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ونفس  الكامل؛  الحر  برضاها  إال  الــزواج  عقد  عــدم  وفــي  الــزوج،  اختيار 
الحقوق  ونــفــس  فسخه؛  وعــنــد  الــــزواج  ــاء  ــن أث والمسئوليات  الــحــقــوق 
في  الزوجية،  حالتهما  عن  النظر  بغض  أبوين،  بوصفهما  والمسئوليات 
األطفال  لمصلحة  يكون  األحوال،  جميع  وفي  بأطفالهما  المتعلقة  األمور 

االعتبار األول )...(«.
للحقوق  الــدولــي  »العهد  من   »3« الــمــادة  على  البحرين  تحفظت  كما 
هذا  في  األطراف  الدول  »تتعهد  أن  على  تنص  التي  والسياسية«  المدنية 
الحقوق  بجميع  التمتع  حق  في  والنساء  الرجال  تساوى  بكفالة  العهد 
 :»23« والمادة  العهد«،  هذا  في  عليها  المنصوص  والسياسية  المدنية 
المجتمع،  في  واألساسية  الطبيعية  الجماعية  الوحدة  هي  األســرة  »أن 
والمرأة،  للرجل  يكون  وأن  والدولة.  المجتمع  بحماية  التمتع  حق  ولها 
أسرة.  وتأسيس  التزوج  في  به  معترف  حق  الزواج،  سن  بلوغ  من  ابتداء 
ال  كامال  ــاء  رض زواجهما  المزمع  الطرفين  برضا  إال  زواج  أي  ينعقد  وأال 
لكفالة  المناسبة  التدابير  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  وتتخذ  فيه.  إكراه 
الزواج  قيام  وخالل  التزوج  لدى  وواجباتهما  الزوجين  حقوق  تساوى 
الحماية  لكفالة  تدابير  اتخاذ  يتوجب  االنحالل  حالة  وفى  انحالله.  ولدى 

الضرورية لألوالد في حالة وجودهم«.
مناهضة  لجنة  انتقدت  اإلنسان،  لحقوق  السامي  المفوض  تقرير  وفي 
في  الشرعية  للمحاكم  الممنوحة  الواسعة  التقديرية  السلطات  التعذيب 
ممارسة  واستمرار  الجنائي،  والقانون  الشخصية  األحوال  قانون  تطبيق 
مناهضة  لجنة  وأوصت  طبية.  شهادات  في  والمثبتة  النساء  ضد  العنف 

التعذيب بأن تنظر البحرين في اعتماد قانون ألحكام األسرة.
العالمي  اإلعـــالن  مــن   »3« الــمــادة  فــأكــدت  التعذيب،  صعيد  على  ــا  أم
وســالمــة  ــة  ــري ــح وال الــحــيــاة  ــي  ف الــحــق  فـــرد  »لــكــل  أن:  ــان  ــس اإلن لــحــقــوق 
أو  للعقوبات  وال  للتعذيب  إنسان  أي  يعرض  »ال   :»5« والمادة  شخصه«، 

المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة«.
الحق  شخص  »لكل  أنه:  على  العالمي  اإلعالن  من   »8« المادة  ونصت 
على  اعتداء  فيها  أعمال  عن  إلنصافه  الوطنية  المحاكم  إلى  يلجأ  أن  في 
يجوز  »ال   :»9« والــمــادة  القانون«،  له  يمنحها  التي  األساسية  الحقوق 

القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا«.
التامة  المساواة  قدم  على  الحق،  إنسان  »لكل   :»10« المادة  وأضافت 
عاداًل  نظراً  نزيهة  مستقلة  محكمة  أمام  قضيته  تنظر  أن  في  اآلخرين،  مع 
إليه«،  توجه  جنائية  تهمة  ــة  وأي والتزاماته  حقوقه  في  للفصل  علنيًا 
والمادة »11«: »كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته 
قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه«.

 »19« المادتين  في  جاء  ما  مع  عامة  بصورة  توافقت  التي  المواد  وهي 
أو  توقيفه  أو  إنسان  على  القبض  يجوز  ال   )...(« الدستور،  من   »20« و 
حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال 
في  الحبس  أو  الحجز  يجوز  وال  القضاء.  من  وبرقابة  القانون  أحكام  وفق 
بالرعاية  المشمولة  السجون  قوانين  في  لذلك  المخصصة  األماكن  غير 
يعّرض  وال  القضائية.  السلطة  لرقابة  والخاضعة  واالجتماعية  الصحية 
الحاطة  للمعاملة  أو  لإلغراء،  أو  المعنوي،  أو  المادي  للتعذيب  إنسان  أي 
أو  ــول  ق كــل  يبطل  كما  ــك.  ذل يفعل  مــن  عقاب  القانون  ويــحــدد  بالكرامة، 

المعاملة  لتلك  أو  باإلغراء  أو  التعذيب  وطأة  تحت  صدوره  يثبت  اعتراف 
محاكمة  في  إدانته  تثبت  حتى  بــريء  »المتهم  و  منها«  بــأي  التهديد  أو 
في  الدفاع  حق  لممارسة  الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤّمن  قانونية 
المتهم  إيــذاء  ويحظر  للقانون،  وفقًا  والمحاكمة  التحقيق  مراحل  جميع 
يدافع  محاٍم  جناية  في  متهم  لكل  يكون  أن  ويجب  معنويًا،  أو  جسمانيًا 

