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 .1المقدمة

قدمت شللكة البحرين التقرير الوطٍت األول جمللس حقوق اإلنسان يف شهر إبريل  ، 2118وقد مت اعتماده من قبل اجمللس

يف شهر يونيو من العام نفسو ،وقد قبلت ادلملكة مجيع التوصيات الصادرة من اجمللس وعددىا تسع توصيات ،كما تعهدت بسبعة
وثالثون تعهداً طوعياً.
بذلت شللكة البحرين منذ اعتماد التقرير وحىت تاريخ تقدمي التقرير الثاين جهوداً يف تنفيذ تلك التوصيات والتعهدات وذلك من

خالل إشراك مجيع ذوي العالقة سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات رمسية أو منظمات اجملتمع ادلدين.

وبعد عرض التقرير أمام رللس حقوق اإلنسان مت إطالق خطة عمل وطنية ل تطبيق التعهدات وااللتزامات الطوعية اخلاصة
بادلراجعة الدورية الشاملة يف  29مايو  ،2118وارتكزت على ادلباد الرييسية التالية:
 مشاركة مجيع أصحاب العالقة الوطنيُت ادلعنيُت حكوميُت أو غَت حكوميُت ،مبا يف ذلك السلطة القضايية ،أعضاء الربدلان ،ادلنظمات غَت احلكومية ،اجلمعيات السياسية ،والقطاع اخلاص على الوجو ادلاليم.
-

الشفافية.
ادلسؤولية.
التعاون بُت احلكومة والشعب يف البحرين وكذلك التعاون بُت شللكة البحرين ورللس حقوق اإلنسان.

-

االلتزام بالنتايج.
ويف  11يوليو  2118مت حتويل خطة العمل إىل مشروع خاص يدعم النتايج وااللتزامات الطوعية دلملكة البحرين يف

ادلراجعة الدورية الشاملة  1وبالتعاون مع مكتب األمم ادلتحدة اإلمنايي مبملكة البحرين (  )UNDPوديتد ادلشروع ألربع سنوات
( )2112-2118وأرتكز ىذا ادلشروع على مخس سلرجات أساسية وىي كالتايل :
ادلخرج األول :ادلعلومات اخلاصة ْتقوق اإلنسان.
ادلخرج الثاين :تطبيقات حقوق اإلنسان.
ادلخرج الثالث :تطبيق منهج حقوق اإلنسان يف برامج التنمية.
ادلخرج الرابع :النظام الوطٍت حلماية ودعم حقوق اإلنسان.
ادلخرج اخلامس :تعزيز اإلطار ادلعياري
وقد شكلت ذلذا ادلشروع جلنة إشرافية دلتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات اخلاصة بادلراجعة الدورية الشاملة حلقوق
اإلنسان بقرار صادر من رللس الوزراء ،وتضم اللجنة جهات حكومية ومؤسسات رمسية ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة ومكتب
2

األمم ادلتحدة اإلمنايي بادلملكة ( )UNDPوادلؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ( أحدى التعهدات الطوعية بالتقرير األول).
وسوف نتناول يف ىذا التقرير ما مت حتقيقو يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان من خالل تنفيذ التوصيات والنتايج والتعهدات
الطوعية دلملكة البحرين يف تقريرىا األول أمام رللس حقوق اإلنسان .
 .2منهجية وعملية إعداد التقرير
أ-

منهجية إعداد التقرير:

1

لالطالع على وثيقة المشروع يرجى زيارة الموقع www.upr.bh
1
ترأس اللجنة وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية وعضووية الوالم مون وزارة الخارجيوة – وزارة الداخليوة – وزارة العود والشونون اإلسوالمية وااوقوا – وزارة
التربيوة والتعلووي – وزارة العمو – وزارة الصووحة – المجلوس ااعلووى للمورأة – الجهوواز المرالووزم للمعلوموا – هينووة تنموي سوووق العمو – النيابووة العاموة – هينووة شوونون
اإلعال  -غرفة تجارة وصناعة البحرين – الجمعية البحرينية لحقووق اإلنسوان  -الجمعيوة البحرينيوة لمراقبوة حقووق اإلنسوان – االتحواد النسوان – جمعيوة مبوادل لحقووق
اإلنسان – الجمعية البحرينية للشفافية – جمعية المحاميين البحرينية – االتحاد العا لنقابا العما – جمعية المرصد البحرينية لحقوق اإلنسان

1

أوصت اللجنة اإلشرافية يف اجتماعها يف شهر نوفمرب  2111سلاطبة اجلهات الرمسية ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة
لتزويد اللجنة بادلعلومات واإلصلازات اليت حتققت على صعيد النتايج والتوصيات اخلاصة بادلراجعة الدورية الشاملة يف رلال حقوق
اإلنسان خالل الفًتة من (.)2112-2118
حيث مت التأكيد على أن تكون ادلعلومات مرتكزة على ادلباد التالية :الشفافية ،ادلسامهة ،االستجابة ،احملاسبة ،عدم التمييز،
والتضمُت.
ب -عملية إعداد التقرير

بناءً على قرار اللجنة اإلشرافية يف اجتماعها يف شهر ديسمرب  ، 2111بتشكيل فريق إلعداد وصياغة تقرير شللكة البحرين
الوطٍت الثاين ادلتعلق بادلراجعة الدورية الشاملة حلقوق اإلنسان ،مت تشكيل ىذا الفريق من جهات حكومية ومنظمات رلتمع مدين
ذات الصلة ،وبناءً على ذلك اجتمع الفريق ادلعٍت بالصياغة لوضع اإلطار اذليكلي للصياغة و توزيع ادلهام بعد تلقي مجيع ادلعلومات
من اجلهات سالفة الذكر .قام الفريق بإعداد ادلسودة األولية للتقرير وفقاً للمباد التوجيهية العامة العداد ادلعلومات يف اطار
االستعراض الدوري الشامل واليت مت اعتمادىا طبقاً لقرار رللس حقوق االنسان رقم  1/5بتاريخ  18يونيو  . 2117ومت عرضو على
اللجنة اإلشرافية يف اجتماعها يف شهر فرباير  2112دلناقشتو دتهيداً العتماده بصورة هنايية.

وبعد اعتماد التقرير من قبل اللجنة اإلشرافية مت نشر التقرير على ادلستوى الوطٍت يف سلتلف وسايل االعالم احمللية ،وكذلك
على موقع وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية  ،3وذلك بتاريخ  1مارس .2112

 .3ماتم بشأن التوصيات في الدورة األولى للمراجعة الدورية الشاملة ()2118
أ-

إدراج البعد الجنساني في التخطيط للمراحل المقبلة بما في ذلك ما يتعلق بنتائج االستعراض.

نظم اجمللس األعلى للمرأة العديد من احلمالت هبدف تنفيذ ىذه التوصية وكان اخرىا عقد مؤدتراً وطنياً للمرأة البحرينية يف
الفًتة من  8إىل  11نوفمرب  2111هبدف التوعية والتعريف مبفهوم إدماج احتياجات ادلرأة يف عملية التنمية وكيفية التخطيط
والتحليل لتنفيذ خطط وبرامج الوزارات على ىذا األساس ،وذلك دتهيداً إلصدار خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع مجيع السلطات
بالدولة العتماد اإلدماج يف خططها وادليزانية العامة وقد خلص ادلؤدتر إىل إقرار منوذج وطٍت إلدماج احتياجات ادلرأة يف مسار التنمية،
والتوصية بإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص يف سلتلف الوزارات وبلغ عددىا  12وحدة وتشكيل جلنة وطنية دلتابعة وتنفيذ النموذج الوطٍت
لكيفية إدماج احتياجات ادلرأة يف برنامج عمل احلكومة .وقد مت إنشاء اللجنة الوطنية دلتابعة وتنفيذ النموذج الوطٍت لكيفية إدماج
احتياجات ادلرأة يف برنامج عمل احلكومة مبوجب األمر ادللكي رقم ( )14لسنة  ،2111وتعترب ىذه اللجنة مبثابة آلية ادلتابعة الوطنية
اليت ستعطي اجلهود ادلبذولة على ىذا الصعيد دعماً قوياً لتحويل فكر اإلدماج إىل واقع ملموس يراعي احتياجات ادلرأة والرجل على
4
حد سواء يف ادلنظومة التنموية.
وعلي صعيد متصل تضمن برنامج عمل احلكومة للدور التشريعي (  ،)2114 – 2111توجيهات ومسئوليات هتدف إىل
مواصلة جهود دتكُت ادلرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً من خالل عدد من اآلليات واإلجراءات من بينها إدماج احتياجات ادلرأة يف
التنمية وتفعيل دور اجمللس األعلى للمرأة.
وعليو فقد قام اجمللس األعلى للمرأة بإعداد "اخلطة التنفيذية للمجلس األعلى للمرأة دلتابعة تنفيذ برنامج عمل احلكومة ادلوجو
للمرأة" ،ومت رفع اخلطة إىل رللس الوزراء ادلوقر ومن أىم ما تضمنتها ىذه اخلطة ادللفات ادلتعلقة مبوضوعات التشريعات وإدماج
احتياجات ادلرأة يف التنمية ،والعمل ،واجلنسية ،واإلسكان ،والقضاء الشرعي ،وصندوق النفقة.ويف ذات اإلطار قام اجمللس مؤخرا
بإعادة ىيكلية األمانة العامة للمجلس ْتيث يتناسب مع أولويات اجمللس يف الفًتة القادمة فيما يتعلق بإدماج احتياجات ادلرأة يف
التنمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص من خالل إنشاء إدارة إدماج احتياجات ادلرأة ضمن اذليكل التنظيمي لمأمانة العامة للمجلس،
ويعمل حالياً على حتديث وتطوير اخلطة الوطنية للنهوض بادلرأة البحرينية مبا يتوافق مع برنامج التميز والذي يركز على احملصالت
 3لمزيد من االطالع يرجى زيارة الموقع www.social.gov.bh
 1اللجنة بزئبست صبحبت انسًو انًهكٌ األيَزة سبَكت بُت إبزاهَى آل خهَفت رئَست انًجهس األعهي نهًزأة وعضوٍت كالً يٍ َ :بئبت
رئَست انًجهس االعهي نهًزأة  ،واأليٍَ انعبو نهًجهس االعهي نهًزأة  ،ووسٍزة حقوق اإلَسبٌ وانتًَُت االجتًبعَت ،وانزئَس انتُفَذً
نًجهس انتًَُت االقتصبدٍت ،ورئَست نجُت شئوٌ انًزأة وانطفم بًجهس انشورى ،ورئَست االتحبد انُسبئٌ انبحزٌٍُ،

1

وقياس األثر الذي حتدثو الربامج وادلشاريع ادلنفذة على ادلرأة بشكل خاص واجملتمع بشكل عام ،ىذا وقد شغلت ادلرأة يف السنوات

القليلة ادلاضية مناصب قيادية عديدة دتنحها الفرصة يف صنع القرار ، 5كما شاركت ادلراة يف انتخابات  2111الربدلانية  ،وفازت
امرأة واحدة ويف االنتخابات البلدية من نفس العام فازت اول امرأة يف االنتخابات البلدية و حصلت على ثقة االعضاء يف تزكيتها
لرياسة اجمللس البلدي التابع لدايرهتا االنتخابية .و يف االنتخابات الربدلانية التكميلية لسنة  2111دتكنت ثالث نساء أخريات من
الفوز بعضوية رللس النواب.

