو اأثناء تاأديتهم لأعمال وظائفهم اأو كان للجهاز ثمة دور فيها.

8.10   وعلى الرغم من عدم ان�شمام مملكة البحرين اإىل الربوتوكول الختياري امللحق بالتفاقية حتى تاريخه، فاإنها يف 

جمال البناء املوؤ�ش�شي قامت باإن�شاء وحتديد اخت�شا�شات مفو�شّية حقوق ال�شجناء واملحتجزين مبوجب املر�شوم 

رقم )61( ل�شنة 2013، وجاء ذلك تنفيذا للتزامات احلكومة بتو�شيات تقرير اللجنة البحرينية امل�شتقلة لتق�شي 

احلقائق، ومن�شجما مع تعهداتها الطوعّية اأمام جمل�س حقوق الإن�شان يف خالل عملية ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل، 

ذلك اأن اإن�شاء املفو�شّية مينحها احلق يف مراقبة املوؤ�ش�شات الإ�شالحية ومراكز التاأهيل والتوقيف ومراكز رعاية 

الأحداث، وغريها من الأماكن التي من املمكن اأن يتم فيها احتجاز الأفراد، كامل�شت�شفيات وامل�شحات النف�شّية، 

املعاملة  اأو  للتعذيب  تعر�شهم  عدم  ل�شمان  يتلقونها،  التي  واملعاملة  النزلء  احتجاز  اأو�شاع  من  التحقق  بهدف 

الالاإن�شانّية اأو احلاّطة بالكرامة.

8.11   كما ول يخفى يف هذا ال�شدد الدور البارز التي تلعبه املوؤ�ش�شة الوطنية باعتبارها اآلية وطنية لتعزيز وحماية حقوق 

اإن�شائها لها من ولية وا�شعة يف هذا ال�شدد، ل�شيما يف  الإن�شان، ويتج�شد هذا الدور من خالل ما منحه قانون 

ال�شاأن  اإىل جهات الخت�شا�س، وتب�شري ذوي  ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�شان، ودرا�شتها واإحالتها  جمال تلقي 

بالإجراءات، ور�شد حالت انتهاكات حقوق الإن�شان، والقيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة، لر�شد اأو�شاع 

حقوق الإن�شان يف املوؤ�ش�شات الإ�شالحية واأماكن الحتجاز اأو اأي مكان اآخر ي�شتبه اأن يكون حمال لنتهاك حقوق 

الإن�شان.
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8.12    ويف �شياق مت�شل، تقوم املوؤ�ش�شة الوطنية بح�شور جل�شات املحاكمات الق�شائية لغر�س الطالع والتاأكد من �شحة 

الإن�شان  حلقوق  الأ�شا�شية  املبادئ  مراعاة  ومدى  املتهمني،  حماكمة  يف  العدالة  وحتقيق  الق�شائية  الإجراءات 

وال�شوابط القانونية املقررة، بالإ�شافة اإىل تفعيل �شمانات املحاكمة العادلة، ل�شيما مبداأ افرتا�س قرينة الرباءة، 

واأن املتهم بريء حتى تثبت اإدانته يف حماكمة قانونية توؤمن له فيها ال�شمانات ال�شرورية ملمار�شة حق الدفاع يف 

جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون.

8.13   وفيما يتعلق ب�شمان تكافوؤ فر�س و�شول اجلميع اإىل العدالة، فقد ر�شدت املوؤ�ش�شة الوطنية ف�شال عما تلقته من �شكاوى 

قيام  وعدم  لعقوبات جنائية،  تنفيذهم  رغم  احتجازهم  با�شتمرار  الدعاء  الأجانب مت  املحتجزين  من عدد من 

اجلهة املخت�شة بتنفيذ عقوبة الإبعاد ال�شادرة �شدهم من اململكة، حيث قامت املوؤ�ش�شة بزيارة معلنة اإىل مركز 

األبا(، حيث تبني للموؤ�ش�شة  الإيواء والإبعاد التابع لالإدارة العامة ل�شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة، )منطقة 

الوطنية اأن �شبب عدم البعاد يعود اإىل وجود اأوامر ق�شائية �شادرة عن املحاكم املدنية تت�شمن مطالبات مالية اأدت 

اإىل اتخاذ اإجراء منعهم من ال�شفر، الأمر الذي تعذر معه تنفيذ ال�شق املتعلق بالإبعاد.

8.14   وعليه، ترى املوؤ�ش�شة اأن ا�شتمرار احتجاز الأجانب رغم تنفيذهم لعقوبات جنائية، وعدم  القيام بتنفيذ عقوبة الإبعاد 

ال�شادرة �شدهم من اململكة، اأمر يتعار�س مع ما ن�شت عليه املادة رقم )11( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�شيا�شية من اأنه: “ل يجوز �شجن اأي اإن�شان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، حيث اإن قرار املنع 

من ال�شفر هو نتيجة العجز عن الوفاء بهذا اللتزام املايل.

