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�س مام جلنة الت�س�يق ا�وليةااملؤسسة الوطنية حلقوق االٕ (لمؤسسات  ن يف البحر!ن �ٔ
�سان   الوطنية حلقوق االٕ

  

  

  

  

  

  

 

 

ول 15 - مؤسسة الكرامة    2016 ينا!ر/اكنون ا/ٔ

  




	ق ا����ن��   2016  �����ا�  ا����� ا�	ط��

2 

Alkarama Foundation – 150 route de Ferney, C.P. 2100 CH – 1211  Genève 2 – Switzerland 

� +41 22 734 10 06 – � +41 22 734 10 34 – � info@alkarama.org – � www.alkarama.org 

 الفهرس

 3 ........................................................................................................................................ مقدمة .1

 3 .......................................................................................................... واملؤسساتية الس�ياس�ية اخللف=ة .2

 4 ............................................................................. أ/ساس�ية إال�سان حلقوق الوطنية املؤسسة مAطلبات .3
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  مقدمة .1

، بطلب ٕاىل جلنة الت�س�يق ا�ولية (لمؤسسات  2009اليت تFٔسست يف Rام و ، )فp بعد املؤسسة املسّماة(املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان يف البحر!ن تقّدمت 
 .وطالبت بتصنيفها }لفzة �ٔ  .الوطنية لتعز!ز وحامية حقوق إال�سان لتكون معمتدة �هيا (لمرة أ/وىل

 .ملبادئ }ر�س من الناح=تني القانونية والعملية  ةامAثال املؤسسة الوطنياملسامهة يف تق=مي مدى  من �الل هذا التقر!ر ~رغب الكرامة 

مع املؤسسة ومقنا }التصال إال�سان حامية حقوق تعز!ز و  يف ودورها يف البحر!ن الوطنية حلقوق إال�سان ة(لمؤسسؤ�ساس�ية  مهنجيةٕاجراء معلية تق=مي  �اولنا
 ،�الل توثيق احلاالت املعلومات اليت ّمت مجعها \شلك رئEيس Rىلتعمتد  فٕاّن هذه املسامهة و}لتايل .لك�نا لٔ�سف مل نتلق ٔ�ي رد) الفا�س والهاتف Rرب(الوطنية 
 .والس�ياق املؤسسايت الرحب ا�ي تعمل ف=ه (لمؤسسة الوطنية أ/ساس القانوين Rىل حتليل وكذ�

 جوانب القصور يف هذا التقر!ريف  عرضن، س� البحر!ن إال�سان يف حتسني �اd حقوق الرام=ة ٕاىل¡ودها و  ا�ي تلعبه املؤسسة الوطنية رمغ ~زايد ا�ور ال�شط
  .ملبادئ }ر�س امAثالها

 

 اخللف=ة الس�ياس�ية واملؤسساتية .2

 ازدهرت .1971س�نني ق¨ل ٔ�ن تنال اس�تقاللها يف العام  110§ريطانية ملدة  مس�تعمرةاكنت البحر!ن . Rاما 240حتمك Rائ¥ �ٓل �ليفة البحر!ن م�ذ ٔ�كرث من 
اقAصاد البحر!ن  تعز!ز يف سامه ممّاقطاعهيا املايل واملرصيف \شلك ملحوظ، ، بل ٔ�يضًا بتطو!ر  1932النفط ا�ي ّمت اكMشافه س�نة \س¬ب لEس فقط  ،اقAصاد»

 .(لس�نوات القادمة

، حتويل 2001}س�تفAاء شعيب ٔ�جري Rام  مدعوماً  قّرر أ/مري،. ، �لف الش�يخ محد §ن ERىس �ٓل �ليفة وا�ه يف احلمك ؤ�صبح ٔ�مريًا Rىل البالد1999يف Rام 
، وّمت انتÂاب غرفAنيتبع هذا التغيري ٕاصال�ات واRدة؛ �وضع دس�تور ¾ديد (لبالد وٕا�شاء جملس وطين من   .نظام مليك دس�توريىل إ نظام احلمك يف البالد 

 .صويت (لمرة أ/وىلعن طريق Oقرتاع العام، وُم�حت املرٔ�ة حقها يف الت )وهو السلطة أ/دىن(جملس النواب 

\س¬ب Rدم وجود سلطة Êرشيعية وسلطة  ،وم�ذ ذ� احلني، تقّدم البحر!ن نفسها Rىل ٔ�هنا ملك=ة دس�تورية، لكّن العديد من املراق¨ني ا�وليني يطعنون يف ذ�
 .قضائية مس�تق¥

كام يعّني جملس الوزراء، وÌ احلق يف �ّل  ،ليفة §ن سلامن �ٓل �ليفةا�ي هو ا/ٓن ّمعه �  ،والواقع ٔ�ن املË هو رئEس ا�وd، وهو ا�ي يعني رئEس الوزراء
مراس�مي وحيّل جملس النواب حبسب ما !راه  يصدركام يعني رئEس ؤ�عضاء الغرفة العليا يف اÎلس الوطين، ٔ�ي جملس الشورى وحيق Ì ٔ�يضًا ٔ�ن  .احلكومة
 .م�اس�باً 

ويف �ني يصوغ اÎلس الوطين مسّودة الMرشيعات ويقرتح التعديالت، ٕاّال ٔ�ّن  .ٔ/Rىل وهو من يّعني القضاةRالوة Rىل ذ�، فٕان املË هو رئEس جملس القضاء ا
و}لتايل، فالسلطة الMرشيعية م�اطة . و�يه احلق يف تعديل ا�س�تور واقرتاح القوانني والتصديق Rلهيا املÌ Ë احلق يف ROرتاض Rىل القوانني اليت يقّرها اÎلس

 .لاكملبه }

وقد ٔ��شFٔت مجموRة �برية من . Ó2001ري مرشوع، ٕاّال ٔ�ّن امجلعيات الس�ياس�ية مرشّع لها م�ذ العام ٔ�مرا ما!زال يف البحر!ن ٕا�شاء أ/حزاب الس�ياس�ية رمغ ٔ�ّن 
 .ا}ت، ا�!ن يعملون بدورمه ÙكAل §رملانيةٔ�حزاب و�سمح لها }خAيار املرحشني لالنتÂ -تعترب هذه امجلعيات ش�به. امجلعيات الس�ياس�ية من خمتلف ٔ�طياف اÎمتع

و�ده  OسMشاريمÚلس �سمح (ل، ح=ث غرفAني يف الربملان، قاطعت املعارضة اليت ~رٔ�سها أ/حزاب إالسالم=ة OنتÂا}ت احÚAا¾ا Rىل وجود 2002يف Rام 
رفض حزب الوفاق، وهو ٔ��د ٔ�§رز أ/حزاب املعارضة، م�ذ بدء الثورة !. دون Óريه، احلق يف ROرتاض Rىل الMرشيعات، وحيرم جملس النواب من هذا OمAياز

