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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
   ٢٠١٢يونيه / حزيران٤ -مايو / أيار٢١جنيف، 

مم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً        موجز أعدته مفوضية األ       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  *البحرين    

 إىل عملية )١( جهة من اجلهات املعنية١٨هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من     
جملـس  وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها         . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع          . فيما يتصل بادعاءات ُمحدَّدة   

.  التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري           املعلومات الواردة يف  
، ُيدرج عند االقتضاء فرع مـستقل       ١٦/٢١ووفقاً ملا نص عليه قرار جملس حقوق اإلنسان         

يتضمن مسامهات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض، املعتمدة           
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        .  باريس على أساس االمتثال الكامل ملبادئ    

وقد روعيت يف إعداد    . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة        
  .هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  اخللفية واإلطار  -أوالً  

  )٢( جمال حقوق اإلنساننطاق االلتزامات الدولية يف  -ألف  
 ،٢٠١١نوفمرب  /الحظت منظمة العفو الدولية أن البحرين مل تكن، حىت تشرين الثاين            -١

قد وقّعت على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، رغم أهنا كانت              
إطـار عمليـة    قد قَبلت توصية يف هذا الشأن يف االستعراض األول املتعلق هبا الذي جرى يف               

 املؤسـسة   -وأوصت مؤسسة خط املواجهة     . )٣(٢٠٠٨االستعراض الدوري الشامل يف عام      
 االختيـاري   الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن تنضم البحرين إىل الربوتوكـول           

امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية   
 البحرين بالتصديق على الربوتوكـول االختيـاري      ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٤(أو املهينة 

 ودعتها إىل ضمان    )٥(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
  .)٦(توافق مجيع قوانينها الداخلية مع املعايري الدولية

بحرين قد وافقت على االضطالع حبملة توعية       والحظت منظمة العفو الدولية أن ال       -٢
عامة هتدف إىل سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،              
والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق هبذه االتفاقية، ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مـع            

وأفـادت الورقـة    . )٧(تفاقية قائمة ومع ذلك، ال تزال التحفظات على اال      . أحكام االتفاقية 
 أن البحرين قد جتاهلت معظم التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الـدوري             ٤املشتركة  

الشامل، مبا فيها التوصيات اليت تدعوها إىل سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيـع               
مجيع األشخاص من االختفاء    أشكال التمييز ضد املرأة؛ والتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية          

  .)٨(القسري؛ وسّن قانون ينص على منح اجلنسية ألطفال األم البحرينية من أب غري حبريين
 باإلجناز املتمثل يف تصديق البحرين على اتفاقية األمـم          ٢ونوَّهت الورقة املشتركة      -٣

ية عـن طريـق     املتحدة ملكافحة الفساد، ولكنها الحظت أنه يلزم ضمان تنفيذ هذه االتفاق          
  .)٩(إدخال التعديالت الالزمة على تشريعاهتا الوطنية

 أن البحرين أبلغت األمم املتحدة بأهنا أعلنـت حالـة         ٤والحظت الورقة املشتركة      -٤
، كما أبلغتها بعدم تقيدها ببعض أحكام العهـد         ٢٠١١مارس  / آذار ١٥السالمة الوطنية يف    

وأفادت منظمة العفو الدوليـة بـأن حالـة         . )١٠(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
الطوارئ اليت أُعلنت كرد على االحتجاجات ضد احلكومة قد أعطت قوات األمن سلطات             
واسعة النطاق إللقاء القبض على األشخاص واحتجازهم، وأنشأت نظام حماكم خاصة ُتهيمن 

وقد ظلت القوة   . )١١(عليه األجهزة العسكرية دون توفر أية ضمانات صرحية حلقوق اإلنسان         
  .)١٢(٢٠١١يونيه / حزيران١املفرطة ُتستخدم بعد رفع حالة الطوارئ يف 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 أن مشاكل حقوق اإلنسان يف البحرين ناشئة عن اختالل          ٤جاء يف الورقة املشتركة       -٥

ات، مع ما يترتب علـى      مترسخ يف اإلدارة احلكومية وغياب الرقابة الدميقراطية على التشريع        
  .)١٣(ذلك من متييز وانقسام طائفي وعدم ثقة يف صفوف السكان

 أن املطالبات باملساواة وعدم التمييز كانت يف ُصـلب          ٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٦
، إىل ٢٠١١فرباير / شباط١٤االحتجاجات السلمية اليت جرت يف دوار اللؤلؤة يف املنامة بعد         

جراء إصالحات مؤسسية وسياسية واقتصادية واجتماعية هتـدف إىل         جانب الدعوات إىل إ   
 أن الـسلطات    ٤وأفادت الورقـة املـشتركة      . )١٤(احلد من أوجه عدم املساواة االجتماعية     

 ١٧البحرينية استخدمت القوة املفرطة لتفريق األعداد الكبرية من املعتـصمني احملـتجني يف              
  .)١٥(٢٠١١مارس / آذار١٦فرباير و/شباط

والحظت منظمة العفو الدولية أن هناك عدة مشاريع قوانني ال تزال معلّقة يف انتظار                -٧
، مبا يف ذلـك مـشروع       )وهو اجمللس األعلى املعّين للربملان    (إقرارها من ِقبل جملس الشورى      

، اعتمد جملس   ٢٠١١أكتوبر  /ويف تشرين األول  . )١٦(قانون الصحافة ومشروع قانون الطفل    
واد مشروع القانون األخري تقضي برفع احلد األعلى لسن الطفل، وفقـاً            الشورى مادة من م   
  .)١٧( سنة١٨ إىل ١٦لتعريف الطفل، من 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان، وتدابري السياسة العامة  -جيم  
 بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً لتعهـدات         ٢رحبت الورقة املشتركة      -٨
إال أهنا الحظت أن بعـض      . حرين الطوعية يف الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       الب

 /أعضاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومن بينهم رئيسها، قـد اسـتقالوا يف نيـسان              
وأفـادت الورقـة    . )١٨( احتجاجاً على التجاوزات املتصلة حبقوق اإلنـسان       ٢٠١١ أبريل

نية حلقوق اإلنسان ال تزال تلزم الـصمت إزاء االنتـهاكات            بأن املؤسسة الوط   ٤ املشتركة
 ٢وحثّت الورقـة املـشتركة      . )١٩(٢٠١١اجلسيمة حلقوق اإلنسان املُرَتكَبة منذ بداية عام        

البحرين على ضمان أن يكون عمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان متوائماً مـع مبـادئ               
  .)٢٠(اإلبالغ عنهاباريس وأن يشمل توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان و

والحظت منظمة العفو الدولية إنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقـصي احلقـائق يف               -٩
، وهي جلنة مؤلفة من مخسة خـرباء دولـيني كُلفـت بـالتحقيق يف               ٢٠١١يونيه  /حزيران

