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»الناس  أن  إلى  منه   »18« المادة  في  أشار  البحريني  الدستور  أن  كما 
في  القانون  لدى  المواطنون  ويتساوى  اإلنسانية،  الكرامة  في  سواسية 
أو  الجنس  بسبب  ذلــك  في  بينهم  تمييز  ال  العامة،  والواجبات  الحقوق 
»الحرية   :19 المادة  من  »أ«  والفقرة  العقيدة«،  أو  الدين  أو  اللغة  أو  األصل 

للقانون«. وفقًا  مكفولة  الشخصية 
مطلقة،  الضمير  »حرية  أن:  على  الدستور  من   »22« المادة  نصت  كما 
وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة، وحرية القيام بشعائر األديان والمواكب 
 :23 والمادة  البلد«،  في  المرعية  للعادات  طبقًا  الدينية  واالجتماعات 
رأيه  عن  التعبير  حق  إنسان  ولكل  مكفولة،  العلمي  والبحث  الرأي  »حرية 

ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما...«.
اإلعــالن  من   »2« الــمــادة  مع  مضمونها  في  توافقت  التي  الــمــواد  وهــي 
في  الواردة  والحريات  الحقوق  بكافة  التمتع  حق  إنسان  »لكل  العالمي: 
الجنس  أو  اللون  أو  العنصر  بسبب  كالتمييز  تمييز،  أي  دون  اإلعــالن، 
الوطني  األصــل  أو  آخــر،  رأي  أي  أو  السياسي  ــرأي  ال أو  الدين  أو  اللغة  أو 
بين  تفرقة  أية  دون  آخر،  وضع  أي  أو  الميالد  أو  الثروة  أو  االجتماعي  أو 

والنساء...«.  الرجال 
التفكير  حــريــة  ــي  ف الــحــق  شخص  »لــكــل   :»23« و   »18« ــان  ــادت ــم وال
عقيدته،  أو  ديانته  تغيير  حرية  الحق  هــذا  ويشمل  والــديــن،  والضمير 
ومراعاتها  الشعائر  وإقامة  والممارسة  بالتعليم  عنهما  اإلعراب  وحرية 
وله  العمل،  في  الحق  شخص  »لكل  الجماعة«،  مع  أم  سراً  ذلك  أكان  سواء 
البطالة.  من  الحماية  حق  له  أن  كما  مرضية  عادلة  بشروط  اختياره  حرية 

ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساٍو للعمل«.
والحريات  اإلنــســان  بحقوق  المعنية  الدولية  االتفاقات  عــدد  وبلغ 
اتفاقًا،   23 نحو  البحرين  مملكة  عليها  صادقت  أو  انضمت  التي  العامة 

غير أنها تحفظت على بعض مواد وبنود 8 اتفاقات.
بنودها  بعض  على  البحرين  تحفظت  التي  االتفاقات  بين  من  وكــان 
إذ  العنصري«،  التمييز  أشكال  كافة  على  للقضاء  الدولية  »االتفاقية 
نزاع  أي  بإخضاع  والخاصة  فقط  منها   22 المادة  على  البحرين  تحفظت 
نزاع  أي  »إخضاع  أن  إلى  تحفظها  البحرين  ــررت  وب الدولية،  للمحكمة 
يحتاج  الدولية  العدل  محكمة  اختصاص  إلى  المادة  هذه  مفهوم  ضمن 

إلى الموافقة الصريحة لكل أطراف النزاع في كل حالة«.
وتحفظت البحرين على المادة »18« من العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية: »لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل 
معتقد  أو  دين  أي  اعتناق  في  وحريته  ما،  بدين  يدين  أن  في  حريته  ذلك 
الشعائر  وإقامة  بالتعبد  معتقده  أو  دينه  إظهار  في  وحريته  يختاره، 
وال  حدة.  على  أو  المأل  وأمام  جماعة،  مع  أو  بمفرده  والتعليم،  والممارسة 
يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، 
حرية  إخضاع  يجوز  وال  يختاره.  معتقد  أو  دين  أي  اعتناق  في  بحريته  أو 

اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي 
تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة 

أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية«.
على  التمييز  بــمــمــارســة  عـــدة  ــات  ــام ــه ات ــه  ــواج ت الــحــكــومــة  ومـــازالـــت 
من  أكثر  في  ذلك  الحقوقية  الفعاليات  من  عدد  ــدت  وأك الطائفة،  أســاس 
مجال  في  األول  الوطني  التقرير  مناقشة  أثناء  وخصوصًا  دولي،  محفل 
جنيف،  فــي  الشامل  ـــدوري  ال االســتــعــراض  آلية  ضمن  ــان  ــس اإلن حقوق 
في  ُعــقــدت  التي  الجلسة  فــي  البحرين  فــي  التمييز  مناقشة  عــن  ناهيك 
التابعة  اإلنسان  حقوق  لجنة  من  بدعوة  )واشنطن(  األميركية  العاصمة 
المختص  للكونغرس  التابع  العمل  فريق  مــع  بالتعاون  للكونغرس 
على  السياسية  اإلصالحات  »أثر  عنوان  تحت  وذلك  الدينية،  بالحريات 

الحريات الدينية في البحرين«.
على  وأن  البحرين،  في  التمييز  ملف  ستتبنى  أنها  اللجنة  وأعلنت 
وأنه  الكونغرس  قبل  من  أخرى  خطوات  تتوقع  أن  البحرينية  الحكومة 
بشأن  ــذه  ه مــن  شمولية  وأكــثــر  ــع  أوس استماع  جلسات  هناك  ستكون 

التمييز، وذلك في حال لم تتحرك األمور نحو األفضل.
المدرج  تقريرها  في  العنصري  التمييز  على  القضاء  لجنة  أوصت  كما 
العهود  تجاه  البحرين  التزامات  بشأن  السامي  المفوض  »تقرير  في 
المحلي  قانونها  في  البحرين  تــدرج  أن  الحقوقية«  الدولية  والمواثيق 
من   »1« المادة  في  الــواردة  العناصر  يشمل  العنصري  للتمييز  تعريفًا 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
من  العنصري  التمييز  على  القضاء  لجنة  طلبت   ،2005 العام  وفي 
البحرين أن تتخذ إجراءات كفيلة بتفعيل أحكام االتفاقية الدولية للقضاء 
لعدم  أسفها  عن  اللجنة  وأعربت  العنصري.  التمييز  أشكال  جميع  على 
المحلي  التشريع  من  الصلة  ذات  األحكام  تطبيق  بشأن  إحصاءات  تقديم 
فيما  البحرين  تنظر  بأن  اللجنة  وأوصت  العنصري.  بالتمييز  يتعلق  فيما 
بحقوقهم  الضحايا  وعي  عدم  عن  ناتجًا  الرسمية  الشكاوى  نقص  كان  إذا 
أو  السلطات  اهتمام  عدم  أو  القضائية  والسلطات  بالشرطة  ثقتهم  عدم  أو 

إحساسها أو التزامها بحاالت التمييز العنصري.
ودعت اللجنة البحرين إلى أن تضمن تمتع كل فرد بالحقوق في العمل 
وفقًا  المناسبين  والتعليم  اإلسكان  وفي  االجتماعي  والضمان  والصحة 
لالتفاقية من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني. 
أفراد  إلى  بالنسبة  التكافؤ  عدم  من  ُأفيد  مما  قلقها  عن  اللجنة  وأعربت 
ويواجهون  لهم  المتاحة  والفرص  معاملتهم  تختلف  إذ  معينة،  جماعات 

والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  يتعلق  فيما  التمييز 
الدستور  فنص  »الجندر«،  الجنس  صعيد  على  المساواة  بشأن  أمــا 
بين  التوفيق  الــدولــة  »تكفل  منه:   »5« الــمــادة  بنود  أحــد  في  البحريني 
بالرجال  ومساواتها  المجتمع،  في  وعملها  األسرة  نحو  المرأة  واجبات 

دون  واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  الحياة  ميادين  في 
إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية«.

