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 مقدمة

                        ، وهي عضو يف جامعة الدول     ١٩٧١                                       ً                        الـبحرين مملكـة دستورية مستقلة، أصبحت عضواً يف األمم املتحدة عام     - ١
  .                                                                    العربية، وعضو يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية ويف منظمة املؤمتر اإلسالمي

        مبوجب      ١٩٦٥                                                                              حرين إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام               الب      مملكة            وانضـمت    - ٢
                            ، وقد دخلت االتفاقية حيز         ١٩٩٠       فرباير   /       شباط   ٢٨                                   والذي نشر باجلريدة الرمسية يف           ١٩٩٠         لسنة    ٨                    املرسوم األمريي رقم    

                من االتفاقية    ٨                      ن على تعديل املادة                         كما صدقت البحري    .    ١٩٩٠       أبريل   /        نيسان   ٢٦                                          الـنفاذ بالنسـبة ململكـة البحرين يف         
  .    ٢٠٠٠     مارس  /      آذار  ١٢    يف     ٢٠٠٠       لسنة  ٦                  باملرسوم األمريي رقم 

             عن اإلجراءات                             التقدم بتقارير دورية                                كل دولة طرف يف االتفاقية                             من االتفاقية جيب على     ٩                       وبناء على نص املادة      - ٣
                      وتبحث جلنة القضاء     .                                 ذهتا تنفيذا لنصوص هذه االتفاقية                                               و اإلدارية أو غريها من اإلجراءات اليت اخت        أ          القضائية و أ             التشـريعية   

                                                                                                                            على التمييز العنصري، املنصوص عليها يف االتفاقية، هذه التقارير وهلا إبداء اقتراحات وتوصيات عامه بشأهنا، ويتم إبالغ                 
  .                                                                            هذه املقترحات والتوصيات العامة لكل من الدولة الطرف واجلمعية العامة لألمم املتحدة

                                                                                                     البحرين، إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري تقريرها املتضمن التقرير األويل والثاين والثالث                  مملكة         وقدمـت  - ٤
                  وتضمنت مالحظات    .    ٢٠٠٠      مارس   /       آذار   ٢٣                       وناقشته اللجنة يف     (CERD/C/353/Add.1/Rev.1)                     والـرابع واخلـامس     

                                                   رحيب اللجنة بالتقرير، والتوصية بأن تقدم مملكة                         ، فيما تضمنته ت   (CERD/C/304/Add.100)                                اللجنة اخلتامية بشأن التقرير     
   .         ً                                        ، متضمناً معلومات إضافية تتعلق بالتشريعات والسكان    ٢٠٠١      أبريل  /     نيسان    ٢٦                                البحرين تقريرها الدوري السادس يف 

                            ، تطورات متالحقة دستورية     ه                                                                            وشـهدت مملكـة الـبحرين، مـنذ تقـدمي تقاريـرها اخلمسة املذكورة عالي               - ٥
                وصدور الدستور     ٢٠٠١          فرباير عام  /                                                            ة هامة، يف مقدمتها إقرار ميثاق العمل العمل الوطين يف شباط                           وسياسـية واجتماعـي   

                                                                                 وإعالن البحرين مملكة دستورية، ومن مث كان احلرص على إبالغ اللجنة مبعلومات                 ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط   ١٤            املعـدل يف    
  .      واحد       مستند                السادس والسابع يف                                                              كافية عن هذه التطورات وهو ما اقتضى تضمني تقريري اململكة الدوريني 

                                                                                                                 وتتشـرف مملكـة البحرين بأن ترفع إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري تقريريها الدوريني السادس والسابع                  - ٦
  .                                                            واللذين مت إعدادمها بناء على تكاتف جهود الوزارات واجلهات املعنية
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 معلومات أساسية -   ً أوال  

  النظام السياسي-ألف 

                                                                                       البحرين خطوات متسارعة يف جمال جتديد هنضتها، يف خمتلف جماالت العمل الوطين، ملواكبة                            شـهدت مملكـة    - ٧
  .                       ً       ً املستجدات العديدة داخلياً ودولياً

                                                                                                                 ويف إطـار تعزيـز العمل الوطين والدميقراطية ودفع مسرية التطور السياسي إىل األمام مبا حيقق النمو واالزدهار                   - ٨
        لسنة    ٤٣    و   ٣٦                          األمر األمريي السامي رقم                                         اللة امللك محد بن عيسى آل خليفة                   صاحب اجل         صدر عن                    للمجتمع البحريين،   

                                                                                                                      بتشـكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الوطين الذي حيدد اإلطار العام للتوجهات املستقبلية                  ،    ٢٠٠٠
  .     الشأن                                                                      للدولة يف جماالت العمل الوطين، ودور مؤسسات الدولة وسلطاهتا الدستورية يف هذا 

                  ميثاق العمل الوطين - ١ 

                                                                                                            مت إعـداد مشـروع ميثاق العمل الوطين بعد لقاءات من التحاور السمح واهلادف مع خمتلف قطاعات اجملتمع،                   - ٩
      ٢٠٠١       فرباير   /       شباط   ١٥                               وأعلنت نتيجة االستفتاء يف          ٢٠٠١       فرباير   /       شباط   ١٥    و   ١٤      ه يف   ـ                              ودعي املواطنون لالستفتاء علي   

                                                                                                  املائة، وقد صدق جاللة امللك على ميثاق العمل الوطين بناء على القبول الشعيب العام و املؤيد                      يف       ٩٨,٤                   باملوافقـة بنسبة    
  . )                              يتضمن املرفق األول نص هذا امليثاق (                                    للميثاق والذي أثبتته نتيجة االستفتاء 

             الدستورية يف                                                                                                       وأشـارت ديباجة ميثاق العمل الوطين، فيما أشارت إليه، إىل األخذ بالثوابت الوطنية والسياسية و               -  ١٠
          ً        وميثل رمزاً هلويته  ه                  ً                                                                                   هويـة الدولـة تأكيداً على النظام امللكي الوراثي الدستوري الدميقراطي، حيث خيدم عاهل البالد شعب             

                                                                                                           املسـتقلة وتطلعاته حنو التقدم، واىل إدخال حتديث يف دستور البالد باالستفادة من التجارب الدميقراطية ملختلف الشعوب     
  .                                ركة الشعبية يف أعباء احلكم واإلدارة                  يف توسيع دائرة املشا

                   دستور مملكة البحرين - ٢ 

      ً                                                                       ً                                تنفيذاً لإلرادة الشعبية اليت أمجعت على املبادئ اليت تضمنها ميثاق العمل الوطين، وسعياً حنو مستقبل أفضل، ينعم            -  ١١
         كانون   ٦                         ستور الدولة الصادر يف                                                                                                  فـيه الوطن واملواطن مبزيد من الرفاهية والتقدم والنماء واالستقرار والرخاء، مت تعديل د             

       ، وهو      ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط   ١٤      ً                                                              ، وفقاً ملا جاء يف ميثاق العمل الوطين، وصدر الدستور املعدل يف                 ١٩٧٣         ديسـمرب    /    األول
  .                 يرد يف املرفق الثاين

                                                                                                     جـاءت هـذه التعديالت ممثلة للفكر احلضاري املتطور للبحرين، فأقامت النظام السياسي على امللكية                       ولقـد    -  ١٢
                                                                                                                    لدستورية القائمة على الشورى اليت هي املثل األعلى للحكم يف اإلسالم، وعلى اشتراك الشعب يف ممارسة السلطة، وهو                   ا

                                                                                                            الـذي يقـوم علـيه الفكـر السياسي احلديث، إذ خيتار ويل األمر بفطنته ذوي اخلربة من املواطنني ليتكون منهم جملس          
                                                 ً                 النتخاب من يتكون منهم جملس النواب، ليحقق اجمللسان معاً اإلرادة                                                            الشـورى، كما خيتار الشعب الواعي احلر األمني با        

  .                         الشعبية ممثلة يف اجمللس الوطين
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   :                               ونص الدستور، فيما نص عليه، على -  ١٣

                                                 مملكة البحرين عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة؛ - ١ 

                                    حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي؛ - ٢ 

                                                                         حرين دميقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات مجيعها، وتكون ممارسة                                  نظام احلكم يف مملكة الب     - ٣ 
                                  السيادة على الوجه املبني يف الدستور؛

                                                                                       دين الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرمسية هي اللغة العربية؛ - ٤ 

                                            والتمتع باحلقوق السياسية، مبا فيها حق                    ً                                             للمواطـنني رجـاالً ونساء، حق املشاركة يف الشؤون العامة          - ٥ 
                           ً         االنتخاب والترشيح وذلك وفقاً للدستور؛

                                                                                 ً                      نظـام احلكم يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاوهنا وفقاً ألحكام                - ٦ 
         الدستور؛

                 لشورى من أربعني                                                                              يـتألف اجمللس الوطين من جملسني، جملس الشورى وجملس النواب، ويتألف جملس ا             - ٧ 
   وال   .     ً                                                 ً                                                       عضـواً يعيـنون بأمر ملكي ويتألف جملس النواب من أربعني عضواً ينتخبون بطريقة االنتخاب العام السري املباشر           

                                                                                               يصدر قانون إال إذا أقره كل من جملس الشورى والنواب أو اجمللس الوطين حبسب األحوال وصدق عليه جاللة امللك؛ 

                     ً                                                       امللك واجمللس الوطين وفقاً للدستور، ويتوىل امللك السلطة التنفيذية مع جملس                                      السلطة التشريعية يتوالها     - ٨ 
                 ألحكام الدستور؛              ًً  وذلك كله وفقاًً                                             الوزراء والوزراء، وبامسه تصدر األحكام القضائية،

                                                                                                     امللـك رأس الدولة، واملمثل األمسى هلا، ذاته مصونة ال متس، وهو احلامي األمني للدين والوطن، ورمز                  - ٩ 
            دة الوطنية؛    الوح

                                                                                                    يـرعى جملس الوزراء مصاحل الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على               -  ١٠ 
                         سري العمل يف اجلهاز احلكومي؛

                            يكفل القانون استقالل القضاء؛ -  ١١ 

                                                     ختتص احملكمة الدستورية مبراقبة دستورية القوانني واللوائح؛ -  ١٢ 

  .                             مجتمع واحلقوق والواجبات العامة               ومات األساسية لل ق  امل -  ١٣ 

       لسنة   ٤١                        وصدر املرسوم امللكي رقم     ٢٠٠٢       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٤                                      ومت انـتخاب أعضـاء جملس النواب يف         -  ١٤
                                               ودعي كل من جملس الشورى والنواب لالجتماع         ،                      ، بتكوين جملس الشورى       ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦      يف       ٢٠٠٢

  .                                                          فتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي األول للمجلس الوطين   ، ال    ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤  يف 
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       ، كما      ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول   ١٤      يف       ٢٠٠٢         لسنة     ٢٧                                                         ومت إنشاء احملكمة الدستورية مبقتضى املرسوم بقانون رقم          -  ١٥
   ).   ابع              انظر املرفق الس (                                                                    مت تشكيل احملكمة، وتعترب احملكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاهتا 

                                                                                                          ويف إطار ما نص عليه الدستور، صدرت العديد من القوانني املشجعة لنشاط اجملتمع املدين، كما أكدت حمصلة                  -  ١٦
                                                                                                                        عمـل الدور األول للفصل التشريعي األول للمجلس الوطين حيوية املمارسة السياسية واملدنية واملناخ العام اإلجيايب الذي                 

  .                               إطار ما كفله الدستور والقانون                                 متارس فيه حرية الرأي والرأي اآلخر يف

                                                                             من الدستور على أن تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنو األسرة              ٥           من املادة     )  ب (                     ولقـد نصت الفقرة      -  ١٧
                                                                                                                     وعمـلها يف اجملتمع، ومساواهتا بالرجال يف ميادين احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام            

  .         اإلسالمية       الشريعة

                                                                                                             وتشـغل املـرأة مكانـة رئيسية يف التطورات السياسية واالجتماعية اليت تشهدها مملكة البحرين، حيث يكفل                  -  ١٨
                                                                                                                     الدسـتور وميثاق العمل الوطين احلقوق الدستورية الكاملة للمرأة من ترشيح وتصويت يف االنتخابات ويف تويل املناصب                 

                                                                                      كية وإدارة األعمال بصفة مستقلة وتكفل قوانني مملكة البحرين حرية التنظيم للمرأة                                                    العامة باإلضافة إىل حقوق التعليم واملل     
    يف  أ                      ُ   جمللس األعلى للمرأة الذيُ أنش                                                                              مـن حيـث إنشاء اجلمعيات الثقافية واالجتماعية اليت تعين باألسرة والطفولة، ويقوم ا   

                                          اهيم آل خليفة قرينة صاحب اجلاللة امللك                                                        ، وتترأسه صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبر           ٢٠٠١       نوفمرب   /              تشـرين الثاين  
  :                                                                            محد بن عيسى آل خليفة، بدور رئيس يف هذا الشأن حيث خيتص اجمللس، فيما خيتص به، مبا يلي

                                                                                      اقتراح السياسة العامة يف جمال تنمية وتطوير شؤون املرأة يف مؤسسات اجملتمع الدستورية واملدنية؛ - ١ 

                                                                          حلياة العامة وإدماج جهودها يف برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم                                              متكـني املرأة من أداء دورها يف ا        - ٢ 
              التمييز ضدها؛

                                                                       وضع مشروع خطة وطنية للنهوض باملرأة وحل املشكالت اليت تواجهها يف كافة اجملاالت؛ - ٣ 

  ؛                                                                                   تفعيل املبادئ الواردة يف ميثاق العمل الوطين فيما يتعلق باملرأة ووضع اآلليات املناسبة لذلك - ٤ 

                                                                                                     مـتابعة وتقيـيم تنفـيذ السياسة العامة فيما يتعلق باملرأة والتقدم مبا يكون لدى اجمللس من مقترحات           - ٥ 
                                   ومالحظات للجهات املختصة يف هذا الشأن؛

                                                                                                     تقـدمي االقـتراحات بـتعديل التشـريعات احلالية املتعلقة باملرأة وإبداء الرأي يف مشروعات القوانني              - ٦ 
                                                                                             قبل عرضها على السلطة املختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانني والقرارات، كما يقوم                                        والقـرارات املـتعلقة هبا      

  .                                                                                                          اجمللس، فيما يقوم به، باإلسهام يف إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

  :      منها          ظل الدستور                                         واجلدير بالذكر أنه قد صدرت قوانني متعددة يف  -  ١٩

                                            بالعفو الشامل عن اجلرائم املاسة باألمن الوطين    ٢٠٠١       لسنة   ١٠                  املرسوم بقانون رقم 

                                                                                                       يعترب من أهم اخلطوات املمهدة حلركة اإلصالح الدستوري والدميقراطي بالبحرين املبادرة اليت صدرت عن مسو                -  ٢٠
       مبا                                             وفني واملتهمني يف اجلرائم املاسة باألمن الوطين                                                                            األمـري قبل اإلعالن عن امليثاق بالعفو الشامل عن مجيع احملكومني واملوق           
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                             ن لـه من صدى وقبول واسع       ا    ا ك  مم                                                                                     يعـد أول خطـوة على طريق املصاحلة السياسية يف بداية القرن الواحد والعشرين،               
  .                    ً       ً النطاق حمليا وإقليمياً ودولياً

                حمكمة أمن الدولة                     بشأن إلغاء اختصاص    ٢٠٠١       لسنة  ٤           املرسوم رقم 

   ٤                                                                                            على املكاسب القانونية وعلى املساواة يف التقاضي أمام اجلهات القضائية فقد صدر املرسوم بقانون رقم      ً اً     تأكيد -  ٢١
                                        من قانون العقوبات واملرسوم بقانون         ١٨٥                                                                    بإلغاء حمكمة أمن الدولة اليت كانت منشأة مبوجب أحكام املادة                ٢٠٠١      لسنة  
                                                     قابلة للطعن فيها يف اجلرائم املاسة بأمن الدولة اخلارجي                                                    والـيت كانت تصدر أحكامها بصفة هنائية غري              ١٩٧٦           لسـنة     ٧

                                                                                                                          والداخلي، ومبوجب هذا اإللغاء حتال هذه اجلرائم واملتهمني فيها مثلهم مثل اجلرائم واملتهمني اآلخرين أمام احملاكم اجلنائية                 
  .                                                  العادية اليت جيوز الطعن يف أحكامها باالستئناف والتمييز

                               إلغاء مرسوم تدابري أمن الدولة    ٢٠٠١        لسنة  ١١                  املرسوم بقانون رقم 

                          والذي كان يقضي جبواز      ،    ١٩٧٤                                                                                  مبوجـب هـذا القانون مت إلغاء العمل بقانون تدابري أمن الدولة الصادر سنة                -  ٢٢
                                                                                                                      القبض على األشخاص الذين تتوافر يف حقهم دالئل على ارتكاب أنشطة خمتلفة ختل باألمن والنظام العام وتوقيفهم على                  

                                                                                       ام ملدد يتم جتديدها مبعرفة احملكمة املختصة مبا ال جياوز ثالث سنوات دون تقدميهم للمحاكمة املوضوعية،               جمـرد هذا االهت  
                                                                                                           وذلـك مبا يكفل ضمان مساواة املتهمني يف اإلجراءات اجلنائية اليت يتم اختاذها حنوهم يف القبض والتوقيف واحملاكمة وأال       

  . ً                                 الً وليس عن جمرد نشاط يشتبه يف ارتكابه                                       تتم هذه اإلجراءات إال مبناسبة جرمية وقعت فع

  األرض والسكان-باء 

     األرض - ١ 

                                            ً                                                         البحرين يف اخلليج العريب يف منتصف املسافة تقريباً بني مضيق هرمز ومصب شط العرب، وقد أعطاها                        مملكة    تقع -  ٢٣
                ً      ً نت وال تزال مركزاً جتارياً                                     كربى عرب عصور التاريخ املختلفة حيث كا        حضارية                                       هـذا املوقـع اجلغرايف االستراتيجي أمهية     

  .       العاملية           واالتصاالت      ً     ً                                                             دولياً هاماً باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بني الشرق والغرب يف حركة التجارة

  .                                                                                                            وتتكون مملكة البحرين من أرخبيل حيتوي على جمموعة من اجلزر الكائنة يف مياه ضحلة يف وسط اخلليج العريب                  -  ٢٤
                             وأكرب هذه اجلزر، جزيرة البحرين   .               كيلومتر مربع  ٥٠ ,  ١٧ ٧                         يرة تبلغ مساحتها اإلمجالية     جز  ٣٦                      ويتكون هذا األرخبيل من 

                                                                                             كيلومتر مربع، وتضم العاصمة املنامة، وتتصل هذه اجلزيرة، بواسطة جسور صناعية، باجلزر                 ٢,٦٣  ٥٩                    اليت تبلغ مساحتها    
                                             جسر يربط اجلزيرة الرئيسة باململكة العربية                    كما مت بناء      .                                                                اجملـاورة مـثل جزيرة احملرق وسترة وأم النعسان والنبيه صاحل          

  .        السعودية

         ً       كيلومتراً جنوب   ٢٥                                                                                 ومـن اجلـزر الرئيسـية األخرى ألرخبيل البحرين جمموعة جزر حوار اليت تقع على بعد          -  ٢٥
  .              كيلومتر مربع    ٢,٠٩ ٥                                                   اجلزيرة الرئيسية البحرين، وتبلغ مساحة جزر حوار حوايل 
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                                                                           مت إضافة مساحات جديدة من األراضي عن طريق ردم أجزاء من البحر بلغت                                              وللوفـاء باالحتياجات السكانية      -  ٢٦
                يف املائة من        ١٣,٣            استخدمت       ١٩٩٨         ويف سنة     .     ١٩٩٦    و     ١٩٧٦         ً      ً                   كيلومتراً مربعاً ما بني عامي         ٣٣                   مسـاحتها حـوايل     

              املائة للتراث        يف      ٥,٩                                  يف املائة للصنـاعة والتجارة و        ٩,٣                       يف املائة للزراعة و       ٥,٩                                     األراضـي املوجـودة لغايات سكنية و      
   .                            يف املائة لغاز ونفط البحرين    ١٦,٥                    والثقافة والسياحة و 

       السكان - ٢ 

                                                                                                           انعكست آثار املوقع اجلغرايف على الشعب البحريين فجعلته يتمتع بسمات بارزة وأصيلة تتفق وطبيعة ما جيب أن             -  ٢٧
                                         دين إليها والعابرين من خالهلا وختدم يف                                                                                        يتحـلى به سكان هذه املناطق من صفات محيدة توفر الطمأنينة واالستقرار للواف            
  .                                                                  ذات الوقت طبيعة النشاط التجاري الذي يغلب على أنشطة سكان هذه املناطق

                                                                                                    وتـأيت يف مقدمـة السـمات الـبارزة للشعب البحريين التسامح والترابط األسري والتآخي والثقة واألمان يف         -  ٢٨
                                                                      التمييز، األمر الذي أدى إىل استقرار الوافدين إليها من الدول                                                                      املعـامالت والـبعد عن كافة صور التعصب أو التفرقة أو          

                                                                                                                       اجملـاورة ووفـر هلم مناخا من الراحة والطمأنينة، وقد رسخ هذه السمات وحافظ على استمراريتها دخول البحرين يف                   
  .                                            اإلسالم وإتباعها ملنهجه السامي يف التسامح والسالم

                                                                 من أصول عربية سامهت اهلجرات املتتابعة من قبائل شبه اجلزيرة العربية                                              وتـنحدر الغالبية العظمى من البحرينيني      -  ٢٩
                                          ً                                                                   يف تكوينها من فترة ما قبل اإلسالم ومتتد تارخيياً إىل حضارة دملون يف الفترة ما قبل امليالد، واللغة الرمسية يف مملكة البحرين 

  .                هي اللغة العربية

                                       نسمة ويقدر عدد السكان البحرينيني        ٦٥٠     ٦٠٠   ،    ٢٠٠١                                                  وبلـغ عـدد سكان البحرين، وفق إحصاءات عام           -  ٣٠
     ٢٤٤     ٩٠٠        ب                                                    أنثى، ويقدر عدد السكان من غري البحرينيني          ٢٠١     ٠٠٠         ذكر و     ٢٠٤     ٦٠٠                 نسـمة منهم        ٤٠٥     ٧٠٠     ب    

  .                       نسمة لكل كيلومتر مربع   ٩٠٩     ب      ٢٠٠١                         وتقدر كثافة السكان يف عام   .       أنثى  ٧٥     ٩٠٠       ذكر و   ١٦٩     ٠٠٠     منهم 

  �                                            وجمموعات اجلنسية ومدة اإلقامة بالسنوات                النوع،                         سكان غري البحرينيني حسب              إمجايل ال   ١              ويوضح اجلدول    -  ٣١
  .    ٢٠٠١  يف 

                                    يف املائة للمرأة الواحدة، أما      ٥ , ١             إىل نسبة        ٢٠٠١                                                               ويشـري معدل التكاثر اإلمجايل للمرأة البحرينية الواحدة عام           -  ٣٢
             وقد ظل هذا     .     ١٩٩١           يف عام        ٢١,٢          فقد بلغ                 مولود حي     ١     ٠٠٠        لكل                         طفال الرضع البحرينيني                         عـن معـدل وفيات األ     

                    تفيد إحصائيات اجلهاز    و  ).    ٢٠٠٢         طفل عام       ٧,١    ، و     ١٩٩٧               أطفال عام     ٨    ، و     ١٩٩٣          طفل عام         ١٩,٧ (                 املعـدل يتناقص    
     يف      ٦٥,٥                 يف الستينات و       ٥٨,٥                    يف اخلمسينات إىل         ٥٢,٥                                                                  املركـزي للمعلومات بأن توقع احلياة عند امليالد قد ارتفع من            

      ٧٣,٨        بلغ       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠                                     وتوقع احلياة عند امليالد يف الفترة         .                يف التسعينات      ٧٢,٤       نات، و              يف الثماني      ٧٠,٠            السبعينات و 
    .        للذكور    ٧٢,١         لإلناث و    ٧٦,٣         عام مبعدل 

                      حيث بلغ عدد األفراد       ،      ١٩٩٦                         وذلك باملقارنة بعام      ،    ٢٠٠٢     ً            فرداً يف عام        ٥٦٥                                وبلـغ عدد األفراد لكل طبيب        -  ٣٣
   ).                                   بعض بيانات إحصائية أساسية عن السكان                   يتضمن املرفق الثالث    . (     ً  فرداً  ٩٦ ٨         لكل طبيب 
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 إمجايل السكان غري البحرينيني حسب النوع واجلنسية ومدة اإلقامة -١اجلدول 

