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 جلس حقوق اإلنسانم
 ل المعني باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

 السابعة والعشرونالدورة 
 2017 مايو/أيار 1-12

مووووولم للمعلوموووواة المقدمووووة موووول الجةوووواة  وووواح ة الم وووول ة بشوووو ن   
 *ال  ريل

 اإلنسان ل قوق السامية المت دة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوماة -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
( 1)جه  صاحب  مصالة  43من  قدم للمعلومات املموجز ستعراض الدوري الشامل. والتقرير اال

إىل عملياا  االسااتعراض الاادوري الشااامل. وهااو مقاادز  ق داا ل مااوجز ىقيااداً با ااد ا  صاا  لعاادو 
 ال لمات.

 المعلوماة المقدمة مل الجةاة  اح ة الم ل ة -ثانياا  
 ل قووووق الدوليوووة والةيئووواة اآلليووواة مووو  والتعووواون (2)الدوليوووة االلتمامووواة نطووواق -ألف 

 (3)اإلنسان
البةرين بتقدمي خارطا  طريا   قوق اإلنسان  أوص  منتدى ا ريات ا ربع ومجعي  مباوئ -2

. وأوصا  منمما  (4)ضمان التصدي  عل  مجيع معاهدات ا مم املتةد   قاوق اإلنساانمن أجل 
  أمري ياااون مااان أجااال الدحقراطيااا  وحقاااوق اإلنساااان ق ومنممااا 9و 4 رامااا  والور تاااان املشااا  تان ال

البةااااارين بالتصااااادي  علااااا  االىما يااااا  الدوليااااا   مايااااا  مجياااااع ا دااااا ا  مااااان االختماااااا  القساااااري 
__________ 

 .املتةد مل حترَّر هذه الوثيق   بل إرساهلا إىل ووائر ال مج  التةريري  ق ا مم  *
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االختيااارين امللةقاان بالعهااد الاادوا اوااا  بااا قوق املدنياا  والسياسااي ، والربوىو ااو   والربوىو ااولن
البةاااارين بالتصاااادي  علاااا   7وأوصاااا  الور اااا  املشاااا     .(5)االختياااااري الىما ياااا  مناهياااا  التعااااذي 

الربوىو اااو  االختيااااري اللااااا امللةااا  بالعهاااد الااادوا اواااا  باااا قوق املدنيااا  والسياساااي ، وموا مااا  
ومنمما  حقاوق اإلنساان أوالً ومجعيا   11. وأوصا  الور ا  املشا    (6)الربوىو و هذا ىشريعاهتا مع 

. (7)النيما  إىل الربوىو و  االختياري الىما يا  مناهيا  التعاذي البةرين با قوق اإلنسان مباوئ 
علا  الربوىو او  االختيااري الىما يا  القياا   أن ىصدق البةرينوأوص  مجعي  هني  فتا  البةرين ب
البةارين علا  النمار ق التصادي   9وحلا  الور ا  املشا     .(8)عل  مجيع أد ا  التمييز ضاد املارأ 

واىما ياا  منمماا  العماال  أساارهم وأفااراو املهاااجرين العمااا  مجيااع حقااوق  ماياا  الدولياا  علاا  االىما ياا 
 .(9)بشأن العمل الالئ  للعما  املنزلين 189 الدولي  ر م

واملر ز الدوا لدعم ا قاوق وا رياات البةارين علا  االنياما   9وحل  الور   املش     -3
البةااارين باالنياااما  إىل اىماااا ي   10ور ااا  املشااا    وأوصااا  ال .(10)إىل احمل مااا  ائنائيااا  الدوليااا 

وحلا  منمما  الادفا   .(11)بشأن انعدا  ائنسي  وىنميذمها عل  حنو ىا  1961و 1954عامي 
املتعلقاا  بوضااع الالج اان  1951 اىما ياا  عااا عاان ضااةايا العناار البةاارين علاا  التصاادي  علاا  

 .(12)اإلضاقوبروىو وهلا 
أن ىعياد البةارين مجعي  هنيا  فتاا  البةارين با   قوق اإلنسان و املؤسس  الوطنيوأوص   -4

النمااار ق حتمماهتاااا علاااا  أح اااا  اىما ياااا  القياااا  علاااا  مجياااع أداااا ا  التميياااز ضااااد املااارأ ، الاااا  
البةاارين  10و 8و 5وأوصاا  الور ااات املشاا     .(13)ىتعااارض مااع أح ااا  الشااريع  اإلسااالمي  ال

ماان االىما ياا  وأن ىياامن االمتلااا  التااا   9ماان املاااو   2بااأن ىسااة  ًاماااً حتممهااا علاا  المقاار  
 .(14)لالىما ي 

وحاام مر ااز املناماا   قااوق اإلنسااان البةاارين علاا  التو يااع علاا  ميلاااق احمل ماا  العربياا   -5
 قاااااوق اإلنساااااان والتصااااادي  علياااااع وساااااة  مجيااااااع التةمماااااات علااااا  امليلااااااق العااااار   قااااااوق 

 .(15)اإلنسان
لياااا  بااااالتزا  البةاااارين بعملياااا  االسااااتعراض الاااادوري الشااااامل، ورحباااا  منمماااا  العمااااو الدو  -6

بشأن ىنميذ ىوصيات ائول  اللاني  من االساتعراض  2012 وبتقدحها ىقرير منتصر املد  ق عا 
 .(16)الدوري الشامل

وأوصاااا  ىسااااع ور ااااات البةاااارين بتوجيااااع وعااااو  وائماااا  إىل امل لماااان بواليااااات ق إطااااار  -7
سااامأ باااأي مياااار  مناااذ ى مل البةااارين مشاااإ  إىل أناإلجااارا ات اواصااا  ولاااس حقاااوق اإلنساااان، 

وطلباا  اثنتاااا عشااار  ور ااا   .(17)هباااذا الشاااأنا خاااإ، علااا  الااروم مااان  باااو  ىوصاايات  هااستعراضاا
  مشاإ ، وعاو  صااح  الواليا  فاوراً مان خاال  اواا  املعاب بالتعاذي   التعاون ال امل مع املقارر

. (18)إىل حماااار التعااااذي  والسااااماج بتمتااااي  الساااا ون  ااااد وعاااا  ىقريباااااً  ىوصاااايات ىسااااع إىل أن
املقاارر اوااا  املعااب  املقدماا  ماان زيااار الطلبااات  اثنتااا عشاار  ور اا  عااد  الاارو بعااد علاا   الحمااو 
واملقارر اواا  املعاب ةالا  ، 2011 ن ائمعياات ق عاا ا   ق حريا  الت ماع السالمي وى اويبا

بتعزياز واايا  ا ا  ق حريا  واملقارر اواا  املعاب ، 2012 ق عا  عن حقوق اإلنسان املدافعن
وحااام معهاااد  .(19)االحت اااام التعساااميب والمريااا  العامااال املعاااب، 2014 الااارأي والتعباااإ ق عاااا 

املقرر اوا  املعاب ةريا  الادين  17و 7ور تان املش  تان اوليج للدحقراطي  وحقوق اإلنسان وال
إىل  ياااا  املقااارر  6ووعااا  الور ااا  املشااا     .(20)املعتقاااد علااا  طلااا  إجااارا  مياااار  إىل البةااارين أو
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وأوصاااا  الور تااااان  .(21)اوااااا  املعااااب باسااااتقال  القيااااا  واحملااااامن بزيااااار  عاجلاااا  إىل البةاااارين
 القياااااا  خاااااار  اإلعااااادا  إىل املقااااارر اواااااا  املعاااااب ةااااااالتبتوجياااااع وعاااااو   17و 7املشااااا  تان 

 .(22)ىعسماً  أو موجز  بإجرا ات أو
 33باأن  2و 14و 9وذ رت منمم  العمو الدوليا  ومنمما  ال راما  والور اات املشا     -8

بلااداً حلاا ، خااال  الاادور  اللالثاان ولااس حقااوق اإلنسااان، البةاارين علاا  أن ىنمااذ ىنميااذاً ىاماااً 
الاااا  أنشاااا   ماااان أجاااال التةقياااا  ق احت اجااااات  لل ناااا  املسااااتقل  لتقصااااي ا قااااائ اىوصاااايات 

. وحلااا  هاااذه ائهاااات البةااارين أييااااً علااا  ىنمياااذ ىوصااايات االساااتعراض الااادوري 2011 عاااا 
وأوصا  الور اا   .(23)الشاامل وىعزياز التعاااون ماع مموضااي  ا مام املتةاد  السااامي   قاوق اإلنسااان

