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م� هي اأب�شط واأدق �شورة واأكرثه� رمزية للفرد؟ ل �شك ب�أنه� اليد الب�شرية.

تتمثل فكرتن� يف الحت�د بني حكومة مملكة البحرين وعدد من اأفراد قط�ع�ت املجتمع البحريني، 

اأجل  التنوع املتميز. وعلى الرغم من الختالف يف الروؤى، ف�إن اجلميع يعملون معً� من  دللة على 

ال�شعب  ملنح  تهدف  اململكة  ف�إن حكومة  الحت�د،  ومن خالل جن�ح هذا  يجمعهم..  م�شرتك  هدف 

البحريني املميزات التي ي�شتحقه�، مب� ي�ش�عده على مواجهة �شرور املجتمع.

وعلى الرغم من اأن هذه هي املرحلة الأوىل من املراحل الأربع الأخرى، ف�إن كاًل من حكومة مملكة 

البحرين وال�شعب البحريني قد متكن� من حتقيق العديد من التطورات البن�ءة، ويعمالن جنبً� اإىل 

جنب من اأجل م�شتقبل اأف�شل.
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1. املقـدمة

املراجعة الدولية الدورية

اإن مملكة البحرين تقدم هذا التقرير املوجز اخل��س مبت�بعة نت�ئج وتو�شي�ت وتعهدات اململكة الطوعية يف 

اإط�ر املراجعة الدورية ال�ش�ملة حلقوق الإن�ش�ن كتحقيق لأحد التعهدات الطوعية التي تقدمت به� اململكة.

بتقدمي  تقوم  التي  الع�مل،  الدول، على م�شتوى  اأول  لتكون  القرعة  البحرين عرب  الختي�ر على مملكة  وقع 

تقريره� يف املراجعة الدورية ال�ش�ملة. وقد ق�مت اململكة ب�إعداد هذا التقرير بطريقة ت�ش�ورية تعتمد على 

ال�شف�فية والت�ش�ور مع جميع اأ�شح�ب امل�شلحة الوطنيني وو�ش�ئل الإعالم. وقد مت اإعداد التقرير بدعم من 

اإن مملكة البحرين  اأ�شح�ب امل�شلحة الوطنيني.  برن�مج الأمم املتحدة المن�ئي ب�ململكة وم�ش�ركة جميع 

تنظر اإىل املراجعة الدورية ال�ش�ملة كعملية م�شتمرة حيوية خالل فرتة ال�شنوات الأربع، حيث تعطي هذه 

العملية الفر�شة للدولة لتلقي ال�شوء على اأهم الجن�زات واأهم التحدي�ت التي تواجهه�. 

الإن�ش�ن يف  اليج�بية يف جم�ل حقوق  النواحي  ال�شوء على  يلقي  ل  املوجز  ال�شنوي  التقرير  ف�إن هذا  لذا 

مملكة البحرين التي مت حتقيقه� خالل الع�مني 2008م – 2009م فح�شب، ولكنه يلقي ال�شوء كذلك على 

التحدي�ت واأوجه الق�شور ويدر�س التطور احل��شل يف حتقيق التعهدات الطوعية والتو�شي�ت اخل��شة بتقرير 

مملكة البحرين يف املراجعة الدورية ال�ش�ملة.
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)اأ( املنهجية

اإمي�نً� من مملكة البحرين ب�أن املراجعة الدورية ال�ش�ملة هي عملية م�شتمرة، فقد مت اإعداد هذا التقرير 

الت�ش�ور  على  تعتمد  بطريقة  ال�ش�ملة  الدورية  ب�ملراجعة  التطورات اخل��شة  اأهم  ال�شنوي اخل��س مبت�بعة 

الإ�شرافية  اللجنة  ق�مت  وقد  �شواء.  حد  على  والأهلية  الر�شمية  اجله�ت  من  الوطنيني  امل�شلحة  ذوي  مع 

على  التقرير  عر�س  مت  كم�  النه�ئية.  ب�ل�شورة  واعتم�ده  حوله  املالحظ�ت  واإبداء  التقرير  على  ب�لطالع 

املوقع اللكرتوين اخل��س ب�ملراجعة الدورية ال�ش�ملة وعرب و�ش�ئل الإعالم.

)ب( عملية اإعداد التقرير

تقدمي  اإمك�نية  تدر�س  �شوف  ب�أنه�  ال�ش�ملة  الدورية  املراجعة  تقرير  خالل  البحرين  مملكة  اأو�شحت  لقد 

تقرير �شنوي حول اأو�ش�ع حقوق الإن�ش�ن على اأرا�شيه� وحول اأهم النت�ئج والتو�شي�ت اخل��شة ب�ملراجعة 

الدورية ال�ش�ملة. ويف هذا الإط�ر، ق�مت اللجنة الإ�شرافية للمراجعة الدورية ال�ش�ملة ب�إعداد هذا التقرير 

ال�شنوي الأول يف جم�ل املراجعة الدورية ال�ش�ملة وذلك وفقً� مل� يلي:

جمع املعلوم�ت اخل��شة بحقوق الإن�ش�ن من اجلهتني احلكومية والأهلية.  •

احلكومية  اجله�ت  عن  ممثلني  ت�شم  والتي  التقرير  �شي�غة  ب�ش�أن  الإ�شرافية  اللجنة  مع  •  الت�ش�ور 
والأهلية املعنية.

•  ن�ضر اأهم النقاط التي يحتوي عليها التقرير عرب و�ضائل الإعالم وعر�ضه عرب موقع املراجعة الدورية 
ال�ش�ملة حلقوق الإن�ش�ن ب�للغتني العربية والجنليزية. 

2. املنهجية 

والإعــداد
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3. الد�شتور والقوانني واملوؤ�ش�ش�ت 

املخت�شة يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن 

يف مملكة البحرين

)اأ( اأجهزة الدولة الر�سمية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان

»انظر تقرير اململكة للمراجعة الدورية ال�ش�ملة حلقوق الإن�ش�ن للع�م 2008م بهذا اخل�شو�س«.

)ب( القوانني املحلية وتطوير وحماية حقوق الإن�سان

مت خالل الع�مني 2008م – 2009م اإ�شدار عدد من القوانني اله�مة التي تعزز من حقوق الإن�ش�ن يف خمتلف 

املج�لت املدنية وال�شي��شية والقت�ش�دية والجتم�عية.

•  اأ�شدر ملك مملكة البحرين ق�نون رقم )19( ل�شنة 2009م، ب�ش�أن اأحك�م الأ�شرة )ال�شق الأول( وذلك 
التوافق املجتمعي ل�شدور  اإقراره من جمل�شي ال�شورى والنواب، وت�شعى مملكة البحرين لتحقيق  بعد 

اجلزء الث�ين من ق�نون اأحك�م الأ�شرة. ومن اجلدير ب�لذكر اإن هذا الق�نون ينظم العالق�ت الأ�شرية 

التي ت�شمل الزواج والطالق واآث�ره والنفقة. هذا وقد ك�نت العديد من منظم�ت حقوق املراأة يف اململكة 

تط�لب ب�شدور هذا الق�نون يف ال�شنوات الع�شرين امل��شية. 

•  ق�مت مملكـة البحـرين، يف خطـوة ت�ريخيـة تهـدف اإىل الرتقـ�ء بحي�ة العم�لة الوافدة، بتفعيل امل�دة 
25 من ق�نون تنظيم �شوق العمل التي تعطي الع�مل الأجنبي احلق يف النتق�ل اإىل �ش�حب عمل اآخر دون 

موافقة �ش�حب العمل ال�ش�بق. 

•  يف م�ر�س 2008م، وافق جمل�س الوزراء على اإ�شدار ق�نون خ��س ب�ل�شح�فة حيث ين�س الق�نون على 
اإلغ�ء عقوبة احلب�س على ال�شحفي والق�نون ح�لي� اأم�م ال�شلطة الت�شريعية للمن�ق�شة والعتم�د.

