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أولً -معلومات عامة
ألف  -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
املوقع اجلغرايف
 - 1تقع مملكة البحرين يف اخلليج العريب يف منتصف املسافة تقريبا بني مضيق هرمز ومصب
شط العططر وقطد أعطاهططا هطذا املوقططع اجلغطرايف االس طتاتي ي أمهيطة حضططارية كطى عططى عصططور
التاريخ املختلفة حيث كانت وال تزال مركزا جتاراي دوليا هاما ابعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بني
الشرق والغر يف حركة الت ارة واالتصاالت العاملية.
 - 2مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل يتكون من  40جزيرة تقع يف اخلليج العريب بني خطي
2
الطول  50.50إىل  51.11وخطي عرض  26.06إىل  .27.18ومبساحة كلية تبلغ  8,269كم
منها  780كم 2ايبسة تشكل حنو  % 9من مساحة اململكة .أكى جزر اململكة جزيرة البحرين اليت
تضم العاصمة (املنامة) وتشكل حنو  % 85من جممل مساحة اليابسة .وتتصل البحرين مع اململكة
العربية السعودية من خالل جسر امللك فهد الذي أفتتح عام 1986م .سطح البحرين منخفض
بشكل عام وأقصى ارتفاع لط جبطل الطدخان ( 134مطت عطن سططح البحطر) وتركيبيطا فطالبحرين
عبارة عن قبة .)1 (Dome Structure
البيان

2012

2013

2015

2014

2017

2016

املساحة اإلمجالية

8,269

8,269

8,269

8,269

8,269

8,269

مساحة اليابسة

770

770

774

778

779

780

مساحة املياه اإلقليمية

7,499

7,499

7,495

7,491

7,490

7,489

املصدر :جهاز املساحة والتس يل العقاري.

 - 3ومن اجلزر الرئيسية األخر ألرخبيل البحرين جمموعة جزر حوار اليت تقع على بعد 25
كيلومتا جنو اجلزيرة الرئيسية البحرين وتبلغ مساحة جزر حوار حوايل  52.10كم.2
املساحة اجلزيرة

Island

Area

البحرين

Bahrain

احملرق  +أسري

Muarraq + Asry

Nabih Saleh

النبيه صاحل

سرتة

Sitra

Qaser AlQulaya

قصار القليعة

أم الصبان

Umm Sabban

Jiddah

جده

أم النعسان

Umm Nassan

Hawar

حوار

Total Area

إمجايل املساحة

2012

كيلط ط ط ط ط ط ط ططومت
مربع

615.42

63.95

1.25

15.69

0.14

0.18

0.57

20.47

52.10

769.77

Sq. Km

__________
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ميطل مربع

237.61

24.69

0.48

6.06

0.05

0.07

0.22

7.90

20.12

297.21

79.95

8.31

0.16

2.04

0.02

0.02

0.07

2.66

6.77

100.00

Sq.
Miles

%

%

2013

كيلط ط ط ط ط ط ط ططومت
مربع
ميطل مربع

615.56

64.22

1.28

15.82

0.14

0.18

0.57

20.47

52.10

770.34

Sq. Km

237.67

24.80

0.49

6.11

0.05

0.07

0.22

7.90

20.12

297.43

Sq.

79.91

8.34

0.17

2.05

0.02

0.02

0.07

2.66

6.76

100.00

Miles

%

%

2014

كيلط ط ط ط ط ط ط ططومت
مربع
ميطل مربع

616.01

65.32

1.29

18.34

0.14

0.18

0.59

20.47

52.10

774.44

Sq. Km

237.84

25.22

0.50

7.08

0.05

0.07

0.23

7.90

20.12

299.01

Sq.

79.54

8.43

0.17

2.37

0.02

0.02

0.08

2.64

6.73

100.00

Miles

%

%

2015

كيلط ط ط ط ط ط ط ططومت
مربع
ميطل مربع

616.45

65.65

1.29

21.46

0.14

0.18

0.59

20.47

52.10

778.33

Sq. Km

238.01

25.35

0.50

8.29

0.05

0.07

0.23

7.90

20.12

300.52

Sq.

79.20

8.43

0.17

2.76

0.02

0.02

0.08

2.63

6.69

100.00

Miles

%

%

2016

كيلط ط ط ط ط ط ط ططومت
مربع
ميطل مربع

616.54

66.19

1.29

21.89

0.14

0.18

0.59

20.47

52.10

779.39

Sq. Km

238.05

25.55

0.50

8.45

0.05

0.07

0.23

7.90

20.12

300.92

Sq.

79.11

8.49

0.16

2.81

0.02

0.02

0.08

2.63

6.68

100.00

Miles

%
كيلط ط ط ط ط ط ط ططومت
مربع
ميطل مربع

%

7201
616.63

66.48

1.30

21.91

0.13

0.18

0.59

20.63

52.10

779.95

Sq. Km

238.08

25.67

0.50

8.46

0.05

0.07

0.23

7.96

20.12

301.14

Sq.

79.06

8.52

0.17

2.81

0.02

0.02

0.08

2.64

6.68

100.00

Miles

%

%

املصدر :جهاز املساحة والتس يل العقاري.

السكان
 - 4انعكسططت آاثر املوق ططع اجلغ طرايف عل ططى الشططعب البح ططريي ف علت ط يتمت ططع بس ططمات ابرزة
وأصطيلة تتفططق وطبيعططة مططا يتحلططى ب ط س طكان هطذه املنططاطق مططن صططفات محيططدة تططوفر الطمأنينططة
واالستقرار للوافدين إليها والعابرين من خالهلا وختدم يف ذات الوقطت طبيعطة النشطا الت طاري
الذي يغلب على أنشطة سكان هذه املناطق.
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 - 5وأتيت يف مقدمة السمات البارزة للشعب البحريي التسامح والتاب األسري والتطخخي
اإلنساين والثقة واألمان يف املعامالت والبعد عن كافة صور التعصب أو التفرقة أو التمييز األمر
الذي أد إىل استقرار الوافدين إليها من الدول اجملاورة ووفطر هلطم مناخطا مطن الراحطة والطمأنينطة
وقد ساهم دخول البحرين يف اإلسالم وإتباعها ملنه السامي يف ترسيخ هذه السمات.
 - 6وتنحدر الغالبية العظمى من البحرينيني من أصول عربية سامهت اهل رات املتتابعة من
قبائل شب اجلزيرة العربية يف تكوينها من فتة ما قبل اإلسالم ومتتد اترخييا إىل حضارة دملون يف
الفتة ما قبل امليالد فقد تعاقبت بعدها حضارات عديدة كحضارات اتيلطو وأرادو وأوال
ويبدأ اتريخ مملكة البحرين احلديث منذ العام 1783م.
 - 7يتكز حنو  80 %من السكان يف جزيرة البحطرين الرئيسطية وحتديطدا يف نصطفها الشطمايل
حيث املنشخت احلكومية وحاضنات األعمال وترتفع الكثافة السكانية يف بعض أجزاء البحرين
ملا يزيد عن 1800نسمة/كم  2علما أبن جممل سكان اململكة قد وصل إىل مليون ومخس مئطة
ألططف نسططمة عططام  2017يش ططكل املواطنططون مططا نس ططبت  % 45مططنهم  % 64يف سططن العم ططل
(بني  15و 64عام) .فيما تبلغ نسبة الشبا ( )15- 24حنو  % 12من السكان .أما نسبة
السكان من املعالني (الذين تقل أعمارهم عن  15سنة واملسنني الذين تزيد أعمطارهم عطن 64
سنة) فبلغت حنو  % 25( % 31طفولة و %6شيخوخة) ونسبة من هم دون الثالثني سنة
 58 %( % 46من البحرينيني و % 36من غري البحرينيني) .وبلغ متوس عمر السكان
البحطرينيني  76.7سطنة مطا يعطي أن البحطرين ميكنهطا االسطتفادة  -مبطدئيا مطن فوائطد هطذا البعطد
الدميغرايف .ويوضح اجلدول التايل توزيع السكان بني الذكور واالانث( .)2
اجلنسية/النوع
حبريي

اجلملة

غري حبريي

السنة

ذكور

إانث

كال النوعني

ذكور

إانث

كال النوعني

ذكور

إانث

كال النوعني

2012

305,354

294,275

599,629

455,095

154,240

609,335

760,449

448,515

1,208,964

2013

312,945

301,885

614,830

475,436

162,925

638,361

788,381

464,810

1,253,191

2014

320,839

309,905

630,744

485,648

198,170

683,818

806,487

508,075

1,314,562

2015

328,887

318,948

647,835

517,478

205,009

722,487

846,365

523,957

1,370,322

2016

336,834

327,873

664,707

551,555

207,464

759,019

888,389

535,337

1,423,726

2017

343,340

334,166

677,506

607,972

215,638

823,610

951,312

549,804

1,501,116

2018

349,661

340,053

689,714

597,203

216,174

813,377

946,864

556,227

1,503,091

املصدر :هيئة املعلومات واحلكومة االلكتونية.

__________

( )2
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الكثافة السكانية:

السنة

الكثافة السكانية (لكل كيلومرت مربع)

عدد السكان

مساحة اليابسة (ابلكيلومرت مربع)

2012

1570

1208964

770

2013

1628

1253191

770

2014

1698

1314562

774

2015

1761

1370322

778

2016

1827

1423726

779

2017

5 192

1501116

780

املصدر :هيئة املعلومات واحلكومة االلكتونية.

-9

التوزيع العمري للسكان:

التوزيع العمري ()%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4- 0

7.3

7.3

7.7

7.7

7.1

7.3

7.1

9- 5

14- 10
19- 15

6.5
5.8
5.8

6.5

6.8

7

6.1
5.5

6.8
6
5.4

6.6

6.7

24- 20

8.6

8.4

8.1

7.5

7.7

7.3

34- 30

13.4

29- 25

5.7
5.6

6.0
5.6

5.9
5.1

5.9
5.2
7.5

14.5

14.4

13.5

13.1

13.6

14.0
14.4

14.3

39- 35

10.6

10.7

10.3

10.9

11

11.3

11.6

44- 40

8.4

8.5

8.7

49- 45

6.7

6.7

6.6

6.8

6.6

6.5

6.5

64- 60

1.7

1.7

2.2

2.0

2.1

2.1

74- 70

0.7

0.6

0.8

0.6

0.6

0.6

0.7

79- 75

0.4

0.4

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

 85سنة فأكثر

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

54- 50
59- 55
69- 65

84- 80

8.6

14

5.1
3.2
0.8

0.2

8.4

13

5
3.4
0.9

0.2

8.1

13.7

5.3
4
1.1

0.3

8.5

14.1

12.7

5.1
3.7
0.1

0.2

5.0
3.6
1.1

0.2

4.9
3.6
1.1

5
3.7
2.3
1.2

املصدر :هيئة املعلومات واحلكومة االلكتونية.
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 - 10نسبة اإلعالة:
نسب اإلعالة 1000 /من السكان

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

نسبة إعالة الطفولة
نسبة إعالة الشيخوخة

25.1

24.9

26.8

27.1

25.7

25.4

25.5

3

3

3.7

3.2

3.3

3.3

3.6

28.1

27.9

30.5

30.3

29

28.7

29.1

نسبة اإلعالة الكلية

املصدر :هيئة املعلومات واحلكومة االلكتونية.

 - 11وجتطدر االشططارة إىل أن البحطرين شططهدت خططالل السطنوات القليلططة املاضطية من طوا سططكانيا
متسططارعا إذ ارتف ططع إمج ططايل ع ططدد الس ططكان املقيم ططني م ططن  1,039,297ع ططام  2007إىل 1,501,116
عام 2017أي مبعدل سنوي بلغ  4.4 %خالل الفتة املذكورة .وتعود هذه الزايدة بشكل أساسي
إىل زايدة أعطداد الوافطدين حيطث بلطغ معطدل منطو املطواطنني ) 2.8 %مطن  527,433عطام  2007إىل
 677,506عام(  2017يف حني بلغ معدل منو الوافدين  6.1 %خالل الفتة ن فسها ميثلون 55 %
من إمجايل السكان و 80 %من إمجايل العاملني( .)3
 - 12صحة األم والطفل.
 - 13نسطبة الطوالدات الططيت يشطرف عليهططا أخصطائيون صطحيون مهططرة تفطوق  %99لألع طوام
.2018- 2005
مؤشرات الصحة خلمس سنوات
Health Indicators in Five Years
Years

املؤشر

2013

2014

2015

2016

2017

وفيات األطفال أقل من عام

151

218

156

137

133

)Infant Mortality (less than one year

معدل وفيات الرضع لكل  1000مولود حي

7.6

10.4

7.4

6.6

6.5

Infant mortality rate/1000 live births

وفيات األطفال أقل من  5أعوام

181

252

196

164

162

under Five Mortality

9.1

12.0

9.3

7.9

7.9

Under 5 yrs mortality rate/1000 live

7

3

6

6

3

35.0

14.3

28.6

29.0

14.6

معدل اخلصوبة الكلي للمرأة الواحدة

2.2

2.1

2.1

2.0

1.9

متوسط توقع احلياة عند امليالد

76.5

76.5

77.2

77.2

77.2

Mean of life expectancy at birth

متوسط عمر املرأة

77.4

77.4

78.1

78.1

78.1

Woman Life Expectancy

املواليد

19,995

20,931

20,983

20,714

20,581

Births

الوفيات

2,569

2,805

2,860

2,886

2,902

Deaths

معدل وفيات األطفال أقلل ملن  5سلنوات
لكل  1000مولود حي
وفيات األمهات ما حول الولدة
معللدل وفي للات األمومللة لك للل 100,000
مولود حي

Indicator

births
Maternal mortality
Maternal mortality rate/100,000 live
births
Total fertility rate per women

املصدر :وزارة الصحة.
__________

( )3
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 - 14نسبة االطفال الذين لديهم فقر الدم (االنيميا) ومعدالت الرضاعة الطبيعية والرضاعة
الطبيعية احلصرية
بياانت خدمات الفحص الدوري لألطفال يف املراكز الصحية 2017
Anemia

Breastfeeding

Exclusive Breastfeeding

فقر الدم ( النيميا )

الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية احلصرية

Breast-

Breast-

الرضاعة الطبيعية الرضاعة الط بيعية
احلصرية لعمر 4
احلصرية لعمر
شهور
شهرين

الرضاعة
الطبيعية احلصرية
لعمر  6شهر

feeding until 4

feeding until

Exclusive

Exclusive

Exclusive

Month with

% of children

months

6 months

Breast-

Breast-

Breast-

anemia

5-6 years with

feeding until

feeding until

feeding until

anemia

2 months

4 months

6 months

نسبة األطفال يف عمر نسبة األطفال يف الرضاعة الطبيعية
 9شهور الذين لديهم عمر  6- 5سنوات لعمر شهرين
الذين لديهم فقر
فقر الدم (األنيميا)
Breast- feeding
(األنيميا)
الدم
% of children 9th
until 2 months

44.2

78.0

19.7

الرضاعة الطبيعية
لعمر  4شهور

الرضاعة الطبيعية
لعمر  6شهر

65.5

21.6

56.5

10.7

19.2

 - 15مؤشرات النمو
مؤشرات النمو  -فحص الطفال حتت اخلمس سنوات من العمر يف املراكز الصحية 2017
Growth Indicators - Children under 5 Years Screened in Health Centers 2017

عدد األطفال

زايدة الوزن/السمنة

الوزن اىل الطول

الطول اىل العمر

نقص الوزن ابلنسبة اىل العمر

دون سن

overweight / obese

Weight f or Length/Height

Length/Height f or age

Underweight (Low Weight

اخلامسة

املركز الصحي

)for Age

الذين مت

زايدة

فحصهم

الوزن

No.

Over-

بشكل شديد

of Children

weight

Severely

under 5
Health Center

السمنة

Total Obese

اقل من املعدل

اقل من

اجلملة

Wasted

املعدل

Stunted Total

%
%

Screened

اجلملة

Wasted

%

%

التقزم

التقزم
الشديد

اجلملة نقص الوزن نقص حاد اجلملة
Total

Severely

Under-

يف الوزن

weight

Severely

Stunted
%

%

%

Total

Under%

%

weight

%

%

%

حبرينيني

B ahraini

115,984

4.7

1.2

5.9

2.6

0.6

3.2

4.1

1.4

5.5

2.3

0.8

3.1

ذكر

Male

59,185

4.8

1.3

6.2

2.8

0.7

3.5

4.5

1.6

6.0

2.5

0.9

3.3

أنثى

Female

56,799

4.5

1.1

5.7

2.4

0.5

2.9

3.8

1.2

5.0

2.2

0.7

2.9

40,857 Non-B ahrani

5.4

1.6

7.1

2.8

0.8

3.6

4.9

1.4

6.3

2.4

0.7

3.0

ذكر

Male

20,708

5.8

1.8

7.6

3.3

0.9

4.1

5.9

1.7

7.6

2.9

0.9

3.8

أنثى

Female

20,149

5.1

1.5

6.5

2.3

0.6

2.9

4.2

1.3

5.4

2.1

0.7

2.7

اجلملة

Total

156,841

4.9

1.3

6.2

2.6

0.7

3.3

4.4

1.4

5.8

2.4

0.8

3.2

ذكر

Male

79,893

5.1

1.5

6.5

2.9

0.8

3.7

4.8

1.6

6.4

2.6

0.9

3.4

أنثى

Female

76,948

4.7

1.2

5.9

3.3

2.9

3.7

3.9

1.2

5.1

2.2

0.7

2.9

غري حبرينيني

Note: Percentages based on child screened at health centers (0 - <5 years).

مالحظة  :ا لنسب تعتمد على بينات فحص الطفال يف املراكز الصحية للفئة العمرية (  )5< - 0سنوات.
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 - 16املواليد والوفيات
جدول يوضح املواليد والوفيات املبلغ عنها واملسجلني
املبلغ عنهم

املؤشرات

ذكر

أنثى

اجلملة

ذكر

املسجلني

أنثى

اجلملة

األحياء
املواليد األموات
اجلملة
الوفيات

10.593
54
10.647
1.667

10.390
49
10.439
1.120

20.983
103
21.086
2.787

10.534
......
10.534
1.661

10.323
......
10.323
1.114

20.857
.....
20.857
2.775

الوفيات (املعدلة)

1.702

1.158

2.860

......

......

......

 - 17العمر املتوقع عند امليالد
 - 18التقديرات املتوسطة للعمر املتوقع عند امليالد حسب النوع للفتة 2020- 2000
الفرتة

2005- 2000
2010- 2005
2015- 2010
2020- 2015
2025- 2020

ذكر

74.2
75.2
75.8
76.5
77.2

أنثى

75.9
76.7
77.4
78.1
78.8

كال النوعني

75.0
75.8
76.5
77.2
77.9

املصدر :هيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية.