إىل فااتأ م تاا  ق البةاارين لتقاادمي التاادري  ورصااد التقااد  الااذي باادعو  املموضااي   14املشاا    
 .(24)حترمه ا  وم  ق ىنميذ التوصيات

 قوق اإلنسان  مجعي  مباوئووع  منمم  ال رام  واملؤسس  الوطني   قوق اإلنسان و  -9
تةاد  البةرين إىل ىقدمي مجيع التقارير الدوريا  إىل هي اات معاهادات حقاوق اإلنساان ق ا مام امل

 .(25)ق الو   املناس 

 (26)اإلنسان ل قوقاإلطار الوطني  -باء 
بإعاداو وى ليمهاا  2012 ق عاا ئنا  التنساي  العلياا إنشاا  أدارت منمم  ال رام  إىل  -10

اآلن    هاذه الل نا  ويرأساها، أعيادت هي لا2014 عاا  خط  عمل وطني   قاوق اإلنساان. وق
عيااا  البةرينيااا  ملرا بااا  حقاااوق اإلنساااان أن البةااارين ىمتقااار إىل والحمااا  ائم .(27)وميااار اوارجيااا 

 .(28)اس اىي ي  بشأن حقوق اإلنسان
أن  17و 16والحماااا  منمماااا  العمااااو الدولياااا  ومنمماااا  ال راماااا  والور تااااان املشاااا  تان  -11

جتعلها ممتلل   ل نها مل 2009 ا  وم  أنشأت املؤسس  الوطني   قوق اإلنسان للبةرين ق عا 
التةااالر ماان جاناا  ق الم اا  ابااا ا  ت املؤسساا ، اعُتمااد2016 عااا  وق اماااً ملباااوئ باااريس.ً

بااااإجرا     هااااذه ائهاااااتوأوصاااا العاااااملي للمؤسسااااات الوطنياااا  لتعزيااااز وااياااا  حقااااوق اإلنسااااان.
ملباااوئ باااريس ماان أجاال حتساان امتلااا  املؤسساا  الوطنياا   قااوق اإلنسااان اإلصااالحات الالمماا  

 .(29)الم   األراواالرىقا  هبا إىل 
قاااوق اإلنساااان ووضاااع ةخطااا  عمااال وطنيااا  للتلقيااار  وأوصااا  اجمموعااا  اواااإا بوضاااع -12
 .(30)حقو هم اإلنساني  ل ي يعرفوا  وطب لطالب املدارس االبتدائي  واللانوي  ا منه

تنفيووا االلتماموواة الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووانا موو  مرادوواة القووانون الوودولي  -ليم 
 السارياإلنساني 

 المسائل المشتركة بيل القطاداة -1 

 (31)املساوا  وعد  التمييز  
لقافا  ال حملاو ثثاارالسالطات  اد عملا  بصاور  منه يا  أن  12الحم  الور   املشا     -13
وبصاور  عاما ، ىقل اال  وساائ  اإلعاال  واملنااهج التعليميا .مان ، و للبلاد   مان التااريا الر اييالشايع
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بالتةدياااااد و  -  يالشااااايعالطوائااااار أمهيااااا   مااااان الااااا  ىرعاهاااااا الدولااااا  املدرساااااي  واملتااااااحر ال تااااا 
والحااا اولاااس الااادوا لااادعم احملا ماااات  .(32)ىت اهلهاااا ًامااااً  أو ق ىااااريا البةااارين - لبةارناا ا

معتقاادات د  وجااوو أي العاولاا  وحقااوق اإلنسااان ومعهااد اولاايج للدحقراطياا  وحقااوق اإلنسااان عاا
الحمااا   مااا  ،ائامعااات وق  اإلسااالميبياا  ق مناااهج ال   خاصاا  بالشاايع يولوجياا  أيد مذهبياا  أو
حاذفها مان ا نشاط  ال و يا  الا  ىياطلع هباا و  هااحملو ثثاار ىراث  ياملدن والقرى الشيعىغيإ أ ا  

، وىاراثهم الشايع وطلباا مان البةارين التو ار عان راو ىااريا السا ان  لساياح .ا  وم  ق جما  ا
ال راهيا  واإل صاا  خطااب خلوها مان  ليمانت الالمم  عل  املناهج التعليمي  التعديال وخا وإ
 .(33)الدينعل  أساس التمييز  أو
وأفااااوت وائااار  ا رياااات وحقاااوق اإلنساااان بالوفااااق بأناااع علااا  مااادى السااانوات املاضاااي ،  -14

 دااااغل، 2014 وق ق املائاااا . 15ق الوظااااائر العليااااا أ اااال ماااان الشاااايع  ىعيينااااات ظلاااا  نسااااب  
وأوصااا   .2013 ق املائااا  ق عاااا  16ق املائااا  مااان الوظاااائر العامااا ، مقابااال  13.5 الشااايع 

إصالحات سياساي ، وإصادار  اانون  ار  مجياع وإجرا  ؛ والتنافسالبةرين باعتماو مبدأ الشمافي  
 .(34)أد ا  التمييز

 التنمي  والبي   وا عما  الت اري  وحقوق اإلنسان  
تصل إىل املستوى مسرت منمم  أوسيانيا  قوق اإلنسان عما إذا  ان  ا  وم  ساست -15

ورجا  م ويا ،  ن هاذا  1.5 مياو   درهامتوس   اهلدف العاملي املتملل ق لتةقي الالم  الوطب 
البةارين مان امل اطر واآلثار النامج  عن ىغإ املناا.. وطلبا  إىل حد  بإ من من دأنع أن يقلل 

التةاااااديات الااااا  ىواجههاااااا ق ىنمياااااذ اىمااااااق بااااااريس علااااا  الصاااااعيد  هااااامألوماااااات عااااان دمي معىقاااا
 .(35)الوطب

 حقوق اإلنسان وم افة  اإلرهاب  
أن التعاااديالت الااا  أُوخلااا   2و 17و 6الحمااا  منممااا  ال رامااا  والور اااات املشااا     -16

 ضىعاااار ىقيااااد ا ريااااات ا ساسااااي  و  2015و 2013ق عااااامي   ااااانون م افةاااا  اإلرهااااابعلاااا  
وىمياد التقاارير باأن  .لل طار واملدافعن عن حقوق اإلنسان وأعيا  املعارضا  السلمين النادطن

بتيااايي  وأوصااا  هاااذه ائهاااات  رياااات ا ساساااي .حي ااا  ا لقاااانون املاااذ ور لالغاااام   ابعالطااا
 ،2013 لعاا  20 إلغا  املرسو  ر مو ىعديل التشريعات وفقاً للقانون الدوا؛ و  ىعرير اإلرهاب؛

ساامأ يي ذبشاأن ااياا  اوتمااع ماان ا عماا  اإلرهابياا  الاا 2006 لعااا  58 ديل القااانون ر ااموىعا
اإلرهااب، وإعااو  النمار ق مجياع ا ح اا  الصااور  املتعلقا  ب قيااياساياق الق سقاط ائنساي  بإ

 .(36)مبقتي  هذا القانون

 ال قوق المدنية والسياسية -2 

 (37)عل  د صعح  المرو ق ا يا  وا ري  وا مان   
مان اانيا  بلادان مقدما  رفيااً  اطعااً ىوصايات أفاوت أربع ور ات بأن البةارين رفيا   -17
سااري  عقوبا  اإلعادا  ىازا   وال تطبيقهاا.ل ها عل  إلغا  عقوب  اإلعدا  وفارض و ار اختيااريتحل

ووالباااً ( 58/2006 ااياا  اوتمااع ماان ا عمااا  اإلرهابياا  )ر اامو ااانون  عقوبااات ااانون المبوجا  
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 اباإلرهااب ووإها يُنَط  هبا ق إطار را مات واإ عاولا  ىتعلا  ئارائم القتال وائارائم املتصال  ما
وبينمااا أفاااوت هااذه الور ااات بااأن هنااا  عشاار  أداا ا   فيهااا جاارائم امل اادرات. ماان ائاارائم، مبااا

 لعمليات اختياري و روبإ رار اإلعدا   عقوباتبت مير مجيع   عليهم باإلعدا ، أوصر و  
عاان إىل املسااا ل  ووعاا  مجعياا  مباااوئ  قااوق اإلنسااان  .(38)لعقوباا ا  هااذه اإلعاادا  هباادف إلغااا

