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المقدمـــة

لقد �سهدت مملكة البحرين ومنذ تويل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

القرار  وال�سراكة يف �سنع  الدميقراطية  اأطر  تعزيز مزيد من  1999 حتولت مهمة نحو  مقاليد احلكم يف عام 

تر�سيخا لدعائم دولة القانون، بداأت باإقرار ميثاق العمل الوطني يف عام 2001 مما مّهد لإعادة احلياة النيابية 

واإجراء النتخابات الربملانية والبلدية يف عام 2002، و�سول اإىل اإجراء تعديالت د�ستورية يف عام 2012 عززت 

من ال�سالحيات الت�سريعية والرقابية للمجل�س النيابي املنتخب )جمل�س النواب( واقت�سار الدور الت�سريعي دون 

الرقابي على املجل�س املعني )جمل�س ال�سورى(، كما تناولت تلك التعديالت �سرورة قيام احلكومة وخالل املدة 

الد�ستورية بتقدمي برنامج عمل لها اأمام جمل�س النواب ليتوىل اإقرار الربنامج اأو رف�سه، وهي حتولت جوهرية 

كان لها الأثر يف م�سار حقوق الإن�سان واحلريات العامة ومدى �سمان متتع الأفراد بها يف اململكة.

 م�ستمال على عدد �ستة حماور اأ�سا�سية، اأولها املحور 
وعليه جاء برنامج عمل احلكومة لالأعوام )2015 - 2018(1

والعالقات  الدميقراطي  والنظام  وال�ستقرار  الأمن  تعزيز  نحو  فيه  ال�سرتاتيجية  اأولوية  الذي جاءت  ال�سيادي 

قوي  اقت�ساد  تر�سيخ  نحو  فيه  ال�سرتاتيجية  اأولوية  جاءت  الذي  واملايل  القت�سادي  املحور  وثانيها  اخلارجية، 

اأولوية  الذي جاءت  الجتماعية  واخلدمات  الب�سرية  التنمية  وثالثها حمور  م�ستقر،  ونقدي  ونظام مايل  ومتنوع 

التحتية  البنية  ورابعها حمور  التنمية،  البحرينيني من رفع م�ساهمتهم يف عملية  ال�سرتاتيجية فيه نحو متكني 

الذي جاءت اأولوية ال�سرتاتيجية فيه نحو تاأمني بنية حتتية دائمة للنمو القت�سادي امل�ستدام، وخام�سها حمور 

البيئة والتنمية احل�سرية الذي جاءت اأولوية ال�سرتاتيجية فيه نحو الإدارة امل�ستدامة للموارد ال�سرتاتيجية مع 

اأولوية  جاءت  الذي  احلكومي  ب��الأداء  واملتعلق  الأخري  املحور  جاء  حني  يف  امل�ستدامة،  احل�سرية  التنمية  تاأمني 

ال�سرتاتيجية فيه نحو تعزيز فاعلية كفاءة الأداء احلكومي. وهي حماور يف جمملها لم�ست م�سار حقوق الإن�سان 

وحرياته العامة.

وعمال بن�س املادة )21( من القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان التي ن�ست على 

اأن  "ي�سع	جمل�س	املفو�سني	تقريرا	�سنويا	عن	جهود	املوؤ�س�سة	واأن�سطتها	و�سائر	اأعمالها	ب�ساأن	حقوق	الإن�سان	

يف	اململكة،	وما	يراه	من	اقرتاحات	وتو�سيات	يف	نطاق	اخت�سا�ساتها،	وُيحدد	معوقات	الأداء	وما	مت	اعتماده	من	

حلول	لتفاديها	ويرفع	جمل�س	املفو�سني	تقريره	اإىل	امللك	وجمل�س	الوزراء	وجمل�س	النواب	وجمل�س	ال�سورى،	

لعام  الوطنية  للموؤ�س�سة  الثاين  ال�سنوي  التقرير  ياأتي  وعليه  كما	يعر�س	تقريره	اأمام	الراأي	العام	بالتوازي"، 
2014 ليكون مكمال لتقريرها الأول لعام 2013 الذي ُرفع اإىل �ساحب اجلاللة امللك املفدى يف �سهر �سبتمرب 2014 
بالتزامن مع انتهاء املدة الد�ستورية لل�سلطة الت�سريعية ممثلة يف جمل�س النواب وجمل�س ال�سورى بانتهاء الف�سل 

 قدمت احلكومة يف 6 يناير 2015 برنامج عملها لالأعوام )2015 - 2018( اإىل جمل�س النواب عمال بحكم املادة )46( يف فقرتها الثانية من الد�ستور التي تن�س على "... 
1

ويقدم	رئي�س	جمل�س	الوزراء	برنامج	احلكومة	خالل	ثالثني	يوما	من	اأداء	اليمني	الد�ستورية	اإىل	جمل�س	النواب،	اأو	يف	اأول	اجتماع	له	اإذا	كان	غائبا	..." ، ويف جل�سة 

بعد  احلكومة  عمل  برنامج  على  املوافقة  قرر   2015 فرباير   3 يف  املنعقدة  الرابع  الت�سريعي  للف�سل  الأول  العادي  النعقاد  دور  من  ال�سابعة  العتيادية  النواب  جمل�س 

.http://www.bna.bh :اإجراء التعديالت الالزمة عليه. ولالطالع على برنامج عمل احلكومة لالأعوام )2015 - 2018( راجع الرابط الإلكرتوين التايل
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الت�سريعي الثالث، والدعوة لإجراء انتخابات ت�سريعية يف الن�سف الثاين من �سهر نوفمرب من عام 2014 واأعقبه 

وتنفيذ  املتابعة  مكانه يف  يتبواأ  ل  الأول  ال�سنوي  التقرير  الذي جعل من  الأمر  ت�سكيل حكومة )وزارة( جديدة، 

تو�سياته من خمتلف ال�سلطات الد�ستورية.

ويتاألف هذا التقرير من ثالثة ف�سول ت�سبقها مقدمة وف�سل متهيدي، حيث يتناول الف�سل التمهيدي تطور عمل 

املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان من حيث الإطار القانوين املنظم لها من خالل �سدور القانون رقم )26( ل�سنة 

2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، وا�ستعرا�س التو�سيات الواردة يف تقريرها ال�سنوي الأول مع بيان 
ن�سيب كل �سلطة من ال�سلطات الد�ستورية من تلك التو�سيات.

واأعقبه الف�سل الأول، اإذ ت�سمن بيان مدى امتثال اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية 

حلقوق الإن�سان ل� "مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، وذلك من 

خالل ا�ستعرا�س املتطلبات الأ�سا�سية "ملبادئ باري�س" حول اإن�ساء تلك املوؤ�س�سات واملمار�سات التي تعزز وب�سكل 

فعال المتثال لها.

وجاء الف�سل الثاين مت�سمنا بيان دور املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان، وجهودها 

يف حماية تلك احلقوق، يف حني مت اإفراد ف�سل ثالث واأخري لي�سلط ال�سوء على ق�سايا رئي�سة ذات تاأثري مبا�سر 

يف واقع حقوق الإن�سان متثلت يف ق�سايا مكافحة الجتار يف الب�سر واحلق يف الرت�سيح والنتخاب، واحلماية من 

الختفاء الق�سري.

وختاًما، تاأمل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان اأن يكون هذا التقرير اإىل جانب تقريرها الأول اأداتني لتعزيز واقع 

حقوق الإن�سان يف اململكة على نحو يتوافق مع التزاماتها الدولية النا�سئة عن ت�سديقها اأو ان�سمامها اإىل ال�سكوك 

الدولية حلقوق الإن�سان، اأو تلك املتولدة عن املراجعة الدورية ال�ساملة اأمام جمل�س حقوق الإن�سان، و�سوًل اإىل 

اأف�سل املمار�سات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة، بلوًغا اإىل جعل حقوق الإن�سان منط حياة.
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الفرع	الأول:	الإطار	القانوين	للموؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

ملا كانت احلاجة ُملحة للتعامل مب�سوؤولية مع ق�سايا حقوق الإن�سان وو�سع ال�سيا�سات ذات ال�سلة بتعزيز . 1

وتنمية وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ولأهمية الرقي والنهو�س مببادئ حقوق الإن�سان واحلفاظ 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى الأمر  عليها، فقد �سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة  باإن�ساء  ل�سنة 2012   )28( امللكي رقم  بالأمر  املعدل   2009 ل�سنة   )46( امللكي رقم 

الإن�سان حتت�سنها مدينة املنامة.

اإل اأنه وتاأكيدا على التزام احلكومة املوقرة بالدعم الكامل لعمل املوؤ�س�سة الوطنية باعتبارها اجلهة امل�ستقلة . 2

التوافق بني احلكومة املوقرة  الإن�سان، مت  والرئي�سة يف مملكة البحرين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق 

للموؤ�س�سة،  تامة  وا�ستقاللية  حقيقية  �سمانة  ُيوِجد  جديد  قانون  اإ�سدار  �سرورة  على  الوطنية  واملوؤ�س�سة 

املتعلقة مبركز   
باري�س"2 "مبادئ  يتوافق مع  وال�سالحيات على نحو  املزيد من الخت�سا�سات  مع منحها 

املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.

ت�سمنته . 3 ما  العتبار  يف  وا�سعة  قانونها،  م�سروع  م�سودة  اإعداد  اإىل  الوطنية  املوؤ�س�سة  بادرت  فقد  وعليه، 

اأحكام "مبادئ باري�س" ذات ال�سلة، ومنوذج بيان امتثال املوؤ�س�سات الوطنية بحقوق الإن�سان لتلك املبادئ 

املعنية  الفرعية  اللجنة  عن  ال�سادرة  العامة  واملالحظات   ،)ICC( الدولية  التن�سيق  جلنة  عن  ال�سادر 

الوطنية  املوؤ�س�سات  لعمل  املنظمة  الت�سريعات  وبع�س  الدولية،  التن�سيق  للجنة  التابعة   )SCA( بالعتماد 

العربية واملعتمدة من قبل جلنة التن�سيق الدولية )ICC( يف كل من جمهورية م�سر العربية )املجل�س القومي 

الها�سمية )املركز  الإن�سان(، اململكة الأردنية  الإن�سان(، اململكة املغربية )املجل�س الوطني حلقوق  حلقوق 

الوطنية  )اللجنة  �سلطنة عمان  الإن�سان(،  الوطنية حلقوق  )اللجنة  دولة قطر  الإن�سان(،  الوطني حلقوق 

ال�سلطة  اإىل  لإحالته  متهيدا  قانون  م�سروع  يف  ل�سياغته  احلكومة  اإىل  باإحالته  وقامت  الإن�سان(،  حلقوق 

الت�سريعية عمال بالإجراءات الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ساأن.

فصل تمهيدي
تطور عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

134( ال�سادر يف   مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ال�سادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )48 / 
2

.)A/RES/48/134( وثيقة رقم - اجلل�سة العامة رقم )85( يف 20 كانون الأول - دي�سمرب 1993 
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4 . 16 يف  احلكومة  اأحالت  فقد   ،  
3
املعدل البحرين  مملكة  د�ستور  من   )81( و   ) )35/اأ رقمي  باملادتني  وعمال 

يناير 2014 م�سروع قانون باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املرافق للمر�سوم رقم )2( ل�سنة 2014 

اإىل ال�سلطة الت�سريعية )جمل�س النواب( الذي ت�سمن يف جمموعه - ف�سال عن الديباجة - ثالثا وع�سرين 

مادة تناولت اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية مع منحها ال�سخ�سية القانونية العتبارية امل�ستلقة ا�ستقالل تاما يف 

اأع�سائه، وحتديد  اإن�ساء جمل�س مفو�سي املوؤ�س�سة و�سروط تعيني  اجلانبني املايل الإداري، واأحكاما ب�ساأن 

ال�سلطة املخت�سة بالتعيني والنظام اخلا�س بجل�ساته، كما تناول م�سروع القانون ال�سمانات التي يتمتع بها 

اأع�ساء املوؤ�س�سة الوطنية اأثناء مبا�سرتهم واجباتهم املنوطة بهم، وحالت اإعفائهم من هذا املن�سب قبل 

انتهاء مدة الع�سوية.

اأهدافها يف جمال . 5 �سبيل حتقيق  الوطنية يف  للموؤ�س�سة  املقررة  القانون الخت�سا�سات  كما ت�سمن م�سروع 

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، مع حتديد اجلهات التي لها اإحالة ما تراه اإىل املوؤ�س�سة من مو�سوعات تت�سل 

باخت�سا�ساتها لدرا�ستها واإبداء الراأي فيها، كما منح م�سروع القانون املوؤ�س�سة الوطنية احلق يف طلب اأي 

اململكة،  املعنية يف  والأجهزة  الوزارات احلكومية  اأهدافها من  لتحقيق  وثائق لزمة  اأو  بيانات  اأو  معلومات 

واحلق يف اإخطار ال�سلطة املخت�سة يف حالة عدم تعاون تلك الوزارات اأو اجلهات، كما األزمت اأحكام م�سروع 

والبيانات  املعلومات  �سرية  على  املحافظة  العامة  بالأمانة  والعاملني  واأع�ساءه  املفو�سني  جمل�س  القانون 

والوثائق التي ترد اإليهم.

ويف اجلانب املايل، فقد حدد م�سروع القانون املوارد املالية للموؤ�س�سة الوطنية التي تكفل لها النهو�س بكامل . 6

و�سائر  واأن�سطتها  جهودها  عن  �سنوي  تقرير  بو�سع  املوؤ�س�سة  مفو�سي  جمل�س  امل�سروع  األزم  كما  اأعبائها، 

اأعمالها ب�ساأن حقوق الإن�سان يف اململكة، وما تراه من اقرتاحات وتو�سيات يف نطاق اخت�سا�ساتها، وبيان 

معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع جمل�س املفو�سني تقريره اإىل امللك وجمل�س الوزراء 

اأمام الراأي العام بالتوازي. واأخريا ت�سمن م�سروع القانون  وجمل�سي النواب وال�سورى، اإىل جانب عر�سه 

الوطنية  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2009 ل�سنة   )46( رقم  امللكي  بالأمر  العمل  اإلغاء  مبوجبها  تقرر  ختامية  اأحكاما 

حلقوق الإن�سان، املعدل بالأمر امللكي رقم )28( ل�سنة 2012، ومادة تنفيذية تبني اجلهات املخت�سة بتنفيذ 

اأحكام القانون وتاريخ العمل به.

وعمال بالأحكام الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ساأن، فقد نظرت اللجنة النوعية الدائمة حلقوق الإن�سان مبجل�س . 7

النواب م�سروع القانون الوارد من احلكومة، حيث خل�س تقرير اللجنة اإىل التو�سية من حيث املبداأ باملوافقة 

على م�سروع القانون، مع ت�سمينه عددا من التعديالت التي اأو�ست بها املوؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها املقدمة 

اإىل اللجنة، والتي جاءت متناغمة مع اأحكام "مبادئ باري�س" واملقررات الدولية الأخرى ذات ال�سلة بعمل 

النعقاد  دور  من  النواب  ملجل�س  والع�سرين  ال�سابعة  اجلل�سة  وخالل  الإن�سان.  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات 

 ن�س املادة )35/اأ( من د�ستور مملكة البحرين املعدل: "للملك	حق	اقرتاح	تعديل	الد�ستور	واقرتاح	القوانني،	ويخت�س	بالت�سديق	على	القوانني	واإ�سدارها".
3

ن�س املادة )81( من د�ستور مملكة البحرين املعدل: "يعر�س	رئي�س	جمل�س	الوزراء	م�سروعات	القوانني	على	جمل�س	النواب	الذي	له	حق	قبول	امل�سروع	اأو	تعديله	اأو	

رف�سه،	ويف	جميع	احلالت	يرفع	امل�سروع	اإىل	جمل�س	ال�سورى	الذي	لـه	حق	قبول	امل�سروع	اأو	تعديله	اأو	رف�سه	اأو	قبول	اأية	تعديالت	كان	جمل�س	النواب	قد	اأدخلها	

على	امل�سروع	اأو	رف�سها	اأو	قام	بتعديلها.	على	اأن	تعطى	الأولوية	يف	املناق�سة	دائما	مل�سروعات	القوانني	والقـرتاحات	املقدمة	من	احلكومة".
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ال�سنوي العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي الثالث املنعقدة يف 29 اأبريل 2014 انتهى املجل�س باملوافقة على 

.
4
م�سروع القانون واإحالته اإىل جمل�س ال�سورى عمال يف ذلك باملادة رقم )81( من الد�ستور

ل�سنة . 8  )55( املر�سوم بقانون رقم  ال�سادرة مبوجب  ال�سورى  الداخلية ملجل�س  اأحكام الالئحة  اإىل  وا�ستنادا 

اإليه قرار جمل�س النواب ب�ساأن م�سروع القانون اإىل اللجنة النوعية  اأحيل ما انتهى  2002 وتعديالته، فقد 
اأو�ست الأخرية وبعد ال�ستماع اإىل مالحظات املوؤ�س�سة  الدائمة حلقوق الإن�سان يف جمل�س ال�سورى، حيث 

الوطنية، باملوافقة من حيث املبداأ على م�سروع القانون، وذلك بالتوافق مع ما انتهى اإليه قرار جمل�س النواب 

يف هذا ال�ساأن. وخالل اجلل�سة الثالثني ملجل�س ال�سورى من دور النعقاد ال�سنوي العادي الرابع من الف�سل 

 ،
5
الت�سريعي الثالث املنعقدة يف 2 يونيو 2014 انتهى املجل�س باملوافقة النهائية على تو�سية اللجنة املخت�سة

واإر�ساله على وجه ال�ستعجال اإىل رئي�س جمل�س النواب لإحالته اإىل جمل�س الوزراء املوقر متهيدا لرفعه اإىل 

. 
6
�ساحب اجلاللة امللك املفدى للت�سديق عليه واإ�سداره، عمال بحكم املادة رقم )86( من الد�ستور

وعمال بالإجراءات الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ساأن، فقد اأ�سدر �ساحب اجلاللة امللك املفدى يف 24 يوليو . 9

2014 القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، ودخل حّيز النفاذ بعد ن�سره 
. 