•  مت اتخ�ذ قرارات اأخرى تهدف اإىل حم�ية اخل�شو�شية كحق من احلقوق الإن�ش�نية، اإذ مت اإ�شدار ق�نون 
بوا�شطة  التبليغ  الربيد عو�شً� عن  الدع�وى عرب  اإر�ش�ل  يتم  ب�أن  يق�شي  الذي  �شنة 2007م،  رقم 13 

مندوب املحكمة. 

•  ق�مت اململكة ب�تخ�ذ اخلطوات الد�شتورية الالزمة للت�شديق على التف�قية الدولية ملك�فحة الف�ش�د. 



7 نعمل يدًا بيد   تقرير موجز   

ج( الآليات الر�سمية املخت�سة بحقوق الإن�سان التي مت اإن�سائها خالل العام 2008م - 2009م 

•  مت يف �شهر يوليه 2008م اإ�شدار قرار من جمل�س الوزراء حول اإن�ش�ء اللجنة الإ�شرافية للمراجعة الدورية 
ال�ضاملة والتي ينوط بها متابعة موا�ضيع حقوق الإن�ضان يف اإطار املراجعة الدورية. وقد مت اإطالق م�ضودة 

ال�ش�ملة  الدورية  ب�ملراجعة  اخل��شة  والتو�شي�ت  الطوعية  والتعهدات  النت�ئج  لتنفيذ  الوطنية  اخلطة 

املذكورة يف م�يو 2008م وبح�شور ممثل عن  للخطة  النه�ئية  امل�شودة  اعتم�د  يف فرباير 2008م ومت 

املفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن. 

حلقوق  الوطنية  الهيئة  اإن�ش�ء  على  املوافقة  حول  الوزراء  جمل�س  من  قرار  2007م،  الع�م  يف  •  �شدر 
الإن�ش�ن، حيث �شتقوم هذه الهيئة، وب�شكل م�شتقل، ب�لتحري يف �شك�وى حقوق الإن�ش�ن ويف اأي انته�ك�ت 

من املمكن اأن حتدث ويبلغ عنه� من قبل الأ�شخ��س اأو اخلرباء. ومتهيدًا لإن�ش�ء الهيئة الوطنية، ق�مت 

وزارة اخل�رجية خالل الفرتة من 22 - 24 يوليو 2008م، ب�إق�مة ور�شة عمل وطنية حول« مب�دئ ب�ري�س 

ال�ش�مية  املفو�شية  مع  ب�لتع�ون  وذلك  الإن�ش�ن«،  حلقوق  الوطنية  الهيئة  لإن�ش�ء  املم�ر�ش�ت  واأف�شل 

حلقوق الإن�ش�ن. كم� ق�مت اململكة يف اأكتوبر 2008م ب�إعداد م�شودة ق�نون اإن�ش�ء الهيئة الوطنية حلقوق 

الإن�ش�ن ا�شتن�دًا على مب�دئ ب�ري�س.

•  تدر�س مملكة البحرين ح�ليً� اإمك�نية اإن�ش�ء فريق عمل وزاري يهتم مبت�بعة تنفيذ التعهدات اخل��شة 
ب�لتف�قي�ت الدولية اخل��شة بحقوق الإن�ش�ن. 

املفو�شية  مع  ب�لتع�ون  الإن�ش�ن  بحقوق  خ��شة  �ش�ملة  تربوية  خطة  م�شودة  و�شع  من  اململكة  •  انتهت 
ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن.

د( املوؤ�س�سات الأهلية

ع�م  يف  الأهلية  املنظم�ت  عدد  وبلغ  1989م  لع�م   21 الق�نون  ح�شب  اأن�شطته�  الأهلية  املوؤ�ش�ش�ت  توا�شل 

2009م، 406 منظم�ت خمتلفة التخ�ش�ش�ت. 

والتزامً� بتعهده� الطوعي اخل��س بدعم املنظم�ت الأهلية، �شرعت اللجنة الإ�شرافية بعقد �شل�شلة من الور�س 

التدريبية يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن للجمعي�ت الأهلية واجله�ت احلكومية ومت عقد اأول ور�شة يف هذا الإط�ر 

يف اأكتوبر 2008م ب�لتع�ون مع مركز الدرا�ش�ت وال�شت�ش�رات الق�نونية والد�شتورية يف ج�معة البحرين حول 

جمع وت�شنيف ور�شد املعلوم�ت اخل��شة بحقوق الإن�ش�ن. ومن املقرر اأن تقوم اللجنة الإ�شرافية بعقد املزيد 

من الور�س التدريبية اخل��شة ب�ملنظم�ت الأهلية خالل الفرتة املقبلة.
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)اأ( الت�سديق على اتفاقيات حقوق الإن�سان

ق�مت مملكة البحرين ب�لن�شم�م لالتف�قي�ت الرئي�شية حلقوق الإن�ش�ن يف الأمم املتحدة ب�لإ�ش�فة اإىل عدد 

.(ILO) من التف�قي�ت اخل��شة مبنظمة العمل الدولية

�ش�ركت  حيث  الإن�ش�ن،  بحقوق  اخل��شة  املتحدة  الأمم  فع�لي�ت  يف  ب�مل�ش�ركة  البحرين  مملكة  تلتزم  كم� 

الربوتوكولت  من  عدد  على  الت�شديق  حول  امل�ش�ورات  ت�شتمر  كم�  بجنيف.  ديرب�ن  موؤمتر  يف  موؤخرًا 

الختي�رية بهدف خلق الوعي الالزم بهذا اخل�شو�س، اإذ ق�مت اللجنة الإ�شرافية ب�لتع�ون مع رابطة منع 

اجله�ت  دعوة  ومتت  التعذيب  من�ه�شة  لتف�قية  الختي�ري  الربوتوكول  حول  عمل  ور�شة  ب�إق�مة  التعذيب 

الر�شمية املخت�شة للح�شور والتب�حث يف هذه الور�شة.

)ب( كتابة التقارير لأجهزة املتابعة يف الأمم املتحدة

ق�مت  املحددة،  الزمنية  اجلداول  ح�شب  تق�ريره�  بتقدمي  اخل��س  ب�لتعهد  البحرين  مملكة  من  التزامً� 

نوفمرب  يف  املراأة  �شد  ك�فة  التمييز  اأ�شك�ل  حول  للجنة  والث�ين  الأول  تقريره�  بت�شليم  البحرين  مملكة 

اللجنة  تو�شي�ت  تنفيذ  ملت�بعة  ومو�شوعية  اإجرائية  عمل  خطة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  و�شع  وقد  2008م، 

والإعداد للتقرير الق�دم.

كذلك ق�مت مملكة البحرين بت�شليم تقريره� الث�ين والث�لث للجنة حقوق الطفل ومن املقرر اأن يتم حتديد 

موعد ملراجعة التقرير خالل فرتة لحقة. وت�شم اللجنة الإ�شرافية للمراجعة الدورية ال�ش�ملة يف ع�شويته� 

اجله�ت املعنية الر�شمية والأهلية ك�فة التي تت�بع م� ي�شتجد ب�ش�أن ت�شليم التق�رير يف اأوق�ته� املحددة.

)ج( الإجراءات اخلا�سة مبجل�س حقوق الإن�سان

يونيو  من  الفرتة  خالل  قدمت  التي  اخل��شة  والإجراءات  للمرا�شالت  ب�ل�شتج�بة  البحرين  مملكة  ق�مت 

2008م وم�يو 2009م، حيث ق�م املقرر اخل��س ب�لعتق�ل التع�شفي واملقرر اخل��س بتعزيز حقوق الإن�ش�ن يف 

اإط�ر الإره�ب يف م�يو 2009م، ب�إر�ش�ل ا�شتب�نة حول درا�شة دولية عن العتق�ل التع�شفي، وتعمد ال�شلط�ت 

املخت�شة يف اململكة للرد على ال�شتبي�ن بت�ريخ اأق�ش�ه 15 يونيو 2009م.

