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 مقدمة 

يستهدف التقرير السنوي األول التعريف بمسيرة حقوق اإلنسان  	 .1

في مملكة البحرين. والتي تعبر عن عقيدة اململكة الراسخة بضرورة 

ونهضة  الفرد  لكرامة  ركيزة  باعتبارها  اإلنسان  حقوق  احترام 

الناس  بين  التعايش والسالم والتعاون   لتحقيق 
ً
املجتمع وإطارا

 .
ً
جميعا

ولقد أكد النهج اإلصالحي لجاللة امللك املفدى حمد بن عي�سى آل  	 .2

خليفة حفظه هللا ورعاه هذه النظرة الشاملة لحقوق اإلنسان 

عندما أوضح جاللته، في أكثر من مناسبة، أن اململكة تتطلع إلى 

املستقبل بقيم حقوق اإلنسان والديمقراطية، وسيادة القانون، 

وتحقيق العدالة.

ويتناول التقرير، بإيجاز، محطات رئيسية في هذه املسيرة، عن  	 .3

الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019م، وهي تقوم على إنجازات سابقة 

يتم البناء عليها بشكل مستمر.



6

حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين التقرير السنوي األول

منهجية التقرير:

يتناول التقرير املحاور األساسية اآلتية:  	 .4

: اإلطار العام لتشجيع احترام وحماية حقوق اإلنسان.
ً
أوال

: برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ً
ثانيا

: السياسة الخارجية ململكة البحرين ودبلوماسيتها في مجال 
ً
ثالثا

حقوق اإلنسان. 

: مواقف مملكة البحرين تجاه بعض القضايا اإلنسانية في العالم.
ً
رابعا

: نماذج من إنجازات مملكة البحرين الحقوقية.
ً
خامسا

: آليات االنتصاف الوطني.   
ً
سادسا

ويخلص التقرير إلى عدد من النتائج من واقع إنجازات اململكة  	 .5

وتطلعاتها املستقبلية.

: اإلطار العام لتشجيع احترام وحماية حقوق اإلنسان: 
ً
أوال

يرتكز اإلطار العام لتشجيع واحترام حقوق اإلنسان على ميثاق  	 .6

االلتزامات  ذلك  في  بما  والقانون  والدستور،  الوطني،  العمل 

وبرامجها  اململكة  ومبادرات  اإلنسان،  في مجال حقوق  الدولية 

التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة من منظور احترام حقوق 

اإلنسان؛ ونعرض لهذه املرتكزات في الفقرات التالية: 
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ميثاق العمل الوطني:  

البحرين،  النمو واالزدهار ململكة  تعزيز  بمبادرة ملكية تستهدف  	 .7

أعدت لجنة وطنية عليا تمثل املجتمع، ميثاق العمل الوطني في 

23 ديسمبر 2000م، وتم طرحه لالستفتاء الشعبي وبلغت نسبة 

املوافقين عليه %98.4، ومن ثم أصدره جاللة امللك في 16 فبراير 

للعمل   
ً
ودليال مبكرة،  مستقبلية  رؤية  امليثاق  ويعتبر  2001م، 

الوطني، يواكب العصر واملتغيرات املحلية واإلقليمية والدولية، 

ويعكس النهج اإلصالحي لجاللة امللك حمد بن عي�سى آل خليفة 

ملك البالد املفدى حفظه هللا ورعاه. 

ولقد نص امليثاق، فيما نص عليه، على أن العدل أساس الحكم،  	 .8

والعلم  والطمأنينة  واألمن  والحرية  القانون  وسيادة  واملساواة 

دعامات  املواطنين  بين  الفرص  وتكافؤ  االجتماعي  والتضامن 

للمجتمع تكفلها الدولة. 

ويشكل امليثاق مبادرة رائدة لتأكيد مسيرة الديمقراطية واإلصالح  	 .9

والتطور املستمر الذي يرتكز على هوية البحرين وتراثها وإنجازاتها 

وحرصها على كرامة اإلنسان وكفالة حقوقه والحفاظ على أمن 

الوطن واملواطن. 
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الدستور: 

 ملا تضمنه ميثاق العمل الوطني، الذي يعتبر خارطة طريق 
ً
إنفاذا 	 .10

 في االعتبار دستور 
ً
ملرحلة جديدة في تاريخ مملكة البحرين، وأخذا

1973، الذي صدر بعد استقالل اململكة في 1971م، صدر دستور 

 عن هوية مملكة 
ً
مملكة البحرين املعدل في 14 فبراير 2002، معبرا

 من تجارب الدول األخرى التي تتالءم والتجربة 
ً
البحرين ومستفيدا

تعديالت  إجراء  تم  التطور  ملتطلبات  واستجابة  البحرينية، 

دستورية في العام 2012 كمحصلة لحوار التوافق الوطني الذي 

أقيم على مجموعة من املبادئ املهمة التي تتمحور حول املشاركة 

 
ً
وتعزيزا املجتمع  مكونات  لكافة  واإليجابية  الفاعلة،  الجماعية 

لدور السلطة التشريعية، وبهدف القضاء على اإلرهاب وتجفيف 

 تعديل 
ً
منابعه، وتلبية ملطالب شعبية لفرض األمن، وجاء الحقا

دستوري في عام 2017، يعبر عن التقاء اإلرادة امللكية مع اإلرادة 

 الضمانات لتحقيق 
ً
الشعبية ممثلة في السلطة التشريعية، مؤكدا

تكفله  وما  البحريني  القضاء  أمام  للمتهمين  عادلة  محاكمة 

العدالة  لتحقيق   
ً
ووصوال املتهمين  حقوق  من  الضمانات  هذه 

الناجزة، وفي العام 2018، تم تعديل املادة )91( من الدستور 

لزيادة السلطات الرقابية ملجلس النواب، وإعطاء أعضاء مجلس 

الشورى الحق في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء. 
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وينص الدستور، فيما ينص عليه، على احترام الحقوق والحريات  	 .11

مع  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  واستقاللية 

التعاون فيما بينها، وينص كذلك على أن نظام الحكم في مملكة 

السلطات  مصدر  للشعب  فيه  السيادة  ديمقراطي،  البحرين 

، وتكون ممارسة السيادة على الوجه املبين في الدستور. 
ً
جميعا

وينص الدستور كذلك على:  	 .12

أنه ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة املنصوص عليها في  أ.	

هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناًء عليه.  وال يجوز أن 

ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

للمعاهدة، في إطار ما نص عليه الدستور، قوة القانون بعد إبرامها 

والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

القانون والتشريعات الوطنية:

بحقوق  الصلة  ذات  الوطنية  التشريعات  من  العديد  صدرت  	 .13

اإلنسان، ومنها: 

املرسوم  أحكام  بعض  بتعديل   2019 لسنة   )4( رقم  قانون  أ.	

التعطل،  ضد  التأمين  بشأن   2006 لسنة   )78( رقم  بقانون 

ن  ويوفر هذا القانون الحماية للباحثين عن عمل ألول مرة واملؤمَّ

عليهم – حسب األحوال- والذي يستحق التعويض أو اإلعانة في 
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إعانات  من خالل  القانون،  هذا  أحكام  بحسب  التعطل  حالة 

مالية يساندها برنامج متطور لتوفير فرص التوظيف والتدريب 

املناسبة، وال شك أن تطبيق هذا القانون هو أداة داعمة لالستقرار 

االجتماعي واالقتصادي في البالد.

مملكة  انضمام  على  باملوافقة   2019 لسنة   )12( رقم  قانون  ب.	

البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العاملية املعادة هيكلته، 

والذي يعمل على أساس التعاون والشراكة فيما بين الهيئات التي 

تتولى إدارته وتنفيذ مشروعاته، كآلية من آليات التعاون الدولي 

على  كاملحافظة  عليها،  املتفق  العاملية  البيئية  املنافع  لتحقيق 

التنوع البيولوجي، ومواجهة تغير املناخ، وهذا ما يتفق مع جهود 

مملكة البحرين في سبيل حماية البيئة من األخطار التي تهددها، 

كما يتما�سى مع الخطوات التي يتخذها املجتمع الدولي ملواجهة 

املناخ  تغير  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  كاتفاقية  املناخ،  تغير 

املوقعة في عام 1992، وبرتوكول كيوتو امللحق باالتفاقية، والذي 

دخل حيز النفاذ في العام 2005، واتفاق باريس للمناخ والذي 

انضمت إليه مملكة البحرين، بموجب املرسوم بقانون رقم )75( 

لسنة 2016م، وتتواكب هذه الجهود مع تحقيق أهداف التنمية 

تغير  بمواجهة  املتعلق   )13( رقم  الهدف  وباألخص  املستدامة، 

املناخ، والهدف )14( الخاص بالحياة تحت املاء، والهدف )15( 

واملتعلق بالحياة في البر. 
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أحالت الحكومة، في أكتوبر 2019م، إلى مجلس النواب مشروًعا  ت.	

 عن قانون 
ً

بقانون شامل حول البيئة، من املزمع أن يكون بديال

البيئة الحالي، والصادر في عام 1996، وينّص املشروع على إنشاء 

باإلسهام  ويختّص  البيئة«  وتنمية  لحماية  الوطني  »»الصندوق 

ر 
ّ
في تفعيل إجراءات الرقابة وتحّمل أعباء الكوارث التي قد تؤث

بشكٍل مباشر على البيئة، والتوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم 

املبادرات والنشاطات البيئية.

القانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة،  ث.	

ومتابعة تفعيله في العام 2019، ويعتبر القانون أحد أهم املبادرات 

الجوهرية الرامية إلى تطوير السياسة العقابية في مملكة البحرين، 

من خالل تعزيز اإلجراءات العقابية بمفهومها الشامل املرتكز على 

ثنائية العقوبة واإلصالح وبذلك تسعى اململكة نحو حماية أشمل 

للمجتمع من األخطار املستقبلية.  

قانون رقم )23( لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي، والذي  ج.	

يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم 

باملرونة، والقدرة على التطور واالستجابة لتطلعات املستفيدين.

الجرائم  قانون  بإصدار   2018 لسنة   )44( رقم  بقانون  مرسوم  ح.	

الدولية، املعني بمعاقبة مرتكبي جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم 

ضد اإلنسانية، وجرائم دولية أخرى. 
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في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الدولية  االلتزامات  وتنعكس  	 .14

القانون الوطني، ويعتد بها أمام املحاكم الوطنيـة. وقد انضمت 

مملكة البحرين إلى العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان ومنها: 

بموجب  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

القانون رقم )56( لسنة 2006، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب القانون رقم )10( 

لسنة 2007، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

2002، كذلك  )5( لسنة  املرأة بموجب املرسوم بقانون رقم 

صّدقت على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان بموجب القانون 

رقم )7( لسنة 2006. 