 -فرباير  /االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان فيما يتصل باالحتجاجات اليت حدثت يف شباط          
 اللجنة  وأوصت منظمة العفو الدولية البحرين بأن ُتنفذ توصيات هذه        . )٢١(٢٠١١مارس  /رآذا

  .)٢٢(بغية ضمان املساءلة التامة، وحتقيق العدالة وإنصاف الضحايا
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 بتغيري اسم وزارة التنمية االجتماعية ليصبح وزارة حقوق         ٢ورحبت الورقة املشتركة      -١٠
ا الحظت أن إجراءات هذه الوزارة كثرياً ما تكون غـري           اإلنسان والتنمية االجتماعية، ولكنه   

  .)٢٣(متوافقة مع املعايري وااللتزامات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان
 أنه يلزم تقدمي تفاصيل وتوضيحات إضافية فيما يتعلق         ٢والحظت الورقة املشتركة      -١١

يـضات للـضحايا    بعمل الصندوق الوطين لتعويض املتضررين الذي أنشئ من أجل دفع تعو          
الذين تعّرضوا ألضرار مادية أو معنوية أو جسدية نتيجة إلجراءات قوات األمـن العـام أو                

  .)٢٤(املسؤولني العموميني خالل االنتفاضة
. ٢٠١١يوليه  / أنه ُشرع يف حوار توافق وطين يف متوز        ٢والحظت الورقة املشتركة      -١٢

ء حوار وطين حقيقي تقـوده حكومـة   وقد دعت اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة إىل إجرا     
توافقية تضم مجيع القوى السياسية واالجتماعية الرئيسية وتعتمد آليات واضـحة ملواصـلة             

 البحرين على تقدمي تقـارير دوريـة بـشأن تنفيـذ         ٢وحثت الورقة املشتركة    . )٢٥(التنفيذ
  .)٢٦(اإلصالحات

آخر تقرير متابعة لعمليـة      بأن البحرين قد زعمت، يف       ٤وأفادت الورقة املشتركة      -١٣
االستعراض الدوري الشامل، أهنا قد أشركت مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ خطة             
العمل، مبا يف ذلك اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان واجلمعية البحرينيـة ملراقبـة حقـوق               

ها واسُتعيض عن   إال أن اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان قد أُغلقت يف السنة نفس          . اإلنسان
أما اجلمعية البحرينية ملراقبة حقوق اإلنسان فهي منظمة تابعـة          . جملسها مبسؤولني حكوميني  

  .)٢٧(ومل جتر قط استشارة املركز البحريين حلقوق اإلنسان. للحكومة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة    
 البحرين على القبول بزيارات يقـوم هبـا املقـررون           ٤شجعت الورقة املشتركة      -١٤

اخلاصون، مبن فيهم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، واملقـرر اخلـاص املعـين حبريـة                
وأوصت منظمة العفو الدولية البحرين بأن توافق على موعد         . )٢٨(وتكوين اجلمعيات  التجمع

وأوصت مؤسسة خط   . )٢٩( مبسألة التعذيب  مؤكد للزيارة اليت سيقوم هبا املقرر اخلاص املعين       
 املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن تضمن البحرين التعاون            -املواجهة  

الكامل مع املقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان وأن تدعو املكلف هبذه الوالية              
  .)٣٠(إىل زيارهتا



A/HRC/WG.6/13/BHR/3 

5 GE.12-11747 

  ة املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولي  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 أنه على الرغم مما حظيت به البحـرين مـن تقـدير             ٢الحظت الورقة املشتركة      -١٥

إلجنازاهتا فيما يتصل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية أثناء الدورة األوىل لعملية االستعراض           
 قد دلت علـى عـدم       ٢٠١١ يف عام    ، فإن االحتجاجات اليت حدثت    )٣١(الدوري الشامل 

مساواة يف تنفيذ السياسات االجتماعية واالقتصادية فيما بني املواطنني البحرينيني واملنـاطق            
 البحرين على ضمان اإلعمال الكامـل       ٢وحثت الورقة املشتركة    . )٣٢(اجلغرافية يف البحرين  

  .)٣٣(ملبدأي املساواة وعدم التمييز
ومن . ولية بأن النساء ال يزلن عرضةً للتمييز قانوناً وممارسةً        وأفادت منظمة العفو الد     -١٦

األمثلة على ذلك أنه بينما يستطيع البحرينيون املتزوجون من أجنبيات إعطـاء جنـسيتهم              
  .)٣٤(البحرينية ألطفاهلم، فإن البحرينيات املتزوجات من أجانب ال يستطعن ذلك

 أّيدت توصية تـدعوها إىل إجـراء        والحظت منظمة العفو الدولية أن البحرين قد        -١٧
، وافق امللك على قانون جديد      ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . مشاورات هبدف اعتماد قانون لألسرة    

إال أن املسلمني . لألسرة خاص باملسلمني الُسنة، وهو حيمي حقوق النساء يف احملاكم الشرعية    
لماء وأعضاء الربملـان مـن      الشيعة يف البحرين قد اسُتبعدوا من هذا التشريع بعد أن هدد الع           

وأبـدى املركـز    . )٣٥(الطائفة الشيعية بتنظيم احتجاجات واسعة النطاق ضد هذا القـانون         
مالحظات مماثلة وأوصى ببدء املشاورات سريعاً من أجل        اخلليجي األورويب حلقوق اإلنسان     

  .)٣٦(اعتماد قانون لألسرة خاص بالطائفة الشيعية
 أن الفرق بني أجور الرجال وأجور النـساء آخـذ يف            ٢ وجاء يف الورقة املشتركة     -١٨

 يف املائة فقط من     ٧٠االتساع، السيما يف القطاع اخلاص، حيث تبلغ أجور النساء ما نسبته            
 البحرين على اختاذ تدابري تصحيحية للتـصدي        ٢وحثت الورقة املشتركة    . )٣٧(أجور الرجال 

  .)٣٨(املساواة وعدم التمييزللفجوات املستمرة يف األجور وضمان إعمال مبدأي 

  احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص  -باء  
أفادت منظمة العفو الدولية بأن احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة جرت منـذ              -١٩

واشـتكى هـؤالء مـن      . ، وقد نظّم معظمها أفراد من الطائفة الشيعية       ٢٠١١فرباير  /شباط
وقامت احلكومـة   . عوا إىل إجراء إصالحات   التمييز، خصوصاً يف جمايل العمل والسكن، ود      

وقد لقي سبعة حمـتجني     . بتفريق املشاركني يف االحتجاجات األوىل مستخدمة القوة املفرطة       
مصرعهم وأُصيب آخرون جبروح، وكانت إصابة بعضهم نامجة عن قيام قـوات الـشرطة              

وأفـادت منظمـة   . واجليش باستخدام الذخرية احلية وإطالق األعرية النارية من مسافة قريبة 



A/HRC/WG.6/13/BHR/3 

GE.12-11747 6 

 عندما دعت احلكومة قوات     ٢٠١١مارس  /القلم الدولية بأن أعمال القمع تصاعدت يف آذار       
وقـد  . أمنية عاملة يف إطار جملس التعاون اخلليجي إىل مساعدهتا يف التصدي لالضـطرابات            