يف اجلريدة الر�سمية يف ملحق العدد رقم )3168( ال�سادر يف 7 اأغ�سط�س 72014

الفرع	الثاين:	التو�سيات	الواردة	يف	التقرير	ال�سنوي	الأول	للموؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

لعام	2013 
ملا كان التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان قد �سدر يف الربع الثالث من العام 2014، . 1

املدنية  الأ�سا�سية  وحرياته  الإن�سان  حقوق  مو�سوعات  ملجمل  والوطني  الدويل  القانوين  التاأ�سيل  مت�سمنا 

وال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو الجتماعية اأو الثقافية، اإىل جانب ت�سمينه تو�سيات ذات عالقة بتلك احلقوق 

واحلريات، ُعنيت بها ال�سلطات الد�ستورية على اختالفها.

ونظرا لكون التقرير قد �سدر اإبان انتهاء املدة الد�ستورية لل�سلطة الت�سريعية ممثلة يف جمل�س النواب وجمل�س . 2

ال�سورى بانتهاء الف�سل الت�سريعي الثالث، ودعوة �ساحب اجلاللة امللك املفدى لإجراء النتخابات الت�سريعية 

يف الن�سف الثاين من �سهر نوفمرب من عام 2014 انتهت بانتخاب اأع�ساء جمل�س النواب وا�ستتبعه تعيني 

اأع�ساء جمل�س ال�سورى اإيذانا ببدء ف�سل ت�سريعي رابع وت�سكيل حكومة )وزارة( جديدة، الأمر الذي جعل 

التو�سيات الواردة يف التقرير ال�سنوي الأول ل تتبواأ مكانها يف التنفيذ واملتابعة من خمتلف تلك ال�سلطات.

لالطالع على تقرير اللجنة النوعية حلقوق الإن�سان يف جمل�س النواب ب�ساأن م�سروع قانون املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، راجع املوقع الإلكرتوين ملجل�س النواب: 
 4

 .www.nuwab.bh

لالطالع على تقرير اللجنة النوعية حلقوق الإن�سان يف جمل�س ال�سورى ب�ساأن م�سروع قانون املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، راجع املوقع الإلكرتوين ملجل�س ال�سورى: 
 5

.www.shura.bh

 ن�س املادة )86( من د�ستور مملكة البحرين املعدل "يف	جميع	احلالت	التي	تتم	فيها	املوافقة	على	م�سروع	القانون	يقوم	رئي�س	جمل�س	النواب	باإحالته	خالل	مدة	ل	
6

تتجاوز	اأ�سبوعني	اإىل	رئي�س	جمل�س	الوزراء	لرفعه	اإىل	امللك".

 لالطالع على ن�س القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية، راجع املوقع الإلكرتوين للهيئة الت�سريع والإفتاء 
7

.www.legalaffairs.gov.bh :القانوين
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وقد احتوت التو�سيات الواردة يف التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية لعام 2013 يف جمملها اإما الدعوة . 3

واإما  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  ال�سكوك  مع  يتوافق  مبا  منها  القائم  تعديل  اأو  جديدة  ت�سريعات  �سن  اإىل 

الدعوة اإىل اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية لكفالة �سمان متتع الأفراد مبختلف احلقوق واحلريات الأ�سا�سية، 

واإما اإيالء املزيد من الهتمام باجلانب التوعوي مب�سائل حقوق الإن�سان على اختالفها. وعليه فقد احتوى 

عدد  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  ن�سيب  كان  تو�سية،  وع�سرين  وثالث  مائة  عدد  على  جممله  يف  التقرير 

اإحدى و�ستني تو�سية، وعدد خم�س وثالثني تو�سية للحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، يف حني بلغت 

التو�سيات املتعلقة بحقوق الفئات الأوىل بالرعاية )املراأة، والطفل، والأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وكبار ال�سن( 

عدد �سبع وع�سرين تو�سية.

ر�سم بياين تو�سيحي يبني ن�سيب احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو القت�سادية والجتماعية والثقافية، اأو حقوق . 4

الفئات الأوىل بالرعاية من التو�سيات:
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اأما ب�ساأن ن�سيب ال�سلطات الد�ستورية من التو�سيات الواردة يف التقرير ال�سنوي الأول لعام 2013، فقد بلغ . 5

ن�سيب ال�سلطة الت�سريعية )جمل�س النواب وجمل�س ال�سورى( عدد �سبع وع�سرين تو�سية، ون�سيب ال�سلطة 

التنفيذية )احلكومة( عدد ثمانني تو�سية، يف حني بلغ عدد التو�سيات التي تعني بال�سلطة الق�سائية )املجل�س 

الأعلى للق�ساء( عدد �ست ع�سرة تو�سية، وفيما يلي ر�سم بياين تو�سيحي يبني توزيع هذه التو�سيات على 

النحو الوارد اأعاله، وهي كالتايل: 

ال�سلطة الق�سائيةال�سلطة الت�سريعية ال�سلطة التنفيذية
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ويف هذا ال�سدد فاإن املوؤ�س�سة الوطنية تثمن قيام ال�سلطات الد�ستورية ببدء تنفيذ ومتابعة بع�س التو�سيات . 6

الواردة يف تقريرها ال�سنوي، اإل اأنها ومن جانب اآخر توؤكد �سرورة قيام هذه  ال�سلطات بال�ستمرار احلثيث يف 

تنفيذ ومتابعة تلك التو�سيات، كل ح�سب اخت�سا�سها، وتتمنى املوؤ�س�سة اأن تطلع على ما مت تنفيذه وما يجري 

العمل على تنفيذه من تو�سيات تقرير 2013 لكي يتم ت�سمينها يف تقرير عام 2015 عن اأعمال املوؤ�س�سة. 

وفيما يلي التو�سيات كما وردت يف التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية لعام 2013 موزعة على خمتلف . 7

النحو  على  وهي  بها،  املت�سلة  احلقوق  وح�سب  الق�سائية(  التنفيذية،  )الت�سريعية،  الد�ستورية  ال�سلطات 

التايل:
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اأوًل:	التو�سيات	اخلا�سة	بال�سلطة	الت�سريعية	)جمل�س	النواب	وجمل�س	ال�سورى(:

احلق	يف	احلياة	واحلق	يف	ال�سالمة	اجل�سدية	واملعنوية8:

حث ال�سلطة الت�سريعية على الإ�سراع يف اإ�سدار ت�سريع متكامل ملراكز الإ�سالح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي  •

 .
9
يتفق مع املعايري الدولية يف معاملة ال�سجناء واملحتجزين

حث ال�سلطة الت�سريعية على اإعادة النظر يف الفقرة الأخرية من املادة رقم )3( من املر�سوم بقانون رقم )30(  •

�سدور  امل�ساعدة �سرورة  ل�سرف  ا�سرتطت  التي  املت�سررين،  لتعوي�س  وطني  �سندوق  باإن�ساء   2011 ل�سنة 

حكم جنائي نهائي عن املحكمة املخت�سة باإدانة مرتكب الفعل.

 

احلق	يف	احلرية	ويف	الأمان	ال�سخ�سي10:

حث ال�سلطة الت�سريعّية على الإ�سراع يف اإ�سدار التعديالت الالزمة على قانون الإجراءات اجلنائية ب�ساأن  •

تقليل مدة احلب�س الحتياطي ومنح املتهم حق التظّلم الفّعال ب�ساأنه. 

احلق	يف	املحاكمة	العادلة11:

جانب  • اإىل  اجلنح  لي�سمل  مبحام  ال�ستعانة  يف  املتهم  حق  ل�سمان  الالزمة  الت�سريعية  التعديالت  اإج��راء 

اجلنايات، بدًءا من جمع ال�ستدللت حتى مرحلة التحقيق البتدائي و�سول اإىل مرحلة املحاكمة وما بعدها.

احلق	يف	اجلن�سية12	:

وا�سحة  • قانونية  ومعايري  �سوابط  اجلن�سية  ب�ساأن  اجلديد  القانون  ت�سمني  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث 

وحمددة يف الأحوال التي يتم فيها منح اجلن�سية البحرينية عن طريق التجني�س. 

�سرورة ت�سمني قانون اجلن�سّية حق املراأة البحرينية يف منح اأبنائها اجلن�سّية وفق �سوابط قانونّية، تتما�سى  •

حقوق  جمل�س  اأمام  البحرين  مملكة  حكومة  وتعهدات  ال�سلة  ذات  الإن�سان  حلقوق  الدولّية  ال�سكوك  مع 

الإن�سان عند املراجعة الدورية ال�ساملة.

اتخاذ التدابري الت�سريعّية الكفيلة مبنح اأبناء املراأة البحرينّية من اأب ل جن�سّية له اأو اأب جمهول اجلن�سّية  •

حق التمتع باجلن�سّية البحرينّية، على قدم امل�ساواة مع من كانت اأّمه بحرينّية وكان جمهول الأب، اأو مل تثبت 

ن�سبته لأبيه قانونا.

والقت�سادّية  • ال�سيا�سّية  الظروف  مع  يتوافق  للجن�سّية  جديد  قانون  اإ�سدار  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث 

والجتماعّية للمجتمع البحريني، ويتما�سى مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة. 

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 42.
8

 لقد مت تنفيذ هذه التو�سية ب�سدور القانون رقم )18( ل�سنة 2014 باإ�سدار قانون موؤ�س�سة الإ�سالح والتاأهيل. 
9

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 50.
10

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف املحاكمة العادلة، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 53.
11

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف اجلن�سية راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 60.
12
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ملزيد من املعلومات حول حرية الراأي واحلق يف التعبري راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 63.
 13

ملزيد من املعلومات حول احلق يف التجمع ال�سلمي راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 69.
 14

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف التنظيم راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 73.
15

حرية	الراأي	واحلق	يف	التعبري13:

واملطبوع  • وامل�سموع  املرئي  والإعالم  والن�سر  والطباعة  ال�سحافة  ب�ساأن  متكامل  قانون  اإ�سدار  يف  الإ�سراع 

والإعالم الإلكرتوين متوافًقا مع ال�سكوك الدولّية املعنّية بحقوق الإن�سان، وب�سكل ل يتعار�س مع حق الأفراد 

يف حرّية الراأي والتعبري. 

ت�سمني القانون املعني بال�سحافة والطباعة والن�سر والإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع والإعالم الإلكرتوين  •

تعريًفا للحق يف التعبري �ساماًل ملختلف �سروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل اآخرين دومنا اعتبار 

للحدود، وي�سمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العاّمة وا�ستطالع الراأي ومناق�سة مو�سوعات حقوق 

اأو  منطوقة  بلغة  احلق  هذا  ُمور�س  �سواًء  الدينّي،  واخلطاب  والفني  الثقايف  والتعبري  وال�سحافة  الإن�سان 

مكتوبة اأو لغة الإ�سارة اأو التعبري يف الكتب وال�سحف واملن�سورات واملل�سقات والالفتات والوثائق الأخرى، 

وت�سمل كذلك جميع الو�سائل ال�سمعّية والب�سرّية، ف�سال عن طرائق التعبري الإلكرتونية.

حق  • �سمان  ب�ساأن  بقانون  امل�سروع  مناق�سة  من  النتهاء  يف  الإ�سراع  �سرورة  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث 

واحلريات  التعبري  يف  واحلق  ال��راأي  حرية  مكونات  من  رئي�سا  مكونا  باعتباره  املعلومات،  على  احل�سول 

الإعالمية، ومطلبا اأ�سا�سيا من متطلبات ال�سفافية يف الأداء احلكومي.

احلق	يف	التجمع	ال�سلمي14:

دعوة ال�سلطة الت�سريعّية اإىل اإ�سدار قانون جديد ب�ساأن التجمع ال�سلمي يكون كافال حلرّية التمتع بهذا احلق يف 

اإطار ما اأوردته ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�سلة، اأو تعديل املر�سوم بقانون رقم )18( ل�سنة 1973 

اعتبار  مفاده  و�سريًحا  وا�سًحا  حكًما  بت�سمينه  وتعديالته،  والتجمعات  وامل�سريات  العامة  الجتماعات  ب�ساأن 

الإ�سعار بعقد التجمعات ال�سلمّية منظًما لنعقادها ولي�س مقيًدا ملنعها، مع رفع احلظر عن تنظيم املظاهرات اأو 

امل�سريات اأو التجمعات اأو العت�سامات يف مدينة املنامة. 

احلق	يف	التنظيم15:

�سرعة قيام ال�سلطة الت�سريعّية باإقرار م�سروع قانون ب�ساأن املنظمات واملوؤ�س�سات الأهلية، يراعي التطورات  •

املالئمة يف حقوق الإن�سان، مع تدعيمه بكل ال�سمانات التي تكفل ممار�سة احلق يف التنظيم متا�سًيا يف ذلك 

مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان. 

اإجراء التعديالت الت�سريعّية الالزمة التي متنح اجلمعّيات اخلا�سعة اإىل اأحكام املر�سوم بقانون رقم )21(  •

العاملة يف ميدان  باإ�سدار قانون اجلمعّيات والأندية الجتماعّية والثقافّية والهيئات اخلا�سة   1989 ل�سنة 

ال�سباب والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة وتعديالته حرّية التاأ�سي�س بالإخطار. 

اإجراء التعديالت الت�سريعّية الالزمة على اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعّيات ال�سيا�سّية  •

بت�سمينه وجوب اإخطار وكيل املوؤ�س�سني للجمعّية ال�سيا�سّية بخطاب م�سجل برف�س الطلب مع الت�سبيب، من 

دون اعتبار �سكوت الوزارة املخت�سة اأو عدم الإخطار بحكم الرف�س ال�سمني لهذا التاأ�سي�س. 
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حكًما  • وتعديالته  العّمالّية  النقابات  قانون  باإ�سدار   2002 ل�سنة   )33( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  ت�سمني 

مفاده حق العاملني املخاطبني باأنظمة اخلدمة املدنّية يف اإن�ساء النقابات العّمالّية والن�سمام اإليها. 

احلق	يف	م�ستوى	معي�سي	لئق16:

حث ال�سلطة الت�سريعية على �سرعة اإقرار امل�سروع بقانون ب�ساأن البيئة ليكون ت�سريًعا متكامال يف كل ما من  •

�ساأنه تنظيم خمتلف جوانب العمل البيئي، وت�سمينه العقوبات الرادعة عن املخالفة.

 

احلق	يف	العمل17:

حث ال�سلطة الت�سريعية على اإجراء التعديالت الالزمة على املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006 لي�سمن  •

حق �سرف مبلغ الإعانة للباحث عن العمل اأو التعوي�س للمتعطل طوال فرتة البحث عن العمل اأو التعطل مع 

اإيراد ال�سوابط القانونّية التي متنع التع�سف يف ا�ستعمال هذا احلق. 

حث ال�سلطة الت�سريعّية على �سن قانون يعالج �سوؤون خدم املنازل ومكاتب ال�ستقدام، مت�سمنا بيان حقوق  •

والتزامات الأطراف ذات العالقة.

مكافحة	الإجتار	يف	الب�سر18:

الجتار  • مكافحة  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )1( رقم  القانون  على  التعديالت  اإجراء  على  الت�سريعّية  ال�سلطة  حث 

بالأ�سخا�س ل�سمان �سموله وات�ساقه مع ال�سكوك الدولّية ذات ال�سلة. 

حث ال�سلطة الت�سريعية على اإجراء مراجعة �ساملة للت�سريعات الوطنّية ل�سمان احتوائها على كل امل�سائل  •

اإنزال العقوبة  ذات العالقة واملت�سلة بجرمية الجتار يف الب�سر، بدًءا من الوقاية اإىل العالج، و�سول اإىل 

على مرتكبيها. 

