
(A)   GE.12-11893     030412     040412 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٤ -  مايو/ أيار٢١

وضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املف       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  البحرين    

هذا التقرير عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات،              
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولـة املعنيـة،             

امية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات            واملفوضية الس 
. ويقدَّم التقرير بصورة موجزة نظراً حملدودية عدد الكلمـات املـسموح هبـا            . الصلة

. ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى الرجـوع إىل الوثيقـة املرجعيـة املـذكورة             
أو اقتراحات من جانـب املفوضـية   يتضمن هذا التقرير أية آراء أو وجهات نظر          وال

الصادرة عن  السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية والبيانات            
املبادئ التوجيهية اليت اعتمـدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف            وهو يّتبع   . املفوضية
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات          . ١٧/١١٩  مقّرره
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات الـيت              .اردة يف التقرير  الو

 .الفترة استجدت أثناء تلك
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 
احلالة خـالل دورة االسـتعراض      

 السابقة
ـ اإلجراء    بعـد   ذاملتَّخ

 االستعراض
 ُيـصدَّق   املعاهدة الـيت مل   

 مل ُتقبل/عليها

التصديق أو االنضمام أو    
 اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٩٠(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )٢٠٠٧(واالجتماعية والثقافية 

نية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد     
  )٢٠٠٦(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )٢٠٠٢(التمييز ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

  )١٩٩٨(الالإنسانية أو املهينة 
 )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    
اك األطفـال   إشربشأن  حقوق الطفل   

  )٢٠٠٤(ت املسلحة املنازعايف 
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    

بشأن بيـع األطفـال     حقوق الطفل   
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد      

 )٢٠٠٤(اإلباحية 

اتفاقية حقوق األشخاص   
 )٢٠١١(ذوي اإلعاقة 

الربوتوكول االختيـاري   
الثاين امللحق بالعهد الدويل    

قوق املدنيـة   اخلاص بـاحل  
والسياسية، اهلـادف إىل    

  إلغاء عقوبة اإلعدام
الربوتوكول االختيـاري   
امللحق باتفاقية مناهـضة    
التعذيب وغريه من ضروب    
املعاملة أو العقوبة القاسية    

  أو الالإنسانية أو املهينة
االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقــوق مجيــع العمــال 

  املهاجرين وأفراد أسرهم
ة حلمايـة   االتفاقية الدولي 

مجيــع األشــخاص مــن 
 االختفاء القسري

أو اإلعالنات  /التحفظات و 
  أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  ٢٢أشكال التمييز العنصري، املادة 

-  -  

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،     

  ٨من املادة ) د(١الفقرة 

    

ء على مجيـع أشـكال      اتفاقية القضا   
 ٢؛ والفقرة   ٢التمييز ضد املرأة، املادة     

 مـن املـادة     ٤؛ والفقرة   ٩من املادة   
  ٢٩؛ و١٦؛ واملادتان ١٥
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احلالة خـالل دورة االسـتعراض      

 السابقة
ـ اإلجراء    بعـد   ذاملتَّخ

 االستعراض
 ُيـصدَّق   املعاهدة الـيت مل   

 مل ُتقبل/عليها

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

 مـن   ١الالإنسانية أو املهينة، الفقرة     
  ٣٠املادة 

    

ربوتوكول االختيـاري   ال  -  -  )٣(إجراءات الشكوى
امللحق بالعهد الدويل   األول  

اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     
  والسياسية

االتفاقية الدولية للقـضاء          
على مجيع أشكال التمييـز     

  ١٤العنصري، املادة 
الربوتوكول االختيـاري         

امللحق بالعهـد الـدويل     
اخلاص باحلقوق االقتصادية   

  واالجتماعية والثقافية
اهـضة التعـذيب    اتفاقية من       

وغريه من ضروب املعاملة أو     
العقوبة القاسية أو الالإنسانية    

  ٢٢أو املهينة، املادة 
الربوتوكول االختيـاري         

امللحق باتفاقيـة حقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

الربوتوكول االختيـاري         
امللحق باتفاقية القضاء على    
مجيع أشكال التمييز ضـد     

  املرأة
اخلـاص  العهـد الـدويل         

باحلقوق املدنية والسياسية،   
  ٤١املادة 

االتفاقية الدولية حلمايـة          
حقــوق مجيــع العمــال 
املهاجرين وأفراد أسرهم،   

  ٧٧املادة 



A/HRC/WG.6/13/BHR/2 

GE.12-11893 4 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراء املتَّخذ 
 همل ُيصدَّق عليالصك الذي  بعد االستعراض

  ديق أو االنضمام التص
 أو اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       
 واملعاقبة عليها

نظام روما األساسي للمحكمة     -
توقيع فقط، يف    (اجلنائية الدولية 

 )٢٠٠٠عام 
ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

 والربوتوكوالت  ١٩٤٩أغسطس  /آب
 )٤(ااإلضافية امللحقة هب

  )٧(الالجئون وعدميو اجلنسية  
الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     
امللحق باتفاقيات جنيـف لعـام      

٨(١٩٤٩( 
االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل       

  )٥(الدولية
 )٦(بروتوكول بالريمو

اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة       
 للحرية النقابية ومحاية    ٨٧رقم  

  بـشأن  ٩٨حق التنظيم؛ ورقم    
تطبيق مبـادئ حـق التنظـيم       

 ١٠٠رقم  واملفاوضة اجلماعية؛ و  
بشأن مساواة العمال والعامالت    
يف األجر عن عمل ذي قيمـة       

