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  المقدمة -أوالا  
، وتم  2017قدمت مملكة البحرين التقرير الوطني الثالث لمجلس حقوق اإلنساان في ها ر فبرا ر   -1

دعمت البحرين دعمًا   2017اعتماده من قبل المجلس في هاااااا ر ما و من التا. وات . وفي هاااااا ر ساااااابتمبر  
ة التي  ما لتتارضا ا م  بت  التشاريتاا الوطنيإ  ،توصاية 36وأحيط علمًا بتدد  توصاية،   139كاماًل عدد  

لدى السااااااااااال ة    أو الحتياج ا إلى تتد ل قوانين ال زالت قيد النظر   اإلساااااااااااالمية،تساااااااااااتند ألح ا. الشاااااااااااريتة  
نماا  اجتمااةياة متيناة. أر  يأو أن اا تقتيااااااااااااااي الموياد من الادراسااااااااااااااة وتكثي  التمال على ت ي  التشااااااااااااااري ياة،

الج ود والخ واا  ، تياااااااااااااامن  2019وباااإلضاااااااااااااااافااة للتقرير قاادماات مملكااة البحرين تقريرًا طوةيااًا في عااا.  
 مملكة في سبيل تنفيذ توصياا آلية االستتراض الدوري الشامل.الواإلجراءاا التي اتخذت ا 

البحرين تقريرها الوطني الراب  متيااااااامنًا المساااااااتجداا    مملكة  حرصاااااااًا على الوفاء بالتوامات ا تقد. -2
ملكة على صاااااتيد تتويو وحما ة م  إلقاء الياااااوء على إنجازاا الم  ،للتوصاااااياا الساااااابقة وتت دات ا الدولية

 حقوق اإلنسان من خالل إطار مؤسساتي وتشريتي وسياسي.

 منهجية ومملية إمداد التقرير -ثانياا  

 منهجية إمداد التقرير -ألف 

آلية االستتراض    عبر   تأكيدًا لما اخت ت  مملكة البحرين منذ اختيارها لتكون أول دولة تقد. تقريرها -3
 في إطار هراكة مجتم ية. فقد تم التمل على إعداد التقارير الدوري الشامل، 

عقدا اللجنة التنساااااايعية التليا لحقوق اإلنسااااااان ارخاسااااااة وزير الخارجية، عدة اجتماعاا لدراسااااااة   -4
، واتخذا  2017توصاياا التقرير الوطني الثالث للية االساتتراض الدوري الشاامل الذي اعتمد في سابتمبر  

اللجنة   في ساااابيل تنفيذ التوصااااياا التي قبلت ا المملكة. وتتياااامن اختصاااااصاااااا  الم مةالتد د من القراراا  
التنسيق م  الج اا الح ومية والمؤسساا الرسمية في كافة المساخل المتتلقة بحقوق اإلنسان وإعداد تقارير  

 (1)مرفقمملكة البحرين المقدمة لمنظماا األمم المتحدة. 

 ا  في  المدني هاااااااااار تشااااااااااورية م  منظماا المجتم     أربتة اجتماعااكما عقدا وزارة الخارجية   -5
ن هااااخصااااًا، وتم اسااااتتراض التوصااااياا المذكورة مت ا بشاااا ل مساااا  ، ولقد أساااا مت ج ود  يأكثر من ثالث

 لراب .ومالحظاا منظماا المجتم  المدني والج اا المتنية األخرى في الورة التقرير الوطني ا

 مملية إمداد التقرير -باء 

قامت وزارة الخارجية بمخاطبة الج اا الرسااامية ومنظماا المجتم  المدني واا الصااالة لموافات ا   -6
اإلنجازاا التي تحققت على صااااااتيد النتاخو والتوصااااااياا الخاصاااااة  بمرخيات ا حول ساااااابل تنفيذ التوصااااااياا و 

المرخياا  ، وتمت مناقشاااااة  2022-2017ن خالل الفترة  بالمراجتة الدورية الشااااااملة في مجال حقوق اإلنساااااا
لواردة في تقرير االساتتراض  المتلوماا اوتشابي  األفكار م  هذه الج اا وصاوال لقناعة مشاتركة بأن تكون 

 مرتكوة على المبادئ التالية: الشفافية، المساهمة، االستجابة، المحاسبة، عد. التمييو واإلحاطة.الدوري 

عملية إعداد التقرير اللجنة التنسااااااااااايعية التليا لحقوق اإلنساااااااااااان، وتم تكلي  فريق من وزارة  تولت   -7
 الخارجية، بمواصلة جم  المتلوماا الالزمة من الج اا الح ومية وغير الح ومية المتنية إلعداد التقرير.

ماادًا بشاااااااااااااا ال إعاداد التقرير تجمي  اإلجراءاا التي تم اتخااوهاا، في ف،ااا، وولا  اعت عنادروعي   -8
أسااساي على تقسايم التوصاياا كما وردا في تقرير الفريق التامل المتني باالساتتراض الدوري الشاامل رقم  
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A/HRC/36/3/Add.1    آراء بشأن االستنتاجاا و/ أو التوصياا، وااللتواماا ال وةية والردود المقدمة(
 من الدولة موض  االستتراض(.

في مجال حقوق اإلنسددددان في ممللة البحرين من     أبرز التطورات واإلنجازات -ثالثاا  
 2017سبتمبر 

ا عالميا أثر بشاا ل كبير في جمي  النواحي وخلق تحد اا خاصااة في جاخحة كورونا تحد   هاا لت -9
حما ة  ل  حرصاااات على تكثي  الج ود  جتماةية، إال أن مملكة البحريناالقتصاااااد ة و االصااااحية و المجاالا ال

اتخاوه  ارز ما تم  أوكان من  ووفق ام انيات ا المتاحة،  واحترا. وتتويو حقوق اإلنسااااااااااااااان في كافة المجاالا  
 . ليمن مبادراا ما 

وإ مانًا   في سااااااااااياق مخ ط وجماعي، نجازاا مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسااااااااااانإل  تتويوا -10
اعتمد  فقد  ،  اخية والحماخية لحقوق االنساااان في المملكةللمنظومة الوقالبنية األسااااساااية    تقويةبأهمية اساااتمرار 

أربتاة    . وتشاااااااااااااامال الخ اة2026-2022مجلس الوزراء الموقر الخ اة الوطنياة لحقوق اإلنسااااااااااااااان ل عوا.  
محاور، تتناول: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق االقتصاد ة واالجتماةية والثقافية، حقوق الف،اا األولى  

  102هدفًا فرةيًا و  34هدفًا رخيسااااايًا،  ندره ضااااامن ا  17  على  الخ ةوتحتوي  ياااااامن.  بالرعا ة، وحقوق الت
المنشااااااااودة  الشاااااااااملة والجماةية  ، وول  لتحقيق األهداف   شاااااااامل جمي  الج اا والق اعاا تقريبا مشااااااااروعاً 

 سيما في مجاالا التشري ، والت وير المؤسسي، وبناء القدراا. ال

( اسااااااااااااات اعت مملكة البحرين أن تحقق نمووجًا راخدًا في التصااااااااااااادي  19-في ظل جاخحة )كوفيد -11
الحفاظ على ساااير للجاخحة وتداةيات ا من خالل الخ ط االساااتبا ية واإلجراءاا التالجية التي سااااهمت في 

قت المملكة  أطلكما و دون حاجة التخاو إجراءاا اساااااااااااااتثناخية كحظر التنقل الجوخي أو الكلي.  الحياة التامة  
وفرا دعما ل فراد والق اع الخاص، وكانت أهم نتاخج ا  ،  2020في هااااا ر مار     حومة مالية واقتصااااااد ة

،  على قدرة الق اع الخاص في التشاااا يل وخف  حاالا التسااااريص أو الفصاااال ألساااابا  اقتصاااااد ة المحافظة  
لمتالجة آثار الجاخحة من خالل    . وتواصاالت الج ودلق اعاا األكثر تياارراً وتدةيم الكفا ة المالية لواسااناد  

حو. مالية واقتصااااد ة اهاااتملت  التي أعلنت ا الح ومة والتي تيااامنت على خمس    خ ة التتافي االقتصاااادي
 مليار د نار. 4.5مبادرة تجاوزا  يمت ا  40على أكثر من 

وهي من أعلى    ،ألف فحص  ومياً  30وعلى الصااااتيد الصااااحي ال ت نساااابة الفحوصاااااا اليومية   -12
التاله والت  يم بشاااااااااااا ل مجاني لكافة المواطنين والمعيمين على حد  و   الفحص وتم توفير   ،ساااااااااااا  عالمياً الن

 % من مجمل عدد الس ان.84 إلى ووصلت نسبة الحاصلين على الت  يم ،سواء

البرامو والمشاااااااااري    وإدماج ا ب افةأهداف التنمية المسااااااااتدامة  تحقيق والتوامًا من مملكة البحرين ا -13
وزارة    إجراء تتد ل وزاري في الح ومة تياااامن إنشاااااء. ب2022( لساااانة 25)رقم  ية، صاااادر المرسااااو.  الح وم

 هذا ال دف. تويو تنفيذلتنمية المستدامة لتل

 التقارير التي تقدمت بها ممللة البحرين -ألف 

التتاااهااد ااة  لتوا. اتقااد م التقااارير للجااان  نحو اال هااامملكااة البحرين على تكثي  ج ود  حرصااااااااااااااات -14
 :)التتاقد ة( وهي

التقرير الدوري الراب  بشاااااااأن اتفا ية مناهياااااااة التتذ   وغيره من ضااااااارو  المتاملة، أو   •
 التقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو الم ينة.



A/HRC/WG.6/41/BHR/1 

GE.22-13133 4 

التقارير الدورية من الثامن إلى الراب  عشر بشأن تنفيذ اتفا ية القياء على جمي  أه ال   •
 التمييو التنصري.

 الدوري الراب  حول تنفيذ اتفا ية القياء على كافة أه ال التمييو ضد المرأة. التقرير  •

 التقرير األول للت د الدولي للحقوق االقتصاد ة واالجتماةية والثقافية. •

 التقرير الجام  للتقارير الدورية من الراب  إلى الساد  للجنة حقوق ال فل. •

 ي للجنة حقوق األهخاص ووي اإلعاقة.التقرير الدوري الجام  للتقارير األول والثان •

التقرير األولي حول تنفياااذ وإعماااال أح اااا. وبنود البروتكول االختيااااري الملحق بااااتفاااا ياااة  •
حقوق ال فل باهاااااااااااترا  األطفال في النواعاا المسااااااااااالحة، وتقرير مملكة البحرين األولي  

بااااتفاااا ياااة حقوق ال فااال  حول تنفياااذ وإعماااال أح اااا. وبنود البروتكول االختيااااري الملحق  
 المتتلق ابي  األطفال وب اء األطفال واست الل األطفال في المواد اإلباحية.

 (2التشريعات الجديدة الصادرة في مجال حقوق اإلنسان )مرفق  -باء 

بإصااااادار قانون التدالة اإلصاااااالحية ل طفال وحما ت م من   2021( لسااااانة 4قانون رقم ) •
 سوء المتاملة.

،  . 2021بشااااااأن التقوباا والتدااير البد لة وتتد الت  عا.    2017( لساااااانة  18)قانون رقم   •
  قانون كون  منص مسااااااااحة أكثر في طل  اساااااااتبدال التقوبة المح و.الأهمية تتد ل  وتأتي  
 بتدها.و أسواء قبل تنفيذ التقوبة  ا ا

 بإصدار قانون اليمان الصحي. 2018( لسنة 23قانون رقم ) •

اتتد ل قانون التمل في الق اع األهلي الذي    2018( لسااااااااانة 59المرساااااااااو. بقانون رقم ) •
 .حظر التمييو اين التمال وجر. التحرش الجنسي

 ، بإصدار قانون األسرة.2017( لسنة 19قانون رقم ) •

الجهود والخطوات واإلجراءات التي اتخ تها ممللة البحرين في سدددددددبذل تنفذ    -رابعاا  
 توصيات آلية االستعراض الدوري الشامل

 (78)التوصية:  الحق في الحياة  

وفق  اعتمااد النظااا. التشااااااااااااااريتي في مملكااة البحرين عقوبااة اإلعاادا.، غير أناا  قرر تلاا  التقوبااة  -15
( من الت د الدولي للحقوق المدنية والسااااياسااااية ومن ا أن  نفذ اإلعدا. في 6اليااااماناا التي حددت ا المادة )

ساااابق اإلصاااارار أو الترصااااد،  ك  المقترن بظروف مشااااددةجراخم واا الخ ورة الشااااد دة كجراخم القتل التمدي  ال
 وبت  جراخم الخيانة التظمى.

بشااأن    2006لساانة   58ومن واا المن لق قرر عقوبة اإلعدا. المنصااوص علي ا في القانون رقم   -16
ي جريمة  تاق  علي ا القانون التا. بالسااااااااااااااجن  حما ة المجتم  من األعمال اإلرهااية وتتد الت  الالحقة أل

لساااااااااااااانة   15المؤباد إوا ارتكبات تنفياذًا ل رض إرهاااي، ولبت  الجراخم المنصااااااااااااااوص علي اا في القاانون رقم  
بشاااااااااااااااأن المواد المخاادرة والمؤثراا التقليااة لمااا تمثلاا  تلاا  الجراخم من خ ورة بااال ااة تجاااه المجتم     2007

 ومقومات  البشرية واالقتصاد ة.
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أما في مجال الت بيق فإن األح ا. القيااااااخية الصاااااادرة باإلعدا. في مملكة البحرين تتسااااام بالندرة   -17
الشااد دة، ومرج  ول  أن القانون  طت ي للقاضااي الخيار اين هذه التقوبة وعقوباا سااالبة للحرية، كما خول 

، كما أن النظا. القياااااخي    ل  إضااااافة إلى ول  ساااال ة النوول بالتقوبة من با  التخعي  إلى عقوباا أدنى
البحريني قد وفر ضاااامانة م مة تتمثل في ضاااارورة اجماع القياااااة في جمي  المراحل، وأن ال تن في ح م  

 اإلعدا. وجوبي بقوة القانون، وبالتالي  ج  أن  مر على جمي  مراحل التقاضي.

 (67 ،66 ،65 ،64 )التوصيات: التنمية المستدامة  

اإلجراءاا الياااااااارورية لت بيق السااااااااياساااااااااا والبرامو المتتلقة بالتنمية الشاااااااااملة    اتخذا الح ومة -18
. ووضااااااتت الح ومة السااااااياساااااااا  2022-2019و  2018-2015والمسااااااتدامة من خالل ارامو الح ومة،  

م  األولوياا الوطنية الميااااامنة في ،  2030واللياا الم لوبة ليااااامان مواءمة أهداف التنمية المساااااتدامة  
ورب  ا ابرنامو الح ومة على مساااااااااتوي ال ا اا/المقاصاااااااااد واإلجراءاا    2030االقتصااااااااااد ة  رؤية البحرين  

 التنفيذ ة في مختلف المجاالا المتنية ومتابتة تنفيذها.

محاور لت  ية مجال السااااالم   ةمحورين من أصااااال سااااات  2022-2019خصاااااص ارنامو الح ومة   -19
هما المحور الساااااااايادي  و اف التنمية المسااااااااتدامة،  من أهد  (16)والتدل والحوكمة الرهاااااااايدة، المتتلقة بال دف  

 ومحور األداء الح ومي.

