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 صنفيذي حولالتخصر  امل

 م ئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن

 مبجلس النوابجلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين من  املقدم االقرتاح بقانون

 بإصدار  2014( لسنة 18رقم )قانون الأحكام  ( من 41( و )27املادة )بصعديل  

 قانون مؤسسة اإلصالح والصأهيل

 

 :(27فقرة ثانية إىل نص املادة ) بشأن إضافةمقرتح أوال: 

 

 النص كما ورد يف أصل القانون:

علىىإ إدارة املركىى  أن  كحىىل احىىرتام مشىىاعر النىى الح و احلاوسىىط احتياطيىىا بإع ىىائرم احلىى  يف أداح  ىىعائرهم  

 أوقا را علإ أال خيل ذلك بأمن و نظام املرك .الدينية يف 

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

علىىإ إدارة املركىى  أن  كحىىل احىىرتام مشىىاعر النىى الح و اياوسىىط احتياطيىىا بإع ىىائرم احلىى  يف أداح  ىىعائرهم  

 الدينية يف أوقا را علإ أال خيل ذلك بأمن و نظام املرك .

ت و جمىال  دوريىة للىوع  و اإلر ىاد الىديف  عرفىة املنتاىط مىن ا رىات          و  وفر إدارة املرك  اجتماعىا 

الرمسية لرتقية الن الح روحيا و عقائديا بشكل معتدل و سليم مما يسرم يف إعادة دجمرم يف اجملتمع باورة 

 أفضل بعد انتراح مدة العقوبة. 

 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

حيات املنوطة برا واملتعلقىة  دائما إىل  قديم مرئيا را وفقا للاالحلقوق اإلنسان املؤسسة الوطنية نظر  

وان كىان  ، جبانب حقوق اإلنسان والنص  األصلي ال يشى  إىل وجىود انترىاي ألن مىن احلقىوق األساسىية      

إجيابيا إال انه ال ميكن التحدث عن الاياغة احلالية لنص، ولي  هناي ما يدعو لالعتقاد  قرتح بقانونامل

 االجتماعات واجملال  مااغة صياغة دقيقة. بأن كلمة

 لذا  رى املؤسسة اإلبقاح علإ النص األصلي.
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 صنفيذيال املتخصر   /تابع

  (41إضافة فقرة ثالثة إىل نص املادة )مقرتح بشأن ثانيا: 

 النص كما ورد يف أصل القانون:

حالة وجود ساب لذلك،  و لرئي  املركى   قاربه حتإ الدرجة الثانية أن ي لاوا زيارة استثنائية يف أللن يل أو 

  قدير ظروف كل حالة.

و جيوز ملدير املؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينياه التاريح خبروج الن يل ل يىارة أهلىه يف حالىة وفىاة أحىد      

 أقاربه حتإ الدرجة الثانية أو يف أن حالة أخرى  قدرها إدارة املؤسسة.

 لتنحيذية إجراحات ال يارة و  روط استحقاقرا و مد را.  و يف مجيع األحوال حتدد الالئحة ا

 

 النص كما ورد يف االقرتاح بقانون:

قاربه حتإ الدرجة الثانية أن ي لاوا زيارة استثنائية يف حالة وجود ساب لذلك،  و لرئي  املركى   أللن يل أو 

  قدير ظروف كل حالة.

ملدير املؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينياه التاريح خبروج الن يل ل يىارة أهلىه يف حالىة وفىاة أحىد       و جيوز

 أقاربه حتإ الدرجة الثانية أو يف أن حالة أخرى  قدرها إدارة املؤسسة.

 و يتم  نسي  وقت ال يارة ليشمل ا ااع جنازة املتوفإ أو حضور مراسم الع اح.

 الالئحة التنحيذية إجراحات ال يارة و  روط استحقاقرا و مد را.   و يف مجيع األحوال حتدد

 

 :، يف  عديل النص  األصلي كما يليمرئيات املؤسسة الوطنية

للن يل أو أقاربه حتإ الدرجة الثانية أن ي لاوا زيارة استثنائية يف حالة وجود ساب لذلك،  و لرئي  املركى   

  قدير ظروف كل حالة.