 .(39)سو  املعامل  لتعذي  أواحاالت الوفا  أثنا  االحت ام نتي   
ىعريااار التعاااذي  ق التشاااريعات  وا مااا السااالطات  اااد  ور اااات إىل أن مخاااس توأداااار  -18

 هااا ماالالً عاادو ماان التعااديالت من عاان طرياا أعمااا  التعااذي    مااجرَّ و املعااايإ الدولياا  مااع الوطنياا  
، وذلا  ىنمياذاً القاانون ائناائيق ىعديل ىعريار التعاذي  و  2012 لعا  52 ي ر ماملرسو  املل 

أفعااا  بااأن هااذه الور ااات وأفاااوت  .للتوصاايات املقدماا  ق االسااتعراض الساااب  اوااا  بااالبةرين
دااااواًل رئيساااياً مااان الشاااواول املتعلقااا  ةقاااوق مااان ضاااروب ساااو  املعاملااا  ًلااال  االتعاااذي  ووإهااا
مديريااا  احملت ااازين ق  وحاااارس باااا خ  علااا يااازا  ممارسااا  داااائع ،  التعاااذي  ال أن اإلنساااان، مباااا

وإهاااا مااان ائااارائم  أو يااا إرهابلالداااتباه ق ارى ااااهبم أعماااااًل  أو ماااواالاااذين ، التةقيقاااات ائنائيااا 
الل نااا  ىطبااا  ىوصااايات  . وأعربااا  هاااذه الور اااات عااان ا سااار  ن البةااارين ملاملتصااال  باااا من

ىااازا  ساااائد  ق البلاااد.  و ن حالااا  اإلفاااالت مااان العقااااب ال البةرينيااا  املساااتقل  لتقصاااي ا قاااائ 
ب ماااا   ونزاهااا  ق االساااتعداو للتةقيااا  النيابااا  العامااا  والقياااا  وفيااااًل عااان ذلااا ، لااايس لااادى 

 908ىلقاا   ااد أهنااا ب وحااد  التةقيقااات اواصاا وأفاااوت  عاملاا .سااو  امل اوعااا ات التعااذي  أو
ميااااو  يشااا ل  ، مماااا2015إىل نيساااان/أبريل  2014مااان أيار/ماااايو  املمتاااد  وى ق المااا  ادااا 
بتعااديل  ااانون العقوبااات وأوصاا  الور ااات نمسااها  ق املائاا  مقارناا  بالساان  السااابق . 375 بنساب 
منتزعا  باسات دا  ا  ممارسا  التعاذي  ورفا  أي أ اوا  مع اىما ي  مناهيا  التعاذي  وإهنا ملوا متع
وضمان أن ى اون  إنزا  عقوبات هبمو مرى بيها ومقاضا   ق أفعا  التعذي  التةقي و ؛ التعذي 

املقدماا  ماان  توصاايات ذات الصاال الدااي  مااع املعااايإ الدولياا  وىنميااذ مجيااع اظااروف االحت ااام متم
 .(40)الل ن  البةريني  املستقل  لتقصي ا قائ 

والور تااان  منمماا  أمري يااون ماان أجاال الدحقراطياا  وحقااوق اإلنسااان ق البةاارينأوصاا  و  -19
أن ىااأمر و  ،اإل راهباارف  ا ولاا  املنتزعاا  البةاارين بااأن ىااأمر ائهااام القيااائي باا 11و 4املشاا  تان 

لاااا  أح ااااا  الساااا ن ا أن ختماااارو  ،تعااااذي متعلقاااا  بالحتقيقااااات فورياااا  ق أي اوعااااا ات  بااااإجرا 
مجيااع عناصاار ا ماان علاا  حنااو فعااا   أن ىالحاا  أيياااً اإل راه، و بااإىل اع افااات منتزعاا   دتاسااتن
 11وأعرباا  منمماا  العمااو الدولياا  والور اا  املشاا     .(41)التعااذي  فعااا  ياادع  ارى اااهبم  نيذالاا

صاااور  منه يااا  ىتقياااد ب عاان القلااا  بشاااأن اساااتقاللي  وحاااد  التةقيقاااات اواصااا  ونزاهتهاااا  هناااا مل
بسااب  م اهنااا. و ااد أوصاا  املؤسساا  الوطنياا   نو هنااا ق وضااع دااائعااايإ بروىو ااو  اسااطنبو  مب

باأن ىُنقال الوحاد  إىل م ااان ثخار خاار  م تا  النياباا   2014  قاوق اإلنساان ق ىقريرهاا لعااا 
 .(42)العام 
مان ومنمما  أمري ياون  1وال حا املر ز الدوا لدعم ا قوق وا ريات والور   املشا     -20

ق مؤسساااات إصاااالحي  أن السااا نا  حيت ااازون  أجااال الدحقراطيااا  وحقاااوق اإلنساااان ق البةااارين
لال  ،بي ا  خصاب  للتعاذي هاذه املؤسساات ىاوفر  ىستوق القواعد الدنيا ملعامل  السا نا ، إذ ال ًو

بتةساااان ا وضااااا  ق مجيااااع الساااا ون  ائهااااات املااااذ ور  وأوصاااا  أوا  لالنتقااااا  ماااان املعارضاااا .
 .(43)فيها وا د من اال تماظ ،وفقاً للمعايإ الدنيا املطبق  عاملياً  الر ي ،
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االلتزامات الوطني  وأوص  حتالر الدفا  عن ا ري  باختاذ خطوات من أجل االع اف ب -21
ضامانات إضاافي  بشاأن خاادمات  وضاعو  والوفاا  هبااذه االلتزاماات مايا  ا ا  ق ا ياا ةوالدوليا  
 .(44)اإلجهاض

 (45)نق ذل  مسأل  اإلفالت من العقاب، وسياو  القانو  العد ، مباإ ام    
 واملتعلقاا  مبراجعاا  ىاماااً البةاارين ىأييااداً مخااس ور ااات ىقاادمي التوصاايات الاا  أياادهتا   ااررت -22

ا   ق الت مع السالمي وحريا  التعباإ وإطاالق  تهممارسملا د ا  املدانن  إىلالتهم املوجه  
احملا مااااات وااااإ العاولاااا  ملنتقاااادي ا  وماااا  علاااا  المااااور. والحماااا  هااااذه الور ااااات أن سااااراحهم 

اااونواملعارضااان، مبااا  قاااوق اإلنساااان.  املشاااهد العاااا  ااا  باااارم  مااان  اااات  باىااا ، ن فااايهم احملت  
ق را ماااا   ةاااا لل الااادنيا اليااااماناتوأفااااوت بااااأن السااالطات البةرينياااا  ىنتهاااا  بصاااور  خطااااإ  

 علا  أسااسمجياع ا ح اا  القياائي  الا  صادرت راجع  مب 6املش     الور   أوص و  .(46)عاول 
ىسااال  اإلجااارا ات القياااائي  الااا   مراجعااا القياااائين، و  وظمناملااا ، ومساااا ل خلمياااات سياساااي 

والحااا املر ااز الاادوا لاادعم ا قااوق وا ريااات عااد  وجااوو أي ماااو   .(47)املاادع  علاايهم حااريتهم
يا ا خطااا  القيااائي ، وأوصاا  بتعااديل القااانون ماان أجاال ق القااانون بشااأن ىقاادمي ىعااوي  ليااةا
 .(48)السماج هلؤال  ا د ا  بطل  ىعوي 

أثناا  قبول  ىنمذ التوصيات امل أن البةرين مل 6منمم  ال رام  والور   املش    الحم  و  -23
 ما  احملاا م العسا ري  ورىازا   ال ، إذاحملاا م اواصا شاأن االستعراض الدوري الشامل ا خاإ ب

علا  اختصاا  احملاا م العسا ري  وبا تصاار بإلغا  هذه احمل ما   ائم . وأوصيتا لسالم  الوطني  ا
 .(49)فق  ا فراو العس رين

 (50)ا ريات ا ساسي  وا   ق املشار   ق ا يا  العام  وا يا  السياسي   
الاااادوري  استعراضااااهاالبةاااارين، ق ائولاااا  اللانياااا  ماااان أن  12  الور اااا  املشاااا    الحماااا -24

( الاداعيتن إىل باذ  93-115و 70-115تان التوصي) تنالتوصي، أيدت ىأييداً  اماًل الشامل
ىنمااااذ  ومل اإلثنياااا  والدينياااا . لطوائاااارىطلعااااات ضااااةايا التمييااااز وااياااا  ا قياااا حتماااان أجاااال  جهااااوو