}ٕالضافة ٕاىل ٔ�حزاب معارضة ٔ�خرى، احÚAا¾ا Rىل النظام OنتÂايب اجلاÝر  2014، املشاركة يف احلوار الوطين، كام قاطع OنتÂا}ت يف العام 2011يف Rام 
 .وOضطهاد املامرس من  ق¨ل �بار املسؤولني عنه

اليت غزت العامل العريب، خرج �ٓالف البحرينEني ٕاىل الشوارع (لمطالبة }ٕالصالح الس�يايس وز»دة املشاركة  اتالثور، ويف خضّم مو¾ة 2011ا!ر يف فرب 
  .عرضون Ìاكن من بني املتظاهر!ن Rدد �بري من الطائفة الش�يعية خرجوا يطالبون }ملزيد من املشاركة الس�ياس�ية ويدينون اãمتيزي ا�ي يت .الس�ياس�ية
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سارعت السلطات البحري�=ة ٕاىل مقعها مMس¬¨ة \سقوط العديد من  ، ح=ثعند دّوار ا(لؤلؤة يف مدينة املنامة ،2011فربا!ر /ش�باط 14بدٔ�ت OحÚAا¾ات يف 
لعربية السعودية ودوd إالمارات العربية عقب تفامق الوضع، اس�تقدمت قوات من اململكة ا. الضçا» من الطرفني؛ املتظاهر!ن واملوظفني امللكفني ٕ}نفاذ القانون

ويف الوقت . مارس، ود�لت ٕاىل البحر!ن ملساRدة القوات البحري�=ة، بطلب من السلطات وذ� يف ٕاطار التعاون العسكري يف ما بEهنم/�ٓذار 14املتçدة بتارخي 
 .نفسه، ٔ�Rلن املË أ/حاكم العرف=ة و�اd الطوارئ يف البالد ملّدة ثالثة ٔ�شهر

�اd وفاة يف صفوف املتظاهر!ن، بEهنم مخسة  20عن  2011مارس /فربا!ر و�ٓذار /�الل شهري ش�باط الثورةسفرت مح¥ القمع العنيفة اليت مورست ٕالخامد �ٔ 
ن، واحAجز معظم ، ٔ�و ا�امعني (لمتظاهر!الثورةخشص من املشاركني يف   1600اعتقلت قوات أ/من �ٔكرث من . جّراء التعذيب ٔ�ثناء فرتة OحÚAاز قضوا

 .1يف بعض احلاالت ٔ�و شهور املعتقلني مبعزل عن العامل اخلارì ملدة ٔ�سابيع

، §رئاسة رشيف \س�يوين، (لتحق=ق يف مزامع 2011يوليو /ðر الضغوط املزتايدة من ق¨ل اÎمتع ا�ويل، Rّني املË جلنة حبري�=ة مس�تق¥ لتقيص احلقائق يف متوزإ Rىل 
، �دوث اôهتااكت حلقوق إال�سان من ق¨ل 2011نومفرب /ٔ�كّدت ا(لجنة يف تقر!رها ا�ي �رشته يف Êرش!ن الثاين. الثورةيت وقعت �الل ن الاôهتااكت حقوق إال�سا

اجلد!ر ذ�ره ٔ�ن القوى من و . 2التعذيب بلغت يف العديد من احلاالتا سوء معام¥ ممهنÚة هت¡از أ/من الوطين البحريين ووزارة ا�ا�لية، ذا�رًة ٔ�ّن مح¥ القمع رافق
ٔ�عربت عن حتفظها ح=ال رشعية نتاجئ جلنة تقيص احلقائق، زامعة ٔ�ّن حتق=قات ا(لجنة  املعارضة واملنظامت Óري احلكوم=ة م÷ل مركز البحر!ن حلقوق إال�سان،

يف الوقت نفسه،  "3.ٔ�بدا Oس�تÂدام املفرط (لقوةاúّطط ف=ه "يف جو مل !كن من  معزوdم�قوصة وتقلّل من ٔ�مهية أ/�داث ح=ث تعتربها جمرد ٔ�عامل عنف 
 .تضمن التقر!ر مجموRة توصيات ملعاجلة اôهتااكت حقوق إال�سان وجتنب ~كرارها

�شئ التابع لوزارة ا�ا�لية وا� )أ/وم¨ودسامن(مكAب ديوان املظامل : 2012بناًء Rىل توصيات جلنة تقيص احلقائق، ٔ��شFٔت احلكومة ثالث هيئات م�ذ العام  ي ��
}ٕالضافة  2012لس�نة  8، وو�دة التحق=قات اخلاصة يف مكAب املدعي العام، واليت ٔ��ش�ت بقرار من النائب العام رمق 2012لس�نة  27مبوجب مرسوم مليك رمق 

، لوضع �د عيًا، مAدا�ًال جزئياً تتقامس هذه املؤسسات تفويضًا جام. 2013لعام  61ٕاىل جلنة حقوق أ/رسى واملعتقلني، اليت ٔ��ش�ت مبوجب مرسوم مليك رمق 
 .وOحÚAاز(لتعذيب يف مراكز التحق=ق 

مدى اس�تقالليهتا تتحفظ \شFٔن Êش�يد الكرامة ٕ}�شاء هذه املؤسسات يف التصدي لظاهرة إالفالت من العقاب يف البحر!ن، لكن بعد رصد دق=ق ٔ/�شطهتا، 
ا/ٔ§رز يف هذا  املوضوعَ ، 2014العام  ثورةبعد  املناسبشلك ل ٕال�سان، اليت اس�تFٔنفت معلها }املؤسسة الوطنية حلقوق ا سMشلكو . وكفاءهتا وشفاف=ة معلها

  .وحامية حقوق إال�سان يف البحر!ن يف ما خيّص تعز!ز التقر!ر،

  

  أ/ساس�ية ملؤسسة الوطنية حلقوق إال�سانامAطلبات  .3

 النص التFٔسEيس (لمؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان 3.1 
من العام   16بFٔمر مليك ٔ�يضًا حيمل الرمق  17، مت تعيني ٔ�عضاهئا الـ 2010نEسان  25وبتارخي  .R2009ام  46مرسوم مليك رمق  وطنية مبوجبٔ��ش�ت املؤسسة ال

ء \شFٔن وRدم قدرهتا Rىل التوصل ٕاىل توافق جامعي يف ا/ٓرا 2010س¬مترب /ٔ�يلول\س¬ب فشل املؤسسة يف انتقاد اعتقال املعارضني الس�ياس�يني يف و  .2010
 .4، ٔ�صبح النصاب القانوين (لمؤسسة Óري مكمتلو}لتايل .، اس�تقال بعض ٔ�عضاء املؤسسة، من بEهنم رئEسها سلامن Rيل كامل ا�!ن2011عام اليف  الثورة

