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 ملقدمة:ا

احملاور األساسي  الثالث  للعالقات المولية  إ  جانة  األةةن والسةل      حم أةي  اإلنسانن حدقوق إ

أن احرتاةهةةا  حةةمأوالتنميةة  املسةةتماة  ةةةن جهةة  أخيةةر . وال  تلةة    ،ونةةزا السةةال  ةةةن جهةة  

ةةة  املعةةايو أو املؤشةةرات علةةى ةةةم  تةةوفر عنصةةري ال ةةرعي     أوااللتةةزام اباداهةةا يعتةة  ةةةن  

 .أي نظام حك  كانالسياسي  والعمال  االجتماعي  يف 

 

، وةريب اإلنسانةن أة  ةصادر الدقانون المولي حلدقوق  اإلنساناملعاةمات المولي  حلدقوق  تعت و

ملتطلبات ةلح  أو  ستجاب ااألةمي  ترجع إ  حرك  التدقنني اليت رعتها األة  املتحمة 

، وةو اإلنسانةعاجل  ألزةات أو ة كالت تعرضت هلا الب ري  ةن أجل تعزيز ومحاي  حدقوق 

( يف اإلنسانن ةن إدخيال ةسأل  )حدقوق كاملعاةمات أضفت شكاًل قانونيًا ةةا يعين أن ةريب 

 عةوالريي ي كل  (0942) اإلنساناإلعالن العاملي حلدقوق  ويعت ، نطاق الدقانون المولي

االخيتياريني امللحدقني ( وال توكولني 0966العهم المولي اخلاص باحلدقوق املمني  والسياسي  )

( وال توكول 0966به والعهم المولي اخلاص باحلدقوق االقتصادي  واالجتماعي  والثدقافي  )

 ،الوثااق المولي  ذات احلماي  العاة  لإلنساني  كاف  يف جمموعها به االخيتياري امللحق

ال رع  )وحرياته األساسي ، واليت يطلق عليها  اإلنسانت كل اللبن  الرايسي  حلدقوق و

. وانطالقًا ةن ذلك حمدت األة  املتحمة املرجعي  الدقانوني  األساسي  (اإلنسانالمولي  حلدقوق 

( ممثل  يف عمد اإلنسانواليت أطلدقت عليها ةصطلح )الصكوك المولي  حلدقوق  اإلنسانحلدقوق 

ولي  ال رع  الم تضمنتهاةن املعاةمات المولي  املتخصص  اليت كانت عبارة عن أحكام عاة  

تنظي  أمشل وأدق ةوفرة احلماي  الدقانوني   ت، إ  أن أصبحت حدقوقًا ذااإلنسانحلدقوق 

  المولي  ملا ورد فيها.

 

اتفاقي  فيينةا لدقةانون املعاةةمات، حية       إ  المولي   ةوضوا أةمي  االلتزام باملعاةمات  ويعود

وقةم اعتمةمت اتفاقية  فيينةا      أحكةام املعاةةمات.   اةنهة  تسةتمم  أنها تعت  العمود الفدقةري الةريي   

                      ملةةؤرف يف( ا8066) اوجةة  قةةراري اجلمعيةة  العاةةة  لدةةة  املتحةةمة رقةة       لدقةةانون املعاةةةمات  

دقةم املةؤ ر يف دورتةني يف فيينةا     ، وقم ُع0967ديسم   6املؤرف يف ( 8827)، ورق  0966ديسم   5

 ، 0969ةةةايو  88أبريةةل إ   9وخيةةالل الفةةرتة ةةةن  0962ةةةايو  84ةةةارس إ   86خيةةالل الفةةرتة ةةةن 
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، 0969ةةةايو  82 للتوقيةةع يفرضةةت . وُع0969ةةةايو  88مةةمت االتفاقيةة  يف خيتةةام أعمالةةه يف  واعُت

 .0921يناير  87دخيلت حيز النفاذ يف و

 

اتفاقي  فيينا لدقانون املعاةمات ( ةن الفصل األول )احرتام املعاةمات( ةن 86وقم نصت املادة )

 بأن:

 ." كل ةعاةمة نافرية ةلزة  ألطرافها وعليه  تنفيريةا حبسن ني  "

 

على  ، حي  يرتت  على اعتماد املعاةمة التزاةات يدقعاملتعاقمينالعدقم شريع  استنادًا ملبمأ و

قانوني  ةستدقرة وفق ضوابط ، ي حال ةن األحوالبها بأ عاتق المول  الوفاء بها وعمم اإلخيالل

بطالن )تفاقي  يف الفصل الثاني ذات اال( ةن 46كما نصت املادة )، يف فدقه الدقانون المولي العام

  على أنه: (املعاةمات

لةي  للمولة  أن جةتأ بةأن التعةةبو عةن رضةاةا االلتةزام باملعاةةمة قةةم           . 1 "

املعاةمات كسب  باملخالف  حلك  يف قانونها الماخيلي يتعلق باالخيتصاص بعدقم 

إلبطال ةةريا الرضا إال إذا كانةت املخالفة  بينة  وتعلدقةت بدقاعةمة أساسةي  ةةن        

 قواعم الدقانون الماخيلي.

تعت  املخالف  بين  إذا كانت واضح  بصورة ةوضوعي  ألية  دول  تتصرف . 2

 ." وفق التعاةل املعتاد وحبسن ني  يف ةريا ال أن

 

، وإلزاةي  االتفاقي  المولي ، االتفاقي  المولي تطبيق ةفهوم  وةنا جي  التفرق  بني

تطبيق  أةا، التصميق عليها أوليها إفاالتفاقي  المولي   ةي ةلزة  للمول  اجرد االنضمام 

واملرتتب  على ارتضاء االلتزام باحرتاةها حم  الواجبات الرايسي  على المول  إاالتفاقي  فهي 

يز التنفيري له أةمي  قانوني  ةن حي  الزةان ألنه ن دخيول االتفاقي  ح، وعليه فإوتنفيريةا

 .ة احلدقوق وااللتزاةات اوجبهاالوقت الريي جمد به ن أ

 

ل  ةباشرة بالتصميق علةى  ةريب الورق  ثالث  ةوضوعات أساسي  ذات ص ستتناولوبناء عليه 

الدقةةانوني األسةةاس  بيةةانلسيخصةةا املوضةةوا األول  ، حيةة  تنفيةةريةاو االتفاقيةةات الموليةة  

قيةات  االتفاثانيةًا اسةتعرا    ويليةه  ، مملك  البحةرين يف  -افهوةها العام -لالتفاقيات المولي  

فيما سيخصا املوضةوا  ، يف مملك  البحرين اإلنسانق املعني  حبماي  حدقو األساسي  المولي 

يف االنضةةمام والتصةةميق وتنفيةةري   اإلنسةةان دقةةوق حلالوطنيةة   دور املؤسسةة  الثالةة  لتحميةةم 

 .المولي  حلدقوق اإلنسان يف مملك  البحريناالتفاقيات 
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 األساس القانوني لالتفاقيات الدولية يف مملكة البحرينأواًل: 

 العمل الوطين:يثاق ة .1

صةاح   لوضةع امل ةروا اإلصةالحي الةريي دشةنه       يعت  ةيثاق العمل الةوطين السةبيل الدقةانوني   

املمنية    احليةاة  يف  ةهمة ات تغيو إلحماثةوضع التنفيري  هيمًا الل  ةلك مملك  البحرين اجل

عةام بلغةت   استفتاء شةع    بعم صمرالريي و، واالجتماعي  والثدقافي  واالقتصادي  السياسي و

االستفتاء األداة الدقانونية  إلجةراء   ةريا ، حي  اعت  8110العام  يف%(  92,4)املوافدق  عليه نسب  

مخض عن ذلك ةا أطلق عليةه بمسةتور مملكة     ت، لي0972الالزة  على دستور العام التعميالت 

 .8118البحرين املعمل لعام 

 

 املدقوةةات  األول الفصةل  يضة   ،وسةبع فصةول   ةدقمةة   ةةن  الةوطين  العمةل  ةيثةاق  يتةأل  و

 الثةاني  الفصل وتطرق. العاة  واحلريات احلدقوق برزأ البحريين، إذ تناول للمجتمع األساسي 

 الفصةل  نين، وبة الدقةانو  وسةيادة  السةلطات  بةني  الفصةل  ةبةمأ  علةى  الدقاا  احلك  لنظام ةنه

 للرقاب  ديوان إن اء ضرورة على أكم حي  البحريين، للمجتمع االقتصادي األس   الثال 
 لحيةاة ل اخلةاة   الفصةل خيصةا  و الةوطين،  األةنةفهوم  تناوليل الرابع الفصلوجاء  املالي ،

إحماةما ةعةني   السلط  الت ريعي  ةن جملسني،أن تتكون  ضرورة على أكم حي  ،النيابي 

، وينتخة  اللة  اآلخيةر    والكفةاءة يتكةون اللة  املعةني ةةن أصةحا  اخلة ة        واآلخير ةنتخ ،

 والسةابع  السةادس  الفصةلني  أةةا . باالقرتاا السري املباشر ليكون صوت ال ع  ةصمر السةلطات 

رس  السياسي  الماخيلي  واخلارجي  وأثرةما يف  واخلارجي  اخلليجي  العالقاتبينا ةكان   مفدق

 للمملك .

 

 وب ةكل  املةواطنني،  مجيةع  بةني  املطلدقة   املسةاواة  جدقيةق  ضةرورة  علةى  امليثةاق  أكةم  قةم و

 فنا صراح  على أن: الدقانون أةام املساواة خياص

 بيةنه    ييةز  ال والواجبةات،  احلدقةوق  يف الدقةانون  أةام ةتساوون املواطنون "
 ." .... العدقيمة أو المين أو اللغ  أو األصل أو اجلن  بسب 
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 يف الكاةةل  احلةق  للجميةع  نأو ،ًامجيع السلطات ةصمر ةو ال ع  أنفضاًل عما تضمنه ةن 

وقم  العاة ، االنتخابات يف والتصويت الرتشيح حدقي ًاوخيصوص السياسي   حدقوقه ممارس 

 جاء ةا نصه صراحً  على أن:
 والتمتةع  العاةة   ال ةوون  يف امل ةارك   حبةق  ونساًء رجااًل املواطنون يتمتع" 

 ألحكةام ًا طبدقة  والرتشةيح  االنتخةا   حبةق  بةمًءا  الةبالد  يف السياسةي   بةاحلدقوق 
 ". الدقانون

 

 وحرية   ،الةرأي والتعةبو   وحرية   العدقيةمة،  حرية   بكفالة   المولة   التةزام  إ  كةريلك  وأشةار 

تكوين اجلمعيات األةلي  والعلمي  والثدقافي  واهلني  والندقابات علةى أسة  وطنية ، إ  جانة      

 .والطباع  لصحاف الن ر وا وحري  العلمي، البح  حري 
 

 دستور مملك  البحرين: .2

و اشةيًا   ،تنفيريًا لإلرادة ال عبي  اليت أمجعت على املبادئ الةيت تضةمنها ةيثةاق العمةل الةوطين     

 واالقتصةادي   السياسةي   نواحيةه  يف البحةريين  التمةع  علةى  طةرأت  الةيت  لتطةورات ا ةةع 

 جميةم  عهةم  بماية  دستور مملك  البحةرين املعةمل، لةيعلن     8118ف اير  04، صمر يف والدقانوني 

 .رحل  سياسي  واعمةمل

 

 سةيادة  ذات ةسةتدقل  إسةالةي    عربية   البحةرين  مملكة   أن( ةنةه  0إذ بةني المسةتور يف املةادة )   

وةةو   ،مجيعةاً  السةلطات  ةصمر لل ع  فيه السيادةوان  دميدقراطي، فيها احلك  ونظام تاة ،

 ةنه على ةا يلي: (28)حي  نصت املادة  ،قاا  على ةبمأ الفصل بني السلطات

يدقةةوم نظةةام احلكةة  علةةى أسةةاس فصةةل السلطةةةات الت ريعيةةة  والتنفيرييةة      أ. " 

والدقضااية  ةع تعاونةها وفدقةا ألحكام ةريا المستور، وال جيةةوز ألي ةةن السةلطات    

الثالث التنازل لغوةا عن كل أو بعةض اخيتصاصاتةةها املنصةوص عليهةا يف ةةريا      

  واوضةةوا أو المسةةتور، وإ ةةا جيةةوز التفةةويض الت ةةريعي احملةةمد بفةةرتة ةعينةة 

 ةوضوعات بالةةريات، وميارس وفدقا لدقانون التفويض وشروطه. 

السلط  الت ريعي  يتوالةا امللك والل  الوطين وفدقا للمستور، ويتو  امللك  . 

وبامسه تصمر األحكام الدقضااي ،  والوزراء،السلطة  التنفيريي  ةع جمل  الوزراء 

 . "ألحكام المستور وذلك كله وفدقًا
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وقم تضمن المستور املعمل يف ةواضع ةتفرق  عمدًا ةن احلدقوق واحلريات العاة ، وقم ةريا 

( املعنون بة )احلدقوق والواجبات العاة ( مجل  ةن 20-07 املوادخُيا بريلك البا  الثال  ةنه )

احلدقوق املمني  والسياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  والثدقافي ، ولعل أة  ةا ورد فيه ةا 

 ( املدقرة ملبمأ املساواة وعمم التمييز، إذ نصت صراح  على أن:02ملادة )نصت عليه ا
ي  ويتساو  املواطنني لم  الدقانون يف احلدقوق اإلنسانلناس سواسي  يف الكراة  ا "

والواجبات العاة  ال  ييز بينه  يف ذلك بسب  اجلن  أو األصل أو اللغ  أو المين 

 ." أو العدقيمة اللغ  أو المينأو العدقيمة 

 

الفدقرة )د( على احلق يف السالة  اجلسمي  واملعنوي  وحظر التعريي   (09املادة ) تنص كما

 و وب ةن ضرو  سوء املعاةل ، إذ نصت على أن:

أي إنسان للتعريي  املادي أو املعنوي أو لإل راء، أو للمعاةل  احلاط   " ال يعّر 

بالكراة ، وحيمد الدقانون عدقا  ةن يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعرتاف 

يثبت صمورب جت وطأة التعريي  أو باإل راء أو لتلك املعاةل  أو التهميم بأي 

 ةنها ".

 

املعمل النا على ةبادئ وضمانات احملاكم  العادل ، واليت ةن أةمها ةبمأ  ومل يغفل المستور

( بالنا 81وشخصي  العدقوب ، وأخيريًا بدقرين  ال اءة، وةو ةا أوردب صراح  يف املادة ) ال رعي ،

 على أن:

" أ. ال جرمي  وال عدقوب  إال بناء على قانون، وال عدقا  إال على األفعال الالحدق  

 بالدقانوني الريي ينا عليها.للعمل 

  . العدقوب  شخصي .

ج. املته  برئ حتى تثبت إدانته يف حماكم  قانوني  تؤةن له فيها الضمانات 

الضروري  للممارس  حق المفاا يف مجيع ةراحل التحدقيق واحملاكم  وفدقًا 

 للدقانون ".