ا  وم  ىل  التوصيتن. بل عل  الع س، اساتمرت السالطات ق التميياز ضاد ا ولبيا  الشايعي  
ق معمم جوانا  ا ياا   -مبن فيهم الطائمتان اإلثنيتان الدينيتان البةارن  والع م  -ق البةرين 

الدينياا  ائرهم   دااعممارساا قالبةاارين باااح ا  حاا  الشاايع   12الور اا  املشاا    أوصاا  و  اليومياا .
الاا   الشاايعي  اوتمااع املاادا وجمموعاااتفااتأ الرابطااات الدينيا  علناااً، وإعاااو   واالحتماا  بأعياااوهم

والحااا معهااد  .(51)واالمتنااا  عاان إعا اا  صااال  ائمعاا  ووإهااا ماان الت معااات الدينياا أُولقاا ، 
ضاةايا العنار أن  ومنمما  الادفا  عان 12اولايج للدحقراطيا  وحقاوق اإلنساان والور ا  املشا    

 ت هاذه ائهااتوأفاووجدان. القيوو املمروض  عل  حري  الدين والمن السلطات البةريني  ماوت 
بااااح ا  حريااا  الااادين   مااان املسااااجد الشااايعي   اااد ومااارت. وأوصااامسااا داً علااا  ا  ااال  38باااأن 

 .(52)خطوات عملي  لو ر أي د ل من أد ا  التمييز ضد املسلمن الشيع  وباختاذ
ال لااإ بااأن البةاارين ىلقاا   2و 17أفاااوت منمماا  العمااو الدولياا  والور تااان املشاا  تان و  -25

، 100-115، 99-115االساااتعراض الااادوري الشاااامل )ائولااا  اللانيااا  مااان مااان التوصااايات ق 
( 163-115، 161-115، 160-115، و115-157، 115-146، 115-101
. نمماااات اوتماااع املااادامل مواىيااا بي ااا   حريااا  التعباااإ وى اااوين ائمعياااات والت ماااع، وهتي ااا بشاااأن 
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ىلاا   تأهنااا نمااذالااذي  دمتااع ا  وماا  والااذي ىاادعي فيااع  هااذه ائهااات التقرياار املؤ اا ورفياا  
جتاااار  حرياااا  التعبااااإ وى ااااوين ائمعيااااات الاااا  لياااا  احملتشااااريعات المعماااام ق حاااان أن التوصاااايات، 

 1989 لعاا  انون ائمعيااتبتعاديل  ا  ائهات نمساها ىزا   ائم . وأوص والت مع السلمي ال
ماااان  ااااانون  180و 178، واملاااااوىن 22/2013و 32/2006و 18/1973إلغااااا  القااااوانن و 

حقهاااام ق حرياااا  تهم ممارساااابسااااب  واحملت اااازين  و ااااوفنامل العقوبااااات؛ واإلفاااارا  وون دااااروط عاااان
 وأفاااااو مرصااااد البةاااارين  قااااوق اإلنسااااان بااااأن الساااالطات .(53)وإلغااااا  إواناااااهتم الت مااااع الساااالمي

 .(54)العديد من القيوو التشريعي  واإلجرائي  عل  اوتمع املداىمرض البةريني  
عااد   اوانن ملاال  اانون العقوبااات،  ىسات د  أن الساالطات 1الور اا  املشا    الحما  و  -26

، و ااااانون الت معااااات العاماااا  إلساااا ات النشااااطا  نسااااي اإلرهاااااب، و ااااانون ائم افةاااا  و ااااانون 
 فيااًل عانق جما  اإلعال ،  ذوي نموذن حقوق اإلنسان، وا د ا  السياسين، واملدافعن ع

والحاااا  ااال مااان منممااا  العماااو الدوليااا  ومرصاااد . (55)إىل املعارضااا  املنتماااناآلخااارين ا دااا ا  
 14و 9و 6البةااارين  قاااوق اإلنساااان ومنممااا  الااادفا  عااان ضاااةايا العنااار والور اااات املشااا    

املعارضاا  السياسااي  ق البةاارين، ت ق اسااتهداف أن الساالطات البةرينياا  اسااتمر  2و 17و 15و
م، منذ استعراض البةرين الدوري الشامل وس ن  او  مجاعات املعارض  الرئيسي  وىقييد أنشطته

وون أن ، تهاااااا اااا  ق ىسااا يل ائمعيااااات السياساااي  ومرا با خاااإ. وحااانأ القااااانون ومار  العاااد  
ونتي اا  ذلاا ، رفعاا  ومار   ت جديااد . بااو  ىساا يل مجعيااا عااد ملزماا  بتوضاايأ أسااباب  ى ااون

ق املعارضاا  الشاايعي  الرئيسااي   مجاعاا  مجعياا  الوفاااق الااوطب اإلسااالمي ، وهااي العااد  وعااوى ضااد
منااااذ  ااااانون  علااااي ساااالمانشاااايا الأمينهااااا العااااا  احُت اااار و  2016ًوم/يوليااااع  17ق  البةاااارين،

ملاذ ور  البةارين بتعاديل وأوصا  ائهاات ا ةريتع ق التعبإ. متصل تهم ب 2014ا و /ويسمرب 
ماان  ااانون العقوبااات وإلغااا   163و 13 ااانون ائمعيااات السياسااي ، ماان خااال  حااذف املاااوىن 

مجيع التدابإ ال  ىقيد املعارض  السياسي ؛ والسماج  فراو حزب املعارض  و اوىع مبمارس  حقهم 
 ،لااادوا  قاااوق اإلنساااانلقاااانون ال وفقااااً وى اااوين ائمعياااات والت ماااع السااالمي، ق حريااا  التعباااإ 

 .(56)2011 عا  منذ و وفنمجيع القاو  والنادطن السياسين امل واإلفرا  عن
خاااال  السااانوات اوماااس  البةااارين، أن 11والحمااا  منممااا  ال رامااا  والور ااا  املشااا     -27

 الساالطات  مااععاان و  2011 لعااا  سياسااي المماا  ا  النامجاا  عاان عوا اا الىواجااع  ، ظلاا املاضااي 
. القااو  املمرطاا  باساات دا   معاااً داديداً  احت اجااات ساالمي . فقااد  معاا   ااوات ا مان لمعارضا ل

مبالحقااا  الياااالعن ق مجياااع  ياااايا االسااات دا   11وأوصااا  منممااا  ال رامااا  والور ااا  املشااا    
 .(57)املمرط للقو 

املزياااد مااان القياااوو علااا  ا رياااات فرضااا  البةااارين  أنالعماااو الدوليااا  والحمااا  منممااا   -28
 وذلا  مان خاال  مناع، (2005 لعا  26ىعديل  انون ائمعيات السياسي  )القانون مع  الديني 
ىقادمي مان  ي سياسا أي مجعيا  ااو   ومناعق الوعا الاديب  شار  من امل ي سياس أي مجعي أعيا  

أيياااً ا قااوق املتعلقاا   2013 لعااا  31. وينتهاا  املرسااو  ىوجيهااات وينياا  مااواعا أو خطاا  أو
الاادوا اوااا  بااا قوق  البةاارين الدولياا  مبوجاا  العهااد بالتزامااات خياالوين ائمعيااات و رياا  ى ااة

ىعااديل  إلغااا  أوالبةاارين ب 17وأوصاا  منمماا  العمااو الدولياا  والور اا  املشاا     .املدنياا  والسياسااي 
 31ق ذلاااا  املرساااااو   ، مبااااااوون مااااربر مجيااااع القااااوانن الااااا  ىقيااااد أنشااااط  ائمعياااااات السياسااااي 

 .(58)2015 لعا  26والقانون  2014 لعا  34والقانون  2013 لعا 
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 6وأفاو  ل من منمم  العماو الدوليا  ومرصاد البةارين  قاوق اإلنساان والور ا  املشا     -29
، منعا  ىنمايم ممااهرات 2012 بأن السلطات البةريني ، منذ االستعراض الدوري الشامل لعا 

داارت هاذه ائهااات إىل إصادار مرساو  مل ااي معلان عنهاا ئمعيااات وينيا  وسياساي  مساا َّل . وأ
الت معااات العاماا  ق ماان  ااانون االجتماعااات العاماا ، حيماار  11لتعااديل املاااو   2013 ق عااا 

وأوصاا   أمااا  املنممااات الدولياا . الاا  جتاارياملناماا  إىل أجاال وااإ مساام ، باسااتلنا  املماااهرات 
مان  11 ىعاديل املااو و  دروط؛ البةرين بأن ىسمأ ئميع أد ا  التماهر السلمي وون  يوو أو