4. تعهدات واإلتزام�ت اململكة 

يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن
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نعمل معاً من اأجل غٍد اأف�سل
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اإن مملكة البحرين قد ق�مت مب� يلي فيم� يتعلق بتعهداته� الطوعية: 

الع�مة  واجلمعي�ت  والجتم�عي  القت�ش�دي  املجل�س  اجتم�ع�ت  يف  الف�علة  امل�ش�ركة  يف  •  ال�شتمرار 
وجمل�س الأمن.

الذي  الجتم�عي  والتمييز  العن�شرية  مبك�فحة  اخل��س  العمل  وبرن�مج  ديرب�ن  موؤمتر  يف  •  امل�ش�ركة 
عقد يف جنيف خالل الفرتة من 20 - 24 ابريل 2009م، حيث اأكدت مملكة البحرين رف�شه� لأ�شك�ل 

التمييز العن�شري ك�فة، وقبوله� ب�أن حقوق الإن�ش�ن هي حقوق ع�ملية يتوجب على الدول ك�فة العمل 

على تعزيزه� ودعمه�. 

4. تعهدات والتزام�ت اململكة 

يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن

)تتمة(
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5. تعهدات تقدمت به� اململكة 

خالل 2006م لالنتخ�ب لع�شوية 

جمل�س حقوق الإن�ش�ن يف 2008م 

يف املراجعة الدورية ال�ش�ملة

)اأ( تعهدات خا�سة بتعزيز و�سع حقوق الإن�سان

اإن مملكة البحرين اأخذت على ع�تقه� مراجعة بع�س القوانني الوطنية، ومنه� على �شبيل املث�ل، مراجعة 

ق�نون الأحداث عرب اللجنة الإ�شرافية للمراجعة الدورية ال�ش�ملة. ول تزال امل�ش�ورات م�شتمرة ب�ش�أن ق�نون 

اجلمعي�ت اجلديد بني اجله�ت املعنية. كم� ت�شتمر اللجنة الإ�شرافية يف عقد ور�س العمل التدريبية لبن�ء 

القدرات يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن. 

ويف خطوة يف غ�ية الأهمية، وت�أكيدًا على احرتام والتزام اململكة بحقوق الإن�ش�ن، �شدر العفو امللكي يف اأبريل 

2009م الذي �شمل اإطالق �شراح 178 موقوفً� يف ق�ش�ي� اأمنية، ومن بينهم ح�شن م�شيمع رئي�س حركة حق 

غري امل�شجلة وال�شيخ حممد املقداد. وك�نت مملكة البحرين اأول دولة يف املنطقة تقوم بتعديل نظ�م الكف�لة 

بحيث ل يحت�ج الع�مل الأجنبي لأخذ ت�شريح من كفيله ال�ش�بق لالنتق�ل اإىل عمل اآخر.

وكتطور ه�م يف جم�ل حم�ية الأ�شرة ق�مت مملكة البحرين ب�إ�شدار ق�نون الأ�شرة ال�شق الأول ال�ش�لف ذكره 

يف �شهر م�يو 2009م.

بناء القدرات يف جمال حقوق الإن�سان 

ب�لإ�ش�رة اإىل التزام اململكة بتعزيز القدرات يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن، تقوم اللجنة الإ�شرافية ب�لتع�ون مع 

املج�لت  القدرات يف خمتلف  بن�ء  برامج  لتنفيذ  م�شتمر  ب�شكل   (UNDP) الإمن�ئي  املتحدة  الأمم  برن�مج 

�شواء ك�نت اإنف�ذ الق�نون، ال�شجون، ال�شحة، الرتبية والتعليم وغريه�. 

بداأت اللجنة الإ�شرافية للمراجعة الدورية ال�ش�ملة بعقد �شل�شلة من الدورات التدريبية منذ اعتم�د التقرير، 

�ش�بقً�،  اإليه�  وامل�ش�ر  اأكتوبر 2008م،  الن�ش�ن يف  الور�س ور�شة جمع معلوم�ت حقوق  اأوائل هذه  وك�ن من 

ثم تلته� �شل�شلة من الور�س املتنوعة ومن اأهمه� التع�ون مع ج�معة البحرين لعقد برن�مج دبلوم تدريبي يف 

الق�نون الدويل والد�شتوري وحقوق الن�ش�ن خالل الفرتة من الأول من م�ر�س اىل 4 يونيو 2009م. وقد متت 

دعوة خمتلف اجله�ت الر�شمية والأهلية لاللتح�ق بهذا الربن�مج.

وقد �شبق ت�شكيل اللجنة الإ�شرافية عقد ور�شة عمل خالل الفرتة من 22 اىل 24 يوليو 2008م حول مب�دئ 

ب�ري�س واإن�ش�ء موؤ�ش�شة حقوق الإن�ش�ن ومتت دعوة اجله�ت الوطنية ك�فة يف اململكة ر�شمية واأهلية، ب�لإ�ش�فة 

اإىل اجلمعي�ت ال�شي��شية، علمً� ب�أن الور�شة قد عقدت ب�لتع�ون مع برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي واملفو�شية 

ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن يف جنيف.
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5. تعهدات تقدمت به� اململكة 

خالل 2006م لالنتخ�ب لع�شوية 

جمل�س حقوق الإن�ش�ن يف 2008م 

يف املراجعة الدورية ال�ش�ملة

)تتمة(

الختي�ري  الربوتوكول  ابريل 2009م حول   7 اىل   6 من  الفرتة  ور�شة عمل خالل  بعقد  اللجنة  ق�مت  كم� 

لتف�قية من�ه�شة التعذيب ب�لتع�ون مع رابطة منع التعذيب بجنيف وممثل عن منظمة العفو الدولية وممثل 

عن جلنة من�ه�شة التعذيب، ف�شاًل عن ور�شة عمل حول اإدارة ال�شجون ب�لتع�ون مع اللجنة الدولية لل�شليب 

الأحمر خالل الفرتة من 3 اىل 4 يونيو 2009م، اإ�ش�فة لور�شة عمل حول ال�شحة وحقوق الإن�ش�ن ب�لتع�ون 

مع منظمة ال�شحة الع�ملية خالل الفرتة من 13 اىل 14 م�يو 2009م. كم� �شيتم تنظيم ور�شة عمل ب�لتع�ون 

مع منظمة اليون�شكو (UNESCO) خالل الع�م اجل�ري. 

النمط الجتم�عي  اإدم�ج  املفدى، مت عقد موؤمتر وطني حول  امللك  يونيو 2008م، وحتت رع�ية جاللة  يف 

املوؤمتر خلق  ا�شتهدف  اإذ  التنمية... كيف؟«،  والرجل يف  املراأة  بني  »�شراكة ع�دلة  �شع�ر  التنمية حتت  يف 

الوعي والتعريف مبفهوم اإدم�ج احتي�ج�ت املراأة يف التنمية وكيفية التخطيط والتحليل لتنفيذ خطط وبرامج 

الوزارات على اأ�ش��س النوع الجتم�عي. ويعمل املجل�س الأعلى للمراأة ح�ليً� على تنفيذ تو�شي�ت هذا املوؤمتر 

ب�لتع�ون والتن�شيق مع املوؤ�ش�ش�ت الر�شمية والأهلية ومن اأهم م� مت يف هذا املج�ل:

تنفيذ املجل�س الأعلى للمراأة للعديد من ور�س العمل والدورات التدريبية يف هذا املج�ل.  -  

تت�شمن حمورًا  التي  الإمن�ئي  املتحدة  الأمم  برن�مج  مع  تع�ون  وثيقة  على  ب�لتوقيع  املجل�س  -  قي�م   

خ��شً� ب�حتي�ج�ت املراأة يف التنمية ويركز على تنفيذ برامج وم�ش�ريع من �ش�أنه� النهو�س ب�ملراأة.