الح ومة لتحعيق ا خالل األعوا.  ساااااااااااتت تيااااااااااامن ارنامو الح ومة الحالي تساااااااااااتة أهداف عامة   -20
وول  من خالل ثالثة محاور اساااتراتيجية تتقاط  م  المجاالا الرخيساااية    ،2022وحتى   2019األربتة من 

وتتمثل هذه المحاور في تتويو الثواات األساااااسااااية للدولة والمجتم  واالسااااتدامة    ،ألهداف التنمية المسااااتدامة
اء كل المالية والتنمية االقتصااااااااد ة الي جان  تأمين البي،ة الداعمة للتنمية المساااااااتدامة.  وكلف مجلس الوزر 

وزارة وهي،ة ح ومية بمواءمة ما  خصااااااااا ا من أهداف وخ ط وساااااااااياسااااااااااا في ارنامو الح ومة الحالي م   
 أهداف التنمية المستدامة.

من المحااافظااة على المتااادلااة المتوازنااة اين األمن والتنميااة في اي،ااة مسااااااااااااااتقرة،  الح ومااة تم ناات   -21
 ة ورفاه المواطنين والمعيمين.وتوجي  الج ود والموارد لخدممسيرت ا التنموية وواصلت 

( من  21)الذي وقتت  مملكة البحرين وللتنمية المساااااااااتدامة  ويتتبر إطار الشاااااااااراكة االساااااااااتراتيجي  -22
. اإلطااار بشاااااااااااااا اال تااا. م   ء، ويتوااألول من نوعاا  في المن قااة (2022-2021األمم المتحاادة )م اااتاا   

، وتحد ثاا مجموعاا التمل  التنمية المسااتدامة  االسااتراتيجياا والسااياساااا التنموية لمملكة البحرين وأهداف
 .19الخمس المحددة في إطار األمم المتحدة لالستجابة االجتماةية واالقتصاد ة الفورية لكوفيد 

  العدالة الجنائية  
 ( 167  ، 130 ، 128  ، 127  ، 112 ، 102  ، 100 ، 94 ، 87  ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 )التوصيات: 

فإن النظا. التدلي البحريني ال  وفر حما ة (  81( )80( )79في سااااابيل تنفيذ التوصاااااياا رقم )   -23
تسااتمر أو ضاامانة ضااد المحاكمة ألي مسااؤول في الدولة حتى الوزراء حيث ال توجد محاكم خاصااة ل م، و 

كالمؤساااساااة الوطنية لحقوق االنساااان واألمانة التامة للتظلماا ووحدة  اللياا الوطنية والمؤساااسااااا الرقااية  
  فتااللين الح وميين الذ ن ارتكبوا أؤو بالتحقيق ومسااااءلة المسااا التحقيق الخاصاااة، كل بحسااا  اختصااااصااا ،

أو  وتنت   الحق في الحياة أو الحق في عد. التتذ   أو الحق في الحرية واألمان ،  قانون  ال  عمد ة تخالف
جواخية ساااااااوء متاملة للمدنيين، وول  بقصاااااااد اتخاو إجراءاا قانونية حدوث تتذ   أو  بإهمال م في تساااااااببوا 

 بمن في م ووي المناص  العياد ة، مدنيين كانوا أ. عس ريين.هم، وتأد بية ضد
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ولين الح وميين عن جراخم  ساااؤ المعلى  لية الجناخية  ؤو المسااا  تحد دوحدة التحقيق الخاصاااة ا تختص -24
لة من  ثبت تورط  في تل  الجراخم أ ًا كان منصاااااااب ، وقد أسااااااافر عمل ءالتتذ   وإسااااااااءة المتاملة، ومساااااااا

الشاااااااارطة للمحاكماا الجناخية والتأد بية،    فرادمن أ  امت م  181الوحدة على مدار ساااااااانواا عمل ا عن إحالة  
نوةية من الجراخم  وقد صاااااااااااادرا عقوباا رادعة ضااااااااااااد من ثبتت إدانت م، وهذا ما أدى إلى انخفاض تل  ال

ن المجني علي م والشاااا ود ضاااامن حي ل الوحدة لتنفيذ  ؤو تم اسااااتحداث هاااا بة هااااكما و %.  70انساااابة تفوق  
 تدااير الحما ة القانونية لليحا ا وأسرهم وتقد م الدعم الالز. ل م.

حول أي    تباهاااار األمانة التامة للتظلماا، إجراءاا فحص وتحقيق جمي  الشاااا اوى المقدمة إلي ا -25
واتخاو اإلجراءاا القانونية حيال ا، ال وتتمل على تحسااااين اي،ة السااااجناء  انت ا  صااااادر من أفراد الشاااارطة  

طلباا المساااااعدة والتمل على تسااااويت ا وإصاااادار توصااااياا بشااااأن ا، وقد تلقت    يوالمحتجوين من خالل تلق
اعدة، كان من ا  ( هااااا وى وطل  مسااااا7249.، )2021. وحتى ن ا ة أاريل  2013األمانة منذ تدهاااااين ا في 

طلَ  مسااااااعدة، وقد تم التحقيق والتصااااارف في ا على النحو الذي  تفق م  القانون    4879هااااا وى و  2370
 أو حفظ ا النتفاء الفتل المؤثم. ،إما بإحالت ا للج اا القياخية والتأد بية المختصة

(  102( )100( )87( )82وفي ساااابيل ت وير االجراءاا والتشااااريتاا وتماهاااايا م  التوصااااياا ) -26
( تم تتويو صااااااااااالحياا األمانة التامة للتظلماا ومد وال ت ا لتشاااااااااامل جمي  130( )128( )127)(  112)

طي  منتسااابي وزارة الداخلية من رجال أمن ومدنيين، ومنح ا صاااالحية زيارة الساااجون وأماكن الحبس االحتيا
 .و المتاملةأواالحتجاز للتحقق من عد. تترض النوالء والمحتجوين للتتذ   

ادور أسااااااساااااي في الرقابة على الساااااجون وأماكن االحتجاز  مفوضاااااية الساااااجناء والمحتجوين   تقو. -27
،  ( زيارة تفتيشاية هااملة 22)قامت المفوضاية    .2022. وحتى ما و  2014منذ أغسا س  بمتناها الواسا ، ف

اراا متلناة وزيااراا مفااج،اة، ونشاااااااااااااارا نتااخو هاذه الويااراا في تقاارير مفصاااااااااااااالاة على موقت اا  ماا اين زيا
 وأفيل الممارساا الدولية. اإللكتروني، وتتماهى آلية عمل ا م  المتا ير الدولية واألممية واا الصلة

إحالة ما  ، و لدراسااات اتتلقى المؤساااساااة الوطنية لحقوق اإلنساااان الشااا اوى المتتلقة بحقوق اإلنساااان  -28
حقوق    ، كماا تختص ارصااااااااااااااد حااالا انت اا ، ومتاابتاة تنفياذهااترى إحاالتا  من اا إلى ج ااا االختصاااااااااااااااص

اإلصالحية وأماكن االحتجاز   للمؤسساا، والعيا. بالوياراا الميدانية  بشأن ا  اإلنسان، وإجراء التقصي الالز.
 .النت ا  لحقوق م شتب  في أن   ون م انًا قد  تترض المتواجدون ب   أو أي م ان آخر 

في ظل إطار تشاريتي متكامل وملو. ال  وفق قانون ا و تتمل السال ة القيااخية في مملكة البحرين   -29
، تخعيفا أو    اساااااااااتثناء، وتحعيقا للتدالة التي تقتياااااااااي الم ا رة في األح ا. بحسااااااااا  الظروفتمييو في  وال  

تبتا  مة والمالءمة في تقرير التقوبة  ءالمواتشااااااااد دا فإن القانون  منص أعياااااااااء الساااااااال ة القياااااااااخية إم انية  
للظروف، كإرتكا  الجريمة عن سااااابق إصااااارار وترصاااااد، أو ارتكاا ا ليال واألعذار القانونية كصااااا ر سااااان 

 مل  أعيااااء السااال ة القيااااخية ساااواء في الحدود التي رسااام ا القانون، وال    المت م أو كبر السااان، كل ول 
 .القياة أو أعياء النيابة التامة مخالفة أح ا. القانون اإلجراخية والتقااية

  208تيااااااامن تتد ل تتري  التتذ   الوارد في المادتين    والذي  2012(  52)صااااااادر القانون رقم   -30
 النوع من الجراخم.من قانون التقوباا، والتأكيد على عد. سريان مدد التقاد. على هذا  232و

  ،2012( لسااااااانة 49( من قانون قواا األمن التا. بموج  القانون رقم )81كما تم تتد ل المادة ) -31
حيث نص على عد. اعتبار الجراخم المتتلقة بحاالا االدعاء بالتتذ   أو المتاملة الالإنسااااااااانية أو الحاطة  

 بالكرامة أو الوفاة المرتب ة ا ا من الجراخم التس رية.

بادرا الساااااااااااااال ة التشااااااااااااااري ية اتتد ل قانون اإلجراءاا الجناخية بحيث ضاااااااااااااامنت  أح امًا تتوافق   -32
والمتا ير الدولية، حيث أناطت بالنيابة التامة االختصااااااااااص انظر االدعاءاا المتتلقة بالتتذ   أو ساااااااااوء 
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الجناخية، وعلي  تم إنشاااااااااااااء وحدة التحقيق  المتاملة أو الوفاة المرتب ة ا ا، متى وقتت أثناء مراحل الدعوى  
 الخاصة كج ة قياخية مستقلة لتتولى ول  االختصاص.

( من قانون اإلجراءاا الجناخية على أن: " ح م القاضاااااااااي في الدعوى  253كما نصااااااااات المادة ) -33
  رح    حساا  التقيدة التي تكونت لد   ب امل حريت ، وم  ول  ال  جوز ل  أن  بني ح م  على أي دليل لم

أمام  في الجلسااااة وكل قول  ثبت أن  صاااادر من أحد المت مين أو الشاااا ود تحت وطأة اإلكراه أو الت د د ب  
   در وال  تول علي ."

مملكة  فال تتخاذ الج ااا المتنياة في (  112( و )102)،  (  100وفيماا  تتلق باالتوصاااااااااااااايااا رقم ) -34
 أو حقوقي تباري بسااب  ممارسااة نشااا  سااياساايالبحرين أ ة إجراءاا جناخية تجاه أي هااخص طبيتي أو اع

، حيث أن التجريم  نصا  على األفتال المؤثمة، في حين إن هذه األنشا ة كفل ا التشاري   عا.  أو اجتماعي
، ويتم التقيد في مجال المسااااااءلة الجناخية  البحريني كقانون الجم ياا الساااااياساااااية وقانون األند ة والجم ياا

وبناء على    ند ألحد ات ا. إال إوا وق  من  ما  شا ل صاراحة جريمة في القانون سا بأح ا. القانون ومن ثم ال  
. كما ال توجد أي أعمال انتقامية ضد أي ف،ة من الف،اا وال  وجد أدلة دام ة ال   ون االعتراف أساسا في ا

ساااااابل   وهنال   ،أي اساااااات داف للمدافتين عن حقوق اإلنسااااااان، فالقوانين والتشااااااريتاا الوطنية تحمي الجمي 
 إنصاف وطنية لحما ة حقوق اإلنسان وتتويوها.

اتسااااقًا م  ما انت ى إلي  تقرير اللجنة البحرينية المساااتقلة لتقصاااي الحقاخق، بادرا النيابة التامة  و  -35
التتبير، وترت  على ول  حساااااام عدة قيااااااا ا  في الرأي و بإسااااااقا  جمي  االت اماا التي  تداخل مت ا الحق  

مت مًا، اينما بقيت بت  القيااااااااااا ا قاخمة نظرًا    334ن إسااااااااااقا  تل  االت اماا  بشاااااااااا ل ن اخي واسااااااااااتفاد م
االعتداء على الممتلكاا الخاصااااااااااااة  الهااااااااااااتمال ا على جراخم أخرى من طبيتة مختلفة تن وي على التنف و 

 .على األهخاصل فراد والتامة للدولة واالعتداء 

محاكم السااااالمة الوطنية للوقوف على  وفي إطار تقييم ومراجتة جمي  األح ا. التي صاااادرا من   -36
وول  بمترفة اللجنة القياااخية التي هااط لت وفقًا لقرار المجلس    ،تواخم ا م  المتا ير الدولية لحقوق اإلنسااان

لفحص هذه األح ا. وول  اناًء على تقرير اللجنة البحرينية    2012 نا ر  2األعلى للقياااااااااء الصااااااااادر في  
األح ا. وإسااااقا  بتياااا ا ن اخيًا، واإلفراه عن بت  تل   ما أساااافر عن تخعي     ،المسااااتقلة لتقصااااي الحقاخق

 بت  المح ومين وانت اء مح ومية البت  الخر.

( تؤكد المملكة بأن النظا. القانوني البحريني  جر. جمي   167( و )94وفيما  تتلق بالتوصااااياا ) -37
( العب  على أي انساان  19تور  في المادة )األفتال التي تشا ل جريمة االختفاء القساري حيث  حظر الدسا

ال وفق  إو التنقل  أقامة  و تقييد حريت  في اإلأو تحد د اقامت  أو احتجازه  أو تفتيشاااااااااا  أو حبساااااااااا  أو تو يف  أ
ال في األماااكن  إنساااااااااااااااان  إو حبس أي أ، كمااا وفي واا المااادة ال  جوز حجو  القااانون وبرقااابااة القيااااااااااااااااء

وال  تّرض أي إنسان للتتذ   المادي أو    ،والخاضتة للرقابة القياخية  المخصصة لذل  في قوانين السجون 
المتنوي، أو لإلغراء، أو للمتااملاة الحااطاة باالكراماة، ويحادد القاانون عقاا  من  فتال ولا . كماا  ب ال كال 
قول أو اعتراف  ثبت صااااااااااادوره تحت وطأة التتذ   أو باإلغراء أو لتل  المتاملة أو الت د د بأي من ا. كما  

ال بأمر من الج اا  إ( من قانون اإلجراءاا الجناخية فال  جوز العب  على أي انساااان 61ن  وفقا للمادة )ا
و متنويا ول  الحق في االتصال  أالقياخية المختصة ويج  متاملت  بما  حفظ كرامت  وال  جوز ا ذاؤه ادنيا  

 .بمحامي  وبذوي 

ومن ا    ،من قبل وزارة الداخلية كياااااااااااااامانة للمت م  اتخذاهنا  التد د من اإلجراءاا الفتالة التي   -38
عملياا اليااااااااااااابط التي  تم اتخاوها ال تتم إال وفقًا لإلجراءاا القانونية المنصاااااااااااااوص علي ا في قانون  بأن  

من  وبإهاااراف ومتابتة السااال ة القيااااخية متمثلة في النيابة التامة وتحت   61اإلجراءاا الجناخية في المادة  
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جد نظا. جناخي موحد اين المراكو األمنية في الوزارة وبين النيابة التامة، حيث  تم   و ، كما  رقابة القيااااااااااااااء
وي ون وقت تساااااجيل المحاضااااار في النظا. غير قاال للتتد ل  االلكتروني  في  اعتماد المحاضااااار في النظا.  

