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مو ووولم للمعلومو وواة المقدمو ووة مو وول الجةو وواة و وواح ة الم و وول ة بش و و ن
ال ريل*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان
أوالا -معلوماة أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الدوري الشامل .والتقرير موجز للمعلومات املقدم من  43جه صاحب مصالة
إىل عمليا االسااتعراض الاادوري الشااامل .وهااو مقا زد ق دا ل مااوجز ىقيااداً با ااد ا صا لعاادو
ال لمات.
()1

ثانيا -المعلوماة المقدمة مل الجةاة اح ة الم ل ة
ألف -نط وواق االلتمام وواة الدولي ووة( )2والتع وواون مو و اآللي وواة والةيئ وواة الدولي ووة ل ق وووق
()3
اإلنسان
 -2أوص منتدى ا ريات ا ربع ومجعي مباوئ قوق اإلنسان البةرين بتقدمي خارطا طريا
من أجل ضمان التصدي عل مجيع معاهدات ا مم املتةد قاوق اإلنساان( .)4وأوصا منمما
ال رام ا والور تااان املش ا تان  4و 9ومنمم ا أمري يااون ماان أجاال الدحقراطي ا وحقااوق اإلنسااان ق
البةا ا ارين بالتص ا اادي علا ا ا االىما يا ا ا الدوليا ا ا مايا ا ا مجي ا ااع ا دا ا ا ا م ا اان االختم ا ااا القس ا ااري
__________

*

حترر هذه الوثيق بل إرساهلا إىل ووائر ال مج التةريري ق ا مم املتةد .
مل َّ
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والربوىو اولن االختيااارين امللةقاان بالعهااد الاادوا اوااا بااا قوق املدني ا والسياسااي  ،والربوىو ااو
االختي اااري الىما يا ا مناهيا ا التع ااذي ( .)5وأوصا ا الور ا ا املشا ا  7البةا ارين بالتص اادي علا ا
الربوىو ااو االختي اااري الل اااا امللة ا بالعه ااد ال اادوا او ااا ب ااا قوق املدني ا والسياس ااي  ،وموا م ا
ىشريعاهتا مع هذا الربوىو و ( .)6وأوصا الور ا املشا  11ومنمما حقاوق اإلنساان أوالً ومجعيا
مباوئ قوق اإلنسان البةرين باالنيما إىل الربوىو و االختياري الىما يا مناهيا التعاذي (.)7
وأوص مجعي هني فتا البةرين بأن ىصدق البةرين علا الربوىو او االختيااري الىما يا القياا
عل مجيع أد ا التمييز ضاد املارأ ( .)8وحلا الور ا املشا  9البةارين علا النمار ق التصادي
علا االىما يا الدوليا مايا حقااوق مجيااع العمااا املهاااجرين وأفاراو أساارهم واىما يا منمما العماال
الدولي ر م  189بشأن العمل الالئ للعما املنزلين(.)9
 -3وحل الور املش  9واملر ز الدوا لدعم ا قاوق وا رياات البةارين علا االنياما
إىل احمل م ا ائنائي ا الدولي ا ( .)10وأوص ا الور ا املش ا  10البة ارين باالنيااما إىل اىمااا ي
عامي  1954و 1961بشأن انعدا ائنسي وىنميذمها عل حنو ىا ( .)11وحلا منمما الادفا
عاان ضااةايا العناار البة ارين عل ا التصاادي عل ا اىما ي ا عااا  1951املتعلق ا بوضااع الالج اان
وبروىو وهلا اإلضاق(.)12
 -4وأوص املؤسس الوطني قوق اإلنسان ومجعي هنيا فتاا البةارين باأن ىعياد البةارين
النم اار ق حتمماهت ااا علا ا أح ااا اىما يا ا القي ااا علا ا مجي ااع أدا ا ا التميي ااز ض ااد املا ارأ  ،الا ا
ال ىتعااارض مااع أح ااا الشاريع اإلسااالمي ( .)13وأوصا الور ااات املشا  5و 8و 10البةارين
بااأن ىسااة ًام ااً حتممهااا عل ا المقاار  2ماان املاااو  9ماان االىما ي ا وأن ىياامن االمتلااا التااا
لالىما ي (.)14
 -5وحاام مر ااز املنام ا قااوق اإلنسااان البة ارين عل ا التو يااع عل ا ميلاااق احمل م ا العربي ا
ق ا ااوق اإلنس ا ااان والتص ا اادي علي ا ااع وس ا ااة مجي ا ااع التةمم ا ااات علا ا ا امليل ا اااق الع ا اار ق ا ااوق
اإلنسان(.)15
 -6ورحبا ا منمما ا العم ااو الدوليا ا ب ااالتزا البةا ارين بعمليا ا االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل،
وبتقدحها ىقرير منتصر املد ق عا  2012بشأن ىنميذ ىوصيات ائول اللاني من االساتعراض
الدوري الشامل(.)16
 -7وأوصا ا ىس ااع ور ااات البةا ارين بتوجي ااع وع ااو وائما ا إىل امل لم اان بوالي ااات ق إط ااار
اإلج ارا ات اواص ا ول ااس حق ااوق اإلنس ااان ،مش ااإ إىل أن البة ارين مل ىس اامأ ب ااأي مي ااار من ااذ
استعراض اها ا خااإ ،عل ا الااروم ماان بااو ىوصاايات هبااذا الشااأن( .)17وطلب ا اثنتااا عشاار ور ا
التعاون ال امل مع املقارر اواا املعاب بالتعاذي مان خاال وعاو صااح الواليا فاوراً ،مشاإ
إىل أن ىس ااع ىوص اايات ىقريبا ااً ااد وعا ا إىل حم اار التع ااذي والس ااماج بتمت ااي السا ا ون(.)18
والحم ا اثنتااا عشاار ور ا عااد الاارو بعااد عل ا طلبااات الزيااار املقدم ا ماان املقاارر اوااا املعااب
باا ق حريا الت ماع السالمي وى اوين ائمعياات ق عاا  ،2011واملقارر اواا املعاب ةالا
املدافعن عن حقوق اإلنسان ق عا  ،2012واملقارر اواا املعاب بتعزياز واايا ا ا ق حريا
ال ارأي والتعب ااإ ق ع ااا  ،2014والمري ا العام اال املع ااب باالحت ااام التعس اامي( .)19وح اام معه ااد
اوليج للدحقراطي وحقوق اإلنسان والور تان املش تان  7و 17املقرر اوا املعاب ةريا الادين
أو املعتق ااد عل ا طل ا إج ارا مي ااار إىل البة ارين( .)20ووع ا الور ا املش ا  6إىل ي ااا املق اارر
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او ااا املعا ااب باسا ااتقال القي ااا واحملا ااامن بزيا ااار عاجل ا ا إىل البة ا ارين( .)21وأوص ا ا الور تا ااان
املش ا ا تان  7و 17بتوجيا ااع وعا ااو إىل املقا اارر اوا ااا املعا ااب ةا اااالت اإلعا اادا خا ااار القيا ااا
أو بإجرا ات موجز أو ىعسماً(.)22
 -8وذ رت منمم العمو الدوليا ومنمما ال راما والور اات املشا  9و 14و 2باأن 33
بلااداً حل ا  ،خااال الاادور اللالثاان ولااس حقااوق اإلنسااان ،البة ارين عل ا أن ىنمااذ ىنميااذاً ىام ااً
ىوص اايات الل ن ا ا املس ااتقل لتقص ااي ا ق ااائ ال ا ا أنش ا ا م اان أج اال التةقي ا ا ق احت اج ااات
ع ااا  .2011وحلا ا ه ااذه ائه ااات البةا ارين أيي ااً علا ا ىنمي ااذ ىوص اايات االس ااتعراض ال اادوري
الشاامل وىعزياز التعاااون ماع مموضااي ا مام املتةاد السااامي قاوق اإلنسااان( .)23وأوصا الور ا
املش ا  14باادعو املموضااي إىل فااتأ م ت ا ق البة ارين لتقاادمي التاادري ورصااد التقااد الااذي
حترمه ا وم ق ىنميذ التوصيات(.)24
 -9ووع منمم ال رام واملؤسس الوطني قوق اإلنسان ومجعي مباوئ قوق اإلنسان
البةرين إىل ىقدمي مجيع التقارير الدوريا إىل هي اات معاهادات حقاوق اإلنساان ق ا مام املتةاد
ق الو املناس (.)25

