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www.gc4hr.org:اإللكترونيالموقع
مُقدِّمةال.أوالً

منظمةقبلمنللبحرينالشاملةالدوريةالمراجعةإلىهتقديملتقريرالهذاإعدادمت1.
لحقوقالبحرينومركز،البحرينفياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيون
منظمةو.اإلنسانلحقوقالخليجومركز،اإلنسانلحقوقالدوليةوالفدرالية،اإلنسان

لحقوقالدوليةوالفدراليةالبحرينفياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيون
االقتصاديالمتحدةاألمممجلسلدىخاصاستشاريبمركزتانمعتمداإلنسان
.)المعلوماتمنلمزيد1الملحقانظر(عيواالجتما

االستعراضلتوصيات)البحرين(البحرينمملكةحكومةامتثالالتقريرهذامُعِدُّويتناول2.
فقد،الغايةلهذهتحقيقًاو.اإلنسانحقوقبالمتعلقةالدوليةوااللتزاماتالشاملالدوري
الدوريلالستعراضالثالثةالدورةعنصادرةالللتوصياتالبحرينتنفيذتقييمإلىعمدنا
.ةمتابعللتوصياتجُملةونقدم،الشامل

التجمُّعوحريةالتعبيرحرية2رقمالقسميتناول
الرأيسجناءقضية3رقمالقسميتناول
بالتعذيواستخدامالجائرةالمحاكماتمسألة4رقمالقسميتناول
اإلنسانحقوقعنالمدافعاتتستهدفالتياالنتهاكات5رقمالقسميعالج
المحتجزيناألطفالقضية6رقمالقسميتناول
الدينيةالحريةمسألة7رقمالقسميعالج
نساءالضدوالعنفالتمييز8رقمالقسميتناول
اإلنسانلحقوقالوطنيةاآللياتفعالية9رقمالقسميتناول
تنفيذفيالتقدممدىوالتقريرتناولهاالتيالشواغللمعالجةتوصيات10رقمالقسميتضمن

الشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةعنالصادرةالتوصيات
ريرالتقهذاأعدَّتالتياألربعالمدنيالمجتمعمنظماتبتعريفا1ًرقمملحقاليقدم.

التجمُّعوحريةالتعبيرحرية.ثانياً

توصية26الحكومةتلقت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةخالل1.
جملةبينمن،الحكومةالتزمتوقد.التجمعوحريةالتعبيرحريةفيالحقبمتعلقة

تتصفاتتحقيقإجراءوضمان،والتجمعالتعبيرحريةفيالحقحماية"بضمان،توصيات
آمنةبيئةضمان"و"الشرطةقبلمنارتُكبتأنهازعميُتيالاالنتهاكاتجميعفييةشفافبال

فيالتحقيقيتمأنمنواالستيثاق،اإلنسانحقوقعنوالمدافعينللصحفيينومواتية
22الحكومةقبلتوقد."ومحايدةمستقلةهيئاتقبلمنعليهماالعتداءحاالتجميع
أخفقتالحكومةأنغير.أربععلىمالحظاتوأبدت،تلقتهاالتيالتوصياتبينمنتوصية

.جميعاًالتوصياتلتحقيقالمناسبةاإلجراءاتاتخاذفي

العقيدةبأسسالمساسعدم"شريطةالتعبيرحريةالبحرينيلدستورامن23ةمادالفلتك2.
من21و19المادتينأنَّبيد."الطائفيةأوالفرقةیثيرالوبما،الشعبووحدةاإلسالمية
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علىتنصان،فيهطرفدولةوالبحرين،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهد
عددًاالحكومةسنَّتفقد،االلتزاماتهذهمنالرغموعلى.والتجمعالتعبيرحريةضمان

.الحرياتهذهتقيدالتيوالقراراتالقوانينمن

ستةعلىتزيدالمدةبالحبسعقوبةعلىالبحرينيالعقوباتقانونمن290المادةتنص3.
استعمالبإساءةالغيرإزعاجفيتسببمنلكلدينارًاخمسينتجاوزالبغرامةأوأشهر
قانونمِّيجرو.والالسلكيةالسلكية]المترجمة،األصلفيوردتهكذا[صالتمواالأجهزة

من"كاذبةأنباءً"عتبرتيتاليةاإلعالمالموادنشروتعديالته2002عامالصادرالصحافة
عالقاتبهاالبحرينتربطالتيالدولأوالرؤساءوانتقادالعاماألمنمنالنيلشأنها

.لحكومةاباإلطاحةإلىتدعوأوالملكتنتقدالتياإلعالموسائلإلىباإلضافة،دبلوماسية
ازالوامأنهمإال،عملهمبسببالصحفيينحبس2021عامفيالقانونتعديلحظرولئن

بسببأو،الدولةمنينالأوالملكيالنظاميهينمحتوىهمنشربدعوىغراماتاليواجهون
العامةلتظاهراتامنظمي2006لسنة32رقمالقانونيُلزمو.كاذبةتعتبرالتياألخبارنشر

.ةالموافقتحوزالالتياتجمعالتبالتالييُجرّمو،الداخليةوزارةمنتصريحعلىبالحصول

الستهدافالقوانينتلكتتضمنهاالتيالملتبسةاألحكامالبحرينيةالسلطاتستخدمتا4.
حظرإلىباإلضافة،االجتماعيالتواصلوسائلونستخدميالذيناألفرادأواشطينالن

بــقيامهابدعوى،2017عامفي،الوسطصحيفة،البحرينفيالوحيدةالمستقلةالصحيفة
مرةغيراالجتماعيالتواصلوسائطمستخدميالداخليةوزارةحذرتوقد."الشِقاقنشر"

بينالتطبيعاتفاقانتقادبذلكيكونوقد،"االجتماعيالتواصلوسائلاستخدامإساءة"من
فيسياسيةمجموعاتأوناشطينحساباتمتابعةوأ،1اإلسرائيليواالحتاللالبحرين
.المجتمعيلسلملاًوتهديدالفتنعلىمحرِّضةًالسلطاتتعدُّهاالتيالحساباتمن،2المنفى

علىمنشوراتهمحذفعلىوأُجبروااألفرادمنالعديداستدعاءتمفقد،ذلكإلىباإلضافةو
فقد،أيضًاالسجناءاالنتقاميةاألعمالوتطال.3عنهماإلفراجليتماالجتماعيالتواصلمواقع

أفرادأحدقيامبعد،2021عامفيبأسرهماالتصالمنسجناءحرمانحالتينفيتم
.االجتماعيالتواصلوسائلعلىالمحتجزينذويهمقبلمنمعلوماتنشرباألسرة

ذكرىحلولعندسنويًااالعتقاالتعشراتتسجيليتمفإنه،بالتجمعاتتعلقيفيماوأما5.
استدعاءتمفقد،ذلكإلىباإلضافة.شباط/فبراير12فيللديمقراطيةالمؤيدةلمظاهراتا