ساااااتتال.   م ن لذوي التالقة أو األقار  بسااااا ولة اال، و  )التاريخ، والوقت الذي  تم تو ي  أي هاااااخص في (
 من أي مركو أمني مختص لمترفة حالة المت م وم ان .

 (174 ،152  ،151 ،150 ،149)التوصيات:  الجنسية  

حيث إن من القيود على الحقوق المدنية الواردة في الت د الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومن ا   -39
أن منص الجنساااااااية كما  تيااااااامن بتدا  الحق في الجنساااااااية ما  تتلق بيااااااارورة حما ة األمن الوطني، وحيث 
من نقل البحرينية  يتم دراسااة تم ين المرأة  حقو يا ف و  شااتمل على بتد أمنى نظرا لصاا ر مساااحة المملكة، ف

وفي اطار مناقشااااااااا تراعي البتد ن    بالتتاون م  السااااااال ة التشاااااااري يةكبير جنسااااااايت ا إلى أطفال ا باهتما.  
جااهادة إلى كفاالاة حقوق أانااء المرأة البحرينياة المتووجاة من   . وفي هاذا اإلطاار، تسااااااااااااااتى المملكاةالم مين

من الخدماا التتليمية والصااااحية    خ اعدد من التدااير التي تراعي حق اسااااتفادة أانا  اتخاوأجنبي عن طريق  
أاناخ ا  ليامان متاملة  ،  2009لسانة   35وعدد من الخدماا الح ومية المقررة، بحسا  ما نص علي  قانون  

، ممااا كااان لاا  فاااخاادة كبيرة على حياااة أاناااء البحرينيااة وسااااااااااااااااهم في احتواء  ألاناااء البحرينيينبمثاال متاااملااة ا
 إه االا عد. تمتت م بالجنسية البحرينية.

وفي هذا الصااااااادد، ساااااااتت مملكة البحرين لمراجتة القوانين والتشاااااااريتاا واا الصااااااالة بما  حقق   -40
  2022( لساااانة 24ز األمثلة على ول  صاااادور القرار رقم ) ا. ومن أار خاالسااااتقرار التا. للمرأة البحرينية وأانا

بشااأن منص تأهاايرة دخول ورخصااة اإلقامة التاخلية ألقار  البحرينيين من الدرجة األولى وزوجاا البحرينيين  
وتيساااااااااااير منص تأهااااااااااايرة الدخول إلى مملكة البحرين ألاناء غير المعيمين إقامة    وأزواه البحرينياا األجان 

كفالة األ. ولمدة أطول عند رغبت م في زيارة المملكة، وتس يل إجراءاا إصدار وثيقة سفر لمدة  ميسرة على  
 محددة ل اناء في الحاالا الخاصة مثل السفر للدراسة أو التاله في الخاره.

صااااااادور عدد من القوانين الخاصاااااااة بالنفقة والرعا ة والموا ا لذوي اإلعاقة واليااااااامان االجتماعي   -41
 مل أاناء البحرينية المتووجة من أجنبي متاملة البحريني.والتي تتا

ح ا. المتتلقة  فإن قانون الجنسااااية البحرينية تياااامن واا األ  (،174رقم )وفيما  تتلق بالتوصااااية   -42
بياااوابط منص الجنساااية أو ساااحب ا أو اساااقاط ا والتي وردا في التد د من قوانين الجنساااية في دول التالم،  

ح ا. قياااااااخية ووفقًا لما تقتيااااااي ب  القوانين المتمول ا ا ونتيجة الرتكا   أبموج  ويتم اسااااااقا  الجنسااااااية 
جراخم جناخية تمس أمن الدولة وتكون وفقًا لياااااماناا قانونية وقيااااااخية. كما أجاز القانون لمن ساااااحبت أو  

 اسق ت عن  الجنسية اللجوء إلى القياء لل تن في الح م الصادر بحق .

حيث   ،2019( لسااانة 16تتد ل على قانون الجنساااية بموج  المرساااو. بقانون رقم )تم اساااتحداث   -43
م ررًا( من قانون حما ة المجتم  من األعمال اإلرهااية،    24نصااااااااااااات المادة الثالثة من  على إل اء المادة )

م  والتي كانت توج  إساااااااااااقا  الجنساااااااااااية عند الح م باإلدانة عن بت  الجراخم اإلرهااية. وبناء على ول  ل 
تصاااادر المحاكم أ ة أح ا. بإسااااقا  الجنسااااية منذ التتد ل. كما أل ت تل  األح ا. عند الفصاااال في ال تون  

 المقدمة من المح و. علي م.

صدرا بحق م أح ا. بإسقا  الجنسية، مما  ؤكد    ا( مح وم551المل  اتثبيت جنسية )  ةقا. جالل -44
 الفرصة لمراجتة وتصوي  سلوك م. للخارجين على القانون  بما   فلحرص واهتما. جاللت  
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 (153، 133)التوصيات:  قانون األسرة  

بشاااأن قانون األسااارة، كقانون أسااارة هاااامل منظم للتالقاا    2017( لسااانة 19صااادر القانون رقم ) -45
، متيااااامنًا أح امًا جامتة توحد   2009األسااااارية، ليحل اذل  محل قانون أح ا. األسااااارة الصاااااادر في التا.  

القانوني ل سااااااااارة البحرينية، وتسااااااااا ل عملية التقاضاااااااااي، وتن ي التفاوا في األح ا. الصاااااااااادرة في المركو  
 الدعاوي المتشاا ة.

( مادة تن لق من أح ا. الشاااااريتة اإلساااااالمية، وتنظم حياة األسااااارة،  141ويتيااااامن هذا القانون ) -46
قة والحيااااااااانة والوال ة وإثباا  وتياااااااام مواد واضااااااااحة عن الحقوق والواجباا لكال ال رفين، فيما  تتلق بالنف

كما  تياااامن نصااااوصااااًا واضااااحة تساااامص بال الق    وغيرها،  النساااا ، وإن اء الحياة الووجية ودعاوى ال الق
 لليرر ب افة أنواع  وبإن اء الحياة الووجية بالخل  أو بفسخ عقد الوواه.

ي تنظم األحوال  وبإصااااااااااادار هذا القانون، تكون مملكة البحرين قد انيااااااااااامت إلى قاخمة الدول الت -47
الشاااخصاااية في محيط األسااارة ضااامن قوانين تتيص حما ة قانونية هااااملة تتحدد تحت مظلت ا حقوق وواجباا  
كافة األطراف، وتتمل أ ياااًا على ضااامان صااادور أح ا. قيااااخية تتسااام بالتدالة واإلنصااااف، وبشااا ل قاخم  

 على حما ة مصلحة كافة أفراد األسرة الواحدة.

، لي ون الساااحة  2017التمل في  منذ   أقل لمحاكم القياااء الشاارعي، وبدتم تخصاايص مبنى مساات -48
القيااخية التي تيامن ل سارة البحرينية اي،ة مالخمة، تأخذ في االعتبار خصاوصاية القياا ا األسارية، حيث 
 يم المبنى تحت سقف واحد كافة الخدماا التي تقصدها المرأة، وأهم ا م ت  التوفيق األسري، وصندوق  

والمحاكم المختصاة بالنظر في المنازعاا األسارية، ومح مة التنفيذ، ليساجل اذل  خ وة نوةية على    النفقة،
تم إصااااادار عدد من القوانين والقراراا الخاصاااااة بال تن    االبحرين. كمصاااااتيد ت وير التمل القيااااااخي في 

 باألح ا. الصادرة من المحاكم الشرةية وتنظيم الوساطة في المساخل الشرةية.

  ،139 ، 138  ، 137 ، 136  ، 135  ، 134 ، 73 )التوصددديات:  المرأة والمسددداواة بذن الجنسدددذن   
140  ،141 ،142  ،143 ،144  ،145 ،146  ،147 ،148  ،155 ،156  ،157  ،158 ) 

( والتي تياااااااااااااامن للمرأة  2022-2013 تم متاابتاة تنفياذ الخ اة الوطنياة لن وض المرأة البحرينياة ) -49
الترابط التاخلي، وتم ين ا من مت لباا القدرة على المساااااااهمة التنافسااااااية في االسااااااتقرار األسااااااري في إطار  

مساااااااااااااااار التنمياة، القااخم على مبادأ تكاافؤ الفرص وإدمااه احتيااجااا المرأة في التنمياة، بماا  حقق ل اا فرص  
الشااااااااركاء  التميو في األداء واالرتقاء بخيارات ا نحو جودة حيات ا والتتلم مدى الحياة، من خالل التكامل م   

(  2030-2023ة القادمة )لوالحلفاء في التمل المؤساااااساااااي. هذا ويتم التمل على وضااااا  خ ة أخرى للمرح
 متواخمة م  التقد. الذي حققت  المرأة البحرينية.

دمااه الخ اة الوطنياة لن وض المرأة البحرينياة في ارناامو عمال الح وماة، حياث نص ارناامو  إتم  -50
على االساااااااااااتمرار في متابتة إدماه احتياجاا المرأة البحرينية في جمي    (2022-2019الح ومة ل عوا. )

 ارامو التنمية الشاملة، واستدامة الج ود الوطنية لتقد. المرأة.

ومن أارز اختصاااااااصااااااات ا إدماه احتياجاا    ،تكافؤ الفرص لجنة  (54)التا.  أنشاااااا،ت في الق اع   -51
 ل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن اين الجنسين.المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جمي  مجاالا التم

وان الًقا من المبادئ الدستورية، صدرا في مملكة البحرين عدد من القوانين والتشريتاا الداعمة   -52
 للمرأة في هتى المجاالا من أارزها ما  لي:
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( لساااااااااانة  13اتتد ل بت  أح ا. القانون رقم )  2022( لساااااااااانة 13صاااااااااادور قانون رقم ) •
بشااااااااااااااأن تنظيم متاهاااااااااااااااا وم افلا التقاعد لموظفي الح ومة، الذي منص للرجل    1975

والمرأة على السااااااواء بتد الول ساااااان التقاعد االعتيادي الحق في االسااااااتمرار بالتمل حتى 
 سن الخامسة والستين.

بشااااأن االعتماداا واللواخص    2017( لساااانة 4رقم )  واالقتصاااااد الوطني  تتميم وزير المالية •
  2018و  2017والتتليماا الخاصاااااااااااااة اتنفيذ الميوانية التامة للدولة للسااااااااااااانتين الماليتين  

المتيااااامن اندًا خاصاااااًا حول ت بيق مبدأ تكافؤ الفرص والميوانية المساااااتجيبة الحتياجاا  
 المرأة.

بشاااااأن   2017( لسااااانة 84قرار رقم )اتتد ل المادة الرابتة من ال 2017( لسااااانة 97قرار ) •
رّ عاا األعمال، والذي  تد تشااااريتًا محفوًا لدخول المرأة في  تنظيم نشاااااَ  حاضااااناا ومطسااااَ

 .مجال ريادة األعمال

قرار مجلس الوزراء بشاااأن إعداد التقرير الوطني لعيا  التوازن اين الجنساااين كل سااانتين  •
. حيث أوضااااااااااااااص التقرير الوطني لعيا  التوازن اين الجنسااااااااااااااين في 2018ادًء من عا.  

( للفترة  0.65مملكة البحرين ارتفاع مؤهاار التوازن اين الجنسااين في مملكة البحرين من )
 (.2020-2019ترة )( للف0.69( إلى )2017-2018)

اتحد د ضاااااااوابط تتيين أعيااااااااء مجلس    2014( لسااااااانة  59صااااااادور األمر الملكي رقم ) •
الشااااااااااااورى، والذي تياااااااااااامن في البند الثاني من المادة الثانية من  بأن   ون تمثيل المرأة  

 .تمثياًل مناسباً 

اتحد د ضاااااااوابط تتيين أعيااااااااء مجلس    2017( لسااااااانة  17صااااااادور األمر الملكي رقم ) •
 ن في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اتمثيل المرأة تمثيال مناسبًا.المفوَّضي

االقتصاااد ة للمرأة في سااوق    المشاااركة هااأن ا تتويو من اتخاو بت  السااياساااا والتدااير التي    تم -53
 التمل، أهم ا:

تشاااااااااا يل مركو تنمية قدراا المرأة البحرينية )رياداا(: والذي  طتتبر أول مؤسااااااااااسااااااااااة في  •
و على االسااااااااااااااتثماار في مجاال رياادة األعماال لتقاد م مجموعاة من الخادماا  المن قاة ترك

 الداعمة لسيداا أعمال المستقبل.

تدهااين محفظة صاااحبة الساامو الملكي األميرة ساابي ة انت إاراحيم آل خليفة لدعم النشاا    •
 التجاري للمرأة.

ري  الصاا يرة  تدهااين محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشااا  التجاري والتي تساات دف المشااا •
د نار بحريني   37,700,000 والمتوساااااا ة بالتتاون م  ان  البحرين للتنمية وتبله  يمت ا

 مليون دوالر أمري ي( ويتم تقد م امتيازاا متتددة لراخداا األعمال. 100)

وول  لدعم المبادرة    "،تنفيذ النسااااااااخة الثالثة من ارنامو "اإلرهاااااااااد الوطني للمرأة البحرينية •
وازن المالي ا دف دعم المسااااتفيداا من ارنامو التقاعد االختياري، في حال  الح ومية للت

رغبت ن، لالنتقاال الميساااااااااااااار )المن( من الوظيفاة الح ومياة إلى مجاال رياادة األعماال أو  
مؤسااااساااااا الق اع الخاص من خالل تأساااايس مشاااااري  رياد ة مبتكرة ونوةية في الساااوق  

التوةية بالخياراا والفرص المتاحة في   باإلضااااااااافة إلى  ،المحلية وضاااااااامان اسااااااااتمراريت ا
 سوق التمل.
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تشااا يل "لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية" لدعم اساااتدامة مشااااركة المرأة البحرينية   •
وتتويو قادرت اا التناافسااااااااااااااياة لتلبياة المت لبااا واألولويااا الوطنياة في التحول    ،في المجاال

حقيق التوازن اين الجنسااااااااين في ق اع  لالقتصاااااااااد الرقمي وصااااااااناعة التنمية الوطنية، وت
 التكنولوجيا المالية.

وقد سااااااااااااهمت تجربة مملكة البحرين في تنفيذ النمووه الوطني للتوازن اين الجنساااااااااااين في توجي   -54
أصاااااحا  القرار نحو اتخاو القراراا والتتري  عن عدد من الخدماا المسااااااندة والمبادراا التي من هاااااأن ا  

لمساااؤولياا الم نية  دعم مشااااركة المرأة االقتصااااد ة وتتويو قدرت ا على التوفيق اين المساااؤولياا األسااارية وا
( لساااااااااانة 4صاااااااااادور توجي اا الخدمة المدنية رقم )،  على حد سااااااااااواء. ومن أارز األمثلة الحد ثة على ول 

بشاااأن ت بيق ساااياساااة التمل من المنول على موظفي الج اا الح ومية وتت ى األولوية للموظفاا    2020
ومن  تانون من أمراض مومنة   الحوامل والموظفاا المساااااااتحقاا لسااااااااعتي الرعا ة والموظفين كبار السااااااان

 .وظروف صحية كامنة

من خمساااة محاور  والمتشااا ل    إطار متكامل لبرنامو المشااااركة الساااياساااية للمرأة   في حين تم إعداد -55
هي: الشااااراكة والتشاااابي ، والتدري  النوعي والت وير، والتوةية والترويو اإلعالمي، والرصااااد والتقييم، وإدارة  

 ثيق".المترفة "الدراساا والتو 

تحقيق جملة من  إلى  البرنامو     دفتم تدهااااااااااين "ارنامو االسااااااااااتشاااااااااااراا االنتخااية للمرأة" حيث   -56
األهداف من اين ا تم ين المرأة من العيا. ادورها في رسااام الساااياسااااا التامة، ومراجتة وت وير التشاااريتاا  

 الوطنية من خالل مشاركت ا السياسية.

