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تمهيد :نشأة وتطور عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
ااايا حقااوق اإلنسااان وو ااا السياساااص ةاص ال االة

 .0بناااع ىلااى ة ميااة التعامااب بمسااؤولية مااا

بتعزيااز وتنميااة وحمايااة حقااوق اإلنسااان لاار مملكااة البحارين ،وأل ميااة الر اار والنبااود بمبااا
حقااوق اإلنسااان والحعاااا ىليبااا ،لق ا

.3

ا ر القااانون ر ا  )72لساانة  7102بإنشاااع المؤسسااة

الوطنية لحقوق اإلنسان "المؤسسة" ،لتحت نبا م ينة المنامة.1

تتمحور مبا المؤسسة حوب تعزيز وتنمية وحماية حقوق اإلنسان ،والعمب ىلى ترساي

ونشاار الااوىر ببااا ،و اامان اإلساابا بممارسااتبا بكااب حريااة واسااتقبلية ،حي ا
باااري

 -المعتم ا م ماان الجمعيااة العامااة لحم ا المتح ا م بموج ا

يمباا

ات ااةص مبااا

الق ارار ر ا  )032/24لعااا

 -0993مرجعا انونيا لر إنشاع المؤسسة.
 .2تتمتااا المؤسسااة بناااع ىلااى تو ااية اللجنااة العرىيااة المعنيااة با ىتمااا  ،)SCAوالمعتم ا م ماان
التحااالل العااالمر للمؤسساااص الوطنيااة لتعزيااز حقااوق اإلنسااان وحمايتبااا  ،)GANHRIىلااى

ال ااعة ا ىتما يااة

) ،إ ةنااو ولبا ل تقويااة ااةس المؤسسااة ومنحبااا مزيا ا ماان ال اابحياص

حقوق اإلنسان ،لق

 )71لسنة  7102بتع يب بعد ةحكا اانون

لتحقيق األ ال التر ةنشئص مان ةجلباا ورلاا ت انيعبا ولمياا بماا يجسا التا از المملكاة ب اون
ر المرسو بقانون ر

إنشاع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،2آ ةا با ىتبار جميا المبحااص والتو اياص التار
لص إليبا التحالل العالمر ،واللجنة العرىية المنبثقة ىنو.3

حيااز النعاااة بعا نشارس لاار الجريا م الرساامية لاار
 )1ااب القااانون ر ا  )72لساانة  7102بإنشاااع المؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان ّ
ملح ا ا ااق العا ا ا ا ر ا ا ا ا  )3024ال ا ا ااا ر ل ا ا اار  2ةغس ا ا ااط  ،7102لبط ا ا اابب ىلي ا ا ااو برج ا ا اااع زي ا ا ااارم مو ا ا ااا المؤسس ا ا ااة الوطني ا ا ااة
www.nihr.org.bh
)2

ااب المرسااو بقااانون ر ا  )71لساانة  7102بتع ا يب بعااد ةحكااا القااانون ر ا  )72لساانة  7102بإنشاااع المؤسسااة الوطنيااة

حيااز النعاااة بع ا نش ارس لاار الجري ا م الرساامية الع ا
لحقااوق اإلنسااان ّ
برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh

ر ا  )3747ال ااا ر لاار  03ةكتااوبر  ،7102لبطاابب ىليااو

 )3تقرير اللجنة العرىية المعنية با ىتما التابعة للتحالل العالمر للمؤسساص الوطنية لحقوق اإلنسان )03-9 ،مايو ،7102

منشور لر المو ا اإللكترونر للتحالل العالمر للمؤسساص الوطنية لحقوق اإلنسان
http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx
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المقدمـــــــــة:
 .0تعاىل ااص مملك ااة البحا ارين م ااا االي ااة العربي ااة المنبثق ااة ى اان الميث اااق العرب اار لحق ااوق اإلنس ااان،
الم ااا ق ىلي ااو بموجا ا

الق ااانون ر ا ا  )2لس اانة  ،7112م اان اابب يامب ااا بتقا ا ي ومنا ش ااة

التقرياار األوب لمملكااة البح ارين حااوب التق ا المحاارز لاار تنعيااة ةحكااا الميثاااق العرباار لحقااوق
اإلنسان ،بب ال ورم الثالثة للجنة الميثاق لر العترم من  )70-02يناير .7103
 .7وتااثمن المؤسسااة الجبااو الااةه بااةلتبا المملكااة لاار تقا ي تقرير ااا الا وره األوب للجنااة الميثاااق،
التاار يااإتر إيمانااا منبااا بإ ميااة ولاىليااة ااةس االيااة العربيااة نحااو كااب مااا ماان شااإنو تنميااة حقااوق
اإلنسااان لاار الااوطن العرباار اابب المواىي ا المقااررم لااةلا ،إ ةنبااا كانااص تإمااب إش اراكبا ةو
مس ااا متبا اار ومؤسس اااص المجتما ااا الما ا نر بمملك ااة البحا ارين لا اار

ااياغة مس ااو م التقريا اار

الوطنر المق للجنة.
 .3وىليو ،لإن المؤسسة تق تقرير ا الموازه حوب التق المحرز لر تنعية ةحكا الميثااق العربار
لحقااوق اإلنسااان ،ولااق المنبجيااة المعتم ا م ماان بااب لجنااة الميثاااق) ةاص ال االة ،و ااو إلااى
تقا ا ي ىا ا م اان التو ااياص الت اار ت ار ااا مناس اابة للنب ااود بوا ااا حق ااوق اإلنس ااان ل اار مملك ااة
البحرين.
 .2لااةا تا ىو المؤسسااة إلااى

اارورم إشاراكبا ومناماااص المجتمااا الما نر المعنيااة بحقااوق اإلنسااان

لر البحرين لر ياغة وتنعية ال طة الوطنياة لحقاوق اإلنساان ،اواىا ا التقاارير الوطنياة ةاص
ال لة ،ولر مجاب الحق لر الحيام والسبمة الب نية تؤك ىلاى ة مياة إ ااب القاائمين ىلاى
تت اامن التا ا ري

ىل ااى احتا ا ار حق ااوق

يبي ااة ش اااملة باس اات ا من ااا
إنع اااة الق ااانون لبا ارام ت ر ّ
الععال ااة ون اللج ااوع إل ااى وس ااائب اإلكا اراس المتمثل ااة ل اار س ااوع
اإلنس ااان ،وةس ااالي ا س ااتجوا
ّ

المعاملااة ،واسااتبعا كااب ماان تثبااص إساااعم معاملتااو للمو ااولين ةو المحكااومين ماان القااائمين ىلااى

إنعاة القانون من ال مة.
 .5ةما بشاإن مكالحاة اإلتجاار لار األشا اص تارا المؤسساة
الم اط ا

ارورم سارىة ياا الجبااص المعنياة

ببااا ةحكااا القااانون ر ا  )0لساانة  7114بشااإن مكالحااة ا تجااار لاار األش ا اص

ىلى و ا استراتيجية وطنية لمكالحة تلا الجريمة بالتعاون ما المؤسسة.
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 .2لاار شااإن اسااتقبلية الق اااع تا ىو المؤسسااة إلااى إ ا ار ااانون مسااتقب يكعااب وياانا حااق كااب
متب تثبص براعتو بموج
 .2وب

حك

ائر باص لر التعويد ىن األ رار التر لحقص بو.

ااوص الحري اااص السياس ااية والم نيا ااة تؤكا ا المؤسس ااة

اامان ى ا ا امتا ا ا آث ااار إسا ااقاط

الجنسية إلى ةل ار ةسرم المسقطة ىنو جنسيتو.
 .4وتا ىو لاار مجاااب حريااة الارةه والتعبياار إلااى إ ا ار ااانون متكامااب بشااإن ال ااحالة والطباىااة
والنشر واإلىب المرئر والمسموب والمطبوب واإلىب اإللكترونر.
 .9ول اار نط اااق الح ااق ل اار العم ااب ت اارا المؤسس ااة ة مي ااة س اان ااانون يع ااال ش ااؤون ا ا المن ااازب
ومكات

ا ستق ا  ،مت منا بيان حقوق والتزاماص األطرال ةاص العب ة.

 .01وتؤكا ا المؤسس ااة ل اار مج اااب الح ااق ل اار ال ااحة ىل ااى ة مي ااة إ ا ا ار مش ااروب بق ااانون بش ااإن
ااوص ببيااان حقااوق وواجباااص

الطبيااة ليكااون تش اريعا متكااامب يعنااى ىلااى وجااو ال
المسااؤولية
ّ
المر ااى واألطباااع ومق ا مر ال ا ماص ال ااحية وااثااار المترتبااة ىلااى الم العااة ،ل ااب ىاان
التعوي اص الناجمة ىن األ طاع الطبية.

 .00وبشااإن حقااوق األش ا اص ةوه اإلىا ااة تاارا المؤسسااة ة ميااة تااولير لتاااص إرشااا ّية تحاااكر
بعااد حااا ص اإلىا ااة ال ا والاابك ) وبإشااكاب يساابب راعتبااا ولبمبااا تو ااا ىلااى المبااانر
العامااة والم ارلااق األ اارا ،ل اامان ح ااوب األش ا اص ةوه اإلىا ااة ىلااى ال ا ماص المتاحااة
مكانية الو وب إليبا.
اوا ّ
 .07وىليااو ،تإمااب المؤسسااة ةن يكااون ااةا التقرياار ومااا ت اامنو ماان تو ااياص ة ام تسااب لاار تعزيااز
وتقوية وا اا حقاوق اإلنساان لار المملكاة ىلاى نحاو يتوالاق ماا التزاماتباا الناشائة مان ت ا يقبا
ىل ااى الميث اااق العرب اار لحق ااوق اإلنس ااان ،و ااو إل ااى ةل ا اب الممارس اااص ل اار مج اااب التمت ااا
بم تلل الحقوق والحرياص األساسية ،بلوغا إلى جعب حقوق اإلنسان نمط حيام.
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أول :منهجية كتابة التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
ً
ةى ا ص المؤسسااة تقرير ااا الم اوازه المق ا إلااى لجنااة حقااوق اإلنسااان العربيااة لجنااة الميثاااق) بشااان
التقرياار الا وره األوب لمملكااة البحارين حااوب التقا المحاارز لاار تنعيااة ةحكااا الميثاااق العرباار لحقااوق
اإلنسان ،آ ةم لر ا ىتبار جملة من المعايير ةاص ال لة ةبرز ا ما يلر
 .0الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،الـذي صـاد ع عليـم مملكـة البحـرين بموجـن القـانون ر ـم
( )2لسنة .3112
 .3دليــل مشــاركة المؤسســاع الوطنيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان والمنممــاع يــر الحكوميــة
والهيئاع والجهاع ذاع المصلحة ،الصادر عن لجنة الميثاق.
 .2التقريـــر الــــدوري األول لمملكــــة البحــــرين المقــــدم إلــــى لجنــــة الميثــــاق ،الــــوارد إليهــــا فــــي
.2

 32يوليو .3102

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

البحرين.
 .5التوصــياع التــي لصــع إليهــا لجنــة الميثــاق أثنــاي منا شــة التقريــر األول لمملكــة البحــرين
الل الدورة الثالثة للجنة ،والمنعقدة في ( )30-02فبراير .3102

 .2التشريعاع والقوانين الوطنية النافذة.
 .2الصكوك الدولية واإل ليمية المعنية بحقوق اإلنسان والتـي صـاد ع عليهـا أو ان ـمع إليهـا
مملكة البحرين.

 .8الممارسة العملية من الل الشكاوى الـواردة للمؤسسـة أو طلبـاع المسـاعدة المقدمـة منهـا
أو من وليتها في رصد أو اع حقوق اإلنسان في المملكة.
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ثانيا :التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
 .0نشر يم ومبادئ حقوق اإلنسان وثقافة التآ ي البشرية والتسامح :المادة ()0
 0.0ماان منطلااق ا تمااا مملكااة البح ارين ب اامان تمتااا الجميااا بحقااوق اإلنسااان وحرياتااو األساسااية
ىلاى ةر ابا باىتبار اا تقاا

امن ا تمامااص الوطنياة األساساية ،تا تشاكيب اللجناة التنساايقية

العليا لحقوق اإلنساان باالقرار ر ا  )51لسانة  7107اواىاا م تشاكيلبا باالقرار ر ا  )02لسانة
 7102برئاسة وزير ال ارجية ،وى وية ى من الجباص واألجبزم ةاص ال الة الموكاب إليباا
ا ت ااص

التنسيق ما الجبااص الحكومياة لار كالاة المساائب المتعلقاة بحقاوق اإلنساان بحسا

كب جبة.4

 0.3ولقاا للمااا م  )2العقارم

) ماان سااتور مملكااة البحارين والتاار ن ااص ىلااى ةن "يــنمم القــانون

أوجم العناية بالتربية الدينية والوطنية فـي م تلـ

مراحـل التعلـيم وأنواعـم ،كمـا يعنـى فيهـا

جميعــا بتقويــة ش صــية المـواطن واعتـزاز بعروبتــم" سااعص المملكااة إلااى تعزيااز ااي المواطنااة

والتربيااة ىلااى حقااوق اإلنسااان وا ىت ازاز بالبويااة العربيااة وىلااى الولاااع للااوطن وترسااي ثقالااة
التااي ر البشااره والتسااام وا نعتااا  ،ىم ا ص و ازرم التربيااة والتعلااي إلااى و ااا منااا

ا ااة

للتربية ىلى المواطنة وحقوق اإلنساان لار جمياا الما ار بالمملكاة الحكومياة منباا وال ا اة،
ب ا عا ماان ال اال األوب ا بت ا ائر و ااو إلااى المرحلااة الثانويااة ،باإل ااالة إلااى وجااو منااا
تا ري

وةنشطة تعنى بالعمب التطوىر تُ ر لر المرحلة الثانوية ،ةا إلى جان
اإلنسان كما م إلزامية ىلى جميا طلبة جامعة البحرين المسجلين لر م تلل الت

ماا م حقاوق
اص.5

 0.2التوصيـــــاع:
أ.

رورة العمل على و ع طة وطنية معنية بحقوق اإلنسان تؤكد على ـيم التسـامح
والتآ ي وتكون هم القيم

من أهدافها ،واشـراك المؤسسـة الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان

ومنمماع المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان في صيا تها وتنفيذ .

 )4للمزيا

ارار رئااي

مجلا

الااوزراع ر ا  )02لساانة  7102بإىااا م تشااكيب اللجنااة التنساايقية العليااا لحقااوق اإلنسااان ،منشااور لاار

المو ا اإللكترونر لبيئة التشريا واإللتاع القانونر www.legalaffairs.gov.bh

 )5للمزي التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا  ،7103الحق لر التعلي  ،ص  .010لبطبب ىليو
برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh
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ن .العمل على التعري

بالجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية العليا لحقـوق اإلنسـان فـي
المسـتوياع الـوطني واإل ليمـي والـدوليص صوصـا

مجال حقوق اإلنسان على م تلـ

فيمــا يتعلــق بال طــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،وال طــة الســنوية للتــدرين فــي مجــال
حقوق اإلنسان ،والتوصياع والمرئياع الصادرة عن اللجنة التنسـيقية العليـا والمتعلقـة
بالق ايا الحقو ية.
 .3الحق في تقرير المصير :المادة ()3
 3.0إن مملكااة البحا ارين ائم ااا م ااا تعباار ى اان مو عب ااا الثاب ااص والمب ا ئر الا ا اى للق ااية العلس ااطينية
ون اب الشع

العلسطينر من ةجب نيب حقو او غيار القابلاة للت ارل ،و اةا ماا ةك تاو الرساالة

السامية التر وجببا جبلة الملا حم بن ىيسى آب ليعة الى ساعا م الساي ىب الساب ياالو
رئااي

اللجنااة المعنيااة بممارسااة الشااع

العلسااطينر لحقو ااو غياار القابلااة للت اارل ،حي ا

جبلتو ىلى مو ل المملكاة الثاباص والمبا ئر مان

اية الشاع

اك ا

العلساطينر العا لاة وت اامنبا

المب ئر والتا معو لنيب كالة حقو و المشروىة.
يمكان ةن يتحقاق إ بإنبااع

 3.3كما ةكا جبلتاو ةن الساب الشاامب والعاا ب لار الشارق ا وساط

ا حااتبب اإلسارائيلر لح ار اار العربيااة المتحا م ،و يااا ال ولااة العلسااطينية المسااتقلة وىا اامتبا

الق

الشريل ولقا لمبا رم السب العربية لعا  7117و ارراص ا م المتح م ةاص ال لة.

