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  مقدمة  

ً التزاما وذلك العربیة، اإلنسان حقوق لجنة إلى األول تقریرھا تقدم أن البحرین مملكة تتشرف
  .اإلنسان لحقوق العربي المیثاق من) 48 (المادة حكم بإنفاذ منھا

 حقوق وتعزیز احترام نحو المستمر ونھجھا سیاستھا إطار في البحرین مملكة أن بالذكر وحرى
) 7 (رقم بالقانون اإلنسان لحقوق العربي المیثاق على صدقت التي الدول ائلأو من كانت اإلنسان

  .2738 العدد في 2006 مایو 10 بتاریخ الرسمیة الجریدة في المنشور 2006 لسنة

 تسیر وھي ،2001 عام في اإلصالحي لمشروعھ الملك جاللة تدشین منذ البحرین ومملكة 
 لسلطان الجمیع خضوع خالل من والقانون، سساتالمؤ دولة تعزیز نحو وحثیثة ثابتة بخطى
 ،والمحكمة)الشورى ومجلس النواب مجلس ( الوطني للمجلس كان حیث وأحكامھ، القانون

 سلطان وترسیخ دعم في العظیم واألثر الكبیر الدور واإلداریة، المالیة الرقابة ودیوان الدستوریة
 وعلى المجاالت مختلف في وحمایتھا اإلنسان حقوق صون في یصب مما والمحاسبة، القانون

  .المستویات كافة

 كافة بتقدیم ملتزمة وھي ، والدولیة اإلقلیمیة االتفاقیات من العدید في طرف البحرین ومملكة
  األول التقریر ھذا ، االلتزام ھذا على دلیل وخیر االتفاقیات، ھذه في علیھا المنصوص المتطلبات
 من اتخذتھ ما فیض، من غیض ، فیھ تبین العربیة،الذي االنسان حقوق لجنة على المعروض
  .أحكام من المیثاق في ورد ما تفعیل سبیل في انجازات من حققتھ وما إجراءات

 البحرین مملكة ملك خلیفة آل عیسى بن حمد الملك الجاللة صاحب مبادرة الى االشارة تجدر كما 
 مملكة قناعة یؤكد ما وھو ، كبیرا باترحی القت التي ، االنسان لحقوق عربیة محكمة بإنشاء

 االسالمي الدین مبادئ من المستمدة وكرامتھ االنسان حقوق وتعزیز باحترام الراسخة البحرین
   .الحنیف

  

  

 

  التقریر ھذا اعداد في ساھمت التي الجھات

  االنسان حقوق شؤون وزارة -

  االجتماعیة التنمیة وزارة -

  الخارجیة وزارة -

  واالوقاف السالمیةا والشؤون العدل وزارة -

  العامة النیابة -
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  االجتماعي للتأمین العامة الھیئة -

  للمرأة االعلى المجلس -

  العمل سوق تنظیم ھیئة -

  العمل وزارة -

  الداخلیة وزارة -

  .والتعلیم التربیة وزارة -

  للمعلوماتواالتصاالت المركزي الجھاز -

  الصحة وزارة -

  المدنیة الخدمة دیوان -

 يالقانون واإلفتاء التشریع ھیئة -

 .االعالم شؤون ھیئة -

  .اإلسكان وزارة -

 السیاسیة للتنمیة البحرین معھد -

 والریاضة للشباب العامة المؤسسة -

  .االقتصادیة التنمیة مجلس -

  

  

  
  االول الجزء

 والسكان األرض  - أ
  األرض

 شط ومصب ھرمز مضیق بینً تقریبا المسافة منتصف في العربي الخلیج في البحرین مملكة تقع
رب، د الع ا وق ذا أعطاھ ع ھ ي الموق تراتیجي الجغراف ة االس ضاریة أھمی رى ح ر كب صور عب  ع
اً تجاریاً مركزا تزال وال كانت حیث المختلفة التاریخ اً دولی اً ھام ة باعتبارھ سیة الوصل حلق  الرئی

  .العالمیة واالتصاالت التجارة حركة في والغرب الشرق بین

ل من البحرین مملكة تتكون وي أرخبی ى یحت ن مجموعة عل ة الجزر م ي الكائن اه ف ي ضحلة می  ف
ط یج وس ي، الخل ون العرب ذا ویتك ل ھ ن األرخبی ر 40م غ ةجزی ساحتھا تبل ة م  762.32 اإلجمالی

ساحتھا تبلغ التي البحرین جزیرة الجزر، ھذه وأكبر مربع، كیلومتر) 2010( ) 2010(613.54 م
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ومتر، ضم كیل مة وت ة، العاص صل المنام ذه وتت رة، ھ طة الجزی سور بواس ناعیة، ج الجزر ص  ب
اورة ل المج رة مث رق جزی ترة المح سان وأم وس ھ النع الح والنبی صل. ص رة وتت سیة الجزی  الرئی

  .م1986 عام أفتتح الذي فھد الملك جسر خالل من السعودیة العربیة بالمملكة

ا بعد على تقع التي حوار جزر مجموعة البحرین ألرخبیل األخرى الرئیسیة الجزر من ارب م  یق
و 22 وبً متراكیل رة جن سیة الجزی رین، الرئی غ للبح ساحة وتبل زر م وار ج والي ح ( 52.10 ح

  .كیلومتر) 2010

  السكان
شعب على الجغرافي الموقع آثار انعكست ي ال ھ البحرین ع فجعلت سمات یتمت ارزة ب ق وأصیلة ب  تتف
ذه سكان بھ یتحلى أن یجب ما وطبیعة اطق ھ ن المن دة صفات م وفر حمی ة ت تق الطمأنین  رارواالس
 على یغلب الذي التجاري النشاط طبیعة الوقت ذات في وتخدم خاللھا من والعابرین إلیھا للوافدین

سمات مقدمة في وتأتي. المناطق ھذه سكان أنشطة ارزة ال شعب الب ي لل سامح البحرین رابط الت  والت
ري آخي األس ة والت ان والثق ي واألم امالت ف د المع ن والبع ة ع ور كاف صب ص ةالتفر أو التع  أو ق
ز، ر التمیی ذي األم ى أدى ال تقرار إل دین اس ا الواف ن إلیھ دول م اورة ال ر المج م ّووف ا لھ نً مناخ  م
ى وحافظ السمات ھذه رسخ وقد والطمأنینة، الراحة ي البحرین دخول استمراریتھا عل  اإلسالم ف

  .والسالم التسامح في السامي لمنھجھ وإتباعھا

ا صائیة وفق كان إلح صف س ام منت غ ،2011 ع دد بل الي الع سكان االجم ة ل رین مملك  البح
سمھ،1,195,020 نھم ن ا584,688م ور295,878( ًبحرینی اث  288,810، ذك   و) إن

  ) .إناث 164,727 ، ذكور  (445,605بحریني غیر610,322

 مؤشرات السكان
   

 
 1,195,020 2011 عدد السكان 
 584,688 2011 بحریني

 610,332 2011 غیر بحریني

 2010 تعداد الكثافة السكانیة 
1,619 
 مربع كیلومتر/شخص

- 2001 معدل النمو السكاني
2011 

6.10 

 % 7.66  2011 سنوات) 4 - 0(نسبة السكان 
 %20.92  2011 سنة) 14 - 0(نسبة السكان 
 % 27.01  2011 سنة) 19 - 0(نسبة السكان 
 % 14.85  2011 سنة ) 24 - 15(نسبة السكان 
 % 60.49  2011 سنة ) 59 - 25(نسبة السكان 
 % 3.74  2011  سنة فأكثر 60نسبة السكان 
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 %2.24  2011  سنة فأكثر65نسبة السكان 

 سنة 35.07  2011 العمر الوسیط للسكان
-2010 توقع الحیاة عند الوالدة

2015 
75.3 

-2010 الذكور 
2015 

74.7 

-2010  اإلناث
2015 

76.1 

 15.14 2009 )1000لكل (معدل الموالید الخام 
 2.0 2009 )1000لكل (معدل الوفیات الخام 

 7.2 2009 )ّ مولود حي1000لكل (معدل وفیات الرضع 
 مولود 1000لكل (معدل وفیات األطفال دون الخامسة 

 )ّحي
2009 8.6 

نسبة األطفال الذین بلغوا سنة واحدة من العمر، 
 ضد الحصبة الملقحین 

2010 100.0 

 %16.90 2009 )ّ مولود حي1000لكل (معدل وفیات األمھات 
نسبة الوالدات التي تتم بإشراف موظفي صحة من 

 ذوي االختصاص
2010 99.3 

 24.7 2010 متوسط العمر عند الزواج األول 

 
إجمالي عدد الطلبة الملتحقین في جمیع المراحل 

 تعلیمیة ال
 277,136 2010 تعداد

  %95.15 2010 تعداد نسبة الطالبات للطالب في المرحلة األساسیة 
  %93.07 2010 تعداد نسبة الطالبات للطالب في المرحلة الثانویة

 %134.42 2010 تعداد نسبة الطالبات للطالب في المرحلة الجامعیة
 %94.56 2010 تعداد ) سنة فأكثر15(معدل القرائیة للسكان 

 %96.14 2010 تعداد الذكور 
 %91.62 2010 تعداد اإلناث 

 
  %4.34 2010 تعداد )بحرینیون(معدل البطالة 

-2011 حجم الموازنة العامة 
2012 

 دینار ملیون 6,199
 بحریني

 دینار ملیون 7,353 2010 الناتج القومي اإلجمالي بأسعار السوق الجاریة 
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 بحریني

 بحریني دینار 5,957 2010 نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 5.77 - 2010 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

 دینار ملیون Q4 3,170-2011 الدین العام التراكمي
 بحریني

 

  

  

  

 الدین

 منھ 7 المادة وتنص اإلسالم، ھو الدولة دین نأ على البحرین مملكة دستور من 2 المادة تنص
 تنص كما وأنواعھ التعلیم مراحل بمختلف الدینیة بالتربیة العنایة أوجھ القانون ینظم أن على

 وحریة العبادة، ُدور حرمة الدولة وتكفل مطلقة، الضمیر حریة أن على ًأیضا، منھ، 22 المادة
  .البلد في المرعیة للعاداتً طبقا الدینیة اتواالجتماع والمواكب األدیان بشعائر القیام

  :كاآلتي الدیانة وفق السكان توزیع أن إلى2010   عام إحصاء یشیر

 النسبة الدیانة حسب السكان

 70.22 % المسلمون

 29.78% األخرى الدیانات

  

  اللغة

 اإلنجلیزیة لغةال العربیة اللغة جانب إلى وتستخدم. العربیة اللغة ھي البحرین في الرسمیة اللغة
 أخرى بلغات السكان من واسعة شریحة تتحدث كذلك. لألعمال الرسمیة اللغة تعتبر والتي بكثرة،
  .واألوردو الفارسیة منھا واسع، بشكل

 العام السیاسي الھیكل  - ب

  السیاسي النظام
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 العمل مجاالت مختلف في نھضتھا، تجدید مجال في متسارعة خطوات البحرین مملكة شھدت
 والدیمقراطیة الوطني العمل تعزیز إطار وفي. ًودولیاً داخلیا العدیدة المستجدات لمواكبة الوطني،

 حیثصدر البحریني، للمجتمع واالزدھار النمو یحقق بما األمام إلى السیاسي التطور مسیرة ودفع
 لسنة 43و 36 رقم السامي األمیري األمر خلیفة آل عیسى بن حمد البحرین ملك جاللة عن

 العام اإلطار یحدد الذي الوطني العمل میثاق مشروع إلعداد العلیا الوطنیة اللجنة بتشكیل ،2000
 وسلطاتھا الدولة مؤسسات ودور الوطني، العمل مجاالت في للدولة المستقبلیة للتوجھات
  .الشأن ھذا في الدستوریة

  الوطني العمل میثاق 

 مختلف مع والھادف السمح التحاور من لقاءات بعد الوطني العمل میثاق مشروع إعداد تم
 وأعلنت 2001 فبرایر/شباط 15و 14 في علیھ لالستفتاء المواطنون ودعي المجتمع، قطاعات

 الملك جاللة صدق وقد المائة، في 98.4 بنسبة بالموافقة 2001 فبرایر/شباط في االستفتاء نتیجة
 نتیجة أثبتتھ والذي للمیثاق یدوالمؤ العام الشعبي القبول على بناء الوطني العمل میثاق على

 . االستفتاء

 والسیاسیة الوطنیة بالثوابت األخذ إلى إلیھ، أشارت فیما الوطني، العمل میثاق دیباجة أشارت
 یخدم حیث الدیمقراطي، الدستوري الوراثي الملكي النظام علىً تأكیدا الدولة ھویة في والدستوریة

 في تحدیث إدخال والى التقدم، نحو وتطلعاتھ لمستقلةا لھویتھ ًرمزا ویمثل شعبھ البالد عاھل
 المشاركة دائرة توسیع في الشعوب لمختلف الدیمقراطیة التجارب من باالستفادة البالد دستور
 األساسیة المعوقات إلى إلیھ، أشار فیما المیثاق، أشار كما. واإلدارة الحكم أعباء في الشعبیة
 .والمساواة الشخصیة یاتالحر كفالة ومنھا البحریني للمجتمع

  البحرین مملكة دستور 

 نحو ًوسعیا الوطني، العمل میثاق تضمنھا التي المبادئ على أجمعت التي الشعبیة لإلرادة ًتنفیذا
 واالستقرار والنماء والتقدم الرفاھیة من بمزید والمواطن الوطن فیھ ینعم أفضل، مستقبل

 في جاء لما ًوفقا ،1973 دیسمبر/األول كانون 6 في الصادر الدولة دستور تعدیل تم والرخاء،
  . 2002 فبرایر/شباط 14 في المعدل الدستور وصدر الوطني، العمل میثاق

 على السیاسي النظام فأقامت للبحرین، المتطور الحضاري للفكر ممثلة التعدیالت ھذه جاءت ولقد
 اشتراك وعلى اإلسالم، في لحكمل األعلى المثل ھي التي الشورى على القائمة الدستوریة الملكیة
 األمر ولي یختار إذ الحدیث، السیاسي الفكر علیة یقوم الذي وھو السلطة، ممارسة في الشعب
 الحر الواعي الشعب یختار كما الشورى، مجلس منھم لیتكون المواطنین من الخبرة ذوي بفطنتھ
 في ممثلة الشعبیة اإلرادة ًمعا المجلسان لیحقق النواب، مجلس منھم یتكون من باالنتخاب األمین

  .الوطني المجلس

 ،2002 عام الصادر المملكة دستور مواد لبعض ، 2012 عام في الدستوریة التعدیالت جاءت ثم
 بین العالقة تنظیم واعادة ، الحكم نظام في البرلماني النظام مظاھر زیادة الى تھدف والتي



7 
 

 مجلسي من كل تنظیم واعادة ، بینھما التوازن من یدالمز یحقق بما والتشریعیة التنفیذیة السلطتین
 ألعضائھما، االمثل االختیار ویحقق ، النواب لمجلس اكبر دورا یعطي بما والنواب الشورى

 الملك جاللة إلیھ دعا الذي الوطني التوافق حوار خالل من شعبیة إرادة على بناء جاءت والتي
 المشاركة یجسد الذي االمر والمقیمین االقلیاتو البحریني المجتمع اطیاف جمیع فیھ وشاركت

 شئونھ إدارة في الشعب إشراك لكیفیة المثلى الطریقة تعتبر التي المباشرة والدیمقراطیة الشعبیة
 .العامة القضایا على بالتوافق السیاسیة حقوقھ وممارسة

  حقوقاالنسان لحمایة العام القانوني االطار  -ج

  :یلي ما على علیھ، نص فیما الدستور، نص

 مع والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة السلطات فصل أساس على الحكم نظام یقوم - 
 الدستور؛ ألحكامً وفقا تعاونھا

 وسیادة الحكم شرعیة الملك ویحمي لھا، األسمى والممثل الدولة، رأس الملك - 
 اماحتر الدستور یكفل. وحریاتھم والھیئات األفراد حقوق ویرعى والقانون، الدستور

 تضمنھا التي العظیمة اإلنسانیة والمبادئ الرفیعة القیم مع ًاتساقا اإلنسان، حقوق
  .الوطني العمل میثاق

  

 ال "بأنھ منھ 31 المادة نصت حیث والحریات الحقوق لحمایة ًراسخا ًأساسا الدستور وضع
 إال تحدیدھا أو الدستور ھذا في علیھا المنصوص العامة والحریات الحقوق تنظیم یكون

  ".الحریة أو الحق جوھر من التحدید أو التنظیم ینال أن یجوز وال. علیھ ًبناء أو بقانون،

 القضائیة المعونة القانون ویكفل للجمیع الدستور كفلھا التي العامة الحقوق من التقاضي حق
 أطراف أحد یكون أن منھا حاالت في محامین، من مؤلفة لجنة تمنحھا مساعدة وھي

 القانون فیھا یوجب التي الحاالت وفي المحاماة، أتعاب دفع عن ًعاجزا ًامعسر الدعوى
  ).باألحداث المتعلقة والقضایا الجنائیة القضایا (محام وجود

 إبرامھا بعد القانون قوة لھا تكون الدولیة االتفاقیات فإن الدستور من 37 للمادة ًوطبقا
 من كقانون القانونیة وضعیتھا بذلك وتأخذ الرسمیة الجریدة في ونشرھا علیھا والتصدیق

 القانوني النظام في اإلنسان لحقوق الدولیة االتفاقیات وضع إلى ذلك ویشیر. البالد قوانین
  .البحریني

  اإلنسان وحقوق الدولة سلطات

  :التشریعیة السلطة

 . والنواب الشورى مجلسي من یتألف الذي الوطني، والمجلس الملك یتوالھا

 الشورى مجلس:  
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 في خبراتھم من االستفادة بغرض ملكي بأمر تعیینھم یتم ًعضوا 40 من المجلس ونیتك
 بتشكیل 2002 لسنة41 رقم الملكي المرسوم صدر وقد المملكة، داخل مختلفة مجاالت
 في عضوات 6 من الشورى مجلس في المعینات العضوات عدد ارتفع وقد الشورى، مجلس

 من إقراره یتم أن دون قانون أي یصدر الو. 2006 عام في عضوات 10 إلى 2002 عام
 من بأي یتمتع ال الشورى مجلس أن مالحظة مع ًمعا، والنواب الشورى مجلسي قبل

 .النواب مجلس بھا یتمتع الذي الرقابي الدور صالحیات

 النواب مجلس:  

 4 لمدة المباشر السري العام باالنتخاب اختیارھم یتم ًعضوا 40 من المجلس ھذا یتكون
 من التنفیذیة السلطة أعمال على الرقابة بممارسة المجلس ویقوم ،تشریعي دور ولھ ت،سنوا
 2006 عام في ، للتحقیق لجان وتشكیل واالستجواب السؤال أھمھا من متعددة وسائل خالل
  .2012 عام في عضوات اربع الى ارتفع واحدة عضوة المجلس في  المرأة نصیب كان

 :التنفیذیة السلطة

 العامة السیاسة وضع السلطة ھذه وتتولى والوزراء، الوزراء مجلس ورئیس لملكا یتوالھا
 حدد وقد الدولة، مصالح ورعایة الحكومي، الجھاز سیر على واإلشراف وتنفیذھا، للدولة

  .ومسؤولیاتھم والوزراء الوزراء مجلس ورئیس الملك وصالحیات مھام الدستور

  .  الدولة مصالح ورعایة وإنفاذھا، القوانین تطبیق من التأكد التنفیذیة السلطة مسؤولیات ومن

  :القضائیة السلطة

 من المواد في البحریني الدستور تناولھا وقد الثالث الدولة سلطات إحدى القضائیة السلطة
 الحكم أساس وعدلھم القضاة ونزاھة القضاء، شرف أن على تنص والتي 106- 104

 یجوز وال قضائھ، في القاضي على جھة ألي سلطان ال وأنھ والحریات للحقوق وضمان
 القضاة ضمانات ویبین القضاء استقالل القانون ویكفل العدالة، سیر في التدخل بحال

  .بھم الخاصة واألحكام

س  ومساءلتھم تعیینھم شروط یبین بالقضاة ًخاصا ًمستقال ًقانونا البحریني المشرع كرّ
 رقم بقانون بالمرسوم صدر الذي قضائیةال السلطة قانون ھو وواجباتھم، واختصاصاتھم

 بمرفق البحرین مملكة في المشرع اھتمام مدى بوضوح عكس والذي 2002 لسنة42
 لجمیع بالنسبة الطرق بأیسر العدالة تحقیق في دوره أداء من تمكینھ على وحرصھ القضاء

 المحاكم اصاتاختص فإن القانون ھذا ألحكام ًووفقا. سواء حد على ًونساء ًرجاال المواطنین
  :بین تتوزع البحرین مملكة في

  

 مدنيال القضاء: 
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 لغیر الشخصیة واألحوال والتجاریة والجنائیة المدنیة المسائل بكافة یختص وھو  
 أعلى في التمییز محكمة وتأتي للتقاضي، درجتین من قضائیة جھة كل وتتشكل.المسلمین

 وصحة حسن مراقبة في تخصصةم علیا قضائیة ھیئة للمتقاضین لتوفر القضائي السلم
  .القانون تطبیق

 الشرعي القضاء:  

 الشرعیة المحاكم وتنقسم. للمسلمین الشخصیة األحوال مسائل بنظر یختص وھو  
  .جعفریة شرعیة ومحاكم سنیة شرعیة محاكم إلى

 الدستوري القضاء: 

 عتبروت واللوائح القوانین دستوریة مدى تراقب التي الجھة ھي  الدستوریة المحكمة  
  2002 لسنة27 رقم بقانون المرسوم بموجب وذلك بذاتھا مستقلة قضائیة جھة المحكمة ھذه

 .بإنشائھا الخاص

  اإلنسان حقوق وحمایة بتعزیز متعلقة وطنیة قوانین

 فقد اإلنسان حقوق احترام على تنص التي والتشریعیة الدستوریة النصوص إلى باإلضافة
 بحقوق مختلفة بجوانب المباشرة الصلة ذات القوانین من عدد على التشریعیة السلطة وافقت

  : التالي النحو على القوانین ھذه صدرت ولقد اإلنسان،

 ھذا أجاز: السیاسیة الحقوق مباشرة بخصوص 2002 لسنة 14 رقم بقانون مرسوم •
 كل في الرأي إبداء طریق عن السیاسیة الحقوق مباشرة ًونساء ًرجاال للمواطنین القانون

 مجلس أعضاء وانتخاب الترشحو الدستور ألحكام ًطبقا المملكة في یجري فتاءاست
 .المحددة للشروطً طبقا النواب

 القانون ھذا صدر ولقد: العمالیة النقابات بشأن2002 لسنة 33 رقمبقانون مرسوم •
 یعتبرو العمالیة، النقابات تشكیل حق العمال یعطي الذي البحریني الدستور إلى ًاستنادا

  .المنطقة في القوانین أوائل من القانون ھذا

 یجعل: والنشر والطباعة الصحافة تنظیم بشأن 2002 لسنة 47 رقم بقانون مرسوم •
 رؤساء ویعفي فقط، الصحفیین لجمعیة خاضعة الصحافي تأدیب مسألة القانون ھذا

 كما الكاتب، على شخصیة المسؤولیة ویجعل المتكررة، االستدعاءات من التحریر
 .بالقضاء ًخاصا ًأمرا الصدور عن الصحف إیقاف مسألة من لیجع

 تأسیس القانون ھذا أجاز: السیاسیة الجمعیات بشأن 2005 لسنة 26 رقم قانون •
 18 الجمعیات ھذه عدد ویبلغ. عملھا وتنظیم إلیھا واالنضمام السیاسیة الجمعیات

  .جمعیة



10 
 

 لألفراد القانون ھذا لكف قد: االجتماعي الضمان بشأن 2006 لسنة 18 رقم قانون •
 من األدنى الحد لھم الحكومة تأمین القانون في علیھم المنصوص المواطنین من واألسر

  .نقدیة أو عینیة سواء األساسیة الحیاة متطلبات

 1973 لسنة 18 رقم بقانون المرسوم أحكام بعض بتعدیل 2006 لسنة 32 رقم قانون •
 التجمعات إقامة القانون ھذا أجاز:عاتوالتجم والمسیرات العامة االجتماعات بشأن

 من أشخاص ثالثة قبل من للسلطات عنھا اإلخطار تم ما متى السلمیة والمسیرات
 وقید السلمیة، والتجمعات المسیرات لھذه الالزمة الحمایة السلطات وتوفر المنظمین،

 لرقابة القرار خضوع منھا بضوابط منعھا قرار إصدار في اإلدارة سلطة القانون
 .القضاء

 القانون ھذا ألزم: المعاقین وتشغیل وتأھیل رعایة بشأن 2006 لسنة 74 رقم قانون •
 الخدمات بشأن االجتماعیة التنمیة وزارة مع بالتنسیق األخرى والجھات الوزارات

 واالجتماعیة الطبیة المجاالت في ًوخصوصا للمعاقین والمستمرة والمتكاملة المنظمة
 والمجاالت واإلسكان والمواصالت والتشغیل والتاھیلیة الریاضیةو والثقافیة والتربویة
 العمل وورش الرعایة ودور المعاقین مراكز إنشاء القانون ھذا نظم كما األخرى،
 .بھ الخاصة واإلجازات المعاق للموظف التقاعدي المعاش وكذلك للمعاقین،

 القانون ھذا بریعت: التعطل ضد التأمین بشأن 2006 لسنة 78 رقم بقانون مرسوم •
 القانون مرسوم واعتماد الخلیجي، التعاون مجلس دول مستوى على نوعھ من األول
 العمل فقدان نتیجة والعوز الحاجة وطأة تحت الوقوع عن العاطلین من كبیرة فئة یبعد

 الوقت في ًاجتماعیا المتفاقمة المشاكل أھم من تعد التي البطالة نسبة خفض في ویساھم
 القانون ویشمل العمل، سوق في إدماجھم یتم حتى للعاطلین الكریم العیش رویوف الراھن

  .البحرینیین وغیر البحرینیین

 ًالتزاما القانون ھذا یأتي :باألشخاص االتجار مكافحة بشأن 2008 لسنة 1 رقم قانون •
 مملكة وتعتبر باألشخاص، االتجار بمكافحة الصلة ذات الدولیة باالتفاقیات المملكة من

 أحكامھ تطبیق في أنھ فیھ جاء ولقد القانون، ھذا مثل تصدر خلیجیة دولة ثاني بحرینال
 بغرض استقبالھ أو إیوائھ أو تنقیلھ أو ونقلھ شخص تجنید باألشخاص باإلتجار یقصد
 أو الوظیفة باستغالل أو الحیلة أو التھدید أو اإلكراه طریق عن وذلك االستغالل إساءة
 غیر أخرى وسیلة بأیة أو الشخص، ذلك على ما سلطة مالاستع بإساءة أو النفوذ

 عدم مع أنھ على القانون نص كما مباشرة، غیر أو مباشرة كانت ًسواء مشروعة،
 بالسجن یعاقب آخر، قانون أي أو العقوبات قانون علیھا ینص أشد عقوبة بأیة اإلخالل

 ارتكب من كل ینارد آالف عشرة تجاوز وال دینار ألفي عن تقل ال التي وبالغرامة
 من بقرار تنشأ أنھ مواده، إحدى في القانون، نص كما باألشخاص، االتجار جریمة
 من وتشكل" باألشخاص االتجار لمكافحة الوطنیة اللجنة "تسمى لجنة الخارجیة وزیر

 بوضع وتختص معھا التنسیق بعد القرار یحددھا التي الرسمیة الجھات عن ممثلین
 وزیر من بقرار لجنة أنشاء وكذلك باألشخاص، االتجار فحةومكا منع بشأن برامج
  .األجانب باألشخاص االتجار ضحایا وضعیة لتقییم االجتماعیة التنمیة
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 حیث :البشریة االعضاء وزارعة نقل بشأن 1998 لسنة 16 رقم بقانون المرسوم 
 .ائھاشر أو بیعھا أو البشریة لألعضاء القانوني غیر االستئصال القانون ھذا یجرم

 على یشتمل الذي القانون وھو  :العمل سوق تنظیم بشان 2006 لسنة 19 رقم القانون 
 تشغیل فحظر ، الدولة وأشراف لرقابة أخضعھا حیث وواجبات ًحقوقا األجنبیة للعمالة تنظیم

 مزیة أو منفعة على شخص أي حصول وجرم العمل، سوق ھیئة من بتصریح إال األجنبي
 من بترخیص إال العمالة تورید في العمل حظر كما. التصریح داراستص لقاء العامل من

 للعامل وأجاز الھیئة، قبل منً متابعا النشاط ذلك وجعل عنھ، التنازل یجوز ال المذكورة الھیئة
 سوق ھیئة وألزم أخرى، جھة لدى عمل إلى االنتقال - العمل صاحب موافقة دون - األجنبي

 . االنتقال من نھتمك التي اإلجراءات باتخاذ العمل

 الوزاریة والقرارات وتعدیالتھ م1965 عام الصادر ) واإلقامة الھجرة ( األجانب قانون 
 جھة وسلطة وتجدیدھا اإلقامة تأشیرات منح شروط بتحدید المعني القانون وھو: بھ المتعلقة
 یھاعل المنصوص اإلجراءات واتخاذ وانقطاعھا اإلقامة مبررات سریان متابعة في اإلدارة

 لھ الممنوح من أفعال وقوع أو اإلقامة دواعي انتھاء أو الشروط مخالفة حالة في القانون في
 القانون ذلك منظور من العام بالصالح بآخر أو بشكل ضارة تكون أو بالقانون تصطدم اإلقامة

   .األخرى التشریعات أو

  اإلنسان بحقوق معنیة حكومیة وأجھزة رسمیة ھیئات

 مؤسسات اإلنسان، بحقوق المعنیة والوزارات الحكومیة األجھزة في ین،البحر في تأسست،
 :اإلنسان حقوق وتعزیز حمایة ھدفھا ولجان

 في بالنظر تختص والتي والشكاوى التظلمات إدارة الملكي الدیوان أنشأ: الملكي الدیوان 
 تم كما. لھا بةالمناس الحلول إیجاد على والعمل المقیمین أو المواطنین قبل من تقدم شكوى أي

 .واألرامل األیتام لرعایة الملكیة الخیریة المؤسسة إنشاء

 44 (رقم األمیري األمر بموجب للمرأة المجلساألعلى إنشاء تم :للمرأة األعلى المجلس (
 في رئیسي بدور المجلس ویقوم ،2004 لسنة) 36 (رقم الملكي باألمر المعدل  ،2001 لسنة

 المجتمع مؤسسات في المرأة شؤون وتطویر تنمیة جالم في العامة السیاسة اقتراح
 وإدماج العامة الحیاة في دورھا أداء من المرأة تمكین على ویعمل والمدنیة الدستوریة

 .ضدھا التمییز عدم مراعاة ومع الشاملة التنمیة برامج في جھودھا

 وھو ،2005 لسنة) 39 (رقم المرسوم بموجب تأسس: السیاسیة للتنمیة البحرین معھد 
 الدیمقراطیة ثقافة نشر الى ، أخرى أھداف بین ومن األول، المقام في یھدف وطني معھد
 المتعلقة البرامج توفیر عن فضال ، السلیمة الدیمقراطیة المبادئ مفھوم وترسیخ ودعم

 ودعم الوطني، العمل میثاق ومبادئ الدستور ألحكام وفقا االنسان بحقوق الخاصة بالدراسات
 الوسائل مختلف طریق عن وذلك االنسان، حقوق حمایة على القائمة الجمعیاتو المراكز
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 تستھدف التي وغیرھا والمحاضرات والمؤتمرات والندوات العمل كورش والتعلیمیة العلمیة
 .البحریني الشعب فئات مختلف

 شكلت لجنة لحقوق اإلنسان بوزارة الداخلیة ، برئاسة المفتش العام  :وزارة الداخلیة
یث تختص بدراسة القضایا ذات الصلة بحقوق اإلنسان بالوزارة وإعداد البحوث ، ح

ًوالدراسات التي تساعد في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بین منتسبى الوزارة ، فضال عن 
تلقیھا المراسالت والشكاوى والتقاریر الخاصة باالدعاءات التي تتعلق بحقوق اإلنسان 

ختصة بالتنسیق مع مكتب أمین عام التظلمات وفحصھا وإرسالھا إلى الجھات الم
  .والمفتشیة العامة وإدارة الشكاوى

 استحدثت إدارة للشكاوى وحقوق اإلنسان بالوزارة بھدف االرتقاء بمستوى األداء  - 1
 العام للوزارة في مجال حقوق اإلنسان، 

، 2007لسنة ) 136(  إنشئت شعبة لمكافحة االتجار بالبشر بقرار وزیر الداخلیة رقم  - 2
وتختص بتلقي البالغات عن الجرائم ذات الصلة باإلتجار بالبشر واتخاذ إجراءات 
جمع االستدالالت في ھذه الجرائم والتنسیق مع األجھزة المختصة في الجھات 

 .األخرى

 2001لسنة  ) 162( إنشئت إدارة المحاكم العسكریة بقرار وزیر الداخلیة رقم  - 3
م والمخالفات األدارة ضد منتسبي قوات نظام وتختص بتلقي البالغات عن الجرائ

 .األمن العام والتصرق فیھا سواء بالحفظ أو االحالة الي المحاكم المختصة 

ًاستنادا من االحكام السابقة تختص النیابة العامة دون غیرھا بالتحقیق في حاالت 
 المرتبطة بھا اإلدعاء بالتعذیب أو المعاملة اال انسانیة او الحاطة بالكرامة أو الوفاة

 فقرة أخیره من قانون 81ًاذا أتھم بارتكابھا عضو بقوات األمن العام عمال بالمادة 

لسنة  ) 49(  والمعدل بالقانون رقم 3/1982قوات األمن العام الصادر بالقانون رقم 

ً وتحال تلك الوقائع للنیابة العامة عن طریق أمین عام التظلمات عمال 2012

 بنشاء مكتب مستقل المین عام 2012 لسنة 27 من المرسوم رقم 14 ، 10/2بالمادتان 
التظلمات بوزارة الداخلیة لضمان الحیادیة الكاملة في التحقیق والتصرف من تلك 

 . الوقائع بمعرفة جھات قضائیة مختصة 

 اإلتجار لمكافحة الوطنیة اللجنة الخارجیة وزارة ترأس: الخارجیة وزارة 
 المعنیة، الدولة وزارات كافة عن ممثلین عضویتھا في تضم والتي باألشخاص

 .الوزارة ھیكل ضمن اإلنسان بحقوق خاص قسم لوجود باإلضافة

 الذي والقانونیة القضائیة الدراسات معھد العدل وزارة في یوجد :العدل وزارة 
 ھیئة وأعضاء العامة النیابة وأعضاء القضاة من كل وتدریب بإعداد یعنى

 مستوى ورفع الدولة بأجھزة القانونیین والمستشارین القانوني واالفتاء التشریع
 .معلوماتھم وتنمیة المھني أدائھم
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 األھلیة المنظمات لدعم الوطني المركز تأسیس تم :االجتماعیة التنمیة وزارة 
 في األھلیة الجمعیات قدرات وتطویر تعزیز بھدف ،2006 أكتوبر 10 بتاریخ

 .التنمویة مشروعاتھاو مؤسساتھا إدارة على البحرین

 كما العمال، بشكاوى تعنى خاصة إدارة العمل بوزارة أنشئت: العمل وزارة 
 والعمال العمل أصحاب استفسارات على للرد ھاتفي خط الوزارة استحدثت

  .العمل قانون بخصوص

 لىإ ھدفت حیث  .2009لسنة 46 رقم الملكي باألمر االنسان لحقوق الوطنیة المؤسسة إنشاء تم كما 
 اإلسھام وضمان بھا، الوعي ونشر قیمھا ترسیخ على والعمل اإلنسان، حقوق وحمایة وتنمیة تعزیز

 الوطنیة المؤسسات بتشكیل المعنیة باریس مبادئ ُّاتخذت وقد. تامة واستقاللیة حیادیة بكل بممارستھا
 لعام) 48/134 (رقم رالقرا بموجب المتحدة لألمم العامة الجمعیة قبل من المعتمدة -  اإلنسان لحقوق
 وثائق أو بیانات أو معلومات أیة تطلب أن وللمؤسسة المؤسسة، إنشاء في ًقانونیا ًمرجعا -  1993
 اإلنسان حقوق ثقافة نشر في واإلسھام والوزارات، األجھزة كافة من أھدافھا لتحقیق الزمة تراھا
  .والوسائل الطرق بكافة

 وإحالة بدراستھا تقوم حیث اإلنسان بحقوق المتعلقة الشكاوى قيلتلً مكتبا الوطنیة المؤسسة أنشأت وقد
ال، بشكل متابعتھا مع االختصاص جھات إلى منھا إحالتھ ترى ما  الشأن ذوي تبصیر أو فعّ

  .المعنیة الجھات مع تسویتھا في المعاونة أو اتخاذھا، في ومساعدتھم اإلتباع الواجبة باإلجراءات

 :اآلتي لىإ نشیر سبق ما إلى باإلضافة

 للمسنین الوطنیة اللجنة بتشكیل 1984 لسنة 1 رقم القرار صدر: للمسنین الوطنیة اللجنة -
 أجل من الصلة ذات الحكومیة وغیر الحكومیة الجھات عن ممثلین عضویتھا في تضم والتي
 المسنین؛ ومشاریع لبرامج العامة السیاسة رسم

 اللجنة تشكیل بإعادة 2007 ةلسن 46 رقم قرار صدر: للطفولة الوطنیة اللجنة  -
 بكافة القیام وھي، بالطفل یتعلق فیما ومھامھا اختصاصاتھا حدد والذي للطفولة الوطنیة
 العمریة مراحلھا كافة في الطفولة تنمیة على والعمل بالطفولة الصلة ذات واألمور األنشطة

 المعنیة الجھات تساعد لةللطفو وطنیة استراتیجیة ووضع ًونفسیا، ًوثقافیا ًواجتماعیا ًتربویا
  الطفل؛ حقوق وتضمن تخدم التي وبرامجھا مشروعاتھا وتعزیز تطویر على بالطفولة

 بتشكیل 2007 لسنة 62 رقم القرار صدر: المعاقین شؤون لرعایة العلیا اللجنة   -
 الحكومیة الجھات عن ممثلین عضویتھا في تضم والتي المعاقین، شؤون لرعایة العلیا اللجنة
 .المعاقین شؤون رعایة أجل من الصلةبالمعاقین ذات الحكومیة وغیر

  اإلقلیمیة اإلنسان حقوق اتفاقیات
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 أقرتھ الذي اإلنسان لحقوق العربي المیثاق على صدقت التي الدول أوائل من البحرین كانت
 اإلنسان حقوق حول القاھرة إلعالن مساندتھا على ًعالوة 2004 عام العربیة الدول جامعة

  .1990 عام اإلسالمي المؤتمر منظمة أقرتھ الذي إلسالما في

  الدولیة اإلنسان حقوق صكوك

 بدأت وقد اإلنسان بحقوق معنیة صكوك 9 أصل من صكوكدولیة7 على البحرین مملكة وقعت
 من األشخاص بحمایة الخاصة المتحدة األمم اتفاقیة إلى لالنضمام الدستوریة اإلجراءات باتخاذ

 حقوق اتفاقیة ھي فیھا طرفا المملكة اصبحت التي االتفاقیات أخر بأن ًعلما. القسري االختفاء
 بتاریخ 2011 لسنة) 22 (رقم القانون بموجب علیھا صادقت التي  اإلعاقة ذوي األشخاص

  .2011یونیو30

 والصادر 1965 لعام العنصري التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة االتفاقیة  -  أ
 ؛1990 لسنة 8 رقم رسومالم إلیھا باالنضمام

 نوفمبر/الثاني تشرین في العامة الجمعیة اعتمدتھا التي الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقیة  - ب
 لسنة 16 رقم بقانون المرسوم إلیھا باالنضمام والصادر 1989 عام

 .2004لسنة) 19 (رقم القانون بموجب الیھما المنضم االختیاریین ،والبروتوكولین1991

 أو الالإنسانیة أو القاسیة والعقوبة المعاملة ضروب من وغیره التعذیب اھضةمن اتفاقیة  - ت
 1984 دیسمبر/األول كانون 10 في المتحدة لألمم العامة الجمعیة اعتمدتھا التي المھینة

 بقانون بالمرسوم والمعدل ،1998 لسنة 4 رقم بقانون المرسوم إلیھا باالنضمام والصادر
 االتفاقیة من 20 المادة على تحفظھا المملكة بسحب لقوالمتع ،1999 لسنة 34 رقم

 االتفاقیة؛ عن المنبثقة التعذیب مناھضة لجنة بصالحیات والخاصة

 لألمم العامة الجمعیة اعتمدتھا التي المرأة ضد مییزالت أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة  - ث
 بقانون لمرسوما إلیھا باالنضمام والصادر 1979 دیسمبر/األول كانون 18 في المتحدة

 .2002 لسنة 5 رقم

 لسنة) 56 (رقم القانون بموجب ، والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد  - ج
2006. 

 رقم القانون بموجب ، والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد  - ح
  .2007 لسنة) 10(

  :ومنھا االخرى االتفاقیات من عدد في طرف البحرین مملكة بان علما

 دیسمبر/األول كانون 9 في المبرمة علیھا والمعاقبة الجماعیة اإلبادة جریمة منع اتفاقیة  -  أ
  ؛1990 لسنة 4 رقم بقانون المرسوم إلیھا باالنضمام والصادر 1948
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 بالبروتوكول والمعدلة 1926 سبتمبر/أیلول 25 في المبرمة بالرق الخاصة االتفاقیة  - ب
 واألعراف الرقیق وتجارة الرق إلبطال التكمیلیة فاقیةواالت ،1953 عام المحرر

 لسنة 7 رقم المرسوم إلیھما باالنضمام والصادر 1956 لعام بالرق الشبیھة والممارسات
  ؛1990

 والصادر 1973 لعام علیھا والمعاقبة العنصري الفصل جریمة لقمع الدولیة االتفاقیة  - ت
  ؛1990 لسنة 8 رقم المرسوم إلیھا باالنضمام

  الفعالة االنتصاف ائلوس

 في والحق وغیرھا واإلداریة القضائیة االنتصاف سبل، البحرین في القانوني النظام یتضمن
 من التقاضي حق یعتبرو ضرر، لحقھ لمن المدني بالتعویض للمطالبة قضائیة دعاوى رفع

 الثالث دولةال سلطات إحدى القضائیة السلطة وتعتبر للجمیع الدستور كفلھا التي العامة الحقوق
 القضاء، شرف أن على تنص والتي 106–104 من المواد في البحریني الدستور تناولھا وقد

 على جھة ألي سلطان ال وأنھ والحریات للحقوق وضمان الحكم أساس وعدلھم القضاة ونزاھة
 القضاء استقالل القانون ویكفل العدالة، سیر في التدخل بحال یجوز وال قضائھ، في القاضي

  .بھم الخاصة واألحكام القضاة ضمانات بینوی

  البحرین لمملكة القانوني النظام في االنسان لحقوق العربي  المیثاق مكانة

 والتصدیق إبرامھا بعد القانون قوة لھا تكون المعاھدة أو االتفاقیة فإن الدستور من 37 للمادةً طبقا
. البالد قوانین من كقانون لقانونیةا وضعیتھا بذلك وتأخذ الرسمیة الجریدة في ونشرھا علیھا

 فإنھا العامة والواجبات بالحقوق المتصلة الدستوریة بالمبادئ المیثاق أحكام التصال ًونظرا
 مخالف نص ورود احتمال معھ یجوز ال مما الدستوریة القاعدة في لھا المقررة بالحمایة تحظى

 أو التنظیم ینال أن یجوز ال أنھ على تنص والتي الدستور من 31 المادة بنص عمال فیھا ورد لما
 الحریة أو الحق جوھر من الدستور في علیھا المنصوص العامة والحریات للحقوق التحدید
  .ألحكامھ وفقا المقررة

 الحكومیة، الجھات على توزیعھ ویتم العربیة باللغة البالد في الرسمیة الجریدة المیثاقفي وینشر
 عن مجملھ في المیثاق یخرج وال. رمزیة بمبالغ علیھا صولالح والمقیمین للمواطنین ویمكن

 االساسیة والمقومات بالدولة والخاصة الدستور من) 31-1(المواد في علیھا المنصوص االحكام
  .الوطني العمل میثاق مبادئ مع ویتفق العامة، والواجبات والحقوق للمجتمع

  الثاني الجزء

 المطلوب التقاریر ومحتوى بشكل المتعلقة التوجیھیة المبادئ حسب المیثاق مواد على التعلیق
  .العربیة الدول لجامعة العامة االمانة عن ،الصادرة االعضاء الدول من تقدیمھا

  )9 -5 المواد (البدنیة والسالمة الحیاة في الحق: اوال
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 أو توقیفھ أو إنسان أي على القبض یجوز ال"أنھ على) ب (الفقرة 19 المادة في الدستور ینص 
 و ،" القضاء وبرقابة القانون أحكام وفق إال التنقل أو اإلقامة في حریتھ تحدید أو تفتیشھ أو حبسھ
 أو المادي للتعذیب إنسان أي یعرض ال "أنھ على) د (الفقرة  المادة ذات  في الدستور ینص

 كما ذلك، یفعل من عقاب القانون ویحدد بالكرامة، الحاطة للمعاملة أو لإلغراء، أو المعنوي،
 أو المعاملة لتلك أو اإلغراء أو التعذیب وطأة تحت صدوره یثبت اعتراف أو قول كل یبطل

  ". منھا بأي التھدید

 عام موظف كل بالسجن یعاقب بأن یقضي ما العقوبات قانون من 208 المادة أحكام في ورد ولقد
 على لحملھ خبیر أو شاھد أو ممتھ مع غیره بواسطة أو بنفسھ التھدید أو القوة أو التعذیب استعمل

 232 المادة أحكام في ورد كما. شأنھا في معلومات أو بأقوال اإلدالء على أو بجریمة االعتراف
 أو بنفسھ التھدید أو القوة أو التعذیب استعمل من بالحبس یعاقب بأن یقضي ما العقوبات قانون من

 اإلدالء على أو جریمة بوقوع رافاالعت على لحملھ خبیر أو شاھد أو متھم مع غیره بواسطة
 في التعذیب فعل بتجریم البحریني المشرع اعتناء عن ذلك ویعبر. شأنھا في بمعلومات أو بأقوال
 من وقع إذا العقوبة وتشدید الفعل جسامة على لیؤكد منفصلین نصین في األفعال ذات عن القانون
 .عام موظف

 كمبرر ظروف بأیة بالتذرع یقضي حكم أي المحلیة تبالتشریعا یرد لم انھ الى االشارة تجدر كما
 قانون من 21 إلى 15 من المواد في الواردة اإلباحة أسباب أحكام تتضمن لم حیث للتعذیب

 موظفین عن صادرة أوامر نتیجة ذلك كان ولو سبب ألي التعذیب استخدام یبیح ما العقوبات
 الدفاع أجازت إذ ذلك بعكس یقضي ما ماألحكا ھذه في ورد بل عامة، سلطة عن أو مرتبة أعلى

 أن ویخشى نیة سوء عن بواجباتھا قیامھ أثناء وظیفتھ حدود الضبط رجال أحد جاوز إذا الشرعي
 قانون من 19 المادة بنص الوارد النحو على وذلك النفس، على جسیم خطر فعلھ عن ینشأ

  .العقوبات

 الموظف من التعذیب ارتكاب حالة في نالسج عقوبة العقوبات قانون من 208 المادة حددت وقد
 خمس تتجاوز وال سنین ثالث عن مدتھا تقل وال الجنایات في للحریة المقیدة العقوبة وھي العام

 في المؤبد السجن إلى العقوبة وتصل العقوبات، قانون من 49 المادة بھ تقضي ما وفق سنة عشرة
 .الموت إلى القوة أو التعذیب استعمال أفضى إذا الحالة ھذه

 ولقد الحبس، ھي العقوبة تكون عام موظف غیر من التعذیب أحوال في 232 المادة حددت كما
 للحریة المقیدة األصلیة العقوبات من بأنھا الحبس عقوبة العقوبات قانون من 50 المادة حددت
 المادة من الثانیة الفقرة أحكام قضت كما سنین ثالث إلى فیھا للحریة المقیدة المدة تصل والتي
 القوة أو التعذیب على ترتب إذا أشھر ستة عن الحبس عقوبة تقل باال العقوبات قانون من 232

 .الحالة ھذه في الحبس عقوبة عنھ تقل ال أدنى حد لوضع البدن، بسالمة مساس

 إذا السجن إلى العقوبة تصل بأن فتقضي العقوبات قانون من 232 المادة من األخیرة الفقرة وفي
 األصلیة العقوبات قانون من 49 المادة حددت وقد الموت، إلى القوة أو التعذیب ستعمالا أفضى



17 
 

 ثالث عن مدتھا تقل ال التي الجنایات في للحریة المقیدة األصلیة العقوبات من عقوبة بأنھا السجن
 . سنة عشرة خمس تتجاوز وال سنین