 نحيذ العقاب بناح علإ طلب مدير املؤسسة التاريح خبروج الن يل يف حالة وفاة أحد أقاربه حتىإ   ولقاضي

 أو يف أن حالة أخرى  قدرها إدارة املؤسسة. الدرجة الثانية حلضور مراسم ا نازة أو مراسم الع اح،

اسىىتحقاقرا و مىىد را  و  ىىروط  أو اخلىىروجو يف مجيىىع األحىىوال حتىىدد الالئحىىة التنحيذيىىة إجىىراحات ال يىىارة       

  وضواب را.
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 املذك ة الشارحة

 

 :مالحظة عامة

 ثمينًا للجرود اليت يوليرا جمل  النىواب املىوقر يف كىل مىا يتعلى  باملسىائل ذات الاىلة نقىوق اإلنسىان          

باعتااره املؤسسة الدستورية الضامنة حلماية احلقوق واحلريات العامة، ومع كامل التقدير لالعتاارات 

قىانون  بإصىدار    2014ة ( لسىن 18القىانون رقىم )  بعى  أحكىام   اليت يرمىي إليىه االقىرتاح بقىانون بتعىديل      

، وبناًح علإ طلب  نة الشىؤون اخلارجيىة والىدفاع واألمىن الىوطف بىاجملل ،       أهيلمؤسسة اإلصالح والت

فإن املؤسسة الوطنية حلقىوق اإلنسىان حتيىل مرئيا رىا حىول االقىرتاح بقىانون للجنىة املىوقرة، واضىعة يف           

 قوق اإلنسان ذات الالة.االعتاار أحكام الدستور والاكوي واال حاقيات الدولية حل

 

للمؤسسىىة الوطنيىىة مىىن خىىالل مىىا  ضىىمنته أحكىىام قىىانون إنشىىائرا رقىىم                    وملىىا كانىىت الواليىىة املقىىررة  

 (  نص علإ أن للمؤسسة الوطنية:12وبالتحديد الحقرة )ب( من املادة ) 2014( لسنة 26)

التشريعات والنظم املعمول برا يف اململكة املتعلقة نقوق اإلنسان والتوصية بالتعديالت  دراسة"

خاصة فيما يتعل  با سىاق هىذه التشىريعات مىع الت امىات اململكىة الدوليىة         مناساة،راها  اليت 

 ".التوصية بإصدار  شريعات جديدة ذات صلة نقوق اإلنسان انقوق اإلنسان، كما يكون هل

قىىت الىىذن  ىىثمن فيىىه املؤسسىىة الوطنيىىة عالًيىىا جرىىود السىىادة أعضىىاح جملىى  النىىواب الراميىىة إىل    ويف الو

اسىىتكمال  نظىىيم الانيىىة التشىىريعية يف اململكىىة، إال إن املؤسسىىة  ىىرى بىىأن اختااصىىرا املنىىوه عنىىه أعىىاله  

 عىن عىدم   ينحار يف دراسة التشريعات دون املقرتحات بقوانط اليت مل يقَرها اجملل  بعىد، وذلىك فضىال   

، ومل  وضع بعد يف صيغترا النرائية، األمر الذن قىد  اجملل مناقشترا ودراسترا من قال اللجنة املعنية يف 

يرت ب عليه  عديلرا أو حتإ إلغاحها من قال اللجنة أو اجملل ، فضال عن احتماليىة إعاد رىا مىرة أخىرى     

 .للمؤسسة الوطنية إلعداد مرئيا را بشأنرا

املؤسسة الوطنية ستقار مرئيا را حول أحكام االقرتاح بقانون حمىل الايىان يف احلىدود الىيت     وعليه، فإن 

 . رى أن هلا مساًسا أو  أثً ا علإ حقوق اإلنسان وحريا ه األساسية
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 :مرئيات املؤسسة الوطنية علإ االقرتاح بقانون علإ التحايل

 

 

 (:27املادة )نص فقرة ثانية إىل  مقرتح إضافةأوال: 

 كما ورد يف أصل القانون:النص 

حلىى  يف أداح  ىىعائرهم ااوسىىط احتياطيىىا بإع ىىائرم علىىإ إدارة املركىى  أن  كحىىل احىىرتام مشىىاعر النىى الح و اي

 الدينية يف أوقا را علإ أال خيل ذلك بأمن و نظام املرك .

 :كما ورد يف االقرتاح بقانونالنص 

حلىى  يف أداح  ىىعائرهم ااوسىىط احتياطيىىا بإع ىىائرم إدارة املركىى  أن  كحىىل احىىرتام مشىىاعر النىى الح و اي علىىإ

 الدينية يف أوقا را علإ أال خيل ذلك بأمن و نظام املرك .