اللغة والداينة
 - 19اللغة العربية هي اللغة الرمسية للبالد حيث نصت املطادة الثانيطة مطن الدسطتور علطى أن:
"ديطن الدولططة اإلسططالم والشططريعة اإلسطالمية مصططدر رئيسططي للتشططريع ولغتهطا الرمسيططة هططي اللغططة
العربية" .هذا وتستخدم اللغة اإلجنليزية على نطاق واسع يف أغلب األعمال الت ارية.
 - 20اإلسالم هو دين الدولة الرمسي وتعتنق االغلبية العظمى من سكان اململكة كما يوجد
يف البحرين أماكن عبادة ملعتنقي الدايانت األخر .
 - 21تعد مملكة البحرين أمنوذجا يف التعايش والتخلف بني اتباع خمتلف الدايانت واملذاهب
والثقافات بفضل أجواء احلرية واالنفتاح اليت أرساها صاحب اجلاللة ملك البالد املفد ضمن
هن اإلصالحي الشامل واختطذت العديطد مطن املبطادرات يف هطذا الشطأن منهطا إططالق "إعطالن
مملكة البحرين" الذي يدعو إىل التسامح الديي والتعايش السلمي يف مجيع أحناء العامل كوثيقة
لتعزيز احلرية الدينية وإنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي حتت رعاية كرمية من جاللة
امللك اليت تعتى بصمات اترخيية خالدة ململكة البحرين.
 - 22ويشكل مركز امللك محد للتعايش السلمي منوذجا الحتام التنوع الثقايف والتسامح بني
األداين ورفض التطرف والكراهية أو التمييز على أسا مذهيب او ديي بعيدا عن االسطتبداد
أو التعصبية الدينية .فاململكة تؤمن أبن السالم ميكن حتقيق فق من خالل التفطاهم واحلطوار.
ومن األمهية هتيئة بيئة معززة للسالم واحلوار والتفاهم بني األداين ومكافحة خطا الكراهيطة
GE.19-11264
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والتعصب فالبحرين كانت وما زالت رائطدة يف التعطايش السطلمي بطني كافطة األداين واجلنسطيات
على مر العصور.
 - 23كما مت أتسيس كرسي جامعي ابسم صاحب اجلاللة امللك املفد يف جامعة سطابينزا
 رومطا ( )Sapienza University of Romeلتطدريس احلطوار والسطالم والتفطاهم بطني األداين يفنوفمى 2017م وستساهم هذه املبادرة يف منح الشبا من خمتلف بقاع العامل الفرصة لتعلم
القيم النبيلة اليت تنادي هبا مملكة البحرين وخاصة التقريب بني األداين واملذاهب واإلجراءات
اليت اختذهتا اململكة منذ القدم يف تثبيت هذه القيم يف اجملتمطع البحطريي ابإلضطافة إىل تطدريس
الطال القيم واألخالق العالية والتسامح بني اجلميع.
احلالة القتصادية والتنمية البشرية
 - 24أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عام  2018عن االمم املتحدة إىل أن مملكة البحرين
حتتل املرتبة  43عامليا والرابعة خلي يا من جمموع  189دولة مشلها التقرير(  .)4هذا وقد احتلت
أيضا املركز  50عامليطا يف مؤشطرات احلريطة االقتصطادية(  )5الطيت تتضطمن فيمطا تتضطمن السياسطات
املالية والنقدية والت ارية واال نفاق احلكومي وتدفق رؤو األموال واالستثمارات األجنبية وحقوق
امللكية الفكرية.
 - 25ويف إطار اجلهود املتواصلة من اجل التنمية أطلقت اململكة يف أكتوبر  2008رؤيتها
االقتصادية لعام  2030وشعارها االستدامة والتنافسية والعدالة .وعلي أُعدت االستاتي ية
االقتصادية الوطنية للسنوات  )6 (2018- 2015ومت اعتمادها كخريطة طريق لالقتصاد الوطي
والعمل احلكومي .حيث تُركز تلك االستاتي ية على توثيق التاب بني السياسات احلكومية
وحتديد أهم املبادرات االستاتي ية اليت جيب تنفيذها خالل تلك الفتة احملددة  .كما مت حتديد
اجلهات املسؤولة عن تنفيذ تلك املبادرات واإلجراءات املطلوبة إلجنازها .ولقطد انعكطس ذلطك
على ما حتقق من تقدم ملحوظ يف جمال التنمية الشاملة املستدامة.
 - 26ويف سبيل حتقيق تطلعات تلك الرؤية التزمت حكومطة البحطرين بعمليطة متواصطلة مطن
التخططي االسطتاتي ي وذلططك حرصطا علطى بنططاء السياسطات الوطنيطة مططن خطالل االسططتناد إىل
حقائق واضحة حول واقع اململكة مبا في من فرص وما أمام من معوقات .ومن خالل عملية
التخطي املستمرة متكنت اململكة من حتقيق هدفها املتمثل يف استخدام مواردها املتاحة بذكاء
وإنصطاف وإحطراز تقططدم ملحطوظ يف عمليططة اإلصطالح االقتصططادي وزايدة كفطاءة أداء اجلهططات
احلكوميطة .وهطذا مطا جيعطل التنميطة الوطنيطة قائمطة علطى املبطاد األساسطية املتمثلطة يف االسططتدامة
والتنافسية والعدالة.
__________

( )4
( )5
( )6

.http://hdr.undp.org/en/2018-update
دليل احلرية االقتصادية لعام  2015الصادر عن مؤسسة التاث T he Heritage Foundation
.http://www.heritage.org/index/country/bahrain
االستاتي ية الوطنية للتنمية ( 2018- 2015م) الصادر عن جملس التنمية االقتصادية
http://www.bahrainedb.com/ar/about/Pages/National - Development -

.Strategy.aspx#.WM5 L2 NJ96 pr
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 - 27وعلططى مططد العقططد املاضططي متكنططت حكومططة مملكططة البحططرين مططن حتقيططق العديططد مططن
املن زات اليت طالت خمتلف أوج احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية .ففي سياق النهج
الوطي االصالحي الذي أطلق صاحب اجلاللة ملك مملكة البحرين واصلت احلكومة مسريهتا
من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعبها .فقد خطت خطوات جبارة يف جمال حتسني الرفاهية
االجتماعيطة مطن خطالل حتسطني جمطاالت الصططحة والرايضطة والتعلطيم والطدعم االجتمطاعي وغريهططا
فضال عن تعزيز االقتصاد الوطي وخلق فرص العمل للمواطن البحريي.
 - 28يعتمطد االقتصططاد البحطريي بشططكل أساسطي علططى الطنف وعلططى الطرغم مططن أن مسططامهة
النف يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي تبلطغ  %20تقريبطا فطنن هطذا الطرقم حي طب هطذا الطرقم
التابطات املتعددة بني القطاع النفطي والقطاعات األخطر وحتديطدا ميثطل اإلنفطاق احلكطومي
على املشاريع ومرتبات موظفي القطاع العام احملرك األسا للقطاعات املختلفة يف االقتصاد إ ذ
تبلغ نسبة املواطنني العاملني يف القطاع العام  %85وهي نسبة عالية حسب املعايري العاملية
وتشكل نسبة العاملني البحرينيني من إمجايل العاملني  %24ومتثل اإليرادات النفطية تقريبا
 %80من إمجايل اإليرادات العامة ومتول تلك اإليرادات اإلنفاق العام( .)7
 - 29بلغ الناتج احمللي االمجايل حسب التقديرات األولية يف البحرين حنو  33بليون دوالر
ابألسعار الثابتة عام  2017وبلغ متوسط حصطة الفطرد مطن النطاتج احمللطي اإلمجطايل 22004
دوالر لعام  2017وهو ما جيعل البحرين ضمن فئة الدول ذات مستو النمو املرتفع إذ بلغ
ترتيبها  47من أصل  188عامليا وفق دليل التنمية البشطرية (عطام  .)2016وقطد شطهد النمطو
االقتصادي بعض التقلبات خطالل العقطد االخطري حيطث أدت االزمطة االقتصطادية واالجتماعيطة
العاملية  2008إىل تباطؤ النمو ال سيما يف جمال االنشاءات .وكان لتداعيات عدم االستقرار
االقليمي يف املنطقة العربية واخلليج بدءا بعام  2011وعدم استقرار أسعار البتول أثر سليب
على النمو االقتصادي للمملكة وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل حوايل  12,419.47مليون دينار
حبطريي ( 33بليططون دوالر أمريكطي) عططام  2017حصطة الططنف والغطاز من ط  %18.3ونسططبة
الصادرات اىل الواردات .)8 (%65
 - 30وقد اقدمت احلكومة على بعض اإلصالحات اليت هتدف إىل التقليل من الع طز عطى
خفض اإلنفاق احلكومي وتوجي الدعم إال أن سعر النف ال يزال دون املطلو ملوازنة امليزانية
(أكثر من  90دوالرا أمريكي للىميل) بينما يتوقع خىاء النف أن يبقى سعر النف دون هذا
املستو للسنوات القادمة (خاصة وأن سعر برميل النف مل يت اوز حىت حين عتبة  80دوالر
أمريكي)( .)9
 - 31ومن النقا املشرقة يف االقتصاد البحطريي النمطو القطوي الطذي شطهده قططاع السطياحة
فقد واصلت البحرين تنظيم الفعاليات واليت من أمهها سباق جائزة البحطرين الكطى للفورمطوال
واحد ومهرجان ربيع الثقافة .فيما سامهت اجملمعات الت ارية اجلديدة يف زايدة اخليارات التفيهية
للبحرينيني وخلق فرص العمل وحتفيز قطاعي الت ارة والسياحة .كما مت يف هذا اإلطار اختيار
__________

( )7
( )8
( )9

GE.19-11264

تقرير مملكة البحرين الطوعي ألهداف التنمية املستدامة .2030
املصدر السابق.
املصدر السابق.
10

HRI/CO RE/BHR/2019

املنامة "عاصمة العر الثقافية" يف عام  2013ك زء من محلة "اليونيسكو" للعواصم الثقافية
واختيارها أيضا كعاصمة السياحة العربية مطن قبطل منظمطة السطياحة العربيطة يف  .2013كمطا مت
اختيار حمافظة احملرق كعاصمة الثقافة اإلسالمية للعام  2018وعاصمة املرأة العربية لعام .2017
 - 32كذلك مت تنظيم قطاع االتصاالت من خطالل حتريطر سطوق االتصطاالت وإنشطاء هيئطة
تنظيم االتصاالت وتطوير تقنيات اتصال جديدة لتحسني عملية التواصل مع املواطنني واملقيمني
والشركات من خالل إنشاء شطبكات اتصطال جديطدة أبرزهطا بوابطة احلكومطة اإللكتونيطة الطيت
سطامهت يف زايدة سططرعة اخلططدمات احلكوميططة وخفططض التكطاليف .وقططد حظيططت جهططود اململكططة
بتقدير واسع على الصطعيد العطاملي إذ صطنفت البحطرين خطالل السطنوات األربطع املاضطية ضطمن
أفضل عشر دول يف "تقدمي اخلدمات اإللكتونية" ضمن تقرير األمم املتحدة جلاهزية احلكومة
اإللكتونية .وقد حصلت مملكة البحرين على املركز التاسع والعشرين عامليا يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت لتكون بذلك قد حافظت على صدارهتا يف املركز األول علطى مسطتو
دول العامل العريب وفق مؤشر تطور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للمرة اخلامسة على التوايل
ضمن تقرير جمتمع املعلوماتية  2016الصادر عن االحتاد الدويل لالتصاالت.
 - 33وعلى الصعيد االجتماعي حققت مملكطة البحطرين املرتبطة األوىل علطى مسطتو الطدول
العربية يف مؤشر رأ املال البشري  2018الصادر عن البنك الدويل(  )10وهو ما يعكس حيوية
القو العاملة البحرينية .وينم هذا الن اح عن سياسة اململكة وبراجمها اهلادفة إىل توفري اخلدمات
اليت تضمن حصول املواطن على التعليم والتدريب يف اجملاالت الرئيسية لالستثمار والوصول إىل
مستوايت متقدمة قادرة على املنافسة يف سوق العمل .وحققت اململكة تقدما وجناحا من حيث
جودة التعليم وتوافر اخلدمات التعليمية واليت تقا بدقة وكفاءة أكى على املستو العاملي.
 - 34وتلتزم احلكومة بتوفري السكن املالئم لألسر حمدودة الدخل فخالل الفتة من 2002
إىل  2012مت بنطاء  9416وحططدة سططكنية جديططدة يف حططني مت توزيططع  648قسططيمة سططكنية
و 2608شقق متليك خالل نفس الفتة فضال عن منح  25292قرضا سكنيا للمواطنني.
 - 35وحرصططت احلكوم ططة عل ططى ضططمان الرعاي ططة وال ططدعم املناسططب لكاف ططة املط طواطنني مبختل ططف
شرائحهم لضمان توفري حياة كرمية هلم .فقد مت تطوير العديد من برامج املساعدات االجتماعية
الططيت ت ططوفر الططدعم امل ططادي املباشططر ل ططذوي االحتياج ططات اخلاصططة وت ططؤمن الرعايططة النوعي ططة ملعاجل ططة
االحتياجات االجتماعية .ومت تطوير جمموعة من برامج املساعدات االجتماعية تقدم مجلة من
اخلدمات منها الدعم املايل لليتامى واألرامل وخدمات الرعاية املنزلية وبرامج املساعدات املالية
للمسنني( .)11
 - 36وتلعطب اجلهططات احلكوميططة البحرينيططة دورا ابرزا يف موضططوع رعايططة املعططوقني واالهتمططام
بشؤوهنم الصحية والتعليمية والتأهيلية بغية حماولة دجمهطم يف اجملتمطع .يف هطذا اجملطال يطىز الطدور
الرئيسي لكل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة الصحة إذ تؤدي منهما دورا رئيسيا يف
__________

( .http://www.albankaldawli.org/ar/publication/human -capital )10
(  )11ميكط ططن االط ط ططالع علط ططى ه ط ططذه املعلوم ط ططات يف املوقط ططع االلك ط ططتوين لط ططوزارة العم ط ططل والتنمي ط ططة علط ططى الط ط طراب الت ط ططايل:
.http://www.social.gov.bh/
 قانون رقم ( )18لسنة  2006واملعدل بقانون رقم ( )18لسنة  2013بشأن الضمان االجتماعي.GE.19-11264
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توفري اخلدمات الصحية والتأهيلية لألشخاص ذوي اإلعاقة كل حبسب وظيفتها وحبسب املوارد
املتاحة هلا من مراكز وكوادر بشرية متخصصة ويوضح اجلدول مؤشرات اجتماعية رئيسية:
2012

سبب املساعدة
العجز عن العمل

2013

2014

2015

2016

2017

قيمة املساعدة (الدينار البحريين)
449,540

404,780

291,640

126,610

153,865

181,500

املسن

7,070,390

7,205,400

8,123,855

6,921,990

6,498,220

6,298,200

املعاق

95,480

91,410

60,750

11,170

7,280

13,640

1,330,880

1,377,350

1,146,545

921,830

763,615

713,600

املطلقة

2,989,050

3,379,790

4,525,200

4,075,555

3,743,020

3,616,535

اليتيم

169,890

168,610

161,355

78,970

69,450

72,450

4,096,570

4,642,520

6,608,315

5,903,705

5,809,995

6,262,925

أسرة املسجون

171,630

142,965

181,665

238,130

319,870

341,820

املهجورة

215,160

213,730

227,655

179,945

174,635

162,715

البنت غري املتزوجة

764,040

755,775

711,980

529,945

609,485

669,945

الولد

192,090

204,740

137,155

135,775

164,125

190,470

17,544,720

18,587,070

22,176,115

19,123,625

18,313,560

18,523,800

األرملة

األسرة

اجلملة

عدد األسر
العجز عن العمل
املسن

388

310

899

126

176

189

6,005

6,825

4,112

5,901

5,613

5,553

79

64

466

5

11

17

1,058

1,137

235

861

732

756

املطلقة

2,868

3,461

5,870

3,381

3,217

3,304

اليتيم

139

141

3,337

70

75

81

األسرة

2,893

4,010

37

4,136

3,963

4,411

أسرة املسجون

116

94

152

157

196

212

159

152

99

130

129

120

البنت غري املتزوجة

742

741

119

564

634

688

الولد

157

171

119

128

155

192

14,604

17,106

15,445

15,459

14,901

15,523

املعاق

األرملة

املهجورة

اجلملة

عدد األفراد
العجز عن العمل
املسن
املعاق

األرملة
املطلقة

GE.19-11264

1,567

525

1,792

129

203

225

10,059

12,511

20,778

10,474

9,917

9,795

288

136

553

5

11

21

2,360

2,509

288

1,831

1,464

1,485

4,658

6,093

10,518

6,150

5,807

6,081

12

HRI/CO RE/BHR/2019

2012

سبب املساعدة

2013

2014

2015

2016

2017

قيمة املساعدة (الدينار البحريين)

اليتيم

254

254

6,026

134

129

129

األسرة

14,246

18,488

59

22,222

21,379

21,611

أسرة املسجون

384

123

381

462

577

613

593

387

182

311

325

297

البنت غري املتزوجة

765

892

217

669

765

837

الولد

226

333

301

238

294

367

35,400

42,251

41,095

42,625

40,871

41,461

املهجورة

اجلملة

املصدر :وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

 - 37مت إنشاء الل نة العليا لرعاية شؤون ذو اإلعاقة لتلعب دورا تنسيقيا فاعال بني خمتلف
الوزارات واهليئات احلكومية وهيئات اجملتمع احمللي .وأتسست الل نة عام  2007مب وجب قرار
رقم  .2007/62وأييت انشاء هذه الل نة للتأكيد أبن رعاية شؤون ذو االعاقة ال يقتصر على
طرف حكومي معني امنا هو مسؤولية مشتكة تتوالها كافة األطراف احلكومية حبسب وظيفتها
ومهامها .وتشمل هذه املسؤوليات توفري اخلدمات الصحية والتعليمية والعمل والتدريب والتوعية
والتثقيف والتأهيل واإلسكان.

ابء  -اهليكل األساسي الدستوري والقانوين العام حلماية حقوق النسان
 - 38انلت مملكة البحرين يف عام  1971استقالهلا ورغبة يف إرسطاء احلكطم يف الطبالد علطى
أسطس قوميطة مططن الدميقراطيطة والعططدل ويف ظطل نظططام دسطتوري يوطططد حكطم الشططور ويتفطق مططع
ظطروف الطبالد وتراثهطا العطريب واإلسططالمي مت يف عطام  1972إنشطاء "جملطس أتسيسطي" لوضططع
وعني أمري البالد  8أعضطاء
مشروع دستور للبالد وانتخب البحرينيون  22عضوا للم لس َ
وانضم إليهم  12وزيرا حبكم مناصبهم.
 - 39صطدر أول دسطتور للطبالد عططام 1973حيطث حطدد سطلطات األمططري ونظطم العالقطة بططني
السطلطات وكانططت أوىل مثرات ط ظهططور اجمللططس الطوطي الططذي متتططع بصططالحيات تشططريعية ورقابيططة
واسعة.
 - 40يف عطام  1975صطدر قطرار حبطل اجمللطس الطوطي ممطا ترتطب عليط جتميطد العمطل أبحكططام
الدستور املتعلقة ابلسلطة التشريعية.
 - 41ومنذ العام  1999شهدت مملكة البحرين خطوات متسارعة يف جمال جتديد هنضتها
يف خمتلف جماالت العمل الوطي ملواكبة املست دات العديدة داخليا ودوليا.
 - 42ويف إططار تعزيططز العمطل الططوطي والدميقراطيطة ودفططع مسطرية التطططور السياسطي إىل األمططام
مبا حيقق النمو واالزدهار للم تمع البحريي صدر عن صاحب اجلاللطة امللطك محطد بطن عيسطى

GE.19-11264
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آل خليفة األمر األمريي رقم  36و 43لسنة  )12 (2000بتشكيل الل نة الوطنية العليا إلعداد
مشروع ميثاق العمل الوطي الذي حيدد اإلطار العام للتوجهات املستقبلية للدولطة يف جمطاالت
العمل الوطي ودور مؤسسات الدولة وسلطاهتا الدستورية يف هذا الشأن.
ميثاق العمل الوطين

( )13

 - 43يعتطى ميثطاق العمطل الطوطي األسطا القططانوين لوضطع املشطروع اإلصطالحي الطذي دشططن
صاحب اجلاللة ملك مملكة البحطرين موضطع التنفيطذ متهيطدا إلحطداث تغيطريات مهمطة يف احليطاة
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي صدر بعد استفتاء شعيب عام بلغت
نسطبة املوافقطة عليط ( )%98.4يف العطام  2001حيطث اعتطى هطذا االسطتفتاء األداة القانونيطة
إلجراء التعديالت الالزمة على دستور اململكة لعام  1973ليتمخض عن ذلك دستور مملكة
البحرين املعدل لعام 2002م.
 - 44وأشارت ديباجة ميثاق العمل الوطي إىل األخذ ابلثوابت الوطنية والسياسية والدستورية
يف هويطة الدولطة أتكيطدا علططى النظطام امللكطي الطوراثي الدسططتوري الطدميقراطي حيطث خيطدم عاهططل
البالد شعب وميثل رمزا هلويت املستقلة وتطلعات حنو التقدم وإىل إدخال حتديث يف دستور البالد
ابالستفادة من الت ار الدميقراطية ملختلف الشعو يف توسيع دائرة املشاركة الشعبية يف أعباء
احلكم واإلدارة.
 - 45وختلص الثوابت الوطنية اليت أكد عليها امليثاق يف أتكيد الصفة اليت وضع هبا الدستور
حبيث ال جيوز تعديل إال إبرادة مشتكة من الشعب وامللك.
تعديل دستور مملكة البحرين يف عام 2002
 - 46وتنفيذا لإلرادة الشعبية اليت أمجعت على املباد اليت تضمنها ميثطاق العمطل الطوطي
وسعيا حنو مستقبل أفضل ينعم في الوطن واملواطن مبزيد من الرفاهية والتقدم والنماء واالستقرار
والرخاء مت تعديل دستور الدولة الصادر يف  6ديسمى  1973وفقا ملا جاء يف ميثاق العمل
الوطي وصدر الدستور املعدل يف  14فىاير 2002م( .)14
 - 47ولقد جاءت هذه التعديالت ممثلة للفكر احلضطاري املتططور للبحطرين فأقامطت النظطام
السياسي على امللكية الدستورية القائمة على الشور وعلى اشتاك الشعب يف ممارسة السلطة
وهو الذي يقوم علي الفكر السياسي احلديث إذ يعني جاللة امللك ذوي اخلىة من املواطنني
ليتكون منهم جملس الشور كما خيتار الشعب ابالنتخا من يتكطون مطنهم جملطس النطوا
ليحقق اجمللسان معا اإلرادة الشعبية ممثلة يف اجمللس الوطي.
 - 48فطنص الدسططتور علطى أن )1( :مملكططة البحطرين دولططة عربيطة مسططتقلة ذات سطيادة اتمططة
و( )2نظطام احلكططم فيهطا دميقراطططي والسطيادة فيهططا للشطعب مصططدر السطلطات الططثالث مجيعططا
__________

( )12
( )13
( )14
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األم ططر األمط ططريي رق ططم ( )36لسط ططنة 2000
األمر األمريي رقم ( )43لسنة .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/O 4300 .pdf 2000
ميثاق العمل الوطي .http://www.nuwab.bh/wp -content/uploads/2016/08 /Methaq.pdf
دستور مملكة البحرين املعدل ()2002
.http://www.legalaffairs.gov.bh/102 .aspx?cms=iQRpheuphYtJ6 pyXUGiNqq6 h 9 qKLgVAb

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/O 3600 .pdf

14

HRI/CO RE/BHR/2019

و( )3نظام احلكم ملكي وراثي دستوري يقوم ويستند إىل مشاركة الشطعب يف ممارسطة السطلطة
وتبي نظام اجمللسني بدل نظام اجمللس الواحد وينص الدستور البحريي بعد التعديل يف مادت
األوىل فقرة (هط) علطى أن” :للمطواطنني رجطاال ونسطاء حطق املشطاركة يف الشطئون العامطة والتمتطع
ابحلقططوق السياسططية مبططا فيه ططا حططق االنتخططا والتشططيح وذل ططك وفقططا هلططذا الدسططتور وللش ططرو
واألوضاع اليت يبينها القانون .وال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخطا أو التشطيح
إال وفقا للقانون“.
تعديل دستور مملكة البحرين يف 2012م
 - 49وج جاللة ملطك الطبالد السطلطتني التنفيذيطة والتشطريعية إىل الطدعوة لعقطد حطوار توافطق
وطي دومنا شرو مسبقة ولقد عقد هذا احلوار يف يوليو  2011وشاركت في خمتلف قطاعات
اجملتمع .وتوافق احلوار على مرئيات منهطا إجطراء تعطديالت دسطتورية واسطت ابة هلطذه املرئيطات
ويف  15فىايطر  2012ويف إطططار صطالحيات جاللططة امللطك أحططال امللطك إىل جملسططي الن طوا
والشور اقتاحا بطلب التعديالت الدستورية بناء على ما ورد يف مرئيات احلوار الوطي .وقطد
متت املوافقة على هذه التعديالت واليت تضمنت فيما تضمنت االيت:
•

للملك أن حيل جملس النوا مبرسوم يبني في أسبا احلطل وذلطك بعطد أخطذ
رأي رئيسي جملس الشور والنطوا ورئطيس احملكمطة الدسطتورية وال جيطوز حطل
اجمللس لذات األسبا مرة أخر .

