مرفق (أ) -جدول موجز لمتابعة التوصيات مرقمة بتسلسل أرقامها
*تم تقديم تقرير فصلي تطوعي في سبتمبر 4102
التوصية

الموقف

اإلجراء الذي تم اتخاذه

المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق االنسان
.1.115التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.
(الجمهورية التشيكية)؛

ال تحظى هذه التوصية بالدعم.

.2.115النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب .تحظى هذه التوصية بالدعم.
(البرازيل)؛

-

تواصل الجهات الحكومية المعنية النظر في هذه المسألة.

 .3.115التصديق عليى البروتوكيول االختيياري التفاقيية مناهضية التعيذيب و ييره ال تزال هذه التوصيية تحظيى باليدعم ال يزال بحث مسألة االنضمام إلى اتفاقية االختفاء القسري جاريا.
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ والبروتوكولين جزئيا.
االختييياريين الول والنيياني الملحقييين بالعهييد الييدولي الخيياب بييالحقوق المدنييية
والسياسيييييية؛ واالتفاقيييييية الدوليييييية لحمايييييية جميييييي ال يييييخاب مييييين االختفييييياء
القسري(.إسبانيا)؛
 وفيمييا يتعلييق ب ي البروتوكول االختييياري النيياني للعهييد الييدولي الخيياب بييالحقوق المدنييية والسياسييية .4.115االنضمام إلى البروتوكول االختياري الول الملحق بالعهد الدولي الخاب ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
المتعلق بإلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام ،فال يوجد أي تغيير في موقف البحرين من هذا الشيأن ،ويراعيى
بيالحقوق المدنيية والسياسيية  ،والبروتوكيول االختيياري النياني الملحيق بالعهيد
في هذا الصدد أن عقوبية االعيدام ال تفيرال إال فيي ياالت جسييمة وخطييرد ،وتوجيد ضيمانات كبييرد
الدولي الخياب بيالحقوق المدنيية والسياسيية ،والبروتوكيول االختيياري التفاقيية
لفرال وتنفيذ عقوبة اإلعدام في القانون البحريني ،وتُفرال هيذه العقوبية عليى عيدد صيغير ومحيدود
مناهضة التعذيب ،والتصديق على نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدوليية.
من الجرائم الجنائية ،وينص قانون العقوبات على إمكانية تخفيف عقوبة اإلعيدام فيي الية الحكيم بهيا
(إستونيا)؛
إلى الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لفترد أقل إذا ارتُكبت الجريمة في ظروف تستحق تخفيف العقوبة.
 ف ي ما يتعلق بالبروتوكول االختيياري التفاقيية مناهضية التعيذيب يرجيى الرجيوا إليى التوصيية رقيم(.)4
 أن مملكية البحيرين تشيارم كمراقييب فيي جمعيية الييدول الايراف فيي المحكميية الجنائيية الدوليية وقييدضرت جمي مؤتمرات جمعية الدول الاراف منذ مؤتمر كمباال الذي عقد في يونيو .4101
يرجى الرجوا للرد على التوصية رقم(،)3و(.)2
 .5.115التصديق عليى االتفاقيية الدوليية لحمايية جميي ال يخاب مين االختفياء تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
القسر ي والبروتوكول االختياري الناني الملحق بالعهد الدولي الخاب بيالحقوق
المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ( .أورو واي)؛
يرجى الرجوا للرد على التوصية رقم( .)3
 .6.115مواصلة تكنيف جهودها للتصيديق عليى االتفاقيية الدوليية لحمايية جميي تحظى هذه التوصية بالدعم .
ال خاب من االختفاء القسري (الرجنتين)؛
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 .7.115سيحب تحفظياتها عليى اتفاقيية القضياء عليى جميي أ يكال التميييز ضيد
المرأد والتصديق على بروتوكولها االختياري (أورو واي)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.

صدر المرسوم الملكي رقم  01لسنة  4102بتعديل بعض أ كام المرسيوم بقيانون رقيم  5لسينة 4114
بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية القضاء على جمي أ كال التمييز ضد المرأد (السيداو) ،وتضيمن
إعادد صيا ة بعض تحفظات مملكة البحرين على إتفاقيية السييداو ويينص التعيديل عليى التيزام مملكية
البحرين بتنفيذ أ كام المواد  4و 01من االتفاقية دون إخالل بأ كام الشريعة اإلسيالمية  ،اميا بالنسيبة
للمادد  05فقرد ( )2فبعد ان كانت البحرين متحفظة بشكل مطلق عليها باتت البحرين ملتزمة بها دون
اخالل بأ كام الشريعة االسالمية .وقد وافقت السلطة التشريعية آنف الذكر.

 .8.115سيحب تحفظياتها عليى اتفاقيية القضياء عليى جميي أ يكال التميييز ضيد
المرأد ( يلي)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.

يرجى الرجوا للرد على التوصية رقم(.)0

 .9.115سيحب التحفظيات عليى اتفاقيية القضياء عليى جميي أ يكال التميييز ضيد تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
المرأد والتحفظات الخرى والتصديق على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء
علييى جمي ي أ ييكال التمييييز ضييد المييرأد والمسييتندات الساسييية الخييرى المتبقييية
المتعلقة بحقوق اإلنسان (سلوفينيا)؛
 .10.115سحب تحفظيات البحيرين المتعلقية باتفاقيية القضياء عليى جميي أ يكال تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
التمييز ضد المرأد في أقرب وقت ممكن (كوريا الجنوبية)؛

يرجى الرجوا للرد على التوصية رقم(.)0

يرجى الرجوا للرد على التوصية رقم(.)0

 .11.115التصديق على نظام روما الساسي للمحكمية الجنائيية الدوليية ،بميا فيي ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
ذلك اتفاقيتها بشأن االمتيازات والحصانات (سلوفاكيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية (.)2

 .12.115التصديق على نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدوليية ومواءمية ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
تشريعاتها تماما م جمي االلتزامات بموجب نظيام روميا الساسيي ،بميا فيي ذليك
تضييمين تعريييف نظييام رومييا الساسييي للجييرائم والمبيياد العاميية وكييذلك اعتميياد
ال كام التي تمكن التعاون م المحكمة (التفيا)؛
 .13.115التصييييديق علييييى نظييييام رومييييا الساسييييي للمحكميييية الجنائييييية الدولييييية ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
(كوستاريكا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية (.)2

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية (.)2

 .14.115التصديق على االتفاقية الدوليية لحمايية جميي ال يخاب مين االختفياء تحظى هذه التوصية بالدعم
القسري (فرنسا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية (.)3

 .15.115التصديق على نظام روما الساسي واتخياذ اإلجيراءات الالزمية لضيمان ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
تنفيذ النظام الساسي بالكامل في التشريعات الوانية للدولة (سويسرا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية (.)2
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 .16.115التصديق على نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومواءمة ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
تشريعاتها تماما م جمي االلتزامات بموجب نظيام روميا الساسيي ،بميا فيي ذليك
تضييمين تعريييف نظييام رومييا الساسييي للجييرائم والمبيياد العاميية وكييذلك اعتميياد
ال كام التي تمكن التعاون م المحكمة ،واالنضمام التفاقيية امتييازات و صيانات
المحكمة (فنلندا)؛
 .17.115التصديق على نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدوليية ومواءمية ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
التشريعات الوانية البحرينية تماما م أ كام النظام الساسي (المجر)؛
 .18.115كفاليية اتسيياق تعريييف جريميية التعييذيب ميي اتفاقييية مناهضيية التعييذيب تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
واالنضييمام إلييى البروتوكييول االختييياري التفاقييية من يا هضيية التعييذيب و يييره ميين
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (أورو واي)؛

 .19.115تخفيف جميي عقوبيات اإلعيدام إليى عقوبيات بالسيجن والتصيديق عليى ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
البروتوكول االختيياري النياني الملحيق بيا لعهيد اليدولي الخياب بيالحقوق المدنيية
والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام نهائيا (فرنسا)؛
 .20.115دراسيية االلتحيياق بالييدول الخييرى ميين خييالل التصييديق علييى االتفاقييية ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
الدوليية لحماييية قيوق جميي العمييال المهياجرين وأفييراد أسيرهم واتفاقييية منظميية
العمل الدوليية رقيم  021بشيأن العميل الالئيق للعميال المنيزليين ييث إنهيا تمضيي
تدريجيا نحو ترسيخ آليات الحماية للعمال المهاجرين (الفلبين)؛
الدستور والتشريعات الوانية
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)2

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)2
 و رصا من كومة المملكة على عدم إفالت مُرتكبي يتى صيور جريمية التعيذيب مين العقياب  ،فقيدصدر في التاس من أكتوبر  4104القانون رقم  54لسنة  4104والذي تضمن تعيديل تعرييف التعيذيب
الييوارد فييي نصييي المييادتين  412و  434ميين قييانون العقوبييات بييأن تضييمن اليينص الجديييد للمييادد 412
تجريم إلحاق ألم ديد أو معاناد ديدد سواء بدنيا أو عقلييا بشيخص مُحتجيز بمعرفية موظيف عيام أو
مُكلف بخدمة أو تحت سيطرته بغرال الحصول على معلومات أو اعتراف منيهُ أو مُعاقبتيه أو تخويفيه
أو إكراهه هو أو خص آخر ،وأكد التعديل أيضا على عدم سريان مُدد التقادُم على جرائم التعذيب .أما
بالنسبة للمادد  434فلقد تضمن التعديل مُعاقبة ُكيل يخص ألحيق ألميا يديدا أو معانياد يديدد سيواء
بدنيا أو عقليا بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغيرال الحصيول عليى معلوميات أو اعتيراف منيهُ أو
مُعاقبته أو تخويفه أو إكراهه هو أو خص آخر ،وأكد التعديل أيضا على عدم سريان مُدد التقادُم على
جرائم التعذيب.
 فيما يتعلق بالبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ،يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيةرقم(.)4
فيما يتعلق بإلغاء أ كام اإلعدام ،يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3
ول البروتوكول االختياري التفاقيية مناهضية التعيذيب ،يرجيى الرجيوا إليى اليرد عليى التوصيية رقيم
(.)4
-

 .21.115ت ضييمين القييانون الييواني التزامييات البحييرين بموجييب العهييد الييدولي تحظى هذه التوصية بالدعم.
الخاب بيالحقوق المدنيية والسياسيية واتفاقيية مناهضية التعيذيب واتفاقيية قيوق
الطفل (بلجيكا)؛

انطالقا من رب كومة المملكة على ماية الحقوق الساسية لألفيراد .عمليت المملكية عليى إجيراء
العديد من التعديالت التشيريعية الالزمية لحمايية قيوق اإلنسيان ،وعليى الير م مين أن دسيتور مملكية
البحرين يوفر بالفعل الضمانات الساسية لحماية قوق اإلنسان إال أن الحكومية رصيت عليى إجيراء
زمه من التعديالت في التشريعات الوانية الساسية بهدف مواءمة تلك التشريعات للمعيايير الدوليية
ذات الصلة والسيما العهد الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية .وبناء عليه تم إجراء التعديالت
اآلتية:
قييانون العقوبييات ،قييانون اإلجييراءات الجنائييية ،قييانون السييلطة القضييائية ،المؤسسيية الوانييية لحقييوق
اإلنسان ،قانون قوات المين العيام ،إنشياء الهيئية العلييا لالعيالم واالتصيال ،مشيروا قيانون الصيحافة
واإلعالم اإللكتروني.

العدالة الجنائية
 .22.115التجييريم الصييريل للتعييذيب و يييره ميين ضييروب المعامليية القاسييية أو تحظى هذه التوصية بالدعم.
الالإنسانية (إسبانيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)02

الدستور والتشريعات الوانية
 .23.115أن تعكس القوانين المحلية السييما قيانون العقوبيات وقيانون اإلجيراءات تحظى هذه التوصية بالدعم.
الجنائية التزامات البحرين بموجب القوانين واالتفاقييات الدوليية المتعلقية بحقيوق
اإلنسان (المملكة المتحدد)؛
 .24.115مواءمة التشريعات الوانية المتعلقة بحريية التعبيير وإنشياء الجمعييات تحظى هذه التوصية بالدعم.
والتجم م االلتزامات الدولية للدولة المتعلقة بحقوق اإلنسان (سلوفاكيا)؛
وسائل اإلعالم والصحافة
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ) )02و(.)40
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )02و(.)40

 .25.115اعتماد إاار تشريعي في أقرب وقت ممكن بشأن ريية التعبيير بميا فيي تحظى هذه التوصية بالدعم.
ذلك الوصول إلى اإلنترنت وعدم تجريم السب والقذف كالجرائم (المكسيك)؛

الدستور والتشريعات الوانية
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 تواصل الحكومة تعزيز قوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقاللية في إاار مشرواقانون الصيحافة واإلعيالم اإللكترونيي ،واليذي سييحال إليى السيلطة التشيريعية  ،ييث يينص مشيروا
القانون هذا على مزايا عديدد من ضيمنها ريية الصيحافة والطباعية والنشير واإلعيالم اإللكترونيي ،
واسييتقاللية الصييحفيين ،وأال يكييون الييرأي الييذي يصييدر عيين الصييحفي أو المعلومييات الصييحيحة التييي
ينشيرها سييببا للمسياأ بأمنييه ،كميا ال يجييوز إجبياره علييى إفشياء مصييادر معلوماتيه؛ إضييافة اليى ييق
الصييحفي فييي الحصييول علييى المعلومييات واإل صيياءات والخبييار المبيياق نشييرها ابقييا للقييانون ميين
مصييادرها؛ واعتبييار إهانيية الصييحفي أو التعييدي عليييه بسييبب عملييه جريميية يعاقييب عليهييا بالعقوبييات
المقررد للتعد ي على الموظف العام؛ عدم جواز فصل الصيحفي مين عمليه إال بعيد إخطيار لجنية مهنيية
مستقلة بمبيرر رات الفصيل ،وتوليهيا التوفييق بيين الطيرفين ،و تطبييق أ كيام قيانون العميل فيي القطياا
الهلي فيي يأن فصيل العاميل ،وإقيرار قواعيد مهنيية لحقيوق وواجبيات الصيحفيين فيي إايار موا ييق
الشرف الصحفية واإلعالمية.
 صنفت البحرين الولى على مستوى الشرق الوسط و مال أفريقيا والـ  40عالميا وفق تقرير قياأمجتم المعلوميات الصيادر عين االتحياد اليدولي لالتصياالت لعيام  ،4102وبنياء عليى مسيتويات النفياذ
لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واستخدامها ومهاراتها .وهي من أوائل دول المنطقة تحرييرا لهيذا
القطاا ،وتتجاوز نسبة انتشار خدمات االتصاالت المتنقلة  %023مين مجميوا السيكان البيالغين 0.3
مليون نسمة ،وخدمات النترنت  %041ويستخدم بكات اإلعالم اإلجتماعي أكنير مين  520ألفيا فيي
فيسبوم و 451الفا على تويتر و 041ألفا في االنستغرام.
 الحصول على المعلومات والوصيول إليى يبكة االنترنيت هيو يق دسيتوري وقيانوني ،وجيار العميلإعداد مشروا قانون جديد للصحافة واإلعالم اإللكتروني ،كما تم انشاء الهيئة العليا لالعالم واالتصال
بمرسوم رقم ( )20لعام  4103وهي هيئية مسيتقلة هيدفها تنظييم ممارسية ريية اليرأي والتعبيير عبير
مختلف وسائل اإلعالم واالتصال على أسس من الحرية والحيادية والموضوعية ،بما يحقق المصيلحة
العليا للوان ويحمي المن القومي ويحافظ على و دد المجتم وسالمته واستقراره.