و  وفر إدارة املرك  اجتماعىات و جمىال  دوريىة للىوع  و االر ىاد الىديف  عرفىة املنتاىط مىن ا رىات           

الرمسية لرتقية الن الح روحيا و عقائديا بشكل معتدل و سليم مما يسرم يف إعادة دجمرم يف اجملتمع باورة 

 أفضل بعد انتراح مدة العقوبة. 

 

 مرئيات  املؤسسة الوطنية:

 

 رى املؤسسة الوطنيىة بىأن  عىديل املىادة أعىاله باسىتحداث فقىرة حىول  نظىيم االجتماعىات وعقىد             -

إىل إعىادة دمىا النى الح يف اجملتمىع بعىد انترىاح فىرتة         وصىوالً اجملال  الدوريىة للىوع  واإلر ىاد الىديف     

إجيابيا إال انىه ال ميكىن   املقرتح ال يش  إىل وجود انتراي ألن من احلقوق األساسية، وان كان العقوبة، 

التحىىدث عىىن الاىىياغة احلاليىىة لىىنص، ولىىي  هنىىاي مىىا يىىدعو لالعتقىىاد بىىأن كلمىىة االجتماعىىات     

 واجملال  مااغة صياغة دقيقة.

 

 .للمادة اإلبقاح علإ النص األصليوعليه  رى املؤسسة الوطنية 
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 (:41املادة ) نص إضافة فقرة ثالثة إىلمقرتح ثانيا: 

 يف أصل القانون:النص كما ورد 

و لىرئي     لىذلك، للن يل أو قاربه حتإ الدرجة الثانية أن ي لاوا زيارة استثنائية يف حالة وجىود سىاب   

 املرك   قدير ظروف كل حالة.

ملدير املؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينياه التاريح خبروج الن يل ل يارة أهله يف حالىة وفىاة    جيوزو

 أحد أقاربه حتإ الدرجة الثانية أو يف أن حالة أخرى  قدرها إدارة املؤسسة.

 حتدد الالئحة التنحيذية اجراحات ال يارة و  روط استحقاقرا و مد را.  األحواليف مجيع و

 د يف االقرتاح بقانون:النص كما ور

و لىرئي     لىذلك، للن يل أو قاربه حتإ الدرجة الثانية أن ي لاوا زيارة استثنائية يف حالة وجىود سىاب   

 املرك   قدير ظروف كل حالة.

جيوز ملدير املؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينياه التاريح خبروج الن يل ل يارة أهله يف حالىة وفىاة   و

 رجة الثانية أو يف أن حالة أخرى  قدرها إدارة املؤسسة.أحد أقاربه حتإ الد

 يتم  نسي  وقت ال يارة ليشمل ا ااع جنازة املتوفإ أو حضور مراسم الع اح.و

 حتدد الالئحة التنحيذية اجراحات ال يارة و  روط استحقاقرا و مد را.  األحواليف مجيع و

 

 مرئيات  املؤسسة الوطنية: -

 
بأن  عديل املادة أعاله بإضافة فقرة  تعل  بالتاريح خبروج الن يىل حلضىور    الوطنية املؤسسة  رى

ن يىل يف اال اىال   جىاح ليكىرح حى  ال   مراسم الع اح أو جنازة املتوفإ من أقاربه حتإ الدرجة الثانية، 

 للمجتمىع  ضمان عود هاجتماعيًا و  أهيل الن يلعادة إلج حا ضروريًا بالعامل اخلارجي، وهو ما يعد 

من جانب، كما ويعد   ايقا للمعاي  الدولية حلقوق اإلنسان واليت أكدت علإ ح  ايرومط مىن  

جانب آخر.ر ك ة علإ الكرامة األصيلة لديرم من حريا رم يف أن يتم معاملترم معاملة إنسانية م

1 

                                                           
1
( 56( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت له حكومة مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم )10) المادة 

 ( من دستور مملكة البحرين، يعتبر العهد جزء من التشريع الوطني واجب التطبيق.37، وبموجب المادة )2006لسنة 
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ي بىذل عنايىة   ( القواعد النموذجية الىدنيا ملعاملىة السىجناح علىإ أنىه يناغى      79هذا وقد أكدت املادة ) -

خاصة لتحسط عالقة الن يل بأسر ه بقدر ما يكىون ذلىك يف صىاال كىال ال ىرفط، وأعقاترىا املىادة        

