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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق العام ددال املع ددا بارس ددتعرا ،ال دددورج الر ددامال ،املنرد د وج د قد درار لد د
حق ددوإل اان ددان  ،1/5دورت ددل ال ددابعة والعرد درين القد د ة مد دن  1إىل  12أيار/م ددايو .2017
واستُعرضددحل اةالددة البح درين ا ل ددة األوىل املعقددودة  1أيار/مددايو  .2017وت درأف وفددد
البح درين ال ددعد عب ددد اي ب ددن فعيددال الدوس ددرج ،م دداعد و ي ددر ا ارجعددة .واعتم ددد القري ددق العام ددال
التقرير املتعلق بالبحرين جل تل العاشرة املعقودة  5أيار/مايو .2017
 -2و  13شددبارب/فرباير  ،2017اختددار ل د حقددوإل اان ددان موع ددة املقددررين التالع ددة
(اجملموعة الثالثعة) لتع ري ارستعرا ،املتعلق بالبحرين :غانا وكوبا والعابان.
 -3ووفق ددا للقق ددرة  15م ددن مرف ددق القد درار  1/5والقق ددرة  5م ددن مرف ددق القد درار  21/16جمللد د
حقوإل اان ان ،صدرت الوثائق التالعة من أجال ارستعرا ،املتعلق بالبحرين:
تقري د د د د د د ددر وا د د د د د د ددا وع د د د د د د ددر ،خ د د د د د د ددي مق د د د د د د دددمان وفق د د د د د د ددا للقق د د د د د د ددرة (15أ)
(أ)
()A/HRC/WG.6/27/BHR/1؛
(ب) جتمعددل للمعلومددات أعدتددل مقوضددعة األمددم املتحدددة ةقددوإل اان ددان (مقوضددعة
حقوإل اان ان) وفقا للققرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/27/BHR/2 and Corr.1؛
(ج) م د د د د د ددوجة أعدت د د د د د ددل مقوض د د د د د ددعة حق د د د د د ددوإل اان د د د د د ددان وفق د د د د د ددا للقق د د د د د ددرة (15ج)
(.)A/HRC/WG.6/27//BHR/3
 -4وأُحعلددحل إىل البح درين عددن اريددق اجملموعددة الثالثعددة قائمددة أس د لة أعددد ا سددلقا  ،أملانعددا،
وبلجعكا ، ،وا مهورية الترعكعة ،وسلوفعنعا ،وال ويد ، ،واملك عك ،واململكدة املتحددة لربي انعدا
العظمى وآيرلندا الرمالعة ،والنرويج ،وهولندا والوريات املتحدة األمريكعدة .وهده األسد لة متاحدة
على املوقل ا ارجي لالستعرا ،الدورج الرامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أبلد رئدع الوفددد لد حقدوإل اان ددان بد ن ارسدتعرا ،الدددورج الردامال يتدع القرصددة
ابرا إجنا ات مملكة البحرين تعةية حقوإل اان ان ومحايتها ،ومن بعنها اةق التنمعة .وقدد
حتققحل هه اةقوإل إاار هنج قائم على ااصالح ينتهجل امللك.
 -6وق ددد تعامل ددحل اةكوم ددة بر ددكال إ ددا وم د د ول م ددل التوص ددعات ال دديت قُد ددرمحل أي ددار/
مايو  ،2012أثناء دورة ارستعرا ،الثانعدة للحالدة اململكدة .وحظعدحل  145توصدعة مدن تلدك
التوصعات بدعم اململكة التام.
 -7و  6نع د ددان/أبريال  ،2017أص د دددرت مقوض د ددعة حق د ددوإل اان د ددان تي د ددويبا لتجمع د ددل
املعلومددات ا ددال بددالبحرين ) (A/HRC/WG.6/27/BHR/2/Corr.1وذلددك بعددد أ ددة أسددابعل مددن
إصدار الوثعقة الرمسعة .وقد تضمن التجمعل معلومات كاذبة نُ ِ بعض منها إىل وكارت األمم
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املتحدددة وهع ا ددا .بع ددد أن تلددك املعلومددات تع ددرب علددى الوج دل الي ددحع عددن إجنددا ات اململك ددة
ور عن امل تجدات فعها .ومن بني هه ااجنا ات جنداح اةدوار الدواا الدهج أسدقر عدن ارتقداإل
على املق حات األساسدعة برد ن التعدديالت الدسدتورية الديت يُبتغدى منهدا تعةيدة اختيدال ال دل ة
الترريععة.
 -8وقد أُبل ا مهور بارستعرا ،الدورج الرامال املقبال واُعد ّد التقريدر الدواا بالترداور مدل
اجملتمل املدين وامل س ة الوانعة ةقوإل اان ان.
 -9وعدددل القددانون رقددم  52لعددام  2012بعددض أحكددام القددانون ا نددائي ومددن بعنهددا تعريد
التعددهي الدوارد املددادتني  208و 232الددهج ندُ رقد علددى نددو ييددون الكرامددة اان ددانعة .وند
ه ددها الق ددانون عل ددى أن جد درائم التع ددهي ر ض ددل للتق ددادم ،ممد دا ي ك ددد أن ااف ددالت م ددن العق دداب
ر وجددود لددل البح درين .وأكددد املرسددوم التر دريعي رقددم  42لعددام  2002وتعديلددل لعددام 2015
سعادة القانون واستقالل القضداء ونةاهتدل وتدوفري ضدمانات احملاكمدة العادلدة ،دا ذلدك اةدق
ِ
وعدددل القددانون
الددفا  .واعتُمددد القددانون رقدم  17لعددام  2015برد ن اةمايدة مددن العند املندةدُ ،
رقم  26لعام  2014بر ن إنراء امل س ة الوانعة ةقدوإل اان دان باملرسدوم التردريعي رقدم 20
لعددام  .2016وأكددد القددانون رقددم  26وتعديالتددل اسددتقالل هدده امل س ددة الوانعددة ومواءمتهددا مددل
املب ددادمل املتعلق ددة رك ددة امل س ددات الوانع ددة لتعةي ددة ومحاي ددة حق ددوإل اان ددان (مب ددادمل ب دداري ) .وص دددر
5
املرسددوم امللكددي رقددم  70لعددام  2014الددهج يعدددل بعددض أحكددام املرسددوم التر دريعي رقددم
لعام  2002ويوافق على ارنضمام إىل اتقاقعة القضاء على مجعل أشكال التمععة ضد املرأة ويععد
صعاغة حتقظات اململكة علعها.
 -10وفعما يتعلق بآلعات اةماية الوانعة ةقوإل اان ان ،اعتمدت البحدرين ،عدام ،2012
التعديالت الدستورية اليت أكدت اختيال ل النواب املنتخ وعدلحل أنظمة تععني أعضاء
ل د الرددور  .وعددة ت البح درين بندداء قدددرات ا هددا التنقعددهج والقضدداء واجملتمددل املدددين ودور
اجملل األعلى للمرأة الهج اض لل ب نرد ة عديددة وفدق خ دط مدروسدة جعددا ،مدن بعنهدا ا دة
الوانع د ددة للنه د ددو ،ب د دداملرأة البحد د درين ( )2013-2022ال د دديت ع د ددة ت اك د ددني املد د درأة اقتي د دداديا
وسعاسددعا .وبالتعدداون مددل هع ددة األمددم املتحدددة للم دداواة بددني ا ن ددني واكددني امل درأة (هع ددة األمددم
املتحدة للمرأة) ،أُنر حل جائةة األمرية سبعكة بنحل إبراهعم آل خلعقدة العاملعدة لتمكدني املدرأة .كمدا
أنرددم مكت د أمددني املظددا للنظددر الرددكاو  ،ووحدددة التحقعقددات ا اصددة ،ومقوضددعة حقددوإل
ال جناء واحملتجةين.
 -11ويكقددال القددانون الددواا حريددة التعبددري والتجمددل وتكددوين ا مععددات والتظدداهر .وتقتضددي
ممارسددة هدده اةقددوإل تنظعمهددا نكددم القددانون واحد ام حقددوإل اان ددان .ور كمكددن أن تكددون هدده
الق د دوانني مد ددربرا رسد ددتخدام العن د د وارعتد ددداء علد ددى األف د دراد والد ددتهجم علد ددى املمتلكد ددات العامد ددة
أو ا اصة أو ت جعج ال ائقعة أو الكراهعة.
 -12وحظعدحل جدائةة تددديرها منظمدة األمددم املتحددة لل بعددة والعلدم والثقافددة (العون دكو) برعايددة
امللددك محددد بددن عع ددى آل خلعقددة .وسددامهحل هدده ا ددائةة حتقعددق أهددداك العون ددكو وسعاسددا ا
وأهددداك التنمعددة امل ددتدامة و تنقعدده ب درامج تعلعمعددة وتربويددة ودينعددة وإعالمعددة اعددالء ش د ن قددعم
ارعت دددال والت ددام والتي دددج ألج خ دداب ر ددض عل ددى العند د وااره دداب والكراهع ددة الدينع ددة
وال ائقعددة والعني درية .وفضددال عددن ااجنددا ات ا دددمات التعلعمعددة ،أحددر ت البح درين تقدددما
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الرعايددة ال بعددة الدديت تقدددمها ملواانعهددا وللمقعمددني فعهددا وحققددحل أفضددال إحيدداءات صددحعة علددى
اليععدين ااقلعمي والدود على حد سواء.
 -13ووضعحل البحرين عددا من ا ط وارس اتعجعات الوانعة اليت تضمن حقوإل اان ان
وت داعد علدى تعةيةهدا علدى اليدععد الدواا مدن بعنهدا برندامج العمدال اةكدومي للقد ة 2018-2015
املعنون "نو حتقعق العدالة واألمدن ورفدا اجملتمدل" ،و ددك إىل مواصدلة التنمعدة والبنداء وتركدة علدى
التنمعددة امل ددتدامة اململكددة مددل الت كعددد الوقددحل نق ددل علددى اةقددوإل القرديددة ومددن بعنهددا حريددة
الرأج والتعبري واح ام حقوإل اان ان إاار الررععة الدستورية والقانونعة.
 -14وكرددقحل اردعدداءات بوقددو انتهاكددات حقددوإل اان ددان الدديت تدددععها قلّدة مددن املنظمددات
غري اةكومعدة قددرا هدائال مدن انعددام امليدداقعة وت ع دا شدديدا ةقدوإل اان دان .ودحدض رئدع
الوف ددد تل ددك اردع دداءات ،ق ددائال إن البحد درين اث ددال وذج ددا ةماي ددة حري ددة التقك ددري والد درأج وال دددين
واملعتقددد .وحددق ممارسددة ال قددوف الدينعددة دون أج تدددخال مكقددول .ويضددل تعدددد النقابددات كددال
م س ة البحرين مياك البلدان املتقدمة من حعث حرية تكوين ا مععات.
 -15وت دددرل البحد درين أن عملع ددة تر ددجعل احد د ام حقد دوإل اان ددان ومحايته ددا عملع ددة م ددتمرة
ر لددو مددن التحددديات واليددعوبات .وقددد عقدددت اململكددة العددةم علددى بددهل قيددار جهدددها
مجعل امل تويات لتعةية حقوإل اان ان ومحايتها رغم التحديات ،ومن بعنهدا التددخال ا دارجي
شد د ون الدول ددة ،وتع ددائم ة دداار ال ائقع ددة املت رف ددة والتعيد د وااره دداب وانته ددال ح ددق املد دواانني
واملقعمني الععش أمان ،ومن بعنهم ضبارب األمن الهين ي تهدفون أثناء أداء واجبا م وبعد
سدداعات عملهددم .وتنتهددك هدده األعمددال اارهابعددة حددق العددعش أمددان وتعرقددال ا هددود املبهولددة
لكقالة ارستقرار والتنمعة الراملة للجمعل .ولهلك سدعحل البحدرين ،وفقدا للقدانون ،ملواجهدة هده
األعمال ومعا تها مل اةقاظ على حقوإل اان ان الوقحل ذاتل.

باء -الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -16أدىل  82وفدددا ببعانددات أثندداء اة دوار التقدداعلي .وتددرد التوصددعات املقدمددة أثندداء اة دوار
القر الثاين من هها التقرير.
 -17وأشددارت املك ددعك إىل ا هددود الدديت تبدده ا البحدرين لضددمان حريددة الدرأج والتعبددري ولكنهددا
أبدددت قلقه ددا بر د ن الت دددابري ال دديت ا ُِ ددهت للح ددد مددن حق ددوإل حري ددة تكددوين ا معع ددات والتجم ددل
وحرية التعبري.
 -18وأشادت ق ر بالربامج اليت تعدة حقدوإل اان دان و دة العمدال للقد ة 2018-2015
وباعتماد قانون امل س ة الوانعة ةقوإل اان ان لكقالة امتثا ا ملبادمل باري .
 -19وأشاد املغرب بارلتةامات بتعةيدة حقدوإل اان دان وسدعادة القدانون باعتمداد خ دط عمدال
وترريعات وانعة هها اليدد.
 -20وأشدارت مو امبعدق إىل اعتمداد ارسد اتعجعة الوانعدة للقد ة  2018-2015الديت أُعد ردت
سددعاإل ر يددة البلددد ارقتي ددادية لعددام  2030وهن د ت البح درين عل ددى انضددمامها إىل سددبعة م ددن
صكول حقوإل اان ان الدولعة األساسعة.
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 -21وأشددارت معا ددار مددل اررتعدداح إىل إجنددا ات عديدددة
ور سعما فعما يتعلق بتمكني املرأة.

