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معاليكم،
أك تب إليكم بناء على مشاركة حكومتكم في ألدورة ألثالثة لالستعرأض ألدوري ألشامل لدولة ألبحرين .ولما كان
مجلس حقوق أإلنسان قد أعتمد مؤخرأ ألتقرير ألنهائي الستعرأض ألبحرين في ووره ألساوسة وألثاليين ،أتتنم ذه
ألفرصة لمتابعة عدو من ألمجاالت ألتي أييرت في هقريرين أعدذما مك تبي لالستعرأض – ألتجميع بشان ألبحرين
وموجز هقارير أصحاب ألمصلحة  -وألتي أعتبرذا بحاجة إلى إيالئها إذتماما خاصا على مدى ألسنوأت أالربع وألنصف
ألقاومة حتى ألدورة ألمقبلة لالستعرأض ألدوري ألشامل .ولدى هحديد ذه ألمجاالت ،نظرت أيضا في ألتوصيات ألتي
قدمتها  83وولة  ،وعرض ألبحرين وروووذا ،وأإلجرأءأت ألتي أهخههها ألبحرين لتنفيه ألتوصيات أل  156ألتي قبلتها
خالل ألدورة ألثانية لالستعرأض ألدوري ألشامل .وهغطي ذه ألمجاالت عدوأ من ألمسائل ويرو بيانها بالكامل في
مرفق ذه ألرسالة.

أسمحوأ لي أن أسلط ألضوء على أحد ألمجاالت ألتي أييرت خالل أستعرأض ألبحرين :ألتعهد بالنظر في هعديل قانون
ألجنسية ألبحرينية لمنح ألجنسية الطفال ألمرأة ألبحرينية ألمتزوجة من تير ألبحريني .ذهأ إصالح مهم بشكل خاص
للتصدي لخطر أن يصبح أطفال ألبحرينيات ألمتزوجات من تير ألبحرينيين عديمي ألجنسية .وإنني أحث ألبحرين
على ألتعجيل باعتماو ألتعديالت ألتي أوخلت على ألقانون لجعل ممتثال هماما مع أهفاقية ألقضاء على جميع أشكال
ألتمييز ضد ألمرأة وهمكين ألمرأة ألبحرينية من منح جنسيتها الطفالها وون قيوو.

كما أنني أشجع ألبحرين على وضع خطة عمل وطنية لحقوق أإلنسان من أجل هحقيق إجرأءأت ملموسة في ألمجاالت
ألوأروة في ألمرفق وهيسير أستعدأوأت ألبحرين للدورة ألرأبعة لالستعرأض ألدوري ألشامل .وعلى ألرتم من أن إحدى
آ
مسؤوليات لجنة ألتنسيق ألعليا ذي إعدأو خطة عمل وطنية لحقوق أإلنسان ،إال أن لم يتم حتى أالن وضع أي
خطة .وينبغي أن يشمل إعدأو خطة ألعمل ألوطنية لحقوق أإلنسان من جانب لجنة ألتنسيق ألعليا مشاورأت مع
جميع أصحاب ألمصلحة ،وال سيما منظمات ألمجتمع ألمدني ،وعند أالقتضاء ،وعم ألمنظمات ألدولية ،بما في ذلك
مفوضية أالمم ألمتحدة ألسامية لحقوق أإلنسان وتيرذا من وكاالت أالمم ألمتحدة بقياوة ألمنسق ألمقيم لالمم
ألمتحدة.

آ
معالي ألشيخ خالد بن أحمد أل خليفة
وزير ألخارجية
مملكة ألبحرين
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آ
آ
وأشجع ألبحرين أيضا على هعزيز ألياهها ألوطنية للمتابعة ورفع ألتقارير بشكل شمولي فيما يتعلق باال ليات ألدولية
آ
وأإلقليمية لحقوق أإلنسان وأاللتزأمات ألتعاذدية .وينبغي أن هكون ذه أال لية متسقة مع ألدليل ألعملي ألهي أصدر
مك تبي في عام  2016بشان ذهأ ألموضوع وألهي يتوفر على ألرأبط ألتالي:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.
pdf.