 .2تأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحرياع دون تمييز :المادة ()2
 2.0يمثب الحق لر المساوام وى التميياز جازعا

يتجا ةز مان ةسا

6

مبا ة سايا م القاانون ،الاةه او

ةحا العنا اار الرئيسااة لاار الاانا ال يمقراطيااة ،إة ينبغاار ةن يتمتااا جميااا األلا ار ا ااب ال ولااة

بالحقوق والحرياص العامة المن وص ىليبا لر نامبا القانونية ،وىلى ر من المسااوام ليماا

 )6للمزي ا التقرياار الساانوه الثال ا

للمؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان لعااا  ،7105الحااق لاار المساااوام وى ا

التمييااز لاار التمتااا

بالحقوق ،ص  .97لبطبب ىليو برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh
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بياانب  ،ونمااا تمييااز ىلااى ةسااا

العاارق ةو الجاان

ةو اللغااة ةو الا ين ةو العقيا م ةو ا

ااتبل

السياسر ةو غير ةلا.
 2.3و ااو مااا

ااص بااو المااا م ر ا  )04ماان سااتور مملكااة البحارين ،إة ن ااص ىلااى ةن "النــا

سواسية في الكرامـة اإلنسـانية ،ويتسـاوى المواطنـون لـدى القـانون فـي الحقـوق والواجبـاع

العامة ،ل تمييز بينهم في ذلك بسبن الجن

أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

 2.2كم ااا ت اامنص ال ااكوا ال ولي ااة لحق ااوق اإلنس ااان والت اار ان اامص ةو

ااا ص ىليب ااا مملك ااة

البحارين ن و ااا تلااز الا وب ب اارورم تااإمين المساااوام الععليااة لاار التمتااا بكالااة الحقااوق التاار

تحميبااا تلااا ال ااكوا ماان ون تمييااز ،ماان اابب الت لاار ىاان القيااا بإيااة ةلعاااب ةو ا متناااب
ىاان القيااا بإلعاااب يمكاان ةن ت لااق ط ا ار حقيقيااا ماان شااإنو تعطيااب ةو إ ااعال التمتااا بحقااوق
اإلنسان وحرياتو.
 2.2ات ااةص المؤسسااة الوطنيااة ىلمااا ب اال طواص التاار ات ااةتبا المملكااة لاار ساابيب تااإمين المساااوام
الععليااة لاار التمتااا بكالااة الحقااوق والحرياااص ماان ون تمييااز ،ولعااب ةباارز تلااا ال طاواص األ ااة
بمب ة تكالؤ العرص ،حي

رص تعليماص ال مة الم نية ر

 )2لعا  7102بشاإن إنشااع

لجنااة تكااالؤ العاارص بالجباااص الحكوميااة ،و ااو الاانب الااةه ساالكتو ى ا ماان الجباااص الرساامية
المستقلة وةجبزم القطاب األ لر لر ى من الشركاص والمؤسساص ال ا ة.
 2.5تعتباار "لجنــة تكــافؤ الفــر " لجنااة ائمااة تبا ل إلااى إ مااا احتياجاااص المارةم لاار إطااار تكااالؤ
العاارص لاار جميااا مجااا ص العمااب لاار الجباااص الحكوميااة وتعمااب ىلااى تحقيااق ااةا المبا ة بااين
جميا المواعين ،والمستعي ين ،وال ماص المق مة من بب الجباة وةلاا بالتعااون والتنسايق ماا
المجل

األىلى للمرةم ،وتب ه اللجنة رةيبا لر الق ايا المتعلقاة بإ ماا احتياجااص المارةم لار

إطار تكالؤ العرص بما ي من رلا نس

مشاركتبا لر م تلل المجا ص والقطاىااص الحيوياة

والمؤثرم.
 2.2إ ةن مب ة ى

التمييز

يكون لقط ىلى ةسا

الجن

وبالتالر يتعين ىلى مملكاة البحارين

باإن تكعاب لكااب شا ص ا ااا لو يتباا حااق التمتاا بااالحقوق والحريااص األساسااية لإلنساان ماان
ون تمييااز بسااب

العاارق ةو اللااون ةو اللغااة ةو المعتق ا ال ا ينر ةو ال ارةه ةو العكاار ةو األ ااب

الوطنر ةو ا جتماىر ةو الثروم ةو الميب ةو اإلىا ة الب نية ةو العقلية.
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 2.2كمااا تلقااص المؤسسااة ىا ا ماان طلباااص المساااى م لمتابعااة إ ا ار وثيقااة السااعر لحا يثر الااو م
ألساابا

تتعلااق بكااون األ

الوثيقة ال رورية

مو ولااا ةو محكومااا ىليااو ،وتشااير المؤسسااة إلااى ةن إ ا ار ااةس

يحتا سوا إلى إجراعاص إ ارية يسيرم تت ة لر ةماكن ا حتجاز.

 2.8التوصيـــــاع:
العمل على التوسع في إنشاي وحـداع تكـافؤ الفـر

أ.

ومؤسساع القطـاع ال ـا

الحكوميـة
فـي الـو ازراع واألجهـزة
ّ

التـي لـم تبـادر إلـى تحقيـق ذلـك ،لمتابعـة تفعيـل النمـوذ

الوطني إلدما احتياجاع المرأة في التنمية.
ن.

مان تطبيـق مبـدأ عـدم التمييـز فـي التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـاع المكفولـة فـي

مملكة البحرين و صوصا فيما يتعلق بإصـدار الـرد علـى طلبـاع الحصـول علـى إفـادة
حسن السيرة والسلوك لألفراد.

.

مان تمتع األطفال المولودين مـن أن مو ـو

وثيقة السفر ال اصة بم من دون أي تمييز.

أو محكـوم عليـم بحقـم فـي الحصـول

 .2التدابير ال اصة بفرض حالة الطوارئ الستثنائية( :المادة )2
 2.0ن ااص العقا ارم

) م اان الم ااا م  )32ل اار س ااتور مملك ااة البحا ارين ىل ااى ةن "ل تعلــــن حالــــة

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

الـوطني بأ لبيـة

األع اي الحا رين".
األمني ااة المؤس ااعة الت اار ش ااب تبا مملك ااة البحا ارين من ااة ش اابره لب اري اار وما اار
ار لححا ا ا
 2.3نا ا ا
ّ
ا ا ر المرس ااو الملك اار ر ا ا  )04لس اانة 7100
 77100وم ااا لح ااق ةل ااا م اان تبع اااص ،لقا ا
بااإىبن حالااة الساابمة الوطنيااة والعمااب بااو ب ا عا ماان  05مااار  7100والااةه يب ا ل حساابما
ت من إلى "ات اذ التدابير واإلجراياع ال رورية للمحافمة علـى سـالمة الـوطن بمـا يهـد
إلى تأكيد السالمة العامة لألفراد والحفام على حقو هم وسرعة السيطرة على الو ـع القـائم
 )7للمزي تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتق ر الحقائق ،ال ا ر لر  01يسمبر  ،7100ص  22وما بع ا.
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فـــي مو ـــع األحـــدا " ،وبموج ا

المرسااو الملكاار ر ا  )39لساانة  7100تقاارر إنباااع حالااة

السبمة الوطنية ب ع من  0يونيو .7100
 2.2ام ااص مملك ااة البحا ارين ل اار  74ةبري ااب  7100ب ااإببأل األم ااين الع ااا لحما ا المتحا ا م ،ب ااعتو

المااو ب ل يااو العب ا ال ا ولر ال اااص بااالحقوق الم نيااة والسياسااية ،والااةه ان اامص لااو المملكااة

بموج ا

الق ااانون ر ا ا  )52لس اانة  ،7112كم ااا ةى ااا ص إببغ ااو ل اار  03يوني ااو  7100بقا ارار

إنباع السبمة الوطنية والعو م إلى الارول العا ية.
األمنياة المؤساعة وماا لحاق ةلاا مان تبعااص -ورغا حساس ّاية تلاا المرحلاة
ار لتلاا لححا ا
 2.2نا ا
ّ
ابحياتبا
وما شب تبا من ممارسااص ةثارص لار تمتاا األلا ار بحقاو ب  -تولاص المؤسساة ولاق
ّ
المقررم القيا ببعد المبا لر مجاب حماية حقوق اإلنساان مان ابب تلقار الشاكاوا والعماب

المعني ااة ،إل ااى جانا ا
ىل ااى حلّب ااا بالتوا ااب م ااا الجب اااص
ّ
األح ا الحا لة آنةاا.8

إ ا ا ار البيان اااص المتعلق ااة ب اابعد

 2.5وىم ااب بإحك ااا المرس ااو بق ااانون ر ا ا  )72لس اانة  7117بإنش اااع المحكم ااة ال س ااتورية ،رل ااا
مجل ا ا ا

الا ا ااوزراع طلبا ا ااا إلا ا ااى المحكما ا ااة ال س ا ا ااتورية لبيا ا ااان م ا ا ا ا مطابقا ا ااة سا ا ااتورية البن ا ا ااو

 2و 00و )07ما اان الما ااا م  )5والم ا اوا  )00 ،)9 ،)4 ،)2 ،)2و  )02لا اار المرسا ااو
الملكاار ر ا  )04لساانة  7100بااإىبن حالااة الساابمة الوطنيااة ،حيا

ل ااص المحكمااة لاار

حكمبا ال ا ر لر  72يناير  7107إلى ستورية الن وص المطعون ببا ورلد الطل .9
 2.2التوصياع:
أ.

سرعة إصـدار ـانون نيعنـى بتنمـيم إعـالن حالـة األحكـام العرفيـة أو السـالمة الوطنيـة
عمال بأحكام المادة ( )22مـن الدسـتور ،علـى أن يكفـل هـذا القـانون حقـوق وحريـاع

اإلنســان كافــة وفقًــا ألحكــام الدســتور والصــكوك واللتزامــاع الدوليــة واإل ليميــة ذاع

الصلة ،وتؤكد المؤسسة أي ا بأنم في حال العمل بحالـة األحكـام العرفيـة أو السـالمة
 )8للمزي التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا  ،7103ور المؤسساة الوطنياة لحقاوق اإلنساان لار تعزياز

وحماية حقوق اإلنسان ،ص  .02لبطبب ىليو برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh
 )9للمزي حك المحكماة ال ساتورية لار الق اية ر ا ط .

 )10 / 7100 /لسانة )3

اائية ،منشاور لار المو اا اإللكترونار

لبيئة التشريا واإللتاع القانونر www.legalaffairs.gov.bh
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الوطنية أو و

العمل بمواد معينة من العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان فانم يتعين

إ طار األمين العام لألمم المتحدة بذلك ،كما انم في حـال النتهـاي مـن الحالـة يتعـين
اإل طار أي ا.

ن .يتعين على الدولـة الطـر فـي الميثـاق إبـالا الـدول األ ـرى عـن طريـق األمـين العـام
لجامعــة الــدول العربيــة بحــالع الط ـوارئ الســتثنائية س ـواي كانــع أحكامــا عرفيــة ،أو

حالة سالمة وطنية ،وتاريخ انتهاي العمل بهما.

 .5الحق في الحياة والسالمة الجسدية والبدنية( :المواد )9-5

10

 5.0كعااب سااتور مملكااة البحارين لاار المااا م ر ا  )09العقارم ) بااالنص ىلااى الحااق لاار الساابمة
المعنويااة بااإن "ل يعــرض أي إنســان للتعــذين المــادي أو المعنــوي أو لإل ـراي أو
الجس ا ّية و
ّ
المعاملــة الحاطــة بالكرامــة ويحــدد القــانون عقــان مــن يفعــل ذلــك .كمــا يبطــل كــل ــول أو
اعت ـ ار

منها".

يثبــع صــدور تحــع وطــأة التعــذين أو بــاإل راي أو لتلــك المعاملــة أو التهديــد بــأي

 5.3ت اامن ااانون العقوباااص ال ااا ر بالمرسااو بقااانون ر ا  )05لساانة  0922وتع يبتااو ةحكامااا
تولر الغطاع القانونر لحماية حق اإلنسان لار الحياام والحاق لار السابمة الجسا ية والمعنوياة،
وتإكي ا ىلى ةلا

ر القانون ر

 )57لسنة  7107بتعا يب بعاد ةحكاا اانون العقوبااص

ال ااا ر بمرسااو بقااانون ر ا  )05لساانة  0922ماان اابب تع ا يب نااص المااا تين  )714و
.)737

11

ُ 5.2يبحا من بب تع يب الن وص القانونية السابقة ما يلر
أ .توس اايا تعري اال الجريم ااة م اان ن اااحيتين األول ااى بن اااع ىل ااى الغ اارد م اان العع ااب لإ ااب

"اإلك ا اراس ىلا ااى ا ىت ا ارال" ةو "معا با ااة ش ا ا ص ىا اان ةه ت ا اارل ارتكبا ااو" ةح ا ا األما ااور

 )10للمزيا التقرياار السانوه األوب للمؤسسااة الوطنيااة لحقاوق اإلنسااان لعاا  ،7103الحااق لاار الحياام والحااق لار الساابمة الجسا ية

والمعنوية ،ص  .27لبطبب ىليو برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh

 )11للمزيا التقرياار الم اوازه للمؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان بمملكااة البح ارين إلااى لجنااة منا

ااة التعااةي  ،مااار .7102

لبطبب ىليو برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh
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لعااب التعااةي  ،ةمااا الناحيااة الثانيااة

المحاااورم والتاار ا تااؤ ه إلااى وجااو شااببة بارتكااا

لبو بناع ىلى تعريل ال حية ،لق ت إزالة القي الةه ينص ىلاى ةن الماتب ةو الشاا
ةو ال بير،
ن.

لقط العئاص التر يمكن ةن يكونوا

حايا لبةس الجريمة.

ى ا وج ااو مبل ااة زمني ااة للمبحق اااص الق ااائية لمرتكب اار جا ارائ التع ااةي
التعا يب اسااتثنى إ
حي

حيا ا

ةن ااةا

اااب ااةس الجارائ لما م التقااا المقااررم انونااا بشااإن جارائ التعااةي ،

كان القانون السابق ينص بسقوط الجريمة بع مرور ىشر سنواص ىلى ارتكاببا.

 .تا اىتبااار الجارائ الماسااة بااالحق لاار الساابمة الجسا ية والمعنويااة ماان بيااب الجناياااص
الجن  ،كما ت تش ي العقوبة تماشيا ما ناص الماا م  )2لقارم  )7مان اتعا ياة منا
التعااةي  ،حيا
المرتك
5.2

والتر

اة

اامنص التع ا يبص ىلااى ااانون العقوباااص تو يااا ىقوباااص مناساابة للجاار
ت ب لر بعد األحيان للسجن م ا الحيام.