يعمل املجل�س ح�ليً� على اإن�ش�ء وحدات لتحقيق تك�فوؤ الفر�س داخل املوؤ�ش�ش�ت الر�شمية.   -  

�شدور تعميم من وزارة امل�لية حول اأخذ احتي�ج�ت املراأة يف املوازنة الع�مة.   -  

)ب( تعهدات خا�سة بالتعاون الإقليمي يف جمال حقوق الإن�سان 

التزامً� من اململكة ب�لتع�ون الإقليمي يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن ق�م رئي�س اللجنة ال�شرافية واأع�ش�ء الفريق 

مملكة  جتربة  من  لال�شتف�دة  وذلك  املتحدة  العربية  الإم�رات  دولة  من  وفد  بلق�ء  2008م  اكتوبر   23 يف 

البحرين يف جم�ل املراجعة الدورية ال�ش�ملة. كم� تلقت اململكة طلبً� من دولة الكويت ال�شقيقة للتب�حث يف 

اإط�ر املراجعة الدورية ال�ش�ملة.
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خالل الفرتة من 19- 20 نوفمرب 2008م ا�شت�ش�فت اململكة املوؤمتر الإقليمي الدويل بعنوان »خربات مق�رنة 

يف املراجعة الدورية ال�ش�ملة: امل��شي، احل��شر، امل�شتقبل« الذي ا�شت�ش�ف اأكرث من 100 م�ش�رك من دول 

عربية واأجنبية.

الإن�ش�ن  ال�ش�مية حلقوق  املفو�شية  الإن�ش�ن وممثل عن  رئي�س جمل�س حقوق  ن�ئب  املوؤمتر  �ش�رك يف  قد  و 

ا�شتف�دة  اإىل  املوؤمتر  وهدف  ووت�س.  رايت�س  هيوم�ن  ودعوة  املوؤمتر  يف  الدولية  العفو  منظمة  �ش�ركت  كم� 

اململكة  من  م�ش�ركون  وحتدث  ال�ش�ملة.  الدورية  املراجعة  عملية  يف  الأخرى  الدول  خربات  من  امل�ش�ركني 

املتحدة، الأرجنتني، املغرب ومملكة البحرين عن جت�رب بالدهم يف املراجعة الدورية ال�ش�ملة. 

 كم� وا�شلت البحرين امل�ش�ركة ب�شكل ف�عل يف حوار احل�ش�رات وجتمع احل�ش�رات كم� تدعم املمثل اخل��س 

لالأمني الع�م لتجمع احل�ش�رات الذي مت تعيينه موؤخرًا.

)ج( تعهدات خا�سة بالتعاون مع جهاز الأمم املتحدة بوجه عام و جمل�س حقوق الإن�سان بوجه خا�س

حول  دويل  تع�ون  و  حوار  خلق  اأجل  من  الإن�ش�ن  حقوق  جمل�س  دور  بتعزيز  ملتزمة  البحرين  مملكة  اإن 

حقوق الإن�ش�ن.

قبيل ت�شليمه� لتقرير املراجعة الأول، ق�مت مملكة البحرين يف 2008م ب�إطالق خطة عمل لتفعيل تعهدات 

والتزام�ت ونت�ئج املراجعة الدورية ال�ش�ملة ال�ش�لفة الذكر التي تهدف اإىل:

1- تعزيز املوؤ�ش�ش�ت الوطنية والرتويج وحم�ية حقوق الإن�ش�ن.

2- تعزيز و�شع الفئ�ت امل�شت�شعفة.

3- تعزيز نواٍح خ��شة يف حقوق الإن�ش�ن يف اململكة.

وت�شتمل هذه اخلطة على مب�دئ رئي�شية وهي ال�شف�فية وامل�ش�ركة والتع�ون وامل�شوؤولية واللتزام ب�لنت�ئج، 

واإن تنفيذ هذه اخلطة يتطلب جهودًا متوا�شلة وتعزيزًا لقدرات حقوق الإن�ش�ن يف خمتلف املج�لت.

 

 وقد ق�مت اململكة عقب تبني التقرير يف يونيه 2008م، وبهدف اإن�ش�ء اآلية ذات م�شداقية للحوار والتع�ون 

الدويل، ب�لتوقيع على وثيقة م�شروع مع برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي يف يوليو 2008م، حتت عنوان »وثيقة 

امل�شروع اخل��شة مبت�بعة تنفيذ النت�ئج، التعهدات الطوعية والتو�شي�ت اخل��شة ب�ملراجعة الدورية ال�ش�ملة 

ململكة البحرين«، التي تهدف لدعم تنفيذ تو�شي�ت وتعهدات املراجعة الدورية ال�ش�ملة وحتى تقدمي اململكة 

لتقريره� الث�ين يف ع�م 2012م. 
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الإط�ر،  اململكة يف هذه  تعهدات  وتنفيذ  الإن�ش�ن  لتعزيز و�شع حقوق  تهدف  نوعه�،  ويف خطوة فريدة من 

و�شمن اإط�ر م�شروع املراجعة الدورية ال�ش�ملة، مت اإن�ش�ء اللجنة الإ�شرافية للمراجعة الدورية ال�ش�ملة التي 

ت�شتمل على م�شئولني رفيعي امل�شتوى من اجله�ت احلكومية والأهلية على حد �شواء، ويرتاأ�س وزير الدولة 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  اخل�رجية،  وزارة  من:  كاًل  ع�شويته�  يف  وت�شمل  اللجنة،  هذه  اخل�رجية  لل�شوؤون 

وزارة  العمل،  وزارة  الإ�شالمية،  وال�شوؤون  العدل  وزارة  الداخلية،  وزارة  الإعالم،  وزارة  ال�شحة،  وزارة 

التنمية الجتم�عية، املجل�س الأعلى للمراأة، الني�بة الع�مة، جمعية املح�ميني، الإحت�د الع�م لنق�ب�ت عم�ل 

الإن�ش�ن،  حقوق  ملراقبة  البحرين  جمعية  الن�ش�ن،  حلقوق  البحرين  جمعية  الن�ش�ئي،  الإحت�د  البحرين، 

وال�شن�عة  التج�رة  غرفة  اإىل  ب�لإ�ش�فة  الدميقراطية،  ودعم  الع�مة  احلري�ت  جمعية  ال�شف�فية،  جمعية 

وهيئة تنظيم �شوق العمل وممثل عن برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي.

الإلكرتوين  املوقع  ب�إطالق  2008م،  دي�شمرب   2 يف  نوعه�  من  الأوىل  تعترب  خطوة  ويف  اللجنة،  ق�مت  وقد 

للمراجعة الدورية ال�ش�ملة حلقوق الإن�ش�ن، حيث يهدف املوقع خللق عملية امل�ش�ركة وتب�دل الآراء يف جم�ل 

حقوق الإن�ش�ن لتعزيز حقوق الإن�ش�ن يف اململكة والتعرف على جهود اململكة يف الداخل واخل�رج، كم� ي�شكل 

املوقع اأداة تعليمية وتثقيفية للب�حث والق�رئ. ويحتوي املوقع على منتدى تف�عليً� للم�ش�ركة ب�حلوار والراأي 

واأهم واأحدث املعلوم�ت حقوق الإن�ش�ن يف اململكة والتي يتم احل�شول عليه� من اجله�ت الر�شمية والأهلية. 

 كم� ق�مت اللجنة الإ�شرافية ب�لتع�ون يف جم�ل بن�ء القدرات مع اآلي�ت الأمم املتحدة املختلفة ومنه� منظمة 

ال�شحة الع�ملية كم� �شيتم التع�ون مع اليون�شكو خالل الأ�شهر املقبلة. 

هذا وقد مت توجيه الدعوة لرئي�س جمل�س حقوق الإن�ش�ن لزي�رة اململكة خالل الفرتة 16 – 20 م�يو 2009م، 

حيث ق�م الرئي�س بزي�رة اململكة ومق�بلة امل�شئولني رفيعي امل�شتوى وعلى راأ�شهم رئي�س جمل�س الوزراء املوقر.