تعةيددة حقددوإل اان ددان ومحايتهددا،

 -22وأشددادت نعبددال بشنردداء مكتد أمددني املظددا  .وشددجعحل البحدرين علددى مواصددلة جهودهددا
ا ارية واملقررة لتوفري ئروك العمال العادلة واملواتعة وحت ني سالمة العمال املهاجرين وأمنهم.
 -23وأعربحل هولندا عن أسقها بر ن النكول عن ااجنا ات اليت حققتها البحدرين مدن قبدال
أعقدداب اةدوادت الدديت وقعددحل عددام  ،2011وأبدددت قلقهددا برد ن تعددديال املددادة (105ب)
من الدستور تعديال ي م حاكمة املدنعني أمام حماكم ع كرية.
 -24ورحبحل نعو يلندا بالتقدم احملدر اكدني املدرأة والردباب واستح دنحل مواصدلة عددد مدن
امل س ات التحقعق اردعاءات بارتكاب قوات األمن انتهاكات ةقوإل اان ان.
 -25وأقددرت النددرويج بالتدددابري اا ابعددة املتخددهة لتح ددني حالددة حقددوإل اان ددان وعلددى رأسددها
إنراء م س ات ةتلقة.
 -26ورحب د د ددحل عم د د ددان بتض د د ددمني ا د د ددة الوانع د د ددة لتعةي د د ددة اك د د ددني املد د د درأة
للق ة .2018-2015

خ د د ددة العم د د ددال

 -27وأش ددادت باك ددتان ددا تبهل ددل البحد درين م ددن جه ددود لتنقع دده التوص ددعات املقدم ددة إلعه ددا
دورات ارسد ددتعرا ،الد دددورج الرد ددامال ال د ددابقة وأشد ددارت إىل املبد ددادرات وا هد ددود العديد دددة لبند دداء
القدرات تعةيةا ةقوإل اان ان.
 -28وأعربددحل القلبددني عددن ارتعاحهددا ااددالإل ا ددة الوانعددة للنهددو ،بدداملرأة البحرينعددة ولكددون
البح درين غدددت اآلن ارف دا سددبل مددن ارتقاقعددات األساسددعة ةقددوإل اان ددان .وحثددحل البح درين
على تعةية إاارها املععارج ةقوإل اان ان.
 -29ورحبحل الربتغال بشنراء امل س ة الوانعة ةقوإل اان دان ومكتبدا أمدني املظدا ومقوضدعة
حقددوإل ال ددجناء واحملتجدةين .وأبدددت قلقهددا مددن إعدددام ثالثددة أشددخال ،وهددي أول أحكددام إعدددام
تنقه خالل سحل سنوات.
 -30وأشدار ا بدال األسدود إىل ا دداذ بعدض التددابري مدن بعنهددا تددابري تردريععة ولبنداء القدددرات،
وإىل التقدم احملدود احملر عدة دارت مدن بعنهدا حريدة التعبدري والتجمدل وتنقعده عقوبدة ااعددام
ومكافحة التعهي .
 -31وأشددارت مجهوريددة كوريددا إىل ا هددود املبهولددة ومددن بعنهددا إنردداء امل س ددة الوانعددة ةقددوإل
اان ان وامل امهات املالعة اليت قدمتها البحرين إىل مقوضعة حقوإل اان ان .وذكرت أن امل ائال
املتيلة باةقوإل املدنعة وال عاسعة ر تةال تركال حتديا.
 -32ورحبحل اململكة العربعة ال عودية بالتدابري املتخهة ،ور سعما ما تعلق منها بالتعداون مدل
آلعات األمم املتحدة وتنقعه توصعات الدورة الثانعة وأشادت جبهود مكافحة ااجتار بالبرر.
 -33ورحبدحل ال ددنغال بالتددابري املتخددهة ،ومدن بعنهددا إنرداء امل س ددة الوانعدة ةقددوإل اان ددان
ومقوضددعة حقددوإل ال ددجناء واحملتج دةين ومحددالت إذكدداء الددوعي عددايري حقددوإل اان ددان بددني أف دراد
قوات األمن.
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 -34وأشددارت س دريالعون إىل إنردداء مكت د أمددني املظددا ووحدددة التحقعقددات ا اصددة وا ددة
الوانعة للنهو ،باملرأة البحرينعة .وحثحل البحرين على ال دماح بةيدارة املكلقدني بوريدات إادار
ااجراءات ا اصة.
 -35وأشددادت سددنغافورة بددا وات امللموسددة لتنقعدده التوصددعات الدديت قُددرمحل أثندداء ارسددتعرا،
الهج أُجرج عام  2012وأشارت إىل ا هود الرامعة إىل تعةية حقوإل املرأة ومحاية األشدخال
ذوج ااعاقة ودعمهم بوسائال من أمهها تنقعه برامج وإنراء مراكة لتح ني فرل حيو م على
التعلعم والتدري الوئعقي.
 -36ودعددحل سددلوفعنعا البحدرين لتهع ددة بع ددة آمنددة ومواتعددة تتددع للمدددافعني عددن حقددوإل اان ددان
التعبري نرية عن وجهات نظرهم والدعوة ةمايدة حقدوإل اان دان وتعةيةهدا وحثدحل الدولدة ال درك
على إعادة النظر موققها من عقوبة ااعدام.
 -37وأقددرت إسددبانعا بددا هود الدديت بدُدهلحل لتح ددني حالددة حقددوإل اان ددان ،ور سددعما إنردداء
م س ات لتعةية حقوإل اان ان وا اذ تدابري ملكافحة التعهي .
 -38ورحبددحل سددرج رنكددا بتعةيددة سددعادة القددانون وا هددا القضددائي .والبددحل معلومددات عددن
التدددابري الدديت ا ددهت لتح ددني وضددل املدرأة واكعنهددا مددن املردداركة العمددال ال عاسددي و العملعددة
الترريععة.
 -39وأشدداد ال ددودان بالتيددديق علددى عدددد مددن صددكول حقددوإل اان ددان األساسددعة وبا دداذ
تدابري ملكافحة العن ووضل خ ة عمال وانعة للنهو ،نقوإل املرأة.
 -40وأشارت ال ويد إىل أن موعة الوفاإل املعارضة الرئع عة ُحلدحل حةيران/يونعدل ،2016
مما أد على وضل قعود ملموسة على حرية تنظعم ا مععات والتجمل وإىل أن أول حكم إعددام
خالل ما يربو على سحل سنوات قد ندُقره كانون الثاين/يناير .2017
 -41وأشادت سوي را با هود املبهولة من قبعال إنراء م س ات جديدة ولكنها أعربحل عن
أسدقها حعدال عددم تنقعده توصدعات اللجندة البحرينعدة امل دتقلة لتقيدي اةقدائق تنقعدها تامدا وأبدددت
أسقها للتدابري املتخهة ضد اجملتمل املدين.

 -42وأش ددادت تايلن ددد بشنر دداء امل س ددة الوانع ددة ةق ددوإل اان ددان وب ددا هود املبهول ددة لتعةي ددة
الت دددري عل ددى حق ددوإل اان ددان وبن دداء الق دددرات ،ر س ددعما ص ددقوك الر ددراة وم ددوئقي إنق دداذ
القوانني.
 -43وأش ددادت ت ددون بالت دددابري املتخ ددهة لتعةي ددة اةق ددوإل ارجتماعع ددة وارقتي ددادية والثقافع ددة
ورحبددحل بددالتغعريات القانونعددة الرامعددة إىل تعةيددة حقددوإل اان ددان والعدالددة ا نائعددة وجبهددود مكافحددة
التعهي وترجعل اةوار الثقا .
 -44ورحبدحل تركعدا بعمدال اللجندة البحرينعدة امل دتقلة لتقيدي اةقدائق وباعتمداد مبدادرة الت دوية
املدنعة لتعويض الضحايا .واستق رت تركعا عن التدابري املتخهة بر ن قانون األسرة املوحد.
 -45ورحب ددحل أوغن دددا جبمع ددل ا ه ددود املبهول ددة لتح ددني اآللع ددات األساس ددعة ةماي ددة حق ددوإل
اان ان ومن بعنها إنراء مقوضعة حقوإل ال جناء واحملتجةين.
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 -46ورحبددحل اام ددارات العربعددة املتح دددة بتعدداون الدول دة ال ددرك م ددل آلعددات مقوض ددعة حق ددوإل
اان ان وأشادت بربنامج تدري ضبارب الرراة وموئقي إنقاذ القانون على حقوإل اان ان.
 -47وذكددر وفددد البحدرين أن البحدرين قددد اعتمدددت تردريعات وانعددة مت ددورة وأنرد ت آلعددات
وانعددة للحمايددة .وسددعحل سددععا حثعثددا للتعدداون مددل آلعددات حقددوإل اان ددان .وشددرعحل تنقعدده
توصددعات اللجنددة البحرينعددة امل ددتقلة لتقيددي اةقددائق .ويتعلددق بعددض هدده التوصددعات جددارت
ترملها وريات املقررين ا اصني ،وبوجدل خدال تددابري مكافحدة التعدهي  .وسدتنظر البحدرين
دعوة املقررين ا اصني لةيار ا.
 -48وي ددن دس ددتور البحد درين وقوانعنه ددا عل ددى ض ددمانات باحملاكم ددة العادل ددة وكمك ددن ال ع ددن
األحكام أمام احملكمة العلعا.
 -49وقددد ُحلددحل مجععددة الوفدداإل الددواا عمددال بق درار أصدددرتل احملكمددة املدنعددة العلعددا .وأيدددت
حمكمة ارست ناك العلعا هها اةكم .واعنحل مجععة الوفاإل الواا اةكم أمام حمكمة النقض
و يُبحل هها ال عن بعد .وقد استندت احملكمدة املدنعدة العلعدا حكمهدا إىل أن ا مععدة قدد:
(أ) اسددتهدفحل مبدددأ اح د ام سددعادة القددانون وأس د املواانددة؛ (ب) هع د ت بع ددة مواتعددة ل رهدداب
والت درك والعند ؛ (ج) شدجعحل التددخالت األجنبعدة الرد ون الداخلعدة؛ (د) اسدتغلحل املندابر
الدينعة أنر ة سعاسعة.
 -50وق دددمحل و ارة الع دددل التماس ددا ن ددال مجعع ددة الوع ددد ض ددوء ارنتهاك ددات ا ددعمة ال دديت
ارتكبتهدا ا مععدة ضدد سدعادة القدانون ودعمهدا واجعددها ل رهداب وألشدخال أُديندوا باارهدداب.
ور تةال القضعة أمام احملكمة املختية.
 -51وذكرت اململكة املتحدة أهنا أبددت قلقهدا عدامي  2016و 2017لد حقدوإل
اان ددان برد د ن م ددائال م ددن بعنه ددا اس ددت ناك اس ددتخدام عقوب ددة ااع دددام واةرم ددان م ددن ا ن ددعة.
وشجعحل البحرين على تعةية التماسك ارجتماعي والرمول وحرية التعبري.
 -52وأشارت الوريات املتحدة إىل اخنقا ،استخدام القوة املقراة وأقرت بااجندا ات احملققدة
تعةيددة امل دداواة بددني الرجددال واملدرأة .وأعربددحل عددن أسددقها للقعددود املقروضددة علددى التجمددل ال ددلمي
ددال حقددوإل اان ددان .وأعربددحل عددن قلقهددا مددن افتقددار
وتكددوين ا مععددات وسددقر الناش د ني
ضمانات احملاكمة العادلة وحارت التجريد التع قي من املواانة إىل ارت اإل.
 -53ورحب ددحل أوروغد دواج بق ددانون إلغ دداء التع ددهي وبشنر دداء م س ددات للتحقع ددق ح ددارت
التعددهي املدددعى وقوعهددا .وأشددارت إىل التقدددم احملددر صددوب سددح حتق د الدولددة ال ددرك علددى
اتقاقعة القضاء على مجعل أشكال التمععة ضد املرأة .وأعادت أوروغواج الت كعد على أمهعة توجعل
دعوة دائمة معل املكلقني بوريات ااجراءات ا اصة.
 -54ورحب ددحل أو بك ددتان با دداذ البح درين ت دددابري للعم ددال بر ددكال أوث ددق م ددل مقوض ددعة حق ددوإل
اان ان ومل اجملتمل املدين لتنقعه التوصعات املقدمة دورة ارستعرا ،الدورج الردامال الثانعدة،
بوسائال من بعنها اعتماد ا ط الوانعة الرامعة لتمكني املرأة.
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 -55وأشادت مجهورية فنةويال البولعقارية بالبحرين للمراورات الواسدعة الديت أُجريدحل إادار
إعداد التقرير الواا .ورحبحل بااصالحات اليت تكقدال امتثدال امل س دة الوانعدة ةقدوإل اان دان
ملبادمل باري وبا هود املبهولة لضمان امل اواة بني ا ن ني.
 -56وأشد دداد الد ددعمن جبهد ددود اةكومد ددة رعتمد دداد اس د د اتعجعات وانعد ددة للتنمعد ددة وحقد ددوإل امل د درأة
واألاقال وامل نني وذوج ااعاقة.
 -57ورحبحل ا ةائر بدا هود الرامعدة إىل حت دني ااادار امل س دي ةقدوإل ال دجناء واحملتجدةين
وبشنراء مكت أمني املظا واعتماد عدة قوانني ملواءمة إاار البحرين القانوين مدل معدايري حقدوإل
اان ان الدولعة.
 -58وأش ددادت أنغ ددور جبه ددود البحد درين لتنقع دده توص ددعات ارس ددتعرا ،الث دداين بوس ددائال تر ددمال
التدددابري الرامع دة إىل تعةيددة امل دداواة بددني ا ن ددني والنهددو ،بوضددل امل درأة .وشددجعحل البح درين علددى
مواصلة التةامها بتعةية برنامج التنمعة بغعة التقعد ب هداك خ ة التنمعة امل تدامة لعام .2030
 -59وهند د ت األرجنت ددني البحد درين عل ددى تق ددد تقري ددر منتيد د امل دددة
الررو برنامج العمال للق ة .2018-2015