احلق	يف	ال�سحة19:

واملعد يف  • الطبّية  امل�سوؤولية  ب�ساأن  بقانون  واإقرار م�سروع  الإ�سراع يف مناق�سة  الت�سريعّية على  ال�سلطة  حث 

ببيان  ت�سريًعا متكامال يعنى على وجه اخل�سو�س  ليكون  النواب  �سوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�س 

حقوق وواجبات املر�سى والأطباء ومقدمي اخلدمات ال�سحية والآثار املرتتبة على املخالفة. 

احلق	يف	التعليم20:

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإ�سدار قانون خا�س ينظم عملية ا�ستحقاق وتوزيع املنح والبعثات الدرا�سية على  •

م�ستحقيها من الطلبة. 

ملزيد من املعلومات حول احلق يف م�ستوى معي�سي لئق راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 80.
 16

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف العمل، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 85.
17

ملزيد من املعلومات حول مكافحة الإجتار يف الب�سر، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 92.
 18

ملزيد من املعلومات حول احلق يف ال�سحة، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 96.
19

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف التعليم، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 101. 
20
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ملزيد من املعلومات حول حقوق املراأة، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 �س 110.
 21

 ملزيد من املعلومات حول حقوق الطفل، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 115.
22

- �س 119. ملزيد من املعلومات حول حقوق ذوي الإعاقة، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 
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حقوق	املراأة21:

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديالت الالزمة على اأحكام القانون رقم )36( ل�سنة 2012 باإ�سدار  •

قانون العمل يف القطاع الأهلي لغر�س م�ساواة املراأة العاملة يف القطاع الأهلي مبثيالتها من املوظفات يف 

اخلدمة املدنّية فيما يتعلق مبنح اإجازة رعاية لر�ساعة طفلها.

حقوق	الطفل22:  •

حث ال�سلطة الت�سريعّية على �سرعة اإقرار م�سروع قانون ب�ساأن حماية الأ�سرة من العنف ليكون غطاء ت�سريعيا  •

اإ�سافيا للحماية القانونّية للطفل من التعر�س للعنف و�سوء املعاملة. 

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإجراء التعديالت على املر�سوم بقانون رقم )17( ل�سنة 1976 ب�ساأن الأحداث  •

فيما يتعلق برفع �سن احلدث اإىل ثمانية ع�سر عاًما متا�سًيا مع ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان. 

حقوق	الأ�سخا�س	ذوي	الإعاقة23:

حث ال�سلطة الت�سريعّية على اإ�سدار قانون ب�ساأن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة مبا يتما�سى مع اأحكام اتفاقية  •

حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 

ثانيا:	التو�سيات	اخلا�سة	بال�سلطة	التنفيذية	)احلكومة(:

احلق	يف	احلياة	واحلق	يف	ال�سالمة	اجل�سدية	واملعنوية:

باإيقاف  • التاأييد امل�ستمر لقرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الدورية ذات العالقة  حث احلكومة على 

تنفيذ عقوبة الإعدام. 

التزام احلكومة بتقدمي التقارير الدورية اإىل جلنة مناه�سة التعذيب واملن�ساأة مبوجب اأحكام اتفاقية مناه�سة  •

التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة يف مواعيد ا�ستحقاقها.

�سرورة نقل �سلطة الإ�سراف الإداري والتنظيمي والرقابي على مراكز الإ�سالح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي  •

اإىل وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف. 

�سرورة قيام احلكومة بو�سع معايري وا�سحة و�سفافة وبرنامج زمني ل�سرعة �سرف التعوي�سات ملن يثبت  •

وقوع ال�سرر عليه، �سواء تلك التعوي�سات املقررة من قبل ال�سندوق الوطني لتعوي�س املت�سررين اأو مكتب 

الت�سوية املدنية بوزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف ح�سب الأحوال. 

�سرورة اإخ�ساع القائمني على اإنفاذ القانون لربامج تدريبّية �ساملة مو�ّسعة با�ستخدام مناهج تت�سمن تعليم  •

حقوق الإن�سان يف جميع مكّوناته، على اأن يت�سمن التدريب اأ�ساليب ال�ستجواب الفّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف 

احل�سول على املعلومة من دون اللجوء اإىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف فعل التعذيب اأو غريه من �سروب �سوء 

املعاملة، وا�ستبعاد كل من تثبت اإ�ساءة معاملته للموقوفني اأو املحكومني من القائمني على اإنفاذ القانون من 

اخلدمة.
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النظر يف حتديد موعد لزيارة مقرر الأمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة  •

اأثناء  البحرين  مملكة  للتزامات  تنفيذا  الإن�سان،  حقوق  ملجل�س  التابع  املهينة  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية 

اللجنة  تقرير  يف  ال��واردة  التو�سيات  تنفيذ  على  العمل  ا�ستكمال  بعد  وذل��ك  ال�ساملة،  الدورّية  املراجعة 

البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق ذات ال�سلة. 

احلث على الن�سمام اإىل الربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة  •

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. 

احلق	يف	احلرية	والأمان	ال�سخ�سي:

عمل برامج تدريبّية وتوعوية فّعالة ومكثفة لأع�ساء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي فيها، تعزز  •

الإجراءات  عن  البديلة  بالو�سائل  والأخذ  املتهم،  و�سمانات  حقوق  واحرتام  الإن�سان،  حقوق  ثقافة  لديهم 

املقيدة للحرية.

الوقف الفوري للت�سرفات الفردية لالأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون امل�ساحبة لإجراءات القب�س والتفتي�س  •

التي ت�سكل انتهاكا حلقوق الإن�سان. 

توفري  • خالل  من  حرّيتهم،  املقيدة  حقوق  جميع  حماية  جمال  يف  الداخلية  وزارة  جهود  ا�ستكمال  �سرورة 

الأجهزة الالزمة للت�سجيل ال�سمعي واملرئي، والكامريات الأمنّية يف جميع مديريات ال�سرطة واملراكز التابعة 

لها، ومراكز الإ�سالح والتاأهيل ومراكز احلب�س الحتياطي. 

�سرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود اأو املنافذ الر�سمية، وعدم منع  •

اأي قرار مبنعه من ال�سفر بوقت  اإبالغه ب�سدور  اأهمية  اأي �سخ�س من ال�سفر من دون م�سّوغ قانوين، مع 

كاٍف. 

الوقف الفوري للت�سرفات غري القانونّية اأو غري املربرة عند نقاط التفتي�س الأمنّية املحلّية ومتكني القاطنني  •

من الو�سول اإىل منازلهم. 

املعني  • العامل  والفريق  الطوعي،  غري  اأو  الق�سري  الختفاء  بحالت  املعني  العامل  للفريق  وال�سماح  النظر 

مب�ساألة الحتجاز التع�سفي التابعني ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

احلث على الن�سمام اإىل الربوتوكول الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية  •

واملعني باعرتاف احلكومة باخت�سا�س اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تلقي �سكاوى الأفراد. 

احلث على الن�سمام اإىل التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�سري، واملعتمدة بقرار  •

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم ) 177 /61( ال�سادر يف 20 دي�سمرب 2006، وتعديل الت�سريعات الوطنية 

ذات ال�سلة مبا ي�سمن تفعيل وتنفيذ ن�سو�س هذه التفاقية. 

احلق	يف	املحاكمة	العادلة:

العمل على تطوير برامج معهد الدرا�سات الق�سائية والقانونية لتتوافق مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان،  •

وبالأخ�س ذات العالقة بالعدالة اجلنائّية وحقوق الإن�سان. 
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زيادة الهتمام بالتدريب املكثف والفّعال للق�ساة واأع�ساء النيابة العاّمة على امل�سائل ذات العالقة بحقوق  •

الإن�سان، وبالأخ�س اجلانب املتعلق ب�سمانات املحاكمة العادلة. 

بزيارة  • الإن�سان  حقوق  ملجل�س  التابع  واملحامني  الق�ساة  با�ستقالل  املعني  اخلا�س  للمقرر  وال�سماح  النظر 

اململكة. 

احلق	يف	اجلن�سية:

حث احلكومة على رفع حتفظاتها على املادة رقم )9( من اتفاقّية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد  •

مع  تعار�سه  لعدم  اأطفالها،  بجن�سّية  يتعلق  فيما  الرجل  م�ساٍو حلق  البحرينّية حق  للمراأة  لي�سبح  امل��راأة، 

مبادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

عدم اللجوء اإىل اإ�سقاط اجلن�سّية البحرينّية اإل يف حالت حمددة وا�ستثنائّية من�سو�س عليها يف القانون،  •

واأن تكون حالت الإ�سقاط مبنّية على اأحكام ق�سائية باتة، مع مراعاة عدم انعدام اجلن�سّية لأي �سخ�س مّت 

اإ�سقاطها عنه، وذلك تفاديا لن�سوء حالة عدميي اجلن�سية يف املجتمع ملا يف ذلك من اأ�سرار ج�سيمة على 

ال�ستقرار.

�سقطت عنهم )الواحد والثالثني مواطنا(، وذلك مبوجب املادة رقم  •
ُ
�سرورة اإعادة اجلن�سية البحرينية ملن اأ

)11( من قانون اجلن�سية البحرينية ل�سنة 1963 وتعديالته، التي جتيز جلاللة امللك رد اجلن�سية البحرينية 
ملن فقدها مبوجب اأحكام القانون. 

حرية	الراأي	واحلق	يف	التعبري:

لالإعالم  • الوطنّية  اخلطة  م�سروع  اإع��داد  يف  الإ�سراع  �سرورة  على  والت�سال  لالإعالم  العليا  الهيئة  حث 

والت�سال، التي تقوم على تعزيز القيم الوطنّية امل�سرتكة، وتبني �سيا�سة اإعالمّية عادلة ومهنّية ومتوازنة. 

والإذاعي  • التلفزيوين  للبث  اأكرب   
ٍ
با�ستخدام توجهاتها  بكل  املرخ�سة  ال�سيا�سية  اجلمعيات  جلميع  ال�سماح 

والإعالم املقروء، تنفيًذا لتو�سيات تقرير اللجنة البحرينّية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق. 

حث احلكومة على تخفيف الرقابة والقيود املفرو�سة على خمتلف و�سائل الإعالم، مبا يف ذلك رفع احلجب  •

املفرو�س على اجلمعيات ال�سيا�سية يف اإ�سدار الن�سرات اخلا�سة بها. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�س املعني بحرّية التعبري التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.  •

احلق	يف	التجمع	ال�سلمي:

ا  • �سرورة قيام الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون بحماية امل�سريات والعت�سامات والتجّمعات كافة، خ�سو�سً

اإذا مل ي�ساحب هذا احلق اأي مظهر من مظاهر العنف اأو الإخالل بالأمن وال�سالمة العامة. 

اإخ�ساع الأجهزة املعنّية باإنفاذ القانون، وبالأخ�س املوكل اإليها حماية التجّمعات ال�سلمّية، اإىل برامج تدريبية  •

كافية، ت�سمل التدريب على اللجوء التدريجي يف ا�ستخدام و�سائل ف�س التجمعات اإذا كانت خمالفة للقانون، 

امل�ستخدمة  الذخائر  ومراقبة  لت�سجيل  نظام  وتنفيذ  التجمعات،  تلك  وامل�ساركني يف  اإدارة اجلموع  وكيفية 

يف حالة ف�س هذه التجّمعات، ونظام ل�سجالت الت�سالت من اأجل ر�سد اأوامر العملّيات وامل�سوؤولني عنها 

ومنفذيها، لت�سهيل حتديد امل�سوؤولية املرتتبة على املخالفة، وعدم التعدي على حقوق الآخرين.
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ومنظمي  • امل�ساركني  وتوعية  ال�سلمي،  التجمع  يف  للحق  الفهم  تعميق  على  امل��دين  املجتمع  منظمات  حث 

وما يرتتب عليها من  فيها  امل�ساركني  تقع من  التي قد  واملخالفات  القانونية  ال�سلمية باجلوانب  التجمعات 

اإطار  اآثار، واأن تتبواأ دوًرا فاعال يف تعزيز الوعي باأهمّية هذا احلق وممار�سته والأهداف املبتغاة منه يف 

�سلمي، وك�سورة ح�سارّية من �سور ممار�سة الدميقراطّية، والعمل على اإعالن انتهاء التجمع ر�سميا ودعوة 

امل�ساركني اإىل النف�سا�س. 

مراكز  • اإىل  واملراقبني  الإعالميني  و�سول  وت�سهيل  على حماية  العمل  القانون  باإنفاذ  املعنّية  الأجهزة  تويل 

التجمعات ال�سلمّية لتغطية الأحداث ور�سد ما يدور فيها. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�س املعني باحلق يف حرّية التجمع ال�سلمي واحلق يف حرّية تكوين اجلمعّيات  •

التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

احلق	يف	التنظيم:

2013 باإ�سافة مادة جديدة رقم )الثالثة( مكررا  • )31( ل�سنة  اإلغاء العمل بالقرار رقم  حث احلكومة على 

ال�سيا�سّية  اأو التنظيمات  ال�سيا�سّية بالأحزاب  2005 ب�ساأن قواعد ات�سال اجلمعّيات  )4( ل�سنة  للقرار رقم 

الأجنبية.

احلق	يف	م�ستوى	معي�سي	لئق:

حث احلكومة على و�سع ا�سرتاتيجّية وطنّية متكاملة للمياه امل�ستدامة، تتناول عددا من املحاور الأ�سا�سية  •

كالإطار املوؤ�س�سي املتكامل للمياه، والتن�سيق فيما بني املوارد الرئي�سية لها، و�سمان تطبيق نظام موؤ�سرات 

اأداء رئي�سة، وتوفري املياه لالأجيال القادمة، وحماية م�سادر املياه اجلوفية احلالية، وتطوير دور منظمات 

املجتمع املدين والأفراد للم�ساركة فيها، وتعزيز التعاون الفعال بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربّية 

لغر�س حماية هذه املياه وذلك باحلث والعمل على اإن�ساء �سبكة خليجّية موحدة للربط املائي. 

حث احلكومة على و�سع جدول زمني ملعاجلة جميع الطلبات املتعلقة باخلدمات الإ�سكانية، مع اإيالء اأهمية  •

خا�سة للطلبات القدمية، عن طريقة ال�ستفادة املثلى من املوارد املالية املتاحة. 

ل�سروط  • مراعية  لتكون  واجل�سور  وال�سوارع  الطرق  ت�سميم  لتقييم  اأكرب  اهتمام  اإيالء  على  احلكومة  حث 

الأمن وال�سالمة الدولّية، مبا ي�سمن �سالمة م�ستخدميها من الأخطار الناجتة عن ا�ستعمالها. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�س املعني بال�سكن الالئق كعن�سر من عنا�سر احلق يف م�ستوى معي�سي منا�سب  •

الإن�سان املتعلقة  التزامات حقوق  ال�سياق، واخلبري امل�ستقل املعني مب�ساألة  التمييز يف هذا  واحلق يف عدم 

بالتمتع ببيئة اآمنة ونظيفة و�سحّية وم�ستدامة، واملقرر اخلا�س املعني مب�ساألة الفقر املدقع، واملقرر اخلا�س 

املعني بحق الإن�سان يف احل�سول على مياه ال�سرب املاأمونة وخدمات ال�سرف ال�سحي التابعني ملجل�س حقوق 

الإن�سان بزيارة اململكة. 

منظًما  • ت�سريًعا  ليكون  العقارات،  اإيجار  ب�ساأن  بقانون  امل�سروع  اإقرار  �سرعة  على  الت�سريعية  ال�سلطة  حث 

للعالقة بني املوؤجر وامل�ستاأجر، وموفًرا احلماية الالزمة مل�ستاأجري امل�ساكن من زيادة قيمة الإيجارات على 

نحو معقول، وكافال احلماية القانونّية من الإخالء بالإكراه اأو امل�سايقة وغري ذلك من التهديدات. 
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احلق	يف	العمل:

حث احلكومة على ا�ستكمال ما اتخذ من خطوات اإيجابية للت�سوية املر�سية مللف املف�سولني عن العمل و�سول  •

اإىل اإغالق هذا امللف ب�سكل نهائي. 

حث احلكومة على بذل املزيد من اجلهود خللق فر�س عمل ل�ستيعاب اأكرب عدد ممكن من الباحثني عن  •

عمل. 

حث احلكومة على بذل املزيد من اجلهود لتح�سني م�ستوى الأجور واحلوافز الوظيفية يف القطاعني احلكومي  •

واخلا�س مبا يتنا�سب مع م�ستوى العي�س الكرمي. 

تلتزم  • التي مل  وال�سركات  الأعمال  اأ�سحاب  ال�سارمة �سد  القانونّية  الإجراءات  اتخاذ  حث احلكومة على 

باحلد الأدنى من ا�سرتاطات احلماية الالزم توافرها يف �سكن العمالة الوافدة.