ب -الشروع في حملة عامة بهدؼ سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
والتصديق على البروتوكول االختياري ومواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقية ودعيت البحرين إلى اإلبالغ عن
خططها في ىذا الصدد.
تقوم اجلهات ادلعنية يف ادلملكة بدراسة إمكانية سحب بعض التحفظات أو إعادة صياغتها بالنسبة لبعض مواد االتفاقية مبا ال

يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،و يتم دراسة إمكانية النظر يف تعديل التحفظ الوارد على ادلادة ( )2ليكون التحفظ زلدداً يف نطاقو
الضيق اخلاص بوضع ادلرأة يف األسرة ،وفيما يتعلق بالتحفظ على ادلادة ( )9الفقرة ( )2من االتفاقية ادلتعلقة باجلنسية يتم حالياً
مناقشة اقًتاح بتعديل قانون اجلنسية مع اجل هات ادلعنية على ضلو خيول منح أبناء البحرينية ادلتزوجة من أجنيب اجلنسية البحرينية وفقا
لضوابط ومعايَت موضوعية ،حتفظ حقوق ىذه الفئة وال تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة ،حيث تسعي السلطات ادلعنية بادلملكة
6
بالتعاون مع السلطة التشريعية بتعجيل النظر يف مشروع تعديل قانون اجلنسية.
أما بالنسبة لتحفظ ادلملكة على ادلادة( )15فقرة ( )4من "االتفاقية " ،فيالحظ أن الدستور قد كفل للمرأة كالرجل دتاماً حرية التنقل

دون أي تقييد ذلذه احلرية .فال يستطيع الزوج أن حيجز وثايق سفر الزوجة دلنعها من احلركة والتنقل ْترية .وعليو ،فإن حتفظ ادلملكة
يقتصر عمليًا يف سكن الزوجية الذي تتوافر فيو كافة الشروط اليت يفرضها القانون والشرع مبا يضمن للمرأة حريتها وكرامتها
واستقالليتها.
ت-

يمكن للبحرين أن تجري مشاورات واسعة بين مختلف الجهات وال سيما السلطة التشريعية بهدؼ اعتماد قانون

األسرة.
صدددر قددانون رقددم ( )19لسددنة  ،2119بشددأن أحكددام األسددرة (قسددم ادلددذىب السددٍت) وذلددك بعددد إق دراره مددن رللسددي الشددورى
والن دواب ،ويف إطددار التوعيددة بأمهيددة ىددذا القددانون يف حتقيددق االسددتقرار األسددري باعتبدداره احددد األدوات اذلامددة يف تنظدديم العالقددات
األسرية واليت تشمل الزواج والطالق وآثاره والنفقة ،يقوم اجمللس األعلى للمرأة بتنفيذ برنامج مستمر للثقافة القانونية يهدف إىل
التوعيدة والتعريدف مبضددمون قدانون أحكددام األسدرة  ،يسددتهدف ادلدرأة يف سلتلدف القطاعددات والتخصصدات والشددباب مدن اجلنسددُت.
كما يقوم اجمللس األعلى للمرأة حالياً بالتنسيق مع اجمللس األعلى للقضاء بإعداد دراسة حول أثر تطبيق ىذا القانون يف احملداكم
الشرعية وادلواد ادلضيئة فيو ،واليت من ادلؤمل أن تعكس مدى صلاح جتربة إصدار القدانون بقسدم ادلدذىب السدٍت  ،ومازالدت اجلهدود
مس ددتمرة إلص دددار قس ددم ادل ددذىب اجلعف ددري م ددن الق ددانون .واجل دددير بال ددذكر أن ددو ج ددوز ألي زوج ددُت ينتم ددون إىل ادل ددذىب اجلعف ددري
االحتكام إىل قسم ادلذىب السٍت من ذات القانون ادلطبق بشرط أن يكون عقد الزواج قد مت توثيقو أمام احملاكم السنية .كما إن
مركددز دعددم ادلدرأة التددابع للمجلددس األعلددى ادل درأة يعمددل علددى رصددد احتياجددات ادل درأة ويقدددم خدددمات التوجيددو واإلرشدداد واخلدددمات
الوقاييددة والعالجيددة للمشددكالت األس درية ويددوفر ادلسدداعدة القضددايية اجملانيددة واالستشددارة القانونيددة ،كمددا مت تفعيددل مكاتددب التوفيددق
األسددري التابعددة لددوزارة العدددل والشددئون اإلسددالمية واألوقدداف  ،وكددذلك مكاتددب اإلرشدداد األسددري بددوزارة حقددوق اإلنسددان والتنميددة
االجتماعية اليت توفر خدمات اإلرشاد األسري وادلساعدة القضايية وادلشورة القانونية أيضا.

ويف تطور الفت قدمت احلكومة مشروع قانون بتعديل قانون رقم ( )8لسنة  1989بإصدار قانون زلكمة التمييدز -وإحالتدو إىل
السلطة التشريعية  -يهدف التعديل إىل إنشاء غرفة نوعية يف زلكمة التمييز للنظر يف القضايا الشرعية.حيث أنو من ابرز ما دييز
5

تقلد المرأة البحرينية مناصب قيادية وطنية منها حقانب وزارية ( وزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية )  ،والذلك مناصب
تنفيذية الوالالء وزارا و ووالالء مساعدين ومدراء ادار  ،وايضا م مناصب قضانية ف السلك القضان وجهاز النيابة العامة والذلك ف السلك الدبلوماس .
6
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ىذا التعديل من قيام زلكمة التمييز مبراقبة زلاكم أول درجة واالستئناف من الناحية القانونية ،وإن كانت اإلجراءات القانونية قد
قامت وفقاً للقانون من عدمو أمام احملاكم الشرعية  ،وسوف يتم إحالة ادلشروع سالف البيان إىل السلطة التشريعية.
ث -يمكن للبحرين أن تنظر في توقيع اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري.
البدء يف اختاذ اإلجراءات الدستورية لالنضمام إىل اتفاقية محاية األشخاص من االختفاء القسري.
ج -يمكن النظر ،على سبيل األولوية ،في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية لألطفال في الحاالت التي ال يكون
فيها األب مواطنا بحرينيا.

يتم حالياً كما سبق اإلشارة إليو يف التوصية رقم  2مناقشة اقدًتاح تعدديل قدانون اجلنسدية مدع اجلهدات ادلعنيدة علدى ضلدو خيدول مدنح

أبنداء البحرينيدة ادلتزوجددة مدن أجندديب اجلنسدية البحرينيدة وفقددا لضدوابط ومعددايَت موضدوعية ،حتفدظ حقددوق ىدذه الفئددة وال تتعدارض مددع
مب دأ سيادة الدولة ،حيث تبذل السلطات ادلعنية بادلملكة بالتعاون مع السلطة التشريعية بتعجيل النظر يف مشروع بتعديل قدانون
اجلنسية .علما بأنو قد مت اختاذ بعض التدابَت ادلؤقتة دلنح ادلرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق مبنح اجلنسدية لمأبنداء ،وادلتمثلدة
يف التايل:
-

مت تشكيل جلنة مشًتكة تضم يف عضويتها شلثلُت عن اجلهات ادلعنية ،7ختتص بدراسة الطلبات اخلاصة بأبناء ادلرأة البحرينية
ادلتزوجة من غَت ْتريٍت والنظر يف إمكانية منح اجلنسية البحرينية للمستحقُت وفقاً للمعايَت والضوابط ادلوضوعية ،حيث
صدر عن جاللة ادللك ادلفدى يف شهر ديسمرب 2111م ،األمر ادللكي مبنح اجلنسية البحرينية لعدد ( ) 335من أبناء

-

ادلرأة البحرينية ادلتزوجة من غَت ْتريٍت.
صدور قانون رقم ( )35لسنة  2119بشأن معاملة أبناء البحرينية ادلتزوجة من غَت ْتريٍت معاملة ادلواطن البحريٍت من
حيث إعفاء أبنايها من رسوم اخلدمات احلكومية والصحية والتعليمية ورسوم اإلقامة الدايمة يف ادلملكة .ويعترب ىذا
القانون من قبيل التدابَت التشريعية لتحسُت األوضاع ادلعيشية ذلذه الفئة .كما أن أبناء البحرينية القصر جوز منحهم تأشَتة
دخول سواء للزيارة أو اإلقامة الدايمة (االلتحاق) ،وذلك بكفالة والد هتم البحرينية وباجملان .كما جوز منح أبنايها الرشد
تأشَتة دخول بكفالتها وباجملان مىت ما كانوا ملتحقُت بأحدى مراحل التعليم ادلختلفة ،وكذلك احلال مع البنات الرشد غَت
ادلتزوجات.

ح -سوؼ تبلغ البحرين مجلس حقوؽ اإلنسان خالل االستعراض المقبل المتعلق بالبحرين والذي سيجري بعد أربع
سنوات عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل.

أحالت احلكومة مشروع قانون عمل جديد إىل السلطة التشريعية ،يتضمن باب خاص ينظم عمل خدم ادلنازل ومن يف حكمهم
دلناقشتو وإقراره ،واىم احكامو ىو اعفاء خدم ادلنازل من الرسوم القضايية و وجوب كتابة عقد العمل متضمناً طبيعة العمل ومدة
العقد واالجر وطريقة ادايو وكذلك االجازات ومكافأة هناية اخلدمة ،كما نشَت أن وزارة الداخلية قد خصصت اخلط الساخن
( )81118118لتلقي الشكاوى على مدار الساعة من ادلواطنُت وادلقيمُت ،حيث يستطيع خدم ادلنازل تقدمي بالغاهتم وشكاويهم
من خالل ىذا اخلط بكل يسر يف حالة تعرضهم الي انتهاك حيث يتم اختاذ اإلجراءات القانونية بشأهنا ،باإلضافة اىل وجود مجعية
محاية العمال الوافدين وايل هتدف إىل محاية العمالة الوافدة.
خ -ينبغي أال يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد التعبير بدون وجو حق.
يف مايو  ، 2118أحال رللس الوزراء مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الصحافة ،حيث أنو من أىم ما دييز ىذا ادلشروع ىو العمل
على إلغ اء عقوبة الصحفي مع التأكيد على تضمُت التعديالت الضوابط ادلهنية واألخالقية لضمان عدم سوء استخدام ادلهنة ،إضافة
إىل عدم إغالق الصحيفة و عدم دخول ادلصنفات اخلارجية إال ْتكم قضايي .والقانون حاليا أمام السلطة التشريعية للمناقشة
واالعتماد.
 7تتكون اللجنة من الديوان ادللكي ،اإلدارة العامة للجنسية واجلوازات واإلقامة بوزارة الداخلية واجمللس األعلى للمرأة.

1

يمكن للبحرين أن تنظر في توجيو دعوة إلى األمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة االستعراض الدوري

د-

الشامل.
عقد يف الفًتة من  21-19نوفمرب 2118م "ادلؤدتر اإلقليمي  /الدويل للتجارب ادلقارنة للمراجعة الدورية الشاملة :ادلاضي  ،احلاضر
 ،ادلستقبل" ،حيث شهد ادلؤدتر مشاركة واسعة من شلثلِت  23دولة إضافة إىل مشاركة عدة منظمات دولية سلتصة ومنظمات اجملتمع
ادلدين احمللية مبملكة البحرين.8
وارتكز ادلؤدتر على األىداف التالية:
أ -تبادل اخلربات ألفضل ادلمارسات يف عملية ادلراجعة الدورية الشاملة.
ب -دراسة وحتديد التحديات وسبل التعاطي معها يف ىذا اجملال.
ت -نشر أفضل ادلمارسات اخلاصة بادلراجعة الدورية الشاملة عرب الوطن العريب.
ث -خلق احلوار البناء بُت الدول اليت خضعت لعملية ادلراجعة يف وقت سابق ىذا العام والدول األخرى اليت مل تستعرض
تقا ريرىا بعد وبُت أعضاء من رللس حقوق اإلنسان باألمم ادلتحدة والدول األخرى األعضاء يف األمم ادلتحدة ،وبُت كافة
األطراف الوطنية يف شللكة البحرين سواء كانت حكومية أو غَت حكومية.
تسجيل التقدير للديناميكية االيجابية التي يتميز بها اإلعالم في البحرين.

