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 املقدمة 
 

 175االستعراض الدوري الشامل، حيث استقبلت بإيجابية ومسؤولية عدد  ةتقريرها الوطني الثالث آللي 2017قدمت مملكة البحرين في األول من مايو  −

 بعدد توصية منها  139 عدد ، حظى توصية
ً
 لعدم  أو  اإلسالمية،  الشريعة  تطبيق  مع  لتعارضها  إما  توصية  36 بالدعم، وأخذت مملكة البحرين علما

  تقتض ي  إنها أو  الوطنية، والتشريعات  القوانين مع  توافقها
ً
 . لدراسةا من مزيدا

برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدهللا بن فيصل بن جبر الدوسري، عدة اجتماعات لدراسة توصيات  اإلنسان لحقوق  العلياعقدت اللجنة التنسيقية  −

، واتخذت العديد من القرارات الهامة في سبيل تنفيذ  2017التقرير الوطني الثالث آللية االستعراض الدوري الشامل والذي اعتمد في سبتمبر 

 بأن ال
ً
من: وزارة الداخلية،  أعضاء  وتتكون من  ،وتعديالته 2012 لسنة( 50) رقم بالقرار لجنة التنسيقية العليا شكلت التوصيات التي قبلتها اململكة. علما

  النيابة ، اإلعالم شئون  وزارة، الصحة  وزارة، االجتماعية والتنمية العمل وزارة، والتعليم التربية وزارة، واألوقاف اإلسالمية والشئون  العدل وزارة

مات العامة األمانة، الوطني االتصال  مركز ، القانوني والرأي التشريع  هيئةعلى للمرأة، ، املجلس األ العامة
ُّ
ل
َ
ظ   وتتضمن وحدة التحقيق الخاصة، و ، للتَّ

 املتحدة.  األمم  ملنظمات املقدمة  البحرين  مملكة تقارير إعداد  و اإلنسان بحقوق  املتعلقة املسائل كافة في الحكومية الجهات معالتنسيق    اختصاصاتها
 تم استعراض التوصياتو ، منظمةشرين عدد من االجتماعات مع منظمات املجتمع املدني الذي فاق حضورها ع وزارة الخارجية  ت عقدكما  −

منظمات املجتمع املدني في بلورة موقف مملكة البحرين بشأن الرد على التوصيات  ومالحظاتأسهمت جهود  ولقدمعها بشكل مسهب،  املذكورة

 املقدمة. 
  املواطنين، وممارسة العامة  الشؤون  في الشعبية للمشاركة الضامنة والقانونية الدستورية اآلليات من العديد البحرين  مملكة وتتوافر في −

ً
 ونساًء،  رجاال

  للحقوق  وداعمة  حامية  منظومة إطار  في الوطني، العمل ميثاق ومبادئ  للدستور  وفًقا والترشيح، االنتخاب  حق  فيها بما  كاملة السياسية حقوقهم 

  الدينية،  والحريات واإلعالم الصحافة حرية  من تشمله بما والتعبير،  الرأي  حرية فيها  بما واالجتماعية،  والثقافية  واالقتصادية السياسية  والحريات

  بسبب تمييز دون  الجميع بين الفرص وتكافؤ املساواة من أسس على إليها، واالنضمام  والنقابات والسياسية األهلية الجمعيات وتكوين إنشاء في والحق

 املعتقد. أو  األصل  أو الدين  أو الجنس 
  وصون  اإلنسان بحقوق  النهوض أجل من جهودها ومواصلة تعزيز على مملكة البحرين تؤكدمن خالل تقديم التقرير الطوعي ملنتصف املدة و  −

 االستعراض وآلية  اإلنسان حقوق  مجلس مع البناء  والتعاون  الوطني، املستوى  على املصلحة وأصحاب الشركاء مع التعاون  خالل  من كرامته 

 .الدولي املستوى  على العالقة  ذات الدولية  األخرى  واملنظمات واآلليات اإلنسان  لحقوق  السامية  واملفوضية الشامل  الدوري
  السياس ي  واالنفتاح الوطنية  الوحدة في رائًدا  أنموذًجا للعالم قدمت شعبها  ووعي املفدى  امللك لجاللة الحكيم  اإلصالحي النهج بفضل البحرين  مملكة  نإ −

 املبادرات، من العديد عبر واإلرهاب، والكراهية التطرف ومناهضة والحضارات، واملذاهب األديان بين والتعايش الحوار  وترسيخ والديمقراطي

  حمد  امللك وكرس ي  السلمي، للتعايش العاملي حمد امللك مركز وإنشاء الدينية،  الحريات لتعزيز عاملية  كوثيقة " البحرين مملكة  إعالن"  تدشين وأهمها 



  وخدمة  والشباب املرأة  وتقدم لدعم العاملية والجوائز املبادرات من  وغيرها  اإليطالية، سابينزا  جامعة في السلمي والتعايش األديان بين للحوار 

 . اإلنسانية

 وفي اإلنسان،  حقوق  ثقافة ونشر وتعزيز العامة،  والحريات  الحقوق  لحماية املستقلة الوطنية  واملؤسسات والهيئات املجالس من العديد تم إنشاء  −