 بـشأن  ١٣٨متساوية؛ ورقـم   
احلد األدىن لسن االسـتخدام؛     

 بـشأن الـشعوب     ١٦٩ورقم  
األصلية والقبليـة يف البلـدان      

 بـشأن  ١٨٩املستقلة؛ ورقـم    
  .العمل الالئق للعمال املرتليني

اتفاقية مناهـضة التمييـز يف           
ربمة يف إطار منظمة     امل ،مالتعلي

األمم املتحدة للتربية والعلـم     
  والثقافة

، أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً بااللتزام           ٢٠٠٨يف عام     -١
النظر يف حالة حقـوق اإلنـسان فيهـا يف إطـار            عملية  الذي تعّهدت به البحرين خالل      

 ٤ ؛ والفقرة ٩ من املادة    ٢؛ والفقرة   ٢املادة   االستعراض الدوري الشامل بسحب حتفظها على     
وشجعت اللجنة البحرين على تكثيف جهودهـا       . )٩( من االتفاقية  ١٦؛ واملادة   ١٥من املادة   

، والتصديق على كل من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع           )١٠(من أجل سحب حتفظاهتا   
وي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية    العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذ       

  .)١١(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق البحرين على كل من           ٢٠١١ويف عام     - ٢

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة حقـوق            
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 حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد         األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية    
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       األول  الربوتوكول االختياري   أسرهم، و 

والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،              
اء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،     اتفاقية القضامللحق بالربوتوكول االختياري   و
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        امللحق ب الربوتوكول االختياري   و

  .)١٢(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
وأوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن تنضم البحرين إىل كل مـن              - ٣

، )١٣( امللحق هبـا   ١٩٦٧ عام    مبركز الالجئني وبروتوكول    املتعلقة ١٩٥١اتفاقية عام   
 ١٩٦١ املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عـام          ١٩٥٤واتفاقية عام   

  . )١٤(املتعلقة بتخفيض حاالت انعدام اجلنسية
علـى  البحـرين  ) اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      وشجعت    - ٤

  .)١٥(اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليمالتصديق على 
بالطابع ، ذكّرت جلنة حقوق الطفل البحرين       ٢٠١١ يتصل بأحداث عام     ماوفي  - ٥

قوق اإلنسان وبانطباق احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية        املتعلقة حب املتصل لاللتزامات الدولية    
   .)١٦(على مجيع األطفال يف مجيع األوقات

  ري والتشريعياإلطار الدستو  -باء  
دة ثالثة أشهر،   ملحالة الطوارئ   عالن  ، ورداً على إ   ٢٠١١مارس  / آذار ١٧يف    - ٦

 بأن حالـة    يةالبحرينالسلطات  ذكّرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        
 ٢٤ويف  . )١٧(من ممارسة حقوقهم اإلنسانية    بشكل تعسفي  ال تربر حرمان األفراد   الطوارئ  
املفوضة السامية معلومات تفيد برفع حالة السالمة الوطنيـة         الحظت  ،  ٢٠١١يونيه  /حزيران

  .)١٨(٢٠١١يونيه / حزيران١ يف
وأضافت . وأوصت منظمة اليونسكو بسّن قانون بشأن حرية تداول املعلومات         - ٧

أنه يلزم إدخال مزيد من التعديالت على قانون الصحافة من أجل مواءمته مع املعايري              
  .)١٩(الدولية

حقوق  قانون   اور جلنة حقوق الطفل قلق حيال التأخر يف اعتماد مشروع         وس  - ٨
. )٢٠(قانون األسرة، وقانون املنظمات األهلية، وقانون األحوال الشخصية       الطفل والتعليم، و  

   .)٢١(ألطفال ذوي اإلعاقة تتعلق باكما أوصت اللجنة بأن تعتمد البحرين سياسة وطنية
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  ألساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية ا  -جيم  
ليست معتمدة لدى   الحظت جلنة حقوق الطفل أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان            -٩

جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وحثّت البحرين على            
  .)٢٢(ملبادئ باريسمل مبا حيقق االمتثال الكاإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان 

 إنـشاء اجمللـس     ، بارتياح ، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       والحظت  -١٠
إنشاء مركز لـه مكاتـب يف مجيـع      مبادرة اجمللس إىل    و ،)٢٣(٢٠٠١األعلى للمرأة يف عام     

  .)٢٤( شكاوى النساء والبّت فيهاقّياحملافظات لتل
باعتماد االستراتيجية الوطنيـة     ء على التمييز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالقضا  ورحبت    -١١

  .)٢٥(للنهوض باملرأة البحرينية
 العتماد خطة عمل وطنيـة      وشجعت جلنة حقوق الطفل البحرين على اختاذ تدابري         -١٢

اللجنـة الوطنيـة     وحتسني تنسيق اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقية يف ما بني            ،شاملة للطفولة 
جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االستـشاري،       ارة الشؤون االجتماعية، و   للطفولة، ووز 

  .)٢٦(ووحدة محاية الطفولة التابعة لوزارة الصحة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٧(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية  
الـــواردة يف دورة 
  االستعراض السابقة

قُدم منذ  آخر تقرير   
دورة االستعراض  

  السابقة
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
 ينموعد تقدمي التقريرتأخر    -  -  ٢٠٠٥

عـام  منذ  التاسع  والثامن  
٢٠٠٧  

ــاحلقوق  ــة ب ــة املعني اللجن
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

تأخر موعد تقدمي التقريـر     -  -  ال ينطبق
  ٢٠٠٩ منذ عام األويل

تأخر موعد تقدمي التقريـر     -  -  ال ينطبق  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٧ منذ عام األويل