ع ددام  2014وعل ددى

 -60ورحبددحل أرمعنع ددا بشنر دداء امل س ددة الوانع ددة ةق ددوإل اان ددان وب ددا هود املتعلق ددة ب دداةق
اليددحة وب دربامج التعلددعم الرددامال والتدددري للم درأة .وشددجعحل البح درين علددى وق د تنقعدده عقوبددة
ااعدام.
 -61واستح نحل أس العا إنراء هع ات ااشراك على حقوإل اان ان وأقدرت بالتقددم احملدر
ددال حق ددوإل املد درأة .وأب دددت أسد د العا قلقه ددا برد د ن إع دددام ثالث ددة مد دواانني ع ددام .2017
وشجعحل أس العا على است ناك عملعة املياةة الوانعة.
 -62وأبدددت النم ددا قلقهددا مددن جتدددد اللجددوء إىل ااعدددامات وحماكمددة املدددافعني عددن حقددوإل
اان ان واديد ن اإل اختيدال احملداكم الع دكرية لعردمال املددنعني .وحثدحل البحدرين علدى تعةيدة
الكعانات ا ديدة املنر ة لضمان حقوإل اان ان كقالة رستقال ا وحعادها.
 -63وأبر ت أذربعجان التدابري الديت ا ده ا البحدرين للنهدو ،بددور املدرأة
بااصالحات امل س عة لكقالة التن عق بني الوكارت بر ن ااجتار بالبرر.

اجملتمدل .ورحبدحل

 -64وأش ددادت ب ددنغالديش بتي ددمعم الدول ددة ال ددرك عل ددى تنقع دده توص ددعات اللجن ددة البحرينع ددة
امل ددتقلة لتقيددي اةقددائق .وشددكرت البحدرين علددى تنقعدده التوصددعات املتعلقددة بتعةيددة حقددوإل املدرأة.
وأشادت بنغالديش بضمان رفا العاملني املغ بني وج قانون العمال الق ا ا ال.
 -65وأقرت بلجعكا ب ن عدة خ وات إ ابعة قد ا ُ هت لتنقعه توصعات ارسدتعرا ،الثداين.
بعددد أن عدددة توصددعات مقبولددة تُنقدده تنقعددها تامددا .وأبدددت بلجعكددا قلقهددا مددن اسددت ناك تنقعدده
أحكام ااعدام بعد وققها نكم الواقل منه عام  2010وبر ن ممارسة نة املواانة.
 -66وئ ددال القل ددق ي دداور بوت د دوانا بر د د ن تقعع ددد اةري ددات األساس ددعة؛ والتح ددر وعملع ددات
ارحتج ددا التع ددقي وارضد د هاد املنهج ددي للم دددافعني ع ددن حق ددوإل اان ددان؛ وانتر ددار ارجت ددار
بالبنات والن اء إىل البحرين وقانون ا ن عة التمععةج.
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 -67وأش ددادت الربا ي ددال ب ددالبحرين ر اذه ددا ت دددابري لتعةي ددة اس ددتقالل امل س ددة الوانع ددة ةق ددوإل
اان ددان .وذّك درت ب مهع ددة محاي ددة امل دددافعني ع ددن حق ددوإل اان ددان وش ددجعحل تعةي ددة مجع ددل حق ددوإل
اان ان واةريات األساسعة ومحايتها.
 -68وأشارت بروين دار ال الم إىل ا هدود املبهولدة للنهدو ،بداملرأة .وأشدادت بالعمدال املنجدة
لضمان اةيول على التعلعم ا عد وبوجل خال للمجموعات الضععقة.
 -69وأعددادت بلغاريددا الت كعددد علددى معارضددتها الرددديدة رسددتخدام عقوبددة ااعدددام ورأت أن
أحكام ااعدام اليت ندُقرهت عدام  2017اثدال انتكاسدة وتنهدي وققدا م قتدا لتنقعده هده العقوبدة
نكم الواقل استمر سحل سنوات .ورأت بلغاريا أن التعديال الترريعي لوق تنقعه عقوبة ااعدام
على اةوامال خ وة ارجتا ال لعم .وأعربحل عدن قلقهدا مدن جتدر ااجهدا ،حدال حدارت
ارغتياب أو سقاح احملارم.
 -70وش ددجعحل كن دددا البحد درين عل ددى اك ددني مكتد د أم ددني املظ ددا وامل س ددة الوانع ددة ةق ددوإل
اان ان و نة حقوإل ال جناء واحملتجةين لتمكعنهم من م اءلة اةكومة.
 -71وأعربحل شعلي عدن قلقهدا العمعدق برد ن حالدة حقدوإل اان دان البحدرين وأشدارت إىل
تقل د القضدداء الدددكمقرااي املتدداح للمجتمددل املدددين .وأبدددت أيضددا قلقهددا مددن أن التعددهي وسددوء
املعاملة ،ور سعما سوء معاملة احملتجةين ،ئلحل ممارسات م لوفة.
 -72ورحب ددحل الي ددني ب ددا هود املبهول ددة ةماي ددة ارس ددتقرار ال ددواا وتر ددجعل ومحاي ددة حق ددوإل
اان ان باعتمداد ارسد اتعجعة الوانعدة للتنمعدة للقد ة  2018-2015الديت أُعددت إادار ر يدة
البلد ارقتيادية لعام  .2030وأشارت إىل ا هود املبهولة ق دا العدالدة و دارت حقدوإل
املرأة وعمال املواانني األجان .
 -73وأش ددارت كوب ددا إىل الت دددابري املتخ ددهة لض ددمان ح ددن أداء نظ ددام العدال ددة ا نائع ددة وتعةي ددة
قدرات الرراة الوانعة على اح ام حقدوإل اان دان إادار إعمدال القدانون .وأشدارت أيضدا إىل
تنقعه الر ية ارقتيادية الق رية لعام  2030على أساف ارستدامة واانياك والتناف دعة وتعةيدة
حقوإل اان ان.
 -74وأش ددارت ق ددربل م ددل اررتع دداح إىل ا ه ددود املبهول ددة لالمتث ددال لاللتةام ددات الدولع ددة برد د ن
دال إعمدال
حقوإل اان دان .وشدجعحل علدى مواصدلة ا هدود لتعةيدة بنداء القددرات والتددري
القانون لكقالة ارح ام التام ةقوإل اان ان.
 -75وأعربحل ا مهورية الترعكعة عدن شدكرها للدردود علدى بعدض األسد لة امل روحدة .ورحبدحل
بتقد البحرين التقرير ال وعي ملنتي املدة.
 -76ويظددال القلددق ي دداور الدددا رل بر د ن حالددة حقددوإل اان ددان ويتضددمن ذلددك ارنتهاكددات
ا اريددة ةريددة التعبددري وحريددة تكددوين ا مععددات والتجمددل واعتقددارت امل دواانني التع ددقعة .وأعربددحل
الدددا رل عددن قلقهددا العمعددق بر د ن العدددد الكبددري جدددا مددن حددارت جتريددد م دواانني ن درينعني مددن
جن عتهم منه عام .2012
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 -77وأشددارت جعبددو إىل اعتمدداد تدددابري لتنقعدده توصددعات الدددورة الثانعددة وبوجددل خددال تنقعدده
برن ددامج للتع دداون التق ددا وبن دداء الق دددرات ير ددمال اجملتم ددل امل دددين ،بالتع دداون م ددل مقوض ددعة حق ددوإل
اان ان.
 -78وأعربددحل ميددر عددن تقددديرها للجهددود التردريععة وبوجددل خددال للقدوانني املتعلقددة بال ددل ة
القضددائعة والعن د املنددةد وا مععددات ال عاسددعة والعمددال واألسددرة .ورحبددحل بشنردداء آلعددات وانعددة
لتعةية حقوإل اان ان ،من بعنها ندة التن دعق العلعدا ةقدوإل اان دان ومقوضدعة حقدوإل ال دجناء
واحملتجةين ومكت أمني املظا .
 -79وأعرب ددحل إس ددتونعا ع ددن خعب ددة أمله ددا برد د ن ح دوادت ارنتق ددام م ددن امل دددافعني ع ددن حق ددوإل
اان ان وبيقة خاصة حظر ال قر املقرو ،على ال عد هدادج املوسدوج الدهج كدان يقد  ،أن
يتحدت ارجتما ال ابق لدورة استعرا ،اةالة البحرين .وأبدت أسقها ألحكام ااعدام
املنقهة ودعحل لوق العمال بعقوبة ااعدام.
 -80وأشددادت إثعوبعددا باةكومددة ر اذهددا تدددابري لتنقعدده توصددعات الدددورة ال ددابقة ولتواصددلها
بركال إ ا مل مقوضعة حقوإل اان ان ضوء املراورات وارتقاقات بر ن مراريل التعداون
عدة ارت اليت ترمال بناء قدرات موئقي إنقاذ القانون.
 -81وقالددحل فنلندددا إهنددا ت مددال حقددا ،بعددد تنقعدده أحكددام ااعدددام كددانون الثاين/يندداير،
تعود البحرين إىل وق العمال نكم الواقل بعقوبة ااعدام اهعدا لوق العمال هبا رمسعا.

