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  الدورة األوىل 
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  ) ج(١٥لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية ا
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  البحرين

  

إىل عملية االستعراض    )١( من أصحاب املصلحة   ١٢هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات مقدمة من            
وال يتضمن التقرير . نسانوهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإل. الدوري الشامل

أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو اسـتنتاجٍ                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر،             . يتصالن مبطالبات حمددة  

وقد يعزى االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيـز بـشأن     . لنصوص األصلية كما أنه بقدر املستطاع مل جير تغيري ا       
وتتاح على املوقع الشبكي . مسائل حمددة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعينها

 االستعراض  وبالنظر إىل كون وترية   . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
 بعديف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحداث وقعت 

  . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١
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  واإلطار املعلومات األساسية - أوالً 
   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين- ألف 

مركز البحرين حلقوق اإلنسان، ومجعية البحرية حلقوق اإلنـسان         االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، و    ذكر    - ١
)FIDH/BCHR/BHRS ( إنشاء جلنة ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١١يف ورقة مشتركة أن جملس الوزراء أعلن يف 

) FIDH/BCHR/BHRS( وقد طلبت تلك اهليئات الثالث .حلقوق اإلنسان يف البحرين، ولكن مل ُتعلن أي تعيينات
ل جملس وطين حلقوق اإلنسان يقوم على أساس مبادئ باريس وبالتشاور مع منظمات اجملتمـع        يحرين تشك إىل الب 

 وتطبيقاً للتوصيات الصادرة    ٢٠٠٦املدين عمالً بتعهد البحرين كمرشحة لعضوية جملس حقوق اإلنسان يف عام            
) CAT/C/CR/34/BHR(ذيب وجلنة مناهضة التع) CERD/C/BHR/CO/7(عن جلنة القضاء على التمييز العنصري 

  .)٣(وكررت ذلك الطلب اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب. )٢(٢٠٠٥يف عام 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- ألف 

  املساواة وعدم التمييز  - ١

بأن البحرين ال توجد لديها قوانني مدونة ) (Human Rights Watchان أفادت منظمة مراقبة حقوق اإلنس  - ٢
 اًويصدر قضاة حماكم األسرة، وهم عموم. بشأن الوضع الشخصي تنظم الزواج والطالق وحضانة الطفل واملرياث

وقد دأبوا . سالميعلماء دين حمافظون تلقوا تدريباً قانونياً رمسياً حمدوداً، أحكامهم وفقاً لقراءهتم اخلاصة للفقه اإل
وقد ردد اإلعراب عن    . )٤(على حماباة الرجل يف أحكامهم ويتخذون موقفاً سلبياً غري اعتذاري إزاء مساواة املرأة            

دواعي القلق تلك املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، ومركز البحـرين حلقـوق                
ويف هذا الصدد، أوصت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان بأن تـدون           . )٥(اإلنسان، ومجعية البحرين حلقوق اإلنسان    

البحرين قوانني األسرة وأن تكفل عدم متييز تلك القوانني على أساس نوع اجلنس، وأن متنح تلك القوانني املـرأة                
  .)٦(املساواة أمام القانون، وأن تكون تلك القوانني متسقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

   تنص علـى أن املـرأة       ٢٠٠٢من دستور عام    ) ب(٥كر املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن املادة        وذ  - ٣
ال ميكن، يف سعيها إىل حتقيق املساواة مع الرجل يف اجملاالت السياسية واالجتماعية والثقافيـة واالقتـصادية، أن                  

. سني يف احلياة العامة والعمالة واضح متاماً      وأفاد املركز بأن التمييز بني اجلن     . )٧(ة اإلسالمية يعختالف أحكام الشر  
فاملرأة حتصل على أجر أقل بكثري من األجر الذي حيصل عليه نظراؤها من الذكور، ويبلغ متوسط فارق األجـر                   

.  ديناراً حبرينياً يف القطاع اخلـاص      ١٤٧ ديناراً حبرينياً يف احلكومة و     ٦٣الذي حيصل عليه الرجل مقارنة باملرأة       
 عنـدما   عبوديـة كز أن العمال املهاجرين، ال سيما املشتغالت باخلدمة املرتلية، يتعرضون ألوضاع            وأضاف املر 

احتفاظ أربـاب    باهظة نظري التوظيف واالنتقال، وكذلك يف مواجهة إمكانية          اًتواجههم ضرورة أن يدفعوا أتعاب    
م دفع أجورهم، فضالً عن اإليذاء  جبوازات سفرهم، ويف مواجهة القيود على حرية تنقلهم، ويف مواجهة عدالعمل

  .)٨(اجلسدي أو اجلنسي
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نية إذا  يوأشارت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان إىل أن أطفال األم البحرينية حيرمون من اجلنسية البحر               - ٤
، مما يشكل انتـهاكاً     ١٩٦٣كان والدهم حيمل جنسية خمتلفة، وذلك وفقاً لقانون اجلنسية البحريين الصادر عام             

متنح الدول األطراف املرأة حقاً " من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت تنص على أن ٩ادة للم
وأبدى االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، ومركز البحرين حلقوق        . )٩("مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا      

  .)١٠(مالحظة مماثلة) FIDH/BCHR/BHRS(اإلنسان، ومجعية البحرين حلقوق اإلنسان 

وذكر االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، ومركز البحرين حلقوق اإلنسان، ومجعية البحرين حلقوق اإلنسان               - ٥
بل منظمات اجملتمع املدين وبعض أعضاء الربملان بسن تشريع مناهض           املتواصلة من قِ   املطالباتأنه على الرغم من     

والحظت تلك اهليئات الثالث أيضاً أن احلكومة       . )١١(ملان أيضاً يف هذه احملاوالت    جلميع أنواع التمييز، فشل الرب    
وميثل .  ضد الشيعة يف إدارة احلكومة     اًتباع سياسة متييز فعلية على أسس طائفية وسياسية وأن هناك متييز          اتواصل  
وأشارت . )١٢( ثلثي السكان  هنم يشكلون أ يف املائة من شاغلي الوظائف العليا يف مجيع الوزارات، مع            ١٨الشيعة  

نيني من الشيعة، الذين جرت العادة على عدم السماح بوجودهم ياملنظمة الدولية املشتركة بني األديان إىل أن البحر
 يف مجيع الوزارات األخـرى ويف مجيـع املناصـب       من، أصبحوا اآلن يف وضع أكثر سوءاً      يف وزاريت الدفاع واأل   

  ركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن الوزارات االستراتيجية واهلامـة يف احلكومـة            وأضاف امل . )١٣(احلكومية تقريبا 
وكررت اإلعراب عن هذه القضايا حركة احلريات       . )١٤( الذين يشغلوهنا  مما زال أفراد األسرة امللكية السنيون ه      