ويرجى ألعلم بانني ساهشارك بالنصيحة مع جميع ألدول أالعضاء أيناء حضورذا ألدورة ألثالثة بهدف مساعدهها على
ألبدء في هنفيه هوصيات أالستعرأض ألدوري ألشامل في وقت مبكر بعد إجرأء أستعرأضاهها .ومن ألتدأبير ألهامة ألتي
يمكن أن هسهم إسهاما إيجابيا في متابعة ألعمل ذو هقديم هقارير طوعية في منتصف ألمدة .وإنني أشجع بقوة جميع
ألدول أالعضاء على هقديم هقرير طوعي لمنتصف ألمدة بعد سنتين من أعتماو ألتقرير ألنهائي .وأهقدم بالتهنئة من
ألبحرين على هقديم ذهأ ألتقرير في أيلول  /سبتمبر  2014أيناء ألدورة ألثانية وأشجع على هقديم هقرير منتصف ألمدة
للدورة ألثالثة بحلول سبتمبر .2019
وكما ذكر أالمين ألعام في هقرير لعام  2017عن أعمال ألمنظمة (ألفقرة  98من ألوييقة  " :)A / 72/1هدخل عملية
آ
أالستعرأض ألدوري ألشامل لمجلس حقوق أإلنسان أالن وورة جديدة ،مع جدولة جولة من ألتدقيق لكل من ألدول
أالعضاء .وسنعمل على هعزيز أذمية هوصيات ألمجلس ووقتها وأيرذا ،عن طريق هوفير وعم أفضل للدول أالعضاء في
آ
ألتنفيه ،وهعزيز ألتعاون مع ألفرق ألقطرية ألتابعة لالمم ألمتحدة ،وإنشاء أليات وطنيةلرفع ألتقارير حول حقوق
أإلنسان ومتابعة ربط أالستعرأض ألدوري ألشامل بتنفيه أذدأف ألتنمية ألمستدأمة".
وإنني أهطلع إلى مناقشة ألطرق ألتي قد يساعد فيها مك تبي ألبحرين على أهخاذ خطوأت عملية في ألمجاالت ألتي
حدوهها.

وهفضلوأ بقبول فائق أالحترأم،

زيد رعد ألحسين
ألمفوض ألسامي لحقوق أإلنسان

نسخة لعناية :سعاوة ألسيد عبد هللا بن فيصل بن جبور ألدوسري
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مساعد وزير ألخارجية

ألمرفق
آ
نطاق أاللتزأمات ألدولية وألتعاون مع أال ليات وألهيائت ألدولية لحقوق أإلنسان






ألنظر في ألتصديق على ألبروهوكول أالختياري الهفاقية مناذضة ألتعهيب ،وألبروهوكول
أالختياري الهفاقية ألقضاء على جميع أشكال ألتمييز ضد ألمرأة ،وأهفاقية ألعمال ألمنزليين،
( 2011رقم  ،)189وأالهفاقية ألدولية لحماية حقوق جميع ألعمال ألمهاجرين وأفرأو أسرذم،
وأالهفاقية ألمتعلقة بوضع ألالجئين ،وأالهفاقية ألدولية لحماية جميع أالشخاص من أالختفاء
ألقسري ،وأالهفاقية ألمتعلقة بوضع أالشخاص عديمي ألجنسية ،ونظام روما أالساسي للمحكمة
ألجنائية ألدولية.
إزألة جميع ألتحفظات على أهفاقية ألقضاء على جميع أشكال ألتمييز ضد ألمرأة بما يك فل
أنعكاس متطلبات أالهفاقية في ألقوأنين وألممارسات ألوطنية.
آ
موأصلة ألتعاون مع أالمم ألمتحدة ،وال سيما ألياهها ألمعنية بحقوق أإلنسان ،وضمان قدرة
آ
جميع ألبحرينيين على ألتعاون مع ذه أال ليات.

أإلطار ألوطني لحقوق أإلنسان











ضمان ألتنفيه ألكامل لجميع ألتوصيات ألصاورة عن لجنة ألبحرين ألمستقلة لتقصي ألحقائق.
ضمان أإلصالحات ألتشريعية بحيث هتماشى جميع ألقوأنين ألبحرينية مع ألمعايير ألدولية
لحقوق أإلنسان .ويمكن هيسير ذه ألعملية بخبرة جميع ألمكلفين بواليات بموجب أإلجرأءأت
ألخاصة فضال عن ألمالحظات ألختامية لمختلف ذيائت ألمعاذدأت.
هوجي وعوة مفتوحة إلى ألمكلفين بواليات بموجب أإلجرأءأت ألخاصة للقيام ببعثات في مهمة
إلى ألبحرين علما باذمية وورذا في مساعدة ألحكومات على ألنهوض بتعزيز حقوق أإلنسان
وحمايتها.
ألعمل بشكل وييق مع خبرأء ذيائت ألمعاذدأت ألمعنيين ،وخاصة فيما يتعلق بضمان قانون
شامل لمكافحة ألتمييز يفي هماما بالمعايير ألدولية لحقوق أإلنسان.
هعزيز أستقاللية وفعالية ألمؤسسة ألوطنية لحقوق أإلنسان وفقا لمباوئ باريس .وفي ذهأ
ألصدو ،يمكن هعزيز برأمج هنمية ألقدرأت بدعم من مفوضية أالمم ألمتحدة ألسامية لحقوق
أإلنسان وبرنامج أالمم ألمتحدة أإلنمائي وذيائت ألتنسيق أإلقليمية للمؤسسات ألوطنية لحقوق
آ
أإلنسان ،مثل منتدى أسيا وألمحيط ألهاوئ للمؤسسات ألوطنية لحقوق أإلنسان.
آ
موأصلة ألجهوو ألرأمية إلى إنشاء ألية وقائية وطنية للتعهيب ،بما في ذلك أإلسرأع في
ألمصاوقة على ألبروهوكول أالختياري الهفاقية مناذضة ألتعهيب.