ذ-

إن شللكة البحرين ترحب هبذا التقدير وتعمل بشكل متواصل على تطوير القطاع اإلعالمي بكافة أنواعو ادلريي وادلسموع وادلقروء.

 .4اإلطار المعياري لحقوؽ اإلنسان
أ-

الدستور :

أحالت احلكومة إىل السلطة التشريعية التعديالت الدستورية اليت مت التوافق عليها يف حوار التوافق الوطٍت من أجل ادلناقشة
واإلقرار حيث أن من أبرز ىذه التعديالت تفعيل اإلرادة الشعبية يف اختيار احلكومة من خالل موافقة الربدلان على برنامج
احلكومة ،إحالة رياسة اجمللس الوطٍت إىل رييس رللس النواب  ،حل رللس النواب يكون بالتشاور مع رييسي رللسي
9
الشورى والنواب واحملكمة الدستورية  ،وضع ضوابط الختيار أعضاء رللس الشورى.

ب -قوانين وتشريعات وطنية :

 قانون أحكام األسرة :أصدر عاىل البالد ادلفدى ملك شللكة البحرين قانون رقم ( )19لسنة  ،2119بشأن أحكاماألسرة (ادلذىب السٍت) وذلك بعد إقراره من رللسي الشورى والنواب.
 تفعيل ادلادة ( )25من قانون ىيئة تنظيم سوق العمل ،صدر القرار ( )79لسنة  2119بشأن إجراءات انتقال العامل11
األجنيب إىل صاحب عمل آخر.
8

اجلهات اليت مت دعوهتا حلضور ادلؤدتر:
.1

من داخل البحرين

وزارة اخلارجية – برنامج األمم ادلتحدة اإلمنايي  -وزارة الداخلية  -وزارة التنمية االجتماعية  -وزارة العمل  -وزارة العدل  -وزارة اإلعالم  -اجمللس األعلى للمرأة  -النيابة العامة  –-اإلحتاد النسايي -
اجلمعية البحرينية للشفافية – اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان – اجلمعية البحرينية دلراقبة حقوق اإلنسان – اجلمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الدديقراطية.جامعة البحرين  -رللس الشورى  -رللس
النواب.مجعية األكاددييُت  -مجعية األكاددييُت البحرينيُت – مجعية الصحفيُت – مجعية محاية العمال الوافدين – مجعية احلقوقيُت – مجعية العمل اإلسالمي – مجعية حركة العدالة الوطنية – مجعية التجمع
الوطٍت الدديقراطي – مجعية الوفاق الوطٍت اإلسالمي – مجعية الرابطة اإلسالمية – مجعية ميثاق العمل الوطٍت – مجعية التجمع الوطٍت الدستوري – مجعية العمل الوطٍت الدديقراطي – مجعية الفكر احلر –
مجعية ادلنرب الوطٍت اإلسالمي – مجعية احلوار الوطٍت – مجعية الصف اإل سالمي – مجعية األصالة اإلسالمية – مجعية اإلخاء الوطٍت – مجعية الوسط العريب اإلسالمي الدديقراطي – مجعية الشورى اإلسالمية.
.2

من رللس حقوق اإلنسان:سعادة السفَت ألربتو جي دومونت نايب رييس رللس حقوق اإلنسان ،ومكتب ادلفوضية السامية حلقوق اإلنسان :الدكتور إبراىيم سالمة ،رييس معاىدات حقوق
اإلنسان ،ومكتب برنامج األمم ادلتحدة اإلمنايي بنيويورك :باتريك فان ويرلت ،مستشار حقوق اإلنسان.

.3
.4

ادلنظمات الدولية :منظمة العفو الدولية ،ىيومان رايتس ووتش.
الدول ادلشاركة يف ادلؤدتر :ادلملكة العربية السعودية – دولة الكويت – دولة اإلمارات العربية ادلتحدة – دولة قطر  -سلطنة عمان – مجهورية مصر العربية – مجهورية اجلزاير الدديقراطية
الشعبية – ادلملكة األردنية اذلامشية – مجهورية لبنان – دولة فلسطُت – اجلمهورية التونسية – اجلمهورية العربية السورية – اجلمهورية اليمنية – مجهورية العراق – مجهورية السودان – ادلملكة
ادلغربية – اجلماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية العظمى – ادلملكة ادلتحدة – مجهورية األرجنتُت – كندا.
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 مرسوم بقانون رقم ( )35لسنة  2111بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم ( )33لسنة  ،2112ينص-

التعديل ع لى جوازيو لكل نقابتُت أو أكثر من النقابات العمالية ادلتشاهبو أن تنشأ يف ما بينها إحتاداً نقابياً.
قانون رقم ( )1لسنة  2118بشأن مكافحة االجتار باألشخاص
مت تفعيل قانون مكافحة االجتار باألشخاص عن طريق إنشاء وحدة مكافحة االجتار باألشخاص بوزارة الداخلية
وختصيص نيابة متخصصة للتحقيق يف قضايا االجتار باألشخاص ،وختصيص دار إيواء ( دار األمان ) لضحايا االجتار
باألشخاص األجانب اإلناث ،كما مت ختصيص مكان يف دار األمان إليواء النساء األجنبيات اليت ال يوجد لديهن أماكن
إقامة وادلرحالت إىل بالدىن دون قضايا جنايية  ،وذلك للحفاظ عليهن من الوقوع يف جرايم االجتار باألشخاص .كما
أن ادلملكة يف صدد إنشاء دار إيواء لضحايا االجتار باألشخاص خاصة بالرجال  ،كما مت احلكم بعدد من قضايا االجتار
باألشخاص وىناك قضايا قيد التحقيق (أحد تعهدات التقرير األول ).

ت -مشاريع قوانين وطنية
 مشروع قانون العمل يف القطاع األىلي ،أحالت حكومة شللكة البحرين مشروع قانون عمل جديد إىل السلطةالتشريعية ،ومن ضمن أحكامو باب خاص بتنظيم عمل خدم ادلنازل ومن يف حكمهم لدراستو وإقراره.
-

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اجلنسية لسنة ،1963يتم حالياً مناقشة اقًتاح تعديل قانون اجلنسية مع اجلهات
ادلعنية على ضلو خيول منح أبناء البحرينية ادلتزوجة من أجنيب اجلنسية البحرينية وفقا لضوابط ومعايَت موضوعية ،حتفظ
حقوق ىذه الفئة وال تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة ،حيث تبذل السلطات ادلعنية بادلملكة بالتعاون مع السلطة
التشريعية بتعجيل النظر يف مشروع بتعديل قانون اجلنسية.

-

-

مشروع قانون الطفل  :قدمت احلكومة مشروع قانون خاص ْتماية الطفل وذلك تنفيذاً التفاقية األمم ادلتحدة
اخلاصة ْتماية الطفل  .حيث من أبرز ما تضمنو ىذا ادلشروع ىو رفع سن احلدث إىل  18سنة وكذلك حقوق
للطفل مثل ( حق الصحة وحق التعليم )  .وس تعمل احلكومة على إصلاز ىذا القانون بالتعاون مع السلطة
التشريعية.
مشروع بقانون ينظم عمل ادلنظمات األىلية مبا أن ادلرسوم بقانون رقم (  )21لسنة  1989قد مر مبراحل تعديل
مبا يتفق مع تطوير عمل منظمات اجملتمع ادلدين وكان آخرىا سنة  2111والذي يقضي بتحول ادلؤسسات اخلاصة
إىل مجعيات .إال أنو ورغب ًة من الدولة يف تطوير عمل ادلنظمات األىلية فقد مت االنتهاء من صياغة مشروع قانون
خاص بادلنظمات األىلية وكان إ حدى سلرجات مرييات حوار التوافق الوطٍت  ،فتم إعداد مسودة القانون بالتعاون
مع منظمة دولية.

11

ث -تدابير وسياسات وطنية
 مت إن شاء مركز محاية الطفل والذي خيتص بتقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء ادلعاملة واإليذاء اجلسدي والنفسيواإلمهال واالعتداءات اجلنسية ،كما يقوم ادلركز بتوفَت وتسهيل اخلدمات ادلتعلقة بالتقييم والتحقيق والعالج وادلتابعة ذلؤالء
األطفال وذلك بالتنسيق مع سلتلف اجلهات احلكومية واألىلية ذات الصلة  ،وذلك من خالل خط ىاتفي يعمل على
12
مدار الساعة ( خط صلدة ومساندة الطفل)
 إنشاء صندوق وطٍت لتعويض ادلتضررين من األحداث اليت وقعت خالل شهري فرباير ومارس عام 2111م  .وذلك وفقاًللمرسوم بقانون رقم ( )31لسنة  .2111كما صدر مرسوم رقم  13لسنة  2112بشأن نظام عمل الصندوق الوطٍت
لتعويض ادلتضررين ومن أىم ما دييز إدارة الصندوق أنو يتكون من مخسة أعضاء بينهم عضوان من القضاة و عضوان من
منظمات اجملتمع ادلدين وعضو من احلكومة.
11
11
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 إنشاء اللجنة الوطنية دلتابعة النموذج الوطٍت إلدماج احتياجات ادلرأة يف التنمية.13 صدور اليحة من قبل اجمللس األعلى للقضاء بتنظيم زيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف وأماكن تنفيذ التدابَتاالحًتازية على أن يتوىل تلك ادلهمة رلموعة من القضاة من بينهم رييس زلكمة االستئناف وأعضاء النيابة العامة وذلك
لإلطالع على أوامر احلبس والقبض والتأكد من تلقي النزالء ادلعاملة الكردية والرعاية الصحية واالجتماعية الالزمة
واالستماع إىل شكاوي ادلسجونُت والتأكد بأن ال يوجد موقوف بشكل غَت قانوين.
 قرار اجمللس األعلى للقضاء بإنشاء غرفة باحملكمة الكربى واحملكمة الصغرى لنظر دعاوي التعويض عن االحداث اليت مرتهبا ادلملكة العام ادلاضي.
 أصدار وزارة الداخلية مدونة سلوك رجال الشرطة. االسًتاتيجة الوطنية للطفولة.14 االسًتاتيجية الوطنية لذوي االعاقة.15 -االسًتاتيجية الوطنية لكبار السن.16

ج -ىيئات رسمية وأجهزة حكومية معنية بحقوؽ اإلنسان
 النيابة العامة :إنشاء نيابة متخصصة تعٍت مبراقبة سالمة إنفاذ إجراءات العدالة اجلنايية والقيام بتحقيقات فاعلة وفقاً
دلباد اسطنبول ومعايَت األمم ادلتحدة للعدالة اجلنايية ،وذلك عن طريق توفَت التدريب و االستشارات الالزمة دلا قد
تتطلبو من قواعد إجرايية أو إدارية أو تشريعية .باإلضافة إىل إنشاء مكتب متخصص يلحق مبكتب النايب العام يعٍت
ْتقوق اإلنسان وشئون احملبوسُت ويعمل كجهة تلقي شكاوى حول ىذا األمر وتكون مهمتو فحص ومتابعة القضايا اليت
ستحال إىل النيابة ادلتخصصة.وباإلضافة إىل تدريب اجلهاز القضايي وأعضاء النيابة العامة كي تكون وظايفهم عامالً
مسامهاً يف منع التعذيب وسوء ادلعاملة واستئصاذلا.
كما مت انشاء وحدة متخصصة ملحقة مبكتب النايب العام " وحدة التحقيق اخلاصة " واليت ختتص بالتحقيق والتصرف يف
جرايم التعذيب واإليذاء و اساءة ادلعاملة اليت قد تقع من ادلسؤولُت احلكوميُت وحتديد مسئولياهتم اجلنايية عن تلك
االفعال.