 الجریمة في ساھم من بأن تقضي العقوبات قانون من 45 المادة أحكام أن إلى اإلشارة وتجدر
 ثم ومن ذلك، خالف على القانون ینص لم ما لھا المقررة بالعقوبة یعاقب ًشریكا أو ًفاعال بوصفھ
 العقوبة بذات المساعدة أو االتفاق أو بالتحریض التعذیب جریمة في اشترك من كل یعاقب

 .األصلي الفاعل على المقررة

 بعض باعتبار تقضي العقوبات قانون من 75 المادة كامأح أن إلى أیضا اإلشارة تجدر كما
 :ھي األحوال وتلك التعذیب جریمة ومنھا الجرائم لجمیع المشددة الظروف من الحاالت

 دنیئة؛ لبواعث الجریمة ارتكاب  -  أ

 تمكن ال ظروف وفي المقاومة عن علیھ المجني عجز فرصة بانتھاز الجریمة ارتكاب  - ب
 عنھ؛ الدفاع من الغیر

 علیھ؛ بالمجني التمثیل أو الجریمة الرتكاب وحشیة رقط اتخاذ  - ت

 یقرر لم ما وظیفتھ، تأدیة بمناسبة أو بسبب أو أثناء عام موظف من الجریمة وقوع  - ث
  . لصفتھ اعتباراً خاصاً عقابا القانون

 جرائم ارتكاب أحوال في ھامة اعتبارات المشددة الظروف لھذه یكون أن فیھ شك ال ومما
 الظروف من ظروف توافر عند بأنھ العقوبات قانون من 75 المادة أحكام وتقضي التعذیب،
 إلى السجن بعقوبة والوصول الحبس لعقوبة األقصى الحد مضاعفة یجوز الجریمة في المشددة

 .األقصى حدھا

 من المواد في العقوبات قانون من العام القسم من األول الباب من الثاني الفصل أحكام وردت وقد
 جمیع على المكان حیث من البحریني العقوبات قانون أحكام سریان ألحكام مقررة 12 إلى 5

   .الجرائم ھذه على القضائیة والوالیة التعذیب جرائم ومنھا الجرائم

 حیث البشریة االعضاء وزارعة نقل بشأن 1998 لسنة 16 رقم بقانون المرسوم صدر كما
  .شرائھا أو بیعھا أو البشریة ضاءلألع القانوني غیر االستئصال القانون ھذا یجرم

 بإحالة جمیع القضایا العسكریة المتعلقة 2011لسنة ) 160(كما صدر قرار وزیر الداخلیة رقم 
باتھامات التعذیب أو المعاملة الالإنسانیة أو الحاطة من الكرامة إلى النیابة العامة باعتبارھا جھة 

 .قضائیة مستقلة

 بإنشاء نظام صندوق لتعویض المتضررین یتمتع 2012لسنة ) 30(وصدر المرسوم رقم 
بالشخصیة االعتباریة المستقلة ویھدف إلى توفیر تعویضات فعالة للمتضررین إعماال لمبادئ حق 
االنتصاف وجبر ضحایا االنتھاكات وفقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ویشمل أي شخص 



18 
 

ث التي وقعت في مملكة البحرین خالل أصیب بأضرار مادیة أو معنویة أو جسدیة بسبب األحدا
 . ویشمل المتضررین وأقاربھم حتى الدرجة الرابعة2011شھري فبرایر ومارس 

 بشأن إنشاء مكتب مستقل ألمین عام التظلمات 2012لسنة ) 27( وكذلك صدر المرسوم رقم 
في كل ما بوزارة الداخلیة وتم تعیین أمین عام للتظلمات یختص بالتوجیھ واإلشراف الرقابة 

یتعلق بالشكاوى المقدمة ذات الصلة بحقوق اإلنسان ضد منتسبى وزارة الداخلیة وكذلك إنشاء 
مكتب مستقل للشئون الداخلیة یختص بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات األمن 

 صاحب العام وإحالتھا للجھة المختصة وإبالغ النیابة العامة متى كان لذلك مقتضى قانوني وإبالغ
 .الشكوى بكافة المعلومات حول ما تم اتخاذه في الشكوى

كما قامت وزارة الداخلیة بتوقیع مذكرة تفاھم  مع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بمقتضاھا تقوم 
 .بزیارة السجون وفحص شكاوى الموقوفین والمسجونین

مدونة سلوك رجال  بشأن إصدار 2012لسنة ) 14(إضافة الى ما سبق فقد صدر القرار رقم 
الشرطة والتي تتضمن كافة المبادئ وااللتزامات الواجب على رجال الشرطة االلتزام بھا في أداء 
عملھ وأھمھا حظر التعذیب وسوء المعاملة واحترام الحقوق الدستوریة ومعاییر حقوق اإلنسان 

 والمساءلة ، كما یتم وحظر استخدام القوة إال وفقا للقانون وتطبیق مبادئ الشفافیة واإلنسانیة
تدریس مادة حقوق اإلنسان كمادة أساسیة لطلبة أكادیمیة الشرطة وھي ضمن المناھج األساسیة 
للدراسة بكلیة الشرطة بالبحرین تم عقد العدید من الدورات في ھذا المجال لضباط الشرطة بما 

المعنیین بإنفاذ القانون یعزز االلتزام بھذه الحقوق واحترامھا وشملت ھذه الدورات مدونة سلوك 
 .واألخطاء المسلكیة

  
  )10 المادة ( باألشخاص واالتجار الرق مكافحة: ثانیا

ضافتھا  ل است ى قب شر، وحت ًمملكة البحرین كانت وال زالت نشطة دائما في مكافحتھا للمتاجرة بالب
ة لزیارة مقرر األمم المتحدة الخاص حول مكافحة المتاجرة بالبشر، وذلك من خالل ا للجنة الوطنی

  . لمكافحة االتجار بالبشر، وقد امتدح المقرر الخاص المملكة لمثل ھذه الممارسات الجیدة
صة  عبة مخت شاء ش ة أن ر الداخلی رر وزی شر ق ار بالب اھرة االتج رین لظ ة البح ار مكافح ي إط وف

ائج بمكافحة االتجار بالبشر ، وتعمل الشعبة منذ إنشائھا على مواجھة ھذه الجریمة حیث ح ت نت قق
ن الجرائم  وع م ذا الن ة لمكافحة ھ ي تواجھ وزارة الداخلی دیات الت ایجابیة على الرغم من أن التح
عبة  ع ش سیق م ة بالتن دوریات األمنی سییر ال ق ت ن طری ا ع ى مواجھتھ ة عل ا عازم رة ، فإنھ الكبی

ات الدب ا اآلداب وكذا بالتنسیق مع الوزارات ذات الصلة مثل وزارة الخارجیة والبعث لوماسیة ، كم
م  ستوى أدائھ اء بم ارجي لالرتق داخلي والخ دریب ال ق الت ن طری سبیھا ع ل منت شعبة بتأھی وم ال تق

ى " دار األمان"م بافتتاح 2006الوظیفي كما قامت وزارة التنمیة االجتماعیة في عام  التي تعمل عل
سي والجسدي والمجتمعي ف النف ن ضحایا العن ن إیواء ورعایة النساء واألطفال م انوا م ً سواء ك

البحرینیین أو غیر البحرینیین، وكذلك قامت اللجنة  الوطنیة المعنیة بمكافحة االتجار باألشخاص 
ساخن  ذلك الخط ال إجراءاتھم وك ق ب ا یتعل ال وكل م وق العم ین حق ات تب دة لغ ة بع بإصدار مطوی

سلم رین وی ي البح ودھم ف اء وج صادفھم إثن شكلة ت ن أي م شورة ع غ أو الم رد للتبلی ل بمج  للعام
  .وصولھ للبحرین

  



19 
 

 بشان االتجار باألشخاص ، وقد جاء ھذا 2008 لسنة 1كما أصدرت مملكة  البحرین القانون رقم 
ًالقانون متفقا واألحكام والتدابیر الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص 

 عبر الوطنیة، وذلك بدء من تعریف المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة
االتجار باألشخاص وبیان األفعال المادیة المكونة للجریمة، مرورا بنطاق المسئولیة الجنائیة 
والتدابیر المادیة والقانونیة المتعلقة بحمایة الضحایا وانتھاء بأوجھ مكافحة الجریمة، ومن ابرز 

  : مالمح القانون
 للجنایات وھي الجرائم الجسیمة في القانونتقریر العقوبة المغلظة المقررة . 

  ًتقریر عقوبة الغرامة المالیة وجوبا إلى جانب عقوبة السجن. 

  إلزام الجاني لدى إدانتھ بتحمل مصاریف إعادة المجني علیة إلى دولتھ. 

 مصادرة األموال و األشیاء المستعملة في الجریمة. 

 عتباریة إن ارتكبت الجریمة باسمھا أو تقریر المسئولیة الجنائیة في حق األشخاص اال
ًلحسابھا او لمنفعتھا، مع معاقبتھا بالغرامة المالیة وإجازة حلھا أو غلقھا نھائیا او مؤقتا، وذلك  ً

 .مع عدم اإلخالل بمسئولیة الشخص الطبیعي 

  تشدید العقوبة إن ارتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة، أو قبل من كان دون الخامسة
ن عمره أو من ذوي االحتیاجات الخاصة أو كانت الجریمة عبر وطنیة، أو كان عشر م

الجاني من المسئولین عن المجني علیة أو ممن لھ سلطة علیھ، او كان قد ترتب على الواقعة 
 .إصابة المجني علیھ بمرض ال یرجى الشفاء منھ

 رحلتي التحقیق و في م) الضحیة( ضمان كافة الحقوق القانونیة والمادیة للمجني علیھ
المحاكمة بما في ذلك الصحیة ووسائل الرعایة الشخصیة والنفسیة المنصوص علیھا 
بالبروتوكول، ومنھا إمكانیة إیداعھ أحد مراكز التأھیل الطبیة والنفسیة أو المراكز المختصة 

 .لإلیواء والتأھیل، باإلضافة إلى الحمایة األمنیة 

  سلطة تقدیر الضرورة في بقاء المجني علیھ في ) ابة العامةالنی( منح المحكمة وجھة التحقیق
 .مملكة البحرین أثناء التحقیق أو المحاكمة

 إنشاء لجنة تقییم وضعیة الضحایا األجانب. 

  إنشاء اللجنة الوطنیة لمكافحة االتجار باألشخاص. 

 تنظیم مراكز إیواء المجني علیھم. 

  : الضحایا وحقوق القضائیة اإلجراءات 
 المتھمین قبل اإلجراءات واتخاذ والمادیة، القولیة األدلة بتحصیل البالغات في التحقیق إجراء 

 الموجودات ضبط عن َفضال الجنائیة اإلجراءات قانون ألحكام ًوفقا وتفتیش منقبض
 . القضیة فيً نھائیا الفصل لحین علیھا والتحفظ بالجریمة یتحصل ما وأي واألموال

 ھذا شواھد وبیان الجریمة في كضحیة وضعھ إیضاح من وتمكینھ ھبحقوق علیھ المجني إفھام 
  .التحقیقات في وإثباتھ الوضع

 مختص طبیب على بعرضھ علیھ للمجني والنفسیة الطبیة الرعایة لكفالة إلجراءات اتخاذ 
 .ذلك، األمر أقتضى أن والنفسیة الطبیة التأھیل مراكز أحد وإیداعھ

 مسكن لتوفیر یلزم ما اتخاذ أو التأھیل أو لإلیواء المختصة المراكز أحد علیھ المجني إیداع 
 .لھ
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 علیھ، المجني لھا تعرض معوقات أیة إلزالة األجانب الضحایا وضعیة تقییم لجنة مخاطبة 
   .إلیة الحاجة وجدت إن لھ عمل إیجاد ذلك ومن

 حاالت من َصورا نصوصھ عالجت قد ، وتعدیالتھ م1976 عام الصادر العقوبات قانون أن كما
 أنتظمھا التي والجرائم . باألشخاص االتجار وقمع منع بروتوكول أنتظمھا التي باألفراد االتجار

 تسخیره إلى تؤدي أو حیاتھ فتمس اإلنسان على مباشرة الواقعة مابین الصلة ذات العقوبات قانون
 والفجور والدعارة العرض ھتك كجرائم المادیة حقوقھ من حق تطال أو معینھ  إعمال في

   : اآلتیة الجرائم ومثالھا، الحریة على واالعتداء علیھا والتحریض
 العاملین أو الدولة موظفي قبل من مبرر بغیر أجورھم احتجاز أو سخرة العمال استخدام 

  ) .عقوبات 198 المادة. ( باسمھا
 302المادة ( الخاص العمل في مبرر بغیر أجورھم احتجاز أو سخرة العمال استخدام 

  ) .عقوبات
 عقوبات 324 المادة ( الفجور أو الدعارة ممارسة على التحریض. (  
 عقوبات 325 المادة (الدعارة أو الفجور ممارسة على اإلجبار. (  
 عقوبات 326 المادة (الممارسین وحمایة الفجور أو الدعارة ممارسة من االرتزاق.(  
 عقوبات 328 المادة ( لدعارةا أو الفجور لممارسة والمحال األماكن وإدارة إعداد. ( 
 أو المواقعة بقصد یقع قد ما ذلك ومن التحایل، أو بالقوة والخطف واالحتجاز القبض 

 ).العقوبات قانون من 357،358،359 المواد ( الكسب أو العرض على االعتداء
 عتداءواال االغتصاب وجرائم بدنھ، وسالمة اإلنسان بحیاة الماسة الجرائم  على عالوة كلھ ھذا

  .لألطفال الجنسي واالستغالل العرض على
 1926 سبتمبر/أیلول 25 في المبرمة بالرق الخاصة االتفاقیة في طرف البحرین مملكة ان كما

 الرقیق وتجارة الرق إلبطال التكمیلیة واالتفاقیة ،1953 عام المحرر بالبروتوكول والمعدلة
 7 رقم المرسوم إلیھما باالنضمام والصادر 1956 لعام بالرق الشبیھة والممارسات واألعراف

  .1990 لسنة
  

  )23-11 المواد( الیھ اللجوء وحق القضاء استقاللیة: ثالثا

 اھمیة من السلطة لھذه لما نظرا ، القضائیة للسلطة الرابع الفصل البحرین مملكة دستور  افرد
  :التالي النجو  على نصوصھ جاءت حیث ، كبرى

  -104-  مادة
   .والحریات للحقوق وضمان الحكم أساس وعدلھم، القضاة ونزاھة اء،القض شرف -أ

ة، سیر في التدخل بحال یجوز وال قضائھ، في القاضي على جھة ألیة سلطان ال -ب ل العدال  ویكف
   .بھم الخاصة واألحكام القضاة ضمانات ویبین القضاء، استقالل القانون

ام القانون یضع -جـ ة الخاصة األحك ة،العا بالنیاب ام م اء وبمھ انوني، اإلفت داد الق شریعات، وإع  الت
   .الشئون ھذه في وبالعاملین ، القضاء أمام الدولة وتمثیل

   .المحاماة أحكام القانون ینظم – د
  -105-  مادة
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   .واختصاصاتھا وظائفھا ویبین ودرجاتھا، أنواعھا اختالف على المحاكم القانون یرتب -أ
س المحاكم اختصاص یقتصر -ب ى كریةالع ي العسكریة الجرائم عل ع الت ن تق راد م وة أف دفاع ق  ال

ة األحكام إعالن عند إال غیرھم إلى یمتد وال ، العام واألمن الوطني والحرس ك ، العرفی  وذل
   .القانون یقررھا التي الحدود في

   .القانون یبینھا التي االستثنائیة األحوال في إال علنیة المحاكم جلسات -جـ
ي العمل سیر حسن على یشرف للقضاء أعلى مجلس بقانون، ، ینشأ – د ي المحاكم ف  األجھزة وف

   .العامة والنیابة القضاء لرجال الوظیفیة الشئون في صالحیاتھ القانون ویبین ، لھا المعاونة
  – 106 – مادة

ة تنشأ ن ، دستوریة محكم یس م ون أعضاء وستة رئ أمر یعین دة ملكي ب ددھا لم انون یح  ، الق
   .واللوائح القوانین دستوریة بمراقبة وتختص

ة عدم تكفل التي القواعد القانون ویبین ة أعضاء قابلی دد ، للعزل المحكم ي اإلجراءات ویح  الت
َّتتبع ة من كل حق ویكفل ، أمامھا ُ س الحكوم شورى ومجل س ال واب ومجل شأن وذوي الن ن ال  م

 الصادر للحكم ویكون . واللوائح ینالقوان دستوریة في المحكمة لدى الطعن في وغیرھم األفراد
ر الئحة أو قانون في ٍّنص دستوریة بعدم الم ، مباشر أث دد م ة تح ذلك المحكم ا ل اً تاریخ  ،ً الحق
ي األحكام ُتعتبر جنائي بنصً متعلقا الدستوریة بعدم الحكم كان فإذا درت الت ة ص تنادا باإلدان ً اس
   . تكن لم كأن النص ذلك إلى
 مطابقتھا مدى لتقریر إصدارھا قبل القوانین مشروعات من یراه ما المحكمة ىإل یحیل أن وللملك

   .وللكافة الدولة سلطات لجمیع ملزما التقریر ویعتبر للدستور،

 حل والذي القضاء تنظیم بشأن ،1971 لسنة 13 رقم بقانون المرسوم الى الصدد ھذا في ونشیر
 على فیھ ونص ،2002 لسنة 42 رقم نونبقا بمرسوم الصادر القضائیة السلطة قانون محلھ

 تعیینھم طریقة وعلى القانون، لغیر اختصاصاتھم أداء في علیھم سلطان ال وأنھ ةالقضا استقالل
: قسمین إلى المحاكم قسم بحیث ووالیتھا وتنظیمھا المحاكم ترتیب على نص كما وحصانتھم،

 المدنیة العلیا االستئناف كمةومح التمییز محكمة من وتتكون المدني القضاء محاكم األول،
 التي المسائل جمیع في بالفصل منھا كل ختصتو الصغرى والمحكمة المدنیة الكبرى والمحكمة

 باألحوال المتعلقة المنازعات وفي واإلداریة والتجاریة المدنیة المواد في للقانون طبقا إلیھا ترفع
 الكبرى للمحكمة أوكل كما خاص، بنص استثني ما إال الجرائم وفي المسلمین لغیر الشخصیة

 وبین األفراد بین تنشأ التي اإلداریة المنازعات في بالفصل االختصاص إداریة، بدائرة المدنیة،
 محكمة من وتتكون الشرعي القضاء محاكم: والثاني العامة؛ المؤسسات أو الھیئات أو الحكومة

 كل وتؤلف الشرعیة، الصغرى حكمةوالم الشرعیة الكبرى والمحكمة الشرعیة العلیا االستئناف
 محاكم وتختص الجعفریة، الشرعیة والدائرة السنیة الشرعیة الدائرة: دائرتین من منھا محكمة
 زواج من للمسلمین الشخصیة باألحوال المتعلقة المنازعات جمیع في بالفصل الشرعي القضاء
 الدستور، في المقررة لدینیةا الحریة احترام إطار وفي. وغیرھا األطفال وحضانة ونفقة وطالق

  . الدعوى رفع وقت المدعي مذھب أساس على الشرعي القضاء محاكم اختصاص یكون

 العامة السلطات یخاطب أن فرد لكل "أن على تنص الدستور من 29 المادة أن بالذكر والجدیر
 األشخاصو النظامیة للھیئات إال الجماعات باسم السلطات مخاطبة تكون وال وبتوقیعھ، كتابة

  " .المعنویین
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 فیھم بمن اإلداریین والرؤساء اإلداریة الجھات من التظلم إلى اللجوء ًأیضا، المواطن، ستطیعی
 توصیل المتبعة الراسخة والتقالید للعادات وفقا البحریني المواطن یستطیع كما المعنیین، الوزراء

 المواطنین لمقابلة صالمخص األسبوعي بالمجلس الوزراء رئیس سمو إلى ًشخصیا شكواه
  .الملكي للدیوان التابعة والشكاوى التظلمات إدارة أو ،وغیرھم

 یكون أن منھا حاالت في محامین، من مؤلفة لجنة تمنحھا مساعدة ھيو مكفولة القضائیة عونةالم
 فیھا یوجب التي الحاالت وفي المحاماة، أتعاب دفع عن ًعاجزا ًمعسرا الدعوى أطراف أحد

 تلك العدل وزیر ویمنح ،)باألحداث المتعلقة والقضایا الجنائیة القضایا (محام ودوج القانون
 خزینة على وتحملھا المعین المحامي أتعاب المحكمة وتحدد قرار بموجب القضائیة المعونة
 وتعدیالتھ، 1980 لسنة 26 رقم بقانون بالمرسوم الصادر المحاماة لقانونً طبقا كلھ وذلك الدولة،
 قانون تنفیذ بشان 1981 لسنة 5 رقم اإلسالمیة والشؤون العدل وزیر قرار إلیھ أشار الم ًوطبقا

  .المحاماة

 عن الضرر تعویض قواعد منھ 181 إلى 177 من المواد في البحریني المدني القانون نظم كما
 180 المادة خصت وقد االتفاقیة من المادة ھذه وأحكام یتفق نحو على وذلك المشروع غیر العمل
  :أنھ على نصت إذ منھا المتضرر مصلحة في خاص بحكم جریمة عن الناشئة المسؤولیة دعوى

 علم یوم من سنوات ثالث بمضي المشروع غیر العمل عن المسؤولیة دعوى تسمع ال  -  أ
 غیر العمل وقوع من سنة عشرة خمس أو عنھ، یسأل وبمن بالضرر المضرور
  ًأوال؛ تنقضي المدتین أي المشروع

 ال فإنھ جریمة عن ناشئة المشروع غیر العمل عن المسؤولیة دعوى كانت إذا أنھ على  - ب
 في علیھا المنصوص المواعید كانت ولو قائمة، الجنائیة الدعوى بقیت ما سماعھا یمتنع
  . انقضت قد السابقة الفترة

 يالجنائ للطریق اللجوء حق المتضرر منحت الجنائیة اإلجراءات قانون من 22 المادة فإن كذلك
 شخصي ضرر لحقھ لمن بأنھ فتقضي جریمة، عن الناشئ الضرر عن المدني بالتعویض للمطالبة

 االستدالالت جمع أثناء المتھم قبل مدنیة بحقوق یدعي أن جریمة عن ناشئ الوقوع محقق مباشر
 ئیةالجنا الدعوى إحالة وأن الجنائیة، الدعوة أمامھا المنظورة المحكمة أمام أو التحقیق مباشرة أو

 حكم كل بأن الجنائیة اإلجراءات قانون من 32 المادة تقضي المدنیة، الدعوى تشمل للمحكمة
 إذا إال المتضرر یطلبھا التي التعویضات في یفصل أن یجب الجنائیة الدعوى موضوع في یصدر

  . المدنیة المحكمة إلى الموضوع إحالة الجنائیة المحكمة رأت

 غیر الجریمة من الضرر لحقھ من كان إذا بأنھ الجنائیة راءاتاإلج قانون من 23 المادة وتقضي
 لـھ تعین أن العامة النیابة طلب على بناء للمحكمة جاز ًقانونا یمثلھ من لـھ یكن ولم للتقاضي أھل

  . مصاریف بأي إلزامھ بدون عنھ المدنیة بالحقوق لیدعي ممثال

  :وفي مجال حقوق المقبوض علیھم تم التالي
  :  برعایة حقوق المقبوض علیھم إعداد دلیل  - أ
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قامت وزارة الداخلیة بإعداد دلیل برعایة حقوق المقبوض علیھم بما یضمن سالمتھم من 
اإلیذاء أو استخدام الشدة والعنف، فقد أعدت دلیل خاص بإجراءات التوقیف والحبس 

یریات االحتیاطي، حیث یھدف ھذا الدلیل إلى وضع إجراءات موحدة ألماكن التوقیف بالمد
واإلدارات التابعة للوزارة مراعاة منھا لتوحید المعاییر المطبقة في أماكن التوقیف وإتباع 
قواعد متطابقة من التشریعات والقوانین الدولیة وقد تناول ھذا الدلیل الشروط الواجب 
توافرھا في أماكن التوقیف طبقا للمعاییر والقواعد الدولیة، وتعلیمات وإجراءات التفتیش 

لموقوفین والمحبوسین احتیاطیا، المبادئ التوجیھیة العامة المتعلقة بحمایة حقوق ل
  .األشخاص الخاضعین لالحتجاز أو السجن طبقا للمعاییر الدولیة وقواعد حقوق اإلنسان

  : تجھیز غرفة بمراكز الشرطة مزودة بأجھزة للتسجیل السمعي والمرئي  - ب
 تسجیل سمعي ومرئي وذلك بھدف تحقیق تم تجھیز مراكز الشرطة بغرف مزودة بأجھزة

ًكافة ضمانات التحقیق القانونیة طبقا لقانون اإلجراءات الجنائیة البحریني والمعاییر الدولیة 
  .الخاصة بحمایة المتھمین والشھود

  : تلقي شكاوى حقوق اإلنسان  - ت
اإلنسان ھناك توثیق إلكتروني لكافة الشكاوى والبالغات التي ترد إلدارة  الشكاوى وحقوق 

أو لجنة حقوق اإلنسان المعنیة بشكاوى سوء المعاملة أو غیرھا من االدعاءات  ویتم المتابعة 
  .القانونیة واإلداریة في ھذه الشكاوى

  ً:إعداد منشورات بالتوعیة بحقوق وواجبات الموقوفین، والمحبوسین إحتیاطیا  - ث
لمحبوسین احتیاطیا ومنھا تم إعداد كتیبات ومنشورات تتضمن حقوق وواجبات الموقوفین وا

حقھ باالتصال بمحامیھ وذویھ قبل إیداعھ بمكان التوقیف، وإخطاره بالتھمة الموجھة إلیھ 
ومكان التوقیف والجھة التي أصدرت األمر بتوقیفھ، الحق في تقدیم شكوى بشأن معاملتھ وال 

ة أو المھینة إلى سیما في حالة التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانی
  . السلطات المختصة

كما أصدرت الوزارة نظام خاص بآلیات وضوابط اإلجراءات الواجب إتباعھا بشأن 
الموقوفین والمحبوسین احتیاطیا حیث أوجب على إنشاء وحدة مستقلة للتوقیف بكافة 

  .مدیریات الشرطة واإلدارات األمنیة
    :ومن األعمال المناطة بتلك الوحدة 

الموقوف او المحبوس احتیاطیا بسبب التوقیف أو الحبس االحتیاطي وبالتھمة إبالغ  .1
 . المنسوبة إلیھ والجھة التي أصدرت األمر

التأكد من عدم وجود إصابات ظاھرة وفي حالة وجود إصابات بھ یتم تحویلھ للعالج  .2
 .قبل اإلیداع وإثبات تلك اإلصابات بدفتر األعمال الیومیة

بوس احتیاطیا االتصال بأھلھ أو كفیلھ أو محامیھ قبل إیداعھ یسمح للموقوف والمح .3
  .بمكان التوقیف والحبس اإلحتیاطي

  .رعایة المتھمین األحداث ومعاملتھم معاملة خاصة  - ج
تطبیق وزارة الداخلیة المعاییر الدولیة الخاصة برعایة األحداث المتھمین ، حیث صدر   

 والذي جاء متضمنا للقواعد الخاصة بمعاملة  في شأن األحداث ،1976لسنة ) 17(قانون رقم 
ًاألحداث الجانحین من حیث رعایتھم وإعادة تأھیلھم سلوكیا ومھنیا لیعودا افرادا صالحین  ً ً
للمجتمع ، كما نص القانون على انة في حالة ارتكاب الحدث لجریمة أو شكل خطورة 
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 عقوبات سالبة للحریة ، وال اجتماعیة یتم اتخاذ إجراءات احترازیة حیالھ أل تتضمن توقیع
یفذ التدبیر المقضي في السجون البحرینیة إذ نص القانون على ایداعة إحدى مؤسسات 
للرعایة االجتماعیة الحكومیة أو الخاصة ، وبھذا ال یتعامل قانون األحداث البحریني مع 

 یتناسب مع الحدث باعتباره مجرم یستحق العقوبة علیة بل باعتباره جانح یوقع علیة تدبیر
  .جنوحھ 

م ثم أنشأت مركز أكثر 1973كما أنشأت وزارة الداخلیة مركز لرعایة األحداث سنة   

  .م 1984ًتطورا في عام 
ویخضع نظام رعایة األحداث في وزارة الداخلیة إلدارة الشرطة النسائیة بالتعاون مع وزارة 

فق مع االحتیاجات الفعلیة لألحداث العمل والشئون االجتماعیة ، اذ یتم إعداد برامج التنشئة تت
وتھیئة السبل الكفیلة لتحقیقھا باإلضافة إلى برامج الراعیة المختلفة التي تساعد على تعدیل 
سلوك األحداث وإعادة تنشئتھم التنشئة السلمیة ، وإكسابھم سلوكیات مرغوب فیھا ومھارات 

  .مھنیة تساعدھم على اندماجھم مع فئات المجتمع 
  ):السجون(روع قانون جدید لمؤسسة اإلصالح والتأھیل  إعداد مش  - ح

فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع جدید للسجون تحت مسمى قانون مؤسسات اإلصالح 
ًوالتأھیل راعت فیھ ضمان وصون حقوق المحكوم علیھم وفقا القواعد النموذجیة الدنیا 

وع في مراحلھ النھائیة لدى والمشر. لمعاملة السجناء والمبادئ األساسیة لمعاملة السجناء
السلطة التشریعیة ، وتم مناقشة معظم نصوصھ وفي طریقھ لإلصدار وقد جاء القانون 
المذكور من أجل تنظیم اإلجراءات المتبعة في السجون ولمزید من االھتمام والتطویر 
 لمؤسسات اإلصالح والتأھیل بمملكة البحرین، وتفعیل لالتفاقیات وتطبیق البروتوكوالت

الدولیة الخاصة بتلك المؤسسات، وقد روعي في صیاغة مواد القانون المذكور الجانب 
المتعلق بمبادئ حقوق اإلنسان وتطبیق محتواه على الواقع، كما تناولت مواد القانون بصفة 
خاصة حقوق النزالء اإلجرائیة في التجاء النزیل إلى الجھات القضائیة وتقدیم الشكوى 

لمكلف بالدفاع عنھ وتمكینھ من اتخاذ إجراءات الطعن على األحكام ومقابلة المحامي ا
الصادرة بحقھ، كما ركز القانون على عدم تعرض أي نزیل للتعذیب أو المعاملة القاسیة أو 
الوحشیة أو الماسة بالكرامة اإلنسانیة وعدم جواز استعمال القید الحدیدي كعقوبة، كما اھتم 

 الصحیة واالجتماعیة للنزیل كما تضمن القانون مواد تعالج القانون بواجب تقدیم الرعایة
كیفیة وطریقة اإلفراج عن النزالء ، كما اھتم مشروع القانون بضرورة التفتیش القضائي 
على مراكز اإلیداع بمؤسسات اإلصالح والتأھیل من قبل النائب العام أو وكالء النیابة العامة 

  .إلجراءات الجنائیة البحریني ًوالقضاء طبقا لما ینص علیھ قانون ا

  )30-24المواد( والمدنیة السیاسیة الحریات         :رابعا

 وذلك ، والمدنیة السیاسیة الحریات من عدد على النص البحرین مملكة دستور تضمن 
النحوالتالي   :عل

 -16-  مادة
ة العامة الوظائف -أ ة خدم اط وطنی ائمین تن ـھا، بالق ستھدف ب و وی ة موظف ي الدول  وظائفھم أداء ف

   .القانون یبینھا التي األحوال في إال العامة الوظائف األجانب ّیولى وال . العامة المصلحة
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  .القانون یقررھا التي للشروط وفقا العامة الوظائف تولي في سواء المواطنون -ب
 -17-  مادة

 الخیانة حالة في الإ بھا یتمتع عمن إسقاطھا یجوز وال القانون، یحددھا البحرینیة الجنسیة -أ
  .القانون یحددھا التي واألحواالألخرى العظمى،

   .إلیھا العودة من منعھ أو البحرین عن المواطن إبعاد یحظر – ب
  -18-  مادة

ي سواسیة الناس ة ف سانیة، الكرام ساوى اإلن ون ویت دى المواطن انون ل ي الق وق ف ات الحق  والواجب
   .العقیدة أو الدین أو اللغة أو األصل أو نسالج بسبب ذلك في بینھم تمییز ال العامة،

 -19-  مادة
   . للقانون وفقا مكفولة الشخصیة الحریة -أ

د أو تفتیشھ أو حبسھ أو توقیفھ أو إنسان على القبض یجوز ال -ب ھ تحدی د أو إقامت ھ تقیی ي حریت  ف
   .القضاء من وبرقابة القانون أحكام وفق إال التنقل أو اإلقامة

ذلك المخصصة األماكن غیر في الحبس أو الحجز یجوز ال – جـ ي ل وانین ف سجون ق  المشمولة ال
   .القضائیة السلطة لرقابة والخاضعة واالجتماعیة الصحیة بالرعایة

ض ال -د ذیب إنسان أي یعرّ ادي للتع وي، أو الم ة أو لإلغراء، أو المعن ة، الحاطة للمعامل  بالكرام
ول كل یبطل كما. ذلك یفعل من عقاب القانون ویحدد راف أو ق ت اعت دوره یثب  وطأة تحت ص

   .منھا بأي التھدید أو المعاملة لتلك أو أوباإلغراء التعذیب
  -20-  مادة

ى بناء إال عقوبة وال جریمة ال -أ انون عل اب وال ، ق ى إال عق ال عل ة األفع انون للعمل الالحق  بالق
   . علیھا ینص الذي

   .شخصیة العقوبة -ب
 الضروریة الضمانات فیھا لھ ّتؤمن قانونیة محاكمة في إدانتھ تثبت ىحت بريء المتھم -جـ

   .للقانون وفقا والمحاكمة التحقیق مراحل جمیع في الدفاع حق لممارسة
   .معنویا أو جسمانیا المتھم إیذاء یحظر -  د

   .بموافقتھ عنھ یدافع محام جنایة في متھم لكل یكون أن یجب - ھـ
   .للقانون وفقا مكفول التقاضي حق - و

  -21-مادة

   .محظور السیاسیین الالجئین تسلیم
 -22-  مادة

 األدیان بشعائر القیام وحریة ، العبادة ُدور حرمة الدولة وتكفل مطلقة، الضمیر حریة
   .البلد في المرعیة للعادات طبقا الدینیة واالجتماعات والمواكب
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  -23-  مادة
ن التعبیر حق نإنسا ولكل مكفولة، العلمي والبحث الرأي حریة ھ ع شره رأی القول ون  أو ب

ا وذلك غیرھما، أو الكتابة شروط وفق ي واألوضاع لل ا الت انون، یبینھ ع الق دم م س المساس ع  بأس
  .الطائفیة أو الفرقة یثیر ال وبما الشعب، ووحدة اإلسالمیة العقیدة

  -24-  مادة
ع اة م م مراع ادة حك سابقة الم ون ال ة تك صحافة حری ة ال ة شروالن والطباع ا مكفول  وفق

   .القانون یبینھا التي واألوضاع للشروط
 -27-  مادة

س على والنقابات، الجمعیات تكوین حریة ة أس داف وطنی  سلمیة، وبوسائل مشروعة وألھ
ي واألوضاع للشروطً وفقا مكفولة ا الت انون یبینھ شرط ، الق دم ب س المساس ع دین بأس  والنظام ال

   .فیھا االستمرار أو نقابة أو جمعیـة أي إلى االنضمـام على أحـد إجبار یجوز وال . العام
  -28-  مادة

د یجوز وال سابق، إخطار أو إذن إلى حاجة دون الخاص االجتماع حق لألفراد -أ ن ألح وات م  ق
   .الخاصة اجتماعاتھم حضـور العام األمن

ا التي واألوضاع للشروط وفقا مباحة والتجمعات والمواكب العامة االجتماعات -ب انون، یبینھ  الق
  .العامة اآلداب تنافي وال سلمیة ووسائلھ االجتماع أغراض تكون أن على

 -31-  مادة
 تحدیدھا أو الدستور ھذا في علیھا المنصوص العامة والحریات الحقوق تنظیم یكون ال

  . الحریة أو الحق جوھر من التحدید أو التنظیم ینال أن یجوز وال . علیھ ًبناء أو بقانون، إال
  : منھا التشریعات من العدید الشأن ھذا في صدر كما

 ھذا أجاز: السیاسیة الحقوق مباشرة بخصوص 2002 لسنة 14 رقم بقانون المرسوم
 كل في الرأي إبداء طریق عن السیاسیة الحقوق مباشرة ًونساء ًرجاال للمواطنین القانون
 النواب مجلس أعضاء انتخابو الترشحو الدستور ألحكام ًطبقا المملكة في یجري استفتاء

 .المحددة للشروطً طبقا

 ًاستنادا القانون ھذا صدر ولقد: العمالیة النقابات بشأن2002 لسنة 33 رقمبقانون المرسوم
 القانون ھذا یعتبرو العمالیة، النقابات تشكیل حق العمال یعطي الذي البحریني الدستور إلى
   .مستقلة نقابات بتشكیل النقابیون نشطاءال قام ولقد المنطقة في القوانین أوائل من

 الجمعیات تأسیس القانون ھذا أجاز: السیاسیة للجمعیات 2005 لسنة 26 رقم القانون
  .جمعیة 18 الجمعیات ھذه عدد ویبلغ. عملھا وتنظیم إلیھا واالنضمام السیاسیة

 أو السفر من التعسفي عالمن عدم وضمان واإلقامة التنقل حریة إلى بالنسبة انھ الى االشارة وتجدر
   :فإنھ إلیھا، العودة من منعھم أو بلدانھم من األشخاص نفي

 البحرین بمملكة المقیمین لألجانب بالنسبة: 
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 أما البحرین، مملكة داخل األشخاص تنقل على قیود یوجد وال مكفولة التنقل حریة  . أ
 ھیئة ( المختصة الجھة من لھم تصدر التي العمل تصاریح علىً طبقا لھم فتصدر اإلقامة
 ).العمل ووزارة العمل سوق تنظیم

 السلطة من أوامر على ًبناء إال السفر من المنع  یكون ال ، التعسفي المنع عدم ضمان  . ب
  .القضائیة

 .المقیمین األجانب على المصطلح ینطبق ال: بلدانھم من األشخاص نفي  . ت

 الصادرة القضائیة لألحكام ًتنفیذا للقانون ًطبقا ذلك یكون: العودة من األشخاص منع أما  . ث
  .األجانب ضد

 البحرینیین للمواطنین بالنسبة: 

 أو البحرینیین للمواطنین نفي یوجد ال وكذلكً دستوریا مكفولة واإلقامة التنقل حریة  . أ
 .البحرین إلى العودة من منعھم

 طةالسل من صادرة أوامر على بناء  ذلك فیكون البحرینیین للمواطنین السفر من المنع أما  . ب
   . القضائیة

 األطفال وتمكین قانوني غیر بشكل إسقاطھا وعدم بالجنسیة التمتع في الحق بضمان یتعلق وفیما
 من األشخاص منع وعدم األطفال مصلحة تراعي التي األحوال في األم جنسیة اكتساب من

   :فقد ، الشأن ھذا في الوطنیة القوانین مراعاة مع أخرى جنسیة اكتساب

 القانون، یحددھا البحرینیة الجنسیة ( أنھ على البحریني الدستور من) 17 (المادة نصت 
 یحددھا التي واألحوال العظمى، الخیانة حاالت في إال بھا یتمتع عمن إسقاطھا یجوز وال

 ).القانون

 التمتع مسألة وتعدیالتھ 1963 عام في الصادر البحرینیة الجنسیة قانون نظم وقد 
) 4 (المادة في البحریني المشرع اعتبر حیث المكتسبة، أو لیةاألص البحرینیة بالجنسیة

 أبوه وكان خارجھا أو البحرین في ولد إذا بحریني یعتبر الشخص بأن القانون من
 .الوالدة تلك عندً بحرینیا

 عند بحرینیة أمة وكانت خارجھا أو البحرین في ولد إذا ًبحرینیا الشخص یعتبر كما 
 ً.قانونا ألبیھ نسبتھ تثبت لم أو األب لمجھو یكون أن على والدتھ،

 البحرین في ولد إذا ًبحرینیا یعتبر الشخص فأن الجنسیة قانون من) 5 (المادة في أما 
 .العكس یثبت لم ما فیھاً مولودا اللقیط ویعتبر مجھولین، ألبوین

 الجنسیة الشخص منح ومتطلبات شروط الجنسیة قانون من) 7 (و) 6( المادة بینت كما 
  .طلبھا ما متى بحرینیةال
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 كان ما متى البحرینیة أمة جنسیة اكتساب للطفل یحق أنھ نجد السابقة النصوص أحكام خالل ومن
  .المعتاد التجنیس خالل من أو ألبیھ نسبتھ یثبت لم أو مجھول والده

 من )9 ( المادة نصت إذ جنسیتھ تغییر في الفرد حق بمبدأ أعتد قد البحرینیة الجنسیة قانون وإن
 وصدر أجنبیة بجنسیة ًمختارا تجنس إذا البحرینیة جنسیتھ البحریني یفقد أنھ على الجنسیة قانون

 من أمر وصدر البحرینیة جنسیتھ عن تنازل اذا أو البحرینیة جنسیتھ بسحب الملك جاللة من أمر
  .البحرینیة جنسیتھ بسحب الملك جاللة

 الحالتین إحدى في وقع ما متى البحرینیة جنسیتھ یفقد ال البحریني الشخص فإن وبالتالي
 لھ الذي الجنسیة بسحب الملك جاللة من أمر صدور على موقوف فقدھا أن بل ًسلفا المذكورتین

  .تقدیریة سلطة الشأن ھذا في

 في نص قد م،1963 لسنة البحرینیة الجنسیة قانون فإن الجنسیة إسقاط بحاالت یتعلق فیما أما
 في بھا یتمتع من كل من البحرینیة الجنسیة إسقاط الملك جاللة من بأمر زیجو " على) 10 (المادة

  :اآلتیة الحاالت

 لھ یصدر الذي األمر من بالرغم بھا وبقى األجنبیة الدول إلحدى العسكریة الخدمة دخل إذا) أ(
   أو بتركھا، البحرین حكومة من

  أو معادیة، دولة خدمة في أنخرط أو ساعد إذا) ب(

  .الدولة بأمن اإلضرار في ببتس إذا) ج(

 منح یخول نحو على الجنسیة قانون تعدیل اقتراح مناقشة حالیا یتم  أنھ الى االشارة تجدر و
 موضوعیة ومعاییر لضوابط وفقا بحریني غیر من المتزوجة المرأة ألبناء البحرینیة الجنسیة

 الرجل لحق مساویا حقا المرأة لمنح  التدابیر بعض إتخاذ تم قد بأنھ علما الفئة، ھذه حقوق تحفظ
  .لألبناء الجنسیة بمنح یتعلق فیما

 وأبناء البحرینیة غیر البحریني زوجة معاملة بشأن م2009 لعام) 35 (رقم القانون صدر كما
 المقررة الرسوم بعض في البحرینین كالمواطنین معاملتھم بحریني غیر من المتزوجة البحرینیة

 االقامة شریطة االقامة ورسوم والتعلیمیة الصحیة الخدمات ومرس و الحكومیة، الخدمات على
  .البحرین مملكة في الدائمة

 اقرارھا بعد 2012مایو3 بتاریخ الملك جاللة علیھا صادق التي الدستوریة التعدیالت جاءت كما
 والسیاسیة المدنیة الحقوق وتعزیز صیانة مجال في اخرى دفعة لتعطي التشریعیة السلطة من

 المجلس من اكبر صالحیات) المنتخب المجلس ( النواب مجلس التعدیالت ھذه عطتا حیث
 بینالسلطتین التوازن من مزیدا لتحقیق  التعدیالت ھذه جاءت وقد ،) الشورى مجلس ( المعین

 قد بما الحكومة عمل برنامج على االعتراض النواب لمجلس یمكن حیث ، والتنفیذیة التشریعیة
 النواب لمجلس البرلمانیة االسئلة توجیھ صالحیة التعدیالت ھذه جعلت كما ، ااستقالتھ الى یؤدي

 تعزیز في تصب التي التعدیالت من وغیرھا ، والشوري النواب لمجلس كانت ان بعد فقط
  .السیاسیة الحقوق
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  )31 المادة(الفردیة الملكیة حق : خامسا

 نصوصھ تضمنت حیث كبیرا تمامااھ الفردیة الملكیة ایالء على البحرین مملكة دستور حرص
   أن على الدستور من) 9 (المادة نصت حیث ، الحمایة ھذه تقریر

 
ًالملكیة ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة اإلسالمیة ، مقومات أساسیة لكیان الدولة  أ" ْ ِ

االجتماعي وللثروة الوطنیة ، وھي جمیعا حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمھا 
. لقانون ا  

. لألموال العامة حرمة، وحمایتھا واجب على كل مواطن  ب  

ِ الملكیة الخاصة مصونة، فال یمنع أحد من التصرف في ملكھ إال في حدود القانون، وال -جـ
ینـزع عن أحد ملكھ إال بسبب المنفعة العامة في األحوال المبینة في القانون، 

.تعویضھ عنھ تعویضا عادال وبالكیفیـة المنصوص علیھا فیھ ، وبشرط   

 المصادرة العامة لألموال محظورة، وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي -د 
.في األحوال المبینة بالقانون   

 ینظم القانون، على أسس اقتصادیة، مع مراعاة العدالـة االجتماعیـة ، العالقة بین مالك –ھـ 
  " .األراضي والعقارات ومستأجریھا

  

 في مھما حكما البحرین مملكة في الدستوریة المحكمة أصدرت الفردیة الملكیة حمایة شأن وفي 
 حق ومنھا الدستور قررھا التي والحریات للحقوق صیانتھا في كبیرة دالالت لھ ، الشأن ھذا

 ( رقم الدستوریة الدعوى في 26/3/2007 بتاریخ الصادر حكمھا في قضت حیث الملكیة
 استمالك بشأن1970.لسنة ) 8 ( رقم بقانون المرسوم دستوریة بعدم ، قضائیة 3 سنةل  ) 2/05/د

   "حكمھا في وجاء العامة، للمنفعة االراضي

ي القانونیة الحمایة إن ا الت ة الدستور كفلھ ود ترھق أال تفترض الخاصة للملكی ي القی  یفرضھا الت
شرع ا الم ي - علیھ ار ف ا إط ة وظیفتھ وھر - االجتماعی ا،بنی ج ون وأال انھ ن یك أنھا م ل ش  تعطی
ة وینحدر وجودھا علة یفقدھا بما بھا االنتفاع ررة بالحمای ا المق ى لھ ا إل ا م ن یفرغھ  مضمونھا، م

ك ة صون أن ذل ا الخاصة الملكی ان ال وإعاقتھ ا ، یجتمع دخل وكلم ا المشرع ت اَ مقوض ن بنیانھ  م
 بقاء أن ذلك ومؤدى فیھا، للحقً منافیا علیھاً إفتئاتا ُعملھ كان ، ابتالعھا حد إلى ترھقھا قیود خالل

ع الملكیة، ان م ن الحرم ا م ك متناقضان، أمران مقوماتھ ا أن ذل د نزعھ ا یفی ن زوالھ  أصحابھا ع
ال ندھا وانتق ى س د إل خاص أح ة األش سخرھا االعتباری راض لی ضیھا ألغ صالح تقت اس م ي الن  ف

ا، ألصلا ھو أصحابھا ید في الملكیة بقاء كان وإذ. مجموعھم إن فیھ ا ف ن إخراجھ تھم م ر ذم  یعتب
ددھا التي األحوال في إال یجوز ال منھا، لھمً حرمانا انون، یح ة الق ي وبالطریق ل رسمھا، الت  ومقاب

ویض ادل، تع ذه ع دة وھ ي القاع ا ھ ي عینھ ا الت اتیر التزمتھ ة الدس ن - المختلف ا وم تور بینھ  الدس
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ا یحول بما والتنفیذیة لتشریعیةا السلطتین علىً قیدا منھا جاعلة -البحریني زع بینھ ة ون  دون الملكی
 .القانون حددھا التي بالقواعد التقید دون أو ، تعویض بغیر أو ٍمقتض

ا خالل من لذلك مشروعة مصلحة وجود بدعوى القیود ھذه على الخروج للدولة یجوز وال  ترتیبھ
اع صل ألوض ویر تت ع، بتط یم المجتم ھ وتنظ ة، مرافق ك الحیوی شروعیة نأ ذل صلحة م دھا الم  ح

  ".خالفھا على المصلحة قیام یتصور وال بنیانھا وقاعدة مدخلھا ھي إذ الدستور، قواعد

  )32المادة (التعبیر و الرأي حریة: سادسا

  "أن على التالیة مواده جرت حیث ، والتعبیر الرأي حریة الدستور مواد قررت

 -22-مادة 

ان والمواكب حریة الضمیر مطلقة، وتكفل الدولة حرم شعائر األدی ُة دور العبادة ، وحریة القیام ب
  .واالجتماعات الدینیة طبقا للعادات المرعیة في البلد 