جلنة القضاء على التمييز ضد 
  املرأة

تأخر موعد تقدمي التقريـر     ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ال ينطبق
  ٢٠١١ منذ عام ثالثال
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  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية  
الـــواردة يف دورة 
  االستعراض السابقة

قُدم منذ  آخر تقرير   
دورة االستعراض  

  السابقة
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
تأخر موعد تقدمي التقريـر     -  -  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠٠٧عام الثاين منذ 
يونيـه  /حزيران  -  ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل

٢٠١١  
حيل موعد تقدمي التقـارير     
من الرابع إىل السادس يف     

  ٢٠١٧عام 
تأخر موعد تقدمي التقريـر   

الربوتوكول املتعلق ب  األويل
 امللحق باتفاقية   االختياري

بشأن بيـع    حقوق الطفل 
تغالل األطفال  األطفال واس 

ــواد   ــاء ويف امل يف البغ
  ٢٠٠٦ عام، منذ اإلباحية

تأخر موعد تقدمي التقريـر     
املتعلق بالربوتوكول   األويل

 امللحق باتفاقيـة    االختياري
شراك إ حقوق الطفل بشأن  

ــال يف امل ــات ازناألطف ع
  ٢٠٠٦منذ عام ، املسلحة

ــوق  ــة حبق ــة املعني اللجن
  األشخاص ذوي اإلعاقة

موعد تقدمي التقريـر    لّ  حي  -  -  ال ينطبق
  ٢٠١٣عام يف  األويل

 الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية

 هيئة املعاهدة
موعد تقدمي املالحظات 

 قُدمت يف املوضوع  اخلتامية
 اعتماد مشروع قانون اجلنـسية؛     ٢٠١٠ جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

تنظيم محالت توعية بأمهية وضـع      
؛ ورفع احلـد    ة لألسر موّحد قانون

 األدىن لسن الزواج

مي الردودتأخر موعد تقد

 اآلراء    

  احلالة عدد اآلراء هيئة املعاهدة
- - -  
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  )٢٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

 - - مةُوجهت دعوة دائ

سـيما    باألشخاص، ال  ر اخلاص املعين باالجتار   املقّر الزيارات املضطلَّع هبا
 ١ - أكتـوبر / تشرين األول  ٢٩ (األطفال والنساء 

  ؛)٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
 ٢٤-١٩ ( باالحتجاز التعسفي والفريق العامل املعين  

 )٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول

-  

 ر اخلاص املعين مبسألة التعذيباملقّر  حبقوق اإلنسان للمهاجرينر اخلاص املعيناملقّر بدأ عليها من حيث املتفقالزيارات امل
 حبقوق اإلنسانر اخلاص املعين  املقّر -  الزيارات املطلوب إجراؤها

   للمهاجرين
 حبرية التجّمعر اخلاص املعين  املقّر

طُلب (السلمي وتكوين اجلمعيات  
 )٢٠١١سبتمرب /إجراؤها يف أيلول

ردود علــى رســائل االدعــاء الــ
 والنداءات العاجلة

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، -
 وردت احلكومة. بالغاً ٣٨أُرسل  
  . بالغا٣٦ًعلى 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
. )٢٩(٢٠١٠أبريـل   / السامية حلقوق اإلنسان البحرين يف نيـسان       زارت املفوضة   - ١٣

ة السامية طلبها ، كررت املفوض٢٠١٠أغسطس / اإلنسان يف آبوعقب تدهور حالة حقوق   
وزار .  بتقييم الوضـع   موفدة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     إىل احلكومة السماح لبعثة     

 والتقـى   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٧ إىل   ١٣وفد من املفوضية البحرين يف الفترة من        
 كـانون  ٢١ ويف . وعـدد مـن الـضحايا   مبسؤولني حكوميني وأعضاء من اجملتمع املدين    

، كررت املفوضة السامية تأكيد التزام مفوضيتها بدعم البحرين         ٢٠١١ديسمرب  /األول
تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن جلنة       يف تعزيز نظام محاية حقوق اإلنسان فيها، و       

 وغريه من   تعذيباتفاقية مناهضة ال  امللحق ب  والتصديق على الربوتوكول االختياري      ،التحقيق
  .)٣٠(ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وقدم مكتب املفوضية السامية اإلقليمي للشرق األوسط املساعدة التقنيـة إىل             - ١٤
البحرين من أجل تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار عملية االستعراض الدوري الشامل            

  . )٣١(٢٠٠٩/٢٠١٠اليت أُجريت يف الفترة 
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املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع      عقدت  ،  ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   - ١٥
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، حلقة عمل بشأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف            

  .)٣٢(البحرين
وقدمت البحرين مسامهات مالية إىل املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان يف              - ١٦
  .)٣٣(٢٠١١ وعام ٢٠٠٩وعام  ٢٠٠٨  عام

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
وضة السامية االنتبـاه إىل     ، وّجهت املف  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف    - ١٧

. مستوى وسائط اإلعالم الرمسي   صدرت على مستويات منها     طاب الكراهية،   أمثلة خل 
قادة من خمتلـف الطوائـف الدينيـة    ال تشملبدء عملية حوار، رت إىل أن من املهم   وأشا

  .)٣٤(وجمتمعات املهاجرين
إزاء وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن استمرار قلقها              - ١٨

 وحثّت البحرين على. )٣٥( الداخليةتشريعاتال تعريف حمدد للتمييز ضد املرأة يف     عدم وجود 
  .)٣٦(بني املرأة والرجلبالتساوي املسؤوليات األسرية تقاسم تعزيز 
 وجلنة حقوق   )٣٧(ورحبت كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           - ١٩