 أقل من سنتني سنتان  سنوات٤  سنوات٦  سنوات٨  سنوات فأكثر١٠ غري مبني اجلملة ٢٠٠١تعداد 
 جمموعات اجلنسية/النوع

 ذكور        
      العرب  ٣     ١٢٦  ٢     ٥٤٣  ٢     ٦١٠  ١    ٣٤ ٦    ٩٢٠  ٤     ٥٠١ صفر   ١٥     ٣٣٤

  :     ومنهم        
                دول جملس التعاون      ٨٧٧    ٥٥١    ٣٨٣    ٢٦٧    ١٩٦  ١     ٣٦٢ صفر  ٣     ٦٣٦
          عرب آخرون  ٢     ٢٤٩  ١     ٩٩٢  ٢     ٢٢٧  ١     ٣٦٧    ٧٢٤  ٣     ١٣٩ صفر   ١١     ٦٩٨
         غري العرب   ٣٠     ٨٣٧   ٣٤     ٠٣٠   ١٨     ٣١٩   ١٤     ٠٥٤   ١٢     ٤٩٣   ٤٣     ٩٥٩ صفر    ١٥٣     ٦٩٢

  :     ومنهم        
      آسيوي   ٢٩     ٠١٤   ٣٢     ٦١٢   ١٧     ٧٨٠   ١٣     ٦٩٧   ١٢     ٢٠٧   ٤٣     ٠٣٣ صفر    ١٤٨     ٣٤٣
       أفريقي    ١١٨   ٨٨   ٤٤   ٢٣   ١٠   ٥٩ صفر    ٣٤٢
      أورويب    ٧٧٩    ٥٥٧    ٣٣٠    ٢٥٦    ١٩٤    ٧١٧ صفر  ٢     ٨٣٣
           أمريكي مشايل    ٨٥٤    ٧١١    ١٣٤   ٦٠   ٥٥    ١٠٩ صفر  ١     ٩٢٤
            أمريكي جنويب  ٧  ٨  ٢  ٢  ٣   ١٣ صفر   ٣٥
        أقيونسي   ٦٥   ٥٤   ٢٩   ١٦   ٢٣   ٢٨ صفر    ٢١٥
      اجلملة    ٣٣     ٩٦٣   ٣٦     ٥٧٣   ٢٠     ٩٢٩   ١٥     ٦٨٨   ١٣   ٣  ٤١   ٤٨     ٤٦٠ صفر    ١٦٩     ٠٢٦

 إناث        
      العرب  ٢     ٧٣٣  ٢     ١٦٧  ١     ٦٠٣    ٩٦٥    ٧٢٥  ٣     ٣٤٦ صفر   ١١     ٥٣٩

  :     ومنهم        
                دول جملس التعاون    ٦٤٢    ٤٥٠    ٣١١    ٢٤٠    ١٩٢  ١     ٣٥٢ صفر  ٣     ١٨٧
          عرب آخرون  ٢     ٠٩١  ١     ٧١٧  ١     ٢٩٢    ٧٢٥    ٥٣٣  ١     ٩٩٤ صفر  ٨     ٣٥٢
         غري العرب   ١٩     ٨٩٢   ١٤     ٤٠٩  ٧     ١٥٥  ٤     ٥٢٤  ٣     ٨٨٣   ١٤     ٥٠٩ صفر   ٦٤     ٣٧٢

  :     ومنهم        
      آسيوي   ١٧     ٦٤٤   ١٢     ٢٨٣  ٦     ١٥٧  ٤     ٠٨٠  ٣     ٥٤١   ١٣     ٥٧٨ صفر   ٥٧     ٢٨٣
       أفريقي    ٧٩١  ١     ٠٦٤    ٤٧٧    ١١٤   ٤٢   ٩٤ صفر  ٢     ٥٨٢
      أورويب    ٨٣٠    ٥٧٨    ٣٦٢    ٢٥٦    ٢١٣    ٧١٦ صفر  ٢     ٩٥٥
           أمريكي مشايل    ٥٢٩    ٤٠٥    ١٢٦   ٥٦   ٦٥   ٩٠ صفر  ١     ٢٧١
            أمريكي جنويب   ١٢  ٦  ٤  ٣  ١  ٩ صفر   ٣٥
        أقيونسي   ٨٦   ٧٣   ٢٩   ١٥   ٢١   ٢٢ صفر    ٢٤٦
      اجلملة    ٢٢     ٦٢٥   ١٦     ٥٧٦  ٨     ٧٥٨  ٥     ٤٨٩  ٤     ٦٠٨   ١٧     ٨٥٥ صفر   ٧٥     ٩١١

      اجلملة         
      العرب  ٥     ٨٥٩  ٤     ٧١٠  ٤     ٢١٣  ٢     ٥٩٩  ١     ٦٤٥  ٧     ٨٤٧ صفر   ٢٦     ٨٧٣

  :     ومنهم        
                دول جملس التعاون  ١     ٥١٩  ١     ٠٠١    ٦٩٤    ٥٠٧    ٣٨٨  ٢     ٧١٤ صفر  ٦     ٨٢٣
          عرب آخرون  ٤     ٣٤٠  ٣     ٧٠٩  ٣     ٥١٩  ٢     ٠٩٢  ١     ٢٥٧  ٥     ١٣٣ صفر   ٢٠     ٠٥٠
         غري العرب   ٥٠     ٧٢٩   ٤٨     ٤٣٩   ٢٥     ٤٧٤   ١٨     ٥٧٨   ١٦     ٣٧٦   ٥٨     ٤٦٨ صفر    ٢١٨     ٠٦٤

  :     ومنهم        
      آسيوي   ٤٦     ٦٥٨   ٤٤     ٨٩٥   ٢٣     ٩٣٧   ١٧     ٧٧٧   ١٥     ٧٤٨   ٥٦     ٦١١ صفر    ٢٠٥     ٦٢٦
       أفريقي    ٩٠٩  ١     ١٥٢    ٥٢١    ١٣٧   ٥٢    ١٥٣ صفر  ٢     ٩٢٤
      أورويب  ١     ٦٠٩  ١     ١٣٥    ٦٩٢    ٥١٢    ٤٠٧  ١     ٤٣٣ صفر  ٥     ٧٨٨
           أمريكي مشايل  ١     ٣٨٣  ١     ١١٦    ٢٦٠    ١١٦    ١٢١    ١٩٩ صفر  ٣     ١٩٥
            أمريكي جنويب   ١٩   ١٤  ٦  ٥  ٤   ٢٢ صفر   ٧٠
        أقيونسي    ١٥١    ١٢٧   ٥٨   ٣١   ٤٤   ٥٠ صفر    ٤٦١
      اجلملة    ٥٦     ٥٨٨   ٥٣     ١٤٩   ٢٩     ٦٨٧   ٢١     ١٧٧   ١٨     ٠٢١   ٦٦     ٣١٥ صفر    ٢٤٤     ٩٣٧
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                                          ً                                     مرتفعة بالنسبة جلميع املناطق يف البحرين نظراً للتوسعات العمرانية باملدن                                               وتعتـرب نسبة سكان احلضر إىل الريف       -  ٣٤
                     وبلغت نسبة الوحدات     .     ١٩٨١                  يف املائة عام         ٨٠,٧                  بعد أن كانت         ١٩٩١                     يف املائة يف عام          ٨٨,٤                    اجلديدة، حيث بلغت    

    .    ١٩٩١              يف املائة عام     ٩٩,٧  )                       ماء، كهرباء، جماري عامة (                              السكنية املتصلة باملرافق العامة 

      ١٩٩٦                                                                                  على مبدأ التركيز اإلداري للسلطة، بل تأخذ بنظام املركزية املخففة حيث صدر يف عام            اململكة          وال تقوم    -  ٣٥
   .    ٢٠٠٢         لسنة     ١٧  ُ                                      أُلغي وحل حمله املرسوم بقانون رقم         مث                         بشأن نظام احملافظات،         ١٩٩٦         لسنة     ١٦                       املرسـوم بقانون رقم     

          لذي تضمن                   بشأن البلديات ا     ،    ٢٠٠١         لسنة     ٣٥                    ملرسوم بقانون رقم                  كما صدر ا                                       واململكة مقسمة إداريا خلمس حمافظات،    
     ً                                  حمدداً لنظام انتخاب أعضاء هذه اجملالس،       ٢٠٠٢         لسنة    ٣                             صدر املرسوم بقانون رقم       مث                                 حتديد اختصاصات اجملالس البلدية،     

       أنواع                                                                                                             وقـد مشلـت أحكـام هذين القانونني شروط الترشيح واالنتخاب مبا يضمن املساواة وعدم وجود أي نوع من                    
  .            التمييز فيها

  احلالة االقتصادية والتنمية البشرية-جيم 

                احلالة االقتصادية - ١ 

                                                                             إىل أن مملكة البحرين حظيت بالترتيب األول بني الدول العربية والترتيب                ٢٠٠٣                                     أشار تقرير التنمية البشرية لعام       -  ٣٦
                                                  حققه االقتصاد البحريين من منو ومؤشرات إجيابية نتيجة                            وتشري التقارير الدولية إىل ما  .       دولة   ١٧٥                     السابع والثالثني من بني 

                                                                             البحرين قد احتلت املرتبة السادسة عشر يف دليل احلرية االقتصادية لعام                   مملكة                     وجتدر اإلشارة إىل أن     .                  لسياسـات اململكة  
               سياسات املالية                                                                                                       الـذي يصدر عن مؤسسة التراث والذي يعتمد على عدة معايري لقياس احلرية االقتصادية، أمهها ال                    ٢٠٠٣

                                                                                                                 والـنقدية والـتجارية واالسـتهالك احلكومي من اإلنتاج وتدفق رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية وحقوق امللكية               
  .                                                                                وترد يف الفقرات التالية مناقشة عدد من مؤشرات التنمية االقتصادية والتنمية البشرية ،       الفكرية

        تنويع   إىل        اململكة       وتسعى    .                                          على مبدأ االقتصاد احلر وآليات السوق                                                  تبىن البحرين سياسات مالية واقتصادية تقوم       وت -  ٣٧
       وتطوير            واألجنبية،                                                                                                    مصـادر الدخـل وتوفـري املناخ االستثماري املالئم الستقطاب وزيادة االستثمارات احمللية والعربية               

                       لس للتنمية االقتصادية              تشكيل جم      ٢٠٠٠     عام         أبريل   /     نيسان                   وقد مت يف شهر       ،                                  والقوانني املتعلقة بتلك األنشطة              اإلجـراءات 
                        ت ومؤسسات الدولة ذات       ارا                             ومتابعة تنفيذها مع الوز     ،                صادية يف الدولة   ت                                                 خيـتص بوضع االستراتيجية املستقبلية للتنمية االق      

                                 وتعتمد االستراتيجية االقتصادية على   .                                              النشاط االقتصادي وتوفري املناخ االقتصادي احلر       أوجه       مل يف    ا              وحتقيق التك   ،       الصـلة 
                                                                                                    يف قطاع اخلدمات وهي اخلدمات املالية، والتشييد، واخلدمات القائمة على أساس تكنولوجي، وخدمات                            أنشـطة قائمة  

                                                                                                                       الرعاية الصحية، وخدمات التعليم والتدريب، وخدمات السياحة وتعظيم االستفادة من القطاعات الصناعية الرئيسية وهي              
  .                     النفط والغاز واألملنيوم

             مليون دينار     ٣     ١٦٥    إىل     ،         اجلارية        باألسعار       اإلمجايل                          حيث ارتفع الناتج احمللي                                 ً     وقد حققت تلك السياسات جناحاً     -  ٣٨
     يف     ٦,٢    إىل                                              وحقق بذلك االقتصاد الوطين معدل منو يصل          ،    ٢٠٠١                   مليون دينار عام       ٢       ٩٩٨,١                 بعد أن كان         ٢٠٠٢     عام  

                                   نصيب الفرد من الناتج القومي                رتفع معدل  ا     كما     ،      ٢٠٠٢     عام        ة يف    ت           سعار الثاب    باأل             يف املائة       ٥,١    و       اجلارية      سعار     باأل         املائـة   
            للمواطنني        الكرمية                            البحرين يف توفري احلياة              ذلك جنحت     إىل          وباإلضافة   .    ٢٠٠٢     عام     يف     ً اً     دينار   ٤     ٤٦٢             حيث بلغ       اإلمجايل

                               حيث ارتفع نصيب الفرد من       ،                                                                                      ورفـع املستوى املعيشي بشكل عام عرب توفري كافة املرافق الرئيسة واخلدمات االجتماعية            
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                                                              كما ارتفع نصيب الطالب من املصروفات املتكررة يف اخلدمات           ،    ٢٠٠٢     عام     يف     ً اً     دينار   ١     ٥٣٤    إىل       كومية              املصروفات احل 
       إىل                                                                   وارتفع نصيب الفرد من املصروفات احلكومية على اخلدمات الصحية          .    ٢٠٠٢     عام     يف      ات        دينار    ٩٠٦    إىل             التعليمـية   
          الناتج    إىل                                نسبة مسامهة القطاع النفطي                                              وجنحت سياسة تنويع مصادر الدخل يف خفض        .     ٢٠٠٢     عام     يف              ديـنار         ١٥٩,٣
                                              وال شك أن ما حققته البحرين من منو اقتصادي نتيجة   .     ٢٠٠٢    عام   يف              يف املائـة     ١٦,٦                           باألسـعار الثابـتة إىل           احملـلي 

   .                                                    حريين حسبما تشهد به املؤسسات االقتصادية الدولية املعنية ب                                              السياسات االقتصادية يبشر مبستقبل واعد لالقتصاد ال

     من          يف املائة ٣         أقل من       العامة                        على نسبة عجز باملوازنة  ت                 البحرين قد حافظ    مملكة    أن    إىل                        شـري التقارير الدولية      وت -  ٣٩
                     كما حققت املوازنة    ،    ١٩٩٩           يف عام         اإلمجايل                  من الناتج احمللي                 يف املائة       ٢,٥                نسبة العجز     ت           حيث بلغ       اإلمجايل              الناتج احمللي   

     يف     ٠,٧          نسبته    ت   بلغ (                 معدل للتضخم       أدىن            البحرين       مملكة      حققت       ذلك      إىل             ، وباإلضافة     ٢٠٠١ و      ٢٠٠٠                فائضا يف عامي    
                           ، وذلك بسبب التخفيضات يف كل  )    ٢٠٠٢      يف عام           يف املائة    ٠,٥ و  ،     ٢٠٠١      يف عام           يف املائة    ١,٢   و    ٢٠٠٠       يف عام           املائـة   

  .                                                        من أسعار الكهرباء واملاء واخلدمات السكانية والرسوم اجلامعية

                                                                        لي اإلمجايل والناتج القومي اإلمجايل وإمجايل الدخل القومي املتاح باألسعار                             تطور الناتج احمل    ٢                ويوضـح اجلدول     -  ٤٠
  :                       اجلارية ومعدل نصيب الفرد

 ٢٠٠٢-٢٠٠١الناتج احمللي اإلمجايل والناتج القومي اإلمجايل،  -٢اجلدول 
 )مباليني الدينارات البحرينية(

٢٠٠١ ٢٠٠٢  
                  الناتج احمللي اإلمجايل  ٢     ٩٨١  ٣     ١٦٥

                                     معدل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل  ٤     ٥٥٤  ٤     ٧٠٨

                    الناتج القومي اإلمجايل  ٢     ٨٦٠  ٢     ٩٩٩

                                  نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل  ٤     ٣٧٠  ٤     ٤٦٢
                        إمجايل الدخل القومي املتاح  ٢     ٣٥٨  ٢     ٥٠٣
                                      معدل نصيب الفرد من الدخل القومي املتاح  ٣     ٦٤٣  ٣     ٧٢٤

                من جمموع القوى                يف املائة       ٥,٥                        ن نسبة البطالة تبلغ      أ    إىل              ن االجتماعية     ؤو   الش                  وزارة العمل و           إحصائيات       تشـري    و -  ٤١
         عديدة         إجراءات                                          على مواجهة مشكلة البطالة عن طريق              اململكة       وتعمل    .  )    ٢٠٠١                            حسـب تعداد السكان لعام         (         العاملـة 

                  سواء على املستوى      ت        إجراءا       ك من    ل                                                                                 لـتوفري فـرص عمل جديدة والتوعية بفرص العمل املتاحة والتدريب املهين وغري ذ             
                                                                               هذا ويقوم مكتب خدمات التوظيف، بوزارة العمل والشؤون االجتماعية، بالتعريف        .                    و على املستوى اخلاص    أ          احلكومـي   

  .                                                      بكافة الوظائف الشاغرة والسعي إلدماج الباحثني عن عمل فيها

                             موية واالستثمارية ويعكس اجلدول                                                                              وتعترب مملكة البحرين من الدول املستوردة للعمالة األجنبية ملواجهة اخلطط التن         -  ٤٢
   :     ٢٠٠١                         تقديرات قوة العمل لعام  ٣
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 )٢٠٠١(تقديرات قوة العمل حبسب اجلنسية واجلنس  -٣اجلدول 

  ذكور إناث كال النوعني

   يف املائة  يف املائة 

     حبريين   ٩٤     ٣٥٣     ٧٤,٢   ٣٢     ٧٦٨     ٢٥,٨    ١٢٧     ١٢١

        غري حبريين    ١٤٧     ١٢٣     ٨١,٢   ٣٤     ٠٩٧     ١٨,٨    ١٨١     ٢٢٠

      اإلمجايل     ٢٤١     ٤٧٦     ٧٨,٣   ٦٦     ٨٦٥     ٢١,٧    ٣٠٨     ٣٤١

                         جناحات كبرية واستفادت         اإلمجايل                                          يف توسيع وتنويع مصادر الناتج احمللي              اململكة        سياسات   و                 حققـت بـرامج      و -  ٤٣
                     على زيادة معدالت          اململكة       وتعمل    .                          يف جماالت التنمية البشرية              اليت بذلت                                                  التنمـية االقتصـادية واالجتماعية من اجلهود        

  .                                                                                                         لالستثمار والنشاط االقتصادي والتجاري بشكل عام ليتمكن االقتصاد البحريين من حتقيق معدالت منو جمزية                      االدخـار 
                                                                                                          على تنمية القدرات البشرية الوطنية وتوفري مزيد من فرص العمل ملسايرة املؤشرات املرتفعة اليت حققتها                   اململكة           كما تعمل   

  .               التنمية البشرية               البحرين يف جمال

  م      التعلي - ٢ 

                                                                                                                حـرص الدستور على تأكيد تنمية الشعور بالروح الوطنية لدى كافة املواطنني بدون أي متييز فئوي أو عنصري                   -  ٤٤
                                                      ً                                          من الدستور، ما يقضي جبعل العناية بالتربية الوطنية أمراً جيب أن هتتم به الدولة يف خمتلف               ٧           من املادة     )  ب (                 فأورد يف البند    

                                                                                   ما ورد يف امليثاق بشأن تشجيع القطاع اخلاص يف اجملال التعليمي فقد نصت الفقرة                                            ً           مـراحل التعليم وأنواعه، واتساقاً مع       
   .                                                                    من هذه املادة على أنه جيوز لألفراد واهليئات إنشاء املدارس واجلامعات اخلاصة  )  ج (

     علوم                     وترعى الدولة ال           الدستور،       من    ٧                                           وجماين يف املراحل األوىل عمال بنص املادة        ي                      بالـبحرين إلـزام              والتعلـيم  -  ٤٥
  .                                                                            واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي كما تكفل اخلدمات العلمية والثقافية للمواطنني

                                         ة بتطوير النظام التربوي والتغلب على       ي                                                                        تتضـمن السياسات التربوية يف البحرين خططا استراتيجية وإجرائية معن          و -  ٤٦
  :          ين التاليني أ د                                                              املشاكل والتحديات اليت يواجهها وقد ارتكزت سياسات التربية على املب

  ؛                                                          توفري التعليم لكل األطفال الذين يف سن املدرسة يف مجيع أحناء البالد  ) أ ( 

                                                                                                       الـتطوير املسـتمر لنوعية التعليم ملقابلة احتياجات كل من الطالب واالقتصاد الوطين يف حتقيق اإلمناء                  ) ب ( 
  .                  االقتصادي واالجتماعي

                من املصروفات              يف املائة    ٥,  ١٤                                          لغ ميزانية التعليم املتكررة ما نسبته                                                       للتعلـيم حصة كبرية يف ميزانية الدولة إذ تب         و -  ٤٧
    إىل                        وترتفع هذه النسبة      .                                                                     أي ما يعادل أكثر من نصف امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية           ،    ٢٠٠٢                   املـتكررة يف عام     

  .                                                 ما مت إضافة التحويالت املالية املخصصة جلامعة البحرين   إذا           يف املائة   ٧,٢ ١



CERD/C/443/Add.1 
Page 13 

      للبنني       مدرسة       ١٠٠ (          مدرسة      ١٩٦   ،    ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                                        التعليم احلكومي، يف العام الدراسي               مدارس             بلـغ عـدد    و -  ٤٨
            طلبة غري    ٧     ٠٠٣                 طالب حبريين، و      ١١٣     ٤٠١      منهم    )        طلبة    ١٢٠     ٤٠٤ (        الطلبة       عدد         بلـغ       و  ، )        للبـنات             مدرسـة     ٦ ٩ و

                        ويشمل هذا العدد اإلمجايل  ).                                          االبتدائي، اإلعدادي، الثانوي مبساراته املختلفة (                                           حبرينـيني، مبخـتلف املـراحل التعليمـية         
  .         يف املائة    ٥٠,٧                                          طالبة، أي أن نسبة البنات إىل اجملموع تعادل   ٦١     ٠٦١      ً   طالباً و  ٥٩     ٣٤٣

          مؤسسة،     ١٨١                                                وقد بلغ عدد املؤسسات التعليمية غري احلكومية          .                                          تشـجع اململكة التعليم غري احلكومي اخلاص       و -  ٤٩
                                                               ويشمل هذا العدد أطفال دور احلضانة اليت تشرف عليها وزارة            .  ة      ً         طالباً وطالب    ٤٥     ١٣٨                                  وبلـغ عدد الطلبة اإلمجايل فيها       

                                                                                                                        العمـل والشؤون االجتماعية، ورياض األطفال والتعليم االبتدائي، والتعليم اإلعدادي، والتعليم الثانوي، وهذه بإشراف               
                  ويشمل هذا العدد     .  ة      ً         طالباً وطالب    ٢٠     ٧٦٧                   ، وغري البحرينيني      ٢٤     ٤٦٨                       ويبلغ عدد البحرينيني      .                             وزارة التربـية والتعلـيم    

  .                من إمجايل الطلبة       يف املائة      ٤٥,٧                              إناث، أي أن نسبة اإلناث تشكل   ٢٠     ٦٠٧    ً  ذكراً و    ٢٤     ٥٣١

                                                                                                                       وينـبغي التأكـيد يف هذا الصدد على ما ورد يف التقارير السابقة بشأن ما تقدمه الدولة من اخلدمات التعليمية                     -  ٥٠
                                                                           ومرحلة ما قبل اجلامعة جلميع املقيمني من البحرينيني وغري البحرينيني بدون                                                             اجملانية يف املراحل التعليمية األساسية والثانوية       

  .                                                                                    كما تتكفل الدولة بنقل الطلبة إىل مقار مدارسهم وتوفري الكتب املدرسية ومصادر التعلم األخرى  .                 أي تفرقة أو متييز

                            ان والثقافات األخرى إقامة                        ً                                                          واجلديـر باإلشـارة، أيضاً أن الدولة أجازت لألجانب املقيمني من أصحاب األدي             -  ٥١
                                                    ومشلت هذه املدارس ودور العلم املقيمني من اجلاليات          .                                                                املـدارس ودور العـلم الـيت تقوم بتدريس مناهجهم وثقافتهم          

                                  ومسحت ألبناء هؤالء األجانب وألبناء       .                                                                                           األمريكية واإلنكليزية والفرنسية واليابانية واهلندية والبنغالية والباكستانية والفلبينية       
  .                                                               واطنني على حد سواء بااللتحاق هبذه املدارس دون متييز وفق رغبة ويل األمر  امل

    يف      ١٠,٣٦                                     بني البحرينيني يف اململكة إىل حوايل                         اخنفضت نسبة األمية    ،          البحرين     ملكة                          نتـيجة للجهود املكثفة مل     و -  ٥٢
             لإلناث، يف           يف املائة        ١٤,٤١      ور، و        للذك         يف املائة       ٦,٣٥          ، وبلغت    )               سنوات فأكثر    ١٠ (                             من إمجايل السكان البحرينيني            املائة  
  .    ٢٠٠١    عام 

