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بدقة التوصيات املقدمـة أثنـاء االسـتعراض        ) البحرين(استعرضت مملكة البحرين      -١
ويعكس هذا الرد   . ية توص ١٧٦، والبالغ عددها    ٢٠١٢مايو  /أيارالدوري الشامل الثاين يف     

 . سياسة البحرين يف التعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنسان

وتتطلب بعض التوصيات   . ويعين دعمنا لتوصية معينة أهنا ُنفّذت أو هي قيد التنفيذ           -٢
 اختاذ إجراءات من جانب السلطة التشريعية، وهي عملية قد تشجعها السلطة التنفيذية بيد أهنا   

  . تتحكم فيها ال
ويعين الدعم اجلزئي لتوصية ما أننا ندعم جزءاً منها وحنيط علماً باجلزء اآلخر، الذي              -٣

قد يتعارض مع تطبيق الشريعة اإلسالمية، أو يتطلب تعديل الدستور والتشريعات الوطنيـة،             
  . يقتضي مزيداً من الدراسة أو
رى بـدعم    توصية أخ  ١٣ توصية يف حني حتظى      ١٤٥وتدعم البحرين دعماً كامالً       -٤

  توصية تتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام بدعمنا، حيث إن هـذا اإللغـاء            ١٨وال حتظى   . جزئي
  .يتسق مع دستور البحرين وال يقتضيه القانون الدويل ال

  املسائل املتعلقة بالعدالة اجلنائية    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٥

، ٨٧-١١٥، ٨٦-١١٥، ٨٥-١١٥، ٨٤-١١٥، ٤٢-١١٥، ٢٢-١١٥  )أ(  
١١٣-١١٥،  ١١٢-١١٥،  ١١١-١١٥،  ١٠٨-١١٥،  ١٠٦-١١٥،  ٩٢-١١٥ ،
١٢١-١١٥.  

 الذي أصدره املـدعي     ٨/٢٠١٢أُنشئت وحدة التحقيق اخلاصة مبوجب القرار رقم          
وحتقق هذه الوحدة يف حاالت الوفاة أو التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة وفقاً              . العام

  . مستقلة وتصدر تقارير عمل شهريةوالوحدة . لربوتوكول اسطنبول
، ١١٨-١١٥،  ١١٧-١١٥،  ١١٦-١١٥،  ١١٤-١١٥،  ٩٨-١١٥  )ب(  
١٢٥-١١٥.  

حرية الرأي والتعبري مكفولة مبوجب دستور البحرين والتشريعات الوطنية والعهـدين             
وفضالً عن ذلك، أُسقطت مجيع التهم املتعلقة حبريـة         . الدوليني اللذين صدقت عليهما البحرين    

وباإلضافة إىل ذلك، جيري استعراض تعديل      . ومجيع القضايا هي قيد نظر احملاكم املدنية      . ريالتعب
  .القوانني املتعلقة حبرية التعبري

  .٣١-١١٥  )ج(  
تربز دعوة ملك البحرين إىل إنشاء احملكمة العربية حلقوق اإلنسان التـزام اململكـة                

لبحـرين وسـتعقد مـؤمتر عمـل يف      وتؤيد جامعة الدول العربية مقترح ا     . حبقوق اإلنسان 
  . ٢٠١٢ عام
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، ١٢٦-١١٥،  ١٢٢-١١٥،  ١٠١-١١٥،  ١٠٠-١١٥،  ٩١-١١٥  )د(  
١٥٩-١١٥.  