 ماانملعا باا   179املاااو   يسااا  اساات دا   ااانون املماااهرات وىعااديل  ااانون العقوبااات لياامان أال
واملؤسساا  الوطنياا   قااوق  11الور اا  املشاا     ووعاا  .(59)حارسااون ا اا  ق االحت ااا  الساالمي

إنمااااذ القاااانون  موظماااو حيماااي ا  ومااا  إىل ضااامان أن اإلنساااان ومجعيااا  مبااااوئ  قاااوق اإلنساااان
 ؤال  املااوظمنهلاا ق جمااا  حقااوق اإلنسااان املت صاا  التاادري  إىااوفإىل و  ،الت معااات الساالمي 
 .(60)1982 لعا  3 ر م قانونالىعديل و مع ىل  الت معات،  ليتسىن هلم التعامل

البةارين مبةاساب  مان ىساببوا  1 قوق اإلنسان والور   املشا     نالبةري   مرصدوأوص -30
 مااااع  عناااادمارساااا  ضااااب  الاااانمس ومبإصااااابات خطااااإ  للمااااواطنن أثنااااا   مااااع االحت اجااااات ق 

 .(61)الطابع السلمي ختر  عنا حداث ال  
العدياد ماان علا  النةاو املناسا  ماع  أفااوت سابع ور اات باأن البةارين أخمقا  ق التعاماالو  -31
االساتعراض أرباع ىوصايات مان لتوصيات املتعلق  با نشط  املشروع  للمدافعن عان حقاوق اإلنساان )ا

أي  ىاااادخل الل ناااا  البةرينياااا  املسااااتقل  لتقصااااي ا قااااائ ( وملفيااااالً عاااان ىوصاااايات الاااادوري الشااااامل 
عااان  املااادافعنالااا  ىساااتهدف  ىعاااديالت حقيقيااا ، بااال إهناااا  لمااا  التااادابإ ا منيااا  القمعيااا  والتقييديااا 

 24واجااع ، 2016باان حزيران/يونيااع وأيلو /ساابتمرب  الماا   مااا وق حقااوق اإلنسااان واوتمااع املاادا.
حمااراً ن ورااا  وصااةمي، و سااابق وجااداند صاااً، مباان فاايهم ماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان وساا نا  

اإلنساااان، الاادفا  عاان حقااوق اجتماعااات منعااوا ماان الساامر إىل اوااار  للمشااار   ق  أو ر ياااً للساامر
. و ااد أُو اار لااس حقااوق اإلنسااانالاادورىن اللانياا  واللالثاان واللاللاا  واللالثاان و ق ذلاا  حيااور مبااا

وهاو اآلن  ياد  2016حزيران/يونياع  13 السيد نبيل رج ، رئيس مر ز البةارين  قاوق اإلنساان، ق
ا واإهانا  بلاد لعاما ا سالطاتالاإهانا  وانشار داائعات  اذبا  ق أو اات ا اربا  بسب  هتاما م  احمل

نشااط  ا فااراو واملنممااات معيقاا   عقبااات  بااالت لي عاان أي  يااوو أو هااذه الور ااات وأوصاا . أجناا ا
الناداااطن فاااوراً ووون داااروط عااان مجياااع واإلفااارا  العاملااا  ق جماااا  اايااا  حقاااوق اإلنساااان وىعزيزهاااا، 

 ري للميااااايقاتالمااااو  و ااااروالعاااان حقااااوق اإلنسااااان،  هموفاااااعبسااااب  احملت اااازين  وجاااادانساااا نا  الو 
املااادافعن عااان حقاااوق اإلنساااان ًو يااانهم مااان االضاااطال   الااا  ىساااتهدف واااإ العاولااا  احملا مااااتو 

 .(62)االنتقا  شروع  ق جما  حقوق اإلنسان وون التعرض للت وير أوامل تهمبأنشط
مااان   اللانيااا  ولاااأناااع علااا  الاااروم مااان التوصااايات املقبولااا  ق ائ والحمااا  سااا  ور اااات -32
اإلعااال    مزيااد ماان ا ماياا   رياا وفإىبااذ  ا  وماا  أي جهااد لتاا الاادوري الشااامل، ملالسااتعراض ا

 تهممارسااملالصااةمين واملااواطنن  ىالحاا  مالاا  السااابق ، ومااا جولاا  االسااتعراضوالصااةاف  منااذ 
اميلاااق  علاا  البةاارينق رؤسااا  حترياار الصااةر اليومياا  الساا   ااد و َّااع و  ا اا  ق حرياا  التعبااإ.
وح  ان . هاوىقيياداملنافاذ اإلعالميا  اساتهداف  مان عاال هي ا  داؤون اإل ح  انللشرف الصةميا 

 الصااااةمين ق ماااان مالحقاااا ا  وماااا   2002 لعااااا   ااااانون ىنماااايم الصااااةاف  والطباعاااا  والنشاااار
 اسااات مل ، أعلنااا  ا  ومااا  أهناااا 2016داااباط/فرباير  وق ف اااات ائااارائم.ف ااا  مااان  17 إطاااار
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 إصاداره.ىقد  معلومات عن موعاد  مل ان وسائ  اإلعال ، ل نهقانون جديد بشأل ياً أولاً مشروع
مان خاال  حريا  التعباإ علا  اإلن نا   بصور  خاص  مزيداً من القياوو علا فرض  ا  وم   د و 

الساااانتن  وق م افةاااا  ائااارائم اإلل  ونياااا .  اااانونساااان سلساااال  مااان املراساااايم ائدياااد  و إصااادار 
صةمياً  44 وم  سمر  يدت ا الستعراض الدوري الشامل، اف   ائول  اللاني  من ا ولين من 

 تو ياااااروطااااار الإىل حاااااد  باااااإ  عرضااااا ن و ن والصاااااةميو الناداااااطويمااااال    إعالميااااا .منممااااا 22و
وأوصااا  هاااذه الور اااات بإصااادار  اااانون جدياااد  وظاااائمهم.ل ئهااامأوا بساااب والتعاااذي  والسااا ن 

وفقاااً للمعااايإ الدولياا  لتعبااإ ودااامل بشااأن وسااائ  اإلعااال  والنشاار ي اارس ًاماااً ا اا  ق حرياا  ا
إلغاا  و  بشأن البم ا ي ونشر أدرط  المياديو؛ 68/2016 املرسو  ر موإلغا    قوق اإلنسان؛

 اانون ، و 2002 لعاا   انون ىنميم الصةاف  والطباع  والنشارو ، عقوباتمن  انون ال 169املاو  
 ااانون ااياا  اوتمااع ماان ا عمااا  اإلرهابياا ، و ااانون ائاارائم و (، 47/2002الصااةاف  )املرسااو  

للمنافااااد اإلعالمياااا  و اااار ممارساااا  اإلوااااالق القسااااري و  ؛الشاااارف الصااااةمي، وميلاااااق اإلل  ونياااا 
 خااااي  وإنشااااا  هي ااااات ىنميمياااا  مسااااتقل  لوسااااائ  العماااال بشااااروط ال، وإهنااااا  عملهاااااىعلياااا   أو

و ار و  اإلن نا ؛  دماو التعسامي تعطيالالحمار و  ؛للقانون الادوا  قاوق اإلنساان وفقاً اإلعال  
ىعسااااماً والسااااماج املغلقاااا  املوا ااااع الشااااب ي  فااااتأ وإعاااااو  العااااا  حملتويااااات دااااب   اإلن ناااا  ماااارم ال
حادوو باأن  وأفااوت منمما  مراسالون باال .(63)من البةرينبنقل ا خبار ةري  لصةاف  ا جنبي  ل

حريااا  اإلن نااا ، فيااااًل عااان  معهاااا لوساااائ   فت ااا  ىمااارض مزياااداً مااان القياااوو علااا  ا  ومااا  ماااا
الا  وضاعتها  ، أصبأ البلد جز اً من  ائما  اأعادا  اإلن نا ا2012 عا  اإلعال  التقليدي . وق
حدوو. وأوص  هذه ا خاإ  بوضاع حاد للمارم و  ا  اإلن نا  وللمرا با   منمم  مراسلون بال

و ااااااانون  2002 لعااااااا    والنشاااااار ااااااانون ىنماااااايم الصااااااةاف  والطباعااااااعلاااااا  اإلن ناااااا ، وبتنقاااااايأ 
 .(64)االىصاالت

