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  جملس حقوق اإلنسان 
 فريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملال

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  )ج(١٥قاً للفقرة موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وف
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من

  البحرين

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
 ذات  يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة                 

. وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                . الصلة
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية      . وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان         

 كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، وبالنظر إىل. النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير
ويف حال عـدم وجـود      . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي         

وملا كان هذا   . معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة              
قرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز    الت

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع /بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  علومات األساسية واإلطار امل-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التـصديق أو    

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال        

 نصريالتمييز الع
  ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد   ٢٢املادة   ٢٧/٠٣/١٩٩٠

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية 

    )د) (١(٨املادة   ٢٧/٠٩/٢٠٠٧

) ٧(١٤و) ٥(٩ و ٣املواد    ٢٠/٠٩/٢٠٠٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ٢٣ و١٨و

املادة (لدول  الشكاوى املتبادلة بني ا   
  ال): ٤١

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز         
  ضد املرأة

) ٤(١٥و) ٢(٩ و ٢املواد    ١٨/٠٦/٢٠٠٢
  )١(٢٩ و١٦و

  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب       
املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو         

  املهينة

املادة (دول  الشكاوى املتبادلة بني ال     )١(٣٠املادة   ٠٦/٠٣/١٩٩٨
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

    ال يوجد  ١٣/٠٢/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     

  املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
    )٢(٣املادة   ٢١/٠٩/٢٠٠٤

تفاقية حقوق الطفل   الربوتوكول االختياري ال  
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل       

  األطفال يف املواد اإلباحية

    ال يوجد  ٢١/٠٩/٢٠٠٤

  
الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية      : املعاهدات األساسية اليت ليست البحرين طرفاً فيها      

الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال               والربوتوكول االختياري   
التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة                     

) ٢٠٠٧يف عام   التوقيع فقط   (حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             واالتفاقية الدولية   
  .والربتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  صديق أو االنضمام أو اخلالفةالت       )٣(صكوك رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
  ال      )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

أغـسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
  )٦( هباة امللحقة اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩

 نعم باستثناء الربوتوكول الثالث    

 ٨٧نعم باستثناء االتفاقيات رقـم            )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ١٠٠ و٩٨و

منظمة األمم املتحدة للتربية    (اتفاقية اليونسكو   
 ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) والعلم والثقافة

  ال    
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ضة التعذيب بانضمام البحرين إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية رحبت جلنة مناه  - ١
وكان . )٨( من االتفاقية يف العام نفسه     ٢٠كذلك بسحب حتفظها على املادة      و،  ١٩٩٨ يف عام    ،مناهضة التعذيب 

  .)٩( موضع ترحاب أيضاً،٢٠٠٢ يف عام ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةانضمام البحرين إىل 

جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل واملقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق وقد أوصت   - ٢
البحرين على االتفاقية الدولية حلماية بأن تصّدق اإلنسان لضحايا االتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، 

بشدة أيضاً  أوصت  جلنة القضاء على التمييز العنصري      كما أن   . )١٠( وأفراد أسرهم  حقوق مجيع العمال املهاجرين   
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية وأن تصدق اململكة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ب

علـى  البحـرين   ت  وُحثَّ.  على التوايل  ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٦، األمر الذي حدث يف عامي       )١١(واالجتماعية والثقافية 
، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري         من   ١٤االختياري مبوجب املادة    اإلدالء باإلعالن   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  من  ٢٢ و ٢١الصادرة مبوجب املادتني    واإلدالء باإلعالنات   
التفاقيـة مناهـضة    التصديق على الربتوكول االختياري     وكذلك على   ،  ملهينةالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا     

  .)١٢(التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

تأسيس باإلضافة إىل   ،  ٢٠٠٢البحرين للدستور املعدَّل وإنشائها احملكمة الدستورية يف عام         كان إصدار     - ٣
  .)١٣( موضع ترحاب،جملس نواب منتخبله جملسني ذي برملان جديد 

ّمما يضع خطاً فاصـالً      إنشاء جملس أعلى للقضاء      ´١´جلنة مناهضة التعذيب    الحظت  ،  ٢٠٠٥ويف عام     - ٤
ـ      بالتايل  يعزز  وبني اجلهاز التنفيذي واجلهاز القضائي،      واضحاً     ا الدسـتور؛   الفصل بني السلطات اليت ينص عليه

  .)١٤(إبطال قانون أمن الدولة´ ٣´و إلغاء حمكمة أمن الدولة؛ ´٢´و

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من افتقار القانون احمللي إىل تعريف شامل للتعذيب وأوصت بأن   - ٥
  مبوجب املرسـوم   شامل،  الوما يثري القلق أيضاً العفو      . )١٥( من االتفاقية  ١تتبىن البحرين تعريفاً ينسجم مع املادة       

نتـصاف  االالتعذيب أو جرائم أخرى، وعدم توفر سبل مرتكيب مجيع اجلناة املزعومني ، عن ٢٠٠٢عام ل ٥٦رقم  
افقوا ال يفلت من العقاب املسؤولون الذين مارسوا أو ولكي بأن تعدِّل البحرين املرسوم أُصي و. لضحايا التعذيب

  .)١٦(أو الالإنسانية أو املهينةالقاسية املعاملة من ضروب على ممارسة التعذيب أو غريه 

 ١قانوهنا احمللي تعريفاً للتمييز العنصري يشمل العناصر الواردة يف املـادة  صي بأن تدرج البحرين يف  وأُو  - ٦
  .)١٧(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريمن 

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  جيم

نة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري البحرين إىل النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية               دعت جل   - ٧
رد حكومـة   ، فيما خيص    )١٩(والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري     . )١٨(حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس    

 قيد النظر وأعربت عن رغبتـها يف أن          ينشئ هذه املؤسسة هو    البحرين على مالحظاهتا اخلتامية، أن مشروع قانونٍ      
  .)٢٠(مدى امتثال املؤسسة، إن أنشئت، ملبادئ باريسعن سيما  الوتتلقى معلومات إضافية عن التقدم احملرز، 
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   التدابري السياساتية-  دال