ـ  القاضيو ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول الصادر  املرسوم امللكي   ب )٣٨(الطفل نح اجلنـسية إىل    مب
كما الحظـت جلنـة   .  مواطنني وآباء ليسوا  ياتحبرينأمهات  من   طفالً ٣٧٢يقل عن    ال ما

 الذي يضمن ألبناء األمهات البحرينيات      ٣٥/٢٠٠٩حقوق الطفل مع التقدير إقرار القانون       
املتزوجات من أجانب عدم دفع رسوم أعلى من تلك اليت يدفعها املواطنون لقاء اخلـدمات               

د املرأة ظلـت قلقـةً ألن        بيد أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض        .)٣٩(احلكومية
من أب غري أبناء املرأة البحرينية إىل نقل اجلنسية البحرينية  الذي جييز   مشروع قانون اجلنسية    

وحثّت اللجنة البحرين على    . ُيعتمد حىت اآلن   مل    حبريين أب من   بناء األ على غرار  مواطن
الطفـل  وأبدت جلنـة حقـوق      . )٤٠(اختاذ خطوات للتعجيل باعتماد مشروع القانون     

والحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن التشريعات احلالية . )٤١(مالحظات مماثلة
ال تكفل حق األطفال كافة يف احلصول على اجلنسية، مما قد يؤدي إىل ظهور حاالت               

  . )٤٢(انعدام اجلنسية
ختـاذ أي   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم ا              -٢٠

وحثـت اللجنـة    . )٤٣(تدابري خاصة لإلسراع بتحقيق املساواة اجلوهرية بني الرجل واملـرأة         
 يف جملس النواب     عدد النساء  لتعجيل بزيادة االبحرين على اختاذ مجيع التدابري املناسبة من أجل         
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 إىل ٢٠١١وأشار مصدر من شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام . )٤٤(واجملالس البلدية
. )٤٥(٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢,٥أن نسبة املقاعد اليت يشغلها نساء يف الربملان الوطين بلغت           

ـ  كجائزة املل ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء           دف تـشجيع   هب
  .)٤٦(العامالت النساء البحرينيات

قيات والتوصيات مبنظمة العمل    وفيما الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفا        - ٢١
الدولية أنه جيري حالياً تنقيح قانون العمل، فقد شجعت احلكومة على إقرار تعريـف              

ووجهت اللجنة انتبـاه    . )٤٧(وحظر صرحيني للتمييز يف ما يتعلق جبميع جوانب العمالة        
رص احلكومة إىل أن عدم وجود أحكام متييزية يف التشريعات ال يكفي لتعزيز تكافؤ الف        

  .)٤٨(واملساواة يف املعاملة يف ما يتعلق بالعمالة
يف املدارس  ال ميارس   التعليم املختلط   أن   أنه على الرغم من      اليونسكووالحظت    - ٢٢

 يكفل لألوالد والبنات تكافؤ الفرص يف مجيع مراحله، ينظام التعليمال إال أن احلكومية،
وأوصت جلنة حقوق الطفـل     . )٤٩(حسبباستثناء التعليم التقين، الذي يتلقّاه األوالد ف      

دورات تدريبية، وتعمل على التوعية من      نظم  بأن تراجع البحرين تشريعاهتا الوطنية، وت     
، واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال الذين يعيشون طفلةأجل القضاء على التمييز ضد ال

  . )٥٠(يف أفقر املناطق

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
، أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان عـن         ٢٠١١فرباير  / شباط ١٥يف    - ٢٣

انزعاجها حيال إفراط السلطات البحرينية يف استخدام القوة، مبا يف ذلك قتل متظاهرْين 
، وحثّت السلطات على احترام احلق يف التظاهر، وكذلك على إجـراء             اثنني سلميْين

تهاك احلقوق املتعلقة باحتجاز مئات الناشطني      حتقيقات جدية يف ادعاءات التعذيب وان     
السياسيني والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان، وعلى اإلفراج عن مجيـع املتظـاهرين             

، أدانت املفوضة الـسامية     ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨ويف  . )٥١(السلميني الذين احُتجزوا  
  .)٥٢(استخدام البنادق العسكرية يف البحرين

، اجتمع ستة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات         ٢٠١١مارس  /ويف آذار   - ٢٤
اخلاصة على التحذير من جتاهل احلكومة التزاماهتا الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومن 
أن السلطات قد سلكت مسلكاً يف انتهاك حقوق اإلنسان انتهاكاٍت عديـدة وسـط      

مبـسألة  قّرر اخلـاص املعـين      وطالب امل . )٥٣(تدهورٍ حاد حلالة السلم واألمن يف البالد      
 بوقف فـوري    التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

هلذه انتهاكات وأشار إىل أن قتل املتظاهرين وإساءة معاملتهم، مبن فيهم هؤالء الذين أُدخلوا              
وأهـاب  . فعال غري مقبولة  إىل املستشفيات، واستهداف املوظفني الطبيني والصحفيني هي أ       
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املقّرر اخلاص باحلكومة أن تتخذ إجراءات فورية لبدء حتقيق مع املسؤولني عن ارتكاب هذه              
  .)٥٤(األفعال ومقاضاهتم، متاشياً مع التزامات البحرين الدولية

، وجّهت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان االنتباه إىل تصاعد ٢٠١١مارس /ويف آذار  -٢٥
تعـّرض  تقارير عن   ما ورد من    مربزة   الذي متارسه قوات األمن يف البحرين،        وترية العنف 