 

ي  الضمو وحري  كما يدقضي المستور املعمل بعمٍد ةن احلريات العاة  املختلف  ةنها حر

(، وحري  الرأي والتعبو وفدقًا 88الدقيان ب عاار األديان واملواك  واالجتماعات الميني  )املادة 

(، إ  جان  حري  الصحاف  والطباع  والن ر 82لل روط واألوضاا اليت يبينها الدقانون )املادة 

 (.84 م)
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 هلريب احلدقوق واحلريات العاة  افاًل على إجياد ضمان  حدقيدق  تكفل  ومل يكن المستور

( ةنه واليت 22، إذ أورد ضمان  أساسي  تتمثل يف املادة )بهااحلماي  الالزة ، وجول دون املساس 

 جاء فيها على أن:

" ال يكون تنظي  احلدقوق واحلريات العاة  املنصوص عليها يف ةريا المستور أو 

ل التنظي  أو التحميم ةن جميمةا إال بدقانون أو بناًء عليه. وال جيوز أن ينا

 جوةر احلق أو احلري  ".

 

 الدقيم  الدقانوني  لالتفاقيات المولي  يف دستور مملك  البحرين .3

ةا ةن شك يف أن  البي  دساتو دول العامل قةم تباينةت ةواقفهةا ب ةأن املكانة  الةيت جتلةها        

فهنةاك جمموعة  ةةن المسةاتو هلعةل هلةريب        .االتفاقيات المولي  ةن الت ةريعات الوطنية   

االتفاقيةةات قيمةة  قانونيةة  ةسةةاوي  للنصةةوص المسةةتوري  سةةواء ةةةن حيةة  ةرتبتهةةا أو     

إلزاةيتها، فهي تعلو بريلك على الدقةوانني الوطنية  فيهةا، يف حةني أن بعةض المسةاتو جعةل        

الوطنية .  مسةتور وأعلةى ةةن الدقةوانني     االتفاقيات المولية  يف ةرتبة  قانونية  أدنةى ةةن ال     

وجاءت دساتو دول أخيةر  لتعطةي االتفاقيةات المولية  قيمة  قانونية  ةةن حية  املرتبة           

إ  جان  أن عمدًا أخير ةةن المسةاتو مل تةنا    واإللزام ةساوي  لدقوانينها الوطني  النافرية، 

علةةى املرتبةة  الدقانونيةة  لالتفاقيةةات الموليةة  بعةةم االنضةةمام إليهةةا أو التصةةميق عليهةةا، إذ      

 ال ذلك للدقضاء الوطين ليحمد الدقيم  امللزة  هلا.تركت جم

 

أوضةحت اآللية    قةم   ةنةه  (27وعودًا على أحكام دستور مملك  البحرين املعمل فةإن املةادة )  

 المستوري  إلبرام املعاةمات المولي  ةع بيان الدقيم  الدقانوني  هلا، إذ نصت على أن:

 ة فوعًا ال ور  والنوا  فورًا ويبلغها إ  جمل  ي م امللك املعاةمات ارسوم،  "

وتكةون للمعاةةمة قةوة الدقةانون بعةم إبراةهةا والتصةميق         اا يناس  ةن البيان، 

على أن ةعاةمات الصلح والتحال  واملعاةمات  الرمسي .عليها ون رةا يف اجلريمة 

 املواطنني حدقوق أو السيادة حبدقوق أو ثروتها لطبيعي  املتعلدق  بأراضي المول  أو 

 جمةل  الةيت  واملعاةةمات  واإلقاةة ،  واملالحة   التجارة وةعاةمات اخلاص ، أو  العاة

تتضةمن تعةمي علةى     أو امليزانية   يف الةواردة   ةو  النفدقات ةن شيًوا المول  خيزان 

 ". نأن تصمر بدقانو إلنفاذةاقانون ةن قوانني البحرين جي  

 

 : نوعني ةماالمولي  إ ملعاةمات واالتفاقيات قم قس  ا المستور املعملوبريلك يكون 
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 ةعاةمات واتفاقيات دولي  يكفي إلقرارةا يف النظام الدقانوني أن يصمر النوا األول :

 .النوا جمل  ل  ال ور  ول إبال ها فورًاشرط  لكيًا،ة ةًاةرسوب أنها 
  النوا الثاني: ةعاةمات واتفاقيات دولي  يتطل  إلقرارةا والتصميق عليها يف النظام

 أن يوافق عليها جمل  ال ور  وجمل  النوا ، وال تكون نافرية إال بدقانون.الدقانوني 
لالتفاقيةات   علةى أن حسة  األةةر بةالنا صةراح      امل را المستوري البحةريين   فإن وعليه

ةتةى  ولةريا  الةوطين النافةري.    للدقانونواإللزام ةن حي  املرتب   ةساوي قانوني   ةالمولي  قو

ةةةا    املصةةادق  علةةى االتفاقيةة  الموليةة  أو االنضةةمام إليهةةا ون ةةرةا يف اجلريةةمة الرمسيةة   

ويلغةي نصةوص    لةه أن ين ةأ ويعةمل    ،المستور جزءًا ةةن الت ةريع الةوطين   أصبحت حبك  

أةام الدقضةاء الةوطين، وال سةيما يف     اميكن االحتجاج بتطبيدقه قانوني  نافرية، إ  جان  أنه

المولي  املتعلدق  حبدقوق اإلنسان، إذ أن ذلك ةو تعزيز آخير يف جمةال إنفةاذ    جمال االتفاقيات

 االتفاقيات المولي  وجعلها يف املنظوة  الت ريعي  للمملك .
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 يف مملكة البحرين اإلنساناملعنية حبقوق  األساسية  االتفاقيات الدوليةثانيًا: 

وةةا   يهةا لإوالتصةميق عليهةا أو االنضةمام     اتفاقية  كما ةو ةعلوم إن ةا يدقابل التوقيع على أي 

ينج  عنها ةن حدقوق، فهو بطبيع  احلال يوازيها التزاةات علةى عةاتق المولة ، وعلةى األخيةوة      

وةةم  قةمرتها علةى الوفةاء بهةا، وإال اعتة ت  لة          علةى ذلةك   ةعرف  حج  االلتزاةات املرتتبة  

 .بالوفاء بتعهماتها المولي 

 

االتفاقيات المولي  حلدقوق اإلنسان اليت انضمت أو صادقت عليهةا مملكة     ةريا احملورتناول يوس

أحكاةهةا  غر  بيان ةم  التزام احلكوة  بتنفيري لالبحرين دون  وةا ةن االتفاقيات المولي  

الريي أعت  االتفاقية  المولية    و( ةن المستور 27املادة ) وناعلى املستو  الوطين اا يتماشى 

 .الوطينانون يف ةرتب  الدق

 

وجنم أن حكوة  مملكة  البحةرين قةم انضةمت وصةادقت علةى عةمد ةةن االتفاقيةات المولية            

األساسةةي  املعنيةة  حبدقةةوق اإلنسةةان، حيةة  انضةةمت للعهةةم الةةمولي اخلةةاص بةةاحلدقوق املمنيةة       

، والعهم المولي اخلاص باحلدقوق االقتصةادي  واالجتماعية  والثدقافية     8116والسياسي  يف العام 

، وصادقت على االتفاقي  المولي  للدقضاء على مجيع أشكال التمييةز العنصةري يف   8117يف العام 

أةا اتفاقي  الدقضاء على مجيع أشكال التمييز ضم املرأة فدقم انضةمت هلةا اململكة  يف     .0991العام 

يف حني أن اتفاقي  ةناةض  التعريي  و وب ةن ضرو  املعاةل  أو العدقوب  الدقاسةي    ،8118العام 

انضمت إ  اتفاقي  األة   0990. ويف العام 0992أو الالإنساني  أو املهين  فدقم انضمت هلا يف العام 

صةادقت اململكة  علةى اتفاقية  حدقةوق األشةخاص        8100املتحمة حلدقوق الطفل، وأخيةوًا يف العةام   

 .اإلعاق ذوي 

 

حني مل تنظ  مملك  البحرين إ  االتفاقي  المولي  حلماي  حدقوق مجيع العمةال املهةاجرين   يف 

، واالتفاقية  المولية  حلماية     0991ديسةم    02وأعضاء أسرة  واليت اعتممتها األة  املتحمة يف 

 81ة بتةاري   مجيع األشخاص ةن االخيتفاء الدقسري، اليت اعتممتها اجلمعي  العاة  لدة  املتحم

 .8116ديسم  

 

 :العهم المولي اخلاص باحلدقوق املمني  والسياسي  .1

 الريي اعتمم ةن قبل - اخلاص باحلدقوق املمني  والسياسي  اء يف ديباج  العهم الموليجلدقم 

 يف ( املةةةؤرف 80-ألةةة ( )د 8811اوجةةة  قرارةةةةا رقةةة  )  اجلمعيةةة  العاةةةة  لدةةةة  املتحةةةمة 

ن أ  -( ةنةةه49حبكة  املةادة )   0976ةةارس   82والةريي دخيةل حيةز النفةةاذ يف     0966ديسةم    06 
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اةا جلميةع أعضةاء األسةرة الب ةري  ةةن كراةة  أصةيل  فةيه ، وةةن           المول األطراف تدقةر  

حدقوق ةتساوي  وثابت ، ي كل وفدقا للمبادئ املعلن  يف ةيثاق األةة  املتحةمة أسةاس احلرية      

األصةيل  فيةه،    اإلنسةان دقر بأن ةريب احلدقوق تنبثق ةن كراةة   يو والعمل والسالم يف العامل،

، وةتمةةتعني يف أن يكةةون الب ةةر أحةةرارًا حيةةم لتحدقيةةق املثةةل األعلةةى املتمثةةل وأن السةةبيل الو

باحلريةة  املمنيةة  والسياسةةي  وةتحةةررين ةةةن اخلةةوف والفاقةة ، ةةةو سةةبيل تهيوةة  الظةةروف  

سي ، وكةريلك حبدقوقةه االقتصةادي     لتمكني كل إنسان ةن التمتع حبدقوقه املمني  والسيا

ضةةى ةيثةةاق األةةة  ادقت يف اعتبةةارب ةةةا علةةى الةةمولالعهةةم ضةةع يو .واالجتماعيةة  والثدقافيةة 

وأن علةى  ، وحرياتةه  اإلنسةان ةن االلتزام بتعزيز االحرتام واملراعةاة العةامليني حلدقةوق     املتحمة

 وإزاء اجلماعةة  الةةيت ينتمةةي إليهةةا  الفةةرد، الةةريي ترتتةة  عليةةه واجبةةات إزاء األفةةراد اآلخيةةرين  

    . العهمةسوولي  السعي إ  تعزيز وةراعاة احلدقوق املعرتف بها يف ةريا 

 

ةةن ال ةرع     ةةادة. ويعتة  جةزءاً    (52ةن ديباج  وست  أجزاء تض  ) المولي يتكون العهمو

علةى   اإلنسةان وةةن أةة  الوثةااق المولية  املعنية  بتنظةي  حدقةوق         ،اإلنسةان المولي  حلدقوق 

والةيت يدقةع علةى عةاتق     احلدقوق واحلريات العاة   ةن مجل  تضمن العهموقم  ةستو  العامل.

 المول التزام محايتها واحرتاةها، ولكل أة  ةا ورد فيه ةا يلي:

 

، احلق يف احلياة واحلري  ويف أةان الفرد علةى نفسةه  واحلق يف املساواة، واحلق يف تدقرير املصو، 

واحلةق يف   ،واملعنوية  وحظةر التعةريي  و ةوب ةةن سةوء املعاةلة         اجلسةمي  احلق يف السالة  و

وتكةوين  التنظةي   حرية   و، حرية  التندقةل  و، واحلق يف احرتام احلياة اخلاص  املعاةل  العادل ،

، واحلةق يف  حرية  الضةمو والعدقيةمة المينية     و ،حرية  الةرأي والتعةبو    إ  جانة   ، اجلمعيات

ل خصةةي  الدقانونيةة . ويضةةاف إ  ذلةةك احلةةق يف التجمةةع     التمتةةع باجلنسةةي  واالعةةرتاف با  

 السلمي، وحق امل ارك  يف ال ؤون العاة  انتخابًا وترشيحًا، واحلق يف تدقلم الوظاا  العاة .

 

ةرفدقني بالعهم المولي اخلاص بةاحلدقوق السياسةي     اخيتياريني برتوكولنيوقم   اعتماد 

 وةما:واملمني  

 مللحق بالعهم المولي اخلاص بةاحلدقوق املمنية  والسياسةي     ا ال وتوكول االخيتياري األول 

اعتمةةم وعةةر  للتوقيةةع والتصةةميق   ، والةةرييب ةةأن تدقةةمي  شةةكاوي ةةةن قبةةل األفةةراد  

                          ( املةةؤرف يف80-ألةة  )د 8811لدةةة  املتحةةمة   نضةةمام اوجةة  قةةرار اجلمعيةة  العاةةة   واال

 ( ةنه.9) وفدقا ألحكام املادة 0976ةارس  82 ، ودخيل حيز النفاذ يف0966ديسم   06
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ن أويف ةةريا ال وتوكةول،    تصبح طرفًا ،ف يف ةريا العهماطراأل تضمن أن على المولوقم 

يف استالم ونظر الرساال املدقمة  ةن األفةراد  اليت ت كل اوجبه اللجن   خيتصاصابتدقر 

والريين يمعون أنه  ضحايا أي انتهاك ةن جانبهةا   ،الماخيلني يف والي  تلك المول  الطرف

دولة    ألي حق ةن احلدقوق املدقررة يف العهم. وال جيوز للجن  استالم أي  رسال  تتعلق بأي 

 فيه. طرف يف العهم ال تكون طرفًا

 

 امللحق بالعهم المولي اخلاص باحلدقوق املمنية  والسياسةي     ال وتوكول االخيتياري الثاني 

اعتمةةم وعةةر  للتوقيةةع والتصةةميق   ، والةةرييعلةةي إلغةةاء عدقوبةة  اإلعةةمامبهةةمف العمةةل 

 05املةةؤرف يف ( 44/082) رقةة  واالنضةةمام اوجةة  قةةرار اجلمعيةة  العاةةة  لدةةة  املتحةةمة  

 ( ةنه.2) ، وفدقا ألحكام املادة0990يوليو  00دخيل حيز النفاذ يف ، وقم 0929ديسم  
 

يسةةه  يف تعزيةةز  ، إذ بةةني أن ةةةريا اإللغةةاءاإلعةةمامإلغةةاء عدقوبةة   أن ال توكةةول ويهةةمف ةةةريا

ةةن اإلعةالن    (2) لمةادة وذلك وفدقةًا ل  ،اإلنسانوالتطوير التمرجيي حلدقوق  ي اإلنسانالكراة  

 واليت نصت على أنه: اإلنسانالعاملي حلدقوق 

 ".لكل فرد احلق يف احلياة واحلري  وسالة  شخصه "

 

والةيت نصةت   ةن العهم الةمولي اخلةاص بةاحلدقوق املمنية  والسياسةي        (6) املادةةا جاءت به و

 : على أن

 ،احلق يف احلياة حق ةالزم لكل إنسان. وعلى الدقانون أن حيمى ةريا احلةق  "

 ."وال جيوز حرةان أحم ةن حياته تعسفا

 

 ةريا وقةم انضةمت مملكة  البحةرين إ  العهةم الةمولي اخلةاص بةاحلدقوق املمنية  والسياسةي           

أوردت جفظاتهةا  قةم  و، 8116 سةبتم   81 الصةادر يف  8116( لسةن   56دقانون رق  )الاوج  

فلة  تدقة    أةا فيما يتعلق بال وتوكولني املرفدقني بالعهةم   ( ةنه.82( و)02( و )2)على املواد 

ةةةن خيةةالل  أبةةمت  أنهةةا إال ،التصةةميق عليهمةةا حتةةى تار ةةه   بحكوةةة  مملكةة  البحةةرين   

خبصةوص ال وتوكةول    8108عةام  الةالحظاتها على توصيات املراجع  المورية  ال ةاةل  يف   

اللةةريين بأنةةه يتعةةار  ةةةع المسةةتور وةةةع قةةانون العدقوبةةات    ،اإلعةةمامعدقوبةة   بإلغةةاءاملعةةين 

وينصان على ضرورة توفو الضمانات املناسب  لكفالة  انةزال ةةريب    يدقضيان بعدقوب  اإلعمام 

 العدقوب  بصورة عادل  يف حال  اجلراا  اخلطوة.

