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 أوالً : التطور واإلطار القانوني 
 

ج / /21أنشأت جمعية مبادئ لحقوق اإلنسان جمعية حقوقية مرخصة بموجب قيد رقم)  .1

ً للقانون رقم  2011أ.ج.ث( عام  ، للتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان  1989لسنة  21وفقا
والعمل على ترسيخ قيمها ونسر الوعي بها ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهدافها 

إلى رصد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ، وأجراء التقصي ،  واختصاصاتها، باإلضافة
وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها وتعمل الجمعية على صيانة كرامة اإلنسان واحترام جميع 

حقوقه وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها و الدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق 
سان بما ال يتعارض مع دستور مملكة البحرين و المساهمة القوانين المتعلقة بحقوق اإلن



 

___________________________________________________________________________________________________ 

P O Box 1399, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel:  +973 17505577    Fax:  +973 17505552  Email:  info@mabadea.org 

 

بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت أخيراً في ضوء الدستور وميثاق العمل 

 الوطني و تعزيز الحقوق االجتماعية والثقافية وحث جهود التنمية المستدامة .
 

ما  ا رفعان ودراستها والبحث فيهوتعمل الجمعية على تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنس .2
قوق حترى رفعه منها إلى جهات االختصاص ، والقيام بالزيارات الميدانية لرصد أوضاع 

راقبة مة في اإلنسان في أي مكان عام يحتمل أن يكون موقعاً النتهاك حقوق اإلنسان والمشارك
 . االنتخابات البلدية والنيابية وفي الفعاليات الوطنية ذات العالقة

 

ي فلحكم امنذ تولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد مقاليد  .3

ر شهدت تحوالت مهمة نحو ترسيخ أطر الديمقراطية والشراكة في صنع القرا 1999عام 
ما مهد إلعادة م 2001ترسيخاً لدعائم دولة القانون ، بدأت بإقرار ميثاق العمل الوطني في عام 

لبرلمانية والبلدية ثم أجراء االنتخابات ا 2002فبراير  15النيابية والتعديل الدستوري في الحياة 

مما عززت من  2012، وصوالً إلى إجراء تعديالت دستورية في عام  2002في عام 
ور ر الدالصالحيات التشريعية والرقابية للمجلس النيابي المنتخب )مجلس النواب( واقتصا

 ي على المجلس المعين ) مجلس الشورى (. التشريعي دون الرقاب
 

 
رنامج بقديم وتناولت تلك التعديالت األخيرة ضرورة قيام الحكومة وخالل المدة الدستورية بت .4

 ية فيعمل لها أما مجلس النواب ليتولى إلقرار البرنامج أو رفضه ، وهي تعديالت جوهر

ى مة ومداإلنسان والحريات العاتعزيز الرقابة على األداء التنفيذي مما يعز مسار حقوق 
 ضمان تمتع اإلفراد بها .

 

 ثانياً : المشاورات الوطنية لمناقشة توصيات االستعراض الدوري الشامل :
 

مدني مع الشاركت الجمعية في األجتماعات التي عقدتها وزارة الخارجية بمشاركة مؤسسات المجت
صيات التو مكتوبة حول تنفيذ ممرائياته العاملة في مجال حقوق اإلنسان ، حيث قدم المشاركون

ات سوف تسهم ، باعتبار أن المرئي 2012وآلية  االستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين لعام 
قدمت الجمعية ، و 2017في التقرير الوطني المقدم لعملية االستعراض والمقرر مناقشته في ابريل 

 ات .مالحظاتها لوزارة الخارجية شفوياً في االجتماع
 

 ثالثاً: توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقضي الحقائق
 

بادرت حكومة مملكة البحرين فور استالم تقرير اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي الحقائق في 
باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام الكامل  2011الثالث والعشرين من نوفمبر عام 

 45سامي رقم األمر الملكي البتنفيذ كافة التوصيات. ففي اليوم التالي ُمباشرة الستالم التقرير صدر 
 48رقم  السامي وتالهُ األمر الملكي ،بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات 2011لسنة 

برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى وعضوية ثمانية عشر من  بتشكيل اللجنة 2011لسنة 
ور صدور باشرت اللجنة عملها فلقد و. الخبرات القانونية والتشريعية ومنظمات الُمجتمع المدني

من ُمتابعة تنفيذ كافة التوصيات من خالل عمٍل دؤوٍب  وتمكنت سالفي الذكر ينالملكي يناألمر
العشرين في ة. وارتكز على ُمتابعٍة يوميٍة مع كافة الجهات الحكومية المعنية بكل توصيٍة على حد

فة ما تم بشأن تقريرها إلى جاللة الملك ُمتضمناً كاقدمت اللجنة الوطنية  2012 من مارس عام
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، ووضع اإلطار العام إلجراءات تنفيذ تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي الحقائق

 التوصيات وطريقة التنفيذ. 
 

 

اء لوزراصدر مجلس على االستمرار في متابعة التنفيذ الفعال للتوصيات أ الحكومة وحرصاً من
دل لُمتابعة تشكيل وحدة خاصة داخل وزارة الع بقراراً  2012 التاسع والعشرون من أبريل عامفي 

دور . وفور صأعمالهابُمتابعة واألوقاف  اإلسالميةكليف وزير العدل والشؤون تنفيذ التوصيات وت
 2013، 2012باشرت الوحدة أعمالها وأصدرت ثالث تقارير سنوية عن األعوام ذلك القرار 

 ُمجريات تنفيذ التوصيات.وتم نشرهم جميعاً الطالع المواطنين على  2014و
 

عني ت عالةٍ ف  وطنيةٍ آلياتٍ خطة شاملة تهدف إلى إنشاء وضع وإلى جانب ما تقدم، قامت الحكومة ب
سيخ ف إلى ترهدذي يوالنهج الحكومي ال الُمراقبة على االلتزام بتنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنيةب

 إلطاروفي هذا ا جميعاً دون أي تمييز.وضمان حماية حقوق المواطنين مفهوم حقوق اإلنسان 
لعامة، وهي اوحدة التحقيق الخاصة في النيابة  2012السابع والعشرين من فبراير عام  أنشئت في

في  العالية كفاءةوحدة مستقلة تماماً تتكون من رئيِس بدرجة محاٍم عام وأعضاء محققين يتمتعون بال

 2012لسنة  27أيضاً المرسوم الملكي رقم كما صدر  التحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة،
وهي ، الداخلية إنشاء األمانة العامة للتظلمات بوزارةب 2012في الثامن والعشرين من فبراير عام 

الة المح تختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لها من األفراد باإلضافة الى المسائل
مرسوم اريخ الكما صدر بذات التبوزارة الداخلية. داخلية إليها من إدارة التدقيق والتحريات ال

ختص يوالذي  إنشاء مكتب مفتش عام جهاز األمن الوطنيب 2012لسنة  28الملكي السامي رقم 
 كاتهمبتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة األشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتها

لتحريات جراء اصادقت عليها مملكة البحرين، وكذلك إاألخرى للقوانين واالتفاقيات الدولية التي 
ألعمال  ديتهمالمتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأ

 وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها. 
 

لسنة  28األمر الملكي رقم  2012 عام سبتمبر الحادي عشر منفي  صدروعالوة على ما تقدم 
وطنية بإنشاء المؤسسة الالخاص  2009لسنة  46بتعديل بعض أحكام األمر الملكي رقم  2012

 لحقوق اإلنسان حيث تضمن األمر تعديل آليات اختيار أعضاء المؤسسة 

 
 

 
 

 فعيل دورلى تإبما يؤدي  ومدة خدمتهم وحصاناتِهم، وآليات اختيار الرئيس والنائب واألمين العام
لتي المات المؤسسة في الرقابة على حالة حقوق اإلنسان في المملكة وبحث كافة الشكاوى والتظ

ييز، ون تمتقدم غالبها في هذا الصدد. ورغبة في التأكيد على ضرورة حماية حقوق المواطنين د

إنشاء ب 2014لسنة  13األمر الملكي السامي رقم  2014صدر في السابع عشر من فبراير عام 
ية ألضعون مفوضية حقوق السجناء والُمحتجزين، وهي معنية بحماية حقوق كافة األفراد الذي يخ

ي أم في إجراءات بمعرفة جهات التحقيق باإلضافة إلى المسجونين الذي يقضون فترة محكوميته
 من المؤسسات العقابية بالمملكة.
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  فريق العامل باالستعراض الدوري الشامل :رابعاً : مالحظات الجمعية على تقرير ال
 

قا سيتم تسليط الضوء حول مدى استجابة الحكومة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل وف

 ، ومتابعة تنفيذ تلك(A/HRC/21/6Add.1/Rev.1)ورقم   (A/HRC/21/6)للوثيقتين رقم 
،  الكلي من الحكومة( توصية بالقبول 145( ، حيث حظيت )176التوصيات البالغ عددها )

، مع  ( توصية لم تحظى بالقبول18( توصية بالقبول الجزئي منها ، في حين أن )13وحظيت )
 2012لعام األخذ في االعتبار أهم التطورات الحاصلة في أوضاع حقوق اإلنسان بالمملكة منذ ا

 وحتى تاريخه .
 

 خامساً: العدالة الجنائية 
 

سنة ( ل52)ة مع هذه التوصيات من خالل إصدار القانون رقم تشيد الجمعية بالجهود اإليجابي .1
بحيث  ، 232و 208بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي تضمن تعديل المادتين  2012

عاقب يريمة جتم إدراج تعريف )التعذيب ( الوارد في االتفاقية الدولية إلى القانون وأصبحت 
آخر للتعذيب أو غيره من ضرب سوء عليها كل موظف عام أو أي شخص عرض شخصاً 

يل بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح والتأه 2014( لسنة 18المعاملة ، وصدور القانون )
 .2015( لسنة 131والئحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم رقم )

 

 

 
قم رالعام  لنائباتقدر الجمعية عالياً قيام الدولة بإنشاء )وحدة التحقيق الخاصة ( بموجب قرار  .2

ه من بإعتبارها وحدة تختص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب وغير2012( لسنة 8)

 ضروب سوء المعاملة ، وتباشر مهامها بشكل مستقل تحت إشراف النائب العام .
 

داء أفاعليه لية وتؤكد الجمعية على الخطوات الجادة المتخذة من قبل النائب العام لتكريس استقال .3

يره ذيب وغالخاصة كونها الجهة الموكل إليها التحقيق في مزاعم التعرض للتعوحدة التحقيق 

 طنبول .ول إسمن ضروب سوء المعاملة ، متمتعة باالستقاللية التامة وفقاً لما جاء في بروتوك
 

محتمل اة التؤكد الجمعية وجوب تكريس إجراءات المساءلة القانونية فيما يتعلق بحاالت الوف .4

 االحتجاز نتيجة التعذيب أو غيرة من ضروب سوء المعاملة . حصولها في أماكن
 

( 36ادة )م المتدعو الجمعية إلي تسريع صدور قانون السالمة الوطنية لتطبيقه حالة تفعيل أحكا .5
ق نين حمن الدستور بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية على أن يكفل هذا التشريع للمواط

 لمعاير الدولية .التقاضي والمحاكمة العادلة وفقاً ل
 

سة التوقيع بتكليف الجهات المختصة بدرا 2015تثمن الجمعية قرار الحكومة المتخذ في يوليو  .6
لي ذلك مام إعلى النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،  وتتطلع إلى سرعة االنض

 . النظام ، حيث أن المحكمة تعتبر آلية قضائية إقليمية مقرها مملكة البحرين
 

الدولي  إنشاء اللجنة الوطنية للقانون 2014( لسنة 39تثمن الجمعية صدور المرسوم رقم ) .7
 اتيجياتالسترااإلنساني ، والموكل إليها تنفيذ وتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ووضع 

 والسياسيات والخطط المستقبلية ذات العالقة في مملكة البحرين .
 

 سادساً : تعويض الضحايا  
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( 30م )تشيد الجمعية بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين بموجب المرسوم بقانون رق

 باعتباره خطوة إيجابية نحو تجسيد الحق في االنتصاف العادل وجبر  2011لسنة 
 

 

 
ن ، والتي نو( من المرسوم بقا3الضرر ، كما تدعو إلي تعديل الفقرة األخيرة من المادة رقم )

م كي يتاشترطت ضرورة صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل ، ل
 ية .صرف التعويض ذلك أن الغاية األسمى من جبر الضرر طي الصفحة وليس اإلدانة الجنائ

 

تدعو الجمعية إلى سرعة صرف التعويضات لمن يثبت وقوع الضرر عليه ، سواء تلك 

 مدنيةالمقررة من قبل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين أو مكتب التسوية ال التعويضات
 بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حسب األحوال.

 

 سابعاً : الجنسية 
 

نية لبحرياتثمن الجمعية التدابير واإلجراءات التي قامت بها الحكومة لتيسير منح المرأة  .1
رأة ناء المة ألبتفضل جالل الملك المفدى بمنح الجنسية البحريني الجنسية ألبنائها ، ومن بينها

مرأة لى للالبحرينية المتزوجة من أجنبي في بعض الحاالت، بناء على توصية من المجلس األع

. 
 

يما رجل فكما تدعو الجمعية إلى سن تشريع يهدف إلى منح المرأة البحرينية حقا مساويا لل .2

ة لدولياوفق ضوابط محددة تحقق في ذات الوقت االلتزامات  يتعلق بمنح الجنسية ألبنائها

 الحكومة مملكة البحرين بتوقيعها التفاقية السداد .
 