باء -اإلطار الوطني ل قوق اإلنسان

()26

 -10أدارت منمم ال رام إىل إنشاا ئنا التنساي العلياا ق عاا  2012وى ليمهاا بإعاداو
خط عمل وطني قاوق اإلنساان .وق عاا  ،2014أعيادت هي لا هاذه الل نا ويرأساها اآلن
ومي اار اوارجي ا ( .)27والحم ا ائمعي ا البةريني ا ملرا ب ا حق ااوق اإلنس ااان أن البة ارين ىمتق اار إىل
اس اىي ي بشأن حقوق اإلنسان(.)28
 -11والحما ا منمما ا العم ااو الدوليا ا ومنمما ا ال راما ا والور ت ااان املشا ا تان  16و 17أن
ا وم أنشأت املؤسس الوطني قوق اإلنسان للبةرين ق عا  2009ل نها مل جتعلها ممتلل
ًام ااً ملباااوئ باااريس .وق عااا  ،2016اعتُماادت املؤسس ا ق الم ا ابااا ا ماان جان ا التةااالر
الع اااملي للمؤسس ااات الوطني ا ا لتعزي ااز وااي ا ا حق ااوق اإلنس ااان .وأوصا ا ه ااذه ائه ااات ب ااإجرا
اإلصااالحات الالمم ا ماان أجاال حتساان امتلااا املؤسس ا الوطني ا قااوق اإلنسااان ملباااوئ باااريس
واالرىقا هبا إىل الم األرا(.)29
 -12وأوص ا اجمموع ا اوااإا بوض ااع خط ا عماال وطني ا للتلقي اار ةقااوق اإلنسااان ووض ااع
منها وطب لطالب املدارس االبتدائي واللانوي ل ي يعرفوا حقو هم اإلنساني (.)30

ليم -تنفيووا االلتماموواة الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووانا مو مرادوواة القووانون الوودولي
اإلنساني الساري
 -1المسائل المشتركة بيل القطاداة

املساوا وعد التمييز

()31

 -13الحم الور املشا  12أن السالطات اد عملا بصاور منه يا حملاو ثثاار اللقافا
الشايعي مان التااريا الر اي للبلاد ،ومان وساائ اإلعاال واملنااهج التعليميا  .وبصاور عاما  ،ىقلاال
GE.17-01912
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ال ت ا ا املدرسا ااي واملتا اااحر ال ا ا ىرعاها ااا الدول ا ا ما اان أمهي ا ا الطوائا اار الشا اايعي  -وبالتةديا ااد
البةارن ا  -ق ىاااريا البة ارين أو ىت اهلهااا ًام ااً( .)32والحااا اولااس الاادوا لاادعم احملا مااات
العاولا وحقااوق اإلنسااان ومعهااد اولاايج للدحقراطيا وحقااوق اإلنسااان عاد وجااوو أي معتقاادات
مذهبي ا أو أيديولوجي ا خاص ا بالشاايع ق مناااهج ال بي ا اإلسااالمي وق ائامعااات ،مااا الحمااا
ىغيإ أ ا املدن والقرى الشيعي حملو ثثاار ىراثهاا وحاذفها مان ا نشاط ال و يا الا ىياطلع هباا
ا وم ق جما الساياح  .وطلباا مان البةارين التو ار عان راو ىااريا السا ان الشايع وىاراثهم،
وإوخا التعديالت الالمم عل املناهج التعليمي ليمان خلوها مان خطااب ال راهيا واإل صاا
أو التمييز عل أساس الدين(.)33
 -14وأفاااوت وائاار ا ريااات وحقااوق اإلنسااان بالوفاااق بأنااع عل ا ماادى الساانوات املاض ااي ،
ظلا ا نس ااب ىعيين ااات الش اايع ق الوظ ااائر العلي ااا أ اال م اان  15ق املائا ا  .وق  ،2014د ااغل
الش اايع  13.5ق املائا ا م اان الوظ ااائر العاما ا  ،مقاب اال  16ق املائا ا ق ع ااا  .2013وأوصا ا
البةرين باعتماو مبدأ الشمافي والتنافس؛ وإجرا إصالحات سياساي  ،وإصادار اانون ار مجياع
أد ا التمييز(.)34

التنمي والبي وا عما الت اري وحقوق اإلنسان
 -15استمسرت منمم أوسيانيا قوق اإلنسان عما إذا ان ا وم ستصل إىل املستوى
الوطب الالم لتةقي اهلدف العاملي املتملل ق متوس مياو درها  1.5ورجا م ويا  ،ن هاذا
من دأنع أن يقلل إىل حد بإ من امل اطر واآلثار النامج عن ىغإ املناا ..وطلبا مان البةارين
ىق ا ادمي معلوما ااات عا اان أها اام التةا ااديات ال ا ا ىواجهها ااا ق ىنميا ااذ اىما اااق با اااريس عل ا ا الصا ااعيد
الوطب(.)35

حقوق اإلنسان وم افة اإلرهاب
 -16الحم ا منمم ا ال رام ا والور ااات املش ا  6و 17و 2أن التعااديالت ال ا أُوخل ا
علا ا ااانون م افةا ا اإلره اااب ق ع ااامي  2013و 2015ىقي ااد ا ري ااات ا ساس ااي وىع اارض
النادطن السلمين واملدافعن عن حقوق اإلنسان وأعيا املعارضا لل طار .وىمياد التقاارير باأن
الط اابع الغ ااام للق ااانون امل ااذ ور حي ا ا ري ااات ا ساس ااي  .وأوص ا ه ااذه ائه ااات بتي اايي
ىعرير اإلرهاب؛ وىعديل التشريعات وفقاً للقانون الدوا؛ وإلغا املرسو ر م  20لعاا ،2013
وىعاديل القااانون ر اام  58لعااا  2006بشاأن اايا اوتمااع ماان ا عماا اإلرهابيا الاذي يساامأ
بإسقاط ائنساي ق ساياق القياايا املتعلقا باإلرهااب ،وإعااو النمار ق مجياع ا ح اا الصااور
مبقتي هذا القانون(.)36
 -2ال قوق المدنية والسياسية