هذا ويالحظ الحرص املستمر على مواءمة التشريعات الوطنية مع  	 .15

االلتزامات الدولية واالستفادة من أحسن املمارسات ومن ذلك، 

على سبيل املثال:

أنه من اختصاصات اللجنة التنسيقية العليا لحقوق اإلنسان،  أ.	

مواءمة  بشأن  الدراسات  إعداد  الخارجية،  وزارة  تترأسها  والتي 

القوانين املحلية لالتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في 

مجال حقوق اإلنسان.

حدد القانون الخاص بإنشاء املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان،  ب.	

في  بها  املعمول  والنظم  التشريعات  دراسة  ومنها  اختصاصاتها 
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اململكة املتعلقة بحقوق اإلنسان والتوصية بالتعديالت التي تراها 

مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات 

اململكة الدولية بحقوق اإلنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار 

تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق اإلنسان.

تولي لجنتا حقوق اإلنسان في مجل�سي النواب والشورى، وكذلك  	 .16

 للجانب التشريعي الخاص 
ً
 متناميا

ً
لجنة املرأة والطفل اهتماما

بحقوق اإلنسان.

رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030: 

تعد الرؤية االقتصادية 2030 التي أطلقها جاللة امللك حمد بن  	 .17

عي�سى آل خليفة عاهل البالد املفدى، في أكتوبر عام 2008، نظرة 

شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير املستمر لالقتصاد 

ل في 
ّ
 يتمث

ً
 مشتركا

ً
 أساسيا

ً
البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفا

بناء حياٍة أفضل لكافة املواطنين، كما تهدف إلى إنشاء بنية تحتية 

للمملكة،  البيئة االستثمارية  تعزز من مزايا  ذات معايير عاملية 

وتحقيق أفضل مستويات التعليم، وإيجاد مجتمع عادل ومزدهر 

ومتكاتف، وتستند الرؤية إلى ثالثة مبادئ توجيهّية أساسية هي 

التنافسية، والعدالة، واالستدامة.
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املبادرات الوطنية:

ولعل من أهم املبادرات الوطنية: 	 .18

مبادرة جاللة ملك البالد املفدى الخاصة بتدشين »إعالن مملكة  أ.	

الدينية، وإنشاء مركز  البحرين« كوثيقة عاملية لتعزيز الحريات 

امللك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكر�سي امللك حمد للحوار 

بين األديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا اإليطالية، وتعتبر 

هذه املبادرة ركيزة رئيسية لنشر الوعي بأهمية التسامح والتعايش 

بحقوق  االلتزام  جوهر  مع  ناحية،  من  يتفق،  ما  وهو  السلمي 

الذي  البحريني  املجتمع  هوية  مع  أخرى،  ناحية  ومن  اإلنسان، 

يتسم بالتسامح والتعايش. 

وخالل االحتفال باليوم العالمي للتسامح، في نوفمبر 2019،  	-

استقبل جاللة ملك البالد املفدى حفظه هللا ورعاه فخامة 

الرئيس حارث سيالذيتش الرئيس األسبق لجمهورية البوسنة 

والهرسك، والسيد ميغيل موراتينوس املمثل السامي لألمم 

املتحدة لتحالف الحضارات، وأعضاء مجلس أمناء مركز 

جاللته  أكد  اللقاء  وخالل  السلمي.  للتعايش  حمد  امللك 

السلمي  التعايش  في  رائد  نموذج  هي  البحرين  مملكة  أن 

والتسامح الديني، حيث قال جاللته »...واستطعنا من خالل 

هذه التجربة الرائدة وهلل الحمد، أن نحافظ على استقرار 
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بالقيم  وتمسكه  بتحضره  املعروف  ووحدة شعبنا،  وطننا 

احترام  على  والقائمة  والوئام،  للسالم  املرسخة  اإلنسانية 

كافة الشعوب واألديان، وهي قيم نابعة من جوهر شريعتنا 

موراتينوس  ميغيل  أكد  جانبه  من  السمحاء«،  اإلسالمية 

املمثل السامي لألمم املتحدة لتحالف الحضارات أن إعالن 

الكراهية  أشكال  جميع  نبذ  على  يؤكد  البحرين  مملكة 

السلمي  للتعايش  العالمي  امللك حمد  مركز  وأن  والتمييز، 

يعكس هذه املفاهيم على أرض الواقع. 

نظم  السلمي،  والتعايش  للتسامح  الداعم  اإلطار  وفي هذا  	-

مركز امللك حمد للتعايش السلمي وحرية األديان، على هامش 

 
ً
أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة لألمم املتحدة، معرضا

وأنشطة مختلفة للتعريف بجهود املركز في مجال نشر قيم 

السالم والتسامح ونبذ الكراهية. وزار السيد رحمن تشيشتي 

املبعوث الخاص لرئيس وزراء اململكة املتحدة لحرية الدين 

واملعتقد، مملكة البحرين في أكتوبر 2019، وأشاد بإعالن 

مملكة البحرين، وأكد أن ما يلصق باإلسالم من وصمات 

 
ً
إرهاب وتطرف وعنف هو كله محض كذب وافتراء، منوها

ودولة عربية مسلمة بحجم  قائد عربي مسلم  يقدمه  بما 

البحرين تمد يدها إلى أبعد بقعة في العالم لخدمة التعايش 

والسالم واملحبة.
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مبادرة صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  ب.	

رئيس مجلس الوزراء املوقر بشأن الضمير، التي اعتمدتها األمم 

 
ً
أبريل من كل عام يوما املتحدة حيث أعلنت يوم الخامس من 

للضمير العالمي، وصاحب ذلك تأكيد سموه في رسالة إلى منتدى 

رؤى البحرين رؤى مشتركة ملستقبل ناجح الذي نظمته مملكة 

البحرين، للعام الثاني على التوالي على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة لألمم املتحدة في مقر األمم املتحدة بنيويورك في سبتمبر 

التنمية  أهداف  لتحقيق  املطلوبة  »القيم  شعار  تحت   ،2019

املستدامة« على أن هذا اليوم يشكل فرصة لتبادل اآلراء واألفكار 

 ،2030 املستدامة  التنمية  أجندة  عليها  تركز  التي  املحاور  حول 

وضرورة العناية باإلنسان، واملحافظة على كوكب األرض، وتحقيق 

الرفاه للجميع، واستتباب السلم. 

لخدمة  عي�سى  جائزة  ملبادرة  الرابعة  الدورة   2019 عام  وشهد  ت.	

اإلنسانية، والتي انطلقت في عام 2009، وتهدف إلى خلق الوعي 

باملساعي اإلنسانية غير العادية عبر العالم، وإلهام وتشجيع املزيد 

املنظمات  وتكريم  املساعي،  في هذه  التفوق  لتحقيق  الناس  من 

واألفراد الذين أظهروا قدرات متفردة في التأثير على العالم. وتسعى 

جائزة عي�سى لخدمة اإلنسانية إلى استعادة الثقة بالروح اإلنسانية 

 ألجيال املستقبل. 
ً
الخيرة، والسعي إلى تحقيق عالم أفضل إنسانيا

وللجائزة تقدير عاٍل، وخاصة مع ارتباطها باسم خالد في املسيرة 
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التنموية ململكة البحرين وهو املغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ 

عي�سى بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، الذي أعطى الكثير في 

الجانب اإلنساني، وفي تعزيز صورة مملكة البحرين كمنارة تواصل 

في مجاالت العمل الخيري واإلنساني، وتستجيب لدعوة مؤسسها 

للسعي نحو عالم يعمه السالم واإلخاء والطمأنينة. 

أهداف  وتحقيق  الحكومة  عمل  وبرنامج  الحكومي  امللتقى   :
ً
ثانيا

التنمية املستدامة:

انعقد امللتقى الحكومي الرابع في أكتوبر 2019، والذي يعتبر منصة  	 .19

بالجهات  العليا  واإلدارات  الرشيدة  القيادة  بين  تجمع  سنوية 

الحكومية وكبار املسؤولين وأعضاء البرملان ملناقشة دور الحكومة 

االصالحي  املشروع  مع  يتما�سى  بما  الوطنية  التنمية  عملية  في 

لجاللة امللك حمد بن عي�سى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، 

الحكومة  عمل  برنامج  تنفيذ  متابعة  على  امللتقى  يحرص  حيث 

وأجندة التنمية في مملكة البحرين، ووضع املواطن في صميم جميع 

الخطط التنموية. ولقد قدم صاحب السمو امللكي ولي العهد، نائب 

 حول 
ً
القائد األعلى، النائب األول لرئيس الوزراء، في امللتقى، عرضا

التقدم الذي حققته مملكة البحرين وخططها املستقبلية، حيث 

أشار سموه، فيما أشار إليه، إلى أن العمل مستمر في تنفيذ مشاريع 

استراتيجية وتنموية كبرى، منها مجال الخدمات االسكانية، حيث 

سبق للملتقى الحكومي في عام 2018 اإلعالن عن 20200 وحدة 
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سكنية تم إنشاؤها، وتم التوجيه باستكمال الوحدات االسكانية 

بهدف الوصول إلى 25000 وحدة سكنية لإليفاء بالتزام الحكومة 

ببرنامجها بتوفير هذا العدد، وتم االنتهاء منها في الوقت املحدد. وفي 

القطاع الصحي نّوه سموه بأنه تم البدء في تنفيذ قانون الضمان 

 2018 في  الصحي  الضمان  صندوق  انشاء  خالل  من  الصحي 

)صحتي(، وتعيين املجلس املشرف عليه، كما تم إطالق مشروع 

في  اإلسعاف  استجابة  سرعة  من  طّور  الذي  الوطني  اإلسعاف 

الحاالت الطارئة عبر زيادة مواقعها. 

 )2022-2019( الحكومة  عمل  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  	 .20

وشعاره »أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي« 

قد جاء بما يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 2030، وأهداف 

على  البرنامج  هذا  ويستهدف  املستدامة.  للتنمية  املتحدة  األمم 

وجه الخصوص، االستثمار في املواطن من خالل دعم وتحسين 

الخدمات الحكومية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، وإنشاء 

مجتمع آمن ومستقر، وتعزيز التنمية املستدامة لتحقيق التوازن 

الخاص  القطاع  ودعم  االقتصادي،  النمو  على  والحفاظ  املالي 

كمحرك رئي�سي للتنمية وخلق الفرص للمواطنين واملستثمرين، 

في  والرياضة  والشباب  املرأة  دور  وإبراز  والتميز،  اإلبداع  ودعم 

جميع البرامج واملبادرات الحكومية.