  -23-مادة 

ة  القول أو الكتاب شره ب ھ ون حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبیر عن رأی
ا ا الق ي یبینھ دة أو غیرھما، وذلك وفقا للشروط واألوضاع الت دم المساس بأسس العقی ع ع نون، م

  .اإلسالمیة ووحدة الشعب، وبما ال یثیر الفرقة أو الطائفیة

  -24-مادة 

شروط  ا لل ة وفق شر مكفول ة والن صحافة والطباع ة ال ون حری سابقة تك ادة ال م الم اة حك ع مراع م
  .واألوضاع التي یبینھا القانون

 ًتطورا وااللكترونیة والمرئیة والمسموعة ةالمقروء وسائلھ بمختلف البحریني اإلعالم حقق وقد
 تكنولوجیا في الھائلة والطفرة والدیمقراطي، السیاسي اإلصالح أجواء مع ًتماشیا ًملحوظا

 المحققة والحضاریة التنمویة واإلنجازات اإلصالحات مسیرة ومواكبة والمعلومات، االتصاالت
  .المفدى البالد عاھل خلیفة آل ىعیس بن حمد الملك الجاللة لصاحب الزاھر العھد خالل

 محمد بن فواز الشیخ معالي برئاسة م2010 یولیو 8 في تأسیسھا منذ اإلعالم شؤون ھیئة وتقوم
 لإلعالم والتشریعي المؤسسي التطور مسیرة تدعیم في حیوي بدور خلیفة، آل خلیفة بن

 الوطنیة بالقضایا التوعیة نشر في یسھم بما ،"المسؤولة "والتعبیر الرأي حریة ودعم البحریني،
 ھذا في المحققة المنجزات أبرز ومن المستدامة، واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة مسیرة ودفع

  :المجال

ز )1 ة تعزی صحافة واستقاللیة حری ة، ال د البحرینی اع بع دادھا ارتف ن أع ي صحف 4 م ام ف  ع
ى 1999 حیفة 12 إل ة ص بوعیة یومی ي وأس ا ،2012 عام ف حف 7 منھ اللغتین ةیومی ص  ب
شرة 818 ونحو وشھریة، أسبوعیة مجلة 23 من ألكثر والترخیص واالنجلیزیة، العربیة  ن

ة، ات إخباری ع ومئ ة المواق غ. االلكترونی دد ویبل صحف ع الت ال ستوردة والمج و الم  نح
  .مجلة 613و صحیفة) 174 (بینھا من ودولیة عربیة ومجلة صحیفة) 787(
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سمعیة والمصنفات المطبوعات تداول حریة )2 ث: والبصریة ال  المطبوعات إدارة سمحت حی
دخول م2011 العام خالل اإلعالم شؤون بھیئة والنشر ا 78027 ب بً عنوان ي لكت ف ف  مختل

ادین ة المی ع المعرفی سخة 1,642,392 بواق ستوردة ن ذه م اوین، لھ ازة العن ا 215 وإج ً طلب
ة دارات لطباع ة إص ؤلفین محلی رینیین، لم ضال بح ن ًف ازة ع د إج ا 27147 اولت ً عنوان

صنفات معیة لم ة س رامج ومرئی اب وب ة، والع نح الكترونی صا 1642 وم ةً ترخی  لممارس
ة إعالمیة أنشطة ن مختلف ستثمرین، البحرین مركز خالل م ا للم س مم ة انتعاش یعك  حرك

 .الملك لجاللة اإلصالحي المشروع ظل في اإلعالمي المجال في والعمل والنشر اإلصدار

دد ارتفاع )3 واتال ع ة قن ى التلیفزیونی وات، ست إل اة: وھي قن سة، القن اة الرئی ة، والقن  األجنبی
ى ،2 الریاضیة والقناة ،1 الریاضیة والقناة ب إل اتي تدشین جان رآن قن  والبحرین الكریم الق

  .م2011 دیسمبر في إنترناشونال
دد ارتفاع )4 ة المحطات ع ى اإلذاعی اني إل امج: ھي محطات، ثم ام، البرن رآن الع  الكریم، الق

رین شبابیة، ،FM بح ة، ال اني الطربی شعبیة، األغ ة، ال ة الھندی ة واإلذاع و (اإلنجلیزی  رادی
  .اإلذاعة موجات على واألجنبیة الرئیسة للقناتین صوتي بث إلى باإلضافة ،)بحرین

ویر )5 شریعات تط صحفیة الت ة، ال ث واإلعالمی ت حی ة أحال ي الحكوم ایو ف ى م2008 م  إل
ى تعدیالت والشورى النواب غرفتیھاب التشریعیة السلطة انون المرسوم عل م بق سنة 47 رق  ل
شأن م2002 یم ب صحافة تنظ ة ال شر والطباع ا. والن ذا زال وم شروع ھ د الم ة قی  الدراس

ي اإلصالحي المشروع انطالق ومنذ المنتخب، النواب مجلس أروقة داخل والتداول  عام ف
ة مؤسسة أو صحیفة يأ تغلق لم كما للسجن، صحفي أي یتعرض لم ،1999 سبب إعالمی  ب
  .الرأي عن التعبیر

ي البحرینیین، الصحفیین جمعیة وھي المھنیة، اإلعالمیة الجمعیات أنشطة دعم )6  تأسست الت
ام ت م2000 ع ضویة ونال اد ع دولي االتح صحفیین، ال ادي لل لي ون ائل مراس الم وس  اإلع

  .البحرین رهومق ،)م2005 (الخلیجیة الصحافة واتحاد ،)م2005 (األجنبیة
ة من بمبادرة ،2012 مایو 3 في البحریني الصحافة نادي إنشاء )7 س اإلعالم شؤون ھیئ  تعك

شراكة ین ال ي والخاص الحكومي القطاعین ب ك اإلعالمي العمل ف التزامن وذل ع ب وم م  الی
ار الصحافة لحریة العالمي ة واختی ة للصحافة عاصمة المنام ام العربی ن م2012 لع ل م  قب

  .العرب الشباب مییناإلعال ملتقى
ة اإلعالم وسائل مع التواصل تعزیز على للصحافة البحرین نادي ویعمل )8 ة، العربی  واألجنبی

رد ى وال ئلة أي عل سارات أو أس شأن استف شھدھا تطورات أي ب ة، ت م المملك ین وت  أول تدش
رع ادي ف ي للن ارج ف مة الخ ة بالعاص نطن األمریكی ر واش ادي بمق صحافة ن وطني ال  ال

ي،األمری ھ ك میا وافتتاح ي ًرس سطس ف ل م،2012 أغ ى والعم ین عل رع تدش اني الف ي الث  ف
 .القاھرة المصریة العاصمة

ین )9 ة تدش صحفیین جمعی ة ال اق البحرینی شرف لمیث صحفي ال ي ال از م،20/1/2012 ف  وإنج
ي اإلعالمي السلوك ودلیل والمسموع المرئي لإلعالم الشرف لمیثاق اإلعالم شؤون ھیئة  ف
وم ا ،6/6/2012 ی ي بم األداء یرتق صحفي ب ي ال ضمن واإلعالم اظ وی ى الحف  آداب عل

 .القانون سیادة إطار في والمجتمع الصحفیین، حقوق ویحمي المھنة، وأخالقیات
داد )10 ل إع وادر وتأھی ة الك د اإلعالمی ع بالتعاق ة مؤسسات م ة عربی ة، ودولی م حیث عریق  ت

ع اق توقی اون اتف ع تع ة م رین جامع ي البح یم م،21/2/2012 ف د وتنظ ن العدی دورات م  ال
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ل للنھوض االلكتروني واإلعالم والتلیفزیون واإلذاعة الصحافة مجاالت في التدریبیة  بالعم
صحفي ي ال ق واإلعالم ى وف اییر أرق ة، المع ى الدولی ب إل ام جان ز االھتم ال بتحفی  األعم
زة دیم المتمی ائزة بتق الم ج اعي اإلع ام االجتم من 2012 لع ام ض شج االھتم داع یعبت  اإلب
  .البشریة والكفاءة

ل )11 ذكرات تفعی اون م ي التع ع اإلعالم ات م ة الھیئ ة، العربی اح واألجنبی ات وافتت  ملحقی
ة ارج إعالمی ي بالخ ل ف ن ك صر، م ات م دة والوالی ة، المتح ا، األمریكی سا وبریطانی  وفرن
  .وبلجیكا

 م2011 یونیو في اإلعالم شؤون ھیئة رئیس خلیفة آل محمد بن فواز الشیخ معالي تدشین )12
تراتیجیة ة لالس ة" اإلعالمی سنوات للھیئ ي ،)م2016-2011 (لل وة ف ي خط ى ھ ن األول  م

 .الرسمي اإلعالمي العمل تاریخ في نوعھا
 اإلعالم وتطویر واإلعالمیة الصحفیة الحریات لتعزیز خطة اإلعالم شؤون ھیئة وضعت كما

 تنفیذ االعتبار في ًأخذا فرنسیین، یینإعالم خبراء مع التنسیق بعد ومھنیا، وتشریعیا تنظیمیا
 وتشمل الوطني، التوافق حوار ومرئیات الحقائق، لتقصي المستقلة البحرینیة اللجنة توصیات

  اآلت الخطة

شاء - 1 س (إن ى المجل الم األعل ة،)لإلع ستقلة كھیئ ضم م بعة ت ضاء س ن أع رات م ة الخب  المھنی
ة، نھم واألكادیمی ة یعی ك جالل رة المل ع لفت ل نوات،س أرب ة ویكف تقاللیة حری ة واس الم وحیادی  اإلع

اص الرسمي ف والخ ائلھ بمختل روءة وس ة والمسموعة المق ة، والمرئی ث وااللكترونی یتولى حی  س
س صالحیات المجل رافیة ال ة اإلش ي والرقابی ضطلع الت ا ت ة بھ ؤون ھیئ الم، ش ل اإلع ى ویعم  عل

  :اآلتي

 وعدم العنف، أو الطائفیة أو ھیةالكرا على التحریض وحظر الوطنیة اللحمة تدعیم 
  .الجنسیة أو الجنس أو المذھب أو الدین أو بالعرض المساس

 اإلعالمي المحتوى المتعلقة األخالقیة بالقواعد اإلعالم وسائل التزام من التأكد.  
 والمھن اإلعالمي بالنشاط المتعلقة القوانین ومشروعات التراخیص طلبات في الرأي إبداء 

  .اإلعالنات ومراقبة اإلعالمیة، واالستراتیجیات لسیاساتوا اإلعالمیة،
 وسائل التزام یضمن بما معھا، والتعامل اإلعالمي بالمحتوى یتعلق فیما الشكاوى تلقي 

 على والحفاظ المجتمع وثوابت وقیم المھنة، وبآداب القانون بأحكام اإلعالم وأجھزة
  .للمملكة العلیا المصالح

 النحو على لواجباتھم أدائھم وضمان فیھ، العاملین حقوق كفالةو اإلعالمي، العمل حمایة 
  . الصلة ذات القوانین في المبین

 وتصحیح اإلنذار تشمل اإلعالم مجال في العاملین على متفاوتة تأدیبیة عقوبات تطبیق 
  .مالیة غرامات وفرض األخطاء

 والتلفزیون، ذاعةاإل برامج في واألفكار اآلراء عن التعبیر في التعددیة احترام ضمان 
 . البحریني المجتمع تنوع یعكس بما السیاسیة، الحواریة بالبرامج یتعلق فیما وخاصة

 والمسموع، المرئي اإلعالم وسائل مختلف في اإلعالمي المحتوى على والرقابة اإلشراف 
 السمعیة والمنتجات اإلخباریة، والنشرات االلكتروني، واإلعالم والمطبوعات، والصحافة

  .اإلعالنیة والبرامج اإللكترونیة، الوسائط عبر لبصریةوا
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 للمؤسسات العمومیة الجمعیات وانتخابات للصحفیین، المھنیة األنشطة على اإلشراف 
  .األخرى واإلعالمیة الصحفیة الكیانات من وغیرھا الصحفیین جمعیة وانتخابات الصحفیة

 إدارات مجالس ورؤساء وإعالمیین صحفیین من تتألف مشتركة لجنة وإدارة تشكیل 
 لجمیع ملزمة سلوك قواعد مدونة وإصدار إعداد تتولى اإلعالمیة، والمؤسسات الصحف

 .للصحفیین مھنیة بطاقة وإصدار واإلعالمیین، الصحفیین
  

 :اإلعالمیة التشریعات تطویر ـ 2
 في النشر بواسطة تقع التي بالجرائم الخاصة الجنائیة المسؤولیة إلغاء الحكومة اقترحت 

 تنظیم بشأن 2002 لسنة) 47 (رقم بقانون المرسوم على تعدیالتھا ضمن الصحف،
 التشریعیة، السلطة إطار في الدراسة موضع ًحالیا وھي والنشر، والطباعة الصحافة
  الصحفي حبس عقوبة إلغاء وخاصة

 ییروالمعا للضوابط ًوفقا والتعبیر، الرأي حریة یعزز لإلعالم، شامل قانون مشروع إعداد 
 للرقابة لإلعالم األعلى المجلس وإنشاء الصحافة تنظیم یتضمن العالمیة، الحقوقیة

 اإلعالم لقطاع الحریات من المزید ومنح ومحتواھا، اإلعالم وسائل على واإلشراف
  .والمسموع المرئي

 :اإلعالم تحریر ـ 3
 الجتذاب تكاملم ومجمع والمسموع المرئي لإلعالم حرة كمنطقة اإلعالمیة المدینة إنشاء 

 بالمشاركة البحریني اإلعالم وتطویر والعالمیة، العربیة والتلفزیونیة اإلذاعیة المؤسسات
  . خاصة قنوات إلنشاء الطریق وتمھید الخاص، القطاع مع

 اتفاقیتین البحرین حكومة عن ًممثال اإلعالم شؤون ھیئة رئیس وقع ،2012 مایو 8 فيو
 ، للقناة الرئیسي المقر البحرین لتعد اإلعالمیة روتانا عةومجمو اإلخباریة العرب قناة مع

 دیسمبر 12 من ًاعتبارا اإلعالمیة روتانا لمجموعة العلیا التنفیذیة واإلدارة الرئیسة والمكاتب
 .م2012

  :اإلعالم مھنیة ـ 4
 من تتألف مشتركة مھنیة لجنة وإدارة تشكیل مسؤولیة لإلعالم األعلى المجلس یتولى 

  .المھنیة القواعد وتنظم الصحفیة، المؤسسات أصحابو صحفیین
 السلوك بمدونة االلتزام تضمن للصحفیین مھنیة بطاقة إصدار المشتركة اللجنة تتولى 

 كاختصاصي الصحفي وضع البطاقة ھذه وتثبت االحترافي، للسلوك معینة ومعاییر
 ومن المھنة ولةلمزا محددة شروط إطار في بالصحفیین المھني االعتراف وتتیح إعالمي

 .البطاقة ھذه على الحصول ثم
  

 البحرین جامعة مع بالتعاون واإلعالم، الصحافة مجال في العاملین تدریب زیادة 
  .الرائدة والدولیة العربیة اإلعالمیة والمؤسسات

 حكومي معھد بإنشاء ًبدءا المستوى، عالمیة تعلیمیة مرافق إلنشاء األمد طویلة خطة 
  .اإلعالمي التدریب في متخصص
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 ًوفقا اإلعالمي بالعمل للنھوض ومتكاملة متطورة خطة وفق اإلعالم شؤون ھیئة وتمضي
 التنافسیة، اإلنصاف، الحریة، المصداقیة،: بمبادئ االلتزام إطار في اإلعالمیة الستراتیجیتھا

 تجوید دفیستھ بما والتعاون، واإلبداع، والجودة، وااللتزام، االحترام، قیم وترسیخ واالستدامة؛
 إنجازات یواكب بما مدروسة، علمیة أسس على اإلعالمي والتطور اإلبداع وتحفیز األداء

  المفدى الملك الجاللة لصاحب اإلصالحي المشروع وتطورات
 

  

  

  

  

  

 بن حمد الملك الجاللة صاحب منح عن العربي اإلعالمي الملتقى ھیئة إعالن الى االشارة وتجدر
 روح " عن 2010 للعام اإلعالمي لإلبداع العربیة الجائزة المفدى دالبال عاھل خلیفة آل عیسي

 كامل دعم من جاللتھ یولیھ ما إطار في " اإلعالمیة الحریات دعم تجاه االیجابیة المبادرة
 منذ المملكة انتھجتھا التي اإلعالمیة الحریات دعم سیاسات عنھ أثمرت وما البحرینیة للصحافة

  .البالد يف الحكم سدة جاللتھ تولي

 ما البحریني والدستور الوطني المیثاق انطالق منذ كبیرة قفزة البحرینیة الصحافة حصدت وقد
 من جدید عدد صدور خالل من واالتجاھات المستویات كافة على اإلعالم تطور إلى أدى

 واھتماماتھ االجتماعي ونسیجھ وتنوعاتھ البحریني المجتمع اطیاف كل مع تتناسب الصحف
 مناخ في یتجسد وثقافي وإعالمي صحفي ازدھار حالیا البحرین مملكة تشھد حیث فةالمختل

 واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة الوطنیة القضایا جمیع خاللھ من ُتطرح الذي الواسع الحریة
 اإلعالم شھد كما، والموضوعیة الشفافیة من إطار في اإلعالم وسائل جمیع في والمعیشیة
 في ًملحوظا ًتقدما ، " الصحافة السیما " والمرئیة والمسموعة المقروءة وسائلھ فبمختل البحریني
 االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ثورة یواكب بما والحدث الخبر نقل وسرعة التقني االخراج
   الحدیثة

 منذ حالیا بھ تتمتع الذي الكبیر الحریة وھامش لمساحة البحرینیة الصحافة استغالل ظل وفي 
 حیث الوطنیة القضایا جمیع تناول في مسبوقة غیر حریة الصحف شھدت الوطني المیثاق راراق

 واحدة غایة اجل من والصور االخبار فبركة عن بعیدا والمصداقیة بالموضوعیة غالبیتھا التزمت
 التحریر " حیث من الصحف طرح مستوى ارتفع حیث المواطن ومصلحة الوطن رفعة وھى

  . المواطن وھموم الحیاة مناحي لكافة بناءال النقد و الصحفي
 حیث 1919 عام بدأ الذي النظامي التعلیم بانتشار البحرین في الصحافة ظھور ارتبط وتاریخیا

 أول وھى " البحرین صحیفة " اسمھا وكان بحرینیة صحیفة أول 1939 مارس في صدر
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 صدرت كما ،1944 یونیو في توقفت انھا غیر العربي الخلیج دول في تصدر اسبوعیة صحیفة
 والرسمیة المحلیة االخبار بتغطیة اھتمت التي 1948 عام البحرینفي لحكومة الرسمیة الجریدة

  . الالحقة العقود في تطویراكبیرا شھدت ان الى
 القافلة " وھى الوطنیة الصحف من مجموعة ظھرت الماضي القرن من الخمسینیات وخالل

 في البریطاني االستعمار لمناھضة الوعي بث على تركز نتوكا " والشعلة والمیزان والوطن
 فیھا دور المحلي للشأن یكن لم سیاسیة صحف ثالث صدور نفسھا الفترة شھدت كما ، البحرین

 میل الدیلي " لجریدة التابعة الخلیج جریدة وھى ، والعربیة الدولیة االخبار على تركز كانت حیث
 اخبار" و المحدودة العربیة الشركة تصدرھا كانت التي " ربيالع الخلیج " وجریدة " البریطانیة

 السلطات قررت 1957 العام في انھ غیر البصرة جریدة من فرعا تعد كانت التي " الخلیج
  . الصحف ھذه جمیع إیقاف البریطانیة

 
 1965 العام في صدرت التي االسبوعیة االضواء جریدة اصدار شھد فقد الستینات عقد أما

 في وتوقفت 1969 نوفمبر في صدرت التي الیومیة الخلیج أضواء وصحیفة 1993 عام وتوقفت
 البدایة السبعینات عقد یعتبر فیما ، 1969 عام صدرت التي االسبوع صدى ومجلة 1970 ابریل

 الجریدة وھما صحیفتان صدرت حیث البحرین مملكة في المتنوعة الصحف إلصدار الحقیقیة
 العام وفي 1987 عام حتى واستمرت 1971 عام " "Gulf Mirror زیةاالنجلی باللغة الیومیة
 الى باإلضافة االن حتى تصدر مازالت والتي الیومیة الخلیج أخبار صحیفة صدرت 1976

 تأسست فقد الثمانینات في أما ، ایضا تصدر زالت ما وھى " Gulf Daily News " صحیفة
 . ومتخصصة متنوعة مجلة 22 صدرت عینیاتالتس وفي 1989 مارس في الیومیة االیام صحیفة

 
 " الصحف على انھ دائما تشدد البحرین مملكة في الرشیدة القیادة فان سبق ما كل على وتأكیدا
 الوطن ضمیر عن وتعبر والتربویة التنمویة برسالتھا تنھض ان " المواطن وعین الرابعة السلطة
 واآلراء النزیھة الكلمة دور بأھمیة إیمانا تھوتطلعا إرادتھ وتعكس وأطیافھ فئاتھ بكافة وھویتھ

 حریة وان السیما والتنمیة البناء عملیة دعم في المسئولة الحرة الوطنیة واألقالم الموضوعیة
 السیاسي، وطموحھ الثقافي ومستواه بلد أي لوضع المھمة المؤشرات أحد الیوم أصبحت الصحافة

  .وتنویري حضاري موقع من إلیھ یتطلع وما

  )33المادة ( واالطفال النساء خاصة االسرة حمایة : عاساب

 حیث ، ونواتھ المجتمع اساس باعتبارھا لألسرة ورعایتھ حمایتھ البحرین مملكة دستور اسبغ
   "أن على منھ) 5 (المادة في نص
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األسرة أساس المجتمع ، قوامھا الدین واألخالق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانـھا الشرعي  أ
نشء ، ، ویقوي ة ، ویرعى ال ة والطفول ا األموم ي ظلھ  أواصرھا وقیمھا ، ویحمي ف

ة . ویحمیھ من االستغالل، ویقیھ اإلھمال األدبي والجسماني والروحي ى الدول ُكما تعن
  . خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي 

ع ، ب ي المجتم ا ف رة وعملھ و األس رأة نح ات الم ین واجب ق ب ة التوفی ل الدول ساواتھا تكف  وم
الل  ة واالقتصادیة دون إخ ة والثقافی سیاسیة واالجتماعی اة ال ادین الحی ي می بالرجال ف

  .بأحكام الشریعة اإلسالمیة 

   :منھا والطفل المرأة حمایة مجال في كبیرة خطوات البحرین مملكة خطت المجال ھذا وفي

نظم حرینالب مملكة في قانون وجود ولعدم ،لإلناث الزواج سن تحدید بشان - د وضع ی ى ح  أدن
زواج إن لل ة ف ذل المملك ودا تب ضنیةً جھ ي م ذا ف صدد ھ ن ال ة خالل م ة سیاس ة إعالمی  مرئی

سموعة ة، وم رز ومكتوب اطر تب زواج مخ ر ال اث المبك ھ لإلن سلبیة وتأثیرات ى ال حة عل  ص
ل من الشأن ھذا في المبذولة الجھود عن ًفضال األطفال، ع مؤسسات قب دني المجتم ي. الم  وف

ي اإلسالمیة والشؤون العدل وزیر من وزاري قرار صدر اإلطار نفس  2007 سبتمبر 23 ف
د إلجراءاتً تنظیما یتضمن ران عق اث الق ي لإلن ل الالت ن سنھن یق ذي سنة 15 ع نص وال  ی

د یجوز ال " على زواج عق ھ المصادقة وال ال ا علی م م ن ل ن یك سة الزوجة س  سنة عشر خم
م لمن الزواج تبرر ملحة ضرورة ثمة یكن لم ما . العقد توق سنة عشر ثمانیة الزوج ومن  ھ
ي الحصول وبشرط السن ھذه من أقل ذه ف ة ھ ى الحال ن أذن عل ة م ا ، "المختصة المحكم  أم

ادة نصت فقد الجنائیة المسؤولیة بشأن ن) 32 (الم انون م ات ق سنة العقوب ى 2002 ل  ال " عل
ن عشر الخامسة یجاوز لم من على مسئولیة اب حین عمره م ون الفعل ارتك ة، المك  للجریم

ى مستمر تطور وفي ،" األحداث قانون في علیھا المنصوص األحكام بشأنھ وتتبع  صعید عل
ایو27 بتاریخ االول القسم االسرة احكام قانون صدر واالسرة  المرأة حقوق وصون تعزیز  م
  .2009 لسنة) 19 (رقم القانون بموجب 2009

ى ةالمھنی الدراسة حظر بشأن - اث، عل د ال اإلن ز یوج ین تمیی اث ب ذكور اإلن شأن وال  انخراط ب
اث ي اإلن یم ف ي التعل ي المھن ة ف ة، المرحل ا الثانوی وم كم رین تق شجیع البح سین بت ي الجن  ف

 .أنواعھا بكافة المھنیة بالدراسات االنخراط

غ حوالي بتخصیص االجتماعیة التنمیة وزارة قامت - دره مبل ون وق ار ونصف ملی يب دین  حرین
  .2007/2008 میزانیة في الطفولة تنمیة لمشاریع

شأن - ة ب شاملة المراجع ضمان ال ق  ل وانین تواف ة الق راءات الوطنی ة واإلج ع اإلداری ة م  اتفاقی
شریعات تلك بمراجعة قامت التشریعیة السلطة خالل ومن البحرین فإن الطفل، حقوق ا الت  بم
ي العمل نونقا صدر حیث  الطفل حقوق اتفاقیة مع یتوافق ي القطاع ف د االھل یا الجدی  متماش

ى الوضع اجازة من االنتھاء بعد العاملة للمرأة بأن اشارت التي الطفل حقوق اتفاقیة مع  وحت
دة تقل اال على طفلھا لرضاعة رعایة فترتا العمر من اشھر ستة طفلھا یبلغ ا كل م ن منھم  ع

ا یحق كما واحدة ساعة ا لھ ة فترت دة رعای ا كل م ى ساعة نصف منھم غ حت ا یبل ھ طفلھ  عام
المرأة تعنى الشورى مجلس في دائمة لجنة تشكیل تم كما االول، ل ب اقش ، والطف سلطة وتن  ال
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شریعیة ا الت اتً حالی وانین االقتراح شأن بق ة ب ل ثقاف شروع  ، الطف انونین وم دمین ق ن مق  م
 .األحداث قانون أحكام بعض تعدیل بشأن و الطفل حمایة بشأن الحكومة

 المعنیة الحكومیة الجھات بین التنسیق بعملیة یتعلق فیما للطفولة الوطنیة اللجنة مھام بشأن أما -
شكاوى  واستالم الطفل حقوق اتفاقیة تطبیق وضمان ات ال ة والتظلم ل  المتعلق  ووضع بالطف
ا، المناسبة الحلول د لھ در فق رار ص م ق سنة) 46 (رق شكیل بإعادة 2007 ل ة ت ة اللجن  الوطنی

ةلل ذي طفول دد وال صاصاتھا ح ا اخت ا ومھامھ ق فیم ل یتعل ام وھي، بالطف ة القی شطة بكاف  األن
ة تنمیة على والعمل  بالطفولة الصلة ذات واألمور ي الطفول ة ف ا كاف ة مراحلھ ا العمری ً تربوی

ة المعنیة الجھات تساعد للطفولة وطنیة استراتیجیة ووضع ًونفسیا،ً وثقافیاً واجتماعیا  بالطفول
وق وتضمن تخدم التي وبرامجھا مشروعاتھا وتعزیز تطویر على ل، حق ذلك الطف سعي وك  ال

وفیر ة لت شریعیة الحمای ة الت ي للطفول ف ف االت، مختل سیق المج ین والتن ف ب زة مختل  األجھ
ة سات الحكومی ة والمؤس ق األھلی ل لتحقی ي التكام ة وتالف ي االزدواجی ال ف صاصھا، مج  اخت
سعي ز وال روابط لتعزی اتوالع ال ع الق ة م ات كاف ة الھیئ ة األھلی ة المعنی ي بالطفول ة ف  مملك
  .البحرین

یھم بماً احتیاجا األكثر الفئةً وخصوصا باألطفال المتعلقة المعلومات وتحلیل تجمیع بشأن أما -  ف
 متخصص مركزً حالیا البحرین أنشأت الخاصة، االحتیاجات ذوي واألطفال البحرینیین غیر
ة وزارة رافأش تحت الطفل حمایة في ة التنمی ى العمل وجاري االجتماعی اح عل ز افتت  مراك

شابھھ ي م ع ف رین، محافظات جمی ا البح م كم شاء ت بعة أن ي مراكز س س المحافظات ف  الخم
ة التنمیة وزارة تقوم كما للطفل، والتوعیة الثقافیة بالنواحي تعنى ارات االجتماعی ة بزی  میدانی

اطق للقرى ومستمرة منتظمة سك والمن دة نیةال ن البعی دن ع اً حرصا الم ة منھ  أوضاع لمعرف
ل ى الطف ع أرض عل صورة الواق ة ب صفة عام ة وب ات خاص ر الفئ ا األكث  وذويً احتیاج

  .البحرینیین وغیر البحرینیین من الخاصة االحتیاجات

دور 2001 عام في أنشأ الذي للمرأة األعلى المجلس یقوم كما  یس ب ي رئ راح ف سیاسة اقت  ال
ة ي العام ال ف ة مج ویر تنمی ؤون وتط رأة ش ي الم سات ف ع مؤس توریة المجتم ة الدس   والمدنی
ة برامج في جھودھا وإدماج العامة الحیاة في دورھا أداء من المرأة تمكین على ویعمل  التنمی
  : اإلطار ھذا في المجلس حققھ ما أھم ومن. ضدھا التمییز عدم مراعاة ومع الشاملة

اون - س تع ع المجل امج م دة ماألم برن ائي المتح ي) UNDP (اإلنم داد ف ذ إع امج وتنفی  برن
م حیث، الجندریة المساواة أجل من السیاسي التمكین دیم ت دعم تق ي ال وي  الفن ة والمعن  لكاف
 .2006 لعام والبلدیة النیابیة لالنتخابات المترشحات النساء

ل - س یعم اون المجل ع بالتع امج م م برن دة األم ائي المتح ى اإلنم ذ عل ین امجبرن تنفی  للتمك
صادي رأة االقت ة للم ة البحرینی ر ومكافح ین الفق ساء ب ك الن ر وذل د عب دد عق ن ع  ورش م

 .للنساء والدورات العمل
ن - س ّدش ة المجل ن مجموع شاریع م ة الم رأة المھم ة للم شروع البحرینی ندوق كم ة ص  النفق

دعم ساء ل ات الن ذي ، المطلق بح ال ازا اص ا جھ وزارة تابع دل ل شؤون الع  المیةاالس وال
 .واالوقاف
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تم - ا ی لً حالی ة صرف تفعی ستحقات النفق دة 20 وتخصیص للم كنیة وح ساء س ات للن  المطلق
نات دیم الحاض ساعدة وتق ة الم ر القانونی ز عب كاوي مرك رأة ش ابع الم س الت ساء للمجل  للن
 . أخرى لمشاریع إضافة المحتاجات،

  
ي ذا وف سیاق ھ در ال ارة تج ى اإلش رار :إل وزاري الق م ال صادر) 12 (رق شأن ال ق ب رأة ح  الم

رار ھذا نظم حیث اإلسكانیة الخدمات من االنتفاع في البحرینیة ة الق رأة أحقی ة الم  إذ ألسرة المعیل
دم أن یمكنھا ب تتق ا لإلسكان، بطل م كم ذا نظ رار ھ ة مرة وألول الق رأة أحقی ة الم سجیل المطلق  بت

ي اإلسكانیة الخدمة في حصتھا ت حال ف ساھمتھا أثبت ةالما م ي لی سدید ف ساط ت شھریة اإلق ذه ال  لھ
ة خالل ومن للمرأة األعلى المجلس یعمل كما. الخدمة شتركة اللجن ع الم  العمل اإلسكان وزارة م

  .المجال ھذا في المرأة تواجھ التي المشكالت وحل) 12 (رقم القرار تنفیذ على
 

 ولكن البحرین، توردس مع تتفق ال التي التشریعیة الكوتا یعارض للمرأة األعلى المجلس 
 بناء خالل ومن ًومادیا ًوإعالمیا ًسیاسیا المرأة بدعم تتعلق تدابیر أو إجراءات أي یؤید

 قدراتھا لزیادة والفرص االمتیازات بعض وإعطائھا للمرأة السیاسیة الكفاءة وتعزیز القدرات
 .والتحدیات العقبات وتخطى المنافسة على
 یعتبر% 25 بنسبة الشورى مجلس في سیدات عشر ودوج أن للمرأة األعلى المجلس یؤكد

 تواجد بأھمیة البحرینیة القیادة قناعة یظھر وزیرات تعیین أن كما للمرأة، ًحقیقیا ًإنجازا
  .المستویات كافة على المرأة

   :منھا واإلساءة العنف من المرأة حمایة في تصب التي المحلیة التشریعات الى ھنا ونشیر
  :التالي یخص فیما 1976 لسنة) 15 (رقم بقانون بالمرسوم لصادرا العقوبات قانون 

  
  :االجھاض -

 – 322 – مادة
 العقوبة ،وتكون رضاھا دون امرأة أجھض من سنوات عشر على تزید ال مدة بالسجن یعاقب
   .علیھا المجني موت إلى اإلجھاض مباشرة أفضت إذا السجن

  – 323 – مادة
  االجھاض في الشروع على عقاب ال

  :والدعارة لفجورا -
  – 324 – مادة

 بأیة ذلك على ساعده أو ، الدعارة أو الفجور ارتكاب على أنثى أو ذكرا حرض من كل – 1
   .بالحبس یعاقب كانت طریقة

 خمس تتجاوز ال مدة الحبس العقوبة كانت عشرة الثامنة عن تقل علیھ المجني سن كانت إذا – 2
   .سنوات

  
  – 325 – مادة

 أو التھدید أو اإلكراه طریق عن الدعارة أو الفجور ارتكاب على أنثى أو ذكرا حمل من كل – 1
   .سنوات سبع تتجاوز وال سنتین عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب الحیلة
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 عن تقل ال مدة الحبس العقوبة كانت عشرة الثامنة عن تقل ال علیھ المجني سن كانت فإذا – 2
   .سنوات عشر تتجاوز وال سنوات ثالث

  
  – 326 – ادةم

   :سنوات خمس تتجاوز ال مدة بالحبس یعاقب
 ممارسة من یكسبھ ما على جزئیة أو كلیة بصفة أنثى أو كان ذكرا حیاتھ في یعتمد من كل – 1

   .الدعارة أو الفجور
 الدعارة أو الفجور ممارسة من غیره یكسبھ ما على جزئیا أو كلیا حیاتھ في یعتمد من كل – 2

 ذلك كان سواء الدعارة أو الفجور ممارسة على بإغرائھ أو علیھ سیطرتھ أو فیھ بتأثیره وذلك
 مقابل أتاوة بصفة علیھ بالحصول كان أم مقابل وبدون برضائھ مالھ على ولرائبالحص
   .لھ تعرضھ عدم مقابل أو حمایتھ

   .كانت أیا منفعة لقاء الدعارة أو الفجور یمارس شخصا یحمي من كل – 3
  ح– 327 – مادة

 المتولین من أو أصولھ من كان أو علیھ للمجني زوجا السابقة الثالث المواد في الجاني كان إذا
 ال بحیث واألقصى األدنى حدیھا في العقوبة فتضاعف علیھ سلطة لھم ممن أو رعایتھ أو تربیتھ

   .سنة عشرة خمس على تزید
  – 328 – مادة

 أو إنشائھ في كانت طریقة بأیة عاون أو الدعارة أو للفجور محال أدار أو أنشأ شخص كل – 1
   .سنوات خمس على تزید وال سنتین عن تقل ال مدة بالحبس یعاقب إدارتھ

 بحقوق إخالل دون وذلك واألثاث األمتعة من فیھ یضبط ما ومصادرة المحل بإغالق ویحكم – 2
  . النیة حسن الغیر

 دعارة لممارسة عادة یستعمل كانم كل ھو المادة ھذه حكم في الفجور أو الدعارة ومحل – 3
   .فجوره أو الغیر

  – 329 – مادة
 ال مدة بالحبس یعاقب الدعاوة أو الفجور ممارسة على عام مكان في علنا حرض من كل – 1

   .سنتین تتجاوز
 لفت أو الدعارة أو بالفجور إغراء تتضمن بدعوة إعالن كل التحریض قبیل من ویعتبر – 2

   .ذلك إلى األنظار
  – 330 – ةماد

   :باآلتي الواقعة ضبط عند الشرطة تقوم
 أمرت تناسلي بمرض مریض أنھ تبین فإذا الطبي للكشف الدعارة أو الفجور مرتكب بإحالة – 1

   .شفاؤه یتم حتى عالجیا مأوى بإیداعھ المختصة المحكمة
 المحل ذلك بغلقو الدعارة أو للفجور المدار بالمحل الموجودة واألمتعة األثاث على بالتحفظ – 2

 وال علیھ األختام ووضع بإغالقھ أمر صدر الذي المحل یسلم وال ، علیھ األختام ووضع
 نھائیا قضى أو بذلك المختصة المحكمة من حكم صدر إذا إال بھ الموجودة واألثاث األمتعة
   .المتھم ببراءة

 – 332 – مادة
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 في علیھا المنصوص األشد عقوباتال بتطبیق الفصل ھذا في علیھا المنصوص العقوبات تخل ال
   .آخر قانون أي أو القانون ھذا

 – 339 – مادة
 إلى االعتداء وأفضى وسیلة بأیة غیره جسم سالمة على اعتدى من بالغرامة أو بالحبس یعاقب

   .یوما عشرین على تزید مدة الشخصیة أعمالھ عن عجزه أو مرضھ
 تصل لم إذا دینار مائة تجاوز ال التي الغرامة أو سنة على تزید ال مدة الحبس العقوبة وتكون
   .السابقة الفقرة في المذكورة الجسامة درجة إلى االعتداء نتیجة
   .مشددا ظرفا ذلك عد ، إجھاضھا حبلى على االعتداء عن نشأ وإذا

  – 346 – مادة
   .رضاه بغیر شخص عرض على اعتدى من سنوات عشر على تزید ال مدة بالسجن یعاقب
   .عشرة السادسة یتم لم علیھ المجني كان إذا السجن العقوبة وتكون

  
  – 347 – مادة

 والعشرین الحادیة یتم ولم عشرة الرابعة أتم شخص عرض على اعتدى من بالحبس یعاقب
   .برضاه

  – 348 – مادة
   :الفصل ھذا من السابقة المواد في علیھا المنصوص الجرائم في مشددا ظرفا یعتبر

 سلطة لھم ممن أو مالحظتھ أو تربیتھ المتولین أو علیھ المجني أصول من جانيال كان إذا – 1
   .ذكرھم تقدم ممن أحد عند أو عنده خادما أو علیھ

 األطباء أو الدین رجال أو عامة بخدمة المكلفین أو العمومیین الموظفین من الجاني كان إذا – 2
   .بھ الثقة أو مھنتھ أو مركزه واستغل معاونیھم أو

 علیھ المجني مقاومة على التغلب في تعاونوا فأكثر شخصان الجریمة اقتراف في ساھم إذا – 3
   .بھ الفعل ارتكاب على تعاقبوا أو

   .الجریمة ارتكاب نتیجة تناسلي بمرض علیھ المجني أصیب إذا – 4
   .الجریمة بسبب بكارتھا زالت أو علیھا المجني حملت إذا – 5

  – 349 – مادة
 المجني موت الى 344 المادة في علیھا المنصوص الجنایات أفضت إذا االعدام عقوبة تكون
 المادتین في علیھا المنصوص الجنایات أفضت إذا المؤبد السجن أو االعدام العقوبة وتكون علیھا
  .علیھ المجني موت الى القانون ھذا من 345 ،346

 – 350 – مادة
 فعال علنا أتى من دینار مائة تتجاوز ال التي رامةبالغ أو سنة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب
   .عالنیة غیر في ولو أنثى مع بالحیاء مخال فعال ارتكب من ذاتھا بالعقوبة ویعاقب .بالحیاء مخال

  – 351 – مادة
 من دینارا عشرین تتجاوز ال التي بالغرامة أو أشھر ثالثة على تزید ال مدة بالحبس یعاقب

 مطروق مكان أو عام طریق في بالفعل أو بالقول حیاءھا دشیخ وجھ على ألنثى تعرض
   .التلیفون بطریق التعرض كان إذا العقوبة بذات ،ویعاقب
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  – 352 – مادة
 ، السابقة المواد في علیھا المنصوص الجرائم في علیھ للمجني الحقیقیة بالسن الجاني علم یفترض

   .حقیقتھ على لوقوفا بحال مقدوره في یكن لم أنھ جانبھ من یثبت لم ما
  – 353 – مادة

 عقد إذا السابقة المواد في علیھا المنصوص الجرائم إحدى ارتكب من على ما بعقوبة یحكم ال
 یوقف الزواج عقد قبل نھائي حكم علیھ صدر قد كان فإذا . علیھا المجني وبین بینھ صحیح زواج
   .الجنائیة آثاره وتنتھي تنفیذه

 على االعدام عقوبة تنفیذ یوقف" التالي على 2002 لعام الجنائیة اإلجراءات قانون نص كما
  ".وضعھا من اشھر ثالثة بعد ما الى الحبلى

  واالساءة العنف من الطفل حمایة مجال وفي -

   : على نص العقوبات قانون ان الى نشیر

 – 344 – مادة
 إذا المؤبد السجن أو ماالعدا العقوبة وتكون. رضاھا بغیر انثى واقع من المؤبد بالسجن یعاقب
 تتم لم إذا علیھا المجني رضا عدم ویفترض. عشرة السادسة تتجاوز لم علیھا المجني كانت

  .عشرة الرابعة
  – 345 – مادة

 السادسة تتم ولم عشرة الرابعة اتمت انثى واقع من سنة عشرین على تزید ال مدة بالسجن یعاقب
  .برضاھا عشرة

القرار االشارة نعید كما  حدد والذي للطفولة الوطنیة اللجنة تشكیل بإعادة 2007 لسنة) 46 (رقم ال
 في للطفولة التشریعیة الحمایة لتوفیر السعي ومنھا، بالطفل یتعلق فیما ومھامھا اختصاصاتھا

 التكامل لتحقیق األھلیة والمؤسسات الحكومیة األجھزة مختلف بین والتنسیق المجاالت، مختلف
 الھیئات كافة مع والعالقات الروابط لتعزیز والسعي اختصاصھا، مجال في االزدواجیة وتالفي
  .البحرین مملكة في بالطفولة المعنیة األھلیة

 الجاري العام من أغسطس شھر في ، 2012 لسنة) 37 (رقم الطفل قانون صدور الى االشارة وتجدر
 المناسبة الظروف وتھیئة لاالطفا ورعایة والطفولة األمومة حمایة یكفل الذي القانون ھذا ،2012

 االستراتیجیة باقتراح تختص للطفولة وطنیة لجنة تشكیل القانون اقر كما ، النواحي كافة في لتنشئتھم
  .لھا المناسبة الحلول واقتراح للطفولة االساسیة واالحتیاجات المشاكل ورصد ودراسة للطفولة الوطنیة

 حیث ، العام االمن قوات قانون على تعدیل ؤخرام صدر ، المرأة حمایة مجال في للجھود ومواصلة
  العام االمن قوات في العضو المرأة منح على 2012لسنة) 28 (رقم بالقانون الصادر التعدیل نص

 المرأة وبین بینھا بالمساواة وذلك الزوج وفاة عدة وإجازة والرضاعة الوضع اجازة یخص فیما حقوق
   :ىعل التعدیل نص حیث ، المدنیة الموظفة

 ج بند) 65 (المادة
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ً وفقا الرضاعة، بإجازة یتعلق فیما المدنیة الموظفة معاملة العام األمن قوات عضو المرأة تعامل
 والئحتھ 2010 لسنة) 48 (رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدنیة الخدمة قانون علیھ ینص لما

  .التنفیذیة
  )68 (المادة

 تاریخ من والبدالت العالوات مع كامل براتب وضع ةإجاز العام األمن قوات عضو المرأة تمنح
) 48 (رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدنیة الخدمة قانون في علیھا المنصوص للمدة الوضع

  .المرضیة أو السنویة اإلجازة من تحسب وال التنفیذیة، والئحتھ 2010 لسنة
  )69 (المادة

 مع كامل براتب وفاة عدة إجازة زوجھا یتوفى التي العام األمن قوات عضو المسلمة المرأة تمنح
 بقانون بالمرسوم الصادر المدنیة الخدمة قانون في علیھا المنصوص للمدة والبدالت العالوات

  . التنفیذیة والئحتھ 2010 لسنة) 48 (رقم
 تخص التي القوانین من كثیر تعدیل على بالعمل انشائھ منذ للمرأة األعلى المجلس ساھم وقد

  :التالي النحو على ، واالقتراحات التوصیات خالل من المرأة

   التوصیات

 عام في منھ وأبنائھا األجنبي زوجھا كفالة حق للمرأة یكفل بما واإلقامة الھجرة قانون تفعیل 
2005 .  

 في والعالج والتعلیم اإلقامة برسوم یتعلق فیما البحریني معاملة البحرینیة المرأة أبناء معاملة 
  . 2009 عام

 2005 عام في الجنسیة قانون لتعدیل بقانون القتراحا .  

 2008 عام الشرعیة المحاكم من الصادرة األحكام لتنفیذ محاكم تخصیص.  

 2008 عام في للمحاكم اإلداري الجھاز وتطویر الشرعیة المحاكم عدد زیادة .  

 2005 عام في األبناء نفقة تقدیر في النظر وإعادة النفقة صندوق إصدار .  

 2007 عام في الزواج وثیقة تنظیم ةإعاد .  

 الشرعیة القضایا على "اإلستعجال صفة بإضفاء "الشرعیة المحاكم إجراءات قانون تعدیل ، 
  . 2005 عام

 2010 عام ، ) عام بشكل ( الشرعیة المحاكم اجراءات قانون تعدیل .  

 أمام التقاضي إلى اللجوء دون األسریة المنازعات لحل األسري التوفیق مكاتب دور تفعیل 
  . 2008 عام ، المحاكم

 2003 عام ، للموظفات االجتماعیة العالوة منح .  

 2005، عام االنفصال حالة في بأبنائھم الوالدین للقاءً مكانا االجتماعیة المراكز اعتماد .  
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 2004 عام ، المرأة شكاوى لتلقي الخمس بالمحافظات مكاتب فتح .  

 الخدمات على للحصول التقدم في الحق ألسرتھا المعیلة رأةوالم الحاضنة المطلقة المرأة منح 
  . 2004 عام ، الدولة من الممنوحة االسكانیة

 البحرینیة المرأة أبناء بإضافة االجتماعي الضمان قانون من) 3 (المادة تعدیل اقتراح 
  . 2010 عام ، المستفیدة الفئات إلى بأجنبي المتزوجة

 والمعاییر الالزمة الضوابط بوضع الخاصة العقوبات انونق من) 353 (المادة تعدیل اقتراح 
 في علیھا للمجني الخیار وترك الجریمة مرتكب قبل من الحق ھذا استغالل لمنع المحددة

  .2008 عام ، عدمھ من بالزواج مصیرھا تقریر

 2010عام ،  السیاسیة للجمعیات المالي الدعم تقدیم في الدولة مساھمة.  

  :التشریع مستوى على تدابیر من تحقق ما

 إذن إلى الحاجة دون سفر جواز بطلب المتزوجة للمرأة یسمح بما الجوازات قانون تعدیل تم 
  . 2005 عام ، زوجھا من

 المدنیة المواد في اإلثبات  قانون احكام بعض بتعدیل 2005 لسنة) 13 (القانون تعدیل 
 أثناء االسري االنفاق في المالیة المرأة مساھمة إثبات إجراءات تیسیر یكفل بما ، والتجاریة

  .الزواج فترة

 ابناء مساواة یضمن بما  االجتماعي الضمان بشأن 2006 لسنة) 18 (رقم القانون تعدیل 
 .االجتماعیة المساعدات في البحرینیین مع بأجنبي المتزوجة البحرینیة

 األحوال قضایا على االستعجال صفة بإضفاء الشرعیة المحاكم أمام االجراءات قانون تعدیل 
  .األسریة

 الدم بأمراض اإلصابة نسبة تخفیض في ساھم مما الزواج قبل الفحص بإلزامیة قانون 
  . 2004% 7 إلى الوراثیة

 في التعلیم ومجانیة والزامیة ألھداف العام اإلطار بصدوره حدد الذي التعلیم قانون اصدار 
  . 2005عام ، البحرین

  2005 عام ، العالي التعلیم قانون اصدار.  

  بالبشر اإلتجار مكافحة بشأن) 2008 (لسنة) 1 (رقم القانون اصدار.  

