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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 البحرين  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتيجة االستعراض  16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
. والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالة، وهو مقّد  في  اااااااا    (1)السااااااااا  

 موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات. 

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

اإلنسان )المفوضية( بأن  أوصت لجنة مناهضة التعذيب ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق   -2
. (2)فيها بعدُ   تصااادق اليحرين على معاهدات األمم المتحدة األسااااساااية لحقوق اإلنساااان التي لم تصاااي   رفاً 

وأوصاااااااااااااات اللجنة المعنية بالحقوق االقتصااااااااااااااادةة واالجتمافية والثقايية ولجنة حقوق ال ف  والمفوضااااااااااااااية  
العمال المهاجرين وأفراد أسااااااااااااارهم واالتفاحية الدولية  بالتصااااااااااااادي  على االتفاحية الدولية لحماةة حقوق جميع  

. وأوصت المفوضية بالتصدي  على البروتوكول االختياري  (3)لحماةة جميع األ خاص من االختفاء القسري 
األول الملح  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااااااياسااااااية والبروتوكول االختياري التفاحية القضااااااء  

. وأوصاااااااات لجنة حقوق ال ف  واللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااااان  (4)تمييز ضااااااااد المرأة على جميع أ اااااااا ال ال
والفري  العام  المعني باالحتجاز التعسافي والمفوضاية باالنضاما   لى البروتوكول االختياري الثاني الملح   

أوصااااااات اللجنة  . و (5)بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساااااااياساااااااية، الهادو  لى  لااء عقو ة اإلعدا 
المعنية بحقوق اإلنسااان والمفوضااية بالتصاادي  على البروتوكول االختياري التفاحية مناهضااة التعذيب و ير  

. وأوصاااااااااااات لجنة حقوق ال ف   (6)من ضااااااااااااروو المعاملة أو العقو ة القاسااااااااااااية أو الال نسااااااااااااانية أو المهينة
. وأوصاااااات  (7)أل اااااااخاص ذوي اإلعاقةوالمفوضاااااااية بالتصااااااادي  على البروتوكول االختياري التفاحية حقوق ا

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصاادةة واالجتمافية والثقايية والمفوضاية بالتصادي  على البروتوكول االختياري  
. وأوصااااااااااات لجنة مناهضاااااااااااة (8)الملح  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاااااااااااادةة واالجتمافية والثقايية
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ي  على البروتوكول االختيااري التفااحياة منااهضااااااااااااااة التعاذياب وفي  التعاذياب باأن تنار اليحرين في التصااااااااااااااد
 .(9)من االتفاحية 22و 21 صدار اإلعالنْين بموجب المادتين 

وتحاااج لجناااة حقوق ال فااا  اليحرين على الوفااااء باااالتزامااااتهاااا المتعلقاااة  تقااادةم تقريرهاااا بموجاااب  -3
ال في المنازعات المسالحة وتقريرها بموجب البروتوكول االختياري التفاحية حقوق ال ف  بشاأن ا اتراا األ ف

البروتوكول االختياري الملح  باتفاحية حقوق ال ف  بشااااااأن  يع األ فال واسااااااتاالل األ فال في اليااء وفي  
2004أيلول/سبتمبر  21المواد اإلباحية. وتشير  لى أن موعد تقدةم التقريرْين قد فات منذ 

(10). 

بالحقوق االقتصااااااااااادةة واالجتمافية والثقايية بالتصاااااااااادي  على االتفاحية  وأوصاااااااااات اللجنة المعنية   -4
. وأوصااااااات أر ع هي ات معاهدات بالتصااااااادي  على االتفاحية بشاااااااأن وضاااااااع  (11)الخاصاااااااة  وضاااااااع الالج ين

 .(12)األ خاص عدةمي الجنسية، واالتفاحية المتعلقة بخفض حاالت انعدا  الجنسية

ة والعلم والثقافة )اليونس و( بالتصدي  على االتفاحية الخاصة  وأوصت منامة األمم المتحدة للتر ي -5
 .(13)بم افحة التمييز في مجال التعليم واتفاحية حماةة وتعزيز تنوع أ  ال التعبير الثقافي

بالتصااااااادي  على االتفاحيات   اللجنة المعنية بالحقوق االقتصاااااااادةة واالجتمافية والثقاييةوأوصااااااات   -6
(، واتفاااحيااة  189)رقم   2011ماا  الاادوليااةق اتفاااحيااة العماا  الالئ  للعمااال المنزليين لعااا   التاااليااة لمنامااة الع

(، واتفااحياة ح  التنايم والمفااوضاااااااااااااااة الجماافياة  87)رقم   1948الحرياة النقاا ياة وحمااةاة ح  التنايم لعاا   
 .(14)(98)رقم  1949 لعا 

(  5) 9و 3اتها على المواد  وأوصاااااااات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااااان بأن تسااااااااحب اليحرين تحفا -7
. و لبت اللجنة المعنية (15)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااااااااااااااياسااااااااااااااية  23و 18( و7)14و

(  2) 9و 2السااتعراض تحفااتها على المواد    زمنياً   بالقضاااء على التمييز ضااد المرأة أن تحدد اليحرين جدوالً 
. وقدمت  (16)( من اتفاحية القضااء على جميع أ ا ال التمييز ضاد المرأة، ب ية ساحبها1)29و  16( و4)15و

 .(17)المفوضية توصيات مماثلة

،  ( 18) وأ ااااارت المفوضااااية  لى أن اليحرين لم تنفذ التوصااااية المتعلقة بالزيارات الق رية التي أيدتها -8
. وأوصاااااات لجنة مناهضاااااة  (19)ساااااام   زيارة البلد ألي م لة  والةة في   ار اإلجراءات الخاصااااااةةُ حيج لم  

التعذيب والمفوضاااااااااااية بالسااااااااااامان  زيارة البلد للم لفين  والةات الذين  لبوا ذلص، وال سااااااااااايما المقرر الخاص  
. (20)ال نسااااااااانية أو المهينةالمعني بمسااااااااألة التعذيب و ير  من ضااااااااروو المعاملة أو العقو ة القاسااااااااية أو ال
 .(21)وأوصت المفوضية بأن تنار اليحرين في توجيه دعوة دائمة للقيا   هذ  الزيارات

و لبات اللجناة المعنياة باالحقوق االقتصاااااااااااااااادةاة واالجتماافياة والثقاايياة  لى اليحرين أن تقاد ، في  -9
  9توصاااااايات الواردة في الفقرات  من اعتماد مالحااتها الختامية، معلومات عن تنفيذ ال  ااااااهراً   24 ضااااااون  

 . (22))أ(33)أ( و15و

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

أعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنساااااااااان واللجنة المعنية بالحقوق االقتصاااااااااادةة واالجتمافية والثقايية   -10
الكيفيااة التي ُعول ب  هااا التضاااااااااااااااارو المحتماا   ين القوانين المحلياة  عن أسااااااااااااافهمااا لعااد  وجود معلومااات عن 

 . ( 23) والضمانات الواردة في العهدين. وأوصتا بأن تدمب اليحرين هذ  الضمانات بالكام  في تشريعاتها الو نية 
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وأعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنساااااااااان ولجنة مناهضاااااااااة التعذيب عن قلقهما  زاء التعدي  الذي   -11
ع ن اق اختصاااااااااص المحا م العساااااااا رية ليشاااااااام  105على المادة    ُأدخ  )و( من الدسااااااااتور، والذي يوسااااااااّ