•

يتططألف جملططس الش ططور مططن أربعططني عضط طوا يعينططون أبمططر ملك ططي وذلططك وفق ططا
لإلجراءات والضواب والطريقة اليت حتدد أبمر ملكي.

•

جيوز بناء على طلب موقع من مخسة أعضاء من جملس النوا على األقل أن
يوج إىل أي من الوزراء است واابت عن االمور الداخلة يف اختصاصات .

ويتم إجراء االست وا وفقا للشرو واألوضاع اليت حتددها الالئحة الداخلية
جمللس النوا .
وجتطر مناقشطة االسطت وا يف اجمللطس مطامل يقطرر أغلبيطة أعضطائ مناقشططت يف
الل نة املختصة وذلك بعد مثانية أايم على األقل من يوم تقدمي ما مل يطلب الوزير
تع يل هذه املناقشة.
وجيوز أن يؤدي االست وا إىل طرح موضوع الثقة ابلوزير على جملس النوا
وفقا ألحكام املادة  66من الدستور.

GE.19-11264

•

إذا أقر جملس النوا أبغلبية ثلثي أعضائ عدم إمكان التعاون مع رئيس جملس
الوزراء رفع األمر إىل امللك للبت في إبعفاء رئيس جملس الوزراء وتعيني وزارة
جديدة أو حبل جملس النوا .

•

يتوىل رئيس جملس النوا رائسة اجتماع اجمللس الوطي وعند غياب يتوىل ذلك
رئيس جملس الشور مث النائب األول لرئيس جملس النوا مث النائب األول
لرئيس جملس الشور .
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تنظيم السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية
 - 50نص الدستور البحريي على أن السطيادة يف مملكطة البحطرين هطي للشطعب وأنط مصطدر
السلطات الثالث مجيعا كما أشري لذلك يف الفقر السابقة وأن نظام احلكم يقوم على أسا
مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاوهنا فيما بينها وفقا ألحكام
الدستور.
السلطة التشريعية
 - 51يتوالها امللك واجمللس الوطي حيث يتألف مطن جملطس الشطور ومطن جملطس النطوا
وذلك وفقا للتعديالت الدستورية اليت متت يف عام 2002م .وللملك والسلطة التشريعية احلق
يف اقتاح تعديالت دستورية الزمة وفقا لإلجراءات اليت نص عليها الدستور أيضا األخذ بنظام
اجمللسني النيابيني حبيث ال جيوز أن يتضمن التعديل األخذ بنظام اجمللس الواحد .وقد مت خالل
التعديالت الدستورية األخرية يف عام  2012إعادة النظر يف صالحيات جملس النوا وإمكان
زايدة اختصاصططات الرقابيططة وإعططادة تنظططيم العالقططة بططني السططلطة التشططريعية مب لسططيها والسططلطة
التنفيذية مبا حيقق املزيد من التوازن بينهما ويعظم دور جملس النوا يف الرقابة واملساءلة واألخذ
مبزيد من املظاهر الىملانية الطيت سطبق أن دعمهطا الدسطتور القطائم إىل جطوار املظطاهر الرائسطية الطيت
نص عليها.
 - 52وقططد نططص امليثططاق علططى ضططرورة األخططذ بنظططام اجمللسططني علططى حنططو يكططون متالئمططا مططع
التطورات الدميقراطية والدستورية يف العامل وجاء تنظيم الدستور القائم هلذين اجمللسني متوافقا مع
هذه التطورات السائدة فنن ذلك ال مينع من إعادة النظر فيما وضع الدستور من تنظيم هلذين
اجمللسني مبا يتفق مع ما يطرأ من تغري يف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويف إطار
الضواب اليت وضعها امليثاق لتنظيمها وأمهها ضرورة أن يكون عدد أعضاء كطل مطن اجمللسطني
مسطاواي لآلخطر وأن يشطكل جملطس النطوا عطن طريطق االنتخطا احلطر املباشطر يف حطني يشطكل
جملس الشور ابلتعيني أبمر ملكي وذلك وفقا للنص الدستوري” :يتألف اجمللس الوطي من
جملسني جملس الشور وجملس النوا (  )15ويتألف جملس الشور من أربعني عضوا يعينون أبمر
ملكطي(  )16ويتطألف جملطس الن طوا مطن أربعطني عضطوا ينتخبططون بطريقطة االنتخطا العطام السططري
املباشطر(  .)17وال يصطدر قططانون إال إذا أقطره كططل مطن جملسططي الشطور والن طوا أو اجمللطس الططوطي
حبسب األحوال وصدق علي جاللة امللك( .)18
 - 53ويشطتك جملسطا الشطور والنطوا يف التشطريع علططى األقطل مطن حيطث حقهمطا يف اق طتاح
مشروعات القوانني وإقرارها أو عدم إقرارها وقد اجتهت التعديالت الدستورية لعام  2012إىل
تعزيز الدور الرقايب جمللس النوا مبا يؤدي إىل قيام اجمللس هبذا الدور منفطردا .فطاجمللس خيطتص
مبفرده ابلغالبية العظمى من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية كاالست وا وسحب الثقة من
الوزراء وتشكيل جلان التحقيق وتشكيل جلان للنظر يف شكاو املواطنني وكذلك حق توجي
__________

( )15
( )16
( )17
( )18
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املادة ()51
املادة ()52
املادة ()56
املادة ()70

من دستور مملكة البحرين لعام 2002م.
معدلة حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 2012م.
من دستور مملكة البحرين لعام 2002م.
من دستور مملكة البحرين لعام 2002م.
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األسططئلة إىل الططوزراء وحططق مناقشططة ال طىانمج الططذي تقدم ط احلكومططة جمللططس الن طوا وإق طرار ه ططذا
الىانمج أو عدم إقراره ويف حالة إقراره تكون احلكومة قد حازت على ثقة اجمللس وحطق ططرح
موضوع عام للمناقشة وهو ما يتفق مع اجتاه بعض الدساتري العاملية اليت أتخذ بنظام اجمللسني
حيث ختص اجمللس املنتخب مبمارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية
 - 54ويتوالها امللك ورئيس جملس الوزراء والوزراءط وتتوىل هذه السلطة وضع السياسة العامة
للدولة وتنفيذها واإلشطراف علطى سطري عمطل اجلهطاز احلكطومي إضطافة إىل ذلطك رعايطة مصطاح
الدولة وقد حدد الدستور مهام وصالحيات امللك ورئيس جملس الوزراء والوزراء ومسئولياهتم.
 - 55ووفقا ملا ورد يف الدستور وما يتفق مع املباد اليت تضمنها امليثاق فنن النظطام الطذي
أتخذ ب مملكة البحرين نظام خمتل يقف وسطا بني النظامني الىملاين والرائسي ترتكز املشروعية
في على اإلرادة السياسية اليت يتم التعبري عنها ابالقتاع العام مطن خطالل االنتخطاابت الىملانيطة
واالستفتاءات اليت يل أ إليها امللك يف القوانني والقضااي اهلامة اليت تتصل مبصاح البالد العليا
وأن التعديالت الدستورية ال هتدف إىل األخذ بنظطام برملطاين مطلطق وإمنطا إىل األخطذ مبزيطد مطن
املظططاهر الىملانيططة وذلططك يف إط ططار مططا ورد يف امليثططاق حتططت عنط طوان نظططام احلكططم م ططن أن ".. .
(امللك) هو رأ الدولة وذات مصونة ال متس وهو القائد األعلى للقوات املسلحة وهو رمز
اسطتقالل الططبالد والركيطزة األساسططية الطيت يرتكططز عليهطا نظططام احلكطم يف دولططة البحطرين .ويباشططر
(امللك) سلطات بواسطة وزرائ والوزراء مسئولون أمام (امللك) وهو الطذي يعطني رئطيس جملطس
الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم وفقا لسلطات املبينة يف الدستور ".
 - 56ويف هطذا اإلطططار الططذي ورد يف امليثططاق فططنن الدسطتور قططد جعططل للملططك مكانططة هامططة
حيث أفرد ل فصال كامال نص في على هذه املكانة فهو املمثل األمسى للدولة ورمز الوحدة
الوطنية وحامي الدين والوطن ويتوىل محاية شرعية نظطام احلكطم وسطيادة الدسطتور والقطانون
ورعاية حقوق وحرايت األفراد واهليئات وهو رئيس السلطة التنفيذية يباشر اختصاصات فيها إما
بنفس بصورة مباشرة عن طريق األوامر امللكية أو بواسطة وزرائ عن طريق املراسيم.
السلطة القضائية
 - 57السطلطة القضططائية هططي املسططئولة عططن القضططاء واحملططاكم يف الدولططة واملسططئولة عططن حتقيططق
العدالة كما أهنا مسئولة عن مسرية وتقاليد القضاء يف الدولة ومصداقية القوانني اليت تطبقها .
وتستقل هذه السلطة عن ابقي السلطات يف الدولطة ويتطوىل اجمللطس األعلطى للقضطاء اإلشطراف
على سري العمل يف احملاكم واألجهزة املعاونة هلا وحيدد القانون احملاكم على اختالف درجاهتا
وأنواعهاط ويبني وظائفها واختصاصاهتا.
 - 58ويعد حق التقاضطي مطن احلقطوق اجلوهريطة واملبطاد األساسطية الطيت نطص عليهطا دسطتور
مملكة البحرين يف مادت ( )20الفقرة (و) والذي كفل هذا احلق لل ميع رجاال ونساء على قدم
املساواة دون أي متييز يف ذلك بسبب العرق أو اجلنس أو الدين.
 - 59كمططا تع ططد السططلطة القض ططائية إح ططد سططلطات الدول ططة ال ططثالث الططيت تناوهلط طا الدس ططتور
البحريي يف املواد من  104حىت  106واليت أكدت على نزاهة هذه السلطة ومساواة اجلميع
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أمامها كما أكد الدستور على عدم السماح ألي شخص أو سلطة ابلتدخل يف عمل الق ضاء
أو التأثري على سري الدعاو وإال وقع حتت طائلة العقوبة.
 - 60وقد ركز الدستور البحريي على مبدأ الفصل بني السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية
والقضائية حبيث تقوم كل سلطة بدورها املنو هلا دون تدخل أو ضغ من أي سلطة أخر
ونظرا خلصوصية السلطة القضائية فقد أوىل املشرع الدستوري عنايت القصو بها إمياان من أبن
العدل هو األسا الذي جيب أن يرتكز علي احلكم يف أي دولة وهذا ما نصت علي صراحة
املادة  4من الدستور البحريي بقوهلا" :العدل أسا احلكم والتعاون والتاحم صلة وثقي بني
املواطنني واحلرية واملساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بني
املواطنني دعامات للم تمع تكفلها الدولة".
استقاللية السلطة القضائية
 - 61شهد العام  2012تطورا مهما يتعلق ابستقاللية السلطة القضائية يف مملكة البحرين
فقطد كفلططت مبطاد ميثططاق العمطل الططوطي هطذه االسططتقاللية الطيت حتققططت الحقطا عنططدما أجططري
التعديل الدستوري األول يف  2002وكذلك يف التعديل الدستوري الثاين خالل العام . 2012
أما على مستو القوانني الوطنية فقد صدر يف العام  2002قطانون السطلطة القضطائية ليطنظم
عملها يف اململكة.
 - 62وخطالل حطوار التوافطق الطوطي الطذي مت يف صطيف العطام  2011وق ِّمطدمت جمموعطة مططن
املرئيات املتعلقة بتعزيز استقاللية السلطة القضائية وهو ما أد إىل إجراء تعديالت على بعض أحكام
قانون السلطة القضائية الذي أصدره جاللة امللك يف املرسوم بقانون رقم ( )44لسنة .)19 (2012
 - 63والالفت أن التعديالت األخرية على قانون السلطة القضائية ركزت بشكل كبري علطى
نصططت علطى أن يكطون للم لططس األعلطى للقضططاء
االسطتقاللية املاليطة للسططلطة القضطائية حيطث ِّ
ميزانية سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
 - 64ويقوم رئيس حمكمة التمييز إبعداد مشروع امليزانية قبل بدء السنة املالية بوقت كاف
على أن يقوم مبناقشتها مع وزير املالية على أن يراعى فيها إدراج كل من اإليرادات واملصروفات
رقما واحدا .بعد اعتماد امليزانية العامة للدولة يقوم رئيس حمكمة التمييز أيضا ابلتنسيق مع وزير
املالية بشأن توزيع االعتمادات اإلمجالية مليزانية اجمللس األعلى للقضاء على أسا التبويب الوارد
يف امليزانية العامة للدولة.
 - 65كمطا نصطت التعططديالت اجلديطدة علطى قططانون السطلطة القضطائية علططى أن نظطام رواتططب
وبدالت ومزااي القضطاة وأعضطاء النيابطة العامطة يطتم مطن خطالل أمطر ملكطي بنطاء علطى اقطتاح مطن
اجمللس األعلى للقضاء ويصدر اجمللس الئحة تنظم شؤون القضطاة والنيابطة العامطة دون التقيطد
ابألحكام املالية واإلدارية املقررة يف قانون اخلدمة املدنية.
 - 66التعديالت اجلديدة على قانون السلطة القضائية جاءت لتعزز استقاللية هذه السلطة
يف اململكطة مططن خططالل ضططمان أقصطى درجططات االسططتقاللية املاليططة واإلداريطة للقضططاء بعيططدا عططن
__________

( )19
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رقم  42لسنة .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L 4412 .pdf 2002
18

HRI/CO RE/BHR/2019

إشراف أو تدخل السلطتني التنفيذية أو التشريعية وفقا ملبدأ الفصل بني السطلطات املنصطوص
علي يف دستور اململكة .كما أن هذه التعديالت تتوافق مع املباد األساسية الستقاللية السلطة
القضائية اليت أقرهتا األمم املتحدة.

اثنياً :اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان
جيم :قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 - 1وضعية التفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين ململكة البحرين
 - 67أوضحت املادة)  )37من الدستور آلية إبرام وإقرار املعاهدات الدولية مع بيان القيمة
القانونية هلا إذ نصت على أن ”:يطىم امللطك املعاهطدات مبرسطوم ويبلغهطا إىل جملطس الشطور
والنوا فورا مشفوعا مبا يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق
عليهطا ونشططرها يف اجلريططدة الرمسيطة .علططى أن معاهططدات الصطلح والتحططالف واملعاهططدات املتعلقططة
أبراضطي الدولطة أو ثطرواتها الطبيعيطة أو حبقططوق السطيادة أو حقطوق املطواطنني العامطة أو اخلاصططة
ومعاهدات الت ارة واملالحة واإلقامة واملعاهدات اليت ُحت ِّمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غري
الواردة يف امليزانية أو تتضمن تعديال لقوانني البحرين جيب لنفاذها أن تصدر بقانون .وال جيوز يف
أي حال من األحوال أن تتضمن املعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية".
 - 68وبذلك يكون دستور مملكة البحرين املعدل قد قسم املعاهدات واالتفاقيات الدولية إىل
قسمني مها:
األول :املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت يكفي إلقرارها يف النظام القانوين ململكة البحرين أن
يصدر مرسوم من امللك بشر إعالم جملس الشور والنوا .
الثاين :املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت يتطلب إلقرارها والتصديق عليها يف النظام القانوين
ململكة البحرين أن توافق عليها السلطة التشريعية  -جملسي الشور والنوا – وأن تقرها بقانون
لنفادها إعماال حلكم املادة ( )37من الدستور.
 - 69وعلي فنن املشرع الدستوري البحريي حسم األمر ابلنص صراحة على أن لالتفاقيات
الدوليطة قطوة قانونيططة مسطاوية مطن حيططث املرتبطة واإللطزام للقططانون الطوطي النافطذ .ولططذا مطىت مططا مت
املصطادقة علطى االتفاقيطة الدوليططة أو االنضطمام إليهطا ونشطرها يف اجلريططدة الرمسيطة أصطبحت حبكططم
الدستور جزءا من املنظومة التشريعية الوطنية.
 - 70ويف هذا اإلطار فنن االتفاقيات اليت صدقت أو انضطمت إليهطا مملكطة البحطرين تصطبح
مبثابة قانون داخلي بعد إقرارها.
 - 71وإعماال حلكم الدستور ابعتبار االتفاقيات جزء من البنيان التشريعي للدولة فنن هناك
العديد من التطبيقات القضائية يف البحرين اليت تستند على االتفاقيات الدولية ولعل أمهها تلك
اليت صدرت من احملكمة الدستورية يف البحرين استنادا على العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والسياسطية ومطن ذلطك قطرار احملكمطة الدسططتورية يف اإلحالطة امللكيطة املقيطدة جبطدول احملكمطة بططرقم
(إ .ح .م )2014/1/لسنة ( )12قضائية إذ انتهت احملكمة الدستورية إىل أن املادة ( )20من
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مشروع قانون املرور غري مطابقة للدستور أتسيسا على أهنا حرمت األجنيب من احلصول على
رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية وقد استندت احملكمة يف قرارها على عدة أسانيد قانونية مطن
بينها خمالفة املادة ( )1/12واملادة ( )26من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.
 - 72وتنشر االتفاقيات يف اجلريدة الرمسية يف البالد عمال بطنص املطادتني  37و 122مطن
الدستور ابللغة العربية وتكتمل هلا بطذلك وضطعيتها القانونيطة كقطانون مطن قطوانني الطبالد كمطا
سبقت اإلشارة وهي متاحة لكافة العاملني يف اجملال القطانوين واجلهطات احلكوميطة وللمطواطنني
وغططريهم أبسططعار رمزي ططة .ويالح ط أن مجي ططع ق طوانني اململكططة موج ططودة علططى موق ططع هيئططة االفت ططاء
والتشريع ومواقع أخر ابململكة على شبكة االنتنت.
 - 2الصكوك الدولية اليت انضمت إليها مملكة البحرين واملتعلقة حبقوق اإلنسان
 - 73انضطمت مملكطة البحطرين إىل جمموعطة مطن الصططكوك الدوليطة الصطادرة عطن منظمطة األمططم
املتحدة ومن أبرز هذه الصكوك اآليت:
 - 1اتفاقية منع اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها واملىمة يف  9ديسمى  1984م واليت
انضمت إليها البحرين ابملرسوم بقانون رقم  4لسنة 1990م.
 - 2االتفاقية اخلاصة ابلرق واملىمة يف  25سبتمى 1926م واملعدلة ابلىوتوكول احملرر
يف عط ططام 1953م واالتفاقي ط ططة التكميلي ط ططة إلبط ط ططال الط ططرق وجت ط ططارة الرقي ط ططق واالحنط ط طراف
واملمارسطات الشطبيهة ابلططرق لعطام 1965م والططيت انضطمت إليهططا البحطرين ابملرسططوم
بقانون رقم  7لسنة 1990م.
 - 3االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعطام 1965م والطيت
انضمت إليها البحرين مبوجب املرسوم بقانون رقم  8لسنة 1990م.
 - 4االتفاقيطة الدوليططة لقمططع جرميطة الفصططل العنصططري لعطام  1973والططيت انضططمت إليهططا
اململكة مبوجب املرسوم بقانون رقم  8لسنة 1990.
 - 5اتفاقية حقوق الطفل اليت مت اعتمادها يف  20نوفمى عام 1989م واليت انضمت
إليها البحرين مبوجب املرسوم بقانون رقم  16لسنة 1991م.
 - 6الىوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل مت االنضمام إليهما مبوجب القانون
رقم  19لسنة 2004م:
أ-

بروتوكول بشأن اشتاك األطفال يف املنازعات املسلحة لعام .2000
 بروتوكول بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املطواداإلابحية لعام .2000

 - 7اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضرو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة اليت مت اعتمادها من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  10ديسمى عام
1984م وانضمت إليها مملكة البحرين مبوجب مرسوم بقانون رقم  4لسنة 1998م.
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 - 8تعديل املادة ( )8من االتفاقية الدولية اخلاصة ابلقضطاء علطى مجيطع أشطكال التمييطز
العنصري لعام  1965املنضمة إليها دولة البحرين ابملرسوم رقم ( )8لسنة - 1990
مرسوم بقانون رقم ( )6لسنة .2000
 - 9اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضطد املطرأة والطيت اعتمطدهتا اجلمعيطة العامطة
لألمم املتحدة يف  18ديسمى 1979م وانضمت إليها مملكة البحرين مبوجب املرسوم
بقانون رقم  5لسنة 2002م واملعدل مبرسوم قانون رقم ( )70لسنة .2014
 - 10اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عى الوطنية لعام  2000والىوتوكوالن
املكمالن هلا واليت انضمت إليهما اململكة مبوجب القانون رقم ( )4لسنة 2004
ومها:
أ-