 وزارة الداخليػػة :مت إنشدداء إدارة الشددكاوى وحقددوق اإلنسددان يف عددام  2114وتعددٌت ىددذه اإلدارة بتلقددي الشددكاوى ادلوجهددة
ضد منتسيب الوزارة حيث تقوم بالتعامل مع ىذه الشكاوى بكل شفافية ويتم إحالتها إىل إدارة الشئون القانونية للتأكد من
قانونية اإلجراءات ادلتبعة مدن عدمدو ،كمدا توجدد جلندة حلقدوق اإلنسدان مت إنشدايها يف عدام  2115وختدتص بادلسدايل ادلتعقلدة
ْتقددوق اإلنسددان ومنهددا إعددداد الدددورات التدريبيددة واحملاض درات ادلتعلقددة بتطبيددق الق دوانُت وإنفدداذ اإلج دراءات اخلاصددة ْتقددوق
13
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لممزيد من المعمومات يرجى زيارة موقع المجمس األعمى لممرأة www.scw.gov.bh
ترتكز اإلستراتيجية بصور مندمجة عمى ثالثة أسس محورية وىي احترام حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين وادماج ذوي اإلعاقة .فقد تم وضع ىذه اإلستراتيجية

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (UNDPوصندوق األمم المتحدة لمطفولة ) (UNICEFوفق ًا لألطر والمنطمقات المرجعية التي تنبع من المرجعية الشرعية
والقانونية لممممكة ،باإلضافة إلى جممة من المواثيق الدولية التي وقعت عمييا مممكة البحرين ومنيا اتفاقية حقوق الطفل التي تم التوقيع عمييا في عام  . 3991إن ما
تتضمنو اإلستراتيجية وخطة العمل الممحقة بيا ،ال يتوقف عمى الخدمات أو تمبية احتياجات الطفل فحسب ،بقدر ما ىو تفعيل وانفاذ لحقوق الطفل التي كفمتيا لو الشريعة
اإلسالمية وأكدتيا المواثيق واالتفاقات .كما تؤكد ىذه الوثيقة الوطنية عمى أن األطفال ىم أصحاب حقوق ويتعين النظر ليم والتفاعل معيم من ىذا المنطمق.
15

لقد ُوضعت ىذه االستراتيجية إستناداًإلى لممنيج المبني عمى حقوق اإلنسان والذي يرتكز عمى المبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة والعيدين الدوليين واالتفاقيات
المتخصصة ،السيما اإلتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإل عاقة .وتستمد كافة التوجيات والسياسات واالستراتيجيات والبرامج الواردة في ىذه الوثيقة من مبادئ
ومرتكزات اإلتفاقية والواردة في المادة الثالثة منيا ،وىي تعتمد عمى منيجية بناء قدرات الفئات المستيدفة لممطالبة بحقوقيم من ناحية ،وتمكين المؤسسات الحكومية من

الوفا ء بالتزاماتيا وفق اإلتفاقية لتغيير نظرة المجتمع من ناحية أخرى .وقد إستندت ىذه الوثيقة بمجمميا إل عمى المنظور الحقوقي لإلعاقة وراعت مبدأ الجندرية في كافة
محاورىا .ولممزيد من المعمومات يرجى زيارة موقع و ازرة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية يرجى زيارة الموقع www.social.gov.bh
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أىم ما يميز ىذه اإلستراتيجية استحداث المزيد من الخدمات لرعاية كبار السن الي جانب التأكيد عمى مبدأ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والتنسيق

مع القطاع االىمي  .ولممزيد من المعمومات يرجى زيارة موقع و ازرة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية يرجى زيارة الموقع www.social.gov.bh
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اإلنسدان .ومت انشدداء مكتددب مسددتقل المددُت عددام التظلمددات بددالوزارة تكددون مهمتددو تلقددي وفحددص الشددكاوى ادلقدمددة ايل اي
جهدة ضددد منتسدديب قدوات االمددن العددام .ويددتم يف الوقددت احلددايل إعددداد دراسددة إلعددداد ىيكلددة ادلفتشددية العامددة وذلددك وفقداً دلددا
انتهدت إليددو توصددية اللجنددة البحرينيددة ادلسددتقلة لتقصددي احلقايق .كمدا وقعددت وزارة الداخليددة مددذكرة تفدداىم مددع اللجنددة الدوليددة
للص ليب األمحر بغرض قيام اللجنة بزيارة السجون البحرينية والوقوف على مددى قيدام إدارة السدجون مبراعداة القواعدد الددنيا
دلعاملة ادلسجونُت وتقددمي الددعم واإلرشداد للدوزارة لدتاليف مدا قدد يشدوب ىدذا اجلاندب مدن قصدور ،فضدالً عدن دور اللجندة يف
التدريب على قواعد ومعايَت حقوق اإلنسان اخلاصة مبعاملة ادلسجونُت وتقوم اللجنة يف الوقت احلايل بزيارة ميدانية لتفعيدل
مذكرة التفاىم  ،اضافةً ايل ان وزارة الداخلية يف سبيلها لتوقيع مذكرة تفاىم مدع مكتدب األمدم ادلتحددة ادلعدٍت بادلخددرات
واجلردية لبناء قدرات رجال الشرطة يف رلال مكافحة اجلردية يف إطار ادلعايَت الدولية حلقوق اإلنسان.


وزارة حقوؽ اإلنسان والتنمية االجتماعية :صدور ادلرسوم ادللكي رقم ( )61لسنة  2111بإعادة تسمية وزارة التنمية
االجتماعية لتصبح وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية واستحداث قطاع حقوق اإلنسان .

 وزارة التربية والتعليم :شكلت وزارة الًتبية والتعليم فريقا إلعداد خطة عمل تربوية يف رلال حقوق اإلنسان وتدعيم
ادلناىج الًتبوية وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان حيث دتثلت أىداف اخلطة يف التايل:
 تنمية الوعي بقيم ادلواطنة وحقوق اإلنسان لدى الطلبة وادلدرسُت واإلدارة ادلدرسية. نشر قيم ادلواطنة وحقوق اإلنسان داخل البيئة ادلدرسية. إعداد وسايل تدريس وتدريب ووضعها يف متناول ادلتعلمُت وادلدرسُت. تعميق مفاىيم حقوق اإلنسان ضمن ادلناىج الًتبوية.وقد مت تفعيل اخلطة يف العام الدراسي  ،2112-2111ومت تنفيذ العديد من الفعاليات من أجل:
 التخطيط إلدماج الًتبية على حقوق اإلنسان ضمن كل قطاعات ادلنظومة الًتبوية يف شللكة البحرين. تصميم عمليات التعليم والتعلم والتقومي واألنشطة الًتبوية لتاليم أىداف الًتبية على حقوق اإلنسان. بناء اليحة تطوير البيئة ادلدرسية دلاليمة أىداف الًتبية على حقوق اإلنسان. بناء قدرات القادة الذين دي ثلون األطراف الفاعلة يف ادلنظومة التعليمية ادلعنية بالًتبية على حقوق اإلنسان. نشر ثقافة الًتبية على حقوق اإلنسان وإشاعة شلارساهتا يف ادلؤسسة ادلدرسية ،وخارجها بُت أولياء األمور ووسايل اإلعالم. بناء دليل للمعلم يف رلال الًتبية على حقوق اإلنسان.(أحد تعهدات التقرير األول )

 المجلس األعلى للمرأة  :إعادة ىيكلة األمانة العامة وتطوير مركز شكاوي ادلرأة ليكون اليوم مركز متكامل لدعم ادلرأة
يقوم برصد احتياجات ادلرأة مب ختلف فئاهتا ادلطلقة وادلهجورة واحلاضنة وادلعيلة وادلعنفة ويقدم خدمات التوجيو واإلرشاد
واخلدمات الوقا يية والعالجية للمشكالت األسرية ويوفر ادلساعدة القضايية اجملانية واالستشارة القانونية وغَتىا من ادللفات
اذلامة.


المؤسسة الوطنية لحقوؽ اإلنسان :صدر األمر ادللكي رقم ( )46لعام  2119بتاريخ  11نوفمرب  2119بإنشاء

ادلؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ورصد ادليزانية الالزمة لعملها ،كما مت تعيُت أعضايها يف إبريل  2111و تعيُت األمُت
العام للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف ديسمرب ( ،2111أحد تعهدات التقرير األول ).

ح -آليات وطنية لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنسان


اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني :لكيفية إدماج احتياجات ادلرأة يف برنامج العمل احلكومي  :تعترب ىذه

اللجنة مبثابة آلية ادلتابعة الوطنية اليت ستعطي اجلهود ادلبذولة على ىذا الصعيد دعماً قوياً لتحويل فكر اإلدماج إىل واقع
ملموس يراعي احتياجات ادلرأة والرجل على حد سواء يف ادلنظومة التنموية.
8



اللجنة التنسيقية العليا لحقوؽ اإلنسان  :تشارك فيها الوزارات ادلعنية لبحث ادلراسالت اخلاصة باإلجراءات اخلاصة
واآلليات التابعة مبجال حقوق اإلنسان ودراسة ادلواضيع ادلتعلقة ْتماية وتعزيز حقوق اإلنسان والًتتيب إلعداد الردود على
ىذه ادلرسالت بأقصى سرعة شلكنة( .أحد تعهدات التقرير األول).

 اللج نة اإلشرافية لمتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات والنتائج الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة ،مت إنشاء
ىذه اللجنة بعد اعتماد التقرير األول دلملكة البحرين أمام رللس حقوق اإلنسان واخلاص بادلراجعة الدورية الشاملة ،

حيث تضم يف عضويتها شلثل عن كل من الوزارات وادلؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع ادلدين و ادلؤسسة الوطنية
حلقوق اإلنسان ومكتب األمم ادلتحدة اإلمنايي بادلملكة وتعٌت ىذه اللجنة مبتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والنتايج
والتوصيات اخلاصة بالتقرير الدوري والشامل (أحد تعهدات التقرير األول).

 اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب تشرف اللجنة على التأكد من جودة سلرجات التعليم وصالحياهتا لسوق
العمل.
 اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين تضم يف عضويتها شلثلُت من اجلهات احلكومية ومنظمات من اجملتمع ادلدين ذات الصلة
من أجل رعاية شئون ادلعاقُت.


اللجنة الوطنية للمسنين تضم يف عضويتها شلثلُت عن اجلهات احلكومية والغَت حكومية ذات الصلة من أجل رسم
السياسة العامة لربامج ومشاريع شئون ادلسنُت.