      كلتا            وتستوعب    .   عريب ل                                   جامعة البحرين وجامعة اخلليج ا      ،          ن جامعتان  ي            يوجد بالبحر    ،                  لتعلـيم اجلامعي               وبالنسـبة ل   -  ٥٣
            البحرين         جبامعة                                ويتمتع املتفوقون البحرينيون    ني               و غري البحريني   أ   ، ني ي                                  متام الدراسة اجلامعية من البحرين     إ                     اجلامعتني الراغبني يف    

          يف الفترة       نوع       ال    حبسب                                   الطلبة املسجلني يف جامعة البحرين                إىل عدد     ٤             ويشري اجلدول     .                                     بالدراسة اجلامعية على نفقة الدولة    
                                لدراسة الصباحية النظامية تغطي    ل               امعة البحرين    جب                    ن الرسوم اجلامعية     أ    إىل      شارة          وجتدر اإل    .    ٢٠٠١         وعام       ١٩٩٧             ما بني عام    

                                                      ، كما جتدر اإلشارة إىل زيادة املبالغ التحويلية من                                اليت تتحملها اجلامعة          اإلمجالية                من التكلفة               يف املائة    ٢٠                  فقـط ما نسبته     
          ، كما مت       ٢٠٠٢                                  مليون دينار يف ميزانية عام           ٢٠,٥       إىل       ٢٠٠١                      مليون دينار عام         ١٠,٢                                     امليزانـية العامـة لـلمملكة من        

  .                        بية بفتح فروع هلا باململكة             ً                                           الترخيص حديثاً إلنشاء جامعات أهلية وفتح اجملال للجامعات األجن

      الدين - ٣ 

                                     منه على أن ينظم القانون أوجه        ٧                ، وتنص املادة       سالم     اإل      هو               ن دين الدولة   أ                     من الدستور على      ٢                تـنص املـادة      -  ٥٤
              مطلقة، وتكفل                  ن حرية الضمري   أ        على    ً اً،  يض أ   ،      منه   ٢٢                وتنص املادة                                                               العناية بالتربية الدينية مبختلف مراحل التعليم وأنواعه،      

  .                     لعادات املرعية يف البلد ل             ً  الدينية طبقاً           واالجتماعات             ديان واملواكب                       وحرية القيام بشعائر األ  ،           ور العبادة          ُ ولة حرمة ُد   الد
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 ٢٠٠١-١٩٩٧الطلبة املسجلون جبامعة البحرين حبسب نوع اجلنس،  -٤اجلدول 

 السنة الدراسية ذكور إناث اجملموع
١٩٩٨ /    ١٩٩٧  ٢     ٩٦٣  ٤     ٩٨٥  ٧     ٩٤٨     
١٩٩٩ /    ١٩٩٨  ٣   ٦  ٦٧  ٥     ٩٨٩  ٩     ٦٦٥     
٢٠٠٠ /    ١٩٩٩  ٤     ٢١٤  ٦     ٩٢٧   ١١     ١٤١     
٢٠٠١ /    ٢٠٠٠  ٤     ٩٢٦  ٧     ٨٨٦   ١٢     ٨١٢     

            يف املائة       ٨,٩٦                       يف املائة واملسيحيني          ٨١,٢٢        السكان                            إىل بلوغ نسبة املسلمني من            ٢٠٠١        عام        إحصاء        ويشـري  -  ٥٥
  .         يف املائة    ٩,٨٢                             ومعتنقي الديانات األخرى جمتمعة 

 اإلنسان اإلطار القانوين حلماية حقوق -دال 

                   احترام حقوق اإلنسان - ١ 

                                                                                                                   يكفـل دسـتور مملكة البحرين احترام حقوق اإلنسان، اتساقا مع القيم الرفيعة واملبادئ اإلنسانية العظيمة اليت                  -  ٥٦
                                                                                                                            تضمنها ميثاق العمل الوطين، فأكد الدستور احترام احلقوق والواجبات العامة اليت تكفل للوطن واملواطن الرفاهية والتقدم                

                                                  العدل أساس احلكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة        "                                                    ولقد نص الدستور يف املادة الرابعة منه على أن            .               تقرار والرخاء     واالس
                                                                                                                      بـني املواطـنني، واحلرية واملساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بني املواطنني دعامات                

   ".                     للمجتمع تكفلها الدولة

                                                                                         الثاين والباب الثالث من الدستور إىل املقومات األساسية للمجتمع واحلقوق والواجبات العامة، ومن            وأشار الباب -  ٥٧
      املادة  (              وحرية الصحافة   )   ٢٣      املادة  (            وحرية الرأي   )   ٢٢      املادة  (            وحرية الضمري   )   ١٩      املادة  (                           ذلك النص على احلرية الشخصية 

   ). ٨      املادة  (               الرعاية الصحية        واحلق يف   )  ٥      املادة  (                          واحترام األسرة وحقوق املرأة   )   ٢٤

   :                 منه على ما يلي  ٣١                                                            ولقد وضع الدستور أساسا راسخا حلماية احلقوق واحلريات فنصت املادة  -  ٥٨

                                                                                                      ال يكـون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون، أو                  "  
   ".                      د من جوهر احلق أو احلرية   ً                                        بناًء عليه، وال جيوز أن ينال التنظيم أو التحدي

                                                                                                           وجتـدر اإلشـارة إىل كلمة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة، مبناسبة االحتفال بالذكرى الرابعة                   -  ٥٩
                                  ، حيث أكد جاللته أن هذا اإلعالن الذي  ٢   ٢٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠                                   واخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف  

                                                                                 رض جيسد املبادئ الرئيسية حلفظ ودعم حقوق اإلنسان يف كل مكان ويف خمتلف اجملاالت                                          اتفقـت عليه مجيع شعوب األ     
                                                                                                             لـيكون الطريق املشترك جلميع الشعوب واألمم لتوطيد هذه احلقوق واالعتراف هبا والدفاع عنها بدون أي تفرقة أو ظلم        

  .       أو متييز
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                                                واالجتماعي اليت تشهده مملكة البحرين ميارسون                                                     أن أبناء البحرين، ويف ظل اإلصالح السياسي            جاللته          كما أكد    -  ٦٠
                                                                                                                       حقوقهـم األساسية بكل حرية وكرامة ومجيعهم سواسية أمام القانون يف مناخ صحي من احلوار البناء والعطاء املتواصل                  

      املتهم                                                                                                                        جيـازي فيه العامل اجلاد بالتقدير واحلياة األفضل، فيما لدى طالب احلق القضاء العادل القائم على العدل واحلق و                   
  .                                برئ حىت تثبت إدانته باحلق والقانون

                                                                                                           وقال جاللته إن مجيع ذلك ورد وبوضوح تام يف دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطين مبا يؤكد العزم التام            -  ٦١
                                                                                                                           والنـية الصادقة للحفاظ على صيانة تلك احلقوق والدفاع عنها بإتاحة الفرصة للجميع للمسامهة يف بناء الوطن وصياغة                 

   .                                                              مستقبله ووضع األدوات القانونية الالزمة من أجل حتقيق ما نصبو إليه

                             املساواة ومنع التمييز العنصري - ٢ 

      من    ٣١                  ً                                                                                         يكفـل الدسـتور، أيضاً، املساواة وحيظر متاما كل صور التمييز أو التفرقة العنصرية ويالحظ أن املادة                   -  ٦٢
       ، تشكل      اإلطار       ويف هذا   .                                  ة صورة حتد من جوهر احلق أو احلرية                                                           الدستور تنص على عدم جواز تنظيم احلقوق واحلريات بأي        

                               وتتمتع هذه املبادئ بالضمانات      .                                                                                         املسـاواة وعـدم التميـيز قواعد دستورية جيب أن تلتزم هبا مجيع السلطات يف الدولة               
                     قانونية األخرى األدىن                                                                                                             واملـيزات املقررة للقواعد الدستورية اليت تكفل قدرا كبريا من احلماية يفوق ما تتمتع به القواعد ال                

  .                مرتبة من الدستور

                                                                                                     كافة القوانني والتشريعات الوطنية الصادرة يف مجيع اجملاالت املقررة للحقوق والواجبات العامة خالية                 ءت       وجـا  -  ٦٣
                                                                                                                          من أي إشارة أو نص يقوم على التمييز أو التفضيل أو التفرقة العنصرية أو يسمح بوجودها حتت أي شكل من األشكال                     

  :                               يف ذلك إىل املواد اآلتية من الدستور     ونشري 

 ١٨املادة 

                                                                                                      الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنني لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ال                
  .                                                               متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

 ١٦املادة 

                                                              تناط بالقائمني هبا، ويستهدف موظفو الدولة يف أداء وظائفهم                                         الوظـائف العامة خدمة وطنية        ) أ (  
                                                                            املصلحة العامة، وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون؛

  .                                       ً                          املواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة وفقاً للشروط اليت يقررها القانون  ) ب (  

                                                                   نص عليه، على أن احلريات الشخصية مكفولة واملساواة بني املواطنني                                                    ولقـد نـص ميثاق العمل الوطين، فيما          -  ٦٤
         ويأيت ذلك   .                                                                                      ً          والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع يقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنني مجيعاً، بال تفرقة

                                 ذي كرسه اإلسالم قبل أربعة عشر                    ذلك املبدأ ال    .                                                                          ضمن مبدأ أعم وأمشل، هو مبدأ املساواة بني الناس يف الكرامة اإلنسانية           
    ً                                                                                                                      قرناً من الزمان، وقد أكد الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، على أن الناس سواسية كأسنان املشط ال                     

   .                                                             فضل لعريب على أعجمي، وال ألبيض على أسود إال بالتقوى والعمل الصاحل
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                              االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان - ٣ 

              العمل على                                      ه على أن من أهداف األمم املتحدة           من     األوىل       املادة            اليت تنص              املتحدة   مم                     البحرين مبيثاق األ      لكة        تلتزم مم  -  ٦٥
                                         يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل                بالتسوية               الذي يقضى     أ       املبد       احترام   س  سا أ         مم على                                 منـاء العالقات الودية بني األ      إ

                                                               املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                          وحتقيق التعاون الدويل على حل         ه،                      مـنها تقريـر مصـري     
  .         بال متييز         لناس مجيعا ل         األساسية          واحلريات       اإلنسان                         وعلى تعزيز احترام حقوق          واإلنسانية

  :    منها        اإلنسان                          اتفاقيات عديدة خاصة حبقوق    إىل               مملكة البحرين          وقد انضمت -  ٦٦

        لسنة   ٤        رقم            بقانون       املرسوم                                     اليت انضمت إليها البحرين مبوجب                  اقبة عليها                    بادة اجلماعية واملع   إل                     اتفاقية منع جرمية ا    
  ؛ ٠   ١٩٩

                عراف واملمارسات                                بطال الرق وجتارة الرقيق واأل     إل   ة   ي                 االتفاقية التكميل  و            وبروتوكوهلا                            االتفاقـية اخلاصـة بالرق       
  ؛    ١٩٩٠       لسنة  ٧            املرسوم رقم                             اليت انضمت إليها البحرين مبوجب         ة بالرق  ه     الشبي

   ٨             املرسوم رقم                                      اليت انضمت إليها البحرين مبوجب                             شكال التمييز العنصري   أ                              ة الدولية للقضاء على مجيع               االتفاقـي  
  ؛    ١٩٩٠     لسنة 

   ٨             املرسوم رقم                                   اليت انضمت إليها البحرين مبوجب                  قبة عليها    ا                                                   االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملع       
  ؛    ١٩٩٠     لسنة 

  ؛    ١٩٩١     لسنة     ١٦       رقم        بقانون      املرسوم               البحرين مبوجب                اليت انضمت إليها                   اتفاقية حقوق الطفل  

                  اليت انضمت إليها      ة   ن       و املهي  أ        نسانية   إ      و الال  أ                  العقوبة القاسية      و أ                                                   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         
  ؛    ١٩٩٨       لسنة  ٤       رقم        بقانون     ملرسوم              البحرين مبوجب ا

           بقانون     رسوم                                    اليت انضمت إليها البحرين مبوجب امل           ملرأة ا       ضد          التمييز                         للقضاء على مجيع أشكال                        االتفاقـية الدولية     
    ؛    ٢٠٠٢       لسنة  ٥    رقم 

  .                                 خر من االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان آ                                 دراسة انضمام مملكة البحرين إىل عدد     اآلن         كما جيري 

                                                           وسائل االنتصاف وإجراءات تعزيز ومحاية احلقوق املقررة يف االتفاقية - ٤ 

                                                                                      وق العامة اليت كفلها الدستور للجميع وتعترب السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة                                      يعترب حق التقاضي من احلق     -  ٦٧
                                                اليت تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة         ١٠٦       إىل      ١٠٤                                                          الـثالث وقـد تـناوهلا الدستور البحريين يف املواد من            

          ال التدخل  حب              قضائه، وال جيوز                                                                       وعدهلم أساس احلكم وضمان للحقوق واحلريات وأنه ال سلطان ألي جهة على القاضي يف 
  .                                                               ويكفل القانون استقالل القضاء ويبني ضمانات القضاة واألحكام اخلاصة هبم  .             يف سري العدالة
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                                                                    ، وتعديالته بشأن تنظيم القضاء وحل حمله قانون السلطة القضائية              ١٩٧١         لسنة     ١٣                            صـدر املرسوم بقانون رقم       -  ٦٨
  .                                                   استقالل القضاء وبني طريقة تعيني القضاة وضماناهتم                   فيه على       ونص   ،      ٢٠٠٢         لسنة     ٤٢                                الصـادر مبرسـوم بقانون رقم       

                وحماكم االستئناف    )         تنفيذ -        كربى   -      صغرى   (                                                                      ونص على أن اهليئة القضائية على ثالث درجات وهي حماكم أول درجة             
                 ملدنية والتجارية                                                                       وينقسم القضاء إىل قسمني األول القضاء املدين وخيتص بنظر املنازعات ا            .                                   العلـيا املدنـية وحمكمة التمييز     

                                       كما نص يف املرسوم على أن احملاكم الشرعية     .                                                                       واجلنائـية والـثاين القضاء الشرعي ويفصل يف مسائل األحوال الشخصية          
                                                                                                                           تنقسـم إىل دائـرتني ومهـا الدائرة السنية والدائرة اجلعفرية، وختتص تلك احملاكم بالنظر يف املنازعات املتعلقة باألحوال                   

                                                          ويف إطار احترام احلرية الدينية املقررة يف الدستور يتم           .                                   ق والزواج واحلضانة واملرياث وغريها                            الشخصـية، اخلاصة بالطال   
                                             وتنظر احملاكم الشرعية يف املنازعات املتعلقة يف       .                                                                      االلـتزام مبذهب املدعي عند نظر القضاء يف منازعات األحوال الشخصية          

   ).                 انظر املرفق الرابع (  .                          ه املنازعات للديانات األخرى                                               هذا اجملال بالنسبة للمسلمني، وتنظر احملاكم املدنية هذ

                         الدعاوى املتعلقة بإلغاء                                                          يتم النظر يف الدعاوى اإلدارية وما يتعلق منها ب                                         أنـه يف إطار احملاكم املدنية        إىل         ويشـار    -  ٦٩
  .                                                                 القرارات اإلدارية أو التعويض عنها والدعاوى املتعلقة بالعقود اإلدارية

                                                           ً                                   لدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري قد أصبحت قانوناً من قوانني البالد مبقتضى                                  ومبا أن االتفاقية ا    -  ٧٠
                                                                                           من الدستور فإهنا ملزمة ومن مث فإن عدم االلتزام هبا يعد خمالفة للقانون األمر الذي يدخل يف          ٣٧                          مـا نصـت عليه املادة       

            ما قرره       إطار                                          يف إطار املسؤولية الناشئة عن الضرر يف                                                                            نطـاق املسؤولية اجلنائية إذا كان الفعل جرمية، كما يدخل كذلك            
  .                                                                القانون، ويسأل املتسبب يف مجيع األحوال بتعويض األضرار الناشئة عن خطئه

                                                      لكل فرد أن خياطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه،         "                              من الدستور تنص على أن         ٢٩                           واجلدير بالذكر أن املادة      -  ٧١
   ".                                         ماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص املعنوية                             وال تكون خماطبة السلطات باسم اجل

                    ً                                                                                              ويسـتطيع املواطن، أيضاً، اللجوء إىل التظلم من اجلهات اإلدارية والرؤساء اإلداريني مبن فيهم الوزراء املعنيون،                 -  ٧٢
            يس الوزراء                                                                                    ً                           كمـا يسـتطيع املواطن البحريين وفقا للعادات والتقاليد الراسخة واملتبعة توصيل شكواه شخصياً إىل مسو رئ                

  .                                                                                         باجمللس األسبوعي املخصص ملقابلة املواطنني وغريهم أو إدارة التظلمات والشكاوى التابعة للديوان امللكي

  .                   ً                                                   يستطيع املواطن، أيضاً، اللجوء إىل جلنة الشكاوى اليت أنشئت يف إطار جملس النواب -  ٧٣

                             ريرها األويل إىل جلنة حقوق الطفل                                                                     وبالنسـبة للجـنة حقـوق اإلنسـان الـيت أشـارت إليها البحرين يف تق        -  ٧٤
CRC/C/11/Add.24)    فـإن هذه اللجنة كانت تعمل يف إطار جملس الشورى السابق ولقد انتهت اللجنة                )   ٤٥             ، الفقـرة                                                                                  

                                واجلدير بالذكر أن اللجنة حبثت       .                                          والذي حل مبقتضاه جملس الشورى السابق          ٢٠٠٢         لسنة    ٣                          مبوجـب األمر امللكي رقم      
                                  وكانت اللجنة مشكلة من ستة من        .                                                      ن ذلك، ما يتعلق باملرأة، واإلسكان، وتنفيذ األحكام                                   العديـد مـن املوضوعات وم     

  :                                          أعضاء جملس الشورى وختتص، فيما ختتص به، مبا يلي

                                                                                                            دراسـة التشريعات والنظم املعمول هبا يف مملكة البحرين، من حيث ما يتعلق منها مبسائل تدخل ضمن جماالت                   
                                   ت اليت قد تراها مناسبة يف هذا الشأن؛                            حقوق اإلنسان، واقتراح التعديال

                                                                   اإلسهام والتعاون مع األجهزة الرمسية املعنية يف تنمية الوعي حبقوق اإلنسان؛ 
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                                                                     متابعة مسائل حقوق اإلنسان والعمل على محايتها واقتراح احللول املناسبة هلا؛ 

                                  املسامهة يف أية اجتماعات برملانية                                                                             املشاركة يف الندوات وإجراء البحوث والدراسات يف جماالت حقوق اإلنسان و           
                                  عربية أو دولية متعلقة بتلك اجملاالت؛

                                                                  تنمية الصالت وتوثيق العالقات مع املنظمات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان؛ 

  .                                                                  التعاون والتفاعل مع اللجان املماثلة على املستوى اخلليجي والعريب والدويل 

                                                            نسان، مبا فيها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال                                                وضـعية االتفاقـيات الدولية حلقوق اإل       - ٥ 
                                                التمييز العنصري، يف النظام القانوين ململكة البحرين

                                                                                                     من الدستور فإن االتفاقية أو املعاهدة تكون هلا قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها             ٣٧    ً          طبقاً للمادة    -  ٧٥
     ً                               ونظراً التصال اتفاقية منع التمييز       .                                           القانونية كقانون من قوانني البالد األخرى                                                يف اجلـريدة الرمسية وتأخذ بذلك وضعيتها        

                                    من الدستور، فإهنا حتظى باحلماية        ١٨                                                                                       والتفرقة العنصرية باملبادئ الدستورية املتصلة باحلقوق والواجبات العامة مثل املادة           
      من    ٣١                                              ود نص خمالف ملا ورد فيها عمال بنص املادة                        ً                                                        املقـررة هلا أيضاً يف القاعدة الدستورية مما ال جيوز معه احتمال ور            

                                                                                                                      الدستور واليت تنص على أنه ال جيوز أن ينال التنظيم أو التحديد للحقوق واحلريات العامة املنصوص عليها يف الدستور من             
  .                                    جوهر احلق أو احلرية املقررة وفقا ألحكامه

 االتفاقية جهود التعريف واإلعالم والنشر ألحكام -هاء 

        ، وذلك                    باللغة العربية   ،              من الدستور     ١٢٢    و   ٣٧                     عمال بنص املادتني      ،                                        االتفاقية يف اجلريدة الرمسية يف البالد       ت   نشر -  ٧٦
  .       اإلشارة                                                                  ويكتمل هلا بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانني البالد كما سبقت  .    ١٩٩٠       لسنة  ٨                   مبوجب املرسوم رقم    

  .                                           واجلهات احلكومية وللمواطنني وغريهم بأسعار رمزية                 يف اجملال القانوين        العاملني        لكافة          وهي متاحة

                                                           كومية والعاملة يف اجملاالت املختلفة بالبحرين بدور هام يف           احل                      تقوم اجلمعيات غري           األهلي،                     بالنسـبة للقطـاع      و -  ٧٧
   ،            لتقرير املاثل                     ومنها االتفاقية حمل ا ،                        كل منها حسب جمال نشاطه       اإلنسان                                                   التعريف بأحكام االتفاقيات الدولية املعنية حبقوق       

         وللرأي                              تضمنه من أحكام ومبادئ ألعضائها ت                                   املبسطة اليت يسهل معها وصول ما             واألساليب           بالطرق         األعضاء            ونشرها بني   
    .                                    كما مت تنظيم ندوات متنوعة يف هذا الشأن  .                                                    ويتحقق بذلك تبصريهم حبقوقهم والتزاماهتم الناشئة عنها     العام

               واإللكترونية                    واملرئية واملقروءة         املسموعة                       على خمتلف أنواعها            اإلعالمية          اجلهات           تلتزم  ،                        بالنسـبة لوسائل اإلعالم    و -  ٧٨
                                          ذ التفرقة العنصرية وتشجيع التآخي والتعاون  ب                    البحرين ويف مقدمتها ن     مملكة                                               بنشـر وترسيخ القيم اإلنسانية اليت تقوم عليها    

    أن                واجلدير بالذكر  .         البحرين    مملكة             ء الذي تنشده                      مبا حيقق جمتمع الرخا          االجتماعي                                        بـني كافة فئات اجملتمع ونشر التضامن        
      أمام   ا                                          القضاء على التمييز العنصري ومناقشته                          السابق تقدميها للجنة     ،            رير البحرين  ا            مضمون تق        تناولت                    الصـحافة احمللـية     

                         للقضاء على مجيع أشكال                                                   كما نشرت عدة مقاالت بشأن االتفاقية الدولية              ٢٠٠٠        مـارس    /    آذار    ٢٣    و   ٢١      يف    ،        اللجـنة 
  .           ييز العنصري    التم
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                             منه على حظر نشر ما من شأنه   ٤١           يف املادة     ينص                      بشأن املطبوعات والنشر    ١٩٧٩       لسنة   ١٤               القانون رقم    وكان -  ٧٩
                                                  كان من شأن هذا التحريض تكدير األمن العام            إذا                         أو على االزدراء هبا       ،                                              التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس       

       كذلك  ة               أو حياهتم اخلاص      األشخاص           ساس بكرامة   امل   و      العامة       اآلداب       ينايف           وكذلك ما ،         يف اجملتمع ق                   بـث روح الشـقا     أو
  .                               التحريض على عدم االنقياد للقوانني

         األساسية      قواعد    بال                                 العاملني يف جمال النشر بعدم املساس        واألفراد         واألجهزة                                     وميـثل هذا النص التزاما على اجلهات      -  ٨٠
       صرحيا      إعماال                               حياهتم اخلاصة وهو ما يشكل        أو        األشخاص                  املساس بكرامة      أو         التفرقة    أو                                     للمسـاواة يف اجملتمع ونبذ التمييز       

  .                             لنص املادة الثانية من االتفاقية

         تشرين    ٢٣                                                 بشـأن تنظـيم الصحافة والطباعة والنشر، يف            ٢٠٠٢         لسنة     ٤٧                                  ولقـد صدر املرسوم بقانون رقم        -  ٨١
                                    منه على التزام الصحفي باالمتناع عن   ٣٨                                                    ، وقـد تضـمن القانون، فيما تضمنه، النص يف املادة        ٢٠٠٢          أكـتوبر    /    األول

                                                                                                                               االحنـياز إىل الدعوات العنصرية أو اليت تنطوي على ازدراء األديان أو الدعوة إىل كراهيتها أو الطعن يف إميان اآلخرين أو                     
        اإلخالل                                 منه، فيما تنص على، أنه مع عدم   ٦٩                 كما تنص املادة      .                                                           ترويح التمييز أو االحتقار لرأي طائفة من طوائف اجملتمع        

                                                                                                                                 بأيـة عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة ال تزيد على ألفي دينار على نشر ما من                       
                                                                                                                         شـأنه التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على االزدراء هبا، أو التحريض الذي يؤدي إىل تكدير األمن                     

