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 مقدمة  
لقرار مجلس حقوق وفقًا  عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتتتتتتعرال الدورش ال تتتتتتتتتتتتتتامل، المن تتتتتتتتتتتتتت  -1

ال تتتتاني/نوفمبر    18إلى    7، دورتتتتتح الحتتتتاديتتتتة واألربع ن في الفترة من  5/1 اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان .  2022ت تتتتتتتتتتتتتترين 
.  2022ت تتتتتتتتترين ال اني/نوفمبر   7االستتتتتتتتتتعرال المتعلق بالبحرين في الجلستتتتتتتتتة األولى المعقودة في  وجرى 

وترّأس وفتتدا البحرين وريرا الرتتارجعتتة، عبتتد الل عل راشتتتتتتتتتتتتتتتد العيتتاني. واعتمتتد الفريق العتتامتتل التقرير المتعلق 
 .2022ت رين ال اني/نوفمبر  11بالبحرين في جلستح العاشرة المعقودة في 

، اختتار مجلس حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان مجموعتة المقررين التتالعتة 2022كتانون ال تاني/ينتاير    12وفي   -2
)المجموعة ال الثعة( لتعستتتتتتتتتت ر االستتتتتتتتتتتعرال المتعلق بالبحرينو االتحاد الروستتتتتتتتتتي و ابون والهند. وانترب  

  15المؤرخ    251/ 60بقرارها   ، عمالً 2022أيار/مايو    10، المعقودة في  71الجمععة العامة، في جلستتتتتها العامة 
، ت تتتتتتتتتتتتتتعتعتتا للفترة المتب عتتة من متتدة 2011حعيران/يونعتتح    17المؤرخ    65/281وقرارهتتا    2006آذار/متتارس  

.  (1) 2023كانون األول/ديستتمبر   31وتنتهي في    2022أيار/مايو    10عضتتوية االتحاد الروستتي التي تبدأ في  
عضتتتتوًا في المجموعة ال الثعة لالستتتتتعرال  وبناء على ذلك، حل  ت تتتتعتعا محل االتحاد الروستتتتي بو تتتتفها 

 الدورش ال امل المتعلق بالبحرين.

 21/ 16من مرفق قراره    5والفقرة    1/ 5  من مرفق قرار مجلس حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان   15وعماًل بتتتالفقرة   -3
 الوثائق التالعة أل رال االستعرال المتعلق بالبحرينو   درت 

 .( 2) )أ(15للفقرة وفقًا   تقرير وطني/عرل كتابي مقدم )أ( 

 تجمعع للمعلومات أعدتح مفوضتتتعة األمم المتحدة الستتتامعة لحقوق اإلنستتتان )المفوضتتتعة( )ب( 
 ؛( 3) )ب(15للفقرة وفقًا 

 .( 4) ()ج15للفقرة وفقًا  موجع أعدتح المفوضعة )ج( 

البرتغال،  وأاح ل  إلى البحرين عن طريق المجموعة ال الثعة قائمة أستتتتألة أعدتها مستتتتبقًا بلجعتا، و  -4
باستتتتتتتم مجموعة األ تتتتتتتدقاء المعنعة باللعات الوطنعة للتنف ا واإلبالأ والمتابعة، وألمانعا، وبنما، وستتتتتتتلوف نعا، 
وإستتتبانعا، ولعرتن تتتتاين، والمملتة المتحدة لبري انعا العيمى وأيرلندا ال تتتمالعة، والواليات المتحدة األمريتعة.  

 ال بتي لالستعرال الدورش ال امل. ويمتن االطالع على هاه األسألة في الموقع

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أهم تها    أكد رئعس الوفد التعام البحرين بآلعة االستتتتتعرال الدورش ال تتتتامل لحقوق اإلنستتتتان، مؤكداً  -5
 وفعال تها في تععيع حالة حقوق اإلنسان في جمعع دول العالم.

وأكد رئعس الوفد على أهمعة التضتتتتتتامن الدولي في ترستتتتتتعح وعم التستتتتتتامو والتعايي الستتتتتتلمي وتععيع حرية   - 6
البحرين للحوار،   الدين والمعتقد، منوها بالعيارة التاريرعة التي قام بها البابا فرنسعس إلى البحرين وم اركتح في منتدى 

 ح ث أسفر المنتدى عن اإلعالن عن إن اء جائعة الملك حمد الدولعة للحوار والتعايي السلمي. 
  

 . A/76/PV.71 انير (1)
(2) A/HRC/WG.6/41/BHR/1 . 

(3) A/HRC/WG.6/41/BHR/2 . 

(4) A/HRC/WG.6/41/BHR/3 . 

https://undocs.org/ar/A/76/PV.71
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/BHR/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/BHR/2
https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/41/BHR/3
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من التنمعة  وأشتتتتتتتتتتتتتار الوفد إلى أن البحرين مدرجة في قائمة الدول ذات المستتتتتتتتتتتتتتويات العالعة جداً  -7
رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتحتل ، الصتتادر عن ب 2021/22للفترة  لتقرير التنمعة الب تتريةوفقًا   الب تترية،

 وال ال ة في من قة ال رق األوسط وشمال أفري عا.  المرتبة الرامسة وال الث ن عالمعاً 

وتداععاتها، من (  19-وقدم الوفد معلومات حول جهود التصتتتتتتتتتتتتتدش لجائحة ف روس كورونا )كوف د -8
رار الحعاة بر ط استتباوعة تضتمن  المحاور خالل الموارنة ب ن الحفاظ على الصتحة والستالمة العامة واستتم

 الرئعسعة ال الث التالعة.

المحور األول هو توف ر خدمات  تتتتتتتتتحعة وعالجعة مستتتتتتتتتتدامة وعالعة الجودة. فقد نفات البحرين  -9
خدمات  تحعة عالعة الجودة مع وضتع م عانعة مفتوحة ال تراعي التتالعل، وإجراء الفحو تات والت ععمات  

في المائة  600لجمعع المواطن ن والم عم ن على حد ستتتتتتتتتواء، مع توفر االختبارات التي بلغ  تغ عة ًا مجان 
 في المائة الجرعة المععرة. 67في المائة الجرعة ال انعة من اللقاح و 82من الستان، ح ث تلقى 

ت مرت ، استتت 2020والمحور ال اني هو تنف ا خمس مجموعات مالعة واقتصتتتادية. فمنا آذار/مارس  -10
 40ملعتتار دوالر، أش متتا يعتتادل ثلتتث نتتاتجهتتا المحلي اإلجمتتالي، في أك ر من    12البحرين متتا يقرب من  

من الجتائحتة. وأعقتل ذلتك إطالق خ تة  ًا  مبتادرة لتدعم األفراد والق تاع الرتال والق تاعتات األك ر تضتتتتتتتتتتتتتترر 
وت رة توظعل المواطن ن لرمس أولويات لتستتتتريع  وفقًا   2021التعافي االقتصتتتتادش في ت تتتترين األول/أكتوبر  

 وإدماجهم في سوق العمل.

أما المحور ال تالث فهو دعم التحول الرقمي في تقتديم الرتدمات الحتومعتة والصتتتتتتتتتتتتتتحعتة والتعلعمعتة.  -11
في  ًا  تمتلك البحرين بنعة تحتعة مت ورة لالتصتتتتتاالت وتتنولوجعا المعلومات، واحتل  المرتبة األولى عالمع  إذ

  لتقرير االتجتاهتات الرقمعتة لالتحتاد وفقتًا    ، 2021في عتام ًا  للبنتك التدولي، واألولى عربعت ًا  وفقت   استتتتتتتتتتتتتترتدام اإلنترنت ، 
 في مجال الحتومة اإللتترونعة.ًا الدولي لالتصاالت، وكان  من ب ن الدول ذات المؤشرات العالعة جد

 1لمستوى وفي سعاق تععيع الحقوق االقتصادية واالجتماععة، حافي  البحرين على ترت بها من ا -12
،  2022للستتنة الرامستتة على التوالي في تقرير ورارة الرارجعة األمريتعة عن االتجار باألشتترال، في عام  

  وهو إنجار فريد من نوعح في من قة ال تتتتتترق األوستتتتتتط وشتتتتتتمال أفري عا، من خالل ت ب ق قانون متافحة االتجار 
 .2008باألشرال لعام 

وأكد الوفد التعام مملتة البحرين بحماية حقوق العمال المغترب ن، من خالل إن تتتتتتتاء مركع شتتتتتتتامل   -13
  ، 2016حالة منا إطالق المركع في عام   60  000ومترصتتتتتتتو لدعم وحماية العمال المغترب ن. فقد استتتتتتتتقبل   

 ح ث قدم  خدمات إرشادية وقانونعة وطبعة وإيوائعة ووقائعة.

نترابات النعابعة والبلدية الستتتتتتادستتتتتتة، بعد نجاح الجوالت الستتتتتتابقة، والتي كان وأشتتتتتتار الوفد إلى اال -14
في المائة، في داللة على ح وية ممارستتة   67، بنستتبة م تتاركة شتتعبعة عالعة تجاورت 2018آخرها في عام 

 ، لحقهم الدستورش في االنتراب.ونساءً  المواطن ن، رجاالً 

وآلعات رائدة في من قة ال تتترق األوستتتط، م ل ت ب ق  وأشتتتار الوفد إلى إ تتتدار ت تتتريعات مت ورة -15
، الاش ينو على تبديل العقوبات الستجنعة بعد قضتاء نصتفها. 2017قانون العقوبات والتداب ر البديلة لعام 

، تم إ تتتتتدار تعديل ي ذن لورارة الداخلعة ب لل تبديل عقوبة المدان ن  2021لنجاح البرنامج، في عام  ًا  ونير 
 منا دخول التعديل ح ع التنف ا. 4 400. وتجاور عدد المستف دين  قبل بدء العقوبة

ويتعايد تفع ل آلعات الرقابة الوطنعة، ح ث تمارس مؤستتتتتتستتتتتتات حقوق اإلنستتتتتتان المستتتتتتتقلة مهامها  -16
بحرية ونعاهة وشتتتتتتفاسعة واستتتتتتتقاللعة تامة في الرقابة والمستتتتتتاءلة في ظل وجود قضتتتتتتاء محايد يحمي الحقوق  

  اإلنستتتتانعة، وأبررها المؤستتتتستتتتة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتان، واألمانة العامة للتيلمات، ومفوضتتتتعة  والحريات والترامة 
  حقوق السجناء والمحتجعين، ووحدة التحق ق الرا ة.
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ووجه  البحرين دعوة إلى الستفراء الم عم ن والمنستق الم عم لممم المتحدة لعيارة مركع اإل تالح   -17
 مرافق والردمات المقدمة.والت ه ل في جو واالطالع على ال

. 2022-2013للر تتة الوطنعتتة لنهول المرأة البحرينعتتة  وفقتتًا    وأكتتد الوفتتد دعم النهول بتتالمرأة، -18
فقد ارتفع  مؤشتتتتتتتتتترات المرأة من خالل تول ها في ذلك العام أربع حقائل ورارية، ورئاستتتتتتتتتتتها لمجلس النواب 

في المائة من مقاعد مجلستي ال تورى والنواب،  19  ، ب نما ت تغل النستاء2018والستل ة الت تريععة منا عام 
في   35و في المائة من العامل ن في الق اع الحتومي،  56في المائة من منا تتتتتتل القضتتتتتتاة. ويم لن    12و

في المائة  49في المائة من ال الب في التعلعم العالي، وت تتتتتتغل النستتتتتتاء  70و  المائة في الق اع الرال،
في ستتد الفجوة ب ن الجنستت ن في االلتحاق  ًا من المنا تتل األكاديمعة. واحتل  البحرين المرتبة األولى عالمع 

 33بحرينعتة  وفي المحتافتل العتالمعتة، تم تل المرأة ال. 2021لتقرير دافوس لعتام  وفقتًا    بتالتعلعم ال تانوش والعتالي،
 في المائة من الدبلوماس  ن، وت غل عضوية العديد من لجان األمم المتحدة ومؤسساتها.

نقلة نوععة  2021وم ل إقرار قانون العدالة التصتالحعة لمطفال وحمايتهم من ستوء المعاملة لعام  -19
 ًا،واقتصتتتتادي ًا  وجنستتتتع ًا  دي وجستتتت ًا  في رعاية األطفال وحمايتهم من االستتتتتغالل أو االعتداء، بما في ذلك نفستتتتع 

  ح ث تم من خاللح ت تتت ل لجنة قضتتائعة ومحاكم مترصتتصتتة لمطفال لضتتمان خصتتو تت تهم. وألغ   المستتؤولعة 
ستتتتتتتتنة من العمر، مع الستتتتتتتتماح بفرل عقوبات بديلة أو تداب ر حمائعة  15الجنائعة لمطفال الاين هم دون 

توبعح أو التتتدريتتل أو إعتتادة التتت ه تتل أو البرامج على األطفتتال في حتتالتتة ارتتتتابهم جنتتايتتة أو جنحتتة، م تتل ال
 التعلعمعة أو رعايتهم في مؤسسة للرعاية االجتماععة أو داخل مست فى.