بشأن  األول  الطوعي  تقريرها  البحرين  مملكة  قدمت  ولقد  	 .21
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رفيع  السيا�سي  للمنتدى  املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ 

املستوى املعني بالتنمية املستدامة التابع للمجلس االقتصادي 

 
ً
واالجتماعي لألمم املتحدة خالل شهر يوليو 2018م، متضمنا

 إلى قصص 
ً
مؤشرات تحقيق أهداف التنمية املستدامة، ومشيرا

املستدامة  للتنمية  تحقيقها  في  اململكة  ونجاحات  إلنجازات 

بمفهومها الشامل، كنموذج يخدم املجتمع الدولي بما لديها من 

إنجازات في هذا املجال. ويجدر بالذكر هنا أن مملكة البحرين قد 

استطاعت تحقيق الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة، 

الثاني  الهدفين  الفقر، وكذلك  القضاء على  في  يتمثل  والذي 

)القضاء التام على الجوع(، والثالث )الصحة الجيدة والرفاه(، 

عمل  برنامج  في  املستدامة  التنمية  أهداف  إدماج  لها  وسبق 

الحكومة بنسبة  78%. 

االستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  	 .22

والدولية والطاقة )دراسات(، بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة 

اإلنمائي وهيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية، وصندوق العمل 

»تمكين«، أصدر، في نوفمبر 2018، التقرير الوطني للتنمية البشرية 

في البحرين، بعنوان: “النمو االقتصادي املستدام.” ويمثل التقرير 

أجندة عمل تنموية طموحة، تتضمن أبرز عناصر تعزيز استدامة 

يتضمنها  التي  واملؤشرات  البيانات  أن  كما  االقتصادي.  النمو 

التقرير، تعتبر أداة أساسية وموثوقة، يمكن أن يعتمد عليها في 
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رسم السياسات االقتصادية، وتحسين األداء النوعي للمؤسسات 

الحكومية، كما يغطي التقرير جوانب متنوعة من القضايا املتعلقة 

باقتصاد البحرين بما في ذلك مساهمة املرأة في االقتصاد. 

مجال  في  ودبلوماسيتها  البحرين  ململكة  الخارجية  السياسة   :
ً
ثالثا

حقوق اإلنسان: 

نص ميثاق العمل الوطني على مبادئ رئيسية لسياسة مملكة  	 .23

وسيادتها  الدولة  أمن  على  الحفاظ  ومنها  الخارجية  البحرين 

والذي  املتحدة  األمم  بميثاق  وااللتزام  وتنميتها،  واستقاللها 

يتضمن، فيما يتضمنه، تحقيق السالم وتشجيع احترام وحماية 

حقوق اإلنسان. ولقد أكد معالي وزير الخارجية السابق الشيخ 

الجمعية  أمام  كلمته  في  خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 

2019م أن مملكة البحرين »..ماضية في  28 سبتمبر  العامة في 

دول  مع  والتفاعل  بالتعاون  املتزنة  الخارجية  سياستها  اتباع 

العالم واملرتكزة على منهج العمل الجماعي والدفاع املشترك مع 

الدول املسؤولة، واحترام املبادئ التي قامت عليها األمم املتحدة، 

وتنمية الشراكات املثمرة، التي تهدف لتحقيق أمن ورخاء الجميع، 

والعيش في بيئة سليمة الترابط واملصالح، تتيح لدولنا وشعوبنا 

دوام األمن والتنمية املستدامة والتقدم واالزدهار«. 

وفي إطار دعم شراكاتها مع املجتمع الدولي، وقعت مملكة البحرين،  	 .24

في 24 أكتوبر 2018، إطار شراكة استراتيجية لألعوام 2022-2018 
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مع وكاالت منظومة األمم املتحدة لدعم التعاون الحالي واملستقبلي 

 بأجندة التنمية املستدامة وتحقيق أهدافها. 
ً
اتصاال

تواصل مملكة البحرين تعاونها مع مجلس األمم املتحدة لحقوق  	 .25

اإلنسان، حيث قدمت في سبتمبر 2019 التقرير الفصلي الطوعي 

الثالث ملتابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها اململكة أثناء مناقشة 

تقريرها الوطني الثالث آللية االستعراض الدوري الشامل الذي 

قدمته في مايو 2017، كما قدمت إلى اللجان التعاهدية، املشرفة 

على تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان، كافة التقارير املتعلقة بإنفاذ 

االتفاقيات امللتزمة بها، وآخرها التقرير الوطني األول بموجب العهد 

والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

والتقارير الخاصة باتفاقيات الطفل، والقضاء على كافة أشكال 

التمييز العنصري، وذوي اإلعاقة، وكذلك التقرير الدوري األول 

أن  بعد  وذلك  اإلنسان،  لحقوق  العربي  امليثاق  للجنة  املقدم 

اعتمدتها اللجنة العليا لحقوق اإلنسان، التي تتمثل فيها جميع 

الجهات املعنية بحقوق اإلنسان، وتترأسها وزارة الخارجية. 

حقوق  مجلس  لعضوية  انتخابها  البحرين  مملكة  ثمنت  ولقد  	 .26

اإلنسان للمرة الثالثة )2019-2021( بأغلبية ساحقة في الجمعية 

العامة لألمم املتحدة، وكذلك انتخابها لعضوية لجنة املنظمات 

غير الحكومية في املجلس االقتصادي واالجتماعي، حيث يعتبر ذلك 
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 لجهود مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان وحرصها 
ً
تقديرا

على اإلسهام في هذا املجال بكل فعالية سواء على املستوى الوطني 

أو اإلقليمي أو الدولي. 

وبناًء على دعوة وترشيح من املفوضية السامية لحقوق اإلنسان،  	 .27

فرع االستعراض الدوري الشامل، شاركت مملكة البحرين بوفد 

رفيع املستوى برئاسة سعادة السيد عبدهللا بن فيصل بن جبر 

الدوسري مساعد وزير الخارجية، في الدورة العادية السادسة عشرة 

للهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي، 

نوفمبر   )28-24( من  الفترة  في  جدة،  مدينة  في  انعقدت  والتي 

2019م، حيث استعرض سعادته تجربة مملكة البحرين الناجحة 

في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، وجهودها وخططها في 

إعداد التقارير الوطنية واستعراضها أمام األمم املتحدة، بما في 

ذلك إنجازات مملكة البحرين في حقوق اإلنسان، وربط إسهامها في 

اآللية املذكورة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

وفي األسبوع األول من نوفمبر 2019، انعقد في بروكسل، بلجيكا،  	 .28

االجتماع الرابع لفريق العمل املعني بحقوق اإلنسان، بين مملكة 

البحرين وهيئة العمل الخارجي باالتحاد األوروبي )EEAS(، في إطار 

حرص اململكة على تعزيز وتنمية العالقات الثنائية مع االتحاد 

والبرملان األوروبيين، وتبادل الخبرات الفنية واملهنية، السيما فيما 

يختص بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وتحقيق أهداف التنمية 
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الخارجية  وزير  مساعد  سعادة  استعرض  حيث  املستدامة، 

اإلنجازات البحرينية الرائدة في مجال حقوق اإلنسان. 

وزير  مساعد  سعادة  قام  والدولي،  الثنائي  التعاون  مجال  وفي  	 .29

الخارجية، في شهر يونيو 2019، بزيارة إلى اململكة املتحدة لاللتقاء 

بعدد من املسؤولين بغرض عرض تجربة مملكة البحرين في مجال 

حقوق اإلنسان، والتعاون املشترك وتبادل الخبرات. 

وزارة  عام  ديوان  في  الخارجية،  وزير  مساعد  سعادة  واجتمع  	 .30

الخارجية، بالسيد رحمن تشيشتي املبعوث الخاص لرئيس وزراء 

اململكة املتحدة لحرية الدين واملعتقد، ووفد اللجنة األمريكية 

لحرية األديان، ووفد من موظفي الكونغرس األمريكي، وأطلع هذه 

الوفود على إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان، 

وشارك وفد من مملكة البحرين، في أكتوبر 2019، في اجتماع 

عملية  من  واملنبثقة  اإلنسان  بحقوق  املعنية  العمل  مجموعة 

اإلقليمية  الجهود  لدعم  االجتماع  وجاء  واشنطن،  في  وارسو 

جميع  في  للمرأة  الفعالة  املشاركة  لتعزيز  املتواصلة  والوطنية 

مراحل منع الصراعات وكذلك حلها والتعافي منها.   

كما حرصت اململكة على رصد التقارير الدولية سواء الحكومية  	 .31

التقارير  مع  التعامل  على   ،
ً
أيضا وحرصت،  الحكومية،  وغير 

الحكومية  غير  املنظمات  وبعض  الدول،  بعض  من  الصادرة 

لتصحيح ما يكون قد ورد فيها من معلومات مغلوطة عن مملكة 
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البحرين وللتأكيد على أهمية مراجعة املصادر املوثوقة بشأن مثل 

الرد  وإعداد  الصحفية،  التقارير  إلى  باإلضافة  املعلومات،  هذه 

تلك  خاصة  االستفسارات،  كافة  على  واإلجابة  عليها،  املناسب 

املتعلقة بحقوق اإلنسان.

الدولية«،  الشراكات  لحوكمة  الوطني  »النموذج  حصل  ولقد  	 .32

في االستدامة والتنافسية، لوزارة الخارجية على جائزة أفضل 

في  وذلك   ،2019 الحكومي  امللتقى  الحكومية خالل  املمارسات 

سياق املكانة املتميزة التي وصلت إليها الدبلوماسية البحرينية، 

االستراتيجية  الشراكات  لبناء  متميز  نموذج  من  حققته  وما 

اإلقليمية والدولية، حيث تأتي مملكة البحرين في طليعة الدول 

الداعمة لصون السلم واألمن الدوليين، وتنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة. 