ح المرو ق ا يا وا ري وا مان عل د صع

()37

 -17أفاوت أربع ور ات بأن البةارين رفيا رفيااً اطعااً ىوصايات مقدما مان اانيا بلادان
حلتها عل إلغا عقوب اإلعدا وفارض و ار اختيااري لتطبيقهاا .وال ىازا عقوبا اإلعادا سااري
مبوجا ااانون العقوبااات و ااانون اايا اوتمااع ماان ا عمااا اإلرهابيا (ر اام  )2006/58ووالبااً
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ما يُنطَ هبا ق إطار را مات واإ عاولا ىتعلا ئارائم القتال وائارائم املتصال باإلرهااب ووإهاا
ماان ائارائم ،مبااا فيهااا جارائم امل اادرات .وبينمااا أفاااوت هااذه الور ااات بااأن هنااا عشاار أدا ا
ر و عليهم باإلعدا  ،أوص بت مير مجيع عقوبات اإلعدا وبإ رار و ر اختياري لعمليات
اإلعاادا هباادف إلغااا هااذه العقوب ا ( .)38ووع ا مجعيا مباااوئ قااوق اإلنسااان إىل املسااا ل عاان
حاالت الوفا أثنا االحت ام نتي التعذي أو سو املعامل (.)39
 -18وأدااارت مخااس ور ااات إىل أن الساالطات ااد وا م ا ىعرياار التعااذي ق التش اريعات
جرما أعمااا التعااذي عاان طريا عاادو ماان التعااديالت منهااا ماالالً
الوطنيا مااع املعااايإ الدوليا و َّ
املرسو املل ي ر م  52لعا  2012وىعديل ىعريار التعاذي ق القاانون ائناائي ،وذلا ىنمياذاً
للتوصاايات املقدم ا ق االسااتعراض الساااب اوااا بااالبةرين .وأفاااوت هااذه الور ااات بااأن أفعااا
التع ااذي ووإه اا م اان ض ااروب س ااو املعامل ا ًل اال د اااوالً رئيس ااياً م اان الش اواول املتعلق ا ةق ااوق
اإلنسااان ،مبااا أن التعااذي ال ي ازا ممارس ا دااائع  ،وحااارس بااا خ عل ا احملت ازين ق مديري ا
التةقيق ااات ائنائي ا  ،ال ااذين أو م اوا لالد ااتباه ق ارى اااهبم أعم اااالً إرهابي ا أو وإه ااا م اان ائ ارائم
املتص اال ب ااا من .وأعربا ا ه ااذه الور ااات ع اان ا س اار ن البةا ارين مل ىطبا ا ىوص اايات الل نا ا
البةريني ا املسااتقل لتقصااي ا قااائ و ن حال ا اإلفااالت ماان العقاااب ال ى ازا سااائد ق البل ااد.
وفيا االً ع اان ذلا ا  ،ل اايس ل اادى النيابا ا العاما ا والقي ااا االس ااتعداو للتةقيا ا ب م ااا ونزاها ا ق
اوعااا ات التعااذي أو سااو املعامل ا  .وأفاااوت وحااد التةقيقااات اواص ا بأهنااا ااد ىلق ا 908
دا ا اوى ق الما ا املمت ااد م اان أيار/م ااايو  2014إىل نيس ااان/أبريل  ،2015مم ااا يشا ا ل مي اااو
بنساب  375ق املائا مقارنا بالساان السااابق  .وأوصا الور ااات نمسااها بتعااديل ااانون العقوبااات
ملوا متع مع اىما ي مناهيا التعاذي وإهناا ممارسا التعاذي ورفا أي أ اوا منتزعا باسات دا
التعذي ؛ والتةقي ق أفعا التعذي ومقاضا مرى بيها وإنزا عقوبات هبم وضمان أن ى اون
ظااروف االحت ااام متمادااي مااع املعااايإ الدوليا وىنميااذ مجيااع التوصاايات ذات الصاال املقدما ماان
الل ن البةريني املستقل لتقصي ا قائ (.)40
 -19وأوصا منمما أمري يااون ماان أجاال الدحقراطيا وحقااوق اإلنسااان ق البةارين والور تااان
املشا تان  4و 11البةارين بااأن ىااأمر ائهااام القيااائي بارف ا ولا املنتزعا بااإل راه ،وأن ىااأمر
ب ااإجرا حتقيق ااات فوريا ا ق أي اوع ااا ات متعلقا ا بالتع ااذي  ،وأن ختم اار أح ااا السا ا ن الا ا
اسااتندت إىل اع افااات منتزع ا ب ااإل راه ،وأن ىالح ا أيي ااً عل ا حنااو فعااا مجيااع عناصاار ا ماان
الاذين ياادع ارى اااهبم فعااا التعااذي ( .)41وأعربا منمما العمااو الدوليا والور ا املشا 11
عاان القل ا بشااأن اسااتقاللي وحااد التةقيقااات اواص ا ونزاهتهااا هنااا مل ىتقيااد بصااور منه ي ا
مبعااايإ بروىو ااو اسااطنبو و هنااا ق وضااع دااائن بسااب م اهنااا .و ااد أوص ا املؤسسا الوطني ا
قاوق اإلنساان ق ىقريرهاا لعااا  2014باأن ىُنقال الوحاد إىل م ااان ثخار خاار م تا النيابا
العام (.)42
 -20وال حا املر ز الدوا لدعم ا قوق وا ريات والور املشا  1ومنمما أمري ياون مان
أج اال الدحقراطي ا وحق ااوق اإلنس ااان ق البة ارين أن الس ا نا حيت اازون ق مؤسس ااات إص ااالحي
ال ىستوق القواعد الدنيا ملعامل السا نا  ،إذ ىاوفر هاذه املؤسساات بي ا خصاب للتعاذي  ،وًلال
أوا لالنتق ااا م اان املعارضا ا  .وأوصا ا ائه ااات امل ااذ ور بتةس اان ا وض ااا ق مجي ااع السا ا ون
الر ي  ،وفقاً للمعايإ الدنيا املطبق عاملياً ،وا د من اال تماظ فيها(.)43
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 -21وأوص حتالر الدفا عن ا ري باختاذ خطوات من أجل االع اف بااللتزامات الوطني
والدوليا ةمايا ا ا ق ا ياا والوفاا هبااذه االلتزاماات ووضاع ضامانات إضاافي بشاأن خاادمات
اإلجهاض(.)44

إ ام العد  ،مبا ق ذل مسأل اإلفالت من العقاب ،وسياو القانون

()45

 -22ااررت مخااس ور ااات ىقاادمي التوصاايات الا أياادهتا البةارين ىأييااداً ىامااً واملتعلقا مبراجعا
التهم املوجه إىل ا د ا املدانن ملمارستهم ا ق الت مع السالمي وحريا التعباإ وإطاالق
سا اراحهم علا ا الم ااور .والحما ا ه ااذه الور ااات أن احملا م ااات و ااإ العاولا ا ملنتق اادي ا وما ا
ا ب ااارم م اان ااات املش ااهد الع ااا ق ااوق اإلنس ااان.
واملعارضاان ،مب ان ف اايهم احملت ااون ،باى ا
وأف اااوت ب ااأن الس االطات البةرينيا ا ىنتها ا بص ااور خط ااإ الي اامانات ال اادنيا للةا ا ق را ما ا
عاول ( .)46وأوص الور املش  6مبراجع مجياع ا ح اا القياائي الا صادرت علا أسااس
خلمي ااات سياس ااي  ،ومس ااا ل املا اوظمن القي ااائين ،ومراجعا ا اإلجا ارا ات القي ااائي الا ا ىس اال
املاادع علاايهم حاريتهم( .)47والحااا املر ااز الاادوا لاادعم ا قااوق وا ريااات عااد وجااوو أي ماااو
ق القااانون بشااأن ىقاادمي ىعااوي ليااةايا ا خطااا القيااائي  ،وأوصا بتعااديل القااانون ماان أجاال
السماج هلؤال ا د ا بطل ىعوي (.)48
 -23والحم منمم ال رام والور املش  6أن البةرين مل ىنمذ التوصيات املقبول أثناا
االستعراض الدوري الشامل ا خاإ بشاأن احملاا م اواصا  ،إذ ال ىازا احملاا م العسا ري ور ما
السالم الوطني ائم  .وأوصيتا بإلغا هذه احمل ما وبا تصاار اختصاا احملاا م العسا ري علا
ا فراو العس رين فق (.)49