هذا امليثاق اإلصالحات اهلادفة إىل     ويوجز  . )٢١( الترحيب ٢٠٠١لقي اعتماد ميثاق العمل الوطين يف عام          - ٨
، فيما ينص عليه،    عزيز عدم التمييز، ومراعاة األصول القانونية، وحظر التعذيب واالعتقال التعسفي، وهو ينص           ت

  .)٢٢(التعذيببأي دليل ُينتزع على عدم جواز 

باهتمام معلومات  تلقّت  ،  جار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال     املقررة اخلاصة املعنية باالتِّ   كما أن     - ٩
من اختصاصاهتا  ،  ٢٠٠٢ يف عام    ،عمل مشتركة بني الوزارات معنية مبكافحة االتِّجار باألشخاص       عن إنشاء فرقة    

  .)٢٣(وضع خطة عمل وطنية ملكافحة االتِّجار باألشخاص

ورداً على طلب تقدمت به املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن التزامات حقوق اإلنـسان املتعلقـة                  - ١٠
، أطلعت البحرين املفوضية على خطـة عملـها         اإلصحاحب املأمونة وخدمات    باحلصول العادل على مياه الشر    

، يف وقد أعدت اململكـة . )٢٤(استجاباهتا الطارئة يف هذا الشأنالوطنية أو براجمها اإلمنائية أو سياساهتا الوطنية أو    
  .)٢٥(تكامل يف إدارة البحرين للموارد املائيةحتقيق خطط وطنية هبدف /برامج شاملةمجلة أمور، 

بتعليم الدميقراطية وحقوق   يقضي  وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن البحرين أصدرت مرسوماً             - ١١
  .)٢٦(اإلنسان يف مدارس اململكة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

آخر تقرير   )٢٧(عاهدةهيئة امل
  ُنظر فيه

آخر مالحظات 
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية

موعد تقدمي التقرير الثـامن     حلّ   ١٠/٢٠٠٦  ٠٣/٢٠٠٥  ٢٠٠٣  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  ٢٠٠٧والتقرير التاسع يف عام 

عد تقدمي التقرير األويل يف     حيل مو   --  --  --  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ٢٠٠٩عام 

موعد تقدمي التقرير األويل يف     حلّ    --  --  --  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٧عام 

تأخر موعد تقدمي التقرير األويل       --  --  --  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
؛ ورد تقريـر    ٢٠٠٣منذ عـام    

موحد يـضم التقريـرين األول      
  ٢٠٠٧والثاين يف عام 

موعد تقدمي التقرير الثاين يف     حلّ   ١١/٢٠٠٦  ٠٥/٢٠٠٥  ٢٠٠٤  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٧عام 

تأخر موعد تقدمي التقرير الثـاين        --  ٠١/٢٠٠٤  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٤والتقرير الثالث منذ عام 

 الربوتوكول االختياري املتعلـق     -جلنة حقوق الطفل    
  ت املسلحة باشتراك األطفال يف الرتاعا

تأخر موعد تقدمي التقرير األويل       --  --  --
  ٢٠٠٦منذ عام 

 الربوتوكول االختياري املتعلـق     –جلنة حقوق الطفل    
ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف    

  املواد اإلباحية
تأخر موعد تقدمي التقرير األويل       --  --  --

  ٢٠٠٦منذ عام 
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  اصة التعاون مع اإلجراءات اخل- ٢
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 ٢٩ (باالتِّجار باألشخاص، ال سـيما النـساء واألطفـال   املقررة اخلاصة املعنية    آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
؛ الفريـق العامـل     )٢٨()٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١ –أكتوبر  /تشرين األول 

  )٢٩()٢٠٠١كتوبر أ/ تشرين األول٢٤-١٩(املعين باالعتقال التعسفي 
  املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  ال زيارة  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
ل، شكرت املقررة اخلاصة املعنية باالتِّجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـا            التعاون أثناء البعثات/التيسري

احلكومة على تعاوهنا، وخباصة االنفتاح الذي أبدته السلطات يف مناقشة مواضيع           
مل تـتمكن،   وأعربت املقررة اخلاصة عن أسفها إذ       . تتعلق باالتِّجار باألشخاص  

موعد االنتخابات الربملانية يف البحـرين، مـن        الذي سبق   بسبب توقيت الزيارة    
  .)٣٠(مقابلة أعضاء يف جملس الشورى

 رسالة ادعاء   ٢٩  إىل البحرين  ٣١/١٢/٢٠٠٧ و ٠١/٠١/٢٠٠٤أُرسلت ما بني       على رسائل االدعاء والنداءات العاجلةالردود
وأجابت البحـرين   . ونداءات عاجلة تتعلق بأربعة وستني فرداً، منهم تسع نساء        

  ). باملائة٦٩( بالغاً ٢٠على 
  ال متابعة   متابعة الزيارات

 استبياناً أرسـلها أصـحاب      ١٢أجابت البحرين على استبيانني اثنني من أصل          )٣١(لقة مبسائل مواضيعيةالردود على االستبيانات املتع
 كانون  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ ما بني    )٣٢(واليات اإلجراءات اخلاصة  

  .)٣٣(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧ديسمرب /األول

رة اليت قام هبا الفريق العامل املعين باالعتقـال         بت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل بالزيا       ورّح  - ١٢
يف االحتجـاز   ، حيث ُسمح له بالدخول دون قيود إىل السجون وزنزانات           ٢٠٠١التعسفي إىل البحرين يف عام      

  .)٣٤(مراكز الشرطة ومتكن، حبرية ومن دون شهود، من خماطبة سجناء اختارهم عشوائياً

  إلنسان التعاون مع املفوضية السامية حلقوق ا- ٣

 يف الـسنوات    ،البحرين تقدم بانتظام  وما انفكّت   . ٢٠٠٢زار املفوض السامي السابق البحرين يف عام          - ١٣
 املسامهات املالية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وإىل صندوق األمم املتحدة للتربعـات لـضحايا                ،األخرية
عمل تتعلق بتقييم املناهج التدريبيـة للفئـات   لقة ح، ٢٠٠٤فرباير /استضافت البحرين، يف شباط  قد  و. التعذيب