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الى والبحر واجل و لعام
.2000
 بروتوكطول منطع وقمطع االجتطار ابألشطخاص وخباصطة النسطاء واألطفططاللعام .2000

 - 11العهطد الططدويل اخلططاص ابحلقططوق املدنيطة والسياسططية لعططام  1966مت االنضططمام إلي ط
مبوجب القانون  56لسنة 2006م.
 - 12العهطد الطدويل اخلطاص ابحلقططوق االقتصطادية واالجتماعيطة والثقافيطة لعططام  1966مت
االنضمام إلي مبوجب القانون رقم ( )10لسنة 2007م.
 - 13اتفاقيطة حقطوق األشطخاص ذوي اإلعاقططة لعطام  2006مت االنضطمام إليهطا مبوجططب
القانون رقم ( )22لسنة 2011م.
 - 14امليثاق العريب حلقوق اإلنسان :القانون رقم ( )7لسنة 2006
 - 15اتفاقية منظمة املرأة العربية مبوجب املرسوم رقم  24لسنة 2002م.
 - 16االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري حيث انضمت مملكة
البحرين إىل هذه االتفاقية وذلك مبوجب املرسوم رقم ( )8لسنة .1990
 - 17اتفاقي ططة األم ططم املتح ططدة حلق ططوق الطفط ططل حي ططث انض ططمت مملك ططة البح ططرين إىل هط ططذه
االتفاقية وذلك مبوجب املرسوم بقانون رقم ( )16لسنة .1991
 - 3اتفاقيات صادرة عن منظمة العمل الدولية اليت انضمت هلا مملكة البحرين ،ومن أبرز هذه
التفاقيات اآليت:
 - 1اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )14لسنة 1921م بشأن الراحة األسبوعية واليت
صدقت عليها البحرين ابملرسوم رقم  5لسنة 1981م.
 - 2اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )29لسنة 1930م بشأن العمل اإلجباري واليت
صدقت عليها البحرين ابملرسوم رقم  5لسنة 1981م.
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 - 3اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )81لسنة 1947م بشأن التفتيش العمايل واليت
صدقت عليها البحرين ابملرسوم رقم  5لسنة 1981م.
 - 4اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )89لسنة 1948م بشأن العمل الليلي للنساء
واليت صدقت عليها البحرين ابملرسوم رقم  5لسنة 1981م.
 - 5اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )105لسنة 1957م بشأن إلغاء العمل اجلىي
واليت مت االنضمام إليها ابملرسوم رقم  7لسنة 1998م.
 - 6اتفاقيطة منظمططة العمططل الدوليطة رقططم ( )138لسططنة  1973بشطأن احلططد األدىن لسططن
االستخدام واليت مت االنضمام إليها مبوجب القانون رقم ( )1لسنة 2012م.
 - 7اتفاقيططة منظم ططة العم ططل الدوليططة رق ططم ( )159لس ططنة 1983م بشططأن التأهي ططل امله ططي
والعمالة (املعاقون) واليت مت االنضطمام إليهطا مبوجطب املرسطوم بقطانون رقطم  17لسطنة
1999م.
 - 8اتفاقي ططة منظمط ططة العمط ططل الدوليط ططة رقط ططم ( )111لسط ططنة 1958م اخلاصط ططة ابلتمييط ططز يف
االستخدام واملهنة اليت مت التصديق عليها ابملرسوم رقم  11لسنة 2000م.
 - 9اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )182لسنة  1999بشأن اتفاقيطة بشطأن حظطر
أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء علي واليت مت االنضمام إليها
مبوجب املرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 2001م.
 - 10اتفاقية منظمة العمطل الدوليطة رقطم ( )155لسطنة 1981م بشطأن السطالمة والصطحة
املهنيتني وبيئة العمل واليت مت االنضمام إليها مبوجب قانون رقم  25لسنة 2009م.
 - 11االتفاقية العربية رقم ( )15لسنة  1983بشأن حتديد ومحاية األجور :مرسوم بقانون
رقم ( )3لسنة .1984

دال :اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين:
 - 74أهم التطورات اهلامة اليت حدثت مؤخرا يف اإلطار القانوين واملؤسسي مطن أجطل تعزيطز
ومحاية حقوق اإلنسان
•

إنش ططاء املؤسس ططة الوطني ططة حلق ططوق اإلنسط ططان مب ططا يتواف ططق م ططع التوص ططية  12مط ططن
املالحظات اخلتامية السابقة لل نة CERD/C/BHR/CO/7:

•

القانون رقم ( )26لسنة  2014إبنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.

•

املرسطوم بقططانون رقططم ( )20لسطنة  2016بتعططديل بعططض أحكطام القططانون رقططم
( )26لسنة  2014إبنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.

•

أمططر ملكططي رق ططم ( )17لسططنة  2017بتحديططد ضط طواب تعيططني أعضططاء جمل ططس
املفوضني يف املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.

•
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•

قرار رئيس جملس الوزراء رقم ( )50لسنة  2012إبنشاء الل نة التنسيقية العليا
حلقوق اإلنسان.

•

قط طرار رئ ططيس جمل ططس ال ططوزراء رق ططم ( )14لس ططنة  2014إبع ططادة تش ططكيل الل ن ططة
التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان.

•

قط طرار رئ ططيس جمل ططس ال ططوزراء رق ططم ( )31لس ططنة  2017إبع ططادة تش ططكيل الل ن ططة
التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان.

•

إنشاء مفوضية حقوق الس ناء واحملت زين :املرسوم رقم ( )61لسطنة 2013
إبنشاء وحتديد اختصاصات مفوضية حقوق الس ناء واحملت زين.
الداخلية:

•

إنشاء مكتب مستقل ألمني عام التظلمات بوزارة

•

املرسوم رقم ( )27لسنة  2012بشأن مكتب مستقل ألمني عطام التظلمطات
بوزارة الداخلية.

•

مرسوم رقم ( )35لسنة  2013بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم (  ) 27لسنة
 2012بشأن مكتب مستقل ألمني عام التظلمات بوزارة الداخلية.

•

أمر ملكي رقم ( )15لسنة  2018إبنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي.
القانوين:

•

على صعيد اإلطار

•

القانون رقم ( )56لسنة  2006ابملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل العهد
الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية.

•

القانون رقم ( )10لسنة  2007ابملوافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين
إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

•

القانون رقم ( )7لسنة  2006ابلتصديق على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.

•

القطانون رقططم ( )22لسططنة  2011ابلتصططديق علطى اتفاقيططة حقططوق األشططخاص
ذوي اإلعاقة.

•

املرسوم بقانون رقم ( )70لسنة  2014بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )5لسنة  2002ابملوافقة على االنضمام إىل اتفاقيطة القضطاء علطى مجيطع
أشكال التمييز ضد املرأة.

•

القانون رقم ( )18لسنة  2006بشأن الضمان االجتماعي.

•

القانون رقم ( )18لسنة  2013بتعديل املادة التاسعة من القانون رقم ( ) 18
لسنة  2006بشأن الضمان االجتماعي.

•

القانون رقم ( )23لسنة  2018بشأن الضمان الصحي.

•

القانون رقم ( )30لسنة  2018بشأن محاية البياانت الشخصية.

•

القانون رقم ( )31لسنة  2018بشأن تش يع ومحاية املنافسة.

•

القانون رقم ( )1لسنة  2008بشأن مكافحة االجتار ابألشخاص.

•

القانون رقم ( )58لسنة  2009بشأن حقوق املسنني.
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•

قرار وزيرة التنمية االجتماعية رقم ( )11لسنة  2011إبصدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )58لسنة  2009بشأن حقوق املسنني.

•

قانون الطفل الصادر ابلقانون رقم ( )37لسنة .2012

•

القانون رقم ( )18لسنة  2014إبصدار قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل.

•

قرار وزير الداخلية رقم ( )131لسنة  2015بشأن الالئحة التنفيذيطة لقطانون
مؤسسة اإلصالح والتأهيل الصادر ابلقانون رقم ( )18لسنة .2014

•

قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر ابلقانون رقم ( )36لسنة .2012

•

القانون رقم ( )52لسنة  2012بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر
ابملرسوم بقانون ( )15لسنة .1976

•

القانون رقم ( )17لسنة  2015بشأن احلماية من العنف األسري.

•

قانون األسرة الصادر ابلقانون رقم ( )19لسنة .2017

•

قانون رقم ( )18لسنة  2017بشأن العقوابت والتدابري البديلة.

•

قرار وزير الداخلية رقم ( )14لسنة  2012بشأن إصدار مدونة سطلوك رجطال
الشرطة.

•

ق طرار وزيططر الداخلي ططة رقططم ( )31لسططنة  2012إبص ططدار مدونططة قواعططد الس ططلوك
الوظيفي ملنتسيب جهاز األمن الوطي.

احلقوق القتصادية
 - 75وتطوفر الدولطة السطكن املناسطب ألصطحا الطدخل احملطدود (املطادة  - 9و) «االقتصططاد
الوطي أسا العدالة االجتماعية وقوامها التعاون العادل بني النشا العام واخلاص » كما ورد
يف (املادة - 10أ) وخصص املشرع ست مواد من الدستور للمسائل االقتصادية واملالية والعمل
وأشطار الدسطتور إىل أن العدالطة االجتماعيطة أسطا االقتصطاد الطوطي الطذي يقطوم علطى التعططاون
العادل بني النشاطات العامة واخلاصة لضمان التنميطة االقتصطادية علطى خطط مرسطومة وذلطك
لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن حتت مظلة القانون.
 - 76اعتى الدستور حق العمل واجبا لذلك كان من الضروري توفريه للمواطن .وقد كفلطت
الدولطة تطوفري فطرص العمطل للمطواطنني مطع عدالطة الشطرو وذهبطت املطذكرة التفسطريية اىل سططبب
تعديل املادة ( )13الفقرة ( ) من دستور مملكة البحرين إبضافة كلمة «فرص» ليصبح االلتزام
الواقع على الدولة التزاما حمددا وواضطحا كمطا ال يسطو فطرض أي عمطل إجبطاري علطى أي فطرد
ابس ططتثناء م ططا يبينط ط الق ططانون ابلض ططرورة .وي ططنظم الق ططانون عل ططى أس ططس اقتص ططادية مراعي ططة للعدال ططة
االجتماعية وكل هذا ورد يف املادة ( .)13ونصت املادة ( )16الفقرتني (أ  ) -من الدستور
على حق املواطنني يف تويل الوظطائف العامطة مطع املسطاواة بيطنهم وذلطك بقوهلطا " أ  -الوظطائف
العامة خدمة وطنية تنا ابلقائمني هبا ويستهدف موظفو الدولة يف أداء وظطائفهم املصطلحة
العامة .وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون  -املواطنون
سواء يف تويل الوظائف العامة وفقا للشرو اليت يقررها القانون".
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العاملون املسجلون بديوان اخلدمة املدنية

2012

2013

2014

2015

2016

حبريين

40.455

40.814

42.954

41.033

41.033

19.902
20.553

20.092
20.722

21.195
21.759

19.299
21.734

19.299
21.734

6.970

7.781

8.148

8.260

8.260

4.536

4.781

4.895

5.044

5.044

2.434

3.000

3.253

3.216

3.216

47.425

48.595

51.102

49.293

49.293

ذكور
إانث

غري حبريين
ذكور

إانث

اجملموع

*

تقرير هيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية .2016

العل ل ل ل للاملون ابلقطل ل ل ل للاع اخلل ل ل ل للا
املسل ل للجلني لل ل للدى وزارة العمل ل للل
والتنمية الجتماعية

2012

2013

2014

2015

2016

2017

حبريين

94,469

95,608

99,219

101,198

102,167

103,802

68,880

69,354

70,929

71,170

71,235

71,380

25,616

26,254

28,290

30,028

30,932

31,972

384,777

400,482

412,857

445,374

509,062

495,912

359,051

371,669

381,579

411,093

473,169

459,024

25,726

28,813

31,278

34,281

35,893

38,888

ذكور

إانث

غري حبريين
ذكور

إانث

479,273

اجملموع

*

469,090

512,076

546,572

611,229

599,714

املصدر وزارة العمل والتنمية االجتماعية .2018

 - 77ح م واجتاهات القو العاملة:
البيان/السنوات

عدد

)(000

نسلبة العماللة (اىل امجلايل السلكان
يف سن العمل  15سنه فأكثر)

املشتغلني

عدد )(000

معل للدل املش ل للاركة يف ق ل للوة العم ل للل
امج ل ل ل ل ل للايل قل ل ل ل ل ل للوة (اىل امجل ل للايل الس ل ل للكان  15س ل ل للنة
العمل
فأكثر)

*

2012

2013

2014

2015

690.0

718.9

734.7

769.6

71.0
%
696.7

71.2
%
727.4

71.7
%

72.1
%

70.3
%
742.1

71.0
%

70.9
%
776.6

71.6
%

2016

812.3
71.2
%
820.7
72.0
%

املصدر هيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية .2018

 - 78وجاء حق التملك كما يقرره الدستور أبن حق فردي ذو وظيفة اجتماعية ينظمها القانون
(املادة - 9أ) وامللكية الفردية مصانة فيمنع التصرف فيها إال حبدود القانون (املادة - 9ج) كما
أوردت أن األموال العامة هلا حرمة ومصادرهتا حمظورة (املادة - 9د) وإن الثروات الطبيعة مجيعها
ومواردها كافة ملك للدولة (املادة  )11وكفلت الدولة التدابري الالزمة للمحافظة على األراضي
GE.19-11264
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الزراعية (املادة - 9ح) وتنظيم العالقة بني مالك األراضي والعقارات ومستأجريها علطى أسطس
اقتصادية (املادة - 9هط).
 - 79وتكفل الدولة تضامن اجملتمع يف حتمل األعباء الناجتة عن الكوارث واحملن العامة وذلك
بتعويض املتضررين من احلر ومن أد واجبات العسكرية (املادة .)12
احلقوق الجتماعية:
 - 80ومن املباد اليت نص عليها الدستور أن األسرة أسا اجملتمع قوامها الدين واألخالق
وحب الوطن .والقانون حياف على كياهنا الشرعي ويقوي أواصرها ويف ظل األمومة والطفولة
وحيمي من االستغالل واإلمهال .وتعىن الدولة خصوصا بنمو الشبا البدين واخللقي والعقلي
كما تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنو األسرة وعملها يف اجملتمع (املادة  - 5أ)  .كما
كفلت الدولة حق املرياث حبسب أسس الشريعة اإلسالمية (املادة  - 5هط).
 - 81وألقططت الدول ططة عل ططى عاتقهططا حتقي ططق الض ططمان االجتمططاعي ال ططالزم للمط طواطنني يف ح ططال
الشيخوخة أو املرض أو الع ز عن العمل أو اليتم أو التمل أو البطالة كما تؤمن هلم خدمات
التأمني االجتماعي وتعمل على وقايتهم من براثن اجلهل واخلوف والفاقة (املادة  - 5ج).
 - 82وأعطى الدستور لكل املواطنني احلق يف احلصطول علطى الرعايطة الصطحية وتكفطل الدولطة
وسائل الوقاية والعالج إبنشاء خمتلف املستشفيات واملؤسسات الصحية (املادة  - 8أ .) /
احلقوق الثقافية:
 - 83وجاء يف الدستور أن ال تعليم إلزامي وجماين يف املراحل األوىل اليت يبينها القانون وترعى
الدولطة العلطوم واآلدا والفنطون وتشط ع علطى البحططث العلمطي كمطا تكفطل اخلطدمات التعليمططة
والثقافية للمواطنني وينظم القانون أوج العناية ابلتبية الدينية والوطنية يف خمتلف مراحل التعليم
أبنواع وتعىن بتقوية شخصية املواطن وانتمائ وأعطى الدستور احلق لألفراد واهليئات يف إنشاء
املدار واجلامعات اخلاصة إبشارة من الدولة ووفقا للقانون (املادة  – 7أ/ /ج/د).
املدارس احلكومية

2011

202

2012

2013

2014

2015

عدد املدارس

املدارس اخلاصة
اجملموع

67
269

71
275

72
278

73
279

74
281

*

204

206

207

206

2016

2017

207

208

73
280

72
280
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 - 84عدد الطال لكل مدر
املدارس احلكومية

2011

10

2012

2013

2014

2015

عدد الطالب

املدارس اخلاصة

15

14

14

14

14

GE.19-11264

*

10

10

9

9

2016

2017

9.6

10

13.5

13

تقرير هيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية .2016
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 - 85عدد الطال لكل مدرسة
عدد الطالب

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

املدارس احلكومية

623

632

628

639

647

663

670

723

713

754

789

832

893

910

املدارس اخلاصة

*

تقرير هيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية .2016

 - 86نسبة الطلبة املس لني اإلانث إىل الذكور يف املدار احلكومية
املراحل الدراسية

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

البتدائي

101.1

101.1

102.1

103

103

102

102

98.0

98.0

98.9

98

96

97

100

111.6

99.6

104.2

103

106

105

101

اإلعدادي

الثانوي

*

تقرير هيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية .2016

 - 87نسبة الطلبة املس لني اإلانث إىل الذكور يف املدار اخلاصة
املراحل الدراسية

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

البتدائي

85.6

84.7

84.8

85

86

87

89

81.5

80.9

82.2

84

84

86

87

81.7

81.6

81.1

82

83

85

89

اإلعدادي

الثانوي

*

تقرير هيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية .2016

اهليئات القضائية أو اإلدارية أو اليت يتصل اختصاصها مبسائل حقوق النسان:
 - 88مت التوضيح سالفا طبيعة السلطة القضائية واستقالليتها إال أن اهليئطات القضطائية أو
اإلداريطة يف مملكططة البحطرين والططيت هلططا صطلة حبقططوق اإلنسطان بشططكل مباشططر أو غطري مباشططر مططن
الصعب جدا حصرها مجيعها إال أن من املمكن على سبيل املثال اإلشارة إىل اجلهات اآلتية:
•

GE.19-11264

النيابطة العامطة وهطي شطعبة أصطيلة مطن السطلطة القضطائية تقطوم بتمثيطل اجملتمططع
ورعاية حقوق اخلاصة والعامة ومحايت من خماطر اجلرمية واملنافحة عطن حقطوق
اإلنسان .ختتص النيابة العامة بتحريك الدعو اجلنائية ومباشرهتا أمام احملاكم
وهططي تباشططر اختصاصططها ذاك بوصططفها انئبططة عططن اجملتمططع واملمثلططة ملص ططاحل يف
الدعو اجلنائية وتتميز خصومتها فيها ابحليادية .كما أهنا معنية حبكم القانون
بتنفيذ األحكام اجلنائية واإلشراف على املؤسسات اإلصالحية .والنيابة العامة
تتمتع ابالستقالل فأعضاؤها غري قابلني للعزل وخيضعون يف أعماهلم لرائسطة
وإشراف النائب العام الذي ل السلطة يف تعيينهم ونقلهم وترقيتهم ويتبعون
مجيعا اجمللس األعلى للقضاء الذي يدخل يف تشكيل النائب العام .ومن انحية
أخر تشارك النيابة العامة من خالل عضويتها بعدد من الل ان الوطنية يف
مكافحة اجلرمية وإبسهامها يف وضع االستاتي يات الالزمة ويف جمال التوعية
االجتماعيططة يف هططذا الش ططأن .عططدد وك ططالء النائططب الع ططام يف السططنوات اخلم ططس
األخرية:
27
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السنة

GE.19-11264

اجملموع

2013

47

2014
2015
2016
2017

47
40
56
66

•

اجملل ططس األعل ططى للمط طرأة مت إنش ططاءه مبوج ططب األم ططر األم ططريي رق ططم ( )44لسط ططنة
 2001ويعتطى هططذا اجمللطس مبثابططة املرجطع جلميططع اجلهطات الرمسيططة فيمطا يتعلططق
بشط ططئون املط ط طرأة كمط ططا نص ط ططت املط ططادة ( )3م ط ططن أمط ططر اإلنش ط ططاء علط ططى ع ط ططدد م ط ططن
االختصاصات املنوطة هبذا اجمللس.

•

مكتب املفتش العام جبهاز األمن الوطي مت إنشاءه مبوجب مرسوم رقم ( ) 28
لسنة  2012بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب املعايري املهنية يف
جهاز األمن الوطي إذ خيتص هذا املكتب بتلقي وفحص الشكاو املتعلقة
إبدعاءات سوء معاملة األشخاص من قبل منتسيب اجلهاز وانتهاكاهتم األخر
للقط طوانني واالتفاقي ططات الدولي ططة ال ططيت ص ططادقت عليه ططا مملك ططة البح ططرين وإجط طراء
التحطرايت املتعلقطة بتلطك الشطكاو مطىت ارتكبطت هطذه املخالفطات مبناسطبة أو
بسبب أو أثناء أتديتهم ألعمال وظائفهم أو كان لل هاز مثة دور فيها وذلك
وفقا لنص املادة ( )1من هذا املرسوم.

•

الل نة التنسيقية العليا حلقوق االنسان مت إنشاء هذه الل نة مبوجب قرار رئيس
جملطس الططوزراء رقططم ( )50لسططنة  2012ومت اعطادة تشططكيلها وفططق الق طرار رقططم
( )31لسنة  2017والذي ِّبني االختصاصات املنوطة ابلل نة ومنها وضع
آلية للتنسيق تكفل حتقيق أفضل السياسات للتعامل مع املسائل املتعلقة حبقوق
اإلنسان وإعداد التقارير اليت تلتزم مملكة البحرين بتقدميها تطبيقا لالتفاقيات
اليت انضمت إليها يف جمال حقوق اإلنسان.