ٔ�عضاء املؤسسة من ، وقد مشل \شلك ٔ�سايس تقليص Rدد 46بتعديل بعض ٔ�حاكم املرسوم رمق  2012لس�نة  28، صدر مرسوم مليك رمق 2012ٔ�يلول  11يف 
رئEس العام بقرار من المني ٔ�دّق ؤ�درج بندًا ينّص Rىل ٔ�ن يّمت تعيني ا/ٔ وال!هتا \شلك �ّدد çÙد ٔ�قىص، مبا يف ذ� رئEس جملس إالدارة و�ئبه؛ كام  15ٕاىل   17

  5.بدال من تعيEهنم مبوجب مرسوم مليكاملفوضني  ء جملسبعد موافقة ٔ�Óلبية ٔ�عضا

  

                                                   

� وو��،  1� https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283951، '+ ا������ ا����ار �&"�* و�	ء �&��( ا��	)	'��" ��&�ون �% �� د��ءھ"ه "ھ�	�� را�
2  ،,-�

ّ/+ ا���� )
�
���ا�(�0 ا������� ا����  ,-�

/+ ا����  http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf، )308ص (ا�(�0 ا�������
 BCHR Open Letter to Head of the Bahraini Independent Commission of Inquiry (BICI) re statement to��23 ا������ ��
	ق ا����ن،  3

Reuters, http://www.bahrainrights.org/ar/node/4491 
 Bahrain: Award Winning Repression – EU gives human rights award to non-independent public institutions while the'�و�8 ��7 د�5�6رز،  4

state jails and tortures human rights defenders ،https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27853 

	ق ا����ن 5�� 
��� ا���	ي �(���� ا�	ط��� http://en.nihr.org.bh/Media/pdf/NIHR_ANNUAL_REPORT_2013_(ENG).pdf، 2013-ا�
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امAثال حتق=ق ، ا�ي ّمت التصديق Rليه من ق¨ل جملس الشورى وجملس النواب هبدف 2014لعام  26ل املرسوم مرة ٔ�خرى مبوجب القانون رمق ، مت تعديؤ��رياً 
 .ملبادئ }ر�سٔ�كرب 

�ري خبصوص ٕا�شاء �ا ~رحب الكرامة }لتعديل ا/ٔ  ؛ل ٔ�ي مؤسسة وطنية حلقوق إال�سانيعّد Oس�تقالل عن السلطة التنف=ذية من ٔ�ساس�يات جناح مع
يف هذه النقطة }�ات، }تت املؤسسة ٔ�كرث . ه اÎلس الوطين ولEس ٕاىل مرسوم مليكا�ي اس�Mد ٕاىل قانون ٔ�قرّ و  ،املؤسسة الوطنية حلقوق �Oسان يف البحر!ن
 .Ê6رشيعي دس�توري ٔ�و مبوجب نّص ملؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان ا تُ�شFٔ ا�سÚامًا مع م¨ادئ }ر�س اليت تنص Rىل ٔ�ن 

  

  والMشك=لٕاجراءات التعيني   3.2
يعّني ٔ�عضاء اÎلس مبوجب املرسوم . معايري وٕاجراءات تعيني ٔ�عضاء جملس املفوضني يف املؤسسة 2014 لس�نة 26من القانون رمق   5و  4و  3حتّدد املواد 
Rىل ٔ�ن !كون ذ� بعد مشاورات مع مؤسسات اÎمتع املدين ذات "ّص ، واليت تن5الوارد يف املادة   2014لس�نة  26والقانون رمق   2014لس�نة  20املليك رمق 

�االت الوفاة ٔ�و Oس�تقاd ٔ�و فقدان اجل�س�ية البحري�=ة ٔ�و ار~اكب جرمية خمّ¥ }لرشف ٔ�و أ/مانة، و�ده املرسوم  Rدافp  7."العالقة واÎموRات املتنوRة أ/خرى
 .2014لس�نة  26من القانون رمق  (II) 10س مع توصية ٔ�Óلبية ثليث أ/عضاء ا/ٓخر!ن Rىل النحو املبني يف املادة املليك حيق Ì ٕاهناء عضوية ٔ��د ٔ�عضاء اÎل

عضواً من بEهنم مجموRة واسعة من املهنيني من جماالت خمتلفة م÷ل احملامني  11يتكون جملس املفوضني يف املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان يف البحر!ن من 
اãمتثيل "يف هذا اخلصوص، Êش�يد الكرامة ٕ}�شاء املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان يف البحر!ن مبا يkىش مع م¨دٔ�  .حف=ني وال�ساء وأ/قلياتوأ/طباء والص 

 8.كام هو م�صوص Rليه يف م¨ادئ }ر�س "التعّددي (لقوى Oجkعية

ن هام ٔ�يضًا يف الربملان، وهو ما Êشجعه م¨ادئ }ر�س، كام ٔ�ّن ٔ��دهام عضو يف جملس عضوان من جملس املفوضني يف املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان يف البحر!
Ëالشورى ا�ي يُعني م¨ارشة من ق¨ل امل. 

.  R9ىل ٔ�ساس الكفاءة لضامن فعالية معل املؤسسة ينّص النظام التFٔسEيس Rىل وجوب اخAيار ٔ�عضاء جملس املفوضني يف املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان
، من دون حتديد تفاصيل "املعرفة وOهkم حبقوق إال�سان"، جيب ٔ�ن !كون �ى ٔ�عضاء اÎلس 2014لعام  26من القانون رمق ) ب( 4املادة  وحسب

 .املؤهالت املطلوبة لشغل هذا املنصب

اجلدارة  OخAيار Rىل ٔ�ساسليك يمت ات ا�ا�لية، ٕاما عن طريق القانون ٔ�و Rرب الMرشيع \شلك ٔ�كرث دقة، ؤهالت لهذا املنصباملالكرامة حتديد  قرتحت�ا 
 .حتسني فعالية املؤسسة }لتايلو

 ؛ية هذا OخAياراس�تقالل  ضتقوّ  خماطر ¾دية مثّةلكن ، املدين مع اÎمتع \شFٔن اخAيار ٔ�عضاء اÎلس تمتّ  شاوراتنذ�ر ٔ�ّن بعض امل  ؤ��ريًا، من اجليد مباكن ٔ�ن
ا�ي قد  ليكاملرسوم سلطة امل من �الل ٔ�و حىت ٕاهناء عضوية ٔ��دمه ٕاجراءات التعينيË يف هناية املطاف، ف� و�ده ٕامتام ح=ث ٔ�ّن اللكمة الفصل ~كون (لم

