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  مقدمة

املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق      ) الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١
. ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ٧ألوىل يف الفترة من ، بعقد دورته ا٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اإلنسان 

وقد تـرأس وفـد    . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٧وجرى االستعراض املتعلق بالبحرين يف اجللسة األوىل اليت ُعقدت يف           
.  عضواً، انظر املرفق الـوارد أدنـاه  ٣١ولالطالع على تشكيلة الوفد املكّون من    . البحرين سعادة الدكتور نزار البحارنة    

  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩مد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بالبحرين يف جلسته السادسة اليت ُعقدت يف واعت

لتيسري ) اجملموعة الثالثية( ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل٢٠٠٨فرباير / شباط ٢٨ويف    - ٢
  . يطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وسري النكاسلوفينيا، واململكة املتحدة لرب: االستعراض املتعلق بالبحرين

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بالبحرين وهي٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   -٣

  ؛)A/HRC/WG.6/1/BHR/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

 )ب(١٥ق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة        جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـو           )ب(  
)A/HRC/WG.6/1/BHR/2( ؛  

ــه    )ج(   ــوجز أعدت ــرة    م ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال  )ج(١٥املفوض
)A/HRC/WG.6/1/BHR/3 .(  

وأُحيلت إىل البحرين عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إيطاليا، واململكـة املتحـدة                  - ٤
وميكن االطالع على هـذه     . ى وآيرلندا الشمالية، وأملانيا، وآيرلندا، والسويد، والدامنرك، وفنلندا       لربيطانيا العظم 

  .األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض–ألف 

، قدم وزير الدولة للشؤون اخلارجية يف البحرين، ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧قدت يف يف اجللسة األوىل اليت ُع  - ٥
وبّين التقرير التزام البحرين الراسخ حبقوق اإلنسان ودورها الطليعي         . السيد نزار البحارنة، تقرير البحرين الوطين     

السـتعراض الـدوري    يف جهود إصالح األمم املتحدة اليت أفضت إىل إنشاء جملس حقوق اإلنسان واستحداث ا             
. ورحب باختيار البحرين، بالقرعة، لتكون أول دولة ختضع لالستعراض واعترب ذلك شرفاً ومـسؤولية             . الشامل

. وتشكل قوة وفد البحرين وحجمه أحد املؤشرات على مدى جديتها يف التعامل مع االستعراض الدوري الشامل               
اك البلد بالكامل، وجرى التشاور مع اجملتمع املدين خالل         وقد أُعد التقرير الوطين من خالل عملية سعت إىل إشر         

كما وضعت البحرين أيضاً استراتيجية لوسائط اإلعالم واالتصاالت الغرض منها زيادة الوعي العام . عملية إعداده
  .والتشجيع على املشاركة يف مجيع جوانب عملية االستعراض الدوري الشامل
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جرى التشاور مع ) أ: (وقدمت الردود التالية. يت أثارهتا مسبقاً بعض البلدان تناولت البحرين املسائل المثّ  - ٦
 باعتماد امليثـاق    ٢٠٠٢إن برنامج اإلصالح الذي تتوج يف عام        ) ب(اجملتمع املدين بشأن إعداد التقرير الوطين؛       

 شعب البحرين باملساواة    يتمتع) ج( وسيادة القانون والدميقراطية؛     ،الوطين قد أكد مبادئ املساواة، وعدم التمييز      
يعترف القانون ) د(أمام القانون من دون متييز، حسبما يتضح من التعايش بني خمتلف األديان واملذاهب األخرى؛             

مثة تعاون بني احلكومة    ) ه(بالتجمعات العامة، لكنه ال يسمح بالتجمع إذا كان غري مسامل أو خيل باألمن العام؛               
كن هلذه املنظمات وللمدافعني عن حقوق اإلنسان االحتكام إىل القضاء وفقاً للقانون واملنظمات غري احلكومية، ومي

 البحرين أن محاية اجملتمع من اإلرهاب ال متس املدافعني عـن حقـوق              توأضاف. يف حالة وجود شكوى لديهم    
لقوانني ذات ُتكفل حرية الصحافة مبوجب الدستور وا) و(اإلنسان لكون عملهم ال يدخل ضمن تعريف اإلرهاب؛ 

يكفل الدستور  ) ز(وباإلضافة إىل ذلك، جيري التشاور بشأن مشروع قانون جديد يتعلق حبرية الصحافة؛             . الصلة
ُيحظر العقاب البدين يف املدارس وجيري النظر يف مشروع قانون جديد يتعلـق             ) ح(املساواة بني الرجل واملرأة؛     

 اجلرائم   أشد القانون لكنها قلما ُتنفّذ بسبب حصر تطبيقها على       إن عقوبة اإلعدام واردة يف      ) ط(مبصاحل الطفل؛   
يوفر قانون العمل احلماية للعمال املهـاجرين وختـضع         ) ي(خطورة وغالباً ما ُتخفف إىل السجن مدى احلياة؛         
وقـد  . وجيري النظر يف مشروع قانون جديد يف هذا الشأن        . خادمات املنازل للقانون املدين وفقاً لعقود عملهن      

  منها اعتماد قانون ملكافحة االجتار يف األشخاص، ملنع ما قد تتعرض له خادمـات              ،ختذت احلكومة عدة تدابري   ا
جتري مناقشة مشروع قانون يتعلق باجلنسية الغرض منه جتنب اآلثار          ) ك( من عنف وإيذاء واملعاقبة عليه؛       املنازل

وقعت ) ل(ين ألمهات حبرينيات وآباء غري حبرينيني؛       السلبية اليت قد تنجم عن عدم منح اجلنسية لألطفال املولود         
  البحرين على نظام روما األساسي الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية، وهي تعكف على دراسة التصديق عليـه؛                 

وهناك مؤسستان عاملتان بالفعـل يف      . سوف ُتنشأ قريباً مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         ) م(
يتم التعامل مبوجب القـانون مـع أي        ) ن(ددين، ومها اجمللس األعلى للمرأة واللجنة الوطنية للطفولة؛         جمالني حم 

تعهدت البحرين بالفعل بالنظر يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت          ) س(حاالت زواج قسري مثبتة باألدلة؛      
يكفل تساوي اجلميع أمام القانون وتوفري      ينص الدستور على االستقالل التام للقضاء و      ) ع(مل تصدق عليها بعد؛     

  . سبل االنتصاف القضائي

وسألت البحرين عما إذا كان من املمكن تقاسم أفضل املمارسات والتجارب يف جماالت محاية حقـوق                  - ٧
اإلنسان يف سياق أنشطة مكافحة اإلرهاب؛ ومنع ما يقع من وقت آلخر من استغالل حلرية الكـالم والتعـبري                   

كوين اجلمعيات بغية الترويج لكره األجانب والبغضاء والتحريض على العنف؛ ومحاية حقوق األطفال والتجمع وت
  .والنساء والعمال ومنع انتهاكها

وقد قامت الدولة أيضاً بصياغة مشروع خطة عمل تتعلق بتنفيذ التعهدات الطوعية اليت قدمتها البحرين                 - ٨
وبعد . ية الواردة يف التقرير الوطين ونتائج االستعراض الدوري الشاملإىل جملس حقوق اإلنسان، والتزاماهتا الطوع

ظهور نتائج هذا االستعراض، ستجري البحرين مشاورات وطنية ملناقشة ُسبل تنفيذ توصياته وإدراجها يف خطـة    
واجلهات وتلتزم البحرين برصد وتقييم التنفيذ وستقدم تقريراً سنوياً عن ذلك إىل جملس حقوق اإلنسان               . العمل