8.15   ويف جميع الأحول، تثمن املوؤ�ش�شة الوطنية جهود املجل�س الأعلى للق�شاء ووزارة الداخلية يف �شبيل حل هذه امل�شاألة، 

وتوؤكد �شرورة معاجلة هذا الأمر من الناحية الت�شريعية والن�شانية لتحقيق اأحد ابرز مقا�شد التنمية امل�شتدامة 

واملتمثلة يف �شمان تكافوؤ فر�س و�شول اجلميع اإىل العدالة، مبا ل يتعار�س مع حقوق املقيمني وم�شالح الأطراف 

املحليني ذوي امل�شلحة، ومبا يراعي التزامات اململكة وفقا للمعاهدات والتفاقيات وال�شكوك الدولية ذات ال�شلة.
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9.   املق�سد رقم )16.4(: احلد بقدر كبري من التدفقات غري امل�سروعة لالأموال والأ�سلحة، وتعزيز ا�سرتداد 

الأ�سول امل�سروقة واإعادتها ومكافحة جميع اأ�سكال اجلرمية املنظمة بحلول عام )2030(، واملق�سد رقم 

)اأ.16(: تعزيز املوؤ�س�سات الوطنية ذات ال�سلة بو�سائل منها التعاون الدويل، �سعيا لبناء القدرات على 

جميع امل�ستويات، ول �سيما يف البلدان النامية، ملنع العنف ومكافحة الإرهاب واجلرمية

9.1  اإيفاء من مملكة البحرين ب�شاأن هاذين املق�شدين، �شدر املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حظر ومكافحة 

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وتعديالته، والذي متحورت م�شامينه يف التعريف مبفهوم جرمية غ�شل الأموال وال�شركاء 

يف تلك اجلرمية، ف�شال على ا�شتماله على اجلزاءات القانونية املرتتبة حال املخالفة.

9.2  وقد عّدل املر�شوم بقانون رقم )57( ل�شنة 2018 بتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر 

ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، جرمية الإرهاب، حيث عّرف الإرهاب يف املادة رقم )1( على اأنه:

  “اأ- كل ِفْعل من اأفعال العنف اأو التهديد به اأياً كانت بواعثه اأو اأغرا�سه، يقع تنفيذاً مل�سروع اإجرامي فردي اأو جماعي، 

عب بني النا�س، اأو ترويعهم باإيذائهم اأو تعري�س حياتهم اأو اأعرا�سهم اأو حريتهم اأو اأمنهم اأو  ويهدف اإىل اإلقاء الرُّ

حقوقهم للخطر، اأو اإحلاق ال�سرر بالبيئة اأو باأحد املرافق اأو الأمالك العامة اأو اخلا�سة، اأو احتاللها اأو ال�ستيالء 

عليها، اأو تعري�س اأحد املوارد الوطنية اأو املرافق الدولية للخطر، اأو تهديد ال�ستقرار اأو ال�سالمة الإقليمية اأو 

الوحدة ال�سيا�سية اأو �سيادة الدول امل�ستقلة”.

احلدود” على اأنها:  عرب  لالأموال  امل�سروع  غري  9.3   كما عرفت ذات املادة من املر�شوم بقانون املق�شود بعبارة “النقل 

الأموال  اأو غري مبا�سرة، بنقل  باأية و�سيلة كانت، مبا�سرة  اعتباري  اأو  اأي �سخ�س طبيعي  اإجرامي يرتكبه  “فعل 
عرب احلدود الدولية، اإذا مل يف�سح عنها باملخالفة لنظام الإف�ساح اأو كان النقل بغر�س غ�سل الأموال اأو متويل 

الإرهاب”.

لة من اجلرائم التالية، و�سواء وقعت هذه  9.4   كما وحظر املر�شوم بقانون يف املادة رقم )2( “... غ�سل الأموال املتح�سَّ

اأ( جرائم املخدرات واملوؤثرات العقلية. ب(  جرائم اخلطف والقر�سنة. ج(  اأو خارجها:  اجلرائم يف داخل اململكة 

جرائم الإرهاب ومتويله. د( اجلرائم املتعلقة بحماية البيئة واملخلفات اخلطرة. هـ( اجلرائم املتعلقة باملفرقعات 

والأ�سلحة والذخائر. و( جرائم الر�سوة والختال�س والإ�سرار باملال العام وا�ستغالل الوظيفة اأو النفوذ وجرائم 

الك�سب غري امل�سروع. ز( جرائم ال�سرقة وما يف حكمها والحتيال وخيانة الأمانة وما يت�سل بها. ح( جرائم الفجور 

والدعارة. ط(  جرائم العتداء على حقوق امللكية الفكرية. ي( جرائم التهرب من ال�سرائب )الر�سوم اجلمركية(. 