 

 

http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/Law_56_2006_ICCPR.pdf
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 :ن العهم واليت تنا على أنة (2) املادةجفظت مملك  البحرين على حي  

 التمتع حق يف والنساء الرجال تساو  بكفال  العهم ةريا يف األطراف المول تتعهم "

 ". العهم ةريا يف عليها املنصوص والسياسي  املمني  احلدقوق جبميع

 

 :  أن تنا علىواليت ( ةن العهم 02املادة )على  جفظتكما 

 أن يف حريته ذلك وي مل. والمين والوجمان الفكر حري  يف حق إنسان لكل. 1 "

 إظهةار  يف وحريته  تارب، ةعتدقم أو دين أي اعتناق يف وحريته  ةا، بمين يمين

 ةةةع أو افةةردب والتعلةةي ، واملمارسةة  ال ةةعاار وإقاةةة  بالتعبةةم ةعتدقةةمب أو دينةةه

 .بحم على أو املد وأةام مجاع ،

 ةةا،  بمين يمين أن يف حبريته  ل أن شأنه ةن إلكراب أحم تعريض جيوز ال. 2

 . تارب ةعتدقم أو دين أي اعتناق يف حبريته أو

 الةةيت للدقيةةود إال ةعتدقةةمب، أو دينةةه إظهةةار يف اإلنسةةان حريةة  إخيضةةاا جيةةوز ال. 3

 أو العةام  النظةام  أو العاةة   السةالة   حلماي  ضروري  تكون واليت الدقانون يفرضها

 .األساسي  وحرياته  اآلخيرين حدقوق أو العاة  اآلدا  أو العاة  الصح 

 عنةم  األوصةياء  أو اآلبةاء،  حرية   بةاحرتام  العهةم  ةةريا  يف األطةراف  المول تتعهم. 4

 ". اخلاص  لدقناعاته  وفدقًا وخيلدقيًا دينيًا أوالدة  تربي  تأةني يف وجودة ،
 

 :  أن تنا علىواليت ( ةنه 82املادة ) فواقع على اآلخيرأةا التحفظ 

األسةةرة ةةةي الوحةةمة اجلماعيةة  الطبيعيةة  واألساسةةي  يف التمةةع، وهلةةا حةةق . 1 "

 .التمتع حبماي  التمع والمول 

عةرتف بةه يف التةزوج    حةق ة  ةةن بلةوس سةن الةزواج    ملرأة، ابتةماء  يكون للرجل وا. 2

 وتأسي  أسرة.

 ينعدقم أي زواج إال برضا الطرفني املزةةع زواجهمةا رضةاء كةاةاًل ال إكةراب      . ال3

 فيه.  

تتخري الةمول األطةراف يف ةةريا العهةم التةمابو املناسةب  لكفالة  تسةاو  حدقةوق          . 4

احناللةه. وفةى حالة      الزوجني وواجباتهما لم  التزوج وخيالل قيام الزواج ولم 

االحنةةالل يتوجةة  اتةةاذ تةةمابو لكفالةة  احلمايةة  الضةةروري  لةةدوالد يف حالةة         

 .وجودة "

 

يف أحكةةام  (82( و)02( و )2املةةواد )مملكةة  البحةةرين قةةم جفظةةت علةةى  حكوةةة  وحيةة  أن 

 على أن:( 8تنا املادة ) إذ ، ةا املعملدستورالفدقرة ) ( ةن ( 5املادة ) ،(8حمود املادة )
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ديةةن المولةة  اإلسةةالم، وال ةةريع  اإلسةةالةي  ةصةةمر رايسةةي للت ةةريع، ولغتهةةا     "

 ." الرمسي  ةي اللغ  العربي 

 

 :  على أن(  ) الفدقرة( 5) املادةوتنا 

تكفل المول  التوفيق بني واجبات املرأة حنو األسرة وعملها يف التمع،  "

واالجتماعي  والثدقافي  وةساواتها بالرجال يف ةيادين احلياة السياسي  

 ." واالقتصادي  دون إخيالل بأحكام ال ريع  اإلسالةي 

 

عهةم اةا يتوافةق ةةع أحكةام ال ةريع        مت ةوافدقتها الكلي  علةى أحكةام ال  قم قينها إف وعليه

حكةام  خالفتهةا أ اإلسالةي  يف ةوضوعي حري  المين، واملساواة املطلدقة  بةني الرجةل واملةرأة. مل    

 ةصمر رايسي للت ريع. األخيوةال ريع  اإلسالةي  باعتبار 

 

املةادة  نا لة  ًاوفدقة  اإلنسةان اللجن  املعني  حبدقوق  إ التدقارير وتدقمي  بكتاب  يتعلق  فيما أةا

 ةن العهم، واليت تنا على: (0الفدقرة ) (41)

المول األطراف يف ةريا العهم بتدقةمي  تدقةارير عةن التةمابو الةيت اتةريتها        تتعهم "

واليت  ثل أعماال للحدقوق املعرتف بها فيةه، وعةن التدقةمم احملةرز يف التمتةع بهةريب       

 ، وذلك:احلدقوق

 خيالل سن  ةن بمء نفاذ العهم بالنسب  للمول األطراف املعني ،  .1
 ." ليها ذلكإوبعمةا كلما طلبت اللجن   .2

 

علةى  و، مخة  سةنوات  ةرة كةل  الوضع على أن تدقوم المول بتدقمي  تدقاريرةا  استدقرولدقم 

ب ةأن الوضةع    ، وتعةر  عمةا يدقلدقهةا   فحا تلك التدقارير وفدقًا لضوابط ةعين  املعني  اللجن 

المولة    إ توصةياتها   اللجن  تدقممذلك الماخيلي للمول  وفدقًا للمعلوةات املتاح ، وعلى ضوء 

العواةةل والصةعوبات الةيت     إ وينبغي أن ت و التدقةارير  ، الطرف يف شكل ةالحظات خيتاةي 

قيدق  لتسةهيل  وقم وضعت اللجن  ةبادئ توجيهي  د ،- ن وجمتإ -العهمتؤثر على تطبيق 

 كثر فعالي .أعل التدقارير ةهم  المول األطراف جل

 

بعةم   ًا يف السةن  األو  تدقةمم تدقريةر   أن مملكة  البحةرين كةان عليهةا    حكوة   جنم أن هوعلي

، 8117سةبتم    20توقيعها على العهم المولي اخلاص باحلدقوق السياسي  واملمني  أي بتاري  

 أةةةاةةةن التوقيةةع علةةى العهةةم. ةضةةي مخةة  سةةنوات  بعةةمًا آخيةةر تدقريةةر إ  جانةة  تدقةةمميها

األخيةةري  اةا جةةاء يف قةرار اجلمعيةة    اململكة     علةى  فةةإن بةه  خبصةوص ال توكةولني امللحدقةةني  
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ديسةم    06بتةاري   ( والصةادر  61/049) المورة الثانية  والسةتني رقة    ب لدة  املتحمة العاة  

ينا والريي  8114 أبريل  80بتاري    (69/8114) رق  اإلنسانوا  قرار جلن  حدقوق ، 8115

 على:

 

 الةموليني،  ينالعهةم  يف أطرافةا  بعم تصبح مل اليت المول مجيع بدقوة تناشم" 

 االخيتيةاريني  ال وتوكةولني  إ  االنضةمام  يف األولوية ،  سبيل على تنظر وأن

 اإلعالن إصمار ويف. والسياسي  املمني  باحلدقوق اخلاص المولي بالعهم امللحدقني

 املمنية   بةاحلدقوق  اخلةاص  الةمولي  العهةم  ةةن  (41) املةادة  يف عليةه  املنصةوص 

 يف أطرافةاً  األخيةوة  اآلونة   يف أصةبحت  أخير  دوال بأن تعرتف وإذ والسياسي ،

 الةمع   تدقةمي   الغر  هلريا يواصل أن العام األةني إ  تطل  الصكوك، ةريب

 املتحةمة  األةة    يةفوضة وتةمعو   ،املعاةةمات  ب ةأن  اسةنويً  تدقام اليت للمناسب 

 الةمول  ت جيع أجل ةن املنتظم  اجلهود تكثي  إ  اإلنسان حلدقوق الساةي 

 والدقيام، اإلنسان حبدقوق اخلاصني الموليني العهمين يف أطرافا تصبح أن على

 اساعمة ،اإلنسان حدقوق ةيمان يف االست اري  اخلمةات برناةأ طريق عن

 وال وتوكةولني  العهةمين  علةى  التصةميق  يف طلبهةا،  علةى  بنةاء  الةمول،  ةةريب 

 أو والسياسةي   املمنية   بةاحلدقوق  اخلةاص  الةمولي  بالعهةم  امللحدقةني  االخيتياريني

 ." الصكوك ةريب إ  العاملي االنضمام ةمف جدقيق بغي  إليها االنضمام

 

 :العهم المولي اخلاص باحلدقوق االقتصادي  واالجتماعي  والثدقافي  .2

اوجة  قةرار    الةمولي اخلةاص بةاحلدقوق االقتصةادي  واالجتماعية  والثدقافية        العهماعتمم 

، والةريي  0966ديسةم    06 املةؤرف يف ( 02-ألة ( )د  0022رقة  )  اجلمعي  العاة  لدةة  املتحةمة  

ةن ديباجة    و يتكون ( ةنه،09وفدقًا ملا نصت عليه املادة ) 2791يناير  3دخيل حيز النفاذ يف 

. وقةم نةا العهةم علةى احلدقةوق االقتصةادي  واالجتماعية         ( ةةادة 20)تضة   ومخس  أجزاء 

احلةق يف  واحلةق يف تكةوين الندقابةات،    واحلةق يف تدقريةر املصةو،    ووالثدقافي  كاحلق يف العمةل،  

الضمان االجتماعي، كما ألزم العهم المول األطراف باتةاذ التةمابو الالزةة  لكفالة  إعمةال      

ةةةن خيالهلةةا الةةزام الةةمول بةةاحرتام احلدقةةوق      ، كمةةا طالةة   احلدقةةوق املعةةرتف فيهةةا بالعهةةم   

 .لدفراد االقتصادي  واالجتماعي  والثدقافي  
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  بتةاري   8117( لسةن   01دقةانون رقة  )  ال اوجة   العهةم  إ  البحةرين مملكة    انضمتوعليه 
علةى   ( والةريي نةا  2( ةن املادة )0البنم )د( ةن الفدقرة )جفظت على  إذ  ،8117سبتم   27

 أن:

 املعنى ". البلم لدقوانني وفدقًا ممارسته شريط  اإلضرا ، حق "

 
( يف توفيةق تةبين حةق اإلضةرا  ب ةكل      2ولدقم انبثدقةت جةميات مملكة  البحةرين يف املةادة )     

خياصة  يف  تطبيدقه يف ال ارا البحةريين و   ةطلق والوفاء بريلك كالتزام دولي، وةم  ةالام

 :  أن واليت نصت علىالمستور املعمل ( ةن 87للمادة رق  ) واستنادًااملرافق احليوي  العاة . 

" حريةة  تكةةوين اجلمعيةةات والندقابةةات، علةةى أسةة  وطنيةة  وألةةةماف ة ةةروع  

وبوساال سلمي  وبوساال سلمي ، ةكفول  وفدقًا لل ةروط واألوضةاا الةيت يبينهةا     

وال جيةوز إجبةار أحةم      الدقانون، ب رط عمم املساس بأس  المين والنظةام العةام.  

 على االنضمام إ  أي مجعي  أو ندقاب  أو االستمرار فيها ".