اإلسرائيليواالحتاللالبحرينبينالتطبيعباتفاقمنددةمظاهراتفيشاركواالذيناألفراد
،المقررةالمظاهرةبدءقبلبحرينيمواطناعتقالالحاالتإحدىفيتمبل.همواعتقال
إلىوبالنظر،ذلكعنوفضالً.المظاهرةفيلمشاركةااعتـزامههواعتقالهسببنإلهوقيل
السجناءعائالتنظمتفقد،2021آذار/سمارفيالسجنفي19-دكوفيفيروستفشي

الطبيةالرعايةتقديمفيوالنقصاالكتظاظبسببذويهمعنباإلفراجتطالبمظاهرات
قدرهاغرامةعليهموفرضت،األقلعلىأفرادثالثةاعتقالتموقد.السجنفيالمناسبة

.لذلكنتيجة)أمريكيدوالر5305نحو(بحرينيدينارألفا

الرأيسجناء.ثالثاً

توصياتستالحكومةتلقت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةخالل1.
التزمتوقد.السلميالسياسيوالتجمعالتعبيربسببالمحتجزيناألفرادعناإلفراجبشأن
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عنالمشروطوغيرالفوريباإلفراج"بــاألخرىالتوصياتمنجملةبينمنالحكومة
وتكوينالتعبيرحريةفيحقهمتهمممارسبسبباحتجزواممنالرأيسجناءجميع

قُبلتفقد،الحكومةتلقتهاتيالالتوصياتبينمنو."وحسبالسلميوالتجمعالجمعيات
بيانهسيجيءكما،الحكومةأنَّغير.أُخَرثالثعلىمالحظاتإبداءوتمتوصياتثالث
.التوصياتتلكمنأيتنفيذفيأخفقت،تالياً

جميعأنتزعمو،البحرينفيسياسيونسجناءثمةليسأنالبحرينيةالحكومةادعت2.
منظماتعنالصادرةبياناتالهذاويُغفل.إرهابيةأوجنائيةجرائمارتكبواقدينحتجزالم

اشطينالنمنعددبخصوصاإلنسانلحقوقالساميةالمفوضيةعنودوليةحقوقية
الهاديعبدمثل،السلميعملهمبسبباعتقالهمتمممنالمعارضةورموزالبحرينيين
.لفتيوناجي،مشيمعوحسن،السنكيسالجليلعبدوالدكتور،الخواجة

البحرينبينٍتعاونثمرةكانالذي،البديلةالعقوباتبرنامجالبحرينأقرَّت،2017عامفي3.
نصفمنأكثرإتماممنلسجينلبدالهأنعلىالقانوننصيحينوفي.المتحدةوالمملكة

ينالمحكوملجميع2021عامفيأُجريتعديلسمحفقد،عنهإلفراجاقبلعقوبتهمدة
عليهمماواأدقديكونواأنشريطة،بديلةالالعقوباتببرنامجبشمولهممتعلقطلبميبتقد
جلياًيبدو،ومجدداً.وطنيالاألمنعلىخطرعنهماإلفراجفييكونالوأ،ماليةالتزاماتمن
السجناءسراحإطالقفيالنظرلمنعالملتبسةالعباراتهذهمثلاستخدامكنالمممنأنَّ

.الرأيوسجناءالسياسيين

،بديلةالالعقوباتبرنامجأحكامبموجبالرأيسجناءمنعددعناإلفراجبالفعلتمولئن4.
كانعنهماإلفراجَّفإن،يوسفنجاحالناشطةنجل،حسنجمعةليوكم،رجبنبيلمثل

ةوالثقافيةالسياسيالتجمُّعاتحضورمنهممنعمثل،االلتزاماتمنبعدداًمشروط
المراقبةوفرض،السفرمنمنعوال،الصحافةإلىبأحاديثدالءاإلوحظر،ةوالديني

خدمةأعمالمنعددوتأدية،التأهيلعادةإلرنامجبببااللتحاقوااللتـزام،اإللكترونية
معظمفإن،ذلكعنوفضالً.مشروطغيريكنلمهذهوالحالسراحهمإطالقإن.المجتمع

أُفرجمنوأما،جنائيةجرائمارتكبواسجناءهمالبديلةالعقوباتنظاممنيدينستفالم
بضعةعنتـزيداليسيرةمدةسوىأحكامهممنيتبقلمممنهمف،الرأيسجناءمنعنهم
الخروجإجراءاتاستكمالبعدزنازينهمإلىفيهاالسجناءعيدُأحاالتثمةكانكما.أشهر

أمرهامنيعلمونونواكيلموأُسرهمالموقوفينأنعلى،يتموهالمعقوبةثمةأنَّبدعوى
.شيئاً

التعذيبواستخدامالجائرةالمحاكمات.رابعاً

بشأنتوصية20الحكومةتلقت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةخالل1.
توصياتجملةبينمنالحكومةالتزمتوقد.التعذيبوحظرالعادلةالمحاكمةفيالحق
ونيلاالنتصافمنالتعذيبضحاياوتمكين،التعذيبمرتكبيمحاسبةضمان"ـبـأخرى
جهازووالمؤسساتالقانونياإلطارتعزيزعلىالتركيز"و"التأهيلإعادةوتلقيالعدالة
9المادتانتضمنهالذيعادلةالمحاكمةالفيوالحققضائيالنظامالاستقالللضمانالقضاء

بخمسةالحكومةقبلتوقد."والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن14و
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كماو،ذلكومع.خمسعلىمالحظاتٍوأبدت،تلقتهاالتيالتوصياتبينمنتوصيةعشر
هذهمنالعديدلتحقيقالالزمةالتدابيراتخاذفيأخفقتالحكومةفإنَّ،أدناهمبيَّنٌهو

.بهاالحكومةتلتزملمتوصية18هذاشملوقد،التوصيات

عنوفضالً.االعترافاتالنتزاعالتعذيباستخدامالبحرينيالدستورمن19المادةتحظر2.
،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن14و9و7الموادفإنَّ،ذلك

منذلكسوىأوالتعسفياالعتقالأوالتعذيباستخدامتحظر،فيهطرفدولةوالبحرين
هاالتزاماتمنالرغمعلىواصلتسلطاتالأنَّغير.العادلةالمحاكمةفيللحقنتهاكاتاال

إلدانةالمحاكماتفيتُستخدمالتيالقسريةعترافاتاالالنتزاعالتعذيباستخدامتلك
،ةقضائيمذكراتدونعتقالاالاألفراديواجهو.بهملتعذيباإيقاعتمالذينأولئك

محاميهممقابلةمنالمعتقلونيُمنعكما،االستجوابأثناءالقسريتفاءاالإلىويتعرضون
.للمحاكمةلإلعداد

األعمالمنالمجتمعحمايةشأنفي،2006لسنة58رقمالبحرينيالقانونيستند3.
بالنظامالمساس"إلىتهدفالتياألعماليشمل،لإلرهابموسَّعتعريفلىإ،اإلرهابية

