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 المقدمة:

مرسمو   قمانون رقم  الالمعمل    7102( لسمنة 72قانون رقم   وفقا للالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  أنشأت

وذلك  هلف النهوض  مبادئ حقوق اإلنسان، ووضع السياسات المتعلقمة  تعيزمي ومنميمة ، 7102( لسنة 71 

 .  وحمازة حقوق اإلنسان في مملكة البحرزن

 

ممن اللننمة  (Bاال تمادزمة  الةةمة الصمةة نالت المؤسسة الوطنيمة لحقموق اإلنسمان  لم  ، 7102في أغسطس 

( والمعتملة ممن قبما التحمالل العمالمي للمؤسسمات الوطنيمة لتعيزمي حقموق اإلنسمان SCAالمعنية  اال تماد  

 (.GANHRIوحمازتها  

 

متمحممور مهمما  المؤسسممة الوطنيممة حممو  معيزممي ومنميممة وحمازممة حقمموق اإلنسممان، والعممما  لمم  مرسممي  قيمهمما 

المعتمملة  -اإلسها   ممارستها  كا حرزة واستقاللية، حيث امُّخذت مبادئ  مارزس ونشر الو ي  ها، وضمان 

مرلعما قانونيما فمي انشما   - 0993( لعما  24/032من النمعيمة العاممة لممم  المتحملة  مولمر القمرار رقم   

المؤسسة.
1
 

 

لتقرزمر الملور  النماني حمو  ا لحقوق اإلنسان  مملكة البحرزن  همذا التقرزمر المموا  متقل  المؤسسة الوطنية 

 لمممممم  قاممممممممة المسمممممماما  ردا 7102المممممم   7119 ممممممن الةتممممممرة مممممممن الممممممذ  قلمتممممممر مملكممممممة البحممممممرزن 

 CAT/C/BHR/Q/2) ،ردا  لمم  القاممممة  حممو  التقرزممر المملور  النالممث الممذ  قلمتممر مملكممة البحممرزنو

وذلمك ( فمي CAT/C/BHR/QPR/2  7102مماازو  72المحلثة لقاممة المسماما المنمارة والمرسملة  تمارز  

لننمممة منا امممة التعمممذزر فمممي للسمممتها النامنمممة والنالثمممين لإللمممرا  االاتيمممار  النلزمممل المممذ  ا تملممممر  وفقممما

  HRI/GEN/2/Rev.6). 

 

وزتامن  ذا التقرزر مالحظات المؤسسة  ل  ما ورد في قاممة المساما التي أثارمها لننة منا اة التعذزر 

 CAT/C/BHR/Q/2في مقرزر مملكة البحرزن الملور  النماني المقمل  للننمة منا امة التعمذزر  ( وما ورد

 CAT/C/BHR/2) وأزامممممما  لمممممم  ممممممما ورد فممممممي القاممممممممة المحلثممممممة لقاممممممممة المسمممممماما المنممممممارة ،

 CAT/C/BHR/QPR/2 وممما ورد فممي مقرزممر مملكممة البحممرزن المملور  النالممث المقممل  للننممة منا اممة )

 (CAT/C/BHR/3التعذزر 

 

 

                                                 
 .6102 لسنة( 61) رقم بقانون مرسومالمعدل بموجب ال اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة بإنشاء 6102 لسنة( 62) رقم قانون  1
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 :و ي كالتاليمحاور التطرق ال  امسة حيث سيت  

 المحور األو : التلا ير التشرزعية المتعلق  تنةيذ االمةاقية 

 المحور الناني: التلا ير اإلدارزة "البنا  المؤسسي" المتعلقة  تنةيذ االمةاقية 

 المحور النالث: التلا ير القاامية المتعلقة  تنةيذ االمةاقية 

 الرا ع: ملا ير أارى متعلقة  تنةيذ االمةاقية المحور 

 :مالحظات المؤسسة حو  الممارسات العملية المتعلقة  االمةاقية المحور الخامس 

 

 المتعلق بتنفيذ االتفاقية  ةالتشريعي لتدابيراالمحور األول: 

 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب  4و   2و  1واد الم 

 

 :  ( من دستور مملكة البحرزن09نص المادة   لما لا  في مطبيقا .1

 " أ. الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون . 

ب. ال يجوز القبض على إنساان أو توقيفاأ أو سبساأ أو تفتيشاأ أو تحدياد إقامتاأ أو تقيياد سريتاأ 

 في اإلقامة أو التنقل إال وفق أسكام القانون وبرقابة من القضاء .

يجوز الحجز أو الحبس فاي ييار األمااان المخصصاة لاذلق فاي قاوانين الساجون المشامولة  ج. ال

 بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

د. ال يعّرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو لإليراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، 

اما يبطل ال قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة  ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلق.

 التعذيب أو باإليراء أو لتلق المعاملة أو التهديد بأي منها."

 

 7107( لسنة 27للتوصيات الصادرة من لننة منا اة التعذزر فقل صلر القانون رق    ومنةيذا 

من اال   0922ة ( لسن02 تعلزا  عض أحكا  قانون العقو ات الصادر  مرسو   قانون رق   

 ما زلي:  نصت ملك المواد  ل (، حيث 737( و  714معلزا نص المادمين  
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 (:202مادة )

 معانااةأو  شاديدا ألماايُعاقب بالسجن ال موظف عام أو شخص ُمكلف بخدمة عامة ألحاق عمادا "

، بشخص يحتجزه أو تحت سايطرتأ برارض الحصاول مناأ أو مان معنوياأو  جسديا، سواء شديدة

آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبتأ على عمل ارتكبأ أو يشتبأ في أنأ ارتكباأ هاو  شخص

أو شخص آخر، أو تخويفأ أو إاراهأ هو أو شاخص آخار، أو ألي سابب مان األساباب يقاوم علاى 

 .التمييز من أي نوع

 

ويعاقااب بالسااجن ااال موظااف عااام أو شااخص ُمكلااف بخدمااة عامااة هاادد شخصااا  يحتجاازه أو تحاات 

تأ بأي من األفعال المبينة في الفقرة األولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبات هاذه األفعاال مان سيطر

 .قبل طرف آخر بتحريض منأ أو بموافقتأ أو بقبولأ

 

 .وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليأ

 

ة عاان أو المترتبااة علااى أو الم زمااة وال تطبااق هااذه المااادة علااى ساااالت األلااة أو المعاناااة الناشاا 

 .إلجراءات أو عقوبات قانونية

 ."وال تسري مدة التقادم بشأن جرائة التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة

 

 (:232مادة )

، معنويااأو  جساديا، ساواء شاديدة معانااةأو  شاديدا ألماايعاقب بالسجن ال شاخص ألحاق عمادا "

الحصاول مناأ أو مان شاخص آخار علاى معلوماات أو بشخص يحتجازه أو تحات سايطرتأ برارض 

أو تخويفاأ أو  ،اعتراف، أو معاقبتأ على عمل ارتكبأ أو يشتبأ في أنأ ارتكبأ هو أو شخص آخار

 .إاراهأ هو أو شخص آخر، أو ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز من أي نوع

 

مان األفعاال المبيناة  آخار يحتجازه أو تحات سايطرتأ باأي شخصاويعاقب بالسجن ال شخص هدد 

في الفقرة األولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه األفعال من قبل طرف آخر بتحاريض مناأ، أو 

 .بموافقتأ أو بقبولأ

 

 .وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليأ

 

 ."بهذه المادة وال تسري مدة التقادم بشأن جرائة التعذيب المنصوص عليها

 

 ا النصوص القانونية السا قة ما زلي:معلز اال من زالحظ  .2

 ل  الغرض من الةعا فأصبح   اإلكراه  لم   ؛ األول   نا النرزمة من ناحيتينموسيع معرزل  أ( 

أحممل األمممور المحظممورة والتممي قممل  أو   معاقبممة صممخص  ممن أ  مصممرف ارمكبممر(( اال تممراف((

مؤد  ال  ولود صبهة  ارمكاب فعا التعذزر، أما الناحية النانية فهو  ناً   ل  معرزل الامحية، 
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فقل م  ا الة القيل الذ  زنص  ل  أن الممته  أو الشما ل أو الخبيمر  م  فقمئ الةةمات التمي زمكمن أن 

 زكونوا ضحازا لهذه النرزمة.

القاممامية لمرمكبمي لممرام  التعممذزر حيمث أن  ممذا التعمملزا للمالحقممات ة  منيم مل  ولممود مهلممة  (ب 

حيث كمان القمانون التعذزر،  شأن لرام   ام  لملة التقاد  المقررة قانونااستنن  ااااع  ذه النر

 سنوات  ل  ارمكا ها.  01السا ق زنص  سقوط النرزمة  عل مرور 

لنسملزة والمعنوزمة ممن قبيما الننازمات ال النمنح. م  ا تبار النرام  الماسة  الحق فمي السمالمة ا ج( 

( ممن امةاقيمة منا امة التعمذزر، حيمث 7( فقمرة  2كما م  مشلزل العقو ة مماصياً مع نمص الممادة  

ضمنت التعلزالت  ل  قانون العقو ات موقيع  قو ات مناسمبة للنمر  المرمكمر والتمي قمل مصما 

   في  عض األحيان للسنن ملى الحياة.