اللجنة الوطنية للطفولة تض م يف عضويتها شلثلُت من اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة وختتص يف
كل ما يتعلق بشئون الطفل.

 اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص مشكلة من اجلهات احلكومية ومنظمات رلتمع مدين ذات الصلة تعٌت
مبكافحة االجتار باألشخاص ( .أحد تعهدات التقرير األول).


لجنة متابعة ضحايا االتجار باألشخاص األجانب شكلت من جهات حكومية تعٌت بتوفَت الرعاية وادلساعدات الالزمة

لضحايا االجتار باألشخاص األجانب (أحد تعهدات التقرير األول).
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الفريق الوطني لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) :مت تشكيل الفريق من قبل

اجمللس األعلى للمرأة ويضم يف عضويتو شلثلُت عن الوزارات وادلؤسسات الرمسية وادلؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.
خ -المنظمات الغير حكومية
أن عمل ادلنظمات الغَت حكومية منظم من خالل ادلرسوم بقانون رقم  21لسنة ، 1989كما قامت احلكومة بإعداد مشروع
قانون جديد ينظم عمل منظمات اجملتمع ادلدين وىو أكثر تطور من القانون احلايل .ىذا وقد قامت وزارة حقوق اإلنسان والتنمية
االجتماعية بتنفيذ سياسة شاملة تضمن تقدمي الدعم الفٍت واللوجسيت وادلايل ذلذه ادلنظمات يف سلتلف اجملاالت بدءا من الدعم
ادلؤسسي ذلا لتقوم بدورىا الريادي ومرورا بتدريب كوادرىا وتأىيلهم يف رلاالت العمل األىلي ادلختلفة وتقدمي الدعم ادلايل دلشروعاهتا
التنموية اليت تصب يف خدمة اجملتمع وانتهاء بربنامج الشراكة اجملتمعية الذي يؤىلها لتكون شريكا فاعال للوزارة إلدارة مؤسسات
اجتماعية سلتلفة .وقد بلغ عدد اجلمعيات وادلنظمات ادلسجلة لغاية يناير  ) 569( 2112منظمة وىي متنوعة بُت وطنية وأجنبية
ودور عبادة لغَت ادلسلمُت .
ومن مجعيات حقوق اإلنسان :
 اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان . اجلمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الدديقراطية . مجعية البحرين دلراقبة حقوق اإلنسان.17

اجلمعية البحرينية للشفافية.

للمزيد من المعلوما

يرجى زيارة موقع وزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية www.social.gov.bh
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-

مجعية احلقوقيُت البحرينية .

-

مجعية مباد حلقوق اإلنسان .
مجعية ادلرصد حلقوق اإلنسان .

-

مجعية اإلنسان.
مجعية كرامة حلقوق اإلنسان .
مركز ادلنامة حلقوق اإلنسان .

كما تقوم وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية بدعم ادلنظمات الغَت حكومية من خالل برامج الدعم التالية :

أوال :برامج الدعم الفني للمنظمات األىلية ( المركز الوطني لدعم المنظمات االىلية ) ،ويقع تحت مظلة ىذه البرامج :
-

تقييم القدرات ادلؤسسية للمنظمات األىلية ،وتتضمن زيارات ميدانية للمنظمات األىلية للتعرف على األداء ادلؤسسي

-

للمنظمة وبناء عليو يتم إعداد تقرير حتليلي عن األداء لكل منظمة وخطة اسًتشادية لتطوير األداء ادلؤسسي .
تنظيم برامج تدريبية للمنظمات األىلية تتم بناء على تقدير باالحتياجات الفعلية وخطط التطوير ادلستقبلية وأولويات
احلاجة .

-

تقدمي استشارات فنية للمنظمات األىلية ْتسب احلاجة .
برامج دعم القدرات ادلؤسسية للمنظمات الشريكة .

-

برنامج ادلنح ادلالية السنوي ادلقدم من وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع رلموعة من ادلؤسسات الوطنية يف القطاع
اخلاص .

-

برنامج متابعة ادلشروعات التنموية اليت حظيت مبنح مالية يف السنوات السابقة .

ثانيا :برامج الدعم المالي للمنظمات األىلية ( صندوؽ دعم المنظمات االىلية ) ،ويقع تحت مظلة ىذه البرامج :

ثالثا :برامج توفير المرافق الستخدام المنظمات األىلية ومختلف إدارات الوزارة لتنظيم اللقاءات والبرامج التدريبية
المختلفة .
رابعا :الدعم اللوجستي والذي يتضمن توفير مباني وأراضي للمنظمات األىلية .
خامسا :برامج الشراكة المجتمعية مع المنظمات األىلية .
(أحد تعهدات التقرير األول )
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 .5إلتزامات البحرين في مجال حقوؽ اإلنسان .
أ-

اإلتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنسان

أن شللكة البحرين تؤكد رلدداً إلتزامها الكامل مبقاصد األمم ادلتحدة ومباديها وعزمها على ضمان أحوال تتيح ذلا وجلميع الشعوب أن
تعيش وتزدىر يف نظام سلمي يكتنفو العدل  ،وألكرب دليل على ذلك توقيع شللكة البحرين على  7اتفاقيات من أصل  9اتفاقيات
معنية ْتقوق اإلنسان وقد بدأت باختاذ اإلجراءات الدستورية لالنضمام إىل اتفاقية األمم ادلتحدة اخلاصة ْتماية األشخاص من
االختفاء القسري .علماً بأن أخر االتفاقيات اليت انضمت إليها ادلملكة ىي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف  31يونيو
 2111وصادقت عليها يف ( 2111أحد تعهدات التقرير األول ).
ب -تقارير مملكة البحرين المقدمة طبقا إلتفاقيات حقوؽ اإلنسان

التزال شللكة البحرين ملتزمة إلتزاماً كامالً بتنفيذ توصيات اللجان ادلشرفة على اتفاقيات حقوق اإلنسان وتبذل جهودا مع األجهزة
ادلختصة يف ادلملكة لتقدمي تقاريرىا يف الوقت احملدد  .ىذا وقد قدمت تقريرىا الثاين والثالث اخلاص بإتفاقية محاية الطفل إىل جلنة
حقوق الطفل ومت مناقشتو يف يونيو  . 2111باإلضافة إىل تسليمها تقريرىا الثالث اخلاص بإتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز
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ضد ادلرأة للجنة ادلعنية يف تاريخ ( 14يوليو  ، )2111كما أن شللكة البحرين تعكف حالياً على إعداد تقارير االتفاقيات األخرى
اخلاصة ْتقوق اإلنسان ( .أحد تعهدات التقرير األول ).
ت -إتفاقيات حقوق اإلنسان إقليميا

مبا أن شللكة البحرين قد صدقت على ادليثاق العريب حلقوق اإلنسان فإهنا ستقدم تقريرىا إىل جلنة حقوق اإلنسان العربية ّتامعة الدول
العربية يف شهر سبتمرب .2112
ث -البحرين واإلجراءات الخاصة في إطار مجلس حقوؽ اإلنسان

حرصاً من ادلملكة على الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف رلال حقوق اإلنسان فقد سعت للتعاون مع مجيع آليات حقوق اإلنسان الدولية
ادلختلفة كاللجان التعاقدية وادلقررين اخلاصُت وفرق العمل ومكتب ادلفوضة السامية حلقوق اإلنسان ونظم البالغات وذلك على النحو
التايل:
 تلقت شللكة البحرين بعد إعتماد تقريرىا األول يف يونيو  2118عدد ( )36رسالة تنوعت ما بُت إدعاءات ونداءاتعاجلة ومت الرد عليها مجيعها وىذا وان شللكة البحرين لتؤكد تعاوهنا التام مع أجهزة األمم ادلتحدة ادلعنية ْتقوق اإلنسان
(أحد تعهدات التقرير األول ).
 بناءً على دعوة من شللكة البحرين زار سعادة السفَت مارتن أىومبيهية رييس رللس حقوق اإلنسان شللكة البحرين خاللالفًتة من  21-16مايو  2119للتشاور (أحد تعهدات التقرير األول ).
 زارت شللكة البحرين خالل الفًتة من  23 – 21إبريل  2111السيدة نيفاي بيالي ادلفوضة السامية حلقوق اإلنسان ،حيث اجتمعت مع كبار ادلسئولُت بادلملكة ومنظمات اجملتمع ادلدين ( .أحد تعهدات التقرير األول ).
 مت توجيو دعوة إىل رييس رللس حقوق اإلنسان سعادة السفَت سيهاساك فوانغ كيتكيو يف عام  2111لزيارة شللكةالبحرين لتبادل ادلعلومات والتشاور ،إال إنو تعذر حضوره( .أحد تعهدات التقرير األول).
 وجهت شللكة البحرين يف شهر نوفمرب  2111دعوة لرييسة رللس حقوق اإلنسان سعادة السفَتة لورا ديبوي ديسيلللمشاركة ْتفل تسليم تقرير اللجنةالبحرينية ادلستقلة لتقصي احلقايق وذلك يف يوم  23نوفمرب  2111وقد اعتذرت عن
احلضور النشغاذلا (أحد تعهدات التقرير األول).
 وجهت شللكة البحرين يف شهر نوفمرب  2111دعوة للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان السيدة نيفاي بيالي للمشاركةْتفل تسليم تقرير اللجنة البحرينية ادلستقلة لتقصي احلقايق وذلك يف يوم يف  23نوفمرب  2111وقد اعتذرت عن
احلضور النشغاذلا .وأنابت عنها السيد Peter Grohmann /ادلمثل ادلقيم لربنامج األمم ادلتحدة اإلمنايي يف
شللكة البحرين.
 وبناء على طلب من شللكة البحرين زار وفد من مكتب ادلفوضة السامية حلقوق اإلنسان شللكة البحرين خالل الفًتة من 16-13ديسمرب  2111من أجل ْتث سبل التعاون وإمكانية تقدمي ادلساعدات الفنية والتقنية للمملكة لتساعدىا يف
رلال تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقايق (أحد تعهدات التقرير األول).
 وجو اجمللس األعلى للمرأة الدعوة إىل رييسة منظمة ادلرأة باألمم ادلتحدة ( )michelle Bacheletواىل عدد منعضوات جلنة السيداو باألمم ادلتحدة وىن ( )meriem Belmihob Zerdaniو()Ayse Feride Acar
حلضور االحتفال بذكرى عشر سنوات على إنشاء اجمللس األعلى للمرأة واالحتفال بيوم ادلرأة البحرينية باعتبارىا احدى
ادلناسبات الوطنية اذلامة هب دف التعرف على ما حتقق يف شللكة البحرين من نشاط واصلاز يف رلال دتكُت ادلرأة  ،اال إهنن
اعتذرن عن احلضور.
 وافقت ادلملكة على زيارة ادلقرر اخلاص ادلعٍت بالتعذيب وقد مت التواصل معو لتحديد موعد الزيارة وجدول أعمال الزيارةوادلقررة يف شهر يوليو  2112أما بشأن تلقي الطلبات من ادلقرر اخلاص ادلعٍت باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين
اجلمعيات و ادلقرر اخلاص ادلعٍت ْتقوق اإلنسان للمهاجرين وادلقرر اخلاص ادلعٍت ْتالة مدافعُت عن حقوق اإلنسان
بأن ادلملكة تدرس طلباهتم (أحد تعهدات التقرير األول) .
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 .6بناء القدرات
أ-

بناء القدرات العامة:

قامت شللكة البحرين بعقد العديد من ورش العمل والتدريب دلوظفي اجلهات احلكومية ومؤسسات اجملتمع ادلدين ذات الصلة لبناء
قدراهتم يف رلال حقوق اإلنسان (أحد تعهدات التقرير األول) وذلك بالتعاون مع مكتب ادلفوضة السامية حلقوق اإلنسان و
منظمات اجملتمع ادلدين الدولية واحمللية واإلقليمية والدول ذات اخلربة وىي كالتايل:
 ورشة عمل خاصة مبباد باريس ( 24 -22يوليو 2118م ).هتدف إىل التعريف مبباد باريس وأفضل ادلمارساتاخلاصة بتأسيس ادلؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع مكتب ادلفوضة السامية حلقوق اإلنسان .وقد استهدفت
اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع ادلدين واجلمعيات السياسية وأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضايية
-

-

-

-

-

-

-

والناشطُت يف رلال حقوق اإلنسان .
ورشة عمل ( الصحة وحقوق اإلنسان )  14-13مايو  2119هتدف إىل التعريف ْتقوق اإلنسان يف اجملال الصحي
وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العادلية  ،وقد استهدفت العاملُت يف القطاع الصحي.
ورشة عمل ( حقوق اإلنسان وادلسؤوليات 8-7ديسمرب 2119م) هتدف ىذه الورشة إىل تعريف اإلعالمُت لعالقة عملهم
يف رلال حقوق اإلنسان  ،وذلك بالتعاون مع مكتب ادلفوضة السامية حلقوق اإلنسان واستهدفت اجلهات احلكومية
ومنظمات اجملتمع ادلدين والصحف احمللية واألجنبية.
ورشة رفع الكفاءة ألعضاء ادلؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  17-8يونيو2111م بعد إنشاء ادلؤسسة الوطنية حلقوق
اإلنسان مت عقد ورشة عمل ألعضاء ادلؤسسة لرفع الكفاءة لديهم للقيام مبهامهم وذلك بتنظيم من اللجنة اإلشرافية
للمراجعة الدورية الشاملة .
ورشة مكافحة الفساد قامت اللجنة اإلشرافية للمراجعة الدورية الشاملة حلقوق اإلنسان بدعم اجلمعية البحرينية للشفافية
لتنفيذ ورشة عمل خاصة مبكافحة الفساد.
ورشة التدريب على الرصد وادلتابعة يف حقوق اإلنسان 31مايو 3-يونيو2111م هتدف ىذه الورشة إىل تدريب العاملُت
يف اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة على كيفية كتابة التقارير اخلاصة باألمم ادلتحدة وخاص ًة يف رلال

حقوق اإلنسان.
ورشة عمل خاصة بالتفتيش العمايل31-26ديسمرب2111م هتدف ىذه الورشة إىل الًتكيز على ادلعايَت اخلاصة بالعمل
والسالمة والصحة ادلهنية وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،واستهدفت ىذه الورشة مفتشي وزارة العمل وىيئة
تنظيم سوق العمل.
ورشة عمل " أساسيات حقوق اإلنسان للمدافعُت عن حقوق اإلنسان"8-7يونيو2111م هتدف ىذه الورشة إىل تعريف
ادلدافعُت ونشطاء حقوق اإلنسان بادلباد األساسية والرييسية حلقوق اإلنسان وذلك بالتعاون مع معهد جنيف حلقوق
اإلنسان ومركز تنمية اجملتمع بادلملكة األردنية اذلامشية واستهدفت ىذه الورشة اجلمعيات الشبابية .
نظمت اللجنة اإلشرافية للمراجعة الدورية الشاملة حلقوق اإلنسان بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية
دورتُت للدبلوم التدرييب يف القانون الدويل والدستوري وحقوق اإلنسان وتقارير ادلراجعة الدورية الشاملة ( األويل 1مارس -
 4يونيو2119م) ( الثانية  9أكتوبر  23 –2111يناير 2112م) يهدف ىذا الربنامج إىل بناء قدرات منتسيب القطاع
احلكومي ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة حيث مت عقدمها يف مركز االستشارات والدراسات القانونية والدستورية
ّتامعة البحرين.
قامت جلنة ادلراجعة الدورية الشاملة حلقوق اإلنسان بدعم كتاب الصحفية أماين ادلسقطي بعنوان (ملف البحرين احلقوقي
يف جنيف من اإلجراء "  "1513إىل ادلراجعة الدورية الشاملة).
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-

ورشة عمل حول كيفية إعداد التقارير الدورية وتنفيذ توصيات السيداو للدكتور زلمد خليل ادلوسى نظمها اجمللس االعلى
للمرأة للفريق الوطٍت دلتابعة وتنفيذ اتفاقية السيداو يف  6يونيو  ،2111هتدف إىل التعرف على القيمة القانونية
للمالحظات اخلتامية للجنة وآلية التعامل هبا ،واإلطالع على جتربة ادلملكة األردنية اذلامشية يف إعداد التقارير الدورية

-

(الرابع واخلامس).
ورشة عمل "آليات متابعة توصيات السيداو وإعداد التقارير الدورية ادلستقبلية" للخبَتة مسيحة أبو ستيت نظمها اجمللس
االعلى للمرأة للفريق الوطٍت دلتابعة وتنفيذ اتفاقية السيداو يف  27سبتمرب  2111هتدف إىل اإلطالع على آليات تنفيذ
توصيات السيداو وكيفية إعداد التقارير الدورية ادلستقبلية ،وعرض جتربة مجهورية مصر العربية يف تنفيذ توصيات السيداو

-

وإعداد التقارير الدورية.
ورشة تدريب مدربُت للتوعية حول اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ادلرأة (السيداو) للخبَتة عايدة أبوراس
نظمها اجمللس االعلى للمرأة للفريق الوطٍت دلتابعة وتنفيذ اتفاقية السيداو يف الفًتة ( 21-19يناير  )2111هتدف إىل
نشر االتفاقية و مضموهنا على نطاق أوسع من اجملتمع ،وتفعيل توصيات اللجنة على تقرير السيداو.

ب -بناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون
-

-

-

أوالً  :القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي وزارة العدل:
ورشة عمل ( الوقاية من التعذيب وجترديو ضمن اتفاقية مناىضة التعذيب والربتوكول ادللحق باالتفاقية) 7-6أبريل 2119م
هتدف الورشة إىل التعريف ّترايم التعذيب وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية دلناىضة التعذيب (  )APTومنظمة العفو
الدولية  .واستهدفت الورشة موظفي إنفاذ القانون ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة .
ورشة عمل ( االحتجاز وإدارة السجون)  4-3يونيو ،2119وهتدف ىذه الورشة إىل التعريف بادلعايَت الدولية اخلاصة
باإلحتجاز وكيفية إدارة السجون ،ذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر وأستهدفت موظفي وزارة الداخليو
واجلها ت احلكومية ومنظمات اجملتمع ادلدين ذات الصلة.
دورة تدريبية عن مكافحة االجتار باالشخاص وحقوق اإلنسان يف ( 31 – 28مارس  )2111وهتدف الورشة إىل
التعريف باألساليب ادلتقدمة يف عمليات التحقيق وكشف األدلة يف جرايم االجتار باألشخاص وذلك بالتعاون مع منظمة
اذلجرة الدولية ( )IMOواستهدفت موظفي وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاة.

-

ورشة مفهوم التعذيب دلسئويل إنفاذ القانون ( 22-21يونيو )2111هتدف الورشة إىل التعريف مبفهوم التعذيب وذلك
بالتعاون مع الرابطة الدولية دلناىضة التعذيب (  )APTومنظمة العفو الدولية  ،و استهدفت القايمُت على إنفاذ
القانون.

-

ورشة عمل يف القانون الدويل اإلنساين واليت مت عقدىا على ثالث دورات (  21 -18مايو2118م) و ( 11 – 11
مايو  )2119و (  25 – 23مايو  )2111هتدف إىل التعريف بالقانون الدويل اإلنساين وذلك بالتعاون مع اللجنة
الدولية للصليب األمحر ،واستهدفت موظفي النيابة العامة والقضاة ووزارة العدل.
ورشة عمل خاصة ْتقوق وضمانات ادلتهم يف مرحلة التحقيق االبتدايي واليت عقدت على ثالث دورات(  27أكتوبر
2118م) – ( 22فرباير  31 ( – )2111مايو )2111وهتدف إىل التعريف ْتقوق ضمانات ادلتهم يف مرحلة التحقيق
االبتدايي وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنايية البحريٍت وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات القضايية والقانونية بوزارة العدل،
واستهدفت أعضاء النيابة العامة.
ورشة عمل آليات حقوق اإلنسان العادلية واإلقليمية واليت عقدت على مخس دورات (  17مارس  )2119و ( 21أبريل
 )2119و (  23يونيو  )2111و (  31مارس  )2111و(  17أبريل  )2111وهتدف إىل التعريف بآليات حقوق

-

-

-

اإلنسان العادلية واإلقليمية بالتعاون مع جامعة أولسًت بادلملكة ادلتحدة ،استهدفت أعضاء النيابة العامة والقضاة.
ورشة عمل حول حرية التعبَت وحرية ادلعلومات (  15يونيو )2119وهتدف إىل التعريف بأساسيات حرية التعبَت وحرية
ادلعلومات وذلك بالتعاون مع جامعة أولسًت بادلملكة ادلتحدة واستهدفت أعضاء النيابة العامة والقضاة .
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-

ورشة عمل خاصة بالقضاء اجلنايي الدويل وآخر التطورات ادلتصلة بو (  18نوفمرب  )2119واستهدفت أعضاء النيابة

-

العامة والقضاة وذلك بالتعاون مع أحد القضاة السابقُت باحملكمة اجلنايية الدولية.
ورشة عمل خاصة بالقانون الدويل وحقوق اإلنسان (  11-8نوفمرب  )2111هتدف إىل التعريف بالقواعد الدولية يف

-

رلال حقوق اإلنسان واستهدفت أعضاء النيابة العامة والقضاة وذلك بالتعاون مع جامعة لندن
ورشة عمل حول ادلعايَت الدولية للمحاكمة العادلة (  21-21نوفمرب  )2111وهتدف إىل التعريف بادلعايَت الدولية
للمحاكمة العادلة وذلك بالتعاون مع النايب العام السابق لنيو ساوث ويلز مستشاراً حلقوق اإلنسان بادلملكة ادلتحدة

واستهدفت اعضاء النيابة العامة والقضاة.
-

العديد من ورش العمل لقض اة احملاكم الشرعية حول تطبيق احكام قانون االسرة ،والًتكيز على حقوق الزوجة واالبناء.
كما تنفيذ ورشة عمل للقضاة وبالتعاون مع اجمللس االعلى للمرأة حول كيفية استفادة ادلرأة من صندوق النفقة .

-

ثانيا :ضباط وأفراد ومنتسيب وزارة الداخلية :
مت عقد عدد  24دورة داخلية و عدد  11دورات خارجية متخصصة يف رلال حقوق اإلنسان دلنتسيب وزارة الداخلية من
ضباط وأفراد ومدنيُت خالل الفًتة من  2118ولغاية 2111

-

كما مت تضمُت مادة مبسمى دور الشرطة يف محاية حقوق اإلنسان (مقرر دراسي  3ساعات معتمدة) )2112/2118
وكذلك مادة مبسمى مكافحة االجتار باألشخاص (مقرر دراسي  3ساعات معتمدة) تستهدف منتسيب األكادديية ادللكية

-

-

للشرطة .
نظمت كلية تدريب الضباط باألكادديية ادللكية للشرطة دورة تدريبية بعنوان "دور الشرطة يف احملافظة على حقوق اإلنسان"
يف الفًتة من  12فرباير لغاية  16فرباير .2112
ت -بناء القدرات لمنتسبي وزارة التربية والتعليم

-

ورشة عمل حول حقوق الطفل (  27-26أكتوبر 2119م) هتدف ىذه الورشة إىل التعريف ْتقوق الطفل يف مراحل
التعليم وذلك بالتعاون مع منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة ( اليونسكو) .