أن

 -82وقالددحل فرن ددا إن مكافحددة اارهدداب د أن تقد ن باملراعدداة الواجبددة ةقددوإل اان ددان.
واستق ددرت عددن آلعددات الرصددد الوانعددة .وأعربددحل عددن قلقهددا مددن تنقعدده أحكددام ااعدددام ودعددحل
البحرين رح ام حرية التعبري وحرية اليحافة.
 -83وأشادت أملانعا بالبحرين هودها لتعةية ورية امل س ة الوانعة ةقدوإل اان دان ورحبدحل
بالتعديالت على قانون ا مععات ال عاسعة اليت نيحل على القيال بني الدين وال عاسة .ويظدال
القلق ي اور أملانعا بر ن ت بعق عقوبدة ااعددام اآلوندة األخدرية .وأبددت انةعاجهدا مدن التقدارير
الدديت تقعددد نظددر سددقر مدددافعني عددن حقددوإل اان ددان ةضددور ارجتماعددات ال ددابقة للدددورة لدددورة
ارستعرا ،الدورج الرامال اةالعة.
 -84وذكددر رئددع وفددد البح درين أن ت بعددق عقوبددة ااعدددام ر يددتم إر علددى عدددد حمدددود مددن
اةارت ا رية ،وأن هنال ضمانات كافعة القانون البحريا لقر ،عقوبة ااعدام وتنقعدهها.
فالقانون ا نائي ين على إمكانعة قع عقوبة ااعددام إىل ال دجن مدد اةعداة ،أو ال دجن
ملدة أقال إذا ارتُ ِكبحل ا ركمة ئروك تربر قع عقوبة ااعدام.
 -85واحل مواءمة قانون ا ن عة مل املعايري الدولعدة .وكمكدن سدح ا ن دعة أو فقدداهنا وفدق
القانون .ويد دج ارتكداب أعمدال إرهابعدة إىل فقددان ا ن دعة محايدة للمجتمدل مدن هده األعمدال.
ال ل ة القضائعة.
و و ال عن هه القرارات لد أعلى م تو
 -86وبر ن حظدر سدقر مددافعني عدن حقدوإل اان دان ،وفدق العهدد الددود ا دال بداةقوإل
املدنعة وال عاسعة الهج انضمحل إلعل البحرين عام  ،2006ينبغدي أن يكدون كدال شدخ حدرا
مغادرة أج بلد " ،ا ذلك بلد " .وينبغي أر خيضدل هدها اةدق ألج قعدود سدو القعدود الديت
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يددن علعهددا القددانون وتكددون ضددرورية ةمايددة األمددن الددواا ،أو النظددام العددام ،أو اليددحة العامددة،
أو اآلداب العامة ،أو حقوإل اآلخرين وحريا م.
 -87وقد أُنر حل أمانة مكتد أمدني املظدا او /يولعدل  2013وهدي تتلقدى شدكاو ضدد
و ارة الداخلعددة .ونظددرت األمانددة أكثددر مددن  3 200حالددة ،تعلددق  70املائددة
أج موئد
منهددا ب لبددات فرديددة أو مجاععددة للم دداعدة أو التةويددد علومددات عددن سددل ات الددو ارة املختيددة.
وحظي كثري من التوصعات اليت قدمتها بالقبول ونُظر فعها وندُقرهت.
 -88و  27شبارب/فرباير  ،2012أصددر املددعي العدام القدرار رقدم  8الدهج أُنرد حل وجبدل
وحدة التحقعقات ا اصة امل تقلة اليت تعد شدعبة مدن ا هدا القضدائي .ويتمثدال دورهدا كمدا جداء
القد درار حتدي ددد م د د ولعة م ددوئقي اةكوم ددة ا نائعد دة املتهم ددني بارتك دداب أفع ددال غ ددري قانونع ددة
أفضحل إىل القتال ،أو التعهي  ،أو اايهاء ،أو سوء املعاملدة .وواصدلحل الوحددة التحقعدق هده
اردعداءات وتوجددل ار امدات ،عنددد الضدرورة ،وفقددا للمعدايري الدولعددة ،مثدال دلعددال التقيدي والتوثعددق
القعدالني برد ن التعددهي وغدري مددن ضدروب ،املعاملدة أو العقوبدة القاسددعة أو الالإن دانعة أو املهعنددة
(بروتوكول اس نبول) ،ا ذلك ادعاءات ضد م ولني يتولدون مناصد قعاديدة ،وجد مبددأ
م ولعة القعادة.
 -89و وجد د املرس ددوم امللك ددي رق ددم  61لع ددام  ،2013أُنرد د حل مقوض ددعة حق ددوإل ال ددجناء
واحملتجدةين .واعتمدددت البحدرين مبددادمل ارختعددارج رتقاقعددة مناهضددة التعددهي وغددري مددن ضددروب
املعامل د ددة أو العقوب د ددة القاس د ددعة أو الالإن د ددانعة أو املهعن د ددة .وتقق د دددت املقوض د ددعة ال د ددجون ومراك د ددة
ارحتجددا ومراكددة احتجددا األحدددات بغعددة التحقددق مددن ئددروك ارحتجددا واملعاملددة الدديت يتلقاهددا
احملتجةون .وكمارف أعضاء اللجنة مهامهم بركال م تقال وشقاك ونةيل.
 -90ورحبددحل غانددا بالتعددديالت علددى بعددض أحكددام قددانون ال ددل ة القضددائعة وبشنردداء مكتد
أمددني املظددا  .وأشددارت مددل القلددق إىل أن اةكومددة تتخدده بعددد تدددابري لتددوفري سددبال ارنتيدداك
لضحايا التمععة ومحاية ا ماعات العرقعة والدينعة رغم قبول البحرين التوصدعات الديت قُددرمحل أثنداء
ارستعرا ،الثاين.
 -91وأشارت غواتعمار إىل أن الدستور يضمن امل اواة ورمي من التمععة على أس دينعة،
بعد أنل ر يوجد اع اك باةق حرية التقكري أو الضمري أو املعتقد .وحثحل غواتعمدار البحدرين
على ا اذ تدابري ةماية األقلعات الدينعة.
 -92وأشادت هندوراف بالتددابري اا ابعدة الديت ا ده ا البحدرين لتنقعده أغلد التوصدعات الديت
تلقتها ،مررية بوجل خال إىل إنراء مكت أمني املظا .
 -93ويظال القلق ي اور آي دلندا حعدال حالدة حقدوإل املدرأة ،دا ذلدك تضدععق ا نداإل علدى
املدددافعني عددن حقددوإل اان ددان واجملتمددل املدددين .ودعددحل آي ددلندا البحدرين إىل ع ددة الظددروك الدديت
تعة املياةة والعملعة ال عاسعة الراملة.
 -94ورحب ددحل ا ن ددد بتع دداون البحد درين م ددل مقوض ددعة األم ددم املتح دددة ةق ددوإل اان ددان وبد دربامج
تدري ا هدا القضدائي .والبدحل تقاصدعال عدن تنقعده ا دة الوانعدة للنهدو ،بداملرأة وعدن التقددم
احملددر إاددار مرددرو إصددالح سددوإل العمددال وشددجعحل علددى مواصددلة ا هددود الرامعددة إىل محايددة
العمال األجان .
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 -95وأشددادت إندونع ددعا بددالبحرين انرددائها هع ددات م ددتقلة تتددوىل رصددد حقددوإل ال ددجناء
واحملتجةين ولتعاوهنا الوثعق مل مقوضعة حقوإل اان ان برنامج التعاون التقا وبناء القدرات.
 -96وأعرب ددحل مجهوري ددة إي د دران ااسد ددالمعة ع ددن أس ددقها لرك ددود الوضد ددل ال عاس ددي من دده الد دددورة
الثانعددة لالسددتعرا ،ال دددورج الرددامال ركددودا يع ددة املقددام األول إىل الضددغط ال ددهج يتعددر ،ل ددل
املردداركون األنر د ة ال عاسددعة ال ددلمعة وسددجن القددادة ال عاسددعني والدددينعني والتحددر املنددتظم
البح درين عدددكمو ا ن ددعة ب ددب
بال ددكان الرددععة .وأش ددارت إىل أن هدداء  1 000شددخ
جتريدهم من جن عتهم.
 -97وأشاد العراإل بالبحرين للتدابري اليت ا ه ا انراء مقوضدعة حقدوإل ال دجناء واحملتجدةين
ومكت د أمددني املظددا ووحدددة التحقعددق ا اصددة ،وهددي تدددابري جت ددد جهددود الدولددة والتر دريعات
الرامعة إىل امل اواة ومحاية الوحدة الوانعة والتماسك ارجتماعي.
 -98وحث ددحل آيرلن دددا البحد درين عل ددى قب ددول الب ددات الت ش ددرية للمكلق ددني بوري ددات ااجد دراءات
ا اصة ومقوضعة حقوإل اان ان .وحضحل البحرين على أن توقد فدورا التحدر باملددافعني عدن
حقددوإل اان ددان الددهين يردداركون الدددعوة ددا علددى اليددععدين الددواا والدددود وأعمددال ارنتقددام
املرتكبددة ضدددهم .وتردداار آيرلندددا نددة مناهضددة التعددهي ةاوفهددا برد ن التعددهي وأدانددحل إعددادة
العمال بعقوبة ااعدام.
 -99ورحبحل إي العا بشنراء مقوضعة حقوإل ال دجناء واحملتجدةين ووحددة التحقعقدات ا اصدة
ومكت أمني املظا وباعتماد ا ة الوانعة للنهو ،باملرأة البحرينعة.
 -100وأع ددرب األردن ع ددن تق دددير للمب ددادرات ال دديت ا دده ا البحد درين لتعةي ددة األا ددر امل س ددعة
والتر دريععة والدسددتورية والتمتددل باةريددات األساسددعة .ورح د األردن بشنردداء مكت د أمددني املظددا
واللجنة العلعا لنةاهة ارنتخابات.
 -101وأش ددادت الكوي ددحل ب ددالبحرين لتق دددكمها تقاريره ددا بغع ددة استعراض ددها الوق ددحل املناسد د .
وتدددعم الكويددحل مجعددل التدددابري الدديت ا دده ا البح درين ملكافحددة اارهدداب الددهج ي ددتهدك سددالمة
املواانني وأمنهم.
 -102وأشاد لبنان بالبحرين لوفائها بالتةاما ا الدولعة ال تعةية حقوإل اان دان ومحايتهدا.
وأش ددار لبن ددان إىل املنح ددة ال دديت خيي ددتها البح درين لت ددوفري الت دددري ألف دراد ا ه ددا القض ددائي وفق ددا
للمعايري الدولعة ومبادمل حقوإل اان ان.
 -103وأعربحل لعبعا عن تقديرها انراء امل س ة الوانعة ةقوإل اان دان وباعتمداد اسد اتعجعة
التنمعدة الوانعدة وبدشاالإل خ دة وانعدة للنهدو ،بداملرأة .واستق درت البحدرين عدن برندامج التددري
للتثقع والتوععة الرامي إىل ضمان التماسك ارجتماعي.
 -104وأشارت لعتوانعا مل اررتعاح إىل ا هود الكبرية اليت بُ ِهلحل منه ارسدتعرا ،ال دابق بغعدة
حت ددني سددجال حقددوإل اان ددان هددها البلددد .وهند ت البحدرين علددى اعتمدداد قددانون محايددة ال قددال
وتعديال القانون ا نائي.
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 -105ورحبحل لك مرب غ بشحرا قدر من التقدم ال حقوإل اان ان وبوجل أخ حقوإل
املدرأة ،ويرددمال ذلدك اةقددوإل املتعلقددة بارسدتقالل ارقتيددادج وحقددوإل العداملني .بعددد أن حتددديات
رئع عة ر تةال قائمة.
 -106وأشادت ملددي بدشاالإل ا دة الوانعدة للنهدو ،بداملرأة البحرينعدة (،)2022-2013
ور سددعما ال كعددة علددى مبدددأ إتاحددة فددرل مت دداوية للمدرأة واكعنهددا وإنردداء نددة وانعددة ملكافحددة
ااجتار بالبرر.
 -107وأشارت موريتانعا مل اررتعاح إىل التعديالت اليت أُ ِ
دخلحل علدى القدانون لضدمان ت ابقدل