 

والةريي  العمالية ،  بإصةمار قةانون الندقابةات     8118( لسةن   22املرسوم بدقانون رقة  ) فدقم صمر 

والتعةميل   8116( لسةن   49لدقانون رقة  ) ا اوج  8116 العاميف األول  أدخيل عليه تعميالن،

 .8100( لسن  25وفدقًا للمرسوم بدقانون رق  ) 8100 العامالثاني يف 

 

 تتوافةةقل جةةاءت  التعةةميالت علةةى قةةانون الندقابةةات العماليةة   الدقةةول أن بعةةض ةةةريبميكةةن و

 أن حية   ،( خيةو ةثةال علةى ذلةك    01المولي ، ويعم التعميل الوارد على نةا املةادة )   واملعايو

 أو ةعةني  قطةاا  أو ةن ةأة  أية   يف العمةال  حةق  ةن يؤكم على أنه أصبح املادة حك  ةدقتضى

 أو ندقابة   تأسةي  ببعضةها الةبعض     ةرتبطة  أو ةتماثلة   حةرف  أو صةناعات  أو حممد ن اط

 ت ةكيل  يف املن ةأة  عمةال  أةةام  الةال  فةتح الدقةانون   املادة ةريب فبموج  به .  خياص  أكثر

 أن ميكةةن الةةريي الندقةةابي لالحتكةةار ةنعةةًا ةصةةاحله  عةةن للةةمفاا عماليةة  ندقابةة  ةةةن أكثةةر

 الندقابةات  بةني  التنةاف   ةةن  نوعةاً الةريي  لةق   و باملن ةأة  املوجةودة  الوحيمة الندقاب   ارسه

 ه .ةصاحل عن المفاا على إجيابًا ينعك  مما العمال لصاحل واالجادات

 

قيةمت ةةن حرية      الدقةانون على  اليت أجريت تعميالتال يالحظ أن بعضوةن ناحي  أخير  

يف ( 2نةا املةادة )   الةريي أجةر  علةى   ذلك ةةن التعةميل    استخالصوميكن  ،التنظي  الندقابي

 يفجنم أن امل را البحةريين   سالفي اإلشارة  (. وبالتمعن يف نصوص البنمين2( و)0البنمين )

 العمالي ، االجادات ت كيل إطار يف الندقابي  التعمدي  نطاق ( قم ضّيق0تعميل نا البنم )

http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/Law_10_2007_ICESCR.pdf
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 يف تعةرف  كانةت  والةيت  املت ةابه ،  الندقابةات  يف العمالية   االجةادات  لت ةكيل  حصةرةا  حي 

 كةان  بينمةا  الدقطاعية ،  بالندقابةات  البحةرين  عمةال  لندقابةات  العةام  لالجةاد  األساسةي  النظام

 فيمةةا اجةاداً  ت ةكيل  أكثةةر أو ندقةابتني  أي إةكةان بأن  اعنةى  ،ةطلدقةةًا التعةميل  قبةل  الةنا 

فضال عن قيام امل را بإعطاء السلط  ةت ابه ،  الندقابات تكون أن امل را ي رتط ومل بينها،

بةماًل  التنفيريي  ةطلق احلري  بتحميم أنواا املؤسسات الةيت جيةوز األضةرا  بهةا ةةن عمةةه       

 .ةن النا عليها صراح  يف الدقانون ذاته
 

وإ  جان  العهةم الةمولي اخلةاص بةاحلدقوق االقتصةادي  واالجتماعية  والثدقافية  اعتمةمت         

( املةؤرف  007/62ة اوج  قرار اجلمعي  العاة  لدة  املتحةمة ) اجلمعي  العاة  لدة  املتحم

واملتعلةق   امللحةق بةه،  امللحق بالعهم المولي اخلاص  االخيتياري ال توكول 8112ديسم   01يف 

 .8102ةايو  5دخيل حيز النفاذ يف  والرييالبال ات والنظر فيها،  بتلدقيباخيتصاص اللجن  

 

 اسةتناداً ، والبحةرين باالنضةمام إ  ال توكةول املنةوب أعةالب      مملكة  ةريا ومل تدقةوم حكوةة    

نظةر البال ةات    اللجنة  ، فدقم أشارت صراح  لعةمم إلزاةية    ( ةنه8( الفدقرة )0املادة )ألحكام 

 :توقع عليه، حي  نصت على أنةن المول اليت مل 

 

 طرفًا تكون ال العهم يف طرف دول  بأي  يتعلق بالس أي تلدقي للجن  جيوز ال "
 ". ال وتوكول ةريا يف

 

، واسةتنادًا لةنا   اإلنسةان اللجن  املعنية  حبدقةوق    إ  التدقارير بكتاب  وتدقمي أةا فيما يتعلق 

 ( ةن العهم واليت تنا على أن:06( ةن املادة )0الفدقرة )

تتعهم المول األطراف يف ةريا العهم بأن تدقمم، طبدقا ألحكام ةريا اجلزء ةن العهم،  "

تدقارير عن التمابو اليت تكون قم اتريتها وعن التدقمم احملرز على طريق ضمان 

 ." احرتام احلدقوق املعرتف بها يف ةريا العهم

 

بعم توقيعها على العهم  تدقريرًا يف السن  األو أن تدقمم  عليهامملك  البحرين كان  أنجنم 

، 8112سةبتم    87أي بتةاري    باحلدقوق االقتصةادي  واالجتماعية  والثدقافية    المولي اخلاص 

 ةن تاري  التوقيع على العهم.بعم ةضي مخ  سنوات  آخير تدقمي  تدقرير إ  جان 
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 :االتفاقي  المولي  للدقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري .3

مجيةع الب ةر، وأن مجيةع     بةني الكراةة  والتسةاوي    ةبةمأ  ىيدقةوم علة   ثاق األة  املتحةمة ن ةيإ

بغي  إدراك أحم ةدقاصةم األةة     وفردي  المول األعضاء قم تعهمت باتاذ إجراءات مجاعي 

واحلريةات   ،اإلنسةان يف تعزيةز وت ةجيع االحةرتام واملراعةاة العةامليني حلدقةوق         املتمثل ،املتحمة

أن   وإذ تةر  .أو اجلةن  أو اللغة  أو الةمين    العةرق  بسةب  دون  ييز  األساسي  للناس مجيعًا

وةتسةاوين يف الكراةة     مجيعةا أحةراراً   يولةمون يعلن أن الب ر  اإلنساناإلعالن العاملي حلدقوق 

واحلدقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلدقوق واحلريات املدقررة فيةه، دون أي  ييةز   

أن مجيةع الب ةر ةتسةاوون أةةام الدقةانون      وةي، وعةرق أو اللةون أو األصةل الدقة    ال سيما بسب  ال

 .يف محايته هل  ةن أي  ييز ةتساٍووهل  حق 

 

االتفاقي  المولي  للدقضاء علةى مجيةع أشةكال    العاة  لدة  املتحمة  اجلمعي  اعتممتوعليه 

وقةم   ،0965 ديسم  80( املؤرف يف 02-أل ( )د 0221اوج  قرارةا رق  ) التمييز العنصري

 ةةن  ةةريب االتفاقية    تتكةون و ( ةنهةا. 27اوجة  املةادة )   2717يناير  4دخيلت حيز النفاذ يف 

ترةي إ  جدقيةق املسةاواة بةني اجلميةع يف احلدقةوق والواجبةات        ،ةادة( 85ثالث  أجزاء تض  )

 عنم تساوي املراكز الدقانوني  والتماثل ب أنها.

 

أي  ييةز أو اسةتثناء أو    ( لي ملالتمييز العنصرياملدقصود بة  ) االتفاقي ةريب  تعرفدقم لو

تدقييةةم أو تفصةةيل يدقةةوم علةةي أسةةاس العةةرق أو اللةةون أو النسةة  أو األصةةل الدقةةوةي أو االثةةين   

واحلريةات األساسةي  أو    اإلنسةان ويستهمف أو يسةتتبع تعطيةل أو عرقلة  االعةرتاف حبدقةوق      

التمتع بها أو ممارستها، علي قمم املساواة، يف امليمان السياسي أو االقتصادي أو االجتمةاعي أو  

 الثدقايف أو يف أي ةيمان آخير ةن ةيادين احلياة العاة .

 

 بكةل  ت ج  التمييز العنصري وتتعهم بةأن تنةتهأ  أن ن على المول أكما تنا االتفاقي  ب

سياسةة  للدقضةةاء علةةي التمييةةز العنصةةري بكافةة  أشةةكاله    الوسةةاال املناسةةب  ودون أي تةةأخيو

جبميةع الوسةاال   فيهةا و  كةل دولة  طةرف   وطالبةت   .وتعزيز التفاة  بني مجيةع األجنةاس  

، حبظةر وإنهةاء أي  ييةز عنصةري يصةمر عةن أي       املتعلدقة  اا يف ذلةك الت ةريعات    املناسب 

 .مجاع  أو ةنظم  أشخاص أو أي 
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( لسةن   2بدقةانون رقة  )   املرسةوم اوجة   مملك  البحةرين لالتفاقية    حكوة  وقم انضمت 

 واليت تنا على أن:ةنها، ( 88) املادة. كما جفظت على 0991ةارس  87بتاري   0991

 ةريب تفسو ب أن األطراف المول ةن أكثر أو دولتني بني ين أ نزاا أي حال  يف "

 عليهةا  املنصةوص  اإلجةراءات  أو باملفاوضة   تسويته وتتعرير تطبيدقها أو االتفاقي 

 إ  أطرافةه،  ةةن  أي طلة   علةى  بنةاء  النزاا ةريا حيال االتفاقي ، ةريب يف صراح 

 أخيةر   طريدقة   علةى  املتنةازعون  يتفةق  مل ةا فيه، للفصل المولي  العمل حمكم 

 ". لتسويته

 
حمكم  العةمل المولية    إخيضاا أي نزاا ضمن ةفهوم ةريب املادة إ  اخيتصاص  أعلنت بأنإذ 

ويعتة  ةةريا الةتحفظ أحةم       لكةل أطةراف النةزاا يف كةل حالة .      حيتاج إ  املوافدق  الصةرحي 

ةريب املادة، فهي مل ترفضها ب كل التحميات اليت واجهتها حكوة  مملك  البحرين يف تنفيري 

طةراف النةزاا بةمل أحةم     أطلة  املوافدقة  الصةرحي  لكةل     بل جفظت فدقط فيما يتعلق ب تام

إ  حمكم  العمل المولي ، اا يكفل ةصاحلها الوطنية  واإلقليمية    حال  اإلحال  أطرافه يف 

والمولي ، واحلفاظ على التعاون والرتابط المولي. فرؤي  مملك  البحرين بريلك  تم لكفال  

تراضي كاف  أطراف النزاا يف إحالته إ  حمكم  العمل المولي ، ولي  فدقةط إحالتةه وفدقةًا    

 صاحل  المولي  حتى بوجود النزاا.وامل أطرافه، اا يضمن التعاون الموليم لطل  أح

 

التمييز العنصري( املن ةأة اوجة     إ  )جلن  الدقضاء على فيما يتعلق بتدقمي  التدقارير أةا

 :( ةنها على أن9االتفاقي ، فدقم نصت املادة )

كل دول  ةن المول األطراف بأن تدقمم إلي األةني العام لدة  املتحمة،  تتعهم. 1" 

لتنظةر فيةةه اللجنةة ، تدقريةةرا عةن التةةمابو الت ةةريعي  أو الدقضةةااي  أو اإلداريةة  أو   

التمابو األخير  اليت اتريتها واليت  ثل إعماال ألحكام ةريب االتفاقي ، وبأن تفعل 

 ذلك:

 االتفاقي  إزاءةا، يف  ضون سن  ةن بعم بمء نفاذ أ. 

للجن  ذلك. وللجن  أن ث  ةرة كل سنتني، وكريلك كلما طلبت إليها ا . 

 ةن املعلوةات ةن المول األطراف. تطل  ةزيمًا

تدقوم اللجن ، عن طريق األةني العام، بتدقمي  تدقرير سنوي عن أعماهلا إلي . 2

استنادا إلي دراستها اجلمعي  العاة ، وجيوز هلا إبماء اقرتاحات وتوصيات عاة  

للتدقارير واملعلوةات الواردة ةن المول األطراف. ويت  إبالس ةريب االقرتاحات 

والتوصيات العاة  إلي اجلمعي  العاة  ة فوع  بأي  ةالحظات قم تبميها المول 

 ." األطراف
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تدقريرةةا املبةماي والثةاني     قاةت بتدقمي ، والتزاةًا ةن حكوة  مملك  البحرين يف ةريا ال أن

والثال  والرابع واخلاة  يف وثيدق  واحمة إ  جلنة  الدقضةاء علةى التمييةز العنصةري وذلةك       

 ، بةةالر   ةةةن أن التدقةةارير سةةالف  اإلشةةارة حيةةني ةوعةةم تسةةليمها يف 0999ف ايةةر  88بتةةاري  
 على الرتتي . 0999و 0997 و0995 و0992 و0990أبريل  86

 

وقةةم تضةةمن التدقريةةر بيانةةات دميو رافيةة  واقتصةةادي  ةفصةةل  عةةن مملكةة  البحةةرين، إ   

جان  بيان اإلطار الدقانوني فيما يتعلق بتنفيري االتفاقي ، والتمابو أو اجلهود اليت تدقةوم بهةا   

 ومحاي  احلدقوق الواردة فيها، وكيفيته تنفيري أحكاةها. تعزيزاململك  إ  

 
، ويف 8111ةةارس   81  فدقةم نظةرت اللجنة  تدقريةر اململكة  بتةاري        وعماًل باإلجراءات املتبعة 

اعتممت املالحظات اخلتاةي  واملتضمن  توصياتها  8111ةارس  82جلستها املنعدقمة بتاري  

 أعالب وقم جاءت باإلجياز التالي: التدقريرب أن 

توصةةي اللجنةة  علةةى ضةةرورة تدقةةمي  بيانةةات دميو رافيةة  شةةاةل  حسةة  االثنيةة            .1

%( 62%( وأ لبيةة  الدقةةو  العاةلةة  )22نظةةرًا الن جةةزءًا كةةبوًا ةةةن السةةكان )واجلنسةةي  

 ليسوا حبرينيني.
توصي اللجن  بضرورة ةراجع  الت ريعات الوطني  لكي تتةواا  ةةع التنفيةري الكاةةل       .2

 (ةن االتفاقي .4للمادة )
أن  أوضح التدقرير أنه   ت كيل )جلن  حدقوق اإلنسان( يف اململك ، وعليه تأةةل اللجنة    .3

يت  تزويمةا بت كيل اللجن  وأسالي  عملها والوالي  املنوطة  بهةا وإجنازاتهةا والسةيما     

يف جمةةال الدقضةةاء علةةى التمييةةز العنصةةري. وقةةم أوصةةت اللجنةة  علةةى تدقةةمي  تدقريةةر      

 .8110أبريل  86السادس للمملك  يف ةوعمب املدقرر بتاري  

 
، إذا والسةةابع يف وثيدقةة  واحةةمة ا السةةادسقةةمةت اململكةة  تدقريرةةة 8112 ديسةةم  82وبتةةاري  

علةةى التةةوالي، إذا تضةةمن   8112و 8110أبريةةل  86كةةان املوعةةم املدقةةرر لتسةةلي  التدقريةةرين يف 

ال  فيها، إ  جان  احل السياسيمجل  ةن املعلوةات األساسي  حول مملك  البحرين والنظام 

ان، إ  جانة  بيةان   وق اإلنسة ، واإلطةار الدقةانوني حلماية  حدقة    االقتصادي  والتنمي  الب ةري  

يف سبيل التعري  واإلعالم والن ر ألحكام االتفاقي ، ةةع اسةتعرا  كيفية      جهود اململك 

 تنفيري ةا ورد فيها ةن نصوص.
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، ويف جلستها 8115ةارس  4و 2بتاري   التدقريروعماًل باإلجراءات املتبع  فدقم نظرت اللجن  

اعتممت املالحظات اخلتاةي  واملتضمن أس  اللجنة  لعةمم    8115ةارس  00املنعدقمة بتاري  

المولةة  الطةةرف بيانةةات ب ةةأن التكةةوين االثةةين لسةةاكنها، ر ةة  أن ةةةريب البيانةةات       تدقةةمي 

اللجنة  طلبهةا بتزويةمب     التنفيري العملي ألحكام االتفاقي ، وعليه كةررت  لتدقيي جوةري  

واللغ  والمين فضاًل عن املركز  حول السكان حبس  العرق والنس  واألصل االثينببيانات 

 االجتماعي واالقتصادي لكل جمموع .

 

إ  جان  إن اء ةؤسس  وطني  حلدقوق اإلنسان وفدقًا )ملبادئ باري ( والةيت صةادقت عليهةا    

(، وأوصةت كةريلك بضةرورة    42/042اجلمعي  العاة  لدة  املتحمة اوجة  قرارةةا رقة  )   

أو اللةون أو األصةل الدقةوةي أو االثةين احلةق يف       تع كل فرد دون  ييز على أسةاس العةرق   

والسكن املالاة  والتعلةي ، وأكةمت علةى أةمية  أن تدقةوم اململكة  بالتواصةل          والصح العمل 

والت اور على نطاق واسع ةةع ةؤسسةات التمةع املةمني العاةلة  يف جمةال ةكافحة  التمييةز         

 العنصري يف إعماد تدقريرةا الدقادم.

