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 املقدمة

، وهي عضو يف جامعة الدول ١٩٧١                                       ً                     البحرين مملكة دستورية مستقلة، أصبحت عضوا  يف األمم املتحدة يف عام  -١
 .العربية، ويف جملس التعاون لدول اخلليج العربية، ويف منظمة املؤمتر اإلسالمي

البحرين إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية لكة ممانضمت  -٢
 املرسوم بقانون  ولقد صدر،١٩٩٨فرباير / شباط١٨، الصادر يف ١٩٩٨ لسنة ٤أو املهينة مبوجب املرسوم بقانون رقم 

 من ٢٠ة مبقتضاه سحب التحفظ على املادة  والذي قبلت اململك،١٩٩٩غسطس أ/ آب١٧ يف ١٩٩٩ لسنة ٣٤رقم 
بصالحيات جلنة مناهضة التعذيب املنبثقة عن االتفاقية، بشأن التحقيق يف أية معلومات موثوق هبا االتفاقية واخلاصة 

 .                                       ً                                  تتضمن دالئل هلا أساس قوي تشري إىل أن تعذيبا  ميارس على حنو منظم يف أراضي دولة طرف

 فيما تنص عليه، على انه جيب على كل دولة طرف يف االتفاقية التقدم بتقارير عن  من االتفاقية،١٩تنص املادة  -٣
                        ً                                                                                   التدابري اليت اختذهتا تنفيذا  لنصوص هذه االتفاقية، وذلك يف غضون سنة واحدة من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة 

 . ربع سنوات عن أية تدابري جديدة مت اختاذها وتقدم الدول األطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أ  . الطرف املعنية

                                                                                   ً              على ضوء التطورات الدستورية والسياسية اليت شهدهتا مملكة البحرين، رئي أنه قد يكون مناسبا  إعداد مستند   -٤
واحد يشمل التقرير األويل والتقرير التكميلي األول وتقدميه يف وقت يسمح بأن يعكس التقريران التطورات املذكورة،    

 والتقرير   يتضمن تقريرها األويل   الذي ، تتشرف مملكة البحرين بأن ترفع إىل جلنة مناهضة التعذيب هذا املستند   ومن مث
 . والذي مت إعداده بناء على تكاتف جهود الوزارات واجلهات املعنية  ،التكميلي األول
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  معلومات أساسية عن مملكة البحرين-   ًأوال 

  النظام السياسي-ألف 

لبحرين خطوات متسارعة يف جمال جتديد هنضتها، يف خمتلف جماالت العمل الوطين، ملواكبة شهدت مملكة ا -٥
ويف إطار تعزيز العمل الوطين والدميقراطية ودفع مسرية التطور السياسي إىل األمام مبا   .                        ً       ً    املستجدات العديدة داخليا  ودوليا     

بحرين محد بن عيسى آل خليفة األمر األمريي السامي     حيقق النمو واالزدهار للمجتمع البحريين، صدر عن جاللة ملك ال  
، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع ميثاق العمل الوطين الذي حيدد اإلطار العام ٢٠٠٠ لسنة ٤٣ و٣٦رقم 

 .للتوجهات املستقبلية للدولة يف جماالت العمل الوطين، ودور مؤسسات الدولة وسلطاهتا الدستورية يف هذا الشأن

  ميثاق العمل الوطين-١

                                                                                                            مت إعـداد مشـروع ميثاق العمل الوطين بعد لقاءات من التحاور السمح واهلادف مع خمتلف قطاعات اجملتمع،                   - ٦
      ٢٠٠١      فرباير  /                              وأعلنت نتيجة االستفتاء يف شباط    ٢٠٠١      فرباير  /       شباط   ١٥    و   ١٤                                         ودعـي املواطـنون لالسـتفتاء عليه يف         

                                                                                      صدق جاللة امللك على ميثاق العمل الوطين بناء على القبول الشعيب العام واملؤيد                               يف املائة، وقد       ٩٨,٤                   باملوافقـة بنسبة    
   ).                      نص ميثاق العمل الوطين ١                يتضمن املرفق رقم    . (                                   للميثاق والذي أثبتته نتيجة االستفتاء

       رية يف                                                                                                            أشـارت ديباجة ميثاق العمل الوطين، فيما أشارت إليه، إىل األخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستو               - ٧
                                                      ً             الدستوري الدميقراطي، حيث خيدم عاهل البالد شعبه وميثل رمزاً هلويته       ي                  ً                                  هويـة الدولـة تأكيداً على النظام امللكي الوراث        

                                                                                                           املسـتقلة وتطلعاته حنو التقدم، واىل إدخال حتديث يف دستور البالد باالستفادة من التجارب الدميقراطية ملختلف الشعوب     
                                                            كما أشار امليثاق، فيما أشار إليه، إىل املعوقات األساسية           .                               شعبية يف أعباء احلكم واإلدارة                                    يف توسـيع دائـرة املشاركة ال      

  .                                                   للمجتمع البحريين ومنها كفالة احلريات الشخصية واملساواة

  دستور مملكة البحرين-٢

                    و مستقبل أفضل، ينعم       ً                                                                       ً            تنفيذاً لإلرادة الشعبية اليت أمجعت على املبادئ اليت تضمنها ميثاق العمل الوطين، وسعياً حن           - ٨
         كانون   ٦                                                                                                                      فـيه الوطن واملواطن مبزيد من الرفاهية والتقدم والنماء واالستقرار والرخاء، مت تعديل دستور الدولة الصادر يف                  

  .     ٢٠٠٢       فرباير   /       شباط   ١٤      ً                                                                  ، وفقـاً ملـا جاء يف ميثاق العمل الوطين، وصدر الدستور املعدل يف                   ١٩٧٣         ديسـمرب    /    األول
   ).                    دستور مملكة البحرين    نص ٢                يتضمن املرفق رقم  (

                                                                                                     جـاءت هـذه التعديالت ممثلة للفكر احلضاري املتطور للبحرين، فأقامت النظام السياسي على امللكية                       ولقـد    - ٩
                                                                                                                     الدستورية القائمة على الشورى اليت هي املثل األعلى للحكم يف اإلسالم، وعلى اشتراك الشعب يف ممارسة السلطة، وهو                  

                                                                     ي احلديث، إذ خيتار ويل األمر بفطنته ذوي اخلربة من املواطنني ليتكون منهم جملس                                         الـذي يقـوم علـية الفكـر السياس        
                                                                                          ً                          الشـورى، كما خيتار الشعب الواعي احلر األمني باالنتخاب من يتكون منهم جملس النواب، ليحقق اجمللسان معاً اإلرادة                  

  .                         الشعبية ممثلة يف اجمللس الوطين
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  :  لي                                  نص الدستور، فيما نص عليه، على ما ي -  ١٠

                                                 مملكة البحرين عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة؛  ) أ ( 

                                    حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي؛  ) ب ( 

                                                                                                 نظام احلكم يف مملكة البحرين دميقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات مجيعها، وتكون ممارسة                ) ج ( 
                                  السيادة على الوجه املبني يف الدستور؛

                                                                                 ونساء، حق املشاركة يف الشؤون العامة والتمتع باحلقوق السياسية، مبا فيها حق                         ً       للمواطـنني رجـاالً       ) د ( 
                           ً         االنتخاب والترشيح وذلك وفقاً للدستور؛

                                                                                       دين الدولة اإلسالم، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرمسية هي اللغة العربية؛    ) ه ( 

  ؛           جبات العامة             احلقوق والوا    هي                       املقومات األساسية للمجتمع  ) و ( 

                                                                                 ً                      نظـام احلكم يقوم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاوهنا وفقاً ألحكام                 ) ز ( 
         الدستور؛

                                             ً                                                          السلطة التشريعية يتوالها امللك واجمللس الوطين وفقاً للدستور، ويتوىل امللك السلطة التنفيذية مع جملس                ) ح ( 
                 ألحكام الدستور؛              ًً  وذلك كله وفقاًً              حكام القضائية،                               الوزراء والوزراء، وبامسه تصدر األ

                                                                                                     امللـك رأس الدولة، واملمثل األمسى هلا، ذاته مصونة ال متس، وهو احلامي األمني للدين والوطن، ورمز                   ) ط ( 
                الوحدة الوطنية؛

                                  يرعى جملس الوزراء مصاحل الدولة،                                                                      يؤلف جملس الوزراء من رئيس جملس الوزراء وعدد من الوزراء، و            ) ي ( 
                                                                                 ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سري العمل يف اجلهاز احلكومي؛

                                                                                            يـتألف اجمللس الوطين من جملسني، جملس الشورى وجملس النواب، ويتألف جملس الشورى من أربعني                 ) ك ( 
   وال   .                     ب العام السري املباشر    ً                                                 ً                                   عضـواً يعيـنون بأمر ملكي ويتألف جملس النواب من أربعني عضواً ينتخبون بطريقة االنتخا           

                  وصدق عليه امللك؛ ،                                         الشورى والنواب أو اجمللس الوطين حبسب األحوال ي                                يصدر قانون إال إذا أقره كل من جملس

                            يكفل القانون استقالل القضاء؛  ) ل ( 

  .                                                   ختتص احملكمة الدستورية مبراقبة دستورية القوانني واللوائح                    تنشأ حمكمة دستورية، و  ) م ( 

        لسنة    ٤١                             وصدر املرسوم امللكي رقم          ٢٠٠٢        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٤                            ب أعضـاء جملس النواب يف                 مت انـتخا   -  ١١
                   س الشورى والنواب   ـ                    ودعي كل من جمل     ،                        ، بـتكوين جملس الشورى        ٢٠٠٢         نوفمـرب    /                   تشـرين الـثاين      ١٦      يف       ٢٠٠٢
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             األول للمجلس                                                      ، الفتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي             ٢٠٠٢         ديسـمرب    /                كـانون األول     ١٤              لالجـتماع يف    
  .     الوطين

  ،     ٢٠٠٢       سبتمرب   /        أيلول   ١٤      يف       ٢٠٠٢         لسنة     ٢٧                                                            مت إنشـاء احملكمة الدستوريـة مبقتضى املرسوم بقانون رقـم           -  ١٢
  .                                                                       كما مت تشكيل احملكمة، وتعترب احملكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاهتا

                                         املدين، كما أكدت حمصلة عمل الدور األول للفصل         اجملتمع                  يشجع القانون نشاط                           يف إطار ما نص عليه الدستور،  -  ١٣
                                                                                                                         التشـريعي األول لـلمجلس الوطين حيوية املمارسة السياسية واملدنية واملناخ العام اإلجيايب الذي متارس فيه حرية الرأي                  

   .                                            والرأي اآلخر يف إطار ما كفله الدستور والقانون

                                                       ن تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املرأة حنو األسرة                               من الدستور على أ     ٥           من املادة     )  ب (                     ولقـد نصت الفقرة      -  ١٤
                                                                                                                     وعمـلها يف اجملتمع، ومساواهتا بالرجال يف ميادين احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام            

  .               الشريعة اإلسالمية

                                     ها مملكة البحرين، حيث يكفل دستور                                                                               وتشغل املرأة مكانة رئيسية يف التطورات السياسية واالجتماعية اليت تشهد          -  ١٥
                                                                                                                     وقوانـني مملكة البحرين احلقوق الكاملة للمرأة من ترشيح وتصويت يف االنتخابات، ويف تويل املناصب العامة، واحلق يف                  
                                                                                                                           التعلـيم، وامللكـية، وإدارة األعمـال، وحرية التنظيم من حيث إنشاء اجلمعيات الثقافية واالجتماعية اليت تعىن باألسرة                  

                                        ، وتترأسه الشيخة سبيكة بنت إبراهيم          ٢٠٠١       نوفمرب   /                        ُ                        جمللس األعلى للمرأة، الذي أُنشئ يف تشرين الثاين               ويقوم ا   .     فولة    والط
  :    باآليت                                                                                           آل خليفة قرينة امللك محد بن عيسى آل خليفة، بدور رئيسي يف هذا الشأن حيث خيتص اجمللس، فيما خيتص به، 

                                                   طوير شؤون املرأة يف مؤسسات اجملتمع الدستورية واملدنية؛                                     اقتراح السياسة العامة يف جمال تنمية وت  ) أ ( 

                                                                                                             متكـني املرأة من أداء دورها يف احلياة العامة وإدماج جهودها يف برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم                    ) ب ( 
              التمييز ضدها؛

                                                                       وضع مشروع خطة وطنية للنهوض باملرأة وحل املشكالت اليت تواجهها يف كافة اجملاالت؛  ) ج ( 

  .                                                                                   تفعيل املبادئ الواردة يف ميثاق العمل الوطين فيما يتعلق باملرأة ووضع اآلليات املناسبة لذلك  ) د ( 

                                                                                                         مـتابعة وتقيـيم تنفـيذ السياسـة العامة يف جمال املرأة والتقدم مبا يكون لدى اجمللس من مقترحات                     )  ه  ( 
                                   ومالحظات للجهات املختصة يف هذا الشأن؛

                                                                         ل التشـريعات احلالية املتعلقة باملرأة وإبداء الرأي يف مشروعات القوانني                                    تقـدمي االقـتراحات بـتعدي       ) و ( 
                                                                                                                         والقـرارات املـتعلقة هبا قبل عرضها على السلطة املختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانني والقرارات، كما يقوم                 

  .                                    قضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة                                                                           اجمللس، فيما يقوم به، بإسهام رئيسي يف إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ اتفاقية ال

  :               ظل الدستور منها                                         واجلدير بالذكر أنه قد صدرت قوانني متعددة يف  -  ١٦

  :                                           بالعفو الشامل عن اجلرائم املاسة باألمن الوطين    ٢٠٠١       لسنة   ١٠                  املرسوم بقانون رقم   ) أ ( 
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بالبحرين املبادرة اليت صدرت  يعترب من أهم اخلطوات املمهدة حلركة اإلصالح الدستوري والدميقراطي   `١`
عن مسو األمري قبل اإلعالن عن امليثاق بالعفو الشامل عن مجيع احملكومني واملوقوفني واملتهمني يف 
اجلرائم املاسة باألمن الوطين مبا يعد أول خطوة على طريق املصاحلة السياسية يف بداية القرن الواحد  

                     ً       ً النطاق حمليا وإقليميا  ودوليا ؛والعشرين، ومما كان له من صدى وقبول واسع 

ومشل هذا العفو يف البداية مجيع اجلرائم املاسة باألمن الوطين عدا اليت جنم عنها موت شخص وعلى      `٢`
املواطنني املوجودين داخل البالد وخارجها، مث صدرت مراسيم العفو اخلاص باإلعفاء عن مجيع    