ر القاانون ر ا  )04لسانة  7102بإ ا ار اانون مؤسساة اإل اب والتإ ياب ،وجااع اةا
التشا اريا اس ااتجابة لتو ااية المؤسس ااة الا اوار م ل اار تقرير ااا الس اانوه األوب لع ااا  ،7103حيا ا
ةو ااص باإلس اراب لاار إ ا ار تش اريا متكامااب لم اركااز اإل ااب والتإ يااب والحااب

ا حتياااطر

يتعق ما المعايير ال ولية لر معاملة السجناع والمحتجزين.
 5.5لر مجاب البناع المؤسسر امص مملكة البحرين بإنشااع وتح يا ا ت ا ااص معو ّاية حقاوق
السجناع والمحتجزين بموج المرسو ر  )20لسنة  ،7103الةه يمنحباا الحاق لار م ار باة
السجون وم اركاز التو يال وم اركاز رىاياة األحا ا

والمحتجازين ،وغير اا مان األمااكن التار مان

الممكاان ةن ياات ليبااا احتجاااز األل ا ار  ،كالمستشااعياص والم ااحاص النعسا ّاية ،بب ا ل التحقااق ماان
ةو اااب احتجاااز النااز ع والمعاملااة التاار يتلقونبااا ،ل اامان ىا تعر ااب للتعااةي ةو المعاملااة
البإنسانية ةو الحاطّة بالكرامة.
ّ
 5.2وبااالنار إلااى وا ااا ىقوبااة اإلى ا ا التاار تم ا

جااو ر الحااق لاار الحيااام ،لإنااو وبحس ا

المااا م

 )21من المرسو بقانون ر  )4لسنة  0949بإ ار انون محكمة التمييازُ ،يعتبار الحكا
ويشااار إلااى ةن حكومااة
ال ااا ر باإلى ا ا مطعونااا ىليااو بقااوم القااانون ةمااا محكمااة التميياازُ .

مملكااة البح ارين ا اىتباارص لاار معاارد بيااان مبحااتبااا ىلااى تو ااياص المراجعااة ال وريااة
الشاملة ةما مجل

حقوق اإلنسان باىتما الو ل ا
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تيااره لتنعياة ىقوباة اإلىا ا ةو إلغائباا
00

بشااكب مطلااق ،اار ماان بيااب التو ااياص التاار

تحاااى بالا ى ماان بلبااا ،لتعااارد ةلااا مااا

ةحكا ال ستور و انون العقوباص الةه يق ر بعقوبة اإلى ا  ،إلاى جانا
لكعالة إنزاب ةس العقوبة ب ورم ىا لة ىن ارتكا
 5.2وب

ال اماناص المناسابة

ةس الجرائ ال طرم.

ااوص تنعي ااة ةحك ااا اإلىا ا ا الت اار ج اارص مطل ااا ى ااا  ،7102تؤكا ا المؤسس ااة بإنب ااا ا ا

تحقق ااص م اان ال ااماناص ال ا ااة بحق ااوق المحك ااو ىل اايب وول اااع مملك ااة البحا ارين بالتزاماتب ااا
ال ولي ااة بموجا ا

المواثي ااق الحقو ي ااة الم ااا ق ىليبا ااا ،حيا ا

المتبمااين ىلااى جميااا
حي

نارص

تا ا التإكا ا م اان ح ااوب جميا ااا

ااماناص المحاكمااة العا لااة ،و ا ت ا اسااتنعا جميااا رجاااص التقا اار

يتب من بب  05ا يا لر جميا رجاص التقا ر.

 5.8التوصيـــــاع:
أ.

تدريبيـة شـاملة باسـت دام منـاه
رورة إ اع القائمين على إنفاذ القـانون لبـرام
ّ
الفعالـــة دون
تت ـــمن التـــدرين علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنســـان ،وأســـالين الســـتجوان ّ
اللجوي إلى وسائل اإلك ار المتمثلة في سوي المعاملـة ،واسـتبعاد كـل مـن تثبـع إسـاية

معاملتم للمو وفين أو المحكومين من القائمين على إنفاذ القانون من ال دمة.

ن .تعــديل ن ـ

المــادة ( )222مــن المرســوم بقــانون ر ــم ( )22لســنة  3113بإصــدار
المـادة ( )2مـن الميثـاق العربـي ،فـي

انون اإلجراياع الجنائيـة بمـا يتوافـق مـع نـ

الجزئيــة ال اصــة بتنفيــذ حكــم اإلعــدام علــى األم المر ــع بحيــ ل يــتم تنفيــذ حكــم
اإلعدام عليها إل بعد انق اي عامين على تاريخ الولدة وذلـك تغليبـا لمصـلحة الطفـل

الف لى.
 .2مكافحة الرق واإلتجار باألش ا

 :المادة ()01

12

ا اراحة ىلا ااى حاا اار الا اارق واإلتجا ااار لا اار

 2.0ل ا ا ُيشا اار سا ااتور مملكا ااة البح ا ارين لا اار ن و ا ااو
األش اص بجميا ور ما ،ى ا ما ن ص ىلياو الماا م ر ا  )03لار لقرتباا

) مان ةناو "ل

 )12للمزي التقرير السنوه الثاانر للمؤسساة الوطنياة لحقاوق اإلنساان لعاا  ،7102العارب األوب مكالحاة ا تجاار لار البشار ،ص
 .22لبطبب ىليو برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh
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وميــة
يعينهــا القــانون ل ــرورة ّ
يجــوز فــرض عمــل إجبــاري علــى أحــد إل فــي األحـوال التــي ّ
وبمقابل عادل ،أو تنفي ًذا لحكم ائي".

 2.3جاع القانون ر

 )0لسنة  7114بشإن مكالحاة ا تجاار لار األشا اص ،مت امنا لار ما تاو

األولااى معبااو جريمااة ا تجااار لاار األش ا اص واألركااان القانونيااة المنشاائة لبااا ،و ااور تلااا
اص الماا م

الجريمة ،وةر لتبا الما تان الثانية والثالثة لتُح ا ىقوباص مرتكبيبا ،لر حين
الرابعااة منااو لتبااين الااارول المشا م لعقوبااة ارتكااا ااةس الجريمااة ،وجاااعص الما تااان ال امسااة
والسا سااة لتُبينااا اإلج اراعاص الاابز مراىاتبااا لاار ااةا النااوب ماان الج ارائ لاار مرحلتاار التحقيااق
والمحاكمة كإح ا ال ماناص القانونية التر يلز ةن تتمتا ببا ال حية.
 2.2وتج ا ر اإلشااارم إلااى ةن القااانون السااالل البيااان ل ا يكاان األوب لاار تناااوب جريمااة ا تجااار لاار
األش ا اص ،إة ساابقتو تش اريعاص ة اارا تمثلااص لاار ةحكااا ااانون العقوباااص ال ااا ر بالمرسااو

بق ااانون ر ا ا  )05لس اانة  0922وتع يبت ااو ،حيا ا
مك اار ار ل اابعد

ةش ااارص الما ت ااان ر م ااا  )094و )317

ااور ااةس الجريم ااة كاس اات ا ىم اااب ل اار ىم ااب لل ول ااة ةو إلحا ا ا الجب اااص

الحكومية ةو العامة ،ةو احتجاز ةجور كلبا ةو بع با بغير مبرر ،ساواع كاان ةلاا مان باب
ّ
ىامة ةو غير من األل ار .
موال ىا ةو مكلّل ب مة ّ

 2.2لا تغعااب ةحكااا القااانون ر ا  )09لساانة  7112بشااإن تناااي سااوق العمااب وتع يبتااو التطاارق
لجريمااة ا تجااار لاار األش ا اص ،ماان اابب العمااب ىلااى تناااي العب ااة بااين العامااب األجنباار

ور العمااب بمااا ي اامن ا ىت ارال بحقااوق األوب وى ا اسااتغبلو ،كمااا جاااع القااانون ر ا )5
لساانة  7112بشااإن مكالحااة التسااوب والتشاار  ،مبينااا تعريعبمااا والحااا ص التاار تت ااة بشااإنبما،
ةلا ةن التسوب يعتبر لر اارول معيناة
اساات ا ح ا

اورم مان

اور ا تجاار لار األشا اص مان ابب

ةو تسااليمو للغياار لغاارد التسااوب ةو تح اريد ش ا ص ىلااى التسااوب ةو ال ا لا

إلااى التشاار  .كمااا جاااع القااانون ر ا  )32لساانة  7107بإ ا ار ااانون الطعااب ليشااكب بعااد
ةحكام ااو حماي ااة لحطع اااب م اان ةن يقعا اوا

ااحايا لب ااةس الجريم ااة المنام ااة نتيج ااة ةه ش ااكب م اان

ةشكاب ا ستغبب.
 2.5تاارا المؤسسااة ةنااو وىلااى الاارغ ماان ةن القااانون ر ا  )0لساانة  7114بشااإن مكالحااة ا تجااار
لاار األش ا اص ،ا ةور ةحكامااا تجاار
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ااور ا تجااار لاار األش ا اص ،إ ةن او ل ا ي ااب ماان
03

جوان

ب ا ليبا ا ار ىلى نحو

يتناس

ما كونو انونا يتناوب جريمة بعينبا ،تعترد لياو

الشمولية والق رم ىلى مكالحة الجريمة ىلى نحو متكامب ،حي

ةغعب إي ار تعريعااص للمعار اص

الا اوار م لي ااو ىل ااى نح ااو يزي ااب ىنب ااا الغم ااود ،مث اااب ةل ااا "ممارس اااص ا س ااتغبب الجنس اار،
الممارسا اااص الشا اابيبة با ااالرق ،الجماىا اااص اإلجراميا ااة" ىلا ااى غ ا ارار بعا ااد التش ا اريعاص العربيا ااة
المقارنة.
 2.2كم ااا ةن الق ااانون ول اار مع اارد بي ااان ح ااا ص تشا ا ي ىقوب ااة جريم ااة ا تج ااار ل اار األشا ا اص
بواسااطة جماىااة إجراميااة ،ل ا يااور تو اايحا لمعبااو

ااةس الجماىااة ،ةو الع ا الااةه يعت ا بااو،

وىما إةا كانص تباشر نشااطبا اإلج ارمار ا اب الحا و اإل ليمياة للمملكاة ةو ارجباا ،ووساائب
ممارسااتبا لنشاااطبا ،كااإ ارم نشاااط تجاااره ي ا ار منااو إ عاااع الجريمااة ،ةو إ ارم موا ااا إلكترونيااة،
ل ب ىن ةلا ل ُيور القانون لر تعا ا س لحاا ص تشا ي العقوباة حالاة ماا إةا كاناص ال احية
زوجا للجانر ،ةو طعب ،ةو من ةوه اإلىا ة ،ولا ُيشار إلاى النطااق المكاانر لتطبياق ةحكاماو،

كما ااا ل ا ا يت ا اامن القا ااانون وىلا ااى نحا ااو مسا ااتقب مسا ااإلة ا

ت ا اااص لا اار تطبيقا ااو ،ةو الو يا ااة

الق ائية ،ة ةا بالارول التر تحيط بالجريمة.
 2.2ولر مجاب حماية

حايا جريماة ا تجاار لار األشا اص ،لاإن ةحكاا القاانون لا تباين وجاو

تااولير الحمايااة وكعالااة الس ارّية التامااة للمجناار ىلاايب لاار ااةس الجريمااة ،س اواع كااان ةلااا لاار
مرحلااة التحقيااق ةو المحاكمااة ،كمااا اىتباارص ةحكااا القااانون ةن جريمااة ا تجااار لاار األشا اص

جناية ىقوبتبا السجن ،إ ةنبا ل تشار إلاى حالاة الشاروب ليباا ،وىقوباة الشاريا لار الجريماة،
احية ا تجااار لاار البشاار حاااب ىلمااو
والشا ص المسااتعي ماان ا ماص ةو منااالا ىاان طريااق ا ّ
بةلا ،ماؤ ا ةلاا إلابص ةلاا المساتعي مان العقاا لار و اص ا يكاون لياو شاريكا لار الجار ،
ُي ااال إل ااى ةلااا ،ةنب ااا ل ا تتط اارق إلااى ما ا ا إمكانيااة إىع اااع الجااانر م اان العقوبااة ل اار حال ااة
مبا رتو إلى اإلببأل ىن الجريمة.
 2.8ةم ااا ىل ااى

ااعي الجب ااو المبةول ااة ل اار س اابيب مكالح ااة جريم ااة ا تج ااار ل اار األشا ا اص ،ل ااإن

المؤسسااة تاارا ةن اللجنااة الوطنيااة لمكالحااة اإلتجااار باألش ا اص المنشااإم بموج ا

المااا م ر ا

الحكومياة ومؤسسااص المجتماا
امية
 )4من القانون ،ر لجنة
ّ
وطنية ممثلة ليباا الجبااص الرس ّ
ّ
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الم ا نر ،لإنااو يقااا لزامااا ىليبااا و ااا اسااتراتيجية وطنيااة لمكالحااة تلااا الجريمااة ،و ا ةحالااص
المؤسسة مقتر استراتيجية إلى اللجنة لبسترشا ببا.13

 2.9التوصيـــــاع:
أ.

إجراي التعديالع الالزمة على القـانون ر ـم ( )0لسـنة  3118بشـأن مكافحـة التجـار

بـدي
باألش ا ل مان شمولم واتسا م مع الصكوك
ّ
الدوليـة واإل ليميـة ذاع الصـلةً ،
من مرحلة الو اية إلى العال  ،وصول إلى إنزال العقوبة على مرتكبيها.

ن .سرعة يام الجهاع المعنية الم اطن بها أحكام القانون ر م ( )0لسنة  3118بشأن
مكافحــة التجــار باألش ـ ا

علــى و ــع اســتراتيجية وطنيــة لمكافحــة تلــك الجريمــة

بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
 .2استقاللية الق اي وحق اللجوي إليم :المواد ()32 - 00
 2.0كعااب سااتور مملكااة البح ارين الحااق لاار التمتااا بالمحاكمااة العا لااة لاار المااا م ر ا  )71منااو،
التاار ةشااارص إلااى مجموىااة ماان ال ااماناص القانونيااة ،كمبا ة الشاارىية بااإن

جريمااة و ىقوبااة

إ بناع ىلى انون ،وى المعا بة ىلى األلعاب السابقة ىلى العمب بالقانون المج ّار لاو ،كماا
انونياة تاؤمن
تناولص ش ية العقوبة والتاراد ريناة الباراعم حتاى ثباوص اإل اناة لار محاكماة
ّ

ليبا كب

ماناص المحاكمة العا لة.

 2.3وت ا اامن ا ااانون اإلجا ا اراعاص الجنائي ا ااة ال ا ااا ر بالمرس ا ااو بق ا ااانون ر ا ا ا  )22لس ا اانة 7117
اار انونميااا لحمايااة حااق اإلنسااان لاار
وتع يبتااو مجموىااة ماان اإلج اراعاص وال اوابط ش ا ّكلص إطا ا
التمتااا ب ااماناص محاكمااة ىا لااة ،ب ا عا ماان مرحلااة القاابد وجمااا ا ساات

ص إلااى مرحلااة

التحقيق ا بت ائر و و إلى مرحلة المحاكمة.
 2.2وم اان جانا ا

آ اار ،تش ااي المؤسس ااة ب ا ا ور الق ااانون ر ا ا  )53لس اانة  7107بتعا ا يب بع ااد

القانونياة لعئاة لباا و اا اانونر
ةحكا انون اإلجراعاص الجنائية ،لياولر مزيا ا مان ال اماناص
ّ
 )13للمزي التقرير السنوه الثانر للمؤسسة الوطنية لحقاوق اإلنساان لعاا  ،7102العارب األوب مكالحاة ا تجاار لار البشار ،البنا
 )73ص  .29لبطبب ىليو برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh
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اااص كالشاابو وال باراع والمتبمااين لاار ىاااوا ا ىاااعاص التعااةي
الحاطة بالك ارماة بات ااة إجاراعاص زماة لحماايتب مماا ا يتبا

ةو المعاملااة البإنسااانية ةو
مان م ااطر بساب

اإل ع

بالشبا م ةو المعلوماص بشإن تلا ال ىاوا.
 2.2تااثمن

ا ور القااانون ر ا  )39لساانة  7102بتع ا يب ااانون اإلج اراعاص الجنائيااة بشااإن تقليااب

م م الحب ا حتياطر ومن المتب حق التال من القرار ال ا ر بشإنو باىتبارس إجراع يما ّ
الحااق لاار الحرّيااة بشااكب مباشاار ،وببااةس المناساابة لق ا ةب ا ص المؤسسااة مرئياتبااا بشااإنو مؤك ا م

الععااب الاةه يسااتوج
ة مياة تقلياب ما م الحاب ا حتيااطر ،ماا ماان الماتب الحاق لار الاتال
ّ
ةن يكون ىلى شكب تال رمر وةلا ل مان مغبة ى ا ستئثار بالقرار واحتمالياة التعسال
ليو.