مل املعايري الدولعة ةقوإل اان ان والعدالة ا نائعة ،مثال التعديالت املدخلة على القانون ا نائي
واملتعلقدة بالتعددهي وتعدديالت قددانون األمدن العددام ذات اليدلة نمايددة الضدحايا وتقددد ا ندداة إىل
العدالة.
 -108ورحبحل دولة فل ني بانضمام الدولة ال رك ليكول حقوإل اان ان وشجعتها علدى
بدهل مةيددد مددن ا هدود ل ددن قددانون واددا يتوافدق مددل معددايري حقدوإل اان ددان الدولعددة وأشددارت إىل
اعتماد عدة اس اتعجعات وخ ط وإنراء امل س ة الوانعة ةقوإل اان ان.
 -109وأفدداد وفددد البح درين ب نددل يُعك د علددى إعددداد مرددرو قددانون جديددد لليددحافة ووسددائط
ااع ددالم االك ونع ددة وأن ه ددها الق ددانون يه دددك إىل تعةي ددة حري ددة م س ددات الي ددحافة ووس ددائط
ااعددالم االك ونع ددة واس ددتقال ا وف ددق املع ددايري الدولع ددة .ويتض ددمن مر ددرو الق ددانون أحكام ددا حتظ ددر
الدددعوة إىل العند  ،أو الكراهعددة ،أو ديددد األمددن الددواا ،أو انتهاكددات حقددوإل الغددري وكدرامتهم،
أو اآلداب العامة وانتهال أج من مبادمل حقدوإل اان دان .وتُتخده تددابري تنقعهيدة وقضدائعة ةظدر
أج حتريض على ال ائقعدة ،أو العند  ،أو الكراهعدة الدينعدة أو العنيدرية وسدائط ااعدالم ،وفقدا
للق د ددانون ا ن د ددائي وتعديالت د ددل وق د ددانون الي د ددحافة اة د دداد الي د ددادر باملرس د ددوم الترد د دريعي رق د ددم 47
لعدام  .2002وتددعم البحدرين حقدوإل اليددحقعني أداء مهمدتهم نريدة واسددتقالل وهدي تعاقد
علددى أج اعتددداء علددعهم ،مرددرية إىل العقوبددات القائمددة املتيددلة بارعتددداء علددى موئ د عمددومي،
وفقا للمواد  34-29من قانون اليحافة.
حدوادت
 -110وا هت اةكومة مبادرة بر ن الت وية املدنعدة لتعدويض مدن ةدق هبدم األذ
شددبارب/فرباير وآذار/م ددارف  2011اس ددتنادا إىل مق د ح م ددن اللجن ددة الوانع ددة املنر د ة ملتابع ددة تنقع دده
توصددعات اللجنددة البحرينعددة امل ددتقلة لتقيددي اةقددائق ،دون امل دداف نقددوإل األادراك املتضددررة
اللجوء إىل ااجراءات املدنعة اليت ر تتناول امل ولعة ا نائعة.
 -111ويركال املرسوم الترريعي رقم  47اااار الترريعي لليح اليت يد دج العداملون فعهدا
دوره ددم دون أج رقاب ددة م ددبقة عل ددى احملت ددو  .ويكق ددال املرس ددوم أيض ددا القرص ددة املت دداوية مع ددل
الي ددح برد د ن اةي ددول عل ددى املعلوم ددات واألنب دداء م ددن املي ددادر ونر ددر ه دده األنب دداء ،شد دري ة
ورظددر وضددل أج قعددد علددى تدددفق املعلومددات اةددر.
أر تكددون مبنعددة علددى الرددائعات أو تنرددرهاُ .
ورظر القدهك والتردهري ،وتردويل
ورظر إرغام أج صحقي على الكر عن ميادر معلوماتلُ .
ال معة وحتريض شخ على ارتكاب جركمة حمظورة .وحال اآلن يُ جن أج صحقي.
 -112وأوىل اجملل األعلى للمرأة أمهعة خاصة مل د لة األاقدال املولدودين مدن أمهدات نرينعدات
متةوجددات مددن أجان د  .وأصدددر ل د الددو راء ق درارا يقبددال مرددرو قددانون لتعددديال بعددض أحكددام
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قددانون ا ن ددعة حددال يت ددأل د رء األاقددال اةيددول علددى ا ن ددعة البحرينعددة وفددق قواعددد حمددددة.
وقد قدرم مررو القانون إىل ا ع ة الترريععة.
 -113وأعددرب رئددع وفددد البح درين عددن شددكر معددل الدددول الدديت شدداركحل اة دوار التقدداعلي
وخ د بالر ددكر أعضدداء الثالثع ددة واألمانددة .وأع دداد الت كعددد عل ددى أن البح درين س ددتثابر علددى تعةي ددة
حقددوإل اان ددان واةريددات األساسددعة ومحايتهددا إاددار معثدداإل العمددال الددواا والدسددتور وقانوهنددا
وارلتةامات الدولعة وسعاسات اةكومة وبرا ها .وتت لل البحرين لالنتقا من اةوار التقاعلي
إاددار آلعددة ارسددتعرا ،الدددورج الرددامال و لد حقددوإل اان ددان وهع ددات املعاهدددات ،وإىل توثعددق
عر تعاوهنا مل مقوضعة حقوإل اان ان.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -114ستتنرر البحترين اتتي التوصتتيات التاليتتة التتتي أدعتتدت أثنتتاء الحتتوار التفتتاعلي ،وستتترد
عليها اي حينها ،على أال يتجاوز ذلك الدورة السادسة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان:
التصتتديق علتتى صتتوو حقتتوق اإلنستتان الر يستتية التتتي لت تصتتب
1-114
البح ترين فراتتا ايهتتا بعتتد ومواءمتتة تش تريعها التتوفني معهتتا وستتحب تحفراتهتتا علتتى
اتفاقية القضاء على جميع أشوال التمييز ضد المرأة (إسبانيا) ؛
التصديق على البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص
-2-114
بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية ،الهت تتادع إلت تتى إل ت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدا (إست تتتونيا)
(أوروغواي) (آيرلندا)؛
التصديق على البروتوكتول االختيتاري الثتاني للعهتد التدولي الختاص
-3-114
بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية وإل ت تتاء عقوبت تتة اإلعت تتدا (البرت ت تتال)؛ التصت تتديق علت تتى
البروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني للعهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية،
الهادع إلى إل اء عقوبة اإلعدا (أن وال)؛
مواصتتلة عمليتتة التصتتديق علتتى أك ت الصتتوو الدوليتتة المتعلق تتة
-4-114
بحقوق اإلنسان ،بما ايها البروتوكتول االختيتاري التفاقيتة مناكضتة التعتغيب وغيتر
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (إيطاليا)
النرتتر اتتي مستتتلة التصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة
-5-114
مناكض تة التعتتغيب وغيتتر متتن ضتتروب المعاملتتة أو العقوبتتة القاستتية أو الالإنستتانية
أو المهينت تة (الس تتن ال)؛ التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناكض تتة
التعغيب وغيتر متن ضتروب المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو المهينتة
ب يتتة اإلس تتها ا تتي العم تتل المنجتتز (أوروغ تتواي)؛ التص تتديق قب تتل دورة االس تتتعراض
التتدوري الشتتامل المقبلتتة علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناكضتتة التعتتغيب
وإنشاء آلية وقا ية وفنية واق ا لغلك (الجمهورية التشيوية)؛ النرر بشول إيجتابي
ا تتي التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري التفاقي تتة مناكض تتة التع تتغيب (قب تترص)؛
المضتتي قتتدما اتتي اتجتتا التصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناكضتتة
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التعغيب وغيتر متن ضتروب المعاملتة أو العقوبتة القاستية أو الالإنستانية أو المهينتة
(شيلي)؛
التصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفاقيتتة مناكضتتة التعتتغيب
-6-114
وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنستانية أو المهينتة (البرت تال)
(إستونيا) (غواتيماال) (غانا) (الدانمر ) (لوسمبرغ) (ليتوانيا)؛
التصديق على البروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الخاص
-7-114
بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)
التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية القضتاء علتى جميتع
-8-114
أشوال التمييز ضد المرأة (غواتيماال)
التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة العم تتال المنت تزليين(2011 ،رقت ت )1٨٩
-9-114
الصادرة عن منرمة العمل الدولية (سويسرا) (الفلبين) (غانا) (أوغندا)؛
 -10-114التصتتديق علتتى االتفاقي تتة الدوليتتة لحمايتتة حق تتوق جميتتع العم تتال
المهاجرين وأاراد أسرك (الفلبين) (غانا) (غواتيماال)؛
 -11-114التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتخاص متتن
االختفاء القسري (أوروغواي) (غانا) (البرت ال)
 -12-114التصتتديق علتتى نرتتا رومتتا األساستتي للمحومتتة الجنا يتتة الدوليتتة
(البرت ال) (إستونيا)؛
 -13-114التصت تتديق علت تتى اتفاقيت تتة عت تتد تقت تتاد ج ت ترا الحت تترب والج ت ترا
المرتوبة ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 -14-114الشتتروع اتتي التصتتديق ،ومواءمتتة تش تريعاتها الوفنيتتة بالوامتتل متتع
جميع االلتزامات بموجب نرا روما األساسي للمحومة الجنا ية الدولية ،بمتا اتي
ذلت تتك إدرار تعري ت تف النرت تتا األساست تتي الج ت ترا بصت تتي تها المعدلت تتة ات تتي الم ت ت تمر
االستعراضتتي لنرتتا رومتتا األساستتي للمحومتتة الجنا يتتة الدوليتتة اتتي عتتا 2010
والمبادئ العامة ،اضالا عن اعتماد أحوا تتي التعاون مع المحومتة ،واالنضتما
إلى اتفاق امتيازات وحصانات المحومة الجنا ية الدولية (انلندا)؛
-15-114

التصديق على االتفاقية المتعلقة بمركز الالجئين (أوغندا)؛

 -16-114االنضت تتما إلت تتى االتفاقيت تتة المتعلقت تتة بمركت تتز األشت تتخاص عت تتديمي
الجنسية (الموسيك)؛
 -17-114اتخاذ خطوات إلقامتة آليتة وفنيتة للحمايتة توتون مستتقلة واعالتة
ومزودة بموارد جيدة واق ا للبروتوكول االختياري التفاقية مناكضة التعغيب (غانا)؛
 -18-114االنضما لنرا روما األساستي واعتمتاد تشتريعات وفنيتة تتماشتى
معه ،بما اتي ذلتك إدرار أحوتا التعجيتل بالتعتاون متع المحومتة الجنا يتة الدوليتة
(غواتيماال) ؛
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 -19-114مواصلة التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألم المتحتدة
من أجل حماية حقوق اإلنسان وتعزيزكا (المملوة العربية السعودية) ؛
 -20-114مواص تتلة الجه تتود م تتن أج تتل التع تتاون ال تتدولي ا تتي مي تتدان حق تتوق
اإلنسان واالستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة (السودان) ؛
 -21-114مواص تتلة توس تتيع نط تتاق التع تتاون م تتع األمت ت المتح تتدة واالس تتتفادة
المثل تتى م تتن الخبت ترات الدولي تتة المتاح تتة م تتن خ تتالل االي تتات الدولي تتة ذات الص تتلة
(أذربيجان)؛
 -22-114كفالتة تعتتاون جميتع البحترينيين بحريتة متتع آليتات األمت المتحتتدة
لحقوق اإلنسان (الجمهورية التشيوية)؛
 -23-114اعتمتتاد نهتتم منفتتت يقتتو علتتى الجتتدارة حيتتال اختيتتار المرشتتحين
عل تتى الص تتعيد ال تتوفني النتخاب تتات كيئ تتات معاك تتدات األمت ت المتح تتدة (المملو تتة
المتحدة لبريطانيا العرمى وآيرلندا الشمالية)؛
 -24-114توجي تته دع تتوة دا م تتة إل تتى جمي تتع المولف تتين بوالي تتات ا تتي إف تتار
اإلج تراءات الخاصتتة اتتي أقتترب وقتتل مموتتن (كولنتتدا)؛ توجيتته دعتتوة دا متتة إلتتى
جميع االيات واإلجراءات الخاصة التابعتة لمجلتس حقتوق اإلنستان (كنتدورا )؛
تيستتير توجيتته دعتتوة دا متتة إلتتى المولفتتين بواليتتات اتتي إفتتار اإلج تراءات الخاصتتة
لمجلتس حقتتوق اإلنستتان (غواتيمتتاال)؛ توجيتته دعتتوة دا متتة إلتتى المولفتتين بواليتتات
اي إفار اإلجراءات الخاصة (بل اريا) ؛
 -25-114التعت تتاون مت تتع المولفت تتين بت تتاإلجراءات الخاصت تتة لمجلت تتس حقت تتوق
اإلنسان ،بما اي ذلك اإلسراع بتواير إموانية وصول المقررين الخاصين الغين ل
يدبل بعد اي فلباته لزيارة البحرين (آيسلندا) ؛
 -26-114تش تتجيع الحووم تتة عل تتى التع تتاون م تتع جمي تتع المولف تتين بوالي تتات
اإلجراءات الخاصة (العراق)؛
 -27-114مواصتتلة تعزيتتز تعاونهتتا متتع آليتتات حقتتوق اإلنستتان التابعتتة لألم ت
المتحت تتدة ،وال ست تتيما مت تتن خت تتالل قبت تتول الزيت تتارات القطريت تتة للمقت تتررين الخاصت تتين
(جمهورية كوريا)؛
 -28-114الس تتمال للمق تترر الخ تتاص المعن تتي بالتع تتغيب وغي تتر م تتن ض تتروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بزيارة البحترين ،متابعتة لقبتول
توصيات بهغا الشتن قددِّمل اي الدورة الثانية (النمسا)؛
 -29-114قبتتول فلتتب المقتترر الختتاص المعنتتي بمستتتلة التعتتغيب والمقتترر
الخاص المعني بالحق اي حرية التجمع السلمي واي تووين الجمعيات (ارنسا)؛
 -30-114تنفيغ توصيات المولفين بواليات التابعين لألمت المتحتدة تنفيتغا
كتامال ،بمتا اتي ذلتك متن ختالل اإلاترار الفتوري عتن جميتع الستجناء السياستتيين،
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وإنهاء اإلاالت من العقاب ،وتقدي مرتوبي انتهاكات حقوق اإلنسان إلى العدالة
(جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 -31-114تشجيع الحوومة على تنفيغ التعهدات وااللتزامات التي تعهتدت
بها خالل الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل اي ( 2012العراق)؛
 -32-114مواصتلة مشتتروع التعتتاون التقنتي متتع مفوضتتية حقتوق اإلنستتان اتتي
عدد من المجاالت المختلفة ،ال سيما تعزيتز قتدرات األشتخاص المولفتين بذنفتاذ
القانون (جيبوتي)؛
-33-114

تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان (كندورا )؛

 -34-114قبتول زيتتارة متن مفتتوض األمت المتحتتدة الستامي لحقتتوق اإلنستتان
أو المقتترر الختتاص لألم ت المتحتتدة لتحديتتد الخطتتوات الالزمتتة لتعزيتتز م سستتات
حقوق اإلنسان (الواليات المتحدة األمريوية)؛
 -35-114اس تتتعراض الق تتوانين والممارس تتات لض تتمان توااقه تتا م تتع الق تتانون
الدولي لحقوق اإلنسان (البرت ال)؛
 -36-114التقيتتد بالتشتريعات الوفنيتتة واعتمادكتتا ب يتتة مواءمتهتتا متتع معاكتتدة
تجارة األسلحة (غواتيماال)؛
 -37-114وضع جدول زمني ومواعيد نها ية واضحة لتنفيغ جميع توصتيات
اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقا ق وتقدي تقارير عامة منترمتة عتن التقتد
المحرز اي تنفيغكا (سلواينيا)؛
 -38-114تعزيتتز الشتراكات بتتين الم سستتات الرستتمية والم سستتات الوفنيتتة
لحقوق اإلنسان من خالل تنفيغ برامم التعاون الثنا ية (الجزا ر)؛
 -39-114مواصتتلة تعزيتتز موتتتب أمتتين المرتتال اتتي وزارة الداخليتتة وأمتتين
المرتتال اتتي وكالتتة األمتتن التتوفني ووحتتدة التحقيقتتات الخاصتتة ،حتتتى يتستتنى لهتتا
االضطالع بوالياتها على نحو اعال (نيوزيلندا)؛
 -40-114اتخاذ جميع التتدابير الالزمتة لضتمان استتقالل واعاليتة الم سستة
الوفنيتتة لحقتتوق اإلنستتان ،بمتتا اتتي ذلتتك االستتتقالل المتتالي ،وحمايتهتتا متتن جميتتع
أشتتوال الض ت أو االنتقتتا ايمتتا يتصتتل بعملهتتا لتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وحمايتهتتا
(الجبتتل األستتود)؛ تعزيتتز الم سستتة الوفنيتتة لحقتتوق اإلنستتان اتتي البحترين وضتتمان
امتثاله تتا الوام تتل لمب تتادئ ب تتاريس (جمهوري تتة كوري تتا)؛ مواص تتلة تعزي تتز الم سس تتات
الوفنية لحقوق اإلنسان واقا لمبادئ باريس ،وال سيما متن حيتز زيتادة استتقاللها
وسلطتها (إندونيسيا)؛
 -41-114تعزيز استقالل الم سسة الوفنية لحقتوق اإلنستان واعاليتهتا واقتا
لمبتتادئ بتتاريس (دولتتة الستتطين)؛ تعزيتتز قتتدرة الم سستتة الوفنيتتة لحقتتوق اإلنستتان
على االفالع على الحاالت التي تتطلب اكتمام ا خاص ا (ليبيا)؛
GE.17-11442
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 -42-114مواصلة إدخال المعايير الدوليتة لحقتوق اإلنستان اتي التشتريعات
الوفنية والجهود الرامية إلى زيادة إموانيات الم سستات الوفنيتة لحقتوق اإلنستان
وقدراتها (أوزبوستان)؛
 -43-114مواص ت ت ت ت تتلة تنفي ت ت ت ت تتغ خط ت ت ت ت تتة العم ت ت ت ت تتل االس ت ت ت ت تتتراتيجية الوفني ت ت ت ت تتة
للفترة  2016-2012بشتن األشخاص ذوي اإلعاقة (جيبوتي)؛
 -44-114مواصتتلة تعزيتتز قتتدرات اللجنتتة الوفنيتتة للطفولتتة ب يتتة تنفيتتغ خطتتة
العمل االستراتيجية الوفنية للطفولة تنفيغا تام ا (إثيوبيا)؛
-45-114