اطنني أو غري املواطنني وعن مرتكيب مجيع اجلرائم املاسة      احملكومني أو املوقوفني أو املتهمني سواء املو 
واكتملت بذلك املساواة التامة فيمن مشلهم . باألمن الوطين سواء اليت جنم عنها موت شخص أو غريها

 هذا اإلعفاء دون متييز من أي نوع مبا فيها اجلنسية أو اإلقامة؛

                                                     العفو بكل آثارها وعدم تأثريها على مستقبل احلركة                                                          ولتأكيد معىن املساواة وطي املرحلة السابقة على         ̀  ٣̀ 
                                                                                                   اإلصـالحية صدر هذا العفو شامال حبيث ميحي مجيع اآلثار اجلنائية واملدنية املترتبة عن ارتكاب هذه                
                                                                                                        اجلـرائم وكـذا اجلرائم املرتبطة هبا أو اليت ارتكبت بسببها وعدم مساع الدعاوى اليت تقام بسبب أو                  

                             وقد تقرر ذلك مبوجب املرسوم        .                                             الفترة السابقة على العمل بقانون العفو                                  مناسـبة هـذه اجلرائم خالل     
         بالعفو     ٢٠٠١       لسنة   ١٠                                    بتفسري بعض أحكام املرسوم بقانون رقم     ٢٠٠٢           لسـنة      ٥٦                 بقـانون رقـم     

   أن                          ويالحظ يف هذا الشأن     . ) ٤         ورقم    ٣                   انظر املرفقني رقم     (  .                                         الشامل عن اجلرائـم املاسة باألمن الوطين     
       بشأن     ٢٠٠١       لسنة   ١٠                                    بتفسري بعض أحكام املرسوم بقانون رقم     ٢٠٠٢       لسنة   ٥٦    رقم               املرسوم بقانون 

                                                                                                  العفو الشامل عن اجلرائم املاسة باألمن الوطين هو تفسري تشريعي جيد سنده يف الدستور والقانون ويتفق          
         يأ اجملتمع                                                                                          مع الواقع املتمثل يف كفالة األمن واالستقرار من أجل النظر إىل املستقبل بآفاق مشرقة لكي يته      

                                                                 يف ظل ميثاق العمل الوطين لتنفيذ املشروع اإلصالحي الذي باشرته اململكة؛ 

 بشأن إلغاء اختصاص احملكمة اخلاصة بنظر اجلرائم املاسة بأمن الدولة   ٢٠٠١ لسنة ٤املرسوم رقم  )ب( 
هات القضائية، فقد أصدر امللك       ً                                                    تأكيدا  على املكاسب القانونية وعلى املساواة يف التقاضي أمام اجل. اخلارجي والداخلي

 بشأن إلغاء اختصاص احملكمة اخلاصة بنظر اجلرائم املاسة بأمن الدولة اخلارجي ٢٠٠١ لسنة ٤املرسوم بقانون رقم 
بتشكيل وإجراءات احملكمة املنصوص عليها ١٩٧٦ لسنة ٧والداخلي، والذي نص يف مادته األوىل على إلغاء املرسوم رقم  

 قانون العقوبات، ويؤول للمحاكم اجلزائية العادية االختصاص بنظر اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص  من١٨٥يف املادة 
              ً                                                                                  هذه احملكمة وفقا  لإلجراءات املنصوص عليها يف قانون احملاكمات اجلزائية، وكانت األحكام الصادرة عن تلك احملكمة 

قرر قانونا أن األحكام الصادرة عن احملاكم اجلزائية العادية  هنائية وغري قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ومن امل   
 ؛)٥انظر املرفق رقم  . (غري هنائية وقابلة للطعن فيها بكل طريق من طرق الطعن

مبوجب هذا . م بإلغاء املرسوم بقانون بشأن تدابري أمن الدولة٢٠٠١ لسنة ١١املرسوم بقانون رقم  )ج( 
، والذي كان ١٩٧٤أكتوبر / تشرين األول٢٢ن بشأن تدابري أمن الدولة الصادر بتاريخ القانون مت إلغاء املرسوم بقانو

يقضي جبواز القبض على األشخاص الذين تتوافر دالئل على ارتكاهبم أنشطة خمتلفة ختل باألمن والنظام العام وتوقيفهم   
ا ال جياوز ثالث سنوات دون تقدميهم للمحاكمة         ً                                                       استنادا  إىل هذا االهتام وحده ملدد يتم جتديدها مبعرفة احملكمة املختصة مب 

املوضوعية، وذلك مبا يكفل ضمان مساواة املتهمني يف اإلجراءات اجلنائية اليت يتم اختاذها حنوهم يف القبض والتوقيف  
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  املرفقانظر. (                                                    ً                                 واحملاكمة وأال تتم هذه اإلجراءات إال مبناسبة جرمية وقعت فعال  وليس عن جمرد نشاط يشتبه يف ارتكابه
 ).٦رقم 

  األرض والسكان-باء 

  األرض-١

                                                    ً                                          تقع مملكة البحرين يف اخلليج العريب يف منتصف املسافة تقريبا  بني مضيق هرمز ومصب شط العرب، وقد أعطاها    -١٧
                                                                                           ً      ً   هذا املوقع اجلغرايف االستراتيجي أمهية حضارية كربى عرب عصور التاريخ املختلفة حيث كانت وال تزال مركزا  جتاريا    

 .     ً     ً                                                                              دوليا  هاما  باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بني الشرق والغرب يف حركة التجارة واالتصاالت العاملية

تتكون مملكة البحرين من أرخبيل حيتوي على جمموعة من اجلزر الكائنة يف مياه ضحلة يف وسط اخلليج العريب،   -١٨
 كيلومتر مربع، وأكرب هذه اجلزر، جزيرة البحرين  ٧١٧,٥٠  جزيرة تبلغ مساحتها اإلمجالية ٣٦ويتكون هذا األرخبيل من 

 كيلومتر مربع، وتضم العاصمة املنامة، وتتصل هذه اجلزيرة، بواسطة جسور صناعية، باجلزر ٥٩٢,٦٣اليت تبلغ مساحتها 
ململكة العربية اجملاورة مثل جزيرة احملرق وسترة وأم النعسان والنيب صاحل، كما مت بناء جسر يربط اجلزيرة الرئيسة با

 .السعودية

         ً                 كيلومترا  جنوب اجلزيرة    ٢٥من اجلزر الرئيسية األخرى ألرخبيل البحرين جمموعة جزر حوار اليت تقع على بعد    -١٩
 . كيلومتر مربع٥٢,٠٩الرئيسية البحرين، وتبلغ مساحة جزر حوار حوايل 

  السكان-٢

جعلته يتمتع بسمات بارزة وأصيلة تتفق وطبيعة ما جيب أن انعكست آثار املوقع اجلغرايف على الشعب البحريين ف -٢٠
يتحلى به سكان هذه املناطق من صفات محيدة توفر الطمأنينة واالستقرار للوافدين إليها والعابرين من خالهلا وختدم يف   

بارزة للشعب وتأيت يف مقدمة السمات ال . ذات الوقت طبيعة النشاط التجاري الذي يغلب على أنشطة سكان هذه املناطق 
البحريين التسامح والترابط األسري والتآخي والثقة واألمان يف املعامالت والبعد عن كافة صور التعصب أو التفرقة أو  
التمييز، األمر الذي أدى إىل استقرار الوافدين إليها من الدول اجملاورة ووفر هلم مناخا من الراحة والطمأنينة، وقد رسخ      

 .استمراريتها دخول البحرين يف اإلسالم واتباعها ملنهجه السامي يف التسامح والسالمهذه السمات وحافظ على 

  نسمة ويقدر عدد السكان البحرينيني ٦٥٠ ٦٠٠، بلغ عدد سكان البحرين ٢٠٠١    ً             وفقا  إلحصاءات عام  -٢١
 ٢٠٠١ إناث، ويقدر عدد السكان من غري البحرينيني يف عام ٢٠١ ٠٠٠ ذكور و٢٠٤ ٦٠٠ منهم ٤٠٥ ٧٠٠

 نسمة لكل ٩٠٩ ب   ٢٠٠١ ألف وتقدر كثافة السكان يف عام ٧٥ ٩٠٠ ذكور و١٦٩ ٠٠٠ منهم ٢٤٤ ٩٠٠ب  
 .كيلومتر مربع

يوضح اجلدول التايل إمجايل السكان غري البحرينيني حسب النوع، جمموعات اجلنسية ومدة اإلقامة بالسنوات يف  -٢٢
٢٠٠١: 
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 ٢٠٠١تعداد 
غري مبني اجملموع قل من سنتنيأ ٣-٢ ٥-٤ ٧-٦ ٩-٨  سنوات فأكثر١٠  جمموعات اجلنسية/النوع

  :    ذكور        

      العرب  ٣     ١٢٦  ٢     ٥٤٣  ٢     ٦١٠  ١     ٦٣٤    ٩٢٠  ٤     ٥٠١ صفر   ١٥     ٣٣٤
                دول جملس التعاون    ٨٧٧    ٥٥١    ٣٨٣    ٢٦٧    ١٩٦  ١     ٣٦٢ صفر  ٣     ٦٣٦
          عرب آخرون  ٢     ٢٤٩  ١     ٩٩٢  ٢     ٢٢٧  ١     ٣٦٧    ٧٢٤  ٣     ١٣٩ صفر   ١١     ٦٩٨
         غري العرب   ٣٠     ٨٣٧   ٣٤     ٠٣٠   ١٨     ٣١٩   ١٤     ٠٥٤   ١٢   ٣  ٤٩   ٤٣     ٩٥٩ صفر    ١٥٣     ٦٩٢
      آسيوي   ٢٩     ٠١٤   ٣٢     ٦١٢   ١٧     ٧٨٠   ١٣     ٦٩٧   ١٢     ٢٠٧   ٤٣     ٠٣٣ صفر    ١٤٨     ٣٤٣
       أفريقي    ١١٨   ٨٨   ٤٤   ٢٣   ١٠   ٥٩ صفر    ٣٤٢
      أورويب    ٧٧٩    ٥٥٧    ٣٣٠    ٢٥٦    ١٩٤    ٧١٧ صفر  ٢     ٨٣٣
           أمريكي مشايل    ٨٥٤    ٧١١    ١٣٤   ٦٠   ٥٥    ١٠٩ صفر  ١     ٩٢٤
    نويب        أمريكي ج  ٧  ٨  ٢  ٢  ٣   ١٣ صفر   ٣٥
       قيونسي أ   ٦٥   ٥٤   ٢٩   ١٦   ٢٣   ٢٨ صفر    ٢١٥
 اجملموع   ٣٣     ٩٦٣   ٣٦     ٥٧٣   ٢٠     ٩٢٩   ١٥     ٦٨٨   ١٣     ٤١٣   ٤٨     ٤٦٠ صفر    ١٦٩     ٠٢٦

  :    إناث        

      العرب  ٢     ٧٣٣  ٢     ١٦٧  ١     ٦٠٣    ٩٦٥    ٧٢٥  ٣     ٣٤٦ صفر   ١١     ٥٣٩
                دول جملس التعاون    ٦٤٢    ٤٥٠    ٣١١    ٢٤٠    ١٩٢  ١     ٣٥٢ صفر  ٣     ١٨٧
          عرب آخرون  ٢     ٠٩١  ١     ٧١٧  ١     ٢٩٢    ٧٢٥    ٥٣٣  ١     ٩٩٤ صفر  ٨     ٣٥٢
         غري العرب   ١٩     ٨٩٢   ١٤     ٤٠٩  ٧     ١٥٥  ٤     ٥٢٤  ٣     ٨٨٣   ١٤     ٥٠٩ صفر   ٦٤     ٣٧٢
      آسيوي   ١٧     ٦٤٤   ١٢     ٢٨٣  ٦     ١٥٧  ٤     ٠٨٠  ٣     ٥٤١   ١٣     ٥٧٨ صفر   ٥٧     ٢٨٣
       أفريقي    ٧٩١  ١     ٠٦٤    ٤٧٧    ١١٤   ٤٢   ٩٤ صفر  ٢     ٥٨٢
      أورويب    ٨٣٠    ٥٧٨    ٣٦٢    ٢٥٦    ٢١٣    ٧١٦ صفر  ٢     ٩٥٥
        يكي مشايل   أمر    ٥٢٩    ٤٠٥    ١٢٦   ٥٦   ٦٥   ٩٠ صفر  ١     ٢٧١
            أمريكي جنويب   ١٢  ٦  ٤  ٣  ١  ٩ صفر   ٣٥
       قيونسي أ   ٨٦   ٧٣   ٢٩   ١٥   ٢١   ٢٢ صفر    ٢٤٦
 اجملموع   ٢٢     ٦٢٥   ١٦     ٥٧٦  ٨     ٧٥٨  ٥     ٤٨٩  ٤     ٦٠٨   ١٧     ٨٥٥ صفر   ٧٥     ٩١١
      العرب  ٥     ٨٥٩  ٤     ٧١٠  ٤     ٢١٣  ٢     ٥٩٩  ١     ٦٤٥  ٧     ٨٤٧ صفر   ٢٦     ٨٧٣
                دول جملس التعاون  ١     ٥١٩  ١     ٠٠١    ٦٩٤    ٥٠٧    ٣٨٨  ٢     ٧١٤ صفر  ٦     ٨٢٣
          عرب آخرون  ٤     ٣٤٠  ٣     ٧٠٩  ٣     ٥١٩  ٢     ٠٩٢  ١     ٢٥٧  ٥     ١٣٣ صفر  ٠ ٢     ٠٥٠
         غري العرب   ٥٠     ٧٢٩   ٤٨     ٤٣٩   ٢٥     ٤٧٤   ١٨     ٥٧٨   ١٦     ٣٧٦   ٥٨     ٤٦٨ صفر    ٢١٨     ٠٦٤
      آسيوي   ٤٦     ٦٥٨   ٤٤     ٨٩٥   ٢٣     ٩٣٧   ١٧     ٧٧٧   ١٥     ٧٤٨   ٥٦     ٦١١ صفر    ٢٠٥     ٦٢٦
       أفريقي    ٩٠٩  ١     ١٥٢    ٥٢١    ١٣٧   ٥٢    ١٥٣ صفر  ٢     ٩٢٤
      أورويب  ١     ٦٠٩  ١     ١٣٥    ٦٩٢    ٥١٢    ٤٠٧  ١     ٤٣٣ صفر  ٥     ٧٨٨
           أمريكي مشايل  ١     ٣٨٣  ١     ١١٦    ٢٦٠    ١١٦    ١٢١    ١٩٩ صفر  ٣     ١٩٥
            أمريكي جنويب   ١٩   ١٤  ٦  ٥  ٤   ٢٢ صفر   ٧٠
       قيونسي أ    ١٥١    ١٢٧   ٥٨   ٣١   ٤٤   ٥٠ صفر    ٤٦١
 اجملموع   ٥٦     ٥٨٨   ٥٣     ١٤٩   ٢٩     ٦٨٧   ٢١     ١٧٧   ١٨     ٠٢١   ٦٦     ٣١٥ صفر    ٢٤٤     ٩٣٧