 2.5تش ااي المؤسس ااة ب ا ا ور الق ااانون ر ا ا  )04لس اانة  7102بش ااإن العقوب اااص والتا ا ابير الب يل ااة،
والمت اامن العقوباااص والت ا ابير الب يلااة لاار المسااائب الجنائيااة ،وتح ي ا

ااةس العقوباااص والت ا ابير

وةحا اواب تطبيقب ااا والس االطاص الم ت ااة بب ااا ،باىتب ااارس انون ااا يش ااكب نقل ااة نوىي ااة ل اار السياس ااة
الجنائي ااة نح ااو ر ب الجن ااام اوا م اااجب ك ااإل ار
واجتماىيا.

ااالحين ل اار المجتم ااا وت ااإ يلب نعس اايا ومعنوي ااا

 2.2كما كانص المؤسساة تإماب ةن يات األ اة بمرئياتباا ب

اوص المرساو بقاانون ر ا  )24لسانة

 7102بتعا ا يب بعا ااد ةحك ااا القا ااانون ر ا ا  )54لس اانة  7112بشا ااإن حماي ااة المجتما ااا ما اان
األىماب اإلر ابية ،والةه ت منص الما م  )72منو من مإموره ال ابط الق اائر الشارطة)
سلطة القبد ىلى المتب لم م

تجاوز  )74يوما ،و ر م م تارا المؤسساة ةنباا تتعاارد

ووجو ىارد المو اول ون تاإ ير ةماا الق اام ةو ةحا الماواعين الم اولين انوناا بمباشارم
واائل

ائية.14

 )14للمزي مرئياص المؤسسة الوطنية ب

وص المرسو بقانون ر ا  )24لسانة  7102بتعا يب بعاد ةحكاا القاانون ر ا )54

لسنة  7112بشإن حماية المجتما من األىماب اإلر ابية ،منشورم لر التقرير السنوه الثال

لعاا  ،7105ص  .37لبطابب ىلياو
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 2.2التوصيـــــاع:
أ.

حـريتهم ،مـن ـالل
استكمال الجهود المبذولة في مجال حماية حقـوق جميـع المقيـدة ّ
األمنيـــة فـــي جميـــع
تـــوفير األجهـــزة الالزمـــة للتســـجيل الســـمعي والمرئـــي ،والكـــاميراع
ّ
مــديرياع الشــرطة والمراكــز التابعــة لهــا ،ومراكــز اإلصــالا والتأهيــل ومراكــز الحــب

الحتياطي.

ن .الدعوة إلى إصدار انون مستقل يكفل وينمم حق كل متهم تثبع برايتم بموجـن حكـم
ائي باع في التعويض عن األ رار التي لحقع بم.

 .8الحرياع السياسية والمدنية :المواد ()21 - 32
 8.0كعب ستور مملكة البحرين لار الماا م  )7العقارم

15

ا( حاق الماواطنين لار الترشا وا نت اا ،

وةوج ا المشاارب جملااة ماان التش اريعاص التاار و ااعص القواى ا التع اايلية لممارسااة ااةا الحااق

وحمايت ااو ،ومنب ااا المرس ااو بق ااانون ر ا ا  )02لس اانة  7117بش ااإن مباشا ارم الحق ااوق السياس ااية
وتع يبتااو المعناار بعمليااة ا سااتعتاع وانت ااا

ةى اااع مجل ا

 )05لسنة  7117بشإن مجلسر الشورا والنوا

الن اوا  ،والمرسااو بقااانون ر ا

وتع يبتو ،وةحكا اانون البلا ياص ال اا ر

بالمرسااو بقاانون ر ا  )35لساانة  7101وتع يبتااو ،باإل ااالة إلااى المرسااو بقااانون ر ا )3
لسنة  7117بشاإن نااا انت اا

ةى ااع المجاال

البل ياة وتع يبتاو ،كماا

ا رص تشاريعاص

ة اارا مس ااان م لت اانا ممارس ااة ااةا الح ااق ،كالمرس ااو بق ااانون ر ا ا  )02لس اانة  0923بش ااإن
تناااي اإلىبناااص ،والقارار ر ا  )22لساانة  7112بشااإن تناااي ال ىايااة ا نت ابيااة نت اباااص
مجلا ا

النا اوا

والمج ااال

البل ي ااة ليتن اااوب المس ااائب واإلجا اراعاص المتعلق ااة بال ىاي ااة ا نت ابي ااة

والعقوباص المترتبة ىلى م العتو.16

 )15للمزي ا التقرياار الساانوه الثااانر للمؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان لعااا  ،7102الحااق لاار الترش ا وا نت ااا  ،ص .47
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ا ر ىن يئة التشريا واإللتاع القانونر.
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 8.3استكما للنب اإل بحر الةه شنو جبلة الملا المع ا لر ب اية األلعية التر ب ةص بإ رار

ميثاااق العمااب الااوطنر لاار العااا  7110اواىااا م الحيااام النيابيااة اواج اراع ا نت اباااص البرلمانيااة
والبل ية ةوب مرم لر ىا  ،7117وةىقببا إجراع ةاص ا نت اباص لر ىا  ،7112ولحقبا لار

ىااا  7101اسااتكماب ةاص المساايرم ،لقا شااب ىااا  7102إجاراع ا نت اباااص النيابيااة والبل يااة
والترشي التر جارص لار

والتر ُ ىر إليبا النا بون إلى ممارسة حقب ال ستوره لر ا نت ا
 77نولمبر  ،7102وتبعتباا انت ابااص الا ور الثاانر لار  79ناولمبر  ،7102وانتباص بتشاكيب
النوا

مجل

والمجال

البل ية الثبثة الموزىة ىلى محالااص المملكة.

 8.2وولقا لحر ا واإلح ائياص الرسمية المعلنة ،لق بلغ إجمالر ىا المرشاحين لع اوية مجلا

لر ا نت اباص البرلمانياة لعاا  7102ىا ماائتين وساتة وساتين مرشاحا ماوزىين ىلاى

النوا

محالااااص المملكااة األربااا ،حي ا
وبموج ا

القااانون لق ا

المحا اارق ،ون ا ااي
الم

تنالس اوا ىلااى ى ا ةربعااين مقع ا لع ااوية مجل ا

الن اوا ،

ااص لمنطقااة العا اامة ى ا ىش ارم مقاى ا  ،وثمانيااة مقاى ا لمنطقااة

المنطقا ااة الشا اامالية ا ااو اثنا ااى ىشا اار مقع ا ا ا ،لا اار حا ااين ةن ى ا ا المقاى ا ا

ااة للمنطقااة الجنوبيااة ىشارم مقاىا  .ةمااا بشااإن انت ااا

ةى اااع المجااال

البل يااة لقا

بلغ إجمالر ى المرشاحين لع اويتبا مائاة و مساة وثبثاين مرشاحا لشاغب ى اوية المجاال
البل ية الثبثة ،إة
ولمجلا

ص القانون لمجل

بلا ه منطقاة محالااة المحارق ىا ثمانياة مقاىا ،

بلا ه منطقاة المحالاااة الشامالية ىا اثناار ىشار مقعا ا ،لاار حاين

اص لمجلا

بل ه منطقة المحالاة الجنوبية ى ىشرم مقاى .
 8.2وحسا
ى

األر ااا واإلح ااائية الرساامية المعلنااة لااإن الكتلااة ا نت ابيااة لمحالاااة العا اامة بلغااص
 )913329نا با ،وى

 )243204نا با لمحالاة المحرق ،وىا

 )0093222نا باا

للمحالاااة الشاامالية ،لاار حااين بلغااص الكتلااة ا نت ابيااة للمحالاااة الجنوبيااة ى ا

نا با ااا ،بكتلا ااة انت ابيا ااة مجموىبا ااا  )3293203نا با ااا .17حي ا ا

)203729

بلغا ااص نسا اابة المشا اااركة لا اار

 )17الت ري ال حعر للم ير التنعيةه لبنت اباص النيابية والبل ية لعا  7102والمنشور لر وكالة ةنباع البحرين بنا) بتاري
 07ةكتوبر .7102
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ا نت ابا اااص النيابيا ااة  ،)%5732لا اار حا ااين بلغا ااص نسا اابة المشا اااركة لا اار ا نت ابا اااص البل يا ااة
 )%5930من إجمالر ى النا بين.18

 8.5ترا المؤسساة ةن وجاو ىملياة انت ابياة يمو راطياة وشاعالة ونزيباة ،ار ة ا

اماناص وجاو

ولة القانون ،ومان اةا المنطلاق تؤكا رغبتباا الحري اة ىلاى المشااركة لار اإلشارال والر اباة

ىلى ا نت اباص البرلمانية والبل ية المتو ا إجرائبا نباية ىا .7104
 8.2وىااو ا ىلااى ةحكااا المرسااو بقااانون ر ا  )05لساانة  7117بشااإن مجلساار الشااورا والن اوا
وتع يبتااو وباااأل ص المااا م  )72منااو التاار تاانص ىلااى ةن "تتو ـ

جميــع أعمــال الدعايــة

النت ابية في أنحاي المملكة بل الموعد المحدد لعملية ال تراع بأربع وعشرين سـاعة" لقا
ر ا ص المؤسسااة يااا اإلىااب الرساامر بب ا
جان

مقابلااة تلعزيونيااة مااا ىا ماان المترشااحين ،إلااى

إحا ا ال احل المحلياة بنشار إىبنااص لمترشاحين لار ياو ال امص ا نت اابر ماا يعا

م العة
 8.2ومن جان

ريحة لنص الما م السالعة البيان.
آ ر ،ر

ص المؤسسة حا ص ت ليباا اساتغبب األطعااب ةثنااع العملياة ا نت ابياة

تمثلص لر توايعب للقيا بال ىاية ا نت ابية لبعد المرشحين لر الشاوارب والطر ااص العاماة،
وىليو تؤك المؤسسة الوطنية ىلى ةن ز األطعاب لر ةس األماكن لو مان النتاائ ماا يجعلبا

ىر ة لل طر ىلى حياتب وةمنب وبما

يتناس

ما لئتب العمرية.

 8.8وبشااإن ج ا اوب النااا بين لق ا ر ا ص المؤسسااة ولاار اليااو المح ا لعمليااة ا ت اراب ى ا ةكاار
ةى ا كبيرم ممان لبا حاق الت اويص لبنت ابااص النيابياة ةو البل ياة ،وةلاا جاراع التغييار الاةه

طا ةر ىلااى ىا ماان الا وائر بسااب

إلغاااع المحالااة الوسااطى ،مماا سااب

إرباكاا لاابعد الا وائر

ا نت ابية نت ىنو ى تمكن بعد المواطنين من ممارسة حقب ا نت ابر.
 8.9وليما يتعلاق بحرياة اإل اماة والحاق لار التنقاب لقا ناص ساتور مملكاة البحارين لار العقارم

)

ماان المااا م ر ا  )02ىلااى ةنااو "يحمــر إبعــاد الم ـواطن عــن البحــرين أو منعــم مــن العــودة
إليهــا" ،وةىقبتبااا العق ارم

) ماان المااا م ر ا  )09لتاانص ىلااى ةنااو "ل يجــوز القــبض علــى

 )18النتائ النبائية لبنت ابااص النيابياة والبل ياة لعاا  7102المعلناة مان باب رئاي
وا نت ا

اللجناة العلياا لإلشارال ىلاى سابمة ا ساتعتاع

والمنشورم لر وكالة ةنباع البحرين بنا) بتاري  31نولمبر .7102
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إنســان أو تو يفــم أو حبســم أو تفتيشــم أو تحديــد إ امتــم أو تقييــد حريتــم فــي اإل امــة أو
التنقل إل وفق القانون وبر ابة من الق اي".

 8.01ر

ص المؤسسة ى ا من حا ص المنا من السعر جوا وبا ار لماواطنين رغا ىا اسات ىائب
اائية ،إ ةنباا تؤكا ةن المناا مان الساعر ون ناص اانونر ةو ةمار

من ةه جبة

اائر،

يتعااارد مااا ةحكااا ال سااتور والت ازماااص المملكااة بال ااكوا ال وليااة واإل ليميااة المتعلقااة بحقااوق
اإلنسان.
 8.00ليمااا يتعلااق بحااق المقيمااين لاار مغااا رم المملكااة ،ر ا ص المؤسسااة وماان اابب مااا تلقتااو ماان
شا ااكاوا ما اان محتج ا ازين ةجان ا ا  ،ت ا ا ا ىا اااع باسا ااتمرار احتجا اااز رغ ا ا تنعيا ااة
الجنائي ااة ،وىا ا
المملكة ال ا رم

للعقوبا اااص

ي ااا الجب ااة الم ت ااة ممثل ااة ل اار و ازرم ال ا لي ااة بتنعي ااة ىقوب ااة اإلبع ااا م اان
 ،حي

امص المؤسسة وىلى إثر تلقيبا تلا الشكاوا بم اطبة و ازرم

ال ا ليااة التاار ةلااا ص بوجااو ةواماار

ااائية

ااا رم ىاان المحاااك الم نيااة تت اامن مطالباااص

مالية ة ص إلى ات اة إجراع منعب من السعر ،تعاةر معباا تنعياة الشاق المتعلاق باإلبعاا  ،كماا
ةل ااا ص ةنب ااا ام ااص بالتوا ااب م ااا المجلا ا

األىل ااى للق اااع للنا اار ل اار إمكاني ااة تنعي ااة حكا ا

اإلبعا .
 8.03امص المؤسسة واستم ار ار لجبو ا لر ةا الشإن ،بم اطباة المجلا
لاار تلااا األواماار الق ااائية ،حيا

يقااا

األىلاى للق ااع للناار

تبااين ةن النااار لاار إمكانيااة تنعيااة حكا اإلبعااا ماان ى مااو

اامن ا ت اااص ا اار تنعيااة العقااا  ،إ ةن اسااتمرار الو ااا كمااا ااو يتعااارد مااا

اى م ى جاواز سجن أي إنسان لمجرد عجز عـن الوفـاي بـالتزام تعا ـدي ،حيا

إن ارار

المنا من السعر و نتيجة العجز ىن الولاع ببةا ا لت از المالر.

 8.02وت ااثمن المؤسس ااة جب ااو و ازرم ال ا لي ااة ل اار س اابيب ح ااب ااةس المس ااإلة ،وتؤكا ا
المجلا

األىلااى للق اااع معالجااة ااةا األماار ،بمااا

اارورم ت ااولر

يتعااارد مااا حقااوق المقيمااين وم ااال

األطرال ةوه الم لحة.
 8.02وىل ااى إث اار ي ااا مملك ااة البحا ارين بقط ااا العب اااص ال بلوماس ااية م ااا ول ااة ط اار واإلجا اراعاص
المت ااةم

ا ا ،تااثمن المؤسسااة

ا ور التوجيااو الملكاار السااامر ماان ل ا ن

اااح

الجبلااة

الملااا المعا ا لاار  00يونيااو  7102بم ارىااام الحااا ص اإلنسااانية لحساار المشااتركة البحرينيااة
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القطرية وةلا تق ي ار للشع

القطره الشقيق ،الاةه يمثاب امتا ا ا طبيعياا وة ايب إل واناو لار

مملك ااة البحا ارين ،وم ااا تب ااا ةل ااا م اان ت اايص ااط س ااا ن للتعاملللع ملللا تلللل
إلنسانية ،وتسهيع أمورهم لل فاظ على لنسيج ألسري.