مع االستتتتتراتعجعة الوطنعة لحقوق األشتتتترال ذوش اإلعاقة، ستتتتاعد البلد األشتتتترال ذوش ًا  وتم تتتتع  -20
 رامج التدريل والعمالة وسوق العمل.اإلعاقة على االندماج في التعلعم داخل المدارس والجامعات وفي ب 

وأشتتار الوفد إلى استتتمرار الجهود واالهتمام بالصتتحة والرفاه االجتماعي والنفستتي للمستتن ن وتععيع   -21
  واالستتتتتراتعجعة الوطنعة للمستتتتن ن   2009وعمتهم ومتانتهم في المجتمع من خالل ستتتتن قانون حقوق المستتتتن ن لعام 

 .2012لعام 

 مملتة البحرين على مراعاة األبعاد الب أعة المتعلقة بالتنمعة المستتتتتتتتتتتتتتدامة، من خاللووأكد الوفد حرل   -22
تعهدها أمام المؤتمر الستتتتتتادس والع تتتتتترين لمطرا  في اتفاوعة األمم المتحدة اإلطارية ب تتتتتت ن تغ ر المناخ، 

  ستتعاستتتها وم تتاريعها ؛ ودعمها لقمة المناخ في شتترم ال تتعح؛ واستتتمرار  2060بتحق ق الحعاد التربوني بحلول عام  
 نحو ب أة  حعة وآمنة ومستدامة. 2030؛ ورؤيتها االقتصادية 2022لقانون الب أة الجديد لعام وفقًا 

  وأكد الوفد أهمعة تععيع التنستتتت ق وال تتتتراكة مع األمم المتحدة ووكاالتها، بما يتماشتتتتى مع إطار التعاون  -23
ب ن، وموا تتتتلة التعاون البناء مع مجلس حقوق اإلنستتتتان االستتتتتراتعجي والتنمعة المستتتتتدامة الموقع ب ن الجان 

 والمفوضعة السامعة لحقوق اإلنسان.

وتعمل البحرين على استتتضتتافة منستتق م عم لممم المتحدة لحقوق اإلنستتان على أستتاس دائم وهي  -24
  الستتتعاستتتي الرسعع المستتتتوى بصتتتدد تقديم التقرير الوطني ال اني عن تنف ا أهدا  التنمعة المستتتتدامة إلى المنتدى  

المعني بالتنمعة المستتتتتتتتتدامة في حعيران/يونعح المقبل، وتقديم تقارير طوععة كل ستتتتتتتتنت ن وموا تتتتتتتتلة التعامها 
 بتقديم تقارير دورية إلى ه أات المعاهدات.

، باعتمادها من 2026-2022وأشتتتتتار الوفد إلى إ تتتتتدار الر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتان، للفترة  -25
، ومتابعة تنف اها بال تتتراكة ب ن المؤستتتستتتات الوطنعة، ح ث تضتتتمن  2021ة في نعستتتان/أبريل  قبل الحتوم

من الم تتاريع، مورعة على أربعة محاور من شتت نها تععيع  102وًا فرعع ًا هدف 34وًا  رئعستتع ًا هدف 17الر ة  
المستتتضتتعفة للغاية، الحقوق المدنعة والستتعاستتعة، والحقوق االقتصتتادية واالجتماععة وال قاسعة، وحقوق الفأات 

والحقوق التضتتتتتتامنعة لتحق ق األهدا  المرجوة، خا تتتتتتة في مجاالت الت تتتتتتريع والت وير المؤستتتتتتستتتتتتي وبناء 
 القدرات. وتضمن  الر ة مؤشرات ل عاس األداء وأثر تنف اها على حالة حقوق اإلنسان في البلد.
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 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

من   ًا ببعانات خالل جلستة التحاور. وترد التو تعات المقدمة أثناء الحوار في الفرع ال اني وفد   92أدلى  -26
 هاا التقرير.

وأعربتت  الواليتتات المتحتتدة عن تقتتديرهتتا للتح عقتتات التي أجرتهتتا قوات األمن ب تتتتتتتتتتتتتتت ن االنتهتتاكتتات  -27
وأعرب  في الوق   المععومة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان والمحاكمات التي تعرل لها بعم من ثبت  مستتتتتتتتتتؤول تهم،  

نفستتتتتتتتتتتتح عن قلقها مما أحاط بهاه التح عقات من انعدام شتتتتتتتتتتتتفاسعة. كما أثن  على البحرين لتععيعها الحماية  
 القانونعة لمطفال واألحداث الجانح ن ولمبادراتها البديلة سعما يرو إ دار العقوبات.

ورحبت  أورو واش بوفتد البحرين وأقرت بتالجهود التي بتالهتا البلتد، بمتا في ذلتك من خالل الر تة   -28
 .2026-2022الوطنعة لحقوق اإلنسان، للفترة 

  ، 19- ورحب  أوربتستتان بالجهود التي بالتها الحتومة لدعم جمعع شترائو المجتمع خالل جائحة كوف د  -29
لعم والصتتتتتتتتتتتتتتحتتة والعمتتل. كمتتا رحبتت  بتتاعتمتتاد عتتدد من القوان ن  بمتتا في ذلتتك من خالل تععيع الحق في التع

 .2026-2022الرامعة إلى تععيع حقوق اإلنسان والديمقراطعة وخ ة العمل الوطنعة لحقوق اإلنسان للفترة 

  وأشتتتادت جمهورية فنعويال البولعفارية بالتقدم الهام المحرر في مجال الحق في الصتتتحة وسعما يتعلق -30
 بتمت ن المرأة.

 وأشتادت ف تنام بالتعام البحرين بتععيع وحماية حقوق اإلنستان، بما في ذلك من خالل التداب ر الرامعة -31
 .19-إلى التصدش لجائحة كوف د

وستتلط العمن الضتتوء على وعام البحرين بتععيع البنعة التحتعة لحماية حقوق اإلنستتان، بما في ذلك  -32
 الجديدة ذات الصلة. الر ة الوطنعة لحقوق اإلنسان والت ريعات

وأشتتتتتتتادت الجعائر بالجهود التي تبالها البحرين لتععيع وحماية الحقوق االقتصتتتتتتتادية واالجتماععة،  -33
 بما في ذلك الت  عل في مجال حقوق اإلنسان وبرامج التدريل.

  عات. وهن ت األرجنت ن البحرين على تقريرها الوطني وعلى الجهود التي بالتها من أجل تنف ا التو  -34

وأشتارت أرم نعا إلى اعتماد الر ة الوطنعة للبحرين وشتجع  الحتومة على ضتمان م تاركة المرأة  -35
 م اركة كاملة وفعالة في الحعاة العامة وفي اتراذ القرارات.

واعترف  أستتتتتتترالعا بعمل أم ن الميالم المستتتتتتتقل والمعهد الوطني لحقوق اإلنستتتتتتان وباعتماد خ ة   -36
لحقوق اإلنستان،   ر أنها ال تعال ت تعر بالقلق إراء تقارير تف د بوقوع حاالت تعايل واختفاء قسترش  وطنعة 

 وإساءة معاملة للمحتجعين.

  وأعرب  النمستتتتا عن قلقها إراء اإلبقاء على عقوبة اإلعدام ومحاكمة المدافع ن عن حقوق اإلنستتتتان، -37
 بما في ذلك سحل جنس تهم.

جابعة بالتداب ر المتراة لتنف ا التو تتتتتتتتعات الصتتتتتتتتادرة عن جولة االستتتتتتتتتعرال  ونوه  أذربعجان بإي  -38
،  2026-2022الدورش ال تتتتتتتتتتتتامل الستتتتتتتتتتتتابقة، بما في ذلك اعتماد الر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان، للفترة 

عن تووعع إطار ال تتتتراكة االستتتتتراتعجعة للتنمعة المستتتتتدامة مع   والت تتتتريعات الجديدة لحقوق اإلنستتتتان، فضتتتتالً 
 األمم المتحدة. وكاالت

ورحب  بنغالديي بتعاون البحرين مع آلعات األمم المتحدة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان، بما في ذلك تقديم  -39
التقارير إلى مرتلف ه أات معاهدات حقوق اإلنستتتتتان. كما رحب  باعتماد الر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتان 

ؤستتتتتتتستتتتتتتات التعلعمعة وتدريل الموظف ن ، وبمبادرة لتنف ا مناهج حقوق اإلنستتتتتتتان في الم2026-2022للفترة 
 المتلف ن بإنفاذ القوان ن.
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وأشتتتتتارت ب الروس إلى حدوث تحستتتتت نات سعما يتعلق بت تتتتتريعات حقوق اإلنستتتتتان، وحماية الفأات  -40
 الضععفة، والتعاون مع اللعات الدولعة لحقوق اإلنسان.

 ، 2010لى الر م من الوقف الفعلي لعام  وأعرب  بلجعتا عن قلقها إراء استتتتتأنا  تنف ا أحتام اإلعدام، ع  -41
 وإراء ممارسة سحل الجنسعة.

  وأشتتتارت بوتستتتوانا إلى التقدم الاش أحررتح البحرين ب تتت ن التو تتتعات الستتتابقة وشتتتجع  على موا تتتلة  -42
 لضمان الحريات األساسعة وإعمال حقوق المرأة.  سعما الالتنف ا،  

ال تعال ت تعر بالقلق إراء ضتمانات ممارستة حرية الرأش    ورحب  البراريل بالتداب ر المتراة، ولتنها -43
 وإراء ارتفاع عدد السجناء السعاس  ن.

وأشتتتتتتادت بروناش بجهود البحرين لتحستتتتتت ن حقوق اإلنستتتتتتان في خالل اليرو  الصتتتتتتعبة لجائحة  -44
 .19-كوف د

الم تاركة الستعاستعة للمرأة، وأشتادت بلغاريا بالر ة الوطنعة لحقوق اإلنستان في البحرين، وبرنامج   -45
 وإن اء اللجنة الوطنعة لل فولة.

  واعترف  كمبوديا بالجهود التي تبالها البحرين إلجراء إ تتتتتتتتتتالحات قانونعة و  رها من المبادرات للوفاء  -46
 بالتعاماتها الدولعة في مجال حقوق اإلنسان.

أيضتتتتتًا  ، وأشتتتتتارت2026-2022وأقرت كندا بالر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتان في البحرين للفترة  -47
 إلى أن العديد من التو عات المقبولة من جوالت االستعرال الدورش ال امل السابقة لم تنفا.

وستل   شت لي الضتوء على ت وير الر ة البحرينعة لحقوق اإلنستان وعلى التداب ر التي وضتع   -48
 لجة عواقل الجائحة.لمعا

، وحستن  مستتويات معع تة  2030وأشتارت الصت ن إلى أن البحرين نفات الرؤية االقتصتادية لعام   -49
  الناس، وععرت العدالة في التعلعم، ووفرت الحماية الفعالة لحقوق النستتتتتتتتتاء واألطفال واألشتتتتتتتتترال ذوش اإلعاقة، 

 وكافح  االتجار بالب ر.

 لى تقديم تقريرها الوطني.وشترت كوستاريتا البحرين ع -50

اعتماد خ ة وطنعة لحقوق   ستتتتتتعما  ال وأشتتتتتتادت كوت ديفوار بالجهود المباولة لتععيع حقوق اإلنستتتتتتان، و  -51
 .2026-2022اإلنسان للفترة 

  وأقرت كوبا بالجهود المباولة من أجل تنف ا االستتتتتتراتعجعة الوطنعة لمطفال والمبادرات األخرى المتعلقة  -52
 جتماععة.بالحماية اال

وأشتتتتتادت قبرل باعتماد خ ة وطنعة لحقوق اإلنستتتتتان، وبالت ورات الحا تتتتتلة في مجال قضتتتتتاء  -53
 ، وبتداب ر متافحة االتجار بالب ر.2022لعام  24األحداث، وباعتماد المرسوم رقم 

ورحب  الت تتتتتعك باعتماد الر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتان في البحرين، وأشتتتتتارت إلى التحستتتتت نات  -54
أجريتت  في مجتتاالت الرعتتايتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحعتتة للمحتجعين وقضتتتتتتتتتتتتتتتاء األحتتداث والجهود المبتتاولتتة لمتتتافحتتة    التي

 الديني. التم  ع

وأشتتادت الدانمرب بالجهود التي تبالها البحرين لمعالجة قضتتايا حقوق اإلنستتان،   ر أنها ال تعال   -55
 المه نة للسجناء في سجن جو.ت عر بالقلق إراء االعتقاالت التعسفعة للمواطن ن والمعاملة 

مستتؤولة عن إدماج جمعع  2022ورحب  ج بوتي بإن تتاء ورارة مترستتة للتنمعة المستتتدامة في عام  -56
 البرامج العامة.
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وأشار الوفد إلى المجلس األعلى للمرأة الاش يهد  إلى ضمان ترجمة المساواة إلى واقع ملموس،  -57
المستتتاواة ضتتتمن االستتتتراتعجعة الستتتعاستتتعة التي ًا  لحة، مدرجح ث دخل في شتتتراكة مع جمعع أ تتتحاب المصتتت 

تفرل إشتتتترا  لجان المستتتتاواة على مستتتت لة تتافؤ الفرل وعلى المستتتتاواة ب ن الجنستتتت ن وفي األجور داخل  
أن ورارة العدل هي الضتتتتتامن لحرية تتوين الجمععات  أيضتتتتتًا  المؤستتتتتستتتتتات ورفع تقارير عن ذلك. وأكد الوفد

 مععة من دون إذن  ادر عن الورارة.وأنح ال يمتن إ الق أش ج

  وأشتتتتتادت مصتتتتتر بتوط د البحرين ل عم المواطنة وتنيعم العالقات األستتتتترية وتععيع حقوق المرأة وال فل  -58
 واألشرال ذوش اإلعاقة والعمال المغترب ن.

عة  وأشادت إستونعا بالبحرين العتمادها خ ة وطنعة لحقوق اإلنسان، وأشارت إلى المحاوالت الرام -59
 إلى القضاء على التم  ع الديني، وسل   الضوء على التقدم المحرر في مجال قضاء األحداث.

 وأعرب  فنلندا عن تقديرها البالغ لم اركة البحرين في عملعة االستعرال الدورش ال امل. -60

عقوبات وأشتتادت فرنستتا بالتعام الستتل ات المتجلي في اإلجراءات الملموستتة المنفاة، م ل استتتردام  -61
 بديلة للسجن.

التي سمح  باستمرار الحعاة العامة  19-وأشادت  ابون بالتداب ر المتعلقة بمتافحة جائحة كوف د -62
 من دون اتراذ تداب ر است نائعة تق د السفر.