      ١٩٩٦                                                   ل تأخذ بنظام املركزية املخففة حيث صدر يف عام                                                   على مبدأ التركيز اإلداري للسلطة، ب            اململكة         ال تقوم    -  ٢٣
   ،    ٢٠٠٢         لسنة     ١٧                                        الغي وحل حمله املرسوم بقانون رقم         مث                         بشأن نظام احملافظات،         ١٩٩٦         لسنة     ١٦                       املرسـوم بقانون رقم     

          لذي تضمن                      ، بشأن البلديات ا       ٢٠٠١         لسنة     ٣٥                                  كما صدر املرسوم بقانون رقم                                           واململكة مقسمة إداريا خلمس حمافظات،    
  .     ً                              حمدداً لنظام انتخاب أعضاء هذه اجملالس    ٢٠٠٢       لسنة  ٣                        صدر املرسوم بقانون رقم  مث                            ديد اختصاصات اجملالس البلدية،  حت
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  احلالة االقتصادية والتنمية البشرية-جيم 

  احلالة االقتصادية-١

ن مملكة البحرين حظيت  إىل أ٢٠٠٣أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام  -٢٤
 دولة يف معيار التنمية البشرية، كما تشري التقارير الدولية إىل ١٧٥ من بني ٣٧بالترتيب األول بني الدول العربية والترتيب   

 البحرين قد  مملكةوجتدر اإلشارة إىل أن. ما حققه االقتصاد البحريين من منو ومؤشرات إجيابية نتيجة لسياسات اململكة
 الذي يصدر عن مؤسسة التراث األمريكية والذي ٢٠٠٣رتبة السادسة عشرة يف دليل احلرية االقتصادية لعام احتلت امل

يعتمد على عدة معايري لقياس احلرية االقتصادية، أمهها السياسات املالية والنقدية والتجارية واالستهالك احلكومي من 
 وتعرض الفقرات التالية بعض مؤشرات .وحقوق امللكية الفكريةاإلنتاج وتدفق رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية 

 .التنمية االقتصادية والتنمية البشرية

إىل تنويع  اململكة وتسعى . تتبىن البحرين سياسات مالية واقتصادية تقوم على مبدأ االقتصاد احلر وآليات السوق -٢٥
يادة االستثمارات احمللية والعربية واألجنبية، وتطوير مصادر الدخل وتوفري املناخ االستثماري املالئم الستقطاب وز
 تشكيل جملس للتنمية االقتصادية ٢٠٠٠أبريل يف عام /اإلجراءات والقوانني املتعلقة بتلك األنشطة، وقد مت يف شهر نيسان 

مؤسسات الدولة ذات خيتص بوضع االستراتيجية املستقبلية للتنمية االقتصادية يف الدولة، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات و 
الصلة، وحتقيق التكامل يف أوجه النشاط االقتصادي وتوفري املناخ االقتصادي احلر، وتعتمد االستراتيجية االقتصادية على  
أنشطة قائمة على أساس معريف وهي قطاع اخلدمات املالية، وقطاع خدمات األعمال، وقطاع اخلدمات القائمة على 

 الرعاية الصحية، وخدمات التعليم والتدريب، وخدمات السياحة وتعظيم االستفادة  أساس تكنولوجي، وقطاع خدمات
 .من القطاعات الرئيسية وهي النفط والغاز واألملنيوم

 مليون ٣ ١٦٥إىل ) باألسعار اجلارية(                           ً                              وقد حققت تلك السياسات جناحا  حيث ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل  -٢٦
، وبذلك حقق االقتصاد الوطين معدل منو بلغ ٢٠٠١ مليون دينار يف عام ٢٩ ٩٨١ بعد أن كان ٢٠٠٢دينار يف عام 

، كما ارتفع معدل نصيب الفرد من الناتج ٢٠٠٢ يف املائة باألسعار الثابتة يف عام ٥,١ يف املائة باألسعار اجلارية و٦,٢
يف توفري احلياة الكرمية للمواطنني ورفع ، باإلضافة إىل جناح البحرين ٢٠٠٢ دينار يف عام ٤ ٤٦٢ إذ بلغ القومي اإلمجايل

املستوى املعيشي بشكل عام عرب توفري كافة املرافق الرئيسة واخلدمات االجتماعية، حيث ارتفع نصيب الفرد من 
، كما ارتفع نصيب الطالب من املصروفات املتكررة يف اخلدمات ٢٠٠٢ دينار يف عام ١ ٥٣٤املصروفات احلكومية إىل 

، وارتفع نصيب الفرد من املصروفات احلكومية على اخلدمات الصحية إىل ٢٠٠٢ دنانري يف عام ٩٠٦ التعليمية إىل
، وجنحت سياسة تنويع مصادر الدخل يف خفض نسبة مسامهة القطاع النفطي إىل الناتج ٢٠٠٢ دينار يف عام ١٥٩,٣

ما حققته البحرين من منو اقتصادي نتيجة ، وال شك يف أن ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٦,٦احمللي باألسعار الثابتة إىل 
 . السياسات االقتصادية يبشر مبستقبل واعد لالقتصاد البحريين حسبما تشهد به املؤسسات االقتصادية الدولية املعنية

 يف املائة من ٣وتشري التقارير الدولية إىل أن مملكة البحرين قد حافظت على نسبة عجز باملوازنة العامة أقل من  -٢٧
، كما حققت املوازنة ١٩٩٩ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  ٢,٥لناتج احمللي اإلمجايل حيث بلغت نسبة العجز  ا

 يف املائة يف ٠,٧، إضافة إىل أن مملكة البحرين حققت أدىن معدل للتضخم بلغت نسبته  ٢٠٠١ و٢٠٠٠فائضا يف عامي 
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، وذلك حبسب التخفيضات يف كل من أسعار ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٠,٥، و٢٠٠١ يف املائة يف عام ١,٢ و٢٠٠٠عام 
 .الكهرباء واملاء واخلدمات السكانية والرسوم اجلامعية

ومعدل ) باألسعار اجلارية(وفيما يلي بيان تطور الناتج احمللي والقومي اإلمجايل وإمجايل الدخل القومي املتاح  -٢٨
 :نصيب الفرد

 البيان ٢٠٠١ ٢٠٠٢
  )           مليون دينار (                  الناتج احمللي اإلمجايل ٢ ٩٨١ ٣ ١٦٥
  )     دينار (                                     معدل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجال ٤ ٥٥٤ ٤ ٧٠٨
  )           مليون دينار (                     الناتج القومي اإلمجايل  ٢ ٨٦٠ ٢ ٩٩٩
  )     دينار (                                   نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل  ٤ ٣٧٠ ٤ ٤٦٢
  )           مليون دينار (                         إمجايل الدخل القومي املتاح  ٢ ٣٥٨ ٢ ٥٠٣
  )     دينار (                                       معدل نصيب الفرد من الدخل القومي املتاح  ٣ ٦٤٣ ٣ ٧٢٤

حققت برامج وسياسات اململكة يف توسيع وتنويع مصادر الناتج احمللي اإلمجايل جناحات كبرية واستفادت التنمية   -٢٩
ل اململكة على زيادة معدالت االدخار  وتعم. االقتصادية واالجتماعية من اجلهود اليت بذلت يف جماالت التنمية البشرية

كما تعمل . لالستثمار والنشاط االقتصادي والتجاري بشكل عام ليتمكن االقتصاد البحريين من حتقيق معدالت منو جمزية
اململكة على تنمية القدرات البشرية الوطنية وتوفري مزيد من فرص العمل ملسايرة املؤشرات املرتفعة اليت حققتها البحرين  

 . جمال التنمية البشريةيف

  احلالة التعليمية-٢

حرص الدستور على تأكيد تنمية الشعور بالروح الوطنية لدى كافة املواطنني بدون أي متييز فئوي أو عنصري     -٣٠
 خمتلف                                                       ً                       من الدستور، ما يقضي جبعل العناية بالتربية الوطنية أمرا  جيب أن هتتم به الدولة يف٧من املادة ) ب(فأورد يف البند 

                                       ً                                                                    مراحل التعليم وأنواعه، كذلك فإنه اتساقا  مع ما ورد يف امليثاق بشأن تشجيع القطاع اخلاص يف اجملال التعليمي فقد نصت  
 .من هذه املادة على انه جيوز لألفراد واهليئات إنشاء املدارس واجلامعات اخلاصة) ج(الفقرة 

 من الدستور، وترعى الدولة العلوم ٧ألوىل عمال بنص املادة التعليم يف البحرين إلزامي وجماين يف املراحل ا -٣١
 .واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي كما تكفل اخلدمات العلمية والثقافية للمواطنني

تتضمن السياسات التربوية يف البحرين خططا استراتيجية وإجرائية تعىن بتطوير النظام التربوي والتغلب على          -٣٢
 :ت اليت يواجهها وقد ارتكزت سياسات التربية على املبدأين التالينياملشاكل والتحديا

                                                            توفري التعليم لكل األطفال الذين يف سن املدرسة يف مجيع أحناء البالد؛  ) أ ( 

                                                                                                       الـتطوير املستمر لنوعية التعليم لتلبية احتياجات الطالب واالقتصاد الوطين يف حتقيق اإلمناء االقتصادي                ) ب ( 
  .         واالجتماعي
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 يف املائة من املصروفات  ١٤,٥للتعليم حصة كبرية يف ميزانية الدولة إذ بلغت ميزانية التعليم املتكررة ما نسبته     -٣٣
، أي ما يعادل أكثر من نصف امليزانية املخصصة للخدمات االجتماعية وترتفع هذه النسبة إىل  ٢٠٠٢املتكررة يف عام 

 .  املخصصة جلامعة البحرين يف املائة إذا ما أضيفت التحويالت املالية١٧,٢

 يف ١٠,٣٦ بني البحرينيني يف اململكة إىل حوايل   اخنفضت نسبة األمية، البحرين ملكةونتيجة للجهود املكثفة مل -٣٤
 يف املائة لإلناث، يف ١٤,٤١ يف املائة للذكور، و٦,٣٥، وبلغت ) سنوات فأكثر١٠(من إمجايل السكان البحرينيني املائة 
 .٢٠٠١عام 

                                                                                                              بالنسـبة للتعليم اجلامعي، يوجد بالبحرين جامعتان، جامعة البحرين وجامعة اخلليج العريب، وتستوعب كل من                -  ٣٥
                                                                                    ً                                    اجلامعـتني الراغـبني يف الدراسـة اجلامعية من البحرينيني، أو غري البحرينيني، كما مت الترخيص حديثاً إلنشاء عدد من                    

  .                                         اجلامعات األهلية وفروع لبعض اجلامعات األجنبية

  الدين-٣

 منه على أن ينظم القانون أوجه ٧ من الدستور على أن دين الدولة هو اإلسالم، وتنص املادة ٢تنص املادة  -٣٦
          ً                                  منه، أيضا ، على أن حرية الضمري مطلقة، وتكفل ٢٢العناية بالتربية الدينية مبختلف مراحل التعليم وأنواعه، وتنص املادة      

ُ                     الدولة حرمة د ور العبادة، وحرية ال  .                                                  ً                       قيام بشعائر األديان واملواكب واالجتماعات الدينية طبقا  للعادات املرعية يف البلد            

  :                                      إىل أن توزيع السكان وفق الديانة هو كاآليت      ٢٠٠١              يشري إحصاء عام  -  ٣٧

 السكان حسب الديانة النسبة

        املسلمون ٪٨١,٢٢

         املسيحيون ٪٨,٩٦

               الديانات األخرى ٪٩,٨٢

 ماية حقوق اإلنسان اإلطار القانوين حل-دال 

  احترام حقوق اإلنسان-١

يكفل دستور مملكة البحرين احترام حقوق اإلنسان، اتساقا مع القيم الرفيعة واملبادئ اإلنسانية العظيمة اليت  -٣٨
قدم تضمنها ميثاق العمل الوطين، فأكد الدستور احترام احلقوق والواجبات العامة اليت تكفل للوطن واملواطن الرفاهية والت

العدل أساس احلكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى  "ولقد نص الدستور يف املادة الرابعة منه على أن . واالستقرار والرخاء
بني املواطنني، واحلرية واملساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بني املواطنني دعامات   

 ".للمجتمع تكفلها الدولة 
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                                                                                                               شار الباب الثاين والباب الثالث من الدستور إىل املقومات األساسية للمجتمع واحلقوق والواجبات العامة، ومن                أ -  ٣٩
      املادة  (              وحرية الصحافة   )   ٢٣      املادة  (            وحرية الرأي   )   ٢٢      املادة  (            وحرية الضمري   )   ١٩      املادة  (                           ذلك النص على احلرية الشخصية 

   ). ٨      املادة  (                      واحلق يف الرعاية الصحية   )  ٥      املادة  (                          واحترام األسرة وحقوق املرأة   )   ٢٤

   :                 منه على ما يلي  ٣١                                                            ولقد وضع الدستور أساسا راسخا حلماية احلقوق واحلريات فنصت املادة  -  ٤٠

                                                                                        ً                         ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون، أو بناًء عليه،                   "
   ".                              التحديد من جوهر احلق أو احلرية                         وال جيوز أن ينال التنظيم أو

                                                                                                    وجتـدر اإلشـارة إىل كلمة ملك البالد محد بن عيسى آل خليفة، مبناسبة االحتفال بالذكرى الرابعة واخلمسني           -  ٤١
                                                ، حيث أكد جاللته أن هذا اإلعالن الذي اتفقت             ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠                                  لإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان يف       

                                                                                        رض جيسد املبادئ الرئيسية حلفظ ودعم حقوق اإلنسان يف كل مكان ويف خمتلف اجملاالت ليكون                                    علـيه مجيع شعوب األ    
  .                                                                                                      الطريق املشترك جلميع الشعوب واألمم لتوطيد هذه احلقوق واالعتراف هبا والدفاع عنها بدون أي تفرقة أو ظلم أو متييز

                                            الجتماعي الذي تشهده مملكة البحرين ميارسون                                                    أن أبناء البحرين ويف ظل اإلصالح السياسي وا              جاللته            كما أكد    -  ٤٢
                                                                                                                       حقوقهـم األساسية بكل حرية وكرامة ومجيعهم سواسية أمام القانون يف مناخ صحي من احلوار البناء والعطاء املتواصل                  

    تهم                                                                                                                          جيـازى فيه العامل اجلاد بالتقدير واحلياة األفضل، فيما لدى طالب احلق القضاء العادل القائم على العدل واحلق وامل                   
  .                                 بريء حىت تثبت إدانته باحلق والقانون