 قـوق اإلنـسان   ومركز البحرين حل   وطلب االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان    . )١٥()HAQ( البحرين   - والدميقراطية  
ومجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن تنفذ احلكومة التوصيات اليت أصدرهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري عام                

  .)١٦( يف هذا الصدد٢٠٠٥

والحظ املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن الشيعة يعينون عادة، يف إطار القطاع اخلاص، يف وظائف أقل   - ٦
ر أن اخلدمات التعليمية واالجتماعية والبلدية يف معظم أحياء الشيعة تكون أقل من مثيالهتا وذك. أجراً وأقل مهارة
ىل إدراج التقاليد اجلعفرية اخلاصة باإلسالم الشيعي إوالحظ االحتاد أيضاً أن املقترحات الداعية . يف جمتمعات الُسنة

رون تصويراً سلبياً يف املناهج  وأضاف أن الشيعة يصوَّ.يف املناهج املدرسية ما زالت ترفضها وزارة التعليم البحرينية
 يف أمور توزيع    اًوذكر االحتاد أن الشيعة يواجهون أيضاً متييز      . رون على أهنم غري مؤمنني    فهم يصوَّ . اإلسالمية يف البحرين  

وأثارت . )١٧(واملساجد إصالح أماكن العبادة تراخيصأو /األراضي، وتوفري التمويل العام، واحلصول على تصاريح البناء و    
وشـددت  . )١٨( البحرين واملنظمة الدولية املشتركة بني األديان دواعي القلق هذه كذلك          -حركة احلريات والدميقراطية    

 البحرين على أن التدابري التمييزية اإلضافية تشمل فرض قيود صارمة على زجيـات              -أيضاً حركة احلريات والدميقراطية     
يشار إىل  (هم على عمل، واستقرارهم، وتشجيعهم على اهلجرة خارج البحرين ألغراض العمل            لهم، وعثور سالشيعة وتنا 

  . )١٩()نيني يف قطر واإلمارات العربية املتحدةيوجود مكاتب لتوظيف البحر

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي- ٢

   اإلعـدام بعـد إلغائهـا فعليـاً         أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استئناف استخدام عقوبة           - ٧
 وكـانون   ١٩٩٦ سنوات، مشرية إىل أن البحرين مل تنفذ أي إعدامات خالل الفترة مـا بـني                 عشرألكثر من   

ق، يف تـشرين    وذكرت تلك املنظمة ومنظمة مراقبة حقوق اإلنـسان أن امللـك صـدَّ            . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 ثالثة مواطنني أجانب، هم مواطن أجنيب ُوجد أنه مذنب ، على أحكام باإلعدام صدرت حبق٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
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ديـسمرب  /أعدم الثالثة مجيعهم رمياً بالرصاص يف كانون األول       و. جبرمية قتل واثنان آخران من املواطنني األجانب      
  .)٢٠( حكمان على األقل باإلعدام٢٠٠٧وقد صدر أثناء عام . ٢٠٠٦

ن دواعي قلق بشأن سن تشريع جديد يشجع على استخدام وأعربت أيضاً منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ع  - ٨
 وكذلك قانون جديـد بـشأن       ٢٠٠٦ وينص قانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام        .عقوبة اإلعدام يف البحرين   

، على فرض عقوبة اإلعدام يف حالة ارتكاب جـرائم          ٢٠٠٧أغسطس  /ن يف آب  املخدرات واملؤثرات العقلية، سُ   
 وأ اإلرهاب بفرض عقوبة اإلعدام على أي شخص يدان بارتكاب أعمال إرهابية             ويسمح قانون مكافحة  . معينة

  . )٢١(بالتخطيط هلا

وعلى سبيل التوصية، أبرزت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن على البحرين أن تستأنف وقفها االختياري   - ٩
 وأن تنظر يف إزالـة عقوبـة        الفعلي لتنفيذ إعدامات وأن تقصر تطبيق عقوبة اإلعدام على أشد اجلرائم جسامة،           

ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل إلغاء مجيع        . )٢٢(اإلعدام من مجيع التشريعات املنصوص عليها حالياً فيها       
  . )٢٣(األحكام اليت تسمح بعقوبة اإلعدام وإىل إعالهنا فوراً وقفاً اختيارياً جلميع اإلعدامات

اب عن دواعي قلق بشأن التشريعات البحرينية اليت ال حتظر صراحة           صلت منظمة العفو الدولية اإلعر    واو  - ١٠
وأعربت . استخدام التعذيب وسوء املعاملة من جانب الشرطة، واليت ال تتضمن تعريفاً واضحاً وشامالً للتعذيب             

. دعى أهنم ارتكبوا التعذيب    الذي يتضمن عفواً شامالً عن من يُ       ٥٦/٢٠٠٢عن مباعث قلق خطرية إزاء املرسوم       
 علـى   ٥٦/٢٠٠٢وأبرزت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن على البحرين أن توضح علناً عدم انطباق املرسوم               

كذلك، أوصت منظمة العفو الدولية بأن تعدل احلكومة تشريعاهتا كـي           . )٢٤(اجلرائم اجلسيمة من قبيل التعذيب    
لكي تكفل عدم نصه على عفـوٍ        ٥٦/٢٠٠٢حتظر صراحة استخدام التعذيب وسوء املعاملة، وأن تعدل املرسوم          

وإضافة إىل ذلك، أثارت منظمة العفو الدولية دواعي قلق بشأن          . )٢٥(دعى أهنم ارتكبوا التعذيب    من يُ  عن شاملٍ
  .)٢٦(عدم وجود تشريع حمدد يتيح سبل انتصاف لضحايا التعذيب، وأوصت بسن تشريع يف هذا الصدد

 .ن قوات األمن تواصل ممارسة التعذيب كجزء من إنفاذ القانون         وذكر املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أ       - ١١
ورغم تصنيف التعذيب كجرمية تقع حتت طائلة العقاب، لوحظت حاالت تعذيب، ومتارس أيضاً قوات األمـن                

وأضاف املركز أن   .  عادةً للحفاظ على القانون والنظام     ياستخدام القوة دون قيد ودون متييز أكثر مما هو ضرور         
مليات الضرب على أيدي الشرطة أفادوا بأن قوات مكافحة الشغب أطلقت عليهم الرصاص املطاطي من ضحايا ع

وشددت اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا    . )٢٧( كان من املمكن بسهولة إلقاء القبض عليهم       ه أمتار مع أن   ٣مسافة  
  .)٢٨(٢٠٠٥دة ملناهضة التعذيب يف عام التعذيب على ضرورة متابعة مجيع التوصيات اليت اعتمدهتا جلنة األمم املتح