ب�لإ�ش�رة اإىل التعهد الطوعي اخل��س ب�إمك�نية اإ�شدار تقرير �شنوي حول نت�ئج املراجعة الدورية ال�ش�ملة 

على اأر�س الواقع، ف�إن اللجنة ق�مت ب�إعداد هذا التقرير الذي ي�شمل اأهم نت�ئج املراجعة الدورية ال�ش�ملة 

خالل ع�م، ومت ن�شره على امل�شتوى الوطني. كم� تقدمت اململكة بطلب امل�ش�عدة الفنية من املفو�شية ال�ش�مية 

حلقوق الإن�ش�ن يف عقد الور�س التدريبية يف جم�ل اإنف�ذ الق�نون واملراأة والعم�لة.

5. تعهدات تقدمت به� اململكة 

خالل 2006م لالنتخ�ب لع�شوية 

جمل�س حقوق الإن�ش�ن يف 2008م 

يف املراجعة الدورية ال�ش�ملة

)تتمة(
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)اأ( الطفـــل

للجنة  الأول  اململكة  تقرير  على  اخلت�مية  بو�شع مالحظ�ته�  الطفل  ق�مت جلنة حقوق  الع�م 2001م،  يف 

والذي يبني اخلطوات التي يتوجب على اململكة اتخ�ذه� يف هذا ال�ش�أن، كم� قدمت اململكة تقريره� الث�ين 

يف 2009م، ومل يتحدد موعد حتى الآن ملن�ق�شة التقرير. ومن اأهم التدابري املتخذة يف هذا ال�ش�أن م� يلي:

•  ب�لإ�ش�رة اإىل التو�شية اخل��شة بوجوب الت�أكد من مت��شي القوانني املحلية والأنظمة الإدارية مع اتف�قية 
حقوق الطفل، ق�م جمل�س ال�شورى من خالل اللجنة اخل��شة ب�ملراأة والطفل واجلمعية الع�مة مبن�ق�شة 

م�ش�ريع قوانني مقرتحة خ��شة ب�لطفل، وم�شودتي م�شروع مقدم�ن من احلكومة حول حم�ية الأطف�ل 

ب�لإ�ش�فة اإىل التعديالت على ق�نون الأحداث. 

•  ب�لإ�ش�رة اإىل التو�شية اخل��شة برفع �شن احلدث، يعمل جمل�س ال�شورى ب�لتع�ون مع اللجنة الإ�شرافية 
عن  عو�شً�  ع�مً�   18 اإىل  احلدث  �شن  ترفع  ق�نون  م�شودة  اإعداد  على  ال�ش�ملة،  الدورية  للمراجعة 

بتخ�شي�س  اململكة  وق�مت  متخ�ش�شة.  ت�أهيلية  موؤ�ش�ش�ت  عرب  الأحداث  مع�قبة  تتم  وب�أن  16 ع�مً�، 

ميزانية قدره� 1.5 مليون دين�ر بحريني لالأطف�ل خالل ع�مي 2008/2007م.

ب�ملراكز  الأطف�ل  اأندية  جميع  يف  والن��شئة  الأطف�ل  من  اآلف   7 من  اأكرث  ا�شتف�د  2008م  �شيف  •  يف 
واإق�مة املع�شكرات  اأندية الأطف�ل والن��شئة  ُنفذت يف  التي  الجتم�عية ومن �شمن الربامج والأن�شطة 

العلمية والندوات وور�س العمل اخل��شة ب�لأطف�ل ب�شكل م�شتمر، ا�ش�فة اإىل امل�ش�رك�ت اخل�رجية يف 

املوؤمترات وامللتقي�ت.

وق�در  مبدع  جيل  اإيج�د  اأجل  من  الأطف�ل  لفئة  متخ�ش�شة  وتعليمية  علمية  مراكز  توفري  اإىل  •  و�شعيً� 
مبنى خ��س  �شراء  مّت  فقد  لديهم،  والثق�فية  والتقنية  العلمية  املف�هيم  اإدراك  ولتنمية  البتك�ر،  على 

مل�شروع مركز العلوم والذي �شيكون املك�ن املخ�ش�س لأن مي�ر�س الطفل فيه هواي�ته وتفجري ط�ق�ته 

احليوية والفكرية والفنية، ويتم العمل ح�ليً� للتن�شيق مع اإحدى ال�شرك�ت الع�ملية يف جم�ل اإن�ش�ء واإدارة 

بتكلفة 3.5 مليون  والتقنية  العلمية  التجهيزات  ب�أحدث  العلمية، وذلك لتجهيز املركز  املراكز واملدن 

دين�ر بحريني.

•  يف ابريل 2009 مت و�شع حجر الأ�ش��س لإن�ش�ء اأكرب ن�د لالأطف�ل والن��شئة على م�شتوى اخلليج العربي 
والثق�فية  العلمية  الق�ع�ت  من  العديد  ي�شم  مربع،  مرت   9000 يق�رب  م�  تبلغ  وا�شعة  م�ش�حة  على 

والرتفيهية والري��شية ليعمل على مدار الأ�شبوع �شب�حً� وم�ش�ًء وبخ��شة اأي�م العطل والإج�زات.

6. و�شع حقوق الإن�ش�ن 

على اأر�س الواقع
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)ب( املراأة

اأحك�م الأ�شرة )الق�شم الأول(، وذلك  اأ�شدر ملك مملكة البحرين ق�نون رقم )19( ل�شنة 2009م ب�ش�أن 

بعد اإقراره من جمل�شي ال�شورى والنواب، وت�شعى مملكة البحرين لتحقيق التوافق املجتمعي ل�شدور اجلزء 

الث�ين من ق�نون اأحك�م الأ�شرة. ومن اجلدير ب�لذكر اإن هذا الق�نون ينظم العالق�ت الأ�شرية والتي ت�شمل 

الزواج واآث�ره والطالق واآث�ره والنفقة. هذا وقد ك�نت العديد من منظم�ت حقوق املراأة يف اململكة تط�لب 

ب�شدور هذا الق�نون يف ال�شنوات الع�شرين امل��شية.

ق�نون  لتعديل  الالزمة  واملع�يري  ال�شوابط  حول  للمراأة  الأعلى  املجل�س  مقرتح�ت  ب�ش�أن  الت�ش�ور  الآن  يتم 

اجلن�شية مب� يرفع مع�ن�ة اأبن�ء املراأة البحرينية املتزوجة من غري البحريني. 

اأم� ب�ش�أن اإدم�ج احتي�ج�ت املراأة يف التنمية، فقد عقد خالل �شهر يونيه 2008م موؤمتر وطني حتت رع�ية 

جاللة امللك املفدى حول اإدم�ج النوع الجتم�عي يف التنمية حتت �شع�ر »�شراكة ع�دلة بني املراأة والرجل يف 

التنمية الوطنية.. كيف؟«. هدف املوؤمتر اإىل التوعية والتعريف مبفهوم اإدم�ج احتي�ج�ت املراأة يف التنمية 

وكيفية التخطيط والتحليل لتنفيذ خطط وبرامج الوزارات على اأ�ش��س النوع الجتم�عي واملداخل امل�شتخدمة 

لدمج املراأة يف التنمية متهيدًا لإدم�ج هذه الحتي�ج�ت يف برامج وخطط احلكومة. والعمل ج�ر ح�ليً� على 

اإن�ش�ء وحدات لتك�فوؤ الفر�س داخل املوؤ�ش�ش�ت الر�شمية.

يوا�شل املجل�س الأعلى للمراأة �شعيه لدعم الن�ش�ء املطلق�ت عرب �شندوق النفقة وتوفري امل�ش�عدة الق�نونية 

للن�ش�ء املحت�ج�ت، ب�لإ�ش�فة ل�شدور قرار من وزير الإ�شك�ن ب�ش�أن كف�لة حق املراأة املطلقة احل��شنة يف 

النتف�ع ب�خلدم�ت الإ�شك�نية وذلك بن�ًء على تو�شية من املجل�س.
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6. و�شع حقوق الإن�ش�ن 

على اأر�س الواقع

)تتمة(

)جـ( العمالة الوافدة 

يف خطوة تعترب الأوىل من نوعه� يف منطقة ال�شرق الأو�شط، ق�مت اململكة بتفعيل امل�دة رقم 25 من ق�نون 

تنظيم �شوق العمل، التي تق�شي بحرية انتق�ل الع�مل الأجنبي اإىل �ش�حب عمل اآخر من دون موافقة �ش�حب 

العمل ال�ش�بق، حيث �شيدخل هذا القرار حيز التنفيذ يف اأغ�شط�س 2009م. كم� �شتقوم اململكة بـو�شع عدد 

حمدد للعم�لة الأجنبية التي �شتدخل اململكة، وقد ذكرت هيوم�ن رايت�س ووت�س ب�أن مثل هذه اخلطوة من 

�ش�أنه� تعزيز و�شع حقوق الإن�ش�ن يف اململكة وحت�شني ح�لة العمل.