 

 7102( لسمنة 39لقمانون رقم   ذلمك  مولمر او ،7102في سبتمبر قانون اإللرا ات الننامية  ُ لِّ  .3

، 7117( لسمنة 22 تعلزا  عض أحكا  قانون اإللرا ات النناميمة الصمادر  المرسمو   قمانون رقم   

وزهلف  ذا التعلزا ال  مقليا ملة الحمبس االحتيماطي وممنح الممته  حمق المتظل  ممن القمرار الصمادر 

ر  ا تبمماره الممراً  زمممس الحممق فممي الحرزممة  شممكا مباصممر، و هممذه المناسممبة فقممل أ مملت المؤسسممة  شممأن

مرميامها  شأن  ذا التعلزا مؤكلة أ ميمة مقليما مملة الحمبس االحتيماطي، ممع  7103الوطنية في  ا  

منح المته  الحق في التظل  الةّعا  المذ  زسمتولر أن زكمون  لم  صمكا مظلم   رممي وذلمك لاممان 

 ل  االستةنار  القرار واحتمالية التعسل فير. و ذا من صأنر موفير ضمانة سر ة مقلز  الممته   مغبة

النهة القاامية اال  ملة معقولة، أو أنر زُةرج  نر. ال 
2

 

 

 ، 7102فمي زوليمو   إصلار قانون مؤسسة اإلصمال  والتأ يما 7102( لسنة 04صلر القانون رق    .4

ولا   ذا التشرزع استنا ة لتوصية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الواردة فمي مقرزر ما السمنو  

اإلسراع في اصملار مشمرزع متكامما لمراكمي اإلصمال   المؤسسة أوصت ، حيث 7103لعا  األو  

وقممل  والتأ يمما والحممبس االحتيمماطي زتةممق مممع المعممازير اللوليممة فممي معاملممة السممننا  والمحتنمميزن.

مممن قممانون  ((النظمما  المملاالي للمؤسسممة    المعنممون  مما مممن البمماب النمماني ص الةصمما السممادساصمم

فممي  احتياطيممافيحممق للنيزمما أو المحبمموس   ،لحقمموق النمميال  اإللراميممة مؤسسممة اإلصممال  والتأ يمما

قاازا لنامية أو ملنية اللنو  ال  النهات القاامية المختصة، ومقلز  الشكاوى والطلبات ال  مملزر 

سسة اإلصال  والتأ يا، كما زحق لر مقا لة محامير فيما زتعلق  تلك القامازا. وزتعمين  لم  ادارة مؤ

المركي ممكين النيزا من امخماذ المرا ات الطعمن فمي األحكما  الصمادرة ضمله دون مملاا منهما فمي 

قبما ذلك اإللرا ، كمما متمول  التنسميق ممع النيا مة العاممة  شمأن اإلاطمار  موا يمل للسمات المحماك  

انعقاد ا  وقت كاف واإلاطار  األحكا  في مارز  صلور ا.
3

 

 

                                                 
2
، ثانيا:  الحق في الحرية 6102من المعلومات يمكن الرجوع لتقرير السنوي األول للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام  لمزيد  

 .51صفحة  5واألمان الشخصي، الفقرة رقم 
3
 ،2وصية رقم التوصيات، الت ،6102 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة األول السنوي لتقرير الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد  

 .24 صفحة
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 7107( لسمنة 21للقمانون رقم    وفقمامعملزا قمانون اإللمرا ات الملنيمة وذلمك  7107في أكتمو ر م   .5

،  7117( لسمنة 22أحكا  قانون اإللرا ات الننامية الصادر  المرسو   قانون رقم      تعلزا  عض

زل ي معرضر لالنتقا   سبر سا قة اد اممر  تعرضمر للتعمذزر أو غيمره ممن  حيث ألا  التعلزا لمن 

ضممروب المعاملممة أو العقو ممة القاسممية أو الالانسممانية أو المهينممة أن زممل ي  حقمموق ملنيممة قبمما المممته  

أثنا  لمع االستلالالت أو مباصرة التحقيق أو أما  المحكمة المنظور أمامها الل وى الننامية في أزة 

ن  ليهمما حتمم  صمملور القممرار  إقةمما   مماب المرافعممة، وال زقبمما منممر ذلممك أممما  المحمماك  حالممة مكممو

. كما نص التعلزا  لم  أن األحكما  المنصموص  ليهما االستةنافية، وذلك اذا ما صكا االنتقا  لرزمة

مكممون سممارزة المةعممو  أثنمما  ا ممالن حالممة السممالمة  ((القممبض  لمم  المممته    فممي الةصمما المتعلممق  مما

 ( من امةاقية منا اة التعذزر.7( الةقرة  7مع نص المادة   ، ولا  ذلك متماصياةالوطني

 

 تعملزا  عمض أحكما   7107( لسمنة 23مرسو   قمانون رقم   لل وفقامعلزا ذات القانون  كما م  أزاا .6

لتمموفير ضمممانات  7117( لسممنة 22قممانون اإللممرا ات النناميممة الصممادر  المرسممو   قممانون رقمم   

الذزن زقلمون صكاوى من أ  صكا من أصكا  االنتقا ، وزت  موفير ضمانات مماثلمة  لسالمة الاحازا

 للشهود أو الخبرا  المشاركين.

 

من قمانون  شمأن قموات األممن العما   40(  تعلزا المادة 29، صلر القانون رق   7107وفي أكتو ر  .7

المتعلقمة  حماالت  نمرام المذ   مولبمر مم  اسمتننا  ال 0940( لسمنة 3الصادر  المرسو   قانون رق   

االد مما   التعممذزر أو المعاملممة الالانسممانية أو الحاطممة  الكرامممة أو الوفمماة المرمبطممة  همما مممن النممرام  

العسممكرزة واالاتصمماص القاممامي للمحمماك  العسممكرزة، و التممالي فممإن االاتصمماص فممي نظممر  ممذه 

ممع امةاقيمة منا امة  امتماصمي اعيا مشمرزمنهنمالنرام  زنبسمئ لوالزمة القاما  العماد ، اذ زعتبمر ذلمك 

 .التعذزر

 

باإلساراع فاي إصادار تشاري   2013فاي تقريرهاا السانوي األول لعاام الوطنية قد المؤسسة اانت  .8

متكاماال لمرااااز اإلصاا أ والتأهياال والحاابس االستياااطي يتفااق ماا  المعااايير الدوليااة فااي معاملااة 

السجناء والمحتجزين.
4
 

 

، 7102فمي زوليمو  إصملار قمانون مؤسسمة اإلصمال  والتأ يما  7102( لسنة 04قانون رق   صلر  .9

البمماب النمماني الةصمما األو  المعنممون  مما   ازمملاع النمميال  والمحبوسممين احتياطيمماً(( مممن  ممم  فمميحيممث 

محلزممل البيانممات التممي زتولممر مسممنيلها فممي سممنالت ادارة اإلصممال  والتأ يمما  نمملما زممت  حنممي أحممل 

  أنر:( من القانون 07نصت المادة   حيث ،األصخاص

                                                 
4
 تم ما متابعة: األول الفصل ،6105 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة الثالث السنوي لتقرير الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد  

 .06 صفحة ،6102و 6102 لعامي اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقرير في الصادرة التوصيات بشأن
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"عند إيداع النزيل أو المحبوس استياطي ا بالمراز يسجل الحكاة أو األمار الصاادر بحبساأ فاي 

السااجل المعااد لااذلق بعااد توقياا  ضااابخ المراااز المخااتص أو ماان ينااوب عنااأ باالساات م، وفقااا  

 لإلجراءات التي تحددها ال ئحة التنفيذية."

 

(  ل  ضرورة انشا  ملل ااص لكا نيزا زشتما  ل  اآلممي؛ أممر ازلا مر، 03نصت المادة   كما

و صمامر، والبيانات المتعلقة  إثبمات صخصميتر، و نمل نقما النيزما ممن مركمي الم  لامر ز رسما معمر 

 .الملل الخاص  ر

 

قااانون ( فقاارة )ب( ماان أسكااام 12المؤسسااة الوطنيااة تفعااي  الختصاصااها بموجااب المااادة ) أسالاات .9

( 22أنشاائها، رأيهاا االستشااري لمجلاس الناواب بشاأن االقتاراأ بقاانون بتعاديل الماادتين رقماي )

بإصاادار قااانون مؤسسااة اإلصاا أ والتأهياال 2014( لساانة 12( ماان أسكااام القااانون رقااة )41و)
5

 ،

اجتماعاات دورياة والذي جاءت أسكامأ بإضافة سكة جديد للقانون يوجب على إدارة المراز عقد 

للااوعو واإلرشاااد الااديني بمعرفااة المختصااين ماان الجهااات الرساامية لترقيااة الناازالء روسيااا 

وعقائديا بشكل معتدل وسلية مما يسهة في إعادة دمجهاة فاي المجتما  بصاورة أفضال بعاد 

تتعلاق بالتصاريب بخاروج النزيال لحضاور ، وإضاافة سكاة آخار للقاانون انتهاء مدة العقوبة

سيااأ أاادت المؤسسااة وفى مان أقاربااأ ستاى الدرجااة الثانياة، مراساة العاازاء أو جناازة المتاا

جاء ليكرس سق النزيل في االتصال بالعالة الخارجي، وهو ماا الوطنية أن التعديل المقترأ 

األمر يعد جزءا ضروريا إلعادة تأهيل النزيل اجتماعيا  وضمان عودتأ للمجتم  من جانب، 

نسان التي أادت ساق المحارومين مان سريااتهة يعد تطبيقا للمعايير الدولية لحقوق اإلالذي 

، إال في أن تتة معاملتهة معاملة إنسانية مرتكزة على الكرامة األصيلة لديهة من جانب آخر

المختصة بمجلس النوابنة أمام اللج ازال منظور أن االقتراأ بقانون ما
6
. 