وأعرب المغرب عن ت لعح إلى أن يععر البلد المتاستتتتتتل التي تحقق  من أجل موا تتتتتتلة  تتتتتتون  -63
 سعة والحقوق االقتصادية واالجتماععة وال قاسعة.الحقوق المدنعة والسعا

، وبإن تتتتتتتتتاء ورارة التنمعة 2026-2022ورحب  جورجعا بالر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان، للفترة   -64
، وااللتعام بتقديم تقارير  2030المستتتتتتتدامة، ومواءمة الرؤية االقتصتتتتتتادية مع أهدا  التنمعة المستتتتتتتدامة لعام 

 ة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.طوععة كل سنت ن إلى منيوم

ورحب  ألمانعا بت وير آلعات العدالة التصتالحعة والتععيع الن تط لحرية المعتقد. وأعرب  عن قلقها   -65
 عن استأنا  استردام عقوبة اإلعدام. إراء الحق في حرية التعب ر والتجمع السلمي، فضالً 

عتقد لجمعع األشتتتتتتتترال، بمن ف هم أفراد ال ائفة  وح   أيرلندا البحرين على دعم حرية الدين والم -66
ال تتتتتتتتعععة، وإجراء تح عقات مستتتتتتتتتقلة وفورية في جمعع معاعم التعايل أو   ره من أشتتتتتتتتتال ستتتتتتتتوء المعاملة، 

 وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. كما أعرب  عن أسفها لعودة العمل بعقوبة اإلعدام.

، وإن تتتتتتتاء ورارة التنمعة 2026-2022اإلنستتتتتتتان للفترة وثمن  الهند اعتماد الر ة الوطنعة لحقوق   -67
، والر ة الوطنعة  2022-2021المستتتتتتدامة، وتووعع إطار ال تتتتتراكة االستتتتتتراتعجعة للتنمعة المستتتتتتدامة للفترة 

 لنهول المرأة البحرينعة، واللجنة الوطنعة لل فولة.

 .19-حة كوف دورحب  إندونعسعا بسن البحرين نموذجها ال امل الرال بالتصدش لجائ  -68

 وقدم  جمهورية إيران اإلسالمعة تو عات. -69

وأثنى العراق على أول خ ة وطنعة لحقوق اإلنستتتتتتان في البحرين وعلى إن تتتتتتاء محاكمة خا تتتتتتة   -70
 لالتجار باألشرال.

 .2026-2022وأثن  أو ندا على البحرين العتمادها خ ة عمل وطنعة لحقوق اإلنسان، للفترة  -71

، وبتتالتتتداب ر 2026-2022ورحبتت  إي تتالعتتا بتتاعتمتتاد الر تتة الوطنعتتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان، للفترة   -72
 المعتمدة الرامعة إلى ريادة تمت ن المرأة. 

لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان في البحرين وحماية وتععيع حقوق  وأعرب األردن عن تقديره للت تتتتتتتتتتتتريع الجديد  -73
 .19-اإلنسان خالل جائحة كوف د
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وأعرب  كاراخستتتتتتتتتتتان عن تقديرها للتقدم المحرر في مجال حقوق المرأة، وللجهود المباولة لتععيع   -74
 .2026-2022استقاللعة متتل أم ن الميالم، واعتماد الر ة الوطنعة لحقوق اإلنسان، للفترة 

  التوي  الضتتتتوء على وعام البحرين بإن تتتتاء مؤستتتتستتتتة وطنعة لحقوق اإلنستتتتان و  رها من وستتتتل  -75
 المؤسسات واللعات المترصصة المتعلقة بحقوق اإلنسان.

ورحب  ق ر  عستتتتتان بوضتتتتع إطار ت تتتتريعي ومؤستتتتستتتتي لتععيع حقوق اإلنستتتتان وحمايتها، بما في ذلك  -76
 .19-، وبالجهود المباولة خالل جائحة كوف د2026-2022الر ة الوطنعة لحقوق اإلنسان للفترة 

 ورحب  التفعا بوفد البحرين وشترتح على تقديم تقريره الوطني. -77

وأثنى لبنان على إن تتتتتاء ورارة التنمعة المستتتتتتدامة، التي تتم ل مهمتها الرئعستتتتتعة في تحق ق أهدا    -78
 .2030خ ة التنمعة المستدامة لعام 

 الجهود التي تبالها البحرين إلجراء إ تتتالحات دستتتتورية وت تتتريععة لحماية  وأعرب  ل بعا عن تقديرها  -79
 حقوق اإلنسان وتععيعها.

، لتنهتا ظلت  في  2026-2022وأقرت ل توانعتا بتاعتمتاد الر تة الوطنعتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان للفترة   -80
  اية القلق إراء اإلبقاء على عقوبة اإلعدام.

 المحرر في مجال حقوق المرأة وتمن  للبحرين النجاح في تنف ا التو عات. وأقرت لتسمبرأ بالتقدم   -81

وأثن  مال عيا على البحرين اللتعامها بتحق ق أهدا  التنمعة المستتتتتتدامة، بما في ذلك إن تتتتتاء ورارة   -82
 التنمعة المستدامة.

، 2026- 2022رة وأشتتتادت جعر المالديل بالبحرين العتمادها الر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتان للفت  -83
 وإن اء ورارة التنمعة المستدامة.

والحيت  موريتتانعتا بتارتعتاح الجهود التب رة المبتاولتة لمتتافحتة االتجتار بتالب تتتتتتتتتتتتتتر والر تة الوطنعتة  -84
 .2026-2022لحقوق اإلنسان للفترة 

 وأشادت موري  وس بالبحرين لتعديلها قوان ن العمل لمنع التحرش الجنسي في متان العمل. -85

 وشترت المتسعك البحرين على تقديم تقريرها الوطني. -86

وأقر الجبل األستود بالنتائج اإليجابعة في متافحة االتجار باألشترال، ولتنح أعرب عن قلقح إراء  -87
 الق ود المفروضة على بعم الحريات.

 84لت ععم  وعلى الجهود المباولة   19- وأثن   امبعا على الجهود المباولة للتصتتتتتدش لجائحة كوف د  -88
 من إجمالي الستان.  في المائة 

  يهد  إلى حماية األطفال من ستتوء المعاملة ولتقدمهاًا  وأثن  نام بعا على البحرين العتمادها ت تتريع  -89
 في مجال حقوق اإلنسان.

،  2026-2022وأعربتت  ن بتتال عن تقتتديرهتتا العتمتتاد الر تتة الوطنعتتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان للفترة   -90
 المباولة لمتافحة االتجار باألشرال.وللجهود 

وظلت  هولنتدا قلقتة إراء التقتارير التي تف تد بتقلو ح ع المجتمع المتدني، ولتنهتا رحبت  بتالتتداب ر  -91
 المتراة لضمان الحماية من التعايل.

وأثنت  نعج ريتا على الحتومتة لتعتاونهتا مع آلعتات حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان ولجهودهتا المبتاولتة في تنف تا  -92
  ات السابقة.التو ع 
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وأشتتتار الوفد إلى أن قانون الصتتتحافة يتفل حماية جمعع الصتتتحف  ن، ح ث أكد أن الرأش الصتتتادر  -93
في المستتاس ب منح. وأدى ذلك ًا  عن الصتتحفي أو المعلومات الصتتحعحة التي ين تترها ال ينبغي أن تتون ستتبب 

 إلى عدم تقديم أش  حفي للمحاكمة بسبل قضايا الن ر.

  قانون العقوبات احتجار الصحف  ن السابق للمحاكمة، في انتيار التحق ق، في جمعع  وألغي بموجل  -94
األحوال، سعما يرو الجرائم المنصتتتتتول عل ها في قانون الصتتتتتحافة، واستتتتتتععم عن كلمة  ت ديل  بتلمة 

 في جمعع مواد القانون.  مساءلة 

نستتان،   ر أنها ال تعال ت تتعر وأثن  النرويج على البحرين العتمادها أول خ ة عمل لحقوق اإل -95
 بالقلق إراء التم  ع ضد المرأة.

واعتمتاد الر تة    19-وأعربت  عمتان عن تقتديرهتا إلنجتارات البحرين في التصتتتتتتتتتتتتتتدش لجتائحتة كوف تد -96
 الوطنعة الجديدة لحقوق اإلنسان.

ذ خ وات  وأشتتادت باكستتتان بالتعام البحرين بتععيع األطر الوطنعة لحقوق اإلنستتان من خالل اترا -97
 مؤسسعة وت ريععة وسعاساتعة.

 ورحب  بنما بتقديم التقرير الوطني. -98

  وأعرب  الفلب ن عن تقديرها لإل الحات الجارية في مجال العمل التي تض لع بها البحرين ولجهودها  -99
المتوا تتلة لمتافحة االتجار بالب تتر، بما في ذلك من خالل التعاون مع ال تتركاء ال نائ  ن. كما أشتتارت إلى 

 .2020قضعة كبرى متعلقة باالتجار بحقوق اإلنسان عمل  عل ها بنجاح مع البحرين في عام 

بتتإنفتتاذ القوان ن،    وأعربتت  بولنتتدا عن قلقهتتا إراء أعمتتال التعتتايتتل التي يرتتبهتتا الموظفون المتلفون  -100
 وإراء قضايا حرية الضم ر، والحق في العبادة، واالتجار بالب ر، والسررة.

، والجهود 2026-2022والحي  البرتغال بارتعاح اعتماد الر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتتان للفترة  -101
 التي بالتها المؤسسة الوطنعة لحقوق اإلنسان.

الستتتتعودية بالر ة الوطنعة الجديدة لحقوق اإلنستتتتان في البحرين وبالتقدم وأشتتتتادت المملتة العربعة  -102
 الاش أحررتح نحو تحق ق أهدا  التنمعة المستدامة.

 وأثن  ست رال ون على البحرين إلن تائها قانون العمل في الق اع الرال وإقامتها محاكم مترصتصتة -103
 تعلقة بالقصر.في قضايا األطفال لضمان جودة اإلجراءات في القضايا الم

وأشتتتتتتتادت ستتتتتتتنغافورة بالر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتتتان، والر ة الوطنعة لنهول المرأة البحرينعة،  -104
 وبالتداب ر المتراة لمعالجة أثر الجائحة.

  وأقرت ستتتتتلوف نعا بالتحستتتتت نات المتعلقة بحقوق المحتجعين، ولتنها أعرب  عن قلقها إراء االتجاه المتعايد  -105
 م اإلعدام في البحرين.إل دار أحتا

قانون العدالة التصتتتالحعة   ستتتعما الوأشتتتادت الصتتتومال بالتداب ر المتراة لوضتتتع اإلطار القانوني، و  -106
 لمطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

حول تنف ا    2019وأثنى جنوب الستتتتتتتتتتودان على البحرين لتقديمها تقرير منتصتتتتتتتتتتف المدة في عام   -107
 الجولة ال ال ة من االستعرال الدورش ال امل.المقدمة خالل  التو عات

ورحب  إستبانعا بالمبادرات المتراة لتععيع التعددية الدينعة في البلد، وكالك بالتحست نات التي أدخل    -108
 على الت ريعات المتعلقة بالسجون.
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أة، وأشتتتتتتادت ستتتتتترش النتا بالر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتتان، وبستتتتتتن ت تتتتتتريعات لتععيع حقوق المر  -109
 والتداب ر الرامعة إلى مواءمة األولويات الوطنعة مع أهدا  التنمعة المستدامة.

ونوه  دولة فلس  ن بالجهود المباولة لحماية وتععيع حقوق اإلنسان، بما في ذلك اعتماد الر ة   -110
 .2026-2022الوطنعة لحقوق اإلنسان للفترة 

اإلنستتان وخ تها للتنمعة المستتتدامة والتعامها بتقديم  وأشتتاد الستتودان بر ة البحرين الوطنعة لحقوق  -111
 تقارير دورية عن حقوق اإلنسان.

 ورحب  سويسرا بوفد البحرين. -112

وأشتتارت الجمهورية العربعة الستتورية إلى الجهود المباولة لتوستتعع ن اق البرامج المرصتتصتتة لدعم  -113
 ة العامة.األشرال ذوش اإلعاقة وإعادة ت ه لهم وإدماجهم في الحعا

وأقرت تايلند بمستتتتتتتاعي البحرين لتععيع وحماية حقوق ال فل، مع التستتتتتتتلعم في الوق  نفستتتتتتتح ب نح  -114
 يمتن عمل المعيد في هاا المجال.

وأعرب  تونس عن تقديرها لإلنجارات التي تحقق  سعما يتعلق بتععيع وحماية حقوق اإلنستتتتان منا  -115
 التعامها بتلك اللعة.استعراضها األخ ر، مما يعتس 

ورحب  تركعا بالر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان وبالر ة الوطنعة لنهول المرأة البحرينعة وقانون  -116
 العقوبات والتداب ر البديلة.

وأشتتتتتتتادت تركمانستتتتتتتتان، في جملة أمور، باإلجراءات التي اتراتها اللجنة الوطنعة لل فولة لتععيع   -117
 ي والنفسي لمطفال.النمو التعلعمي وال قاف

وأشتتتتتادت أوكرانعا بنجاح البحرين في مجال الصتتتتتحة والتغاية وشتتتتتجعتها على موا تتتتتلة التقدم في  -118
 مجاالت هامة أخرى.

، التي 2026-2022وأشتتتتتتتتادت اإلمارات العربعة المتحدة بالر ة الوطنعة لحقوق اإلنستتتتتتتتان للفترة  -119
 لوطن  ن والمنيمات الدولعة.تنف اها في نهج ت اركي مع أ حاب المصلحة ا تم

واعترف  المملتة المتحدة بالتقدم المحرر، بما في ذلك وضتتتتتتع ه أات وت تتتتتتريعات لحماية الحقوق   -120
 وتوف ر رقابة مستقلة على سلوب ال رطة ومعاي ر االحتجار.