ل لللا

ـــية
 8.05ن ّ ااص الم ااا م ر ا ا  )02م اان س ااتور مملك ااة البحا ارين ل اار العقا ارم ة) ىل ااى ةن "الجنسـ ّ
البحرينيــة يحــددها القــانون ،ول يجــوز إســقاطها عمــن يتمتــع بهــا إل فــي حالــة ال يانــة
ّ
العممى ،واألحـوال األ ـرى التـي يحـددها القـانون" .كماا ناّا اانون الجنس ّاية البحرينار لعاا
الية ةو
 0923وتع يبتو األحكا المتعلقة باكتساا الجنس ّاية ،ساواع كاان اكتسااببا ب اعة ة ّ

مبينااا الحااا ص التاار ياات ليبااا لقا الجنسااية  -بااالتغيير ةو بالتجريا  -ماان ون إغعاااب
طارئااةّ ،
الجنسية ةو انع امبا.
الحا ص التر يت ليبا تع
ّ
ارورم

 8.02وىو ا ىلى ةحكا اانون الجنس ّاية لعاا  0923وتع يبتاو ،لقا تنبباص المؤسساة إلاى
مساوام ةبناع المرةم البحرينية المتزوجة من غيار بحرينار ماا غيار مان األبنااع ،و ا مص إلاى
يعية البزم ااة وبمااا يتوالااق م ااا
الحكومااة تو ااياتبا ل اار ااةا الشااإن إلجا اراع التع ا يبص التش ار ّ
ال ال العا .
 8.02وتؤك ا المؤسسااة ةن حااق ال ولااة لاار إسااقاط الجنسا ّاية ااو ةماار ُمتبااا لاار التش اريعاص والاانا
القانونيا ااة كالا ااة ،إ ةن ممارسا ااة ا ااةا الحا ااق يج ا ا ة ي ا اؤ ه إلا ااى نشا ااوع اا ااا رم "ى ا ا يمر
ّ
التش اريا البحريناار للمسااقطة ىاانب الجنسااية اللجااوع إلااى الق اااع

الجنسا ّاية" ،ويجااوز بحس ا
للطعن ىلى رار إسقاط الجنسية ،وت ىو المؤسسة إلاى
ليما يتعلق بإسقاط الجنسية البحرينية ،وىا

يم

ارورم تعزياز ال اماناص التشاريعية

امتا ا آثاار إساقاط الجنساية إلاى الغيار ،مماا ا

حقو ب األساسية.

 8.08وليم ااا يتعلا ااق با ااالحق لا اار الحري ااة ال ينيا ااة ،تا ااثمن المؤسسا ااة الجب ااو المبةولا ااة ما اان الحكوما ااة
وحر اابا المسااتمر لاار حعااا السااب ونش ار التسااام والتعااايم الساالمر القااائ ىلااى احت ا ار
األ يان والمةا

والطوائال والملاب الموجاو م لار المملكاة ،وتؤكا

ارورم زياا م العماب ىلاى

ينيااة والنااإه ببمااا ىاان الا ىواص التاار تحمااب لاار
ترشااي ال طااا الا ينر وا تمااا بالمنااابر ال ّ
الطائعية البغي ة ،ةو ما يعسر ةنو تحريد ىلاى الا ىوم إلاى العنال والتشاجيا
طياتبا سمو
ّ
ّ
ىليو ،وتوجيبو نحاو با رو التساام والمحباة والتاي ر القائماة ىلاى احتا ار اا ار ،ورلاد
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الوطنيااة ،و ااةا مااا يح ا
اؤولية
ّ
العناال اوا انتااو ،والتعامااب معااو ىلااى ا ر ماان المسا ّ
اإلسبمر الحنيل.

ىليااو يننااا

 8.09التوصيـــــاع:
العمــل علــى و ـ

أ.

صريح ،مع

صــدور ـ ارراع المنــع مــن الســفر يــر القائمــة علــى ن ـ

رورة التنسيق األمني مع الـدول األ ـرى فيمـا يتعلـق بـد ول المـواطنين

إليها أو مغادرتهم منها ،سيما في األحوال التي ل يوجد أوامر
ن.

ــانوني

ائية في مواجهتهم.

ــرورة ات ــاذ اإلج ـراياع الفوريــة لتمكــين أبنــاي المســقطة عــنهم جنســياتهم  -ممــن

ولــدوا فــي و ــع لحــق علــى اإلســقاط -مــن مغــادرة البلــد أو العــودة إليهــا ،ســيما فــي
األحوال التي تكون فيها األم بحرينية الجنسية.
ـوابط

الجنسـية وفـق
الجنسية حق المـرأة البحرينيـة فـي مـنح أبنائهـا
 .ت مين انون
ّ
ّ
البحرينيـة مـن أن
التشريعية الكفيلة بمنح أبناي المرأة
انونية محددة ،وات اذ التدابير
ّ
ّ
ّ

د.

البحرينيــة ،أســوة بمــن
ل جنسـ ّـية لــم أو أن مجهــول الجنسـ ّـية حــق التمتــع بالجنسـ ّـية
ّ
بحرينية وكان مجهول األن ،أو لم تثبع نسبتم ألبيم انونا.
أمم
ّ
كانع ّ

الجنسية ألي ش
مراعاة عدم انعدام
ّ

تم إسقاط الجنسية البحرينية عنم.
ّ

 .9حق الملكية الفردية :المادة ()20
 9.0كعااب سااتور مملكااة البح ارين الحااق لاار الملكيااة العر يااة ،حي ا

ن ااص المااا م  )9العق ارم

)

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

عـادل" ،باإل االة إلاى ةلاا
عليهـا فيـم ،بشـرط تعوي ـم عنـم تعوي ـا
ً

ة اارص المااا م  )227ماان القااانون الم ا نر ال ااا ر بالمرسااو بقااانون ر ا  )09لساانة 7110
وتع يبت ااو ىل ااى ةن "ل ُيســــتملك ملــــك أحــــد إل للمنفعــــة العامــــة وفــــي األحــــوال وبالكيفيــــة
المنصو

عادل".
عليها في القانون ،وبشرط تعوي م عنم تعوي ا ً
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ا ر القااانون ر ا  )39لساانة  7119بشااإن اسااتمبا العقاااراص للمنععااة العامااة،19

 9.3وىليااو،

والتر ة رص ةحكامو اىتبار ا ستمبا و نزب ملكية العقار ةو ما يار ىلياو مان حقاوق ىينياة
ةو ش

ااية إل امااة ةه ماان مشااروىاص المنععااة العامااة المبينااة لاار المااا م  )3ماان القااانون،

وح ا ص األ ي ارم ى ا
سبيب الح ر
 9.2وح البا

 )70مش اروىا يع ا ون ماان ةىماااب المنععااة العامااة ةور ااا القااانون ىلااى

المثاب.

الثانر من القانون ،اإلجراعاص القانونية تع يب والمتبعة حاب ا ستمبا والتثماين

والتال منو ،بينما بين البا

الثال

الت طيط ةو إىا م الت طيط ،و

منو واى ا ستمبا لر المناطق ةو األ ار ار ألغاراد
ص البا

الرابا لبياان األحاواب التار يجاوز ليباا ا ساتيبع

المؤ ااص ىلااى العقاااراص ،ولا يغعااب القااانون لاار البااا

ال ااام

منااو اىتبااار ةن تنااار المحكمااة

الم ت ا ااة ىلا ااى وجا ااو ا سا ااتعجاب ال ا ا ىاوا المتعلقا ااة با ااالطعن ىلا ااى ا ا ارراص ا سا ااتمبا ةو
ا ساتيبع المؤ اص ةو تقا ير التعاويد ةو ىلااى ا ارراص لجنااة التالمااص ماان ا ارراص ا سااتمبا
والتثمين.
 9.2وج ير بالتنويو ،ةن القانون النالة والمشار إليبا ةىبس،
ال سااتورية

20

ااص بع ا

لاار مملكااة البح ارين والتاار

ر ىلاى إثار

ا ور حكا المحكماة

سااتورية المرسااو بقااانون ر ا  )4لساانة

 0921بشإن استمبا األ ار ر للمنععة العامة القانون السابق) ،لجملة من األسبا

ل البا

الحك الق ائر ،إ ةن جلباا اائ ىلاى لاو القاانون مان حاا ص المنععاة العاماة ،األمار الاةه
يجعلو مشوبا بعي

م العة ال ستور.

 9.5ليما يتعلق بحماية الملكياة العر ياة و امان حاق التملاا ،لقا ناماص ةحكاا القاانون ر ا )74
لسنة  7102بشاإن التطاوير العقااره اةا الحاق ،وبيناص حقاوق والت ازمااص كاب مان يقاو بنشااط
تطااوير العقاااراص وبيااا الوح ا اص العقاريااة ىلااى ال ريطااة كإح ا مشاااريا التطااوير العقاااره لاار
المملكااة ويتساال لعاااص ماان المشااترين ةو الممااولين مقابااب ةلااا ،وتشاامب تلااا المشااروىاص ةيااة
 )19للمزي القانون ر

 )39لسنة  7119بشإن استمبا العقاراص للمنععة العامة ،منشاور لار المو اا اإللكترونار لبيئاة التشاريا

واإللتاع القانونر www.legalaffairs.gov.bh

 )20للمزي ا حك ا المحكمااة ال سااتورية لاار الق ااية ر ا

 )15 / 7 /لساانة )3

ااائية ،منشااور لاار المو ااا اإللكتروناار لبيئااة

التشريا واإللتاع القانونر www.legalaffairs.gov.bh
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ةىماب ةو مشاريا تطوير العقاراص المر ص ببا ولقا ألحكاا القاانون ةياا كاناص طبيعتباا بنياة
ةساسية ةو تشيي المبانر) ةو ةغ ار ابا تجارياة،

اناىية ،ساكنية ا اة ةو ىاماة) ةو طارق

تمويلبااا كااالبيا ىلااى ال ريطااة ةو التااإجير المنتباار بالتمليااا ةو المساااطحة ةو البناااع والتشااغيب
اواىا م الملكية) ةو القائ ببا ش ص طبيعر ةو اىتباره).
 9.2ول اار س ااياق مت ااب ،ت ااثمن المؤسس ااة إ ا ارار مجلس اار الش ااورا والنا اوا
بإ

إل ااى المش ااروب بق ااانون

ار انون تناي القطاب العقاره الم ارلاق للمرساو الملكار ر ا  )79لسانة  ،7102الاةه

يب ا ل إلااى تعزيااز طاااب التطااوير العقاااره انونيااا بإ ا ار ااانون شااامب لتنايمااو ماان حي ا
ملكية العقااراص المشاتركة ،والت ارلاص العقارياة ،والار ن التاإمينر ،وتنااي شائون العااملين لياو
المثمناين ،وغيار ) ،باإل االة إلاى َسا العجاواص
كالمطورين العقاريين ،والوسطاع العقاريين ،و ّ
لاار طاااب التطااوير العقاااره لاار المملكااة بمااا يحعااا حقااوق المسااتثمرين والمسااا مين ،وي اامن
الع الااة لكااب األط ارال ةاص العب ااة ،وي ا ى ثقااة المسااتثمرين لاار ااةا القطاااب ،وين ّشااط السااوق
العقارية ليبا.
 .01حرية الرأي والتعبير :المادة ()23
 01.0كعا ااب سا ااتور مملكا ااة البح ا ارين التمتا ااا بحرّيا ااة ال ا ارةه والحا ااق لا اار التعبيا اار والح ا ااوب ىلا ااى
حرية ال مير مطلقة ،وتكفل الدولـة
المعلوماص لر الما م ر  )77التر ن ّ ص ىلاى ةن " ّ
الدينيــة طبقًــا
وحريــة القيــام بشــعائر األديــان والمواكــن والجتماعــاع
حرمــة دور العبــادة،
ّ
ّ
عيــة فــي البلــد" ،ولاار المااا م ر ا  )73منااو ىلااى ةن "حريــة الــرأي والبحــ
للعــاداع المر ّ
العلمي مكفولة ،ولكـل إنسـان حـق التعبيـر عـن رأيـم ونشـر بـالقول أو الكتابـة أو يرهمـا،

وذلــك وفقــا للشــروط واألو ــاع التــي يبينهــا القــانون ،مــع عــدم المســا

بأس ـ

العقيــدة

اإلســالمية ووحــدة الشــعن ،وبمــا ل يثيــر الفر ــة أو الطائفيــة» ،كمااا كعااب ال سااتور التمتااا
بالحق لر ال
01.3

و ية لر الما م ر

 )72منو.

ا ر المرسااو بقااانون  )22لساانة  7117بشااإن تناااي ال ااحالة والطباىااة والنشاار ،الااةه
تناااوب األحكااا المتعلقااة بالطباىااة والنشاار وتناااي ال ااحالة ،إ ةنااو حتااى تاري ااو لا ي ا ر
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ةه تعا ا يب ح ااوب ةحكام ااو ،رغا ا كثا ارم الجا ا ب ل اار المجتم ااا البحرين اار ح ااوب م ااا ت اامنو ااةا
التشريا من ةحكا .
 01.2كما ااا ةن

ا ا ور القا ااانون ر ا ا  )50لسا اانة  7107بتع ا ا يب بعا ااد ةحكا ااا ا ااانون العقوبا اااص

ال ااا ر بالمرسااو بقااانون ر ا  )05لساانة  0922بإلغاااع المااا م ر ا  032مكاار ار) ،التاار

تجر إةاىة ة بار ةو بياناص ةو شائعاص كاةبة لر ال ار ىان األو ااب ال ا ّلياة لار
كانص ّ
اانا ةو حي ااازم ةو توزي ااا ةو ل ااق
ال اابب  ،وك ااةلا إلغ اااع الم ااا م ر ا ا  )022بش ااإن تجا اري
ور من شإنبا اإلسااعم إلاى سامعة الابب  ،وتعا يب الماا م ر ا  29مكارر) ،التار ّبيناص ةن
تعسير القيو الاوار م ىلاى الحاق لار التعبيار لار اانون العقوبااص ةو ةه اانون آ ار ار لار
ميثاااق العمااب الااوطنر وال سااتور،

اإلطااار ال ااروره الاابز لمجتمااا يمق ارطاار ولقااا لمبااا

اةر ُمععاى مان العقاا  ،كماا ةن
واىتبرص ةن ممارسة الحق لر التعبير لر ةا النطاق ُيعا ى ا
تعا ا يب الم ااا م ر ا ا  )024م اان ااةا الق ااانون بتح يا ا  -وىل ااى س اابيب الح اار -األو ااال
القانوني ااة المترتب ااة ىل ااى إةاى ااة األ ب ااار الكاةب ااة ،واش ااتراطبا وج ااو ةن يك ااون العع ااب ىما ا ّيا
ّ
رر بااألمن الاوطنر ةو النااا العاا ةو ال احة العاماة ،ار لار مجموىباا
ومرتبا لح و
تع يبص ة عص مزي ا من ال ماناص ومساحة ةوساا للتمتاا بحرّياة الارةه والحاق لار التعبيار
لر مملكة البحرين.
 01.2جاااعص ةحكااا ااانون اإلج اراعاص الجنائيااة ال ااا ر بالمرسااو بقااانون ر ا  )22لساانة 7117
وتع يبتاو لتقاارر جملااة ماان ال اماناص الق ااائية ىلااى الحااق لار ال

الما م ر

و ااية ،حيا

ةناطااص

 )93من القانون بالنياباة العاماة بعا الح اوب ىلاى إةن مان المحكماة الم ت اة

ا اابط جمي ا ااا ال طاب ا اااص والرس ا ااائب والج ارئا ا ا والمطبوى ا اااص والط ا اارو  ،وم ار ب ا ااة المحا ث ا اااص
والم ارسابص الساالكية والبساالكية ةو إجاراع تسااجيبص ألحا يا

جاارص لاار مكااان اااص ،متااى

كان لةلا لائ م لر ابور الحقيقة لر جناية ةو جنحة معا

ىليبا بالحب .