ك( جرائم تقدمي اخلدمات املالية باملخالفة للقواعد املقررة قانونا، وجرائم الأ�سخا�س املطلعني واجلرائم املتعلقة 
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مبعلومات ال�سوق. ل( جرائم الإجتار بالأ�سخا�س. م( جرائم الإجتار بالآثار. ن( اأية جرائم اأخرى واردة يف قانون 

العقوبات البحريني اأو اأيٍّ من القوانني الأخرى واجلرائم الواردة يف التفاقيات الدولية والربوتوكولت امللحقة 

بها التي تكون مملكة البحرين طرفا فيها متى كانت معاقبا عليها يف القانون البحريني”.

9.5   اأما على �شعيد ال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان، فقد قامت مملكة البحرين بالن�شمام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة 

ل�شنة   )4( رقم  القانون  مبوجب  وذلك  لها،  املكملني  والربوتوكولني  الوطنية  احلدود  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة 

2004، كما �شادقت على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الإجتار غري امل�شروع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 1988 

مبوجب املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1989، و�شادقت كذلك على التفاقية العربية ملكافحة الإجتار غري امل�شروع يف 

املخدرات واملوؤثرات العقلية مبوجب املر�شوم رقم )9( ل�شنة 1995.

9.6   وفيها يتعلق بجرمية الإرهاب، فقد �شدر القانون رقم )58( ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية 

التهديد  اأو  للقوة  ا�ستخدام   ...“ اعتربتها  حيث  اجلرمية،  لهذه  تعريفا  منه  الأوىل  املادة  واأعطت  وتعديالته، 

تنفيذا  اجلاين  اإليها  يلجاأ  قانونا،  عليها  معاقب  جرمية  ت�سكل  م�سروعة  غري  اأخرى  و�سيلة  اأي  اأو  با�ستخدامها 

اأو  للخطر  واأمنها  اململكة  �سالمة  تعري�س  اأو  العام  بالنظام  الإخالل  بغر�س  جماعي،  اأو  فردي  اإجرامي  مل�سروع 

بينهم  الرعب  وبث  الأ�سخا�س  اإيذاء  ذلك  �ساأن  من  كان  اإذا  الدويل،  املجتمع  اأمن  اأو  الوطنية  بالوحدة  الإ�سرار 

وترويعهم  وتعري�س حياتهم اأو حرياتهم اأو اأمنهم للخطر اأو اإحلاق ال�سرر بالبيئة اأو ال�سحة العامة اأو القت�ساد 

اأو عرقلة  اأو منع  اأدائها لأعمالها،  ال�ستيالء عليها وعرقلة  اأو  العامة  املمتلكات  اأو  املن�ساآت  اأو  املرافق  اأو  الوطني 

ال�سلطات العامة اأو دور العبادة اأو معاهد العلم عن ممار�سة اأعمالها”.

9.7  ومبوجب القانون، مت اإن�شاء نيابة متخ�ش�شة يف اجلرائم الإرهابية يعني اأع�شاوؤها باأمر ملكي بناء على عر�س النائب 

العام، تخت�س بالتحقيق يف اجلرائم املن�شو�س عليها يف قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية، ولهذه النيابة اأن 

ت�شدر اأمر احلب�س يف هذه اجلرائم من املحامي العام اأو من يقوم مقامه ملدة اأو ملدد متعاقبة ل يزيد جمموعها على 

�شتة اأ�شهر.

9.8   كما و�شادقت اأو ان�شمت مملكة البحرين اإىل جملة من التفاقيات الدولية والإقليمية املعنية مبكافحة الإرهاب وكل ما 

يرتبط به من اأعمال، لعل من اأبرزها امل�شادقة على التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب مبوجب املر�شوم بقانون رقم 

)15( ل�شنة 1998، بالإ�شافة اإىل ان�شمامها اإىل معاهدة منظمة املوؤمتر الإ�شالمي ملكافحة الإرهاب الدويل مبوجب 

املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 2002، كما و�شدر القانون رقم )9( ل�شنة 2004 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين 

لالتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، بالإ�شافة اإىل امل�شادقة على اتفاقية دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية ملكافحة الإرهاب مبوجب القانون رقم )43( ل�شنة 2005.
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2017 2016 ال�سنة

8 16 عدد الق�شايا

اإح�سائية تتعلق بعدد البالغات وال�سكاوى التي تلقتها وزارة الداخلية يف �ساأن

جرمية غ�سل الأموال لعامي )2017-2016 ( 

* امل�سدر: وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان   

9.9   ويف �شاأن مت�شل بال�شياق الق�شائي، با�شرت النيابة العامة خالل الأعوام )2016 - 2017-2018( عدد )247(، )259(، 

)90( على التوايل، دعوى جنائية تتعلق بالإرهاب يف حني بلغ ما مت اإحالته من دعاوى جنائية اإىل املحكمة املخت�شة ما 

عدده )58(، )68(، )17( على التوايل، عن ذات املدة ال�شابقة.

