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  مقدمة    

عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قـرار جملـس               -١
 ٢١، دورته الثالثة عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   

لبحرين يف اجللسة األوىل املعقودة     واسُتعرضت احلالة يف ا   . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤مايو إىل   /أيار
وترأس وفد البحرين السيد صالح بن على حممد عبد الرمحن، وزير           . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢١يف  

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلـق بـالبحرين يف جلـسته           . اإلنسانحقوق  لشؤون  الدولة  
  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥العاشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقـررين التاليـة          ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
 إسـبانيا وأوروغـواي واململكـة       :بـالبحرين  لتيسري االستعراض املتعلق  ) اجملموعة الثالثية (

  .السعودية العربية
جمللس  ١٦/٢١ من مرفق القرار     ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض      ،  ٢٠١١ارس  م/ آذار ٢٥املؤرخ  حقوق اإلنسان   
  :بالبحريناملتعلق 

ــرة    )أ(   ــاً للفق ــدمان وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري
)A/HRC/WG.6/13/BHR/1(؛  

السامية حلقوق اإلنـسان    األمم املتحدة   جتميع للمعلومات أعدته مفوضية       )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/13/BHR /2) (ب(١٥ وفقاً للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/13/BHR/3.(  
ـ  عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً           وأُحيلت إىل البحرين    -٤ ا، أملاني
 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى    ،  وليختنشتاين،  والسويد،  وسلوفينيا،  والدامنرك،  يرلنداآو
وهذه األسئلة متاحة على املوقع اخلارجي لالستعراض       . لنداهوو،  والنرويج،  الشمالية يرلنداآو

  .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
لألمـم  أعرب رئيس الوفد عن تقدير البحرين للمجلس واملنظمات الدولية التابعـة             -٥

وشكر بوجه خاص املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على        . املتحدة ملا قدمته من دعم للملكة     
الربنامج الذي نفذ على مدى السنوات األربع املاضية يف أعقاب االستعراض الدوري الشامل، 



A/HRC/21/6 

GE.12-15047 4 

والذي أسهم بفعالية يف تعزيز قدرة السلطات املعنية علـى تنفيـذ التزامـات وتوصـيات                
 الدوري الشامل، وأعرب عن األمل يف أن يستمر هذا التعاون املثمـر والـدعم               االستعراض

 . املستقبل يف

ت البحرين بأهنا كانت أول دولة عضو ختضع الستعرض جملس حقوق اإلنسان            وذكّر  -٦
، ٢٠١٢ منظمة غري حكومية، يف بداية عام        ٥٦٥وشرعت البحرين اليت لديها     . ٢٠٠٨يف عام   

ثاين، مبا يف ذلك إجنازاهتا، مبشاركة مجيع املؤسسات املعنية، مبـا فيهـا             يف استعراض تقريرها ال   
  .املنظمات احلكومية وغري احلكومية، وكذلك األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين

وقـد  . وأفاد الوفد بأن السنوات األربع املاضية كانت مليئة باألحداث والتطورات           -٧
وال تزعم اململكة   . ق اإلنسان على خمتلف املستويات    ُوثِّق الكثري من التطورات يف جمال حقو      

بيد أهنا ستتجاوز هذه    . أهنا مثالية أو ال تواجه عوائق حتول دون تنفيذ التوصيات وااللتزامات          
  .  االضطالع بأعمال جديرة بالثقةاملعوقات بفضل إرادهتا وعزمها على

ربع املاضية، بدايـة    السنوات األ اليت حتققت على مدى     واسُتعرضت أهم اإلجنازات      -٨
بالتعليم، حيث تويل البحرين عناية كاملة هلذا القطاع، وتلتزم بتوفري اخلـدمات التعليميـة              

. يف جمال التعلـيم   باعتبار ذلك حقاً منصوصاً عليه يف دستورها وقانوهنا         واطنيها  ملوالتثقيفية  
 البحرين مـن البلـدان     إىل أن  ٢٠١١وأشار تقرير الرصد العاملي لتوفري التعليم للجميع لعام         

  . تحقيق أهداف التعليم للجميعفيما يتعلق بالرفيعة األداء 
وأبلغ الوفد عن اخلطة الوطنية االستراتيجية للتثقيف حبقوق اإلنسان، اليت اسُتعرضت             -٩

وأُدرج موضوع  . ، وُوضعت خطة لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨استناداً إىل التزام عام     
جلميع الـصفوف علـى خمتلـف       املخصص  املواطنة  مقرر  إلنسان يف   حبقوق ا يتعلق  خاص  

  .مستويات التعليم
مبعايري صحية  يف التمتع   مجيع املواطنني   حق  وأفاد الوفد بأن دستور البحرين ينص على          -١٠

 إمنائية بالتعاون مـع     برامج وخطط ودعماً هلذا احلق، أعّدت وزارة الصحة       . متساوية دون متييز  
  .وتتحمل احلكومة تكاليف العالج كاملة عندما ال يتاح حملياً. مليةمنظمة الصحة العا

استباقية يف البحرين تشغل مناصب ريادية، واُتخذت خطوات النساء  الوفد أن   وذكر    -١١
لزيـادة  البحرين  وجيري متكني النساء يف     . جنباً إىل جنب مع الرجال    يف األنشطة   إلشراكهن  
ظائف الريادية والوزارية، وكذلك يف القطـاع اخلـاص         الووتقلد  يف اختاذ القرار    إشراكهن  

وميثل إنشاء اجمللس األعلى للمرأة معلمـاً يف        . ومؤسسات اجملتمع املدين واجلمعيات السياسية    
إلغاء أو تعديل التحفظات على اتفاقية القضاء بدراسة مسألة اجمللس ويقوم . عملية متكني املرأة

احلفـاظ،  مع مع التشريعات والقوانني الوطنية، ليتمشى على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،     
  .يف الوقت نفسه، على سيادة الدولة
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التعـديالت  وفيما يتعلق باجلنسية، أشار الوفد إىل املناقشات اجلارية حالياً بـشأن              -١٢
من طفال البحرينيات املتزوجات    ألنح اجلنسية البحرينية    ملعلى قانون اجلنسية،    املقترح إدخاهلا   

  . نب، مبا يتسق مع اللوائح واملعايري اإلجيابية اليت تصون حقوقهنأجا
عن املكاسب اليت حققتها املرأة، مثل القانون معلومات الوفد قدم ويف السياق نفسه،   -١٣

ات املتزوجات من رجـال     غري البحريني النساء من   ، الذي صدر ملعاملة     ٢٠٠٩ لعام   ٣٥رقم  
يتعلق برسوم اخلـدمات الـيت      هبا مواطنو البحرين، فيما     حبرينيني بنفس الطريقة اليت يعامل      

  .تقدمها احلكومة
سّن أحكـام قـانون     وأفاد الوفد بأن اجمللس األعلى للمرأة اضطلع بدور فعال يف             -١٤

كجزء مـن التزامـات     ويتم تنفيذه   املذهب السين   األسرة الذي يتعلق اجلزء األول منه بفرع        
هود للتعجيل بإصـدار    اجلوُتبذل  . ٢٠٠٨شامل لعام   البحرين مبوجب االستعراض الدوري ال    

حاجة ملحة  ، باعتبار ذلك    بفرع املذهب اجلعفري  الذي يتعلق   اجلزء الثاين من قانون األسرة      
  .وهامة بالنسبة إىل اجملتمع

ال يزاال  وأشار رئيس الوفد إىل أن احلكومة تسعى جاهدة الستكمال اعتماد قانونني              -١٥
ة التشريعية، ومها القانون املتعلق حبماية الطفل والقانون املتعلق حبماية          قيد النقاش أمام السلط   
  .ضحايا العنف األسري

. وفيما يتعلق بالعمال، أفاد الوفد بأن البحرين أصدرت سلسلة من القوانني اجلديدة             -١٦
وتقوم وزارة العمل، بالتعاون مع السلطات املعنية، بعمليات تفتيش دورية ألمـاكن إيـواء              

وفضالً عـن   . ظروف الصحة والسالمة  مدى مالءمة   مال ومواقع عملهم بغية التأكد من       الع
ذلك، أنشأت البحرين مكتباً خاصاً لتلقي شكاوى العمال والتحقيق فيها واختاذ اإلجراءات            

املـنقح  كما يشمل قانون العمل اجلديد      . الوضع أو استرداد حقوق العامل    الالزمة إلصالح   
  . خبدم املنازلذات الصلة بتنظيم القضايا لقريب العاجل فصالً خاصاً يتعلق املتوقع اعتماده يف ا

. جهاز األمن والعاملني فيه   للنهوض مبستوى   وأبلغ الوفد عن اعتماد استراتيجية عامة         -١٧
 إىل أقصى   حقوق اإلنسان القابلة للتنفيذ لتأمني    على مراجعة اإلجراءات األمنية     وجيري العمل   

رباء دوليني يف جمايل األمن وحقوق اإلنسان خبالبحرين استعانت ن ذلك، وفضالً ع . حد ممكن 
، إىل جانب ضمانات وزير الداخلية بتطبيق مجيع توصـيات           احملترفة الشرطةخدمات  لكفالة  

  ".اللجنة البحرينية املستقلة لتقّصي احلقائق"
 / وآذار فربايـر /وفيما يتعلق باألحداث اليت شهدهتا البحرين أثناء شـهري شـباط            -١٨

إجنازات هامة يف   وحتقيق  ، قال الوفد إهنا حفزت البحرين على إجراء إصالحات          ٢٠١١ مارس
وأفاد أيضاً بأن امللك بادر إىل اختاذ عدد من اخلطـوات           . جمال حقوق اإلنسان لصاحل املواطنني    

ـ        والتدرجيية مع ذلك إلعادة ا    احلازمة،   دءاً ألوضاع إىل حالتها الطبيعية يف أعقاب األحداث، ب
ومكَّن احلوار مـن    . بإجراء حوار التوافق الوطين، الذي مشل خمتلف مكونات اجملتمع البحريين         
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متّخض عن عدد من املطالب بإدخـال       واستكمال استعراض جمموعة من املسائل احمللية اهلامة،        
إصالحات يف اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية ويف جمال حقوق اإلنـسان، أمهّهـا             

  . مشاريع القواننيبشأن عدد من دستورية التغيريات التعديالت وعدد من العتماد ا
وقّدم الوفد معلومات عن اللجنة البحرينية املستقلة لتقّصي احلقائق اليت أُنشئت بأمر              -١٩

جلنة وطنية يترأسها أُنشئت كما . مجيعهااحلكومة من التوصيات قبلت عدداً  ملكي، وصاغت   
ين، ملتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقّصي احلقائق بالتعاون          رئيس اجمللس الوط  

وُنفّذ عدد كبري من توصيات اللجنة البحرينية املـستقلة         . مع هيئات حكومية وغري حكومية    
  . توصيات أخرى يف الوقت احلاضرلتقّصي احلقائق بصورة كاملة، وجيري تنفيذ 

ارتكبـوا  ممن ، أبلغ الوفد عن مساءلة عدد من املسؤولني وفيما يتعلق بقضية املساءلة     -٢٠
أسفرت التحقيقـات اجلاريـة     ويف غضون ذلك،    . ٢٠١١انتهاكات أثناء اضطرابات عام     

وأُنشئت وحدة حتقيق خاصة يف مكتب .  أشخاص إىل حد اآلن٩مقاضاة  عن ١٤٢وعددها  
القاسـية  التعـذيب واملعاملـة     أعمـال   املتعلقة ب شكاوى  التقارير و الالنيابة العامة للنظر يف     

ويدعم الوحدة حمققون ذوو كفاءات عاليـة يف جمـال          .  والتحقيق فيها  الالإنسانية املزعومة و
وتعمل الوحـدة وفقـاً للمعـايري    . حقوق اإلنسان، وخرباء يف الطب الشرعي وعلم اجلرمية 

  . الدولية وخباصة بروتوكول اسطنبول
أمام احملاكم  قد أجريت    ٢٠١١ تتعلق بأحداث عام     أن احملاكمات اليت  إىل  الوفد  وأشار    -٢١

ـ   . ومتكّن كل متقاض من االستعانة مبحامٍ     . املدنية مبا يتسق مع املعايري الدولية      ه وأفاد الوفد بأن
وتوفر احملكمة  . لديه حمامِ إذا مل يكن    لكل شخص متهم يف قضية جنائية       جيري عادة تعيني حمامٍ     

  .ومجيع احملاكمات علنية. ه من الدفاع عن نفسهللمتهم مجيع الضمانات اليت متكّن
أُسقطت، وكذلك  قد  وأوضح الوفد أن التهم املتعلقة باحلق يف حرية الرأي والتعبري             -٢٢

