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أولا -مقدمة
 -1انض م مم كة ممة النح مرين لةدوممد الممدوق ا ممان ةممالقوا املدنيممة وال ياسممية ،2006
وذل ممق ضقتض ممن الق ممانون رق ممم  56ل م ة  ،2006الص ممادر  20س ممنت  ،2006وق ممد د م
الدود حيز ال فاذ ةتاريخ  12أغ طس 2012م.
-2

أعة مم امل ة ة ،لدى انض اموا إىل الدود اآليت:

إن التمزام كة مة النحمرين ةماملواد ( )3و( )18و( )23ممن هممذا الدومد ي ممون
(أ)
()1
حدود أح ام املادة ( )2والفقرة (ب) من املادة ( )5من الدستور ؛
(ب) تف ممر كة ممة النحمرين الفقممرة ( )5مممن املممادة ( )9مممن هممذا الدوممد ة مما ال ختم
حبقوا حتديد أسس وقواعد الصول عةن التدويض امل صون عةيه هذه الفقرة()2؛
(ج) إن التزام كة ة النحرين ةالفقرة ( )7من املادة ( )14ممن همذا الدومد ي مون
حم م ممدود أح م م ممام املم م ممادة ( )10مم م ممن قم م ممانون الدقوةم م مماو الصم م ممادر ةاملرسم م مموم ةقم م ممانون رقم م ممم ()15
ل ة .)3(1976
 -3ت ص الفقرة ( )1من املادة  40من الدود عةن تدود الدول األطراف ةتقدمي تقمارير عمن
التداةري اليت اختذهتا واليت متث إع االً لةحقوا املدرتف هبا فيه ،وعن التقدم احملمر الت تمهب هبمذه
القوا ،وذلق الل س ة من ةدء نفاذ هذا الدود إ اء الدول األطراف املد ية.
 -4وتتشرف كة ة النحرين ةم ن ترفمهب تقريرهما األوق إىل األممع الدمام لملممم املتحمدة لةت مرم
ةإحالته إىل الةج ة املد ية حبقوا اإلن ان.
 -5ولقد ادو عوام عديدة ت ري تقمدمي التقريمر األوق عمن موعمده املقمرر ،م وما عوامم
لوج تية ،وأ رى تتدةق ةن اء القدراو.

آلية ومنهجية إعداد التقرير
 -6مت إعداد التقرير ةواسطة الةج ة الت يقية الدةيا لقوا االن مان( ،)4والميت يرتأسموا مدماق
و يممر ا ارجي مة ،وذلممق مممن ممالل فريممق ع م ترتأسممه و ارة ا ارجيممة ،وت ممتودف الةج ممة دراسممة
املواضيهب املتدةقة حب اية وتدزيز حقوا اإلن ان ،ك ا ختتص الةج ة في ما ختمتص ةمه ،ةالت ميق ممهب
اجلواو ال ومية كافة م ائ املتدةقة حبقوا اإلن ان حب ب ا تصان ك جوة.
 -7حم مرصمممم الةج ممة الت مميقية ع م مد ﺇعم مدﺍﺩ التقريممر األوق عةم من مرﺍجدم مة اجلومماو وائيتمماو
املد ي ممة لةحصوﻝ عةن ﺍلنيان م ماﺕ ﺍلالﺯمم مة ﻭﺍلت م مشاﻭﺭ مدوم ما ة م مش ﻥ ﺍلم مصدوةاﺕ ﻭﺍلتح م مدياﺕ ﺍل م م
تواجوومما هذه اجلومماو ،ﻭﺍإلجرﺍﺀﺍﺕ الاليممة وامل ممتقنةة ملواجوممة هذه ﺍلتح مدياﺕ .ك ما حرصمممم
الةج ة ،عةن ﺍلتمشاﻭﺭ ﻭﺍلت م يق م مهب املؤس مة ﺍلوط ي مة لقموا ﺍإلن م اﻥ ،ﻭمهب مؤس م اﺕ اجملت مهب

__________

()1
()2
()3
()4

2

قانون رقم ( )56ل ة .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K5606.pdf 2006
قانون رقم ( )56ل ة .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K5606.pdf 2006
قانون رقم ( )56ل ة .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K5606.pdf 2006
القرار رقم ( )50ل ة  2012ةإنشاء وتش ي الةج ة الت يقية الدةيا لقوا اإلن ان
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RCAB5012.pdf
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املم ممدق القوقيم ممة واملو يم ممة املد يم ممة الستطالﻉ ﺭﺃيوم ةش ﻥ ﺃي موضوعاﺕ ﺃﻭ مالحﻈم م ماﺕ تتدةم م مق
ةمالتقرير األوق لت ذها ﺍالعتناﺭ.
 -8يدرﺽ ﺍلتقرير ل ماﺩﺓ من موﺍﺩ ﺍالتفاقية ﻭﺍإلجمرﺍﺀﺍﺕ ﺍألساس مية املتخمذة ﺇطاﺭه ما
ﻭما متثة م م م م ممه من اجن م م م م مما او ،ﻭق م م م م م مد ﺭﻭعي ﺫلق االجي م م م م مما قدﺭ ﺍإلم اﻥ حرصا عةن ﺍاللتزﺍﻡ،
ما ﺃم ن ،ةدمدﺩ ال ة او املقررة لةتقرير ،مهب االشارة إىل املرفقاو الواردة اية التقرير.
 -9يتض ن ﺍلتقرير ،ﺍلن د أوالً ةدض املدةوم مماﺕ ﺍألساسية امل مموجزة عم من كة ممة ﺍلنحم مرين،
ﻭن م ﺃﻥ يتم قرينا ﺇعدﺍﺩ ﺍلوثيقم مة ﺍألساسم مية المميت تتم مض ن املدةوممماو ﺍألساسم مية ا اصممة ض ة ممة
ﺍلنح مرين ( )Core Documentوإرسائا إىل اجلواو األكية املختصة.

ثانيا -معلومات أساسية
ألف -األرض والسكان
 -1األرض
 -10تقهب كة ة النحرين ا ةيج الدريب م تصف امل افة تقريناً ةع مضيق هرمز ومصمب
شممل الدممرب ،وقممد أعطاهمما هممذا املوقممهب اجلة مرا االس مرتاتيجي أ يممة حضممارية ك م ى ع م عصممور
التاريخ املختةفة حيث كانمم وال تزال مركزاً جتارياً دولياً هاماً ةاعتنارها حةقة الوص الرئي مية ةمع
الشرا والةرب حركة التجارة واالتصاالو الداملية.
 -11وكة م ممة النح م مرين عن م ممارة ع م ممن أر ني م م ت م مموي عة م ممن  40جزي م ممرة ،م م مماحتوا اإل الي م ممة
قدرها  )2014( 774 44كيةومرت مرةهب .وأك هذه اجلزر جزيرة النحرين واليت تضم الداصم ة
(امل امة) ومتث  % 79.54تقريناً من إ اق م احة جزر امل ة ة .وتتص هذه اجلزيرة ،ةواسطة
ج ممور صم اعية ،ةمماجلزر اجملمماورة مثم جزيممرة احملممرا وسممرتة وأم ال د ممان وال نيممه صمما  .وتتصم مممهب
امل ة ة الدرةية ال دودية من الل ج ر املةق فود الذي أفتتح نوف عام 1986م.
 -12ومن اجلزر الرئي ية األ مرى ألر نيم النحمرين ع وعمة جمزر حموار الميت تقمهب عةمن ةدمد 25
كيةومرتاً ج وب اجلزيرة الرئي ية النحرين ،وتنةغ م احة جزر حوار حواق  52.10كيةومرت مرةهب.

 -2السكان

 -13اند مممم آث ممار املوق ممهب اجلةم مرا عة ممن الش ممدب النحم مريي فجدةت ممه يت ت ممهب ة م م او ة ممار ة
وأص مميةة تتف ممق وطنيد ممة م مما يتحة ممن ة ممه سم م ان ه ممذه امل مماطق م ممن ص ممفاو ي ممدة ت مموفر الط ني ممة
واالسممتقرار لةوافممدين إليومما والدمماةرين مممن الئمما وختممدم ذاو الوقمممم طنيدممة ال شمما التجمماري
الذي يةةب عةن أنشطة س ان هذه امل اطق.
 -14وتم يت مقدمممة ال م او النممار ة لةشممدب النحمريي الت ممامح والمرتاةل األسممري والتم ي
اإلن اق والثقة واألمان املدامالو والندد عن كافة صور التدصب أو التفرقة أو الت ييز ،األممر
الممذي أدى إىل اسممتقرار الوافممدين إليومما مممن الممدول اجملمماورة ووفممر ئممم م ا ماً مممن الراحممة والط ني ممة
وقد ساهم د ول النحرين اإلسالم وإتناعوا مل وجه ال امي ترسيخ هذه ال او.
 -15وت حدر الةالنية الدﻈ ن من النحمري يع ممن أصمول عرةيمة سما مم ائجمراو املتتاةدمة ممن
قنائ شنه اجلزيرة الدرةيمة ت وي وما ممن فمرتة مما قنم اإلسمالم ومتتمد تارًيماً إىل حضمارة دملمون
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الفممرتة ممما قنم املمميالد فقممد تداقنمممم ةدممدها حضمماراو عديممدة كحضمماراو تممايةوس وأرادوس وأوال،
ويندأ تاريخ كة ة النحرين الديث م ذ الدام 1783م.
 -16وةةم ممغ عم ممدد س م م ان النح م مرين ،وفم ممق إحصم مماءاو عم ممام  1،423،726 :2016ن م م ة
م وا  664،707حبريي و 759،019غري حبريي.
تقدير السكان حسب الجنسية والنوع (لألعوام )2014-2013-2012
الجنسية/النوع
بحريني

الجملة

غير بحريني

السنة

ذكور

إناث

كال ال وعع

ذكور

إناث

كال ال وعع

ذكور

إناث

كال النوعين

2012

305,354

294,275

599,629

455,095

154,240

609,335

760,449

448,515

1,208,964

2013

312,945

301,885

614,830

475,436

162,925

638,361

788,381

464,810

1,253,191

2014

320,839

309,905

630,744

485,648

198,170

683,818

806,487

508,075

1,314,562

باء -الحالة القتصادية والتنمية البشرية
 -17أشار تقرير الت ية النشمرية لدمام  2015إىل أن كة مة النحمرين حتتم املرتنمة ( )45عامليماً
والراةدممة ةيجي ماً ،لت ممون مص مافة ض م ن الممدول املرتفدممة جممداً الت يممة النش مرية والمميت تضممم 49
دولممة حقق مممم مؤش مراً ي مرتاو ةممع  0.8و 1م ممن ع ممو  188دولممة اةو مما التقريممر( .)5ه ممذا وق ممد
احتة مممم أيض م ماً املرك ممز  18عاملي م ماً واألول عرةي م ماً مؤش م مراو الريم ممة االقتص ممادية( )6الم مميت تتض م م ن
ال ياسمماو املاليممة وال قديممة والتجاريممة واالسممتوالت ال ممومي مممن اإلنتمماج وتممدفق ر وس األم موال
واالستث اراو األج نية وحقوا املة ية الف رية.
 -18التزممم ح ومة النحرين ةد ةية متواصةة من التخطيل االسرتاتيجي ،وذلق حرصاً عةن
ة اء ال ياساو الوط ية من الل االست اد إىل حقائق واضحة حول واقهب امل ة ة ،ضا ممن فمرن
وممما أمامممه مممن مدوقمماو .ومممن ممالل ع ةيممة التخطمميل امل ممت رة ،ت ممدن امل ة ممة إىل االسممتخدام
األفض وفيه األكثر فاعةية ملوارد امل ة ة املتاحة وذلق لتحقيق الت ية الوط ية الشامةة.
 -19و إطار اجلوود املتواصةة ممن اجم الت يمة أطةقممم امل ة مة أكتموةر  ،2008ر يتوما
االقتصممادية ،لدممام  2030وشممدارها االسممتدامة والت اف ممية والددالممة .وعةيممه ،أدعممدو االس مرتاتيجية
االقتصممادية الوط يممة لة م واو  ،2018-2015ومت اعت ادهمما كخريطممة طريممق لالقتصمماد المموطي
والد م ال ممومي .حيممث تدركممز تةممق االسمرتاتيجية عةممن توثيممق المرتاةل ةممع ال ياسمماو ال وميممة،
وحتديد أهمم املنمادراو االسمرتاتيجية الميت جيمب ت فيمذها مالل تةمق الفمرتة احملمددة .ك ما مت حتديمد

__________

()5

تقريم م ممر الت يم م ممة النش م م مرية الت يم م ممة ك م م م ع م م م  ،2015الصم م ممادر عم م ممن ةرنم م ممامج األمم م ممم املتحم م ممدة اال م م ممائي

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/huma_development/human-

()6

4

.development-report-2015
دلي م م الريم ممة االقتصم ممادية لدم ممام  ،2015الصم ممادر عم ممن مؤس م ممة ال م مرتاث
.http://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf
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اجلومماو امل ممؤولة عممن ت فيممذ تةممق املنممادراو واإلج مراءاو املطةوةممة إلجنا همما .ولقممد أند ممس ذلممق
عةن ما حتقق من تقدم مةحوظ عال الت ية الشامةة.
 -3الهيكل األساسي الدستوري والقانوني واإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
الدستور
 -20نال مممم كة ممة النحم مرين ع ممام  1971اس ممتقالئا ،ومت ع ممام  1972إنش مماء عة ممس
ت سي ممي لوض ممهب مش ممرو دس ممتور لة ممنالد ،وص ممدر أول دس ممتور لة ممنالد ع ممام  1973وق ممد ح ممدد
سةطاو الدولة والدالقة ةي وا ويش ذلق اجملةس الوطي.
عام 1975م مت ح اجملةس الوطي ،وصدر األمر األمريي رقمم  26 4أغ مطس
-21
س م ة  1975الممذي نممص ،في مما نممص عةيممه ،عةممن ح م اجملةممس المموطي وت جي م انتخمماب اعضمماء
اجملةممس إىل ان يصممدر قممانون انتخمماب جديممد ،وضقتضممن هممذا اإلمممر تمموىل امممري دولممة النح مرين مممهب
عةس الو راء م تولية ال ةطة التشريدية.
 -22ةد م ممد ت م مموق جالل م ممة املة م ممق م ممد ة م ممن عي م ممن آل ةيف م ممة مقالي م ممد ال م ممم ت م مماريخ 6
م ممارس  ،1999أطة ممق جاللت ممه مش ممروعا اص ممالحيا ،و ه ممذا اإلط ممار ص ممدر األم م مران األمريي ممان
رقممم  36و 43ل م ة  ،2000ةإنشمماء الةج ممة الوط يممة الدةيمما وتش م يةوا ،إلعممداد مشممرو ميثمماا
الد م المموطي ممدد اإلطممار الدممام لةتوجومماو امل ممتقنةية لةدولممة عمماالو الد م المموطي ،ودور
مؤس او الدولة وسةطاهتا الدستورية هذا الش ن.
ميثاق العمل الوطني
 -23مت إعمداد مشمرو ميثماا الد م الموطي ةدمد لقماءاو ات م مم ةمرو ممن التحماور ال م ح
وائم م ممادف مم م ممهب تتةم م ممف قطاعم م مماو اجملت م م ممهب ،ودعم م ممي املواط م م ممون لالسم م ممتفتاء عةيم م م مه  14و15
ف ايممر  2001وأعة مممم نتيجممة االسممتفتاء  15ف ايممر  2001ةاملوافقممة ة ممنة  ،% 98.4وقممد
صممدا جاللممة املةممق عةممن ميثمماا الد م المموطي ة مماء عةممن القنممول الشممدا الدممام واملؤيممد لة يثمماا
والذي أثنتته نتيجة االستفتاء.
 -24أشارو ديناجة ميثاا الد الوطي إىل الرن عةن حتقيق ج دميقراطي يرسي هي ال
متوا نا يؤكد الشراكة ال ياسية الدستورية ةع الشدب وال وممة ،والفصم ةمع ال مةطاو المثالث
وتدزي ممز آلي مماو ال ممةطة القض ممائية وإنش مماء احمل ممة الدس ممتورية ودي م مواق املراقن ممة املالي ممة واإلداري ممة،
وأوضممحمم الديناجممة ة م ن يؤ ممذ ةالثواةمممم الوط يممة وال ياسممية والدسممتورية هويممة الدولممة ت كيممدا
عةممن ال ﻈممام املة ممي المموراثي الدسممتوري الممدميوقراطي ،حيممث ًممدم عاه م الممنالد شممدنة وميث م رم مزا
ئويتممه امل ممتقةة وتطةداتممه مو التقممدم ،وعةممن إد ممال حتممديث دسممتور الممنالد ةاالسممتفادة مممن
التجم ممارب الدميوقراطيم ممة ملختةم ممف الشم ممدوب توسم مميهب دائم ممرة املشم مماركة الشم ممدنية أعنم مماء ال م ممم
واإلدارة ،ذلمق أن ممما أثنتتممه ةدممض هممذه التجممارب ممن األ ممذ ة ﻈممام اجملة ممع الد م التشمريدي
يتيح اجل هب ةع ميزة االستفادة من ح ة ذوي الدةم وا ة من أعضاء عةمس الشمورى وتفاعم
اآلراء الشدنية من كافة االجتاهاو اليت يض وا اجملةس امل تخب انتخاةا حرا مناشر.
 -25نص ميثاا الد الوطي ،في ا نص عةيه ،عةن القوا والرياو الداممة والت كيمد عةمن
منمدأ امل ماواة وعمدم الت ييمز ة منب اجلم س أو األصم أو الةةمة أو المدين أو الدقيمدة ،وكفم أيضمما
حقوا املرأة ال ياسية.
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تعديل دستور مملكة البحرين في عام 2002
 -26ت فيممذاً لممةرادة الشممدنية المميت أ دمممم عةممن املنممادي المميت تض م وا ميثمماا الد م المموطي،
وسدياً و م تقن أفض  ،ي دم فيه الوطن واملواطن ضزيد من الرفاهية والتقدم وال ماء واالسمتقرار
والر اء ،مت تدمدي دسمتور الدولمة الصمادر  6دي م  ،1973وفقماً ملما جماء ميثماا الد م
الوطي ،وصدر الدستور املددل  14ف اير .)7(2002
 -27ولقممد جمماءو هممذه التدممديالو كثةممة لةف ممر الضمماري املتطممور لةنحمرين ،ف قاممممم ال ﻈممام
ال ياسي عةن املة ية الدستورية القائ ة عةن الشورى ،وعةن اشرتات الشدب كارسة ال ةطة،
وهممو الممذي يقمموم عةيممه الف ممر ال ياسممي الممديث ،إذ يدم ممع مةممق الممنالد ذوي ا م ة مممن املمواط ع
ليت ممون مم وم عةممس الشممورى ،ك مما ًتممار الشممدب ةاالنتخمماب مممن يت ممون مم وم عةممس ال مواب،
ليحقق اجملة ان مداً اإلرادة الشدنية املت ثةة اجملةس الوطي.
 -28ونص الدستور ،في ا نص عةيه ،عةن أن:


كة ة النحرين عرةية إسالمية م تقةة ذاو سيادة تامة؛



ح م كة ة النحرين مة ي دستوري وراثي؛



نﻈام ال م كة ة النحرين دميقراطمي ،ال ميادة فيمه لةشمدب مصمدر ال مةطاو
يدوا ،وت ون كارسة ال يادة عةن الوجه املنع الدستور؛



دين الدولة اإلسمالم ،والشمريدة اإلسمالمية مصمدر رئي مي لةتشمريهب ،ولةتوما الرمسيمة
هي الةةة الدرةية؛



لة م مواط ع رجم مماالً ون م مماء ،حم ممق املشم مماركة الشم ممؤون الدامم ممة والت تم ممهب ةم ممالقوا
ال ياسية ،ضا فيوا حق االنتخاب والرتشيح وذلق وفقاً لةدستور؛



نﻈام ال م يقوم عةن أساس فص ال ةطاو التشريدية والت فيذيمة والقضمائية ممهب
تداو ا وفقاً ألح ام الدستور والشرو واالوضا اليت يني وا القانون؛



احت م مرام وتدزي ممز حقم مموا اإلن م م ان ،ان م م جاماً مم ممهب القم مميم واملنم ممادي اإلن م م انية الم مميت
تمض وا ميثمماا الد م المموطي ،وأشمار امليثماا النمماب الثمماق م ممه إىل املقومماو
األساسممية لة جت ممهب ،وأشممار النمماب الثالممث م ممه إىل القمموا والواجنمماو الدامممة
عةمن ال حمو المذي ي فم لةموطن واملمواطن الرفاهيمة والتقمدم واالسمتقرار والر ماء؛



ال ممةطة التش مريدية يتواله مما املة ممق واجملة ممس ال مموطي وفق ماً لةدس ممتور ،ويت مموىل املة ممق
ال ممةطة الت فيذيممة مممهب عةممس الممو راء والممو راء ،وةامسممه تصممدر األح ممام القضممائية،
وذلق كةه وفقاً ألح ام الدستور؛
املةق رأس الدولة ،وامل ث األمسن ئما ،ذاتمه مصمونة ال متمس ،وهمو المامي األممع
لةدين والوطن ،ورمز الوحدة الوط ية؛



يت لف اجملةس الوطي من عة ع :عةس ال واب وعةس الشورى .ويتم لف عةمس
ال واب من أرةدع عضواً ي تخنون ةطريقة االنتخماب الدمام ال مري املناشمر ويتم لف



__________

()7
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عةس الشورى من أرةدع عضواً يدي ون ة مر مة ي .وال يصدر قانون إال إذا أقره
ك من عةس ال واب وعةس الشورى أو اجملةس الوطي حب ب األحوال وصمدا
عةيممه جاللممة املةممق ،ومت انتخمماب أعضمماء عةممس ال مواب  24أكتمموةر 2002
وصممدر املرسمموم املة ممي رقممم  41ل م ة  16 2002نمموف  ،2002ةتش م ي
عةس الشورى ،ودعي ك من عةس ال واب والشورى لالجت ا  14دي
 ،2002الفتت م مما دور االندق م مماد األول م م ممن الفصم م م التشم م مريدي األول لة جةم م مس
الوطي؛


يرع ممن عة ممس ال ممو راء مص مما الدول ممة ،ويرس ممم ال ياس ممة الدام ممة لةح وم ممة ،ويت مماةهب
اجلوا ال ومي؛
ت فيذها ،ويشرف عةن سري الد



ال ص عةن أن ي ف القانون استقالل القضاء؛



كف الدستور حق التقاضمي ،حيمث كفم همذا الممق لةج يممهب عةممن قممدم امل م اواة
دون أي متييمز ذلق ة نب الدرا أو اجل س أو الدين؛



الم م ص عة ممن أنش مماء ح ممة دس ممتورية وخت ممتص احمل ممة ضراقن ممة دس ممتورية القم موانع
والة م م موائح ،ومت إنشم م مماء احمل م م ممة الدسم م ممتورية ضقتضم م ممن املرسم م مموم ةقم م ممانون رقم م ممم 27
ل م ة  14 2002سممنت  ،2002ك مما مت تشم ي احمل ممة ،وتدتم احمل ممة
الدستورية هيتة قضائية م تقةة قائ ة ةذاهتا.

الحوار الوطني والتعديالت الدستورية لعام 2014
 -29وجممه جاللممة مةممق الممنالد ال ممةطتع الت فيذيممة والتش مريدية إىل الممدعوة لدقممد ح موار توافممق
وطي دو ا شرو م نقة ،ولقد عقد هذا الوار يوليو  2011وشاركمم فيه تتةف قطاعماو
اجملت ممهب .وتوافممق ال موار عة من مرئيمماو م ومما إج مراء تدممديالو دسممتورية ،واسممتجاةة ئممذه املرئيمماو،
و  15ف اي ممر  ،2012و إط ممار ص ممالحياو جالل ممة املة ممق ،أح ممال املة ممق إىل عة ممي ال مواب
والشمورى اقرتاحماً ةطةمب التدمديالو الدسمتورية ة ماءً عةمن مما ورد مرئيماو الموار الموطي .ولقممد
تض مم التدديالو الدستورية في ا تض ته االيت:
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لة ةق أن عةس ال واب ضرسوم ينع فيه أسناب ال  ،وذلق ةدد أ ذ رأي
رئي ممي عةممس الشممورى وال مواب ورئمميس احمل ممة الدسممتورية ،وال جيممو حم اجملةممس
لذاو األسناب مرة أ رى؛



يت م م لف عةم ممس الشم ممورى مم ممن أرةدم ممع عض م موا يدي م ممون ة م م مر مة م ممي ،وذلم ممق وفقم مما
لةجراءاو والضواةل والطريقة اليت حتدد ة مر مة ي؛



جيممو ة مماء عةممن طةممب موقممهب مممن ممة أعضمماء مممن عةممس ال مواب عةممن األقم أن
يوجه إىل أي من الو راء استجواةاو عن االمور الدا ةة ا تصاصاته؛



ويممتم إجمراء االسممتجواب وفقمما لةشممرو واألوضمما المميت حتممددها الالئحممة الدا ةيممة
جملةس ال واب؛



وجترى م اقشة االستجواب اجملةس مامل يقرر أغةنية أعضائه م اقشته الةج ة
املختصممة ،وذلممق ةدممد مثانيممة أيممام عةممن األقم مممن يمموم تقدميممه ،ممما مل يطةممب الممو ير
تدجي هذه امل اقشة؛
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وجيممو أن يممؤدي االسممتجواب إىل طممر موضممو الثقممة ةممالو ير عةممن عةممس ال مواب
وفقا ألح ام املادة  66من الدستور؛



إذا أقر عةس ال واب ة غةنيمة ثةثمي أعضمائه عمدم إم مان التدماون ممهب رئميس عةمس
المو راء ،رفمهب األممر إىل املةممق لةنممم فيمه ،ةإعفماء رئمميس عةمس المو راء وتديممع و ارة
جديدة أو حب عةس ال واب؛



يتوىل رئيس عةس ال واب رئاسمة اجت ما اجملةمس الموطي ،وع مد غياةمه يتموىل ذلمق
رئمميس عةممس الشممورى ،ئ ال ائممب األول ل مرئيس عةممس ال مواب ،ئ ال ائممب األول
لرئيس عةس الشورى.

القانون
 -30و إطممار ممما نممص عةيممه الدسممتور تصممدر الق موانع المميت تتض م ن ،في مما تتض م ه ،الت كيممد
عةن احرتام و اية حقوا اإلن ان ومن ذلق:


املرس مموم ةق ممانون رق ممم ( )21ل م م ة  1989وتدديالتم مه ةإص ممدار ق ممانون اجل دي مماو
واألندية االجت اعية والثقافية وائيتاو ا اصة الدامةة ميدان الشناب والرياضة
واملؤس او ا اصة؛



قممانون الد م القطمما األهةممي رقممم ( )36ل م ة 2012م ،ويت مماول عممدداً مممن
القض ممايا م و مما عق ممد الد م م  ،و اي ممة األج ممور ،وم افم م ة اي ممة ا دم ممة ،وال ممق
اإلجا ة ال وية ،واإلعفاء من رسوم التقاضي ،وإجراءاو ت وية م ا عاو الد م
دم امل ا ل عدد من أح امه؛
الفردية واجل اعية()8؛ ويش



املرسمموم ةقممانون رقممم ( )23ل م ة 2013م ةتدممدي ةدممض أح ممام املرسمموم ةقممانون
رقم ( )17ل ة  1976ةش ن األحداث()9؛



قانون رقم ( )17ل ة  2015ةش ن ال اية من الد ف األسري()10؛
نصممي



قممانون رقممم  52ل م ة  2015واملتضم ن تدممدي تدريممف التدممذيب الموارد
املادتع  208و 232من قانون الدقوةاو()11؛



ق م م ممانون رق م م ممم  13ل م م م م ة  2016ةتد م م ممدي ةد م م ممض أح م م ممام الق م م ممانون رق م م ممم 26
ل ة  2005ةش ن اجل دياو ال ياسية(.)12

برامج وسياسات الحكومة
 -31واتصاال ضا سنق فإن ةرامج وسياساو ال ومة تؤكد ،في ا تؤكمد عةيمه ،عةمن أن ت طةمق
مشماريهب الت يمة ممن م ﻈمور احمرتام حقموا األن مان ” “Human Rights Approachونشمري همذا

__________

()8

لةطال عةن فحوى املرسوم

.http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30499
( )9لةطال عةن فحوى القانون .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1715.pdf
( )10لةطال عةن فحوى املرسوم .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K5212.pdf
( )11لةطال عةن فحوى املرسوم .http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1316.pdf
(.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RCAB1714.pdf )12
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الصدد إىل ةرنامج ع ال ومة لملعوام ( )2018-2015واملد ون و عت مهب الدمدل واألممن
والرفاه وي تودف ال نمامج ،في ما ي متودفه ،ايمة ال ﻈمام ال ياسمي المدميقراطي :وحتقيمق الت يمة
الشممامةة ،وتدزي ممز عالق مماو امل ة ممة ا ارجي ممة م ممهب تتة ممف دول الد ممامل ،تط مموير الق ممدراو الدفاعي ممة
واألم يممة لةممنالد ،والتصممدي لةج مرائم اإلرهاةيممة وجتفيممف م مماةهب اإلرهمماب وم افحممة التطممرف ةش م
أنواعه ،وتفدي دور جل ة م اهضة ال راهية والطائفية ،وتني ال ياسياو وامل ماهج والم امج الفدالمة
ال مميت تتص ممدى طاة مماو ال راهي ممة ،وتدزي ممز عوامم م الوح ممدة اجملت ممهب النحم مريي ،ومواجو ممة كاف ممة
أشم ال ا ممروج عةممن القممانون ،أو كارسممة األنشممطة المميت ت ممتودف اإلضمرار ة يممان المموطن ،وهتيتممة
النيتممة امل اسممنة لممدعم ع م اجل ديمماو وال شمماطاو ال ياسممية وال قاةيممة والقوقيممة واملو يممة الوط يممة،
ضا يدز دورها الوطي ةديداً عن االستقطاب الطائفي والفتوي.
الحوار والشفافية

 -32و أطممار الت كيممد عةممن انفتمما اجملت ممهب النحمريي وااللتمزام ضنممادي سمميادة القممانون وال ممم
الرشم ميد ،أطة ممق جالل ممة املة ممق من ممادرتع يد ممان ش ممفافية ال ﻈ ممام ال ياس ممي امل ة ممة والر ي ممة
ال ي ة لقيادهتما ،وذلمق ع مدما تدرضممم كة مة النحمرين ألع مال ع مف ومصمادماو ممهب الشمرطة
ف اير ومارس  ،2011وتتةخص هاتان املنادرتان االيت:




تش م ي الةج ممة امل ممتقةة لتقصممي القممائق :مت انش ماء جل ممة مة يممة م ممتقةة لةقيممام
ةالتحقيق عرياو األحداث اليت وقدمم كة ة النحرين الل شموري ف ايمر
ومارس  ،2011وما جنم ع وا من تداعياو الحقة ،وتقدمي تقرير حوئا متض اً
م مما تم مراه م اس ممناً م ممن توص ممياو ه ممذا الاشم م ن ،وت لف مممم م ممن شخص ممياو ة ممار ة
ومدروفة دولياً وئا ة ومسدة عاملية مدرتف هبا.
ال م موار الم مموطي والتدم ممديالو الدسم ممتورية :وجم ممه جاللم ممة مةم ممق الم ممنالد ال م ممةطتع
الت فيذيممة والتش مريدية إىل الممدعوة لدقممد ح موار توافممق وطممي دو مما شممرو م ممنقة،
ولقد عقمد همذا الموار يوليمو  2011وشماركمم فيمه تتةمف قطاعماو اجملت مهب.
وأسممفر عممن مرئيمماو م ومما تةممق املتصممةة ةتدممديالو دسممتورية لةدممام  2014وقممد
عرض ا ئا من قن .

التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق اإلنسان
 -33وةاإلضممافة إىل ميثمماا الد م المموطي ،والدسممتور ،والق موانع ذاو ال ممصةة ،فق ممد ان ممض مم
النحرين إىل االتفاقياو الدولية األساسية التالية عال حقوا اإلن ان:
-1

الدود الدوق ا ان ةالقوا املدنية وال ياسية 2006؛

-2

الدود الدوق ا ان ةالقوا االقتصادية واالجت اعية والثقافية 2007؛

-3

اتفاقية القضاء عةن يهب أش ال الت ييز ضد املرأة 2002؛

-4

اتفاقية حقوا األشخان ذوي اإلعاقة 2011؛

-5

اتفاقية حقوا الطف 1992؛
ال وتوك م ممول اال تي م مماري التفاقي م ممة حق م مموا الطف م م ةش م م ن اش م مرتات األطف م ممال
امل ا عاو امل ةحة 2004؛
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ال وتوكول اال تياري التفاقية حقوا الطف ةش ن ةيهب األطفال واسمتةالئم
النةاء و إنتاج املواد اإلةاحية 2004؛
-6

اتفاقيم ممة م اهضم ممة التدم ممذيب وغم ممريه مم ممن ضم ممروب املدامةم ممة أو الدقوةم ممة القاسم ممية
أو الالإن انية أو املوي ة 1998؛

-7

االتفاقية الدولية لةقضاء عةن يهب أش ال الت ييز الد صري 1990؛

-8

ةد ممض اتفاقي مماو م ﻈ ممة الد م م الدولي ممة ،وم ﻈ ممة الص ممحة الدولي ممة ،واتفاقي ممة
م ﻈ ة الرتةية والدةم والثقافة (اليوني و)؛

-9

امليثاا الدريب لقوا اإلن ان.

دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في تشجيع احترام وحماية حقوق اإلنسان
 -34ةاإلضافة إىل ما تقموم ةمه ال مةطاو التشمريدية والت فيذيمة والقضمائية ،فمإن كة مة النحمرين
ت مموق ا ي ممة كم م ى ل ممدور املؤس مماو الوط ي ممة واجملت ممهب امل ممدق تش ممجيهب احم مرتام و اي ممة حق مموا
اإلن ان ومن ذلق:
أنشئ اجملةس األعةن لة رأة ،ضوجب األمر األممريي رقمم ( )44ل م ة ،2001
(أ)
ويتنممهب اجملةممس مةممق كة ممة النحمرين مناشممرًة وت ممون لممه شخصمميته االعتناريممة ،ويدتم اجملةممس املرجممهب
لممدى يممهب اجلومماو الرمسيممة في مما يتدةممق ةشممؤون امل مرأة ،وًممتص إةممداء ال مرأي والنمممم األمممور
املرتنطممة ضركممز املمرأة ةصممفة مناشممرة أو غممري مناشممرة ،وعةممن كافممة اجلومماو الرمسيممة أ ممذ رأي اجملةممس
األعة م ممن لة م مرأة قنم م م اخت م مماذ أي إجم م مراء أو ق م مرار ة م ممذلق .اجملة م ممس يت م ممون م م ممن  16عض م مموة م م ممن
الشخصياو ال ائية الدامة وذواو ا ة شؤون املرأة واألنشطة املختةفة ،وميثةن كافة أطياف
اجملت هب النحريي .وة مر مة ي يتم تديع أمع عام لة جةس ةدرجة و ير؛
(ب) إنشم م م مماء املؤس م م م ممة ﺍلوط ية لقم م م مموا ﺍإلنم م م م م اﻥ مت ة م م م م مر مة م م م ممي رقم م م ممم ()46
ل م ة  ،2009املدممدل ةقممانون رقممم ( )26ل م ة  2014ةش م ن إنشمماء املؤس ممة الوط يممة لقمموا
اإلن م ممان ،املدم ممدل ةاملرسم مموم ةقم ممانون رقم ممم ( )20ل م م ة  2016ةتدم ممدي ةد م مض أح م ممام القم ممانون
رقم ( )26ل ة  ،2014وذلمق لتدزيز ﻭت ي مة ﻭ ايمة حق موﻕ ﺍإلن م اﻥ ﻭترس ميخ قي و ما ﻭن مشر
ﺍلوعي هبمما ﻭﺍإلسواﻡ ض اﻥ كارسممتوا ،ومممن أجم يممادة إسممتقاللية املؤس ممة ومواءمتومما ملنممادي
ةاريس لة ؤس او الوط ية جرو عدة تدديالو هبذا الش ن ،ك ا هو موضح أدناه؛
(ج) ﻭكذلق مت ت سيس مدود ﺍلنح مرين لةت ي مة ﺍل م ياسية عاﻡ  2005ل شر ثقافة
ﺍلدميقرﺍطية ،ﻭﺩعم ﻭترسيخ مفووﻡ املنادي ﺍلدميقراطية ﺍل ةي ة؛
(د) وميارس اجملت هب املدق دوره ج ناً إىل ج ب مهب اجلوماو ال ياسمية وال قاةماو
إطم ممار الق م موانع ذاو الصم ممةة .هم ممذا وينةم ممغ عم ممدد اجل ديم مماو األهةيم ممة (م ﻈ م مماو اجملت م ممهب املم ممدق)
ما يقمارب  617ديمة م مجةة وفقماً ألح مام املرسموم ةقمانون رقمم ( )21ل م ة  1989ةإصمدار
ق ممانون اجل ديو مماو واألندي ممة االجت اعي ممة والثقافي ممة وائيت مماو ا اص ممة الدامة ممة مي ممدان الش ممناب
والرياض ممة واملؤس مماو ا اص ممة وتدديالت ممه ،ح ممع أن ع ممدد ال قاةم ماو الد الي ممة امل ض مموية حت مممم
أح ام املرسوم ةقانون رقم ( )33ل ة  2002ةإصدار قانون ال قاةاو الد و الية وتدديالته تص
إىل  103نقاةة ع الية تقريناً.
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وضع العهد في النظام القانوني لمملكة البحرين
 -35ي ص الدستور مادته  ،37في ما يم ص عةيمه ،عةمن انمه يم م املةمق املداهمداو ضرسموم
وينةةوا إىل عة مي الشمورى وال مواب فمورا مشمفوعة ضما ي اسمب ممن النيمان ،وت مون لة داهمدة قموة
القممانون ةدممد إةرامومما والتصممديق عةيومما ونشممرها اجلريممدة  ...وهممي متاحممة لةج يممهب ،ك مما يممتم
التدري م ممف ةالدو م ممد إط م ممار ال م م امج التدةي ي م ممة وتد م ممر وس م ممائ االع م ممالم ،م اس م ممناو تتةف م ممة
ملا يتض ه الدود والتزاماو امل ة ة أطاره.