 .26.115مراجعييية وتعيييديل القيييانون المعنيييي ،السييييما المرسيييوم رقيييم  34لعيييام تحظى هذه التوصية بالدعم.
 ، 4111لجعلييه متوافقييا تمامييا م ي التزامييات مملكيية البحييرين فيمييا يتعلييق بحقييوق
اإلنسان بموجب عهد الحقوق المدنية والسياسية (المجر)؛

 .27.115تعديل أي مواد في قانون العقوبات بالدولة يمكن استخدامها في معاقبية تحظى هذه التوصية بالدعم.
الفيييراد بسيييبب ممارسيييتهم قيييوق ريييية التعبيييير أو التجمييي السيييلمي أو تكيييوين
جمعيييات ،فضييال عيين مواءميية قوانينهييا م ي المعييايير الدولييية النا ييئة عيين العهييد
الدولي الخاب بالحقوق المدنية والسياسية (ايرلندا)؛
تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
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 صدر المرسوم بقانون رقم ( )44لسنة  4103باستبدال المادد ( )00من المرسوم بقانون رقم ()02لسنة  0103بشأن االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات .وتنص المادد الجديدد على إنه:
يُحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو االعتصامات أو استمرارها قبل روق الشمس أو
بعد روبها إال بإذن كتابي خاب من رئيس المن العام أو من ينوب عنه .كما يحظر تنظيم المظاهرات
أو المسيييرات أو التجمعييات أو االعتصييامات فييي مدينيية المناميية ،ويسييتننى ميين ذلييك االعتصييامات أمييام
المنظمات الدولية وذلك بإذن كتابي خاب من رئيس المن العام أو من ينوب عنه الذي له تحديد عيدد
المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم االعتصيام .كميا يُحظير تنظييم المظياهرات أو المسييرات أو
التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطيارات أو المجمعيات التجاريية أو المياكن
ذات الطاب المني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الماكن واإلعالن عنها .كما يُحظر استعمال
المركبات في أي مسيرد أو مظاهرد أو مكان تجم إال بإذن كتابي خاب من رئيس المن العيام أو مين
ينوب عنه.
الرجوا إلى التوصيات رقم ( )02و (.)40

 .28.115وضي أايير زمنييية مناسييبة لتنفيييذ توصيييات اللجنيية البحرينييية المسييتقلة تحظى هذه التوصية بالدعم.
لتقصي الحقائق (النرويج)؛
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 أولت كومة المملكة هذا الموضوا اهتماما خاصا وتم اتخاذ جمي اإلجراءات التشريعية والتنفيذيةمين أجييل اإلنفياذ الكامييل للتوصيييات ،ييث صييدر المير الملكييي رقييم(  )22لسينة  4100بإنشيياء اللجنيية
الوانية المعنية بتنفيذ التوصيات .هذا وقد با رت اللجنية المهيام الموكلي هة لهيا بشيفافي اة ونزاهي اة وفيي
نفس السياق صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل جهاز مُتابعة تنفيذ التوصيات بعضوية مجموعية
من الخبراء ويعمل تحت إ راف وزير العدل مُبا رد ليكون لقة اتصال م كافية اليوزارات والجهيات
الحكومييية المعنييية ،وليتحقييق ميين تنفيييذ اإلاييار العييام الييذي وضييعتهُ اللجنيية الوانييية لمُتابعيية تنفيييذ
التوصيات .
 ونتيجة لما تقدم ،فقد تم االعالن في  1مايو  4101عن االنتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة المستقلةلتقصي الحقائق ،وفي هذا االاار ،وعلى سبيل المنال ،فقد تم تنفيذ اإللتزام بإعادد الطلبية اليذين كيانوا
قد فصلوا إلى جامعاتهم والموظفين إلى أعمالهم ،وتمت التسوية المدنية لحاالت الوفاد والمصابين م
عدم اإلخالل بحيق اللجيوء إليى المحياكم المُختصية ،وتيم أيضيا إنشياء و يدد التحقييق الخاصية بالنيابية
العاميية ،والمانيية العاميية للتظلمييات بييوزارد الداخلييية ،ومكتييب المفييتب العييام بجهيياز الميين الييواني،
ومراجعيية اال كييام أمييام القضيياء العييادي ،وإجييراء تعييديالت علييى العديييد ميين القييوانين وخاصيية قييانون
اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبات ،تنقيف القضاد وأعضاء النيابة العامة ومسيؤولي إنفياذ القيانون
والمحامين  ،وتحقيق مبدأ بناء دور العبادد للجمي بشكل قانوني صحيل وفي الماكن المخصصية لهيا
تبعا لال ترااات التنظيمية المعتمدد دون تعد على أمالم المواانين .كما قامت الحكومية أيضيا بيبعض
اإلجراءات اإلضافية منل إنشاء مفوضية لحقيوق السيجناء والمُحتجيزين بهيدف ضيمان عيدم تعرضيهم
ُظهر الواق ما تحظى به هذه الجهزد من قة عالية لدى المواانين نظيرا لميا تتمتي
لية انتهاكات ،وي ه
به اختصاصاتها وأعمالها من استقاللية و فافية و يادية.
 با رت مملكة البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق منيذ تقيديم التقريير وتفضيلضييرد صييا ب الجالليية الملييك بقبولييه ،وقييد اونيطييت مهميية المتابعيية للجنيية الوانييية المعنييية بتنفيييذ
توصيات التقرير .وقد ظهرت النتائج االيجابية بصورد نينة  ،ومن ذلك:
 و دد التحقيق الخاصة وهي هيئة جديدد بدأت عملها في بداية عيام  ،4104و مين بيين اختصاصياتالو ييدد المحييددد بقييرار إنشييائها رقييم  2لسيينة 4104؛التحقيييق و التصييرف فييي ادعيياءات التعييذيب و
المعاملة القاسية و المهينة التي قد تنار ضد المسؤولين الحكوميين بمن فيهم ذوي المناصب القيادية،
و ذلييك فييي ظييل مبييدأ مسييئولية القيييادد لتحديييد المسييئولية الجنائييية عيين تلييك الوقييائ  ،و وفقييا للمعييايير
الدولية املة بروتوكول اسطنبول لتقصي االت التعذيب لتحديد المسئولية الجنائية.
 ال تقتصر تحقيقات الو دد و تصرفها فيها على المسؤولية الجنائية ،بل و تمتد إلى تحديد المسئوليةالتأديبية ،و هو ما تتبعه الو دد ين بوت تلك المسؤولية في ق أ د من منتسبي الجهات الحكومية
أييا ميا كانييت درجتيه الوظيفييية أو رتبتيه ،و بنيياء عليى ذلييك أ اليت و ييدد التحقييق الخاصيية العدييد ميين
الحاالت إلى الهيئة أو الدائرد الحكومية المختصة لمحاكمة من بتت مسئوليته النا ئة عن التجاوز أو
التقصير تأديبيا .و ذلك باإلضافة إلى ما تحيله إلى المحاكم الجنائية المختصة في ضوء قيام المسئولية
الجنائية .و في هذا اإلاار؛ أ اليت الو يدد منيذ إنشيائها و تيى تاريخيه  22متهميا مين أعضياء قيوات
المين العييام ،مين بييينهم  01ضيابطا إلييى المحاكمية الجنائييية بيتهم متنوعيية تختليف مييا بيين التعييذيب ،و
الضرب المفضي إلى الموت ،و االعتداء على سالمة جسم الغير و السب .و قيد صيدرت أ كاميا بإدانية
العديد منهم.
 وهنام عنصر رئيسي آخر في إاار منظومة المحاسبة وهو المانة العامة للتظلمات بوزارد الداخليةوهي جهة مستقلة عن وزارد الداخلية ،وقد تم إنشاء هذه المانة في أ سطس  ،4104وقيد تيم تعيديل
قانون المانة العامة للتظلمات في عام  4103لتوسيي نطياق صيال ياتها إليى يد كبيير يمل ضيرورد
إخطار المانة في االت الوفاد التي تحدث في أماكن الحبس واال تجياز ،وقيد أصيدرت المانية العامية
للتظلمات أول تقرير سنوي لها في أبريل .4102
 وخالل الفترد من يوليو  4103تى أبرييل  ،4102تلقيت المانية العامية للتظلميات  424يكوى مينالعامية وميين أ ييخاب معتقليين فييي أميياكن الحجييز ،وفيي أبريييل  ،4102بلييع عيدد الحيياالت التييي اكتمييل
التحقييييييييييييق فيهيييييييييييا  413الييييييييييية وتيييييييييييم تعلييييييييييييق التحقييييييييييييق فيييييييييييي  31الييييييييييية ،ومييييييييييين

إجمالي  4103الة المكتملين ،تمت إ الة  41الة إليى و يدد التحقيقيات الخاصية للمحاكمية الجنائيية
كما تمت إ الة  05الة إلى النيابة المنية بينما تمت إ الية الية وا يدد للنيابية العامية ،وقيد أسيفرت
 21الة عن إصدار توصييات التخياذ إجيراءات تجياه عيدد مؤسسيات صيدرت منهيا الشيكوى ،ونتيجية
لعمل المانة العامية للتظلميات ،تيم خيالل هيذه الفتيرد إ الية  04فيردا مين وزارد الداخليية إليى المحياكم
الجنائية ،وخالل الفترد من  0مايو  4102إلى  31أبريل 4105م تضاعفت الشكاوى والبات المساعدد
التي تلقتها المانة العامية وهيو مؤ ير عليى تنيامي قية الميواانين والمقيميين بميا تؤدييه المانية مين
أعمال بحيادية واستقاللية .وقد أ الت المانة العامة خالل هذه الفتيرد عيدد ( )01مين الضيباا وأفيراد
الشييراة إلييى إلييى و ييدد التحقيييق الخاصيية باإلضييافة إلييى عييدد ( )02ضييابطا و ييراي إلييى المحيياكم
االنضيبااية كمييا أصييدرت العديييد ميين التوصيييات تجياه عييدد مؤسسييات قييدمت ضييدها ييكاوى .وتراقييب
المانة العامة للتظلمات التقدم في جمي الحاالت التي أ التها إلى الهيئات الحكومية الخرى.
 وفي ذات منظومة المحاسبة أنشئت مفوضية السجناء والمحتجزين والتي تختص بمراقبية السيجونومراكز الحبس اال تيااي ورعاية ال داث والمحتجزين و يرها من الماكن التي من الممكين أن ييتم
ا تجاز ال خاب فيها كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاعهم والمعاملة التي
يتلقونها ،لضم ان عيدم تعرضيهم للتعيذيب أو المعاملية الالانسيانية أو الحااية بالكرامية ،وهيي تميارأ
مهامها بحرية و يادية و فافية واستقاللية تامة ،فتبلع الجهات المختصة بحاالت التعذيب أو المعاملة
القاسية أو الالانسانية أو الحااة بالكرامة التي قد تتكشف لها ،وتقدم التوصيات واالقترا ات المتعلقة
بتحسن أوضاا النزالء ومعاملتهم إليى الجهيات المختصية ،وذليك أخيذا باالعتبيار مبياد البروتوكيول
االختياري التفاقية مناهضة التعيذيب و يرهيا مين ضيروب العقوبية القاسيية أو الالانسيانية أو المهينية
والتييي تييم اعتمادهييا بقييرار الجمعييية العاميية لألمييم المتحييدد بقييرار رقييم ( )199/57/A/RESبجلسيية
.02/04/4114
قوق الطفل
 .29.115تعزيز ماية قوق الطفل عن اريق إصدار قانون الطفل (السودان)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم.

صدر قانون الطفل رقم ( )30لسنة  4104والذي يعد تنفيذا التفاقيية قيوق الطفيل التيي انضيمت إليهيا
مملكة البحرين.

وسائل اإلعالم والصحافة
 .30.115تسري اعتماد التعديالت التشريعية المتعلقية بيالقوانين المتعلقية بحريية تحظى هذه التوصية بالدعم.
التعبير في قانون العقوبات البحريني (مصر)؛
العدالة الجنائية
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الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ()40و (.)45

.31.115متابعة مبادرد مملكة البحرين بإنشاء المحكمية العربيية لحقيوق اإلنسيان تحظى هذه التوصية بالدعم.
الدالة على التزام البحرين بتعزيز و ماية قوق اإلنسان (الردن)؛

صدر قرار مجلس الوزارء رقم  4312-10بالموافقة على توقي مملكة البحرين على النظام االساسيي
للمحكمة العربية لحقيوق اإلنسيان  ،واليذي جياء إنشياءها بنياء عليى مبيادرد مين المملكية ،وهيي هيئية
قضائية عربية مستقلة تهدف إلى تعزيز ر بة الدول الاراف في تنفيذ التزاماتها فيميا يتعليق بحقيوق
اإلنسان والحريات الساسية.

التشريعات الوانية
 .32.115تسييري اعتميياد التعييديالت التييي تييم إدخالهييا علييى جمييي التشيييريعات تحظى هذه التوصية بالدعم.
الوانية وخاصة التعديالت التي تم إدخالها على قانون العقوبات والتشريعات ذات
الصلة (موريتانيا)؛
 .33.115تسري التعديالت التشريعية (المتعلقة باالختفاء القسري) تى تتضيمن تحظى هذه التوصية بالدعم.
أ كام بشأن االختفاء القسري في قانون العقوبات (المغرب)؛
المؤسسة الوانية لحقوق اإلنسان
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الرجوا إلى الردود على التوصيات رقم ( )40و (.)45
الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3

 .34.115تسهيل عميل المؤسسية الوانيية لحقيوق اإلنسيان وفقيا لمبياد بياريس تحظى هذه التوصية بالدعم.
(إندونيسيا)؛
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 بعد إجراء جملة من المشاورات واسعة النطاق اركت فيها مؤسسات المجتم الميدني ذات العالقيةإلى جانب السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى واللجان المنبنقة عنها ،صدر فيي  42يولييو
 4102القانون رقم ( )41لسنة  4102بإنشاء المؤسسة الوانية لحقوق اإلنسيان ،واليذي يينص عليى
تعديل البناء القانوني للمؤسسة الوانية لجعلها تتوافق م مباد باريس المتعلقة بمركيز المؤسسيات
الوانية لتعزيز و ماية قوق اإلنسان ،والمال ظيات الختاميية التيي أقرتهيا اللجنية الفرعيية لالعتمياد
المنبنقة عن لجنية التنسييق الدوليية التيي هيي بمنابية أدوات تفسييرية لمبياد بياريس ،ييث أصيبحت
المؤسسة الوانية تمتلك صال يات واسعة في مجال تعزيز و ماية قوق اإلنسان ،واسيتقالال قانونييا
وإداريا وماليا ،إلى جانب تمن أعضاء مجلس المفوضين فيها بالحصانة ذات الصلة بعملهم الحقيوقي
من جانب ،والحصانة المقيررد لمقير المؤسسية الوانيية مين جانيب آخير ،كميا مينل القيانون المؤسسية
الوانية سلطة رصد وتلقي الشكاوى وتقديم المشورد القانونية والقيام بالزيارات الميدانيية لكيل مكيان
عييام يشييتبه بييه أن يكييون موقعييا النتهييام قييوق اإلنسييان ،فضييال إلييى منحهييا إمكانييية أوس ي للوصييول
للمعلومات ،إلى جانب سلطة اتخاذ قراراتها دون تأ ير أو تدخل من أي جهة أخرى.
 كما قامت المؤسسة الوانية لحقوق اإلنسان ،ومنذ عام  4104بوضي اسيتراتيجيه لحقيوق اإلنسيانوخطة عمل لها لألعوام ( )4101-4103وتيم تحيدينها لألعيوام ( )4102-4105ارتكيزت عليى خميس
محيياور رئيسييية وهييي :تطييوير انخييراا المؤسسيية فييي جهييود ماييية قييوق اإلنسييان؛ وتعزيييز جهييود
المؤسسيية فييي مجييال المراجعيية والتطييوير التشييريعي؛ وإعييداد برنييامج وانييي موس ي لتعليييم قييوق
اإلنسييان؛ وإعييداد برنييامج متخصييص لتعزيييز قييوق المواانيية ودعييم قيمهييا؛ وتعزيييز التعيياون علييى
المستوى الواني واإلقليمي والدولي.
 وفي  0سبتمبر  ،4102قامت المؤسسة الوانية لحقوق اإلنسان –وعميال بقيانون إنشيائها -بإصيدارونشر تقريرها السنوي الول لعام  ،4103ييث تضيمن التقريير وصيفا وتقييميا لبيرز أوضياا قيوق
اإلنسان ،مستندا فيي ذليك إليى اسيتعراال مفهيوم وأهميية الحيق ،وبييان ميدى اإل يارد إلييه فيي أ كيام
الدستور والتشري الواني ،من دون إ فال لمكانته فيي الصيكوم الدوليية لحقيوق اإلنسيان .مي تقيديم
موجز لكيفية تناول المعايير والمفاهيم الدولية لهذا الحق وبيالخص تعليقيات لجيان هيئيات معاهيدات
المييم المتحييدد ، ،فضييال عيين اسييتعراال البنيياء المؤسسييي المعنييي بييالحق ،انتقيياال إلييى الواق ي العملييي
والتحييديات التييي تحييول دون الوصييول إلييى أفضييل الممارسييات لهييذا الحييق ،م ي تسييليط الضييوء علييى
الشكاوى ذات الصلة ،التي تلقتها المؤسسة الوانية ،انتهاء إلى تقديم زمة من التوصيات الضرورية
لمعالجة السباب والعراقيل التي تعوق جهود تعزيز و مايية قيوق اإلنسيان فيي مملكية البحيرين.وقيد
كان ذلك التقريير محيل إ يادد مين قبيل القييادد السياسيية فيي مملكية البحيرين ،و صيل عليى تأيييد مين
الجهات الوانيية الخيرى ومنظميات المجتمي الميدني ،واليدول والمنظميات اإلقليميية والدوليية ،ييث
جعلها تستحق وبجدارد – بناء على تر يل ودعم من سفارات االتحاد الوروبي ليدى مملكية البحيرين
– على جائزد ايو لتعزيز قوق اإلنسان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعيام 4102
وذلك لدورها المميز وجهودها الواضحة في تعزيز و ماية قوق اإلنسان ،وبالخص ما ا توى عليه
التقرير السنوي للمؤسسة ول أوضاا قوق اإلنسان في المملكة والرسالة الواضيحة التيي ا تواهيا
للحد من انتهاكات قوق اإلنسان والتوصيات المناسبة التي وجهت للمؤسسات الدستورية فيها.
 قدمت المؤسسة الوانية الب اعتماد للجنة الفرعية المعنية باالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدوليةللمؤسسات الوانية و صلت مؤخرا على االعتماد (ب) في مجال قوق اإلنسان.

تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)32

 .35.115التأكييد ميين أن عمييل المؤسسيية الوانييية لحقييوق اإلنسييان يتوافييق م ي
مباد باريس (جزر المالديف)؛

 .36.115إنشاء مؤسسة وانية لحقوق اإلنسان تتوافق تماما مي مبياد بياريس تحظى هذه التوصية بالدعم.
(بولندا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)32

ا ترام قوق اإلنسان
 .37.115مواصييلة الدوليية جهودهييا ميين أجييل بنيياء القييدرات والمعرفيية المتعلقيية تحظى هذه التوصية بالدعم.
بحقوق اإلنسان في القطاا العام بالدولة (سنغافورد)؛

التشريعات الوانية المعنية بالتعليم واإلعاقة
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 تُولي وزارد العدل والشؤون اإلسالمية والوقاف ،والمجلس العلى للقضاء اهتماما خاصا بتيدريبجميي أعضيياء السييلطة القضيائية -وميين بييينهم القاضييات ووكيييالت النائييب العيام علييى أفضييل المعييايير
الدولية للعدالة الجنائية و قوق اإلنسان .وفي هذا اإلاار ،تم التوقي على العديد من مُيذكرات التفياهم
م عهدد مؤسسات دولية مرموقة في مجال التدريب القضائي والقيانوني ،وعقيدت بالفعيل عيدد دورات
تدريبية خارج البحرين لما يزيد على لني أعضاء السلطة القضائية بما في ذليك النسياء العيامالت فيي
هذا المجال .هذا وقد انتهت مؤخرا المر لة النانية من برنامج تدريبي مكنف خارج البحرين باال ترام
م إ دى المنظمات ير الحكومية المرموقة بهدف االرتقاء بمهارات كافة أعضياء السيلطة القضيائية
في مجالي دعم و ماية قوق اإلنسان وأفضل ممارسات العدالة الجنائية.
 اسييتحداث بييرامج تعنييى ببنيياء قييدرات القضيياد ووكييالء النيابيية والمحييامين وتتض يمن البييرامج فيميياتتضمنه ،العدالة الجنائية وتطبيقات بروتكول اسطنبول ،وضمانات و قوق المتهم ،وتطبيقات عمليية،
و قوق وضمانات المتهم ،وذلك بالتعاون م جهات محلية ودولية.