 بموجب تعدیلھ اقتراح وكذلك النفقة صندوق بإنشاء  ، 2005 لسنة) 34 (رقم اصدارالقانون 
 اجنبي من المتزوجة البحرینیة المرأة ابناء انتفاع تضمن الذي 2009 لسنة) 33 (رقم القانون

  .البحرین مملكة في اقامتھم شریطة الصندوق قدمھای التي الخدمات من
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 ینظم الذي) االول القسم ( األسرة أحكام قانون بإصدار ،2009 لسنة 19 رقم القانون صدور 
 .والحضانة والطالق الشرعیة وآثاره الزواج امور في االسریة العالقات

 البحرینیة وأبناء ةالبحرینی غیر البحریني زوجة بشأن 2009 لسنة) 35 (رقم القانون صدور 
 الحكومیة الخدمات على المقررة الرسوم بعض في البحریني معاملة بأجنبي المتزوجة
 .اإلقامة ورسوم والتعلیمیة الصحیة

 بینھما الزواج مسائل بتنظیم الخاصة الشروط إدراج للطرفین یضمن بما الزواج وثیقة تعدیل 
 وعمل والدراسة كالسكن تحدیدھا أةللمر یجوز التي الشروط خاصة وبصفة الزواج عقد في

 .الزوجیة الحیاة في المادیة والمشاركة الزوجة

 االجتماعي التأمین القانون من) 80 (المادة بتعدیل 2010 لسنة) 19 (رقم القانون صدور 
 وبناتھ االبن أبناء " أن على تنص والتي ،1976 لسنة) 24 (رقم بقانون بالمرسوم الصادر

 استحقاق بعد منھما اي توفى او متوفاة امھم أو متوفي ابوھم كان إذا اوبناتھ البنت وأبناء
 معتمدین وبناتھا المتوفاة البنت ابناء یكون ان على امھم او ابیھم نصیب الیھم ینتقل المعاش

  ".علیھ المؤمن على المعیشة في

 2007 للذكور سنة 18و لإلناث سنة 15 بـ الزواج سن حددت والتي المأذونین الئحة إصدار .  

 جمیع على القضاء اتفاقیة على البحرین مملكة تحفظات رفع على یزال وال المجلس عمل 
 واثمر 2002 لسنة) 5 (رقم بقانون المرسوم بموجب الصادرة المرأة ضد التمییز أشكال
  . اخرى وصدور المحلیة القوانین بعض تعدیل على المجلس مجھود

  الوزاریة القرارات مستوى على تحقق ما

 مختلف من اداریة قرارات صدور على التنفیذیة السلطة مع بالتعاون  للمرأة االعلى المجلس اھمس
  . المجاالت كافة في المرأة حقوق لضمان الوزارات

 بطلب بالتقدم واالرملة المطلقة البحرینیة المرأة حق بشأن 2004 لسنة) 12 (رقم قرار •
   .االسكانیة الخدمات على للحصول

 مساء الثامنة الساعة بین فیما ًلیال النساء تشغیل تحظر التي والمناسبات عمالاأل بشأن قرار •
  . ًصباحا والسابعة

 والمطلقات األرامل فئة بإضافة االجتماعي الضمان بشأن 2006 لسنة) 28 (رقم قرار •
  . المستفیدة الفئات إلى المتزوجة غیر والمرأة والمھجورات

 اثنتین عن بحرینیة كل توظیف احتساب على ینص والذي 2008 لسنة) 56 (رقم قرار •
  . العمل سوق في البحرینیة المرأة توظیف على للتشجیع

  . التعلیم وإلزامیة تنظیم بشأن2006 لسنة) 535 (رقم قرار •
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 بتنفیذ الخاصة والتعلیمات واللوائح االعتمادات بشأن المالیة وزارة عن تعمیم صدور •
 تكافؤ مبدأ تطبیق حول ًخاصا ًبندا تضمن) 2012-2011 (للسنتین للدولة العامة المیزانیة
 .المرأة الحتیاجات المستجیبة والمیزانیة الفرص

 بالبدالت یتعلق فیما الدبلوماسي الرجل معاملة الدبلوماسیة المرأة معاملة بشأن قرار •
 .والعالوات

 .الشرعیة المحاكم من الصادرة األحكام لتنفیذ محكمة تخصیص بشأن قرار •

 .الشرعیة المحاكم عدد زیادة •

 والشروط لألوضاع ًوفقا الزواج عقد إبرام یضمن بما المأذونین عمل تنظیم الئحة صدور •
 -للذكور سنة) 18 ( و لإلناث سنة) 15( ب الزواج سن حددت والتي القانون علیھا نص التي

2007 .  

   صدورھا في المجلس ساھم المرأة تخص تدابیر

  . 2006 سنة أجنبي من المتزوجة البحرینیة رأةالم ألبناء مؤقتھ سفر وثیقة منح •

  . 2006 سنة بحرینیة ألم األبناء سفر اجراءات تسھیل •

 العالج ، التعلیم ، باإلقامة یتعلق فیما البحرینیین معاملة البحرینیة المرأة ابناء معاملة •
  .2006سنة وتجدیدھا السیاقة ورخص السكانیة البطاقة وإصدار

 الخطة محاور بحسب البحرینیة للمرأة الموجھة البرامج من عدد یذتنف على المجلس عمل كما
  :التالي النحو على البحرینیة بالمرأة للنھوض الوطنیة

  االقتصادي التمكین برنامج •

 حزمة البحرینیة بالمرأة النھوض الستراتیجیة الوطنیة للخطة وتنفیذا للمرأة األعلى المجلس أطلق
 تزوید إلى تھدف التي االجتماعي القبول ذات المشاریع من لعدد والتأھیل التدریب برامج من

 الدخول أو صغیرة مشاریع إدارة او تأسیس على قادرة لتكون الالزمة والتقنیات بالمھارات المرأة
 وبالتالي البحرینیة المرأة لخصوصیة المناسبة المھن من عدد في اإلعمال ریادة مجال في

  . الوطني االقتصاد في مساھمتھا وزیادة النساء من العاطالت نسبة تخفیف في المساھمة

 االقتصادي العمل منظومة الستكمال الالزمة الشراكات عقد للمرأة األعلى المجلس واصل كما
 القروض توفیر صعید على سواء االقتصادي التمكین برامج تستلزمھا التي الخدمات كافة بتوفیر

 كافة تقدم التي المتكاملة االقتصادیة الحاضنات توفیر صعید علي او المیسر، التمویل وخدمات
 ریادة مجال في للدخول المرأة إلیھا تحتاج التي والفنیة والتدریبیة واالستشاریة اإلداریة الخدمات
  ".االعمال ریادة "البحرینیة المرأة قدرات تنمیة مركز بتدشین األعمال

  

  : الدائمة المشاریع: ًأوال
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 لدعم خلیفة آل إبراھیم بنت سبیكة األمیرة الملكي السمو لصاحبة المالیة المحفظة - 1
   للمرأة التجاري النشاط

   األعمال ریادة - البحرینیة المرأة قدرات تنمیة مركز - 2

  

  : القائمة المشاریع: ًثانیا

   التصویر مشروع - 1

   الفوریة الترجمة مشروع - 2

  واالتصال االعالم صناعة مجال في المرأة تمكین مشروع - 3

  

  المنفذة المشاریع: ًثالثا

  الضیافة مشروع تطویر - 1

   االزیاء تصمیم مشروع - 2

  ". توصیل "المواصالت مشروع - 4

  اآللي الحاسب استخدام على البصریة االعاقة ذوات تدریب مشروع - 5

  :السیاسي التمكین

  : 2006 انتخابات •

 برنامج ببلورة جلسللم العامة األمانة قامت ،2006 انتخابات في للمشاركة واستعدادا
 مع بالتعاون تنفیذه تم ،"الوطن نبني ًمعا "شعار حمل للمرأة السیاسي للتمكین متكامل
 الفني الدعم من متكاملة حقیبة تقدیم على ركز ،UNDPاالنمائي المتحدة األمم برنامج
 ة،السیاسی الحیاة في بالمشاركة الرغبة أبدت امرأة لكل المكثف العملي والتدریب والتقني
 النیابیة، االنتخابات في للترشح سیدة 18 منھن تقدمت سیدة ) 68 ( حوالي فیھ شارك

 االنتخابات في بالفوز الحظ یحالفھم ولم البلدیة االنتخابات في للترشح سیدات) 4(و
  . بالتزكیة فازت واحد امرأة باستثناء

 ھذه تقییم إلى تھدف اإلنمائي المتحدة األمم برنامج نفذھا علمیة دراسة على وبناء
 بھدف المرشحة المرأة واجھت التي والتحدیات الصعوبات أبرز ورصد المشاركة
  .2010 انتخابات في النجاح فرص لزیادة التجارب ھذه من االستفادة

   الوطن نبنيً معا - 2006 اإلعالمیة الحملة
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 انتخابات يف للمشاركة استعداد 2005 عام السیاسي التمكین برنامج اطار في تنفیذھا وتم
  : إلى وتھدف 2006

  . للمرشحات واالستشاریة الفنیة الخدمات توفیر خالل منً سیاسیا المرأة تأھیل• 

 النتخابات البحرینیة المرأة دعم مركز إمكانات من لالستفادة لھن الفرصة إتاحة• 
  . والنیابیة البلدیة المجالس

 الفنیة باالستشارات المرشحات دوتزوی العمل وفرق االنتخابیة الحمالت مدراء تدریب• 
  .واإلعالمیة

   وغیري الكسرة حطي - 2010 اإلعالمیة الحملة

 اإلمكانیات ضوء في المرأة مشاركة دعم في التامة الحیادیة مبدأ على قائم برنامج
  : إلى ویھدف م2010 النتخابات المتاحة الزمنیة والفترة

 المجالس في المرأة مساھمة لدعم جابياإلی التغییر إحداث على المجتمع أفراد تحفیز• 
  . المنتخبة

  .مرشحة أو ناخبة اإلیجابي التغییر إحداث على المرأة قدرة على التأكید• 

 على البرنامج تنفیذ تم   2011 التكمیلیة االنتخابات - البحرینیة للمرأة السیاسي التمكین برنامج  
  :مرحلتین

 التكمیلیة                    االنتخابات حول لتوعویةا الورش من عدد تنفیذ تم :األولى المرحلة
  السیاسیة التنمیة البحرین معھد مع بالتعاون

  »التكمیلیة لالنتخابات القانونیة الجوانب «حول حواري لقاء •

 مشاركة دعم في تأثیره وكسب لألعالم االیجابي الدور تفعیل «حول حواري لقاء •
  »المرأة

   »م2010 انتخابات في البحرینیة ةالمرأ تجربة «حول حواري لقاء •

 قدرات لبناء النوعیة االستشارات وتقدیم المباشر التدریب على البرنامج ركز: الثانیة المرحلة
  .المرشحات

  األسري االستقرار

 بمختلف للمرأة واالستقرار األمان سبل توفیر على نشأتھ منذ للمرأة األعلى المجلس یعمل
 آلیة بان واضحا وبات ومستقرة أمنة اسرة الى وصوال جتماعیةاال وأوضاعھا العمریة مراحلھا

 األسري االستقرار بأھمیة المجتمع وتوعیة التشریعات اقتراح على یتوقف الشأن ھذا تحقیق
 بتعزیز الكفیلة الحلول وإیجاد المرأة لدعم الالزمة الخدمات لتقدیم استراتیجیین شركاء مع والعمل
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 التوصل الى تسعي تدریبیة ودورات توعیة برامج اقامة خالل من والمجتمع األسرة في دورھا
  :التالیة لألھداف

 المتعلقة والقانونیة األسریة الثقافة المجاالت في والتدریبیة التوعویة البرامج من سلسلة تنفیذ
  :بالتالي

  .السیداو اتفاقیة حول التوعیة •

  .األسري االستقرار تحقیق في النفقة صندوق دور  •

  .مكافحتھ وكیفیة المرأة ضد العنف مع لتعاملا كیفیة  •

  .األسرة أحكام قانون ببنود التوعیة  •

  .األسرة أحكام قانون تطبیق أھمیة حول التوعیة  •

 تحدیدھا للمرأة یجوز التي الشروط خاصة وبصفة الزواج عقد في المرأة حقوق  •
  .الزوجیة الحیاة في المادیة والمشاركة الزوجة وعمل والدراسة كالسكن

  

  

  :ومبادرات جوائز

 كافة على البحرینیة المرأة تمكین الى الھادفة الجوائز من عدد للمرأة االعلى المجلس اطلق
 من انطالقا المدني، المجتمع مؤسسات صعید على او الخاصة او الرسمیة سواء المستویات

  .البحرینیة المرأة تمكین لدعم المختلفة المؤسسات تحفیز على الحرص

  :الجوائز

 المرأة لتمكین خلیفة آل إبراھیم بنت سبیكة االمیرة الملكي السمو صاحبة جائزة  •
  . البحرینیة

 المرأة لتمكین خلیفة آل إبراھیم بنت سبیكة االمیرة الملكي السمو صاحبة جائزة  •
  . والسیاسیة المھنیة الجمعیات في البحرینیة

  التطوعي الشبابي لعملل خلیفة آل سلمان بنت حصة الشیخة السمو صاحبة جائزة  •

  : المبادرات

   البحرینیة المرأة یوم  •

  .الشابات البحرینیات الرائدات لتكریم الملكي السمو صاحبة مبادرة  •

  )36-34المواد (المھنیة والنقابات الجمعیات تكوین وحریة العمل في الحق: ثامنا
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 المواطنین لجمیع العمل وحریة حق كفل قد ، 2002 لعام الصادر المعدل البحرین مملكة دستور
   :أن على 13 المادة في نص حیث ،

العمل واجب على كل مواطن ، تقتضیھ الكرامة ویستوجبھ الخیر العام، ولكل مواطن الحق   -ا"
  .في العمل وفي اختیار نوعھ وفقا للنظام العام واآلداب

  .تكفل الدولة توفیر فرص العمل للمواطنین وعدالة شروطھ  -ب

فرض عمل اجباري على احد اال في االحوال التي یعینھا القانون لضرورة قومیة ال یجوز    -ج
  .وبمقابل عادل، او تنفیذا لحكم قضائي

ینظم القانون، على اسس اقتصادیة مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعیة، العالقة بین    -د
  ".العمال واصحاب االعمال 

  : على أن16وكذلك نص الدستور في المادة 

الوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بالقائمین بـھا، ویستھدف موظفو الدولة في اداء وظائفھم    -ا"
  .ّوال یولى االجانب الوظائف العامة اال في االحوال التي یبینھا القانون. المصلحة العامة

  ". المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي یقررھا القانون -ب

 ، الذیوضع نظام لساعات العمل وظروفھ 2010لسنة ) 48(قانون الخدمة المدنیة رقم وقد صدر  
  : على  أن19وتحدید ساعات العمل والراحة واالجازات حیث نص في المادة 

تحدد بقرار من الدیوان أیام العمل في األسبوع ومواقیتھ وضوابط العمل في العطل  - 1
  .قتضیات المصلحة العامةالرسمیة وخارج أوقات العمل الرسمي وفقا لم

 یجوز عند االقتضاء بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الدیوان تحدید مواعید عمل - 2
خاصة لبعض الجھات الحكومیة أو لفئات من الموظفین أو لوظائف معینة حسب طبیعة 

 .العمل الخاصة بھا

 والعطالت الدوام مواعید بشأن 2006 لسنة) 1 (رقم تعلیمات المدنیة الخدمة دیوان أصدر وقد
 الجھات في الرسمي الدوام مواعید أن أوضحت والتي الحكومیة الجھات في واالجازات الرسمیة

 بعد والربع الثانیة الساعة الى صباحا السابعة الساعة تبدأ األربعاء الى األحد أیام من الحكومیة
 ساعة 36 مجموعھ ما الظھر بعد الثانیة الساعة عند الدوام فینتھي الخمیس یوم أما الظھر

 آخر یوما بتمدید عنھما ویعوض والسبت الجمعة یومي األسبوعیة العطلة أیام وتكون ، اسبوعیا
  .  رسمیة عطلة یوم فیھما وقع اذا
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 واالستقطاعات األجور احتساب قواعد بشان 2009 لسنة) 1 (رقم المدنیة الخدمة نشرة أما
 36 بمعدل عمل ساعة 156 تكون الشھر في العمل ساعات أن بینت المدنیة الخدمة لموظفي

  .اسبوعیا عمل ساعة

 االجازات) 20 (رقم المادة في المدنیة الخدمة قانون أورد فقد الموظفین بإجازات یتعلق وفیما
  :یلي كما األجر المدفوعة

  السنویة االجازة .1
  المرضیة االجازة .2
 الزواج اجازة  .3
 الحج اجازة .4
 الوضع اجازة .5
 بقری لوفاة اجازة .6
 الوفاة عدة اجازة .7
 مریض مرافقة اجازة .8
 مریض مخالطة اجازة .9

 الصحي الحجر اجازة .10
 دراسي امتحان اجازة .11
 ثقافیة وفود في المشاركة اجازة .12
 عمل اصابة اجازة .13
 اجازةالرضاعة .14
 الدیوان یقررھا أخرى اجازات .15

  .االجازات ھذه استحقاق ومدد وشروط قواعد التنفیذیة الالئحة وتحدد

 الخدمة قانون نص فق المھنیة والسالمة والصحة واالجتماعیة الصحیة ةالرعای مجال وفي
  :أن على) 16 (رقم المادة في المدنیة

 نظاما وكذا واالجتماعیة، الصحیة للرعایة نظاما الحكومیة  الجھات مع بالتنسیق الدیوان یضع
 التشریعات بمراعاة كوذل التنفیذیة، الالئحة تحددھا التي للضوابط وفقا المھنیة، والسالمة للصحة

  .الشأن ھذا في الصادرة

  :كالتالي المھنیة والسالمة الصحة اشتراطات المدنیة الخدمة لقانون التنفیذیة الالئحة وفصلت

 لھا التابعة بالمواقع للعمل مأمونة بیئة خلق على بالعمل الحكومیة الجھات تلتزم : )141 (المادة
 الصادرة والتشریعات المعتمدة واألصول واالشتراطات العمل وقواعد الفنیة للمواصفاتً طبقا

  : یلي ما خالل من وذلك المدنیة الخدمة دیوان عن الصادرة اإلرشادیة واألدلة البحرین بمملكة

  . المھنیة والصحة السالمة بأمور المتعلقة والبحوث الدراسات إجراء .1
  . الشخصیة الوقایة مھمات توفیر .2
  . یةاألول لإلسعافات صنادیق توفیر .3
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 حاالت في العمل مواقع إخالء تستھدف التي الطوارئ مواجھة خطط وتنسیق إعداد .4
  . المخاطر

    .الحكومیة بالمواقع للسالمة لجان تشكیل .5
  . المدني الدفاع إدارة مع المالئم التنسیق إجراء .6
  . العمل وإصابات حوادث وتبویب تسجیل بعملیات القیام .7
 والصحة السالمة مجال في الوقائي الوعي نمیةت تستھدف التي التوعیة برامج إعداد .8

  . المھنیة

 الصحة بوزارة المختصة الطبیة اللجان مع بالتنسیق الحكومیة الجھات تلتزم) : 142 (المادة
 وذلك المھنیة األمراض اكتشاف سرعة یستھدف بما للموظفین الدوري الطبي الفحص بإجراء

  . الشأن ھذا في بھا المعمول ماتوالتعلی والقرارات واللوائح للقوانینً وفقا

 للجھات الفنیة والمشورة والمساعدة الدعم بتقدیم المدنیة الخدمة دیوان یقوم) : 143 (المادة
   - :األخص وعلى المھنیة والصحة السالمة بأمور یتعلق ما كل في الحكومیة

 والصحة ةالسالم لركائز الشامل المسح إجراء تستھدف التي المیدانیة بالزیارات القیام - 1
  . الحكومیة بالمواقع المھنیة

 المھنیة والصحة السالمة بمستوى لالرتقاء الالزمة التوصیات وإبداء الدراسات إعداد - 2
  . فیھا

 عملیات وإجراء الحكومیة الجھات في تحدث التي العمل وإصابات حوادث متابعة - 3
  . منھا الحد أو عھالمن الالزمة الحلول اقتراح و أسبابھا على للوقوف لھا الفني التحلیل

 في للعاملین اإلنتاجیة الكفاءة رفع تستھدف التي التدریبیة البرامج تنظیم و إعداد - 4
  . المھنیة والصحة السالمة مجال

 تنظیم بشأن 2009 لسنة) 5 (رقم تعلیمات بإصدار المدنیة الخدمة دیوان قام سبق ما ضوء وعلى
  .الحكومیة الجھات في المھنیة  والصحة السالمة

 في للتعیین المدنیة الخدمة قانون أشترط فقد االقتصادي االستغالل من الطفل لحقوق وحمایة
 میالدیة، سنة عشرة سبع عن السن یقل ال: بأن منھ 5 البند) 11 (رقم المادة في العامة الوظائف

 حمایةبال التزاما وذلك ، العمل لبدء المقرر العمر عن سنھم یقل من وتشغیل الطفل الستغالل منعا
 أ-5 المادة في البحرین مملكة الدستور نص ، حیث ، للطفل الدستور نصوص بموجب المقررة

  : أن على

 الشرعي، كیانھا القانون یحفظ الوطن، وحب واألخالق الدین قوامھا المجتمع، أساس األسرة"
 من ویحمیھ النشء ویرعى والطفولة، األمومة ظلھا في ویحمي وقیمھا أواصرھا ویقوى

 الشباب بنمو خاصة الدولة تعني كما.  والروحي والجسماني األدبي االھمال ویقیھ ستغالل،اال
  " .والعقلي والخلقي البدني
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 العامة والمناصب الوظائف تقلد في والرجال النساء بین یمیز لم المدنیة الخدمة قانون ان كما
 الرجل یتقاضاه الذي راتبال نفس العاملة المرأة ومنح والحقوق الواجبات في بینھم ساوى حیث
  .  الحقوق من وغیرھا واالجازات العالوات الى باإلضافة والعمل الوظیفة نفس أداء عن

 بینھا التمییز دون دراسیة منحة او بعثة في واالیفاد التدریب في الحق المرأة القانون منح وتم
 تتیحھ الذي التدریب ریعتب: أن على نص حیث 1 البند) 18 (رقم المادة في ھو كما الرجل وبین

 كفایتھ ورفع الموظف أداء لتحسین ووسیلة الموظفین، جمیع على وظیفیا واجبا الحكومیة الجھة
  .   یشغلھا التي بالوظیفة والنھوض

 منھ ب/5 المادة في نص حیث ، واألسرة بالمرأة یتعلق ما بكل البحرین مملكة دستور أھتم وقد
  : أن على

 في بالرجال ومساواتھا المجتمع، في وعملھا األسرة نحو المرأة واجبات نبی التوفیق الدولة تكفل"
" االسالمیة الشریعة بأحكام اخالل دون واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة الحیاة میادین

.  

وقد قامت الدولة في اشراك المرأة في جمیع مجاالت العمل المختلفة وھیئت لھا الظروف 
 موظفة من مجموع العاملین في 21,900 حیث وصل عدد الموظفات اإلناثوالفرص المناسبة

  .   كما ھو موضح أدناه2011الخدمة المدنیة لعام

  )2011-2007 (–عدد العاملین المسجلین بدیوان الخدمة المدنیة حسب النوع 

  

ن الخدمة المدنیة حتى نھایة عام ویبین الجدول أعاله أن نسبة الموظفات اإلناث المسجالت بدیوا
  .من العدد الكلي للموظفین% 47.8 ھي 2011
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 :حمایة العمال الوافدین
ود  وظیفھم بعق ة ت م عملی دین ونظ ر بحرینیین والواف لقد حمي قانون الخدمة المدنیة الموظفین الغی

ى أن2البند ) 7(كما ھو واضح من المادة رقم  نص عل ي ت شاغر:  والت ي كل شغل الوظائف ال ة ف
ة  دد الالئحة التنفیذی د، وتح ي أو بعق ت أو الجزئ دائم أو الموق ف ال ن خالل التوظی جھة حكومیة م

  . قواعد وضوابط أنواع التوظیف
ادة  ي الم ة ف ة المدنی انون الخدم ة لق ة التنفیذی نص الالئح ة ) 29(وت وان الخدم ولى دی ى أن یت عل

ود خار دم المدنیة مسئولیة تعیین غیر البحرینیین بعق ة ع ي حال ة ف ة المدنی ي الخدم ة ف ة ومحلی جی
شغل  دمین ل ع المتق اوض م الن والتف ة واالع ة المطلوب شغل الوظیف بة ل ة مناس اءة بحرینی وفر كف ت
ود  ى عق ة عل ف والموافق دیم عروض التوظی ي الخارج وتق ف ف الوظائف أو مع مؤسسات التوظی

  .التعیین
م  ادة رق حت أ) 30(الم ة أوض ة التنفیذی ن الالئح وظفي م ع م مي لجمی ل الرس و الكفی دیوان ھ ن ال

ات  ولى الجھ ة، وتت ل واالقام یرات العم ى تأش صول عل ق بالح ا یتعل رینیین فیم ر البح ة غی الخدم
ة  وان الخدم ة دی د موافق ات بع ذه التأشیرات واالقام ة اجراءات استصدار ھ الحكومیة مھمة متابع

ا اق م ا، والحصول المدنیة، وتقدیم طلبات تجدید االقامات بعد ارف ود الموظفین بھ د عق د تجدی  یفی
یرات  د وتأش ب العق ف بموج ة الموظ م بمرافق سموح لھ وظفین الم ر الم ول أس یرات دخ ى تأش عل

  .الزیارة وذلك وفقا لألنظمة والقوانین الساریة لمملكة البحرین
 ظیمتن بشأن 2006 لسنة) 19 ( رقم القانون فإن الخاص القطاع في العاملین حمایة إطار وفي

  :التالي النحو على وذلك المملكة إلى الوافدین العمال لحمایة ضمانات عدة أرسى قد العمل سوق

 للعمل االنتقال حق – العمل صاحب موافقة دون - الوافد العامل العمل سوق تنظیم قانون منح .1
 بشأن 2009 لسنة79 رق القرار علیھا نص معینة بضوابط آخر، عمل صاحب لدى

 .آخر عمل صاحب الى االجنبي العامل انتقال اجراءات

 العامل من مزیة أو منفعة على الحصول أو مبالغ أیة تقاضى شخص أي على القانون یحظر .2
 .عملھ في استبقائة أو العامل ھذا الستخدام أو بشأنھ عمل تصریح استصدار مقابل الوافد

 عمل تصریح ةمنح قبل العمال بحقوق الوفاء عن العمل صاحب تخلف عدم القانون یشترط .3
 .وافد عامل الستخدام

 إلیھا ینتمي التي الجھة إلى الوافد العامل إعادة نفقات بتحمل العمل صاحب القانون ألزم .4
 صاحب یتحمل كما العمل، تصریح إلغاء أو انتھاء أو العمل عالقة إنتھاء بعد وذلك بجنسیتھ،

 إذا إقامتھ محل أو األصلي طنھمو إلى المتوفى الوافد العامل جثمان ونقل تجھیز نفقات العمل
 .ذلك ذووه طلب

 لتمكینھ وافد عامل لكل ًیوما ثالثون مقدارھا مھلة ،2009 لسنة) 79 (رقم الھیئة قرار یمنح .5
 الصادر العمل تصریح مدة االنتھاء بعد وذلك آخر، عمل صاحب إلى رغب، إن االنتقال، من

 ).مدتھ انتھاء قبل ( التصریح بعد أو بشأنھ
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 أي ألداء األجنبي العامل استخدام من العمل صاحب منع 2008 لسنة) 76 (رقم ھیئةال قرار .6
 .العامل ھذا بشأن الصادر العمل تصریح في علیھا منصوص غیر مھنة أو عمل

 استصدر الذي العمل وصاحب الوافد بالعامل تتعلق ومعلومات بیانات نشر على الھیئة تعمل .7
 نصیة رسائل طریق عن وكذلك ،)اإلنترنت (علوماتللم الدولیة الشبكة على العمل تصریح
 .المملكة في بعملة وتتصل الوافد العامل تھم معلومات توفیر لضمان) sms (قصیرة

 من) 27 (المادة نصت حیث المھنیة والنقابات الجمعیات تكوین في الحق  الدستور منح كما
  "على الدستور

س على والنقابات، الجمعیات تكوین حریة داف ةوطنی أس  سلمیة، وبوسائل مشروعة وألھ
ي واألوضاع للشروطً وفقا مكفولة ا الت انون یبینھ شرط ، الق دم ب س المساس ع دین بأس  والنظام ال

   ".فیھا االستمرار أو نقابة أو جمعیـة أي إلى االنضمـام على أحـد إجبار یجوز وال . العام
 ،2002 لسنة) 33 (رقم بقانون المرسوم بموجب العمالیة النقابات قانون الشأن ھذا في صدر  وقد

  .2002سبتمبر 24 بتاریخ

 یولیو 26 بتاریخ ،2012 لسنة) 36 (  رقم االھلي القطاع في الجدید العمل قانون  صدر كما
 وحقوق مزایا ویتضمن  الخاص القطاع في العاملین حقوق یضمن ، القانون ھذا ان حیث ،2012
 الخدمة في العاملین عمل لتنظیم قسم فیھ افرد كما ، لةالعام للطبقة ومكاسب مستحدثة عمالیة

   .المنزلیة

   االجتماعي بالتأمین یتعلق وفیما

اعي للتأمین نظام إرساء إلىً عاما ثالثین من أكثر مدار على البحرین مملكة سعت ا االجتم ً انطالق
ن سئولیتھا م ي م اظ ف ى الحف وق عل ؤمن حق یھم الم ا عل ةً جمیع دخراتھم وتنمی ا ویروتط م  المزای

ة ة التأمینی م، المقدم م إذ لھ یس َّت ة تأس ة الھیئ أمین العام اعي للت ان االجتم أمیني ٍككی د ت ع جدی  یجم
ا یكون واحدة، ٍتأمینیة ٍمظلة تحت) االجتماعیة والتأمینات التقاعد (السابقتین الھیئتین  الشخصیة لھ

ة ع االعتباری تقالل وتتمت الي باالس ضع واإلداري الم ة وتخ ر لرقاب ة وزی ولى. المالی ة وتت  الھیئ
  :التالیة القوانین أحكام تنفیذ الجدیدة
انون - م الق سنة ) 13  ( رق شأن 1975 ل یم ب ات تنظ آت معاش د ومكاف وظفي التقاع  لم

 .الحكومة
انون بإصدار 1976 لسنة) 11 (رقم بقانون المرسوم - آت معاشات تنظیم ق د ومكاف  التقاع

 .العام منواأل البحرین دفاع قوة وأفراد لضباط
 .االجتماعي التأمین قانون بإصدار 1976 لسنة) 24 (رقم بقانون المرسوم -

 واألھلي الحكومي القطاعین لموظفي االجتماعي التأمین خدمات وتقدیم بتوفیر الھیئة وتختص 
 تراعي أرضیة وعلى وفاعلیة بكفاءة منھم المتوفین عن والمستحقین المعاشات وأصحاب
 وجھ على علیھم وللمؤمن للبالد، والدیموغرافیة واالجتماعیة والبیئیة ةاالقتصادی المتغیرات
 قصیرة أم طویلة كانت ًسواء المخاطر ضد لھم الكریمة الحیاة تأمین إلى ًوصوال الخصوص

  . األجل
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اعي الضمان بتحقیق الرشیدة قیادتنا أولتھا التي الكبیرة األھمیة إلى اإلشارة وتجدر ع االجتم  للجمی
واد ضمن ًأصیالً حقا منھ لتجع والذي ة دستور م د البحرین، مملك ادة نصت فق سة الم  ج– الخام

ھ أن من ل " ب ة تكف ق الدول ضمان تحقی اعي ال الزم االجتم واطنین ال ي للم ة ف شیخوخة حال  أو ال
رض ز أو الم ن العج ل ع تم أو العم ل أو الی ة، أو الترم ا البطال ؤمن كم م ّت دمات لھ أمین خ  الت

ي العاملین جمیع إلى االجتماعي التأمین مظلة بذلك دلتمت". االجتماعي دني القطاع ف ذلك ، الم  وك
ك األھلي، القطاع مؤسسات في العاملین د وذل شیخوخة مخاطر ض اة والعجز ال ن ًفضال والوف  ع
ر التعطل، ضد والتأمین العمل إصابات ذي األم ساھم ساھم ال ي وی سط ف اعي االستقرار ب  االجتم

ة المعیشي واالطمئنان راد لغالبی ع أف ة مجتم ك ویتضح البحرین، مملك ا ذل نً جلی داد خالل م  األع
ة ؤمن المتنامی یھم للم ي عل اعین ف ام القط اص، الع حاب والخ ات وأص ستحقین المعاش نھم والم  ع

  .ومستحق معاش وصاحب علیھ مؤمن) 518,635 (بلغت والتي
د سكریین وق وما صدرللع دیثاً مرس انون ح م بق سنة) 47 (رق صاصات و إدارة شأنب 2010 ل  اخت

ام األمن و البحرین دفاع قوة أفراد و لضباط التقاعد صندوق وطني والحرس الع از ال ن وجھ  األم
  .االجتماعي للتامین العامة الھیئة ًمستقالعن الصندوق یكون بحیث الوطني
 بحرینال مملكة في االجتماعي التأمین نظام إرساء عملیة فإن المقدمة في اإلشارة َّتم ما وحسب

 الحمایة توفیر مع المزایا من ًشامالللعدید جعلتھ قد الماضیة الثالثة العقود مدار على وتطویره
 بأنھ البحرین مملكة في التأمین نظام عن قیل وقد القطاعات، مختلف في العاملین آلالف التأمینیة

 التأمین  ةأنظم من الكثیر بین و بینھ مقارنة المستحقین و المعاشات ألصحاب وكریم سخي
 للدراسات مھنا شركة ( االمریكیة أو االوربیة أو البحرین بمملكة المحیطة سواء االجتماعي
 َّإن حیث) االكتواریة للدراسات ھیویت شركة ، االكتواریة للدراسات میرسر شركة االكتواریة،

 وصیانتھا ھمبكرامت علیھم المؤمن محافظة على العمل أبرزھا نبیلة ٍألھداف أسس قد النظام ھذا
 األجل قصیرة أم األجل طویلة كانت ًسواء مستقبلیة مخاطر أیة ضد لھم الحیاةالكریمة وتوفیر

  :التالي النحو على ونوجزھا عنھم أوالمستحقین وألسرھم
  
 ):والوفاة الشیخوخةوالعجز (األجل طویلة مخاطر  ) أ

 :الشیخوخة: ًأوال
 الكسب في قدرتھ على ویؤثر عمرفیال التقدم مع اإلنسان یصیب طبیعي خطر الشیخوخة

 فیشیخوختھ العامل دخل استمرار ضمان الشیخوخة ضد التأمین من الھدف كان ولذلك والعمل،
 بنفسالمستوى الحیاة على قدرتھ استمرار ویضمن كرامتھ لھ یصون بما احتیاجاتھ، وتوفیر

  .تقاعده قبل یعیشھما كان الذین واالجتماعي االقتصادي
  
  

  :الطبیعي العجز: ًثانیا
، مرض نتیجة الشیخوخة قبلسن والكسب العمل على قدرتھ اإلنسان فقد وھو الطبیعي العجز

 علیھا المؤمن بلوغ قبل او سنة الستین سن بلوغھ قبل علیھ للمؤمن یحدث عجز آخركل وبمعنى
 اثلةمم مھنة وأ االعتیادیة المھنـــة من السابق جرألا ثلث كسب معھ ویستحیل والخمسین الخامسة

  .القانون في علیھا المنصوص المختصة الطبیة اللجنة تقـــدیر حسـب ذلك ویتــم
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 :الطبیعیة الوفاة: ًثالثا
 وإحساسھم العمال استقرار على ًتأثیرا وأشدھا ًاالجتماعیةقسوة المخاطر أكثر الوفاة تعتبر

 یھدف الطبیعیة الوفاة ضد التأمین فإن ولذلك بعدوفاتھم، األسریة التزاماتھم تجاه ًخاصة باألمان
 وفقدان والترمل الیتم آثار عن المتوفى علیھ المؤمن أسرة تعویض إلى األول المقام في

  .توفى الذي عائلھم عمل أجر من علیھم یعود كان ما یقارب ألسرتھ ٍمعاش بتوفیر مصدرالدخل
 أي ضمن ندرجونی ممن البحرینیین علیھم المؤمن والوفاة الشیخوخةوالعجز ضد التأمین ویشمل

  :ذكرھم اآلتي من
  .العام القطاع في الموظفون .1
 .العسكري القطاع في الموظفون .2
 .البحرین بمملكة العمل قانون ألحكام الخاضعون الخاص القطاع في العاملون .3
 .الخاص لحسابھم المشتغلون .4
 .الحرة باألعمال المشتغلون .5
 .العمل أصحاب .6
 ً.اختیاریا التأمین مواصلة .7
 .الخلیجي التعاون مجلس بدول العاملون .8
  .الخارج في العاملون .9

  
 
 ):والتعطل العمل إصابة  (األجل قصیرة مخاطر) ب
  :العمل إصابات)1

 بقانون والمبینة المھنیة األمراض بأحد االصابة " العمل إلصابة القانوني التعریف
 أثناءتأدیة عامللل وقع حادث نتیجة االصابة أو، )الخاص و العسكري و المدني (التأمیناالجتماعي

 عملھ ذھابھلمباشرة فترة خالل علیھ للمؤمن یقع حادث كل ذلك حكم في ویعتبر. بسببھ أو العمل
 مكان داخل فیھطعامھ یتناول الذي المكان الى عملھ محل من طریقھ أثناء أو منھ، عودتھ أو

 الطریق عن أوانحراف تخلف أو توقف دون واالیاب الذھاب یكون أن دائما ویشترط العمل،
 بتكلیف السفر أثناء أو العمل تعلیماتصاحب على بناء بھا یقوم التي تنقالتھ أثناء وكذلك الطبیعي،

 عمل اصابة العمل من أواالرھاق االجھاد الناتجةعن االصابة وتعتبر. مقامھ یقوم ممن أو منھ
 االقتصادو المالیة وزیر من صادر قرار التییتضمنھا والحاالت الشروط فیھا توافرت متى

   ." الصحة وزیر موافقة بعد الوطني

 :رئیسیة فروع ثالث الى العمل اصابات تنقسم

  :تحدث والتي المباشرة االصابات .1
o العمل موقع في 
o العمل والى من العامل ذھاب فترة خالل 
o أیة العمل بسبب والمقصود ،)المملكة خارج أو داخل (العمل بسبب 

 مكان خارج بھا للقیام لعملا صاحب قبل من بھاالعامل یناط مھمة
  .العمل) أوقات (وزمان
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 فیزیائیة مھنیة لمخاطر یتعرضون الذین للعمال بالنسبة (المھنیة األمراض .2
 )حیویة أو أوكیمیائیة

 حال في المستخدم یصیبا قد اللذان اإلرھاق، أو االجھاد بسبب االصابات .3
 الیومي العمل عن عدا إضافیة، عمل وساعات إضافیة بمسئولیات إناطتھللقیام
 .االعتیادي

 العمل قطاعات في البحرینیین وغیر البحرینیین علیھم المؤمن العمل إصابات ضد التأمین ویشمل
  :التالیة

  .العام القطاع في الموظفون .1
 .العسكري القطاع في الموظفون .2
 .البحرین بمملكة العمل قانون ألحكام الخاضعین الخاص القطاع في العاملون .3

  :بياإلصا العجز
 أو مرض نتیجة الشیخوخة قبلسن والكسب العمل على قدرتھ اإلنسان فقد ھو اإلصابي العجز
 الشخص فقد ما إذاً كلیا العجز ویكون العمل، إصابة ضد التأمین تعریف في بیناه كما مھني حادث
العمل القدرة  كما جزئي، بشكل العمل على القدرة قلت ما إذا ًجزئیا ویكون تام، بشكل عل

 أن محدودةیمكن لفترة ولكن العمل عن الجزئیة أو الكلیة قدرتھ اإلنسان فقد إذا مؤقتا ونالعجزیك
 الكلیة اإلنسانقدرتھ فقد ما إذاً مستدیما العجز یكون كما العمل، أداء على الكاملة لقدرتھ بعدھا یعود

  :اآلتي تحقیق إلى منالخطر النوع ھذا ضد التأمین ویھدف. مستمر بشكل العمل على الجزئیة أو
  .والنفسیة االقتصادیة العجز آثار تعویض  -  أ

 .انقطاعالدخل تعویض   - ب
 .الطارئة العالج نفقات تعویض  - ت
 .أومساعدة تعویضیة أجھزة تركیب  - ث
 .والصحیوالنفسي المھني التأھیل  - ج

 
  :العمل عن التعطل)2
 القوى یةحما منخالل العمل اقتصادیات تأمین في یتمثل التعطل ضد التأمین فرع من الھدف إن

 یلتحق حتى أجره المتعطلعن علیھ المؤمن یعوض دخل بتوفیر وذلك التعطل، فترات أثناء العاملة
 علىً قادرا یكون أن للتأمین المستحق) المتعطل (على ویشترط. بھ ویرضى لھ مناسب جدید بعمل
  .عنھ البحث في والجدیة العمل مواصلة في الرغبة مع العمل

 
 العمل قطاعات في البحرینیین غیر و البحرینیین علیھم المؤمن طلالتع ضد التأمین ویشمل
  :التالیة

  .المدني العام القطاع في الموظفون .1
 .البحرین بمملكة الخاص القطاع في العاملون .2
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  االجتماعي للتأمین العامة األھداف
 التأمینیة وقوالحق االئتمانیة الثقة لضمان أھداف عدة تحقیق إلى االجتماعي التأمین نظام یسعى

 وضمان عنھم، والمستحقین علیھم للمؤمن الجودة التأمینیةالعالیة والمزایا الخدمات وتقدیم للجمیع
  :اآلتي في تتمثل األھداف تلك أبرز إن حیث ًمستقبال، استمراریتھا

 حین إلى العمل، على دخلھم في یعتمدون الذین المواطنین االجتماعیةلكل الحمایة مد .1
 المھنیة األمراض من حمایتھم وكذلك العمل، عجزھمعن أو شیخوخةال لسن وصولھم
 وتعوق حیاتھم، مسیرة أثناء تھددھم التیقد المخاطر من وغیرھا والتعطل العمل وإصابات

 ٍدخل تأمین إلى االجتماعیة الحمایة تمتد كما. وسالمتھا المجتمعاتوأمنھا تقدم مسیرة بالتالي
  .الكریمة الحیاة لیضمنلھم العامل لھمعائ وفاة بعد علیھم المؤمن ألسر

 واالجتماعیة الظروفاالقتصادیة مع المزایا حیث من تتناسب فاعلة، تأمینیة حمایة توفیر  .2
 :خالل من وذلك علیھم، المؤمن فئات لكافة اإلنسانیة الكرامة على والمحافظة

 .العمل على قدرتھ عدم أو تقاعده عند علیھ للمؤمن مناسب معاش توفیر  ) أ
 .وفاتھم بعد علیھم المؤمن عن للمستحقین معاشمناسب أمینت    ) ب
 قد التي العائلیة األعباء من بحمایتھم علیھم، االجتماعیللمؤمن االستقرار توفیر    ) ت

 .لھا یتعرضون التي المخاطر بسبب تواجھھم
 الشیخوخة سن بلوغ قبل والوفاة الكسب عن العجز مخاطر من علیھم حمایةالمؤمن  ) ث

 استحقاق ضمان مع مناسب، معاش على عنھم المستحقین حصول أو بحصولھم وذلك
 التأمیني النظام في االشتراك مدة عن النظر بغض كریمة لحیاة وكافیة معاشاتمناسبة

 النظام یحققھ الذي االجتماعي التكافل مبدأ إلى ًاستنادا اشتراكات، من َّتمسداده ما أو
  .جمیعا علیھم للمؤمن التأمیني

  
 المتعاقبة، لألجیال واالستدامة الواحد الجیل أفراد بین االجتماعیة العدالة نم المزید توخي .3

 للراتب سقف تحدید خالل من الھدف ھذا تحقیق في االجتماعي التأمین نظام نجح وقد
 ولصالح الشیخوخة فرع تقاعد لصالح التقاعدي الراتب حساب وتعدیل لالشتراك الخاضع

 .المقبلة جیالواأل والمتدني المتوسط الدخل ذوي
 الخبرات توفیر خالل من للبالد التنمویة المسیرة وتعزیز الوطني االقتصاد بناء في المساھمة .4

 ھذا تحقق إذ األداء، على الفعلیة والرقابة المحصنة االستثماریة والقرارات االستثماریة
 ینمختص خبراء الوظیفي كادرھا یتضمن لالستثمار متخصصة ھیئة إنشاء خالل من الھدف

 .االستثماري األداء على الرقابة وتعزیز والتأمین االستثمار مجالي في
  

  :االجتماعي التأمین) الضمان (في المواطنین حق
 بھا المتصلة الوطنیة والتشریعات البحرین مملكة أحكامدستور جانب إلى الدولیة المواثیق كفلت
 االجتماعي للتأمین العامة الھیئة في ًممثلة لھم، االجتماعي التأمین توفیر في المواطنین حق

 االجتماعي، للتأمین الخاضعین علیھم المؤمن بحمایةحقوق ذلك بموجب تلتزم والتي بالمملكة
 النحو على وذلك .لھم المتوفرة التأمینیة والحمایة المزایا من القصوى االستفادة من وتمكینھم

  :التالي
  



59 
 

  :الدولیة المواثیق  ) أ
 اآلتي على مواده نصت الذي :ساناإلن لحقوق العالمي اإلعالن:  
 تحقق أن وفي االجتماعیة الضمانة في الحق المجتمع في ًعضوا بصفتھ شخص لكل )22 المادة(

 والحقوق ومواردھا دولة كل ونظم یتفق وبما الدولي والتعاون القومي المجھود بوساطة
 .لشخصیتھ الحر وللنمو لكرامتھ عنھا غنى ال التي والتربویة واالجتماعیة االقتصادیة

  )23 المادة(
 الحمایة حق لھ أن كما مرضیة عادلة بشروط اختیاره حریة ولھ العمل، في الحق شخص لكل .1

  .البطالة من
  .للعمل متساو ٍأجر في الحق تمییز أي دون فرد لكل  .2
 اإلنسان بكرامة الئقة عیشة وألسرتھ لھ یكفل مرض عادل أجر في الحق بعمل یقوم فرد لكل .3

 .االجتماعیة للحمایة أخرى وسائل اللزوم، عند إلیھ، تضاف
  )25 المادة(

 والشیخوخة والترمل والعجز والمرض البطالة حاالت في معیشتھ تأمین في الحق شخص لكل
  .إرادتھ عن خارجة لظروف نتیجة العیش وسائل فقدان من ذلك وغیر

 :الوطنیة القوانین و التشریعات  ) ب
 13 (رقم القانون إصدار إلى عقود ثالثة على بویر ما منذ البحرین مملكة حكومة سعت (

 بموجب َّتم والذي الحكومة، لموظفي التقاعد ومكافآت معاشات تنظیم بشأن 1975 لسنة
 المرسوم صدور ذلك تبع التقاعد، لصندوق العامة الھیئة إنشاء منھ واألربعین السابعة المادة

 وأفراد لضباط التقاعد ومكافآت شاتمعا تنظیم قانون بإصدار 1976 لسنة) 11 (رقم بقانون
 لسنة) 24 (رقم بقانون المرسوم صدور ذلك مع وتزامن. العام واألمن البحرین دفاع قوة

 الھیئة إنشاء على منھ السابعة المادة نصت الذي االجتماعي التأمین قانون بإصدار 1976
 لموظفي االجتماعي التأمین خدمات وتقدیم بتوفیر الھیئتان لتقوم االجتماعیة، للتأمینات العامة

 بكفاءة وذلك منھم، المتوفین عن والمستحقین المعاشات وأصحاب والخاص العام القطاعین
  .وفاعلیة

 مسمى تحت واحدة ھیئة في الھیئتین دمج بشأن) 3 (رقم قانون إصدار تم 2008 سنة في 
 االجتماعي التأمین ماتخد مزایا توحید في فریدة نقلة لیشكل االجتماعي للتأمین العامة الھیئة

 .منھم المتوفین عن والمستحقین المعاشات وأصحاب والخاص العام القطاعین لموظفي
 التقاعد مكافآت و معاشات صندوق إنشاء بشأن) 32 (رقم قانون إصدار تم 2009 سنة في 

 الذي و مكافآتھم و معاشاتھم وتنظیم البلدیة المجالس و النواب و الشورى مجلسي ألعضاء
 .البحریني المجتمع أفراد لكل االجتماعي التأمین مظلة شمول ملیك

 ضباط و الحكومة موظفي احتیاطیات نقل بشأن) 26 (رقم قانون إصدار تم 2011 سنة في  
 في اشتراكھم أو خدمتھم مدد عن علیھم المؤمن و العام األمن و البحرین دفاع قوة أفراد و

 خدمات توحید مزایا أحد یعتبر والذي لھا الخاضعین التأمین و التقاعد صنادیق بین التأمین
 .االجتماعي التأمین

