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 األمانة العامة

من  37العربية التقرير األول المقدم من مممكة البحرين بمقتضى المادة ناقشت لجنة حقوق اإلنسان  .1
بمقر  1162آذار  16-65عقدة خالل الفترة نالميثاق العربي لحقوق اإلنسان في دورتيا الثالثة الم

 واعتمدت المالحظات والتوصيات التالية. ،جامعة الدول العربية في القاىرة

بالحوار و تشيد المجنة بالمصادقة المبكرة لمممكة البحرين عمى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان،  .2
الذي ضم رفيع المستوى برئاسة وزير حقوق اإلنسان، و  التفاعمي المفتوح الذي أجرتو مع وفد الدولة

ية معمومات إضافالذي مكن المجنة من الحصول عمى ، مين من مختمف الوزارات والمؤسساتممث
بإجابتو عمى استفسارات وتساؤالت أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية، وىو األمر الذي مكنيم من 

 لمدولة امتنانيا عن أيضاً  المجنة وتعرب ،اطالع أوسع عمى حالة حقوق اإلنسان في الدولة الطرف

 خطيا بعد المناقشة. الوفد قدميا تكميمية معمومات من قدمتو لما الطرف

تشكيل المجنة البحرينية المستقمة لتقصي الحقائق في أعقاب أحداث بقيام الدولة الطرف  تقدر المجنة .3
 لمواصمة عممية المصالحة الوطنية.والعمل عمى تنفيذ توصياتيا  1166شيري فبراير ومارس 

والجيود المبذولة  إنشاء محكمة عربية لحقوق اإلنسانالدعوة إلى بدولة الطرف مبادرة التشيد المجنة ب .4
 .من قبميا في ىذا الشأن

الجيود المبذولة من الدولة الطرف في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان عبر بالمجنة  ترحب .5
كان والتي انضماميا إلى جممة من الصكوك الدولية واإلقميمية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان، 

واتخاذ  ،1166يونيو  21خرىا المصادقة عمى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ آ
اإلجراءات الدستورية لالنضمام إلى االتفاقية الدولية الخاصة بحماية األشخاص من االختفاء 

 القسري.

تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة إلعمال لجيودىا في مواصمة الدولة الطرف بالمجنة  ترحب .6
 وأبرزىا:تنفيذ الكامل ألحكام الميثاق، تحسين الممارسات والسياسات اليادفة إلى الو  حقوق اإلنسان



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

  لتشريعية التي تم بموجبيا إعادة تنظيم العالقة بين السمطتين ا 1161التعديالت الدستورية عام
 والتنفيذية.

  التي بموجبيا استثنيت الجرائم  1161لسنة  38من قانون قوات األمن العام رقم  76تعديل المادة
يب أو المعاممة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بيا المتعمقة بحاالت االدعاء بالتعذ

 من الجرائم العسكرية.

  من  121و  117التعديل الخاص بمعاقبة مرتكبي التعذيب والمحرضين عميو بموجب المادتين
 .1161لسنة  41قانون العقوبات رقم 

  الخاصة بحماية من يدعي  1161نة لس 41من قانون اإلجراءات الجنائية رقم  53تعديل المادة
 تعرضو لمتعذيب.

  نشاء صندوق لتعويض صدار مدونة سموك لرجال الشرطة، وا  إنشاء نظام خاص لتمقى الشكاوى وا 
 .لضحايا االنتياكاتالتعويض المتضررين إعماال لمبادئ حق اإلنصاف و 

  ولوية في جميع الذي جعل من حماية مصالح الطفل األ 1161لسنة  26إقرار قانون الطفل رقم
 القرارات واإلجراءات المتعمقة بالطفولة أيًا كانت الجية التي تصدرىا أو تباشرىا.

  1161إقرار اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة والخطة التنفيذية لإلستراتيجية في تموز . 