 .38.115اعتماد سياسة وانية بشأن الافال ذوي اإلعاقة (تشيلي)؛
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تحظى هذه التوصية بالدعم.

 رسييييييم االسييييييتراتيجية والخطيييييية الوانييييييية لحقييييييوق ال ييييييخاب ذوي اإلعاقيييييية فييييييي مملكييييييةالبحييرين4101/4104(.م) وتسييتهدف الخطيية كييل ميين ذوي اإلعاقيية وعييائالتهم وكييل المهتمييين بتقييديم
الخدمة ،كما تهدف إلى تعزيز اإلاار التشريعي (ضمان التمت بكافة الحقيوق وفيق المعيايير الدوليية)،
وتهدف كذلك إلى إيجاد اآلليات لمتابعة ورصد قوق هذه الفئة ومن أهمهيا الحيق فيي الصيحة والحيق
في التعليم بشكل متكافئ م أقرانهم و ق إدراج مفهوم التصميم الشيامل لوصيول ذوي اإلعاقية لكافية
المباني والمرافق والخدمات والمشياركة فيي كافية النشيطة العائليية والمجتمعيية عبير تنميية الفيرب،
وتطيوير المهيارات المهنيية وفييرب التوظييف والتشيغيل .وتيأتي هييذه االسيتراتيجية فيي سيبعة محيياور
وهي:
 محور التشريعات. محور الصحة والتأهيل. محور التعليم الدامج. محور التمكين االقتصادي. محور التمكين االجتماعي وتمكين المرأد ذات اإلعاقة. محور اإلعالم والتوعية محور سهولة الوصول. انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قوق ال خاب ذوي اإلعاقية فيي  31يونييو 4101وصيادقتعليها في 4100م .ففي الدورد التدريبية إلعداد التقارير الموازية لالتفاقية الدولية لحقوق ال خاب
ذوي اإلعاقيية بتنظيييم ميين الجمعييية البحرينييية لالعاقيية بالتعيياون م ي وزارد قييوق اإلنسييان والتنمييية
االجتماعية وبرنامج المم المتحيدد اإلنميائي واللجنية العلييا لشيؤون المعياقين ،عيالج الخبيراء مفهيوم
اإلعاقة وكيفية إعيداد التقيارير الحكوميية والموازيية ،وتخيير المنهجيية العلميية المناسيبة فيي الرصيد
والمتابعة لتنفيذ االلتزامات المقررد .وقد أجمعوا على أن أهم ما يميز هذه الو يقة أنها و يقة قوقية
مؤسسة على قيم ومباد قوق اإلنسان ولها بعد تنموي وفي نفس الوقيت اعتبيرت و يقية سياسيات
تتضمن قوق فئات اإلعاقة في مختلف قطاعات المجتم إضافة إلى اابعها اإللزامي .
 دسييترد الحييق فييي التعليييم اإللزامييي والمجيياني المييادد ( )0الفقييرد(أ) :ترعييى الدوليية العلييوم واآلدابوالفنون ،وتش رج البحيث العلميي ،كميا تكفيل الخيدمات التعليميية والنقافيية للميواانين ،ويكيون التعلييم
إلزاميا ومجانيا في المرا ل الولى التي يعيرنها القانون ،وعلى النحو اليذي يبيين فييه .ويضي القيانون
الخطة الالزمة للقضاء على المية.
 ت ضمين صريل لحقوق ذوي اإلعاقة في الدستور يث نصت المادد  5منه على ميا يليي :ف ج تكفيلالدولية تحقيييق الضييمان االجتميياعي اليالزم للمييواانين فييي اليية الشييخوخة أو المييرال أو العجييز عيين
العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة.....
إقرار نفس المبدأ في قانون التعليم وقد ورد في الميادد( )0مين قيانون التعلييم الصيادر سينة  4115أن
التعلييم الساسيي والنيانوي مجياني فيي ميدارأ المملكية .وأكيدت الميادد( )1منيه عليى أن محيو المييية
وتعليم الكبار مسؤولية وانية هدفها رف مستوى المواانين...وتتيولى اليوزارد تنفييذ الخطيط الالزمية
للقضاء على المية .أمرا المادد النامنة من القانون فتنص على العقوبات التي يتعرال له أولياء المور
عندما يتسببون في تخلف أبنائهم عن االلتحاق بالتعليم.
إقرار برنامج "و دد و دد" منذ 4100م تحيت عنيوان المصيالحة الوانيية االقتصيادية واالجتماعييةيلتف وله المواانون بمختلف اوائفهم ومذاهبهم من أجل التنمية واالرتقاء وعبر بيرامج ومشياري
وأنشطة تساهم فيها المؤسسات الحكومية والهلية.
تشكيل اللجنة العليا لشؤون المعاقين.تنسيق وتخطيط البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. إنشاء مراكز متخصصة منل (مركز المتروم) بأافال الشلل الدما ي والذي من خالله تقدم سلسلةمن البرامج التعليمية والتأهيلية ومنها المنهج المرجعي في التربية الخاصة ،برنامج البورتاج للتدخل
المبكر ،سلسلة برامج كوكو للتربية الخاصة (مصر) ،برنامج التأهيل اإلر ادي.
 صرف منحة هرية لأل خاب ذوي اإلعاقة تبلع سنويا ( )1.021.511.11يستفيد منها ()0220من المعاقين من الذكور واإلناث .كما يستفيد أكنير مين  211يخص معياق مين الخيدمات التيي تقيدمها
المراكز الخمسة العاملة في مجال الرعاية االجتماعية.

المرأد والمساواد بين الجنسين
 .39.115مواصلة التقدم في تنفييذ السياسيات الراميية للنهيوال بيالمرأد وضيمان تحظى هذه التوصية بالدعم.
جودد الخدمات االجتماعية التي تتسم بشموليتها في التغطية والعودد بيالنف عليى
جمي السكان (كوبا)؛

الحوار الواني
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 تواصل مملكة البحرين جهودها لتعزيز المساواد بين الجنسين وضيمان مكانية الميرأد فيي المجتميمن النوا ي السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،ومن ذلك العمل على إصدار وتعديل بعض القوانين،
منل مشروا تعديل قانون الضمان االجتماعي باستحداث عالود لبناء الم البحرينية المتزوجة بأجنبي
بإضافتها إلى الفئات المستفيدد من قيمة الضمان ،وتعديل بعض أ كام المرسوم بقانون بشأن التيأمين
ضد التعطل بهدف زيادد القيمة المالية للتعطل ،وتعديل بعض أ كيام قيانون الواليية عليى الميال لتكيون
الوالية على المال القاصر لألكفأ سواء من جهة الب أو الم على د سواء .
 صييدور المرسييوم بقييانون بتعييديل بعييض أ كييام قييانون محكميية التمييييز والييذي اجيياز الطعيين بال كييامالشرعية امام محكمة التمييز.
 صدور المرسوم بقانون بتعديل بعيض ا كيام قيانون السيلطة القضيائية بإضيافة محكمية التميييز عليىهيكل القضاء الشرعي.
 صدور االمر الملكي بتحديد ضوابط تعيين اعضياء مجليس الشيورى وميا تضيمنته الميادد النانيية فييالبند الناني الخاب بتمنيل المرأد تمنيال مناسبا ُ.
 صدر قرار وزير االسكان باعتماد ق المرأد العازبة والمطلقة والرملة ير الحاضنة من االستفاددمن الخدمات االسكانية كحق انتفاا دون التملك ،وذلك بناء على توصية المجلس العلى للمرأد.
 قييرار مجلييس الييوزراء بتعييديل سياسيية العييالود االجتماعييية بمنحهييا الموظفييات المتزوجييات أسييودبالموظفين المتزوجين ،بما يضمن المساواد بين الرجل والمرأد في العالود عند الزواج.
 ااالق الخطة الوانية لنهوال المرأد البحرينية ( )4144 -4103التي تتضمن خمسة محاور تسيعىإلى ضمان تحقيق االسيتقرار السيري فيي إايار التيرابط العيائلي ،وتمكينهيا مين متطلبيات القيدرد عليى
المساهمة التنافسية في مسار التنمية ،القائم عليى مبيدأ تكيافؤ الفيرب ،وإدمياج ا تياجيات الميرأد فيي
التنمية ،بما يحقق لها فرب التمييز فيي الداء واالرتقياء بخياراتهيا نحيو جيودد ياتهيا ،واليتعلم ميدى
الحياد ،من خالل التكامل م الشركاء والحلفاء فيي العميل المؤسسيي ليكيون المجليس االعليى للميرأد،
بالتالي بيت الخبرد الواني المتخصص في ئون المرأد .
 صدر قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية بإلزامية انشاء لجان دائمة في الجهات الحكوميية تسيمى "لجان تكافؤ الفرب" ،وتحديد رئاستها بما ال يقل عن درجة وكيل وزارد.
 -تعاميم وزارد المالية بشأن مراعاد الجهات الحكومية لتطبيق الموازنة المستجيبة ال تياجات المرأد.

 .40.115إ ييرام الكتييل البرلمانييية المعارضيية ودعييود منظمييات المجتم ي المييدني تحظى هذه التوصية بالدعم.
للمشاركة في وار التوافق الواني (المكسيك)؛

 انعقد مؤتمر الحوار الواني فيي الفتيرد مين  4يولييو  ،4100تيى  45يولييو  4100وقيد أسيفر هيذاالمؤتمر ،فيما أسفر عنه ،عن عدد من التوصيات منها تلك التوصيات الخاصة بحقوق المرأد والطفل،
وذوي اال تياجييات الخاصيية ،وواق ي المييرأد البحرينييية وتحييدياتها ،وواق ي وتحييديات ذوي اال تياجييات
الخاصة وتطوير رعايتهم .كما أوصى المؤتمر بيإجراء تعيديالت دسيتورية ،أقرتهيا السيلطة التشيريعية
وتتلخص في إعادد تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بميا يؤكيد عليى التيوازن بينهميا،
ومن ذلك إضافة ضمانات جديدد تطبق عند استخدام الملك لحقه في ل مجلس النواب وتعيين أعضاء
مجلس الشورى ،وتعزيز دور السلطة التشريعية في منل النقة للحكومة التي يختارها الملك ،وإضيافة
ضمانات جديدد لدور مجلس النواب ،مجتمعا ،عند مناقشة االستجوابات التي توجه إلى اليوزراء.ولقيد
جاء الحوار الواني اتساقا م النهج الحكومي والمجتمعي الذي تؤكيد علييه الحكومية بصيفة مسيتمرد
من يث مشاركة جمي أايياف المجتمي  ،مين الجهيات الرسيمية و يير الرسيمية فيي عمليية اإلصيالق
والتنمييية ا لشيياملة والمسييتدامة والييدف بعجلتهييا فييي ظييل الو ييدد الوانييية للشييعب البحرينييي وقيمييه
المجتمعية.
 وقد تم استكمال الحيوار اليواني فيي المحيور السياسيي ولميدد عيام كاميل فيي  4103و 4102بقيياددصا ب السمو الملكي ولي العهد النائب الول لرئيس مجلس الوزراء ،وانتهى إلى مبياد أساسيية تيم
التوافق عليها وتم عقد االنتخابات البرلمانية والبلدية في ديسمبر  4102والتيي اسيفرت عين مُشياركة
عبية واسعة وصلت إلى  %54.1من مجموا من لهم ق التصويت في المملكة بالنسبة لالنتخابيات
النيابية ،ونسبة  %11من مجموا من يحق لهم التصويت في االنتخابات البلدية.

ا ترام قوق اإلنسان
 .41.115اتخييياذ إجيييراءات فوريييية السيييتعادد السيييالم وا تيييرام قيييوق اإلنسيييان تحظى هذه التوصية بالدعم.
والحريات الساسية (سلوفينيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

العدالة الجنائية
 .42.115اتخياذ اإلجييراءات الالزميية لتييوفير المحاسيبة النتهاكييات قييوق اإلنسييان تحظى هذه التوصية بالدعم.
(سلوفينيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
 .43.115وض إاار زمني كاف وآليية متابعية يفافة للتنفييذ السيري للتوصييات تحظى هذه التوصية بالدعم.
التي تصدرها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (السويد)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

الخدمات اإلجتماعية
 .44.115إعادد النظر في القيود المفروضة من وزارد التنمية االجتماعية واتخاذ تحظى هذه التوصية بالدعم.
اإلجراءات الالزمة لضمان إمكانية المشاركة الفعالة لمنظمات المجتم المدني في
النقاش العام بشأن قوق اإلنسان (السويد)؛

 تشج وزارد العمل والتنمية االجتماعية العمل التطوعي ومن ذلك إسهام الوزارد من خالل صندوقالعميل االجتمياعي الهليي والمقيدرد ميزانيتييه بيأكنر مين  311أليف دينييار عليى تقيديم اليدعم لمنظمييات
ومؤسسات المجتم المدني نظير تقديمها لمشاري اجتماعية تنموية ييتم تقييمهيا مين قبيل مختصيين.
وخصصت الوزارد لني ميزانيية الصيندوق للمشياري المرتبطية باللحمية الوانيية .وقيد اسيتفادت 15
منظمة أهلية من برنامج المنل المالية لسنة  4103كما استفادت  11جمعية من هذا البرنامج في سنة
 22 .4102جمعية استفادت من البرنامج في عام 4105م.
 يتمنل التعاون بين وزارد العمل والتنمية االجتماعية ومنظمات المجتم المدني واليدعم اليذي تقدميهالوزارد لهذه المنظمات على النحو اآلتي:
تعزييزا لييدور المنظمييات الهلييية فيي المجتمي وتطييور عملهييا وبنيياء قيدرات العيياملين فيهييا فقييد أنشييأت
الوزارد سنة  4111المركز الواني ادعم المنظمات الهلية وهو مركز يهدف إلى تقديم مختليف أوجيه
الدعم والتطوير للمنظمات الهلية ومن أهدافه:
 تحسين أداء المنظمات الهلية وتعزيز قدراتها.
 تطوير العمل الهلي لتلبية اجات واموق المجتم .
 دعم وتشجي العمل التطوعي.
 تشجي ودعم الشراكة المجتمعية بين القطاا الحكومي والهلي والخاب.
 قامت الوزارد باستخدام برنامج اليربط اإللكترونيي مي المنظميات الهليية مميا يتييل لهيذه المنظميات
التواصل م الوزارد وتقديم الباتها المتنوعة إلكترونيا من باب التسهيل وسرعة اإلنجاز.
 تخصيص منل ماليية للمنظميات الهليية المشياركة فيي مشياري تعزييز الو يدد والمصيالحة الوانيية
وهي  41جمعية وقد تم دعم برامجها بمبلع  041ألف دينار.
 تأسيس عدد من المنظمات الهليية المعنيية بالو يدد الوانيية وتنميية المواانية بلغيت سيب منظميات
تى سنة .4103
 تتولى الوزارد سنويا تقديم عدد من الورش التدريبية والمؤتمرات ،وقد قيدمت خيالل سينتي -4103 4102عدد من الورش والمؤتمرات التالية:
 ور ة عمل ول "القانون ضرورد اجتماعية"  01يناير  ،4103اركت فيها  30منظمة أهلية.
 ور ة عمل ول "آليات التشيبيك اإللكترونيي" –  42-40فبرايير  ،4103ياركت فيهيا  2منظميات
أهلية.

تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
 .45.115تنفيذ التوصيات الواردد فيي تقريير اللجنية البحرينيية المسيتقلة لتقصيي تحظى هذه التوصية بالدعم.
الحقييائق علييى نحييو يعييزز الو ييدد الوانييية والتوافييق الييواني الييذي يسيياعد علييى
النهوال بعملية اإلصالق بما يتوافق م التطلعات المشروعة للشعب (تركيا)؛
15
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التشريعات الوانية المعنية بالتعليم واإلعاقة
 .46.115بييييذل الجهييييود المتواصييييلة فييييي سييييبيل تحقيييييق التنمييييية االقتصييييادية تحظى هذه التوصية بالدعم.
واالجتماعية للدولة وتحسين النظام القانوني بالدولة وضيمان المسياواد فيي تمتي
الشعب بحقوق اإلنسان (الصين)؛

 تيينص المييادد ( )0الفقييرد (أ) ميين الدسييتور علييى أن ترعييى الدوليية العلييوم واآلداب والفنييون وتشييجالبحث العلمي كما تكفيل الخيدمات التعليميية والنقافيية للميواانين ،ويكيون التعلييم إلزامييا ومجانييا فيي
المرا ل الولى التي يعينها القانون ،على النحو الذي يبين فيه ويض القانون الخطة الالزمية للقضياء
على المية.
 تضمين صريل لحقوق ذوي اإلعاقة في الدستور يث نصت المادد  5منه على ما يلي :تكفل الدوليةتحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواانين فيي الية الشييخوخة أو الميرال أو العجيز عين العميل أو
اليتم أو الترمل أو البطالة.....
إقرار نفس المبدأ في قانون التعليم وقد ورد في المادد( )0من قيانون التعلييم الصيادر سينة  4115أنالتعلييم الساسيي والنيانوي مجياني فيي ميدارأ المملكية .وأكيدت الميادد( )1منيه عليى أن محيو المييية
وتعليم الكبار مسؤولية وانية هدفها رف مستوى المواانين...وتتيولى اليوزارد تنفييذ الخطيط الالزمية
للقضاء عليى الميية .أمريا الميادد النامنية مين القيانون فتينص عليى العقوبيات التيي يتعيرال ليه أوليياء
المور عندما يتسببون في تخلف أبنائهم عن االلتحاق بالتعليم.
 تشكيل اللجنة العليا لشؤون المعاقين. تنسيق وتخطيط البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. إنشاء مراكز متخصصة منل (مركز المتروم) بأافال الشلل الدما ي والذي مين خالليه تقيدم سلسيلةمن البرامج التعليمية والتأهيلية ومنها المنهج المرجعي في التربية الخاصة ،برنامج البورتاج للتدخل
المبكر ،سلسلة برامج كوكو للتربية الخاصة(مصر) ،برنامج التأهيل اإلر ادي.
 صرف منحة هرية لأل خاب ذوي اإلعاقة تبلع سينويا ( )1.021.511.11يسيتفيد منهيا ()0220من المعاقين من الذكور واإلناث .كما يستفيد أكنير مين  211يخص معياق مين الخيدمات التيي تقيدمها
المراكز الخمسة العاملة في مجال الرعاية االجتماعية.