  . الوطنية على السواء



A/HRC/8/19 
Page 5 

وأبلغت البحرين الفريق العامل مبشروع خطة عملها املتعلقة بتنفيذ تعهداهتا والتزاماهتا الطوعية ونتـائج                - ٩
 على ٢٠٠٧نوفمرب /وأبلغت الفريق أيضاً بأن جملس الوزراء قد وافق يف تشرين الثاين.  الشاملاالستعراض الدوري

وتعكف البحرين بنشاط على دراسـة      . ٢٠٠٨اإلنسان ُيتوقع تشكيلها خالل عام      إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق     
والتزمت باستعراض مجيع الصكوك الدولية املوجودة يف . احلاجة إىل إعداد خطة عمل وطنية تتعلق حبقوق اإلنسان

 احلصول  وهلذا الغرض، ستسعى البحرين إىل    . جمال حقوق اإلنسان من أجل التصديق عليها يف أقرب وقت ممكن          
وهي تؤكد من جديد أيضاً التزامها بإعادة النظر يف التحفظـات  . على التعاون واملساعدة الدوليني لتعزيز قدراهتا   

وعليه، قامت البحرين بالفعل، . القائمة اليت أبدهتا لدى التصديق هبدف التيقن من إمكانية سحب هذه التحفظات     
وقد أنشأت وزارة اخلارجية فرقة     . اتفاقية مناهضة التعذيب  من   ٢٠على سبيل املثال، بسحب حتفظها على املادة        

عمل مشتركة بني الوزارات لتقوم بإجراء دراسة وتقدمي مقترحات إىل السلطات املعنية بشأن التـصديق علـى                 
وستركز الدراسة واملقترحات على معاهدات حقـوق       . صكوك حقوق اإلنسان وإدماجها يف التشريعات الوطنية      

، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي     تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        االاإلنسان ك 
د، فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا    ، وات واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       اإلعاقة،  

فضالً عن التركيز على أحكام الربوتوكول االختياري       ة،  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني       و
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه     من   ٢٢ و ٢١واإلعالنات الصادرة مبوجب معاهدات مت التصديق عليها كاملادتني         

ع  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجي١٤، واملادة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  
   املعاهـدات ملفـاهيم     تعـاريف وسُيركز كذلك على أن ُتدمج يف التشريعات الوطنية         . أشكال التمييز العنصري  

وفور التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، رحبت          ". التمييز العنصري "و" التعذيب"ك 
  .  انتهاكات حقوق اإلنسانالبحرين باحلوار املتعلق بتوفري وسائل انتصاف فعالة يف حاالت

وستقوم فرقة العمل املشتركة بني الوزارات كذلك برصد تنفيذ االلتزامات الواردة يف املعاهدات، ووضع               - ١٠
ووفقاً ملا تقرره فرقة العمل وبناء على توجيهاهتا، سُيزاد التدريب يف           . أنشطة حمددة للتنفيذ وتعزيز قدرات التنفيذ     

رجال الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وموظفي الـوزارات والـسلطات           جمال حقوق اإلنسان لصاحل     
وقد تعهدت البحرين أيضاً بأن تكفل اإلبالغ . احلكومية األخرى ذات الصلة بتنفيذ االلتزامات مبوجب املعاهدات

  .مبوجب املعاهدات يف الوقت املناسب، وأن تتابع املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات

وفيما يتعلق بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة، التزمت البحرين باالستجابة يف الوقت املناسب لطلبـات                - ١١
الزيارات القطرية أو الطلبات اليت يقدمها املكلفون بالواليات من أجل احلصول على املعلومات، وهي تعكف على 

اخلاصة، والبدء بنهج التعامل حالة حبالة مع فرادى دراسة إمكانية توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني باإلجراءات 
وستتابع البحرين أيضاً، يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة، ما تقدمه اإلجراءات اخلاصة مـن         . اإلجراءات اخلاصة 

وقد التزمت البحرين أيضاً باملشاركة يف شىت هيئات األمم املتحدة،          . استنتاجات وتوصيات ذات صلة بالبحرين    
عمليات االستعراض الدوري، مبا يف ذلك /ن املشاركة املستمرة والفعالة يف املتابعة اليت جيريها املؤمتر العامليفضالً ع

 بشأن  ٢٠٠٨وستبدأ البحرين بعقد حلقة دراسية إقليمية خالل عام         . املؤمتر االستعراضي املزمع عقده يف ديربان     
على تعزيز التعاون اإلقليمي مع جملس حقـوق اإلنـسان          جتارهبا املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل، وستعمل       

  . وإدماج االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف العمليات اإلقليمية كمنتدى املستقبل
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وسُيسّرع اعتماد مشروع القانون املتعلق باملنظمات غري احلكومية وسيجري رصد تنفيذه وتقدمي تقارير               - ١٢
ضاً باعتماد هنج للتنمية يقوم على حقوق اإلنسان، وتنظيم حلقـات عمـل             وتعهدت البحرين أي  . سنوية بشأنه 

  .وحلقات دراسية بشأن حقوق اإلنسان بغية إشاعة الوعي العام

وفيما يتعلق حبقوق مجيع العمال يف البحرين، سُيكثف تفتيش مواقع سكن العمال لكفالة مالءمتها مـن                  - ١٣
أ العمل برصد وتنظيم القطاع اخلاص فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان            وسيبد. النواحي اإلنسانية والصحية واألمنية   
  . وسُتعزز محاية حقوق خدم املنازل، وخصوصاً األجانب منهم والنساء. للعمال، وال سيما بالنسبة إلسكاهنم

 وسُتعرض على اجمللس التشريعي يف البحرين القضية املتمثلة يف كون القوانني احمللية ال تـزال تفتقـر إىل                   - ١٤
  .  من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري١تعريف للتمييز العنصري ُيجّسد الشروط الواردة يف املادة 

وعلى الرغم من عدم وجود دعاوى تتعلق مبمارسة التعذيب يف البحرين، فإهنا تعمل جاهدة باسـتمرار علـى                    - ١٥
اجملال، مبا يف ذلك عن طريق طلب احلصول على املساعدة من األمـم  حتسني أداء املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف هذا     

  .املتحدة لتعزيز تطوير املنهج التعليمي املتعلق حبقوق اإلنسان، فضالً عن تنظيم حلقات عمل يف هذا اجملال

هـي  وتعكف البحرين على تنفيذ املواد الواردة يف قانوهنا اجلديد املتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص، و               - ١٦
ومتكني باألشخاص  وسُترصد احلمالت املتصلة مبكافحة االجتار      . تقوم بتطوير محلتها املتعلقة مبكافحة هذا االجتار      

  . املرأة وسُتقدم تقارير يف هذا الشأن كل ستة أشهر

لو وتؤكد وزارة الداخلية التزامها املستمر بكفالة تنظيم التجمعات واللقاءات السلمية واملشروعة اليت خت              - ١٧
وسيوضع برنامج للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يستهدف املوظفني املكلفني بإنفاذ . من تدخالت خمالفة للقانون

القوانني ومنظمات اجملتمع املدين على السواء بغية استكشاف إمكانية وضع مدونة قواعد سلوك طوعيـة قابلـة                 
  . أجل كفالة االمتثال التام لسيادة القانونللتطبيق على مجيع املشاركني يف جتمعات ولقاءات مشروعة من 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

تقدمي التقرير، رحب عدد من الوفود بالتزام البحرين وهنجها اإلجيايب           أعقب   الذي احلوار التفاعلي خالل    - ١٨
 مجلة أمور منها حضور وفد كـبري مـن     والبناء للغاية إزاء عملية االستعراض الدوري الشامل، حسبما اتضح يف         