وقال املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان إن االعتقاالت التعسفية واالحتجازات غري القانونية تشكل انتهاكاً   - ١٢
وذكر املركز أن )]. ب(املادة [وحق عدم االعتقال تعسفاً )] أ(١٩املادة [للضمانات الدستورية للحرية الشخصية 

وأبرزت منظمة مراقبة حقـوق     . )٢٩(حبس أيضاً الضحايا حبساً انفرادياً    وُي. رصَّلى الطلبة القُ  هذا ينطبق أيضاً ع   
اإلنسان وجوب إقرار البحرين لتوصيات املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، مقترحة             

لة أمور، فتـرة االحتجـاز     لكي جيعل، يف مج    ٢٠٠٦إدخال تعديالت على قانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام         
  .)٣٠(مراجعة قضائية، متماشية مع املعايري الدوليةبدون بدون هتمة، أو املسموح هبا 
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وذكرت منظمة اخلط األمامي أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة مـن       - ١٣
ل التعسفي، واإلجراءات القضائية املستندة إىل      انعدام األمن وأهنم ضحايا أشكال شىت من القمع، من قبيل االعتقا          

، واالعتداءات اجلسدية، وسـوء     'تشجيع كره الدولة ونشر أكاذيب وشائعات     ' هي   منعدمة األساس هتم زائفة أو    
وكـرر املركـز    . )٣١(بل السلطات وقوات األمن احلكوميـة     املعاملة، والتعذيب وغريه من أشكال التحرش من قِ       

ومجعية البحرين حلقوق    ومركز البحرين حلقوق اإلنسان     واالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان    اآلسيوي حلقوق اإلنسان  
وذكرت منظمة اخلط األمامي أن مدافعني كثريين عن حقوق اإلنسان . )٣٢(اإلنسان اإلعراب عن دواعي قلق مماثلة

جهت إليهم حقوق اإلنسان ُووأضافت منظمة العفو الدولية أن املدافعني عن . )٣٣(تراقبهم السلطات بصفة مستمرة
" التشهري بقاضٍ يف حمكمة األسرة وقذفه     "، و "سب اهليئة القضائية  "يف املاضي أيضاً هتمة ارتكاب جرائم من قبيل         

  .)٣٤(إىل جانب هتم أخرى ُيعتقد أن وراءها دوافع سياسية

واللجنـة اآلسـيوية    وأشارت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان واللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب             - ١٤
وأشار أيضاً  . )٣٥(حلقوق اإلنسان إىل بعض املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان الذين كانوا ضحية لتجاوزات            

ومجعية البحرين حلقوق اإلنسان إىل حاالت ُنشطاء  ومركز البحرين حلقوق اإلنسان االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان
إىل حد االعتداء عليهم جسدياً أثناء مظاهرات االحتجـاج أو أثنـاء         بل الشرطة   آخرين يتعرضون للتحرش من قِ    

بل املدعي العام على أساس ارتكاهبم      كم عليهم بالسجن من قِ    وجرت مقاضاة آخرين وحُ   . وجودهم رهن احلبس  
ونشرهم عن تلك الفضيحة؛ " تقرير بندرغيت" عامة تعرف باسم فضيحةجرائم ضد أمن الدولة وذلك النتقادهم 

قيامه بإعادة طبع مقاالت انتقادية عن احلكومة أثناء لض آخر للمقاضاة وحكم عليه بالسجن ملدة سنة واحدة وتعرَّ
جهـوا  اوأشارت منظمة اخلط األمامي إىل آخرين و      . )٣٦(٢٠٠٦نوفمرب  /االنتخابات اليت جرت يف تشرين الثاين     

  .)٣٧(أعمال حترش وترويع على يد السلطات وقوات األمن احلكومية

وحثت منظمة اخلط األمامي السلطات على إيالء أولوية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين                 - ١٥
إجراء حتقيق مستقل يف مصدر التهديدات، وسوء املعاملة، والتعذيب، ومجيع أشكال الترويع والتحـرش              : وعلى

كفالة متتع مجيع املدافعني عـن حقـوق        املوجهة حنو مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان املذكورين يف تقريرها؛ و          
وأوصت أيضاً بأن   . اإلنسان يف البحرين حبرية ممارسة أنشطتهم يف جمال حقوق اإلنسان متحررين من االضطهاد            

  .)٣٨(زيارة البلد ىلإتدعو البحرين املمثل اخلاص لألمم املتحدة املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان 

 أن العقوبة البدنية حمظـورة يف       إىلإلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال       وأشارت املبادرة العاملية      - ١٦
. ١/١٩٩٢- ٥٤٩/١٦٨املدارس مبوجب قانون االنضباط يف املدارس، الذي أصدرته وزارة التعليم يف املرسوم رقم 

إلهناء مجيع أشكال العقوبة    ويف هذا الصدد، أوصت املبادرة العاملية       . )٣٩(بيد أن العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل      
 تسن البحرين تشريعاً، كمسألة ملحة، حلظر العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع البيئات، مبا يف               بأنالبدنية لألطفال   
  .)٤٠(ذلك يف املرتل

ومجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن   ومركز البحرين حلقوق اإلنسان    وذكر االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان      - ١٧
 قدر حمدود للغاية من الـدعم املؤسـسي         ى اجلنسي باملرأة وإيذاءها املرتيل اعتياديان، وأنه ال يوجد سو         التحرش
  .)٤١(عترب جرمية وفقاً لقانون البحرين وأن االغتصاب يف إطار الزواج ال ُي،للضحايا
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   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

ستور ينص على وجود هيئة قضائية مستقلة امساً؛        ذكرت اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب أن الد         - ١٨
ولكن اهليئة القضائية ليست مستقلة؛ وختضع احملاكم لضغوط حكومية بـشأن األحكـام الـيت تـصدر عنـها                   

وأضافت اللجنة اآلسيوية حلقوق اإلنسان . )٤٢( وكانت مثة ادعاءات بوجود فساد يف النظام القضائي،واالستئنافات
هذا اجمللس هو و، هو رئيس اجمللس القضائي األعلى، ٢٠٠٢ من الدستور الصادر عام ٣٣دة أن امللك، مبوجب املا

 ،وأضافت اللجنة أن امللك بإمكانه. اهليئة املسؤولة عن تعيني القضاة واليت تشرف على عمل احملاكم ووكالء النيابة
  . )٤٣(عملياً، أن خيتار القضاة حسب هواه

قـب  واء وضحايا التعذيب بأنه مل تكن هناك أثناء السنة حاالت معروفة ع           وأفادت اللجنة الوطنية لشهد     - ١٩
ومركز البحرين   وأضاف االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان    . )٤٤( حلقوق اإلنسان  انتهاكاتفيها مسؤولون الرتكاهبم    