 

منمر، التمي  (71  مولمر الممادة رقم  وذلمك الحق فمي المحاكممة العادلمة دستور مملكة البحرزن  كةا .11

 لم  قمانون،   أن ال لرزمة وال  قو ة اال  نما أصارت ال  منمو ة من الامانات، كمبلأ الشر ية 

و ل  المعاقبة  ل  األفعا  السا قة  ل  العمما  القمانون المنمّر  لمر، كمما مناولمت صخصمية العقو مة 

ة مؤمن فيها كا الامانات الارورزة ة قانونياإلدانة في محاكم وافتراض قرزنة البرا ة حت  ثبوت

  .لممارسة حق اللفاع في لميع مراحلها، ال  لانر حظر التعذزر مادزا كان أو معنوزا

 

                                                 
5
 اآلراء) الثدداني الفصددل ،6102 لعددام اإلنسددان لحقددوق الوطنيددة للمؤسسددة الرابدد  السددنوي لتقريددر الرجددوع يمكددن المعلومددات مددن لمزيددد  

 -6 ،(التشددريعية السددلطة إلدد  المرفوعددة االستشددارية اآلراء) األول الفددرع ،(اإلنسددان لحقددوق الوطنيددة المؤسسددة مددن المرفوعددة االستشددارية
بإصددار قدانون مؤسسدة  6102( لسدنة 01( مدن أحكدام القدانون رقدم )20( و)62بتعدديل المدادتين )االقتدرا  بقدانون : أوال   ،مجلس الندواب

 .62-65 الصفحات ،اإلصال  والتأهيل
 
6
الفصل الراب )قضايا رئيسة  ،6102 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة الراب  السنوي لتقرير الرجوع يمكنلمزيد من المعلومات   

 .22أوضاع حقوق اإلنسان(، الفرع األول) أوضاع حقوق اإلنسان في مملكة البحرين(، صفحة ذات تأثير مباشر في 
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ومعلزالمممر  7117( لسممنة 22ومامممن قممانون اإللممرا ات النناميممة الصممادر  المرسممو   قممانون رقمم    .11

 لحمازمة حمق اإلنسمان فمي التمتمع متكمامالا قانونيما اطمارمنمو ة من اإللرا ات والاموا ئ صمّكلت 

 امانات محاكمة  ادلة،  لً ا من مرحلة القبض ولمع االستلالالت ال  مرحلمة التحقيمق اال تملامي 

مممن اممال  ممما ملقتممر مممن  سمموا  -الحظممت المؤسسممة الوطنيممة اال أن   المم  مرحلممة المحاكمممة.وصمموال

اممين  لم  انةماذ القمانون ممن ممأمور   مل  التميا   عمض القم - صكاوى، أو من اال   ملية الرصل

ة المنظمة لعملية القبض والتةتيش وداو  المساكن،  امرورة لقانونيالابئ القاامي  اإللرا ات ا

ولود أمر صمادر  من السملطات المختصمة، وا مرا ه  نمل التنةيمذ،  ا تبار ما ضممانات سما قة  لم  

حقمة، اذ ان ا مما   مذا الاممانة زمأمي ة اإللرا ات الالصحمرحلة المحاكمة ولها مأثير ا في ملى 

/د( من مقرزر اللننة البحرزنيّمة المسمتقلة لتقصمي الحقمامق، التمي 0277في اطار منةيذ التوصية رق   

... زنمر اطمالع الشمخص المقبموض  ليمر  لم  صمورة أممر القمبض، وال زنمو  حنمي "أقرت  أنر 

."الشخص وحرمانر من التواصا مع اآلارزن ...
7

 

 

( فقرة  ب( من أحكا  قمانون 07المؤسسة أن مشير ال  أنر ومةعيال الاتصاصها  مولر المادة  مود  .07

أنشامها، فقل قامت المؤسسة  إحالة رأزها االستشار  لمنلمس الشمورى حمو  مشمروع قمانون  تعملزا 

، وقل اقتصمر 7117( لسنة 22 عض أحكا  قانون اإللرا ات الننامية الصادر  مرسو   قانون رق   

لرأ  االستشار   ل  النصموص القانونيمة التمي ارممأت المؤسسمة أن لهما ممأثير فمي حقموق اإلنسمان ا

(، والةقممرة 42( والةقممرة األولمم  مممن المممادة  22( و 22( و 23( و 22وحرزامممر، ومحلزمملا المممواد؛  

 027( و  792(، و 792( والةقممرة األولمم  مممن المممادة  029( و 020( و 42األولمم  مممن المممادة  

مكرر( من مشروع القانون.
8
مقليا الملة المقررة لمأمور  حيث مامنت أحكا  المشروع  قانون  

، كمما قمرر ضمرورة ولمود الابئ القامامي والنيا مة العاممة حما  القمبض أو اسمتنواب الممته 

ذ مر مشمروع ، ورقا ة قاامية مستقلة دورزة ومنتظممة  لم  مؤسسمات اإلصمال  والتأ يما

ا  مممأمور  القاممامي أثنمما  الاممرورة  االسممتعانة  ممالقوة العسممكرزة ولمموب قيمم المم القممانون 

محلزمل اليمو  والوقمت ، وولموب قيما   امو النيا مة العاممة مشروط  إذن من النيا ة المختصة

منح المته  حمق المتظل  ممن القمرار ،  اإلضافة ال  والمكان الذ  مباصر فير الرا ات التحقيق

ومممن حيممث المبمملأ لتلممك  االمؤسسممة الوطنيممة  ممن مأزيممل ، اذ  بممرت الصممادر  حسممبر احتياطيمما

التعلزالت كونها مصر في حمازة حقوق المقيلة حرزته ، مع ازراد مالحظامهما التةصميلية فمي 

مممع مما قامم   ممر منلمس النممواب  ممرفض مشممروع  اقممرار منلمس الشممورى متةقممولمما  ذات الشمأن، 

 ا مملا  مرميامهمما حممو  مشممروع القممانون القممانون مممن حيممث المبمملأ، رغمم  أن المؤسسممة الوطنيممة وأثنمما 

                                                 
7
، ثالثا:  الحق في المحاكمة 6102لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع لتقرير السنوي األول للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام   

 .55صفحة  01العادلة، الفقرة رقم 
8
، الفصددل الثدداني )اآلراء 6102يمكددن الرجددوع لتقريددر السددنوي الرابدد  للمؤسسددة الوطنيددة لحقددوق اإلنسددان لعددام لمزيددد مددن المعلومددات   

 -0)اآلراء االستشددارية المرفوعددة إلدد  السددلطة التشددريعية(،  األول الفددرع االستشددارية المرفوعددة مددن المؤسسددة الوطنيددة لحقددوق اإلنسددان(،
 6116 لسددنة( 22) رقددم بقددانون بمرسددوم الصددادر الجنائيددة اإلجددراءات قنددون أحكددامبعدد  مجلددس الشددورث،  ثانيددا: مشددروع قددانون بتعددديل 

 .62-04)المعد في ضوء االقترا  بقانون المقدم من مجلس النواب(، الصفحات 
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ارمأت أن  ناك لوانر زمكن معلزلها فمي القمانون ليموفر ضممانات قانونيمة مسمتقي  وألحكما  اللسمتور 

واالمةاقيات ذات الصلة.
9

 

 

المؤسسااة رايهااا االستشاااري لمجلااس النااواب بشااأن المقتاارأ بقااانون بتعااديل نااص المااادة  أسالاات .13

بإصادار قاانون اإلجاراءات الجنائياة 2002( لسانة 44مكرر( من المرسوم بقانون رقة ) 122)
10

 ،

لنيابااة العامااة أو قاضااي التحقيااق أو المحكمااة المختصااة بناااء  علااى طلااب والمتضاامن ماانب ا

المجني عليهة أو الشهود أو المبلرين أو الخبراء أو مان يادلون بمعلوماات فاي الادعو  أو 

المختصاة مان التحقيقاات، والعتباارات مقبولاة تتعلاق بسا متهة بحسب ماا يتباين للجهاات 

واألشااخاص وقيقااي الصاالة بهااة، أن تااأمر باتخاااذ اإلجااراءات ال زمااة لحمااايتهة ممااا قااد 

يتهددهة مان مخااطر بسابب أو بمناسابة اإلدالء بالشاهادة أو المعلوماات، ولهاا فاي ذلاق أن 

أو الخبااراء أو األشااخاص المتعااين  تااأمر بموافقااة المجنااي علاايهة أو المبلرااين أو الشااهود

، سيااأ إلااى سااين زوال الخطاار المحااددة فااي القااانونسمااايتهة اتخاااذ ااال أو بعااض التاادابير 

عدم توافق بعض فقرات مقترأ التعديل م  متطلبات سماياة خلصت المؤسسة الوطنية إلى 

أن امااا وردت فااي أصاال القااانون. امااا  سقااوق اإلنسااان، وتقتاارأ اإلبقاااء علااى نااص المااادة

المختصة بمجلس النواب. نةأمام اللج اما زال منظور االقتراأ بقانون
11

 

  

                                                 
9
 رئيسدة قضدايا)الرابد  الفصدل ،6102 لعدام اإلنسدان لحقدوق الوطنيدة للمؤسسدة الراب  السنوي لتقرير الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد  

 .22 صفحة ،(البحرين مملكة في اإلنسان حقوق أوضاع) األول الفرع ،(اإلنسان حقوق أوضاع في مباشر تأثير ذات
10

 اآلراء) الثدداني الفصددل ،6102 لعددام اإلنسددان لحقددوق الوطنيددة للمؤسسددة الرابدد  السددنوي لتقريددر الرجددوع يمكددن المعلومددات مددن لمزيددد  

 -6 ،(التشددريعية السددلطة إلدد  المرفوعددة االستشددارية اآلراءالفددرع األول ) ،(اإلنسددان لحقددوق الوطنيددة المؤسسددة مددن المرفوعددة االستشددارية
بإصددار قدانون اإلجدراءات  6116( لسدنة 22مكرر( مدن المرسدوم بقدانون رقدم ) 062ثالثا: االقترا  بقانون بتعديل المادة ) النواب، مجلس

 .22-20 الصفحات ،الجنائية
11

الفصدل الراب )قضدايا رئيسدة  ،6102 لعدام اإلنسدان لحقدوق الوطنية للمؤسسة الراب  السنوي لتقرير الرجوع يمكنالمعلومات لمزيد من   