ة لحماية  وأشتتتتتتتتادت تنعانعا بتفاني البحرين في تحق ق أهدا  التنمعة المستتتتتتتتتدامة، وبالتداب ر المترا -121
 األشرال ذوش اإلعاقة، وبسن قوان ن لصالو المرأة.

وسعمتا يتعلق بت والد المرأة البحرينعتة المتعوجتة من أجنبي معرو  يحمتل جنستتتتتتتتتتتتتعتة بلتده، ذكر الوفتد أنهم  - 122
يحصتتتلون على جنستتتعة األب. وعلى الر م من ذلك، اترات البحرين العديد من اإلجراءات القانونعة لصتتتالو أوالد 

ة البحرينعة المتعوجة من أجنبي، لمعاملتهم كمواطن ن من ح ث رستتوم الردمات الصتتحعة والتعلعمعة الحتومعة  المرأ 
ورستتتتتتوم اإلقامة، ح ث يستتتتتتتف دون من الضتتتتتتمان االجتماعي والمستتتتتتاعدة االجتماععة كمواطن ن، ويستتتتتتتف دون من 

 بالرسوم الجامععة.  الردمات التي يقدمها  ندوق النفقة، في حالة طالق والديهم، وسعما يتعلق 

وأعرب رئعس الوفد عن شتتتره الحار للمفوضتتعة الستتامعة لحقوق اإلنستتان واللجنة ال الثعة وجمعع البلدان   - 123
الم تاركة بتعلعقاتها البناءة. وأكد الوفد أن جمعع التعلعقات والتو تعات واألستألة ستتول ها البحرين االهتمام الواجل،  

معن  ن، من أجل التو تتتتل إلى موقف م تتتتترب. وكرر الوفد شتتتتتره للفريق  بم تتتتاركة جمعع أ تتتتحاب المصتتتتلحة ال 
العامل، وأكد من جديد التعامح وععمح على موا لة التعاون مع آلعة االستعرال الدورش ال امل، ألنها واحدة من 

 م. أنجو اللعات وأك رها شفاسعة وت اركعة التي تضمن الدعم الفعال لحقوق اإلنسان في جمعع أنحاء العال 
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 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستتتتدرل البحرين التوصتتتيات التاليةد وستتتتقدع ردوداا علت ا اي وال  مناستتتب ال  تجاو  موعد  -124

 الدورة الثانية والخمستن لمجلس حقوق اإلنسان:

النظر اي التصتتد ق علم معاادات امما المتحدة امستتاستتية لحقوق اإلنستتان   124-1
 (؛ات ا بعد )شتلي( )دولة السطتن( )تركمانستاناا التي ليس  طرا

االنضتماع للم الصتكوا الدولية الرسيستية المتعلقة بحقوق اإلنستان والتصتد ق   124-2
د بما  تماشتتتتتتم ما التزامات الدلد الدولية اي مجا  حقوق تنفت اا اعاالا علت ا وضتتتتتتمان تنفت اا  

 (؛اإلنسان )أوكرانيا

ما المتحدة امستتتتتاستتتتتية لحقوق اإلنستتتتتاند التي التصتتتتتد ق علم معاادات ام 124-3
 (؛ات ا بعد )جم ورية ل ران اإلسالميةاا ليس  طرا

التصتتتتتتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخا    124-4
التصتتد ق  (؛  بالحقوق المدنية والستتياستتيةد ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداع )لستتتونيا( )انلندا

توكو  االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخا  بالحقوق المدنية والستياستيةد  علم الدرو 
 (؛)أوروغواياا ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداعد علم النحو الموصم به سابق

التصتتتد ق علم الدروتوكو  االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخا    5- 124
عن تعلتق تطدتق    ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداعد اضتتتتتالا بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتية  

االنضماع للم الدروتوكو  االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي  (؛  أحكاع اإلعداع )المكسيك 
  الخا  بالحقوق المدنية والستتياستتية ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداعد و عالن وخت اثتياري 

تخفيت جميا أحكتاع (؛   رلنتداأ تا اي ن تا تة المطتاى )الستتتتتتتتتتختداع عقوإلتة اإلعتداع   تدى للعتاس
و عادة ارض وخت اثتياري علم تطدتق عقوإلة اإلعداعد والتصد ق علم الدروتوكو     اإلعداعد

االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخا  بالحقوق المدنية والستياستية ال ادى للم للعاء 
 (؛ عقوإلة اإلعداع )الدرتعا  

لعالن وخت اثتياري رستمي لتنفت  أحكاع اإلعداعد   دى التصتد ق  النظر اي  124-6
علم الدروتوكو  االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخا  بالحقوق المدنية والستياستيةد  

النظر اي التصتتتتتتتتد ق علم (؛  ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداعد و لعاء عقوإلة اإلعداع )لتتوانيا
ي الملحق بالع د الدولي الخا  بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتيةد  الدروتوكو  االثتياري الثان

 (؛ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداع )أرمتنيا

 وخت اثتياري الستتتتتتتتخداع عقوإلة اإلعداع واالنضتتتتتتتماع للم اا لعادة العمل اور  124-7
والستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتيتة الدروتوكو  االثتيتاري الثتاني الملحق بتالع تد التدولي الختا  بتالحقوق المتدنيتة 

وخت تطدتق عقوإلة اإلعداع   دى للعاس ا اي (؛  ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداع )لكستتتتتتتتمدر 
ن ا ة المطاىد والنظر اي التصتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي  

 (؛الخا  بالحقوق المدنية والسياسيةد ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداع )التفيا

التتتدولي   8- 124 التصتتتتتتتتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتيتتتاري الثتتتاني الملحق بتتتالع تتتد 
المدنية والستياستيةد ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداعد وعلم معاادة تجارة    بالحقوق  الخا  

 (؛ امسلحة ) نما 
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لعالن وخت اثتياري رستتتتتتتتمي لتنفت  أحكاع اإلعداعد   دى التصتتتتتتتتد ق علم  124-9
االثتياري الثاني الملحق بالع د الدولي الخا  بالحقوق المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتيةد  الدروتوكو   

 (؛ال ادى للم للعاء عقوإلة اإلعداعد و لعاء عقوإلة اإلعداع )النمسا

التصتتتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتياري التفاخية منااضتتتتتتة التع  ب وغتر  من  124-10
 (؛و الم تنة )كوت د فوارضروب المعاملة أو العقوإلة القاسية أو الاللنسانية أ

اتخاذ التدا تر الال مة من أجل التصتد ق علم االتفاخية الدولية لحما ة جميا  124-11
 (؛امشخا  من االثتفاء القسري )امرجنتتن

د  التصتتد ق علم اتفاخية عدع تقادع جراسا الحرب والجراسا المرتكبة ضتتد اإلنستتانية  124-12
 (؛نيا)أرمتاا علم النحو الموصم به سابق

  التصتتتد ق علم اتفاخية منااضتتتة التع  ب وغتر  من ضتتتروب المعاملة أو العقوإلة  124-13
 (؛القاسية أو الاللنسانية أو الم تنة ) وتسوانا

التصتتتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتياري التفاخية منااضتتتتتتة التع  ب وغتر  من  124-14
تنة واالنضتتتتماع لليه )لستتتتتونيا( ضتتتتروب المعاملة أو العقوإلة القاستتتتية أو الاللنستتتتانية أو الم 

 (؛)تشيكيا( )الدانمرا( )شتلي( )انلندا( )لتتوانيا( )نيجتريا

  التصتتتد ق علم االتفاخية الدولية لحما ة جميا امشتتتخا  من االثتفاء القستتتري  124-15
 (؛)أرمتنيا( )تشيكيا( )لتتوانيا

العمتل من أجتل التصتتتتتتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتيتاري التفتاخيتة منتااضتتتتتتتتتة   124-16
(؛ التع  ب وغتر  من ضتتروب المعاملة أو العقوإلة القاستتية أو الاللنستتانية أو الم تنة )جورجيا

تكثيت الج ود للتصتتتتتتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتياري التفاخية منااضتتتتتتتتتة التع  ب وغتر  من 
النظر اي التصتتد ق  (؛  ستتية أو الاللنستتانية أو الم تنة )ملد تضتتروب المعاملة أو العقوإلة القا

علم الدروتوكو  االثتياري التفاخية منااضتتتتة التع  ب وغتر  من ضتتتتروب المعاملة أو العقوإلة 
 (؛القاسية أو الاللنسانية أو الم تنة )موريشتول

يق اتخاذ تدا تر لزيادة الحد من جميا أشتتتتتتتكا  التع  بد بما اي ذلك عن طر  124-17
التصتتتتد ق علم الدروتوكو  االثتياري التفاخية منااضتتتتة التع  ب وغتر  من ضتتتتروب المعاملة  

العقوإلة القاستتتتتية أو الاللنستتتتتانية أو الم تنةد وضتتتتتمان المستتتتتاءلة الكاملة عن االنت اكات   أو
 (؛والتجاو ات )ل طاليا

    الم اجرين النظر اي التصد ق علم االتفاخية الدولية لحما ة حقوق جميا العما  124-18
 (؛وأاراد أسراا )شتلي( )الفلدتن

(د 189)رالا    2011النظر اي التصتتتتتتتتتتد ق علم اتفتتاخيتتة العمتتا  المنزلتتند   124-19
 (؛لمنظمة العمل الدولية )الفلدتن

ضتتتتد الفاات الضتتتتعيفة من  ستتتتيما التنفت  تدا تر لمكااحة التع  ب والعنفد و  124-20
الستتتتكاند بمن ات ا المثليات والمثلتون ومزدوجو المتل الجنستتتتي ومعا رو ال وية الجنستتتتانية  
وحاملو صتتتتتتتفات الجنستتتتتتتتند وامشتتتتتتتخا  ذوو اإلعاالةد واماللياتد والم اجرون والالجاوند  

تفاخية والمدااعون عن حقوق اإلنساند والتصد ق اي ا ا الصدد علم الدروتوكو  االثتياري ال 
منااضتتتة التع  ب وغتر  من ضتتتروب المعاملة أو العقوإلة القاستتتية أو الاللنستتتانية أو الم تنة  

 (؛)كوستاريكا
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(؛ التصتتتتد ق علم نظاع روما امستتتتاستتتتي للمحكمة الجناسية الدولية )لستتتتتونيا 124-21
ة ما التصتد ق علم نظاع روما امستاستي للمحكمة الجناسية الدولية ومواءمة تشتريعات ا الوطني

 (؛جميا االلتزامات الواردة فيه مواءمة تامة )التفيا

النظر اي التصتتتتتتد ق علم نظاع روما امستتتتتتاستتتتتتي للمحكمة الجناسية الدولية   124-22
 (؛)موريشتول

مواصتتتتتتتتتلتتة تعزيز أطراتتا لتعزيز وحمتتا تتة حقوق وراتتا  العمتتا  الم تتاجريند   124-23
 (؛فلدتنالنساء والعاملتن اي الخدمات المنزلية )ال سيما الو 

مواصتتلة الج ود المد ولة اي الطاع التعلياد وثاصتتة تلك المتعلقة بالنظر اي  124-24
لمكتانيتة التصتتتتتتتتتد ق علم اتفتاخيتة منظمتة امما المتحتدة للترإليتة والعلا والثقتااتة لمكتااحتة التمتتز  

 (؛اي مجا  التعليا )المملكة العرإلية السعود ة

اتفاخية القضتتاء علم جميا أشتتكا  التمتتز ضتتد  ستتحب جميا التحفظات علم   124-25
 (؛المرأة )نامتديا

من اتفاخية القضاء علم   29و  16و  15و  9و 2سحب التحفظات علم المواد   124-26
 (؛جميا أشكا  التمتتز ضد المرأة والتصد ق علم الدروتوكو  االثتياري الملحق   ا )آ سلندا

  الانون الصتحااة واإلعالع اإللكترونيد بما  تماشم العمل علم لدثا  تعد الت علم   124-27
 (؛ما المعا تر واالتفاخيات الدولية التي صادال  البحرين علت ا وانضم  للت ا )الكوي 

توجيته دعوة داسمتة للم جميا اإلجراءات الختاصتتتتتتتتتتةد اي أالرب والت  ممكند  124-28
لمعاملة أو العقوإلة اي ذلك المقرر الخا  المعني بمستتتتتتتلة التع  ب وغتر  من ضتتتتتتروب ا بما

 (؛القاسية أو الاللنسانية أو الم تنة )اولندا

توجيته دعوة مفتوحتة وداسمتة للم جميا المكلفتن  وال تات اي لطتار اإلجراءات   124-29
 (؛الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )تشيكيا( )انلندا

النظر اي توجيه دعوة داسمة للم جميا اإلجراءات الخاصتتتتتتتتتة لمجلس حقوق  124-30
 (؛نسان )كا اثستاناإل 

الدو  طلبتات الزيتارة المعلقتة الواردة من المكلفتن  وال تات اي لطتار اإلجراءات   124-31
 (؛الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان والنظر اي توجيه دعوة داسمة للت ا )التفيا

لطتتتار اإلجراءات   124-32 الدو  طلبتتتات الزيتتتارة المقتتتدمتتتة من المكلفتن  وال تتتات اي 
 ؛(الخاصة )لكسمدر 

 المقرر الخا    ستيما  ال الستما  بالزيارات المطلوإلة من الدل المكلفتن  وال اتد و  124-33
المعني بالتع  ب وغتر  من ضتتتتتروب المعاملة أو العقوإلة القاستتتتتية أو الاللنستتتتتانية أو الم تنة  

 (؛)الجدل امسود

الخاصتتتتتتتة  مواصتتتتتتتلة تعزيز تعاون ا ما المكلفتن  وال ات اي لطار اإلجراءات   124-34
 (؛)موريشتول

التعاون ما اإلجراءات الخاصتتتتتتتة لتما المتحدة والدو  طلبات الزيارة المقدمة   124-35
من المقرر الخا  المعني بمستتتتتلة التع  ب وغتر  من ضتتتتروب المعاملة أو العقوإلة القاستتتتية  