الصااااااااااادرة عن اللجنة اليحرينية المسااااااااااتقلة    1720المدنيين، وهو ما يتعارض ييما يبدو مع التوصااااااااااية رقم  
لتعديالت  . كما أوصات لجنة مناهضاة التعذيب اليحرين بغلااء ا(24)لتقصاي الحقائ . وأوصاتا بغلااء التعدي 

للجنة    1720و  1718على قانون القضاااااااء العساااااا ري، وتنفيذ التوصاااااايتين رقم    2017الي ُأدخلت في عا   
لجمع المعلومات االسااااتخيارية  دون ساااال ات  نفاذ    التحقي ، وضاااامان أن ة ون جهاز األمن الو ني جهازاً 

 .(25)القانون واالعتقال

 نسان وتدابير السياسة العامة.اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لحقوق اإل  -2 

الحات المفوضااية أن اليحرين لم تنفذ بعُد التوصاايات الثالم المتعلقة  تعزيز اسااتقالل م سااسااتها   -12
. ويساااور اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااان  (26)الو نية لحقوق اإلنسااان التي أيدتها خالل اسااتعراضااها السااا  

جتمافية والثقايية القل  ألن الم ساااساااة ال تتمتع باالساااتقالل الالز   واللجنة المعنية بالحقوق االقتصاااادةة واال
والمفوضية، باتخاذ جميع  . وتوصيان، مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (27)ألداء وظائفها

للميادئ المتعلقة  التدا ير الضاااارورية، التشاااارييية والسااااياساااااتية والم سااااسااااية، لضاااامان امتثال الم سااااسااااة التا   
بمركز الم ساساات الو نية لتعزيز وحماةة حقوق اإلنساان )ميادئ باريس( وتم ينها من االضا الع  واليتها  

 .(28)بش   كام  وفعال ومستق 

وأوصاااات لجنة حقوق ال ف  بغنشاااااء يلية و نية لم الب والمتابعة، ُتكلقة  تنسااااي  ويعداد التقارير   -13
 .(29)ولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان والتعام  معهاالمقدمة  لى اآلليات الد

في وضاااااااااع خ ة عملها    2020وأ اااااااااارت المفوضاااااااااية  لى أن اليحرين  دأت في منتصاااااااااة عا    -14
الو نية لحقوق اإلنسااااااان. وأوصاااااات المفوضااااااية بأن تتخذ اليحرين خ وات لتنفيذ التوصاااااايات والمالحاات  

المتحدة لحقوق اإلنساااااااااااااان، بما في ذلص من خالل تدا ير لتنفيذ خ ة الختامية الصاااااااااااااادرة عن يليات األمم  
 .(30)العم  ومتابعة عم  اللجنة اليحرينية المستقلة لتقصي الحقائ 

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني  -ألف 
 لتطبيقالواجب ا

 المساواة وعدم التمييز -1 

أعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااان ولجنة حقوق ال ف  واللجنة المعنية بالحقوق االقتصااااااادةة   -15
واالجتمافية والثقايية عن األسااااة لعد  وجود تشااااريع  ااااام  لم افحة التمييز ةا ي جميع أسااااياو التمييز.  

  ار للساااااياساااااة العامة لضااااامان الحماةة القانونية الكاملة  وأوصااااات باعتماد تشاااااريع من هذا القبي  ووضاااااع  
والفعالة من التمييز في جميع المجاالت، على أن يتضاااامن التشااااريع واإل ار قائمة  اااااملة بأسااااياو التمييز  

بم افحة ومنع التمييز ضااااد    . وأوصاااات لجنة حقوق ال ف  أةضاااااً (31)ويوفرا سااااب  انتصاااااو فعالة للضااااحاةا
اإلعاقة، واأل فال المولودين آلباء أجانب أو عدةمي الجنساااااااااااية، واأل فال اليحارنة    الفتيات، واأل فال ذوي

 .(32)واأل فال العجم

والحاات اللجناة المعنياة باالحقوق االقتصاااااااااااااااادةاة واالجتماافياة والثقاايياة بقل  وجود أح اا  قاانونياة   -16
 زاء المواقة األ وية الراسااااااااخة،    االنشاااااااااالتمييزية مث  األح ا  المتعلقة بالجنسااااااااية والميرام، وأعر ت عن 
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نين واللوائ  إللااء األح ا   وزوجة فقط. وأوصات باساتعراض جميع القوا  اً والصاورة النم ية للمرأة  وصافها أمّ 
 .(33)التمييزية أو تعديلها

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيب -2 

أ ااااارت المفوضااااية  لى أن اليحرين أيدت التوصااااية بقصاااار اسااااتخدا  عقو ة اإلعدا  على الجرائم   -17
. والحاات اللجناة المعنياة بحقوق  (34)ون الادوليالتي تسااااااااااااااتوفي عتياة وأ اااااااااااااااد الجرائم خ ورةو بموجاب القاان

.  ( 35) اإلنسااااااااان أن القانون المحلي ينض على فرض عقو ة اإلعدا  على جرائم من قبي  االتجار بالمخدرات 
من المح ومين     خصاً   12، كان هناا ما ال ةق  عن 2022وأ ارت المفوضية  لى أنه حتى نيسان/أ ري   

. وأعر ت اللجناة المعنياة بحقوق اإلنسااااااااااااااان عن قلقها  (36)على تنفياذ العقو ةباإلعدا  ينتارون موافقاة الملاص  
 زاء االدعاااءات المتعلقااة بصااااااااااااااادور أح ااا  باااإلعاادا  على أساااااااااااااااا  اعترافااات انُتزعاات باااإل را  أو تحاات  

. وأعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب والمفوضية عن بالغ االنشاال (37)التعذيب
 رفع وقة تنفيااذ عقو ااة اإلعاادا  بح م الواقع الااذي كااان    2017حيااا  اليحرين في كااانون الثاااني/يناااير   زاء

العم  بالوقة االختياري وأن تنار في  صادار عفو    . وأوصات بأن تعيد اليحرين فوراً 2010منذ عا     ساارياً 
. وأعرو  (38)بحقهم وتخفيفهاعن جميع المساااااااجين المح و  عليهم حاليًا باإلعدا  وتعلي  األح ا  الصااااااادرة  

خبراء األمم المتحدة عن قلقهم من أن مح مة التمييز أيدت عقو ة اإلعدا  ضااااااااااد رجلين بحرينيين يزعم أن  
 .(39)اعترافاتهما انُتزعت منهما تحت التعذيب

وأعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنساااااااان عن قلقها  زاء التقارير التي تشاااااااير  لى حدوم زيادة في  -18
ونة األخيرة في اساااتخدا  العنة من جانب موظفي  نفاذ القانون أثناء المااهرات السااالمية. وأوصااات بأن  اآل

للمعااايير الاادوليااة، في جميع االدعاااءات المتعلقااة  تور  أفراد من قوات   ، وفقاااً كااامالً  تحق  اليحرين تحقيقاااً 
 نفاذ القانون واألمن التابعة لها في قت  المدنيين، واالسااااتخدا  المفر  للقوة، واالحتجاز التعساااافي، واالختفاء  

األسااساية    ، مع  يالء االعتيار الواجب للميادئفصااعداً   2011القساري، والتعذيب، وساوء المعاملة منذ عا   
 .(40)بشأن استخدا  القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين الم لفين بغنفاذ القوانين