 .22ذات تأثير مباشر في أوضاع حقوق اإلنسان(، الفرع األول) أوضاع حقوق اإلنسان في مملكة البحرين(، صفحة 
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  من اتفاقية مناهضة التعذيب  2و   4و  5المواد 

 

صممادقت مملكممة البحممرزن  لمم  امةاقيممة دو  منلممس التعمماون لمملو  الخلممي  العر يممة لمكافحممة  .12

 التصلزق  ل  امةاقية دو  منلس التعماون لملو   7112( لسنة 23وفقا للقانون رق    اإلر اب

ممع األحكما  المواردة  ةقتم لتسلي  المتهمين  ، حيث مامنت  ذه االمةاقية صروطاالخلي  العر ية

  ذه الشروط.في امةاقية منا اة التعذزر  شأن 

 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب 15المادة 

 

( ممممن قمممانون 323 تعممملزا الممممادة   7102( لسمممنة 72صممملر القمممانون رقممم    7102فمممي زوليمممو  .13

، حيممث ممم  اسممتبلا  نممص الةقممرة 0922( لسممنة 02العقو ممات الصممادر  المرسممو   قممانون رقمم   

للغيمر  ارمكماب لرزممة  أزمة   حيمث زنمر   كما فعما  ماممن مهلزملا (323األايرة من الممادة  

حو ة  طلمر أو وسيلة كانت،  وقل م  اضافة ظرف مشلد  ل   ذه النرزمة مت  ما كانمت مصم

 تكليممل  ممأمر  ممما فممي ذلممك اثنمما  الشممخص أو التممأثير  مما صممهادمر أو  لمم  أقوالممر فممي د مموى 

 مذه الممادة أن المشمرع البحرزنمي  نمص منظورة أما  سلطة التحقيق أو المحكمة. وزستشل ممن

 .زمنع استخلا  األقوا  المنتي ة محت وطأة التعذزر أو التهلزل كأدلة في أزة الرا ات قاامية

 

 بتنفيذ االتفاقية ةالمتعلقاإلدارية "البناء المؤسسي"  تدابيرالالمحور الثاني: 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب 14و  2المادة 

 

 أ ميمة صاحر الناللة الملك حمل  ن  يس  ل  اليةة ملمك مملكمة البحمرزن  من حارة  ازمانا .14

اال تممماد   المعنيممة لننممةال الممواردة مممن لتوصممياتلواسممتنا ةً ، معيزممي وحمازممة حقمموق اإلنسممان

 SCA والمعتممملة مممن قبمما التحممالل العممالمي للمؤسسممات الوطنيممة لتعيزممي حقمموق اإلنسممان )

مممن الصممالحيات لتحقيممق  مقوزممة  ممذه المؤسسممة ومنحهمما ميزمملا (  همملفGANHRIوحمازتهمما  

 مما زنسمل التميا  المملكمة  صمون حقموق  نشةت ممن أللهما ورفمع مصمنيةها دوليمااأل لاف التي أُ 

، 7102أكتمو ر  2فمي صملر فقمل ، 0993ولتحقيق االمتنا  التما  لمبمادئ  مارزس لسمنة  اإلنسان

( لسممنة 72 شممأن معمملزا  عممض أحكمما  القممانون رقمم    7102( لسممنة 71المرسممو   قممانون رقمم   

  إنشا  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. 7102

 

ل  النص صمراحة  لم  ادمماج أ اما  مةمرغين ممن ذو  االاتصماص مامن  ذا التعلزا    .15

 حيمث زكمون العامو متةرغما إلننما  مهما  والكةا ة في منلمس المةوضمين الخماص  المؤسسمة 

، والزتر في المؤسسة، وال زكون ملتي   أدا   مما أو مهنمة أامرى أثنما  قياممر  مهما  العاموزة
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كمما  ،اإلنسان  ما زتماصم  ممع مبمادئ  مارزس مما زعي  من استقاللية المؤسسة الوطنية لحقوق

ممم  مامممين الممملافعين  ممن حقمموق اإلنسممان وفةممة ذو  االحتيالممات الخاصممة فممي القممانون،  ممذا 

 اإلضممافة المم  مممنح المؤسسممة الوطنيممة صممالحية اليزممارات المعلنممة وغيممر المعلنممة للمؤسسممات 

 اإلصالحية.

 

 لمم  اضممافة  بممارة مهمممة متعلممق  التقممارزر الصممادرة  ممن المؤسسممة  أزاممانصممت التعمملزالت   .16

لتطمور حالمة  مقييمماالوطنية لحقوق اإلنسان، والتي مشير ال  أن  ذه التقارزر ال ل وأن متامن 

حقوق اإلنسان في المملكة، و و ما زعني االنتقا  ممن مرحلمة الرصمل الم  مرحلمة التقيمي  و مو 

  فممي احمملاو مطمموزر لحالممة حقمموق اإلنسممان. كممما وأليمممت دور مهمم  زنمماط المم  المؤسسممة وزسممه

التعمملزالت المؤسسممات والنهممات الحكوميممة  ممالرد  لمم  مالحظممات المؤسسممة الوطنيممة لحقمموق 

   اإلنسان.

 

، ممم  ا تممماد المؤسسممة الوطنيممة لحقمموق اإلنسممان  مملكممة البحممرزن  اإللممماع 7102فممي أكتممو ر  .17

 70( اممال  االلتممماع السممنو  المماAPF  امموا مشمماركا فممي منتمملى لسمميا والمحمميئ الهممادئ 

 لمنتلى لسيا والمحيئ الهادئ المنعقل  العاصمة التازالنلزة  انكوك.

 

فيما زتعلق  التلا ير المتخذة لامان وصو  المحتنيزن ال  أطبا  ومحامين من ااتيار  ،  .18

الحكومة في مقرزر متا عة منةيذ موصيات  وضحتفقل أ واالمصا   أسر   فور احتنا   ،

 ن ااوع  7103ة لتقصي الحقامق والصادر في دزسمبر المستقلمقرزر اللننة البحرزنية 

ة فّعالة، كما زقو  أ اا  وحلة التحقيق الخاصة في النيا ة قااميمراكي االحتنا  كافة لرقا ة 

متلقا ا، ال  لانر معاون الو ارة ة  يزارة  ذه المراكي لةحص الشكاوى المختلةة التي العام

ة العاملة الوطني( ليزارة السنون وملرزر الكوادر ICRCة للصلير األحمر  اللوليمع اللننة 

ا زتامن قرارة قل أصلرت اللااليفير، من ألا رفع كةا مه ، كما أوضحت أن و ارة 

قا ، متامن الرا ات للزلة ملي  موقيع أ  موقوف ال  لانر الاا ئ المسؤو   ن اال ت

لملة من الحقوق أ ر  ا أن زت  ا را  مذكرة أمر القبض وضمان التواصا السرزع مع 

.المحامي
12

 

 

 لمم  الممرغ  مممن  ممل  اناممما  حكومممة مملكممة البحممرزن المم  البروموكممو  االاتيممار  الملحممق  .19

ة حقمموق السممننا  مةوضمميممم  انشمما  ومحلزممل ااتصاصممات  7103اال أنممر فممي  مما  ،  االمةاقيممة

حيممث مخممتص المةوضممية  مراقبممة  ،7103( لسممنة 20والمحتنمميزن  مولممر المرسممو  رقمم   

السنون ومراكي التوقيل ومراكمي ر ازمة األحملاو والمحتنميزن، وغير ما ممن األمماكن التمي 

ة،  هملف التحقمق ممن النةسميمن الممكن أن زت  فيها احتنا  األفراد، كالمستشةيات والمصمحات 

                                                 
  

12
، ثالثا:  الحق في المحاكمة، 6102من المعلومات يمكن الرجوع لتقرير السنوي األول للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام  لمزيد  

 . 52صفحة  05الفقرة 



 

12 
 

 إلى لجنة مناهضة التعذيب بمملكة البحرين التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

ygs/lrj/man 

Tel   +973 17 111 666 
Fax   +973 17 111 600 
eMail   info@nihr.org.bh 

 
PO Box 10808, Manama 
Kingdom of Bahrain 
www.nihr.org.bh 

معاملمة التمي زتلقونهما، لاممان  مل  معرضمه  للتعمذزر أو المعاملمة أوضاع احتنا  النميال  وال

 ة أو الحاطّة  الكرامة. الالانساني

 

مممن مقرزممر اللننممة البحرزنيممة المسممتقلة لتقصممي ( 0209  للتوصممية رقمم  ومنةيممذا 7107فممي  مما   .21

لهما  إنشا  وحلة التحقيق الخاصة ولعا  7107( لسنة 4صلر قرار النامر العا  رق   الحقامق 

االاتصمماص  ممالتحقيق والتصممرف فممي اد مما ات التعممذزر وغيممره مممن سممامر ضممروب سممو  

 شمكا مسمتقا محمت اصمراف الناممر  - حسر قمرار انشمامها  -المعاملة، اذ مباصر الوحلة مهامها

العا ، وزرأسها رميس نيا ة وزعاونر  لد من المحققين من ذو  الخبمرة، ممع ممل يمها  مما زلمي  

يمث متمول   مذه الوحملة فمرض الرقا مة  لم  قموات األممن فمي مملكمة البحمرزن للقيا   مهامها. ح

وضمان مقيل لميع أفراد ا ومنتسبيها  االلتيامات المنصوص  ليها في االمةاقية.
13

 

 

فقمل صملر  واستكماال للبنا  المؤسسي في منا  حمازمة الحمق فمي السمالمة النسملزة والمعنوزمة، .21

 شأن انشما  مكتمر  7103( لسنة 32 المرسو  رق    والمعل  7107( لسنة 72المرسو  رق   

مسممتقا ألمممين  مما  التظلمممات  ممو ارة اللااليممة، الممذ  أنمميئ  ممر  شممكا أساسممي ملقممي وفحممص 

الشكاوى المقلمة من أ  لهة ضل لميمع العماملين فمي و ارة اللااليمة ممن مملنيين و سمكرزين 

ون وأممماكن ر ازممة األحمملاو أزمما كممان موقممع  ملهمم ،  اإلضممافة المم  سمملطة مطلقممة ليزممارة السممن

وأماكن الحبس االحتياطي واالحتنا  لغرض التحقق من قانونية اإلزلاع و ل  معرض النيال  

 والمحبوسين والمحتنيزن للتعذزر أو المعاملة الالانسانية أو الحاطة  الكرامة.