 

طريدقة   مي  تدقريةر تةبني فيةه    تدقة  يف االتفاقية   لمولة  الطةرف  عةاتق ا وملا كان التزاةا على 

ةن املناق ة ، فدقةم قاةةت اململكة  بتسةلي       ةتابعتها لتوصيات اللجن  يف  ضون سن  واحمة 

تعليدقاتهةةا والةةيت ميكةةن إجيازةةةا يف أن قةةرار حةةل إحةةم        8115سةةبتم   8اللجنةة  بتةةاري   

تؤكةم  وإذ صةحيح الدقةانون،   ةتفدقةًا ةةع    اجلمعيات احلدقوقية  والةيت أشةارت لةه اللجنة  جةاء      

 احلكوة  أنه ال أساس لالدعاءات اليت أثوت حول وجود  ييز على أساس المين.

 

ةع التنويه أن اللجنة  قةم أوصةت بةأن تدقةمم اململكة  تدقريريهةا الةموريني الثةاةن والتاسةع يف           

 تدقمميه. أنه لغاي  اآلن مل يت  إال، 8117أبريل  86تدقرير واحم حيني ةوعمب يف 

 

 :اتفاقي  الدقضاء على مجيع أشكال التمييز ضم املرأة .4

عتَبر اتفاقي  الدقضاء على مجيع أشكال التمييز ضم املةرأة رةرة ثالثةني عاةةًا ةةن اجلهةود       ُت

واألعمال اليت قام بها ةركز املرأة يف األةة  املتحةمة لتحسةني أوضةاا املةرأة ولن ةر حدقوقهةا.        

وتأتي أةمي  ةريب االتفاقي  ةن كونها وضعت قضايا املرأة ضمن أةماف األة  املتحةمة ويف  

، وةةن كونهةا أكةمت    اإلنسةان ولوياتها، فأصبحت جزءًا ةن الدقانون المولي حلدقةوق  أ قاام 

لةةدم املتحةةمة اوجةة   اعتمةةمتها اجلمعيةة  العاةةة  يف حدقةةوق املةةرأة، ياإلنسةةانعلةةى العنصةةر 

 0920سةبتم    2، واليت دخيلت حيز النافري يف 0979 ديسم  02بتاري   (021/24قرارةا رق  )
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حيةة   .ةةةادة( 21) أجةةزاء تضةة   سةةت وجتةةوي علةةى   ( ةنهةةا،0)( الفدقةةرة 87حبكةة  املةةادة ) 

تضةمنت االتفاقيةة  العميةةم ةةن األحكةةام املتعلدقةة  بتأكيةم وتدقريةةر ةبةةمأ ةسةاواة املةةرأة ةةةع     

الرجل كأصل عام يف احلدقوق وااللتزاةات، وأحكام ةن شأنها محاي  حدقوق املرأة وحرياتهةا  

عالقاتهةا االجتماعية ، وطاافة  ةةن األحكةام      اا يتفق ةع طبيعتها كاةرأة وأم وزوج  يف 

 .تتعلق باتاذ التمابو الالزة  لتنفيري بنود املعاةمة على املستوي احمللي جلميع المول

 

تبنةت اجلمعية  العاةة  لدةة  املتحةمة ال وتوكةول االخيتيةاري        االتفاقية    ةةريب وإ  جان  

قةم  ، و0999 شهر أكتوبر ةن العةام يف  التفاقي  الدقضاء على كاف  أشكال التمييز ضم املرأة

اوجبةه  الريي ةادة، و (80)تأل  ال وتوكول ةن وي . 8111 ديسم  88يف ز النفاذ دخيل حي

بالدقضةةاء علةةى التمييةةز ضةةم املةةرأة يف تلدقاةةي التبليغةةات املدقم ةةة  إليهةةا   املعنيةة تةةتا اللجنةة  

يزعمةون أنهة    والنظر فيهةا. وجيةوز تدقةمي  ةةريب التبليغةات ةةن قبةل أفةراد أو جمموعةات          

ةن احلدقةوق الةواردة يف اتفاقية  الدقضةاء علةى كافة  أشةكال التمييةز          ضحايا انتهاكات ألي

 ضم املرأة. 

 

اإلجراءات اليت تتخريةا اللجن  للتأكم ةن ةصةماقي  ةةريب    ارياالخيتي وحيمد ال وتوكول

 وةطالبتهةةا باتةةاذ تةةمابو ةعينةة  ذلةةك عةةن طريةةق المولةة  ذاتهةةا، ةةةنالتبليغةات، والتحةةري  

وةريا ُيعتَبةر خيطةوة ةاةة  يف جمةال التةزام الةمول األطةراف بتنفيةري          ،وتدقمي  تدقارير للجن 

  دقضاء على كاف  أشكال التمييز ضم املرأة.العمل على ال ويؤدي إ  حمٍّ كبو االتفاقي ،

 

         يف 8118( لسةن   5) بدقانون رقة   املرسوم اوج  االتفاقي  إ  البحرينمملك  انضمت وقم 

 إال أنها جفظت عن مجل  ةن النصوص الواردة فيها وةي كالتالي:، 8118يونيو  02

 

تنفيريةا يف حمود أحكام ال ةريع    يضمناا   ،ةن االتفاقي  (8املادة )اململك  على جفظت 

 أن: على، واليت تنا اإلسالةي 

 تةنتهأ، أن على وتوافق املرأة ضم التميةيز أشكال مجيع األطراف المول تة ج  "

  املرأة، ضم التميةيز على الدقضاء سياس  إبطاء ودون املناسب  الوساال بكل

 :يلي اا بالدقيام تةتعهم لريلك وجدقيدقًا

 تة ريعاتها أو الوطني  دساتوةا يف واملرأة الرجل بني املساواة ةبمأ هلسيمأ. 

 التحدقيق وكفال  اآلن، حتى فيها أدةأ قم املبمأ ةريا يكن مل إذا األخير ، املناسب 

 .األخير  املناسب  والوساال الدقانون خيالل ةن املبمأ هلريا العملي
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 األةر يدقتضيه ةا ذلك يف اا و وةا، التة ريعي  التمابو ةن املناس  اتاذ . 

 .املرأة ضم  يةيز كل حلظر جزاءات ةن

 وضمان الرجل ةع املساواة قمم على املرأة حلدقوق الدقانوني  احلماي  إقرارج. 

 واملؤسسات االخيتصاص ذات الوطني  احملاك  طريق عن للمرأة، الفَعال  احلماي 

 . يةيزي عمل أي ةن األخير ، العاة 

 وكفال  املرأة، ضم  يةيزي  ممارس  أو عمل بأي االضطالا عن االةتةنااد. 

  ؛ االلتةزام وةريا يتةفق اا العاة  واملؤسسات السلطات تصرف

 أي جان  ةن املرأة ضم التمييز على للدقضاء املناسب  التمابو مجيع اتاذةة. 

 .  ةؤسس  أو ةنظم  أو شخا

 الدقوانني إلغاء أو لتعميل الت ريع، ذلك يف اا املناسب ، التمابو مجيع اتاذو. 

  املرأة. ضم  ييزًا تة كل اليت الدقاام  واملمارسات واألعراف واألنظم 

 ". املرأة ضم  ييزًا ت كل اليت الوطني  العدقوبات قوانني أحكام مجيع إلغاءز. 

 

 ( واليت تنا على أن:8فدقرة )ال( 9جفظت على املادة )كما 

 جبنسي  يتعلق فيما الرجل حلق ةساويًا حدقًا املرأة األطراف المول  نح"  

  أطفاهلا".

 

 اليت تنا على أن: و( 4)فدقرة ال( 05املادة )على  إ  جان  جفظها

 املتصل بالدقانونيتعلق  فيما احلدقوق نف  واملرأة الرجل األطراف المول  نح "

 ". وإقاةته  سكناة  حمل اخيتيار وحري  األشخاص حبرك 

 

تةنا  والةيت  ( فيما يتعةار  ةةع أحكةام ال ةريع  اإلسةالةي ،      06) املادةعلى جفظًا وأوردت 

 :على أن

 يف املرأة ضم التمييز على للدقضاء املناسب  التمابو مجيع األطراف المول تةتخري "

 على ، تضمن خياص وبوجه األسري ، والعالقات بالزواج املتعلدق  األةور كاف 

 : واملرأة الرجل تساوي أساس
 .الزواج عدقم يف احلق نف أ. 

 احلر برضاةا إال الزواج عدقم عمم ويف الزوج، اخيتيار حري  يف احلق نف  . 

 .الكاةل

 .فسخه وعنم الزواج أثناء واملسؤوليات احلدقوق نف ج. 
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 يف ، الزوجي  حالتها عن النظر بغض ، كوالمة واملسؤوليات احلدقوق نف د. 

 .الراجح  ةي األطفال ةصاحل تكون األحوال مجيع ويف، بأطفاهلا املتعلدق  األةور

 والفرتة أطفاهلا عمد املسؤولي  ةن وب عور حبري  تدقرر أن يف احلدقوق نف ةة. 

 الكفيل  والوساال والتثةدقي  املعلدقات على احلصول ويف ، وآخير طفل إجنا  بني

 . احلدقوق ةريب ممارس  ةن بتمكينها

 على والوصاي  والدقواة  بالوالي  يتعلق فيما واملسؤوليات احلدقوق نف و. 

 حني ، االجتماعي  املؤسسي  األنظم  ةن ذلك شابه ةا أو وتبنّةيه ، األطفال

 األطفال ةصاحل تكون األحوال مجيع ويف، الوطين التة ريع يف املفاةي  ةريب توجم

 .الراجح  ةي

 اس  اخيتيار يف احلق ذلك يف اا والزوج ، للزوج ال خصي  احلدقوق نف ز. 

 .والوظيف  واملهن  األسرة،

 واإلشرافاملمتلكات  وحيازة الكي  يتعلق فيما الزوجني لكال احلدقوق نف  . 

 ذي عو  ةدقابل أو ةدقابل بال سواءفيها  والتصرفبها  والتمتع وإدارتهاعليها 

 قيم .

 اإلجراءات مجيع وتتخري قانوني، اثر أي زواجه أو الطفل خلطوب  يكون ال

 يف الزواج تسجيل وجلعل للزواج أدنى سن لتحميم  الت ريع فيها اا الضروري ،

 ". إلزاةيا أةرًا رمسي سجل

 

 جاء فيها أن:واليت  (0فدقرة )ال( 89املادة )كما جفظت على 

 حول األطراف المول ةن أكثر أو دولتني بني ين أ خيالف أي للتحكي  " يعر 

 على بناًء وذلك املفاوضات، طريق عن يسّو  وال االتفاقي  ةريب تطبيق أو تةفسو

 تاري  ةن أشهر ست  خيالل ،األطراف يتمكن مل وإذا.  المول ةريب ةن واحمة طل 

 ةن ألي جاز التحكي ، أةر تةنظي  على اتفاق إ  الوصول ةن التحكي ، طل 

 للنظام وفدقًا يدقمم بطل  المولي  العمل حمكم  إ  النزاا إحال  األطراف أولوك

 ".للمحكم   األساسي

 

مملكة  البحةرين يف ةسةأل  جفظاتهةا علةى      حكوةة   جةميات   أن ويالحظ ممةا سةبق بيانةه   

ةةم    اقم أخيةري يف أ لبهة   الدقضاء على مجيع أشكال التمييز ضم املرأة تفاقي ا نصوصبعض 

باعتبةار أن احلرية  املطلدقة  يف بعةض املوضةوعات       ةالامتها ةةع أحكةام ال ةريع  اإلسةالةي ،    

ةصةمر رايسةي للت ةريع وفدقةًا ملةا ورد يف       تتنافى ةع أحكام ال ريع  اإلسةالةي  والةيت تعتة    

االعتبةارات الت ةريعي  والسياسةي  الةيت      مجل  ةةن  إ باإلضاف   ( ةن المستور،8نا املادة )
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لةريلك   الدقانوني  للمجتمةع البحةريين.  تدقتضي التحفظ على بعض املواد لتعارضها ةع الفكرة 

تنفيري أحكام ةريب االتفاقيةات تدقتضةي تدقصةي ةةم  ةالامتهةا ةةع        أنمملك  البحرين تر  

 أحكام ال ريع  اإلسالةي  وةع الت ريعات الوطني  املعمول بها على أر  اململك .

 

االتفاقيةة  ( ةةةن 02) أةةةا فيمةةا يتعلةةق بتدقةةمي  التدقةةارير إ  اللجنةة  املعنيةة  اوجةة  املةةادة    

 اتريته عما تدقريرًا املتحمة لدة  العام األةني إ  تدقمم بأن األطراف واملتضمن  تعهم المول

الصةمد، وعليةه    ةةريا  يف احملةرز  التدقةمم  وعةن  و وةةا  وإدارية   وقضةااي   ت ريعي  تمابو ةن

 التدقرير اجلاةع للتدقريةرين املبةماي   8117نوفم   08فدقم قمةت حكوة  مملك  البحرين يف 

والثاني، إذ تضمن ةريا التدقرير  ةعلوةات حول املوقع اجلغرايف وبيانات عن السكان والميانة   

وةؤشرات اجتماعي  واقتصادي . كما تضمن شرحًا لإلطار الدقانوني العام الريي تةت  علةى   

، وكيفيةة  تنظةةي  السةةلطات الةةثالث الت ةةريعي   اململكةة أساسةةه محايةة  حدقةةوق اإلنسةةان يف 

 اي  على حنو ةن التفصيل بهمف تعرية  اللجنة  علةى الواقةع السياسةي     والتنفيريي  والدقضا

بيان اإلطار الدقانوني فيمةا يتعلةق بتنفيةري االتفاقية ، والتةمابو أو      . إ  جان  للمول  الطرف

 اجلهود اليت تدقوم بها يف تعزيز ومحاي  احلدقوق الواردة فيها، وكيفيته تنفيري أحكاةها.