اعُتمدت إجراءات يف القضايا املرفوعة ضد العـاملني يف         كما  . االعترافات املتعلقة هبذه التهم   
 قضية أحالتها حماكم    ١ ٤١٦من بني    ١ ١٨٥القطاع الطيب، فأُسقطت بذلك ما يربو على        

قراراً بإنشاء جلنة قضائية تستعرض مجيع      قد اعتمد   اجمللس األعلى للقضاء    وكان  . أمن الدولة 
وأمرت اللجنة بإطالق سـراح عـدد مـن         أمن الدولة؛   حماكم  الصادرة عن   أحكام اإلدانة   

  . متاماً ئية املستقلةالقضامن جانب السلطة بقية األحكام استعراض حالياً وجيري املدانني، 
نظـر يف مجيـع     للوبيَّن الوفد أن امللك دعا إىل إنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان              -٢٣

وينبع نداء امللك من اعتقاده الراسخ يف القيادة السياسية هلـذه           . القضايا املتعلقة هبذه احلقوق   
وأنشأت البحرين  . مل العريب العاشهدها  ياحملكمة، بالنظر إىل التغريات واألحداث املتتالية اليت        

  .  وأقارهبملتعويض ضحايا األحداث األخريةخاصاً أيضاً صندوقاً 
إجراءات دستورية وقانونية   يف اآلونة األخرية من حيث املبدأ، اختاذ        احلكومة  وأيدت    -٢٤

. للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         واختذهتا بالفعل   
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زمع حكومة البحرين أيضاً استكمال مشروع قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق             وت
وصدرت توجيهات إىل اهليئـات     . باريس متاماً، امتثاالً ملبادئ     آلية مستقلة لتكون  اإلنسان،  

املعنية الختاذ اإلجراءات القانونية والدستورية الالزمة إلحالة مشروع القـانون إىل الـسلطة             
اجلوهرية اليت وافـق    غرفتا اجمللس الوطين عدداً من التعديالت الدستورية        وأقرت  التشريعية؛  

 .٢٠١٢مايو /أيار ٣امللك يف عليها 

 املنبثقة عـن اآلراء الـيت       يف التعديالت الدستورية  نظرت   الوفد بأن احلكومة     وأفاد  -٢٥
تني التنفيذيـة   وأعادت منذئذ ترتيب العالقة بني الـسلط      .  أثناء حوار التوافق الوطين    ّمجعت

مـن  للحـد  افية كاملة على جملس الشورى، جملس النواب سلطات إشر   وأولت  والتشريعية،  
  .أفضل بني اجمللسنيوإقامة توازن دوره 

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
احلوار يف  وترد التوصيات املقدَّمة أثناء     .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٦٦أدىل    -٢٦

  .الفرع الثاين من هذا التقرير
 ،وأثنت سلوفينيا على البحرين النضمامها إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     -٢٧

عن أسفها لعدم إلغاء التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            وأعربت مع ذلك    
لتوصـية بـذلك أثنـاء     التمييز ضد املرأة وعدم التصديق على الربوتوكول االختياري رغم ا         

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. ٢٠٠٨يف عام الذي جرى االستعراض األول 
أو الذين صدرت   حمتجزين  واستفسرت إسبانيا عن عدد األشخاص الذين ال يزالون           -٢٨

حبقهم عقوبات نتيجة االحتجاجات، وعدد احملتجزين الذين ُنقلوا من احملاكم االستثنائية إىل             
  .وقدمت إسبانيا توصيات. وعملية إعادة قبول األشخاص املسرحنياحملاكم العادية، 

إجـراء  السودان اجلهود اليت بذلتها البحرين والنهج اإلجيايب الذي اعتمدته منذ           وأيَّد    -٢٩
 ينبغـي   وذكَّـر الـسودان بأنـه ال      . االستعراض الدوري الشامل األول بشأن احلالة فيها      

  .وقدَّم السودان توصيات. حملاكمة الدولى منتدأن يصبح لالستعراض الدوري الشامل 
. وأعربت السويد عن تقديرها إلنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي احلقـائق             -٣٠

إىل القوة ضد احملـتجني     املفرط  وأشارت إىل التقرير املتعلق بأمور منها التحقيقات يف اللجوء          
علـى  فرضـت   قيود األخرية اليت    وأشارت أيضاً إىل ال   . واحملتجزين الذين تعرضوا للتعذيب   

  .وقدمت السويد توصيات. منظمات اجملتمع املدين
وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء احتجاز أشخاص ميارسون حقهم يف حرية التعـبري               -٣١

كما أعربت عن قلقها    . وإزاء انتهاك مسؤويل األمن حقوق اإلنسان أثناء املظاهرات السلمية        
  .وقدمت سويسرا توصيات. ق اإلنسانإزاء معاملة املدافعني عن حقو
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وأعربت تايلند عن ارتياحها للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة              -٣٢
وشجعت على زيـادة    . ورحَّبت بالزيارات اليت قامت هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        

ركة يف عملية   وحثت مجيع شرائح اجملتمع على املشا     . تعزيز ومحاية حقوق العمال املهاجرين    
  .وقدمت توصية. اإلصالح واملصاحلة

اآلن يف جمـاالت األمـن والـسلطة        متت حىت   وأثنت تركيا على اإلصالحات اليت        -٣٣
القضائية ووسائط اإلعالم والتعليم مبا يتسق مع تقرير اللجنة البحرينيـة املـستقلة لتقـصي               

كامل، وإضفاء  م قانوين مدين    نظااإلصالح حنو التحول إىل     وأشارت إىل أمور منها     . احلقائق
هيئة مستقلة للنظـر يف شـكاوى      وإنشاء  مكتب مستقل ألمني املظامل     الطابع املؤسسي على    
  .وقدمت تركيا توصية. ضحايا مزاعم التعذيب

البحرين لتـشكيل اللجنـة     بذلتها  اليت  باجلهود  وأشادت اإلمارات العربية املتحدة       -٣٤
، حقوق اإلنـسان  هيئات معاهدات    وبتعاوهنا مع خمتلف     البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق،   

نظام وأثنت على البحرين إلقامة     . اليت أدخلتها على الدستور والقوانني اجلنائية     وبالتعديالت  
  .وقدمت اإلمارات العربية املتحدة توصيات. القانونخيضع للدميقراطية وسيادة 

تنفيـذ  بوعـود   لنـدا الـشمالية     يرآورحَّبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و        -٣٥
. اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي احلقـائق      على أساس التوصيات اليت قدمتها      اإلصالحات  

انتـهاك  وكانت اململكة املتحدة قد أعربت عن بالغ قلقها إزاء التقارير اليت أفادت باستمرار              
الـصادرة عـن    وهي تعتمد على السلطات لضمان مراجعة أحكام اإلدانة         . حقوق اإلنسان 

. احملاكم العسكرية وإطالق سراح السجناء احملتجزين بسبب ممارستهم حقهم يف حرية التعبري           
  .وقدمت توصيات

وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على تشكيل اللجنة البحرينية املـستقلة لتقـصي       -٣٦
وال يزال  . نةتوصيات اللج عدد كبري من أهم     عدم تنفيذ   لعن قلقها   ، ولكنها أعربت    احلقائق

 مع منتهكي حقوق اإلنسان املزعـومني     بالفعل يف التحقيق    الدولة  تقصري  القلق يساورها إزاء    
 شخصاً يعملون يف القطاع الطيب وحماكمة عبد اهلـادي          ٢٠ومقاضاهتم، واستمرار مقاضاة    

  .وقدمت توصيات. اخلواجة
ية املستقلة لتقـصي    وأعربت أوروغواي عن األمل يف تنفيذ توصيات اللجنة البحرين          -٣٧

املفوضة السامية بشأن حالة حقوق اإلنـسان  وشاطرت كذلك أوجه قلق     .  ورصدها احلقائق
.  وسلَّمت بالتزام البحرين بالتصديق على صـكوك دوليـة  ٢٠١١ذات الصلة بأحداث عام    

  .وقدمت أوروغواي توصيات
وعيـاً مـن     التزاماً ط  ٣٧أوزبكستان مع االرتياح تنفيذ تسع توصيات و      والحظت    -٣٨

الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، ال سيما فيما يتعلق حبقوق وحريـات النـساء              
عـدم  من  منظمات غري حكومية    ما أكدته   وطلبت أوزبكستان توضيحات بشأن     . واألطفال
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ومزيداً من املعلومات عن التدابري املتخـذة       معاقبة األطفال بدنياً،    حظر  بشأن  تسجيل تقدم   
  . العقوبة البدنيةكالحلظر مجيع أش

وأثىن اليمن على التزام البحرين بتنفيذ توصيات الدورة األوىل لالستعراض الـدوري      -٣٩
ويعكس التقرير ومسامهات اجملتمع املدين يف الدورة احلالية اجلهود املـشتركة الـيت             . الشامل

املتخذة من أجل واستفسر اليمن عن املبادرات    . تبذهلا احلكومة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان     
  .وقدم اليمن توصية.  املعنينيتوفري فرص التعليم لألشخاص

وأثنت اجلزائر على التزام البحرين بتوصيات الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري              -٤٠
 مـن اتفاقيـة     ٩ من املادة    ٢البحرين سحب حتفظاهتا على الفقرة      باعتزام  ورحَّبت  . الشامل

رفع مبنطق البحرين لعدم    وأبدت اجلزائر رضاها    . د املرأة القضاء على مجيع أشكال التميز ض     
ألن ليس هلا صلة باملوضوع باعتبـار  االتفاقية نفس  من ١٥ من املادة ٤حتفظاهتا على الفقرة    

  .وقدمت اجلزائر توصيات. ألحكام الدستورأن حرية التنقل حق خيضع 
وطنيـة  العمل  الفيذ خطة   ورحَّبت األرجنتني بالوفد وحيَّت البحرين على إنشاء وتن         -٤١

  .وقدمت توصيات. مبوجب االستعراض الدوري الشاملذات الصلة بالتزاماهتا 
اليت وسلَّمت أستراليا باجلهود اليت تبذهلا البحرين للتصّدي النتهاكات حقوق اإلنسان             -٤٢

تقلة  وبعدها، ورحبت بإنشاء اللجنة البحرينية املس      ٢٠١١أثناء اضطرابات عام    مت اإلبالغ عنها    
املتعلقة تقارير  البيد أن القلق ال يزال يساورها إزاء        . لتقصي احلقائق واللجنة الوطنية هلذا الغرض     

حقوق اإلنسان للمتظاهرين بصورة سلمية، وأعربت عن رغبتها يف متكني السجناء من            بانتهاك  
  .اتوقدمت أستراليا توصي. االستعانة مبحامني وبإجراء احملاكمات يف احملاكم املدنية

وأثنت النمسا على تعيني اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي احلقـائق للتحقيـق يف           -٤٣
وشجعت البحـرين علـى تقـدمي    . ٢٠١١انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء اضطرابات عام     

النمسا تشعر ببالغ القلق إزاء ادعاءات  وال تزال   . استنتاجات اللجنة إىل جملس حقوق اإلنسان     
  .وقدمت النمسا توصيات.  التعسفي ومضايقة الصحفيني أيضاًالتعذيب واالحتجاز

وأثنت أذربيجان على التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبـشر وأشـادت بإنـشاء             -٤٤
أثنـت علـى تعـاون    كما . احلكومة وحدة ملكافحة االجتار بالبشر يف إطار وزارة الداخلية     

وأشارت أذربيجان إىل التدابري اليت     . تحدةالبحرين مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم امل       
  .وقدمت توصيات. اختذهتا البحرين لتحسني ظروف سكن العمال

توصيات اللجنة البحرينيـة املـستقلة      مجيع  وأوضح رئيس الوفد بأن البحرين قَبِلَت         -٤٥
لتقصي احلقائق، وتشكيل جلنة خاصة لتنفيذ هذه التوصيات، ومطالبة وزير العـدل مبتابعـة              

وكرر . وفضالً عن ذلك، تتطلب بعض التوصيات اعتماد تعديالت تشريعية        . ليات التنفيذ عم
. يف حرية الرأي والتعـبري    مرة أخرى أن أحداً مل ُيحتجز بسبب ممارسته للحق          رئيس الوفد   

وباإلضافة إىل ذلك، أُسقطت مجيع التهم املتعلقة مبمارسة احلق يف حرية الـرأي والتعـبري،               
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وال ميكـن   . جنائيةجتري مقاضاهتم اآلن هم أولئك الذين ارتكبوا جرائم         واألشخاص الذين   
  .للحكومة أن تتدخل يف استقالل السلطة القضائية