 ضمنتال  ٕاجراءات التعيني و}لتايل، فٕان. خشصيّاً  املË ق¨ل من اعيهنت  متّ يف جملس الشورى،  ٔ�يضاً  والعضو املؤسسة،يف  الوح=دعضو ال ٔ�نّ  عن �هيك. يصدره
  .م¨ادئ }ر�سRليه يف  م�صوصكام هو  التنف=ذ ٕازاء اكم¥ اس�تقاللية

  

  املالية Oس�تقاللية 3.3
الهيالك أ/ساس�ية املناس�بة لسالسة سري ٔ��شطهتا، وبصفة �اصة "بـ  يوفّر لهاتنّص م¨ادئ }ر�س Rىل ٔ�ّن املؤسسات الوطنية املس�تق¥ حلقوق إال�سان جيب ٔ�ن 

  . هذه أ/موال من تدبري موظفهيا ؤ�ما�ن معلها لتكون مس�تق¥ عن احلكومة وÓري �اضعة ملراق¨ة مالية قد متس اس�تقاللها متكّهناح=ث  10"أ/موال الاكف=ة ��،
  

                                                   
 2، ا�6
�ة "ا7<�/�=�ت وا����و���ت"ئ :�ر��، ���د 6

	ق ا����ن، �@� '+ ا�5��0ة ا�����، ا��(�, ر)%  2014��� ) 26(ا�
��	ن ر)%  7�� � �A:3168 ،7@�ء ا����� ا�	ط��B�C2014أ ،

http://www.nihr.org.bh/media/pdf/RO_26_2014.pdf 
8  ،�
Fل و"���دئ :�ر�� "ا��&5د�ا��@H�I و����Gت ا�7

	ق ا����ن،  9J 
��%ا��0(� ا�5و�+ ������  15. ، ص2005، ا����ن ��
	ق ا�	ط�� ا������ت '&���

10  ،�
Fل"���دئ :�ر�� 5، ا�6
�ة "ا��@H�I و����Gت ا�7
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Rىل �ٔن م�ه  20وتفّصل املادة  ." مس�تق¥ ماليا وٕادار»"م�ه، Rىل ٔ�ن ~كون املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان  2املادة  يف  2014(لعام  26ينّص القانون رمق 
وقع إاللكرتوين (لمؤسسة املٕاّال ٔ�ّن ". الهبات"ن وم" يف بند مس�تقل من املزيانية العامة (�وd (لمؤسسةيت ختصص ال Oعkدات املالية"!كون رٔ�س مالها من 

التوجهيية ملفوضيّة حقوق إال�سان تنص Rىل ٕاذ ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن املبادئ . يفAقر ٕاىل ٔ�ية معلومة يف هذا اخلصوص، كام ال ~كشف املؤسسة معلومات عن ٕانفاقاهتا
 "11.والتدق=ق احملاس�يب املس�تقل) يفضل س�نو»ً (ي�¨غي التحقّق من الزناهة املالية من �الل ٕاصدار تقار!ر مالية Rامة \شلك م�تظم"

Ëّن املؤسسة الوطنية متّول فقط من ق¨ل امل�ىل مدى اس�تقالل  ات، الونظرا لشّح املعلوم. ~كشف معلومات وصلتنا من مصادر حملية ٔR ميك�نا التعليق pها ف
ويف ٔ�ية �ال، حنن نؤكّد Rىل . R"12ىل املؤسسات الوطنية تقدمي تقار!ر ~كشف عن مصادر مواردها املالية وكذ� نفقاهتا"خيّص متويلها، ولكن Rلينا ٔ�ن نتذ�ر ٔ�ن 

  .متع املدين وضامن املساءdلتعز!ز الثقة دا�ل اÎ  ٔ�مهية الشفاف=ة يف موضوع متويل وٕانفاق املؤسسة

  

  والية املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان وطرق معلها .4

 التعليق Rىل القوانني ومشاريع القوانني  4.1
 26ون رمق من القان )ب( 12البحر!ن ٔ�ن تويص بتعديالت Rىل الMرشيعات احلالية ٔ�و اليت قد Êسّن الحقًا Rىل النحو احملّدد يف املادة  حيق (لمؤسسة الوطنية يف

 . 2014(لعام 

، توصيات (لحكومة \شFٔن قانون حرية النقا}ت العاملية وقانون اجل�س�ية \شFٔن حق املرٔ�ة يف م�ح 2013 هو م¨ّني يف التقر!ر الس�نوي (لعام كام ،املؤسسة قدمت
 ٔ�نّه ال بّد من إالشارة ٕاىل ع القوانني القامئة واملس�تÚّدة، ٕاّال ويف �ني يظهر ¾ليًّا ٔ�ّن املؤسسة س�بق واس�تÂدمت حقّها يف التعليق Rىل مشاري 13.¾�سEهتا ٔ/طفالها

 .ٕازاء العديد من القوانني اليت ت�هتك حقوق إال�سان أ/ساس�يةمصهتا 

تعّرف بFٔهنا توصية، تعطي (لحكومة احلق املرشوع }الحÚAاز التعسفي وOعتقال وحمامكة املشاركني يف ٔ�عامل  22صاغ اÎلس الوطين  2013يوليو /ويف متوز
، أ/عامل إالرهابية بFٔهنا لEست }لرضورة، أ/عامل اليت يُتعّمد من �اللها فعل القAل ٔ�و 58/2006حيّدد القانون . ، كام تعطي تعريفًا فضفاضًا لهذه أ/عامل"ٕارهابية"

إالرضار  "ٔ�و "إال�الل }لنظام العام"اãهتديد }س�تÂدا'ا هبدف  ٕاحلاق أ/ذى اجلس�مي حّىت يّمت وصفها }ٕالرهابية، بل !كفي Rىل س¬=ل املثال، اس�تÂدام القوة ٔ�و
ٔ�عربت بعض املنظامت Óري احلكوم=ة عن قلقها ٕازاء هذه التوصيات اليت قد تفسح اÎال ٔ�مام مالحقة ال�شطاء واملعارضني الس�ياس�يني،  14".}لو�دة الوطنية

 .Óري ٔ�ّن املؤسسة الوطنية الزتمت الصمت ح=الها ومل تقرتح ٔ�ية تعديالت Rلهيا 15ية،\س¬ب الق=ام بFٔعامل تندرج يف ٕاطار احلقوق واحلر»ت أ/ساس� 