  واملؤسسة  ،2001 عام في املفدى امللك جاللة قرينة خليفة آل إبراهيم بنت سبيكة األميرة امللكي  السمو صاحبة برئاسة للمرأة األعلى املجلس: مقدمتها

 ووحدة  الوطني، األمن بجهاز العام املفتش ومكتب واملحتجزين،  السجناء حقوق  ومفوضية للتظلمات، العامة واألمانة اإلنسان، لحقوق  الوطنية

  السياسية،  التنمية ومعهد العامة، بالنيابة الخاصة التحقيق
ً
 16 منها حكومية، وغير أهلية منظمة 647 خالل  من املدني املجتمع دور  تفعيل  عن فضال

 سياسية.  جمعية
 وإنشاء  القوانين، دستورية ملراقبة 2002 سبتمبر 14 في الدستورية املحكمة تأسيس خالل من والنزاهة، باالستقاللية العريق البحريني القضاء ويتمتع −

 تعزيزو  ،"للقضاء األعلى املجلس "  إلشراف املعاونة واألجهزة املحاكم جميع  وخضوع ،2003 عام  القضائية  السلطة في مستقلة كشعبة  العامة  النيابة

  وضمان  البحرين مملكة  في الحكم  أساس  وعدلهم، القضاة ونزاهة القضاء، شرف " بأن  إيماًنا ،2012 عام  في وإدارًيا مالًيا القضائية السلطة استقاللية

 تعزيز في ودوره واإلدارية، املالية الرقابة  ديوان  إنشاء إلى ذاته  الوقت في وتجدر اإلشارة الدستور،  من( 104) املادة بنص" والحريات للحقوق 

 . الرشيدة والحوكمة واملساءلة الشفافية

  من  النواب مجلس تشكيل خالل من الخامس، التشريعي فصلها البرملانية الحياة دخول  مع السياسية اإلصالحات مسيرة كما تواصل مملكة البحرين −

  ،2002 عام منذ متتالية دورات لخمس كامل قضائي إشراف وتحت ونزيهة مباشرة حرة نيابية انتخابات إجراء عبر عضًوا أربعين
ً
 إلى  وصوال

  ليمثل  واالختصاص،  الخبرة ذوي  من  الشوري مجلس أعضاء وتعيين ،%67 تجاوزت  عالية شعبية مشاركة بنسبة 2018 عام  في األخيرة االنتخابات 

 األسئلة  طريق عن التنفيذية السلطة أعمال على والرقابة التشريعات  سن في صالحياته ويمارس مكوناته، وبجميع بأسره الشعب البرملان عضو

 املجالس التزام جانب إلى هذا الحكومة،  عمل  برنامج  ومناقشة التحقيق  لجان  وتشكيل الوزراء  من  الثقة  وسحب واالستجوابات برغبة  واالقتراحات

 .العامة واملرافق  الخدمات تطوير في الوطنية  بواجباتها املنتخبة البلدية
 عضوية سيدات ست نيل منذ  الديمقراطية الحياة مناحي جميع في لةالفاع من خالل املشاركة  هذا وتؤكد مملكة البحرين تعزيزها لدور املرأة البحرينية −

  مجلس ي  مقاعد من% 19 وحصدها املاضية، االستحقاقات مدى على االنتخابية الكتلة نصف وتمثيلها ،2000 عام الوطني العمل ميثاق إعداد لجنة

 واملنظمات  اللجان  من العديد في املشرف  وتواجدها  الخامس، التشريعي الفصل في الوطني واملجلس النواب  مجلس ورئاسة  والنواب الشورى

  وتعيينها  الدبلوماس ي، الكادر  أعضاء  من % 26 بنسبة  تمثيلها بعد والدولية، اإلقليمية
ً
  لحقوق  الوطنية للمؤسسة  ورئيًسا الخارجية، لوزارة وكيال

  رئاستها  خالل  من  املدني املجتمع في الفاعل  حضورها  جانب إلى ، %5 بنسبة  العامة  النيابة وفي ، %9 بنسبة  القضائي السلك  في ودورها  اإلنسان،

 .والسياسية األهلية  الجمعيات  من عشرات في النشطة وعضويتها نسائية، أهلية جمعية  وعشرين املنتخبة  الصحفيين  لجمعية



 وتكريس القانون،  وسيادة اإلنسان حقوق  واحترام لصون  أساسية ركيزة باعتبارها الديمقراطي، التطور  تؤكد مملكة البحرين على استمرار مسيرةو  −

 العدالة على القائمة بمبادئها 2030 االقتصادية والرؤية ،(2022-2019) للسنوات الحكومة عمل لبرنامج وفًقا املستدامة والتنمية والسالم التسامح

 وتكافؤ واملساواة  العدالة تكفل  مساملة مجتمعات  إقامة  نحو  16 الهدف وخاصة  ،2030 املستدامة التنمية  خطة  أهداف  يخدم وبما  والتنافسية، واالستدامة 