ثالثا -مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة ()1
الحق في تقرير المصير
 -36تممؤمن كة ممة النحمرين حبممق الشممدوب تقريممر مصممريها ةاعتنمماره مممن القمموا غممري القاةةممة
لةتصممرف والممذي جممرى جت مميده وفق ماً مليثمماا األمممم املتحممدة حيممث تفممر أهممداف امليثمماا عةممن
أعضمماء اجملت ممهب الممدوق االلت مزام ةالتضممافر مل مماعدة الشممدوب المميت ال ت مزال تممر حتمممم االحممتالل
األج ا كفاحوا ل ي استقالئا.
 -37وإنطالق ماً مممن هممذا املنممدأ فقممد اختممذو كة ممة النح مرين مواقممف إجياةيممة مممن ناحيممة دعممم
القراراو األكيمة الميت تم ص عةمن حمق الشمدوب تقريمر املصمري ةاإلضمافة إىل حمق تةمق الشمدوب
التص ممرف ةثرواهت مما وموارده مما االقتص ممادية .وم ممن ذل ممق موق ممف كة ممة النح مرين ال ممداعم لةش ممدب
الفة مطيي لةحصمول عةمن حقوقمه املشممروعة غمري القاةةمة لةتصمرف ضمما فيوما قيمام دولتمه امل ممتقةة
إطار الشرعية الدولية ومنادرة ال الم الدرةية.

المادة ()2
احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز
 1-2كفالة الحقوق بدون تمييز
 -38اشار ميثاا الد الوطي الن د ثانيا كفالمة الريماو الشخصمية وامل ماواة ،عةمن أن
الريمماو الشخصية م فولة ،وامل اواة ةع املواط ع والددالمة وت مافؤ الفمرن ،دعامماو أساسمية
لة جت هب .ويقهب عةن الدولة عبء كفالتوا لة واط ع يداً ،ةال تمفرقة.

 -39وي م ص الدس ممتور امل ممادة ( )18م ممه عة ممن أن ال مماس سواس ممية ال رام ممة اإلن ممانية،
ويت مماوى املواط ممون لممدى القممانون القمموا والواجنمماو الدامممة ،ال متييممز ةي م وم ذلممق ة ممنب
اجل س أو األص أو الةةة أو الدين أو الدقيدة .
 -40وجتدر االشارة إىل أن الدستور نص ،في ا نص عةيه ،عةن أن:
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الد ممدل أس مماس ال ممم ،والتد مماون والم مرتاحم ص ممةة وثق ممن ة ممع املم مواط ع ،والري ممة
وامل مماواة واألم ممن والط ني ممة والدة ممم والتضممامن االجت مماعي وت ممافؤ الف ممرن ة ممع
املواط ع دعامماو لة جت مهب ت فةوما الدولمة  .ةمذلق أعطممم امل ة مة أ يمة كم ى
لةددل وامل اواة وت افؤ الفرن ةدون أي نو من أنوا الت ييز( .املادة )4؛
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ت ف م م الدولم ممة التوفيم ممق ةم ممع واجنم مماو امل م مرأة م ممو األسم ممرة وع ةوم مما اجملت م ممهب،
وم اواهتا ةالرجمال ميمادين اليماة ال ياسمية واالجت اعيمة والثقافيمة واالقتصمادية
دون إ الل ة ح ام الشريدة اإلسالمية ( .الفقرة ب من املادة )5؛



األس ممرة أس مماس اجملت ممهب ،قوامو مما ال ممدين واأل ممالا وح ممب ال مموطن ،ف م الق ممانون
كيان مموا الشممرعي ،ويقمموي أواصممرها وقي ومما ،و ممي لةومما األمومممة والطفولممة،
ويرعن ال شء ،و يه من االستةالل ،ويقيه اإل ال األديب واجل اق والروحمي.
ك ا تمددىن الدولة اصة ة و الشناب الندق وا ةقي والدقةي( .املادة .)5

 -41ك مما ي ف م القممانون القمموا والريمماو املدنيممة وغريهمما مممن ض م اناو حقمموا اإلن ممان
األساسية لة قي ع.
 2-2التدابير التشريعية وغير التشريعية
 -42وات اقا مهب ما سنق فقد صدر الدديد من التشمريداو والقمراراو الو اريمة الميت تؤكمد منمدأ
الددل وامل اواة وحﻈر الت ييز ،وض ان القوا ذاو الصةة الواردة الدود ومن ذلق:


قانون رقم ( )27ل ة  2005ةش ن التدةيم حيث تض مم املادة ( )3م ه عةن
أن يو ممدف التدة مميم إىل ت مموين امل ممتدةم ت وي ماً وط ي ماً وعة ي ماً ومو ي ماً وثقافي ماً م ممن
ال م م مواحي الوجداني م م ممة واأل القي م م ممة والدقةي م م ممة واالجت اعي م م ممة والص م م ممحية وال م م ممةوكية
والرياضية ،وغريها ،وعةن وجه ا صون :ت ية مفاهيم الرتةية من أجم ال مالم،
وامل تقن اإلن اق األفض  ،والتداون والتضامن الدوليع ،عةن أساس من الدمدل
وامل اواة ،والتفاع واالحرتام املتنادل ةع يهب الدول والشدوب؛



املرسوم ةقانون رقم ( )49ل ة  2010ةش ن تددي ةدمض أح مام قمانون ديموان
الرقاةممة املاليممة الصممادر ةاملرسمموم ةقممانون رقممم ( )16ل م ة  2002حيممث تض م مم
املممادة ( )14م ممه عةممن أن يدت م مممن املخالفمماو اإلداريممة تطنيممق أح ممام هممذا
القانون ما يةي( :ه) عدم االلتمزام ةمالقوانع واألنﻈ مة والةموائح والقمراراو كافمة
شؤون التوليف واملولفع اليت حتقق الددالة وامل اواة وت افؤ الفرن؛



قانون الطف الصادر ةالقانون رقم ( )37ل ة :2012
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مممادة ( )2ت ف م الدولممة لةطف م الت تممهب ةممالقوا امل صممون عةيومما هممذا
القممانون دون متييممز ة ممنب اجل م س أو األص م أو الةممون أو اإلعاقممة أو الةةممة
أو الدين أو الدقيدة مهب مراعاة ما نصمم عةيه القموانع ال افمذة األ مرى ممن
أح ام ومزايا اصة ةالطف النحريي؛

قانون الد

القطا األهةي الصادر ةالقانون رقم ( )36ل ة :2012



املمادة ( )29مممهب مراعمماة أح مام هممذا النمماب ،ت مري عةممن ال مماء الدممامالو
كاف ممة األح ممام ال مميت تم م ﻈم تش ممةي الد ممال دون متيي ممز ةيم م وم مم م متاثة مممم
أوضا ع ةوم؛



املادة ( ... )37فإن مل يوجد عرف تولمم احمل ة املختصة تقمدير األجمر
امل تحق لةدام وفقاً ملقتضياو الددالة ؛
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امل ممادة ( )39ﻈ ممر الت يي ممز
أو الةةة أو الدين أو الدقيدة؛



املممادة (( )104أ) يدت م إ مماء صمماحب الد م لدقممد الد م فص مالً تد ممفياً
لةدام إذا كان اإل اء ة نب أي من اآليت )1 :اجلم س أو الةمون أو المدين
أو الدقي ممدة أو الالم ممة االجت اعي ممة أو امل م ممؤولياو الدائةي ممة ،أو م م امل م مرأة
الدامةة أو والدهتا أو إرضاعوا لطفةوا؛

قانون رقم ( )26ل ة  2005ةش ن اجل دياو ال ياسية:




ممادة ( )38يةتممزم الصمحفي ةاالمت مما عممن اال يما إىل الممدعواو الد صمرية
أو ال مميت ت ط مموي عة ممن ا دراء األدي ممان أو ال ممدعوة إىل كراهيتو مما أو الطد ممن
إمي ممان اآل م مرين أو ت ممرويج الت يي ممز أو االحتق ممار ل م مرأي طائف ممة م م من طوائم ممف
اجملت هب ؛

مرسمموم ةقممانون رقممم ( )50ل م ة  2010ةتدممدي ةدممض أح ممام قممانون اجل ديمماو
واألندية االجت اعية والثقافية وائيتاو ا اصة الدامةة ميدان الشناب والرياضة
واملؤس او ا اصة:




م م ممادة (()5أ) جي م ممب عة م ممن هيت م ممة ت ﻈ م مميم س م مموا الد م م م كارس م ممة موامو م مما
وصممالحياهتا ة فمماءة وفاعةيممة وشممفافية وةممدون متييممز ،وعةممن ممو يت ممق مممهب
ا طة الوط ية ةش ن سوا الد ؛

مرسوم ةقانون رقم ( )47ل ة  2002ةش ن ت ﻈيم الصحافة والطناعة وال شر:




امل ممادة ( )4يشم ممرت لت س مميس أيم ممة دي ممة سياسم ممية أو اس ممت رارها مم مما يةم ممي:
 -4أال تقمموم اجل ديممة عةممن أس مماس طنقممي أو طممائفي أو فتمموي أو جة مرا
أو موي ،أو عةن أساس التفرقة ة نب اجل س أو األص أو الةةة أو الدين
أو الدقيدة؛

قانون رقم ( )19ل ة  2006ةش ن ت ﻈيم سوا الد :




األج ممور جمل ممرد ا ممتالف اجلم م س أو األص م م

مادة (()72ب) تناشر الةج مة األوملنيمة النحري يمة كافمة املومام والصمالحياو
الال مممة لتحقيممق أهممدافوا ،وئمما ةوجممه ممان ممما يةممي )12 :م ممهب ورفممض أي
ش من أش ال الت ييز أو الد ف الرياضي أو شةب املالعب؛

مدون م م ممة س م م ممةوت رج م م ممال الش م م ممرطة الص م م ممادرة ةقم م م مرار و ي م م ممر الدا ةي م م ممة رق م م ممم ()14
ل ة :2012


املادة (()5أ) يةتمزم م ت منو و ارة الدا ةيمة عمال مدمامالهتم ممهب املمواط ع
واملقي ع ضا يةي :احرتام حقوقوم ومصالوم دون استث اء ،والتدام مدوم
ةمماحرتام ولناقممة وكياسممة وحياديممة وجتممرد وموضمموعية ،ودون متييممز عةممن أسمماس
الدممرا أو اجل م س أو املدتقممداو الدي يممة أو ال ياسممية أو الوضممهب االجت مماعي
أو أي ش من أش ال الت ييز.

 -43ت ف الدولة ة ما ائياكم االساسمية لتموفري الضم اناو ا اصمة ةمالقوا المواردة الدومد
وغ ممريه م ممن مص ممادر التزام مماو كة مة النحم مرين ع ممال حق مموا اإلن ممان .وم ممن ذل ممق م مما متارس ممه
GE.17-05778
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ال ممةطاو التش م مريدية والت فيذي ممة والقض ممائية أط ممار ص ممالحياهتا امل ص ممون عةيو مما الدس ممتور
والقمانون وكمذلق ممن مالل انشماء ودعمم املؤس ماو الوط يمة لقموا اإلن مان ،واألجومزة الرقاةيممة
وم اندة اجملت هب املدق وض ان حرية الرأي والتدنري ومن ذلق عةن سني املثال:


صدور القوانع والتشريداو الضام ة لقوا اإلن ان؛



قيممام اجملة ممس االعةممن لةقض مماء ضتاةدممة وت في ممذ طممل وط ي ممة تؤكممد عة ممن اس ممتقالل
القضاء؛



ةرامج وسياساو ال ومة ومن ذلق ةرنامج ع

ال ومة ل ة 2018-2015

 -44املؤس ة الوط ية لقوا اإلن ان:




صممدر القممانون رقممم ( )26ل م ة( 2014 )13ومت تدديةممه ضوجممب املرسمموم ةقممانون
رق ممم ( )20ل م م ة( 2016 )14ةش م م ن إنش مماء املؤس ممة الوط ي ممة لق مموا اإلن ممان
م رتش ممدا ذل ممق ضن ممادي ة مماريس ا اص ممة ةاملؤس مماو الوط ي ممة املد ي ممة حبق مموا
اإلن ممان ،وتت مموىل املؤس ممة االس مموام تدزي ممز وت ي ممة و اي ممة حق مموا اإلن ممان،
وترسيخ قي وا ،ونشر الوعي هبا ،واإلسوام ض ان كارستوا؛
لة ؤس ممة سممني حتقيممق أهممدافوا حريممة التدةيممق عةممن أي م م لة متدةقممة حبقمموا
اإلن م ممان ،وت م مماول أي حالم ممة مم ممن حم مماالو حق م موا اإلن م ممان ،ضم مما ت م مراه م اسم ممنًا،
وختتص ةاآليت:

املشمماركة
(أ)
عةن م توى امل ة ة؛

وضممهب وت فيممذ طممة وط يممة لتدزيممز و ايممة حقمموا اإلن ممان

(ب) دراس ممة التشم مريداو والم م ﻈم املد ممول هب مما امل ة ممة املتدةق ممة حبق مموا
اإلن ممان والتوص ممية ةالتد ممديالو ال مميت تراه مما م اس ممنة ،اص ممة في مما يتدة ممق ةات مماا ه ممذه
التشم مريداو م ممهب التزام مماو امل ة ممة الدولي ممة حبق مموا اإلن ممان ،ك مما ي ممون ئ مما التوص ممية
ةإصدار تشريداو جديدة ذاو صةة حبقوا اإلن ان؛
(ج) حب ممث مالءم ممة ال ص ممون التش مريدية والت ﻈي ي ممة ةاملداه ممداو اإلقةي ي ممة
والدوليممة املد يممة ض ممائ حقمموا اإلن ممان ،وتقممدمي املقرتحمماو والتوص مياو إىل ال ممةطاو
املختص ممة كم م م مما م ممن شم م نه تدزي ممز و اي ممة حق مموا اإلن ممان ،ض مما ذل ممق التوص ممية
ةاالنض ام إىل االتفاقياو اإلقةي ية والدولية املد ية حبقوا اإلن ان؛
(د) تق ممدمي التق ممارير املوا ي ممة ،واإلس مموام ص ممياغة وم اقش ممة التق ممارير ال مميت
تتدو ممد امل ة ممة ةتق ممدميوا دوري مما وإة ممداء املالحﻈ مماو عةيو مما ،تطنيقم ماً التفاقي مماو إقةي ي ممة
ودولية اصة حبقوا اإلن ان ،ونشر هذه التقارير وسائ اإلعالم؛
__________

(.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K2614.pdf )13
( )14مرسوم ةقانون رقم ( )20ل ة  2016ةتددي ةدض أح ام القمانون رقمم ( )26ل م ة  2014ةإنشماء املؤس مة
الوط ية لقوا اإلن ان.
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(ه) رصممد حمماالو انتواكمماو حقمموا اإلن ممان ،وإج مراء التقصممي الممال م،
وتوجيمه انتنماه اجلوماو املختصممة إليوما ممهب تقمدمي املقرتحمماو الميت تتدةمق ةاملنمادراو الراميممة
إىل وضممهب حممد ئممذه المماالو ،وع ممد االقتضمماء إةممداء المرأي ةشم ن موقممف تةممق اجلومماو
وردود فدةوا؛
(و) تةق ممي الشم م اوى املتدةق ممة حبق مموا اإلن ممان ودراس ممتوا والنح ممث فيو مما
وإحالة ما ترى املؤس ة إحالته م وا إىل جواو اال تصان مهب متاةدتوا ةش فدال،
أو تنصري ذوي الش ن ةاإلجراءاو الواجنة االتنا وم اعدهتم عةمن اختاذهما ،أو املداونمة
ت ويتوا مهب اجلواو املد ية؛
( ) القيممام ةالزيمماراو امليدانيممة وفممق األصممول املتندممة لرصممد أوضمما حقمموا
اإلن ممان املؤس مماو اإلص ممالحية وأم مماكن االحتج مما والتج د مماو الد الي ممة وال ممدور
موقدمما النتوممات حقمموا
الصممحية والتدةي يممة ،أو أي م ممان عممام آ ممر يشمتنه أن ي ممون ً
اإلن ان؛
( ) املنم ممادرة ةالتدم مماون مم ممهب األجوم ممزة املختصم ممة ةشم ممؤون الثقافم ممة واإلعم ممالم
والتدةميم ،وتقمدمي االقرتاحمماو والتوصمياو كم ممما ممن شم نه نشممر وتدزيمز ثقافمة المموعي
ةاحرتام حقوا اإلن ان؛
( ) التد م م مماون م م م ممهب ائيت م م مماو الوط ي م م ممة وامل ﻈ م م مماو اإلقةي ي م م ممة والدولي م م ممة،
واملؤس او ذاو الصةة النةدان األ رى املد ية ةتدزيز و اية حقوا اإلن ان؛
(ي) عقممد املمؤمتراو وت ﻈمميم ال ممدواو والممدوراو التثقيفيممة والتدرينممة
حقوا اإلن ان ،وإجراء النحوث والدراساو هذا الش ن؛

عممال

(ت) املشم م مماركة احملاف م م م احملةيم م ممة والدوليم م ممة ،و اجت اعم م مماو امل ﻈ م م مماو
اإلقةي ية والدولية املد ية ض ائ حقوا اإلن ان؛
(ل) إصممدار ال ش مراو واملطنوعمماو والنيانمماو والتقممارير ا اصممة ،وعرضمموا
عةن املوقهب اإلل رتوق ا ان هبا ،وئا تاطنة الرأي الدام مناشرة أو ممن مالل أي ممن
وسائ اإلعالم.
 -45اجملةمس االعةمن لة مرأة :أنشمئ اجملةمس األعةممن لة مرأة ،ضوجمب األمممر األممريي رقممم ()44
ل ة  ،2001ويتنهب اجملةس مةق كة ة النحرين مناشرًة وله شخصيته االعتنارية امل تقةة ،ويدت
اجملةس املرجهب لدى يهب اجلواو الرمسية في ا يتدةق ةشؤون املمرأة ،وًمتص إةمداء المرأي والنممم
األممور املرتنطممة ضركممز املمرأة ةصمفة مناشممرة أو غممري مناشممرة .ويت مون اجملةممس مممن  16عضمموة مممن
الشخصياو ال ائية الدامة وذواو ا ة شؤون املرأة واألنشطة املختةفة ،وميثةن كافة أطياف
اجملت هب النحريي .ويقوم اجملةس ة نشطة عديدة وفق طل مدروسة م وما ا طمة الوط يمة لة ومو
ةاملرأة النحري ية( ،)2022-2013( )15وقامممم االمانمة الداممة لة جةمس األعةمن لة مرأة ةتشم ي
فرا رئي ية ملتاةدة ت فيذ ك أثر من آثار ا طة واملت ثةة (استقرار االسمرة  -ت مافؤ الفمرن -
الممتدةم مممدى الي مماة  -جممودة الي مماة  -ةيمممم ا م ة) .وقممد ة ممدأو فممرا ع م االمانممة الدام ممة
__________

( )15ا طة الوط ية لة وو

ةاملرأة النحري ية

http://www.scw.bh/ar/AboutCouncil/NationalPlan/Documents/plan2015.PDF
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الزياراو امليدانية الفدةية لةحةفاء والشركاء الرئي ميع ت فيمذ ا طمة حب مب اولويماو الد م الميت
مت اعت ادها واملت ثةة املؤس او الت فيذية ذاو الدالقة الوثيقمة واحملصمالو االساسمية ع م
اجملةممس مممن حيممث ال م امج واملشمماريهب المميت ت فممذها هممذه املؤس مماو واملدرجممة ةالفد م عةممن ةرنممامج
ع ةوا واملخصصة ئا ميزانياو مدت ده لة تع املاليتع القادمتع.
 -46م اندة اجملت هب املدق :تد م و ارة الد م والت يمة االجت اعيمة حاليماً عةمن إعمداد قمانون
جديم ممد لة ﻈ م مماو االهةيم ممة لم ممدعم ع م م هم ممذه املؤس م مماو .ك م مما تد م م و ارة الد م م والت يم ممة
االجت اعية من الل ص دوا الد األهةي واملقدرة ميزانيتمه ةم كثر ممن  300ألمف دي مار عةمن
تقممدمي الممدعم مل ﻈ مماو ومؤس مماو اجملت ممهب املممدق نﻈممري تقممدميوا ملشمماريهب اجت اعيممة ت ويممة يممتم
تقيي و مما م ممن قنم م تتص ممع .وق ممد صص مممم ال ممو ارة ثةث ممي ميزاني ممة الصم م دوا لة ش مماريهب املرتنط ممة
ةالةح م م ممة الوط يم م ممة .واسم م ممتفادو  65م ﻈ م م ممة أهةيم م ممة مم م ممن ةرنم م ممامج امل م م م ح املاليم م ممة ل م م م ة 2013
ك ا استفادو  66دية من هذا ال نامج س ة .2014
 -47حريممة االعممالم والتدنممري :ل م م مواطن حممق التدنممري عممن رأيممه ةممالقول أو ةال تاةممة أو ة م ي
طريقممة أ ممرى وحريممة النحممث الدة ممي وحريممة ال شممر والصممحافة والطناعممة م فولممة الممدود المميت
يني وم مما القم مما نون .وت ف م م الدولم ممة حريم ممة ت م مموين اجل ديم مماو األهةيم ممة والدة يم ممة والثقافيم ممة واملو يم ممة
وال قاةاو .وال جيو إجنمار أحمد عةمن االنضم ام إىل ديمة أو نقاةمة أو االن محاب م وما .ول م
ممواطن حممق الصممول عةممن املدةوممماو والوصممول إىل شممن ة االنرتنمممم هممو حممق دسممتوري وقممانوق،
وجار الد عةن أعداد مشرو قانون جديد لةصحافة واإلعمالم اإلل مرتوق ،وذلمق لتدزيمز حريمة
واس متقاللية الصممحف ومؤس مماو االعممالم اإلل ممرتوق ،ضمما يتوافممق مممهب القواعممد الدوليممة ،ال سممي ا
الدود الدوق ا ان ةالقوا املدنية وال ياسية ،و ﻈر أي دعواو إىل الد ف أو تالفمة اآلداب
الدامممة أو انتوممات أي منممادي حقمموا اإلن ممان ،ويدممز حقمموا الصممحفيع التدنممري عممن آرائوممم
ة مم ممان واسم ممتقاللية إطم ممار الدسم ممتور والقم ممانون ،ضم مما ذلم ممق ض م م ان الم ممق الصم ممول عةم ممن
املدةوماو وتداوئا.
 3-2النتصاف والتظلم
 -48وطنق ماً ل م ص املممادة ( )20الفقممرة (و) مممن الدسممتور فممإن حممق التقاضممي م فممول وفق ماً
لةقانون .
 -49وحممق التقاضممي م فممول جل يممهب امل مواط ع واملقي ممع ض ة ممة النح مرين .وقممد صممدر قممانون
ال ممةطة القضممائية ضوجممب املرسمموم ةقممانون رقممم ( )42ل م ة  ،2002والممذي نﻈممم احملمماكم يممهب
أنواعومما ،ودرجاهتمما ،وم ومما احملمماكم املدنيممة واجل ائيممة والشممرعية ةشممقيوا ال ممي واجلدفممري ،ةاإلضممافة
إىل دائرة الدعاوى اإلدارية احملاكم املدنية.
 -50ك ا نﻈم املرسوم ةقانون رقم ( )8ل م ة  1989والميت جيمو الطدمن أماموما األح مام
ال وائية امل ويمة لةخصمومة املمواد املدنيمة والتجاريمة واألحموال الشخصمية لةمري امل مة ع والشمرعية
واجل ائيممة طنقماً ألح ممام القممانون .ك مما صممدر املرسمموم ةقممانون ةتدممدي ةدممض أح ممام قممانون ح ممة
الت ييز والذي اجا الطدن ةاألح ام الشرعية امام ح ة الت ييز.
 -51ك ا نصمم الفقرة (أ) من املادة ( )104ممن الدسمتور أن شمرف القضماء ،ونزاهمة القضماة
وعممدئم ،أسمماس ال ممم وض م ان لةحقمموا والريمماو  ،وأوضممحمم املممادة ( )104الفقممرة (ب) م ممه
سممري الددالممة،
عةممن أنممه ال سممةطان أليممة جوممة عةممن القاضممي قضممائه ،وال جيممو حبممال التممد
وي فم القممانون اسممتقالل القضمماء ،وينممع ض م اناو القضمماة واألح ممام ا اصممة هبممم  .وه ممذا كف م
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الدسمتور ل م ائيتمماو واألفمراد الممق الةجمموء إىل القضماء لةحصممول عةممن ح ممم ضمما يقممرره القممانون
من حقوا ئم ،فإذا كانمم ال صمون التشمريدية الميت ذكرهما ال مم حيثياتمه تدطمي اجلومة اإلداريمة
الممق اختمماذ إجمراءاو إداريممة طنقماً ملمما جمماء هممذه ال صممون ،إال أن ذلممق ال مي دومما مممن الةجمموء
إىل القضاء لةحصول عةن ح م قضائي قاة لةت فيذ (س د ت فيذي).
 -52وتقوم ال ياةة الدامة ةصفتوا شدنة من ال ةطة القضائية ةمالتحقيق والتصمرف المدعوى
اجل ائيممة ،ومناشمرهتا أمممام احملمماكم ،والطدممن األح ممام ةطريممق االسممتت اف والت ييممز إذا ممما قاممممم
م راو تدعو لذلق .إضافة إىل كو ا من اجلواو واألجوزة املخول ئما اإلشمراف عةمن ال مجون
وتةقي ش اوى نزالئوا والنمم فيوا حدود ما يقضي ةه القانون.
 -53ك ا صمدر املرسموم ةقمانون رقمم ( )27ل م ة  2002ةإنشماء احمل مة الدسمتورية ،وذلمق
اسممتجاةة ملمما جمماء ةممه التدممدي الدسممتوري عممام  2002ةاملممادة ( )106مممن أنممه ت ش م ح ممة
دس ممتورية ،م ممن رئ مميس وس ممتة أعض مماء يدي ممون ة م مر مة ممي مل ممدة ممددها الق ممانون ،وخت ممتص ضراقن ممة
دستورية القوانع والةوائح.
 -54ولة توم الق حضور حام من إ تياره مراح التحقيق واحملاك مة ،و حالمة عمدم
القدرة عةمن توكيم حمام حيمث نصممم املمادة  420ممن قمانون االجمراءاو اجل ائيمة عةمن انمه يواجمه
الش ممخص املطة مموب ت ممةي ه ةالتو ممة امل م دة إلي ممه وةاألدل ممة القائ ممة ض ممده وةامل ممت داو املتدةق ممة
ةطةب ت ةي ه .وع د استجواةه جيب أن ضر مده حام فإذا مل ي من لمه حمام نمدةمم لمه احمل مة
حامياً.
 -55املدونممة القضممائية مممن االمممور الثاةتممة القممانون النح مريي حيممث نصمممم املممادة ( )39مممن
قانون احملاماة الصادر ةاملرسوم ةقانون رقم ( )26ل ة  1980وتدديالته ،عةن أن:


تش جل ة املدونة القضائية من ثالثة ممن احملمامع املشمتةةع ًتمارهم و يمر الدمدل
والشؤون اإلسالمية .وختتص هذه الةج ة ض ح املدونة القضائية؛



ويقصممد ةاملدونممة القضممائية ت ةيممف أحممد احملممامع املشممتةةع ةالضممور واملرافدممة
الاالو اآلتية:

إذا كممان أحممد أطمراف الممدعوى مد مرا عمماجزا عممن دفممهب أتدمماب احملاممماة
(أ)
ورأو الةج ة ألسناب تقررها تقدمي املدونة القضائية؛
(ب)

إذا رفض حامون عدة قنول الوكالة

(ج)

إذا تو حام أو م هب من مزاولة املو ة؛

الدعوى؛

يممهب األحموال المميت ي ممتحي فيومما عةممن احملممامي كارسممة مو تممه ومتاةدممة
وةصممورة عامممة
أع ممال ودع مماوى موكةي ممه .وت حص ممر مو ممة احمل ممامي امل ت ممدب ه ممذه األح موال اخت مماذ
اإلجراءاو ال فيةة ةاحملافﻈة عةن مصا املوك واحملامي صاحب امل تب.
الم مماالو الم مميت يوجم ممب فيوم مما القم ممانون أو تطةم ممب إحم ممدى احملم مماكم
(د)
أو يطةب االدعاء تديع حام عن متوم أو حمدث مل ًمرت لمه حاميما .و همذه الماالو
ي ون ت ةيف احملامي ةالضور واملرافدة ةقرار من و ير الددل والشتون اإلسالمية.
 -56ويدتم القمرار الصممادر مممن جل ممة املدونممة القضممائية أو مممن و يممر الدممدل والشممؤون اإلسممالمية
ضثاةة التوكي الصادر من صاحب الش ن وال ًضهب ألية رسوم.
GE.17-05778
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 -57ةاإلض ممافة إىل م مما س ممنق مت انش مماء جو مماو رقاةي ممة
والقضائية ومن ذلق:

18

أط ممار ك م م ممن ال ممةطتع الت فيذي ممة



االمانمة الدامممة لةتﻈة مماو ةمو ارة الدا ةيممة وهممي جومما م متق إداريًمما وماليًمما تد م
ة ممو ارة الدا ةيم ممة عة ممن ض م م ان االلت م مزام ةق م موانع امل ة م ممة واملد ممايري املو يم ممة لةد م م
الشرطي امل صون عةيوا مدونة سةوت الشمرطة ،وكمذلق ةمالةوائح اإلداريمة الميت
حت ممم أداء املممولفع املممدنيع ،ض م ن إطممار عممام يش م اح مرتام حقمموا اإلن ممان
وترسيخ الددالة وسيادة القانون واكت اب ثقمة اجل ومور ،وذلمق ت فيم ًذا لةتوصميتع
رق ي ( )1717و( )1722الفقرة (د) ،الصادرتع عن الةج ة النحري ية امل تقةة
لتقص م ممي الق م ممائق .ومت م ممارس ص م ممالحياهتا وموامو م مما ةاس م ممتقالل ت م ممام في م مما يتدة م ممق
ةالش م م اوى املقدم ممة إليوم مما حب ممق أي م ممن م ت م مما و ارة الدا ةي ممة م ممن ع م م ريع
ومدنيع حال ارت اب أحدهم لفد مؤئ ض اسنة أو أث اء أو ة نب كارستوم
ال تصاصاهتم .ةاإلضافة إىل ما سنق تقوم ةإةالغ اجلوة املختصة ةو ارة الدا ةية
الختمماذ اإلج مراءاو الت ديني ممة حبممق املخ ممالفع مممن م ت مما ال ممو ارة أو إةممالغ ال ياة ممة
الدام ممة ال مماالو ال مميت تش م م جرمي ممة ج ائي ممة ،م ممهب إة ممالغ ك م م م ممن ص مماحب
الش م وى واملش م و حقممه ةنيممان يتض م ن ا ط مواو املتخممذة لفحممص الش م اوى
وال ت ممائج ال مميت ة ممص إليو مما .وقم مد مت تد ممدي ق ممانون األمان ممة الدام ممة لةتﻈة مماو
عمام  2013لتوسمميهب نطمماا صممالحياهتا إىل حممد كنمري ام ضممرورة إ طممار األمانممة
حاالو الوفاة الميت حتمدث أمماكن المنس واالحتجما وقمد أصمدرو األمانمة
الدامة لةتﻈة او أول تقرير س وي ئا أةري 2014؛



مفوضممية حقمموا ال ممج اء واحملتج مزين حيممث ختممتص هممذه املفوضممية ،المميت متممارس
مواموا حبرية وحيادية وشفافية واسمتقاللية تاممة ،ضراقنمة ال مجون ومراكمز التوقيمف
ومراكممز رعايممة االحممداث واحملتجمزين وغريهمما مممن األممماكن المميت مممن امل ممن أن يممتم
فيوا احتجا األشخان كامل تشمفياو واملصمحاو ال ف مية ،هبمدف التحقمق ممن
أوضمما احتجمما ال ممزالء واملدامةممة المميت يتةقو مما ،لض م ان عممدم تدرضمموم لةتدممذيب
أو املدامةة الالإن انية أو الاطة ةال رامة؛



وحممدة التحقيممق ا اصممة اطممار ال ياةممة الدامممة وهممي هيتممة مت إنشمما ها عةممن ضمموء
قم مرار ال ائ ممب الد ممام رق ممم ( )8ل م م ة  2012خت ممتص ة ممالتحقيق ح مماالو الوف مماة
والتدذيب وحاالو املدامةة الالإن انية أو املوي ة ت فيذا لتوصياو الةج مة امل متقةة
لتقصي القائق ،وتت مم وحمدة التحقيمق ا اصمة ةاسمتقالليتوا وتقموم ة شمر تقمارير
ش ممورية ع ممن أع ممال الوح ممدة عم م وس ممائ التواصم م االجت مماعي ،وق ممد ةة ممغ ع ممدد
القضايا احملالة إىل احملاكم اجل ائية من قن الوحدة  51قضية ،وكان عدد املتو ع
احملممالع إىل احملاك ممة  100مممتوم مممن ةي م وم  17ضمماةطا ،وقممد اسممت نفمم الوحممدة
االح ممام الص ممادرة م ممن احملاك ممة ع ممدد  19اس ممتت اف .أم مما في مما يتدة ممق ةالقض ممايا
املقضممي هبمما ةاإلدانممة تراوحمممم الدقوةمماو فيومما ةممع الممنس ملممدة شممور إىل ال ممجن
ملدة سنهب س واو.
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 -58نممص دسممتور كة ممة النح مرين( )16وت ري ماً ملمما أكممده ميثمماا الد م المموطي ،عةممن منممدأ
امل اواة ال رامة اإلن مانية .ك ما تضم ن ميثماا الد م الموطي ،املقومماو األساسمية لة جت مهب،
مممن حيممث إن الدممدل أسمماس ال ممم ،وامل مماواة وسمميادة القممانون والريممة واألمممن والط ني ممة والدةممم
والتضامن االجت اعي وت افؤ الفرن ةع املواط ع دعاماو لة جت هب ت فةوا الدولة؛
 -59إن الري مماو الشخص ممية م فول ممة ،وامل مماواة ة ممع امل م مواط ع والددال ممة دعام مماو أساس ممية
لة جت هب ويقهب عةن الدولة عبء كفالتوا لة واط ع يداً .واملواط ون مت ماوون أممام القمانون
الق مموا والواجن مماو وال متيي ممز ةيم م وم ة ممنب اجلم م س أو األصم م أو الةة ممة أو ال ممدين أو الدقي ممدة.
وت ون حرية الض ري مطةقة؛
 -60وتتنمىن سياسمماو كة ممة النحمرين وتشمريداهتا األسمس الراسممخة مل افحممة الت ييممز الد صممري
وتؤكد عةن قيم امل اواة والت امح والتدارف ةع ال اس يداً.
 -61هذا وقد انض مم كة ة النحرين إىل االتفاقية الدولية لةقضاء عةن يهب أش ال الت ييز
الد صري لدام  1965ضوجب املرسوم األمريي رقم  8ل ة  .1990ك ا صدقمم النحمرين عةمن
تددي املادة  8من االتفاقية ةاملرسوم األمريي رقم  6ل ة  12 2000مارس .2000
 -62ووفق ماً ألح ممام الدسممتور كة ممة النح مرين وضمما أن القمموا ا اصممة وامل ارسمماو املرتتنممة
ع وا م فولة لةج يهب دو ا متييز ج ي أو عرقي ،وقائ ة عةمن منمدأ الريمة ا اصمة االعتقماد،
تةتزم يهب أجومزة الدولمة ةتموفري كافمة الضم اناو ع مد إنفماذ القمانون .وتت ثم تةمق الضم اناو
حالممة اهتممام أي شممخص إحاطتممه ةالتو ممة امل م دة إليممه وحقممه اإلدالء ة قوالممه حريممة تامممة
واالسممتدانة ضح ممام وإةممداء دفاع ممه وحتقيقممه ،وع ممدم االرت ممان إىل دلي م ناش ممئ عممن إج مراءاو غ ممري
مشممروعة يشمموهبا الممنطالن .وت فم حقوقممه يدومما ة صممون قممانون اإلجمراءاو اجل ائيممة المواردة
فصوله املتدةقة ةالتحقيق واحملاك ة.