دف مقع هبواليت مت جشهبا من ق¨ل العديد من املنظامت Óري احلكوم=ة،  ،ٔ�ن املؤسسة مل تعرتض Rىل ٔ�ي من التعديالت اخلاصة }لقوانني احلالية �هيك عن
وال Rىل  ؛"ٕاهانة املË"س�نوات §هتمة  7، وا�ي حيمك }لسجن 1/2014ىل تعديل قانون العقو}ت ا�ي ٔ�قّره القانون رمق كام ٔ�ّهنا مل تعرتض R. املعارضة الس�ياس�ية

حملامكة املهتمني }ٕالرهاب، السابق ، والقايض §متديد فرتة Oعتقال R58/2006ىل قانون ماكحفة إالرهاب رمق  2014د�سمرب /التعديل ا�ي ٔ�جري يف اكنون أ/ول
 .رشّع رمسيا فعل التجريد من اجل�س�ية و، 2015يوليو /ا�ي ٔ�قّر يف متوز (1963)ٔ�و حىت تعديل قانون املواطنة 

رمغ اôهتاÙها الواحض (لمعايري احمللية  2014و R 2013الوة Rىل ذ�، فٕان املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان مل ت�Aقد هذه القوانني يف تقر!رهيا الس�نويني (لعامني
  .لقضا» الس�ياس�ية احلّساسة} يف ما يتعلق و�اصةالسلطة التنف=ذية،  ها عننÚ=Mة طبيعية لعدم اس�تقالل  اعتباره  ، وهو ما ميكنية حلقوق إال�سانوا�ول 

  

                                                   

	ق ا����ن،  11J 
	ق ا����نا��0(� ا�5و�+ �������  ا������ت ا�	ط�����&' %��
 13. ، ص2005، �

	ق ا����ن، ا�� 12J 
	ق ا����ن0(� ا�5و�+ �������  ا������ت ا�	ط�����&' %��
 23. ، ص2005، �

	ق ا����ن 13�� 
��� ا���	ي �(���� ا�	ط��� 19. ، صR_ANNUAL_REPORT_2013_(ENG).pdfhttp://en.nihr.org.bh/Media/pdf/NIH، 2013-ا�
2006���  58ا�
��	ن ر)%  14 ،https://www.unodc.org/tldb/showDocument.do?documentUid=8520 
�3 إ�L اK�% ا����5ة '+  15���K5ة ا�� ا�	��7ت ا��N&: O��P)9  ������2013( ،Joint Statement Expresses Concern about Human Rights Situation in 

Bahrain, https://geneva.usmission.gov/2013/09/09/joint-statement- expresses-concern-about-human-rights-situation-in-bahrain/ 
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  وضع حقوق إال�سان احمللية رصد  4.2
املؤسسات "قوق إال�سان }لق=ام §ز»رات م=دانية ٕاىل اليت ~لكّف املؤسسة الوطنية حل  2014لس�نة  26من القانون رمق ) ز( 12املادة  ٕ}دراج~رحب الكرامة 

 ." �سان يف دا��إالصالح=ة ومراكز OحÚAاز، والتجمعات العاملية واملراكز الصحية والتعلميية، ٔ�و ٔ�ي ماكن Rام �ٓخر �شM¨ه يف حصول اôهتااكت حلقوق االٕ 

تFٔهيل اخلاص وقد ٔ�جرت املؤسسة، حبسب ما ¾اء يف تقر!رها الس�نوي، سلس¥ ز»رات ٕاىل مراكز احÚAاز، مبا يف ذ� م¨ىن رشطة احلورة ومركز إالصالح وال 
 16.و�ٓخر �اص }ل�ساء ومركز احل¬س OحAياطي }حلوض اجلاف" جو"}لر¾ال 

، اليت تعّرض املعتقلون �اللها ٕاىل Oعتداء والرضب وسوء املعام¥، 2013ف يف ٔ�غسطس ٔ�عامُل الشغب يف مركز احل¬س OحAياطي }حلوض اجلا ٔ�دت
ت Rىل ٕاðرها اجRkات مع Rدد من جرَ لق=ام §ز»رة ٕاىل املركز }لت�س�يق مع وزارة ا�ا�لية، من ٔ�¾ل التحق=ق يف أ/مر، �1 إاىل ملؤسسَة الوطنية حلقوق إال�سان }

التحق=ق يف مزامع التعرض لسوء املعام¥ من ق¨ل "ٔ�Rّدت تقر!راً تفصيليًا قّدمAه ٕاىل وزارة ا�ا�لية، ٔ�درجت ف=ه مجموRة توصيات م÷ل ّمث  .املسؤولني واملعتقلني
 ."ملعتقلنيى ا~رس�يخ ثقافة حقوق إال�سان �" و "ضباط الرشطة

ومن  .وزارة ا�ا�لية؛ لكّهنا الحظت ٔ�ن املؤسسة مل ت�رش هذا التقر!ر ت3ين الكرامة Rىل ¡ود املؤسسة يف التصّدي الôهتااكت حقوق إال�سان }لتعاون مع
افات من املعتقلني، ا�!ن املؤسف ٔ�ّال تقوم املؤسسة }ل�رش ٔ�و التنديد Rلنا بظروف OحÚAاز يف املراكز املذ�ورة ٔ�Rاله ح=ث التعذيُب فهيا وس�يً¥ النزتاع اRرت 

ìالبا ما حيتجزون مبعزل عن العامل اخلارÓ¥لفرتات طوي . 

املعارضني الس�ياس�يني واملدافعني  ضديف الس�نوات أ/�رية املامرس}ٕالضافة ٕاىل ذ�، مل ~كAف املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان يف التصدي لالضطهاد املمهنج 
نية حلقوق إال�سان لهذا املوضوع يف ٔ�ي من املؤسسة الوط  قتطرّ و تFٔسف الكرامة لعدم . 17املدونني ووسائل إالRالم وÓريمه/عن حقوق إال�سان والصحف=ني

 .، سواء من �الل التوصيات ٔ�و Rرب �رش تقر!ر هبذا الشFٔن2014ٔ�و   2013تقر!رهيا الس�نويني 

�سان اليت ، فٕان ذ� يتطلّب معاجلة Rلنية لاكمل اôهتااكت حقوق االٕ يف معلهاالبحري�=ون  يثقوحىت !كون معل املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان فّعاالً وليك 
  .~ر~كب يف البالد، وشفاف=ة ٔ�كرب يف العمل ٕالظهار حس املسؤولية وOس�تقاللية

 

  (لمعايري ا�ولية الرصد وتقدمي املشورة \شFٔن OمAثال 4.3
اتفاق=ة وجب مب خرق الزتاماهتا ، \س¬ب2013تقر!رها الس�نوي (لعام  يفيف Oنتقاد ا�ي وّ¡ته ٕاىل احلكومة، املؤسسة اليت ٔ�ظهرهتا  Rىل الشفاف=ة لكرامةا Êشّجع