  .املفوضيةبدعم من ، نظمها املعهد العريب حلقوق اإلنسان )٣٥(الضعيفة والتثقيف الشعيب

  اإلنسانيف جمال حقوق  تنفيذ االلتزامات الدولية -  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

 إىل البحرين أن تتخذ إجراءات كفيلة بتفعيل        ، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري      ٢٠٠٥يف عام     - ١٤
 تقـدمي   وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم    . )٣٦(أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        

أن بوأوصت اللجنة . إحصاءات بشأن تطبيق األحكام ذات الصلة من التشريع احمللي فيما يتعلق بالتمييز العنصري         
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الشرطة بعدم ثقتهم  وأيف ما إذا كان نقص الشكاوى الرمسية ناجتاً عن عدم وعي الضحايا حبقوقهم  تنظر البحرين
  .)٣٧(أو عدم اهتمام السلطات أو إحساسها أو التزامها حباالت التمييز العنصريوالسلطات القضائية 

يف العمل والصحة قوق باحلودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري البحرين إىل أن تضمن متتع كل فرد   - ١٥
العرق أو اللون أو    بسبب  من دون متييز    ،  )٣٨(والضمان االجتماعي ويف اإلسكان والتعليم املناسبني وفقاً لالتفاقية       

مما أُفيد من عدم التكافؤ بالنسبة ألفراد مجاعات معينـة، إذ           وأعربت اللجنة عن قلقها     .  اإلثين األصل القومي أو  
 .)٣٩(حة هلم ويواجهون التمييز فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      املتاختتلف معاملتهم والفرص    

اخلدمات ر اخلدمات االجتماعية لطوائف الشيعة، مقارنة بالفوارق يف توفّجلنة حقوق الطفل عن قلقها من وأعربت 
 واألطفال غري املـواطنني،     البدونزاء متتع   ُمظمها ُسّني، كما أعربت عن خماوفها إ      االجتماعية املتوفرة يف مناطق     

 من أجل ضمان    ها مواصلة جهود  ´١´: بأن تقوم البحرين مبا يلي    أُوصي  وقد  . ، باحلقوق  منهم نووخباصة املعوق 
 واملثابرة على إعطاء    ´٢´مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها بكافة احلقوق الواردة يف املعاهدة من دون متييز؛             متتع  

 .)٤٠(هبـا أضعف اجلماعات واستهدافهم    ملنتمني إىل   لألطفال ا دمات االجتماعية املخصصة    األسبقية للموارد واخل  
األحكام الدستورية املتابعة املقدم من الدولة والذي يبّين  جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بتقرير        وأحاطت  

التمتع و األصل القومي أو اإلثين      اليت تضمن لكل فرد من دون متييز يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أ               
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وطلبت اللجنة            ٥باحلق املنصوص عليه يف املادة      

تطبيق هذه األحكام على مجيع األشـخاص يف        املتخذة لضمان   احلصول على معلومات بشأن اخلطوات امللموسة       
اجلهاز القضائي واملوظفني   لتدريب أعضاء   اء على التمييز العنصري بتنظيم برامج       ورحبت جلنة القض  . )٤١(البحرين

  .)٤٢(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف جمال التمييز العنصريعلى املكلفني بإنفاذ القوانني، 

تقرير صدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن البحرين تفتقر إىل قانون موحد لألحـوال               ولوحظ يف     - ١٦
وأشار كل من املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد              . )٤٣(الشخصية

لألسرة يـنص علـى   ه ليس للبحرين قانون مدون ، إىل أن٢٠٠٦ يف رسالة ادعاء مشتركة أُرسلت يف عام        ،املرأة
الـسلطات التقديريـة   بنة مناهضة التعذيب جلواستشهدت . )٤٤(لطالق وحضانة األطفاللمعايري واضحة وعادلة    

اإلخفاقات ، وأبلغت عن اجلنائيقانون التطبيق قانون األحوال الشخصية ويف الواسعة املمنوحة للمحاكم الشرعية 
 وأضاف املقرران   .)٤٥(يف مراعاة القرائن الواضحة الدالة على ممارسة العنف ضد النساء واملثبتة يف شهادات طبية             

تفسريهم الشخصي للشريعة، حسب قضايا القانون مدون لألسرة، ميكن للقضاة أن يفصلوا يف انعدام  بهاخلاصان أن
وأعرب املقرران اخلاصان عن قلقهما من أن عدداً كبرياً من . )٤٦(الرجالُيقال إنه غالباً ما ُيحايب هذا التفسري وأن 

أن يضطررن للتخلي عن حقوقهن يف حـضانة        ةَ  َمخافلعالقات العنيفة   فريسةً ل النساء يف البحرين ميكن أن يقعن       
ـ وأوصت جلنة مناهضة التعذيب     . )٤٧(األطفال أو عن حقوقهن يف اِمللكية لقاء حصوهلن على الطالق          أن تنظـر   ب

معايري مبا يف ذلك    سيما العنف املرتيل،     البحرين يف اعتماد قانون لألسرة يشمل تدابري حتظر العنف ضد النساء، ال           
ملك والحظ التقرير املذكور آنفاً الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن            . )٤٨(عاقب عليه ، وتُ إثبات عادلة 

، مل ُيعتمد املشروع ٢٠٠٥منذ عام البحرين شكَّل جلنة إلعداد مشروع قانون لألسرة، ومع أن اللجنة أمتت عملها 
  .)٤٩(بعد على هيئة قانون
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ُتعرب ،  ٢٠٠٢يف عام    يف وضع املرأة يف البحرين    اليت حتققت   امة   إذ تشري إىل االجنازات اهل     ،اللجنةإن  و  - ١٧
التمييز ضد اإلناث واألطفال املولودين خارج رباط الزوجية مبوجب قانون األحـوال         ) أ: (إزاء ما يلي  عن قلقها   

 ووجود بعض دورات التدريب املهين يف املـدارس       ) ب(؛  )ضانة والوصاية احلمثالً يف اإلرث و   (الشخصية احلايل   
على  ملنع التمييز    اختاذ تدابري فعالة  ) أ: (وأوصت اللجنة البحرين بأن تقوم مبا يلي      . الثانوية تقتصر على أحد اجلنسني    