مصطلحايتجاوزو.4"الوطنيةبالوحدةاإلضرار"أو"تهاوسالمالمملكةأمنتهديد"أو"العام
المتحدةاألمملجنةبيَّنتهالذيالنحوعلىالمقصودةالغايةهذين"تهديدال"و"المساس"

"ترويع"يكوننأينبغياإلرهابيةاألعمالمنالقصدأنوضَّحتالتي،المستوىرفيعة
يتملمو.5بهالقيامعناالمتناعأومافعلاتخاذعلىمنظمةأوحكومة"إجبار"أوالسكان
اشطينالناستهدافبُغيةاستخدامهإساءةعدملضمانالقانونهذاعلىتعديالتأيإجراء

حمايةاتفاقيةعلىدقاتصلمالبحرينفإنَّ،ذلكعنوفضالً.المعارضةأوالمتظاهرينأو
مناهضةالتفاقيةاالختياريالبروتوكولعلىوال،القسرياالختفاءمناألشخاصجميع

.المهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيب

جماعيةمحاكماتتسعانعقدت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةمنذ4.
الضحايااعتقالتموقد.138إلىثمانيةبينفيهاالمتهمينعددتراوح،األقلعلىجائرة
وضباط،الشغبمكافحةشرطةقبلمنقضائيأمردونالقضاياهذهفيأدينواالذين

هيئاتمنذلكوغير،العاماألمنجهازفيعناصرو،ملثمينوضباط،مدنيالالزييرتدون
أُسرهمتلقتولم،زمنالمنمتفاوتةلفتراتقسريًاإخفاؤهمذلكبعدوتم.القانونفرض

لهذهالدائبةالجهودمنالرغمعلى،وسالمتهموجودهمموضعبشأنرسميإخطارأي
،الكهربائيةبالصدماتوالصعق،لضرباإلىتعرضواأنهمبالضحاياأفادوقد.الغاية

البرودةشديدةحجراتفيًعراةاحتُجزواكما،النوممنوالحرمان،الوقوفعلىاإلجبارو
،التناسليةئهمأعضاإلىالضرباتوتوجيه،أسرهمتهديدتمو،حارةغرفإلىنُقلواثم
أدىوقد.والنفسييبدنالالتعذيبمنأخرىصنوفإلىباإلضافة،اإلهاناتباستهدافهمو

متعلقةاتهاماتمنليهمإوُجِّهقدكانبمااالعترافإلىالحاالتمعظمفيبالضحاياذلك
ثم،التحقيقضباطقبلمنلتعذيباضروبمنيالقونهلماحدوضعأجلمنباإلرهاب

المتهمينبأقوالالقضاةيقبللمو.المحاكمةفيضدهماالعترافاتهذهاستخدمت
بهاالقضاةقبلالتي،اتاالعترافباإلدالءعلىهموإكراهلتعذيباإلىبتعرضهمالمتعلقة
.بهايُعتدُّأدلةًباعتبارها
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اإلنسانحقوقعنالمدافعاتضداالنتهاكات.خامساً

ربعألدعمهاالدولةأبدت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةخالل1.
إقرار"إحداهامؤدَّىكان،اإلنسانحقوقعنالمدافعينحمايةضمانبتتعلقتوصيات
األكثرللفئاتخاصةحمايةتقديميتضمناإلنسانحقوقعنالمدافعينلحمايةقانون
الذينواألشخاص،اإلنسانحقوقعنالمدافعاتذلكفيبما،المدافعينمنتضرراً

تقاريرأنَّغير."االجتماعيالتواصلووسائلإلنترنتابواسطةالرأيعنالتعبيريمارسون
الالئياإلنسانحقوقعنالمدافعاتتستهدفنهجةممقمعحملةثمةأن6َّدتَّأكمختلفة

ذلكفيبما،7نعائالتهأفرادنشاطأوالحقوقيننشاطهبسببنواحتجازهناعتقالهتم
دونمنهنكثيراتاعتقالتموقد.اإلنترنتعلىالتعبيرحريةفيالحقةممارسبسبب

التوقيفأثناءوجنسيةونفسيةبدنيةاعتداءاتإلىوتعرَّضن،توقيفمذكرات
.واالحتجازواالستجواب

عنالمدافعاتالقتهما2021عامصدرتقريرفي8اإلنسانلحقوقالخليجمركزقَّوث2.
عنةمدافعقضيةذلكفيبما،البحرينيةالسجونفيالمعاملةإساءةمناإلنسانحقوق
بمدينةالنساءسجنفيالمروعةالظروفعلىاحتجاجًاالطعامعنأضربتاإلنسانحقوق
بشأنالبالغقلقهمعن9المتحدةاألممخبراءمنستةأعرب،2019آذار/مارسفي.عيسى
بسببالسفرلحظرخاضعاتٍزلنماكُنَّ،10ناإلنساحقوقعنمدافعاتثالثمعاملة

أنهيبدووالذي،لتعذيباإلىاإلنسانحقوقعنالمدافعاتتعرضتلقد.نشاطهن
حقوقعنالمدافعينضدممارستهالبحرينيةلسلطاتاتفضِّلالذيتقاماالأسلوب"

تعرضتماويُعدُّ.11"اإلنسانلحقوقالدوليةاآللياتإلىيلجأونالذيناشطينوالناإلنسان
عامفي.المعاملةإساءةعلىمروِّعاًمثالًالصائغابتساماإلنسانحقوقعنالمدافعةإليه

بسببمنهاًانتقاماقاسٍٍالستجوابخضعتوالشديدلتعذيبا12الصائغلقيت،2017
آذار/مارسفيجنيففيالمتحدةلألممالتابعاإلنسانحقوقمجلسأعمالفيشاركتهام

التهديدوإلى،الجنسيوالبدنيواالعتداءاللفظيةإلساءةاإلىالسجيناتتعرضتو.2017
ممارسةعنيتوقفنأو،اتهاماتمنإليهنموجَّههوبماعترفنيلمماوالقتلباالغتصاب

.13لحقوقياعملهن

علىتهممحاكمانتظارفياالحتياطيالحجزفياإلنسانحقوقعنالمدافعاتإيداعتم3.
المدافعاتتواجهكما.14الدوليةاآللياتمعنتعاونهبسببباإلرهابتعلقتجرائم

إجراءاتإلىنيخضعفإنهن،منهنبالسجننعليهحُكممنوأما،جائرةالمحاكماتال
والترهيب،الجنسيوالتحرش،الطبيةالرعايةتلقيمنحرمانهنذلكفيبما،15عقابية

فرضو،منهنالجنسيةسحبذلكفيبما،االنتقاممنأخرىصنوفعنفضالً،المستمر
.القسريىنفمالأو،السفرحظر