الخدمات اإلجتماعية
 .47.115تكنيف جهود الدولة في سبيل تحقيق المستويات المتوقعة من الرفاهيية تحظى هذه التوصية بالدعم.
(بنجالديب)؛
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المرأد والمساواد بين الجنسين
 .48.115مواصلة جهود الدولة لتعزييز السياسيات والبيرامج وآليية تعزييز جهيود تحظى هذه التوصية بالدعم.
المرأد (بنجالديب)؛

16

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)31

السرد
 .49.115مواصلة سن القوانين وتعزيز السياسات الرامية إلى الحفاظ على مكانة تحظى هذه التوصية بالدعم.
المرأد وتعزيز دورها في المجتم (مصر)؛
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المرأد والمساواد بين الجنسين
 .50.115تحييديث الخطيية الوانييية لتنمييية المييرأد البحرينييية تما يييا ميي بييرامج تحظى هذه التوصية بالدعم.
مكافحيية التمييييز ولتقييييم تييأ يرات هييذه البييرامج والمشيياري علييى تطييوير المييرأد
والمجتم ككل ( ُ
عمان)؛
تحظى هذه التوصية بالدعم.
 .51.115مواصلة الجهود لتعزيز قوق المرأد (السنغال)؛

التشريعات الوانية المعنية بالتعليم واإلعاقة
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 .52.115إتبييياا السياسيييات والبيييرامج فيييي تعلييييم المواانييية و قيييوق اإلنسيييان تحظى هذه التوصية بالدعم.
باعتبارها أفضل الممارسات (اإلمارات العربية المتحدد)؛

الدستور والتشريعات الوانية
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 مشاركة منتسبي المدارأ في ورش و دورات في مجال قوق اإلنسيان (إدمياج المقاربية الحقوقييةفي الفضاء المدرسي ،أسس كفالة قوق الطفل في المدرسة و مايته من العنف  11مشارم ،التعليم
باللعييب و دوره فييي ترسيييخ قافيية قييوق اإلنسييان ،التربييية علييى القيييم أسيياأ التنمييية المسييتدامة،
المواانة و السلوم المدني).
 مشاركة الطلبة بالمر لة النانوية في مشاري وانية على مستوى وزارد التربية و التعليم و المملكةعلى سبيل المنال (أصيل ،إنجاز البحرين.)Trade Quest ،
تفعيل دور مجالس اآلباء و الطلبة و الذي يعزز الحق في إبداء الرأي و المشاركة في اتخاذ القرار.
 توسي نطاق المشاركة في المدارأ المنتسبة لليونسكو في محور وار النقافات جيرى تضييمين مييواد عديييدد ميين اتفاقييية المييم المتحيدد لحقييوق الطفييل ضييمن منيياهج عييدد ميين المييوادالدراسية و ال سيما مادد التربية للمواانة و قوق اإلنسان.
 جرت مواءمة النظمة و اللوائل م فلسفة هذه االتفاقية بميا يعيزز قيوق الطفيل و يحفيظ كرامتيه ويراعي مصلحته الفضلى.
 جرى تضمين عدد من مواد قانون الطفيل البحرينيي للعيام ( 4104وبخاصية منهيا ميا يتعليق بحقوقيهالساسييية) ضييمن ميينهج مييادد التربييية للمواانيية و قييوق اإلنسييان فييي جمي ي المرا ييل و الحلقييات
الدراسية.
ر
 أولييت عنايية خاصيية لحقيوق الطفيل فييي النشيطة الالصييفية الموجهية لفائيدد الطلبيية بميدارأ جمييالمرا ل .و نظمت منذ العام الدراسي 4102-4103م ،بالتعاون م معهيد البحيرين للتنميية السياسيية:
"المسابقة الوانية لتفعيل قانون قوق الطفل في الوسط المدرسي"؛ و هي مسابقة تهدف إلى تعزيز
النقافة الوانية و تسليط الضوء على قانون قوق الطفل البحريني و بييان الحقيوق و الواجبيات التيي
يتضمنها القانون ،و كيفية تفعيله و التعريف به و إ اعته في الوسط المدرسي عن اريق أعمال فنية
هدفها تحويل نصوب القانون إلى سلوكيات و قيم وانية يمارسها الطالب يوميا.
عملت وزارد التربية و التعليم من خالل مختلف جهود تطويرهيا لتربيية المواانية و قيوق اإلنسيان،على إعطاء الولوية ،في النشطة التعليمية المنهجية منها و الالمنهجية ،لنشير قافية التعيايب و نبيذ
الكراهية و العنف من خالل التركيز على قيم االعتدال و التسامل و السالم؛ يث أدرجت الوزارد هذه
القيم ضمن المنهج الجوهري لجمي المرا ل و الحلقات الدراسية و أنواا التعليم المختلفة.
 أالقت وزارد التربية و التعليم خالل الفصل الناني من العام الدراسي  ،4105-4102مبيادرد فرييددمن نوعها على الصعيد العربي؛ تحت مسمى "المدرسة المعززد للمواانة و قوق اإلنسان" ،وتتمنل
المبييادرد فييي بنيياء نمييوذج وانييي بمعييايير عالمييية للمدرسيية المعييززد للمواانيية و قييوق اإلنسييان و
الشروا في تطبيقه تطبيقا استطالعيا على أرب مدارأ إعدادية ذات مجتم مدرسيي متسيم بيالتنوا.
و بنيياء علييى المؤ ييرات الولييية لرصييد هييذه التجربيية تتطلي وزارد التربييية و التعليييم إلييى تطييوير هييذه
التجربة و التوس في تطبيقها على المدى المنظور.

 .53.115تنفيذ اإلصال ات الدستورية في انتخابات عام ( 4102قطر)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم.

تعد الرقابة القضائية انعكاسا للتعاون بين السلطات و دليال على ميدى أهميية تواجيده فيي قليب العمليية
اإلجرائية و القانونية و القضائية للحرب على سيرها ابقا للقانون و ذلك يتحقيق بمشياركة عيدد مين
أعضاء السلطة القضائية في تشكيل اللجان رصا على سير العدالة في كافة الوجه يث تم اإلنشاء:
 اللجنة العليا لال راف على سالمة االنتخابات. اللجنة التنفيذية لالنتخابات التكميلية. -لجنة الطعون في قرارات لجنة االنتخابات.

المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق االنسان
 .54.115دعود المجلس العتماد التقرير اليواني لمملكية البحيرين وتقيديم اليدعم تحظى هذه التوصية بالدعم.
الشامل المطلوب لمملكة البحرين للتعامل م التحديات ذات الصلة (قطر)؛

اعتمد مجلس قوق اإلنسان في اجتماعه التاس عشر الذي ُ
عقد في  01سبتمبر  4104تقرير مملكية
البحييييييييييرين الييييييييييواني لالسييييييييييتعراال الييييييييييدوري الشييييييييييامل وفقييييييييييا للقييييييييييرار رقييييييييييم 40/010
(،A/HRC/DEC/21/101الصادر بتاريخ  05أكتوبر .)4104

الحوار الواني
 .55.115استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية و ير الحكومية والنظر فيي تحظى هذه التوصية بالدعم.
الحوار والتعاون فيما بينهم (الردن)؛
تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
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 .56.115إنشييياء صيييندوق لتعيييويض ضيييحايا ال يييداث المؤسيييفة التيييي تواجههيييا تحظى هذه التوصية بالدعم.
البحرين مؤخرا وذلك وفقا لفضل الممارسات ذات الصلة (فلسطين)؛
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 استجابة لمقتر ات اللجنة الوانية لتقصي الحقيائق لالسيراا فيي تعيويض المتضيررين  ،تيم تنفييذآليتين لتسري عملية الحصول على التعويض وذلك من خالل :
إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات وفقا للمرسوم رقيم(  )03لسينة  4104المتعليق
بنظام عمل الصندوق الواني لتعويض المتضررين .
تييم تشييكيل لجنيية مكونيية ميين خمسيية أعضيياء تخييتص بييإدارد نظييام عمييل الصييندوق الييواني لتعييويض
المتضررين .
 بالنسييبة لتعييويض المتضييررين ميين ال ييداث فقييد عملييت كوميية المملكيية علييى إيجيياد بييدائل فاعهلييةلتسييوية أوضيياا المتضييررين بأسييرا إجييراءات ممكنيية ،وذلييك نفيياذا للتوصيييتين رقمييي (0045ب)،
و( 0044ي ،م) ،فقييد تييم تبنييي مُبييادرد التسييوية المدنييية بنيياء علييى اقتييراق اللجنيية الوانييية التييي تييم
تشييكيلها لمتابعيية تنفيييذ التوصيييات ،وذلييك دونمييا إخييال ال بحييق ميين ال يقبييل ميين المتضييررين بالتسييوية
الرضائية المطرو ة من اللجوء إلى القضاء المدني ،وبما ال ييؤ ر ااالقيا عليى أيية مسياءلة جنائيية.
ت فاعل ي اة يييث با ييرت وزارد العييدل
وفييي ضييوء ذلييك اتخييذت كوميية مملكيية البحييرين هعييدد إجييراءا ا
و الشييؤون اإلسييالمية والوقيياف فييي ضييوء قييرار مجلييس الييوزراء بجلسييته المنعقييدد بتيياريخ  2مييارأ
 4104بتكليف الوزارد بالبدء في اجراءات التسوية المدنية لتعويض متضرري ال داث التي هدتها
المملكة خالل هري فبراير ومارأ من عام  4100باستقبال البات التسوية المدنية اعتبارا من 02
مارأ  ،4104يث تلقى المكتب المذكور ما مجموعه  13البا للتعويض عين ياالت الوفياد ،إضيافة
إلى  232البا للتعويض عن االت اإلصابة.
 وقد تدارست اللجنة المختصة بيوزارد العيدل والشيؤون اإلسيالمية والمشيكلة بيالقرار اليوزاري رقيم( )4-03لسنة  4104البيات التعيويض عين ياالت الوفياد واإلصيابة .وبا ير مكتيب التسيوية المدنيية
التعييويض لعييدد ( )22اليية منهييا الييـ ( )35اليية الييواردد بتقرييير اللجنيية البحرينييية المسييتقلة لتقصييي
الحقائق ،إضافة إلى ( )03الة أخرى من خارج التقرير يث ارتيأت اللجنية تعويضيها بميا مجموعيه
( )482218111مليونان و مانمائة و مانون ألف دينار بحريني أي ما يزيد على ( )081528111سبعة
ماليين وستمائة و مانية وخمسون ألف دوالر تقريبيا ،لجميي الحياالت التيي أقيرت اللجنية تعويضيهم،
وصرفت هذه المبالع نقيدا بالفهعيل لمسيتحقيها ممين قبليوا بالتسيوية المدنيية بالكاميل .جيدير باليذكر أن
صرف تلك المبالع قد تم بغض النظر عن الدعاوى الجنائية التيي تيم تحريكهيا ضيد المُتهميين ،وبغيض
النظر عن الحكم الصادر في تلك الدعاوى ،ودون إخيال ال بحيق مين ال يقبيل مين المتضيررين بالتسيوية
الرضائية المطرو ة من اللجوء إلى القضاء المدني.
 كما با رت اللجنة النظر في البات التسوية المدنية عن ياالت اإلصيابة فيي ال يداث التيي يهدتهاالمملكة خالل هري فبراير ومارأ من العام  4100المقدمة لمكتب التسوية المدنية ،يث اسيتعانت
اللجنة بنخبة من الاباء الشرعيين التابعين لالدارد العامة لألدلية الماديية للكشيف عليى جميي ياالت
اإلصابة للتأكد من بيان سبب االصابة المدعى بها ،ونسبة العجز ،عما إذا كانت االصيابة قيد وقعيت أو
يحتمل وقوعها في التاريخ المدعى به .وفي ضوء التقارير الواردد للجنة من الاباء الشرعيين قدرت
التعويض المناسب لتلك الحاالت بما يتناسب ونسبة العجز وانتهت بتسليم مبالع التعويضات للمصابين
يث بلغت عدد الحاالت التي انتهت اللجنة إلى تعويضها وقبل المصابين بمبلع التسوية عنها بـ ()20
اله إصابة من اجمالي الحاالت المتقدمة بطليب التسيوية المدنيية وبإجميالي مبليع وقيدره (3428111
دينار) أي ما يعادل ( 2108111دوالر تقريبا).

المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق االنسان
 .57.115مواصلة الجهود التي تقوم بها الدولة لزيادد التعاون الدولي تى تكون تحظى هذه التوصية بالدعم.
على ااالا على جمي التجارب الدولية ذات الصلة (المملكة العربية السعودية)؛

تمت زيارد فريق فني من مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لمدد هرين إلى مملكة البحرينفي أوائل  4102وقد كان الغيرال مين هيذه الزييارد هيو عقيد مشياورات مي جهيات كوميية ورسيمية
ومنظمات المجتم المدني ووض برنامج التعاون الفني وبناء القدرات .وعلى ضوء هذه المشياورات
تو صل الجانبان إلى مشروا تعاون في عدد من المجاالت منهيا التعياون فيي بنياء قيدرات العياملين فيي
مجيياالت إنفيياذ القييانون ،وتطييوير المؤسسييات الرقابييية بمييا يتفييق وا تياجاتهييا ويتما ييى م ي المعييايير
الدولية لحقوق اإلنسان.
 عقييدت دورد تدريبييية ييول (اآلليييات اإلقليمييية والدولييية المعني ية بتعزيييز و ماييية قييوق اإلنسييان)لموظفي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتم المدني ،خالل الفترد من  01الى  02مايو 4101م.
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)50

 .59.115السماق للمقرر الخاب المعني بمسألة التعذيب بزيارد الدولة قبل نهاية تحظى هذه التوصية بالدعم.
عام ( 4104النمسا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)50

 .60.115تكنيف تعاون الدولة م املي الوالييات فيي إايار اإلجيراءات الخاصية تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
من خالل االستجابة بشكل إيجابي لطلب زيارد المقيرر الخياب المعنيي بيالحق فيي
رييية التجم ي السييلمي وفييي تكييوين الجمعيييات ميين خييالل تسييهيل زيييارد المقييرر
الخاب المعني بالتعذيب (التفيا)؛
 .61.115دراسة توجيه دعيود دائمية لجميي اإلجيراءات الخاصية لمجليس قيوق تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
اإلنسان (التفيا)؛

تدرأ مملكة البحرين اليا ترتيب زيارد لعدد من المقررين الخاصين.

 .58.115مواصييلة الدوليية مشيياركتها الفعاليية فييي آليييات قييوق اإلنسييان الخاصيية تحظى هذه التوصية بالدعم.
بالمم المتحدد لحماية وتعزيز قوق اإلنسان (أذربيجان)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)11

 .62.115توجيه دعود مفتو ة لجمي اإلجراءات الخاصة لمجلس قوق اإلنسان تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
(الورو واي)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)11

 .63.115قبيول زيييارد المقييرر الخياب المعنييي بييالحق فيي رييية التجمي السييلمي تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
وفي تكوين الجمعيات (فرنسا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)14

 .64.115السييماق للمقييرر الخيياب المعنييي بمسييألة التعييذيب بزيييارد الدوليية فييي تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
المستقبل القريب (جمهورية كوريا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)51

 .65.115التجيياوب م ي البييات زيييارد الدوليية وتسييهيل زيييارات المقييرر الخيياب تحظى هذه التوصية بالدعم جزئيا.
المعنييي بالمهيياجري ن والمقييرر الخيياب المعنييي بمسييألة التعييذيب والمقييرر الخيياب
المعني بالحق في رية التجم السلمي وفي تكوين الجمعيات (سلوفينيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )51و(.)11
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 .66.115مواصييلة وتعزيييز التعيياون م ي آليييات قييوق اإلنسييان الخاصيية بييالمم تحظى هذه التوصية بالدعم.
المتحيييدد وجهيييود الدولييية المختلفييية لبنييياء القيييدرات المتعلقييية بحقيييوق اإلنسيييان
(جمهورية كوريا)؛
 .67.115بييذل جهييود إضييافية ميين أجييل تحسييين عملييية تقييديم التقييارير للهيئييات تحظى هذه التوصية بالدعم.
التعاهدية لحقوق اإلنسان (بيالروأ)؛
 .68.115اتخاذ المزيد من التدابير ،بميا فيي ذليك التيدابير التشيريعية الالزمية مين تحظى هذه التوصية بالدعم.
أجيييل توسيييي نطييياق قيييوق وفيييرب الميييرأد وتعزييييز المسييياواد بيييين الجنسيييين
(بيالروأ)؛
 .69.115اتخيياذ كافيية التييدابير الالزميية لمكافحيية كافيية أ ييكال التمييييز ضييد المييرأد تحظى هذه التوصية بالدعم.
وتعزيز مشاركتها في مؤسسات الدولة (الردن)؛
 .70.115تلبية تطلعات المجموعات التي تق ضحية للتمييز (بلجيكا)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم.