 ماىادى األمىم املتحىدة   ( مىن جمموعىة   15ح  الن يىل يف اال اىال بأسىر ه، أمىا املاىدأ )     ( وكرست 37)

أو السجن فقىد أ ىار   الذين يتعرضون ألن  كل من أ كال االحتجاز املتعلقة نماية مجيع األ ناص 

، ولعىل مىا   صىة بأسىر ه أو حماميىه   مىن اال اىال بالعىامل اخلىارجي وخا    إىل عدم جواز حرمىان الن يىل   

 ضمنته قواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين مىن حىريترم مىن ناىوص صىر ة يف      

علىإ وجىوب إ احىة     ( من  لىك القواعىد  58هذا الادد كان كحياًل بإقرار هذا احل ، إذ نات املادة )

الحرصة للحدث للمشاركة يف  شييع جنازة املتوفإ من أسر ه، كما وأمتد احلى  وفى  ذات القواعىد    

 إلقرار ح  احلدث يف زيارة قرياه الذن يعاني من مرض خ   وخيشإ وفا ه.
 

ا وإذ  ؤكد املؤسسة الوطنية علإ أن ح  الن يل يف اال اال بأسر ه، سيما يف الظىروف احلرجىة، إ ى    -

 "  مىي القىانون األسىرة    ( منىه علىإ أن:   5جيد أساسه يف دستور مملكة الاحرين، حيث نات املىادة ) 

ُيمثل ح  ، وبالتالي  يقون أواصرها، و  كحل الدولة حتقي  التضامن االجتماعي الالزم للمواطنط"و

ا ودافًعايتج  يف اال اال بالعامل اخلارجي مت لاا ضروريا حلماية احل  يف احلياة اخلاصة و األسرية، 

، وفيمىا  مع بيئة االحتجىاز للن يل للححاظ علإ حالته النحسية وسندا له مينحه القدرة علإ التحاعل 

ملتىوفإ، فىإن ذلىك  قى  للن يىل      إ اىاع جنىازة ا   وأيتعل  باملشاركة يف حضور الن يىل مراسىم العى اح    

 فرصة الرؤية األخ ة للحقيد من أقاربه، سيما إذا كانت فرتة االنق اع عن بعضرما طويلة.
 

بأنىه وإن   وعليه  تح  املؤسسة الوطنية مع ما ذهب إليه االقرتاح بقانون من حيث املادأ، إال إنرىا  ىرى   -

ال يعدو كونه اختااص  نظيمىي حمىدد اإلطىار     ااص مدير مؤسسة اإلصالح والتأهيلكان اخت

منح الوزير سل ة إصدار اإلذن للن يل قد يتعارض مع االختااصات املمنوحة إال إن املؤسسة ذا را، يف 

الع اح يعتى   ثابىة وقىن  نحيىذ     ا نازة وحلضور مراسم لقاضي  نحيذ العقاب، إذ إن خروج الن يل 

 ما ينحرد بتقريره قاضي  نحيىذ العقىاب دون معقىب عليىه،      العقوبة املقررة نقه بشكل مؤقت، وهو

األمر الذن يقتضي استتااًعا  عديل الالئحة التنحيذية املرافقة للقانون واليت أوكىل هلىا القىانون أمىر      

 حتديد إجراحات ال يارة و  روط استحقاقرا و مد را.
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 مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن

  بإصدار قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل 2014( لسنة 18( من أحكام القانون رقم )41( و )27بتعديل املادة ) االقرتاح بقانون

NIHR_BH © 6-4-2016 

 

 وعليه  رى املؤسسة الوطنية  عديل النص األصلي كما يلي:

للن يل أو أقاربه حتإ الدرجة الثانية أن ي لاوا زيارة استثنائية يف حالة وجود ساب لذلك،  و لرئي  املركى   

  قدير ظروف كل حالة.

 نحيذ العقاب بناح علإ طلب مدير املؤسسة التاريح خبروج الن يل يف حالة وفاة أحد أقاربه حتىإ   ولقاضي

 أو يف أن حالة أخرى  قدرها إدارة املؤسسة. الدرجة الثانية حلضور مراسم ا نازة أو مراسم الع اح،

اسىىتحقاقرا و مىىد را  و  ىىروط  أو اخلىىروجو يف مجيىىع األحىىوال حتىىدد الالئحىىة التنحيذيىىة إجىىراحات ال يىىارة       

 .وضواب را

 

 

*** 