هنفيه أاللتزأمات ألدولية ألمتعلقة بحقوق أإلنسان ،مع مرأعاة ألقانون أإلنساني ألدولي ألساري
أ .ألمسائل ألشاملة لعدة قطاعات
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حقوق أإلنسان ومكافحة أإلرذاب



إلغاء هعديل ألقوأنين ألتي هسمح للمحاكم ألعسكرية بمحاكمة ألمدنيين إذأ أههموأ باإلرذاب.
مرأجعة قوأنين وممارسات مكافحة أإلرذاب لضمان أمتثالها لحقوق أإلنسان.
ب .ألحقوق ألمدنية وألسياسية
ألحق في ألحياة وألحرية وأالمان على شخص





أهخاذ إجرأءأت فورية لتخفيف جميع أحكام أإلعدأم وإقرأر ألوقف أالختياري ألرسمي لتنفيه
عقوبة أإلعدأم.
ضمان ألتحقيق في جميع أوعاءأت ألتعهيب وتير من ضروب سوء ألمعاملة بشكل مستقل
وفوري ووقيق ومقاضاة أالفرأو ألهين أيبتت مسؤوليتهم لضمان مساءلة ألجناة وضمان وصول
ضحايا ألتعهيب إلى ألعدألة وأالنتصاف وإعاوة ألتاذيل.

إقامة ألعدل ،بما في ذلك مسالة أإلفالت من ألعقاب وسياوة ألقانون


موأصلة برأمج ألتدريب ألخاصة بالقضاء وموظفي إنفاذ ألقانون بشان ألقوأنين ألدولية لحقوق
أإلنسان ،وفقا لمباوئ أالمم ألمتحدة ذأت ألصلة بحقوق أإلنسان ،فضال عن ألتزأمات ألبحرين
في مجال حقوق أإلنسان ،وضمان أن ينعكس ذهأ ألتدريب على ألقوأنين ذأت ألصلة،
وأالنظمة ألتنفيهية ،وأالوأمر ألدأئمة وأالولة الستخدأمها في ألمدأرس ألمهنية ألمتخصصة.1

ألحريات أالساسية وألحق في ألمشاركة في ألحياة ألعامة وألسياسية








إزألة ألعقبات وألقيوو ألمفروضة على ألتمتع بحرية ألتعبير وألتجمع مع ضمان ممارسة ألحق في
حرية هكوين ألجمعيات وألتظاذر ألسلمي.
ضمان حماية ألمنظمات تير ألحكومية وألمدأفعين عن حقوق أإلنسان وألصحفيين وأعضاء
ألمعارضة ألسياسية من أي أعمال عدوأنية ومضايقات وهخويف.
أالمتناع عن أهخاذ هدأبير هقييدية أو أعمال أنتقامية ضد ألمدأفعين عن حقوق أإلنسان عن
طريق هعزيز أإلطار ألتشريعي لضمان حمايتهم وحماية ألمجتمع ألمدني عموما .وينبغي أن
يشمل ذلك أإلفرأج عن جميع ألمحتجزين بسبب ألتعبير عن حقوقهم بشكل سلمي وإلغاء
ألتشريعات ألتي هجرم أالنشطة ألتي هدخل في إطار ألممارسة ألمشروعة لحريات ألتعبير
وهكوين ألجمعيات.
حماية أستقالل وحرية وسائل أإلعالم وألصحافة ،بما في ذلك نشر وسائل أإلعالم على
أإلنترنت ،وطرح قانون حرية ألمعلومات وفقا للمعايير ألدولية ،وإلغاء هجريم ألتشهير.