مواصلة تعزيز التثقيف اي مجال حقوق اإلنسان (باكستان)؛

 -46-114اتختتاذ تتتدابير لتحستتين نرتتا التعلتتي وتنفيتتغ ب ترامم تهتتدع إلتتى
زيادة الوعي بحقوق اإلنسان على الصعيد الوفني (أوزبوستان)؛
-47-114

إدرار تعلي حقوق اإلنسان اي المناكم الدراسية (أرمينيا)؛

 -48-114توثيتتف البترامم الراميتتة إلتتى تعزيتتز حقتتوق اإلنستتان وحمايتهتتا ا تي
المناكم الدراسية (الوويل)؛
 -49-114تعزيز تثقيف موظفي إنفاذ القانون بشتن القتوانين الدوليتة لحقتوق
اإلنسان ،بمتا ايهتا اتفاقيتة القضتاء علتى جميتع أشتوال التمييتز ضتد المترأة والعهتد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (جمهورية كوريا)؛
 -50-114تحسين القدرات وتدريب قوات األمن اي مجال حقوق اإلنسان
واستخدا القوة المعتدلة ،سواء اي التصدي لالحتجاجات السلمية أو اي أمتاكن
االحتجاز (إسبانيا)؛
 -51-114نشر مدونة قواعد سلو موظفي إنفتاذ القتانون علتى نطتاق واستع
اي المجتمع (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 -52-114مواصت تتلة ب ت ترامم تت تتدريب القضت تتاة والمت تتوظفين المولفت تتين بذنفت تتاذ
القوانين واق ا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان (لبنان)؛

 -53-114مواصلة إذكاء الوعي بحقوق اإلنستان بتين جميتع الفئتات ،وال ستيما
األجيال الشابة ،من خالل التثقيف والتدريب ووسا اإلعال واالتصاالت (تايلند)؛

 -54-114إذك تتاء ال تتوعي ا تتي المجتم تتع ب تتين الفئ تتات م تتن جمي تتع األعم تتار،
لتموي تتنه م تتن إدرا أكمي تتة منرم تتات المجتم تتع الم تتدني ودورك تتا ا تتي دينامي تتات
المجتمع البحريني (تونس)؛
 -55-114الست تتمال للمنرمت تتات غيت تتر الحووميت تتة الدوليت تتة بزيت تتارة البح ت ترين
واالضطالع بعملها اي مجال حقوق اإلنسان دون قيود ،بما اي ذلك إل اء الحتد
الحالي لمثل كغ الزيارات وكو خمسة أيا (آيسلندا)؛
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 -56-114الشروع اي حوار وفني صادق بطريقة مفتوحة وشاملة مع جميتع
الجهتتات المعنيتتة ،بهتدع االستتتجابة الفعليتتة لتطلعتتات جميتتع الستتوان وشتتواغله
على نحو شامل وجامع (جمهورية إيران اإلسالمية)؛
 -57-114اتختتاذ تتتدابير عاجلتتة لتيستتير عمتتل المجتمتتع المتتدني والمتتدااعين
عتتن حقتتوق اإلنستتان ،وضتتمان حمايتتة جميتتع األشتتخاص متتن التركيتتب ،أو االنتقتتا
بسبب سعيه إلى التعاون مع األم المتحدة (آيرلندا)؛
 -58-114الحفاظ على التزامها بتحقيق اإلصالل السياستي الملمتو علتى
أس تتا احتت ترا حق تتوق جمي تتع الم تتوافنين وتطلع تتاته المش تتروعة ،بم تتا يتس تتق م تتع
االلتزامات الدولية وقبول نتتا م تقريتر اللجنتة البحرينيتة المستتقلة لتقصتي الحقتا ق
وتوصياته لعا (2011أستراليا)؛
 -59-114ض ت تتمان التنفي ت تتغ الوام ت تتل لجمي ت تتع توص ت تتيات اللجن ت تتة البحريني ت تتة
المستقلة لتقصي الحقا ق (بلجيوا)؛
 -60-114االس تتتمرار ا تتي اعتم تتاد البت ترامم والسياس تتات الرامي تتة إل تتى تعزي تتز
الوحدة والو ا الوفني (مصر)؛
 -61-114اتختتاذ تتتدابير إضتتااية محتتددة تهتتدع إلتتى تعزيتتز الوحتتدة الوفنيتتة
واألمن الداخلي المحلي وتعزيز التعاون من أجل نشتر ثقااتة التماستك االجتمتاعي
السلمي وضمان حرية التعبيتر التتي توفتل العدالتة االجتماعيتة بتين جميتع موونتات
المجتمع (العراق)؛
 -62-114اعتمتتاد تتتدابير اعالتتة اتتي القتتوانين والممارستتات متتن أجتتل القضتتاء
على جميع أشوال التمييز ،وال سيما على أسا الدين أو المعتقد (كندورا )؛
 -63-114اتخاذ تدابير إضااية لموااحة التعصب والقولبة النمطيتة الستلبية
والوص والتمييز والتحريض علتى العنتف وممارستته ضتد األشتخاص بستبب ديتنه
أو معتقدك  ،تمشيا مع قرار مجلس حقوق اإلنسان ( 21/16البرازيل)؛
 -64-114مواص تتلة تطبي تتق السياس تتات والبت ترامم المتعلق تتة بالتنمي تتة الش تتاملة
والمستدامة (كوبا)؛

 -65-114مواصلة إيالء االكتما لتحقيق التنميتة الشتاملة بتدع ثقااتة حقتوق
اإلنسان عبر وسا اإلعال والنرا التعليمي (األردن)؛
-66-114

مواصلة تنفيغ سياسات التنمية الشاملة والمستدامة وبرامجها (ليبيا)؛

 -67-114العمل من أجل التوعية بالحق اي بيئتة آمنتة متن ختالل المشتاركة
والتعاون بين جميع الشركاء (تونس)؛
 -68-114إل تتاء تعتتديل قتتانون  10٥ب التتغي يجيتتز محاكمتتة المتتدنيين اتتي
محاك عسورية إذا كانوا متهمين باإلركاب (كولندا)؛
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 -69-114كفال تتة اتس تتاق ت تتدابير موااح تتة اإلرك تتاب م تتع التزام تتات البحت ترين
الدولية اي مجال حقوق اإلنسان اتساق ا تام ا (البرازيل)؛

 -70-114استتتعراض قتتانون موااحتتة اإلركتتاب وتنفيتتغ لضتتمان عتتد إستتاءة
است تتتخدامه ألغ ت تراض مضت تتايقة المنشت تتقين واحتجت تتازك ومحت تتاكمته (الجمهوريت تتة
التشيوية)؛

 -71-114تعتتديل قتتانون عتتا  2006بشتتتن حمايتتة المجتمتتع متتن األعمتتال
اإلركابية لتفادي ارض انعدا الجنسية على األاراد والحد من ااثار السلبية علتى
أسر المتضررين (ألمانيا)؛
-72-114
(الوويل)؛

مواصلة استراتيجية موااحة اإلركاب ب ية حماية حقوق اإلنستان

 -73-114مواص تتلة الجه تتود الرامي تتة إل تتى تعزي تتز مش تتاركة المت ترأة ا تتي الحي تتاة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وسا ر المجاالت (ميانمار)؛
 -74-114إل اء عقوبة اإلعتدا وتخفيتف جميتع أحوتا اإلعتدا إلتى أحوتا

(السويد)؛
بالسجن
 -75-114تخفيف أحوتا اإلعتدا الصتادرة ،وإيقتاع تنفيتغ أحوتا اإلعتدا
(البرت تتال)؛تخفيتتف جميتتع أحوتتا اإلعتتدا وإعتتالن وقتتف تنفيتتغ عقوبتتة اإلعتتدا
والمضي قدما نحو إل ا ها (النرويم)؛ تطبيق وقف تنفيتغ عقوبتة اإلعتدا (ألمانيتا)؛
إيقتتاع استتتخدا عقوبتتة اإلعتتدا (الجبتتل األستتود)؛ استتتئناع وقتتف تنفيتتغ أحوتتا
اإلعتتدا بهتتدع إل تتاء عقوبتتة اإلعتتدا نها يتتا (إستتبانيا)؛ اتترض إيقتتاع تنفيتتغ عقوبتتة
اإلعتتدا رستتميا واالستعاضتتة عنهتتا بعقوبتتة عادلتتة ومتناستتبة تحتتتر المعتتايير الدوليتتة
لحقوق اإلنسان (بل اريا)؛
 -76-114تعليت تق تنفي تتغ أحو تتا اإلع تتدا دون إبط تتاء وإع تتالن وق تتف تطبي تتق
عقوب تتة اإلع تتدا كمرحل تتة أول تتى نح تتو إل ا ه تتا (ارنس تتا)؛ تنفي تتغ وق تتف تنفي تتغ عقوب تتة
اإلعدا رسمي ا ب ية إل اء كتغ الممارستة (أستتراليا)؛ إعتالن الوقتف الرستمي لتنفيتغ
عقوبتتة اإلعتتدا اتتورا بهتتدع التصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني للعهتتد
ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية وإل تتاء عقوب تتة اإلع تتدا (النمس تتا)؛
تطبيتق وقتف قتانوني علتى تنفيتغ عقوبتة اإلعتدا دون إبطتاء ب يتة إل تاء كتغ العقوبتة
الحق ا (لوسمبرغ)؛
وقف تنفيغ عقوبة اإلعدا رستميا (ليتوانيتا)؛ وقتف تنفيتغ أحوتا
-77-114
اإلعدا تمهيدا إلل اء عقوبتة اإلعتدا (إيطاليتا)؛ اتختاذ تتدابير عاجلتة لوقتف تنفيتغ
أحوا اإلعدا رسمي ا على السجناء المحوو عليه باإلعدا (األرجنتين)؛ وقتف
تطبيق عقوبة اإلعدا بهدع إل ا ها (شيلي)؛
 -78-114قصتتر تطبيتتق عقوبتتة اإلعتتدا علتتى الج ترا التتتي ترقتتى إلتتى درجتتة
"أشد الجرا خطورة" بموجب القانون الدولي (بلجيوا)؛
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 -79-114التحقيتتق ا تتي جمي تتع ادع تتاءات التعتتغيب والش تتروع ا تتي محاكم تتة
جميع األاراد الغين تثبل مس وليته عن كغ األاعال (النرويم)؛
 -80-114ضمان مساءلة مرتوبتي التعتغيب وحصتول ضتحايا التعتغيب علتى
العدالة والجبر وإعادة التتكيل (الجمهورية التشيوية)؛
 -81-114مواص تتلة تنفي تتغ ت تتدابير حماي تتة ض تتحايا س تتوء المعامل تتة والتع تتغيب
ومقاضاة مرتوبي كغ األاعال (إيطاليا)؛
-82-114
(إسبانيا)؛

تجري التعغيب اي تشتريعاتها وإنشتاء آليتة وفنيتة لمنتع التعتغيب

ضتتمان استتتقالل وحتتدة التحقيقتتات الخاصتتة وم سستتات حقتتوق
83-114
اإلنسان األخرى ذات الصلة ونزاكتهتا واعاليتهتا اتي التحقيتق اتي جميتع ادعتاءات
التعغيب وغير من أشوال سوء المعاملة والقتل غير المشروع والوااة اتي الحتبس
(انلندا)؛
-84-114

تعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين (قطر)()1؛

 -85-114مواصتتلة الجهتتود الراميتتة إلتتى منتتع االتجتتار باألشتتخاص والقضتتاء
عليه وتعزيزكا (المملوة العربية السعودية)؛
 -86-114مواصلة تحسين التدابير الرامية إلى موااحة االتجار بالبشر ،بما
اي ذلك مساعدة الضحايا (سري النوا)؛
 -87-114إج تراء تحقيتتق متعمتتق علتتى الفتتور اتتي جميتتع ادعتتاءات التعتتغيب
وسوء المعاملة ،مثل حالتة األشتخاص الثالثتة التغين أعتدموا اتي كتانون الثاني/ينتاير
 ،2017وتقدي المس ولين عنها إلى العدالة (سويسرا)؛
 -88-114تنفيغ استراتيجية وفنية لموااحة االتجتار بالنستاء والفتيتات ،متع
البنتتاء علتتى عملهتتا الممتتتاز لوفالتتة حمايتتة جميتتع العمتتال حمايتتة اعالتتة ،بمتتن اتتيه
العمتتال المهتتاجرون ،متتن التمييتتز ،والتصتتديق علتتى بروتوكتتول عتتا  2014الملحتتق
باتفاقية العمل الجبري ،لعا  1٩30الصادرة عن منرمة العمل الدولية (المملوتة
المتحدة لبريطانيا العرمى وآيرلندا الشمالية)؛
 -89-114توثيف الجهود الرامية إلى موااحة االتجار بالبشر وتعزيز حماية
الضحايا (أن وال)؛
 -90-114توثي ت تتف موااح ت تتة االتج ت تتار بالبش ت تتر وحماي ت تتة ض ت تتحايا االتج ت تتار
باألشخاص بذزالة العقبات القا مة (إثيوبيا)؛