أنهاو16الحجممتوسطإلكترونيًاجيشًاالبحرينيةلحكومةالدىأنإلىالتقديراتتشير4.
لتالعبامنهاالغرضمتعددةعقودلأمريكيدوالرمليون32عنيقلالمبلغاًخصصت
اإلنسانحقوقعنالمدافعاتاستهدافذلكفيبما،االجتماعيالتواصلبوسائل
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اختراقتموقد.التتبعوالتجسسياتبرمجباستخدام،واإللكترونيةالرقميةالمضايقاتب
2019عامفياألقلعلىمراتثمانيالصائغبابتسامالخاصآيفونطرازمنهاتفالجهاز

هددالذياألمر،NSOمجموعةطوَّرتهاالتيبيغاسوسالتجسسمجيةبرباستخدام
تستهدفالتياالعتداءاتهذهمثلإنَّ.الخصوصيةفيحقهالاًانتهاكمثَّلوسالمتها

التيللمعلوماتالحساسةالطبيعةإلىبالنظرالخطورةبالغةاإلنسانحقوقعنالمدافعات
حمالتشنِّمنالبحرينيةلحكومةاعنيُعرفمابسببسيماوال،ضدهناستخدامهايمكن

.أصواتهنوإخمادشاطهننقمعلاإلنسانحقوقعنالمدافعاتضداإلنترنتعبرالتشهير

المحتجزوناألطفال.سادساً

توصياتثالثالحكومةتلقت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةاللخ1.
لماالمملكةتشريعاتفيالجنائيةالمسؤوليةسنتوحيد"ـبـوتعهدت.األطفالحمايةبشأن
ييسروبما،وكرامتهعمرهمعيتناسببماالحَدثمعاملةفيضلىُالفالمصلحةتحقيقفيه
البحرينقبلتوقد."األطفالحقوقتعزيزمواصلة"و"المجتمعفيدماجهوإتأهيلهعادةإ

تأخذولم،التوصياتهذهلتنفيذفعالةتدابيرتتخذملالحكومةأنَّغير،اًجميعالتوصيات
.مجزوءنحوعلىإالبها

سوءمنوحمايتهم لألطفالاإلصالحيةالعدالةبشأن4رقمالقانوندخل،2021عامفي2.
لمالذيالطفلعلىجنائيةمسؤوليةثمةليسأنعلىالقانونوينص.التنفيذحيزالمعاملة
للطفلاإلصالحيةعدالةالمحكمةبإنشاءأوصىكما،عمرالمنعشرةالخامسةيتجاوز

علىكذلكونص،االحتياطيللحبسبدائلالقانونيضمنكما.للطفولةقضائيةاللجنةالو
.الطفلحقفييُتخذإجراءأوقراربكلالطفلأمروليإخطاربالسلطاتالتزام

فيلحقوقهمانتهاكاتيواجهونوازالامنيالقاصرفإنَّ،القانونهذامنالرغمعلى3.
تشرين/نوفمبرفي.السجنفيالمعاملةإساءةكذلكيالقونو،الواجبةالقانونيةاإلجراءات

سجنفيلضرباإلىتعرضاأنهماالقاصرينالرأيسجناءمناثنانذكر،2021الثاني
و1عنبر،17المبنىفيالقاصرونالمدانونبدأ،نفسهالشهروفي.الجديدالجافالحوض

القيودعلىاحتجاجًا،الطعامعنمفتوحًاإضرابًا،الجديدالجافالحوضسجنفي2
الجلديةواءاألتفشيجراءمنمعاناتهمالسلطاتتجاهلواستمرار،عليهمالمفروضة

ضغوطإلىرّضتهمعفإنها،مطالبهمتلبيةبلسلطاتاتقومأنمنوبدالً.فيهمبَرَوالج
مصادرةبو،تفتيشعملياتإجراءبقامتو،المضربينالسجناءعزلإلىعمدتو،نفسية

المصحف(والكتب،)سجينلكلالثيابمنناقطعت(ومالبسهم،الشخصيةمتعلقاتهم
وتم،المقصفاستخداممنحرمتهمكما،)العائليةوالصور،واتالصلوكتب،الشريف
.اللاإلذسبيلعلىرؤوسهمبحلقالسجناءتهديد

27فيعامًا15و14بينأعمارهمتتراوحأطفالستةاعتقالتمفقد،تقدَّمعماوفضال4ً.
استجوابهمأثناءبالحضورمحاميهمأولذويهميُسمحولم.2021األولكانون/ديسمبر
وهي،الكرامةدارفياألمرأولاألطفالأُودعوقد.المظاهراتفيمشاركتهمبشأنالمتكرر
واألطفاللأليتاممؤسسةوهي،بتلكوبيتإلىنُقلواثم،والمشردينللمتسولينمأوى

فيواحدةمرةبأسرهماالتصالبلهمسُمحوقد.المفككةالعائالتوأطفالالنسبمجهولي
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وجودهممكانعنمعلوماتالعائالتتتلقولم،ورةحظمكانتالزياراتأنَّغير،األسبوع
وتم،اعتقالهممنونصفشهربعدإالذويهممقابلةمناألطفاليتمكنلمو.سالمتهمأو

لمدةبالسجنالستةاألطفالعلىحُكم،2022آذار/مارسفيو.تسجيلياًاجتماعهمتصوير
.عام

الدينيةلحريةا.سابعاً

بشأنتوصيتينالحكومةتلقت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةاللخ1.
إضافيةتدابيرباتخاذ"الحكومةالتزمتوقد.والمعتقدالدينحريةفيالحقحماية

علىوالتحريضالتمييزعنفضالً،والوصمالسلبيةالنمطيةوالتصوُّراتالتعصبلمكافحة
مجلسقراروفقيتبما،المعتقدأوالدينأساسعلىاألشخاصضدالعنفممارسةوالعنف
جميععلىللقضاءوالممارسةالتشريعفيفعالةتدابيرإقرار"و"16/21اإلنسانحقوق
التوصيتينقبولتموقد."المعتقدأوالدينأساسعلىالتمييزسيماوال،التمييزأشكال

هذهوضعفيأخفقت،القسمهذافيبيانُهسيجيءكما،الحكومةأنَّغير.تيهماكل
المذهبأتباعضدالتمييزممارسةتواصلتإذ،فعالنحوٍعلىالتنفيذموضعالتوصيات
االحتفاالتخاللخاصةوب،متناسبغيربشكلهمواستهدافالبحرينفيالشيعي

.الشيعيالمذهببهايختصتيالوالمناسبات

الجهرفيالفردحقوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن18المادةتضمن2.
.22المادةفيالحقهذاالبحرينيالدستوريكفلو.الخاصةأوالعامةاألماكنفيدينهب

إلىوتعرضوايالشيعالمذهبأتباعاستدعاءتمفقد،الضماناتهذهمنلرغماوعلى
األحكاموإصداراحتجازهمحداألمربلغبل،تعهداتتوقيععلىإجبارهمتموتقالاال