 

يف العةام  رًا للتطور الريي طرأ على أوضةاا املةرأة البحرينية  ةنةري تةاري  تدقةمي  التدقريةر        ظنو

أةام اللجن  املعني  فدقم ارتأت اململك  إعماد تدقرير تكميلي يتضةمن   ةناق تهإ  حني  8117

 .8112 يونيو 6 بيانات وإحصاايات حميث  تعك  الواقع الفعلي و  تزويم اللجن  به يف

 

املتبع  يف ةريا ال أن فدقم نظرت اللجن  تدقرير المول  الطةرف يف جلسةتها    راءاتباإلجوعماًل 

ون ةةرت ةالحظاتهةةا اخلتاةيةة  ب ةةأن ةةةاذين     8112أكتةةوبر  21املعدقةةودتني يف  260و  261

، إذ حثت اللجن  حكوة  مملك  البحرين أن تسةتويف يف تدقريرةةا   8112التدقريرين يف نوفم  

الموري الدقادم ةعلوةات حول التدقمم احملةرز يف سةبيل ن ةر أحكةام االتفاقية  والتوعية  بهةا،        

وبيان الدقضايا اليت   فيها االحتجاج بأحكام االتفاقي  أةام احملاك  الوطني . وقةم طلبةت   

تعلةق بالتةمابو الدقانونية  و وةةا ةةن التةمابو املتخةرية،        اللجن  ةن اململك  إدراج ةعلوةةات ت 

 املنازل. رةا للحم ةن العن  ضم املرأة وخيمموأث

 

كما طلبت اللجن  أن يدقمم يف  ضةون عةاةني ةعلوةةات جريرية  عةن اخلطةوات املتخةرية        

املتعلدق  بتعةميل قةانون اجلنسةي  حبية  يةت  السةما  للمةرأة البحرينية           توصياتهالتنفيري 

اجلنسي  البحريني  إ  أبنااها ةةن أ   ةو ةةواطن، والتوصةي  املتعلدقة  بعةمم وجةود        بندقل 

قانون أحكةام أسةرة ةوحةم للطةاافتني ال يتضةمن أحكاةةًا  ييزية  ب ةأن الطةالق واملةواث           
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وحضان  األطفال، ةريا باإلضاف  ةوضوا التمييز يف احلم األدنى لسن الزواج واحملةمد بعمةر   

 ن  للفتيان.س 11سن  للفتيات و  11

 

 والتزاةًا ةن احلكوةة  أةةام اللجنة  يف ةتابعة  املالحظةات اخلتاةية  هلةا، فدقةم قاةةت بتةاري           
تزويم اللجن  تعليدقاتها ب أن تلك املالحظات، إذا أوضحت جهودةا املبريولة    2212ديسم   1

أة حلةني  اجلنسي ، والتمابو املؤقت  اليت اتريةا اللة  األعلةى للمةر    قانونيف سبيل تعميل 

تعميل الدقانون. ةريا باإلضاف  إ  توضيح ةا بريل ةن جهود يف سبيل إصةمار قةانون ةوحةم    

ألحكام األسرة لكال الطاافتني )السني  وال يعي (، إال أنها أسةفرت فدقةط عةن صةمور قةانون      

، كمةا   تدقةمي  عةر  ةةوجز للمكتسةبات      8119 ا أحكام األسرة لل ق السين يف عام 

أة يف ظةةل قةةانون أحكةةام األسةةرة وةةةن ضةةمنها احلكةة  يف إحةةم  الدقضةةايا     الةةيت حدقدقتهةةا املةةر 

 ال رعي  استنادًا هلري الدقانون.

 

قاةت بتزويم اللجن  ، خيالل املواعيم املدقررةرةا الموري  ويف إطار التزام اململك  تسلي  تدقاري

، إذ تضةمن ةعلوةةات أساسةي  ةةوجزة عةن      8100ديسةم    80بالتدقرير الثال  وذلك بتةاري   

علةى التوصةيات اخلتاةية      إ  الةرد ةنةه   الثةاني  ، يف حةني تطةرق ال ةق   األولاململك  يف شةدقه  

 ملك .مناق   اللجن  للتدقرير الثال  للةوعما مل 8104ف اير شهر وقم   جميم  للجن .

 

الدقاسي  أو الالإنساني  أو  اتفاقي  ةناةض  التعريي  و وب ةن ضرو  املعاةل  أو العدقوب  .1

 املهين 

اتفاقيةة  ةناةضةة  التعةةريي  و ةةوب ةةةن ضةةرو    املتحةةمةلدةةة   العاةةة  اجلمعيةة اعتمةةمت 

 ( املةؤرف يف 37/41اوجة  قرارةةا رقة  )    الدقاسي  أو الالإنسةاني  أو املهينة    املعاةل  أو العدقوب 

( 09اوجةة  حكةة  املةةادة )  2791يونيةةو  01وقةةم دخيلةةت حيةةز النفةةاذ يف   ، 0924 ديسةةم  01

إ   ةةريب االتفاقية     تطرقةت وقةم  ةةادة.  ( 22يف )ثالثة  أجةزاء   ( ةنها، وتتكون ةن 2الفدقرة )

و وب ةن ضرو  سوء  التعري  الدقانوني للتعريي ، واإلجراءات الالزة  ملنع أعمال التعريي 

الدقانونية    االخيتصاص الدقضااي ملالحدق  جةراا  التعةريي ، واإلجةراءات    بينتكما املعاةل ، 

قابلةة  ةةةريا النةةوا ةةةن اجلةةراا  جبةةرم التعةةريي  وحماكمتةةه، واعتبةةار  األشةةخاصالحتجةةاز 

ةةةريب املسةةاعمة اإلجراايةة  والدقضةةااي  يف ةالحدقةة  بيةةان   إللتسةةلي  بةةني الةةمول، باإلضةةاف  

 اجلراا .
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 ( ةنها أن التعريي  ةو:0املادة ) يف االتفاقي  عرفتوقم 

أي عمل ينتأ عنه أمل أو عريا  شميم، جسميا كان أم عدقليا، يلحق عمما  "

ب خا ةا بدقصم احلصول ةن ةريا ال خا، أو ةن شخا ثال ، على ةعلوةات 

أو على اعرتاف، أو ةعاقبته على عمل ارتكبه أو ي تبه يف أنه ارتكبه، ةو أو 

لحق ةثل أو عنمةا ي -ةو أو أي شخا ثال  إر اةهشخا ثال  أو تويفه أو 

ةريا األمل أو العريا  ألي سب  ةن األسبا  يدقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو 

حير  عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه ةوظ  رمسي أو أي شخا آخير 

يتصرف بصفته الرمسي . وال يتضمن ذلك األمل أو العريا  الناشئ فدقط عن 

 ." ون نتيج  عرضي  هلاعدقوبات قانوني  أو املالزم هلريب العدقوبات أو الريي يك

 

 دقيام اا يلي:العلى ضرورة ( ةنها 8يف املادة ) أشارتكما 

تتخري كل دول  طرف إجراءات ت ريعي  أو إداري  أو قضااي  فعال  أو أي  . 1"

  ضع الخيتصاصها الدقضااي. إقلي إجراءات أخير  ملنع أعمال التعريي  يف أي 

كانت، سواء أكانت ةريب الظروف  ال جيوز التريرا بأي  ظروف استثنااي  أيا.2

حال  حر  أو تهميما باحلر  أو عمم استدقرار سياسي داخيلي أو أي  حال  ةن 

 حاالت الطوارئ العاة  األخير  كم ر للتعريي .

ال جيوز التريرا باألواةر الصادرة عن ةوظفني أعلى ةرتب  أو عن سلط  عاة  .3

 ". كم ر للتعريي 
 

اخيتيارًا ةلحدقًا  برتوكواًل اجلمعي  العاة  لدة  املتحمة اعتممت تفاقي االةريب  جان وإ  

 دخيةل حيةز النفةاذ يف   الريي ، و8118ديسم   02 ( املؤرف يف 57/099) بها اوج  قرارةا رق 
زيارات ةنتظم  تضطلع بهةا   قواةه ال وتوكول إلن اء نظام ةريا ويهمف. 8116يونيو  88

ةيوات دولي  ووطني  ةستدقل  لدةاكن الةيت حيةرم فيهةا األشةخاص ةةن حةريته ، وذلةك        

 بغي  ةنع التعريي  و وب ةن ضرو  املعاةل  أو العدقوب  الدقاسي  أو الالإنساني  أو املهين .

 

اآلليات الواردة فيه بزيةارات ألي ةكةان يوجةم فيةه      حاري تسميواوج  ال توكول االخيت

إةا اوج  أةةر صةادر ةةن     ،أو ميكن أن يكونوا حمروةني ةن حرياته  حمروةونأشخاص 

سلط  عاة  أو بناء على إيعاز ةنها أو اوافدقتها أو بسكوتها والةيت يصةطلح عليهةا )أةةاكن     

 االحتجاز(. وتتمثل ةريب اآلليات يف ةا يلي:
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 تعريي :عي  ملناةض  الاللجن  الفر . أ
تيةاري االتفاقية  ةناةضة  التعةريي      ةي ةيو  دولي  ةن أة اوج  ال توكةول االخي 

( أعضاء وبعم تصميق العضةو اخلمسةني   01و وب ةن ضرو  سوء املعاةل  تتأل  ةن )

( عضةوًا، ويةت  اخيتيةار    85على ال توكول أو انضماةه إليةه يرفةع عةمد أعضةااها إ  )    

ال خصةيات الةيت تتمتةع بالنزاةة  واالسةتدقاللي  واخلة ة امل ةهودة يف        أعضااها ةن بةني  

 ةيمان إقاة  العمل.

 :اآلليات الوطني  الوقااي  .  
يدقع على عاتق المولة  اوجة  ال توكةول االخيتيةاري يف  ضةون فةرتة أقصةاةا سةن          

 واحمة بعم بمء نفاذ ال توكول أو التصميق عليه أو االنضمام إليه إن اء آلية  وقااية   

وطني  ةستدقل  واحمة أو أكثر،  لريا فإن ةناك مجل  ةن اخلصااا يلةزم أن  تتةوافر   

يف ةريب اآللي  االستدقاللي  الالزة  ألداء عملها، ووجةود الدقةمرات واخلة ات الكافية  بةني      

ةوظفيها، ةع توفو املواد الكافي  للنهةو  بعملةها. وتتمثةل صةالحيات ةةريب اآللية  يف       

لدقمرة على ةدقابل  احملتجزين بةانفراد وخيصوصةي  لغةر     دخيول أةاكن االحتجاز وا

احلصول على املعلوةات الالزة  عن ةعاةل  احملتجزين وأوضاعه ،  البًا ةا يعهم بهريب 

يف المولة  أو إ  ةكتة     اإلنسةان اآللي  الوطني  الوقااية  إ  املؤسسة  الوطنية  حلدقةوق     

تتوافر فيهةا االسةتدقاللي      خياص  التظلمات أو ةكت  املفتش العام أو إ  ةيوعام أةني 

 .التاة  عن احلكوة 

 

( 4) رقة   بدقةانون رسةوم  اوجة  امل االتفاقية    إ  ةةري  مملك  البحرينحكوة  انضمت وقم 

( 81ةةن املةادة )   (5، 4، 2، 8، 0)الفدقةرات  جفظةت علةى   حية   ، 0992ةارس  6 بتاري  0992لسن  

( لسةن   24املرسةوم بدقةانون رقة  )   اوجة     ةةريا الةتحفظ   ، إال أنهةا عةملت عةن   ةن االتفاقي 

 .0992( لسن  4بتعميل بعض أحكام املرسوم بدقانون رق  ) 0999
 

 أن:  ةن ةريب االتفاقي  اليت نصت على (0( فدقرة )21وأبدقت جفظها على املادة )

أي نزاا ين أ بني دولتني أو أكثر ةن المول فيما يتعلق بتفسو ةريب االتفاقي   "

ميكن تسويته عن طريق التفاو ، يطةر  التحكةي  بنةاًء علةى      أو تنفيريةا، وال

طل  إحم  ةريب المول. فإذا مل تتمكن األطراف يف  ضون ست  أشهر ةن تاري  

ط  التحكي ، ةن املوافدق  على تنظي  التحكي ، جيوز ألي ةن تلك األطراف أن 

سي هلةريب  حييل النزاا إ  حمكم  العمل المولي  بتدقمي  طل  وفدقًا للنظام األسا

 ". احملكم 
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مملك  االخيتياري لالتفاقي  فلغاي  تار ه مل تنض  حكوة   بال وتوكولأةا فيما يتعلق 

، وذلك خيالل ردةا على الكفيل  لالنضمام اإلجراءاتنيتها يف اتاذ  إبماءر    إليه، البحرين

 .8108توصيات املراجع  الموري  ال اةل  يف 

 

واليت تلزم المول األطراف بكتاب  وتدقمي  تدقاريرةةا إ  اللجنة    وعودًا على أحكام االتفاقي  

تدقريرةةا   قةمةت  مملكة  البحةرين   حكوةة  ( ةنها،  فةإن  09املعني  املنصوص عليها يف املادة )

، بةالر   ةةن أن املوعةم املسةتحق     8114ةةايو   02بتاري  ملبماي إ  جلن  ةناةض  التعريي ، ا

 .0999لتدقمميه يكون خيالل أبريل 

 

الدقةاا  فيهةا، إ  جانة      السياسةي والنظام اململك  وقم تضمن التدقرير ةعلوةات أساسي  عن 

عر  بيانات دميو رافي  واقتصادي  ةفصل ، وبيان اإلطار الدقانوني فيما يتعلق بتنفيةري  

االتفاقي ، والتمابو أو اجلهود اليت تدقوم بها اململك  إ  تعزيز ومحاية  احلدقةوق الةواردة فيهةا،     

 ته تنفيري أحكاةها.وكيفي

 

 02و 08 وعماًل باإلجراءات املتبع  فدقم نظرت جلن  ةناةض  التعريي  تدقرير اململك  بتاري 

اعتمةةمت املالحظةةات اخلتاةيةة    8115يونيةةو  80، ويف جلسةةتها املنعدقةةمة بتةةاري   8115ةةةايو 

 واملتضمن  إجيازًا ةا يلي:

أن يت  تعميل الدقانون الوطين ليضمن تعريفًا شاةاًل للتعريي  على النحةو املةبني    ضرورة .0

 ( ةن االتفاقي .0يف املادة )
 لةةو التدقريةةر ةةةن بيانةةات لعةةمد ال ةةكاو  املتعلدقةة  بالتعةةريي  وسةةوء املعاةلةة  ونتةةااأ        .8

 التحدقيدقات واملالحدقات الدقضااي  ب أنها.
شةةراف علةةى أةةةاكن االحتجةةاز دون إشةةعار  إن ةةاء ةيوةة  ةسةةتدقل  هلةةا واليةة  الزيةةارة واإل  .2

ةسةةةبق، والسةةةما  للمنظمةةةات احملايةةةمة و ةةةو احلكوةيةةة  الدقيةةةام بزيةةةارات إ  السةةةجون 

 وةراكز االعتدقال.
إن ةةاء ةؤسسةة  وطنيةة  حلدقةةوق اإلنسةةان وفدقةةًا )ملبةةادئ بةةاري ( والةةيت صةةادقت عليهةةا       .4

 (.42/042اجلمعي  العاة  لدة  املتحمة اوج  قرارةا رق  )
 ةعلوةات كافي  للجن  حول اللجن  املدقرتح  لدةر باملعروف والنهي عن املنكر.تدقمي   .5
أن يكفل الدقانون التطبيق على كل ةن ميارس فعل التعريي  وو وب ةن ضرو  سةوء   .6

املعاةل  سواء ةن أفراد ةمنيني أو عسةكرين أو ةةوظفني عمةوةيني أو  وةة  ممةن هلة        

 عالق  باالحتجاز واالستجوا .
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طريدقة   مي  تدقريةر تةبني فيةه    تدقة  يف االتفاقية   لمولة  الطةرف  علةى عةاتق ا   لزاةةاً وملا كةان  

ةن املناق ة ، فدقةم قاةةت اململكة  بتسةلي       ةتابعتها لتوصيات اللجن  يف  ضون سن  واحمة 

تعليدقاتهةةةا والةةةيت أوضةةةحت فيهةةةا احلكوةةةة  أن امل ةةةروا    8116نةةةوفم   80اللجنةةة  بتةةةاري  

تكةز علةى املصةاحل  الوطنية  والعمالة  االنتدقالية  الةيت بةمأت ةةن          اإلصالحي جلاللة  امللةك ار  

خيالل العفو ال اةل وةيثاق العمل الوطين  هيمًا لتهيو  املناف املالا  للحريات العاةة ، وقةم   

أردفت بأن احلكوة  فتحت أبوابها للمساعمة يف أي حال  إنسةاني  جلميةع ةةن تضةرروا  ةةن      

م بفتح با  املطالب  والتعةويض املةمني قضةاايًا إال أنةه مل     تلك احلدقب ، وعلى الر   ةن الدقيا

يتدقمم أحم للمطالب  يف ةريا اخلصوص. أةا ةا يتعلق بتساؤل اللجن  حةول اللجنة  املدقرتحة     

لدةر باملعروف والنهي عن املنكر فةال وجةود هلةا أساسةًا وإ ةا كةان املدقةرت  كمةا قةمم ةةن           

ر الفضيل  علةى أن يكةون هلةا دورًا توعيةًا حبةت،      جمل  النوا  بإن اء جلن  ملنع الفساد ون 

وعمةةاًل بةةريلك فدقةةم قاةةةت احلكوةةة  بإن ةةاء إدارة تتبةةع وزارة ال ةةؤون اإلسةةالةي  للةةوعظ      

 واإلرشاد.