استخدمت القوة   أن احلكومة مل تلجأ إىل استعمال القوة املفرطة، بل           ،الوفدوصرح    -٤٦
دان أخرى للـسيطرة    األمور إىل نصاهبا، على غرار ما تقوم به بل        املناسبة والضرورية إلعادة    

  .على أوضاع مماثلة
. وقال الوفد إن قانون الطفل وصل حالياً إىل مرحلته النهائية يف العملية التـشريعية               -٤٧

وأوضح عدة مسائل تتصل بإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية وذكَّر بأن             
حلكومة على وضـع  وتعكف ا. األشخاص ذوي اإلعاقة  حقوق  البحرين صّدقت على اتفاقية     

وأشـار إىل أن وزارة     . استراتيجية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة إدماجاً كامالً يف اجملتمع        
التعليم تستوعب مجيع التالميذ والطلبة ذكوراً وإناثـاً مـن ذوي اإلعاقـة أو مـن ذوي                 

  .االحتياجات اخلاصة، وتتيح هلم فرصاً متساوية لاللتحاق باملدارس واجلامعات
ح الوفد أن السلطة التشريعية تنظر حالياً يف قـانون مؤسـسات اإلصـالح              وأوض  -٤٨

  . والتأهيل الذي يشمل أحكاماً تتعلق مبعايري حقوق اإلنسان واالتفاقات الدولية
وذكر الوفد أن وزارة التعليم أدرجت مناهج خاصة يف التعليم الوطين تشمل حقوق               -٤٩

، ُوضعت خطة اسـتراتيجية     ٢٠٠٨ استعراض عام    واستناداً إىل التزام البحرين يف    . اإلنسان
وتشمل املناهج أيـضاً احلقـوق الـواردة يف معاهـدات           . لتثقيف الطالب حبقوق اإلنسان   

  .اإلنسان حقوق
 مكانـاً   ١٢وُشيِّد  .  مكاناً للعبادة للمسلمني   ٢ ٣٣٩البلد  يف  وقال رئيس الوفد إن       -٥٠

  .ناً آخر مكا٢٠آخر أو هي بصدد التشييد وجتري دراسة بناء 
  .وأعرب الوفد عن شكره جلالية املغتربني على تعاوهنا يف حتقيق تنمية البلد االقتصادية  -٥١
ومن . وفيما يتعلق خبادمات املنازل، أفاد الوفد بأن البحرين سنت قانوناً حلماية حقوقهن             -٥٢

  .العامالتيغطي حقوق سبع فئات من وهو رمسياً يف املستقبل القريب القانون املقرر اعتماد 
بعد التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال        ستقوم  أن البحرين   بوأفاد الوفد     -٥٣

وفقاً لذلك وطاملا ال تتعـارض  إدخال تعديالت أيضاً على التشريع الوطين       بالتمييز ضد املرأة    
ياجـات   جلنة وطنية ملتابعة تنفيذ النموذج الوطين ملراعاة احت        ئتوأنش. الشريعة اإلسالمية مع  

اجمللس األعلى للمرأة نشر حمتويات االتفاقية على نطاق واسع وأكد . املرأة يف برنامج احلكومة
تنفيذ لرصد  كما أنشأ اجمللس فريقاً     . وتدريب القضاة بصورة تكفل تطبيق االتفاقية يف عملهم       

  .حرينيةووضع استراتيجية وطنية للنهوض بأوضاع املرأة الب. التوصيات ذات الصلة باالتفاقية
اختاذ القرار يف السلطات    مناصب  وبيَّن الوفد أن متثيل املرأة، وفقاً لإلحصاءات، زاد يف            -٥٤

 /وعقد اجمللس األعلى للمرأة املؤمتر الوطين األول للمرأة البحرينية يف تـشرين الثـاين             . الثالث
  .د اجلنسايناجلهود الوطنية الرامية إىل إدماج احتياجات املرأة والبعلرصد  ٢٠١٠نوفمرب 
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وقال الوفد إن البحرين تزمع مراجعة تشريعها املتعلق بقانون األسرة، ليشمل قيـوداً            -٥٥
وضوابط على زواج الفتيات الشابات، ما مل حيصلن على إذن من السلطة القضائية، والتأكد              

  .من شروط أهلية الزوج وكفاءته وفقاً للشريعة اإلسالمية
قشات بشأن تعديل يقترح إدخاله على قانون اجلنسية وفقاً         بأن هناك منا  الوفد  وأفاد    -٥٦

اكتساب يف   واملعايري البناءة لصون حق أطفال البحرينيات املتزوجات من غري حبرينيني         للوائح  
واتُّخذت كذلك بعض التدابري املؤقتة . اجلنسية البحرينية، بصورة ال تتعارض مع سيادة الدولة     

  . نح أطفاهلن اجلنسية البحرينيةحقوقاً متساوية ملالنساء إلعطاء 
 الذي  ٢٠٠٨وفيما يتعلق باالجتار بالبشر، أشار الوفد إىل القانون املتعلق باالجتار لعام              -٥٧

  .حيظر مجيع أشكال االجتار بالبشر ويفرض عقوبات بالسجن تتناسب مع خطورة اجلرمية
اهيم آل خليفة، قرينة ملك     وأثىن الوفد على اجلهود اليت تبذهلا األمرية سبيكة بنت إبر           -٥٨

وقال إن البحرين بصدد إنـشاء جـائزة للـشركات          . البحرين، يف التصدي لالجتار بالبشر    
  .واملؤسسات املهتمة مبكافحة االجتار بالبشر

وأثنت قطر على اجلهود اليت تبذهلا البحرين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بفـضل               -٥٩
خراً والرامية إىل تعزيز املشاركة وإصالحات الـتمكني        التعديالت الدستورية اليت اعتمدهتا مؤ    

ملشاورات اليت أُجريت أثناء إعـداد     للتعاون وا وأعربت قطر عن تقديرها     . والنهج الدميقراطي 
  .وقدمت قطر توصيات.  الوطينهاتقرير
واعترفت بيالروس بالتزام البحرين بتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الـدوري             -٦٠

وأثنت بيالروس  . السابق وعن تقديرها للخطوات اليت اختذهتا احلكومة لتطوير تشريعها        الشامل  
احلد من نـسب وفيـات األمهـات        وعلى التقدم احملرز يف إعمال احلقوق املدنية والسياسية         

  .وقدمت بيالروس توصيات. واعترفت جبهود البحرين يف التصدي لالجتار بالبشر. واألطفال
ع االرتياح إىل إنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق يف          وأشارت بلجيكا م    -٦١

التحدي املـستمر املتمثـل يف      وتدرك بلجيكا حق اإلدراك     . ٢٠١١أعقاب مظاهرات عام    
ويساورها القلق إزاء تكرار حوادث تتعلق حبقوق اإلنسان هذا         . احلركات الشيعية مناورات  

  .وقدمت بلجيكا توصيات. العام
ت الربازيل إىل إنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق وحثت احلكومة وأشار  -٦٢

علـى  وألقت الضوء   . على الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها لتنفيذ توصيات اللجنة         
. لطائفـة الـشيعية   لأهداف احلد من الفقر والتفاوت االجتماعي، مبا يف ذلك إتاحة الفرص            

  .اتوقدمت الربازيل توصي
تنظيم دورات تدريبية لتوعيـة     وطلبت كندا احلصول على معلومات بشأن عمليات          -٦٣

األساليب املستخدمة يف عملية التوعية هـذه       و ،أفراد الشرطة وقوات األمن حبقوق اإلنسان     
. حقوق اإلنسان  لزيادة تدريب أفراد الشرطة على       ٢٠٠٨وذكَّرت بالتزامات عام    . ونتائجها
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ن على تنفيذ مجيع التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة البحرينية املستقلة           وشجعت كندا البحري  
  .وقدمت كندا توصيات. لتقصي احلقائق

ورحبت شيلي باجلهود اليت تبذهلا البحرين إلدماج احتياجات املرأة يف عملية التنمية؛       -٦٤
حبـت كـذلك    ور. وبإنشاء اجمللس األعلى للمرأة ومشاركة النساء يف االنتخابات األخرية        

مبشروع قانون محاية الطفل، ومشروع القانون الرامي إىل احلد من القيود املفروضـة علـى               
  .وقدمت شيلي توصيات. حرية التعبري

 ملشاركة البحرين البناءة يف عملية االستعراض وأشارت        تقديرهاوأعربت الصني عن      -٦٥
املنبثقة عن الدورة األوىل لالستعراض     إىل سلسلة التدابري اليت اختذهتا البحرين لتنفيذ التوصيات         

وأثنت الصني على اهتمام البحرين حبقوق ومصاحل فئات من السكان مثل           . الدوري الشامل 
ورحبت مبساعي البحرين لتحسني قـدراهتا يف جمـال حقـوق           . النساء واألطفال واملعوقني  

  .وقدمت الصني توصية. اإلنسان
ذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب األمحر       وبيَّنت كوستاريكا أن التوقيع على م       -٦٦

وأعربت عن القلق إزاء اإلفـالت مـن العقـاب      . لزيارة السجون سيسهم يف منع التعذيب     
  .وقدمت توصيات. اإليذاء والتعذيب يف احملاكم العسكرية وادعاءات حماكمة املدنينيو

 ٢٠١٤-٢٠١٠رة وأشارت كوبا إىل السياسات املعتمدة عن طريق خطة العمل للفت     -٦٧
على اعتمـاد   الضوء  كوبا  وألقت  . اليت تشمل مبادئ توجيهية تدعم مبادرات متكني النساء       

وقـدمت  . األسرةالذي مت سنه بشأن      ١٩/٢٠٠٩قانون األسرة، وأشارت إىل القانون رقم       
  .كوبا توصية

اللجنة ورحبت اجلمهورية التشيكية جبهود بدء عملية املصاحلة الوطنية، وخباصة إنشاء             -٦٨
بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء جلوء الـسلطات إىل القـوة            . البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق   

. املفرطة ومضايقة الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان والعاملني يف القطاع الطيب والـصحفيني            
  .وقدمت توصيات. وأعربت كذلك عن القلق إزاء تعذيب احملتجني وإساءة معاملتهم

ت الدامنرك على البحرين إلنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق، بيـد            وأثن  -٦٩
 الدامنرك  وألقت. أهنا أعربت عن أسفها إزاء تنفيذ عدد قليل فقط من التوصيات إىل حد اآلن             

 لتقرير اللجنة،   على قضية املواطن الدامنركي، عبد اهلادي اخلواجة، الذي تعرض وفقاً         الضوء  
  .وقدمت الدامنرك توصيات. ءة املعاملة، إىل جانب حمتجزين آخرينللتعذيب وإسا

املهـاجرين،  العمـال  واعترفت إكوادور باجلهود اليت تبذهلا البحرين حلماية حقوق        -٧٠
وأشادت بصفة خاصة مبشروع قانون العمل، الذي يشمل فرعاً خاصاً خبادمـات املنـازل              

  .وقدمت إكوادور توصيات. مي الشكاوىوبإنشاء خط هاتفي لالتصال املباشر لتيسري تقد
وأثنت مصر على اجلهود اليت بذلتها البحرين إلعداد التقرير الوطين وإنشاء اللجنـة               -٧١

 هلـذا   البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق، فضالً عن التزامها بتنفيذ توصياهتا وإنـشاء جلنـة            
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يف جمـال حقـوق    القائمة  ت  اجلهود الوطنية املبذولة للتصدي للتحديا    وأيدت مجيع   . الغرض
إصالح البحرين للقضاء على التمييز ضد املرأة، و      تبذهلا  اليت  باجلهود  وأشادت مصر   . اإلنسان

  .وقدمت مصر توصيات. املساواةتحقيق لقانون العمل 
إزاء قمع حركة االحتجاج وانتشار اإلفـالت مـن         تشعر بالقلق   إستونيا  وال تزال     -٧٢

يف القـانون   ن الصحافة وقانون العقوبات، وتعرض النساء للتمييز        العقاب، وتدابري تقييد قانو   
  .وقدمت إستونيا توصيات. واملمارسة

وأشارت فنلندا إىل استنتاجات تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق، اليت             -٧٣
اليت ضطرابات  الدولة انتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان منذ اال       أمن  قوات  أفادت بارتكاب   

إجـراء  لـضمان   املتخذة  واستفسرت فنلندا عن اخلطوات     . ٢٠١١فرباير  /شباطحدثت يف   
 يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان، وإحالة املسؤولني عن ذلك إىل           وحمايدعاجل  حتقيق  
  .وقدمت فنلندا توصيات. العدالة
وشجبت . ونددت فرنسا بتوقيف املدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني ومقاضاهتم          -٧٤