المادة ()3
مساواة الرجال والنساء في التمتع بالحقوق
 -63يتض م ن دسممتور كة ممة النح مرين في مما يتض م ه ،نصوصمما ت ف م اح مرتام حقمموا اإلن ممان
ضمما ذلممق ض م ان م مماوة الرجممال وال مماء ،أطممار ممما نممص عةيممه الدسممتور والتزاممماو كة ممة
النحرين ذاو الصةة .ونشري هذا الصدد إىل االيت:


ت م ص املممادة ( )18مممن الدسممتور عةممن أن ال مماس سواسممية ال رامممة االن ممانية،
ويت اوى املواط ون لدى القمانون القموا والواجنماو الداممة ،ال متييمز ةيم وم
ذلق ة نب اجل س أو األص أو الةةة أو الدين أو الدقيدة ؛



تم ص الفقممرة ب مممن املممادة ( )5مممن الدسممتور عةممن أن ت فم الدولممة التوفيممق ةممع
واجناو املرأة و األسرة وع ةوا اجملت هب ،وم اواهتا ةالرجال ميادين اليماة
ال ياس م ممية واالجت اعي م ممة والثقافي م ممة واالقتص م ممادية دون إ م ممالل ة ح م ممام الشم م مريدة
اإلسالمية ؛

__________

( )16املواد (.)18( ،)4
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تم ص الفقممرة ه م مممن املممادة ( )1مممن الدسممتور عةممن أن لة مواط ع ،رجمماال ون مماء،
حم ممق املشم مماركة الشم ممؤون الدامم ممة والت تم ممهب ةم ممالقوا ال ياسم ممية ،ضم مما فيوم مما حم ممق
االنتخمماب والرتشمميح ،وذلممق وفقمما ئممذا الدسممتور ولةشممرو واألوضمما المميت يني ومما
القانون .وال جيو أن رم أحد املواط ع ممن حمق االنتخماب أو الرتشميح إال وفقما
لةقانون.

 -64ت كيد التشريداو عةن ما نص عةيه الدستور ومن ذلق:


نصممم املممادة األوىل مممن قمانون مناشممرة القمموا ال ياسمية الصممادر ةاملرسمموم ةقممانون
رقممم ( )14ل م ة  2002عةممن أنممه يت تممهب املواط ممون  -رجمماالً ون مماءً  -ضناشممرة
القوا ال ياسية اآلتية :إةداء الرأي ك استفتاء جيرى طنقاً ألح ام الدسمتور
وانتخاب أعضاء عةس ال واب ؛



جمماء القممانون رقممم ( )26ل م ة  2005ةش م ن اجل ديمماو ال ياسممية عةممن أن:
((لة مواط ع  -رجمماالً ون مماءً  -حممق ت مموين اجل ديمماو ال ياسممية ،ول م م م وم
الق االنض ام ألي م وا ،وذلق طنقاً ألح مام همذا القمانون )).وصمدور قمرار
و ير الددل رقم ( )30ل ة  2006ةش ن م ا ة الدولة تقدمي الدعم املادي
لةج دياو ال ياسية؛



صدر االمر املة ي رقم ( )59ل ة  2014ةتحديد ضواةل تديع اعضاء عةس
الش ممورى وم مما تضم م ته امل ممادة الثاني ممة الن ممد الث مماق ا ممان ةت ثيم م املم مرأة متث مميال
م اسناد.

 -65وةاإلضافة إىل ما نص عةيه دستور كة ة النحرين ،انض مم امل ة مة إىل اتفاقيمة القضماء
عةممن يممهب اش م ال الت ييممز ضممد املمرأة وذلممق ضرسمموم ةقممانون رقممم  5ل م ة  2002ةاملوافقممة عةممن
االنض م ام إىل اتفاقيممة القضمماء عةممن يممهب أش م ال الت ييممز ضممد امل مرأة (سمميداو) هممذا وقممد وصممدر
املرس م م مموم املة م م ممي رق م م ممم  70ل م م م ة  2014ةتد م م ممدي ةد م م ممض أح م م ممام املرس م م مموم ةق م م ممانون رق م م ممم 5
ل م ة  ،)2002حيممث ي م ص التدممدي عةممن الت مزام كة ممة النح مرين ةت فيممذ أح ممام امل مواد  2و15
فقرة  4و 16من االتفاقية من دون إ الل ة ح ام الشريدة اإلسالمية.
 -66وتدزيم م م مزاً ل م م ممدور املم م م مرأة مت أنشم م م م اجملة م م ممس األعة م م ممن لة م م م مرأة ،الث م م مماق والدشم م م مرين م م م ممن
أغ ممطس  ،2001ضوج ممب األم ممر األم ممريي رق ممم ( )44ل م م ة  ،2001املد ممدل ضوج ممب األم ممر
األم م ممريي رق م ممم ( )55ل م م م ة  2001واألم م ممر األم م ممريي رق م ممم ( )2ل م م م ة  2002واألم م ممر املة م ممي
رقم ( )36ل ة  2004لة رأة وتض ن ا تصاصاو اجملةس ،في ا تض ه:


20

يد م اجملةممس األعةممن لة مرأة عةممن مت ممع امل مرأة النحري يممة وادممماج احتياجاهتمما
ةرامج الت ية ضا يض ن استدامة استقرارها األسري وتراةطوا الدائةي ،وتدزيمز منمدأ
ت ممافؤ الفممرن لض م ان ت اف ممية امل مرأة النحري يممة واسممت رارية تدة ومما مممدى اليمماة،
وضم ان تدممدد وت ممو ا يمماراو املتاحممة لة مرأة النحري يممة لالرتقمماء ممودة حياهتمما
إطممار مممن التش مريداو وال ياسمماو الداع ممة ،والت ام م مممهب الةفمماء والشممركاء
الد املؤس ي لالرتقاء ة وضما املمرأة ،إضمافة إىل ة ماء ةيممم م ة متخصمص
شؤون املرأة يت يز ضواصفاو ومدايري عاملية وكفاءاو و او وط ية؛
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عممال ت يممة وتطمموير شممؤون امل مرأة



اق مرتا ال ياسممة الدامممة
الدستورية واملدنية؛



مت ممع امل مرأة مممن أداء دورهمما اليمماة الدامممة وإدممماج جوودهمما
الشامةة مهب مراعاة عدم الت ييز ضدها؛
طممة وط يممة لة وممو

مؤس ماو اجملت ممهب
ة مرامج الت يممة

ةمماملرأة ،وح م املش م الو المميت تواجوومما



وضممهب مشممرو
كافة اجملاالو؛



تفدي املنادي الواردة ميثاا الد م الموطي ودسمتور كة مة النحمرين في ما يتدةمق
ةمماملرأة ووضممهب اآلليمماو امل اسممنة لممذلق ةالتدمماون مممهب الممو اراو واملؤس مماو الرمسيممة
ومؤس او اجملت هب املدق؛



تق ممدمي االقرتاح مماو ةتد ممدي التشم مريداو الالي ممة املتدةق ممة ة مماملرأة ،وإة ممداء الم مرأي
مش ممروعاو القم موانع والةم موائح والقم مراراو املتدةق ممة هب مما قنم م عرض مموا عة ممن ال ممةطة
املختصم ممة ،والتوص م ممية ة م مماقرتا مش م ممروعاو الق م موانع والق م مراراو الال م م ممة لة و م ممو
ة وضا املرأة؛



متاةدممة تطنيممق القموانع والةموائح والقمراراو واالتفاقيمماو الدوليممة ذاو الصممةة ةمماملرأة
لةت كمد مممن ت فيممذها ضمما قممق عممدم الت ييممز ضممد املمرأة ،ومتاةدممة ت فيممذ الم امج المميت
جرى تن يوا ا طل وال امج ال ومية ا اصة ةاملرأة؛



توعية اجملت هب ةمدور املمرأة وحبقوقوما وواجناهتما وذلمق ممن مالل اسمتخدام اآلليماو
امل اسنة.

 -67يد م اجملة ممس األعة ممن لة مرأة م ممذ إنش ممائه عة ممن ت مموفري س ممن األم ممان واالس ممتقرار لة مرأة
ضختةف مراحةوا الد رية وأوضاعوا االجت اعية وصوالً إىل أسرة حبري ية آم ة وم متقرة .وقمد جماء
ةممذلق م ﻈومممة ا ممدماو والت ممويالو المميت ع م
إنشمماء مركممز دعممم ومدةوممماو امل مرأة لي ممت
اجملةممس عةممن تقممدميوا لة مرأة النحري يممة إطممار سممديه لرصممد احتياجمماو املمرأة ،وامل مما ة ح م
ما يدرتضون من مشاك ع الدديد من الوسائ واآللياو املتاحة وذلق حدود ا تصاصاو
اجملةس ،وةالت يق مهب اجلواو املختصة ،ويقدم مركز دعم ومدةوماو املرأة ا دماو التالية:
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القض م ممايا الش م ممرعية،

قض م ممايا ال فق م ممة والط م ممالا



امل م مماعدة القض م ممائية اجملاني م ممة
والضانة؛



امل اعدة القضائية اجملانية



االستشمماراو ال وعيممة والقانونيممة اجملانيممة لة مرأة
اجل ائية  -الد الية)؛



ا دماو االجت اعية الوقائية والدالجية واإلرشاد األسري؛



إعممداد االتفاقيمماو الوديممة ةممع الطممرفع لضم ان اسممتقرار االسممرة ،وإعممداد ت مموياو
الطالا االمن؛

القضايا املدنية اليت ت ش من الدالقاو الزوجية؛
اجملمماالو (الشممرعية  -املدنيممة -
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الصمول عةممن



متاةدمة مةفماو املمرأة األرمةمة واملطةقممة واملوجمورة الاضم ة واملديةمة
ا دماو اإلس انية ةالت يق مهب و ارة اإلس ان؛



متاةدممة مةفمماو املمرأة النحري يممة املتزوجممة مممن غممري حبمريي املرتتنممة عةممن عممدم حصممول
أة ائوا عةن اجل ية النحري ية؛



ت ية القدراو وتقدمي ةرامج التوعية امل ت رة

الثقافة القانونية والثقافة األسرية؛



ويتةق ممن مرك ممز دع ممم ومدةوم مماو املم مرأة كاف ممة الطةن مماو سم مواء م ممن ممالل الض ممور
الشخصممي لة ركممز مقممر اجملةممس األعةممن لة مرأة ممالل سمماعاو الد م الرمسيممة
أو ع م امل اتممب املخصصممة لممذلق احملافﻈمماو األرةممهب ،أو مممن ممالل التواص م
ع ا ل اجملاق .80008006

 -68ع م اجملةممس عةممن إدممماج احتياجمماو املمرأة ،ونشممر ثقافممة ت ممافؤ الفممرن ةدقممد املمؤمتراو
واملةتقياو هبدف تني هذه املفاهيم ،واعت اد اآللياو امل اسنة لض ان إدماج احتياجاو املرأة
امل ار الت موي ،ومت إطمالا ال موذج الموطي إلدمماج احتياجماو املمرأة النحري يمة م مار الت يمة
الدممام  ،2010ةاعتنمماره أحممد اآلليمماو الرائممدة عةممن م ممتوى المموطن الدممريب لتفديم منممدأ ت ممافؤ
الفرن وهو وذج حدد احملاور ،و عام  2013مت طر تصور مطور لة وذج يت ون من أرةدمة
حاور رئي ية وهي :ال ياساو ،واملوا ناو ،وإدارة املدرفة ،وقيماس األثمر .وقمد ةمدأ اجملةمس ةتفديم
حور ال ياساو من الل التاق:


إنشمماء جلممان ت ممافؤ الفممرن :صممدر قمرار عةممس ديموان ا دمممة املدنيممة عممام 2013
ةإنشماء جلممان دائ مة اجلومماو ال وميمة ت م ن جلمان ت ممافؤ الفمرن  ،وحتديممد
رئاستوا ضا ال يق عن درجة وكي و ارة؛



اعت مماد املوا نمماو امل ممتجينة الحتياجمماو املمرأة :أصممدرو و ارة املاليممة تدمماميم عممدة
لتض م ن مممن الئمما مراعمماة اجلومماو ال وميممة الرمسي مة لتطنيممق املوا نممة امل ممتجينة
الحتياجاو املرأة.

 -69وضناركممة سممامية مممن حضممرة صمماحب اجلاللممة املةممق املفممدى حفﻈممه ا ورعمماه ،أدطةقمممم
ا طممة الوط يممة ل وممو امل مرأة النحري يممة ( )2022-2013المميت تتض م ن ممة حمماور ت ممدن إىل
ض م ان حتقيممق االسممتقرار األسممري إطممار ال مرتاةل الدممائةي ،ومت ي ومما مممن متطةنمماو القممدرة عةممن
امل ا ة الت اف ية م ار الت ية ،القائم عةن مندأ ت افؤ الفرن ،وإدمماج احتياجماو املمرأة
الت يممة ،ضمما قممق ئمما فممرن الت يممز األداء واالرتقمماء ياراهتمما ممو جممودة حياهتمما ،والممتدةم مممدى
الياة ،من الل الت ام مهب الشركاء والةفاء الد املؤس مي لي مون اجملةمس األعةمن لة مرأة
ةيمم ا ة الوطي املتخصص شؤون املرأة.
 -70ك مما مت عقممد امل مؤمتر المموطي الثالممث لة مرأة النحري يممة ةتمماريخ  1نمموف  ،2016حيممث
جرى ختصيصمه لالحتفماء ةماملرأة اجملمال القمانوق والدمدق؛ ك ما همدف اىل عمر وتوثيمق م مرية
املم مرأة النحري ي ممة ه ممذا اجمل ممال ،وإةم مرا قص ممص ال ج مما م ممذ الد ممام  ،1970وةي ممان أث ممر حض ممور
ومش مماركة امل م مرأة القانونيم ممة تطنيم ممق توجوم مماو مشم ممرو االصم ممال الم مموطي ،واسم ممت ال وتفدي م م
سياسم مماو إدمم مماج احتياجم مماو امل م مرأة السم ممتدامة م م مما توا اجملم ممال ،إضم ممافة إىل رصم ممد لطنيدم ممة
اجملال.
ا دماو امل اندة املتاحة لة رأة الدامةة ومدى ت ثريها عةن ترقي املرأة الدامةة
22
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المادة ()4
ضوابط التحلل من اللتزامات المترتبة على العهد
 -71يم ص دسمتور كة مة النحمرين ل م ة  ،2002املمادة ( )36الفقمرة (ب) عةمن أال تدةممن
يمهب األحموال أن ي مون إعال ما
حالة ال المة الوط ية أو األح ام الدرفية إال ضرسموم ،وجيمب
ملدة ال تتجاو ثالثة أشور ،وال جيو مدها إال ضوافقة اجملةس الوطي ة غةنية األعضاء الاضرين.
 -72ونتيجممة لملحممداث المميت شممودهتا امل ة ممة ممالل ف ايممر ومممارس عممام  2011مت إعممالن
حال ممة ال ممالمة الوط ي ممة ،حي ممث أص ممدر ص مماحب اجلالل ممة مة ممق ال ممنالد املف ممدى املرس مموم املة ممي
يهب أ اء كة ة النحرين وذلق
رقم ( )18ل ة  2011ةش ن إعالن حالة ال المة الوط ية
لتم مع سممالمة المموطن وحقمموا املمواط ع وال مميطرة عةممن الوضممهب القممائم واحملافﻈممة عةممن امل تة مماو
الدامة وا اصة.
()17

 -73ك مما مت إ طممار األمممع الدممام لملمممم املتحممدة ،ةرسممالة مؤر ممة  28أةري م 2011
ةش م ن إعممالن حالممة ال ممالمة الوط يممة اةتممداء مممن  15مممارس  2011وملممدة ثالثممة شمموور ،حيممث
قاممممم الدول مة وضوجممب الممق امل فممول ئمما وفقمما لة ممادة ( )4مممن الدوممد الممدوق ا ممان ةممالقوا
املدنية وال ياسية ةاختاذ تداةري ال تتقيد ضوجنوا ة ح ام مدي ة ممن الدومد .همذا وقمد مت رفمهب حالمة
ال المة الوط ية قن انتواء مدهتا ةتاريخ  1يونيو 2011م وذلق وفقا ملا جاء املرسوم املة مي
رقم مم ( )39ل م م ة 2011م ،ومت إ ط ممار األم ممع الد ممام لملم ممم املتح ممدة ة ممذلق رس ممالة مؤر ممة
 13يونيممو  )18(2011والمميت تضم مم إعممادة ت كيممد كة ممة النحمرين عةممن التزامومما ةممرو ونممص
الدود الدوق ا ان ةالقوا املدنية وال ياسية مهب انتواء حالة ال المة الوط ية.
 -74وعةمن ةفيممة األحممداث الميت جممرو النحمرين فمرتة ف ايممر ومممارس  ،2011وال تممائج
املرتتنة عةيوا ،وضنادرة غمري م منوقة ،صمدر األممر املة مي رقمم  28ممن قنم جاللمة املةمق مد ةمن
عي ن آل ةيفة ،والذي مت عةن أثره إنشاء جل ة( )19مة يمة م متقةة لةقيمام ةمالتحقيق عريماو
األحداث اليت وقدممم كة مة النحمرين مالل شموري ف ايمر وممارس ( ،2011الةج مة النحري يمة
امل تقةة لتقصي القائق) وما جنم ع وا من تداعياو الحقة ،وتقدمي تقرير حوئا متض اً ما تراه
م اسناً من توصياو هذا الاش ن.
 -75قممدممم الةج ممة تقريرهمما الممذي اشممت عةممن عممدد مممن التوصممياو والمميت قنةمممم هبمما كة ممة
النحمرين وع فمممم عةممن الد م عةممن حتقيقومما تتةممف اجلوانممب .فقممد مت إنشمماء الةج ممة الوط يممة
امل ةفة ضتاةدة توصياو الةج ة النحري ية امل تقةة لتقصي القائق( ،)20ةاإلضافة إىل جوا متاةدة
ت في م ممذ التوص م ممياو ة م ممو ارة الد م ممدل والش م ممؤون اإلس م ممالمية واألوق م مماف ،وال م ممذي أص م ممدر تق م مماريره
األعوام  2012و 2013و 2014والذي يوضح انه قد مت ت فيذ توصياو الةج ة.

__________

()17
()18
()19
()20
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الرس ممالة املوجو ممة م ممن امل ممدوب ال ممدائم مل ة ممة النحم مرين ل ممدى األم ممم املتح ممدة إىل األم ممع الد ممام لملم ممم املتح ممدة
املؤر ة  28أةري .2011
الرس ممالة املوجو ممة م ممن امل ممدوب ال ممدائم مل ة ممة النحم مرين ل ممدى األم ممم املتح ممدة إىل األم ممع الد ممام لملم ممم املتح ممدة
املؤر ة  13يونيو .2011
.http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/O2811.pdf
انﻈر املوقهب ا ان ةالةج ة الوط ية.https://goo.gl/Gksflk :
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المادة ()5
إهدار أو تقييد نطاق الحقوق المنصوص عليها
 -76نممص الدسممتور عةممن ض م اناو لقمموا اإلن ممان وم ومما الممق امل مماواة حيممث نصمممم
املممادة  18م ممه عةممن أن ال مماس سواسممية ال رامممة االن ممانية ،ويت مماوى املواط ممون لممدى القممانون
القوا والواجناو الدامة ،ال متييز ةي وم ذلق ة نب اجل س أو األصم أو الةةمة أو المدين
أو الدقيدة  .ومن ئ فإن مث هذا الق يض ه الدستور ض انة مطةقة وةاملثم نصممم املمادة 22
من الدستور في ا نصمم عةيه عةن أن حرية الض ري مطةقة.
 -77في م مما يتدة م ممق ة م ممالقوا والري م مماو الدام م ممة امل ص م ممون عةيو م مما الدس م ممتور فةق م ممد نص م مممم
املممادة ( )31مممن دسممتور امل ة ممة عةممن أن ال ي ممون ت ﻈمميم القمموا والريمماو الدامممة امل صممون
عةيو م مما ه م ممذا الدس م ممتور أو حتدي م ممدها إال ةق م ممانون ،أو ة م مماءً عةي م ممه .وال جي م ممو أن ي م ممال الت ﻈ م مميم
أو التحديد من جوهر الق أو الرية .
 -78تةتمزم ال ممةطاو يدوما ةمماحرتام القموا والريمماو الداممة إطممار ممن الشممفافية وسمميادة
القانون وتش الرقاةمة الدسمتورية والرقاةمة املشمروعية ،ممن مالل القضماء امل متق  ،ضمام ا رئي ميا
الحرتام هذه القوا والرياو.

المادة ()6
الحق في الحياة
 1-6الحق في الحياة
 -79كف دستور كة ة النحرين الق

الياة.

 -80وت مماول الفصم األول مممن النمماب الثممامن مممن قممانون الدقوةمماو املد ممون ( امل مماس حبيمماة
اإلن ان وسالمة ةدنه) ،جرائم القت والتحريض وامل اعدة عةن االنتحار واالعتمداء عةمن سمالمة
ج مم الةمري ة افمة لروفوما املشمددة ك منق اإلصمرار والرتصمد والداهمة امل متدمية .وقمد قمرر القممانون
ئذه اجلرائم عقوةاو م اسنة.
 -81ك مما صممدر املرسمموم ةقممانون رقممم  16ل م ة  1998ةشم ن نقم و راعممة األعضمماء النشمرية
حيث جيرم هذا القانون االستتصال غري القانوق لملعضاء النشرية أو ةيدوا أو شراءها.
 2-6عقوبة اإلعدام
 -82اعت ممد التش مريهب كة ممة النح مرين عقوةممة اإلعممدام ،غممري أنممه قممرر تةممق الدقوةممة لةج مرائم
ذاو ا طممورة الشممديدة كج مرائم القت م الد ممد مممهب سممنق اإلص مرار والرتصممد ،وةدممض ج مرائم ا يانممة
الدﻈ ن ،أ ذا االعتنار حقوا ومصا الضحايا و اية اجملت مهب ،وكفم عمددا ممن الضم اناو
لتوقيهب هذه الدقوةة م وا:
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وفقاً لة ادة  40من املرسوم ةقانون رقم  8ل ة  1989ةإصمدار قمانون ح مة
الت ييممز()21؛ فممإن ال ممم الصممادر ةاإلعممدام يدتم مطدونماً عةيممه ةقمموة القممانون أممام
ه ممذه احمل ممة ،وعة ممن احمل ممة ال مميت أص ممدرو ال ممم إرس ممال القض ممية ف مموراً إىل
امل تب الفي حمل ة الت ييز الذي عةيه إعداد مذكرة ةالرأي ال م ،وحمل ة
الت ييز أن ت قض ال م وتديد القضية إىل ح ة املوضو لت ﻈر الدعوى عدداً
هبيتة مةايرة لةميت أصمدرو ال مم األول وذلمق إذا رأو موجنماً القمانون ،كم ن
ي ممون ه ممات طم م تطني ممق الق ممانون ق ممد ش مماب ذل ممق ال ممم ،أو قص ممور
الت نيب ،أو ط االستدالل؛



وضما أن القممانون يوجممب عةمن ح ممة الت ييممز التصمدي ملوضممو الممدعوى والفصم
فيممه إذا نقضمممم ال ممم لثمماق مممرة ،وه ممذا إذا صممدر ح ممم ةاإلعممدام مممن ائيتممة
األ رى الميت أعيمدو احملاك مة أماموما ،ووجمدو ح مة الت ييمز أن ذلمق ال مم
قد شاةه هو اآل مر مما ي متةزم نقضمه لملسمناب سمالفة النيمان ،فإنمه يتدمع عةيوما
نقض ذلق ال م وإلةا ه وت ﻈر هي ةذاهتا موضو الدعوى وتفص فيه؛



ال ي فممذ ح ممم اإلعممدام إال ةصممريورته ةاتماً ةدممد اسممت فاذ كافممة درجمماو التقاضممي،
وةدد موافقة جاللة املةق()22؛



ي فذ ح م اإلعدام ة اء عةن طةب كتايب من ال ائمب الدمام ،ةدمد صمدور موافقمة
املةق()23؛




يتم تقدمي الت ويالو وتتخذ كافة اإلجراءاو املتدةقة ةديانة احمل وم عةيه()24؛
ال جيو ت فيذ عقوةة اإلعدام

األعياد الرمسية ا اصة ةديانة احمل وم عةيه(.)25

 -83وم م م ممن ذاو امل طة م م ممق ق م م ممرر عقوة م م ممة اإلع م م ممدام امل ص م م ممون عةيو م م مما الق م م ممانون رق م م ممم 58
ل ة  2006ةش ن اية اجملت مهب ممن األع مال اإلرهاةيمة ألي جرميمة يداقمب عةيوما القمانون الدمام
ةال ممجن املؤةممد إذا ارت نمممم ت فيممذاً لةممر إرهممايب ،ولممندض اجل مرائم امل صممون عةيومما القممانون
رقممم  15ل م ة  2007ةش م ن امل مواد املخممدرة واملممؤثراو الدقةيممة ملمما متثةممه تةممق اجلمرائم مممن طممورة
ةالةة جتاه اجملت هب ومقوماته النشرية واالقتصادية.
 3-6درجات التقاضي في القضايا التي قد يحكم فيها باإلعدام ،وامكانات تخفيف الحكم
 -84ي م ﻈم قممانون الدقوةمماو مادتيممه  89و 90الدفممو الشممام  ،ويصممدر ةقممانون ،ويرتتممب
عةيممه م ممهب ال ممري الممدعوى أو حممو ح ممم اإلدانممة الصممادر فيومما ،وكممذلق الدفممو ا ممان ويصممدر
ضرسوم مة ي ويتض ن إسقا الدقوةة كةوا أو ةدضوا أو إةدائا ةدقوةة أ ف.
__________

()21
()22
()23
()24
()25
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أعةن ح ة من حيث الدرجة ال ﻈام القضائي ةامل ة ة.
املادة  328من قانون اإلجراءاو اجل ائية.
املادة  331قانون اإلجراءاو اجل ائية.
املادة  330من قانون االجراءاو اجل ائية.
املادة  333من قانون االجراءاو اجل ائية.
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 4-6تخفيف األحكام والعفو
 -85أما عال التطنيق ،فإن األح ام القضائية الصمادرة ةاإلعمدام كة مة النحمرين تت مم
ةال ممدرة الشممديدة ،ومرجممهب ذلممق أن القممانون يدطممي لةقاضممي ال ممةطة التقديريممة ةممع هممذه الدقوةممة
وعقوةاو سالنة لةحرية ،ك ا ول له إضافة إىل ذلق سةطة ال زول ةالدقوةة ممن ةماب التخفيمف
إىل عقوةاو أدىن ،إضافةً إىل االجراءاو القانونية املشار إليوا أدناه.

 5-6األحداث والحوامل

 -86مت اعت مماد تدريممف ملفممردة الممدث ضوجممب القممانون رقممم ( )15ل م ة  2014ا ممان
ةتدممدي املممادة ( )1مممن املرسمموم ةقممانون رقممم ( )17ل م ة  1976ش م ن األحممداث .وقممد نممص
التد ممدي اجلدي ممد عة ممن أن ممه يقص ممد ةال ممدث ح ممم ه ممذا الق ممانون مم من أمت ال مماةدة م ممن ع ممره
ومل تتجمماو س م ه ممس عشممرة س م ة ميالديممة كامةممة  .وإىل ذلممق فقممد أوضممح القممانون اجلديممد أن
األشخان دون سن ا ام ة عشرة ال جيمو حن موم المنس االحتيماطي ،وهمو مما كمان عةيمه
الال وفقا لقانون رقم ( )17ل ة .1976
 -87تممتم حاك ممة األحممداث جة ممة مةةقممة ح ممة األحممداث المميت ال ي م ح حبض ممور
جة مماو مساعومما إال ألف مراد أسممرة الممدث .وقممد نصمممم املممادة ( )70مممن قممانون الدقوةمماو عةممن
اعتنممار حداثممة سممن املممتوم الممذي جمماو ا ام ممة عشممرة ومل يممتم الثام ممة عشممر مممن األعممذار املخففممة
لةدقوةة.
 -88يقض م م ممي ق م م ممانون األح م م ممداث ةتوقي م م ممهب ت م م ممداةري عة م م ممن ال م م ممدث ال م م ممذي مل يتج م م مماو سم م م م ه
ا ام ة عشرة.
 -89نصمممم املممادة ( )71مممن قممانون الدقوةمماو عةممن أنممه( :إذا ت موافر عممذر تفممف ج ايممة
عقوةتوا اإلعدام؛ نزلمم الدقوةمة إىل ال مجن املؤقممم أو المنس ملمدة سم ة عةمن األقم  ،فمإن كانممم
عقوةتو مما ال ممجن املؤة ممد أو املؤق مممم نزل مممم إىل عقوة ممة اجل ح ممة وذل ممق م مما مل يم م ص الق ممانون عة ممن
الف ذلق).
 -90نصممم املممادة ( )72مممن ذاو القممانون عةممن أنممه إذا تموافر اجل ايممة لممرف رأى القاضممي
أنه يدعو إىل الرأفة ةاملتوم؛ وجب ختفيض الدقوةة .رغم أن من تتجاو أع ارهم ال ادسة عشرة
يدت م ون مممن النممالةع فدةي ماً ،فممإن مممن تق م أع ممارهم عممن الث انيممة عشممرة ال يوضممدون الممنس
االحتيمماطي ،ك ارسممة ،مممهب املوقمموفع اآل مرين ول ممن يممتم احتجمما هم اممماكن مدي ممة لةحيةولممة
دون ا ممتالطوم م ممهب الن ممالةع مرك ممز التوقي ممف .وه ممذا ي طن ممق عة ممن احمل مموم عة مميوم ال ممذين تق م
أع ممارهم ع ممن مثاني ممة عش ممر عامم ماً حي ممث ي ممتم فص ممةوم ع ممن احمل ممومع الن ممالةع مرك ممز الت هيم م
واإلصال .
 -91وفقاً لة واد ممن  31وحم  35ممن قمانون الدقوةماو فإنمه ال م مؤولية عةمن ممن ارت مب
فدم ممال مم ممن غم ممري إدرات أو ا تيم ممار ،وإذا كم ممان الشم ممخص وقم مممم ارت م مماب اجلرميم ممة نم مماقص اإلدرات
أو اال تيار ة نب حالة مرضية دح م عةيه ةدقوةة تففة أو ةإيداعه م وى عالجيا ،وال م تولية
عةممن الشممخص إذا كممان فقممد اإلدرات وقمممم اقمرتاف الفدم راجدماً إىل حالممة سم ر أو ختممدير ناجتممة
عن مواد م رة أو تدرة أعطيممم لمه قومراً ع مه أو أ مذها عمن غمري عةمم م مه .وال م مؤولية عةمن
مممن مل يتجمماو ا ام ممة عشممرة مممن ع ممره حممع ارت مماب الفد م امل ممون لةجرميممة ،وتتنممهب ش م نه
االح ام امل صون عةيوا قانون االحداث.
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 -92ت م م ص امل ممادة ( )334م ممن ق ممانون اإلج م مراءاو اجل ائي ممة أن ممه إذا ثن مممم أن احمل مموم عةيو مما
ةاإلعدام حنةن؛ وجب وقف ت فيذ الدقوةة إىل ما ةدد ثالثة أشور من الوضهب.
 6-6رفض مملكة البحرين وشجبها لجريمة اإلبادة الجماعية
 -93وجيممدر ةالممذكر أن كة ممة النح مرين تةتممزم التزام ماً كممامالً ةشممجب وم افحممة ج مرائم اإلةممادة
اجل اعية ضوجب ميثاا األمم املتحدة والقانون الدوق.
 -94هذا وقد انض مم كة ة النحرين إىل اتفاقية م هب جرمية االةادة اجل اعية واملداقنمة عةيوما،
وذلق ضوجب املرسوم ةقانون رقم  4ل ة .1990
 7-6تدابير أخرى لحماية الحق في الحياة
 -95تد م كة ممة النح مرين مممن ممالل ة مرامج وسياسمماو ال ومممة والتش مريداو ذاو الصممةة
عة ممن اخت مماذ كاف ممة اإلج مراءاو ال مميت م ممن ش م ا اي ممة ال ممق الي مماة وم ممن ذل ممق ت مموفري ا ممدماو
الصحية والض اناو االجت اعية.