تقار!رها ٕارسال  تFٔ�ريRرب ، 1998رس ما/�ٓذار 6 يف ، واليت صادقت Rلهيااملهينةٔ�و  الالٕا�سانية ٔ�و القاس�ية املعام¥ ٔ�و العقوبة وÓريه من رضوب التعذيب م�اهضة
ا�ي �رشته مبناس�بة اليوم العاملي ملساندة حضا» التعذيب  اكلبيان ئل إالRالم=ة،خمتلف الوسا RربRىل دعوهتا كام هتنّهئا  18.رمرب  دون لعدة س�نوات املتçدة أ/مم ٕاىل

 19.التفاق=ةلOخAياري  Rىل الربوتو�وللتصديق (  2013(لعام 

وجلان أ/مم هيئات  ٕاىل أ/عضاء تقدميها�ول ا Rىل املسامهة يف ٕاRداد التقار!ر اليت ي�¨غي" Rىل ،الوطنية املؤسساتÙجزء من مسؤوليات  ،تنص م¨ادئ }ر�س
املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان  ٔ�درجتكام  21.املفوضية السام=ة حلقوق إال�سانه Aتقار!ر موازية Rىل النحو ا�ي اقرتح من �الل كون ويفّضل ٔ�ن ~  20"املتçدة

  .2014عام (ل 26قانون المن  )ب( 12 يف املادة الزتاماهتاÙجزء من  املوجبهذا 

  

لبحر!ن، (  Oس�تعراض ا�وري الشامل من �الل املشاركة يف ٕان�ٓليات أ/مم املتçدة،  Rربحقوق إال�سان مAابعة قضا» يف  ،م حىت ا/ٓنÊسه بيد ٔ�ّن املؤسسة مل
 دورة  حىت يفٔ�و  2014عام ال من  57هتا الـدوريف جنة القضاء Rىل مجيع ٔ�شاكل اãمتيزي ضد املرٔ�ة ة (ل أ/�ري  املراجعة من �الل ٔ�و 2012عام (ل  13لسة يف اجل 

 .2015عام (ل  54جلنة م�اهضة التعذيب الـ

                                                   

	ق ا����ن 16�� 
��� ا���	ي �(���� ا�	ط��� R_ANNUAL_REPORT_2013_(ENG).pdfhttp://en.nihr.org.bh/Media/pdf/NIH، 2013-ا�
 Violence Against Journalists in Bahrain, ،http://bahrainrights.org/ar/node/7645��23 ا������ ��
	ق ا����ن،  17

	ق ا����ن 18�� 
��� ا���	ي �(���� ا�	ط��� 14. ، صhttp://en.nihr.org.bh/Media/pdf/NIHR_ANNUAL_REPORT_2013_(ENG).pdf، 2013-ا�

	ق ا����ن،  19��  ا����ن ��
	ق ا�	ط�� ا����� :��نا����� ا�	ط�������� *�"&�، ا��	م ا�&���+ �(��R�� �G Q���� ا�

http://en.nihr.org.bh/Media/pdf/press/26_jun_2013.pdf 
20  ،� 3، ا�6
�ة "ا7<�/�=�ت وا����و���ت"���دئ :�ر�

	ق ا����ن،  21J 
	ق ا����نا��0(� ا�5و�+ �������  ا������ت ا�	ط�����&' %��
 19. ، ص2005، �




	ق ا����ن��   2016  �����ا�  ا����� ا�	ط��

8 

Alkarama Foundation – 150 route de Ferney, C.P. 2100 CH – 1211  Genève 2 – Switzerland 

� +41 22 734 10 06 – � +41 22 734 10 34 – � info@alkarama.org – � www.alkarama.org 

Rىل ٕاRداد تقار!ر  ، بنداً ينّص 22)2018-2015(ها اسرتاتيجية وخطة معل ٔ�درجت، يف ٕاطار املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان  OنM¨اه ٕاىل ٔ�نّ  نلفتٔ�ن  ونودّ 
ك  .يف االتفاق=ة ملكة لEست طرفاً ٔ�ّن املرمغ اء القرسي، من OخAفأ/شÂاص مجيع محلاية ا�ولية تفاق=ة موازية ختتّص }ال سامهة يف امل  يف ¾دوىالكرامة وÊشكّ

�ٓليات م÷ل الفريق العامل املعين حباالت OخAفاء حول OخAفاء القرسي ٕاىل املؤسسة تقدمي املعلومات املتوافرة �هيا  Rىل وتقرتحطرفا فهيا،  اململكة لEست�ٓلية 
 .عيÓري الطو  القرسي ٔ�و

االتفاق=ات ا�ولية اليت مبوجب البحر!ن  اليت تقّد'ا ةوريا�وازية (لتقار!ر املتقار!ر ال من �الل ٕاRداد  بواجهبا Rىل Oضطالعالوطنية  الكرامة املؤسسةَ  حتثّ 
  .حبقوق إال�سانواخلاّصة  صادقت Rلهيا

  

  تلقي الشاكوى الفردية 4.4
 حبقوق إال�سان تلقّي الشاكوى املتعلقة"ختولها  قضائية\سلطة ش�به  ،)و( 12يف املادة  2014(لعام 26القانون رمق  مبوجب ،املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان ~متتّع

الواج¨ة االتباع ٕالجراءات تبصري ذوي }\شلك فعال، ٔ�و ٕا�الته مهنا ٕاىل ¡ات OخAصاص مع مAابعهتا املؤسسة ما ~رى وٕا�اd  ودراس�هتا والبحث فهيا
  ."املعنيةمع اجلهات  اّختاذها، ٔ�و املعاونة يف Êسو!هتاومساRدهتم Rىل 

كام قّدمت ، 2013شكوى يف Rام  118ا�ي ٔ�صدرته املؤسسة وا�ي ذ�رت ف=ه ٔ�هنا :بعت  2013 (لعام يف التقر!ر الس�نويٕاىل ما ورد  ةجيابي}ٕ الكرامة  تنظر
ٔ�ّهنا بعثت ، املتوفرة �يناملعلومات ا وتف=د 23.اôهتااكت حقوق إال�سان بقضا»úتصة ٕاىل Rدد من الوزارات واجلهات ا رساd  94وبعثت بـ مساRدات قانونية

 .ٔ�و النتاجئ اãهنائية لهذه الشاكوى مل ~رد حول املتابعات ة=ٕاضاف معلومات  Óري ٔ�ّن ٔ�ية. املرة Oوىل من \شFٔهنا رداً  لقعظم احلاالت اليت مل تت�اصة مبتذكريية §رسائل 
اليت "الشاكوى  اس�تÂدام تعبري بدل، �الل تË الس�نةالشاكوى اليت تلقهتا حتديد مجموع Rدد املؤسسة  Rىل در من الشفاف=ة، نعتقد ٔ�نحتق=ق ٔ�كرب قهبدف 
  .مAابعة ونتاجئ هذه الشاكوى حولمعلومات ٕاضاف=ة  تقدمي، فضال عن ":بعهتا