ومت اإعداد ق�نون العمل اجلديد حيث ينظر ح�ليً� من قبل ال�شلطة الت�شريعية، والذي مت ب�لتوافق بني وزارة 

العمل ونق�بة العم�ل وغرفة التج�رة وال�شن�عة. ومن اأهم مميزات هذا الق�نون:

1- احلق يف العت�ش�م ال�شلمي 2- رفع �شن عمل الأطف�ل من 14 اإىل 15 �شنة، وذلك ح�شب قوانني منظمة 

العمل الدولية 3- تنظيم اأوق�ت عمل املراأة لياًل، وذلك ح�شب قوانني العمل الدولية 4- رفع اإج�زة الو�شع 

لفرتة من 45 اىل 60 يومً� مدفوعة الأجر، كم� يعطيه� احلق يف احل�شول على 6 اأ�شهر اإج�زة غري مدفوعة 

الأجر بعد الو�شع. كم� يعطي الق�نون احلق يف الإج�زة ال�شنوية والعر�شية للعم�ل والعم�لة املنزلية وينظم 

طريقة تقدمي ال�شك�وى.

اأوق�ت الذروة يف ال�شيف يف  ب�أنه لن يتم تغيري قرار منع العمل يف  اأف�دت وزارة العمل  يف يونيه 2008م، 

�شهري يوليه واأغ�شط�س، راف�شة بذلك م� تقدمت به بع�س ال�شرك�ت اخل��شة ب�ش�أن طلب رفع املنع، حيث مت 

اإح�لة اإحدى ال�شرك�ت اإىل الق�ش�ء ملخ�لفته� القرار وذلك بت�شغيله� عدد 128 ع�ماًل يف وقت املنع.

كم� مت اإ�شدار قرار مينع نقل العم�ل يف �ش�حن�ت مك�شوفة معر�شة لل�شم�س، ف�شاًل عن توافر نظ�م خ��س 

خالل  الوافدة  العم�لة  من  �شكوى   91 تلقي  مت  وقد  ال�شك�وى.  يتلقى  �ش�خن  ه�تفي  وخط  العم�ل  ل�شك�وى 

الفرتة من ين�ير – اأغ�شط�س 2008م.

ب�لإ�ش�رة اإىل التعهد الطوعي اخل��س بزي�دة احلمالت التفتي�شية على �شكن العم�ل والت�أكد من �شالحيته 

من الن�حية ال�شحية والأمنية ح�شب القوانني، فقد كثفت وزارة العمل من حمالته� التفتي�شية، حيث ق�مت 

بــ459 حملة تفتي�شية خالل ع�م 2008م ب�ملق�رنة مع 367 حملة تفتي�شية خالل 2007م. 
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)د( نقابات العمال

اأ�ش�ر بع�س املخت�شني ب�أهمية قي�م اململكة ب�لتوقيع والت�شديق على اتف�قية منظمة العمل الدولية رقم 87 

املف�و�ش�ت اجلم�عية  ب�ش�ن  العمل  واتف�قية منظمة  لع�م 1948م،  النق�ب�ت  ت�شكيل  ب�ش�أن حم�ية احلق يف 

رقم 98 ومبراجعة ق�نون العمل ح�شب املع�يري والأنظمة الدولية.

اإن مملكة البحرين تنظر يف اإمك�نية تعديل الق�نون رقم 10 ب�ش�أن ال�شم�ح ملوظفي املن�ش�آت احلكومية بت�شكيل 

نق�ب�ت وذلك ح�شب القوانني والأنظمة الدولية.

)هـ( املدافعني عن حقوق الإن�سان

مل يتم ت�شجيل اأي جمعي�ت جديدة خالل الع�م 2008م. ول يزال الت�ش�ور ق�ئمً� بني اجله�ت املعنية ب�ش�أن 

اإ�شدار ق�نون اجلمعي�ت اجلديد. 
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7. التحدي�ت 

وامل�ش�عب وال�شتج�بة 

لو�شع حقوق الإن�ش�ن

)اأ( جلنة مناه�سة التفرقة العن�سرية

اإن مملكة البحرين ملتزمة ب�لتنفيذ الك�مل مل� تن�س عليه التف�قية الدولية ملك�فحة اأ�شك�ل التمييز العن�شري 

ك�فة والتع�ون مع اللجنة. وقد ق�مت اململكة بتقدمي تقريره� ال�ش�د�س وال�ش�بع اإىل اللجنة يف الع�م 2005م 

ومتت مراجعة التقرير من قبل اللجنة يف الع�م 2007م. 

ب�لإ�ش�رة اإىل تعهد اململكة ب�لنظر ب�شكل جدي يف ا�شدار ق�نون خ��س ب�لتمييز العن�شري، ف�إن اململكة تبحث 

ح�ليً� يف �شدد اإ�شدار هذا الق�نون مع اجله�ت املعنية. 

)ب( جلنة مكافحة التعذيب

اإن مملكة البحرين ملتزمة ب�لت�ش�ور ودرا�شة املالحظ�ت اخلت�مية للجنة التعذيب، خ�شو�شً� ب�ش�أن النظ�م 

الق�نوين، واحلق يف التعوي�س، واإزالة القيود على املنظم�ت الأهلية، خ�شو�شً� عندم� يتعلق عمله� مبلف�ت 

خ��شة ب�تف�قية التعذيب وغريه� من مالحظ�ت. 

ب�لتع�ون مع  اأبريل 2009م،  ب�إق�مة ور�شة عمل يومي 6 و7  الإ�شرافية، كم� �شبق ذكره،  اللجنة  وقد ق�مت 

رابطة منع التعذيب، وك�ن من اأهم نت�ئج هذه الور�شة النظر يف التوقيع على الربوتوكول الإختي�ري اخل��س 

الور�شة  اأو�شت  كم�  املحلية.  ت�شريع�ته�  يف  التف�قية  ح�شب  التعذيب  تعريف  ودمج  التعذيب  مبن�ه�شة 

ب��شتمرار ور�س العمل التدريبية للع�ملني يف جم�ل اإنف�ذ الق�نون.

ق�مت اململكة ب�شحب حتفظه� عن امل�دة 20 من التف�قية وتقوم بدرا�شة اإمك�نية �شحب التحفظ�ت الأخرى. 

كم� طلبت اللجنة ال�شرافية الدعم من املفو�شية ال�ش�مية حلقوق الإن�ش�ن يف عقد الور�س التدريبية للع�ملني 

يف جم�ل اإنف�ذ الق�نون. 

)ج( جلنة الق�ساء على اأ�سكال التمييز كافة �سد املراأة )ال�سيداو(

يف نوفمرب 2008م، ق�م املجل�س الأعلى للمراأة مبن�ق�شة تقرير مملكة البحرين الر�شمي الأول والث�ين اأم�م 

جلنة الق�ش�ء على اأ�شك�ل التمييز ك�فة �شد املراأة. كم� ق�مت اجله�ت الأهلية بتقدمي تقرير الظل. وبن�ًء 

تو�شي�ت  تنفيذ  ملت�بعة  ومو�شوعية  اإجرائية  للمراأة خطة عمل  الأعلى  املجل�س  و�شع  اللجنة،  تو�شي�ت  على 

اللجنة والإعداد للتقرير الق�دم. ومن اأهم الإجن�زات التي حتققت هو اإ�شدار ق�نون اأحك�م الأ�شرة )ال�شق 

الأول(. كم� يتم الآن الت�ش�ور ب�ش�أن مقرتح�ت املجل�س الأعلى للمراأة حول ال�شوابط واملع�يري الالزمة لتعديل 

ق�نون اجلن�شية مب� يرفع مع�ن�ة اأبن�ء املراأة البحرينية املتزوجة من غري البحريني. اأم� ب�لن�شبة لتحفظ�ت 

مملكة البحرين على اتف�قية ال�شيداو، ف�إن املجل�س الأعلى للمراأة يوا�شل �شعيه لدرا�شة هذه التحفظ�ت دون 

املواد ذات العالقة ب�ل�شريعة الإ�شالمية، لدرا�شة رفع هذه التحفظ�ت وتوافقه� مع الأحك�م الد�شتورية يف 

ظل حتديد املوقف املجتمعي. 