 وزيادة تمثيل المرأة في  ،وتقديم التأمينات ضد التعطل ،االستمرار في تحسين مؤشرات التنمية البشرية
 الييئات المنتخبة عالوة عمى االستمرار في مبادرات التربية عمى حقوق اإلنسان. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

  المالحظــات 
 :عامة مالحظات -أوال

تسجل المجنة أن التقرير المقدم من الدولة الطرف تضمن جممة من االيجابيات التي تنسجم مع  .7
 ما يمي: ، إال أنيا تالحظ إلعداد التقاريرالمجنة المعايير والخطوط اإلرشادية التي وضعتيا 

 ة لجامعة أشار التقرير إلى أن المعايير والخطوط اإلرشادية إلعداد التقارير صادرة عن األمانة العام
 الدول العربية وليس عن لجنة حقوق اإلنسان العربية.

  ومصادر وطنية كالمجنة الوطنية  معمومات من مصادر غير حكوميةعدم تضمين التقرير ألية
 .لحقوق اإلنسان

  إلدماج األحكام الواردة في الميثاق في الجيود المبذولة من جانب الدولة الطرف لم يشر التقرير إلى
 الوطنية.التشريعات 

  ولم بعرض اإلطار التشريعي الخاص بكفالة احترام وحماية الحقوق الواردة في الميثاق، اكتفى التقرير
بشكل كاف وموسع إلى المعوقات التي تحول دون تمتع األشخاص الخاضعين لوالية الدولة يتطرق 

الحقوق خاصة في حالة ذكر القيود التي فرضت عمى التمتع بيذه أغفل الطرف بيذه الحقوق. كما 
 .إعالن حالة السالمة الوطنية

  أسيب التقرير في عرض النصوص القانونية عن بعض الحقوق الواردة في الميثاق دون أخرى
 وأغفل توازن العرض.

 .تجاوز التقرير عدد الصفحات المقررة في المبادئ التوجييية 

 



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 :التقرير بمحتوى تتعمق مالحظات: ثانيا

تمت بين أعضاء المجنة ووفد الدولة من خالل اإلطالع عمى التقرير والمناقشة التي  -المجنة  تسجل
 أبرزىا ما يمي: ،مالحظاتجممة من ال -الطرف 

 حكام الميثاق. ألفييا االستناد جرى ئية قضا سوابقاستشياد الدولة الطرف بأية تالحظ المجنة عدم  .8

رف لنشر مبادئ الميثاق والترويج ليا، إال أنيا المجنة عمما بالجيود التي تبذليا الدولة الط أخذت .9
 أن أحكام الميثاق ال تبدو معروفة عمى نطاق واسع.  تالحظ

تيا في إعمال حق تقرير امساىميتضمن اإلشارة لتشير المجنة إلى أن تقرير الدولة الطرف لم  .11
 بموجب المادة الثانية من الميثاق. لمشعوب المصير

فقرة "ب" من  25رف أعمنت حالة السالمة الوطنية بموجب المادة تالحظ المجنة أن الدولة الط .11
إال إنيا لم تراع اإلجراءات المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من الميثاق الدستور، 

 .فيما يخص إعالم الدول األطراف األخرى عن طريق األمين العام لجامعة الدول العربية

وفر الحد األدنى من الحماية تمن قانون اإلجراءات الجنائية ال  223 تالحظ المجنة أن المادة .12
المنصوص عمييا في المادة السابعة من الميثاق، كونو يجيز تنفيذ عقوبة اإلعدام عمى المرأة الحامل 

 بعد مضي ثالثة أشير عمى والدتيا وعدم تغميب مصمحة الطفل الرضيع.

لجية اإلدارة التنفيذية تضعف  - العام لمتظممات مكتب األمين -تبعية أن المجنة إلى  تشير .13
اإلدارات المختمفة المعنية لما يطمب تو، خاصة في ظل غياب معمومات حول مدى استجابة استقاللي

 في ىذه الشكاوى ومدى الحصول عمى النتائج المرجوة منيا. 



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 أو عمميةتجارب طبية  يبين آليات الرقابة القائمة عمى مسألة إجراءتالحظ المجنة أن التقرير لم  .14
لمتحقق من أن الشخص قد أعطى موافقتو برضائو الحر، وكذلك لمتحقق من استحالة إجراء تجارب 

 عمى أشخاص ليسوا قادرين عمى إبداء مثل ىذه الموافقة.