ة للمرأة من المبادراا والبرامو المحورية المسااااتمرة ضاااامن الخ ة  ويتد ارنامو المشاااااركة السااااياسااااي -57
االساااااااتراتيجية لن وض المرأة البحرينية وول  عبر تتويو مشااااااااركة المرأة االنتخااية لت ي،ت ا لدخول المجالس  

 المجال. هذا التشري ية والبلد ة و يا  اس امات ا في

ًا تمييوية ضااااد المرأة، وأن تحقيق التوازن اين تؤكد المملكة على أن تشااااريتات ا ال تتياااامن أح ام -58
الجنساااين وحظر التمييو اين الجنساااين في كافة مجاالا الحياة من المرتكواا األسااااساااية في دساااتور مملكة  

  البحرين لكل من الرجال والنساء.

على مساااااااتوى آلياا وتدااير الحما ة والمسااااااااءلة التي من هاااااااأن ا ضااااااامان الحما ة الكاملة للمرأة   -59
 ، فإن أارز ما تم اتخاوه:في مختلف الظروفوأسرت ا 

هااا ل نقلة نوةية ، والذي  قانون األسااارةبإصااادار   2017( لسااانة 19صااادور القانون رقم ) •
 ي.على صتيد المنظومة القياخية فيما  تتلق بالشأن األسر 

 .بشأن الحما ة من التنف األسري  2015( لسنة 17صدور القانون رقم ) •

تشاااااا يل نيابة األساااااارة وال فل وهي نيابة متخصااااااصااااااة للتتامل م  الف،اا التي تياااااامن ا   •
قانون الحما ة من التنف األساااري في جمي  قياااا ا اإل ذاء النفساااي والجسااادي والجنساااي  

 ة عند التتامل م  قيا اهم.واالقتصادي لتيمن ل ذه الف،ة الخصوصية الالزم

اساااااتحداث وتفتيل م ات  متخصاااااصاااااة بمد رياا الشااااارطة اوزارة الداخلية لتقد م الحما ة   •
والتتامل م  القياااااااا ا باحترافية وكفاءة وفاعلية والسااااااارعة والمرونة في   ،ل سااااااارة وال فل

 تقد م خدماا اإلرهاد األسري.

االجتماةية المنتشاااااااارة في جمي    ( مراكو لإلرهاااااااااد األسااااااااري في جمي  المراكو 8افتتاح ) •
محافظاا المملكة تقو. اتقد م االساااااتشااااااراا النفساااااية واالجتماةية والقانونية لجمي  أفراد  
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( مراكو أهلية تابتة لجم ياا المجتم  المدني  4األسارة باإلضاافة إلى الترخيص إلنشااء )
 .( مراكو خاصة5و)

المرأة المتنفاة وأانااءهاا القصاااااااااااااار، حياث تقو.  افتتااح دار األماان لإل واء المؤقات لحماا اة   •
 الدار اتوفير كافة الخدماا الم يشية والقانونية والنفسية للمرأة المتنفة وأاناءها.

في الخ ط الوطنية المتتلقة بالتتليم والتدري  ومن ا االسااااااتراتيجية ي رخيساااااا تتليم المرأة مرتكو إن   -60
ال (،  2020-2006وطنياااة لرعاااا اااة ال فولاااة والن وض ا اااا )الوطنياااة للن وض باااالتتليم، واالسااااااااااااااتراتيجياااة 

- 2014(، واالساااااااااااتراتيجية الوطنية للبحث التلمي )2024-2014واالساااااااااااتراتيجية الوطنية للتتليم التالي )
 ( وغيرها.2024

التقرير السااااانوي للفجوة اين الجنساااااين الصاااااادر عن المنتدى االقتصاااااادي  في   أهاااااارا النتاخوفقد   -61
محققة مملكة    .%98.5إلى أن نسااااااااااابة ساااااااااااد الفجوة في مجال التتليم ال ت    2021ا.  التالمي )دافو ( لت

 البحرين اذل  المرتبة األولى عالميًا في سد الفجوة في كل من االلتحاق بالتتليم الثانوي والتتليم التالي.

يتم التمل بشاااااااااا ل مسااااااااااتمر على التوساااااااااا  في التتليم والتدري  الفني والم ني للفتياا وتحد ث  و  -62
الخ ط والمناهو الدراسااية بما  تالء. م  التوازن اين الجنسااين. وفي هذا الصاادد تم افتتاح عدد من مدار   

تتليم الفني والم ني  . وتش ل نسبة ال الباا في ال2021التتليم الفني والم ني للفتياا كان أحدث ا في عا.  
، كما ارتفتت نسااااااابة ال الباا في المساااااااار  2020% من إجمالي ال لبة في التتليم الفني والم ني لتا.  10

%( في 49التجاري من التتليم الفني والم ني مقارنة بإجمالي ال لبة في تخصااااص الوساااااخط المتتددة من )
 .2020%( مقارنة بإجمالي ال لبة في عا. 66لى )إ 2013عا. 

،  الم اراا المترفية الم نية للمرأة   الداعمة لتنميةارامو صااااااااااندوق التمل "تم ين"  وقد تم اسااااااااااتحداث   -63
ألف فرصااااة    28.5أوجد صااااندوق  . حيث  تتلم والتدري  المالخمة للمرأة وخياراا للت دف إلى إ جاد فرص  التي  

 %.75من منصة التدري   تدريبية ضمن الش اداا األساسية واالحترافية حيث ال ت نسبة المستفيداا

%  7ارتفتت نساااااااااااااابة التميداا البحرينياا من إجمالي التمداء البحرينيين في الجامتاا من وقد   -64
، وارتفتت نسابة رخيسااا األقساا. البحرينياا من إجمالي رؤسااء  2020% في عا.  33إلى   2016في عا.  

% خالل الفترة  5% بارتفاع اله  55ة األقسااااااااااا. البحرينيين في الجامتاا )التتليم التالي( لتصاااااااااابص النسااااااااااب
الومنية وات ا، وكذل  نساااااابة النساااااااء البحرينياا في المناصاااااا  العياد ة من إجمالي التاملين البحرينيين في 

% ، وارتفتت  9انسااااااابة ارتفاع ال ت    2020% في عا.  46المناصااااااا  العياد ة في التتليم التالي لتصااااااابص  
% خالل  3% بارتفاع اله  49األكاد ميين البحرينيين لتصاااااااابص  نساااااااابة األكاد مياا البحرينياا من إجمالي  

(2014-2020). 

 (160 ،159 ،44)التوصيات:  حقوق الطفل  

تواصاال مملكة البحرين عبر اللجنة الوطنية لل فولة العيا. بأعمال ا ال ادفة إلى تنمية ال فولة في  -65
 كافة مراحل ا التمرية تربويًا وثقافيًا ونفسيًا.

واسااااااتكملت اللجنة بالتتاون م  الشااااااركاء المتنيين )م ت  اليونيسااااااف في من قة الخليو، وم ت    -66
ارنااامو األمم المتحاادة في البحرين، والج اااا المتنيااة بااال فولااة الح وميااة وغير الح وميااة( تنفيااذ ومتااابتااة  

وقد    .لتنفيذها 2017الى   2013االسااااااااااااااتراتيجية الوطنية لل فولة وخ ة عمل ا التي حددا الفترة من التا.  
% من خ ة عمل االسااااتراتيجية، وتم تمد د فترة التمل باالسااااتراتيجية لمدة  79تم نت اللجنة من تنفيذ نحو 

 ( ا دف استكمال تنفيذ المشاري  المتبعية من ا.2023-2018خمس سنواا أخرى )
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ي األاوين واأل تاا.  ل طفاال مج ول خادمااا الرعاا اةتقو. وزارة التنمياة االجتمااةياة اتقاد م مختلف   -67
وأطفال األسااااار المتصااااادعة وول  من خالل عدد من المراكو والدور والوحداا، وكما تتمل على اساااااتكمال 
"مشااااروع مجم  الرعا ة االجتماةية"، حيث  ياااام المجم  مراكو للرعا ة االجتماةية تختص ارعا ة وتأهيل  

 .األحداث، وإ واء المتنفين من الجنسين

ا راةية لل فولة تشامل: قانون التدالة اإلصاالحية ل طفال وحما ت م من ساوء تم إصادار تشاريتا -68
، والذي   دف إلى تحقيق التدالة اإلصاااااااالحية ل طفال،  2021( لسااااااانة  4المتاملة الصاااااااادر بالقانون رقم )

  ،ين يتتبر هذا القانون نقلة نوةية في حما ة األطفال بمملكة البحر و   .ورعا ت م وحما ت م من سااااااااوء المتاملة
على أن:" تطكفل لل فل جمي  الحقوق واليااااااااااااااماناا المقررة في قانون  من القانون  (  10حيث تنص المادة )

 اإلجراءاا الجناخية في جمي  مراحل الدعوى الجناخية وأثناء تنفيذ الح م".

تشااا يل لجنة خاصاااة ومحاكم متخصاااصاااة ل طفال ا دف إضااافاء الخصاااوصاااية  وتيااامن القانون   -69
  التي تختصوالنوةية عند النظر في القيااااااااا ا المتتلقة باألطفال، حيث هاااااااا لت اللجنة القياااااااااخية لل فولة  

وفي حاالا    ،سنة في داخرة الخ ر المحددة في القانون   18بالنظر في حاالا تواجد ال فل الذي لم  جاوز 
وفي الجراخم المرتكبة من   ،لساااوء المتاملة النفساااية أو الجساااد ة أو الجنساااية أو االقتصااااد ة  تترض األطفال
 سنة. 15األطفال ما دون 

تنظر   ل طفال، حيثتشااااا يل مح مة التدالة اإلصاااااالحية الصااااا رى والكبرى  وفقا للقانون  كما تم   -70
الجنا اا   ساااااانة( في  18 –  15ارهم اين )كلتا المح متين في الجراخم المرتكبة من األطفال الذ ن تتراوح أعم

 والجنص بحس  اختصاص كل مح مة.

قراراا واا طبيتة قياااخية، وال  جوز أن تصاادر سااوى واحد أو  لل فولة  اللجنة القياااخية    تصاادر  -71
  الصاااااحية، أوفي دور الرعا ة االجتماةية أو    كاإل داعأكثر من اين التدااير المنصاااااوص علي ا في القانون  

ودمج  في    عادة تأهيلإلأو اخيااااااااااع  لبرامو تدري  وتأهيل   ،ل بالمشااااااااااركة في أنشااااااااا ة متينةال ف  إلوا.
 المجتم .

توفير   الذي  تولى  ،.، بشااااأن الحما ة من التنف األسااااري 2015( لساااانة  17قانون رقم )اصاااادار ال -72
ألساااارة الذ ن  تترضااااون  األمان والحما ة لكيان األساااارة من التفك  األسااااري، وتوفير الحما ة القانونية ألفراد ا

في م األطفال، إضاااافة إلى توفير الحما ة من جمي  أهااا ال التنف واإل ذاء الجسااادي، واللفظي،   نللتنف بم
 واالقتصادي، وغيرها.

كما أن التقوبة البدنية محظورة في المؤسساا التتليمية والخاصة وول  بموج  الخحة االنيبا    -73
 .1992/1-168/549تربية والتتليم في المرسو. رقم في المدار  التي أصدرت ا وزارة ال

  ،164  ،163 ،162  ،132  ،43  )التوصددديات:  حقوق ذوي اإلماقة والفئات المسدددتةدددعفة  
165،  166، 168،  169) 

إ جاد مجتم  بحريني قاخم    علىاالساااااتراتيجية الوطنية لحقوق األهاااااخاص ووي اإلعاقة    حرصااااات -74
على مبدأ الدمو،  تم ن في  المواطنون ووو اإلعاقة من ممارسااااااااااااااة كافة حقوق م بشاااااااااااااا ل عادل ومتكاف ،  

ت م وكل الم تمين اتقد م خدماا ل ذه  الوتسااااااات دف هذه االساااااااتراتيجية األهاااااااخاص ووي اإلعاقة وأفراد عاخ
 .الف،ة من المجتم  المحلي

القوانين والقراراا المتنية باألهاااااااااااااخاص ووي اإلعاقة، ومن أهم القراراا  تم إصااااااااااااادار التد د من  -75
  لي: ما
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بشاااااأن هااااارو  وضاااااوابط منةص سااااااعَتي الراحة للموظف أو    2018( لسااااانة 80قرار رقم ) •
 التامل من ووي اإلعاقة أو الذي  رعى هخصًا وا إعاقة.

( لساااانة 5قرار رقم )إعادة تشاااا يل اللجنة التليا لرعا ة هاااا،ون األهااااخاص ووي اإلعاقة بال •
، وهي اللجناة المتنياة باالتاد اد من الم اا. المتتلقاة ااذوي اإلعااقاة، وأهم اا تخ يط  2020

 وتنسيق البرامو الخاصة ارعا ة وتأهيل وتش يل ووي اإلعاقة.

 تن بق مواد قانون ال فل على ال فل وي اإلعاقة أسوًة بال فل السليم. •

مرت  كامل ال تحساا  من إجازت ا األخرى  تسااتحق الموظفة واا اإلعاقة إجازة خاصااة ب •
 إوا كانت حاماًل وأوصت اللجنة ال بية بأن حالت ا تت ل  ول .

منص الشاااااااخص وي اإلعاقة متاهاااااااًا تقاعد ًا إوا ال ت مدة الخدمة خمساااااااة عشااااااارة سااااااانة  •
 للذكور، وعشر سنواا بالنسبة لإلناث.