وأعر ت لجنة مناهضااة التعذيب عن القل   زاء الفجوة الكبيرة  ين اإل ارين التشااريعي والم سااسااي   -19
دة ومتسقة بالتعذيب وسوء  المعدلْين ومدى تنفيذهما الفعلي في الممارسة العملية، وذلص حسب ادعاءات عدي

.  المعاملة، وال ساااااااااااايما في  دارة التحقيقات الجنائية، وفي ظ  منال اإلفالت من العقاو الذي يبدو سااااااااااااائداً 
وأوصت بالتحقي  في جميع حاالت التعذيب وسوء المعاملة المزعومة، وتعزيز التدا ير الرامية  لى منع تلص  

قوياااة للقضاااااااااااااااااء على اإلفالت من العقااااو، مع تحميااا  من األفعاااال في جميع األماااا ن، واتخااااذ تااادا ير  
ةضاا لعون بمساا ولية القيادة المساا ولية الشااخصااية، واإلعالن بشاا   ال ليس ييه على أعلى المسااتويات أنه  
لن يتم التساااام  مع التعذيب. والتزال اللجنة تشاااعر بالقل   زاء التقارير العديدة التي تفيد باساااتمرار اساااتخدا   

. وأعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااان عن (41)ساااااارية على ن اق واسااااااع كأدلة في المحا ماالعترافات الق
ما يرتكبها موظفو  نفاذ القانون، بما   قلقها  زاء التقارير التي تفيد  وقوع أعمال تعذيب ويسااااااااااءة معاملة كثيراً 

. وأوصاااااات الهي تان  (42)في ذلص كوساااااايلة النتزاع االعترافات، والتعذيب في السااااااجون، وال ساااااايما سااااااجن جو
، والتحق  من 253اليحرين  تنفيذ األح ا  ذات الصااااااااااالة من قانون اإلجراءات الجنائية، بما في ذلص المادة  

عد  مقبولية األدلة التي يتم الحصااااول عليها بأي  اااا   من أ اااا ال اإل را  أو التعذيب، وضاااامان حصااااول  
 .(43)الضحاةا على تعويض كام 

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااان تشااااعر بالقل   زاء حاالت االعتقال واالحتجاز التعساااافيين  وال تزال  -20
وخارج ن اق القضاااء على أيدي قوات األمن، بما في ذلص االحتجاز مع منع االتصااال. وأوصاات بأن توائم  

قلقها  زاء    . وأعر ت لجنة مناهضااااة التعذيب عن(44)من العهد  9اليحرين تشااااريعاتها وممارساااااتها مع المادة  
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االدعاءات التي مفادها أن معام األ اااااااااخاص المسااااااااالو ة حريتهم ال يتمتعون بجميع الضااااااااامانات القانونية  
األساااااسااااية. وأوصاااات بأن تتخذ اليحرين تدا ير فعالة لضاااامان حصااااول جميع األ ااااخاص المحتجزين على  

ل تشاااريعاتها، وتتخذ جميع ا لتدا ير الالزمة لتقصاااير مدة  جميع هذ  الضااامانات في الممارساااة العملية، وتعدّ 
للمعايير الدولية، وتتحق  من أن هذا الشاااااااااااا   من االحتجاز ُةسااااااااااااتخد     االحتجاز السااااااااااااا   للمحا مة وفقاً 

عن قلقها  زاء اسااتخدا     . وأعر ت أةضاااً (45) اسااتثناء، وكتد ير المالذ األخير، وُي بق  لفترات زمنية محدودة
الحيس االنفرادي في مختلة مرا ز االحتجاز كعقو ة لفترات  ويلة من الزمن. وأوصت بأن تضع اليحرين  

للحيس االنفرادي لنبي  رجب وأن تفرض حارًا صاااااااارمًا على ممارساااااااة تجديد الحيس االنفرادي وي الة    حداً 
ء ظروو االحتجاز، بما في ذلص اال تااظ وسااااااااااااااوء  . وأعر ت ثالم هي ات معاهدات عن القل   زا(46)أمد 

األحوال المادةة والناافة الصاااااااحية، وال سااااااايما في ساااااااجن جو. وأوصااااااات بأن تعالب اليحرين اال تااظ في 
. وأوصاااااااات لجنة مناهضااااااااة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااااان بمواءمة ظروو  (47)مراف  االحتجاز 

سمان لهي ات الرصد المستقلة بغجراء زيارات منتامة  ير معلنة  لى  االحتجاز مع معايير األمم المتحدة وال
 .(48)جميع أما ن االحتجاز 

،  2017 بشأن اليحرين منذ عا   رأةاً   11  وكان الفري  العام  المعني باالحتجاز التعسفي قد اعتمد -21
 .(49) خصًا، وخلض  لى تعرضهم لالحتجاز التعسفي 58 وذلص ييما يتعل   

لجنة مناهضااااااة التعذيب بأن تكف  اليحرين التنفيذ الكام  لمعايير األمم المتحدة بشااااااأن   وأوصاااااات -22
 .(50)قضاء األحدام

وأعر ت اللجنة نفسااااااااااااااها عن القل  ألن م تب أمين الماالم )األمانة العامة للشاااااااااااااا اوى(، ومديرية   -23
 ، وم تب أمين الماالم التابع لجهاز  التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، واإلدارة العامة لمصااااالن والتأهي

األمن الو ني، ووحدة التحقي  الخاصة التابعة لم تب المدعي العا  اليحريني، من  ين جهات أخرى، ليست  
مساااااااتقلة، ألن والةاتها  ير واضاااااااحة ومتداخلة، ولم تنجز عماًل فعااًل ألن الشااااااا اوى تمر في نهاةة الم او  

ألن أنشاااا تها لم ة ن لها تأثير يذكر أو لم ة ن لها أي أثر على    قل  أةضاااااً عبر وزارة الداخلية. ويساااااورها ال
اإل الق. وأوصااااات بالتحق  من أن جميع اآلليات المخولة النار في الشااااا اوى المقدمة من المحتجزين رهن  
المحا مة والسااااااجناء المدانين هي يليات مسااااااتقلة، وأن أصااااااحاو الشاااااا اوى يتمتعون بالحماةة من أي أعمال  

 .(51)امية، كما أوصت بغقامة ناا  رصد فعال ومستق  لتفتيش جميع أما ن االحتجاز بانتاا انتق

 القانون الدولي اإلنساني -3 

أعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااااااااااان عن أساااااااااااااافها لعد  وجود معلومات عن التدا ير المتخذة   -24
الحدود اإلقليمية، وال ساايما في اليمن. وأوصات  لحماةة الح  في الحياة في سااياق العمليات العساا رية خارج  

اللتزاماااتهااا، وال ساااااااااااااايمااا ييمااا يتعل  بميااادئ الحي اة    تاااماااً  بااأن تكفاا  اليحرين امتثااال تلااص العمليااات امتثاااالً 
والتمييز والتناساب في ساياق نزاع مسال ، وأن تجري تحقيقات مساتقلة ونزيهة وساريعة وفعالة في االنتها ات  

 .(52)لحياة وأن تقد  المس ولين عن أي انتها ات من هذا القبي   لى العدالةالمحتملة للح  في ا

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -4 

  أعر ت اللجنة نفساااااها عن القل  ألن قانون حماةة المجتمع من األعمال اإلرها ية يتضااااامن تعريفاً  -25
هذا التعريف الفضاافاض  لى انتها ات للح   للتفسااير. وقد ي دي    جداً   واسااعاً  لمرهاو يتي  مجاالً   فضاافاضاااً 