تالحظ المجنة أن الجزء المخصص من التقرير لموضوع استقالل القضاء والمحاكمة العادلة قد  .15
يتناول بالتفصيل الالزم المسائل التي عالجيا الميثاق تحت ىذا العنوان في أحكام جاء مقتضبا، ولم 

( منو. كما تالحظ المجنة أن التقرير لم يعالج موضوع المحاكمة العادلة بما 12إلى  66المواد )
 يكفي لموقوف عمى توفر ضمانات المحاكمة العادلة في الدولة الطرف.

ي الناظم لمحبس االحتياطي لم يوضح المعايير المعتمدة إلصدار تالحظ المجنة أن اإلطار القانون .16
يتضمن ما يستوجبو الميثاق من وضع قواعد قانونية خاصة بالتعويض في كما لم قرار الحبس، 
 .ءتيمبرافي حالة إعالن أضرار األشخاص المحتجزين من بما يمحق و  االحتياطيحاالت الحبس 

ائي خاص باألحداث في الدول الطرف في جميع اطر تبدي المجنة ارتياحيا لوجود نظام قض .17
التتبع والمحاكمة وتنفيذ األحكام، وكذلك لمجيود المبذولة لفصل األحداث المتيمين عن البالغين، 

 غير أنيا تالحظ تباين تشريعات الدولة الطرف في تحديد سن الطفل.

)السجون( ولكنيا تالحظ تسجل المجنة وجود مشروع قانون يتعمق بمؤسسات اإلصالح والتأىيل  .18
أماكن االحتجاز من جانب  لجميع دورية زيارات إتاحة عدم تضمن التقرير ما يدل عمى ضمان

 المؤسسة الوطنيةمن شاكمة مؤسسات مستقمة تتولي زيارة ىذه األماكن ورصد ظروف االحتجاز 

 ومؤسسات المجتمع المدني. المستقمة

تطبيق  مدى تضمن توضيحات كافية بشأنتال ودىا الدولة الطرف ورد تالحظ المجنة أن تقرير .19
 .إعساره قضائياً من الميثاق المتعمق بضمان عدم حبس المدين الذي ثبت  67المادة 



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

تالحظ المجنة أن التشريعات الخاصة بتنظيم حرية الصحافة واإلعالم تتضمن تدابير من شأنيا  .21
 .حبس الصحفيين وتعريضيم لمالحقات قانونية

تشريعات الدولة الطرف تنص عمى ضمان حق الصحفيين في الوصول إلى  أنتالحظ المجنة  .21
 غير انو ال توجد أية تدابير تشريعية أو إدارية تكفل ممارسة ىذا الحق.المعمومات، 

تالحظ المجنة أن تشريعات الدولة الطرف ال تنص عمى أحكام قانونية صريحة تحظر العنف  .22
 ل لمعقاب البدني وتفاقم مشكمة العنف األسري. يؤدي إلى تعرض األطفاقد المنزلي، مما 

نفي المسؤولية الجنائية عن الجاني المرتكب لجرائم العنف يالمجنة أن قانون العقوبات  تالحظ .23
ضد المرأة من شاكمة االغتصاب في حال الزواج من المجني عمييا، كما يتم وقف تنفيذ الحكم 

يتعارض مع مبدأ الزواج القائم عمى بما ، اج صحيحزو وانتياء آثاره الجنائية إذا ما تم تحرير عقد 
 .الميثاقمن  22الرضا الكامل الذي ال إكراه فيو وفقا لمفقرة األولى من المادة 

عدم وجود قانون يحدد األجر المناسب لمعاممين من اجل تغطية مطالب الحياة المجنة تالحظ  .24
 عام.األساسية ليم وأسرىم في القطاع الخاص أسوة بالقطاع ال

 :التـوصيــات

الوعي بالحقوق المنصوص عمييا في  لنشرتوصي المجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة  .25
 المكمفين بإنفاذ القانون والجميور بصفة عامة.الموظفين أحكام الميثاق في أوساط القضاء و 