 ٣٦وأدىل . وجرى الترحيب أيضاً بالتقرير القّيم الذي أعدته البحرين ومبشاركة اجملتمع املدين يف إعداده. البحرين
  . وفداً بيانات خالل احلوار التفاعلي

سان ورحبت باستعداد جنازات البحرين يف جمال حقوق اإلنإوأشارت فلسطني، باسم اجملموعة العربية، إىل   - ١٩
البحرين بطريقة دميقراطية للمشاركة يف االستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك عن طريـق توسـيع نطـاق                  

ورحبت فلسطني كذلك بإنشاء إدارة حلقوق اإلنسان، حىت قبل استحداث آلية االستعراض الـدوري              . املشاركة
طت فلسطني الضوء أيضاً على عدد االلتزامات الطوعية        وسل. الشامل، وهو ما يعكس التزام البحرين هبذه اآللية       

 اليت حترز تقدماً تدرجيياً يف جمال التنمية        ٤٠ل كما أشارت إىل أن البحرين هي من البلدان ا        . اليت قدمتها البحرين  
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. البشرية، وذلك بالرغم من موقعها ووضعها من الناحية اجلغرافية، فضالً عّما تعانيـه مـن نقـص يف املـوارد                  
  . وضحت فلسطني أن البحرين ميكن أن تكون مثاالً عربياً يصلح للجميعوأ

. وأعربت اهلند عن هتنئتها للبحرين على هنجها التعاوين واملفتوح واإلجيايب خالل االستعداد لالستعراض              - ٢٠
عن اهلند  ءلت  وتسا. ورحبت اهلند بتأكيد البحرين التزامها مببادئ الدميقراطية والتعددية وباحترام حقوق اإلنسان          

الوضع بالنسبة ملقترح تشريعي يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وعرضت املزيد من التعاون الثنائي يف                
وعالوة على ذلك، طلبت اهلند تقدمي معلومات مفصلة عن اخلطوات اليت اختذت بالفعل واخلطـوات               . هذا اجملال 

  . النسبة للعمال األجانباملخطط هلا واليت قد تترتب عليها آثار مفيدة ب

وأعربت باكستان عن هتنئتها للبحرين على تقريرها الوطين واقترحت أن ُيكرر يف بلدان أخرى إشـراك                  - ٢١
والحظت باكستان مع التقدير اجلهود اليت بذلتها       . اجلهات صاحبة املصلحة وإنشاء خط اتصال مباشر للمساعدة       

ني سياسات العمالة، والتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية وبرنامج          البحرين يف جمال التنمية البشرية بغية حتس      
وأشارت أيضاً إىل جهود . وقد ُشجعت حرية التعبري وزاد عدد الصحف واملصادر اإلعالمية. األمم املتحدة اإلمنائي

ودعـت  . ل الـسياسي  البحرين الرامية إىل تعزيز وضع املرأة يف اجملتمع، فضالً عن زيادة مشاركة املرأة يف اجملـا               
وسألت . باكستان الوفد إىل التعليق، من منظور املواطنني، على هذه السلسلة من اخلطوات املتعلقة بالنهوض باملرأة

أيضاً عن خطط جتميع املعلومات املتعلقة باألعمال املوفقة وتكرار ما ترتب عليها من نتائج جيدة يف أماكن أخرى 
  .تشهد ظروفاً مشاهبة

.  فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان         ٢٠٠٧قطر بالقرار الذي اعتمد يف عام       ورحبت    - ٢٢
حبقـوق  بإدراج مقرر دراسي خاص يتعلق       ٢٠٠٥والحظت مع التقدير القرار الذي اختذه جملس النواب يف عام           

يت جرت مؤخراً ومنح املرأة مجيع املناهج الدراسية، فضالً عن مالحظة االنتخابات احلرة اليف  اإلنسان والدميقراطية
ودعت قطر الدولة موضوع االستعراض إىل تقدمي معلومات عن مؤسسات حقوق اإلنسان الـيت              . حق التصويت 

  . ختطط البحرين إلنشائها يف اجملال احلكومي أو املدين

قدير مع الت تونس  والحظت  . وأشارت تونس إىل مجعية الصحفيني الوطنية اليت حازت على جائزة دولية            - ٢٣
التقدم الذي أحرزته البحرين يف جمال وسائط اإلعالم املسموعة واملرئية، وطلبت معرفة الكيفية اليت يعتزم هبا البلد   

  . التكُيف مع التطورات العاملية يف هذا اجملال

ورحبت اإلمارات العربية املتحدة باإلصالح الدستوري الذي تطلّب تنفيذه إجراء دراسة متعمقة حلالـة                - ٢٤
  . قوق اإلنسان، وطلبت تقدمي املزيد من املعلومات عن اجلهود الرامية إىل إعطاء املرأة دوراً أكربح

جنازات كتوافر اإلرادة السياسية فيما يتعلـق       إلوأعربت اململكة العربية السعودية عن ترحيبها بعدد من ا          - ٢٥
والثقافية، واجلهود اليت ُبذلت يف جماالت الصحة بتنفيذ االلتزامات الدولية، وهنضة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

والحظت أيضاً الضمانات املمنوحة يف جمال وسائط اإلعالم والصحافة من أجـل كفالـة      . والتعليم ووضع املرأة  
وطلبـت اململكـة العربيـة      .  ومنح الضمانات القضائية وغري القضائية املالئمة      البّناءاالنفتاح والتسامح، والنقد    

  . عرفة املزيد عن تعاون البلد مع املنظمات ذات الصلة كمنظمة العمل الدوليةالسعودية م



A/HRC/8/19 
Page 8 

 

وأعربت تركيا عن ترحيبها بتعاون البحرين مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس   - ٢٦
 بالبحرين علـى    وقالت إنه ينبغي اإلشادة   . حقوق اإلنسان، والحظت عدم وجود طلبات للقيام بزيارات متابعة        

والحظت أيضاً محلة البحرين ضد االجتـار       . مشروع خطة عملها الوطنية واللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى ذات الصلة         
. بالبشر، ومشاركتها يف التحضري ملؤمتر ديربان االستعراضي ورحبت بقيام البحرين بالنظر يف اتفاقية العمـال املهـاجرين       

  . اصلة تعاوهنا النشط مع جملس حقوق اإلنسان واجلهات صاحبة املصلحةوشجعت تركيا البحرين على مو

. ٢٠٠١ والحظت ماليزيا التزام البحرين املستمر بتعزيز حقوق اإلنسان، وهو التزام بدأ بعملية اإلصالح يف عام                -٢٧
 العهد الـدويل    وأعربت ماليزيا عن إعجاهبا باإلجراءات اليت اُتخذت للوفاء بالتعهدات الطوعية كالتصديق على           

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وسـحب             
جنازات اليت حتققت يف إلوالحظت ماليزيا مع التقدير كذلك ا.  من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٠حتفظها على املادة 

تعزيز احلقـوق الثقافيـة     ل املبذولة اجلهود   معرفةوطلبت  . واالجتماعيةجماالت الصحة والتعليم والتنمية البشرية      
  . والتعليمية وإشاعة الوعي حبقوق اإلنسان

ومع مالحظة ما أحرزته البحرين من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، أشارت اجلزائر إىل أن االسـتعراض                 - ٢٨
 التقدم  اجلزائروالحظت.  التارخيية والثقافيةالدوري الشامل ينبغي أن يكون ممارسة موضوعية تراعي اخلصوصيات

الذي حتقق بالنسبة حلقوق الطفل واملرأة عقب اعتماد القوانني ذات الصلة، وشجعت البحرين على االستمرار يف                
  . حتقيق املزيد من التقدم