 .71.115مواصييلة الجهييود الرامييية إلييى تمكييين المييرأد ميين النا ييية االقتصييادية تحظى هذه التوصية بالدعم.
والسياسية واالجتماعيية واتخياذ كافية التيدابير الالزمية للقضياء عليى كافية أ يكال
العنف ضد المرأد (المغرب)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)50
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)50
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)22
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)31
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)31
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)31
 تييم إنشيياء مركييز دعييم ومعلومييات المييرأد :يمنييل نقطيية اسييتقطاب ومعالجيية واق ي ومشييكالت المييرأدالبحرينية و ير البحرينية المتزوجة من بحريني ،وذلك من خالل استقبال كواهن وقضاياهن بصورد
مبا ييرد ،وتلمييس واقعهيين والمسيياهمة فييي ييل مييا يعترضييهن ميين مشييكالت عبيير العديييد ميين الوسييائل
واآلليات المتا ة.
 إنشيياء مكتييب التوفيييق االسييري فييي وزارد العييدل والشييؤون اإلسييالمية والوقيياف المعنييي بتسييويةالنزاعات االسرية أو الشرعية التي تصل إلى المحاكم ،يث يقوم بالحفاظ على كيان االسرد من خيالل
ل اختالف وجهات النظر بين المتنازعين قبل عرضها على القاضي للفصل فيهيا  ،وذليك باالسيتعانة
بمختصين في المجال النفسي واالجتماعي والقانوني.
 التمكين االقتصادي للمرأد :إاالق زمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاري التي تهدفإلى تزويد المرأد بالمهارات والتقنيات الالزمة لتكون قادرد على تأسيس أو إدارد مشياري صيغيرد أو
الدخول في مجال ريادد العمال .كما االق المجلس العديد من البرامج بالتعاون مي مؤسسيات الدولية
والمتعلقة بتقيديم خيدمات استشيارية وتسيهيالت لتمييكن الميرأد اقتصياديا كمركيز تنميية قيدرات الميرأد
البحرينيية "رييادات"  ،إضيافة إليى تقيديم الييدعم والتموييل كالمحفظية الماليية لصيا بة السيمو الملكييي
الميييرد سييبيكة بنييت إبييراهيم آل خليفيية لييدعم وتمويييل النشيياا التجيياري للمييرأد البحرينييية ،والمحفظيية
المالية لتنمية المرأد البحرينية للنشاا التجاري "ريادات".التمكيين السياسيي للميرأد :أاليق المجليس
العلى للمرأد بالتعاون م عدد من المؤسسات المعنية زمية مين بيرامج التيدريب والتأهييل لعيدد مين
المشاري التي تهدف إليى تمكيين الميرأد فيي المجيال السياسيي ،بيدأ برنيامج التمكيين السياسيي للميرأد
البحرينية منذ االستعداد للمشاركة في انتخابات  ،4114وإليى العيام  4101تيم اايالق  5بيرامج تمكيين
سياسية ساهمت في وصول عدد من النساء إلى مجلس النواب والمجالس البلدية.

 .72.115تعزيييز الجهييود الرامييية إلييى تعزيييز المسيياواد بييين الجنسييين (جمهورييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
كوريا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)31

 .73.115مواصييلة تعزيييز المبييادرات الرامييية إلييى تمكييين المييرأد علييى المسييتوى تحظى هذه التوصية بالدعم.
االقتصادي والسياسي واالجتماعي (تشيلي)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )31و(.)00

 .74.115مواصلة االهتمام بتعزيز المسياواد بيين الجنسيين والقضياء عليى جميي
أ كال التمييز ضد المرأد (سنغافورد)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)31

الجنسية
 .75.115مواصلة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنل الجنسية لألافال من أمهات بحرينيات تحظى هذه التوصية بالدعم.
متزوجييات ميين ييير بحييرينيين لحييين تنفيييذ مشييروا قييانون يعييدل قييانون الجنسييية
(الهند)؛
مكافحة االتجار بال خاب وقانون العمل
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 صدر عن مجلس الوزراء قرار بالموافقة على مشروا قانون بتعيديل بعيض أ كيام قيانون الجنسييةالبحرينية لعام  ،0113بما يسمل بمنل الجنسية البحرينية لبناء المرأد البحرينية المتزوجة من أجنبي
وفييق ضييوابط ومعييايير محييددد وتمييت إ التييه الييى السييلطة التشييريعية وفقييا لالجييراءات الدسييتورية
والقانونية.

 .76.115اتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة المشكالت المتعلقة بالعمال الجانيب منيل تحظى هذه التوصية بالدعم.
منعهم من السفر وفقدانهم لحق اإلقامة والعمل أ ناء التحقييق معهيم فيي مخالفيات
مالية وذلك لضمان االلتزام الدقيق بمباد العدالة الطبيعية (الهند)؛

المرأد والمساواد بين الجنسين
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 تم تعديل قانون المرافعات فيما يتعلق بموضوا المن من السفر بنياء عليى المرئييات المرفوعية مينقبل المجلس العلى للقضاء ،فتم تسهيل إجراءات المن من السفر إلكترونيا ،وفي هذا اإلاار ،نود أن
نؤكد بأن المشرا البحريني لم يفرق بين صنوف العاملين في نصوب قانون العمل سواء بيالجنس أو
بالعرق أو بياللون .فقيوانين وتشيريعات العميل تطبيق عليى العمالية الوانيية والوافيدد عليى يد سيواء.
وعليه ،يتمت العمالة الوافدد بكافة الحقوق المنصوب عليها في قانون العمل في القطاا الهلي ،إلى
جانب االستفادد من نظام التأمين ضد التعطل الذي يمنل المتعطل قسريا تعويضا هريا بمقيدار %11
من الراتب الساسي لمدد  1أ هر  ،وكذلك الحق في االنضمام إلى النقابيات العماليية بموجيب قيانون
النقابات العمالية رقم ( )33لسنة  .4114إلى يرهيا مين الحيق فيي التيأمين االجتمياعي والتيأمين ضيد
إصابات العمل والتعويضات الناجمة عنها.
 إلى جانب ذلك فقد أصدرت كومة مملكة البحرين قرارا هاما كيأول دولية فيي المنطقية تمينل العاميلالوافد رية االنتقال من صا ب عمل إلى آخر دون الحصول على موافقة صا ب عمله الحيالي ،ييث
از هذا القرار على إ ادد العديد من الدول وعلى الخص الدول المصدرد للعمالة الوافدد .وقد أعطيى
هذا القرار ماية للعمالة الوافدد من االستغالل أو سوء المعاملية أو مينحهم مرتبيات تقيل عميا يعيرال
في السوق للمهن المما لة ،إليى جانيب ريية العاميل فيي اختييار جهية عمليه والتيي تطيابق العدييد مين
المعايير الدولية في مجال قوق اإلنسان والعمل .كما سيؤدي ذلك إلى جانب ماية العامل من تعرضه
لظروف عمل ير مالئمة و يير محببية ييث بإمكانيه االنتقيال إليى صيا ب عميل آخير بصيورد سلسية
وقانونية.
 وتتمت العمالة الوافدد في مملكة البحرين بالعديد من اإلجراءات والخدمات التي تمنل ماية لهم مناالستغالل ب دأ من التعاقد في بلد المنشيأد واالنتقيال للعميل فيي المملكية و تيى بعيد مغيادرتهم مين ييث
فافية المعلومات المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل.
 أن دستور المملكة وكافية القيوانين والنظمية المتبعية ال تفيرق بيين الميواانين والوافيدين فيي مجيالالعمل ،سواء تعلق ذلك بالحقوق او الواجبات او ساعات العمل أو الجور أو اإلجازات أو يرها .وفي
سيبيل التأكييد ميين التييزام أصييحاب العمييل بتنفيييذ تليك القييوانين والنظميية ،يقييوم مفتشييو العمييل العيياملون
بوزارد العمل بدورهم في التفتيب على المنشآن والمساكن التي يوفرها أصحاب العمل لعميالهم وذليك
للتأكد من التزام صا ب العمل بالشروا والمعايير المنصوب عليها في قانون العمل والنظمة المتبعة
والهادفة إلى ماية العمال من جمي الجنسيات.
 كما سيطرق في هر أبريل من العام  ،4100نظاما تجريبيا يمنل تصاريل عميل لالجانيب دون كفييللعدد  ٨٤الف خص ،يتم بعده تقييم المشروا الذي هو جزء من مشيروا إصيالق سيوق العميل ،وإن
البحرين تسعى من وراء هذا اإلجراء للقضاء على أسباب ظاهرد العمالة المخالفة لنظام العمل ،وكذلك
للقضاء على التستر وعلى السوق السوداء للتأ يرات ورخيص العميل وسيصيحل هيذا النظيام أوضياا
 %2من العمال في سوق العمل البحرينية.

 .77.115مواصييلة دعييم المبييادرات الوانييية التييي تعييزز اال تييرام الكامييل لحقييوق تحظى هذه التوصية بالدعم.
اإلنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأد (نيكارا وا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)31

المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق االنسان
ال تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3

 .78.115إلغاء عقوبة اإلعدام م إصدار قرار رسمي بذلك (النمسا)؛

 .79.115التصييديق علييى البروتوكييول االختييياري النيياني للعهييد الييدولي الخيياب ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
بالحقوق المدنية والسياسية (النمسا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3

 .80.115إصدار قيرار رسيمي بوقيف أ كيام اإلعيدام بهيدف إلغياء عقوبية اإلعيدام ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
(إسبانيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3

 .81.115إصدار قيرار رسيمي بوقيف أ كيام اإلعيدام بهيدف إلغياء عقوبية اإلعيدام ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
(إيطاليا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3

 .82.115إصدار قرار رسمي بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام (ألمانيا)؛

ال تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3

 .83.115النظر في إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام من قانون الدولة (الرجنتين)؛

ال تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)3

العدالة الجنائية
 .84.115التحقيق في االت الوفاد التيي تحيدث فيي أمياكن اال تجياز (جمهوريية تحظى هذه التوصية بالدعم.
التشيك)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

 .85.115التحقيييق بشيييكل مناسيييب فيييي جمييي ييياالت سيييوء المعاملييية والتعيييذيب تحظى هذه التوصية بالدعم.
المزعومة ومساءلة المسئولين عن ذلك (إيطاليا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

 .86.115المحاكمييية الفعالييية لفيييراد المييين اليييذين يُيييزعم تيييوراهم فيييي تعيييذيب تحظى هذه التوصية بالدعم.
المتظاهرين أو اإلساءد إليهم بأي كل آخر (النمسا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42
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 .87.115محاكمة والتحقيق م جمي ال خاب المسئولين عين التعيذيب وسيوء تحظى هذه التوصية بالدعم.
المعاملة والقتيل يير القيانوني واالعتقياالت التعسيفية واسيعة النطياق (جمهوريية
التشيك)؛
الدستور والتشريعات الوانية

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

 .88.115تضييمين الحظيير الصييريل للتعييذيب و يييره ميين ضييروب سييوء المعامليية تحظى هذه التوصية بالدعم.
وكذلك تعريف واضل للتعذيب فيي التشيري اليواني مين أجيل االمتنيال لاللتزاميات
المستمدد من اتفاقية مناهضة التعذيب ،وتسهيل إجراء تحقيقات مسيتقلة و ياملة
وفي الوقت المناسب في جمي مزاعم التعيذيب لتسيهيل تيوفير اإلنصياف المناسيب
للضحايا (المالديف)؛
دعم وبناء كوادر الشراة

يرجى الرجوا إلى الردود على التوصيات رقم ( )42( ،)02و (.)51
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 .89.115التأكد من أن قوات المن تستجيب م اال تجاجات يير السيلمية بشيكل تحظى هذه التوصية بالدعم.
مناسب وبأقصى درجات ضبط النفس (ألمانيا)؛
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 قامييت وزارد الداخلييية بإصييدار قييرار وزاري ميين معييالي وزييير الداخلييية رقييم  42لسيينة  4102بشييأنإصييدار مبيياد أساسييية السييتخدام القييود والسييلحة النارييية وجيياءت هييذه التوصيييات تطبيقييا للقييوانين
الصادرد في هذا الشأن من المم المتحدد وبخاصة المباد الساسية بشيأن اسيتخدام القيود والسيلحة
النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرد من المم المتحدد التي اعتمدت في هافانا
في هر سبتمبر 0111م ،وتستند أيضا على مدونة المم المتحدد لقواعيد سيلوم الميوظفين المكلفيين
بإنفاذ القوانين والتيي اعتميدتها الجمعيية العامية فيي قرارهيا الصيادر فيي ديسيمبر 0101م ييث يلتيزم
جمي أعضاء قوات المين العيام بميا جياء بهيذه المبياد الساسيية كميا يددت هيذه المبياد الصيادرد
بموجب القرار الوزاري على أن ((تلتزم قوات الشراة الميرخص لهيا بحميل السيالق واسيتخدام القيود
بأن تنفذ بكل دقة ال كام الواردد في تلك المباد 8 ،وأي تصيرف خيارج عين هيذه المبياد يعيد تصيرفا
فردييا يحاسييب عليية ميين قييام بيه وفقييا لقواعييد المسيؤوليتين الجنائييية والتأديبييية ))و يدد القييرار علييى
ضرورد (( إعمال مبدأ الضيرورد فيي اسيتخدام القيود والسيلحة الناريية ،فيال تسيتخدم القيود والسيلحة
النارية إال عند الضرورد القصيوى ،ويجيب أن تقيدر الضيرورد بقيدرها ،وال تزييد عليى مقتضياها ،وأال
يوجد وسيلة أخرى ير استخدام القود أو السلحة النارية كخيار أخير وو يد تقتضيه الة الضرورد،
ولتحقيق أهداف مشيروعة ،وفيي إايار المعياير الدوليية والقيوانين الوانيية ،ويوقيف القيود والسيلحة
النارية متى انتهت خالة الضرورد بانتهاء السبب المفضي إلى استخدمها)).
وأكد القرار أن (( ق استخدام القود والسلحة النارية من قبل رجال الشراة هو إجراء استننائي ،وال
يتم اللجوء إليه إال بعيد اسيتنفاد الوسيائل العاديية كافية يير العنيفية ،ومتيى وجيد مسيوو قيانوني ،وأن
يكون استخدام القود والسلحة النارية متناسبا م الهدف المشروا وم خطورد الجريمة)) .كما نص
صرا ة على االت استخدام السلحة النارية و يروا اسيتخدام السيلحة الناريية ،كميا ا تيوى القيرار
على بنود خاصة باستخدام القود والسلحة النارية في االت التجمهر وفض الشغب.
 فيما يتعلق بالقانون رقم ( )34لسنة  .4111بتعديل بعيض أ كيام المرسيوم بقيانون رقيم ( )02لسينة .0103بشأن االجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات تؤكيد البحيرين التزامهيا بتيوفير يق التجمي
السلمي كما تؤكد أن أي قيود مفروضة بهيذا الشيأن تتوافيق مي الميادد  40مين عهيد الحقيوق المدنيية
والسياسية ،كما يكفل القانون ق العامة في التجم السلمي ،وتتمسك البحرين بالقاعدد المقبولة على
المسييتوى العييالمي التييي تيينص علييى إخطييار السييلطات المعنييية بهييذه التجمعييات (وليييس الحصييول علييى
تصريل مسبق) ،وتُجرى التجمعات السلمية بشكل روتيني (بمعدل يزيد عن مرد وا يدد فيي السيبوا
فيييييي عيييييام  )4103ويسيييييهل هيييييذه التجمعيييييات و م ايتهيييييا بواسيييييطة السيييييلطات خاصييييية الشيييييراة.
و ميية تحييدي كبييير يواجييه البحييرين فييي الوقييت الحييالي يتمنييل فييي الهجمييات الدامييية التييي تتعييرال لهييا
الشراة من عناصر خارجة على القيانون ،وباإلضيافة إليى ذليك ،البيا ميا تتحيول التجمعيات التيي مين
المفترال أن تكون تجمعات سلمية إلى العنف ،و البا ما يصبل منظمو التجمعات السلمية ير قادرين
على ضمان سالمة العامة وعدم إعاقة العامية مين اليذهاب إليى أعميالهم ،ور يم العنيف اليذي تواجهيه
الشراة إال أنها تتعامل م هذه ال داث بدرجة كبيرد من ضبط النفس وتلتيزم (وتقيوم فعلييا) بالحفياظ
على ق التجم السلمي .وفي يوليو  ،4103أصي در البرلميان ،بعيد أن أصيبل ذليك هيو الخييار الو ييد
الباقي أمامه ،قرارا يحظر التظاهر في المنامة وأمام مقار البعنات الدبلوماسية.
 كما أن هنام جانبان رئيسيان بهذا الشأن وهميا ( )0مدونية قواعيد السيلوم الجدييدد للشيراة والتييتحدد معايير النشاا الشراي؛ و( )4التدريب.

الدستور والتشريعات الوانية
 .90.115ظر التعذيب وسوء المعاملة إلى جانيب اإلنفياذ الفعيال للتشيريعات ذات تحظى هذه التوصية بالدعم.
الصلة (جمهورية كوريا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )02و (.)40

العدالة الجنائية
 .91.115إاالق سراق جمي المعتقلين ،فورا وبدون روا ،اليذين تيم اعتقيالهم تحظى هذه التوصية بالدعم.
لمشييياركتهم فييييي ا تجاجييييات سيييلمية لعييييدم وجييييود تهيييم جنائييييية ذات مصييييداقية
(سلوفاكيا)؛
 .92.115ظر التعذيب و يره مين ضيروب سيوء المعاملية فيي التشيري اليواني تحظى هذه التوصية بالدعم.
وفي الممارسة تما يا م التزامات الدولية بموجيب اتفاقيية مناهضية التعيذيب مي
التأكد من التحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بالتعذيب أو يره مين ضيروب سيوء
المعامليية بصييورد مسييتقلة وفورييية وبدقيية وتقييديم الجنيياد للعداليية وفقييا للمعييايير
الدولية للمحاكمة الدولية (سلوفاكيا)؛
ا ترام قوق اإلنسان
 .93.115من ي أ ييداث العنييف ضييد أفييراد المجموعييات اإل نييية والطوائييف الدينييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
(كندا)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )02و(.)40
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )02و(.)40

 يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية وقضائية لحظر أي دعوات تحريضية عليى الطائفيية والعنيف والكراهييةالقومية أو الدينية أو العنصرية في وسائل اإلعالم ،وفقا لقانون العقوبات وتعديالته ،وقانون الصحافة
الحييالي الصييادر بالمرسييوم رقييم  20لسيينة  ،4114وتأكيييدها فييي مشييروا قييانون الصييحافة واإلعييالم
اإللكتروني ،وفقا للموا يق الدولية المنضمة إليها البحرين.
 العمل على تعزيز القيم الوانية المشتركة وروق التسامل والتعايب السلمي بموجب ميناق الشرفالصحفي الذي تم إقراره في يناير  ،4104وميناق الشرف لالعيالم المرئيي والمسيموا ودلييل السيلوم
اإلعالمي (يونييو  ،)4104وفيق اسيتراتيجية إعالميية متطيورد ،بميا يحميي آداب المهنية بيالتوافق مي
المعايير العالمية.
 تعنى الهيئة العليا لالعالم واالتصال ،والتي تم إنشاؤها في يونيو ،4103بتعزييز الحريية المسيئولةفي وسائل اإلعالم وفقا للضوابط المهنية والخالقيية المحيددد فيي مينياق الشيرف اإلعالميي والقواعيد
الدولية ،التي تحظر أي دعوات منيرد للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو المذهبية.
 صدر القرار رقم ( )00لسنة  4102بشأن إنشاء وتشكيل لجنة مناهضة الكراهية والطائفية،والتييي تخييتص اللجنيية بيياقتراق وتبنييي السياسييات والمنهجيييات وإعييداد البييرامج الفعاليية التييي تتصييدى
لمشكلة خطابات الكراهية التي تبث عبر المنابر والكتب أو من خالل وسائل االعالم و االتصال والتعليم
أو من خالل القوى السياسية والمجتمعية ،والعميل عليى تكيريس روق التسيامل والتصيالل والتعيايب،
وتعزيز عوامل الو دد في المجتم البحريني.