راءات  الاللنستتانية أو الم تنة والمقرر الخا  المعني بحاالت اإلعداع ثارا القضتتاء أو ب ج أو
 (؛)سويسرا تعسفاا موجزة أو 
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 يادة تعزيز التعاون ما آليات امما المتحدة لحقوق اإلنسان من أجل التنفت    124-36
 (؛الناجح للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان )تركمانستان

من ثال   رامج   ستتتيما المواصتتتلة الج ود المد ولة لحما ة حقوق اإلنستتتاند   124-37
 (؛ماع للم االتفاخيات الدولية )السوداناإلصال  التشريعي واالنض

االستتتمرار اي تفعتل التشتتريعات الجد دة الصتتادرة اي مجا  حقوق اإلنستتاند  124-38
 (؛وثاصة الانون العدالة واإلصال  )امردن

مواءمة التشتريعات الوطنية ما المعا تر الدوليةد وتمكتن أعضتاء المعارضتةد  124-39
الستتتياستتتية والصتتتحفتتن والمدااعتن عن حقوق اإلنستتتاند من ممارستتتة ا    وك لك الجمعيات  
 (؛الحقوق )لسبانيا

المتتتدني   124-40 لمكتتتانيتتتة اعتمتتتاد الوانتن تعز  تعزيز منظمتتتات المجتما  النظر اي 
 (؛)موريتانيا

تطوير الدرات مؤستتستتات المجتما المدني للمستتاامة اي تعزيز وحما ة حقوق  124-41
 ؛(اإلنسان )الكوي ( )مصر

ت تاتة وحف   تاتة آمنتة وتمكتنيتة لمنظمتات المجتما المتدني والمتدااعتن عن  124-42
 (؛حقوق اإلنساند بمن ات ا امطفا  المدااعون عن حقوق اإلنسان )أ رلندا

تكثيت  رامج التتتدريتتب الراميتتة للم تثطيت امطر الوطنيتتة اي مجتتا  حقوق  124-43
 (؛ية العرإلية السوريةاإلنسان وتوعتت ا وتعزيز الدرات ا )الجم ور 

امجيا  الشابةد بحقوق اإلنساند من   سيما المواصلة توعية جميا الفااتد و  124-44
 (؛ثال  التثطيت والتدريب العاع )تركمانستان

توستتتيا نطاق  رامج التثطيت والتوعية اي مجا  حقوق اإلنستتتان لتستتتت دى   124-45
 (؛المزيد من الموظفتن العمومتتن )الجزاسر

مواصتتتتتلة تطوير القوانتن وتحستتتتتتن اإلجراءات والممارستتتتتات لضتتتتتمان حقوق  124-46
لن ج اإلصتتتال   اا  لتوصتتتيات اللجنة البحرينية المستتتتقلة لتقصتتتي الحقاسق وواقواقاا    اإلنستتتاند

 (؛ال ي تتبعه البحرين )عمان

ضتتتتمان التنفت  الفعا  لخطة العمل الوطنية وتوصتتتتيات اتاات معاادات امما  124-47
 (؛ إلكستانالمتحدة )أو 

مواصتتتتتتتتلة الج ود الرامية للم تعزيز دور اوليات الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتتتان   124-48
وتنفت  المشتتتتتتاريا الواردة اي الخطة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتاند والتي ت دى للم الحفا  علم 

 (؛حقوق اإلنسان واحترام ا علم جميا المستويات اي البحرين )اليمن

التنفتت  الستتتتتتتتتريا والفعتا  لاللتزامتات الطوعيتة العشتتتتتتتتترة التي تع تدت   تا اي  124-49
 (؛)النمسا 2026-2022ثطت ا الوطنية لحقوق اإلنسان للفترة 

د تنفتت اا اعتاالا  2026-2022تنفتت  الخطتة الوطنيتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتان للفترة   124-50
اماداى الرسيستتتتتية المحددة اي  شتتتتتمل الضتتتتتا ا حقوق اإلنستتتتتان العامةد من أجل تحقتق  مما

 (؛الخطة )أذرإليجان
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 د 2030مواصتتلة تنفت  الستتياستتات والدرامج الواردة اي ربية البحرين االالتصتتاد ة   124-51
  2026- 2022ماداى التنمية المستتتتتتتتدامةد وك لك الخطة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتتاند للفترة  واقاا  

 (؛)الصوما 

ا  للخطتتة الوطنيتتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتتتاند  مواصتتتتتتتتتلتتة التقتتدع اي التنفتتت  الفعتت 124-52
د ما لعطاء امولوية لمحاور الحقوق المدنية والستتتتياستتتتية واالالتصتتتتاد ة  2026-2022 للفترة

 (؛عن االاتماع بالفاات التي تعيش اي أوضاع اشة )كوإلا واالجتماعية والثقافيةد اضالا 

 يادة تحستتتتن نظاع مواصتتتلة تنفت  الخطة الوطنية لحقوق اإلنستتتان من أجل   124-53
 (؛حما ة حقوق اإلنسان ) تالرول

تعزيز الحق اي حرية التعدتر واتختاذ تدا تر لتنفتت  االلتزامات الواردة اي ثطتة  124-54
 (؛)ارنسا 2026-2022العمل الوطنية لحقوق اإلنساند للفترة 

 (؛مواصلة تنفت  ثطت ا الوطنية لحقوق اإلنسان )سنعااورة 124-55

للمبادئ    اي مواصتتلة تعزيز المؤستتستتة الوطنية لحقوق اإلنستتان امتثاالا النظر   124-56
 (؛المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحما ة حقوق اإلنسان )مبادئ باريس( )ال ند

دعا وتعزيز استتتقاللية مؤستتستتت ا الوطنية لحقوق اإلنستتان لضتتمان االمتثا    124-57
ة لتعزيز وحما ة حقوق اإلنستتتان )مبادئ باريس( للمبادئ المتعلقة بمركز المؤستتتستتتات الوطني

 (؛)غامديا

    المزيد من الج ود لضتتتمان امتثا  المؤستتتستتتة الوطنية لحقوق اإلنستتتان   124-58
للمبادئ المتعلقة  وضتتا المؤستتستتات الوطنية لتعزيز وحما ة حقوق اإلنستتان )مبادئ باريس( 

 (؛السطتنوتمكتن ا من الطياع بم ام ا بفعالية واستقاللية )دولة 

اتخاذ جميا التدا تر الال مة لتعزيز المؤستتتتتتتستتتتتتتة الوطنية لحقوق اإلنستتتتتتتان   124-59
لطتار المبتادئ المتعلقتة بمركز المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات الوطنيتة لتعزيز وحمتا تة حقوق اإلنستتتتتتتتتان   اي

 (؛باريس( )أو إلكستان )مبادئ

الوطنية لحقوق  اتخاذ المزيد من التدا تر لتعزيز استتتتقاللية والدرة المؤستتتستتتة  124-60
اإلنستتتان وتحقتق امتثال ا الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤستتتستتتات الوطنية لتعزيز وحما ة 

 (؛حقوق اإلنسان )مبادئ باريس( ) لعاريا

للمبادئ  اا ما مالحظة وجود مؤستتتتتتستتتتتتة وطنية لحقوق اإلنستتتتتتان تمتثل جزسي 124-61
لنشتتتاء (د  اإلنستتتان )مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤستتتستتتات الوطنية لتعزيز وحما ة حقوق 

 (؛لمبادئ باريس )انلندااا تام مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان تمتثل امتثاالا 

تعزيز وحدة التحطيقات الخاصتتة وأمتن المظالا التابا لو ارة الداثلية للستتما    124-62
 (؛ل    المؤسسات بالوااء  وال ات ا بطريقة اعالة ومستقلة ونزي ة )كندا

النظر اي لنشتتتتتتتتتتتاء آليتتة وطنيتتة ممتن المظتتالا لل ال  عن حقوق الطفتتل   124-63
 (؛ومتابعت ا ) ولندا

الن وض  تشتتتريا شتتتامل لمكااحة التمتتز اي جميا المجاالتد  حدد أستتتباب   124-64
 (؛التمتتز ويوار سدل انتصاى اعالة لضحا ا التمتتز )شتلي

ار للستياستة العامة لضتمان الحما ة  اعتماد تشتريا شتامل لمكااحة التمتتز و ط 124-65
 (؛ الكاملة والفعالة من التمتتز اي جميا المجاالت وتواتر سدل االنتصاى لضحا ا التمتتز ) لعاريا 
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وضتتتا تشتتتريعات لمكااحة التمتتز تشتتتمل جميا أستتتباب التمتتزد بما اي ذلك   124-66
امستتتتتتتباب القاسمة علم أستتتتتتتال الد ن أو اإلعاالة أو ال وية الجنستتتتتتتانية أو المتل الجنستتتتتتتي 

 (؛)لكسمدر 

وضتتتتتتا حد للتمتتز المستتتتتتت دى واالعتقاالت التعستتتتتتفية وحرمان المستتتتتتلمتن   124-67
 (؛سالميةالشيعة من الجنسية )جم ورية ل ران اإل

ضتتتتتتمان الدرة كل ارد علم ممارستتتتتتة حقه اي المشتتتتتتاركة اي الحياة الثقافية   124-68
 (؛والد نية من دون تمتتز أو التود ال مدرر ل ا )جم ورية ل ران اإلسالمية

 حظر التمتتز علم أستتال المتل الجنستتي  اا تضتتمتن التشتتريعات الوطنية حكم 124-69
تي تجرع العالالات الجنستتتية بالتراضتتتي  تن أشتتتخا  من وال وية الجنستتتانيةد ويلعي امحكاع ال

 (؛من الانون العقوإلات )المكسيك 350و 346و 326المواد  سيما النفس الجنسد و 

 (؛ للعاء عقوإلة اإلعداع )كوت د فوار 124-70

للعتتاء عقوإلتتة اإلعتتداع والطيتتاعد كخطوة أولمد بتتاعتمتتاد وخت اثتيتتاري اوري  124-71
 (؛)انلندالعمليات اإلعداع 

للعاء أو اعتماد وخت اثتياري رستتتتمي لتطدتق عقوإلة اإلعداع واالستتتتتعاضتتتتة   124-72
 (؛عن ا  تدا تر عقا ية أثرىد بما  تماشم ما االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان )الدرا يل

التنفت  الفوري لوخت اثتياري رستتتتتتتمي لتطدتق عقوإلة اإلعداعد   دى للعاس ا   124-73
 (؛)أستراليا

 تت   الج ود إلعتتادة الوخت االثتيتتاري الفعلي لتطدتق عقوإلتتة اإلعتتداعد ب يتتة  124-74
 (؛للعاس ا )شتلي

 (؛وخت تنفت  عقوإلة اإلعداع   دى للعاس ا )كوستاريكا 124-75

للعتتاء عقوإلتتة اإلعتتداع و عتتادة العمتتل  وخت اوري علم تنفتتت  أحكتتاع اإلعتتداع   124-76
 (؛)آ سلندا

 (؛وخت اثتياري اعلي الستخداع عقوإلة اإلعداع )ألمانياالعودة للم  124-77

لعتادة العمتل  (؛ لعتادة العمتل بتالوخت االثتيتاري لتطدتق عقوإلتة اإلعتداع ) ولنتدا 124-78
اا  بتالوخت االثتيتاري لتطدتق عقوإلتة اإلعتداع والنظر اي العفو عن المحكوع علت ا بتاإلعتداع حتاليت

تياري الفعلي لتطدتق عقوإلة اإلعداع وتخفيت جميا لعادة العمل بالوخت االث(؛  )الجدل امستتتود
 (؛أحكاع اإلعداع )نامتديا

 وخت اثتياري كامل الستتتتتخداع عقوإلة اإلعداعد علم النحو  اا لعادة العمل اور  124-79
ال ي أوصتم به المع د الوطني لحقوق اإلنستان التابا ل ا )المملكة المتحدة لدريطانيا العظمم 

 (؛وأ رلندا الشمالية

 (؛النظر اي لعادة العمل  وخت اثتياري الستخداع عقوإلة اإلعداع )الدر  124-80

النظر اي اعتمتاد وخت اثتيتاري بحكا القتانون لعمليتات اإلعتداع   تدى اإللعتاء   124-81
 (؛الكامل لعقوإلة اإلعداع بالنسبة لجميا الجراسا )ل طاليا
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د ستتتتخداع عقوإلة اإلعداع تخفيت جميا أحكاع اإلعداعد و عالن وخت اثتياري ال  124-82
 (؛والتحرا نحو للعاء عقوإلة اإلعداع )النرويج

اتختتاذ ثطوات إللعتتاء عقوإلتتة اإلعتتداعد بمتتا اي ذلتتك لعتتادة العمتتل بتتالوخت   124-83
 (؛االثتياري )تشيكيا

لعالن وخت رستتتتتتمي اوري لتنفت  أحكاع اإلعداعد   دى للعاء عقوإلة اإلعداع   124-84
 (؛)كندا

 وخت اثتيتاري لتطدتق عقوإلة اإلعداع والنظر اي العفو عن اا العمتل اور لعادة   124-85
 (؛جميا المحكوع علت ا باإلعداع وتعلتق وتخفيت امحكاع الصادرة بحق ا )امرجنتتن

ارض وخت اثتياري لتطدتق عقوإلة اإلعداعد التي لا تطدق من  ثالث سنواتد  124-86
 (؛لجراسا )ارنسا  دى للعاء عقوإلة اإلعداع بالنسبة لجميا ا

المختتتدرات والخيتتتانتتتة والخيتتتانتتتة العظمم  124-87 اإلعتتتداع اي جراسا  للعتتتاء عقوإلتتتة 
 (؛)سترالتون 