املتظاهرين واملوظفني الطبيني لالعتقال التعسفي والضرب والقتل، وسيطرة قوات األمن 
تفيـد  التقارير الـيت    وأشارت املفوضة السامية إىل     . على املستشفيات واملراكز الطبية   

الغازات املسيلة للدموع   مستخدمة  خميماً للمحتجني   مبهامجة الشرطة عدداً من القرى و     
وحثّت احلكومة علـى     .األوتوماتيكيةوالرصاص املطاطي والبنادق، وكذلك األسلحة      

االمتناع عن استخدام القوة ضد احملتجني العّزل، وتيسري العالج الطيب للجرحى، ونزع            
 وبدء حوار فوري إلجراء دنية،يف أزياء مسالح اجملموعات غري النظامية وأفراد الشرطة 

مقّرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       -  وأهاب رئيس . )٥٥(إصالحات هادفة 
بالسلطات أن تفرج فوراً عن مجيع من احُتجزوا بسبب مزاولتهم أنـشطة سـلمية يف     

  . )٥٦(سياق االحتجاجات
كم باإلعدام ، أعربت املفوضة السامية عن قلقها بشأن احل٢٠١١مايو /ويف أيار  - ٢٦

تفيد بأن مئات   وأشارت إىل تقارير    . مة عسكرية مغلقة  على أربعة متظاهرين بعد حماك    
األفراد ال يزالون رهن االحتجاز بدعوى مشاركتهم يف حركة االحتجـاج، ومنـهم             
معلمون وحمامون وصحفيون ومدّونون وموظفون طبيون وفنانون وناشطون وأعـضاء          

هم بينما كانوا يتلقّْون العالج مبجّمع السلمانية الطيب        وقد اعُتقل بعض  . هيئات سياسية 
. وتويف أربعة أشخاص على األقل يف احلـبس       . إثر إصابتهم جبروح إبان االحتجاجات    

  . )٥٧(بتعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان احملتجزين للتعذيبتقارير كما وردت 
ن مجيـع املعـتقلني   ، دعا األمني العام إىل اإلفراج ع ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول   - ٢٧

لسامية احلكومة إىل   ، دعت املفوضة ا   ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . )٥٨(السياسيني
تدابري لبناء الثقة، مبا يف ذلك اإلفراج غري املشروط عمـن أُدينـوا يف         أن تتخذ عاجالً    

حماكم عسكرية أو ما زالوا بانتظار حماكمتهم جملرد ممارسة حقوقهم األساسية يف حرية             
  .)٥٩(عبري والتجّمعالت
 تفيد باستخدام التعذيب    تقاريروالحظت جلنة حقوق الطفل بقلق ما ورد من           - ٢٨

، مبـا يف ذلـك تعـذيب        ٢٠١١إّبان األحداث السياسية اليت شهدها البلد يف عـام          
وأوصت اللجنة بأن حتقق البحرين علـى وجـه         . األشخاص دون سن الثامنة عشرة    

 وحثت اللجنة البحرين على اختاذ تدابري       .)٦٠(قاضي اجلناة يف ادعاءات التعذيب وتُ   السرعة  
. تضمن عدم تعرض أي طفل للتعذيب، كما حثتها على حظر التعـذيب يف القـانون    

الرصَد املستقل ألماكن االحتجاز وتقدمي التدريب الشامل       الوقائية  تدابري  الويلزم أن تشمل    
ل بقلق إزاء ما خلّفته االضـطرابات       وشعرت جلنة حقوق الطف   . )٦١(إىل أفراد األمن والشرطة   
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السياسية من آثار مقلقة على األطفال يف البحرين، مما أدى إىل انتهاك حقوقهم األساسية يف               
  . )٦٢(البقاء والصحة واحلماية

 قلق  حقوق اإلنسان  عن   رة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني    املقّر، ساور   ٢٠١٢ويف عام     -٢٩
دعاءات وأُرسل من بالغات يف الفترة مـا بـني كـانون            بشأن ضخامة عدد ما ورد من ا      

، وبشأن الـسالمة البدنيـة والنفـسية    ٢٠١١نوفمرب / وتشرين الثاين ٢٠١٠ديسمرب  /األول
جاز يف مواقع   وأقلقتها بوجه خاص ممارسة االحت    . للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين     

اها املدافعون عن حقوق اإلنسان وهم ، واملعاملة اليت يتلقسرية، حسبما ورد يف بعض التقارير   
وأعربت املقّررة اخلاصة عن استمرار قلقها البالغ بشأن وضع ستة حمتجزين           . رهن االحتجاز 

  . )٦٣(٢٠١١يونيه / حزيران٢٢ُحكم عليهم بالسَّجن املؤبد يف 
) ٢٠٠٨(١يز ضد املرأة بسّن القانون رقم       وأشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمي       -٣٠
بيـد  . )٦٤(تعلق باالجتار بالبشر، كما أشادت بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر          امل

أهنا ظلت قلقةً إزاء وجود ظاهرة االجتار بالنساء والفتيات الوافدات إىل البحرين ألغـراض              
  .)٦٥(االستغالل اجلنسي

 أسوأ أشكال عمـل     وطلبت جلنة اخلرباء مبنظمة العمل الدولية موافاهتا ببيانات عن          -٣١
وحثت جلنة حقوق الطفل البحرين على اختـاذ         .)٦٦(األطفال، مبا يف ذلك االجتار باألطفال     

 وضمان إنفاذ العقوبـات     )٦٧(مجيع اخلطوات املالئمة للقضاء على عمل األطفال االستغاليل       
  .)٦٨(ينتهكون التشريعات القائمةاألشخاص الذين اليت تصدر حبق 