ا ريات ا ساسي وا

ق املشار ق ا يا العام وا يا السياسي

()50

 -24الحما ا الور ا ا املشا ا  12أن البةا ارين ،ق ائولا ا اللانيا ا م اان استعراض ااها ال اادوري
الشامل ،أيدت ىأييداً امالً التوصيتن (التوصيتان  70-115و )93-115الاداعيتن إىل باذ
جه ااوو م اان أج اال حتقيا ا ىطلع ااات ض ااةايا التميي ااز واايا ا الطوائ اار اإلثنيا ا والدينيا ا  .ومل ىنم ااذ
ا وم ىل التوصيتن .بل عل الع س ،اساتمرت السالطات ق التميياز ضاد ا ولبيا الشايعي
ق البةرين  -مبن فيهم الطائمتان اإلثنيتان الدينيتان البةارن والع م  -ق معمم جوانا ا ياا
اليومي ا  .وأوص ا الور ا املش ا  12البة ارين باااح ا ح ا الشاايع ق ممارس ا دااعائرهم الديني ا
واالحتماا بأعياااوهم علنااً ،وإعاااو فااتأ الرابطااات الدينيا وجمموعااات اوتمااع املاادا الشاايعي الا
أُولق ا  ،واالمتنااا عاان إعا ا صااال ائمع ا ووإهااا ماان الت معااات الديني ا ( .)51والحااا معهااد
اولايج للدحقراطيا وحقاوق اإلنساان والور ا املشا  12ومنمما الادفا عان ضاةايا العنار أن
السلطات البةريني ماوت من القيوو املمروض عل حري الدين والوجدان .وأفاوت هاذه ائهاات
بااأن  38مس ا داً عل ا ا اال ماان املساااجد الشاايعي ااد وماارت .وأوص ا باااح ا حري ا الاادين
وباختاذ خطوات عملي لو ر أي د ل من أد ا التمييز ضد املسلمن الشيع (.)52
 -25وأفاااوت منمما العمااو الدوليا والور تااان املشا تان  17و 2بااأن البةارين ىلقا ال لااإ
ماان التوصاايات ق ائول ا اللاني ا ماان االسااتعراض الاادوري الش ااامل (،100-115 ،99-115
 ،157-115 ،146-115 ،101-115و)163-115 ،161-115 ،160-115
بش ااأن حري ا التعب ااإ وى ااوين ائمعي ااات والت م ااع ،وهتي ا بي ا مواىي ا ملنمم ااات اوتم ااع امل اادا.
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ورفيا هااذه ائهااات التقرياار املؤ ا الااذي دمتااع ا وما والااذي ىاادعي فيااع أهنااا نمااذت ىلا
التوص اايات ،ق ح اان أن معم اام التشا اريعات احملليا ا الا ا جت اار حريا ا التعب ااإ وى ااوين ائمعي ااات
والت مع السلمي ال ىزا ائم  .وأوص ائهات نمساها بتعاديل اانون ائمعياات لعاا 1989
وإلغ ااا الق ا اوانن  1973/18و 2006/32و ،2013/22وامل اااوىن  178و 180م اان ااانون
العقوب ااات؛ واإلفا ارا وون د ااروط ع اان املو ااوفن واحملت ا ازين بس ااب ممارسا اتهم حقه اام ق حريا ا
الت م ااع الس االمي وإلغ ااا إوان اااهتم( .)53وأف اااو مرص ااد البةا ارين ق ااوق اإلنس ااان ب ااأن الس االطات
البةريني ىمرض العديد من القيوو التشريعي واإلجرائي عل اوتمع املدا(.)54
 -26والحما الور ا املشا  1أن الساالطات ىسات د عااد اوانن ملاال اانون العقوبااات،
و ااانون م افة ا ا اإلره اااب ،و ااانون ائنس ااي  ،و ااانون الت مع ااات العام ا ا إلس ا ا ات النش ااطا
السياسين ،واملدافعن عن حقوق اإلنسان ،وا د ا ذوي نموذ ق جما اإلعال  ،فياالً عان
ا د ا ا اآلخ ارين املنتماان إىل املعارض ا ( .)55والحااا اال ماان منمم ا العمااو الدولي ا ومرصااد
البة ارين ق ااوق اإلنس ااان ومنمم ا ال اادفا ع اان ض ااةايا العن اار والور ااات املش ا  6و 9و14
و 15و 17و 2أن الساالطات البةريني ا اسااتمرت ق اسااتهداف املعارض ا السياسااي ق البة ارين،
وس ن او مجاعات املعارض الرئيسي وىقييد أنشطتهم ،منذ استعراض البةرين الدوري الشامل
ا خ ااإ .وح اانأ الق ااانون ومار الع ااد ا ا ا ق ىسا ا يل ائمعي ااات السياس ااي ومرا بته ااا ،وون أن
ى ااون ملزم ا بتوضاايأ أسااباب عااد بااو ىسا يل مجعيااات جديااد  .ونتي ا ذلا  ،رفع ا ومار
العااد وعااوى ضااد مجعي ا الوفاااق الااوطب اإلسااالمي  ،وهااي مجاع ا املعارض ا الشاايعي الرئيسااي ق
البة ا ارين ،ق ً 17وم/يوليا ااع  2016واحتُ ا اار أمينها ااا العا ااا الش اايا علا ااي سا االمان منا ااذ ا ااانون
ا و /ويسمرب  2014بتهم متصل ةريتع ق التعبإ .وأوصا ائهاات املاذ ور البةارين بتعاديل
ااانون ائمعيااات السياسااي  ،ماان خااال حااذف املاااوىن  13و 163ماان ااانون العقوبااات وإلغااا
مجيع التدابإ ال ىقيد املعارض السياسي ؛ والسماج فراو حزب املعارض و اوىع مبمارس حقهم
ق حري ا التعبااإ وى ااوين ائمعيااات والت مااع الساالمي ،وفق ااً للقااانون الاادوا قااوق اإلنسااان،
واإلفرا عن مجيع القاو والنادطن السياسين املو وفن منذ عا .)56(2011
 -27والحم ا منمم ا ال رام ا والور ا املش ا  11أن البة ارين ،خااال الساانوات اومااس
املاضااي  ،ظل ا ىواجااع العوا ا النامج ا عاان ا مم ا السياسااي لعااا  2011وعاان مااع الساالطات
للمعارضا  .فقااد معا اوات ا مان احت اجااات ساالمي معااً داديداً باساات دا القااو املمرطا .
وأوصا ا منمما ا ال راما ا والور ا ا املشا ا  11مبالحقا ا الي ااالعن ق مجي ااع ي ااايا االس اات دا
املمرط للقو (.)57
 -28والحم ا منمم ا العم ااو الدولي ا أن البة ارين فرض ا املزي ااد م اان القي ااوو عل ا ا ري ااات
الديني مع ىعديل انون ائمعيات السياسي (القانون  26لعا  ،)2005وذلا مان خاال مناع
أعيا أي مجعي سياسي من املشار ق الوعا الاديب ومناع ااو أي مجعيا سياساي مان ىقادمي
خطا أو ماواعا أو ىوجيهااات وينيا  .وينتها املرسااو  31لعااا  2013أييااً ا قااوق املتعلقا
ةريا ى اوين ائمعيااات وخياال بالتزامااات البةارين الدوليا مبوجا العهااد الاادوا اوااا بااا قوق
املدنيا والسياسااي  .وأوصا منمما العمااو الدوليا والور ا املشا  17البةارين بإلغااا أو ىعااديل
مجيا ااع الق ا اوانن ال ا ا ىقيا ااد أنشا ااط ائمعيا ااات السياسا ااي وون ما ااربر ،مبا ااا ق ذل ا ا املرسا ااو 31
لعا  2013والقانون  34لعا  2014والقانون  26لعا .)58(2015
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 -29وأفاو ل من منمم العماو الدوليا ومرصاد البةارين قاوق اإلنساان والور ا املشا 6
بأن السلطات البةريني  ،منذ االستعراض الدوري الشامل لعا  ،2012منعا ىنمايم ممااهرات
معلان عنهاا ئمعيااات وينيا وسياساي مسا َّ ل  .وأداارت هاذه ائهااات إىل إصادار مرساو مل ااي
ق عااا  2013لتعااديل املاااو  11ماان ااانون االجتماعااات العام ا  ،حيماار الت معااات العام ا ق
املنام ا إىل أجاال وااإ مساام  ،باسااتلنا املماااهرات ال ا جتااري أمااا املنممااات الدولي ا  .وأوص ا
البةرين بأن ىسمأ ئميع أد ا التماهر السلمي وون يوو أو دروط؛ وىعاديل املااو  11مان
ااانون املماااهرات وىعااديل ااانون العقوبااات لياامان أال يسااا اساات دا املاااو  179ملعا ب ا ماان
حارسااون ا ا ق االحت ااا الساالمي( .)59ووعا الور ا املشا  11واملؤسسا الوطنيا قااوق
اإلنسااان ومجعي ا مباااوئ ق ااوق اإلنسااان ا وم ا إىل ضاامان أن حيم ااي موظمااو إنماااذ الق ااانون
الت معااات الساالمي  ،وإىل ىااوفإ التاادري املت ص ا ق جمااا حقااوق اإلنسااان هل اؤال املااوظمن
ليتسىن هلم التعامل مع ىل الت معات ،وىعديل القانون ر م  3لعا .)60(1982
 -30وأوص مرصد البةرين قوق اإلنسان والور املشا  1البةارين مبةاساب مان ىساببوا
ق إص ااابات خط ااإ للم ا اواطنن أثن ااا م ااع االحت اج ااات ومبمارس ا ا ض ااب ال اانمس عن ااد م ااع
ا حداث ال ختر عن الطابع السلمي(.)61
 -31وأفااوت سابع ور اات باأن البةارين أخمقا ق التعاماال علا النةاو املناسا ماع العدياد ماان
التوصيات املتعلق با نشط املشروع للمدافعن عان حقاوق اإلنساان (أرباع ىوصايات مان االساتعراض
ال اادوري الش ااامل في ا االً ع اان ىوص اايات الل ن ا ا البةريني ا ا املس ااتقل لتقص ااي ا ق ااائ ) ومل ى اادخل أي
ىعااديالت حقيقي ا  ،باال إهنااا لم ا التاادابإ ا مني ا القمعي ا والتقييدي ا ال ا ىسااتهدف املاادافعن عاان
حقااوق اإلنسااان واوتمااع املاادا .وق الم ا مااا باان حزيران/يونيااع وأيلو /ساابتمرب  ،2016واجااع 24
د صااً ،مباان فاايهم ماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان وس ا نا وجاادان سااابقون ورااا وصااةمي ،حم اراً
ر ي ااً للساامر أو منع اوا ماان الساامر إىل اوااار للمشااار ق اجتماعااات الاادفا عاان حقااوق اإلنسااان،
مبااا ق ذل ا حيااور الاادورىن اللاني ا واللالثاان واللالل ا واللالثاان ولااس حقااوق اإلنسااان .و ااد أُو اار
السيد نبيل رج  ،رئيس مر ز البةارين قاوق اإلنساان ،ق  13حزيران/يونياع  2016وهاو اآلن ياد
احملا م بسب هتام انشار داائعات اذبا ق أو اات ا اربا واإهانا السالطات العاما ا واإهانا بلاد
أجنا ا .وأوص ا هااذه الور ااات بااالت لي عاان أي يااوو أو عقبااات معيقا نشااط ا فاراو واملنممااات
العامل ا ق جم ااا اايا ا حق ااوق اإلنس ااان وىعزيزه ااا ،واإلفا ارا ف ااوراً ووون د ااروط ع اان مجي ااع الناد ااطن
وسا ا نا الوج اادان احملت ا ازين بس ااب وف اااعهم ع اان حق ااوق اإلنس ااان ،والو اار الم ااوري للمي ااايقات
واحملا م ااات و ااإ العاولا ا الا ا ىس ااتهدف امل اادافعن ع اان حق ااوق اإلنس ااان وً ي اانهم م اان االض ااطال
بأنشطتهم املشروع ق جما حقوق اإلنسان وون التعرض للت وير أو االنتقا (.)62
 -32والحم ا س ا ور ااات أن ااع عل ا ال ااروم م اان التوص اايات املقبول ا ق ائول ا اللاني ا م اان
االسااتعراض الاادوري الشااامل ،مل ىبااذ ا وما أي جهااد لتاوفإ مزيااد ماان ا مايا ريا اإلعااال
والصااةاف منااذ جول ا االسااتعراض السااابق  ،ومااا مال ا ىالح ا الصااةمين وامل اواطنن ملمارس اتهم
ا ا ق حريا التعبااإ .و ااد وَّااع رؤسااا حترياار الصااةر اليوميا الس ا ق البةارين علا اميلاااق
للشرف الصةميا ح ان هي ا داؤون اإلعاال مان اساتهداف املنافاذ اإلعالميا وىقييادها .وح ان
ااانون ىنم اايم الصا ااةاف والطباع ا ا والنشا اار لع ااا  2002ا وم ا ا ما اان مالحق ا ا الصا ااةمين ق
إطااار  17ف ا م اان ف ااات ائ ارائم .وق دااباط/فرباير  ،2016أعلن ا ا وم ا أهن ااا اس اات مل
8