في حرية التعبير وتكوين الجمييات والتجمع، ويلى اسااااااااتخدا  القانون ضااااااااد المدافعين عن حقوق اإلنسااااااااان  
والنا اا ين السااياساايين. وأوصاات اللجنة بأن توائم اليحرين تشااريعاتها وممارساااتها المتعلقة بم افحة اإلرهاو  
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العهد، و خاصاااااااااااة عن  ري  تعدي  القانون، وأن تكف  احترا  الح  في  وم افحة الت رو مواءمة تامة مع
 .(53)محا مة عادلة والوصول  لى العدالة في جميع اإلجراءات الجنائية المتعلقة باإلرهاو

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -5 

مس توصااايات بشاااأن التعذيب، بما في ذلص التوصاااية  أ اااارت المفوضاااية  لى أن اليحرين أيدت خ -26
التي تحج اليحرين على ضااااااااااااامان  جراء تحقي  مساااااااااااااتق  وفوري و اااااااااااااام  في جميع االدعاءات المتعلقة  

.  ( 54) باالختفاء القساااااري أو التعذيب أو أي  ااااا   يخر من أ ااااا ال ساااااوء المعاملة، وتقدةم الجناة  لى العدالة 
 تأ يد اليحرين أنها نفذت بالكام  توصاااايات اللجنة اليحرينية    ن علماً وأحا ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااا

المساااااااتقلة لتقصاااااااي الحقائ .  يد أن اللجنة الحات بقل  أن توصااااااايات رئيساااااااية لم تنفذ. وأوصااااااات بغجراء  
، و ضاااامان  جراء تحقي   ااااام  وفعال ومسااااتق  كامالً   اسااااتعراض  ااااام  للتوصاااايات من أج  تنفيذها تنفيذاً 

جميع انتها ات حقوق اإلنسااااااااااان المرتكية أثناء حالة السااااااااااالمة الو نية التي أعلنتها اليحرين في ونزيه في 
 .(55)، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سب  االنتصاو للضحاةا2011 عا 

. وأ دت اللجنة المعنية بحقوق اإلنساااااااان  (56)وظلت المفوضاااااااية تتلقى تقارير عن محا مات جائرة -27
وال تلتز  الحياد في الممارساااة العملية. وأوصاااتا بأن    السااال ة القضاااائية ليسااات مساااتقلة تماماً   والمفوضاااية أن

تكف  اليحرين، في القانون وفي الممارساة العملية، االساتقالل التا  للسال ة القضاائية وحيادها، وتضامن أداء  
 .(57)السل ة القضائية لوظائفها دون أي تدخ  سياسي

ن على مواصاااااااالة التحقي  في عمليات القت  التي اسااااااااتهدفت صااااااااحفيين وحثت اليونساااااااا و اليحري -28
 .(58)وي الب اليونس و  وعًا بحالة المتابعة القضائية

 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -6 

تدا ير فعالة في القانون وفي الممارسااااة  الحات المفوضاااااية أن اليحرين قبلت توصااااايتين باعتماد   -29
. وأعر ت اللجنة  (59)العملية للقضااااااااء على جميع أ ااااااا ال التمييز، وال سااااااايما على أساااااااا  الدين أو المعتقد

على ممارساااااااة حرية الضااااااامير، ويزاء    المعنية بحقوق اإلنساااااااان عن قلقها  زاء وجود ممارساااااااات ت ثر سااااااالياً 
الشااااااااااااااييياة ُقياّ دت حقوقهم في اليياادة والمجااهرة بمعتقاداتهم الادينياة، وأن    التقاارير التي تفياد باأن أفراد ال اائفاة

حرية الضااااامير  ير مضااااامونة بشااااا   فعال. وأوصااااات بأن تلاي اليحرين تجريم التجدةف وأن تكف  لجميع  
 .(60)األ خاص الموجودين داخ   قليمها التمتع الكام  بالح  في حرية الضمير أو الدين أو المعتقد

اللجنة نفسااااااااها عن القل   زاء القيود الخ يرة المفروضااااااااة على حرية التعبير والعدد الكبير    وأعر ت -30
من االعتقاالت والمحا مات التي  ااملت األفراد الذين ينتقدون ساال ات الدولة أو الشااخصاايات السااياسااية، بما  

اضااة في القانون  في ذلص من خالل وسااائط التواصاا  االجتماعي. وأعر ت عن االنشاااال  زاء األح ا  الفضااف
من قبيا  انتقااد الموظفين العموميين ويهااناة الملاص ونشاااااااااااااار الشااااااااااااااائعاات وترويجها    الجناائي التي تجر  أفعااالً 

واألخيار الكاذبة والتقارير  ير الصاااحيحة، ويزاء األح ا  الفضااافاضاااة والاامضاااة الواردة في المرساااو  بقانون  
(. وأوصات اليحرين باإلفراج الفوري و ير المشارو  عن أي  اخض محتجز لمجرد ممارساته  2002)47رقم  

السااااالمية لحقوقه، وحماةة الصاااااحفيين والنا ااااا ين والمدافعين عن حقوق اإلنساااااان من الهجمات أو الترهيب،  
وضامان  جراء تحقي   اام  في جميع انتها ات حقوق اإلنساان المرتكية ضادهم، وتقدةم المسا ولين عن هذ   

 تعدي  األح ا  الواردة في    . وأوصاااااات اليونساااااا و واللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااان(61)االنتها ات  لى العدالة
 .(62)( التي تجر  التشهير والتجدةف وانتقاد الموظفين العموميين2002)47المرسو  بقانون رقم 

وأ ااااااارت المفوضااااااية  لى أن اليحرين أيدت عدة توصاااااايات بحماةة وضاااااامان احترا  حرية التعبير   -31
إلنساااااااااااااااان أن األعماال االنتقاامياة ضااااااااااااااد  . والحاات اللجناة المعنياة بحقوق ا(63)وتكوين الجميياات والتجمع
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.  ( 64) نتيجة تعاونهم مع يليات األمم المتحدة  المدافعين عن حقوق اإلنساااااااااان والصاااااااااحفيين قد جاءت أةضااااااااااً 
التي يزعم أنها الصااحيفة  اايه   الوسااط،وأعر ت اللجنة نفسااها والمفوضااية عن القل   زاء اسااتهداو صااحيفة 

، على الر م من أن اليحرين أياادت  2017 القهااا في عااا  المسااااااااااااااتقلااة الوحياادة في البلااد، ممااا أدى  لى   
. وأوصااات المفوضاااية  وضاااع  (65)توصااايات االساااتعراض الدوري الشاااام  بشاااأن تعزيز حرية وساااائط اإلعال 

. والحات  (66)الصاااياة النهائية لقانون وساااائط اإلعال  الجديد وسااانه مع التحق  من امتثاله للمعايير الدولية
إلنساان، ولجنة مناهضاة التعذيب، واللجنة المعنية بالحقوق االقتصاادةة واالجتمافية  اللجنة المعنية بحقوق ا

والمفوضية استمرار قمع األ خاص الذين ينتقدون سياسات الح ومة. وظلت قلقة  زاء االدعاءات    ،والثقايية
اع في العديدة والمتساااااااقة بشاااااااأن أعمال ترهيب خ يرة وتهديدات وساااااااحب الجنساااااااية واعتقاالت تعسااااااافية وييد

الساااجن ارُتكبت بح  المدافعين عن حقوق اإلنساااان والصاااحفيين وأقار هم على سااابي  االنتقا ، ويزاء التقارير  
موا للمحا مة دون اتياع اإلجراءات القانونية   التي تفيد بأن العديد منهم تعرضاااااااااااااوا لالعتقال  تهم جنائية وُقدّ 