حقا  ن كانتبدي الجمعية قلقها من تزايد حاالت إسقاط الجنسية وتؤكد أن إسقاط الجنسية وأ .3

كما  ،نسية عديمي الجللدولة بموجب القانون إال أن هذا الحق يجب إال يؤدي إلي نشوء ظاهرة 

 ألخرىأن أثر إسقاط الجنسية يتوجب إال يمتد إلى ذوي المحكوم عليه أو يلغى الحقوق ا
فقرة  20قم رالمكتسبة بناء على جنسيته قبل إسقاطها ، ذلك أن العقوبة شخصية بموجب المادة 

ما  وفق هاب من الدستور وال عقاب إال على األفعال أالحقة للعمل بالقانون الذي ينص علي
 ( في الفقرتين )أ( و )ب( من الدستور .20قضت به أحكام المادة )

 

 

 
 

 
 

 ثامناً : التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعليم واإلعاقة 
 

 ا ترىتشيد الجمعية بالجهود الحكومية في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ، إال أنه .1
 تفاقيةااإلعاقة بما يتماشى مع أحكام ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق األفراد ذوي 

يجية ستراتحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، واالستمرار في متابعة وتطبيق التنفيذ الفعال لإل
 ( .2016-2012الوطنية لحقوق المعوقين لألعوام)
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انون رقم ( من الق5بتعديل المادة ) 2014( لسنة 59كما تقدر الجمعية صدور القانون رقم ) .2

عى من ير رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، والمتضمن منح الموظف أو العامل أو( بشأن 74)
لس ار مجمعاقاً من أقربائه حتى الدرجة األولى ساعتي راحة يومياً مدفوعتي األجر ، وقر

 و التأهيل أووالمتضمن منح الموظفين القائمين بمهام التعليم أ 2013( لسنة 16الوزراء رقم )

ة لوزارلوي اإلعاقة في المدارس الحكومية أو مراكز التأهيل التابعة الرعاية األشخاص ذ
 المعنية بشؤون هذه الفئة عالوة مالية نظير ذلك .

 

جال مل في تدعو الجمعية إلى زيادة اهتمام الحكومة بإعداد الكوادر الفنية المتخصصة للعم .3

نسان على حقوق اإلتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ، وإدراج المفاهيم األساسية للتربية 
وق هذه يز حقواالتفاقية الدولية ألشخاص ذوي اإلعاقة في المناهج الدراسية بما يسهم في تعز

 الفئة .
 

 لهندسيةجات اتدعو الجمعية الحكومة على العمل لتحسين البنية التحتية وذلك بمراعاة االحتيا .4
ن قبل ممقدمة ذويهم بالخدمات الالمناسبة لإلفراد ذوي اإلعاقة في المرافق العامة ، وتعريف 

 الحكومة لهذه الفئة .
 

 تاسعاً : قانون األسرة 
 

القسم بإصدار قانون أحكام األسرة ) 2009( لسنة 19تشيد الجمعية بصدور القانون رقم ) .1

،  الطالقوليظم المسائل المتعلقة بأحكام الزواج ، وحقوق الزوجين ، والنفقية ،  األول (
 عدالةأهمية إصدار القسم الثاني من قانون األسرة ، بما يحقق ال والحضانة وتؤكد على

 المجتمعية في تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع من ينطبق عليهم .

 
 

ي وتحديد بشأن تشكيل مكتب التوثيق األسر 2015( لسنة 84كما تشيد الجمعية بالقرار رقم ) .2
 عات األسرية .للقيام بمهام تسوية المناز ةالقواعد واإلجراءات الالزم

 

 عاشراً: تدريب أفراد الشرطة على احترام حقوق اإلنسان  
 

ة تتضمن مكثف تدعو الجمعية إلى ضرورة إخضاع جميع القائمين على إنفاذ القانون لبرامج تدريبية
واب تعليم حقوق اإلنسان في جميع مكوناته ، على أن يتضمن التدريب طرق مبتكرة لالستج

عل ة في فالحصول على المعلومة دون اللجوء إلى وسائل اإلكراه المتمثلواألسلوب السليم في 

 املتهالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ، واستعباد كل من تثبت أو تكرر إساءة مع
 للموقوفين أو المحكومين.

 

 مايةحليهم المعنية بإنفاذ القانون ، باألخص الموكل إ ةكما تدعو الجمعية إلى إخضاع األجهز

ستخدام في ا التجمعات السلمية إلى برامج تدريبية كافية ، تشمل التدريب على اللجوء التدريجي
ألمن نون اوسائل فض التجمعات إذا كانت مخالفة للقانون ، وفقا للتدريج المنصوص عليه في قا

 .العام وكيفية إدراج الجموع والمشاركين في تلك التجمعات 
 

 والصحافة الحادي عشر : وسائط اإلعالم 
 

ئي المر تدعو الجمعية إلى إصدار قانون متكامل بشأن الصحافة والطباعة والنشر واإلعالم .1

 والمسموع والمطبوع االلكتروني متوافقاً مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .
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لتي ل ، اتحث الجمعية الحكومة الموقرة على إعداد مشروع الخطة الوطنية لإلعالم واالتصا .2

 زمة . نية ملتعزيز االلتزام بالقيم والثوابت الوطنية ، وتطوير سياسة إعالمية مهتقوم على 
 

 ثقافةتدعو الجمعية إلى أهمية بذل الجهود من قبل مختلف شرائح المجتمع لالرتقاء بال .3
وحدة ية الالمجتمعية وتوجيه أداء األفراد بهدف الحفاظ على جو التعايش وقبول الرأي وحما

 وقيف المدافعين عن حقوق اإلنسان .الوطنية ، وعدم ت
 

 

 
 

 
 الثاني عشر : حقوق الطفل 

 

ون رقم بإصدار قانون الطفل ، والقان 2014( لسنة 37تثمن الجمعية بصدور القانون رقم ) .1

 لحماية اً مهماً بشأن الحماية من العنف األسري ، اللذين يشكالن إطاراً قانوني 2015( لسنة 17)
 حقوق الطفل واألسرة .

 

لسنة  10قم ر( من قانون العقوبات بموجب القانون 320كما تشيد الجمعية بتعديل المادة رقم ) .2

ن زاً عبتشديد العقوبة على من عرض طفالً لم يبلغ السابعة من عمرة أو شخصاً عاج 2015
 حماية نفسه بسبب الحالة صحية أو العقلية للخطر .

 

 العمل  الثالث عشر : مكافحة االتجار باألشخاص وقانون
 

 وزراءاإلشادة باالهتمام ومتابعة صاحب السمو ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس ال .1
جنة للموضوع مكافحة االتجار باألشخاص ووضعه ضمن األولويات الوطنية ، وإحالته إلى 

 مختصة .
 

 ، نظراً  بشأن مكافحة االتجار باألشخاص 2008( لسنة 1تثمين الجمعية صدور القانون رقم ) .2
 لما تشكله هذه الجريمة من انتهاك جسيم لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية .

 

 ي إدارةفبا أو ألمنطقة كما تنظر الجمعية بقلق لمكان احتجاز العمالة األجنبية سواء قرب دوار  .3

قد طال ويرهم الهجرة لعلم الجمعية من احتجاز عمالة انتهت فترة محكومتيهم أو في إنتظار تسف
 وهو ما يشكل انتهاك لحقوقهم .إنتظارهم 

 

يجية ستراتإتقدر الجمعية جهود اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص وسعيها إلي وضع  .4

 ى وجهوطنية شاملة تهدف إلي مكافحة ومنع جريمة االتجار باألشخاص  ، على أن تشمل عل
 .بيها معاقبة مرتكالخصوص التدابير الالزمة لمنع الجريمة وحماية ضحاياها والسعي إلى 

 

ار د" و  2006تقدر الجمعية جهود الحكومة في تخصيص " دار األمان " المنشأ في عام  .5

  2007الكرامة للرعاية االجتماعية " و " مركز حماية الطفل " المنشأين في عام 
 

 
راكز شاء مكأماكن إيواء لضحايا االتجار باألشخاص من النساء واألطفال ، كما تدعو إلى إن

 مناسبة إليواء ضحايا هذه الجريمة من الذكور وتزويدها بالخبرات المناسبة .
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تب ومكا كما تشكر الجمعية جهود السلطة التشريعية في سن قانون يعالج شؤون خدم المنازل .6

اذ االستقدام ، متضمناً بيان حقوق والتزامات اإلطراف ذات العالقة ، مع وجوب اتخ
نى من األد ضد أصحاب األعمال والشركات التي ال تلتزم بالحد اإلجراءات القانونية الصارمة

 اشتراطات الحماية الالزم توافرها في سكن العمالة الوافدة .
 

 الرابع عشر : المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 
يع لى جمتثمن الجمعية  التعاطي اإليجابي بإعداد صياغة التحفظات على اتفاقية القضاء ع .1

 التمييز ضد المرأة ، بحيث ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية . أشكال
 

سان االن تدعو الجمعية إلى استكمال انضمام المملكة إلى الصكوك الدولية األساسية لحقوق .2
 والتي لم تنضم لها حتى حينه .

 

ب يلتعذاتدعو الجمعية على ضرورة االنضمام إلي البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة  .3

قامت  مة قدوغيره من ضروب المعاملة القاسية أو ألإلنسانية أو المهينة ، السيما أن الحكو
قوق ضية حبإنشاء آلية وطنية وقائية للرقابة والتفتيش على أماكن االحتجاز ممثلة في مفو

 السجناء والمحتجزين .
 

حقوق لحدة ألمم المتتدعو الجمعية الحكومية الموقرة إلى بناء تعاون فعال مع لجان هيئات ا .4
ت لمعاهدالك اتإلي  ماإلنسان من خالل تقديم التقارير الوطنية الناشئة عن التصديق أو االنضما

 في مواعيدها المقررة .

ات ذتحدة تدعو الجمعية إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعاون مع كافة أجهة وآليات األمم الم .5
 امج .الصلة ومشاركة جمعيات حقوق اإلنسان في هذه البر

 

 الخامس عشر : الخدمات االجتماعية  

ي ئمة فتدعو الجمعية إلي سن تشريع للمنظمات والمؤسسات األهلية ، يراعي التطورات المال
ة لحقوق لدوليحقوق اإلنسان ، مع تدعيمه بكل الضمانات التي تكفل ممارسته تماشياً مع الصكوك ا

 اإلنسان.
 

 طنية السادس عشر : الدستور والتشريعات الو
 

حياديه زاهة وتثمن الجمعية الجهود التي قامت بها الحكومة في توفير الضمانات التشريعية لن  .1
لمدني ، اتحت إشراف قضائي كامل ومؤسسات المجتمع  2014وشفافية العملية االنتخابية عام 

 2012لعام  توريةوتعديل الدوائر االنتخابية ، وتعزيز الحياة البرلمانية بموجب التعديالت الدس
بط والتي دعمت الصالحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، ووضعت معايير وضوا

 والكفاءة الوطنية في مجلس  الشورى . صلضمان تعيين ذوي الخبرة واالختصا
 

فصيلي تقرير تتدعو الجمعية اللجنة العليا لإلشراف على سالمة االنتخاب واالستفتاء إلى نشر  .2
ت ية االنتخابية وتقارير الجمعيات المشاركة وضرورة إشراك مؤسساعن مجريات العمل

 المجتمع المدني في عضوية هذه اللجنة .
 

( 26)بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016( لسنة 17تشيد الجمعية بصدور قانون رقم ) .3
ي ر الدينبشأن الجمعيات السياسية المتضمنة أحكامه عدم جواز الجمع بين المنب 2005لسنة 

 وقيادة العمل السياسي  .
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يرات المس تدعو الجمعية الحكومة إلى ضرورة قيام األجهزة المعنية بإنفاذ القانون بحماية .4

ر واالعتصامات والتجمعات كافه ، خصوصاً إذا لم يصاحب هذا الحق أي مظهر من مظاه
 العنف أو اإلخالل باألمن والسالمة العامة .

 

ام بحيث بشأن نظام قوات األمن الع 1982( لسنة 3ون رقم )تدعو الجمعية إلى تعديل القان .5

فض  يتضمن أحكاماً واضحة وجزاءات صارمة لألحوال المقررة قانوناً والتي يجوز فيها
 االشتباك عند التجمهر أو التظاهر أو أعمال الشغب .