ا ملق�سد رقم )16.5(: احلد بدرجة كبرية من الف�ساد والر�سوة بجميع اأ�سكالها، واملق�سد رقم )16.6(: اإن�ساء   .10

موؤ�س�سات فعالة و�سفافة وخا�سعة للم�سائلة على جميع امل�ستويات

10.1     يعترب الف�شاد اأهم معوقات حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة واملعرقل الأ�شا�شي لكل عملية تنموية مبختلف اأبعادها 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية، وهي الأبعاد التي ُتركز عليها التنمية امل�شتدامة، اإذ ل ميكن اأن تتم 

اأي عملية تنموية اإذا مل تتم حماربة الف�شاد والق�شاء عليه بكافة �شورة.

10.2     وتويل مملكة البحرين اهتماما كبريا للت�شدي لآفة الف�شاد واجلرمية املنظمة عرب اإ�شدار الت�شريعات والقوانني 

ح�سائية بعدد الق�سايا اجلنائية املتعلقة بالإرهاب واملحالة من النيابة العامة

اإىل املحكمة املخت�سة وما اآلت اإليه نتيجة تلك الدعاوى لالأعوام  )2017-2016 - 2018( 

2018 2017 2016

اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة

1 0 17 68 4 68 57 1 58

* امل�سدر: وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سا   
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املحلية التي ت�شاهم يف مكافحة الف�شاد وجميع اأ�شكال اجلرمية املنظمة، فقد مت اإ�شدار قانون الك�شف عن الذمة 

املالية رقم )32( ل�شنة 2010، والذي ُيعترب اأحد اأهم الأدوات الوقائية ملكافحة الف�شاد، ويهدف هذا القانون للك�شف 

عن الذمة املالية والإف�شاح املايل من قبل املوظفني العموميني حول م�شادر الدخل واأن�شطتهم التجارية والعقارية، 

ويجب اأن تعلن دوريا وي�شتخدم اإقرار الذمة املالية للك�شف عن مظاهر الف�شاد يف الوظائف العامة واحلد منها، 

وي�شتهدف القانون �شالف الذكر كبار امل�شئولني يف اململكة الذين ميكنهم ا�شتغالل وظائفهم العامة لتحقيق مكا�شب 

غري م�شروعة. 

10.3      ومل يغفل قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته، من ت�شمينه اأحكاما جترم 

على نحو جازم جرمية الر�شوة وبيان عقوبة ارتكابها، حيث ن�شت الفقرة الأوىل من املادة رقم )186( منه على اأنه: 

“ُيعاَقب بال�سجن مدة ل تقل عن خم�س �سنوات كل موظف اأو مكلَّف بخدمة عامة طلب اأو قِبل لنف�سه اأو لغريه، 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، َعِطيَّة اأو َمِزيَّة من اأي نوع، اأو وعدا ب�سيء من ذلك، لأداء عمل اأو لالمتناع عن 

عمل لدى قيامه مبهام وظيفته”.  كما ون�شت الفقرة الأوىل من املادة )188( على انه: “ ُيعاَقب بال�سجن كل 

موظف اأو مكلَّف بخدمة عامة طلب اأو قِبل لنف�سه اأو لغريه، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، َعِطيَّة اأو َمِزيَّة من اأي 

نوع عِقب متام العمل اأو المتناع عنه لدى قيامه مبهام وظيفته، فاإذا كان اأداء العمل اأو المتناع عنه حقا تكون 

العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �سنة”.

اأو مكلَّف  عام  بال�سجن كل موظف  10.4     ون�شت املادة رقم )189( من قانون العقوبات �شالف الذكر على اأنه:“ ُيعاَقب 

بخدمة عامة طلب اأو قِبل لنف�سه اأو لغريه، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، َعِطيَّة اأو َمِزيَّة من اأي نوع اأو وعدا 

ب�سيء من ذلك، لأداء عمل اأو لالمتناع عن عمل ل يدخل يف مهام وظيفته، لكنه زعم ذلك اأو اعتقد خطاأً”.

َمن عَر�س على  �سنة كل  10.5     كما ون�شت املادة )190( من ذات القانون على اأنه:“ يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن 

موظف عام اأو مكلَّف بخدمة عامة - دون اأن ُيقبل منه عْر�سه - َعِطيَّة اأو َمِزيَّة من اأي نوع اأو وعدا ب�سيء من 

ذلك، لأداء عمل اأو المتناع عن عمل اإخالل بواجبات وظيفته، فاإذا كان اأداء العمل اأو المتناع عنه حقاً تكون 

العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �سنة”.

10.6   وجاء يف املادة رقم )190 مكرًرا( على اأنه:“ يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �سنة كل َمن عَر�س على موظف 

اأي نوع  اأو َمِزيَّة من  اأو غري مبا�سر، َعِطيَّة  اأو مَنَحُه، ب�سكل مبا�سر  اأجنبية  اأو مكلَّف بخدمة عامة بدولة  عام 

له اأو ل�سالح �سخ�س اآخر اأو وعدا ب�سيء من ذلك، للح�سول على عمل جتاري اأو الحتفاظ به اأو اأية ميزة اأخرى 

يف نطاق مبا�سرة عمل دويل مقابل قيام املوظف العام اأو املكلَّف بخدمة عامة بعمل اأو بالمتناع عن عمل لدى 