أعلن امللك حالة طوارئ فُرضت يف إطارها حاالت حظر للتجول وُمنعت التجمعات العامة             
 وشّنت القوات األمنية املشتركة بعد ذلك محلـة قمـع وحـشية ضـد احملـتجني                 .كافة

  .)٣٩(ومؤيديهم
 أن انتهاكات عديدة قد وقعت يف أعقاب إلغاء قـوانني  ٤وجاء يف الورقة املشتركة       -٢٠

السالمة العامة، مبا يف ذلك االعتقال التعسفي للمحتجني وإنشاء نقاط تفتيش عقابية خارج             
املدنيون مستهدفني بسبب معتقداهتم الدينية أو بسبب حمتويات هواتفهم         القرى، حيث كان    

النقالة، وجرت مدامهة منازل الكثريين منهم وأُتلفت ممتلكاهتم أو صودرت، كما تعرضـوا             
  .)٤٠(للضرب على أيدي قوات الشرطة قبل وبعد إلقاء القبض عليهم

إلفادات مـواطنني حبـرينيني     والحظت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أنه وفقاً          -٢١
 شخصاً، معظمهم يف األسابيع اليت تلت إخـالء         ٣٤ناشطني يف جمال حقوق اإلنسان، قُتل       

 شـخص   ١ ٠٠٠وأفادت منظمة العفو الدولية بأن أكثر من        . )٤١(دوار اللؤلؤة من احملتجني   
 جمهوالً ملـدة    ويف مجيع احلاالت تقريباً، ظل مصري املعتقلني      . اعُتقلوا منذ بداية االحتجاجات   
ويف معظم احلاالت، رفضت احلكومة السماح بأي اتصاالت        . أسابيع من إلقاء القبض عليهم    

  .)٤٢(باملعتقلني، مما أثار القلق حول سالمتهم ورفاههم
 املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عـن حقـوق         -وأفادت مؤسسة خط املواجهة       -٢٢

وا املصابني قد اعُتقلوا بعد ذلك واُتهموا بـإيواء         اإلنسان بأن األطباء واملمرضني الذين عاجل     
 ٢٣ طبيبـاً و   ٢٤وقد وّجه املدعي العام العسكري ُتهماً حبق        . معارضني مناهضني للحكومة  

. ممرضاً وموظفاً من موظفي اخلدمات الطبية كانت من بينها ُتهم بارتكاب جـرائم خمتلفـة              
وقد .  مركزاً صحياً  ٢٣كزاً من أصل     مر ٢١وباإلضافة إىل ذلك، أُقيل من مناصبهم رؤساء        

اسُتخدمت القوة على حنو مفرط أثناء عمليات إلقاء القبض على هؤالء األشخاص، واحُتجز             
الكثريون منهم يف احلبس االنفرادي ملدة أسابيع دون أن ُتتاح هلم إمكانية االتصال بأُسـرهم               

يق أو اعتـراف مـن ِقبـل        ومل تكن مزاعم التعذيب وإساءة املعاملة موضع حتق       . وحمامييهم
  .)٤٣(احملاكم
 إىل تاريخ طويل من ممارسة التعذيب من ِقبل مـوظفي           ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣

     والحظت منظمة العفو الدولية أن التـشريعات       . )٤٤(إفالهتم من العقاب  وأجهزة أمن الدولة    
علـى  تنص   ال   ا؛ كما أهن  ال حتظر صراحةً استخدام التعذيب وغريه من أشكال إساءة املعاملة         

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       يتوافق مع التعريف الوارد يف      تعريف واضح للتعذيب    
وال تزال أعمال تعذيب املعتقلني     . ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

منظمـة العفـو    وأوصت  . )٤٥(وغريها من أشكال إساءة معاملتهم ُتماَرس على نطاق واسع        
الدولية البحرين بأن حتظر حظراً صرحياً، يف تشريعاهتا ويف ممارساهتا الوطنية، أعمال التعذيب             
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وغريه من أشكال إساءة املعاملة؛ وأن ُتدرج يف تشريعاهتا الوطنية تعريفاً واضـحاً وشـامالً               
املعاملـة  للتعذيب، وأن تكفل أن تكون مجيع ادعاءات التعذيب أو غريه من أشكال إساءة              

موضع حتقيقات مستقلة وعاجلة وشاملة، وأن ُيحال إىل القضاء املسؤولون عـن ارتكـاب              
 .)٤٦(األفعال هذه

 بأن البحرين قد    (REDRESS)والتماس العدالة للناجني    التعذيب  وأفادت منظمة إهناء      -٢٤
خمـافر  شهدت على مدى األشهر الثمانية عشر املاضية زيادة هائلة يف ممارسة التعـذيب يف               

ويدل تواتر التعذيب وأمناطه املتكررة على أنه ُيمـارس         . الشرطة ومن قبل أجهزة أمن الدولة     
 )٤٧(اليت تعّرض هلا احملتجون مـؤخراً     القمع  على حنو ُممنهج، على األقل فيما يتعلق بأعمال         

 ١ ٨٠٠ أن منظمات حبرينية غري حكومية قد وثّقت ما يزيد عن            ٤الورقة املشتركة   وجاء يف   
  . )٤٧(٢٠١١فرباير /تقرير عن تعّرض أفراد للتعذيب منذ شباط

أن هناك أدلة قوية على تعّرض مدافعني عـن       " حقوق اإلنسان أوالً  "والحظت منظمة     -٢٥
، ُمنع أحد املراقبني التابعني     ٢٠١١مايو  / أيار ١٢ويف  . حقوق اإلنسان للتعذيب أثناء االحتجاز    

املدافعني عـن حقـوق     والسياسيني  الناشطني  اً من    ناشط ٢١هلذه املنظمة من حضور حماكمة      
وقد حتدثت  . اإلنسان، مبن فيهم عبد اهلادي اخلواجه، مؤسس املركز البحريين حلقوق اإلنسان          

إىل العشرات من املعتقلني املُفرج عنهم الذين أدلـوا بـشهادات         " حقوق اإلنسان أوالً  "منظمة  
وقد صدرت أحكام حبـق العـشرات   . حتجازوموثوقة عن تعرضهم للتعذيب أثناء اال    متطابقة  

دون أن ُتتاح هلم بقدر كاٍف إمكانية االستعانة مبحامني بعد أن أُرغموا على التوقيـع علـى                 
وقد ُحكم على الكثريين منهم بالسجن لفترات طويلـة  . اعترافات انُتزعت منهم حتت التعذيب 

 بأن أربعة معـتقلني علـى       ٤ة  وأفادت الورقة املشترك  . )٤٩( سنة ١٥تصل يف أحيان كثرية إىل      
 املؤسسة  -املواجهة  خط  وأوصت مؤسسة   . )٥٠(األقل قد توفوا أثناء االحتجاز يف ظروف مريبة       

الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن ُتجري البحرين حتقيقـات مـستقلة ونزيهـة               
التخويف واملضايقة،  وشاملة ملعرفة مصدر التهديدات وإساءة املعاملة والتعذيب ومجيع أشكال          

وأوصت منظمة الكرامة البحرين بإلغاء     . )٥١( اجلائرة واالعتقاالت التعسفية   اتفضالً عن احملاكم  
  . )٥٢(األحكام اليت صدرت عن حمكمة السالمة الوطنية واإلفراج عن مجيع املعتقلني

تقاالت وأفادت منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب بأن النساء مل يكّن مبنأى عن االع       -٢٦
مـرأة خـالل    ا ٢٥وُيقال إنه مت إلقاء القبض على ما يزيد عن          . وأعمال اإلساءة والتعذيب  

وُيزعم أن أطفاالً   . غتصابلالخمتلف االحتجاجات اليت جرت يف البلد، وقد تعّرض بعضهن          
  .)٥٣(قد وقعوا أيضاً ضحايا لألزمة اليت حدثت مؤخراًوشّباناً 

البحرين بأن تكفل إجراء حتقيقات مستقلة وعاجلـة        وأوصت منظمة العفو الدولية       -٢٧
وشاملة يف مجيع مزاعم أعمال القتل غري املشروعة واالستخدام املفرط للقوة ضد احملـتجني،              

  . )٥٤(وإحالة املسؤولني عن تلك األعمال إىل العدالة، وإنصاف الضحايا على النحو املناسب
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اليت ُتمارس ضد األطفال    ال العقوبة البدنية    وأعربت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشك       -٢٨
     العقوبـة ممارسـة   سلّطت الضوء على عدم حدوث تقدم يف اجتاه حظـر           بعد أن   عن قلقها   

، وأوصت بقوة بسن تشريع حيظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال   ضد األطفال البدنية  
  .)٥٥(يف مجيع البيئات

  ة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسأل  -جيم  
 املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان - املواجهةخط  مؤسسة تأفاد  -٢٩

قادة إلسكات ، تزايد استخدام اجلهاز القضائي    النطاق بأنه منذ تصاعد االحتجاجات الواسعة    
حملاكمات اليت أعقبـت    العديد من ا  فقد جرى   . االحتجاجات واملدافعني عن حقوق اإلنسان    

ذلك أمام حمكمة السالمة الوطنية، وهي حمكمة عسكرية أُنشئت مبوجب املرسـوم الـذي              
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن ناشطني بارزين يف        . )٥٦(أُعلنت مبقتضاه حالة السالمة الوطنية    

إلنـسان  املعارضة، وعاملني يف القطاع الصحي ومدرسني وطالباً وناشطني يف جمال حقـوق ا        
 أن  ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٥٧(مثلوا أمام هذه احملكمة متهمني مبجموعة واسعة من التهم        

احلاالت اليت كانت موضع قدر كاٍف من اإلدانة الدولية قد أُحيلت أحياناً إىل حماكم مدنيـة،                
ـ                 تجني مثل الدعوى اليت أُقيمت ضد العاملني يف القطاع الطيب الذين شاركوا يف معاجلـة احمل

البحرين ارتكبت انتهاكات خطرية حبرماهنا     وجاء يف الورقة أن     . املصابني يف مستشفى السلمانية   
املدعى عليهم من الوقت الالزم إلعداد دفاعهم القانوين، وبامتناعها عن تقدمي األدلة ضدهم أو              

من األحيـان   بتجاهلها يف كثري    وإبالغهم بالتهم املوجهة إليهم وباستجواهبم دون وجود حمامٍ،         
وأفادت منظمة العفـو    . )٥٨(اليت تشري إىل تعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع االعترافات        األدلة  

املُعتـرض  " االعترافـات "الدولية بأن احملكمة مل ُتحقق يف مزاعم التعذيب كما أهنا مل ترفض             
  .)٥٩(املدعى عليهم لفحص طيب مستقلُتخضع عليها، ومل 

، أصـدرت حمكمـة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٩ أنه يف    ٣كة  الورقة املشتر وجاء يف     -٣٠
جممـع  احتالهلم  طبيبا باالستناد إىل أدلة وهتم غري موثقة ناشئة عن   ٢٠عسكرية أحكاماً حبق    

  .)٦٠(السلمانية الطيب منادين، كما ُيزعم، باإلطاحة بالنظام ونشر معلومات كاذبة
، أصـدر امللـك     ٢٠١١سطس  أغ/والحظت منظمة العفو الدولية أنه يف هناية آب         -٣١

 .مرسوماً حييل مبوجبه مجيع القضايا املعروضة على حمكمة السالمة الوطنية إىل حماكم مدنيـة             
، كانت مجيع هذه القضايا قد أُحيلت بالفعل إىل         ٢٠١١أكتوبر  /وحبلول أوائل تشرين األول   

 بالـسجن   حماكم مدنية؛ إال أن حمكمة السالمة الوطنية كانت قد أصدرت بالفعل أحكامـاً            
ومن بني األشخاص األربعة الذين حكمت عليهم       . لفترات طويلة حبق العديد من األشخاص     

، بينما كان احلكم    املؤبداحملكمة باإلعدام، ُخفف احلكم الصادر حبق اثنني إىل حكم بالسجن           
. ٢٠١١نـوفمرب   /الصادر حبق الشخصني اآلخرين ال يزال قائماً حىت أوائل تشرين الثـاين           

عن مجيع املعـتقلني؛ وأن حيـصل مجيـع هـؤالء           بأن ُيفرج   نظمة العفو الدولية    وأوصت م 
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تخفيف مجيع أحكام اإلعدام وإعالن وقـف       أوصت ب كما  . األشخاص على حماكمة عادلة   
  .)٦١(اختياري لتنفيذ هذه العقوبة

  بإجراء مراجعة شاملة مللفات املدنيني الذين أصدرت       ٣أوصت الورقة املشتركة    وباملثال،    -٣٢
. )٦٢(احملاكم العسكرية أحكاماً حبقهم، وبإجراء حتقيقات فيما يتصل بإصـدار هـذه األحكـام             

 اإلنسان باإلفراج    املؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق      -املواجهة  خط  وأوصت مؤسسة   
  . )٦٣(احملاكمةحمتجزين بانتظار الفوري عن املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين ال يزالون 

األجهزة األمنية،  تسود  من العقاب   إفالت   وجود ثقافة    ٤حظت الورقة املشتركة    وال  -٣٣
رغم أن امللك قد وعد تكراراً بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وحماسبة أولئك الـذين            

 أنه حىت وإن    ٤الورقة املشتركة   وجاء يف   . يتحملون مسؤولية شخصية عن تلك االنتهاكات     
 واضحة تنتهجها احلكومة لتعذيب املعارضني وقتلهم، فإن هـذه          مل تكن هناك سياسة رمسية    