 الجميع  بين  الفرص
  الفعال  والتنسيق بالتعاون  تقاريرها اململكة مناقشة لدى الدولي، املجتمع واحترام وتقدير بثقة والحقوقية تحظى إنجازات مملكة البحرين الديمقراطية −

  اتفاقية  30 من أكثر إلى انضمامها مع تماشًياو  األممية، اللجان من  والعديد اإلنسان حقوق  مجلس في الفاعلة عضويتها خالل منو  الدولية، الهيئات مع

 إلى املرأة،  ضد التمييز أشكال  جميع  على والقضاء التعذيب، ومناهضة العنصري، التمييز  أشكال  كافة على بالقضاء املتعلقة السيما  دولية، حقوقية

 العليا التنسيقية اللجنة" من  ودعم اهتماموب وغيرها  والثقافية، واالجتماعية  االقتصادية والحقوق  والسياسية، املدنية للحقوق  الدوليين  العهدين جانب

 .الصلة ذات  الدولية املنظمات مع  التعاون بو  املعنية   الوطنية  والهيئات" اإلنسان لحقوق 
 مملكة البحرين عديد ولقد اتخذت −

ً
مجال  اإلنجازات والتقدم في  من اإلجراءات والخطوات منذ اعتماد تقريرها الدوري الشامل الثالث، داعمة بذلك ا

 :، ومن ذلكتعزيز واحترام حقوق اإلنسان

 .(اإليدز) املكتَسب   ملناعيا  النقص متالزمة  ملكافحة الوطنية  اللجنة بإنشاء 2019 لسنة( 12)  رقم  الوزراء  مجلس رئيس قرار •

  سداد  وضوابط إجراءات األجور  حماية  بنظام األجور، وُيقَصد حماية  نظام بشأن  2019 لسنة ( 68) رقم االجتماعية  والتنمية العمل  وزير  قرار •

ق  املعنية  للجهات  تقديمها  الالزم   واملعلومات  العمال،  أجور  َحقُّ  . سدادها من  للتَّ

  باملرونة،  تتسم عالية جودة ذات  متكاملة صحية منظومة الصحي، والذي يهدف إلى توفير  الضمان  قانون  بإصدار  2018 لسنة( 23) رقم  قانون  •

  بالكفاءة  يتسم صحي  تمويل نظام  وإنشاء. الصحي املجال  في لالستثمار  جاذبة املستفيدين،  لتطلعات واالستجابة التطور  على  والقدرة 

م اختيار في الحرية ويكفل واالستدامة، ِّ
ْدمات باإلضافة إلى تقديم .الصحية  الخدمة مقد    كافة  حقوق  يحمي إطار ضمن وتنافسية عادلة صحية خِّ

 .الصحي الضمان في املشاركة  األطراف

اإلنسانية   ضد والجرائم الجماعية اإلبادة الدولية، املعني بمعاقبة مرتكبي جريمة الجرائم قانون  بإصدار 2018 لسنة( 44) رقم بقانون  مرسوم •

 إلى جانب جرائم دولية أخرى. 

  فئات  بين واسع إيجابي صدى القى حيث ،2017 أغسطس من األول  في التنفيذ حيز دخل والذي ، 2017 لسنة( 19) رقم االسرة قانون  صدور  •

  مجتمعية نوعية نقلة ويشكل( سيداوال) املرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء باتفاقية اململكة التزامات مع يتوافق بما البحريني املجتمع

  أحد  تحقق أن البحرينية املرأة  استطاعت الجهد  من  سنوات فبعد  األسرة، بشؤون املتعلقة وواجباته حقوقه معرفة من  الفرد  تمكين  صعيد  على

  األسرة، قانون  بإصدار أحالمها أهم
ً
  نساء كل لتطلعات حقيقية وترجمة والتنمية، البناء عملية في املحوري ودورها املرأة لكرامة تأكيدا



الة ومساهمته البحرينية،  األسرة نسيج تماسك على محافظته القانون  هذا مميزات أهم ومن .البحرين   والوحدة اللحمة وتعزيز تقوية في الفع 

  كونه الوطنية، 
ً
  قانونا

ً
 .املجتمع أطياف كافة  عليه وأجمع ساهم فيه  موحدا

  السياسة  تطوير إلى الرامية الجوهرية املبادرات أهم أحد يعتبر  والذي  البديلة، والتدابير  العقوبات بشأن 2017 لسنة( 18) رقم  القانون  صدور  •

 تسعى وبذلك واإلصالح العقوبة ثنائية على املرتكز الشامل  بمفهومها العقابية اإلجراءات  تعزيز خالل من البحرين،  مملكة في العقابية

   .املستقبلية األخطار  من  للمجتمع أشمل   حماية نحو اململكة

)ترد  تنفيذها.التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل واإلجراءات  والجهود والخطوات  ويعرض املرفق توصيات آلية االستعراض الدوري الشامل −

 ("باالستعراض الدوري الشامل، البحرينتقرير الفريق العامل العني "املعنون  A/HRC/36/3التوصيات بترقيمها الوارد في املستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