 شخـصاً   ٣٠أيضاً االشتباكات اليت وقعت بني قوات الشرطة واحملتجني وأسفرت عن وفـاة             
). اليت يرأسها حممود شريف بسيوين    (صدور تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق         منذ

  . وقدمت فرنسا توصيات
نة البحرينية املـستقلة     على أن تقرير اللج    التأكيدوأثنت أملانيا على البحرين إلعادة        -٧٥

لتقصي احلقائق هو أساس الطريق الواجب سلكه؛ بيد أهنا تأسف لعدم كفاية تنفيذ التقريـر               
وحثت أملانيا البحرين على تنفيذ مجيع توصيات اللجنة تنفيذاً كامالً وسريعاً           . بصورة شاملة 

انتـهاك حقـوق    وقد أعربت أملانيا على الدوام عن قلقها إزاء استمرار العنـف و           . وصادقاً
  .وقدمت أملانيا توصيات. اإلنسان وعدم وجود هنج سياسي شامل حلل األزمة

ورحبت هنغاريا بتشكيل اللجنة الوطنية املكلفة باإلشراف على تنفيـذ توصـيات              -٧٦
اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق وتنسيق تنفيذ هذه التوصيات، وأعربت عن األمل يف            

 إسـاءة  ما أفيد بـشأن بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء . بعة هذه التوصيات  إحراز تقدم يف متا   
  .وقدمت هنغاريا توصيات. معاملة احملتجني، من بينهم املدافعون عن حقوق اإلنسان

ورحبت اهلند بالنموذج الوطين إلدماج احتياجات املرأة يف عملية التنمية وباختـاذ              -٧٧
وأشارت إىل مبادرات   . املتزوجة من أجنيب جنسيتها ألطفاهلا    تدابري مؤقتة ملنح املرأة البحرينية      

وحثت البحرين على التسريع يف تنفيـذ توصـيات اللجنـة    . تتعلق بالعمال األجانبحمددة  
  .وقدمت اهلند توصيات. البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق

ا وأعربت عن تقـديره   . ورحبت إندونيسيا بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        -٧٨
وأشادت إندونيسيا بتشريع البحـرين  . أيضاً للمبادرات املتخذة يف جمال املساواة بني اجلنسني     

  .وقدمت إندونيسيا توصية. الذي يكفل محاية حقوق العمال املهاجرين
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 صحفياً دخلـوا    ٣٩٧وقال إن   . وأبلغ الوفد عن عدم وجود قيود على الصحفيني         -٧٩
يبات لزياراهتم؛ بيد أن بعض الصحفيني انتهكوا قانون        البحرين يف السنة املاضية ووضعت ترت     

ظر حب حكماًوأضاف أن قانون الصحافة بلغ مرحلته النهائية، وأنه يشمل          . اهلجرة يف اململكة  
  .سجن الصحفيني

وأشار الوفد إىل مذكرة التفاهم املوقعة مع اللجنة الدولية للصليب األمحـر لزيـارة                -٨٠
  .مراكز االحتجاز

 اجملتمعية، اليت جرى تطويرها وتوسيع    الشرطة  خدمات  دور  بأنه مت تعزيز    لوفد   ا وأفاد  -٨١
وُتتاح دورات تدريبية جلميع    . مجيع شرائح اجملتمع دون متييز    التوظيف أمام    بفتح باب    نطاقها

، وذلك بالتعاون مع املنظمات ٢٠١٣-٢٠١٢الرتب يف إطار الربنامج التدرييب لفترة السنتني  
  .ة ومنظمات حقوق اإلنسانالدولية القانوني

وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب، أفاد الوفد بإنشاء وحدة خاصة يف مكتب النيابـة               -٨٢
وقال إنه حيـق جلميـع   . العامة، بقرار من املدعي العام، مكلفة بالتحقيق يف مجيع االدعاءات       

 يف بعـض    املواطنني تقدمي أي أدلة أو شهود إىل مكتب املدعي العام؛ وقد جرى التحقيـق             
وتلقـت الوحـدة    . األشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن ذلك     ومتت مساءلة   االدعاءات،  

 شخصاً علـى    ٨٥ شكوى وأحيل    ١٢٠ شكوى؛ ونظرت النيابة العامة يف       ١٤٢جمموعه   ما
مبا يف ذلك تـسع      وأحيل كذلك عدد من املوظفني والعاملني إىل احملاكم،       . الطبيب الشرعي 
بني الضرب والوفاة والتعذيب وعدم اإلبالغ عن جـرائم         بشأهنا  االدعاءات  حاالت تتراوح   

  .وال تزال التحقيقات جارية. علم هبا هلم
ووجهت مجهورية إيران اإلسالمية االنتباه إىل التجميع الذي أعدته املفوضية السامية             -٨٣

. عن شواغل إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان يف البحرين        أعرب فيه   الذي  وحلقوق اإلنسان،   
وأشارت إىل فروع من التقرير أعربت فيها املفوضة السامية عن جزعها إزاء فرط اللجوء إىل               
القوة وحثت البحرين على إجراء حتقيقات يف ادعاءات التعذيب وعلى وضع حد لإلفـالت              

  .وقدمت إيران توصيات. من العقاب
وثّقة يف تقرير اللجنـة     دعاءات إساءة املعاملة امل   ا إزاء   آيرلنداوال يزال القلق يساور       -٨٤

وأعربت عن بالغ القلق إزاء قضية عبد اهلادي اخلواجـة          . البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق   
. يقـضون حاليـاً عقوبـات بالـسجن       الذين  والعاملني يف اجملال الطيب وعددهم عشرون و      

  . توصياتآيرلندا وقدمت
 اللجنـة البحرينيـة املـستقلة    واعتربت إيطاليا أن تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير    -٨٥

لتقصي احلقائق تكتسي أمهية أساسية لتحقيق املصاحلة الوطنية والتعجيل بوترية اإلصالحات            
واستفسرت إيطاليا عـن    . يف هذا الصدد  اليت مت اعتمادها بالفعل     ورحبت بالتدابري   . يف البلد 

 الـيت  جد الدينية لطائفة الشيعةواملساالعبادة مواقع دة بناء بعض  التدابري امللموسة املتخذة إلعا   
  .وقدمت توصيات. مت تدمريها



A/HRC/21/6 

15 GE.12-15047 

وأشارت اليابان إىل أنه بالرغم من التوصيات املقدمة أثناء االسـتعراض الـدوري               -٨٦
السابق بعدم وجوب تقييد حرية التعبري بصورة غري موجبة يف مشروع قانون الصحافة، تفيد              

وأشارت اليابـان إىل    . املفروضة على هذا احلق   تقارير بتشديد قانون الصحافة املعدل القيود       
تقدمي رّد مؤقت على توصية سابقة مبنح اجلنسية البحرينية لألطفال املولودين من أم حبرينيـة               

  .وقدمت اليابان توصيات. وأب أجنيب
وأثىن األردن على البحرين حلمايتها احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،             -٨٧

وأعرب األردن عن تقـديره     . عمال احلقوق املدنية والسياسية    احملرز يف إ   وكذلك على التقدم  
البحرين مؤخراً وحثّ اململكة على مواصـلة       أجرهتا  إلصالحات التشريعية والدستورية اليت     ل

تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق والتوصيات املنبثقة عن حوار التوافق            
  .توصياتوقدم األردن . الوطين
وأشادت الكويت بتقرير البحرين الذي يبّين التحديات الـيت تواجههـا يف ضـوء                -٨٨

األحداث األخرية والتدابري اليت كان عليها اختاذها من أجل حل األزمة مبا يكفـل الـسالمة            
وأثنت على التزام البحرين بتنفيذ توصيات اللجنـة        . العامة للمواطنني واحلفاظ على حقوقهم    

  .وقدمت الكويت توصيات.  املستقلة لتقصي احلقائقالبحرينية
وأشارت التفيا إىل أن هناك جماالً لتحسني البحرين تعاوهنا مع املكلفني بواليات يف               -٨٩

  .وقدمت التفيا توصيات. إطار اإلجراءات اخلاصة، وإىل توقيعها على نظام روما األساسي
لالستعراض الـدوري الـشامل     ورحب لبنان بتقرير البحرين املوضوعي والشامل         -٩٠
وقـدم  . وكذلك باملنهجية الشاملة واملوضوعية اليت اعتمدهتا يف إعداد تقريرها الوطين          الثاين

  .لبنان توصية
وأثنت ليبيا على تقرير البحرين وعلى التزامها بتنفيذ توصيات االستعراض الـدوري       -٩١

يبيا بإنشاء البحـرين اللجنـة      وأشادت ل . الشامل األول، وتعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان      
جلدول البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق وبرغبة البحرين يف تنفيذ توصيات هذه اللجنة وفقاً             

  .ومل تقدم ليبيا أي توصية. تطلعات املشاركني يف عمليت املصاحلة واحلوارلتحقيق زمين 
سان الـذي يتجلّـى يف      واعترفت ماليزيا بالتزام البحرين املتواصل بتعزيز حقوق اإلن         -٩٢

. إجنازاهتا يف جماالت التعليم والصحة واإلصالح الدستوري والتنميـة البـشرية واالجتماعيـة            
وشجعت البحرين على مواصلة حتديث خطتها الوطنية للنهوض بأوضاع املرأة بتوفري املعلومات            

 ماليزيـا بـالتزام     ورحبـت . لتمكينها من املشاركة املتساوية يف احلياة العامة      الكافية  واملوارد  
  .وقدمت ماليزيا توصيات. بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقّصي احلقائق البحرين

وهنأت ملديف البحرين على ما بذلته من جهوٍد لتنفيذ التوصيات املقدمـة أثنـاء                -٩٣
وشّددت على عدم وجوب استغالل أحداث      . الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل     

. اخلطوات املتخذة صوب حتسني حقوق اإلنـسان      إللغاء   ٢٠١١مارس  /فرباير وآذار /باطش
  .وقدمت ملديف توصيات
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وأثنت موريتانيا على تفاعل البحرين مع آليات حقوق اإلنسان، يف سياق األزمـة               -٩٤
األخرية، وأشادت بقدرة البحرين على وضع حد لألزمة عن طريق اجلهـود الـيت بذلتـها                

اء الرتاعات كافة، فضالً عن اإلجنازات اليت حققتها يف هذا الصدد وتعاوهنا مع             احلكومة إلهن 
وقـدمت  . وأشادت بالتزام البحرين بتعزيز حقوق اإلنـسان      . آليات جملس حقوق اإلنسان   

  .موريتانيا توصيات
زيارة قد حدد موعداً ل   وأشارت املكسيك إىل أن املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب            -٩٥

ن هذا العام، وحثت السلطات على قبول الطلبات العالقة األخرى اليت قدمها مقررون             البحري
وأعربت املكسيك عـن األمـل يف أن تعـزز اإلصـالحات       . خاصون آخرون لزيارة البلد   

وقـدمت  . مساءلة احلكومة وتضمن زيادة   الدستورية استقالل السلطتني التشريعية والقضائية      
  .املكسيك توصيات

غرب إىل أن االستعراض جيري يف حلظة تارخيية مـن احليـاة الـسياسية              وأشار امل   -٩٦
احلاجـة  احلوار الوطين الشامل اليت أظهرت نتائج    التعديالت الدستورية   تتيح  للبحرين، حيث   

وأثىن على التزام البحرين بالدميقراطية وسيادة القانون باعتماد        . إليها االنتقال حنو الدميقراطية   
  .وقدم املغرب توصيات.  اآلونة األخريةيفإصالحات دستورية 

أوائـل  وعلقت هولندا على أعمال القمع احلكومية البادية للعيان يف البحرين منـذ               -٩٧
ريـة  هامة فيما يتعلق حب   سياسية  تغيريات  أن األمر يتطلب إجراء     على  شددت  و. ٢٠١١ عام

از الوقـائي ومعاملـة   شبكة اإلنترنت وحرية التجمع واالحتجذلك ما يتعلق ب ، مبا يف  الكالم
ومع مراعاة تقريـر اللجنـة      . وأشارت إىل قضييت مهدي أبو ذيب ونبيل رجب       . احملتجزين

  .البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق، قدمت هولندا توصيات
الستعراض الدوري الشامل   لوسلمت نيكاراغوا بالتزامات البحرين يف الدورة األوىل          -٩٨