  250)ما  قار   د نار    100 منص الشااااخص وي اإلعاقة مخصااااصااااًا هاااا ريًا ال  قل عن  •
دوالر أمري ي( على أال  ؤثر صاااااارف هذا المخصااااااص على أ ة حقوق او إعاناا أخرى 

 ة ل  بموج  أي قانون آخر.ر مقر 

. بشاااااااااااأن اليااااااااااامان االجتماعي الف،اا التي تساااااااااااتفيد من  2006( لسااااااااااانة 18حدد القانون رقم ) -76
لي  في م يشاااااااات ا، وهي  مساااااااااعداا الياااااااامان االجتماعي اتل  التي ليس ل ا مصاااااااادر دخل كاف تتتمد ع

من الف،اا المنصاوص علي ا في هذا القانون  األفراد واألسار   مسااعدة اجتماةية تقدم ا الدولة للمواطنين من
)األرامل، الم لقاا، الم جوراا، أساااار المسااااجون، البنت غير المتووجة، األ تا.، المتاقون والتاجوون عن 

 .2022% من  نا ر 10 اعدة للمستفيد ن انسبةالتمل، المسنون(، وقد تم مؤخرًا رف  مبله المس

تكثي  الج ود لويادة وتيرة إدماه المواطنين الباحثين عن عمل من ف،ة ووي اإلعاقة، في مختلف   -77
الق اعاا اإلنتاجية في ساااااوق التمل من خالل تخصااااايص متارض التوظي  المتخصاااااصاااااة لتم ين م من 

 . والوظاخف راا الم نية الالزمة التي تت لب ا تل  األعمال  وتوويدهم بالم ا  ،الحصول على الوظاخف الالخقة

في من المواطنين والوافااد ن  التماال على دمو ووي االحتياااجاااا الخاااصاااااااااااااااة من القاااالين للتتلم  -78
، وتوفير الكوادر التتليمية المتخصااااصااااة في التربية  والجامتة الح ومية "جامتة البحرين"  المدار  الح ومية

مو وكافة التسااااااا يالا واألج وة المطتينة التي تسااااااااعد تل  الف،اا على تلقي التلو.  الخاصاااااااة في مدار  الد
 و.والمتارف م  ال لبة من دون تميي

تادريا  الكوادر التتليمياة واإلدارياة باالمادار  ضاااااااااااااامن خ ت اا ال اادفاة إلى توفير ارامو التاأهيال   -79
م وض  ارنامو خاص للتم ن الوظيفي  خي   والورش التدريبية ألعياء ال ي،تين اإلدارية والتتليمية. كما ت

( ساااعة تدريبية هاارًطا  240ل  كل المنتساابين للتربية الخاصااة، ويتتبر اجتياز هذا البرنامو التدريبي اواق  )
 من هرو  الترقي الوظيفي.

من ووي االحتياجاا    الخدماا لل لبةاسااااااااتمر تقد م    19-في إطار ظروف تفشااااااااي جاخحة كوفيد -80
الخاااصاااااااااااااااة، وولاا  من خالل إعااداد درو  وإثراءاا رقميااة موج ااة لل لبااة من ف،اااا صااااااااااااااتوباااا التتّلم،  
واض را  التوحد، واإلعاقة الذهنية البسي ة ومتالزمة داون، والتفوق والموحبة، بالش ل الذي  راعي قدرات م  

ألف(    28( أكثر من )2021-2020ضاااااااي )وظروف م الصاااااااحية، والتي اله عددها في التا. الدراساااااااي الما
م، وإعداد الدرو  المسموعة لل لبة ووي اإلعاقة   در ، والتمل على تقد م الدرو  ال ة اإلهارة لل لبة الصط

 البصرية.
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 تتبر مجم  اإلعاقة الشااااااااااامل من أكبر المجمتاا والمراكو المتخصااااااااااصااااااااااة لذوي اإلعاقة على   -81
دماتيًا تنمويًا وصااحيًا ل هااخاص ووي اإلعاقة المسااتفيد ن من هذه  مسااتوى الشاارق األوسااط، ويتتبر مرفقًا خ

 ..2023والمقرر البدء اتش يل  في التا.  الخدماا، وسيخد. هريحة واستة من ف،اا المجتم  البحريني

وفيما  خص الرعا ة الصاحية في مراكو اإلصاالح والتأهيل فإن وزارة الصاحة تتمل بالتنسايق م    -82
  ،لى توفير رعا ة متخصااصااة لجمي  الف،اا التمرية ول هااخاص ووي االحتياجاا الخاصااة وزارة الداخلية ع

وتتمل على تحساااااااين حالة المرافق الصاااااااحية بشااااااا ل مساااااااتمر، وتم افتتاح ال يادة ال بية الجد دة في التا.  
ا  األساارة في جناح المرضااى واسااتحداث قساام للتاله والتداوي إضااافة الى غرفة للتمليا   . وزيادة عدد2019

سااعة على مدار األسابوع، كما  تم توفير جمي    24الصا رى وتداوي الجروح، ويتم تقد م خدماا ال ياداا  
 األدوية اال استثناء للنوالء وبش ل  ومي.

 (131)التوصية:   المساواة في التوظيف والعمل  

تولي الوظاخف  ( من الدساااااااااااتور على أن  المواطنين ساااااااااااواء في 16تنص الفقرة ) ( من المادة ) -83
 .التامة وفًقا للشرو  التي  قررها القانون“

وتشااااااااير اإلحصاااااااااءاا الرساااااااامية إلى ارتفاع نساااااااابة المرأة البحرينية في الق اع الح ومي من إجمالي   - 84
(،  2021- 2010%( خالل الفترة ) 18%( انساااابة ارتفاع قدرها ) 56%( لتصاااال إلى حوالي ) 38البحرينيين من ) 

%( وول  خالل الفترة  11%( انساابة ارتفاع قدرها ) 35%( إلى ) 24ي الق اع الخاص من ) وارتفاع نساابة المرأة ف 
 (2001 -2021 .) 

 على مستوى القوانين والتشريتاا فقد تم إقرار عدد من التشريتاا والقوانين على النحو التالي: -85

الق اع  اتتد ل بت  أح ا. قانون التمل في    2021( لسااااااااانة 16المرساااااااااو. بقانون رقم ) •
( من 39بإضااافة فقرة ثانية إلى المادة ) 2012( لساانة  36األهلي الصااادر بالقانون رقم )

قااانون التماال في الق اااع األهلي، تحظر التمييو في األجور اين التمااال والتااامالا في 
بشااااأن حظر التمييو    2020( لساااانة 52التمل وي العيمة المتساااااوية، وكذل  القرار رقم )

( اللتاااان تجيوان لوزير  31( )30ماااال التاااامالا، وإل ااااء الماااادتاااان )في األجور اين الت
بشاااأن األعمال    2020( لسااانة 51التمل حظر تشااا يل النسااااء لياًل، وصااادور القرار رقم )

 التي  جوز في ا تش يل النساء لياًل.

اتتد ل قانون التمل في الق اع األهلي   2018( لساااانة  59صاااادور المرسااااو. بقانون رقم ) •
 تمييو اين التمال وجر. التحرش الجنسي.الذي حظر ال

( من 8بإحالة مشاااااااروع قانون اتتد ل المادة )  2019قرار مجلس الوزراء الموقر في عا.   •
قانون الميوانية التامة بما  جتل الميوانية التامة أكثر اساااااااااتجابة إلدماه احتياجاا المرأة  

الموارد المتاحة بما  حقق  في ارامو التنمية ضااااااااامانًا لمبدأ التدالة وتكافؤ الفرص وتوجي 
 المشاركة والتدالة اين كال الجنسين.

( لساااااااااانة  13اتتد ل بت  أح ا. القانون رقم )  2022( لساااااااااانة 13صاااااااااادور قانون رقم ) •
بشااااااااااااااأن تنظيم متاهاااااااااااااااا وم افلا التقاعد لموظفي الح ومة، الذي منص للرجل    1975

االسااااااتمرار بالتمل حتى  والمرأة على السااااااواء بتد الول ساااااان التقاعد االعتيادي الحق في
 سن الخامسة والستين.



A/HRC/WG.6/41/BHR/1 

GE.22-13133 16 

 (172 ،171 ،170 ،154)التوصيات:  تعزيز حماية العمالة الوافدة  

مة اي،ة التمل وساااااااااااااالمت ا  ءتتولى إدارة التفتيش والساااااااااااااالمة الم نية اوزارة التمل التحقق من مال -86
آالف زيارة تفتيشاااية سااانويًا، حيث  7ليتم ن التمال من ممارساااة م ام م بساااالمة وول  عبر تنفيذ أكثر من 

  تم كذل  التأكد من التوا. صاح  التمل بالتنفيذ الفتال لمواد قانون التمل دون تمييو.

 تم اتخاو الكثير من اإلجراءاا ال ادفة إلى حما ة التمالة الوافدة، ومن ا: -87

صاااااااااااح   حق التامل الوافد في االنتقال من صاااااااااااح  عمل إلى آخر دون موافقة إقرار   •
 التمل الذي  تمل لد   وفق اليوابط التادلة التي حددها القانون.

نظا. تصاااااااااااااريص التمل المرن، والذي  تيص ألي عامل وافد  تمل في ظروف غير ت بيق   •
عادلة أن  تقد. بشااااا ل مساااااتقل للحصاااااول على تصاااااريص هاااااخصاااااي للتمل دون االرتبا   

 .2017منذ  (63155حيث استفاد من  )بصاح  عمل، 

أو جنساااااااايات م   التاملين دة من نظا. التأمين ضااااااااد التت ل دون تمييو اين ف،اااالسااااااااتفا •
 لحما ة التامل من التوز والحاجة أثناء فترة تت ل .

النقااااابااااا   • تتمت  التمااااالااااة الوافاااادة كااااالتمااااالااااة الوطنيااااة بحق التمثياااال لجمي  التمااااال في 
 واالتحاداا التمالية بصرف النظر عن جنسيات م.

لية ل ح ا. األساااااااااسااااااااية الواردة في قانون التمل من حيث ت بيق  خيااااااااوع التمالة المنو  •
مبادئ عقد التمل، واإلجازاا الساااااااانوية، وحما ة األجور، وم افأة ن ا ة الخدمة واإلعفاء  

 من رسو. التقاضي على التمالة المنولية في كافة المراحل القياخية.

ء التماال على اتصااااااااااااااال  إبقاا  ا ادفتوزي  هااااااااااااااراخص هااتعياة مجاانياة على التماال الوافاد ن   •
مساااااااااتمر بجمي  المساااااااااتجداا حول تراخيص عمل م ووضااااااااات م القانوني عبر الرسااااااااااخل  

 القصيرة التي تصل إلي م وفًقا لل ة التامل.

  اثالث  ن الدليل االساترهاادي للتامل الوافدمألف نساخة    200تم طباعة وتوزي  أكثر من  •
اإلجراءاا والقوانين المتبتة  هاروحاا تفصايلية حول تيامن الدليل  يو .  مختلفة ل ة عشارة

 في مملكة البحرين إلى جان  وساخل تقد م الش اوى وتصحيص األوضاع القانونية.

تنظيم حملة متكاملة لتصاااااااااااااحيص األوضااااااااااااااع غير النظامية ألصاااااااااااااحا  التمل وللتمال   •
األجان  )فترة الساااااااااااماح( أما. الج اا المختصاااااااااااة دون اتخاو أي عقوباا على التمالة  

، أسافرا هذه الحملة عن 2015تصاريص التمل واإلقامة وول  في التا.    المخالفة لشارو 
 ألف عامل. 51تصحيص أوضاع 

المتتمدة لدى المملكة ومؤسااااساااااا المجتم    األجنبية  الدولتتواصاااال األج وة المتنية م  ساااافاراا   -88
 .وتتمل على مساعدت ا لتصحيص أوضاع ا ،لحل أي مشاكل تواج  التمالة الوافدة المدني

د انظا. حما ة األجور    2019( لسااااانة 68صااااادر القرار رقم ) -89 بشاااااأن نظا. حما ة األجور، ويطقصاااااَ
 إجراءاا وضوابط سداد أجور التمال، والمتلوماا الالز. تقد م ا للج اا المتنية للتََّحقُّق من سدادها.

خالل فترة التمل باإلجراءاا االحترازية لمواج ة تفشااااااي جاخحة حرصاااااات ح ومة مملكة البحرين   -90
مبادئ المساواة لحما ة جمي  المواطنين والوافد ن، وتم التأكد من سالمة التمال في   على ت بيق،  19-كوفد
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والتأكد من توافر اهااتراطاا السااالمة األساااسااية والتباعد في المساااكن التمالية، باإلضااافة إلى    ،مواق  التمل
 ، بما في ول  الفحص والت  يم والتاله.ي  المتقماا والكماماا والرعا ة الصحية مجانًا للجمي توز 

بشاااأن تحد د وتنظيم الرعا ة الصاااحية األسااااساااية  2014( لسااانة  29نظم قرار وزير الصاااحة رقم ) -91
التمل    ، االهااتراطاا الصااحية الواج  على صاااح 2015( لساانة 6لتمال المنشاالا، والمتدل بالقرار رقم )

 توفيرها للتاملين لد   دون التمييو اين م على أسا  الترق أو الجنس أو الموطن.

نظًرا لما تشااااا ل  التمالة المنولية من نسااااابة كبيرة من مجموع القوى التاملة من التمالة الوافدة في  -92
ما  تناسااا  بالتدااير  المملكة، وم  اإل مان بحق ا في الحما ة من أوج  االسااات الل كافة، تم اتخاو عدد من 

 م  خصوصية تل  الف،ة، ومن ا:

تتد اًل على قانون التمل في الق اع األهلي،    2018إجراء المشاااااااااااارع البحريني في التا.   •
 قياااااااي بحظر التمييو اين التمال بساااااااب  الجنس، أو األصااااااال، أو الل ة، أو الد ن، أو  

ل التمل الالخق  التقيدة، في خ وة تياااااااااااااامن التوظي  المنصااااااااااااااف واألخالقي، وبما   ف
 للتمالة األجنبية.

تتد اًل آخر على القانون نفساا   قيااي بمتا بة كل عامل أثناء التمل   المشاارع كما أجرى  •
جنساااايًا بأحد التاملين سااااواء باإلهااااارة، أو بالقول، أو بالفتل، أو بأ ة   أو بسااااب  تحرهاااا

  .وسيلة أخرى، م  تشد د التقوبة حال كان الجاني صاح  التمل أو من  مثل

تيسااااااااااير اإلجراءاا بشااااااااااأن تقد م الشاااااااااا اوى والتظلماا عبر مركو حما ة ودعم التمالة   •
من انت اااكاااا، أو  التاااماال  الم اااجرة ا ي،ااة تنظيم سااااااااااااااوق التماال، حول مااا  تترض لاا   

است الل، إلى جان  االستفادة مما  قدم  المركو من خدماا وقاخية، وإرهاد ة، وقانونية،  
 واإل واء.

لى عقد ثالثي اين صاااح  التمل، والوساايط )م ت  االسااتقدا. الصااادر  إلوامية التو ي  ع •
بشااااأن  ترخيص في هذا الشااااأن(، والتامل أو التاملة المنولية، م  اهااااترا  اطالع التامل  
على التقد والحصااااااااااااااول على موافقت  على انوده قبل المجيء إلى مملكة البحرين، حيث 

المنوليااااة ألي انت ااااا  لحقوق ااااا، أو    اااادف اإلجراء إلى الحيلولااااة دون تترض التمااااالااااة  
 التترض ألي است الل.

تاأكياًدا ليااااااااااااااماان وحماا اة حقوق أطراف التالقاة التماالياة المنولياة، تم التمال على ت بيق   •
نظا. التأمين االختياري على التمالة المنولية، بالتتاون م  مصااااااااااارف البحرين المركوي،  

مباهر، وغير المباهر، والذي  يمن وجم ية التأمين البحرينية، حيث  شمل االستقدا. ال
والتتوي  في حااال    ،توفير أكبر قاادر من الحمااا ااة لصااااااااااااااااحاا  التماال والتاااماال المنولي

 اإلصابة أو الوفاة وغيرها.

منص التمالة المنولية الفرصاة لتتد ل أوضااع م القانونية واإلدارية في المملكة، من خالل   •
تم ن م من تتااد اال وضاااااااااااااات م   2020، والتااا.  2018إطالق فترتي سااااااااااااااماااح في التااا.  

 المخالف.