: مواقف مملكة البحرين تجاه بعض القضايا اإلنسانية في العالم: 
ً
رابعا

والتوازن  بالحكمة  البحرين  ململكة  الخارجية  السياسة  تتسم  	 .33

السالم  وتوطيد  الغير،  شؤون  في  التدخل  وعدم  واالعتدال، 

اإلقليمي والدولي، وتعمل اململكة على التوصل إلى حلول عادلة 

لعدد من القضايا الدولية، ومنع الصراعات املسلحة، وتسوية 

النزاعات بالطرق السلمية، وإدانة العنف واإلرهاب والحض على 

الكراهية والتطرف، ومساعدة املنكوبين في كل مكان. 
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القضية الفلسطينية: 

في هذا اإلطار أكدت اململكة على أنه يجب التعامل مع القضية  	 .34

الفلسطينية باعتبارها مسألة تتعلق بحق تقرير املصير، ومناهضة 

الدولية،  القرارات  بتنفيذ  إسرائيل  إلزام  وضرورة  االحتالل 

والتوقف عن سياسات انتهاك القانون الدولي، وعن عرقلة الجهود 

الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يف�سي 

إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 

م، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقا 

ملبادرة السالم العربية، والقرارات األممية ذات الصلة، ولتمكين 

من  الشقيق،  الفلسطيني  الشعب  وباألخص  املنطقة،  شعوب 

كافة،  املجاالت  في  أفضل  مستقبل  ولتحقيق  واالزدهار،  النمو 

فقد استضافت اململكة بالشراكة مع الواليات املتحدة األمريكية 

الصديقة في شهر يونيو 2019 ورشة »السالم من أجل االزدهار«، 

والتي تمثل جهًدا نوعًيا ومبادرة مهمة لتعزيز التنمية وتوفير الحياة 

األفضل لشعوب املنطقة.

الوضع اإلنساني في اليمن: 

وبالنسبة للشأن اليمني، فإن مملكة البحرين حافظت على موقفها  	 .35

الثابت والداعم للشرعية في اليمن، والتصدي مليلشيات الحوثي 

التدخالت  أشكال  جميع  وإنهاء  إيران،  من  املدعومة  االنقالبية 

اإليرانية، التي تهدد وحدة اليمن وسالمة أراضيه وجواره اإلقليمي.
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اليمني  الشعب  مساعدة  في  بواجبها  اململكة  التزام  إطار  وفي  	 .36

الشقيق، قامت املؤسسة الخيرية امللكية بالتعاون مع مؤسسة 

خليفة اإلنسانية لتنفيذ إغاثة عاجلة لألشقاء في اليمن في سبتمبر 

2018 كما وقعت مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

اليمن، وشاركت  في  الصحي  البحرين  بناء مركز مملكة  اتفاقية 

اململكة في املؤتمر رفيع املستوى إلغاثة الجمهورية اليمنية بجنيف 

دول  والتزام  على حرص  اململكة  أكدت  حيث   ،2017 أبريل  في 

مجلس التعاون بتلبية االحتياجات اإلنسانية والتنموية للشعب 

 من أواصر القربى وعالقات الجوار واملصير املشترك.
ً
اليمني انطالقا

وقد شارك معالي وزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد  	 .37

بن محمد آل خليفة في افتتاح معرض حول جهود اململكة العربية 

السعودية الشقيقة وما قدمته لالجئين حول العالم، والذي أقيم 

بمقر األمم املتحدة في نيويورك، في سبتمبر ٢٠١٩، ونظمه مركز 

السعودي  والبرنامج  اإلنسانية  واألعمال  لإلغاثة  سلمان  امللك 

لتنمية وإعمار اليمن، وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن عميق 

تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها اململكة العربية السعودية 

اإلغاثية  املعونات  وتقديم  الالجئين  مساعدة  في  الشقيقة 

واإلنسانية، وتعزيز الجهود الرامية ملواجهة الصراعات والنزاعات 

في مختلف أنحاء العالم، مؤكًدا معاليه أن هذه الجهود تجسد 

الدور اإلنساني النبيل للمملكة العربية السعودية على مستوى 
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العالم وتعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة 

القضايا اإلنسانية ومساعدة جميع الدول.

األزمة اإلنسانية في ميانمار: 

وفيما يتعلق باألزمة اإلنسانية في ميانمار، أدانت مملكة البحرين  	 .38

بشدة سياسات التطهير العرقي والقمع والتهجير القسري الذي 

تمارسه حكومة ميانمار ضد طائفة الروهينغا املسلمة بما يتنافى 

مع كل القيم اإلنسانية والقوانين الدولية، وأكدت على ضرورة 

واألمم  التعاون اإلسالمي،  إطار قرارات منظمة  في  لها  التصدي 

املتحدة، ومبادئ حقوق اإلنسان. 

أزمة الالجئين السوريين:

تؤكد مملكة البحرين حرصها من خالل املؤسسة الخيرية امللكية  	 .39

السوريين،  املتنوعة لألشقاء  تقديم املساعدات اإلنسانية  على 

حيث أنجزت البحرين الكثير من املبادرات اإلنسانية ونفذت العديد 

تلبي احتياجات  التي  الخيرية  املشاريع االجتماعية واألعمال  من 

األشقاء السوريين من مدارس ومجامع علمية ومجمعات سكنية 

سواء في اململكة األردنية الهاشمية أو في جمهورية مصر العربية 

مد  على  القائمة  البحرين  لسياسة   
ً
تجسيدا وذلك  الشقيقة، 

يد العون ومساعدة املحتاجين وإغاثة املنكوبين ودعم األشقاء 

واألصدقاء في مختلف الظروف. 
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 باألزمات الدولية وما يصاحبها من كوارث وتدخالت، أشار 
ً
واتصاال 	 .40

معالي وزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 

خليفة، أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها الـ74، إلى 

أنه”.. قد ترسخت القناعة لدينا جميًعا بأن ما يحدث في أي جزء 

 على الجميع، وذلك بعد األزمات التي مرت 
ً
من العالم يؤثر حتما

بها العديد من الدول، كالجمهورية العربية السورية والجمهورية 

اليمنية ودولة ليبيا، جراء ما ألم بهذه الدول من اضطرابات أدت 

إلضعاف مؤسسات الدولة أو انهيارها، وفاقمت من مشكلة الهجرة 

والالجئين، ووفرت بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية بأشكال 

متعددة، ... هددت أمن املنطقة واستقرار شعوبها، وهو ما يجعل 

منهج العمل الجماعي ضرورة ملحة لكي يسود السالم، وذلك من 

خالل التقيد بما نص عليه ميثاق األمم املتحدة..«. 

املزاعم القطرية: 

 على مزاعم دولة قطر بشأن وجود انتهاكات حقوق العوائل 
ً
وردا 	 .41

املشتركة من قبل دول املقاطعة، جددت مملكة البحرين رفضها 

لهذه املزاعم، وأكدت على احترامها الكامل للشعب القطري، وأنها 

والدول املقاطعة، لم ولن تضر الشعب القطري الشقيق بأي حال 

من األحوال، وأن ما يدحض هذه املزاعم، التوجيهات السامية 

لجاللة امللك املفدى باتخاذ التدابير الالزمة في سبيل حماية وتعزيز 

الحقوق والحريات الخاصة باألسر املشتركة، ومثال ذلك التدابير 
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أي  عن  االتصاالت  لتلقي  مجانية  هواتف  بتخصيص  الخاصة 

حاالت واتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها، كإنشاء لجان لتلقي 

الحاالت وإجراء أعمال التنسيق الالزمة للحيلولة دون تعرض أي 

عائلة لخطأ ينتج عنه املساس بوحدتهم األسرية. 

: نماذج من إنجازات مملكة البحرين الحقوقية: 
ً
خامسا

حققت مملكة البحرين إنجازات كبيرة في مجال حقوق اإلنسان  	 .42

في ضمان  إنجازاتها  بسابق   
ً
اتصاال 2019م،  العام  وذلك خالل 

الحقوق السياسية واملدنية والحقوق االقتصادية واالجتماعية 

املجاالت  في  إيجابية  تطورات  اململكة  حققت  كما  والثقافية، 

املتعلقة بالرعاية والخدمات الصحية واإلسكانية واألمن والتعليم 

وتقدم املرأة البحرينية وحماية حقوق الطفل، وتمكين الشباب، 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة االتجار باألشخاص، ونعرض 

فيما يلي لنماذج من هذه اإلنجازات: 

حقوق مدنية وسياسية: 

عليه  ما نص  تنفيذ  في  كبيرة  إنجازات  البحرين  مملكة  حققت  	 .43

العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، واململكة حريصة على 

على  التشريعية  وغير  التشريعية  االجراءات  اتخاذ  في  االستمرار 

النحو الذي يؤكد مسار احترام الحقوق املدنية والسياسية التي 

نص عليها العهد وأكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور اململكة 
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وتشريعاتها ذات الصلة، ويكفي اإلشارة على سبيل املثال إلى نجاح 

التي  النشطة  البرملانية  واملمارسات  املستقلة  االنتخابية  التجربة 

وتبني  و2018،   ،2014  ،2010  ،2006  ،2002 األعوام  في  تمت 

املبادرات التي تكرس قيم املساواة والتسامح والتعايش السلمي، 

وتأكيد املنظومة الحامية والداعمة للحقوق املدنية والسياسية بما 

في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة واإلعالم والحريات 

والسياسية  األهلية  الجمعيات  إنشاء وتكوين  في  والحق  الدينية 

والنقابات واالنضمام إليها على أسس من املساواة وتكافؤ الفرص 

بين الجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو األصل أو املعتقد. 

، على إعداد مشروع 
ً
تعمل وزارة العمل والتنمية االجتماعية، حاليا 	 .44

قانون جديد للمنظمات األهلية لدعم عمل هذه املؤسسات. كما 

تعمل من خالل صندوق العمل األهلي واملقدرة ميزانيته بأكثر من 

الدعم ملنظمات ومؤسسات املجتمع  300 ألف دينار على تقديم 

املدني، وقد استفادت 65 منظمة أهلية من برنامج املنح املالية لسنة 

2013 كما استفادت 66 جمعية من هذا البرنامج في سنة 2014.

وبالنسبة لحرية الرأي والتعبير، فإن لكل مواطن حق التعبير عن  	 .45

رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى، وحرية البحث العلمي 

وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها 

القانون. كما أن الجهات املعنية في اململكة لم تتخذ أية إجراءات 

ممارسته  بسبب  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  أي  ضد  جنائية 
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، وتجدر اإلشارة هنا 
ً
 عاما

ً
 أو اجتماعا

ً
 أو حقوقيا

ً
 سياسيا

ً
نشاطا

 على االنتهاء من املراحل األخيرة لصياغة 
ً
إلى أنه جاري العمل حاليا

حرية  يعزز  بما  اإللكتروني،  واإلعالم  الصحافة  قانون  مشروع 

واستقاللية الصحف ومؤسسات اإلعالم اإللكتروني، وبما يتوافق 

بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  السيما  الدولية،  القواعد  مع 

املدنية والسياسية.