 

 السابع عشر : إعادة بناء المواقع الدينية 
 

ناء بتكمال الحكومة في مجال اعتماد وتخصيص ميزانية الستقدر الجمعية الجهود التي قامت بها 

 الفة دور العبادة ، حيث تم ذلك بالفعل لعدد منها ، كما تم تصحيح أوضاع المنشأت المخ
 

 
 

 

 
 

مال استك وقفاً للتوجيهات الملكية ، وما تبقى هي ثالثة لخالف على ملكية األرض، حيث يجري
 لالنتهاء الكلي من تسوية هذا الملف .اإلجراءات القانونية واإلدارية 

 

 الثامن عشر : المدافعون عن حقوق اإلنسان 

 ملهم بماام بعتؤكد الجمعية على أهمية تعزيز عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان وتمكينهم من القي
 لدولة .سيادة ا مبدأ الدولة والحفاظ على نيتوافق والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان واحترامهم للقانو
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تقرير جمعية مبادئ لحقوق اإلنسان جمعية حقوقية مرخصة 

 في مملكة البحرين

 (27المقدم إلى الجولة الثالثة من الدورة )

 (UPR)لعملية االستعراض الدوري الشامل 

 التابع لألمم المتحدة أمام مجلس حقوق اإلنسان

 2017فبراير 
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 أوالً : التطور واإلطار القانوني 
 

ج / /21أنشأت جمعية مبادئ لحقوق اإلنسان جمعية حقوقية مرخصة بموجب قيد رقم)  .5
ً للقانون رقم  2011أ.ج.ث( عام  نسان ، للتعامل مع قضايا حقوق اإل 1989لسنة  21وفقا

فها بأهدا ونسر الوعي بها ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلةوالعمل على ترسيخ قيمها 
،  واختصاصاتها، باإلضافة إلى رصد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان ، وأجراء التقصي

م جميع احتراووتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها وتعمل الجمعية على صيانة كرامة اإلنسان 
ق جه تطبيي تواض بها و الدفع باتجاه تذليل الصعوبات التحقوقه وحمايتها والدفاع عنها والنهو

ة مساهمالقوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان بما ال يتعارض مع دستور مملكة البحرين و ال
ل العم بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت أخيراً في ضوء الدستور وميثاق

 وحث جهود التنمية المستدامة .الوطني و تعزيز الحقوق االجتماعية والثقافية 
 

ما  ا رفعوتعمل الجمعية على تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ودراستها والبحث فيه .6
قوق حترى رفعه منها إلى جهات االختصاص ، والقيام بالزيارات الميدانية لرصد أوضاع 

راقبة مفي  المشاركةاإلنسان في أي مكان عام يحتمل أن يكون موقعاً النتهاك حقوق اإلنسان و

 االنتخابات البلدية والنيابية وفي الفعاليات الوطنية ذات العالقة .
 

ي فلحكم امنذ تولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد مقاليد  .7

ر شهدت تحوالت مهمة نحو ترسيخ أطر الديمقراطية والشراكة في صنع القرا 1999عام 

ما مهد إلعادة م 2001دولة القانون ، بدأت بإقرار ميثاق العمل الوطني في عام  ترسيخاً لدعائم
لبرلمانية والبلدية ثم أجراء االنتخابات ا 2002فبراير  15الحياة النيابية والتعديل الدستوري في 

مما عززت من  2012، وصوالً إلى إجراء تعديالت دستورية في عام  2002في عام 
ور ر الدوالرقابية للمجلس النيابي المنتخب )مجلس النواب( واقتصا الصالحيات التشريعية

 التشريعي دون الرقابي على المجلس المعين ) مجلس الشورى (. 
 

 

رنامج بقديم وتناولت تلك التعديالت األخيرة ضرورة قيام الحكومة وخالل المدة الدستورية بت .8
ية في رفضه ، وهي تعديالت جوهرعمل لها أما مجلس النواب ليتولى إلقرار البرنامج أو 

دى مة ومتعزيز الرقابة على األداء التنفيذي مما يعز مسار حقوق اإلنسان والحريات العا
 ضمان تمتع اإلفراد بها .

 

 ثانياً : المشاورات الوطنية لمناقشة توصيات االستعراض الدوري الشامل :
 

مدني مع الية بمشاركة مؤسسات المجتشاركت الجمعية في األجتماعات التي عقدتها وزارة الخارج
صيات التو مكتوبة حول تنفيذ مالعاملة في مجال حقوق اإلنسان ، حيث قدم المشاركون مرائياته

ات سوف تسهم ، باعتبار أن المرئي 2012وآلية  االستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين لعام 
قدمت الجمعية ، و 2017ناقشته في ابريل في التقرير الوطني المقدم لعملية االستعراض والمقرر م

 مالحظاتها لوزارة الخارجية شفوياً في االجتماعات .
 

 ثالثاً: توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقضي الحقائق
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ائق في الحق بادرت حكومة مملكة البحرين فور استالم تقرير اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي
تزام الكامل باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان االل 2011الثالث والعشرين من نوفمبر عام 

 45م سامي رقللكي ااألمر المبتنفيذ كافة التوصيات. ففي اليوم التالي ُمباشرة الستالم التقرير صدر 
 48رقم  السامي وتالهُ األمر الملكي ،بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات 2011لسنة 

برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى وعضوية ثمانية عشر من  بتشكيل اللجنة 2011لسنة 
دور صور ها فباشرت اللجنة عمللقد و. الخبرات القانونية والتشريعية ومنظمات الُمجتمع المدني

ٍب مٍل دؤوعمن ُمتابعة تنفيذ كافة التوصيات من خالل  وتمكنت سالفي الذكر ينالملكي يناألمر
ن العشريي فة. وارتكز على ُمتابعٍة يوميٍة مع كافة الجهات الحكومية المعنية بكل توصيٍة على حد

 ا تم بشأنفة متقريرها إلى جاللة الملك ُمتضمناً كاقدمت اللجنة الوطنية  2012 من مارس عام

ت تنفيذ جراءا، ووضع اإلطار العام إلتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي الحقائق
 التوصيات وطريقة التنفيذ. 

 
 

اء لوزراصدر مجلس على االستمرار في متابعة التنفيذ الفعال للتوصيات أ الحكومة وحرصاً من
دل لُمتابعة تشكيل وحدة خاصة داخل وزارة الع بقراراً  2012 التاسع والعشرون من أبريل عامفي 

دور . وفور صأعمالهابُمتابعة واألوقاف  اإلسالميةكليف وزير العدل والشؤون تنفيذ التوصيات وت

 2013، 2012باشرت الوحدة أعمالها وأصدرت ثالث تقارير سنوية عن األعوام ذلك القرار 
 ُمجريات تنفيذ التوصيات.وتم نشرهم جميعاً الطالع المواطنين على  2014و

 

عني ت عالةٍ ف  وطنيةٍ آلياتٍ خطة شاملة تهدف إلى إنشاء وضع وإلى جانب ما تقدم، قامت الحكومة ب

سيخ ف إلى ترهدذي يوالنهج الحكومي ال الُمراقبة على االلتزام بتنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنيةب
 إلطاروفي هذا ا جميعاً دون أي تمييز.وضمان حماية حقوق المواطنين مفهوم حقوق اإلنسان 

لعامة، وهي اوحدة التحقيق الخاصة في النيابة  2012السابع والعشرين من فبراير عام  أنشئت في
في  العالية كفاءةوحدة مستقلة تماماً تتكون من رئيِس بدرجة محاٍم عام وأعضاء محققين يتمتعون بال

 2012لسنة  27أيضاً المرسوم الملكي رقم كما صدر  التحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة،
وهي ، الداخلية إنشاء األمانة العامة للتظلمات بوزارةب 2012في الثامن والعشرين من فبراير عام 

الة المح تختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لها من األفراد باإلضافة الى المسائل
مرسوم اريخ الكما صدر بذات التبوزارة الداخلية. داخلية إليها من إدارة التدقيق والتحريات ال

ختص يوالذي  إنشاء مكتب مفتش عام جهاز األمن الوطنيب 2012لسنة  28الملكي السامي رقم 

 كاتهمبتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة األشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتها
لتحريات جراء اصادقت عليها مملكة البحرين، وكذلك إاألخرى للقوانين واالتفاقيات الدولية التي 

ألعمال  ديتهمالمتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأ
 وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها. 

 

لسنة  28األمر الملكي رقم  2012 عام سبتمبر الحادي عشر منفي  صدروعالوة على ما تقدم 

وطنية بإنشاء المؤسسة الالخاص  2009لسنة  46بتعديل بعض أحكام األمر الملكي رقم  2012
 لحقوق اإلنسان حيث تضمن األمر تعديل آليات اختيار أعضاء المؤسسة 
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 فعيل دورلى تإبما يؤدي  ومدة خدمتهم وحصاناتِهم، وآليات اختيار الرئيس والنائب واألمين العام

لتي المات المؤسسة في الرقابة على حالة حقوق اإلنسان في المملكة وبحث كافة الشكاوى والتظ
ييز، ون تمتقدم غالبها في هذا الصدد. ورغبة في التأكيد على ضرورة حماية حقوق المواطنين د

إنشاء ب 2014لسنة  13األمر الملكي السامي رقم  2014صدر في السابع عشر من فبراير عام 

ية ألضعون مفوضية حقوق السجناء والُمحتجزين، وهي معنية بحماية حقوق كافة األفراد الذي يخ
ي أم في إجراءات بمعرفة جهات التحقيق باإلضافة إلى المسجونين الذي يقضون فترة محكوميته

 من المؤسسات العقابية بالمملكة.
 

  فريق العامل باالستعراض الدوري الشامل :رابعاً : مالحظات الجمعية على تقرير ال
 

قا سيتم تسليط الضوء حول مدى استجابة الحكومة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل وف

 ، ومتابعة تنفيذ تلك(A/HRC/21/6Add.1/Rev.1)ورقم   (A/HRC/21/6)للوثيقتين رقم 

،  كلي من الحكومة( توصية بالقبول ال145( ، حيث حظيت )176التوصيات البالغ عددها )
، مع  ( توصية لم تحظى بالقبول18( توصية بالقبول الجزئي منها ، في حين أن )13وحظيت )

 2012لعام األخذ في االعتبار أهم التطورات الحاصلة في أوضاع حقوق اإلنسان بالمملكة منذ ا
 وحتى تاريخه .

 

 خامساً: العدالة الجنائية 
 

نة ( لس52)مع هذه التوصيات من خالل إصدار القانون رقم تشيد الجمعية بالجهود اإليجابية  .8
بحيث  ، 232و 208بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي تضمن تعديل المادتين  2012

عاقب يريمة جتم إدراج تعريف )التعذيب ( الوارد في االتفاقية الدولية إلى القانون وأصبحت 

ر للتعذيب أو غيره من ضرب سوء عليها كل موظف عام أو أي شخص عرض شخصاً آخ
يل بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح والتأه 2014( لسنة 18المعاملة ، وصدور القانون )

 .2015( لسنة 131والئحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم رقم )
 

 
 

م قرالعام  لنائباتقدر الجمعية عالياً قيام الدولة بإنشاء )وحدة التحقيق الخاصة ( بموجب قرار  .9
ه من بإعتبارها وحدة تختص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب وغير2012( لسنة 8)

 ضروب سوء المعاملة ، وتباشر مهامها بشكل مستقل تحت إشراف النائب العام .
 

ه ة وفاعليالليتؤكد الجمعية على الخطوات الجادة المتخذة من قبل النائب العام لتكريس استق .10
ذيب للتع خاصة كونها الجهة الموكل إليها التحقيق في مزاعم التعرضأداء وحدة التحقيق ال

ول روتوكبوغيره من ضروب سوء المعاملة ، متمتعة باالستقاللية التامة وفقاً لما جاء في 
 إسطنبول .

 

 وفاةتؤكد الجمعية وجوب تكريس إجراءات المساءلة القانونية فيما يتعلق بحاالت ال .11

 لة .الحتجاز نتيجة التعذيب أو غيرة من ضروب سوء المعامالمحتمل حصولها في أماكن ا
 

لمادة اكام تدعو الجمعية إلي تسريع صدور قانون السالمة الوطنية لتطبيقه حالة تفعيل أح .12
نين حق لمواط( من الدستور بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية على أن يكفل هذا التشريع ل36)

 عاير الدولية .التقاضي والمحاكمة العادلة وفقاً للم
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راسة بتكليف الجهات المختصة بد 2015تثمن الجمعية قرار الحكومة المتخذ في يوليو  .13

نضمام عة االالتوقيع على النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،  وتتطلع إلى سر
 .حرين إلي ذلك النظام ، حيث أن المحكمة تعتبر آلية قضائية إقليمية مقرها مملكة الب

 

ون الدولي إنشاء اللجنة الوطنية للقان 2014( لسنة 39تثمن الجمعية صدور المرسوم رقم ) .14

 اتيجياتالسترااإلنساني ، والموكل إليها تنفيذ وتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ووضع 
 والسياسيات والخطط المستقبلية ذات العالقة في مملكة البحرين .

 

 سادساً : تعويض الضحايا  

( 30م )تشيد الجمعية بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين بموجب المرسوم بقانون رق
 باعتباره خطوة إيجابية نحو تجسيد الحق في االنتصاف العادل وجبر  2011لسنة 

 
ون ، والتي ( من المرسوم بقان3الضرر ، كما تدعو إلي تعديل الفقرة األخيرة من المادة رقم )

 كي يتمصدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل ، لاشترطت ضرورة 

 ية .صرف التعويض ذلك أن الغاية األسمى من جبر الضرر طي الصفحة وليس اإلدانة الجنائ
 

تدعو الجمعية إلى سرعة صرف التعويضات لمن يثبت وقوع الضرر عليه ، سواء تلك 

 مدنيةلوطني لتعويض المتضررين أو مكتب التسوية الالتعويضات المقررة من قبل الصندوق ا

 بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حسب األحوال.
 

 سابعاً : الجنسية 
 

نية لبحرياتثمن الجمعية التدابير واإلجراءات التي قامت بها الحكومة لتيسير منح المرأة  .4

أة اء المرة ألبنبمنح الجنسية البحرينيالجنسية ألبنائها ، ومن بينها تفضل جالل الملك المفدى 
مرأة لى للالبحرينية المتزوجة من أجنبي في بعض الحاالت، بناء على توصية من المجلس األع

. 
 