مكافحة االتجار بال خاب وقانون العمل
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 .94.115مواصلة جهود الدولة الراميية إليى مني والقضياء عليى االتجيار بالبشير تحظى هذه التوصية بالدعم.
(أذربيجان)؛
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 قييييييدمت البحييييييرين فييييييي ردودهييييييا تحييييييديث القائميييييية المسييييييائل الييييييواردد فييييييي المسييييييتند،CEDAW/BHR/Q/3/Add.1الصادر في  0نيوفمبر  ،4103الصيفحات ،05 – 02وقيد تيم تلقيي
المال ظات في المستند، CEDAW/C/BHR/CO/3الصادر في  01مارأ ،4102الفقيرات – 45
.41
وعلى المستوى الواني ،تتناول القوانين التالية مسألة االتجار بال خاب  :دستور مملكية البحيرينوالقانون المعني بمكافحة االتجار بال خاب (القانون رقم  0لعام  )4112وقانون العقوبات (مرسيوم
القييانون رقييم  05لعييام  )0101والقييانون المعنييي بتنظيييم سييوق العمييل (القييانون رقييم  01لعييام )4111
والقانون المعني بمكافحة التسول والتشرد (القانون رقم  5لعيام  )4110وقيانون الطفيل (القيانون رقيم
 30لعام .)4104
 وفي سبتمبر ،4104دخيل قيانون العميل الجدييد ييز التنفييذ ،وييوفر القيانون الجدييد الحمايية لجمييالعمال المنزليين يث يعمل هؤالء العمال في الوقت الحالي وفق روا تعاقديية واضيحة تتما يى مي
جمي موظفي القطاا الخاب ،ويعتقد الكنيرون أن هذا القانون يُعيد عنصيرا رئيسييا مين عناصير مني
االتجار بال خاب في البحرين.
ومنييذ سييبتمبر،4102تييم اسييتحداث اآلليييا ت الوانييية التالييية التييي تهييدف إلييى مني االتجييار بال ييخاب
والقضاء عليه:
•اللجنة الوانية لمكافحة االتجار بال خاب؛
•لجنة تقييم وضعية ضحايا االتجار بال خاب ؛
•لجنة تقييم وضعية الضحايا الجانب لالتجار بال خاب ؛
•مفتشو وزارد العمل؛ وقسم مكافحة االتجار بال خاب بوزارد العمل.
 فضال عن ذلك ،في يناير ،4102أعلنت هيئة تنظييم سيوق العميل عين إنشياء فرييق لمكافحية االتجياربال خاب  ،وقد عقد هذا الفريق أول اجتماا ليه فيي  1ينياير ،وقيد تلقيى أعضياء هيذا الفرييق تيدريبا
على كيفية اكتشاف االتجار بال خاب و التعامل معه.
 وفي منتصف أ سيطس ، 4102أالقيت هيئية تنظييم سيوق العميل خيط سياخن متعيدد اللغيات للعمياللتلقي الشكاوى من هم في الة تعرضهم لي اعتداءات بدنية أو جنسيية أو أي يكآ آخير مين أ يكال
االعتداء.
 وفي سبتمبر  ، 4102تولت هيئية تنظييم سيوق العميل مهمية وزارد العميل الخاصية بمراقبية وإصيدارالتصاريل الخاصة بالعمال المنزليين ،وسوف تبدأ هيئة تنظيم سوق العمل قريبيا ملية لزييادد اليوعي
بحقوق العمال المنزليين بين العامة.
 وفي الفترد بين عامي  4104و،4102تم تنفيذ عدد من برامج التدريب على بناء القدرات لموظفينرسميين كوميين و موظفين رسميين معنيين بإنفاذ القانون ،و باإلضافة إلى ذلك ،قامت هيئية تنظييم
سوق العمل و وكالة أنباء البحرين و تلفزيون البحرين باإلعالن عن عدد من البيرامج اإلعالميية التيي
تستهدف العامة و ضحايا االتجار بالبشر.
 في عام  ،4101تم تد ين مركز امل إليواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لعملييات اتجياروالييذي يقييدم خييدمات متكامليية تشييمل إلييى جانييب اإليييواء خييدمات صييحية ونفسييية وقانونييية وأمنييية
واجتماعية ليكون محطة وا دد متكاملة.
 أعدت هيئة تنظيم سيوق العميل –كيرئيس للرجنية الوانيية لمكافحية االتجيار بال يخاب-خطية بيرامجتدريبيييي ة وتوعوييييية بالتعيييياون مييي مكتييييب منظميييية المييييم المتحيييدد لمكافحيييية المخييييدرات والجريميييية
( ، )UNODCلرف مستوى كفاءد الكوادر المتعاملة مي الضيحايا وتيدريبهم عليى التعيرف عليى هيذه
الحاالت ،يث تم إ رام عدد من الموظفين في هذه الدورات فيما يجري اإلعداد – بالتعاون م وزارد
الصحة – لتأهيل موظفي االستقبال والممرضين في المراكز الصحية والمستشفيات وإكسابهم مهارات
التعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين وارق التعامل معها.
 وفيما يتعلق بحماية المرأد – بما في ذلك العمال المنزلين – من العنف السيري .ييث وافيق مجليسالوزراء في جلسته االعتيادية بتاريخ  42ديسمبر 4105على إ الة مذكرد التفاهم المشيار إليى اللجنية
الوزارية للشئون القانونية.
 أما بشأن وضي برنيامج أو خطية عميل كوميية تعيزز التيدابير الحكوميية الراميية إليى مني اسيتغاللالافال جنسيا واالتجار بهم والقضاء علييه ،فنشيير إليى صيدور قيرار مجليس اليوزراء رقيم  21لسينة
 4112بتشكيل اللجنة الوانية للطفولة يث وضعت تلك اللجنة اإلستراتيجية الوانية للطفولة.

الجنسية
 .95.115اعتماد تشري يتيل لألافال من أمهات بحرينيات وآبياء يير بحيرينيين تحظى هذه التوصية بالدعم.
الحصول على الجنسية البحرينية (أورو واي)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)05

 .96.115اتخاذ اإلجراءات الالزمة للقضياء عليى كافية أ يكال المعاملية التمييزيية تحظى هذه التوصية بالدعم.
ضد المرأد البحرينية المتزوجة من رجل ير بحريني (الرجنتين)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)05
جاري العمل على تعيديل قيانون الجنسيية البحرينيية بشيأن مينل أبنياء الميرأد البحرينيية المتزوجية مين
أجنبي الجنسية وفق قواعد تضبط منل الجنسية.

مكافحة االتجار بال خاب وقانون العمل
 .97.115زيادد جهود الدولة المبذولة في مجيال مكافحية االتجيار بالبشير بميا فيي تحظى هذه التوصية بالدعم.
ذلك دراسة إمكانية وض برنامج أو خطة للدورد بهدف تعزييز التيدابير الحكوميية
الرامية إلى من والقضاء على االستغالل الجنسي واالتجار بالافال (بيالروأ)؛
العدالة الجنائية

31

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)12

 .98.115إعييادد النظيير فييي اإلدانييات وتخفيييف ال كييام أو إسييقاا الييتهم الموجهيية تحظى هذه التوصية بالدعم.
لجمي ال خاب المشياركين فيي التعبيير السياسيي الالعنفيي( .الوالييات المتحيدد
المريكية)؛
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 ينظم قانون السلطة القضائية و قانون اإلجراءات الجنائية درجات المحاكم الجنائية و اختصاصاتها،فيما يتضمن قانون اإلجراءات الجنائية أ كام الطعن على ال كام ،و هي سبيل المحكوم عليه الساأ
فيي إعييادد النظيير فييي الييدعوى ،و الحكييم الصييادر بإدانتيه و قييدر العقوبيية المقضييي بهييا .و نظييام الطعيين
المقرر فيي القيانون يتمنيل فيي المعارضية فيي ال كيام الغيابيية ،و االسيتئناف ،يم الطعين أميام محكمية
التمييز و هي المحكمة العلى درجة في المحاكم المدنية و الجنائية ،و التي تخيتص بيالنظر فيي الحكيم
من جهة سالمة تطبيق القانون .كما أن هنيام ايرق لالستشيكال فيي تنفييذ ال كيام النهائيية مي إمكيان
تبديل العقوبات السالبة للحرية بشروا معينة.
 إن القانون أجاز للقاضي استعمال الرأفية مي الميتهم إذا ميا انتهيى إليى إدانتيه ،و ذليك إذا ميا ظهيرتظييروف أو أعييذار خصييية أو موضييوعية تييدعو إلييى التخفيييف ،و ميين ييم فلييه النييزول بالعقوبيية إلييى
عقوبات أدنى ،و منال ذلك ما نصيت علييه الميادد ( )01مين قيانون العقوبيات عليى اعتبيار دا ية سين
المتهم الذي جاوز الخامسة عشر و لم يتم النامنة عشر من العذار المخففة للعقوبة ،و ما نصت عليه
المادد ( )00من ذات القانون أنه( :إذا توافر عذر مخفيف فيي جنايية عقوبتهيا اإلعيدام؛ نزليت العقوبية
إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدد سنة على القل ،فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت
إلى عقوبة الجنحة و ذلك ما لم ينص القانون على خالفه) ،فضال عما تنص عليه المادد ( )04من ذات
القانون من أنه إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفية بيالمتهم؛ وجيب تخفييض
العقوبة.
 تمت مراجعة جمي ال كيام التيي صيدرت مين محياكم السيالمة الوانيية وذليك أميا بمعرفية المحياكمالمدنية بطريق الطعن على ال كام ،أو بمعرفة اللجنية القضيائية المختصية والتيي تيم تشيكيلها بمعرفية
المجلس العلى للقضاء لفحص هذه ال كام وذليك بنياء عليى تقريير لجنية تقصيي الحقيائق .أميا بشيأن
االتهاميات ذات الصييلة بحُرييية التعبييير عيين الرأي،واتسيياقا مي مييا انتهييى إليييه تقرييير اللجنيية البحرينييية
المستقلة لتقصي الحقائق فقد بادرت النيابة العامة بإسقاا جمي االتهامات التي يتداخل معها الحق في
إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير ،وهيي تهيم التحيريض عليى كراهيية نظيام الحكيم وبيث أخبيار
كاذبة أو ائعات مغرضة من أنها اإلضرار بالمن والنظام العام ،وترتب على ذلك سم عيدد قضيايا
بشكل نهائي واستفاد من إسقاا تلك االتهامات  332متهما ،بينما ظلت بعض القضايا قائمية ومتداولية
ر م إسقاا تلك النوعية من التهم؛ نظرا ال تمالها على جرائم أخرى من ابيعة مختلفية تنطيوي عليى
العنف والتخريب المتمنل في االعتداء على ال خاب والموال.
 فييي إاييار تقييييم ال كييام الصييادرد ميين محيياكم السييالمة الوانييية بهييدف مُراجعيية المراكييز القانونيييةللمتهمين في هذه القضايا والتأ ُكد من توائمهيا مي المعيايير الدوليية لحقيوق اإلنسيان ،أصيدر المجليس
العلى للقضاء قرارا في  4يناير 4104م بإنشاء لجنة قضائية لمراجعة ال كام النهائية الصيادرد عين
محاكم السالمة الوانية لضمان ق المتهم في محاكمة عادلة ،وهو ما أسفر عن تخفييف تليك ال كيام
وإسقاا بعضها نهائيا ،واإلفراج عن بعض المحكومين وانتهاء محكوميه البعض اآلخر .كميا بيادرت
النيابة العامة بإسقاا جمي االتهامات التي يتداخل معها الحق فيي إبيداء اليرأي وممارسية الحريية فيي
التعبير المر الذي أسفر عن سم قضايا عهدد بشكل نهائي.

تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
 .99.115إرجيياا جمي ي المييوظفين والطييالب الييذين تييم فصييلهم ميين عملهييم وميين تحظى هذه التوصية بالدعم.
مدارسهم وجامعاتهم عقب أ داث فبراير وميارأ  4100اليذين تتوافيق أنشيطتهم
السياسية م ق ريية التجمي السيلمي وتكيوين الجمعييات وتعيديل القيانون رقيم
 0121/40والقيانون رقيم  4111/34بشيأن تجمي العاميية وذليك لجعيل أ كيام هيذه
القيييوانين متوافقييية مييي الميييادتين  40و 44مييين العهيييد اليييدولي للحقيييوق المدنيييية
والسياسية وتطوير بيئة قانونية تسمل بازدهار المجتم المدني (كندا)؛
العدالة الجنائية
 .100.115اإلفراج الفوري و ير المشروا عن جمي ال خاب المحكوم عليهم تحظى هذه التوصية بالدعم.
لمجييرد قيييامهم بممارسيية قييوقهم الساسييية فييي رييية التعبييير والتجم ي  ،خاصيية
خالل اال تجاجات ضد الحكومة التي بدأت في فبراير ( 4100جمهورية التشيك)؛
 .101.115اإلفراج الفوري عن جمي ال يخاب المحكيوم علييهم أو المحتجيزين تحظى هذه التوصية بالدعم.
بسبب تهم تتعلق فقط بالتجم السلمي و رية التعبير (ألمانيا)؛

 تم تنفيذ اإللتزام بإعادد الطلبة الذين كانوا قد فصلوا إلى جامعاتهم والموظفين إلى أعمالهم. أما فيما يتعلق بحرية التجم السلمي ،يرجى الرجوا إليى اليرد عليى التوصيية رقيم ( )22( ،)41و(.)21

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)12
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)12

دعم وبناء كوادر الشراة
 .102.115مواصلة عملية تطوير قوات المن لتزويدهم بقدرات أفضل وتيدريبهم تحظى هذه التوصية بالدعم.
على قوق اإلنسان والتخفيف من استخدام القود (إسبانيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ()42( ،)40و (.)21

ا ترام قوق اإلنسان
 .103.115إنشييياء قيييود يييراية ييياملة وأكنييير تنوعيييا تعكيييس تكيييوين المجتمييي
(الواليات المتحدد المريكية)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات ( )40و (.)21

دعم وبناء كوادر الشراة
 .104.115مواصلة بناء مؤسسات وقدرات قوات الشراة البحرينية بشكل يعكس تحظى هذه التوصية بالدعم.
بصورد إيجابية اال ترام الفعال لحقوق اإلنسان (فلسطين)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات ( )40و (.)21

 .105.115تعزيييز الجهييود الخاصيية ببنيياء قييدرات الشييراة والمييوظفين المكلفييين تحظى هذه التوصية بالدعم.
بإنفاذ القانون (المملكة العربية السعودية)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات ( )40و (.)21

العدالة الجنائية
 .106.115التأكد من التحقيق بشيكل مسيتقل وفيوري ودقييق فيي جميي إدعياءات تحظى هذه التوصية بالدعم.
انتهاكات قوق اإلنسان التي وقعت خالل اال تجاجات التي وقعت في هر فبراير
ومارأ  4100من جانب قوات المن وتقديم الجناد للمحاكمة وتعيويض الضيحايا
بشكل مناسب وإعادد التأهيل (سلوفاكيا)؛
تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )51( ،)42( ،)40و(.)21

 .107.115التنفيذ التام لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تحظى هذه التوصية بالدعم.
تغطييي مجموعيية متنوعيية ميين المهييام بمييا فييي ذلييك ضييمان المحاسييبة ومني تكييرار
انتهاكات قوق اإلنسان مين خيالل إصيالق القيانون وتيدريب ال يخاب المكلفيين
بإنفاذ القانون وا ترام اإلجراءات القانونية الواجبة (جمهورية كوريا)؛
العدالة الجنائية

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )51( ،)42( ،)40و(.)21

 .108.115تحميل المسئولين بجمي رتيبهم المسيؤولية عين أفعيالهم خاصية فيميا تحظى هذه التوصية بالدعم.
يتعلق بإدعاءات القتل والتعذيب و يره من ضروب سوء المعاملة (ألمانيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )51( ،)42و(.)21

دعم وبناء كوادر الشراة
 .109.115اتخييياذ الخطيييوات الالزمييية لوضييي التشيييريعات والسياسيييات الخاصييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
بال خاب المكلفين بإنفاذ القانون لضيمان مسياءلة قيوات المين وا تيرام قيوق
اإلنسان (كندا)؛
أخرى
 .110.115التنفيذ التام لجمي التوصيات المقدمية مين ياملي الوالييات فيي إايار ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
إجراءات المم المتحدد بما فيي ذليك اإليقياف الفيوري للعنيف واإلفيراج عين جميي
المسجونين السياسيين وإنهاء اإلفالت من العقاب وبالتالي تقديم الجناد للمحاكمية
(الجمهورية اإلسالمية اإليرانية)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )42و(.)21