   ).                    انظر املرفق احلادي عشر   . (                    ملساس بالوحدة الوطنية                                 العام أو بث روح الشقاق يف اجملتمع وا

     حكام   األ    ب          التعليمية                نظمها وبراجمها      يف                                                  تلتزم كافة املؤسسات العاملة يف هذا اجملال                     التعليمـية،                  مـن الناحـية      و -  ٨٢
ـ                الدسـتورية ال           حلة خلطط                                                                                                   امنة حلق املساواة ونبذ التفرقة وتشجيع روح التعاون والعالقات الطيبة لبناء بنية جمتمعية صا                ض

  .         البحرين    مملكة    جها  ه                        التنمية املتواصلة اليت تنت

                     فإهنا بذلك تلتزم        ١٩٧١                                                                                       ومما جتدر اإلشارة إليه أن مملكة البحرين حينما انضمت إىل عضوية األمم املتحدة عام                -  ٨٣
                         العالقات الودية بني األمم                                                                                      مبيثاق األمم املتحدة بكافة مواده مبا يف ذلك ما ورد باملادة األوىل من امليثاق من العمل على إمناء

                                                                                                                      على أساس احترام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصريه، وكذلك اختاذ                  
                                                                                                                          الـتدابري األخـرى املالئمـة لتعزيز السلم واألمن الدوليني وحتقيق التعاون الدويل على حل املسائل الدولية ذات الصبغة                   

   قد  و  .                                                                                       ً       االجتماعـية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعاً                   االقتصـادية و  
    ات                                         املتحدة املتعلقة مبناهضة سياسات وممارس         األمم                                    على مساندة ودعم كافة قرارات                   ذلك التاريخ              كومـة منذ      احل      بـت    أ د

                            املتحدة وغريها من احملافل         األمم              فتتاح دورات    ا             ليت تلقى يف                 البحرين ا      مملكة           بيانات     أن        كما    .                            التميـيز والفصـل العنصري    
  .                               مناهضة التمييز والفصل العنصري  إىل                      الدولية دائما ما تدعو 



CERD/C/443/Add.1 
Page 20 

 

  التعليق على األحكام املوضوعية لالتفاقية-     ًثانيا 

 ١املادة 

   ".              لتمييز العنصري ا "                                                                      تلتزم مملكة البحرين مبا نصت عليه املادة األوىل من االتفاقية، مبا يف ذلك تعريف  -  ٨٤

      من    ١٨             ونصت املادة     .                                                                                            وأكـد ميـثاق العمـل الوطين فيما أكد عليه، على مبدأ املساواة يف الكرامة اإلنسانية                -  ٨٥
  .                                                                                                                         الدستور، فيما نصت عليه، على أن الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ويتساوى املواطنون يف احلقوق والواجبات العامة                

  :                             للمقومات األساسية للمجتمع، اآليت           ، بالنسبة                          كما تضمن ميثاق العمل الوطين

                                                                                                               إن العـدل أسـاس احلكـم، واملساواة وسيادة القانون واحلرية واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي                
                                                      وتكافؤ الفرص بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة؛

                                               لة دعامات أساسية للمجتمع ويقع على الدولة                                                                      إن احلـريات الشخصـية مكفولة، واملساواة بني املواطنني والعدا         
                                                                              واملواطنون متساوون أمام القانون يف احلقوق والواجبات وال متييز بينهم بسبب             .                          ً    عبء كفالتها للمواطنني مجيعاً   

                        وتكون حرية الضمري مطلقة؛  .                                          اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

                                                           بالكتابة أو بأي طريقة أخرى، وحرية البحث العلمي وحرية النشر                                          إن لكل مواطن حق التعبري عن رأيه بالقول أو 
                                                      وتكفل الدولة حرية تكوين اجلمعيات األهلية والعلمية         .                                                           والصحافة والطباعة مكفولة يف احلدود اليت يبينها القانون       

     ولكل   .        ب منها                                                                   وال جيوز إجبار أحد على االنضمام إىل مجعية أو نقابة أو االنسحا             .                                والثقافـية واملهنية والنقابات   
  .                                                                   مواطن احلق يف العمل وتكفل الدولة توفري فرص العمل للمواطنني وعدالة شروطه

                                                                                                             وتتـبىن سياسات مملكة البحرين وتشريعاهتا األسس الراسخة ملكافحة التمييز العنصري وتؤكد على قيم املساواة                -  ٨٦
                                                جاللة امللك، مبناسبة الذكرى الرابعة واخلمسني                                        ونشري يف هذا الصدد إىل ما ذكره        .                                ً     والتسامح والتعارف بني الناس مجيعاً    

                                        ، من أن اإلعالن العاملي يؤكد أن مجيع            ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠                                           العـتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يف        
                                                          ً      ً                           ً                           الـناس يولـدون أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عقالً وضمرياً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح                    

ُ                                                           يا أيُّها الناُس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل            "                                              وأشـار جاللـته إىل اآلية القرآنية الكرمية           .       إلخـاء  ا        ُّ     
   ).  ١٣             احلجرات، اآلية    ( "                                لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم

 ٢املادة 

  ٢         من املادة   )  ب ( و  )  أ (         الفقرتان 

                                 كما أنه بإمتام اإلجراءات الدستورية   .                                 من الدولة بااللتزام بأحكامها                                            ً       يعد انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية تعهداً       -  ٨٧
                                                  ً                                                                            اخلاصة باالنضمام إليها تصري أحكام هذه االتفاقية قانوناً من قوانني البالد وبالتايل تلتزم كافة السلطات يف الدولة بتطبيق                  

                                      ن أن أحكامها أصبحت قواعد قانونية                                                                       وهذا يشكل الضمان األساسي لإلنفاذ الفعال ألحكام االتفاقية حبسبا          .          أحكامهـا 
  .                                ملزمة يف البنيان التشريعي البحريين
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                          منه على حظر نشر ما شأنه   ٤١                                         بشأن املطبوعات والنشر، ينص يف املادة          ١٩٧٩         لسنة     ١٤                      وكـان القانون رقم      -  ٨٨
               دير األمن العام                                                                                                 الـتحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على االزدراء هبا إذا كان من شأن هذا التحريض تك        

                                                                                                                   أو بث روح الشقاق يف اجملتمع، وكذلك ما ينايف اآلداب العامة أو املساس بكرامة األشخاص أو حياهتم اخلاصة وكذلك                   
  .                               التحريض على عدم االنقياد للقوانني

                                                             بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وأخذ يف االعتبار             ٢٠٠٢         لسنة     ٤٧                                    ولقـد صـدر املرسوم بقانون رقم         -  ٨٩
                                                                                                                                 لتوصـيات اليت أشارت إليها جلنة القضاء على التمييز العنصري مبراعاة عدم تقييد منع التفرقة العنصرية أو ربطها بالنظام                    ا

                                                                                            من هذا القانون بأن لكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو                 ١                 فقد قضت املادة      .              واألخـالق فقط  
                                                                              ن بدون املساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب ومبا ال يثري الفرقة أو                      ً                                 غريهـا وفقـاً للشروط الواردة يف القانو       

                                                                                  منه على التزام الصحفي باالمتناع عن االحنياز إىل الدعوات العنصرية أو اليت               ٣٨          املادة       يف                   وقـد نص القانون     .           الطائفـية 
                                           أو ترويج التمييز أو االحتقار لرأي طائفة                                                                                     تـنطوي على ازدراء األديان أو الدعوة إىل كراهيتها أو الطعن يف إميان اآلخرين             

                                                                                              ومتثل هذه النصوص التزاما على اجلهات واألجهزة واألفراد العاملني يف جمال النشر بعدم املساس                .                     مـن طوائـف اجملتمع    
       هو ما                                                                                                                         بقاعدة املساواة اليت يقوم عليها النظام االجتماعي ونبذ أي متييز أو تفرقة أو املساس بكرامة األشخاص أو حياهتم و                  

                                                                    كما نشري، هنا، إىل أن املساس بالنظام االجتماعي للدولة، والقائم            .                                                       يشـكل إعماال صرحيا لنص املادة الثانية من االتفاقية        
  . ٤                                                                                         على املساواة، باستخدام العنف أو التهديد يشكل جرمية على حنو ما سيتم عرضه يف التعليق على املادة 

  ٢         من املادة   )  ج ( ١       الفقرة 

                                                                                                          لكـة البحرين إىل االتفاقية قد جاء استنادا إىل أحكام مواد الدستور املشار إليها يف البند دال من                                 إن انضـمام مم    -  ٩٠
                                                                                                          وكافة التشريعات والقوانني املعمول هبا والصادرة يف ظل الدستور وحىت السابقة على صدوره تلتزم بقاعدة                 .           اجلزء األول 

                               وقد جاءت لذلك كافة القوانني       .                               كام األصولية للشريعة اإلسالمية                                                         املساواة وعدم التمييز، واليت تستند يف األصل إىل األح        
                  ولقد كرمنا بين آدم  "                                                                                                بـدون أي تفـرقة أو متييز ألي سبب كان بني املواطنني، ويكفي أن نشري إىل اآلية القرآنية الكرمية             

   ).  ٧٠     اآلية   :    راء   اإلس   ( "                                                                        ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال

  ٢         من املادة     )  ه ( و  )  د ( ١       الفقرة 

                                                                                                             يتمتع الشعب البحريين بسمات أساسية نسجها تراثه احلضاري وواقع اتصاله وتعامله، عرب التاريخ مع الشعوب                -  ٩١
                 وهذه السمات هي     .                                                                             ً       ً                    األخـرى باعتـبار أن الـبحرين تعد نقطة عبور التجارة العاملية بني الشرق والغرب، قدمياً وحديثاً                

                                                                                                                    تسـامح والـترابط والتآخي، وقد ترسخت هذه السمات يف منظومة احلياة اليومية للشعب البحريين على خمتلف فئاته                    ال
  .                                                                       وطوائفه وساعد على ذلك القلة النسبية لعدد السكان والترابط والتواصل بينهم

                  كل صور التمييز أو                                                                                   وهلـذا فـإن الشعب البحريين وقد اجتمع أفراده على تلك السمات أصبح ينفر بطبيعته من      -  ٩٢
                                                                                                                       الـتفرقة، ونتـيجة لذلـك خلت حياته اليومية من تلك التصرفات اليت تستدعي التدخل بأي شكل من أشكال السلطة                    

  .                                                ملواجهة أي انتهاكات قد ختل مبجال أعمال هذه االتفاقية

                             املساواة أمام القانون فيما                                                                    بكافة حقوق املواطنة وتسري بشأهنم القاعدة األساسية املتعلقة ب            يني                     يتمتع مجيع البحرين   -  ٩٣
  .                                     يتعلق باحلقوق واحلريات والواجبات العامة



CERD/C/443/Add.1 
Page 22 

 

 ٣املادة 

    ً                                                                                                                  وفقـاً لسياسـة مملكة البحرين فإهنا ترفض التعامل مع الدول اليت تأخذ مببدأ التمييز والتفرقة العنصرية والفصل                   -  ٩٤
                               لبحرين ترفض وتشجب كافة صور                                                                         كما أهنا تشجب هذه املمارسات على املستوى الدويل، كما أن مملكة ا             .          العنصـري 

  .    ١٩٧١                                                                                 التمييز العنصري من خالل مواقفها السياسية املعلنة منذ انضمامها إىل األسرة الدولية عام 

 ٤املادة 

                      كل من حرض بطريقة من    ١٧٢                                              ، يعاقب قانون العقوبات البحريين يف املادة         ٤           من املادة     )  أ (                        فـيما يتعلق بالفقرة      -  ٩٥
  .                                                                                             ئفة من الناس أو على االزدراء هبا، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام                                             الطـرق العالنية على بغض طا     

     ونشري   .                                                   ً                                                           وتعتـرب أعمال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية هدماً ملبدأ املساواة الذي يقوم عليه النظام االجتماعي يف الدولة     
                         ويف جمال التطبيق العملي      .     ٢٠٠٢         لسنة     ٤٧            النشر رقم                                  من قانون تنظيم الصحافة و       ٦٩    و   ٣٨    و  ١                          يف هذا الشأن إىل املواد      

                                                                                                           فإنه كما سلف القول فإن اجملتمع البحريين ال يعرف يف منظومة حياته اليومية مثل هذه النوعية من األفعال أو اجلرائم حبكم 
         وجهات                                                                                                            العـادات والتقالـيد الراسـخة يف معامالته مع باقي الشعوب على خمتلف أصوهلا لذلك ختلو ساحات احملاكم                 

   .                             االنتصاف من شكاوى يف هذا اخلصوص

      ً                                                                  ، طبقاً ألحكام الدستور والقوانني ذات الصلة فإن أي منظمة يكون هلا             ٤           من املادة     )  ب (                         وفـيما يتعلق بالفقرة      -  ٩٦
                                                                                ً                                        نشـاطات متعلقة بالتمييز العنصري أو التحريض عليه بأي صورة من الصور تعترب حمظورة طبقاً ألحكام القانون بل هي                   

  .     عليها      معاقب 

          الصادر      ٢٠٠٢         لسنة     ٤٤                                 واملعدل باملرسوم بقانون رقم          ١٩٨٩         لسنة     ٢١                                     وينظم اجلمعيات اخلاصة القانون رقم       -  ٩٧
                                                                              وقد تضمنت املادة الثالثة منه بطالن اجلمعيات اليت يكون الغرض منها املساس              .     ٢٠٠٢          أكـتوبر    /                تشـرين األول     ٢٢   يف  

                                                      وحيظر القانون أن تتضمن برامج اجلمعيات ما ميس أسس           .             أو اآلداب                                                         بالـنظام االجـتماعي للدولة أو خمالفة النظام العام        
                                                    وهذا يؤدي إىل عدم مشروعية تأسيس أي مجعية تقوم           .                                                                       العقـيدة اإلسالمية أو وحدة الشعب أو ما يثري الفرقة أو الطائفية           

                       الحظ يف هذا الشأن أن       وي  .                                                                                              عـلى أهـداف أو أغراض متس مببدأ املساواة وعدم التفرقة الذي يقوم عليه اجملتمع البحريين               
                                                                                     قد أخذ يف االعتبار توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري بإجراء التعديالت                 ٢٠٠٢         لسنة     ٤٤                     املرسوم بقانون رقم    

                                                                                                                               الالزمـة مبا ال يقيد منع التفرقة العنصرية وارتباط هذا املنع بالنظام العام واآلداب العامة فقط، حيث صدرت أحكام هذا                    
                                                               من القانون األصلي وتقضي حبظر ممارسة هذه اهليئات ألنشطتها           ٣                                              ة األوىل منه بإضافة فقرة ثانية إىل املادة                         القانون يف املاد  

                          ويتأكد عدم التمييز وتتعزز    ).                  انظر املرفق التاسع (           الطائفية     أو                                                      فـيما ميس بأسس العقيدة أو وحدة الشعب أو ما يثري الفرقة  
  .                                               دية األجنبية يف البالد من حقوق وحريات وأنشطة عديدة                                    املساواة من خالل ما متارسه اجلمعيات واألن

                                                                               ، تلتزم السلطات العامة يف اململكة بأحكام الدستور والقوانني اليت تنهي عن             ٤           من املادة     )  ج (                       وفيما يتعلق بالفقرة     -  ٩٨
   ).      أعاله  ٧٠            انظر الفقرة  (                                             ، إن ارتكبت، يف إطار املسؤولية املدنية واجلنائية       األفعال                                    التمييز أو التحريض العنصري وتقع هذه 
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 ٥املادة 

                           األخرى اليت تتوىل إقامة العدل                                                        احلق يف املعاملة على قدم املساواة أمام احملاكم ومجيع اهليئات-   ٥         من املادة   )  أ (       الفقرة 

   ".                             حق التقاضي مكفول وفقا للقانون "       على أن   )  و (         الفقرة   ٢٠                                ينـص دستور مملكة البحرين يف املادة  -  ٩٩

  :        على أن   ١٠٤               لدستور يف املادة          كما ينص ا -   ١٠٠

  .                                                              شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدهلم أساس احلكم وضمان للحقوق واحلريات  ) أ  "( 

                                       حبال التدخل يف سري العدالة، ويكفل        ز                                                    ال سـلطان ألية جهة على القاضي يف قضائه، وال جيو            ) ب ( 
  .                                                         القانون استقالل القضاء ويبني ضمانات القضاة واألحكام اخلاصة هبم

                                                                                                  يضع القانون األحكام اخلاصة بالنيابة العامة، ومبهام اإلفتاء القانوين وإعداد التشريعات، ومتثيل              ) ج ( 
  .                                          الدولة أمام القضاء، وبالعاملني يف هذه الشؤون

   ".                         ينظم القانون أحكام احملاماة  ) د ( 

                             ى املواطنون لدى القانون يف                                                 الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساو      "            على أن      ١٨                         وينص الدستور يف املادة      -   ١٠١
   ".                                                                                         احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

                                                                العدل أساس احلكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بني املواطنني،          "            على أن     ٤                                 كمـا يـنص الدستور يف املادة         -   ١٠٢
                                                                                       أنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بني املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها                                         واحلرية واملساواة واألمن والطم   

   ".      الدولة

                                                                                                        ولقـد جاءت مجيع التشريعات البحرينية خالية من أي إشارة لتمييز أو تفرقة وتسري بالتايل على كافة املواطنني       -   ١٠٣
                                                             اضي من احلقوق األساسية املقررة للكافة سواء البحرينيني أو                          كما أن حق التق     .                                              يف إطار احلماية القضائية املقررة يف القانون      

  .                                                                        غريهم ومن مث يستطيع أي مواطن أو أجنيب اللجوء إىل القضاء للمطالبة بكافة حقوقه

                               ، بإصدار قانون السلطة القضائية    ٢٠٠٢       لسنة   ٤٢                  املرسوم بقانون رقم 

                                                          ومجيع اهليئات القضائية األخرى اليت تتوىل إقامة العدل                                                                    إذا كـان احلق يف املعاملة على قدم املساواة أمام احملاكم           -   ١٠٤
                                                                                     الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري قد مت تأكيده وتطبيقه، مبوجب              ة           من االتفاقي   )  أ ( ٥                    املقرر مبوجب املادة    

                      صادر باملرسوم بقانون                                                                                                         أحكـام الدستور السابق، واليت أكد عليها الدستور احلايل، وكذا قانون السلطة القضائية السابق ال              
                                                                                                  بشأن تنظيم القضاء، وذلك على النحو السابق توضيحه يف التقارير السابقة، فإن أحكام هذا                   ١٩٧١           لسـنة      ١٣       رقـم   

  .                             ً        ً                                                  القانون اجلديد وردت أكثر حتديداً وتأكيداً هلذه املساواة بدون أي متييز أمام مجيع اهليئات القضائية
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                                                                           ذا القانون على أن القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف أداء اختصاصاهتم                                                فقد أكدت أحكام الباب األول من ه       -   ١٠٥
                                                                                                                    لغـري القـانون، وأن اجللسات يف األساس علنية، وأوجبت على احملاكم أن تسمع اخلصوم والشهود الذين جيهلون اللغة                   

                            نت أحكام الباب الثاين من        ّ وبّي  .                                         ً                                                 العربـية بواسطة مترجم بعد التصريح هبا رمسياً أو حلف اليمني بأنه يقول احلق والصدق              
                                                                                                                     هـذا القـانون أنواع احملاكم وترتيبها وأوضحت شروط تعيني القضاة وترقيتهم وفق شروط موضوعية يتحقق هبا تكافؤ                  

  .                                                   الفرص دون أي متييز، كما أوضحت واجبات القضاة وحصانتهم

              ً                      ابة العامة بدالً من نظام االدعاء العام                                                                           وأوردت أحكـام الباب الرابع هلذا القانون نظام االدعاء اجلديد بواسطة الني       -   ١٠٦
                                                                                   ومبقتضى أحكام الباب الرابع من هذا القانون تكون النيابة العامة هي املسؤولة              .               ً                              الـذي كان قائماً قبل العمل هبذا القانون       

    ردت    وأو  .                                                                                                              دون غريها عن حتريك الدعوى اجلنائية ومباشرهتا مع التأكيد على إهنا شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية                
                                                                                                                            بـاقي األحكام املتعلقة بالنيابة العامة والشروط املوضوعية لاللتحاق للعمل هبا دون متييز أو االحتكام إىل أي شرط قائم                   

  .                                                     على أنواع التمييز العنصري، وكذا شروط ترقيتهم وحصانتهم

                           ب اخلامس من هذا القانون            ً                                                                                 وتأكيداً على استقاللية وحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة فقد أوردت أحكام البا            -   ١٠٧
                                                                                                           أن اقتراح تعيني وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وكل ما يتعلق بشأهنم يكون من اختصاص اجمللس األعلى للقضاء دون 

  .                       سلطان من أي جهة تنفيذية

 ∗                               ، بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢٠٠٢       لسنة   ٤٦                  املرسوم بقانون رقم 

                                                                                          القانون أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وهي األمينة على                                            أكـدت القواعـد العامة هلذا      -   ١٠٨
                                      ويثبت من عمومية النص القانوين عدم        .                                                          ً                       الدعوى اجلنائية وتباشر التحقيق واالهتام وسائر اختصاصاهتا وفقاً ألحكام القانون         

  . م                                                              متييز أو استثناء لطوائف أو أفراد أو فئات يف هذه اإلجراءات دون غريه

                                             القاعدة األساسية املتعلقة باملساواة أمام       د                                                                      وأوردت أحكام الفصل األول من الباب األول من هذا القانون ما يؤك            -   ١٠٩
                                                                                                                     القـانون فيما يتصل باحلقوق واحلريات والواجبات العامة، حيث أكدت على وجوب التزام مأموري الضبط القضائي أن                 

                                                                                  شأن اجلرائم وإثباهتا يف حماضر وإرساهلا للنيابة العامة، وذلك على قدم املساواة                                                           يقبلوا التبليغات والشكاوى اليت ترد إليهم ب      
  .          لكل املبلغني

                                                           ّ                                     أكـدت أحكـام الفصل الثالث من الكتاب األول من هذا القانون على أّنه ال جيوز القبض على أي إنسان أو      و -   ١١٠
                                   ً           يه كرامة اإلنسان وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو                                                                                    حبسـه إال بأمـر من السلطات املختصة بذلك كما جيب معاملته مبا حيفظ عل              

                                                                                          ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه ويكون له حق االتصال مبن يرى من ذويه إلبالغهم مبا حدث    .       ً   معـنوياً 
   بني                                                                الواردة يف هذه األحكام يؤكد على املساواة وعدم التمييز            "         أي إنسان  "                            وجتدر اإلشارة إىل أن تعبري        .                واالستعانة مبحام 

  .                                                 كل من يتمتع هبذه احلقوق أمام اجلهات األمنية والقضائية

                                                      

  .                 انظر املرفق العاشر ∗
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        قبول   ز                        ً                                                                        قضت أحكام هذا الفصل أيضاً بأنه ال جيوز حبس أي إنسان إال يف السجون املخصصة لذلك، وال جيو                  و -   ١١١
                 األمر ولرؤساء                                                                                                             أي إنسان فيها إال مبقتضى أمر صادر من السلطة املختصة وال جيوز إبقاؤه يف السجون بعد املدة احملددة يف                  

                                                                                                                       احملـاكم اجلنائـية وقضاة تنفيذ العقوبة وأعضاء النيابة العامة تفتيش أماكن احلبس والسجون واالتصال واالستماع ألي                 
   أي    " "        أي إنسان "                   كذلك فإن تعبريات      .                                                                              شـكوى مـن أي مسـجون والتأكد من تطبيق القانون عليهم يف هذه األماكن              

                                                                                     تطبيق مبدأ املساواة التام يف إقرار هذه الضمانات والتمتع هبا بدون أي نوع من                                                 الواردة يف هذه األحكام تقطع ب       "      حمـبوس 
  .             أنواع التمييز

                                                                                                                 وأكدت أحكام الفصل الرابع من الكتاب األول من هذا القانون على أنه ال جيوز ألفراد السلطة العامة الدخول                   -   ١١٢
   وال   .                                          املتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش مبعرفة أنثى         وإذا كان   .                                                     يف أي مكـان مسكون إال يف األحوال احملددة يف القانون        

                    وال جيوز يف التفتيش فض   .                                                          ً                      جيوز التفتيش إال لضبط األشياء اخلاصة باجلرمية اليت تكون وقعت فعالً وليس حمتملة أو مستقبلة
  .                                                    ً                           األوراق إذا كانت مغلفة أو خمتومة، وتسري هذه احلقوق أيضاً على مجيع األفراد دون أي متييز