 وأعربت عن ارتياحها للخطوات اليت اختذهتا لتحسني حقـوق          .والتقدم احملرز يف هذا الصدد    
اليت واجهتها البحرين مؤخراً، وكذلك إىل استجابتها ملطالب        التحديات  وأشارت إىل   . املرأة

  .وقدمت نيكاراغوا توصية. التغيري االجتماعي وحوار الوفاق الوطين
رين وحثتها على تنفيـذ     وأعربت النرويج عن القلق إزاء التطورات اجلارية يف البح          -٩٩

. إطـار زمـين مناسـب     يف  توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق دون إبطاء         
  .النرويج توصيات وقدمت
وأثنت ُعمان على تقرير البحرين الذي يعكس، يف رأيها، التزام اململكـة حبقـوق                -١٠٠

. ة املستقلة لتقصي احلقائق   وأثنت على قبول البحرين مجيع توصيات اللجنة البحريني       . اإلنسان
  .وقدمت ُعمان توصيات

وسلمت باكستان جبهود البحرين للوفاء بعدد هام من االلتزامات اليت قطعتها علـى      -١٠١
وكان املشجع هلا تسليم البحـرين      . نفسها أثناء الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل      
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جلـرب الـضرر     التدابري اليت اختذهتا     وأشارت إىل . الرتيه بالصعوبات واملعوقات اليت تواجهها    
ورحبت باكستان بإنشاء اللجنة البحرينية . وصون السالمة العامة والنظام العام واألمن الوطين  
وشجعت حكومة البحرين   . ٢٠١١فرباير  /املستقلة لتقصي احلقائق للتحقيق يف أحداث شباط      

  .على مواصلة حوراها مع مجيع اجلهات املهتمة
طني على تقرير البحرين وعلى إنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي           وأثنت فلس   -١٠٢
. وأشادت مببادرة البحرين إىل تعزيز قدرات املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني            . احلقائق

  .وقدمت فلسطني توصية
وأثنت الفلبني على البحرين إلدماج إسهامات منظمات اجملتمع املـدين إىل جانـب       -١٠٣

قانون يف صياغة   البحرين  نجاح  ورحبت ب . املؤسسات احلكومية ذات الصلة يف التقرير الوطين      
  .وقدمت الفلبني توصية. لعملجديد ل
. الدوري الشامل وشكرت بولندا للبحرين مشاركتها اإلجيابية يف عملية االستعراض           -١٠٤

وأعربت عن القلق إزاء حماكمة املدنيني يف احملاكم العسكرية والعقوبات القاسية املرتلة حبـق              
عقوبة اإلعدام دون مراعـاة أصـول       تطبيق  العاملني يف القطاع الطيب واألساتذة، وكذلك       

  .وقدمت بولندا توصيات. احملاكمة
ن مع اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي      وأعربت بنغالديش عن تقديرها لتفاعل البحري       -١٠٥
واعترافـاً منـها    . وأشادت بالتطورات اليت أحرزهتا يف جمال حقوق املرأة ومتكينها        . احلقائق

بوجود عدد كبري من العمال املهاجرين يف البحرين، أعربت عن رغبتها يف حتسني ظـروف               
  .وقدمت بنغالديش توصيات. هؤالء العمال

دعاءات انتهاكات  ريا باجلهود اليت تبذهلا البحرين للتصدي ال      ورحبت مجهورية كو    -١٠٦
. ، وخباصة إنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي احلقـائق       ٢٠١١حقوق اإلنسان يف عام     

. وأعربت عن تقديرها لتعاون البحرين مع آليات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم املتحـدة              
  .وقدمت مجهورية كوريا توصيات

ملكة العربية السعودية على تقرير البحرين الذي يؤكد التزامهـا بتعزيـز            وأثنت امل   -١٠٧
ومحاية حقوق اإلنسان، وعلى التغيريات اإلجيابية اليت أدخلتها البحرين منـذ االسـتعراض             

. وأشادت باجلهود اليت تبذهلا البحرين لصون سالم شعبها واستقراره        . الدوري الشامل األول  
إنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي      بعودية على قرار البحرين     وأثنت اململكة العربية الس   

  .وقدمت اململكة العربية السعودية توصيات. احلقائق، وعلى اعتماد مجيع توصياهتا
اللتزام البحرين بعملية االسـتعراض الـدوري الـشامل         تقديرها  السنغال  بدت  وأ  -١٠٨

.  التحديات النامجة عـن املظـاهرات العامـة        وباجلهود املستمرة اليت تبذهلا اململكة ملواجهة     
وأشارت مع االرتياح إىل اعتماد تشريعني جديدين يتعلقان بالعمـال املهـاجرين وحبمايـة             

  .وقدمت السنغال توصيات. األطفال
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 واعتربت سنغافورة إقامة حوار التوافق الوطين وإنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي            -١٠٩
 وأشارت إىل اجلهود اليت   . يتني حنو استعادة الوئام االجتماعي واالستقرار     احلقائق خطوتني إجياب  

جمـال   تبذهلا البحرين لتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها وإىل التقـدم احملـرز يف             
  .وقدمت سنغافورة توصيات. املساواة بني اجلنسني والتدابري اليت اختذهتا لتمكني النساء

 على البحرين النضمامها إىل أهم صكوك حقوق اإلنسان ورحبت          وأثنت سلوفاكيا   -١١٠
بيد أهنا أعربت عن القلق إزاء      . بتصديق البحرين على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

فربايـر  /أثناء االحتجاجات السلمية يف شـباط     إليها  مستويات القوة اليت جلأ موظفو األمن       
  . توصياتوقدمت سلوفاكيا.  وبعدها٢٠١١مارس /وآذار
شامالً يغطي الصحافة املكتوبة وسـائر      قانوناً  وأفاد الوفد بأن البحرين ستصدر قريباً         -١١١

نص وبيَّن أن قانون الصحافة املقبل سي     . وسائط اإلعالم اإللكترونية  ، فضالً عن    وسائط اإلعالم 
ائط  إنشاء جملس أعلى لوسائط اإلعالم، وهو جملس مستقل يشرف على حمتوى تقارير وس             على

وفضالً عن ذلك، بادرت البحـرين إىل       . أي حتريض على الكراهية أو العنف     يكشف  اإلعالم و 
منح تراخيص بث للقنوات األجنبية؛ ومسحت لقنوات التلفزيون اخلاصـة بالبـث يف البلـد               

وفيما يتعلق بوسائط اإلعالم اإللكترونية، أفاد الوفـد        . تغلق مواقعها على شبكة اإلنترنت     ومل
أي حتريض على الكراهية أو العنف أو الطائفيـة يف مجيـع وسـائط              نع  مة تسعى مل  احلكو بأن

وقال الوفد إن البحرين مل حتتجز أي صحفي        . اإلعالم، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم اإللكترونية      
  .٢٠٠٢منذ عام 
وذكر الوفد أن البحرين بلد القانون، وبالتايل فإن أنشطة املنظمات غري احلكوميـة               -١١٢

وفضالً عن ذلك، . ١٩٨٩ لعام ٢١لتنظيم وزارة حقوق اإلنسان مبوجب القانون رقم ختضع 
، وبالتايل ال ميكن للوزارة أن حتيد عن        املعتمدفإن للمنظمات غري احلكومية قانوهنا األساسي       

ويتيح املركـز الـوطين لـدعم       . إطار اآلليات واإلجراءات اليت توجه عمل هذه املنظمات       
.  الدعم لدفع قدرات املنظمات ومتكينها من العمل بصورة قانونيـة          يةغري احلكوم املنظمات  

وفضالً عن ذلك، اشترك عدد من املنظمات غري احلكومية يف العديد من املشاريع والـربامج               
  .يف إطار الشراكات اجملتمعية وبرامج املنح املالية

وبإمكان كل من   . نوقال الوفد إن للبحرين ما يكفي من أماكن العبادة جلميع األديا            -١١٣
 ٢ ٣٣٩وأبلغ عن وجود حنو     .  تعايش األديان الذي تفخر به اململكة      يرىيزور البحرين أن    

وفيما يتعلق بقضية أماكن العبادة اليت تعرضت للتدمري، أفاد الوفـد           . مكان عبادة للمسلمني  
كـذلك  ي بأن البحرين أعادت بناء مخسة منها، وهي بصدد النظر يف إعادة بناء البقية؛ وجير     

استعراض عدد من املباين هبدف ختصيص امليزانية الالزمة إلعادة بناء مجيع أماكن العبادة اليت              
  .ُدمرت أثناء أحداث العام املاضي املؤسفة

. تعليقاهتـا وأسـئلتها   على  لبلدان اليت شاركت يف االستعراض      مجيع ا وشكر الوفد     -١١٤
 أمهيـة كـربى     لكوهنا تويل ات بروح بناءة    وكرر تأكيد التزام البحرين بدراسة مجيع التوصي      
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وأكد رئيس الوفد جمدداً التزام البحرين حبماية وتعزيـز         . لعملية االستعراض الدوري الشامل   
حقوق اإلنسان بالتعاون مع مجيع اآلليات واملنظمات واجلهات املعنيـة حبقـوق اإلنـسان              

  .وباالشتراك مع مؤسسات اجملتمع املدين أيضاً

  **أو التوصيات/نتاجات واالست  -ثانياً  
ستنظر البحرين يف التوصيات التالية، وسترد عليها يف حينها، على أال يتجـاوز               -١١٥

 /ذلك الدورة احلادية والعشرين جمللس حقـوق اإلنـسان املزمـع عقـدها يف أيلـول               
  :٢٠١٢ سبتمرب

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         -١-١١٥
  ؛)ة التشيكيةاجلمهوري(

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة          -٢-١١٥
  ؛)الربازيل(التعذيب 

التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب          -٣-١١٥
وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛                

 األول والثاين امللحقني بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         والربوتوكولني االختياريني 
املدنية والسياسية؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري          

  ؛)إسبانيا(
 امللحـق بالعهـد      األول االنضمام إىل الربوتوكول االختياري     -٤-١١٥

ختياري الثاين امللحق    والربوتوكول اال  ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
 والربوتوكـول االختيـاري     ،بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      

التفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية          
  ؛)إستونيا(الدولية 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            -٥-١١٥

لعهد الدويل اخلـاص    ي والربوتوكول االختياري الثاين امللحق با     االختفاء القسر 
  ؛)أوروغواي(باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

مواصلة تكثيف جهودها للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية          -٦-١١٥
  ؛)األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

__________ 

 .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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 على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         سحب حتفظاهتا   -٧-١١٥
  ؛)أوروغواي(ضد املرأة والتصديق على بروتوكوهلا االختياري 

سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٨-١١٥
  ؛)شيلي(ضد املرأة 

سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٩-١١٥
االتفاقيات األخرى أيضاً والتصديق على الربوتوكول االختياري       ضد املرأة وعلى    

التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريها من صكوك حقـوق             
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان األساسية اليت مل تصادق عليها بعد 

سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            -١٠-١١٥
  ؛)مجهورية كوريا(أقرب وقت ممكن ضد املرأة يف 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة           -١١-١١٥
  ؛)سلوفاكيا (احصاناهتامتيازات احملكمة ويف ذلك اتفاق  مبا

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة           -١٢-١١٥
 مجيع االلتزامات الواردة يف هـذا       معاتساقاً تاماً   وكفالة اتساق تشريع البحرين     

 تعريف اجلرائم واملبادئ العامة الـواردة يف        تضمني تشريعها النظام، مبا يف ذلك     
 ؛)التفيا(النظام، وكذلك اعتماد أحكام تكفل التعاون مع احملكمة 

التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة           -١٣-١١٥
  ؛)كوستاريكا(

يق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن          التصد  -١٤-١١٥
  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 

التصديق على نظام روما األساسي واختاذ التدابري الالزمة لكفالة           -١٥-١١٥
  ؛)سويسرا(تنفيذ النظام بصورة كاملة يف تشريعها الوطين 

ـ          -١٦-١١٥ ة التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولي
وكفالة اتساق تشريعها الوطين اتساقاً تاماً مع مجيع االلتزامات الواردة يف هـذا             

تعريف اجلرائم واملبادئ العامة الـواردة يف       تضمني تشريعها   النظام، مبا يف ذلك     
النظام، وكذلك اعتماد أحكام تكفل التعاون مع احملكمة، واالنضمام إىل اتفـاق            

  ؛)دافنلن (احصاناهتامتيازات احملكمة و
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة           -١٧-١١٥

  ؛)هنغاريا(مع أحكامه اتساقاً كامالً  يف البحرينوكفالة اتساق التشريع الوطين 
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كفالة اتساق تعريف جرمية التعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب    -١٨-١١٥
هضة التعـذيب وغـريه مـن       واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية منا     
  ؛)أوروغواي(ية أو املهينة نضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا

ختفيف مجيع عقوبات اإلعدام إىل عقوبات بالسجن والتـصديق           -١٩-١١٥
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      لى الربوتوكول االختياري الثاين امللحق با     ع

  ؛)فرنسا(هنائياً عقوبة اإلعدام والسياسية واهلادف إىل إلغاء 
النظر يف االنضمام إىل الدول اليت صادقت على االتفاقية الدولية        -٢٠-١١٥

حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية  
 بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني، يف إطار سعي البحرين تـدرجيياً            ١٨٩رقم  

  ؛)الفلبني( العمال املهاجرين محايةآليات طابع مؤسسي على إلضفاء 
تضمني القانون الوطين التزامات البحرين مبوجب العهد الدويل          -٢١-١١٥

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيـة حقـوق           
  ؛)بلجيكا(الطفل 
ملة القاسـية   لتعذيب وغريه من ضروب املعا    لح  يصرالتجرمي  ال  -٢٢-١١٥

  ؛)إسبانيا(والالإنسانية 
 وخباصة قـانون العقوبـات وقـانون        -تضمني قانوهنا الوطين      -٢٣-١١٥

 التزامات البحرين مبوجب القوانني واالتفاقيات الدوليـة        -اإلجراءات اجلنائية   
  ؛)اململكة املتحدة(حلقوق اإلنسان 

ري وحرية تكوين   كفالة اتساق تشريعها الوطين املتعلق حبرية التعب        -٢٤-١١٥
  ؛)سلوفاكيا(يف جمال حقوق اإلنسان الدولية اجلمعيات والتجمع مع التزاماهتا 

اعتماد إطار تشريعي يف أسرع وقت ممكن بشأن حرية التعبري،            -٢٥-١١٥
التـشهري والقـذف    عن  اجلرمية  يشمل الوصول إىل شبكة اإلنترنت، لرتع صفة        

  ؛)املكسيك(
 ٣٢ات ذات الصلة، وخباصة املرسوم      مراجعة وتعديل التشريع    -٢٦-١١٥
، لكفالة اتساقه اتساقاً تاماً مع التزامات البحرين يف جمال حقـوق            ٢٠٠٦لعام  

  ؛)هنغاريا(اإلنسان مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
تعديل أي مادة من قانون العقوبات تُُستخَدم ملقاضاة األفـراد            -٢٧-١١٥

هم يف حرية التعبري أو التجمع السلمي أو تكوين اجلمعيات،          بسبب ممارستهم حق  
 العهـد الـدويل اخلـاص    اليت أرساهاوكفالة اتساق قوانينها مع املعايري الدولية      

  ؛)آيرلندا(باحلقوق املدنية والسياسية 
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وضع جدول زمين واضح لتنفيذ توصيات اللجنـة البحرينيـة            -٢٨-١١٥
  ؛)النرويج(املستقلة لتقصي احلقائق 

  ؛)السودان(تعزيز محاية حقوق الطفل بإصدار قانون الطفل   -٢٩-١١٥
اإلسراع بإقرار التعديالت التشريعية املتعلقة بالقوانني اخلاصـة          -٣٠-١١٥

  ؛)مصر (اجلنائي يف البحرينقانون الحبرية التعبري يف 
كمـة  احملمتابعة مبادرة مملكة البحرين اجلديرة بالتقدير بإنشاء          -٣١-١١٥
التزام البحـرين بتعزيـز ومحايـة    على النحو الوارد يف ة حلقوق اإلنسان،  عربيال

  ؛)األردن(حقوق اإلنسان 
 وخباصة ة الوطنياتالتشريعمجيع التعجيل بإدخال تعديالت على      -٣٢-١١٥

  ؛)موريتانيا(قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة 
باالختفـاء  املتعلقـة   [اإلسراع بإقرار التعديالت التـشريعية        -٣٣-١١٥

من أجل إدماج األحكام املتعلقة باالختفاء القسري يف قانون العقوبات          ] القسري
  ؛)املغرب(

تيسري عمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وأدائها مبا يتـسق            -٣٤-١١٥
  ؛)إندونيسيا(مع مبادئ باريس 

ضمان اتساق عمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ           -٣٥-١١٥
  ؛)لديفم(باريس 
بادئ بـاريس   متتثل متاماً مل  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        -٣٦-١١٥

  ؛)بولندا(
مواصلة بذل جهودها لبناء القدرات واملعارف يف جمال حقـوق            -٣٧-١١٥

  ؛)سنغافورة(اإلنسان يف قطاعها العام 
  ؛)شيلي(اعتماد سياسة وطنية تعىن باألطفال ذوي اإلعاقة   -٣٨-١١٥
 التقدم احملرز يف تنفيذ سياسات النهوض بأوضاع املرأة         مواصلة  -٣٩-١١٥

  ؛)كوبا(وتأمني خدمات اجتماعية ذات نوعية تغطي اجلميع وتفيد السكان كافة 
إشراك جمموعات املعارضة الربملانية يف تنفيذ حـوار التوافـق            -٤٠-١١٥

  ؛)املكسيك(الوطين ودعوة اجملتمع املدين إىل ذلك 

رية من أجل إعادة السلم واحترام حقوق اإلنسان اختاذ تدابري فو  -٤١-١١٥
  ؛)سلوفينيا(واحلريات األساسية 
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 املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنـسان       تكفلاختاذ إجراءات     -٤٢-١١٥
  ؛)سلوفينيا(

وضع إطار زمين مناسب وآلية متابعة شفافة للتعجيـل بتنفيـذ            -٤٣-١١٥
  ؛)السويد(توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق 

إعادة النظر يف القيود اليت تفرضها وزارة التنمية االجتماعيـة            -٤٤-١١٥
واختاذ التدابري املناسبة لضمان مشاركة منظمات اجملتمع املدين مشاركةً نشطةً يف           

  ؛)السويد(املناقشات العلنية بشأن حقوق اإلنسان 
صي احلقائق  اللجنة البحرينية املستقلة لتق   تقرير  تنفيذ توصيات     -٤٥-١١٥

والتوافق الذي يفضي إىل املضي قدماً مبـا يتمـشى           الوطنيةالوحدة  لدعم روح   
  ؛)تركيا(للشعب والتطلعات املشروعة 

  االقتصادية واالجتماعيـة،   متواصلة لتحقيق تنميتها  جهود  بذل    -٤٦-١١٥
  ؛)الصني(مساواة متتع شعبها حبقوق اإلنسان وحتسني نظامها القانوين وضمان 

ـ      تكثيف جهودها     -٤٧-١١٥ ستويات لتوفري الرعاية االجتماعية علـى امل
  ؛)بنغالديش(املتوقعة 
حقوق تعزيز  برامج وآليات   مواصلة جهودها لتعزيز سياسات و      -٤٨-١١٥
  ؛)بنغالديش(املرأة 
وتدعيم السياسات الالزمة لتـأمني     القوانني  االستمرار يف سن      -٤٩-١١٥

  ؛)مصر(مكانة املرأة وتعزيز دورها يف اجملتمع 
حتديث اخلطة الوطنية للنهوض باملرأة البحرينية مبا يتـسق مـع         -٥٠-١١٥

هذه الربامج واملشاريع يف النهوض بأوضاع      آثار  برنامج مكافحة التمييز وقياس     
  ؛)ُعمان(ككل املرأة واجملتمع 

  ؛)السنغال(مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق املرأة   -٥١-١١٥
املواطنـة  بـشؤون   التثقيـف   يف جمال   رامج   سياسات وب  تنفيذ  -٥٢-١١٥

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(وحقوق اإلنسان يف ضوء أفضل املمارسات 
  ؛)قطر (٢٠١٤تنفيذ اإلصالحات الدستورية خالل انتخابات عام   -٥٣-١١٥
دعوة جملس حقوق اإلنـسان إىل اعتمـاد التقريـر الـوطين              -٥٤-١١٥
للتحديات ذات  للتصدي  والالزم للمملكة   البحرين وتقدمي الدعم الشامل      ململكة
  ؛)قطر(الصلة 
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 التعاون بني املؤسسات احلكومية وغري احلكومية، نظراً      مواصلة    -٥٥-١١٥
  ؛)األردن(القائمني بينهما إىل احلوار والتعاون 

تفعيل إنشاء صندوق تعويض ضحايا األحداث املؤسـفة الـيت            -٥٦-١١٥
  ؛)فلسطني(فضل املمارسات ذات الصلة  مبا يتسق مع أ،شهدهتا البحرين مؤخراً

مواصلة بذل الدولة جهودها لزيادة التعـاون الـدويل بغيـة             -٥٧-١١٥
  ؛)اململكة العربية السعودية( التجارب الدولية ذات الصلة مجيعاالطالع على 

مواصلة تعاوهنا النشط مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم           -٥٨-١١٥
 ؛)أذربيجان(ز هذه احلقوق املتحدة من أجل محاية وتعزي

متكني املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب من زيارة البلد قبـل             -٥٩-١١٥
  ؛)النمسا (٢٠١٢هناية عام 

تكثيف تعاوهنا مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة           -٦٠-١١٥
ريـة   املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف ح       املقّدم من زيارة  القيام ب باالستجابة لطلب   

التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وتيسري زيارة املقرر اخلاص املعـين مبـسألة           
  ؛)التفيا(وقت مناسب التعذيب يف 

دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار        توجيه  النظر يف     -٦١-١١٥
  ؛)التفيا(اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان 

ىل مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار         دعوة مفتوحة إ  توجيه    -٦٢-١١٥
  ؛)أوروغواي(اإلجراءات اخلاصة التابعني جمللس حقوق اإلنسان 

قبول زيارة املقرر اخلاص املعين حبرية التجمع وتكوين اجلمعيات           -٦٣-١١٥
  ؛)فرنسا(

 البلدمتكني املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب من القيام بزيارة            -٦٤-١١٥
  ؛)مجهورية كوريا(ب يف املستقبل القري

االستجابة لطلبات زيارة البلد، وكذلك تيسري زيـارات املقـرر            -٦٥-١١٥
اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلاص املعين مبـسألة التعـذيب            

  ؛)سلوفينيا(واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات 
عاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم         مواصلة وتكثيف ت    -٦٦-١١٥

  ؛)مجهورية كوريا(املتحدة وكذلك خمتلف جهود بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان 
لتحسني تقدمي تقاريرها إىل هيئات معاهدات      بذل جهود إضافية      -٦٧-١١٥

  ؛)بيالروس(حقوق اإلنسان 
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توسـيع نطـاق    لة،  ، مبا فيها تدابري تشريعي    أخرىاختاذ تدابري     -٦٨-١١٥
  ؛)بيالروس(حقوق املرأة والفرص املتاحة هلا وتعزيز املساواة بني اجلنسني 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       -٦٩-١١٥
  ؛)األردن(املرأة وتعزيز مشاركتها يف مؤسسات الدولة 

  ؛)لجيكاب(لتمييز من ضحايا ااالستجابة لتطلعات الفئات   -٧٠-١١٥
تمكني املرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعيـاً،      لمواصلة جهودها     -٧١-١١٥

  ؛)املغرب(واختاذ ما يلزم من تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
  ؛)مجهورية كوريا(تكثيف جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني   -٧٢-١١٥
اء البحـرين يف اجملـاالت      تمكني نس لمواصلة تعزيز املبادرات      -٧٣-١١٥

  ؛)شيلي(السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
مواصلة إيالء العناية لدعم املساواة بني اجلنسني والقضاء علـى            -٧٤-١١٥

  ؛)سنغافورة(التمييز ضد املرأة 
مواصلة اختاذ التدابري املؤقتة ملنح اجلنسية البحرينية ألطفال املرأة   -٧٥-١١٥

ن غري البحريين يف انتظار بدء نفاذ مشروع القانون الـذي           البحرينية املتزوجة م  
  ؛)اهلند(يعدل قانون اجلنسية 

اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة القضايا املتعلقة حبقـوق العمـال            -٧٦-١١٥
ظر السفر ويف بعض األحيان فقـدان حـق اإلقامـة           حلاملهاجرين، مثل التعرض    

ة، على حنو يكفل االحترام الكامل ملبادئ       والعمل أثناء التحقيق يف املخالفات املالي     
  ؛)اهلند(العدالة الطبيعية 

مواصلة دعم املبادرات الوطنية لتعزيز االحترام الكامل حلقوق          -٧٧-١١٥
  ؛ )نيكاراغوا(سيما يف جمال حقوق املرأة  اإلنسان وال