حكم يتعلق   أي٢٠١١مارس /آذار وفرباير/شباطمل ُتصدر احملاكم يف سياق أحداث   
فاألشخاص الذين مازالوا يقضون أحكاماً بالـسجن أُدينـوا         . مبمارسة األفراد حلرية التعبري   

  . وقد ختفف الطعونُ اليت ُينتظر البت فيها هذه األحكام.  جرائم جنائيةبسبب

  تعويض الضحايا    
  : حتظى التوصية التالية بدعمنا  -٦

  ٥٦-١١٥.  
 صندوق التعويض الوطين للضحايا، الـذي  ٣٠/٢٠١١أنشأ املرسوم التشريعي رقم     

. ف الـيت تلتـها    أعمال العن  ، أو ٢٠١١مارس  /آذاروفرباير  /شباطسيعوض ضحايا أحداث    
وأنشئ مكتب التسويات املدنية كذلك بوزارة العدل لتعويض الـضحايا بطريقـة سـريعة              

 ضحية لقيت ١٧ ماليني دوالر أمريكي على أقارب ٢,٦وقد ُوّزع، إىل حد اآلن، . ومبسطة
  . وال تزال العملية جارية. حتفها

  اجلنسية    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٧

  ١٤١-١١٥،  ١٤٠-١١٥،  ٩٦-١١٥،  ٩٥-١١٥،  ٧٥-١١٥،  ٦٨-١١٥ ،
١٤٣-١١٥، ١٤٢-١١٥.  

ُمنحت اجلنسية ألطفال حبرينيات متزوجات من غري حبرينيني مبوجب أمر ملكي صدر              
ويعفـي القـانون    .  طفـالً  ٣٣٥، ومشل هـذا اإلجـراء       ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول  

 الرسوم العامـة ورسـوم       أطفال البحرينيات املتزوجات من غري حبرينيني من       ٣٥/٢٠٠٩ رقم
  . وجتري صياغة قانون لتعديل قانون اجلنسية البحريين. خدمات الصحة والتعليم واإلقامة الدائمة

  التشريعات الوطنية املتعلقة بالتعليم واإلعاقة    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٨

  ١٦٨-١١٥،  ١٦٧-١١٥،  ١٦٦-١١٥،  ٥٢-١١٥،  ٤٦-١١٥،  ٣٨-١١٥ ،
١٧٢-١١٥، ١٧١-١١٥، ١٧٠-١١٥، ١٦٩-١١٥.  

وضعت البحرين موضع التنفيذ خطة عمـل االسـتراتيجية الوطنيـة لألشـخاص               
اإلعاقة عقب التصديق على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              ذوي
. وسنت قانون الطفل مبا يتسق مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل. ٢٠١١عام  يف
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لنـشر قـيم    ) اليونسكو(منظمات دولية   /ج تعليمية بالتعاون مع خرباء دوليني     وُوضعت مناه 
  . حقوق اإلنسان واملواطنة

  قانون األسرة    
  :كام الدستور والتشريعات الوطنيةحتظى التوصيات التالية بدعمنا وستطبق وفقاً ألح  -٩

  ١٣٩-١١٥، ١٣٨-١١٥، ٤٩-١١٥.  
جلزء األول من قانون األسرة الـشامل        صّدقت اهليئة التشريعية على ا     ٢٠٠٩ يف عام   

املتعلق باملذهب السين، بيد أهنا مل تصدق على اجلزء الثاين من القـانون املتعلـق باملـذهب                 
وتواصل احلكومة واجمللس األعلى للمرأة إذكاء الوعي بأمهية هذا القانون وباهلدف           . اجلعفري

  . املتعلق حبماية املرأة البحرينية

  ة على احترام حقوق اإلنسانتدريب أفراد الشرط    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -١٠

  ١٣٠-١١٥، ١٠٩-١١٥، ١٠٥-١١٥، ١٠٤-١١٥، ١٠٢-١١٥، ٨٩-١١٥.  
بذلت وزارة الداخلية جهوداً جدية ودؤوبة تضمن احترام موظفيها حقوق اإلنسان،             

  . ذات الصلةسيما بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر واملنظمات الدولية  وال

  تنفيذ مجيع توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق    
  : حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -١١

  ١٢٤-١١٥،  ١٠٧-١١٥،  ٩٩-١١٥،  ٤٥-١١٥،  ٤٣-١١٥،  ٢٨-١١٥ ،
١٣٥-١١٥،  ١٣٤-١١٥،  ١٣٣-١١٥،  ١٣٢-١١٥،  ١٢٨-١١٥،  ١٢٧-١١٥ ،
١٦٢-١١٥، ١٣٧-١١٥ ،١٣٦-١١٥.  