نعمل على التقريب بني اجلميع
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7. التحدي�ت 

وامل�ش�عب وال�شتج�بة 

لو�شع حقوق الإن�ش�ن

)تتمة(

)د( جمموعة العمل اخلا�سة بالعتقال التع�سفي

مملكة  ف�ن  2001م  يف  زي�رته  عقب  التع�شفي  ب�لعتق�ل  اخل��شة  العمل  جمموعة  تو�شية  اإىل  ب�لإ�ش�رة 

ال�ش�ملة لع�م 2008م ب�شدور قرار يف ع�م 2005م ينقل  اأ�ش�رت يف تقرير املراجعة الدورية  البحرين قد 

مركز اإيواء الأحداث من وزارة الداخلية اإىل وزارة التنمية الجتم�عية. ويف ابريل 2009م �شدر العفو امللكي 

عن 178 موقوف يف ق�ش�ي� اأمنية، كم� ق�مت اللجنة الإ�شرافية بعقد ور�س تدريبية يف جم�ل اإدارة ال�شجون 

ب�لتع�ون مع اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر.

ب�لإ�ش�رة اإىل تعهده� اخل��س بتكثيف عدد الور�س التدريبية يف جم�ل اإنف�ذ الق�نون، ف�إن اللجنة الإ�شرافية 

ب�لتع�ون مع اجله�ت املعنية يف اململكة واجله�ت الدولية املخت�شة ت�شتمر يف عقد ور�س العمل التدريبية يف 

هذا املج�ل ب�ل�شكل الذي �شبق ذكره يف التقرير.

)هـ( مكافحة الجتار بالأ�سخا�س

�شدر ق�نون مك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��س يف ين�ير 2008م ومت ت�شكيل جلنة مك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��س التي 

ت�شم يف ع�شويته� ممثلني عن : وزارة اخل�رجية، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التنمية الجتم�عية، 

هيئة تنظيم �شوق العمل، وزارة العدل، وزارة الإعالم، اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�ش�ن، جمعية نه�شة 

ملك�فحة  و�شع خطة وطنية  اللجنة  اخت�ش��ش�ت  اأهم  ومن  الوافدة.  العم�لة  البحرين، جمعية حم�ية  فت�ة 

الجت�ر ب�لأ�شخ��س. كم� مت اإن�ش�ء جلنة اأخرى خ��شة مبت�بعة �شح�ي� الجت�ر ب�لأ�شخ��س الأج�نب، ومن 

اأهم اخت�ش��ش�ته� تقدمي امل�ش�عدة الق�نونية وال�شحية لل�شح�ي� الأج�نب ويعمل دار الأم�ن على ا�شت�ش�فة 

الن�ش�ء املعر�ش�ت لالعتداء والجت�ر وتوفري احلم�ية والدعم الالزم لهن. 

هذا وقد ق�مت اململكة، خالل الفرتة من 1 - 3 م�ر�س 2009م حتت رع�ية �ش�حبة ال�شمو ال�شيخة �شبيكة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك البالد املفدى رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة، ب��شت�ش�فة املوؤمتر الدويل 

اأجل ال�شالم. وقد دعى املوؤمتر للعمل على  ملك�فحة الجت�ر ب�لب�شر ب�لتع�ون مع حركة �شوزان مب�رك من 

ال�شعيدين الوطني والدويل، يف كل من القط�عني احلكومي واخل��س على مك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��س واأكد 

على اأهمية دور التوعية يف الوق�ية من هذه امل�شكلة.

 

ين�ير  يف  �شدر  والذي  ب�لب�شر  الجت�ر  ق�نون  يف  واملواد  الفقرات  تنفيذ  يف  للبدء  تعهداته�  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

2008م، فقد متت حم�كمة اأ�شخ��س بتهمة الجت�ر حيث يق�شون فرتة العقوبة ح�ليً� يف ال�شجن التي ت�شل 

اإىل 3 �شنوات ون�شف ال�شنة. 
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)و( زيادة الوعي باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية

 طبقً� لدليل برن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي اخل��س ب�لتنمية الب�شرية، ج�ءت مملكة البحرين يف الرتتيب 

ال�ش�بع والثالثني �شمن ق�ئمة الدول الأكرث تطورًا يف الع�مل فيم� يخ�س التنمية القت�ش�دية والإجتم�عية. 

فيم� اأ�ش�ر تقرير الأمم املتحدة الذي اأخذ بع�مل تطور التعليم والرع�ية ال�شحية ك�أ�ش��س للتطور وموؤ�شرات 

الرع�ية ال�شحية يف ع�م 2008م ت�شري بو�شوح اإىل تطور الو�شع ال�شحي. 

اأم� ب�ش�أن م�شكلة البط�لة فطبقً� لإح�ش�ئي�ت وزارة العمل ك�نت ن�شبة البط�لة اأقل من 4% يف دي�شمرب 2008م، 

وقد ق�مت وزارة العمل بتخ�شي�س ميزانية قدره� 500 األف دين�ر بحريني واإع�دة للتدريب والتوظيف. كم� 

يتمتع الع�طلني عن العمل بتغطية من ق�نون التـ�أمني �شد التعطل، الذي يوفر اأجورًا �شهرية للع�طلني عن 

العمل مرتبطة مبجموعة اإجراءات لإيج�د وظ�ئف ملتلقي الأجور. تقوم احلكومة بتنفيذ خمطط ل�شتحداث 

30.000 وظيفة، وذلك طبقً� خلطة �شن�عية جديدة ت�شتمر حتى ع�م 2015م، تهدف اإىل دفع ال�شن�ع�ت 

امل�شدرة للخ�رج يف اأفرع قطع غي�ر ال�شي�رات واحل��شب الآيل والأجهزة الإلكرتونية وو�ش�ئل النقل.

اإن�ش�ء  2006م  ع�م  يف  مت  فقد  الب�شرية،  التنمية  وتطوير  العمل  �شوق  اإ�شالح  اإىل  تهدف  ه�مة  وكخطوة 

�شندوق العمل »متكني« الذي يهدف اإىل تدريب وتطوير القدرات الب�شرية الوطنية بحيث ت�شل اإىل م�شتوى 

البحريني. وقد ق�مت متكني  رئي�شيً� لالقت�ش�د  القط�ع اخل��س بحيث ي�شبح حمركً�  واإىل دعم  تن�ف�شي 

بتوفري التدريب لأكرث من 19 األف متدرب ومتدربة من حديثي التخرج ومن املوظفني. كم� ق�مت بتقدمي 

الدعم الفني وامل�يل واللوج�شتي لأكرث من 5 اآلف موؤ�ش�شة و�شركة وم�شروع. 

اأ�ش��شً�  لتكون  الإن�ش�ن  حقوق  وتعزيز  ال�ش�ملة  التنمية  حتقيق  نحو  احلثيثة  جهوده�  البحرين  و�شتوا�شل 

ال�شتعرا�س  وتو�شي�ت  تعهدات  لتنفيذ  الإ�شرافية  اللجنة  الإن�ش�ن. وقد عقدت  ثق�فة حقوق  ون�شر  التنمية 

الدوري ال�ش�مل ور�شة عمل بعنوان )ال�شحة وحقوق الإن�ش�ن( ب�لتع�ون مع منظمة ال�شحة الع�ملية خالل 

الفرتة من 13 اإىل 14 م�يو 2009م.