 يف غضون ذلك، وقف اختياري      ،اعتمادوإلغاء عقوبة اإلعدام،      -٧٨-١١٥
  ؛)النمسا(ها رمسي لتنفيذ

لعهـد  الثاين امللحـق با   التصديق على الربوتوكول االختياري       -٧٩-١١٥
  ؛)النمسا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

اعتماد وقف اختياري رمسي لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها           -٨٠-١١٥
  ؛)إسبانيا(

غائهـا  اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعـدام هبـدف إل        -٨١-١١٥
  ؛)إيطاليا(
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  ؛)أملانيا(اعتماد وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام   -٨٢-١١٥
القـانوين  نظامهـا   النظر يف إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام مـن           -٨٣-١١٥

  ؛)األرجنتني(
التحقيق يف وفيات األشخاص رهن االحتجـاز يف املؤسـسات            -٨٤-١١٥

  ؛)اجلمهورية التشيكية(احلكومية 
ق املناسب يف مجيع حاالت ادعـاءات إسـاءة املعاملـة           التحقي  -٨٥-١١٥

  ؛)إيطاليا(والتعذيب ومساءلة اجلناة 
املقاضاة الفعالة جلميع أفراد قوات األمن الذين ُيدَّعى قيـامهم            -٨٦-١١٥

  ؛)النمسا(أخرى بتعذيب احملتّجني أو إيذائهم بأي طريقة 
سوء املعاملة  املسؤولني عن أعمال التعذيب و    مجيع  التحقيق مع     -٨٧-١١٥

وعمليات القتل غري القانونية والتوقيف التعسفي الواسع االنتـشار ومقاضـاهتم    
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

تضمني تشريعها الوطين حظراً صرحياً للتعذيب وسوء املعاملـة،           -٨٨-١١٥
اللتزامات النامجة عـن اتفاقيـة      لالمتثال ل باإلضافة إىل تعريف واضح للتعذيب،      

حتقيقات مستقلة وشـاملة يف حينـها جلميـع         إجراء  ب وتيسري   مناهضة التعذي 
  ؛)ملديف(ادعاءات التعذيب وتسهيل سبل االنتصاف املناسبة للضحايا 

كفالة رد قوات األمن بصورة متناسبة وبأقصى قدر من ضـبط             -٨٩-١١٥
  ؛)أملانيا(سلمية الحتجاجات غري الالنفس على ا

 صرحياً إىل جانب التنفيـذ      حظر التعذيب وسوء املعاملة حظراً      -٩٠-١١٥
  ؛)مجهورية كوريا( الصلة ات ذاتالفعال للتشريع

املبادرة فوراً ودون قيد أو شرط إىل إطـالق سـراح مجيـع               -٩١-١١٥
موثوقـة  ُتهم جنائيـة    ال تدعمها   احملتجزين الذين شاركوا يف احتجاجات سلمية       

  ؛)سلوفاكيا(
 يتسق  الوطين واملمارسة مبا  حظر التعذيب وسوء املعاملة يف القانون         -٩٢-١١٥

مع التزاماهتا مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وكفالة التحقيق يف مجيع ادعاءات           
، وإحالـة اجلنـاة إىل      وسريعةالتعذيب أو سوء املعاملة بصورة مستقلة وشاملة        

  ؛)سلوفاكيا(لمعايري الدولية للمحاكمة العادلة وفقاً لالعدالة 
اجملموعات اإلثنيـة والطوائـف     أفراد  د  منع أحداث العنف ض     -٩٣-١١٥

  ؛)كندا(الدينية 



A/HRC/21/6 

27 GE.12-15047 

مواصلة بذل جهودها ملنع االجتـار بالبـشر والقـضاء عليـه             -٩٤-١١٥
  ؛)أذربيجان(

كّن أطفال األم البحرينية واألب غري البحريين       اعتماد تشريع مي    -٩٥-١١٥
  ؛)أوروغواي(من احلصول على اجلنسية البحرينية 

 التمييزية  أشكال املعاملة الالزمة للقضاء على مجيع     اختاذ التدابري     -٩٦-١١٥
  ؛)األرجنتني(ضّد املرأة البحرينية املتزوجة من غري البحريين 

زيادة تكثيف جهودها يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، مبـا يف             -٩٧-١١٥
ذلك النظر يف إمكانية وضع برنامج أو خطة عمل حكوميـة تعـّزز التـدابري               

ىل منع استغالل األطفال جنسياً واالجتار هبم والقـضاء عليـه           احلكومية الرامية إ  
  ؛)بيالروس(

إعادة النظر يف األحكام الصادرة حبق مجيع األشخاص الـذين            -٩٨-١١٥
شاركوا يف التعبري عن آرائهم السياسية بطريقة غري عنيفة أو حتويل العقوبـات              

  ؛)مريكيةالواليات املتحدة األ(املرتلة حبقهم أو إسقاط التهم عنهم 
إعادة قبول مجيع العاملني والطالب املسرحني يف أعقاب أحداث           -٩٩-١١٥
 والذين كانت أنشطتهم السياسية تتسق مـع        ٢٠١١مارس  /فرباير وآذار /شباط

 ٢١/١٩٨٩احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وتعديل القانون          
ساق أحكامهمـا مـع      املتعلقني بالتجمع العام وكفالة ات     ٣٢/٢٠٠٦والقانون  

وهتيئة بيئة  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،         ٢٢ و ٢١املادتني  
  ؛)كندا(ازدهار اجملتمع املدين وتزويدها باإلمكانيات اليت تتيح  ةقانوني
إطالق سراح مجيع األشخاص املدانني جملرد ممارستهم حقوقهم          - ١٠٠- ١١٥

سيما أثنـاء     مع فوراً ودون قيد أو شرط، وال      األساسية يف حرية التعبري والتج    
 ٢٠١١فربايـر   /االحتجاجات املناهضة للحكومة الـيت بـدأت يف شـباط         

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
 املبادرة فوراً إىل إطالق سراح مجيع األشخاص املـدانني فقـط            -١٠١-١١٥
  ؛)ياأملان (الكالماحملتجزين بسبب اجلرائم ذات الصلة بالتجمع السلمي وحرية  أو

مواصلة عملية إصالح قوات األمن مبا ميكّنها من حتسني قدراهتا            -١٠٢-١١٥
  ؛)إسبانيا(وتدريبها على حقوق اإلنسان واالعتدال يف اللجوء إىل القوة 

الواليـات  (إنشاء قوة شرطة أكثر تنوعاً ومشوالً تعكس اجملتمع           -١٠٣-١١٥
  ؛)املتحدة األمريكية
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قـوات الـشرطة البحرينيـة    قدرات  مؤسسات و  مواصلة بناء   -١٠٤-١١٥
  ؛)فلسطني( االحترام الفعلي حلقوق اإلنسان لتعكس بإجيابية

أفراد الشرطة واملـوظفني املكلفـني      تعزيز اجلهود لبناء قدرات       -١٠٥-١١٥
  ؛)اململكة العربية السعودية(بإنفاذ القوانني 

ضمان التحقيق املستقل والفوري والشامل يف مجيع ادعـاءات           -١٠٦-١١٥
 / آذار -فربايـر   /قوق اإلنسان أثناء احتجاجات شـباط     حلنتهاك قوات األمن    ا

 وبعدها، وإحالة اجلناة إىل العدالة وتوفري سبل انتـصاف فعالـة            ٢٠١١مارس  
  ؛)سلوفاكيا(ورد اعتبارهم للضحايا 

التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية املـستقلة لتقـصي           -١٠٧-١١٥
واسعة من املهام، مبا يف ذلك كفالة املساءلة، ومنـع          احلقائق اليت تغطي جمموعة     

القانون وتدريب املـوظفني املكلفـني      بإصالح  تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان     
 ؛)مجهورية كوريا(بإنفاذ القوانني واحترام األصول القانونية 

درجاهتم عـن أعمـاهلم،     ميع  الرمسيني جب املوظفني  مساءلة مجيع     -١٠٨-١١٥
  ؛)أملانيا( بادعاءات القتل والتعذيب وإساءة املعاملة نها موخاصة ما يتعلق

اختاذ خطوات لوضع تشريعات وسياسات جديدة للمـوظفني          -١٠٩-١١٥
املكلفني بإنفاذ القوانني تكفل مساءلة قوات األمن واحترام حقـوق اإلنـسان            

  ؛)كندا(
ت تنفيذ مجيع التوصيات املقدمة إىل البحرين من املكلفني بواليا          -١١٠-١١٥

وقف ، مبا يف ذلك     يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة تنفيذاً كامالً        
يني ووضع حد لإلفالت مـن      وإطالق سراح مجيع السجناء السياس    فوراً  لعنف  ا

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(إحالة اجلناة إىل العدالة العقاب ب
عـاءات التعـذيب   يف ادمتعمق بإجراء حتقيق القيام دون تأخري     -١١١-١١٥

 بإفراط وبشكل غري قـانوين    القوة  استخدام  السابقة والراهنة وكذلك ادعاءات     
  ؛)سويسرا(وإحالة املسؤولني عن ذلك إىل العدالة 

مواصلة عملية اإلصالح مبا يكفل املساءلة عن طريق التحقيق يف         -١١٢-١١٥
ثبت مسؤوليتهم، مجيع ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة، ومبقاضاة األفراد الذين ت

  ؛)النرويج ( احلكومينيسؤولنياملمبن فيهم كبار 
وضع إجراءات املساءلة والتعويض وفقاً ألفـضل املمارسـات           -١١٣-١١٥

  ؛)الكويت(واملعايري الدولية ذات الصلة 
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أمـن  مجيع اإلدانات واألحكام الصادرة عن حمـاكم        إخضاع    -١١٤-١١٥
  ؛)نمساال(الدولة للمراجعة يف احملاكم املدنية 

بارتكاب جرمية منصوص عليهـا يف      مجيع احملتجزين   ضمان اهتام     -١١٥-١١٥
يتسق مـع املعـايري     عادلة يف حماكم جنائية عادية، مباوحماكمتهم حماكمةلقانون  ا

  ؛)بلجيكا(الدولية 
، وإحالة هذه أمن الدولةالصادرة عن حمكمة  األحكام  إلغاء مجيع     -١١٦-١١٥

ائية مبا يكفل إجراء مجيع هذه احملاكمات بطريقة عادلـة          القضايا إىل احملاكم اجلن   
  ؛)أملانيا(وسريعة وشفافة 

أمن ضمان إحالة مجيع قضايا املدنيني الذين حياكمون أمام حمكمة            -١١٧-١١٥
  ؛)بولندا (٢٠١١  ارتكاهبا عامعلى اجلرائم اليت اّدعيإىل احملاكم املدنية الدولة 
أمن الدولة للمراجعة يف احملـاكم       مجيع قرارات حماكم  إخضاع    -١١٨-١١٥

  ؛)يرلنداآ(العادية 
 احملـاكم  ر حماكمـة املـدنيني يف   ظوجوب سن قوانني تقضي حب      -١١٩-١١٥

  ؛)يرلنداآ(العسكرية مستقبالً 
ضمان إحالة عبد اهلادي اخلواجة إىل السلطات الدامنركية لتلقي           -١٢٠-١١٥

  ؛)الدامنرك(ارس م/ذارآ ١٤العالج الطيب، وفقاً لالتفاق املربم يف 
تسق مع املعايري الدولية، للتحقيق     مبا ي إنشاء هيئة دائمة مستقلة       -١٢١-١١٥

يف مجيع ادعاءات التعذيب وغريها من إساءة املعاملة والوفيات أثناء االحتجـاز            
  ؛)فنلندا(وعمليات القتل غري املشروعة 

    ن قيـد  األفراد الذين أدانتهم احملاكم اخلاصة دو     سراح  إطالق    -١٢٢-١١٥
أو شرط، أو الذين ينتظرون حماكمتهم، جملرد ممارسة حقوقهم األساسية يف التعبري            

  ؛)النرويج(والتجمع 
كفالة حقـوق   وضع إجراءات احملاكمات يف القضايا اجلنائية، و        -١٢٣-١١٥

، وفقاً ألفضل املمارسات واملعايري الدوليـة ذات الـصلة          املوقوفني واملسجونني 
  ؛)موريتانيا(

 تنفيذ مجيع توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقـائق          -١٢٤-١١٥
، مبا يف ذلك التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املوثَّقـة           سريعاً وحازماً  اًتنفيذ