المادة ()7
حظر التعذيب
 -96انض م م مم كة م ممة النح م مرين إىل اتفاقيم ممة م اهضم ممة التدم ممذيب وغم ممريه مم ممن ضم ممروب املدامةم ممة
أو الدقوةة القاسية أو الالإن انية أو املوي ة ضوجب املرسوم ةقانون رقم  4ل ة  ،1998الصمادر
 18ف اير .1998
 -97ي ص الدستور الفقرة (د) من املادة التاسدة عشرة م ه عةن أنه ال يدر أي إن ان
لةتدذيب املادي أو املد وي ،أو لةغراء ،أو لة دامةة الاطة ةال رامة ،و مدد القمانون عقماب ممن
يفد م ذل ممق ،ك مما ينطم م كم م ق ممول أو اع مرتاف يثن مممم ص ممدوره حت مممم وطم م ة التد ممذيب أو اإلغم مراء
أو لتةق املدامةة أو التوديد ة ي م وا .
 -98وت ص املادة  253من قانون اإلجراءاو اجل ائيمة عةمن أنمه :مم القاضمي المدعوى
ح ب الدقيدة اليت ت ونمم لديه ة ام حريته ،ومهب ذلق ال جيو له أن يني ح ه عةن دليم
مل يطر أمامه ،اجلة مة ،وكم قمول يثنممم أنمه صمدر ممن أحمد املتو مع أو الشموود حتممم وطم ة
اإلكراه أو التوديد ةه؛ يودر وال يدول عةيه .
 -99ك ما نصمممم املممادة  208ممن قمانون الدقوةمماو عةمن أنممه :يدداقممب ةال مجن كم مولممف
عممام أو شممخص دم ةممف دمممة عامممة ألممق ع ممداً أمل ماً شممديداً أو مدانمماةً شممديدةً ،س مواء ج ممدياً
أو مد وي ماً ،ةشممخص تجممزه أو حتمممم سمميطرته ةةممر الصممول م ممه أو مممن شممخص آ ممر عةممن
مدةوماو أو اعرتاف ،أو مداقنته عةن ع ارت نه أو يشتنه أنه ارت نه هو أو شمخص آ مر،
أو ختويفه أو إكراهه هو أو شخص آ ر ،أو ألي سنب من األسناب يقوم عةن الت ييز ممن أي
نممو  .ويداقممب ةال ممجن كم مولممف عممام أو شممخص دم ةممف دمممة عامممة هممدد شخصماً تجممزه
أو حتمممم سمميطرته ة م ي مممن األفدممال املني ممة الفقممرة األوىل مممن هممذه املممادة ،أو إذا ارت نمممم هممذه
األفدممال مممن قنم طممرف آ ممر ةتحمريض م ممه أو ضوافقتممه أو ةقنولممه .وت ممون الدقوةممة ال ممجن املؤةممد
ع دما يمؤدي التدمذيب إىل مموو اجملمي عةيمه .وال تطنمق همذه املمادة عةمن حماالو األمل أو املدانماة
ال اشممتة عممن أو املرتتنممة عةممن أو املال مممة إلج مراءاو أو عقوةمماو قانونيممة .وال ت مري مممدة التقممادم
ةش ن جرائم التدذيب امل صون عةيوا هبذه املادة .
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 -100ونصمم املادة  232من قانون الدقوةاو عةن أنه :يداقمب ةال مجن كم شمخص ألمق
ع داً أملاً شديداً أو مدانما ًة شمديد ًة ،سمواء ج مدياً أو مد ويماً ،ةشمخص تجمزه أو حتممم سميطرته
ةةممر الصممول م ممه أو م ممن شممخص آ ممر عةممن مدةوم مماو أو اع مرتاف ،أو مداقنتممه عةممن ع م
ارت نه أو يشتنه أنمه ارت نمه همو أو شمخص آ مر ،أو ختويفمه أو إكراهمه همو أو شمخص آ مر،
أو ألي سنب من األسناب يقوم عةن الت ييز من أي نمو  .ويداقمب ةال مجن كم شمخص همدد
شخصماً آ ممر تجممزه أو حتمممم سمميطرته ةم ي مممن األفدممال املني ممة الفقممرة األوىل مممن هممذه املممادة،
أو إذا ارت نمممم هممذه األفدممال مممن قنم طممرف آ ممر ةتحمريض م ممه ،أو ضوافقتممه أو ةقنولممه .وت ممون
الدقوةة ال جن املؤةد ع دما يؤدي التدذيب إىل موو اجملي عةيمه .وال ت مري ممدة التقمادم ةشم ن
جرائم التدذيب امل صون عةيوا هبذه املادة .
 -101وجتدر اإلشارة إىل أن أح ام املادة  45ممن قمانون الدقوةماو تقضمي ةم ن ممن سماهم
اجلرمية ةوصفه فاعالً أو شري اً يداقب ةالدقوةة املقررة ئا ما مل ي ص القانون عةن مالف ذلمق،
ومممن ئ يداق ممب ك م م ممن اشممرتت جرمي ممة التدممذيب ة ممالتحريض أو االتفمماا أو امل مماعدة ة ممذاو
الدقوةة املقررة عةن الفاع األصةي.
 -102ك ا جتدر اإلشارة أيضا إىل أن املادة  75من قمانون الدقوةماو تقضمي ةاعتنمار ارت ماب
اجلرمية لنواعث دنيتة أو ةانتوا فرصة عجز اجملي عةيه عن املقاومة و لروف ال مت ن الةري ممن
الدفا ع ه اختاذ طرا وحشية الرت اب اجلرمية أو الت ثي ةاجملي عةيه ،ووقو اجلرمية من مولمف
عمام أث ماء أو ة منب أو ض اسمنة ت ديمة وليفتمه ،ممن الﻈمروف املشمددة جل يمهب اجلمرائم .ضما ذلمق
جرمية التدذيب.
 -103وكمما ال شممق فيممه أن ي ممون ئممذه الﻈممروف املشممددة اعتنمماراو هامممة أح موال ارت مماب
جرائم التدذيب ،وتقضي أح ام املادة  75من قانون الدقوةاو ة نمه ع مد تموافر أي ممن الﻈمروف
املشددة اجلرمية جيو مضاعفة الد األقصن لدقوةة النس والوصول ةدقوةة ال جن إىل حدها
األقصن.
 -104وقد أد ةمم تدديالو تشريدية تتيح مالذاً قانونياً إضافياً من الل القمانون رقمم ()50
ل م ة  2012القاضممي ةتدممدي ةدممض أح ممام قممانون اإلجمراءاو اجل ائيممة الصممادر ةاملرسمموم ةقممانون
رقم ( )46ل ة  2002وذلق ةإضافة مادة جديدة ةرقم ( 22م ررا) ت ص عةن أنه جيمو ملمن
ي ممدعي تدرض ممه لالنتق ممام ة ممنب س مماةقة ادعائ ممه ةتدرض ممه لةتد ممذيب أو غ ممريه م ممن ض ممروب املدامة ممة
أو الدقوة ممة القاسم ممية أو الالإن ممانية أو املوي م ممة أن يم ممدعي حبق مموا مدنيم ممة قن م م امل ممتوم أث م مماء م ممهب
االسممتدالالو أو مناشممرة التحقيممق أو أمممام احمل ممة امل ﻈممور أمامومما الممدعوى اجل ائيممة أيممة حالممة
ت ون عةيوا ح صدور القرار ةإقفال ةاب املرافدة ،وال يقن م ه ذلمق أممام احملماكم االسمتت افية،
وذلق إذا ما ش االنتقام جرمية .و حالة اختاذ االنتقام ش الً غري مداقب عةيه ج ائياً ي ون
اال تصان لة حاكم املدنية .
 -105ك م مما مت إد م ممال تدم ممديالو تش م مريدية جتم ممرم ك م م هتدي م ممد أو فد م م ي م ممدن إىل الت م م ثري
الش ممواداو املقدم ممة أم ممام احمل مماكم؛ فالق ممانون رق ممم ( )53ل م م ة  2012ةش م م ن تد ممدي نص ممون
امل م مواد  115و 214و 234وإلضم ممافة امل م مواد  81م و م ممرر و 82الفقم ممرة  127 ،3م و م ممرر و223
م و ممرر و 223م ممرر (أ) م ممن ق ممانون االجم مراءاو اجل ائي ممة .إن ه ممذه التد ممديالو تت مميح إجم مراءاو
وضم م اناو ل اي ممة الش مموود وا م م اء والض ممحايا ولضم م ان س ممالمتوم وختفي ممف املخ مماطر ال مميت ق ممد
تمواجووم اإل ضمما لتم ثرياو غممري الئقممة أث مماء مرحةممة االسممتدالل أو التحقيممق أو سممري الممدعوى
أمام احمل ة.
28

GE.170-5778

CCPR/C/BHR/1

 -106إضافةً اىل ذلق ،ه ات حتول االعت اد عةمن األدلمة امل مت دة إىل الشموود واالعرتافماو
مو الرتكيممز األسماليب الدة يممة جل ممهب األدلمة كمما ي متةزم تممدريب احملققممع عةمن أحممدث أسمماليب
إدارة م ر اجلرمية .وهو ما يمتم حاليماً القيمام ةمه ج نما إىل ج مب ممهب تتم الطمب اجل مائي اجلديمد
الممذي يد م فيممه ف يممون مؤهةممون تم هيالً تامماً .ويممتم تطمموير املختم ودوراو التممدريب ةالتدمماون مممهب
جومما الشممرطة ال يطانيممة ،والوكالممة الوط يممة لتح ممع ممدماو الشممرطة امل ة ممة املتحممدة .وإىل
ذلق فإن القضاة وأعضاء ال ياةة الدامة والشرطة يتةقون ةرامج تدرينية م ثفة وم ت رة.
 -107ولض ان حتقيق الددالة روحاً ونصاً ،فإن ه الق آلياو قانونيمة إضمافية لةتمدقيق والضمنل
وم وا:
مت إنش مماء األمان ممة الدام ممة لةتﻈة مماو ومفوض ممية حق مموا ال ممج اء واحملتجم مزين،
(أ)
وهاتان آليتمان قانونيتمان تت تدمان ةاالسمتقالل والشمفافية والت مع عةمن حتقيمق أهمدافو ا املمذكورة
تشمريداو إنشممائو ا امل ممت دة إىل ميثمماا الد م المموطي ودسممتور امل ة ممة واملدممايري الدوليممة ذاو
الصةة؛
(ب) ك مما أنشم و و ارة الدا ةيممة إدارة التممدقيق والتحريمماو الدا ةيممة لتدزيممز التدامم
ال ةيم وفق القانون ومدونة سةوت رجال الشرطة؛
(ج) همذا وتقموم املؤس مة الوط يممة لقموا االن مان املن يمة عةممن منمادي ةماريس ،ةدممدة
أدوار حيويممة لتحقيممق أهممدافوا وم ومما القيممام ةممدور رقممايب لضم ان ايممة حقمموا االن ممان والتطنيممق
ال ةيم لةقمانون ،وتةقممم م مذ ي ماير  2016إىل  20يونيمو  2016عمدد  75شم وى و 72طةنما
لة اعدة واملشورة القانونية.
 -108واست االً لةن اء القانوق والتفدي الرقمايب ،فمإن وسمائ االنتصماف متاحمة وك مة قانونماً
وقضاء .وتش وسائ االنتصاف التقدم ةدعوى قضائية ج ائية أو مدنيمة أو إداريمة جلم الضمرر
أو االسممتفادة مممن آليممة التدممويض املممادي أو ال م الرضممائي ،وه ممذا فممإن القممانون النح مريي مفد م
ويت تن متاةدة ح ن تطنيقه ة شفافية وفاعةية.
 -109ةةممغ عممدد الش م اوى المميت تةقتومما األمانممة الدامممة لةتﻈة مماو( 242 )26ش م وى مت ال ﻈممر
فيو م مما الف م ممرتة م م ممن  ،2014-2013و 908ش م م م وى وطة م ممب م م مماعدة مت ال ﻈ م ممر فيوم م مما
الفرتة .2015-2014

المادة ()8
حظر السترقاق واإلتجار بالرقيق
النصوص القانونية
 -110س مم كة ة النحرين القانون رقم  1ل ة  2008ةش ن االجتار ةاألشخان ،وقد جاء
هذا القانون متفقاً واألح ام والتداةري الواردة ةروتوكول م هب وق هب ومداقنة االجتمار ةاألشمخان
امل م التفاقيممة األمممم املتحممدة مل افحممة اجلرميممة امل ﻈ ممة ع م الوط يممة ،وذلممق ةممدءا مممن تدريممف
االجتار ةاألشخان وةيان األفدال املادية امل ونة لةجرمية ،مروراً ة طاا امل مؤولية اجل ائيمة والتمداةري
__________

( )26التقارير ال وية لملمانة الدامة لةتﻈة او لملعوام ( 2014-2013ن  )11و ( 2015-2014ن .)12
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املادي ممة والقانوني ممة املتدةق ممة حب اي ممة الض ممحايا وانتو مماءً ة وج ممه م افح ممة اجلرمي ممة ،وم ممن أة ممر مالم ممح
القانون:


تقرير الدقوةة املةةﻈة املقررة لةج اياو وهي اجلرائم اجل ي ة



تقرير عقوةة الةرامة املالية وجوةاً إىل جانب عقوةة ال جن؛

القانون؛

مصاريف إعادة اجملي عةيه إىل دولته؛



إلزام اجلاق لدى إدانته ةتح



مصادرة األموال واألشياء امل تد ةة



تقريممر امل ممؤولية اجل ائيممة حممق األشممخان االعتناريممة إن ارت نمممم اجلرميممة ةامسومما
أو ل مماهبا أو مل فدتومما ،مممهب مداقنتومما ةالةرامممة املاليممة وإجمما ة حةومما أو غةقومما ائيماً
أو مؤقتاً ،وذلق مهب عدم اإل الل ض ؤولية الشخص الطنيدي؛



تشديد الدقوةة إن ارت نمم اجلرمية ةواسطة اعة إجرامية ،أو وقدمم عةن من كان
دون ا ام مة عشممر مممن ع مره أو مممن ذوي االحتياجمماو ا اصمة أو كانمممم اجلرميممة
عم وط يممة ،أو كممان اجلمماق مممن امل ممؤولع عممن اجملممي عةيممه أو كممن لممه سممةطة عةيممه،
او كان قد ترتب عةن الواقدة إصاةة اجملي عةيه ضر ال يرجن الشفاء م ه؛



ض ان يهب القوا القانونية واملادية لة جي عةيمه (الضمحية) ممرحةيت التحقيمق
واحملاك ة ضا ذلق الصحية ووسائ الرعاية الشخصية وال ف ية امل صون عةيوا
ةممال وتوكول ،وم ومما إم انيممة إيداعممه أحممد مراكممز الت هيم الطنيممة وال ف ممية أو املراكممز
املختصة لةيواء والت هي  ،ةاإلضافة إىل ال اية األم ية؛



ةقمماء اجملممي

اجلرمية؛

مم ح احمل ممة وجوممة التحقيممق (ال ياةممة الدامممة) سممةطة تقممدير الضممرورة
عةيه كة ة النحرين أث اء التحقيق أو احملاك ة.

 -111نصمممم املممادة ( )7القممانون رقممم ( )1ل م ة  2008ةشم ن م افحممة االجتممار ةاألشممخان
عةن إنشاء جل ة تقييم وضدية الضحايا األجانمب وقمد م حممم ا تصاصماً ةإ المة مما قمد يتدمر
اجملي عةيه األج ا من مدوقاو حتول دون حصموله عةمن ع م إذ تنمع أنمه حباجمة إىل ع م  ،إىل
جانب الت يق مهب و ارة الدا ةية إلعادة اجملي عةيه إىل موط ه األصةي ،أو إىل ح إقامته ةدولة
أ رى م طةب ذلق ،وي مون لةج مة التوصمية إذا كمان مثمة مقتضمن لنقماء اجملمي عةيمه امل ة مة
وتوفيق أوضاعه القانونية ضا مي ه من ع .
 -112اسممت اداً إىل ممما أوردتممه املممادة ( )8مممن نفممس القممانون ةإنشمماء الةج ممة الوط يممة مل افحممة
االجتار ةاألشخان اليت ختتص ةوضهب ةرامج حول م هب وم افحة اإلجتار ةالنشمر و ايمة ضمحايا
ه م ممذه اجلرمي م ممة وتش م ممجيهب ودع م ممم إع م ممداد النح م مموث واملدةوم م مماو وال م ممالو اإلعالمي م ممة واملن م ممادراو
االجت اعيممة واالقتصممادية مل ممهب وم افحممة اإلجتممار ةالنشممر ،إضممافة إىل الت مميق مممهب أجوممزة الدولممة
املختةف ممة في مما يتدة ممق ةاملدةوم مماو ا اص ممة هب ممذه اجلرمي ممة ومتاةد ممة ت في ممذ اجلو مماو ال ومي ممة املد ي ممة
لةتوصممياو والتوجيومماو ال مواردة االتفاقيمماو وال وتوكمموالو ذاو الدالق ممة المميت ت ممون امل ة ممة
طرفا فيوا.
 -113هممذا وتشممرف الةج ممة الوط يممة مل افحممة االجتممار ةاألشممخان عةممن مركممز إي مواء لضممحايا
االجتار ةالنشر الذي يقدم دماو وقائية تشرف عةيوا وحدة اية الد الة الوافمدة ،و مدماو
قانونية يقمدموا ق مم تﻈة ماو الد المة الوافمدة ةمدعم ممن طماقم امل تشمار القمانوق لةويتمة وت ميق
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متواص مهب سفاراو الدول املصدرة ومةحقياهتا الد الية عن طريق ق م الت ميق ممهب ال مفاراو.
يض ممم املرك ممز أيضم ماً م اتنم ماً لةجو مما املرك ممزي لة دةوم مماو يص ممدر ةطاق مماو ائوي ممة لة ةتحق ممع م ممن
عممائالو الد الممة الوافممدة ،ومرك مزا لةتممدريب ل شممر المموعي ةممع امل مواط ع والوافممدين عةممن حممد س مواء
ويضممم املركممز متثمميالً الث ممع مممن ديمماو اجملت ممهب املممدق ،وأطنمماء متطمموعع مممن ثممالث م تشممفياو
اصة عامةة امل ة ة ،ومركز اتصاالو صص لمه المرقم  995لةحماالو الطارئمة يد م عةمن
مممدار ال مماعة ويممرد عةممن امل املمماو ب  7لةمماو ك م هممذا ةاإلضممافة لة م وى ،والممذي هممو ةطاقممة
استيداةية تص اىل  200شخص ع د الاجة ،ول ه يد ةطاقة طنيدية قدرها  120شخص.
حيث تتوفر فيه عيادة لةخدماو الطنية ،وأ رى نف ية ،دماو الةياقة الندنيمة ،والرتفيمه واعمادة
الت هي ولقد ن قمم الةج ة الوط ية مل افحة االجتار ةاألشخان مهب م تب االمم املتحدة املدي
ةاجلرمية واملخمدراو لتموفري المدعم الفمي إلنشماء امل ﻈوممة الوط يمة لةحالمة وذلمق لت مجي ومتاةدمة
الاالو الواردة ئذا املركز.
 -114ك مما تض م ن قممانون الدقوةمماو الصممادر عممام  1976نصوصماً تش م صمموراً مممن حمماالو
االجتممار ةمماألفراد المميت وردو ةروتوكممول م ممهب وق ممهب االجتممار ةاألشممخان .واجل مرائم المميت انتﻈ ومما
قممانون الدقوةمماو ذاو الصممةة ممما ةممع الواقدممة مناشممرة عةممن اإلن ممان فممت س حياتممه أو تممؤدي إىل
ت ممخريه أع ممال مدي ممة ،أو تط ممال حقم ماً م ممن حقوق ممه املادي ممة كجم مرائم هت ممق الد ممر وال ممدعارة
والفجور والتحريض عةيوا واالعتداء عةن الرية ،ومثائا اجلرائم اآلتية:


اسممتخدام الد ممال سممخرة أو احتجمما أجممورهم ةةممري م م ر مممن قن م مممولفي الدولممة
أو الدامةع ةامسوا()27؛



استخدام الد ال سخرة أو احتجا أجورهم ةةري م ر



التحريض عةن كارسة الفجور أو الدعارة()29؛



اإلجنار عةن كارسة الفجور أو الدعارة()30؛



االرتزاا من كارسة الفجور أو الدعارة و اية امل ارسع()31؛



إعداد وإدارة األماكن واحملال مل ارسة الفجور أو الدعارة()32؛



الد

ا ان()28؛

القممنض واالحتج مما وا ط ممف ة ممالقوة أو التحاي م  ،وم ممن ذل ممق م مما ق ممد يق ممهب ةقص ممد
املواقدة أو االعتداء عةن الدر أو ال ب(.)33

 -115هممذا كةممه عممالوة عةممن اجل مرائم املاسممة حبي ماة اإلن ممان وسممالمة ةدنممه ،وج مرائم االغتصمماب
واالعتداء عةن الدر واالستةالل اجل ي لملطفال.
__________

()27
()28
()29
()30
()31
()32
()33
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املادة  198من قانون الدقوةاو.
املادة  302من قانون الدقوةاو.
املادة  324من قانون الدقوةاو.
املادة  325من قانون الدقوةاو.
املادة  326من قانون الدقوةاو.
ملادة  328من قانون الدقوةاو.
املواد  359 ،358 ،357من قانون الدقوةاو.

31

CCPR/C/BHR/1

 -116ك ا أن كة ة النحرين طرف االتفاقيمة ا اصمة ةمالرا امل ممة  25سمنت 1926
واملددلة ةال وتوكول احملرر عام  ،1953واالتفاقية الت يةية إلةطال الرا وجتارة الرقيمق واألعمراف
وامل ارس م م مماو الش م م ممنيوة ة م م ممالرا لد م م ممام  1956والص م م ممادر ةاالنضم م م م ام إليو م م مما املرس م م مموم رق م م ممم 7
ل ة .1990
اإلجراءات القضائية وحقوق الضحايا
 -117إج مراء التحقيممق النالغمماو ةتحصممي األدلممة القوليممة واملاديممة ،واختمماذ اإلج مراءاو قن م
املتو ع من قنض وتفتيش وفقماً ألح مام قمانون اإلجمراءاو اجل ائيمة فضمالم عمن ضمنل املوجموداو
واألموال وأي ما يتحص ةاجلرمية والتحف عةيوا لع الفص ائياً القضية.
 -118إفوام اجملي عةيه حبقوقه ومت ي ه من إيضا وضده كضحية
الوضهب وإثناته التحقيقاو.

اجلرمية وةيان شمواهد همذا

 -119اختاذ اإلجراءاو ل فالة الرعاية الطنية وال ف ية لة جي عةيه ةدرضه عةن طنيمب تمتص
وإيداعه أحد مراكز الت هي الطنية وال ف ية إن أقتضن األمر ذلق.
 -120إيدا اجملي عةيه أحد املراكز املختصة لةيواء أو الت هي أو اختاذ مما يةمزم لتموفري م م ن
له.
 -121تاطنة جل ة تقييم وضدية الضمحايا األجانمب إل المة أيمة مدوقماو تدمر ئما اجملمي عةيمه،
ومن ذلق إجياد ع له إن وجدو الاجة إليه.
 -122هممذا وقممد نﻈممرو احملمماكم ض ة ممة النحمرين أكثممر مممن  25قضممية إىل اآلن حتمممم قممانون
اإلجتممار ةالنش ممر م ممذ إص ممداره ،حيممث تراوح مممم الدقوة مماو لة ممدانع فيومما ة ممع ال ممجن مل ممدة 10
س م واو إىل  15س م ة وغرام مماو مالي ممة واإلةد مماد ال و ممائي ع ممن ال ممنالد ةد ممد ت في ممذ الدقوة ممة ةال ممنة
لة دانع األجانب.
أنشطة أخرى
 -123هذا ةاإلضافة إىل أنشطة أ رى م وا تدزيز اجلوود الدولية مل افحمة االجتمار ةاألشمخان
كو مما عضم موا مؤس مما جمل وع ممة االص ممدقاء املتح ممدة مل افح ممة التج ممار ةاألش ممخان التاةدم مة لملم ممم
املتح ممدة ،وال مميت س ممدمم لص ممياغة وتدش ممع ط ممة األم ممم املتح ممدة الداملي ممة مل افح ممة ه ممذه اآلف ممة
عام .2010

المادة ()9
الحق في الحرية والسالمة الشخصية
 1-9كفالة الحقوق األساسية عند التوقيف
 -124تداق ممب امل ممادة ( )357م ممن ق ممانون الدقوة مماو ة ممالنس م ممن ق ممام ة ممالقنض عة ممن ش ممخص
أو حجممزه أو حرمانممه مممن حريتممه ة يممة وسمميةة ةةممري وجممه قممانوق ،في مما تشممدد الدقوةممة إىل ال ممجن
ألسممناب متدممددة مممن ةي ومما اسممتخدام القمموة أو التوديممد أو حصممول تدممذيب ،أو ةانتحممال صممفة
عامممة ،أو إذا كممان الةممر مممن الفدم هممو الت ممب أو االنتقممام أو االغتصمماب أو االعتممداء عةممن
عممر اجملممي عةي مه ،أو إذا وقممهب الفد م مممن شخصممع ف م كثر ،أو إذا كممان اجلمماق حممامالً ل ممال ،
أو إذا ادو مدة القنض أو الجز أو الرمان من الرية عن شور.
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 -125ك ا تداقب املمادة ( )358ممن ذاو القمانون ةال مجن ممدة ال تزيمد عةمن عشمر سم واو
عةممن ارت مماب فد م ا طممف ،وتشممدد الدقوةممة إىل ال ممجن إذا كممان اجملممي عةيممه أنثممن أو إذا وقممهب
ا طف ةاليةة.
 -126ةي مما تقضممي املممادة ( )359مممن القممانون نف ممه ةتشممديد الدقوةممة إىل اإلعممدام أو ال ممجن
املؤةد إذا ترتب عن اجلرمية املادتع ال اةقتع موو اجملي عةيه.
 -127ومن ناحية أ مرى تم ص املمادة ( )210ممن ذاو القمانون عةمن أن يداقمب ةمالنس كم
مولمف عممام لمه شم ن إدارة أو حراسممة أحمد ال ممجون قنم إيممدا شممخص ال مجن ةةممري أمممر
من ال ةطة املختصة أو استنقاه ةدد املدة احملددة هذا األمر أو امت هب عن ت فيذ األممر ةمإطالا
سراحه .
 2-9اإلحاطة بالتهمة سبب التوقيف
 -128أوجمب قممانون اإلجمراءاو اجل ائيممة املممادة ( )61م مه ،مدامةممة املممتوم ع ممد القممنض عةيممه
ضا ف له كرامة اإلن ان ،وةوجوب مواجوتمه ة سمناب القمنض عةيمه ،وأعطممم لة متوم املقنمو
عةيه الق االتصال ضن يرى من ذويه إلةالغمه ضما حمدث واالسمتدانة ضحمام ،والقصمد ممن وراء
ذلق م وفقاً ل ص املادة  61من قمانون اإلجمراءاو اجل ائية م همو امل مارعة حتديمد مركمز املقنمو
عةيه القانوق ،حبيث تدج له الفرصمة إثنماو ةراءتمه ضما ممن شم نه م إن فدم م أن يطةمق سمراحه
أقرب وقمم.
 3-9اجراءات التوقيف والتقديم للمحاكم
 -129ك ا توجب املادة ( )57من قانون اإلجراءاو اجل ائية عر املتوم املقنو عةيمه عةمن
سمةطة التحقيمق (ال ياةمة الداممة) مالل ممدة غايتوما  48سماعة .وعةمن ال ياةمة الداممة اسمتجواةه
لرف  24ساعة ،ئ ت مر حبن ه احتياطياً أو إطالا سراحه.
 -130ووفقاً لة ادتع  147و 148من هذا القانون ال ي ون أمر النس الذي تصمدره ال ياةمة
نافممذاً إال ملممدة سممندة أيممام ،وإذا أرادو ال ياةممة لممدواعي التحقيممق اسممت رار حممنس املممتوم ،فتدممر
األمر قن انقضاء ال مندة أيمام عةمن قاضمي احمل مة الصمةرى ليصمدر أممره ةدمد مسما أقموال املمتوم
وال ياةممة ضممد الممنس ملممدة أو ملممدد متداقنممة ال تزيممد عةممن ثالثممع يوم ماً .وإذا مل ي تممه التحقيممق ورأو
ال ياةممة الدامممة مممد الممنس االحتيمماطي يممادة عةممن ممما هممو مقممرر ةاملممادة ال مماةقة وجممب قنم انقضمماء
املممدة ال ممالفة الممذكر إحالممة األوراا إىل احمل ممة ال م ى اجل ائيممة امل دقممدة غرفممة املشممورة لتصممدر
أمرها ةدد مسا أقوال ال ياةة الدامة واملتوم ضد النس مدداً متداقنة ال تزيد كم م وما عةمن ثالثمع
يوماً إذا اقتضمم مصةحة التحقيمق ذلمق أو اإلفمراج عمن املمتوم ة فالمة أو ةةمري كفالمة .وممهب ذلمق
يتدع عر األمر عةن ال ائب الدمام إذا انقضمن عةمن حمنس املمتوم احتياطيماً ثالثمة شموور وذلمق
الختاذ اإلجراءاو اليت يراها كفيةة لالنتواء من التحقيق .و يهب األحوال ال جيو أن تزيد ممدة
النس االحتياطي عةن ستة شوور ما مل ي ن املتوم قمد أعةمن ةإحالتمه إىل احمل مة املختصمة قنم
انتومماء هممذه املممدة ،فممإذا كانمممم التو ممة امل مموةة إىل املممتوم ج ائيممة فممال جيممو أن تزيممد مممدة الممنس
االحتيماطي عةممن سمتة شمموور إال ةدمد الصممول قنم انقضممائوا عةمن أمممر ممن احمل ممة املختصمة ضممد
ال ممنس م ممدة ال تزي ممد عة ممن ثالث ممع يوم ماً قاةة ممة لةتجدي ممد مل ممدد أ ممرى كاثة ممة ،وإال وج ممب اإلف مراج
عن املتوم .هذا ،وجتيز املادة  151من قانون الدقوةاو اإلفراج عن املتوم ة فالة.

GE.17-05778

33

CCPR/C/BHR/1

 -131وجتممدر اإلشممارة إىل أن ه ممات أح اممما اصممة ةمماجلرائم اإلرهاةيممة ةال ممنة إىل االحتجمما
القممانوق الممذي مية ممه م م مور الضممنل القضممائي ومممدد الممنس ضوجممب الق مراراو القضممائية ،حيممث
تم ص املممادة  27مممن القممانون رقممم  58ل م ة  2006ةشم ن ايممة اجملت ممهب مممن األع ممال اإلرهاةيممة
عةن أنه جيو مل مور الضنل القضائي إذا قاممم دالئ كافية ضد شخص الرت اةه جرمية إرهاةيمة
أن يقنض عةيه ملمدة ال جتماو  28يموم ل م ا أقوالمه ،ئ يدرضمه عةمن ال ياةمة الداممة الميت جيمب أن
ت م ممتجوةه غض م ممون  3أي م ممام م م ممن عرض م ممه عةيو م مما ،وإذا رأو ال ياة م ممة ح م ممنس امل م ممتوم فةو م مما وفق م ماً
لة مادة  26مممن ذاو القمانون أن تم مر حبن مه ملممدة أو ملمدد متداقنممة ال تزيمد ع وعومما عمن سممتة
أشور.
 4-9و( 5-9يرجى مراجعة المادة )3-2
 -132ي ش الق التدويض نتيجة توقيف أو اعتقال غري قانوق إع االً ملفووم املخالفة ل ص
املمادة ( )27مممن القممانون املمدق النحمريي والمميت تم ص عةممن أن اسممتد ال المق اسممتد اال مشممروعاً
ال يرتتب عةيه م ؤولية ولو نش هذا االستد ال ضرراً لةةري ،ومن ئ فإنه إع االً ملا سةف ةيانه
و حالة ثنوو انتومات حمق الشمخص نتيجمة التوقيمف أو االعتقمال غمري القمانوق ونشم عمن ذلمق
ضرر فإنه يتدع تدويض ذلق الشخص عةن األضرار وإع االً لم ص املمادة ( )158ممن القمانون املمدق
والمميت تم ص عةممن أن كم طم سممنب ضمرار لةةممري يةممزم مممن أحدثممه ةتدويضممه وعةيممه فممإن ممما ورد ةاملممادة
املذكورة أعاله من الدود الدوق ا ان ةالقوا املدنية وال ياسية ي طنق وفقاً لةقوانع احملةية.

المادة ()10
معاملة األشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية
 1-10المعاملة النسانية
 -133حتﻈ ممر امل ممادة  19م ممن الدس ممتور الق ممنض عة ممن إن ممان أو توقيف ممه أو حن ممه أو ت م ممفتيشه
أو حتديد إقامته أو تمقييد حريته اإلقامة أو الت ق إال وفق أح ام القانون وةرقاةة من القضماء،
وةدممدم ج موا الجممز أو الممنس غممري األممماكن املخصصممة لممذلق ق موانع ال ممجون املش م ولة
يدر أي إن ان لةتدذيب
ةالرعاية الصحية واالجت اعية وا اضدة لرقاةة ال ةطة القضائية ،وأال و
املممادي أو املد مموي ،أو لةغ مراء ،أو لة دامةممة الاطممة ةال رامممة ،و ممدد القممانون عقمماب مممن يفد م
ذلممق .ك مما يممنط كم قممول أو اعمرتاف يثنمممم صممدوره حتمممم وطم ة التدممذيب أو ةمماإلغراء أو نتيجممة
لتمةق املدامةة أو التوديد ة ي م وا .ك ا حﻈرو املادة  20م ه إيذاء املتوم ج انياً أو مد وياً.
 -134ه ممات حتممول االعت مماد عةممن األدلممة امل ممت دة إىل الشمموود واالعرتافمماو ممو الرتكيممز
األسمماليب الدة يممة جل ممهب األدلممة كمما ي ممتةزم تممدريب احملققممع عةممن أحممدث أسمماليب إدارة م ممر
اجلرمية .وهو ما يتم حالياً القيمام ةمه ج نما إىل ج مب ممهب تتم الطمب اجل مائي اجلديمد المذي يد م
فيه ف يون مؤهةون ت هيالً تاماً.
 -135هذا وقد قامممم و ارة الدا ةيمة ي ماير  2014ةإصمدار دليم الد م ةمالتوقيف والمنس
االحتيمماطي وذلممق طنق ماً لةق موانع واألنﻈ ممة احملةيممة واملدممايري والقواعممد الدوليممة حيممث يوممدف إىل
وضممهب إج مراءاو موحممدة ألممماكن التوقيممف والممنس ،ك مما صممدر ق مرار و يممر الدا ةيممة رقممم ()14
ل م ة  2012ةشم ن إصمدار مدونممة سممةوت رجمال الشممرطة حيمث تضم مم عممددا ممن املنممادي المميت
يةتزم هبا رجال األمن الدام الل أدائوم لواجنوم حف األمن وال ﻈام ةامل ة ة.
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 2-10تصنيف النزلء والمحبوسين احتياطيا
 -136نصممم الفقممرة (ج) ممن املممادة ( )19ممن دسممتور كة مة النحمرين عةمن عممدم جموا الجممز
أو ال ممنس غ ممري األم مماكن املخصص ممة ل ممذلق قم موانع ال ممجون املشم م ولة ةالرعاي ممة الص ممحية
واالجت اعيممة وا اضممدة لرقاةممة ال ممةطة القضممائية ،ونﻈممم القممانون رقممم ( )18ل م ة  2014املتدةممق
ةإصم مدار ق ممانون مؤس ممة اإلص ممال والت هيم م  ،حي ممث ن ممص امل ممادة ( )3م ممه عة ممن أن تض ممم
املؤس ممة مراك ممز إص ممال وت هي م لةرج ممال وأ ممرى لة مماء ،ومراك ممز لةح ممنس االحتي مماطي لةرج ممال
وأ ممرى لة مماء ،وختص ممص أم مماكن ضراك ممز اإلص ممال والت هي م لة ح مموم عة مميوم ة ممالنس ال ممذي
ال تزيممد مدتممه عةممن ثالثممة أشممور ،وم من ي فممذ عةمميوم ةطريممق اإلك مراه النممدق ،وذلممق وفق ماً لةقواعممد
واإلجراءاو اليت حتددها الالئحة الت فيذية .
 -137وقد نصمم املادة ( )4م ه عةمن تصم يف ال مزالء واحملنوسمع احتياطيماً عةمن ال حمو املشمار
إليه املادة املذكورة.
 -138وقد صدر قرار و ير الدا ةية رقم ( )131ل ة  2015ةش ن الالئحة الت فيذية لقانون
مؤس م ممة اإلصم ممال والت هي م م حيم ممث نصم مممم املم ممادة ( )14مم ممن الالئحم ممة عةم ممن تص م م يف ال م ممزالء
واحملنوسع احتياطياً ضدرفة جل ة ت ن جل ة تص يف ال زالء .

 -139تمموق و ارة الدا ةيممة ج م اهت امومما إصممال وت هي م ال ممزالء ويممتم إعممداد الدديممد مممن
ال امج واألنشمطة التدرينيمة والت هيةيمة الف ريمة والثقافيمة والرياضمية طموال ال م ة جل يمهب ال مزالء والميت
ت ماعدهم عةمن صمق ممواهنوم وأف مارهم ةاإلضمافة إىل تدمماون اإلدارة الداممة لةصمال والت هيم
مممهب مركممز ناصممر لةت هيم والتممدريب املوممي حيممث يم يت هممذا التدمماون املشممرتت ضم ن طممل وةمرامج
إعممداد وت هي م ال ممزالء عة ي ماً ومو ي ماً ،و إطممار مشمماريهب إعممادة دعوممم وا مراطوم اجملت ممهب ةدممد
قضاء فرتة ت فيذهم لةح م الصادر حبقوم ليدودوا أعضاء م ا ع تقدم وا دهار اجملت هب.
 -140وت ضم اإلدارة الدامة لةصال والت هي الدديد من ال امج والورش م وا:
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ةرنامج نزالء التدا من املخدراو ( و غد أفض )؛



الورش املو ية؛



الزراعة؛



الفرقة املوسيقية؛



اإلرشاد الديي ويتم ذلق طوال أيام األسنو ؛



م اةقة النحرين ال ى لف القرآن ال رمي وجتويده وتف ريه؛



امل اةقاو الرياضية؛



مركز ناصر لةت هي والتدريب املوي؛



الرعاية االجت اعية (ةرنامج ال ةوت املدر )؛



حاضراو تثقيفية يقدموا ال زالء حتمم إشراف اإلدارة الدامة لةصال والت هي ؛



حاضراو لةةة الدرةية واإلجنةيزية حتمم إشراف اإلدارة الدامة لةصال والت هي ؛



امتحاناو و ارة الرتةية والتدةيم (نﻈام امل ا ل)؛
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حاضراو متدةقة ض افحة التد ع.

المادة ()11
عدم جواز السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي فقط
 -141ختةو قموانع امل ة مة  -سمواءً قمانون الدقوةماو الدمام أو القموانع ا اصمة  -ممن أي نمص
قانوق دجييز حنس شخص ملجرد عج ازها عن الوفاء ةدين مدق أو التزام تداقدي أياً كان ،وتد د ف
و ارة الدممدل والشمؤون اإلسم دمالمية واألوقمماف حاليماً عةممن دمراجدممة ةدممض اإلجمراءاو املدنيممة املتدةاقممة
مالتورب م ممن الت في ممذ ،وال مميت تتض م ن إم اني ممة ح ممنس الش ممخص مل ممدة ثالث ممة أش ممور ة م مر ق دض ممائي
ةم د
د
وملرة و ا
احدة.

المادة ()12
حرية التنقل والقامة
 -142ج مماء ميث مماا الد م م ال مموطي الن ممد ثاني مما واملتدة ممق ة فال ممة الري مماو الشخص ممية
وامل مماواة ،عةممن أن  -2الريممة الشخصممية م فولممة وفممقاً لةقممانون ،فممال جيممو القممنض عةممن إن ممان
أو توقيفممه أو حن ممه أو تمفممتيشه أو حتديممد إقامتممه أو تمقيمميد حريتممه اإلقامممة أو الت م ق  ،إال وفممق
القانون وحتمم رقاةة القضاء .


ونص الدستور
(أ)

املادة ( )19م ه عةن أن:

الرية الشخصية م فولة وفقاً لةقانون؛

(ب) ال جيو القنض عةن إن ان أو توقيفمه أو حن مه أو تفتيشمه أو حتديمد
إقامته أو تقييد حريته اإلقامة أو الت ق إال وفق أح ام القانون وةرقاةة من القضاء .




ك ما نممص املمادة (/17ب) عةممن أن ﻈممر إةدماد املمواطن عمن النحمرين أو م دممه
من الدودة إليوا ؛
ونص

املادة ( )21عةن أن ت ةيم الالجتع ال ياسيع حﻈور .