توفير  إلى  تهدف  تدابير  يلزم من  ما  اتخاذ  اململكة على  حرصت  	 .46

مناخ من الحرية الدينية والفكرية واملذهبية مع التصدي الفوري 

ألي تجاوز من أي جهة أو شخص في حق اتباع أي دين أو مذهب 

آخر. وتقوم وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف في اململكة 

ِهمة بهدف منع الدعوة إلى التمييز أو العنف ونشر خطاب 
ُ
بهذه امل

بعيِنها  أو طواِئف  ديانات  أو   
ً
أشخاصا يستهدف  الذي  الكراهية 

بسبب دينهم أو معتقدهم.

وأطلقت اململكة في العام 2019، الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء  	 .47

الوطني وترسيخ قيم املواطنة، وتعتبر الخطة بمثابة استراتيجية عمل 

متكاملة محكومة بسيادة القانون، ويتم من خاللها توطيد مشاعر 

االنتماء إلى الوطن واالعتزاز بإنجازاته والحفاظ على مكتسباته. 

بالتنسيق مع  تولي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،  	 .48

 لبرامج التدريب املتصلة 
ً
 خاصا

ً
املجلس األعلى للقضاء، اهتماما

باملعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وذلك بهدف االرتقاء بمهارات 
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ممارسات  أفضل  يضمن  بما  القضائية  السلطة  أعضاء  كافة 

العدالة، حيث تم توقيع العديد من االتفاقات ومذكرات التفاهم 

مع مؤسسات دولية مرموقة من شأنها توفير املساعدات الفنية 

والتدريب القانوني والقضائي والشرطي لكافة العاملين في مجاالت 

العامة،  النيابة  وأعضاء  القضاة،  رأسهم  وعلى  القانون  إنفاذ 

األمن  جهاز  ومنتسبو  العسكريون،  والقضاة  الشرطة،  وضباط 

الوطني وكافة األجهزة املعنية، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة احترام 

حقوق اإلنسان وتأكيد دعائم دولة القانون.

األكاديمية  في  التدريب  مناهج  بتحديث  الداخلية  وزارة  وتقوم  	 .49

امللكية للشرطة وإنفاذ برامج ملنسوبيها تراعي مختلف املستندات 

الخاصة باألمم املتحدة مثل مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك 

بشأن  األساسية  واملبادئ  القانون،  بإنفاذ  املكلفين  املوظفين 

النارية من جانب املوظفين املكلفين  استخدام القوة واألسلحة 

بإنفاذ القانون، واالستمرار في تقديم التدريبات املتعلقة بحقوق 

تلك  من  املستفيدين  عدد  ليصل  الوزارة  ملنتسبي  اإلنسان 

التدريبات أكثر من 12000 متدرب منذ عام 2011.

حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية: 

نجحت اململكة في القضاء على الفقر، وتخصيص نسبة %35 من  	 .50

اإلنفاق العام على خدمات الصحة والتعليم والحماية االجتماعية 

وتحقيق منجزات بيئية.
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وتواصل وزارة التربية والتعليم جهودها في ضمان الحق في التعليم،  	 .51

وحقوق  للمواطنة  املعززة  املدارس  مشروع  تعميم  تم  حيث 

اإلنسان، وهو يدمج الدروس النظرية املنهجية واألنشطة العملية، 

ليشمل جميع املراحل الدراسية، كما نجحت الوزارة في استيعاب 

جميع الطلبة في مختلف املراحل الدراسية وضمان املقعد الدرا�سي 

لهم، وتوفير فرص الدمج للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، حتى 

 للدمج. 
ً
أصبحت %40 من املدارس الحكومية مطبقة

وتعمل وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر على مراجعة وتطوير  	 .52

املناهج الدراسية في مختلف املراحل التعليمية بشكل مستمر، 

 
ً
خصوصا الوطنية،  والوحدة  اإلنسان  حقوق  مبادئ  لتعزيز 

والتطورات  البحريني  املجتمع  شهدها  التي  املتغيرات  ضوء  في 

العاملية املتصلة بهذه القيم اإلنسانية، وتنفيذ عدد من البرامج 

وورش العمل؛ بهدف غرس روح املواطنة وتعزيز الوحدة الوطنية 

خبراء  من  واالستفادة  اإلنسان،  حقوق  وقيم  مبادئ  وتكريس 

وإدراج  بجنيف،  الدولي  التربية  مكتب  ومن  اليونسكو،  منظمة 

املضامين الحقوقية اإلنسانية ضمن املسابقات التربوية والثقافية 

والكتابة  الرسم  شاملة  املدارس،  وتنفذها  الوزارة  تنظمها  التي 

والندوات واملحاضرات الطالبية واملعارض وغيرها.

وفي مهرجان وطني، تحت رعاية جاللة ملك البالد املفدى حفظه  	 .53

هللا ورعاه، والذي انعقد في 6 نوفمبر 2019، أشار جاللته إلى أن 
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في  النظامي  التعليم  لبدء  املئوية  الذكرى  يواكب  املهرجان  هذا 

مملكة البحرين و»..هي ذكرى تاريخية عزيزة، جعلت من بالدنا 

 
ً
 لإلشعاع الحضاري، والتنوير املعرفي، والبناء املدني، وصوال

ً
مركزا

على  وبقدرته  العريق،  اإلنساني  بتراثه  الحي،  الوطني  لنموذجنا 

التربية  في كافة املجاالت..«، وأشار سعادة وزير  العمل واالنتاج 

تقديًرا  »..تعد  املهرجان  لهذا  امللكية  املساندة  أن  إلى  والتعليم 

للدور الكبير الذي تضطلع به املسيرة التعليمية املباركة في تنمية 

اإلنسان، وتعزيز قيم املواطنة واالنتماء، بما سيترك أطيب وأبلغ 

املتميزة  النتائج  إلى  الوزير  أشار  كما  التربوي«.  امليدان  في  األثر 

والتنمية  والتعليم،  التربية  بمجالي  املرتبطة  الدولية  التقارير  في 

االستشارية  بوسطن  تقرير مجموعة  في  ما جاء  ومنها  البشرية، 

للعامين 2018 و2019، والذي أظهر أن اململكة قد احتلت املركز 

األول عربًيا والثالث على مستوى دول الشرق األوسط وشمال 

 إلى تقرير 
ً
أفريقيا فيما يخص املؤشرات املتعلقة بالتعليم، إضافة

التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي للعام 

التعليم  رصد  بشأن  العالمي  اليونسكو  منظمة  وتقرير   ،2018

للعام 2019، وتقرير البنك الدولي بشأن مؤشر رأس املال البشري 

للعام 2018، وتقرير املنتدى االقتصادي العالمي بشأن التنافسية 

2018، والتي أكدت جميعها على  للعام  بين الجنسين  والفجوة 

املكانة الرفيعة التي تحتلها مملكة البحرين في مؤشرات التعليم.
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ونيابة عن جاللة ملك البالد املفدى، افتتح معالي وزير العدل  	 .54

 نظمه 
ً
والشؤون اإلسالمية واألوقاف، في 16 نوفمبر 2019، مؤتمرا

مركز امللك حمد للتعايش السلمي عن »دور التعليم في تعزيز قيم 

التسامح في مملكة البحرين عبر التاريخ«، وأشار معاليه في كلمة 

افتتاحية للمؤتمر إلى »أن إرساء قيم التسامح بات اليوم ضرورة 

ملحة أكثر من أي وقت م�سى، خاصة مع التطور السريع الذي 

من  العديد  صاحبها  والتي  االنساني،  االتصال  وسائل  تشهده 

أشكال التطرف والكراهية، مما يستلزم منا جميعا العمل على كافة 

املستويات لبث الوعي واملعرفة، وتأصيل الهوية الوطنية الجامعة 

ألطفالنا وشبابنا، وتكريس االحترام للتنوع الثقافي، باعتباره رافًدا 

لتطور الشعوب ونمائها ورخائها، وهو ما يتطلب تضافر جميع 

الجهود الرسمية واألهلية والدولية نحو تعزيز التسامح«. وأوضح 

»أن هذا امللتقى يأتي ليسلط الضوء على جانب محوري في إرساء 

قيم التسامح من خالل التراكم املعرفي، ملا لذلك من دور أسا�سي 

في نشر ثقافة التسامح، وإبراز أهمية التضامن بين األفراد واألمم، 

ودوره في تنمية الصداقات بين الشعوب، وفي دعم ازدهار األوطان 

وبناء السالم، ومكافحة العنف والكراهية والتعصب واالنغالق 

والقولبة واإلقصاء«، كما أضاف »أن مركز امللك حمد العالمي 

البحرين  مملكة  لجهود  ترجمة  بدوره  يشكل  السلمي  للتعايش 

بقيادة جاللة امللك املفدى، لبث مبادئ االعتدال وروح اإلخاء 
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بين البشر على اختالف معتقداتهم وأديانهم، بما يصون الحقوق 

مثل جوهر التسامح، من خالل التأكيد 
ُ
العاملية لإلنسان التي ت

على الحريات األساسية وبخاصة حرية الفكر والضمير، وصون 

كرامة الفرد، وحرية ممارسته الشعائر الدينية باعتبارها القاعدة 

األساس لتكريس روح التسامح«. 

وفي ضوء مساعي مملكة البحرين الجادة نحو اقتصاد املعرفة  	 .55

باتجاهاته الحديثة، وجه جاللة امللك املفدى، خالل العام 2019، 

للمملكة االستعداد  ؤمن 
ُ
ت الحكومة بوضع خطة وطنية شاملة 

الكامل للتعامل مع متطلبات االقتصاد الرقمي، بتبني وتوظيف 

تقنيات الذكاء االصطناعي في القطاعات اإلنتاجية والخدمية، من 

خالل وضع األنظمة الالزمة، واستكمال البنى التقنية، وتشجيع 

مردود  من  القصوى  االستفادة  لضمان  النوعية،  االستثمارات 

ذلك على االقتصاد الوطني. 

وترعى الحكومة أكثر فئات املجتمع حاجة للضمان والتكافل وتوفير  	 .56

مقومات األمن االجتماعي عبر حزمة من النظم والتدابير للحماية 

االجتماعية وبرامج السكن ومجانية التعليم والصحة والخدمات 

األساسية والتي تهدف بمجملها إلى خفض نسبة محدودي الدخل 

من الرجال والنساء واألطفال إلى النصف على األقل بحلول عام 

2030. كما يتم تقديم مخصصات لذوي اإلعاقة، والتأمين ضد 
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التعطل، وعالوة الغالء ومبادرة التعويض مقابل رفع الدعم عن 

يضمن  وبالتالي  وغيرها  واملاء  الكهرباء  رسوم  وتخفيض  اللحوم 

لذوي الدخل املحدود العيش الكريم. 