  وجد مشروع قانون خاص بالتاملين المنوليين منظور أما. السل ة التشري ية. •
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 (93 ،92  ،91  ،90 ،89 ،88 ،86 ،85 )التوصيات: مكافحة االتجار بالبشر  

تحصاااال تولي مملكة البحرين اهتمامًا خاصااااًا لم افحة االتجار بالبشاااار األمر الذي م ن ا من أن   -93
 ..2018على الف،ة األولى في تقرير وزارة الخارجية األمري ية لخمس سنواا على التوالي منذ التا. 

بشااأن م افحة االتجار باألهااخاص والذي  تتبر من القوانين    2008لساانة (  1القانون رقم )صاادر   -94
وق الوطنية وتيااامن والذي جر. جمي  صاااور وأهااا ال هذه الجريمة فالساااباقة في المن قة في هذا المجال،  

انشااااااء اللجنة الوطنية لم افحة االتجار باألهاااااخاص الم ونة من عدة ج اا رسااااامية ومؤساااااسااااااا المجتم   
 .اوض  استراتيجية الم افحة وتوفير هتى أنواع الحما ة والرعا ة ليحا ا الجريمة  المدني المختصة، وتتنى

 فتل  عاق لجراخم الدولية والذي  قانون ابشاااااااأن   2018( لسااااااانة 44صااااااادر المرساااااااو. بقانون رقم ) -95
، وهو ممارساة أي سال ة من سال اا حق الملكية على هاخص ما، أو فرض حرمان  واالسات باد  االساترقاق

للحرية أو ما  ماثل ا علي ، أو ممارساااااااة هذه السااااااال ة على سااااااابيل االتجار باألهاااااااخاص وخاصاااااااة النساااااااء  
 واألطفال.

بإنشااااااااء نيابة االتجار باألهاااااااخاص لتختص    2020لسااااااانة (  34أصااااااادر الناخ  التا. القرار رقم ) -96
بشااااااأن م افحة   2008( لساااااانة 1بالتحقيق في تل  النوةية من الجراخم المنصااااااوص علي ا في القانون رقم )

االتجار باألهااخاص، وكذل  المرتب ة ا ا في أي قانون آخر مثل التمل القسااري وحجو األجور وغير ول   
ان وحريت  التي قد تبرز في ا صاااااااااااورة االسااااااااااات الل في جريمة االتجار  من الجراخم الماساااااااااااة بحقوق اإلنسااااااااااا

 باألهخاص، واتخاو إجراءاا حما ة اليحا ا المبينة بالقانون.

  1خالل الفترة من  اوزارة الداخلية  باهرا إدارة م افحة االتجار بالبشر وحما ة الدا  التامة  وقد   -97
(  7( مت م و )14ل اتجاار باالبشاااااااااااااار وضاااااااااااااابط عادد )( اال13عادد )  2022أاريال  30ل اا اة  2022 ناا ر  

 مت ماا.

تواصاااال المملكة ج ودها لتتويو حقوق الف،اا الياااا يفة، ومن اين ا التمالة المتتاقدة بشاااا ل عا.   -98
  ووفرا المملكة  .والنساااء بشاا ل خاص، ا دف تتويو حما ت م من جمي  أهاا ال االساات الل وسااوء المتاملة

التي بإم ان التمال اللجوء إلي ا في حال التترض لممارساا تتسعية من قبل التد د من الخدماا المساندة  
أصاااااحا  التمل، كللياا تقد م الشااااا اوى الفرد ة إلى وزارة التمل ل رض التساااااوية الود ة، وفي نفس الوقت  
،    ون للتامل الوافد الحق في اللجوء إلى القيااء مباهارة م  اإلعفاء من رساو. التقاضاي في كافة المراحل 

 .وغيرها من الخدماا التي  قدم ا ق اع التمل لف،ة التمال

 تشمل الخدماا االجتماةية التي تقد. للتمالة المتتاقدة ما  لي: -99

دار الكرامااة للرعااا ااة االجتماااةيااة التي تتنى اتوفير كااافااة أوجاا  الرعااا ااة والخاادماااا لف،ااة   •
 المتسولين والمتشرد ن.

النساااء واألطفال من ضااحا ا التنف األسااري، ومن ضااحا ا  دار األمان التي تتنى بإ واء   •
التنف النفساي والجسادي والمجتمتي ساواء كانوا من البحرينيين أو غير البحرينيين، وهي  

 األولى من نوع ا في المن قة.

أنشااااااا،ت لجنة لتقييم وضااااااا ية الياااااااحا ا األجان  لإلتجار باألهاااااااخاص، وهي تتنى بإزالة ما قد   -100
يا  األجنبي من متوقااا تحول دون حصااااااااااااااولا  على عمال إوا تبين أنا  بحااجاة للتمال،   تترض المجني عل

أو   ،والتنساايق م  وزارة الداخلية إلعادة المجني علي  إلى موطن  األصاالي بالدولة التي  نتمي إلي ا بجنساايت 
 .إلى محل إقامت  بأ ة دولة أخرى متى طل  ول 
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القدراا لم افحة االتجار باألهااااااااااااخاص، بالتتاون م     تم إنشاااااااااااااء المركو اإلقليمي للتدري  وبناء -101
(، وم تااا  األمم المتحااادة المتني بم اااافحاااة المخااادراا والجريماااة في دول  IOMالمنظماااة الاادولياااة لل جرة )

 .2021(، حيث ادأ إطالق ارامج  في د سمبر UNODCمجلس التتاون )

االتجار   والتوةية بمؤهااااااااراا  الوعيإنشاااااااااء وتدهااااااااين موق  إلكتروني رساااااااامي مختص اتتويو  تم   -102
 www.endtrafficking.bhباألهخاص 

وهو مركو هااااامل ومتخصااااص  طتد األول من نوع    ،إنشاااااء مركو دعم وحما ة التمالة الوافدةتم   -103
في من قة الشااااااااااارق األوساااااااااااط  طتنى بحما ة ودعم التمالة الوافدة من خالل تقد م مختلف الخدماا الوقاخية  

وأفيااااااال الممارسااااااااا الدولية    المتتمدة  قانونية وال بية، واإل واء للتمالة الوافدة وفق المتا ير واإلرهااااااااد ة وال
 ( حالة.51,487عدد ) 2016المتبتة في هذا الشأن، حيث استقبل المركو ومنذ تدهين  في التا. 

ظماة الادولياة  إعاداد خ اة لحملاة وطنياة تطتنى اتوةياة وتثعي  التماالاة الوافادة، باالتتااون م  المنتم  -104
 لل جرة.

 (  تمل على مدار الساعة وبل اا متتددة.995إنشاء مركو اتصال وخط ساخن )تم  -105

اإلعالن عن فترة ساااااااماح لتصاااااااحيص أوضااااااااع التمالة الوافدة "غير النظامية" حتى ن ا ة التا.  تم   -106
رساااو. إضاااافية، م     ، ويم ن للتامل الوافد التقد. ب ل  تصاااحيص أوضااااع  دون دف  أي غراماا أو2020

إصاااااااااادار تصااااااااااريص عمل وإقامة جد دة بصااااااااااورة مجانية، كما تتولى الج اا المتنية مساااااااااااعدة التامل في 
أو تصاريص التمل المرن، م  ضامان أن  لن  تم    جد د الحصاول على تصاريص عمل مالخم م  صااح  عمل

 فرض الترحيل على أي عامل وافد.

ار باألهاااخاص، ليتمل على توفير الدعم المالي نظير إنشااااء صاااندوق لمسااااعدة ضاااحا ا اإلتجتم   -107
 .2018( ضحية منذ إنشاخ  في التا. 106تيررهم من الجريمة، حيث استفاد من  عدد )

إنشااء نظا. اإلحالة الوطني لياحا ا االتجار باألهاخاص لي ون أداة حما ة ومسااعدة للياحا ا  تم   -108
عمل لإلجراءاا والتدااير التي  ج  اتخاوها من ق بل   المحتملين في جراخم االتجار باألهاااااااااااخاص، وخارطة

 الج اا المتنية بم افحة االتجار باألهخاص، ضمانًا إلدارة جمي  القيا ا وفق تسلسل إجراخي صحيص.

اساااتحداث أدواا حما ة من هاااأن ا رصاااد حاالا التمل الجبري واالتجار باألهاااخاص في اي،ة تم   -109
، صااااااااح  التمل أو أي هاااااااخص آخر سااااااافر التامل حال احتجازه لدى  التمل، كالتدخل الساااااااترجاع جواز 

( حالة  6,800ضااحية اتجار، حيث اله عدد الحاالا التي تم في ا التدخل )الوقوع  ليجنب  أي اساات الل، أو  
 .2018منذ عا. 

إنشاء آلية تتوز حق التامل الوافد في استتمال حق  في التقاضي بإجراءاا ميسرة، من خالل  تم   -110
اإلجراءاا والمت لباا كافة، وإحالت  إلى القياااااااااااء المختص، م  المتابتة  بإعداد ملف الدعوى واسااااااااااتيفاخ   

لية المساااااااااجلة منذ  حتى حل النواع، إلى جان  تقد م الدعم والمسااااااااااعدة القانونية، حيث ال ت الدعاوى التما
 ( دعوى.2,554) 2020تدهين اللية في التا. 

تم التمل على ت وير المنظومة القيااخية والتنفيذ ة لتكون أكثر تخصاصاًا في التتامل م  قياا ا   -111
 االتجار باألهخاص.

  اسااااااتيااااااافت مملكة البحرين، وبالتتاون م  المنظمة الدولية لل جرة وم ت  األمم المتحدة المتني -112
بالمخدراا والجريمة، المنتدى اإلقليمي األول لم افحة االتجار باألهاااااخاص، وتواصااااال التتاون الحثيث م   

 المنظماا الدولية والسفاراا والقنصلياا ا ذا الشأن. من التد د
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 (63 ،62)التوصيات:  مكافحة التمذذز العنصري والتعصب  

رتقااء باالمجتم  ب ال أطياافا  وحماا تا  من الثاار  ان القاًا من دور مملكاة البحرين المحوري في اال -113
الساااااااااااااالبياة لتتويو األمن االجتمااعي والتتاا ش الساااااااااااااالمي، فقاد أولات وزارة التادل ملف إدارة ومتاابتاة وتحليل  
مياااااااامين الخ ا  الد ني جل اهتمام ا، وهااااااارعت في وضااااااا  اساااااااتراتيجية وطنية هااااااااملة في هذا المجال  

ر الساااااااااااااالبية الناتجة عن الفكر المت رف عبر تحد ث ل ة الخ ا   لمتالجة القيااااااااااااااا ا االجتماةية والظواه
الد ني بما  توز الوحدة االجتماةية ويحافظ على تالحم النسيو الوطني ويقيي على الفكر المنحرف الذي  

  ولد الت رف وال لو.

الجمتة أساااااابوةيًا، واضااااااتين بتين   صااااااالة تقو. الج اا المختصااااااة بمتابتة ما   رح على مناار  -114
هي: اث الكراحية، التحري  على التنف، إثارة ال اخعية،   تجاوزاا اساااااااسااااااية  االعتبار أثناء الرصااااااد أربتة

التسااييس المباهاار للمنبر ومحاور فرةية أخرى. وقد  تم اتخاو إجراءاا حيال المخالفين من ا: )المناصااحة،  
 اإلنذار، اإل قاف(.

  ،98  ،97 ،57  )التوصددددديات:  المدافعذن من حقوق اإلنسدددددان والمنغمات لذر الحكومية  
99،  119، 124) 

كفل دسااااااتور مملكة البحرين الحق في حرية التتبير وتكوين الجم ياا والتجم  الساااااالمي بموج   -115
كما منص الدسااااااااااااتور البحريني الحرية في تكوين الجم ياا    .( الفقرة ) (28( و)27( و)23( و)22المواد )

والنقاباا، مشااترطًا ان تقا. هذه الجم ياا والنقاباا على أسااس وطنية وألهداف مشااروعة وبوساااخل ساالمية،  
 .م فولة وفقًا للشرو  واألوضاع التي  بين ا القانون، بشر  عد. المسا  بأسس الد ن والنظا. التا.

حرين كافة السااااااابل واالم انياا لتتويو مبدأ احترا. القانون والمحافظة على أسااااااس  تتخذ مملكة الب -116
المواطنة المبنية على التتا ش والتسامص واحترا. الخر، وتوفير اي،ة د مقراطية مالخمة للتمل السياسي، وأن  

 حل الجم ياا السياسية ال  تم إال من خالل القياء واألح ا. القياخية.

على اعتبار إن اء صاااااح  التمل    2012( لساااانة 36التمل في الق اع األهلي رقم ) شاااادد قانون   -117
لتقد التمل فصااااااااااًل تتساااااااااعيًا للتامل إوا كان اإلن اء بساااااااااب  انتماء التامل إلى نقابة عمالية أو مشااااااااااركت  

 .المشروعة في أي من أنش ت ا وفقًا لما تقرره القوانين واللواخص

بشااااااااأن تحد د القواعد واإلجراءاا الواج  اتباع ا بشااااااااأن كل   2020( لساااااااانة 7 ؤكد القرار رقم ) -118
مسااتوى من مسااتوياا التفاوض الجماعي، الدور الداعم الذي تمنح  الوزارة للنقاباا التمالية وحق ا بالتمثيل  
النقاااي للتماال وتاأصاااااااااااااايال للحوار االجتمااعي ال اادف الى تحسااااااااااااااين اي،اة التمال والمحاافظاة على الحقوق  

 الم تسبة.

باإصاااااااااااااادار قاانون الجم يااا واألناد اة االجتمااةياة والثقاافياة  1989( لسااااااااااااااناة 21نظم قاانون رقم ) -119
وال ي،اا التامة في ميدان الشااااابا  والرياضاااااة والمؤساااااسااااااا الخاصاااااة، تأسااااايس وعمل الجم ياا واألند ة  

 .وول  تحت إهراف وزارة التمل والتنمية االجتماةية ،االجتماةية في البالد

  ،109  ،107 ،104  ،101  ،96  وتلوين الجمعيات السدددياسدددية )التوصددديات:حرية الرأي   
113،  114، 115،  116،  117، 118،  122،  123) 

  -بشااااأن الجم ياا السااااياسااااية، وتتد الت  والذي    2005( لساااانة  26أصاااادر المشاااارع القانون رقم ) -120
نظم إنشااء الجم ياا الساياساية ومنح ا الحما ة القانونية الالزمة إلاداء آراءها، وعد. جواز حل أي جم ية 
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و بح م من المح مة  ساااياساااية أو وقف نشااااط ا أو إقالة  يادات ا إال وفق أح ا. النظا. األسااااساااي للجم ية أ
( التي نظماات حريااة تكوين 27في المااادة )، وهااذا كلاا  تنفيااذًا للحق الاادسااااااااااااااتوري  ب رفت ااا االداريااةالكبرى  

 .الجم ياا

بشاااأن االجتماعاا التامة والمواك     1973( لسااانة 18كما أصااادر المشااارع المرساااو. بقانون رقم ) -121
  التامة، حيث منص المشاارع الحرية ل فراد بممارسااة والتجمتاا، وتتد الت ، والذي  نظم التجمتاا والمواك

حق م الدسااااتوري في التجم . إن المشاااارع قد وضاااا  بت  األح ا. المنظمة لياااامان عد. المسااااا  باألمن  
 التا.، وكما قيد بقيود تتتلق باألمن التا. وحرمة المساكن ودور ال بادة.