 املؤسسة  -خط املواجهة   وأوصت مؤسسة   . )٦٤(االنتهاكات أصبحت حتدث بصورة اعتيادية    
حتقيقات كاملة يف مـزاعم     البحرين  الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان بأن ُتجري         

  .)٦٥(التعذيب وأن تتخذ تدابري عاجلة ملنع تكرره
العفـو عـن     ٥٦/٢٠٠٢رقم  أن املرسوم   أنه مت مبوجب    والحظت منظمة الكرامة      -٣٤

وأوصت املنظمـة البحـرين     . أعمال العنف خالل فترة التسعينات من القرن املاضي       مرتكيب  
  . )٦٦(مبكافحة اإلفالت من العقاب عن طريق تعديل هذا املرسوم

كيل اجلمعيات والتجمع الـسلمي،     حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتش        -دال  
  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةو

اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان بأنه من أجل منـع احملـتجني املناهـضني             أفادت    -٣٥
وجوٍد قوي لقوات   ، إضافة إىل    للحكومة من ممارسة حرية التعبري، أُقيمت نقاط تفتيش أمنية        

  .)٦٧(لدالشرطة يف شىت أحناء الب
أعربت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف عن بالغ قلقها إزاء االعتـداءات علـى              و  -٣٦

أفراد الطائفة الشيعية من إقامة احتفاالهتم ومنع املساجد وتدمري املمتلكات اإلسالمية املقدسة؛      
، ومجيعها تشكل انتـهاكات خطـرية   تشييع اجلنائزالدينية، واالعتداءات على املشاركني يف   

 أن احلكومة قد اعتدت على حقوق أفـراد         ٤الورقة املشتركة   وجاء يف   . )٦٨(انون الدويل للق
 وجود نقـاط    ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٦٩(الطائفة الشيعية يف ممارسة معتقداهتم الدينية     

ضرب ومصادرة املمتلكات والسلب لتفتيش ُتستخدم ملعاقبة القرى الشيعية من خالل أعمال ا     
وأوصت منظمـة   . )٧٠(على األشخاص أو منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية       وإلقاء القبض   

الدفاع عن ضحايا العنف بالكف الفوري عن أعمال التدمري، وتقدمي التعويضات، وإعـادة             
  . )٧١(بناء املراكز واملمتلكات اليت ُدمرت
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 بأن البحرين قد أخفقت على (Human Rights Watch)وأفاد مرصد حقوق اإلنسان   -٣٧
مدى السنوات األربع املاضية يف إصدار تشريعات جديدة وتقدمية لتنظيم احلريات الصحفية،            

وأفاد . بل إهنا اعتمدت بدالً من ذلك تعديالت جديدة من شأهنا أن تفرض املزيد من القيود              
. تدابري تقييدية إىل حد مفـرط     ينص على   ) ٤٧/٢٠٠٢(املرصد بأن قانون الصحافة احلايل      

كومة جهودها من أجل إسكات منتقديها من خالل اعتماد تـدابري جديـدة   وقد كثّفت احل  
بأنه يبـدو أن البحـرين مل تـِف         منظمة الكرامة   وأفادت  . للتضييق على احلريات الصحفية   

على أال يؤدي مشروع قانون الـصحافة إىل تقييـد حريـة            بأن حترص   "الطوعي  بالتزامها  
، أصـدرت احلكومـة املرسـوم       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٨ ويف   ."على حنو ال داعي له     التعبري
 الذي حيظر نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيقات اجلارية وذلـك لـدواعي             ٥/٢٠١١ رقم

. ، مما يسمح للسلطات باملعاقبة على أي شجب النتهاكات حقوق اإلنـسان           "الوطيناألمن  "
 صدور صحيفة الوسط، وهـي الـصحيفة        ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣لذلك، أوقف يف    وتبعاً  

 أو  ٢٠٠٢وأوصت منظمة القلم الدولية بإلغاء قانون الـصحافة لعـام           . الرئيسية للمعارضة 
تعديله من أجل إلغاء مجيع القيود املفروضة على حرية الصحافة؛ وسن قانون تقدمي وأساسي   

  .)٧٢(يتعلق حبرية املعلومات
 خالل فترة سريان حالـة الـسالمة    أن البحرين مل تِف٤الورقة املشتركة   جاء يف   و  -٣٨

مبوجب العهد الـدويل اخلـاص      املكفولة   بالتزامها باحترام حرية التعبري      ٢٠١١الوطنية يف عام    
إال أن اعتداءات على الصحفيني من األجانب واملـواطنني علـى           . باحلقوق املدنية والسياسية  

 ٤وأفادت الورقة املشتركة    . )٧٣( مناسبات عديدة أيضاً خارج هذه الفترة      السواء قد حدثت يف   
 الـصحفيني،   ومنظمة القلم الدولية بأن اثنني ممن توفوا حتت التعذيب أثناء االحتجاز كانا من            

وقد تعرض عـدد أكـرب بكـثري مـن     . كريا رشيد حسن العشريي وكرمي فخراوي زومها  
وأعربت منظمة القلم الدولية عن قلقهـا بـصفة         . الصحفيني للمضايقة والضرب واالعتقال   

استهدفت بصفة خاصة كُّتاباً وأكادمييني وصحفيني كانوا حياولون        القمع  خاصة ألن أعمال    
  . )٧٤(ممارسة حقوقهم األساسية

 France24 لقنـاة  وهـي مراسـلة      ،وأفادت منظمة القلم الدولية بأن نزيهة سعيد        -٣٩
.  قوات األمني لتغطيتها حادثة قتل على أيد  ٢٠١١مايو  /أيار ٢٢قلت يف   قد اعتُ التلفزيونية،  

حـد  إىل  للتعذيب والضرب املـربح     تعّرضت أثناء وجودها رهن االحتجاز      قالت إهنا   وقد  
وُزعم أن حيـدر حممـد،   . )٧٥(استلزم نقلها جواً إىل فرنسا لكي تتعاىف يف أحد املستشفيات   

ُتطف من مرتله على يد قوات األمن مث        صحيفة الوسط املستقلة قد اخ    يف  وهو صحفي يعمل    
عـشرة  اعُتقـل   كما  . وقد أُفرج عنه بعد ذلك دون أن ُتوجه إليه أية هتمة          . تعّرض للتعذيب 

وقد . مصورين مسجلني بصورة قانونية وذكر بعضهم أهنم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم          
 وأوصت منظمة القلـم   .)٧٦(أُفرج عن هؤالء أيضاً يف وقت الحق دون اهتامهم أو حماكمتهم          

الدولية باإلفراج عن مجيع الصحفيني والكتاب والناشطني احملتجزين بسبب ممارستهم حلقهم           
 البحرينية املـستقلة  اللجنة  يف حرية التعبري؛ كما أوصت بأن ُتنفذ البحرين بالكامل توصيات           
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ظر يف التهم املتصلة    م احملاكم املدنية بدالً من احملاكم العسكرية للن       ا؛ وباستخد لتقصي احلقائق 
  .)٧٧(حبرية التعبري من أجل ضمان مراعاة أصول احملاكمة العادلة