•

األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية وهي جهاز مستقل إداراي وماليا وتعمل
على ضمان االلتزام بقوانني اململكة واملعايري املهنية للعمل الشرطي املنصوص
عليه ططا يف مدون ططة س ططلوك الش ططرطة وك ططذلك ابللط طوائح اإلداري ططة ال ططيت حتك ططم أداء
املطوظفني املططدنيني يف وزارة الداخليططة وذلططك ضطمن إطططار عططام يشططمل اح طتام
حقوق اإلنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتسا ثقة اجلمهور.

•

وحدة التحقيق اخلاصة ابلنيابة العامة حيطث مت إنشطاءها مبوجطب قطرار النائطب
الع ططام رق ططم ( )8لس ططنة  .2012تت ططوىل وحط ططدة التحقي ططق اخلاص ططة مهم ططة حتديط ططد
املسؤولية اجلنائية ضد املسؤولني احلكوميني الذين ارتكبوا أعماال خمالفة للقانون
تسببت يف جرائم قتل أو تعذيب أو اإليذاء أو سطوء املعاملطة مبطن فطيهم ذوي
املناصب القيادية يف ظل مبدأ مسئولية القيادة ويف احلاالت اليت تتوصل فيها
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الوحدة إىل استنتاج أبن هناك أسا لنوع آخر من املساءلة تطتم إحالطة أوراق
القضطية إىل الطدائرة أو اهليئطة احلكوميطة املختصطة لغطرض اختطاذ إجطراءات أتديبيططة
حمتمل ططة أو أي إج ط طراءات قانونيط ططة أخط ططر يف إطط ططار صط ططالحيات تلط ططك الط ططدائرة
أو اهليئطة إىل جانطب أي قضطية أخطر يقطرر النائطب العطام وجطو إحالتهططا إىل
الوحطدة للتحقيططق فيهطا ألي سططبب كططان وذلطك وفقططا لطنص املططادتني (الرابعططة)
و(اخلامسة) من القرار آنف الذكر.
•

مفوضطية حقطوق السط ناء واحملت طزين حيطث مت إنشطاءها مبوجطب املرسطوم رقططم
( )61لسنة  2013ختتص هطذه املفوضطية مبراقبطة السط ون ومراكطز التوقيطف
ومراكز رعاية األحداث واحملت زين وغريها من األماكن اليت من املمكن أن يتم
فيها احت از األشخاص كاملستشفيات واملصحات النفسية هبدف التحقق من
أوضاع احت از النزالء واملعاملة اليت يتلقوهنا لضمان عدم تعرضهم للتعطذيب
أو املعاملط ط ططة الالإنس ط ط ططانية أو املهين ط ط ططة كم ط ط ططا حط ط ططددت امل ط ط ططادة ( )3ع ط ط ططدد م ط ط ططن
االختصاصات املنوطة هبذه املفوضية.

•

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وهذه املؤسسة مت إنشاءها مبوجطب القطانون
رقم ( )26لسنة  .2014هتطدف املؤسسطة الوطنيطة حلقطوق االنسطان إىل تعزيطز
وتنمية ومحاية حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي هبا واإلسهام يف
ضمان ممارستها كما نصت املادة ( )13على عدد من االختصاصات املنوطة
هبذه املؤسسة.

احلقوق الواردة يف شىت صكوك حقوق اإلنسان ومدى محاية الدستور هلا اآليت:
 - 89تضمن دستور مملكة البحرين مجيع احلقوق الواردة يف إعالن حقوق االنسان الفرنسي
الصادر  1789وكذا تضمن مجيع احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 1948
حيث كان األخري أحد الواثئق اليت كانت تستند عليها احلكومة املوقرة يف املناقشات اليت جتري
بني أعضاء اجمللس التأسيسي يف صدد إنشاء الدستور عام  1973وبعد اجراء التعديالت اليت
متت علي تضمن الدستور البحريي العديد من احلقوق واحلرايت العامة ال سيما حقوق اجليل
الثالث مثل :حق البيئة أي مبعىن آخر أن الدستور بعد إجراء التعديالت علي أضحى يتضمن
حقوق اجليل األول والثاين والثالث.
 - 90إن احلقوق واحلرايت الذي تضمنها الدستور بعضها قائمة يف حد ذاهتا وبعضها واجبة
حلماية احلق ذات أو صيانت إذ أن عدد احلقوق واحلرايت اليت نص عليها الدستور هو  90حق
أو حرية حيث نص الدستور يف البا املعنون (ابحلقوق واحلرايت) على  30حق أو حرية
يف حني أن سائر احلقوق واحلرايت األخر جاء ذكرهم يف األبوا األخر للدستور كما ننوه
إىل أن بعض هذه احلقوق مت النص عليها كذا يف ميثاق العمل الوطي وذلك على النحو الوارد
يف اجلدول أدانه:
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حلق املشاركة يف الشئون العامة والتمتع ابحلقوق السياسية
احلقوق ذات العالقة

الدستور

احلماية والضوابط

ح ل ل ل ل ل للق املش ل ل ل ل ل للاركة يف البنط ط ط ط ط ط ططد (ه)  -للمواطنني رجاال ونساء
الشئون العامة والتمتع املادة ()1
وذ لططك وفقططا هلططذا الدسططتور وللشططرو واألوضططاع ا لططيت
ابحلقوق السياسية
يبينها القانون.
 ال جي ط ططوز أن حيط ط ططرم أحط ط ططد املط ط طواطنني مط ط ططن حط ط ططقاالنتخا أو التشيح إال وفقا للقانون.
+
 ال جيوز أبي حال تعطيل انعقاد جملس الشورأو جملس النوا أو املسا حبصانة أعضائ يف
إثنططاء ا عططالن االحك ططام العرفيططة أو أثنططاء إ ع ططالن
حالة السالمة الوطنية( .املادة )123

امليثاق

احلماية والضوابط

 توسط ط ط ططيع دائط ط ط ططرة املشط ط ط ططاركةالشعب ط ططية يف أعبط ططاء احلكط ططم
واإلدارة.
 ...يتطلط ططع الشط ططعب بك ط ططلث ط ط ططقة وعط ط ططزم إىل مست ط ط ططقبل
مشططرق...وقاعدت املشططاركة
الشعبط ط ط ط ططية لك ط ط ط ططل فئط ط ط ط ططات
الش ط ط ط ططعب يف مس ط ط ط ططئوليات
احلكم.

يتمتل ل ل للع املواطنل ل ل للون
(رجلال ونسلاء) حبللق
املشلاركة يف الشلئون
العامل ل ل ل ل للة والتمتل ل ل ل ل للع
ابحلق ل للوق السياس ل للية
يف اللبالد بللدءاً حبللق
النلتخاب والرتشيح
طبقل ل ل ل ل ل للا ألحك ل ل ل ل ل ل للام
القانون.

السيادة للشعب

البند (د) من  -تكططون ممارس ططة السططيادة عل ططى الوج ط املب ططني هب ططذا
الدستور.
املادة ()1
 مصدر السلطات مجيعا+
 مملكة البحرين...مستطقطلة ذات سطيادة اتمطة...الجيوز التنازل عن سيادهتا.
البند (أ) من املادة ()1
+
 معا هط ط ططدات الص ط ط ططلح والتحط ط ططالف واملعا ه ط ط ططداتاملتعلقة ...أو حبقوق السيادة...جيب لنفاذ هطا أن
تصدر بقانون( .املادة .)37

حق النتخاب

البنط ط ط ط ط ط ططد (ه)  -وذ لطك وفقططا هلططذا الدسططتور وللشططرو واألوضططاع مت النص علي
اليت يبينها القانون.
املادة ()1
 وال جي ط ططوز أن حي ط ططرم أح ط ططد املط ط طواطنني م ط ططن حط ط ططقاالنتخا أو التشيح إال وفقا للقانون.
+
 يتأ لف جملس النوا من أربعني عضطوا يُنتخبطونبطري ططق االنتخ ططا العط ططام الس ططري املباش ططر وفقط ط طا
لألحكام اليت يبينها القانون (املادة .)56

جل للاء بل للذات بع ل ل
الضوابط

حق الرتشح

البنط ط ط ط ط ط ططد (ه)  -وذ لطك وفقططا هلططذا الدسططتور وللشططرو واألوضططاع مت النص علي
اليت يبينها القانون.
املادة ()1
 وال جي ط ططوز أن حي ط ططرم أح ط ططد املط ط طواطنني م ط ططن حط ط ططقاالنتخا أو التشيح إال وفقا للقانون.
+
 يشت يف عضو جملس النوا :* أن يكون حبرينيا
* أن ميضطي علططى مطن اكتسططب اجلنسطية البحرينيططة
عشر سنوات على األقل
* وغطري حامطل جلنسططية دولطة أخططر ابسطتثناء مططن
حيمطل جنسططية إحطد ا لططدول األعضطاء مب لططس

جل للاء بل للذات بع ل ل
الضوابط
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حلق املشاركة يف الشئون العامة والتمتع ابحلقوق السياسية
احلقوق ذات العالقة

الدستور

احلماية والضوابط

*
*
*
*

التعططاون ل ططدول اخللططيج العربي ططة بشططر أن تك ططون
جنسطيت البحرينيطة بصطفة أصطلية ومتمتعطا بكافطة
حقوق املدنية والسياسية
وأن يك ط ط ططون امسط ط ط ط م ط ط ططدرجا يف أح ط ط ططد ج ط ط ططداول
االنتخا .
أال تقططل سططن يططوم االنتخ ططا عططن ثالثططني س ططنة
ميالدية كاملة.
أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
أال تكططون عضططويت مب لططس الشططور أو جمل ططس
الن طوا ق ططد أس ططقطت بق طرار م ططن اجملل ططس ا ل ططذي
ينتمي إلي بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب
اإلخالل بواجبات العضوية .وجيوز ملن أُسقطت
عضطويت التشططيح إذا انقضططى الفصططل التش طريعي
ا لططذي صططدر خال لط ط ق طرار إسططقا العض ططوية أو
صططدر ق طرار م ططن اجمللططس ا لططذي ك ططان عضططوا فيط ط
إبلغططاء األث ططر امل ططانع مططن التش ططيح املتت ططب عل ططى
إسقا العضوية بعد انقضاء دور االنعقاد الذي
صدر خالل قرار إسقا العضوية( .املادة )57

للملل ل ل ل أن يس ل ل للتفيت املادة ()43
الشل ل للعب يف القل ل للوانني
والقضل للااي اهلامل للة الل لليت
تتصل مبصاحل البالد

 يعتططى موض ططوع االسططتفتاء موافطَق ططا علي ط إذا أقرتط طأغلبية من أدلوا أبصواهتم.
 تكطون نتي طة االسططتفتاء ملزمطة وانفططذة مطن اتريططخإعالهنا وتنشر يف اجلريدة الرمسية.

لك ل ل للل فل ل ل للرد أن خياطل ل ل للب املادة ()29
الس ل ل لللطات العام ل ل للةكتاب ل ل للة
وبتوقيعه (حق الشكوى)

وال تكط ططون خماطبط ططة السط ططلطات ابسط ططم اجلما ع ط ططات إال
للهيئات النظامية واألشخاص املعنوية

احلماية والضوابط

امليثاق

مل يرد

املساواة
احلقوق ذات العالقة

الدستور

احلماية والضوابط

امليثاق

املساواة

املادة ()4

دعامات للم تمع تكفلها الدولة

يف مواضطع متعطددة
مت التأكيد عليها

بل ل ل ل ل ل للني املادة ()4

دعامات للم تمع تكفلها الدولة

ذات النص

تك ل ل ل ل ل للافؤ الف ل ل ل ل ل للر
املواطنني

احلماية والضوابط

املواطن ل للون سل ل للواء يف تل ل للويل البن ط ط ط ط ططد ( ) وفقا للشرو اليت يقررها القانون
الوظائف العامة
مط ط ط ططن امل ط ط ط ططادة +
()16
 وال ي ط ط ط ططوىل األجان ط ط ط ططب الوظ ط ط ط ططائف العام ط ط ط ططة إال يفاألحوال اليت يطبطينها القانون
البند (أ) من املادة ()16
النللاس سواسللية يف الكرامللة املادة ( - )18يتسطاو املواطنططون لططد القطانون  -ال متييططز بيططنهم ذات النصوص
بسط ط ططبب اجلط ط ططنس أو األصط ط ططل أو اللغط ط ططة أو الط ط ططدين
اإلنسانية
أو العقيدة.
مل يتطرق هلا
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يتس ل للاوى املواطن ل للون ل ل ل ل دى املادة ()18
القل ل ل ل ل ل ل ل للانون يف احلق ل ل ل ل ل ل ل ل للوق
والواجبات العامة

(هططذه احلمايططة والض طواب تنسططحب علططى مجيططع املس ططائل
اليت تستوجب املساواة)
ذات النص

االنط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططتماء إىل
أداء اخلدم ل ل ل للة العسل ل ل ل للكرية البنطد (أ) مططن ينظم القانون
أجهط ط ط ط ط ططزة األمط ط ط ط ط ططن
شرف للمواطنني
املادة (+ )30
وال يولطَّى غري املواطنني هذه املهام إال يف حالة الضطرورة ال ط ط ط ططوطي واج ط ط ط ططب
وش ط ط ط ط ططرف لكط ط ط ط ط ططل
القصو وابلكيفية اليت ينظمها القانون.
مواطن
البند ( ) من املادة ()30
األمن والطمأنينة
احلقوق ذات العالقة

الدستور

احلماية والضوابط

امليثاق

احلمايل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
والضوابط

األمن والطمأنينة

املادة ()4

 -دعامات للم تمع تكفلها الدولة

ذات النص

ذات احلماية

ل جرميل للة ول عقوبل للة إل بنل للاء علل للى
قل ل ل للانون (مب ل ل ل للدا شل ل ل للرعية اجلل ل ل ل لرائم
والعقوابت)

البن ططد (أ) م ططن امل ططادة إال بناء على قانون
()20

ذات النص والضواب

ل عقلاب إل عللى األفعلال الالحقلة
للعمللل ابلقللانون الللذي يللنص عليهللا
(مبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية)

البن ططد (أ) م ططن امل ططادة إال بناء على قانون
()20

ذا ت النص والضواب

العقوبة شخصية

البند ( ) من املادة
()20

ذات النص

املتهم بريء حىت تثبت إدانته

البنطد (ج) مطن املطادة  -يف حماكمة قانونية
()20
طؤمن لط ط فيهططا الض ططماانت الض ططرورية
 تط ِّملمارسطة حطق الططدفاع يف مجيطع مراحططل
التحقيق واحملاكمة

+
+
 تعمل على وقايتهم من براثن اخلوف .يعتطى األمططن الططوطي هطو السططياج واحلصططناحلصططني حلماي ططة الططبالد وص ططيانة أ ارض ططيها
البند (ج) من املادة ()5
ومكتس ط ططباهتا االق ط ط ططتصادية واالجتماعيط ط ططة
والسياسطية ودعططم مسططرية الت ططنمية الشططاملة
خاصط ط ططة يف ظ ط ط ططل الظ ط ط ططروف واملتغط ط ط طريات
اإلقليمية والدولية املعاصرة

 وفقا للقانونت للنشر الق للوانني يف اجلريللدة الرمسي للة
خالل أسبوعني من يوم إصدارها

املادة ()122

ويعمططل هبططا بع ططد شططهر م ططن اتريططخ نش ططرها
وجيططوز بططنص خططاص يف القططانون تط ططقصري
هذا األجل أو إطالت

ل تسري أحكام القوانني إل على ما
يقع من اتريخ العمل هبا ،ول يرتتب
عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ
(مبدأ عدم رجعية القوانني)

املادة ()124

وجي ططوز يف غ ططري املط طواد اجلزائي ططة الط ططنص يف
القطانون علطى س طراين أحكامط أبثطر رجعططي
وذلك مبوافقة أغلبيطة أعضطاء كطل مطن جملطس
الشطور وجملططس النطوا أو اجمللططس الططوطي
حبسب األحوال.
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التعليم والثقافة
احلقوق ذات العالقة

الدستور

احلماية والضوابط

العلم

املادة ()4

 دعامط ط ط ططات للم تم ط ط ط ططع تكفله ط ط ط ططا ذات النص والضابالدولة
+
 تعم ططل علط ططى وق ططايتهم مط ططن ب ط طراثناجلهل
البند (ج) من املادة ()5

ترع ل ل ل للى الدول ل ل ل للة العل ل ل ل للوم البند (أ) من املادة ()7
واآلداب والفنون
تكفلل اخللدمات التعليميلة البند (أ) من املادة ()7
والثقافية للمواطنني

القضاء على المية

البند (أ) من املادة ()7

تشجع البحث العلمي

البند (أ) من املادة ()7

إنش ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاء املل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدارس البند (ج) من املادة ()7
واجلامعات اخلاصة

امليثاق

احلماية والضوابط

ذات النص
 يكططون التعل ططيم إلزامي ط طا وجماني ط طا يف ذات النص والضواباملراحل األوىل.
 الطيت يعينهطا القطانون وعلطى النحطوالذي يبني في
+
 ينظم القانون أوج العناية ابلتبيطةالدينيط ط ط ط ططة والوطنيط ط ط ط ططة يف خمتلط ط ط ط ططف
مراحطل التعلطيم وأنواعط كمطا يُعطىن
فيهط ط ططا مجيعط ط ط طا بتقويط ط ططة شخص ط ط ططية
املواطن واعتزازه بعروبت
البند ( ) من املادة ()7
يضع القانون اخلطة الالزمة

ذات النص والضاب
ذات النص

 جيوز لألفراد واهليئات إبشراف من الدولة -ووفقطا للقانون

تكفلل الدوللة لل ودور العللم البند (د) من املادة ()7
حرمتها

ذات النص

 تعم ط ط ط ططل الدول ط ط ط ططة عل ط ط ط ططىت ططش يع التعل ططيم اخل ططاص
وأتسط ط ط ط ططيس اجلامعط ط ط ط ططات
واملعاهد اخلاصة.
 دعطم مؤسسطات البحططثالعلمي والتكطنولوجي
 رب نظام التعلطيم بسطوقالعم ططل لتطلب ط ططية حاجط ططات
البالد من القو البشطرية
املؤهلط ط ط ط ط ط ططة يف احلاض ط ط ط ط ط ط ططر
واملستطقبل.