 من قانون ٥٣٥املادة عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق ألن وشعرت اللجنة امل  -٣٢
كما شعرت  ،  )٦٩( إذا تزوجوا من ضحاياهم    قاضاةالعقوبات تعفي مرتكيب االغتصاب من امل     

تشجيع الزواج بني الضحية واملعتدي كحل حلاالت االعتـداء         جلنة حقوق الطفل بقلق إزاء      
  . )٧٠(اجلنسي على األطفال

ت جلنة حقوق الطفل مناقشة مشروع قانون مكافحـة العنـف املـرتيل يف     الحظو  -٣٣
   .)٧١(الربملان، لكنها تشعر بقلق إزاء عدم إحراز تقدم يف اعتماد هذا القانون

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
وق اإلنسان مجيع أفـراد     ، ذكّرت املفوضة السامية حلق    ٢٠١١مارس  / آذار ١٧يف    -٣٤

قوات األمن والقوات املسلحة يف البحرين بأن أفعاهلم ختضع ألحكام القانون الدويل، الـذي              
، ٢٠١١مايو / أيار٥ويف . )٧٢(ينص على املسؤولية اجلنائية الفردية عما ُيرتكب من انتهاكات

يهـاً يف هـذه      حتقيقـاً مـستقالً نز     حثت املفوضة السامية احلكومة على أن جترَي عاجالً       
. )٧٣(االنتهاكات وتقدم مجيع املسؤولني عن االعتداء على املتظاهرين وقتلـهم إىل العدالـة            
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أعربت املفوضة السامية عن قلقها إزاء حماكمة املدنيني أمام احملاكم العسكرية، وذكرت             كما
  . )٧٤(أن تطبيق عقوبة اإلعدام دون مراعاة أصول احملاكمات وعقب حماكمة سرية غُري قانوين

، أعربت املفوضة السامية عن قلقها إزاء تواصل عمل         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤ويف    -٣٥
مارس، حسبما ورد مـن     / فرد منذ آذار   ١٠٠احملكمة الوطنية للسالمة، اليت أدانت أكثر من        

ودعت املفوضة السامية إىل    .  بتهم معظمها جرائم ادُّعي ارتكاهبا أثناء االحتجاجات       تقارير،
ي حملاكمات املدنيني يف احملكمة الوطنية للسالمة، وإىل اإلفراج عن مجيع املتظاهرين            وقف فور 

. ٢٠١١فرباير  /السلميني الذين اعُتقلوا يف سياق حركة االحتجاجات اليت اندلعت يف شباط          
 تفيد بإساءة معاملة بعض احملتجني الذين هم رهن         ا أحاطت املفوضة السامية علماً بتقارير     كم

وقد أُبلغ عن وفاة أربعة أفـراد يف االحتجـاز          . مبا يف ذلك ضرهبم ضرباً مربحاً     االحتجاز،  
  . )٧٥( ناجتة عن التعذيبمتأثرين جبروح

 تفيـد   أحاطت املفوضة السامية علماً بتقارير    ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ٣٠ويف    - ٣٦
 مـارس /بأنه ال ُتتاح للمدعى عليهم يف احملكمة الوطنية للسالمة، اليت أُنشئت يف آذار            

هذه احملكمة عقوبات فرضت وقد . ويرأسها قاضٍ عسكري، إمكانية احلصول على حمامٍ
، أعرب  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف  . )٧٦(قاسية على احملتجني، مشلت السَّجن املؤبد     

احملكمة الوطنية للـسالمة    فرضتها  األمني العام عن بالغ قلقه إزاء قسوة العقوبات اليت          
علمني وغريهم، وكرر تأكيد ندائه بضمان احتـرام قواعـد          املوظفني الطبيني وامل    على

، رحبت املفوضـة    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف  . )٧٧(الدويل حلقوق اإلنسان    القانون
بإعالن احلكومة إحالـة مجيـع القـضايا إىل احملـاكم املدنيـة يف تـشرين                  السامية
  . )٧٨(٢٠١١  أكتوبر/األول
 العام بتقرير جلنة التحقيق     نيرحب األم ،  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ويف    - ٣٧

البحرينية املستقلة، وطلب إىل احلكومة ضمان تنفيذ توصيات اللجنة، باعتبار ذلـك            
، ٢٠١٢فرباير /ويف شباط. )٧٩(خطوة حنو عملية حوار ومصاحلة وإصالح شاملة جامعة

التعجيل بتنفيذ توصيات جلنة التحقيق، إىل السلطات البحرينية دعوته كرر األمني العام   
  .)٨٠(وخباصة نصوصها اليت هتدف إىل تنفيذ تدابري بناء الثقة تنفيذاً فعاالً

، حثت املفوضة السامية احلكومة على      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢١ويف    - ٣٨
 قوات األمنمبا يف ذلك التصدي ل، دالتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب السائدة يف البال

، يف مراكز االحتجاز  التعذيبالذين مارسوالضباط لقوة والاستخدام  اإلفراط يف  املسؤولة عن 
 قـد   األمنأفراد  بعض  من أن   قيل    مما  وعلى الرغم  .وكانت نتائجه مهلكة يف بعض األحيان     

ـ      لقوات األمن   فلم ُتجَر أي حماكمات     ،  أُلقي القبض عليهم   . دنينيبتهمة إصـابة وقتـل امل
خطوة أوىل مهمة يف    بوصفه   املستقلة    البحرينية تقرير جلنة التحقيق  وضة السامية ب  واعترفت املف 