يما رجل فكما تدعو الجمعية إلى سن تشريع يهدف إلى منح المرأة البحرينية حقا مساويا لل .5
ة لدولياذات الوقت االلتزامات  يتعلق بمنح الجنسية ألبنائها وفق ضوابط محددة تحقق في

 الحكومة مملكة البحرين بتوقيعها التفاقية السداد .
 

حقا  ن كانتبدي الجمعية قلقها من تزايد حاالت إسقاط الجنسية وتؤكد أن إسقاط الجنسية وأ .6
، كما  جنسيةللدولة بموجب القانون إال أن هذا الحق يجب إال يؤدي إلي نشوء ظاهرة عديمي ال

 ألخرىسقاط الجنسية يتوجب إال يمتد إلى ذوي المحكوم عليه أو يلغى الحقوق اأن أثر إ
فقرة  20قم رالمكتسبة بناء على جنسيته قبل إسقاطها ، ذلك أن العقوبة شخصية بموجب المادة 

ما  ا وفقب من الدستور وال عقاب إال على األفعال أالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه

 ( في الفقرتين )أ( و )ب( من الدستور .20ة )قضت به أحكام الماد
 

 

 

 ثامناً : التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعليم واإلعاقة 
 

تشيد الجمعية بالجهود الحكومية في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ، إال أنها ترى  .5

اقية ضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق األفراد ذوي اإلعاقة بما يتماشى مع أحكام اتف
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، واالستمرار في متابعة وتطبيق التنفيذ الفعال لإلستراتيجية 

 ( .2016-2012الوطنية لحقوق المعوقين لألعوام)
 

انون رقم ( من الق5بتعديل المادة ) 2014( لسنة 59كما تقدر الجمعية صدور القانون رقم ) .6
عى من ير والمتضمن منح الموظف أو العامل أو( بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، 74)

لس ار مجمعاقاً من أقربائه حتى الدرجة األولى ساعتي راحة يومياً مدفوعتي األجر ، وقر
 و التأهيل أووالمتضمن منح الموظفين القائمين بمهام التعليم أ 2013( لسنة 16الوزراء رقم )

 لوزارةلأو مراكز التأهيل التابعة الرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية 

 المعنية بشؤون هذه الفئة عالوة مالية نظير ذلك .
 

جال مل في تدعو الجمعية إلى زيادة اهتمام الحكومة بإعداد الكوادر الفنية المتخصصة للعم .7

نسان تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ، وإدراج المفاهيم األساسية للتربية على حقوق اإل

وق هذه يز حقولية ألشخاص ذوي اإلعاقة في المناهج الدراسية بما يسهم في تعزواالتفاقية الد
 الفئة .

 

 لهندسيةجات اتدعو الجمعية الحكومة على العمل لتحسين البنية التحتية وذلك بمراعاة االحتيا .8

 من قبل مقدمةالمناسبة لإلفراد ذوي اإلعاقة في المرافق العامة ، وتعريف ذويهم بالخدمات ال
 ومة لهذه الفئة .الحك

 

 تاسعاً : قانون األسرة 
 

القسم بإصدار قانون أحكام األسرة ) 2009( لسنة 19تشيد الجمعية بصدور القانون رقم ) .3
،  الطالقوليظم المسائل المتعلقة بأحكام الزواج ، وحقوق الزوجين ، والنفقية ،  األول (

 عدالةاألسرة ، بما يحقق ال والحضانة وتؤكد على أهمية إصدار القسم الثاني من قانون
 المجتمعية في تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع من ينطبق عليهم .

 

ي وتحديد بشأن تشكيل مكتب التوثيق األسر 2015( لسنة 84كما تشيد الجمعية بالقرار رقم ) .4
 للقيام بمهام تسوية المنازعات األسرية . ةالقواعد واإلجراءات الالزم

 

 الشرطة على احترام حقوق اإلنسان  عاشراً: تدريب أفراد 
 

ة تتضمن مكثف تدعو الجمعية إلى ضرورة إخضاع جميع القائمين على إنفاذ القانون لبرامج تدريبية
واب تعليم حقوق اإلنسان في جميع مكوناته ، على أن يتضمن التدريب طرق مبتكرة لالستج

عل فة في سائل اإلكراه المتمثلواألسلوب السليم في الحصول على المعلومة دون اللجوء إلى و
 املتهالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ، واستعباد كل من تثبت أو تكرر إساءة مع

 للموقوفين أو المحكومين.
 

ماية حليهم المعنية بإنفاذ القانون ، باألخص الموكل إ ةكما تدعو الجمعية إلى إخضاع األجهز
تخدام في اس كافية ، تشمل التدريب على اللجوء التدريجيالتجمعات السلمية إلى برامج تدريبية 

ألمن نون اوسائل فض التجمعات إذا كانت مخالفة للقانون ، وفقا للتدريج المنصوص عليه في قا

 .العام وكيفية إدراج الجموع والمشاركين في تلك التجمعات 
 

 الحادي عشر : وسائط اإلعالم والصحافة 
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ي المرئ قانون متكامل بشأن الصحافة والطباعة والنشر واإلعالمتدعو الجمعية إلى إصدار  .4

 والمسموع والمطبوع االلكتروني متوافقاً مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .
 

لتي ل ، اتحث الجمعية الحكومة الموقرة على إعداد مشروع الخطة الوطنية لإلعالم واالتصا .5
 لزمة . نية مطنية ، وتطوير سياسة إعالمية مهتقوم على تعزيز االلتزام بالقيم والثوابت الو

 

 ثقافةتدعو الجمعية إلى أهمية بذل الجهود من قبل مختلف شرائح المجتمع لالرتقاء بال .6

وحدة ية الالمجتمعية وتوجيه أداء األفراد بهدف الحفاظ على جو التعايش وقبول الرأي وحما
 الوطنية ، وعدم توقيف المدافعين عن حقوق اإلنسان .

 
 

 الثاني عشر : حقوق الطفل 
 

ون رقم بإصدار قانون الطفل ، والقان 2014( لسنة 37تثمن الجمعية بصدور القانون رقم ) .3
 لحماية اً مهماً بشأن الحماية من العنف األسري ، اللذين يشكالن إطاراً قانوني 2015( لسنة 17)

 حقوق الطفل واألسرة .
 

لسنة  10قم ر( من قانون العقوبات بموجب القانون 320)كما تشيد الجمعية بتعديل المادة رقم  .4
ن زاً عبتشديد العقوبة على من عرض طفالً لم يبلغ السابعة من عمرة أو شخصاً عاج 2015

 حماية نفسه بسبب الحالة صحية أو العقلية للخطر .
 

 الثالث عشر : مكافحة االتجار باألشخاص وقانون العمل 
 

وزراء صاحب السمو ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الاإلشادة باالهتمام ومتابعة  .7
جنة للموضوع مكافحة االتجار باألشخاص ووضعه ضمن األولويات الوطنية ، وإحالته إلى 

 مختصة .
 

، نظراً  بشأن مكافحة االتجار باألشخاص 2008( لسنة 1تثمين الجمعية صدور القانون رقم ) .8
 جسيم لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية .لما تشكله هذه الجريمة من انتهاك 

 

 ي إدارةفبا أو ألمنطقة كما تنظر الجمعية بقلق لمكان احتجاز العمالة األجنبية سواء قرب دوار  .9

قد طال ويرهم الهجرة لعلم الجمعية من احتجاز عمالة انتهت فترة محكومتيهم أو في إنتظار تسف
 إنتظارهم وهو ما يشكل انتهاك لحقوقهم .

 

ع ر الجمعية جهود اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص وسعيها إلي وضتقد .10

شمل أن ت إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلي مكافحة ومنع جريمة االتجار باألشخاص  ، على
اقبة على وجه الخصوص التدابير الالزمة لمنع الجريمة وحماية ضحاياها والسعي إلى مع

 مرتكبيها .
 

دار  و"  2006هود الحكومة في تخصيص " دار األمان " المنشأ في عام تقدر الجمعية ج .11
  2007الكرامة للرعاية االجتماعية " و " مركز حماية الطفل " المنشأين في عام 

 
 

راكز شاء مكأماكن إيواء لضحايا االتجار باألشخاص من النساء واألطفال ، كما تدعو إلى إن

 الذكور وتزويدها بالخبرات المناسبة . مناسبة إليواء ضحايا هذه الجريمة من
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زل كما تشكر الجمعية جهود السلطة التشريعية في سن قانون يعالج شؤون خدم المنا .12

تخاذ جوب اومكاتب االستقدام ، متضمناً بيان حقوق والتزامات اإلطراف ذات العالقة ، مع و
نى من األد تلتزم بالحد اإلجراءات القانونية الصارمة ضد أصحاب األعمال والشركات التي ال

 اشتراطات الحماية الالزم توافرها في سكن العمالة الوافدة .
 

 الرابع عشر : المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 
يع لى جمتثمن الجمعية  التعاطي اإليجابي بإعداد صياغة التحفظات على اتفاقية القضاء ع .6

 تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .أشكال التمييز ضد المرأة ، بحيث ال 
 

سان االن تدعو الجمعية إلى استكمال انضمام المملكة إلى الصكوك الدولية األساسية لحقوق .7
 والتي لم تنضم لها حتى حينه .

 

ب لتعذياتدعو الجمعية على ضرورة االنضمام إلي البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة  .8

امت قمة قد القاسية أو ألإلنسانية أو المهينة ، السيما أن الحكووغيره من ضروب المعاملة 
قوق ضية حبإنشاء آلية وطنية وقائية للرقابة والتفتيش على أماكن االحتجاز ممثلة في مفو

 السجناء والمحتجزين .
 

حقوق لتحدة تدعو الجمعية الحكومية الموقرة إلى بناء تعاون فعال مع لجان هيئات األمم الم .9
ت لمعاهدالك اتإلي  ممن خالل تقديم التقارير الوطنية الناشئة عن التصديق أو االنضما اإلنسان

 في مواعيدها المقررة .

دة ذات لمتحتدعو الجمعية إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعاون مع كافة أجهة وآليات األمم ا .10
 الصلة ومشاركة جمعيات حقوق اإلنسان في هذه البرامج .

 

 ت االجتماعية  الخامس عشر : الخدما

ي ئمة فتدعو الجمعية إلي سن تشريع للمنظمات والمؤسسات األهلية ، يراعي التطورات المال
ة لحقوق لدوليحقوق اإلنسان ، مع تدعيمه بكل الضمانات التي تكفل ممارسته تماشياً مع الصكوك ا

 اإلنسان.
 

 السادس عشر : الدستور والتشريعات الوطنية 
 

حياديه اهة والتي قامت بها الحكومة في توفير الضمانات التشريعية لنز تثمن الجمعية الجهود .6
لمدني ، اتحت إشراف قضائي كامل ومؤسسات المجتمع  2014وشفافية العملية االنتخابية عام 

 2012لعام  توريةوتعديل الدوائر االنتخابية ، وتعزيز الحياة البرلمانية بموجب التعديالت الدس
بط ت التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، ووضعت معايير وضواوالتي دعمت الصالحيا

 لضمان تعيين ذوي الخبرة واالختصا والكفاءة الوطنية في مجلس  الشورى .
 

فصيلي تقرير تتدعو الجمعية اللجنة العليا لإلشراف على سالمة االنتخاب واالستفتاء إلى نشر  .7
ت المشاركة وضرورة إشراك مؤسسا عن مجريات العملية االنتخابية وتقارير الجمعيات

 المجتمع المدني في عضوية هذه اللجنة .
 

( 26)بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016( لسنة 17تشيد الجمعية بصدور قانون رقم ) .8
ي ر الدينبشأن الجمعيات السياسية المتضمنة أحكامه عدم جواز الجمع بين المنب 2005لسنة 

 وقيادة العمل السياسي  .
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يرات المس و الجمعية الحكومة إلى ضرورة قيام األجهزة المعنية بإنفاذ القانون بحمايةتدع .9

ر واالعتصامات والتجمعات كافه ، خصوصاً إذا لم يصاحب هذا الحق أي مظهر من مظاه
 العنف أو اإلخالل باألمن والسالمة العامة .

 

لعام بحيث قوات األمن ا بشأن نظام 1982( لسنة 3تدعو الجمعية إلى تعديل القانون رقم ) .10

فض  يتضمن أحكاماً واضحة وجزاءات صارمة لألحوال المقررة قانوناً والتي يجوز فيها
 االشتباك عند التجمهر أو التظاهر أو أعمال الشغب .

 

 السابع عشر : إعادة بناء المواقع الدينية 
 

ناء بكمال ميزانية الستتقدر الجمعية الجهود التي قامت بها الحكومة في مجال اعتماد وتخصيص 

 الفة دور العبادة ، حيث تم ذلك بالفعل لعدد منها ، كما تم تصحيح أوضاع المنشأت المخ
 

 
مال استك وقفاً للتوجيهات الملكية ، وما تبقى هي ثالثة لخالف على ملكية األرض، حيث يجري

 اإلجراءات القانونية واإلدارية لالنتهاء الكلي من تسوية هذا الملف .
 