رفضت ) حد سواء على ة العاموالنيابةاحملاكم (ومجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن اهليئة القضائية   حلقوق اإلنسان 
ربز احلاجة إىل ضمان استقالل اهليئة القضائية إزاء املؤسسة         ضحايا جتاوزات الدولة، مما يُ     رفعهاأن تنظر يف قضايا     

 مينح أفراداً، من بينهم مـسؤولون       ٥٦/٢٠٠٢وأفادت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان بأن املرسوم        . )٤٥(احلاكمة
 وأن احلكومـة    ٢٠٠١ عـام     قبل كبت فيما يتعلق باجلرائم اليت ارتُ     حكوميون، حصانة من التحقيق أو املقاضاة     

 عدة كأساس لرفض إجراء حتقيقات جنائية ضد مسؤولني سابقني كانوا مثار اتاستشهدت هبذا املرسوم يف مناسب  
رت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان     وأشا. ضوهم للتعذيب  أن أولئك املسؤولني قد عرَّ     اّدعواشكاوى من مواطنني    

 يتناىف مع التزامات البحرين كدولة طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب ٥٦/٢٠٠٢ أن هذا االستخدام للمرسوم إىل
شهداء وضحايا لوأثارت اللجنة الوطنية . )٤٦(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  .)٤٧(التعذيب هذه املسألة أيضاً

، بالتعاون مـع مركـز   ٢٠٠٦لوطنية لشهداء وضحايا التعذيب إىل أهنا قامت يف عام         وأشارت اللجنة ا    - ٢٠
ائـتالف احلقيقـة    ‘البحرين حلقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية أخرى، وأعضاء اجلمعية الوطنية، بتشكيل            

احلة حـسبما    ولكن بالرغم من احلاجة العاجلة إىل تشكيل جلنة وطنية للحقيقة واملص           )٤٨(‘واإلنصاف واملصاحلة 
ومجعية  ومركز البحرين حلقوق اإلنسان    طالبت بذلك منظمات اجملتمع املدين، أفاد االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان         

  البحرين حلقوق اإلنسان بأن احلكومة تزعم أنه ال توجد حاجة إىل جلنة من هذا القبيل ألهنـا عاجلـت مـسألة                     
  .)٤٩(ضحايا املاضي

، بزيارات  ٢٠٠٥شهداء وضحايا التعذيب أن احلكومة مسحت، يف أواخر عام          وذكرت اللجنة الوطنية ل     - ٢١
حمدودة للسجون ولكنها مل تسمح بزيارات ملرافق االحتجاز القصري األجل من ِقَبل مراقبني مـستقلني حلقـوق                 

، ٢٠٠٥ديسمرب  /وأفادت اللجنة بأن مجعية البحرين حلقوق اإلنسان قامت، يف أواخر كانون األول           . )٥٠(اإلنسان
ومل تـستجب الـسلطات   . ٥٠٠ إىل ٤٥٠بزيارتني لسجن جاو، الذي يضم عدداً من الـرتالء يتـراوح مـن     

وكان من املقرر أيضاً أن تزور مجعية البحرين حلقوق اإلنسان سـجن النـساء              . الستنتاجات املنظمة وتوصياهتا  
ة أرجأوا الزيارة إىل أجل غري مسمى       فرباير، ولكن مسؤويل وزارة الداخلي    / شباط ٢٥البحريين يف بلدة عيسى يوم      

أغسطس، نظَّم اجمللس األعلى شبه احلكومي للمرأة زيارة        / آب ١٠ويف  . ألسباب إدارية ومل يتحدد هلا موعد آخر      
وذكرت اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب أو لولوا الواضحي،  . )٥١(لسجن النساء البحريين يف بلدة عيسى     



A/HRC/WG.6/1/BHR/3 
Page 7 

دعت علناً يف أعقاب الزيارة اجمللس القضائي األعلى إىل النظر يف األحكام اليت كانت شديدة األمينة العامة للجنة، 
ويوضع األحداث  . ومل يصدر علناً تقرير اجمللس األعلى للمرأة عن الزيارة        . بشكل مفرط بالنسبة للجرائم املرتكبة    

لنت وزارة التنمية االجتماعيـة      أع ٢٠٠٤ويف عام   .  عاماً ١٥يف السجن منفصلني عن الكبار حىت بلوغهم سن         
وأضـافت اللجنـة    . خططاً لفتح مركز مستقل لرعاية األحداث اجلاحنني، لكنها مل تكن قد فعلت ذلك حىت هناية السنة               

الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب أنه على الرغم من أن مسؤويل جلنة الصليب األمحر الدولية قد زاروا البلد أثناء الـسنة،                    
بوا القيام بزيارات للسجون؛ وأكد مسؤولو مجعية اهلالل األمحر البحرينية أن مسؤويل جلنة الصليب األمحـر                 مل يطل  فإهنم

  .)٥٢(٢٠٠٠الدولية مل يزوروا السجون لسنوات عديدة، منذ إطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني يف عام 

ون تقين من أجل إصالح قطاع إقامـة        وذكر املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن البحرين حتتاج إىل تعا           - ٢٢
  .)٥٣(العدل لديها

   احلق يف اخلصوصية- ٤

ذكرت الرابطة الدولية للمثليات واملثليني، يف ورقة مشتركة مع آخرين، أن البحـرين تواصـل فـرض                   - ٢٣
رين وينص قانون العقوبات اخلاص بالبح    .  بذلك القابلنيجزاءات جنائية على ممارسة النشاط اجلنسي بني الكبار         

اللواط فعل غري مشروع يعاقَب عليه بالسجن       : "، على أن  ١٥املرسوم التشريعي رقم    وهو  ،  ١٩٧٦والصادر عام   
  .)٥٤(" سنوات كحد أقصى١٠ملدة 

   حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي، واحلـق يف          - ٥
  احلياة العامة والسياسية املشاركة يف

ذكرت منظمة اخلط األمامي أن دستور البحرين الـصادر عـام           ونسان  املركز اآلسيوي حلقوق اإل   ذكر    - ٢٤
وأفادت منظمة مراقبة   . )٥٥(د ممارسة هذه احلقوق    ينص على حرية الكالم والصحافة، ولكن احلكومة تقيّ        ٢٠٠٢

د بـال داعٍ    يتضمن إجراءات تقيِّ  ) ٤٧/٢٠٠٢(حقوق اإلنسان ومنظمة اخلط األمامي أن قانون الصحافة القائم          
وحـددت  . )٥٦("تعرِّض الوحدة الوطنية للخطـر "ات الصحافة، من قبيل حظر سب امللك، وعند نشر أنباء        حري

منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن البلد توجد لديه اآلن صحيفتان يوميتان مستقلتان، ولكن الـصحف اليوميـة                 
وتفيد منظمـة مراقبـة     . )٥٧(حمطات حكومة صحف و األخرى وكذلك حمطات اإلذاعة والتلفزيون البحرينية هي        