 تشريعاتيا الوطنية مع أحكام الميثاق.مواءمة تحث المجنة الدولة الطرف عمى  .26

حاالت الطوارئ إعالن  حالةتحث المجنة الدولة الطرف عمى إدراج حالة السالمة الوطنية ضمن  .27
 .مادة الرابعة من الميثاقأحكام الاالستثنائية التي تيدد حياة األمة بموجب 
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من قانون اإلجراءات الجنائية بما يتوافق  223تعديل نص المادة إلى لدولة الطرف االمجنة  تدعو .28
السابعة من الميثاق التي تمنع تنفيذ حكم اإلعدام في امرأة حامل حتى تضع حمميا  مع نص المادة

في  الطفل الفضمىأو في أم مرضع إال بعد انقضاء عامين عمى تاريخ الوالدة، مع تغميب مصمحة 
 الحالتين.

أو  ة شكاوى التعذيبتدعو المجنة الدولة الطرف إلى تفعيل دور الييئات المعنية بالتحقيق في كاف .29
 . سوء المعاممة ودعم استقالليتيا

 لموظفي والتدريب التثقيف لتوفير الطرف الدولة قبل من المبذولةتدعو المجنة إلى تكثّيف الجيود  .31
 . بالبشر االتجار وقانون التعذيب حظر مجال في والمعنيين والقضاة العامين والمدعين القانون إنفاذ

 لضحايا والمساعدة العون برامج لتقديم الالزمة التدابير باتخاذ الطرف الدولة المجنة توصى .31
 .المواطنين بين واسع نطاق عمى الشرطة رجال سموك مدونة ونشر التعذيب،

 إلجراء خضوعو حال في الحر برضائو الشخص موافقة تكفل لمرقابة آليات بإيجاد المجنة توصي .32
 .البشرية باألعضاء االتجار حظر وكذلك عممية، أو طبية تجارب

 المعايير احترام كفالة شأنيا من التي الالزمة التدابير اتخاذ عمى الطرف الدولة المجنة تحث .33
 الميثاق في الواردة الضمانات وكفالة فيو، التوسع وعدم االحتياطي الحبس قرار إلصدار المعتمدة

 لدى التوقيف ذلك أسباب معرفة في االحتياطي لمحبس الخاضعين األشخاص حق احترام سيما
 .براءتيم إعالن حالة في أضرار من بيم يمحق عما وتعويضيم وقوعو،

توحيد سن الطفل في تشريعات الدولة الطرف بما توصي المجنة بمواصمة الجيود الرامية إلى  .34
عادة إدماجو  يضمن مصمحة الطفل في معاممة خاصة تتفق مع سنو وتصون كرامتو وتيسر تأىيمو وا 

 .في المجتمع
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مشروع قانون مؤسسات اإلصالح والتأىيل اإلسراع في إقرار الطرف إلى  المجنة الدولةتدعو  .35
 المؤسسات لجميع الدورية الزيارات إتاحة التدابير التي من شأنيا ضمان جميعوتضمينو )السجون( 

 .حريتيم من حرموا أشخاص فييا ُيحتجز التي

 في األفراد حق إعمال ضمانات لتوفير الضرورية التدابير اتخاذ عمى الطرف الدولة المجنة تحث .36
 .السممي التجمع في بالحق التمتع

الخاص بنقل الجنسية إلى  قانونالمشروع  إصدار في اإلسراع الطرف الدولة من المجنة تطمب .37
 البحرينيين اآلباء أطفال مع المساواة قدم عمى أجانب من المتزوجات البحرينيات األميات أطفال

 .أجنبيات من المتزوجين

 حق بإعمال المتعمقة تشريعاتيا تنقيح في جيودىا مواصمة عمى الطرف الدولة المجنة تحث .38
 تداول حرية يضمن قانون سن خالل من المعمومات عمى والحصول والتعبير الرأي حرية في األفراد

 .الصحفيين حبس عقوبة إلغاء وكذلك المعمومات،

العنف حماية األسرة من مشروع قانون مواصمة جيودىا إلقرار تحث المجنة الدولة الطرف عمى  .39
قانون العقوبات لكي تضمن تجريم جميع أشكال العنف في األسري ومراجعة األحكام ذات الصمة 

 المنزلي. 