 ،عن قلقها إزاء عدم وجود وسائط بث إعالمي مستقلة        " ١٩املادة  "وأعربت منظمة     -٤٠
ـ      وسائط اإلعالم    أن الكثري من     مالحظةً ستخدم التلفزيوين واإلذاعي خيضع لسيطرة الدولة وُي

وُتتهم الصحف والصحفيون الـذين يعملـون       . لى الناشطني واملعارضني  للهجوم املُمنهج ع  
بصورة مستقلة عن الدولة بتلقي األموال والتعليمات من قوى خارجية وُتوجه إليهم حتذيرات          

وأفـادت  . )٧٨(وُتمارس الرقابة الذاتية على نطاق واسـع      . بأهنم سيكونون عرضة للمالحقة   
 من الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم، مبـن         ٦٨ منظمة العفو الدولية بأن ما يزيد عن      

وُيـزعم  . صحف مؤيدة للحكومة، قد فُصلوا من وظائفهميف  صحفياً يعملون    ٣٠فيهم حنو   
أوصت منظمة العفو الدوليـة     و. )٧٩(قلواأن عدداً من الصحفيني وأصحاب املدونات قد اعتُ       

مي حق املدافعني عن حقـوق      البحرين بأن تكف عن مجيع أعمال التخويف وأن حتترم وحت         
  . )٨٠(اإلنسان يف أداء عملهم دون أي عائق أو ختويف أو مضايفة

أن حرية التواصل عرب شـبكة اإلنترنـت ال تـزال           " ١٩املادة  "والحظت منظمة     -٤١
 ١وأفادت املنظمة بأن القرار رقـم       . مثرية للقلق سواء من حيث التشريع أو املمارسة        مسألة
 مينح وزارة اإلعالم سـيطرة      ٢٠٠٢مد عمالً بقانون االتصاالت لعام       الذي اعتُ  ٢٠٠٩لعام  

وأفادت املنظمة أن قدراً كبرياً من الرقابة علـى املـواد           . كاملة على إغالق املواقع الشبكية    
وما فتئت . احلساسة سياسياً حيدث بذريعة محاية املواطنني من املواد املُسيئة مثل املواد اإلباحية         

  .)٨١(مل على إغالق املواقع الشبكية اليت حتتوي مواد تنتقد احلكومةوزارة اإلعالم تع
 عن قلق بالغ إزاء األفعال اليت تقوم هبا السلطات حبـق            ٣وأعربت الورقة املشتركة      -٤٢

املدافعني عن حقوق اإلنسان وأصحاب املدونات والشعراء والناشطني السياسيني واملواطنني          
وقـد  . م للقمع الوحشي لالحتجاجات واملظاهرات السلمية     العاديني الذين جاهروا مبعارضته   

وأفـادت الورقـة    . )٨٢(وتويف البعض منهم أثناء االحتجاز    وُعذّبوا  القبض على اآلالف    أُلقي  
 شخـصاً مـن الناشـطني       ٢١، ُحكم على    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢ بأنه يف    ٣املشتركة  

تراوح بـني سـنتني والـسجن       حقوق اإلنسان بأحكام بالسجن ت    واملدافعني عن   السياسيني  
من بني الذين أُلقي القبض عليهم عبد اهللا اخلواجه، الرئيس الـسابق للمركـز              و. )٨٣(املؤبد

البحريين حلقوق اإلنسان، الذي ُيزعم أنه تعّرض للمضايقة والتخويف يف مرتله مث أُلقي القبض 
 صدر يف وقت الحق      أن حكماً بالسجن املؤبد    ٣الورقة املشتركة   وجاء يف   . عليه مع صهريه  

  .)٨٤(حبق السيد اخلواجه
وأفاد مرصد حقوق اإلنسان بأن القوانني اليت تنظم حرية التجمُّع ال تتوافق مع العهد       -٤٣

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن هذه القوانني ُتستخدم بصورة منتظمة لتقييـد             
 التجمُّـع  ٣٢/٢٠٠٦البحريين رقم  عات  التجمويعرِّف قانون   . ممارسة حرية التجمُّع السلمي   

؛ وهو يقتضي أن يقدِّم منظمو هذه "أكثر من مخسة أشخاص"بوصفه أي اجتماع يشارك فيه    
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األمن احمللية سلطات   قوات  االجتماعات إخطاراً قبل ثالثة أيام من عقد االجتماعات، ومينح          
 منها أو ألية ظروف     واسعة النطاق ختوهلم رفض طلبات عقد هذه االجتماعات تبعاً للغرض         

أو بدفع غرامات /وجييز القانون إصدار أحكام بالسجن لفترات تصل إىل ستة أشهر و       . أخرى
وتشري تقديرات مرصد حقوق اإلنسان إىل أنه قد . )٨٥(يف حالة اخلرق املزعوم ألحكام القانون

وأن الـسلطات   مـارس   /آذار شخص على األقل منذ منتصف       ١ ٦٠٠مت إلقاء القبض على     
مـشاركتهم يف  "ّجهت هتماً للعديد من األشخاص الذين أُلقي القـبض علـيهم بـسبب         و

وأوصت منظمة العفو الدولية البحرين بـأن تكفـل عـدم           . )٨٦("احتجاجات غري مشروعة  
إخضاع االجتماعات اخلاصة اليت تضم عدداً قليالً من األشخاص الشتراط تقـدمي إخطـار              

 من أجـل    ٢٠٠٦ لعام   ٣٢من القانون رقم    ) أ(١٠ة  رمسي مسبق؛ وأن تعدِّل أو تلغي املاد      
التجمُّعات واالجتماعات السياسية من قبل غري املواطنني، وبأن تسمح بتنظيم          بتنظيم  السماح  

  . )٨٧(لألغراض االنتخابيةاملظاهرات 
 أنه خالل الفترة السابقة لالنتخابات البلدية والربملانيـة         ٣الورقة املشتركة   وجاء يف     -٤٤
، استهدفت السلطات أعضاء املعارضة السياسية      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول يف   جرتاليت  

 تشريع مكافحة اإلرهاب واعتقلت واحتجزت خالل هـذه         والناشطني السياسيني مستخدمةً  
  . )٨٨( شخص تعرض بعضهم للتعذيب أثناء االحتجاز٣٠٠العملية حنو 

ة املدافعني عـن حقـوق       املؤسسة الدولية حلماي   -وأفادت مؤسسة خط املواجهة       -٤٥
اإلنسان بأن التشريع الذي ينظم إنشاء وعمل املنظمات غري احلكومية قد اسـُتخِدم لتقييـد               

وأوصت مؤسسة خط املواجهة البحـرين بـأن        . )٨٩(إنشاء جمموعات معنية حبقوق اإلنسان    
 بغية التحديد الدقيق للمعـايري الـيت ميكـن          ١٩٨٩ لعام   ٢١تراجع قانون اجلمعيات رقم     