، ومنظمة اخلط األمامي، بأن الصحفيني ميارسون درجة كبرية         ‘مراسلون بدون حدود  ‘حقوق اإلنسان، ومنظمة    
. )٥٨(من الرقابة الذاتية، ال سيما فيما يتعلق بقضايا من قبيل الفساد الذي تكون األسرة احلاكمـة ضـالعة فيـه       

 يلغي  ٢٠٠٧مايو  / جملس الشورى قد أجاز مشروع قانون يف أيار        وأشارت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان إىل أن      
 مل تكن احلكومة قـد أحالـت        ٢٠٠٧نوفمرب  /العقوبات اجلزائية يف اجلرائم الصحفية، ولكن حىت تشرين الثاين        

 لتقييـد   ٤٧/٢٠٠٢وما زالت السلطات تستخدم القانون      . املشروع إىل اجلمعية الوطنية املنتخبة لكي تنظر فيه       
باجمللس ‘ مراسلون بال حدود‘وأهابت منظمة . )٥٩(املسائل اجلدلية، ال سيما مسائل من قبيل الفساد الرمسي    تغطية  

هذه التعديالت ميكن   و. األدىن يف الربملان أن جييز تعديالت قانون الصحافة اليت اقترحها اجمللس األعلى يف الربملان             
ل البحرين أبرزت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان وجوب أن تعدِّو. )٦٠(أن تكون هلا تداعيات يف خمتلف أحناء املنطقة

  .)٦١(قانون العقوبات لديها حبيث تلغي مجيع العقوبات اجلنائية يف جرائم القذف املدعاة
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 ٢٠٠٦نـوفمرب   /وأفادت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان بأن السلطات اعتقلت يف منتصف تشرين الثاين             - ٢٥
 كـانون  ٣٠ويف . نيني إىل مقاطعة االنتخابات الربملانيـة املقبلـة   يفردين حملاولتهما توزيع منشورات تدعو البحر     

ة ستة أشهر وحكماً علـى اآلخـر         أصدرت إحدى احملاكم حكماً على أحدمها بالسجن ملد        ٢٠٠٧يناير  /الثاين
وقد أطلقت احلكومة سراحهما بعد عدة . "الصاحل العامأن تضر "بالسجن ملدة سنة بتهمة حيازة ونشر مواد ميكن 

وأضافت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن احلكومة ضاعفت يف         . )٦٢(أسابيع، يف أعقاب عفو من امللك فيما يبدو       
أبريل رسالة / يف نيسان تلك الناشطةات يف جمال حقوق املرأة بعد أن وجهت مضايقتها إلحدى الناشط٢٠٠٧عام 

لفشله يف حتقيق املزيد من أجل ) الذي ترأسه زوجة امللك(إىل الشيخ محد دعت فيها إىل حل اجمللس األعلى للمرأة 
  .)٦٣(النهوض بوضع املرأة يف اململكة

لت تصعيد رقابتها على املنشورات على اإلنترنت أن احلكومة حاو ‘ مراسلون بال حدود  ‘وذكرت منظمة     - ٢٦
وذكـر  . )٦٤( باشتراطها تسجيل املواقع البحرينية لدى وزارة اإلعالم، لكن هذا مل جير إنفاذه بعد             ٢٠٠٥يف عام   

مجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن الدولة اعترضت و مركز البحرين حلقوق اإلنسانو االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان
  ، ‘Aloysif Bolger‘، و‘Aldemokrati.com‘كية عديـدة غـري مواتيـة للحكومـة مـن قبيـل       مواقع شـب 

. )٦٥(، إىل جانب موقع مركز البحرين حلقوق اإلنسان على الشبكة‘Bahrain On Line‘، و‘Haq movement‘و
د إعـراهبم  أن توقف احلكومة مقاضاة الصحفيني وغريهم من الكتاب جملربوأوصت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان     

  .)٦٦(عن آراء تنتقد السياسات احلكومية، وبأن توقف اعتراضها للمواقع املوجودة على اإلنترنت

مجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن  و مركز البحرين حلقوق اإلنسان   و وذكر االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان      - ٢٧
اعة والنشر، التابعة لوزارة اإلعالم، وأن      الكتب واملطبوعات تقتضي احلصول مسبقاً على ترخيص من مديرية الطب         

  .)٦٧(مؤلفني حبرينيني عديدين حرموا من حق أن ينشروا كتبهم

مجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن     و مركز البحرين حلقوق اإلنسان   و وأبرز االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان      - ٢٨
  . كبـار املـسؤولني   ون شؤون الدولة    هناك تقييدات كثرية على احلصول على معلومات خاصة جبوانب كثرية م          

وضـع  إىل وقد بادر بعض أعضاء الربملان الـسابق  . وال يوجد قانون ينص على احلق يف احلصول على املعلومات  
وطلب بعض أعضاء الربملان احلاليني إىل احلكومة أن تزودهم         . قانون من هذا القبيل، ولكن احلكومة كانت ضده       

 منحها امللك لبعض كبار املسؤولني، ولكن وزارة العدل رفضت تزويدهم بتلك مبعلومات ذات صلة باألراضي اليت
  .)٦٨(وُرفض أيضاً تقدمي معلومات عن عمليات التجنس اجلماعية. املعلومات

 بفـرض   ٢٠٠٦أكتوبر  /وذكرت منظمة العفو الدولية أن احملكمة اجلنائية العليا أمرت يف تشرين األول             - ٢٩
تعلق بتقرير كان قد نشره يف الشهر األسبق صالح البندر، وهو من مواطين اململكة حظر على نشر أي معلومات ت

وقد زعم التقرير أن املسؤولني كانوا قد خططوا للتالعب، على حـساب         . املتحدة ومستشار للحكومة البحرينية   
وقد جرى ترحيل . ٢٠٠٦نوفمرب /أغلبية السكان الشيعية، بنتيجة االنتخابات الربملانية اليت جرت يف تشرين الثاين       

احلصول بطريقة غـري    ‘صالح البندر إىل اململكة املتحدة يف الشهر نفسه ووجهت له بعد ذلك يف البحرين هتمة                
  .)٦٩(من املتوقع أن ُيحاكم غيابياًووقد نفى التهمتني . ‘شرعية على وثائق حكومية وسرقة شيكني
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د حرية التعبري وتكوين الرابطات وجبعله متماشياً مع وأوصت منظمة العفو الدولية بسحب أي تشريع يقيِّ  - ٣٠
  .)٧٠(املعايري الدولية

 على قانون جديـد لتنظـيم الرابطـات         ٢٠٠٥وذكرت منظمة العفو الدولية أن الربملان وافق يف عام            - ٣١
حملكمة السياسية، وأوضحت أن هذا يقتضي أن يوافق على الرابطات وزير العدل، الذي ميكنه أيضاً أن يطلب إىل ا