أثناء االحتجاجات األخرية، هبدف كفالة املساءلة الكاملة، وإقامة العدل وتعويض      
  ؛)الدامنرك(الضحايا 
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املدعى علـيهم ممـن     راء حماكمات جديدة جلميع     التعجيل بإج   -١٢٥-١١٥
  ؛)اململكة املتحدة(أمن الدولة يف حماكم أدينوا 
انتـهاكات حقـوق اإلنـسان ضـد        (قضايا  باختتام  التعجيل    -١٢٦-١١٥

، مثل قضية عبد اهلادي اخلواجة املـستمرة        )املشاركني يف االحتجاجات السلمية   
  ؛)أستراليا(

للجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق     تنفيذ توصيات تقرير ا     -١٢٧-١١٥
  ؛)١()تايلند ( كامالًاًتنفيذ
 احلكومـة وافقت   اليت   نفيذ التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة     ت  -١٢٨-١١٥

سيما التوصية املتعلقة بوضـع برنـامج للمـصاحلة الوطنيـة            عليها مجيعها، ال  
  ؛)بلجيكا(

للجميع وفعال بـني    إقامة حوار وطين مفتوح وحقيقي وشامل         -١٢٩-١١٥
والتصدي أفراد الشعب   املشروعة جلميع   لتطلعات  لتحقيق ا مجيع األطراف املعنية    

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لشواغلهم بالفعل بطريقة دميقراطية 
تكريس اإلجراءات املعيارية مبد كل شخص ُيقبض عليه بنسخة           -١٣٠-١١٥

يف  وينبغـي .  االنفـرادي  شخص يف احلبسمن األمر بالقبض وبعدم احتجاز أي     
هيئة مستقلة  رصداً فعاالً من جانب     عمليات االحتجاز كافة    رصد   مجيع األحوال 

  ؛)هولندا(
حفز الثقة، عن طريق اإلصالحات الدميقراطية اجلذرية وتعزيـز           -١٣١-١١٥

احلوار الوطين االجتماعي والسياسي الشامل واملمثل للجميع، صـوب معاجلـة           
  ؛)أوروغواي(واجهها البلد القضايا اهلامة اليت ي

األحـداث  بالطريقة اليت أدارت هبا البحرين      وفد بلدي   يرحب    -١٣٢-١١٥
دعوها إىل متابعـة    ون. ٢٠١١مارس  /آذارفرباير و /املؤسفة اليت وقعت يف شباط    

  ؛)قطر(التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق 
حرينية املستقلة لتقـصي احلقـائق يف       تنفيذ توصيات اللجنة الب     -١٣٣-١١٥

  ؛)مصر(أسرع وقت ممكن 
تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة     بشأن  استكمال العمل     -١٣٤-١١٥

  ؛)األردن (ةالوطنياملصاحلة تنفيذ نتائج حوار ولتقصي احلقائق 

__________ 

ة يف  التنفيذ الكامل للتوصيات الـوارد    : "تنص التوصية بالصيغة اليت ُتليت هبا يف احلوار التفاعلي على ما يلي            )١(
  ).تايلند" (تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق بالتشاور الوثيق مع اجلهات املعنية كافة
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متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية املـستقلة           -١٣٥-١١٥
  ؛)الكويت(قائق بغية جتاوز آثار األحداث املؤسفة لتقصي احل

مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق   -١٣٦-١١٥
  ؛)ُعمان(

مواصلة تنفيذ مجيع توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي           -١٣٧-١١٥
  ؛)اململكة العربية السعودية(احلقائق 
لألسرة، ورفع  موحد   بأمهية اعتماد قانون     تنظيم محالت للتوعية    -١٣٨-١١٥

  ؛)شيلي(احلد األدىن لسن الزواج 
يتضمن أحكامـاً   والنظر يف اعتماد تشريع يتعلق بقانون األسرة          -١٣٩-١١٥

وحـضانة األطفـال    واإلرث  واضحة وغري متييزية بشأن الـزواج والطـالق         
  ؛)الربازيل(

البحرينية ألطفـال   مواصلة اختاذ خطوات حيوية ملنح اجلنسية         -١٤٠-١١٥
ملا أشـارت إليـه اتفاقيـة      األم البحرينية على غرار أطفال األب البحريين وفقاً         

  ؛)اليابان(التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل القضاء على مجيع أشكال 
أطفال األم البحرينيـة واألب غـري       ينص على منح    سن قانون     -١٤١-١١٥

  ؛)يجالنرو(حقوق املواطنة الكاملة البحريين 
 لضمان منحإكمال مشروع التعديل املقترح على قانون اجلنسية        -١٤٢-١١٥

  ؛)السودان(بحريين الب غري األبحرينية والم األاجلنسية البحرينية ألطفال 
 املواطنة ألطفال األم     منح التعجيل باإلصالحات املتعلقة بتشريع     -١٤٣-١١٥

  ؛)اجلزائر(البحرينية واألب غري البحريين 
مواصلة دعم اجلهود والربامج واملبادرات الراميـة إىل تـوفري            -١٤٤-١١٥

  ؛)اململكة العربية السعودية(احلماية جلميع أفراد األسرة 
تنفيذ االلتزام بإعادة بناء أماكن العبادة املدمرة لطائفة الـشيعة            -١٤٥-١١٥

  ؛)النمسا(
ها إطالق سراح مجيع السجناء السياسيني وكفالة اتساق تشريع         -١٤٦-١١٥

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الـيت          ١٩الوطين مع املادة    
  ؛)فرنسا(تكفل حرية التعبري 

وجوب محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان ومتكينهم من القيـام        -١٤٧-١١٥
  ؛)النرويج(بعملهم دون عوائق أو ختويف أو مضايقة 
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نون الـصحافة اجلديـد يف      تعزيز احلق يف حرية التعبري يف قـا         -١٤٨-١١٥
  فيـه  البحرين، وكذلك متكني وسائط اإلعالم األجنبية من دخول البلد والعمل         

  ؛)النرويج(حبرية 
فيما يتعلق مبشروع قانون الصحافة قيد النظر حاليـاً، إلغـاء             -١٤٩-١١٥

  ؛)شيلي( الدولية القواعدالقيود املفروضة على حرية التعبري وكفالة اتساقها مع 
 األفـراد أي قيـد أو عـائق حيـول دون عمـل            التخلي عن     -١٥٠-١١٥

  ؛)سويسرا(وتعزيزها واملؤسسات يف جمال محاية حقوق اإلنسان 
 بصورة تلغي مجيع    ٢٠٠٢إلغاء أو تعديل قانون الصحافة لعام         -١٥١-١١٥

على حرية الصحافة اليت ال تتسق مع األحكـام ذات الـصلة            املفروضة  القيود  
 ؛)النمسا( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف العهداملنصوص عليها 

  ؛)النمسا(حلرية اإلعالم تقدمي وأساسي سّن قانون   -١٥٢-١١٥
علـى  تعديل قانون العقوبات إللغاء مجيع العقوبـات اجلنائيـة       -١٥٣-١١٥

 ١٩ادعاءات جرائم القذف وقانون الصحافة لكفالة اتساق أحكامه مع املـادة            
  ؛)كندا(اص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخل

  مـع العقوبـات   قانون  لة اتساق كل من قانون الصحافة و      كفا  -١٥٤-١١٥
  ؛)إستونيا( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٩املادة 
عارضـة  عـات امل  ومجمالرقابة ومنح   لتخفيف  بذل مجيع اجلهود      -١٥٥-١١٥

  ؛)أملانيا(خاصة هبا  إمكانية إنشاء وسائط إعالم
على تنقـل الـصحافيني األجانـب    املفروضة رفع مجيع القيود    -١٥٦-١١٥

  ؛)بلجيكا(واملنظمات الدولية اليت تدافع عن حقوق اإلنسان 
إلغاء األحكام القانونية اليت تقيد بصورة غري موجبة املظاهرات           -١٥٧-١١٥

 ٣٢اردة يف القانون رقـم      السلمية وإزالة القيود املفروضة على حرية التعبري الو       
، ومتكني املعارضة من زيادة الوصول إىل البث التلفزيوين واإلذاعي          ٢٠٠٦لعام  

  ؛)هولندا(ووسائط اإلعالم املطبوعة 
وقف مجيع أعمال الترهيب والقمع ضد املدافعني عن حقـوق            -١٥٨-١١٥

  ؛)إسبانيا(اإلنسان والصحافيني واملنظمات غري احلكومية 
 حرية التعبري وإلغاء    ملقتضيات سراح مجيع السجناء وفقاً      إطالق  -١٥٩-١١٥

  ؛)سويسرا(مجيع التشريعات اليت جتّرم ممارسة هذا احلق 
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بـصيغة تـسمح    ،  )٣٢/٢٠٠٦(مراجعة قانون التجمع العام       -١٦٠-١١٥
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     بتنظيم مظاهرات سلمية وفقاً ملا ينص عليه ا       

  ؛)كاكوستاري(والسياسية 
ة جلميع املواطنني يف حريـة التجمـع        وعشراحترام احلقوق امل    -١٦١-١١٥

على أسـاس  التزامها بتحقيق اإلصالح السياسي امللموس واإلبقاء على والتعبري،  
  ؛)أستراليا(ة جلميع مواطنيها وعشراحترام احلقوق والتطلعات امل

مبـا يف   بارز،  لتحقيق إصالح ملموس و   التقدم  إحراز مزيد من      -١٦٢-١١٥
  ؛)اليابان(الكالم تنفيذ تقرير جلنة املتابعة، بطريقة تكفل الشفافية وحرية بذلك 
تنفيذ التدابري الالزمة لضمان حرية التعـبري وحريـة تكـوين             -١٦٣-١١٥

  ؛)اليابان(اجلمعيات وحرية التجمع السلمي 
 مبا يف ذلك ،التعجيل قدر اإلمكان باعتماد مشروع قانون العمل    -١٦٤-١١٥
  ؛)إكوادور(فصل املتعلق خبدم املنازل ال

 الـسكنية  األوضـاع مواصلة بذل جهودها مبا يكفل تفتـيش          -١٦٥-١١٥
  ؛)٢()ماليزيا(بصورة مستمرة ورصدها لعمال ل

تكثيف جهودها لتعزيز التعليم العام وبرامج التوعية والتدريب          -١٦٦-١١٥
ق اإلنسان يف البحرين    على املهارات، وخباصة ما يرمي منها إىل زيادة الوعي حبقو         

  ؛)ماليزيا(
تعزيز التثقيف والتوعية حبقوق اإلنسان على الصعيد الـوطين           -١٦٧-١١٥

  ؛)السنغال(
استعراض التشريع الوطين ووضع برامج التوعيـة والتـدريب           -١٦٨-١١٥

 ذوي  الفتيان والفتيات من  اهلادف إىل القضاء على التمييز القانوين والفعلي ضد         
  ؛)أوروغواي(د األطفال الذين يعيشون يف أفقر مناطق البلد اإلعاقة وكذلك ض

مواصلة اختاذ التدابري واإلجراءات الضرورية لتـوفري فـرص           -١٦٩-١١٥
  ؛)إكوادور(التعليم املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

مواصلة تكثيف جهودها لضمان حـصول األشـخاص ذوي           -١٧٠-١١٥
  ؛)لعربية املتحدةاإلمارات ا(لى التعليم املناسب اإلعاقة ع

__________ 

مواصلة بذل جهودها مبا يكفل تفتـيش األوضـاع         : "ُتليت صيغة التوصية أثناء احلوار التفاعلي كما يلي        )٢(
  ).ماليزيا" (تمرةالسكنية للعمال الذين يعانون من اإلمهال اإلنساين ورصدها بصورة مس
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وجوب مواصلة بذل جهودها لتوفري فرص التعلـيم املناسـب            -١٧١-١١٥
  ؛)اليمن(لألشخاص ذوي اإلعاقة 

اململكـة  (توفري فرص التعليم املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة          -١٧٢-١١٥
  ؛)العربية السعودية

تكثيف جهودها لتعزيز ومحايـة حقـوق العمـال املهـاجرين             -١٧٣-١١٥
  ؛)اإندونيسي(

مواصلة جهودها لضمان توفري محاية أوسع نطاقاً ومشوالً للعمال           -١٧٤-١١٥
  ؛)اجلزائر(األجانب 

العمال املهاجرين يف    حلماية   ة واإلجرائي ةالتشريعيتنفيذ التدابري     -١٧٥-١١٥
  ؛)مصر(البلد إىل أقصى حد ممكن 

 والتدابري لتعزيز وتوسيع نطاق محايـة العمـال       تكثيف اجلهود     -١٧٦-١١٥
  ).لبنان(املهاجرين يف البحرين 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -١١٦
وال ينبغي تأويـل    . أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/هذه االستنتاجات و
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  املرفق

  ]باإلنكليزية فقط[
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