 وأعربت  عدد من األسئلة، أكدت البحرين من جديد التزامها حبماية حقوق اإلنسانويف معرض الرد على  - ٢٩
وفيما يتعلق بإنشاء املؤسسات، أشـارت      . عن أملها يف زيادة التعاون مع اجملتمع الدويل يف جمال حقوق اإلنسان           

 بإصدار قرار يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يؤمل أن      ٢٠٠٧البحرين إىل قيام جملس الوزراء يف عام        
عمال، الحظت البحرين وجود مشروع خطة عمل وطنية        وباإلشارة إىل حقوق ال   . ٢٠٠٨ترى النور خالل عام     

تعكس بعض القضايا اليت حتتاج إىل الدعم والتعزيز كتكثيف التحقق من األوضاع السكنية للعمـال، وسـلطت          
وأشارت البحرين أيضاً إىل القانون املتعلق . الضوء على التنسيق اجلاري مع اهليئات القائمة يف جمال حقوق العمال

وفيما يتصل باحلوار يف البلد، أفادت البحرين       . البحرينيني وغري   البحرينيني البطالة الذي ينطبق على      بالتأمني ضد 
بأن هذا األمر لقي ترحيباً من اجملتمع، وأكدت أن عملية إعداد تقرير الدولة قد أتاحت فرصة للتفاعل مع مجيـع     

وبّينت . بكة اإلنترنت والصحافة على السواءاجلهات صاحبة املصلحة اليت قدمت تعليقاهتا عن طريق موقع على ش 
وعالوة . البحرين أن املشكلة األساسية تكمن يف ضرورة إشاعة الوعي حبقوق اإلنسان بوصفها عملية يف حد ذاهتا

ئ ليكفل حقوق املرأة، واملساواة بـني       أُنشعلى ذلك، قدمت البحرين معلومات عن اجمللس األعلى للمرأة الذي           
وجيري تنفيذ األنشطة ذات الصلة بالتعاون مع       . ضالً عن كفالة مشاركة املرأة يف التنمية البشرية       الرجل واملرأة، ف  

ومن شأن التركيز على العمل واختاذ القرارات وعلى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن             . اجملتمع املدين 
وشددت البحرين على أن . يف هذه العمليةيكفل تأمني مستوى معيشي أفضل للمرأة عن طريق مشاركتها بفعالية 

  .الشريعة اإلسالمية تكفل كرامة املرأة
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حرية التعبري، وحقوق نزالء السجون، مثل جنازات اهلامة اليت حققتها البحرين يف جماالت إلورحبت ليبيا با  - ٣٠
 اُألمّية، واجلهود اليت محلة ناجحة ضد  شن  وتنفيذ برنامج للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان ومبادئ الدميقراطية، و         

  . ُبذلت حلماية مجيع العمال، مبن فيهم العمال األجانب

، طلبت كوبا من البحرين تقدمي املزيـد  املثرية لإلعجابومع مالحظة املؤشرات االقتصادية واالجتماعية    - ٣١
يف جمال املعلومات،   الذي يركز على التكنولوجيا احلديثة      " مشروع املدارس من أجل املستقبل    "من املعلومات عن    

  . وعن التعاون مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك أثناء إعداد التقرير الوطين

 منظـور   حتقيقكيف سعت البحرين إىل     : وطرحت سلوفينيا سؤالني قد يؤديان إىل تقدمي توصيات ومها          - ٣٢
ة التالية، مبا يف ذلـك بالنـسبة        جنساين يف املشاورات املتعلقة بإعداد التقرير الوطين؛ وما الذي ختطط له للمرحل           

وأوصت سلوفينيا البحرين بسحب حتفظها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             . لنتائج االستعراض 
وطُِلب من البحرين تقدمي    . املرأة، والتصديق على الربوتوكول االختياري، ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مع االتفاقية         

  . ذا اجملالمعلومات عن خططها يف ه

 ضمانات  من أجل إتاحة  ها مؤسسات   ئإنشابرحبت الصني جبهود البحرين يف جمال اإلصالح القضائي و        و  - ٣٣
عمـل وعـن   للتنفيذ تدابري إجيـاد فـرص     يف  عن األسلوب الذي ستتبعه البحرين      الصني  واستفسرت  . مؤسسية

  . هاعاليت تتوق الصعوبات

االستقرار ك تبذهلا البحرين لكي توازن بني عدد من التحديات          النكا بتفاؤل اجلهود اليت    والحظت سري   - ٣٤
 ومسألة محاية حقوق اإلنسان والنهوض       من جهة،  السياسي والتنمية االجتماعية واحلماية من هتديدات اإلرهاب،      

 نّوهت فيه بارتفاع معدل   شارة إىل تقرير لليونسكو     أيضاً اإل  بارتياح    سري النكا  والحظت.  من جهة أخرى   هبا
وقد املدارس االبتدائية يف البحرين، إضافة إىل تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مشجع بنفس الدرجة ب لتحاقاال

 . مرسوم يقضي بتدريس حقوق اإلنسان يف املدارسأشري فيه إىل

ورحبت سويسرا مبا أواله تقرير البحرين من أمهية لتوصيات هيئات املعاهدات واإلجـراءات اخلاصـة،                 - ٣٥
 وهو قانون ، لألسرة غري متييزيوأوصت باعتماد قانون. بالتزامات طوعيةمن فصول التقرير كل فصل باستهالل و

. بإنفاذه بـدون تـأخري  ، كما أوصت  حسبما أورده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٢٠٠٥جرت صياغته يف عام     
السياق املتعلق بالعامالت املهاجرات، ُدعيت     ويف  .  أيضاً بتنظيم محلة إعالمية واسعة عند اعتماد القانون        وأوصت

 األجنبيات؛ وبصفة خاصة بشأن      املنازل البحرين إىل تقدمي تفاصيل بشأن التدابري املتخذة لضمان حقوق خادمات         
 . ذه الفئة من قوانني العمل املتعلقة بالقطاع اخلاصهل الصريحاالستثناء  لتدارك  تتخذأي تدابري

 على العمال املهاجرين؛ ورحبت     املطبقإطارها القانوين    ستعراضال البحرين   عدادباستورحبت بنغالديش     - ٣٦
 .باخلطط الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية

 إليواء ضـحايا    دار نشاء البحرين عدة تدابري خاصة حلماية العامالت املهاجرات، مبا يف ذلك إ           وذكرت  - ٣٧
. املنازلالعنف ضد خدم    أنواع   عن أي نوع من      لإلبالغخط اتصال مباشر    ، وختصيص    شىت قدم خدمات تالعنف  

حلمايـة  اً  ن قريب دشَّسي خاص   مأوىنشاء  إل كذلك، و املرتيل ضحايا العنف    حيميقانون  ل البحرين أيضاً    تطرقتو
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وأشارت البحرين إىل أهنا تعمل على تنفيذ اتفاقية        . املنازل للعنف، مبن فيهم خدم      ناألشخاص الذين قد يتعرضو   
، وعلى كفالة متتع النساء باملساواة  ٢٠٠٢لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة منذ التصديق عليها يف عام            القضاء ع 
وقالت إن قوانني األسرة تقوم على      . الشريعةأحكام   مع مراعاة    وااللتزامات يف جمال احلقوق      مع الرجال  الكاملة

 اجملتمع املدينأضافت أن و. بلدان العربية واإلسالمية على نفس النحو يف معظم المنظَّمة  هذه القواننيالشريعة؛ وإن
 ويف جمال التوعيـة يف      ،سن قانون لشؤون األسرة يف البحرين     على  تشجيع  ال يف إطار عملية     ويشارك أيضاً   يعمل