 حقوق اإلنسان وغريهـا مـن       اتوأضافت املنظمة أن منظم   . العليا إصدار حكم حبل أي رابطة وبتصفية أمواهلا       
  .)٧١(اجلماعات انتقدت القانون اجلديد باعتباره تقييدياً بإفراط ودعت امللك إىل إلغائه

يف زيادة التعدي على حرية وذكرت منظمة اخلط األمامي أن التشريع اجلديد ملكافحة اإلرهاب قد ساهم   - ٣٢
 ١٤، الذي وقعـه ملـك البحـرين يف          ‘محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية    ‘فمشروع قانون   . تكوين اجلمعيات 

 وأصبح قانوناً، انتقدته منظمات اجملتمع املدين البحرينية واملنظمات الدولية، الـيت ختـشى              ٢٠٠٦أغسطس  /آب
ن تكوين مجعيات وملنع املدافعني عن حقوق اإلنسان من العمل متحررين من إمكانية استخدامه ملنع اجملتمع املدين م

 من القانون أي عمل يهدد الوحدة الوطنية بأنه عمل إرهايب، وذكرت منظمـة              ١وتصف املادة   . مجيع التقييدات 
  .)٧٢(اخلط األمامي أن غموض هذا النص ميكن أن يؤدي إىل جترمي أنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان

وضع قانوين، وأمـرت حبـل   أن يكون له وواصلت احلكومة حرمان مركز البحرين حلقوق اإلنسان من        - ٣٣
. )٧٣( بعد أن انتقد رئيسه علناً رئيس الوزراء، وهو ما ذكرته منظمة مراقبة حقوق اإلنسان              ٢٠٠٤املركز يف عام    

مية االجتماعيـة، حـسبما     أن تسجل نفسها لدى وزارة التن      ٢٠٠٥وقد حاولت مجاعات أخرى عديدة يف عام        
، أعدت  ٢٠٠٧ويف عام   .  أي استجابة لطلبها   ٢٠٠٧نوفمرب  /يقتضي القانون، ولكنها مل تتلق حىت تشرين الثاين       

وزارة التنمية االجتماعية صيغة تشريع جديد حيكم تنظيم منظمات اجملتمع املدين، ولكن حـىت وقـت إعـداد                  
وزارة قد قدمت مشروع القانون اجلديد إىل جملس الشورى أو          مسامهات منظمة مراقبة حقوق اإلنسان مل تكن ال       

وذكرت منظمة اخلط األمـامي أن  . )٧٤(إىل جملس النواب، ورفضت أن تطلع املنظمات املعنية على ذلك املشروع 
 رسائل رمسيـة مـن وزارة   ٢٠٠٧مايو / تلقت يف أيار  ، من منظمات حقوق اإلنسان    ،عدة منظمات غري مسجلة   

وأعرب االحتاد الدويل حلقوق . )٧٥(عية تطالبها بوقف أنشطتها وإال فإهنا ستتعرض الضطهاد قانوين  التنمية االجتما 
مجعية البحرين حلقوق اإلنسان عن األسف الستمرار إغـالق مركـز           و مركز البحرين حلقوق اإلنسان   و اإلنسان

الصرحية من جانب جلنة القضاء     ، رغم التوصيات    ٢٠٠٤نوفمرب  /البحرين حلقوق اإلنسان رمسياً منذ تشرين الثاين      
  .)٧٦(على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب

وذكرت منظمة اخلط األمامي أن القانون البحريين حيظر التجمعات العامة غري املأذون هبا ألكثر من مخسة   - ٣٤
وأدت . عةأشخاص وأن التجمعات العامة يلزم إخطار وزارة الداخلية هبا قبل حدوثها بـأربع وعـشرين سـا                

وهي  بشأن االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات، ١٩٧٣ لعام ١٨التعديالت اليت أدخلت على املرسوم رقم 
، إىل زيـادة عـدد   )٣٢/٢٠٠٦القانون (يث أصبحت قانوناً حب ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٠ وقعها امللك يف   تعديالت

 فضفاض للغاية   "التجمع العام "و الدولية أن تعريف     فعلى سبيل املثال، أوضحت منظمة العف     . )٧٧(القيود التشريعية 
وحتظـر  . وأن االجتماعات اليت تعقد سراً وتضم عدداً ضئيالً من األفراد ختضع هي نفسها إلخطار رمسي مسبق               

وحمظور متاماً تنظيم مظاهرات يف أماكن عامـة قريبـة مـن            . )٧٨(املظاهرات لألغراض االنتخابية  ) ب(١٠املادة  
؛ ويتوجب إخطار رئيس األمن العام بأي اجتماع عام أو مظاهرة عامة قبل حدوثهما بثالثة               ‘سةاحلسا‘األماكن  
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  أيام على األقل؛ ويواجه منظمو املظاهرات احملظورة واملشاركون فيها عقوبات بالسجن تصل إىل سـتة أشـهر                 
أضافت منظمة مراقبـة    و. )٧٩() يورو ٢٠٠زهاء  ( دينار حبريين    ١٠٠أو عقوبات بدفع غرامة تبلغ كحد أدىن        /و

منع أي خطاب أو نقاش ميس النظـام        "حقوق اإلنسان أن القانون ينص على مسؤولية منظمي االجتماعات عن           
وأبـرزت  . )٨٠( غري حمـددة   "النظام العام أو األخالقيات العامة    "، ولكنه يترك عبارة     "العام أو األخالقيات العامة   

 لكي حتقق متاثل أحكامه مع املادة       ٣٢/٢٠٠٦ي أن تعدل القانون     منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن البحرين ينبغ      
  .)٨١( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢١

، حظرت ٣٢/٢٠٠٦وأفادت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان بأن السلطات البحرينية، مستشهدة بالقانون   - ٣٥
رَّقت عنوةً يف مناسبات عديدة جتمعات غري مأذون  عقد اجتماعات، وأهنا منعت أو ف   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦أثناء عامي   

قلوا، يف حاالت كثرية موثقة أثناء  وضحايا التعذيب أن املواطنني الذين اعُتءوذكرت اللجنة الوطنية لشهدا. )٨٢(هبا
ضهم العتـداء  السنوات األربع املاضية، خبصوص جتمعات أو مظاهرات احتجاج غري مأذون هبا قد شكوا من تعرُّ    

 معزولني لفترات تتراوح من ثالثة أيام إىل مخسة عشر يوماً، ومـن   حبسهمأثناء إلقاء القبض عليهم، ومن      شديد  
ضهم للتعذيب أو ملعاملة أخرى قاسية أو ال إنسانية أو مهينة أثناء االستجواب، ومن استمرار إبقائهم يف احلجز تعّر