احلث على الن�سمام اإىل اتفاقّية منظمة العمل الدولية رقم )87( ل�سنة 1988 ب�ساأن احلرية النقابية وحماية  •

التنظيم  حق  مبادئ  تطبيق  ب�ساأن   1988 ل�سنة   )98( رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقّية  التنظيم،  حق 

واملفاو�سة اجلماعية. 

 

مكافحة	الجتار	يف	الب�سر:

حث "اللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س" على �سرعة و�سع ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة تهدف اإىل  •

مكافحة ومنع جرمية الجتار يف الب�سر، على اأن ت�سمل على وجه اخل�سو�س التدابري الالزمة ملنع اجلرمية 

وحماية �سحاياها، وال�سعي اإىل معاقبة مرتكبيها. 

"اللجنة  • حث احلكومة على اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سمان متثيل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف 

الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س"، ملا للموؤ�س�سة الوطنية من دور يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان. 

حث احلكومة على �سرورة تخ�سي�س مراكز منا�سبة لإيواء جميع �سحايا الجتار يف الأ�سخا�س، مبن يف  •

ذلك �سحايا العمل الق�سري و�سحايا الجتار يف الب�سر من الذكور على م�ستوى يرقى حلجم هذه اجلرمية، 

وتزويدها بكوادر ذات خربات يف خمتلف املجالت: ال�سحّية، والنف�سّية، والجتماعّية، والقانونّية لتقدمي 

جميع �سبل الدعم لهم.

حث احلكومة على تفعيل اأحكام قانون مكافحة الجتار بالأ�سخا�س ومقا�ساة مرتكبي هذه اجلرائم، على اأن  •

يتم تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة بع�س اجلهات املخت�سة وخ�سو�سا الق�ساة، واأع�ساء النيابة العامة، 

ورجال الأمن العام، ومفت�سي وزارة العمل، والعاملني يف مكاتب ال�ستقدام. 

التابع ملجل�س حقوق  • والأطفال  الن�ساء  �سّيما  الب�سر، ل  املعني بالجتار يف  للمقرر اخلا�س  وال�سماح  النظر 

الإن�سان بزيارة اململكة. 

	احلق	يف	ال�سحة:

�سرورة قيام وزارة ال�سحة باعتماد وتنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية لل�سحة، لغر�س الرتقاء باخلدمات ال�سحية،  •

مبا يتوافق ومتطلبات النمو ال�سكاين. 
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لتح�سني  • وذلك  الطبي،  ال�سلمانية  ال�ستيعابّية ملجمع  الطاقة  بزيادة  املمكنة  بال�سرعة  ال�سحة  وزارة  قيام 

اخلدمات ال�سحّية املقدمة. 

قيام الهيئة الوطنّية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحّية بالعمل على حت�سني الأداء الرقابي على اخلدمات  •

ال�سحية ل�سمان تفادي وقوع الأخطاء الطبّية. 

الت�سّلب  • ومر�سى  )ال�سكلر(،  املنجلي  الدم  فقر  مبر�سى  الهتمام  من  املزيد  باإيالء  ال�سحة  وزارة  قيام 

املتعدد )MS( من خالل زيادة الوعي بهذين املر�سني يف احلقل الطبي، اإىل جانب حت�سني الرعاية ال�سحّية 

وتوفري الحتياجات الطبّية كافة و�سمان احل�سول عليها بال�سرعة املمكنة وفق ا�سرتاتيجّية وطنّية �ساملة 

يف هذا ال�ساأن. 

قيام وزارة ال�سحة باإيجاد نظام للمراقبة على املخزون الدوائي، ومعدلت ال�ستهالك تفادًيا حلالت نق�س  •

التاأكد من  مع  املر�سى،  احتياجات  مع  توافقها  و�سمان  ال�سيدلّيات،  توافرها يف خمتلف  اأو عدم  الأدوية 

�سهولة وي�سر طرائق احل�سول عليها. 

قيام احلكومة بتوفري الدعم ملنظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال احلقل ال�سحي، لتمكينها من حتقيق  •

اأهدافها يف جميع املجالت املن�سو�س عليها يف نظمها الأ�سا�سية. 

قيام وزارة ال�سحة بالعمل على رفع معايري ال�سالمة يف جمال الوقاية من الأمرا�س املعدية والوبائّية داخل  •

املراكز ال�سحّية وامل�ست�سفيات احلكومّية منها واخلا�سة. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�س املعني بحق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى ممكن من ال�سّحة البدنّية  •

والعقلّية التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

	احلق	يف	التعليم:	

حث وزارة الرتبية والتعليم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإلغاء الفوري لل�سفوف اخل�سبّية يف املدار�س  •

احلكومّية، ملا لهذه ال�سفوف من اآثار �سلبّية يف الطلبة الدار�سني فيها ف�سال عن خطورتها. 

حث وزارة الرتبية والتعليم على اإعادة مراجعة حمتوى مناهج املواطنة لغر�س ت�سمينها عدًدا من املو�سوعات  •

التي تنمي الثقافة واملمار�سة الفعلّية القائمتني على تعزيز احرتام حقوق الإن�سان. 

للتاأكد من تغليب اجلانب الرتبوي  • التعليم اخلا�س،  حث وزارة الرتبية والتعليم على �سرورة الرقابة على 

والأكادميي على اجلانب الربحي للموؤ�س�سات التعليمية والتدريبّية اخلا�سة، وعلى وجه اخل�سو�س موؤ�س�سات 

التعليم العايل اخلا�سة.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�س املعني باحلق يف التعليم التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.  •

 

حقوق	املراأة:

الأ�سرة  • اأحكام  قانون  اإحالة م�سروع  الإ�سراع يف  لغر�س  وتوافقّية  اتخاذ خطوات جادة  حث احلكومة على 

ب�سقه اجلعفري )الق�سم الثاين( اإىل ال�سلطة الت�سريعّية. 

اأو  • حث احلكومة على اتخاذ التدابري الكفيلة ب�سمول ا�ستفادة املراأة املتزوجة من اأجنبي يف حالة الطالق 

الهجران اأو وفاة الزوج باخلدمات الإ�سكانّية. 
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القطاع  • وموؤ�س�سات  احلكومّية  والأجهزة  ال��وزارات  يف  الفر�س  تكافوؤ  وحدات  اإن�ساء  يف  التو�سع  على  العمل 

اخلا�س التي مل تبادر اإىل حتقيق ذلك، ملتابعة تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات املراأة يف التنمية.

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�س املعني مب�ساألة العنف �سد املراأة واأ�سبابه وعواقبه، والفريق العامل املعني  •

مب�ساألة التمييز �سد املراأة يف القانون ويف املمار�سة التابعني ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

حقوق	الطفل:

حث احلكومة على متابعة التنفيذ الفّعال لال�سرتاتيجّية الوطنّية للطفولة لالأعوام )2013 - 2017(. •

التعليمية  • واملوؤ�س�سات  والرو�سات  احل�سانة  دور  على  والإ�سرايف  الرقابي  الدور  تفعيل  على  احلكومة  حث 

احلكومّية على اختالفها مبا ي�سمن متتع الطفل ببيئة اآمنة من عدم التعر�س للعنف و�سوء املعاملة اأو الإهمال 

يف �ستى �سوره. 

حث احلكومة على تقدمي تقريرها الدوري اإىل جلنة حقوق الطفل املنبثقة من اأحكام اتفاقّية حقوق الطفل  •

يف املواعيد املقررة لها. 

املواد  • يف  الأطفال  وا�ستغالل  الأطفال  وبغاء  الأطفال  بيع  مب�ساألة  املعني  اخلا�س  للمقرر  وال�سماح  النظر 

الإباحية التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة. 

حقوق	الأ�سخا�س	ذوي	الإعاقة: 

لالأفراد  • املنا�سبة  الهند�سّية  التحتّية وذلك مبراعاة الحتياجات  البنية  لتح�سني  العمل  حث احلكومة على 

ذوي الإعاقة يف املرافق العامة، وخا�سة يف املباين واملجمعات احلديثة. 

ي�سهل  • وباأ�سكال  والبكم(  )ال�سم  الإعاقة  حالت  بع�س  حتاكي  اإر�سادّية  لفتات  توفري  على  احلكومة  حث 

قراءتها وفهمها تو�سع على املباين العامة واملرافق الأخرى، ل�سمان ح�سول الأ�سخا�س ذوي الإعاقة على 

اخلدمات املتاحة واإمكانّية الو�سول اإليها. 

معهم،  • التعامل  وكيفّية  الإعاقة  ذوي  الأف��راد  التوعية مب�سكالت  عمليات  الإعالم يف  اأجهزة  اإ�سهام جميع 

وتعريف ذويهم باخلدمات املقدمة من قبل احلكومة اإىل هذه الفئة. 

حث احلكومة على اإدراج املفاهيم الأ�سا�سية للرتبية على حقوق الإن�سان والتفاقية الدولية لالأ�سخا�س ذوي  •

الإعاقة يف املناهج الدرا�سّية للتعليم البتدائي والإعدادي والثانوي مبا ُي�سهم يف تعزيز حقوق هذه الفئة. 

زيادة اهتمام احلكومة باإعداد الكوادر الفنّية املتخ�س�سة للعمل يف جمال تاأهيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة،  •

النف�س والجتماع كمادة  التعليم يف جمال علم  الإعاقة" �سمن مناهج  وتاأهيل ذوي  "رعاية  واإدخال مادة 

اأ�سا�سّية. 

الوطنّية  • لال�سرتاتيجّية  الفّعال  التنفيذ  وتطبيق  متابعة  يف  ال�ستمرار  على  الجتماعّية  التنمية  وزارة  حث 

حلقوق املعوقني لالأعوام )2012 - 2016(. 

حث احلكومة على اتخاذ ما يلزم لت�سجيع ال�سراكة املجتمعية لتعزيز قدرات منظمات املجتمع املدين بهدف  •

رفع م�ستوى الوعي لديها يف كل ما يتعلق بحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. 
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من  • املنبثقة  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  جلنة  اإىل  ويل 
َ
الأ ال��دورّي  تقريرها  تقدمي  على  احلكومة  حث 

اأحكام اتفاقّية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف املواعيد املقررة لها. 

النظر وال�سماح للمقرر اخلا�س املعني بالإعاقة التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.  •

حقوق	كبار	ال�سن24:

حث احلكومة على اإن�ساء وتطوير الأق�سام املخت�سة يف الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن، من اأجل توفري وتقدمي  •

اأوجه العالج والرعاية الطبية الالزمة. 

ليكون  • ال�سن يف كل حمافظة  الرعاية الجتماعية اخلا�سة بكبار  اإن�ساء املزيد من دور  حث احلكومة على 

امل�سن قريبا من اأهله، مع توفري برامج متنوعة مللء الفراغ و�سغله بالأن�سطة التي تنا�سب ميوله وقدراته. 

ت�سميم  • ومتطلباتهم عند  ال�سن  كبار  احتياجات  قادرة على مراعاة  بنى حتتية  اإيجاد  حث احلكومة على 

الرتياح  لهم  ويوفر  حركتهم  ي�سهل  مبا  وال�سوارع،  الطرق  و�سق  العامة  واملرافق  احلديثة  املدن  وتخطيط 

النف�سي والأمن الجتماعي اأ�سوة بغريهم من فئات املجتمع. 

�سرورة تبّني احلكومة �سيا�سة اإعالمية تعمل على تاأ�سي�س وعي اجتماعي ونف�سي بق�سايا كبار ال�سن، تتفاعل  •

مع التحولت التي مير بها املجتمع بحيث تبلور راأيا عاما يراعي احتياجات كل الأعمار.

ثالثا:	التو�سيات	اخلا�سة	بال�سلطة	الق�سائية	)املجل�س	الأعلى	للق�ساء(:

احلق	يف	احلياة	واحلق	يف	ال�سالمة	اجل�سدية	واملعنوية:

وجوب اأن تكون وحدة التحقيق اخلا�سة يف النيابة العامة كونها اجلهة املوكل اإليها التحقيق يف مزاعم التعر�س  •

للتعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، متمتعة بال�ستقاللية التامة 

وفق ما جاء يف بروتوكول اإ�سطنبول.

التزام وحدة التحقيق اخلا�سة يف النيابة العامة ووفقا لأحكام بروتوكول اإ�سطنبول باإ�سدار تقارير علنية  •

تت�سمن كحد اأدنى الإجراءات والأ�ساليب املتبعة يف تقييم الأدلة، والأحداث املحددة التي وقعت، والنتائج 

التي تو�سلت اإليها بناًء على القانون املطبق من دون اإغفال لبيان التو�سيات املبنّية على النتائج التي خل�ست 

اإليها. 

احلد من اللجوء اإىل عقوبة احلب�س النفرادي كجزاء تاأديبي ليتما�سى مع املقررات التي خل�س اإليها تقرير  •

املقرر اخلا�س املعني بالتعذيب وغريه من �سروب �سوء املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانّية اأو املهينة 

والتابع ملجل�س حقوق الإن�سان. 

�سرورة اتخاذ اإجراءات امل�ساءلة القانونية الالزمة جلميع متخذي القرار من القيادات الأمنّية فيما يتعلق  •

املعاملة،  �سوء  �سائر �سروب  اأو غريه من  التعذيب  نتيجة  اأماكن الحتجاز  التي ح�سلت يف  الوفاة  بحالت 

والتي اأ�سار اإليها �سراحة تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق. 

ملزيد من املعلومات حول حقوق كبار ال�سن، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 123.
 24
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احلق	يف	احلرية	والأمان	ال�سخ�سي:

�سرورة قيام النيابة العامة بالتفعيل العملي لل�سلطة التي منحها امل�سرع اإياها يف اإيقاع التدابري البديلة عن  •

احلب�س الحتياطي، واإعمال �سلطتها التقديرية يف الإفراج املوؤقت عن املتهم املحبو�س احتياطيا املمنوحة لها 

يف املادة رقم )149( من قانون الإجراءات اجلنائية. 

احلرية  • للحق يف  النتهاك  وقوع  ت�سببه يف  يثبت  من  لكل  للم�ساءلة  و�سفاف  فّعال  نظام  اإيجاد  على  العمل 

والأمان ال�سخ�سي. 

احلق	يف	املحاكمة	العادلة:

العمل على متكني املقيدة حريتهم من ح�سور جنازة اأو مرا�سم العزاء يف وفاة اأحد اأ�سولهم اأو فروعهم اأو  •

اأزواجهم اأو اأقاربهم حتى الدرجة الثانية، واإجراء التعديالت الت�سريعّية الالزمة لتفعيل هذا احلق. 

تفعيل النيابة العامة ل�سلطتها الإ�سرافّية فيما يتعلق باأعمال ماأموري ال�سبط الق�سائي وما قد يقع منهم من  •

خمالفات، وم�ساءلتهم تاأديبيا اأو جنائيا حال خمالفتهم لأحكام قانون الإجراءات اجلنائية. 

اأو املحاكمة من تعر�س  • اأثناء التحقيق البتدائي  قيام املجل�س الأعلى للق�ساء بالتثبت فيما يثريه املتهمون 

حقهم يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة لالنتهاك، واإجراء التحقيق اجلاد وال�سفاف مع امل�سكو �سدهم، 

واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقهم عند ثبوت امل�سوؤولية. 

�سرورة اأن تكون الإجراءات الأمنّية الالزمة حلفظ الأمن العام يف حميط املحكمة وا�سحة ومعلنة �سلفا،  •

مع ال�سماح لذوي الخت�سا�س كاملحامني واملدافعني عن حقوق الإن�سان واأهايل املتهمني بح�سورها، اإل اإذا 

قررت املحكمة خالف ذلك. 

اأمد  • الإطالة يف  بغية عدم  وذلك  الق�ساة،  اأعمال  الق�سائي على  للتفتي�س  والإ�سرايف  الرقابي  الدور  تفعيل 

التقا�سي، وعدم التاأخري يف عقد اجلل�سات اأو تاأجيل الق�سايا اإىل فرتات بعيدة. 

تاأهيلّية  • برامج  واإيجاد  للق�سايا،  املطرد  العدد  مع  يتنا�سب  مبا  واملوؤهل  الوظيفي  بالكادر  املحاكم  تزويد 

متخ�س�سة ترفع من كفاءة املوظفني التابعني للجهاز الق�سائي وم�ستوى اأدائهم الوظيفي. 

العمل على تطوير برامج معهد الدرا�سات الق�سائية والقانونية لتتوافق مع ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان،  •

وبالأخ�س ذات العالقة بالعدالة اجلنائّية وحقوق الإن�سان. 

زيادة الهتمام بالتدريب املكثف والفّعال للق�ساة واأع�ساء النيابة العاّمة على امل�سائل ذات العالقة بحقوق  •

الإن�سان، وبالأخ�س اجلانب املتعلق ب�سمانات املحاكمة العادلة. 