الهي ات األر ع باإلفراج عن ه الء األ ااخاص من   الواجية أو دون توفير الضاامانات القانونية لهم. وأوصاات
االحتجاااز، والحرص على تهي ااة  ي ااة تم ن منامااات المجتمع الماادني من المشااااااااااااااااركااة في تعزيز حقوق  
اإلنساااااان وحمايتها، ويجراء تحقي  ساااااريع و اااااام  ونزيه في جميع االدعاءات، ومقاضااااااة من تثبت  دانتهم  

. و لبت اللجنة المعنية بالقضااء على  (67)ساب  االنتصااو للضاحاةا  ومعاقبتهم على النحو المناساب، وتوفير 
التمييز ضاااااااد المرأة معلومات عن التدا ير المتخذة لضااااااامان حرية التعبير والتنق  وتكوين الجمييات لجميع  
النساء، وعن التدا ير المتخذة لمنع االنتها ات المرتكية ضد النا  ات والصحفيات والتحقي  فيها ومقاضاة  

 .(68)كبيها ومعاقبتهممرت

وذكقرت لجناة حقوق ال فا  اليحرين باالادور الهاا  الاذي تضاااااااااااااا لع باه مناماات المجتمع المادني   -32
المستقلة والمدافعون عن حقوق اإلنسان و التوصيات السابقة بضمان استقاللهم الذاتي ويجراء تحقي   ام  

 .(69)األ فال المدافعون عن حقوق اإلنسانفي جميع حاالت العنة المرتكية ضدهم، بمن فيهم 

وأعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااان عن قلقها  زاء التقارير التي تفيد بأن الساااااال ات فرضااااات   -33
على منامات حقوق اإلنساااان وجماعات المعارضاااة وقامت في بعض الحاالت بحلها. والحات بقل     قيوداً 

لى المنامات  ير الح ومية  تما   جراء التسجي  ومواصلة  استخدا  تشريعات تقييدةة تجع  من الصعب ع
أنشااا تها. وأوصااات  تعدي  القوانين واألنامة والممارساااات ذات الصااالة، واالمتناع عن ح  منامات حقوق  
اإلنساااااااان وجماعات المعارضاااااااة بسااااااابب ممارساااااااتها المشاااااااروعة لحقوقها، واتخاذ جميع التدا ير إلعادة هذ   

دي  قوانينها للسااااااااااامان لمنامات المجتمع المدني بالمشااااااااااااركة في األنشااااااااااا ة  المنامات  لى النشاااااااااااا ، وتع
بح  حز ْي المعارضااااااة    . وأحا ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااااااان والمفوضااااااية علمًا أةضاااااااً (70)السااااااياسااااااية

، اعتماادت اليحرين القااانون  2018والوفاااقو ووالوعاادو، و محااا مااة حيااادات وأعضاااااااااااااااااء الحز ْين. وفي عااا   
الذي ةمنع أعضاااااء الجمييات السااااياسااااية المنحلة من المشاااااركة في االنتخابات البرلمانية.    (2018)25 رقم

وأوصاتا بأن تضامن اليحرين لجميع الموا نين الح  في المشااركة في الشا ون العامة، ومراجعة قرارات ح  
لااء القانون  أحزاو المعارضاااة، والسااامان لاحزاو الساااياساااية وأعضاااائها بالمشااااركة في الحياة الساااياساااية، وي

( لضامان حماةة السا ان الشايعة بشا   فعال من التمييز وكفالة تمثيلهم العادل في المجالين  2018)25 رقم
 .(71)العا  والسياسي

وأعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااان والمفوضااية عن االنشاااال بساابب القيود الشااديدة التي تحد   -34
لمسااايرات تخضاااع أةضاااًا لقيود  اااديدة بموجب مرساااو  صااادر في من حرية التجمع وألن التجمعات العامة وا

. والحاتا بقل  أن المشااااااركة في التجمعات العامة دون ترخيض من 32/2006والمرساااااو  رقم    1973عا   
الح ومة جريمة ةعاَقب عليها بارامة و/أو بالسااااجن. وأوصااااتا بغزالة هذ  القيود و ضاااامان تمتع جميع األفراد  

 .(72) هذ  الحقوق دون تمييز 
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 . ( 73) وأوصت اليونس و اليحرين بسن قانون بشأن الوصول  لى المعلومات يتما ى مع المعايير الدولية  - 35

وأوصاااااااااااااات اللجنة المعنية بالحقوق االقتصااااااااااااااادةة واالجتمافية والثقايية بأن تتخذ اليحرين تدا ير   -36
العمال دون تمييز، وأن تضاااااامن   تشاااااارييية تمّ ن العمال الوافدين من االضاااااا الع بأدوار حيادةة في نقابات

 .(74)الح  في المفاوضة الجمافية

 الحق في الزواج والحياة األسرية -7 

أعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنساان عن األساة من اساتمرار تعدد الزوجات في اليحرين، الذي   -37
الرامية  لى منع الممارسااات الضااارة  . وأوصاات بأن تعزز اليحرين جهودها  2017ينامه قانون األساارة لعا   

التي تميز ضااااااد النساااااااء والفتيات والقضاااااااء عليها. و ااااااددت  وجه خاص على أنه ينياي أن تتخذ اليحرين  
 .(75)تدا ير كايية للحد من حاالت تعدد الزوجات ويلااء هذ  الممارسة

ل  قوانين األحوال  والحاااات اللجناااة المعنياااة باااالحقوق االقتصااااااااااااااااادةاااة واالجتماااافياااة والثقاااايياااة بق -38
الشااخصااية المتعلقة بالزواج وساان الزواج وال الق وحضااانة األ فال والوصاااةة والميرام، وأوصاات  تعديلها  

 .(76)ب ية مواءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادةة واالجتمافية والثقايية

 حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاص -8 

المفوضاااااااااااية أنه على الر م من قبول توصااااااااااايات االساااااااااااتعراض الدوري الشاااااااااااام   تنفيذ الحات   -39
الملح     2014اسااااااااتراتيجية و نية لم افحة االتجار والتصاااااااادي  على  روتوكول منامة العم  الدولية لعا   

 .(77)(، فغن هذ  التوصيات لم تنفذ  ال جزئياً 29)رقم  1930باتفاحية العم  الجبري لعا  

للجنة المعنية بحقوق اإلنسااان عن قلقها  زاء التقارير التي تفيد بأن االتجار باليشاار والعم   وأعر ت ا -40
القساااري ةشااا الن مشااا لتين كبيرتين في اليحرين. وأوصااات  تعزيز الجهود الرامية  لى م افحة هذ  الممارساااات  

   ااااام  في جميع  ومنعها والقضاااااء عليها والمعاحية عليها، والحرص على وجه الخصااااوص على  جراء تحقي
 .(78)الحاالت، وتقدةم الجناة  لى العدالة، وضمان حصول الضحاةا على الجبر الكام  ووسائ  الحماةة

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -9 

أوصاااااااااااااات لجناة حقوق ال فا  باأن توائم اليحرين قاانونهاا الو ني مع أح اا  اتفااحياة مناماة العم    -41
(، واتفاحية منامة العم  الدولية ةشاااااأن 138)رقم   1973األدنى لسااااان االساااااتخدا  لعا     الدولية بشاااااأن الحد