  ؛ يف مجيع جماالت احلياة املدنية واالقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة            عليه  أساس اجلنس واملولد والقضاء     
املواقـف   لتـوقّي ومكافحـة      الشاملةالتثقيف اجلماهريي   تنظيم محالت   ثل  ماذ مجيع التدابري املالئمة،     اخت) ب(و

سيما أعضاء   تدريب أعضاء املهن القانونية، وال    ) ج(و سيما داخل األسرة؛   االجتماعية السلبية يف هذا الصدد، ال     
  .)٥٠(دتلك اجلهولدعماً الزعماء الدينيني وينبغي استنفار . إلرهاف حّسهم اجلنسانية باملسألةالقضائية، السلطة 

كل  إىل أن املرأة تواجه، يف ،٢٠٠٢ الذي قامت به األمم املتحدة يف عام ،طري املشتركوأشار التقييم القُ  - ١٨
مشاركتها يف القوى العاملـة، واحتمـال       مثل  يف التوظيف يف جماالت     شديداً  ، متييزاً   من القطاعني العام واخلاص   

والحظ تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن . )٥١( واألجر وفرص التوظيف، واملنافسة على املناصب العليا،الترقّي
عملن يف ياشتراط حصول البحرينيات على موافقة أزواجهن قبل حيازة جواز سفر قد أُلغي وأنه ُيسمح للنساء بأن 

 النـساء يف    اليت تعيـق مـشاركة    األساسية  طري الشامل أن أحد األسباب      وأضاف التقييم القُ  . )٥٢(شرطة املرور 
  ففـي  . )٥٣(النساء الالئي يتبوأن مناصـب سياسـية وقياديـة         صنع القرار هو موقف عامة الناس جتاه         عمليات

شّن واآلن مثة دعوة إىل     . )٥٤( يف املائة  ٢,٥النساء يف الربملان الوطين     شغلتها  ، كانت نسبة املقاعد اليت      ٢٠٠٧عام  
طري الشامل، يف الوقت ذاته، وأشار التقييم القُ. ات اجلنسانيةالتنميطتوعية وتثقيف ترمي إىل التخلص من محالت 

  .)٥٥(إجناز مرموقبني اجلنسني يف التعليم املوازنة إىل أن إجناز البحرين يف 

وحثت جلنة القضاء على التمييز العنـصري البحـرين،         ُمقلقاً  وكان وضع العمال املهاجرين أيضاً أمراً         - ١٩
، على اختاذ ما يلزم من تدابري لتوفري احلماية الكاملة من           )٥٦(الجئنيلشؤون ا تحدة  مفوضية األمم امل  أبرزته  حسبما  

التمييز العنصري للعمال املهاجرين وإزالة العوائق اليت حتول دون متتعهم باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 ،أن تقدم، يف تقريرها الدوري التايل     وطُلب إىل البحرين    . والصحةوالعمل  سيما يف جماالت التعليم واإلسكان       ال

 ،وأشادت اللجنة. )٥٧(لعمال املهاجرين املقيمني يف أراضيهاامع بلدان منشأ تربمها ثنائية اتفاقات معلومات عن أي 
وطلبـت  خدم املنازل املهـاجرين،     حلماية  املعتمدة  ، باألحكام التشريعية    ٢٠٠٧مارس  /يف رسالتها املؤرخة آذار   

نـشر  وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل      . )٥٨(لتنفيذ تلك األحكام تنفيذاً فعلياً    املتخذة  ات  معلومات عن اخلطو  
  .)٥٩(دليل العمال األجانب بوصفه تطوراً إجيابياً

بظروف عملـهن،   الكبري ضد خادمات املنازل املهاجرات، وال سيما فيما يتصل          التحيز  كما أن مزاعم      - ٢٠
سلّطت عليها األضواء  و)٦٠(جلنة القضاء على التمييز العنصريثارت اهتمام أقانون العمل، محايتهن مبوجب وبعدم 

ووفقاً للمعلومات الواردة من املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان       . )٦١(الجئنيلشؤون ا مفوضية األمم املتحدة    
صـراحةً  ص  ، تستبعد قوانني العمل يف القطاع اخلا      )٦٣( ومن ثالثة من أصحاب الواليات اآلخرين      )٦٢(للمهاجرين

 ساعة يومياً طوال أيام األسبوع، وغالباً ١٧ ساعة حىت ١٥حيث يضطر الكثري منهنَّ للعمل من خادمات املنازل، 
مرهوناً باستمرار ُمـشغِّليهن يف  وملا كان وضعهن القانوين يف البحرين      . ما يقيد أرباب عملهن حريتهن يف التنقل      

لالعتقال واالحتجاز اإلداري الطويـل  يتعرّضن األوضاع لتهّرب من تزكيتهّن من أجل التأشرية، فإن من حياولن ا  
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مـع  املشّغلني يف منازعاهتم     بأن السلطات العامة تنحاز يف الغالب إىل صف          ، عالوة على ذلك   ،وأُفيد. والترحيل
ح علـى   فّعالة ملنع وتدارك املشاكل اخلطرية الـيت تطـر        ودعيت البحرين إىل اختاذ تدابري      . )٦٤(العمال املهاجرين 

. )٦٥(جواز السفر واحلبس غري القانوين واالغتصاب واالعتداء البدينخادمات املنازل، مبا فيها إسار الدَّين واحتجاز 
 باحلصول على معلومات عما اتُّخذ من تدابري حمددة وخطوات ، أيضاً،وطالبت جلنة القضاء على التمييز العنصري

  .)٦٦(سيما ما يتعلق منها بتلك القضايا ال،  املهاجراتخادمات املنازلملموسة حلماية 

أن املرأة البحرينية ال تستطيع أن تنقل جنسيتها لطفلها عندما تكون متزوجـة مـن               ومن املقلق كذلك      - ٢١
مثلما هو الـشأن بالنـسبة للمـرأة    الرجل األجنيب ال يستطيع أن يكتسب اجلنسية البحرينية وأن مواطن أجنيب،   