Rرب  ،املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سانٕاىل نيابة عن Rائلته، ، ني رشف Rيل محمدقضية ٔ�محد س�يد حس ٔ�رسلت الكرامة، 2015د�سمرب Rام  /اكنون أ/ول 3يف 
Rىل ٔ�يدي ٔ�فراد من رشطة ماكحفة الشغب واقAيد ٕاىل مركز التحق=قات اجلنائية،  2014�ٔكتو§ر /Êرش!ن أ/ول 28الق¨ض يف  Rليهواكن محمد قد ٔ�لقي  .الفا�س

Rرتافات �اللها }Rادd ٔ�دىل Óري حمامكة  عقبجتريده من ¾�سAEه مت و س�نة 25مك Rليه }لسجن مدة ، حُ 2015يف س¬مترب و. ٔ�»م 9لتعذيب ملدة ( ح=ث تعرض 
  24.حتت وطFٔة التعذيب

 فهو Óري و}لتايل (973111600+)اثنني  ينقصه رمقنيزيية والعربية }(لغتني إالôلك (لمؤسسةRىل املوقع إاللكرتوين  املذ�ورجيب إالشارة ٕاىل ٔ�ن رمق الفا�س  بدايةً 
الثانية اليت وا¡ناها اكنت طبيعة Oس�kرة اليت تضعها املؤسسة بني ٔ�يدي عق¨ة ال . ّمث ٔ�رسلنا الشكوى Rرب الفا�سالرمق الصحيح  لك�نا اس�تفرس� عن .25حصيح

تقدمي الشكوى توجب طباRة Oس�kرة، مثّ  �هيك عن ٔ�ن ٕارشادات. 26'ارة Rالية يف اس�تÂدام احلاسوب املس�تف=د!ن مللهئا واليت �س�تحيل ملؤها دون امAالك
املاحس حىت الطابعة ٔ�و  اس�تÂدام الضçا»، ا�!ن قد يصعب Rلهيم ملئ الطلب من ق¨ل ٔ�رسمعلية  Mسهيلب  جتنبه ميكن ّمث ٕارسالها، وهو ما وتصو!رها توق=عها 
كام هو  ٔ�ي رمق مرجعي تتلقلكّن الكرامة مل " 27.تابعة الشكوىمب ، مما �سمح � اجعةًا (لمر رمق سEّمت م�çكشكوى، ال عند تقدمي "ٔ�نّه وقع امل يذ�ر، ؤ��رياً  .الضويئ

  . 2015د�سمرب /ٔ�يلول 3يف  ٔ�رسلهتاالشكوى اليت ٔ�ي رد بFٔية طريقة ٔ�و شلك اكن، من املؤسسة خبصوص ٔ�و ، م¨ني يف موقع املؤسسة

  

يف ا اهتلزتام} تفيفٕاننا ôرى ٔ�ن املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان ال  يت قّدمهتا الكرامة،التÚاوب ٕازاء الشكوى الالصعو}ت يف تقدمي الشكوى وRدم  نظرًا ٕاىل
ال بل ٔ�ّهنا ال تتÚاوب مع الشاكوى اليت ~رسل ٕاãهيا، وهو ما ~كّرر حصوÌ ٔ�يضًا مع بعض ¡ات اÎمتع . التعامل مع القضا» انطالقًا من �وهنا سلطة ش�به قضائية

  .ٔ�فادتنا به هذه اجلهات، ممّا يؤكّد ٔ�ن الصعو}ت اليت وا¡ناها مل ~كن �ادثة عرضية املدين احمليل، حبسب ما

                                                   
22 �
	ق ا����ن، ا�7��  ا�&�H ا����� ا�	ط��B>و ، )2018-2015(�ا���0

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=BHR&Lang=AR 

	ق ا����ن 23�� 
��� ا���	ي �(���� ا�	ط��� 37-25. ، صhttp://en.nihr.org.bh/Media/pdf/NIHR_ANNUAL_REPORT_2013_(ENG).pdf، 2013-ا�

 
24  ، ��8 ا��&"�*،  25ا��L)V %I أ�U ���J 5�� 5�Jف :����0 : ا������ ا��Iا�V2���ا'��W ا���Vا L)V ًدا�����25 ا�-r.alkarama.org/bahrain/item/5382http://a  

	ق ا����ن،   25��  http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/ComplaintForm/ComplainsForm.aspxا����� ا�	ط��

	ق ا����ن،   26��  http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/ComplaintForm_Ar_v2.pdfا����� ا�	ط��

	ق ا�� 27��  ��http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/ComplaintForm/ComplainsForm.aspxن،  ا����� ا�	ط��
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  املساءd العامة .5

  �شاطاهتاتقار!ر س�نوية حول  5.1 
اخلاصة واملواضيعية ٕاىل ٕا§راز  هتدف التقار!ر الس�نوية والتقار!ر "ما ييل  العامة امالحظاهتيف  التابعة (لجنة الت�س�يق ا�ولية، العkداملعنية }لجنة الفرعية ~رى ا( 

وتM=ح التقار!ر ٔ�يضًا وس�ي¥ . التطورات الرئEس�ية اليت طرٔ�ت Rىل �اd حقوق إال�سان يف الب� وتقدمي Ùشف Rام، ومن مث تدق=ق Rام، لفعالية املؤسسة الوطنية
وتنص م¨ادئ }ر�س Rىل ٔ�ن هذه  .28"احلقوق  ا�رتا'ا لهذه ميكن (لمؤسسة الوطنية من �اللها ٔ�ن تقدم توصيات ٕاىل احلكومة \شFٔن حقوق إال�سان و~رصد

، وجيوز لها ٔ�ن " \شFٔن مجيع املسائل املتعلقة بتعز!ز حقوق إال�سان وحام!هتاتقار!ر (..)  ،تقّدم ٕاىل احلكومة والربملان ؤ�ي ¡از �ٓخر خمتص"املؤسسات جيب ٔ�ن 
  29."تقرر �رشها"

Fٔسف ت لكهنا. إاللكرتوينRىل موقعها  2014و  2013(لعام  نيالس�نوي هيا�رش ال�سÂة العربية من تقر!ر ب قوق إال�سان املؤسسة الوطنية حلRىل خطوة الكرامة  ت3ين
لرشحية واسعة Óري مربر، حىت يMس�ىن ~رمجة تقار!رها دون تFٔ�ري  الكرامة املؤسسَة Rىلشجع �ا Ê  .فقط }(لغة إالجنلزيية  2013(لعامالتقر!ر الس�نوي  ٔ�ن ي�رش