حرية	الراأي	واحلق	يف	التعبري:

والطباعة  • وامل�سموع  املرئي  الإع��الم  ق�سايا  يف  التوقيف  اأوام��ر  اإىل  اللجوء  عدم  على  العامة  النيابة  حّث 

وال�سحافة والن�سر والإعالم الإلكرتوين. 

حقوق	الطفل:	

حث النيابة العامة على عدم اللجوء اإىل التدابري املقيدة للحرّية ب�ساأن الأطفال اإل يف اأ�سيق احلدود وكمالذ  •

اأخري. 
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متهيد:

"مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، جمموعة من املعايري  متثل 

هة لعمل املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، اإذ هي مبثل د�ستور لعملها وعن�سر فاعل وبّناء  الدولية املنظمة واملوجِّ

يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة.

وقد تولدت هذه املبادئ عن املقررات التي خل�ست اإليها اأول حلقة عمل دولية معنية باملوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز 

العاملي  املوؤمتر  جاء  وقد   ،1991 عام  )باري�س( يف  الفرن�سية  العا�سمة  ُعقدت يف  التي  الإن�سان،  وحماية حقوق 

حلقوق الإن�سان يف عام 1993 ليكون نقطة حتول بالن�سبة اإىل املوؤ�س�سات الوطنية، حيث مت العرتاف ر�سميا بهذه 

الكيانات-املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - املتما�سية مع "مبادئ باري�س"، وجرى خالله الت�سجيع الر�سمي 

للدول على اإن�سائها، وهو ما َحدا باجلمعية العامة لالأمم املتحدة مبوجب قرارها )134 / 48( املوؤرخ يف 20 دي�سمرب 

1993 اإىل الت�سديق على "مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، اإذ 
اأ�سبحت هذه املبادئ اليوم هي املعيار الأ�سا�سي واملحك ل�سرعية اأي موؤ�س�سة وطنية وم�سداقيتها، وقيا�س مدى 

ا�ستقالليتها وكفاءتها يف ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان.

وتقوم "مبادئ باري�س" على جمموعة من املعايري التي يجب على املوؤ�س�سات الوطنية المتثال لها، حيث يلزم اأن 

تتمتع هذه املوؤ�س�سات بالولية الوا�سعة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، واأن تكون لها اإدارة م�ستقلة عن 

احلكومة، ومتمتعة بال�ستقاللية التامة لها يف جمالها القانوين والتنفيذي واملايل، مع توافر عملية اختيار اأو تعيني 

ال�سالحيات  بواجباتها، مع منحها  للنهو�س  الوافية  املالية  املوارد  اإىل جانب وجود  لأع�سائها،  و�سفافة  �ساملة 

الكافية للتحقيق والنظر يف اأي م�ساألة بحرية تقع �سمن وليتها.

 

مدى  من  بالتحقق   ،)SCA( بالعتماد  املعنية  الفرعية  )ICC( وجلنتها  الدولية  التن�سيق  ت�سطلع جلنة  يف حني 

امتثال املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ل� "مبادئ باري�س" من خالل عملية عادلة و�سفافة تعزز م�سداقية عمل 

املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، حيث تعترب هذه املوؤ�س�سات هي املعنية بتعزيز ور�سد التنفيذ 

الفعال للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني.

الفصل األول
مدى امتثال أحكام القانون رقم )26( لسنة 2014 بإنشاء

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان "لمبادئ باريس"
المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز

وحماية حقوق اإلنسان
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وملا كان النظام الداخلي للجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( التابعة للجنة التن�سيق الدولية )ICC(      قد اأوكل 

لها و�سع "مالحظات عامة" ل�ستخدامها كاأدوات تف�سريية "ملبادئ باري�س"، فاإنه �سيتم ت�سليط ال�سوء يف هذا 

الف�سل على مدى متا�سي اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف مملكة 

البحرين مع "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA(، من خالل ا�ستعرا�س 

تلك املبادئ واملالحظات جنبا اإىل جنب مع اأحكام القانون.

اأ�سا�سيني،  القانون يف فرعني  اأحكام  اإىل جنب مع  املبادئ واملالحظات جنبا  تلك  ا�ستعرا�س  يتم  وعليه، �سوف 

يخ�س�س الأول منه لتناول املتطلبات الأ�سا�سية "ملبادئ باري�س" املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان، وت�سمل: اإن�ساء املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، والولية الوا�سعة لها يف جمال حقوق الإن�سان، 

حلقوق  ال��دويل  النظام  مع  والتفاعل  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  ال�سكوك  اإىل  الن�سمام  اأو  الت�سديق  وت�سجيع 

هيئة  وتعيني  واختيار  فيها،  التعددية  وكفالة  وتو�سياتها،  العالقة،  ذات  الأخرى  الهيئات  مع  والتعاون  الإن�سان، 

اتخاذ القرارات فيها، وممثلي احلكومة فيها، واأخريا التمويل الكايف لها.

يف حني �سيخ�س�س الثاين ل�ستعرا�س املمار�سات التي تعزز وب�سكل فّعال المتثال "ملبادئ باري�س" املتعلقة مبركز 

املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، وت�سمل �سمان ثبات وظائف اأع�ساء هيئة اتخاذ القرارات يف 

املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، وتفرغهم، واحل�سانة الوظيفية لهم، وتعيني موظفيها وا�ستبقائهم واإعارتهم، 

وعمل املوؤ�س�سة الوطنية يف حالة اإعالن حالة الطوارئ وال�سالمة الوطنية، واللوائح الإدارية فيها، وعملها بو�سفها 

اآليات وقائية، واأخريا الخت�سا�سات �سبه الق�سائية التي ت�سطلع بها.

 اعتمد من قبل اأع�ساء جلنة التن�سيق الدولية )ICC( يف الدورة ال� )15( املنعقدة يف 14 �سبتمرب 2004 يف �سيئول، جمهورية كوريا اجلنوبية، واملعدل يف الدورة ال� )20( 
25

2008 - جنيف - الحتاد ال�سوي�سري - ملزيد من املعلومات حول اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( التابعة للجنة التن�سيق الدولية  اأبريل   14 للجنة املنعقدة يف 

http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx :راجع املوقع الإلكرتوين على الرابط ،)ICC(

25
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الفرع	الأول:	املتطلبات	الأ�سا�سية	"ملبادئ	باري�س" املتعلقة	مبركز	املوؤ�س�سات	الوطنية	لتعزيز	وحماية	

حقوق	الإن�سان

اأوًل:	اإن�ساء	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

ملا كانت "مبادئ باري�س" قد اأوجبت على اأن "تكون	للموؤ�س�سة	الوطنية	ولية	وا�سعة	قدر	الإمكان	ومن�سو�س	. 1

، كما 
عليها	�سراحة	يف	اأحد	الن�سو�س	الد�ستورية	اأو	الت�سريعية	التي	حتدد	ت�سكيلها	ونطاق	اخت�سا�سها"26

اأن املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( قد اأوجبت على اأن "تن�ساأ	املوؤ�س�سة	الوطنية	

.
حلقوق	الإن�سان	مبوجب	ن�س	د�ستوري	اأو	ت�سريعي	..."27

اأنها قد جاءت . 2 وعليه فاإنه وبالرجوع اإىل الأداة القانونية املن�سئة للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يتبني 

والذي   ،2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  خالل  من  ال�سلة  ذات  الدولية  املقررات  مع  تام  وب�سكل  متوائمة 

ا�ستعي�ست اأحكامه بالأمر امللكي رقم )46( ل�سنة 2009 املعدل بالأمر امللكي رقم )28( ل�سنة 2012، وهو اأمر 

مينح املوؤ�س�سة الوطنية مركزا قانونيا م�ستداما، يعزز من �سمانات ا�ستقالليتها و�سالحياتها املنوطة بها، 

وقدرتها على ممار�سة وليتها من دون قيود.

ثانياً:	الولية	الوا�سعة	يف	جمال	حقوق	الإن�سان

و"تكون	. 3 اأكدت "مبادئ باري�س" وجوب اأن "تخت�س	املوؤ�س�سة	الوطنية	بتعزيز	حقوق	الإن�سان	وحمايتها"، 

للموؤ�س�سة	الوطنية	ولية	وا�سعة	قدر	الإمكان	ومن�سو�س	عليها	�سراحة	يف	اأحد	الن�سو�س	الد�ستورية	

، وهو ذات املعنى الذي اأ�سارت اإليه املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد 
والت�سريعية	..."28

)SCA( من خالل تاأكيدها �سرورة اأن يعهد قانون الإن�ساء اإىل املوؤ�س�سات الوطنية على وظائف حمددة من 

اأجل "تعزيز" و"حماية" حقوق الإن�سان.

وحيث اإن اللجنة تقر باأن مفهوم "التعزيز" ي�سمل الوظائف التي ت�سعى املوؤ�س�سات الوطنية اإىل القيام بها يف . 4

جمال ن�سر املعلومات واملعرفة والتدريب والتثقيف وتقدمي امل�سورة حول حقوق الإن�سان اإىل عامة اجلمهور، 

اأو اإىل فئات م�ستهدفة بعينها، وذلك لغر�س غر�س ثقافة جمتمعّية قائمة على حتويل املعرفة بحقوق الإن�سان 

اإىل مهارات عملّية مُتار�س على اأر�س الواقع، واأن مفهوم "احلماية" ين�سرف اإىل �سلطتها �سبه الق�سائية 

يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان، ور�سد كل ما من �ساأنه امل�سا�س بحق الأفراد يف التمتع باحلقوق 

فيها  تقع  اأن  ُيحتمل  التي  لالأماكن  امليدانية  بالزيارات  قيامها  جانب  اإىل  لهم،  املقررة  العامة  واحلريات 

.
29

انتهاكات حلقوق الإن�سان

مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان- الخت�سا�سات وامل�سوؤوليات - الفقرة )2( - �س 4. 
 26

املالحظة العامة )1 - 1( اإن�ساء املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - املرفق الثالث: مالحظات عامة اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد - تقرير اللجنة الفرعية املعنية 
 27

بالعتماد نوفمرب -2013 �س 86.

مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان- الخت�سا�سات وامل�سوؤوليات - الفقرتان )1( و)2( - �س 4.
 28

 املالحظة العامة )1 - 2( ولية حقوق الإن�سان - �س 87.
29
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وعودا على اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 ُيالحظ اأنها منحت املوؤ�س�سة ولية وا�سعة يف جمال حقوق . 5

الإن�سان من خالل ما ت�سمنته املادة رقم )2( التي ن�ست على اأن "تن�ساأ	موؤ�س�سة	م�ستقلة	ت�سمى	"املوؤ�س�سة	

الوطنية" تتوىل	تعزيز	وتنمية	وحماية	حقوق	الإن�سان،	وتر�سيخ	قيمها،	ون�سر	الوعي	بها،	والإ�سهام	يف	
)12( من ذات القانون التي منحت املوؤ�س�سة الوطنية  �سمان	ممار�ستها،	..."، ف�سال عما ت�سمنته املادة رقم 

يف �سبيل حتقيق اأهدافها حرية التعليق على اأي م�ساألة متعلقة بحقوق الإن�سان، وتناول اأي حالة من حالت 

حقوق الإن�سان مبا تراه منا�سبا، وهي اخت�سا�سات ت�سب يف جمملها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان 

داخل  القانونية  اختالف مراكزهم  على  لالأفراد  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية 

منظومة الدولة. وهو اأمر جاء متما�سيا مع املقررات الدولية ذات ال�سلة.

ثالثاً:	ت�سجيع	الت�سديق	اأو	الن�سمام	اإىل	ال�سكوك	الدولية	حلقوق	الإن�سان	

ملا كان ت�سجيع الت�سديق على ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان وتنفيذ اأحكامها، هو من الوظائف الرئي�سة . 6

التي يجب على املوؤ�س�سات الوطنية ال�سطالع بها، اإىل جانب قيامها بت�سجيع الدولة على مواءمة ت�سريعاتها 

واأنظمتها وممار�ستاها الوطنية مع ال�سكوك الدولية، فاإن "مبادئ باري�س" قد قررت اأن من اأهم امل�سوؤوليات 

التي يلزم اأن تنه�س بها املوؤ�س�سات الوطنية هو تعزيز و�سمان املواءمة بني الت�سريع والأنظمة واملمار�سات 

تنفيذها  على  والعمل  فيها،  طرفا  الدولة  تكون  التي  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  وال�سكوك  الوطنية 

.
30

بطريقة فعالة، اإىل جانب ت�سجيع الت�سديق على ال�سكوك الدولية اأو الن�سمام اإليها وكفالة تنفيذها

كما اأن اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( اأكدت ذات امل�سمون، من خالل ت�سجيع املوؤ�س�سات الوطنية . 7

على  حكوماتها  وحث  الإن�سان،  حلقوق  ال��دويل  القانون  يف  احلا�سلة  التطورات  بر�سد  ال�سطالع  على 

الت�سديق اأو الن�سمام اإىل ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، مع اإجراء تقييمات ملدى امتثال الدولة الطرف 

اللتزامات الدولية النا�سئة عن الت�سديق او الن�سمام، من خالل اقرتاح ت�سريعات اأو اأنظمة اأو ممار�سات 

 .
31

اأو تعديل القائم منها مبا يت�سق واملعايري الدولية ذات ال�سلة 

)12( يف الفقرة )ب( منها اأقرت . 8 اأن املادة رقم  2014 جند  )26( ل�سنة  وبالرجوع اإىل اأحكام القانون رقم 

�سراحة اأن تخت�س املوؤ�س�سة الوطنية ب� "درا�سة	الت�سريعات	والنظم	املعمول	بها	يف	اململكة	املتعلقة	بحقوق	

مع	 الت�سريعات	 هذه	 بات�ساق	 يتعلق	 فيما	 خا�سة	 منا�سبة،	 تراها	 التي	 بالتعديالت	 والتو�سية	 الإن�سان	

التزامات	اململكة	الدولية	بحقوق	الإن�سان،	كما	يكون	لها	التو�سية	باإ�سدار	ت�سريعات	جديدة	ذات	�سلة	

"بحث	مالءمة	 يف  اخت�سا�سها  على  امل��ادة  ذات  من  )ج(  الفقرة  ن�ست  حني  يف  الإن�سان"،  بحقوق	
الن�سو�س	الت�سريعية	والتنظيمية	باملعاهدات	الإقليمية	والدولية	املعنية	مب�سائل	حقوق	الإن�سان،	وتقدمي	

 مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان - الخت�سا�سات وامل�سوؤوليات - الفقرة )3( �س 5.
30

 املالحظة العامة )1 - 3( ت�سجيع الت�سديق على ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان اأو الن�سمام اإليها - �س 91.
31
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املقرتحات	والتو�سيات	اإىل	ال�سلطات	املخت�سة	فيما	كل	ما	من	�ساأنه	تعزيز	وحماية	حقوق	الإن�سان،	مبا	

هذه  اإن  اإذ  اإىل	التفاقيات	الإقليمية	والدولية	املعنية	بحقوق	الإن�سان"،  يف	ذلك	التو�سية	بالن�سمام	

املعنية  الفرعية  للجنة  العامة  واملالحظات  باري�س"  "مبادئ  ت�سمنته  ملا  انعكا�س  هي  الخت�سا�سات 

.)SCA( بالعتماد

رابعاً:	التفاعل	مع	النظام	الدويل	حلقوق	الإن�سان

التي . 9 التقارير  اإعداد  امل�ساهمة يف  م�سوؤولية  الإن�سان  الوطنية حلقوق  باري�س" باملوؤ�س�سات  "مبادئ  اأناطت 

ينبغي للدول اأن تقدمها اإىل هيئات وجلان الأمم املتحدة واإىل املوؤ�س�سات الإقليمية عمال بالتزاماتها مبوجب 

املعاهدات، وعند القت�ساء اإبداء الراأي يف هذا املو�سوع مع اإيالء الحرتام الواجب ل�ستقاللها، كما حثت 

املتحدة  الأمم  منظومة  الأخ��رى يف  املوؤ�س�سات  وجميع  املتحدة  الأمم  مع  التعاون  وجوب  على  املبادئ  هذه 

حقوق  وحماية  تعزيز  مبجالت  املخت�سة  الأخ��رى،  البلدان  يف  الوطنية  واملوؤ�س�سات  الإقليمية  واملوؤ�س�سات 

.
32

الإن�سان

واإىل ذات املعنى اأ�سارت املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA(، موؤكدة الأهمية التي . 10

يلزم اأن تنه�س بها املوؤ�س�سات الوطنية مع الآليات الدولية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان التعاهدية منها 

حقوق  وجمل�س  الإن�سان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  معاهدات  هيئات  مع  التفاعل  فيها  مبا  التعاهدية،  وغري 

اأو  )UPR(، واملكلفني بالوليات املو�سوعية  الإن�سان، واآلياته املختلفة املتمثلة يف املراجعة الدورية ال�ساملة 

الأمم  فعال مع مفو�سية  وب�سكل  امل�ساركة  اللجنة على  ت�سجع  كما  الإج��راءات اخلا�سة.  اإطار  القطرية يف 

املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان وجلنة التن�سيق الدولية، وجلنتها الفرعية املعنية بالعتماد، واملوؤ�س�سات 

.
33

الوطنية الأخرى ذات ال�سلة بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان

الفقرة . 11 ن�ست  التي  منه   )12( رقم  املادة  الأخ�س  وعلى   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  وبا�ستقراء 

)د( منها على �سرورة قيام املوؤ�س�سة الوطنية ب� "تقدمي	التقارير	املوازية،	والإ�سهام	يف	�سياغة	ومناق�سة	

التقارير	التي	تتعهد	اململكة	بتقدميها	دوريا	واإبداء	املالحظات	عليها،	تطبيقا	لتفاقيات	اإقليمية	ودولية	

خا�سة	بحقوق	الإن�سان"، وما ن�ست عليه الفقرة )ط( من ذات املادة على �سرورة "التعاون	مع	الهيئات	
الوطنية	واملنظمات	الإقليمية	والدولية	واملوؤ�س�سات	ذات	ال�سلة	يف	البلدان	الأخرى	املعنية	بتعزيز	وحماية	

"امل�ساركة	يف	املحافل	 وجوب  على  اأي�سا  املادة  ذات  من  )ك(  الفقرة  ن�ست  حني  يف  حقوق	الإن�سان"، 
وعليه  الإن�سان"،  املعنية	مب�سائل	حقوق	 والدولية	 الإقليمية	 املنظمات	 اجتماعات	 والدولية	ويف	 املحلية	

فاإن الت�سريع املنظم لعمل املوؤ�س�سة الوطنية يف هذا املجال جاء موؤكدا �سرورة التفاعل مع النظام الدويل 

 مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان- الفقرة )3( �س 5.
32

املالحظة العامة )4-1( التفاعل مع النظام الدويل حلقوق الإن�سان - �س 93.
 33
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حلقوق الإن�سان، ول �سيما جمل�س حقوق الإن�سان واآلياته املختلفة، كون ذلك اأداة فاعلة للموؤ�س�سة الوطنية 

باري�س"  "مبادئ  مع  يتما�سى  الذي  الأمر  وهو  الوطني،  امل�ستوى  على  وحمايتها  الإن�سان  حقوق  تعزيز  يف 

.)SCA( واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد

خام�ساً:	التعاون	مع	الهيئات	الأخرى	حلقوق	الإن�سان

اأولت "مبادئ باري�س" يف جمال التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان يف منظومة الدولة اأهمية خا�سة، . 12

اأو غري  من خالل قيام املوؤ�س�سات الوطنية يف اإطار عملها اإجراء م�ساورات مع الهيئات الأخرى الق�سائية 

الق�سائية امل�سوؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإن�سان )ول �سيما اأمناء املظامل، وو�سطاء التوفيق، واملوؤ�س�سات 

املماثلة(، واإقامة عالقات مع املنظمات غري احلكومية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان والتنمية القت�سادية 

.
34

والجتماعية، ومكافحة العن�سرية، وحماية الفئات الأوىل بالرعاية املراأة والطفل و امل�سنني وذوي الإعاقة

ويف هذا ال�سدد، اأكدت املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( �سرورة قيام املوؤ�س�سات . 13

الوطنية وبال�سراكة مع جميع اجلهات املعنية واأ�سحاب امل�سلحة - مبا فيها موؤ�س�سات املجتمع املدين - على 

اختالفها باإقامة عالقات عمل منتظمة وبناءة لغر�س تعزيز وحماية حقوق الإن�سان على امل�ستوى الوطني، 

 .
35

نظرا اإىل متثله موؤ�س�سات املجتمع املدين من اأهمية بالغة كونها حلقة و�سل بني اجلمهور واملوؤ�س�سة الوطنية

وجاءت اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 متما�سية مع "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة للجنة الفرعية . 14

املعنية بالعتماد يف هذا ال�ساأن، حيث ن�ست املادة رقم )12( منه يف الفقرة )ط( منها على اأن تقوم املوؤ�س�سة 

الوطنية ب� "التعاون	مع	الهيئات	الوطنية	واملنظمات	الإقليمية	والدولية	واملوؤ�س�سات	ذات	ال�سلة	يف	البلدان	

"امل�ساركة	 املادة على  الفقرة )ك( من ذات  الأخرى	املعنية	بتعزيز	وحماية	حقوق	الإن�سان"، كما ن�ست 

يف	املحافل	املحلية	والدولية	ويف	اجتماعات	املنظمات	الإقليمية	والدولية	املعنية	مب�سائل	حقوق	الإن�سان".

�ساد�سا:	تو�سيات	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

منحت "مبادئ باري�س" املوؤ�س�سات الوطنية اخت�سا�سا يتمثل يف تقدمي فتاوى وتو�سيات ومقرتحات وتقارير . 15

اأو  املعنية  ال�سلطة  طلب  على  بناء  خمت�س  اآخر  جهاز  واأي  والربملان  احلكومة  اإىل  ا�ست�ساري  اأ�سا�س  على 

اأعلى ب�ساأن جميع امل�سائل املتعلقة  اإىل جهة  اأي م�ساألة من دون الإحالة  اإىل  با�ستخدام حقها يف ال�ستماع 

"مبادئ  منحتها  التي  اجلوهرية  امل�سوؤوليات  من  ُيعد  ذلك  اإن  اإذ   ،
36

وحمايتها الإن�سان  حقوق  بتعزيز 

باري�س" لعمل املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل درا�سة الت�سريعات والنظم ال�سارية واقرتاحات 

م�سروعات القوانني املنظورة اأمام ال�سلطة الت�سريعية وتقدمي التو�سيات التي تراها منا�سبة ل�سمان ات�ساق 

 مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان- و�سائل الت�سغيل - �س 6.
34

 املالحظة العامة )5-1( التعاون مع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�سان - �س 96.
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اإىل حالت  انتباه احلكومة  اأن لها ولية توجيه  الإن�سان. كما  الأ�سا�سية حلقوق  الن�سو�س مع املبادئ  هذه 

انتهاكات حقوق الإن�سان وتقدمي املبادرات الرامية اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء ابداء الراأي 

ب�ساأن موقف احلكومة وردود فعلها.

بالعتماد . 16 املعنية  الفرعية  للجنة  العامة  املالحظات  اإليها  خل�ست  التي  املقررات  جاءت  ال�سياق  ذات  ويف 

اأن تو�سيات املوؤ�س�سات والواردة يف  اإذ اعتربت  )SCA( لتعزز من دور املوؤ�س�سات الوطنية يف هذا املجال، 

تقاريرها ال�سنوية اأو اخلا�سة هي اأداة لت�سليط ال�سوء على املو�سوعات التي مت�س حقوق الإن�سان. لذا فاإن 

اللجنة ويف هذا ال�ساأن توؤكد اأنه ينبغي للموؤ�س�سات الوطنية اأن تنه�س بدور ثالثي يتمثل يف: و�سع التو�سيات، 

وتعميمها للراأي العام، والدفع اإىل تنفيذ هذه التو�سيات ومتابعتها، مع وجوب قيام ال�سلطات العامة بتقدمي 

.
37

معلومات مف�سلة عن اآليات تنفيذها لتلك التو�سيات

اأنه قد �سمن للموؤ�س�سة الوطنية هذا الخت�سا�س . 17 2014 جند  )26( ل�سنة  اأحكام القانون رقم  وبالعود اإىل 

من خالل الن�س عليه �سراحة يف املادة رقم )12( حيث ت�سمنت اأحكامها �سلطة املوؤ�س�سة الوطنية يف درا�سة 

الت�سريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�سية بالتعديالت التي تراها منا�سبة، 

بحث  يف  وليتها  مع  الإن�سان،  بحقوق  �سلة  ذات  جديدة  ت�سريعات  باإ�سدار  التو�سية  �سلطة  اإىل  بالإ�سافة 

مالءمة الن�سو�س الت�سريعية والتنظيمية مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان، وتقدمي التو�سيات واملقرتحات 

اإىل ال�سلطات العامة املخت�سة فيما كل ما من �ساأنه تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، وقيامها بتوجيه انتباه 

اجلهات املخت�سة للمبادرات الرامية لو�سع حد حلالت انتهاك حقوق الإن�سان، وعند القت�ساء اإبداء الراأي 

على  والتقارير  البيانات  اإ�سدار  القانون  اأحكام  لها  �سمنت  كما  فعلها،  وردود  اجلهات  تلك  موقف  ب�ساأن 

اختالفها مت�سمنة اقرتاحاتها وتو�سياتها ورفعها اإىل ال�سلطات الد�ستورية يف اململكة وعر�سها على املوقع 

الإلكرتوين اخلا�س بها، وخماطبة الراأي العام مبا�سرة اأو من خالل اأي من و�سائل الإعالم املختلفة. 

�سابعا:	كفالة	تعددية	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

خالل . 18 باري�س" من  "مبادئ  اأقرتها  التي  الركائز  اأهم  اأحد  هو  التعددية  على  القائم  التمثيل  مبداأ  يعترب 

الأخرى  واملهنية واجلماعات  العمالية  والنقابات  الإن�سان  املعنية بحقوق  املنظمات غري احلكومية  اإ�سراك 

والأكادمييني واخلرباء واأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية يف ت�سكيل املوؤ�س�سات الوطنية، اإذا اإن هذه التعدد يعد 

اأنه يعك�س حفاظ هذه املوؤ�س�سات على  �سمانا ل�ستقاللية املوؤ�س�سات الوطنية للنهو�س بدورها، ف�سال عن 

.
38

العالقات مع ذوي امل�سلحة كافة

 املالحظة العامة )1 - 6( تو�سيات املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 98.
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التمثيل . 19 اأن  اإىل  العامة  مالحظاتها  يف   )SCA( بالعتماد  املعنية  الفرعية  اللجنة  ذهبت  املعنى  ذات  واإىل 

القائم على التعددية يجب اأن يكون على نطاق وا�سع قدر الإمكان ملختلف �سرائح املجتمع، مبا فيها اجلن�س اأو 

النتماء الثني، اأو النتماء اإىل الأقليات، كما اأن هذه التعددية ت�سمن و�سول خمتلف الق�سايا ذات العالقة 

يف  التعددية   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  تناولت  وقد   .
39

الوطنية املوؤ�س�سة  اإىل  الإن�سان  بحقوق 

الت�سكيل يف املادة رقم )3( منه على اأن "يكون	للموؤ�س�سة	جمل�س	مفو�سني	ي�سكل	من	اأحد	ع�سر	ع�سوا	...	

يتم	اختيارهم	من	بني	اجلهات	ال�ست�سارية	والأكادميية	وموؤ�س�سات	املجتمع	املدين،	والنقابات	والهيئات	

اأمر  وهو  الجتماعية	والقت�سادية	واملهنية،	على	اأن	يراعى	فيه	متثيل	املراأة	والأقليات	ب�سكل	منا�سب"، 

يتفق متاما مع املقررات الدولية يف هذا ال�ساأن. 

ثامنا:	اختيار	وتعيني	هيئة	اتخاذ	القرارات	يف	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

�سواء	. 20 اع�سائها	 وتعيني	 الوطنية	 املوؤ�س�سة	 تكوين	 "يكون	 اأن  ينبغي  اأنه  لتوؤكد  باري�س"  "مبادئ  جاءت 

بالنتخاب	اأو	بغري	ذلك	وفقا	لإجراءات	تتيح	توفري	جميع	ال�سمانات	الالزمة	لكفالة	التمثيل	التعددي	

، وقد ف�سرت 
الإن�سان..."40 امل�سرتكة	يف	تعزيز	وحماية	حقوق	 للقوى	الجتماعية	)يف	املجتمع	املدين(	

وفق  الوطنية  املوؤ�س�سات  اأع�ساء  وتعيني  اختيار  باأن  املبداأ  هذا   )SCA( بالعتماد  املعنية  الفرعية  اللجنة 

والت�ساركية بني  وال�سفافية  اأ�س�س قائمة على اجلدارة  اأن يكون وفق  اأخرى يجب  اآلية  اأي  اأو  اآلية النتخاب 

اأن يكون هوؤلء الأع�ساء ب�سفتهم ال�سخ�سية ل�سمان ا�ستقاللية  اإغفال  اأ�سحاب امل�سلحة كافة، من دون 

.
41

هذه املوؤ�س�سات الوطنية عن اأي ت�سارب فعلي ملحوظ يف امل�سالح

اأع�ساء . 21 تعيني  اأن  لتحدد   )5( املادة رقم  2014 يف  ل�سنة   )26( القانون رقم  اأحكام  ال�سياق جاءت  ويف ذات 

جمل�س املفو�سني - هيئة اتخاذ القرارات - يف املوؤ�س�سة الوطنية يعينون مبوجب اأمر ملكي �سادر من �ساحب 

اأحد ع�سر ع�سوا ملدة   يف اململكة بعدد 
42

اجلاللة امللك املفدى باعتباره راأ�س ال�سلطات الد�ستورية الثالث

قانونية حمددة باأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة، على اأن يكون بعد م�ساورات مع موؤ�س�سات املجتمع 

اأع�ساء  اأن ممار�سة  اعتبار  القانون �سرورة  يغفل  ومل  الأخرى،  املتنوعة  واملجموعات  العالقة  ذات  املدين 

جمل�س املفو�سني لواجباتهم يف املوؤ�س�سة الوطنية يكون ب�سفتهم ال�سخ�سية، وهو اأمر يف جممله يتما�سى مع 

املقررات الدولية يف هذا ال�ساأن.

 املالحظة العامة )1 - 7( كفالة تعددية املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 102.
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التقرير	ال�سنوي	الثاين	للموؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان	لعام	2014	-	مملكة	البحرين

37

تا�سعا:	ممثلو	احلكومة	يف	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

اأ�سارت "مبادئ باري�س" اإىل جواز اإ�سراك ممثلي الإدارات احلكومية عند تكوين املوؤ�س�سات الوطنية وتعيني . 22

، وهو الأمر الذي تناولته املالحظات العامة 
43

اأع�سائها ب�سفة ا�ست�سارية، مع عدم اإ�سراكهم يف املداولت

اأهمية وجود عالقة ر�سمية ومتينة  وبالرغم من  اأنه  اأكدت  التي   ،)SCAٍ( املعنية بالعتماد  الفرعية  للجنة 

النهو�س  من  الأخ��رية  لتتمكن  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  بني  امل�سرتك  التعاون  على  قائمة 

بواجباتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، فاإن هذا التعاون يجب األ يكون على نحو مي�س ويحيد من 

اأداء واجباتها املنوطة بها، وعدم ت�سارب امل�سالح. وعليه، فاإن جوازية  ا�ستقاللية املوؤ�س�سات الوطنية يف 

واأن  الأع�ساء،  اأغلبية  ي�سكلوا  باأل  اأمر مرهون  الوطنية هو  املوؤ�س�سات  اإ�سراك ممثلي احلكومة يف ع�سوية 

 .
44

يكون دورهم ا�ست�ساريا فقط ومن دون اأن يكون لهم حق الت�سويت

وعودا على اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 ُيالحظ اأنه يف معر�س بيان ت�سكيلة جمل�س املفو�سني يف . 23

املوؤ�س�سة الوطنية -هيئة اتخاذ القرارات- قد �سلكت م�سلكا اأبعد مما ذهبت اإليه املقررات الدولية يف هذا 

ز تعيني ممثلي احلكومة يف تكوين املوؤ�س�سة الوطنية، حيث اإن م�سروع القانون املحال من  ال�ساأن، اإذ مل جُتِ

احلكومة املوقرة اإىل ال�سلطة الت�سريعية اآنذاك قد ن�س على جواز اإ�سراك ممثلي احلكومة يف ع�سوية جمل�س 

املفو�سني باملوؤ�س�سة الوطنية، اإل اأن الأخرية قد دفعت يف مرئياتها حول اأحكام م�سروع القانون بعدم اإ�سراك 

هذه الفئة ولو بدور ا�ست�ساري حتقيقا ملا ت�سمنته "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية 

.)SCA( بالعتماد

عا�سرا:	التمويل	الكايف	للموؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

من . 24 يعزز  نحو  على  بها  املنوطة  بالخت�سا�سات  الوطنية  املوؤ�س�سات  لنهو�س  الأ�سا�سية  الركائز  من  اإن 

اإن من �ساأن ذلك متكينها من  اإذ  ا�ستقالليتها التامة، هو وجود القدر الالزم و الكايف من املوارد املالية، 

حتقيق اأهدافها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف الدولة، وهو ما اأكدته "مبادئ باري�س" حيث ن�ست 

على اأنه "ينبغي	اأن	يكون	لدى	املوؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان	الهياكل	الأ�سا�سية	املنا�سبة	ل�سال�سة	�سري	

اأن�سطتها،	وب�سفة	خا�سة	الأموال	الكافية	لذلك،	وينبغي	اأن	يكون	الغر�س	من	هذه	الأموال	هو	متكينها	

من	تدبري	موظفيها	واأماكن	عملها	لتكون	م�ستقلة	عن	احلكومة	وغري	خا�سعة	لرقابة	مالية	قد	مت�س	

.
ا�ستقاللها"45
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العامة . 25 مالحظاتها  يف  اأ�سارت  املبداأ،  هذا   )SCA( بالعتماد  املعنية  الفرعية  اللجنة  تف�سري  معر�س  ويف 

اإىل اأن مفهوم "التمويل الكايف" ينبغي اأن يكون وبحد اأدنى ين�سرف اإىل �سرورة قيام الدولة يف موازنتها 

العامة بتخ�سي�س املوارد التي تغطي املقر الرئي�س للموؤ�س�سات الوطنية والفروع الإقليمية على نحو يوؤدي اإىل 

اإمكانية و�سول الكافة اإليها، ومرتبات وامتيازات اأع�سائها -عند القت�ساء- والعاملني فيها، واإقامة نظم 

الت�سالت على اختالفها، مع تخ�سي�س الكايف من تلك املوارد للنهو�س بدورها يف جمال تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان.