العدل
احلقوق ذات العالقة

الدستور

احلماية والضوابط

امليثاق

التضامن الجتماعي

املادة ()4

 -دعامات للم تمع تكفلها الدولة

ذات النص والضاب
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حتقيق الضمان الجتماعي
الالزم للمواطنني
يف حالة الشيخوخة
أو املرض
أو العجز عن العمل
أو اليتم
أو الرتمل
أو البطالة
خدمات التأمني
الجتماعي

حتملل
تضامن اجملتمع يف ّ
األعباء النامجة عن
الكوارث واحملن العامة

تعوي املصابني أبضرار
احلرب أو بسبب أتدية
واجباهتم العسكرية
القتصاد الوطين أساسه
العدالة الجتماعية

توفري السكن لذوي
الدخل احملدود من
املواطنني

الضرائب والتكاليف
العامة أساسها العدالة
الجتماعية

 تعمل على وقايت من الفاقةالبند (ج) من املادة ()5
البند (ج) من
املادة ()5

تكفل الدولة

ذات النص وذات الضاب

البند (ج) من
املادة ()5

تؤمن هلم
ِّ

ذات النص والضاب

املادة ()12

 -تكفل الدولة

ذات النص والضاب

املادة ()12

 -تكفل الدولة

ذات النص والضاب

البند (أ) من املادة
()10

يف حدود القانون

ذات
املعىن

البند (و) املادة
()9

 -تعمل الدولة

البند (أ) من املادة
()15

 أداؤها واجب وفقا للقانون إنش ططاء الضرائب العامططة وتعديله ططا وإلغاؤهططا ال يكططونإال بقانون
 وال يُعفطَى أحد من أدائها كلها أو بعضها إال يفاألحوال املبينة ابلقانون.
 وال جيوز تكليف أحد أبداء غري ذل ططك من الضرائبوالرسوم والتكاليف إال يف حدود القانون.
 يطبطني القانون األحكام اخلاصة بتحصيل الضرائبوالرسوم وغريها من األموال العامة وإبجراءات
صرفها.
البند (أ ) من املادة ()107
 ينظم القانون -مبا يكفل عدم املسا ابحلد األدىن الالزم للمعيشة

إعفاء الدخول الصغرية من البند ( ) من
املادة ()15
الضرائب

األسرة (حقوق األطفال والناشئة والشباب)
احلقوق ذات العالقة

الدستور

احلماية والضوابط

امليثاق

السرة

البند (أ) من املادة ()5

 -أسا اجملتمع

ذات النص والضواب
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 حيف القانون كيانطها الشرعيويقوي أواصرها وقيمها

+
سططن الت ططشريعات اخلاص ططة حبمايططة األسططرة ومحاي ططة
أفرادها

األمومة والطفولة

البند (أ) من املادة ()5

 حيم ط ط ط ططي (الق ط ط ط ططانون) يف ظله ط ط ط ططا ذات النص والضواب(االسرة)
+
سططن الت ططشريعات اخلاص ططة حبمايططة األسططرة ومحاي ططة
أفرادها

رعاية الناشئة

البند (أ) من املادة ()5

ذات النص والضواب
يرعى النشء
+
وحيمي من االستغالل
ويقيط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط اإلمه ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ططال األديب سططن الت ططشريعات اخلاص ططة حبمايططة األسططرة ومحاي ططة
أفرادها
واجلسماين والروحي
أداة القانون

الشباب

البند (أ) من املادة ()5

حرمة املساكن

املادة ()25

حق املرياث

البند (د) من املادة ()5

-

 ت ط ط ط طُعىن الدول ط ط ططة خاص ط ط ططة بنمط ط ط ططو ذات النص والضوابالش ط ط ط ط ططبا الب ط ط ط ط ططدين واخللق ط ط ط ط ططي +
والعقلي
سططن التط طشريعات اخلاص ططة حبمايططة األسططرة ومحاي ططة
أفرادها
-

احلقوق ذات العالقة

الدستور

فال جيوز دخوهلا أو تفتيشها
بغري إذن أهلها
إال استثناء يف حاالت الضطرورة
القصو
اليت يعينها القانون
وابلكيفية املنصوص عليها في

 ذات الضواب+
ضابط جديد:
حت ط ط ط ط ططت رقابط ط ط ط ط ططة السط ط ط ط ط ططلطة
القضائية

ذات النص

 حق مكفول -حتكم الشريعة اإلسالمية

حقوق املرأة
احلماية والضوابط

امليثاق

احلماية والضوابط

التوفيلق بلني واجبللات امللرأة حنللو البن ططد ( ) م ططن املط ططادة  -تكفل الدولة
()5
األسرة وعملها يف اجملتمع
 تعم ط ططل الدولط ط ططة عل ط ططى دعط ط ططم دون إخالل أبحكام الشريعة اإلسالميةحقطوق امل طرأة (الطنص ص طراحة
+
عل ط ط ط ططى مص ط ط ط طططلح حق ط ط ط ططوق
املذكرة التفسريية لدستور مملكطة البحطرين املعطدل يف
املرأة).
:2002
متكلني امل لرأة مططن التوفيططق بطني واجباهتططا حنططو أس طرهتا  -سط ط ططن التط ط ط ططشريعات اخلاص ط ط ططة
حبماية األسرة ومحاية أفرادها
وعملها يف اجملتمع يف إطار الشريعة اإلسالمية.
مسل للاواهتا ابلرج ل للال يف مي ل للادين البن ططد ( ) م ططن املط ططادة  -تكفل الدولة
احليل للاة السياسل للية والجتماعيل للة ()5
 دون إخالل أبحكام الشريعة اإلسالميةوالثقافية والقتصادية

احلقوق ذات العالقة

الدستور

الرعاية الصحية

البند (ج) من املادة ()5
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 لكل مواطن احلق يف الرعاية الصحيةالبند (أ) من املادة ()8
الوقاية والعالج

البند (أ) من املادة ()8

 تكفل إبنشط ططاء خمتلل للف أنل للواع املستش ط طفياتواملؤسسات الصحية

الصحة العامة

البند (أ) من املادة ()8

 -تعىن الدولة

ذات النص
+
تع ططىن ابلسياس ططات الص ططحية ال ططيت
تعزز أهداف الصحة لل ميع

إنشاء مستشفيات أو مستوصفات البند ( ) من املادة ( - )8جيوز لألفراد واهليئات
أو ودور عالج
 إبشراف من الدولة -وفقطا للقانون

احلقوق ذات العالقة

الدستور

امللْكية ورأس املال

البند (أ) املادة ()9

لألموال العامة حرمة

البند ( ) املادة ()9

امللكية اخلاصة مصونة

البند (ج) املادة ()9

العدالة القتصادية
احلماية والضوابط
-

املصلادرة العاملة لألملوال البند (د) املادة ()9
حمظورة

GE.19-11264

امليثاق

احلماية والضوابط

وفقا ملباد العدالة اإلسالمية  -امللكية ورأ املال ذات النصوص والضواب
مقومط ط ط ططات أساس ط ط ط ططية لكي ط ط ط ططان +
الدول ط ط ططة االجتم ط ط ططاعي وللث ط ط ططروة ضوابط جديدة يف امليثاق للملكية وراس املال:
الوطنية
* ويقرر القانون القواعد اليت تضمن التوازن بطني
حق ط ط ططوق فردي ط ط ططة ذات وظيفط ط ط ططة
أططراف اإلنططتاج وكطذلك التطوازن يف العالقطات
اجتماعية
التعاقدية.
ينظمها القانون.
* على أسس اقطتصادية
* وعلى أسا العدالة االجتماعية
* ينظم القانون التمتع هبا ومباشرهتا
حريل ل ل ل للة رأس املل ل ل ل للال يف الست ل ل ل ل للثمار (فقل ل ل ل للط يف
امليثاق).

ذات النص
 حرمة محايته ط ط ططا واج ط ط ططب عل ط ط ططى ك ط ط ططل +مواطن.
ضلابط جديللد :وعلططى السططلطات العامططة اختططاذ كططل
الوسائل اليت تكفل صيانتها
 مصونة فال مينع أحطد مطن التصطرف يفملك إال يف حدود القانون
 وال ين ططزع عط ططن أحط ططد ملك ط ط إالبسط ط ط ط ططبب املنفعط ط ط ط ططة العامط ط ط ط ططة يف
األح ط ط طوال املبينط ط ططة يف الق ط ط ططانون
وابلكيفيط ط ططة املنصط ط ططوص عليهط ط ططا
فيط ط ط وبشط ط ططر تعويض ط ط ط عن ط ط ط
تعويضا عادال

ذات النص والضواب

 حمظورة ال تكط ط ط ططون عقوبط ط ط ططة املص ط ط ط ططادرةاخلاصة إال حبكم قضائي
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احلقوق ذات العالقة

الدستور

العالقل ل ل ل للة بل ل ل ل للني م ل ل ل ل للالك البند (هط) املادة ()9
األراض ل ل ل ل للي والعق ل ل ل ل للارات
ومستأجريها
اس ل ل ل ل ل للتغالل األراضل ل ل ل ل ل للي البند (ز) املادة ()9
الصللاحلة للزراع للة بص للورة
مثمرة
تعملل عللى رفلع مسلتوى البند (ز) املادة ()9
الفالح
الثروات الطبليعية مجيعها املادة ()11
ومواردهل ل للا كاف ل ل للة ملل ل ل ل
للدولة

العدالة القتصادية
احلماية والضوابط

 -يف األحوال املبينة ابلقانون

امليثاق

احلماية والضوابط

ينظم القانون
 على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالطة االجتماعيطة تتخذ الدولة التدابري الالزمة ت ط ططقوم علط ططى حفظهط ططا وحس ط ططناستطثمارها
 تتخذ الدولة التدابري الالزمة حيطدد القطانون وسطائل مسططاعدةصط ط ط ططغار املط ط ط ط طزارعني ومتل ط ط ط ططيكهم
األراضي.
 مبراعطاة مق ططتضيات أمططن الدولططة ذات النصواقطتصادها الوطي
+
+
ض للابط جديل للد يف امليثل للاق :وتعم ططل الدولط ططة علط ططى
 كطل الت طزام ابست ططثمار مطورد مططن صيانط ط ط ططتها واختي ط ط ططار أفضط ط ط ططل الس ط ط ططبل االق ط ط ط ططتصاديةمطوارد الثططروة الطب ططيعية أو مرفططق الستطثمارها.
مطن املرافطق العامطة ال يكططون إال
بقانون ولزمن حمدود.
 وتكف ططل اإلجط طراءات التمهيدي ططةتيس ط ط ط ط ط ططري أعم ط ط ط ط ط ططال البح ط ط ط ط ط ططث
والكش ط ط ططف وحتقي ط ط ططق العالني ط ط ططة
واملنافسة.
 ال مي ط ط ط ط ط ط ططنح أي احتكط ط ط ط ط ط ط ططار إالبقانون وإىل زمن حمدود.
(املادة )117

العمل
احلقوق ذات العالقة

الدستور

العمل

البند (أ) املادة ()9

احلماية والضوابط
-

وفقا ملباد العدالة اإلسالمية
مقوم ط ط ططات أساس ط ط ططية لكيط ط ط ططان
الدول ط ططة االجتمط ط ططاعي وللثط ط ططروة
الوطنية
حقط ط ططوق فرديط ط ططة ذات وظيفط ط ططة
اجتماعية
ينظمها القانون.

+
 واجب على كل مواطن تقتض ط ططي الكرام ط ططة ويسط ط ططتوجباخلري العام
 وفقا للنظام العام واآلداGE.19-11264

امليثاق

احلماية والضوابط

نصوص مشاهبا
+
ضواب جديدة يف امليثاق:
* دع ط ططم املط ط طواطن ابلت ط ططدريب املس ط ططتمر والتط ط ططدريب
التحططويلي مططن شططأن أن يططدفع خب طىات ودم ططاء
مت ددة يف سوق العمل.
* ينظم القانون التمتع هبا ومباشرهتا.
* على أسس اقطتصادية
* وعلى أسا العدالة االجتماعية
* يقطرر القطانون القواعطد الطيت تضطمن التطوازن بططني
أطراف اإلنطتاج
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العمل
احلقوق ذات العالقة

الدستور

لك ل ل للل م ل ل للواطن احلل ل ل للق يف البند (أ) من املادة ()13
العمل ويف اختيار نوعه

تل ل ل ل للوفري ف ل ل ل ل للر
للمواطنني

احلماية والضوابط
البند (أ) من املادة ()13

امليثاق

وفقا للنظام العام واآلدا

ذات النص والضواب

العم ل ل ل ل للل البنط ط ط ططد ( ) م ط ط ط ططن امل ط ط ط ططادة  -تكفل الدولة
()13
 -عدالة شروط

ل جي ل ل ل للوز ف ل ل ل للرض عمل ل ل ل للل البن ط ط ط ططد (ج) م ط ط ط ططن املط ط ط ط ططادة -
()13
إجباري على أحد
-

العالقل ل ل ل للة بل ل ل ل للني العمل ل ل ل للال البند (د) من املادة ()13
وأصحاب األعمال

احلقوق ذات العالقة

الدستور

البيئة واحلياة الفطرية

البند (ح) املادة ()9

GE.19-11264

احلماية والضوابط

ذات النص والضواب

إال يف األحط ط طوال ال ط ططيت يعينه ط ططا ذات النص والضواب
القانون
لضرورة قومية
ومبقابل عادل
أو تنفيذا حلكم قضائي

ذات النص
 ينظم القانون+
 على أسس اقتصادية مط ط ططع مراعط ط ططاة قواعط ط ططد العدالط ط ططة ضاب جديد يف امليثاق:االجتماعية
* يقطرر القطانون القواعطد الطيت تضطمن التطوازن بططني
أطراف اإلنطتاج

البيئة
احلماية والضوابط

امليثاق

احلماية والضوابط

 أتخ ط ططذ الدول ط ططة الت ط ططدابري الالزم ط ططة ضوابط جديدة يف امليثاق:لص ط ططيانة البيئط ط ططة واحلف ط ططاظ علط ط ططى  -الدول ططة تس ططعى إىل االست ط ططغالل األمثط ططل للم ط طوارد
احلياة الفطرية
الطبط ططيعية والت ط ططنمية غط ططري الضط ططارة للب ط ططيئة وصط ططحة
املواطن
 وضع استاتي ية وطنية حلماية البيئة اختط ط ططاذ مجيط ط ططع اإلج ط ط طراءات والتداب ط ط ططري التط ط ط ططشريعيةاملناسبة للحد من التطلوث من مصادره املختطلفة
 تططوفري التسططهيالت للشططركات الصططناعية للتحططوللإلنتاج النظيف
 ضرورة إجراء دراسات التطقيططيم البططيئية قبطل البطدءيف تطنفيذ املشاريع.
 تط ط ططقوم الدول ط ططة ابحملافظ ط ططة عل ط ططى احلي ط ططاة الفطري ط ططةوخاصة البطيئات الطبطيعية املتطنوعة الطيت تططتميز هبطا
البحطرين مبطا يف ذلططك مكوانهتطا احليوانيطة والنباتيططة
م ططن خ ططالل وضط ططع اخلطط ط املناس ططبة السط ططتخدام
األراض ط ط ططي وإدارة املنط ط ط ططاطق السط ط ط ططاحلية وإن ط ط ط ططشاء
منظومة من احملميطات الطبططيعية علطى غطرار حمميطة
العط طرين وحمميط ططة ج ططزر ح ط طوار واملي ط ططاه احمليطط ططة هبط ططا
والطيت أتيت أمهيتهطا علطى املسطتو العطاملي نظطرا ملطا
يتواجد فيها من حيواانت وطيور اندرة.
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احلقوق ذات العالقة
اجلنسية البحرينية

اجلنسية
احلماية والضواب

الدستور

البنط ط ططد (أ) مط ط ططن املط ط ططادة -
()17
-

إبع للاد املل للواطن عل للن البحل للرين أو البن ططد ( ) م ططن املط ططادة حيظر
()17
منعه من العودة إليها

احلقوق ذات العالقة

امليثاق

حيددها القانون
عمطن يتمتططع
وال جيطوز إسطقاطها ِّ
هبا
إال يف حالة اخليانة العظمى
واألح طوال األخططر الططيت حيططددها
القانون

احلرية
احلماية والضوابط

الدستور

 دعامات للم تمع تكفلها الدولةاملادة ()4
احلرية
+
 مكفولة وفقا للقانونالبند (أ) من املادة ()19
ل جيلوز القلب عللى إنسللان أو البنط ططد ( ) م ط ططن امل ط ططادة  -إال وفق أحكام القانون
()19
توقيفه أو حبسه أو تفتيشه
 وبرقابة من القضاءل جيللوز حتديللد إقامتلله أو تقييللد البنط ططد ( ) م ط ططن امل ط ططادة  -إال وفق أحكام القانون
حريتل ل ل ل لله يف اإلقام ل ل ل ل للة (حري ل ل ل ل للة ()19
 وبرقابة من القضاءاإلقامة)

ل جيلوز تقييللد حريتله يف التنقللل البنط ططد ( ) م ط ططن امل ط ططادة  -إال وفق أحكام القانون
()19
(حرية التنقل)
 وبرقابة من القضاءحريلة املراسللة الربيديلة والربقيلة املادة ()26
واهلاتفية واإللكرتونية

تسليم الالجئني السياسيني

احلقوق ذات العالقة

-

ذات النصوص والضواب

ذات النص والضواب
ذات النص والضواب
ذات النص والضواب

مصونة
سريتها مكفولة
فال جيوز مراقبة املراسالت أو إفشاء سريتها
إال يف الضرورات اليت يبينها القانون
ووفق ط ط طا لإلجط ط طراءات والض ط ططماانت املنص ط ططوص
عليها في

حقوق السجناء واحملتجزين
احلماية والضوابط

ل جيللوز احلج للز أو احل للبس يف البند (ج) من املادة ()19
غ ل ل ل للري األم ل ل ل للاكن املخصص ل ل ل للة
لذل

GE.19-11264

امليثاق

احلماية والضوابط

حمظور

املادة ()21

الدستور

احلماية والضواب

 يف قوانني الس ون املشمولة ابلرعاية الصحية واالجتماعية -واخلاضعة لرقابة السلطة القضائية

امليثاق

احلماية والضوابط
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احلقوق ذات العالقة

حق النسان يف سالمة جسده
احلماية والضوابط

الدستور

احلماية والضوابط

امليثاق

ل يع ل ل ل ل ل ل ل ّلرض أي إنس ل ل ل ل ل ل للان البن ط ط ط ططد (د) م ط ط ط ططن امل ط ط ط ططادة  -حيلدد القلانون عقللاب ملن يفعللل ذات النص والضواب
ذل
للتعل ل ل ل ل ل ل للذيب امل ل ل ل ل ل ل ل للادي أو ()19
حق جديد:
املعن ل ل للوي ،أو لإلغ ل ل ل لراء ،أو
 كمطا يبطططل كططل قططول أو اع طتاف ويكفل القانون توقيع العقوبة علطى مطن يرتكطبللمعاملة احلاطة ابلكرامة
يثبط ط ط ططت صط ط ط ططدوره حتط ط ط ططت وط ط ط ط ططأة جرمية التعذيب أو اإليذاء البدين أو النفسي.
التعط ططذيب أو ابإلغط ط طراء أو لتل ط ططك
املعاملة أو التهديد أبي منها
إيل للذاء املل للتهم جسمانيل ل لًا أو البند (د) املادة ()20
معنويلًا

احلقل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوق ذات الدستور
العالقة

حيظر

احلماية والضوابط

ذات النص والضاب

التقاضي

حق التقاضي

البن ططد (و) مط ططن  -مكفول
املادة ()20
 وفقطا للقانون+
 يف حماكمة قانونيةطؤمن ل ط فيهطا الضططماانت الضطرورية ملمارسططة حطق الططدفاع يف مجيططع
 ت ِّمراحل التحقيق واحملاكمة
 وفقا للقانونالبند (ج) من املادة ()20
+
 ال سلطان ألية جهة على القاضي يف قضائ وال جيوز حبال التدخل يف سري العدالة ويكفل القانون استطقالل القضاءالبند ( ) من املادة (.)104
+
 جلسات احملاكم علنية إال يف األحوال االستثنائية اليت يبينها القانونالبند (ج) من املادة ()105

احملاكم

البن ط ططد (أ) م ط ططن -
املادة (- )105
+
 -يف حماكمة قانونية

لك ل ل ل ل للل م ل ل ل ل للتهم يف البنططد (ه) م ططن  -جيب
جنايللة حم للام ي للدافع املادة ()20
 مبوافقتعنه

GE.19-11264

يرتب القانون
اختالف أنواعها
ودرجاهتا
ويبني وظائفها واختصاصاهتا.

امليثاق

احلماية والضوابط

ذات النص والضواب

ذات النص والضواب

ذات النصوص والضواب
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احلقل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوق ذات الدستور
العالقة

احلماية والضوابط

التقاضي

امليثاق

احلماية والضوابط

طؤمن ل ط فيهطا الضططماانت الضطرورية ملمارسططة حطق الططدفاع يف مجيططع
 ت ِّمراحل التحقيق واحملاكمة
 وفقا للقانونالبند (ج) من املادة ()20
+
 ال سلطان ألية جهة على القاضي يف قضائ وال جيوز حبال التدخل يف سري العدالة ويكفل القانون استطقالل القضاءالبند ( ) من املادة (.)104
+
 جلسات احملاكم علنية إال يف األحوال االستثنائية اليت يبينها القانونالبند (ج) من املادة ()105

جملل ل ل ل ل ل للس أعل ل ل ل ل ل ل للى البنط ططد (د) مط ططن  -يشرف على حسن سري العمل يف احملاكم ويف األجهزة املعاونة هلا
للقضاء
املادة ( - )105ينشأ بقانون
 يطب ط ططني القط ططانون صط ططالحيات يف الشط ططئون الوظيفيط ططة لرجط ططال القض ط ططاءوالنيابة العامة
النيابة العامة

البنططد (ج) مططن  -يضع القانون
املادة ()104

حمكمل ل للة دس ل ل للتورية املادة ()106
ختل ل ل ل ل للتص مبراقب ل ل ل ل ل للة
دسل للتورية الق ل للوانني
واللوائح

احلقوق ذات العالقة

تطرق هلا

 حيددها القانون ويبني القانون يكفططل الق ططانون ح ططق كططل م ططن احلكوم ططة وجملططس الش ططور وجمل ططسالنطوا وذوي الشططأن مطن األف طراد وغططريهم يف الطعطن لططد احملكمططة
يف دستورية القوانني واللوائح

حرية العتقاد والتدين
احلماية والضوابط
الدستور

امليثاق

احلماية والضوابط

حرية الضمري

املادة ()22

 -مطلقة

دور العبادة

حق جديد يف امليثاق:
تكفل الدولة حرية العقيدة

املادة ()22

 تكفل الدولة -حرمة دور العبادة

تصون الدولة حرمة دور العبادة

طبقا للعادات املرعية يف البلد

تضطمن حريطة إقامطة الشطعائر الدينيطة
وفق العادات السائدة يف البالد

حريل ل ل ل ل للة القي ل ل ل ل ل للام بشل ل ل ل ل للعائر األداين واملواك ل ل ل ل ل للب املادة ()22
والجتماعات الدينية
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احلقوق ذات العالقة

الدستور

حرية الرأي

املادة ()23

حرية البحث العلمي

املادة ()23

حرية الصحافة

املادة ()24

حرية الرأي والصحافة والنشر والبحث العلمي
احلماية والضوابط
-

 ذات النصلكل إنسان حق التعبري عن رأي
+
ونشره ابلقول أو الكتابة أو غريمها
أو أبي طريق ط ططة أخ ط ططر م ط ططن
*
مكفولة
ط ط ططرق التعبط ط ططري ع ط ططن الط ط طرأي أو اإلب ط ططداع
وذلك وفقطا للشرو واألوضاع اليت يبينها القانون
مط ططع عط ططدم املس ط ططا أبسط ططس العقي ط ططدة اإلسط ططالمية ووح ط ططدة الشخصي
الشعب
ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية.

-

 ذات النصلكل إنسان حق التعبري عن رأي
+
ونشره ابلقول أو الكتابة أو غريمها
* أو أبي طريقط ط ططة أخ ط ط ططر م ط ط ططن ط ط ط ططرق
مكفولة
التعبطري عن الرأي أو اإلبداع الشخصي
وذلك وفقطا للشرو واألوضاع اليت يبينها القانون
مط ططع عط ططدم املس ط ططا أبسط ططس العقي ط ططدة اإلسط ططالمية ووح ط ططدة +
ضاب جديد:
الشعب
يف احلدود اليت يطبطينها القانون
ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية.