الجم ياا غير السااااااياسااااااية بموج  قانون  ولقد نظم المشاااااارع األح ا. المتتلقة بإنشاااااااء وممارسااااااة   -122
الجم ياا واألند ة االجتماةية والثقافية وال ي،اا الخاصاة التاملة في ميدان الشابا  والرياضاة والمؤساسااا  

، وتتد الت ، والذي كفل ل ذه الجم ياا كافة  1989( لساااااانة 21الخاصااااااة الصااااااادر بالمرسااااااو. بقانون رقم )
 ق الدولية لمثل تل  الجم ياا.الحقوق والحرياا الواردة في المواثي

  14. وبين المرسااااااااو. بقانون رقم  (23موج  الدسااااااااتور وفق المادة )حرية الرأي والتتبير م فولة ب -123
ن  ي ن الصااااحفيأكد أصااااحفيين، و للبشااااأن تنظيم الصااااحافة وال باعة والنشاااار الحقوق والواجباا    2002لساااانة  

ن، وللصااااااااااحفي حق الحصااااااااااول على المتلوماا  مسااااااااااتقلون ال ساااااااااال ان علي م في أداء عمل م ل ير القانو 
واإلحصاااااااااااءاا واألخبار المباح نشاااااااااارها طبقًا للقانون من مصااااااااااادرها، ويحظر فرض أ ة قيود تتوق تدفق  
المتلوماا  وال  جوز فصااااال الصاااااحفي إال بتد إخ ار جم ية الصاااااحفيين البحرينية بمبرراا الفصااااال فإوا  

لصااااااااحفي دون نجاح، ت بق األح ا. الواردة في قانون  اسااااااااتنفدا الجم ية مرحلة التوفيق اين الصااااااااحيفة وا
التمل في الق اع األهلي في هاأن فصال التامل. كما أن  لم  جو المشارع مصاادرة الصاحف أو تت يل ا أو  

 إل اء ترخيص ا إال بح م من القياء.

 (59 ،58 ،37)التوصيات:  تنفذ  توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق  

منذ ادا ة الن و االصاااااااااالحي حرصااااااااات مملكة البحرين على اساااااااااتمرار عملية ت وير االجراءاا   -124
االجراءاا  وتحساااااااااين المملكة على اساااااااااتمرار عملية ت وير    الم لوبة ليااااااااامان حقوق اإلنساااااااااان، وتحرص

  ،أولت اهتماما بال ًا بالنساااابة لتنفيذ تقرير لجنة تقصااااي الحقاخق   وقدلياااامان حقوق االنسااااان.    والممارساااااا
. ومملكة  2016ومناذ التاا.  لمتاابتاة تنفياذ التوصاااااااااااااايااا.    ًا متواصااااااااااااااالً ذل ج ااز متاابتاة التنفياذ ج ادحياث  با

، وتم ادماه الكثير من التوصاااياا في البحرين تنظر بشااا ل داخم لمراجتة تنفيذ التوصاااياا الخاصاااة باللجنة
اساتمرارية التنفيذ حيث أن   الخ ط المرحلية لتدة ج اا وفي الخ ة الوطنية لحقوق االنساان، بما  سا م في

 المملكة عازمة على االستمرار في الن و االصالحي احتراما لتت دات ا ومراعاة لحقوق اإلنسان.

  ،40  ،39 ،38: التوصديات)اآلليات والمؤسدسدات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسدان   
41،  42، 83،  126،  129) 

.، وتسااتى بشاا ل  2016اإلنسااان على الف،ة االعتماد ة ) ( في  حصاالت المؤسااسااة الوطنية لحقوق   -125
حثياث لرف  تصااااااااااااانيف اا للف،اة )أ( باالتتااون م  م تا  المفوض السااااااااااااااامي، واتخااو االجراءاا الماالياة واإلدارية  

تتمل  والقانونية الالزمة لالمتثال التا. م  مبادئ باريس المتتلقة بمركو المؤسااساااا الوطنية لحقوق اإلنسااان. و 
للحصااااااااااول على الدعم الالز. لويادة تمثيل ا في المحافل الدولية وت وير عالقات ا م  المنظماا    سااااااااااةالمؤساااااااااا

 والتتاون م  مؤسساا المجتم  المدني المتنية بحقوق اإلنسان. ،الدولية الح ومية وغير الح ومية
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  ااختصااااصاااات  وتمار   داخم م  الج اا المتنية،  التتاون  الشاااراكاا و ال على اناءالمؤساااساااة  تركو  -126
رصاااد حاالا انت اكاا حقوق اإلنساااان، وإجراء التقصاااي الالز.، وتوجي  انتباه  ك  وفق قانون ا ب ل اساااتقاللية

الج اا المختصاااااااة إلي ا م  تقد م المقترحاا التي تتتلق بالمبادراا الرامية إلى وضااااااا  حد ل ذه الحاالا،  
ودراسااااات ا والبحث في ا وإحالة ما ترى المؤساااااساااااة  وكذل  تختص اتلقي الشااااا اوى المتتلقة بحقوق اإلنساااااان  

 .إحالت  من ا إلى ج اا االختصاص م  متابتت ا بش ل فتال

تتمت  المؤساااااااساااااااة بإساااااااتقاللية إدارية ومالية، فال  خيااااااا  في عملية التوظي  إلجراءاا الج از   -127
جراءاا وزارة المالية، حيث المتني بالخدمة الح ومية التامة وهو ج از الخدمة المدنية، وال تخيا  ماليا إل

( من قانون إنشاااااااء المؤسااااااسااااااة على أن االعتماداا المالية التي تحتاج ا المؤسااااااسااااااة  تم  20تنص المادة )
تخصاايصاا ا في اند مسااتقل من الميوانية التامة للدولة التي تصاادر بقانون. وتتولى المؤسااسااة إدارة مواردها  

 ابات ا المالية لرقابة د وان الرقابة المالية واإلدارية.المالية والتح م في ا باستقاللية تامة وتخي  حس

( من قانون إنشاء المؤسسة على أن للمؤسسة الحق في أن ت ل  أي متلوماا  14تنص المادة ) -128
تراها الزمة لتحقيق أهداف ا او ممارسات ا الختصااصاات ا من الوزاراا واألج وة المتنية    -أو اياناا أو وثاخق
 تل  الوزاراا واألج وة متاونة المؤسسة في أداء م ام ا وتيسير مباهرة اختصاصات ا.بالمملكة، وعلى 

كون اا تاد ر سااااااااااااااتقاللياة التااماة ماالياًا  ف ي كاذلا  تحظى بااالاألمااناة التااماة للتظلمااا  وفيماا  تتلق با -129
إلنفرادهااا بااالتوظي  واختيااار من  تملون في ااا، ووظيعيااا من خالل    وإدارياااً اعتمااادات ااا الماااليااة دون تاادخاال،  

 ممارست ا لم ام ا واختصاصات ا دون تداخل أو تتقي .

القدرة    التامة  على صااااااااتيد توفير الصااااااااالحياا الالزمة لمباهاااااااارة التمل تم منص التاملين باألمانة -130
(  13المختلفة اتساااا يل م مت م، بحساااا  المادة )وفي المقاال كان إلوا. الج اا    ،لمباهاااارة تحعيقات مالكاملة  

 من مرسو. إنشاء األمانة والمرسو. المتدل.

حصااااالت األمانة التامة للتظلماا مناصااااافة م  المؤساااااساااااة الوطنية لحقوق اإلنساااااان على "جاخوة  -131
، والتي قادمت اا منادوبياة االتحااد  2014هاااااااااااااااا و" لتتويو حقوق اإلنساااااااااااااااان في من قاة الخليو التربي للتاا.  

. بحياااااااااااااور سااااااااااااافراء الدول األجنبية وعدد من 2014األوروبي في الرياض، في حفل أ يم في د سااااااااااااامبر 
 الم تمين بمجال حقوق اإلنسان.

.  2013لساااااااااااانة  61أقر المرسااااااااااااو. رقم  وأما فيما  تتلق بمفوضااااااااااااية السااااااااااااجناء والمحتجوين فقد  -132
، وتتكون  على تحساين اداخ ا  إنشااخ اار منذ  ، وتتمل المفوضاية باساتمر والوظيعية  اساتقالليت ا المالية واإلدارية

المفوضاااااية من ممثلين للج اا القيااااااخية كالمحاكم والنيابة التامة وممثلين عن المؤساااااساااااة الوطنية لحقوق  
 .(3)المرفق االنسان ومؤسساا المجتم  المدني .

األمن   تم إنشاااااااااااء م ت  مسااااااااااتقل للمفتش التا. في ج از  بج از االسااااااااااتخباراا فقدوفيما  تتلق   -133
بشاأن م ت  مساتقل للمفتش التا. وم ت  المتا ير الم نية   2012( لسانة  28الوطني بموج  المرساو. رقم )

،  ختص اتلقي وفحص الشا اوى المتتلقة بساوء متاملة األهاخاص من قبل منتسابي في ج از االساتخباراا
تل  الشاااااااااااااا اوى، متى ارتكبت هذه  قوانين واالتفا ياا، وإجراء التحرياا المتتلقة ابما  تتارض م  الالج از  

 المخالفاا بمناسبة أو بسب  أو أثناء تأد ت م ألعمال وظاخف م أو كان للج از ثمة دور في ا.

تباهر وحدة التحقيق الخاصة اختصاصات ا باستقاللية تامة عن كافة الج اا القياخية والتنفيذ ة   -134
خ ا وتتليماا أعمال ا، ومن المظاهر المؤكدة لذل  تفرل تحت السل ة الكاملة لرخيس ا، وول  وفقًا لقرار إنشا

مقر الوحدة مستقل إضافة إلى أن  المحققين للتمل بالوحدة م  تمتت م بيماناا أعياء السل ة القياخية،  
 إدارية وفنية خاصة ا ا ومستقلة تمامًا عن أي ج ة أخرى. اً حي ل الوحدة أقسام . وييمعن النيابة التامة
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وحدة التحقيق الخاصااااااة منذ إنشاااااااخ ا انشاااااار تقارير دورية تط ل  في ا الجمي  على تفاصاااااايل  تقو.   -135
واحصاااااخياا أعمال ا، بشاااافافية تامة، ومؤخرًا أطلقت الوحدة تقريرها الساااانوي األول الذي  تياااامن إحصاااااخية  

 .وتم نشره على كافة المواق  الرسمية المتتمدة 2021لجمي  أعمال ا خالل عا. 

 (61 ،60 ،56: التوصيات)حدة الوطنية تعزيز الو   

الخ ة الوطنية لتتويو االنتماء الوطني وترساااااايخ  يم المواطنة  تدهااااااين  ،  2019مار     26في   تم -136
وٌتمثل وثيقة اساااااااترهااااااااد ة نابتة من الن و اإلصاااااااالحي والفكر اإلنسااااااااني للعيادة الرهااااااايدة، فيما   ،)بحريننا(

التربية واإلسااااااااالمية و يم الوالء واالنتماء والتسااااااااامص في مجتم   ختص اترساااااااايخ ال وية الوطنية الخليجية و 
  سوده األمن واالستقرار كركيوة للتحد ث والتنمية المستدامة.

، صااااادر األمر الملكي بإنشااااااء مركو المل  حمد للتتا ش السااااالمي، حيث تولي  2018في مار    -137
نشااااااااااااار العيم اإلنساااااااااااااانية التلخي والمحبة والتتا ش، و في إرسااااااااااااااء دعاخم دولة   اكبير   امملكة البحرين اهتمام

السااامية، من خالل احترا. حقوق اإلنسااان وحريات  األساااسااية ب   النظر عن جنساا  أو أصاال  أو د ن  أو  
 مذحب .

حرصاااااااااات مملكة البحرين على ترساااااااااايخ  يم ومبادئ التسااااااااااامص الد ني والوحدة الوطنية والتتا ش   -138
المجتم ، عن طريق مختلف الوساااااااخل اإلعالمية    يافاين جمي  األد ان وال واخف وبين جمي  أط  الساااااالمي

 والمناار الد نية، وعن طريق تنفيذ عدد من المبادراا والبرامو التتليمية والتوعوية لتتويو هذه العيم.

 (161  ،120 ،110 ،108 ،106 ،105 ،35: التوصيات)الدستور والتشريعات الوطنية   

بتاد اسااااااااااااااتيفااؤها    ،للمتااهاداا واالتفاا يااا الادولياة( من الادسااااااااااااااتور البحريني فاإن 37وفقاا للماادة ) -139
وتصاااابص اذل  تشااااريتًا نافذًا  ،  قوة القانون   ،اإلجراءاا الدسااااتورية المت لبة إلارام ا والتصااااد ق علي ا ونشاااارها

 .في المملكة ل  قوت  الملومة المقررة للقوانين المحلية

بإنشااااء اللجنة التنسااايعية التليا    2012( لسااانة 50صااادور قرار رخيس مجلس الوزراء الموقر رقم ) -140
الج اا الح ومية في كافة المسااااخل المتتلقة بحقوق االنساااان  اين لحقوق اإلنساااان، والتي تختص بالتنسااايق  

ال حقوق  وتقو. اللجناة بمراجتاة التوامااا مملكاة البحرين الادولياة في مجا ،بحساااااااااااااا  اختصاااااااااااااااص كال ج اة
 اإلنسان والتأكد من االلتوا. بالمتا ير الدولية في هذا الصدد.

وافق مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من اللجنة الوزارية للشااااؤون القانونية والتشااااري ية بشااااأن   -141
. وتشاااامل 2002لساااانة   47تتد ل أح ا. قانون الصااااحافة وال باعة والنشاااار الصااااادر بالمرسااااو. بقانون رقم  

 د الا الجد دة إل اء عقوبة الحبس للصحفي وإضافة تتريفاا جد دة تواك  الت ور اإلعالمي.التت

كانت مملكة البحرين من أواخل الدول في المن قة التي سانت قوانين الصاحافة الالزمة ليامان حرية   -142
ن  ي الصاااااااااااااحفي   وقاد كفال هاذا القاانون الحرياة للصاااااااااااااحاافاة، فاأكاد على أن.  2002اإلعال. لإلعالميين مناذ عاا.  

مساااااتقلون ال سااااال ان علي م في أداء عمل م ل ير القانون، كما حدد اإلطار القانوني لحق الصاااااحافة في إاداء  
رأ  ا، وهو واا اإلطار الوارد بالت د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااااااياسااااااية، والمتمثل في احترا. حقوق  

 النظا. التا.، أو الصحة التامة، أو الدا  التامة."الخرين أو سمتت م، وعد. اإلضرار باألمن القومي، أو  

حدد قانون التدالة اإلصااااااااااالحية ل طفال وحما ت م من سااااااااااوء المتاملة والمشااااااااااار إلي  أعاله، األهلية   - 143
تترت    الجناخية، حيث  تتبر عد م األهلية كل من لم  تم الخامساااة عشااار سااانة ميالد ة وقت ارتكا  الجريمة، وال 
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وعرف القانون ساالف الذكر ال فل  ال تتخذ في مواج ت  تدااير إصاالحية تقويمية للسالو .  جناخية   علي  مسا،ولية 
 على أن  كل إنسان لم  تجاوز سن  ثماني عشرة سنة ميالد ة كاملة وقت ارتكاب  الجريمة. 