 الثامن عشر : المدافعون عن حقوق اإلنسان 
 ملهم بماام بعتؤكد الجمعية على أهمية تعزيز عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان وتمكينهم من القي

 لدولة .سيادة ا مبدأ الدولة والحفاظ على نيتوافق والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان واحترامهم للقانو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية مبادئ لحقوق اإلنسان جمعية حقوقية مرخصة تقرير 

 في مملكة البحرين
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 (27المقدم إلى الجولة الثالثة من الدورة )

 (UPR)لعملية االستعراض الدوري الشامل 

 أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

 2017فبراير 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 أوالً : التطور واإلطار القانوني 
 

ج / /21مبادئ لحقوق اإلنسان جمعية حقوقية مرخصة بموجب قيد رقم) أنشأت جمعية  .9
ً للقانون رقم  2011أ.ج.ث( عام  نسان ، للتعامل مع قضايا حقوق اإل 1989لسنة  21وفقا

افها بأهد والعمل على ترسيخ قيمها ونسر الوعي بها ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة
،  ت انتهاكات حقوق اإلنسان ، وأجراء التقصيواختصاصاتها، باإلضافة إلى رصد حاال

م جميع احتراووتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها وتعمل الجمعية على صيانة كرامة اإلنسان 
ق جه تطبيي تواحقوقه وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها و الدفع باتجاه تذليل الصعوبات الت

ة مساهمتعارض مع دستور مملكة البحرين و الالقوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان بما ال ي
ل العم بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت أخيراً في ضوء الدستور وميثاق

 الوطني و تعزيز الحقوق االجتماعية والثقافية وحث جهود التنمية المستدامة .
 

فع ما ها روالبحث فيوتعمل الجمعية على تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ودراستها  .10
قوق حترى رفعه منها إلى جهات االختصاص ، والقيام بالزيارات الميدانية لرصد أوضاع 

راقبة مة في اإلنسان في أي مكان عام يحتمل أن يكون موقعاً النتهاك حقوق اإلنسان والمشارك

 االنتخابات البلدية والنيابية وفي الفعاليات الوطنية ذات العالقة .
 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد مقاليد الحكم  منذ تولي .11

شهدت تحوالت مهمة نحو ترسيخ أطر الديمقراطية والشراكة في صنع القرار  1999في عام 

مما مهد إلعادة  2001ترسيخاً لدعائم دولة القانون ، بدأت بإقرار ميثاق العمل الوطني في عام 
ثم أجراء االنتخابات البرلمانية والبلدية  2002فبراير  15تعديل الدستوري في الحياة النيابية وال

مما عززت من  2012، وصوالً إلى إجراء تعديالت دستورية في عام  2002في عام 
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الصالحيات التشريعية والرقابية للمجلس النيابي المنتخب )مجلس النواب( واقتصار الدور 

 المعين ) مجلس الشورى (.  التشريعي دون الرقابي على المجلس
 

 

م تقديبوتناولت تلك التعديالت األخيرة ضرورة قيام الحكومة وخالل المدة الدستورية  .12
هرية ت جوبرنامج عمل لها أما مجلس النواب ليتولى إلقرار البرنامج أو رفضه ، وهي تعديال

ومدى  عامةريات الفي تعزيز الرقابة على األداء التنفيذي مما يعز مسار حقوق اإلنسان والح
 ضمان تمتع اإلفراد بها .

 

 ثانياً : المشاورات الوطنية لمناقشة توصيات االستعراض الدوري الشامل :
 

مدني مع الشاركت الجمعية في األجتماعات التي عقدتها وزارة الخارجية بمشاركة مؤسسات المجت
صيات التو كتوبة حول تنفيذم مالعاملة في مجال حقوق اإلنسان ، حيث قدم المشاركون مرائياته

ات سوف تسهم ، باعتبار أن المرئي 2012وآلية  االستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين لعام 

قدمت الجمعية ، و 2017في التقرير الوطني المقدم لعملية االستعراض والمقرر مناقشته في ابريل 
 مالحظاتها لوزارة الخارجية شفوياً في االجتماعات .

 

 : توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقضي الحقائقثالثاً 
 

ائق في الحق بادرت حكومة مملكة البحرين فور استالم تقرير اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي
تزام الكامل باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان االل 2011الثالث والعشرين من نوفمبر عام 

 45م سامي رقللكي ااألمر المبتنفيذ كافة التوصيات. ففي اليوم التالي ُمباشرة الستالم التقرير صدر 
 48رقم  السامي وتالهُ األمر الملكي ،بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات 2011لسنة 

برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى وعضوية ثمانية عشر من  بتشكيل اللجنة 2011لسنة 

دور صور ها فباشرت اللجنة عمللقد و. الخبرات القانونية والتشريعية ومنظمات الُمجتمع المدني
ٍب مٍل دؤوعمن ُمتابعة تنفيذ كافة التوصيات من خالل  وتمكنت سالفي الذكر ينالملكي يناألمر

ن العشريي فة. وارتكز على ُمتابعٍة يوميٍة مع كافة الجهات الحكومية المعنية بكل توصيٍة على حد
 ا تم بشأنفة متقريرها إلى جاللة الملك ُمتضمناً كاقدمت اللجنة الوطنية  2012 من مارس عام

ت تنفيذ جراءا، ووضع اإلطار العام إلتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي الحقائق
 التوصيات وطريقة التنفيذ. 

 

 
اء لوزراصدر مجلس على االستمرار في متابعة التنفيذ الفعال للتوصيات أ الحكومة وحرصاً من

دل لُمتابعة تشكيل وحدة خاصة داخل وزارة الع بقراراً  2012 التاسع والعشرون من أبريل عامفي 
دور . وفور صأعمالهابُمتابعة واألوقاف  اإلسالميةكليف وزير العدل والشؤون تنفيذ التوصيات وت

 2013، 2012باشرت الوحدة أعمالها وأصدرت ثالث تقارير سنوية عن األعوام ذلك القرار 
 ُمجريات تنفيذ التوصيات.وتم نشرهم جميعاً الطالع المواطنين على  2014و

 

تعني  فعالةٍ   وطنيةٍ آلياتٍ خطة شاملة تهدف إلى إنشاء وضع وإلى جانب ما تقدم، قامت الحكومة ب

هدف إلى ترسيخ والنهج الحكومي الذي ي الُمراقبة على االلتزام بتنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنيةب
 وفي هذا اإلطار جميعاً دون أي تمييز.وضمان حماية حقوق المواطنين مفهوم حقوق اإلنسان 
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وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وهي  2012السابع والعشرين من فبراير عام  أنشئت في

وحدة مستقلة تماماً تتكون من رئيِس بدرجة محاٍم عام وأعضاء محققين يتمتعون بالكفاءة العالية في 
 2012لسنة  27أيضاً المرسوم الملكي رقم كما صدر  التحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة،

وهي ، إنشاء األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخليةب 2012في الثامن والعشرين من فبراير عام 

تختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لها من األفراد باإلضافة الى المسائل المحالة 
كما صدر بذات التاريخ المرسوم بوزارة الداخلية. داخلية إليها من إدارة التدقيق والتحريات ال

يختص والذي  إنشاء مكتب مفتش عام جهاز األمن الوطنيب 2012لسنة  28الملكي السامي رقم 
بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة األشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم 

صادقت عليها مملكة البحرين، وكذلك إجراء التحريات األخرى للقوانين واالتفاقيات الدولية التي 
المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم ألعمال 

 وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها. 
 

لسنة  28األمر الملكي رقم  2012 عام سبتمبر الحادي عشر منفي  صدروعالوة على ما تقدم 
وطنية بإنشاء المؤسسة الالخاص  2009لسنة  46بتعديل بعض أحكام األمر الملكي رقم  2012

 لحقوق اإلنسان حيث تضمن األمر تعديل آليات اختيار أعضاء المؤسسة 

 
 فعيل دورلى تإبما يؤدي  ومدة خدمتهم وحصاناتِهم، وآليات اختيار الرئيس والنائب واألمين العام

لتي المات المؤسسة في الرقابة على حالة حقوق اإلنسان في المملكة وبحث كافة الشكاوى والتظ
ييز، ون تمتقدم غالبها في هذا الصدد. ورغبة في التأكيد على ضرورة حماية حقوق المواطنين د

إنشاء ب 2014لسنة  13األمر الملكي السامي رقم  2014صدر في السابع عشر من فبراير عام 
ية ألضعون مفوضية حقوق السجناء والُمحتجزين، وهي معنية بحماية حقوق كافة األفراد الذي يخ

ي أم في إجراءات بمعرفة جهات التحقيق باإلضافة إلى المسجونين الذي يقضون فترة محكوميته
 من المؤسسات العقابية بالمملكة.

 

  فريق العامل باالستعراض الدوري الشامل :رابعاً : مالحظات الجمعية على تقرير ال
 

قا سيتم تسليط الضوء حول مدى استجابة الحكومة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل وف

 ، ومتابعة تنفيذ تلك(A/HRC/21/6Add.1/Rev.1)ورقم   (A/HRC/21/6)للوثيقتين رقم 
،  كلي من الحكومة( توصية بالقبول ال145( ، حيث حظيت )176التوصيات البالغ عددها )

، مع  ( توصية لم تحظى بالقبول18( توصية بالقبول الجزئي منها ، في حين أن )13وحظيت )
 2012لعام األخذ في االعتبار أهم التطورات الحاصلة في أوضاع حقوق اإلنسان بالمملكة منذ ا

 وحتى تاريخه .
 

 خامساً: العدالة الجنائية 
 

( 52م )مع هذه التوصيات من خالل إصدار القانون رقتشيد الجمعية بالجهود اإليجابية  .15
،  232و 208بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي تضمن تعديل المادتين  2012لسنة 

ريمة جصبحت بحيث تم إدراج تعريف )التعذيب ( الوارد في االتفاقية الدولية إلى القانون وأ
ر للتعذيب أو غيره من ضرب يعاقب عليها كل موظف عام أو أي شخص عرض شخصاً آخ

لتأهيل بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح وا 2014( لسنة 18سوء المعاملة ، وصدور القانون )
 .2015( لسنة 131والئحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم رقم )
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ام نائب العر التقدر الجمعية عالياً قيام الدولة بإنشاء )وحدة التحقيق الخاصة ( بموجب قرا .16

غيره وبإعتبارها وحدة تختص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب 2012( لسنة 8م )رق

 من ضروب سوء المعاملة ، وتباشر مهامها بشكل مستقل تحت إشراف النائب العام .
 

ه ة وفاعليالليتؤكد الجمعية على الخطوات الجادة المتخذة من قبل النائب العام لتكريس استق .17

ذيب للتع خاصة كونها الجهة الموكل إليها التحقيق في مزاعم التعرضأداء وحدة التحقيق ال

ول روتوكبوغيره من ضروب سوء المعاملة ، متمتعة باالستقاللية التامة وفقاً لما جاء في 
 إسطنبول .

 

 وفاةتؤكد الجمعية وجوب تكريس إجراءات المساءلة القانونية فيما يتعلق بحاالت ال .18

 لة .الحتجاز نتيجة التعذيب أو غيرة من ضروب سوء المعامالمحتمل حصولها في أماكن ا
 

لمادة اكام تدعو الجمعية إلي تسريع صدور قانون السالمة الوطنية لتطبيقه حالة تفعيل أح .19

نين حق لمواط( من الدستور بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية على أن يكفل هذا التشريع ل36)

 عاير الدولية .التقاضي والمحاكمة العادلة وفقاً للم
 

راسة بتكليف الجهات المختصة بد 2015تثمن الجمعية قرار الحكومة المتخذ في يوليو  .20

نضمام عة االالتوقيع على النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،  وتتطلع إلى سر

 .حرين إلي ذلك النظام ، حيث أن المحكمة تعتبر آلية قضائية إقليمية مقرها مملكة الب
 

ون الدولي إنشاء اللجنة الوطنية للقان 2014( لسنة 39تثمن الجمعية صدور المرسوم رقم ) .21

 اتيجياتالسترااإلنساني ، والموكل إليها تنفيذ وتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ووضع 

 والسياسيات والخطط المستقبلية ذات العالقة في مملكة البحرين .
 

 سادساً : تعويض الضحايا  

( 30م )تشيد الجمعية بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين بموجب المرسوم بقانون رق
 باعتباره خطوة إيجابية نحو تجسيد الحق في االنتصاف العادل وجبر  2011لسنة 

 

ون ، والتي ( من المرسوم بقان3الضرر ، كما تدعو إلي تعديل الفقرة األخيرة من المادة رقم )
 كي يتمصدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل ، لاشترطت ضرورة 

 ية .صرف التعويض ذلك أن الغاية األسمى من جبر الضرر طي الصفحة وليس اإلدانة الجنائ
 

تدعو الجمعية إلى سرعة صرف التعويضات لمن يثبت وقوع الضرر عليه ، سواء تلك 
 مدنيةلوطني لتعويض المتضررين أو مكتب التسوية الالتعويضات المقررة من قبل الصندوق ا

 بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حسب األحوال.
 

 سابعاً : الجنسية 
 

نية لبحرياتثمن الجمعية التدابير واإلجراءات التي قامت بها الحكومة لتيسير منح المرأة  .7

رأة ناء المة ألبمنح الجنسية البحرينيالجنسية ألبنائها ، ومن بينها تفضل جالل الملك المفدى ب
مرأة لى للالبحرينية المتزوجة من أجنبي في بعض الحاالت، بناء على توصية من المجلس األع

. 
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يما رجل فكما تدعو الجمعية إلى سن تشريع يهدف إلى منح المرأة البحرينية حقا مساويا لل .8

 لدوليةاذات الوقت االلتزامات يتعلق بمنح الجنسية ألبنائها وفق ضوابط محددة تحقق في 
 الحكومة مملكة البحرين بتوقيعها التفاقية السداد .