 -143وانطالقاً من هذا التوجمه الدسمتوري فقمد صمدر الدديمد ممن التشمريداو الميت ت فم حريمة
الت ق  ،وحرية ا تيار م ان اإلقامة ،ةاإلضافة لرية مةادرة النالد أو د وئا ،وذلق عةمن ال حمو
التاق:
 -1قانون األسرة
 -144ق ممانون أح ممام األس ممرة ق ممد كف م م لةزوج ممة حري ممة ا تي ممار م ممان االقام ممة حي ممث نص مممم
املادة ( )57من القانون رقمم ( )19ل م ة  2009ةإصمدار قمانون أح مام األسمرة (الق مم األول)
عة م ممن أن :عة م ممن ال م ممزوج أن يوي م ممئ لزوجت م ممه م م م م اً مالئ م م ماً عوم م مزاً يت اس م ممب وحالت م ممه املادي م ممة .
ك مما نصمممم املممادة ( )58م ممه عةممن أن :ت م ن الزوجممة مممهب وجومما امل م ن الممذي أعم وده ةيتماً
لةزوجيممة ع ممد الممد ول وت تقم م ممه ةانتقالممه إىل م م ن آ ممر ،إال إذا اشممرتطمم الدقممد ممالف
ذلق ،أو قصد من االنتقال اإلضرار هبا ،أو رأو احمل ة أن املصةحة عدم انتقائا .
 -145ك مما جمماء املممادة ( )9مممن قمرار و يممر الدممدل والشممؤون اإلسممالمية واألوقمماف رقممم ()1
ل م م ة  2016ةش م م ن الئحم ممة امل م م ذونع الشم ممرعيع وأح م ممام توثيم ممق احملم ممرراو املتدةقم ممة ةم مماألحوال
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الشخصية ،عةن أنه :جيب عةن امل ذون قنم إةمرام عقمد المزواج  )4 ...أن يوضمح لطمالا المزواج
أو من ي وب ع و ا ما ال جيو االتفاا عةيه شرعاً من شمرو اصمة تةمق الميت تتدةمق ةالصمداا
أو الق مموا والواجن مماو املتنادل ممة ش ممرعاً ة ممع ال ممزوجع أو االلتم مزام ة فق ممة الزوجي ممة أو ع م م الزوج ممة
أو دراس ممتوا وغريه مما م ممن األم ممور الم مواردة ة ح ممام الق ممانون أو القواع ممد الش ممرعية حب ممب م ممذهب
الزوجع  .وعةيه فإنه ق لةزوجة ا تيار م ان االقامة امل اسب ئا وئا أن تشرت ذلق عقد
الزواج.
 -2قانون جوازات السفر
 -146كف م القممانون رقممم ( )11ل م ة  1975ةش م ن ج موا او ال ممفر ،وتدديالتممه ،لة مواط ع
حرية مةادرة النالد أو د وئا من األماكن املخصصة لمذلق ،حيمث نصممم امل ممادة ( )1م مه عةمن
أنممه ال جيممو ملممن م اجل ممية النحري يممة مةممادرة أراضممي دولممة النحمرين ،أو الدممودة إليومما ،إال إذا
كممان م م جموا سممفر ،وفقماً ألح ممام هممذا القممانون ،وجيممو االستداضممة عممن هممذا اجلموا ةتممذكرة
مرور ،أو ما شاهبوا الاالو اليت يصمدر ةتحديمدها قمرار ممن و يمر الدا ةيمة .و م م ح م م همذا
اجلموا الوثيقمة الميت مت حوما و ارة الدا ةيمة لنحممارة ال مفن ورةاة توما أو ئيتمة قيمادة الطمائراو .وم م ممهب
ذلق جي ممو لةنحري يع مةادرة دولة النحرين ،والدودة إليوما ،إىل وممن إحمدى دول عةمس التدم مماون
لممدول ا ةي ممج الدرةي ممة اليت يصدر ةتحديدها قرار من و ير الدا ةية ،ةالنطاقاو الشخصية .
 -147ك ما كفم همذا القممانون املممادة ( )2م مه حممق مم ح جموا او ال ممفر ملمن م اجل ممية
النحري يمة وفقماً ألح ممام قممانون اجل ممية املد ممول ةمه وقمممم إصممدار اجلموا  .ك مما نممص املممادة ()5
م ه عةن أنه ال جتو مةمادرة النحمرين أو الدمودة إليوما إال ممن األمماكن املخصصمة لمذلق ،وةمإذن
مممن مولممف اجل موا او املخممتص ،وي ممون ذلممق ةالت شممري عةممن ج موا ال ممفر أو الوثيقممة المميت تقمموم
مقامه .
 -3قانون األجانب (الهجرة والقامة) 1965
 -148نﻈ مممم األح ممام ذاو الص ممةة د ممول األجان ممب ومة ممادرهتم مل ة ممة النحم مرين ،حي ممث
ي ح لملج ا ةد ول كة ة النحرين إذا كان حيا ته جوا سفر صا أو وثيقة سفر أ مرى
مدت ة عةيه أو عةيوا ت شرية صمالة لمد ول النحمرين ،ويت تمهب األجانمب كة مة النحمرين ممثةوم
ذلق مث املواط ع حبرية االنتقال واإلقامة وتةيري م ان اإلقامة ،ك ا ال مي هب األج ا املمر ص
له ةاإلقامة كة ة النحرين من ا روج والدودة إليوا.
 -149حددو التشريداو حاالو م هب ال فر ةش
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واضح وحصري

حاالو حددة:

(أ)

قانون اإلجراءاو اجل ائية الصادر ةاملرسوم ةقانون رقم ( )46ل ة :2002



مادة ( )159جيو لة حمامي الدمام ولة ح مة املختصمة ع مد نﻈمر جتديمد المنس
االحتيمماطي إذا ردى اإلف مراج عممن مممتوم ج ايممة أو ج حممة مداقن ماً عةيومما ةممالنس
وأن مصةحة التحقيق تقتضي م ده من ال فر إىل ا ارج إصدار أمر ةإدراجمه عةمن
قوائم امل وعع من ال فر .ولة توم أن يتﻈةم من هذا األمر أمام احمل ة؛



ال م ى اجل ائيممة م دقممدة غرفممة مشممورة فممإذا رفممض تﻈة ممه فةممه أن يتقممدم ةممتﻈةم
جديممد كة مما انقضممن شممور مممن تمماريخ رفممض الممتﻈةم وذلممق كةممه ممما مل حتم الممدعوى
إىل احمل م ممة املختص م ممة ة ﻈره م مما فيص م ممنح األم م ممر ة م ممامل هب م م ممن ال م ممفر أو إلةائ م ممه م م ممن
ا تصاصوا ؛
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(ب) قم م ممانون املرافدم م مماو املدنيم م ممة والتجاريم م ممة الصم م ممادر ةاملرسم م مموم ةقم م ممانون رقم م ممم ()12
ل ة  ،1971وتدديالته؛






(ج)

مادة ( )178جيو لة مدعي أن ي تصمدر أممراً ممن احمل مة ض مهب املمدعن عةيمه ممن
ال فر إذا توافر الشرطان اآلتيان:
-1

إذا قاممممم أسممناب جديممة تممدعو إىل الﻈممن ة م ن فمرار املممدعن عةيممه مممن
ا صومة أمر قريب الوقو ؛

-2

إذا اسم ممت دو املطالنم ممة إىل ديم ممن حقم ممق الوجم ممود وحم ممال األداء وثاةم مممم
ةال تاةة ،أو أن يرجح وجود الق من لاهر األوراا.

وجيب عةن املدعي أو الصادر له أمر امل هب من ال مفر أن يددةمن الصمادر حبقمه األممر
إذا صممدر غينتممه ،ممالل مثاني ممة أيممام مممن تمماريخ ص ممدوره طمماب م ممج ةدة ممم
الوصول ؛
مادة (/179ب) ي قضي أمر امل هب من ال فر

أي من الاالو اآلتية:

-1

إذا مل يقممم املممدعي أو الصممادر لممه األمممر ةممإعالن مممن صممدر حبقممه أمممر
امل ممهب مممن ال ممفر طنق ماً ألح ممام الفقممرة الثانيممة مممن املممادة ( )178مممن
هذا القانون؛

-2

إذا س ممقل أي ش ممر م ممن الش ممرطع ال ممال م توافر مما لملم ممر ة ممامل هب م ممن
ال فر؛

-3

إذا قدم املدعن عةيه كفيالً مقنوالً لدى احمل ة أو ت مي اً نقدياً تقدره
احمل ة لض ان ت فيذ ما ع ن أنيح م ةه عةيه الدعوى؛

-4

إذا انقضمممم مممدة سممتع يوم ماً عةممن صممدور ال ممم وصممريورته ائي ماً
دعوى املطالنة ةالدين الصادر أممر امل مهب ممن ال مفر القتضمائه دون أن
يتقدم الدائن احمل وم له إىل ح ة الت فيذ ةطةب ت فيذ ال م .

قانون رقم ( )19ل ة  2009ةإصدار قانون أح ام األسرة (الق م األول)؛
نصمم املادة (:)138
(أ)
(ب)

(د)
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لميس لةحاضم ة أن ت مافر ةاحملضممون إىل دولمة أ مرى لةقاممة إال ةممإذن
وليه أو وصيه؛
لمميس لةمموق أةماً كممان أو غممريه أن ي ممافر ةاحملضممون سممفر إقامممة
حضانته إال ةإذن حاض ته ؛

مممدة

قانون رقم ( )58ل ة  2006ةش ن اية اجملت هب من األع ال اإلرهاةية :
مادة ( )31لة ائب الدام ع د الضرورة إذا قاممم دالئ عةن جدية االهتام أي
ممن اجلمرائم امل صمون عةيومما همذا القممانون ،أن يم مر ض مهب املممتوم ممن ال ممفر أث مماء
التحقيق ،أو أن ي مر مؤقتاً ض ده من التصرف أمواله أو إدارهتا أو غري ذلق ممن
اإلجراءاو التحفﻈية  ...؛
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(ه)


قانون رقم ( )3ل ة  1975ةش ن الصحة الدامة؛
مممادة ( )62جيممو لةجوممة املختصممة ،ة مماء عةممن طةممب مممن و يممر الصممحة أن ت م مر
ةإيقاف حركة ال فر ،الشمحن ،التفريمغ ،الصميانة إيقافماً كةيماً أو جزئيماً أي مي ماء
أو جزء م ه إذا كان ه ات طر عةن الصحة الدامة .

 -150االتفاقيمماو الدوليممة ذاو الصممةة حبريممة الت ق م  :انض م مم كة ممة النح مرين إىل الدديممد مممن
االتفاقياو الدولية اليت ت ف حرية الت ق  ،وذلق عةن ال حو التاق:
الق ممانون رق ممم ( )4ل م م ة  2004ةاملوافق ممة عة ممن انض م م ام كة ممة النح م مرين إىل
(أ)
اتفاقية األمم املتحدة مل افحة اجلرمية امل ﻈ ة ع الوط ية وال وتوكولع امل ةع ئا؛
(ب) القانون رقم ( )7ل ة  2006ةالتصديق عةن امليثاا الدريب لقموا اإلن مان،
حيممث نصمممم هممذه االتفاقيممة املممادة ال ادسممة والدشمرين م ومما عةممن أنممه :ل م شممخص يوجممد
ةشم قممانوق عةممن إقةمميم دولممة طممرف حريممة الت قم وا تيممار م ممان اإلقامممة أيممة جوممة مممن هممذا
اإلقةمميم حممدود التش مريداو ال افممذة  .ك مما نصمممم املممادة الثام ممة والدش مرين م ومما عةممن أنممه:
ل شخص الق طةب الةجوء ال ياسي إىل ةةد آ ر هرةماً ممن االضمطواد ،وال ي تفمهب هبمذا
الق من جيري تتنده من أج جرمية هتم الق الدام ،وال جيو ت ةيم الالجتع ال ياسيع ؛
(ج) القممانون رقممم ( )22ل م ة  2011ةالتصممديق عةممن اتفاقيممة حقمموا األشممخان
ذوي اإلعاقممة حيممث نصمممم هممذه االتفاقيممة املممادة ( )18عةممن أنممه -1 :تقممر الممدول األطمراف
حبق األشخان ذوي اإلعاقة الت تهب حبرية الت ق  ،وحرية ا تيار م ان إقامتوم والصول عةن
اجل ممية ،عة ممن ق ممدم امل مماواة م ممهب اآل مرين ،ض مما ذل ممق ض م ان متت ممهب األش ممخان ذوي اإلعاق ممة
ضا يةي:
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عممدم حرممما م عةممن أسمماس اإلعاقممة مممن إم انيممة حيمما ة وامممتالت واسممتد ال وثممائق
ج ممياهتم أو وثممائق أ ممرى إلثنمماو ائويممة أو الةجمموء إىل ع ةيمماو أ ممرى م اسممنة،
مث إجراءاو ائجرة ،قد ت تدعيوا الضرورة لتي ري كارسة الق حرية الت ق ؛
مةادرة أي ةةد ضا

ذلق ةةدهم؛



الق



عدم حرما م تد فاً أو عةن أساس اإلعاقة من حق د ول ةةدهم ؛



ك ا نصمم املادة ( )20عةن أن ( :تتخمذ المدول األطمراف تمداةري فدالمة ت فم
لملشممخان ذوي اإلعاقممة حريممة الت ق م ة م ك قممدر ك ممن مممن االسممتقاللية ،ضمما
ذلق ما يةي:
(أ)

تي م ممري حريم ممة ت ق م م األشم ممخان ذوي اإلعاقم ممة ةالطريقم ممة و الوقم مممم
الةذين ًتارو ا وةت ةفة مت اوئم؛

(ب)

تي ممري حصممول األشممخان ذوي اإلعاقممة عةممن ممما يت ممم ةمماجلودة مممن
الوس م ممائ واألجو م ممزة امل م مماعدة عة م ممن الت ق م م والت ولوجي م مماو املدي م ممة
وأشم م ال م ممن امل مماعدة النشم مرية والوس ممطاء ،ض مما ذل ممق جدةو مما
مت اوئم من حيث الت ةفة؛

(ج)

توفري التدريب لملشخان ذوي اإلعاقة واملتخصصع الدمامةع مدومم
عةن مواراو الت ق ؛
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(د)

تشجيهب ال ياناو ا اصة اليت ت تج الوسائ واألجوزة امل ماعدة عةمن
الت ق م واألجو ممزة والت ولوجيمماو املدي ممة عةممن مراع مماة يممهب اجلوان ممب
املتدةقة ةت ق األشخان ذوي اإلعاقة؛

(د) القانون رقم ( )16ل ة  2005ةاملوافقمة عةمن االنضم ام إىل االتفاقيمة الدوليمة
مل اهضة أ ذ الرهائن؛
(ه) املرسمموم األمممريي رقممم ( )21ل م ة  1973ةاملوافقممة عةممن االنضم ام إىل اتفاقيممة
ت ةيم اجملرمع ةع دول اجلامدة الدرةية.
 -151الدقوة مماو :ت ري م ماً و ايم مةً لةحق مموا الدس ممتورية واألساس ممية ف ممإن التشم مريداو النحري ي ممة
تضم مم مممن ةممع ةممة أمممور حتديممد الدقوةمماو ملممن يتدممدى عةممن هممذه القمموا .وعةيممه فقممد فممر
قممانون الدقوةمماو الصممادر ةاملرسمموم ةقممانون رقممم ( )15ل م ة  1976وتدديالتممه الدقوةمماو ا اصممة
ةاالعتداء عةن الرية ،وذلق عةن ال حو التاق:


املممادة ( )357يداقممب ةممالنس مممن قممنض عةممن شممخص أو حجممزه أو حرمممه م ممن
حريته ة ية وسيةة ةةري وجه قانوق .وت ون الدقوةة ال جن األحوال اآلتية:
-1

إذا حص م الفد م ةانتحممال صممفة عامممة أو ادعمماء القيممام أو الت ةيممف
دمة عامة أو االتصاف ةصفة كاذةة؛

-2

إذا صم ممحب الفد م م اسم ممتد ال القم مموة أو التوديم ممد ةالقت م م أو ةم مماألذى
اجل يم أو أع ال تدذيب ةدنية أو نف ية؛

-3
-4
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إذا وق ممهب الفدم م م ممن شخص ممع فم م كثر أو م ممن ش ممخص واح ممد
سالحاً؛

مم

إذا ادو مدة القنض أو الجز أو الرمان من الرية عةن شور؛
ممب أو االنتقممام أو اغتصمماب اجملممي

-5

إذا كممان الةممر مممن الفد م ال
عةيه أو االعتداء عةن عرضه؛

-6

إذا وقممهب الفد م عةممن مولممف عممام أث مماء أو ة ممنب أو ض اسممنة ت ديتممه
وليفته؛



امل ممادة ( )358يداق ممب ةال ممجن م ممدة ال تزي ممد عة ممن عش ممر س م م واو م ممن ط ممف
شخصاً ة ف ه أو ةواسطة غريه .وت ون الدقوةة ال جن إذا كمان اجملمي عةيمه أنثمن.
وإذا وقممهب ا طممف ةاليةممة أو ت موافرو فيممه إحممدى المماالو املني ممة املممادة ال مماةقة
عممد ذلممق لرف ماً مشممدداً -.املممادة ( )359إذا أفضمممم اجلرميممة امل صممون عةيومما
املادتع ال اةقتع إىل موو اجملي عةيه كانمم الدقوةة اإلعدام أو ال جن املؤةد؛



امل ممادة ( )360يدفم ممن اجلم مماق م ممن الدقم مماب اجل م مرائم امل ص ممون عةيوم مما امل م مواد
ال اةقة من هذا الفص إذا تقدم تتاراً إىل ال مةطاو قنم اكتشمافوا ض مان وجمود
املخطوف وأرشد عن هذا امل مان وعمرف ةاجل ماة اآل مرين وترتمب عةمن ذلمق إنقماذ
املخطوف وضنل اجل اة.
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المادة ()13
إبعاد األجنبي
 -152وفقا ل ص املادة ( )64م رراً من قانون الدقوةاو فإنه إذا ح م عةن أج ا ذكراً كان
أو أنثن أحد اجلرائم امل صون عةيوا هذا القانون جا لةقاضي أن ي مر ح ه ةإةداده
عن كة ة النحمرين ائيماً أو ملمدة حمددة ال تقم عمن ثمالث سم واو  ،وممن ئ فمإن إةدماد األج ما
يتم وفق أح ام القضاء وةرقاةه م ه عةن ال حو ال الف الذكر.

المادة ()14
المساواة أمام القضاء والحق في محاكمه عادلة
 -153ي ص الدستور املادة ( )18عةن أن ال اس سواسمية ال راممة اإلن مانية ،ويت ماوى
املواط ممون ل ممدى الق ممانون الق مموا والواجن مماو الدام ممة ،ال متيي ممز ةي م وم ذل ممق ة ممنب اجل م س
أو األص أو الةةة أو الدين أو الدقيدة .
 -154ي م ص الدسممتور الفقممرة (ج) مممن املممادة  20ة م ن املممتوم ةممريء ح م تثنمممم إدانتممه
يمهب مراحم التحقيمق
حاك ة قانونية تؤمن لمه فيوما الضم اناو الضمرورية مل ارسمة حمق المدفا
واحملاك ة وفقاً لةقانون ونصمم الفقرة (هم) من ذاو املادة عةمن أنمه جيمب أن ي مون ل م ممتوم
ج اية حام يدافهب ع ه ضوافقته .
 -155ن م ممص ق م ممانون ال م ممةطة القض م ممائية الص م ممادر ةاملرس م مموم ةق م ممانون رق م ممم ( )42ل م م ة 2002
وتدديالتممه عةممن أن متممارس احملمماكم سممةطة القضمماء وفق ماً ألح ممام هممذا القممانون ،وعةممن أن القضمماة
م تقةون ال سةطان عةيوم أداء ا تصاصماهتم لةمري القمانون .ك ما أن جة ماو احملماكم عة يمة،
إال إذا قررو احمل ة جدةوا سرية مراعاة لة ﻈام الدام أو اآلداب الدامة(.)34
 -156ت ص املادة  84من قانون اإلجراءاو اجل ائية عةمن حمق املمتوم حضمور كثةمه القمانوق
الاالو االستث ائية الميت جيمرى التحقيمق فيوما غيماب ذلمق
الل إجراءاو التحقيق ،وح
امل ثم القممانوق ،فممإن ئممذا امل ثم  ،طنقمما لة ممادة  87مممن القممانون ذاتممه ،الممق ،هممذه الالممة،
ال فاذ إىل م ت داو القضية.
 -157تقضي املادة  134من قانون اإلجراءاو اجل ائية ة نمه ال جيمو ألعضماء ال ياةمة الداممة
اجل اياو استجواب املمتوم أو مواجوتمه ضتو مع أو شموود آ مرين إال ةدمد دعموة حاميمه إن وجمد،
وعةن املتوم أن يدةن اسم حاميه.
 -158ت تةزم املادة  216ممن القمانون ذاتمه حضمور حمام ممهب املمتوم مالل احملاك مة ،و حمال
عدم تديع املتوم حملام فإن احمل ة ختتار حامياً له ،و حال عدم مقدرة املتوم عةن دفهب الرسوم
واألتداب القانونية فإن الدولة تتوىل دفدوا.
 -159ك ا ي ص عةن ان ال جرمية وال عقوةة إال ة اء عةن قانون ،وال عقاب إال عةن األفدال
الالحقممة لةد م ةالقممانون الممذي ي م ص عةيومما ،ك مما أن الدقوةممة شخصممية ،وأن املممتوم ةممريء ح م
يممهب
مؤمن لممه فيوما الضم اناو الضممرورية مل ارسمة حممق الممدفا
تثنممم إدانتممه حاك ممة قانونيمة تم و

__________

( )34املواد ( )3( ،)2( ،)1من قانون ال ةطة القضائية وتدديالته.
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مراحم التحقيممق واحملاك ممة وفقمما لةقممانون ،ك مما ﻈممر إيممذاء املممتوم ج م انياً أو مد ويماً ،وجيممب أن
ي ون ل متوم ج اية حام يدافهب ع ه ضوافقته ،وحق التقاضي م فول وفقا لةقانون.
 -160وتقموم ال ياةمة الدامممة واألمانمة الدامممة لةتﻈة ماو  -الشم اوى الميت حتقممق فيوما وتممد
ض م ن ا تصاصمماهتا  -ةممالتحقق مممن حالممة املتو ممع لةوقمموف عةممن عالممماو إسمماءة املدامةممة وقممد
ي مون ذلممق عمن طريممق يماراو ملراكممز التوقيمف .و حممال وجمود آثممار إلسماءة املدامةممة فإنمه يتدممع
عةممن ال ياة ممة الدامممة ن ممدب طنيممب ش ممرعي لفحممص امل ممتوم لةتحقممق م ممن أسممناب اإلص مماةاو .وإذا
كشممفمم التحقيقمماو أن اعرتاف ماً قممد مت الصممول عةيممه عممن طريممق اإلك مراه أو التوديممد فممإن ال ياةممة
الدامة سوف ت تندد هذا االعرتاف من األدلة.
 -161جيممب أن ت ممون اجلة ممة عة يممة احملاك مماو اجل ائيممة وجيممو لة ح ممة مممهب ذلممق مراعمماة
لة ﻈممام الدممام أو حافﻈممة عةممن اآلداب أن تم مر ة م ا الممدعوى كةومما أو ةدضمموا جة ممة س مريه
أو مت هب فتاو مدي ه من الضور فيوا( .)35ويصدر ال م جة ة عة ية ولو كانممم المدعوى قمد
نﻈرو جة ة سرية ،وجيب إثناته حضر اجلة ة ويوقهب عةيه رئيس احمل ة وال اتب(.)36
 -162أوجممب قممانون املرافدمماو املدنيممة والتجاريممة ل م ة  1971أن ت ممون املرافدممة عة يممة إال إذا
رأو احمل ة من تةقاء نف وا أو ة اء عةن طةب أحد ا صوم ةإجرائوا سمراً حافﻈمة عةمن ال ﻈمام
الدممام أو مراعمماة ل م داب أو لرمممة األسممرة .ك مما ت طممق احمل ممة ةممال م فممور تممام احملاك ممة ،إذا
أم ن ذلق ،وإال ففي جة ة أ رى تدع ئذا الةمر  .وي مون ال طمق ةمال م ةمتالوة م طوقمة
جة ة عة ية(.)37
 -163جيري التحقيق ةالةةة الدرةية ،ولدضو ال ياةة الدامة أن ي تدع ضرتجم ةدد أن ةف ميي اً
ة ن يؤدي مو ته ةالصدا واألمانة إذا كان املتوم أو الشاهد جيو الةةة الدرةية.
 -164ي م ممون ت ةيم ممف ا صم مموم ةالضم ممور أمم ممام احمل م ممة قن م م اندقم مماد اجلة م ممة ةيم مموم كام م م
املخالفاو وةثالثة أيمام عةمن األقم اجلم ح وةدشمرة أيمام اجل ايماو .وتمذكر ورقمة الت ةيمف
ةالضور التو ة ومواد القانون اليت تم ص عةمن الدقوةمة .وجيمو حالمة التةمنس ةاجلرميمة أن ي مون
الت ةيف ةالضور ةةري ميداد ،فإذا حضر املتوم وطةب إعطاءه ميداد لتحضري دفاعمه ،أذنممم لمه
احمل ة ةامليداد املقرر وفقا لةقانون.
 -165لةخصوم أن يطةدوا عةن أوراا الدعوى ضجرد إعال م ةالضور أمام احمل ة.
 -166وينممدأ التحقيممق اجلة ممة ةامل مماداة عةممن املممتوم والشمموود وي م ل املممتوم عممن امسممه ولقنممه
وسم ه ومو تممه وج مميته وحم إقامتممه ومولممده وتتةممن التو ممة املوجوممة إليممه ةورقممة الت ةيممف ةالضممور
أو أمممر اإلحالممة حب ممب األح موال ئ تقممدم ال ياةممة الدامممة واملممدعي ةممالقوا املدنيممة  -إن وجممد -
طةناهت ا.
 -167وي ل املتوم ةدد ذلق ع ا إذا كان مدرتفماً ةارت ماب الواقدمة امل م دة إليمه .فمإن اعمرتف
جما لة ح مة االكتفماء ةاعرتافممه وال مم عةيمه ةةممري مسما الشموود مما مل ت ممن اجلرميمة كما يداقممب
عةيوا ةاإلعدام فيجب عةن احمل ة اسمت ال التحقيمق ،وت م هب شموادة شموود اإلثنماو وي مون

__________

( )35املادة ( )214من قانون االجراءاو اجل ائية.
( )36مادة ( )254الفقرة  1من قانون االجراءاو اجل ائية.
( )37املادتع ( )55و( )186من قانون املرافداو املدنية والتجارية.

42

GE.170-5778

CCPR/C/BHR/1

توجيه األستةة لةشوود من ال ياةمة الداممة أوال ئ ممن اجملمي عةيمه ئ ممن املمدعي ةمالقوا املدنيمة ئ
من املتوم ئ من امل ؤول عن القوا املدنية.
 -168ولة ياةة الدامة ولة جي عةيه ولة دعي ةمالقوا املدنيمة أن ي متجوةوا الشموود املمذكورين
مرة ثانية إليضا الوقائهب اليت أدوا الشوادة ع وا أجوةتوم.
 -169جيب أن ضر حام مهب ك متوم ج اية وعةن احملامي املوك أن ًطر احمل ة ةامسمه
قن اجلة ة احملددة ل ﻈر الدعوى ة رةدة أيام عةن األق  .فمإذا تني ممم احمل مة أن املمتوم ج ايمة
مل يوك ع ه من يدافهب ع ه من احملامع ندةمم له حامياً.
 -170ال ياةة الدامة هي األمي ة عةن الدعوى اجل ائية وال ترفهب ممن غريهما إال األحموال املني مة
القانون ،ك ا ال جيو الت ما ل عمن المدعوى اجل ائيمة أو وقفوما أو تدطيم سمريها إال األحموال
املني ة القانون.
 -171وفقا لةقانون إذا رأو ال ياةة الدامة مواد اجل ح واملخالفاو أن الدعوى صالة لرفدوا
ة اء عةن االستدالالو اليت دمم كةفمم املتوم ةالضور مناشرة أمام احمل ة املختصة.
 -172يتم توفري ممرتجم تمتص ةالةةمة املمراد الرت مة اليوما أث ماء احملاك مة وذلمق ممن جانمب و ارة
الددل والشتون اإلسالمية واألوقاف.
 -173جيب عةن املتوم ج اية أو ج حة يداقب عةيوا ةالنس الذي يوجب القانون ت فيمذه
فممور صممدور ال ممم ةممه أن ضممر ة ف ممه .أممما األح موال األ ممرى فيجممو لة ممتوم أن ي يممب ع ممه
وكيالً لتقدمي دفاعه وهذا مهب عدم اإل الل ضا لة ح ة من الق أن ت مر حبضوره شخصياً.

 -174غري حاليت التةنس واالستدجال ة نب ا وف من ضيا األدلة ال جيو لدضو ال ياةة
الدامممة اجل ايمماو أن ي ممتجوب املممتوم أو يواجوممه ةةممريه مممن املتو ممع أو الشمموود إال ةدممد دعمموة
حاميه لةحضور إن وجد .وعةن املتوم أن يدةن اسم حاميه ةتقرير ق م كتماب احمل مة أو إىل
م مور ال جن ،ك ا جيو حملاميه أن يتوىل هذا التقرير .وال جيمو لة حمامي ال مالم إال إذا أذن لمه
عضو ال ياةة الدامة ،وإذا مل ي ذن له وجب إثناو ذلق احملضر.
 -175يصممدر ال ممم جة ممة عة يممة وك مما اوضممح ا أعمماله ولممو كانمممم الممدعوى قممد نﻈممرو
جة ة سرية ،وجيب إثناته حضر اجلة ة ويوقهب عةيمه رئميس احمل مة وال اتمب .ولة ح مة أن
تم مر ةاختمماذ الوسممائ الال مممة مل ممهب املممتوم مممن مةممادرة قاعممة اجلة ممة قنم ال طممق ةممال م أو لضم ان
حضمموره اجلة ممة المميت يؤج م ئمما ال ممم ولممو كممان ذلممق ةإصممدار أمممر حبن ممه إذا كانمممم الواقدممة
كما جيممو فيومما المنس االحتيمماطي .ال م ممؤولية عةممن ممن مل جيمماو ا ام ممة عشمرة مممن ع ممره حممع
ارت اب الفد امل ون لةجرمية ،وتتنهب ش نه األح ام امل صون عةيوا قانون األحداث.
-176
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م عةن الدث الذي يرت ب جرمية ما ة حد التداةري اآلتية:


التوةيخ؛



الت ةيم؛



االلتحاا ةالتمدريب املومي
والت ية االجت اعية؛



اإللزام ةواجناو مدي ة؛

اجلوماو الميت يصمدر ةتحديمدها قمرار ممن و يمر الد م
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اال تنار القضائي؛



اإليدا

إحدى مؤس او الرعاية االجت اعية ال ومية أو ا اصة؛



اإليدا

إحدى امل تشفياو املتخصصة(.)38

 -177تقنم املدارضممة األح ممام الةياةيممة مممن كم مممن املممتوم وامل ممؤول عممن القمموا املدنيممة
لرف ال ندة أيام التاليمة إلعالنمه ةمال م الةيمايب ،وجيمو أن ي مون همذا اإلعمالن ضةخمص ال مم
عةممن األ مموذج الممذي يقممرره و يممر الدممدل .ومممهب ذلممق إذا كممان إعممالن ال ممم مل ص م لشممخص
املتوم فإن ميداد املدارضة ةال نة إليه في ا ًتص ةالدقوةة احمل وم هبا يندأ من يوم عة ه حبصول
اإلعالن وإال كانمم املدارضة جائزة ح ت قل الدعوى ضضي املدة.
 -178جيو ل من املتوم وال ياةة الداممة اسمتت اف األح مام الصمادرة المدعوى اجل ائيمة ممن
حمماكم أول درجممة .وجيممو اسممتت اف األح ممام الصممادرة الممدعوى املدنيممة مممن املممدعي ةممالقوا
املدنيممة ومممن امل ممؤول ع ومما أو املممتوم في مما ًممتص ةممالقوا املدنيممة وحممدها إذا كانمممم التدويضمماو
املطةوةة تزيد عةن ال صاب الذي حت م فيه احمل ة ائياً.
 -179لةخصوم أن يطد موا أممام ح مة الت ييمز األح مام ال وائيمة امل ويمة لةخصمومة كةوما
املمواد املدنيممة والتجاريممة واألحموال الشخصممية لةممري امل ممة ع واجلزائيممة طنقماً ألح ممام هممذا القممانون.
وال جيو الطدن ةطريمق الت ييمز األح مام الصمادرة قنم الفصم املوضمو إال إذا ترتمب عةيوما
م هب ال ري الدعوى(.)39
 -180ل م م مم ممن ال ياة ممة الدامم ممة واحمل م مموم عةي ممه الطدم ممن ةم ممالت ييز االح ممام اجلزائيم ممة امل ويم ممة
لةخصم ممومة اجل ائيم ممة الصم ممادرة مم ممن ح م ممة االسم ممتت اف الدةيم مما أو م م من احمل م ممة ال م م ى ةصم ممفتوا
االستت افية مواد اجل اياو واجل ح األحوال اآلتية:


إذا كان ال م املطدون فيه من ياً عةن تالفة لةقانون أو ط
ال م أو ةطالن

االجراءاو أثر

تطنيقه أو ت ويةه؛

ال م؛



إذا وقهب ةطالن



واألص م اعتنممار أن اإلج مراءاو قممد روعيمممم أث مماء الممدعوى ،ومممهب ذلممق فةصمماحب
الدعوى أن يثنمم ة افمة الطمرا أن تةمق اإلجمراءاو أ ةممم أو ولفممم وذلمق إذا
مل ت ن ممذكورة حضمر اجلة مة وال ال مم ،فمإذا ذكمر أحمد ا أ ما اتندممم
فال جيو إثناو عدم إتناعوا إال ةاالدعاء ةالتزوير؛

 -181في مما ع ممدا اجل مرائم ال مواردة ةامل ممادة ال ادس ممة ال جت ممو إقام ممة ال ممدعوى عة ممن م ممن ثن مممم أن
احملمماكم األج نيممة قممد ةرأتممه كمما اهتممم ةممه أو ح مممم عةيممه ائيمما واسممتو جمزاءه أو كممان اجلمزاء قممد
سقل ةالتقادم(.)40
 -182وقمد ت مماول النمماب الراةمهب مممن قممانون االجمراءاو اجل ائيممة و ممواده  307و 308و309
و 310و 311عممن قمموة االح ممام الناتممة ،ونصمممم املممادة  308حتديممداً عةممن أنممه ال جيممو الرجممو
__________

( )38قانون اإلحداث ل ة  1976وتدديالته.
( )39مادة ( )4من قانون ح ة الت ييز ل ة  1989وتدديالته.
( )40مادة ( )10من قانون الدقوةاو.
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إىل الدعوى اجل ائية ةدد صدور ح م ةاو فيوا ة اء عةن لوور أدلة جديمدة أو لمروف جديمدة
أو ة اء عةن تةيري الوصف القانوق لةجرمية .
 -183أجممرى اجملةممس األعةممن لةقضمماء الدديممد مممن الممدوراو التدرينيممة ألعضمماء ال ممةطة القضممائية
تتدةق حبقوا املتوم وض اناو ما قن احملاك ة وأث اءها ،والد جا ار من قن اجملةس عةن ت فيمذ
سة ةة من ال امج التدرينية ألعضاء ال ةطة القضائية هذا الش ن ممن مالل ةرنمامج التمدريب
القضائي امل ت ر.