ـ  مـسؤوالً اً  رأياإن هلقالت البحرين وفيما يتعلق باالجتار باألشخاص، . اجلامعات واملدارس    هـذه إزاءاً وواقعي
وأوردت قائمة ببعض التدابري املتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص، مثل         . لة، فهي تعترف بأهنا مشكلة عاملية     املشك

 الوطنية، وإنشاء   عرباملشاركة يف مؤمتر يتعلق باالجتار باألشخاص، واالنضمام إىل اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة             
، كانـت وراء كـثري مـن    مسألة االجتار باألشـخاص  ملعاجلة ٢٠٠٢فرقة عمل مشتركة بني الوزارات يف عام  

املبادرات، وإقامة تعاون وثيق مع اجملتمع املدين لتنظيم برامج للتدريب وبناء القدرات، وافتتاح مأوى حلماية النساء 
وزارة أن  أيـضاً   أوضـحت   و. هن بالرعاية الصحية واملساعدة واملشورة القانونية     اللوايت قد يتعرضن للعنف ومدِّ    

وأشارت البحرين إىل أهنا عضو مراقب يف املنظمة .  بالتحقيق يف قضايا االجتار القسريمكلفةوحدة تضم خلية الدا
 أن قانوناً قد أيضاً وذكرت. الدولية للهجرة، وأهنا تعمل عن كثب من أجل تنظيم برامج للتدريب وبناء القدرات

إتاحة املوارد، وهو قانون يتضمن تعريفاً شامالً لالجتار ، يشمل املقاضاة وبالبشر االجتار حلظراعتمد الشهر املاضي 
 . وأشارت إىل أن املنظمة الدولية للهجرة رحبت هبذا القانون باعتباره منوذجاً يف املنطقة. باألشخاص

 التدابري املتخذة لتعزيز )أ( : أهنا ينبغي أن تؤدي إىل اعتماد توصياتمعتربةوأثارت فرنسا املسائل التالية،   - ٣٨
 من املعلومات عن اإلصالحات املتعلقة بالزواج القسري،        احلاجة إىل تقدمي مزيد    )ب(؛  ئية القضا  السلطة استقالل

 ما إذا كانت البحرين تعتزم توقيـع االتفاقيـة          )ج( ضحايا الزواج القسري باملساعدة؛      وال سيما فيما يتعلق مبدّ    
 .املتعلقة حباالت االختفاء القسري

روسي االنتباه إىل طلب البحرين يف تقريرها الوطين أن تضطلع املفوضية السامية حلقوق             ولفت االحتاد ال    - ٣٩
مزيداً مـن املعلومـات   أن يقدم  وطلب إىل الوفد البحريين اإلصالحية،اإلنسان بربنامج لتدريب موظفي اهليئات     

نح اجلنسية إىل األطفـال يف      وأشار وفد االحتاد الروسي أيضاً إىل مشروع القانون املتعلق مب         . املشروعبشأن هذا   
لوية عند النظر فيه    و أن هذا اإلجراء ينبغي أن حيظى باأل       أوضحاحلاالت اليت ال يكون فيها األب مواطناً حبرينياً، و        

 .  يف أقرب وقت ممكنالتنفيذوينبغي أن يوضع موضع 

فيما يتعلق باملدافعني عن سها على نف البحرين قطعتهاوأعربت هولندا عن إعجاهبا بااللتزامات اجلدية اليت   - ٤٠
 جملـس   إبقـاء إىل  البحرين  هولندا  ودعت  .  املنازل حقوق اإلنسان ووضع العمال املهاجرين، مبن فيهم خادمات       

 اعتـزام وأيدت هولنـدا بـشدة      .  وأوصتها بذلك  التشريع اجلديد املتعلق هبذه املسألة    علم ب حقوق اإلنسان على    
 الوزير  كان بإمكان  عما إذا مجيع اإلجراءات اخلاصة، وسألت      إىلة مفتوحة   توجيه دعو قُدماً حنو   البحرين املضي   

 توجهويف هذا الصدد، أوصت هولندا بأن       .  األمر  هذه الدعوة أول   ستشملهااإلشارة إىل اإلجراءات اخلاصة اليت      
 .  مجيع اإلجراءات اخلاصة يف أقرب وقت ممكن هذه الدعوة إىلالبحرين

 مع اتفاقية حقـوق الطفـل       تشريعاهتابات اليت تواجهها البلدان لضمان توافق       وأشارت مصر إىل الصعو     - ٤١
 .وطلبت معلومات بشأن هذه املسألة
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 ما هي )أ( :ووجه ممثل السويد السؤالني احملددين التاليني، مشرياً إىل أنه ميكن كذلك اعتمادمها كتوصيتني  - ٤٢
افة، الذي حيظر بعض أوجه التعبري عن الرأي وجييـز          التدابري اليت اختذت لضمان أال يؤدي مشروع قانون الصح        

 ما هي التدابري املتخـذة لـضمان    )ب(بدون وجه حق؛     أحكام السجن يف بعض القضايا، إىل تقييد حرية الرأي        
 املساواة أمام احملاكم، مبا يف ذلك فيما يتعلق بقانون األسرة؟

 الـيت أدت إىل  ، الطبيةة الرعاي ذلكنسان، مبا يفوأشار السودان إىل إجنازات البحرين يف جمال حقوق اإل      - ٤٣
 املياه النقية جلميع السكان؛ وضمان خدمات اإلسعاف األوليـة؛ وإصـدار            وتوفريالعمر املتوقع؛   متوسط  ازدياد  

واستفسر السودان عـن    .  بشأن حظر االجتار باألشخاص؛ وإتاحة املسكن الالئق للجميع        ١/٢٠٠٨القانون رقم   
 . تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها من أجل حتقيق التنمية البشريةاجلهود املبذولة ل

وطلبت مزيداً .  إعداد التقريريفوأعربت كندا عن إعجاهبا بالفكرة املبتكرة املتمثلة يف استخدام اإلنترنت   - ٤٤
 . من املعلومات بشأن ما تقوم به البحرين من أجل تعزيز حرية التعبري وتكوين اجلمعيات

 االمتثال يف جماالت مثل الصحة والتعليم وحقوق        مزيد من وأشارت موريتانيا إىل أن البحرين تتجه حنو          - ٤٥
 تقرير برنامج األمم حسبما أوردهاملرأة وحرية التعبري، وإىل أهنا حتتل مركزاً متقدماً من حيث مؤشر التنمية البشرية 

وفيمـا يتعلـق حبالـة املـرأة،       . نسانإل حقوق ا  ومحايةلتعزيز  املتحدة اإلمنائي، األمر الذي يبني اجلهود املبذولة        
 .٢٠٠١ موريتانيا عن اإلجنازات يف هذا اجملال منذ عام تاستفسر

 إىل إحراز تقدم كبري فيما يتعلق حبرية التعبري، وإىل وجـود مثـاين          تهايف معرض أجوب  أشارت البحرين   و  - ٤٦
 لتلبيـة  ٢٠٠٣ رابطة للصحفيني قد أنشئت يف عام        وقالت إن . تعكس اهتمامات السكان  منشوراً   ٦٦صحف و 

قدر أكـرب مـن     توفر  وأشارت البحرين إىل حتديث تشريعاهتا، وال سيما من أجل ضمان           . احتياجات الصحفيني 
وأشارت أيضاً إىل التنوع الكبري يف وسائط       . يف ذلك كله إىل ضمان احلقوق الدستورية      تسعى   وإىل أهنا الشفافية،  

وقالت إن التلفزيون واإلذاعة شهدا تطورات هامة على صعيد الـربامج           . ل من جانب الدولة   اإلعالم، دون تدخ  
وأشارت .  جمال حرية التعبريعلى تشريعها يفعرضت البحرين أيضاً على السلطة التشريعية تعديالت قد و. الدولية