دة متخصصة تشرف عليها وزارة العدل من أجل متابعة تنفيذ          أنشأت احلكومة وح    
وال يتسع اجملال لعرض ما اتُِّخـذ مـن         . توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق     

  .خطوات ملموسة على حنو مفصل

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
  : حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -١٢

  ٣٦-١١٥، ٣٥-١١٥، ٣٤-١١٥.  
 الذي يعـدل  ٢٨/٢٠١٢أصدر جاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة األمر امللكي       

 بشأن إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، بـصفتها         ٤٦/٢٠٠٩أحكام املرسوم امللكي    
  . هيئة مستقلة متتثل ملبادئ باريس
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 وسائط اإلعالم والصحافة    

  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -١٣
  ١٥٥-١١٥، ١٥٢-١١٥، ١٤٩-١١٥، ١٤٨-١١٥، ٣٠-١١٥، ٢٥-١١٥.  
استعرضت احلكومة مشروع قانون وسائط اإلعالم الذي بلغ املرحلة النهائية مـن              
وصاغت احلكومة هذا القانون لكفالة حرية التعبري واحلد من القيود املفروضة علـى             . النقاش

والناشرين معاملـة   وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك املواقع الشبكية، وكذلك معاملة الصحفيني           
  .حسنة، مبا يتماشى مع االلتزامات الدولية

  حقوق الطفل    
  :حتظى التوصية التالية بدعمنا  -١٤

  ٢٩-١١٥.  
مايو، قانون الطفل الذي تتماشى أحكامه مع اتفاقيـة األمـم           /سن الربملان، يف أيار     

ويقـضي  . ذاءوُخصص فصل منه لتوفري احلماية من مجيع أشكال اإلي        . املتحدة حلقوق الطفل  
القانون أيضاً بإنشاء مركز حلماية األطفال هبدف هتيئة بيئة مواتية هلم، وبإقامة خط هـاتفي               

  .مباشر أيضاً ملساعدهتم

  مكافحة االجتار بالبشر وقانون العمل    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -١٥

  .٩٧-١١٥ و٩٤-١١٥  )أ(  
لبشر وجلنة أخرى ملتابعـة حـاالت       أنشأت البحرين جلنة وطنية ملكافحة االجتار با        

  . ملجأً للضحايا٢٠٠٧وافتتحت منذ عام . الضحايا األجانب
، ١٧٤-١١٥،  ١٧٣-١١٥،  ١٦٥-١١٥،  ١٦٤-١١٥،  ٧٦-١١٥  )ب(  
١٧٦-١١٥، ١٧٥-١١٥.  

ال متيز قوانني البحرين يف جمال العمالة بني املواطنني واملقيمني، الذين حيظون بتكـافؤ                
ويزور مفتشو وزارة العمل مرافق ومـساكن  . قهم أمام احملاكم جماناً الفرص يف الدفاع عن حقو    

  .العمل اليت يوفّرها أرباب العمل لعماهلم، للتأكد من امتثاهلم لقانون العمل وللوائح املنطبقة

  املعاهدات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -١٦

  .١٤-١١٥ و٦-١١٥  )أ(  
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  .٦٧-١١٥، ٦٦-١١٥، ٥٨-١١٥، ٥٧-١١٥، ٥٤-١١٥  )ب(  
تضطلع البحرين بدور نشط يف منظومة األمم املتحدة وتدعم ميثاق األمم املتحـدة               

  .بصفته عنصراً أساسياً من مقومات سياستها اخلارجية
  .٥٩-١١٥  )ج(  
مل تثبت لدى املقرر اخلاص إمكانية القيام بزيارته ضمن اإلطار الزمين الـذي حددتـه                 