__________

()1
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-91-114
(الهند)؛

النرت تتر ات تتي وضت تتع است تتتراتيجية لموااحت تتة االتجت تتار باألشت تتخاص

 5أيار/مايو  ،2017عند اعتماد مررو الوثعقة أثناء جل ة القريدق العامدال العاشدرة ،سدح وفدد ق در هده
التوصعة.
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-92-114
(ملديف)؛

اعتم تتاد است تتتراتيجية وفنيت تتة ش تتاملة لموااحت تتة االتجت تتار باألشت تتخاص

 -93-114توثيتتف الجهتتود الراميتتة إلتتى تتتواير التعلتتي العتتا والتتتدريب بشتتتن
قانون االتجار بالبشر (أذربيجان)؛
 -94-114كفالتة التحقيتتق المستتتقل والفتتوري والشتامل اتتي جميتتع ادعتتاءات
االختفاء القسري والتعتغيب أو أي شتول آختر متن أشتوال ستوء المعاملتة وتقتدي
الجناة إلى العدالة واق ا لمعايير سيادة القانون الدولية (ألمانيا)؛

 -95-114اإلا ترار عتتن جميتتع األشتتخاص المحتج تزين تعستتف ا اتتي البح ترين،
ومتتنه المتتوافن البحرين تي  -ال تدانمركي عبتتد الهتتادي الخواجتتة ،ضتتحية التعتتغيب
الغي يحتار العالر وإعادة التتكيل (الدانمر )؛
 -96-114اتخاذ التدابير الالزمة لضمان التمتع بجميع الحريات األساستية،
بما اي ذلك مشاركة الجميع اي الش ون السياسية والعامة (بوتسوانا)؛
 -97-114تفت تتادي تركيت تتب المت تتدااعين عت تتن حقت تتوق اإلنست تتان والصت تتحفيين
ومنرمتتات المجتمتتع المتتدني ومضتتايقته  ،وراتتع القيتتود المفروضتتة عليهتتا والستتمال
لهت ت بحري تتة ممارس تتة حق تتوقه ات تتي حري تتة التعبي تتر وتو تتوين الجمعي تتات والتجمت تتع
(إسبانيا)؛
 -98-114اعتم تتاد ق تتانون لحماي تتة الم تتدااعين ع تتن حق تتوق اإلنس تتان يش تتمل
الحمايتتة الخاصتتة للفئتتات الضتتعيفة متتن المتتدااعين ،بمتتن اتيه المتتدااعات والتتغين
يعبرون عن أنفسه عبر اإلنترنل ووسا التواصل االجتماعي (الموسيك)؛
 -99-114إزالتتة العقبتتات التتتي تحتتول دون حريتتة التعبيتتر وتوتتوين الجمعيتتات
والتجمع السلمي (نيوزيلندا)؛
 -100-114اإلاتترار اتتي أقتترب وقتتل مموتتن عتتن جميتتع األاتتراد ،بمتتن اتتيه
المدااعون عن حقوق اإلنستان ،التغين ستجنوا ال لشتيء ستوى ممارستة حقتوقه
األساسية اي التعبير والتجمع (النرويم)؛
 -101-114حماي ت تتة الح ت تتق ا ت تتي حري ت تتة تو ت تتوين الجمعي ت تتات والتجم ت تتع واقت ت ت ا
اللتزاماتهتتا الدوليتتة ،وال ستتيما التزاماتهتتا بموجتتب العهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق
المدني تتة والسياس تتية ،والو تتف ع تتن ح تتل األحت تزاب السياس تتية ومنرم تتات المجتم تتع
المدني (السويد)؛
 -102-114اإلاترار عتتن جميتتع المحتجتزين لمجتترد ممارستتة حقهت اتتي حريتتة
التعبير أو اي التجمع السلمي وإل اء جميع األحوا التشريعية التي تجر ممارستة
كغ الحقوق (سويسرا)؛
 -103-114استتتعراض اإلدانتتات ،وتخفيتتف األحوتتا  ،أو إستتقا التتته عتتن
جميع األشخاص المسجونين بسبب التعبير السياسي غير العنيف اق (الواليات
المتحدة األمريوية)؛
22

GE.17-11442

A/HRC/36/3

 -104-114إزال تتة القي تتود غي تتر الض تترورية عل تتى النش تتر ا تتي وس تتا اإلع تتال
اإللوترونيتتة ،وقيتتود التتترخيم المفروض تة علتتى منرمتتات وستتا اإلعتتال واألا تراد
الغين يسعون إلى ممارسة الصحااة (كندا)؛
 -105-114تع تتديل ق تتانون العقوب تتات وق تتانون الص تتحااة ب ي تتة إزال تتة العقوب تتات
الجنا ية على االدعاءات بجرا القغع والسب ،على النحو الغي قبلته البحترين
خالل االستعراض الدوري الشامل األخير (كندا)؛
 -106-114مواءمة قانون الصحااة وقانون العقوبات متع االلتزامتات بموجتب
القانون الدولي لحقوق اإلنستان ،وال ستيما المتادة  1٩متن العهتد التدولي الختاص
بالحقوق المدنية والسياسية (إستونيا)؛
 -107-114مضاعفة الجهود لتعزيز وضمان حريتة الصتحااة ووستا
اإللوترونية واستقاللها على أسا المعايير والقواعد الدولية (قبرص)؛

اإلعتال

 -108-114الحت تترص علت تتى أن يتواات تتق مشت تتروع قت تتانون الصت تتحااة والوست تتا
اإللوترونيتتة الجديتتد متتع المعتتايير الدوليتتة ،ومواصتتلة جهودكتتا الراميتتة إلتتى ضتتمان
احت ترا الحتتق اتتي حريتتة التعبيتتر والحتتق اتتي التجمتتع الستتلمي وتوتتوين الجمعيتتات
(دولة السطين)؛
 -109-114اتختتاذ تتتدابير توفتتل ممارستتة الحتتق اتتي حريتتة توتتوين الجمعيتتات
والتجمع السلمي وتعزيز أنشطة المنرمات غير الحوومية وتيسيركا (ارنسا)؛
 -110-114تعتتديل التشتريعات إلل تتاء المست ولية الجنا يتتة عتتن األنشتتطة التتتي
تندرر اي إفار الممارسة المشروعة لحرية التعبير ،وال سيما على اإلنترنل وتتويتر
(ارنسا)؛
 -111-114إل تتاء جمي تتع الق تتوانين الت تتي تقي تتد حري تتة التعبي تتر وحري تتة تو تتوين
الجمعيات أو التجمع أو تعديلها ،بمتا اتي ذلتك المرستو رقت  31لعتا ،2013
والقانون رق  34لعا  ،2014والقانون رق  26لعا ( 201٥ألمانيا)؛
 -112-114اإلارار اورا ودون شرو عن جميع سجناء الضمير المستجونين
اق بسبب ممارسة حقه اي حرية التعبير وتووين الجمعيتات والتجمتع الستلمي
(آيسلندا)؛
 -113-114تنفيتتغ التش تريعات ذات الصتتلة بممارستتة الحتتق اتتي حريتتة التعبيتتر
والتجمع السلمي وتووين الجمعيات ممارسة كاملة (إيطاليا)؛
 -114-114مواصلة تعزيز حرية وسا اإلعال وحقوق العاملين ايها (لبنان)؛
 -115-114احت ترا الحقتتوق المشتتروعة لجميتتع موافنيهتتا اتتي حريتتة التجمتتع
والتعبير والمشاركة اي الجمعيات السياسية (أستراليا)؛
 -116-114الحت تتد مت تتن القيت تتود المفروضت تتة علت تتى التجمت تتع الست تتلمي وتوت تتوين
الجمعيتتات ،وتمو تتين األات تراد م تتن المش تتاركة ا تتي الجمعي تتات السياس تتية المس تتتقلة
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بحرية ،تمشيا مع الدستور وميثاق العمل الوفني ،ووقف اإلجراءات القانونيتة غيتر
المبررة ضد جمعيتتي الواتاق والوعتد لقيامهمتا بتنشتطة محميتة (الواليتات المتحتدة
األمريوية)؛
 -117-114اتخ تتاذ مزي تتد م تتن الخط تتوات لتهيئ تتة بيئ تتة أكث تتر تموينت ت ا لمنصت تات
وسا اإلعال الدولية والوفنية وكفالة تعدد ااراء داخل البلد (ليتوانيا)؛
 -118-114تموين الصحفيين من ممارسة مهنته  ،والوف عتن االمتنتاع عتن
تجديد التراخيم تعسف ا (ليتوانيا)؛

 -119-114اتخ تتاذ الت تتدابير المناس تتبة لوفال تتة حماي تتة الم تتدااعين ع تتن حق تتوق
اإلنستتان والصتتحفيين وأعضتتاء المعارضتتة السياستتية متتن أعمتتال العتتدوان والتركيتتب
واالمتنتتاع عتتن اتختتاذ أي تتتدابير تقييديتتة أو أعمتتال انتقاميتتة ضتتد المتتدااعين عتتن
حقوق اإلنسان ،وال سيما األشتخاص التغين يتعتاونون متع مجلتس حقتوق اإلنستان
(لوسمبرغ)؛
 -120-114استتتومال وإعمتتال قتتانون وستتا اإلعتتال الجديتتد التتغي يتتنم
على إنشاء كيئة تنريمية مستقلة حق ا ،مع مشاركة جميع الجهات المعنيتة مشتاركة
مجدية (النمسا)؛
 -121-114إزالتتة القيتتود غيتتر الضتترورية علتتى تنرتتي االحتجاجتتات الستتلمية
المعارضة للحوومة ،وإل تاء تطبيتق العقوبتات الجنا يتة علتى المشتاركة الستلمية اتي
االحتجاجات غير المتذون بها (كندا)؛
 -122-114احت ت ترا حت تتق جميت تتع المجموعت تتات واألا ت تراد ات تتي المشت تتاركة ات تتي
األنشطة السياسية المشروعة وحمايته (نيوزيلندا)؛
 -123-114إزالتتة القيتتود علتتى إنشتتاء األح تزاب السياستتية أو العضتتوية ايهتتا،
ووقف حل الجمعيات السياسية المعارضة بموجب القانون (كندا)؛
 -124-114الوتتف اتتورا عتتن األعمتتال االنتقاميتتة ضتتد المتتدااعين عتتن حقتتوق
اإلنسان وراع القيود عن المجتمع المدني (إستونيا)؛
 -125-114اتخاذ تدابير اعالة إلذكاء التوعي بتالحقوق المنصتوص عليهتا اتي
االتفاقيتتات التتتي انضتتمل إليهتتا بشتتتن الستتلطة القضتتا ية والمس ت ولين عتتن إنفتتاذ
القانون (قطر)؛
 -126-114الحتترص علتتى أن توتتون الم سستتات الرقابيتتة المنشتتتة بنتتاء علتتى
توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصتي الحقتا ق محايتدة ومستتقلة بشتول تتا
يمونها من االضطالع بعملها على نحو اعال (السويد)؛
 -127-114كفالتتة أن توتتون جمي تع جوانتتب اإلجتراءات الجنا يتتة متوااقتتة متتع
المعايير الدولية المقبولة (أستراليا)؛
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 -128-114التركي ت تتز عل ت تتى تعزي ت تتز اإلف ت تتار الق ت تتانوني والم سس ت تتات والجه ت تتاز
القضتتا ي لضتتمان استتتقاللية النرتتا القضتتا ي والحتتق اتتي المحاكمتتة العادلتتة التتغي
توفلتته المادتتتان  ٩و 14متتن العهتتد التتدولي الختتاص بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتية
(ارنسا)؛
 -129-114مواصلة إحراز تقد اي برنامجها إلصالل وجعتل نفستها نموذجت ا
للمنطقة ،بوسا ل متن بينهتا تعزيتز استتقاللية الهيئتات الرقابيتة واعاليتهتا وشتفاايتها،
والتعاون مع منرومة األم المتحدة (المملوتة المتحتدة لبريطانيتا العرمتى وآيرلنتدا
الشمالية)؛
 -130-114ضمان موااحة اإلاتالت متن العقتاب ،وتقتدي جميتع األشتخاص
ال تتغين تثب تتل إدان تتته ا تتي س تتياق ادع تتاءات اس تتتخدا التع تتغيب للحص تتول عل تتى
اعترااات من المحتجزين إلى العدالة( ،لوسمبرغ)؛
 -131-114اتخاذ المزيد من الخطوات لضتمان المستاواة اتي جميتع جوانتب
العمل والمهن (جمهورية كوريا)؛
 -132-114مواصلة تعزيز حقوق الفئات الضعيفة ،وال سيما الفتيات والنساء
والمهاجرون واألشخاص ذوو اإلعاقة (السن ال)؛
 -133-114النر تتر ا تتي اعتم تتاد ق تتانون موح تتد وح تتديز لألح تتوال الشخص تتية
يتوااق مع جميع المتطلبات القانونية واإلجرا ية (الم رب)؛
 -134-114إع تادة النرتتر اتتي تش تريعها ب يتتة إل تتاء األحوتتا التتتي تميتتز ض تتد
المرأة (الجمهورية التشيوية)؛
 -135-114اتختتاذ التتتدابير الالزمتتة للقضتتاء علتتى جميتتع أشتتوال التمييتتز ضتتد
المرأة (ميانمار)؛
 -136-114مواصلة الجهود الرامية إلتى تعزيتز حقتوق المترأة وموااحتة جميتع
أشوال التمييز ضدكا (تونس)؛
 -137-114مواصتتلة عمله تا اتتي مجتتال تموتتين الم ترأة وتعزيتتز المستتاواة بتتين
الجنسين والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء واألففال ،وذلك بوسا ل منهتا
تعتتديل القتتوانين ذات الص تتلة وإصتتداركا وتنفي تتغ الخطتتة الوفني تتة للنهتتوض ب تتالمرأة
البحرينية (تايلند)؛
 -138-114مواصت تتلة تنفيت تتغ السياست تتات الراميت تتة إلت تتى تعزيت تتز المست تتاواة بت تتين
الجنستتين وإتاحتتة الفتترص للنستتاء للقيتتا بتتدور نش ت اتتي المجتتاالت االجتماعيتتة
واالقتصادية والسياسية (سن ااورة)؛
 -139-114مواصلة السعي إلى التعتاون متع الشتركاء اتي مجتال تنفيتغ الخطتة
الوفنيتتة للنهتتوض بتتالمرأة البحرينيتتة ( )2022ب يتتة بنتتاء مجتمتتع تنااستتي ومستتتدا
اي المملوة (عمان)؛
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 -140-114مواصلة تعزيز المساواة بين الجنستين والعمتل بنشتا علتى تنفيتغ
الخطة الوفنية للنهوض بالمرأة البحرينية ( 2022-2013الصين)؛
 -141-114تنفي ت تتغ الخط ت تتة الوفني ت تتة للنه ت تتوض ب ت تتالمرأة البحريني ت تتة ()2022
تنفيغا كامالا اي مناحيها الخمسة (كوبا)؛
ا