الت اهتمت الشرطة املقبوض عليهم باستخدام العنـف        ويف معظم احلا  . لفترة طويلة أثناء االستجواب أو احملاكمة     
ويف مجيع احلاالت، ويف أعقاب شـن       . ولكنهم اعُتربوا يف هناية األمر مذنبني باملشاركة يف منظمات غري مسجلة          

كثرياً ما تكون إمكانية و. محالت داخلية وخارجية، أُطلق سراح احملتجزين بدون حماكمة أو من خالل عفو ملكي
تقلني مبحامني مقيدة يف املراحل األوىل من االحتجاز؛ وجيب على احملامني أن يسعوا إىل استصدار أمر من اتصال املع

 مركز البحرين حلقوق اإلنـسان    و وأضاف االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان    . )٨٣(حمكمة لكي يتشاورا مع موكليهم    
هذه التجاوزات أو تعاقب املسؤولني عنها وأهنا مجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن الوزارة مل جتر قط أي حتقيق يف و

  .)٨٤(حتمي املسؤولني الذين يسيئون إىل أصحاب احلقوق

، منظمـة غـري     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١٥وذكرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن الشرطة منعت، يف            - ٣٦
، وذلك بدعوى أن تلك  التماس مقدم منها يدعو إىل سن دستور جديدبشأنحكومية من عقد حلقة دراسية عامة 

 حاولت املنظمة للمرة عندماسبتمرب، / أيلول٢٢ويف . املنظمة مل تسع إىل احلصول على تصريح من وزارة الداخلية
الثانية أن تعقد االجتماع، استخدمت الشرطة الرصاص املطاطي والغاز املسيِّل للدموع من أجل تفريق املشتركني               

ويف حاالت عديدة استخدمت الشرطة ما بدا .  جبراح نتيجة لذلكادين أصيبويف االجتماع، وقيل إن أشخاصاً عدي
أنه قوة مفرطة وأوسعت األشخاص الذين أمسكت هبم ضرباً شـديداً، كـان يرقـى يف بعـض األحيـان إىل                     

 كانت تتحدث فيه جتمُّع، الرصاص املطاطي على ٢٠٠٧مايو / أيار٢٠وقيل إن الشرطة أطلقت، يف . )٨٥(تعذيبال
ات سياسية من املعارضة، من بينها أعضاء يف الربملان، حبيث أصيب رئـيس اجلمعيـة الوطنيـة للعمـل                   شخصي

ويف مساء اليوم التايل، ويف واقعة حترهتا منظمة مراقبة حقوق اإلنسان، تـصدت شـرطة               . الدميقراطي املعارَِضة 
.  بفردين، كل على حـدة     تكمايو وأمس / أيار ٢٠مكافحة الشغب ملظاهرة يف الشوارع حتتج على ما حدث يف           

وقام ضباط الشرطة بضرهبما ضرباً شديداً، مما أحلق إصابات خطرية بكليهما، واحتجزت السلطات واحداً منهما               
وأضـاف االحتـاد    . )٨٦(ملدة جتاوزت أسبوعاً يف مكان غري معلن عنه مع رفضها االعتراف ألسرته بأن احلكومة حتتجزه              

حتجاجات على مـصادرة    المجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن ا     و حرين حلقوق اإلنسان  مركز الب و الدويل حلقوق اإلنسان  
  .)٨٧( قامت شرطة مكافحة الشغب بقمعها، مع حدوث خسائر بشرية كثرية قدالشواطئ البحرية لقرية املالكية
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 وشددت اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب على وجود حاجة ملحة إىل وقف حكومة البحـرين                - ٣٧
التحرش هبا، وحفاظها علـى التعـاون مـع تلـك        لعمليات  للتقييدات املفروضة على املنظمات غري احلكومية و      

وذكر املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن البحرين حتتاج إىل تعاون تقين من أجل تعزيز منظمات               . )٨٨(املنظمات
الة لضمان قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان على وأوصت منظمة العفو الدولية باختاذ تدابري فع. )٨٩(اجملتمع املدين

ممارسة حقهم يف حرية التعبري والتجمع، مبا يشمل ممارسة أنشطتهم السلمية، وحقهم يف احلماية مـن مـضايقة                  
  .)٩٠(سلطات إنفاذ القانون هلم

، ١٩٧٥ذ عام  ُسمح هلم، للمرة األوىل منالبحرينيني البحرين أن - ذكرت حركة احلريات والدميقراطية و  - ٣٨
، على التوايل، مبمارسة بعض حقـوقهم يف احليـاة الـسياسية، ويف             ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول ومايو  /يف أيار 

ولكن ذُكر أن االنتخابات، وإن كانت تبدو ظاهرياً عملية دميقراطيـة، خـضعت   . االنتخابات البلدية والربملانية 
  .)٩١(إلجراءات خمتلفة نسقتها ووجهتها احلكومة

وذكرت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن الدوائر االنتخابية تسيطر عليها الدولة وأهنا تقوم على أسس   - ٣٩
قـد  و. جياد بيئة تتسم بالتوتر الطائفي    إلتعظيم الوالء للدولة، و   لطائفية وقبلية ضماناً لسيطرة األسرة احلاكمة، و      

 ١٢ ٠٠٠وهي منطقة شيعية أساساً، تضم أكثر من أسفر تكوين بعض املناطق عن وجود أكرب منطقة يف الشمال، 
  .)٩٢(، يف اجلنوب الُسين٥٠٠مواطن، مع وجود أصغر منطقة، ال يتجاوز فيها عدد املصوتني 

ـ وعالوة على ذلك، كانت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان قلقة أيضاً للسماح              - ٤٠ واطين دول اخللـيج    مل
من بينهم عدة آالف من املسلمني السنة األجانب الذين خيـدمون يف            األخرى املقيمني يف البحرين بالتصويت، و     

، الذين ميكن ملن ٧٠٠ ٠٠٠القوات العسكرية واألمنية البحرينية، وذلك إضافة إىل مواطين البحرين البالغ عددهم 
بع فيما  وأضاف املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان أن احلكومة تت       . )٩٣( التصويت  عاماً ٢٠ أعمارهم تبلغ أو تتجاوز  

 أساساً للعرب - يقال سياسات ترمي إىل تغيري التوازن الدميغرايف يف اجلزيرة عن طريق منح اجلنسية لغري البحرينيني 
؛ وعن طريق التالعب بأي عملية اقتراع بالتحكم )٩٤( لكي تقلل من سيطرة الشيعة- السنة من خمتلف أحناء املنطقة 