استخدامتم،19-كوفيدوباءتفشيمنذو.الدينيةشعائرهمتهمممارسبسبببحقهم
17مَّحرُمخالليالشيعالمذهبأتباعالستهدافمتناسبغيربشكلاالحترازيةالتدابير

.18وعاشوراء

لسنة32رقمقانونوتعديله،العامةالتجمعاتبشأن1973لسنة18رقمقانونمِّيجر3.
أحكاماستخدامتموقد.أفرادخمسةمنألكثرالمرخصةغيرالعامةجتماعاتاال،2006
العامةعزاءالمواكبفييشاركونالذينالشيعةللمسلمينالقضائيةللمالحقةالقانونهذا

استدعاءهمأوالمواكبهذهفيالمشاركينبتوقيفالقانونويسمح.مَّمحرشهرخالل
باإلضافةو.المستقبلفيتجمعاتالهذهمثلفييشاركوالنبأنهمتعهداتعلىللتوقيع

وأ،الفعالياتهذهأثناءالحشودفييخطبونالذينالخُطباءاعتقالتمفقد،ذلكإلى
.ممنهجبشكلتهدافاالإلىتعرَّضوا

انتشارمنللحدتدابيرجملةالبحرينيةالسلطاتاتخذت،19-دكوفيفيروستفشيمنذ4.
األماكنفيالتجمعحظربقضىالذي2020لسنة53رقمالوزاريالقرارمثل،الفيروس

وأ/وسنواتثالثالسجنإلىتصلعقوبةيواجهونهمخالفيأنعلىنصوالذي،العامة
السلطاتأنَّغير.)أمريكيدوالر13300حوالي(بحرينيدينار5000إلىتصلةغرام
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المواكبفيتهممشاركبسببالشيعةالمسلمينفااستهدإلىالوباءأمدطوالعمدت
فيهالذيعينهالوقتفي،االحترازيةاإلجراءاتكافةإلىامتثالهممنرغمالعلى،العامة
و،بالناسالمزدحمةالقدمكرةمالعبمدرجاتمنصوراًالوطنيةاإلعالموسائلنقلت

فيالعهدوليمشاركةعنفضالً،1الفورموالسباقوفعاليات،السلةكرةمباريات
االلتـزامودونكِماماتدونمزدحممكانفيالسنويأونامعيدبمناسبةأُقيمتاحتفاليات

فيهانفسالعائلةإلىينتمونأفرادأربعةواحتجازاعتقالتموقد.تماعيالاتباعدبال
.2020عاممَّمحرشهرخاللمنفصلةمناسبات

والمادةالعقوباتقانونمن310/2و309و2و92/1الموادتجرم،سبقماإلىباإلضافة5.
موضعهيتيالواألشخاصلرموزلالعلنيةهانةاإلالجنائيةاإلجراءاتقانونمن256

لمقاضاةاألحكامهذهاستخدامتموقد.اإلسالميةالعقيدةأتباعلدىتقديسأوتمجيد
فيواسعنطاقعلىالمقبولةوالصلواتالقصائديتلونالذينالشيعةالمسلمينالدعاة

هذايةقبولممنالرغمعلىو.19عاشوراءزيارةمثل،البحرينفيوحتىةاإلسالمياألوساط
فيالبحرين فياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيونمنظمةوثقتفقد،الدعاء
واحدشخصعلىوحكم،الدعاءاهذتالوةبسببأفرادخمسةاعتقالوحده2020عام

.عاملمدةبالسجن

منازلهمعلىًسوداراياتٍرفعواالذينالشيعةالمسلمينإجبارتمفقد،ذلكعنوفضال6ً.
قاطنيبعضدعيًاستكما،العالماتهذهإزالةعلىمحرمشهرخاللدادِالحعنتعبيراً
حاالتوفي.األعالمهذهرفعإلىيعودوابأالتعهداتتوقيععلىإجبارهمتموالمنازلتلك

قانونثمةوليس.بنفسهاالخاصةساكنالمعنالراياتإزالةإلىاألمنقواتعمدت،أخرى
.منازلهمعلىاألعالمهذهمثلرفعاألفرادعلىيحظر

نساءالضدوالعنفالتمييز.ثامناً

18عنيقلالماالدولةتلقت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةخالل1.
النهوضودعمالمرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءإلىالدولةتدعوتوصية

لملكنها،التوصياتهذهالبحرينيةالحكومةأيدتوقد.صُعُدالجميععلىالمرأةبمشاركة
.للنساءالمتساويةحقوقاللضمانالمناسبةاإلجراءاتتتخذ

علىالقضاءاتفاقيةعلىأبدتهاالتيتحفظاتالسحببشأنتوصياتثالثالدولةتلقت2.
لالتفاقيةاالختياريالبروتوكولعلىمصادقةوال)سيداو(المرأةضدالتمييزأشكالجميع
التمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةعلىمصادقتهامنذالبحريناحتفظتوقد.ذاتها
معتتعارضأنهاباعتبار20الموادمنعددعلى"تحفظاتها"بـ2002عامفيالمرأةضد

حينفيو.الحكوميةالسياساتفيالتمييزحظرضمنتتموادذلكومن،اإلسالميةالشريعة
المرأةحقوقحالةمننتَّحسقدالمرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةأن
قبولالمنالبحرينيمنعزالاماإلسالميةبالشريعةتامالااللتزامبالتذرُّعفإن،البالدفي
الحقوقمنمحرومةالمرأةتزالالو.الفعليةالوُجهةمناالجتماعيةاإلصالحاتهذهب

مؤدَّاهاتوصيةبالدولةقبولمنالرغمعلىاألسريةلصِّالتبايتعلقفيماالمتساوية
أحكامضمنهاوواجباتالمرأةحقوقتحسينبينلتوفيقانحوقُدُماًالمضيِّمواصلة"
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نصوصاًيتضمنيزالامالموحداألسرةقانونفإنَّ،اإلنسانحقوقمنظورمنو."الشريعة
والطالقالزواجمثلشؤونعلىالمطبقةوالتشريعيةالقانونيةالقواعدحيثمنيةتمييز

لمرأةاأعطتالقضائيةاألحكاممنالعديدفإنَّ،العمليةالناحيةمنو.األطفالوحضانة
.واألسريةالمدنيةالقضايافيتماماًحقوقهامنجرَّدتهاأوأقلحقوقًا

توصياتأربعالدولةتلقت،للبحرينالشاملالدوريلالستعراضالسابقةالدورةيف3.
لعامالبحرينيةالجنسيةبقانونيتعلقفيماسيماالو،المرأةضدالتمييزيةالقوانينلتعديل
فيالمرأةحقمسألةفيالحالهوكما،المرأةضدتمييزيةتزالامالقوانينأنَّغير،1963
فيوالمساواةباإلقامةيتعلقفيماالتنقلحريةفيالحقو،21وأبنائهالزوجهاالجنسيةمنح