                                                                                                         أما إجراءات تفتيش مساكن غري املتهمني وضبط الرسائل واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات لدى مكاتب               -   ١١٣
                                                                                                                       الربق والربيد أو إجراء التسجيالت ومراقبة االتصاالت فال جيوز إجراؤها بصفة مطلقة إال إذا كان لذلك فائدة يف ظهور                   

                                 ً                         ق من القاضي وملدة ال جتاوز ثالثني يوماً، وذلك على النحو املقرر يف                                              احلقيقة يف جناية أو جنحة عقوبتها احلبس وبإذن ساب
  .                                                              أحكام الفرع الثاين من الفصل األول من الكتاب الثاين من هذا القانون

                                                                                          ً                     وكفلت أحكام هذا القانون املساواة وعدم التمييز جلميع األفراد ليس يف مرحلة التحقيق فقط ولكن أيضاً خالل                  -   ١١٤
                                                                                                     وقررت هلم أحكام الفصل الرابع من الباب الثاين من الكتاب الثاين من هذا القانون رد القضاة بأن قررت                           فترة احملاكمة بل    

                                                                                                                              أن للخصوم، دون أي تفريق أو متييز، رد القضاة إن كان لديهم ما يشري إىل أن اجلرمية وقعت على القاضي أو أن القاضي                       
                                                                          ي أو بالنيابة العامة أو احملاماة أو أدىل فيها بشهادة أو أدى فيها                                                                       اتصل عمله يف فترة سابقة هبذه القضية كمأمور ضبط قضائ         

  .   ً              عمالً من أعمال اخلربة

                                                                                                             كذلـك فـإن مجيع األحكام واحلقوق األخرى اليت أوردها هذا القانون أثناء مراحل االستدالل أو التحقيق أو                   -   ١١٥
                                             ساواة وعدم التمييز وخضوع اجلميع هلا ومتتعهم                                                                               احملاكمة أو تنفيذ األحكام والطعن فيها وردت مطلقة مؤكدة على مبدأ امل           

  .               هبا دون أي تفرقة

                                                                      احلق يف األمن على شخصه ويف محاية الدولة له من أي عنف أو أذى بدين يصدر سواء    -   ٥         من املادة   )  ب (         الفقـرة  
                                     عن موظفني رمسيني أو عن أي مجاعة أو مؤسسة

  :                       من الدستور على ما يلي  ١٩          تنص املادة  -   ١١٦

  .                              ية الشخصية مكفولة وفقا للقانون   احلر  ) أ  "( 

                                                                                                 ال جيـوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف                 ) ب ( 
  .                                                       اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء
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       ملشمولة                                                                               ال جيـوز احلجـز أو احلـبس يف غري األماكن املخصصة لذلك يف قوانني السجون ا                  ) ج ( 
  .                        ة لرقابة السلطة القضائية ع                                بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاض

                                                                                               ال يعـرض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة احلاطة بالكرامة،                 ) د ( 
                                                                   كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب أو              .                                       وحيـدد القـانون عقاب من يفعل ذلك       

   ".                                     أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منها       باإلغراء

  :   يلي                ً         من الدستور أيضاً على ما   ٢٠              كما تنص املادة  -   ١١٧

                                                                                                ال جرمية وال عقوبة إال بناء على القانون، وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون                  ) أ  "( 
  .              الذي ينص عليها

  .             العقوبة شخصية  ) ب ( 

                                                               يف حماكمة قانونية تؤمن لـه فيها الضمانات الضرورية ملمارسة                                        املتهم بريء حىت تثبت إدانته        ) ج ( 
  .                                                  حق الدفاع يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة وفقا للقانون

  .                       ً          ً حيظر إيذاء املتهم جسمانياً أو معنوياً  ) د ( 

  .                                                 جيب أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يدافع عنه مبوافقته    ) ه ( 

   ".                             حق التقاضي مكفول وفقا للقانون  ) و ( 

  :                       من الدستور على ما يلي  ٢٥           وتنص املادة  -   ١١٨

                                                                                                   للمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا أو تفتيشها بغري إذن أهلها إال استثناء يف حاالت الضرورة القصوى                 " 
  . "                                              اليت يعينها القانون، وبالكيفية املنصوص عليها فيه

  :                       من الدستور على ما يلي  ٢٦           وتنص املادة  -   ١١٩

                                                                         الربقية واهلاتفية واإللكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فال جيوز مراقبة                                        حـرية املراسـلة الـربيدية و       " 
                                                                                                           املراسـالت أو إفشـاء سريتها إال يف الضرورات اليت يبينها القانون، ووفقا لإلجراءات والضمانات املنصوص               

   ".         عليها فيه

         أحكام   ة          وتعديالت    ٩٧٦ ١         لسنة     ١٥                                                                            ويـنظم قـانون العقوبـات مبملكة البحرين الصادر باملرسوم بقانون رقم              -   ١٢٠
                                                                                                           وقد تضمن القانون كافة ما يتصل بالقواعد العامة للمسؤولية اجلنائية وأنواع العقوبات واألفعال اجملرمة                .                  املسؤولية اجلنائية 

                                                                                         ويكفل هذا القانون األمن للشخص على نفسه وماله وعرضه ويعاقب على أية أشكال لألذى                .                         وفقـا ألحكـام القانون    
                                                      ونص القانون على العقوبات املقررة لكل فعل وأحكام          .                      موظفني أو غري ذلك      عن            ء الصادرة                            يـتعرض هلـا الشخص سوا     
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                                                                     ويعد القتل والضرب والتعذيب والتهديد واستخدام العنف من اجلرائم           .                                                  االشتراك أو التحريض املتصلة بتلك األفعال اجملرمة      
   ).    ١٩٧٦                         من قانون العقوبات لسنة    ٣٤٣-   ٣٣٣      املواد  (                        اليت يعاقب عليها القانون 

                                                                                                              وتشـمل األفعـال اليت جيرمها قانون العقوبات البحريين حلماية األفراد من أي أذى بدين أو معنوي صادر عن                    -   ١٢١
                                                                                                                    موظفني رمسيني أو مجاعة أو مؤسسة، جرائم الفصل الرابع من الباب الثاين من القسم اخلاص من قانون العقوبات، خبالف                 

                                                               ليت حيددها القانون والتعذيب، جرائم معاقبة األشخاص بأشد من العقوبة                                            تفتـيش األشخاص ومساكنهم يف غري األحوال ا       
                                                                                                                        املقـررة أو بعقوبة مل حيكم هبا، وإيداع أشخاص يف السجن بغري أمر من السلطة املختصة، ووقف أو عدم تنفيذ األحكام                     

                                  الباب الثامن من القسم اخلاص                                                                                                 القضائية، وإتالف الرسائل، وكذا جرائم االعتداء على احلرية الواردة يف الفصل الثالث من            
                                                                                                                   مـن قـانون العقوبـات وهي تشمل جرائم القبض واحلجز بغري وجه قانوين، ودخول املساكن بغري حق وجرائم إفشاء                    

  .                   من قانون العقوبات   ٣٧٢   و   ٣٧١                                     األسرار واستراق السمع الواردة باملادتني 

                                                         ء الوظيفة العامة ظرفا مشددا بالنسبة جلرائم القانون                                                                      ويشار يف هذا الصدد إىل أن قانون العقوبات اعترب تويل أعبا           -   ١٢٢
                                                                                                                          العـام واليت يرتكبها املوظف العام استنادا إىل سلطته ووظيفته، ونتيجة لذلك يعاقب املوظف العام بعقوبات مشددة عن                  

  .                                                                 أفعال اإليذاء الصادرة منه ضد املواطنني أو الغري استنادا ألعمال الوظيفة

                          كافة الضمانات اليت تتعلق     ٢٠٠٢       لسنة   ٤٦                                             راءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم                              وقـد تناول قانون اإلج     -   ١٢٣
                                                                                                               بأحوال القبض والتفتيش واألشخاص املخولني بذلك واجلهات املختصة بإصدار أوامر احلبس االحتياطي ومتديده باألوامر              

                                              ما استلزم القانون قيام احملكمة بالتحقيق يف        ك  .                 ً                                                          القضـائية اسـتناداً لـلمراجعة األسبوعية الوجوبية أمام احملكمة املختصة          
   ).                األوىل واالستئنافية (                                                                              االهتامات مبعرفتها، وأجاز املعارضة يف األحكام الغيابية الصادرة من احملاكم على الدرجتني 

                                            ، والذي نص فيه على كافة احلقوق املقررة            ١٩٦٤                                                       وختضـع السـجون ألحكـام قانون السجون الصادر عام            -   ١٢٤
                        كما أوجب القانون على      .                                                                             رعايتهم وااللتزام بعمليات التصنيف العقايب للمسجونني وفصل النساء والصغار                   للمسجونني و 

  .                                                                املسؤولني عن السجون عرض شكاوى املسجونني على االدعاء العام للتصرف فيها

        ون إذن                                                                                                   وجتـدر اإلشـارة إىل أن أحوال القبض بدون إذن ويف غري حاالت التلبس وتفتيش املساكن اخلاصة د                  -   ١٢٥
                       من قانون العقوبات       ٢٠٧                                                                                            القضاء واالحتجاز يف غري األماكن املخصصة أو بدون أمر قضائي يعد جرمية وفقا لنص املادة                

                                                                                                          واليت تنص على معاقبة كل موظف عام أو مكلف خبدمه عامه قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو حمله بغري                        ١٩٧٦        لسـنة   
  .                                                            اليت ينص عليها القانون مع علمه بذلك وقرر عقوبة احلبس لتك اجلرمية                                         رضاه أو يف غري األحوال أو دون مراعاة الشروط 

                 احلقوق السياسية-   ٥         من املادة   )  ج (       الفقرة 

                                                                                         من الدستور، فيما تنص عليه، على أن نظام احلكم يف مملكة البحرين دميقراطي، السيادة                )  د (         فقرة    ١            تنص املادة    -   ١٢٦
                                                                         ستور مملكة البحرين، فيما تنص عليه، على أن للمواطنني، رجاال ونساء،                من د     )  ه (         فقرة    ١            تنص املادة        كما    .           فيه للشعب 

                                                                                                                       حـق املشـاركة يف الشـؤون العامة والتمتع باحلقوق السياسية، مبا فيها حق االنتخاب والترشيح، وذلك وفقا للدستور                  
  .                         الترشيح إال وفقا للقانون                                          وال جيوز أن حيرم أحد املواطنني من حق االنتخاب أو  .                                   وللشروط واألوضاع اليت يبينها القانون
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                                                                                                      ومـن مث يؤكد هذا املبدأ على حتقيق املساواة بني الرجال والنساء ومجيع املواطنني بدون أي متييز يف املشاركة يف         -   ١٢٧
  .                                                                 الشؤون العامة والتمتع باحلقوق السياسية مبا فيها حق االنتخاب والترشيح

                                                             احلرص على حقوق املرأة ومتكينها من التوفيق بني واجباهتا                        من الدستور   ٥           من املادة     )  ب (                      ولقـد أكدت الفقرة      -   ١٢٨
                                 أن تكفل الدولة التوفيق بني واجبات  "                                                                        حنـو أسـرهتا وعملها يف اجملتمع يف إطار الشريعة اإلسالمية حيث ورد هبذه الفقرة     

                               ية والثقافية واالقتصادية دون                                                                                                املرأة حنو األسرة وعملها يف اجملتمع، ومساواهتا بالرجال يف ميادين احلياة السياسية واالجتماع            
   ".                           إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية

                                                                                                              وأعطـت املبادئ الدستورية املواطنني حق الترشيح واالنتخاب جمللس النواب دون أي تفريق أو متييز بينهم على                  -   ١٢٩
  .                                                                       أساس الدين أو اللغة أو اجلنس أو الطائفة أو غريها من أنواع التمييز العنصري

                                                            ، بشأن مباشرة احلقوق السياسية طبقا ملا ورد يف الدستور              ٢٠٠٢         لسنة     ١٤                     املرسوم بقانون رقم                 قـد صـدر      ل و -   ١٣٠
                                                                                                       ً                ومبادئ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، حيث أوضحت املادة األوىل منه متتع املواطنني رجاالً                

                                            اء جيري طبقا ألحكام الدستور وانتخاب أعضاء جملس     ً                                                         ونسـاًء مبباشـرة احلقـوق السياسية يف إبداء الرأي يف كل استفت      
    ٢١                                                                                                               وقد أوضحت أحكام املادة الثانية من هذا القانون منح هذا احلق جلميع املواطنني كاملي األهلية الذين أمتوا                    .         الـنواب 

                   ية ملنع هذا احلق على                            ومل يتم وضع أية شروط استثنائ  .                                                              سنة كاملة يوم االستفتاء أو االنتخاب واملقيمني يف الدائرة االنتخابية
             ومن مث تكون     .                                                                                                               أي مواطن إال احملكوم عليه يف جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية يف فترة تنفيذ العقوبة احملكوم هبا فقط                  

                                                                                                      قانون قد خلت من أية أحكام ختل حبق املساواة يف مباشرة احلقوق السياسية بني املواطنني أو التمييز                   ال        هذا             مجـيع أحكام  
             بشأن جملس       ٢٠٠٢         لسنة     ١٥                                          وكذلك أوردت أحكام املرسوم بقانون رقم         .                                 نوع من أنواع التمييز العنصري                  بيـنهم بأي    

                   جمللس النواب مبا                    شروط الترشيح    ١١                                     يف عضوية جملس الشورى ويف املادة                       شروط التعيني   ٣          املادة                       الشـورى والنواب يف   
  .                                        مينع وجود أي نوع من أنواع التمييز العنصري و                حيقق هذه املساواة 

                        كما يالحظ أنه قد ترشح      .                                                                                       ويالحظ مشاركة املواطنني يف احلياة السياسية أيا كان الدين الذي يعتنقونه دون متييز             -   ١٣١
  .                                                                                  عدد من السيدات لعضوية جملس النواب واجملالس البلدية إال أن التوفيق مل حيالفهم يف االنتخابات

                     ، بتعيني أعضاء جملس        ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦              الصادر يف      ٢٠٠٢         لسنة     ٤١                            ونشري إىل األمر امللكي رقم       -   ١٣٢
                                                 ً                                                                الشـورى، حيـث مشلت قائمة األعضاء مسلمني ومسيحيني ويهوداً دون متييز إذ كلهم ميثلون تركيبة الشعب البحريين                  

        كما مشل     .                             ً                                                                                 املتالحم واملتجانس ومن حقهم مجيعاً دون متييز بسبب العقيدة أو الدين االشتراك يف احلياة السياسية يف الدولة                
   ).                    انظر املرفق الثاين عشر   . (                                                األمر امللكي املشار إلية تعيني ست سيدات أعضاء يف اجمللس

  .                          ً                                                            واحلق يف االنتخاب مقرر قانوناً يف اجلمعيات اخلاصة والنقابات العمالية وفقا للقوانني املنظمة لذلك -   ١٣٣

                                               اء يف تويل الوظائف العامة وفقا للشروط اليت                   املواطنني سو  "                      من الدستور على أن       )  ب (           ، الفقرة     ١٦             وتنص املادة    -   ١٣٤
   ".             يقرها القانون

                                                                                                              وجتـدر اإلشـارة هـنا إىل أن املـرأة يف مملكة البحرين تشغل مناصب قيادية يف كثري من الوزارات واجلهات                      -   ١٣٥
    لكة                                                                                                                احلكومـية، ومـن ذلـك مناصب أمني عام اجمللس األعلى للمرأة، بدرجة وزير، ورئيسة جامعة البحرين، وسفري مم                  
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             ورئيس االحتاد    )              قطاع الثقافة  (                                                                                    الـبحرين يف فرنسا، ووكالء مساعدين يف وزارات العمل والشؤون االجتماعية واإلعالم             
  .                                                                                        البحريين لتنس الطاولة، باإلضافة إىل املناصب الرئيسية اليت تشغلها املرأة يف عدد من املؤسسات اخلاصة

                     احلقوق املدنية األخرى-   ٥         من املادة   )  د (       الفقرة 

                                            احلق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة-   ٥           من املادة ̀  ١̀  ) د (       الفقرة 

  :                       من الدستور على ما يلي  ١٩          نصت املادة  -   ١٣٦

  .                                 احلرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون  ) أ  "( 

                                                                                                 ال جيـوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف                 ) ب ( 
  .                                            أو التنقل إال وفق القانون وبرقابة من القضاء      اإلقامة

                                                                                     ال جيـوز احلجـز أو احلـبس يف غري األماكن املخصصة لذلك يف قوانني السجون املشمولة                   ) ج ( 
  .                                                         بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لرقابة السلطة القضائية

                       املة احلاطة بالكرامة،                                                                            ال يعـرض أي إنسـان للتعذيب املادي أو املعنوي، أو لإلغراء أو للمع               ) د ( 
                                                                   كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب أو              .                                       وحيـدد القـانون عقاب من يفعل ذلك       

   ".                                           باإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منها

     ماكن                                                                                                    وتـنظم قواعـد قانون اإلجراءات اجلنائية األحوال اليت جيوز فيها القبض واألشخاص املخولني لذلك واأل              -   ١٣٧
                                                    كما تضمن قانون العقوبات جترمي أفعال القبض بدون وجه حق   .                                               املخصصـة لالحـتجاز والـيت ينظمها قانون السجون    
  .    ١٩٧٦                         من قانون العقوبات لسنة    ٣٦٣     إىل    ٣٥٧                                             والتعذيب واالحتجاز يف غري األماكن املخصصة يف املواد 

                                                    مي والوسائل التكنولوجية املتطورة يف نظم االتصاالت                                                                  وكما حيمي الدستور احلرية اخلاصة، فإنه أمام التقدم العل         -   ١٣٨
                                                                                                                       واألجهـزة اإللكترونية احلديثة وسيطرهتا على معظم وسائل االتصال يف اجملتمعات املعاصرة مع أمهية مراعاة ما ميثله ذلك                  

         دم جواز                        من الدستور على ع      ٢٦                 فقد نصت املادة      .                                                                    مـن خطـورة على حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني بدون متييز بينهم           
                                                                                                                           مراقبة املراسالت اإللكترونية إال بأمر من القضاء شأهنا يف ذلك شأن املراسالت الربيدية والربقية واهلاتفية، ويشار هنا إىل                  
                                                                ً                                                       أن هـذه احلمايـة متتد لتسري على مجيع األفراد واألشخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيني أو اعتباريني من املواطنني أو                    

  .                      و متييز من أي نوع بينهم                     األجانب دون أي تفريق أ

                                                                                      حظر إبعاد املواطن عن مملكة البحرين أو منعه من العودة إليها وكذلك حقه يف مغادرة         -   ٥              من املادة    ̀  ٢̀  ) د (        الفقرة  
                                                         أي بلد مبا يف ذلك بلده وذلك وفق التنظيم الذي يصدر به قانون

  :                       ، من الدستور على ما يلي ) ب (         ، الفقرة   ١٧          تنص املادة  -   ١٣٩

  . "                                            اد املواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها       حيظر إبع " 
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         والذي      ١٩٧١         لسنة     ١٢                                                                                           يـنظم أحكام املنع من السفر قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم               و -   ١٤٠
  ه                                                                                                                           أجـاز طلـب املنع من السفر بأمر من القضاء يف األحوال اليت حددها القانون كما نظم القانون أحوال التظلم من هذ                     

  .                  األوامر أمام القضاء

               احلق يف اجلنسية-   ٥           من املادة ̀  ٣̀  ) د (       الفقرة 

                                                                     اجلنسية البحرينية حيددها القانون، وال جيوز إسقاطها عمن يتمتع هبا           "  :                             من الدستور على ما يلي       ١٧            تنص املادة    -   ١٤١
   ".                                                        إال يف حالة اخليانة العظمى، واألحوال األخرى اليت حيددها القانون

                                                                       وتعديالته اجلنسية البحرينية مبا يف ذلك حاالت إسقاط اجلنسية وشروط               ١٩٦٣                     نسية البحريين لسنة                        ويـنظم قـانون اجل    
  .       اكتساهبا

                                                                                                                    ويالحظ هنا أنه رغبة يف املساواة بني املتمتعني باجلنسية البحرينية سواء بالنسبة للبحرينيني األصليني أو البحرينيني                 -   ١٤٢
                                                                                تمييز ويؤكد على احتضان البحرين جلميع مواطنيها دون أي تفرقة بينهم، فقد                                                         بالتجنس مبا حيقق مبادئ عدم التفرقة أو ال       

                                                                                 من الدستور والذي كان يقتصر على عدم جواز إسقاط اجلنسية على من يتمتع                ١٧           من املادة     )  أ (                         مت تعديـل حكم الفقرة      
                              ة البحرينية ولذلك ورد هذا                                              ً                               ومبوجب تعديل هذه الفقرة أصبح هذا احلظر شامالً لكل من يتمتع باجلنسي             .                هبا بصفة أصلية  

   ".                                                                                   اجلنسية البحرينية حيددها القانون، وال جيوز إسقاطها عمن يتمتع هبا إال يف حالة اخليانة العظمى "                 النص مبا يقضي بأن 

                                                               من هذه املادة اليت كانت جتيز سحب اجلنسية من املتجنس، وذلك             )  ب (       ً                                  واتساقاً مع هذا االجتاه مت حذف الفقرة         -   ١٤٣
        ً                                                                                           كم واحداً يف مجيع األحوال جلميع املتمتعني باجلنسية البحرينية على حد سواء، ومن مث أصبح ال جيوز                                  لكـي يصـبح احل    

  .                               سحب اجلنسية دستوريا يف مجيع األحوال

                                                                                                         متـنح اجلنسـية ملستحقيها ومن أجل التثبت يف منح اجلنسية ملستحقيها، مت إنشاء جلنة خاصة، من مسؤولني                   و -   ١٤٤
                                                                                           يع ملفات طلبات التجنس من أجل التثبت من استيفاء الشروط واملتطلبات الستحقاق اجلنسية                                       قانونـيني، تتوىل دراسة مج    

  .         البحرينية

                                                                                                              ويؤكـد الواقع امللموس أن اجلنسية البحرينية قد منحت ملستحقيها وأن مجيع من كان حيمل وثائق سفر مؤقتة                   -   ١٤٥
  .                                                    بات اآلن حيمل وثائق سفر حبرينية دائمة لكونه حبريين اجلنسية

                          حق التزوج واختيار الزوج-    ٥٦           من املادة ̀  ٤̀  ) د (      لفقرة  ا

  :                       من الدستور على ما يلي ٥         من املادة   )  أ (           نصت الفقرة  -   ١٤٦

                                                                                               األسـرة أساس اجملتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، حيفظ القانون كياهنا الشرعي، ويقوي               " 
                                          ، وحيميه من االستغالل ويقيه اإلمهال األديب                                                                       أواصرها وقيمها، وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة، ويرعى النشء        

   ".                                                                     واجلسماين والروحي، كما تعىن الدولة خاصة بنمو الشباب البدين واخللقي والعقلي
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    أما   .                                                                                                       ويعـد الـزواج مـن األمور املتصلة باألحوال الشخصية اليت حيكمها القانون وفق مذاهب األطراف فيها                 -   ١٤٧
  .                                                          ها ألحكامها اخلاصة وذلك يف إطار احلريات الدينية املقررة يف البالد                                   الديانات األخرى فتخضع أمور الزواج في

                                        حق التملك مبفرده أو باالشتراك مع اآلخرين-   ٥           من املادة ̀  ٥̀  ) د (       الفقرة 

  :                                       من الدستور، فيما تنص عليه، على ما يلي ٩          تنص املادة  -   ١٤٨

                                 مقومات أساسية لكيان الدولة                                                                    امللكـية ورأس املـال والعمل، وفقا ملبادئ العدالة اإلسالمية،           ) أ  "( 
  .                                                                               االجتماعي وللثروة الوطنية، وهي مجيعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون

  .                                             لألموال العامة حرمة، ومحايتها واجب على كل مواطن  ) ب ( 

                                            ِ                                               امللكية اخلاصة مصونة، فال مينع أحد من التصرف يف ِملكه إال يف حدود القانون، وال ينـزع                  ) ج ( 
ـ                                                                                                                ن أحـد ملكه إال بسبب املنفعة العامة يف األحوال املبينة يف القانون، وبالكيفية املنصوص عليها فيه، وبشرط                   ع

  .                 ً     ً تعويضه عنه تعويضاً عادالً

                                                                                        املصـادرة العامـة لألموال حمظورة، وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي يف                 ) د ( 
  .                      األحوال املبينة بالقانون

                                                                                   ون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة االجتماعية، العالقة بني مالك األراضي                       ينظم القان     ) ه ( 
  .                    والعقارات ومستأجريها

   ".                                                      تعمل الدولة على توفري السكن لذوي الدخل احملدود من املواطنني  ) و ( 