 01.5و ا اسااتمعص المؤسسااة لمنطااوق الحكا ال ااا ر ىاان المحكمااة الكباارا الجنائيااة المنعقا م لاار
 31يس اامبر  7103ال ااةه
ببراعم ةح المتبمين ،حي

ااى بإلغ اااع الحكا ا ال ااا ر ى اان محكم ااة ةوب رج ااة ،والحكا ا

اىتبرص المحكماة ةن ماا

ا ر ىناو

يعا و ىان كوناو اساتعما

لحقااو لاار التعبي ار ،مسااتن م لاار ةلااا إلااى مااا ور ماان ةحكااا لاار اإلىاابن العااالمر لحقااوق
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اإلنسان ،اواىبن حقوق اإلنساان لار اإلساب  ،وماا ت امنو الميثااق العربار لحقاوق اإلنساان،
ليميااة لحقااوق اإلنسااان لاار التش اريا
إة إن مو اال الق اااع لاار إ مااا ال ااكوا ال وليااة واإل ّ
الوطنر ليما يتعلق بالحق لر التعبير و

مانة لتعزيز وحماية ةا الحق.

 01.2التوصياع:
أ.

إصــدار ــانون حصــري ومتكامــل بشــأن الصــحافة والطباعــة والنشــر واإلعــالم المرئــي

الدوليـــة واإل ليميـــة
والمســـموع والمطبـــوع واإلعـــالم اإللكترونـــي متوافقًـــا مـــع الصـــكوك
ّ
المعنية بحقوق اإلنسان.
ّ

ن .إصدار المشروع بقانون بشأن

مان حق الحصول علـى المعلومـاع ،باعتبـار مكونـا

رئيسا من مكوناع حرية الرأي والحق في التعبير والحرياع اإلعالمية.

 .دعوة النيابـة العامـة إلـى عـدم اللجـوي إلـى أوامـر التو يـ

فـي

ـايا اإلعـالم المرئـي

والمسموع والطباعة والصحافة والنشر واإلعالم اإللكتروني.
 .00حماية األسرة ب اصة النساي واألطفال :المادة ()23
 00.0ن ااص المااا م  )5ماان سااتور مملكااة البح ارين ىلااى ةن "األســرة أســا

المجتمــع ،وامهــا

الــدين واأل ــالق وحــن الــوطن ،يحفــم القــانون كيانهــا الشــرعي ،ويقــوي أواصــرها و يمهــا،
ويحمي في ملها األمومة والطفولة ،ويرعى النشي ويحميم من الستغالل ،ويقيم اإلهمـال

األدبـــي والجســـماني والروحـــي كمـــا تعنـــى الدولـــة اصـــة بنمـــو الشـــبان البـــدني وال لقـــي
والعقلي".
 00.3تثمن المؤسسة

ور القانون ر

 )02لسنة  7105بشإن الحماياة مان العنال األساره،21

اار انونيااا مبمااا لحمايااة حقااوق الطعااب واألس ارم ،حي ا
كونااو يشااكب إطا ا

اىتباار القااانون العناال

األساره كاب لعاب مان ةلعااب اإليااةاع يقاا ا اب نطااق األسارم ماان باب ةحا ةل ار اا

ا آ اار

ليبا ،سواع كان لعب اإليةاع جس يا ةو نعسيا ةو جنسيا ةو ا ت ا يا.
 )21للمزي ا القااانون ر ا  )02لساانة  7105بشااإن الحمايااة ماان العناال األسااره ،منشااور لاار المو ااا اإللكتروناار لبيئااة التش اريا
واإللتاع القانونر www.legalaffairs.gov.bh
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 00.2تااثمن المؤسسااة

األسارم ،22والااةه

ا ور اإل ار م الملكيااة السااامية بتشااكيب لجنااة شاارىية لمراجعااة مشااروب ااانون
ا لاار ى ااويتو ىا ىشارم ةى اااع ماان ة ااحا

الع اايلة العلماااع ماان

العقاو الساانر والعقاو الجععااره ،ت اتص ب ارسااة مشااروب اانون األسارم ومراجعاة ةحكامااو والتإكا
ار مت امنا نتاائ
من مطابقتبا ألحكاا الشاريعة اإلسابمية ،وترلاا اللجناة للا يوان الملكار تقري ا
ةىمالبا وتو ياتبا بشإن المشروب بقانون المحاب إليبا ،وينتبر ىملبا ب
حس

ور انون األسارم

اإلجراعاص ال ستورية المتبعة.

 00.2تشااي المؤسسااة بتمرياار ااانون األس ارم الموح ا بمجلساار الشااورا والن اوا  ،إة ةنااو يس ا الع اراأل
التشاريعر الحا ااب ماان وجااو القااانون ر ا  )09لساانة  7119بإ ا ار ااانون ةحكااا األسارم
القسا األوب) والمطبااق ىلااى األلا ار المنتمااين للعقااو الساانر و يمتا لحلا ار ال ا ااعين للعقااو
الجععره ،األمار الاةه تتسااوا لياو الم اركاز القانونياة باين األلا ار بماا يكعاب حماياة األسارم لار
المجتما و واى الع الة واإلن ال
 00.5كما تثمن المؤسسة مبا رم إنشاع مجما محاك األسرم الةه جاع تلبية ألمر ملكر ساامر مان
اااح

المجل ا

الجبل ااة المل ااا المعا ا ا ،وبن اااع ىل ااى تو ااية م اان

اااحبة الس اامو الملك اار رئيس ااة

األىلااى للم ارةم ،والتاار تب ا ل إلااى إنشاااع مبنااى مسااتقب يكعااب ال

المتقا اين وتبعا ةطعااالب ىاان ر اااص المحاااك  ،ويتااي

ا ار ةكباار ماان ال

و ااية لااحزوا
و ااية ألطارال

ال ا ىوا ،ويسااب لاار تعزيااز ا سااتقرار ا جتماااىر بشااكب ةكباار ،وي ارىاار الااارول النعسااية
المحيطة بق ايا األحواب الش

ية.

 00.2ماا كامااب التقا ير للتو ااية ال تامياة التاار ل اص إليبااا لجناة الميثاااق) ىلاى القيااا "بتعــديل
انون العقوباع و مان عدم إفالع مرتكبي جرائم ال تصان من المسؤولية الجنائيـة فـي

حال الزوا من المجني عليها ،بما يكفل مبدأ الزوا القـائم علـى الر ـاي الكامـل الـذي ل
إك ار فيم مـن وفقـا لمـا هـو منصـو

عليـم فـي الميثـاق" .إ ةن المؤسساة تارا ةن الماا م

 )353ماان ااانون العقوباااص ال ااا ر بالمرسااو بقااانون ر ا  )05لساانة  0922ا ةوج ا
 )22للمزيا ا األم اار الملك اار ر ا ا  )72لس اانة  7102بتش ااكيب لجن ااة ش اارىية لمراجع ااة مش ااروب ااانون األسا ارم ،منش ااور ل اار المو ااا
اإللكترونر لبيئة التشريا واإللتاع القانونر www.legalaffairs.gov.bh

تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين إلى لجنة الميثاق © 7102

72

ىلى المحكماة ىا الحكا بالعقوباة المقاررم ىلاى الجاانر مرتكا
بوجو ىق زوا

لعاب ا ىتا اع ،كوناو ا تارن

حي بينو وبين المجنر ىليبا ،إة ةن "ىق الزوا ال حي " الاةه ررتاو

الما م ةىبس يستلز ةن يكون مستوليا لجميا ةركانو وشروطو.
 00.2وىليو ،لإن زوا الجانر بالمجنر ىليبا ولق ما
لي ااو تم ااا الر ااا للما ارةم المجن اار ىليب ااا) ،إة
الش ص الجاانر مرتكا

ص بو الماا م محاب البياان يلاز ةن يكاون
إجب ااار ىليب ااا ل اار إجا اراع ااةا ال اازوا م اان

لعاب ا ىتا اع ،إة لباا لار ةلاا الحرياة المطلقاة لار إبا ار

اةا العقا

ال ااحي م ااا الج ااانر و ااو م ااا ي ااؤ ه ل اار تل ااا الحال ااة إل ااى ىا ا الحكا ا بعقوب ااة جنائي ااة ل اار
مواجبتو ،ىلى ةسا ةن العقوبة اوان كانص تب ل إلى تحقيق الر ب العا وحماياة المجتماا،
إ ةنبا بالمقابب تسعى ةي ا إلى المحالاة ىلى الكياان المجتمعار وىا تعكاا األسارم ،كماا
يكون للمرةم المجنار ىليباا الحرياة المطلقاة ةي اا لار ىا القباوب بباةا الازوا و او ماا يعنار
تطبيااق العقوبااة الجنائيااة المقااررم ىلااى الجااانر نتعاااع الغاارد الااةه ة ار س المشاارب ماان ى ا
إيقاىبااا ،األماار الااةه

يجعااب المارةم حينااو لاار مركااز ااانونر

ااعيل ،ةو بمرتبااة ا نتقاااص

ةو ال ونية من حقو با.
 00.8التوصية:
للحرية بشأن األطفال إل
دعوة النيابة العامة إلى عدم اللجوي إلى التدابير المقيدة
ّ
في أ يق الحدود وكمالذ أ ير.

-

 .03الحق في العمل وحرية تكوين الجمعياع والنقاباع المهنية :المواد ()22-22

23

 03.0كع ااب س ااتور مملك ااة البحا ارين الح ااق ل اار العم ااب ل اار الم ااا م ر ا ا  )03الت اار ن ّ ااص ىل ااى
"ة .العمل واجـن علـى كـل مـواطن ،تقت ـيم الكرامـة ويسـتوجبم ال يـر العـام ،ولكـل مـواطن
الحــق فــي العمــل وفــي ا تيــار نوعــم وفقــا للنمــام العــام والدان .ن .تكفــل الدولــة تــوفير
فر

العمل للمواطنين وعدالة شروطم . .ل يجوز فرض عمل إجباري على أحـد إل فـي

 )23للمزي التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوطنية لحقاوق اإلنساان لعاا  ،7102الحاق لار العماب ،ص  ،45الحاق لار التنااي ،
ص 23.لبطبب ىليو برجاع زيارم مو ا المؤسسة الوطنية www.nihr.org.bh
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األحوال التـي يعينهـا القـانون ل ـرورة وميـة وبمقابـل عـادل ،أو تنفيـذا لحكـم
ينمم القانون ،علـى أسـ

ـائي .د.

الجتماعيـة ،العال ـة بـين
تصـادية مـع مراعـاة واعـد العدالـة
ا
ّ
ّ

العمال وأصحان األعمال".
ّ
24
 03.3جاع انون العماب لار القطااب األ لار ر ا  )32لسانة  ، 7107ليانا العب اة باين العاماب
مبينااا حقااوق والت ازماااص كااب منبمااا لاار مواجبااة اا اار ىلااى نحااو ي اامن تمتااا
ور العماابّ ،
القانونيااة المناساابة ،وح ا البااا ال اربااا ماان القااانون،
العامااب بااالحقوق وا متيااا ازص والت ا ابير
ّ
الح األ نى لبلتحاق بالعمب والشروط الواج

الباا

ال ااام

الشااروط الواجا

توالر اا باب وبعا توايال الحا

توالر ااا ىنا تشااغيب النساااع وةلااا بمااا يتناسا

 ،بينماا باين

مااا الااارول

ا ستثنائية للمرةم مثب الو ا ورىاية الطعب.
المبنية إح ا مقوماص الحق لر العمب ،لق تناولاص ةحكاا اانون العماب
 03.2ولما كانص السبمة
ّ
المبنيااة،
لاار القطاااب األ لاار النالااة والق ا ارراص المنعااةم لااو ،كااب مااا ماان شااإنو تحقيااق الساابمة
ّ
ك ااالقرار ر ا ا  )3لس اانة  7103بش ااإن حا اار العم ااب و ااص الابيا ارم ،والقا ارار ر ا ا  )2لس اانة
العماااب ماان ة طااار الح ارئااق لاار المنشاايص وموا ااا العمااب ،والق ارار ر ا
 7103بشااإن حمايااة ّ
المبنيا ااة ا ا ااب المنشا ااإم والق ا ارار ر ا ا  )07لسا اانة
 )4لسا اانة  7103بشا ااإن تناا ااي السا اابمة
ّ

المبنيااة ،والق ارار ر ا  )30لساانة 7103
 7103بشااإن اإلباابأل ىاان اإل اااباص واألم اراد
ّ
للو اية من ة طار الكبرباع.
 03.2وليمااا يتعلااق بال اامان ا جتماااىر للمتعطلااين لق ا
 7112بشااإن ناااا التااإمين

ا ر المرسااو بقااانون ر ا  )24لساانة

ا التعطااب ،الااةه ة ااب ةح ا األنامااة الناجحااة لاار مج اااب
ىاان العمااب ةو

الماليااة للباحا
التكالاب ا جتماااىر ،حيا اسااتطاب سا جاازع مان ا حتياجاااص
ّ
المتعطب ب رل مبلغ شبره مح حس المؤ ب العلمر للشا ص ،إ ةنباا تارا ةن ةحكاا
القانون تنص ىلى ةن

رل مبلغ التإمين يكون لم م مؤ تة ،و و ما يعنر ةن القانون ةوجا

حااب مؤ تااا للباااحثين ىاان العمااب ةو المتعطلااين ،وتاارا

اارورم زيااا م الم ا م المقااررم لل اارل

المن وص ىليو لر القانون تإمينا لمتطلباص المستوا المعيشر البئق والعيم الكري .
 )24للمزي القانون ر

 )36لسنة  2012بشاإن اانون العماب لار القطااب األ لار ،منشاور لار المو اا اإللكترونار لبيئاة التشاريا

واإللتاع القانونر www.legalaffairs.gov.bh
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 03.5و ا ا اطلع ااص المؤسس ااة ىل ااى تقري اار و ازرم العم ااب والتنمي ااة ا جتماىي ااة المنش ااور ل اار لب اري اار

الطبيعيااة واامنااة ،كونبااا مسااتقرم ىلااى
 7102والااةه بااين ةن مع ا ص البطالااة لاار ح ا و ا
ّ
مع ب  ،)3.2%حي تشير اإلح ائياص إلى يا الو ازرم بتوايل  )0935221باحثا ىان
ىمب ،ليما بلاغ ىا البااحثين ىان ىماب والمساجلين لا ا الاو ازرم  )23922لار ا لار م تلال
الت

اااص والم ااؤ بص ،كم ااا ةو ااحص و ازرم العم ااب ةن متوس ااط األج اار الش اابره لحام ااب

البك ا ااالوريو

ةو ةكث ا اار  )232ين ا ااار ،بينم ا ااا ان ع ا ااد إل ا ااى  )310ين ا ااار بحرين ا اار ل ا ااةوه

المؤ بص األ ب من الثانوية.25

 03.2كما ااا ت ا اامن ةاص التقريا اار المنشا ااور ما اان الا ااو ازرم والمنا ااوس ىنا ااو ةىا اابس ،يامبا ااا بما ااا يقا ااار

 )01723زيااارم تعتيشااية لاار ىااا  ،7105إة بلغااص نساابة التا از المنشاايص بقااانون العمااب لاار

القط اااب األ ل اار والقا ا ارراص المناَم ااة ل ااو  )%94.47م اان إجم ااالر المنش اايص ،وليم ااا يتعل ااق
بجبو ااا لاار الر ابااة ىلااى م ا ا الت ا از المنشاايص بااالقرار ر ا  )3لساانة  7103بشااإن حااار
العمب تحص ةشعة الشم

لر شبره يوليو وةغسط  ،لقا بلاغ إجماالر الزيااراص )02523

زيارم لم تلل موا ا العمب.
 03.2وليما يتعلق بالحق لر التناي  ،كعب ساتور مملكاة البحارين الحاق لار التنااي ىلاى ا تبلاو

معيـاع والنقابـاع ،علـى أسـ
"حريـة تكـوين الج ّ
لر الما م ر ا  )72التار ن ّ اص ىلاى ةن ّ
سـلمية ،مكفولـة وفقًـا للشـروط واألو ـاع التـي يبينهـا
وطنية وألهدا مشـروعة وبوسـائل
ّ
ّ
القــانون ،بشــرط عــدم المســا

بأس ـ

الــدين والنمــام العــام .ول يجــوز إجبــار أحــد علــى

جمعية أو نقابة أو الستمرار فيها".
الن مام إلى أي
ّ
الجمعي اااص واألن ي ااة
 03.8كم ااا ت اامن المرس ااو بق ااانون ر ا ا  )70لس اانة  0949بإ ا ا ار ااانون
ّ
ا جتماىيااة والثقاليااة والبيئاااص ال ا ااة العاملااة لاار مي ا ان الشاابا والريا ااة والمؤسساااص
ال ا اة وتع يبتااو ،األحكااا المتعلقااة بتشااكيب الجمعياااص وتسااجيلبا وتناااي ىملبااا ،مااا بيااان
ةحكا حلّبا.