قانونيستندو.المسلمينغيربالزواجمنالمسلماتالنساءتُمنع.األسريةوالحياةالزواج
أنعلىتنصالتياإلسالميةالشريعةأحكامإلى،العربيةالدولمعظمشأنك،الميراث
والوصايةالمبكروالزواجالطالقبالمتعلقةاألحكامزالتوما.األُنثيينحظِّمثلللذكر

البحرينيالدستورعليهنصمامالرغمعلى،تمييزيةالحاليةالقوانينبموجب22مواريثوال
،الزوجاتتعدديقيدنصأييتضمنالالقانونفإنَّ،ذلكعنوفضالً.ةالمساوامبادئمن
.أخرىامرأةبزوجهااقترنماإذاالزواجإنهاءتختارأنفيالزوجةحققبيلمناًشروطأو

منبمزيديسمح)شيعةالوسنةالمن(المواطنينلجميعاًموحدأسرةقانونوجودعدمإن4َّ.
المحكمةفيإال،الرجلشهادةنصفالمرأةشهادةتساوي.اتالبحرينينساءالضدالتمييز
لالرجلالنساءتبعيةمفاهيمرسَّخاًقانونثمةأنكما.الشهاداتتتساوىحيثالمدنية
نشوزحالةوفي.)الطاعةبيت(الزوجيةمسكنفيالمكوثعلىنوإجبارهإياهمتهنوطاع
ماًكثيراو.زوجهالرغبةًخالفاستعملكانتإنحتى،النفقةطلبتأنلهاليسفإنه،المرأة

الشرعيةالمحاكمفيالنشوزقضاياعظمممنالغايةو،الزوجةإلذاللالقانونهذايستخدم
مشاركتهامنيحدالذياألمر،متدنيةالتهامكانوتأكيد،ًومعنوياًماديابالزوجةاإلضرارهي
.والسياسياالقتصاديالتمكينفيفرصهامنوكذلك،العامةالحياةفي

الجنسيالعنفنأغير،المرأةضدالعنفعلىللقضاءواحدةتوصيةالبحرينبلتق5.
معدلأنكما.جريمةالزوجياالغتصابعتبرُيالإذ،وممارسةاًقانونمستمروالمنزلي
قضايافيسبباًباعتبارهالتعنيفتذكرالنساءمنوقلة،متدنٍالزوجيالعنفعناإلبالغ
إساءةإلىاستناداًبتطليقهاامرأةطلبرُفض،عنهاالمبلغالحاالتإحدىفيو.الطالق
إنَّ.لهاةحمايآخرمكانفيباإلقامةلهاسمحقدكانالقاضيأنمنالرغمعلى،المعاملة

تعفيالعقوباتقانونمن353رقمالمادةلكن،المؤبدالسجنعقوبتهاجريمةاالغتصاب
ألن،ةجريمالتبعاتمنالمغتصبيفلتقدو.ضحيتهمنتزوجإذاالعقوبةمنالجاني

الشرف"و"العار"خشيةمغتصبهنمنالزواجعلىالنساءتجبرالحاالتمعظمفيسراأل
والعالقاتالزنامِّيجرالبحرينيالعقوباتقانونأنكما.االجتماعيةاألوساطفي"المثلوم
.بمتناسغيربشكلبالنساءيضرماوهو،الزواجنطاقخارجالجنسية

المرأةمشاركةتسهيلذلكفيبما،المرأةبحقوقبالنهوضتتعلقتوصياتعشرتقديممت6.
تلكجميعهحظيتوقد،القياديةالمناصبوتقلدالقراروصنعالسياسيةالحياةفي

التصويتفيالحقالبحرينيةللمرأةأنحينفيو،ذلكمعو.البحرينبدعمالتوصيات
ترشحمنتجعلزالتامالقيودمنعدداًثمةفإن،والوطنيةالمحليةالنتخاباتلوالترشح
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15النساءشغلت،2021شباط/رفبرايوحتى.عسيراًمطلباًالمعارضةحركاتفيالنساء
مجلسفي،ننتخابهاال،نساءالتعيينيتمو.وحسبالبرلمانمقاعدمنالمئةفي

.لهانووالئهالحاكمةألسرةبانالتهِصلىإاستناداً،"الشورى"

اإلنسانلحقوقالوطنيةاآللياتعاليةف.تاسعاً

بشأنتوصية12الحكومةتلقت،نللبحريالشاملالدوريلالستعراضالثالثةالدورةخالل1.
وقد.لمعاملةاوإساءةالتعذيبادعاءاتفيبالتحقيقالمعنيةالمؤسساتواستقالليةفعالية
بمااإلنسانحقوقبالمعنيةالوطنيةالمؤسسةوفعاليةاستقالليةبتعزيز"الحكومةالتزمت
جميعفياآلجالأقربفيمستوفيةاتتحقيقإجراء"بـــو"باريسمبادئمعيتوافق

هذهكللهادعمالحكومةأبدتولئن."المعاملةوإساءةالتعذيبإلىالتعرضادعاءات
.التوصياتتلكمنالعديدتفعيلفي،أدناهبيَّنمهوكما،أخفقتفإنها،التوصيات

،والمحتجزينالسجناءحقوق مفوضيةو،الخاصةالتحقيقوحدةإنشاءأنَّمنالرغمعلى2.
حققتقد،اإلنسانلحقوقالوطنيةوالمؤسسة،ةالداخليوزارةفيالمظالمأمينومكتب
إال،العقابمنواإلفالتاإلنسانحقوقالنتهاكاتللتصديٍآلياتوضعفيملحوظاًتقدماً

المعاملةوإساءةبالتعذيبيتعلقفيماسيماالو،تحسنتلماإلنسانلحقوقةلعاماالحالةأن
هذهبترضيُفكانالتي،"العقابمناإلفالتحالة"أنذلكمنواألهم.االحتجازمراكزفي

.حالهاعلىظلَّت،لهاحداًتضعأنالهيئات

معبالتعاونالمظالمأمينومكتباإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسسةتعهدتولئن3.
في.االستقالليةأوالكفاءةتحسينإلىيؤدِّلمهذافإن،المتحدةواألممالدوليةالمنظمات

فيليسأنهبالقائلةالرسميةالمزاعماإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسسةردَّدت،2021عام
ماعادةالهيئاتهذهأنَّوالحقُّ.سلميالحقوقيالالعملبسببنومحتجزأفرادالبحرين
نالتبأحداثاألمريتعلقعندماالداخليةوزارةمصادرعتمدهاتالتيذاتهاالبياناتتتبنى
منإليهتعرضاماوالوزيروعليعاشورزهيرلشيخاتعذيبمثل،واسعةإعالميةتغطية

الذينالموقوفينعلىواالعتداء،جوسجنيف19-كوفيدوباءوتفشي،القسريالختفاءا
إساءةمنالسنكيسالجليلعبدالدكتورإليهعرضتماأو،نيسان/أبريل17فياعتصموا
أصدرت،القضاياهذهجميعفيو.الطعامعنمطولالضرابهاإللىعحملتهالتيالمعاملة