وفي رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمدن، في 30  	 .57

أكتوبر 2019، أكد صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة رئيس الوزراء املوقر، أن مملكة البحرين توسعت في إقامة 

مع  تتما�سى  الحضري  للتطوير  رؤية شاملة  الجديدة ضمن  املدن 

تحديات التنمية املستقبلية ومعدالت النمو السكاني. وشدد سموه 

على أن هناك اهتماما كبيرا وحرصا مستمرا على أن تكون التجمعات 

العمرانية التي يجري تنفيذها حاليا في مختلف مناطق مملكة البحرين 

والتي يخطط لها مستقبال، قادرة على استيعاب االحتياجات املتزايدة 

للسكان في نمط وطبيعة الخدمات واملرافق التي توفر مقومات الحياة 

الكريمة واملزدهرة. وأكد سموه أن إنشاء املدن وتوفير السكن املالئم 

للمواطنين كان له األولوية والزال في كل خطط وبرامج الحكومة.  

وتقوم هيئة البحرين للثقافة واآلثار بجهود مستمرة لتعزيز دور  	 .58

الثقافة في مجال إبراز الهوية والحفاظ على التراث. وعلى سبيل 

املثال، تعمل الهيئة على مشروع نقل املعارف الذي دشنته في خطوة 

بكافة  العربية  املكتبة  وإثراء  املعرفية  الخبرات  تبادل  إلى  تهدف 

املعارف والعلوم اإلنسانية، ويطمح املشروع إلى ترجمة مجموعة 
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من الكتب العاملية من القرنين العشرين والواحد والعشرين إلى 

اللغة العربية في مجاالت تتنوع في انتماءاتها الثقافية، كما وقعت 

الهيئة بصفتها  معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة 

رئيس املركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي مذكرة تفاهم بين املركز 

واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(، وتهدف املذكرة 

إلى املحافظة على مواقع التراث العربية وصونها عبر مساعدة الدول 

العربية على تفعيل اتفاقية التراث العالمي للعام 1972، وذلك من 

خالل إقامة أنشطة وفعاليات إقليمية ودعم فني ومادي بما يعزز 

املقومات الثقافية للمجتمعات العربية. وخالل مشاركتها في منتدى 

سانت بترسبيرغ الدولي الثقـــافي الثامن، في نوفمبر 2019، وقعت 

مذكرة تفاهــم ما بين هيئـــة البحرين للثقافــة واآلثار ووزارة الثقافة 

الروسية، وتؤكــــد املذكــرة على التزام الطرفين عـلى تشجيع التبادل 

الثقافي واملشاركة في الحفاظ على اآلثار والتراث الثقافي.

إلى ما سبق، إنجازات  ولقد حققت مملكة البحرين، باإلضافة  	 .59

كبيرة في املجاالت املتعلقة بتقدم املرأة البحرينية، وحقوق الطفل، 

وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة االتجار باألشخاص. 

تقدم املرأة:

يواصل املجلس األعلى للمرأة الذي تترأسه صاحبة السمو امللكي  	.60

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والذي تم إنشاؤه في العام 



39 حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين التقرير السنوي األول

2001، أنشطته وبرامجه بما يحقق األهداف التي رسمت له في 

سبيل تحقيق تقدم املرأة في كافة املجاالت، تنفيذا للخطة الوطنية 

الستراتيجية نهوض املرأة البحرينية. 

املرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة  للمرأة  األعلى  املجلس  أطلق  وقد  	.61

البحرين،  مملكة  ملك  من  بمباركة   ،)2022  2013-( البحرينية 

والتي تتضمن خمسة مجاالت رئيسية، بما يضمن للمرأة االستقرار 

القدرة  متطلبات  من  وتمكينها  العائلي،  الترابط  إطار  في  األسري 

على املساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ 

الفرص وإدماج احتياجات املرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص 

التميز في األداء واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى 

الحياة.

كما تعمل مملكة البحرين على تعزيز مشاركة املرأة في االقتصاد  	.62

الوطني من خالل املبادرات التالية:  محفظة صاحبة السمو امللكي 

التجاري  النشاط  لدعم  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 

للمرأة بهدف زيادة مساهمة املرأة في االقتصاد الوطني )مخصصة 

للمشاريع املتناهية في الصغر(، ومحفظة تنمية املرأة البحرينية 

البحرينية  املرأة  مشاريع  وتنمية  دعم  بهدف  التجاري   للنشاط 

)مخصصة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة(، ومركز تنمية قدرات 

لتنمية  املالئمة  البيئة  توفير  »بهدف  »ريادات  البحرينية  املرأة 
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مهارات املرأة في إدارة املشاريع والعمل الحر، باإلضافة إلى إطالق 

مبادرة امتياز الشرف لرائدة األعمال البحرينية الشابة، بهدف دعم 

الكفاءات الشابة في مجال ريادة األعمال واملساهمة في تشجيع 

وتكريم املرأة البحرينية على اإلبداع والتميز واملشاركة بشكل فاعل 

ومؤثر في تنمية االقتصاد الوطني.

لقد تجاوزت املرأة البحرينية مراحل التمكين التقليدية وكسب  	.63

 في التنمية بمختلف أبعادها، 
ً
 رئيسيا

ً
الحقوق، وأصبحت شريكا

االقتصادي  والنشاط  العمل  قوة  في  مشاركتها  نسبة  وتزايدت 

واالجتماعي والثقافي وفي جميع مجاالت الحياة، لتصل إلى مرحلة 

أكثر تقدما تكون فيها املرأة على قدم املساواة مع الرجل في ميادين 

 
ً
 من اعتبارات التنمية الشاملة، ومحركا

ً
 أصيال

ً
العمل، وتشكل جزءا

لالقتصاد الوطني بناًء على عراقة مشاركتها الوطنية ونضج تجربتها 

وتميز عطائها.

 2019 نوفمبر  في 4  املوقر  الوزراء  الشأن وافق مجلس  وفي هذا  	.64

2017-2018، وكلف  الجنسين  بين  للتوازن  الوطني  التقرير  على 

األعلى  املجلس  مع  بالتنسيق  الوطني  واالقتصاد  املالية  وزارة 

للمرأة باتخاذ التدابير وتطبيق املوازنات التي تلبي احتياجات املرأة 

على املستوى الحكومي وتضمن املحافظة على تكافؤ الفرص بين 

املرأة والرجل بشكل متساو.  وقد بينت نتائج التقرير ارتفاع مؤشر 
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التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من %60 في عام 2016 

إلى %64 ملتوسط الفترة 2017-2018، وارتفاع مؤشر التوازن بين 

الجنسين في املجاالت النوعية من %64 في عام 2016 إلى 68% 

ملتوسط الفترة ذاتها، فيما ارتفعت مؤشرات األداء املؤس�سي من 

%56 إلى %59 خالل ذات الفترة. ويعتبر التقرير الوطني آلية لقياس 

تنافسية املرأة في القطاع العام وعلى مستوى مشاركتها في االقتصاد 

الوطني، باإلضافة إلى استكمال مفردات النموذج الوطني إلدماج 

اعتماده  متطلبات  بذلك  وانتهت  البحرينية،  املرأة  احتياجات 

كنظام وطني يعمل على »حوكمة« تطبيقات تكافؤ الفرص وتحقيق 

مستويات متقدمة من التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية. 

وقد أشارت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة إلى نتائج التقرير 

الوطني للتوازن بين الجنسين، والذي أوضح بأن املحور االجتماعي 

من التقرير قد تقلصت الفجوة في مجاالته، بين الرجل واملرأة، 

بنسبة %92، وهي من أفضل النسب في التقرير، وذلك بناء على 

جهود مملكة البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كافة 

الخدمات الالزمة لتعزيز االستقرار األسري. وأوضحت أن املجلس 

انتقل من مرحلة العمل على سد الفجوات إلى مرحلة التأكد من 

حسن التطبيق والتنفيذ ومراعاة جودة الخدمات املقدمة.

والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رئيسة  أن  بالذكر  ويجدر  	.65

بمجلس الشورى، قد طرحت فكرة اقتراح بقانون بالتعديل على 
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قانون امليزانية العامة، وذلك بهدف تقنين اإلجراءات املتبعة على 

مستوى الدولة بما يضمن  اعتماد الجهات الحكومية املوازنات 

العامة  وتنفيذ  إعداد  عند  املرأة  احتياجات  إلدماج  املستجيبة 

للدولة بما يحقق التوازن بين الجنسين. وأوضحت أنه بما أن وزارة 

املالية واالقتصاد قد أصدرت التعاميم والتعليمات الالزمة لتفعيل 

وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإعداد وتنفيذ املوازنة املستجيبة 

الحتياجات املرأة، فمن األهمية أن يصبح ذلك بموجب نص في 

القانون ليضاف لجهود اململكة في املجال التشريعي.  

 ملجلس 
ً
وتجدر اإلشارة إلى انتخاب معالي السيدة فوزية زينل رئيسا 	.66

النواب، لتكون أول امرأة تتولى هذا املنصب الرفيع في تاريخ مملكة 

عالية  مشاركة  نسبة  شهدت  برملانية  انتخابات  بعد  البحرين، 

وصلت إلى )%67(، وجاءت كإحدى ثمار النهج اإلصالحي لجاللة 

امللك حفظه هللا، وجسدت متانة التجربة الديمقراطية، وصالبة 

أداء  على  والحرص  املجتمعي،  الوعي  ومدى  الشعبية،  اإلرادة 

، إلى أن نسبة تمثيل املرأة في مجلس 
ً
الواجب الوطني. ونشير، أيضا

النواب بلغت %15، وبلغت %23 في مجلس الشورى، كما بلغت 

هذه النسبة في القطاع الحكومي %53 وفي القطاع الخاص 34%، 

باإلضافة إلى تواجد املرأة في جميع املناصب القيادية في الدولة وفي 

القطاع الخاص.
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شملت صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة   	.67

برعايتها أعمال امللتقى العلمي »املرأة البحرينية وعلوم املستقبل«، 

في 30 أكتوبر 2019م، الذي نظمه املجلس األعلى للمرأة، كأحد 

جرى  الذي  البحرينية  املرأة  ليوم  املصاحبة  الرئيسية  األنشطة 

وعلوم  العالي  التعليم  في  باملرأة  لالحتفاء  العام  هذا  تخصيصه 

املستقبل. وأكدت صاحبة السمو امللكي قرينة العاهل املفدى أن 

واقع تقدم املرأة البحرينية يثبت بشكل قاطع بأنها تمتلك العلم 

التحول  عمليات  لقيادة  تؤهلها  التي  والخبرة  والكفاءة  واملعرفة 

إلى  بالبحرين  يأخذ  وقوي  متنوع  معرفي  اقتصاد  لبناء  الرقمي 

مستويات عالية من التنافسية في مجاالت االبتكار واإلبداع العلمي. 