 

حقا  ن كانتبدي الجمعية قلقها من تزايد حاالت إسقاط الجنسية وتؤكد أن إسقاط الجنسية وأ .9

، كما  جنسيةللدولة بموجب القانون إال أن هذا الحق يجب إال يؤدي إلي نشوء ظاهرة عديمي ال
 ألخرىقاط الجنسية يتوجب إال يمتد إلى ذوي المحكوم عليه أو يلغى الحقوق اأن أثر إس

فقرة  20قم رالمكتسبة بناء على جنسيته قبل إسقاطها ، ذلك أن العقوبة شخصية بموجب المادة 

ما  ا وفقب من الدستور وال عقاب إال على األفعال أالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه
 ( في الفقرتين )أ( و )ب( من الدستور .20) قضت به أحكام المادة

 

 

 
 ثامناً : التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعليم واإلعاقة 

 

 ا ترىتشيد الجمعية بالجهود الحكومية في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ، إال أنه .9
ة تفاقياضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق األفراد ذوي اإلعاقة بما يتماشى مع أحكام 

يجية ستراتحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، واالستمرار في متابعة وتطبيق التنفيذ الفعال لإل

 ( .2016-2012الوطنية لحقوق المعوقين لألعوام)
 

لقانون رقم ( من ا5بتعديل المادة ) 2014( لسنة 59كما تقدر الجمعية صدور القانون رقم ) .10

رعى من ي ، والمتضمن منح الموظف أو العامل أو ( بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين74)

لس ار مجمعاقاً من أقربائه حتى الدرجة األولى ساعتي راحة يومياً مدفوعتي األجر ، وقر
 و التأهيل أووالمتضمن منح الموظفين القائمين بمهام التعليم أ 2013( لسنة 16الوزراء رقم )

ة لوزارلية أو مراكز التأهيل التابعة الرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس الحكوم
 المعنية بشؤون هذه الفئة عالوة مالية نظير ذلك .

 

ي مجال فعمل تدعو الجمعية إلى زيادة اهتمام الحكومة بإعداد الكوادر الفنية المتخصصة لل .11

نسان تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ، وإدراج المفاهيم األساسية للتربية على حقوق اإل
ق هذه يز حقوالدولية ألشخاص ذوي اإلعاقة في المناهج الدراسية بما يسهم في تعزواالتفاقية 

 الفئة .
 

ت ياجاتدعو الجمعية الحكومة على العمل لتحسين البنية التحتية وذلك بمراعاة االحت .12
مة ت المقدلخدماالهندسية المناسبة لإلفراد ذوي اإلعاقة في المرافق العامة ، وتعريف ذويهم با

 لحكومة لهذه الفئة .من قبل ا
 

 تاسعاً : قانون األسرة 
 

القسم بإصدار قانون أحكام األسرة ) 2009( لسنة 19تشيد الجمعية بصدور القانون رقم ) .5

،  الطالقوليظم المسائل المتعلقة بأحكام الزواج ، وحقوق الزوجين ، والنفقية ،  األول (

عدالة قانون األسرة ، بما يحقق الوالحضانة وتؤكد على أهمية إصدار القسم الثاني من 
 المجتمعية في تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع من ينطبق عليهم .
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ي وتحديد بشأن تشكيل مكتب التوثيق األسر 2015( لسنة 84كما تشيد الجمعية بالقرار رقم ) .6

 للقيام بمهام تسوية المنازعات األسرية . ةالقواعد واإلجراءات الالزم
 

 فراد الشرطة على احترام حقوق اإلنسان  عاشراً: تدريب أ
 

ة تتضمن مكثف تدعو الجمعية إلى ضرورة إخضاع جميع القائمين على إنفاذ القانون لبرامج تدريبية
واب تعليم حقوق اإلنسان في جميع مكوناته ، على أن يتضمن التدريب طرق مبتكرة لالستج

عل ة في فإلى وسائل اإلكراه المتمثلواألسلوب السليم في الحصول على المعلومة دون اللجوء 
 املتهالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ، واستعباد كل من تثبت أو تكرر إساءة مع

 للموقوفين أو المحكومين.
 

ماية حليهم المعنية بإنفاذ القانون ، باألخص الموكل إ ةكما تدعو الجمعية إلى إخضاع األجهز
ستخدام في ا يبية كافية ، تشمل التدريب على اللجوء التدريجيالتجمعات السلمية إلى برامج تدر

ألمن نون اوسائل فض التجمعات إذا كانت مخالفة للقانون ، وفقا للتدريج المنصوص عليه في قا
 .العام وكيفية إدراج الجموع والمشاركين في تلك التجمعات 

 

 الحادي عشر : وسائط اإلعالم والصحافة 
 

ي المرئ إصدار قانون متكامل بشأن الصحافة والطباعة والنشر واإلعالمتدعو الجمعية إلى  .7

 والمسموع والمطبوع االلكتروني متوافقاً مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .
 

لتي ل ، اتحث الجمعية الحكومة الموقرة على إعداد مشروع الخطة الوطنية لإلعالم واالتصا .8

 لزمة . نية مبت الوطنية ، وتطوير سياسة إعالمية مهتقوم على تعزيز االلتزام بالقيم والثوا
 

 ثقافةتدعو الجمعية إلى أهمية بذل الجهود من قبل مختلف شرائح المجتمع لالرتقاء بال .9
وحدة ية الالمجتمعية وتوجيه أداء األفراد بهدف الحفاظ على جو التعايش وقبول الرأي وحما

 ان .الوطنية ، وعدم توقيف المدافعين عن حقوق اإلنس

 
 

 الثاني عشر : حقوق الطفل 
 

ون رقم بإصدار قانون الطفل ، والقان 2014( لسنة 37تثمن الجمعية بصدور القانون رقم ) .5

 لحماية اً مهماً بشأن الحماية من العنف األسري ، اللذين يشكالن إطاراً قانوني 2015( لسنة 17)

 حقوق الطفل واألسرة .
 

لسنة  10قم ر( من قانون العقوبات بموجب القانون 320قم )كما تشيد الجمعية بتعديل المادة ر .6

ن زاً عبتشديد العقوبة على من عرض طفالً لم يبلغ السابعة من عمرة أو شخصاً عاج 2015

 حماية نفسه بسبب الحالة صحية أو العقلية للخطر .
 

 الثالث عشر : مكافحة االتجار باألشخاص وقانون العمل 
 

اء لوزراعة صاحب السمو ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس اإلشادة باالهتمام ومتاب .13

جنة للموضوع مكافحة االتجار باألشخاص ووضعه ضمن األولويات الوطنية ، وإحالته إلى 
 مختصة .

 

اص ، بشأن مكافحة االتجار باألشخ 2008( لسنة 1تثمين الجمعية صدور القانون رقم ) .14

 . جسيم لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية نظراً لما تشكله هذه الجريمة من انتهاك
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و في ألبا أمنطقة كما تنظر الجمعية بقلق لمكان احتجاز العمالة األجنبية سواء قرب دوار  .15
فيرهم ار تسإدارة الهجرة لعلم الجمعية من احتجاز عمالة انتهت فترة محكومتيهم أو في إنتظ

 وقد طال إنتظارهم وهو ما يشكل انتهاك لحقوقهم .
 

ع تقدر الجمعية جهود اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص وسعيها إلي وض .16
شمل أن ت إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلي مكافحة ومنع جريمة االتجار باألشخاص  ، على

اقبة على وجه الخصوص التدابير الالزمة لمنع الجريمة وحماية ضحاياها والسعي إلى مع
 مرتكبيها .

 

دار  و"  2006ة جهود الحكومة في تخصيص " دار األمان " المنشأ في عام تقدر الجمعي .17

  2007الكرامة للرعاية االجتماعية " و " مركز حماية الطفل " المنشأين في عام 
 

 
راكز شاء مكأماكن إيواء لضحايا االتجار باألشخاص من النساء واألطفال ، كما تدعو إلى إن

 من الذكور وتزويدها بالخبرات المناسبة . مناسبة إليواء ضحايا هذه الجريمة
 

زل كما تشكر الجمعية جهود السلطة التشريعية في سن قانون يعالج شؤون خدم المنا .18

تخاذ جوب اومكاتب االستقدام ، متضمناً بيان حقوق والتزامات اإلطراف ذات العالقة ، مع و

نى من األد ال تلتزم بالحد اإلجراءات القانونية الصارمة ضد أصحاب األعمال والشركات التي
 اشتراطات الحماية الالزم توافرها في سكن العمالة الوافدة .

 

 الرابع عشر : المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 

جميع  على تثمن الجمعية  التعاطي اإليجابي بإعداد صياغة التحفظات على اتفاقية القضاء .11
 عارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .أشكال التمييز ضد المرأة ، بحيث ال تت

 

النسان وق اتدعو الجمعية إلى استكمال انضمام المملكة إلى الصكوك الدولية األساسية لحق .12

 والتي لم تنضم لها حتى حينه .
 

ة تدعو الجمعية على ضرورة االنضمام إلي البروتوكول االختياري التفاقية مناهض .13

ومة قد ن الحكأالقاسية أو ألإلنسانية أو المهينة ، السيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

ق ضية حقوي مفوقامت بإنشاء آلية وطنية وقائية للرقابة والتفتيش على أماكن االحتجاز ممثلة ف
 السجناء والمحتجزين .

 

 دة لحقوقلمتحتدعو الجمعية الحكومية الموقرة إلى بناء تعاون فعال مع لجان هيئات األمم ا .14

ت لمعاهدالك اتإلي  ممن خالل تقديم التقارير الوطنية الناشئة عن التصديق أو االنضما اإلنسان
 في مواعيدها المقررة .

دة ذات لمتحتدعو الجمعية إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعاون مع كافة أجهة وآليات األمم ا .15
 الصلة ومشاركة جمعيات حقوق اإلنسان في هذه البرامج .

 

 ت االجتماعية  الخامس عشر : الخدما

ي ئمة فتدعو الجمعية إلي سن تشريع للمنظمات والمؤسسات األهلية ، يراعي التطورات المال

ة لحقوق لدوليحقوق اإلنسان ، مع تدعيمه بكل الضمانات التي تكفل ممارسته تماشياً مع الصكوك ا
 اإلنسان.
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 السادس عشر : الدستور والتشريعات الوطنية 
 

ة نزاهالتي قامت بها الحكومة في توفير الضمانات التشريعية ل تثمن الجمعية الجهود .11

لمجتمع اتحت إشراف قضائي كامل ومؤسسات  2014وحياديه وشفافية العملية االنتخابية عام 
ة لدستوريايالت المدني ، وتعديل الدوائر االنتخابية ، وتعزيز الحياة البرلمانية بموجب التعد

عايير ت التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، ووضعت موالتي دعمت الصالحيا 2012لعام 
 وضوابط لضمان تعيين ذوي الخبرة واالختصا والكفاءة الوطنية في مجلس  الشورى .

 

رير ر تقتدعو الجمعية اللجنة العليا لإلشراف على سالمة االنتخاب واالستفتاء إلى نش .12

ك المشاركة وضرورة إشرا تفصيلي عن مجريات العملية االنتخابية وتقارير الجمعيات
 مؤسسات المجتمع المدني في عضوية هذه اللجنة .

 

( 26م )بتعديل بعض أحكام القانون رق 2016( لسنة 17تشيد الجمعية بصدور قانون رقم ) .13

ي ر الدينبشأن الجمعيات السياسية المتضمنة أحكامه عدم جواز الجمع بين المنب 2005لسنة 
 وقيادة العمل السياسي  .

 

لمسيرات ية او الجمعية الحكومة إلى ضرورة قيام األجهزة المعنية بإنفاذ القانون بحماتدع .14

ر واالعتصامات والتجمعات كافه ، خصوصاً إذا لم يصاحب هذا الحق أي مظهر من مظاه
 العنف أو اإلخالل باألمن والسالمة العامة .

 

لعام بحيث قوات األمن ا بشأن نظام 1982( لسنة 3تدعو الجمعية إلى تعديل القانون رقم ) .15

فض  يتضمن أحكاماً واضحة وجزاءات صارمة لألحوال المقررة قانوناً والتي يجوز فيها
 االشتباك عند التجمهر أو التظاهر أو أعمال الشغب .

 

 السابع عشر : إعادة بناء المواقع الدينية 
 

ناء بكمال ميزانية الستتقدر الجمعية الجهود التي قامت بها الحكومة في مجال اعتماد وتخصيص 

 الفة دور العبادة ، حيث تم ذلك بالفعل لعدد منها ، كما تم تصحيح أوضاع المنشأت المخ
 

 
مال استك وقفاً للتوجيهات الملكية ، وما تبقى هي ثالثة لخالف على ملكية األرض، حيث يجري

 اإلجراءات القانونية واإلدارية لالنتهاء الكلي من تسوية هذا الملف .
 