قيامه مبهام وظيفته”. 
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10.7  ولغر�س �شمول العاملني يف القطاع الأهلي باأحكام القانون، فقد ا�شتملت اأحكام قانون العقوبات على ع�شرة مواد، 

اأعطت املادة رقم )417( منه تعريفا للعامل وال�شخ�س الطبيعي والعتباري وتطرقت باقي مواده من املواد اأرقام 

)418( اإىل )427( اإىل اإقرار العقوبات واجلزاءات املرتتبة على العامل يف القطاع الأهلي جراء خمالفته لأحكام هذا 

باحلب�س  الف�شل املتعلق بالر�شوة والختال�س، وقد ن�شت املادة رقم )419( من الف�شل ال�شابع على اأنه:“ ُيعاقب 

مدة ل تزيد على ع�سر �سنوات كل عامل اأو ع�سو جمل�س الإدارة اأو جمل�س الأمناء لل�سخ�س العتباري اخلا�س 

طلَب اأو َقِبل لنف�سه اأو لغريه ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر عطية اأو مزية من اأي نوع عقب متام العمل املكّلف 

به اأو المتناع عنه، اإخالل بواجبات عمله اأو من�سبه اأو اإ�سراراً مب�سالح �ساحب العمل اأو ال�سخ�س العتباري 

اخلا�س”.

10.8  وعلى ال�شعيد الدويل، فقد ان�شمت مملكة البحرين اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد،  وذلك مبوجب القانون 

رقم )7( ل�شنة 2010، كما �شادقت مملكة البحرين على التفاقية العربية ملكافحة الف�شاد مبوجب القانون رقم )6( 

ل�شنة 2017، ف�شال عن ان�شمامها اإىل ال�شبكة العربية للنزاهة ومكافحة الف�شاد عام 2014.

 10.9   وفيما يتعلق بالبناء املوؤ�ش�شي، فقد مت اإن�شاء ديوان الرقابة املالية والإدارية مبوجب املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 

2002 وتعديالته، كجهاز م�شتقل ماليا واإداريا، حيث تعترب ا�شتقالليته عن ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية اأمرا 

�شروريا ولزما لتمكينه من اأداء املهام الرقابية املوكلة اإليه بحياد و�شفافية وا�شتقاللية تف�شي اإىل تر�شيخ م�شداقية 

نتائج اأعماله.

10.10   وقد ن�شت املادة رقم )4( من القانون وحتديدا الف�شل الثاين منه على اجلهات اخلا�شعة لرقابة الديوان وحددتها 

الوزارات والإدارات وامل�سالح  اأ-  املالية رقابته على اجلهات الآتية:  “ميار�س ديوان الرقابة  التايل:  النحو  على 

العامة التي يتاألف منها اجلهاز الإداري للدولة واجلهات امللحقة بها، على اأن ي�ستثنى من تلك اجلهات وزارة 

الدفاع ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني، وذلك بالن�سبة للم�سروفات ال�سرية املتعلقة بالأمن القومي.  ب- 

جمل�سي ال�سورى والنواب واملجال�س البلدية.  ج- املحافظات وهيئات الإدارة البلدية و�سائر الهيئات املحلية ذات 

اأو للمحافظات  التابعة للدولة  العامة واملن�ساآت  العامة واملوؤ�س�سات  الهيئات  العامة.  د-  ال�سخ�سية العتبارية 

اأو للبلديات اأو لغريها من الهيئات املحلية ذات ال�سخ�سية العتبارية العامة ما مل يتعار�س ذلك مع القوانني 

املنظمة لأعمالها.  هـ- ال�سركات التي يكون للدولة اأو ل�سخ�س اأو اأكرث من الأ�سخا�س العتبارية العامة ح�سة يف 

راأ�سمالها تزيد على 50 % اأو التي ت�سمن الدولة لها حدا اأدنى من الربح اأو تقدم لها اإعانة مالية.  و-  اجلهات 

التي تن�س قوانينها على خ�سوعها لرقابة الديوان.  ز-  اأية جهة اأخرى يعهد امللك اإىل الديوان مبراقبتها”.

على  الديوان  10.11   ويخت�س ديوان الرقابة املالية والإدارية مبوجب املادة رقم )5( من قانون اإن�شائه اإىل اأنه: “يبا�سر 
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اجلهات اخلا�سعة لرقابته رقابة لحقة، وعليه يف �سبيل ذلك مبا�سرة الخت�سا�سات الآتية: اأول- التحقق من 

اأن الأجهزة الإدارية قد قامت بتح�سيل الإيرادات امل�ستحقة للدولة وتوريدها واإ�سافتها اإىل احل�سابات اخلا�سة 

رفت ب�سورة مالئمة و�سمن حدود العتمادات املقررة لها يف امليزانية  بها.  ثانيا- التحقق من اأن امل�سروفات قد �سُ

ومبا يتفق مع الأهداف التي ُخ�س�ست من اأجلها تلك العتمادات، واأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد متت 

الإن�سائية  امل�سروعات  تنفيذ  ثالثا- مراقبة  املالية واحل�سابية.  والتعليمات  واللوائح  والأنظمة  للقوانني  طبقا 

الواردة يف اخلطة. رابعا- مراقبة جميع ح�سابات الت�سوية من اأمانات و�سلف وح�سابات جارية والتثبت من �سحة 

العمليات اخلا�سة بها، ومن اأن اأرقامها مقيدة يف احل�سابات، واأنها �سحيحة وموؤيدة بامل�ستندات املقررة قانونا.  