حكامهم ويف ممارسة مهامهم،     من الدستور تنص على استقالل القضاة يف قراراهتم وأ         ١٠٤البحرين إىل أن املادة     
 .إال مبرسوم ملكي، وفقاً للقانون وبناء على حكم قضائي أن القضاة ال ميكن أن ُيقالواأيضاً حقيقة مربزة 

وأشار املغرب إىل اخلطوات الكربى للبحرين على صعيد الدميقراطية وسيادة القانون وضمان مجيع حقوق   - ٤٧
أضاف أن و.  كما ينص على ذلك إعالن فييناة، اإلسالمي أحكام الشريعة ة  اإلنسان واحلريات األساسية، مع مراعا    

لحقوق ل  مماثلة لألمهية اليت توليها    لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   إيالء أمهية ل  سياسة البحرين املتمثلة يف     
ذي جتسده زيادة ميزانية الصحة لحق يف الصحة، األمر اللالبحرين األمهية اليت توليها  ، تتجلى يف  املدنية والسياسية 

وطلب املغرب إىل البحرين تقدمي     . يف تعزيز احلق يف العمل كحق من احلقوق األساسية        تجلى  تكما  بعشرة أمثال،   
 .  الشكاوى فيما بني وزارة الداخلية والديوان امللكيتنظيم التعامل معإحصاءات بشأن تنسيق 

 ١٩٩٩مى وآيرلندا الشمالية إىل أن البحرين قد قطعت منذ عام           وأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظ      - ٤٨
   ورحبت مبشاركة احلـزب الـسياسي الـشيعي، الوفـاق، يف انتخابـات              ،شوطاً كبرياً على طريق الدميقراطية    



A/HRC/8/19 
Page 12 

 

  حتسن يف حالـة حقـوق اإلنـسان، وال سـيما     قد واكبه هذا االنتقال حنو الدميقراطية  قالت إن   و. ٢٠٠٦عام  
وأعربت عـن   . والحظت أيضاً عدم وجود معتقلني سياسيني يف البحرين       . حلقوق املدنية والسياسية  فيما يتعلق با  

 ومجيع االلتزامـات  ، والقضاء على التمييز   ،مشاورات ثنائية منتظمة بشأن حرية الصحافة     إجراء  أملها يف مواصلة    
يل بشأن اخلطوات املتخذة لكفالة توافق  تفاص)أ(وطلبت . املتعلقة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 البحـرين   عما إذا كانت   سألت   )ب(مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ و       الوطنية  التشريعات  
 تكافؤ بني توزيـع     حتقيق طلبت مزيداً من املعلومات بشأن       )ج(راغبة يف حتديد أجل العتماد قانون للصحافة؛ و       

 صت بأن تنظر البحرين يف دعوة األمم املتحدة إىل حلقة عمل بشأن متابعة االستعراض             و أ )د(الدوائر الربملانية؛ و  
  .الدوري الشامل

والحظ ممثل الكويت أن تقرير البحرين يشري إىل أن حقوق اإلنسان كل ال يتجزأ، وفقاً إلعالن فيينـا،                    - ٤٩
وطلب معلومـات بـشأن     . طنات البشرية وأن البحرين ُمنحت أهم جائزة مينحها برنامج األمم املتحدة للمستو         

 .اخلطوات الفعالة املتخذة لتوسيع وحتسني حرية التعبري وحرية الرأي يف البحرين

تناول مـسألة   ت ة جديد ة دراسي مادة إىل أن وزارة التعليم أعدت       ،ردودهايف معرض   ،  وأشارت البحرين   - ٥٠
 املدارس االبتدائية إىل املدارس الثانويـة، وتـشرح         س بدءاً من  دّراملواطنة وحقوق اإلنسان والدميقراطية، وهي تُ     

 اد مـو  كما أشارت إىل تدريس   . قوق اإلنسان، وال سيما حقوق الطفل واملرأة      حب  املتعلقة الصكوك الدولية اهلامة  
إتاحة االستفادة برنامج لضمان وجود وأشارت البحرين أيضاً إىل . تتعلق حبقوق اإلنسان يف مجيع املناهج الدراسية

. ن األجيال القادمة من االستفادة من التكنولوجيات اجلديدة        ضمان متكُّ  هبدف احلواسيب واإلنترنت،    خدماتمن  
أو احملاكم بصرف / إىل أهنا تكفل تسوية أي نزاع يتعلق بالعمال املهاجرين عن طريق التحكيم و البحرينوأشارت

خط اتصال مباشر للتعامل    ختصيص   إىل    ذلك، ، باإلضافة إىل  شارتوأ. تهمأو جنسي املعنيني  النظر عن نوع جنس     
وقالت إن العقود . ، وبإجراء تفتيش دائم ختضع له وكاالت التشغيل واملنازل املنازلالعنف ضد خادماتقضايا  مع
 العمـال   انـضمام جـواز   وأضافت أن التشريع ينص على      . د بوضوح حّدربم ملدة حمددة، وأن أجور العمال تُ      ُت

إىل القانون املتعلق باستحقاقات البطالة اليت تتاح للعمال        مشرية  نقابات بدون أي شرط،     العضوية  إىل  املهاجرين  
 أهنا تـسعى    ،وأوضحت البحرين أيضاً، فيما يتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة        . املهاجرين إن هم فقدوا عملهم    

مـثالً بـاملرأة    تتعلق  زيز املساواة،   إىل سن قوانني لتع   أشارت  دائماً إىل ضمان وتعزيز مبدأ املساواة بدون متييز، و        
لكفالة إجازة األمومـة،    ُسّنت  وأشارت البحرين إىل القوانني اليت      . البيتاملتقاعدة، أو املرأة اليت تقرر البقاء يف        

 دمج املرأة، ولدعم املرأة اليت ختتار البقاء يف البيت حبيث تشارك يف نشاط اقتصادي مالئم إن هي اختارت وضمان
 . لدولةا ميزانية يف قانون  واملرأةت البحرين إن قانوناً قد ُسن هبدف تكريس املساواة بني الرجلوقال. ذلك

واعتمـاد كـثري مـن    باملوضوع والحظت أذربيجان انضمام البحرين إىل الصكوك الدولية ذات الصلة       - ٥١
. معيات السياسية واألمن االجتماعي  واجل التعبري تتعلق مثالً مبمارسة احلقوق السياسية وحرية         اليت القوانني الوطنية 

 أيضاً السياسة اليت تتبعها البحرين حالياً فيما يتعلق مبساعدة العاطلني عن العمل، إضافة إىل                أذربيجان الحظتو
وتغطي اخلدمات الصحية مناطق البحـرين بنـسبة   .  يف جمال اخلدمات التعليمية والصحية     املثري لإلعجاب  سجلها
 إىل أن اخلطوات اليت بـادرت احلكومـة إىل           أيضاً وأشارت. الدولة الرعاية الصحية جماناً    وتوفر يف املائة    ١٠٠

.  ظروفاً مالئمة ملشاركة املرأة بنشاط يف احلياة العامة للبلـد         هتيئاختاذها، وال سيما إنشاء اجمللس األعلى للمرأة،        



A/HRC/8/19 
Page 13 

 ق اإلنسان يف مجيع سياساهتا ذات الـصلة       ووفقاً للتقرير الوطين، ميكن اخللوص إىل أن البحرين تراعي أبعاد حقو          
 االستعراض الدوري الشامل، وإهنا تتطلع إىل  سياق سابقة جيدة يفُترسيوقالت أذربيجان إن البحرين . باملوضوع