  .صية، ومع ذلك ستكون احلكومة مسرورة بتأمني التنسيق املناسبالتو
  .١٦٣-١١٥  )د(  
إن حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي مكفولة مبوجـب الدسـتور والقـوانني               

  .والتشريعات الوطنية إىل جانب العهدين الدوليني اللذين صدقت عليهما البحرين
  .١٥٧-١١٥  )ه(  
ق بوسائط اإلعالم للشركات أن تنشئ وتـصدر صـحفاً،          جييز القانون احلايل املتعل     

وفضالً عن ذلك، فإن مجيع الصحف البحرينية مـستقلة         . بغض النظر عن انتمائها السياسي    
ومملوكة لشركات مسامهة خاصة، ما يكفل جلميع الفئات السياسية واالجتماعية اليت متثـل             

  .البحرينيني الوصول إىل وسائط اإلعالم احمللية
  .٢-١١٥  )و(  
  .)١(ستنظر البحرين يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  

  :وحتظى التوصيات التالية بدعمنا جزئياً -١٧
  .٥-١١٥  )أ(  
 من التوصية وتعمل حالياً على استكمال عملية االنضمام إىل          ١تقبل البحرين باجلزء      

 مـع   ٢ويتعـارض اجلـزء     . ختفاء القسري االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال      
الدستور ومع قانون العقوبات الذين يقضيان بعقوبة اإلعدام وينصان على ضـرورة تـوفري              

  .الضمانات املناسبة لكفالة إنزال هذه العقوبة بصورة عادلة يف حالة اجلرائم اخلطرية
  ٣-١١٥  )ب(  
يب، وتعكف على استكمال    انضمت البحرين إىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذ         

ويتضمن . عملية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          
 املستقل يف البحرين ضمانات متكّن مجيع األفراد من عرض مظاملهم علـى    نظام القضاء احمللي  

ويف غضون ذلك، فإن حتسني املؤسـسات القائمـة         ). وحدة التحقيق اخلاصة  (النيابة العامة   
  .عملية مستمرة يف اململكة

__________ 

 . ذلك من الرسالة اخلطية األوىل للمملكة بناًء على١١-١١ُتعدَّل الفقرة  )١(



A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1 

7 GE.12-17617 

  .١٠-١١٥، ٩-١١٥، ٨-١١٥، ٧-١١٥  )ج(  
ت معينـة علـى     تستعرض اإلدارات احلكومية ذات الصلة إمكانية سحب حتفظـا          

وجيري حالياً إعادة النظـر يف  . أحكام االتفاقية أو تعديلها دون اإلخالل مبواد الدستور     بعض
 الذي يتعلق، حسب تفسريه الضيق، باملكانة اليت حتتلها املـرأة داخـل        ٢التحفظ على املادة    

سية، ُيناقَش   من االتفاقية بشأن اجلن    ٩ من املادة    ٢وفيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة      . األسرة
حالياً تعديل مقترح لقانون اجلنسية مع اإلدارات املعنية لتمكني أطفال املرأة البحرينية املتزوجة       

وتتعاون اإلدارات املعنية مع الـسلطة      . من غري البحريين من احلصول على اجلنسية البحرينية       
 مـن  ٤ق بـالفقرة  وفيما يتعل. قانون اجلنسية التشريعية على تعجيل النظر يف مشروع تعديل   

إىل أن الدستور مينح املرأة حقوقاً متـساوية يف حريـة     من االتفاقية، جتدر اإلشارة   ١٥املادة  
وال جيوز للزوج سحب وثائق سفر زوجته ملنعها من التنقل والسفر    . شرط التنقل دون قيد أو   

تويف مجيـع   حتفظ اململكة يقتصر عملياً على اإلقامة الزوجية، الـيت تـس           وعليه، فإن . حبرية
  .القانون ويف الشريعة اإلسالمية لكفالة حرية املرأة وكرامتها واستقالهلا الشروط الواردة يف