اا  ضتتتتتتتتتمتتان عتتدع ارض عقوإلتتة اإلعتتداعد اي أي ظرى من الظروىد انت تتاكتت 124-88
من الع تد التدولي الختا  بتالحقوق المتدنيتة   6للضتتتتتتتتتمتانتات المنصتتتتتتتتتو  علت تا اي المتادة  

 (؛والسياسية ) لجيكا

ثفض عدد الجراسا التي  عاالب علت ا باإلعداع والصتتتتتتتراا علم أشتتتتتتتد الجراسا   124-89
 (؛من الع د الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية )سويسرا 6للمادة واقاا  ثطورةد

تنفتت  وخت اثتيتاري الستتتتتتتتتتختداع عقوإلتة اإلعتداعد واالمتنتاع عن تطديق تا اي  124-90
 (؛أولية نحو للعاس ا بالكامل )لسبانياالقضا ا المعلقةد كخطوة 

االمتثا  التفاخية منااضتتتتتتة التع  ب وغتر  من ضتتتتتتروب المعاملة أو العقوإلة  124-91
القاستتتتتتية أو الاللنستتتتتتانية أو الم تنةد بما اي ذلك عن طريق ضتتتتتتمان الحما ة الكاملة لجميا 

ية أو الم تنة  المحتجزين من التع  ب وغتر  من ضتتتتتتتتتروب المعاملة القاستتتتتتتتتية أو الاللنستتتتتتتتتان
 (؛)أستراليا

تنفت  التوصتتتتيات المتعلقة باستتتتتخداع التع  بد ومكااحة اإلاالت من العقابد   124-92
 (؛والضمانات القضاسية لحقوق المحاكمة العادلة )سلواتنيا

مواصتتتلة الج ود الرامية للم تحستتتتن أوضتتتاع الستتتجون ومعاملة امشتتتخا    124-93
 (؛لتعاون الثناسي والدولي )لندونيسيااأ ضاا  المحتجزيند ورإلما شمل ذلك

اي البحريند بمن ات ا   تعستتتتتتتتتفاا اإلاراا عن جميا امشتتتتتتتتتخا  المحتجزين   124-94
وضتتحية عاماا   11المواطن الدنماركي البحريني عدد ال ادي الخواجةد المستتجون من  أكثر من 

 (؛التع  ب ال ي  حتاا للم العالا و عادة التتاتل )الدانمرا

تت  الكتامتل للتوصتتتتتتتتتيتات التي التدم تا المكلفون  وال تات اي امما المتحتدة  التنف 124-95
 (؛فيما  تعلق باإلاراا الفوري عن جميا السجناء السياستتن )جم ورية ل ران اإلسالمية

تلك    ستتيما المتابعة التعتترات التي أدثل  فيما  تعلق بالحالة اي الستتجوند و  124-96
تيستتر وتحستتن الوصتو  للم الرعا ة لجميا الستجناءد   المتعلقة بالقصتر وتلك التي ت دى للم

 (؛وتعميا استخداع عقوإلات  د لة للسجن )ارنسا
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مواصتلة عملية  ناء القدرات اي مجا  لنفاذ القانون وستيادة القانون والعدالة   124-97
 (؛التصالحية )موريتانيا

القوانتن من الجنستتتتن بشتتتتن  مواصتتتلة  ناء الدرات الموظفتن المكلفتن ب نفاذ   124-98
 (؛كيفية التعامل ما المت متن والمدانتن )تونس

  المواءمة الكاملة لتشتتتتتريعات ا وممارستتتتتات ا الرامية للم مكااحة اإلرااب والتطرى  124-99
ما الع د الدولي الخا  بالحقوق المدنية والستتتتتياستتتتتيةد بما اي ذلك عن طريق تعد ل الانون  

إلراتا يتة وضتتتتتتتتتمتان احتراع جميا اإلجراءات الجنتاسيتة المتعلقتة حمتا تة المجتما من امعمتا  ا
 (؛بامعما  اإلراا ية للحق اي محاكمة عادلة والوصو  للم العدالة ) نما

استتتتتتتتتتعراض التانون حمتا تة المجتما من امعمتا  اإلراتا يتة لضتتتتتتتتتمتان امتثتالته   124-100
 ض ما ممارستتتتتتة الحريات لاللتزامات الدولية اي مجا  حقوق اإلنستتتتتتان وعدع وجود أي حكا  تعار 
 (؛امساسية علم حساب عمل المدااعتن عن حقوق اإلنسان )المكسيك

وخت اضتط اد المدااعتن عن حقوق اإلنستان والصتحفتتن ومنظمات المجتما  124-101
المدني بموجب الوانتن مكااحة اإلرااب الواستتعة النطاق بستتدب ممارستتت ا لحقوال ا امستتاستتية  

 (؛)تشيكيا

مواصتتتتتتتتتلة تعزيز الج ود الرامية للم منا ومكااحة اإلرااب بجميا أشتتتتتتتتتكاله   124-102
 (؛ومظاار  )الصوما 

االنخراط اي حوار وطني حطيقي بطريقة منفتحة وشتتتاملة ما جميا أصتتتحاب   124-103
 (؛المصلحة )جم ورية ل ران اإلسالمية

المستتتتتتؤولتن عن ا  التحقتق اي جميا ادعاءات التع  ب وضتتتتتتمان مقاضتتتتتتاة   124-104
 (؛)النرويج

التحقتق اي جميا ادعاءات التع  ب وستتتتتتتتوء المعاملة المرتكبة اي ستتتتتتتتياق  124-105
التحطيقات الجناسية للحصو  علم اعترااات واتخاذ تدا تر لمنا ا   اماعا  ووضا حد للاالت  

 (؛من العقاب علت ا )لكسمدر 

عتاملتة أثنتاء االحتجتا  من الدتل  التحقتق اي جميا حتاالت التعت  تب وستتتتتتتتتوء الم 124-106
 (؛الموظفتن العمومتتن وتعزيز التدا تر الرامية للم منا ا   اماعا  ) ولندا

ضتتتمان مقاضتتتاة الجناة ال  ن تا تحد داا اي ستتتياق تحطيقات نزي ة واعالة   124-107
 (؛اي الضا ا التع  ب وسوء المعاملة )النمسااا تمام

  واعالة اي جميا حاالت االعتداءات والمضتتتا قات   لجراء تحطيقات نزي ة وشتتتاملة  124-108
والتراتب ضتتد نشتتطاء المجتما المدني والمدااعتن عن حقوق اإلنستتان والصتتحفتتن والعاملتن  

 (؛اي وساسل اإلعالع )لستونيا

تكثيت الج ود وااللتزامات اي مجا  دعا حقوق اإلنستان والحريات امستاستية   124-109
 (؛)نيجتريا

 (؛مواصلة تعزيز الحوار  تن امد ان والتسامح الد ني )لندونيسيا 124-110

ضتمان الحقوق المتستاوية لجميا امشتخا  اي حرية الد ن )جم ورية ل ران  124-111
 (؛اإلسالمية
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  اإلستتراع اي صتتياغة ثطة وطنية لترستتيو خيا ومبادئ التستتامح الد ني والتعا ش  124-112
 (؛الوطنية ) وتسواناالسلمي  تن امد ان لتعزيز الوحدة 

مواصتتتتتلة اتخاذ تدا تر الستتتتتتعادة المواالا الد نية المتضتتتتتررة )جم ورية ل ران  124-113
 (؛اإلسالمية

تعد ل التشتتتتريعات   دى راا القتود المفروضتتتتة علم الحق اي حرية التعدتر   124-114
 (؛وحرية التجما السلمي )كندا

مي وتكوين الجمعياتد من ثال  ل الة القتود المفروضتتتتتتة علم التجما الستتتتتتل 124-115
للعاء الحظر المستتتتمر علم المظاارات العامة والستتتما  للجمعيات الستتتياستتتية بالمشتتتاركة اي 

 (؛االجتماعات من دون التود )الوال ات المتحدة اممريكية

العمتتتل علم لدثتتتا    124-116 الرأي والتعدتر من ثال   تعزيز حريتتتة  االستتتتتتتتتتمرار اي 
انون الصتتتتتتتحااة واإلعالع اإللكترونيد بما  تماشتتتتتتتم ما المعا تر  التعد الت المناستتتتتتتبة علم ال

 (؛واالتفاخيات الدولية التي صادال  البحرين علت ا أو انضم  للت ا )المعرب

دعا الحق اي حرية التعدتر والتجما الستتتتلميد بما اي ذلك عن طريق لن اء   124-117
الحكومتة و ن تاء الحظر المفروض علم احتجتا  امشتتتتتتتتتختا  بستتتتتتتتتدتب تعدتراا عن آراء تنتقتد  

 (؛االحتجاجات )أستراليا

االحتراع الكامل لحرية التعدتر أو تكوين الجمعيات أو الد ن أو المعتقد لجميا  124-118
 (؛النالد من دون تمتتز )كوستاريكا

الستتتتما  لجميا المواطنتن بممارستتتتة مطلقة لحق ا اي حرية التعدتر وتكوين  124-119
 (؛لتجما من دون التود )تشيكياالجمعيات وا

التي تجرع التشتتتتتتتتت تر والتجتتد ت    47تعتتد تتل أحكتتاع المرستتتتتتتتتوع بقتتانون رالا   124-120
الموظفتن العمومتتند و صتتتتتتتتتتدار التانون جتد تد للعالع  كرل بتالكتامتل الحق اي حريتة  وانتقتاد

 (؛التعدتر ) لجيكا

زيز الوساع  مواصتتتتلة ترستتتتيو ثقااة التستتتتامح والتعا ش الستتتتلمي ومواصتتتتلة تع 124-121
 (؛والوحدة الوطنية )اإلمارات العرإلية المتحدة

مواصتتتتتلة ترستتتتتيو ثقااة التستتتتتامح والتعا ش الستتتتتلمي وتعزيز الوساع والوحدة   124-122
الوطنيتةد من ثال  مراجعتة القوانتن والقرارات المتعلقتة بحريتة التد ن والمعتقتد واالترا  التعتد الت  

 (؛المناسبة لتطويراا )المعرب

لحد من القتود المفروضتتتتة علم التجما الستتتتلمي وتكوين الجمعيات وحما ة  ا 124-123
 (؛لاللتزامات الدولية )ألمانياواقاا  الحق اي حرية الرأي والتعدترد وك لك حرية التجماد

اإلاراا عن جميا امشتتتتخا  المحتجزين لمجرد ممارستتتتت ا لحق ا اي حرية  124-124
و لعاء جميا امحكاع التشتتتتريعية التي تجرع ممارستتتتة ا    التعدتر وحق ا اي التجما الستتتتلمي  
 (؛الحقوق )الوال ات المتحدة اممريكية

اإلاراا الفوري عن جميا نشتتتتتتطاء المعارضتتتتتتة والصتتتتتتحفتتن والمدااعتن عن  124-125
د بما اي ذلك بستتدب ممارستتت ا لحق ا  تعستتفاا حقوق اإلنستتان وغتراا من اماراد ال  ن اعتقلوا  

 (؛ ر أو تكوين الجمعيات )أ رلندااي حرية التعدت
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لطالق ستترا  جميا امارادد بمن ات ا المدااعون عن حقوق اإلنستتاند ال  ن   124-126
ستتتتتتجنوا لممارستتتتتتت ا حقوال ا اي حرية التعدتر والتجما الستتتتتتلمي وتكوين الجمعياتد و عادة  

ب أنشتطت ا اي من ا بستداا  الجنستية البحرينية للم جميا اماراد ال  ن ستحد  جنستتت ا انتقام
 (؛مجا  حقوق اإلنسان )النرويج

لزيادة مستتتتتتتويات اا  وتمكتناا  مواصتتتتتتلة الج ود الرامية للم ثلق  تاة أكثر أمان 124-127
 (؛حرية التعدتر وتكوين الجمعيات والتجما السلمي )ل طاليا

تعزيز وحمتتا تتة الحق اي حريتتة التجما والتعدتر واي حريتتة اإلعالعد وكتت لتتك   124-128
 (؛سالمة الصحفتتن )التفيا

التحقتق الفوري والشتتتتتتامل والنزيه اي جميا االدعاءات ضتتتتتتد المدااعتن عن  124-129
حقوق اإلنستتان والصتتحفتتن المستتجونتن بستتدب ممارستتت ا لحقوال ا اي حرية التعدتر والتجما 

 (؛السلمي وتكوين الجمعيات )لتتوانيا

وامحزاب الستتياستتية اي المشتتاركة اي الشتتؤون  ضتتمان حق جميا المواطنتن   124-130
 (؛العامة واي الحياة السياسية )جم ورية ل ران اإلسالمية

لعادة الجمعيات الستتتتياستتتتية وثلق ار  متستتتتاوية للمشتتتتاركة الستتتتياستتتتيةد   124-131
 (؛ سمح بممارسة الحق اي حرية التعدتر وتكوين الجمعيات والتجما السلمي )اولندا مما

ات اعالة لضتتمان حما ة المدااعتن عن حقوق اإلنستتان والمنظمات  وضتتا آلي 124-132
غتر الحكومية والصتتتحفتتن حتم  تمكنوا من أداء م ام ا من دون ثوى من أعما  التخويت 

 (؛أو االنتقاع )أوروغواي

لصتتال  القوانتن التي تنظا النشتترد ستتواء المطدوعة أو المنشتتورة علم شتتبكة  124-133
 (؛حرية التعدتر لوساسل اإلعالع المستقلة وجميا المواطنتن )النرويجاإلنترن د من أجل ضمان  

مراجعة الانون الصتتحااة والطباعة والنشتتر لضتتمان حما ة حرية التعدترد علم  124-134
 19من أاداى التنمية المستتتتدامة والمادة    10-16اإلنترن  وثارجهد بما  تماشتتتم ما العا ة  
 (؛ية والسياسية )سويسرامن الع د الدولي الخا  بالحقوق المدن