كمة بأغلبية األصوات، مما يشكل، حسبما ذكرت حركة احلريـات          يف نتيجتها، حيث تضمن فوز السلطات احلا      
  .)٩٥( البحرين، خرقاً حلقوق البحرينيني األساسية اخلاصة باملشاركة حبرية يف الشؤون العامة- والدميقراطية 

وأوصى املركز اآلسيوي حلقوق اإلنسان بوجود هيئات رصد دولية يف االنتخابات املقبلة يف البحـرين،                 - ٤١
.  من حيث عدم نزاهتها وحدوث غـش فيهـا         ٢٠٠٦بالنظر إىل االدعاءات اليت اكتنفت انتخابات عام        وذلك  

 السلطات البحرينية إىل احترام حقوق املواطنني السياسية وإىل       )٩٦( البحرين - ودعت حركة احلريات والدميقراطية     
اطي من إعدادهم، وأهابت بالسلطات النظر يف رغبتهم يف أن يديروا شؤون حياهتم وثروهتم من خالل دستور دميقر

 عمليات التزييف االنتخايب ودوائر التصويت اليت تقف وراءها دوافع سياسية وأن تقوم بإنفـاذ متثيـل                 ُتزيلأن  
وخبصوص هذه املسألة حثت احلركة األمم املتحدة . )٩٧(‘لكل شخص واحد صوت واحد‘متكافئ، حسب مفهوم 

ن استخدام املتجنسني حديثاً، ومن بينهم أولئك الذين يقيمون يف البلدان           على أن حتث السلطات على االمتناع ع      
وحثت احلركة أيـضاً  . اجملاورة مثل اململكة العربية السعودية، لكي تتالعب بأي عملية سياسية وتؤثر يف نتيجتها      

الرامية إىل القضاء على األمم املتحدة على التدخل من أجل محاية املواطنني البحرينيني، ال سيما الشيعة، من اخلطط 



A/HRC/WG.6/1/BHR/3 
Page 12 

 

 باملخطط  ُتعىنوهذا من شأنه أن يبدأ بإقامة جلنة حتكيم دولية          . اهلوية ومتييعها وفقدان الشفافية والتراث التارخيي     
  .)٩٨(غرافية للسكان حتقيقاً ألجندة سياسيةوالذي اعتمدته السلطات لتغيري التركيبة الدمي

   احلق يف التمتع مبستوى معيشة الئق- ٦

مجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن     و مركز البحرين حلقوق اإلنسان   و ذكر االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان      - ٤٢
وهذا يربزه ارتفاع عدد األسر اليت تسعى إىل احلصول على معونة من . قطاعات واسعة من السكان تعاين من الفقر

   أسـرة بـني جممـوع يبلـغ حـوايل           ١٠ ٠٠٠يقدر عددها مبا يبلغ     (وزارة التنمية االجتماعية وصناديق الرب      
ومع أن االقتصاد الوطين تتولد عنه عشرات اآلالف من فرص العمل كل عام، يقدر عدد العاطلني                ). ٤٥٠ ٠٠٠

 يف املائة فقط من فرص العمل اليت تتولد حديثاً ١١ يف املائة من السكان نتيجة لكون ١٥عن العمل مبا يبلغ حوايل 
 مركز البحرين حلقوق اإلنسان   و وذكر االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان    . )٩٩(لبحرينينيتكون من نصيب املواطنني ا    

مجعية البحرين حلقوق اإلنسان أن هذا يرجع إىل شدة استغالل العمال احملليني واألجانب واخنفاض أجورهم بشدة و
رينياً كل شهر ألسرة مكونة  ديناراً حب٣٥٠وأشارت حبوث مستقلة إىل أن الدخل األدىن البالغ . يف القطاع اخلاص

 ديناراً  ١٥٠ أفراد مع امتالكها ملرتهلا ميثل حداً أدىن؛ وأن عشرات اآلالف من البحرينيني يكسبون أقل من                 ٥من  
 دينار حبريين، بينما ال يوجد حد أدىن لألجر ٢٠٠واألجر األدىن املالحظ يف قطاع احلكومة هو . حبرينياً كل شهر
  .)١٠٠(يف القطاع اخلاص

مجعية البحرين حلقوق اإلنسان    و مركز البحرين حلقوق اإلنسان   و وأضاف االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان      - ٤٣
أن التجنس اجلماعي بدافع من ضمان قاعدة داعمة للنظام قد انعكس سلباً على رفاه املواطنني من حيث ما تدعمه 

  .)١٠١(ذلكالدولة من فرص عمل، وإسكان، وتعليم، وعالج باألدوية، وما إىل 

 البحرين بأن البحرين على شفا أزمة سكن بسبب الفساد وتوزيع - وأفادت حركة احلريات والدميقراطية   - ٤٤
 يف املائة من األراضـي      ٩٠وذكر مسؤول من وزارة اإلسكان هذا العام أن         . )١٠٢(اًرالثروة واألراضي توزيعاً جائ   

 البحرين بأن تقوم األمم املتحدة بإنفاذ احلكم        - قراطية  وتوصي حركة احلريات والدمي   . )١٠٣(مملوكة ملكية خاصة  
من األيدي اخلاصة، للتمكني مـن      ) اجلزر(املتعلق بالتمتع مبستوى معيشة الئق بواسطة استرجاع األراضي العامة          
  .)١٠٤(توزيع الثروة توزيعاً منصفاً فيما بني املواطنني واحترام حقهم يف التملك

مجعية البحرين حلقوق اإلنسان    و مركز البحرين حلقوق اإلنسان   و قوق اإلنسان وأضاف االحتاد الدويل حل     - ٤٥
وحـدات  ( طلب للحصول على اخلدمات اليت تدعمها احلكومة         ٥٥ ٠٠٠أن هناك قائمة انتظار يقدر أهنا تضم        

  .)١٠٥(مع تزايد عدم تقدمي هذه اخلدمات مما أوجد أزمة سكن داخل اجملتمع) السكن، وقروض اإلسكان

عية البحرين حلقوق اإلنسان بأن ومج مركز البحرين حلقوق اإلنسانو وأفاد االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان  - ٤٦
  سياسة الدولة تتمثل يف تشجيع االستثمار األجنيب، مع وجود شروط تساهلية بشأن املعـايري البيئيـة، يف بلـد                   

تلوث شديد إىل حدوث زيادة حـادة يف        وقد أدت الصناعات املسببة ل    .  كيلومتر مربع  ٧٠٠ال تتجاوز مساحته    
  .)١٠٦(اإلصابة بالسرطان وباألمراض املرتبطة بالتلوث بني السكان، تقدر بأهنا األعلى يف منطقة اخلليج

  



A/HRC/WG.6/1/BHR/3 
Page 13 

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
  ]ال يوجد[   - ٤٧

  ية األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيس- رابعاً 
  ]ال يوجد[   - ٤٨

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ]ال يوجد[   - ٤٩
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