  :وحتظى التوصيات التالية بدعمنا جزئياً  -١٨
  ٦٥-١١٥، ٦٤-١١٥، ٦٣-١١٥، ٦٢-١١٥، ٦١-١١٥، ٦٠-١١٥.  
. املعنيـة تنظر البحرين حالياً يف كل زيارة وتتعاطى معها بالتنسيق مـع اإلدارات               
زيارات املقررين اخلاصني من أهم األنشطة اليت يضطلعون هبا لتسليط الـضوء علـى               وتعترب

بلد ما فرصة    وتتيح زيارة مقرر خاص إىل    . ادعاءات حمددة تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان     
التعرف على مجيع جوانب االنتهاكات املزعومة، وتتمّخض عن عدد من النتائج، مثل متكني             

 من التفاعل مع األشخاص الذين ميثلون احلكومة واملنظمات غري احلكومية، مبـا فيهـا     املقرر
  .رابطات الدفاع عن حقوق اإلنسان، وكذلك ضحايا انتهاكات هذه احلقوق

  :وال حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -١٩
  .٢٠-١١٥  )أ(  
نـضمام إىل   يتضمن التنسيق بني الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي بـشأن اال             

  .اتفاقيات مسائل تتعلق ببناء القدرات وتعديل التشريعات الوطنية
، ١٥-١١٥،  ١٣-١١٥،  ١٢-١١٥،  ١١-١١٥،  ٤-١١٥،  ١-١١٥  )ب(  
١٧-١١٥.  

انضمت البحرين إىل اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وُيعترب ذلـك مبـادرة               
لي املستقل يف البحرين متكّن أي فرد       وتوجد ضمانات يف النظام القضائي احمل     . أساسية وهامة 

ويف غضون ذلك، فإن حتسني     ). وحدة التحقيق اخلاصة  (من عرض مظامله على النيابة العامة       
أّما فيما يتعلق بنظام روما األساسـي،       . املؤسسات القائمة عملية داخلية مستمرة يف اململكة      

               . محكمـة اجلنائيـة الدوليـة     فإن البحرين من البلدان املوقعة على نظام روما األساسـي لل          
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إال أن التنسيق على مستوى جملس التعاون اخلليجي فيما يتعلق مبسائل االنضمام يتضمن بناء              
  .القدرات وتعديل التشريعات الوطنية

  .٧٩-١١٥  )ج(  
  .٥انظر ما ورد حتت التوصية   

  احلوار الوطين    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٢٠

  ١٣١-١١٥، ١٢٩-١١٥، ٥٥-١١٥ ،٤٠-١١٥.  
ودعيت مجيع شرائح اجملتمع البحـريين      . انطلق حوار الوفاق الوطين يف العام املاضي        

ومتّخض احلوار عن العديد من االستنتاجات، ُنفِّذ جزء كبري منها، وجيـري            . للمشاركة فيه 
 مجيـع القـضايا   وفضالً عن ذلك، تعتمد البحرين على احلوار يف معاجلة. تنفيذ اجلزء املتبقي  

  .خيدم مصلحة اجملتمع الفضلى مبا

 اخلدمات االجتماعية    

  :حتظى التوصية التالية بدعمنا  -٢١
  ٤٤-١١٥.  
 بأنشطة املنظمات غـري احلكوميـة وجيـري         ١٩٨٩ لعام   ٢١يتعلق القانون رقم      
وأحالت احلكومة إىل السلطة التـشريعية مـشروع قـانون يتعلـق            . تطبيقًا موحًدا  تطبيقه
وصاغت القانون مراعية مجيع االجتاهات احلديثة لتطبيق القـانون         . نظمات غري احلكومية  بامل

  .الدويل يف هذا اجملال
  :وحتظى التوصيتان التاليتان بدعمنا  -٢٢

  .١٤٤-١١٥ و٤٧-١١٥  
تعمل وزارة التنمية االجتماعية حالياً على تنفيذ برنامج كامل وشامل لـدعم اُألسـر             