التمويل . 26 الأ�سا�سي من  امل�سادر اخلارجية اجلزء  الوارد من  التمويل  ُي�سكل  األ  ينبغي  اأنه  اللجنة  ترى  كما 

املقدم اإىل تلك املوؤ�س�سات الوطنية، اإذ يقع على الدولة م�سوؤولية �سمان امليزانية الدنيا لأن�سطة املوؤ�س�سات 

الوطنية من اأجل متكينها من حتقيق وليتها من خالل تخ�سي�س بند م�ستقل يف امليزانية العامة للدولة، على 

.
46

اأن يكون للموؤ�س�سات الوطنية مطلق الت�سرف يف مواردها والتحكم فيها على نحو تام

وهذا الأمر هو ما ت�سمنته اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 يف املادة رقم )20( منه، اإذ اأقرت بوجوب . 27

اأف�سل  على  اإليها  امل�سندة  واملهام  باأعبائها  النهو�س  من  متكنها  التي  الكافية  املوارد  للموؤ�س�سات  يكون  اأن 

وجه، وتتكون هذه املوارد من العتمادات املالية التي يخ�س�س لها بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة 

والتربعات واملعونات غري امل�سروطة واملن�سجمة واأهداف املوؤ�س�سة الوطنية التي يقر جمل�س املفو�سني قبولها 

اأن  وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف اململكة، ومل يغفل ذات القانون عن الن�س �سراحة على وجوب 

تتوىل املوؤ�س�سة الوطنية اإدارة مواردها املالية والتحكم فيها با�ستقاللية تامة.

اأحد	ع�سر:	التقارير	ال�سنوية	للموؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

منحت "مبادئ باري�س" املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان حرية التعليق على جميع امل�سائل املتعلقة بتعزيز . 28

وحماية حقوق الإن�سان يف منظومة الدولة من خالل العمل على اإعداد تقارير عن احلالة الوطنية حلقوق 

، اأذ اإن هذه التقارير - وح�سب ما اأو�سحته اللجنة الفرعية 
47

الإن�سان بوجه عام، وعن م�سائل اأكرث حتديدا

املعنية بالعتماد )SCA( - هي تقارير �سنوية تهدف اإىل اإبراز التطورات الرئي�سة التي طراأت على اأو�ساع 

ا�سطلعت  التي  لالأن�سطة  عر�سا  التقارير  تلك  تت�سمن  اأن  وينبغي  الوطني،  ال�سعيد  على  الإن�سان  حقوق 

بها املوؤ�س�سات الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان خالل مدة التقرير، مع وجوب بيان اآرائها 

وتو�سياتها ومقرتحاتها عن تلك الأو�ساع. 

املالحظة العامة )1 - 10( التمويل الكايف للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 111.
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تقر . 29 اأن  الوطنية  املوؤ�س�سات  لعمل  املنظمة  الوطنية  الت�سريعات  على  لزاما  يقع  اأنه  اأي�سا،  اللجنة  ترى  كما 

�سراحة باأن تقوم هذه املوؤ�س�سات بت�سليم تقاريرها ال�سنوية التي اأعدتها اإىل ال�سلطات الد�ستورية يف الدولة 

وبالأخ�س ال�سلطتان الت�سريعية والتنفيذية فيها، لغر�س الدفع الفعال على العمل بها واتخاذ الالزم ب�ساأن 

 .
48

التو�سيات واملقرتحات الواردة فيها

لُتنيط مبجل�س . 30 منه   )21( رقم  املادة  2014 يف  ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  فقد جاءت  لذلك،  واإعمال 

املفو�سني يف املوؤ�س�سة الوطنية و�سع تقرير �سنوي يتناول جهود واأن�سطة املوؤ�س�سة و�سائر اأعمالها ب�ساأن حقوق 

الإن�سان يف اململكة، مع ت�سمينه ما يراه من اقرتاحات وتو�سيات يف نطاق اخت�سا�ساتها، وحتديد معوقات 

وجمل�س  املفدى  امللك  جاللة  على  التقرير  عر�س  يتم  اأن  على  لتفاديها،  حلول  من  اعتماده  مت  وما  الأداء 

الوزراء وجمل�سي النواب وال�سورى، وبالتوازي يتم عر�سه اأمام الراأي العام.

الفرع	الثاين:	املمار�سات	التي	تعزز	وب�سكل	فّعال	المتثال	"ملبادئ	باري�س" املتعلقة	مبركز	املوؤ�س�سات	

الوطنية	لتعزيز	وحماية	حقوق	الإن�سان

اأول:	�سمان	ثبات	وظائف	اأع�ساء	هيئة	اتخاذ	القرارات	يف	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

اإن من اأهم الأمور التي تكفل للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ا�ستقالليتها يف عملها هو اأن يكون تعيني . 1

اأن  ينبغي  اإذ  اأع�سائها،  ا�ستقرار ولية  اأجل كفالة  لوليتهم من  املعينة  املدة  اأع�سائها بقرار ر�سمي يحدد 

ين�س قرار التعيني على حتديد املدة املعينة لوليتهم، وتكون الولية قابلة للتجديد، �سريطة كفالة التعددية 

، وهو اأمر تراه اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( يتعلق مب�ساألة �سمان 
49

يف ع�سوية تلك املوؤ�س�سات

ا�ستقالل املوؤ�س�سات الوطنية واأع�سائها، كما اأنه اأمر موجب لال�سطالع مب�سوؤولياتهم من دون خوف ومن 

 .
50

دون تدخل قد يعوق عملهم من قبل الدولة اأو اجلهات الفاعلة الأخرى

وجاءت اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 متناغمة مع املقررات الدولية يف هذا ال�ساأن، من خالل الن�س . 2

)5( يف  املادة رقم  بينت  القرارات- حيث  اتخاذ  املفو�سني- هيئة  اأع�ساء جمل�س  تعيني  اآلية  �سراحة على 

فقرتها )اأ( اأن تعيني الأع�ساء يكون باأمر ملكي ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة، وهو اأمر يكفل 

ا�ستقرار وليتهم يف اأدائهم الخت�سا�سات املنوطة بهم يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة.

املالحظة العامة )1 - 11( التقارير ال�سنوية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 115.
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ثانيا:	الأع�ساء	املتفرغون	يف	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

لتتمكن املوؤ�س�سات الوطنية من النهو�س مب�سوؤولياتها يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، ينبغي اأن يكون . 3

تعيني اأع�ساء الهيئة املعنية باتخاذ القرارات فيها على نحو يعزز من ا�ستقاللهم وي�سمن ا�ستمرار برامج 

وخدمات املوؤ�س�سة الوطنية، من خالل تفرغهم للعمل فيها، وعلى الرغم من اأن "مبادئ باري�س" مل تن�س 

 ،
51

التي تكفل ا�ستقرار الولية لهم اآلية تعيينهم  ال�ساأن ببيان  التفرغ، مكتفية يف هذا  �سراحة على م�ساألة 

فاإن اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( ترى اأن تفرغ الأع�ساء من �ساأنه اأن يعزز ا�ستقالل املوؤ�س�سات 

الوطنية عن كل ت�سارب فعلي اأو مت�سور يف امل�سالح، ويوؤدي اإىل ثبات وظيفة الأع�ساء فيها، مما ي�سهم يف 

.
52

ا�سطالعهم بالقيام بواجباتهم با�ستمرارية وفاعلية

وا�ستقراء لأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 ُيالحظ اأنه مل ُي�سر اإىل م�ساألة تفرغ اأي من اأع�ساء جمل�س . 4

املفو�سني يف املوؤ�س�سة الوطنية، لذا، وات�ساقا مع م�سلك اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( فاإما اأن 

ين�س القانون �سراحة على وجوب تفرغ جميع اأو بع�س اأع�ساء جمل�س املفو�سني يف املوؤ�س�سة الوطنية، واإما 

اأن تقت�سي املمار�سة العملية �سرورة اأن يكون رئي�س جمل�س املفو�سني فيها متفرغا على اأقل تقدير.

ثالثا:	احل�سانة	الوظيفية	لأع�ساء	هيئة	اتخاذ	القرارات	يف	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

اإن من موجبات ا�ستقالل املوؤ�س�سات الوطنية هو قدرة اأع�ساء هيئة اتخاذ القرارات فيها على القيام باملهام . 5

املنوطة بهم بحرية تامة ومن دون قيد اأو معوقات، وهو ما اأ�سارت اإليه "مبادئ باري�س" من اأن للموؤ�س�سات 

، وعلى الرغم من عدم اإ�سارة هذه 
53

الوطنية النظر بحرية يف جميع امل�سائل التي تدخل يف نطاق اخت�سا�سها

املبادئ �سراحة اإىل "احل�سانة الوظيفية" فاإن ر�سوخ هذا احلكم يف القانون املن�سئ لتك املوؤ�س�سات الوطنية 

اأمر �سروري باعتبارها �سمة من �سمات ال�ستقالل املوؤ�س�سي فيها.

وراأت اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( اأن م�ساألة "احل�سانة الوظيفية" �سرورية لتعزيز ا�ستقالل . 6

اإجراء  على  بقدرتها  والدفع  القرارات،  باتخاذ  املعنية  هيئتها  ولية  ا�ستقرار  وتوطيد  الوطنية،  املوؤ�س�سات 

اأن هذه احل�سانة  اإىل  ب�ساأنها، م�سرية  وتقدمي مالحظاتها  الإن�سان  املتعلقة بحقوق  للق�سايا  النقد  عملية 

.
54

لي�ست على اإطالقها، بل مقيدة يف اإطار الولية التي منحها القانون لأع�سائها

 مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان - التكوين و�سمانات ال�ستقاللية والتعددية - البند رقم )3( - �س 6.
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 املالحظة العامة )2 - 2( الأع�ساء املتفرغون يف املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 120.
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 مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان - و�سائل الت�سغيل- البند رقم )اأ( - �س 6.
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 املالحظة العامة )2 - 3( الأع�ساء املتفرغون يف املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 122.
54



التقرير	ال�سنوي	الثاين	للموؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان	لعام	2014	-	مملكة	البحرين

41

جمل�س . 7 لأع�ساء  حماية  توفري  �سرورة  يف  امل�سلك  ذات   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  �سلكت  وقد 

وحماية حقوق  تعزيز  بهم يف جمال  املنوطة  املهام  اأداء  من  - متكنهم  القرارات  اتخاذ  -هيئة  املفو�سني 

الإن�سان، حيث بينت املادة رقم )9( عدم جواز موؤاخذة ع�سو جمل�س املفو�سني عما يبديه من اآراء اأو اأفكار يف 

امل�سائل التي تدخل �سمن اخت�سا�سات املوؤ�س�سة، كما حظرت املادة اإجراء التحقيق مع الع�سو اإل بعد موافقة 

رئي�س املوؤ�س�سة وح�سور ممثل عن جمل�س املفو�سني، بل ذهبت اأحكام القانون امل�سار اإليه اإىل اأبعد من ذلك 

عندما �سملت مقر املوؤ�س�سة الوطنية بتلك احلماية من خالل حظر تفتي�سه اإل باأمر ق�سائي وبح�سور ممثل 

عن النيابة العامة وتبليغ رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية وح�سور ممثل عنه حال التفتي�س، وهو اأمر يف جممله يعزز 

من ا�ستقالل املوؤ�س�سة الوطنية وتوطيد ا�ستقرار ولية اأع�سائها و�سائر اأعمالها.

رابعا:	تعيني	موظفي	املوؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان	وا�ستبقاوؤهم	اأو	اإعارتهم

اأ�سارت "مبادئ باري�س" اإىل اأن املوؤ�س�سة الوطنية ويف �سبيل ت�سيري عملها من دون تدخل من جانب احلكومة . 8

اإعمال لال�ستقاللية التامة، �سرورة توافر الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة ل�سال�سة �سري اأن�سطتها، وب�سفة خا�سة 

اأن يكون الغر�س من تلك الأموال هو متكينها من تدبري موظفيها واأماكن  الأموال الكافية لذلك. وينبغي 

.
55

عملها لتكون م�ستقلة عن احلكومة وغري خا�سعة ملراقبة مالية قد مت�س ا�ستقاللها

وقد اعتربت اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( ذلك الأمر من املتطلبات التي ن�ست عليها "مبادئ . 9

موؤكدة  تدخل من احلكومة،  دون  تام من  با�ستقالل  العمل  على  الوطنية  املوؤ�س�سات  قدرة  باري�س" لتعزيز 

الالزمة لال�سطالع  واملتطلبات  الوظيفية  لها �سالحية حتديد هياكلها  املن�سئ  الت�سريع  يخول  اأن  �سرورة 

املوارد  يكفي من  وتزويدها مبا  الوطني،  للقانون  وفقا  واختيار موظفيها  منا�سبة،  وو�سع معايري  بوليتها، 

ليت�سنى لها تعيني واإبقاء موظفني لديهم الكفاءات واخلربة املطلوبة لال�سطالع بولية املوؤ�س�سات الوطنية، 

وهو اأمر يلزم معه اأن ت�سمح تلك املوارد باأن ت�سري على موظفي املوؤ�س�سات م�ستويات اأجور واأحكام و�سروط 

اأن ذلك  اإىل  عمل مماثلة ملا ي�سري على موظفي املوؤ�س�سات احلكومية امل�ستقلة امل�سابهة، وخل�ست اللجنة 

اأدائها، وخالف ذلك يقو�س مبداأ ال�ستقالل  الوطنية وفعالية  املوؤ�س�سات  ا�ستقالل  اأ�سا�سي ل�سمان  عامل 

.
56

املوؤ�س�سي

قدرة . 10 تقوي�س  ذلك  �ساأن  من  اأن  ترى  اللجنة  فاإن  الوطنية  املوؤ�س�سات  يف  للعمل  املوظفني  اإعارة  ب�ساأن  اأما 

املوؤ�س�سات على ال�سطالع بالواجبات املنوطة بها ب�سكل م�ستقل ومبناأى عن اأي تدخل خارجي، وبالأخ�س 

عندما تكون الإعارة من موظفي اخلدمة العامة )املوظفني العموميني العاملني يف احلكومة(، وعليه فاإن 

 مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان - التكوين و�سمانات ال�ستقاللية والتعددية - البند رقم )2( - �س 6.
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 املالحظة العامة )2 - 4( تعيني موظفي املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان وا�ستبقاوؤهم - �س 124.
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اللجنة توؤكد اأنه يف الأحوال التي يلزم فيها قيام املوؤ�س�سات الوطنية باللجوء اإىل نظام الإعارة �سرورة األ 

ي�سغل املوظفون املعارون الوظائف ذات امل�ستويات العليا يف الهيكل التنظيمي، كما يجب األ يتجاوز عددهم 
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خم�سة وع�سرين يف املائة من اإجمايل املوظفني يف املوؤ�س�سات الوطنية

2014 م�ساألة التعيني يف املوؤ�س�سة الوطنية يف . 11 )26( ل�سنة  اأحكام القانون رقم  وحتقيقا لذلك، فقد تناولت 

املادة رقم )15( التي بينت اأن اجلهاز الإداري للموؤ�س�سة يتكون من اأمانة عامة تكون مبثل اجلهاز التنفيذي، 

وتتكون من عدد كاف من امل�ست�سارين واخلرباء والباحثني وغريهم من العاملني، واأناطت لرئي�س املوؤ�س�سة 

الوطنية تعيينهم بقرار بناء على تو�سية من الأمني العام، وتاأكيدا على ا�ستقاللية املوؤ�س�سة يف هذا ال�ساأن 

تدخل  عن  بعيدا  الداخلي  املوؤ�س�سة  عمل  اإدارة  يف  اخل�سو�سية  من  نوعا  لت�سفي   )18( رقم  امل��ادة  جاءت 

احلكومة من خالل وجود لئحة داخلية ت�سدر بقرار من قبل جمل�س املفو�سني، وت�سمل بوجه خا�س الهيكل 

التنظيمي لالأمانة العامة وتنظيم �سوؤون العاملني فيها، وذلك بال�سرت�ساد بالقوانني والأنظمة ذات العالقة 

املعمول بها يف اململكة.