وارتبط بذلك ما صرحت به األمين العام للمجلس األعلى للمرأة بأن 

املجلس سيعلن قريبا عن برنامج وطني للتوازن بين الجنسين في 

مجال علوم املستقبل، والذكاء االصطناعي.

تمكين الشباب:

هذا وقد كفلت التشريعات الوطنية والسياسات وبرامج الدولة  	 .68

تعزيز مشاركة الشباب وتأكيد دورهم القيادي في املجتمع. وبتوجيه 

من صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء املوقر تم إطالق البرنامج 

الوطني للتوظيف في فبراير 2019م، بهدف خلق فرص عمل واعدة 

للمواطنين وفتح املجال أمام الشباب للمشاركة في عملية التنمية، 
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والذي نتج عنه منذ تدشينه وحتى أكتوبر 2019م، توظيف 5918 

.
ً
بحرينيا

وبمتابعة من مجلس الخدمة املدنية تم االنتهاء من إعادة هيكلة  	 .69

27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حتى أكتوبر 2019م، بهدف 

تطوير العمل الحكومي، وإدخال عنصر الشباب في القطاع العام 

وفتح املجال أمام الكفاءات منهم لإلسهام في تحقيق اإلنجازات 

التنموية للمملكة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي تعزز من 

األداء الحكومي، وتعزيز املحاسبة. 

وعالوة على ما سبق، فقد أطلقت اململكة في يناير 2017، جائزة  	 .70

امللك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

بلدانهم والعالم نحو مستقبل   بقدرة الشباب على قيادة 
ً
إيمانا

أفضل لجميع الناس على كوكب صحي متجدد مزدهر وآمن، حيث 

تهدف الجائزة إلى تحفيز وتشجيع االهتمام بتمكين الشباب وتعزيز 

دورهم ليكونوا مواطنين فّعالين ومنتجين، مما يسهم في رفاهية 

مجتمعاتهم املحلية وبيئتهم. 

حقوق الطفل: 

بموجب  الطفل  حقوق  اتفاقة  إلى  البحرين  مملكة  انضمت  	 .71

املرسوم بقانون رقم )16( لسنة 1991، وانضمت إلى البروتوكولين 

الجمعية  اعتمدتهما  واللذين  باالتفاقية  امللحقين  االختياريين 
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القانون  بموجــب  2000/5/25، وذلك  في  املتحدة  العامة لألمم 

 2012 لسنة   )37( رقم  القانون  ويعتبر   .2004 لسنة   19 رقم 

الخاص بإصدار قانون الطفل، هو األداة التشريعية األساسية 

لضمان حقوق األطفال في البحرين، وهو من التشريعات الرائدة 

على مستوى الوطن العربي في مجال حماية الطفولة، ويشدد على 

ضرورة توفير الرعاية الصحية للطفل، وتعليم الطفل وتثقيفه، 

العقوبات ملن  إلى  باإلضافة  املعاملة،  الطفل من سوء  وحماية 

يخالف أحكام هذا القانون. وأهم ما تضمنه القانون كفالة الدولة 

تهيئة  على  والعمل  األطفال  ورعاية  واألمومة  الطفولة  لحماية 

الظروف املناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي. 

، على إعداد مشروع قانون موحد 
ً
وتحرص مملكة البحرين، حاليا 	 .72

تحت مسمى »قانون العدالة اإلصالحية«، ومن املقرر أن يشتمل 

 للمقاضاة، حيث ستكون هناك 
ً
قانون العدالة اإلصالحية نظاما

محاكم للطفل في اململكة تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى 

تجاوزت  ممن  األطفال  يرتكبها  التي  بالجرائم  املتعلقة  الجنائية 

ُمراعاة  الجريمة، مع  ارتكاب  أعمارهم خمس عشرة سنة وقت 

أن يدخل في تشكيلها خبراء اجتماعيون من بينهم عنصر نسائي، 

.
ً
ويكون حضورهم جلسات املحاكمة وجوبيا

وصدر قانون رقم )17( لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف  	 .73

األسري والذي يشمل على حماية أفراد األسرة من اإليذاء الجسدي 
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ونص  االقتصادي.  اإليذاء  إلى  باإلضافة  والجن�سي  والنف�سي 

القانون في املادة )2( منه على أن تنشأ في )وزارة العمل والتنمية 

اإلجتماعية( إدارة تسمى إدارة اإلرشاد األسري تعمل على تقديم 

خدمات اإلرشاد األسري والتوعية في مجال العنف األسري يتبعها 

عدد من مراكز أو مكاتب اإلرشاد األسري.

وفي 26 سبتمبر 2013، صدر قرار رقم )64( لسنة 2013، بشأن  	 .74

فيما تختص  والتي تختص،  للطفولة،  الوطنية  اللجنة  تشكيل 

فيه، باقتراح استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات املعنية 

تخدم  التي  وبرامجها  مشروعاتها  وتعزيز  تطوير  على  بالطفولة 

وتضمن حقوق الطفل.

وتجدر اإلشارة إلى إشادة اللجنة املشرفة على تطبيق اتفاقية حقوق  	 .75

الطفل في دورتها الـ)80( في يناير 2019م، بجهود اململكة في مجاالت 

تنفيذ هذه االتفاقية بما في ذلك تطبيقها لالستراتيجية الوطنية 

للطفولة 2013-2017، والتي تم تمديدها لخمس سنوات أخرى. 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

حرصت وزارة الصحة بمملكة البحرين على تفعيل بنود اتفاقيات  	 .76

األمم املتحدة بما يخص ذوي اإلعاقة، فعمدت إلى توفير مباني 

صحية صديقة لذوي اإلعاقة، ونفذت برامج صحية للمساعدة 

في التشخيص والتدخل املبكر وبرامج عالجية لزيادة قدرات ذوي 
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في  بفعالية  للدمج  وتأهيلهم  حياتهم  جودة  ولتحسين  اإلعاقة، 

املجتمع، وكذلك كفالة رعاية الطفل ذي اإلعاقة وتعليمه وتأهيله 

مجاًنا، ومنحه كافة الخدمات. 

ويساهم قانون رعاية وتأهيل وتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة،  	 .77

في كفالة العديد من الحقوق لهذه الفئة من املجتمع، األمر الذي 

يكرس الحقوق الخاصة بهذه الفئة وينظم متابعة كافة اإلجراءات 

الخاصة بالضبط القضائي والحماية من االعتداء أو االستغالل 

أو اإلقصاء. وبعد انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية الدولية 

، مسودة 
ً
لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تدرس البحرين حاليا

من  املزيد  تضمينه  تم  املعاقين،  لرعاية  جديد  قانون  مشروع 

مع   
ً
منسجما يكون  بحيث  الفئة،  لهذه  واملكتسبات  الحقوق 

بنود هذه االتفاقية الدولية، وأكثر مواءمة مع التغيرات الدولية 

والعاملية في مجال رعاية املعاقين.

تنفيذ  مواصلة  على  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  وعملت  	 .78

ذوي  األشخاص  وتوظيف  وتدريب  تأهيل  إلى  الرامية  الخطط 

اإلعاقة من خالل إدماجهم في سوق العمل في مختلف الوظائف 

واألعمال وتم تعزيز ذلك بإقامة معرض خاص لتوظيف األشخاص 

العديد من  في استقطاب وتوظيف  والذي ساهم  اإلعاقة  ذوي 

األشخاص في أكثر من 30 مؤسسة وشركة عرضت أكثر من 300 
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تستخدم  التي  املؤسسات  املشرع  وألزم  مختلفة.  وظيفة 

 فأكثر استخدام عدد من األشخاص ذوي 
ً
خمسين عامال

اإلعاقة ممن ترشحهم وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

وذلك بما ال يقل عن اثنين في املائة من مجموع عدد العمال 

في املنشأة. على أن يكون تعيين ذوي اإلعاقة في املهن التي تم 

تأهيلهم لها واألعمال األخرى التي يستطيع املعاق أن يؤديها.

ذوي  األشخاص  لحقوق  الوطنية  االستراتيجية  وتطمح  	 .79

الدمج  مبدأ  على  قائم  بحريني  إيجاد مجتمع  إلى  اإلعاقة 

كافة  ممارسة  من  اإلعاقة  ذوي  املواطنون  فيه  يتمكن 

حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ، وتستهدف األشخاص ذوي 

لهم،  الخدمات  بتقديم  املهتمين  وكل  وعائالتهم  اإلعاقة 

وهي إذ تضع الشخص ذوي اإلعاقة في مركز اهتمامها فإنها 

تضع مسؤولية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة على املجتمع 

البحريني بكافة قطاعاته. 

مكافحة االتجار باألشخاص: 

تحرص مملكة البحرين على استمرار جهودها في مكافحة  	 .80

على  الثانية  للمرة  فحافظت  باألشخاص،  االتجار 

التوالي على مكانتها املتقدمة، في مجال مكافحة االتجار 
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 ،Tier 1 باألشخاص، بحصولها على تصنيف الفئة األولى

 في هذا املجال، بناًء على تقرير 
ً
ضمن الدول األكثر نجاحا

وزارة خارجية الواليات املتحدة األمريكية، فكانت بذلك 

أول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحقق 

هذا اإلنجاز. 

الحكومي  املنتدى   ،2019 أكتوبر  في  اململكة،  في  وانعقد  	 .81

ملكافحة االتجار باألشخاص في الشرق األوسط وقد تمت 

اإلشارة إلى اململكة كمثال لدولة صغيرة قامت بخطوات 

عظيمة في هذا املجال، ال سيما في نظام املالحقة القضائية، 

وإلغاء نظام الكفالة.