ء على التمييز العنصري إىل البحرين أن تنظر يف إمكانية تعديل تلك األحكام وشددت وطلبت جلنة القضا. األجنبية
اجلنسية على أنه ينبغي للدولة أن تكفل عدم التمييز ضد مجاعات معينة من غري املواطنني فيما يتعلق باحلصول على 

  .)٦٨(الجئنيلشؤون اأيضاً مفوضية األمم املتحدة أبرزهتا ، وهذه مسألة )٦٧(سأو التجّن

يف اجملاالت األخرى من    حتديد السن األدىن للزواج، والتناقضات      جلنة حقوق الطفل مسألة عدم      تناولت  و  - ٢٢
 اسـتعراض تـشريعاهتا     ´١´وأوصت اللجنة البحرين مبا يلي      . للسنباحلدود الدنيا   القوانني البحرينية فيما يتعلق     

 القيام بوجه خاص ´٢´َمْنطبقةً قانوناً، ونسانياً وبيِّنةً وجاحلد األدىن للسن حمايدة مقتضيات وتعديلها حبيث تكون 
  .)٦٩(بتحديد حد أدىن لسن الزواج يكون حمايداً بالنسبة للجنسني

  وسالمة شخصه حق الشخص يف احلياة واحلرية - ٢

 ، رحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتقارير اليت تفيد بأن التعذيب املنهجي مل يعد ُيمارس يف   ٢٠٠٥يف عام     - ٢٣
الفجوة املستمرة بني اإلطار التشريعي وتنفيذه      ) أ(، إال أهنا الحظت مع القلق       )٧٠(٢٠٠١أعقاب إصالحات عام    

 مـن   وغريهتعذيب  ال ادعاءاتوجود عدد كبري من     ) ب(واالتفاقية؛  مبقتضى  البحرين  من حيث التزامات    العملي  
الـشكاوى   وجود بيانات بـشأن      عدم) ج(و؛  ٢٠٠١قبل عام   معتقلني  يف حق   املرتبكة   املعاملة القاسية ضروب  
 عن تقارير) د(و؛  بأحكام االتفاقيةذات الصلةنتائج التحقيقات أو املقاضاة عن  السيئة وواملعاملةالتعذيب املتعلقة ب

جلنـة  إنشاء  الها يف سجن جاو، ت٢٠٠٣عام  يف  ظِّمت   إضرابات نُ  ة ثالث خالل معاملتهم   وإساءةضرب السجناء   
  .)٧١(ودعيت البحرين إىل تقدمي معلومات وافية عن تلك األحداث. ن استنتاجاهتا مل ُيعلن عحتقيق

االحتجاز االنفرادي لفترات   عن  تتحدث   تقارير) أ(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً عن قلقها من           - ٢٤
عدم ) ب(و؛ للمحاكمةالسابقة ، وخباصة خالل التحقيقات ٢٠٠١ التصديق على االتفاقية وقبل عام عقب طويلة

لدى وهم َرْهن االعتقال     اخلارجيةملشورة القانونية   على ا  احلصول، مبا يف ذلك     للمعتقلنيكفاية الضمانات املتاحة    
كافة الوصول إىل     من راقبني مستقلني متكن م  عدم) ج(و؛  األسرةاالتصال بأفراد   وعلى املساعدة الطبية و   الشرطة،  
  .)٧٢(بالوصولنظمات اجملتمع املدين بحرين بأهنا ستسمح ملالأكيدات ت دون إشعار مسبق، رغم هاوتفتيشاملََحاجِز 

 يف القانون ة كاملاإدراجهب يف مجيع الظروف و٣ املطلقة للمادة الطبيعةلبحرين بأن حتترم اوأوصت اللجنة   - ٢٥
 حمايدة وغري  مسبق، ومتكني منظماتإشعاردون احملاجِز مراقبة أو /وتكلّف بزيارة هيئة مستقلة ؛ وأن تنشئ احمللي

، إىل  وحمـامٍ وأن تضمن جلميع احملتجزين إمكانية الوصول حاالً إىل طبيب          واحملاجِز،  حكومية من زيارة السجون     
وعالوة على .  فوراً قاضٍٍأمام إدارة التحقيق اجلنائي  ميثل احملتجزون الذين حتتجزهم   جانب االتصال بأسرهم، وأن     
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املـدنيون  العاملون   حيصل املوظفون املسؤولون عن إنفاذ القوانني و       أنبذلك، فقد أوصت جلنة مناهضة التعذيب       
  .)٧٣(على التدريب فيما يتعلق مبسائل تتصل بالتعذيبيون واملسؤولون احلكوميون والطّبوالعسكريون 

ن استخدام  مُيزعم  جتاه ما   قلقهم  عن  يف رسالة ادعاء مشتركة     معاً  ثالثة من أصحاب الواليات     وأعرب    - ٢٦
وأُفيد بأن الكثري مـن املتظـاهرين       .  مساملني  البحرينية للقوة استخداماً مفرطاً لدى تفريق متظاهرين       قوى األمن 

جبـروح   إنه إذا أُصيب أحد      ، يف ردها  ،وقالت احلكومة . )٧٤(إىل املستشفى للعالج  ُضربوا واستلزم بعضهم نقلهم     
  .)٧٥(من االعتداء املباشر عليهمحتماء لالرجال الشرطة تدابري وقائية قد حدث أثناء اختاذ ذلك فإمنا يكون 

وقد أشارت . )٧٦(مبوجب قانون اجلنايات البحرييناحلاضر،  يف الوقت ،وال يعترب االجتار باألشخاص جرمية  - ٢٧
 إعداد مشروع )٧٧(، إىل أنه جيري حاليا٢٠٠٦ًيف عام على نفسها البحرين، يف التعهدات وااللتزامات اليت قطعتها 

 على تعريف لالجتار يعكس التعريف الوارد يف بروتوكول بالريمو،  االجتار بالبشر، وهو ينطويقانون يتعلق مبسألة
منـع  وخبصوص مسألة . )٧٨(جار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفالباالتِّوهذا ما علمته املقررة اخلاصة املعنية   

) من بني دول أخـرى    (لبحرين  ل ا بأن تعدِّ الزواج القسري يف سياق االجتار باألشخاص، أوصت املقررة اخلاصة          
وبأن  حبيث ال تظل ضحايا الزجيات القسرية تعتمدن على أزواجهن للحصول على وضع اهلجرة القانوين ،تشريعاهتا