                          اجلنائية بتجرمي األفعال                                                                                               ويعتـرب احلق يف امللكية من األمور األساسية املقررة اليت حيميها القانون سواء من الناحية               -   ١٤٩
                               واألموال اخلاصة مصونة وال جيوز       .                                                                                           الـيت تشـكل اعتداء عليها أو النواحي املدنية فيما يتصل بانتقال امللكية ورأس املال              
  .                                                                      ً مصادرهتا إال حبكم قضائي يف األحوال اليت تكون فيها عقوبة املصادرة مقررة قانوناً

          حق اإلرث-   ٥           من املادة ̀  ٦̀  ) د (       الفقرة 

  :                  الدستور على ما يلي      من ٥         من املادة   )  د (           نصت الفقرة  -   ١٥٠

   ".                                   املرياث حق مكفول حتكمه الشريعة اإلسالمية " 

                                                   ً                                                     ويعتـرب حـق اإلرث من أمور األحوال الشخصية اليت ختضع قانوناً لديانات األطراف ونظمها قضاء األحوال                  -   ١٥١
  .                      الشخصية يف مملكة البحرين
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                               يف حرية الفكر والعقيدة والدين     احلق-   ٥           من املادة ̀  ٧̀  ) د (       الفقرة 

  :                       من الدستور على ما يلي  ٢٢          تنص املادة  -   ١٥٢

ُ                                                              حـرية الضـمري مطلقـة، وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة، وحرمة القيام بشعائر األديان واملواكب             "                                       
   ".                       ً                       واالجتماعات الدينية طبقاً للعادات املرعية يف البلد

                                                                           اجملتمعي من الشعوب اليت تدين بالتسامح كأساس لبناء اجملتمع وتتمتع كافة                                               وتعترب مملكة البحرين حبكم تكوينها       -   ١٥٣
  .                                               الديانات مبمارسة شعائرها حبرية ويف ظل محاية القانون

                   تعمد التشويش على       أو     ،                                                       االعتداء على امللل املعترف هبا أو التحقري من شعائرها          :         ل اآلتية     ألفعا                    وقد جرم القانون ا    -   ١٥٤
                                   حتفاالت الدينية بقصد السخرية أو          اال                                  إهانة الرموز الدينية أو تقليد        أو     ،          الدينية       األبنية              أو تشويه                              إقامـة الشعائر أو إتالف    

  .        عقوبات   ٣١١   و   ٣١٠   و   ٣٠٩       املواد                              طبع الكتب الدينية بصورة حمرفة

  ري                     يف حرية الرأي والتعب     احلق-   ٥           من املادة ̀  ٨̀  ) د (       الفقرة 

                                                               تتناول هذه احلقوق مبا حيقق الترابط بني حرية الرأي والبحث                            من الدستور اليت     ٢٧    و   ٢٤    و   ٢٣                   مت تعديـل املواد      -   ١٥٥
                                                                                                                  العـلمي والصـحافة والنشـر وتكوين اجلمعيات والنقابات وبني ضرورة احملافظة على أسس العقيدة اإلسالمية ووحدة                 

  .     الشعب

       ً             جوهرياً فيما أجراه                                                                                  ً      ومن مث يكون املشرع الدستوري قد اعتد بتعليقات جلنة القضاء على التمييز العنصري اعتداداً      -   ١٥٦
                                                                                                                 مـن تعديـالت دسـتورية بأن جعل املعيار األساسي عند إبداء حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والنشر وتكوين             
                                                                                              ً                    اجلمعـيات والـنقابات لـيس املعايري العامة املتعلقة باألمن والنظام العام واألخالق، بل جعل هذا املعيار حمدداً يف وحدة          

                                          ً                                                     ساواة بينهم يف مجيع هذه احلقوق وممارستها وأيضاً احلفاظ على هذه املساواة وعدم التمييز أو                                         الشـعب مبا يؤكد على امل     
                                                                                                                     الـتفريق بني الشعب عند ممارسته هذه احلقوق، وذلك جبانب احملافظة على الشريعة اإلسالمية باعتبارها القوام األساسي                 

  .       للمجتمع

  :                       من الدستور على ما يلي  ٢٣           نصت املادة و -   ١٥٧

                                                                     ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو             ،                                الرأي والبحث العلمي مكفولة          حـرية  " 
                                                 مع عدم املساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة         ،              بينها القانون  ي     يت                  لشروط واألوضاع ال   ل               وذلك وفقا     ، ا مه  غري

  . "                    الفرقة أو الطائفية   يثري        ومبا ال  ،     الشعب

         تشرين    ٢٣                                               ، بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، يف            ٢٠٠٢         لسنة     ٤٧   م                                   ولقـد صـدر املرسوم بقانون رق       -   ١٥٨
                               منه السابق اإلشارة إليها،      ١                             إىل ما نصت عليه املادة        ة                                         وقد تضمن القانون، فيما تضمنه، باإلضاف       .     ٢٠٠٢          أكـتوبر    /    األول

                              ليت تنطوي على ازدراء األديان أو                                                                     على التزام الصحفي باالمتناع عن االحنياز إىل الدعوات العنصرية أو ا       ٣٨                النص يف املادة    
  .                                                                                               الدعوة إىل كراهيتها أو الطعن يف إميان اآلخرين أو ترويج التمييز أو االحتقار لرأي طائفة من طوائف اجملتمع
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ـ  و -   ١٥٩                                                                                              التزاما على اجلهات واألجهزة واألفراد العاملني يف جمال النشر بعدم املساس مببدأ املساواة                وص       النص  ه      ثل هذ    مت
                                            تفرقة أو املساس بكرامة األشخاص أو حياهتم          و أ    يز   ي                                                         القواعد األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع ونبذ أي مت                         باعتـباره مـن   

  .     اخلاصة

                                                                  احلق يف حرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية أو االنتماء إليها  -   ٥           من املادة ̀  ٩̀  ) د (       الفقرة 

                    من الدستور على      ٢٨           من املادة     )  أ (                                اصة، فقد أكدت أحكام الفقرة           ً                                        حتقيقاً لتقرير حرية األفراد يف اجتماعاهتم اخل       -   ١٦٠
  .                                                          أن االجتماع اخلاص حق لألفراد دون حاجة إىل إذن أو إخطار مسبق به

                  ً            ً                            ً                   يف هذه الفقرة مطلقا  ليؤكد دائما  أن مجيع احلقوق املقررة دستوريا  هي حقوق تشمل مجيع  " األفراد"ويرد تعبري  -١٦١
 أيا كانت انتماءاهتم أو جنسياهتم أو مذاهبهم أو طوائفهم أو دياناهتم أو غريها دون أي  أجانباألشخاص من مواطنني أو 

 .متييز بينهم

 : من الدستور على ما يلي٢٨ تنص املادةو هذا -١٦٢

 وال جيوز ألحد من قوات األمن، أو إخطار سابقإىل إذن لألفراد حق االجتماع دون حاجة  )أ"(  
 . اخلاصة حضور اجتماعاهتمالعام

، االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون )ب(  
 ." العامة سلمية وال تنايف اآلدابهوسائلو االجتماععلى أن تكون أغراض 

 :  من الدستور على ما يلي٢٧تنص املادة و 

 مكفولة ،هداف مشروعة وبوسائل سلميةألعلى أسس وطنية و، حرية تكوين اجلمعيات والنقابات"  
 وال جيوز إجبار أحد . بشرط عدم املساس بأسس الدين والنظام العام ،لشروط واألوضاع اليت بينها القانونلوفقا 

 ."على االنضمام إيل أي مجعية أو نقابة أو االستمرار فيها

                                                سسات اخلاصة واهليئات الرياضية باملرسوم بقانون                                                                   وقد صدر قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واملؤ        -   ١٦٣
     شتمل  ا    ف  ،    ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٢      يف    ٢   ٢٠٠         لسنة     ٤٤                      باملرسوم بقانون رقم               ، و املعدل        ١٩٨٩      لسنة      ٢١       رقـم 

                    كما أجاز تسجيل     ،                                                                                                  على تنظيم حق إنشاء اجلمعيات واألندية هبدف النشاط االجتماعي أو التعليمي أو الثقايف أو اخلريي              
                                                                                وحظر القانون تكوين اجلمعيات على أغراض خمالفة للنظام العام واآلداب أو أن               .                           ً    اجلمعيات باجلهات احملددة قانوناً          تلـك   

                                                    واعترب اجلمعيات اليت تقوم على فعل هذه األهداف         ،                                                                 يكـون الغـرض منها املساس بسالمة الدولة أو النظام االجتماعي          
  .            ً باطلة قانوناً

                                كما تضمن القانون تشكيل األندية  ،                                      هليئات االنتخابية جملالس إدارة اجلمعيات                                        وقـد نظـم القـانون العضوية وا        -   ١٦٤
                      وينظم أحكام اجلمعيات      .                                                                                   الرياضـية واللجـنة األوملبية ونص أيضا على تكوين اهليئات اإلدارية باالنتخاب             ت      حتـادا  ال  وا

  .                  االنتخايب لتشكيالهتا                             ذات املبادئ األساسية والتكوين     على            والذي يقوم    ١٩٧٢        لسنة ٨                       التعاونية القانون رقم
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                                                                  تكفل فيما تكفله، حرية تكوين اجلمعيات الثقافية واالجتماعية          ،                                              ويؤكـد مـا سـبق أن قوانني مملكة البحرين          -   ١٦٥
   ،                                                                                                                  واألنديـة واجلمعـيات املهنية واحتادات العمال، وهذه احلرية مكفولة يف حدود القوانني للوافدين من جنسيات أخرى                

  .                                   حبرية العبادة يف دور العبادة اليت ختصهم                        باإلضافة إىل متتعهم الكامل 

                             مجعية ونادي اجتماعي وطين        ٣٣٣                                                                         وقـد بلـغ عدد اجلمعيات املسجلة يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية              -   ١٦٦
       ً       ً    نادياً أجنبياً،    ٣٠                   مجعية أجنبية، و     ٤٢                                     مجعيات خليجية، هذا باإلضافة إىل        ٩                   مجعية حبرينية، و      ١١٦                     وأجـنيب، مقسمة إىل     

    ١٠       ً     ً                              صندوقاً خريياً، وفرعني الحتادات دولية، و        ٧٢                            مجعية تعاونية حبرينية، و      ١٧                          وجمموعـة روحانـية، و               كنيسـة    ١٥ و
                           وتقوم اجلمعيات املشار إليها    .                                                                                    مؤسسـات خاصة، وذلك باإلضافة إىل مجعيات ثقافية وعلمية مسجلة لدى وزارة اإلعالم            

                                           مع البحريين وكذلك خدمة اجلاليات األجنبية حسب                                                                    عـلى خمـتلف اجتاهاهتـا ونوعـياهتا بأنشطتها املختلفة خلدمة اجملت           
  .       جنسياهتم

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- ٥من املادة  ) ه(الفقرة 

 احلق يف العمل، وحرية اختيار نوع العمل، ويف شروط عمل عادلة ومرضية، ويف -٥ من املادة `١` )ه(الفقرة 
 او، ويف نيل مكافأة عادلة مرضيةاحلماية من البطالة، ويف تقاضي أجر متس

 : من الدستور على ما يلي١٣تنص املادة  -١٦٧

العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه اخلري العام، ولكل مواطن احلق يف  )أ"(  
 .                         ً                    العمل ويف اختيار نوعه وفقا  للنظام العام واآلداب

 .عدالة شروطه تكفل الدولة توفري فرص العمل للمواطنني و )ب(  

ال جيوز فرض عمل إجباري على أحد إال يف األحوال اليت يعينها القانون لضرورة قومية  )ج(  
 .ومبقابل عادل، أو تنفيذا حلكم قضائي

ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية، العالقة بني العمال  )د(  
 ".وأصحاب األعمال

 : من الدستور على ما يلي١٦وتنص املادة  

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني هبا، ويستهدف موظفو الدولة يف أداء وظائفهم  )أ"(  
 .                     ّ                                                     املصلحة العامة، وال يوىل  األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون

 ". اليت يقررها القانوناملواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة وفقا للشروط )ب(  

                                                                                                               ويكفـل الـنظام القانوين للوظيفة يف مملكة البحرين والذي يتكون من النصوص الدستورية والنصوص القانونية                 -   ١٦٨
                                                                                                                          والالئحـية املـنظمة للوظيفة العامة مبدأ املساواة، حيث أن املعايري واألسس اليت حتكم الوظيفة العامة هي معايري وأسس                   

                                                                         ، ختاطب خمتلف الوزارات يف الدولة، وهي جمردة مبعىن أهنا مل توضع لشخص معني أو ألشخاص                     موضوعية ذات صفة عامة
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                     ً                                                                ومن مث فال يتصور قانوناً أن تكون تلك املعايري حبسب طبيعتها قائمة على أساس من                 .                                      معينني أو لطائفة معينة من املواطنني     
                                                               غتها ينأيان هبا عن ذلك التمييز ويتم تطبيقها وتنفيذها يف                                                                             التميـيز الطائفي أو غري الطائفي ألن العمومية والتجريد يف صيا          

                                                                                                                  خمـتلف الوزارات بذات صفتها يف العمومية والتجريد وبشكل سليم، حيث إن اجلميع يعملون يف إطار الدستور وحتت                  
  .                                                            مظلة مبدأ املشروعية وسيادة القانون من اجل خدمة الوطن واملواطنني

                                                    وتعديالته، بشأن العمل يف القطاع األهلي، وتسري            ١٩٧٦         لسنة     ٢٣        رقم                                     ويـنظم حق العمل املرسوم بقانون      -   ١٦٩
                 سنة كما نظم      �١٦  ١٤                                            وحظر القانون عمل األطفال للفئة العمرية         .                                                  أحكامـه عـلى كل عالقة عمل أيا كان أحكامها         

             ً    للعاملني طبقاً                                                                                                            أحكـام خاصة بالنساء واملعوقني مبا يكفل مجيع حقوقهم، والتزام أصحاب العمل بالرعاية الصحية الكاملة              
  .                   للقواعد املنظمة لذلك

                                                                                                            ولقد ساوى قانون العمل بني العامل الوطين واألجنيب مبا يواكب االحتياجات والتطورات الدولية ومعايري حقوق                -   ١٧٠
                                                                                                                   وقد نظم هذا القانون عمل األجانب يف بابه الثاين، ونظم العقود يف بابه السابع مبا يكفل للعامل حقوقه سواء                     .         اإلنسـان 

                    ً                                      يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة بصرف النظر عن جنسية          "            على أن      ٣٩        ً      ً                                    كـان عامالً وطنياً أو أجنبيا، حيث نصت املادة           أ
   ".                                                                العامل وحيرر العقد من نسختني تسلم إحدامها للعامل واألخرى لصاحب العمل

                            جور من غري اإلخالل بأولوية                                                                                     كما ساوى القانون بني العمال األجانب والعمالة الوطنية يف النصوص اخلاصة باأل            -   ١٧١
                           ً                        ال جيوز لصاحب عمل يستخدم عماالً أجانب أن مينحهم          "             على أنه      ٤٤                                                  للعمالـة الوطنية يف العمل، حيث نص يف املادة          

                                                                                                                          أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه للعمال البحرينيني عندما تتساوى كفاءهتم ومقدراهتم الفنية ومؤهالهتم العلمية إال يف                 
   ".                                    قتضيها احلاجة إىل اجتذاب العمال األجانب           احلدود اليت ت

                                                                                                          ومل يفـرق القانون بني العامالت الوطنيات والعامالت األجنبيات، حيث مل يرد حصر على العامالت الوطنيات                 -   ١٧٢
                                                                                                                          يف تطبـيق الـباب التاسع واخلاص بتشغيل النساء، كذلك مل يرد يف القانون يف مجيع نصوصه، واملتمثلة يف الباب العاشر                     

                                                                                                          ص بـاألجور والـباب احلادي عشر اخلاص بساعات العمل واإلجازات، والباب الثاين عشر اخلاص بنظام العمل                      اخلـا 
                                                                                                                     واجلـزاءات والباب الرابع عشر اخلاص بانتهاء العقد ومكافآت هناية اخلدمة، والباب اخلامس عشر اخلاص بالتعويض عن                 

                                                            لتحكيم ومنازعات العمل، أي استثناء أو متييز بني العمال                                                                      إصابات العمل واألمراض املهنية والباب السادس عشر اخلاص با        
                              اءات، بني صاحب العمل الوطين      ز جل                                                               كما مل يرد أي متييز أو استثناء يف الباب العشرين اخلاص با            .                    الوطنـيني واألجانـب   

  .                         يف املائة يف الشركات اخلاصة   ١٠٠                           باب االستثمار األجنيب بنسبة  ح                              وصاحب العمل األجنيب، وذلك بعد فت

                                                                                                                  ولكل ما تقدم يتضح أن قانون العمل يف مملكة البحرين، قد أعطى األجانب حقوقا متساوية مع العمالة الوطنية                   - ٣  ١٧
                                                                                                                  يف سـاعات العمـل واإلجازات واجلزاءات املفروضة على العمال، كذلك الوضع بالنسبة إلهناء العقود ومكافآت هناية                 

                                       من قانون التأمني االجتماعي الصادر       ٢                            نية، فقد ضمنه نص املادة                                                     أما التعويض عن إصابات العمل و األمراض امله         .      اخلدمة
                              ً               تسري أحكام هذا القانون إلزامياً على مجيع        "                       ، واليت تنص على أن        ته         وتعديال     ١٩٧٦         لسنة     ٢٤                          مبرسـوم بقـانون رقـم       

  . "   ...                                 العاملني دون متييز يف اجلنس أو اجلنسية
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                                           كل خاص ضد تعسف صاحب العمل فصدر قرار                                                                 وقـد اهتمـت مملكـة البحرين بوضع العمال األجانب بش           -   ١٧٤
                       ، والذي أعطى العمال        ٢٠٠٢         لسنة     ٤٠                         واملعدل بالقرار رقم         ٢٠٠١         لسنة     ٢١                                        الـتحويل احملـلي للعمال األجانب رقم        

  .                                                              األجانب حق االنتقال من صاحب عمل آلخر بدون موافقة صاحب العمل األصلي

                                          ، وقد نظم قانون العمل بالقطاع األهلي        ) و (           ، الفقرة     ٢٠          يف املادة   "            حق التقاضي  "                             كذلك كفل الدستور البحريين      -   ١٧٥
                                                                                                    ً                  الشكاوى العمالية بان اشترط كإجراء شكلي تقدمي طلب لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يف حماولة حلل الرتاع ودياً،                 

                    هذه الدعاوى من                                                                                                           وإذا تعـذر ذلك حيال إىل احملاكم العمالية، بدون متييز بني العامل الوطين والعامل األجنيب، حيث تعفي                
                                                                                             وتشمل الدعاوى خدم املنازل ومن يف حكمهم مع إهنم مستثنون من قانون العمل لطبيعة عملهم اخلاصة          .                 الرسوم القضائية 

   ٢     ٢٠٦        ، عدد       ٢٠٠١                                                      وقد وردت لوزارة العمل والشؤون االجتماعية يف عام           .                                    وخضـوعهم ألحكـام القـانون املدين      
   ١     ٤٥٨                                                              عات العمالية بوزارة العمل والشؤون االجتماعية، مقسمة إىل                                                         مـنازعات عمالـية عـلى قسم الشكاوى واملناز        

                       أما الشكاوى العمالية     .                        شكوى للقضاء العمايل      ٧٣٦                          شكوى عمالية، وأحيلت        ٧٢٢                                شكوى لعمال حبرينيني حسم منها      
  م               شكاوى للمحاك   ٥٠٣               ً               شكوى منها ودياً، ومتت إحالة      ٢٤٥                شكوى مت حل        ٧٤٨                                    اخلاصـة بغري البحرينيني فقد بلغت       

   ٢     ٢٦٩                       ، فقد سجلت الوزارة         ٢٠٠٢             أما يف عام      .                                            وتشمل هذه اإلحصائية شكاوى الذكور واإلناث       .                     العمالية للبت فيها  
    كما   .        شكوى    ٥٩٩                         شكوى وأحيلت للقضاء        ٧٩٠                                             شكوى عمالية لعمال حبرينيني، حسمت منها         ١     ٣٨٩              منازعة منها   

       ولغاية   .                   منازعة للمحاكم     ٥٨٧    ً           ودياً، وأحيلت                    منازعة منها       ٢٩٣                                          شكوى عمالية لعمال أجانب، مت تسوية           ٨٨٠      وردت  
                    منها يف الوزارة       ٢٥٧                                    شكاوى لعمال حبرينيني، مت تسوية          ٥٠٦                  منازعات منها       ٩٠٨              فقد سجلت        ٢٠٠٣      مايو   /         شهر أيار 
        شكوى     ٤٠٢                                                                 أما الشكاوى العمالية لعمال أجانب فقد بلغت يف نفس الفترة             .                           شكوى للمحاكم العمالية      ٢٤٩        وأحيلت  

  .      شكوى   ٢٧٩                           ى يف الوزارة وأحيلت للمحاكم      شكو   ١٢٣         حسم منها 

                                                                                                           وشهدت البالد العديد من التطورات االقتصادية والنمو االقتصادي يف العقود األخرية وباألخص منذ بداية عقد                -   ١٧٦
     ً                                                                                                     ونظراً لصغر حجم الكثافة السكانية، وألن معدل النمو االقتصادي يف البالد قد فاق معدل النمو السكاين،                  .            السـبعينات 

                                                                                                                أت البالد إىل االستعانة بأيدي أجنبية من خمتلف دول العامل ومن خمتلف األجناس والديانات، كما يتضح ذلك من                        فقد جل 
                                                                    ، إال انه مل حيدث أي توتر عنصري أو احتكاك بل إن كل هؤالء قد              ) ٣             انظر اجلدول      (    ٢٠٠١                             تقديـرات قوة العمل لعام      

  .                    اعر الترحيب والتقدير                                              مت معاملتهم كضيوف مكرمني يف البالد، وقوبلوا بكل مش

                                                                                                                  وقـد ارتكـزت هذه املعاملة على العديد من القواعد واألسانيد القانونية اليت عززت روح التفاهم واملودة بني                   -   ١٧٧
                                                                                            ويف مقدمة هذه القواعد القانونية، الدستور البحريين الذي أرسى مبدأ املساواة دون متييز               .                             خمـتلف املواطـنني والوافدين    

                               نصت أحكام قانون العمل يف                الدستور                               والتزاما باملساواة اليت قررها     .                                     ل أو اللغة أو الدين أو العقيدة                         بسبب اجلنس أو األص   
                         ، فيما نصت عليه، على         ١٩٩٣         لسنة     ١٤                         ، املعدل بالقانون رقم         ١٩٧٦         لسنة     ٢٣                                        القطـاع األهلي الصادر بالقانون رقم       

   .                                                 و ديانتهم أو معتقداهتم أو غري ذلك من أسباب التمييز                                ً                        إقرار املساواة بني مجيع العمال، أياً كانت جنسيتهم أو جنسهم أ

                 ً                      ِّ                                              ً                                 وقـد بـدا ذلك ظاهراً، يف مادته األوىل اليت تعرِّف العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أياً كان لدى                        -   ١٧٨
                                                                               ويقصد بصاحب العمل، كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عامال أو أكثر لقاء              .                                صاحب عمل وحتت إدارته وإشرافه    

  .       ً         أجر أياً كان نوعه
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                            ً     ً                                     ً                                          فجـاء تعـريف العامل عاما مطلقاً شامالً مجيع العمال دون متييز بني عامل وآخر أياً كان جنسه أو جنسيته،                     -   ١٧٩
  .                                                             ً                    ً          وكذلك الشأن يف تعريف صاحب العمل، إذ خال من نعت أو وصف ينهض دليالً على التمييز أو سبباً يف التفرقة

                                                                                 حد إطالق وتعميم هذا التعريف، وإمنا امتد ليشمل كافة اآلثار املترتبة على                                                 عـلى أن عدم التمييز مل يقف عند        -   ١٨٠
                                                                                                                     عقـد العمـل سواء تعلقت حبقوق العامل من أجر وإجازات سنوية ومرضية ومكافآت يف حالة إهناء اخلدمة أو تعلقت                    

                              يز إىل التزامات صاحب العمل                          كما امتد عدم التمي     .                                                                        بالتزامات العامل جتاه صاحب العمل ويف مقدمتها التزامه بأداء العمل         
    ً                                                                                                                       أيضـاً املترتـبة عـلى عقد العمل ويف طليعتها التزامه بالوفاء مبستحقات العامل وتوفري بيئة عمل صاحلة وعوامل األمن                    

  .                                                          والسالمة والصحة املهنية وغريها مما يرتبه على عاتقه قانون العمل