(، وأن تعزز يلياتها المخصاصاة للرصاد والتفتيش،  182)رقم    1999حار أساوأ أ ا ال عم  األ فال، لعا   
 .(79)وأن تجري تحقيقًا  اماًل في االنتها ات وتعاقب الجناة

االقتصااااااااااااااادةة واالجتمافية والثقايية تشااااااااااااااعر بالقل   زاء معدالت  وظلت اللجنة المعنية بالحقوق   -42
. وأوصاات اللجنة بمعالجة األسااياو  فعاالً  الي الة التي لم تخفضااها السااياسااات والبرامب المسااتهدفة تخفيضاااً 

 .(80)الجذرية للي الة

للعمااال  وأعر اات اللجنااة نفسااااااااااااااهااا عن القل  ألن قوانين العماا  القااائمااة ال توفر الحماااةااة الكاااييااة   -43
المنزليين والعاملين في االقتصااااااااااااااد  ير الرسااااااااااااامي، وألن بعض العمال المهاجرين ةقيمون في مراف   ير 
مساااااااااجلة وم تاة في ظروو ال تساااااااااتوفي المعايير الم لو ة. وأوصااااااااات باتخاذ تدا ير تكف  اإلنفاذ الفعال  

 .(81)لةلقوانين وأنامة العم ، و توفير الحماةة للعمال من االستاالل وسوء المعام
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لاجور على المسااااتوى الو ني وتر ط هذا    وأوصاااات اللجنة اليحرين بأن تضااااع حدًا أدنى مناسااااياً  -44
الحد األدنى بم  ااااااار األساااااااعار بصاااااااورة منتامة، بصااااااارو النار عن نوع العقود، وذلص لضااااااامان ظروو  

 .(82)مييشية كريمة لجميع العمال وأسرهم

 الحق في مستوى معيشي الئق -10 

يشاااااًا قد ال تتم ن من  أعر ت اللجنة نفساااااها عن القل  ألن األسااااار المييشاااااية األ اااااد حرمانًا وتهم -45
اسااتيفاء اإلجراءات اإلدارية الم لو ة التي ت هلها لالسااتفادة من  رامب الضاامان االجتماعي التي تهدو  لى  
التخفيف من و اأة الفقر. وتوصااااااااااااااي اليحرين بااعتمااد نهب قاائم على الحقوق في  رامجهاا الرامياة  لى الحد  

 .(83) من الفقر من الفقر يركز تحديدًا على الف ات األ ثر تضرراً 

وأعر ت اللجنة عن القل   زاء العدد الكبير نساابيًا من األ ااخاص الذين ةييشااون في مسااا ن  ير  -46
الئقة أو ال تسااااااااااتوفي المعايير الم لو ة، وال ساااااااااايما من الف ات المحرومة والمهمشااااااااااة. وأوصاااااااااات اليحرين  

 .(84)بمضاعفة جهودها لتم ين الجميع من الحصول على س ن الئ 

والحات اللجنة بقل  أن اليحرين تواجه مستويات مرتفعة لخ ر المعاناة من أزمة ميا  في العقود   -47
لضاامان حصااول الجميع على ميا  الشاارو    2030المقبلة، وأوصاات  تنفيذ االسااتراتيجية الو نية للميا  لعا   

 .(85)المأمونة وخدمات الصرو الصحي دون تمييز 

 الحق في الصحة -11 

أعر ت اللجنة نفساااااااها عن القل   زاء أوجه القصاااااااور ييما يتعل  بقدرة المساااااااتشااااااافيات و يرها من   -48
محدودةة توافر األ ياء    مراف  الرعاةة الصاااااااااحية والهيا   األسااااااااااساااااااااية والمعدات ال بية. والحات أةضااااااااااً 

ل وفصاااااا  عدد  الم هلين و يرهم من المهنيين العاملين في مجال الرعاةة الصااااااحية، وال ساااااايما نتيجة العتقا
. وأوصت اليحرين  زيادة  2011 بير من العاملين في مجال الرعاةة الصحية في أعقاو مااهرات في عا   

 .(86)تخصيض الموارد اليشرية والتقنية والمالية للق اع الصحي، وتوفير الخدمات للجميع دون تمييز 

لحديد وفقر الد  المنجلي  وأوصاااااااااااات لجنة حقوق ال ف  اليحرين بمنع فقر الد  الناجم عن نقض ا -49
 ين األ فال وعالجهما، وتكثيف التدا ير لم افحة السااامنة، والحد من الوييات واألمراض التي ةم ن الوقاةة  

 وضاااااع وتنفيذ  رنامب و ني لتوفير   منها في صااااافوو األ فال دون سااااان خمس سااااانوات. وأوصااااات أةضااااااً 
 .(87)ضمان التشخيض المي ر العالج لامهات المصابات بفيرو  نقض المناعة اليشرية و 

من القاانون الجناائي   323-321وأعر ات اللجناة المعنياة بحقوق اإلنسااااااااااااااان عن قلقهاا ألن المواد   -50
تجر  اإلجهاض، مما يدفع النسااااااااااء  لى اللجوء  لى اإلجهاض  ير المأمون، ويعرض حياتهن وصاااااااااحتهن  

تعرض من يلجأن  لى اإلجهاض واأل ياء  للخ ر. وأوصات اليحرين  تعدي  تشاريعاتها والحرص على عد   
. وأوصاااااااااااااات اللجنة المعنية بالحقوق  (88)لعقو ات جنائية، و غذكاء الوعي بالصااااااااااااااحة الجنسااااااااااااااية واإلنجا ية

 .(89)االقتصادةة واالجتمافية والثقايية ولجنة حقوق ال ف  أةضًا بعد  تجريم اإلجهاض في جميع الاروو

 الحق في التعليم -12 

اليونساااااا و أّن دسااااااتور اليحرين ال ة ّر  الح  في التعليم. وأوصاااااات بأن تحار  الحات منامة -51
اليحرين جميع أ ا ال التمييز في مجال التعليم في تشاريعاتها التر وية، وأن تنض بموجب القانون على سانة 

 .(90)واحدة على األق  من التعليم قب  اال تدائي المجاني واإللزامي
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عر بالقل   زاء اساتمرار القوالب النم ية الجنساانية ييما يتعل   يعض  وظلت لجنة حقوق ال ف  تشا -52
مجاالت التعليم. وأوصات باساتعراض وتحديج المناهب والنصاوص الدراساية على جميع المساتويات من أج   

 .(91)القضاء على هذ  القوالب النم ية، ومعالجة األسياو الهي لية للتمييز القائم على النوع االجتماعي

ظلات اللجناة المعنياة باالحقوق االقتصااااااااااااااادةاة واالجتماافياة والثقاايياة تشااااااااااااااعر باالقل  ألن القوانين  و  -53
واألناماة المتعلقاة باالتعليم ال تتي  لا فاال  ير الموا نين، بمن فيهم أ فاال العماال المهااجرين واأل فاال  

ر ت عن االنشاااال أةضااًا  زاء  . وأععدةمو الجنسااية،  م انية الحصااول على التعليم اال تدائي والثانوي مجاناً 
حاالت حرمان األ فال المسااالو ة حريتهم من  م انية الحصاااول على التعليم في مراف  االحتجاز. وأوصااات  
بأن تضااااااااامن اليحرين في القانون وفي الممارساااااااااة العملية حصاااااااااول الجميع على التعليم اال تدائي والثانوي  