إىل طلب اللجوء مفضياً سيما يف سياق االجتار باألشخاص، بوصفه وضعاً  بالزواج القسري، التعترف احلكومات 
ُترحَّـل النـساء    وبأن تضمن أال     ذلك من أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان،        وغرياجلنساين  على أساس العنف    
  .)٨٠(تلك املسألةكذلك جئني اللمفوضية األمم املتحدة وقد أبرزت . )٧٩(والفتيات املعنيات

سيما النساء واألطفال، أن قانون العمل البحريين  والحظت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال  - ٢٨
خدم للعمال األجانب من اإلساءة واالستغالل، باستثناء  ينطوي على شّتى األحكام احلامية ١٩٧٦ر يف عام الصاد
خدم املنـازل   ، الحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن العمال           قصوىويف حاالت   . )٨١(املنازل

الغتصاب وغري ذلك مـن     ا ويواجهون إمكانية    ساءة البدنية واجلنسية  املهاجرين ميكن أيضاً أن يكونوا عرضةً لإل      
  .)٨٢(يرتكبها مشّغلوهمأشكال العنف اليت 

، إىل أن  ٢٠٠٢ويف مضمار عمل األطفال وإساءة معاملتهم، أشار تقرير قُطري مشترك، صدر يف عـام                 - ٢٩
يناير /ون الثاينوزارة الصحة قد شكلت جلنة وضعت جدوالً زمنياً مفصالً للتعامل مع تلك املشكلة ابتداًء من كان 

. إجراءات االنتصاف والتعليم وإنفاذ القانون والعدالـة      : وتشمل اخلطة جماالت رئيسية ثالثة، أال وهي      . ١٩٩٩
وعلى الرغم من االستعراضات الدستورية اهلامة واالنضمام إىل االتفاقيات، تزايدت حاالت إساءة معاملة األطفال 

القطري املشترك أن مثة حاجة إىل تغيري السلوك واملواقف، ناهيـك عـن             والحظ التقرير   . واغتصاهبم املبلّغ عنها  
وتقدم جلنة محاية الطفل خدمات     . احلاجة إىل قدر زيادة الفعالية يف إنفاذ القوانني املتعلقة بإساءة معاملة األطفال           

  .)٨٣(ة أولئك األطفالجيدة لألطفال الذين يعانون من اإلساءة، إال أهنا تنقصها القدرات والسلطات الالزمة حلماي

  لقانونسيادة ا إقامة العدل و- ٣

النساء مسؤوالت  ن جتعل   الكامل وأ استقالل القضاء    تضمن أنأوصت جلنة مناهضة التعذيب البحرين ب       - ٣٠
  .)٨٤(قضائيات ضمن نظامها القضائي
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لسريع واحملايد االظاهر يف التحقيق ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من التقصري         ٢٠٠٥ويف عام     - ٣١
املزعومني، وخباصة منط اإلفالت    ملخالفني  امقاضاة  يف  املعاملة و وإساءة   بالتعذيب   االدعاءات العديدة يف  والكامل  

 إنفـاذ  فيما مضى املسؤولون عن   رتكبها  ا املعاملة السيئة اليت     ضروبمن العقاب على ممارسة التعذيب وغريه من        
االعتبـار لـضحايا    ورد   املدينلتعويض  توفر ما يكفي يف الواقع من ا      وعالوة على ذلك، فإن عدم      . )٨٥(القانون

اجلـرب   نظامها القـانوين      مبعثُ قلق أيضاً وأوصت اللجنة بأن تضمن البحرين أن يتيح          ٢٠٠١التعذيب قبل عام    
  .)٨٦(وواٍفتعويض عادل احلصول على  يفلإلنفاذ واجباً  وحقاًيف املاضي تعذيب اللضحايا أعمال 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لعدم احتواء تقرير البحرين على أية معلومـات               ٢٠٠٢ ويف عام   - ٣٢
 عاماً، حسبما أشارت إليه     ١٨تتعلق مبزاعم جّدية عن التعذيب واالعتقال التعسفي ألشخاص تقل أعمارهم عن            

 حتقيقات فعالة يف كافة حاالت التعذيب واملعاملة أو العقوبة          جتري) أ(وأوصت اللجنة بشّدة بأن     . تقارير أخرى 
   مرتكبيهـا قـضائياً   تالحق  الالإنسانية أو املهينة اليت يرتكبها رجال الشرطة أو غريهم من املوظفني احلكوميني و            

تمع على  تؤّمن هلم التعويض والشفاء وإعادة اإلدماج يف اجمل       االهتمام التام لضحايا هذه االنتهاكات و     تويل  ) ب(و
  .)٨٧(عن التوصيات الواردة أعالهمعلومات يف تقاريرها املقبلة ُتضمِّن ) ج(النحو املناسب، و

  اجلمعيات والتجمع السلميتكوين  حرية التعبري و- ٤

 املنظمـات غـري     علىلقيود املفروضة   ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها حيال ا        ٢٠٠٥يف عام     - ٣٣
القيود غـري    وأوصت اللجنة بأن تزيل البحرين       )٨٨(داخل البلد وخارجه  العاملة  اإلنسان  قوق  املعنية حب احلكومية  

وقدمت البحرين أمثلة عن النـشاطات الـيت أجرهتـا          . )٨٩(على عمل املنظمات غري احلكومية    املفروضة  املالئمة  
ْسَتأذنوا إلنشاء مجعية            مـت البحـرين، يف     والتز. )٩٠(منظمات غري حكومية والحظت أنه جيب على األفراد أن َي

  تعهداهتا جمللس حقوق اإلنسان، بأن تواظب على تعزيز منظماهتا غري احلكومية، ال سيما ما يتعامل منـها مـع                   
  .)٩١(حقوق اإلنسان

وطلبت . وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء حظر مركز البحرين حلقوق اإلنسان               - ٣٤
ود منظمات وحركات اندماجية متعددة األعراق وأن هتيئ بيئة متكينيـة هلـا،            اللجنة إىل البحرين أن تسمح بوج     