 -142-114مواصلة التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان
وضع المرأة اي المجتمع على جميع المستويات (الجزا ر)؛
 -143-114مواصت تتلة تموت تتين الم ت ترأة البحرينيت تتة ات تتي المجت تتاالت االقتصت تتادية
والسياسية واالجتماعية (مصر)؛
 -144-114مواصت تتلة الجهت تتود الراميت تتة إلت تتى تعزيت تتز المست تتاواة بت تتين الجنست تتين
وتموين المرأة سياسي ا واجتماعي ا واقتصادي ا (نيبال)؛
 -145-114مواصلة الجهود الراميتة إلتى تموتين المترأة والنهتوض بهتا وتيستير
مش تتاركتها ا تتي المجتم تتع ،وال س تتيما ا تتي الحي تتاة السياس تتية وص تتنع القت ترار وت تتولي
المناصب القيادية (األردن)؛
 -146-114اعتمت تتاد الخط ت ت والسياست تتات الشت تتاملة لتحقيت تتق المست تتاواة بت تتين
الجنستتين اتتي المجتتالين العتتا والختتاص ،وتوصتتي كتتغلك باتختتاذ تتتدابير محتتددة
لزيادة مشاركة المرأة على جميع المستويات وتشجيع تعيين النساء اتي المناصتب
القيادية (شيلي)؛
 -147-114مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل المترأة اتي مواقتع القيتادة
واي المناصب العامة ومواقع صنع القرار (سيراليون)؛
 -148-114مواصتلة تعزيتتز التقتتد المحتترز اتتي تعلتتي الفتيتتات والنستتاء وزيتتادة
تنويع خياراتهن التعليمية والمهنية (ليبيا)؛
 -149-114تع تتديل ق تتانون الجنس تتية لتمو تتين المت ترأة م تتن نق تتل جنس تتيتها إل تتى
أففالها دون قيود وعلى قد المساواة مع الرجل (سلواينيا)؛
 -150-114وضع الصتي ة النها يتة لمشتروع قتانون تعتديل بعتض أحوتا قتانون
الجنستتية  1٩63لتموتتين الم ترأة البحرينيتتة المتزوجتتة متتن غيتتر البحرينتتي متتن متتن
جنست تتيتها ألففالهت تتا دون أيت تتة شت تترو (بوتست تتوانا)؛ تعجيت تتل اإلج ت تراءات القانونيت تتة
المتعلقة بقانون الجنسية البحرينية لعا  1٩63علتى نحتو يستم بمتن الجنستية،
دون قيود ،ألففال المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي (سيراليون)؛
 -151-114توثي تتف الجه تتود المبغول تتة ا تتي تع تتديل الق تتانون للس تتمال بم تتن
الجنسية البحرينية ألففال األمهات المتزوجات بتجانب (الفلبين)؛
 -152-114تطبيت تتق جميت تتع التت تتدابير الالزمت تتة لضت تتمان ست تترعة اعتمت تتاد قت تتانون
الجنسية وإعمالته لمتن الجنستية ألففتال النستاء البحرينيتات المتزوجتات بتجانتب
(أوروغواي)؛
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 -153-114بغل الجهتود الالزمتة إلصتالل جميتع التشتريعات التتي تميتز ضتد
المرأة ،ال سيما قانون الجنسية وقوانين ش ون األسرة (األرجنتين)؛
 -154-114مواص ت تتلة الجه ت تتود لض ت تتمان س ت تتالمة العم ت تتال األجان ت تتب وأم ت تتنه
وكترامته  ،بمتن اتيه العتامالت المنزليتات ،باتختاذ التتدابير الم سستية والتشتريعية
الالزمة (نيبال)؛
 -155-114مواصت تتلة العمليت تتة الهامت تتة لتحست تتين التوايت تتق بت تتين حقت تتوق الم ت ترأة
وواجباتها اي إفار أحوا الشريعة (إندونيسيا)؛
 -156-114مواصلة تعزيز السياسات الرامية إلى حماية المرأة (الوويل)؛
 -157-114اتختتاذ خطتتوات لوفالتتة التنفيتتغ النتتاج للخطتتة الوفنيتتة للنهتتوض
بالمرأة البحرينية ( 2022-2013بروني دار السال )؛
 -158-114زي تتادة ع تتدد النس تتاء ا تتي الحي تتاة السياس تتية والعام تتة عل تتى جمي تتع
المس تتتويات وا تتي جمي تتع المج تتاالت وتعزي تتز دور المت ترأة ا تتي المناص تتب القيادي تتة
وضمان إتاحة الفرص لها اي نرا التعلي العالي (تركيا)؛
)؛
 -159-114مواصلة تعزيز حقوق الطفل (باكستان 
 -160-114حرتتر ممارستتة العقوبتتة البدنيتتة ضتتد األففتتال اتتي جميتتع األوستتا
والسياقات بموجب القانون ،بما اي ذلك اتي المنتزل ،وإل تاء جميتع االستتثناءات
المتعلقة باستخدامه (الموسيك)؛
 -161-114توحيتتد الستتن الجنا يتتة اتتي تشتريعات المملوتتة لمراعتتاة المصتتلحة
المثلتتى اتتي معاملتتة الطفتتل بطريقتتة تتناستتب متتع ستتنه وتصتتون كرامتتته وتيس تر إعتتادة
تتكيله وإدماجه اي المجتمع (الم رب)؛
 -162-114اتخاذ تدابير اعالتة إلعمتال الحقتوق المورستة اتي اتفاقيتة حقتوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،التي صدقل عليها البحرين اتي عتا ( 2011اإلمتارات
العربية المتحدة)؛
 -163-114وضتتع الب ترامم الصتتحية اتتي المراكتتز الصتتحية ومراكتتز اإلصتتالل
والتتكيل الستيعاب جميع الفئتات العمريتة واألشتخاص ذوي االحتياجتات الخاصتة
(عمان)؛
 -164-114مواص تتلة تحس تتين نر تتا الض تتمان االجتم تتاعي ،واتخ تتاذ مزي تتد م تتن
الخطوات لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغيرك من الفئات المستضعفة
(الصين)؛
 -165-114مواصلة دع إدمار األشخاص ذوي اإلعاقة اي المجتمع بتعزيتز
الدع التعليمي والتدريب الوظيفي (سن ااورة)؛
 -166-114تعزي تتز مش تتاركة األش تتخاص ذوي اإلعاق تتة وإدم تتاجه عل تتى نط تتاق
أوسع اي المجتمع البحريني (السودان)؛
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 -167-114مواص تتلة الخط تتوات الراميت تة إل تتى تعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان باتخ تتاذ
تدابير اعالة إلعمال الحقوق المنصوص عليها اي االتفاقية الدوليتة لحمايتة جميتع
األشخاص من االختفاء القسري (اليمن)؛
 -168-114كفالتتة استتتومال إنشتتاء مراكتتز إعتتادة التتكيتتل التستتعة اتتي مجمتتع
إعاقة شامل وإدارتها بنجال (بروني دار السال )؛
 -169-114مواصت ت تتلة تعزيت ت تتز السياست ت تتات االجتماعيت ت تتة الست ت تتليمة المناصت ت تترة
للست تتوان ،مت تتع التركيت تتز بوجت تته خت تتاص علت تتى أضت تتعف الفئت تتات (جمهوريت تتة انت تتزويال
البوليفارية)؛
 -170-114كفال تتة حماي تتة المه تتاجرين حماي تتة اعال تتة م تتن التميي تتز ،وال س تتيما
العامالت المهاجرات (الفلبين)؛
 -171-114تعزيز الحماية القانونية للعمال المهاجرين من التمييز على أسا
الع تترق ،أو الج تتنس ،أو ال تتدين ،أو الجنس تتية ،بم تتن ا تتيه الع تتاملون ا تتي المن تتازل،
(سيراليون)؛
 -172-114مواصت تتلة تحست تتين التت تتدابير الراميت تتة إلت تتى تعزيت تتز حقت تتوق العمت تتال
المهتاجرين األجانتتب ،بمتتا اتتي ذلتتك وضتع التشتريعات المحليتتة الالزمتتة والحصتتول
على الرعاية الصحية والمساعدة القانونية (سري النوا)؛
 -173-114تعجي تتل العملي تتة التشت تريعية بتفعي تتل مش تتروع ق تتانون يع تتدل ق تتانون
الجنس ت تتية ب ي ت تتة معالج ت تتة مش ت تتولة انع ت تتدا الجنس ت تتية ا ت تتي البل ت تتد (أوغن ت تتدا)؛ تع ت تتديل
الم تتادة (10ر) م تتن ق تتانون الجنس تتية لع تتا  1٩63لجعل تته متماش تتي ا م تتع المع تتايير
الدولية (بلجيوا)؛
 -174-114إنهاء ممارسة نزع الجنسية من األاراد (الدانمر )؛
 -175-114إنهاء ممارسة التجريد من الموافنة ،واعتماد الضتمانات القانونيتة
والم سستية لمنتع التمييتز ضتتد أاتراد األقليتات الدينيتة وتتتواير ستبل انتصتاع اعالتتة
لض تتحايا االعتق تتال واالحتج تتاز واالس تتتدعاء أو حر تتر الس تتفر تعس تتفا (الجمهوري تتة
التشيوية)؛
 -176-114إل ت تتاء ممارست تتة نت تتزع الجنست تتية كعقوبت تتة وعلت تتى أي أس ت تس كانت تتل
(الموسيك)؛ إنهاء ممارستة التجريتد متن الموافنتة تعستفا ،وال ستيما عنتدما يجعتل
ذلك اإلجراء األاراد عديمي الجنسية ويضطرك إلى المنفى (بلجيوا).
 -115وتعبتتر جميتتع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة اتتي كتتغا التقريتتر عتتن موقتتف
الدولتتة (التتدول) التتتي قتتدمتها و/أو موقتتف الدولتتة موضتتوع االستتتعراض بشتتتنها .وال ينب تتي
تتويل كغ االستنتاجات و/أو التوصيات على أنها قد حريل بتتييد الفريق العامل كول.
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ثالث ا -التعهدات وااللتزامات الطوعية
 -116تعمال البحرين من أجال:
(أ)

سن قانون موحد بر ن أحكام األسرة؛

(ب) إنر دداء حم دداكم ل س ددرة تض ددم كاف ددة املراف ددق وا دددمات القض ددائعة ذات العالق ددة
باألسرة ا يراعي خيوصعة املنا عات األسرية وابععتها على النحو الواج  .
 -117وت عى البحرين أيضا ليعاغة قانون جديد لليحافة ووسائط ااعالم االك ونعة.
 -118وتنظددر البح درين تعددديال ق ددانون ا ن ددعة البحرينعددة مل دن أبن دداء امل درأة البحرينعددة املتةوج ددة
ب جنيب ا ن عة وفق القواعد اليت تضبط من ا ن عة .
 -119ويتواص ددال ت بع ددق ال عاس ددات والد دربامج املتعلق ددة بالتنمع ددة الر دداملة وامل ددتدامة .وسد دتقدم
البحرين تقريرها األول عن حتقعدق أهدداك التنمعدة امل دتدامة إىل املنتدد ال عاسدي الرفعدل امل دتو
بر ن التنمعة امل تدامة الهج سععقد نعويورل او /يولعل .2018
 -120وت ددعى البح درين لةيددادة الددوعي كافددة ددارت حقددوإل اان ددان مددن خددالل الوسددائال
األعالم .

املتاحة ومن بعنها التعلعم ووسائط
 -121وستقدم البحرين تقريرا اوععا عما مت إجنا
بنتائج ارستعرا ،الدورج الرامال.
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