 (72 ،70 ،69: التوصيات)مكافحة اإلرهاب   

واالتفاا يااا  إن جمي  القوانين المتتلقاة بم اافحاة اإلرهاا  في مملكاة البحرين جااءا وفقاًا للمباادئ   -144
الدولية التي انياااااااااااامت ل ا المملكة وتتفق اتفاقا تامًا م  تل  المبادئ، حيث تياااااااااااامنت كافة اليااااااااااااماناا  

اسااااتراتيجية واضااااحة   حيث  تم التمل وفق  ،القانونية والقياااااخية في متاملة المت مين في مثل تل  القيااااا ا
إلى االساااااااااااااتراتيجية التربية لم افحة   إضاااااااااااااافة  ،م افحة اإلرها ب تلتو. بالقوانين واالتفا ياا الدولية المتنية

 واتفا ية مجلس التتاون لم افحة اإلرها . ،اإلرها 

بشااااااأن   2001( لسنة 4نظم المشرع البحريني تجريم وم افحة اإلرها  بالمرسو. بقااااااانااااااون رقاااااام ) -145
بشأن حما ة  2006( لسنة  58حظاااار وم افحااااة غساااال األمااااوال وتمويل اإلرها ، وتتد الت ، والقانون رقم )

 المجتم  من األعمال اإلرهااية، وتتد الت .

والتو. المشارع في القانونين ساالفي البيان ب افة االلتواماا الدولية المتتلقة بحقوق اإلنساان، حيث  -146
وهي  ،  اناء على قانون اعدة الدسااااتورية المنت ية إلى أن  ال جريمة وال عقوبة إال  حقق المشاااارع فيما ساااابق الق
التي تتد أحد أهم الياااماناا المتتلقة بحقوق اإلنساااان، باإلضاااافة إلى تحقيق كافة  قاعدة الشااارةية الجناخية  

حاكمة واسااتقاللية  ومن ا توفير قرينة البراءة وعالنية الم  التناصاار الرامية إلى محاكمة قياااخية عادلة للمت م
ن جمي  الجراخم الواردة في القانونين سالفي الذكر تمر بالمراحل القانونية  إ  واختصاص المحاكم وغيرها، كما

 .للمحاكمة التادلة

  ،47  ،46 ،45:  التوصددديات)التثقيف والتدريب وزيادة الومي في مجال حقوق اإلنسدددان   
48،  49، 50،  51، 52،  53،  54، 125) 

( اناء القدراا ركيوة أساااسااية في 2026-2022اعتبرا الخ ة الوطنية لحقوق اإلنسااان ل عوا. ) -147
والتي تشااامل تتويو اناء القدراا للتاملين والمختصاااين في كافة مجاالا حقوق    102  ااااااااااااااااامشااااري  الخ ة ال

 اإلنسان.

لية المثالية؛ والذي  تنفيذ مشاااروع المدار  المتوزة للمواطنة وحقوق اإلنساااان وفق الممارسااااا الدو  -148
   دف إلى تتويو  يم المواطنة والتتا ش السلمي والتسامص واالعتدال والعيم اإلنسانية في المدار .

ت بيق مشاااااااروع هاااااااب ة المدار  المنتسااااااابة لليونسااااااا و، اتشاااااااجي  االتصااااااااالا و يا. الروابط اين  -149
تبادل التجار  والمبادراا، وبحث إم انية  المدار  والمؤسساا على المستويين الوطني والدولي، في إطار  

االساتفادة من التجار  الميدانية من أجل غا اا متتددة ترمي إلى نشار  يم الساال. وحقوق اإلنساان وتتويو 
 التربية من أجل التفاهم الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.

وباألخص في مناهو  ة والتتليم  في مناهو وزارة التربي  التالمية  تيمين مبادئ و يم حقوق اإلنسان -150
في مدار  مملكة  كمادة أساااسااية  التي تطدر  في المراحل التتليمية الثالث  التربية للمواطنة وحقوق اإلنسااان  

، وول  وفق مقاربة هاااامولية ترتكو على االنسااااانية المشااااتركة ومبادئ المواطنة  البحرين الح ومية والخاصااااة
 لمختلف الشتو  والمجتمتاا.التالمية واحترا. الخصوصياا الثقافية 

في جمي   بالل تين التربية واالنجليوية  حول حقوق اإلنسااااااااااااااان  تخصاااااااااااااايص مقرر دراسااااااااااااااي ملو. -151
 .الجامتاا المحلية الح ومية والخاصة
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قاااماات وزارة الااداخليااة بااإعااداد خ ااة متكاااملااة في مجااال التاادرياا  تتماال على تنفيااذهااا األكاااد ميااة   -152
بحيث  تم تدريساا ا في كافة البرامو    خصاايص مادة مسااتقلة لحقوق اإلنسااان،الملكية للشاارطة ومن ضاامن ا ت

الدراساااية ل لبة الكلية الملكية للشااارطة وكذل  ارامو الدراسااااا التليا لليااابا  وبرامو الدالو. ل فراد، وقد تم  
 إنشاء ارنامو خاص بحقوق اإلنسان  لتحق ب  كل التاملين في إنفاو القانون.

داخلية على التمل المتواصال لتحقيق أوسا  قدر من االنتشاار لمدونة قواعد سالو   تحرص وزارة ال -153
موج  بالموظفين الم لفين بإنفاو القانون، وتأمين االلتوا. بما تيااااااااامنت  من مبادئ حيث صااااااااادرا المدونة  

ن  وهي مساتنب ة من أفيال الممارسااا التالمية وقواعد السالو  بشاأ   ،2012( لسانة  14القرار الوزاري رقم )
 .(6و 5و 4 )مرفق المس،ولين عن إنفاو القانون.

 حظى موضااااااااوع تدري  القياااااااااة وأعياااااااااء النيابة التامة بأهميةخ بال  ةخ، ولذل  تم وضاااااااا  خ ة   -154
لة لتدري  القيااة وأعيااء النيابة ليا في التلو.    ،اساتراتيجية هاام  وتم التتاون م  المت د الدولي للدراسااا التط

  اليا(، اتنفيذ عدد من ورش التمل هار  ا ا أكثر من ستين قاضيًا.الجناخية بسيراكوزا )إ 

قا. المجلس األعلى للقياااء بالتتاقد م  خبراء دوليين مطتخصااصااين في تصااميم الدوراا التدريبية   -155
بما  تناسااااااا  م  احتياجاا أعيااااااااء السااااااال ة القيااااااااخية، ويجري تنفيذ تل  الدوراا باالهاااااااترا  م  مت د  

 .UNDP ،UNODCية والقانونية وعدد من المؤسساا والمنظماا الدولية من اين ا الدراساا القياخ

 قو. مت د الدراسااااااااا القيااااااااخية والقانونية اتوفير التدري  األسااااااااساااااااي والتدري  المطساااااااتم ر لكافة   -156
وقااد وق  المت ااد اتفااا يااة تتاااون م  م تاا  األمم المطتحاادة المتني   .عناااصاااااااااااااار إنفاااو القااانون في المملكااة

ا دف تصااااميم ارنامو تدريبي ألعياااااء الساااال ة القياااااخية والتاملين في   UNODCبالمطخدراا والجريمة  
م في مجاال مطكاافحاة الجريماة، ولقاد تم تنفياذ عادد من ورش التمال والنادواا   الحقال القاانوني لالرتقااء بم اارات   

 لمجال.في هذا ا

باإلضااااااافة إلى ما تياااااامنت  الخ ة الوطنية لحقوق اإلنسااااااان من مشاااااااري  مختصااااااة اتتويو دور   -157
مؤسااااااساااااااا المجتم  المدني ورف  الوعي بأهمية دورهم كشااااااري  رخيسااااااي في تتويو حقوق اإلنسااااااان،  تمل 

درات م الذاتية  أداء المنظماا األهااااااااالية وت وير ق  على تحسينالمركو الوطني لااااااااادعم المنظمااااااااااا األهااااااااالية  
 .، استجابة ل ذه الحاجة.2016وتم تأسيس مركو تنمية التمل الت وعي، في التا.  .وتتويو ام انيات م

 (17 ،4: التوصيات)المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان   

إلى البروتوكول االختياري الخاص باتفا ية مناهياة  البحرين  على الرغم من عد. انيااما. مملكة   -158
التتذ  ، إال أن ا قد خلقت البنية الصاااااااالبة نحو الوقا ة وعاله ا ة انت اكاا تكون من صااااااااور التتذ   من 

والمحاسااااااااابة على    إنشااااااااااء عدد من اللياا الوطنية المساااااااااتقلة للحما ة من التتذ   وساااااااااوء المتاملةخالل 
  -مفوضاية حقوق الساجناء والمحتجوين   -ة ل ا فيما سابق )األمانة التامة للتظلماا، والتي تم اإلهاار ارتكاا ا

،  يااااااااف ل ذه الج اا الدور الذي  ل ب   المؤساااااااساااااااة الوطنية لحقوق اإلنساااااااان(  -وحدة التحقيق الخاصاااااااة
 وجار النظر في دراسة مسألة االنيما. إلى  البروتوكول.القياء في اصدار األح ا. الرادعة ، 

  ،26  ،23 ،22  ،21 ،20  ،19:  التوصددديات)مع األمم المتحدة والمجتمع الدولي  التعاون   
27،  31، 32،  33، 55) 

تسااااااااااااااتمر مملكاة البحرين اتتويو التتااون م  مختلف أج وة األمم المتحادة عبر م ااتب اا اإلقليمياة   -159
 النحو التالي:د التوام ا الدولي وول  على كوالدولية وتنفيذ المشاري  والمبادراا التي تؤ 
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افتتاح الم ت  التمثيلي ل ي،ة األمم المتحدة للمرأة وول  في مقر ايت   2017تم في التا.   •
 األمم المتحدة في البحرين الذي جاء كثمرة للتتاون ضمن منظومة األمم المتحدة.

، حول إطالق  2016التو ي  على مااذكرة تفاااهم م  هي،ااة األمم المتحاادة للمرأة في عااا.   •
 ميرة سبي ة انت إاراحيم آل خليفة التالمية لتم ين المرأة"."جاخوة األ

( ألرب  ساانواا  CSWاعتماد ترهااص مملكة البحرين لتيااوية لجنة المرأة باألمم المتحدة ) •
، وكذل  عيااااااااااوية المجلس التنفيذي التاب  ل ي،ة األمم المتحدة  2021–2017للفترة من 
 .2019–2017( للفترة من UN WOMENللمرأة )

  2021ح الم تاا  الااداخم لمنظمااة الصااااااااااااااحااة التااالميااة في مملكااة البحرين في عااا.  افتتااا •
 .بحيور مد ر منظمة الصحة التالمية

اتو ي  اتفا ية م  م ت  األمم المتحدة في   2014قامت وحدة التحقيق الخاصاااة في عا.   •
 دف  البحرين تساااااات دف تتويو قدراا الوحدة للعيا. ادورها وفقًا للمتا ير الدولية وبمملكة  

الوصااااااااااااااول إلى أعلى درجااا الكفااءة، ومن جاانا  آخر، فاإن الوحادة تقو. باالرد على أ ة  
 استفساراا ترد إلي ا، سواء الواردة من ج اا محلية أو منظماا دولية.

بشاااااااااا ل داخم على الوفاء بالتوامات ا إزاء اللجان التتاهد ة، المشاااااااااارفة على    البحرين  وتتمل مملكة -160
اا حقوق اإلنساااااااااااااااان، كماا تتمال المملكاة على تتويو التتااون م  الليااا المنبثقاة عن متاابتاة تنفياذ اتفاا يا

مجلس حقوق اإلنسااااااااان التاب  ل مم المتحدة، وكذل  تدةيم عرى التتاون م  المفوضااااااااية السااااااااامية لحقوق  
 اإلنسان، واالستفادة من أفيل الممارساا والتدري  والمساعدة التقنية التي توفرها المفوضية.

بإنشاااء لجنة التنساايق والمتابتة اين مملكة البحرين ووكاالا   2018( لساانة  19صاادر القرار رقم ) -161
والتي تختص بمتابتة مشااااااااااااري  ومبادراا التتاون م  وكاالا منظمة األمم المتحدة    ،منظمة األمم المتحدة

،  2030اد ة حتى التا.  وول  بما  واخم أطططر وأولوياا ارامو عمل الح ومة، ورؤية مملكة البحرين االقتصاااااااا
 والخ ط والسياساا الوطنية التي تست دف تحقيق التنمية المستدامة.

وانت اسااًا لج ود مملكة البحرين في المجتم  الدولي، تم انتخاا ا لتيااوية مجلس حقوق اإلنسااان   -162
الح ومياة في المجلس  (، وكاذلا  انتخااا اا في عيااااااااااااااوياة لجناة المنظمااا غير 2021-2019للمرة الثاالثاة )

 االقتصادي واالجتماعي.

تقو. مملكة البحرين ادراسااااااة كافة طلباا الويارة الواردة من المقررين الخواص أو المنظماا غير  -163
وتساااتمر دراساااة إم انية قبول الوياراا بالشااا ل الذي  خد. ويتوز من حقوق اإلنساااان في مملكة    ،ح وميةال

 البحرين.

 قاتتحديات ومعو  -خامساا  
تحااد ااًا حعيعيااًا واجاا  التااالم كااافااة، ولكن المملكااة    (19-)كوفيااد هاااااااااااااا لاات جاااخحااة فيرو  كورونااا -164

اسااااات اعت تنفيذ أعلى المتا ير ليااااامان رعا ة الحقوق األسااااااساااااية الصاااااحية والتتليمية واالقتصااااااد ة لكافة  
 المعيمين على أراضي ا سواء كانوا مواطنين أو معيمين.
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 التعهدات الطوعية -سادساا  
(  2026-2022االنت اء من تنفيذ مشاااااري  الخ ة الوطنية لحقوق اإلنسااااان ل عوا. )التمل على   -165

 مشروعًا تتوز من احترا. حقوق اإلنسان على كافة األصتدة في المملكة. 102والتي تشمل 

ن وت وير منظومة  االلتوا. اتقد م تقارير طوةية كل عامين لإلساااااااااااتفادة من المالحظاا وتحساااااااااااي -166
 حقوق االنسان.

 خاتمة -سابعاا  
تواصااااال مملكة البحرين مسااااايرت ا نحو تتويو وحما ة حقوق اإلنساااااان واحترا. الكرامة اإلنساااااانية،   -167

  مسااتل مة خ   ا ومشاااريت ا من الن و اإلصااالحي الشااامل وميثاق التمل الوطني ودسااتور مملكة البحرين
، وول  في سااااابيل تحقيق المويد من و يم المجتم  البحريني المتأصااااالة في ا والداةية للوخا. والمحبة والساااااال.

 اإلنجازاا والم اس  لخدمة المواطن والمعيم على أرض مملكة البحرين.

هذا وتحرص مملكة البحرين على اساتمرار تتاون ا م  مجلس حقوق اإلنساان والمفوضاية الساامية   -168
اإلنساااااان وآلية االساااااتتراض الدوري الشاااااامل لحقوق اإلنساااااان التي نص علي ا قرار الجم ية التامة    لحقوق 
 .(215/60) رقم
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