. )٩٢(وتشجعها كذلك على مواصلة احلوار مع مجيع منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات اليت تنتقد سياساهتا               
لكون القرار القاضي حبل    وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن قلقها              

مركز البحرين حلقوق اإلنسان حماولةً من السلطات إلسكات املنظمة وسائر املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلد، 
وردت احلكومة قائلة إن األمـر  . )٩٣(ومنعهم من مزاولة أنشطتهم الشرعية املتمثلة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان          

قوق اإلنسان قد صدر بعد أن أثبتت اجملموعة مراراً وبوضوح أهنا مهتمة بتنظيم الوزاري بإغالق مركز البحرين حل
ويف إطار إجراء املتابعة، أحاطت جلنة القضاء على     . )٩٤(محالت سياسية أكثر من اهتمامها مبسائل حقوق اإلنسان       

شطة منظمات اجملتمع املدين،    التمييز العنصري علماً باملعلومات املتعلقة بالقوانني والسياسات اهلادفة إىل تشجيع أن          
وطلبت أيضاً معلومات عن أمساء بعـض   ). ٢٠٠٥عام  (وطلبت معلومات إضافية عن قانون اجلمعيات السياسية        

ودعت املمثلة اخلاصة لألمني العام البحرين إىل       . )٩٥(الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان وعن أية هتم موجهة إليهم         
وغريه من القوانني ذات الصلة لكي تكفل تشريعات البحرين احلماية املناسـبة     مراجعة القانون املتعلق باجلمعيات     

  .)٩٦(حلق األشخاص يف التنظيم احلر من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان
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بـث  "و" التشجيع على إبغـاض الدولـة     "والحظت املمثلة اخلاصة أن استعمال االهتامات اجلنائية مثل           - ٣٥
ون فيه خماطرة بقمع اخلطاب الشرعي احلر، وهو مقلق على اخلصوص عندما            غالباً ما تك  " األكاذيب واإلشاعات 

وفضالً عن ذلك، فإن املمثلـة      . )٩٧(ُتكال تلك التهم ضد امرئ الستنكاره االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان         
  .)٩٨(البلداخلاصة تظل ُتقْلقها جسامة األحكام املزعومة الصادرة على التشهري الذي ال يزال جرمية جنائية يف 

، يف طلب طعن عاجل، قضية َمثُلت فيها مدافعة قيادية عن حقوق            )٩٩(وأثار ثالثة من أصحاب الواليات      - ٣٦
اإلنسان أمام إحدى احملاكم بتهم إهانة اجلهاز القضائي والّسب والقذف يف حق قاص يف حمكمة األسرة والقذف                 

يجة التماسات ومقاالت صـدرت عـن إحـدى         وجاءت تلك التهم نت   . يف حق زوج أحد ضحايا العنف املرتيل      
وقيل بأن املدافعة نظمت،    . املنظمات املدافعة عن حقوق املرأة واليت كانت املدافعة عن حقوق اإلنسان مديرةً هلا            

وهي تضطلع هبذا الدور، احتجاجات وتظاهرات ساهرة صامتة وإضراب عن الطعام يف مسعى منها السـترعاء                
وأُعرب عن القلق من أن التهم املوجهة ضد . ميّيز هبا نظام حمكمة األسرة احلايل ضد النساءاالنتباه إىل الكيفية اليت 

وّمما ذكرته احلكومة يف ردهـا املفـصَّل، أن         . )١٠٠(املدافعة كانت حماولة مباشرة إلمخاد دفاعها عن حقوق املرأة        
  .)١٠١( جمال حقوق اإلنسانالدعوى اجلنائية املرفوعة ضد املدعية ال متت بأية صلة بعملها كناشطةً يف

، عن قلقها من أن اعتقال ٢٠٠٤وأعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام، يف طلب طعن عاجل أُرسل يف عام   - ٣٧
ويف حني أن . )١٠٢(واحتجاز مدافعني عن حقوق اإلنسان قد يكون حماولة للحيلولة دون قيامهما مبزيد من األنشطة

  .)١٠٣( األشخاصحقاً، ظلت قلقة ملا بدا وكأنه منطٌ من أمناط اعتقال هؤالءاملمثلة اخلاصة رحبت بإطالق سراحهما ال

   احلق يف مستوى معيشي الئق- ٥

 عن منظمة الصحة العاملية إىل أن خدمات صـحية شـاملة ُتقـدم إىل      ٢٠٠٧أشار تقرير صدر يف عام        - ٣٨
.  يف املائة١٠٠نسبة التيّسر والتغطية حوايل وتبلغ . املواطنني البحرنيني جماناً عن طريق نظام الرعاية الصحية األولية

وقد كان أداء   . بيد أن النفقات يف جمال الصحة منخفضة نسبياً مقارنة ببلدان أخرى ذات مستويات دخل مشاهبة              
كما أن مشكلة . نظام الرعاية الصحية مثرياً لالنتباه، مع معدالت وفيات الرضع والوفيات النفاسية منخفضة جداً            

وتشري املعطيـات املتاحـة إىل أن       . لة آخذة يف الظهور وختضع األمراض املعدية للرقابة إىل حد كبري          البدانة مشك 
  .)١٠٤(فريوس نقص املناعة البشرية قليل االنتشار، إال أنه ال تتوفر معطيات دقيقة

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ٦

اسية ومدنية على بيان يـرفض مـشروع    منظمة سي٣٠، وقَّع ما يربو على  ٢٠٠٥أبريل عام   /يف نيسان   - ٣٩
قانون بشأن مكافحة اإلرهاب، واصفة إياه بأنه نكسة كبرية للحريات العامة والشخصية، وهتديد للمكاسب يف               
جمال حرية التعبري والرأي والعمل االجتماعي والسياسي اليت حقّقها الشعب البحريين خالل الـسنوات األربـع                

بت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء بعض أحكام مشروع القانون اليت من ، أعر٢٠٠٥ويف عام . )١٠٥(السالفة
شأهنا أن حتّد من الضمانات يف جمال مناهضة التعذيب واليت ميكن أن تعيد خلق ظـروف طبعتـها يف املاضـي                     