                                                                                                           وقال جاللته إن مجيع ذلك ورد وبوضوح تام يف دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطين مبا يؤكد العزم التام            -  ٤٣
                                                                                                                          والنـية الصادقة للحفاظ على صيانة تلك احلقوق والدفاع عنها بإتاحة الفرصة للجميع للمسامهة يف بناء الوطن وصياغة                  

   .                                                             ستقبله ووضع األدوات القانونية الالزمة من أجل حتقيق ما نصبو إليه م

  منع التعذيب-٢

                           أنه ال يعرض أي إنسان        ١٩                                                                                     يكفـل الدستور، فيما يكفله، منع التعذيب، وقد أوردت مبادئ الدستور يف املادة               -  ٤٤
                              من الدستور تنص على عدم        ٣١   ة                 ويالحظ أن املاد    .                                                                    للتعذيـب املـادي أو املعنوي، وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك           

                                                                                                                          جواز تنظيم احلقوق واحلريات بأية صورة مبا حيد من جوهر احلق أو احلرية، ويف هذا اإلطار فإن منع التعذيب من املبادئ                     
                                                                                                                          الدسـتورية الـيت جيب أن تلتزم هبا مجيع السلطات يف الدولة، وتتمتع هذه املبادئ بالضمانات وامليزات املقررة للقواعد                   

  .                                                                                              ية اليت تكفل قدرا كبريا من احلماية يفوق ما تتمتع به القواعد القانونية األخرى األدىن مرتبة من الدستور       الدستور

    .                                ً ، وهو ما يعرض له هذا املستند الحقاً                                                     القوانني املعنية على النحو الذي مينع التعذيب ويعاقب عليه  ت    جاء -  ٤٥

  اتفاقيات دولية متعلقة حبقوق اإلنسان-٣

                                                                                                            لكة البحرين مبيثاق األمم املتحدة اليت تنص املادة األوىل منه على أن من أهداف األمم املتحدة العمل على                          تلتزم مم  -  ٤٦
                                     يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل                باملساواة                                                                           إمنـاء العالقات الودية بني األمم على أساس احترام املبدأ الذي يقضى             
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                                                                  املسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية                                                                مـنها تقريـر مصـريه، وحتقيق التعاون الدويل على حل          
  .                                                                          واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا بال متييز

  :                                                              وقد انضمت مملكة البحرين إىل اتفاقيات عديدة خاصة حبقوق اإلنسان منها -  ٤٧

           والصادر      ١٩٤٨       ديسمرب   /              كانون األول   ٩                           واملعاقبة عليها املربمة يف                                            اتفاقـية منع جرمية اإلبادة اجلماعية         ) أ ( 
  ؛    ١٩٩٠       لسنة  ٤                                 باالنضمام إليها املرسوم بقانون رقم 

  ،     ١٩٥٣                                   واملعدلة بالربوتوكول احملرر عام          ١٩٢٦       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥                                    االتفاقـية اخلاصة بالرق املربمة يف         ) ب ( 
                     والصادر باالنضمام       ١٩٥٦                                        ألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق لعام                                                            واالتفاقـية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق وا       

  ؛    ١٩٩٠       لسنة  ٧                  إليهما املرسوم رقم 

                            والصادر باالنضمام إليها        ١٩٦٥                                                                        االتفاقـية الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام              ) ج ( 
  ؛    ١٩٩٠       لسنة  ٨           املرسوم رقم 

                            والصادر باالنضمام إليها        ١٩٧٣                            صري واملعاقبة عليها لعام                                                   االتفاقـية الدولـية لقمع جرمية الفصل العن         ) د ( 
  ؛    ١٩٩٠       لسنة  ٨           املرسوم رقم 

      ١٩٨٩          نوفمرب عام  /                                                                                اتفاقـية األمـم املتحدة حلقوق الطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف تشرين الثاين            ) ه ( 
  ؛    ١٩٩١       لسنة   ١٦                                         والصادر باالنضمام إليها املرسوم بقانون رقم 

                                                                                          التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت                                 اتفاقـية مناهضـة     ) و ( 
                                                 والصادر باالنضمام إليها املرسوم بقانون رقم           ١٩٨٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠                                          اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف       

      من    ٢٠                                سحب اململكة حتفظها على املادة                   ، واملتعلق ب      ١٩٩٩         لسنة     ٣٤                                 ، واملعدل باملرسوم بقانون رقم          ١٩٩٨           لسـنة     ٤
                                                                االتفاقية واخلاصة بصالحيات جلنة مناهضة التعذيب املنبثقة عن االتفاقية؛

    ١٨                                                             ضد املرأة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف               مييز                                       اتفاقـية القضاء على مجيع أشكال الت        ) ز ( 
  .    ٢٠٠٢       لسنة  ٥                  املرسوم بقانون رقم                          والصادر باالنضمام إليها     ١٩٧٩      ديسمرب  /          كانون األول

  .                                                                               كما جتري اآلن دراسة انضمام مملكة البحرين إىل عدد آخر من االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان 

  وسائل االنتصاف وإجراءات تعزيز ومحاية احلقوق املقررة يف االتفاقية-٤

                                           عترب السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة                                                                           يعترب حق التقاضي من احلقوق العامة اليت كفلها الدستور للجميع وت           -  ٤٨
                                                           واليت تنص على أن شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدهلم             �١٠٦   ١٠٤                                                    الثالث وقد تناوهلا الدستور البحريين يف املواد من         

                                                                                                      أساس احلكم وضمان للحقوق واحلريات وأنه ال سلطان ألي جهة على القاضي يف قضائه، وال جيوز حبال التدخل يف سري         
  .                                                                  ة، ويكفل القانون استقالل القضاء ويبني ضمانات القضاة واألحكام اخلاصة هبم      العدال
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                                                              ، بشأن تنظيم القضاء والذي حل حمله قانون السلطة القضائية الصادر     ١٩٧١       لسنة   ١٣                      صدر املرسوم بقانون رقم  -  ٤٩
                        أداء اختصاصاهتم لغري                               ة وأنه ال سلطان عليهم يف                  استقالل القضا                ونص فيه على       ،      ٢٠٠٢         لسنة     ٤٢                      مبرسـوم بقانون رقم     

                                                                                                                    القـانون، وعـلى طـريقة تعيينهم وحصانتهم، كما نص على ترتيب احملاكم وتنظيمها وواليتها حبيث قسم احملاكم إىل                   
                      واحملكمة الكربى املدنية                             االستئناف العليا املدنية                                                                 األول، حماكم القضاء املدين وتتكون من حمكمة التمييز وحمكمة            :       قسـمني 

ـ  و                    واحملكمـة الصـغرى                                                                                                     كل منها بالفصل يف مجيع املسائل اليت ترفع إليها طبقا للقانون يف املواد املدنية والتجارية                   تص     خت
                                                                                                                    واإلداريـة ويف املـنازعات املتعلقة باألحوال الشخصية لغري املسلمني ويف اجلرائم إال ما استثين بنص خاص، كما أوكل                   

                                                             املنازعات اإلدارية اليت تنشأ بني األفراد وبني احلكومة أو                                                                      للمحكمة الكربى املدنية، بدائرة إدارية، االختصاص بالفصل يف       
                                                                          حماكم القضاء الشرعي وتتكون من حمكمة االستئناف العليا الشرعية واحملكمة            :                                         اهليـئات أو املؤسسـات العامة؛ والثاين      

                        سنية والدائرة الشرعية                       الدائرة الشرعية ال    :                                                                            الكربى الشرعية واحملكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل حمكمة منها من دائرتني          
                                                                                                                 اجلعفـرية، وختـتص حماكم القضاء الشرعي بالفصل يف مجيع املنازعات املتعلقة باألحوال الشخصية للمسلمني من زواج                 

                                                                          ويف إطار احترام احلرية الدينية املقررة يف الدستور، يكون اختصاص حماكم             .                                       وطـالق ونفقـة وحضانة األطفال وغريها      
  ) ٧               انظر املرفق رقم    . (                      ب املدعي وقت رفع الدعوى                          القضاء الشرعي على أساس مذه

    قوة                            من الدستور تكون للمعاهدة   ٣٧      لمادة                                  هلا قوة القانون باعتبار انه وفقا ل                                      ومبـا أن اتفاقـية مناهضة التعذيب        -  ٥٠
             لقانون األمر                                               ومن مث فإن عدم االلتزام هبا يعترب خمالفة ل          .                                                                    القـانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية         

                                                                                                                           الـذي يدخل يف نطاق املسئولية اجلنائية إذا كان لفعل جرمية، كما يدخل كذلك يف إطار املسئولية الناشئة عن الضرر يف                     
    .                    إطار ما قرره القانون

                                                      لكل فرد أن خياطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه،         "                              من الدستور تنص على أن         ٢٩                           واجلدير بالذكر أن املادة      -  ٥١
    " .                                                                خماطبة السلطات باسم اجلماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص املعنويني       وال تكون

                   ً                                                                                                يستطيع املواطن، أيضاً، اللجوء إىل التظلم من اجلهات اإلدارية والرؤساء اإلداريني مبن فيهم الوزراء املعنيني، كما                 -  ٥٢
           ً                                شكواه شخصياً إىل مسو رئيس الوزراء باجمللس                                                                                    يسـتطيع املواطن البحريين وفقا للعادات والتقاليد الراسخة املتبعة توصيل           

  .                                                  أو إدارة التظلمات والشكاوى التابعة للديوان امللكي ،                                  األسبوعي املخصص ملقابلة املواطنني وغريهم

                              حاالت منها أن يكون أحد أطراف                                        هي مساعدة متنحها جلنة مؤلفة من حمامني، يف       و                   القضـائية مكفولة          عونـة   امل -  ٥٣
                         القضايا اجلنائية والقضايا  (                                                                     عن دفع أتعاب احملاماة، ويف احلاالت اليت يوجب فيها القانون وجود حمام                     ً      ً    الدعوى معسراً عاجزاً    

                                                                                                      ، ومينح وزير العدل تلك املعونة القضائية مبوجب قرار وحتدد احملكمة أتعاب احملامي املعني وحتملها على                 )                املتعلقة باألحداث 
                ً              وتعديالته، وطبقاً ملا أشار         ١٩٨٠         لسنة     ٢٦                              الصادر باملرسوم بقانون رقم                   ً                      وذلك كله طبقاً لقانون احملاماة                       خزيـنة الدولة،  

  ) ٩   و ٨                انظر املرفقني رقم   .(                         بشان تنفيذ قانون احملاماة    ١٩٨١       لسنة  ٥                                         إليه قرار وزير العدل والشؤون اإلسالمية رقم 

                                                               وضـعية االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية           - ٥
                        م القانوين ململكة البحرين                      مناهضة التعذيب يف النظا

                                                                                                     من الدستور فإن االتفاقية أو املعاهدة تكون هلا قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها             ٣٧    ً          طبقاً للمادة    -  ٥٤
     ً                                  ونظراً التصال اتفاقية مناهضة التعذيب       .                                                                                 يف اجلـريدة الرمسـية وتأخذ بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانني البالد            
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                                                                                                                        الدستورية املتصلة باحلقوق والواجبات العامة فإهنا حتظى باحلماية املقررة هلا يف القاعدة الدستورية مما ال جيوز معه                         باملبادئ
                                                                   من الدستور واليت تنص على أنه ال جيوز أن ينال التنظيم أو               ٣١                                                        احتمال ورود نص خمالف ملا ورد فيها عمال بنص املادة           

  .                                                            نصوص عليها يف الدستور من جوهر احلق أو احلرية املقررة وفقا ألحكامه                                التحديد للحقوق واحلريات العامة امل

                                                                                                                  تنشـر االتفاقية باجلريدة الرمسية يف البالد باللغة العربية ويتم توزيعها على اجلهات احلكومية، وميكن للمواطنني                 -  ٥٥
  .                               واملقيمني احلصول عليها مببالغ رمزية

 حكام االتفاقية جهود التعريف واإلعالم والنشر بشأن أ�هاء 

                                        من الدستور، باللغة العربية، وذلك         ١٢٢    و   ٣٧                                                             االتفاقية يف اجلريدة الرمسية يف البالد، عمال بنص املادتني               نشرت -  ٥٦
                                                                             ، وتكتمل هلا بذلك وضعيتها القانونية كقانون من قوانني البالد كما سبقت                ١٩٩٨         لسنة    ٤        رقم            بقانون             مبوجب املرسوم 

             ويالحظ أن    .                                                                        املني يف اجملال القانوين واجلهات احلكومية وللمواطنني وغريهم بأسعار رمزية                                        اإلشارة، وهي متاحة لكافة الع    
                                                                                                                        مجـيع قوانـني اململكة موجودة على موقع دائرة الشؤون القانونية، وزارة الدولة لشؤون جملس الوزراء، ومواقع أخرى                  

  .                        باململكة على شبكة اإلنترنت

                                                           ت الغري حكومية والعاملة يف اجملاالت املختلفة بالبحرين بدور هام يف                                         بالنسـبة للقطـاع األهـلي، تقوم اجلمعيا     -  ٥٧
                                                            كل منها حسب جمال نشاطه، ومنها االتفاقية حمل التقرير           ،                                                             الـتعريف بأحكـام االتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان        

                              من أحكام ومبادئ ألعضائها                                                                                            املاثل، ونشرها بني األعضاء بالطرق واألساليب املبسطة اليت يسهل معها وصول ما تتضمنه            
   .                                                                                                     وللرأي العام ويتحقق بذلك تبصريهم حبقوقهم والتزاماهتم الناشئة عنها، كما مت تنظيم ندوات متنوعة يف هذا الشأن

                                                                                                               بالنسـبة لوسـائل اإلعالم تلتزم اجلهات اإلعالمية على خمتلف أنواعها املسموعة واملرئية واملقروءة واإللكترونية                -  ٥٨
                                                                                                            لقيم اإلنسانية اليت تقوم عليها مملكة البحرين ويف مقدمتها تأكيد احترام الكرامة اإلنسانية ونشر ثقافة                                  بنشـر وترسـيخ ا    

   .                                                       حقوق اإلنسان مبا حيقق جمتمع الرخاء الذي تنشده مملكة البحرين

  التعليق على األحكام املوضوعية لالتفاقية�     ً ثانيا  

 ١ املادة �ألف 

      كفالة   :       ً   ثانياً -                           املقومات األساسية للمجتمع      :                  ، يف الفصل األول       ٢٠٠١        ر عام                                   نـص ميثاق العمل الوطين الصاد      -  ٥٩
                                                                                    ، على أنه ال جيوز بأي حال تعريض أي إنسان ألي نوع من أنواع التعذيب املادي                 ٣                                   احلريات الشخصية واملساواة الفقرة     