 الثامن عشر : المدافعون عن حقوق اإلنسان 
 ملهم بماام بعتؤكد الجمعية على أهمية تعزيز عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان وتمكينهم من القي

 لدولة .سيادة ا مبدأ الدولة والحفاظ على نيتوافق والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان واحترامهم للقانو
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جمعية مبادئ لحقوق اإلنسان جمعية حقوقية مرخصة تقرير 

 في مملكة البحرين

 (27المقدم إلى الجولة الثالثة من الدورة )

 (UPR)لعملية االستعراض الدوري الشامل 

 أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

 2017فبراير 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 أوالً : التطور واإلطار القانوني 
 

ج / /21مبادئ لحقوق اإلنسان جمعية حقوقية مرخصة بموجب قيد رقم) أنشأت جمعية  .13

ً للقانون رقم  2011أ.ج.ث( عام  ، للتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان  1989لسنة  21وفقا
والعمل على ترسيخ قيمها ونسر الوعي بها ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهدافها 

ت انتهاكات حقوق اإلنسان ، وأجراء التقصي ، واختصاصاتها، باإلضافة إلى رصد حاال
وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها وتعمل الجمعية على صيانة كرامة اإلنسان واحترام جميع 
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حقوقه وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها و الدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق 

تعارض مع دستور مملكة البحرين و المساهمة القوانين المتعلقة بحقوق اإلنسان بما ال ي
بصورة بناءة في حركة الحقوق المدنية التي برزت أخيراً في ضوء الدستور وميثاق العمل 

 الوطني و تعزيز الحقوق االجتماعية والثقافية وحث جهود التنمية المستدامة .
 

فع ما ها روالبحث فيوتعمل الجمعية على تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ودراستها  .14
قوق حترى رفعه منها إلى جهات االختصاص ، والقيام بالزيارات الميدانية لرصد أوضاع 

راقبة مة في اإلنسان في أي مكان عام يحتمل أن يكون موقعاً النتهاك حقوق اإلنسان والمشارك

 االنتخابات البلدية والنيابية وفي الفعاليات الوطنية ذات العالقة .
 

حكم د الحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد مقالي منذ تولي .15

قرار شهدت تحوالت مهمة نحو ترسيخ أطر الديمقراطية والشراكة في صنع ال 1999في عام 

ما مهد إلعادة م 2001ترسيخاً لدعائم دولة القانون ، بدأت بإقرار ميثاق العمل الوطني في عام 
لبرلمانية والبلدية ثم أجراء االنتخابات ا 2002فبراير  15تعديل الدستوري في الحياة النيابية وال

مما عززت من  2012، وصوالً إلى إجراء تعديالت دستورية في عام  2002في عام 
ور ر الدالصالحيات التشريعية والرقابية للمجلس النيابي المنتخب )مجلس النواب( واقتصا

 المعين ) مجلس الشورى (.  التشريعي دون الرقابي على المجلس
 

 

م تقديبوتناولت تلك التعديالت األخيرة ضرورة قيام الحكومة وخالل المدة الدستورية  .16
هرية ت جوبرنامج عمل لها أما مجلس النواب ليتولى إلقرار البرنامج أو رفضه ، وهي تعديال

ومدى  عامةريات الفي تعزيز الرقابة على األداء التنفيذي مما يعز مسار حقوق اإلنسان والح
 ضمان تمتع اإلفراد بها .

 

 ثانياً : المشاورات الوطنية لمناقشة توصيات االستعراض الدوري الشامل :
 

مدني مع الشاركت الجمعية في األجتماعات التي عقدتها وزارة الخارجية بمشاركة مؤسسات المجت
صيات التو مكتوبة حول تنفيذ مالعاملة في مجال حقوق اإلنسان ، حيث قدم المشاركون مرائياته

ات سوف تسهم ، باعتبار أن المرئي 2012وآلية  االستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين لعام 

قدمت الجمعية ، و 2017في التقرير الوطني المقدم لعملية االستعراض والمقرر مناقشته في ابريل 
 مالحظاتها لوزارة الخارجية شفوياً في االجتماعات .

 

 اً: توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقضي الحقائقثالث
 

بادرت حكومة مملكة البحرين فور استالم تقرير اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي الحقائق في 
باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام الكامل  2011الثالث والعشرين من نوفمبر عام 

 45سامي رقم األمر الملكي البتنفيذ كافة التوصيات. ففي اليوم التالي ُمباشرة الستالم التقرير صدر 
 48رقم  السامي وتالهُ األمر الملكي ،بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات 2011لسنة 

برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى وعضوية ثمانية عشر من  بتشكيل اللجنة 2011لسنة 
ور صدور باشرت اللجنة عملها فلقد و. الخبرات القانونية والتشريعية ومنظمات الُمجتمع المدني

من ُمتابعة تنفيذ كافة التوصيات من خالل عمٍل دؤوٍب  وتمكنت سالفي الذكر ينالملكي يناألمر

العشرين في ة. وارتكز على ُمتابعٍة يوميٍة مع كافة الجهات الحكومية المعنية بكل توصيٍة على حد
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فة ما تم بشأن تقريرها إلى جاللة الملك ُمتضمناً كاقدمت اللجنة الوطنية  2012 من مارس عام

، ووضع اإلطار العام إلجراءات تنفيذ تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية الُمستقلة لتقصي الحقائق
 التوصيات وطريقة التنفيذ. 

 

 
اء لوزراصدر مجلس على االستمرار في متابعة التنفيذ الفعال للتوصيات أ الحكومة وحرصاً من

دل لُمتابعة تشكيل وحدة خاصة داخل وزارة الع بقراراً  2012 التاسع والعشرون من أبريل عامفي 
دور . وفور صأعمالهابُمتابعة واألوقاف  اإلسالميةكليف وزير العدل والشؤون تنفيذ التوصيات وت

 2013، 2012باشرت الوحدة أعمالها وأصدرت ثالث تقارير سنوية عن األعوام ذلك القرار 
 ُمجريات تنفيذ التوصيات.وتم نشرهم جميعاً الطالع المواطنين على  2014و

 

عني ت عالةٍ ف  وطنيةٍ آلياتٍ خطة شاملة تهدف إلى إنشاء وضع وإلى جانب ما تقدم، قامت الحكومة ب

سيخ ف إلى ترهدذي يوالنهج الحكومي ال الُمراقبة على االلتزام بتنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنيةب
 إلطاروفي هذا ا جميعاً دون أي تمييز.وضمان حماية حقوق المواطنين مفهوم حقوق اإلنسان 

لعامة، وهي اوحدة التحقيق الخاصة في النيابة  2012السابع والعشرين من فبراير عام  أنشئت في

في  العالية كفاءةوحدة مستقلة تماماً تتكون من رئيِس بدرجة محاٍم عام وأعضاء محققين يتمتعون بال
 2012لسنة  27أيضاً المرسوم الملكي رقم كما صدر  التحقيق في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة،

وهي ، الداخلية إنشاء األمانة العامة للتظلمات بوزارةب 2012في الثامن والعشرين من فبراير عام 
الة المح تختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى المقدمة لها من األفراد باإلضافة الى المسائل

مرسوم اريخ الكما صدر بذات التبوزارة الداخلية. داخلية إليها من إدارة التدقيق والتحريات ال
ختص يوالذي  إنشاء مكتب مفتش عام جهاز األمن الوطنيب 2012لسنة  28الملكي السامي رقم 

 كاتهمبتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة األشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتها
لتحريات جراء اصادقت عليها مملكة البحرين، وكذلك إاألخرى للقوانين واالتفاقيات الدولية التي 

ألعمال  ديتهمالمتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأ

 وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها. 
 

لسنة  28األمر الملكي رقم  2012 عام سبتمبر الحادي عشر منفي  صدروعالوة على ما تقدم 

وطنية بإنشاء المؤسسة الالخاص  2009لسنة  46بتعديل بعض أحكام األمر الملكي رقم  2012

 لحقوق اإلنسان حيث تضمن األمر تعديل آليات اختيار أعضاء المؤسسة 
 

 فعيل دورلى تإبما يؤدي  ومدة خدمتهم وحصاناتِهم، وآليات اختيار الرئيس والنائب واألمين العام
لتي المات المؤسسة في الرقابة على حالة حقوق اإلنسان في المملكة وبحث كافة الشكاوى والتظ

ييز، ون تمتقدم غالبها في هذا الصدد. ورغبة في التأكيد على ضرورة حماية حقوق المواطنين د
إنشاء ب 2014لسنة  13األمر الملكي السامي رقم  2014صدر في السابع عشر من فبراير عام 

ية ألضعون مفوضية حقوق السجناء والُمحتجزين، وهي معنية بحماية حقوق كافة األفراد الذي يخ

ي أم في إجراءات بمعرفة جهات التحقيق باإلضافة إلى المسجونين الذي يقضون فترة محكوميته
 من المؤسسات العقابية بالمملكة.

 

  فريق العامل باالستعراض الدوري الشامل :رابعاً : مالحظات الجمعية على تقرير ال
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قا سيتم تسليط الضوء حول مدى استجابة الحكومة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل وف

 ، ومتابعة تنفيذ تلك(A/HRC/21/6Add.1/Rev.1)ورقم   (A/HRC/21/6)للوثيقتين رقم 
،  كلي من الحكومة( توصية بالقبول ال145( ، حيث حظيت )176التوصيات البالغ عددها )

، مع  ( توصية لم تحظى بالقبول18( توصية بالقبول الجزئي منها ، في حين أن )13وحظيت )

 2012لعام األخذ في االعتبار أهم التطورات الحاصلة في أوضاع حقوق اإلنسان بالمملكة منذ ا
 وحتى تاريخه .

 

 خامساً: العدالة الجنائية 
 

( 52م )مع هذه التوصيات من خالل إصدار القانون رقتشيد الجمعية بالجهود اإليجابية  .22
،  232و 208بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي تضمن تعديل المادتين  2012لسنة 

ريمة جصبحت بحيث تم إدراج تعريف )التعذيب ( الوارد في االتفاقية الدولية إلى القانون وأ
ر للتعذيب أو غيره من ضرب يعاقب عليها كل موظف عام أو أي شخص عرض شخصاً آخ

لتأهيل بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح وا 2014( لسنة 18سوء المعاملة ، وصدور القانون )

 .2015( لسنة 131والئحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم رقم )
 

 

 

ام نائب العر التقدر الجمعية عالياً قيام الدولة بإنشاء )وحدة التحقيق الخاصة ( بموجب قرا .23
غيره وبإعتبارها وحدة تختص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب 2012( لسنة 8رقم )

 من ضروب سوء المعاملة ، وتباشر مهامها بشكل مستقل تحت إشراف النائب العام .
 

ه ة وفاعليالليتؤكد الجمعية على الخطوات الجادة المتخذة من قبل النائب العام لتكريس استق .24
يب للتعذ الخاصة كونها الجهة الموكل إليها التحقيق في مزاعم التعرضأداء وحدة التحقيق 

ول روتوكبوغيره من ضروب سوء المعاملة ، متمتعة باالستقاللية التامة وفقاً لما جاء في 
 إسطنبول .

 

 وفاةتؤكد الجمعية وجوب تكريس إجراءات المساءلة القانونية فيما يتعلق بحاالت ال .25

 لة .االحتجاز نتيجة التعذيب أو غيرة من ضروب سوء المعام المحتمل حصولها في أماكن
 

لمادة اكام تدعو الجمعية إلي تسريع صدور قانون السالمة الوطنية لتطبيقه حالة تفعيل أح .26
نين حق لمواط( من الدستور بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية على أن يكفل هذا التشريع ل36)

 لمعاير الدولية .التقاضي والمحاكمة العادلة وفقاً ل
 

راسة بتكليف الجهات المختصة بد 2015تثمن الجمعية قرار الحكومة المتخذ في يوليو  .27
نضمام عة االالتوقيع على النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان ،  وتتطلع إلى سر

 . حرينإلي ذلك النظام ، حيث أن المحكمة تعتبر آلية قضائية إقليمية مقرها مملكة الب
 

ون الدولي إنشاء اللجنة الوطنية للقان 2014( لسنة 39تثمن الجمعية صدور المرسوم رقم ) .28
 اتيجياتالسترااإلنساني ، والموكل إليها تنفيذ وتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني ووضع 

 والسياسيات والخطط المستقبلية ذات العالقة في مملكة البحرين .
 

  سادساً : تعويض الضحايا 
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( 30م )تشيد الجمعية بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين بموجب المرسوم بقانون رق

 باعتباره خطوة إيجابية نحو تجسيد الحق في االنتصاف العادل وجبر  2011لسنة 
 

ون ، والتي ( من المرسوم بقان3الضرر ، كما تدعو إلي تعديل الفقرة األخيرة من المادة رقم )

 كي يتمصدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل ، لاشترطت ضرورة 
 ية .صرف التعويض ذلك أن الغاية األسمى من جبر الضرر طي الصفحة وليس اإلدانة الجنائ

 

تدعو الجمعية إلى سرعة صرف التعويضات لمن يثبت وقوع الضرر عليه ، سواء تلك 

 مدنيةلوطني لتعويض المتضررين أو مكتب التسوية الالتعويضات المقررة من قبل الصندوق ا
 بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حسب األحوال.

 

 سابعاً : الجنسية 
 

بحرينية ة التثمن الجمعية التدابير واإلجراءات التي قامت بها الحكومة لتيسير منح المرأ .10
أة اء المرة ألبنبمنح الجنسية البحرينيالجنسية ألبنائها ، ومن بينها تفضل جالل الملك المفدى 

مرأة لى للالبحرينية المتزوجة من أجنبي في بعض الحاالت، بناء على توصية من المجلس األع
. 

 

فيما  لرجللكما تدعو الجمعية إلى سن تشريع يهدف إلى منح المرأة البحرينية حقا مساويا  .11

ة لدولياذات الوقت االلتزامات  يتعلق بمنح الجنسية ألبنائها وفق ضوابط محددة تحقق في
 الحكومة مملكة البحرين بتوقيعها التفاقية السداد .