 03.9وليم ااا يتعل ااق با االحق ل اار التنا ااي السياس اار

ا ا ر الق ااانون ر ا ا  )72لس اانة  7115بش ااإن

 ) 25للمزيا ا التقري اار اإلح ااائر التع اايلر ل ااو ازرم العم ااب والتنمي ااة ا جتماىي ااة للرب ااا ال ارب ااا للعا ااا  ،7105منشاااور لااار المو ا ااا

اإللكترونر لو ازرم العمب والتنمية ا جتماىية www.mlsd.gov.bh
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بيااان آليااة و واى ا

الجمعياااص السياسااية ،الااةه جاااع لتناااي ىمااب ااةس الجمعياااص ماان حي ا
ّ
تإسيساابا وال ااعة القانونيااة التاار تتمتااا ببااا ،واألىماااب التاار يحااار ىليبااا مزاولتبااا ،ماان ون
إغعاب لححواب التر يجوز ليبا ح ّب الجمعية ةو و ال نشااطبا ،و او ماا ُيعا ّ مان بياب تا ىي
ةس ال يمقراطية لر المجتما وتعزيز الحيام السياسية ليبا.
 03.01تش ااي المؤسس ااة الوطني ااة ب ا ا ور الق ااانون ر ا ا  )03لس اانة  7102بتعا ا يب بع ااد ةحك ااا
القانون ر

 )72لسنة  7115بشاإن الجمعيااص السياساية ،والمت امن ىا جوازياة الجماا

ب ااين ى ااوية ا نتم اااع للجمعي اااص السياس ااية واى ااتبع المنب اار الا ا ينر ةو ا ش ااتغاب ب ااالوىا
وال طابة ،وى جواز الجما بين المنبر ال ينر والعمب السياسر لر جميا األحواب.
 03.00وبشإن التناي النقاابر ،لقا

ا ر المرساو بقاانون ر ا  )33لسانة  7117بإ ا ار اانون
احت ااوا ىل ااى البني ااان النق ااابر وة ال ااو ،واألحك ااا ةاص

العمالي ااة وتع يبت ااو ،حيا ا
النقاب اااص ّ
اوية ليباا ،وة ارا متعلقاة بحلّباا واألىمااب التار يحاار ىليباا
العب ة بتإساي النقاباة والع ّ
القيا ببا.

 03.03التوصياع:
إصـــدار مشـــروع ـــانون بشـــأن المنممـــاع والمؤسســـاع األهليـــة ،يراعـــي التطـــوراع

أ.

المالئمة في حقـوق اإلنسـان ،مـع تدعيمـم بكـل ال ـماناع التـي تكفـل ممارسـة الحـق

الدولية لحقوق اإلنسان.
تماشيا في ذلك مع الصكوك
في التنميم
ّ
ً
ن .ت ــمين أحكــام المرســوم بقــانون ر ــم ( )22لســنة  3113بإصــدار ــانون النقابــاع
المدنيــة
حكمــا مفــاد حــق العــاملين الم ــاطبين بأنممــة ال دمــة
ّ
العم ّ
ّ
اليــة وتعديالتــم ً
الية والن مام إليها.
العم ّ
بإنشاي النقاباع ّ

 .الن ــمام إلــى اتفا ّيــة منممــة العمــل الدوليــة ر ــم ( )82لســنة  0988بشــأن الحريــة
النقابية وحماية حق التنميم ،واتفا ّية منممة العمـل الدوليـة ر ـم ( )98لسـنة 0988
بشأن تطبيق مبادئ حق التنميم والمفاو ة الجماعية.

د.

ســن ــانون يعــال شــؤون ــدم المنــازل ومكاتــن الســتقدام ،مت ــمنا بيــان حقــوق
والتزاماع األط ار

ذاع العال ة.
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 .02الحق في التنمية :المواد ()28-22
 02.0كعااب سااتور مملكااة البح ارين لاار الم اوا ر ا  )00-9منااو الحااق لاار التنميااة ،حي ا
الما م  )9العقرم

ن ااص

) منبا ىلاى ةن "تأ ذ الدولة التـدابير الالزمـة لصـيانة البيئـة والحفـام

على الحياة الفطرية" ،والعقارم ز) مان ةاص الماا م ىلاى ةن "تت ـذ الدولـة التـدابير الالزمـة
مــن اجــل تحقيــق اســتغالل األ ار ــي الصــالحة للزراعــة بصــورة مثمــرة ،وتعمــل علــى رفــع

مستوى الفالاا ،ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتملـيكهم األ ار ـي" .كماا
ن ص الما م  )00ىلاى ةن "الثرواع الطبيعية جميعها ومواردهـا كافـة ملـك للدولـة ،تقـوم
على حفمها وحسن استثمارها ،بمراعاة مقت ياع امن الدولة وا تصادها الوطني".
 02.3ةول ااى المش اارب البحرين اار ا تمام ااا ب ااالحق ل اار التنمي ااة م اان اابب س ا ّان ىا ا م اان التشا اريعاص
ور المرسو بقانون ر  )70لسنة  0992بشإن البيئة والق ارراص المنعةم
الم تلعة ةبرز ا
لو ،كما

ر المرساو بقاانون ر ا  )7لسانة  0995بشاإن حماياة الحياام العطرياة والقا ارراص

المنع ااةم ل ااو ،ويبا ا ل إل ااى المحالا ااة ىل ااى الكائن اااص الحي ااة العطري ااة وحماي ااة بيئتب ااا وتإ ي ااب
المواطن الطبيعية المبئمة للحياام العطرياة وحاار ةو تقييا األنشاطة البشارية التار تاؤ ه إلاى
اإل ارار ببااا .كمااا تا إنشاااع المجلا

األىلااى للبيئااة وةلااا بالمرسااو بقااانون ر ا  )22لساانة

 ،7107باىتبارس بناع مؤسسيا وطنيا معنيا بتعزيز وحماية ةا الحق.
 02.2ولا اار إطا ااار سا ااعر حكوما ااة مملكا ااة البح ا ارين إلا ااى تطا ااوير التنميا ااة لا اار البح ا ارين ،ت ا ا إى ا ا ا

ا س ا ااتراتيجية الوطني ا ااة للتنمي ا ااة  ،)7104-7105والت ا اار تُرك ا ااز ىل ا ااى توثي ا ااق التا ا ارابط ب ا ااين
السياساص الحكومية ،وتح ي ة المبا راص ا ستراتيجية التر يج تنعية ا ابب تلاا العتارم
المح ا م ،كمااا ت ا تح ي ا الجباااص المساائولة ىاان تنعيااة تلااا المبااا راص واإلج اراعاص المطلوبااة

إلنجاز ا ،والعمب ىلى تكثيال الارؤا والممارسااص البرامجياة الم تلعاة لمقارباة ة ا ال التنمياة
المست امة .7131
 02.2التوصية:

-

رصد الثغـراع فـي تنفيـذ األهـدا

اإلنمائيـة لأللفيـة وتقيـيم اإلنجـازاع والو ـو

علـى

الصـــعوباع والتحـــدياع ذاع الصـــلة ،لتكـــون أداة تصـــحيحية تواكـــن تنفيـــذ المملكـــة
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ألهدا

التنمية المستدامة .3121

 .02الحق في الصحة :المادة ()29

 02.0كعب ستور مملكاة البحارين لار الماا م ر ا  )4مناو الحاق لار ال احة ،حيا

ن اص العقارم

ة) منبا ىلاى ةن "لكل مواطن الحق في الرعايـة الصـحية ،وتعنـى الدولـة بالصـحة العامـة،

وتكفـــل وســـائل الو ايـــة والعـــال بإنشـــاي م تلـــ
وةىقبتبا العقرم

المستشـــفياع والمؤسســـاع الصـــحية"،

) لتق ر بإن "يجوز لألفراد والهيئاع إنشاي مستشـفياع أو مستوصـفاع
من الدولة ،وفقًا للقانون".

أو ُدور عال بإش ار
 02.3ةول ااى المش اارب البحرين اار ا تمام ااا ب ااالحق ل اار ال ااحة م اان اابب س ا ّان ىا ا م اان التشا اريعاص
الم تلعااة ةبرز ااا؛ المرسااو بقااانون ر ا  )2لساانة  0923وتع يبتااو بشااإن م ار بااة التا اوب لاار
الم اوا والمستح اراص الم ا رم واسااتعمالبا ،وتاابس القااانون ر ا  )3لساانة  0925وتع يبتااو
احية وآليااة الت اارل ليبااا
بشااإن ال ااحة العامااة ،الااةه جاااع مت اامنا بيااان الم العاااص ال ا ّ
كيعياة م ار باة الم اا ر العاماة للميااس ،والر اباة ىلاى الم ارلاق
حية ،ما بياان ّ
وا شتراطاص ال ّ
حية والعنا ق والمطااى والمحااب العاماة ،والعقوبااص المترتباة حيااب الم العااص ،كماا جااع
ال ّ
حية للو اياة مان األماراد
المرسو بقانون ر  )02لسنة  0922لر شإن ا حتياطاص ال ّ
المع يااة ،وةىقبااو المرسااو بقااانون ر ا  )2لساانة  0949بشااإن مزاولااة مبنااة الط ا البشااره

وطا ا

األس اانان ،والمرس ااو بق ااانون ر ا ا  )02لس اانة  0949بش ااإن نق ااب وز ارى ااة األى اااع
ا ر المرسااو بقااانون )04

البش ارّية .ولاار شااإن تناااي مبنااة ال ااي لة والم اركااز ال ااي ّلية
لسنة  ،0992وكان من من تلا التشاريعاص القاانون ر ا  )4لسانة  7119بشاإن مكالحاة
الت ين والتبغ وةنواىو.
 02.2ولر إطار سعر حكوماة مملكاة البحارين إلاى تطاوير النااا ال احر ،نااا مشاروب لبرناام
ال مان ال حر الوطنر الةه يب ل إلاى تحساين جاو م وكعااعم ال ا ماص ال احية ،وتاولير
مالة ىب شاملة لكب المر ى من المواطنين والمقيمين بالبحرين ،مؤكا ا ةن القطااب العاا
وال اص سيكونان مزو ين لل مة ،وسيسا

تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين إلى لجنة الميثاق © 7102

ةا الناا لر تعزياز ا ساتثماراص لار القطااب

33

ال حر ال اص.
 02.2التوصياع:
ــوي ال ت ـراا بقــانون

الطبيــة والمعــد فــي
إصــدار مشــروع بقــانون بشــأن المســؤولية
ّ
تشـريعا متكـامال يعنـى علـى وجـم ال صـو
المقدم مـن مجلـ النـوان ليكـون
ً

أ.

ببيـان

حقوق وواجباع المر ـى واألطبـاي ومقـدمي ال ـدماع الصـحية والثـار المترتبـة علـى

الم الفة.

ـحية بالعمــل علــى تحســين األداي
ن .يــام الهيئــة
الوطنيــة لتنمــيم المهــن وال ــدماع الصـ ّ
ّ
الطبية.
الر ابي على ال دماع الصحية ل مان تفادي و وع األ طاي
ّ
 .العمــل علــى زيــادة عــدد المراكــز الصــحية ومستشــفياع الــولدة ،والط ـوا م الطبيــة فــي
المحافماع ال م  ،لتكون متناسبة مع عدد المر ى المرتادين لها في كل محافمة.

د.

يام وزارة الصحة بإيجاد نمام للم ار بـة علـى الم ـزون الـدوائي ،ومعـدلع السـتهالك
األدوية أو عدم توافرها في م تل

الصيدلياع.
ّ

تفاديا لحالع نق
ً
ــمان العــال الصــحي المجــاني للفئــاع األولــى بالرعايــة فــي المجتمــع مثــل النســاي
ه.
واألطفــال وكبــار الســن والمعــو ين والمتقاعــدين مــن ــالل برنــام ال ــمان الصــحي
الوطني ،إ افة المتقاعدين بسبن انم ل توجد جهة ممكن أن تحتـويهم بعـد أن يفنـى
عمرهم في جهاع عملهم و د ل يكونوا كبار في السن.

 .05الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعا اع النفسية والجسدية :المادة ()21
 05.0ىلااى الاارغ ماان ىا الاانص

26

اراحة ىلااى حقااوق األشا اص ةوه ا حتياجاااص ال ا ااة لاار
) ةنب ااا كعل ااص تحقي ااق

س ااتور مملك ااة البحا ارين ،لإن ااو ُيس ااتعا م اان الم ااا م ر ا ا  )5العقا ارم
االنص ىلااى ةن "تكفـــل الدولـــة تحقيـــق
ال اامان ا جتماااىر لمجموىااة ماان العئاااص ،وةلااا با ّ
ال مان الجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشي و ة أو المرض أو العجز عـن العمـل
أو اليـــتم أو الترمـــل أو البطالـــة .كمـــا تـــؤمن لهـــم ـــدماع التـــأمين الجتمـــاعي والرعايـــة

الصحية ،وتعمل على و ايتهم من براثن الجهل وال و
ّ

والفا ة".

 )26للمزي ا التقرياار الساانوه األوب للمؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااان لعااا  ،7103حقااوق األش ا اص ةوه اإلىا ااة ،ص ،009
التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا  ،7103حقوق األش اص ةوه اإلىا ة ،المزايا والمعو اص ،ص .29
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ارار مجل ا

الااوزراع ر ا )0

 05.3كمااا ت ا ّ تشااكيب اللجنااة العليااا لرىايااة شااؤون المع اا ين بموج ا
الحكوميااة والقطاااب األ لاار ،وت ااتص ااةس
لساانة  7107ت ا ممثلااين ىاان م تلاال الجباااص
ّ
اللجنااة بالعم ااب ىلااى ت ط اايط وتنساايق البا ارام ال ا ااة برىاي ااة وتإ يااب وتش ااغيب المع ااو ين،
وو ااا القواىا ال ا ااة بتح يا ا حتياجاااص األساسااية لرىااايتب وتااإ يلب وتشااغيلب وشااروط
با ااولب بم ارك ا ااز التإ يا ا اب ،إل ا ااى جانا ا ا

و ا ااا اللا ا اوائ وتح يا ا ا اإلجا ا اراعاص المتعلق ا ااة بتنعي ا ااة

ا لت ازم اااص المن ا ااوص ىليب ااا لا اار الق ااانون ر ا ا  )22لس اانة  7112بشا ااإن رىاي ااة وتإ يا ااب
وتشغيب المعا ين.
 05.2ةنشئص "لجنة البع في طلباع صر األجهزة التعوي ية لألشـ ا

ذوي اإلعا ـة" بموجا

ارار وزي ارم التنميااة ا جتماىيااة ر ا  )75لساانة  7100التاار ت ااتص بإ ا ار الق ا ارراص لاار
شااإن الطلباااص ال ا ااة ب اارل األجبازم التعوي ااية لحشا اص ةوه اإلىا ااة ،وي ااال إلااى
الرىاية وكب ال ى وال ماص لبةس العئة.