أن حريا  اإلعااال  والصاةاف   اد ىادهورت بشاا ل  حادوو با وأفااوت منمما  مراسالون بااال -33
.  بااإ مااع اسااتمرار  مااع الصااةمين ووااإهم ماان مقاادمي ا خبااار ومياااو  الر اباا  علاا  اإلن ناا 

املؤدار العااملي  ريا  الصاةاف   بلاداً ق 180بان مان  162البةرين حتتال املرىبا  وأدارت إىل أن 
 أوصاااا و  بعملهاااام. همرو  ياااااموااااصااااةمياً خلاااار القياااابان  14ياااازا  حااااواا  . وال2016 لعااااا 

اإلفارا  فاوراً عان و ار مجياع أدا ا  مياايق  الصاةمين، و بالبةارين  حادوو منمم  مراسلون باال
بإلغااا  جتاارمي  2الور اا  املشاا    أوصاا  و  .(65)مجيااع الصااةمين ووضااع حااد لافااالت ماان العقاااب

بإهاناا  ملاا   تااناملتعلق عقوبااات،ماان  ااانون ال 216و 214إلغااا  املاااوىن  بساابل منهاااالتشااهإ، 
احملاااااا م  ائاااااي  أو الاااااوطب أو لاااااساو اإلساااااا   إىلو  ،الاااااوطب هاداااااعار  علمهاااااا أو البةااااارين أو

 .(66)الو االت ا  ومي  أو
عااان القلااا  إما  االحت اااام التعسااامي  17وأعربااا  منممااا  ا ريااا  اآلن والور ااا  املشااا     -34

للسااا نا  السياساااين، مشاااإىن إىل أن البةااارين  اااد  بلااا  خاااال  االساااتعراض الااادوري الشاااامل 
 اااانون أن ىعاااد  البةااارين وباااداًل مااان السااااب  معمااام التوصااايات املتعلقااا  باالحت اااام التعسااامي. 

علاا  العقوباا   رفعاا التزاماهتااا مبوجاا  القااانون الاادوا لاادعم حرياا  التعبااإ،  العقوبااات ملوا متااع مااع
د صاااااً  328 خيااااعوحااااده،  2013 عااااا  وق الساااا ن. ماااان لاااا  إىل ساااابع ساااانوات اااادج امل

بااأن  17وأوصاا  منمماا  ا رياا  اآلن والور اا  املشاا     ياا  ماادعا .جاارائم إرهاب بسااب للمةا ماا  
هلاااوي اوواجا  ومجيااع ا فاراو اآلخاارين احملت ازين بااتهم ىمار  البةارين فااوراً ووون داروط عاان عباد ا
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ا ا  ق حريا  التعباإ وى اوين  فيهاا إواري  ملمارستهم حقاو هم اإلنسااني  ا ساساي ، مباا جنائي  أو
ىساامأ هلاام بااال ويج و  ، وبااأن ىعيااد هلاام حقااو هم املدنياا  والسياسااي ،ائمعيااات والت مااع الساالمي

ق املعاهاااادات الدولياااا   قااااوق  هلاااام للةقااااوق امل مولاااا  حقااااوق اإلنسااااان وفقاااااً  الساااالمي لقيااااي 
 .(67)اإلنسان

واالساااتعراض الااادوري الشاااامل  2011 اضاااطرابات عاااا وأفاااوت أرباااع ور اااات بأناااع مناااذ  -35
 اتق  ااااو  أفااااراواً ماااان طائماااا  الشاااايع ا  وماااا   دمجىاااا (، مل103-115)التوصااااي   2012 لعااااا 

ىباااذ   أن البةااارين ملالور اااات نمساااها  ااارت اًل. وذ  لاااي م ق هاااذه القاااواتالشااارط ، وظااال وجاااووه
وأدااارت إىل  .2011  ااوات ا ماان بعااد عااا  ق املااواطنن الشاايع  لتوظياار سااوى جهااوو ضاا يل 

اآلرا  مااع لشاايع  و ا مااع معاااوا  تسااامأىيعااب أهنااا  الشاارط ، ممااا اتق  ااو وجااوو التعصاا  الطااائمي 
بزيااو  وأوصا  هاذه الور اات   .مبادار ي ن ذل  بصور   ، حىت إذا ملاملتطرف  واخل  وات ا من

ىاادر ياً وو اار  تناساا ق مجيااع فاارو   ااوات ا ماان هباادف حتقياا  التملياال الللشاايع  النسااب  امل وياا  
 .(68) وات ا منق التمييز ق التوظير والتعين 

 (69)حمر مجيع أد ا  الرق  
 هنيا  فتاا  البةارينمجعيا  واملؤسسا  الوطنيا   قاوق اإلنساان و  8أدارت الور   املش     -36

( وإىل 97و 94-115والقيااا  عليااع )التوصاايتان نااع االجتااار بالبشاار إىل التوصاايتن املتعلقتاان مب
اساا اىي ي  وطنياا  دااامل  مل افةاا  االجتااار  وويااابااياا  اليااةايا بشااأن سياسااات عااد  وجااوو 

 .  االجتاار بالبشاراائنا  وطنيا  مل افةا إلنشاا  من ائهوو الا  ىباذهلا الدولا شر، عل  الروم بالب
االجتار، هذا  توسيع نطاق ىعريرلاالجتار بالبشر شأن ب 2008 لعا  1وأوص  بتعديل القانون 

 .(70)نع االستغال  ائنسي لطأطما  واالجتار هبمملعقوبات راوع   بتةديدو 

 (71)ا   ق اوصوصي  وا يا  اُ سري   
اعتماد ق  بااب القسام الساب()ا سار  أفاوت س  ور اات باأن ائاز  ا و  مان  اانون  -37

املاذه  اوا  ب باب  انون ا حوا  الش صي )منع ، ق حن أن ائز  اللاا 2009أيار/مايو 
، تااابعن هلااذا املااذه ال نوأطماااهل نسااا هااذا التااأخإ معانااا  لليسااب  يعتمااد بعااد. و  ( ملائعمااري

 .(72)إصدار ائز  اللاا وأوص  الور ات باإلسرا  ق

 والثقافية وااللتمادية ال قوق االقت ادية -3 

 (73)ظروف عمل عاول  ومواىي  ا   ق العمل وق  
ا ح ااا  الااوارو  ق أوصاا  معهااد اولاايج للدحقراطياا  وحقااوق اإلنسااان البةاارين بتعااديل  -38

التااااأثإ حتااارض علااا  الااا   ،41  اااانون العمااال، و اااانون اودمااا  املدنيااا ، واملرسااااو  التشاااريعي ر ااام
 .(74)مربر ضد الشيع  اال تصاوي وون

واملؤسساااا  الوطنياااا   قااااوق اإلنسااااان الساااالط  التشااااريعي  إىل  8ووعاااا  الور اااا  املشاااا     -39
 ق املائاا  ماانهم ماان ا جاناا . 40عاماال مناازا،  70 000إصاادار  ااانون  ماياا  حقااوق حااواا 

اختااذ ىادابإ  انونيا   ل منهااسابالتوظيار، ب اىا  القانون املسائل املتعلقا  مبهذا  يعاجلوينبغي أن 
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ًتلال للمعاايإ الادنيا  مايا  سا ن العماا   العمل والشر ات ال  ال ائهات صاحب صارم  ضد 
 .(75)ا جان 

 (76)ا   ق اليمان االجتماعي  
وساااايع نطاااااق ياااامان ىبالبةاااارين    معهااااد اولاااايج للدحقراطياااا  وحقااااوق اإلنسااااانأوصاااا -40

 .(77)املن مي  الدخل وون ًييز الشيعي   سرتشمل ا  لاستةقا ات الرعاي  االجتماعي

 (78) ا   ق مستوى معيشي الئ  
ق الساااانوات ا خااااإ  القلياااال  ىمعاااال إال ا  وماااا  ملأن  12الور اااا  املشاااا    الحماااا   -41

سااااايما ق حااااااالت  باااان السااااان  والشااااايع ، وال العامااااا ملعائاااا  الماااااوارق االجتماعيااااا  واال تصااااااوي  
، عايا لر لأن ا  وما  ىاوفر بارامج مان روم علا  الاو  ثنيتن الدينيتن البةارنا  والع ام.الطائمتن اإل

 اااد  عاناااات. ووالبااااً ماااامااان ا صاااو  علااا  اإل اً عدياااد القياااوو املمروضااا  علااا  ا هليااا  أسااار ًناااع 
 داب ات الصارف الصاةيوون ن الذين يعيشون ق املناط  احملروم  أنمسهم وون مناام  و و املواطن
للةصو  عل   ا  عقبات مؤسسي  ق راوالهتيالشيعوىواجع ا سر املياه.  اتإمداووون و  ال افي 