 

لسمنة ( 31وزعل انشا  الصنلوق الوطني لتعوزض المتاررزن  مولر المرسمو   قمانون رقم    .22

اطممموة ازنا يمممة متنسمممل فمممي ا مممما  المبمممادئ األساسمممية والتوليهيمممة  شمممأن الحمممق فمممي  7100

االنتصمماف العمماد  والنبممر لاممحازا االنتهاكممات النسمميمة للقممانون المملولي لحقمموق اإلنسممان أو 

 7107( لسمنة 03للقانون اإلنساني اللولي  ل  حل سوا ، وأ قر ذلك صملور المرسمو  رقم   

نلوق الموطني لتعموزض المتامررزن، المذ  أنشمةت  مولبمر لننمة متمول   شأن نظا   ما الصم

النظر في طلبات التعوزض المقلمة اليها وصرف التعوزض للاحازا طبقا ألحكا  القانون، كمما 

حمملد المرسممو  مشممكيا اللننممة مممن امسممة أ امما ،  لمم  أن زكممون  امموان مممنه  مممن القامماة، 

ية مممن الحكومممة ممممن زُشممهل لهمم   االسممتقاللو منلهممما مممن منظمممات المنتمممع الممملني، و اممو 

 .والموضو ية والكةا ة والنيا ة
14

 

  

                                                 
13

، أوال:  الحق في الحياة والحق 6102لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع لتقرير السنوي األول للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام   

 .22صفحة  00في السالمة الجسدية والمعنوية، الفقرة 
14

 الحياة في الحق:  أوال ،6102 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة األول السنوي لتقرير الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد   

 .22 صفحة 61 الفقرة والمعنوية، الجسدية السالمة في والحق
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المؤسسممة الحكومممة  وضممع معممازير واضممحة وصممةافة و رنممام   منممي لسممر ة صممرف  أوصممت .23

التعوزاات لمن زنبت وقوع الارر  لير، سوا  ملك التعوزامات المقمررة ممن قبما الصمنلوق 

المموطني لتعمموزض المتاممررزن أو مكتممر التسمموزة الملنيممة  ممو ارة العممل  والشممؤون اإلسممالمية 

 .واألوقاف حسر األحوا 

 

حيث أوضحت في مقرزر ما الملور  النماني للننمة منا امة  الحكومة لهذه التوصيةقل امتنلت و .24

مم  دفممع  7103التعمذزر، اإلسمراع فممي صمرف التعوزاممات للمتامررزن حيمث أنممر  نهازمة  مما  

 7102وفي  ما   ألل دوالر أمرزكي  ل  سبيا التعوزض الملني لعاملة كا ضحية. 029مبلغ 

 لغت مبالغ التعموزض التمي قما  مكتمر التسموزة الملنيمة  مو ارة العمل   ملفعها مليونما وثمانماممة 

 ألل دوالر أمرزكي. 
15
  

 

والمتعلقة  من مقرزر اللننة البحرزنية المستقلة لتقصي الحقامق / (0277للتوصية رق    منةيذا .25

ن ولود "زتعي ل  أنر  آليات الرصل المولودة في مرافق االحتنا  حيث نصت  ذه التوصية 

 ."ة مع األصخاص الموقوفينالرسميمسنيا سمعي ومرمي لكا المقا الت 

 

أصلرت و ارة اللاالية أمًرا  امخاذ الال   من الخطوات في  ذا الشأن، حيث مّ    نا   لير .26

ت الشرطة والمراكي التا عة لها  غرف وملزرزاة للمباحث واألدلة الننامية منهيي اإلدارة العام

و شرزن غرفة، كما مّ  انشا  ثماني  شرة ست التسنيا السمعي والبصر ، و لغ  لد ا 

 غرفة أارى لمقا الت الموقوفين مع المحامين لامان السرزّة التامة.

  

                                                 
15

 تم ما متابعة: األول الفصل ،6105 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة الثالث السنوي لتقرير الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد  

 .00 صفحة ،6102و 6102 لعامي اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقرير في الصادرة التوصيات بشأن
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  من اتفاقية مناهضة التعذيب 11المادة 

 

 شأن الالمحة التنةيذزة لقانون مؤسسة  7102( لسنة 030( من القرار رق   00المادة   نصت .27

 ،  ل  اآلمي:7102( لسنة 04اإلصال  والتأ يا الصادر  القانون رق   

 

 " يقسة النزالء إلى ف ات، على النحو التالي:

 الف ة)أ(: تشمل النزالء المحكوم عليهة بالسجن.

 الف ة)ب(: تشمل النزالء المحكوم عليهة بالحبس مدة تزيد على ق قة أشهر.

 الف ة)جـ(: تشمل النزالء والمحبوسين بطريق اإلاراه البدني.

 الف ة)د(: تشمل النزالء المحكوم عليهة بالحبس مدة تقل عن ق قة أشهر.

 وم عليهة بالسجن.سنة المحك 12إلى  15الف ة)هـ(: تشمل النزالء من الف ة العمرية من 

 سنة المحكوم عليهة بالحبس. 12إلى  15الف ة)و(: تشمل النزالء من الف ة العمرية من 

 الف ة)ز(: تشمل النزالء من ذوي االستياجات الخاصة.

وتُخصص أماان في المراز لكل ف ة من ف ات النزالء المذاورين فاي الفقارة األولاى مان هاذه 

   "المادة.

 

ومملد العقو مة ن النيال  من حيث نوع النرزمة ان كانت لنازة أو لنحة ممت مرا اة الةصا  ي

 امماً زمت  فصمله   من البمالغين  04و  02والةةة العمرزة فاألحلاو الذزن متراو  أ ممار    مين 

زمت  مرا ماة  . أزاماً مملد  قمو ته في السنون كما زت  أزااً الةصا  ين األحلاو أنةسه   حسر 

(  لمم  أن مممودع النمميزالت 01نمموع النممنس فممي الةصمما  ممين المحتنمميزن حيممث نصممت المممادة  

 والمحبوسات احتياطياً في مراكي مستقلة ااضعة للشرطة النسامية.

 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب 14المادة 

تشاايد المؤسسااة الوطنيااة بموافقااة مجلااس الااوزراء علااى اسااتحدا  نظااام جديااد يساامى  .28

يب العمل المرن "الذي يوفر بدي  قانونيا الساتخدام العمالاة ييار النظامياة، سياأ "تصر

ستتولى هي ة تنظية سوق العمل إصدار التصااريب ال زماة للعامال األجنباي لمادة سانتين 

تمّكنأ من العمل المؤقات لاد  أي صااسب عمال أو فارد فاي أي مهناة ال تتطلاب ترخيصاا 

س هي ااة تنظااية سااوق العماال بااأن "تصااريب العماال استرافيااا لمزاولتهااا، وقااد صاارأ رئااي

ا أماام العمالاة  - 2012الذي سيدخل سياز التنفياذ فاي عاام  -المرن"  سايتيب مجااال جدياد 

الوافادة لتصااحيب أوضاااعها وفااق إطااار تنظيماي جديااد، تتااولى فيااأ الهي ااة إدراج العمالااة 

وسيسامب يير النظامية ضمن النظام ووفق شروط تضمن سقوق جميا  أطاراف العمال، 

هذا النظام للعامل بااللتحاق بأي صااسب عمال ساواء ساجل تجااري أو فاردي، وبالتعاقاد 
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المباشر المؤقت، اما يمنب ألي صاسب عمال إمكانياة التعاقاد ما  العامال المارن بصاورة 

 الية أو جزئية وبنظام الساعات أو األيام أو األسابي .

 

مموفير  الم مقل  و ارة العما والتنمية االلتما ية  ملدا ممن الخملمات العماليمة الهادفمة كما  .29

الل   القانوني للعما ، منها التةتيش والرقا ة  لم  المنشمآت المختلةمة لاممان منةيمذ أحكما  

قانون العما في القطاع األ لي من قبا أصحاب األ ما ، كما م  وضع أقسا  معن   تقملز  

للعما  منا قس  التحكي  واالستشمارات العماليمة، المذ  زعمما  لم  مسمنيا  المات مباصرة

الشكاوى العمالية والتحقيق فيها والعما  ل  مسوزتها، ومنلس مسوزة المنا  ات العماليمة 

الممذ  زعممما  لمم  معيزممي النقافممة العماليممة للمسمما مة والتعمماون اإلزنمما ي فممي حمما القاممازا 

ممما ، كممما ممم  انشمما  مركممي ازمموا  وامملمات العمالممة والنيا ممات  ممين أصممحاب العممما والع

 الوافلة.