من االغتصاب مرتكبي جرائم إفالت وضمان عدم قانون العقوبات بتعديل توصي المجنة  .41
مبدأ الزواج القائم عمى الرضاء ، بما يكفل من المجني عميياالمسؤولية الجنائية في حال الزواج 

 .الميثاق في عميو منصوصقا لما ىو الكامل الذي ال إكراه فيو من جانب طرفي العقد وف

 المناسب األجر يحدد قانون إيجاد إلى الرامية جيودىا مواصمة عمى الطرف الدولة المجنة تحث .41
 .العام بالقطاع أسوة الخاص القطاع في لمعاممين



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 في الحق عمى الحفاظ مع بالتوازن المستدامة التنمية تكفل وطنية خطة وضع إلى المجنة تدعو .42
 .السميمة البيئة

 بالمنظمات خاص قانون مشروع إقرار إلى الرامية جيودىا بمواصمة الطرف الدولة المجنة توصي .43
 عمى وتشجعيا المدني المجتمع مؤسسات لعمل مواتيةال بيئةال إيجاد بيدف األىمية؛ والمؤسسات

 . المجتمع في بدورىا القيام

تعزيز برامج التسامح وثقافة التآخي واالنفتاح عمى اآلخر الدولة الطرف عمى المجنة  تشجع .44
 في المناىج واألنشطة التعميمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية. ياجادموا  

نشر ىذه المالحظات الختامية عمى نطاق واسع تطمب المجنة من الدولة الطرف أن تعمل عمى  .45
عن  تمع، وبخاصة في أوساط المؤسسات والجيات الرسمية المعنية فضالً لمجبين جميع شرائح ا

  .تمع المدنيلمجمؤسسات ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 ( الدورة الثالثة1ممحق رقم )

 ضاء لجنة حقوق اإلنسان العربيةأع

 (رئيس المجنة)   الدكتور/ عبد الرحيم يوسف العوضي 

 نائب الرئيس( الدكتور/ ىادي بن عمي اليامي( 

 (مقرر المجنة) / خميفة يوسف الكعبيالمستشار 

 ضو المجنة(ع( الدكتور/ عبدالمجيد زعالني 

 عضو المجنة( المستشار/ أسعد نعيم يونس( 

 عضو المجنة ومقرر التقرير( مقداد الربابعة/ عاصم منصور لمحاميا األستاذ( 

  ولم يتمكن من الحضور كاًل من:

 (عضو المجنة) السفير/ طاىر الحسامي 



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 ( الدورة الثالثة2ممحق رقم )

 أسماء وفد مممكة البحرين:

  رئيس الوفد(لبحرينحقوق اإلنسان بمممكة ا شؤونوزير  الدكتور/ صالح بن عمي بن عبدالرحمنمعالي( 
 بجميورية مصر العربية سفير مممكة البحرين الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن آل خميفة 

 ومندوبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية 
  المفتش العام بوزارة الداخمية   المواء/ إبراىيم حبيب الغيث 
 بوزارة الداخميةالقانونية  شؤونالمساعد لم  عميد/ محمد راشد بوحمود الوكين ال 
 الدكتور/ وليد خميفة المانع   

  
 الرئيس التنفيذي لمجمع السممانية الطبي بوزارة الصحة

  مدير إدارة العالقات العامة والدولية بوزارة العمل   السيد/ فاروق أمين محمد 
 السيد/ أحمد يوسف عراد   

  
 مستشار بسفارة مممكة البحرين بالقاىرة

 رئيس النيابة العامة   محمود السيد/ نايف يوسف 
 النقيب/عبداهلل أحمد عبداهلل  

 
 وزارة الداخمية بوزارة الداخمية اإلدارة العامة لديوان

 رئيس مجموعة التربية اإلسالمية والمواد االجتماعية بإدارة المناىج    السيد/ عثمان ماجد الماجد
 بوزارة التربية والتعميم

 القانونية بوزارة التنمية االجتماعية شؤونرئيس قسم ال ودرالسيد/ عبداهلل ابراىيم الج 
 القانونية بوزارة التربية والتعميم شؤونباحث قانوني أول بقسم ال    اآلنسة/ لطيفة عبدالعزيز الذوادي 
 