 . االستفادة من بعض املمارسات املفيدة يف هذا الصدد

الذي يضمن حقوق اإلنسان،    وانون  وأشارت إندونيسيا إىل اإلطار املؤسسي البحريين املتعلق بسيادة الق          - ٥٢
، واجلهود سلطة القضائيةلسلطة التنفيذية، واستقالل الاأدوار فصل ومعايري حقوق اإلنسان اليت حيميها الدستور، و

ألحكام الوطنية  ا إهنا جتد ما يشجعها يف    أيضاً    إندونيسيا قالتو. من أجل النهوض حبقوق املرأة    املبذولة  املتواصلة  
 ملـا وطلبت إندونيسيا توضـيحاً  .  مبكافحة االجتار باألشخاصواضحالتزام أعربت عن   قني، و اة املع املتعلقة حبماي 

وسألت يف  . تعتربه البحرين حالياً أكرب حتد يف استراتيجياهتا الطويلة األجل للمضي قدماً بنهوضها حبقوق اإلنسان             
 قوق اإلنسان ال ينفـصل عـن مـساعي    البحرين تعترب أن دور املؤسسات الوطنية حل   عما إذا كانت  هذا الصدد   

 .تطبيق معايري حقوق اإلنساناملتعلقة ب املقبلة البحرين

وأحاطت جيبويت علماً باجلهود الرامية إىل توسيع احليز السياسي، مبا يف ذلك مشروع القانون اجلديـد                  - ٥٣
معنية بتناول قضايا حقوق اإلنسان،     ورحبت أيضاً بإنشاء جلنة     . املتعلق حبرية الصحافة، وإىل متكني املرأة مستقبالً      

أحـوال  اليت أدت إىل حتـسني  و  اليت اختذهتا البحرين القرارات االقتصادية السليمة قالت إهنا جتد ما يشجعها يف     و
 . دابري احملددة املتخذة من أجل التصدي ملشاكل البطالةتن البّيوطلبت إىل البحرين أن ُت. الصحة والتعليم واإلسكان

مان االنتباه إىل أن البحرين قد اختذت خطوات ملموسة لكفالة التعاون مع هيئات حقـوق               ووجهت ع   - ٥٤
وأشارت إىل أن التقرير الوطين للبحرين املتعلق باالستعراض الدوري الشامل يؤكد أن احلكومة ما فتئت . اإلنسان
 . برنامج واسع النطاق حلقوق اإلنسانصياغة من أجل بثباتتعمل 

 االستعراض  يةيف عمل سَجلت مستوى أداء عالياً وأرست منوذجاً ُيحتذى         أن البحرين قد     وأوضح األردن   - ٥٥
  أضاف أنه  و. تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   جمال   يف   هائلة خطوات   اختذتقد  قال إن البحرين    و. الدوري الشامل 

ماية حقوق  حليل اهتماماً   البحرين تو األمر الذي جيعل    بيئة سليمة،   ظل   حتسني حقوق اإلنسان إال يف       سبيل إىل ال  
التعبري حقان مقدسـان،    وحرية املعتقد   قال إن   و. واملؤسسية) أي مكافحة التمييز  (اإلنسان من الناحية التشريعية     

وطلب األردن مزيداً من املعلومات بشأن األسلوب الذي        . كما أن البحرين معروفة بدعم التعددية وحرية املعتقد       
ها إىل اقد دعف بإجنازات البحرين،  األردنبوإذ رَح. قيدة التوحيد وحرية التعبرياتبعته البحرين من أجل ضمان ع

 . اإلفالت من العقاب مثالًسألة بلدان أخرى، فيما يتعلق مبالقتداء با

  لنهج البناء للغاية الذي اتبعه الوفـد، مبـا يف ذلـك            لوأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تقديرها         - ٥٦
وقالت إن انفتاح البحرين واملنحى البناء الـذي اعتمدتـه إزاء     .  اجملتمع املدين يف إعداد التقارير     فيما يتعلق بدور  

وأعربت الواليات املتحدة عن أملها     . ان حيويان وحيظيان ببالغ التقدير    أمرمها  علمية االستعراض الدوري الشامل     
 على حقوق ٢٠٠٢ر اإلصالحات الدستورية لعام أن تسمع املزيد مستقبالً عن إدماج الشيعة يف اجملتمع، وعن أثيف 

 املتحدة بتناول البحرين هلذه املـسائل يف الوقـت الـراهن         الوالياتورحبت  . اإلنسان، وحالة العمال األجانب   
 . حقوق اإلنسان أدائها يف جمالستوىمب االرتقاءبذهلا من أجل توسابقاً، وباجلهود املستمرة اليت 



A/HRC/8/19 
Page 14 

 

 مبؤشرات التعليم يف البحرين، كما بني ذلك التقرير الـوطين وتقريـر             الشديدوأعرب لبنان عن إعجابه       - ٥٧
وطلب معلومات بشأن نـوع     . وقال إن التعليم إلزامي وجماين للجميع يف البحرين       . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

 .  هذا اجملال يف لضمان هذه النهضة التعليمية اليت جعلت من هذا البلد قدوةمت التوصل إليهااحللول اليت 

البحرين من أجل تعزيز ومحاية اليت تبذهلا هود باجل ممثل فلسطني، ورحب الذي أدىل بهوأكد اليمن البيان   - ٥٨
 .التعليم يف البلدمستوى  حتسني هبدفحقوق اإلنسان وطلب معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا البحرين 

ت اليت بدأها امللك واليت عكسها اعتماد امليثـاق          إىل أن اإلصالحا   رّدها، يف معرض    ،وأشارت البحرين   - ٥٩
نت النساء من املشاركة بنشاط يف احلياة السياسية، ويشمل ذلك حق املرأة            الوطين والتعديالت الدستورية قد مكّ    

ذلت جهود  ت طائفة واسعة من القوانني ملكافحة الفساد؛ وبُ       ّنُسقد  و. وحقها يف االقتراع  يف الترشح لالنتخابات    
وفيما يتعلق .  السياسية على إنشاء اجمللس األعلى حلقوق اإلنساناجلمعياتووافقت مجيع .  العمل يف البيتلتنظيم

 إىل االلتزامات اليت سبق ذكرها، شرعت اليت تضاف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، القائمة مبوجببااللتزامات 
  البحـرين  بدأتكما  .  هبدف االنضمام إليها    ذات الصلة باملوضوع   البحرين يف النظر يف صكوك حقوق اإلنسان      

 مع السلطة املختصة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية محاية األشـخاص مـن االختفـاء                 تبحث
 بـني وأبرزت البحرين أن السلطة القضائية مستقلة وأن هناك فـصالً           . مناسبة هبدف اعتماد إجراءات     ،القسري
 مستوينيجتري على اإلصالحات القانونية ، وأن الزواج القسريحتظر سالمية الشريعة اإلأن  أوضحتو. السلطات

تضامن مـن  للتعديل إجراءات حماكم الشريعة مع إنشاء صندوق ‘ ١‘ :مع مراعاة الدستور والقواعد ذات الصلة
قيني عن طريق قيام وزارة العدل والشؤون اإلسالمية بتدريب القضاة واحملامني وغريهم من احلقو‘ ٢‘أجل املرأة، و

إىل أن  أيضاً  وأشارت البحرين   . معهد التدريب القضائي بالتعاون مع هيئات أخرى مثل رابطة احملامني األمريكيني          
 ا حترص على  هنإ البحرين   قالتالبطالة،  سألة  وفيما يتعلق مب  . اخلدمات الصحية مضمونة جلميع املقيمني بدون متييز      

ورغم أن عدد   . التنمية البشرية احلقيقية  اعتبارات  صالحات تستند إىل    مجيع اإل كدت أن   االستثمار يف شعبها، وأ   
أنـشأت  قد  و. ، فإن البحرين ال تريد هلذا العدد أن يزيد        ) شخص ٧  ٠٠٠(العاطلني عن العمل يف البحرين قليل       