 1وللمفوضية عدو من ألموأو ألتدريبية للقضاة وألمحامين وألمدعين ألعامين ،فضال عن موظفي إنفاذ ألقانون ومدرأء ألسجون ،ألتي
يمكن أستخدأمها للتدريب مع ذه ألمجموعات على هطبيق مباوئ وقوأعد حقوق أإلنسان في ممارسة أنشطتهم ألمهنية أليومية.ومن
آ
شان إنشاء أو هعزيز أليات ألمساءلة ألدأخلية أن يسهم أيضا في ألتطورأت أإليجابية في ذهأ ألمجال.
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آ
ألنظر في إنشاء ألية حماية للمنظمات تير ألحكومية وألمدأفعين عن حقوق أإلنسان
2
وألصحفيين بموجب ألقانون وبمشاركة ألمفوضية ألسامية لحقوق أإلنسان
ألنظر في إصالح سياسي ملموس يهيئ ألظروف ألتي هعزز ألمصالحة وعملية سياسية شاملة هقوم
على أحترأم ألحقوق وألتطلعات ألمشروعة لجميع ألموأطنين .وينبغي أن هكون ذه أإلصالحات
متسقة مع ألتزأمات ألبحرين ألدولية في مجال حقوق أإلنسان ،وأن هنفه هوصيات لجنة
ألبحرين ألمستقلة للتحقيق.

حظر جميع أشكال ألرق


موأصلة ألجهوو ألوطنية وأإلقليمية ألرأمية إلى مكافحة أالهجار باالشخاص ،وبخاصة ألنساء
وأالطفال ،من خالل وضع وهنفيه أسترأهيجية وطنية لمكافحة أالهجار بالبشر.

ج .ألحقوق أالقتصاوية وأالجتماعية وألثقافية
ألحق في ألصحة


هعزيز فرص ألحصول على ألخدمات ألصحية ،وال سيما بالنسبة للعمال ألمهاجرين أالجانب.

ألحق في ألتعليم




هنفيه برأمج ههدف إلى هعزيز ألوعي بحقوق أإلنسان على ألصعيد ألوطني ،بما في ذلك إورأج
ألتثقيف في مجال حقوق أإلنسان في ألمناذج ألمدرسية.
موأصلة وعم ألتقدم ألمحرز في هعليم ألفتيات وألنساء وزياوة هنويع خيارأههن ألتعليمية
وألمهنية ،من خالل ضمان منح ألمرأة فرصا في نظام ألتعليم ألعالي ،على سبيل ألمثال ألمنح
ألدرأسية وألتنسيبات ألدرأسية.

و .حقوق أشخاص محدوين أو مجموعات محدوة
نساء

آ
 2ويمكن أن هستفيد ذه أال لية من ألخبرة ألملموسة ألمتاحة في عدو من ألبلدأن في جميع أنحاء ألعالم حيث أنشات ألمفوضية
مك تبا.
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هعزيز ألمساوأة بين ألجنسين باهخاذ ألمزيد من ألخطوأت لتعزيز ألمشاركة ألنشطة للمرأة في
ألمجاالت ألسياسية وأالقتصاوية وأالجتماعية وزياوة همثيل ألمرأة في ألمناصب ألقياوية
وألعامة ومناصب صنع ألقرأر.
ألقضاء على ألتمييز وألعنف ضد ألمرأة بتعديل ألقوأنين ذأت ألصلة ،مثل قانون ألعقوبات،
وهجريم أالتتصاب ألزوجي وهنفيه ألخطة ألوطنية للنهوض بالمرأة ألبحرينية .2022-2013
ألمهاجرون وألالجئون وملتمسو أللجوء وألمشروون وأخليا



ضمان سالمة وأمن وكرأمة ألعمال ألمهاجرين أالجانب ،بحيث هكون محمية من خالل
أهفاقيات منظمة ألعمل ألدولية ذأت ألصلة وألصكوك ألدولية أالخرى.

أالشخاص ذوى أالحتياجات ألخاصة


أهخاذ هدأبير لتنفيه أهفاقية حقوق أالشخاص ذوي أإلعاقة ،عن طريق وعم إوماجهم في
ألمجتمع ألبحريني وهعزيز ألدعم ألتعليمي وألتدريب ألمهني لالشخاص ذوي أإلعاقة.

أالشخاص عديمي ألجنسية




إنهاء ممارسة أإلبطال ألتعسفي للموأطنة ،خاصة عندما يجعل ذلك أالفرأو عديمي ألجنسية
ويجبرذم على ألمنفى .وينبغي أن هكون حقوق ألموأطنة متسقة مع ألقوأعد وألمعايير ألدولية.
هعديل قانون ألموأطنة لتمكين ألمرأة من نقل جنسيتها إلى أطفالها وون قيوو وعلى قدم
ألمساوأة مع ألرجل ،بمن فيهم أطفال ألبحرينيات ألمتزوجات من أجانب.