 

 القضائية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية تدابيرالمحور الثالأ: ال

 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب 2المادة 

 إصمملار قممانون مؤسسممة اإلصممال   7102( لسممنة 04( مممن القممانون رقمم   32المممادة   نصممت .31

 :رفبينت المادة أن المؤسسة،والتأ يا  ل  ضرورة القيا   التةتيش القاامي  ل  

لرئيس محكمة التمييز وللنائب العام ولرئيس محكمة االسات ناف العلياا ولارئيس المحكماة  " 

الجنائية الكبر  ولرئيس المحكمة المدنية الكبر  ولقاضي تنفيذ العقاب ووا ء النائاب العاام 

ال في دائرة اختصاصأ، زيارة مرااز اإلص أ والتأهيل وتفتيشاها واالطا ع علاى الساج ت 

والتأااااد مااان عااادم وجاااود محباااوس بصااافة ييااار قانونياااة، وتلقاااي الشاااكاو   الخاصاااة بهاااا،

والتظلماات مان أي نزياال أو محباوس استياطيااا  وساماع شااكواه. والتأااد ماان أن جميا  أواماار 

 النيابة العامة وقاضي التحقيق واألسكام القضائية يتة تنفيذها على الوجأ المبين بها."
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 بتنفيذ االتفاقية تعلقةم المحور الراب : تدابير أخر 

 

  من اتفاقية مناهضة التعذيب 10المادة 

محاضمرة  ،7103فمي سمبتمبر  نظممت المؤسسمة التعمذزر،في سبيا التعرزل  امةاقية منا امة  .31

حممو  "ضمممانات  7103فممي دزسمممبر محاضممرة أاممرى و . عنمموان "امةاقيّممة منا اممة التعممذزر"

 .المحاكمة العادلة"

 

مممع  مملد مممن  التممي قامممت  همما المؤسسممة  لمم  االستشممارات األوليممة وا تمممادا ،7102فممي  مما   .32

أصحاب المصلحة و ل  مرالعة مختلل التوصيات الصادرة  من لننمة منا امة التعمذزر مم  

 قل  ملد ممن الةعاليمات، احملا ا  عنموان "الوضمع القمانوني لمراقبمة ومةتميش مراكمي اإلصمال  

والتأ يمما وحقمموق السممننا  والمحتنمميزن فممي مملكممة البحممرزن"، وأ قبهمما فعاليممة حممو  "دور 

.مية في معيزي وحمازة حقوق اإلنسان"السلطة القاا
16

 

 

،  بإخضاااع القااائمين علااى 2014و 2013لعااامي  ينهااا الساانوييأوصاات المؤسسااة فااي تقرير .33

إنفاذ القانون لبرامج تدريبيّة شاملة موّساعة باساتخدام منااهج تتضامن تعلاية سقاوق اإلنساان 

ة واألسالوب السالية في جمي  مكّوناتاأ، علاى أن يتضامن التادريب أسااليب االساتجواب الفّعالا

في الحصول على المعلومة من دون اللجوء إلى وسائل اإلاراه المتمثلاة فاي فعال التعاذيب أو 

ييااره ماان ضااروب سااوء المعاملااة، واسااتبعاد ااال ماان تثباات إساااءة معاملتااأ للموقااوفين أو 

 المحكومين من القائمين على إنفاذ القانون من الخدمة، فقد قامت المؤسساة الوطنياة بتعزياز

التعاون م  األااديمية الملكياة للشارطة، سياأ تاة تنفياذ عادد مان البارامج التدريبياة لمختلاف 

 القيادات والرتب.

 

أوصت المؤسسة بالعمل على تطوير بارامج معهاد الدراساات القضاائية والقانونياة لتتوافاق و .34

الع قااة بالعدالااة الجنائيّااة وسقااوق  ماا  الصااكود الدوليّااة لحقااوق اإلنسااان، وباااألخص ذات

 اإلنسان.

 

زيااادة االهتمااام بالتاادريب المكثااف والفّعااال للقضاااة وأعضاااء النيابااة بأوصاات المؤسسااة امااا  .35

العاّمااة علااى المسااائل ذات الع قااة بحقااوق اإلنسااان، وباااألخص الجانااب المتعلااق بضاامانات 

مشااروع قضااة المسااتقبل عااام   المحااماة العادلااة، فقااد  قاام المجلااس األعلااى للقضااء بااإط ق

، الاااذي يهااادف إلاااى اساااتقطاب ورعاياااة البااااسثين القاااانونيين والمشاااترلين باألعماااال  2014

 - 2012القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصاة والخاريجين فاي الياات الحقاوق لعاام )

                                                 
16

دور المؤسسة :  الفرع األول ،6102 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة ثانيال السنوي لتقرير الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد  

 .55 صفحة 66 الفقرة ،الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال تعزيز حقوق اإلنسان
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( ماان ااا  الجنسااين، وإعاادادهة وفااق أسااس ومعااايير شاافافة وموضااوعية ومعلنااة،  2013

عاااوا باااأعلى درجاااات الكفااااءة القانونياااة والمهنياااة، باإلضاااافة إلاااى المهاااارات ال زماااة ليتمت

 .والمعرفة والثقافة ليصبحوا مرشحين مناسبين لتولي تلق الوظائف

 

السممترامينية واطممة  ممما المؤسسممة الوطنيممة فممي منمما  نشممر ثقافممة حقمموق اإلنسممان  اسممتكماال .36

منمو مة ممن  7102ا تمملت المؤسسمة منمذ  ما   والتمتع  ها  ما زتماص  مع المعازير اللوليمة،

لعملد ممن النهمات الرسممية وغيمر  لتي زسمتمر القيما   تقملزمها سمنوزاوا البرام  التلرزبية اللاممة

 :ات  ملية ومنها  ل  سبيا المنا الرسمية،  هلف محوزا المعرفة  حقوق اإلنسان ال  مهار

 

المؤسسممة محاضممرة معرزةيممة لطلبممة أقامممت حيممث   :برنااامج التاادريب الحقااوقي للشاارطة (0

األكادزمية الملكية للشمرطة والمسمنلين ضممن  رنامنهما لنيما د لمو  حقموق اإلنسمان حمو  

"دور المؤسسممة الوطنيممة لحقمموق اإلنسممان فممي معيزممي وحمازممة حقمموق اإلنسممان"، وأاممرى 

لمنمو ممة مممن الاممباط حممو  "المعممازير الحقوقيممة للعممما الشممرطي"  التعمماون مممع ملزرزممة 

 المحافظة الننو ية  و ارة اللاالية. صرطة

المؤسسممة  أولممت حيممثالبرنااامج التاادريبي المتخصااص فااي سقااوق اإلنسااان للمحااامين:  (7

 ا ملاد  رنمام  مملرزبي مكنمل فمت  النانر التلرزبي للمشمتغلين فمي منما  العلالمة،  ا تماما

 لم  أصمو  للمحامين المبتلمين، مناو  لوانر متعلدة في حقوق اإلنسان، أ مها التملرزر 

انات المحاكممة العادلمة، البحث القانوني في منا  حقموق اإلنسمان والتعرزمل  معمازير ضمم

 با االحتناج  االمةاقيات اللولية لحقوق اإلنسان أما  القانون الوطني.وموضيح س

 التعمماون مممع األمانممة العامممة للمنلممس  حيممث أ مملت المؤسسممةمشااروع قضاااة المسااتقبل:  (3

استهلف منمو ة من المرصمحين لشمغا وظمامل قامامية  ملرزبي رنام  ل  للقاا ، األ 

امتل البرنام  لملة  ا  كاما، مامن البرنمام  مواضميع متنو مة فمي منما   وقلمستقبلية، 

حقمموق اإلنسممان و لمم  رأسممها؛ "دور المحمماك  فممي حمازممة الحقمموق الملنيممة والسياسممية" ، 

والنقافيممة"، "مةهممو  العلالممة  "دور المحمماك  فممي حمازممة الحقمموق االقتصممادزة وااللتما يممة

النناميممة وحقمموق اإلنسممان"، "مكافحممة لرزمممة اإلمنممار فممي األصممخاص"، "معممازير مقمملزر 

العقو مممة وضممموا ئ مسمممبير األحكممما  فمممي ضمممو  مبمممادئ حقممموق اإلنسمممان"، و"االحتنممماج 

 االمةاقيات اللولية لحقوق اإلنسان أما  القاا  الوطني".
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 المؤسسة سول الممارسات العملية المتعلقة باالتفاقية: م سظات خامسالمحور ال

 

 انتهماكاد ما ات ممن الشمكاوى المتعلقمة   املقت المؤسسة اال  الةترة التي زغطيها التقرزر  لدً  .37

 زمكن موضيحها كاآلمي:أحكا  االمةاقية  لبعض  نود

 

متعلقممة  ممالحق فممي السممالمة النسمملزة  ( صممكوى72  المؤسسممةاسممتلمت : 7103فممي  مما   .أ 

( لعممل  2واحمملة   ( صممكوى لتحقممق النتينممة، وحةممظ صممكوزين77، وقممل ممم  حةممظ  والمعنوزممة

 لعل  للزة مقلمها.صكاوى ( 3ولود حق منتهك، وم  حةظ  

متعلقممة  ممالحق فممي السممالمة النسمملزة  ( صممكوى02  المؤسسممةاسممتلمت  :7102فممي  مما   .ب 

( لعل  ولمود 0صكوى لتحقق النتينة، وحةظ صكوى واحلة  ( 03، وقل م  حةظ  والمعنوزة

 حق منتهك.

( صمكاوى لتحقمق النتينمة، 4( صكاوى، وقل م  حةمظ  9  المؤسسةاستلمت  :7102في  ا   .ج 

  ( لعل  ولود حق منتهك.0وحةظ صكوى واحلة  

( صممكوى لتحقمممق 07( صمممكوى، وقممل ممم  حةمممظ  74  المؤسسممةاسمممتلمت  :7102فممي  مما   .د 

( لعممل  0( لعممل  ولممود حممق منتهممك، وحةممظ صممكوى واحمملة  7ين  صممكوز النتينممة، و حةممظ

( صمكوى 07( صكوى لعل  للزة مقلمها، وما زيا  العما  ل   0، وم  حةظ  االاتصاص

 في انتظار الرد من النهات المختصة.