السجناءأنتؤكدو،السلطاتقبلمنانتهاكاتارتكابعدمتدعيبياناتالهيئاتتلك
.ذلكُخالفالحقيقةَأنعلىالواضحةالمؤشراتمنرغمالعلى،حقوقهمجميعينالون

عدمذلكفيبما،موظفيهااستقاللوالهيئاتهذهاستقالليةهيإنماةَّالحقالمشكلةإن4َّ.
المدنيالمجتمعقبلمنجادةمشاركةمنهاأيتتيحالو.التعيينآلياتفيالشفافيةتوخي

،الحكومةىإلهاتقاريروترفع،الحكومةقبلمنالهيئاتهذهتشكيليتمو.البرلمانأو
وفضالً.مستبعدًاأمرًاالحكوميةاألمنيةاألجهزةتحديعلىإقدامهامنيجعلالذياألمر
متعلقاًذلكأكانٌسواء،واضحةمتابعةإجراءاتيتخذلمالهيئاتتلكمنأياًفإنَّ،ذلكعن
وهو،توصياتمنالهيئاتقدَّمتهماتنفيذبالمعنيةالحكوميةالجهاتبقيامأواياتشكبال
.فعاليتهاعلىسلباًيؤثرمام
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فياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيونمنظمةفإنَّ،تقدَّمماإلىوباإلضافة5.
وأميناإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسسةإلىخطاباتبإرسالباستمرارتقومالبحرين
الحرمانأوالمعاملةإساءةبحاالتيتعلقفيما،السجناءأُسرمعمشتركنحوعلى،المظالم

عدمإلىتنتهيإمافإنَّها،الهيئاتهذهتستجيبفيهاالتيالحاالتفيو.الطبيةالرعايةمن
أنبتردُّأنهاأو،الخاصةالتحقيقاتوحدةتجريهاالتياتتحقيقالنتائجعنالكشف
قديمبتيتعلقفيماكاذبةوعودًاتقدمأو،تُرتكبلمنتهاكاتاالأنَّعنأسفرالتحقيق
منأمريكيونمنظمةيبلغمول.األسرةأفرادخاللمنزيفهامنالتثبُّتالحقًايتم،العالج
يتعلقفيماناةُالجمحاسبةعلىمؤشرأيالبحرينفياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجل

.اقدمتهالتيبالشكاوى

البحرينحكومةإلىتوصيات.عاشراً

البحرينومركز،البحرينفياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيونمنظمةتدعو1.
حكومةاإلنسانلحقوقالخليجومركز،اإلنسانلحقوقالدوليةالفدراليةو،ناإلنسالحقوق
اإلنسانحقوقيحميواإلنسانحقوقعنلمدافعينايُمكِّنفضاءٍإيجادإلىالبحرين

:بشأنتوصياتجملةنقدمفإننا،التحديدوجهعلىو.وممارسةاًقانون،عليهوالمحافظة

والتجمعالتعبيرحرية2.
ممارستهمبسببالمسجونينخاصاألجميععنالمشروطوغيرالفورياإلفراج1.

.الجمعياتوتكوينوالتجمعالتعبيرحريةفيلحقهمالسلمية
الرأيسجناء3.

أثناءانتهاكاتمنإليهتعرضوامّاعاًتعسفيالمحتجزينخاصألاإلىٍتعويضاتتقديم1.
.االحتجاز

أطلقالذينالسابقينالرأيسجناءعلىالمفروضةوالقيودالشروطرفعوجوب2.
.البديلةاألحكامقانونبموجبسراحهم

والصحفيينالمستقلةالحكوميةغيروالمنظماتالدوليةالخاصةلإلجراءاتالسماح.ـج
.المحتجزينالرأيسجناءلزيارةبحريةالبحرينبدخول

التعذيبوممارسةالجائرةالمحاكمات4.
القانونيةاإلجراءاتمراعاةوالعادلةالمحاكمةفيحقالاحترامتكفلضماناتوضع1.

الستهدافالقانوناستخداموعدم،اإلرهابمكافحةقانونإنفاذلدىالواجبة
.المعارضةفرادأأواشطينالنأواإلنسانحقوقعنالمدافعين

إلىتعرضهمبشأنادعاءاتمنالمتهمينعنيصدربماالمحاكماعترافانضم2.
.المحاكماتفيباإلكراهالمنتزعةاالعترافاتبالقبولوعدم،المعاملةوإساءةالتعذيب

والبروتوكولالقسرياالختفاءمناألشخاصجميعحمايةاتفاقيةعلىمصادقةال.جـ
.التعذيبمناهضةالتفاقيةاالختياري
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المعنيالعاملالفريقوجَّههاالتيطريةُالقالزياراتبمتعلقةالالتذكيررسائلعلىالرد8.
.بالتعذيبالمعنيالخاصوالمقررالقسريباالختفاء

اإلنسانحقوقعنلمدافعاتا5.
قوانينإقراروالتجمع؛التعبيرحريةفياإلنسانحقوقعنالمدافعاتحقوقضمان1.

ضروبكافةمنوسالمتهناإلنسانحقوقعنالمدافعاتحمايةضمنتآلياتووضع
حقوقمجالفينعائالتهمنأفرادنشاطأوالحقوقيعملهنبسببمنهناالنتقام
.اإلنسان

المسؤولينجميعفصلطريقعنذلكفيبما،العقابمنإلفالتلحدوضعضمان2.
والترهيبجنسالعلىالقائموالعنفالجنسيواالعتداءالتعذيبفيالمتورطين

.تهمومقاضا،زاالحتجاأثناءاإلنسانحقوقعنالمدافعاتمعاملةوإساءة
االجتماعيةالمجاالتذلكفيبما،الصُعُدجميععلىنساءللالمتساويةالمشاركةتعزيز.جـ

ويةالنسالمنظماتاستقالليةوضمان،العامةالفضاءاتووالسياسيةواالقتصادية
وضعهاتحسينوالمرأةحقوقتعزيزعلىالعملمنوتمكينها،الحكوميةغيروالمنظمات

.البحرينفي
دُّالتصيوحمالتالرقميةوالمراقبةاإلنترنتبواسطةالمضايقاتةلممارسحدوضع8.

.هاوخارجالبحرينداخلاإلنسانحقوقعنالمدافعاتضدوالتشهير
المحتجزوناألطفال6.

ينمؤهلمهنيينقبلومنومستقلمجانينحوعلىيقانونالالعونتوفيرضمان1.
تلكاستمرارومدةَالتحقيقءبدمنذيةقانونإجراءاتٍيواجهونالذينلألطفال

.االعتقالفوروذويهميهمحامعالتواصلفيحقالالطفلومنح،اإلجراءات
لحةمصتحقيقإلىسعياً،ممكناًذلكيكونحيثما،الحريةمنالحرمانبدائلطبيقت2.