  الھیئة من الخاص القطاع في علیھ المؤمن حقوق
  .االشتراكات بسداد علیھ المؤمن حقوق ارتباط عدم .1
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 ثبتت طالما علیھ بالتأمین العمل صاحب یقم لم ولو حتى علیھ المؤمن بحقوق الھیئة التزام .2
 . العمل عالقة
  ) 1976 لسنة) 24 (رقم االجتماعي التأمین قانون من 124 مادةال(

 :في ذلك ویتمثل الھیئة، من المعلومات على الحصول في علیھ المؤمن حق .3
  .التأمین في اشتراكھ ومدة التأمیني أجره مقدار معرفة في حقھ •
 .تقاعده قبل التقاعدي معاشھ مقدار معرفة في حقھ •
  .القانون في الواردة األخرى المزایا الستحقاق لمطلوبةا واألحكام الشروط معرفة في حقھ •
  

  االجتماعي للتـأمین الحالیة النظم في التأمینیة المزایا
 والمستحقین علیھم المؤمن تجاه القانونیة بالتزاماتھا بالوفاء االجتماعي للتأمین العامة الھیئة تقوم

 االجتماعي التأمین قانون في لیھاع المنصوص التأمینیة المزایا صرف متابعة خالل من عنھم،
 تھددھم التي المخاطر كافة من الحمایة االجتماعي التأمین قانون في للمشتركین تضمن والتي لھم

  :منھا األنواع ومتعددة الفروع كثیرة فھي ولذلك
  الشیخوخة )1
  الطبیعي العجز )2
  الطبیعیة الوفاة )3
  اإلصابیة الوفاة  )4
  الكلي اإلصابي العجز )5
  لجزئيا اإلصابي العجز )6
  التعطل )7

  
  

  :االجتماعي التأمین قانون في المشمولین تفصیل یلي وفیما
  :االجتماعي للتأمین لنظام الخاضعین أعداد وتنامي التأمینیة المزایا شمولیة: ًأوال

  
 الحاضر الوقت ولغایة االجتماعي التأمین وقانون والعسكري المدني التقاعد قانوني إصدار منذ َّتم

ى القوانین، تلك أحكام على والتحدیث التطویر من العدید إدخال ي إن حت واد ثلث ي الم  تضمنتھا الت
د القوانین تلك م ق دیلھا، َّت ذي األمر تع ر ال ن بوضوح یعب شدید والحكومي الرسمي الحرص ع  ال

م معاشیة بدائل توفیر خالل من البحریني المجتمع ألفراد التأمینیة الحمایة توفیر على ي لھ  حال ف
  .ورھمأج انقطاع

ى لتصل 1975 لسنة) 13 (رقم المدني التقاعد لقانون الخاضعین أعداد وتنامت كما ) 49,529 (إل
ا ةً موظف ي وموظف ع ف ن األول الرب ام م د ،2012 ع ت أن بع الل كان ام خ ) 15067 (1977 الع
 أعدادھم بلغت فقد منھم المتوفین عن والمستحقین المعاشات ألصحاب بالنسبة أما. وموظفةً موظفا
ستحقا) 988 (1981 العام خالل ل معاش، وصاحبً م ستحقا) 20,395 (مقاب  معاش وصاحبً م
  .التقاعد لنظام خاضعة حكومیة جھة) 68(و ،2011 العام خالل

سبة أما انون للخاضعین بالن أمین لق اعي الت م االجتم سنة) 24 (رق د 1976 ل ددھم وصل فق ى ع  إل
د 2012 عام من لاألو الربع في وموظفةً موظفا ألف) 470,056( ان أن بع ددھم ك  عام خالل ع
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ام خالل ًشامال التأمین كان أن وبعد وموظفة،ً موظفا ألف) 30.827 (1977 شآت 1976 الع  للمن
أكثر عامل 100 بھا التي المنشآت لتشمل التغطیة نطاق اتسع حیث فأكثر، عامل 1000 بھا التي  ف

و منً اعتبارا ى ،1978 یولی ع وصلت أن إل و مطل شمل 2004 یونی ع لت املین جمی ي الع  القطاع ف
اص ي الخ شآت ف ي المن ا الت ل بھ د عام أكثر واح ذلك. ف نت ك وانین س ة الق ى للمحافظ وق عل  الحق
دءا العمل وأصحاب الخاص لحسابھم والمشتغلین الحرة المھن في للعاملین التأمینیة نً ب ر م  فبرای
ا. 2006 عام خالل التعاون مجلس لبدو العاملین المواطنین على التأمین إلى ًوصوال ،1995  أم
ن والمستحقین المعاشات ألصحاب بالنسبة وفین ع ن المت انون الخاضعین م أمین لق اعي الت  االجتم

ن األول الربع خالل أعدادھم بلغت فقد ف) 20,485 (2012 عام م  ومستحق، معاش صاحب أل
ا. ومستحق معاش صاحب) 2583 (1977 عام خالل عددھم كان أن بعد ف) 56 (تخضع بینم  أل

أمین فروع تحت موزعین االجتماعي التـأمین لنظام جھة د و اإللزامي الت ة م شتغلین و الحمای  الم
 أن بعد التأمین، مواصلة و الحرة والمھن الخاص لحسابھم المشتغلین و العمل أصحاب و بالخارج

  .االجتماعي التأمین لنظام ًخاضعة جھة) 149 (كانت
  ً:حدیثا الصادرة لألنظمةً وفقا علیھــم المؤمــن رائــحش اتســاع: ًثانیــــا
 التي الحدیثة القوانین من عدد صدور بعد االجتماعي التأمین بنظام المشمولین شرائح اتسعت
 مزایا تقدیم في الریادة لمبدأ ًتأصیال التغطیة، نطاق بذلك لیتسع علیھا المؤمن غیر الفئات ضمت

 علیھم المؤمن حقوق وتنمیة وفعالیة، بكفاءة لمستحقیھا تمیزةالم االجتماعي التأمین وخدمات
  :في القوانین أبرز وتتمثل. تطویرھا وضمان

 التأمین بشأن -ورعاه هللا حفظھ– الملك جاللة عن 2005 لسنة) 31 (رقم القانون صدور .1
  .الخارج في العاملین البحرینیین على

 بالموافقةعلى -ورعاه هللا حفظھ– الملك جاللة عن 2006 لسنة) 68 (رقم القانون صدور .2
 العاملین الخلیجالعربیة لدول التعاون مجلس دول لمواطني التأمینیة الحمایة لمد الموحد النظام

 الموظفین كافة التأمینیة التغطیة نطاق لیشمل المجلس في عضو دولة أیة في دولھم غیر في
 .الخلیجي التعاون مجلس بدول والعمال

 البالد ملك الجاللة صاحب عن الصادر 2006 لسنة) 78 (رقم بقانون مالمرسو أحكام تطبیق .3
 التأمین قانون یغطیھا التي التأمین فروع أحد یعد الذي ّالتعطل ضد بشأنالتأمین المفدى

 والرائدة الوحیدة الخلیجیة الدولة البحرین مملكة تعد حیث ،1976 لسنة) 24 (رقم االجتماعي
 الدولیة العمل منظمة من خبراء نظامھ وضع والذي المتطور،و السخي النظام ھذا تطبیق في

 نجاح على الدولة من ًحرصا عالمیون متخصصون االكتواریة دراساتھ بإجراء وقام
 وطلبة التخرج حدیثي الجامعات كطلبة العمل سوق بعد تدخل لم فئات ویشمل. المشروع
 .لھمقب من شھریة اشتراكات دفع دون العمل في الراغبین المدارس

 الماسة الجرائم عن الشامل بالعفو 2001 لسنة) 10 (رقم بقانون مرسوم الملك جاللة اصدر .4
 مدة عن الخدمة سنوات السامي بالعفو المشمولین الحكومیین الموظفین بمنح  باألمن

 وعلیة، التقاعد في لھم المحسوبة المدة ضمن الخدمة إلى إعادتھم قبل العمل عن انقطاعھم
 . اكتواریة فائدة إضافة مع الفترة تلك اشتراكات المالیة وزارة تتحمل

 في لحسابھم المشتغلین على التأمین فرع بتطبیق 1995 لسنة 1 رقم الوزراء مجلس قرار .5
  .العمل أصحاب و الحرة المھن اصحاب و الخاص القطاع
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 في االشتراك لھ سبق من لكل االختیاري التأمین بشان 1994 لسنة 1 رقم وزاري قرار .6
  .النظام

 جمیع على االجتماعي التأمین قانون تطبیق بشان 2004 لسنة 1 رقم وزاري قرار .7
 .فأكثر عامل لدیھا التي المؤسسات

 مجلسي ألعضاء التقاعد مكافآت و معاشات تنظیم بشأن 2010 لسنة 6 رقم وزاري قرار .8
 .1/8/2009 منً اعتبارا البلدیة المجالس و النواب و الشورى

 الحكومة لموظفي التقاعد مكافآت و معاشات تنظیم بشأن 2011 لسنة 80 مرق وزاري قرار .9
 .1/10/2010 منً اعتبارا الصحیة الخدمات و المھن لتنظیم الوطنیة الھیئة موظفي على
 أن االجتماعي، للتأمین العامة الھیئة في ًممثلة العزیزة البحرین مملكة واستطاعت سعت وبالتالي

 الخاص والقطاع الحكومة موظفي من المجتمع أفراد جمیع تأمینیةال مظلتھا تحت وتضم تشمل
 من– العمل عن العاطلین إلى ًإضافة للمعاش، استحقاقھم أسباب تنتھي أن إلى عنھم والمستحقین

 واإلنتاج، العطاء من المزید على لحفزھم -مرة ألول العمل سوق في الدخول إلى الساعین الطلبة
 المجتمع أفراد لجمیع المناسبة التأمینیة التغطیة تحقیق "في المتمثلة الھیئة رسالة بذلك لتتحقق

  ".وفعالیة بكفاءة البحریني
  

  :والعسكري المدني التقاعد قانوني في علیھم للمؤمن التقاعدیة الحقوق: ًثالثــا
د التقاعد لنظام البحریني الموظف یخضع ا،وتنتھي 18 بلوغھ عن ھ ًعام ھ خدمت ى بإحالت د إل  التقاع

دنیین القضاة حالة في إال ًعاما، ستین سن ندع شرعیین الم ذین وال ون ال اریخ یك وغھم ت د بل  التقاع
ھ یصرف بالتقاعد الموظف خدمة انتھاء وعند. ًعاما سبعین سن عند دي معاش ل اً شھریا تقاع  كم

نھم ٍمستحق بكل الخاصة لألنصبةً وفقاً معاشا كذلك وفاتھ بعد عنھ للمستحقین ویصرف  حسب م
  .التقاعد قانون حكامأ

سبة الموظف راتب من ویقتطع ت بینما% 6 ن ساھمة كان ة م سبة الحكوم دلت ،% 12 بن ا ُع ً الحق
  %.24 لتكون% 18 من
  
  

  :في العسكري و المدني التقاعد لنظام للخاضعین التأمینیة والمنافع الحقوق وتتمثل
  ً.دینارا 200 أدنى بحد و التقاعدي المعاش .1
سنوي الراتب من% 15 بواقع معاش، یستحق ال لمن تقاعد مكافأة .2 ن ال ة سنة كل ع ن كامل  م

ة مدة تقل ال أن بشرط الضابط، أو للفرد التقاعد في المحسوبة الخدمة سنوات ن الخدم  سنة ع
  .للمعاش استحقاقھ عدم حالة في وذلك فقط الشتراكاتھً مستحقا كان وإال كاملة،

ب آخر من% 15 بواقع مكافأة .3 دد رات ھ س ضابط أو وظفالم عن رد أو ال ك االشتراك، الف  وذل
ن ل ع نة ك ن س نوات م ة س دة الخدم ى الزائ نة 40 عل د س صى وبح نوات 7 أق سبة.  س  وبالن

سكریین ون للع أة تك ا المكاف ن ذاتھ ل ع نة ك ن س نوات م ة س دة الخدم ى الزائ دة عل ة م  الخدم
 .سنوات 8 أقصى وبحد للمعاش األقصى الحد الستحقاق الالزمة

رك عند الموظف استحقھ راتب آخر من% 3 قعبوا مكافأة .4 ة ت يً مضروبا الخدم  ًشھرا، 12 ف
 .التقاعد في المحسوبة الخدمة مدة سنوات من كاملة سنة كل عن وذلك
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اش أو الخدمة، في المتوفى كان إذا أشھر، ستة راتب تعادل وفاة منحة .5 ان إذا أشھر ستة مع  ك
 ً.متقاعدا

اش أو الخدمة في المتوفى كان إذا ،شھور ثالثة راتب تعادل جنازة نفقات .6 ة مع  إذا شھور ثالث
 ً.متقاعدا كان

ت أو لألرملة المستحق المعاش تعادل زواج منحة .7 ت أو للبن ن لبن وفى االب ن لألخت أو المت  ع
 .وللعسكریین للمدنیین دینار 540 أدنى وبحدً شھرا 18

 .عنھم تحقینالمس ومعاشات المتقاعدین معاشات على% 3 بواقع السنویة الزیادة .8
 .النظام ھذا في للمشتركین المدنیة الخدمة اعتزال فائدة نظام في المستحق المبلغ .9

ن واحد شھر راتب بواقع مكافأة .10 ة سنة كل ع ل تقضى خدم ن قب ة س ك عشرة الثامن ن وذل  لم
 .فقط للمدنیین ًتقاعدیا،ً معاشا ویستحق خدمتھ تنتھي

 .النظام ھذا في للمشتركین المدنیة الخدمة اعتزال فائدة نظام في المستحق المبلغ .11
ادل العمل، بسبب أو أثناء القتل أو الطبیعیة الوفاة حالة في واحدة دفعة من تعویض .12 ب یع  الرات

 .األحوال بحسب سنة أو شھور ستة أو شھور ثالثة عن الفرد أو للضابط األساسي
رد أو للضابط األخیر الشھري األساسي الراتب یعادل واحدة دفعة من تعویض .13 ن الف  سنتین ع

  .الحربیة العملیات خالل والفقد االستشھاد حالتي في دینار ألف) 18 (قدره أقصى وبحد
 : اإلقراض

 عن تقل ال التقاعد في محسوبة فعلیة خدمة مدة لدیھ الذي الفرد أو الضابط أو للموظف یجوز
  ).قاعدالت (االجتماعي للتأمین العامة الھیئة من االقتراض لھ یجوز سنوات، خمس

  6/2012 حتى المقترضین عدد
 الكلي المبلغ المقترضین عدد القطاع
ب.د  13,111 مدني 70,494,131  

  
  االستبدال نظام

 مدة تقل ال الذي أو سنة 25 التقاعد في المحسوبة خدمتھ مدة بلغت ٍموظف لكل االستبدال یجوز
 ویجوز كما الطلب، یمتقد تاریخ في فأكثر سنة خمسین العمر من وبلغ سنة 15 عن خدمتھ

  .سنة 65 عن عمره یزید ال الذي التقاعدي المعاش لصاحب االستبدال
 استرجاع ویتم) 5،10،15 (االستبدال سنوات اختیارعدد االستبدال نظام من للمستفید ویمكن
 أقساط وتسقط ًسابقا، ذكر كما االستبدال طالب معاش من تخصم شھریة بأقساط المستبدل المبلغ

  .معاشھ منً شیئا یستبدل لم أنھ بافتراض عنھ المستحقین معاش ویسوى المستبدل بوفاة لاالستبدا
 6/2012 حتى المستبدلین عدد

    
 القطاع البحریني بالدینار الكلي االستبدال مبلغ المستبدلین عدد

 المجموع متقاعد موظف المجموع متقاعد موظف
 240,954,720  92,930,220 148,024,500  17007 7124   9883 مدني
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  ):الخدمة ضم(
 عدد زیادة بھدف عنھا، االشتراكات دفع مع السابقة خدمتھ سنوات ضم موظف لكل ویجوز
 انتھاء حالة في لمعاش الضم طالب استحقاق بھدف التقاعد في المحسوبة الخدمة مدة سنوات

 أو ًإلزامیا االشتراك انك سواء والالحقة السابقة االشتراك ومدد المضمومة المدة خدمتھ،وتعتبر
 زیادة الخدمة ضم ممیزات فمن التقاعد، لمعاش المؤھلة المدة حساب في متصلة ًمددا ًاختیاریا

  ".التسویة راتب من  %80 "للمعاش المقرر األقصى الحد استحقاق أو المستحق المعاش مبلغ
 :إلى الخدمة ضم فروع وتنقسم

  . السابقة الخدمة   مدة ضم -
  . تراضیةاف خدمة مدة ضم -
 .الخاص القطاع في السابقة الخدمة مدة ضم -
 

  :ذلك إلى یضاف
ً إختیاریا% 6 بواقع إضافي معاش إلى% 3 بنسبة للموظف المستحقة المكافأة تحویل -

  .فأكثر والخمسین الخامسة سن بلغ لمن المبكر التقاعد معاش لمستحقي
 بأحد للعنایة التفرغ بسبب أو بالخطر، حیاتھ تھدد صحیة ألسباب الموظف استقالة إمكانیة -

 .الخاصة االحتیاجات ذوي من أقاربھ
 المدنیین الحكومة لموظفي الشھري األساسي الراتب من ًجزءا االجتماعیة العالوة اعتبار -

 .واألفراد والضباط
 خدمتھ مدة ضم طلب لھ جاز البحرینیة الجنسیة الفرد أو الضابط أو الموظف اكتسب إذا -

  .البحرینیة الجنسیة اكتسابھ على السابقة
 وقت المطبقة االشتراكات نسبة بواقع ًاشتراكا الجنسیة الكتساب السابقة الخدمة مدة عن یدفع -

 .1/1/2003منً اعتبارا االجتماعیة العالوة أضیفت وقد ، الطلب تقدیم
 بالنسبة سنوات عشر أو خمس أساس على شھریة  أقساط أو واحدة دفعة المبلغ یسدد -

 االسترداد یتم بحیث بشرط الراتب ربع حدود في المبلغ یسدد العسكري أما المدني للموظف
  .الخدمة لترك المقرر السن الفرد أو الضابط بلوغ عند

  
 المعاشات بین الجمع
 یتجاوز ال بحیث) طبیعي عجز+ إصابي (،)تقاعدي+ إصابي( المعاشین بین الجمع یجوز

 ولــھ ،الطبیعي العجز أو التقــاعــد اشـمعـ علیھ المحسوب األجر متوسط المعاشین مجموع
 تصل لم ما حدود دون من علیھ المــؤمن وأجر اإلصابي العجز عن المعاش بین الجمع في الحـق
  .دائم كلي عجز إلى العجز نسبة
 معاشھ بین یجمع فإنھ االجتماعي، التأمین لقانون خاضع ٍعمل إلى المعاش صاحب عاد فإذا

  .المعاش أساسھ على المحسوب األجر متوسط أو األجر صىأق وبحد العمل من وأجره
 تعویض أو فأكثر سنة كانت إذا الجدیدة المدة بقدر معاش لھ یدفع سبب، ألي الخدمة انتھاء وعند

  .السنة عن تقل المدة كانت إذا واحدة دفعة من
  ً:حدیثا الصادرة لألنظمةً وفقا معلیھ المؤمن منافع اتساع

 واحدة لمرة ًدینارا 500 بواقع نقدیة مكافأة صرف بشأن 2010 ةلسن 4 رقم وزاري قرار .1
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 .31/1/2010 من اعتبارا عنھ المستحقین أو معاش صاحب لكل
 200 المعاش لصاحب التقاعدي للمعاش االدنى الحد رفع بشأن 2011 لسنة 27 رقم قانون .2

 .الحكومي القطاع فيً شھریاً دینارا
 أبناء و بناتھ و االبن اءأبن إلى األم أو األب یبنص نقل بشأن 2010 لسنة 41 رقم قانون .3

 المعاش إستحقاقھ بعد منھما أي توفي أو متوفاة أمھم أو متوفى أبوھم كان إذا بناتھاو البنت
 .22/10/2010 من اعتبارا

 و المدنیین الدولة لموظفي الرواتب جداول تعدیل بشأن 2011 لسنة 42 رقم وزاري قرار .4
 .1/1/2011 منً اعتباراً شھریاً دینارا 300 عن التقل بحیث العسكریین

  :الخاص القطاع في االجتماعي التأمین قانون في علیھم للمؤمن التقاعدیة الحقوق: ًرابعا
أمین لنظام البحریني غیر أو البحریني العامل یخضع اعي الت د االجتم ا،وتنتھي 18 بلوغھ عن  ًعام
ي العامل خدمة انتھاء وعند ً،عاما ستین سن عند التقاعد إلى بإحالتھ خدمتھ سن وبلوغھ البحرین  ال

اً شھریا تقاعدي معاش لھ یصرف للتقاعد القانوني ستحقین ویصرف كم ھ للم د عن ھ بع ذلك وفات  ك
اً معاشا نھم ٍمستحق بكل الخاصة لألنصبةً وفق ام حسب م انون أحك أمین ق اعي الت  للقطاع االجتم

  .الخاص
  %.12 بنسبة العمل صاحب مساھمة كانت ابینم% 6 نسبة العامل راتب من ویقتطع
  :في النظام لھذا للخاضعین التأمینیة والمنافع الحقوق وتتمثل

  .التقاعدي المعاش .1
ة ترك عند الموظف استحقھ راتب 24 آخر متوسط من% 3 بواقع مكافأة .2 يً مضروبا الخدم  ف

  .الخدمة مدة سنوات من كاملة سنة كل عن وذلك ًشھرا، 12
اش أو الخدمة، في المتوفى كان إذا أشھر، ستة راتب تعادل وفاة منحة .3 ان إذا أشھر ستة مع  ك

 ً.متقاعدا
 ً.ا البالد خارجً دینارا 400 و البالد داخلً دینارا 300 تعادل جنازة نفقات .4
ت أو لألرملة المستحق المعاش تعادل زواج منحة .5 ت أو للبن ن لبن وفى االب ن لألخت أو المت  ع

 ً.شھرا 15
  .عنھم المستحقین ومعاشات المتقاعدین معاشات على% 3 بواقع السنویة الزیادة .6

 :الخاص القطاع نظام في الطبیعیة الوفاة معاشات استحقاق شروط
 الـ تكون أن بشرط منقطعة سنة أو متصلة شھور 6 اشتراك مدة علیھ للمؤمن یكون أن یجب - 1

  .فقط الخاص القطاع في متصلة األخیرة شھور 3
 أكمل وقد التأمین، من علیھا المؤمن أو علیھ المؤمن انقطاع من سنة خالل الوفاة حدثت إذا - 2

  .الحالة حسب شھریة معاشات في الحق علیھ المؤمن عن للمستحقین یكون القانونیة المدة
  :القانون ھذا في اقاالستحق وشروط نالمستحقیـ

 ومعاش شھامعا بین الجمع في الحق ولھا وفاتھا أو زواجھا عند المعاش ینقطع :األرملــة - 1
  .المتوفى زوجھا

 سنة 22 سن األخ أو األبناء بلوغ عند المعاش ینقطع ) : اإلعالة حالة في األخوة  ( األبنــاء - 2
  ً.طالبا دام ما سنة 26 بلوغھ حتى أو المعاش یعادل أجره یكون أن بشرط العمل أو
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 بشرط التكسب أو الزواج حالة في المعاش ینقطع ) :اإلعالة حالة في ( األخوات + البنات - 3
 حالة في لھن المعاش ویعاد الفرق استالم في الحق وللبنات المعاش، یعادل األجر یكون أن

  .والترمل الطالق
  .المتوفى والد غیر من متزوجة تكن لم ما األحوال جمیع في المعاش تستحق : األم - 4
 التنمیة ةوزار بشھادة ذلك ویثبت المتوفى قبل من اإلعالة حالة في المعاش یستحق: األب - 5

  .االجتماعیة
 وتثبت إعالة، ھناك تكون أن بشرط للمعاش المستحقین ضمن یدرجون : األخوات – األخوة - 6

  .العمل وزارة قبل من
 علیھم ویطبق المتوفى أبیھم عن ًمعاشا استحقاقھم عدم یشترط :المتوفى االبن وبنات أبناء - 7

  .والبنات األبناء بنفس
  .المعاش في النصیب حیث من األرملة حكم فيً رجعیاً قاطال والمطلقة العاجز الزوج یعتبر - 8
 بافتراض المعاش في أبیھم نصیب یستحقون فإنھم المتوفى ابن بنات أو أبناء وجود حالة في - 9

 .القانون من) 80المادة (الحیاة قید على وجوده
 فیما بالتساوي المستحق النصیب یوزع واحدة فئة من مستحق من أكثر اجتماع حالة في - 10

  . ھمبین
  تاریخھ وحتى القانون تطبیق منذ المعاشـات فـي الزیـادات تسلسـل

  
  األدنـــــى الحــــد

 )البحریني بالدینار (المستحق للمعاش
 المستحـــق الفـــرد لنصیب األدنى الحد

 )البحریني بالدینار(
  تاریــخ
 التعدیــل

35 6 1/10/1976 

52 5/10 1/1/1986 

80 -/15 1/6/1989 

115 -/20 1/5/1993 

135 -/25 1/7/1998 

150 -/30 1/4/2001 

180 -/35 1/1/2007 

200 -/35  1/8/2011 

  
  
  

  :الخاص القطاع نظام الواحدة الدفعة تعویض استحقاق

 أو الشیخوخة معاش استحقاق شروط فیھ تتوافر لم و البحریني علیھ المؤمن خدمة انتھت إذا
 واحدة دفعة من تعویض شكل على ّتسوى مستحقاتھ فإن الطبیعیین، الوفاة أو العجز معاش

 : التالیة الحاالت في یصرف
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  .العمر من أكثر أو سنة الستین سن علیھ المؤمن بلغ إذا .1
 .العمر من أكثر أو سنة والخمسین الخامسة سن علیھا المؤمن بلغت إذا .2
  .الصرف طلب تاریخ في أرملة أو مطلقة أو متزوجة علیھا المؤمن كانت إذا .3
  .علیھا المؤمن أو علیھ المؤمن ھجرة .4
 .الخارج في االشتغال أو للبالد النھائیة المغادرة .5
 الباقیة المدة بقدر أو فأكثر سنوات 10 لمدة بالسجن علیھ المؤمن على حكم إذا  .6

 .سنة 55 علیھا المؤمن أو سنة 60 علیھ لبلوغالمؤمن
 .الكامل العجز .7
 . الوفـــاة .8

  :وأنواعھا العمل إصابة
 وتطویر اإلنتاج في العنصراألساسي باعتباره العامل حمایة إلى التأمین من الفرع ھذا ھدفوی

 سواء بسببھ أو عملھ أداء أثناء لھا قدیتعرض التي الحوادث مخاطر من البشریة والثروة الحیاة
 قد التي المھنیة األمراض مخاطر من كذلك وحمایتھ الممیتھ، أو المتوسطة أو البسیطة كانت
 أبخرة أو لغازات التعرض نتیجة واألعمال المھن بعض مزاولة بسبب اإلنسان ببھایصا

 حمایةالعاملین إلى یھدف كما األمراض، لبعض المسببة العمل ظروف من غیرھا أو أوإشعاعات
 وكذلك ضغوطھ، العمألو كثرة نتیجة اإلنسان بھا یصاب قد التي اإلرھاق أو اإلجھاد أمراض من

 قد التي الحوادث عملھومنھا بسبب اإلنسان لھا یتعرض قد التي الحوادث مخاطر من الحمایة
  .العودةمنھ أم إلیھ الذھاب أثناء ذلك كان سواء عملھ إلى الطریق في لھا یتعرض

  
 :التالي العمل إلصابات التأمینیة المنافع نظام یقدم

  ).طبي تأھیل ، أطباء أجور عالج،:(ةــــــــالطبی ایةــــــالعن )1
  .المرضیة اإلجازة طوال  :ةـــــــالیومی دالتــــلبا )2
  .العالج ماكنأ إلىو من:ــــالـــــانتقــ دالتـــــب )3
 او فاكثر%) 30 (لجزئيا وأ الكلي االصابي العجز ثبوت حال:ةــــــبتقاعدیــــروات )4

  .الوفاة
  %)30 (عن نسبتھ تقل الذي العجز ثبوت حال:الواحدة الدفعة تعویضات )5
 شفائھ یتم حتى االصابة حدوث حالة في علیھ للمؤمن الطبیة العنایة بتوفیر ةملزم الھیئة )6

   .الحالة استقرار بعد االصابي العجز وثبوتأ
  الطبیــــــة؟ بالعنـــــایة نعني ماذا

  ).أخصائیین أو عاملین أطباء، (الالزم العالج توفیر .1
 مثل الطبیة جھیزاتوالت الصناعیة األطراف وتوفیر أدویة من العالج مصاریف دفع .2
 تقررھا) تعویضیة أجھزة أیة أو مستعار شعر أو نظارات أو متحرك كرسي أو طبیة أسرة(

 .الطبیة اللجان
 إذا فیھ العالج تلقى الذي الطبي المركز حتى مسكنھ أو عملھ من المصاب انتقال نفقات .3

  .ذلك المعالج الطبیب قرر
 مدة طالت مھماً تماما شفائھ حتى اإلصابة أیام من یوم كل عن للمصاب الیومي البدل دفع .4

  .العالج
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 اللجان بقرار وذلك  الخارج إلى نقلھ المصاب حالة استدعت إذا الخارج في العالج .5
  .الطبیة

  .العالج إلتمام مرافق إلى المریض احتاج إذا للمریض المرافق نفقات تحمل .6
  
  االستبدال امنظ

  ) م2002 لسنة تأمینات) 1 (رقم قرار (في علیھ المنصوص حسب
 بمبلغ معاشھ من ٌجزء الشیخوخة معاشات أصحاب من المستفید یستبدل أن یجوز:التعریف
 في المعاش یستبدل أن مراعاة مع المعاش، من المستبدلة للقیمة كرأسمال قیمتھ تحدد إجمالي

 بالنیابة الوزراء مجلس رئیس قرار في علیھا المنصوص المنح إضافة قبل قیمتھ من% 25 حدود
 لصاحب یجوز وال. ًدینارا 20.000 أقصى وبحد العائلیة المنح بنظام 1979 لسنة) 12 (رقم

 من قسط آخر سداد تاریخ على األقل على سنتین مدة فوات بعد إال ثانیة مرة االستبدال المعاش
 .الدینار كسر استبدال یجوز ال كما األخیر، االستبدال

 استرجاع ویتم) 5،10،15 (االستبدال سنوات ارعددإختی االستبدال نظام من للمستفید ویمكن
 أقساط وتسقط ًسابقا، ذكر كما االستبدال طالب معاش من تخصم شھریة بأقساط المستبدل المبلغ

  .معاشھ منً شیئا یستبدل لم أنھ بافتراض عنھ المستحقین معاش ویسوى المستبدل بوفاة االستبدال
 31/12/2011 حتى المستبدلین عدد

    
 القطاع البحریني بالدینار الكلي االستبدال مبلغ المستبدلین عدد

 المجموع متقاعد موظف المجموع متقاعد موظف
 23,338,271 23,338,271 - 3104 3104 - الخاص

  
  :الخدمة ضم
 من) 4 (رقم الجدول حسب الضم تكالیف دفع مع السابقة خدمتھ سنوات ضم عامل لكل ویجوز
 المدة الخدمة،وتعتبر مدة سنوات عدد زیادة بھدف الخاص، للقطاع االجتماعي التأمین قانون

 متصلة ًمددا ًاختیاریا أو ًإلزامیا االشتراك كان سواء والالحقة السابقة االشتراك ومدد المضمومة
 المستحق المعاش مبلغ زیادة الخدمة ضم ممیزات فمن التقاعد، لمعاش المؤھلة المدة حساب في
  ".التسویة راتب من %80 "للمعاش المقرر ىاألقص الحد استحقاق أو

 على السابقة خدمتھ مدة ضم طلب لھ جاز البحرینیة الجنسیة الفرد أو العامل اكتسب إذا كذلك
  .البحرینیة الجنسیة اكتسابھ
 :إلى الخدمة ضم فروع وتنقسم

  . السابقة الخدمة   مدة ضم -
  .المدني القطاع في السابقة الخدمة مدة ضم -
 

 معاشاتال بین الجمع
 متوسط المعاشین مجموع یتجاوز ال بحیث ،)شیخوخة+ إصابي( المعاشین بین الجمع یجوز
 اإلصابي العجز عن المعاش بین الجمع في الحـق ولــھ التقــاعــد، معــاش علیھ المحسوب األجر
  .دائم كلي عجز إلى العجز نسبة تصل لم ما حدود دون من علیھ المــؤمن وأجر
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 معاشھ بین یجمع فإنھ االجتماعي، التأمین لقانون خاضع ٍعمل إلى المعاش صاحب عاد فإذا
 .المعاش أساسھ على المحسوب األجر متوسط أو األجر أقصى وبحد العمل من وأجره

  ً:حدیثا الصادرة لألنظمةً وفقا علیھــم المؤمــن منافع اتســاع
 شھر في% 3 بنسبة للمعاش البسیطة السنویة الزیادة بشأن 2010 لسنة 1 رقم وزاري قرار .1

 من ًاعتبارا فأكثر، سنة مدة صرفھا على مضى التي للمعاشات سنة كل من ینایر
1/1/2010. 

 واحدة لمرة ًدینارا 500 بواقع نقدیة مكافأة صرف بشأن 2010 لسنة 4 رقم وزاري قرار .2
 .31/1/2010 من اعتبارا عنھ المستحقین أو معاش صاحب لكل

 من% 3 بواقع نقدیة بمكافئة المعاش في الزیادة استبدال بشأن 2010 لسنة 9 رقم قانون .3
 في المحسوبة الخدمة شھور مدة في ًمضروبا المعاش أساسھ على حسب الذي األجر متوسط
 .5/3/2010 من اعتبارا التقاعد،

 200 المعاش لصاحب التقاعدي للمعاش االدنى الحد رفع بشأن 2011 لسنة 27 رقم قانون .4
 .الخاص القطاع فيً شھریاً دینارا

 أبناء و بناتھ و االبن أبناء إلى األم أو األب نصیب نقل بشأن 2010 لسنة 19 رقم قانون .5
 المعاش إستحقاقھ بعد منھما أي توفي أو متوفاة أمھم أو متوفى أبوھم كان إذا بناتھا و  البنت

 .11/6/2010 من اعتبارا
 للتأمین العامة الھیئة قبل من المعد ملحقال في النظامین لھذین فعلیة إحصائیة بیانات توجد

  ).16 (رقم صفحة ،2012 لعام األول الربع الفصلي تقریرھا في إلجتماعي
 البحرین مملكة ملك خلیفة آل عیسى بن حمد الملك جاللة صدرأ: لالتعط دض نالتأمی قانون

 ضد مینالتأ بشأن م2006 لسنة) 78 (رقم بقانون المرسوم م2006 نوفمبر 22 في المفدى
 االجتماعي التأمین قانون علیھا نص التي االجتماعیة التأمینات فروع أحد یعد والذي التعطل،
 .األول الباب من األولى المادة في م1976 لعام) 24 (رقم بقانون بالمرسوم الصادر
  التعطل ضد التأمین نظام أھداف
 .والفقر العوز من المتعطل حمایة •
 .البطالة لمشكلة السلبیة اآلثار تالفي •
  .االجتماعي األمن منظومة استكمال •
  ً.دستوریا المقرر االجتماعي التأمین في الحق تفعیل •

  النظام من المستفیدة الفئات
o العمل عن المتعطلون:  األولى الفئة 

 :من كل وتشمل) التعطل عن التعویض( الفئة لھذه المالیة المكافأة وتسمى
  .ةالحكوم لدى العاملین المدنیین الموظفین .1
  .األھلي القطاع عمال .2

o العمل سوق إلى الجدد الداخلون:  الثانیة الفئة  
  .)التعطل إعانة( الفئة لھذه المالیة المكافأة وتسمى

 العمل عن المتعطلون:  األولى الفئة  
 تعطلھ حالة في علیھ المؤمن یستحقھ الذي المبلغ وھو) التعطل عن التعویض (الفئة ھذه تستحق

  .القانون في ةالوارد للشروطً وفقا
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  :التعطل تعویض صرف شروط
 االستحقاق حال في وذلك) متصلة ًشھرا 12 عن التقل (المطلوبة االشتراك مدة استكمال - 1

  .مرة ألول
  .العمل علىً قادرا یكون أن - 2
  .العمــل فيً راغبا یكون أن - 3
  .العمل عن بجدیة یبحث أن - 4
  ً.إرادیــــــا استقال قد یكون ال أن - 5
  .القانوني التقاعد سن بلغ قد یكون ال أن - 6
 .تأدیبیة ألسباب العمل عن فصل قد یكون ال أن - 7
   ذلك الوزارة قررت إذا بنجاح التدریب یجتاز أن - 8
 مشروعة إقامة البالد في الوافد العامل إقامة تكون أن یشترط فإنھ الوافدة، للعمالة بالنسبة - 9

  .بھا المعمول لألنظمةً وفقا عمل عن البحث بغرض
 على وذلك علیھ، المؤمن أجر من% 60 بنسبة شھري أساس على طلالتع تعویض یصرف
  .تعطلھ على السابقةً شھرا عشر اإلثني خالل الشھري أجره معدل أساس

 بصفة الحد ھذا ویراجع ًشھریا، دینار 500 على التعطل لتعویض األقصى الحد یزید ال أن یجب
   .المعتمد المستھلك أسعار مؤشر حسب دوریة

 العمل لسوق الجدد الداخلون:  الثانیة الفئة 
 أو مرة ألول العمل عن الباحث یستحقھ الذي المبلغ وھي) التعطل إعانة (الفئة ھذه تستحق
 وذلك منھما، أي تعطل حالة في التعویض الستحقاق المقررة المدة یستكمل لم الذي علیھ المؤمن

 .القانون في المذكورة للشروطً وفقا
  :التعطل إعانة صرف شروط
  .الجنسیة بحریني یكون أن - 1
  .میالدیة سنة عشرة ثماني عن عمره یقل ال أن - 2
  .الخاص لحسابھً مھنیا أوً تجاریا ًعمال یزاول ال أن - 3
  .العمل فيً راغبا یكون أن - 4
 .العمل عن بجدیة یبحث أن - 5
  .القانوني التقاعد سن بلغ قد یكون ال أن - 6
 بنجاح المقرر التدریب استكمل قد یكون أن - 7
 المؤھالت حملة من كان إذا ًشھریا ًدینارا 150 بمعدل التعطل إعانة عمل عن الباحث یستحق

  .األقل العلمیة الشھادات لحملةً دینارا 120 وبواقع ،)بكالوریوس (الجامعیة
  :التعطل إعانة أو تعویض صرف في الحق سقوط حاالت
 .مرتین مبرر بدون مناسب بعمل االلتحاق المتعطل رفض - 1
 .التعطل إعانة أو تعویض قیمة یساوي أو یزید أجره بعمل المتعطل التحق إذا - 2
  .والغش االحتیال طریق عن التعویض أو اإلعانة على حصل إذا - 3
 أشھر3 (ًقانونیا علیھا المنصوص المدة خالل المتعطلین سجل في اسمھ بتسجیل یقم لم إذا - 4

  ).التدریب مدة استكمال أو العمل عالقة انقضاء بعد
  .الخاص حسابھلً تجاریا ًعمال زاول إذا - 5
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  .مشروعة غیر البالد في األجنبي إقامة أصبحت إذا - 6
  ً.نھائیا للبالد األجنبي مغادرة - 7

  )38-37 المواد ( التنمیة في الحق: تاسعا

 التنمیة وزارة تقدم وبموجبھ االجتماعي الضمان بشأن م2006 لسنة 18 رقم قانون إصدار
 مختلفة فئات من بحرینیة أسرة 145970 عددل الشھریة المالیة االجتماعیة المساعدة االجتماعیة

 وأسر والمسنون واألیتام والمھجورات المتزوجة غیر والبنت والمطلقات األرامل منھا
 إنشاء تم كما بحریني دینار ملیون 26 ب تقدر سنویة بمیزانیة العامل غیر والولد المسجونین

 حاالت تعویض یتم كمال خاللھ من المساعدة لصرف بالوزارة االجتماعي الضمان صندوق
 تقدر بمیزانیة ًسنویا ملیون 1.200  تقدر بمیزانیة  الكھرباء رسوم وتخفیض المنازل حریق

 بمیزانیة أسرة ألف 85.000 لعدد المقدم الشھري المالي الدعم إلى باإلضافةً سنویا ملیون 9.600
  .بحریني دینار ملیون 70 بمبلغ تقدر سنویة

  . ًسنویا دینار 100 بمبلغ معاق 7447 لعدد المعاقین مكافئة الوزارة تصرف كما

 االجتماعیة بالرعایة االھتمام:  

 على الموقر الوزراء مجلس وافق حیث إنماء مبادرة أطالق تم حیث  الفقر مكافحة خالل من
 شاملة بدراسة تقوم المبادرة لجنة تشكیل وتم المحتاجة األسر لتنمیة الوطنیة االستراتیجیة

 من  إلخراجھا األسر لمساعدة آلیات وتحدید االجتماعیة المساعدات من المستفیدة سراأل ألوضاع
   :المشاریع ھذه ومن نفسھا على االعتماد على قادرة  أسر إلى المساعدة  مظلة

  المنتجة األسر مشروع

   )دانات ( المعاقین أكشاك ومشروع

 سوق في الدخول یمكنھا ال تيوال اإلعاقة لحاالت مستمر ودخل عمل توفیر إلى یھدف والذي
 القطاع في المعاقین وتشغیل تدریب) وحدك لست ( المعاقین خدمات مركز یتولى حیث العمل

  .معاق لكل بطاقة وإصدار الخاص

 لتشكی أعادة وتم م 2011یونیو في لإلعاقة الدولیة االتفاقیة على البحرین مملكة  صدقت وقد
 سیتم حیث التنفیذیة الخطة مع للمعاقین الوطنیة تراتیجیةاإلس وتدشین  للمعاقین العلیا اللجنة
 التنمیة وزارة وتشرف العالقة ذات الحكومیة الجھات مع الخطة تنفیذ لمتابعة لجنة تشكیل

 ذوي من طالبة و طالب 700 عدد إلیھا ینظم تأھیلیة مراكز 6  عدد إدارة على االجتماعیة
 12 لعدد التشغیلیة التكالیف لتغطیة ملیون 1.200 وقدرھا میزانیة تخصیص تم كما اإلعاقة
  .أھلي مركز

 اللجنة تشكیل تم حیث  السن بكبار ًخاصا اھتماما المملكة  تتولى المسنین رعایة مجال وفي
  .التنفیذیة الخطة ووضع للمسنین الوطنیة   االستراتیجیة وإطالق للمسنین الوطنیة



72 
 

 رعایتھم من أسرھم یتمكن ال الذین للمسنین إیواء دور) 2 ( عدد على التنمیة وزارة وعملت
  .والترفیھیة والصحیة والقانونیة والمعیشیة المتكاملة الرعایة بتوفیر

  .نھاریة أھلیة مراكز) 9 (لدعم سنویة میزانیة تخصیص على  عملت كما

 وبتلك بیت بتأسیس االجتماعیة التنمیة الوزارة قامت الوالدین مجھولي األطفال رعایة مجال وفي
 بتوفیر الوزارة تقوم كما الوالدین مجھولي لألطفال متكاملة خدمات تقدم حیث الطفولة لرعایة
  .للفتیان المالئم المناسب المسكن

 البیئة لیكون الطفل حمایة مركز افتتاح تم فقد العنف من األطفال لحمایة الوزارة من ًوحرصا
 تم كما وألسرھم لألطفال خدمات كزالمر ویقدم  األسري للعنف المتعرضین لألطفال الصدیقة

 األطفال اتصاالت یتلقى الذي مجاني الخط لیكون 998 الطفل ومساندة لنجدة خط افتتاح
  .الالزم واإلرشاد الحمایة لھم ویوفر والمجتمعي األسري للعنف المتعرضین

 عنفلل للمتعرضین المؤقت لإلیواء األمان دار إنشاء تم العنف من األسرة حمایة مجال وفي
 والمتعرضین المنازل خدم من الوافدة للعمالة متكاملة خدمات وتقدیم المواطنات من األسري
   .باألشخاص لالتجار

ا س كم ك تأس رة بن رأس األس ال ب شترك م ع م ة وزارة م ة التنمی سة االجتماعی ة والمؤس  الخیری
ى األسرة بنك الخاص،ویھدف والقطاع الملكیة وفیر إل ة قروض ت اتلل الصغر متناھی دودة فئ  مح
دخل دون ال مانات ب ة ض ك بنكی دف وذل ساعدتھا بھ ة م شاریع إلقام درة م دخل م افة لل ى باإلض  إل

ین الوسطى الطبقة لتطویر المبادرات من العدید البنك أطلق كما. المحددة التمویلیة الخدمات  وتمك
ي ساعدات متلق ة الم ن االجتماعی واطنین م سھیل الم ادة وت ال، ری ستكمل األعم رة ك،بن وی  األس

ة دمات منظوم ي الخ ا الت ة توفرھ ة الحكوم ات البحرینی ة والجھ سات الداعم صغیرة للمؤس  ال
  .والمتوسطة

 برنامج وفق الدخل محدودة األسرة إلفراد واالجتماعي االقتصادي بالمستوى االرتقاء  إطار وفي
 االجتماعیة یةالتنم وزارة أطلقت حیث 1978  عام من بدأ والذي المنتجة األسر مشروع لتطویر
 المشروع ھذا ویھدف 39 رقم الوزراء مجلس من بقرار 2010 یونیو في المنتج المنزل مشروع

ً احتیاجا األكثر لألسر اإلنتاجیة األنشطة في وكمي نوعي تغییر إحداث إلى ورئیسي عام بشكل
 باألنشطة النھوض تحقیق على تعمل والدعم الخدمات من متكاملة منظومة تطویر عبر

 تحویلھا خالل المنزل من المحتاجة األسر أفراد بھا یقوم التي وتلك الصغر متناھیة قتصادیةاال
   . االقتصادیة التنمیة في دورھا تفعیل خالل ومن ومتطورة منتجة أسر إلى
 وزارة من تلقاه الذي الدعم على ًبناء منھ المرجو النجاح المنتج المنزل مشروع حقق وقد ھذا   

 ومنافذ داعمة ومراكز المنتجة لألسر مراكز خالل من التكوین طور في وھو ماعیةاالجت التنمیة
 وھو ثمارھا نقطف مرحلة في وضعنا مما والتطویر لالستشارة استقطابھم تم وخبراء تسویق

   .البحریني المواطن مصلحة
 لىا 2011  في العدد لیصل منتجة أسرة 312 بـ 2008 عام من ابتدأ المنتج المنزل ومشروع

 المشروع ھذا نجاح أھمیة تكمن حیث النجاح قصة من جزء تحقق الزیادة ھذه منتجة  أسرة 600
  .واالستمراریة والتطور الجودة في
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  المنتجة األسر مراكز
 والترویج للتعریف مالئمة تسویقیة بیئة وتوفر المملكة مناطق مختلف في تتوزع مراكز وھي

 مراكز وھي. والعالمي المحلي المستویین على والحرفیة ةالتراثی القیمة ذات الیدویة للمنتجات
 مما الجودة الى بمنتجاتھم الوصول بھدف واإلداري الفني الدعم لھم وتقدم المنتجة األسر تحتضن
 المحلي المستوى على الزبائن من أكبر قاعدة الى للوصول  التسویق فرص تحسین في سیساھم

  :للوزارة ابعةالت التسویق مراكز أھم ومن. والخارجي
  البحرینیة األیدي لمنتجات العاصمة مجمع .1

 وزوار المواطنین یحرص التي المواقع أھم من البحرینیة األیدي لمنتجات العاصمة مجمع
 ما وأفضل أرقى یضم الذي أرجاءه بین التجول على الرسمین وغیر الرسمین وضیوفھا المملكة
 فھو  العربیة المنطقة في الرائدة النماذج إحدى العاصمة مجمع ویمثل. البحرینیة األیادي صنعتھ

 من یعد واإلبتكار للتصمیم مركزا یضم وإنما فحسب المنتجة األسر منتجات لتسویق مركز لیس
 تنفیذه حین اإلستعانة تم والذي العربي، الوطن في بعد تنتشر لم والتي العھد الحدیثة المراكز
) GTZ  - 2007 األلمانیة الشركة (البشریة التنمیة مجال في العالمیة الخبرة بیوت كبرى بأحدى
 على القائم والتدریب االستشارة خدمات تقدیم على تقوم رائدة فكرة ھو واالبتكار التصمیم ومركز
 للعرض قابلة والمتمیزة التصامیم ذات المنتجات من جدید جیل لتقدیم األسر لمنتجات االبتكار

 مجمع یضم كما  .منتجة أسرة 400 من أكثر منھ لمستفیدینا عدد بلغ وقد . األسواق في والبیع
 والذي الصغر في المتناھیة المشروعات لتنمیة التمیز مركز البحرینیة األیدي لمنتجات العاصمة

 بمملكة األھلیة والمنظمات واألفراد لألسر االقتصادي للتمكین المتعددة الدعم خدمات یوفر
 التجاریة األعمال وأصحاب المنتجة األسر بین لصغیرةا المشاریع تعزیز خالل من البحرین،
 المركز یعمل كما. االجتماعیة المساعدات على تعتمد التي واألسر العاطلین والشباب التقلیدیة