GE.17-01912

A/HRC/WG.6/27/BHR/3

مشروعاً أولياً لقانون جديد بشأن وسائ اإلعال  ،ل نها مل ىقد معلومات عن موعاد إصاداره.
و د فرض ا وم بصور خاص مزيداً من القياوو علا حريا التعباإ علا اإلن نا مان خاال
إص اادار سلس اال م اان املراس اايم ائدي ااد وس اان ااانون م افةا ا ائا ارائم اإلل ونيا ا  .وق الس اانتن
ا ولين من ف ائول اللاني من االستعراض الدوري الشامل ،يدت ا وم سمر  44صةمياً
و 22منمم ا ا إعالمي ا ا  .ويما اال النادا ااطون والصا ااةميون عرض ا ا إىل حا ااد با ااإ وطا اار التو يا اار
والتع ااذي والسا ا ن بس ااب أوائه اام لوظ ااائمهم .وأوصا ا ه ااذه الور ااات بإص اادار ااانون جدي ااد
ودااامل بشااأن وسااائ اإلعااال والنشاار ي اارس ًام ااً ا ا ق حري ا التعبااإ وفق ااً للمعااايإ الدولي ا
قوق اإلنسان؛ وإلغا املرسو ر م  2016/68بشأن البم ا ي ونشر أدرط المياديو؛ وإلغاا
املاو  169من انون العقوبات ،و انون ىنميم الصةاف والطباع والنشار لعاا  ،2002و اانون
الصااةاف (املرسااو  ،)2002/47و ااانون ااي ا اوتمااع ماان ا عمااا اإلرهابي ا  ،و ااانون ائ ارائم
اإلل ونيا ا  ،وميل اااق الش اارف الص ااةمي؛ وو اار ممارسا ا اإلو ااالق القس ااري للمناف ااد اإلعالميا ا
أو ىعليا ا عمله ااا ،وإهن ااا العم اال بش ااروط ال خ ااي وإنش ااا هي ااات ىنميميا ا مس ااتقل لوس ااائ
اإلعال وفقاً للقانون الادوا قاوق اإلنساان؛ وحمار التعطيال التعسامي ودما اإلن نا ؛ وو ار
الم اارم الع ااا حملتوي ااات د ااب اإلن نا ا وإع اااو ف ااتأ املوا ااع الش ااب ي املغلقا ا ىعس ااماً والس ااماج
للصةاف ا جنبي بنقل ا خبار ةري من البةرين( .)63وأفااوت منمما مراسالون باال حادوو باأن
ا وم ا مااا فت ا ىم اارض مزيااداً ماان القي ااوو عل ا حري ا اإلن ن ا  ،في االً عاان معهااا لوس ااائ
اإلعال التقليدي  .وق عا  ،2012أصبأ البلد جز اً من ائما اأعادا اإلن نا ا الا وضاعتها
منمم مراسلون بال حدوو .وأوص هذه ا خاإ بوضاع حاد للمارم و ا اإلن نا وللمرا با
عل ا ا ا اإلن ن ا ا ا  ،وبتنقا ا اايأ ا ااانون ىنما ا اايم الص ا ااةاف والطباع ا ا ا والنشا ا اار لع ا ااا  2002و ا ا ااانون
االىصاالت(.)64
 -33وأفااوت منمما مراسالون بااال حادوو باأن حريا اإلعااال والصاةاف اد ىادهورت بشا ل
بااإ مااع اسااتمرار مااع الصااةمين ووااإهم ماان مقاادمي ا خبااار ومياااو الر اب ا عل ا اإلن ن ا .
وأدارت إىل أن البةرين حتتال املرىبا  162مان بان  180بلاداً ق املؤدار العااملي ريا الصاةاف
لع ااا  .2016وال يا ازا حا اواا  14ص ااةمياً خل اار القي اابان وا ارو ي ااامهم بعمله اام .وأوصا ا
منمم مراسلون باال حادوو البةارين بو ار مجياع أدا ا مياايق الصاةمين ،واإلفارا فاوراً عان
مجيااع الصااةمين ووضااع حااد لافااالت ماان العقاااب( .)65وأوصا الور ا املشا  2بإلغااا جتاارمي
التشااهإ ،بساابل منهااا إلغااا املاااوىن  214و 216ماان ااانون العقوبااات ،املتعلقتاان بإهان ا مل ا
البةا ا ارين أو علمه ا ااا أو د ا ااعارها ال ا ااوطب ،واإلس ا ااا إىل اول ا ااس ال ا ااوطب أو ائ ا ااي أو احمل ا ااا م
أو الو االت ا ومي (.)66
 -34وأعرب ا منمم ا ا ري ا اآلن والور ا املش ا  17ع اان القل ا إما االحت ااام التعس اامي
للس ا نا السياس ااين ،مش اإىن إىل أن البة ارين ااد بل ا خ ااال االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل
الس اااب معم اام التوص اايات املتعلقا ا باالحت ااام التعس اامي .وب اادالً م اان أن ىع ااد البةا ارين ااانون
العقوبااات ملوا متااع مااع التزاماهتااا مبوجا القااانون الاادوا لاادعم حريا التعبااإ ،رفعا العقوبا علا
اادج املل ا ا إىل س اابع س اانوات م اان الس ا ا ن .وق ع ااا  2013وح ااده ،خي ااع  328د ص ا ااً
للمةا ما بسااب جارائم إرهابيا ماادعا  .وأوصا منمما ا ريا اآلن والور ا املشا  17بااأن
ىمار البةارين فااوراً ووون داروط عاان عباد اهلاااوي اوواجا ومجيااع ا فاراو اآلخارين احملت ازين بااتهم
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جنائي أو إواري ملمارستهم حقاو هم اإلنسااني ا ساساي  ،مباا فيهاا ا ا ق حريا التعباإ وى اوين
ائمعيااات والت مااع الساالمي ،وبااأن ىعيااد هلاام حقااو هم املدنيا والسياسااي  ،وىساامأ هلاام بااال ويج
الس االمي لقي ااي حق ااوق اإلنس ااان وفق ا ااً للةق ااوق امل مول ا ا هل اام ق املعاه اادات الدولي ا ا ق ااوق
اإلنسان(.)67
 -35وأفاااوت أربااع ور ااات بأنااع منااذ اضااطرابات عااا  2011واالسااتعراض الاادوري الشااامل
لع ااا ( 2012التوص ااي  ،)103-115مل ىا ادمج ا وما ا أفا اراواً م اان طائما ا الش اايع ق ااوات
الشاارط  ،وظاال وجااووهم ق هااذه الق اوات لاايالً .وذ اارت الور ااات نمسااها أن البة ارين مل ىبااذ
سااوى جهااوو ض ا يل لتوظياار امل اواطنن الشاايع ق اوات ا ماان بعااد عااا  .2011وأدااارت إىل
وجااوو التعصا الطااائمي ق ااوات الشاارط  ،ممااا يعااب أهنااا ىتسااامأ مااع معاااوا الشاايع ومااع اآلرا
املتطرف واخل وات ا من ،حىت إذا مل ي ن ذل بصور مبادار  .وأوصا هاذه الور اات بزيااو
النسااب امل ويا للشاايع ق مجيااع فاارو اوات ا ماان هباادف حتقيا التملياال التناسا ىاادر ياً وو اار
التمييز ق التوظير والتعين ق وات ا من(.)68