.الطفلحقوقاتفاقيةوأحكامفقيتوبما،العُلياالطفل
إلىرَّصُالقوالسجناءالموقوفينتعرُّضادعاءاتفيةومستقلةفعالاتتحقيقإجراء.ـج
.ناةُالجمحاسبةبُغيةالمعاملةوإساءةلتعذيبا

الدينيةالحرية7.
المذهبأتباعبهمايُستهدفاللذَينينَالمتناسبغيرواالعتقاللالستدعاءحدوضع1.

يدينالمعتقدهمبالمجاهرةفيحقهمتهمممارسبسببالشيعةالدينورجالالشيعي
.بحريةوالصلواتالشعائرممارسةأو

المرأةضدوالعنفالتمييز8.
خاصةبو،المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةعلىاتالتحفظسحب1.

.االختياريلبروتوكوالعلىمصادقةوال،9المادةمن2الفقرة
منشكلأيعلىوالقضاءالمساواةلضمانهاوتوحيدواألسرةالمواطنةوانينقإصالح2.

.)والشيعيالسنيللمذهبين(والممارسةالقانونفيالمرأةضدالتمييزأشكال
.المرأةضدوالتمييزالعنفإلنهاءالعقوباتقانونمن353و334المادتينتعديل.جـ

اإلنسانلحقوقالوطنيةاآللياتفعالية9.
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وزارةفيالمظالمأمينومكتباإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسسةاستقالليةتحقيق1.
تعزيزبالمعنيةالوطنيةالمؤسساتبوضعالمتعلقةللمبادئاالمتثاللضمانالداخلية
.)سباريمبادئ(اإلنسانحقوقوحماية

بشكليقحقبالتالمظالمأمينومكتباإلنسانلحقوقالوطنيةالمؤسسةقياممنلتأكدا2.
االحتجازومراكزالسجونفيالمرتكبةاالنتهاكاتأوالمعاملةإساءةادعاءاتفيفعال
المتاحةاألدلةجميعبتقديمالمعنيةالسلطاتإلزامخاللمن،ناةُالجمحاسبةأجلمن
.ماالنتقامنشيةخودونحريةفيبالقولجهرالمنالضحاياتمكنضمانو،الصلةذات

تعديلخاللمنكاملبشكلالعامةالنيابةعنةالخاصالتحقيقحدةواستقاللضمان.جـ
.محايدينموظفينتعيينتضمنبالشفافيةمتسمةآليةواعتمادالقانونيوضعها

تعديلخاللمنتهاوفعاليوالمحتجزينالسجناءحقوقمفوضيةاستقالليةضمان8.
مناهضةالتفاقيةاالختياريالبروتوكولأقرَّهذيالبالمعنىوطنيةوقائيةآليةإلىدورها

.بالتعذيلمنعالفرعيةاللجنةإشرافتحتتعملبحيث،التعذيب
وزارةإشرافإنهاءخاللمنالداخليةبوزارةالمظالمأمينمكتباستقالليةمانض.هـ

.هموفصلموظفيهتعيينفيتدخلهاوعملهعلىالداخلية
للمؤسسةالتابعالمفوضينمجلسعضويةلوالتعييناالختيارلعمليةواضحةآليةإنشاء27.

.اإلنسانلحقوقالوطنية
.مستقلةهيئةقبلمنالهيئاتتلكلعملمحايدةدوريةبمراجعةلسماحا11.

1قلحالم

معتمدةحكوميةغيرٌمنظمةالبحرينفياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيونمنظمة
عامأُنشئت،المتحدةلألممالتابعواالجتماعياالقتصاديالمجلسلدىخاصاستشاريمركزب

الوعيتعزيزعلىالبحرينفياإلنسانوحقوقالديمقراطيةأجلمنأمريكيونمنظمةتعمل.2002
.اودعمهيالخليجالتعاونمجلسودولالبحرينفياإلنسانوحقوقبالديمقراطية

وزارةلدىمسجلة،للربحهادفةغيرحكوميةغيرمنظمةهواإلنسانلحقوقالبحرينمركز
فيالسلطاتإصدارمنالرغمعلىو.2002تموز/يوليومنذالبحرينيةاالجتماعيةوالتنميةالعمل
عمليزالمافإنه،اإلنسانلحقوقالبحرينمركزإغالقبقضىأمرا2004ًالثانيتشرين/نوفمبر

تنفيذيتم.البحرينفياإلنسانحقوقتعزيزأجلمنلنضالهاًواسعياًودولاًمحلياًدعماكتسابهبعد
وفرنساالدنماركمنكلٍّفيالمنفىفيصغيرةمكاتبباالحتفاظمع،البحرينفيعملياتنامعظم
طوالاإلنسانلحقوقالبحرينمركزذَّنفوقد.والبحوثلمناصرةلالدوليةنابرامجلتنسيق
،الرقمياألمنحولوالتدريب،المناصرةأعمالذلكفيبما،المشاريعمنالعديدالزمانمنعَقدين

المتحدةاألممآلياتإلىالتقاريروتقديماإلعالميةوالحمالتوالندواتالعملاتورشتنظيمو
منالعديدفياإلنسانلحقوقالبحرينمركزشارككما.الدوليةالحكوميةغيروالمنظمات
جميعفيالوطنيةالبرلماناتأماماتشهادبوأدلى،والدوليةاإلقليميةالعملاتوورشالمؤتمرات

اإلنسانلحقوقالبحرينمركزنال.األمريكيوالكونغرساألوروبيبرلمانالأماموأوروباأنحاء
.البحرينفياإلنسانوحقوقالديمقراطيةتعزيزفيلجهودهتقديراًالجوائزمنالعديد

فيتضماإلنسانحقوقبمعنيةدوليةحكوميةغيرمنظمةاإلنسانلحقوقالدوليةالفدرالية
عن1922عاممنذاإلنسانلحقوقالدوليةالفدراليةتدافع.دولة117منمنظمة192عضويتها

.ةوالثقافيواالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسيةالمدنيةالحقوقجميع
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عامفيتأسس،ربحللهادفةغيرمستقلةحكوميةغيرمنظمةاإلنسانلحقوقالخليجمركز
حقوقتعزيزأجلمنناإلنساحقوقعنللمدافعينوالحمايةالدعمالخليجمركزقدمي.2011
لحقوقالخليجمركزيتخذ.السلميالتجمعوالجمعياتوتكوينالتعبيرحريةذلكفيبما،اإلنسان
والدولالخليجمنطقةفياإلنسانحقوقعنلمدافعيناأحوالويوثق،لهمقرَّاًلبنانمناإلنسان

والمملكةوقطروعُمانولبنانواألردنوالعراقوإيرانوالكويتالبحرينوتحديداً،المجاورة
.واليمنالمتحدةالعربيةواإلماراتةوسوريالسعوديةالعربية
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