ويستند الربنامج إىل استنتاجات توصلت إليهـا دراسـة أجرهتـا       . دوداملؤهلة ذات الدخل احمل   
كما توجد قوانني عديدة لضمان احلماية، حيـث سـّنت          . الوزارة بالتعاون مع البنك الدويل    

البحرين جمموعة كبرية من قوانني شبكة احلماية االجتماعية تشمل قانون الطفـل والقـانون              
  .بإعادة تأهيل املعوقني وتوظيفهمباملسنني والقانون املتعلق  املتعلق

  الدستور والتشريعات الوطنية    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٢٣
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  .٥٣-١١٥  )أ(  
. ، على التعديالت اليت أدخلت على الدسـتور       ٢٠١٢مايو  /جرى التصديق، يف أيار     

  . وُتمثل جزءاً من النتائج اليت توصل إليها حوار الوفاق الوطين
، ٣٢-١١٥،  ٢٧-١١٥،  ٢٦-١١٥،  ٢٤-١١٥،  ٢٣-١١٥،  ٢١-١١٥  )ب(  

١٥٤-١١٥، ١٥٣-١١٥، ١٥١-١١٥، ١٤٦-١١٥، ٩٠-١١٥، ٨٨-١١٥، ٣٣-١١٥، 
١٦٠-١١٥.  

تعكف احلكومة على التوفيق بني القوانني الوطنية والعهدين الدوليني اللذين صدقت             
  .وسُتحال هذه القوانني إىل اهليئة التشريعية إلقرارها. عليهما البحرين

  :وحتظى التوصيات التالية بدعمنا جزئياً  -٢٤
  ١٨-١١٥.  
 ٢٠٨ب على جرمية التعذيب مبوجب املادتني        نظراً إىل أنه ُيعاقِ    ١لكة اجلزء   تقبل املم   

وقد اعُتمد مشروع قانون ُيعدل هاتني املادتني، لكي .  من قانون العقوبات يف البحرين٢٣٢و
 من اتفاقية مناهـضة     ١ وفقاً ألحكام املادة     يتضمن قانون العقوبات تعريفاً جلرمية التعذيب،     

الالإنسانية أو املهينة، اليت صـدقت       التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو        
  .٥ لألسباب الواردة حتت التوصية ٢وال تقبل اململكة اجلزء . ١٩٩٨عليها البحرين يف عام 

  :وال حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٢٥
  .١٦-١١٥  )أ(  
بيد . البحرين من البلدان املوقعة على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية            

أن التنسيق على مستوى جملس التعاون اخلليجي فيما يتعلق مبسألة االنضمام يـشمل بنـاء               
  .القدرات وتعديل التشريعات الوطنية

  .٨٣-١١٥، ٨٢-١١٥، ٨١-١١٥، ٨٠-١١٥، ٧٨-١١٥، ١٩-١١٥  )ب(  
وتلتزم البحرين بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         . ٥ر ما ورد حتت التوصية      انظ  
  .والسياسية املدنية

  إعادة بناء املواقع الدينية    
  :حتظى التوصية التالية بدعمنا  -٢٦

  ١٤٥-١١٥.  
وقد بادرت إىل عملية البناء من قبـل        .  مسجداً ١٢أعلنت احلكومة أهنا ستعيد بناء        

وستبدأ عملية البناء يف املساجد     . مرسوم ملكي وإذن بإعادة البناء     مساجد صدر بشأهنا     ٥يف  
  .وختضع املواقع الباقية لالستعراض. السبعة الباقية قريباً
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  احترام حقوق اإلنسان    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٢٧

  ١١٩-١١٥،  ١١٥-١١٥،  ١٠٣-١١٥،  ٩٣-١١٥،  ٤١-١١٥،  ٣٧-١١٥ ،
١٦١-١١٥، ١٢٣-١١٥.  