 لصااااحجدياااد  سااا ني  مشااااريع  تهي ااا ب 12الور ااا  املشااا    أوصااا  و  املساااا ن اململو ااا  للدولااا .
 .(79)اوتمعات احمللي  الشيعي  المقإ 

ريع وىااااإ  إعااااداو املشاااااريع ووعاااا  مجعياااا  الصااااةمين البةرينياااا  اهلي اااا  التنميذياااا  إىل ىساااا -42
ا مان ى مال ىادابإ الس ني  ئميع الصةمين. ووعا  هاذه ائمعيا  ح وما  البةارين إىل اختااذ 

مهيااا  جماااا    نماااراً  خاااا  هبااام صاااندوق طاااوارئوإنشاااا   الاااوظيمي، والتاااأمن الصاااةي للصاااةمين
 .(80)جوهر حري  التعبإ ا ماظ عل الصةاف  ق 

 (81)ا   ق الصة   
و ادم   مستوى الصة  ق أ رب املستشميات العام  ىدا 18حم  الور   املش    ال -43

 200ُفصاال العتقااا  والتعااذي  و موظماااً طبياااً لأ لاار ماان سااتن حياام ىعاارض ، معلومااات بشااأنع
ق أعقاااب  املصااابن لمةت اانلالرعاياا  الطبياا  أهناام  اادموا واارو  طبياا  ماان ا طبااا  ذوي اواارب ،

أجانااااااا  وساااااااو  إوار   ماااااااوظمن طبياااااانىعيااااااان  وينيااااااااف إىل هااااااذا ،2011 عاااااااا  انتماضااااااات
املمصااااولن إىل عملهاااام، البةاااارين بإعاااااو  ا طبااااا   18الور اااا  املشاااا     املستشااااميات. وأوصاااا 

ىادخل ق  أيوو ار  ،املمرضات واملمرضان املاؤهلن، واعتمااو التادابإ اإلواريا  املناساب ىوظير و 
أييااااً بزيااااو  ًويااال   ق ذلااا  املياااايق  القياااائي  والعنااار. وأوصااا عمااال املاااوظمن الطبيااان، مباااا

وظمن املاا مانوو ار مجياع أدا ا  االنتقاا   ،القطاا  الصاةي، وإنشاا  مستشاميات عاما  إضاافي 
 .(82)نالطبي ا ياو والنزاه  همح امالطبين ال

 (83)ا   ق التعليم  
واولس الدوا لدعم احملا مات العاول  وحقوق  البةريني  املعلمن مجعي  الحا  ل من -44

ارىماااع مساااتوى  ،2011اإلنساااان أن ق السااانوات اوماااس املاضاااي ، وحتدياااداً مناااذ داااباط/فرباير 
سااااايما ضاااااد املاااااوظمن الشااااايع  ق معهاااااد البةااااارين للتااااادري ،  التميياااااز ق الوظيمااااا  بوضاااااوج، وال

 .(84)م، إىل جان  التمييز ق املنأ الدراسي ال  يات ق  طا  التعلي وق
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واولااس الاادوا لاادعم احملا مااات العاولاا  وحقااوق  12والحااا  اال ماان الور اا  املشاا     -45
العمم  من ا طما  الشيع  مان ىلقاي  ولبي نع ا ً سياس  ا  وم  ق نما  التعليماإلنسان أن 

ممارسااااات ًييزياااا  ق أيياااااً الشاااايع  ملدر سااااون ااجااااع ويو . واخاااال مدارسااااهم الدينياااا  الشاااايعي  ال بيااا 
ومار  التعليم أيياً مماهر التةيز ىبدي الطالب الشيع ،  أفاو بع ما وحس  ات.التوظير وال  ي

ا  وما  أهناا أعااوت ىقريبااً مجياع مان اوعاا  روم علا  الاو  ضد الشيع  عناد ىومياع املانأ الدراساي .
نقاباات العاا  لحتااو ىبانَّ لال، إىل عملهام 2011 فقدوا وظاائمهم ق أعقااب اضاطرابات عاا  من

 .(85)2013 ظل  وون ىسوي  حىت عا البةرين أن عد  م ات من القيايا عما  

 فئاة م ددة أشخاص م دديل أوحقوق  -4 

 (86)املرأ   
ووائاار  ا ريااات وحقااوق اإلنسااان  8والور اا  املشاا     مجعياا  هنياا  فتااا  البةاارينأدااارت  -46

بالوفاااااق إىل ىوصاااايات ائولاااا  اللانياااا  ماااان االسااااتعراض الاااادوري الشااااامل بشااااأن النهااااوض باااااملرأ  
فيهاا  (؛ وبشأن اختاذ املزيد من التادابإ، مباا77، 96، 52، 51، 50، 49، 48، 115-39)

أ  والمار  املتاحاا  هلاا، وىعزيااز املسااوا  باان التادابإ التشااريعي ، مان أجاال ىوسايع نطاااق حقاوق املاار 
أدااااارت هااااذه ائهااااات إىل أن  (.  مااااا77، 74، 73، 72، 71، 69، 68-115ائنساااان )

نسااب  النسااا  اللااوان يشااغلن مناصاا  صاانع القاارار ضاا يل  )ثااالث نسااا  ق جملااس النااواب وااااا 
 باختااذ ىادابإ ىشاريعي  وأوصا  البةارين نسا  ق جملس الشورى وسبع  اضيات، وومير  واحد (.

 30ىل  ا قاوق والمار ، وحتقيا  املسااوا  بان ائنسان، وحتدياد حصا  نطاق ىوسيع  من أجل
 .(87)(73و 71تان السياساااي  )التوصاااياملااارأ  ق الشاااؤون ق املائااا  علااا  املساااتوى الاااوطب ملشاااار   

تمااع املااادا وفقااااً بشااأن منمماااات اوباعتمااااو  ااانون جدياااد  9و 8وأوصاا  الور تاااان املشاا  تان 
مجيااع التاادابإ التقييدياا  املمروضاا  علاا   وإلغااا ، الاادوا اوااا  بااا قوق املدنياا  والسياسااي  للعهااد
لمنممات وإ ل ل ي يتسىنمن القانون املتعل  باوتمع املدا،  18وإلغا  املاو  ، نمماتهذه امل

 .(88)املشار   ق ا يا  السياسي  ق ا  ومي  مساعد  املرأ 
 ماان 18عااد  ىرمجاا  املاااو  نتي اا  التمييااز  اسااتمرارمجعياا  هنياا  فتااا  البةاارين  الحماا و  -47

الباااب املتعلاا  ا، ووياااب  ااانون ائنسااي املاال  ااوانن ى ماال املساااوا  باان ائنساان، إىل الدسااتور 
( الاا  10، 9، 8، 7-115)التوصاايات  ماان رومعلاا  الاا ،ائعمااري ماان  ااانون ا ساار باملااذه  
مان اىما يا  القياا  علا  مجياع  16( و4)15( و4)10( و2)9و 2 واواملمات عل  تةمىعترب ال

 .(89)االىما ي هذه وهر ئ أد ا  التمييز ضد املرأ  انتها اً 

 (90)ا طما   
أعااارب املر اااز ا حاااوامي  قاااوق اإلنساااان عااان  لقاااع بشاااأن حقاااوق الطمااال ق البةااارين،  -48
ساإات وأعماا  الاز  هبام ق املو سيما مع ىزايد استغال  ا طما  ق القارى وىعريياهم للعنار  ال
انتها ااات ق سااب  يت ا طااراف وائماعااات املساالة ، ممااا ماان  باال ناباال املولوىااوف رمااي رق و ا اا

قتياااي مااان السااالطات البةرينيااا  ي وهاااذا أمااارطماااا  وا حاااداث ق البةااارين، ساااتقبل ا ملخطاااإ  
طأطمااااا  ق لاسااااتغال  ا حاااازاب املتطرفاااا   فيمااااا خياااا إجاااارا ات  انونياااا  راوعاااا  اختاااااذ امل تصاااا  
 .(91)البةرين
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 (92)عا  اإلد ا  ذوو ا   
ور  سان أدارت املؤسس  الوطني   قوق اإلنسان ومجعي  مباوئ  قوق اإلنسان إىل ضر  -49