 .(92)اإللزامي والمجاني

 الحقوق الثقافية -13 

 ااجعت اليونساا و اليحرين على تيسااير مشاااركة المجتمعات المحلية والممارسااين والجهات الفاعلة   -54
في الميدان الثقافي ومنامات المجتمع المدني والف ات الضاااييفة في الحياة الثقايية، وضااامان تكاف  الفرص  

 .(93)للنساء والفتيات من أج  معالجة أوجه التفاوت  ين الجنسين

جنة المعنية بالحقوق االقتصاااااااااااااادةة واالجتمافية والثقايية أن أفراد ال ائفة الشاااااااااااااييية  والحات الل -55
يواجهون، حساااب التقارير الواردة، التمييز في ممارساااة حقوقهم الثقايية. وأعر ت عن قلقها  زاء القيود المبلغ  

وأوصااااات بأن تكف  عنها المفروضاااااة على وصاااااول ال ائفة الشاااااييية  لى عدد من المواقع الدينية والثقايية.  
اليحرين تم ين كا  فرد من مماارسااااااااااااااة حقاه في المشاااااااااااااااركاة في الحيااة الثقاايياة والادينياة دون تمييز أو قيود  

 .(94)مبرر لها، وأن تواص  اتخاذ تدا ير الستصالن المواقع الدينية المتضررة ال

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -14 

اللجنة نفسااها بأن تدعم اليحرين االلتزا  العالمي بعقد العم  لتحقي  أهداو التنمية المسااتدامة  أوصاات   - 56
 . ( 95) على أسا  ميادئ المشاركة والمساءلة وعد  التمييز، على نحو ة ف  عد  تخلة أحد عن الركب 

ال سايما في وأوصات اللجنة المعنية بحقوق اإلنساان بأن تكثة اليحرين جهودها لم افحة الفسااد،   -57
 .(96)صفوو الشخصيات الح ومية

وأعر ت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصااااااادةة واالجتمافية والثقايية عن االنشاااااااال ألن التصااااااحر   -58
وتدهور األراضاااااي الصاااااالحة للزراعة والجفاو والعواصاااااة الترا ية والتدهور السااااااحلي بسااااابب االنسااااا ابات  

على التمتع بالحقوق االقتصااااادةة واالجتمافية والثقايية.    كبيراً  تأثيراً  النف ية ونقض موارد الميا  العذبة ت ثر 
وأوصاااااااااااااات بأن تتخذ اليحرين تدا ير لحماةة البي ة ومعالجة التدهور البي ي، وأن تحتر  التزاماتها في مجال 

 .(97)حقوق اإلنسان في   ار استاالل مواردها ال بييية

 زاء عد  ساااااااان قوانين تلز  الكيانات التجارية الخاضااااااااعة لوالةة  وأعر ت اللجنة نفسااااااااها عن القل    -59
. وأوصااات اللجنة نفساااها ولجنة حقوق ال ف  بأن  (98)اليحرين  بذل العناةة الواجية في مجال حقوق اإلنساااان

ةفرضاااااااااان مسااااااااااءلة الكيانات التجارية العاملة في اليحرين   تنايمياً   تعتمد اليحرين خ ة عم  و نية وي اراً 
ي تخضااااااااع لواليتها عن االنتها ات، وأن تمتث  اليحرين للمعايير الدولية والو نية لحقوق اإلنسااااااااان  وتلص الت

 .(99)والعم  والبي ة و يرها من المعايير 
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

القوالب النم ية األ وية عن دور  أعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنساااااااان عن قلقها  زاء اساااااااتمرار   60
المرأة والرج  في األسااااارة والمجتمع. وأوصااااات بأن تعزز اليحرين التدا ير الرامية  لى ضااااامان المسااااااواة  ين 
الجنسااين وأن تضااع اسااتراتيجيات لم افحة المواقة األ وية والقوالب النم ية، وأن تكثة الجهود الرامية  لى  

المجالين العا  والسااااياسااااي، وال ساااايما في مناصااااب صاااانع القرار، وأن تكف  تحقي  التمثي  العادل للمرأة في 
للمرأة المساااااااااااااااواة في الحصااااااااااااااول على فرص العما  وتتحق  من أن قوانين العما  ال تادةم القوالاب النم ياة  

. وأعر ت اللجنة نفسااااها والمفوضااااية عن قلقهما ألن المرأة ال تتمتع بحقوق متساااااوية مع  (100)المتعلقة بالمرأة 
ج . وأوصااتا بأن تلاي اليحرين جميع األح ا  التمييزية ضااد المرأة في تشااريعاتها، وأن تعتمد، على وجه الر 

متساااااااااوية في ال الق، بما في ذلص    الخصااااااااوص، التعديالت على قانون الجنسااااااااية وتكف  من  المرأة حقوقاً 
 .(101)الحقوق االقتصادةة

قوق اإلنساااان عن قلقهما  زاء التقارير التي تفيد  وأعر ت لجنة مناهضاااة التعذيب واللجنة المعنية بح -61
لجميع أ اا ال     وقوع أعمال عنة ضااد المرأة، بما في ذلص العنة العائلي. وأوصااتا بأن تضااع اليحرين تعريفاً 

العنة ضد المرأة وأن تدرج العنة العائلي، بما في ذلص العنة الجنسي واال تصاو الزوجي، كجرائم جنائية  
  334نونها الجنائي، مع تحديد العقو ات المناساااايةع وتعدل القانون الجنائي بغلااء المادتين  قائمة  ذاتها في قا

2007ع وتعج  باعتماد مشااااروع القانون المتعل  بالعنة العائلي، الذي  دأت صاااايا ته في عا   353و
 (102 )  .

صاااااالة عن أ اااااا ال  و لبت اللجنة المعنية بالقضاااااااء على التمييز ضااااااد المرأة  لى اليحرين تقدةم معلومات مف
 .(103)عاماً  18العنة ضد النساء والفتيات، وعن رفع الحد األدنى لسن قبول المعا رة  لى 

 األطفال -2 

( بشاااااااااااااااأن الحمااةاة من العنة  2015)17بااعتمااد القاانون رقم  أحاا ات لجناة حقوق ال فا  علمااً  -62
 ما تكون مبرراً  مارسااااااااات التي كثيراً العائلي. وأوصاااااااات بأن تنفذ اليحرين القانون وأن تتخذ تدا ير لتايير الم

من القانون الجنائي، وأن تكف    353و 334للعنة العائلي، وال سااااااااااايما ضاااااااااااد الفتيات، وأن تلاي المادتين  
تجريم جميع أ اااااااااااااا اال االعتاداء الجنسااااااااااااااي على األ فاال، وتحرص على أن ةعااماَ  جميع األ فاال الاذين  

ا الجريمة  يتعرضااون ألي  اا   من أ اا ال االسااتاالل الجنسااي بصاافتهم ضااحاةا، وأن يتمتع األ فال ضااحاة
 .(104)والشهود عليها بالحماةة الالزمة

للتشااااريعات القائمة للتحق  من أن     ااااامالً   وأوصاااات اللجنة نفسااااها بأن تجري اليحرين اسااااتعراضاااااً  -63
جميع القوانين، بما في ذلص أح ا  الفقه السااااااني والفقه الجعفري والقانون المدني وتفساااااايراتها المعتمدة، تتف  

 .(105)ها بالكام مع االتفاحية وتمتث  ل

وظلت اللجنة تشاعر بقل  عمي   زاء االحتجاز التعسافي لا فال ويسااءة معاملتهم على أيدي أفراد   -64
الشاااااار ة وفي مرا ز االحتجاز. وأوصاااااات باتخاذ تدا ير لمنع وحار جميع أ اااااا ال التعذيب وسااااااوء المعاملة  