اإلرهابية وتشمل تلك األحكام أموراً من بينها تعريف اإلرهاب واملنظمات         . اإلساءات يف إطار قانون أمن الدولة     
تعريفاً فضفاضاً ومبهماً، وكذا نقل سلطة االعتقال واحلجز من اجلهاز القضائي إىل املدعي العام، وال سيما سلطة 
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ملكافحة تدبري ُيتخذ   أي  وأوصت اللجنة البحرين بأن تضمن امتثال       . )١٠٦(متديد فترة االحتجاز السابق للمحاكمة    
  .)١٠٧(ن الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية، للقانومشروع القانونيف ذلك اإلرهاب، مبا 

وأطلع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب                - ٤٠
البحرين على قلقه إزاء بعض جوانب مشروع القانون املتعلق مبكافحة اإلرهاب، ومنها التعريف الواسع لإلرهاب              

والحظ املقرر اخلاص، عالوة على ذلك، . )١٠٨(ه والقيود املفروضة على حرية تأسيس اجلمعيات والتجمعالوارد في
أن جرمية التحريض على اإلرهاب ال ُتنشئ عتبة واضحة وميكن توقعها للتجرمي وأعرب عن قلقه جتـاه إمكانيـة      

خل أي عـضو مـن الـسلطة         يوماً دون تـد    ٩٠القيام، مبوجب مشروع القانون، باحتجاز فرد ملدة تصل إىل          
وأبلغت احلكومة املقرر اخلاص، يف رّدها، أن التعريف الوارد يف مشروع القانون ال يتجاوز نطاق               . )١٠٩(القضائية

التعريف الوارد يف االتفاقيات اإلقليمية اليت انضّمت إليها البحرين كطرف، مبا فيها االتفاقية العربيـة ملكافحـة                 
 تعريف اإلرهاب يف القانون مل يكن واسعاً وإمنا هو منسجم مـع االتفاقيـات               وذهبت إىل القول بأن   . اإلرهاب

  .)١١٠(الدولية ذات الصلة

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-  ثالثاً
 ٢٠٠٢أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها إلنشاء نقابات العمال ألول مرة يف عام                  - ٤١

ورحبت جلنة حقوق الطفل كذلك جبهـود       . )١١١(عن تقديرها إلنشاء جتمعات ثقافية لألجانب     وأعربت كذلك   
البحرين الرامية على زيادة االنفتاح واملساءلة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وبالقرار القاضي بنقل مكتب املدعي العام 

  .)١١٢(من وزارة الداخلية إىل وزارة العدل

  اللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وا–رابعاً 

تعهدت البحرين باالستمرار يف استضافة احللقات الدراسية وحلقات العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان مـن                - ٤٢
وستعمل البحرين، مع فاعلني آخرين يف إطـار        . أجل زيادة توعية اجلمهور مبسائل معيّنة متصلة حبقوق اإلنسان        

ق إلنسان وتعزيزها، بتنفيذ مبادئ حقوق اإلنسان واملعايري املنصوص عليها          اجملتمع الدويل، من أجل النهوض حبقو     
  .)١١٣(يف االتفاقات اإلقليمية والدولية

   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل البحرين أن متدَّها باملعلومات يف غضون عام ٢٠٠٥يف عام   - ٤٣
بعت هبا توصياهتا املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛ ومنظمات وحركـات            واحد عن الطريقة اليت تا    

ويف . )١١٤(اندماجية متعددة األعراق؛ وخادمات املنازل؛ والتمييز الذي تواجهه بعض اجلماعات، ال سيما الشيعة            
ــشرين األول١٩ ــوبر / ت ــسائل     ٢٠٠٦أكت ــة امل ــى كاف ــسهباً عل ــة رداً ُم ــدمت احلكوم ، ق

(CERD/C/BHR/CO/7/Add.1) .     ورحبت اللجنة، يف ردها على تقرير البحرين للمتابعة، بالتعاون واحلوار البناء
مع البحرين وطلبت من احلكومة أن تزودها مبعلومات إضافية لتقدميها يف تقرير دوري يدمج التقريرين الدوريني                

  .)١١٥(الثامن والتاسع
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البحرين أن تزودها مبعلومات، يف غضون عام واحد،        ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل       ٢٠٠٥ويف عام     - ٤٤
لـدى   عند االحتجاز اخلارجيةملشورة القانونية عن ردها على توصيات اللجنة املتصلة باحلصول غري املالئم على ا    

ى ؛ وفيما يتعلق مبختلف األنظمة املطبقة، قانوناً وممارسةً، علاألسرةاالتصال بأفراد وعلى املساعدة الطبية والشرطة 
املواطنني واألجانب فيما يتصل حبقوقهم القانونية؛ والسلطات التقديرية املبالغ فيها املخّولة لقضاة احملاكم الشرعية 
يف تطبيق قانون األحوال الشخصية والقانون اجلنائي، ال سيما اإلخفاقات املبلّغ عنها يف مراعاة قـرائن العنـف                  

، ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الثاين  ٢١ويف  . )١١٦( العنف ضد النساء   الواضحة املؤكدة يف شهادات طبية عقب ممارسة      
  .(CAT/C/BHR/CO/1/Add.1)قدمت حكومة البحرين تعليقات متابعة 

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تطلب البحرين املساعدة التقنية مـن منظمـات منـها                ٢٠٠٢يف عام     - ٤٥

ومـن   )١١٧(بشأن هياكل الرصـد   ) اليونيسيف(حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       املفوضية السامية   
وأن تطلب املساعدة من منظمات أخرى، منها املفوضية الـسامية حلقـوق             ؛)١١٨(اليونيسيف بشأن مجع البيانات   

ات أخرى من   ؛ ومن منظم  )١٢٠(نشر االتفاقية / والتدريب )١١٩(اإلنسان واليونيسيف من أجل إدارة قضاء األحداث      
 )١٢٢(؛ ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية يف جماالت صحة املراهقني         )١٢١(بينها اليونيسيف بشأن احترام آراء األطفال     

  .)١٢٤(؛ ومن منظمة العمل الدولية بشأن االستغالل االقتصادي)١٢٣(سوء املعاملة/اإلمهال/اإلساءة/والعنف
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