                                     اف أو قول يصدر حتت وطأة التهديد                      ويبطل أي اعتر    .                                                                         أو املعنوي، أو ألية معاملة غري إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة           
                                               ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب         .                                 ً          ً        وبصفة خاصة حيظر إيذاء املتهم مادياً أو معنوياً         .                          أو التعذيـب أو اإلغراء    

  .                                      جرمية التعذيب أو اإليذاء البدين أو النفسي

ّ                               عّرض أي إنسان للتعذيب املادي أو                                         ُ         من الدستور، فيما تنص عليه، على أنه ال يُ          )  د (             الفقـرة      ١٩                تـنص املـادة      -  ٦٠  
  )  د (         الفقرة   ٢٠              كما تنص املادة   .                                                                                املعـنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة احلاطة بالكرامة، وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك  

   ".                           ً          ً أنه حيظر إيذاء املتهم جسمانياً أو معنوياً "               من الدستور على 
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                                                   سجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو                                                    من قانون العقوبات على أن يعاقب بال          ٢٠٨              تـنص املادة     -  ٦١
                                                                                                                            التهديد بنفسه أو بواسطة غريه مع متهم أو شاهد أو خبري حلمله على االعتراف جبرمية أو على اإلدالء بأقوال أو معلومات                     

  .                                                                   وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إىل املوت  .       يف شاهنا

                                                                                             من قانون العقوبات على ما يقضي بأن يعاقب باحلبس من استعمل التعذيب أو القوة أو                   ٢٣٢                 وتـنص املـادة      -  ٦٢
                                                                                                                            الـتهديد بنفسه أو بواسطة غريه مع متهم أو شاهد أو خبري حلمله على االعتراف بوقوع جرمية أو على اإلدالء بأقوال أو                      

                                  ب على التعذيب أو القوة مساس بسالمة                                                  وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر إذا ترت   .                     مبعلومـات يف شـأهنا    
   ).                   نص قانون العقوبات  ١٠                يتضمن املرفق رقم   .(     البدن

                                                                                                               يـتفق معىن التعذيب الوارد يف الدستور ويف قانون العقوبات، على النـحو السابق، مع معىن التعذيب الوارد يف                -  ٦٣
    ً          ً      ً                             سواًء كان فاعالً أصلياً أو شريكا بالتحريض أو                                                                           من االتفاقية، حيث ورد مبدلول واسع وميتد التأثيم ملرتكب الفعل           ١       املادة  

      إىل    ٤٣                                                                                                                     االتفاق أو املساعدة إذ تسري يف شأن هذه اجلرمية القواعد العامة لالشتراك واملسامهة اجلنائية املقررة يف املواد من                   
   .                    من قانون العقوبات  ٤٨

 ٢ املادة �باء 

                                                            رض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي، أو لإلغراء، أو               ال يع  "          على أنه     )  د (           الفقرة     ١٩                        ينص الدستور يف املادة      -  ٦٤
                                                                                                                       للمعاملة احلاطة بالكرامة، وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطأة                   

    ".                                                      التعذيب أو اإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منها

                                                      ال جيوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو          "        على أنه   )  ب   (         الفقرة   ١٩                                 كمـا يـنص الدستور يف املادة         -  ٦٥
    ".                                                                            تفتيشه أو حتديد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة القضاء

                                                                            من قانون العقوبات ما يقضي بأن يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل                ٢٠٨                              ولقـد ورد يف أحكام املادة        -  ٦٦
                                                                                         أو التهديد بنفسه أو بواسطة غريه مع متهم أو شاهد أو خبري حلمله على االعتراف جبرمية أو على اإلدالء                  التعذيب أو القوة 

                                                        من قانون العقوبات ما يقضي بأن يعاقب باحلبس من             ٢٣٢                           كما ورد يف أحكام املادة        .                                 بـأقوال أو معلومـات يف شأهنا      
                                                      ع متهم أو شاهد أو خبري حلمله على االعتراف بوقوع                                                                                اسـتعمل التعذيـب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غريه م            

                                                     ويعرب ذلك عن اعتناء املشرع البحريين بتجرمي فعل التعذيب يف   .                                                        جـرمية أو عـلى اإلدالء بـأقوال أو مبعلومات يف شأهنا          
  .                                                                                           القانون عن ذات األفعال يف نصني منفصلني ليؤكد على جسامة الفعل وتشديد العقوبة إذا وقع من موظف عام

                                                                                                          مل يرد بالتشريعات احمللية أي حكم يقضي بالتذرع بأية ظروف كمربر للتعذيب حيث مل تتضمن أحكام أسباب                  -  ٦٧
                                                                                  من قانون العقوبات ما يبيح استخدام التعذيب ألي سبب ولو كان ذلك نتيجة                ٢١       إىل     ١٥                               اإلباحة الواردة يف املواد من      

                                           ورد يف هذه األحكام ما يقضي بعكس ذلك إذ أجازت                                                                 أوامـر صـادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة، بل           
                                                                                                                            الدفـاع الشرعي إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباهتا عن سوء نية وخيشى أن ينشأ عن فعله                     

  .                   من قانون العقوبات  ١٩                                                    خطر جسيم على النفس، وذلك على النحو الوارد بنص املادة 
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                                                                                    إعطاء سلطات التحقيق أية حصانة من املراجعة القضائية أو إعطائها سلطات معينة                   من    ة                      كما ختلو قوانني اململك    -  ٦٨
  .                                     يف حتديد كيفية التعامل مع شكاوى التعذيب

                                                                                                         وجتدر اإلشارة إىل تعاون السلطات احمللية املطلق مع منظمات حقوق اإلنسان لزيارة أماكن احلجز واملسجونني               -  ٦٩
  .               ومقابلة املسجونني

                                                                                                     اإلجراءات التشريعية أو اإلدارية أو القضائية اليت تواجه جرائم التعذيب فقد مت اختاذ العديد من                               وباإلضـافة إىل     -  ٧٠
  :                                                       اإلجراءات األخرى الفعالة ملنع جرائم التعذيب من أمهها ما يلي

                                                                                                  إنشـاء جلـان حقوق اإلنسان ذات الطابع الرمسي اليت تعىن مبسائل حقوق اإلنسان بصفة عامة ومنع                   ) أ ( 
                                                                                                           ة خاصة، واليت تعىن براجمها، من خالل التنسيق مع املنظمات الدولية واجلهات الداخلية، بتوفري اخلربات اليت                            التعذيب بصف 

                                                                                                                      هتيـئ أسباب التوعية وغريها اليت حتول دون وقوع جرائم التعذيب، وتتمثل هذه اللجان يف جلنة حقوق اإلنسان بوزاريت                   
                   اخلارجية والداخلية؛

                                                                       عيات أهلية حلقوق اإلنسان مثل اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان ومركز                                    التصـريح بإنشاء جلان ومج      ) ب ( 
                                                                                             ومتارس هذه اجلمعيات فعاليات وأنشطة وبرامج هامة يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف                .                      البحرين حلقوق اإلنسان  

                                   ظفني، وهلذه اجلمعيات رابطة مباشرة                                                                                           ذلـك منع التعذيب، ونشر التوعية لبيان احلقوق والواجبات بالنسبة لألفراد أو املو            
                                                                                                                   باألفـراد، كمـا تنقل عنهم للجهات املسؤولة أية شكاوى أو بالغات ذات صلة مبسائل حقوق اإلنسان، وتتمتع هذه                   

                                   بإصدار قانون اجلمعيات واهليئات         ١٩٨٩         لسنة     ٢١                                                                     اجلمعـيات باسـتقالليتها الكاملة وفقا ألحكام املرسوم بقانون رقم           
                                        ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة؛               اخلاصة العاملة يف

                  ولقد دأبت وزارة     .                                                                            تنظـيم الـدورات وإصدار الكتب والنشرات املتعلقة مبوضوعات حقوق اإلنسان            ) ج ( 
                                                                                                                     الداخلـية عـلى إدراج املوضـوعات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت تعين منتسبيها، ومن أمهها موضوع التعذيب ومعاملة                  

                                             ً                                                لدورات التدريبية اليت جتريها للضباط واألفراد فضالً عن إصدار وتوزيع النشرات والكتب اليت                                    املتهمني، ضمن دراسات ا   
                                                                                                                   توضح احلقوق والواجبات اليت يفرضها القانون ومبادئ حقوق اإلنسان، على منتسيب الوزارة ومن أهم هذه اإلصدارات،                

                                         ة يف قانون اإلجراءات اجلنائية الصادرة عن                                               وإجراءات االستدالل وسلطات واختصاصات الشرط      "               املعايري العشرة  "        كـتاب   
   .                                       إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

 ٣ املادة �جيم 

                                                       من الدستور اليت تقضي بإجراءات إبرام املعاهدات واكتساهبا   ٣٧                                                 مـن منطلق املبادئ الدستورية املقررة يف املادة         -  ٧١
   :                                   األشخاص سواء املتهمني أو احملكومني ومنها                                                 قوة القانون، تراعى أحكام املعاهدات املتعلقة بتسليم 

   ١٥                                                                                                  اتفاقـية الـتعاون األمـين وتسليم اجملرمني مع اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم بقانون                  ) أ ( 
  ؛    ١٩٨٢     لسنة 
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   ١٠                                                                                                  اتفاقـية الـتعاون القـانوين والقضـائي مع مجهورية مصر العربية مبوجب املرسوم بقانون رقم                   ) ب ( 
  ؛    ١٩٨٩     لسنة 

  .    ١٩٩٨       لسنة   ١٥                                                      االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب مبوجب املرسوم بقانون رقم   ) ج ( 

 ٤ املادة �دال 

                      كما سبقت اإلشارة إىل      "                        ً          ً      حيظر إيذاء املتهم جسمانياً أو معنوياً      "                       من الدستور على أنه       )  د (           الفقرة     ٢٠            تنص املادة    -  ٧٢
                                                     فعل التعذيب وحتديد عقوبته، واىل املدلول الواسع                                                   مـن الدستور اليت أحالت إىل القانون جترمي         )  د (             الفقـرة      ١٩         املـادة   

  .                   من قانون العقوبات   ٢٣٢   و   ٢٠٨                                 للتعذيب الذي أوردته أحكام املادتني 

                                                                   من قانون العقوبات هي عقوبة السجن يف حالة ارتكاب التعذيب              ٢٠٨                                          ونوضـح بأن العقوبة اليت حددهتا املادة         -  ٧٣
                                                                   يف اجلنايات وال تقل مدهتا عن ثالث سنني وال تتجاوز مخس عشرة سنة                                                               مـن املوظف العام وهي العقوبة املقيدة للحرية         

                                                                                            من قانون العقوبات، وتصل العقوبة إىل السجن املؤبد يف هذه احلالة إذا أفضى استعمال                 ٤٩                              وفـق مـا تقضي به املادة        
  .                        التعذيب أو القوة إىل املوت

                                         يف أحوال التعذيب من غري موظف عام هي             ٢٣٢                                                              كمـا نوضـح يف هذا الصدد أن العقوبة اليت حددهتا املادة              -  ٧٤
                                                                                           من قانون العقوبات عقوبة احلبس بأهنا من العقوبات األصلية املقيدة للحرية واليت تصل                ٥٠                            احلـبس، ولقد حددت املادة      

                            من قانون العقوبات باال تقل    ٢٣٢                                                                                     املـدة املقـيدة للحرية فيها إىل ثالث سنني كما قضت أحكام الفقرة الثانية من املادة           
                                                                                                                       وبـة احلبس عن ستة أشهر إذا ترتب على التعذيب أو القوة مساس بسالمة البدن، لوضع حد أدىن ال تقل عنه عقوبة                        عق

  .                احلبس يف هذه احلالة

                                                                                من قانون العقوبات فتقضي بأن تصل العقوبة إىل السجن إذا أفضى استعمال                ٢٣٢                               أما الفقرة األخرية من املادة       -  ٧٥
                                                                  من قانون العقوبات األصلية السجن بأهنا عقوبة من العقوبات األصلية      ٤٩                د حددت املادة                                     التعذيب أو القوة إىل املوت، وق     

   .                                                                        املقيدة للحرية يف اجلنايات اليت ال تقل مدهتا عن ثالث سنني وال تتجاوز مخس عشرة سنة

  ً         ً   عالً أو شريكاً                                                                   من قانون العقوبات تقضي بأن من ساهم يف اجلرمية بوصفه فا             ٤٥                                 ونشري هنا إىل أن أحكام املادة        -  ٧٦
                                                                                                                       يعاقـب بالعقوبـة املقـررة هلا ما مل ينص القانون على خالف ذلك، ومن مث يعاقب كل من اشترك يف جرمية التعذيب                       

  .                                                                  بالتحريض أو االتفاق أو املساعدة بذات العقوبة املقررة على الفاعل األصلي

                                     قضي باعتبار بعض احلاالت من الظروف                               من قانون العقوبات ت      ٧٥                                              كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أن أحكام املادة          -  ٧٧
  :                                                    املشددة جلميع اجلرائم ومنها جرمية التعذيب وتلك األحوال هي

                           ارتكاب اجلرمية لبواعث دنيئة؛  ) أ ( 

                                                                                    ارتكاب اجلرمية بانتهاز فرصة عجز اجملين عليه عن املقاومة ويف ظروف ال متكن الغري من الدفاع عنه؛  ) ب ( 

                           جلرمية أو التمثيل باجملين عليه؛                       اختاذ طرق وحشية الرتكاب ا  ) ج ( 
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                                                                                    ً     ً       وقـوع اجلرمية من موظف عام أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية وظيفته، ما مل يقرر القانون عقاباً خاصاً        ) د ( 
   .              اعتبارا لصفته

                                                                                                           وممـا ال شك فيه أن يكون هلذه الظروف املشددة اعتبارات هامة يف أحوال ارتكاب جرائم التعذيب، وتقضي                   -  ٧٨
                                                                                       من قانون العقوبات بأنه عند توافر ظروف من الظروف املشددة يف اجلرمية جيوز مضاعفة احلد األقصى    ٧٥     ادة             أحكـام امل  

  .                                              لعقوبة احلبس والوصول بعقوبة السجن إىل حدها األقصى

 ٥ املادة �هاء 

         مقررة    ١٢   ىل      إ  ٥                                                    القسم العام من قانون العقوبات يف املواد من                                                        وردت أحكام الفصل الثاين من الباب األول من        -  ٧٩
                                                                                                                      ألحكـام سـريان أحكـام قانون العقوبات البحريين من حيث املكان على مجيع اجلرائم ومنها جرائم التعذيب والوالية                   

  :                             وقد نصت املواد املذكورة على اآليت .                                                                     القضائية على هذه اجلرائم مبا يتفق مع ما ورد بأحكام االتفاقية يف هذا الشأن