 

ان حقا أن كوتبدي الجمعية قلقها من تزايد حاالت إسقاط الجنسية وتؤكد أن إسقاط الجنسية  .12

، كما  جنسيةللدولة بموجب القانون إال أن هذا الحق يجب إال يؤدي إلي نشوء ظاهرة عديمي ال
 ألخرىسقاط الجنسية يتوجب إال يمتد إلى ذوي المحكوم عليه أو يلغى الحقوق اأن أثر إ

فقرة  20قم رالمكتسبة بناء على جنسيته قبل إسقاطها ، ذلك أن العقوبة شخصية بموجب المادة 

ما  ا وفقب من الدستور وال عقاب إال على األفعال أالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه
 ( في الفقرتين )أ( و )ب( من الدستور .20ة )قضت به أحكام الماد

 

 

 
 ثامناً : التشريعات الوطنية المتعلقة بالتعليم واإلعاقة 

 

رى تنها تشيد الجمعية بالجهود الحكومية في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ، إال أ .13
ة اقيتفاضرورة إصدار قانون جديد بشأن حقوق األفراد ذوي اإلعاقة بما يتماشى مع أحكام 

يجية ستراتحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، واالستمرار في متابعة وتطبيق التنفيذ الفعال لإل

 ( .2016-2012الوطنية لحقوق المعوقين لألعوام)
 

لقانون رقم ( من ا5بتعديل المادة ) 2014( لسنة 59كما تقدر الجمعية صدور القانون رقم ) .14

عى من ير والمتضمن منح الموظف أو العامل أو( بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، 74)

لس ار مجمعاقاً من أقربائه حتى الدرجة األولى ساعتي راحة يومياً مدفوعتي األجر ، وقر
 و التأهيل أووالمتضمن منح الموظفين القائمين بمهام التعليم أ 2013( لسنة 16الوزراء رقم )

 لوزارةلأو مراكز التأهيل التابعة الرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية 
 المعنية بشؤون هذه الفئة عالوة مالية نظير ذلك .
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ي مجال فعمل تدعو الجمعية إلى زيادة اهتمام الحكومة بإعداد الكوادر الفنية المتخصصة لل .15
نسان تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ، وإدراج المفاهيم األساسية للتربية على حقوق اإل

وق هذه يز حقولية ألشخاص ذوي اإلعاقة في المناهج الدراسية بما يسهم في تعزواالتفاقية الد
 الفئة .

 

ت ياجاتدعو الجمعية الحكومة على العمل لتحسين البنية التحتية وذلك بمراعاة االحت .16

مة ت المقدلخدماالهندسية المناسبة لإلفراد ذوي اإلعاقة في المرافق العامة ، وتعريف ذويهم با
 ومة لهذه الفئة .من قبل الحك

 

 تاسعاً : قانون األسرة 
 

القسم بإصدار قانون أحكام األسرة ) 2009( لسنة 19تشيد الجمعية بصدور القانون رقم ) .7

،  الطالقوليظم المسائل المتعلقة بأحكام الزواج ، وحقوق الزوجين ، والنفقية ،  األول (
 عدالةاألسرة ، بما يحقق ال والحضانة وتؤكد على أهمية إصدار القسم الثاني من قانون

 المجتمعية في تطبيق القانون وحفظ حقوق جميع من ينطبق عليهم .
 

ي وتحديد بشأن تشكيل مكتب التوثيق األسر 2015( لسنة 84كما تشيد الجمعية بالقرار رقم ) .8
 للقيام بمهام تسوية المنازعات األسرية . ةالقواعد واإلجراءات الالزم

 

 الشرطة على احترام حقوق اإلنسان  عاشراً: تدريب أفراد 
 

ة تتضمن مكثف تدعو الجمعية إلى ضرورة إخضاع جميع القائمين على إنفاذ القانون لبرامج تدريبية

واب تعليم حقوق اإلنسان في جميع مكوناته ، على أن يتضمن التدريب طرق مبتكرة لالستج
عل فة في سائل اإلكراه المتمثلواألسلوب السليم في الحصول على المعلومة دون اللجوء إلى و

 املتهالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ، واستعباد كل من تثبت أو تكرر إساءة مع
 للموقوفين أو المحكومين.

 

ماية حليهم المعنية بإنفاذ القانون ، باألخص الموكل إ ةكما تدعو الجمعية إلى إخضاع األجهز

تخدام في اس كافية ، تشمل التدريب على اللجوء التدريجيالتجمعات السلمية إلى برامج تدريبية 
ألمن نون اوسائل فض التجمعات إذا كانت مخالفة للقانون ، وفقا للتدريج المنصوص عليه في قا

 .العام وكيفية إدراج الجموع والمشاركين في تلك التجمعات 
 

 الحادي عشر : وسائط اإلعالم والصحافة 
 

مرئي م القانون متكامل بشأن الصحافة والطباعة والنشر واإلعالتدعو الجمعية إلى إصدار  .10

 والمسموع والمطبوع االلكتروني متوافقاً مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .
 

 ،صال تحث الجمعية الحكومة الموقرة على إعداد مشروع الخطة الوطنية لإلعالم واالت .11
 مة . نية ملزية مهطنية ، وتطوير سياسة إعالمالتي تقوم على تعزيز االلتزام بالقيم والثوابت الو

 

افة الثقتدعو الجمعية إلى أهمية بذل الجهود من قبل مختلف شرائح المجتمع لالرتقاء ب .12

وحدة ية الالمجتمعية وتوجيه أداء األفراد بهدف الحفاظ على جو التعايش وقبول الرأي وحما
 الوطنية ، وعدم توقيف المدافعين عن حقوق اإلنسان .
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 الثاني عشر : حقوق الطفل 
 

ون رقم بإصدار قانون الطفل ، والقان 2014( لسنة 37تثمن الجمعية بصدور القانون رقم ) .7

 لحماية اً مهماً بشأن الحماية من العنف األسري ، اللذين يشكالن إطاراً قانوني 2015( لسنة 17)
 حقوق الطفل واألسرة .

 

لسنة  10قم ر( من قانون العقوبات بموجب القانون 320)كما تشيد الجمعية بتعديل المادة رقم  .8

ن زاً عبتشديد العقوبة على من عرض طفالً لم يبلغ السابعة من عمرة أو شخصاً عاج 2015
 حماية نفسه بسبب الحالة صحية أو العقلية للخطر .

 

 الثالث عشر : مكافحة االتجار باألشخاص وقانون العمل 
 

ء لوزرااصاحب السمو ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس اإلشادة باالهتمام ومتابعة  .19
جنة للموضوع مكافحة االتجار باألشخاص ووضعه ضمن األولويات الوطنية ، وإحالته إلى 

 مختصة .
 

اص ، بشأن مكافحة االتجار باألشخ 2008( لسنة 1تثمين الجمعية صدور القانون رقم ) .20
 . جسيم لحقوق اإلنسان وحرياته األساسيةنظراً لما تشكله هذه الجريمة من انتهاك 

 

و في ألبا أمنطقة كما تنظر الجمعية بقلق لمكان احتجاز العمالة األجنبية سواء قرب دوار  .21

فيرهم ار تسإدارة الهجرة لعلم الجمعية من احتجاز عمالة انتهت فترة محكومتيهم أو في إنتظ
 وقد طال إنتظارهم وهو ما يشكل انتهاك لحقوقهم .

 

ع ر الجمعية جهود اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص وسعيها إلي وضتقد .22

شمل أن ت إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلي مكافحة ومنع جريمة االتجار باألشخاص  ، على
اقبة على وجه الخصوص التدابير الالزمة لمنع الجريمة وحماية ضحاياها والسعي إلى مع

 مرتكبيها .
 

دار  و"  2006هود الحكومة في تخصيص " دار األمان " المنشأ في عام تقدر الجمعية ج .23
  2007الكرامة للرعاية االجتماعية " و " مركز حماية الطفل " المنشأين في عام 

 

 
راكز شاء مكأماكن إيواء لضحايا االتجار باألشخاص من النساء واألطفال ، كما تدعو إلى إن

 الذكور وتزويدها بالخبرات المناسبة . مناسبة إليواء ضحايا هذه الجريمة من
 

زل كما تشكر الجمعية جهود السلطة التشريعية في سن قانون يعالج شؤون خدم المنا .24

تخاذ جوب اومكاتب االستقدام ، متضمناً بيان حقوق والتزامات اإلطراف ذات العالقة ، مع و
نى من األد تلتزم بالحد اإلجراءات القانونية الصارمة ضد أصحاب األعمال والشركات التي ال

 اشتراطات الحماية الالزم توافرها في سكن العمالة الوافدة .
 

 الرابع عشر : المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 
جميع  على تثمن الجمعية  التعاطي اإليجابي بإعداد صياغة التحفظات على اتفاقية القضاء .16

 تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .أشكال التمييز ضد المرأة ، بحيث ال 
 

النسان وق اتدعو الجمعية إلى استكمال انضمام المملكة إلى الصكوك الدولية األساسية لحق .17
 والتي لم تنضم لها حتى حينه .
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ة تدعو الجمعية على ضرورة االنضمام إلي البروتوكول االختياري التفاقية مناهض .18

ومة قد ن الحكأالقاسية أو ألإلنسانية أو المهينة ، السيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
ق ضية حقوي مفوقامت بإنشاء آلية وطنية وقائية للرقابة والتفتيش على أماكن االحتجاز ممثلة ف

 السجناء والمحتجزين .
 

 دة لحقوقلمتحتدعو الجمعية الحكومية الموقرة إلى بناء تعاون فعال مع لجان هيئات األمم ا .19
ت لمعاهدالك اتإلي  ممن خالل تقديم التقارير الوطنية الناشئة عن التصديق أو االنضما اإلنسان

 في مواعيدها المقررة .

دة ذات لمتحتدعو الجمعية إلى ضرورة تكثيف الجهود للتعاون مع كافة أجهة وآليات األمم ا .20
 الصلة ومشاركة جمعيات حقوق اإلنسان في هذه البرامج .

 

 ت االجتماعية  الخامس عشر : الخدما

ي ئمة فتدعو الجمعية إلي سن تشريع للمنظمات والمؤسسات األهلية ، يراعي التطورات المال
ة لحقوق لدوليحقوق اإلنسان ، مع تدعيمه بكل الضمانات التي تكفل ممارسته تماشياً مع الصكوك ا

 اإلنسان.
 

 السادس عشر : الدستور والتشريعات الوطنية 
 

ة نزاهالتي قامت بها الحكومة في توفير الضمانات التشريعية ل تثمن الجمعية الجهود .16
لمجتمع اتحت إشراف قضائي كامل ومؤسسات  2014وحياديه وشفافية العملية االنتخابية عام 

ة لدستوريايالت المدني ، وتعديل الدوائر االنتخابية ، وتعزيز الحياة البرلمانية بموجب التعد
عايير ت التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، ووضعت موالتي دعمت الصالحيا 2012لعام 

 وضوابط لضمان تعيين ذوي الخبرة واالختصا والكفاءة الوطنية في مجلس  الشورى .
 

رير ر تقتدعو الجمعية اللجنة العليا لإلشراف على سالمة االنتخاب واالستفتاء إلى نش .17
ك المشاركة وضرورة إشرا تفصيلي عن مجريات العملية االنتخابية وتقارير الجمعيات

 مؤسسات المجتمع المدني في عضوية هذه اللجنة .
 

( 26م )بتعديل بعض أحكام القانون رق 2016( لسنة 17تشيد الجمعية بصدور قانون رقم ) .18
ي ر الدينبشأن الجمعيات السياسية المتضمنة أحكامه عدم جواز الجمع بين المنب 2005لسنة 

 وقيادة العمل السياسي  .
 

لمسيرات ية او الجمعية الحكومة إلى ضرورة قيام األجهزة المعنية بإنفاذ القانون بحماتدع .19
ر واالعتصامات والتجمعات كافه ، خصوصاً إذا لم يصاحب هذا الحق أي مظهر من مظاه

 العنف أو اإلخالل باألمن والسالمة العامة .
 

لعام بحيث قوات األمن ا بشأن نظام 1982( لسنة 3تدعو الجمعية إلى تعديل القانون رقم ) .20
فض  يتضمن أحكاماً واضحة وجزاءات صارمة لألحوال المقررة قانوناً والتي يجوز فيها

 االشتباك عند التجمهر أو التظاهر أو أعمال الشغب .
 

 السابع عشر : إعادة بناء المواقع الدينية 
 

ناء بكمال ميزانية الستتقدر الجمعية الجهود التي قامت بها الحكومة في مجال اعتماد وتخصيص 
 الفة دور العبادة ، حيث تم ذلك بالفعل لعدد منها ، كما تم تصحيح أوضاع المنشأت المخ
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مال استك وقفاً للتوجيهات الملكية ، وما تبقى هي ثالثة لخالف على ملكية األرض، حيث يجري
 اإلجراءات القانونية واإلدارية لالنتهاء الكلي من تسوية هذا الملف .

 

 الثامن عشر : المدافعون عن حقوق اإلنسان 

 ملهم بماام بعتؤكد الجمعية على أهمية تعزيز عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان وتمكينهم من القي
 لدولة .سيادة ا مبدأ الدولة والحفاظ على نيتوافق والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان واحترامهم للقانو

 