انتهاكات خطـرية   بوقوع  اعتراف ملك البحرين    ا تال ذلك من     االجتاه الصحيح، ورّحبت مب   
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حمـددة  اختاذ خطوات ه يلزم  أن املفوضة السامية  وأكدت   . وبضرورة معاجلتها  حلقوق اإلنسان 
  .)٨١(يض واملصاحلةحنو جرب األضرار والتعو

 نظـام قـضاء   وائم البحـرين تتوصيتها بأن وكررت جلنة حقوق الطفل تأكيد      - ٣٩
مبدأ  تطبيق البحرين على ضماناللجنة وحثت  .)٨٢(مع االتفاقيةمواءمةً تامة   فيهااألحداث

 .)٨٣(مصاحل الطفل الفضلى بشكل متسق يف مجيع اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقـضائية           
األطفال يف قضايا األسرة اليت تعنـيهم خطـوة          ربت اللجنة إمكانية استماع القضاة إىل     واعت
  .)٨٤(إجيابية

  احلق يف الزواج ويف احلياة األسرية  -دال  
إزاء عدم وجـود قـانون   شعرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق         - ٤٠

أن الزواج والطالق واملرياث وحـضانة       يتضمن أحكاماً واضحة وغري متييزية بش      دّونأسرة م 
احلـد  ما يتعلـق ب   عن قلقها إزاء ممارسة التمييز في     وأعربت جلنة حقوق الطفل     . )٨٥(األطفال

بل وإمكانية تزويج الفتيات يف  عاماً للفتيان، ١٨ عاماً للفتيات و١٥األدىن لسن الزواج، وهو    
املعنية بالقضاء على التمييز ضـد      اللجنة  وحثت  . )٨٦( عاماً مبوافقة القاضي   ١٥سن أدىن من    

. )٨٧(اختاذ مجيع التدابري املناسبة لوضع حد ملمارسـة تعـدد الزوجـات           املرأة البحرين على    
وضع قـانون األسـرة وفقـاً       ورحبت جلنة حقوق الطفل مبا بذله البلد من جهود من أجل            

 نظم احملـاكم يف     إزاء انعدام االتساق بني أحكام خمتلف      قلقاً ساورها    للمذهب السين، لكنَّ  
  .)٨٨(البحرين

اعتمـاد تـدابري    وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل البحرين             -٤١
تشريعية ملعاجلة ما قد يطال املرأة من آثار سلبية حمتملة مترتبة على القواعد احلاليـة لتوزيـع          

  .)٨٩(املمتلكات فيما يتعلق مبسألة الطالق
شاء مركز متخـصص يف محايـة األطفـال،      علماً بإن قوق الطفل   جلنة ح وأحاطت    -٤٢

  .)٩٠(ساخن خمصص لألطفالهاتفي وزارة التنمية االجتماعية، واستحداث خط تشرف عليه 

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجّمع الـسلمي،             -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

، شددت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان علـى أنـه          ٢٠١١فرباير  /يف شباط   - ٤٣
ميكن حتقيق استقرار اجتماعي دائم إال على أساس حرية التعبري وحريـة التجّمـع                ال

  .)٩١(السلمي
، أشار ستة من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات         ٢٠١١مارس  /ويف آذار   - ٤٤

بينما ُيجيز فرض حالة الطوارئ تقييد احلق يف حريـة          اخلاصة يف بيان مشترك إىل أنه       
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التجّمع السلمي تقييداً مؤقتاً، جيب أال ُتستخدم حالة الطوارئ كوسيلة ملنع ممارسة هذا 
، ذكر املقّرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقـد،          ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان . )٩٢(احلق

حد مساجد الشيعة يف املنامة وهو   أ، أن قوات األمن قد هدمت       تقاريرحسبما ورد من    
  .)٩٣(الشيخ أمري حممد الرببغيمسجد 

عامـل   ١ ٠٠٠، الحظت املفوضة السامية أن أكثر من        ٢٠١١مايو  /ويف أيار   - ٤٥
كما . من خمتلف القطاعات قد فُصلوا لقيامهم بإضرابات أو مشاركتهم يف احتجاجات

  . )٩٤(تقالبتعّرض صحفيني للفصل أو الطرد أو االعتقارير أفادت 
قلق ألن حرية التعبري وحريـة تكـوين        بأهنا تشعر   جلنة حقوق الطفل     ينتبو  - ٤٦

ال حتظى دومـاً     ناسبة،معلومات م احلصول على   وإمكانية   ع السلمي اجلمعيات والتجمّ 
، وال سـيما فيمـا يتعلـق        ٢٠١١األحداث اليت وقعت يف عام       خالل   باالحترام، مبا يف ذلك   

  .)٩٥(باألطفال
نتيجة حلملـة   ، ذكرت املفوضة السامية أنه،      ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول ويف    - ٤٧

حماكمات عادلـة،   واالفتقار إىل    مورست على احملتجني، وتدمري املساجد،       يتالقمع العنيفة ال  
عن االنتهاكات، فقد تفاقم انعدام ثقة اجملتمع املدين        جرب الضرر الناجم    وعدم إحراز تقدم يف     

 .)٩٦(يف احلكومة

لني يف جمال اإلعالم من أجل جعت اليونسكو على تدريب الصحفيني والعاموش  - ٤٨
  .)٩٧(املستويات املهنية والتوعية مبعايري السالمةرفع 

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
طلبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل السلطات الوطنية أن تأمر بإعـادة              - ٤٩

ذين فقدوا وظائفهم بدعوى مشاركتهم يف احتجاجات مناوئة للحكومة إىل          األفراد ال 
  . )٩٨(الكسب الضائعوظائفهم فوراً، وأن تضمن تعويضهم عن 