 

تدقريرةا الةموري الثةاني    مملك  البحرين حكوة  ةع التنويه أن اللجن  قم أوصت بأن تدقمم

 يت  تدقمميه.أنه لغاي  اآلن مل  اال، 8117حبلول شهر أبريل 

 

 حدقوق الطفل اتفاقي  .6

حدقوق الطفةل ةةن قبةل اجلمعية  العاةة  لدةة  املتحةمة اوجة  قرارةةا           اتفاقي اعتممت 

وفدقةًا ملةا    0999سةبتم    8، وقةم دخيلةت حيةز النفةاذ يف     0929نةوفم    81( املؤرف 44/85رق  )

 ةادة.( 54يف )ثالث  أجزاء وتتكون ةن ( ةن االتفاقي . 49نصت عليه املادة )

 

( لسةن   06رقة  ) وقم انضمت مملك  البحرين إ  ةريب االتفاقية  اوجة  املرسةوم بدقةانون     

باعتبةةارب نةةواة  (الطفةةلإميةةان اململكةة  بةةأن ) ، وةةةو ةةةا ينبةةئ  ةةةن دون أيةة  جفظةةات  0990

املستدقبل يف أي جمتمع حيتاج حلماي  تتطل  ةنحه حدقوقًا خياص  تتل  يف ةضمونها عن 

ماي  تهمف بالمرج  األو  إ  إشباا احلاجةات اخلاصة  للطفةل عةن     حدقوق الكبار. ةريب احل

وةراعةاة األسة    ،   واجتماعية  سةليم  لتن ةو  الطفةل    طريق توفو بيو  صةحي  ونفسةي  

الرتبوي  للطفل، ووضع خيط  وجمول زةين لتنفيري اسرتاتيجي  حدقةوق الطفةل واسةتحماث    

 .اآلليات املناسب  لضمان عمم انتهاك حدقوقه

 

 االتفاقي  واليت تنا على أن: ( ةن4تنفيري املادة )يف  البحرينةن حكوة  مملك   وسعيًا
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تتخري المول األطراف كل التمابو الت ريعي  واإلداري  و وةا ةن التمابو  "

املالام  إلعمال احلدقوق املعرتف بها يف ةريب االتفاقي . وفيما يتعلق باحلدقوق 

تتخري المول األطراف ةريب التمابو إ  أقصى االقتصادي  واالجتماعي  والثدقافي ، 

 ". حمود ةواردةا املتاح ، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون المولي

 

مةل علةى محاية  حدقةوق الطفةل      اعتماد العميم ةن التمابو الت ريعي  واإلدارية  الةيت تع    

، إ  بإصمار قانون الطفةل  8108( لسن  27)أة  ذلك صمور الدقانون رق   من، ولعل ورعايته

         دقةانون  ال الطفل ةنهةا،  الوطني  اآلخير ذات العالق  حبدقوق جان  وجود عمد ةن الت ريعات

ب ةأن ةكافحة     8112( لسن  0دقانون رق  )الو ،بإن اء صنموق النفدق  8115( لسن  24رق  )

                  الةوزراء رقة   ، أةةا علةى الصةعيم اإلداري فدقةم صةمر قةرار راةي  جملة          باألشخاص اإلهلار

بت كيل اللجن  الوطني  للطفول  واليت أوكةل إليهةا اخيتصةاص النظةر يف      8117( لسن  46)

كافةة   يفكافةة  األن ةةط  واألةةةور ذات الصةةل  بالطفولةة ، والعمةةل علةةى تنميةة  الطفولةة     

سةرتاتيجي   واليت أررت نتااجهةا إ  إصةمار اال  ةراحلها العمري  ويف مجيع جوانبها املختلف ، 

 (.8106-8108الوطني  للطفول  يف مملك  البحرين لدعوام )

 

ت ةلحدق  بها ميكةن إجيازةةا يف   برتوكوالالطفل، صمرت ثالث   حدقوقجان  اتفاقي   وإ 

 التالي:

     ال وتوكةةول االخيتيةةاري التفاقيةة  حدقةةوق الطفةةل ب ةةأن اشةةرتاك األطفةةال يف املنازعةةات

واملتضةةمن           ، 8111 ةةةايو 85يف  لدةةة  املتحةةمة اجلمعيةة  العاةةة  والةةريي اعتممتةةه، املسةةلح 

إ  الزام المول  الطرف بعمم التجنيم اإلجباري  ةريا ال توكول يهمفحي  ( ةادة. 02)

 انضةمت لةه   وقةم لدطفال الريين مل يبلة  سةنه  الثاةنة  ع ةر سةن  يف الدقةوات املسةلح  ،        

.8114( لسن  09دقانون رق  )مملك  البحرين اوج  ال

 وبغةةاء  يةة  حدقةةوق الطفةةل ب ةةأن بيةةع األطفةةال،   االخيتيةةاري امللحةةق باتفاق  ال وتوكةةول

 لدةة  املتحةمة    اعتممتةه اجلمعية  العاةة    ، والةريي  األطفال واملواد اإلباحية  عةن األطفةال   

إ  ةنةع الةمول    ةريا ال توكول همفحي  ي ادة.( ة07)تضمن، وامل8111 ةايو 85بتاري  

. وقةم انضةمت لةه    املواد اإلباحي وةنع استخماةه  يف بغاء الو األطفال،بيع ممارسات  ةن

.8114( لسن  09دقانون رق  )مملك  البحرين اوج  ال

 لتدقةةمي  لحةةق باتفاقيةة  حدقةةوق الطفةةل إلن ةةاء إجةةراء املثالةة  الخيتيةةاري اال وتوكةةول ال

           بتةةاري  لدةةة  املتحةةمة اعتممتةةه اجلمعيةة  العاةةة  والةةريي ، خيةةاص بهةةا وتلدقةةي ال ةةكاو 

إ  وضةةع آليةة  خياصةة  بةةإجراءات تدقةةمي     ةةةريا ال توكةةول يهةةمف، و 8100ديسةةم   09

حتى اآلن. مل يمخيل حيز النفاذ لبال ات، والتحري فيها، علما بأنها
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 إ   جلن  حدقوق الطفةل واملنصةوص عليهةا يف املةادة     بكتاب  وتدقمي  التدقاريرأةا فيما يتعلق 

( ةن االتفاقي ، فإن حكوة  مملك  البحةرين قةمةت تدقريرةةا املبةماي األول إ  اللجنة       44)

 ، بالر   ةن أن التدقرير سال  اإلشارة حيةني ةوعةم تسةليمه يف   8111يوليو  2 بتاري املعني  

 .0994 أبريل 04

 

 بيانةةات دميو رافيةة  واقتصةةادي  ةفصةةل  عةةن مملكةة  البحةةرين ا   التدقريةةروقةةم تضةةمن 

والتمابو أو اجلهود اليت تدقةوم بهةا   جان  بيان اإلطار الدقانوني فيما يتعلق بتنفيري االتفاقي ، 

 تعزيز ومحاي  احلدقوق الواردة فيها، وكيفي  تنفيري أحكاةها. إ اململك  

 
وزودت  8118ينةةاير 82وعمةةاًل بةةاإلجراءات املتبعةة  فدقةةم نظةةرت اللجنةة  التدقريةةر بتةةاري        

قبل االجتماا املدقرر للمناق  . وقم  حةورت االستفسةارات حةول    ال احلكوة   بدقاام  املسا

، وةعلوةةات أكثةر   عاةةاً 02طل  ةزيم ةن التوضيحات للسكان الةريين ال تتجةاوز أعمةارة     

جميما لإلجراءات العاةة  يف تنفيةري االتفاقية ، وتدقةمي  النسةخ  املعتمةمة التفاقية  حدقةوق         

الطفل باللغ  الرمسي  للمول . وقةمةت حكوةة  مملكة  البحةرين ردودةةا وتعليدقاتهةا علةى        

 .8118نوفم  80قاام  املساال بتاري  

 

  عدقم اجتماا بةني اللجنة  املعنية  ةةع وفةم ممثلةي حكوةة  مملكة           8118يناير  87وبتاري  

اعتمةةمت جلنةة  حدقةةوق الطفةةل املالحظةةات البحةةرين ملناق ةة  التدقريةةر األولةةي، وعلةةى إثةةر ذلةةك 

وقةم جةاءت باإلجيةاز     8118ف اير  0اخلتاةي  واملتضمن  توصياتها ب أن التدقرير أعالب بتاري  

 التالي:

الت ريعات وتنسيق األن ط  املتعلدقة  بالطفةل بةني الةوزارات     ح   اململك  على تطوير  -0

املعني  واملنظمات  و احلكوةي  والتمع املمني، وإدارة األحماث، والتحدقيق يف ادعاءات 

 التعريي  وإساءة املعاةل ، وةنع التمييز.
توصي اللجن  بأن تدقوم اململك  باتاذ اخلطةوات الالزةة  لتعةميل ت ةريعها بةأن تكةون        -8

لبات احلم األدنى للسن حمايمة بني اجلنسني، ووضع حم أدنى واحةم لسةن الةزواج    ةتط

 لكال اجلنسني.
التوصي  بتفعيل نظام التحدقيق يف كاف  الدقضايا اليت يت  فيها استخمام التعريي  ةن  -2

قبل قوات األةن العةام، وحماكمة  املعتةمين ةةنه ، والرتكيةز علةى ضةحايا التعةريي          

 تأةيله  إلعادة اخنراطه  يف التمع. إ باإلضاف  وتدقمي  تعويض كايف هل  
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ةريا وقم قمةت احلكوة  تدقاريرةا الموري  الثاني  والثالثة  للجنة  يف وثيدقة  واحةمة وذلةك      

 0999، بةةالر   أن املوعةةم املدقةةرر لتسةةلي  التدقريةةرين كةةان األعةةوام  8119ف ايةةر  08 بتةةاري 

ت األساسي  حول مملك  البحةرين والنظةام   على التوالي، إذ تضمن مجل  ةن املعلوةا 8114و

األساسي فيهةا، واإلطةار الدقانونية  حلماية  حدقةوق اإلنسةان ةتطرقةًا فيةه لبيةان إجنازاتهةا يف           

 جمال إعمال حدقوق الطفل ب كل تفصيلي.

 

قمةت جلن  حدقوق الطفل قاام  املساال للمملك  طالبةً  تزويةمةا    8101نوفم   8وبتاري  

بآخير ةا   التوصل إليه ب أن ة روا قانون الطفل، والتمابو اليت تتخريةا اململك   لضةمان  

توافق الت ريعات الوطني  ةةع االتفاقية ، واجلهةود الةيت تبةريهلا احلكوةة  لتعةميل الت ةريع         

  األطفةال املولةودين أل  أجةن  وأم حبرينية ، والتدقةمم      املتعلق بندقل اجلنسي  البحريني  إ

الوطنية    املؤسسة  احملرز يف اعتمةاد االسةرتاتيجي  الوطنية  للطفولة ، وتدقةمي  بيانةات عةن        

 حلدقوق اإلنسان وةا إذا كانت تتضمن وحمة خياص  تتناول حدقوق الطفل.