  .Îمتع مطالَعَتهمن  ا

، ؤ�صدرت بيا�ت \شFٔن تعز!ز وحامية حقوق ةم�تظم دوريةحول ٔ��شطهتا يف �رشة  هإ}Rالم مجهورتقوم الكرامة ٔ�ن املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان  الحظت
، فٕانه مل ت�رش ٔ�ية تقار!ر موضوعية عن اôهتااكت ومع ذ� 30.ال�ساء واملعتقلنيو OحAيا¾ات اخلاصة؛  وذويإال�سان، مبا يف ذ� ترصحيات \شFٔن حامية أ/طفال؛ 

  .حرية التعبري وممارسة التعذيب وجلماليت ~ر~كهبا احلكومة البحري�=ة م÷ل Oس�تÂدام املفرط (لقوة لقمع OحÚAا¾ات، املتكررة حقوق إال�سان 

املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان  ~متتعٔ�ن  عاملها، من الرضورة مباكن،ٔ�نه ميكن Oعkد Rىل املؤسسة والثقة بFٔ وٕاثبات  البحريينثقة اÎمتع  �سب ٔ�¾لمن 
ؤ�ن !رافق ذ� }نتظام �رش تقار!ر Rامة تبّني ٔ�ن �شاطاهتا وسري �شاطاهتا يه يف ا�سÚام :ّم . ضد مجيع اôهتااكت حقوق إال�سان دون اس�ت�3اءقف وتة =شفاف }ل 

  .هبا اصةاخلهداف ا/ٔ و  مع م¨ادئ }ر�س، وكذ� وال!هتا

  

  اخلامتة و التوصيات .6

  اخلامتة  6.1 
وجلنة حقوق " أ/م¨ودسامن"بذلت احلكومة البحري�=ة ¡ودًا ملحوظة يف س¬=ل تنف=ذ توصيات جلنة تقيص احلقائق البحري�=ة من �الل ٕا�شاء مكAب ٔ�مني املظامل 

لكن تبقى قضا» انعدام احلر»ت املدنية والس�ياس�ية،  .طنية حلقوق إال�سانأ/رسى واملعتقلني، وو�دة التحق=ق اخلاصة وٕاصالح أ/ساس القانوين (لمؤسسة الو 
}ٕالضافة ٕاىل ٔ�مهية وجود املؤسسات الوطنية املس�تق¥ والفعاd يف جمال تعز!ز وحامية . فضًال عن اس�تقالل السلطة القضائية وممارسة التعذيب، مدRاة (لقلق

  .حقوق إال�سان

  

حتق=ق 'مهتا من ٔ�¾ل ¡ودا  وتبذل�ٔكرث �شاطا يف تعز!ز ثقافة حقوق إال�سان،  ادور لعبتالبحر!ن قد بدٔ�ت يف ق إال�سان بFٔن املؤسسة الوطنية حلقو  وôرى
يف ٕاجراء تعيني  ؛Rىل س¬=ل املثال، السلطة التنف=ذية عن فAقر ٕاىل Oس�تقالليةال ت ز ~ال  اونالحظ لٔ�سف ٔ�هنّ . \شلك ٔ�وسع ؤ�هدافها متاش�يا مع م¨ادئ }ر�س

  .ٕاشاكلية ا/ٔكرثس�ياسات وإالجراءات احلكوم=ة ال الرغبة يف اختاذ موقف ضد ٕاىل الشفاف=ة و ٔ�هنا تفAقر  كامعضاهئا، �ٔ 

  

                                                   

	ق ا����ن،   28J ���J2�2 و&�� ���د ��0 ا�����, ا�5و�� �(�����ت ا�	ط��V7�:  ا��&���V�6�ا  �� ا�(�0��V ت�YJF�) 	��� Z�5��2013( ،

http://nhri.ohchr.org/AR/AboutUs/Governance/Documents/ICC%20SCA%20General%20Observations.pdf 
29  ،� )أ( 3، ا�6
�ة "ا7<�/�=�ت وا����و���ت"���دئ :�ر�

	ق ا����ن،  30��  eports/StatisticsReports1/http://en.nihr.org.bh/LeftMenu/StatisticsRا����� ا�	ط��
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  التوصيات 6.2

  ٕاىل ا(لجنة الفرعية لالعkد 6.2.1
ملؤسسة الوطنية حلقوق التصنيف سان (لمؤسسات الوطنية حلقوق إال� بناًء Rليه، نقرتح Rىل ا(لجنة الفرعية لالعkد ٕ}صدار توصيات ٕاىل جلنة الت�س�يق ا�ولية 

  .السلطة التنف=ذيةعن ، \س¬ب Rدم امAثالها ملبادئ }ر�س كام هو م¨ني ٔ�Rاله، وخباصة افAقارها ٕاىل Oس�تقاللية التامة  "ب" الفzةيف  إال�سان يف البحر!ن

  

  ٕاىل املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان 6.2.2
تؤكد قدرهتا عن السلطة التنف=ذية، واختاذ ٕاجراءات ملموسة  الفعلية يةة الوطنية حلقوق إال�سان ضامن Oس�تقالل املؤسس RىلOمAثال ملبادئ }ر�س، ي�¨غي بغية 

  .اd يف حتسني ٔ�وضاع حقوق إال�سان يف البحر!نôهتااكت من ٔ�¾ل املسامهة الفعّ O ضدّ  Rىل اختاذ مواقف Rلنية

  :ييل مبانويص املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان  بناًء Rليه،

  

وشفافة، Rىل ٔ�ساس اجلدارة انتÂا}ت، واحضة  Rربلتصبح املطالبة بتعديل الMرشيعات احلالية املتعلقة بتعيني ٔ�عضاء املؤسسة الوطنية حلقوق إال�سان  -1
 ية ؛لسلطة التنف=ذ}ٔ�و بFٔي شلك م¨ارشة ال ~ربطهم Rالقة ال�شطني  أ�عضاءه�ون وضامن  خAيار ومعلية التعينييف Oواملشاركة 

  
 بطريقة شفافة؛ ومصاريفها مزيانEهتامتويلها و  ٕاصدار تقر!ر Rلين حول -2

 

 ؛عهنا موضوعية، و�رش تقار!ر ار~اكهبااليت Êسهل  وتعديل الMرشيعات احلالية ومشاريع القواننياôهتااكت حقوق إال�سان،  ضدّ اختاذ موقف Rلين  -3

 

 ؛Oس�تعراض لتقدميها �ىوازية املتقار!ر ٕاصدار ال يف  واملسامهةأ/مم املتçدة،  �ٓليات pمع ا/ٓليات ا�ولية حلقوق إال�سان، وال س� ال�شط التعاون -4
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