 

مم  فمي وفي سبيا مطوزر ومحلزث لليات التواصما ممع الممواطنين والمقيممين  مملكمة البحمرزن،  .38

، ملصممين مطبيممق مقملز  الشممكاوى  بممر الهوامممل الذكيمة والموقممع الرسمممي للمؤسسممة 7102ممازو 

التطبيمق وزتيح . في مسهيا الرا ات مقل  الشكوى المؤسسة  ذلك لتسا   ل  صبكة اإلنترنت، 

، وممت  لليمة احالمة  االد ما   مالتعرض أل  انتهماكامكانية مقلز  لميع أنمواع الشمكاوى الخاصمة 

الشكاوى الم  اإلدارة المختصمة  المؤسسمة الوطنيمة والمكلةمة  متا عمة الشمكوى، كمما زمكمن ممن 

اممال  التطبيممق التواصمما مممع المؤسسممة الوطنيممة  ممن طرزممق الموقممع اإللكترونممي أو الهممامل أو 

ع امكانيمة البرزل اإللكتروني. كما وزتامن التطبيق امكانيات متعلدة منها محلزل نوع الشكوى م

 ارفاق صور.

الحمق فمي القيما   اليزمارات المعلنمة  همالقانون ؤسسمة الوطنيمة لحقموق اإلنسمان طبقمالمكان لولما  .39

وغيممر المعلنممة لرصممل أوضمماع حقمموق اإلنسممان فممي المؤسسممات اإلصممالحية وأممماكن االحتنمما  

أن زكممون   مما  لاممر زُشممتبر فمميوالتنمعممات العماليممة والممُلور الصممحية والتعليميممة، أو أ  مكممان 

فقل قامت المؤسسمة  العلزمل ممن  ،ومعلزلر اإلنشا  نا   ل  قانون  النتهاك حقوق اإلنسان موقعا

التقرزر، وذلمك  لم  النحمو  اليزارات لتلك النهات في مملكة البحرزن اال  الةترة التي زشملها

 التالي:
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تاريخ 

 الزيارة

 سبب الزيارة مكان الزيارة

 2013عام في الزيارات 

أ رزا  74

7103 

ملزرزة صرطة محافظة 

 صرطة الحورة -العاصمة 

(HIMPضمن  زارة وفل مةتشية صاحبة الناللة  
17
 

 

مازو  0

7103 

مركي  -سنن النسا  

 موقيل األحلاو

مازو  0

7103 

 -مركي اإلصال  والتأ يا 

 سنن لو

مازو  7

7103 

 -مركي الحبس االحتياطي 

 الحوض الناف

زوليو  0

7103 

 -مركي الحبس االحتياطي 

 الحوض الناف

 ورود اد ا  أحل الموقوفين  التعرض لسو  المعاملة

 مبين الو لسل الموقوف من لثار مل   لم  معرضمر لال تملا ، 

اال انر أفاد  منعر من االلتقا   محاميتر، و مل  ممكينمر ممن مقملز  

دفا مممر، كمممما اصمممتك  ممممن ممممرد  األوضممماع المعيشمممية دااممما 

ن وساما الترفير ليسكت كافية، والخملمات الصمحية التوقيل، وأ

ليست  المستوى المطلوب،  وأصمار الم  الظمروف المهينمة التمي 

حيمث مم  التواصما ممع النهمات زتعرض لها ذوزر  نمل  زارممر، 

 (المعنية  خصوص ذلك

02 

أغسطس 

7103 

 -مركي الحبس االحتياطي 

 الحوض الناف

   الامرب وسمو  معرض  عض الموقوفين ال تلاورود اد ا  

أ ما  صغر.  أحلاوللمعاملة  سبر 
18
 

 2014عام في الزيارات 

أ رزا  72

7102 

 -مركي اإلصال  والتأ يا 

 سنن لو

قيممما   عمممض المحكمممومين  اإلضمممراب  مممن الطعممما  ومعرضمممه  

 للارب وسو  المعاملة. 

 م  االلتقا   علد من النيال  والتواصا مع النهات المعنية.

 2015عام في الزيارات 

72 - 31 

مارس 

7102 

مركي اإلصال  والتأ يا 

  سنن لو(

الوقوف  ل  أوضاع النيال  لمرا  األحملاو التمي حصملت فمي 

دااا السنن.  7102مارس  01
19
 

المؤسسممة الوطنيممة و لمم  ولممر السممر ة المم  طلممر   ممادرت -

 زارة  اللة للمركمي وقمل اسمتنا ت و ارة اللااليمة لمذلك، 

 31و  72وألرزمممت اليزمممارة  لممم  مممملى زمممومين  تمممارز  

. التقممم  وفمممل المؤسسمممة الوطنيمممة مسمممؤولي 7102ممممارس 

المركي الذزن أوضحوا أن أ ما  صغر حلثت في  لد ممن 

                                                 
17
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مرممممي للكممماميرات  "العنممما ر"، حيمممث مممم   مممرض مسمممنيا

األمنية المنبتة في المبن  الخاص  اليزارة، مبين ممن االلمر 

ولممممود سمممميلمين  رفقممممة أر عممممة أطةمممما  متنهممممين لمبنمممم  

اليزارات، حيث قامت احلى السميلمين  اال تملا   لم  أحمل 

 أفراد الشرطة النسامية.

أوضمممح مسمممؤولو المركمممي أن  مممذه الحادثمممة كانمممت مةتعلمممة  -

ممما  الشممغر داامما مرافممق لغممرض احمملاو الةوضمم  وأ 

المركممي، وأضمممافوا أنممر و عمممل ورود ملممك المعلوممممات الممم  

النمميال  فممي المبمماني المممذكورة  مملأوا احمملاو الةوضمم  مممن 

امممال  معمممالي أصممموات التكبيمممر والامممرب  لممم  أ مممواب 

الينمما زن، وقمما  النمميال  المولممودون  احتنمما  أحممل أفممراد 

ا كمان الطاق  الطبي  ممرض( دااا احلى الينيانات  نلم

 زقو   والبر في مو زع األدوزة  ل  محتاليها من النيال .

لمؤسسة الوطنية  ل  محاضمر أطلع مسؤولو المركي وفل ا -

متامن وصةا لعملية اإلمالف دااما المبماني  ةصورمأمنية 

الممممذكورة التمممي مسمممبر  هممما النممميال ، كمممما ماممممنت  ممملد 

المصممما ين ممممن أفمممراد الشمممرطة والقممموات المسمممانلة البمممالغ 

( فممردا مممن الشممرطة، و مملد  77لد   اثنممين و شممرزن   مم

( فردا من القوات الخاصة، و لد ثمانيمة 010مامة وواحل  

( 013( أفراد ممن القموات الملحقمة، و ملد ماممة وثالثمة  4 

من النيال ، موضحين أنر ونظرا ال  حنم  اإلممالف دااما 

المباني فقل  امت غير صالحة لإلقامة، األممر المذ  اضمطر 

المركي ال  ااراج لميع النيال  منهما ووضمعه  فمي  ادارة

الساحات الخارليمة دااما ايما  منهمية لحمين االنتهما  ممن 

 أ ما  الصيانة، حسبما أفادوا.

طلمممر وفمممل المؤسسمممة الوطنيمممة االستياممما   مممن نو يمممة  -

األسممملحة التمممي مممم  اسمممتعمالها أثنممما  مممملاا أفمممراد الشمممرطة 

الناصم،، حيمث  والقوات المسمانلة للتعامما ممع حالمة الوضمع

ممت اإلفادة أن ما م  استعمالر من أسلحة  و الغما  المسميا 

للممملموع ورا ممممادة الةلةممما فقمممئ. وطلمممر وفمممل المؤسسمممة 

الوطنية ال  ادارة المركمي ميوزمله  كشموف متاممن أسمما  

لميع النيال  في المباني التي حلثت فيها أ مما  الةوضم ، 

سمممة و عمممل االطمممالع  لممم  ملمممك الكشممموف مممم  ااتيمممار ام

( نممميزال  لممم  نحمممو  شممموامي لاللتقممما   هممم  22وامسمممين  

 وسماع أقواله .

التق  وفل المؤسسة الوطنية النيال  كال  لم  انةمراد، حيمث  -

و مو زمو  - 7102ممارس  01ألمعوا  ل  أن الوضع قبما 

كان طبيعيا، وأن أسباب الةوض  وأ مما  الشمغر  -الحادثة

ال  التممي حصمملت كانممت  سممبر ورود معلومممات المم  النممي

مةاد ممما معمممرض نسممما  وأطةممما  لال تممملا  ممممن قبممما أفمممراد 
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الشمممرطة فمممي المبنممم  الخممماص  اليزمممارات،  عمممل ا  ممملأت 

منمو مممة ممممن النممميال   االحتنممماج  لممم  ذلمممك ممممن امممال  

الطممرق  لمم  أ مممواب "العنمما ر" واحكممما  غلقهمما  اسمممتعما  

اراطي  اطةا  الحرزق، كما ممكن لارون من الصعود ال  

   األثاو منها  ل  أفراد الشرطة.سطح "العنا ر" والقا

كمممما كمممان ممممن ضممممن العينمممة العشممموامية المنتقممماة نممميال   -

محكومون في قامازا أامرى،  عامه  ممن ممواطني الملو  

العر ية المناورة ولارون ألانر، حيث أكلوا  ل   لمهم  

 األسممباب الحقيقممة ألحمملاو الشممغر، مممرلحين أن األسممباب 

لقامممازا األمنيمممة ر مممما مكممممن فمممي قيممما  المحكمممومين فمممي ا

 اسممتةيا  رلمما  الشممرطة لغممرض احمملاو الةوضمم ، وقيمما  

النيال  القملام   تحمرزض النميال  النملد أو الصمغار السمن 

 لمم   ممل  االنصممياع ألوامممر اإلدارة، المم  لانممر معمممل   

اثارة الخالفات  مين رلما  الشمرطة والنميال ، األممر المذ  

 مرمر  لير ملاا رلا  الشرطة وفرض النيا ات.