حمر مجيع أد ا الرق

()69

 -36أدارت الور املش  8واملؤسسا الوطنيا قاوق اإلنساان ومجعيا هنيا فتاا البةارين
إىل التوصاايتن املتعلقتاان مبنااع االجتااار بالبشاار والقيااا عليااع (التوصاايتان  94-115و )97وإىل
عااد وجااوو سياسااات بشااأن ااي ا اليااةايا ووياااب اس ا اىي ي وطني ا دااامل مل افة ا االجتااار
بالبشر ،عل الروم من ائهوو الا ىباذهلا الدولا إلنشاا ائنا وطنيا مل افةا االجتاار بالبشارا.
وأوص بتعديل القانون  1لعا  2008بشأن االجتار بالبشر لتوسيع نطاق ىعرير هذا االجتار،
وبتةديد عقوبات راوع ملنع االستغال ائنسي لطأطما واالجتار هبم(.)70

ا

ق اوصوصي وا يا ا ُسري

()71

 -37أفاوت س ور اات باأن ائاز ا و مان اانون ا سار (بااب القسام الساب) اعتماد ق
أيار/مايو  ،2009ق حن أن ائز اللاا منع (باب انون ا حوا الش صي اوا باملاذه
ائعمااري) مل يعتمااد بعااد .ويسااب هااذا التااأخإ معانااا للنسااا وأطماااهلن التااابعن هلااذا املااذه ،
وأوص الور ات باإلسرا ق إصدار ائز اللاا(.)72
 -3ال قوق االقت ادية وااللتمادية والثقافية

ا

ق العمل وق ظروف عمل عاول ومواىي

()73

 -38أوصا معهااد اولاايج للدحقراطيا وحقااوق اإلنسااان البةارين بتعااديل ا ح ااا الاوارو ق
ااانون العم اال ،و ااانون اودما ا املدنيا ا  ،واملرس ااو التشا اريعي ر اام  ،41الا ا حت اارض علا ا الت ااأثإ
اال تصاوي وون مربر ضد الشيع (.)74
 -39ووعا ا الور ا ا املش ا ا  8واملؤسسا ا الوطني ا ا ق ااوق اإلنس ااان الس االط التش ا اريعي إىل
إصاادار ااانون مايا حقااوق حاواا  70 000عاماال مناازا 40 ،ق املائا ماانهم ماان ا جانا .
وينبغي أن يعاجل هذا القانون املسائل املتعلقا مب اىا التوظيار ،بسابل منهاا اختااذ ىادابإ انونيا
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صارم ضد ائهات صاحب العمل والشر ات ال ال ًتلال للمعاايإ الادنيا مايا سا ن العماا
ا جان (.)75

ا

ق اليمان االجتماعي

()76

 -40أوص ا ا معه ااد اولا اايج للدحقراطي ا ا وحقا ااوق اإلنس ااان البة ا ارين بيا اامان ىوس اايع نطا اااق
استةقا ات الرعاي االجتماعي لتشمل ا سر الشيعي املن مي الدخل وون ًييز(.)77

ا

ق مستوى معيشي الئ

()78

 -41الحم ا ا الور ا ا املش ا ا  12أن ا وم ا ا مل ىمعا اال إال القليا اال ق السا اانوات ا خا ااإ
ملعائ ا ا الم ا اوارق االجتماعي ا ا واال تصا اااوي العام ا ا با اان السا اان والشا اايع  ،وال سا اايما ق حا اااالت
الطائمتن اإلثنيتن الدينيتن البةارنا والع ام .وعلا الاروم مان أن ا وما ىاوفر بارامج للرعايا ،
ًنااع القي ااوو املمروض ا عل ا ا هلي ا أس ااراً عدي ااد م اان ا ص ااو عل ا اإلعان ااات .ووالب ااً م ااا ااد
املواطنون الذين يعيشون ق املناط احملروم أنمسهم وون مناام ووون داب ات الصارف الصاةي
ال افي ووون إمداوات املياه .وىواجع ا سر الشيعي عقبات مؤسسي ق راوالهتا للةصو عل
املسااا ن اململو ا للدول ا  .وأوص ا الور ا املش ا  12بتهي ا مشاااريع س ا ني جديااد لصاااح
اوتمعات احمللي الشيعي المقإ (.)79
 -42ووعا ا مجعيا ا الص ااةمين البةرينيا ا اهلي ا ا التنميذيا ا إىل ىسا اريع وى ااإ إع ااداو املش اااريع
الس ني ئميع الصةمين .ووعا هاذه ائمعيا ح وما البةارين إىل اختااذ ىادابإ ى مال ا مان
الااوظيمي ،والتااأمن الصااةي للصااةمين وإنشااا صااندوق ط اوارئ خااا هباام نم اراً مهي ا جمااا
الصةاف ق ا ماظ عل جوهر حري التعبإ(.)80

ا

ق الصة

()81

 -43الحم الور املش  18ىدا مستوى الصة ق أ رب املستشميات العام و ادم
معلومااات بشااأنع ،حياام ىعاارض أ لاار ماان سااتن موظمااً طبيااً لالعتقااا والتعااذي وفُصاال 200
طبيا ماان ا طبااا ذوي اواارب  ،واارو أهناام اادموا الرعايا الطبيا للمةت اان املصااابن ق أعقاااب
انتماضا ا ااات عا ا ااا  ،2011وينيا ا اااف إىل ها ا ااذا ىعيا ا اان ما ا ااوظمن طبيا ا اان أجان ا ا ا وسا ا ااو إوار
املستش ااميات .وأوص ا ا الور ا ا املش ا ا  18البة ا ارين بإع اااو ا طب ااا املمص ا اولن إىل عمله اام،
وىوظير املمرضات واملمرضان املاؤهلن ،واعتمااو التادابإ اإلواريا املناساب  ،وو ار أي ىادخل ق
عماال املااوظمن الطبياان ،مبااا ق ذل ا امليااايق القيااائي والعناار .وأوص ا أيي ااً بزياااو ًوياال
القطاا الصاةي ،وإنشاا مستشاميات عاما إضاافي  ،وو ار مجياع أدا ا االنتقاا مان املاوظمن
الطبين الح امهم ا ياو والنزاه الطبين(.)82