 ٥املادة "

                                 وتعترب اجلرمية مقترفه يف إقليمها       .                                                 ون على مجيع اجلرائم اليت تقع يف دولة البحرين                               تطبق أحكام هذا القان    " 
   ويف  .                                                                                                                  إذا وقـع فـيها عمـل مـن األعمال املكونة هلا أو إذا حتققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها                      

             ً واء كان فاعالً                                                                                          مجـيع األحـوال يسري القانون على كل من ساهم يف اجلرمية ولو وقعت مسامهته يف اخلارج س               
  .        ً أو شريكاً

 ٦املادة "

                                                                       ً          ً    تسـري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنيب ارتكب خارج دولة البحرين عمالً جيعله فاعالً    " 
        ً                                                                                                      أو شريكاً يف جرمية من اجلرائم املاسة بأمن الدولة اخلارجي أو الداخلي املنصوص عليها يف الفصلني األول والثاين               

                                                                                        م اخلاص أو يف جرمية تقليد األختام والعالمات العامة أو تزييف العملة وأوراق النقد                                         مـن الباب األول من القس     
  .     ٢٦٣   ، و   ٢٦٢   ، و   ٢٥٧                     املنصوص عليها يف املواد 

 ٧املادة "

                          املكلفني خبدمة عامة أثناء      أو                                                                          يسـري هذا القانون على اجلرائم اليت تقع يف اخلارج من موظفي الدولة               " 
  .                      تأدية أعماهلم أو بسببها

 ٨دة املا"

                              ً          ً         ً                                                كل مواطن ارتكب وهو يف اخلارج عمالً جيعله فاعالً أو شريكاً يف جرمية مبقتضى هذا القانون يعاقب                  " 
    ً                                                    ً                                                طبقاً ألحكامه إذا وجد يف دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقباً عليه مبقتضى قانون البلد الذي وقع فيه، ويسري     

  .         كاب اجلرمية                                                  هذا احلكم سواء اكتسب املواطن جنسيته أو فقدها بعد ارت
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 ٩املادة "

                                                                                                 تسـري أحكام هذا القانون على كل أجنيب يف دولة البحرين كان قد ارتكب يف اخلارج جرمية غري                   " 
   .                                          من هذا القانون ومل يكن طلب تسليمه قد قبل ٨   و ٧   و ٦                    منصوص عليها يف املواد 

 ١٠املادة "

                                         وى على من ثبت أن احملاكم األجنبية قد                                                                          فـيما عدا اجلرائم الواردة باملادة السادسة ال جتوز إقامة الدع           " 
  .                                  ً                                          برأته مما اهتم به أو حكمت عليه هنائياً واستوىف جزاءه أو كان اجلزاء قد سقط بالتقادم

 ١١املادة "

                                                                                             إذا أقيمـت الدعـوى عن جرمية وقعت يف اخلارج يسقط القاضي من العقوبة اليت حيكم هبا ما حتمله             " 
  .           حبس احتياطي                               احملكوم عليه يف اخلارج من عقوبة أو 

 ١٢املادة "

                                                                                                        جيوز االستناد إىل األحكام اجلنائية الباته الصادرة من احملاكم األجنبية العادية يف جرائم منصوص عليها                " 
  :                               يف هذا القانون وقعت يف اخلارج وذلك

                                                                                         لتنفـيذ العقوبـات الفرعية مىت كانت متفقة مع أحكام هذا القانون وإلجراء الرد والتعويض         - ١ " 
                   من اآلثار املدنية؛       وغري ذلك

                                                                           لتوقيع العقوبات الفرعية املنصوص عليها يف هذا القانون أو احلكم بالرد والتعويض؛ - ٢ " 

   ".                                                                      لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالعود وتعدد اجلرائم واإلفراج حتت شرط - ٣ " 

                              ختصة بنوع اجلرمية املقضي هبا، ومع                                                                 وجيب يف االستناد إىل حكم أجنيب التثبت من صحته واعتماده من احملكمة امل    -  ٨٠
  .                                                                                                  ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إىل احلكم األجنيب فيكون اعتماده من اختصاص احملكمة اليت تنظر أمامها الدعوى

  .                                                                     وذلك كله مما يؤكد على اجتاه التشريع الوطين لتطبيق مبدأ العاملية يف االختصاص -  ٨١

 ٦ -واو 

                                                                       لشخص املتهم يف جرمية تعذيب، إذا كانت ظروف االهتام تربر ذلك، تفضي أحكام املادة                      بشأن إمكانية احتجاز ا -  ٨٢
                         الواقعة جناية أو جنحة                                                                                                     مـن قانون اإلجراءات اجلنائية بأنه إذا تبني من استجواب املتهم أن الدالئل كافية وكانت                  ١٤٢

                                              لتعذيب، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر                                                                                        معاقـبا عليها باحلبس ملدة تزيد على ثالثة اشهر، وهو ما يسري على جرائم ا              
    ً                   ً                               ً                                                                    أمـراً حبـبس املتهم احتياطياً، وجيوز دائما حبس املتهم احتياطياً إذا مل يكن لـه حمل إقامة ثابت ومعروف يف البحرين                     

  .                       ً           وكانت اجلرمية جنحة معاقباً عليه باحلبس
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                                            ة توافر الوالية القضائية وإقامة الدعوى،                                                                            وفـيما يـتعلق مبدد هذا االحتجاز أو احلبس االحتياطي املؤقت يف حال             -  ٨٣
                                                                                                    من قانون اإلجراءات اجلنائية بأنه جيوز أن متدد مدة هذا االحتجاز املؤقت مبعرفة مأموري الضبط                  ٥٧                    تقضي أحكام املادة    

                                                  من قانون اإلجراءات اجلنائية جبواز متديد فترة           ١٤٧                                        ساعة من وقت القبض، وتقضي املادة          ٤٨                          القضـائي ملـدة أقصاها      
      من     ١٤٨     ً                                                   يوماً مبعرفة قاضي احملكمة الصغرى، كما تقضي املادة            ٤٥                                                      حلبس املؤقت ملدة أسبوع مبعرفة النيابة العامة وملدة          ا

                                                                                                                      هـذا القـانون جبـواز متديد هذا احلبس املؤقت مبعرفة احملكمة الكربى ملدد أخرى إذا كانت هنا مربرات تستلزم ذلك،                     
                                                                            س االحتياطي املؤقت عن ستة أشهر ما مل يكن املتهم قد أعلن بإحالته إىل                                                          ويشـترط يف مجيع األحوال أال تزيد مدة احلب        

  .            احملكمة املختصة

                                                                                                              وفـيما يتعلق مبدد هذا االحتجاز واحلبس االحتياطي املؤقت يف حالة اعتزام تسليم الشخص لدولة أخرى بناء                  -  ٨٤
                                          تفاقيات اليت أبرمتها مملكة البحرين اليت                                                من قانون اإلجراءات اجلنائية وكذلك اال         ٤٢١                                   عـلى طلبها، تقضي أحكام املادة       

                                                                                                                      تتضمن أحكامها تسليم اجملرمني والسابق اإلشارة إليها، بأنه جيوز للمحكمة املختصة يف حالة االستعجال وبناء على طلب                 
   يم                                                                                                                         يقدم إليها من السلطات القضائية يف الدولة الطالبة أن تقرر حجز الشخص املطلوب تسليمه مؤقتا حىت يرد طلب التسل                  

                                                                                                            الكـتايب ومـرفقاته، وال جيوز حجز الشخص املطلوب تسليمه مدة تزيد على ثالثني يوما قد متتد إىل ستني يوما إذا تبني         
   .                                                                                للمحكمة سببا يقتضي ذلك، وال جيوز بأي حال من األحوال متديد هذا احلبس ألكثر من هذه املدة

                                من قانون اإلجراءات اجلنائية       ٥٧                  إن أحكام املادة                                                                   وفـيما يـتعلق بإجراء التحقيق الفوري يف جرائم التعذيب ف           -  ٨٥
    ٤٨                                                                                                                    تقضـي بـان يسمع مأمور الضبط القضائي الشخص املقبوض عليه يف أي جرمية فورا مث يرسله للنيابة العامة خالل                     

                                                   من هذا القانون أنه جيب على النيابة العامة           ٥٢              وتقضي املادة     .     ساعة  ٢٤                                               ساعة، وجيب على النيابة أن تستجوبه يف ظرف         
   .                                         ً              مبجرد إخطارها جبناية متلبس هبا االنتقال فوراً إىل حمل الواقعة

             من قانون     ٦١                                                                                              وفـيما يـتعلق مبسـاعدة الشـخص احملتجز باالتصال بالغري وممثل دولته فتقضي أحكام املادة                  -  ٨٦
           ، كما جيب                                                                                                                اإلجـراءات اجلنائية بعدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات املختصة بذلك قانونا                 

                                                    ً          ً                                             معاملـته مبـا حيفظ لـه كرامة اإلنسان، وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويواجه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق    
                                    على أنه ال جيوز حبس أي إنسان          ٦٢                                                                               االتصال مبن يرى من ذويه إلبالغهم مبا حدث واالستعانة مبحام، كما تنص املادة              

                                                           على أنه لكل من علم بوجود حمبوس بصفة غري قانونية أو يف حمل غري   ٦٤          نصت املادة                             إال يف السجون املختصة بذلك كما 
                                                                                                                خمصص للحبس أن خيطر قاضي تنفيذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة العامة وعلى كل منهما أن ينتقل فور إخطاره إىل احملل         

                                     ً        وس بصفة غري قانونية، وعليه أن حيرر حمضراً                                                                                      املوجـود به احملبوس، وان يقوم بإجراء التحقيق، وان يأمر باإلفراج عن احملب            
                                  ويقضي التعميم اخلاص باإلعالن عن حقوق   .                                                                  بذلك يرسل إىل النائب العام الختاذ اإلجراءات القانونية مع املتسبب يف ذلك

         ولته أو                                                                                  ً                                   املقبوض عليه ودليل السجن الصادران عن وزارة الداخلية حبق املقبوض عليه إذا كان أجنبياً يف االتصال بسفارة د                 
  .                                                           من ميثلها عند القبض عليه أو انتقاله من مكان حجزه إىل مكان آخر
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 ٧  املادة-زاي 

                                                                                                            تقضـي أحكـام مجـيع االتفاقـيات اليت أبرمتها مملكة البحرين والسابق اإلشارة إليها واليت تتضمن أحكامها               -  ٨٧
                                                            ومنها جرائم التعذيب أنه يف حالة عدم إجراء التسليم                                                                                 ما يتعلق بتسليم اجملرمني بأنه يف مجيع اجلرائم اليت جيوز فيها التسليم           

                                                                                                                      ألي سبب من األسباب اليت توردها هذه االتفاقيات جيب على السلطات املعنية يف اململكة أن تقوم بعرض القضية واملتهم                   
  .                       على اجلهات املختصة للتصرف

                                             اإلشارة إليها املتعلقة بالقبض واالستجواب                                                                         تقضي التشريعات احمللية املقررة يف قانون اإلجراءات اجلنائية السابق         -  ٨٨
                                                                                                                        واحلـبس االحتـياطي بأن مجيعها تسري على جرائم التعذيب باعتبار أن العقوبة املقررة هلا هي عقوبة احلبس وتصل إىل                    

                                                          وال تقل هذه اإلجراءات صرامة عن ذات اإلجراءات املتبعة          .                                                            السجن املؤبد يف حالة توافر الظروف املشددة السابق ذكرها        
                                                                                                                  يف حالة اجلرائم األخرى ذات العقوبات املماثلة جلرمية التعذيب، عدا ما يتعلق بانقضاء الدعوى، وتبحث السلطة التشريعية        

                                                من قانون اإلجراءات اجلنائية اليت تقضي بأال          ١٨       ً                                                                     اقـتراحاً بشأن إضافة جرمية التعذيب إىل اجلرائم الوارد ذكرها يف املادة             
                                                                                      ى يف بعض اجلرائم اليت تقع من موظف عام أو مكلف خبدمة عامة إال من تاريخ زوال                                                    يـبدأ سـريان مدة انقضاء الدعو      

  .                                                      الصفة أو انتهاء التكليف ما مل يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك

                                                                                                                 تكفل التشريعات احمللية املعاملة العادلة يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية حيث ينطبق على جرمية التعذيب ما                 -  ٨٩
  :                                                           األخرى يف شأن هذه اإلجراءات السابق اإلشارة إليها واليت تتضمن اآليت              يتعلق باجلرائم 

                                                                ٍ                            حق اإلعالم بسبب القبض ومكان احلجز وعدم احلديث عن التهمة إال يف حضور حماٍم وحق االتصال                  ) أ ( 
                لداخلية وامللصق                                                                                                                 بذوي املتهم أو حماميه أو سفارة بلده أو من ميثلها، على النحو الوارد بإعالن القبض الصادر عن وزارة ا                  

                                                                            ً                   يف مكان ظاهر يف مجيع اجلهات األمنية وأماكن احلجز، وكذلك يف دليل احملبوسني الصادر أيضاً عن وزارة الداخلية؛

                                                     ً                                                  عـدم إجراء القبض إال بأمر من السلطات املختصة بذلك قانوناً ومعاملة املقبوض عليه مبا حيفظ عليه                   ) ب ( 
          ً                                                                         أو معنوياً، ومواجهته بأسباب القبض، وحقه يف االتصال بذويه واالستعانة مبحام،                                               ً      كرامة اإلنسان وعدم جواز إيذائه بدنياً     

      إىل    ٦١                                                                                                           وعدم جواز حبسه إال يف األماكن املخصصة لذلك وحتت إشراف القضاء، وذلك على النحو املقرر يف املواد من                   
  .                           من قانون اإلجراءات اجلنائية  ٦٤

 ٨ املادة -حاء 

                                                                                ن قانون اإلجراءات اجلنائية وأحكام مجيع االتفاقات اليت أبرمتها مملكة البحرين               م    ٤١٥                          مل تشـر أحكـام املادة        -  ٩٠
   .                                                                                    واليت تتضمن تسليم جمرمني، يف حاالت عدم جواز التسليم إىل حاالت طلب التسليم عن جرائم التعذيب

                  ني اململكة يف هذا                                                                                                     يف حالـة وجود طلب تسليم من دولة غري طرف يف هذه االتفاقية أو ال توجد اتفاقية بينها وب                   -  ٩١
                                                                    ً                     ً                         الشـأن، تقضي التشريعات احمللية بتطبيق أحكام هذه االتفاقية باعتبارها جزءاً من القانون احمللي وفقاً ملبادئ الدستور كما      