-

العدالة الجنائية
 .111.115إجييراء تحقيييق متعمييق دون تييأخير بشييأن إدعيياءات التعييذيب السييابقة تحظى هذه التوصية بالدعم.
والحالية وكذلك جمي االدعاءات المتعلقة باالستخدام المفرا و ير القانوني للقود
وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكم (سويسرا)؛
 .112.115مواصييلة عملييية اإلصييالق وضييمان المسيياءلة ميين خييالل التحقيييق فييي تحظى هذه التوصية بالدعم.
جمي إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة أي أفراد ينبت توراهم في مقل
هذه العمال بما في ذلك كبار المسئولين الحكوميين (النرويج)؛
 .113.115وضيييي إجييييراءات للمسيييياءلة والتعييييويض المطبقييييين وفقييييا لفضييييل تحظى هذه التوصية بالدعم.
الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة (الكويت)؛
 .114.115إعادد النظر في جمي اإلدانات وال كام الصادرد من محكمة السيالمة تحظى هذه التوصية بالدعم.
الوانية أمام محاكم مدنية (النمسا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ()42و(.)21
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ()42و (.)21
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )51( ، )42و(.)21
 فييي إاييار تقييييم ال كييام الصييادرد ميين محيياكم السييالمة الوانييية بهييدف مُراجعيية المراكييز القانونيييةللمتهمين في هذه القضايا والتأ ُكد من توائمها مي المعيايير الدوليية لحقيوق اإلنسيان ،أصيدر المجليس
العلى للقضاء قرارا في  4يناير 4104م بإنشاء لجنة قضائية لمراجعة ال كام النهائية الصادرد عن
محاكم السالمة الوانية لضمان ق المتهم في محاكمة عادلة ،وهو ما أسفر عن تخفيف تلك ال كيام
وإسقاا بعضها نهائيا ،واإلفراج عن بعض المحكيومين وانتهياء محكومييه اليبعض اآلخير.كميا بيادرت
النيابة العامة بإسقاا جمي االتهامات التي يتداخل معها الحق في إبيداء اليرأي وممارسية الحريية فيي
التعبير المر الذي أسفر عن سم قضايا عهدد بشكل نهائي.
 تمت مراجعية جميي ال كيام التيي صيدرت مين محياكم السيالمة الوانيية وذليك أميا بمعرفية المحياكمالمدنية بطريق الطعن على ال كام ،أو بمعرفة اللجنية القضيائية المختصية والتيي تيم تشيكيلها بمعرفية
المجلس العلى للقضاء لفحص هذه ال كام وذليك بنياء عليى تقريير لجنية تقصيي الحقيائق .أميا بشيأن
االتهاميات ذات الصييلة بحُرييية التعبييير عيين الرأي،واتسيياقا مي مييا انتهييى إليييه تقرييير اللجنيية البحرينييية
المستقلة لتقصي الحقائق فقد بادرت النيابة العامة بإسقاا جمي االتهامات التي يتداخل معها الحق في
إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير ،وهيي تهيم التحيريض عليى كراهيية نظيام الحكيم وبيث أخبيار
كاذبة أو ائعات مغرضة من أنها اإلضرار بالمن والنظام العام ،وترتب على ذلك سم عيدد قضيايا
بشكل نهائي واستفاد من إسقاا تلك االتهامات  332متهما ،بينما ظلت بعض القضايا قائمية ومتداولية
ر م إسقاا تلك النوعية من التهم؛ نظرا ال تمالها على جرائم أخرى من ابيعة مختلفية تنطيوي عليى
العنف والتخريب المتمنل في االعتداء على ال خاب والموال.

ا ترام قوق اإلنسان
 .115.115التأكييد ميين أن جمي ي المعتقلييين بييت تييوراهم فييي تهييم ابتيية بموجييب تحظى هذه التوصية بالدعم.
القانون وأنهم قد صلوا على محاكمة عادلة أميام المحياكم الجنائيية العاديية وفقيا
للمعايير الدولية (بلجيكا)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002

العدالة الجنائية
 .116.115إلغاء جمي ال كام الصادرد عن محكمة السالمة الوانية إل الية هيذه تحظى هذه التوصية بالدعم.
القضايا إلى المحاكم الجنائية تى يتم إجراء جمي هذه المحاكمات بطريقة عادلية
وسريعة و فافة (ألمانيا)؛
 .117.115التأكد من إ الة جمي القضايا الخاصة بالمدنيين الذين تمت محاكمتهم تحظى هذه التوصية بالدعم.
أمام محياكم السيالمة الوانيية فيي جيرائم يُيزعم أنهيم ارتكبوهيا خيالل اال تجاجيات
التي جرت في عام  4100تمت إ التها إلى محاكم مدنية (بولندا)؛
 .118.115يجييب إعييادد النظيير فييي جمي ي قييرارات محيياكم السييالمة الوانييية فييي تحظى هذه التوصية بالدعم.
محاكم عادية (أيرلندا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002

ا ترام قوق اإلنسان
 .119.115ينبغييي سيين قييوانين تحظيير محاكميية المييدنيين فييي محيياكم عسييكرية فييي تحظى هذه التوصية بالدعم.
المستقبل (أيرلندا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002

أخرى
-

 .120.115نقل عبد الهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية لتلقي العالج الطبي ال تحظى هذه التوصية بالدعم.
وذلك تما يا م االتفاق الذي تم التوصل إليه في  02مارأ (الدنمارم)؛
العدالة الجنائية
 .121.115إنشاء هيئة مستقلة دائمة وفقا للمعايير الدولية إلجراء التحقيقات في تحظى هذه التوصية بالدعم.
جميي االدعيياءات المتعلقية بالتعييذيب و يييره مين ضييروب سيوء المعامليية و يياالت
الوفاد في أماكن الحجز والقتل ير المشروا (فنلندا)؛
 .122.115اإلفراج ير المشروا عين ال يخاب اليذين أُدينيوا مين قبيل المحياكم تحظى هذه التوصية بالدعم.
الخاصة أو الذين في انتظار محاكمتهم لمجرد أنهم مارسوا قوقهم الساسية فيي
التعبير عن الرأي والتجم (النرويج)؛
ا ترام قوق اإلنسان
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002

 .123.115اعتماد معايير بشأن المحاكمات في القضايا الجنائيية ولضيمان قيوق تحظى هذه التوصية بالدعم.
المحتجزين والسجناء وذلك تما يا م أفضيل الممارسيات والمعيايير الدوليية ذات
الصلة (موريتانيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ()40و (.)42
 اتخذت مملكة البحيرين تيدابير مهمية وفعالية فيي الفتيرد الخييرد لضيمان سيير العدالية الجنائيية عليىالنحو الوارد في التزام البحرين بتعزيز و ماية قوق اإلنسان ،يث تم بموجب قرار النائب العام رقم
 2لسنة  4104إنشاء و دد التحقيق الخاصة ( )SIUوهيي هيئية مسيتقلة تتسيق مي المعيايير الدوليية
معنية بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة الالإنسيانية .وقيد با يرت الو يدد لعملهيا فيي التحقييق
والمساءلة ،هذا وتم إ الة من بتت عليهم تلك الجرائم للقضاء وصدرت أ كام فيها.

تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
 .124.115تنفيييذ جمي ي التوصيييات الصييادرد عيين لجنيية تقصييي الحقييائق بسييرعة تحظى هذه التوصية بالدعم.
وبحزم بما في ذلك التحقيق في االت انتهام قوق اإلنسان المو قية التيي وقعيت
خالل اال تجاجات الخيرد وذلك بهدف ضيمان المسياءلة الكاملية وتحقييق العدالية
للضحايا (الدنمارم)؛
العدالة الجنائية

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ()42و(.)51

 .125.115إجراء محاكمات جديدد عاجلة لجمي المتهمين الذين تمت إدانتهم فيي تحظى هذه التوصية بالدعم.
محاكم السالمة الوانية (المملكة المتحدد)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002

 .126.115اإلنهيياء السييري للقضييايا التييي تضييمنت ممارسيية انتهاكييات لحقييوق تحظى هذه التوصية بالدعم.
اإلنسان ضد المتظاهرين السلميين منل قضية عبد الهادي الخواجة الجاريية الييا
(أستراليا)؛
تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)002

 .127.115التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق (تايالند)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم.

 .128.115تنفيييذ التوصيييات الييواردد فييي تقرييير اللجنيية والتييي قبلتهييا الحكوميية تحظى هذه التوصية بالدعم.
وخاصة التوصية المتعلقة بإنشاء برنامج للمصالحة الوانية (بلجيكا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )42و (.)21

الحوار الواني
 .129.115إقامة وار واني مفتوق و امل وفعال بين مختلف الاراف المعنيية تحظى هذه التوصية بالدعم.
بهييدف التلبييية الفعاليية للتطلعييات واالهتمامييات المشييروعة لجمي ي أاييياف الشييعب
بطريقة ديمقرااية (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)21

دعم وبناء كوادر الشراة
 .130.115ترسيييخ اإلجيييراءات المعياريييية التيييي تييينص عليييى أن أي يييخص ييييتم تحظى هذه التوصية بالدعم.
اعتقاله يجب تزويده بإذن اعتقال وأنه ال يجوز وض أي خص بمعزل عن العالم
الخارجي وأن تخض أماكن اال تجاز في جمي الحياالت للمراقبية الفعالية مين قبيل
هيئة مستقلة (هولندا)

الحوار الواني
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 يجب الحصول على إذن من النيابة العامة قبل القيام بأي عملية توقيف إال في الة اإلمسامبالمشتبه به متلبسا أو في الة اإلمسام به وهو يحاول السفر ،ويُقدم هذا اإلذن إلى الشخص وقت
فحصه 8يث تنص المادد  10من قانون اإلجراءات الجنائية على أن أي خص يتم ضبطه أو رمانه
من ريته "يحق له االتصال بأي من أقربائه إلبال ه بما دث ولطلب الحصول المساعدد من أ د
المحامين" ،كما تنص المادد  021على أن أي قيود مفروضة على اتصال المشتبه به بالمعتقلين
اآلخرين أو على الزيارات ال يمس بحقه في االتصال الدائم بالمحامي المكلف بالدفاا عنه دون وجود
أي ارف الث" ،وتنص مدونة قواعد سلوم الشراة على أنه يجب السماق لجمي المقبوال عليهم
باالتصال بأسرهم وجمي ال خاب اآلخرين الذين يُسمل لهم باالتصال معهم بموجب القانون فور
ضبطهم ،كما يحق لهم الحصول على أي مساعدد ابية قد يحتاجونها ،فضال عن أنه ال يجوز أن
يتعرال أي خص في البحرين لالختفاء القسري أو أن يُوض بمعزل عن العالم الخارجي.
ويتمنل المجال الرئيسي الول الذي بحاجة إلى إصالق في ضمان قوق المتهمين من لحظة ضبطهم
فيجب ضمان هذه الحقوق فعليا وليس على الوراق فقط.
 وقد قامت وزارد الداخلية بتركيب أجهزد تسجيل صوتية ومرئية في رف االستجواب في مراكزالشراة ،وبعد التوصيات التي قدمتها المانة العامة للتظلمات المستقلة التابعة لوزارد الداخلية ،تقوم
وزارد الداخلية اليا بتركيب كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في الماكن العامة بمرافق السجن.
وتستخدم وزارد الداخلية في الوقت الحالي نظاما محوسبا لمراقبة السجناء ويقوم هذا النظام بمراقبة
الوقت والمكان و ركة كل معتقل خالل عملية االعتقال وخالل منوله أمام المحكمة،وتتم ماية قاعدد
البيانات اإللكترونية – التي تُسمى نظام العدالة الجنائية المو د أو نظام نجم –برمز سري (كود)
ويستخدم هذا النظام ك ٌل من النيابة العامة ووزارد العدل .
 وهذا النظام مؤمن ضد العبث ويتضمن إجراء تأكيد مزدوج بعد االعتقال ،يث تتمنل الخطود الولىفي ملء نموذج معالجة يدوي يو ق أن الشخص الموقف تم إعطائه جمي قوقه ويوضل تاريخ
ووقت اتصاله بالمحامي (وتاريخ ووقت اتصاله بالسفارد بالنسبة لألجانب) وأي مرال قام باإلبالو
عنه ،ويتم إدخال هذا النموذج اليدوي في نظام قاعدد البيانات المحوسب وال يمكن تقديم النموذج
الخاب الموقوف في النظام إال بعد اإلجابة على جمي السئلة الواردد فيه ،وال يمكن ايقاف أي
خص إال بعد إكمال تقديم هذا النموذج ،فضال عن ذلك ،وكما هو موضل أدناه ،وبالتالي عند إيقاف
أ د ال خاب ،يكون هنام سجل كامل عن هذا الشخص في نظام نجم ويتضمن هذا السجل سجال
بجمي الزوار الخارجيين الذين قاموا بزيارد المقبوال عليه ،ويتم إاالق إنذار تلقائي بعد اعتقال
الشخص إذا لم يتم عرضه على النيابة وتحديد تهمته.

 .131.115خلق منيا مين النقية عين ارييق إجيراء إصيال ات ديمقراايية متعمية تحظى هذه التوصية بالدعم.
وتعزييز الحيوار االجتمياعي اليواني والسياسييي الجيام والتمنيليي وذليك لمعالجيية
القضايا الرئيسية في الدولة (أورو واي)؛
تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)21

تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

 .132.115ير ب وفدنا الخاب بالدولة بالطريقية التيي تعامليت بهيا البحيرين مي
ال ييداث المؤسييفة التييي ييد ت فييي ييهري فبراييير ومييارأ  ،4100ونطلييب ميين
البحرين التأكد من وجود متابعة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق (قطر)؛
 .133.115تنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة تقصيي الحقيائق فيي أسيرا وقيت تحظى هذه التوصية بالدعم.
ممكن (مصر)؛

 .134.115اسييتكمال العمييل بشييأن تنفيييذ توصيييات اللجنيية البحرينييية المسييتقلة تحظى هذه التوصية بالدعم.
لتقصي الحقائق وتنفيذ نتائج وار المصالحة الوانية (الردن)؛
 .135.115متابعيية تنفيييذ التوصيييات المقدميية ميين لجنيية تقصييي الحقييائق ميين أجييل تحظى هذه التوصية بالدعم.
التغلب على التأ يرات الناجمة عن ال داث المؤسفة (الكويت)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42
 فيما يتعلق بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالنسبة للمواضي المتعلقية بالعميلالقضائي فقد تم تنفيذها ومازال التنفيذ مستمر في التوصية رقم  0455وهي تيدريب الجهياز القضيائي
وأعضاء النيابة العامة على ضرورد أن تكون وظائفهم عامل مساهم في من التعذيب وسوء المعاملية
واستئصالهما .كما أن مشروا قضاد المستقبل منذ بداية تد ينه في فبراير  4102دد إاياره الزمنيي
بنمانية عشر هرا .يتخلله من فترات تدريبية للمتر حين للقضاء على القدرات والكفاءات الضرورية
الواجب أن يتمت بها عضو السلطة القضائية.
فضيال عيين إخضيياعهم لبرنييامج تييدريب عملييي تييم إعيداده ميين جانييب فريييق التعليييم والتييدريب القضييائي
الصييادر بتشييكيله قييرار رقييم ( )40لسيينة  4105والييذي ضييمن مهامييه إعييداد بييرامج تدريبييية لقضيياد
المستقبل وبرامج تدريب مستمرد للقضاد العاملين في المنظومة القضائية.
كما يارم أعضياء السيلطة فيي مجموعية مين اليدورات التدريبيية داخيل وخيارج مملكية البحيرين التيي
تناولت العديد من المواضي التي تعنى بتطوير العمل القضائي وأصول المحاكمة العادلة.
 وفيما يتعلق بالتوصية رقم  0041وهي إتا ة الفرصة لمراجعية أ كيام اإلدانية الصيادرد عين محياكمالسالمة الوانية التي لم تأخذ في االعتبار المباد الساسية للمحاكمة العادلة ،بما في ذلك االسيتعانة
بمحام استعانة كاملة وفورية وعدم قبول الدلة التي انتزعت باإلكراه .فإنه وفقا للمرسوم بقانون رقيم
( )42لسيينة  4100بشييأن القضييايا الخاصيية بحاليية السييالمة الوانييية االسييتئنافية ،ابقييا لالجييراءات
المقررد أمام محكمة التمييز ،ويفتل باب الطعن اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .وتلتيزم محكمية
التمييز في الة نقض الحكيم بإعيادد قضيايا الجناييات إليى محكمية االسيتئناف العلييا الجنائيية ،وإعيادد
قضايا الجنل إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها االستئنافية.
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)033
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)033

 .136.115مواصلة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ( ُ
عمان)؛

تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)033

 .137.115مواصيييلة تنفييييذ توصييييات لجنييية تقصيييي الحقيييائق (المملكييية العربيييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
السعودية)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)033

قانون السرد
 .138.115تنفيذ مالت لزيادد الوعي بأهمية اعتماد قانون مو د بشيأن السيرد تحظى هذه التوصية بالدعم.
وزيادد الحد الدنى لسن الزواج (تشيلي)؛

صدر قانون أ كام االسرد (القسم االول) والمطبق أمام الدائرد السنية في المحكمة الشرعية ،وتعملالحكومة اليا على إعداد مشروا قانون مو د ل كام السرد.
 نفذ المجلس العلى للمرأد بالتعياون مي المجليس العليى للقضياء دراسية يول أ ير تطبييق قيانونإ كام السرد (القسم الول) في القضاء الشرعي ،وبدأ تطبيق نتائج الدراسة .
 إصدار مجموعة من الكتيبات التوعوية والتوضيحية تهيدف اليى يرق وتبسييط ميواد قيانون إ كيامالسرد (القسم الول)  ،وبيان الخدمات القانونيية المقدمية للميرأد ،اليى جانيب تنفييذ البيرامج التوعويية
والحمالت اإلعالمية للتوعية باإل كام المضيئة في القانون (القسم الول) وأهمية االسراا فيي إصيدار
القسم الناني من القانون.
 تنفيذ برامج مستمرد للنقافة السرية والنقافة القانونية تستهدف المقبلين عليى اليزواج مين الشيبابمييين الجنسيييين بهيييدف رفييي مسيييتوى اليييوعي واإلدرام ليييدى الشيييباب بمتطلبيييات التوافيييق السيييري،
وبالتشريعات المحلية وا التفاقيات الدولية التي تدعم قضايا المرأد ،وتكريس السلوكيات االيجابية نحو
قضايا المرأد.