 تقدیم إلى باإلضافة خاصة، بمشاریع والبدء االستقالل في الراغبة لألسر الدعم تقدیم على
 تحقیق من لیمكنھم والصغیرة الصغر في المتناھیة مشاریعال لتنمیة والفنیة اإلداریة االستشارات

 قام وقد. العالم بھا یمر التي الصعبة االقتصادیة األوضاع ظل في للمشروع المتوقع النجاح
 تم مسجلة أسرة 200 لتدریب بوغزالة طالل مجموعة مع بالتعاقد 2011 عام في المركز

 تطویر على قدرة واألكثر للتدریبً احتیاجا أكثر یعدون والذین التقویمي البرنامج من استخالصھم
 استكمال وسیتم 2011 عام نھایة إلى أسرة 29 تدریب تم حیث أولى كمرحلة الیدویة إعمالھم
 الصغیرة المؤسسات دعم أدوات صندوق برنامج خالل من 2012 بعام التدریب مراحل

  .والمتوسطة
  المنتجة لألسر سترة مركز .2

 المعبئة الغذائیة المواد إلنتاج تخصصي كمركز 2007 عام المنتجة لألسر سترة مركز افتتح
 ، اإلنتاجیة و المھنیة و الصحیة المستویات كافة على المنتجة األسر احتیاجات و متطلبات یراعي

 وحدات 5 إلى باإلضافة المنتجات عرض وصالة إنتاجیة وحدات 8 على یحتوي المركز إن حیث
 مستوى رفع في ًمھما ًجانبا المنتجة لألسر سترة مركز لىتو ولقد. خارجیة تسویق و عرض

 المنتجات ھذه على الطلب زیادة في ساھم مما األسواق بمقاییس المعبأة الغذائیة المنتجات جودة
 نھایة مع  أسرة 102 المركز في المسجلة األسر عدد بلغ ولقد. والخلیجیة المحلیة األسواق في
  . 2011 عام
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  البحرینیة األیدي تجاتلمن السایة مركز. 3
 حداثة من وبالرغم ،2008 نوفمبر في افتتاحھ تم حیث الحدیثة، المراكز من السایة مركز ُیعتبر
 عدد ارتفع حیث المحرق بمحافظة المنتجة األسر قبل منً ملحوظا إقباال القى أنھ إال المركز عمر

  .2011 معا في منتجة أسرة 55  إلى 2008 في 16 من منھ المستفیدة األسر
  الدولي البحرین بمطار المنتجة األسر محل. 4

 األسر لمنتجات التسویقیة المنافذ أھم إحدى الدولي البحرین بمطار المنتجة األسر محل ُیعد
   .منتجاتھا تسویق في منتجھ أسرة 24ً حالیا  منھ تستفید حیث ًعالمیا،

   :البحرین باب .5
 یمثل والذي 2010 أغسطس في المنتجة األسر اتمنتج لتسویق البحرین باب محل افتتاح تم    
 تخصص كما السوق وسط المتمیز الموقع حیث المنتجة األسر منتجات تسویق في نوعیة نقلة

 المنتجة األسر إلیة وصلت لما للجمھور ًانطباعا أعطى والذي الخوص إعمال في المركز
 أسرة 12 منتجات  بھ یوجدً حالیاو  الوزارة بجھود المنتجات ورقي العمل في جودة من البحرینیة

 عربة تخصیص تم كما والمسائیة الصباحیة الفترة في األسبوع مدار على مفتوح وھو منتجھ
  .المنتجة األسر قبل من المصنعة الدمى لمنتجات خاصة

  معارض األسر المنتجة
 لبحرینيا المنتج نجاح على القیاس مؤشرات أھم من المعارض في المنتجة األسر مشاركة تعتبر

 الجھات رغبة على ًبناءا المشاركات ھذه وتأتي المجتمع، وشرائح فئات كافة إلى الوصول في
 ھذا ومن. منتجاتھا لتسویق لھا الفرصة إتاحة خالل من المنتجة األسر بدعم واھتمامھا المنظمة
 والتسھیالت االحتیاجات كافة توفیر على االجتماعیة التنمیة وزارة حرصت فقد المنطلق
 برامج ضمن وذلك المملكة، خارج أو داخل سواء المعارض مختلف في األسر لمشاركة المطلوبة
 ظل في التنمویة العملیة في والحكومي الخاص القطاع بدور االرتقاء وبرامج المجتمعیة الشراكة

  .المجال ھذا في الوزارة تتخذھا التي المبادرات
  المنتجة األسر لتشجیع خلیفة آل إبراھیم تبن سبیكة األمیرة الملكي السمو صاحبة جائزة
 2007 عام ابتدأت المنتجة لألسر خلیفة آل إبراھیم بنت سبیكة األمیرة السمو صاحبة جائزة
 على الجائزة ھذه تقتصر ال أن ارتأت سموھا من كریمة بلفتھ ولكن البحرینیة المنتجة لألسر
 على ًتأكیدا العربیة الدول في المنتجة ألسرا لتشمل تمتد إن بل البحرین مملكة في المنتجة األسر

 العربیة لألسر العام الرفاه بمستوى واالرتقاء العربیة والمرأة األسرة تمكین على حرصھا
 ورعایتھا ولمنتجاتھا المنتجة العربیة لألسر تمنح باسمھا جائزة بتخصیص سموھا وبادرت
 المالیة المؤسسات وحفز تجاتھامن جودة وضمان عملھا تطویر على العربیة األسرة لتشجیع

 في عربیة دولة 13 حوالي شاركت وقد. المنتجة لألسر والرعایة المساندة تقدیم على واالقتصادیة
 في البحرین مملكة من المشاركین اما منزلي في صنع معرض في عربیة دول 9و الجائزة
 السمو صاحبة لجائزة حبالمصا للمعرض بالنسبة أما . منتجة أسرة 168 حوالي بلغ فقد الجائزة
  .بحرینیة منتجة أسرة 240 یقارب ما فیھ شارك فقد منزلي في صنع  الملكي

  اإلنتاجیة والوحدات التدریبیة والدورات البرامج
 في مراكز تسعة عددھا البالغ االجتماعیة التنمیة مراكز تنظم االجتماعي االستثمار برامج ضمن

 والدورات التنمویة واألنشطة البرامج من حزمة ألسرةا تنمیة قسم بإشراف المحافظات مختلف
 خالل من مؤھلة، بحرینیة كوادر خلق إلى تھدف التي التخصصیة اإلنتاجیة والوحدات التدریبیة
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 التقلیدیة الحرف على التدریب عبر لألفراد الذاتیة والقدرات المھارات لتنمیة مناسبة بیئة توفیر
 التنمیة في دورھم وتفعیل المجتمع في لدمجھم ألفرادا الحتیاجات والمالئمة والمتطورة
 أو الصغیرة الذاتیة المشروعات إقامة على قادرة منتجة أسر إلى تحویلھم خالل من االقتصادیة

 موارد على الحصول بغرض للعمل فرص على والحصول العمل سوق لدخول لھم الفرصة إتاحة
 الكریمة الحیاة متطلبات وتوفیر األسر ھذه لىع المالیة األعباء تخفیف في تساھم جدیدة مالیة

  .الجنسین من فرد 5933 من أكثر 2011 عام في البرامج تلك من أستفاد وقد. ألبنائھا
   :اإلنتاجیة الوحدات
 خالل من یتمكن منتجة اسر إلى وتحولھن التدریبیة البرامج خریجات اإلنتاجیة الوحدات تحتضن
 وقد والتطویر التسویق في  اإلنتاجیة الوحدات وتساعد ویقوالتس اإلنتاج فن تعلم من الوحدة
 إلیھا ینتسب مختلفة إنتاجیة وحدات 10 إلى االجتماعیة  بالمراكز  اإلنتاجیة الوحدات عدد وصل
   .منتجة أسرة 114

  :الصغر المتناھیة التمویلیة المشاریع على الجمعیات تدریب برنامج
 في مھمة ركیزة االنمائي المتحدة االمم برنامج مع اونبالتع تنظیمھ یتم الذي المشروع ویمثل
 حیث الصغر المتناھیة للمشاریع التمویلیة الخدمات تقدیم على المدني المجتمع مؤسسات تأھیل
  .المدني المجتمع جمعیات من ستة عدد المشروع ھذا منً حالیا یستفید

  اجتماعیة المراكز خالل من لألسرة الشاملة بالتنمیة االھتمام إطار في
 التنموي االجتماعي العمل تاریخ في البارزة االجتماعیة المؤسسات من االجتماعیة المراكز تعتبر

 مجال في االجتماعیة التنمیة لوزارة االجتماعیة السیاسة تنفیذ على تعمل فھي البحرین، مملكة في
 تجربة وتعد حرینالب محافظات جمیع في المجتمع شرائح لكافة والتنمیة الرعایة خدمات تقدیم

  .الرائدة التجارب من االجتماعیة المراكز دور وتفعیل إنشاء في البحرین مملكة
 عام في االجتماعي المحرق مركز وھو البحرین في اجتماعي مركز أول تأسیس تم أن فمنذ

 موزعة 2008 عام اجتماعیة مراكز تسعة إلى االجتماعیة المراكز عدد وصل أن إلى 1978
 التنمیة وزارة لمخطط ًوفقا المقرر ومن الخمس المملكة محافظات في لمناطقا مختلف على

 ًمركزا عشرین إلى 2015 عام نھایة في االجتماعیة المراكز ھذه عدد یصل أن االجتماعیة
  .المملكة محافظات كافة على تتوزع

 مختلف عم التواصل السھل من وأصبح الواقع أرض على یتجسد االجتماعیة التنمیة مفھوم بدأ 
 واألمن الرفاه تحقیق إلى تسعى التي واألنشطة والبرامج الفعالیات عبر البحریني المجتمع فئات

 أھداف لتحقیق الصعوبات كافة وتذلیل المجتمع في األسرة دور وتعزیز للمواطنین االجتماعیین
 المستقبلیة ةالرؤی وبفعل البحرین، مملكة في والتقدم النھوض دعائم إلرساء المجتمعیة الشراكة

 ھذه استطاعت االجتماعیة التنمیة وزارة تتبعھا التي الطموحة التنمویة واالستراتیجیة الثاقبة
 كفاءة ورفع للمواطنین المقدمة الخدمات مستوى في نوعیة نقلة تحدث أن االجتماعیة المراكز
 ساھمت كما لتأھیلیةوا التدریبیة و التنمویة بالبرامج إلحاقھم عبر اإلنتاجیة وقدراتھم األفراد

 مكاتب برامج خالل من األسریة المشكالت من العدید معالجة في االجتماعیة والبحوث الدراسات
  .األسري اإلرشاد

 خاصة وأنشطة فعالیات تنفیذ على المراكز تلك إقدام واالھتمام بالمالحظة جدیر ھو مما ولعل
 المراكز استطاعت الخطوات وبھذه والناشئة، األطفال أندیة برامج عبر والناشئة باألطفال
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 وحمایة برعایة اعتنائھا خالل من المجتمع في ًومؤثرا ًوفاعالً محوریا ًدورا تلعب أن االجتماعیة
  .ًورجاال نساءً وصغاراً كبارا المجتمع وفئات أفراد كافة وتنمیة
 خاللھا من لتتكامل مؤھلة مؤسسة واختصاصاتھ وإمكانیاتھ بموقعھ االجتماعي المركز یشكل

 في الفعالة والمساھمة المحلیة بالمجتمعات النھوض بھدف األھلیة الجھود مع الحكومیة الجھود
  .المجتمعات تلك أھالي احتیاجات تلبیة

 االحتیاجات خاللھ من وتستكشف تستشعر الذي للوزارة المتقدم الراصد بدور المركز یقوم 
 الذي األمر ومستجدات متغیرات من لھ ضتتعر ما ویشخص ویرصد المحلیة للمجتمعات الفعلیة
 لتلبیة برامجھا وتصمیم خططھا وتركیز دراستھا توجیھ إعادة أو توجیھ من الوزارة یمكن

  .والجماعات المجتمعات لتلك األولویة وذات الفعلیة االحتیاجات
 على المواطنین احتیاجات مع تتناسب برامج توفیر ضمان مسئولیة االجتماعي المركز یتحمل 

  .المحلي المستوى
 وتدعیم إنشاء في للمساھمة للمواطنین الذاتیة الجھود وتعبئة تنظیم على االجتماعي المركز یعمل

 .االجتماعیة المشروعات
  األھلیةفي إطار تنمیة مؤسسات المجتمع المدني من خالل الدعم الفني والمادي للمنظمات 

 في األھلیة المنظمات تمكین ھي رئیسة غایة إلى تأسیسھا منذ االجتماعیة التنمیة وزارة تطلعت
 للقطاعین مواز كشریك التنموي العمل في الریادي بدورھا تقوم أن تستطیع لكي البحرین

 لم التي سیاساتھا موسعة الغایة ھذه تحقیق سبیل في جھدا الوزارة تألو ولم والخاص، الحكومي
 واستشارات تدریب من الفني الدعم دیمتق لتشمل ولكن السنوي المالي الدعم في فقط محصورة تعد

 نطاق من المنظمات ھذه تخرج أن ذلك وراء من آملة األھلیة للمنظمات األساسیة للبنى وتطویر
 ذو الشامل التنموي العمل إلى األمد القصیر االجتماعي المردود ذو الرعوي الخیري العمل

  . األمد الطویل الدائم المردود
 المنظمات لھذه والمالي والمادي الفني الدعم تقدیم تضمن شاملة سیاسة ذتنفی في الوزارة بدأت لقد
 بتدریب ومرورا الریادي بدورھا لتقوم لھا المؤسسي الدعم من بدءا المجاالت مختلف في

 التنمویة لمشروعاتھا المالي الدعم وتقدیم المختلفة األھلي العمل مجاالت في وتأھیلھم كوادرھا
 شریكا لتكون یؤھلھا الذي المجتمعیة المشاركة ببرنامج وانتھاء تمعالمج خدمة في تصب التي

  . مختلفة اجتماعیة مؤسسات إلدارة للوزارة فاعال
 الوطني المركز بتأسیس الوزارة قامت األرض على الفاعل العمل اإلطار التوجھ ھذا یأخذ ولكي
 إدارة یتبع رسمي مؤسسي كیان عن عبارة ھو والذي م 2006 سنة األھلیة المنظمات لدعم

 والواقعة البحرین في رسمیا المشھرة األھلیة المنظمات احتضان إلى ویسعى األھلیة المنظمات
 قدراتھا تطویر في ویساندھا أداءھا ویقیم أوضاعھا فیدرس االجتماعیة، التنمیة وزارة مظلة تحت

 ومشروعاتھا برامجھا رةإدا على تساعدھا التي االستشارات لھا ویقدم والفنیة اإلداریة المؤسسیة
 المجتمعیة الشراكة تحقیق في كفاءتھا ورفع المشتركة التنمویة األھداف تحقیق أجل من وأنشطتھا
 الوزارة قرارات ترشید في الوظیفة ھذه خالل من المركز یساھم كما األھلي، القطاع من المرجوة

 التقریر ھذه ویقدم. الھام القطاع اھذ مع والمشاركة والمساندة الدعم برامج من بالعدید یتعلق فیما
 2006 العام منذ األھلیة للمنظمات قدم الذي والمادي الفني الدعم برامج لمختلف شامال عرضا
  . م 2011 العام نھایة وحتى

  : األھلیة للمنظمات والمادي الفني الدعم مجاالت
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  : تالیةال البرامج في األھلیة للمنظمات المقدمة الدعم برامج أھم تلخیص یمكن
  : البرامج ھذه مظلة تحت ویقع :األھلیة للمنظمات الفني الدعم برامج: أوال

ة، للمنظمات المؤسسیة القدرات تقییم .1 ارات وتتضمن األھلی ة زی ات میدانی ة للمنظم  األھلی
 لكل األداء عن تحلیلي تقریر إعداد یتم علیھ ًوبناء للمنظمة المؤسسي األداء على للتعرف
  . المؤسسي األداء لتطویر شادیةاستر وخطة منظمة

ات تدریبیة برامج تنظیم .2 ة للمنظم تم األھلی اء ت ى بن دیر عل ة باالحتیاجات تق  وخطط الفعلی
 . الحاجة وأولویات المستقبلیة التطویر

 . الحاجة بحسب األھلیة للمنظمات فنیة استشارات تقدیم .3
  . الشریكة للمنظمات المؤسسیة القدرات دعم .4
  : البرامج ھذه مظلة تحت ویقع األھلیة، للمنظمات المالي مالدع برامج: ثانیا

  مجموعة مع بالتعاون االجتماعیة التنمیة وزارة من المقدم السنوي المالیة المنح برنامج .1
  . الخاص القطاع في الوطنیة المؤسسات من

  . السابقة السنوات في مالیة بمنح حظیت التي التنمویة المشروعات متابعة برنامج .2
 الوزارة إدارات ومختلف األھلیة المنظمات الستخدام الوطني المركز قاعات توفیر برامج: ثالثا

  .  المختلفة التدریبیة والبرامج اللقاءات لتنظیم
  . األھلیة للمنظمات وأراضي مقرات توفیر یتضمن والذي اللوجستي الدعم: رابعا

  .األھلیة المنظمات مع المجتمعیة الشراكة برامج: خامسا
  الشبابي جمعالم

ن عیسى بن حمد بن سلمان الشیخ سمو توجیھات مع تماشیا ة آل سلمان ب ي خلیف د ول ین العھ  األم
یس س رئ ى المجل شباب األعل ة لل ھ والریاض ضان واھتمام باب باحت رین ش سھیل البح ة وت  كاف

ستقبل صیاغة في الفعال بدوره اإلسھام من یتمكن لكي لھ اإلمكانیات ة م اوانط البحرین، مملك  الق
ن سؤولیة م ة وزارة م ة التنمی ن االجتماعی ات ع شبابیة المنظم ة ال ي والعنای ا الت ذه تولیھ  لھ

دكتورة سعادة أصدرت المنظمات، ة ال د فاطم رة البلوشي محم ة وزی ة التنمی رار االجتماعی م ق  رق
شبابیة األھلیة المنظمات مجمع بإنشاء م 2008 لسنة ) 31( د. ال م وق اح ت ذا افتت ع ھ  میارس المجم

سمو صاحب من كریمة برعایة م 2010 مارس من الثامن في شیخ ال ن ناصر ال د ب ة آل حم  خلیف
  . الملكیة الخیریة المؤسسة أمناء مجلس رئیس

ة المنظمات مجمع یقع شبابیة األھلی ي ال شمالیة المحافظة ف ن ال ة م ائن  البحرین مملك ة الك  بمنطق
ن المجمع ویتكون. الشاخورة ین م ددي مبنی قال متع  لالجتماعات وصالة شقة 12 ویتضمن طواب

ددة راض متع افة األغ ى إض ا إل در. كافتیری ة وتق ة التكلف ع اإلجمالی ـ للمجم ف 650  ب ار أل  دین
ي شقة كل وتتكون. بحریني ى ف م المبن ن) 1 (رق دد و وصالة غرفتین م ن 2 ع اه، دورات م  المی

ى باإلضافة ا المطبخ إل ون بینم شقة تتك ي ال ى ف م المبن ن) 2 (رق الث م دد وصالة غرف ث  3 وع
  .  المطبخ إلى باإلضافة میاه دورات

   :الشبابیة األھلیة المنظمات مجمع أھداف

 أھدافھا وترجمة دورھا أداء من الشبابیة األھلیة المنظمات تمكین . 
 شباب بخصوص  2030 االقتصادیة الرؤیة  مع  التوافق تحقیق ا ال ى وترجمتھ ع عل   واق

 .البحرین مملكة أرض
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 الشبابیة األھلیة المنظمات بین المشتركة الوطنیة النشاطات وتفعیل تنسیق.  

  : األھلیة المنظمات مع المجتمعیة الشراكة برامج: خامسا

نھج العمل لتشمل األھلیة للمنظمات والمادي الفني الدعم برامج امتدت شراكة بم ة ال ع المجتمعی  م
ث الدول من العدید في السائد النموذج بات المنھج وھذا األھلیة المنظمات بعض س حی  تكامل یعك

ین األدوار اع ب ومي القط اص الحك ي والخ تم.  واألھل شراكة وت ة ال ین المجتمعی ة وزارة ب  التنمی
ة ات االجتماعی ة والمنظم ق األھلی صاصات وف ة اخت دافھا المنظم ع وأھ اع وم اص القط  الخ
   :التالیة المجاالت وتتضمن الخبرة ذات الدولیة والمؤسسات

ن الخاصة للفئات والتدریبیة والتأھیلیة الرعائیة والمشاریع البرامج .1 ة ذوي م سنین اإلعاق  والم
  . وغیرھم والمتسولین واألطفال

  . المنتجة األسر برامج ذلك في بما فئاتھ بمختلف المجتمع بتنمیة المختصة البرامج .2
  . والتأھیلیة والرعائیة التنمویة المراكز إدارة .3
  . المجتمعیة والتوعیة والتوجیھ إلرشادوا األسرة برامج .4
  . المجتمعیة الشراكة في الوزارة سیاسة مع تتوافق التي األنشطة .5

  : المجتمعیة الشراكة من مستویین البرنامج ویتضمن
ع وتتضمن :الكاملة الشراكة .1 د توقی رة عق ة وفت ددة زمنی ة مح د قابل ع للتجدی ة م  إلدارة الجمعی

د في حیوي تنموي مشروع أو مركز سابقة المجاالت أح وفر ال ن وت ھ م ع خالل دمات جمی  الخ
وزارة وتلتزم. بالمشروع الخاصة التنظیمیة اللوائح وفق والمقرة المسجلة ي ال ذه ف شراكة ھ  ال

سداد الیف ب شغیل تك دمات ت ة الخ ة الفنی ة واإلداری ذا والمالی شروع لھ ى باإلضافة الم دیم إل  تق
ا ا دعم را مالی ة آخ شجیع للجمعی ا كت شروع إدارة ىعل لھ شراكة الم وم. بال وزارة وتق  ال

راف ة باإلش ة والمتابع ة والرقاب ة المالی ة والفنی ى واإلداری ؤون عل شروع ش شكل الم  دوري ب
 . المشروع أھداف وتحقیق اإلدارة حسن من للتأكد

  

 الدعم میزانیة المشروع نشاط المشروع  المنظمة الرقم
  المقدم

واء الكرامة دار للمتقاعدین الحكمة جمعیة 1 ة إی سولین ورعای  المت
 والمتشردین

171480 

ة 2 ة الجمعی ة البحرینی  لإلعاق
 30000  للمعاقین ورعایة خدمات المتنقلة الوحدة  والتوحد الذھنیة

ة 3 ة الجمعی ة البحرینی  لتنمی
 المرأة

 لرعایة الرفاع دار
 الوالدین

دمات ة خ ة اجتماعی  ورعای
 للمسنین

20000 

ة 4 ة الجمعی ة األھلی  لقری
 بسترة الخارجیة

 لرعایة سترة دار
 الوالدین

دمات ة خ ة اجتماعی  ورعای
 للمسنین

20000 

ز 5 ي المرك راك البحرین  للح
 الدولي

 السیاقة تدریب
 اإلعاقة لذوي

دریب سیاقة ت ة ال  الیدوی
 واالتوماتیكیة

25920 

  
شراكة .2 ة ال ضمن :الجزئی ذه وتت شراكة ھ ا ال ا دعم ا مالی ات مقطوع ي ةاألھلی للمنظم دیر الت  ت

ة مراكز أو مشروعات مظلتھا تحت دم تنموی ات تخ ع فئ ة المجتم ات وبخاصة المختلف  المنظم
 . والمسنین الخاصة االحتیاجات لذوي مشروعات تدیر التي
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ولي و ة ت رین مملك سألة البح وفیر م سكن ت م ال ة المالئ واطنین لكاف ام جل الم ث ، االھتم وم حی  تق
ة وفیر المملك دات بت شق الوح سائم قوال سكنیة، والق ذلك ال رف وك روض ص شراء ق اء و لل  البن
ا وعشرین لخمسة یمتد میسر بسداد ، والترمیم ا ، عام ة دشنت كم رمیم مشروع المملك وت ت  البی

ة رصدت حیث محدده شروط وفق وذلك للسقوط اآلیلة ي میزانی ذا ف شأن ھ رمیم ال ذه لت وت ھ  البی
  .مقابل دون
ي المتمیز لإلنجاز الشرف جائزة منحت كما ة مجال ف سمو لصاحب واالسكان الحضریة التنمی  ال

ة آل سلمان بن خلیفة الشیخ یس خلیف وزراء رئ ة ال ام البحرین بمملك ة جائزة وھي 2006 لع  دولی
م برنامج أنشأھا رفیعة دة األم شریة للمستوطنات المتح دیرا الب ود تق ادة وإنجازات لجھ اء ق  وزعم
ة مجاالت في الدول ة ةاإلسكانی التنمی اء والعمرانی ات وبن سكنیة التجمع شعبیة ال ة ال ر ومحارب  الفق

ستویات رفع على المتواصل والعمل شة م تم. المعی نح وی ا الجائزة م ة وفق ن لجمل اییر م ا المع  منھ
ي المتمیزة والجھود االنجازات ة االسكان مجال ف شیة الظروف وتحسین الحضریة والتنمی  المعی

ات رة للطبق ع الفقی سیاسات ووض ة ال سین الكفیل ذه بتح روف ھ شیة الظ افة المعی ى اض راك ال  إش
  .التنمیة عملیة في وإدماجھ المدني المجتمع

ادة تنص حیث ، الشأن ھذا في الدستور لنصوص تنفیذا یأتي واالنجازات االھتمام ھذا كل ) 9 (الم
   "......أن على منھ

   .اطنینالمو من المحدود الدخل لذوي السكن توفیر على الدولة تعمل - و

 بصورة للزراعة الصالحة األراضي استغالل تحقیق أجل من الالزمة التدابیر الدولة تتخذ -ز
 المزارعین صغار مساعدة وسائل القانون ویحدد الفالح، مستوى رفع على وتعمل مثمرة،

  . األراضي وتملیكھم

  " .ریةالفط الحیاة على والحفاظ البیئة لصیانة الالزمة التدابیر الدولة تأخذ -ح

ى أخرى مرة اإلشارة تجدر السیاق ھذا وفي رار ال وزاري الق م ال صادر) 12 (رق  ،2004 عام ال
م حیث اإلسكانیة الخدمات من االنتفاع في البحرینیة المرأة حق بشأن ذا نظ رار ھ ة الق رأة أحقی  الم

ا إذ ألسرة المعیلة دم أن یمكنھ ب تتق ا لإلسكان، بطل م كم ذا نظ رار ھ ةأ مرة وألول الق رأة حقی  الم
ة مساھمتھا أثبتت حال في اإلسكانیة الخدمة في حصتھا بتسجیل المطلقة ي المالی سدید ف ساط ت  اإلق
ا. الخدمة لھذه الشھریة س یعمل كم ى المجل رأة األعل ن للم ة خالل وم شتركة اللجن ع الم  وزارة م
  .المجال ھذا في المرأة تواجھ التي المشكالت وحل) 12 (رقم القرار تنفیذ على العمل اإلسكان

 )39 المادة (الصحة في الحق: عاشرا

  ،الحق ھذا بتقریر مواده جاءت إذ ،الصحیة الرعایة على النص البحرین مملكة دستور تضمن
   "أن على منھ) 8 (المادة نص یجري حیث
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ة، بالصحة الدولة وتعنى ، الصحیة الرعایة في الحق مواطن لكل أ ل العام ة وسائل وتكف  الوقای
   الصحیة والمؤسسات المستشفیات أنواع مختلف بإنشاء جوالعال

وز -ب راد یج ات لألف شاء والھیئ شفیات إن ستوصفات أو مست الج ُدور أو م راف ع ن بإش  م
   ".للقانون ووفقا الدولة،

  

 حیث ، الصحیة الرعایة في األساس حجر ھي البحرین مملكة في األولیة الصحیة الرعایة وتعتبر
 البحرینیین لجمیع المجاني العالج وتقدم . صحي مركز23 خالل من خدماتال ھذه الوزارة تقدم
 وتقدم. زیارة لكل أمریكي دوالر) 8 (یعادل ما أي دنانیر 3 دفع األجانب على یشترط حین في

 وتشتمل الخدمات، من وغیرھا والعالجیة الوقائیة الخدمات من مجموعة الصحیة المراكز
 الوالدة، بعد ما إلى الحمل فترة خالل والطفل لألم المتاحة اتالخدم كل على الوقائیة الخدمات

 الصحیة المراكز تقوم كما. لھم الالزمة التطعیمات وتقدیم لألطفال الدوري الفحص إلى إضافة
 لألم الصوتیة فوق الموجات واختبارات الزواج قبل كالفحص األسر تنظیم خدمات بتقدیم ًأیضا

 االحتیاجات وذوي السكري مرضى وعالج واألسنان بالفم یةالعنا خدمات عن ًفضال الحامل،
  .السن كبار من الخاصة

 البرامج من مجموعة على فتشتمل المملكة في الصحیة المراكز تقدمھا التي العالجیة الخدمات أما
 الطوارئ، قسم في المتمثلة العاجلة والرعایة والمستعصیة، المزمنة األمراض كعالج الصحیة

 عیادات توفیر عن ًفضال المسنین، ورعایة البسیطة، الجراحیة بالعملیات القیام ىإل باإلضافة
 بالزیارات القیام ًآخرا ولیس ًوأخیرا صحیة، مراكز ثالث في السكلر مرضى لعالج خاصة

  .الحاالت بعض في الالزم العالج لتقدیم المنزلیة

 العالج خدمات من الصحة كزالمرا تقدمھ فیما فتتمثل األخرى الداعمة للخدمات وبالنسبة
 والتعلیمیة االجتماعیة الخدمات تقدیم إلى إضافة األدویة، وتوفیر التشخیص وخدمات الطبیعي،

   . المجتمعیة والمشاركة

 عاتقھا علــى أخـذت حیث ، م1975 عــام نوفمبر في الصحیة المراكز إدارة إنشــاء تم وقد
 وتحتضن البالد أرجاء مختلف في الخدماتالصحیة رتطــو إلستمراریة المنسق اإلداري العمــل

 . واحدة وعیادةصحیة صحــي مـركز) 21 (اإلدارة تلك
 السكان من نسمة 25.000 لكل صحي مركز بناء یتم أن ھي المنتھجة السیاســة وان كمـا

 ، والمقیمین المــواطنین بصحة تھتم والتي والعالجیة الوقائیة الخدمات جمیع تشتملعلى
 مراكز 5 لبناء األساسیة المتطلبات وضع بصدد الصحیة المراكز إدارة فإن ذلك ةعلىإضاف

 .عیسى ومدینة والحد، بوماھر، وحالة والنویدرات، ، كرانة منطقة في صحیةجدیدة

 بإستثناء واألمومة الطفولة رعایة خدمات على تشتمل الصحیة المراكز جمیع أن كما
 الزالق مركز بإستثناء األسنان خدمات على یعھاجم وتشتمل كما ، الصحي مركزالرازي

 الصحي، سینا ابن مركز الصحي، سلمان الشیخ مركز ماعدا األشعة خدمات وتشتملعلى الصحي،
 خدمة إدخال وتم كما. الصحي الزالق مركز الصحي، القدیم بالد مركز الحورةالصحي، مركز
 مركز بإستثناء الصحي المراكز جمیع في السكر وعیادة الصحي اإلجتماعیوالتثقیف البحث
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 البحرین بنك مركز وھي صحیة مراكز أربع في الطبیعي العالج ویوجدقسم. الصحي الرازي
 محمد ومركز الصحي، عیسى مدینة مركز الصحي، سینا مركزابن الصحي، بعراد الوطني

 .الصحي كانو جاسم

 ةالصحی المراكز إلدارة األساسیة األھداف

 . الطیبة البحرین ارض على القاطنین لجمیع والوقائیة جیةالعال الخدمات تــوفیر - 1
 . متمیزة ونوعیة جودة ذات صحیة خدمات تقدیم ضمان - 2
 .اقسامھا بكافة الصحیة الخدمات تطویر - 3
 .الصحیة المراكز من المطلوبة االحتیاجات لشتى المواطنین على اإلجراءات تسھیل - 4
 . مناسبةال التوصیات ورفـع الصحیة الخدمات مستوى تقییم - 5
 إلى الصحیة الخدمات وصول إلى ترمي والتي المختلفة والخطط الدراسات إعداد - 6

 . المستویاتالعالمیة

  
  الصحیة المراكز خدمات

 اإلداري القسم. 
 الطبیة الخدمات. 
 التمریض خدمات. 
 واألسنان الفم صحة خدمات. 
 المختبرات. 
 االشعة. 
 والطفولة األمومة رعایة خدمات. 
 الصیادلة. 
 الطبیعي جالعال. 
 االجتماعي البحث. 
 الصحي التثقیف. 

  .الصحیة المراكز على للمترددین التالیة الخدمات الصحیة المراكز وتقدم

 اإلداري القسم خدمات

 إلى الرجوع للمراجعین یمكن حیث اإلداریة اإلجراءات جمیع عاتقھ على القسم ھذا یأخذ
 أي على للحصول أو للمــراكز مراجعتھم أثناء یواجھونھا مشكلة أي لحل الصحي إداریالمركز

 .استفساراتأخرى

  الصحیة السجالت قسم خدمات
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 وتقدیم المرضى جمیع استقبال خاللھ من یتم حیث الصحي المركز واجھة القسم ھذا یعتبر
 الحضور طریق عن المواعید إعطاء القسم ھذا خالل من ویتم كما لھم، الخدماتالمطلوبة

 الحوامل وعیادات األسنان وعیادات العامة للعیادات المواعید ھاتف طریق أوعن الشخصي
 من ویتم الطبي، السلمانیة بمجمع الخارجیة والعیادات السكر وعیادة الوالدة فحصمابعد وعیادات

 والوفاة المیالد شھادات إستخراج وإجراءات بالمنازل والعاملین الطلبة فحص إجراءات خاللھ
 أو جدیدة صحیة ملفات فتح من بھا المتعلقة اإلجراءات وجمیع ةالصحی الملفات حفظ ،باإلضافة

 .أخرى صحیة مراكز إلى األفراد أو الصحیة الملفات تحویل وكذلك األفراد إلغاء أو إضافة

 بصورة الطبي الفحص خـــدمة والمقیمین المواطنین جمــیع یحصل حیث: العـــالجیة الخدمات
 مشتركین یكونوا لم ما زیارة كل عن دنانیر 3 رسم یدفعون ھمفــإن أمااألجانب للمواطنین مجانیة

 .األولیة الرعایةالصحیة في

 التطعیمات منــھا تفرعاتھا بمختلف والطفولة األمومة رعــایة وتتضمن :الوقائیة الخدمات
  .آخره إلى األسرة الــدوریوتنظیم والفحص

 تقوم حیث العــائلة طبیب قبل من الموصوف العـالج المــریض یتلقى: التمریض خدمات
 .المرضى شفاء لسرعة والالزم المقرر العالج المؤھالتبإعطاء الممرضات

 طلب على حصولھم بعد وذلك المرضى تصویر عاتقــھ على القسم ھذا یأخذ: األشعة خدمات
 .الطبیبالمعالج من التصویر

 أما المختبرات جمیع قبل من النتائج وإصـدار وتحلیلھا العینات سحب یتم: المختبر خدمات
 مجمع إلى أو الصحي النعیم مـركز إلى إرسالھا فیتم تعقیدا أكثر أجھزه إلى التیبحـــاجة التحالیل

 .المعالج الطبیب من التحلیل طلب بطاقة على المریض حصـول بعد وذلك السلمانیةالطبي

 بصورة األسنان عالجل وذلك الصحیة المـراكز معظم في األسنان خــدمھ تتوفر :األسنان خدمات
 المختصین األطبـاء إلى المستعصیة الحاالت لتحویل الالزمة اإلجراءات جمیع وتتخـــذ عامة

 .الطبي السلمانیة مجمع أو الصحي عالي مـركز أو الصحي النعیم بمركز

 یصفھا التي الطبیة الوصفة حسب المتـرددین إلى األدویة القسم ھذا یصرف: الصیدلة خدمات
  .المعالج الطبیب

 .األطباء قبل من المحولین للمرضى الطبیعي العالج خدمات یقدم :الطبیعي العالج خدمات

 للمرضى النفسي واإلرشاد والنصح العون بتقدیم القسم ھذا یساھم :االجتماعي البحث خدمات
 .األطباء قبل من المحولین

 الملصقات طریق عن ذلكو الجمھور وتوعیة بتثقیف القسم ھذا یساھم :الصحي التثقیف خدمات
  المحاضرات وإلقاء
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 العامةو المستشفیات من عدد خالل من الثانویة الصحیة الرعایة خدمات الصحة وزارة تقدم كما
 ًمرفقامتعدد الطبي السلمانیة مجمع یعتبر. الطبي السلمانیة مجمع المستشفیات ھذه أبرز من

 التي سواء، حد على والمقیمین المواطنین جمیع إلى المتعددة خدماتھ تمتد حیث الطبیة الخدمات
 لكل الطبیةالعاجلة الرعایة یقدم والطوارئ الحوادث قسم. الثانویة والرعایة الطوارئ تشمل

 . والجرحى المرضى

وفقا أجنحة مختلف في المقیمین للمرضى الخدمات كافة الطبي السلمانیة مجمع ویقدم ً المستشف
 التخصص، مجال بحسب المستشفى في األجنحة وتتوزع  .الصحیة المریض وحالة المرض لنوع

 المرض ونوع الصحیة وحالتھ المریض وسن الجنس نوع بحسب تصنف فإنھا األسرة وكذلك
 .منھ الذییعاني

 ًسریراعلى للمرضي یوفر فإنھ الطبي، السلمانیة مجمع یستقبلھا التي الطارئة للحاالت وبالنسبة
 فتندرج الفوري القبول المرضیة حالتھم تستدعي ال الذین لمرضىا أما الالزم، العالج لتلقي الفور

   كان كلما أو الطبیبالمعالج قبل من لھ المحدد الموعد یحین أن إلى االنتظار قائمة ضمن أسماءھم
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  .لھ العالج لتقدیم متاحا السریر
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  )40 المادة ( والجسدیة النفسیة االعاقات لذوي الكریمة الحیاة رتوفی في الحق: عشر حادي

 حیث االھتمام والجسدیة النفسیة االعاقات ذوي المختلفة وتشریعاتھا البحرین مملكة دستور اولى
  :على منھ) 5 (المادة في نض

  ....... أ
  .......  - ت
الزم االجتماعي الضمان تحقیق الدولة تكفل -جـ واطنین ال ي للم ة ف شیخوخة حال  المرض أو ال

ز أو ن العج ل ع تم أو العم ل أو الی ة، أو الترم ا البطال ؤمن كم م ّت دمات لھ أمین خ  الت
ة والخوف الجھل براثن من وقایتھم على وتعمل الصحیة، والرعایة االجتماعي  والفاق

.  
غ دد یبل اقین ع رینیین المع سجلین البح وزارة الم ة ب ة التنمی ا ) 7447 (االجتماعی نً معاق ین وم  ب

غ اإلناث عدد أما ، الذكور من ) 4279 (عدد ھؤالء اقون ویصنف ) 3168 (فبل ون المع  البحرینی
  .اإلعاقة حسب
 وتأھیل رعایة بشأن 2006 لسنة) 74 (رقم قرار الموقر الوزراء رئیس السمو صاحب عن صدر

اول التي مادة 25 على تضمن الذي المعاقین وتشغیل دیم سریانھ تتن دمات وتق شاء شاملةال الخ  وإن
واء ودور والورش التأھیل ومعاھد مراكز ذلك اإلی ة إجازات تنظیم وك اش المعاق دي والمع  التقاع

  .الشھریة والمنحة
 یونیھ شھر في وذلك اإلعاقة ذوي لألشخاص الدولیة االتفاقیة على بالتوقیع البحرین مملكة وقامت
ي علیھا التصدیق و م2007 و ف ك وسبق م2011 یونی ى ھاانضمام ذل ة إل ة االتفاقی شغیل العربی  لت
ل اقین وتأھی م المع سنة) 17 (رق ذلك 1992 ل ضمامھا وك ى ان ة إل ة االتفاقی شغیل العربی ل لت  العم
  ).المعاقین ( والعمالة المھني بالتأھیل الخاصة 1982 لسنة) 159 (رقم الدولیة

وقر الوزراء رئیس السمو صاحب عن صدر كما م الم سنة) 1 (رق شكی م2012 ل ة لبت ا اللجن  العلی
ة ئون لرعای اقین ش ة المع رة برئاس ة وزی ة التنمی ضویة االجتماعی دوبین وع ن من وزارات م  ال

 وصناعة تجارة وغرفة البحرین عمال لنقابات العام واالتحاد المدني المجتمع ومنظمات المختصة
رین س البح ى والمجل رأة األعل تص للم ة وتخ ل اللجن ى بالعم داد عل سیاسة إع ة ال ة العام  لرعای
  .وتشغیلھم وتأھیلیھم المعاقین

  
 

ة وزارة وتصرف ة التنمی ھریة منحة االجتماعی ة ذوي لألشخاص ش ن اإلعاق واطنین م ث الم  حی
ھ ما منھا یستفید بحریني دینار ملیون ) 190.9 ( السنـویـة المنحة قیمة تبلغ ن ) 7447 ( إجمالی  م

  .اإلعاقة حسب منھا المستفیدون ویتوزع واإلناث الذكور المعاقین
وفر ة وزارة وت ة التنمی ن االجتماعی الل م ا خ ساتھا مراكزھ رامج ومؤس ة ب ة الرعای  االجتماعی
ذه من المستفیدین إجمالي فإن م2011 العام وخالل مراكز خمسة ویتبعھا غ المراكز ھ  ) 469 ( بل
  :التالي الجدول یوضحھ ما وھذا معاق شخص
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 الجنس/ نوع اإلعاقة 
 المركز متعددة سمعیة ذھنیة

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 المجموع

 144 6 11 4 5 59 59 مركز التأھیل األكادیمي والمھني
 58 - - 29 29 - - مركز شیخان الفارسي للتخاطب الشامل
دار بنك البحرین الوطني لتأھیل األطفال 

 المعوقین
51 27 - - 31 16 125 

 65 0 2 - 1 12 50 ل المھنيمركز بنك البحرین والكویت للتأھی
 29 10 11 - - 2 6 مركز الطفل للرعایة النھاریة

 48 - - - - 21 27 مركز المتروك للتأھیل اإلرشادي
 469 32 55 33 35 121 193 المجموع

  87 68 314 المجموع الكلي
  

ست ( المعاقین خدمات مركز االجتماعیة التنمیة وزارة افتتحت وقد دك ل ذي) وح دفی وال ى ھ  عل
ة الخدمات توفیر ة ذوي لألشخاص المتكامل إن م2011 عام وخالل اإلعاق دم المركز ف ھ ق  خدمات
دریب فرص إتاحة شمل معاق) 638 (لعدد وفیر الت وفیر العمل فرص وت دمات وت  المتنوعة الخ
 .االعاقة لذوي المجانیة السیاقة على التدریب بینھا من یأتي التي

وزارة التابعة المھني التأھیل مراكز تعمل ة ل ة التنمی ى االجتماعی ة تخریج عل د الطلب تیفائھم بع  اس
ل لبرامج ل التأھی ى والعم وفیر عل ع المناسبة العمل فرص ت ة المخرجات م ام وخالل التأھیلی  الع
 .معاق ) 69 ( بلغ المتخرجین إجمالي فإن م2011
ادرت ة وزارة ب ة التنمی ل االجتماعی دأ للعم شراكة بمب ة ال صة المجتمعی شغیل إلدارة والخصخ  وت
رامج ة ب ة رعائی خاص وتأھیلی ة ذوي لألش ت ، اإلعاق ع وقام ود بتوقی راكة عق ع ش ة م  الجمعی

ة ف البحرینی ي للتخل شغیل العقل دات لت ة وح اقین متنقل دماتھم للمع ي وخ یطھم ف ري مح  األس
ع التعاقد تم كما ، واالجتماعي ل خطوات مؤسسة م شغیل إلدارة تأھی روك مركز وت ل المت  للتأھی

ادي ذي اإلرش دم ال ھ یخ ة خدمات ال التأھیلی شلل ذوي لألطف دماغي ال ذي ال غ وال ددھم یبل ) 48 ( ع
ى وطفلة، طفل ب إل ھ جان م أن ل ت سیاقة مشروع تحوی ة ال اقین المجانی ى للمع ز إل ي المرك  البحرین

  .الدولي للحراك
صت وزارة خص ام ال غ  م2012-2011 ع دره مبل ون 1.200.000 وق ار ملی دعم دین الب ل  الط
  .األھلیة للجمعیات تابع أھلي مركز 12 عدد منھا واستفاد األھلیة التأھیل بمراكز الملتحقین

  .الدور ھذه في مجانیة اإلعاقة ذوي لألشخاص مقدمة الخدمة تصبح وبھذا
ا م م شكیل ت ة ت ة لجن ت فنی سمى تح ة م یم لجن ة تقی ضم اإلعاق صین وت ن المخت ع م ات جمی  الجھ

  :بمایلي وتختص معاتوالجا الحكومیة
 حاالت بتقییمات الخاصة والتأھیلیة والنفسیة والتربویة الطبیة التقاریر ومراجعة دراسة -

  .دوریة بصورة اإلعاقة ذوي األشخاص
 لذوي والتربویة السلوكیة واالضطرابات العقلیة القدرات لتقییم النفسیة االختبارات توحید -

 .التقییم نتائج عنھ تسفر ما بحسب اتالتوصی وتقدیم البحرین مملكة في اإلعاقة



90 
 

 الناحیة من اإلعاقة ودرجة نوع، وتحدید تشخیص، بشأن الصحة وزارة مع التنسیق -
 .األطفال فيً مبكرا اكتشافھا على والمساعدة الطبیة،

 اإلعاقة، لذوي والنفسي والسلوكي التربوي المجال في والتعلیم التربیة وزارة مع التنسیق -
 .الحكومیة المدارس في دمجھم أجل من

 
د ة وزارة انتھت وق ة التنمی ن االجتماعی اء م ز بن یم مرك شخیص التقی ع والت ة بمجم شامل اإلعاق  ال
ف توفیر إلى یھدف حیث العربیة المنطقة في نوعھ من الفرید یعتبر الذي دمات مختل اقین الخ  للمع

ة الرعایة أوجھ توفیر یتم خاللھ ومن واحد جغرافي محیط في لو المتكامل ة التأھی  الصحیة والعنای
سیة راء والنف شخیص وإج اس الت یم والقی دمات والتقی ة والخ ھ واإلرشاد األكلینكی ري والتوجی  األس
 .جدید تدریب بمنھج العمل وكذلك المعاقین األشخاص منتوجات ودعم واالجتماعي والنفسي

  :التالیة المراكز المجمع ویضم 
   .والتقییم التشخیص مركز -
   .المتعددة اإلعاقة مركز -
  .الدماغي الشلل مركز -
  .والتدریب التعلم مصادر مركز -
  .التوحد مدرسة -
  .المبكر للتدخل عالیة مركز -
  .للمعاقین الصحي النادي -
   .المعاقین منتوجات معرض -
   .داون متالزمة مركز -

ة بھ تفضل الذي المالي الدعم من المجمع بناء تمویل ویتم ك جالل ة مل دد هللا حفظھ المملك ن وع  م
  .الخلیجي التمویل وبیت واألعیان وجھاءال

ة ذوي األشخاص تجاه اجتماعیة كمسئولیة دوره أداء في الخاص القطاع یسھم ان اإلعاق ذا وك  لھ
 :المبادرات بین ومن المعاقین وتأھیل رعایة مراكز تشغیل لدعم مبادرات القطاع

   .الخاصة تاالحتیاجا ذوي وتأھیل لرعایة الشامل البحرین مركز وتشغیل إدارة -
  .الخاصة للتربیة البحرینیة المؤسسة وتشغیل إدارة -
  .بھ المتعلقة واألمراض التوحد مركز وتشغیل إدارة -

ا  سھم كم اع وی اري القط الي التج ي والم م ف سات دع ة مؤس ل الرعای ل والتأھی ي ویتمث ھ ف  األوج
  :التالیة

   .المعاقین ومؤسسات مراكز تأثیث بناء دعم -
ة - ات تغطی دریب نفق وى ت ة الق املین العامل ي والع ز ف ین المراك خاص وتمك ن األش  م

  .التدریبیة البرامج خالل
  .للمعاقین والمعینات التجھیزات شراء -

 
ي المدني المجتمع منظمات وتسھم ة أدوار أداء ف سیة ھام ي ورئی ة مجال ف ل رعای شغیل وتأھی  وت

 :التالیة الجھات وتؤدي تأھیلیةو رعائیة ومراكز مؤسسات من یتبعھا ما خالل من المعاقین
  البحرینیة الصم جمعیة -      .الدولي الحراك مركز -
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  .الدماغي الشلل أصدقاء جمعیة -    .للمكفوفین الصداقة جمعیة -
  .البحرینیة والنطق السمع جمعیة -  .العقلي للتخلف البحرینیة الجمعیة -
  الصعوبات ذوي لألطفال رینالبح جمعیة - المعاقین أمور ألولیاء البحرینیة الجمعیة -