 اادالتحرا بسرعة إلصدار الانون الصحااة واإلعالع اإللكتروني ال ي تتثر كثتر  124-135
)المملكة المتحدة  اا  لضتتتتتمان حما ة أالوى للصتتتتتحفتتن وتعزيز الحريات اإلعالمية اموستتتتتا نطاال

 (؛لدريطانيا العظمم وأ رلندا الشمالية

االنتخابات المقدلة كفرصتة لزيادة تعزيز حقوق اإلنستان لجميا شتراسح اغتناع   124-136
 (؛المجتما )تركيا

اعتماد التدا تر المناستتتتتتتبة لضتتتتتتتمان حما ة المدااعتن عن حقوق اإلنستتتتتتتان   124-137
 (؛والصحفتتن والمعارضتن السياستتن من أعما  التراتب واالنتقاع )لكسمدر 

االتجار بالبشتتتتتتر والستتتتتتخرة ضتتتتتتد جميا   تعزيز ج وداا لمكااحة ممارستتتتتتات 124-138
 (؛امشخا  ومنع ا والقضاء علت ا والمعاخبة علت ا )غامديا

تعزيز الج ود اإلضتافية لمكااحة العمل الجدري واالتجار بامشتخا  ومنع ما   124-139
 (؛والقضاء علت ما )سري النكا
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حقتق اي جميا تعزيز الج ود الرامية للم مكااحة االتجار بالبشتر وضتمان الت 124-140
 (؛الحاالت )دولة السطتن

مواصتتتتتتلة تعزيز ج وداا الرامية للم التصتتتتتتدي لجريمة االتجار بامشتتتتتتخا    124-141
 (؛)الترغتزستان

مواصتتتتلة الج ود المد ولة لمكااحة االتجار بالبشتتتتر والحما ة الفعالة للعما د   124-142
 (؛بمن ات ا الم اجرون )ارنسا

  ظر التمتتز علم أستال المتل الجنستي أو ال وية الجنستانية تعد ل الانون العمل لح  124-143
 (؛أو اإلعاالة أو السن )أ سلندا

مراجعة الانون العمل لضتتتتمان الحما ة المتستتتتاوية للعما  المنزلتتن و دماج ا   124-144
وكتت لتتك اي (د  2012لعتتاع    36بتتالكتتامتتل اي التتانون العمتتل اي القطتتاع الختتا  )القتتانون رالا  

 (؛بشتن التمتتز والتحرش الجنسي اي مكان العمل )سويسرا 2018لعاع  59المرسوع رالا 

مواصتتتتتتلة اتخاذ التدا تر الال مة لحما ة الفاات الضتتتتتتعيفة اي ستتتتتتوق العمل   124-145
 (؛وتواتر الرعا ة الكافية ل ا )تونس

 (؛ نزويال الدوليفارية مواصلة تعزيز  رامج ا االجتماعية لصالح شعد ا )جم ورية ا  124-146

 (؛مواصلة تعزيز نظاع الضمان االجتماعي )الصتن 124-147

وتعزيز التنمية االالتصتتتتاد ة    2030مواصتتتتلة تنفت  ربية البحرين االالتصتتتتاد ة   124-148
 (؛ واالجتماعية المستدامةد من أجل تواتر أسال أمتن لتمتا النال بجميا حقوق اإلنسان )الصتن 

المزيد من التدا ترد بما اي ذلك تخصتتتتيم المزيد من الموارد البشتتتترية تنفت    124-149
 (؛والتقنية والمالية لقطاع الصحةد من أجل مواصلة تعزيز حق الشعب اي الصحة )اتت  ناع

مواصتتتلة اتخاذ تدا تر ستتتياستتتاتية وتشتتتريعية لتعزيز المستتتاواة  تن الجنستتتتن   124-150
ا اي ذلك عن طريق ضتمان الحصتو  علم ثدمات  ومكااحة العنف القاسا علم نوع الجنسد بم

 (؛الصحة اإلنجا ية المتمونة )ال ند

للعاء تجريا اإلج اض وضتتتتمان الحما ة والخدمات لضتتتتحا ا العنف الجنستتتتي   124-151
 (؛والعنف الجنساني )آ سلندا

وضتتا وتنفت   رنامج وطني إلتاحة لمكانية حصتتو  امشتتخا  امكثر عرضتتة  124-152
فترول نقم المناعة البشترية أو المتتثرين بهد بمن ات ا الم اجرون وعما   لخطر اإلصتابة ب

المنا  د علم ثدمات الوالا ة واالثتبار والعالا والدعا الجتدة والميستورة التكلفة والقاسمة علم 
 (؛الحقوقد ومكااحة الوصا والتمتتز اي ا ا الصدد )الدرتعا 

 (؛ي التعااي من الجاسحة )سنعااورةمواصلة تعزيز ج وداا لدعا مجتمع ا ا 124-153

 (؛تسريا الج ود إلتاحة المزيد من ار  الحصو  علم التعليا )جورجيا 124-154

 (؛ضمان استمرارية الحق اي التعليا امساسي للجميا )الترغتزستان 124-155

مواصتتتتلة الن وض بالحق اي التعلياد بما اي ذلك الحصتتتتو  علم التعليا من  124-156
 (؛تمتتزد من ثال  القوانتن والسياسات والدرامج المناسبة )سري النكادون 
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مواصتتتلة تعزيز االستتتتراتيجيات الرامية للم  يادة ار  الحصتتتو  علم التعليا   124-157
 (؛لتشخا  ذوي اإلعاالة ) روني دار السالع سيما الالعاليد و 

  واالستتتتتتمرار اي لعطاء ضتتتتتمان لدماا امطفا  ذوي اإلعاالة اي المدارل العاد ة   124-158
 (؛امولوية للتدا تر التي تيسر لدماج ا الكامل )غامديا

مضتتتتتتتتتاعفتة الج ود لتطوير وتعزيز التتدريتب الم ني لتعزيز م تارات امطفتا د   124-159
 (؛وثاصة أولاك ال  ن  نقطعون عن الدراسة اي المناطق الريفية )جنوب السودان

يتادة الوعي بتتاميتة التراث الثقتااي بكتل تنوعته تنظيا حمالت وإلرامج تثطيفيتة لز  124-160
 (؛)الدر 

لدماا ن ج الاسا علم الحقوق اي ستتتتياستتتتات التخفيت من آثار تعتر المنا    124-161
 (؛وثطط الحد من مخاطر الكوارث )الدر 

مواصتتتتتتلة تعزيز ستتتتتتياستتتتتتات ا الناجحة اي مجا  المستتتتتتاواة  تن الجنستتتتتتتن   124-162
 (؛الدوليفارية)جم ورية انزويال 

مواصتلة ج وداا الرامية للم تعزيز مددأ تكااؤ الفر  والتوا ن  تن الجنستتن   124-163
 (؛اي العمل والمجتما والقطاع العاع )سنعااورة

تعزيز التدا تر الرامية للم ضمان المساواة  تن الجنستن و لعاء جميا امحكاع   124-164
 (؛التمتتزية ضد النساء والفتيات )تشيكيا

تعزيز عمليات تمكتن النستتاء والفتيات واستتتقاللتت ما من ثال  لطار معياري  124-165
 ستتتتتتمح ل ن بالتمتا بجميا حقوق اإلنستتتتتتان الخاصتتتتتتة   ند بما اي ذلك التعلياد والحق اي 
الصتتتحة بجميا أبعاد د والممارستتتة اومنة لحرية التعدترد وحياة ثالية من العنف من أي نوعد 

عمليات صتتتتتتتنا القرار اي المجا  الستتتتتتتياستتتتتتتيد والمجاالت المدنية    ومشتتتتتتتاركت ن اي مختلف
 (؛واالالتصاد ة واالجتماعية والدتاية )كوستاريكا

تضتمتن ثطط ا وستياستات ا تدا تر ت دى للم تحقتق المستاواة  تن الجنستتن   124-166
 (؛اي المجالتن العاع والخا د بما اي ذلك مشاركة المرأة اي المناصب الطياد ة )شتلي

 دتكثيت ج وداا الرامية للم تعزيز الستياستات والدرامج الرامية للم تمكتن المرأة  124-167
 (؛لروح ا االجتماعية والثقافية ) نعالد شواقاا 

تعزيز ستتياستتة حصتتو  الفتيات والنستتاء علم التعليا علم جميا المستتتويات   124-168
 (؛)الجزاسر

 يادة تحستتتتن التشتتتريعات الوطنيةد من أجل ضتتتمان التوا ن  تن الجنستتتتند   124-169
وضتتتتمان تكااؤ الفر د ومراعاة احتياجات المرأة اي جميا مجاالت النشتتتتاطد بما اي ذلك اي 

 (؛ د المزما وضع ا ) تالرول 2030- 2023لطار الخطة الوطنية المقدلة لن وض المرأةد للفترة  

تمتتزية ضتتتتد المرأة اي التشتتتتريعاتد بما اي ذلك حرية للعاء جميا امحكاع ال 124-170
التنقل والحق اي نقل الجنستتتتية والطالق والمتراثد من أجل ضتتتتمان المستتتتاواة  تن الجنستتتتتن  

 (؛) لجيكا

مواصتتتتتتلة تعزيز الدرامج المتعلقة بالمشتتتتتتاركة االالتصتتتتتتاد ة للمرأة والشتتتتتتباب   124-171
 (؛دار السالع ) روني
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لن وض المرأة  الدنتتتاء علم   124-172 الوطنيتتتة  الخطتتتة  تنفتتتت   المحققتتتة اي  النتتتتاسج 
 (؛د من أجل لعداد ثطة جد دة للفترة المقدلة )لدنان2022-2013 للفترة

د لضتتتتتتتمان  2030-2023وضتتتتتتتا المرحلة التالية من الخطة الوطنيةد للفترة   124-173
)جم وريتة تنزانيتا لدمتاا احتيتاجتات المرأة اي  رامج التنميتة وإلتالتتالي تعزيز الن وض بتالمرأة  

 (؛المتحدة

االستتتتتمرار اي اتخاذ التدا تر الكفتلة  تعزيز مشتتتتاركة المرأة اي الحياة العامة   124-174
ومواءمة الدرامج ما الخطة الوطنية لن وض المرأة البحرينية واالستتتتتتتراتيجيات وامطر والدرامج 

 (؛والمبادرات المندثقة عن ا )دولة اإلمارات العرإلية المتحدة

النظر اي اتخاذ ثطوات لضتتتتتافية لزيادة تمثتل المرأة علم مستتتتتتويات صتتتتتنا  124-175
 (؛القرار )كمدود ا

لذكاء الوعي بتامية مشتتتتتتتتاركة المرأة والرجل علم الدع المستتتتتتتتاواة اي الحياة   124-176
 (؛العامة والسياسية واتخاذ ثطوات مناسبة لتحقتق ا   العا ة )الدر 

للم االنت تاء من تنفتت  الخطتة الوطنيتة لن وض  مواصتتتتتتتتتلتة ج وداتا الراميتة   124-177
 (؛المرأة )غا ون 

مضتاعفة الج ود لتحقتق التمثتل العاد  للمرأة اي المجالتن العاع والستياستيد   124-178
 (؛اي مناصب صنا القرار )غا ون  سيما الو 

والعامة  مواصتتتتلة اتخاذ تدا تر لتعزيز مشتتتتاركة المرأة اي الحياة الستتتتياستتتتية   124-179
 (؛)العراق

مواصلة الج ود الرامية للم تعزيز مشاركة المرأة اي الحياة السياسية والعامة   124-180
 (؛)نتبا 

مضتتتاعفة الج ود لتعزيز المستتتاواة  تن الجنستتتتن وتمثتل المرأة اي المجالتن   124-181
 (؛العاع والسياسي )لندونيسيا

الستتياستتية والعامة علم جميا المستتتويات واي  يادة عدد النستتاء اي الحياة   124-182
 (؛جميا المجاالت وتعزيز المرأة اي المناصب الطياد ة )كا اثستان

مواصتتلة الج ود الرامية للم تعزيز ستتياستتة القضتتاء علم أوجه عدع المستتاواة   124-183
استتتتتتية  تن الرجل والمرأة من ثال  اتخاذ تدا تر اعالة لزيادة مشتتتتتتاركة المرأة اي الحياة الستتتتتتي

 (؛والعامة )جتدوتي

لصتتال  وتوحتد الانون امستترة لضتتمان المستتاواة والقضتتاء علم جميا أشتتكا    124-184
 (؛التمتتز ضد المرأة اي القانون والممارسة )أ سلندا

االستتمرار اي متابعة الخطة الوطنية لن وض المرأة البحرينية لضتمان تحقتق  124-185
 (؛ردنادا ا المتمثل اي تمكتن المرأة )ام 

اتخاذ جميا التدا تر الال مةد اي القانون والممارستتتتتةد لكفالة المستتتتتاواة  تن  124-186
الجنستتن والقضتاء علم أي شتكل من أشتكا  التمتتز ضتد المرأةد بما اي ذلك عن طريق ضتمان 

 (؛المساواة اي الحقوق  تن الزوجتن )التفيا
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ن اي الحصتتو  علم الستتكن  العمل علم تعزيز لجراءات المستتاواة  تن الجنستتت 124-187
 (؛الالسق )مالتزيا

  اادواجتماعياا  وستتتتتياستتتتتياا  مواصتتتتتلة تمكتن المرأة اي ستتتتتوق العملد االتصتتتتتاد  124-188
 (؛والسما  ل ا بالمشاركة الفعالة اي مختلف الطاعات العمل )جنوب السودان

اي المشتتتتتتاريا    ستتتتتتيما التوستتتتتتيا حااظة تنمية المرأة لتنشتتتتتتطة التجاريةد و  124-189
 (؛الصعترة والمتوسطة الحجا )باكستان

مواصتتتتتتتلة تنفت  التشتتتتتتتريعات التي تحمي المرأة اي مكان عمل ا واي المنز    124-190
وتواتر أدوات اعتالتة للتعلتب علم العطبتات التي ال تزا  التاسمتة أمتاع لدمتاج تا القتانوني الكتامتل  