المادة ()15
الشرعية الجنائية
 -184ي ص الدستور الفقرة (أ) من املادة ( )20عةمن انمه ال جرميمة وال عقوةمة إال ة ماء عةمن
قانون ،وال عقاب إال عةن األفدال الالحقة لةد ةالقانون الذي ي ص عةيوا.
 -185يطنق القانون ال افذ وقمم ارت اب اجلرمية ،ويرجهب حتديمد ممن اجلرميمة إىل وقممم وقمو
الفد ةصرف ال ﻈر عن وقمم حتقق نتيجته .عةن أنمه إذا صمدر قمانون أو أكثمر ةدمد وقمو اجلرميمة
وقن الفص فيوما حب مم مائي يطنمق أصمةحوا لة متوم .وكمذلق يطنمق األصمةح لمه ممن نصوصموا
إذا كانمممم التجزئممة ك ممة .وإذا صممدر ةدممد ال ممم ال وممائي قممانون جيدم الفد م الممذي ح ممم عةممن
املتوم من أجةه غري مداقب عةيه يوقف ت فيذ ال مم وت تومي آثماره اجل ائيمة .أمما إذا جماء القمانون
اجلديممد تففمما لةدقوةممة جمما لة ح ممة المميت أصممدرو ال ممم ال وممائي أن تطنممق أح ممام القممانون
اجلديد ة اء عةن طةب احمل وم عةيه أو االدعاء الدام(.)41
 -186إذا ما صدر قانون لفرتة حددة ةتجمرمي فدم أو امت ما أو ةتشمديد الدقوةمة املقمررة لمه فمإن
انتواء هذه الفرتة ال ول دون تطنيقه عةن ما وقهب الئا مم كانممم إجمراءاو المدعوى اجل ائيمة
قد ةدأو(.)42

المادة ()16
الشخصية القانونية
 -187ي ص التشريهب الوطي عةن حمق الشمخص أن يدمرتف لمه ةالشخصمية القانونيمة ،حيمث
إن الق هذا م فول ضوجب املادة ( )9من القانون املدق النحريي ،حيمث أنمه وفقماً لة مادة ()9
تندأ شخصية اإلن ان ةت ام والدته حيا ،وتم توي ةوفاته ،وذلق مهب مراعماة مما يقضمي ةمه القمانون
شم ن ال م امل مت ن واملفقممود والةائممب ،وغمي عممن النيمان أن اثنمماو المموالدة والوفماة يرجممهب فيممه
إىل القانون ا ان ةذلق.
 -188ك ا حدد القمانون املمدق أع ماراً مدي مة لةشمخص ةنةوغوما يمتم تطنيمق القمانون عةيمه وهمو
ما ي ن ةاألهةية القانونية حيث ق م القانون االهةية إىل ق ع:

__________

( )41مادة ( )1قانون الدقوةاو.
( )42مادة ( )2قانون الدقوةاو.
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أهةيممة األداء :وهممي المميت يناشممر الشممخص حقوقممه املدنيممة ضوجنومما وذلممق ةنةوغممه
(أ)
س م اً قانوني ماً مدي ماً ت ممون إممما أهةيممة أداء كامةممة لةشممخص النممالغ (الراشممد) وإممما أهةيممة أداء ناقصممة
(الطف ) الصا امل يز.
(ويقصد ةالطف  -مفووم قانون الطف  -ك من مل يتجاو مثاق عشرة س ة ميالدية كامةمة
وذلممق مممهب مراعمماة الق موانع ال افممذة ا اصممة امل ﻈ ممة ملممن هممم دون هممذا ال ممن/املادة  4مممن قممانون
الطف م رقممم ( )37ل م ة  )2012ويممتم اثنمماو سممن الطف م مممن ممالل شمموادة املمميالد أو ةطاقممة
شخصية أو أي م ت د آ ر .ك ا اعطن القانون لةطف الق ان ي ون له اسم مييمزه وي مج
امسه سجالو املواليد وفقاً ألح ام القانون ا مان ةت مجي املواليمد والوفيماو ،وجمرم القمانون
اعطاء الطف امساً م طويما عةمن حتقمري أو موانمة ل رامتمه أو م افيماً لةدقائمد الدي يمة (مرسموم ةقمانون
رقممم ( )17ل م ة  1998ةتدممدي ةدممض أح ممام املرسمموم ةقممانون رقممم ( )6ل م ة  1970ةت ﻈمميم
ت جي املواليد والوفياو).
(ب) أهةية الوجوب :وهمي الميت ي مون لةشمخص ضوجنوما اكت ماب القموا الشمرعية
اليت تثنمم له م ذ الوالدة ة وقن الوالدة وهو مرحةة ال امل ت ن.
 -189حيث تض مم املادة ( )9من القانون املدق املشار إليوا عةن أن تندأ شخصية اإلن مان
ةت ممام والدت ممه حيم ماً ،وت تو ممي ةوفات ممه ،وم ممهب ذل ممق راع ممن الق ممانون حق مموا ال م م امل ممت ن واملفق ممود
والةائب ،وتثنمم الوالدة والوفاة ةال جالو الرمسية املددة لمذلق ،وت فم الدولمة ل م طفم (قمانون
الطفم ) حقممه الفمماظ عةممن هويتممه ضمما ذلممق ج مميته وصممالته الدائةيممة عةممن ال حممو الممذي تقممره
القوانع ال افذة .ك ا أن لةطف حقاً أن ي ون له اسم وج ية ي ج هب ا حع والدته.
 -190ك ا نصمم املادة ( )6من قانون الطفم ةم ن ل م طفم المق أن ي مون لمه اسمم مييمزه،
وي ج ع د امليالد سجالو املواليد وفقاً ألح ام القانون ا ان ةت جي املواليد والوفياو.
 -191وي ون اثناو سن الطف ضوجب شوادة ميالد أو ةطاقة شخصية أو اي م ت د رمسي آ ر.

 -192عممالوة عةممن ذلممق ،أوجممب القممانون التنةيممغ عممن الطف م املولممود اث مماء اإلقامممة أو ال ممفر ممارج
النح مرين إىل سممفارة أو ق صممةية كة ممة النح مرين ممالل  15يوم ماً مممن والدتممه أو مممن يمموم الوصممول إىل
اجلو ممة املقص ممودة ام مما شخص ممياً أو ةال ي ممد امل ممج  ...اخل ،أم مما الطف م اجملو ممول األة موين فق ممد نص مممم
املممادة ( )5مممن املرسمموم ةقممانون رقممم ( )12ل م ة  1989ةتدممدي قممانون اجل ممية النحري يممة لدممام 1963
عةن أنه يدت حبري ياً إذا ولد النحرين ألةوين عوولع ويدت مولودا النحرين ما مل يثنمم الد س.
 -193ك م مما صم ممدر القم ممانون رقم ممم ( )35ل م م ة  ،2009ةش م م ن مدامةم ممة وجم ممة النح م مريي غم ممري
النحري ية ،وأة اء املرأة النحري ية املتزوجمة ممن غمري حبمريي مدامةمة املمواطن النحمريي ةدمض الرسموم
املقررة عةن ا دماو ال ومية الصحية والتدةي ية ورسوم اإلقامة.
 -194ومم ح ذاو املرسمموم ةقممانون لممملوالد القصممر اجل ممية النًحري يممة مم حصم عةيومما والممدهم
وي ممون هممذا املم ح فوريماً وقمممم مم ح األب اجل ممية النحري يممة إذا اكت ممنوا األب وفقماً لة ممادة ()6
من قانون اجل ية النحري ية واليت وردو ش ن النحري يع ةالتج س.
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المادة ()17
الخصوصية
 -195ي ف م دس ممتور كة ممة النح مرين والتش مريداو ذاو الص ممةة اي ممة صوص ممياو الش ممخص
وحرمة م ه ومراسالته وذلق ك ا ورد نص املواد التالية من الدستور:


املادة (:)19
(أ)
(ب)

الرية الشخصية م فولة وفقاً لةقانون؛

ال جيو القنض عةن إن ان أو توقيفه أو حن مه أو تممفتيشه أو حتديمد
إقامتممه أو ت ممقييد حريتممه اإلقامممة أو الت ق م إال وفممق أح ممام القممانون
وةرقاةة من القضاء؛



امل ممادة ( :)25لة مماكن حرم ممة ،ف ممال جي ممو د وئ مما أو تم ممفتيشوا ةة ممري إذن أهةو مما
إال استمثم اء حاالو الضرورة القصموى الميت يدي وما القمانون ،وةال يفيمة امل صمون
عةيوا فيه؛



املادة ( :)26حرية املراسمةة ال يديمة وال قيمة وائاتفيمة واإلل رتونيمة مصمونة ،وسمريتوا
م فولة ،فال جيو مراقنة املراسمالو أو إفشماء سمريتوا إال الضمروراو الميت يمنممي وا
القانون ،ووفقا لةجراءاو والض اناو امل صون عةيوا فيه.

 -196وقد جاءو القوانع والتشريداو النحري ية لت ف حق ك شخص
من مث هذا التد أو امل اس.

أن

يه القانون

المادة ()18
حرية الفكر والضمير والمعتقد
 -197يت ي ممز املجت ممهب النح مريي ة ونام امه دعت دم ماً دم فتاح ماً دمتد ممدد ال ممدياناو وامل ممذاهب واألطي مماف،
وال توجمد أيمة قي د
مود القموانع النحري يمة أو الدسمتور مت مهب األفمراد ممن اعت ماا المدين أو املمذهب حم
ا تيمما اراهم ،ولقممد حممرن املشممر الدسممتوري عةممن ال م ص مادتممه الثانيممة والدش مرين عةممن أن حريممة
الض م م ري مطةقم ممة ،وت ف م م دالدولم ممة حرمم ممة ددور الدن م ممادة ،وحريم ممة القيم ممام ةش م ممدائر األديم ممان واملواك م ممب
ومفماد ذلمق أن ل م فمرد كامم الدريمة أن
واالجت اعاو الدي ية طنقا لةداداو املرعيمة النةمد  .د
يدين ةدين ما ،واعت اا أي دين أو مدتقد ًتاره ،وكذلق حريتمه إلومار دي مه أو مدتقمده ةالتدنمد
وإقامة الشدائر وامل ارسة والتدةميم ،ضفمرده أو ممهب اعمة ،وأممام املممل أو عةمن حمدة .وضم اناً لتفديم
تةق املنادي الدستورية ح ارن املشر اجل مائي النحمريي عةمن الت كيمد قمانون الدقوةماو عةمن جتمرمي
ا دراء األديم ممان امل م مواد مم ممن (310 ،310 ،309م م ممرر) 315 ،312 ،311 ،وض م م ان عم ممدم
احتقار املة والشدائر واالعتداء عةن املقدساو وما يتص هبا.
 -198فقممد حرصمممم امل ة ممة عةممن اختمماذ ممما يةممزم مممن تممداةري هتممدف إىل تمموفري م مما مممن الريممة
الدي يممة والف ريممة واملذهنيممة كممان مممن أ ومما التصممدي الفمموري ألي جتمماو مممن أي جوممة أو شممخص
حممق اتنمما أي دي ممن أو مممذهب آ ممر ،وتقمموم و ارة الدممدل والش ممؤون اإلسممالمية واألوق مماف
امل ة ممة هب ممذه امل او ممة هب ممدف م ممهب ال ممدعوة إىل الت يي ممز أو الد ممف ونش ممر ط مماب ال راهي ممة ال ممذي
ي ممتودف أشخادصماً أو ديانمماو أو طوائمامف ةدياومما ة ممنب ديم وم أو مدتقممدهم ،ك مما تقمموم الممو ارة
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ةت ﻈمميم الدديممد مممن الفداليمماو املت وعممة ةصممورة دوريممة دم ممت ا رة و ش م املحافﻈمماو لةت كيممد عةممن
هذه الرياو كإقامة ال دواو واملمؤمتراو والمدوراو التدرينيمة وعقمد الةق د
ماءاو وورش الد م لملئ مة
وا طناء وغريهم من املد يمع .ك ما تقموم و ارة الت يمة االجت اعيمة ةرعايمة أتنما المدياناو األ مرى
من غري امل ة ع ،ومت يم وم ممن كارسمة طقوسموم وشمدائرهم حبريمة ا
كامةمة ،حيمث ميم ح أتنما كم
د
ديانة التصاريح ا اصة ةن اء دور الدنادة وك ما يتدةق ةشؤون ديانتوم.
 -199وات مماقا مممهب تةممق اجلوممود ال وميممة ،تمموق و ارة الرتةيممة والتدةمميم ةامل ة ممة اهت ام ماً كن مرياً
ةتوعي ممة ال م م شء ةاملفم مماهيم الصم ممحيحة ملختةم ممف الثقاف م ماو واألديم ممان واملدتقم ممداو ،وضم ممرورة تدزيم ممز
د
ا
ا
الت امح الذي ي طوي عةن تقن األجيال القادمة امل ة ة لةت و الديي والثقا واحرتام اوم لمهد
وع ممدم مش ممروعية الت يي ممز الق ممائم عة ممن أس مماس ال ممدين أو املدتق ممد .وم ممن ناحي ممة أ ممرى ،تق مموم و ارة
الدا ةية ةاختاذ التداةري الال امة مل هب أع ال الد ف ة نب الدين أو املدتقد ،وأي أع ال من ذلق
القني قد متس امل اكن أو امل تة ماو أو املمدارس واملراكمز الثقافيمة ا اصمة ةاتنما تةمق المدياناو
أو املدتقداو.
د
 -200وت كيممداً عةممن ضممرورة ايممة تةممق القمموا وض م ان عممدم اإلفممالو مممن املداقنممة ،تنممذل
وممدرت ا جمرائم
ال ممةطة القضممائية امل ة ممة جومموداً مةحولممة املدحاسممنة عةممن كم التجمماو او د
التدصممب وال راهيممة الدي يممة وإن مزال الدقمماب املالئممم ة م املخممالفع ،وذلممق ةدممد حتقيقمماو دحايممدة
جتريوا ال ياةة الدامة يدقنوا دحاك او شفافة يد م ح لةداممةد حبضموارها حم صمدور الد مم ال ومائي
فيوا.
 -201وع ممالوة عةم ممن م مما تقم ممدم ،وإدراك م ماً ل ثم ممار ال م ممةنية ال مميت مم ممن امل ممن أن حتم ممدث عةم ممن
الصممديدين اإلقةي ممي والممدوق ،ترعممن القيممادة ال ياسممية امل ة ممة دمنممادراو أعممم وأا م هممذا
اجملممال هبممدف ت يممة ال موار ةممع األديممان والدقائممد الدي يممة والثقافمماو هبممدف م ممهب التدصممب الممديي
وترس مميخ الدميقراطي ممة وم افح ممة ال راهي ممة الدي ي ممة ،وك ممان م ممن أه ممم تة ممق املن ممادراو مم مؤمتر الم موار
اإلسالمي امل يحي الذي عقد ةالنحرين عام 2002م ،وكذلق مؤمتر حوار الضماراو المذي
عقممد مممايو  2014وشممارت فيممه نممة مممن الدة مماء واملف مرين فاقمممم  200مشممارت مممن تتةممف
الدياناو دول الدامل ،ومت هذا املؤمتر دم اقشة يهب األف ار عةن و صريح وة اء ،و جمو
ي ودهد االحرتام والوار ةع األديان والدقائد الدي ية والثقافاو.

 -202أممما ةش م ن م افحممة التدصممب والقولنممة ال ممةنية فممإن القيممادة ال ياسممية وح ومممة امل ة ممة
حت ارصان دك الرن عةن اختاذ تمداةري فدالمة ت فم عمدم كارسمة املمولفع ال موميع لةت ييمز ضمد
أي فرد عةن أساس الدين أو املدتقد أث اء اضطالعوم ةواجناهتم الدامة ،ك ا تد عةن تشمجيهب
الدريممة الدي يممة والتددديممة الدي يممة عممن طريممق تدزيممز قممدرة أفمراد يممهب الطوائممف الدي ممية عةممن املجمماهرة
ةديا اوم واإلسوام عالنية وعةن قدم امل اواة مهب غريهم اجملت مهب ،ك ما تقموم ال وممة ةالتدشمجيهب
يممهب قطاعمماو اجملت ممهب ومشمماركتوم ائادفممة فيومما ةصممرف ال ﻈممر عممن
عةممن متثي م كافممة األف مراد
ا
دي وم أو مدتقمدهم .وعمالوة عةمن ذلمق ،حتمرن ال وممة ة افمة أجوزهتما عةمن متتمهب اجل يمهب حبريمة
الف ممر والض م ري والممدين أو املدتقممد ،ويش م ذلممق الريممة أن ًتممار ة ف ممه أن ي ممون لممه ديممن
أو مدتقممد أو أن يدت ممق هممذا الممدين أو املدتقممد والريممة اجملمماهرة ةدي ممه أو مدتقممده ،ضفممرده أو مممهب
اعممة مممن األف مراد ،عة ماً أو س مراً ،عممن طريممق الدنممادة وإقامممة الشممدائر وامل ارسممة والتدةمميم .وتدت م
ف ع ومما الت ممامح والتددديممة
كة ممة النح مرين مممن أوائ م الممدول امل طقممة والدممامل الدممريب المميت دع م ار م
الدي ية والف رية واملذهنية ،وهذا دلي عةن أن امل ة ة  -قيادة وح وممة وشمدناً  -دمةتزممة حب ايمة
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ا
التدصممب والقولنمة ال مةنية وممما الممم ال ومممة ت متوج جماً إصممالحياً همذا الصممدد
اجل يمهب ضمد د
يودف إىل ض ان اية حقوا اإلن ان ةديداً عن أي متييز ة نب الدين أو املذهب.

المادة ()19
حرية الرأي والتعبير

ِ
المناســب
 -203إن حكومــة مملكــة البح ـرين حريصــة ُكــل الحــرص علــى تــوفير المنــا ُ
لحريــة ِ
الفكــر وال ـرأي والــدين والمعتقــد ،ومنــع الكراهيــة الدينيــة ونشــر روح التســام فــي
ُ
ِ
المملكــة وحماي ــة ذلـ ـ م ــن خ ــالل الدس ــتور ومجموع ــة م ــن األنظم ــة والق ــوانين واآللي ــات
الوطنية التي تعمل علـى إنفـاذ ذلـ  .فمـن الناحيـة الدسـتورية ،فلقـد رسـ دسـتور المملكـة
فــي مادتِـ ِـه ( )18حظــر التمييــز والعنــف علــى أي أســا مهمــا كــان فــن علــى أن "النــا
سواسية في الكرامـة اإلنسـانية ،ويتسـاوى المواطنـون لـدى القـانون فـي الحقـوق والواجبـات
العامة ،ول تمييز بينهم في ذل بسبب الجنس أو األصـل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة"،
كمـا نـ فــي مـواد ( )31( ،)24( ،)23علـى حــق النسـان فـي التعبيــر عـن رأيـه ونشــر
بــالقول أو الكتابــة أو غيرهمــا وحريــة الصــحافة والطباعــة والنشــر وفقـ ا للشــرو التــي يبينهــا
القانون وأنه ل يجـوز تنظـيم الحقـوق والحريـات العامـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا الدسـتور
أو تحديدها إل بقانون أو بناء عليه ول يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحـق
أو الحريــة .ويــتم مراعــاة عــدم المســا بأســس العقيــدة اإلســالمية ووحــدة الشــعب وبمــا
ل يثير الفرقة أو الطائفية.
المســاواة مــن خــالل منظومــة
المشــرع البحرينــي علــى ترســي مفهــوم ُ
 -204ولقــد حــرص ُ
قانونيـة كاملــة تهــدف إلــى الحمايــة القانونيــة الفعالــة للحقــوق ســيما فــي ظــل التنــوع الحضــاري
والثقافي والتعدد الفكري والديني والمذهبي الذي تشهد أرض المملكة منذ مئات السنين.
 -205وعالوة على ما تقدم ،تلتـزم مملكة البحرين بحماية حرية الـرأي والتعبيــر فـي إطـار
مــن الحريــة المســؤولة والشــفافية واإلفصــاح ،بمــا يحــول دون اإلســاءة إلــى حريــات وحقــوق
اآلخ ـرين ومعتقــداتهم أو تجــاوز الثواب ـ الدينيــة والحضــارية أو إثــارة الطائفيــة أو التح ـريض
علــى الكراهيــة والعنــف ،وف اقــا للدســتور والتش ـريعات الوطنيــة والمواثيــق الحقوقيــة الدوليــة
المنضــمة إليهــا .ففــي مجــال اإلعــالم والصــحافة مــثالا بــرزت تطــورات قانونيــة ومهنيــة وتقنيــة
شهدتها مملكة البحرين ترمي إلى حماية الحـق فـي التعبيــر عـن الـرأي عبــر وسـائل اإلعـالم
والتصال ،وضمان حرية التما مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلهـا دون
حدود سوى الضوابط القانونيـة والمهنيـة ،والمتوافقـة مـع العهـد الـدولي والمعـايير الحقوقيـة
العالمي ــة .وعل ــى س ــبيل المث ــال ،أك ــد ق ــانون تنظ ــيم الص ــحافة والطباع ــة والنش ــر الص ــادر
بالمرســوم بقــانون رقــم ( )47لســنة  2002فــي العديــد مــن مــواد علــى حريــة الصــحافة
وحماية حقوق الصحفيين واإلعالميين في التعبيـر عن آرائهم بحرية واستقاللية ،والحق في
الحصول على المعلومات وتداولها ،ومن أبرز هذ الضمانات بن القانون
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سمننا لة مماس ة م ممه ،ك مما ال جيممو إجنمماره عةممن إفشمماء مصممادر مدةوماتممه ،وذلممق
كةه حدود القانون ()43؛


لةصممحفي حممق الصممول عةممن املدةوممماو واإلحصمماءاو واأل نممار املنمما نشممرها طنقمما
لةقممانون مممن مصممادرها ،ك مما ي ممون لةصممحفي حممق نشممر ممما يتحصم م ومما .مممهب حﻈممر
ف ممر أي ممة قي ممود تد مموا ت ممدفق املدةوم مماو أو حت ممول دون ت ممافؤ الف ممرن ة ممع تتة ممف
الصممحف الصممول عةممن املدةوممماو ،أو ي ممون مممن ش م ا تدطي م حممق امل مواطن
اإلعالن واملدرفة ،وذلق كةه دون إ الل ضقتضياو األمن الوطي والمدفا عمن الموطن
ومصمماله الدةيمما .ولةصممحفي سممني أداء ع ةممه الممق حضممور امل مؤمتراو وكممذلق
اجلة او واالجت اعاو الدامة وفقا لملنﻈ ة ا اصة هبا ()44؛



كم مممن أهممان صممحفيا أو تدممدى عةيممه ة ممنب ع ةممه يداقممب ةالدقوةمماو املقممررة
لةتدممدي عةممن املولممف الدممام أو امل ةممف دمممة عامممة امل صممون عةيومما امل مواد
من ( )219إىل ( )222من قانون الدقوةاو ()45؛



ختضهب الدالقة ةع الصحفي والصحيفة لدقد الد الصحفي ضا ال يتدار مهب
القواعد اآلممرة قمانون الد م القطما األهةمي .وال جيمو فصم الصمحفي ممن
ع ةه إال ةدمد إ طمار ديمة الصمحفيع ضم راو الفصم  ،فمإذا اسمت فذو اجل ديمة
مرحة مة التوفيممق ةممع الصممحيفة والصممحفي دون جنمما  ،تطنممق األح ممام ال مواردة
القطا األهةي ش ن فص الدام ()46؛
قانون الد



ا تص ممان دي ممة الص ممحفيع وح ممدها ةت دي ممب الص ممحفيع ،وحب ممث الش م م اوى
املقدمة ةش م لةت كد من توافر الدالئ ال افية لصحتوا (.)47

 -206وتفد مميالً لتة ممق ال ص ممون ،يم م ص الق ممانون عة ممن ع ممدم تد ممر أي ص ممحفي أو إعالم ممي
لة جن أو الرتهيب أو الق هب أو اإلهانة ة منب كارسمة حقمه القمانوق والدسمتوري التدنيممر عمن
المرأي ،ومل تتدممر أي مؤس ممة صممحفية أو إعالميممة لةغممالا ة ممنب التدنيممر عممن المرأي ،لم
سيادة القانون واستقاللية ونزاهة ال ةطة القضائية.
مورا وامموالً مممن
 -207وإضممافة إىل ذلممق فممإن الد م جممار عةممن إعممداد مشممرو قممانون أكث ممر تطم ً
قممانون الصممحافة المماق إطممار الت مميق ةممع ال ممةطتع الت فيذيممة والتش مريدية ،ويوضممح القواعممد
املتدةقة ةتمرا يص الصحف واملطنوعاو ووسائ اإلعالم املختةفة.

__________

()43
()44
()45
()46
()47
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املادتان  30-29من قانون الصحافة املذكور أعاله.
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املادتان  36-35من القانون نف ه.
املادة  65من القانون نف ه.

GE.170-5778

CCPR/C/BHR/1

المادة ()20
حظر الدعاية من أجل الحرب والتحريض على الكراهية او العنف
 -208إن اجملت ممهب النحم مريي عت ممهب م ف ممتح يت ممم ةالوس ممطية والت ممامح وتقنم م اآل ممر ،ون ممص
الدس ممتور مادتي ممه (30أ) و 36عة ممن أن ال ممالم ه ممدف الدول ممة وأن ال ممرب ائجومي ممة حرم ممة،
وانطالق ماً مممن دورهمما احملمموري االرتقمماء ةمماجملت هب ة م أطيافممه و ايتممه مممن اآلثممار ال ممةنية لتدزيممز
األم ممن االجت مماعي والتد ممايش ال ممة ي ،فق ممد أول مممم و ارة الد ممدل والش ممؤون اإلس ممالمية واألوق مماف
ض ة ة النحرين مةف إدارة ومتاةدة وحتةيم مضمامع ا طماب المديي جم اهت اموما ،وشمرعمم
وضهب اسرتاتيجية وط ية شامةة هذا اجملال ملداجلة القضمايا االجت اعيمة والﻈمواهر ال مةنية ال اجتمة
عممن الف ممر املتطممرف عم حتممديث لةممة ا طمماب الممديي ضمما يدممز الوحممدة االجت اعيممة و مماف عةممن
تالحم ال يج الوطي ويقضي عةن الف ر امل حرف المذي يولمد التطمرف والةةمو .وتتجةمن مالممح
ا طة االسرتاتيجية اآليت:
 -209الممدوراو وال ممدواو وامل مؤمتراو :ت م ﻈم و ارة الدممدل والشممؤون اإلسممالمية واألوقمماف س م ويا
ع ممدة دوراو ون ممدواو وورش ع م ع ممدة س ممني االرتق مماء ةا ط مماب ال ممديي ،م ممن أج م حارة ممة
التطممرف و طمماب ال راهيممة والطائفيممة والت ييممز ولتؤكممد عةممن اح مرتام ا صوصممية املذهنيممة واعرتاف ماً
ةالتدددية الف رية والت و الثقا والضاري الذي ت دم ةه كة ة النحرين والميت تصمب حتمديث
لةممة ا طمماب اإلسممالمي ضمما يد ممق الفوممم الصممحيح والوسممطي لممدي ا ال يممف ويؤكممد عةممن اح مرتام
ثواةتمه وتواكممب الوقمممم ذاتمه م ممتجداو الدصممر ومتةرياتممه ،حيمث إن سة ممةة الممدوراو ال م وية
لملئ ة وا طناء والدعاة ،م ت رة م ذ عام 2009م ح اآلن.
 -210ك مما عقممدو و ارة الدممدل والشممؤون اإلسممالمية واألوقمماف عممدة ممؤمتراو ولقمماءاو عة يممة
عمدة حضمرها الدديمد ممن عة ماء المدين واملف مرين واملوت مع ممن يمهب أطيماف اجملت مهب المدا
وا م ممارج وم م ممن أةر ه م مما :م م مؤمتر (ال م موار اإلس م ممالمي امل م مميحي) ،م م مؤمتر (التقري م ممب ة م ممع امل م ممذاهب
اإلسالمية) ،ومؤمتر (حوار الضاراو).
 -211ال مموع واإلرش مماد :إذ تض ممطةهب الش ممؤون اإلس ممالمية ضو ممة إدارة ومتاةد ممة ش ممؤون ال مموع
والوع مماظ ،وذل ممق ع م م ةرن ممامج مت ام م م عة ممن م ممدار الد ممام ،ةالتد مماون والت ام م م م ممهب ع ممدد م ممن
املؤس او ةامل ة ة ،مث املدارس ودور اإلصال والت هي وامل اجد ووسائ اإلعالم.
 -212مداهد الدةوم الشرعية:
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ت دن الشؤون اإلسمالمية ةمو ارة الدمدل والشمؤون االسمالمية واألوقماف ممن مالل
مداهممد الدة مموم الش ممرعية التاةد ممة ئ مما إىل إع ممداد وت هي م طةن ممة الدة ممم الش ممرعي وف ممق
أسممس عة يممة م وجيممة سممةي ة ،ع م تثقيممف الطممالب ةالثقافممة الشممرعية الوس مطية
املدتدلة ،فضالً عن فتح املدارت و ف ر م ت ري وفق الضواةل الشرعية ضا ي وم
إع ال الذهن والتمزام ال مة ،وتقموم المو ارة ةتطموير ا طمة الدراسمية لة داهمد،
ومتاةدة وتقييم حتواها؛



مدرس
تد ف الو ارة حاليا عةن إعداد آلية مراجدة وت قيح امل اهج واملقرراو اليت ت و
املداهممد والممو او الدي يممة المميت يممتم دع ومما مممن قن م اجملةممس األعةممن لةشممؤون
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اإلسم ممالمية وفم ممق م م م وج عة م ممي نم مماةهب مم ممن الوسم ممطية واالعتم ممدال دون التم ممد
ا صوصية املذهنية؛


متاةدة وحتةيم طمب اجل دمة :نﻈمراً أل يمة طنمة اجل دمة ةاعتنارهما احملمرت المرئيس
ملةف ا طاب الديي ،والدام املؤثر اجملت هب ،وت فيذا لضواةل وآداب ا طماب
الديي الذي أصدرته الو ارة والذي يتم من الله متاةدة ك مما يتدةمق هبمذا األممر
ةالت مميق مممهب اجلومماو ذاو الدالقممة ،والمميت تراعممي ا صوصممية املذهنيممة اجملت ممهب
ضا ف ال يج الوطي؛

 -213واس ممت اداً لة ممادة  23م ممن الدس ممتور وال مميت تم م ص عة ممن أن حري ممة الم مرأي والنح ممث الدة ممي
م فولمة وكم إن ممان حممق التدنممري عممن رأيممه ونشمره ةممالقول أو ال تاةممة أو غممريهم وذلممق وفقماً لةشممرو
واألوضا اليت يني وا القانون مهب عدم امل اس ة سس الدقيدة اإلسالمية ووحدة الشدب وضا ال يثمري
الفرقة أو الطائفية والتشريداو ذاو الصمةة ،فقمد أولممم و ارة الدمدل والشمؤون اإلسمالمية واألوقماف
متاةدة ما يطر عةن م اةر اجل دة أ ية ةالةمة ،إذ يقموم نمة ممن النماحثع الشمرعيع ةمالو ارة ةتحةيم
ط ممب اجل د ممة أس ممنوعياً ،واض ممدع ةد ممع االعتن ممار أث مماء الرص ممد أرةد ممة ح مماور أساس ممية ه ممي :ة ممث
ال راهية ،التحريض عةن الد ف ،إثمارة الطائفيمة ،الت مييس املناشمر لة م وحماور فرعيمة أ مرى .وقمد
اختذو الو ارة حيال املخالفع عدة إجراءاو م وا( :امل اصحة ،اإلنذار ،اإليقاف).
 -214مت ت ةيف اجلوة املد ية ةو ارة الدمدل والشمؤون اإلسمالمية ضتاةدمة ا طمب والموع المديي
ةممدور الدنممادة ةالت مميق مممهب اجلومماو ذاو الدالقممة اةتممداءً مممن عممام 2012م ،و ممما يةممي تقريممر
ع ممام م ممن أجم م الوق مموف عة ممن ع ممدد ونوعي ممة الدن مماراو املخالف ممة واملرص ممودة عة ممن ةد ممض ا طن مماء
والوعمماظ ،دور الدنممادة التاةدممة إلداريت األوقمماف ال م ية واجلدفريممة واإلجمراءاو املتخممذة ةشم ا،
حيمث ةةمغ عممدد الدنماراو املخالفمة المميت مت رصمدها ( )812عنمارة ،اةمممم عمدداً ممن اجلوانممب ،مت
عرضوا اجلدول والرسم النياق أدنماه الةمذين يوضمحان عمدد ا طنماء المذين مت اختماذ اإلجمراءاو
عةيوم ةش ن طاب ةث ال راهية والتحريض عةن الد ف والطائفية:
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تص يف الدناراو املخالفة

الددد

ال نة

عنم م م مماراو التح م م م مريض عةم م م ممن
الد ف

105

%13

عناراو ةث ال راهية

256

%32

عناراو إثارة الطائفية

104

%13

عناراو الت ييس املناشر

148

%18

عناراو أ رى

199

%24

اجمل و

812

%100
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 -215وجتممدر االشممارة إىل أن جلمموء جومماو ارجيممة لملع ممال اإلعالميممة الددائيممة والتحريضممية
يدت م م حتم ممدياً كن م مرياً لةنيت م ممة الت م مماحية والتداونيم ممة اجملت م ممهب ،ويزي م ممد مم ممن ت ثريهم مما ال م ممةا التق م ممدم
الت ولمموجي وسممائ التواصم االجت مماعي واإلعالمممي .وهممذا ممما يممدعو اجملت ممهب الممدوق لتضممافر
اجلو ممود ع ممال ض ممنل ال ممةوت الق ممومي الس ممتد ال ه ممذه الوس ممائ ض مما ق ممق ا ممري لة جت د مماو
اإلن انية ويد عةن تي ري التداون والر اء واألمان هذه اجملت داو وفي ا ةي وا.

المادة ()21
الحق في التجمع السلمي

 -216كفةممم كة مة النحمرين إحمدى أفضم امل ارسماو لةحمق التج مهب ال مة ي ات ماقا مممهب
ال صون الدستورية أو القوانع امل ﻈ ة لةتج دماو ال مة ية .حيمث أيمد الدسمتور النحمريي وجمود
هذا الق ،فت ص املادة ( )28من الدستور عةن التاق:
لملفراد حق االجت ا ا مان دون حاجمة إىل إذن أو إ طمار سماةق ،وال جيمو
(أ)
ألحد من قواو األمن الدام حضمور اجت اعاهتم ا اصة؛
(ب) االجت اعاو الدامة واملواكب والتج داو مناحة وفقا لةشمرو واألوضما الميت
يمنمي وا القانون ،عةن أن ت ون أغرا االجت ا ووسائةه سة ية وال تم ا اآلداب الدامة.
 -217هممذا وقممد صممدر املرسمموم ةقممانون رقممم ( )18ل م ة  1973ةش م ن االجت اعمماو الدامممة
وامل رياو والتج داو ،والقانون رقمم ( )32ل م ة  2006ةتدمدي ةدمض أح اممه م ﻈ ماً دعمائم
الريمماو الدامممة وكف م لة مواط ع يد ماً كارسممة كافممة القمموا ومممن ةي ومما حريممة التدنممري عممن ال مرأي
والممق التج ممهب ال ممة ي واضممداً ع وعممة مممن الضمواةل ال فيةممة ض ارسممة هممذا األمممر دون إضمرار
ة من اجملت هب واستقراره حيث أشرت القانون املشار إليمه أعماله املمادة ( )2م مه الفقمرة (أ) عةمن
ةدممض االش مرتاطاو وم ومما إ ط مار رئمميس األمممن الدممام قنم االجت مما ةثالثممة أيممام عةممن األقم وأن
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ينممع اإل طممار مممان وم ممان وموضممو االجت مما حيممث أن الةممر مممن إ طممار الممو ارة هبممذه
التج داو أو امل رياو هو مت ع قواو األممن الدمام ممن اختماذ االحتياطماو الال ممة ممن احملافﻈمة
عةن ال ﻈام الدام و اية م ﻈ ي امل رية واالجت ا  ،ممهب حﻈمر امل مرياو واملﻈماهراو والتج دماو
ةالقرب من امل تشفياو واملطاراو واألماكن ذاو الطاةهب األمي واجمل دماو التجاريمة .ضما يتشماةه
مهب نصون الص وت الدولية اليت كفةمم نفس الق.

المادة ()22
حرية المشاركة بما في ذل تشكيل النقابات العامة
 -218نصمم املادة  27ممن الدسمتور عةمن أن حريمة ت موين اجل ديماو وال قاةماو عةمن أسمس
وط ية وألهداف مشروعة وةوسائ سة ية ،م فولمة وفقماً لةشمرو واألوضما الميت يني وما القمانون،
ةشر عدم امل اس ة سس الدين وال ﻈمام الدمام .وال جيمو إجنمار أحمد عةمن االنضم ام إىل ديمة
أو نقاةة أو االست رار فيوا .
 -219ال قاةاو الد الية والةرف التجارية:


ي م ﻈم قممانون رقممم ( )33ل م ة 2002م ةش م ن ال قاةمماو الد اليممة ع م ال قاةمماو
الد الي ممة م ممن ي ممهب ال م مواحي الف ي ممة واإلداري ممة ،أم مما غرف ممة جت ممارة وصم م اعة النحم مرين
 كث م م م أص م م ممحاب األع م م ممال  -فيم م م م ﻈم ع ةو م م مما مرس م م مموم ةق م م ممانون رق م م ممم ()48ل ة  2012ةش ن غرفة جتارة وص اعة النحرين؛



تم ص املمادة ( )4ممن قممانون ال قاةماو الد اليمة ،واملمادة ( )3مممن قمانون غرفمة جتممارة
وص م اعة النح مرين ،عةممن متتدومما ةالشخصممية االعتناريممة امل ممتقةة ،وحقومما وضممهب
دساتريها وأنﻈ توا الدا ةية ضا ال يتدار مهب القوانع ال ارية ةامل ة ة؛



وتد م كة ممة النح مرين ،كثة ممة و ارة الد م والت ي ممة االجت اعي ممة ،عة ممن تدزي ممز
الشراكة االجت اعية مهب طر االنتاج (الد ال وأصاحب الد ) ضا ًدم املصا
الوط يممة والقمموى الدامةممة .ويممتم التشمماور والت مميق ةممع االطمراف الثالثممة تتةممف
املوضمموعاو المميت ئمما عالقممة ةتح ممع ةنيتممة الد م وتطمموير ال موادر الدامةممة فيممه،
ضا قق الت ية امل تدامة سوا الد .

 -220اجل دياو ال ياسية :وفي ا يتدةق ةمالق الت ﻈميم ال ياسمي صمدر القمانون رقمم ()26
ل م ة  2005ةش م ن اجل ديومماو ال ياسممية ،الممذي جمماء لت ﻈمميم ع م هممذه اجل ديمماو مممن حيممث
ةيان آلية وقواعد ت سي وا والصفة القانونية اليت تت تهب هبا ،واألع ال اليت ت شة أو تقوم هبا.
 -221نصمممم املممادة  21مممن القممانون ة نممه ال جيممو ح م اجل ديممة أو وقممف نشمماطوا أو إقالممة
قياداهتا إال وفق أح ام ال ﻈام األساسي لةج دية أو حب م من احمل ة ال ى املدنية .
 -222اجل دياو واألندية االجت اعية والثمقافية:
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ي م ممون ئ م ممذه اجل دي م مماو الشخص م ممية االعتناري م ممة م م ممن ت م مماريخ نش م ممر ت م ممجيةوا
اجلريدة الرمسية وفقاً ألح ام هذا القانون ،ويشمرت ت سميس اجل ديمة أن يوضمهب
ئا نﻈام م توب كون موقممداً من املؤس ع لةج دية.