         وهــي    ٤٢٥     إىل    ٤١٢         ً                                                                          تطــبق أيضــاً أحكــام قــانون اإلجــراءات اجلنائــية املنصــوص علــيها يف املــواد مــن 
  .                                   قيات اليت أبرمتها اململكة يف هذا الشأن                              ال خترج عن األحكام املقررة يف االتفا
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 ٩ املادة -طاء 

                                         ً                                                                        تضمن قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين نصوصاً خاصة بالتعاون الدويل يف كافة املسائل اجلنائية واليت من بينها                 -  ٩٢
       اإلنابة  "          ت عنوان                                                                                        وقد وردت تلك النصوص يف الفصل الثاين من الباب الثاين من الكتاب السادس منه حت                .               قضايا التعذيب 

  .   ٤٢٨     إىل    ٤٢٦           يف املواد من   "         القضائية

 ١٠ املادة -ياء 

         التدريب 

                                                       ً                                                       اعـتمدت وزارة الداخلية خطط التدريب السنوية ملنتسبيها حملياً، ومن املقرر أن تتضمن هذه الدورات تدريس                 -  ٩٣
  .                                                     املوضوعات املتعلقة حبقوق اإلنسان كموضوعات أساسية يف براجمها

   :                           دورات التنشيطية للضباط اآليت          ومن أهم ال -  ٩٤

    ٣٠-  ٢٠                                                                                     الدورة التنشيطية للضباط من رتبة مالزم إىل رتبة نقيب، بتفرغ كامل ملدة مثانية أسابيع، بعدد   ) أ ( 
                                                                                                                       مشارك، وتعمل هذه الدورة من خالل التدريب امليداين واحملاضرات النظرية والزيارات امليدانية على رفع املستوى العلمي                

                                                    طروحة يف الدورة ومنها املوضوعات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛             باملوضوعات امل

                                                                                                دورة العالقـات العامـة للضـباط من رتبة مالزم إىل رتبة رائد ملدة أسبوع واحد بتفرغ كامل لعدد           ) ب ( 
                                                                                                               مشارك، مبشاركة من ضباط قوة الدفاع واحلرس الوطين، وتعمل هذه الدورة على تنمية القدرة على التخطيط                    ٢٠-  ١٥

                                                                                                                ج العالقـات العامة والتزود بالطرق واألساليب احلديثة بالبحث والدراسة لالزمة يف جماالت الرأي العام ودراسة                      لـربام 
                                                                                        اجلماهري وقياس االجتاهات يف العديد من املوضوعات اهلامة ومن بينها املوضوعات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

                                                إىل رتبة رائد، بتفرغ كامل ملدة أسبوع واحد،                                                               دورة أساليب التحقيق اجلنائي للضباط من رتبة مالزم           ) ج ( 
                                                                                                          مشـارك وتعمل هذه الدورة من خالل التدريب على تنمية أساليب التحقيق وفق أحدث النظم اإلجرائية                  ٨- ٥        بعـدد   

                                                                والقانونية على اإلملام مببادئ حقوق اإلنسان املتعلقة بالتحقيق اجلنائي؛

                                                         بة مالزم إىل رتبة رائد، بتفرغ كامل ملدة أسبوع واحد                                                        دورة إجراءات القبض والتفتيش للضباط من رت        ) د ( 
                                                                                                           مشـارك وتعمـل هـذه الدورة على التدريب على التعرف على القواعد القانونية خالل عمليات القبض                   ٨- ٥        لعـدد   

  .                                                                   والتفتيش، وتنفيذها مع التركيز على مراعاة املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان

  :   اآليت                                 ومن أهم الدورات اخلاصة بضباط الصف  -  ٩٥

                                           مشارك بتفرغ كامل، وتعمل هذه الدورة         ٢٥-  ١٥                                                   دورة مهـام الدوريات األمنية واليت يشارك فيها           ) أ ( 
                                                                                                                              على تنمية القدرات العملية والعملية بضباط الصف واألفراد بالنواحي القانونية واملبادئ العامة حلقوق اإلنسان باعتبار أن                

                             ل املباشر بني الشرطة واجلمهور؛                                          مهام الدوريات األمنية متثل إحدى قنوات االتصا
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                                        مشارك ملدة أسبوع واحد بتفرغ كامل         ٢٥-  ١٥                                                     دورة إجـراءات القبض والتفتيش واليت يشارك فيها           ) ب ( 
                                                                                                                         مـن خـالل احملاضرات النظرية والعملية والتركيز على التعريف بالقواعد القانونية واملبادئ العامة حلقوق اإلنسان خالل                 

                        عمليات القبض والتفتيش؛ 

      أبريل  /        نيسان   ٢١       إىل   ١٧    من                                                                             الدورة التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان ملنفذي لقانون بوزارة الداخلية،             ) ج ( 
                                                                                                                  والـيت نظمـتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان واملعهد العريب حلقوق اإلنسان،                  ،    ٢٠٠٤

                                                            ألخرى املختصة، واستهدفت هذه الدورة تنمية وتطوير اجلوانب                                                                  وشـارك فيها منفذو القانون بوزارة الداخلية واجلهات ا        
                                                                                                                     النظرية والعملية يف جمال حقوق اإلنسان ومحايتها، وذلك من خالل إطالع املشاركني على االتفاقيات الدولية ذات الصلة                 

                     وطنية اخلاصة مبعاملة                                        تناول احملاضرون شرح التشريعات ال      ا                                                              حبماية حقوق اإلنسان ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب، كم        
  .                                                                  السجناء والضمانات القانونية املتعلقة حبقوق املتهم وأسس احملاكمة العادلة

         اإلصدارات

                           ً                                                                                         أولـت وزارة الداخلية اهتماماً باإلصدارات اليت يتم إعدادها مبعرفة اإلدارات املعنية بالوزارة واليت تتعلق حبقوق                 -  ٩٦
                                  املعايري العشرة األساسية حلقوق اإلنسان  "                                  ؤون القانونية بالوزارة إصدارات عن                                         اإلنسان، ويف هذا اجملال صدر عن إدارة الش    
                                 اختصاصات مأموري الضبط القضائي     "    ، و  "                           إجراءات االستدالل بوجه عام    " و  "                                          موجهة إىل املوظفني املكلفني بنفاذ القانون     

    ".                   يف مرحلة مجع االستدالل

    ً                                                      عاماً للمعلومات األساسية ملا جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق                                                 ً        وقد تضمن اإلصدار اخلاص باملعايري العشرة شرحاً         -  ٩٧
   :                    ً                     اإلنسان، مث تضمن شرحاً للمعايري العشرة اآلتية

                                                                                   ً     حـق كل إنسان يف أن يتمتع حبماية القانون، على قدم املساواة ودون متييز على أي أساس، وخصوصاً      ) أ ( 
                                                اية اجلماعات اليت تتعرض لألذى دون سواها مثل                                                                            احلمايـة مـن العنف أو التهديد ووجوب السهر بصفة خاصة على مح            

                                                 األطفال واملسنني والنساء والالجئني والنازحني واألقليات؛

                                                                                                    إبـداء التراحم واإلقدام يف معاملة مجيع ضحايا اجلرمية وال بد بصفة خاصة من احلفاظ على سالمتهم                   ) ب ( 
           وخصوصياهتم؛

                            ى واىل أدىن حد تقتضيه الظروف؛                                         عدم استعمال القوة إال يف حالة الضرورة القصو  ) ج ( 

                                                                                                حتاشـي اسـتخدام القـوة عند مراقبة الشرطة للتجمعات غري املشروعة واليت يلجأ اجملتمعون فيها إىل             ) د ( 
                                                                                      العنف، فإذا جلأوا إىل العنف، وجب على الشرطة أال تستعمل يف تفريقهم إال أدىن حد ممكن من القوة؛

                       ً                                           وت إال حني يكون ذلك حمتوماً بصورة صارمة إما للدفاع عن النفس                                              عدم استخدام القوة املفضية إىل امل         ) ه ( 
                      أو محاية ألرواح اآلخرين؛

                                                                                                     عـدم القـبض على أي شخص إال إذا توافرت األسباب القانونية للقبض عليه، وجيب أن يكون إلقاء                    ) و ( 
                ً                                            القبض عليه وفقاً لإلجراءات القانونية املقررة للقبض على األشخاص؛
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                          ً                                                           مجيع احملتجزين من االتصال فوراً عقب القبض عليهم بأفراد أسرهم وممثليهم القانونيني                         ضـمان متكني      ) ز ( 
                                           واالنتفاع بأي مساعدات طبية قد حيتاجون إليها؛

                                                                                                        حظر إعدام أي شخص خارج نطاق القضاء أو إخفائه أو إصدار األمر هبذا أو ذاك أو التستر عليهما،                    ) ح ( 
  ؛                                  وجيب رفض إطاعة األمر بفعل هذا أو ذاك

                                                                                                          جيـب على كل مرؤوس أن يبلغ رئيسه والنيابة العامة عن أي انتهاك هلذه املبادئ األساسية، وأن يبذل                    ) ط ( 
   .                                                            قصارى جهده ليكفل اختاذ اخلطوات الالزمة للتحقيق يف هذه االنتهاكات

               جراءات اجلنائية                                                                                          وتضمن اإلصدار اخلاص بإجراءات االستدالل بوجه عام املوضوعات األساسية املتعلقة بقانون اإل            -  ٩٨
  :            ً      ً                                                            حيث مشلت شرحاً مستقالً للمبادئ العامة الدولية وأحكام احملاكم املتعلقة باملوضوعات اآلتية

                                                                                    التعريف بإجراءات االستدالل اليت جيريها رجال الشرطة وأمهيتها والقواعد العامة املتعلقة هبا؛   ) أ ( 

                                     لتحقيق، ومدى شرعية وحجية إجراءات                                                             األحكـام الـيت تفرق بني إجراءات االستدالل وإجراءات ا           ) ب ( 
         االستدالل؛

                                                                                                   سـلطة مـأموري الضـبط القضائي يف االستدالل، والفارق بني الضبطية القضائية والضبطية اإلدارية                 ) ج ( 
                              اختصاصات مأموري الضبط القضائي   .                                                                          وتشـكيل الضـبطية القضائية، وخضوع الضبطية القضائية إلشراف النيابة العامة   

                                                                                                   تلقي البالغات ومجع املعلومات وإجراءات املعاينات واإلجراءات التحفظية وسؤال الشهود واالستعانة                                 العاديـة املتمثلة يف   
                                    باخلرباء وغريها من إجراءات مجع االستدالل؛

                                                                                               إحكـام االختصاصات االستثنائية ملأموري الضبط والتفتيش يف حاالت القبض والتفتيش عند التلبس               ) د ( 
   .                                                                       القبض وبعده، وعند صدور أمر ندب من النيابة العامة للقيام هبذه اإلجراءات                          باجلرمية، وواجباهتم عند إجراء

                               ً                                                                               ولعلـه مـن املناسب اإلشارة هنا أيضاً، إىل الندوات اليت تنظمها بعض اجلمعيات األهلية مبناسبة االحتفال بيوم                -  ٩٩
                               اقشات بعض هذه الندوات خاصة                                                                                         األمـم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب، وكذلك إىل ما طرح من أفكار يف من              

  .                                     فيما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب

 ١١ املادة -كاف 

                                                              على أنه ال جيوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو              )  ج ( و  )  ب (                            من الدستور يف فقرتيها        ١٩            نصت املادة    -   ١٠٠
                                                م القانون وبرقابة القضاء، وال جيوز احلجز أو                                                                                          تفتيشـه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكا              

                                                                                                     احلبس يف غري األماكن املخصصة لذلك يف قوانني السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضعة لرقابة السلطة 
   .         القضائية
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            البابني األول                                                                                         كمـا نظـم قانون اإلجراءات اجلنائية البحريين قواعد القبض واالستجواب واحلبس االحتياطي يف          -   ١٠١
                                                                                                                   والـثاين من الكتاب الثاين منه املعنون مجع االستدالالت وحتقيق اجلرائم وذلك على النحو الذي مينع حدوث أي حاالت                   

  :                          تعذيب وذلك على النحو التايل

                                            ال جيوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال          "                                          من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن          ٦١              نصـت املادة      ) أ ( 
                      ً                                                              ً                    طات املختصة بذلك قانوناً، كما جيب معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان، وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو                                   بأمـر مـن السل    

                                                                                                          ويواجـه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون لـه حق االتصال مبن يرى من ذويه إلبالغهم مبا                     .       ً   معـنوياً 
   ؛  "                  ٍ حدث واالستعانة مبحاٍم

  .                                           ال جيوز حبس أي إنسان إال يف السجون املخصصة لذلك "       لى أنه             إجراءات ع   ٦٢                     كمـا نصت املادة         ) ب ( 
                                                                                                                           وال جيوز ملأمور السجن قبول أي إنسان فيه إال مبقتضى أمر موقع عليه من السلطات املختصة وأال يبقيه بعد املدة احملددة                     

   ؛  "        هبذا األمر

              لك املواد أن                                                    إجراءات على قواعد استجواب املتهم وأوجبت ت          ١٣٥    و    ١٣٤    و    ١٣٣                 ونصـت املـواد       ) ج ( 
                                                                                                                     يكـون ذلـك االستجواب مبعرفة النيابة العامة ويف حضور حماميه مع متكني حمامي املتهم من االطالع على التحقيق قبل                    
                                                                                                                         االسـتجواب أو املواجهـة بـيوم على األقل، وأنه يف مجيع األحوال ال جيوز الفصل بني املتهم وحماميه احلاضر معه أثناء                      

   .        التحقيق

 ١٢ املادة -الم 

                                       ال يعرض أي إنسان للتعذيب املادي أو        "                                          من الدستور، فيما نصت عليه، على أنه          )  د (           ، الفقرة     ١٩              نصـت املادة     - ٢  ١٠
   ".                                                                            املعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة احلاطة بالكرامة، وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك

                            ون للتأكد من عدم وجود حمبوس                                                          من قانون اإلجراءات اجلنائية على قواعد تفتيش السج          ٦٤    و   ٦٣              نصت املادتان    -   ١٠٣
                                                                                              بصفة غري قانونية، ومساع شكاوى احملبوسني، ويف حالة وجود أي حمبوس بصفة غري قانونية أو يف حمل غري خمصص للحبس 
                                                                                                                             يـتم التحقـيق يف ذلك مبعرفة قاضي تنفيذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة وعليه أن يأمر باإلفراج عن احملبوس بصفة غري                      

   .                                                                             حمضر بذلك يرسل إىل النائب العام الختاذ اإلجراءات القانونية مع املتسبب يف ذلك احلبس             قانونية وحترير

                                                                                              من قانون اإلجراءات اجلنائية بأنه جيب على كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني                  ٤٨               تقضـي املادة     -   ١٠٤
                                                     يب أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أقرب مأمور                                                                                     خبدمـة عامة أثناء أو بسبب وظيفته بوقوع أي جرمية، ومنها جرائم التعذ            