 (؛)لسبانيا

ون العقوإلتتتاتد اللتتن تتتتد متتتان العنف  من التتتان  353و  334للعتتتاء المتتتادتتن   124-191
والتمتتز ضتد المرأةد وتجريا العنف الجنستي واالغتصتاب الزوجي  وصتف ما جريمتتن محددتتند  
والنم علم عقوإلات مناستتتبة وضتتتمان عدع تطدتق أي استتتتثناء أو وستتتاطة اي ا   الحاالت  

 (؛)المكسيك

 (؛صاب الزوجي )آ سلندامن الانون العقوإلات وتجريا االغت 353للعاء المادة  124-192

 (؛تجريا االغتصاب الزوجي )التفيا 124-193

تعريت العنف الجنستتي واالغتصتتاب الزوجي  وصتتف ما جريمتتن جناستتتن اي  124-194
 (؛القانون الجناسي )سترالتون 

تجريا جميا أشتتتتتتتكا  العنف ضتتتتتتتد المرأة و دراا العنف المنزليد بما اي ذلك   124-195
واالغتصتتتتاب الزوجيد كجريمة محددة اي الانون العقوإلاتد ما ارض عقوإلات  العنف الجنستتتتي  

 (؛مناسبة )امرجنتتن

تجريا جميا أشتتكا  العنف ضتتد المرأة و دراا العنف المنزلي والعنف الجنستتي   124-196
 (؛ واالغتصاب الزوجي كجراسا جناسية محددة اي الانون ا الجناسيد ما ارض عقوإلات مناسبة ) نما 

 (؛اصلة تكثيت الج ود للقضاء علم العنف ضد المرأة )كمدود امو  124-197

 (؛مواصلة عمل ا من أجل مكااحة العنف ضد المرأة )جورجيا 124-198

تحستتتتتن المزيد من الستتتتياستتتتات والتدا تر الرامية للم تحستتتتتن حما ة حقوق  124-199
  (؛المرأة والطفل )الصتن

 (؛الطفل )باكستانمواصلة تعزيز آليات حما ة حقوق  124-200

 (؛سنة )آ سلندا 18تجريا  واا امطفا  وراا سن الزواا للفتيات للم  124-201

 (؛مواصلة دعا المبادرات الرامية للم تنمية الدرات امطفا  وم ارات ا )ال ند 124-202

 (؛مواصلة دعا المشاريا المتعلقة بامطفا  وتنمية الدرات ا )لتديا 124-203

ا المشتتتتتتتاريا المتعلقة بالطفولة وتنمية الدرات وم ارات امطفا   مواصتتتتتتتلة دع 124-204
 (؛)مالتزيا
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مواصتتتتتتتتتلتتة دعا اللجنتتة الوطنيتتة للطفولتتة للطيتتاع بعمل تتا ال تتادى للم تنميتتة  124-205
 (؛)عماناا ونفسياا وثقافياا الطفولة اي جميا مراحل الحياة تعليمي

بشتتتتتتن   الفعا  للقانون المعتمد حد ثاا تعزيز حقوق امطفا د من ثال  التنفت    124-206
 (؛العدالة التصالحية لتطفا  وحما ت ا من سوء المعاملة )تركيا

مواصتتتتتتتلة تنفت  المبادرات الرامية للم تحستتتتتتتتن الخدمات المقدمة للمستتتتتتتنتن   124-207
 (؛)الترغتزستان

عاالة  مواصلة الج ود الرامية للم تعزيز ن ج الاسا علم حقوق اإلنسان ل اء اإل 124-208
 (؛)ملد ت

مواصتلة تعزيز اإلطار القانوني والستياستات العامة لضتمان حقوق امشتخا    124-209
 (؛ذوي اإلعاالةد بما اي ذلك حصول ا علم الع اء والرعا ة الطدية والضمان االجتماعي )كوإلا

مواصتتتتتلة تعزيز الستتتتتياستتتتتات واللواسح المعنية بضتتتتتمان تنفت  اتفاخية حقوق  124-210
  (؛امشخا  ذوي اإلعاالة )المملكة العرإلية السعود ة

مواصتتلة الج ود المد ولة اي لطار حما ة ذوي االحتياجات الخاصتتة وضتتمان   124-211
  (؛دمج ا اي المجتما )لدنان

تلك    ستتتتيما المواصتتتتلة الج ود الرامية للم حما ة امشتتتتخا  ذوي اإلعاالةد و  124-212
 (؛سرالمتعلقة ب دماج ا اي المدارل )الجزا

تعزيز تدريب موظفي القطاع العاع اي مجا  حقوق اإلنستتتتان وتعزيز ال تاات   124-213
 (؛الوطنية المسؤولة عن ضمان حقوق امشخا  ذوي اإلعاالة )جتدوتي

تكثيت ج وداتا لتعزيز تمتا النستتتتتتتتتاء وامطفتا  وامشتتتتتتتتتختا  ذوي اإلعتاالتة  124-214
 (؛بحقوق اإلنساند عن طريق تنفت  التدا تر التشريعية والسياساتية ذات الصلة )أذرإليجان

مواصتتتتتلة تعزيز لدماا امشتتتتتخا  ذوي اإلعاالة ال  ن  بحثون عن عمل اي  124-215
 (؛مختلف الطاعات سوق العمل ) لعاريا

مواصتتتتلة الج ود الرامية للم دمج امشتتتتخا  ذوي اإلعاالة اي ستتتتوق العمل   124-216
 (؛وتزويداا بالم ارات الال مة )لتديا

مواصتتلة لدماا امشتتخا  ذوي اإلعاالة اي ستتوق العمل وتواتر ار  العمل   124-217
 (؛المناسبة ل ا )تونس

ذوي   ستتتتتيما الدعا وتوستتتتتيا نطاق الدرامج التي ت دى للم حما ة امطفا د و  124-218
 (؛االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاالةد من جميا أشكا  اإل  اء وسوء المعاملة )الفلدتن

   يادة الموارد البشتتترية والمالية المخصتتتصتتتة لل تاة العليا لرعا ة امشتتتخا  ذوي  124-219
 (؛ ورية اإلعاالة لتمكتن ا من الطياع بالم اع الموكلة للت ا علم النحو اممثل )الجم ورية العرإلية الس 

تعزيز التتتتدا تر الراميتتتة للم حمتتتا تتتة وضتتتتتتتتتمتتتان حقوق العمتتتا  الم تتتاجرين   124-220
 (؛)لندونيسيا

تعزيز التدا تر الرامية للم ضتتتتتتتمان ستتتتتتتالمة وأمن وكرامة العما  الم اجريند   124-221
 (؛بمن ات ا العما  المنزلتون )نتبا 
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 (؛وحقوال ا )باكستانمواصلة تعزيز حما ة العما  الم اجرين  124-222

مواصتتتتتتتتتلتتة ج وداتتا الراميتتة للم تعزيز وحمتتا تتة حقوق العمتتا  الم تتاجريند   124-223
العامالت الم اجراتد ب ية حما ت ا من جميا أشتتتتكا  االستتتتتعال  وستتتتوء المعاملة   ستتتتيما الو 

 (؛)اتت  ناع

 مواصتتتلة الج ود الرامية للم تعزيز حقوق الفاات الضتتتعيفةد بما اي ذلك ااة 124-224
 (؛العما  المتعاالد ن )عمان

 العامالت الم اجراتد لضتتمان   ستتيما  ال مواصتتلة حما ة حقوق العما  امجانبد و  124-225
 (؛المساواة اي المعاملة ل ا ) نعالد ش

 سيما التعزيز التشريعات المنااضة للتمتتز لضمان معاملة الرعا ا امجانبد و  124-226
 (؛أماع القانون )ألمانياالعما  الم اجريند علم الدع المساواة 

مواصتتلة تعزيز حما ة الانون العمل للعما  الم اجرين وتعزيز ار  الوصتتو    124-227
 (؛للم سدل االنتصاى القانونية الفعالة )سري النكا

مواصتتتتتلة الج ود الرامية للم ضتتتتتمان ستتتتتالمة وأمن وكرامة العما  امجانبد   124-228
 (؛ات ا العما  المنزلتون )مصر بمن

مواصتتتتتلة الج ود الرامية للم ضتتتتتمان ستتتتتالمة وأمن وكرامة العما  امجانبد   124-229
 (؛ات ا العما  المنزلتون )العراق بمن

مواصتتتتتلة تعزيز حما ة العما  الم اجريند بما اي ذلك عن طريق وضتتتتتا حد  124-230
  وستتتوء أدنم وطني غتر تمتتزي لتجور ومن ثال  لنفاذ الوانتن وأنظمة العمل لمنا االستتتتعال 

 (؛المعاملة )تا لند

 يتادة تعزيز نمو امطفتا  اي جميا امعمتارد ما ل الء ااتمتاع ثتا  مطفتا    124-231
العما  الم اجرين وامطفا  عد مي الجنستية وأطفا  النستاء البحرينيات المتزوجات من أجانبد 

تراا من من ثال  ضتتتتتتتتمان حصتتتتتتتتول ا علم التعليا اال تداسي والثانوي والرعا ة الصتتتتتتتتحية وغ
 (؛الخدمات االجتماعية الضرورية )تا لند

تمكتن المرأة من نقل الجنستية للم أطفال ا من دون التود وعلم الدع المستاواة   124-232
 (؛ما الرجل )لتتوانيا

اتخاذ ثطوات إلن اء التمتتز ضد المرأةد بما اي ذلك السما  للمرأة البحرينية   124-233
 (؛ال ا )النرويج نقل جنستت ا البحرينية للم أطف

 (؛ تعد ل التشريعات للسما  للمرأة البحرينية  نقل جنستت ا للم أطفال ا )الدر   124-234

تعد ل الانون الجنستتتتتتتتتية ال ي  حظر انتقا  الجنستتتتتتتتتية من المرأة للم طفل ا   124-235
 (؛)سترالتون 

المرأة للم تعد ل الانون الجنستتتتتيةد من ثال  الستتتتتما  بانتقا  الجنستتتتتية من   124-236
 (؛طفل اد ما سن تشريا لحما ة وضمان حقوق امطفا  عد مي الجنسية )الدرا يل

تعد ل الانون الجنستتتتتية لمنح الجنستتتتتية م ناء المرأة البحرينية المتزوجة من  124-237
 (؛رجل غتر بحريني )الوال ات المتحدة اممريكية
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مرأة البحرينية اي منح تعد ل ومواءمة القوانتن والستتتتياستتتتات لضتتتتمان حق ال 124-238
 (؛الجنسية مطفال ا )سلواتنيا

تعد ل الانون الجنستتتية والتشتتتريعات امثرى ذات الصتتتلة للستتتما  للمرأة  نقل   124-239
 (؛الجنسية البحرينية للم أطفال ا من دون التود وعلم الدع المساواة ما الرجل )كندا

نية المتزوجة من أجندي من تعد ل الوانتن الجنستية بحت  تتمكن المرأة البحري 124-240
 (؛نقل الجنسية البحرينية للم أطفال ا )المملكة المتحدة لدريطانيا العظمم وأ رلندا الشمالية

تنفت  جميا التدا تر التشتتتتتتتريعية واإلدارية الال مة للستتتتتتتما  للمرأة البحرينية   124-241
 (؛يالمتزوجة من أجندي  نقل جنستت ا للم أطفال ا من دون التود )أوروغوا

تواتر الضتتتتتتمانات القانونية لتشتتتتتتخا  عد مي الجنستتتتتتية للحصتتتتتتو  علم  124-242
الجنستتتتتتية البحرينيةد بما اي ذلك من ثال  اعتماد الوانتن تستتتتتتمح للمرأة  نقل الجنستتتتتتية للم 

 (؛أطفال ا )كوستاريكا

تعتد تل تشتتتتتتتتتريعتات تا واعتمتاد جميا التتدا تر القتانونيتة والعمليتة الال متة لمنا  124-243
 (؛حاالت انعداع الجنسية للمواطنتن والحد من ا )جم ورية ل ران اإلسالمية

وضا وتعزيز آليات لمكااحة ومنا التمتتز ضد الفتيات وامطفا  ذوي اإلعاالة   124-244
وامطفا  المولود ن وباء أجانب أو عد مي الجنستتتية وجميا امطفا  الضتتتعفاء من مجموعات  

 (؛ياامالليات لتجنب الت ميش )غامد

االعتراى اي القانون بالحق اي التعليا وضتتتتتتتتمان الوصتتتتتتتتو  المجاني وغتر  124-245
التمتتزي للم التعليا اال تتداسي والثتانويد بمتا اي ذلك للفتيتات وأطفتا  العمتا  الم تاجرين والعمتا   

 (.المنزلتتن وامطفا  عد مي الجنسية )الدرتعا 

اي ا ا التقرير تعدر عن موخت الدولة )الدو (    جميا االستتتتتتتنتاجات و/أو التوصتتتتتتيات الواردة -125
 التي الدمت ا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال  نبعي أن  ف ا أن ا تحظم  تت تد الفريق العامل بكامله. 

 التع دات وااللتزامات الطوعية -ثالثاا  
اإلنستتتتتتتتتتتتتتتان تعهتتدت البحرين بتتالعمتتل على استتتتتتتتتتتتتتتتمتتال تنف تتا م تتتتتتتتتتتتتتتاريع الر تتة الوطنعتتة لحقوق   -126
من الم تتتتتتتتاريع التي تعمل على ت وير جهود حقوق اإلنستتتتتتتتان  102، والتي تتضتتتتتتتتمن 2026-2022 للفترة

 الجارية على جمعع المستويات في البلد.

والتعم  البحرين بتقديم تقارير طوععة كل عام ن لالستتتتتتتتتتتتفادة من المالحيات كجعء من جهودها  -127
 .المستمرة لتععيع نيامها لحقوق اإلنسان
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