يلية التر تق
ةلا وجو الع ي من المراكز التإ ّ
ت ا ا اااص اللجنا ااة العليا ااا لرىايا ااة ش ااؤون المع ا اا ين ،لق ا ا اما ااص اللجنا ااة بو ا ااا
 05.2اواىم ااا
انياة حاوب ةو ااب المعاو ين
اتيجية
بحثية ومي ّ
وطنية شاملة تستن إلى مجموىة راساص ّ
ّ
استر ّ
اتيجية ىلااى ساابعة محاااور تت اامن التشاريعاص وال ااحة والتإ يااب
لاار المملكااة ،وتقااو ا سااتر ّ
والتربيااة والتعلااي والتمكااين ا ت ااا ه وا جتماااىر ،وتمكااين الم ارةم المعو ااة باإل ااالة إلااى
ميااة
تيسااير و ااوب المعااو ين إلااى المبااانر وال ا ماص ،مااا إب اراز ور اإلىااب والتوىيااة بإ ّ
العمب ىلى إىطاع المعو ين حقو ب كاملة من ون انتقاص.

ةما بشإن تمتا األش اص ةوه اإلىا ة باالحقوق الم ّنياة ،وىلاى األ اص الحاق لار المسااوام
ّ 05.5
م ااا اا ا ارين ةم ااا الق ااانون والو ااوب إل ااى الع ال ااة ،لقا ا ر ا ا ص المؤسس ااة ات اااة المجلا ا
األىلااى للق اااع وو ازرم الع ا ب والشااؤون اإلساابمية واألو ااال والنيابااة العامااة ى ا م إج اراعاص
تيساايرّيو تمكاان األش ا اص ةوه ا حتياجاااص ال ا ااة ماان التمتااا بحقب ا لاار المساااوام ةمااا
إمكانيااة
القااانون والو ااوب إلااى الع الااة ماان اابب تااولير مترجماار اإلشااارم لل ا والاابك  ،مااا
ّ
انتقاب القا ر ةو ةح المواعين إلى محب إ امة من يتعةر ح ورس للمحكمة بساب

اإلىا اة

إلتما ةه إجراع من إجراعاص التقا ر ةو التوثيق.
الثقالياة ،وتح يا ا ليماا يتعلاق بحاق األشا اص
 05.2ولر مجااب الحقاوق ا ت اا ّية وا
جتماىياة و ّ
ّ
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ةوه اإلىا ااة ل اار التمت ااا بمس ااتوا معيش اار ئ ااق ،لقا ا ج اااع الق ااانون ر ا ا  )2لس اانة 7119
بإ ااالة مااا م إلااى المرسااو بقااانون ر ا  )01لساانة  0922لاار شااإن اإلسااكان ليلااز الجباااص
اايص المسااكن

المعنيااة ب اارورم م ارىااام حالااة األش ا اص ةوه اإلىا ااة ةو ةساار ىن ا ت
ّ
بإ ميااة وجااو تجبي ازاص ا ااة بااالمعوق تتناس ا ونااوب إىا تااو ،و اارورم مساااوام ااةس العئااة
بغير لر العيم البئق من بب تمكينب من ا ستعا م مان تلاا ال ا ماص .كماا ةن ةحكاا
القاانون ر ا  )21لسانة  7101بتعا يب بعاد ةحكاا القااانون ر ا  )22لسانة  7112بشااإن

جتماىيا ااة
رىايا ااة وتإ يا ااب وتشا ااغيب المع ا اا ين ،ولا اار غطا اااع انونيا ااا لا اار تق ا ا ي المسا اااى م ا
ّ
لحشا اص ةوه اإلىا ااة ماان ابب ماانحب م
ا رتقاع بالعيم الكري لب  ،ولر ةا ال

ااا شابرميا

يقااب ىاان مائاة ينااار لغاارد

امص و ازرم العمب والتنمية ا جتماىياة بإ ا ار

بطا اة تعريعيااة للشا ص ةه اإلىا ااة ،تمنحاو نساابا متعاوتااة ماان الت عايد ىلااى بعااد الساالا
وال ماص.
 05.2وليمااا يتعلااق بحااق األشا اص ةوه اإلىا ااة لاار العمااب ،لقا ةكا ص ةحكااا القااانون ر ا )22
لسنة  7112بشإن رىاية وتإ ياب وتشاغيب المعاا ين مبا ة المسااوام لار التمتاا بجمياا الحقاوق

والم ازيااا العماليااة للمعااو ين مااا غياار

ونمااا ةه تمييااز ،مااا إل ا از المنشاايص التاار يبلااغ ى ا

العاملين ليبا ةكثر من مسين ىامب بتشغيب ما نسبتو  )7%من العمااب ةوه اإلىا اة مان
المجموب الكلر لعماب المنشإم ،كماا يشامب اةا ا لتا از جمياا األجبازم الحكومياة والمؤسسااص
والبيئاص العامة لر ال ولة.
 05.8ولاار ساابيب ح ااوب لئااة األشا اص ةوه اإلىا ااة ىلااى حقبا لاار التعلااي إىمااا لمااا ت اامنو
الميثا اااق العربا اار لحقا ااوق اإلنسا ااان ما اان ا اارورم العما ااب ىلا ااى تنميا ااة ش ا ا ّاية ةوه اإلىا ا ااة
العقليااة والب ّنيااة و ااو ببااا إلااى ة ااى ما ا ،ماان اابب ىا
وماوا بب اوابا اىب  ،و ا راتب
ّ
اسااتبعا ماان الناااا التعليماار العااا ىلااى ةسااا اإلىا ااة ،والح ااوب ىلااى جميااا ال ا ى
البز لر نطاق التعلي  ،لقا ةشاارص الماا م ر ا  )5لار العقارم  )01مان القاانون ر ا )72
التعليميااة ولقااا لبحتياجاااص العر ّيااة المتنوىااة
لساانة  7115بشااإن التعلااي إلااى تنويااا العاارص
ّ
للطلبااة ورىايااة ةوه اإلىا ااة ماان اابب متابعااة تق ا مب و م ا القااا رين ماانب مااا ة ارانب لاار
المؤسساص التعليمية.
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 05.9إ ةن المؤسسااة ر ا ص ى ا تنعيااة بعااد ةحكااا القااانون ر ا  )59لساانة  7102بتع ا يب
الما م  )5من القانون ر

 )22لسنة  7112بشإن رىاياة وتإ ياب وتشاغيب المعاا ين ،الاةه

ة ال لقرتين ج ي تين ،ن ص العقرم األولى منو ىلى ةناو "ويمنح الموم

أو العامـل مـن

ذوي اإلعا ــة أو الــذي يرعــى معا ــا مــن أ ربائــم مــن الدرجــة األولــى ،ممــن يثبــع بشــهادة
صادرة عن اللجنة الطبية الم تصة حاجتهم لرعاية اصة ،ساعتي راحـة يوميـا مـدفوعتي

األجــر ،وذلــك وفقــا للشــروط وال ـوابط التــي يصــدر بهــا ـرار مــن الــوزير" ،ون ااص العقارم
الثانيااة ىلااى ةنااو "ول يجـــوز الجمـــع بـــين ســـاعتي الراحـــة المقـــررة بموجـــن هـــذا القـــانون
وساعاع الرعاية أو الر اعة أو الراحة المقررة في القوانين والق ارراع األ رى".
 05.01التوصياع:
أ.

سرعة يام الوزارة الم تصة بإصدار الشروط وال وابط التـي ُيمـنح بموجبهـا المومـ
أو العامــل مــن ذوي اإلعا ــة أو الــذي يرعــى معا ــا مــن أ ربائــم مــن الدرجــة األولــى
ساعتي راحة يوميا مدفوعتي األجر.

إرشـادية تحـاكي بعـض حـالع اإلعا ـة (الصـم والـبكم) وبأشـكال يسـهل
ن .توفير لفتاع
ّ
رايتهـــا وفهمهـــا تو ـــع علـــى المبـــاني العامـــة والمرافـــق األ ـــرى ،ل ـــمان حصـــول
مكانيـة الوصـول إليهـا ،إ ـافة إلـى
األش ا ذوي اإلعا ة علـى ال ـدماع المتاحـة وا ّ
تــوفير متــرجمين للغــة اإلشــارة فــي الــدوائر الحكوميــة والمستشــفياع وأيــة جهــاع تقــدم
دماع عامة للجمهور.

ذوي اإلعا ــة،

الفنيــة المت صصــة للعمــل فــي مجــال تأهيــل األش ـ ا
 .إعــداد الك ـوادر ّ
واد ــال مــادة «رعايــة وتأهيــل ذوي اإلعا ــة» ــمن منــاه التعلــيم فــي مجــال علــم
النف

أساسية.
والجتماع كمادة
ّ

 .02الحق في التعليم والحقوق الثقافية :المواد ()23-20

27

 02.0كعب ستور مملكة البحرين الحق لر التعلاي لار الماا م ر ا  )2مناو ،حيا

ن ّ اص ىلاى ةن

 )27للمزي التقرير السنوه األوب للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعا  ،7103الحق لر التعلي  ،ص .010
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ـجع البح ـ العلمــي ،كمــا تكفــل ال ــدماع
"أ .ترعــى الدولــة العلــوم والدان والفنــون ،وتُشـ ّ
الثقافيــة للم ـواطنين ،ويكــون التعلــيم إلزاميــا ومجانيــا فــي المراحــل األولــى التــي
التعليميــة و ّ
ّ
بين فيم ،وي ـع القـانون ال طـة الالزمـة للق ـاي علـى
عينها القانون وعلى النحو الذي ُي ّ
ُي ّ
مراحل التعليم

الوطنية في م تل
الدينية و
األمية .نُ .ينمم القانون أوجم العناية بالتربية
ّ
ّ
ّ
جميعــا بتقويــة ش صـ ّـية الم ـواطن واعت ـزاز بعروبتــم . .يجــوز
وأنواعــم ،كمــا ُيعنــى فيهــا
ً
لألفراد والهيئاع إنشاي المـدار

والجامعـاع ال اصـة بإشـ ار

د .تكفل الدولة لدور العلم حرمتها".

مـن الدولـة ووفقًـا للقـانون.

 02.3ج اااع الق ااانون ر ا ا  )72لس اانة  7115بش ااإن التعل ااي ليؤكا ا ةن التعل ااي ح ااق مكع ااوب لجمي ااا
المواطنين ،مبينا األ ال العامة لو ،وتح ي مسؤولياص الو ازرم الم ت اة المتمثلاة لار و اا
امن إطاار السياساة العاماة

بوية للنبود بالناا التعليمار بنوىياو العاا والعنار
ال طط التر ّ
العامة للبعثااص،
للمملكة ،اواى ا ال طط ال ر ّ
اسية ،وتشجيا التعلي ال اص ،وو ا السياسة ّ
الوطنياة واللغاة
ينياة و ّ
األمية وتعلي الكبار ،ما إيابع ا تماا بالتربياة ال ّ
و ور الو ازرم لر محو ّ
العر ّبيا ااة .كما ااا جا اااعص ةحكا ااا المرسا ااو بقا ااانون ر ا ا  )75لسا اانة  0994بشا ااإن المؤسسا اااص
يبياة ال ا ااة ،لتانا كاب المسااائب المتعلقاة بباةس المؤسساااص ،ساواع مان حيا
التعليمياة والت ر ّ
ّ

ة ا ا ا البا والش ا ااروط البزم ا ااة إلنش ا ااائبا ،ةو النا ا ااا الم ا ااالر ال ا ااةه يل ا ااز ةن تمتث ا ااب ل ا ااو ا ااةس
المؤسساص ،ما بياان نااا ال ارساة ليباا ،وتح يا آلياة اإلشارال العنار والر اباة اإل ارياة ىلاى
المؤسساص التعليمية والت ريبية ال ا ة.
 02.2و ا تا إنشاااع مجلا

التعلااي العااالر بموجا

القااانون ر ا  )3لساانة  7115لي ااا األ ا ال

المرج ا ّاوم م اان مؤسس اااص التعل ااي الع ااالر ،م ااا بي ااان ا
السياسااة العامااة للتعلااي العااالر لاار المملكااة ،والنااار لاار ال ااعوباص التاار يواجببااا ،وا ت ا ار
الوسائب الكعيلة بعبجبا ،من ون إغعاب و ياة المجلا

ت ا اااص الموكل ااة إلي ااو ل اار إىا ا ا
لار متابعاة مؤسسااص التعلاي العاالر

وم ار بة برامجبا وال ماص المسان م لبا.
الوطنياة للماؤ بص
 02.2كما جاعص ةحكا المرسو ر ا  )37لسانة  7114بإنشااع وتنااي البيئاة
ّ
و اامان جااو م التعلااي والتا ري  -والتاار ة ااب اساامبا حاليااا يئااة جااو م التعلااي والتا ري )
وةلااا بموج ا

المرسااو ر ا  )22لساانة  - 7102لت ااا المعااايير ال ا ااة ب اامان جااو م
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التعلااي والتا ري واإل ار المؤسساار وتسااكين المااؤ بص الوطنيااة ،اواىا ا اواجاراع ا متحاناااص
الوطنيااة تبااار مسااتوياص األ اع لاار م ارحااب التعلااي مااا بااب الجااامعر ،إلااى جان ا إى ا ا
ومراجعة جو م ة اع المؤسساص التعليمية والت ريبية لار

اوع المعاايير والنمااة اإلسترشاا ية

الت اار تقا ا مبا البيئ ااة ،كم ااا تق ااو البيئ ااة الوطني ااة بو ااا اإلط ااار ال ااوطنر للم ااؤ بص بحسا ا
مسااتوياص م رج اااص التعل ااي الم تلع ااة ،وبمااا يتماش ااى م ااا س ااوق العمااب ،ولا ا يغع ااب المرس ااو
بقانون ىن بيان تشكيب البيئة الوطنية وتح ي آلية ىملبا.
اانر وملااز لاار المرحلااة
 02.5وىلااى ااعي الممارسااة العمليااة لااإن الحااق لاار التعلااي ااو حااق مجا ّ
الحكومي ااة ،وبب ااةا
مجاني ااة التعل ااي اإلىا ا ا ه والث ااانوه ل اار الما ا ار
ا بت ائي ااة ،إل ااى جانا ا
ّ
ّ
 ،مص المؤسسة مقترحاا بتعا يب بعاد ةحكاا القاانون ر ا  )72لسانة  7115بشاإن
ال
التعلي  ،ليما يتعلق بتم ي سن التعلي اإللزامر ليشمب التعلي الثانوه.28

 02.2التوصياع:
أ.

إصــدار ــانون ــا

مستحقيها من الطلبة.

يــنمم عمليــة اســتحقاق وتوزيــع المــنح والبعثــاع الدراسـ ّـية علــى

ن .زيادة الر ابة على التعليم ال ا

 ،وذلك للتأكد من تغلين الجانن التربوي واألكـاديمي

التدريبية ال اصة ،وعلـى وجـم ال صـو
على الجانن الربحي للمؤسساع التعليمية و
ّ
مؤسساع التعليم العالي ال اصة.

 .مراجعــة محتــوى منــاه المواطنــة لغــرض ت ــمينها المو ــوعاع التــي تنمــي الثقافــة
الفعلية القائمتين على تعزيز احترام حقوق اإلنسان.
والممارسة
ّ

* * *

 )28للمزي مقتر تع يب بعد ةحكا القانون ر

 )72لسانة  7115بشاإن التعلاي  ،منشاور لار التقريار السانوه الثالا

للمؤسساة
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