الستناد إليها رفض تسجيل اجلمعيات أو تعيني مدراء حكوميني ليحلوا حملّ قيادة منظمة من با
  .)٩٠(املنظمات غري احلكومية املسجَّلة

أن جمموعة من املنظمـات الدوليـة غـري         " حقوق اإلنسان أوالً  "وأفادت منظمة     -٤٦
وقـد أُغلقـت    . ٢٠١١احلكومية قد ُمنعت من الوصول إىل البحرين خالل فترات من عام            

 يف أعقاب قيام أفراد مسلحني من قوات األمن مبدامهتها          مكاتب منظمة أطباء بال حدود عنوةً     
  . )٩١(، وقد ُصودرت معداهتا وأُلقي القبض على موظفيها٢٠١١يوليه /متوزيف 

  حرية التنقل  -هاء  
   . جأفادت منظمة العفو الدولية بأن بعض الناشطني ممنوعون من الـسفر إىل اخلـار               -٤٧
مايو، أُمر نبيل رجب، مدير املركز البحريين حلقوق اإلنـسان، وهـو منظمـة              / أيار ٣١ويف  

حمظورة، باحلضور إىل مكتب املدعي العام العسكري حيث اسُتجوِب ملدة مخس ساعات دون             
ك وقبل ذل . ومل توجَّه إليه أية هتم ولكنه ُهدِّد مبقاضاته أمام حمكمة السالمة الوطنية           . وجود حمامٍ 
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بيومني، كان مسؤولون يف مطار املنامة قد منعوه من الصعود إىل طائرة يف رحلة إىل اخلـارج                 
  . )٩٢(حيث أخربوه بأنه ممنوع من مغادرة البحرين، رغم أن هذا احلظر قد ُرفع يف وقت الحق

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
 عامالً يف القطاعني العام واخلاص قد ُصرِفوا        ٢ ٨١٥  أن ١الورقة املشتركة   جاء يف     -٤٨

من اخلدمة وأن احلكومة قد امتنعت إىل حد بعيد عن إعادة تعيني الذين فُصلوا من وظائفهم                
من بني األشخاص الـذين     بأنه كان   وأفادت منظمة العفو الدولية     . )٩٣(بصورة غري مشروعة  

اضرون جامعيون ومدرسـون وأطبـاء      فُصلوا من وظائفهم حم   مث  شاركوا يف االحتجاجات    
أما التربير الذي قُدِّم فهو بوجه عام أن هؤالء املوظفني قد أخلّوا بشروط عملهم              . وممرضون

قـد  املوظفني   بأن بعض    ٣وأفادت الورقة املشتركة    . )٩٤(بسبب مشاركتهم يف االحتجاجات   
 أي دور هلـم  أُخضعوا قبل فصلهم من وظائفهم لعمليات استجواب من قبل السلطات حول  

بعض  معلومات بشأن إلقاء القبض على       ١وقدمت الورقة املشتركة    .  االحتجاجات يف بداية 
 أن بعض القادة النقابيني البارزين      ١الورقة املشتركة   وجاء يف   . )٩٥(قادة النقابيني ومقاضاهتم  ال

 بـسبب   من وظائفهم وتعرَّض بعضهم ملالحقة جنائية     فُصلوا  واملئات من أعضاء النقابات قد      
 ١وأعربت الورقة املـشتركة     . )٩٦(واملشاركة فيها املظاهرات  أو  /دورهم يف تنظيم اإلضرابات و    

 ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٧(يزالون يواجهون هتماً   عن قلق من أن بعض القادة النقابيني ال       
  الـيت  املفصولني إىل وظائفهم ودفع تعويضات كاملة هلم عن الفتـرة         املوظفني  البحرين بإعادة   

 املؤسسة الدوليـة حلمايـة      -ودعت مؤسسة خط املواجهة     . )٩٨(فُصلوا خالهلا من أعماهلم   
إعادة مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان إىل       إىل ضمان   املدافعني عن حقوق اإلنسان البحرين      

وظائفهم بصورة كاملة وكفالة حريتهم يف ممارسة أنشطتهم يف الدفاع عن حقوق اإلنـسان              
  .)٩٩(لالضطهاد التعرضدون 
حدوث انتهاكات جسيمة وسـلَّطت     العنف  والحظت منظمة الدفاع عن ضحايا        -٤٩

الضوء على استهداف سيارات اإلسعاف واملستشفيات واملستوصفات واألطباء واملمرضـني          
ورغم أن األطباء واملمرضني قد التزموا مبا تقتضيه مدونة أخالقيات املهنة           . واملوظفني الطبيني 

لمحتجني املصابني، فقد فُصلوا من وظائفهم يف مراكز العالج الطـيب بـل مت يف          من عالج ل  
  . )١٠٠(بعض األحيان إلقاء القبض عليهم واحتجازهم

 أن عدد النساء اللوايت يـشغلن مناصـب قياديـة يف            ٢الورقة املشتركة   وجاء يف     -٥٠
م من أن زيـادة مـدة    وعلى الرغ . بشكل غري تناسيب  متدنياً  يزال   القطاعني اخلاص والعام ال   

تزال   يوماً تشكل خطوة إجيابية، فإن مدة هذه اإلجازة ال         ٦٠ يوماً إىل    ٤٥إجازة الوضع من    
 أسبوعاً، مما يقتضي مراجعـة      ١٤دون الفترة اليت حيددها معيار منظمة العمل الدولية، وهي          

 البحرين على   ٢وحثت الورقة املشتركة    . )١٠١(تعزيز املساواة بني اجلنسني   هبدف  قانون العمل   
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إصالح قانون العمل من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وضمان أن تكون مجيع تـشريعات     
  .)١٠٢(وسياسات العمل متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

 الذين عليهم   حقوق اإلنسان بأن عدداً من املُغتربني     البحرينية ملراقبة   معية  اجلوأفادت    -٥١
وقـد  . ُمنعوا من السفر وأُمروا بسداد ديـوهنم      مالت يف اخلدمة املرتلية،     عا، وبعضهم   ديون

رفضت إدارة اهلجرة يف البحرين جتديد تصاريح إقامة األشخاص املمنـوعني مـن الـسفر،         
وبالتايل مل يكن باستطاعة هؤالء احلصول على تراخيص عمل، وهذا يعـين أنـه مل يكـن                 

حقـوق  البحرينية ملراقبة معية  اجلوأفادت  . )١٠٣(نعليهم من ديو    ما لسدادباستطاعتهم العمل   
. )١٠٤(يدفعون مرتبـات مـستخَدميهم املغتـربني       اإلنسان بأن أصحاب العمل كثرياً ما ال      

اجلمعية بأن تعتمد البحرين يف أقرب وقت ممكن تشريعاً جديداً بشأن العامالت يف              وأوصت
  . )١٠٥(اخلدمة املرتلية