 -223هذا وينةغ عدد اجل دياو األهةية (م ﻈ ماو اجملت مهب املمدق)  617ديمة م مجةة وفقماً
ألح ام املرسوم ةقانون رقمم ( )21ل م ة  1989ةإصمدار قمانون اجل ديوماو واألنديمة االجت اعيمة
والثقافيممة وائيتمماو ا اصممة الدامةممة ميممدان الشممناب والرياضممة واملؤس مماو ا اصممة وتدديالتممه،
وممما يقممارب عش مرين ديممة سياسممية تد م حتمممم مﻈةممة القممانون رقممم ( )26ل م ة  2005ةش م ن
اجل ديومماو ال ياسممية ،حممع أن عممدد ال قاةمماو الد اليممة امل ضمموية حتمممم أح ممام املرسمموم ةقممانون
رقممم ( )33ل م ة  2002ةإصممدار قممانون ال قاةمماو الد و اليممة وتدديالتممه تصم إىل إحممدى وت ممدع
نقاةة ع الية تقريناً.

المادة ()23
األسرة
 1-23نصوص دستورية وتشريعية
-224

عال اية األسرة تؤكد املادة ( )5من دستور كة ة النحرين عةن أن:

(أ) األسممرة أسمماس اجملت ممهب ،قوامومما الممدين واأل ممالا وحممب المموطن ،فم القممانون
كيان مموا الشممرعي ،ويقمموي أواصممرها وقي ومما ،و ممي لةومما األمومممة والطفولممة ،ويرعممن ال م شء،
و يه من االستةالل ،ويقيه اإل ال األديب واجل م اق والروحمي .ك ما تمددىن الدولمة اصمة ة مو
الشناب الندق وا ةقي والدقةي؛
(ب) ت ف م م الدول ممة التوفي ممق ة ممع واجن مماو امل م مرأة ممو األس ممرة وع ةو مما اجملت ممهب،
وم مماواهتا ةالرجممال ميممادين اليمماة ال ياسممية واالجت اعيممة والث ممقافية واالق ممتصادية دون إ ممالل
ة ح ام الشريدة اإلسالمية .
 -225وصدر القانون رقمم  58ل م ة  ،2009ةشم ن حقموا امل م ع والمذي يومدف إىل ايمة
ورعاية امل ن إنطالقاً من منادي اساسية تت ث تض ع قضايا امل ع واحتياجاهتم صمةب
سياسمماو الدولممة االجت اعيممة واالقتصممادية ووضممهب ا طممل والم امج المميت هتممدف اىل حت ممع نوعيممة
حي مماهتم وتش ممجيهب امل م م ع عة ممن مواص ممةة الدط مماء وامل مما ة االنت مماج واالس ممتفادة م ممن م م اهتم
وقممدراهتم والت كيممد عةممن ت امم دور االسممرة والدولممة ومؤس مماو اجملت ممهب املممدق رعايممة امل م ع
وتوعية امل ن حبقوقه ومت ي ه من كارستوا واالنتفا هبا.
 2-23و 3-23أحكام األسرة
 -226صممدر القممانون رقممم ( )19ل م ة  ،2009ةش م ن قممانون أح ممام األسممرة (الق ممم األول)
والذي ي ﻈم الدالقاو األسرية أمور الزواج وآثاره الشرعية والطالا والضانة.
ممالو رفممهب المموعي حممول الاجممة اىل قممانون اح ممام أسممرة
 -227تتواصم اجلوممود اجملت ديممة،
موحممد لض م ان حقمموا امل مرأة ،مممهب اجلوممة املد يممة عةممن امل ممتوى المموطي ال ممةطة التش مريدية كثةممة
ضجة ممي ال مواب والشممورى اصممدار القموانع امل ة ممة ،وقممد مت إحالممة مشممرو ةقممانون أح ممام
االسرة املوحد إىل ال ةطة التشريدية.
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 -228ك ا صدر القانون رقم ( )17ل ة  2015ةشم ن ال ايمة ممن الد مف األسمري ،وإطمالا
اجملةس األعةن لة رأة نوف  2015االسرتاتيجية الوط ية ل اية املرأة من الد ف االسري.
 -229وصدر مرسوم ةقانون رقم ( )22ل ة  2015ةتدمدي ةدمض أح مام قمانون اإلجمراءاو
اممام احملمماكم الشممرعية الصممادر ةاملرسمموم ةقممانون رقممم ( )26ل م ة  .1986وتضم ن إلزاميــة احالــة
المنازعات األسرية لمكتب التوفيق األسري قن عرضوا عةن احملاكم الشرعية.
 -230إضافة إىل مرسوم ةقانون رقمم ( )23ل م ة  2015ةتدمدي ةدمض أح مام قمانون ح مة
الت يي ممز الص ممادر ةاملرس مموم ةق ممانون رق ممم ( )8ل م م ة  ،1989ةقن ممول الطد ممن أم ممام ح ممة الت يي ممز
ةاألح ام الصادرة من احملاكم الشرعية دون استث اء اح ام الطالا.
 -231وصدر قمرار و يمر الدمدل والشمؤون اإلسمالمية واألوقماف رقمم ( )84ل م ة  2015ةشم ن
تش ي م تب التوفيق األسري وحتديد القواعد واإلجراءاو الال مة لةقيام ضوام ت وية امل ا عاو
األسرية ،وتض ن القرار إلزامية احالة امل ا عاو األسرية مل تب التوفيق األسري قنم عرضموا عةمن
احملاكم الشرعية.
 -232يودف م تب التوفيمق األسمري إىل ت موية املشماك ةمع المزوجع ،ةاالتفماا اةتمداءً عةمن
التوفيق وانتوماءً ةاالتفماا في ما ةي و ما عةمن الصمةح واحمرتام متطةنماو الدالقمة الزوجيمة وااللتزامماو
األسمرية ،ويمتم ذلمق دون م ماس ضما لة حمماكم الشمرعية ممن ا تصمان حمدده القمانون ةممال ﻈر
ممم القضممايا الزوجيممة ،وحتقيممق ال ايممة ال ف ممية
امل ا عمماو .ك مما يوممدف امل تممب إىل سممرعة النم و
ألطفممال املطةقممع ،لتج يممنوم مدانمماة ا الفمماو الزوجيممة ،ومشمماك الضممانة وال فقممة وغري مما ،وكم
ذلق ي د س اند اساً مناشمراً عةمن اسمتقرار األسمرة ومتاسمق اجملت مهب وال ومو ةمه .ويم يت تشمةي
ه ممذه ا دم ممة إط ممار ت في ممذ ا ط ممة الوط ي ممة لة و ممو ة مماملرأة النحري ي ممة ،وحتدي ممداً ضم م ن ةم مرامج
ومشمماريهب حممور اسممتقرار األسممرة املوجوممة ملداجلممة القضممايا االجت اعيممة واالقتصممادية المميت متممس دور
امل مرأة الت ي ممة ،إذ يد م م ه ممذا اجمل ممال عة ممن ض م ان اس ممت رارية تم م مع االحتياج مماو االقتص ممادية
واالجت اعيممة لملسممرة وتدزيممز سممالمتوا الصممحية وال ف ممية إطممار ال مرتاةل الدممائةي ،ومت ممع امل مرأة
لالعت اد عةن ذاهتا ضا قق األمان وال اية جل يهب أفراد األسرة.
 -233وقد صدر قرار عةس الو راء املوقر ةتاريخ  7ي اير  2015ةش ن فص راتب المزوج عمن
الزوجة ع د احت اب د رب االسرة االساسي ع د التقدم ةطةب ا دمة االس انية.
 -234وص ممدر قم مرار و ي ممر االسم م ان رق ممم ( )12ل م م ة  2004ةشم م ن ح ممق املم مرأة النحري ي ممة
االنتفمما ةا ممدماو االسم انية والممذي ميم ح ضوجنممه الممق لة مرأة الاضم ة املطةقممة واالرمةممة ةالتقممدم
ةطةب الصول عةن ا دماو االس انية.
 -235وق م مرار و ي ممر االس م م ان رق ممم ( )909ل م م ة  2015ةت مماريخ  1أكت مموةر  ،2015حي ممث
تض م مم املممادة ( )3م ممه الفتممة ا ام ممة ويقصممد هبمما امل مرأة املطةقممة أو املوجممورة أو االرمةممة ولمميس
لممديوا اةممن أو أكثممر أو الدزةمماء اليتي ممة االةمموين ومتم ح هممذه الفتممة دمممة ال م ن املؤقمممم فقممل وفممق
تقدير جل ة االس ان.
 -236هذا وقد كف الدستور النحريي املادة ( )18امل اواة القانونية القموا والواجنماو
الدامممة ،وضم ن القممانون رقممم ( )19ل م ة  2009ةإصممدار قممانون اح ممام االسممرة (الق ممم االول)
حقمموا االسممرة وأوضممح املراكممز القانونيممة جل يممهب افرادهمما ممالل الممزواج وةدممد انتومماء اليمماة الزوجيممة
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ضمما ي فم حقمموا اجل يممهب .ك مما كفم الق مانون اندقمماد الممزواج ة مماء عةممن رضمما الفتمماة وم ممهب التممزويج
ةاإلكراه.
 -237ول فالة حقوا وواجناو الزوجع و اية أطفائم مت إع ال التداةري امل اسنة.
اي م ممة األس م ممرة
 -238وجت م ممدر اإلش م ممارة إىل اجلو م ممود املتواص م ممةة ال م مميت تن م ممذئا اجلو م مماو املد ي م ممة
و مقممدمتوا اجملةممس األعةممن لة مرأة وو ارة الد م والشممؤون االجت اعيممة ةاإلضممافة إىل إسممواماو
اجملت هب املدق.

المادة ()24
حماية الطفل
 -239انض مم دولة النحرين ضوجب مرسوم ةقانون رقم ( )16ل ة  1991إىل اتفاقية األمم
املتحدة لقوا الطف اليت اعت دهتا اجل دية الدامة نوف عام  1989واليت نصمم عةن أن:
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املادة (:)2
-1

حتممرتم الممدول األط مراف القمموا املوضممحة هممذه االتفاقيممة وتض م وا ل م
طفم م ًض ممهب لواليتو مما دون أي ن ممو م ممن أنم موا الت يي ممز ،ةة ممض ال ﻈ ممر ع ممن
ع ص ممر الطفم م  ،أو والدي ممه أو الوص ممي الق ممانوق عةي ممه أو ل ممو م أو ج مموم
أو لةتوم أو دي وم أو رأيوم ال ياسمي أو غمريه أو أصمةوم القمومي أو االثمي
أو االجت اعي ،أو ثروهتم ،أو عجزهم ،أو مولدهم ،أو أي وضهب آ ر؛

-2

تتخذ الدول األطراف يمهب التمداةري امل اسمنة لت فم لةطفم ال ايمة ممن
يهب أش ال الت ييز او الدقاب القائ ة عةن أساس مركز والدي الطف
أو األوصياء القمانونيع عةيمه أو أعضماء األسمرة ،أو أنشمطتوم أو آرائومم
املد ع وا أو مدتقداهتم.

املادة (:)7
-1

ي ممج الطف م ةدممد والدتممه فمموراً وي ممون لممه الممق م ممذ والدتممه اسممم
والممق اكت مماب ج ممية ،وي ممون لممه قممدر اإلم ممان ،الممق مدرفممة
والديه وتةقي رعايتو ا؛

-2

ت ف م م الم ممدول األط م مراف إع م ممال هم ممذه القم مموا وفق م ماً لقانو م ما الم مموطي
والتزاماهتا ضوجب الص وت املتصةة هبمذا امليمدان ،وال سمي ا حيث ما يدتم
الطف عدمي اجل ية حال عدم القيام ةذلق.

املادة (:)8
-1

تتدود الدول األطراف ةاحرتام حق الطف الفاظ عةمن هويتمه ضما
ذلق ج يته وامسمه ،وصمالته الدائةيمة ،عةمن ال حمو المذي يقمره القمانون،
وذلق دون تد غري شرعي؛

-2

إذا حرم أي طف ةطريقمة غمري شمرعية ممن ةدمض أو كم ع اصمر هويتمه،
تقممدم الممدول األط مراف امل مماعدة وال ايممة امل اسممنتع مممن أج م اإلس مرا
ةإعادة إثناو هويته.
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 -240حب مب إحصماءاو اجلوما املركمزي لة دةومماو عمام 2010تشم ن منة األطفمال
النحمرين الفتمة الد ريمة  0-18سم ة ،مما يقمارب  % 43ممن إ ماق عمدد ال م ان ،ونﻈمراً أل يمة همذه
املرحةمة ممن مراحم ال مو كو ما األسماس المذي مدد مالممح شخصمية الفمرد ،والةن مة األوىل ة ماء
املمواطن الصما .ع ةممم الةج مة الوط يمة لةطفولمة الميت تشم ةمم عمام 1999عةمن حتقيمق أحمد أهمم
أهمدافوا ،وجدةمه مقدممة أولوياهتما ،أال وهمو وضمهب إسمرتاتيجية وط يمة لةطفم ترت مز عةمن دسمتور
كة مة النحمرين واتفاقيمة حقموا الطفم الميت صمادقمم عةيوما كة مة النحمرين عمام 1992.وممن همذا
امل طةق وقدمم الةج ة الوط ية لةطفولة عةن اتفاقية مهب ةرنامج األمم املتحدة اإل ائي  UNDPوم ﻈ ة
األممم املتحمدة لةطفولمة  UNICEFشمور يونيمو ،2010لوضمهب أول إسمرتاتيجية لةطفم كة مة
النحرين تت اول ش م احي هذه املرحةة.
 -241يشمري امليثماا الد م الموطي وكمذلق التشمريداو املختةفمة لة ة مة صمراحةً إىل حقموا
الطفم  ،وتؤكمد التزامماو امل ة مة ةالد م عةمن مما يصمب مصمةحتوم الفضمةن وأ مذ آرائومم ةدمع
االعتنار .ك ا تدت امل ة ة االرتقاء حبقوا الطف وتدزيزها و ايتوا م لة حتﻈن ةاألولوية إطار
اهت اموا حبقوا اإلن ان.
 26 -242سممنت  ،2013صممدر ق مرار رقممم ( )64ل م ة  ،2013ةش م ن تش م ي الةج ممة
الوط ي ممة لةطفول ممة ،وال مميت خت ممتص ،في مما خت ممتص في ممه ،ة ممإقرتا اسم مرتاتيجية وط ي ممة لةطفول ممة ت مماعد
اجلواو املد ية ةالطفولة عةن تطوير وتدزيز مشروعاهتا وةراعوا اليت ختدم وتض ن حقوا الطف .
 -243وت نثق االسرتاتيجية الوط ية لةطفولة من ا صائص والاجاو واملتطةنماو الميت متيمز همذه
الفتة الد رية ،ومن صائص اجملت هب وثقافته اليت ترت مز عةمن أح مام الشمريدة االسمالمية ،وقمد مت
إعمداد هممذه الوثيقممة اعت ماداً عةممن نتممائج دراسممة حتةيم وضممهب الطفم امل ة ممة .2011-2010
إض ممافة إىل االس ممتدانة ةالدراس مماو واملدةوم مماو والنيان مماو املتم موافرة ذاو الدالق ممة واملش مماوراو م ممهب
الي ممافدع واليافد مماو كة ممة النحم مرين ،م ممهب األ ممذ ةد ممع االعتن ممار االسم مرتاتيجياو املدت ممدة
امل ة ة كاالسرتاتيجية الوط ية لة وو ةاملرأة واالسرتاتيجية الوط ية لةشمناب واسمرتاتيجية الصمحة
واسرتاتيجية التدةيم ،و طل الت ية االجت اعيمة ،واالسمرتاتيجية الوط يمة لملشمخان ذوي اإلعاقمة
إضافة إىل االسرتاتيجية والر ية االقتصادية مل ة ة النحرين .2030
 -244مت حتدي ممد أرةد ممة ح مماور رئي ممية ئ ممذه االس مرتاتيجية وه ممي ذاو احمل مماور ال مميت ة ي مممم عةيو مما
اتفاقية حقوا الطف وهي:


الق

الصحة والنقاء؛



الق

التدةم وت ية القدراو؛



الق

ال اية؛



الق

املشاركة وعدم الت ييز.

 -245ولممدى مداجلتومما ل م حممور مممن هممذه احملمماور ،أعطمممم االس مرتاتيجية الوط يممة إجيمما اً عممن
الوض ممهب الم مراهن ملوض ممو ذل ممق احمل ممور النح مرين ،املف مماهيم واملص ممطةحاو ،وأة ممر االحص مماءاو،
وت فيممذ حتةي م لةنيتممة الدا ةيممة وا ارجيممة لملطفممال ،ك مما وحممددو األهممداف املرسممومة لممه وآليمماو
الد ال فيةة ةتحقيق تةق األهداف والرامية إىل الت ية والتطوير.
 -246ومي ن إجيا األهداف الدامة لالسرتاتيجية الوط ية لةطفولة ضا يةي:
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حتديممد االحتياجمماو األساسممية لقطمما الطفولممة اجملمماالو االجت اعيممة والرتةويممة
والصممحية وال ف ممية واجل ممدية املختةفممة ال مميت تدممىن ة ممال واحي اجل ممدية واإلدراكي ممة
واالجت اعية واالنفدالية لةطف حشد اجلوود املؤس او املد ية املختةفة؛



ت مموفري النيت ممة امل اس ممنة م ممن سياس مماو وتشم مريداو وةم مرامج و ممدماو تضم م ن ةق مماء
األطفال و اءهم وتةنية احتياجاهتم و مايتوم ومشماركتوم الفاعةمة لتحقيمق الت يمة
الشامةة املتوا نة لملطفال الفتة الد رية امل تودفة؛



رف ممهب وع ممي األس ممرة واجملت ممهب ةقض ممايا الطف م وة ي ممة مرحة ممة الطفول ممة و صائص مموا
ومتطةناهتا ،وتقدمي الدعم الال م ئذا الةر ؛



إجياد إطار ع مت ام وشام وم ق لةتدام مهب تتةف الفمرن املتاحمة أممام
الطف والتحدياو اليت تواجوه كة ة النحرين؛



توفري الدعم واملوارد لت فيذ منادراو ت ية الطفولة عةن كافة امل توياو؛



إجياد آليماو جديمدة وفدالمة ممن أجم تدزيمز التدماون والت ميق ةمع يمهب األطمراف
املد يممة ةد ةيممة مماء األطفممال و ممايتوم ،ضمما فيومما املؤس مماو ال وميممة ومؤس مماو
اجملت هب املدق والقطا ا ان؛



إجياد آلية لتقييم منادراو قطا الطفولة ةةر جدةوا أكثر فدالية.

 -247هم ممذا وت م ممدن االس م مرتاتيجية الوط ي م ممة لةطفولم ممة إىل تق م ممدمي إطم ممار ع م م إجرائم ممي جل ي م ممهب
امل ﻈ مماو واملؤس مماو الدامة ممة وةق مماء األطف ممال و ممائوم و ممايتوم وإش مراكوم ش م ال مواحي.
وي م م ممت د إطم م ممار التطةدم م مماو الم م مميت يصم م ممنو إليوم م مما اجملت م م ممهب النح م م مريي ك م م مما هم م ممي مني م م ممة الر يم م ممة
االقتصادية  2030واليت مي ن حتديدها عةن ال حو التاق:


ت مموفري فم ممرن مت افتم ممة لة م مواط ع لتحقيم ممق ركم ممائز الر يم ممة االقتصم ممادية مم ممن عدالم ممة
وت اف ية وت ية م تدامة؛



مت ع يهب املواط ع واملقي ع
ذاو نوعية عالية؛

كة ة النحرين ممن الصمول عةمن رعايمة صمحية



حصممول النحمري يع عةممن أعةممن م ممتوى ك ممن مممن التدةمميم ي ممتطيدون مممن اللممه
مواصةة الصول عةن املواراو املطةوةة لتحقيق ط وحاهتم؛



توفري النيتة اآلم ة وامل تقرة؛



متتهب املواط ع واملقي ع

النحرين ض ا مديشي وثقا آمن وجذاب.

 -248وعةيه فإن كة ة النحرين تموق اهت امماً ةالةماً ةالطفم  ،ويتجةمن ذلمق ممن مالل إصمدار
املشممر النحمريي قممانون الطفم رقممم ( )37ل م ة  ،2012الممذي تد م ممواده عةممن ايممة الطفولممة
واألمومة ،وترعن االطفال ،وهتيئ الﻈروف امل اسنة لت شتتوم .حيث نص من ةع ةة أمور:
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املادة ( :)1ت ف الدولة اية الطفولة واألمومة ،وترعن األطفمال ،وتد م عةمن
هتيتة الﻈروف امل اسنة لت شتتوم ت شتة صحيحة من كافة ال واحي؛



املادة ( :)2ت ف الدولة لةطف الت تهب ةالقوا امل صون عةيوما همذا القمانون
دون متيي م ممز ة م ممنب اجل م م س أو األص م م أو الة م ممون أو اإلعاق م ممة أو الةة م ممة أو ال م ممدين
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أو الدقيدة ممهب مراعماة مما نصممم عةيمه القموانع ال افمذة األ مرى ممن أح مام ومزايما
اصة ةالطف النحريي؛


املادة ( :)5ال جيو أن ي ب الطف إىل غري والديه و ﻈر التني؛



املادة ( :)6ل طف الق أن ي ون له اسم مييزه ،وي مج همذا االسمم ع مد
املم مميالد سم ممجالو املواليم ممد وفق م ماً ألح م ممام القم ممانون ا م مان ةت م ممجي املواليم ممد
والوفيماو ،وال جيممو أن ي ممون االسممم م طويماً عةممن حتقممري أو موانممة ل رامممة الطفم
أو م افياً لةدقائد الدي ية .

 -249ت ف الدولة من مالل قواني وما لةطفم الت تمهب يمهب القموا دون متييمز ة منب اجلم س
أو االصم أو الةممون أو اإلعاقممة أو الممدين أو الدقيممدة ،مممهب مراعمماة ممما نصمممم عةيممه القموانع ال افممذة
اال رى من أح ام ومزايا اصة ةالطف النحريي.
 -250وت مون مصممةحة الطفم ئمما األولويممة
كانمم اجلواو اليت تصدرها أو تناشرها.
 -251وتش

يمهب القمراراو واالجمراءاو املتدةقممة ةالطفولممة أيماً

مﻈةة القانون ،رعاية األطفال اجملووق األةوين ،واأليتام ورعاية الطف املداا.

 -252هممذا وقممد افممرد املشممر النحمريي ةاةماً كممامالً يم ﻈم م م لة ايممة الطفم مممن سمموء املدامةممة،
إذ ت فم الدولممة ايممة الطف م المماالو المميت يتدممر فيومما ل مموء املدامةممة أو اإل ممال .وت فيممذاً
ملمواد قممانون الطفم  ،انشم و و ارة الد م والت يممة االجت اعيممة مرك مزاً ي م ن مركممز ايممة الطف م
حبيث ي ون هو اجلوة املركزية اليت تتوىل تقييم وإيمواء ومتاةدمة الطفم المذي يتدمر ل موء املدامةمة
وت مميق ا ممدماو ال مميت تق ممدم ل ممه ولدائةت ممه م ممن قن م اجلو مماو املد ي ممة ،ويناش ممر املرك ممز ي ممهب املو ممام
والصالحياو الال مة ل اية الطف من سوء املدامةة.
 -253وتوق الدولة اهت اماً ةالةاً ةت ية الطفولة ،إذ تقدم مراكز الت ية امل ة ة دماهتا
عممال ت يممة الطفولممة عممن طريممق ت فيممذ مشمماريهب وة مرامج ت ممي وتطممور إةممداعاو األطفممال وال اشممتة
ثقافي ماً وتدةي ي ماً واجت اعي ماً وترفيوي ماً ،ةاإلضممافة إىل ت ﻈمميم املد م راو الدة يممة المميت تتمميح الفرصممة
لملطفممال التممزود م او جديممدة ت ممي حممب االست شمماف واالطممال لممديوم ،ك مما تقممدم دمممة
مش مماركة األطف ممال املةتقي مماو واملد ممار احملةي ممة والداملي ممة لد ممر مش مماريدوم وأف ممارهم وك ممب
او وأف ار جديدة ت ي إةداعاهتم.
 -254أمم مما ةال م ممنة ل م مق الطف م م اكت م مماب اجل م ممية فقم ممد نم ممص قم ممانون اجل م ممية النح م مريي
لدام  1963وتدديالتمه عةمن طمرا اكت ماب الطفم لةج مية سمواء كانممم ةطريمق املميالد أو ةم ي
طريقة أ رى نص عةيوا القانون وقد أعطمن القمانون المق اكت ماب اجل مية لةطفم املولمود
النحرين ألةوين عوولع وأعت أن الةقيل مولودا فيوا ما مل يثنمم الد س.
 -255مادة ( :)4يدت الشخص حبري يا:
النحرين أو ارجوا وكان أةوه حبري يا ع د تةق الوالدة؛



إذا ولد



إذا ولممد ف ممي النحرين أو ارجوا وكانممم أممه حبري يمة ع مد والدتمه ،عةمن أن ي مون
عوول األب أو مل تثنمم ن نته ألةيه قانونا.

 -256وم م ممن الض م ممروري تض م مافر اجلو م ممود احملةي م ممة والدولي م ممة إلةد م مماد األطف م ممال ع م ممن ال م مرات ال ياس م ممي
أو االضطراةاو اجملت دية وعدم الزج هبم فيوا نﻈراً لدواقنوا الو ي ة عةن نف ية األطفال وسةوكوم.
60

GE.170-5778

CCPR/C/BHR/1

المادة ()25
حق المواطن في المشاركة في الحياة العامة
 -257جمماء ميثمماا الد م المموطي ةالن ممد سمماةداً املتدةممق حبممق الشممدب املشمماركة الشممؤون
الدامة ،ة نه يت تهب املواط ون  -رجاالً ون ماءً  -حبمق املشماركة الشمؤون الداممة والت تمهب ةمالقوا
ال ياسية النالد ةدءاً حبق االنمتخاب والرتشيح طنقاً ألح ام القانون.

 -258وعةي ممه فق ممد ج مماء دس ممتور كة ممة النح مرين وقواني و مما ةت كي ممد تة ممق الق مموا ،حي ممث ج مماء
الدس ممتور النح مريي ةت مريس ح ممق املش مماركة الش ممؤون الدام ممة والت ت ممهب ة ممالقوا ال ياس ممية ،ح ممق
االنتخماب والرتشمح ،وحممق املشماركة االسمتفتاءاو الدامممة ،وحمق تقةمد الولممائف الداممة ،وذلممق
كة ممه دون متيي ممز ة ممع املم مواط ع سم مواء ة مماجل س أو الد ممرا او الة ممون أو الةة ممة أو ال ممدين أو املدتق ممد
ال ياسممي ،ك مما أكممد دسممتور كة ممة النحمرين عةممن أن تةممق القمموا ال متممس وال ت ممتقص وال جيممو
حرمان أحد املواط ع من كارسة تةق القوا إال وفقاً لةقانون.
 -259حيممث نممص الدسممتور املممادة (/1ه مم) م ممه عةممن أن :لة مواط ع ،رجمماالً ون مماءً ،حممق
املشاركة الشؤون الدامة والت تهب ةالقوا ال ياسمية ،ضما فيوما حمق االنتخماب والرتشميح ،وذلمق
وفقماً ئمذا الدسمتور ولةشمرو واألوضمما الميت يني وما القمانون .وال جيممو أن مرم أحمد املمواط ع مممن
حق االنتخاب أو الرتشيح إال وفقا لةقانون .
 -260ونص املادة ( )4م ه عةن أن :الدمدل أسماس ال مم ،والتدماون والمرتاحم صمةة وثقمن
ةممع املمواط ع ،والريممة وامل مماواة واألمممن والط ني ممة والدةممم والتضممامن االجت مماعي وت ممافؤ الفممرن
ةع املواط ع دعاماو لة جت هب ت فةوا الدولة .
 -261ك ا نمص املمادة (/16ب) عةمن أن :املواط مون سمواء
لةشرو اليت يقررها القانون .

تموق الولمائف الداممة وفقماً

 -262ونصمم املمادة ( )43عةمن أن :لة ةمق أن ي متفيت الشمدب القموانع والقضمايا ائاممة
ال مميت تتصم م ضص مما ال ممنالد ،ويدتم م موض ممو االس ممتفتاء موافمقم ماً عةي ممه إذا أقرت ممه أغةني ممة م ممن أدلم موا
ة صواهتم ،وت ون نتيجة االستفتاء مةزمة ونافذة من تاريخ إعال ا ،وت شر اجلريدة الرمسية .
 -263ك ا جاء الفص الثالث من الناب الراةهب من الدستور ةتحديد الشرو الواجمب توفرهما
أعض مماء اجملة ممس ال مموطي ةةرفتي ممه الش ممورى وال م مواب ،ون ممص الفصم م عة ممن ص ممالحياو عة ممي
الشمورى وال مواب ،ك مما حممدد هممذا الفصم حقمموا وحريمماو أعضمماء اجملةممس وضم اناهتم الدسممتورية
مل ارسة تةق القوا وفقاً لملساليب الدميقراطية.
 -264وجت ممدر اإلش ممارة أن الن ممد (أ) م ممن امل ممادة ( )57م ممن ذاو الفصم م ق ممد ع ممدلمم ضقتض ممن
التدديالو الدسمتورية ل م ة  ،2012حيمث مت إضمافة ح مم جديمد عةمن شمرو الرتشمح لدضموية
عةس ال واب مفاده:
(أ) أن ي ممون حبري يم ماً ،وأن ميض ممي عة ممن مم من اكت ممب اجل ممية النحري ي ممة
عشر س واو عةن األق  ،وغري حامم جل مية دولمة أ مرى ،ةاسمتث اء ممن م ج مية
إحممدى الممدول األعضمماء ضجةممس التدمماون لممدول ا ةمميج الدرةيممة ةشممر أن ت ممون ج مميته
النحري ية ةصفة أصةية ،ومت تداً ة افة حقوقه املدنية وال ياسية ،وأن ي ون امسه مدرجاً
أحد جداول االنتخاب .
GE.17-05778

61

CCPR/C/BHR/1

 -265ال رم هذا ال م م ت ا اجل ية النحري ية من حق التصويمم ضجرد اكت اهبا.
 -266وانطالقماً مممن هممذا التوجممه الدسمتوري فقممد صممدر الدديممد ممن التشمريداو المميت ت فم حممق
االنتخاب والرتشح لة جالس ال ياةية والنةدية ،والق إدارة الشؤون الدامة ،ةاإلضمافة إىل المق
توق الولائف الدامة.
 -267جمماء املرسمموم ةقممانون رقممم ( )14ل م ة  2002ةشم ن مناشممرة القمموا ال ياسممية ةت ﻈمميم
حق االنتخاب أو الرتشح لالنتخاةاو ال ياةية ،حيث نصمم املادة األوىل م ه عةن حمق املمواط ع
 رجاالً ون اءً  -ضناشرة القوا ال ياسية اآلتية:-1
-2

إةداء الرأي ك استفتاء جيرى طنقاً ألح ام لةدستور؛
انتخاب أعضاء عةس ال واب؛

-3

وجاءو املادة الثانية ةتحديد االشرتاطاو اليت جيب توافرها
القوا ال ياسية ،وهي كاآليت:

-4

أن ي ون قد ةةغ من الد ر عشرين س ة كامةة يوم االستفتاء أو االنتخاب؛

-5

أن ي ون كام األهةية؛

-6

أن ي م ممون مقي م ماً إحم ممدى الم ممدوائر االنتخاةيم ممة ،أو إذا كم ممان مقي م ماً م ممارج
النحرين ،في ون آ ر ع وان هو ح إقامته.

ال ا ب ملناشرة

 -268وجتدر اإلشارة أنه قد مت تددي الد ر القانوق مل ارسة القموا ال ياسمية وذلمق ةمال زول
ةه من ( )21إىل ( )20س ة ،وذلق ضوجب القانون رقم ( )36ل ة .2006
 -269يشرت

عضو عةس ال واب ،في ا يشرت :

أن ي ممون حبري ي مما ،وأن ميض ممي عة ممن م ممن اكت ممب اجل ممية النحري ي ممة
(أ)
عشر س واو عةن األق  ،وغري حامم جل مية دولمة أ مرى ،ةاسمتث اء ممن م ج مية
إحممدى الممدول األعضمماء ضجةممس التدمماون لممدول ا ةمميج الدرةيممة ةشممر أن ت ممون ج مميته
النحري ية ةصفة أصةية ،ومت تداً ة افة حقوقه املدنية وال ياسية ،وأن ي ون امسه مدرجاً
أحد جداول االنتخاب.
 -270وأما ةال نة مل ت ا قوة دفما النحمرين وقمواو األممن الدمام والمرس الموطي ،فإنمه ي مري
شم م في مما يتدةممق ضناشممرة حممق الرتشممح مما تم ص عةيممه القموانع واألنﻈ ممة والتدةي مماو ا اصممة
دمتوم هذا الش ن.
 -271ك ما نصمممم املممادة الثالثمة مممن القممانون ،حتديمد المماالو المميت مرم الشممخص مممن حقممه
كارسة حق االنتخاب أو حق الرتشح لالنتخاةاو ،وهي كاآليت:
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رم من مناشرة حق االنتخاب:
جرميممة تةممة ةالشممرف أو األمانممة حم

-1

احمل مموم عةيممه ةدقوةممة ج ايممة أو
يرد إليه اعتناره؛

-2

احمل موم عةيمه ةمالنس إحمدى اجلمرائم االنتخاةيمة امل صمون عةيوما
املرس م مموم ةق م ممانون رق م ممم ( )14ل م م م ة  2002ةش م م م ن مناش م ممرة الق م مموا
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ال ياسممية ،وذلممق ممما مل ي ممن ال ممم موقوف ماً ت فيممذه أو كممان احمل مموم
عةيه قد راد إليه اعتناره.


ومي هب من الرتشيح جملةس ال واب ك من:
-1

احمل مموم عةيممه ةدقوة ممة ج ايممة ح م وإن صممدر ةش م نه عف ممو ممان ع ممن
الدقوةة أو راد إليه اعتناره؛

-2

احمل مموم عةيممه ةدقوةممة ال ممنس اجل مرائم الد ديممة مل ممدة تزيممد عةممن س ممتة
أشممور ح م وإن صممدر ةش م نه عفممو ممان عممن الدقوة ممة ،وذلممق مل مدة
عشممر س م واو تنممدأ مممن اليمموم التمماق لتمماريخ ت فيممذ الدقوةممة أو سممقوطوا
أو مممن التمماريخ الممذي يصممنح فيممه ال ممم ائيماً إذا كممان مشم والً ةوقممف
الت فيذ.

 -272وعةيممه فممإن تشمريداو كة ممة النحمرين قممد جمماءو ةضم ان عممدم حرمممان أي شممخص مممن
حقممه أن ي تخممب أو يد تخممب إال ة مماء عةممن عقوةممة قررهمما القممانون وأن يصممدر ح ممم قضممائي
ةذلق.
 -273نصمممم املممادة ( )50مممن دسممتور كة ممة النح مرين عةممن اسممتقاللية اجملممالس النةديممة وذلممق
وفق ماً لملح ممام المميت ي ﻈ ومما القممانون ،وعةيممه صممدر قممانون النةممدياو ةاملرسمموم ةقممانون رقممم ()35
ل ة  ،2001حيث جاء ةت ﻈيم شمرو الرتشمح النتخاةماو اجملمالس النةديمة ،وحقموا وواجنماو
عضو اجملةس النةدي ،وتطنق أح ام املرسوم ةقانون رقم ( )3ل ة  2002ةش ن نﻈمام انتخماب
أعضاء اجملالس النةدية في ا يتدةق ةد ةية االنتخاب والرتشح.