ا

ق التعليم

()83

 -44الحا ل من مجعي املعلمن البةريني واولس الدوا لدعم احملا مات العاول وحقوق
اإلنس ااان أن ق الس اانوات اوم ااس املاض ااي  ،وحتدي ااداً من ااذ د ااباط/فرباير  ،2011ارىم ااع مس ااتوى
التمييا ااز ق الوظيم ا ا بوضا ااوج ،وال سا اايما ضا ااد املا ااوظمن الشا اايع ق معها ااد البة ا ارين للتا اادري ،
وق ال يات ق طا التعليم ،إىل جان التمييز ق املنأ الدراسي (.)84
GE.17-01912

11

A/HRC/WG.6/27/BHR/3

 -45والحااا اال ماان الور ا املش ا  12واولااس الاادوا لاادعم احملا مااات العاول ا وحقااوق
اإلنسان أن سياس ا وم ق نما التعليم ًنع ا ولبي العمم من ا طما الشيع مان ىلقاي
ال بيا ا الدينيا ا الش اايعي واخ اال مدارس ااهم .ويواج ااع املدرس ااون الش اايع أييا ااً ممارس ااات ًييزيا ا ق
التوظير وال يات .وحس ما أفاو بع الطالب الشيع  ،ىبدي ومار التعليم أيياً مماهر التةيز
ضد الشيع عناد ىومياع املانأ الدراساي  .وعلا الاروم مان اوعاا ا وما أهناا أعااوت ىقريبااً مجياع
من فقدوا وظاائمهم ق أعقااب اضاطرابات عاا  2011إىل عملهام ،ىب َّان لالحتااو العاا لنقاباات
عما البةرين أن عد م ات من القيايا ظل وون ىسوي حىت عا .)85(2013
 -4حقوق أشخاص م دديل أو فئاة م ددة

املرأ

()86

 -46أدااارت مجعيا هنيا فتااا البةارين والور ا املشا  8ووائاار ا ريااات وحقااوق اإلنسااان
بالوف اااق إىل ىوص اايات ائول ا ا اللاني ا ا م اان االس ااتعراض ال اادوري الش ااامل بش ااأن النه ااوض ب اااملرأ
()77 ،96 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،39-115؛ وبشأن اختاذ املزيد من التادابإ ،مباا فيهاا
التادابإ التشاريعي  ،مان أجاال ىوسايع نطاااق حقاوق املاارأ والمار املتاحا هلاا ،وىعزيااز املسااوا باان
ائنس اان ( .)77 ،74 ،73 ،72 ،71 ،69 ،68-115م ااا أد ااارت ه ااذه ائه ااات إىل أن
نسااب النسااا الل اوان يشااغلن مناص ا صاانع الق ارار ض ا يل (ثااالث نسااا ق جملااس الن اواب وااااا
نسا ق جملس الشورى وسبع اضيات ،وومير واحد ) .وأوصا البةارين باختااذ ىادابإ ىشاريعي
من أجل ىوسيع نطاق ىل ا قاوق والمار  ،وحتقيا املسااوا بان ائنسان ،وحتدياد حصا 30
ق املائ ا عل ا املسااتوى الااوطب ملشااار امل ارأ ق الشااؤون السياسااي (التوصاايتان  71و.)87()73
وأوص ا الور تااان املش ا تان  8و 9باعتماااو ااانون جديااد بشااأن منممااات اوتمااع املاادا وفق ااً
للعهااد الاادوا اوااا بااا قوق املدني ا والسياسااي  ،وإلغااا مجيااع التاادابإ التقييدي ا املمروض ا عل ا
هذه املنممات ،وإلغا املاو  18من القانون املتعل باوتمع املدا ،ل ي يتسىن للمنممات وإ
ا ومي مساعد املرأ ق املشار ق ا يا السياسي (.)88
 -47والحما مجعي ا هنيا فتااا البةارين اسااتمرار التمييااز نتي ا عااد ىرمجا املاااو  18ماان
الدسااتور إىل اوانن ى ماال املساااوا باان ائنساان ،ملاال ا ااانون ائنسااي ا ،ووياااب الباااب املتعل ا
باملااذه ائعمااري ماان ااانون ا ساار  ،علا الاروم ماان التوصاايات ( )10 ،9 ،8 ،7-115الا
ىعترب التةممات عل املواو  2و )2(9و )4(10و )4(15و 16مان اىما يا القياا علا مجياع
أد ا التمييز ضد املرأ انتها اً ئوهر هذه االىما ي (.)89

ا طما

()90

 -48أعاارب املر ااز ا ح اوامي ق ااوق اإلنسااان ع اان لقااع بش ااأن حقااوق الطم اال ق البة ارين،
ال سيما مع ىزايد استغال ا طما ق القارى وىعريياهم للعنار والاز هبام ق املساإات وأعماا
ا ارق ورمااي ناباال املولوىااوف ماان باال ا طاراف وائماعااات املساالة  ،ممااا يتسااب ق انتها ااات
خط ااإ ملس ااتقبل ا طم ااا وا ح ااداث ق البة ارين ،وه ااذا أم اار يقتي ااي م اان الس االطات البةريني ا
امل تصا ا اخت اااذ إج ا ارا ات انوني ا ا راوع ا ا فيم ااا خي ا ا اس ااتغال ا ح ا ازاب املتطرف ا ا لطأطم ااا ق
البةرين(.)91
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ا د ا ذوو اإلعا

()92

 -49أدارت املؤسس الوطني قوق اإلنسان ومجعي مباوئ قوق اإلنسان إىل ضرور سان
ااانون جديااد ماي ا حقااوق ا د ا ا ذوي اإلعا ا وفق ااً ح ااا اىما ي ا حقااوق ا د ا ا
ذوي اإلعا ا ا ومواص ا اال ىنمي ا ااذ االسا ا ا اىي ي الوطنيا ا ا للم ا ا  2016-2012اواصا ا ا ةق ا ااوق
ا د ا ذوي اإلعا وإنماذها .وحلتا ا وم عل ىعزيز اهليا ل ا ساسي لتلبي احتياجاات
ا د ا ذوي اإلعا ق املراف العام (.)93

ا ليات والشعوب ا صلي

()94

 -50الحا حتالر الدفا عن ا ري أن املاو  18مان الدساتور ى مال املسااوا وا مايا مان
التمييااز القااائم علا أساااس الاادين ،ل اان املاااو  2ىاان علا أن الشاريع اإلسااالمي هااي املصاادر
الرئيسااي للتشاريعات ق حاان أن املاااو  22ماان الدسااتور جااد ضاايق وداارطي وال ىياامن صاراح
ا ق حري الم ر والوجدان والدين .وما ما املسيةيون وا ليات الديني ا خرى يعاانون مان
التمييز واالضطهاو .واملصادر الرئيساي الضاطهاو املسايةين ق البةارين هاو التطارف اإلساالمي.
ويتعاارض املساايةيون واوموعااات الديني ا ا خاارى لقيااوو ىمرضااها ا وم ا عل ا حقهاام ق حري ا
الم اار والوج اادان وال اادين .وحيم اار الق ااانون املتعل ا ا بوس ااائ اإلع ااال نش اار وب اام م ا اواو معاوي ا ا
لاسال  .وأوص حتالر الدفا عن ا ري البةرين باختاذ خطوات مل افة التطارف اإلساالمي؛
وااي ا ليات الديني من االضطهاو والتمييز(.)95
()96

املهاجرون والالج ون وملتمسو الل و واملشروون واخلياً

 -51الحما الور ا املشا  9أن ح وما البةارين ال ىعا ف بوضااع املهاااجر باال بالعمااا
املغ بان ذوي أمهيا بااإ ( .)97وأعارب املر از ا حاوامي قاوق اإلنساان وائمعيا البةرينيا ملرا با
ح ق ااوق اإلنس ااان ع اان لقه اام الش ااديد بش ااأن أم اان وس ااالم العم ااا املغ ب اان ال ااذين ىس ااتهدفهم
ا ح ا ازاب املتطرف ا ا والراوي الي ا ا وال ا ااذين يتعرض ا ااون للت وي ا اار والتهدي ا ااد وإو ا ااالق رالهت ا اام(.)98
والحم ا ا ائمعي ا ا البةريني ا ا ملرا ب ا ا حق ا ااوق اإلنس ا ااان أن العم ا ااا ا جان ا ا م ا ااا مال ا اوا عرض ا ا
النتها ات حقو هم وأهنم يعملون ق ظروف رموف باوطر(.)99
 -52وأدااارت مجعي ا هني ا فتااا البة ارين إىل أنااع عل ا الااروم ماان ائهااوو ال ا ىبااذهلا الدول ا
إلنشا ااا االل ن ا ا الوطني ا ا مل افة ا ا االجتا ااار بالبشا اارا ،هنا ااا حتا ااديات با ااإ يواجهها ااا العما ااا
املهاااجرون ،بسااب اسااتمرار انتهااا حقااوق عماال املهاااجرين ،ملاال االحتماااظ بوثااائقهم الر ي ا ،
وعااد وجااوو ااانون ملنااع التةاارل ائنسااي والعناار ائنساااا ق م ااان العماال .وأوص ا ائمعي ا
بزياو ائهوو الرامي إىل ىعزيز م افة العنر من خال إجرا حتقيقات مع جتار التأدإات ملناع
هذه املمارسات(.)100