 فاال والتحقي   ادقاة في جميع مزاعم  وحمااةاة األ فاال منهااع وتعزيز الرصااااااااااااااد المسااااااااااااااتقا  لمراف  احتجااز األ
 .(106)تعذيب األ فال المحتجزين ويساءة معاملتهم على أيدي موظفين عموميينع وضمان مالحقة الجناة

وحثت اللجنة اليحرين على وقة جميع عمليات  عدا  األ اااااااااااخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون   -65
. والحات  (107)التصاااال وتعذيبهم ويسااااءة معاملتهم، وضااامان عد  احتجاز األ فال مع منع اعاماً  18سااان 

اللجنة نفسااااها واللجنة المعنية بالحقوق االقتصااااادةة واالجتمافية والثقايية والمفوضااااية بقل  أن قانون العدالة  
التصاااالحية لا فال ال ةعفي األ فال من المثول أما  المحا م العسااا رية في بعض الحاالت. وأوصااات بأن  
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الجنسااااااية وأن تتخذ تدا ير أخرى لمواءمة التشااااااريعات الو نية مع اتفاحية حقوق ال ف    تعدل اليحرين قانون 
 .(108)والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

وأوصااااااات اللجنة المعنية بحقوق اإلنساااااااان ولجنة حقوق ال ف  واليونسااااااا و  تعدي  قانون األسااااااارة   -66
 .(109)على السواء، ويلااء جميع االستثناءاتسنة للبنات والبنين  18لتحديد الحد األدنى لسن الزواج في 

وأعر ت لجنة مناهضاة التعذيب ولجنة حقوق ال ف  عن قلقهما ألن العقو ة البدنية ال تزال تشا    -67
 ها في أما ن الرعاةة البديلة وفي البيت وفي   ار  قامة العدل. وأوصااااااااتا بأن تساااااااان   ممارسااااااااة مسااااااااموحاً 

 .(110)حار صراحة و وضون العقو ة البدنية في جميع األما ن دارية ت اليحرين تشريعات وأح اماً 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أوصااااااااات لجنة حقوق ال ف  بأن تواصااااااااا  اليحرين تعزيز النهب القائم على حقوق اإلنساااااااااان  زاء   -68
لجميع  اإلعاقةع وتتحق  من أن القوانين والساااااااااااااايااسااااااااااااااات والبرامب، بماا في ذلص خ اة ت وير التعليم، تكفا  

األ فال ذوي اإلعاقة الح  في التعليم الشاااااااام  في المدار  العادةةع وتساااااااتمر في  ع اء األولوية للتدا ير  
 .(111)التي تيسر  دماجهم بالكام 

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -4 

نسااااااااان عن قلقها  زاء تجريم العالقات الجنسااااااااية المثلية. و لبت  أعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإل -69
 لى اليحرين  لااء تجريم العالقات الجنسااااااااية  ين اليالاين المتراضااااااااين من نفس الجنس وحار ومنع جميع 

 .(112)أ  ال التمييز ضد األ خاص على أسا  ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية

 لجوءالمهاجرون والالجئون وملتمسو ال -5 

التوصااااايات التي قبلتها بضااااامان الحماةة الفعالة    أ اااااارت المفوضاااااية  لى أن اليحرين نفذت جزئياً  -70
لجميع العمال. وأوصااااات المفوضاااااية باتخاذ تدا ير تشااااارييية تكف  حماةة العمال في جميع الق اعات، بمن 

عنية بحقوق اإلنسان عن قلقها  . وأعر ت اللجنة الم(113)فيهم العمال المنزليون، بموجب قوانين وأنامة العم 
 زاء التقارير التي تفيد بأن العمال المنزليين المهاجرين يتعرضاااون لميذاء واالساااتاالل. وأوصااات بأن توسااع  
اليحرين ن اق الحماةة التي يوفرها قانون العم  لتشام  العمال المنزليين وأن تتي  لهم  م انية الوصاول  لى  

 .(114)سب  االنتصاو القانونية الفعالة

والحاات اللجناة نفسااااااااااااااهاا بقل  تاأ ياد اليحرين أناه ال يوجاد الج ون في  قليم الادولاة. وأعر ات عن  -71
االنشااال ألن عد  توافر الحماةة الكايية قد أدى في بعض الحاالت  لى اإلعادة القسارية. وأوصات باعتماد  

الحترا  الصااااار  لحار اإلعادة    ار قانوني  ااااام  ينام المسااااائ  المتصاااالة باللجوء والالج ين، و ضاااامان ا
 .(115)القسرية في جميع الاروو

 عديمو الجنسية -6 

حبت جنسااااايتهم، بما في ذلص عمالً  -72   أعر ت اللجنة نفساااااها عن القل   زاء عدد األ اااااخاص الذين ساااااُ
 ين     اااخصااااً   985. وأ اااارت المفوضاااية  لى أن اليحرين أساااق ت الجنساااية عن  (116)بقوانين م افحة اإلرهاو

  2019نيسااااان/أ ري     20اسااااتعادوا الجنسااااية بقرار من الملص في    ااااخصاااااً   551، وأن  2019و  2011عامي  
 دون جنساااية. وال يزال عدد من أ رز     اااخصااااً   434بعد أن ُجرّ دوا من جنسااايتهم بأمر قضاااائي، بحيج ييقى  

لمنفى بعد ساااااااااااحب  القيادات المدنية والدينية والساااااااااااياساااااااااااية الشااااااااااايعة في الساااااااااااجن،  ينما ةا  يخرون في ا
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. وأوصات اللجنة المعنية بحقوق اإلنساان والمفوضاية بأن تعّدل اليحرين تشاريعاتها لضامان عد   (117)جنسايتهم
 .(118)سحب الجنسية، وتتخذ جميع التدا ير القانونية والعملية الالزمة لمنع حاالت انعدا  الجنسية والحد منها

لتوصاايات التي أيدتها بالنار في اعتماد قانون موحد  وأ ااارت المفوضااية  لى أن اليحرين لم تنفذ ا -73
لاحوال الشاااااااااااخصاااااااااااية وتعدي  تشاااااااااااريعاتها لمن  المرأة المتزوجة من أجنبي الح  في نق  جنسااااااااااايتها  لى  

. وأعر ت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسااان والمفوضااية عن االنشاااال ألن المرأة، التي ال تساات يع  (119)أ فالها
ن قرار ملكي، ال تتمتع بحقوق متسااااوية مع الرج  في هذا الصااادد. وأوصاااتا بأن  من  جنسااايتها أل فالها دو 

. وأوصاااات لجنة حقوق ال ف  اليحرين  (120)تلاي اليحرين جميع األح ا  التمييزية ضااااد المرأة في تشااااريعاتها
 تعدي  قانون الجنسااااية على وجه الساااارعة لضاااامان الح  في الجنسااااية لجميع أ فال اليحرينيات المتزوجات  

. وأوصاااااات المفوضااااااية بالتعجي  بعملية اإلصااااااالن التشااااااريعي لقانون األحوال  (121)ن رجال  ير بحرينيينم
. و لبت اللجنة المعنية بالقضااااء على  (122)الشاااخصاااية وقانون الجنساااية لضااامان المسااااواة  ين الرج  والمرأة 

 .(123)التمييز ضد المرأة من اليحرين تقدةم جدول زمني العتماد تعدي  قانون الجنسية
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