-

ورشة عمل حول كيفية تفعيل دليل ادلعلم يف رلال ا لًتبية على حقوق اإلنسان ،وآلية عمل وخطة متابعة برنامج الًتبية
على حقوق اإلنسان يف شللكة البحرين (  12ديسمرب  )2111وذلك بالتعاون مع برنامج األمم ادلتحدة اإلمنايي بادلملكة

-

و منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة ( اليونسكو).
ورشة عمل حول نقل أثر التدريب إىل ادلدارس ونشر ثقافة احلوار وحتقيق السلم وحقوق اإلنسان ودعما للتنمية ادلستدامة
(  24و 25ديسمرب  ) 2111وذلك بالتعاون مع منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة ( اليونسكو).
ورشة عمل بعنوان ( رزمة ألعاب من أجل حقوق اإلنسان لمأطفال بُت  6و 12سنة) ( 29-26سبتمرب)2111
بالتعاون مع الشبكة العربية للمواطنة وحقوق اإلنسان (أهنر) من األردن.
ورشة عمل بعنوان ( من أجل غد مشرق) يف ديسمرب .2111
ورشات عمل تدريبية حول كيفية تدريس ادلواضيع ادلتعلقة ْتقوق اإلنسان ( )2111-2119استهدفت كذلك مدرسي
ادلدارس اخلاصة .

ث -بناء قدرات طالب مراحل التعليم األساسية المختلفة

مت تضمُت ادلناىج والكتب ادلدرسية مبحتوى االتفاقيات اليت أبرمتها شللكة البحرين يف رلال حقوق اإلنسان بدءً من ادلرحلة
االبتدايية ولغاية ادلرحلة الثانوية.

ج -بناء قدرات طالب المرحلة الجامعية

تدرس مادة حقوق اإلنسان يف كلية احلقوق ّتامعة البحرين.
(أحد تعهدات التقرير األول ).
 .7ماتم إتخاذه بشأن باقي التعهدات الطوعية
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عالوة على ما سبق بيانو يف ىذا التقرير من تنفيذ مجلةً من التعهدات الطوعية اليت تعهدت هبا شللكة البحرين يف تقريرىا األول
للمراجعة الدورية الشاملة  ،نبُت ما مت إختاذه بشأن باقي التعهدات الطوعية .
ما تم بشأنة

التعهد

 -1تدرس البحرين حالياً احلاجة إىل وضع خطة وطنية شاملة مت إعداد مسودة للخطة ومت إرساذلا إىل اللجنة ادلكلفة بتنفيذ سلرجات حوار
التوافق الوطٍت .حيث تعترب إحدى سلرجات حوار التوافق الوطٍت .
حلقوق اإلنسان.
 -2سوف تنظر البحرين يف إمكانية مراجعة بعض التحفظات تقوم اجلهات ادلعنية بدراسة ىذه ا لتحفظات واختاذ اإلجراءات ادلناسبة حياذلا
احلالية على االتفاقيات اليت انضمت أليها عليها وعلى سبيل ادلثال وفقاً للدستور والقوانُت الوطنية .
فقد سحبت البحرين حتفظها على ادلادة ( )21من اتفاقية مناىضة
التعذيب.
ادلشاركة يف منتدى األقلية ( ، )2118بوفد رفيع ادلستوى.
ادلشاركة يف منتدى دربان  ،)2119(2بوفد رفيع ادلستوى.

 -3تلتزم البحرين بادلسامهة يف العملية اجلارية حالياً لوضع معايَت .1
حلقوق اإلنسان يف األمم ادلتحدة ،وكذلك بادلشاركة يف منتديات .2
األمم ادلتحدة حلقوق اإلنسان اليت تتم فيها مناقشات معايَت حقوق
اإلنسان (على سبيل ادلثال ادلنتدى العادلي حول األقليات الذي
سيعقد يف جنيف يف سبتمرب .)2118

 . 4استمرار ادلشاركة بفعالية يف اجتماعات اجمللس االقتصادي مت أنتخاب شللكة البحرين للمرة الثانية يف عضوية برنامج األمم ادلتحدة
واالجتماعي وجلانو ادلتعددة ،واجلمعية العامة ،ورللس األمن

للمستوطنات البشرية ابتداء من  1يناير  2112ودلدة أربع سنوات ،وىذه
اللجنة تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،حيث حترص شللكة البحرين
على حضور االجتماعات الدورية ذلذه اللجنة واليت تعقد يف مقرىا يف نَتويب.
كما أن شللكة البحرين عضو فعال يف األمم ادلتحدة من حيث مشاركتها يف
ادلناقشات العامة يف الدورة السنوية للجمعية العامة من شهر سبتمرب لكل عام ،
حيث شارك ادللك محد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البالد ادلفدى يف
الدورة  66للجمعية العامة  ،باإلضافة إىل حرص البعثة الدايمة يف نيويورك
حلضور إجتماعات رللس االمن ومتابعة ادلواضيع ادلطروحو وإلتزام شللكة البحرين
بتنفيذ القرارات الصادرة عن رللس األمن وتقدمي التقارير الدورية حوذلا  ،علماً

بأن شللكة البحرين إنتخبت عضواً غَت دايم يف رللس األمن دلدة سنتُت يف
عامي 1999-1998
 -5استمرار ادلشاركة بفعالية يف عمليات متابعة أعمال ادلؤدترات مت ادلشاركة يف مؤدتر ديربان ادلنعقد بتاريخ  2يف ابريل 2119
ذات الصلة ،مبا يف ذلك ادلراجعة القادمة إلعالن ديربان وبرنامج
عمل ادلؤدتر العادلي ادلناىض للعنصرية.

 -6تقدمي تقرير إثناء ادلراجعة القادمة عن حتقيق التعهدات الطوعية يف ىذا التقرير نبُت ما مت حتقيقو بالنسبة للتعهدات الطوعية كما مت تقدمي التقرير
السنوي للعامُت  2119و 2111م إىل رللس حقوق اإلنسان نبُت فيو التقدم
احلالية
احلاصل يف حتقيق التعهدات الطوعية والنتايج والتوصيات
 -7ستؤكد البحرين يف تعهداهتا اليت سوف تقدمها جمللس حقوق مت ذلك ،حيث مت انتخاب شللكة البحرين دلدة ( )3سنوات من عام 2118م
اإلنسان مبناسبة انتخابات عام  ،2118على تبٍت أفضل إىل يوليو 2111م .
ادلمارسات "."GOOD PRACTICES
 .-8تكثيف احلمالت التفتيشية على سكن العمال والتأكد من



تقوم اإلدارة العامة للدفاع ادلدين بوزارة الداخلية بتطبيق اليحة متطلبات
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صالحيتها من الناحية األمنية والصحية واإلنسانية والتزامها بالقوانُت

الوقاية واحلماية من احلريق يف ادلنشآت حسب القرار الوزاري رقم ()167

والقرارات ادلتعلقة هبذا الشأن.

لسنة  2112كمتطلبات ْترينية.
كما تقوم جلنة وزارية سلتصة مكونة من (اإلدارة العامة للدفاع ادلدين ،وزارة



الصحة ،وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراين ،وزارة العمل) تقوم ىذه
اللجنة بالفحص وادلعاينة على مساكن العمال يف سلتلف زلافظات
ادلملكة.


كما أن وزارة العمل ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراين ال دتنح
الًتخيص للمؤسسات والشركات ،إال بعد التأكد من صالحية وسالمة
سكن عمال ىذه الشركات وادلؤسسات وذلك بوضع اإلشًتاطات اخلاصة
باحلماية والسالمة حسب نوع وحجم ادلبٌت السكٍت للعمال وىي كاآليت:
أ .توفَت سلارج كافية للطوار .
ب .توفَت أجهزة إنذار احلريق وكاشفات الدخان واحلرارة.

-

ج .توفَت مصابيح للطوار .
د .توفَت عالمات إرشادية دلخارج الطوار .
ه .معدات سلتلفة دلكافحة احلريق.
قام ت إدارة احلماية والسالمة التابعة لإلدارة العامة للدفاع ادلدين هبذا
الشأن خالل الفًتة من  2111- 2118بد 267زيارة تفتيشية.

 .-9العمل على إجاد آلية فعالة دلعاجلة حاالت مساكن العمال يقوم قسم السالمة ادلهنية بوزارة العمل ّتمع وحتديث ادلعلومات ادلتعلقة مبواقع
اليت تعاين من اإلمهال إنسانياً من قبل بعض مؤسسات القطاع مساكن العمال وأعداد العمالة هبا من خالل ادلسوح ادليدانية واالتصال ادلباشر
بادلنشآت اليت ينطبق عليها القرار الوزاري ادلذكور رقم  8لسنة  1978بشأن
اخلاص.
االشًتاطات الصحية دلساكن العمال ،وتكثيف الزيارات التفتيشية ذلذه
ادلساكن .كما يقوم القسم بنشر الوعي لدى أصحاب العمل حول التشريعات
ذات العالقة وتوجيههم لالتصال والتنسيق باجلهات األخرى ذات العالقة مثل
وزارة البلديات والزراعة وإدارة الدفاع ادلدين للتأكد من استيفاء ادلساكن
للمتطلبات القانونية.
حيث بدأت خطة العمل يف محلة التفتيش على مساكن العمال بعملية مجع
وحتديث قاعدة ادلعلومات لدى وزارة العمل حول مواقع مساكن العمال وأعداد
القاطنُت فيها وذلك من خالل ادلسوح ادليدانية اليت كان مفتشو السالمة ادلهنية
يقومون هبا واالتصال ادلباشر مع إدارات ادلنشآت .وقد استمرت عملية مجع
ادلعلومات بالتوازي والتزامن مع عمليات التفتيش .ولضمان أن تتم عملية
التفتيش على ادلساكن بصورة فعالة فقد عمد قسم السالمة للتفتيش على أكرب
عدد يف زمن قياسي .وقد مت إعداد برنامج التفتيش على ادلنشآت ادلستهدفة
وفقاً لعدد العما لة لديهاْ ،تيث تبدأ احلملة بالتفتيش على ادلنشآت اليت تتضمن
أعداد أكرب من العمالة.
كما أخذت اخلطة بعُت االعتبار ضرورة التفتيش على ادلنشآت ذات الفروع
ادلتعددة واجملموعات التجارية والصناعية اليت تتعدد هبا ادلساكن واإلدارات
ادلشرفة عليها مث االجتماع مع ادلعنيُت يف إدارات تلك اجملموعات لضمان تطبيق
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اإلجراءات واالحتياطات اخلاصة بالصحة والسالمة يف مساكنها.
وللتأكد من تطبيق اإلجراءات واالحتياطات ادلتعلقة بالصحة والسالمة يف
مساكن العمال وإزالة مجيع ادلخالفات الواردة بتقرير الزيارة التفتيشية األوىل ،فقد
عمدت الوزارة إ ىل القيام بزيارة تفتيشية ثانية للتأكد من التزام ادلنشآت مبا ورد
بتقرير الزيارة التفتيشية األوىل ،حيث تتم سلالفة ادلنشآت الغَت ملتزمة ورفع
زلاضرىا إىل النيابة العامة تباعا.
 .11تؤكد البحرين على أهنا ستتضمن تقاريرىا التالية معلومات عن مت تقدمي التقرير السنوي للعامُت  2119و 2111م إىل رللس حقوق اإلنسان
نتايج ادلراجعة ،وتأثَتاهتا على وضع حقوق اإلنسان على أرض
الواقع.
 .11سوف تدرس البحرين أمكانية إصدار تقرير سنوي أو دوري ينشر التقرير الوطٍت على ادلستوى الوطٍت كل ( )4سنوات وادلتضمن أوضاع
ينشر على ادلستوى الوطٍت حول أوضاع حقوق اإلنسان على ارض حقوق اإلنسان على ارض الواقع ،كما ان ادلؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
تعمل على اعداد تقريراً سنوياً عن حول أوضاع حقوق اإلنسان على ارض
الواقع.
الواقع.
 .12تبحث البحرين ّتدية يف أمكانية إصدار قانون ضد التمييز ال تزال الدراسة مستمرة بشأن إمكانية إصدار القانون .
العنصري
 .13تؤكد البحرين تعاوهن ا مع جلنة مناىضة التعذيب فيما يتعلق البحرين متعاونة مع كافة اللجان التعاقدية مبا فيها جلنة مكافحة التعذيب.
بتطبيق ادلادة  21من االتفاقية
 .14سوف تواصل البحرين جهودىا لتحقيق التنمية الشاملة مع ىناك أنشطة تقوم هبا اجلهات احلكومية ومؤسسات اجملتمع ادلدين ومعهد التنمية
التأكيد على مركزية حقوق اإلنسان بالنسبة ذلذه التنمية وأمهية دعم السياسية وادلؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان هبدف نشر ثقافة حقوق اإلنسان .
ثقافة حقوق اإلنسان بكافة الوسايل ادلتاحة تعليمياً وإعالميا
وغَتىا.
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 .15تؤكد وزارة الداخلية التزامها الدايم بعدم التعرض للمسَتات -