حتسني صالح سوق العمل وصندوقاً للعمل، مع استثمار موارد مالية يف التدريب خلفض البطالة وإلاحلكومة سلطة 
تعويضات للبحرينيني وغري البحرينيني العاملني يف      الجور و  حتسني مستوى األ    املعيشية للسكان، ولضمان   األوضاع

. االلتزامات والنتائج يتمثل املفهومان اإلرشاديان يف     املقبلة،  األربع  سنوات  ال وخالل احلوار،   وحتضرياً هلذا . البلد
 .  مها اإلجنازات واالستدامة سنوات أربععلى مدىين واملفهومان اللذان سوف تسترشد هبما البحر

  توصياتالأو /ستنتاجات واال -  نياًثا
 الفـرع ع االستعراض يف التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي والواردة يف           ونظرت الدولة موض    - ٦٠
 : ما يلي، ووافقت على باء أعاله-  أوالً

   بنتـائج قبلـة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق            عد جنساين يف التخطيط للمراحـل امل      إدراج بُ   - ١
 ).سلوفينيا(االستعراض 
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 مجيع أشكال التمييز القضاء علىالشروع يف محلة عامة هبدف سحب التحفظات على اتفاقية       - ٢
.  مع االتفاقيةة الوطنياتوالتصديق على الربوتوكول االختياري، ومواءمة التشريع ضد املرأة،

 ).سلوفينيا(طها يف هذا الصدد ودعيت البحرين إىل اإلبالغ عن خط

 أعاله، ميكن للبحرين أن جتري مشاورات       ٣٥ يف الفقرة    أُدرجتق بتوصية سويسرا اليت     لفيما يتع   - ٣
 . واسعة بني خمتلف الشركاء، وال سيما السلطة التشريعية، هبدف اعتماد قانون لألسرة

 ).فرنسا(الختفاء القسري ميكن للبحرين أن تنظر يف توقيع اتفاقية محاية األشخاص من ا  - ٤

ألطفـال يف   ل يف مشروع القانون املتعلق مبـنح اجلنـسية          ، على سبيل األولوية   ،ميكن النظر   - ٥
 ).االحتاد الروسي(اً يكون فيها األب مواطناً حبرينيال احلاالت اليت 

ـ    بلّ أعاله، سوف تُ   ٤٠ هولندا املشار إليها يف الفقرة       ةفيما يتعلق بتوصي    - ٦ س غ البحـرين جمل
 ، سنوات ٤الذي سيجرى بعد    و ،حقوق اإلنسان خالل االستعراض املقبل املتعلق بالبحرين      

 .اعتماد تشريع جديد بشأن خادمات املنازلاحلالة فيما يتعلق بعن 

 ).السويد(حرية التعبري بدون وجه حق إىل تقييد  مشروع قانون الصحافة يؤديينبغي أال   - ٧

 دعوة إىل األمم املتحدة للمشاركة يف حلقة عمـل ملتابعـة    ميكن للبحرين أن تنظر يف توجيه       - ٨
 ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(االستعراض الدوري الشامل 

 ). تونس(  قطاع اإلعالم يف البحرين اليت يتميز هباابيةجيالدينامية اإلتقدير تسجيل   - ٩

 :ع االستعراض التعليقات التاليةوولة موضفيما يتعلق بالتوصيات األخرى، تقدم الدو  - ٦١

بالدستور والقوانني، فإن الكفاءة واألداء مها      اً  مصوناً   أمر السلطة القضائية  استقالل   إن كان   - ١
  . واحلكومة على حتسينهماة القضائيتعمل السلطة اللذان  الرئيسياناجملاالن

يتناوله القانون اجلنائي وقانون     وهو أمر    ،إن الزواج القسري جرمية مبوجب قوانني البحرين        - ٢
  .وللضحايا احلق يف االنتصاف واحلماية عمالً بقوانني البحرين. األشخاصبمكافحة االجتار 

  . اخلاصةبتوجيه دعوة إىل املكلفني باإلجراءات مستقبالً  مسألة القيامستنظر البحرين يف  - ٣

  ع االستعراضو االلتزامات الطوعية للدولة موض-  ثالثاً
  عمليـة  ع االستعراض الواردة يف تقريرها الوطين املقدم يف إطـار         و إىل التزامات الدولة موض    شاري  - ٦٢

 .االستعراض الدوري الشامل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد

 عضواً  ٣٠ وهو يضم    ، وزير الدولة للشؤون اخلارجية    البحارنة،ترأس وفد البحرين سعادة الدكتور نزار         
  :آخر وهم

  ز آل خليفة، الوكيل املساعد للتنسيق واملتابعة، وزارة اخلارجية؛سعادة الشيخ عبد العزي
البعثة الدائمة ململكة البحـرين يف       سعادة السيد عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا، السفري واملندوب الدائم،          

  جنيف؛
  الدكتورة الشيخة مرمي آل خليفة، نائبة رئيس اجمللس األعلى للمرأة؛

  محزة، وكيل وزارة الصحة؛سعادة الدكتور عبد العزيز 
  ؛)على املستوى االستشاري(السيدة مسرية رجب، عضو جملس الشورى 
  ؛)على املستوى التمثيلي(السيدة لطيفة القعود، عضو جملس النواب 

  السيدة معصومة حممد، نائبة رئيس دائرة الشؤون القانونية؛
   وزارة الداخلية؛العقيد حممد راشد بومحود، الوكيل املساعد للشؤون القانونية،

  الشيخة منرية آل خليفة، مديرة إدارة االستفتاء واالنتخابات، دائرة الشؤون القانونية؛
  الدكتور يوسف عبد الكرمي، مدير اإلدارة القانونية، وزارة اخلارجية؛
  السيد أسامة العويف، رئيس النيابة، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية؛

  زير اإلعالم للشؤون القانونية والدولية، وزارة اإلعالم؛السيد علي العرادي، مستشار و
  السيد علي جاسم العرادي، مدير إدارة نظم املعلومات، وزارة اخلارجية؛

  السيد عبد اهللا اجلودر، رئيس قسم الشؤون القانونية، وزارة التنمية االجتماعية؛
  ة؛السيدة سها علي، مديرة مكتب األمني العام، اجمللس األعلى للمرأ

  السيدة نادية القاهري، القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية، وزارة العمل؛
  الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ، املستشار القانوين، وزارة اخلارجية؛

  السيد خالد اخلاجة، أخصائي أول، وزارة التربية والتعليم؛
  الداخلية؛النقيب راشد بوجنمة، مستشار، اإلدارة القانونية، وزارة 

  السيد خليفة الكعيب، وزير مفوض؛ وزارة اخلارجية؛
   شاهني، نائب املندوب الدائم، البعثة الدائمة ململكة البحرين يف جنيف؛امنالسيد ياسر غ
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  اآلنسة مىن رضي، سكرتري ثان، البعثة الدائمة ململكة البحرين يف جنيف؛
  السيدة أروى ابراهيم، سكرتري ثان، وزارة اخلارجية؛
  السيد حممد احليدان، سكرتري ثان، وزارة اخلارجية؛

   اخلارجية؛وزارةالسيد بدر احللييب، سكرتري ثان، 
  السيد خالد املنصور، سكرتري ثان، وزارة اخلارجية؛ 
  السيد محد سيار، سكرتري ثالث، وزارة اخلارجية؛

  الشيخة لطيفة آل خليفة، سكرتري ثالث، وزارة اخلارجية؛ 
  .رجب، سكرتري ثالث، البعثة الدائمة ململكة البحرين يف جنيف. السيد عمار م

 -  -  -  -  -  