: آليات االنتصاف الوطنية: 
ً
سادسا

باإلضافة إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين في الباب  	 .82

الثالث املعنون الحقوق والواجبات العامة في املادة )20/و( 

للقانون«، حرصت   
ً
التقا�سي مكفول وفقا على أن »حق 

الوطنية،  االنتصاف  آليات  كفالة  على  البحرين  مملكة 

توفر  مع  للمحاكم  اللجوء  وإمكانية  بالقضاء  ابتداًء 

تعدد  إلى  باإلضافة  للقانون،   
ً
طبقا القضائية،  املساعدة 

درجات التقا�سي، والرقابة الدستورية السابقة والالحقة 
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وعلى  الدستورية،  املحكمة  تمارسها  والتي  القوانين  على 

توفير اآلليات الوطنية املستقلة اآلتية:

األمانة العامة للتظلمات: 

املهام  إطار  في  للتظلمات جهودها  العامة  األمانة  واصلت  	 .83

الشكاوى  وفحص  ومراجعة  تلقي  في  وتتركز  بها،  املنوطة 

املقدمة من أفراد الجمهور، وتحوي ادعاءات عن أفعال 

وسلوكيات مخالفة للقانون تصدر عن أي من منتسبي وزارة 

الداخلية. وفي هذا اإلطار، أصدرت األمانة العامة تقريرها 

التقرير  تضمن  )2018-2019(، حيث  السادس  السنوي 

فيما تضمنه، اآلتي: 

، وهو العام الخامس على 
ً
تلقت األمانة العامة 1067 تظلما أ.	

التوالي الذي بلغ فيه عدد التظلمات أكثر من تسعمائة ما بين 

شكوى وطلب مساعدة، وهذا يعطي إشارة إلى استمرارية 

الثقة لدى الجمهور في مهام دور األمانة ونزاهتها وكفاءتها 

والتزامها بالعمل من أجل تحقيق ضمان املساءلة. 

عمل  مجاالت  في  املشترك  التعاون  آليات  تعزيز  استمرار  ب.	

األمانة مع الجهات األخرى ذات الصلة مثل النيابة العامة، 

ووحدة التحقيق الخاصة وإدارة املحاكم العسكرية بوزارة 

الداخلية، وغيرها من الجهات. 
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مفوضية حقوق السجناء واملحتجزين: 

اآلونة  في  واملحتجزين  السجناء  حقوق  مفوضية  قامت  	 .84

األخيرة بخمس زيارات معلنة لكل من مركز إصالح وتأهيل 

للرعاية  الكرامة  ودار  األحداث،  رعاية  ومركز  النزيالت، 

ودار  بتلكو«،  »بيت  الطفولة  رعاية  ودار  االجتماعية، 

األمان، وذلك استكماال ألنشطة وعمل املفوضية بموجب 

تقريرها  في  املفوضية  واقترحت  القانونية.  اختصاصاتها 

بشأن الزيارة الثانية التي أجرتها إلى مركز رعاية األحداث في 

فبراير2018م، عدة توصيات كان من أبرزها، قيام وزارة 

تبعية  نقل  بإجراءات  بالبدء  والتنمية االجتماعية  العمل 

املركز إليها.

وحدة التحقيق الخاصة:

األخير  الثلث  خالل  الخاصة،  التحقيق  وحدة  استمعت  	 .85

، فيما 
ً
 و56 شاهدا

ً
من العام 2018، إلى أقوال 52 شاكيا

 به من أعضاء قوات األمن 
ً
 ومشتبها

ً
استجوبت 66 متهما

العام، وأحالت 11 من الشاكين للطبيب الشرعي الخاص 

ذات  خالل  الوحدة  أنجزته  بما  يتعلق  وفيما  بالوحدة. 

الفترة، استكملت الوحدة تحقيقاتها في قضيتين منفصلتين 



52

حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين التقرير السنوي األول

 للسلطة 
ً
ضمت 3 من أعضاء قوات األمن العام، واستنادا

 لقرار إنشائها، انتهت إلى إحالتهم إلدارة 
ً
املمنوحة لها ووفقا

املحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي 

 بأنه تم 
ً
عليهم بما يتناسب مع ما وقع منهم من تجاوز، علما

إنشاء وحدة التحقيق الخاصة كهيئة مستقلة لبحث أية 

ادعاءات خاصة بالتعذيب وإساءة املعاملة.

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان: 

أصدرت املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقريرها السنوي  	 .86

الخامس للعام 2017، ويشير فيما يشر إليه، إلى القضايا 

اإلنسان،  في أوضاع حقوق  املباشر  التأثير  الرئيسية ذات 

كدور املدافعين عن حقوق اإلنسان في مجال تعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والحق في الصحة والتعليم 

وحقوق العمالة الوافدة. وبحسب التقرير، فقد تنامي دور 

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في إقامة خطوط اتصال 

عميقة مع أفراد املجتمع، حيث تلقت 484 شكوى وطلب 

مساعدة متنوعة في العام 2017، وهو ما يؤكد زيادة الثقة 

املشكالت  مع  التعاطي  على  وقدرتها  املؤسسة،  آليات  في 

بالحقوق  تتعلق  شكوى   50 منها  املختلفة،  والشكاوى 
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املدنية، و19 خاصة بالحق في السالمة الجسدية واملعنوية، 

واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  تتعلق  شكوى  و91 

والثقافية، وغيرها، هذا وقد تواصلت املؤسسة مع الجهات 

املعنية إليجاد حل لهذه الشكاوى. 

في  اإلنسان  تعزيز حقوق  في   
ً
 نشطا

ً
دورا املؤسسة  لعبت  	 .87

مملكة البحرين خالل العام 2017، وذلك من خالل إصدار 

عدد من النشرات واملطبوعات التثقيفية املتعلقة بحقوق 

حيث  توعوية،  ومحاضرة  ندوة   160 وإقامة  اإلنسان، 

استفاد منها ما يقارب 865 مشارك، عالوة على إبرام عدد 

من مذكرات التفاهم مع مختلف منظمات املجتمع املدني 

والجهات اإلقليمية ذات العالقة. كما أسهمت بدور فّعال 

في مجال املراجعة التشريعية بالتعاون مع مجلس النواب 

اإلقليمية  مشاركاتها  إلى  باإلضافة  الشورى،  ومجلس 

والدولية في العديد من الندوات وورش العمل والدورات 

التدريبية واملؤتمرات ذات الصلة. 
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خاتمة 

االنسان عاملية  بأن جميع حقوق  البحرين  تؤمن مملكة  	 .88

وغير قابلة للتجزئة ومترابطة، وانه ينبغي أن تكون حماية 

هذه الحقوق مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للمجتمع 

التي  الظروف  وتهيئة  اإلنسانية،  حماية  أجل  من  الدولي 

واحترام  والعدالة  والسالم  األمن  تحقيق  ظلها  في  يمكن 

مصادر  من  وغيرها  املعاهدات  عن  الناشئة  االلتزامات 

القانون الدولي. ومن هذا املنطلق ترتكز سياسات وبرامج 

مملكة البحرين على نهج احترام حقوق اإلنسان بمعناها 

، األمر الذي 
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
الشامل سياسيا

من شأنه تعزيز التعاون الدولي وخدمة قضايا السلم واألمن 

والتنمية املستدامة. 

وتؤكد اململكة على مواصلتها البناء  على إنجازاتها التشريعية  	 .89

والتنفيذية والقضائية والعملية في مجال حقوق اإلنسان. 

ولعل من أبرز مظاهر التقدير للمملكة والتي تعتز بها هو 

انتخابها لعضوية مجلس حقوق اإلنسان لثالث مرة للفترة 

)2019-2021(، ولعضوية لجنة املنظمات غير الحكومية 

التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي. 



56

حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين التقرير السنوي األول

وقد حرصت اململكة من خالل مبادراتها على تأكيد قيم  	 .90

 مع تراثها الوطني الذي يرتكز على 
ً
حقوق اإلنسان اتساقا

على  ذلك  وتجلى  والديمقراطية،  املساواة  قيم  احترام 

سبيل املثال في مبادرة جاللة امللك للتعايش السلمي وحرية 

األديان، ومبادرة سمو رئيس الوزراء لليوم العالمي للضمير، 

والجوائز العديدة التي رصدتها اململكة لتشجيع األنشطة 

الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان، ومنها جائزة صاحبة 

السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 

املرأة البحرينية 2019. 

الصلة  ذات  الدولية  األنشطة  البحرين  مملكة  وتواكب  	 .91

بحقوق اإلنسان. وفي هذا الشأن وعلى سبيل املثال، احتفل 

مجلس النواب وغيره من الجهات املعنية باليوم العالمي 

 لاللتزام بالعمل على 
ً
للتسامح في 16 نوفمبر 2019 تأكيدا

رفاه اإلنسان وحريته وتقدمه وتشجيع التسامح واالحترام 

والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب. 

وحفظ  القومي  األمن  لحماية  الدولة  جهود  إطار  وفي  	 .92

االستقرار وسيادة القانون تتخذ الدولة اإلجراءات الالزمة 

للحفاظ على اللحمة الوطنية وسالمة املجتمع من األخطار 
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الدينية،  والكراهية  املتطرف  الفكر  محاربة  على  وتعمل 

الثقافات  لكافة  والدينية  اإلنسانية  القيم  على  والتعدي 

فيها  بما  اإلعالم  وسائل  كافة  في  واملعتقدات  والديانات 

وسائل التواصل االجتماعي.

هذا وتقوم وزارة الخارجية بدور رئيس في تنفيذ السياسة  	 .93

اإلنسان  حقوق  مجال  في  البحرين  ململكة  الخارجية 

ذلك  في  بما  املعنية  الجهات  مع  والتكامل  بالتنسيق 

املصلحة،  وأصحاب  الوطنية  الحكومية  غير  املنظمات 

العليا لحقوق  التنسيقية  اللجنة  املثال فإن  وعلى سبيل 

اإلنسان تأخذ في االعتبار، عند إعدادها لتقارير اململكة 

الخاصة باتفاقيات حقوق اإلنسان ومجلس األمم املتحدة 

لحقوق اإلنسان، مالحظات منظمات املجتمع املدني. وقد 

، في 23 أكتوبر 2019م، مع 
ً
 تشاوريا

ً
عقدت اللجنة اجتماعا

منظمات املجتمع املدني للتعريف بدور اللجنة ومناقشة 

آخر التطورات واالنجازات الحقوقية، وأبرز املستجدات، 

وبحث أطر التعاون والتنسيق املشترك وتبادل األفكار في 

هذا الشأن ال سيما فيما يتعلق بآفاق دعم جهود املجتمع 

املدني، وتأتي  هذه الجهود في ظل إيمان مملكة البحرين 

هي  اإلنسان  وحماية حقوق  وتشجيع  احترام  بأن مسيرة 
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عملية مستمرة، تتضافر فيها جهود الجميع للبناء على ما تم 

من إنجازات وتحقيق املزيد منها في إطار من الحوار والثقة 

والتعاون بين أصحاب املصلحة. 

التأكيد على أن تطور حقوق اإلنسان هو عملية مستمرة  	 .94

تتطلب تضافر الجهود الحكومية الرسمية واألهلية لتحقيق 

األهداف املشتركة لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.