  .         ضبط قضائي

                                                                                من قانون العقوبات كل موظف عام مكلف بالبحث عن اجلرائم أو ضبطها باحلبس إذا           ٢٣٠                   وتعاقـب املـادة      -   ١٠٥
   ها                                                                                                                      أمهـل أو أرجا اإلخبار عن جرمية اتصلت بعلمه، أما إذا كان من املوظفني الغري مكلفني بالبحث عن اجلرائم أو ضبط                    

   .                      فتكون العقوبة الغرامة
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 ١٣ املادة -ميم 

    ".                      ً        حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون "       على أن   )  و (                                من دستور مملكة البحرين يف فقرهتا   ٢٠          نصت املادة  -   ١٠٦

                                                      مينع عن الشاهد كل قول بالتصريح أو بالتلميح وكل          "                                           من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه           ١٢٠            نصت املادة    -   ١٠٧
    ".                                                                    يتبىن عليه اضطراب أفكاره أو ختويفه، وال جيوز رد الشهود ألي سبب من األسباب         إشارة مما 

                                                                                                 وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب على السلطات اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن أي شكوى أو بالغ عن جرمية مبا فيها        -   ١٠٨
                                    اليت تقضي بأنه جيب على مأموري                                      من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٤٦                                                      جـرائم التعذيـب، وهو ما تقضي به أحكام املادة           

                                                                                                                        الضـبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى اليت ترد إليهم بشأن اجلرائم وجيب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن حيصلوا                  
         كما تقضي   .                                                                                                       عـلى مجـيع اإليضاحات الالزمة لتسهيل حتقيق الوقائع اليت تبلغ إليهم أو اليت يعلمون هبا بأية كيفية كانت         

                                                                                                                   مـن قانون اإلجراءات اجلنائية بأن لكل من علم بوقوع جرمية، جيوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها أن يبلغ                       ٤٧         املـادة   
  .                                             النيابة العامة هبا أو أحد مأموري الضبط القضائي

                                     ً      ً                                                                  ومـن مث يكون اإلبالغ عن جرائم التعذيب حقاً مقرراً لكل فرد، وتلقي هذا البالغ واختاذ اإلجراءات الالزمة                   -   ١٠٩
                                 كما تضمن القوانني سبل االنتصاف       .                                                                   ً              نه أمر واجب على املختصني وأن إخالهلم يف هذا الشأن أمر معاقب عليه قانوناً                بشأ

                                                         ً         وتتخذ اإلجراءات الالزمة لضمان محاية مقدم الشكوى والشهود طبقاً           .                                                الفعالـة ألي فـرد يدعي بأنه تعرض للتعذيب        
  .                 للقوانني املعمول هبا

 ١٤ املادة -نون 

                                                   منه قواعد تعويض الضرر عن العمل غري املشروع            ١٨١       إىل      ١٧٧                                      قـانون املدين البحريين يف املواد من                 نظـم ال   -   ١١٠
                                          دعوى املسؤولية الناشئة عن جرمية حبكم          ١٨٠                                                                          وذلـك على حنو يتفق وأحكام هذه املادة من االتفاقية وقد خصت املادة              

  :                                      خاص يف مصلحة املتضرر منها إذ نصت على أنه

                                                                              ملسؤولية عن العمل غري املشروع مبضي ثالث سنوات من يوم علم املضرور بالضرر                               ال تسـمع دعوى ا      ) أ ( 
                                                                        ً  ومبن يسأل عنه، أو مخس عشرة سنة من وقوع العمل غري املشروع أي املدتني تنقضي أوالً؛ 

                                                                                                        عـلى أنه إذا كانت دعوى املسؤولية عن العمل غري املشروع ناشئة عن جرمية فإنه ال ميتنع مساعها ما                     ) ب ( 
    ١٢                   يتضمن املرفق رقم       . (                                                                                         الدعوى اجلنائية قائمة، ولو كانت املواعيد املنصوص عليها يف الفترة السابقة قد انقضت                  بقيت  

   ).               نص القانون املدين

                                                                                    من قانون اإلجراءات اجلنائية منحت املتضرر حق اللجوء للطريق اجلنائي للمطالبة              ٢٢                        كذلـك فـإن املـادة        -   ١١١
                                                                       ن جرمية، فتقضي بأنه ملن حلقه ضرر شخصي مباشر حمقق الوقوع ناشئ عن جرمية                                             بالـتعويض املدين عن الضرر الناشئ ع      

                                                                                                                 أن يدعـي حبقـوق مدنـية قبل املتهم أثناء مجع االستدالالت أو مباشرة التحقيق أو أمام احملكمة املنظورة أمامها الدعوة          
                                من قانون اإلجراءات اجلنائية بأن   ٣٢                                                                              اجلنائـية، وأن إحالة الدعوى اجلنائية للمحكمة تشمل الدعوى املدنية، تقضي املادة   
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                                                                                                                   كـل حكـم يصدر يف موضوع الدعوى اجلنائية جيب أن يفصل يف التعويضات اليت يطلبها املتضرر إال إذا رأت احملكمة                     
   .                                     اجلنائية إحالة املوضوع إىل احملكمة املدنية

                                    رر من اجلرمية غري أهل للتقاضي ومل                                                                    من قانون اإلجراءات اجلنائية بأنه إذا كان من حلقه الض            ٢٣                وتقضـي املادة     -   ١١٢
                      ً                                                                                                         يكن لـه من ميثله قانوناً جاز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تعني لـه ممثال ليدعي باحلقوق املدنية عنه بدون                     

   .                  إلزامه بأي مصاريف

 ١٥ املادة -سني 

                                 قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت            يبطل كل  "          على أنه     )  د (                                       من دستور مملكة البحرين يف فقرهتا          ١٩            نصت املادة    -   ١١٣
    ".                                             وطأة التعذيب أو باإلغراء أو التهديد بأي منهما

                                          حيكم القاضي يف الدعوى حسب العقيدة اليت        "                                           من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه           ٢٥٣                   كمـا نصت املادة      -   ١١٤
                          أمامه يف اجللسة وكل قول                                                                                                 تكونـت لديه بكامل حريته، ومع ذلك ال جيوز لـه أن يبين حكمه على أي دليل مل يطرح                   
    ".                                                                                    يثبت أنه صدر من أحد املتهمني أو الشهود حتت وطأة اإلكراه أو التهديد به يهدر وال يعول عليه

 ١٦ املادة -عني 

                                                  يعاقب باحلبس كل موظف عام أو مكلف خبدمة عامة          "                                           من قانون العقوبات البحريين على أنه           ٢٠٧            نصت املادة    -   ١١٥
                                                                                          أو حمله بغري رضاه أو يف غري األحوال ودون مراعاة الشروط اليت ينص عليها القانون مع                                               قـام بتفتيش شخص أو مسكنه       

    ".          علمه بذلك

                                                                                            من قانون العقوبات بأن يعاقب باحلبس كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب احملكوم عليه                   ٢٠٩              نصـت املادة     -   ١١٦
  .   ليه                                                          بأشد من العقوبة احملكوم هبا طبقا للقانون أو بعقوبة مل حيكم هبا ع

                                                                                   من قانون العقوبات بأن يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تتجاوز مخس سنني كل              ٢١٠                نصـت املـادة      -   ١١٧
                                                                                                                    موظف عام لـه شأن يف إدارة أو حراسة أحد السجون إذا قبل إيداع شخص يف السجن بغري أمر من السلطة املختصة أو                  

  .                     نفيذ األمر بإطالق سراحه                                               استبقاه بعد املدة احملددة يف هذا األمر أو امتنع عن ت

                                                                                             مـن قـانون العقوبـات على أن يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة اليت                     ٢٣٨                نصـت املـادة      -   ١١٨
                                                                                     ً                    ال تـتجاوز مائة دينار من استعمل اإلكراه أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك حلمل   

   .         ً              ادة زوراً ومل يبلغ مقصده                               آخر على عدم الشهادة أو على الشه

                                                                                      من قانون العقوبات بأن يعاقب باحلبس أو بالغرامة من اعتدى على سالمة جسم غريه وأفضى          ٣٣٩            نصت املادة    -   ١١٩
                                                                 ً                                                    االعـتداء إىل مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على                

                                                                                                        تتجاوز مائة دينار إذا مل تصل نتيجة االعتداء إىل درجة اجلسامة املذكورة، وإذا نشأ عن االعتداء                                           سـنة أو الغرامة اليت ال     
          عقوبات،   ٧٥                                                                                              على حبلى إجهاضها، أو وقع الفعل من موظف عمومي أثناء أو بسبب أو مبناسبة وظيفته وفق أحكام املادة   

  .           ً      ً عد ذلك ظرفاً مشدداً
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                                                                       بأن يعاقب باحلبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته                                    من قانون العقوبات      ٣٥٧            نصت املادة    -   ١٢٠
   .                                                                                                      بأي وسيلة بغري وجه قانوين، وتكون العقوبة السجن إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء أو بسبب أو مبناسبة وظيفته

         بالغرامة                                                                              من قانون العقوبات مبعاقبة فعل السب ولو بغري طريق علين ويف غري حضور أحد             ٣٦٦                نصـت املـادة      -   ١٢١
  .        عقوبات  ٧٥                    ً      ً                                                                مخسني دينار ويعترب ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء أو بسبب وظيفته وفق أحكام املادة 

                                                   بشأن نظام قوات األمن العام، واملعدل باملرسوم            ١٩٨٢         لسنة    ٣                            من املرسوم بقانون رقم       ٥ /  ٧٤               ونصـت املادة     -   ١٢٢
                                                                        ملة أعضاء قوات األمن العام للمواطنني معاملة حسنة واجب من واجبات                              ، على اعتبار معا       ٢٠٠٢         لسنة     ٣٧             بقانون رقم   

                                                                           من هذا القانون مبجازاة أي عضو من أعضاء قوات األمن العام إذا خرج على مقتضى    ٨٠                              وظيفـتهم، وتقضـي املـادة       
                       دييب قد يصل إىل إهناء                                                                                                         الواجب يف أعمال وظيفته تأديبيا أو حماكمته أمام احملاكم العسكرية حبسب األحوال، وأن اجلزاء التأ              

  .                من هذا القانون  ٨٩                                         اخلدمة وذلك على النحو املنصوص عليه يف املادة 

  خامتة-     ً ثالثا  

                                                                                                                    يكفـل دستور مملكة البحرين والقوانني ذات الصلة الضمانات القانونية ملنع التعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة                 -   ١٢٣
                                                           هنا إىل ما أعلنه ملك البحرين الشيخ محد بن عيسى آل خليفة يف                                                         ومعاقـبة مـن يفعل ذلك، ولعله من املناسب أن نشري          

                                                                          مبناسبة االحتفال بيوم األمم املتحدة الدويل ملساندة ضحايا التعذيب من               ٢٠٠١       يونيه   /         حزيران   ٢٦                          الكـلمة اليت ألقاها يف      
                                وتستنكرها تقاليدنا وموروثاتنا                                                                                      التعذيب جرمية مرفوضة حيرمها القانون البحريين وتنبذها تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف           "    أن  

   ".       احلضارية

                       كفالة احلريات الشخصية     :                               ً    املقومات األساسية للمجتمع، ثانياً     :                                              ولقـد نص ميثاق العمل الوطين، الفصل األول        -   ١٢٤
                                                                                      ال جيوز بأي حال تعرض أي إنسان ألي نوع من أنواع التعذيب املادي واملعنوي، أو ألي معاملة غري     "                     واملساواة، على أنه    

      وبصفة   .                                                                             ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر حتت وطأة التعذيب أو التهديد أو اإلغراء              .                                      نسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة      إ
                                                                           ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جرمية التعذيب أو اإليذاء البدين        .                           ً          ً         خاصـة حيظر إيذاء املتهم مادياً أو معنوياً       

   ".         أو النفسي

                                                                                            لدستورية والسياسية اليت شهدهتا مملكة البحرين على احترام حقوق اإلنسان مبا يف ذلك مبدأ                                وتؤكد التطورات ا   -   ١٢٥
                                                                                                     كما تظهر ممارسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اإلعمال الكامل للنصوص الدستورية اليت              .                مناهضة التعذيب 

                                                       كافة اجملاالت، ومناخ حرية التعبري والرأي واملناقشة                                                                            تكفل سيادة القانون، ويدعم ذلك النشاط املتزايد للمجتمع املدين يف         
  .                    املستنرية لقضايا اجملتمع

                                           ً                                                                       تؤكـد مملكة البحرين على احترام التزاماهتا طبقاً التفاقية مناهضة التعذيب وعلى حرصها على التعاون مع جلنة                  -   ١٢٦
  .                     تاسعة عشر من االتفاقية                                                                  مناهضة التعذيب يف إطار تقدمي ومناقشة التقارير اليت نصت عليها املادة ال

   .                                  وثائق رئيسية أشار إليها التقرير  ١٢     إىل  ١                  وتتضمن املرفقات من  -   ١٢٧
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 *قائمة الوثائق املرفقة

  .                 ميثاق العمل الوطين - ١

  .                  دستور مملكة البحرين - ٢

  .                                           بالعفو الشامل عن اجلرائم املاسة باألمن الوطين    ٢٠٠١       لسنة   ١٠                 مرسوم بقانون رقم  - ٣

                  بالعفو الشامل       ٢٠٠١         لسنة     ١٠                        املرسوم بقانون رقم          أحكام               بتفسري بعض        ٢٠٠٢         لسنة     ٥٦        ن رقم               مرسوم بقانو  - ٤
  .                           عن اجلرائم املاسة باألمن الوطين

                                                                                بشأن إلغاء اختصاص احملكمة اخلاصة بنظر اجلرائم املاسة بأمن الدولة اخلارجي                ٢٠٠١         لسنة    ٤                مرسـوم رقـم      - ٥
  .        والداخلي

  .                                          بإلغاء املرسوم بقانون بشأن تدابري أمن الدولة      ٢٠٠١       لسنة   ١١                 مرسوم بقانون رقم  - ٦

  .                              بإصدار قانون السلطة القضائية    ٢٠٠٢       لسنة   ٤٢                 مرسوم بقانون رقم  - ٧

  .                     بإصدار قانون احملاماة    ١٩٨٠       لسنة   ٢٦                 مرسوم بقانون رقم  - ٨

  .                         بشأن تنفيذ قانون احملاماة    ١٩٨١       لسنة  ٥                    قرار وزير العدل رقم  - ٩

  .              قانون العقوبات -  ١٠

  .                  اإلجراءات اجلنائية     قانون -  ١١

  .            القانون املدين -  ١٢

- - - - - 

 

 

 

 

              ـــــــــــــ

  .                 متوفرة لدى األمانة  * 