ويشرت
(أ)

ك مواطن ح ي تطيهب مناشرة ذلق الق ما يةي:
أن ي ون ةالةاً من الد ر عشرين س ة ميالدية كامةة يوم االنتخاب؛

(ب)

أن ي ون كام األهةية؛

(ج)

أن ي ون مقي اً إقامة عادية

الدائرة االنتخاةية اليت يريد القيد فيوا؛

(د) أال ي ممون ح ومماً عةيممه ةدقوةممة ج ايممة أو ح ومماً عةيممه
ةالشرف أو األمانة ،ما مل ي ن قد دراد إليه اعتناره؛

جرميممة تةممة

(ه) أال ي م م ممون ح وم م م ماً عةيم م ممه ةم م ممالنس إحم م ممدى اجل م م مرائم االنتخاةيم م ممة
امل صون عةيوا املرسوم ةقانون رقم ( )3ل م ة  2002ةشم ن نﻈمام انتخماب أعضماء
اجملالس النةدية ،ما مل ي ن ال م موقوفاً ت فيذه أو كان قد دراد إليه اعتناره؛

 -274وجيمو ملممن تتموافر فيممه الشمرو املشممار إليوما أعماله ممن ممواطي دول عةمس التدمماون لممدول
ا ةميج الدرةيممة أن يشممرتت انتخمماب أعضماء اجملممالس النةديممة إذا كممان لمه حم إقامممة دائممم ض ة ممة
النحرين ،وجيو ذلق لةريهم كن يت ة ون عقاراو من ية أو أراضي امل ة ة.
 -275ويشرت في ن يرشح نف ه عضواً ةاجملةس النةدي الشرو اآلتية:

GE.17-05778

-1

أن ي ون املرشح حبريي اجل ية؛

-2

أال تق س ه يوم االنتخاب عن ثالثع س ة ميالدية كامةة؛

-3

أن جييد قراءة الةةة الدرةية وكتاةتوا؛
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-4

-5

أن ي ممون مت تد ماً ة افممة حقوقممه املدنيممة وال ياسممية ،وةالتمماق ممرم مممن الرتشمميح
لدضمموية اجملممالس النةديممة نمماقص األهةيممة ومدممدوموا ،وكممذا احمل مموم عةيممه ةدقوةممة
ج ايممة واحمل مموم عةيممه جرميممة تةممة ةالشممرف أو األمانممة حم يمدمراد إليممه اعتنمماره،
واحمل مموم عةي ممه ة ممالنس إح ممدى اجل مرائم االنتخاةي ممة م مما مل ي ممن ق ممد دراد إلي ممه
اعتناره أو كان ال م موقوفاً ت فيذه؛
أن ي ون مقيداً جدول ال ا نع الدائرة االنتخاةية اليت يرشح نف ه فيوما
وأن يقيم نطاا النةدية طوال مدة عضويته؛

-6

أن ي ون املرشح قمد سمدد الرسموم النةديمة إذا كمان م ةفماً هبما قانونماً ،وأن يرفمق
ةطةب الرتشيح ما يفيد ذلق؛

-7

أن ي ممون طةممب الرتشمميح مشممفوعاً ةتزكيممة عشممرة نمما نع مممن الممدائرة االنتخاةيممة
اليت يريد الرتشيح فيوا ،وال جيو لة ا ب أن يزكن أكثر من مرشح؛

-8

مون دي ماراً

أن يرفق املرشح ةطةب الرتشيح إيصاال يفيد سداد منةمغ مقمداره
زانة النةدية.

 -276ع ة مممم كة ممة النح م مرين عة ممن وض ممهب الق م موانع والتش م مريداو ض مما يت اش ممن م ممهب دس ممتورها
والتزاماهت مما الدولي ممة ذاو الص ممةة ،حي ممث حرص مممم تش م مريداو كة ممة النح م مرين عة ممن اي ممة حري ممة
األشمخان كارسممة حممق الرتشمح واالنتخمماب ةشم يضم ن نزاهمة االنتخاةمماو ،وم ومما املرسمموم
ةق ممانون رق ممم ( )14ل م ة  2002ةش م ن مناش ممرة الق مموا ال ياس ممية ،واملرس مموم ةق ممانون رق ممم ()3
ل ة  2002ةش ن نﻈام انتخاب أعضاء اجملالس النةدية األح ام ا اصة ةذلق.
 -277أ ذو كة ة النحرين ة ﻈام االنتخماب ال مري املناشمر ،ك ما ي م ح القمانون لة مواط ع
املتواجممدين ممارج امل ة ممة املشمماركة الد ةيممة االنتخاةيممة االنتخاةمماو ال ياةيممة والنةديممة وذلممق
من الل سفاراو كة ة النحرين ةا ارج.
 -278أعطممن القممانون موممام األش مراف ومراقنممة الد ةيممة االنتخاةيممة لةج ممة الدةيمما لةش مراف الدممام
عةممن سممالمة االسممتفتاء واالنتخمماب ،ةرئاسممة و يممر الدممدل والشممؤون اإلسممالمية واألوقمماف وعممددا
كاف من القضاة وامل تشارين القانونيع .ك ا نص القانون عةن تش ي جلان إشراف من قضاة
وم تش ممارين ق ممانونيع ،تت مموىل اإلشم مراف عةم من س ممالمة االنتخ مماب كم م دائ ممرة انتخاةي ممة وإع ممداد
جداول ال ا نع وتةقي طةناو الرتشيح ،وغري ذلق من اال تصاصاو اإلشرافية ،وتتوىل الةجان
الفرعية ع ةييت االقرتا والفر يوم االنتخاب.
 -279ختتص ح ة الت ييز ضوجب املادة ( )62من الدستور ةال ﻈر

الطدون االنتخاةية.

 -280نﻈممم القممانون األح ممام ا اصممة ةالممدوائر االنتخاةيممة وعممر جممداول ال مما نع ملممدة ()7
أيممام وقنم ( )45يوممما عةممن األقم مممن ميدمماد االنتخاةمماو ،وكفم لة مما نع حممق االع مرتا عةممن
تةممق اجلممداول إذ ممق ل م مممن مل يممدرج امسممه جممدول ال مما نع ،أو حممدث طم النيانمماو
ا اصمة ةقيممده فيومما ،أن يطةممب مممن جل ممة اإلشمراف عةممن سممالمة االنتخمماب قيممد امسممه أو تصممحيح
النيانمماو ا اصممة ةقيممده ،ك مما ممق ل م مممن المممم ع ممه موانممهب القيممد اجلممدول ةدممد حتريممره أن
يطةب إدراج امسه أو تصحيح النياناو ا اصة ةه.
 -281يممتم عممر كشمموف املرشممحع مقممر كم دائممرة انتخاةيممة وذلممق ملمدة الثالثممة أيممام التاليممة
لقف م ة مماب الرتش مميح ،و ممق ل م م م ممن تق ممدم لةرتش مميح لدض مموية عة ممس ال مواب ،ومل ي ممرد امس ممه
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ال شف املدد لذلق الدائرة االنتخاةية اليت تقدم لةرتشيح فيوما ،أن يطةمب ممن جل مة اإلشمراف
عة ممن س ممالمة االنتخ مماب إدراج أمس ممه ضم م ن املرش ممحع ،أو االعم مرتا عة ممن إدراج اس ممم أي م ممن
املرشحع ،وذلق الل مدة عر كشوف املرشحع.
 -282الل ع ةيمة االقمرتا  ،جيمو لة رشمحع أو وكالئومم د مول مركمز االقمرتا  ،ويقموم رئميس
الةج ممة ةتو يممهب أوراا االق مرتا عش موائياً عةممن املممولفع ،ويممتم اسممتخدام ص م اديق االق مرتا الشممفافة
وكنائن االقرتا املطاةقة لة واصفاو الدولية ،ويدون رئيس الةج ة يهب امل ائ اليت ترد إليه أث اء
ع ةية االقرتا والقراراو املتخمذة حضمر االقمرتا  ،ويوقمهب احملضمر ممن رئميس الةج مة وأممع ال مر
هبا ،ويتم غةق فتحة ص دوا االقرتا إىل أن تندأ ذاو الةج ة ع ةية فر األصواو.
 -283الل ع ةية فر األصواو ،جيو ل مرشح أو وكيةه لدى الةج مة أن ضمر ع ةيمة الفمر ،
وتدون جل ة الفر يهب النياناو ا اصة ةتةق الد ةية حضر الفر  ،ويوقهب عةيمه رئميس الةج مة وأممع
ال ر هبا ،وع د االنتواء من ع ةية الفمر يمتم وضمهب أوراا االقمرتا الصم دوا ويمتم غةقمه وي مةم ممهب
حاضر االقرتا والفر و يهب أوراا االقرتا إىل جل ة اإلشراف عةن سالمة االنتخاب.
 -284أجا و الةج ة الدةيا لةشراف الدام عةن سالمة االنتخاةاو ،ملؤس ماو اجملت مهب املمدق
ي ممهب مراحةو مما ،ض مما ذل ممق مراقن ممة س ممةوت
ةالتق ممدم ةطةن مماو ملراقن ممة س ممري الد ةي ممة االنتخاةي ممة
املرشحع واجل دياو ال ياسية ومؤس او اجملت هب املدق األ رى وغريهم من ال ا نع واملواط ع
واألفراد في ا يتدةق ةاحرتام القوانع ذاو الصةة ةالد ةية االنتخاةية.
 -285إجراءاو نشر الوعي في ا يتدةق ةالد ةية االنتخاةية:
-1

تو يهب القواعد اإلرشادية ل ري الد ةية االنتخاةية ودلي ال ا ب ةالةةتع الدرةية
واالجنةيزية؛

-2

تدش ممع املوق ممهب االل ممرتوق لالنتخاة مماو  www.vote.bhوال ممذي يتضم م ن ي ممهب
املدةوماو املتدةقة ة ري الد ةية االنتخاةية؛

-3

استحداث ةرامج لةد ةية االنتخاةية اصة ةائواتف الذكية؛

-4

ختص مميص ممل س مما ن عة ممن م ممدار ال مماعة لتةق ممي االستف مماراو والطةن مماو
واملقرتحاو وغريها املتدةقة ةالد ةية االنتخاةية؛

-5

إقامة ورش الد

وال دواو املتدةقة ةالد ةية االنتخاةية.

 -286ك مما ي فممذ اجملةممس االعةممن لة مرأة ةرنممامج (م ممت ر) لةت ممع ال ياسممي لة مرأة ،ةالتدمماون
مهب مدود النحرين لةت ية ال ياسية ،حيث يتض ن ال نامج حور التوعية الذي يومدف اىل ت فيمذ
سة ةة من ال امج التدرينية والتوعويمة لتدزيمز املشماركة الد ةيمة االنتخاةيمة ،وي متودف ال نمامج
اجملت هب النحريي ةش عام وةصفة اصة املرأة والشناب.
 -287تض ن الفص الراةهب من املرسوم ةقانون رقم ( )14ل ة  2002ةش ن مناشمرة القموا
ال ياسمية ةيانماً ةمماجلرائم االنتخاةيمة والدقوةمماو املقممررة ئما عةممن ال حممو التماق :يداقممب ةممالنس مممدة
م ائة دي مار أو ةإحممدى هماتع الدقمموةتع كم مممن
ال تزيمد عةمن سممتة أشمور وةةرامممة ال تتجماو
ارت ب فدالً من األفدال اآلتية:
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-1

-2

أورد ةيانم ماً كاذةم ماً وه ممو ع ممامل ة ممذلق أي ممة وثيق ممة ق ممدموا ألم ممر يتدة ممق ممدول
ال مما نع أو تد ممد ة ي ممة وس مميةة أ ممرى إد ممال اس ممم في ممه أو ح ممذف اس ممم م ممه
الفاً ألح ام القانون؛

اور أو حارف أو ش اوه أو أ فن أو أتةف أو سرا جمدول ال ما نع أو ورقمة ترشميح
أو ورقة اقرتا أو أية وثيقة أ رى تتدةق ةد ةية االنتخاب ةقصد تةيري ال تيجة؛

-3

أعط ممن ص مموته االنتخ مماب وه ممو يدة ممم أن ممه ال ح ممق ل ممه ذل ممق أو أن ممه فق ممد
الشرو املطةوةة الستد ال الق فيه ةدد أن أصنحمم اجلداول ائية؛

-4

أ م م م ا حبريم م ممة االنتخم م مماب أو ة ﻈم م ممام إجراءاتم م ممه ةاسم م ممتد ال القم م مموة أو التوديم م ممد
أو التشويش أو ةاالشرتات التج ور أو املﻈاهراو؛
االنتخمماب أكثممر مممن مممرة واحممدة

يمموم االق مرتا أو انتح م

-5

اسممتد حقممه
شخصية غريه؛

-6

أهممان أيممة جل ممة مممن الةجممان امل صممون عةيومما
أعضائوا أث اء ت دية أع ائا؛

-7

نشممر أو أذا أق مواالً كاذةممة عممن سممةوت أحممد املرشممحع أو عممن أ القممه ةقصممد
الت م ثري نتيج مة االنتخمماب .يداقممب ةممالنس مممدة ال تزيممد عةممن س م ة وةةرامممة
ال جتمماو ألممف دي ممار أو ةإحممدى همماتع الدقمموةتع كم مولممف عممام لممه اتصممال
ةد ةية االنتخاب ارت ب جرمية من اجلرائم االنتخاةية سالفة الذكر؛

القممانون املشممار إليممه أو أحممد

 -288ال جيو ال م ةوقف ت فيذ عقوةة الةرامة املقضي هبا اجلرائم االنتخاةية سالفة الذكر.
 -289يداقب عةن الشرو
التامة.

اجلرائم االنتخاةية سالفة الذكر ةالدقوةة امل صون عةيوا لةجرمية

 -290ك ما نمص املرسموم ةقممانون رقمم ( )3ل م ة  2002ةشم ن نﻈممام انتخماب أعضماء اجملممالس
النةدية وتدديالتمه عةمن أن يداقمب ةمالنس ممدة ال تزيمد عةمن ثالثمة أشمور وةةراممة ال جتماو ممائيت
دي ار أو ةإحدى هاتع الدقوةتع ك من ارت ب فدالً من األفدال اآلتية:
 -1أورد ةيانم ماً كاذةم ماً وه ممو ع ممامل ة ممذلق أي ممة وثيق ممة ق ممدموا ألم ممر يتدة ممق ممدول
ال مما نع أو تد ممد ة ي ممة وس مميةة أ ممرى إد ممال اس ممم في ممه أو ح ممذف اس ممم م ممه
الفاً ألح ام القانون؛
اور أو ح مارف أو ش م اوه أو أ فممن أو أتةممف أو سممرا جممدول ال مما نع أو ورقممة
-2
ترشمميح أو ورقممة اق مرتا أو أيممة وثيقممة أ ممرى تتدةممق ةد ةيمماو االنتخمماب ةقصممد
تةيري نتيجة االنتخاةاو؛
-3
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أ م م م حبريم م ممة االنتخم م مماب أو ة ﻈم م ممام إجراءاتم م ممه ةاسم م ممتد ال القم م مموة أو التوديم م ممد
أو التشويش أو ةاالشرتات التج ور أو املﻈاهراو؛
االنتخمماب أكثممر مممن مممرة واحممدة

يمموم االق مرتا أو انتح م

-4

اسممتد حقممه
شخصية غريه؛

-5

طنهب أو نشر أية وسميةة ممن الوسمائ الدة يمة ةقصمد الدعايمة االنتخاةيمة دون أن
ي ون مطنوعاً عةن الصفحة األوىل م وا اسم وع وان الطاةهب أو ال اشر؛
GE.170-5778

CCPR/C/BHR/1

-6

أهممان أيممة جل ممة مممن الةجممان امل صممون عةيومما
أعضائوا أث اء ت دية أع ائا؛

-7

نشممر أو أذا أق مواالً كاذةممة عممن سممةوت أحممد املرشممحع أو عممن أ القممه ةقصممد
الت ثري نتيجة االنتخاب؛

-8

اجل مرائم االنتخاةيممة س ممالفة الممذكر ةالدقوةممة امل ص ممون

يداقممب عةممن الش ممرو
عةيوا لةجرمية التامة.

القممانون املشممار إليممه أو أحممد

 -291نتيجممة لةتطممور الممذي صمماحب الدميقراطيممة الدممامل املداصممر ،أ ممذو مدﻈممم الدسمماتري
الديثممة ةتطدمميم ال ﻈممام ال يممايب الواسممهب االنتشممار ضنممدأ اسممتفتاء الشممدب ،والممذي يدت م مﻈو مراً مممن
مﻈاهر الدميقراطية شنه املناشمرة ،وقمد أ مذ دسمتور كة مة النحمرين هبمذا االجتماه ،فم ص عةمن نﻈمام
االسممتفتاء الشممدا ،وحممرن عةممن إشمرات الشممدب الشممؤون الدامممة ،حيممث جمماءو املممادة ()43
من الدستور لتدطي جلاللة املةمق ،إذا رأى ذلمق ،المق اسمتفتاء الشمدب القموانع والقضمايا
ائامممة المميت تتصم ضصمما الممنالد الدةيمما ،عةممن أن ت ممون نتيجممة االسممتفتاء مةزمممة ونافممذة مممن تمماريخ
إعال ا ونشرها اجلريدة الرمسية.
 -292هذا وقد مت إجراء االستفتاء الدام عةمن ميثماا الد م الموطي ،حيمث صمدر األممر أممريي
رقممم ( )8ل م ة  2001ةممدعوة امل مواط ع لةسممتفتاء عةممن مشممرو ميثمماا الد م المموطي ،ووافممق
الش ممدب النح مريي عة ممن ميث مماا الد م ال مموطي ة ممنة  %98.4وكان مممم املش مماركة الش ممدنية عالي ممة
إذ ةةةمم  %90.3من املؤهةع لةتصويمم.
 -293ال ت االنتخاةية ون ب املشاركة:
ال ة

ال تةة االنتخاةية

ذكور

اناث

ن نة املشاركة

2002

243635

-

-

%53.5

2006

295686

147328

148358

%73.6

2010

318668

161118

157550

%67.7

2014

349713

175997

173715

%52.6

احصائياو الرتشح
ةةدي 2002

نيايب 2002
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ةةدي 2006

نيايب 2006

ةةدي 2010

نيايب 2010

ةةدي 2014
نيايب 2014

 -7مجلس الشورى
 -294يقوم ال ﻈام ال يايب كة ة النحرين عةن نﻈام الةرفتع ،حيث تتشم ال مةطة التشمريدية
من عة مي ال مواب والشمورى ،وذلمق ضم اناً لت ثيم يمهب أطيماف اجملت مهب دون متييمز ة منب اجلم س
أو األص أو الدين أو الدقيدة ،وحرصاً عةن مشاركة األقةياو إدارة الشؤون الدامة.
 -295حيممث جمماء ميثمماا الد م المموطي عةممن أنممه سمميتم إد ممال حتممديث دسممتور الممنالد
ةاالستممفادة مممن التجممارب الدميقراطيممة ملختةممف الشممدوب توسمميهب دائممرة املشمماركة الشدنممية أعنمماء
ال ممم واإلدارة ،ذل ممق أن م مما أثنتم ممته ةد ممض ه ممذه التج ممارب م ممن األ ممذ ة ﻈ ممام اجملة ممع الد م م
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التشريدي يتيح اجل هب ةع ميزة االستمفادة من ح مة ذوي الدةمم وا م ة ممن أعضماء عةمس الشمورى
وتمفاع اآلراء الشدنمية من كافة االجتاهاو اليت يض وا اجملةس امل متخب انمتخاةاً حمراً مناشمراً  .ك ما
جاء فيه الن مد ا مان ةاستممشرافاو امل تممقن  ،حتممم ع موان ال مةطة التممشريدية عةمن أن تدمدل
أح ممام الفص م الثمماق مممن النمماب الراةممهب مممن الدسممتور ا اصممة ةال ممةطة الت ممشريدية لت ممالئم التطمموراو
الدميقراطي ممة والدسم متورية الد ممامل وذل ممق ةاس ممتحداث نﻈ ممام اجملة ممع ،حبي ممث ي ممون األول عة م ماً
م ممتخناً انتخاة ماً ح مراً مناش مراً ًتممار املواط ممون ن مواهبم فيممه ويتمموىل املوممام الت ممشريدية ،إىل جانممب عةممس
مدع يضم أصحاب ا ة واال تصان لالستدانة ة رائوم في ا تمتطةنه الشورى من عةم وجترةة .
 -296وقد نص دستور كة ة النحمرين عةمن األح مام ا اصمة ةتشم ي أعضماء عةمس الشمورى
وشرو الدضوية ،ومدهتا .وكا جتدر اإلشارة إليه أنمه وفقماً لةتدمديالو الدسمتورية عمام 2012
فإن تديع أعضاء عةس الشورى جيمب أن ي مون وفقماً لةجمراءاو والضمواةل والطريقمة الميت حتمدد
ةم مر مة ممي .ك مما مت تدممدي شممرو الدضمموية ،حبيممث يشممرت عضممو عةممس الشممورى أن ي ممون
حبري ياً ،وأن ميضي عةن من اكت ب اجل ية النحري ية عشر س واو عةن األقم  ،وأن ي مون غمري
حامم جل ممية دولمة أ ممرى ،ةاسممتث اء ممن م ج مية إحممدى الممدول األعضماء ضجةممس التدمماون
لممدول ا ةمميج الدرةيممة ةشممر أن ت ممون ج مميته النحري يممة ةصممفة أصممةية ،وأن ي ممون مت تدماً ة افممة
حقوقه املدنية وال ياسية ،وأن ي ون امسه مدرجاً أحمد جمداول االنتخماب ،وأال تقم سم ه يموم
التديممع عممن ممس وثالثممع سم ة ميالديممة كامةممة ،وأن ي ممون كممن تتموافر فمميوم ا م ة أو الممذين أدوا
دماو جةيةة لةوطن.
 -297أكم مد دس ممتور كة ممة النحم مرين امل ممادة (/16ب) عة ممن ح ممق املم مواط ع يدم ماً تقة ممد
الول ممائف الدام ممة وذل ممق دون متيي ممز ةي م وم ألي س ممنب ك ممان ،حي ممث ج مماءو الق موانع الوط ي ممة
ةت كي ممد ذل ممق ال ممق وت ﻈ مميم االشم مرتاطاو وحق مموا وواجن مماو املول ممف الد ممام ،ض مما ي فم م جل ي ممهب
املواط ع حق التقدم لشة الولائف.
 -298ففي مما يتدة ممق ةالول ممائف املدني ممة ،فق ممد ج مماء املرس مموم ةق ممانون رق ممم ( )48ل م م ة 2010
ةإصممدار قممانون ا دمممة املدنيممة متض م ًا لملح ممام واملنممادي المميت ت م ﻈم الولممائف الدامممة وشممرو
تقةممدها ضمما يضم ن عممدم الت ييممز ةممع املمواط ع شممة الولممائف الدامممة ،ك مما نممص القممانون عةممن
واجناو وحقوا املولف ،وحتديد آلية تطوير املولف ضا يؤه إىل شة الولائف الدةيا.
 -299وأممما ةشم ن الولممائف الد م رية ،فقممد نﻈممم املشممر شممرو وواجنمماو تقةممد تةممق الولممائف
وفقم ماً لة رس مموم ةق ممانون رق ممم ( )3ل م م ة  1982ةشم م ن نﻈ ممام قم مواو األم ممن الد ممام واملرس مموم ةق ممانون
رقم ( )32ل ة  2002ةإصدار قانون قوة دفا النحرين ،حيث نصمم تةق القموانع عةمن شمرو
تقةد الولائف الد رية ،ك ا نﻈم القانون الواجناو والقوا اليت يت تهب هبا املولف الد ري.
 -300وفي مما يتدةممق ةالولممائف القضممائية ،فقممد جمماء الفصم الراةممهب مممن النمماب الراةممهب مممن دسممتور
كة ة النحمرين حتممم ع موان (ال مةطة القضمائية) حيمث تضم ن املنمادي الرئي مية لضم ان اسمتقالل
القضاء ،ك ا جاء املرسوم ةقمانون ( )42ل م ة  2002ةإصمدار قمانون ال مةطة القضمائية ،ةت ﻈميم
شرو تقةد الولائف القضائية وواجناو القضاة وحقوقوم وض اناته.
 -301هممذا وقممد صممدر األمممر املة ممي رقممم ( )59ل م ة  2014ةتحديممد ضمواةل تديممع أعضمماء
عةس الشورى والذي نص املادة الثانية م ه عةن  -متثي املرأة متثيالً م اسناً  ،ك ما مت تدمدي
أح ام املرسوم ةقانون رقم ( )15ل ة.
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المادة ()26
المساواة امام القانون وحظر التمييز
 -302نممص دسممتور كة ممة النح مرين( )48وت ري ماً ملمما أكممده ميثمماا الد م ال موطي ،عةممن منممدأ
امل اواة ال رامة اإلن مانية .ك ما تضم ن ميثماا الد م الموطي ،املقومماو األساسمية لة جت مهب،
مممن حيممث ان الدممدل أسمماس ال ممم ،وامل مماواة وسمميادة القممانون والريممة واألمممن والط ني ممة والدةممم
والتضامن االجت اعي وت افؤ الفرن ةع املواط ع دعاماو لة جت هب ت فةوا الدولة.
 -303ونشري عةن وجه ا صون إىل:


املادة  18من الدستور واليت ت ص عةن أن ال اس سواسية ال راممة االن مانية،
ويت اوى املواط ون لدى القمانون القموا والواجنماو الداممة ،ال متييمز ةيم وم
ذلق ة نب اجل س أو األص أو الةةة أو الدين أو الدقيدة ؛



الفقرة ب من  5الدستور واليت ت ص عةن أن ت ف الدولة التوفيق ةمع واجنماو
امل م مرأة م ممو األس م ممرة وع ةو م مما اجملت م ممهب ،وم م مماواهتا ةالرج م ممال مي م ممادين الي م مماة
ال ياس م ممية واالجت اعي م ممة والثقافي م ممة واالقتص م ممادية دون إ م ممالل ة ح م ممام الشم م مريدة
اإلسالمية ؛



الفق ممرة ه م م م ممن  1الدس ممتور وال مميت ت م ص عة ممن أن لة ممواط ع ،رج مماال ون مماء ،ح ممق
املش مماركة الش ممؤون الدام ممة والت ت ممهب ة ممالقوا ال ياس ممية ،ض مما فيو مما ح ممق االنتخ مماب
والرتش مميح ،وذل ممق وفق مما ئ ممذا الدس ممتور ولةش ممرو واألوض مما ال مميت يني و مما الق ممانون.
وال جيو أن رم أحد املواط ع من حق االنتخاب أو الرتشيح إال وفقا لةقانون.

 -304إن الريمماو الشخصممية م فولممة ،واملواط ممون مت مماوون أمممام القممانون القمموا والواجن مماو
وال متييز ةي وم ة نب اجل س أو األص أو الةةة أو الدين أو الدقيدة .وت ون حرية الض ري مطةقة.
 -305إن ل م م مواطن حممق التدنممري عممن رأيممه ةممالقول أو ةال تاةممة أو ة م ي طريقممة أ ممرى وحريممة
النحث الدة ي وحرية ال شر والصمحافة والطناعمة م فولمة المدود الميت يني وما القمانون .وت فم
الدولة حرية ت وين اجل دياو األهةية والدة ية والثقافيمة واملو يمة وال قاةماو .وال جيمو إجنمار أحمد
عةن االنض ام إىل دية أو نقاةة أو االن حاب م وا.
 -306ول

مواطن الق الد

وت ف الدولة توفري فرن الد

لة واط ع وعدالة شروطه.

 -307وتتنمىن سياسمماو كة ممة النحمرين وتشمريداهتا األسمس الراسممخة مل افحممة الت ييممز الد صممري
وتؤكد عةن قيم امل اواة والت امح والتدارف ةع ال اس يداً.
 -308هذا وقد انض مم كة ة النحرين إىل االتفاقية الدولية لةقضاء عةن يهب أش ال الت ييز
الد صري لدام  1965ضوجب املرسوم األمريي رقم  8ل ة  .1990ك ا صدقمم النحمرين عةمن
تددي املادة  8من االتفاقية ةاملرسوم األمريي رقم  6ل ة  12 2000مارس .2000
 -309ك مما صممدر املرسمموم ةقممانون رقممم  5ل م ة  2002ةاملوافقممة عةممن انضم ام كة ممة النحمرين
إىل اتفاقية القضاء عةن يهب أش ال الت ييز ضد املرأة (ال يداو) ،وتدديالته.
__________

( )48املواد (.)18( ،)4
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 -310ووفق ماً ألح ممام الدسممتور كة ممة النح مرين وضمما إن القمموا ا اصممة وامل ارسمماو املرتتنممة
ع وا م فولة لةج يهب دو ا متييز ج ي أو عرقي ،وقائ ة عةمن منمدأ الريمة ا اصمة االعتقماد،
تةتزم يهب أجومزة الدولمة ةتموفري كافمة الضم اناو ع مد إنفماذ القمانون .وتت ثم تةمق الضم اناو
حالممة اهتممام أي شممخص إحاطتممه ةالتو ممة امل م دة إليممه وحقممه اإلدالء ة قوالممه حريممة تامممة
واالستدانة ضحام وإةداء دفاعه وحتقيقه ،وعدم الركون إىل دلي ناشئ عن إجراءاو غمري مشمروعة
يشمموهبا الممنطالن .وت ف م حقوقممه يدومما ة صممون قممانون اإلج مراءاو اجل ائيممة ال مواردة فص موله
املتدةقة ةالتحقيق واحملاك ة.

المادة ()27
حقوق القليات
 -311التزام مما ض مما ن ممص عةي ممة ميث مماا الد م ال مموطي ودس ممتور امل ة ممة والتش مريداو ذاو الص ممةة
في ما يتدةممق ةضم ان حقمموا اإلن مان وانطالقماً مممن احممرن ح وممة امل ة ممة عةممن الوفمماء ةالتز ا
اماهتمما
التداقدية واملدايري الدولية املد ية ض افحة التدصب والت ييز والتحريض عةمن الد مف وكارسمته ضمد
األشخان ة نب الدين أو املدتقد ،فإن ال ومة حريصة دك الارن عةمن تموفري امل ما امل اسمب
لدريممة الممدين واملدتقممد ،وم ممهب ال راهيممة الدي يممة ونشممر رو الت ممامح امل ة ممة و ايممة ذلم دمق مممن
ممالل الدسممتور وع وعممة مممن ا
األنﻈ ممة والقموانع واآلليمماو الوط يممة المميت تد م عةممن إنفمماذ ذلممق.
(يرجن مراجدة الفقراو  240-239حتمم املادة (.))18

خالصة
 -312رغم التحدياو اليت تواجووا كة ة النحرين فإن امل ة ة قمد حققممم إجنما او كنمرية ت فيمذ
ممما نممص عةيممه الدوممد الممدوق لةحقمموا املدنيممة وال ياسممية ،وامل ة ممة حريصممة عةممن االسممت رار اختمماذ
االجمراءاو التشمريدية وغممري التشمريدية عةممن ال حممو الممذي يؤكممد م ممار احمرتام القمموا املدنيممة وال ياسممية
اليت نص عةيوا الدود وأكد عةيوا ميثاا الد الوطي ودستور امل ة ة وتشريداهتا ذاو الصةة.
 -313تد م كة مة النحمرين إت ماقا مممهب التزاماهتما هممذا اجملمال وهممي عةمن ق اعممة ممن أن ايممة
وتدزيز حقوا االن ان من أساسياو الت ية الشامةة امل تدامة لة ة ة ورك ماً أساسمياً رفاهيمة
ور اء املواط ع .وهي هذا الد اجلاد والد وب جتاةه كافة التحدياو وتؤكد عةن:
 -1االسممت رار نشممر المموعي ة امم حقمموا االن ممان وحقمموا وواجنمماو املواط ممة
ك مت ام ةتداون من االجومزة الرتةويمة والتدةي يمة واإلعالميمة يمهب املؤس ماو الوط يمة املد يمة
حبقوا اإلن ان واجملت هب املدق؛
 -2تشممجيهب وتدزيممز التدمماون ةممع القطمما الدمام والقطمما ا ممان واجل ديمماو االهةيممة
واالفراد لتفدي الت ية الشامةة امل تدامة كافة اجملاالو؛
 -3م افحة التطرف والةةو ا طاب الديي ،وي مون ذلمق عمن طريمق إجمراءاو
وقوانع فاعةة مهب كفالة يهب القوا اليت نص عةيوا ميثاا الد الموطي والدسمتور واالتفاقيماو
الدولية اليت انض مم ئا امل ة ة؛
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 -4توطيمد جوممود الت يممة الشمامةة امل ممتدامة و ايممة وتدزيمز حقمموا االن ممان ةممالرغم
مممن التحممدياو االم يممة المميت تواجوومما والمميت ت م مممن ممالل اع ممال ارهاةيممة وع ممف ،يممتم التدام م
مدوا دون امل اس ةالقوا والرياو؛
 -5اسممت رار الد م مممن ممالل األمممم املتحممدة وامل ﻈ مماو اإلقةي يممة وغريهمما لتدزيممز
الشممؤون الدا ةيممة لةممدول واالةتدمماد عممن اسممتخدام أو التوديممد
التدمماون الممدوق وعممدم التممد
ةاستخداموا القوة الدالقاو الدولية.
 -314وي مموم ض م ان امل ممار املشممار إليممه أعمماله أن أساسممياو ال ﻈممام ال ياسممي كة ممة
النح مرين وممما لممق ةممه مممن تطمموراو توضممح الممرن عةممن االسممتفادة مممن حصمميةة جترةممة النح مرين
سياسياً واقتصادياً واجت اعياً ،ومراعاة التحدياو اليت يتطةنوما التطمور امل مت ر ،و نفمس الوقممم
االستفادة من التجمارب ذاو الصمةة وذلمق حرصماً عةمن ة ماء دولمة عصمرية اسمت ةمم كم أطرهما
ال ياسية والدستورية الفاعةة مهب ك امل تجداو احملةية واالقةي ية والدولية.
 -315ولقمد ات م مم ع ةيممه التطموراو الميت لقمممم ةال ﻈمام ال ياسمي ةالشممفافية واملصمارحة ةممع
القيممادة والشممدب مممهب الممرن عةممن دعممم األطممر ال ممةي ة لة ارسمماو الدميقراطيممة المميت تؤكممد عةممن
احمرتام سمميادة القممانون ،واحمرتام القمموا والريمماو والت كيممد عةممن أ يممة املشمماركة الشممدنية والوحممدة
الوط يممة ،ومممن ذلممق فإنممه ض اسممنة التوجممه إلحالممة اقمرتا التدممديالو الدسممتورية أىل عة ممي ال مواب
والشورى ،وجه جاللة املةق طاةاً سامياً أىل املواط ع  15ي اير  2012حيث دعم مما جاللم ممة
املة ممق إلن تتم موا ى م ممهب ه ممذه ا ط مموة املفص ممةية طم مواو ال تقم م أ ي ممة لتدزي ممز ثقاف ممة الدميقراطي ممة
وكارسممتوا عةممن أر النحمرين ،ك مما دعمما فتمماو اجملت ممهب أن تد م يدماً عةممن يممادة تدزيممز إحمرتام
القممانون ،وهممي م ممؤولية جيممب أن يتح ةومما اجل يممهب ،و اصممة ع ممدما ي مرتنل اح مرتام القممانون ضنممدأ
التدايش املشرتت والت امح واأللفة واحملنة.
 -316إن سياسة النحرين تت م ةالتوا ن واالعتمدال واملصمداقية وت مت د ذلمق عةمن احرتاموما
اللتزاماهت مما الدولي ممة ،وي ن ممهب ذل ممق ةدرج ممة أساس ممية ،م ممن ر ي ممة وط ي ممة وقي ممادة سياس ممية ح ي ممة،
ومؤس او دستورية فاعةة ،وم ا عام نشل يد فيه القطا الدمام ،وا مان واالعمالم واجملت مهب
املممدق عةممن أسمماس مممن اح مرتام سمميادة القممانون واح مرتام الدميقراطيممة والممرن عةممن حتقيممق االمممن
وال الم والت ية كة ة النحرين.
 -317تؤكممد كة ممة النحمرين عةممن حرصمموا عةممن االسممتفادة مممن الموار الن مماء ةي ومما وةممع الةج ممة
املد يممة حبقمموا اإلن ممان ،والتدمماون مممهب الةج ممة لتحقيممق أهممداف ا املش مرتكة تدزيممز االح مرتام الدمماملي
لقوا االن ان.
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قائمة المرفقات


املرفق (أ) الرسالة املوجومة ممن امل مدوب المدائم مل ة مة النحمرين لمدى األممم املتحمدة إىل األممع الدمام
لملمم املتحدة املؤر ة  28أةري ةش ن حالة ال المة الوط ية.



املرفق (ب) الرسالة املوجوة من امل دوب الدائم مل ة ة النحرين لدى األمم املتحدة إىل األممع الدمام
لملمم املتحدة املؤر ة  13يونيو  2011ةش ن حالة ال المة الوط ية.
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-2
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الوطي

http://www.legalaffairs.gov.bh/67.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNquFE1yCnaOEn

-3

التقرير ال وي االول لملمانة الدامة لةتﻈة او
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التقرير ال وي الثاق لملمانة الدامة لةتﻈة او

http://www.ombudsman.bh/mcms-

/store/magazine/First%20Annual%20Report%202013-2014
http://ombudsman.bh/mcms-
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تقرير الت ية النشرية الت ية ك ع

 ،2015الصادر عن ةرنامج األمم املتحدة اال ائي

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr15.pdf

-7

دلي الرية االقتصادية لدام  ،2015الصادر عن مؤس ة الرتاث األمري ية
http://thf_media.s3.amazonaws.com/2014/pdf/SR161.pdf
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قانون اإلجراءاو اجل ائية
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قانون الدقوةاو

-10

قانون ال ةطة القضائية وتدديالته

-11

قانون املرافداو املدنية والتجارية

-12

قانون الطف (قانون اإلحداث ل ة  1976وتدديالته)

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L4602.pdf

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L1576.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L2613.pdf

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L1271.pdf

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K3712.pdf

-13

قانون ح ة الت ييز ل ة  1989وتدديالته
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K4714.pdf

-14

قانون رقم ( )47ل ة  2002ةش ن ت ﻈيم الصحافة والطناعة وال شر
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L4702.pdf
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مرفق (أ)
الرسـ ــالة الموجهـ ــة مـ ــن المنـ ــدوب الـ ــدائم لمملكـ ــة البح ـ ـرين لـ ــدى األمـ ــم
المتحــدة إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة المؤرخــة  28أبريــل بشــأن حالــة
السالمة الوطنية
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المرفق (ب)
الرس ــالة الموجه ــة م ــن المن ــدوب ال ــدائم لمملك ــة البحـ ـرين ل ــدى األم ــم
المتحــدة إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة المؤرخــة  13يونيــو 2011
بشأن حالة السالمة الوطنية
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