 ااانون جديااد  ماياا  حقااوق ا داا ا  ذوي اإلعا اا  وفقاااً  ح ااا  اىما ياا  حقااوق ا داا ا  
اواصااااا  ةقاااااوق  2016-2012ذوي اإلعا ااااا  ومواصااااال  ىنمياااااذ االسااااا اىي ي  الوطنيااااا  للمااااا   

ا د ا  ذوي اإلعا   وإنماذها. وحلتا ا  وم  عل  ىعزيز اهليا ل ا ساسي  لتلبي  احتياجاات 
 .(93)ذوي اإلعا   ق املراف  العام ا د ا  

 (94)ا  ليات والشعوب ا صلي   
مان الدساتور ى مال املسااوا  وا مايا  مان  18املاو  الحا حتالر الدفا  عن ا ري  أن  -50

علاا  أن الشااريع  اإلسااالمي  هااي املصاادر ىاان   2املاااو  ل اان التمييااز القااائم علاا  أساااس الاادين، 
صااراح  ىياامن  وال   وداارطي ضاايقجااد ماان الدسااتور  22املاااو  أن ق حاان الرئيسااي للتشااريعات 

مان  يعاانونن وا  ليات الديني  ا خرى و املسيةيما   وما ا   ق حري  الم ر والوجدان والدين.
 التطارف اإلساالمي. هاواملصادر الرئيساي الضاطهاو املسايةين ق البةارين و التمييز واالضطهاو. 

ق حرياا   هاامعلاا  حقىمرضااها ا  وماا  قيااوو لن واوموعااات الدينياا  ا خاارى و املساايةيويتعاارض 
معاوياااا  نشاااار وباااام مااااواو وسااااائ  اإلعااااال  املتعلاااا  بوحيماااار القااااانون  الم اااار والوجاااادان والاااادين.

وأوص  حتالر الدفا  عن ا ري  البةرين باختاذ خطوات مل افة  التطارف اإلساالمي؛  لاسال .
 .(95)االضطهاو والتمييز وااي  ا  ليات الديني  من

 (96)املهاجرون والالج ون وملتمسو الل و  واملشروون واخلياً   
بوضااع املهاااجر باال بالعمااا  ىعاا ف  أن ح وماا  البةاارين ال 9الور اا  املشاا    الحماا   -51

وأعارب املر از ا حااوامي  قاوق اإلنساان وائمعياا  البةرينيا  ملرا باا   .(97) بااإ ذوي أمهيا    املغ بان
قاااوق اإلنساااان عااان  لقهااام الشاااديد بشاااأن أمااان وساااالم  العماااا  املغ بااان الاااذين ىساااتهدفهم ح

 .(98)رالهتااااام والتهدياااااد وإواااااالق والاااااذين يتعرضاااااون للت وياااااروالراوي اليااااا  ا حااااازاب املتطرفااااا  
مالاااااوا عرضااااا   والحمااااا  ائمعيااااا  البةرينيااااا  ملرا بااااا  حقاااااوق اإلنساااااان أن العماااااا  ا جانااااا  ماااااا

 .(99)م يعملون ق ظروف رموف  باوطرالنتها ات حقو هم وأهن
إىل أنااع علاا  الااروم ماان ائهااوو الاا  ىبااذهلا الدولاا   مجعياا  هنياا  فتااا  البةاارينوأدااارت  -52

إلنشاااااا  االل نااااا  الوطنيااااا  مل افةااااا  االجتاااااار بالبشااااارا، هناااااا  حتاااااديات  باااااإ  يواجههاااااا العماااااا  
الر يااا ،  همالحتماااظ بوثااائقااملهاااجرون، بسااب  اسااتمرار انتهااا  حقااوق عماال املهاااجرين، ملاال 

 ائمعياا  وأوصاا  .وعااد  وجااوو  ااانون ملنااع التةاارل ائنسااي والعناار ائنساااا ق م ااان العماال
بزياو  ائهوو الرامي  إىل ىعزيز م افة  العنر من خال  إجرا  حتقيقات مع جتار التأدإات ملناع 

 .(100)هذه املمارسات

 (101) عدحو ائنسي  
حل  س  ور ات البةرين عل  مواصل  اختااذ ىادابإ مؤ تا  ملانأ ائنساي   طماا  املارأ   -53

البةرينياااا  املتزوجاااا  بغااااإ البةااااريب إىل أن يباااادأ سااااريان مشاااارو  القااااانون املعزااااد   لقااااانون ائنسااااي  
(. وأدااااارت هااااذه الور ااااات أيياااااً إىل أن 143، 142، 141، 140، 96، 95، 115-75)

لااا ، ماااا1963  اااانون ائنساااي  لعاااا  ما  حيااار  املااارأ  البةرينيااا  مااان نقااال جنسااايتها  ، بصااايغتع املعدَّ
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حنع املرأ  من التمتع ةقوق ائنسي  عل   د  املسااوا  ماع الرجال. وأوصا    طماهلا وموجها، مما
منااع،  4ساايما املاااو   الور ااات املااذ ور  البةاارين بااأن ىعااد  علاا  حنااو دااامل  ااانون ائنسااي ، وال

 لتزامااات البةاارينوفقاااً ال ،يتعلاا  بائنسااي  قااوق الرجاال فيمااا مساااوي  أ  حقو اااً هباادف ماانأ املاار 
 .(102)مبوج  املعاهدات الدولي  حتديداً 

مان  2014 لعاا  21 املرسو  التشاريعي ر اموأفاوت سبع ور ات بأن البةرين أصدرت  -54
املااو  الذي أُوخل علا  تعديل ووفقاً لل .1963 ىعديل أح ا   انون ائنسي  البةريب لعا أجل 
 اااوم مبرساااو  بنااااً  علااا  عااارض وميااار الداخليااا  وبعاااد موافقااا  جملاااس الاااومرا  ساااة  ائنساااي  ، ا8

خاال   اصادر ح ام باات باإلوانا  ضادها ق حااالت منهاا إذا االبةريني  من الش   املت نس
ا. ماناا ا  ق جرحاا  ةلاا  بالشاارف أواعشاار ساانوات ماان ىاااريا حصااولع علاا  ائنسااي  البةرينياا  

ألغ  السلطات البةرينيا  بصاور  ىعسامي  ائنساي  ، 2012 والحم  هذه الور ات أنع منذ عا 
، ليصااابأ معممهااام قاسااامالشااايا عيسااا  الد صااااً، مبااان فااايهم  316ن يقااال عااا ال البةرينيااا  ملاااا

مان البلاد. وأوصا  أفاراو علا  ا  ال رو باالقو  سات  ، طُا2014 ومناذ عاا فعليااً. عدحي ائنساي  
  ااااانون م افةاااا  اإلرهاااااب الااااذي يتساااام بااااعإهنااااا  الطااااابع القمعااااي بالبةاااارين املااااذ ور   الور ااااات

أوصااا  . و (103)، وإعااااو  النمااار ق مجياااع ا ح اااا  الصااااور  مبقتيااا  هاااذا القاااانون2006 لعاااا 
البةارين باأن ىعياد إىل البةارين ا دا ا  الاذي ُأجاربوا علا  ا ياا   منمم  حقاوق اإلنساان أوالً 

عرب أيياً  ل من مجعيا  مبااوئ  قاوق اإلنساان واملر از الادوا لادعم ا قاوق وأ .(104)ق املنم 
ساايما ماان أفااراو أساار  ا داا ا  املعنياان  ن هااذا  وا ريااات عاان القلاا  إما  سااة  ائنسااي  وال
))أ( و)ب(( مان الدساتور، وأوصايا 20ينتها  املااو   اإلجرا  يتعدى مبدأ العقوب  الش صي ، مما

 .(105)إسقاط ائنسي  بتعديل الدستور  مر
عااادو ا دااا ا  االبااادونا العااادحي ائنساااي  بعاااد  ثالف  10و ااادرت الور ااا  املشااا     -55

ويبقاااون   ائنساااي  يولااادون عااادحيأطماااا  اآلباااا  عااادحي ائنساااي  يااازا   دااا   ق البةااارين. وال
ن الاذي البةارين الع ام، سا انوهام جمموعا   باإ  مان  ا عدحي ائنساي ،دونيمل االبو  . ذل 

 اد أثار و حللون جمموع  إثني  ويني  م ونا  أساسااً مان أفاراو الشايع  املنةادرين مان أصاو  فارساي . 
ظااروف  الاا  يعااي  جااز   بااإ ماان أفراوهااا قع اام ىااأثإاً  بااإاً ق طائماا  الرمااان ماان ائنسااي  ا 

 .(106)متدني  ا تصاوي و اجتماعي  
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