عدحو ائنسي

()101

 -53حل س ور ات البةرين عل مواصل اختااذ ىادابإ مؤ تا ملانأ ائنساي طماا املارأ
املع ااد لق ااانون ائنس ااي
البةرينيا ا املتزوجا ا بغ ااإ البةا اريب إىل أن يب اادأ سا اريان مش اارو الق ااانون ز
( .)143 ،142 ،141 ،140 ،96 ،95 ،75-115وأد ااارت ه ااذه الور ااات أييا ااً إىل أن
ااانون ائنس ااي لع ااا  ،1963بص اايغتع َّ
املعدل ا  ،م ااا ما حي اار امل ارأ البةريني ا م اان نق اال جنس اايتها
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طماهلا وموجها ،مما حنع املرأ من التمتع ةقوق ائنسي عل د املسااوا ماع الرجال .وأوصا
الور ااات املااذ ور البة ارين بااأن ىعااد عل ا حنااو دااامل ااانون ائنسااي  ،وال ساايما املاااو  4منااع،
هباادف ماانأ املاارأ حقو ااً مساااوي قااوق الرجاال فيمااا يتعل ا بائنسااي  ،وفق ااً اللتزامااات البة ارين
مبوج املعاهدات الدولي حتديداً(.)102
 -54وأفاوت سبع ور ات بأن البةرين أصدرت املرسو التشاريعي ر ام  21لعاا  2014مان
أجل ىعديل أح ا انون ائنسي البةريب لعا  .1963ووفقاً للتعديل الذي أُوخل علا املااو
 ،8ا ااوم مبرسااو بنااا ً عل ا عاارض ومياار الداخلي ا وبعااد موافق ا جملااس الااومرا سااة ائنسااي
املت نسا ق حااالت منهاا إذا اصادر ح ام باات باإلوانا ضادها خاال
البةريني من الش
عشاار ساانوات ماان ىاااريا حص اولع عل ا ائنسااي البةريني ا اق جرح ا ةل ا بالشاارف أو ا مان ا ا.
والحم هذه الور ات أنع منذ عا  ،2012ألغ السلطات البةرينيا بصاور ىعسامي ائنساي
البةريني ا مل ااا ال يقاال ع ان  316د ص ااً ،مب اان فاايهم الش اايا عيس ا القاس اام ،ليصاابأ معممه اام
عدحي ائنساي فعليااً .ومناذ عاا  ،2014طُارو باالقو سات أفاراو علا ا ال مان البلاد .وأوصا
الور ااات امل ااذ ور البة ا ارين بإهن ااا الط ااابع القمعا ااي ال ااذي يتس اام ب ااع ااانون م افة ا ا اإلرها اااب
لع ااا  ،2006وإع اااو النم اار ق مجي ااع ا ح ااا الص اااور مبقتي ا ه ااذا الق ااانون( .)103وأوص ا
منمم حقاوق اإلنساان أوالً البةارين باأن ىعياد إىل البةارين ا دا ا الاذي أُجاربوا علا ا ياا
ق املنم ( .)104وأعرب أيياً ل من مجعيا مبااوئ قاوق اإلنساان واملر از الادوا لادعم ا قاوق
وا ريااات عاان القلا إما سااة ائنسااي وال ساايما ماان أفاراو أساار ا دا ا املعنياان ن هااذا
اإلجرا يتعدى مبدأ العقوب الش صي  ،مما ينتها املااو ((20أ) و(ب)) مان الدساتور ،وأوصايا
بتعديل الدستور مر إسقاط ائنسي (.)105
 -55و اادرت الور ا املش ا  10عاادو ا د ا ا االباادونا العاادحي ائنسااي بعااد ثالف
ق البةا ارين .وال يا ازا أطم ااا اآلب ااا ع اادحي ائنس ااي يول اادون ع اادحي ائنس ااي ويبق ااون
دا ا
ذل  .ويمل االبدونا عدحي ائنساي  ،وهام جمموعا باإ مان سا ان البةارين الع ام ،الاذين
حللون جمموع إثني ويني م ونا أساسااً مان أفاراو الشايع املنةادرين مان أصاو فارساي  .و اد أثار
ا رمااان ماان ائنسااي ىااأثإاً ب اإاً ق طائم ا الع اام ال ا يعااي جااز بااإ ماان أفراوهااا ق ظااروف
اجتماعي وا تصاوي متدني (.)106
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115.88, 115.90, 115.92, 115.95-115.96, 115.102-115.105, 115.113, 115.119, 115.129, 115.131,
115.139, 115.141-115.144, 115.151-115.154, 115.157, 115.160, 115.162, 115.164 and 115.166115.168.
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BHRWS, page 6.
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2016, available at:
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OHR, page 2.
JS6, page 3 and 4, Alkarama, page 3, JS17, page 17 and JS2, page 10.
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(Spain), 115.88 (Maldives), 115.92 (Slovakia). See also 11.5.1 (Czech Republic), 115.2 (Brazil),
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(Germany), 115.117 (Poland), 115.118 (Ireland), 115.119 (Ireland), 115.122 (Norway), 115.125
(United Kingdom), 115.126 (Australia), and 115.159 (Switzerland).
JS6, page 10.
ICSRF, page 5.
Alkarama pages 6 and 7 and JS6, page 10. Recommendations n.115.117 (Poland), n.115.118
(Ireland), n.115.114 (Austria), and n.115.116 (Germany).
For relevant recommendations, see A/HRC/21/6, paras. 115.24, 115.27, 115.89, 115.93, 115.99,
115.109, 115.126, 115.145, 115.147-115.150, 115.155-115.156, 115.158, 115.161 and 115.163.
JS12, pages 2 and 11. Recommendations paras. 115, 115.70 (Belgium), 115.93 (Canada).
JS12, pages 9 and 10, GIDHR, pages 1 and ODVV pages 5. See also recommendation 115.145
(Austria).
JS17, pages 3-6 and 16, AI, page 2 and JS2, pages 3-7. Kingdom of Bahrain: Universal Periodic
Review, Interim Report, available at: http://www.upr.bh/index.php/progress-report-2014/ (accessed on
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Republic), 115.101 (Germany), 115.146 (France).
BHRO, pages 2 and 3.
JS1, page 8.
BHRO, pages 4 and 5, ODVV pages 4-5, BHRO, page 6 and 7, JS17, page 5, 14, 16 and 10, JS2,
pages 6, 7 and 8, AI, pages 4 and 7, JS9, pages 5, 6 and 7 and JS15, pages 8 and 10 and JS14, pages 7,
10 and 11. See also recommendations 115.110 (Islamic Republic of Iran), 115.101 (Germany),
115.100 (Czech Republic), 115.122 (Norway) and 115.146 (France).
Alkarama, pages 3 and 7 and JS11, pages 5 and 6. Recommendations 115.24 (Slovakia), 115.27
(Ireland), 115.89 (Germany) and 115.109 (Canada).
AI, pages 4, 5 and 7 and JS17, pages 10, 14 and 16.
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JS3, pages 4 and 7, JS4, page 7, AI, pages 5 and 7, JS6, page 7, JS14, pages 6 and 7, JS17, pages 710, JS2, pages 7-10 and ODVV page 3. See also recommendations No. 115.59, 115.62, 115.63,
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BYLA, pages 3 and 4 and HLRD, pages 6 and 7. See also recommendations 115.49 (Egypt), 115.139
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JS9, page 9.
ACFH page 1 and BHRWS, page 5.
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HRF, page 4.
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