خام�سا- مراقبة ح�سابات القرو�س املمنوحة من الدولة اأو اإحدى اجلهات اخلا�سعة لرقابة الديوان، اأو املعقودة 

ل�ساحلها.  �ساد�سا- فح�س ومراجعة القرارات ال�سادرة يف �سئون التوظيف باجلهات املحددة بالبنود )اأ ، ب، ج ، 

د( من املادة )4( من هذا القانون، واخلا�سة بالتعيينات والرتقيات ومنح العالوات والبدلت واملرتبات الإ�سافية 

والت�سويات وما يف حكمها، وكذلك بدل ال�سفر وم�ساريف النتقال، وذلك لال�ستيثاق من �سحة هذه القرارات 

ومطابقتها لقواعد امليزانية و�سائر الأحكام املالية والقوانني واللوائح والقرارات املنظمة ملو�سوعها.  �سابعا- 

فح�س ومراجعة ح�سابات املعا�سات واملكافاآت و�سرفيات التاأمني وال�سمان الجتماعي والإعانات، والتثبت من 

مطابقتها للقوانني واللوائح والقرارات املنظمة لها.  ثامنا- فح�س الأوجه التي ت�ستثمر فيها الأموال الواردة 

يف ميزانية الدولة، وغريها من اجلهات اخلا�سعة لرقابة الديوان ما مل يتعار�س ذلك مع القوانني املنظمة 

لأعمالها، ومراجعة ح�سابات هذه ال�ستثمارات ومدى مالئمة العائد منها، واإبداء ما يعن له من مالحظات يف 

هذا ال�ساأن.  تا�سعا- التفتي�س على كافة امل�ستودعات واملخازن والُعهد التابعة للجهات اخلا�سعة لرقابة الديوان. 

لرقابة  اخلا�سعة  اجلهات  يف  تقع  التي  املالية  واملخالفات  والإهمال  الختال�س  حوادث  عن  الك�سف  عا�سرا- 

الديوان، وتق�سي بواعثها، والوقوف على الثغرات املوجودة باأنظمة العمل والتي كانت �سببا يف وقوعها اأو اأعانت 

ذات  والأوراق  والطوابع  النقود  ع�سر- جرد  و�سائل عالجها.  حادي  واقرتاح  �سهلت حدوثها  اأو  ارتكابها  على 

القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود.  ثاين ع�سر- فح�س ومراجعة احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة املالية 

اإبداء راأي  املنق�سية لكل من الدولة وغريها من الأ�سخا�س املعنوية العامة اخلا�سعة لرقابة الديوان بهدف 

فني م�ستقل حول �سحة هذه احل�سابات والبيانات املالية املتعلقة بها والتحقق من انه قد مت اللتزام يف اإعدادها 

اخلا�سعة  ال�سركات  ح�سابات  مدققي  تقارير  درا�سة  ع�سر-  ثالث  بها.   املعمول  املحا�سبية  والأ�سول  بالقواعد 

لرقابة الديوان والبيانات املالية املدققة وتقارير جمال�س اإدارتها وللديوان الطالع على اأية �سجالت اأو دفاتر 

اأو م�ستندات اأو اأوراق تتعلق باأعمال هذه ال�سركات”.

10.12   وتكون مبا�شرة تلك الخت�شا�شات الواردة اأعاله عن طريق التدقيق والتفتي�س والفح�س واملراجعة، وللديوان اأن 

يقوم بهذه العمليات من تلقاء نف�شه اأو بناء على طلب اجلهات اخلا�شعة للرقابة ذاتها، كما يجوز اأن يكون التفتي�س 

مفاجئا، وتكون الرقابة التي يبا�شرها الديوان رقابة �شاملة اأو انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة العمل 

التي ي�شعها رئي�س الديوان.
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اإن�شاء اإدارة عامة ملكافحة الف�شاد والأمن القت�شادي والإلكرتوين تابعة لوزارة الداخلية، تهدف للعمل  10.13   كما ومت 

على مكافحة الف�شاد والأمن القت�شادي والإلكرتوين لت�شمل اإىل جانب اخت�شا�شاتها م�شوؤولية الق�شاء على اأوجه 

الف�شاد، وتطوير احلكم الوقائي واتخاذ التدابري الالزمة للك�شف عن جرائم الف�شاد واحلد منها.