                                                     العمال الوطنيني واألجانب يف استخدامهم ويف شغلهم                                                                  والبني من مطالعة هذه النصوص أنه ال يوجد مثة متييز بني           -   ١٨١
  .                                                               ً الوظائف واملهن إال على أساس مؤهالهتم وخرباهتم وتأهيلهم وتدريبهم مهنياً

       ً                                                                                                  وترسـيخاً ملمارسـة احلق يف العمل وممارسته واختيار نوعه ويف احلصول على شروط عمل عادلة ومرضية ويف                   -   ١٨٢
                          ً                                                      ويف نيل مكافأة عادلة، وسعياً لتنظيم العالقة بني العمال وأصحاب األعمال على                                                    تقاضي أجر متساو عن العمل املتساوي،       

                                                                                                          أسـاس العدالة االجتماعية وتوفري بيئة عمل صاحلة وآمنة، فقد صدقت أو انضمت مملكة البحرين إىل العديد من اتفاقيات   
   :                           العمل الدولية والعربية وهي

                                                املتعلقة بتطبيق الراحة األسبوعية يف املنشآت          ٩٢١ ١         لسنة     ١٤                                           اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم          - ١ 
  .    ١٩٨١       لسنة  ٥                                         الصناعية، وصدر بالتصديق عليها املرسوم رقم 

                                           املتعلقة بالسخرة أو العمل اإلجباري، وصدر       ١٩٣٠         لسنة     ٢٩                                           اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم          - ٢ 
  .    ١٩٨١       لسنة  ٥                          بالتصديق عليها املرسوم رقم 

                                                    املتعلقة بتفتيش العمل يف الصناعة والتجارة، وصدر           ١٩٤٧         لسنة     ٨١                 الدولية رقم                         اتفاقية منظمة العمل   - ٣ 
  .    ١٩٨١       لسنة  ٥                          بالتصديق عليها املرسوم رقم 

                                    ً               املتعلقة بتشغيل النساء يف الصناعة ليالً، وصدر            ١٩٤٨         لسنة     ٨٩                                         اتفاقـية مـنظمة العمل الدولية رقم         - ٤ 
  .    ١٩٨١       لسنة  ٥                          بالتصديق عليها املرسوم رقم 

                                                         املتعلقة ببيئة العمل، وصدر باالنضمام إليها املرسوم            ١٩٨١         لسنة     ١٣                                 قية منظمة العمل العربية رقم          اتفا - ٥ 
  .    ١٩٨٣       لسنة  ٧    رقم 

                                                                 املتعلقة بتحديد ومحاية األجور، وصدر باالنضمام إليها املرسوم             ١٩٨٣         لسنة     ١٥                        االتفاقية العربية رقم     - ٦ 
  .    ١٩٨٤       لسنة  ٣           بقانون رقم 

                                                                    املتعلقة بالسالمة والصحة املهنية، وصدر باالنضمام إليها املرسوم             ١٩٧٧         لسنة    ٧   م                       االتفاقية العربية رق   - ٧ 
  .    ١٩٩٤       لسنة  ٢    رقم 
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                                                                   املتعلقة بتأهيل وتشغيل املعاقني، وصدر باالنضمام إليها املرسوم             ١٩٩٣         لسنة     ١٧                        االتفاقية العربية رقم     - ٨ 
  .    ١٩٩٦       لسنة  ٣           بقانون رقم 

   ٦                                                               املتعلقة بعمل األحداث، وصدر باالنضمام إليها املرسوم رقم           ٦   ١٩٩         لسنة     ١٨                        االتفاقية العربية رقم     - ٩ 
  .    ١٩٩٨     لسنة 

                                               املتعلقة بتحرمي العمل اجلربي، وصدر باالنضمام          ١٩٥٧         لسنة      ١٠٥                                       اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        -  ١٠ 
  .    ١٩٩٨       لسنة  ٧                ليها املرسوم رقم  إ

     وصدر   )        املعوقون (                             ة بالتأهيل املهين والعمالة              املتعلق     ١٩٨٣         لسنة      ١٥٩                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       -  ١١ 
  .    ١٩٩٩       لسنة   ١٧                                 باالنضمام إليها املرسوم بقانون رقم 

                                               املتعلقة بالتفرقة يف العمالة واملهن، وصدر           ١٩٥٨         لسنة      ١١١                                           اتفاقـية مـنظمة العمـل الدولية رقم          -  ١٢ 
  .    ٢٠٠٠       لسنة   ١١                          بالتصديق عليها املرسوم رقم 

                                                                             املادة األوىل من قانون العمل، هو حتقيق املساواة بني املرأة والرجل يف جمال                                              ومـن جهة أخرى فإن مؤدى نص         -   ١٨٣
                                                   ولذلك مل يفرق املشرع عند إيراده لألحكام العامة          .                                                                  العمل وخضوعها لكافة أحكام قانون العمل اليت تسري على الرجل         

  .                            موع األحكام املنظمة لعمل اجلنسني                                                                       املنظمة لعالقات العمل بني املرأة والرجل، بل ساوى بينهما مساواة مستفادة من جم

                                                                                                   غـري أن املشـرع مل يغفـل أن املرأة حبكم تكوينها اجلسماين أضعف من الرجل، وأن هناك من األعمال ما ال            -   ١٨٤
                              ولذلك أفرد هلا املشرع قواعد       .                             ً                                                           تستطيع القيام به، ويشكل خطراً على صحتها ويتعارض مع وظيفة األمومة اليت تنهض هبا             

                                                                                                              باب التاسع من القانون، اخلاص بتشغيل النساء، هبدف محايتها ومتكينها من القيام بالتزاماهتا الوظيفية جتاه                               خاصة تضمنها ال  
  .                                                                 أسرهتا وذلك دون متييز يف ذلك بني املرأة العاملة املواطنة واملرأة األجنبية

                وكذلك األحكام   ،          بالنساء                                                                                 وتشـمل األحكـام املنظمة لتشغيل املرأة، األحكام اليت حتدد نطاق األعمال اخلاصة             -   ١٨٥
  .                                                                          ً                                           املتعلقة حبماية املرأة من بعض ظروف العمل بسبب طبيعتها وتكوينها اجلسماين، وأخرياً األحكام املنظمة لرعاية األمومة               

  .                                                                                جرت نظم اخلدمة املدنية على توفري احلماية الالزمة للمرأة العاملة باحلكومة والقطاع العام

  .                                               ً                  ات بالرعاية االجتماعية واحلق يف تعليم أبنائهن وفقاً لنظم وقوانني البالد                        كما تتمتع العامالت األجنبي -   ١٨٦

     ً                                                                                                                  وأخـرياً توفـر القوانـني اجلنائية احلماية الالزمة للعاملة األجنبية، أو الوافدة، فيما تقرره من عقوبات يف حالة                    -   ١٨٧
  .                                                      االعتداء عليها شأهنا يف ذلك شأن غريها من املواطنني واملواطنات

    ً                                                                                                كماالً ملقومات احلماية اإلنسانية اليت كفلها الدستور من خالل طائفة احلقوق واحلريات اليت أرسي دعائمها               واست -   ١٨٨
                                                                                                                     وشـيد بنـياهنا، يأيت احلق يف الرعاية الصحية واحلصول على اخلدمات الصحية اجملانية كأحد احلقوق األساسية اليت تعىن                   

          كما قررت    .                                                      ا، من خالل خمتلف أنواع املستشفيات واملؤسسات الصحية                                                      الدولة بتمكني املواطنني واملقيمني من االنتفاع هب      
                                                                                                               الدولـة حـق األفـراد واهليئات يف إنشاء دور العالج حتت إشرافها وألزمت أصحاب األعمال من جهات ومؤسسات                   
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    ظفي                                                                                                         وشـركات وأفـراد بتوفري الرعاية الصحية على تفصيل أوردته نصوص قانون العمل والتأمني االجتماعي وقانون مو       
  .                                                                        ومستخدمي احلكومة وذلك جلميع العمال واملوظفني الذين تشملهم هذه القوانني مبظلتها

                                                                                                                     ويف ضـوء مـا تقدم يتأكد أن العمالة األجنبية يف مملكة البحرين سواء كانت عربية أو غري عربية تتمتع بكافة                      -   ١٨٩
                                             ساواة ودون متييز بسبب اجلنس أو اللون أو                                                                                    حقوقهـا املنصـوص عليها يف النظم والقوانني املعمول هبا على أساس من امل             

                                                                                                                                 العقيدة أو غريها مبا يف ذلك عامالت املنازل اللوايت يتمتعن باحلماية القانونية الالزمة أمام احملاكم املدنية واجلنائية ومل يقع                   
                احلماية الالزمة            ، وتعديالته،    ١٩٧٦       لسنة   ٢٣                                    كما يوفر هلن قانون العمل البحريين رقم   .                            مثة ضرب أو اعتداء جنسي عليهن

                                                             من القانون تنص صراحة على حق عمال املنازل يف التقدم              ١٥٥        فاملادة    .                                               مـن خالل كفالة التقاضي يف حقوقهن العمالية       
                                   ويف حالة تعذر هذه التسوية يتعني        .                                                                                       بطلب لتسوية منازعاهتم العمالية بالطرق الودية إىل وزارة العمل والشؤون االجتماعية          

                     وتعفى هذه املنازعات                                                                          ون االجتماعية إحالة النـزاع إىل احملكمة الكربى املدنية خالل أسبوعني،                                 على وزارة العمل والشؤ   
  .                             من الرسوم يف مجيع مراحل التقاضي

                                                                                                                 وبذلـك تأكد على وجه القطع واليقني أن قانون العمل البحريين يؤكد احلماية القانونية الالزمة لكافة احلقوق                  -   ١٩٠
  .                                          املنازل دون متييز أو اضطهاد على حنو ما تقدم                         األساسية وغري األساسية لعمال

  حق تكوين النقابات واالنتماء إليها -٥من املادة `٢` )ه(الفقرة 

 : من الدستور على ما يلي٢٧تنص املادة  -١٩١

                                                                                   ً  حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا   " 
وال جيوز إجبار أحد . ليت يبينها القانون، بشرط عدم املساس بأسس الدين والنظام العامللشروط واألوضاع ا

 ".على االنضمام إىل أي مجعية أو نقابة أو االستمرار فيها

  .                                                                                                                   ومتـثل العمـل النقايب مبملكة البحرين يف إطار اللجنة العامة لعمال البحرين واليت توىل تنظيمها قانون العمل                  -   ١٩٢
                    ً                                                                                     لجـنة من أحد عشر عضواً يتم انتخاهبم باالقتراع السري املباشر من ممثلي العمال الذين يتم انتخاهبم                                   وتشـكل هـذه ال    

      وتشكل   .                          القاعدة للعمل النقايب            يعتربون                                           ممثلو العمال املنتخبون باالقتراع السري        كان و  .                               بالـلجان املشتركة يف الشركات    
                                                                    بعة من اإلدارة، ويتم انتخاب اللجنة العامة من األعضاء املنتخبني                                                                    اللجان املشتركة من مثانية أعضاء، أربعة من العمال وأر        

  .                         من العمال باللجان املشتركة

                                                                                                                وكانـت اللجـنة العامـة تـتوىل العمل على رفع الكفاءة اإلنتاجية للعمال ورعايتهم وحتسني حالتهم املادية                   -   ١٩٣
                                                 نظمات الدولية والعربية واخلليجية واجمللس األعلى                                                                           واالجتماعـية كما كانت تقوم بتمثيل مملكة البحرين يف املؤمترات وامل          

                                                                                                                        للتدريب املهين واللجان الثالثية اليت متثل فيها احلكومة وأصحاب األعمال والعمال طبقا لقانون العمل يف القطاع األهلي                 
  .                      وقانون التأمني االجتماعي

                                    وتضمن القانون النص على إلغاء       .    ٢٠٠٢         لسنة     ٣٣                                                              ولقـد صـدر قانون النقابات العمالية مبرسوم بقانون رقم            -   ١٩٤
                                                                                                             الباب السابع عشر اخلاص بالتنظيم العمايل واللجان واجملالس املشتركة من قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر باملرسوم    

                                                                                     ونص القانون على أن تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون يف     ١٩٧٦       لسنة   ٢٣           بقانون رقم 
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           انظر املرفق    . (              نقابة عمالية  ٢٤                   وقد مت بالفعل تسجيل                                                               لة مهامهـا حلني تشكيل التنظيمات النقابية العمالية اجلديدة،           مـزاو 
   ).      الثامن

                                                                                                           ويسري هذا القانون على مجيع العاملني يف القطاع األهلي واخلدمة املدنية احلكومية والعاملني اخلاضعني ألحكام                -   ١٩٥
                                                                                            اة بني العاملني يف خمتلف قطاعات اململكة عدا القضاة والعاملني بقوة الدفاع واألمن العام                                             القانون البحري مبا حيقق املساو    

  .                                            حيث خيضعون ألحكام القوانني اخلاصة هبم يف هذا الشأن

  .                                                                                                           أكـدت أحكام هذا القانون على حرية االنضمام للمنظمات النقابية واالستمرار فيها وكذلك االنسحاب منها               -   ١٩٦
                                                                                                      من العمل النقايب ذريعة للتمييز يف االستخدام والتأثري على العمال على أي وجه من الوجوه، وذلك                                     وال جيـوز أن يتخذ      

  .                من هذا القانون ٣                        على النحو املقرر يف املادة 

                                                                                       من هذا القانون بأنه ال جيوز حل املنظمات النقابية العمالية وجمالس إداراهتا إال                ١٧                           كذلـك قضت أحكام املادة       -   ١٩٧
  :         على أن ٦             وتنص املادة     .                ً                                                                ا األساسـي أو بناًء على حكم قضائي، وذلك إمعانا يف التأكيد على استقالهلا                 ً            وفقـاً لـنظامه   

  :                على ما يلي    ٧             وتنص املادة      ".                                                                                              يـتكون البنـيان الـنقايب مـن النقابات العمالية واالحتاد العام لنقابات عمال البحرين               "
                                                  ها والدفاع عن مصاحلهم وحتسني ظروف وشروط العمل                                                                تسـتهدف املنظمات النقابية محاية احلقوق املشروعة ألعضائ        "

  :     اآلتية                               وتعمل بوجه خاص على حتقيق األغراض 

 .نشر الوعي النقايب بني العمال )أ"(  

 .رفع املستوى الثقايف للعمال )ب(  

 .رفع املستوى املهين والفين للعمال )ج(  

 .الهتمرفع املستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي لألعضاء وعائ )د(  

املشاركة يف احملافل العمالية العربية والدولية وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من   )ه(  
وجيوز للمنظمة النقابية يف سبيل حتقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون مجعيات . خالهلا

 ".تعاونية ونواد اجتماعية

  :            على ما يلي  ١٠           وتنص املادة 

                                                                                              يف أي منشأة أو قطاع معني أو نشاط حمدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها                          للعمـال  "  
                                                                                                            بـبعض تأسـيس نقابـة خاصة هبم وفق أحكام القانون ويكون للعاملني املخاطبني بأنظمة اخلدمة املدنية حق                  

   ".                                                     وال جيوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال املنشأة الواحدة  .              االنضمام إليها

   وال   .                                                                               إعداد مشروع النقابات املهنية، وتضم النقابات البحرينية وغري البحرينية بدون متييز         قد مت           هـذا و   "  
   ".                                  مييز مشروع القانون بني الذكور واإلناث
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            احلق يف السكن    -   ٥         من املادة ̀  ٣̀    ) ه (       الفقرة 

                    ي الدخل احملدود من                                       تعمل الدولة على توفري السكن لذو        " :  أن                     من الدستور على      ، ) و (      فقرة  ال   ٩                تـنص املـادة    -   ١٩٨
  . "       املواطنني

              ال متلك وال             حبرينية                                                                       أقرت حكومة البحرين مبدأ ثابتا ينص على توفري املسكن لكل أسرة                           هلـذه املادة،         ً   تنفـيذاً  و -   ١٩٩
  .               مثل هذا املسكن أ             تستطيع أن تنش

  :                 قنوات متعددة أمهها                          سياسة الدولة اإلسكانية خالل      حتقيق                          اإلسكان بتنفيذ هذا املبدأ و        األشغال و           تقوم وزارة  و -   ٢٠٠

  .                                 بناء الوحدات السكنية من بيوت وشقق - 

  . ه            على بناء سكن                يست لديه القدرة                                                              عداد القسائم السكنية وجتهيزها باملرافق وتوزيعها بدون مقابل ملن ل إ - 

  .             ترميم واإلضافة  ال        شراء أو   ال                     صرف القروض للبناء أو  - 

                                                                           تشري إليها البيانات اإلحصائية اإلسكانية التالية للفترة ما بني عامي                                                     ويف هذا اإلطار متت املشاريع اإلسكانية اليت       -   ٢٠١
   .     ٢٠٠٠   و    ١٩٧٥

  ٢٥              وهذه متثل حوايل   .              شقة سكنية   ٢     ٦٨٢     ً     بيتاً و    ١٩     ٠٨٧                      وحدة سكنية منها       ٢١     ٧٦٩              بناء وتوزيع     ) أ ( 
               ً                                                            ً يف املائة تقريباً من عدد الوحدات السكنية اليت يسكنها املواطنون البحرينيون حالياً؛

                                      على املستحقني طاليب االنتفاع باملشاريع       )          قطعة أرض  (                 قسيمة سكنية      ١٠     ٧٧٢                      إعداد وجتهيز وتوزيع      ) ب ( 
               ً                                                                            يف املائة تقريباً من عدد الوحدات السكنية اليت يسكنها املواطنون البحرينيون يف حالة                ١٢                            اإلسـكانية وهـذه تستوعب      

                 استكمال بنائها؛

                                        لدن صاحب اجلاللة على املواطنني البحرينيني؛                       قسيمة سكنية، كهبات من  ١٠     ٠٠٠        مت توزيع   ) ج ( 

  .     ً         قرضاً للترميم ٥     ٠٣٨     ً           قرضاً للشراء، و ٣     ٦٦٥     ً           قرضاً للبناء، و  ١٠     ٢٧٨     ً       قرضاً منها   ١٨     ٩٨١      توزيع   ) د ( 

       ً   ديناراً     ١٩٨     ٧١٤     ١١١    ها   ن       ً      ديناراً، م     ٣١٢     ٢٨٢     ١٤١         مبلغ       ٢٠٠٢                                         وبلغت املبالغ املنصرفة للقروض حىت عام        -   ٢٠٢
  .       ً            ديناراً قروض ترميم  ٣٩     ٦٧٦     ٦٧٥       ً              ديناراً قروض شراء، و  ٧٣     ٨٩١     ٣٥٥            قروض بناء، و

                    أسر حبرينية خالل     ٦      ١٥٠٩                                            خدمات إسكانية للمواطنني، استفاد منها        ٦      ١٥٠٩                            وبذلـك يكون قد مت تقدمي        -   ٢٠٣
                         وبلغت ميـزانية اإلسـكان     .                                       يف املائة من جمموع األسر البحرينية        ٦٦              ، أي بنسبه        ٢٠٠٢            إىل عام        ١٩٧٥                 الفترة من عام    

        مليون  ١     ٩٧٠          أكثر من  ي          أي ما يساو (       ً  ديناراً    ٧٤٣     ٥٥٩     ٢٣١      ً       جمموعاً قدره     ٢٠٠٠       اىل عام     ١٩٧٦               ملنصـرفة من عام  ا
   ).                             دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
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    كما   .                                                                                اعتماد مبلغ ملياري دينار كميزانية للعشر سنوات القادمة للخدمات اإلسكانية                                  وباإلضـافة إىل ذلك، مت       -   ٢٠٤
               بإنشاء جلنة       ٢٠٠١         لسنة     ٢٩                                                                اللة امللك محد بن عيسى آل خليفة بإصدار املرسوم األمريي رقم                                تفضل حضرة صاحب اجل   

             تتوىل اللجنة   و                                                                                                              اإلسكان واإلعمار برئاسة مسو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين،                  
  .                                         ادفة إىل تعمري املدن وإنشاء املشاريع اإلسكانية                                                       وضع وتنفيذ مشروع اخلطة الوطنية الشاملة لإلسكان واإلعمار اهل

كما قامت الوزارة بعمل الدراسات الالزمة لتحديد مواقع املدن العصرية احلديثة واختارت لذلك أربعة مواقع،  -٢٠٥
 :وبياهنا كالتايل

 منطقة شرق احملرق؛ -١ 

 منطقة مشال البحرين؛ -٢ 

 منطقة شرق سترة؛ -٣ 

 .محدمنطقة غرب مدينة  -٤ 

                                                 آن آلخر مكرمة ملكية لتخفيف األعباء املالية             من       ً                                                     وتيسـرياً عـلى املواطنني املنتفعني باملشاريع اإلسكانية تصدر         -   ٢٠٦
                                                     ً                                وقد صدرت أربعة مكارم ملكية يف هذا الشأن ومت تنفيذها فعالً واستفاد منها أكثر                .                                عنهم، وخاصة ذوي الدخل احملدود    

                                                                 بتخفيض األقساط الشهرية اليت يدفعها املنتفعون، حبيث ال تزيد              ١٩٧٩        عام              وكانت األوىل   .                     ألف أسرة حبرينية     ٣٣      مـن   
         الثالثة       وكانت    .                                            يف املائة من قيمة املستحق على املنتفعني         ٢٥           بإسقاط       ١٩٩٢                     وكانت الثانية عام      .            دخل املنتفع     من           عن ربع   

                    بإعفاء املنتفعني من         ٢٠٠٢          بعة عام              وكانت الرا   .                                                  يف املائة أخرى من قيمة املستحق على املنتفعني          ٢٥       إسقاط   ب      ٢٠٠٠     عام  
                             كل من دفع نصف أقساط املشروع        ومتليك                                      يف املائة من قيمة األقساط املستحقة عليهم  ٥٠                           اخلدمـات اإلسكانية بإسقاط    

  .      اإلسكاين

                                                                       شكلت جلنة بقرار وزاري تسمى جلنة اخلدمات اإلسكانية، تقوم بالنظر               ١٩٧٥                                 ومنذ إنشاء وزارة اإلسكان عام       -   ٢٠٧
                                                                                                          ت اإلعفـاء والتأجيل والتخفيض اليت يتقدم هبا املنتفعون باملشاريع اإلسكانية املختلفة من قروض وبيوت وشقق                     يف طلـبا  

                            ً                   ومن أجل هذه األسباب تتم سنوياً إعفاءات أو          .                                                                         سـكنية، وذلك يف حالة ظروف طارئة قاهرة أو اجتماعية تواجه املنتفع           
  .           ً  أسرة سنوياً ١     ١٠٠                        ر تغطي احتياجات أكثر من                                              ختفيضات أو تأجيالت تصل تكاليفها حوايل مليوين دينا

                                                 مينح املرأة املعيلة أو املطلقة حق االنتفاع باملشاريع     ٢٠٠٢        لسنة     ٢٧٧                                          كمـا أصـدرت الـوزارة القـرار رقم           -   ٢٠٨
                                          واألسرة اليت يتوىف عائلها تعفى من باقي         .                                                                    وتـبقى األرملـة أو املطلقة منتفعة بالوحدة السكنية بعد متلكها            .           اإلسـكانية 

  .                   ألرملة وأوالدها القصر ا                       قساط وتسجل الوحدة باسم   األ

 يف إطار القواعد القانونية املنظمة لذلك، ،٢٠٠١ لسنة ٢هذا وقد مت السماح مبقتضى املرسوم بقانون رقم  -٢٠٩
يب يف التملك األجنو                               ً                                           للعقارات املبنية واألراضي، إميانا  من القيادة احلكيمة بعدم التفرقة بني املواطن بتملك غري البحرينيني

 تشريعات دول كثرية سواء يف الشرق أو الغرب ال تعطي هذا احلق لألجانب، األمر الذي يعترب خطوة  أنعلى الرغم من
                                                                  ً                                    حضارية من مملكة البحرين يف جمال عدم التمييز بني البشر أينما وجدوا وأيا  كانت جنسيتهم يف متلك العقارات املبنية 

 ).نظر املرفق اخلامسا(واألراضي يف مملكة البحرين 
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 حق التمتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي واخلدمات - ٥ من املادة `٤` )ه(الفقرة 
 االجتماعية

 :  من الدستور على ما يلي٨تنص املادة  -٢١٠

الوقاية وتعىن الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل . لكل مواطن احلق يف الرعاية الصحية )أ"(  
 .والعالج بإنشاء خمتلف أنواع املستشفيات واملؤسسات الصحية

جيوز لألفراد واهليئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور عالج بإشراف من الدولة،  )ب(  
 ".     ً        ووفقا  للقانون

  :                       ، من الدستور على ما يلي ) ج (         ، الفقرة  ٥         ً       وتنص أيضاً املادة 