  عي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق احلق يف الضمان االجتما  -زاي  
 أنه على الرغم من كون البحرين دولة رعاية تدعم العديد    ٢الورقة املشتركة   جاء يف     -٥٢
املنافع العامة، فإن سد الفجوات الواسعة يف الدخل اليت تؤدي إىل فقـر نـسيب              خدمات  من  
ة االستراتيجية الوطنية للحد    ويف هذا الصدد، ميثل اعتماد ومراجع     . يزال ميثل حتدياً أساسياً    ال

  .)١٠٦(من الفقر النسيب ودعم اُألسر احملتاجة إجنازاً إجيابياً
وممارسـات  الرأمسالية القائمة على حماباة املقـرَّبني        بأن   ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٥٣

 ٢ودعت الورقة املشتركة    . اخلصخصة الفاسدة تزيد من حدة أوجه انعدام املساواة يف الدخل         
كمـا دعـت إىل     حرين إىل ضمان توافر بيانات حمدَّثة بشأن الفقر وتيسُّر الوصول إليها؛            الب

إجراء حتقيقات شفافة ومستقلة يف القضايا اليت يثريها الربملان فيما يتعلق خبصخصة األراضي             
  .)١٠٧(العامة وآثار ذلك على إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية

لقانون والعدالة بأن املسلمني الشيعة يشكلون أغلبية السكان        وأفاد املركز األورويب ل     -٥٤
 االقتصادي املُتدين وأن معدل البطالة يف صـفوفهم أعلـى مـن           -ذوي الوضع االجتماعي    

 يف جمال العمالة، ويشتكي     السياسي والتمييز ويتجلى حتيُّز احلكومة الديين يف التمييز       . غريهم
شغل الوظائف احلكومية املرغوب فيها وذلك بسبب       املسلمون الشيعة من أهنم حمرومون من       

  .)١٠٨(مذهبهم الديين
 وجود متييز بني خمتلف املناطق فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٥٥

  .)١٠٩(اإلسكان املدعومة من الدولة، حيث يوفَّر قدر أكرب من هذه اخلدمات يف املنطقة اجلنوبية
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  احلق يف الصحة  -حاء  
 بأن استهداف املوظفني الطبـيني واملرضـى يف جممَّـع           ٢أفادت الورقة املشتركة      -٥٦

السلمانية الطيب خالل االحتجاجات قد أعاق التمتع باحلق يف احلصول على الرعاية الصحية             
، اسـتولت القـوات العـسكرية       ٢٠١١مارس  /آذارويف  . وأفضى إىل تردي اخلدمات الطبية    

 ٢وحثت الورقة املشتركة    . )١١٠(انية الطيب وقامت باستجواب املرضى    واألمنية على جممَّع السلم   
 املـدين   البحرين على اختاذ تدابري فورية للتصدي النتهاكات احلق يف الصحة واستعادة الطابع           

 بأن احلكومة أعاقت توفري العالج      ٤كما أفادت الورقة املشتركة     . )١١١(جملمَّع السلمانية الطيب  
وقد منعت احلكومة وصول التسهيالت الطبية إىل جممَّع السلمانية         . ىالطيب للمحتجني اجلرح  

الطيب، مما حال دون سعي العديد من احملتجني املصابني لتلقي العالج بـسبب االعتقـاالت               
  .)١١٢(الواسعة اليت حدثت يف مرافق طبية مماثلة

 ضرورة حتسني    أنه أُشري خالل حوار التوافق الوطين إىل       ٢الورقة املشتركة   وجاء يف     -٥٧
انتهاج استراتيجية شاملة وبالتنسيق الوثيـق مـع القطـاع        عن طريق   معايري الصحة الوطنية    

ضمان تكافؤ فرص احلصول على اخلدمات ذات النوعية اجليدة يف شـىت            من أجل   اخلاص،  
إال أنه ينبغي للحكومة أن تكفل أال تؤدي عملية خصخصة القطاع الصحي إىل             . أحناء البلد 

حلق يف الصحة وأن تكون هذه العملية مصحوبة بتدابري ذات صلة تكفل تكافؤ فرص              انتهاك ا 
  . )١١٣(احلصول على الرعاية الصحية اجليدة دون أي متييز

  احلق يف التعليم  -طاء  
هدف تعميم التعليم االبتدائي    أن  كون   أنه على الرغم من      ٢جاء يف الورقة املشتركة       -٥٨

وأوصـت الورقـة    . )١١٤(يزال ميثل حتدياً   لتعليم اجليد للجميع ال   قد حتقق تقريباً، فإن توفري ا     
تـوفري   البحرين بأن ُتصلح سياستها التعليمية من أجل ضمان عدم التمييـز يف              ٢املشتركة  

  .)١١٥(التعليم اجليد للجميع ويف مجيع املناطق اجلغرافية
إسالمية مواد  عام تشمل   وأفاد املركز األورويب للقانون والعدالة بأن مناهج التعليم ال          -٥٩

أما املذهب الشيعي فليس ممثالً     . تقتصر على املذهب السين، وهي مناهج إلزامية جلميع الطلبة        
يف املناهج التعليمية اإللزامية، وجيري ثين املدرسني الشيعة عن تدريس أية مواد حول التقاليد              

  .)١١٦( الشيعيةاتأو املمارس
 أربعني طالباً طُردوا من املؤسسات التعليمية بينما أُجرب          بأن ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٠

 أن الطالب الذين شاركوا يف   ٢الورقة املشتركة   وجاء يف   . )١١٧(آخرون على توقيع تعهد بالوالء    
اجلامعـات  وأُوقفوا عن الدراسـة يف      االحتجاجات املناهضة للحكومة قد أُلقي القبض عليهم        

 إىل ٢ودعت الورقـة املـشتركة     . )١١٨( حماكم عسكرية  وخضع الكثريون منهم حملاكمات أمام    
  . )١١٩(اختاذ تدابري تصحيحية فورية ملعاجلة ما ترتب على انتهاكات حقوق الطالب واألكادمييني
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -ياء  
" قانون محاية اجملتمع مـن األعمـال اإلرهابيـة        "الحظت منظمة العفو الدولية أن        -٦١

ز فرض عقوبة اإلعدام على أي شخص ُيدان بارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو               جيي) ٢٠٠٦(
      والحظت منظمة الكرامة أن أحكام قـانون مكافحـة اإلرهـاب         . )١٢٠(التخطيط الرتكاهبا 

يتعلـق    تتضمن تعريفاً غامضاً لإلرهاب ومتنح املدعي العام سلطات مفرطة فيما          ٢٠٠٦لعام  
مديد االحتجاز لفترة مخسة عشر يوماً دون رقابـة         باالحتجاز لدى الشرطة، حيث تسمح بت     

وأوصت منظمة الكرامة بإلغاء قانون مكافحة اإلرهاب ومبراجعة مجيـع          . من سلطة قانونية  
وأوصت منظمـة   . )١٢١(األحكام الصادرة، مع ضمان إجراء حماكمات عادلة للمدعى عليهم        

  . )١٢٢( من هذا القانون٦العفو الدولية البحرين بإلغاء املادة 
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