  .والتواصل السلوك في           وأصدقائھم   
  .الشباب لرعایة الرحمة مركز -    .واألمومة الطفل رعایة جمعیة -
  .داون لمتالزمة البحرینیة الجمعیة -  .الطفولة لتنمیة البحرینیة الجمعیة -
ز -  .الخاصة االحتیاجات ذوي لتأھیل الحد مركز - دمات مرك ةالتر الخ ة بوی  الخاص

   ".تفاؤل" لألطفال
  

ذه التابعة والتأھیل الرعایة مراكز خالل ومن ات لھ تم الجھ وفیر ی دمات ت ة ذات خ ي نوعی  ف
ال ة مج ل رعای خاص وتأھی اقین األش ات المع اقتھم بفئ ة إع سمعیة الذھنی صریة وال  والب

  .الدماغي والشلل والتوحد والجسدیة
ا سھم كم اد ی ي االتح ة البحرین اقینالم لریاض اره ع ة باعتب صة الجھ ي المتخص ة ف ال تھیئ  األطف

شباب ة وال ة لممارس امج الریاض ي ببرن ل ریاض تم متكام ن ی ھ م راك خالل اقین إش اتھم المع  بفئ
ة الریاضیة والمسابقات البطوالت في المختلفة ة المحلی ة والخلیجی ة والعربی دعم والدولی رامج وت  ب
اد ن االتح الل م دعم خ سنوي ال ذي ال وفره ال سة ت ة المؤس شباب العام ة لل ات والریاض  والتبرع
 .والخیریة التجاریة والمؤسسات البنوك بعض من ترد التي والھبات
ت ة وزارة واھتم ة التنمی ف االجتماعی خاص بتوظی ة ذوي األش ا اإلعاق ستویاتھمً وفق ة لم  التعلیمی

ة ة والتأھیلی ت والتدریبی ن وتمكن ف م خص) 58 (توظی اق ش ي مع ام ف لو م2011 الع ى تعم  عل
ث ن البح رص ع ل ف دد عم اق ) 278 ( لع ن مع احثین م ن الب ل ع ا. عم ت كم  وزارات وتعاون
ث بھا المعاقین توظیف في المملكة ـ حی ـدد لیعمــــــــــــ اق  )120 ( عـــــــــــ ي مع وزارات ف  ال
  .المختلفة
ا الصحة وزارة وركزت وفیر جھودھ دمات لت ن والعمل الصحیة الخ ة أجل م ة نم الوقای  اإلعاق

ذلك األطفال على الدوري الكشف وإجراء للموالید الفحص بإجراء واھتمت المبكر واالكتشاف  وك
ص سمع فح ع ال ع والتمنی دمات الموس ة وخ ة األم رعای یم والطفول ص األسرة وتنظ ا والفح ل م  قب
دمات الطبیعي العالج وتوفیر السكري لمرض العین قاع وتصویر العین وفحص الزواج م وخ  الف

 .الصحي والتثقیف المدرسیة والصحة واألسنان
اقین األشخاص تعلیم بشأن اھتمامھا والتعلیم التربیة وزارة تبرز كما اجھم المع ي وإدم دارس ف  الم

 برفع اھتمامھا مع حكومیة مدرسة) 22 (عدد في الدمج لنظام تطبقھا خالل من النظامیة الحكومیة
ةا والكوادر للمعلمین واألداء العمل كفاءة ة إلداری ن والتربوی ات خالل م رامج البعث ة والب  التدریبی

 .المعاقین الطلبة أمور وأولیاء دعم مع والمستمرة المتنوعة
دم وزارات وتق ات ال ة والجھ دد المختلف ن ع سھیالت م ي الت دف والت ى تھ ساعدة إل خاص م  األش

ة المجانیة والتجھیزات المعینات ومنحھم التنقل على المعاقین ف وتھیئ سیارات مواق ذا ال  إضافة ھ
ة السجالت واستخراج والتجھیزات للمعینات الضریبي اإلعفاء إلى راغبین التجاری ي لل ال ف  األعم

 .وغیرھا التجاریة
اتف ود وتتك وزارات جھ صة ال ات المخت ع وجمعی ام النف ن الع ل م ادة أج ام زی ال االھتم  باألطف
ة خالل من المعاقین دمات منظوم ددة خ ة متع ة تعلیمی ة وتربوی ة وثقافی ي  وریاضیة وترویجی  وف
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ار بخدمات یعنى الوقت ذات سن كب ن ال اقین م دیم المع ساعدات أوجھ بتق ة الم شھریة االجتماعی  ال
ام مع العجز ذوي من المسنین خدمات وتوفیر ة االھتم وادر بتھیئ شریة الك ة الب ع العامل ال م  األطف
 .المعاقین من السن وكبار

ا تم كم ات تھ ة قطاع شئون مختلف ة ب ف التوعی ن والتثقی شجیع خالل وم راز الت درات إلب ة الق  الفنی
ث المعاقین مسرح باستخدام ة وزارة شاركت حی ة التنمی ي االجتماعی  األول الخلیجي المھرجان ف
 الخلیجي المھرجان في شاركت كما. م2008 نوفمبر في قطر دولة في أقیم الذي المعاقین لمسرح
اني اقین لمسرح الث ذي المع ی وال ي مأق وفمبر ف ة وحققت م2011 ن ز البحرین مملك  ، األول المرك

 سیقام والذي اإلعاقة ذوي لألشخاص الثالث الخلیجي المھرجان الستضافة البحرین مملكة وتستعد
الل ھر خ وفمبر ش ل م،2013 ن اري والعم ا ج نً حالی ل م یس أج سرح تأس اص م اقین خ  بالمع

 .دائم مسرحي لخلق وأصدقائھم
ر صیب ویعتب ةالری ن رویح اض خاص والت اقین لألش ر المع ي كبی ات ف ات اھتمام ة الجھ  المختلف
سابقات البطوالت في المعاقین بإشراك ات والم ة الریاضیة والمھرجان ة المحلی ة والخلیجی  والعربی
ة بطوالت في الریاضیون ویشارك السنویة المحلیة البطولة لھم تقام حیث والدولیة ة اللجن  التنظیمی
ة اقین لریاض دول المع س ب اون مجل والت التع اد وبط ي االتح ات العرب ة للفئ ذلك الخاص  وك

 .والدولیة القاریة والبطوالت المسابقات
 التنمیة وزارة برئاسة المعاقین لشؤون العلیا اللجنة بتشكیل الموقر الوزراء مجلس من قررا صدر

ة ضویة االجتماعی دد وع ن ع وزارات م ة ال ات الحكومی ة والھیئ ي العامل ال ف ة مج د اإلعاق  وق
دمات للنھوض متكاملة خطة اللجنة وضعت ة بالخ ة ذوي لألشخاص المقدم ة وتعمل اإلعاق  اللجن

دمات للنھوض استراتیجیة وضع على البحرین بمملكة اإلنمائي المتحدة األمم مكتب معً حالیا  بالخ
 .اإلعاقة ذوي لألشخاص المقدمة
دقت ة ص رین مملك ؤخرا البح ىً م ة عل خاص ةالدولی االتفاقی ة ذوي لألش م اإلعاق ع وت ة رف  الخط
ى اإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنیة لالستراتیجیة التنفیذیة س إل وزراء مجل وقر ال ذي الم ا وال  أقرھ

 .م2012 یونیو شھر في
د رار بع تراتیجیة إق ة االس خاص الوطنی ة، ذوي لألش م اإلعاق شكیل ت ة ت ضم لجن ین ت ن ممثل  ع

ات ة الجھ ي الحكومی تص الت او تخ واردة ربالمح ا، ال ث فیھ ري حی ل یج ا العم ى حالی داد عل  إع
  .م2016- 2012 للسنوات العتمادھا تمھیدا االستراتیجیة بتنفیذ الخاصة التقدیریة المیزانیات

  )42- 41 المواد ( التعلیم في الحق: عشر ثاني

 المحاور من المختلفة الدولیة والمعاھدات واالتفاقیات والطفل والمرأة اإلنسان حقوق قضایا ّتعد
 اإلنسان حقوق تعلیم الوزارة ّتعد كما ، والتعلیم التربیة لوزارة التطویریة المشاریع في الھامة
 أن وبما التعلیم؛ وقانون البحرین مملكة دستور علیھ أكد الذي المواطن، حق من یتجزأ ال جزءا
 قضایا ّتصدرت فقد شء،الن لدى الثقافة ھذه لنشر الفاعلة واألداة األساسي المصدر ھو التعلیم
 ضوء في الوزارة أولویات قائمة والمساواة والعدل والمواطنة اإلنسان حقوق على التربیة

 صاحب حضرة یقودھا التي اإلصالح عملیة مع وتفاعال المتسارعة، والدولیة المحلیة المتغیرات
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 یتسق بما ستوریةالد وسلطاتھا المملكة مؤسسات لتحدیث خلیفة آل عیسى بن حمد الملك الجاللة
 المعاییر مع منسجمة لتكون التربویة؛ األھداف صیاغة إعادة تمت اإلصالحي، المشروع مع

ّ والتي التعلیم، في بحقھ المتصلة اإلنسان لحقوق الدولیة  في البحرین مملكة دستور علیھا نص
   "على تجري والتي ) أ ( 7 – المادة

 التعلیمیة الخدمات تكفل العلمي،كما البحث جعوالفنون،وتش واآلداب العلوم الدولة ترعى-أ
 وعلى القانون التییعینھا األولى المراحل في ومجانیا إلزامیا التعلیم ویكون للمواطنین، والثقافیة

   .األمیة على للقضاء الالزمة الخطة القانون ویضع. فیھ یبین الذي النحو

 كما وأنواعھ، التعلیم مراحل مختلف في یةوالوطن الدینیة بالتربیة العنایة وجھ القانونأ ینظم -ب
   .بعروبتھ واعتزازه المواطن شخصیة بتقویة جمیعا فیھا ُیعنى

 ووفقا الدولة، من بإشراف الخاصة والجامعات المدارس إنشاء والھیئات لألفراد یجوز -جـ
  " . للقانون

 السابعة المادة في نص الذي ، التعلیم بشأن 2005 لسنة) 27 (رقم صدرالقانون الشأن ھذا وفي
 الثالثة المادة في نص كما ، "المملكة بمدراس مجانیا والثانوي األساسي التعلیم یكون " أن على
  ". الدراسیة المناھج في وتضمینھا اإلنسان حقوق بمبادئ الوعي تنمیة " على الرابع البند في

 : الطلبة حقوق تدعم التي الممارسات من عدد یلي ما وفي

  :ونوعیتھ ومجانیتھ التعلیم إلزامیة الدولة ضمان  -  أ

 التعلیم بقانون التعلیم حق كفالة :  
 السادسة المادة وأكدت م،2005 لسنة ) 27 ( رقم التعلیم قانون م2005 أغسطس 15 في صدر

 دستور في ورد ما حسب بتوفیره المملكة والتزام وإلزامیتھ التعلیم في الحق القانون ھذا من
ت المملكة،  في عمرھم من السادسة یبلغون الذین لألطفال حق األساسي التعلیم ":أن على ونصّ

 على وذلك بتنفیذه، األمور أولیاء أو اآلباء ویلزم لھم، بتوفیره المملكة وتلتزم الدراسي، العام بدایة
 اإللزام وتنفیذ لتنظیم الالزمة القرارات الوزیر ویصدر األقل، على دراسیة سنوات تسع مدى

  ".األمور وأولیاء آلباءا إلى بالنسبة
ت كما  بمدارس مجانیّا والثانوي األساسي التعلیم یكون: " أن على القانون من السابعة المادة نصّ

  ".المملكة
 اإللزام ّسن تنفیذ مشروع:  
  :أبرزھا وتنفیذه اإللزام لتنظیم عدة قرارات صدرت ذلك ضوء وفي

 الذین األطفال آباء إلى بالنسبة نفیذهوت اإللزام تنظیم بشأن م2006 لسنة ) 535 ( رقم قرار -
ح الذي أمورھم وأولیاء . اإللزام سن بلغوا   :یأتي ما یوضّ
o التربیة لوزارة التابعة األساسي التعلیم بمدارس األول بالصف التسجیل إجراءات 

  .والتعلیم
o الذین األطفال التحاق عدم حالة في الجنائیة الدعوى رفع طلب على السابقة اإلجراءات 

 .بالمدارس اإللزام سن غوابل



94 
 

o الدراسة عن الطلبة انقطاع حالة في الجنائیة الدعوة رفع طلب على السابقة اإلجراءات 
 .الدراسیة السنة خالل منفصلة أو متصلة أیام عشرة مدة

 الذین األطفال بقبول الخاصة والضوابط القواعد بشأن م2006 لسنة ) 536 ( رقم قرار 
 .األساسي التعلیم بمدارس ماإللزا سن عن أعمارھم تقل

 الجھات مع یتولى قسم وھو التعلیم، إلزامیة تنفیذ لمتابعة خاص قسم إنشاء م2006 عام في تم كما
 للمعلومات المركزي الجھاز مثل الخارجیة والجھات والتعلیم التربیة وزارة داخل المختصة
ْمن متابعة الصحة ووزارة  المدارس، في تسجیلھم من لتأكدوا ) سنة 15 – 6 ( اإللزام سن في ھم َ

 إلحاقھم إعادة على والعمل العمریة، الفئة نفس من الدراسة عن المنقطعین متابعة إلى باإلضافة
 . بالتعلیم

 زیارات عقد بعد الدراسیة المقاعد إلى الطلبة من مجموعة إعادة تم فقد القسم ھذا لجھود ونتیجة
 طالب لكل التعلیم فرصة إتاحة أجل من المدارس مع والتنسیق أمورھم، أولیاء مع ومقابالت
 الطلبة متابعة على كذلك القسم ویعمل. التعلیم قانون من والثامنة السادسة للمادتین ًتنفیذا بحریني؛
 المركزي الجھاز مع بالتنسیق وذلك والخاصة، الحكومیة المدارس في التسجیل عن المتخلفین

 لنشر إعالمیة خطة القسم وضع وقد والتعلیم، التربیة ةبوزار المعلومات نظم وإدارة للمعلومات
 واإلعدادیة االبتدائیة للمدارس دراسي عام كل بدء مع عمل ورشات بعقد وذلك اإللزام ثقافة

  .القرار لھذا المعدة االستمارات وتوضیح بالنظام تعریفھم بھدف والخاصة،

 للجمیع التعلیم تقریر نتائج:  

 األمم منظمة عن الصادر م،2011 للعام للجمیع التعلیم لرصد الجدید العالمي التقریر بیّن لقد
 الرابع للعام مشرفة نتائج حققت قد البحرین مملكة أن ،)الیونسكو (والثقافة والعلم للتربیة المتحدة

 تحقیق في العالي األداء ذات الدول ضمن مصنفة تزال ما المملكة أن أظھر إذ التوالي، على
 تلخص والتي التقریر، في المتضمنة المؤشرات جمیع في العالم، دول بین میعللج التعلیم أھداف
 التعلیم تنمیة مؤشر قیمة وتمثل ،)EDI (:بـاالختصار إلیھ المشار للجمیع التعلیم تنمیة بمؤشر
 االبتدائي التعلیم تعمیم: التالیة األربعة للمؤشرات الحسابي المتوسط ما لبد (EDI) للجمیع

 في والمتمثل (الكبار أمیة ومحو ،)االبتدائیة المرحلة في الصافي القید معدل مؤشر في والمتمثل(
 بین التكافؤ معدل مؤشر في والمتمثل (الجنسین بین والتكافؤ ،)األمیة محو معدل مؤشر

  ).االبتدائي الخامس الصف حتى البقاء معدل مؤشر في والمتمثل (التعلیم وجودة ،)الجنسین
 صفر بین یتراوح وھو األربعة؛ المؤشرات لھذهً بسیطاً متوسطا للجمیع لتعلیما تنمیة مؤشر ویمثل

 في شاركت دولة 126 لـ المؤشر ھذا حسب وقد. للجمیع التعلیم إنجاز) 1 (قیمة وتمثل وواحد،
  .عدیدة العتبارات التقریر في تدرج لم فإنھا الدول بقیة أما التقریر، ھذا
 للجمیع التعلیم تنمیة مؤشر في المستوى مرتفعة الدول منض البحرین مملكة التقریر صنف وقد

(EDI) وھي%) 97 (الثانوي التعلیم في اإلجمالي القید نسبة في عربیا األولى ترتیبھا وجاء 
  ً.عربیا األعلى النسبة

 األخیر التقریر في ومكوناتھ البحرین لمملكة للجمیع التعلیم تنمیة مؤشر قیمة یبین التالي والجدول
  ).2010 (السابق والتقریر) 2011(
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  :مشرفة نتائج التقریر في الواردة اإلحصائیة المؤشرات جمیع في البحرین مملكة سجلت وقد

 جمیع استیعاب على مؤشر وھذا االبتدائي التعلیم في الكلیة الصافیة القید نسبة ھو األول المجال-
 نسبة أن بالذكر والجدیر ، 0.993 نسبة البحرین  حققت فقد: راسةالد سن في ھم ممن األطفال
  %.0.140 تتجاوز ال البحرین في  االبتدائیة المرحلة في التسرب

 ، 0.908 نسبة البحرین حققت فقد): الكبار أمیة محو (للكبار القرائیة نسبة فھو الثاني المجال أما-
 ویعتبر) ًعاما 24- 15 (العمریة الفئة المج في نجاحا حققت قد البحرین أن على مؤشر وھذا
 أن یعني مما االبتدائیة، المرحلة في التعلیم تعمیم نتائج إحدى المجال ھذا في البحرین نجاح

 استیعاب عدم وھو آال منابعھا، أھم من واحد في األمیة على القضاء في نجحت قد البحرین
 مجال في النجاح فإن ذلك إلى إضافة. االبتدائیة المرحلة في الدراسة سن في ھم ممن األطفال

 على ًحرصا أكثر المتعلمین الوالدین ألن بالتعلیم األطفال التحاق في للنجاح ضمان الكبار تعلیم
  . أطفالھما تعلیم

 نسبة وھي ، 0.973 نسبة البحرین مملكة حققت فقد: الجنسین بین المساواة الثالث المجال-
 توفیر مجال في واإلناث الذكور بین تمییز ألي وجود ال حیث% 100 إلى تصل تكاد متقدمة
  .الدراسیة المراحل جمیع في التعلیمیة الخدمة

 وتقول ،%2.46بـ فتقدر: البحرین مملكة في) 45-15 (العمریة الفئة في األمیة نسبة أما-
  .واحدة لعملة وجھان األمیة ومحو االبتدائي التعلیم بأن الیونسكو

 وھو التعلیم، في حقھم على البحرینیین األطفال جمیع حصول لىع الوزارة حرص إطار فيو
 العقبات إزالة إلى یھدف والذي البحرین، مملكة ودستور بالمملكة التعلیم قانون كفلھ الذي الحق

 استطاعت   الوزارة أن إذ الدراسة، عن الطلبة انقطاع دون الحیلولة أجل من وتذلیلھا والصعوبات
ً تقریبا حالة 100 مساعدة ) م2010- 2009 ( و ) م2009-2008 ( نالدراسیی  العامین خالل

 فقانون الدراسة، عن انقطاعھم إلى أدت التي األسباب معالجة بعد أخرى مرة للمدارس وإعادتھا
 السادسة، للمادتینً وفقا سنة 15 سن حتى سنوات ) 6 ( سن من الدراسة عن االنقطاع یمنع التعلیم

. لحلھا المعنیة الجھات مع بالتنسیق حلھا استطاعت صعبة حاالت زارةالو واجھت وقد. والثامنة
 الماضي، الدراسي الفصل خالل الحاالت ھذه من الكثیر معالجة إلى التعلیم إلزام قسم توصل و

 للتأكد ًحالیا متابعتھم ویتم المدارس، إلى األطفال وإعادة االبتدائیة، المرحلة من حالة 39 ومنھا
 ومعالجتھا حالة 24 متابعة تمت فقد اإلعدادیة المرحلة إلى بالنسبة الدراسة، في استمرارھم من

 قسم خالل من متابعتھا وتتم الثاني، الدراسي الفصل وبدایة األول الدراسي الفصل نھایة حتى

  
 سنة التقریر

مؤشر تنمیة 
 التعلیم للجمیع

نسبة القید الصافیة 
المعدلة في التعلیم 

 االبتدائي

نسبة القرائیة لدى 
 سنة 15(الكبار 

 )فما فوق

مؤشر التكافؤ بین 
الجنسین في 

 التعلیم للجمیع 

نسبة البقاء في 
التعلیم حتى 

 الصف الخامس
2011 0.966 99.3% 90.8% 0.973 98.9% 
2010 0.961 99.4% 88.8% 0.972 98.9% 
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 حتى االنقطاع حاالت جمیع بإدخال یعنیان القسم في خاصین برنامجین خالل من التعلیم إلزام
  .حدة على وبحثھا حالة كل بمتابعة للقیام وتصنیفھا حالة كل واستخراج راسي،د فصل كل نھایة
 حقوق من حقا كونھ للجمیع األساسي التعلیم تحقیق في كبیرا شوطا البحرین مملكة قطعت وقد

 كل بذل على والحرص المجتمع فئات لجمیع والتعلیمیة التربویة الخدمات أفضل وتوفیر اإلنسان،
 ثروة باعتباره البشري بالعنصر واالھتمام متعلم مجتمع ببناء القیادة جھاتتو لتنفیذ الجھد؛
  ودائمة أساسیة

 مملكة دستور من السابعة المادة في ورد كما التعلیم حق كفالة الجھد ذلك مظاھر أبرز ومن
 الذي التعلیم قانون م2005 أغسطس 15 في صدر البالد دستور علیھ نص ما ولتحقیق البحرین

  .المواطنین لجمیع المملكة تكفلھ حق التعلیم أن على الثانیة دتھما في نص
 المراحل جمیع في بالتعلیم الملتحقین الطلبة أعداد في متزایدا تطورا األخیرة السنوات شھدت و

 التعلیم فرصة وإتاحة المملكة في التعلیم تعمیم في الحكومیة الجھود نجاح یعكس بما الدراسیة
 مملكة جعل بما ،%100 االبتدائیة المرحلة في الصافیة االستیعاب نسبة بلغت حیث للجمیع

 الزمنیة الفترة قبل للجمیع التعلیم أھداف من والكثیر لأللفیة التنمیة أھداف تحقق البحرین
 جید ابتدائي تعلیم على الحصول من األطفال جمیع تمكین خالل من وذلك 2015 المستھدفة

  .وإلزامي ومجاني
  
  

 المستمر والتعلیم الكبار تعلیم األمیة محو برامجب االھتمام:  

 ّالمستمر التعلیم عن نبذة :  
 ومنطلقا المجتمع تقدم في أساسیا عامال بوصفھ كبیرا، اھتماما التعلیم البحرین مملكة أولت

 في التعلیم تأمین سیاسة وتستند البالد، امتداد على مواطن لكل حقا فجعلتھ الشاملة، للتنمیة
 المجتمع تكوین یولي الذي م،2002 عام الصادر المملكة دستور نصوص لىإ المملكة

 الفرص تكافؤ الدستور من والخامسة الرابعة المادتان أكدت حیث ، كبیرا اھتماما البحریني
 التي المجتمع دعامات من دعامة بوصفھ – العلم ومنھا - المجاالت جمیع في المواطنین بین

 .المجاالت جمیع في والنساء الرجال بین التمییز افحةمك أكدتا كما الدولة، تكفلھا
 من الثالثینیات أواخر منذ) سابقا األمیة محو (المستمر التعلیم برامج البحرین مملكة عرفت قد

 للكبار، األبجدیة األمیة محو األول ھدفھا كان التي األھلیة، الجھود طریق عن الماضي، القرن
 المجتمع مؤسسات إشراك طریق عن األمیة على لقضاءل الحثیثة جھودھا المملكة وواصلت
 .المستمر للتعلیم المشتركة األھلیة اللجنة 1971 العام في فشكلت واألھالي،

 وتعلیم األمیة محو وبرامج خطط وضع مھمة رئیسي بشكل والتعلیم التربیة وزارة وتتولى
 حلقات ثالث إلى یتفرع البحرین مملكة في للكبار األساسي التعلیم أن بالذكر الجدیر ومن. الكبار

 دراسیة،
ّ تنقسم   مرحلة في التعلیمیة وكفایاتھا التطبیقیة مھاراتھا تتركز وحیث دراسیتین، سنتین منھا كل

 محو مرحلة ّالمسماة األولى المرحلة وتھــدف. الكبیر للدارس التعلیمي النمو مراحل من محددة
 الحضاري المستوى من األدنى الحد إلى یصالھموإ األمیین المواطنین أمیة محو إلى األمیة
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ّ في المقررة المواد أما دراسیتان، سنتان المرحلة ھذه في الدراسة ومدة المطلوب،  من كل
 العربیة اللغة: ھي المقررة والكتب والریاضیات، العربیة واللغة اإلسالمیة التربیة: وھي السنتین
 الدارس وكتاب للكبار، األساسي للتعلیم الریاضیات ومبادئ األمیة، محو والثاني ّاألول للصفین

  .البحرین مملكة في الكبار للمتعلمین خصیصا ألفت وجمیعھا، الدینیة التربیة في
 مناھج على 73/1974 الدراسي العام في المسیرة بدایة منذ األمیة محو مرحلة مناھج واعتمدت
 مناھج اختیار إلى أدى الذي األمر لمرحلة،ا تلك بتالمیذ المتعلقة بخصوصیتھا االبتدائیة المرحلة

 السابقة ّالعامة الكبار تعلیم أھداف تحدید یتم ْأن إلى أخرى عربیة دول في بالكبار خاصة وكتب
 لھا دراسیة ومقررات مناھج وتفعیل الذكر
 بدأ التي األمیة على للقضاء األولى خطتھا والتعلیم التربیة وزارة وضعت 1973 العام وفي

 وذلك ،)سنة 44 إلى 10 (العمریة الفئة مستھدفة 1975/ 74 الدراسي العام من اعتبارا اتنفیذھ
  .الیومیة بحیاتھم العالقة ذات المعلومات إلى إضافة والحساب، والكتابة القراءة بتعلیمھم

 المستمر التعلیم برامج واقع:  
 منابعھا، وسد علیھا ضاءوالق األمیة من للحد الالزمة التدابیر من العدید المملكة اتخذت لقد

 العام في ھامبورغ مدینة في عقد الذي الكبار لتعلیم الخامس العالمي المؤتمر في فشاركت
 على وافقت وأیضا ،2000 العام في للجمیع للتعلیم دكار في عقد الذي المؤتمر وفي ،1997
 لیموتع األمیة محو عقد بخصوص 2000 عام جنیف في صدر الذي 122/54 القرار تطبیق
 الدولي األمیة محو عقد بشأن الیونسكو منظمة مقترح في ورد بما التزاما العالمي، الكبار

)2003 - 2012.( 
 بین األمیة مستوى في ملحوظ انحسار حدث المبذولة التربویة الجھود لتضافر ونتیجة

 بحسب%  2,46الكبار أمیة نسبة تتجاوز فلم ،2010 عام العام حتى 2001 العام منذ البحرینیین،
   ".2010 عام للجمیع التعلیم " الیونسكو عن الصادر األخیر التقریر

 التعلیم قانون استصدار األمیة، تغذي التي المنابع لسد البحرین مملكة اتخذتھا التي التدابیر ومن
 بلوغ ولغایة السادسة سن في ھم لمن األساسي بالتعلیم اإللزام على ینص والذي م،2005 لعام

 وقد. األساسي التعلیم مسئولیة إلى الصغیرة العمریة الشریحة ُفضمت عشرة، الخامسة نس المتعلم
 عام في المستمر التعلیم إدارة إلى والتعلیم التربیة بوزارة الكبار تعلیم إدارة اسم تغییر جاء

 البحریني المجتمع خدمة لتطویر القادمة المرحلة في المطلوب التحول بوضوح لیعكس م2005
 في تحققت التي اإلیجابیة النتائج أھمیة أیضا یعكس بما التنمیة، عجلة دفع في بفاعلیة امواإلسھ

  .األبجدیة األمیّة تقلیص صعید على األخیرة السنوات
 تقتصر لم البحرین مملكة جھود فإن ،)14 (البند الخامسة مادتھ في التعلیم قانون إلى واستنادا

 نصت حیث الحاسوبیة، األمیة بمحو كذلك اھتمت بل حسب،ف األبجدیة األمیة بمحو االھتمام على
 المادة نصت كما. الحیاة مدى المستمر التعلم لمفھوم فاعلة استراتیجیات تبني على نفسھا المادة

 ثقافیا المواطنین مستوى رفع ھدفھا وطنیة مسؤولیة الكبار وتعلیم األمیة محو اعتبار على التاسعة
 الحاسوبیة األمیة محو دائرة توسعة إلى والتعلیم التربیة وزارة سعت ھنا، ومن. ومھنیا واجتماعیا
 وبعض والتطویر التدریب بإدارة الحاسوب مختبرات الستعمال التنسیق خالل من للدارسین
  .النظامیة المدارس
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 استثمار أھمیة في الوزارة أعدتھا التي المستمر التعلیم لمناھج العام اإلطار وثیقة ركزت وقد
 حصتین ّالمطورة الزمنیة خطتھا ضمن وخصصت المستمر، التعلیم مراكز في المعلومات تقنیة

 التعلیم مراكز معلمات تدریب تم كذلك. واالتصال المعلومات تقنیة لتدریس أسبوعیا؛ دراسیتین
 .الحاسوبیة األمیة محو تقنیات توظیف على المستمر

  :ومنھا األمیة محو على القضاء في النجاح یقلتحق المساندة والبرامج التسھیالت من العدید وھناك
 ویأتي الدراسة وقت أثناء في المستمر التكوین بمراكز  الملتحقات لألمھات أطفال ریاض فتح - 1

 بسبب الدارسات تسرب إلى المؤدیة المشكالت إلحدى حال والحضاري اإلنساني العمل ھذا
 بدرجة المشروع ھذا ساعد وقد الدراسة مدة طوال رعایة دون أطفالھن ترك من تمكنھن عدم

   .النساء عند الدراسة في واالستمرار االلتحاق نسب زیادة على كبیرة
 التجمع مراكز من  وذلك منھم، النساء وخاصة والمعلمین للدارسین المواصالت توفیر  - 2

 .الدراسة مراكز إلى منازلھم من القریبة
 لمساعدة م2006/2007 الدراسي عامال في المھني والتوجیھ النفسي اإلرشاد خدمة استحداث - 3

 مع تتالءم التي الصحیحة الدراسیة الوجھة وتوجیھھم بذاتھم، ثقتھم تعزیز على الدارسین
   .التعلم لمواصلة الحقیقیة دوافعھم واستثارة واستعداداتھم وقدراتھم حاجاتھم

 صاراخت إلى تھدف مكثفة تدریبیة دورات شكل على المعجل األمیة محو مشروع تجریب  - 4
   .األمیة لمحو الزمني المدى

 بمھارات األسریة التربیة مھارات دمج فكرة على القائم ) المترابطة المواد ( مشروع إعداد  - 5
  ).العربیة اللغة ( وتجریبھ األمیة محو

 الناطقین لغیر األمیة محو برنامج خالل من بالعربیة الناطقین لغیر األمیة محو دورات تنظیم - 6
  ).األجانب (بالعربیة

 محو ببرامج الدراسة في المنتظمین والدارسات للدارسین الحاسوبیة األمیة محو برنامج - 7
 من وتمكینھم األساسیة؛ مھاراتھا وإكسابھم التقنیة أمیتھم محو بھدف المستمر، والتعلیم األمیة

   .المختلفة المواد تعلم مواكبة
 اختصار في رغبة للنساء ةاألمی محو بمراكز والحساب للقراءة المختصر البرنامج تجریب - 8

 الدارسات رغبة عند نزوال الجزئیة بالطریقة العربیة اللغة لتعلیم مدخل وتوفیر الدراسة زمن
  .ذلك في

 الكتابیة القدرات استنباط على یعتمد األمیة، من للمتحررات القرائیة القدرات بناء مشروع - 9
 بدأ وقد المقروءة، ئلالوسا جمیع في تنشر وظیفیة بصورة وإخراجھا المتحررات لدى

 في المدربات من قائدات لتكوین سعیا 2005/2006 الدراسي العام في  ذلك على التدریب
 من النوع ھذا توطین مھارات ّلیتمكن المقبلة األعوام في أدائھن إلى یستند المشروع، ھذا

  .األمیة محو مراكز في التدریب
 في الخاص القطاع وكذلك األخرى لوزاراتوا التربیة وزارة بین والعالقات الشراكات وتسھم
 في الرسمي الصعید على یتم ما إلى فباإلضافة وتنفیذھا؛ ، األمیة محو برامج تخطیط عملیة
 منھا، عدة مجاالت في الرسمیة الجھود تساند أھلیة جھود ھناك الكبار، وتعلیم األمیة محو مجال

 االجتماعیة والمراكز المھنیة، معیاتوالج الوطنیة، واألندیة النسائیة، الجمعیات مشاركة
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 لتطبیق الدراسة أماكن توفیر على والعمل األمیة، محو لبرامج التوعیة في والجامعات والمدارس
 االلتحاق یستطیع ال لمن بدیال المسائي البرنامج جانب إلى یعمل برنامج وھو الصباحي البرنامج

  .المسائي بالبرنامج

 -  الدراسیة المناھج في اإلنسان حقوق بمبادئ األخذ في علیموالت التربیة وزارة جھود  :  

 بن حمد الملك جاللة بتوجیھات مسترشدة البحرین مملكة في والتعلیم التربیة وزارة أولت
 القیم منظومة مع یتفق وبما المملكة، وبدستور الرائدة، اإلنسانیة وبالتجارب خلیفة، آل عیسى

 وأدرجت كبیرا، اھتماما اإلنسان حقوق موضوعات المیة؛اإلس العربیة والتقالید والعادات
 األسریة والتربیة اإلسالمیة والتربیة العربیة اللغة مثل متعددة دراسیة مواد ضمن مفاھیمھا
 مادة ھي الدراسیة المواد ضمن مخصوصة دراسیة مادة لھا وأفردت االجتماعیة، والمواد
 فیھا تتركز والتي والثانوي، األساسي تعلیمبال الدراسیة الصفوف كل في للمواطنة التربیة
 لمفاھیم غرس من ذلك یتطلبھ عما فضال وممارسة، فكرا ومعانیھا اإلنسان حقوق مفاھیم
 بحیث اآلخر، وتقبل والحوار التسامح و الدیمقراطیة مثل الطلبة وعي في وسامیة أصیلة
ّ تشمل  داخل والالصفیة فیةالص العالقات  جانب في وخاصة المدرسیة الحیاة جوانب كل

 في العاملین خالل من المدرسة خارج الحقوق ھذه تجسید إلى ذلك وراء من ساعیة المدرسة،
  .أمورھم وأولیاء والطلبة التربوي الحقل

  :اآلتي في اإلنسان حقوق تدریس خطة أھداف تمثلت وقد

o واإلدارة والمدرسین الطلبة لدى اإلنسان وحقوق المواطنة بقیم الوعي تنمیة 
  .المدرسیة

o المدرسیة البیئة داخل اإلنسان وحقوق المواطنة قیم نشر. 
o والمدرسین المتعلمین متناول في ووضعھا وتدریب تدریس وسائل إعداد. 
o التربویة المناھج ضمن اإلنسان حقوق مفاھیم تعمیق. 

 من العدید تقام إذ اإلنسان، حقوق بموضوعات المتعلقة األنشطة بجانب الوزارة اھتمت كما
 وبعضھا بالوزارة، الطالبیة واألنشطة الخدمات إدارة تنفذه بعضھا الجانب، ھذا في الفعالیات

 :األنشطة تلك ومن المدارس، بھ تقوم اآلخر

 محددة أھداف لھا تكون المدارس، مختلف في اإلنسان وحقوق المواطنة لجان تأسیس 
  .فیھا النخراطا على الطلبة وتشجیع ، للعمل الضروریة الوسائل بھا وتتوافر

 المنتخبة الطالبیة المجالس تشكیل. 
 لدى اإلنسان حقوق ثقافة ترسیخ أجل من والعالمیة واإلقلیمیة الوطنیة المناسبات استثمار 

  .الطلبة
 اإلنسان حقوق موضوعات في المدارس بین تربویة مسابقات إقامة. 
 الطلبة لدى اإلنسان حقوق ثقافة تعزیز تستھدف التي والندوات المحاضرات عقد. 
 اإلنسان بحقوق كلھا تعنى حائطیة ومجالت ) بوسترات ( ملصقات إنجاز. 

 فائقة، أھمیة الخدمة أثناء في التدریب مسألة تولي والتعلیم التربیة وزارة أن إلى اإلشارة وتجدر  
 لمالتع بعملیة تنھض التي التربیة أسالیب من والمبتكر بالمستجد المعلم وصل على تقوم أنھا ذلك

 محورا الحقوق ھذه بوصف اإلنسان، حقوق بموضوع اھتمامھا إطار في فإنھا، لذا. والتعلیم
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 :أجل من للمعلمین عمل ورش عدة سنویا تقیم للمواطنة، التربیة منھج في أساسا

 في التربویة المستجدات على واالطالع اإلنسان، بحقوق المخصوصة بالمعارف تزویدھم 
  .الموضوع

 حفظ تكفل وإنسانیة تربویة بأسالیب الطلبة معاملة ییسر بما التدریس اتاستراتیجی تنمیة 
 . عموما المدرسیة والحیاة خصوصا الصفیة الممارسة في الحقوق وترسیخ المتعلمین، كرامة

  : التدریب موضوعات شملت وقد

 مملكة في للمواطنة التربیة منھج یتضمنھا أن یقترح التي األساسیة المكونات تحدید 
  .رینالبح

 وتطورھا وأبعادھا اإلنسان حقوق وثیقة بنود مناقشة. 
 اإلنسان وحقوق للمواطنة التربیة تدریس طرائق. 
 وتقویمھا صدورھا تواریخ بحسب تباعا للمواطنة التربیة كتب محتوى تعرف. 

 مع تزامنا والخاصة الحكومیة المدارس ومعلمي األوائل للمعلمین تدریب ورش الوزارة وأقامت
 في والخاص العام التعلیم في والمعلمات المعلمین من 520 حوالي شملت المدرسیة لكتبا إصدار
 لفائدة التدریبیة الدورات مزید بتنظیم الجھد ھذا مواصلة الوزارة وتعتزم. 2010-2009 الفترة

 المعرفیة المستجدات مع وتماشیا والصعوبات، الحاجات من یبرز ما وفق المیدان في العاملین
 ھذا في واالستعانة االختصاصیین لفائدة تدریبیة دورات تنظیم كذلك الوزارة وتعتزم. یةوالتربو

 مع العالقة، ذات المدني المجتمع منظمات مع بالتعاون وذلك وأجنبیة، وطنیة بخبرات األمر
 والمبادئ والمفاھیم القیم أي معرفیا؛ جانبا یتضمن اإلنسان حقوق على للتربیة مرجعي دلیل إعداد

 والطرائق االستراتیجیات مختلف أي تطبیقیا وجانبا اإلنسان بحقوق العالقة ذات لمواثیقوا
  .التعلمیة – التعلیمیة واألنشطة

 لفائدة وخارجھا البحرین داخل عمل نفسھا،ورشات ولألھداف االتجاه في الوزارة أقامت كما
 األممیة المنظماتو الھیئات مع ذلك في وتعاونت التربوي، واإلشراف المناھج اختصاصیي

  . الحكومیة وغیر منھا الحكومیة العالقة، ذات والوطنیة واإلقلیمیة
 وزارة مشاریع في المھمة المحاور من المختلفة الدولیة واالتفاقیات اإلنسان حقوق قضایا وتعد

 حق من یتجرأ ال ًجزءا اإلنسان حقوق تعلیم الوزارة تعتبر كما التطویریة، والتعلیم التربیة
 المصدر ھو التعلیم أن یعتبر الذي  البحرین مملكة دستور أكده وقد التعلیم، في البحریني واطنالم

  .النشء لدى الثقافة ھذه لنشر الفاعلة واألداة األساسي
 والتسامح، الحوار، ثقافة وإدماج والمواطنة، اإلنسان حقوق على التربیة قضایا استرعت وقد

 عملیة مع وتفاعال المتسارعة، المحلیة المتغیرات ضوء في الوزارة اھتمام والمساواة والعدل،
 مؤسسات لتحدیث خلیفة؛ آل عیسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة یقودھا التي التطویر
 لتكون التربویة أھدافھا فصاغت اإلصالحي المشروع مع یتسق بما الدستوریة وسلطاتھا المملكة

 مملكة دستور أكده والذي التعلم في بحقھ المتصلة ساناإلن لحقوق الدولیة المعاییر مع منسجمة
  . البحرین

 األساسیة المبادئ تكریس باتجاه ًمتواصال ًوعمال ًواضحا مسعى وتطویره التعلیم تحدیث ویشھد
 بإیالء وذلك المملكة، تتبناه الذي الدیمقراطي النھج ظل في اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن
 الشرائح كل ورعایة التعلیم، في الفرص وتكافؤ ، الرأي حریة من نساناإل لحقوق البالغة األھمیة
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 الحقوق لھذه الیومیة الممارسة وضمان اإلنسان حقوق مفاھیم غرس خالل من االجتماعیة،
 مختلف في العربیة، الدول جامعة إطار في والتعلیم، التربیة وزارة أسھمت وقد. والواجبات

 بینھا من مختلفة دولیة تقاریر من استفادت كما اإلنسان، وقلحق العربیة الخطة إعداد مراحل
 قرار بموجب فریقا والتعلیم التربیة وزارة وشكلت. اإلنسان حقوق على للتربیة العربیة الخطة

 وتوصل اإلنسان، حقوق على للتربیة وطنیة خطة إلعداد) م2009/ ن ع م/1280 (رقم وزاري
  :إلى الفریق
 اإلنسان حقوق على للتربیة مرجعي إلطار تصور إعداد .  
 الفریق لعمل طریق خارطة وضع. 
 اإلنسان حقوق على للتربیة استراتیجیة خطة مشروع إعداد. 
 وإرساء اإلنسان حقوق على التربیة حول 2010 أبریل من األول في عمل ورشة تنفیذ 

 وارأد وتوضیح المدرسیة المؤسسة في العاملة األطراف جمیع لدى البناء الحوار ثقافة
خطة تطبیق في والتعلیم التربیة وزارة إدارات
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 والخاصة الحكومیة المدارس ومعلمي األوائل للمعلمین تدریب ورش أقامت الوزارة أن ذلك ومن
 لفائدة التدریبیة الدورات مزید بتنظیم الجھد ھذا اصلتو وھي. المدرسیة الكتب إصدار مع تزامنا

 المعرفیة المستجدات مع وتماشیا والصعوبات، الحاجات من یبرز ما وفق المیدان في العاملین
 ھذا في واالستعانة االختصاصیین لفائدة تدریبیة دورات تنظیم كذلك الوزارة وتعتزم. والتربویة

 مع العالقة، ذات المدني المجتمع منظمات مع بالتعاون وذلك وأجنبیة، وطنیة بخبرات األمر
 والمبادئ والمفاھیم القیم أي معرفیا؛ جانبا یتضمن اإلنسان حقوق على للتربیة مرجعي دلیل إعداد

 والطرائق االستراتیجیات مختلف أي تطبیقیا وجانبا اإلنسان بحقوق العالقة ذات والمواثیق
 عمل نفسھا،ورشات ولألھداف االتجاه في الوزارة أقامت اكم. التعلمیة – التعلیمیة واألنشطة

 مع ذلك في وتعاونت التربوي، واإلشراف المناھج اختصاصیي لفائدة وخارجھا البحرین داخل
 . الحكومیة وغیر منھا الحكومیة العالقة، ذات والوطنیة واإلقلیمیة األممیة والمنظمات الھیئات
 األساسیة المبادئ تكریس باتجاه ًمتواصال ًوعمال ًاضحاو مسعى وتطویره التعلیم تحدیث ویشھد

 بإیالء وذلك المملكة، تتبناه الذي الدیمقراطي النھج ظل في اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن
 الشرائح كل ورعایة التعلیم، في الفرص وتكافؤ ، الرأي حریة من اإلنسان لحقوق البالغة األھمیة

 الحقوق لھذه الیومیة الممارسة وضمان اإلنسان حقوق ممفاھی غرس خالل من االجتماعیة،
  :اآلتیة األھداف تحقیق القریب المدى في ومشروعاتھا الوزارة إجراءات ویستھدف. والواجبات

  اإلنسان بحقوق النھوض في المعلمین انخراط تعزیز - 1
 شكلت األعمال، جدول من 6 البند/ الثامنة دورتھ في اإلنسان حقوق مجلس توصیة على بناء

 تعاونتو ).م2009/ ن ع م/1280 (رقم وزاري قرار بموجب فریقا والتعلیم التربیة وزارة
 المنظومة ضمن اإلنسان حقوق ثقافة نشر خطة إلعداد  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مع اللجنة

:في أھدافھا تمثلت وقد 2016 -2011 عام من تنفیذھا فترة یمتد البحرینیة، التربویة  
 . المدرسیة واإلدارة والمدرسین الطلبة لدى اإلنسان وحقوق المواطنة بقیم الوعي تنمیة -
 .المدرسیة البیئة داخل اإلنسان وحقوق المواطنة قیم نشر -
 .والمدرسین المتعلمین متناول في ووضعھا وتدریب تدریس وسائل إعداد -
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 .التربویة المناھج ضمن اإلنسان حقوق مفاھیم تعمیق -
 في التربویة المنظومة قطاعات كل ضمن اإلنسان حقوق على تربیةال إلدماج التخطیط -

 .البحرین مملكة
 على التربیة أھداف لمالئمة التربویة واألنشطة والتقویم والتعلم التعلیم عملیات تصمیم -

 .اإلنسان حقوق
  .اإلنسان حقوق على التربیة أھداف لمالئمة المدرسیة البیئة تطویر الئحة بناء -
 بالتربیة المعنیة التعلیمیة المنظومة في الفاعلة األطراف یمثلون الذین ادةالق قدرات بناء -

  ..اإلنسان حقوق على
 المدرسیة، المؤسسة في ممارساتھا وإشاعة اإلنسان حقوق على التربیة ثقافة نشر -

 .اإلعالم ووسائل األمور أولیاء بین وخارجھا
 .اإلنسان حقوق على التربیة مجال في للمعلم دلیل بناء -
 :إلى الفریق وتوصل 

 اإلنسان حقوق على للتربیة مرجعي إلطار تصور إعداد .  
 الفریق لعمل طریق خارطة وضع . 
 كل الخطة شملت وقد اإلنسان، حقوق على للتربیة استراتیجیة خطة مشروع إعداد 

 . وأنشطتھا والتعلیم التربیة وزارة إدارات
 :ّتم كما  
 أیضا قامت بشور،التي نصیر نجالء الدكتورة ، لیونسكوا خبیرة   مع بالتعاون الخطة مراجعة 

 التربیة مجال في المعلم دلیل تفعیل كیفیة حول 2010 دیسمبر 12 في تدریبیة دورة بتنفیذ
 مملكة في اإلنسان حقوق على التربیة برنامج متابعة وخطة عمل وآلیة  اإلنسان، حقوق على

  .البحرین
 المختلفة الدراسیة المواد مناھج اختصاصیي من 40 حوالي فیھا شارك عمل ورشة تنفیذ 

 .والمواطنة اإلنسان حقوق ثقافة لنشر والتعلیم التربیة وزارة  خطة محتوى حول
 حضرھا 2010 دیسمبر 25و 24 في للیونسكو المنتسبة المدارس لمنسقي عمل ورشة تنفیذ 

 أثر نقل جلأ من  المنظمة، من خبراء بإشراف مدرسة 30 من ومعلمون أوائل معلمون
 للتنمیة ودعما اإلنسان وحقوق السلم وتحقیق الحوار ثقافة ونشر المدارس إلى التدریب

 22و 21 في الحوار موضوع حول نفسھا للمدارس ثانیة ورشة الوزارة وأقامت. المستدامة
 .2011 دیسمبر

 اإلنسان حقوق أجل من ألعاب رزمة حول2011 سبتمبر 29 إلى 26 من تدریب ورشة تنفیذ 
 مع االجتماعیة،وبالتعاون والتنمیة اإلنسان حقوق وزارة من بدعم ،)سنة 12و 6 بین لألطفال(

 من) أنھر (اإلنسان وحقوق للمواطنة العربیة الشبكة نفذتھا  اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج
 الورشة موضوعات وتعلقت. أوائل ومعلمین اختصاصیین بین متدربا 39 بھا شارك وقد األردن،

 التعلیمیة؛ واأللعاب التطبیق مھارات وممارسة المدرسیة، البیئة في العمل بسیاق الحقوق ـربطب
 المسؤولیة، التنوع، احترام المشاركة، االحترام،التعاون،العدالة، مثل القیم من مجموعة لتعزیز

 وعرضوا جدیدة، عمل خطط كتابة إلى المشاركون سعى كما. النزاعات وحل اآلخر، قبول
 في العمل بسیاق الحقوق بـربط الورشة موضوعات وتعلقت.المدارس داخل التطبیق حول اتمرئی
 مثل القیم من مجموعة لتعزیز التعلیمیة؛ واأللعاب التطبیق مھارات وممارسة المدرسیة، البیئة
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. القانون واحترام اآلخر، قبول المسؤولیة، التنوع، احترام المشاركة، التعاون،العدالة، التسامح،
  : ّالورشة،تم لھذه وامتدادا

 لھم یتسن لم ممن مناھج واختصاصیي مدارس ومدیري أوائل معلمین تدریب أجل من خطة وضع 
 دوریة اجتماعات تنظیم. المعلمین من ممكن عدد أكبر التدریب لیشمل التدریبیة؛  الورشة حضور

  . الصعوبات لتفادى وتطویره العمل ومتابعة لمراجعة للمدربین
 تعلیمیة وورش" اإلنسان حقوق أجل من ألعاب رزمة " ورشة تعمیم إلى المناھج ارةإد وسعت
 المدارس جمیع على اإلنسان وحقوق للمواطنة التربیة تدریس وأسالیب استراتیجیات حول أخرى
 121معلمامن 218 فیھا شارك وقد  ورش، سبع تنفیذ بعد ّفتم ،2011/2012 الدراسي العام خالل

  .مدرسة
 على حالیا المناھج إدارة تعمل ،"اإلنسان حقوق أجل من ألعاب رزمة " ورشة إلى افةباإلض

  :أخرى ومشروعات عمل ورش لتنفیذ التخطیط
 الحوار حول وبخاصة  للمواطنة والتربیة اإلنسان حقوق استراتیجیات حول عمل ورشة تنفیذ 

 المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون 2012 مارس 8 إلى 4 من المدرسیة البیئة في وأھمیتھ
 ).الیونسكو (والعلوم والثقافة للتربیة

 مبادئ لترسیخ أساس ّوتعلمھا اإلنسان حقوق تعلیم" بعنوان تدریبیة عمل ورشة تنفیذ 
 م2012 مارس 15 إلى 11 من" اإلنسان حقوق

 42 (2012 أبریل 26 إلى 1 من اإلنسان حقوق تعلیم حول التدریب بإدارة عمل ورشة تنفیذ 
 )امعلم

 2012 مایو 31 إلى 29 من" اإلنسان وحقوق المواطنة تعلیم تطویر " عمل ورشة تنفیذ 
 الخطوط حول والتعلیم التربیة وزارة أعدتھا وثیقة لمناقشة الدولي، التربیة مكتب مع بالتعاون
 .البحرین بمملكة اإلنسان وحقوق المواطنة لتعلیم التوجیھي لإلطار العریضة

 والعیش والحوار التسامح قیم حول ومطویات عمل أوراق وإنتاج یاتفعال إلنجاز خطة وضع 
 التعدیالت (2013- 2012 الدراسي للعام استعدادا اإلنسان وحقوق والمواطنة المشترك

 إلى إضافة ،....)االنتخابیة األنظمة الطالبي، االنضباط الئحة التربوي، المیثاق الدستوریة،
-2012 (كتبھا وتألیف اإلنسانیة والمواد للمواطنة تربیةوال االجتماعیة المواد مناھج تطویر
2017.( 

 اإلنسان وحقوق المواطنة بقیم الطلبة وعي تعزیز - 2
 الوطنیة الوحدة بقیم للنھوض برامج وتنفذ الحاضر الوقت في الطالبیة الخدمات إدارة تعد

 نوفمبر منذ یاتالفعال ھذه انطلقت وقد. العنف ونبذ السلمي والتعایش والتسامح والتضامن
2011. 