 احلكومة أن قانون العمل بيانوأحاطت جلنة اخلرباء مبنظمة العمل الدولية علماً ب  - ٥٠
 تدابري ملنع مزاولة    سوف ُيعّدل لينص على محاية األطفال، وحثّت احلكومة على اختاذ         

  . )٩٨(األشخاص دون سن الثامنة عشرة األعمال اخلطرة
والحظت جلنة اخلرباء مبنظمة العمل الدولية أن قانون العمل يستثين من نطاق              - ٥١

تطبيقه العاملني حلساهبم اخلاص وخدم املنازل واألشخاص املستخدمني يف أعمال مؤقتة           
  . )١٠٠( العمل الزراعيوعرضية ومعظم األشخاص املستخدمني يف
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
، املتعلق  )٢٠٠٦(١٨القانون رقم   حظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير اعتماد        ال  - ٥٢

  .)١٠١(بالضمان االجتماعي وتوفري املتطلبات األساسية حلياة كرمية للمواطنني وأسرهم

  احلق يف الصحة  -حاء  
حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى       ر اخلاص املعين  املقّر، أثار   ٢٠١١مارس  /يف آذار   - ٣٥

 اجلـيش علـى   سـيطرة   شواغل تتعلق بدعوى    ية  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقل     
، وّجه  ٢٠١١مايو  /ويف أيار . مستشفى السليمانية يف املنامة ومهامجة العاملني الطبيني      

 موظفاً طبيـاً    ٤٧ إىل ما ورده من معلومات عن احتجاز         املقّرر اخلاص انتباه احلكومة   
وقد . ٢٠١١فرباير /بدعوى ارتكاهبم جرائم إّبان االحتجاجات اليت اندلعت منذ شباط   

أُفيد بأن وكيل النيابة العسكرية قد وّجه إليهم اهتامات وأهنم بانتظار حماكمتهم أمـام         
 إىل احلكومة أن حتتـرم احلـق يف         وطلب املقّرر اخلاص  . )١٠٢(احملكمة الوطنية للسالمة  

توفري العالج الطيب أو تنكر احلق يف اإلفادة من املرافق الصحية            تتدخل يف    الصحة وأالّ 
  . )١٠٣(أو تقّيده

نجاحها يف احلد من وفيـات األطفـال        لوأشادت جلنة حقوق الطفل بالبحرين        - ٥٤
  .)١٠٤(والوفيات النفاسية

  احلق يف التعليم  -طاء  
ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبا أحرزه البلد مـن             فيما رحب   - ٥٥

جمـاالت  ألن بعـض    ، فقد أعربت عن استمرار قلقها       املساواة يف التعليم  على صعيد   تقدم  
رفع مستوى  وأوصت اللجنة بأن تواصل البحرين      . )١٠٥(للصبية بصورة رئيسية  متاحة   التعليم
 وطلبت جلنة حقوق الطفل إىل البحـرين        .)١٠٦(لمرأةلكني  تمالأمهية التعليم من أجل     ب يالوع

  .)١٠٧( حقوق الطفل والتعليمناعتماد مشروع قانو
جاعلة التعلـيم   ،  اًجمانرين تواصل توفري التعليم للجميع      والحظت اليونسكو أن البح     -٥٦

  . )١٠٨(تحسني نوعية التعليمتقوم بدىن من التعليم، وباعتباره احلد األاألساسي إلزامياً 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
جلنة اخلرباء مبنظمة العمل الدولية على ما لفعالية احلماية التشريعية من           شددت    -٥٧

توفري املرونة وأضافت أن . أمهية لضمان عدم تعّرض العمال املهاجرين للتمييز والتعّسف
تعرضـهم  يساعد على احلد من     للعمال املهاجرين تغيري أماكن عملهم س     املالئمة ليتاح   
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وطلبت اللجنة إىل احلكومة توفري معلومات بشأن إلغاء نظـام          . )١٠٩(والتعّسفللتمييز  
الكفالة، والنظر يف توسيع نطاق قانون العمل ليشمل العمال املرتليني والعمال املؤقتني            

  .)١١٠(وعمال الزراعة
ظـروف  عن القلق إزاء رداءة     رأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل      وعربت    -٥٨
. )١١١( قانون العمل احلـايل    ن ال يشمله  الاليت ،املرتليات املهاجرات بالعامالت  اصة   اخل عملال

  القانون يشملوكفالة أن   العمل،  قانون  اعتماد مشروع   بلتعجيل  وطلبت اللجنة إىل البحرين ا    
  . )١١٢(العمال املرتليني املهاجرين

أهنا مل توقّع علـى أي      مفادها  ية لشؤون الالجئني معلومات     وقدمت املفوضية السام    -٥٩
املشمولني ، وأن احتماالت جتنيس الالجئني      )١١٣(اتفاق قطري أو مذكرة تفاهم مع احلكومة      

وأوصت املفوضية بأن   . )١١٤(داًاحتماالت حمدودة ج  وإدماجهم حملياً يف البلد     بوالية املفوضية   
فقـاً  وطنية وإجراءات يف جمال اللجوء و     شريعات  تتخذ احلكومة خطوات من أجل اعتماد ت      

. )١١٥(يوفر احلماية الفعالة لالجئني وملتمسي اللجوء من اإلعادة القسرية        مبا  للمعايري الدولية،   
احلكومة احتجاز األشخاص الذين هم حباجة إىل احلمايـة         تتفادى  كما أوصت املفوضية بأن     

  .)١١٦(ي اللجوء احملتجزينالدولية وتكفل إمكانية اللجوء لالجئني وملتمس
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