2009، مع الو�شع يف  992( عام  10.14   قامت وزارة الداخلية بتد�شني اخلط الوطني ال�شاخن ملكافحة الف�شاد )نزاهة 

وبياناته  ومعلوماته  املَُبِلغ  وحماية  املعلومات  �شرية  �شمان  �شاأنها  من  التي  الالزمة  التدابري  كافة  اتخاذ  العتبار 

ال�شخ�شية، ويعترب اخلط ال�شاخن اإحدى القنوات املهمة التي ت�شل ما بني املجتمع املدين والوزارة، وذلك تعبريا 

عن مدى احلر�س على دعم دور املجتمع املدين للم�شاهمة وحتمل امل�شوؤولية اإىل جانب ال�شلطات املعنية يف احلد 

اإن�شاء خط هاتفي على  يعد  ال�شراكة املجتمعية.  كما  الف�شاد ومكافحتها من منطلق تعزيز  والك�شف عن جرائم 

امل�شتوى الوطني من الو�شائل الفّعالة التي ت�شهم يف ردع الف�شاد والك�شف عن املمار�شات غري القانونية.

السنة السنة ال�سنة

20 16 2016

58 17 2017

26 14 حتى تاريخ 5 اأغ�شط�س 2018

عدد البالغات وال�سكاوى التي با�سرتها وزارة الداخلية املتعلقة بق�سايا الف�ساد 

يف القطاع العام والقطاع الأهلي خالل الأعوام )2016 -2017- 2018( 

عدد الق�سايا التي �سبطتها وزارة الداخلية على امل�ستوى الداخلي يف �ساأن مكافحة الف�ساد

وغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب خالل الأعوام )2016 -2017- 2018( 

* امل�سدر: وزارة الداخلية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان    

* امل�سدر: وزارة الداخلية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان    

املجموع ال�سنة

36 ق�شية 2016

75 ق�شية 2017

40 ق�شية منذ 1 يناير ولغاية 6 اأغ�شط�س 2018 م
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عدد وطبيعة البالغات وال�سكاوى التي تلقتها وزارة الداخلية اأو التي با�سرتها يف �ساأن جرائم الف�ساد 

وغ�سل الأموال والإرهاب خالل الأعوام )2016 -2017- 2018( 

2016

املجموع التهمة الرقم

3 ا�شتغالل الوظيفة اأو النفوذ 1

2 اختال�س املال العام 2

8 اختال�س عامل اأو ع�شو اإدارة لأموال اأو �شندات يف حيازته ب�شبب عمله 3

1 تدخل املوظف العام يف املناق�شات حل�شاب نف�شه اأو غريه 4

3 الر�شوة من قبل موظف عام 5

2 ر�شوة عامل اأو ع�شو جمل�س اإدارة لأداء عمل اأو المتناع عنه 6

1 ر�شوة طبيب لإعطاء بيان مزور 7

1 اإخالل املوظف العام بواجباته ا�شتجابة لأمر اأو و�شاطة 8

2 خمالفات اإدارية 9

3 تزوير حمرر ر�شمي 10

1 ال�شتيالء على املال العام 11

1 اإ�شرار املوظف العام مب�شلحة الدولة عهدت اإليه للح�شول على ربح لنف�شه 12

1 اإ�شرار املوظف العام عن طريق اخلطاأ باأموال معهود بها اإليه 13

7 خيانة الأمانة 14

36 اإجمايل التهم
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2017

املجموع التهمة الرقم

8 اختال�س املال العام 1

3 اختال�س عامل اأو ع�شو اإدارة لأموال اأو �شندات يف حيازته ب�شبب عمله 2

1 الختال�س اأو ال�شتيالء على املال العام بغري نية التملك 3

6 الختال�س يف القطاع الأهلي 4

2 عر�س ر�شوة دون قبولها على موظف عام 5

41 اإخالل املوظف العام بواجباته ا�شتجابة لأمر اأو و�شاطة 6

10 خيانة الأمانة 7

1 تدخل املوظف العام يف املناق�شات حل�شاب نف�شه اأو غريه 8

1 اإ�شرار املوظف العام مب�شلحة الدولة عهدت اإليه للح�شول على ربح لنف�شه 9

1 10 الر�شوة من قبل موظف عام

1 خمالفات اإدارية 11

75 اإجمايل التهم
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 2018 )يناير حتى اأغ�شط�س(

املجموع التهمة الرقم

2 اختال�س املال العام 1

3 الختال�س يف القطاع الأهلي 2

3 عر�س ر�شوة دون قبولها على موظف عام 3

14 اإخالل املوظف العام بواجباته ا�شتجابة لأمر اأو و�شاطة 4

7 خيانة الأمانة 5

2 العقاب من موظف خالًفا للقانون 6

1 خمالفات اإدارية 7

1 8 اإف�شاء الأ�شرار

1 9 ا�شتغالل الوظيفة اأو النفوذ

1 10 المتناع عن تنفيذ حكم اأو اأمر

1 ال�شتيالء على املال العام 11

1 ا�شتغالل املوظف ل�شلطة الوظيفة للح�شول على عقار اأو منقول 12

1 ا�شتغالل الوظيفة لأخذ �شيء من مالكه بغري ر�شاه 13

2 الر�شوة من قبل موظف عام 14

40 اإجمايل التهم

* امل�سدر: وزارة الداخلية بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان    