اعي الالزم للمواطنني يف حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن  تكفل الدولة حتقيق الضمان االجتم "  
العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن هلم خدمات التأمني االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على 

 ".وقايتهم من براثن اجلهل واخلوف والفاقة

  :                       من الدستور على ما يلي  ١٢              كما تنص املادة 

تضامن اجملتمع يف حتمل األعباء النامجة عن الكوارث واحملن العامة وتعويض املصابني تكفل الدولة "  
 ."بأضرار احلرب أو بسبب تأدية واجباهتم العسكرية

                                                                                                          وتوفر الدولة كافة اخلدمات الصحية باجملان للمواطنني واألجانب على حد سواء، وحتتل هذه اخلدمات األولوية                -   ٢١١
                                                            كما تويل الدولة اهتماما رئيسيا حبماية البيئة وقد أشاد           .                                        فريها لكافة من يقيم يف مملكة البحرين                                 يف امليزانـية احلكومية لتو    

  .                                     برنامج األمم املتحدة للبيئة هبذا االهتمام

                                           الذي يسري على اجلميع دون متييز بسبب            ١٩٧٦         لسنة     ٢٤                                                     أما بشأن التأمني االجتماعي فقد صدر القانون رقم          -   ٢١٢
                                                                                             العمل، وتغطي أحكامه التأمني ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، وتسري أحكامه                                    اجلـنس أو اجلنسية أو      

                                                            وتسعى احلكومة لتوسيع مظلة التأمينات لتشمل كافة العقود          .        عمال   ١٠                                                  عـلى املنشـآت اليت تزيد عدد العمالة هبا عن           
  .                                           الفردية، ويتمتع بذات امليزات أصحاب املهن احلرة

                                                                                           ملتواصل ململكة البحرين يف االلتزام بتطبيق قواعد التكافل والتضامن االجتماعي، صدر نظام                                ويف إطـار السعي ا     -   ٢١٣
                                                                                                                        املساعدات االجتماعية وذلك لتغطية كافة الفئات اخلاصة من املواطنني غري اخلاضعني لنظم تأمينية أو يف حالة كون املقرر                  

                                                    رملة، املطلقة، املهجورة، أسرة السجني، اليتيم ومن         األ  :                 وهذه الفئات هي    .                                          هلـم مبقتضاها غري كاف للحاجات الضرورية      
    ٤٨       ً           ديناراً وحد أقصى   ٢١                              وتصرف تلك املساعدات حبد أدىن       .                                                    يف حكمـه، ذوو العاهـات والتخلف، املريض، واملسن        

       د بلغ       ، وق     ١٩٩٩       ً       ً           ديناراً حبرينياً لعام      ٣     ٨٨١     ٩٦٨                                                        وبلغت قيمة املبالغ املنصرفة على املساعدات االجتماعية          .       ً      ً  ديناراً شهرياً 
  .     ً  فرداً  ٣٠     ٠٨٨                أسرة تتكون من   ١٠     ١٨٤                   عدد املستفيدين منها 
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                                                                        احلق يف التعليم والتدريب وحق اإلسهام على قدم املساواة يف النشاطات الثقافية-   ٥         من املادة ̀  ٦̀    و̀  ٥̀    ) ه (       الفقرة 

   ).                 وما يليها أدناه   ٢٢١             انظر الفقرات    ( ٧                                                        سيتم اإلشارة بالتفصيل إىل هذه اجملاالت يف التعليقات على املادة  -   ٢١٤

                                                                                   احلق يف دخول أي مكان أو مرفق خمصص النتفاع سواد اجلمهور، مثل وسائل النقل               -   ٥             مـن املادة      )  و (          الفقـرة   
                               واملقاهي واملسارح واحلدائق العامة                  والفنادق واملطاعم

   :                        من الدستور على ما يلي  ١٨          تنص املادة  -   ٢١٥

                                                   املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ال                                             الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى     "  
  . "                                                               متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

                                                                                                                        سلف القول بتمتع مملكة البحرين مبجتمع التسامح والتآخي ويتمتع الكافة فيه سواء البحرينيني أو غريهم، بكل اخلدمات                 
  .                                                          رسات العملية من أي تصرفات تؤدي إىل إذكاء التفرقة أو التمييز            وقد خلت املما  .        واملرافق

 ٦املادة 

 .من الدستور) و( الفقرة ٢٠احلق يف اللجوء إىل احملاكم مبملكة البحرين مكفول للكافة عمال بنص املادة  -٢١٦

ويكفل قانون . ر من الدستو١٠٦ إىل ١٠٤                                      ً                وتعترب السلطة القضائية سلطة مستقلة طبقا  ألحكام املواد من  -٢١٧
ولقد أكدت أحكام كل من قانون املرافعات املدنية والتجارية   ). ٦٨ و٦٧انظر الفقرتني  (السلطة القضائية حق التقاضي 

ومل تتضمن ما يفيد التمييز أو التفرقة يف . وقانون اإلجراءات اجلنائية حق اللجوء للقضاء للكافة سواء حبرينيني أو أجانب
 .ت سواء بني البحرينيني أو غريهم من اجلنسيات األخرىاملعاملة أو اإلجراءا

ويأيت على قمة السلطة القضائية حمكمة التمييز تليها درجتان للقضاء، ابتدائية واستئنافية، سواء للمنازعات  -٢١٨
 .اجلنائية أو املدنية أو تلك املتعلقة باألحوال الشخصية

                                                                        القضائية مطالبا حبقوقه سواء أمام احملاكم اجلنائية إن كان الفعل حمل                                                     وحيق ألي مواطن حبريين اللجوء إىل السلطة         -   ٢١٩
            ويعد اإلخالل    .                                                                                                           الشـكوى معاقبا عليه أو أمام احملاكم املدنية للمطالبة بالتعويض إن كانت األفعال تشكل خمالفات مدنية               

                         ، مما جيوز معه للمضرور             ً  يها آنفاً                                                                                         بأحكـام االتفاقـية يف حالة وقوعه خمالفه ألحكام قانون العقوبات يف احلدود املشار إل              
  .                        ً                                              اللجوء للقضاء املختص طبقاً لطبيعة األفعال اليت يستند إليها يف املطالبة حبقوقه

                                                         ً             الضرر املعنوي من العناصر اليت جيوز املطالبة بالتعويض عنها فضالً عن األضرار         يعترب                     لقـانون البحريين     ل        وفقـا    و -   ٢٢٠
   مبا              القانون املدين        أحكام    ديث      هبدف حت      صدر     ٢٠٠١       لسنة   ١٩                 ملرسوم بقانون رقم  ا    أن    إىل                   ويشار يف هذا الصدد    .         املاديـة 

   ).                 انظر املرفق السادس   (                                                       يواكب املستجدات واملتغريات احلاصلة على الواقع اجملتمعي بالبالد
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  ٧املادة 

                 التعليم والتربية

                                                    وزارة التربية والتعليم، معنية بتوفري التعليم                                    ً                                          تويل مملكة البحرين اهتماما كبرياً بالتعليم، حيث إن اململكة، ممثلة يف           -   ٢٢١
                                                                                                                            للجميع، حبرينيني، وغري حبرينيني، وتلتزم بتوفري الفرص التعليمية جلميع الطلبة، بنني، وبنات، بدون أي متييز بينهم، وتعمل                 

  .                                                                على جتويد نوعيته باستمرار وجلميع الطلبة يف املراحل التعليمية املختلفة

                                              ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتشجع         : "                          ، من الدستور على التايل     ) أ (             عة، الفقرة                         وتـنص املـادة الساب     -   ٢٢٢
                     ً       ً                          ويكون التعليم إلزامياً وجمانياً يف املراحل األوىل اليت          .                                                 كما تكفل اخلدمات التعليمية والثقافة للمواطنني       .                  البحـث العـلمي   

   ".                         ة الالزمة للقضاء على األمية                ويضع القانون اخلط  .                                       يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه

  :                   من الدستور على أن  ٢٣              كما تنص املادة 

                                                                                                          حـرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو                  "  
   دة                ً                                                                                         غريمهـا، وذلك وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون، مع عدم املساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووح               

    ".                                    الشعب، ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية

                                                                                                                        وينقسم التعليم يف املراحل ما قبل اجلامعية إىل ثالث مراحل، ابتدائية وإعدادية وثانوية، وتعترب املرحلتان االبتدائية                 -   ٢٢٣
                       ارية وتتنوع التخصصات                                                                                                        واإلعدادية إلزاميتني وتسميان مبرحلة التعليم األساسي أما مرحلة التعليم الثانوية فهي مرحلة اختي            

          كما يوجد    .                                                                                                          فـيها إىل ثانوية عامه، وجتاري للبنني والبنات، وصناعي للبنني وأنسجة، ومالبس، واإلعالن املطبوع للبنات              
  .                                     بشكل موازي التعليم الديين مبراحله الثالث

                       يف املائة يف املرحلة       ٠٠ ١                                   فقد بلغت نسبة امللتحقني باملدارس        .                                                  وقـد حقق التعليم مبملكة البحرين إجنازات هامة        -   ٢٢٤
  .    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                  ، يف العام الدراسي               ملرحلة الثانوية             يف املائة يف ا  ٨٥           االبتدائية و

                                                                                                                     وتوفـر اململكـة التعليم جلميع الطلبة حىت هناية املرحلة الثانوية، حيث تتكفل بتوفري الكتب والوسائل التعليمية                  -   ٢٢٥
                                     ويتم توفري وسائل النقل اجملاين جلميع        .           ً        ً        ً    ملؤهل تأهيالً أكادميياً وتربوياً            املعلمة ا  /                                           جبانـب الفصـول الدراسية املناسبة واملعلم      

                         ابتدائي، وإعدادي، وثانوي  (                                                                                                الطلـبة يف حالـة بعد املدرسة عن مكان سكنهم، وجلميع الطلبة باملراحل التعليمية املختلفة                
  .                           والفصول لطلبة متالزمة داون                                                               ، كما توفر املدارس احلصص املساندة للطلبة الذين حباجة إىل رعاية خاصة، )      بفروعه

                                                                                                            وتعتـرب قضايا املواطنة وحقوق اإلنسان من أهم القضايا اليت نالت اهتمام وزارة التربية والتعليم، وذلك يف ضوء          -   ٢٢٦
                                                                                                                 املـتغريات السياسـية احمللـية املتسارعة اليت يقودها جاللة ملك البالد املفدى وتوجيهاته يف مباشرة التحديث ملؤسسات             

  .                                 يف إطار مشروع للتحديث الوطين الشامل        اململكة، 

                                                                                                                  وبعد استفتاء شعب البحرين على ميثاق العمل الوطين واملوافقة شبه اجلماعية عليه، واالنتخابات اليت ترتبت على                 -   ٢٢٧
                                                                                                                      ذلـك، ويف ظـل الظروف الدولية احمليطة تأيت احلاجة إىل تعميق مفاهيم وقيم ومهارات املواطنة وثقافة حقوق اإلنسان                   
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                                                                                                                      ضـاء عـلى التمييز العنصري، وذلك ليتمكن الطلبة من املشاركة الفاعلة واإلجيابية يف احلياة السياسية واالجتماعية                     والق
  .                                                                                        واالقتصادية كمواطنني يستجيبون هلذه التحوالت مبا يضمن هلم حياة كرمية وحيقق لوطنهم التقدم واالزدهار

  :                                               وزارة التربية والتعليم إجراءات هامة يف هذا االجتاه       ً                                 وإدراكاً ألمهية املوضوع، اختذت إدارة املناهج ب -   ٢٢٨

                                                                                                             وقامـت بتضمني املناهج الدراسية، وخاصة يف املرحلة اإلعدادية والثانوية، العديد من املوضوعات ذات العالقة                -   ٢٢٩
              ت أبرزها ما                                                              وقد أوردت يف مناهج املواد االجتماعية العديد من املوضوعا          .                                             حبقوق اإلنسان والقضاء على التمييز العنصري     

  :   يلي

                                                        أطماع االستعمار األوريب يف القارة األفريقية واستعباد الشعوب؛ - 

                                                           التمييز العنصري ومشكلة األقليات يف أمريكا وأفريقيا وإسرائيل؛ - 

                                          نظام جنوب أفريقيا وممارسة التمييز العنصري؛ - 

                   قامة نظام دميقراطي؛                                                          جناح نيلسون مانديال يف إسقاط النظام العنصري يف جنوب أفريقيا وإ - 

                            التعاون بني خمتلف فئات اجملتمع؛ - 

  .                                                                      إبراز دور األمم املتحدة يف حل القضايا واملشكالت ومنها مشكلة التمييز العنصري - 

  :                                               بعض املوضوعات اليت هتم مملكة البحرين بصورة خاصة وهي           ً وأضيفت أيضاً  -   ٢٣٠

  ؛ )          حقوق املرأة (                        إنشاء اجمللس األعلى للمرأة  - 

          وق الطفل؛  حق - 

                        اعتماد يوم عاملي للعمال؛ - 

                                         إشهار مجعيات رمسية وأهلية تعىن حبقوق اإلنسان؛ - 

                                                       السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يف مملكة البحرين؛ - 

  .                                                                                   مشاركات خارجية ململكة البحرين على الصعيد السياسي حلل قضايا خمتلفة منها التمييز العنصري - 

                      ، وهو يتضمن العديد        ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                                                                 للتربية للمواطنة، سيتم توزيعه للمعلمني يف العام الدراسي                         وأعد دليل عام   -   ٢٣١
  .                                                        من املفاهيم ذات العالقة مبوضوع حقوق اإلنسان والتمييز العنصري

                                                                                                        وعقـدت إدارة املـناهج دورة تدريبية ملعلمي ومعلمات املواد االجتماعية واالقتصاد املنـزيل يف احللقتني الثانية       -   ٢٣٢
                                                                                                                             والثالـثة من التعليم األساسي بالتعاون مع مؤسسة التربية للمواطنة يف اململكة وذلك لتدريس موضوعات التربية للمواطنة                 

  .                                    وحقوق اإلنسان ومقاومة التمييز العنصري
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                      ً                وهذه املناهج تنبين أساساً على القيم        .                                                                        وعـززت مقاومـة التميـيز العنصري من خالل مناهج التربية اإلسالمية            -   ٢٣٣
                               لذلك فهي تنبههم إىل نبذ كل        .                                                                                     سالمية السمحة اليت تذكر املسلمني بأن رهبم واحد هو اهللا وان أباهم واحد وهو آدم                اإل

  .                                                                       ما من شأنه أن يفرق بني البشر، وتدعوهم إىل مقاومة كل أشكال التمييز العنصري

                                   ة بني كافة األجناس ونبذ التفريق                                                                                    وتوجـد يف ثنايا أغلب دروس التفسري واحلديث النبوي ما يعلم النشء املساوا             -   ٢٣٤
  .                                 بينهم بسبب اللون أو اجلنس أو املنشأ

   .                                                                                    ويوجد يف بعض كتب اللغة العربية العديد من املوضوعات اليت هلا عالقة مبقاومة التمييز العنصري -   ٢٣٥

          بحرين منذ                                                                                                    واجلديـر بالذكـر أن مـادة حقوق اإلنسان هي إحدى املواد اليت تدرس يف كلية احلقوق جبامعة ال                   -   ٢٣٦
                                                                                                    وتشمل دراسة هذه املادة، فيما تشمله، املواثيق الدولية واإلقليمية اخلاصة حبقوق اإلنسان وكذا دور               .     ٢٠٠٠       فرباير   /    شباط

  .                                           اجملتمع املدين يف التعريف هبذه احلقوق والدفاع عنها

                      دريب باعتباره ركيزة                                                                                       هـذا وتـويل وزارات اململكة ومؤسساهتا يف براجمها املختلفة، أمهية قصوى ملوضوع الت              -   ٢٣٧
  .                      رئيسية للتنمية البشرية

             عالم والثقافة إل ا

                     عالم واآلداب والفنون                   الدولة ترعى اال   "            على أن      ه،              فيما تنص علي    ،               من الدستور   ٧           من املادة   )  أ (                 تـنص الفقـرة      -   ٢٣٨
  . "                                                               وتشجع البحث العلمي كما تكفل اخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني

           التسامح                      املختلفة واملتنوعة         أنشطتها      تعكس      و  .                        البحرين وزارة اإلعالم       ملكة               الم والثقافة مب   ع إل                  تـتوىل مسؤولية ا    و -   ٢٣٩
                   بالثقافات املختلفة                                                              ، والتوعية بالتطورات اجلارية يف اجملتمع والعامل والتعريف                        اجملتمع البحريين   ه                             والـتفاهم الـذي يقوم علي     
   ،                            املسموعة واملقروءة واملرئية   ،           لف أنواعها  ت                  البحرين على خم       ملكة        اإلعالم مب                         وتلتزم كافة وسائل      .                            والتأكيد على مبدأ املساواة   

                           والتفاهم والتسامح اليت          األسرية                            الدعوة إىل تعزيز الروابط      و   ،                                                   التسامح والتفاهم ونبذ كافة النعرات العنصرية                   بـالدعوة إىل  
  .                 متيز الشعب البحريين

          املرئية   ،            عالم املختلفة  إل                    من خالل أجهزة ا        ارات                                  على دعم التفاهم واحلوار بني احلض                    مملكة البحرين       تعمل       كمـا    -   ٢٤٠
       هلذا       برامج          وختصيص               التلفزيونية،                 البث املباشر         قنوات            اإلذاعة و                       الثقافات املختلفة عرب   ب          والتعريف   ،                      واملسـموعة واملقـروءة   

     فنية                      ، وتنظيم املعارض ال                                     وإقامة معرض دويل سنوي للكتاب      ،       األجنبية             العربية و           والصحف         واجملالت                   الغرض وطرح الكتب  
  .                  والندوات ذات الصلة

     وقد  .                                                                                         البحرين يف هذا الصدد مبشاركة مجيع مواطنيها على خمتلف دياناهتم باالحتفال بأعيادهم                     مملكـة          وتتمـيز  -   ٢٤١
                                                                على مشاركة كافة املواطنني على خمتلف دياناهتم أو مذاهبهم يف أعيادهم     ١٩٧٣         لسنة    ٥                             حيث نص املرسوم األمريي رقم    

                                                                                         وهو ما يدعم التكاتف والترابط بني أفراد اجملتمع ويزكي اإلحساس بالتسامح والتفاهم              ،        للبالد                        واعتـبارها عطالت رمسية   
   .                   بني خمتلف طوائف الشعب
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                                           لقضاء على التمييز العنصري والذي يصادف       ل                   باليوم العاملي                 يف االحتفال                          البحرين اجملتمع الدويل       مملكة         تشـارك    و -   ٢٤٢
        كذلك   أ د ب                             والتمييز العنصري الذي ي            للعنصرية         املناهضة                   تضامن مع الشعوب                 وأسبوع ال   ،           من كل عام        مارس   /       آذار   ٢١     يوم  

                                                                                 كما شاركت مملكة البحرين يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري             .            من كل عام          مـارس    /    آذار    ٢١       يـوم   
      أغسطس  /     آب   ٣١                                                                                                     وكـره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف ديربان، يف جنوب أفريقيا، يف الفترة من                 

                        ً                                                                   وتـأيت هذه املشاركة استناداً لسياسة مملكة البحرين القائمة على نبذ التفرقة العنصرية               .     ٢٠٠١         سـبتمرب    /          أيلـول   ٨    إىل  
  .                                                                    ومكافحتها وتشجيع التعاون القائم على املساواة والعدل على كافة املستويات

                                             لتدعيم ثقافة حقوق اإلنسان، ويف هذا اإلطار                               ً                                       وتشهد مملكة البحرين جهوداً رمسية وغري رمسية متعددة ومتنوعة           -   ٢٤٣
                                                                                                                       عقـدت حلقات دراسية وندوات ومن ذلك احللقة الدراسية اليت نظمتها منظمة العفو الدولية واجلمعية البحرينية حلقوق                 

                         وقد افتتح وزير العمل     .                                  ، عن اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان         ٢٠٠١       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٥       إىل    ٣                         اإلنسـان يف الفترة من      
  .                                 ً                                     والشؤون االجتماعية هذه احللقة مؤكداً على أمهية االلتزام باحترام حقوق اإلنسان

                                                                                                              كما عرض اإلعالم البحريين فعاليات املنتدى القضائي العريب الذي نظمته مملكة البحرين، بالتعاون مع الواليات                -   ٢٤٤
                                         سبة لدور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان                    ، خاصة بالن      ٢٠٠٣     سبتمرب /        أيلول   ١٧       إىل     ١٥                                  املتحدة األمريكية، يف الفترة من      

  .                                   وإسهام منظمات اجملتمع املدين يف هذا اجملال

                                                                                                       كذلـك عـرض اإلعالم فعاليات أخرى عديدة يف جمال حقوق اإلنسان ومنها تلك اليت عقدت برعاية وزارة                   -   ٢٤٥
        كانون  ٦                         وزراء اململكة املتحدة، يف                                                                        اخلارجية واجمللس األعلى للمرأة وحتدثت فيها السيدة شريي بوث احملامية، قرينة رئيس

   ".                     حقوق اإلنسان والتحديات  :                الدستور البحريين "     ، عن     ٢٠٠٣      يناير  /     الثاين

 خامتة

                                                                                                               تؤكـد التطورات الدستورية والسياسية اليت شهدهتا مملكة البحرين على احترام حقوق اإلنسان مبا يف ذلك مبدأ                  -   ٢٤٦
  .                                           املساواة ومنع أي صورة من صور التمييز العنصري

                                                                                                             تظهر ممارسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اإلعمال الكامل للنصوص الدستورية اليت تكفل سيادة              -   ٢٤٧
                            ويدعم ذلك النشاط املتزايد      .                                                                                           القـانون واحـترام حقـوق اإلنسان على أساس من مبدأ املساواة ومنع التمييز العنصري              

  .                                         تعبري والرأي واملناقشة املستنرية لقضايا اجملتمع                                        للمجتمع املدين يف كافة اجملاالت، ومناخ حرية ال

                                                                                                           ورغـم اإلجنـازات اليت حققتها مملكة البحرين واليت أشادت هبا املؤسسات العاملية واملنظمات الدولية احلكومية               -   ٢٤٨
   يق                                                                                                            وغـري احلكومـية، فإن سياسة اململكة تقوم على أساس مواصلة التطور والتقدم ومعاجلة أي قصور أو ثغرات على طر         

  .                                                السعي لتحقيق األهداف اليت يصبو إليها اجملتمع البحريين

                                            ً                                                                       وتؤكـد مملكة البحرين على احترام التزاماهتا طبقاً لالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري                 -   ٢٤٩
                  لتقارير اليت نصت                                                                                                            وعـلى حرصـها على استمرار التعاون مع جلنة القضاء على التمييز العنصري يف إطار تقدمي ومناقشة ا                 

  .             من االتفاقية ٩            عليها املادة 
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 قائمة الوثائق املرفقة بالتقريرين الدوريني السادس والسابع ململكة البحرين
 .املقدمني إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري

  .                 ميثاق العمل الوطين -   ً أوالً 

  .                  دستور مملكة البحرين -     ً ثانياً 

   .                           ة عن السكان يف مملكة البحرين                        بعض بيانات إحصائية أساسي -     ً ثالثاً 

   .                  السلطة القضائية ن             بإصدار قانو    ٢٠٠٢       لسنة   ٤٢                 مرسوم بقانون رقم  -     ً رابعاً 

  .                املبنية واألراضي ت                               بشأن متلك غري البحرينيني للعقارا    ٢٠٠١       لسنة  ٢                 مرسوم بقانون رقم  -     ً خامساً 

  .                     بإصدار القانون املدين    ٢٠٠١       لسنة   ١٩                 مرسوم بقانون رقم  -     ً سادساً 

  .                        بإنشاء احملكمة الدستورية    ٢٠٠٢       لسنة   ٢٧                 مرسوم بقانون رقم  -  ً عاً    ساب

  .                                بإصدار قانون النقابات العمالية    ٢٠٠٢       لسنة   ٣٣                 مرسوم بقانون رقم  -     ً ثامناً 

                                                                     بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية             ٢٠٠٢         لسنة     ٤٤        رقم    ن            مرسوم بقانو  -     ً تاسعاً 
        لسنة    ٢١                                                                       ة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر باملرسوم رقم                                 واهليئات اخلاصة العامل  

١٩٨٩    .  

  .                               بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢٠٠٢       لسنة   ٤٦                 مرسوم بقانون رقم  -     ً عاشراً 

  .                                    بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر    ٢٠٠٢       لسنة   ٤٧                 مرسوم بقانون رقم  -        حادي عشر

  .                        بتعيني أعضاء جملس الشورى    ٢٠٠٢   نة     لس  ٤١             أمر ملكي رقم  -        ثاين عشر 

- - - - - 

 