مقممل  وفممل المؤسسممة الوطنيممة  طلبممات صممةهية  اللممة المم   -

مسؤولي المركي  عمل المرا  اليزمارة، ممنلمت فمي ضمرورة 

 مممرض  عمممض النممميال  و صمممةة مسمممتعنلة  لممم  الطبيمممر 

إللممرا  الكشممل الممال   وملقممي العممالج والر ازممة الصممحية، 

وممموفير المال ممس ومسممتليمات النظافممة العامممة والشخصممية 

ولر السر ة من أ ما  الصيانة فمي  واالنتها  و ل  كافة،

 لمم  المبمماني المتاممررة ونقمما النمميال  اليهمما مممع مقتنيممامه  

نحو ال زخا  الكرامة اإلنسانية، وممكين النيال  لميعما ممن 

الممرا   مليممة التواصمما مممع العممال  الخممارلي، سمموا  كممان 

 ممذوزه  أو  محمماميه  أو  ممنلممي المملو   النسممبة المم  غيممر 

 البحرزنيين.

سبتمبر  02

7102 

مركي اإلصال  والتأ يا 

  سنن لو(

 

والمحكممو   السممنن المؤ ممل  نمما   لمم  ممما ممم   أحممل النمميال  مقا لممة

رصله  شأن حالتر الصحية، واالطالع  ل  أحوالر.
20
 

 2014عام في الزيارات 

مارس  09

7102 

 -مركي الحبس االحتياطي 

 الحوض الناف

صكوى ممن ذو  الموقموفين متاممن  مل  قملرمه   22 لد  ملقي

 ل  التواصا المباصر معه  أثنا  اليزارة  سبر ولمود الحمالي 

 اليلالي.

و ل  اثمر ذلمك قاممت المؤسسمة و تعماون مشمكور ممن قبما  -

و ارة اللاالية  إلرا   زارة للمركمي للوقموف  لم  حقيقمة 

رة االد ممما ، حيمممث التقممم  وفمممل المؤسسمممة الوطنيمممة ممممع ادا

المركمممي التمممي أوضمممحت أن اإللمممرا   المتبمممع مممم  مقرزمممره 

                                                 
20

دور المؤسسة : الثاني الفرع ،6105 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسةثالث ال السنوي لتقرير الرجوع يمكنلمزيد من التفاصيل   
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لمصممممملحة الموقممممموفين ولممممملوا ي منمممممع دامممممو  الممممممواد 

المحظورة، حيث م  ضبئ  لد من الحاالت مم  فيهما اداما  

ممممواد مخمممملرة أو لالت حممممادة،  مممممع ولممممود نظمممما  زسمممممح 

للموقوف  االاتال   ذوزمر فمي غرفمة ااصمة وفمق ضموا ئ 

تقملز  موصميات  امخماذ المرا ات محلدة، وقل قامت اللننة  

مناسبة وأكنر مرونة مامن  ل  المسماس  حمق الموقموفين 

في التواصا المباصر من اال  اليزمارة، والنهموض  عمليمة 

منقيممل النمميال  وذوزهمم   األنظمممة واإللممرا ات المتبعممة فممي 

 ذا الشأن.
21
 

بشاأن الم سظاات التاي  وزارة الداخليةمن جانب  ير المؤسسة إلى أنها وجدت تجاوبا ابيراوتش

 أبدتها المؤسسة خ ل زياراتها لتلق الجهات.

 

، أصمملرت المؤسسممة فيممما زتعلممق  حقمموق السممننا  نشممر ثقافممة حقمموق اإلنسممان ومحلزمملا فممي سممبيا .41

منشممورا ااصمما حممو  المبممادئ األساسممية لمعاملممة  7103الوطنيممة لحقمموق اإلنسممان فممي نمموفمبر 

( الممؤر  فمي 22/000النمعية العامة لمم  المتحملة رقم   السننا ، التي ا تملت وأ لنت  قرار 

 .0991دزسمبر  02

 

 لم  سمبيا في اطار صالحية الرصل الممنوحة للمؤسسة من قانون انشامها فقل رصلت المؤسسة  .41

في أر ع مناسبات مختلةمة، سموا   بمر صمبكات التواصما االلتمما ي أو الصمحل المحليمة، المنا  

د ما ات معمرض نميال  ااصال  ومأ يا النيال ، حيث معلقمت احملا ا  أوضاع النيال  في مركي 

في مركي اصال  ومأ يا النيال   ولود حاالت مسم   سمبر الطعما  المقمل  لهم ، و لم  أثمر ذلمك 

مممع المعنيممين فممي المركمي ومبممين  ممل  صممحة ملممك االد مما ات، وأاممرى  مواصممالألمرت المؤسسممة 

دون امباع اإللمرا ات القانونيمة وحرمانمر ممن التواصما معلقت  اد ا  القا  القبض  ل  مته  من 

ممع العممال  الخممارلي، وقممل قاممت المؤسسممة  امخمماذ الممال   حيممث مم  التواصمما مممع النهممات المعنيممة 

كمان ولموده، كمما معلقمت حالتما رصمل  اد ما  موانته  األمر  تواصا المته  مع ذوزمر وا الغهم   

صحية المناسبة، وقل مواصلت المؤسسمة ممع النهمة حرمان محكومين من ملقي العالج والر ازة ال

لمعنية  شأنهما ومتا عة حالتهما.ا
22

 

 

رصمملت المؤسسممة صمملور حكمممين لمحكمممة التمييممي قاممت فيهممما  إ ممادة الممل وزين المم  محكمممة  .42

قامميتي "السممهلة"  االسممتةناف لتقاممي فيهممما مممن للزممل، وذلممك فممي الممل وزين المعممروفتين  اسمم  

فيهممما أحكمما  لممبعض المتهمممين  اإل مملا ، حيممث منلمم  و وضممو  حيمماد و"اللزممة" اللتممين صمملرت 
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ونيا ة واستقاللية محكمة التمييي من اال  نقاها للحكمين الممذكورزن وا مادة النظمر فيهمما ممن 

للزل ليكونا متةقين والامانات القانونية المقررة.
23

 

أ ميمة حمو  ، مقارزر ما السمنوزةفمي الصمادرة  هامشيل المؤسسة  قيا  الحكومة  االستنا ة لتوصيام .43

موا يممل اسممتحقاقها، حيممث قامممت مملكممة فممي مقمملز  التقممارزر اللورزممة المم  لننممة منا اممة التعممذزر 

 ، 7102نمموفمبر  02البحممرزن  تقمملز  مقرزر مما المملور  النمماني المم  لننممة منا اممة التعممذزر فممي 

.7102مارس  2وقامت أزاا  تقلز  مقرزر ا اللور  النالث في 
24
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الفرع الثاني: ضمانات  ،6102 لعام اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة لراب ا السنوي لتقرير الرجوع يمكن المعلومات من لمزيد  

 .22 صفحة 2 الفقرة ،المحاكمة العادلة: دور محكمة التمييز
24

، الفصل األول: متابعة ما تم 6105لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع لتقرير السنوي الثالث للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعام   

 .00، صفحة 6102و 6102بشأن التوصيات الصادرة في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لعامي 
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 الخاتمة

األو : زتمنما فمي مملى  :مقيمي  أوضماع حقموق اإلنسمان فمي أ  دولمة لمعيمارزن رميسمين زخاع .1

النمماني: ولمموب أن مكممون ومالممممة التشممرزعات الوطنيممة مممع المعممازير اللوليممة لحقمموق اإلنسممان، 

الممارسممات العمليممة الصممادرة مممن السمملطات العامممة فممي اللولممة منسممنمة مممع المعممازير اللوليممة 

 لحقوق اإلنسان. 

 

ولمود اطموات للزمة مقمو   هما مملكمة ت الوطنيمة لمسمت المؤسسمة الوطنيمة  ل  صعيل التشمرزعا .2

مما زتعلمق  تعرزمل  و لم  رأسمها بيق  نود امةاقيمة منا امة التعمذزر،  هلف االلتيا   تطالبحرزن 

لعمما  ( 27 لرزمممة التعممذزر فممي القممانون البحرزنممي وفقمما المةاقيممة التعممذزر، فقممل  ممل  القممانون رقمم  

 حيمممث ، 7107أكتمممو ر  9( ممممن قمممانون العقو مممات الصمممادر فمممي 737( و 714الممممادمين   7107

 عذزر. زتماص  معرزل لرزمة التعذزر مع التعرزل الوارد في امةاقية منا اة الت

 

الحظمت المؤسسمة أن  ، فقملأما فيما زتعلمق  الممارسمات العمليمة الصمادرة ممن السملطات العاممة .3

مملكة البحرزن قامت  إلرا  العلزل ممن اإلصمالحات فمي البنما  المؤسسمي لللولمة متماصمية ممع 

وموصميات لننمة منا امة التعمذزر، منهما  اللننة البحرزنية المسمتقلة لتقصمي الحقمامقموصيات 

، وانشما  وحملة انشما  مكتمر مسمتقا ألممين  ما  التظلممات  مو ارة اللااليمة : ل  سبيا المنما 

 .التحقيق الخاصة  النيا ة العامة، وانشا  مةوضية حقوق السننا  والموقوفين

 

ممن الوطنيمة المؤسسمة  اهمن اال  مما ملقتممبين لواقع الممارسات العملية لحقوق اإلنسان  مأكيلا .4

امال   صمكوى 72 لمغ  ملد الشمكاوى أن صكاوى متعلقة  الحق في السالمة النسلزة والمعنوزمة 

 زادة النقمة  المؤسسمة ما زل   ل  الماضي، العا  في ملقتر المؤسسة  زادة  ما  7102في  ا  

وحمازمة حقموق  في قيامها  األ ما  المنوطة  ها وسعيها الحنيث  تقلز  كا مما ممن صمأنر معيزمي

   اإلنسان.

و ارة  السمملطة التنةيذزممة ومحلزمملا ومشممير المؤسسممة المم  أنهمما ولمملت مناو مما كبيممرا مممن لانممر .5

النهموض  مأدا  المموظةين المكلةمين  إنةماذ القمانون  مما سمبيا التعماون فمي  معمي  ، حيثاللاالية

 زتماص  مع المعازير اللولية لحقوق اإلنسان وحرزامر األساسية.
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