-

حرية الطباعة والنشر املادة ()24

احلقوق ذات العالقة

الدستور

حريللة تكللوين اجلمعيللات املادة ()27
والنقاابت

GE.19-11264

امليثاق

احلماية والضوابط

+
 تش ع (الدولة) البحث العلميالبند (أ) من املادة ()7
 مكفولة وفقطا للشرو واألوضاع اليت يبينها القانون.+
 مط ططع عط ططدم املس ط ططا أبسط ططس العقي ط ططدة اإلسط ططالمية ووح ط ططدةالشعب ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية.
املادة 23

ذات النص والضواب
+
ضاب جديد:
يف احلدود اليت يطبطينها القانون

ذات النص والضواب
 مكفولة+
 وفقطا للشرو واألوضاع اليت يبينها القانون.ضاب جديد:
+
 مط ططع عط ططدم املس ط ططا أبسط ططس العقي ط ططدة اإلسط ططالمية ووح ط ططدة يف احلدود اليت يطبطينها القانونالشعب ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية.
املادة 23

حرية تكوين اجلمعيات والنقاابت والجتماع
احلماية والضوابط
-

امليثاق

احلماية والضوابط

على أسس وطنية
وألهداف مشروعة
وبوسائل سلمية
مكفولة
وفقطا للشرو واألوضاع اليت يبينها القانون
بشططر ع ططدم املس ططا أبسططس ال ططدين والنظ ططام
42

HRI/CO RE/BHR/2019

حرية تكوين اجلمعيات والنقاابت والجتماع
احلماية والضوابط

احلقوق ذات العالقة

الدستور

حرية الجتماع اخلا

البند (أ) من املادة ()28

الجتماعل ل ل ل للات العام ل ل ل ل للة البند ( ) من املادة ()28
واملواكل للب والتجمع ل للات
(حرية الجتماع العام)

العام
 وال جيوز إجبار أحطد علطى االنضمططام إىل أيمجعيطة أو نقابة أو االستمرار فيها.

امليثاق

احلماية والضوابط

ذات النص والضواب

 لألفراد حق االجتماع اخلاص دون حاجة إىل إذن أو إخطار سابق وال جي ط ططوز ألح ط ططد مط ط ططن قط ط طوات األم ط ططن العط ط ططامحضور اجتماعاهتم اخلاصة.
 مباحة وفقطا للشرو واألوضاع اليت يبينها القانون علططى أن تك ططون أغط طراض االجتم ططاع ووس ططائلسلمية وال تنايف اآلدا العامة

هاء :إطار تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين:
دور السلطة التشريعية يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 - 91سطامهت السطلطة التشطريعية مطن خطالل دورهطا الرقطايب والتشطريعي يف تعزيطز دور ومكانططة
حقوق اإلنسان يف ظطل املشطروع اإلصطالحي كمطا أكطدت علطى التططور املسطتمر يف هطذا اجملطال
انطالقطا مطن التعطديالت الدسطتورية يف مطايو  2012والططيت متطت يف ضطوء مرئيطات حطوار التوافططق
الوطي وتطلعات خمتلف قطاعات الدولة حنو املزيد من التطور يف هذا اجملال ومتثطل يف صطدور
العديد من القوانني اليت سامهت بشكل كبري يف صون ومحاية حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين.
 - 92وللسلطة التشريعية دور هام يف رقابة أعمال السلطة التنفيذية فيما يتعلق بقضااي حقوق
اإلنسان حيث متار هذا الدور بصورة مباشرة من خالل طرح األسئلة الىملانية أو بصورة غري
مباشرة من خالل االقتاحطات برغبطة أو حطىت مطن خطالل مناقشطة بطرانمج احلكومطة والطرد عليط .
ولألمهية البالغة لقضااي حقوق اإلنسان يشكل كل مطن جملطس النطوا وجملطس الشطور يف كطل
دورة انعقاد جلنة نوعية دائمة حلقوق اإلنسان ختتص ابلنظر يف كافة املوضوعات املتعلقة حبقوق
اإلنسان وتويل أمهية كبرية يف دعم احلرايت العامة وقضااي حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين
كما سامهت الل نتني يف إصدار العديد من القوانني يف إطار محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف
مملكة البحرين ومنها املرسوم بقانون رقم ( )70لسنة  2014بتعطديل بعطض أحكطام املرسطوم
بقانون رقم ( )5لسنة  2002ابملوافقة علطى االنضطمام إىل اتفاقيطة القضطاء علطى مجيطع أشطكال
التمييز ضد املرأة والقانون رقم ( )26لسنة  2014إبنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
والقططانون رقططم ( )22لسططنة  2011ابلتصططديق علططى اتفاقيططة حقططوق األشططخاص ذوي اإلعاقططة
والتعاون مع جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطي يف إصدار قانون العقوابت والتطدابري
البديلة رقم ( )18لسنة  2017وغريها مطن القطوانني والتشطريعات الطيت مطن شطأهنا املسطامهة يف
تطوير املنظومة التشريعية على املستو احلقوقي.
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هيئة تنظيم سوق العمل
 - 93مت إنشطاء هيئطة تنظطيم سطوق العمططل يف مطايو  2006لتتطوىل كافطة املهطام والصططالحيات
لتنظيم سوق العمل ابململكة وتنظيم تصاريح عمل العمال األجانب وتراخيص وكاالت وتوريد
العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحا العمل األجانب للعمل مع مراعاة حف
حقوق اجملتمع واالنسان وذلك ابلتنسيق مع جمموعة من وزارات ومؤسسات مملكة البحرين من
أجل ضمان تقدمي خدمة مميزة تسهم يف منو االقتصاد احمللي بشكل مباشر وعى ضطمان إدارة
فعالة وإنسانية ملتابعة شئون الوافدين وضمان حقوقهم(  .)20أبرز املشاريع االستاتي ية هليئة تنظيم
سطوق العمطل خططالل العطام  2017هططو إصطدار تصططريح العمطل املططرن والطذي بططدوره يوجطد حططال
مبتكرا شامال ملعاجلة ملف العمالة السائبة والغري نظامية يف اململكة .كما أن هذا املشروع القى
دعما دوليا وأمميا حيث اعتمدت منظمة األمم املتحدة كأحد أفضل املمارسات الدولية.
اللجنة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان
 - 94مت تشكيل الل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان ابلقرار رقم ( )50لسنة 2012
وإعطادة تشطكيلها ابلقطرار رقطم ( )31لسطنة  )22 (2017برائسطة وزيطر اخلارجيطة وعضطوية كطل مطن
املمثلطني عططن وزارة اخلارجيطة وزارة الداخليططة وزارة العططدل والشطؤون اإلسططالمية واألوقططاف وزارة
العمطل والتنميطة االجتماعيطة وزارة التبيطة والتعلططيم وزارة الصطحة وزارة شطؤون اإلعطالم اجمللططس
األعلى للمرأة النيابة العامة هيئة التشريع واالفتاء القانوين جهاز األمن الوطي األمانة العامة
للتظلمطات وحطدة التحقيططق اخلاصطة .وختطتص الل نططة ابلتنسطيق مطع اجلهططات احلكوميطة يف كافططة
املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسطان حبسطب اختصطاص كطل جهطة وختطتص بصطفة خاصطة مبطا يلطي:
إعداد خطة وطنية وإعداد تقارير مملكة البحرين املقدمة ملنظمات األمم املتحدة والتعاون مطع
املنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان.
( )21

 - 95وهذا القرار يعكس اهتمام مملكة البحرين مبباد حقوق اإلنسان ويؤكد حرصها على
تنفيذ التزاماهتا وتعهداهتا الدولية يف اجملال احلقوقي وهي التزامات وتعهدات كثرية توليها الدولة
اهتماما خاصا من خالل التشريعات اليت تصدر عى السلطة التشريعية أو من خالل األنظمة
واإلجراءات واللوائح اليت حتددها السلطة التنفيذية أو حىت حبرص السلطة القضائية على التأكد
من تطابق أنظمة القضطاء مطع معطايري حقطوق اإلنسطان الطيت جيطب احتامهطا خاصطة وأن دسطتور
اململكة وميثاق العمل الوطي يكفالن مباد حقوق اإلنسان.
 - 96ووقعططت البح ططرين علططى العدي ططد م ططن االتفاقيططات واملعاه ططدات الدوليططة املتعلق ططة حبق ططوق
اإلنسان وخاصة املرتبطة منها مبنظومة األمم املتحدة .وطوال الفتة املاضية استحدثت الدولة
العديد من املؤسسات الرمسية اليت تعىن ابجملال احلقوقي كما هو احلال ابلنسبة للمؤسسة الوطنية
__________

( )20
( )21
( )22
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هيئة تنظيم سوق العمل .http://lmra.bh/portal/ar/page/show/56
قرار رقم ( )50لسنة  2012إبنشاء الل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RCAB5012 .pdf
قرار رقم ( )31لسنة  2017إبعادة تشكيل الل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RCAB3117 .pdf
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حلقوق اإلنسان مث وزارة الدولة حلقوق اإلنسان وكان آخرهطا الل نطة التنسطيقية العليطا حلقطوق
اإلنسان.
 - 97هذه املنظومة تعمل إىل جانب شبكة واسعة من مؤسسات اجملتمع املدين املعنية حبقوق
اإلنسطان وهطي مؤسسطات انشططة وفاعلطة ومتططار أدوارا مهمطة تعكطس حيويطة اجملتمطع احمللططي
ومد اهتمام احلقوقي ووعي اخلاص يف هذا اجملال.
 - 98وختتص الل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان ابلتنسيق بني اجلهات احلكومية يف كافة
املسائل املتعلقة حبقطوق اإلنسطان حبسطب اختصطاص كطل جهطة .فتزايطد اجلهطود احلكوميطة املعنيطة
ابجملطال احلقطوقي تتطلطب اهتمامططا خاصطا بتنظيمهطا لضطمان وجططود أعلطى درجطات التنسطيق ومبططا
يساهم يف حتقيق األهداف احلقوقية اليت تعمل عليها مجيع املؤسسات احلكومية.
 - 99أيضا أعطيت الل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان جمموعة من الصالحيات لتقطوم
بدورها على أكمل وج وتشمل اآليت:
 - 1وضع آلية للتنسيق تكفل حتقيق أفضل السياسات للتعامل مع املسائل املتعلقة
حبقوق اإلنسان.
 - 2إعداد خطة وطنية حلقوق اإلنسان على مستو احلكومة وعرضها على جملس
الوزراء للموافقة عليها.
 - 3التنسطيق يف إعططداد الططردود علططى البيططاانت والتسططاؤالت الصططادرة مططن املنظمططات
واجلمعيات داخل اململكة وخارجها املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 - 4التنسيق يف إعداد التقارير اليت تلتزم مملكة البحرين بتقدميها تطبيقا لالتفاقيات
اليت انضمت إليها اململكة يف جمال حقوق اإلنسان.
 - 5النظر يف طلبات املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان اليت ترغب
يف إرسال ممثل هلا إىل مملكة البحرين.
 - 6متابعطة تنفيطذ توصطيات حقطوق اإلنسططان ورفطع تقطارير دوريطة بشطأهنا إىل جملططس
الوزراء.
 - 7وضع خطة سنوية للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان.
 - 8إعداد الدراسات بشأن مواءمة القطوانني احملليطة لالتفاقيطات الطيت انضطمت إليهطا
مملكة البحرين يف جمال حقوق اإلنسان.
 - 9رفع التوصيات أو املرئيات املتعلقة ابلقضااي احلقوقية إىل جملس الوزراء.
 - 100ابستعراض الدور األساسي لل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسطان وأهطم الصطالحيات
اليت تتوالها يالح أهنا تقوم إبسهامات رئيسية يف كافة األنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان ومن
أمهها توليها مسؤولية وضع آلية للتنسيق بني اجلهات احلكومية يف اجملال احلقوقي وكذلك إعداد
اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان على املستو احلكومي .كما أن الل نة نفسها تعد قناة االتصال
الرئيسة بني حكومة البحرين واملنظمات احلقوقية الدولية ومن أهم املهام يف هذا السياق تقدمي
تقارير املراجعة الدورية الشاملة إىل جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.
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نشر الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق الربامج التعليمية
 - 101عملت وزارة التبية والتعليم مبملكة البحرين على نشر ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان يف
املطدار مططن خططالل املنططاهج الططيت تتضط ِّطمن قيمططا ومفططاهيم ومهططارات ترِّكططز علططى احلريططة واح طتام
وتقبطل اآلخطر والتسطامح وحقطوق املطواطن وواجباتط وغريهطا .وقطد ِّمت تطدريب
التعدديطة والتعطايش ِّ
املططدربني يف جم ططال إدمططاج حق ططوق اإلنس ططان يف املنططاهج الدراس ططية والكت ططب املدرسططية وم ططن أه ططم
املوضوعات اليت ِّمت تناوهلا :اتريخ حقوق اإلنسطان واالسطتحقاقات الكونيطة حلقطوق اإلنسطان
واملساواة بني اجلنسني يف القوانني والصكوك الدولية واحلرية واملسئولية والدميقراطية كأسلو
حياة ومن للحكم والتواصل وتقنيات يف خدمة حقوق اإلنسان والتبية على السالم وغريها .
كما قامت الوزارة بتنفيذ خطة إعالمية للتعريف بثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان والعيش املشتك
ونفذت جمموعة كبرية من الىامج واألنشطة داخل املدار تدور حول هذه الثقافة .
يف املدار ِّ .
ومنذ العام 2007م إىل اليوم تنفذ وزارة التبية والتعليم مبملكة البحرين مع منظمة اليونسكو
مشروع املدار املنتسبة لليونسكو وذلك من أجل نشر ثقافة السلم وحقوق اإلنسان وتنمية
طدر مقطرر
قدرة الطلبة على التعايش والتسامح ِّ
وتقبل اآلخر .وما زالت وزارة التبية والتعليم ت ِّ
بكافة املراحطل كمقطرر إلزامطي منطذ
كل الصفوف الدراسية ِّ
التبية للمواطنة وحقوق اإلنسان يف ِّ
العام 2005م.
 - 102تنطلق وزارة التبية والتعليم مبملكطة البحطرين يف تنفيطذ مناه هطا مطن اإلططار التطوجيهي
للتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان ملختلف املراحل والصفوف التعليمية .ويتضمن هذا اإلطار
علطى جمموعططة مططن القططيم واملبطاد وهططي العططيش املشططتك ومطا يقتضططي مططن التنططوع واالخططتالف
واالعتدال والتسامح والتوافق واحلوار تكافؤ الفرص وما يقتضي من تقوية الفرص ومحاية ذوي
االحتياجات اخلاصة ومقاومة الصور النمطية دولة القانون وما تقتضي من التقيد ابلقانون
وعلوية القانون واملساواة أمام القانون واملساواة أمام القضاء والرقابة الدميقراطية وما تقتضي
من أسلو للعيش املشتك وأسلو الختاذ القرار وأسلو للحكم السلم والسالم العامليني
وما يقتضي من تضامن وتعاون دوليني وفض للنزاعات ابلطرق السلمية.
 - 103وقامت وزارة التبية والتعليم إبعداد وسائل إرشطادية للمعلمطني يف تطدريس مطادة التبيطة
للمواطنة وحقوق اإلنسان حللقات التعليم األساسي .ووقعت الوزارة مطذكرة تفطاهم مطع مكتطب
التبية الدويل يف يناير 2012م ملدة مخس سنوات ملراجعة وتطوير املناهج الدراسية فيما يتعلق
بقيم املواطنة وحقوق اإلنسان .وتنفيذا ملا ورد يف هذه املذكرة دشنت وزارة التبية والتعليم مشروع
املصدق علي من منظمطة اليونسطكو والطذي يتضطمن
املدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان ِّ
حزمة متكاملة من األنشطة الصفية والالصفية املعززة لقيم ومعارف ومهارات وسلوكات املواطنة
وحقوق اإلنسان لد الطلبة.
 - 104قامطت وزارة التبيططة والتعلططيم إبدراج ثقافططة حقطوق اإلنسططان يف منططاهج التبيططة للمواطنططة
وحقوق اإلنسان مبختلف املراحل الدراسية .ويستهدف تدريس هذه املناهج يف مرحلة التعليم
األساسي إكسا الطلبة مفاهيم احلرية والعدل والتضامن ومباد الدميقراطية والتسامح والتعاون
واحلوار وتكافؤ الفرص ومعرفة احلقوه والواجبات .أما يف مرحلة التعليم الثانوي فيتم التكيز على
جانب كبري من التثقيف السياسي ودعم ثقافة حقوق اإلنسان عند الطلبة.
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 - 105أما فيما خيص مؤسسات التعليم العايل فقد صدر قرار يف العام  2013م إبلزام هذه
املؤسسات ابعتماد مقرر حقوق اإلنسان كمقرر إجباري يف اخلط الدراسية كمتطلب ملرحلة
البكالوريو .
نشر الوعي حبقوق اإلنسان بني املوظفني احلكوميني
 - 106مت اعتماد مدونة سلوك رجال الشرطة بناء على القرار الوزاري رقم  14لعام  2012م
ومت تضمينها يف املناهج التدريبية والتعليمية كما مت تعميمهطا علطى مجيطع أجهطزة وزارة الداخليطة
للتنفيذ .ومت إعداد املدونة وفق قواعد السلوك اليت أقرهتا اجلمعية العامة بقرار رقم .169/34
اجلمعيات السياسية املعرتف هبا على املستوى الوطين
 - 107تفتخر مملكة البحرين ابآلفاق املفتوحة والرحبة للدميقراطية والتعددية واملشاركة السياسية
يف إطططار مرجعيططة الدسططتور وميثططاق العمططل ال ططوطي .وتعزيططزا ملططنهج احل طوار بططني مجيططع املك ططوانت
السياسية يف اجملتمع البحريي كفطل القطانون البحطريي تكطوين اجلمعيطات السياسطية وفقطا لقطانون
اجلمعيات السياسية .يشطمل هطذا الفضطاء الواسطع للحريطة والتعبطري عطن الطرأي وجطود  16مجعيطة
سياسطية مصطرح هبطا وتعمطل وفقطا للقطوانني والتشطريعات يف مملكطة البحطرين ابإلضطافة إىل وجطود
معهد التنمية السياسية والذي يعمل على أتسيس ثقافة سياسية تستوعب اآلخر وتنفتح علي
انطالقا من الوحد الوطنية كوهنا مسة من مسات اهلوية البحرينية.
 - 108يبلغ عدد اجلمعيات السياسية املؤسسة وفق أحكام قانون اجلمعيات السياسية رقم 26
لسنة  2005ستة عشر مجعية على النحو الوارد ابجلدول التايل:
اسم اجلمعية

عدد األعضاء

مجعية األصالة اإلسالمية

319

مجعية الوسط العريب اإلسالمي الدميقراطي

208

مجعية الشورى اإلسالمية
مجعية ميثاق العمل الوطين

132
337

مجعية التجمع الوطين الدستوري

408

مجعية املنرب الوطين اإلسالمي

359

مجعية الرابطة اإلسالمية
مجعية الفكر احلر

303
122

مجعية التجمع الوطين الدميقراطي

325

مجعية املنرب الدميقراطي التقدمي

430

مجعية التجمع القومي الدميقراطي
مجعية احلوار الوطين

114
366

مجعية حركة العدالة الوطنية

59

مجعية الصف اإلسالمي

343

مجعية جتمع الوحدة الوطنية
مجعية اإلرادة والتغري الوطنية
عدد اجلمعيات
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برانمج املنح املالية للمنظمات األهلية
 - 109يبلغ عدد املنظمات األهلية والغري حكومية يف مملكة البحرين  631منظمة ووضعت
وزارة العمل والتنمية االجتماعية يف عام  2006منه ية جديدة يف تقدمي املنح املالية تعتمد يف
األسا على تقدمي الدعم املايل للمشروعات التنموية اليت تنفذها أو ختط لتنفيذها املنظمات
األهلية وهبذا حتولت سياسة تقدمي املنح من جمرد إعاانت ومساعدات مالية لتلك املنظمات إىل
دعم مايل للمشروعات التنموية اليت تقدم إضافة فعلية وملموسة إىل الرصيد التنموي للم تمع.
 - 110وقطد أسسططت الططوزارة صططندوق العمططل األهلططي واالجتمططاعي إلدارة ب طرامج عديططدة منهططا
ب طرانمج املططنح انطالقططا مططن مبططدأ الشط طراكة االجتماعيططة إذ يعتمططد علططى خماطبططة الطططرف الثال ططث
للشراكة االجتماعية وهو القطاع اخلاص لتمويطل املشطاريع التنمويطة للمنظمطات األهليطة .ويضطم
الصندوق يف عضويت ممثلي وزارة العمل والتنمية االجتماعية غرفة جتارة وصناعة البحرين وزارة
الشؤن االسالمية ثالثة من أعضاء البنوك الوطنية ثالثة من أعضطاء الشطركات الوطنيطة .وقطد
أوكل على جملس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة ل ومتابعة تنفيذ برانمج املنح املالية  .وقد
عمطل الصططندوق خطالل الفططتة املاضطية وفقططا ملبططدأ الشطراكة االجتماعيططة فباإلضطافة علططى الططدعم
السطنوي الطذي تقططرره الدولطة والططذي يقطدر حب طوايل مائطة ألطف دينططار حبطريي يعتمططد علطى خماطبططة
الطرف الثالث للشراكة االجتماعية وهو القطاع اخلاص وما يقدم من تىعات وهبات وإعاانت
لتمويل املشاريع التنموية للمنظمات األهلية .وبناء علي فنن املنظمة اليت ترغب يف احلصول على
املنحطة املاليطة جيططب أن تصطيغ طلبهطا ألحططد املشطروعات التنمويطة الططيت تطديرها أو ختطط ملشططروع
تنموي مبا يتفق مع احتياجات اجملتمع املدين الذي ختدم .
 - 111ويقوم املركز الوطي لدعم املنظمات األهلية بدور مهم يف هذا الىانمج بدأت يف تصميم
الدليل االستشادي للمنح املالية والذي تضمن دليل التقدم للمنح وشروطها واستمارة بياانت
للمنظمة املتقدمة للمنحة واستمارات املشروع التنموي (استمارة طويل األجل  -استمارة قصرية
األجطل) كمطا يتضططمن هطذا الطدور اإلعططالن عطن التقططدم للمطنح املاليطة وتش ط يع املنظمطات علططى
التقدم مبشروعات تنمويو ذات مردود اجتماعي أو اقتصادي على اجملتمع وتدريب املنظمات
على تصميم مشروعاهتا واستفاء االستمارات املطلوبة ومراجعتها وفرز املشروعات املتقدمة للمنح
املالية واخريا تنظيم حفل توزيع املنح املالية على املنظمات الفائزة.
برانمج املمارسات الناجحة للمنظمات األهلية
 - 112تبطني مططن خططالل ال طىامج الططيت ينفططذها املركططز الططوطي لططدعم املنظمططات األهليططة (زايرات
التقييم املؤسسي برانمج املنح املالية الورش التدريبية  )...وجود العديد من املمارسات والىامج
الناجحطة لطد هطذه املنظمططات وإميطاان مطن املركططز الطوطي أبمهيطة الطدور الططذي تقطوم بط املنظمططات
األهلية يف البحرين وأبمهية نشر وتوثيق هذه املمارسات مت تنظطيم ”بطرانمج اللقطاءات الدوريطة
للممارسات الناجحة للمنظمات األهلية“ لتبادل هذه اخلىات بني املنظمات األهلية.
 - 113أهداف الىانمج:
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•

نشر املمارسات املتميزة للقطاع األهلي.