بموافقته«. عنه 
مناهضة  »اتفاقية  من   »20« المادة  على  تحفظها  البحرين  وسحبت 
أو  الالنسانية  أو  العقوبة  أو  المعاملة  ضـــروب  مــن  وغــيــره  التعذيب 
والتي   ،30 المادة  من   1 الفقرة  على  تحفظها  على  أبقت  أنها  غير  المهينة، 
يتعلق  فيما  الدول  من  أكثر  أو  دولتين  بين  ينشأ  نزاع  »أي  أن:  على  تنص 
التفاوض،  طريق  عن  تسويته  يمكن  وال  تنفيذها  أو  االتفاقية  هذه  بتفسير 
األطراف  تتمكن  لم  فإذا  الــدول  هذه  إحدى  طلب  على  بناء  للتحكم  يطرح 
تنظيم  على  الموافقة  من  التحكيم،  طلب  تاريخ  من  أشهر  ستة  غضون  في 
العدل  محكمة  إلى  النزاع  يحيل  أن  األطــراف  تلك  من  ألي  يجوز  التحكيم، 

الدولية بتقديم طلب وفقًا للنظام األساسي لهذه المحكمة«.
الدولي  العهد  من   9 الــمــادة  من   5 الفقرة  على  البحرين  تحفظت  كما 
من  حرم  شخص  »ألي  أن  على  تنص  والتي  والسياسية،  المدنية  للحقوق 
هذه  تفصل  لكي  محكمة  إلى  الرجوع  حق  االعتقال  أو  بالتوقيف  حريته 
كان  إذا  عنه  باإلفراج  وتأمر  اعتقاله،  قانونية  في  إبطاء  دون  المحكمة 

قانوني«. غير  االعتقال 
»ال  أنه  على  تنص  التي   14 المادة  من   7 الفقرة  على  البحرين  وتحفظت 
يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين 
كل  في  الجنائية  ولإلجراءات  للقانون  وفقًا  نهائي  بحكم  منها  برئ  أو  بها 
العقوبات،  قانون  من   10 المادة  حــدود  في  تطبيقهما  إلى  ودعــت  بلد«، 
تجوز  ال  السادسة،  بالمادة  الواردة  الجرائم  عدا  »فيما  على:  تنص  والتي 
إقامة دعوى على من ثبت أن المحاكم األجنبية برأته مما اتهم به أو حكمت 

بالتقادم«. سقط  الجزاء  كان  أو  جزاءه  واستوفى  نهائيًا  حكمًا  عليه 
فعاليات  قبل  من  واعتراض  انتقاد  محل  األخيران  التحفظان  وكــان 
البحرين  الــتــزام  مع  يتعارضان  أنهما  ارتــأت  التي  وحقوقية،  نيابية 

أخرى. دولية  التفاقات  باالنضمام 
لحقوق  السامي  المفوض  تقرير  في  التعذيب  مناهضة  لجنة  وذكرت 
العملي  وتنفيذه  التشريعي  اإلطار  بين  مستمرة  فجوة  هناك  أن  اإلنسان، 
وجود  عدم  إلى  مشيرة  االتفاقية،  بمقتضى  البحرين  التزامات  حيث  من 
وعن  السيئة  والمعاملة  بالتعذيب  المتعلقة  الشكاوى  بشأن  بيانات 

االتفاقية. بأحكام  الصلة  ذات  المقاضاة  أو  التحقيقات  نتائج 
تتحدث  تقارير  من  قلقها  عن  أيضًا  التعذيب  مناهضة  لجنة  وأعربت 
االتفاقية  على  التصديق  عقب  طويلة  لفترات  االنــفــرادي  االحتجاز  عن 
للمحاكمة،  السابقة  التحقيقات  خالل  وخصوصًا   ،2001 العام  وقبل 
على  الحصول  ذلك  في  بما  للمعتقلين،  المتاحة  الضمانات  كفاية  وعدم 
وعلى  الشرطة،  لدى  االعتقال  َرْهــن  وهم  الخارجية  القانونية  المشورة 
تمكن  ــدم  ع عــن  ناهيك  األســـرة،  ــراد  ــأف ب ــال  ــص واالت الطبية،  المساعدة 
إشعار  دون  وتفتيشها  كافة  السجون  إلى  الوصول  من  مستقلين  مراقبين 
المجتمع  لمنظمات  ستسمح  أنها  البحرين  تأكيدات  رغم  على  مسبق، 

بالوصول. المدني 
 )3( للمادة  المطلقة  الطبيعة  البحرين  تحترم  بأن  اللجنة  وأوصــت 
تنشئ  وأن  المحلي،  القانون  في  كاملة  وبإدراجها  الظروف  جميع  في 
مسبق،  إشــعــار  دون  السجون  مراقبة  أو  بــزيــارة  تكّلف  مستقلة  هيئة 
تضمن  وأن  السجون،  زيارة  من  حكومية  وغير  محايدة  منظمات  وتمكين 
جانب  إلى  ومحاٍم،  طبيب  إلى  حااًل  الوصول  إمكانية  المحتجزين  لجميع 
االتصال بأسرهم، وأن يمثل المحتجزون الذين تحتجزهم إدارة التحقيق 

فوراً. قاٍض  أمام  الجنائي 

بعض االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان التي لم تعتمدها مملكة البحرين
3االتفاقية )رقم 87( الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي )منظمة العمل الدولية(

3االتفاقية )رقم 98( الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية )منظمة العمل الدولية( 
3االتفاقية )رقم 151( الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة العامة )منظمة العمل الدولية(

3اتفاقية حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم
3البروتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد

3البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام
3البرتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