 مدارس جمیع طلبة لفائدة واالنجلیزیة العربیة باللغتین القصة كتابة في مسابقات تنظیم 
 والتضامن اإلنسان بحقوق عالقة لھا بموضوعات القصص ھذه محتوى ویتعلق. البحرین

 ....والتسامح
 والمواطنة اإلنسان حقوق قیم لتنمیة مدرسي مشروع ألفضل مسابقة تنظیم. 
 المدارس جمیع في وذلك" للجمیع البحرین"عنوان تحت للرسم مفتوح یوم نظیمت. 
 االبتدائیة المدارس طلبة لجمیع والتسامح االحترام حول العمل ورش من سلسلة تقدیم. 
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 النفسي اإلرشاد مركز مع بالتعاون وذلك التمییز ونبذ المدرسي العنف حول عمل ورشة تنظیم 
 .السلبیة الظواھر ھذه الحتواء عملیة جراءاتوإ حلول واقتراح واألكادیمي

 الدراسي العام خالل" بیتي مدرستي "عنوانھا تحسیسیة حملة شكل في مندمج برنامج تنفیذ 
2011/2012. 

 إدارة قبل من الكشفیات للمرشدات مخیم إطار في الثانویة المرحلة من طالبة 200 تدریب 
 ). 2012 فبرایر (والمرشدات والكشفیة الریاضیة التربیة

 المواطنة و اإلنسان حقوق قیم لنشر المناھج محتویات تطویر - 3
 إدماج أجل من كبیرة جھودا دولیة ومنظمات خبرة بیوت بمساعدة والتعلیم التربیة وزارة تبذل

 البحرین مملكة في التربویة المنظومة وفروع قطاعات   جمیع في والمواطنة اإلنسان حقوق
 الوزارة خطة ومراجعة عاجل، تدخل إلى تحتاج التي المدرسیة الكتبو العمل أولویات بتحدید

 الوزارة تسعى كما. الیونسكو من خبراء بمساعدة اإلنسان وحقوق للمواطنة التربیة مادة لتدریس
 وخاصة مختصة ومنظمات الوزارة إدارات من والمختصین الخبراء من فریق لتشكیل حالیا

 أجل من الجھود تنسیق في الفریق لھذا الرئیسیة المھمة وتتمثل. للتربیة الدولي ومكتبھا الیونسكو
 النقدي التفكیر وتطویر التسامح لمبادئ وفقا ومراجعتھا الدراسیة المناھج محتویات تقویم

  .المشكالت وحل اآلخر واحترام والحوار
. ویمھاوتق المدرسیة الكتب لتحلیل ودقیقة واضحة معاییر والتعلیم التربیة وزارة حددت لقد

  : المختلفة والخطوات المراحل من مجموعة العملیة ھذه وتشمل
 على ویؤكد یدعم الذي الجدید التوجھ مع بالتوافق الحالي الدراسي المنھج محتویات مراجعة 

  .المدرسیة الكتب في اإلنسان حقوق إدماج أھمیة
 واقعھ مع تماشىوت الطالب لحاجیات تستجیب التي والمبادئ والقیم المواضیع على التأكید  

 .البحرین مملكة في والمواطنة اإلنسان حقوق تطور وتعكس
 والحسیة والسلوكیة المعرفیة: والمواطنة اإلنسان حقوق لقضایا المختلفة األبعاد في التركیز 

 .واألخالقیة والقیمیة

 الدراسیة المواد ضمن والمواطنة اإلنسان حقوق قیم إدماج- 4
  اللغة إلى العربیة اللغة من اإلنسان وحقوق للمواطنة للتربیة یةالمدرس الكتب جمیع ترجمة 

  .مؤسساتھا داخل تعلیمیة كمواد استعمالھا الخاصة للمدارس لیتسنى اإلنجلیزیة
  التربیة ونشر تعزیز أجل من المدرسیة الكتب لجمیع جدیدة ومحتویات موضوعات إضافة 

 .اإلنسان وحقوق للمواطنة
  اإلنسان وحقوق للمواطنة التربیة كتب محتویات إلثراء عمل وراقوأ أنشطة كراسات تصمیم. 
  اإلنسان حقوق على التربیة أھداف وتعزز تعكس تقویمیة أنشطة تصمیم. 

 والمواطنة اإلنسان حقوق قیم تنمیة أجل من المجتمع مع شراكة بناء - 5
 وحقوق اإلیجابیة نةالمواط مبادئ ونشر أھدافھا لتحقیق الشركاء بقیة مع بالتعاون الوزارة تسعى

  :خالل من اإلنسان
 المدني والمجتمع الطلبة أمور أولیاء مع والحوار التواصل لدعم مفتوحة أیام تنظیم .  
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 حقوق على التربیة مبادئ نشر أجل من الطلبة أمور أولیاء مع التعاون على المدارس تحفیز 
 .والمواطنة اإلنسان

ة المسائل ّمصاف إلى للمواطنة تربیةوال اإلنسان حقوق مسألة َترتقي أن قبل لذا  الملحّ
 ّوضمنتھا ّالمستحقة َالمكانة المسألة ھذه البحرین مملكة أولت ّومحلیا، وإقلیمیّا دولیّا والضاغطة

 البحرین، لدولة ّالوطني العمل میثاق مشروع في وكذلك الدستور، وھو أال الدولة قوانین أعلى في
 ومكونات الدولة وبین العمومیّة، السلطات داخل ّوأھمیتھ نساناإل حقوق مشغل بمكانة منھا إیمانا

ِقبلھا من ًوتفاعال البحریني، المدني المجتمع  توطئة ففي. وعالمیّا إقلیمیّا بالجوار ینمو ما مع َِ
 ما الملك جاللة لسان إلى ًاستنادا جاء" الرحیم الرحمن هللا بسم  "وبعد البحرین مملكة دستور

ّ وإدراكا وإیمانا ویقینا تصمیما، البحرین مملكة ملك، خلیفة آل عیسى بن حمد نحن: "یلي  لكل
 المبدأ ّوبحق، والمواطنین الوطن ّوبحق هللا، ّبحق ًوعرفانا، والدولیة والقومیّة الوطنیّة مسؤولیّاتنا
 عملنا میثاق ّتضمنھا التي المبادئ على أجمعت التي الشعبیة لإلرادة وتنفیذا. اإلنسانیة والمسئولیّة

 الحكم أسباب استكمال في ًورغبة الدستور، لتعدیل العظیم شعبنا إلینا بھ عھد لما وتحقیقا، الوطني
ّالدیمقراطي  من ٍبمزید والمواطن الوطن فیھ ینعم أفضل مستقبل نحو ًوسعیا العزیز، لوطننا ّ

ّ في والرخاء واالستقرار والنماء والتقدیر الرفاھیة ٍبناء ٍّجاد تعاون ظل  والمواطنین الحكومة ینب ّ
ُلھ َوالعمل َالمستقبل ّبأن واقتناعا التقدم ّمعوقات على یقضي ، القادمة المرحلة في ًجمیعا رائدنا ھو َ
 ."القائم الدستور بتعدیل قمنا للمسیرةً واستكماال، جھد  من الھدف ھذا تحقیق ّیتطلبھ بما ًوإیمانا

 ّوأكدت..." ّوراثي دستوريّ ّملكي البحرین مملكة حكم " ّأن) ب (الفقرة األولى المادة في وجاء
یادة، ّدیمقراطي البحرین مملكة في الحكم نظام " ّأن) د (الفقــرة  للسلطات مصدر للشعب فیھ السّ
 العامة الشئون في المشاركة َّحق، ونساء رجاال، للمواطنین " فأعطت) ھـ (الفقرة ّأما..." جمیعا

 ..."والترشیح االنتخاب ّحق فیھا ابم، السیاسیة بالحقوق ّوالتمتع

 والتعاون، الحكم أساس العدل) " 4 (الفقرة في جاء فقد للمجتمع األساسیّة ّالمقومات باب في ّأما
َوثقى صلة والتراحم ْ  والتضامن والعلم والطمأنینة واألمن والمساواة والحریة، المواطنین بین ُ

  ".الدولة تكفلھا للمجتمع دعامات المواطنین بین الفرص وتكافؤ االجتماعي

ّ كما یات الحقوق أنواع ّكافة على ّالعامة والواجبات بالحقوق ّالمتصل الثالث الباب نص ّ  والحر
 المتصلة منھا سیّما وال واإلقلیمیة الدولیة ّواالتفاقیات اإلعالنات ّبكافة علیھا المنصوص

یة ّسي،السیا اللجوء، العقوبات شرعیّة، الحریة، المساواة، بالجنسیّة ّ یة، المعتقد حر ّ  الرأي حر
حافة، والنشر والتفكیر  االجتماعات حضور والنقابات، الجمعیّات تكوین المراسلة، سریّة والصّ

 والحریات الحقوق تنظیم یكون ال " ْأن إلى الثالث الباب من) 31 (المادة أشارت وقد... ّالعامة
 ینال أن یجوز وال. علیھ بناء أو بقانون إال تحدیدھا أو الدستور فیھذا علیھا المنصوص العامة

یة أو الحق جوھر من التحدید أو التنظیم ّ   "الحر

 االجتماعیة المشاغل ّلكافة شامال البحرین لدولة الوطني العمل میثاق مشروع جاء وكما
 للتوافق نموذجا النحو ھذا على لیكون والبحرینیّین البحرین وحدة بضمان الكفیلة والسیاسیة
  . والسیاسي ياالجتماع

 العربیة القیم مع تنسجم التي األساسیة ّالمقومات من مجموعة على البحریني المجتمع توافق
  :كاآلتي تباعا نوردھا اإلسالمیة
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 العدل وإشاعة التنمیة وتحقیق الوطن ووحدة البالد صیانة ھو الحكم من الھدف ّإن -
 الفرص وتكافؤ االجتماعي لتضامنوا والعلم والطمأنینة واألمن القانون وسیادة والمساواة

 الشخصیّة ِالحریات یكفل كما. الدولة تكفلھا للمجتمع دعامات باعتبارھا المواطنین بین
  . اإلنسانیة الكرامة في ّالناس بین للمساواة تجسیدا ورجاال نساء المواطنین بین والمساواة

َتخذت أن على البحرینیون توافق فقد الحكم، بنظام ّیتعلق فیما ّأما -  الدستوريّ الشكل الدولة ّ
یادة أصحاب ھم فیھا المواطنون، وراثیّة دستوریة ملكیّة البحرین دولة فتكون  على السّ
 للشعب ّیحقق ّالذي الدیمقراطي للنظام تجسیدا بینھم، والمساواة العدل قاعدة أساس

ّ. التقدم نحو تطلعاتھ  واستقالل قانونال وسیادة السلطات بین الفصل مبدأ البحرینیّون ویقر
  .ّالعامة الشئون في المشاركة في الشعب ّوحق القضاء

 :على فیقوم االقتصادي النظام ّأما -

 االقتصادیة الحریة مبدأ. 

 الخاصة الملكیة. 

 العقود في والتوازن االقتصادیة العدالة. 

 القومي الدخل ومصادر االقتصادي النشاط تنویع. 

 البیئیة التوازنات على لمحافظةوا الطبیعیة للموارد األمثل االستغالل. 

یة عوامل خمسة ھنالك ّأن العالم أنحاء جمیع في المكتسبة والخبرة الدراسات أبرزت وقد  رئیسّ
  :للنجاح

 وسیاسات ّالدراسیّة والمناھج العمل وخطط التشریع وتشمل التعلیم، مجال في السیاسات - 1
   .والتكوین التدریب

 التنسیق آلیات وإنشاء الموارد كتخصیص لعملیّةا اإلجراءات وتشمل السیاسات تطبیق - 2
   .والتعلیم التربیة وزارات ّمقدمتھم وفي ّالمتدخلین ّكافة بین

 ّفإنھا اإلنسان، حقوق على التربیة تجلبھا التي المعارف إلى باإلضافة : التربویّة البیئة - 3
   .والتعلم التعلیم عملیّة في المشاركین لجمیع والعاطفیّة االجتماعیة التنمیة كذلك ّتعزز

 أسالیب وفق التعلیمیّة البیئة وتطویر الكتب وتصمیم المناھج بناء ویشمل ّوالتعلم، التعلیم  - 4
  .والمواطنة اإلنسان حقوق على ربیةالت ومقتضیات مجتمعیّة تشاركیّة وطرائق

ّ ّاألولي ّالتدریب - 5 ّوالمستم ّاألولي التدریب ّیعزز بأن وذلك: المدارس لموظفي والمستمر  ر
سي معارف   .ّوتحفزھم والتزامھم اإلنسان حقوق مدرّ

 روح مع انسجاما والمجتمع الدولة تحدیث في ّالطوعي انخراطھا البحرین مملكة أكدت وقد
 وتطلعاتھ ّالبحریني المجتمع حاجات على وانفتاحا والدولیّة اإلقلیمیة للتوصیات واستجابة العصر

ّ ّالبحریني وسلوك وجدان في وترسیخھا ساناإلن حقوق دیمومة ّأن معتبرة التحرریّة  حتما یمر
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 األرحب الفضاء المدرسة كانت وبذلك الحقوق، ھذه على والتربویّة االجتماعیة ّالتنشئة عبر
 ھذا في التربیة ّخطة بصوغ المبادرین بین من والتعلیم التربیة وزارة وكانت التربیة ھذه الشتغال
   :ةالتالیّ المحاور ّتضمنت وقد المجال،

 الجدلیة، المعاصرة، الواقعیّة، االستمرار، االستشراف، الشمول وھي: المرتكزات - 1
   األخالقیّة

 الفاعل على القائم ّوالتعلم والمھارات والقیم بالمعارف ّالمتصلة وھي: المحتویات - 2
ّالتشاركي ّالحي والمتفاعل،   . .والناقد ّ

 التعلیم وقانون المملكة دستور نیف،الح اإلسالمي الدین قیم إلى االستناد وھي المنطلقات - 3
  .العالمیّة ّالتحدیات وكذلك وقیمھ، المجتمع وعادات

 والكتب المناھج في تصمیمھا اإلنسان، وحقوق المواطنة ثقافة تربیة وھي األھداف - 4
 مدرسیة بیئیة تھیئة ّالمدرسي، الوسط داخل العاملین وتأھیل تدریب التعلیمیة، والبیئة
یة، آمنة ّجذابة ّتعلمیّة تعلیمیّة ّ  ّالتشریعات مع متفاعلة محیطھا على ّمتفتحة وصح

   .اإلنسان وحقوق للمواطنة والمھاریّة القیمیّة والمنظومات

  .ّاللوائح وتطویر والتنشیط والتثقیف والتأھیل واإلعداد ّبالتصمیم ّتتصل وھي اإلجراءات - 5

 تحدید إلى الضروریة لمادیّةا بالمیزانیّة ًبدءا الخطة نجاح بشروط ّوتتصل : ّالمتطلبات - 6
 من وغیرھا والمؤسّسیة البشریّة الموارد وتطویر ّبالتدریب ًمرورا والمسؤولیّات األدوار

  .ّالنجاح لوازم

 والمؤسّسات الجمعیّات وكذلك خارجھا ومن الوزارة داخل من ّالمتدخلة الجھات - 7
لة ذات ّوالمنظمات   .الصّ

   .األھداف تحقق ومدى داءاأل جودة تقییم بجانب ّوتتصل ّالمؤثرات - 8

 الذي والمواطنة اإلنسان حقوق وقیم مبادئ على للتربیة االستراتیجیة ّالخطة مشروع استند وقد 
 وزارة ّخطة ّتضمنتھا ّالتي المحاور وإلى واإلقلیمیّة األممیة ّالتوصیات إلى المناھج إدارة ّتعده

  . الحقائق لتقصي ّالمستقلة ّاللجنة تقریر ضوء في اإلنسان وحقوق المواطنة لتربیة والتعلیم التربیة

:الثقافیـة الحیـاة فـي المشاركـة حـق ضمـان -د  
 واألمن والمساواة والحریة العدل مبادئ على البحرین مملكة في اإلنسان حقوق منظومة تقوم   

 الثقافیةو واالجتماعیة االقتصادیة والحقوق والمدنیة السیاسیة الحقوق شملت وقد الفرص، وتكافؤ
 إعالم وجود یستلزم وھذا. الدولیة والمواثیق والمعاھدات اإلسالمیة الشریعة بمبادئ التزاما
 إعالم كوسیلة التكنولوجیا توظیف مع وتلقیھا، المعلومات عن البحث حریة تعتبر حیث تعددي

 على والعمل الشعوب ثقافات احترام إلى إضافة اإلنسان، حقوق أسس من أساسا واتصال،
 . والمجتمع الدولة بین التعاون قوامھ دیمقراطي جو في إال ذلك تحقیق یمكن وال. شرھان

 اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن على توقیعھا خالل من الثقافیة الحریة تكفل البحرین ومملكة   
 :في المتمثلة الثقافیة الحیاة حق ضمان بنوده في یتضمن الذي
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 اعتناق في حریتھ الحق ھذا ویشمل والتعبیر، الرأي بحریة التمتع حق شخص لكل) 19 (المادة
 ودونما وسیلة بأنھ اآلخرین إلى ونقلھا وتلقیھا واألفكار األنباء التماس في مضایقة، دون اآلراء
 .للحدود اعتبار
 أن حقھ ومن االجتماعي الضمان في حق المجتمع في ًعضوا بوصفة شخص لكل) 22 (المادة
 ومواردھا، دولة كل ھیكل مع یتفق وبما الدولي، والتعاون القومي ھودالمج خالل من لھ توفر

  .حریة في شخصیتھ ولتنامي لكرامتھ عنھا غنى ال التي والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق
 المادة خالل من الثقافیة المشاركة حق لضمان واھتمامھ تبنیھ البحرین مملكة دستور أكد وقد   
 تكفل كما العلمي، البحث وتشجیع والفنون، واآلداب العلوم الدولة رعيت: "ورد حیث) 7(

 حمایة إلى اإلنسان بحقوق المملكة اھتمام امتد وقد". للمواطنین والثقافیة التعلیمیة الخدمات
 إقرارھا جانب إلى ،2004 عام المؤلف حقوق بشأن الویبو معاھدة إلى انضمت فقد أفكاره،
 الطوائف لمختلف احتضانھا بخاصیة البحرین مملكة وتتمتع. كریةالف الملكیة حقوق قوانین

 من) 13 (المادة ونصت. الحریة بمنتھى شعائره ممارسة بحق منھا كل یتمتع والتي والعرقیات
 في فرد كل حق على والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة اإلنسان بحقوق الخاص الدولي العھد

  . وكرامتھ الفرد شخصیة وتطویر میةتن نحو الثقافة توجھ وأن الثقافة،
 العربي المیثاق على كذلك توقیعھا في الثقافیة الحقوق لضمان البحرین مملكة اھتمام تمثل وقد 

 وعلى األساسیة، اإلنسان حقوق من حق ھو التنمیة في الحق) 37 (المادة خالل اإلنسان لحقوق
 السعي وعلیھا. الحق ھذا لضمان زمةالال والتدابیر اإلنمائیة السیاسات تضع أن الدول جمیع
 تنمیة وتحقیق الفقر على للقضاء الدولي؛ المستوى وعلى بینھا فیما والتعاون التضامن قیم لتفعیل

 واإلسھام المشاركة حق مواطن فلكل الحق ھذا وبموجب. وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة اقتصادیة
 في المشاركة حق شخص لكل - 1) 42 (ةوالماد. وثمارھا بمزایاھا والتمتع التنمیة تحقیق في

  .وتطبیقاتھ العلمي التقدم بفوائد التمتع وفي الثقافیة الحیاة
 على توقیعھا مجرد یتعدى الثقافیة الحیاة في المشاركة حق لضمان البحرین مملكة اھتمام إن

 البنیة توفیر خالل من ملموس واقع إلى الحقوق ھذه ترجمت إذ الخصوص بھذا االتفاقیات
 وحریة العلمي، البحث وحریة والثقافیة التعلیمیة المؤسسات ذلك في بما الحقوق لنشر ألساسیةا

 .نتائجھا من واإلفادة والفنون العلوم في والتقدم الھویة عن التعبیر
 الفكریة الملكیة حقوق وضمان اإلبداعي والنشاط العلمي البحث حریة الدولة احترام مدى  - ھـ

 واألدبیة
 

:البحرین مملكة دستور في ورد لقد  
 

.العلمي البحث وتشجع والفنون، واآلداب العلوم الدولة ترعى ) 7 ( المادة -  
. مكفولة العلمي والبحث الرأي حریة ) 23 ( المادة -  
.مكفولة والنشر والطباعة الصحافة حریة ) 24 ( المادة -  
 

 زالمراك بین للتنسیق لميالع للبحث وطنیة ھیئة إنشاءبـ البحرین مملكة قامت ذلك وبموجب
 وزارة كل في بحثیة وحدات إنشاء و االقتصادي، اإلنتاج مؤسسات وبین بینھا والتنسیق البحثیة

 مملكة وسعت. التنمویة المجاالت مختلف في تنمویة مشروعات اقتراح على تعمل عامة ھیئة أو
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 العدید نفذت كما والدولیة، میةاإلقلی والعلمیة التربویة المنظمات مع التعاون إلى ذلك في البحرین
 البحرین مركز في المنجزة للبحوث مسح إلى إضافة العلمي، البحث واقع حول الدراسات من

  .   العربي الخلیج وجامعة والبحوث للدراسات
 التفكیر تنمیة عبر العلمي البحث أسس من الطلبة تمكین على عملت فقد الدراسیة، المناھج في أما

 كما. للمعلمین التدریبیة والورش الدورات من العدید نظمت ذلك وفي البحث، ومھارات النقدي
 من المجتمع في العلمي البحث ثقافة نشر على أیضا وعملت. الدراسیة للبعثات البرامج عدید أرست
 واستعمال والطب التغذیة مثل الحیاة مجاالت مختلف في واعتمادھا العلمیة النتائج نشر خالل

 الثقافیة األسابیع خالل من الثقافي التعبیر بحریة المدارس في الطلبة یتمتع كما  .التكنولوجیا
  .المدارس تنجزھا التي المختلفة والتظاھرات



  

   والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد -

  

  
   : األساسي التعلیم مرحلة    -أ

الصفحة المطابق النص  الصف    الرقم

  العمل في الحق االبتدائي السادس
 والنشر التعبیر في الحق

15  
25 

  اإلعدادي األول
 

  .اإلنسانیة بوصف الحقوق اكتساب
  .تمییز دون بالحقوق التمتع

  .شخصھ على واألمان والحریة الحیاة في فرد كل حق
  .والسیاسیة المدنیة الحقوق
  :البحرین مملكة في اإلنسان حقوق مبادئ

  الفرص وتكافؤ والمساواة والحریة العدل
  فیةوالثقا واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق

 المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة

38-42

  

39  

41-42

41 

 27 المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة اإلعدادي الثاني

1  

 

  
 الكرامة في والمساواة الحریة في الحق

 والحقوق

 ثناءأ في تقییدھا أو الحقوق بعض تعلیق یتم وقد األشخاص، جمیع وعلى الظروف كل في اإلنسان حقوق قانون یعمل اإلعدادي الثالث
  .التجمع أو التنقل في الحق مثل العامة الطوارئ حالة

  .اإلنسان حقوق جمیع احترام
 الرجل بین المساواة اإلنسان، حقوق جمیع احترام:2010-2001 العالم ألطفال والالعنف السالم لثقافة الدولي العقد

  .... المعرفة معلوماتال تدفق حریة والتضامن، والتسامح التفاھم الدیمقراطیة، المشاركة والمرأة،
  الرأي حریة

 واإلنساني الحضاري االنتماء

75  

  

  

 77 

85-86

  القانون أمام سواسیة الناس اإلعدادي األول
 .نزیھة محاكمة في الحق للمحاكم، اللجوء حق

 أمام والمساواة القضائیة القانونیة الحقوق 2 40
 القانون

68-67 القضاء في الحق اإلعدادي الثاني
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79-71 عادلة محاكمة في الحق والتعذیب، االستعباد منع اإلعدادي ثالثال

 41 اللجوء وحق السفر حق اإلعدادي الثالث واللجوء التنقل في اإلنسان حریة 3

  للوطن االنتماء االبتدائي األول
 السكانیة البطاقة وفي الجواز في الحق

5-6 -7

  للوطن االنتماء بتدائياال الرابع
  لألسرة االنتماء

 الرسمیة الوثائق في التسجیل: الطفل حقوق من

11  
17  
25 

4  

 

 بالجنسیة والتمتع االنتماء حق

  االبتدائي  السادس
 

  .علیھا والحفاظ وھویة وجنسیة اسما ومنحھ والدتھ فور الرسمیة الوثائق في الطفل تسجیل
 قانونیة بشخصیة التمتع حق

38  

39 

 17 االنتماء حق اإلعدادي الثالث  

 40 التملك حق اإلعدادي األول التملك وحق الخاصة الملكیة 5

 20 .السیاسي التسامح والثقافي، الفكري التسامح العرقي، التسامح الدیني، التسامح  االبتدائي الخامس

 40 والدین الضمیر حریة اإلعدادي األول

 والسیاسیة والوجدانیة والدینیة الفكریة الحقوق 6

 للجمعیات االنتساب حق العامة، االجتماعات وفي االنتخابیة الحمالت في المشاركة حق السیاسیة، المشاركة حق دادياإلع الثالث
  .والعمالیة المھنیة والنقابات

  الفكري التراث على الحفاظ
 اإلعالم في الحق

17-22

23-25

54-55

  

   :الثانویة المرحلة

الص النص المطابق مضامین العھد الدولي الرقم
  : الحقوق المدنیة والفكریة 1

  .  الحق في حریة الحركة واإلقامة-
  .  الحق في حریة الرأي والتعبیر-
 الحق في االجتماع السلمي وتكوین -

  .الجمعیات السلمیة
 .  الحق في التربیة والتعلیم-

  .  حریة االستقرار واختیار مقر اإلقامة-
  .  حریة التعبیر والنشر -
  . البحث العلمي  حریة الرأي و-
تجمیع مصالح األعضاء في مھنة أو مجال معین :  وظائف منظمات المجتمع المدني -

  . والدفاع عنھا 
 . حق الجمیع في تعلیم ابتدائي إلزامي ومجاني -

28
  

36
  

41
29

  : الحقوق السیاسیة 2
  االشتراك في االنتخابات -

 رجاال ونساء ، حق المشاركة في للمواطنین: من دستور مملكة البحرین ) 1(المادة 
 . الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق االنتخاب والترشیح 

41

 

  : للمواطنة التربیة كتب في واالجتماعیة والثقافیة االقتصادیة الحقوق ورود مواضع - 2

  
الصفحات المطابق النص  والصف الكتاب   الرقم
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1  

  

  

 

  االبتدائي الرابع

  

  

 

   الطفل حقوق
  المدرسیة الحیاة في والمشاركة التعلیم والمسكن الغذاء - 
 المعلومات على الحصول حق - 
 األلعاب لترویحیة األنشطة ومزاولة الراحة - 
 المشردین األطفال حمایة - 
 العمر من سنة 15دون األطفال تجنید منع - 

25-30 

  

  

31- 33

  :الطفل حقوق االبتدائي الخامس 2
  واإلھمال المعاملة سوء من الحمایة - 
 واأللغام الحروب ضرر عن التعویض - 
 بھم واالتجار وخطفھم األطفال بیع منع - 
 الشاقة األعمال من الحمایة - 
 الوالدین مع العیش في الحق - 
 والثقافي الفكري التسامح العرقي، التسامح الدیني، التسامح - 

  

48- 53

  :الطفل حقوق االبتدائي السادس 3
 آمنة بیئة في العیش - 
 الثقافیة الفعالیات في المشاركة - 

37- 46

4  

  

  

  

  

  

  

 

  اإلعدادي األول

 

  :اإلنسان لحقوق المبسطة الصیغة
  .االسترقاق منع - 
  .أسرة وتأسیس التزوج حق - 
  .التملك حق - 
  .والدین والضمیر التفكیر حریة - 
  .والتربویة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق وفي االجتماعیة الضمانات في الحق - 
  .المعیشة من مستوى في الحق - 
  الثقافیة المجتمع حیاة في المشاركة - 

  :البحرین مملكة في اإلنسان حقوق مبادئ
  الفرص وتكافؤ والمساواة والحریة العدل - 
  والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق - 
 البحرین مملكة في المستدامة التنمیة منظومة من جزء اإلنسان حقوق - 

38-42 

  اإلعدادي الثاني لصفا 5

 

  :المرأة ضد التمییز اشكال جمیع على القضاء اتفاقیة
  .االتفاقیة تعریف - 
 ....والعمل والتعلیم واألسرة والزواج والصحة، والعمل والجنسیة العامة، والحیاة السیاسیة المجاالت في اتخاذھا یجب التي التدابیر - 
 للمرأة حقوق من الوطني العمل ومیثاق الدستور تضمنھ وما المرأة، ضد التمییز أشكال یعجم على القضاء اتفاقیة إلى البحرین مملكة انضمام - 

27 

  والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق تعریف اإلعدادي الثالث الصف 6
  االجتماعیة،التعلیم الضمانات العمل، حقوق: أمثلة

  الفكري التراث على الحفاظ
 اإلعالم في الحق

39  

32-35  

54-55 

 :العنصري التمیز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة -3
  األساسي التعلیم لمرحلة للمواطنة التربیة كتب في  

  الصفحات المطابق النص  والصف الكتاب   الرقم
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 الثانویة للمرحلة للمواطنة التربیة كتاب في -

 موقعھ من الكتاب  المطابق الوارد في الكتابالنص بنود االتفاقیة الرقم

یقصد بتعبیر التمییز العنصري أي ): 1(المادة 1
التمییز أو استثناء أو تقیید أو تفصیل یقوم 
على أساس العرق أو اللون أو النسب أو 
األصل القومي أو اإلثني ویستھدف أو یستتبع 
تعطیل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان 

 .ألساسیة أو الحریات ا

الدرس الثالث/ الوحدة األولى .حظر التفرقة استنادا إلى العنصر واللون والجنس
 32: ص

تتعھد الدول األطراف بأن تتخذ ): 7(المادة  2
تدابیر فوریة وفعالة، والسیما في میادین 
التعلیم والتربیة والثقافة واإلعالمیة بغیة 
مكافحة التمییز العنصري وتعزیز التفاھم 

 .لتسامحوا

  ینظم القانون أوجھ ): 7(من دستور مملكة البحرین مادة
العنایة بالتربیة الدینیة والوطنیة في مختلف مراحل التعلیم 
وأنواعھ، كما عني فیھا جمیعا بتقویة شخصیة المواطن 

 .واعتزازه بعروبتھ

الدرس الثالث/ الوحدة الثانیة
 .61ص 

 للمواطنة والتربیة جتماعیةاال المواد كتب في اإلرھاب مكافحة -  4

 المحتوى الصفحة رقم الدرس عنوان الكتاب عنوان الرقم

1 
 التربیة كتاب

 للصف للمواطنة
 االبتدائي الخامس

 المجتمع في القیم
 إلى 20ص من
 29ص

آرائھم وتقبل وعاداتھم عقائدھم واحترام باآلخرین االعتراف حیث من التسامح، قیمة
السیاسي – والثقافي الفكري – العرقي – الدیني:      [ تسامحال أنواع وكذلك تعصب،

  .اإلنسانیة  الحقوق اكتساب
  .تمییز دون بالحقوق التمتع

  .شخصھ على األمان وفي لحریةوا الحیاة في فرد كل حق
  والسیاسیة المدنیة الحقوق
    والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق

  :البحرین مملكة في اإلنسان حقوق مبادئ
  الفرص وتكافؤ والمساواة والحریة العدل

 والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق

38 -42 

 77 اإلنسان حقوق جمیع احترام

  للمواطنة التربیة 1

  اإلعدادي األول الصف

 

  والسیاسیة المدنیة حقوقال تعریف
 حریة قانونیة، بشخصیة التمتع حق عادلة، محاكمة في الحق والتعذیب، االستعباد منع اللجوء، وحق السفر حق: أمثلة

 . الرأي

39 

  االجتماعیة المواد 2
 اإلعدادي األول الصف

 133 . واإلماء العبید تحریر على وسلم علیھ هللا صلى الرسول حض

  اعیةاالجتم المواد 3
 اإلعدادي الثالث الصف

  اإلســالم في اإلنسان حقوق حول الوداع حجة خطبة من مستند
 . العنصري التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة بینھا ومن البحرین مملكة وقعتھا التي االتفاقیات جدول

202 
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 والرأي اإلعالم
 العام

 إلى 27ص من
 30ص

 .والحروب العنف ونبذ والحریة، والتسامح السالم

 إلى 37ص من الطفل حقوق
 46ص

  .االتفاقیات خالل من حقوقھ عن الدفاعو الطفل حمایة في الدولي المجتمع رغبة
  
 

2  

 

 التربیة كتاب
 للصف للمواطنة
  االبتدائي السادس

 مملكة دور 
 تحقیق في البحرین
 العربي التضامن

 واإلسالمي

 إلى 48ص من
 52ص

الشعوب حقوق ومؤازرة واإلقلیمي، العالمي السالم تحقیق في البحرین مملكة جھود
 .اإلرھاب ومكافحة السالح نزع وقضایا العنصري، الفصل سیاسات ومناھضة

) 1(اإلنسان حقوق
 في اإلنسان حقوق

 اإلسالم

 إلى 36ص من
 37ص

 وحفظ ، )والمال والعقل، والنسل، والنفس، الدین، حفظ ( الشریعة مقاصد
قرآن بآیات ذلك في واالستشھاد الحیاة، حق وكذلك الشخصیة، السالمة في اإلنسان

م نبویة  .حق بغیر النفس قتل تحرّ

 حقوقنا: ملف
 وواجباتنا

 إلى 44ص من
 45ص

وحریة التعذیب، وعدم واألمن، والحریة، الحیاة، كحق والسیاسیة، المدنیة الحقوق
 .والدین والضمیر والتفكیر والتعبیر

3  

  

  

  

 

 التربیة كتاب
 للصف للمواطنة

  اإلعدادي األول
 

 مملكة عالقات
 – الدولیة البحرین
 الدولي التعاون

 إلى 46ص من
 47ص

وإیمانھا والدبلوماسیة، السلمیة بالوسائل النزاعات حل بمبدأ البحرین مملكة التزام 
واھتمام الجھود، كل أجلھا من تبذل أن ینبغي ضرورة واإلقلیمي العالمي السالم

الدولیة االتفاقیات غالبیة على وتوقیعھا الدولیة، المنظمات مع بالتعاون البحرین
البحرین مملكة تشجیع إلى إضافة لإلرھاب، بالتصدي الخاصة االتفاقیة ذلك مثال عنھا

  .الحضارات بین الحوار
  
 

4 

 التربیة كتاب
 للصف للمواطنة

 اإلعدادي الثاني

 إلى 30ص من الطفل حقوق
 37ص

البدنیة اإلساءة أشكال جمیع من الوسائل بجمیع الطفل حمایة أي الحمایة، حقوق
 .المسلحة والنزاعات الحروب في بھ الزج وعدم والنفسیة

 الوطنیة الوحدة
 إلى 9ص من
 13ص

بھا یتحلى أن یجب التي والصفات الوطنیة، الوحدة على الحفاظ في المواطن دور
وحق والمعتقد، التعبیر بحریة واإلیمان العنف، ونبذ الحوار، إلى واالتجاه
 .األمني واالنفالت االجتماعي، السلم ومفھوما

  

5  

 

 

 أمام المواطن
 الدولیة التحدیات

 إلى 45ص من
 52ص

مواجھتھا، في المواطن وأدوار تفاقمھا، وعوامل وأنواعھا، النزاعات، مفھوم
ًمنھجا الدیمقراطیة واعتماد نشرھا، إلى والسعي السالم بثقافة االقتناع أبرزھا

 .األھداف لبلوغ ًبیالس
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 الدولي القانون
 اإلنساني

 إلى 71ص من
 79ص

آثار من اإلنسان حمایة أبرزھا من التي وأھدافھ اإلنساني، الدولي القانون مفھوم
واألطفال كالنساء المقاتلین غیر األفراد ًوخصوصا والحروب، المسلحة

البعد كاحترام  القانون، ھذا مبادئ مع تتفق التي اإلسالمیة والقواعد واإلعالمیین،
 .لألسرى الحسنة والمعاملة للفرد،

 الحضارات حوار
 إلى 81ص من
 87ص

وآلیاتھ، الحضارات بین الحوار وشروط نشأتھ، وعوامل الحضارات، حوار مفھوم
اإلنسانیة بالقضایا اھتمامھا حیث من الحضارات حوار في البحرین مملكة دور إلى

توفیر وكذلك اإلرھاب، ومكافحة الحروب ورفض السالح ونزع اإلنسان حقوق
  .والشعوب األمم بین والتعایش والطوائف، األدیان كل بین التسامح من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 على البحرین دور
 العربي المستویین

 دوليوال

 إلى 192ص من
 193ص

السالح ونزع العنصري التمییز كمشكلة كبرى إنسانیة بقضایا البحرین مملكة اھتمام
ورفض الشعوب بین السلمي التعایش ومبدأ اإلنسان لحقوق دعمھا وكذلك اإلرھاب،

 .العنف أشكال وكل

 األمم منظمة
 المتحدة

 إلى 196ص من
 197ص

وحل الدولي، السالم على المحافظة أھمھا من التي المتحدة مماأل منظمة أھداف
 .الشعوب بین الحسنة والعالقات التعاون وتأمین السلمیة، بالطرائق الدولیة

  

6  

 

 المواد كتاب
 للصف االجتماعیة

 اإلعدادي الثالث

 اإلنسان حقوق
 إلى 202ص من
 203ص

مملكة في اإلنسان حقوق وتعزیز ومجاالتھا، اإلنسان، لحقوق التاریخي التطور
 .العالقة ذات الدولیة االتفاقیات على وتوقیعھا

 



 

 
  للمواطنة التربیة كتب في اإلنسان حقوق :ملخص

 االبتدائي األول الصف كتاب
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 .بالجنسیة التمتع حق -
 .الصحیة عایةالر حق -
 .الترفیھ في الحق -
 .واالحتفاالت المجتمع في المشاركة في الحق -
 .جماعة في العیش حق -

 االبتدائي الثاني الصف كتاب
 .نظیفة بیئة في العیش حق -
 .الملبس حق -
 .التعلیم حق -
 .والتواصل االتصال حق -
 .الرأي إبداء حق -

  
 االبتدائي الثالث الصف كتاب

 .التعلیم حق -
 .التعبیر وحریة الرأي إبداء حق -
 .األسریة الرعایة حق -
 .الترفیھ في الحق -
 .والتواصل االتصال حق -

 االبتدائي الرابع الصف كتاب
  الـطفل قوقح

 .الخصوصیة في الحق -
 .التعبیر حریة في الحق -
 .الحیاة حق -
 .والمسكن الغذاء على الحصول في الحق -
 .والتعلیم الصحیة الرعایة في الحق -
 .خاصة عنایة ینالوا أن الخاصة تاالحتیاجا ذوي األطفال حق -

 . معلومات على الحصول في الطفل حق -
 .األطفال جمیع بین الحقوق في المساواة -
 .االستغالل من الحمایة حق -
 .واللعب الراحة حق -
 .اإلنسانیة المعاملة في الطفل حق -
 .العمر من سنة 15 دون ألطفال ا تجنید منع -

  االبتدائي الخامس الصف كتاب
  الـطفـل قوقح

 .واإلھمال المعاملة سوء من الحمایة -
 .واأللغام الحروب ضرر عن التعویض -
 .وخطفھم األطفال بیع منع -
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 .الشاقة األعمال من الحمایة -
 .الوالدین مع العیش في الحق -

 : الطفل رعایة مجال في العاملة والمنظمات والھیئات الجمعیات
 للطفولة تحدةالم األمم منظمة (الیونیسیف منظمة -: الدولیة المنظمات( 
  البحرینیة والجمعیات المنظمات: 

 .الفتیات وأنشطة الطفولة إدارة
 .النسائیة البحرین جمعیة
 االبتدائي السادس الصف كتاب
 الـطفــــل حـقــــوق  

 .البقاء وقحق -
 .الحمایة وقحق -
   .النمو وقحق -
 البحرین مملكة في الطفل حقوق (الطفل حقوق ترعى البحرین.( 

  

 اإلعـــدادي ولاأل الصف كتاب
  اإلنسان حقـوق
 .اإلسالم في اإلنسان حقوق -
 : اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -

 .مبادئھو .تعریفھ
 )الدولیان العھدان ( تطوره  -
 .اإلنسان وحقوق التنمیة بین العالقة -
 .البحرین مملكة في اإلنسان حقوق -
 اإلعـــدادي الثاني الصف كتاب

  : الـطفل حـقوق
 لطفلا حقوق اتفاقیة

 .االتفاقیة تعریف
 :الطفل حقوق اتفاقیة مبادئ

 .التمتع حقوق -
 .الحمایة حقوق -
  .المشاركة حقوق -

  :الطفل حقوق دعم في البحرینیة الرسمیة المؤسسات دور
 .والتعلیم التربیة وزارة دور -
 .االجتماعیة التنمیة وزارة دور -
 . ومؤسساتھا المملكة وزارات وباقي الصحة وزارة دور -

 .المرأة حقوق: المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على لقضاءا اتفاقیة
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 اإلعـــدادي الثالث الصف كتاب
 .اإلنساني الدولي القانون

 عام الثالث والبروتوكول م1977 عام والثاني األول اإلضافیان البروتوكوالن (جنیف اتفاقیة -
 ).م2005
o اإلنساني الدولي القانون أھداف. 
o  اإلنساني الدولي والقانون اإلسالم. 
o اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن اإلنساني الدولي القانون. 

 .اإلنساني الدولي القانون تنفیذ
o التنفیذ عن المسؤولة األطراف. 
o اإلنساني الدولي القانون تنفیذ مدى. 
o األمن وتعزیز السالم ثقافة نشر في المتحدة األمم دور . 

 اإلنسان حقوق-  الثانویة المرحلة في
o  اإلنسان حقوق تعریف. 
o  اإلنسان لحقوق التاریخي التطور. 
o اإلنسان لحقوق الثالثة األجیال. 
o  الخاصة الدولیة االتفاقیات: 

 .المرأة ضد التمییز أشكال على القضاء اتفاقیة -
 .الطفل حقوق اتفاقیة - 
 .العنصري التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة - 

o  الدیني الوطني، الدولي، درالمص: اإلنسان حقوق حمایة مصادر. 
o  اإلنسان حقوق أھمیة . 
 .البحرین مملكة في الدیمقراطیة والممارسة اإلنسان حقوق
o  البحریني الدستور في المواطن حقوق. 

 .والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة الحقوق
 .والمدنیة السیاسیة الحقوق

  .بحرین مملكة في الدیمقراطیة
   الدیمقراطي مسیرةال في ودورھا ةالمرأ حقوق

  . وظائفھ  ممیزاتھ،: المدني المجتمع
 .الدیمقراطیة في والمشاركة االنتخابات

 خاتمة
  
 المملكة موقف ویوضح  یؤكد البحرین، لمملكة االول التقریر ھذا في عرضھ سبق ما

 من انطالقا وذلك ، االنسان حقوق واحترام وتعزیز حفظ یخص فیما والراسخ الثابت
 في السامیة الملكیة والتوجیھات الحنیف االسالمي الدین من المستمدة اسخةالر ثوابتھا

 البحرین ومملكة ، هللا حفظھ الملك لجاللة االصالحي المشروع خطھا التي المجال ھذا
 ھذا احكام إعمال مجال في اتخذتھ عما موجزة لمحة التقریر ھذا في ورد ما تعتبر
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 البحرین مملكة وتؤكد ، واالقلیمیة الدولیة ناالنسا حقوق مواثیق من وغیره المیثاق
 ثابتھ بخطى االنسان حقوق احترام طریق على وسیرھا النھج ھذا على استمرارھا

  .وأكیده
  

 الصفحة الفھرس

 1 المقدمة

التقریر اعداد في ساھمت التي الجھات  2 

 3 االرض

 4 السكان

 7 الدین

 7 اللغة

العام السیاسي الھیكل  8 

االنسان حقوق لحمایة العام القانوني اإلطار  9 

البحرین لمملكة القانوني النظام في المیثاق مكانة  19 

البدنیة والسالمة الحیاة في الحق  20 

باألشخاص واالتجار الرق مكافحة  23 

إلیھ اللجوء وحق القضاء استقاللیة  27 

والمدنیة السیاسیة الحریات  33 

الفردیة الملكیة حق  39 

والتعبیر الرأي حریة  41 

واألطفال النساء وخاصة األسرة حمایة  50 

المھنیة والنقابات الجمعیات تكوین وحریة العمل في الحق  76 

التنمیة في الحق  115 

الصحة في الحق  136 

 146 والجسدیة النفسیة االعاقات لذوي الكریمة الحیاة توفیر في الحق

التعلیم في الحق  154 

مةالخات  194 
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  المرفقات
  

  ).والخاص المدني القطاع ( االول الربع 2012 لعام االحصائي التقریر: اوال
 وتعویض اعانة لمستحقي 2012 لعام االول الربع عن العمل وزارة تقریر: ثانیا

  .الوظیفیة والشواغر والتوظیف التدریب وبیانات التعطل
 مملكة في االعاقة ذوي خاصاالش لحقوق الوطنیة والخطة االستراتیجیة: ثالثا
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