•

تبادل اخلىات بني منظمات اجملتمع األهلي.
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•

توثيق اخلىات والت ار الرايدية يف خدمة اجملتمع.

•

تش ط يع الكط طوادر البشططرية العامل ططة يف القطططاع األهل ططي وإب طراز دوره ططا يف خدم ططة
اجملتمع البحريي.

 - 114دور املركز الوطي لدعم املنظمات األهلية:
•

اختيططار اجلمعيططات الراغبططة يف عططرض ممارسططاهتا الناجحططة علططى ابقططي املنظم ططات
األهلية.

•

دعوة اجلمعيات املرشحة للحضور.

•

تس يل احلضور.

•

إعداد تقرير عن اللقاءات.

 - 115دور املنظمة األهلية املدعوة لعرض ممارسة متميزة أو انجحة لديها:
•

اختيار املمارسة املتميزة وإعداد الواثئق والعروض اخلاصة هبا.

•

اختيار احملاضر وتقدمي احملاضرة وإدارهتا.

 - 116إحصائية ابملمارسات اليت مت تنظيمها من قبل املركز الوطي من 2016- 2012
السنة
2012

2013

2014

2015

اسم املنظمة األهلية
مجعية الكلمة الطيبة

اسم املمارسة
نشر ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع

مجعية مركز مساهيج اإلسالمي

التوثيق اإللكتوين لقرية مساهيج

مجعية املرخ اخلريية االجتماعية

متكني املرأة اقتصاداي

مجعية مكافحة التدخني

برانمج أقلع وأربح عالج جماين

مجعية السكري البحرينية

برامج التوعية والتدريب ألطفال السكري

مجعية النور للى
مجعية كرابابد اخلريية االجتماعية

نسيج الدار (دارك ملنت ات النسيج)
كيفية عمل ميزانية لل معيات اخلريية

اجلمعية البحرينية ألولياء أمور املعاقني وأصدقائهم

الوحدة املتنقلة للرعاية املنزلية لألشخاص ذوي اإلعاقة

اندي صاحبات األعمال واملهن البحرينية

احلاضنات االقتصادية

مجعية املستقبل الشبابية

مبادة ابتسامة لدعم األطفال املصابني ابلسرطان

مجعية األحالم

مشروع حتقيق أحالم األطفال املرضى

مجعية الرايدة الشبابية

الرايدة بني الفكر والتطبيق

مجعية هنضة فتاة البحرين

مكتب دعم املرأة املعيلة

مجعية أايدي لإلغاثة
مجعية أوال النسائية

مشروع بيتكم بيتنا
مشروع املايكرو ستارت

مجعية الصم البحرينية

متكني الصم لسوق العمل

اجلمعية اإلسالمية

رعاية املسنني

اجلمعية البحرينية لتنمية املرأة

مشغل داانت

مجعية البحرين للعمل التطوعي

مشروع متطوع املستقبل
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السنة

2016

اسم املنظمة األهلية

اسم املمارسة

مجعية ملتقى الشبا البحريي

مبادرة نسيم

مجعية املرأة املعاصرة
مجعية املهندسني الزراعيني البحرينية

تدريب الفتيات على العمل االجتماعي التطوعي
مركز التدريب الزراعي املستمر

مجعية التعايف من املخدرات
مجعية الشبا

والتكنولوجيا

دار األمل
نقطة جتمع املتطوعني

مجعية البحرين النسائية

مشروع ذكي وأكثر حلماية األطفال على األنتنت

مجعية كرابابد اخلريية االجتماعية

برانمج جواز سفر الن اح

مجعية الكوثر للرعاية االجتماعية

احلوكمة ونظام اجلودة وإدارة املخاطر

واو :عملية إعداد التقارير على املستوى الوطين
 - 117تتوىل عملية إعداد التقارير أساسا الل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان ابلتنسيق
مع اجلهات املعنية وابالستناد إىل التقارير الوطنية وهيئة املعلومات واحلكومة اإللكتونية ( مركز
االحصاء الوطي) واجلدير ابلذكر أن هذه الل نة يتأسها وزير اخلارجية وتضم ممثلني من ( ) 15
وزارة وجهطة حكوميطة وختطتص الل نطة ابلتنسطيق مطع اجلهطات احلكوميطة يف كافطة املسطائل املتعلقطة
حبقوق اإلنسان حبسب اختصاص كل جهة وختتص بصفة خاصة مبا يلي :إعداد خطة وطنية
حلقوق اإلنسان وإعداد تقارير مملكة البحطرين املقدمطة ملنظمطات األمطم املتحطدة والتعطاون مطع
املنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان.
 - 118وبعد اعتماد مشروع التقرير من قبل الل نة التنسيقية العليا حلقوق اإلنسان يتم التشاور
مع أصحا املصلحة مبا فيهم مجعيات اجملتمع املدين ومن مث يتم نشره على املستو الوطي.

اثلثاً :املعلومات املتعلقة بعدم التمييز وابملساواة ووسائل النتصاف الفعالة
 - 119نطص دسططتور مملكططة البحطرين يف املططادة ( )19من ط علطى أن النططا سواسططية يف الكرامططة
اإلنسانية ويتساو املواطنون لد القانون يف احلقوق والواجبات العامة ال متييز بينهم يف ذلك
بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .انضمت مملكة البحرين يف عام 1990
اىل االتفاقيطة الدوليطة للقضطاء علطى مجيطع أشطكال التمييطز العنصطري لعطام  1965واىل االتفاقيطة
الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام  1973وانضمت اىل اتفاقية القضاء
علطى مجيططع أشططكال التمييططز ضطد امل طرأة يف عططام  .2002وقططد مت املصطادقة علططى انضططمام مملكططة
البحطرين هلطذه االتفاقيطات وأصطبحت مبثابطة تشطريع يطتم العمطل أبحكامهطا داخطل مملكطة البحططرين
وفقا للمرسوم الصادر ابملوافقة على االنضمام لتلك االتفاقية .تناول مرسوم بقانون رقم ( ) 15
لسنة  1976إبصدار قانون العقوابت وتعديالت مسألة التحريض على الكراهية يف املادة ( ) 172
حيث نصت على أ ْن” :يُعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنتني وابلغرامة اليت ال جتاوز مائيت
حرض بطريق مطن ططرق العالنيطة علطى بُغطض طائفطة مطن
دينار أو إبحد هاتني العقوبتني من ِّ
النا أو على االزدراء هبا إذا كان من شأن هذا التحريض اضطرا السلم العام“ القانون رقم ()26
لسنة  2005بشأن اجلمعيات السياسية نص يف املادة ( )4على أال تقوم اجلمعية على أسا
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طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرايف أو مهي أو على أسا التفرقة بسبب اجلن س أو األصل
أو اللغطة أو الطدين أو العقيطدة وأال هتططدف اجلمعيطة إىل التحطريض علططى عطداوة عرقيطة أو قوميططة
أو دينية .أنشأت مملكة البحرين يف عام  2014جلنة ملناهضة الكراهية والطائفية ختتص ابق تاح
وتبي السياسات املنه يات وإعداد الىامج الفعالة اليت تتصد ملشكلة خطاابت الكراهية اليت
تبث عى املنابر والكتب أو من خالل وسائل االعالم واالتصال والتعليم أو من خالل القو
السياسطية واجملتمعيططة والعمطل علططى تكطريس روح التسططامح والتصطاح والتعططايش وتعزيطز عوامططل
الوح ططدة يف اجملتم ططع البحط ططريي .أم ططا بش ططأن الشط ططكاو املقدم ططة بش ططأن أفعط ططال التميي ططز العنص ط طري
فنحصائيات التدقيق والتحرايت الداخلية مل تتضمن أي ادعاء ابلتمييز العنصري.
 - 120يتكطون اجملتمطع البحطريي مطن عطدد مطن املطواطنني واالجانطب ينتمطون إىل طوائطف دينيططة
خمتلفة ويتميز اجملتمع البحريي ابلتسامح ذلك أن معتنقي الدايانت والعقائد املختلفة مسموح
هلم مبمارسة شعائرهم مبطلق احلرية وقد أكد دستور مملكة البحرين على ذلك يف املادتني ( ) 18
و( )22من على أن ال متييز يف اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بني املواطنني
وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة وحرية القيام بشعائر األداين واملواكب واالجتماعات الدينية
طبقطا للعادات املرعية يف البلد .كمطا تلتطزم اململكطة ابألحكطام ذات الصطلة يف اتفاقيطات حقطوق
االنسان.
التدابري التشريعية اليت تتضمن أحكاماً بشأن عدم التمييز
 - 121قطانون الطفطل الصطادر ابلقطانون رقطم ( )37لسطنة  .2012املطادة (” :)2تكفطل الدولطة
للطفطل التمتطع ابحلقطوق املنصطوص عليهطا يف هططذا القطانون دون متييطز بسطبب اجلطنس أو األصططل
أو اللون أو اإلعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة مطع مراعطات مطا نصطت عليط القطوانني النافطذة
األخر من أحكام ومزااي خاصة ابلطفل البحريي“.
 - 122القانون رقم ( )52لسنة  2012بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر ابملرسوم
بقانون ( )15لسنة 1976
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•

املطادة األوىل :يُسطتبدل بططنص املطادتني ( )232( )208مططن قطانون العقططوابت
الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  1976النصان اآلتيان:

•

مطادة ( :)208يعاقططب ابلس ط ن كططل موظطف عططام أو شططخص ُمكلططف خبدمططة
عام ططة أحل ططق عم ططدا أمل ططا ش ططديدا أو مع ططاانة ش ططديدة سط طواء جس ططداي أو معن ططواي
بشخص حيت زه أو حتت سيطرت بغرض احلصول من أو من شخص آخر على
معلومات أو اعتاف أو معاقبت على عمل ارتكب أو يشتب يف أن ارتكب هو
أو شخص آخر أو ختويف أو إكراه هو أو شخص آخر أو ألي سبب من
األسبا يقوم على التمييز من أي نوع.

•

ويعاقب ابلس ن كل موظف عام أو شخص ُمكلف خبدمة عامة هدد شخصا
حيت زه أو حتت سيطرت أبي من األفعال املبينة يف الفقرة األوىل من هذه املادة
أو إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل ططرف آخطر بتحطريض منط أو مبوافقتط أو
بقبول .

•

وتكون العقوبة الس ن املؤبد عندما يؤدي التعذيب إىل موت اجملي علي .
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•

وال تطبق هذه املادة على حاالت األمل أو املعاانة الناشئة عن أو املتتبة على أو
املالزمة إلجراءات أو عقوابت قانونية.

•

وال تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب املنصوص عليها هبذه املادة.

 - 123قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر ابلقانون رقم ( )36لسنة .2012
•

املادة (" :)29مع مراعاة أحكام هذا البا تسري على النساء العامالت كافة
األحكام اليت تنظم تشغيل العمال دون متييز بينهم مىت متاثلت أوضاع عملهم".

•

املادة (" :)39حيظر التمييز يف األجور جملرد اختالف اجلنس أو األصل أو اللغة
أو الدين أو العقيدة".

•

املادة (/104أ)" :يعتى إهناء صاحب العمل لعقد العمل فصال تعسفيا للعامل
إذا كان اإلهناء بسبب أي من اآليت )1 :اجلنس أو اللون أو دين أو العقيطدة
أو احلالة االجتماعية أو املسؤوليات العائليطة أو محطل املطرأة العاملطة أو والدهتطا
أو إرضاعها لطفلها".

 - 124القانون رقم ( )58لسنة  2009بشأن حقوق املسنني.
•

مادة ( )3تعتمد محاية ورعاية املسن على املباد األساسية التالية:

•

التصدي جلميع أشكال التمييز واإلقصاء اليت يالقيها املسن يف الوس العائلي
واالجتماعي.

 - 125قرار وزيرة التنمية االجتماعية رقم ( )1لسنة  2011إبصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رقم ( )58لسنة  2009بشأن حقوق املسنني.
•

مادة ( )2تعمل إدارة الرعاية والتنسيق مع الل نة الوطنية للمسنني على إعداد
وتنفيذ الىامج واملشاريع اليت تسهم يف التصدي جلميع أشكال التمييز واإلقصاء
اليت يالقيها املسن يف الوس العائلي واالجتماعي.

 - 126قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل الصادر ابلقانون رقم ( )18لسنة .2014
•

مططادة (" :)5تُطب ططق القواع ططد ال طواردة يف ه ططذا الق ططانون علططى النط طزالء واحملبوس ططني
احتياطيا حبسب األحوال دون أي متييز بينهم بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة
أو الدين أو العقيدة".

 - 127قطرار رئطيس جملطس الططوزراء رقطم ( )72لسطنة  2011إبصططدار نظطام وحطدة االمتحططاانت
الوطنية.
•

" .2 ...جيطب أن ال يتضطمن حمتطو الورقطة مطا ميطس أو جيطرح أيطة جمموعطة مطع
مراعاة تباين الطال من حيث اجلنس وخلفياهتم العرقية والدينية".

 - 128قرار وزير الداخلية رقم ( )14لسنة  2012بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة.
يؤكطد رجطال الشطرطة علططى أهنطم يف سطبيل حتقيطق املهططام املكلفطون هبطا يلتزمططون
بتقطدمي أعلطى املسطتوايت اخلدمطة األمنيطة مطن خطالل مطنهج منضطب يسطاعد يف حتقيطق
GE.19-11264

52

HRI/CO RE/BHR/2019

االستقرار خلدمة املواطن واملقيم والعمل على اختاذ كافة التدابري القانونية الوقائية ملنع
وقوع اجلرائم وضب مرتكبيها مهتدية يف ذلك بكافة معايري حقوق اإلنسان الواردة يف
الدسطتور والقططانون واالتفاقيططات واملعاهططدات الدوليطة ذات الصططلة والططيت تكططر اح طتام
اإلنسان من دون تفرقة بسبب اللون أو اجلنس أو العرق أو املعتقد كما يؤكدون أهنم
سطوف يقومطون ابملهطام الططيت كلفهطم هبطا الدسطتور والقططانون ابألسطلو الطذي يتفطق مططع
معايري حقوق اإلنسان والتعامل مع اخلارجني عن القانون ابحلسم من خالل القانون
دون املسا بكرامتهم اإلنسانية.
 - 129قطرار وزيطر الداخليطة رقططم ( )31لسطنة  2012إبصطدار مدونططة قواعطد السطلوك الططوظيفي
ملنتسيب جهاز األمن الوطي.
تطبيقات قضائية ملبدأ عد جواز التمييز استناداً على اتفاقيات دولية:
 - 130وإعماال حلكم الدستور ابعتبار االتفاقيات جزء من البنيان التشريعي للدولة فنن هناك
العديد من التطبيقات القضائية يف البحرين اليت تستند على االتفاقيات الدولية ولعل أمهها تلك
الططيت ص ططدرت م ططن احملكم ططة الدس ططتورية يف البح ططرين اس ططتنادا عل ططى مب ططدأ ع ططدم التميي ططز الط طوارد يف
االتفاقيات الدولية اليت أصبحت مملكة البحرين طرفا فيها بعد التصديق عليها ونشرها يف اجلريدة
الرمسي ططة وم ططن ذل ططك قط طرار احملكم ططة الدس ططتورية يف اإلحال ططة امللكي ططة املقي ططدة جب ططدول احملكم ططة رقط ططم
(إ.ح.م )2014/1/لسنة ( )12قضائية إذ انتهت احملكمة الدستورية إىل أن املادة ( )20من
مشروع قانون املرور غري مطابقة للدستور أتسيسا على أهنا حرمت األجنيب من احلصول على
رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية وقد استندت احملكمة يف قرارها على عدة أسانيد قانونية مطن
بينها خمالفة املادة ( )26من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أن
"النا مجيعا سواء أما القطانون ويتمتعطون دون متييطز حبطق متسطاو يف التمتطع حبمايتط  .ويف هطذا
الصدد جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من
التمييطز ألي سططبب كططالعرق أو اللطون أو اجلططنس أو اللغططة أو الطدين أو ال طرأي سياسططيا أو غططري
سياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسبا ".
 - 131وم ططن ذل ططك أيض ططا حك ططم احملكم ططة الدس ططتورية يف القض ططية رق ططم .ح 1/2011/الط ططذي
استشططهدت فيط ط احملكمططة مبب ططدأ عططدم التميي ططز الط طوارد يف العهططد ال ططدويل اخلططاص ابحلق ططوق املدني ططة
والسياسية حيث تضمنت حيثيات حكم احملكمة أن "وحيث إن مملكطة البحطرين قطد انضطمت
إىل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ومت التصديق علطى انضطمامها بتطاريخ 12
أغسطس  2006وصدر بشأن ذلك القانون رقم ( )56لسنة  2006ونُ مشر يف اجلريدة الرمسية
يف العدد ( )2752بتاريخ  16أغسطس  .2006وملا كانت الفقرة االوىل من املادة الرابعة من
قد نصت على أن (( :يف حاالت الطوار االستثنائية اليت ُهتدد حياة األمة واملعلن قيامها رمسيا
جيطوز للطدول األططراف يف هطذا العهطد أن تتخطذ يف أضطيق احلطدود الطيت يتطلبهطا الوضطع تططدابري
ال تتقيططد اباللتزام ططات املتتب ططة عليهططا مبقتض ططى ه ططذا العهططد ش ططريطة ع ططدم منافططاة ه ططذه الت ططدابري
لاللتزامات األخر املتتبة عليها مبقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات
األخر املتتبة عليها مبقتضى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز يكون مىره الوحيد هو
العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصطل االجتمطاعي)) .واسطتنادا إىل الفقطرة رقطم
( )3من املادة أعطاله ابدرت اململكطة بتطاريخ  28أبريطل  2011إىل إبطال األمطني العطام لألمطم
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املتحدة ابستخدام حق عدم التقيد املنوه بط يف الفقطرة (أ) وبتطاريخ  13يونيطو  2011قامطت
اململكططة أيضططا إببططال األمططني العططام بفحططو املرسططوم امللكططي ( )39لسططنة  2011برفططع حال ططة
السالمة الوطنية“.
 - 132يتكون اجملتمع البحريي من عدد من املواطنني واالجانطب ينتمطون إىل طوائطف الدينيطة
خمتلفة ويتميز اجملتمع البحريي ابلتسامح ذلك أن معتنقي الدايانت والعقائد املختلفة مسموح
هلم مبمارسة شعائرهم مبطلق احلرية وقد أكد دستور مملكة البحرين على ذلك يف املادتني ( ) 18
و( )22من على أن ال متييز يف اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة بني املواطنني
وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة وحرية القيام بشعائر األداين واملواكب واالجتماعات الدينية
طبقطا للعادات املرعية يف البلد .كمطا تلتطزم اململكطة ابألحكطام ذات الصطلة يف اتفاقيطات حقطوق
االنسان.
وسائل النتصاف
 - 133هناك العديد من وسائل االنتصاف كما مت ذكره سابقا يف هذه الوثيقطة .ونشطري هنطا
علطى سطبيل املثطال إىل احلطق يف الل طوء إىل القضططاء ووحطدة التحقيطق اخلاصطة واألمانطة العامططة
للتظلمات ومفوضية حقوق الس ناء واحملت زين .وذلطك فضطال عطن املؤسسطة الوطنيطة حلقطوق
اإلنسطان .وهطذه األجهطزة يف حطدود اختصاصطاهتا هلطا أن تتلقطى البالغطات والشطكاو وميكططن
االتصال والتواصل معها بشىت الصور وبسهولة ويسر.
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