 .139.115النظيير فييي إصييدار تشييري بشييأن قييانون السييرد يحتييوي علييى أ كييام تحظى هذه التوصية بالدعم.
واضيييحة يييير تمييزيييية بشيييأن اليييزواج والطيييالق والمييييراث و ضيييانة الافيييال
(البرازيل)؛
الجنسية

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)032

 .140.115مواصييلة اتخيياذ خطييوات يوييية لميينل الجنسييية لألافييال ميين أمهييات تحظى هذه التوصية بالدعم.
بحرينيات بنفس الطريقة المتبعة م الافال من أباء بحرينيين كما هو موضل في
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأد واتفاقية قوق الطفل (اليابان)؛
 .141.115سيين قييانون ييينص علييى ميينل قييوق المواانيية لألافييال ميين أمهييات تحظى هذه التوصية بالدعم.
بحرينيات وأباء ير بحرينيين (النرويج)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)05

 .142.115إكمال التعديل المقترق على قانون الجنسية الذي يضمن منل الجنسية تحظى هذه التوصية بالدعم.
البحرينية لألافال من أمهات بحرينيات وآباء بحرينيين (السودان)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)05
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)05

 .143.115التسيييري بيييإجراء اإلصيييال ات المتعلقييية بالتشيييري الخييياب بجنسيييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
الافال من أمهات بحرينيات وآباء ير بحرينيين (الجزائر)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)05

الخدمات االجتماعية
 .144.115مواصلة دعم الجهود والبرامج والمبادرات الرامية إلى توفير الحماية تحظى هذه التوصية بالدعم.
لجمي أفراد السرد (المملكة العربية السعودية)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم (.)05( ،)22( ،)31(،)32(،)41

تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
 .145.115تنفيييذ تعهييد الدوليية بإعييادد بنيياء دور العبييادد الخاصيية بالشيييعة التييي تحظى هذه التوصية بالدعم.
هدرمت (النمسا)؛

الدستور والتشريعات الوانية
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 بالنسيبة إلعيادد بنياء المنشيآت الدينييية اليوارد ذكرهيا فيي تقريير لجنيية تقصيي الحقيائق فيأن كومييةمملكة البحرين ريصة كل الحرب على توفير المنا المناسب لحرية الفكر والرأي والدين والمعتقد،
وأن مُمارسة الشعائر الدينية لجمي المواانين والمقيمين على أرال المملكة هو ٌ
ق مكفول ومصان
وفقا للدستور .وبناء عليه تقيوم الحكومية بمينل التصياريل إلنشياء دور العبيادد بحييث يكيون بنياء أي
منشأد دينية متوافقا م القوانين المتعلقة بملكية الراضي وتصاريل وتراخيص البناء والنظم اإلدارية
الخرى المعمول بها والمعتمدد لدى الجهات المعنية .وتكفل مايتهيا ورعايتهيا سيب القيوانين التيي
تنظم لذلك.
 وتفعيال لتلك المنظومة القانونية ،وفيما يتعلق بــالـ (  )31منشأد المخالفة للنظيام التيي تيم ازالتهياوالوارد ذكرها في تقرير اللجنة فالجدير باليذكر إليى أنهيا –ووفقيا ُ للتقريير-كانيت مُنشيأد بميوا اد بدائيي اة
دون ترخيص وبطريقة تتعارال م المخطط التفصيلي المعتمد للمنطقية ،وعليى أراضيي بعضيها مليك
أراال
خياب لفييراد والييبعض اآلخيير مملييوم للحكوميية باسييتنناء خمسيية منهييا فقييط كانييت مُقاميية علييى
ا
مخصص اة لماكن عبادد ،وقد تم االنتهاء من بنائها وتشغيلها منذ العام 4103م .أميا بالنسيبة للخمسية
وعشرين الباقيية والتيي أ بيت التقريير أنهيا كانيت مُنشيأد دون تيرخيص عليى النحيو سيالف اليذكر فقيد
ت سامي اة من لدن صا ب الجاللة الملك المفدى ببنائها جميعا .وتنفيذا لهذه التوجيهات
صدرت توجيها ا
تم االنتهاء من بنائها جميعا .وتنفيذا لهذه التوجيهات تم االنتهاء من بنائها جميعا بعد تصحيل توفييق
أوضيياعها سييب الحاجيية الفعلييية وبمييا يلبييي ا تياجييات أهييالي المنطقيية وفقييا للنظييام بنسييبة انجيياز
.%.011
 جدير بالذكر أن اإل صاءات المتوفرد لدى وزارد العدل تشير إليى أن عيدد أمياكن العبيادد والمسياجدوالجوام التابعة إلدارد الوقياف الجعفريية تبليع  112دارا للعبيادد تقريبيا ،وكيذلك  102ميأتم للرجيال
والنساء ،كما يبلُع عدد المساجد والجوام التابعة إلدارد الوقاف السنية  221دارا للعبادد.

 .146.115اإلفييراج عيين جمي ي السييجناء السياسيييين وجعييل التشييريعات الوانييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
بالدولة تتوافق م المادد  01من العهد الدولي للحقيوق المدنيية والسياسيية اليذي
يضمن رية التعبير (فرنسا)؛
التخلي عن أي قيود مفروضة على المدافعين عن قوق اإلنسان

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)002

 .147.115يجييب ماييية المييدافعين عيين قييوق اإلنسييان والسييماق لهييم بمزاوليية تحظى هذه التوصية بالدعم.
عملهم بدون أي عوائق أو تخويف أو مضايقة (النرويج)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )21و (.)22

وسائل االعالم والصحافة
 .148.115تعزييز الحيق فيي ريية التعبيير فيي قيانون الصيحافة الجدييد والسيماق تحظى هذه التوصية بالدعم.
كييذلك لوسييائل اإلعييالم الجنبييية بييدخول الدوليية وإصييدار التقييارير منهييا بحرييية
(النرويج)؛
.149.115فيميا يتعليق بمشيروا قيانون الصيحافة قييد النظير الييا ،إلغياء القييود تحظى هذه التوصية بالدعم.
المفروضة على رية التعبير وكفالة اتساقها م القواعد الدولية ( يلي)؛
التخلي عن أي قيود مفروضة على المدافعين عن قوق اإلنسان

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45

 .150.115إزالة أي قيود أو عوائق أمام عمل ال خاب والمؤسسات المشياركة تحظى هذه التوصية بالدعم.
في ماية وتعزيز قوق اإلنسان (سويسرا)؛
الدستور والتشريعات الوانية

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )21و (.)22

 .151.115إلغييياء أو تعيييديل قيييانون الصيييحافة لعيييام  4114إللغييياء جميييي القييييود تحظى هذه التوصية بالدعم.
المفروضة على رية الصحافة التي ال تتوافق مي ال كيام ذات الصيلة مين العهيد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية (النمسا)؛
وسائل االعالم والصحافة

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45

تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45

 .152.115سن قانون تقدمي و ابت لحرية اإلعالم (النمسا)؛
الدستور والتشريعات الوانية
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 .153.115تعديل قانون العقوبات إللغياء جميي العقوبيات الخاصية بجيرائم السيب تحظى هذه التوصية بالدعم.
والقذف المزعومة وتعديل قانون الصحافة لجعل أ كامه تتوافق م المادد  01من
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (كندا)؛
 .154.115جعل كل من قانون الصحافة وقيانون العقوبيات يتوافقيا مي الميادد  01تحظى هذه التوصية بالدعم.
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (استونيا)؛
وسائل االعالم والصحافة
 .155.115بذل كافة الجهود الممكنة للتخفيف مين يدد الرقابية ومينل الجماعيات تحظى هذه التوصية بالدعم.
المعارضة إمكانية إنشاء منافذ اإلعالم الخاصة بهم (ألمانيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45

التخلي عن أي قيود مفروضة على المدافعين عن قوق اإلنسان
 .156.115إزالييية جميييي القييييود المفروضييية عليييى ركييية الصيييحفيين الجانيييب تحظى هذه التوصية بالدعم.
والمنظمات الدولية التي تداف عن قوق اإلنسان (بلجيكا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45
 تر ب البحرين بدخول اإلعالميين ووسائل اإلعيالم الجنبيية وفيق المعيايير الدوليية ووفيق المعياييرالمتبعة في منل التأ يرات ،علما بتواجد أكنر من  11مراسال أجنبيا مقيما ومعتميدا ،وتيم تأسييس نيا اد
لمراسلي وسائل اإلعالم الجنبية عام  4115في المنامة.

المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
 .157.115إلغيياء ال كييام القانونييية التييي تقيييد علييى نحييو ييير مالئييم المظيياهرات تحظى هذه التوصية بالدعم.
السلمية وإزالة القيود المفروضة على رية التعبير الواردد فيي القيانون  34لعيام
 ،4111والسماق للمعارضة بقدر أكبر من الوصول للبرامج التلفزيونية واإلذاعية
ووسائل اإلعالم المطبوعة (هولندا)؛
التخلي عن أي قيود مفروضة على المدافعين عن قوق اإلنسان

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )45( ،)40و (.)41

 .158.115وقف كافة أ يكال القمي والتخوييف التيي تُميارأ ضيد الميدافعين عين تحظى هذه التوصية بالدعم.
قوق اإلنسان والصحفيين والمنظمات ير الحكومية (إسبانيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )45( ،)40و (.)21

العدالة الجنائية
 .159.115اإلفييراج عيين جمي ي ال ييخاب المسييجونين لممارسييتهم قييوقهم فييي تحظى هذه التوصية بالدعم.
رية التعبير وإلغاء كافة التشريعات التي تجرم ممارسة هذا الحق (سويسرا)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )40و (.)45

الدستور والتشريعات الوانية
 .160.115إعادد النظر في قيانون تجمي العامية ( )4111/34بحييث تكيون هنيام تحظى هذه التوصية بالدعم.
إمكانية إلجراء المظاهرات السلمية على النحو المنصوب عليه في العهد اليدولي
للحقوق المدنية والسياسية (كوستاريكا)؛
ا ترام قوق اإلنسان

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )40و (.)41

 .161.115ا تييرام الحقييوق المشييروعة لجمي ي مييوااني الدوليية المتعلقيية بحرييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
التجم والتعبير عن اليرأي والحفياظ عليى التيزام الدولية بتحقييق إصيالق سياسيي
جيييوهري قيييائم عليييى ا تيييرام الحقيييوق والتطلعيييات المشيييروعة لجميييي مواانيهيييا
(أستراليا)؛
تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )40و (.)41

 .162.115إ راز المزيد من التقدم من أجل تحقيق إصالق جوهري وملموأ بما تحظى هذه التوصية بالدعم.
في ذلك تحقيق التقدم من خالل تنفيذ تقرير لجنة المتابعة بطريقة تضمن الشيفافية
و رية التعبير (اليابان)؛
المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)42

 .163.115اتخاذ كافة التيدابير الالزمية لضيمان ريية التعبيير وتكيوين الجمعييات تحظى هذه التوصية بالدعم.
والتجم السلمي (اليابان)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )40و (.)41

مكافحة االتجار بال خاب وقانون العمل
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 .164.115التعجيل قدر اإلمكان باعتماد مسودد قانون العميل بميا فيي ذليك القسيم تحظى هذه التوصية بالدعم.
المتعلق بالعمال المنزليين (اإلكوادور)؛

 .165.115مواصلة الدولة بذل كافة الجهود الالزمة للتأكد من الفحص والمراقبة تحظى هذه التوصية بالدعم.
المستمرين لظروف سكن العمال (ماليزيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)12
 تتولى وزارد العمل بالتعاون م الجهات المعنية الخرى إجراء مالت التفتيب على المسياكن التيييوفرها أصحاب العمل للعمالة الوافدد التي تعمل لديها ،وذلك في إاار قانون العمل في القطاا الهلي.
 وتسعى الوزارد من خالل النشطة والحمالت التوعوية واإلر ادية بالتعياون مي السيفارات والندييةالجنبية بنشر الوعي لدى العمال الجانب بضرورد االبتعاد عن المساكن المشتركة إضافة إلى صيدور
القييرار الييوزاري رقييم ( )21لسيينة  4102بشييأن ا ييترااات ومواصييفات سييكن العمييال لتنظيييم مسيياكن
العمال والحد من الحيوادث فيي المسياكن مين خيالل تزوييد المسياكن بوسيائل وأنظمية مكافحية الحرييق
وإصدار يهادد السيالمة مين الح رييق مين قبيل إدارد اليدفاا الميدني بشيكل سينوي ،كميا تقيوم اليوزارد
بالتعاون م المحافظات والجهات ذات العالقة بعد صدور قرار معالي وزيير الداخليية رقيم ( )25لسينة
 4103بتشكيل فرق عمل ميدانية محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورد عليى
سيياكنيها ومرتاديهييا ،برئاسيية محييافظ العاصييمة وعضييوية ممنلييي الجهييات (وزارد ييؤون البلييديات
والتخطيط العمراني – وزارد العمل – محافظة العاصيمة – وزارد الصيحة – هيئية الكهربياء والمياء –
اإلدارد العامة للدفاا المدني) وتيم زييارد يوالي  311مسيكن فيي محافظية العاصيمة و يدها فيي العيام
 .4102كما قامت اليوزارد بزييارد يوالي  511مسيكن بنياء عليى الشيكاوى مين قبيل العميال فيي العيام
.4102
 وتقوم الوزارد باستدعاء أصحاب العمل أو ممنليهم وااالعهم على المخالفيات التيي تيم رصيدها مينخييالل الزيييارد التفتيشييية للمسيياكن وتعييريفهم بييالقرارات الوزارييية المتعلقيية باال ييترااات الصييحية
والمهنية في مساكن العمال وتسليمه تقريرا تفصيليا بالمخالفيات وإعطياءه فتيرد زمنيية لتعيديل وضي
السكن ،ومين يم ييتم إعيادد التفتييب للتأكيد مين إجيراءات التعيديل وإذا ميا بيت عيدم التعياون مين قبيل
المنشأد يتم تحرير محضر مخالفة  ،يرف بعدها للمحاكم التخاذ اإلجراءات القانونية للحد من الحوادث
في سكن العمال.
 أمييا بالنسييبة للزيييارات التييي تييتم بالتعيياون م ي اللجنيية المشييتركة لمسيياكن العييزاب فانييه يييتم اتخيياذاإلجراءات الفورية من قط التيار الكهربائي ،إلى يير ذليك مين إجيراءات أخيرى بالتعياون مي جميي
الجهات المشاركة في اللجنة.
 صدر قانون العمل في القطاا الهلي رقم ( )31لسنة  ،4104والذي يشمل خدم المنازل في عدد مينأ كامه كعقد عمل ،و ماية الجور ،ومكافأد نهاية الخدمة ،والحق في اإلجازد السنوية ،واإلعفاء مين
رسوم التقاضي ،وإجراءات تسوية المنازعات الفردية.
كما يمكن الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )01و (.)12

التشريعات الوانية على التعليم واإلعاقة
 .166.115زيادد الجهود الرامية إلى تعزيز برامج التعليم العيام وبيرامج التوعيية تحظى هذه التوصية بالدعم.
والتدريب على اكتساب المهارات وخاصة تلك الجهود الرامية إليى زييادد التوعيية
بشأن قوق اإلنسان في البحرين (ماليزيا)؛
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يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)30

 .167.115تعزييييز التعلييييم والتوعيييية بحقيييوق اإلنسيييان عليييى المسيييتوى اليييواني تحظى هذه التوصية بالدعم.
(السنغال)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)30

 .168.115إعادد النظر في التشريعات الوانية ووض برامج للتوعيية والتيدريب تحظى هذه التوصية بالدعم.
ميين أجييل القضيياء علييى التمييييز القييانوني والفعلييي ضييد الوالد والبنييات المعيياقين
وكذلك الذين يعيشون في المنااق الكنر فقرا في الدولة (أورو واي)؛
 .169.115مواصلة بذل الجهود واإلجراءات الالزمة لتوفير فرب تعلييم مناسيبة تحظى هذه التوصية بالدعم.
للمعاقين (اإلكوادور)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم (.)31( ،)32( ،)41
يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم ( )32و (.)31

 .170.115مواصيلة تعزييز الجهيود الراميية إليى ضيمان وصيول المعياقين للتعليييم تحظى هذه التوصية بالدعم.
المناسب (اإلمارات العربية المتحدد)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)011

 .171.115ضييرورد التحقييق ميين الجهييود بإمعييان لتييوفير فييرب تعليييم مناسييبة تحظى هذه التوصية بالدعم.
للمعاقين (اليمن)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)011

تحظى هذه التوصية بالدعم.

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)011

 .172.115توفير فرب تعليم كافية للمعاقين (المملكة العربية السعودية)؛
مكافحة االتجار بال خاب وقانون العمل

 .173.115زييييادد الجهيييود الراميييية إليييى تشيييجي و مايييية العميييال المهييياجرين تحظى هذه التوصية بالدعم.
(إندونيسيا)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصيات رقم ( )12( ،)01و (.)012

 .174.115مواصييلة الجهييود الرامييية إلييى ضييمان تييوفير قييدر أكبيير وأ ييمل ميين تحظى هذه التوصية بالدعم.
الحماية للعمال الجانب(الجزائر)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)003

 .175.115تنفيييذ التييدابير اإلجرائييية والتشييريعية لحماييية العمييال المهيياجرين فييي تحظى هذه التوصية بالدعم.
الدولة إلى أقصى د ممكن (مصر)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)003

 .176.115تكنييف الجهيود والتييدابير الراميية إلييى تعزييز وتوسييي نطياق الحماييية تحظى هذه التوصية بالدعم.
للعمال المهاجرين في البحرين (لبنان)؛

يرجى الرجوا إلى الرد على التوصية رقم (.)003
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