نصت  التي  العالمي  اإلعالن  من   »16« المادة  مع  متوافقَا  جاء  ما  وهو 
أسرة  وتأسيس  التزوج  حق  الزواج  سن  بلغا  متى  والمرأة  »للرجل  على: 
الزواج  عند  متساوية  حقوق  ولهما  الدين،  أو  الجنس  بسبب  قيد  أي  دون 
الطرفين  برضا  إال  ـــزواج  ال عقد  يبرم  وال  انحالله،  وعند  قيامه  وأثــنــاء 
الراغبين في الزواج رضا كاماًل ال إكراه فيه. واألسرة هي الوحدة الطبيعية 

األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة«.
جميع  على  القضاء  »اتفاقية  من  مواد   5 على  البحرين  تحفظت  بينما 
التي  االتفاقية،  من   )2( الــمــادة  بينها  ومــن  الــمــرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
أنه:  على  تنص  إذ  االتفاقية«،  »جوهر  النسائية  الفعاليات  تعتبرها 
أن  على  وتتفق  المرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  األطراف  الدول  »تشجب 
القضاء  تستهدف  سياسة  إبطاء،  ودون  المناسبة  الوسائل  بكل  تنتهج، 
بين  المساواة  مبدأ  بإدماج  تتعهد  لذلك  وتحقيقًا  المرأة،  ضد  التمييز  على 
األخرى،  المناسبة  تشريعاتها  أو  الوطنية  دساتيرها  في  والمرأة  الرجل 
العملي  التحقيق  وكفالة  اآلن،  حتى  فيها  أدمــج  قد  المبدأ  هذا  يكن  لم  إذا 
واتخاذ  المناسبة،  الوسائل  من  وغيره  التشريع  خــالل  من  المبدأ  لهذا 
يناسب  ما  ذلك  في  بما  تشريعية،  وغير  تشريعية  التدابير،  من  المناسب 

من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.
الرجل،  مع  المساواة  قدم  على  المرأة  لحقوق  قانونية  حماية  وفرض 
االختصاص  ذات  المحاكم  طريق  عن  للمرأة،  الفعالة  الحماية  وضمان 
والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛ واالمتناع عن 
تصرف  وكفالة  المرأة،  ضد  تمييزية  ممارسة  أو  تمييزي  عمل  أي  مباشرة 

السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام.
لتغيير  منها،  التشريعي  ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  جميع  واتخاذ 
تشكل  التي  والممارسات  واألعراف  واألنظمة  القوانين  من  القائم  إبطال  أو 

تمييزاً ضد المرأة«.
خارج  في  تأتي  بأنها  المادة  على  البحرين  تحفظ  مبررات  في  وجــاء 

إطار مبادئ الشريعة اإلسالمية«.
على  تنص  الــتــي   9 ــادة  ــم ال مــن   2 الفقرة  على  البحرين  تحفظت  كما 
يتعلق  فيما  الرجل  لحق  مساويًا  حقًا  المرأة  ــراف  األط ــدول  ال »تمنح  أن 

البحرينية.  الجنسية  قانون  مع  لتعارضها  وذلك  أطفالهما«،  بجنسية 
الــدول  »تمنح  أن  على:  تنص  والتي   ،15 الــمــادة  من   4 الفقرة  وكذلك 
المتصل  بالتشريع  يتعلق  فيما  الحقوق  نفس  والمرأة  الرجل  ــراف  األط
لمبرر  وذلك  وإقامتهم«،  سكناهم  محل  اختيار  وحرية  األشخاص  بحركة 

تعارضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
تتناول  إذ  نفسه،  للمبرر  البحرين  عليها  تحفظت  فقد   ،16 المادة  أما 
حرية  وفــي  الــزواج،  عقد  حق  في  والــمــرأة  الرجل  بين  »المساواة  المادة 

توافق بين »الدستور البحريني« و »اإلعالن العالمي«... وفجوة بين التشريع والتنفيذ

23 اتفاقية معنية بحقوق 
اإلنسان صدقت عليها البحرين

« الوسط - أماني المسقطي

الفجوة  ينفي  ال  ذلك  أن  إال  اإلنسان،  بحقوق  تتعلق  عدة  جوانب  في  متشابهان  الوثيقتين  مضموني  أن  إلى  البحريني  والدستور  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  بين  المقاربة  تشير   [
المستمرة بين اإلطار التشريعي وتنفيذه العملي في اإلطار المحلي.

فلم يغفل الدستور البحريني المادة »1« من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، التي تؤكد أن »جميع الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميرًا وعليهم أن يعامل 
بعضهم بعضًا بروح اإلخاء«.

إذ أكد الدستور في مستهله أن »العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين 
المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة«.