وقـد  . البحرين حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع املواطنني      يكفل دستور     
اُتخذت تدابري تنفيذية وتشريعية ملنع التحريض على الطائفية والعنف والكراهية الوطنيـة أو             

وأُحيلت قضايا السالمة الوطنية اليت كانت قيد نظـر         . الدينية أو العرقية يف وسائط اإلعالم     
، وُشكلت جلنة خاصة الستعراض األحكام اليت مل ُيطعن فيها لدى           القضاء إىل احملاكم املدنية   

 وباب العمل مفتوح أمام مجيع املواطنني دون متييز يف مجيع الدوائر احلكومية،           . احملاكم املدنية 
  .يف وزارة الداخلية فحسب ال

  النساء واملساواة بني اجلنسني    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٢٨

  ٧٠-١١٥، ٦٩-١١٥، ٦٨-١١٥، ٥١-١١٥، ٥٠-١١٥، ٤٨-١١٥، ٣٩-١١٥ ،
٧٧-١١٥، ٧٤-١١٥، ٧٣-١١٥، ٧٢-١١٥، ٧١-١١٥.  

تتابع اململكة هذه التوصيات باهتمام نظراً إىل أهنا تشكل أساس اخلطة الوطنية لتعميم               
النموذج الوطين إلدمـاج    "مراعاة حقوق املرأة البحرينية، وهو برنامج مستمّر يهدف إىل تنفيذ           

 ٢٠١٤-٢٠١٠ ويتضمن الربنامج احلكومي للـدورة التـشريعية     ". ات املرأة يف التنمية   احتياج
صراحة وألول مرة مبادرات هتدف إىل مواصلة بذل اجلهود الكفيلة بتمكني املـرأة اقتـصادياً               

إنـشاء وحـدات إداريـة       وسياسياً واجتماعياً عن طريق عدد من اآلليات والعمليات تشمل        
 . لوزارات واإلدارات احلكوميةالفرص يف إطار ا لتكافؤ

  التخلي عن أي قيود مفروضة على املدافعني عن حقوق اإلنسان    
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٢٩

  ١٥٨-١١٥، ١٥٦-١١٥، ١٥٠-١١٥، ١٤٧-١١٥.  
تلتزم البحرين باإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية             

وال توجد، حالياً، أي ضـوابط تقّيـد أنـشطة          . ٥٣/١٤٤ة يف قرارها    العامة لألمم املتحد  
، باستثناء املـسائل    ١٩٨٩  لعام ٢١املنظمات غري احلكومية وفقاً ملا ينص عليه القانون رقم          

. اليت تتعارض مع قوانني ولوائح الدولة، كما ينطبق ذلك يف مجيع التشريعات الوطنية املماثلة             
نسان حبرية التنقل دون قيد أو شرط باستثناء ما يلزم لضمان           وحيظى املدافعون عن حقوق اإل    

وترحب اململكة دوماً بالتعاون اإلجيايب مع املنظمات الدولية، وال حتظـر           . أمنهم وسالمتهم 
ومن أجل التعجيل بالبت يف الطلبات اليت تقدمها املنظمات الدولية، ُشكّلت   . دخوهلا البحرين 

  .٢٠١٢ لعام ١٩قاً لقرار جملس الوزراء رقم جلنة للنظر يف هذه الطلبات، وف
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  توصيات أخرى    
  .١٢٠-١١٥ و١١٠-١١٥  -٣٠

وتطالب توصيات أخـرى    . ال ميكن ترتيب بعض التوصيات بوضوح ضمن فئة معينة          
خاصـة   وكثرياً ما تتصل هذه القضايا حباالت     . حكومة البحرين بتسليم بعض األفراد املتهمني     

  .للتعميم ختضعن تسّوى بصورة فردية وال ميكن أ
مـن  ) وهي قليلـة حلـسن احلـظ      (وأخرياً، تأسف البحرين لتقدمي بعض التوصيات         -٣١

  .سياسي منطلق

        