ويف املج�ل ال�شحي، متت زي�دة جميع اخلدم�ت ال�شحية حيث بلغ عدد املراكز ال�شحية 22 مركزًا وعي�دة 

�شحية موزعة على املح�فظ�ت ك�فة. ويف 2009م �شدر ق�نون رقم 8 ب�ش�أن مك�فحة التدخني ب�أنواعه ك�فة، 

الكوادر  وزاد عدد  اإىل 6.6% يف 2008م،  انخف��شً� من 6.8% يف ع�م 2007م  الوفي�ت  �شجل معدل  كم� 

الطبية ال�شحية املدربة على 9110 يف ع�م 2008م مق�رنة بـ 8859 يف ع�م 2007م. 

غالء املعي�شة

يف 2008م خ�ش�شت احلكومة مبلغ 40 مليون دين�ر بحريني لالأ�شر املنخف�شة الدخل مل�ش�عدته� على التع�مل 

مع الرتف�ع الكبري يف الأ�شع�ر يف ظل الأزمة امل�لية الع�ملية. وتعمل احلكومة على اإن�ش�ء بنك الأ�شرة مبيزانية 

5 ماليني دين�ر بحريني مل�ش�عدة الع�ئالت املحت�جة والأ�شر منخف�شة الدخل لت�شبح اأ�شر ف�علة ومنتجة.
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)ي( مراجعة القوانني والتعديالت وامل�ساريع لبع�س القوانني

تقوم اململكة ب�لنظر يف تعديل عدد من القوانني التي من �ش�أنه� تعزيز و�شع حقوق الإن�ش�ن، وعلى �شبيل 

لتنظيم  الأهلية، يهدف  للمنظم�ت  التنمية الجتم�عية يف ع�م 2007م م�شروع جديد  اأعدت وزارة  املث�ل، 

عمل منظم�ت املجتمع املدين ومت ت�شليمه اإىل ال�شلطة الت�شريعية للح�شول على موافقته، ومت عر�شه على 

املهتمني لأجل الت�ش�ور حوله.

ب�لإ�ش�فة اإىل تعهداته� ال�ش�بقة، ف�إن وزارة الداخلية ل تعرت�س على اأي م�شرية �شلمية تتم ب�شكل ق�نوين 

ول يقوم امل�ش�ركني فيه� ب�لإ�شرتاك يف اأعم�ل ال�شغب الإجرامية، وقد يكون من املن��شب التذكري ب�أنه مل تكن 

هن�لك اأي ق�ش�ي� جديدة �شد اأ�شخ��س اأو منظم�ت خالل ع�م 2009م.

)ز( حرية الراأي و التعبري

املخ�لف�ت  لأغلب  التجرميية  العقوب�ت  �شيزيل  ق�نون  م�شروع  الوزراء على  وافق جمل�س  م�ر�س 2008م  يف 

اأم�م ال�شلطة الت�شريعية  املتعلقة ب�ل�شح�فة. كم� يق�شي الق�نون ب�إلغ�ء عقوبة حب�س ال�شحفي وهو ح�ليً� 

املواقع  بحجب  اخلا�ضة  واملعايري  ال�ضروط  بنوده  اأحد  يف  يو�ضح  القانون  اأن  بالذكر  جدير  فيه.  للنظر 

 .RSS الإلكرتونية التي مت التف�ق عليه� بني وزارة الإعالم والثق�فة ومنظمة مرا�شلون بال حدود

ودعمت اللجنة الإ�شرافية لتنفيذ تعهدات البحرين يف ال�شتعرا�س الدوري ال�ش�مل اإ�شدار كت�ب ال�شحفية 

اأم�ين امل�شقطي )جتربة مملكة البحرين يف حقوق الإن�ش�ن بجنيف(، فيم� تعمل على دعم اإنت�ج فيلم وث�ئقي 

حول )حرية الأدي�ن(.

)هـ( حرية التجمعات وامل�سريات

يف الع�م 2008م خرج 115 جتمعً� م�شرح به و458 جتمعً� غري م�شرح به. ومن ين�ير 2009م وحتى م�يو 

2009م خرج 36 جتمعً� م�شرح به ب�لإ�ش�فة اإىل 145 جتمعً� غري م�شرح به. كم� �شمل العفو امللكي ال�ش�مي 

ال�ش�لف الذكر ال�ش�در يف اأبريل 2009م، 178 متهمً� يف ق�ش�ي� اأمنية. 

7. التحدي�ت 

وامل�ش�عب وال�شتج�بة 

لو�شع حقوق الإن�ش�ن

)تتمة(
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)ل( و�سائل النت�ساف الفعالة

يف التقرير الوطني ململكة البحرين مت الإ�ش�رة اإىل احل�جة لزي�دة الوعي حول الأ�شك�ل احل�لية لالنت�ش�ف، 

وقد مت ح�شر  الإدارية لالنت�ش�ف.  ب�لأ�شك�ل  يتعلق  م�  وا�شتخدام�تهم مع  اإدارية  اأو  ك�نت ق�ش�ئية  �شواء 

80 �شكوى انته�ك حلقوق الإن�ش�ن مت الإبالغ عنه� لإدارة ال�شك�وى وحقوق الإن�ش�ن بوزارة الداخلية يف ع�م 

2008م، مت التع�مل معه� طبقً� لقوانني وقواعد حقوق الإن�ش�ن، وبقيت 11 ح�لة قيد التحقيق. وقد ا�شتحدثت 

وزارة الداخلية مكتبً� خ��شً� لتلقي ال�شك�وى واملقرتح�ت من املواطنني واملقيمني، فيم� وزعت 37 �شندوقً� 

لل�شك�وى واملقرتح�ت على جميع الإدارات والأق�ش�م واأم�كن الحتج�ز ومراكز العتق�ل، اإ�ش�فة اإىل مراكز 

اإع�دة الت�أهيل، و تخطط لإطالق موقع اإلكرتوين يعني مبو�شوع ال�شك�وى.



اإن حكومة مملكة البحرين تعترب هذا التقرير ال�شنوي املخت�شر للمراجعة الدورية ال�ش�ملة جزءًا مكماًل 

لتنفيذ خطة العمل وذلك ب�لتع�ون مع جمل�س حقوق الإن�ش�ن حلم�ية وتعزيز حقوق الإن�ش�ن يف البحرين.

من  وب�لأخ�س  الطوعية،  لتعهداته�  البحرين  تنفيذ  ومراقبة  ملت�بعة  موؤ�ش�شية حمددة  التقرير جهود  يربز 

الإن�ش�ن،  حقوق  موا�شيع  ملواجهة  البحرين  يف  القدرات  تنمية  يف  ودوره�  الإ�شرافية  اللجنة  اإن�ش�ء  خالل 

واجلهود املبذولة لزي�دة الوعي الإقليمي ب�آلية ال�شتعرا�س الدوري ال�ش�مل. كم� تعمل اللجنة ب�شكل مف�شل 

على اخلطوات املتخذة نحو تنفيذ اللتزام�ت والتعهدات الطوعية التي قطعته� مملكة البحرين قبل وخالل 

ال�شتعرا�س الدوري ال�ش�مل، والعمل على درا�شة القوانني وال�شي��ش�ت والربامج ذات ال�شلة.

املتبقيني  الق�دمني  الع�مني  اأ�شح�ب امل�شلحة يف  التع�ون مع  املزيد من  تتوقع  البحرين  اإن حكومة مملكة 

فيم� يخ�س  الإيج�بية  التطورات  املزيد من  اإجراء  اأجل  وذلك من  ال�ش�مل،  الدوري  ال�شتعرا�س  اآلية  من 

زي�دة الوعي بحقوق الإن�ش�ن على امل�شتويني املحلي والإقليمي، والعمل على بن�ء القدرات لت�أمني و�شع حقوق 

الإن�ش�ن على اأر�س الواقع.

8. املالحظ�ت اخلت�مية



نعمل على بناء عامل اأف�سل يف البحرين
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