 

، وعلةى إثةر   8100و ةةاي  02يف قمةت حكوة  مملك  البحرين ردةا علةى قاامة  املسةاال    وقم 

جلس  لوضع وصةيا   ةالحظاتهةا    8100يونيو  07 عدقمت جلن  حدقوق الطفل بتاري  ذلك

 اخلتاةي  على التدقرير وقم خيلصت يف ذلك إ  مجل  ةن التوصيات أبرزةا ةا يلي: 

الت ةةميم علةةى تنفيةةري التوصةةيات الةةيت مل تنفةةري واملةةريكورة يف املالحظةةات اخلتاةيةة           -0

 لتدقريرةا األولي.
إن اء كيان تنسيدقي واحم ةكلة  بوالية  واضةح  وحمكمة  لتنسةيق       اللجن  إ تمعو   -8

أن ط  الوكاالت الوطني  املعني ، ةةن قبيةل اللجنة  الوطنية  للطفولة  وجلنة  حدقةوق        

اإلنسةةان التابعةة  للمجلةة  االست ةةاري ووحةةمة محايةة  الطفولةة  التابعةة  لةةوزارة الصةةح ،  

 واإلشراف على أن طتها.
إ   اةتثةةااًل كةةاةاًل،  "بةةادئ بةةاري "ملإن ةةاء ةؤسسةة  وطنيةة  حلدقةةوق اإلنسةةان  تثةةل و -2

 المول  الطرف بالسعي إ  احلصول على اعتماد سريع هلريب املؤسسة  لةم   جان  أن على 

توصي المول  الطةرف بإةةماد ةؤسسةتها الوطنية  حلدقةوق       . كماجلن  التنسيق المولي 

أن تستنم ةريب املؤسسة  إ  إطةار عمةل يسةمح     ، واإلنسان باملوارد الب ري  واملالي  الالزة 

بتلدقي ال كاو  املدقمة  ةةن األطفةال، أو بالنيابة  عةنه ، واملتعلدقة  بانتهاكةات احلدقةوق        

 كاو .اليت تكفلها هل  االتفاقي ، والتحدقيق يف ةريب ال 

 



 

22 
 

ةةن الرابةع إ    ةع التنويه أن اللجنة  قةم أوصةت بةأن تدقةمم اململكة  تدقريةرًا جاةعةًا للتدقةارير          

 .8107سبتم   04السادس بتاري  

 

 اتفاقي  حدقوق األشخاص ذوي اإلعاق  .7

اوجة    اإلعاقة  اتفاقية  حدقةوق األشةخاص ذوي    لدةة  املتحةمة    اعتممت اجلمعي  العاةة  

. ( ةةادة 51و ) ديباجة   ةةن  تضةمن والةيت ت ، 8116ديسم   02 املؤرف يف (60/016) رق  اقرارة

تعزيةز ومحاية  وكفالة   تةع مجيةع األشةخاص ذوي اإلعاقة          االتفاقية  إ   ةةريب  تهمفو

املساواة ةةع اآلخيةرين جبميةع حدقةوق اإلنسةان واحلريةات األساسةي ،         على قمم كاةاًل  تعًا

أةمية  إدةةاج قضةايا األشةخاص ذوي اإلعاقة        ةةن  إميانًا املتأصل  وتعزيز احرتام كراةته 

 .املستماة  ذات الصل  كجزء ال يتجزأ ةن اسرتاتيجيات التنمي 

 

          اجلمعيةة  العاةةة  لدةةة  املتحةةمة يف ، اعتممتةةهويلحةةق بهةةريب االتفاقيةة  برتوكةةول اخيتيةةاري

ال وتوكةول   المول  الطةرف يف ةةريا  تعرتف ، حي  ( ةادة02، ويتكون ةن )8116 ديسم  02

األشخاص ذوي اإلعاق  بتلدقي البال ات ةةن األفةراد أو جمموعةات     باخيتصاص جلن  حدقوق

باس  األفةراد أو جمموعةات األفةراد امل ةمولني باخيتصاصةها والةريين يةمعون أنهة           األفراد أو

 .والنظر يف تلك البال ات انتهاك دول  طرف ألحكام االتفاقي ، ضحايا

 

             ك فدقةم ترمجةت املبةادئ العاةة  لالتفاقية  المولية  يف الدقةانون رقة         وإميانًا ةةن اململكة  بةريل   

أي يف ذات العةام الةريي صةمرت فيةه      ،ب أن رعاي  وتأةيل وت غيل املعةاقني  8116( لسن  74)

األشةخاص  )وي ةمل ةصةطلح    ، 8112االتفاقي  ر   عمم دخيوهلا حيةز التنفيةري إال يف العةام    

كةةل ةةةن يعةةانون ةةةن عاةةةات طويلةة  األجةةل بمنيةة  أو عدقليةة  أو ذةنيةة  أو  (ذوي اإلعاقةة 

حّسَي ، قم  نعه  لم  التعاةل ةع  تل  احلواجز ةن امل ارك  بصورة كاةل  وفعالة   

 .يف التمع على قمم املساواة ةع اآلخيرين

 

على اتفاقي  حدقوق األشخاص ذوي اإلعاق  اوجة   البحرين مملك  صادقت حكوة   وقم

جةزءًا ةكمةاًل    بريلك اليت أصبحت، و8100يونيو  21الصادر يف   8100( لسن  88الدقانون رق  )

مملكة  البحةرين   العناية  الةيت توليهةا    للمملك ، إذ ينبئ ذلك عن  النظام الدقانوني الماخيلييف 

على ةستو  سةلطاتها العاةة  أو ةؤسسةات التمةع املةمني فيهةا خبصةوص األشةخاص ذوي         

   . اإلعاق 

 

  



 

24 
 

 على:تنا االتفاقي  اليت  ةن( 25مادة )واستنادًا لل

كل دول  طرف إ  اللجن ، عن طريق األةني العام لدة  املتحمة،  تدقمم. 1 "

تدقريرا شاةال عن التمابو املتخرية لتنفيري التزاةاتها اوج  ةريب االتفاقي  وعن 

التدقمم احملرز يف ةريا الصمد، وذلك خيالل فرتة عاةني عدق  بمء نفاذ ةريب 

 االتفاقي  بالنسب  للمول  الطرف املعني .

سنوات على األقل،  (4)طراف تدقاريرةا عدق  ذلك ةرة كل تدقمم المول األ .2

 ." وكريلك كلما طلبت ةنها اللجن  ذلك

 

حكوة  مملك  البحرين أن تدقمم تدقريرةا املبماي إ  اللجنة  املعنية    عاتق  يتعني على هفإن

 .8102املنصوص عليها يف االتفاقي  يف العام 
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يف االنضاامام والتصااديق وتنفيااذ    قااوق اإلنسااان حلدور املؤسسااة الوطنيااة  ثالثااا: 

 االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف مملكة البحرين

 

شةوطًا   تقةم قطعة   المول  البحرين ميكنه الدقول بان مملك   يف اإلنساناملتابع لواقع حدقوق  إن 

 والثدقافي كبوًا يف جمال تعزيز احلدقوق السياسي  واملمني  واحلدقوق االقتصادي  واالجتماعي  

اتسةةاعًا يف البنةةى التحتيةة  وتطةةورًا ةلحوظةةًا علةةى اخلةةمةات الةةيت تدقةةمةها المولةة   تحيةة  شةةهم

واقع احلق يف التعلي  والصح  و وةا ةةن الةاالت يتةبني ةةم  التدقةمم       إ ، فبالرجوا لدفراد

 .ب كل واضح إحرازب  الريي 

   

وعلى الر   ةةن حالة  املةم واجلةزر      ،سياسيًا وانفتاحًا دميدقراطيًا البحرين انفراجًا توقم شهم

اليت  ر بها العملي  المميدقراطي  خيالل العدقمين املاضيني حبك  عةمد ةةن العواةةل السياسةي      

انةه ميكةن الدقةول بةان ةنةاك اهلةاب        الإوالمولية ،   واإلقليمي واالجتماعي  واالقتصادي  احمللي  

ومحايتها ةةن قبةل مجيةع املؤسسةات الرمسية  و ةو الرمسية ،         اإلنسانعام حنو تعزيز حدقوق 

ةةةن ممارسةة  عملةةه    اإلنسةةانةنةةاك توجةةه حكةةوةي حنةةو  كةةني ن ةةطاء حدقةةوق     أنكمةةا 

 اإلنسةان تثدقية  التمةع بدقةي  حدقةوق      إ  باإلضةاف  التوعوي دون ةضايدقات يف ظةل الدقةانون،   

 والتساةح واالبتعاد عن قي  التعص  والكراةي  والعن  .  
 

ةكت  وةنها ، اإلنسانالعميم ةن املؤسسات اليت تعنى حبدقوق  ن اءإللوصول للغاي  املبتغاة   و

ويعت  احم   8108لعام  (87)اوج  املرسوم  رق  وذلك  بوزارة الماخيلي  ةني عام التظلماتأ

 ةنفريي الدقانون ةن ةنتس  وزارة الماخيلي   أداءليات االنتصاف الوطني  املهم  يف ةتابع  آ

جبهاز األةن  ةكت  املفتش العامن اء و   إ وةراقب  التجاوزات اليت تدقع ةن املوظفني العاةني، 

و تا بتلدقي وفحا ال كاو  املتعلدق  بسوء  8108( لسن  82اوج  املرسوم )الوطين  

للدقوانني واالتفاقيات المولي   األخير ةن قبل ةنتس  اجلهاز وانتهاكاته   األشخاصةعاةل  

اوج    اإلنساناللجن  التنسيدقي  العليا حلدقوق ن اء كما   إ، ملك املصادقت عليها اليت 

وتض  اللجن  عمد ةن ممثلي  تل  وزارات  8108لسن  ( 51)جمل  الوزراء رق  قرار 

المول . حي  تتا اهام كثوة أةمها وضع آلي  للتنسيق تكفل جدقيق أفضل السياسات 

، ةريا باإلضاف  إ  ةتابع  تنفيري توصيات جمل  اإلنسانللتعاةل ةع املساال املتعلدق  حبدقوق 

( لسن  44اوج  األةر األةوي رق  )ن اء الل  األعلى للمرأة إ إ باإلضاف   اإلنسانحدقوق 

 8118( لسن  8واألةر األةوي رق  ) 8110( لسن  55، املعمل اوج  األةر األةوي رق  )8110

املرأة على املساةم  يف حل مركز دع  كيعمل حي   8114( لسن  26واألةر امللكي رقة  )
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ي  اليت كفلها هلا المستور ومجيع املواثيق اإلنسان، وتيسو حصوهلا على حدقوقها ةاقضايا

 واالتفاقيات المولي  اليت انضمت إليها اململك ، وذلك بالتنسيق ةع اجلهات ذات العالق  

 

وملةةا كانةةت احلاجةة  ُةلحةة  للتعاةةةل اسةةوولي  ةةةع قضةةايا حدقةةوق اإلنسةةان ووضةةع السياسةةات  

حةرين وألةمية  الرقةي والنهةو      املتعلدق  بتعزيز وتنمي  ومحاي  حدقوق اإلنسان يف مملك  الب

ابادئ حدقوق اإلنسان واحلفاظ عليها، فدقم صمر عن حضرة صاح  اجلاللة  امللةك محةم بةن     

باألةر امللكةي رقة    املعمل  8119( لسن  46األةر امللكي رق  )عيسى آل خيليف  ةلك البالد املفم  

وتتمحةور  ي  حلدقوق اإلنسان لتحتضنها ةمين  املناةة .  بإن اء املؤسس  الوطن 8108( لسن  82)

ةهام املؤسسة  الوطنية  حةول تعزيةز وتنمية  ومحاية  حدقةوق اإلنسةان، والعمةل علةى ترسةي             

قيمها ون ةر الةوعي بهةا، وضةمان اإلسةهام امارسةتها بكةل حرية  واسةتدقاللي ، حية  ات خةريت            

 ( 42/024الدقةرار رقة  )  املعتمةمة ةةن اجلمعية  العاةة  لدةة  املتحةمة اوجة          -ةبادئ بةاري   

ةرجعا قانونيا يف إن اء املؤسس ، وةي عبارة عن جمموع  ةن املبةادئ املعةرتف بهةا     - 0992لعام 

دوليا ب أن ت كيل املؤسسات الوطني  حلدقوق اإلنسةان، والصةالحيات املنوطة  بهةا واإلجةراءات      

 املدقررة هلا.

 

يف سةةبيل جدقيةةق أةةةمافها وللوصةةول إ  النتةةااأ املرجةةوة حلمايةة    الوطنيةة  تا املؤسسةة وتةة

 وتنمي  حدقوق اإلنسان على عمد ةن االخيتصاصات ميكن إمجاهلا فيما يلي:

تلدقي ال كاو  املتعلدق  حبدقوق اإلنسان ودراستها، وإحال  ةا تر  إحالتةه ةنهةا إ  جهةات     .0

االخيتصاص ةع ةتابعتها ب كل فّعال، أو تبصو ذوي ال ةأن بةاإلجراءات الواجبة  اإلتبةاا     

 وةساعمته  يف اتاذةا، أو املعاون  يف تسويتها ةع اجلهات املعني .  
االت حدقوق اإلنسان والتوصةي  بالتعةميالت الةيت    دراس  الت ريعات اليت تمخيل ضمن جم .8

تراةةا ةناسةب  يف ةةريا ال ةأن، والبحة  يف ةةم  ةالامتهةا واتسةاقها ةةع التزاةةات اململكةة            

المولي  يف جمال حدقوق اإلنسان كما يكون هلا التوصي  بإصمار ت ةريعات جميةمة ذات   

 صل  حبدقوق اإلنسان. 

دقةم املةؤ رات وتنظةي  النةموات، وامل ةارك       العمل على إصمار املطبوعات والتدقارير وع .2

يف احملافل المولي  واحمللي ، ويف اجتماعات املنظمات المولي  واإلقليمية  املعنية  اسةاال    

حدقوق اإلنسان، وإجراء البحوث والمراسات يف ةةريا ال ةأن. كمةا تسةه  يف دعة  الدقةمرات       

 . ون ر ثدقاف  حدقوق اإلنسان، وتدقمي  االقرتاحات وإبماء اآلراء

http://nihrweb/media/pdf/S121.pdf
http://nihrweb/Media/pdf/Royal_Order_28_2012_NIHR_amend_(official%20gazette)_ar.pdf
http://nihrweb/Media/pdf/Royal_Order_28_2012_NIHR_amend_(official%20gazette)_ar.pdf
http://nihrweb/Media/pdf/Royal_Order_28_2012_NIHR_amend_(official%20gazette)_ar.pdf
http://nihrweb/Media/pdf/1_NM_PP_A-res_48_134_ar.pdf
http://nihrweb/Media/pdf/1_NM_PP_A-res_48_134_ar.pdf
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التعةةاون ةةةع املنظمةةات الموليةة  واجلهةةات اإلقليميةة  واألجهةةزة املعنيةة  بالمولةة  لةةمع          .4

العالقات واملساةم  ةعًا ةن أجل إرساء ةنظوة  السالم يف جدقيق ةبادئ حدقوق اإلنسةان  

 على أر  الواقع. 

التعةةاون والتنسةةيق ةةةع األجهةةزة املعنيةة  يف المولةة  بإعةةماد التدقةةارير الةةيت تلتةةزم المولةة       .5

تدقةمميها دوريةًا، تطبيدقةًا التفاقيةات دوليةة ، والتعرية  بهةريب التدقةارير بوسةاال اإلعةةالم         ب

 املناسب . 

إصمار ون ر تدقارير عن تطور جهود مملك  البحرين يف جمال حدقوق اإلنسةان واألوضةاا    .6

 الوطني  ذات الصل .

ابةه  وت ّكل املؤسس  ةن عمد ال يزيم عن مخس  ع ر عضةوا اةن فةيه  راةي  املؤسسة  ونا     

ةن ال خصيات امل ةهود هلةا بالكفةاءة والنزاةة  ويةت  اخيتيةارة  ةةن بةني اجلهةات االست ةاري            

واألكادميي  وةنظمات التمع املمني والندقابات واهليوات االجتماعي  واالقتصةادي  واملهنية    

عةاة  ثيةل املةرأة فيهةا واألقليةات      وال خصيات املهتم  اساال حدقوق اإلنسان، كما  ةت ةرا 

 ل ةناس .ب ك

 

بإعادة ت كيل املؤسس  الوطني  ةن تسع  أعضةاء،   8102( لسن  7األةر امللكي رق  )وقم صمر 

برااس  أك  احلاضةرين سةنا، وجةرت     8102ف اير  9حي  عدقموا االجتماا اإلجرااي األول يف 

جلنة   انتخابات الخيتيار كل ةن الراي  وناابه، كما   إقرار اللجان الةثالث الماامة  وةةي:    

جلنةة  احلدقةةوق االقتصةةادي   ، جلنةة  احلدقةةوق املمنيةة  والسياسةةي   ، ال ةةكاو  والرصةةم واملتابعةة  

فدقةًا ملةا جةاء يف    و، و  إجراء انتخابات لتحميم رؤساء تلك اللجان، وذلك واالجتماعي  والثدقافي 

  .ةر امللكي اخلاص بإن اء املؤسس  الوطنياأل

 

 

**** 
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