تؤكد وزارة الداخلية حرصها على دتكُت األفراد من شلارسة حقهم يف

السلمية طادلا دتت يف إطار القانون  ،شريطة عدم ارتكاب
ادلشاركُت فيها ألعمال جتمهر وشغب رلرمة قانوناً.

اإلجتماع السلمي فهو حق مكفول دستوراً على أن تكون ىذه ادلمارسة
وفقاً لمأوضاع اليت حيددىا القانون ،حيث استوجب ادلرسوم رقم ()18

لسنة  1973بشأن اإلجتماعات العامة وادلسَتات والتجمعات وتعديلو
الصادر مبوجب ادلرسوم ( )32لسنة  ،2116إخطار رييس األمن العام
مبكان وموعد االجتماع وموضوعو وذلك من أجل إختاذ اإلجراءات
الالزمة اليت من شأهنا دتكن ادلشاركُت من شلارسة حقهم يف التجمع

السلمي ويف ذات الوقت احلفاظ على أمنهم وسالمتهم واحلفاظ على
حريات األفراد اآلخرين .حيث يتواجد رجال األمن يف منطقة التجمع
دون تدخل وال يكون تدخلهم إال يف حالة خروج ادلشاركُت يف التجمع
عن الطابع السلمي أو قيامهم بأفعال رلرمة قانوناً ،كما صدر قرار وزير
الداخلية رقم ( )57لسنة  2111بشأن حتديد واجبات ومسئوليات

-

اللجنة ادلنظمة للتجمعات وادلظاىرات ادلنصوص عليها يف ادلادة ( )6من
ادلرسوم بقانون رقم ( )18لسنة  1973بشأن اإلجتماعات العامة
وادلسَتات والتجمعات ادلعدل بالقانون رقم ( )32لسنة .2116
ونشَت إىل أن وزارة الداخلية قد تسلمت إخطار عن حوايل  15مسَتة

-

وجتمهر خالل العام  ،2118بينما بلغ عددىا  112خالل العام 2119
أما يف عام  2111فقد بلغ عددىا  126مسَتة وجتمهر بينما تسلمت
الوزارة إخطار عن  61جتمع خالل العام .2111
أ عدددت وزارة الداخليددة مش ددروع قددانون بتعددديل ق ددانون اإلجتماعددات العام ددة
وادلس دَتات والتجمع ددات وذل ددك بن دداء عل ددى م ددا مت التواف ددق علي ددو يف مريي ددات
احلدوار الدوطٍت حيدث تضدمن تعدديل العديدد مدن األحكدام مدن أمههدا :حظدر
إشد دراك األطف ددال يف ادلسد دَتات والتجمع ددات السياس ددية مب ددا يراع ددى مب دداد
حقد ددوق اإل نسد ددان الدوليد ددة والتأكيد ددد علد ددى دور الشد ددرطة يف تد ددوفَت احلمايد ددة
للمشداركُت يف ىددذه ادلسدَتات ووضددع ضدوابط بشددأن ادلسدَتات والتجمعددات
مبددا ال يضددر مبصدداع اجملتمددع أو التعطيددل عددن العمددل أو اإلض درار باإلقتصدداد
الددوطٍت أو ادلص دداع العام ددة والتأكي ددد عل ددى مس ددئولية ادلنظم ددُت يف أي جتم ددع
علددى احمل افظددة علددى األمددن وحظددر إقامددة التجمعددات بددالقرب مددن ادلنشددآت
احليويددة وادلطددارات وادلستشددفيات ومت أخددذ اإلج دراءات الدسددتورية إلصدددار
ىددذا التعددديالت .وقددد صدددر ق درار معددايل وزيددر الداخليددة رقددم ( )57لسددنة
 2111بتحدي ددد واجب ددات ومس ددئوليات اللجن ددة ادلنظم ددة للتجمع ددات أو
ادلسَتات.

يتم ذلك

 .16التزاماً بالقانون الوطٍت وتعهدات البحرين طبقاً لالتفاقيات
18

الدولية حلقوق اإلنسان فأنو سوف يتم استخدام ادلراجعة الدورية
كإطار إضايف لدعم تطبيق سبل االنتصاف احلالية والنظر يف أي
إجراءات عملية تساعد يف ذلك.
 .8األولويات والمبادرات الوطنية المهمة للتغلب على التحديات والمقيدات وتحسين حالة حقوؽ اإلنسان (األحداث
المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين خالل شهري فبراير ومارس ) 2111

شهدت شللكة البحرين خالل شهري فرباير ومارس من عام 2111م احداثاً مؤسفة بدأت مبطالب عديدة اجتماعية واقتصادية إال

أن األمر قد تطور إىل أعمال شغب وعنف  ،ىذا وقد اختذت حكومة ادلملكة العديد من اخلطوات من اجل حلحلة تلك األزمة،
حيث دت ثلت تلك اخلطوات بإجراءات سابقة على إعالن حالة السالمة الوطنية وإجراءات الحقة.
أ-

قبل إعالن حالة السالمة الوطنية

بتكليف من صاحب اجلاللة ادللك ادلفدى فقد أوكل إىل صاحب السمو ادللكي ويل العهد مهمة التحاور مع العديد من شلثلي
اجلمعيات السياسية ورجال األعمال وعدد من الشخصيات االجتماعية.
مع تطور األوضاع يف شللكة البحرين واكتساب حركة االحتجاج زمخاً أعادت ادلعارضة النظر يف مطالبها ووضعت مطالب إضافية
19
عالوة على الشروط ادلسبقة لدخول احلوار ،األمر الذي مل تقبلو احلكومة وانتهت يف هناية ادلطاف تلك ادلبادرة.
ونظراً للجرا يم اجلسيمة و لالحتجاجات الغَت قانونية اليت أدت إىل زعزعة أمن البالد ،األمر الذي استوجب معو إعالن حالة السالمة
الوطنية وذلك وفقاً للمرسوم ادللكي رقم ( )18لسنة 2111م وذلك بتاريخ  15مارس 2111م و ذلك هبدف تامُت السالمة العامة
لمأفراد واحلفاظ على حقوقهم وسرعة ا لسيطرة على الوضع القايم يف مواقع األحداث .وقد حدد ادلرسوم ادللكي اإلجراءات والتدابَت
الواجبة اختاذىا لتحقيق ىذا األمر .
ب -بعد انتهاء حالة السالمة الوطنية

-

حوار التوافق الوطني :

استكماالً دلبادرة احلوار األوىل و زلاولةَ لتحقيق االنسجام والويام الوطٍت للتوصل إىل قواسم مشًتكة وحتقق آمال الشعب البحريٍت،
فقد طرح جاللة ادللك حوار التوافق الوطٍت ،وكلف رييس رللس النواب مهمة رياسة احلوار للعمل على تفعيل آليات احلوار وتشجيع
21
ادلشاركة فيو عرب االنفتاح على مجيع وجهات النظر ،وقد خرج ىذا احلوار بعدد من ادلرييات ادلتوافق عليها وتقوم الدولة بتنفيذىا.

 اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق :وفقا لمأمر ادللكي رقم ( )28لسنة  2111مت إنشاء اللجنة البحرينية ادلستقلة لتقصي احلقايق يف األحداث اليت وقعت يف شللكة

البحرين خالل شهري فرباير و مارس  2111وذلك للوقوف على ما صلم عنها من تداعيات تالية وتقدمي تقرير حول ىذا الشأن
ْتيث يتضمن توصيات مبا تراه اللجنة مناسباً لتخطي تلك ادلرحلة ولتجنب تكرارىا مستقبال ،وبعد تسلم جاللة ادللك يف  23نوفمرب
 2111تقرير اللجنة أمر جاللتو األجهزة احلكومية واجلهات ادلعنية بتنفيذ كل ما نتج من توصيات من خالل اللجنة الوطنية لتنفيذ
21
التوصيات

 .9التعهدات الطوعية:
 .1تتعهد شللكة البحرين باستكمال العمل على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية ادلستقلة لتقصي احلقايق .
19

للمزيد من المعلوما يرجى زيارة الموقع www.bici.org.bh
11
للمزيد من المعلوما يرجى زيارة الموقع www.nd.bh
11
للمزيد من المعلوما يرجى زيارة الموقع  www.bici.org.bhو www.govactions.bh
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 .2تتعهد شللكة البحرين بالعمل على تنفيذ مرييات حوار التوافق الوطٍت

 .11الخاتمة
تعترب شللكة البحرين أن تقريرىا الثاين ىو إستكماالً خلطة عمل قد بدأ هتا منذ أعتماد تقريرىا األول يف رلال تعزيز ومحاية حقوق

اإلنسان ،حيث ستعمل على التعاون مع مكتب ادلفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف عملية بناء القدرات والتدريب ،وكذلك تبادل
اخلربات مع الدول الصديقة.
أن القيادة السياسية يف ادلملكة قد رمست خطة تتضمن ادلزيد من الضمانات اخلاصة بقضايا حقوق اإلنسان وذلك

بقبوذلا تنفيذ كافة مرييات حوار التوافق الوطٍت الذي توافق عليو مجيع ادلشاركُت يف احلوار وكذلك قبول توصيات اللجنة البحرينية
ادلستقلة لتقصي احلقايق .متطلعُت يف ىذا األمر بتعاون مج يع الشركاء ذوي الصلة يف الداخل واخلارج لتحقيق األىداف ادلرجوة من
ذلك.
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