10.13   كما با�شرت النيابة العامة خالل الأعوام )2016 – 2017 - 2018( عدد )33(، )56(، )44( على التوايل، دعوى 

جنائية تتعلق بالف�شاد يف حني بلغ ما مت اإحالته من دعاوى جنائية اإىل املحكمة املخت�شة ما عدده )16(، )9(، )6( 

على التوايل، عن ذات املدة ال�شابقة.
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اإح�سائية بعدد الق�سايا اجلنائية املتعلقة بالف�ساد واملحالة من النيابة العامة اإىل املحكمة املخت�سة

وما اآلت اإليه نتيجة تلك الدعاوى لالأعوام )2016 -2017- 2018( 

2018 2017 2016

اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة اإدانة براءة حمالة

1 0 6 4 0 9 7 2 16

* امل�سدر: وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف بناء على طلب املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان   

التو�سيات:

يف �سوء ما تقدم فاإن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان تو�سي مبا يلي:

1.   الدعوة اإىل اإجراء التعديالت الت�شريعية على قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية املن�شاأ باملر�شوم بقانون رقم )16( 

ل�شنة 2002 وتعديالته ملنحه حق اإحالة املخالفات والتجاوزات الثابتة يف التقارير ال�شنوية للديوان اإىل النيابة العامة 

لغر�س حتريك الدعوى اجلنائية يف مواجهة مرتكبيها.

2.   الدعوة اإىل اإ�شدار قانون جديد �شامل ينظم امل�شائل املت�شلة بالدعاية النتخابية ودور و�شائط الإعالم املختلفة وو�شائل 

التوا�شل الجتماعي يف العملية النتخابية كاملة.

3.   العمل على اإ�شدار قانون لالإع�شار ين�شجم مع املعايري الدولية واملمار�شات العملية، ملعاجلة اإع�شار الأفراد، ومتكينهم من 

اخلروج من حالة التعرث، وو�شع اآليات فاعلة للتعاون مع املدين املع�شر.

4.   الدعوة اإىل اإ�شدار ا�شرتاتيجية وطنية �شاملة ومتكاملة معنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان وذلك من خالل اإ�شراك 

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  واملوؤ�ش�شة  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  واخلا�شة  العامة  واملوؤ�ش�شات  الد�شتورية  ال�شلطات 

واملدافعني عن حقوق الإن�شان.

5.      قيام “اللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س” بو�شع ا�شرتاتيجية وطنية �شاملة تهدف اإىل مكافحة ومنع جرمية 

الجتار يف الأ�شخا�س، على اأن ت�شمل على وجه اخل�شو�س التدابري الالزمة ملنع اجلرمية وحماية �شحاياها، وال�شعي 

اإىل معاقبة مرتكبيها، والت�شدي اإىل املمار�شات املتغرية يف اأمناط هذه اجلرمية.
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الجتار  ملكافحة  الوطنّية  “اللجنة  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  متثيل  ل�شمان  الالزمة  الإجراءات  6.   اتخاذ 

بالأ�شخا�س”، ملا للموؤ�ش�شة الوطنية من ولية وا�شعة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�شان.

7.   حث املراكز الجتماعية املوزعة على حمافظات اململكة، ومكاتب التوفيق الأ�شري، باإيالء املزيد من الهتمام والرعاية 

يف املجال التثقيفي والتوعوي لالأفراد املقبلني على الزواج، و�شحايا العنف الأ�شري حول املو�شوعات املت�شلة بالعنف 

والإجراءات الواجبة التباع يف حال وقوع هذا النوع من اجلرائم.

8.   ت�شمني املناهج الدرا�شية لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة مو�شوعات تتعلق بحماية الأ�شرة من العنف من حيث 

�شوره واأ�شكاله، والإجراءات الواجبة التباع يف حال وقوعه.
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المستدامة  التنمية  تتحقق  أن  يمكن  وال 
انعدام  أن  كما  واألمن؛  السالم  عن  منأى  في 
استتباب  للخطر  يعرض  المستدامة  التنمية 
بضرورة  الجديدة  الخطة  وتقر  واألمن.  السالم 
للجميع  حاضنة  عادلة  سلمية  مجتمعات  بناء 
على  القدرة  في  الناس  بين  المساواة  تكفل 
اللجوء إلى العدالة، وتقوم على احترام حقوق 
اإلنسان )بما في ذلك الحق في التنمية(، وعلى 
في  الرشيد  والحكم  القانون  سيادة  فعالية 
تتسم  مؤسسات  وعلى  كافة،  المستويات 

بالشفافية والفعالية وتخضع للمساءلة.
 
 

الفقـــرة )35(

من قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )70/1(:

”2030 لعام  امل�ستدامة  التنمية  خطة  عاملنا:  “حتويل 
)A/RES/70/1( :وثيقة رقم