خام�سا:	املوؤ�س�سات	الوطنية	اأثناء	حالت	اإعالن	حالة	الطوارئ	وال�سالمة	الوطنية	

تعترب حالت اإعالن الطوارئ اأو ال�سالمة الوطنية حدثا ا�ستثنائيا من �ساأنه النتقا�س اأو النتهاك من احلقوق . 12

واحلريات العامة لالأفراد من اأي وقت اآخر، وعلى الرغم من اأن "مبادئ باري�س" مل ت�سر �سراحة اإىل واقع 

دورها يف  اأن  يت�سح  املبادئ  لتلك  وا�ستقراًء  فاإنه  تلك احلالت،  اأثناء  الإن�سان  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سات 

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يجب اأن يت�ساعف ب�سكل وا�سح وفّعال.

ويف هذا الجتاه، اأو�سحت اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( اأن على املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان . 13

وال�ستقاللية  اليقظة  م�ستويات  باأعلى  الوطنية  ال�سالمة  وحالة  الطوارئ  اإعالن  اأثناء حالت  تت�سرف  اأن 

حقوق  وحماية  احرتام  وكفالة  تعزيز  عاتقها  على  يقع  اإذ  قانونا،  املقررة  وليتها  اإطار  يف  واحلياد  التامة 

الإن�سان واملبادئ الدميقراطية، وتوطيد �سيادة القانون من خالل ر�سدها وتوثيقها لالنتهاكات الواقعة على 

بيان احللول  املنتظمة واملف�سلة، مع  التقارير  ون�سر  البيانات  واإ�سدار  العامة لالأفراد،  احلقوق واحلريات 

املنا�سبة ملعاجلة النتهاكات امللحة حلقوق الإن�سان.

تعزيز وحماية . 14 الوطنية يف جمال  املوؤ�س�سة  دور  اأن  يتبني   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  لأحكام  وا�ستقراًء 

حقوق الإن�سان هو اأمر ل يقت�سر على الأحوال العادية، بل ميتد -ومن باب اأوىل- لي�سمل احلالت ال�ستثنائية 

كحالة اإعالن الطوارئ اأو ال�سالمة الوطنية، ولعل ما ي�سري اإىل ذلك هو عمومية ن�سو�س القانون يف جمال 

اإعمال دورها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ف�سال عن عدم وجود اأحكام تقيد من دورها يف اأحوال معينة 

اأو فرتات حمددة.

املالحظة العامة )2 - 5( تعيني موظفي املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان عن طريق الإعارة - �س 126.
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واجلدير بالتنويه اأن املوؤ�س�سة الوطنية وخالل فرتة الأحداث الأمنية املوؤ�سفة التي �سهدتها مملكة البحرين . 15

يف �سهري فرباير ومار�س من عام 2011 وما حلق ذلك من تبعات، نتج عنها اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية 

اأكرث من �سبعني يوما، لعبت املوؤ�س�سة الوطنية وفقا لل�سالحيات املقررة لها دورا يف جمال  التي ا�ستمرت 

حماية حقوق الإن�سان على وجه اخل�سو�س، من خالل ال�ستمرار يف تلقي ال�سكاوى والعمل على حلها من 

.
58

خالل التوا�سل مع اجلهات الأمنية، اإىل جانب اإ�سدار البيانات املتعلقة ببع�س الأحداث احلا�سلة اآنذاك

�ساد�سا:	اللوائح	الإدارية	للموؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

اإن من اأهم مظاهر ا�ستقاللية املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان هو متتعها با�ستقالل مايل واإداري ميكنها . 16

من اأداء واجبها املنوط بها على النحو الأمثل، ولعل الأداة القانونية التي تعني املوؤ�س�سات الوطنية يف ذلك 

�سلطتها يف و�سع وتعديل لوائحها الإدارية واملالية الداخلية من دون اأي تدخل اأو تاأثري من �سلطة خارجية.

لوائح . 17 الوطنية  للموؤ�س�سات  يكون  اأن  تن�س �سراحة على �سرورة  باري�س" مل  "مبادئ  اأن  الرغم من  وعلى 

خا�سة بها، فاإنها اأقرت وجوب اأن تتوافر لدى املوؤ�س�سات الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة ل�سال�سة �سري اأن�سطتها، 

وب�سفة خا�سة الأموال الكافية لتمكينها من تدبري موظفيها واأماكن عملها لتكون م�ستقلة عن احلكومة وغري 

. اإذا اإن مفهوم "الهياكل الأ�سا�سية واإدارة �سوؤون العاملني" ميكن 
59

خا�سعة ملراقبة مالية قد مت�س ا�ستقاللها

املعنية  الفرعية  اللجنة  اأكدته  الذي  الأمر  وهو  املوؤ�س�سات،  �سري عمل  تنظم  التي  اللوائح  اإىل  ين�سرف  اأن 

بالعتماد )SCA( يف تف�سريها من وجوب اأن يكون للموؤ�س�سات الوطنية لوائح تنظم عملها و�سوؤون العاملني 

 .
60

فيها كونها كيانا قانونيا م�ستقال ماليا واإداريا عن احلكومة

"ي�سع	جمل�س	. 18 اأن  )8( منه على  املادة رقم  2014 قد ن�ست يف  ل�سنة   )26( القانون رقم  اأحكام  وملا كانت 

من	 ذلك	 وغري	 اخت�سا�ساتها،	 وحتديد	 واللجان،	 اجتماعاته	 عمل	 لتنظيم	 تنفيذية	 لئحة	 املفو�سني	

املادة  واأردفتها  �سوؤون	الأع�ساء،	وت�سدر	الالئحة	بقرار	من	الرئي�س	بناًء	على	موافقة	اأغلبية	الأع�ساء"، 

)18( من ذات القانون التي ن�ست على وجوب اأن "يكون	للموؤ�س�سة	لئحة	داخلية	ت�سدر	بقرار	من	الرئي�س	

وتنظيم	 العامة	 لالأمانة	 التنظيمي	 الهيكل	 خا�س	 بوجه	 وت�سمل	 الأع�ساء،	 اأغلبية	 موافقة	 على	 بناًء	

�سئون	العاملني	فيها،	وذلك	بال�سرت�ساد	بالقوانني	والأنظمة	ذات	العالقة	املعمول	بها	يف	اململكة.	ويكون	

للموؤ�س�سة	لئحة	لتنظيم	�سوؤونها	املالية	واملحا�سبية". 

 ملزيد من املعلومات حول دور املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان اإبان فرتة ال�سالمة الوطنية يف العام 2011 راجع التقرير ال�سنوي للموؤ�س�سة 
58

الوطنية �س 13، و �س 29.

مبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان- التكوين و�سمانات ال�ستقاللية والتعددية - البند رقم )2( - �س 6.
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 املالحظة العامة )2 - 8( اللوائح الإدارية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 132.
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املوؤ�س�سة . 19 القرارات يف  اتخاذ  هيئة  ب�سفته   - املفو�سني  قد منحت جمل�س  القانون  اأحكام  اأن  يتنب  وعليه، 

الوطنية - الولية امل�ستقلة والتامة يف و�سع وتعديل لوائحها التنفيذية والإدارية واملالية الداخلية من دون اأي 

تدخل اأو تاأثري من �سلطة خارجية، وهو ما ُيعد مراآة عاك�سة ملفهوم ال�ستقاللية التي اأ�سارت اإليها املقررات 

الدولية ذات ال�سلة.

وتنفيذا لذلك، �سدر قرار جمل�س املفو�سني رقم )12( ل�سنة 2014 باعتماد الالئحة التنفيذية يف �ساأن تنظيم . 20

وعمل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، حيث ت�سمنت امل�سائل ذات ال�سلة بعمل جمل�س املفو�سني ومكتبه 

واللجان النوعية الدائمة املنبثقة عنه، مبا فيها اآلية اجتماعات املجل�س ومكتبه وجلانه الدائمة، واخت�سا�سات 

كل منها، كما تناولت اأحكاما تتعلق بح�سور وغياب الأع�ساء وح�سانتهم و�سرية املعلومات والبيانات التي 

ح�سلوا اأو اطلعوا عليها بحكم عملهم، واجلزاءات املرتتبة يف حال الإخالل بواجبات الع�سوية اأو ارتكاب اأي 

من الأعمال املحظورة، واأحكاما اأخرى تتعلق بالأحوال التي تنتهي فيها الع�سوية بحكم القانون اأو بتو�سية 

من جمل�س املفو�سني مبوجب اأمر ملكي، ومل تغفل اأي�سا حتديد مقدار مكافاآت وخم�س�سات �سفر الأع�ساء 

يف الأعمال ذات ال�سلة بواجبات وظيفتهم.

كما �سدر عن جمل�س املفو�سني القرار رقم )14( ل�سنة 2014 ب�ساأن لئحة �سوؤون املوظفني يف املوؤ�س�سة الوطنية . 21

حلقوق الإن�سان، حيث �سكلت اإطارا قانونيا متكامال يعزز من ا�ستقاللية املوؤ�س�سة الوطنية يف اإدارة تنظيم 

�سوؤون موظفيها الداخلي بعيدا عن تدخل احلكومة يف هذا ال�ساأن، حيث ت�سمنت الالئحة الأحكام املتعلقة 

بالعالقة الوظيفية وانتهائها، من خالل بيان الهيكل التنظيمي لالأمانة العامة، والو�سف الوظيفي للم�سميات 

املدرجة فيه، و�سروط التعيني يف الوظائف الواردة عليه، واأنواع التوظيف و�سوابطه، والأحكام املتعلقة بفرتة 

الختبار، والأخرى املتعلقة بنظام تقييم الأداء الوظيفي، ومعايري التقييم ودرجاته، كما ت�سمنت الالئحة 

الأحكام املتعلقة بالرتقية والرواتب والعالوات والبدلت واملكافاآت، و�سروط و�سوابط ا�ستحقاقها.

واملنح . 22 والبعثات  املوظفني  بتدريب  تتعلق  اأخرى  واأحكاما  وندبهم،  املوظفني  نقل  �سوابط  الالئحة  و�سملت 

الدرا�سية، وتدريب الطلبة اجلامعيني وحديثي التخرج، وقررت الالئحة جميع امل�سائل ذات ال�سلة بالن�سباط 

تغفل  ومل  الإ�سايف،  والعمل  والإج��ازات  وال�سبوعية  الر�سمية  والعطالت  العمل  مواعيد  فيها  مبا  الوظيفي 

الالئحة عن بيان الأحكام ذات ال�سلة بالتحقيق الإداري وتاأديب املوظفني العاديني منهم و�ساغلي الوظائف 

العليا، واجلزاءات التاأديبية املرتتبة، و�سمانات امل�ساءلة التاأديبية لهم، كما �سملت الأحكام املتعلقة باإنهاء 

اخلدمة الوظيفية اأو متديدها، اإىل جانب ت�سمينها اأحكاما تتعلق باآلية التظلم من القرارات الإدارية التي 

مت�س احلقوق الوظيفية للعاملني يف املوؤ�س�سة الوطنية. 
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اأما يف �ساأن املجال املايل واملحا�سبي للموؤ�س�سة الوطنية، فقد �سدر عن جمل�س املفو�سني القرار رقم )13( . 23

ل�سنة 2014 باعتماد الالئحة املالية والإدارية للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، حيث ت�سمنت كل امل�سائل 

ذات ال�سلة بتنظيم ال�ساأن املايل واملحا�سبي للموؤ�س�سة الوطنية وفق اأحدث طرائق الإدارة املالية واملحا�سبية 

واأ�سول  باأموال  املتعلقة  والإداري��ة  واملحا�سبية  املالية  والإج���راءات  ال�سيا�سات  حتديد  بغر�س  املعا�سرة، 

التزامات املوؤ�س�سة املالية والرقابة عليها.

حيث �سملت الالئحة الأحكام املتعلقة مبيزانية املوؤ�س�سة الوطنية، والإجراءات املتبعة يف اإعدادها واحل�ساب . 24

الثابتة  واملوجودات  وامل�سرتيات،  والإي��رادات  باملدفوعات  ال�سلة  ذات  واملو�سوعات  بها،  اخلا�س  امل�سريف 

واملنقولة منها، بالإ�سافة اإىل ا�سرتاطات الأمن وال�سالمة وال�سالحيات املالية لت�سريح �سرف امل�ستندات 

املالية واملحا�سبية لها. كما مل تغفل الالئحة عن الإقرار �سراحة اأن للموؤ�س�سة الوطنية اإدارة مواردها املالية 

والتحكم فيها با�ستقاللية تامة، مع خ�سوع ح�ساباتها لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية، اإىل جانب تعيني 

مدقق مايل داخلي اأو خارجي للقيام بعملية التدقيق على الإجراءات املالية واملحا�سبية والإدارية كافة.

وا�ستكمال لتلك اللوائح فقد �سدر عن جمل�س املفو�سني القرار رقم )11( ل�سنة 2013 ب�ساأن اعتماد الالئحة . 25

وتقنية  بنظم  املتعلقة  امل�سائل  جميع  لتنظم  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�س�سة  املعلومات  بتقنية  اخلا�سة 

يف  الإلكرتونية  املعلومات  لأمن  العامة  بال�سيا�سة  املتعلقة  الأحكام  عام  وب�سكل  ت�سمنت  حيث  املعلومات، 

النظام املعلوماتي للموؤ�س�سة الوطنية، وامل�سائل املتعلقة بتنظيمها واإجراءات الو�سول اإليها وعملية التحكم 

فيها، وحمايتها، كما ت�سمنت الالئحة اآلية عمل الن�سخ الحتياطية للبيانات وا�ستعادتها والحتفاظ بها، اإىل 

جانب بيان النظم املتعلقة ب�سيا�سة احلماية من الربامج ال�سارة. 

�سابعا:	املوؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان	بو�سفها	اآليات	وقائية	

ملا كان للموؤ�س�سات الوطنية ووفقا ملا اقرته "مبادئ باري�س" دور يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان مع . 26

منحها ولية املواءمة بني ت�سريعاتها ونظمها وممار�ستها الوطنية وال�سكوك الدولية املعنية بحقوق الإن�سان، 

اإىل جانب دورها يف ت�سجيع الدول على الت�سديق على تلك ال�سكوك اأو الن�سمام اإليها وكفالة تنفيذها، كما 

منحتها تلك املبادئ دورا يف امل�ساهمة يف اإعداد التقارير التي ينبغي للدول تقدميها اإىل هيئات وجلان الأمم 

املتحدة، واإىل املوؤ�س�سات الإقليمية عمال بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان.

فاإن بع�س ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان قد اأوجبت على الدول الأطراف فيها اإن�ساء اآلية وقائية وطنية، . 27

اأو  املعاملة  �سروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�سة  باتفاقية  امللحق  الختياري  الربوتوكول  اأقره  ما  ومثالها 

العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة من �سرورة اإن�ساء نظام قوامه وجود زيارات منتظمة ت�سطلع بها 

الوقائية  الوطنية  "الآليات  م�ستقلة  وطنية  هيئات دولية "اللجنة الفرعية ملناه�سة التعذيب SPT" واأخرى 

NPM" اإىل الأماكن التي ُيحرم فيها الأ�سخا�س من حرياتهم، بغية منع التعذيب وغريه من �سروب �سوء 
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املعاملة. كما اأنه ويف اأحيان اأخرى اأوجبت تلك ال�سكوك الدولية اإن�ساء اآليات ر�سد وطنية، ومثالها ما اأقرته 

اآليات ر�سد وطنية  باإن�ساء  الأطراف فيها  الدول  الإعاقة من �سرورة قيام  الأ�سخا�س ذوي  اتفاقية حقوق 

م�ستقلة لتعزيز اأحكام هذه التفاقية وحمايتها ور�سد تنفيذها.

وعليه، فاإن اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( قد اأكدت جوازية اأن تكون املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق . 28

الإن�سان اآليات وطنية وقائية )NPM( اأو اآليات ر�سد وطنية �سريطة اأن تكون تلك الولية من�سو�سا عليها يف 

.
61

الت�سريع املن�سئ لها، ومتار�س على نحو فعلي وحقيقي مبا يحقق اأغرا�س ال�سك الدويل

وعودا على القانون رقم )26( ل�سنة 2014 فاإن املادة رقم )12( منه قد منحت املوؤ�س�سة الوطنية ولية عامة يف . 29

جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان من خالل منحها اخت�سا�سا يف القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�سول 

املتبعة لر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان يف اأي مكان عام ي�ستبه اأن يكون موقعا لنتهاك حلقوق الإن�سان ول �سيما 

اأي  املوؤ�س�سات الإ�سالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�سحية، كما منحها ولية ر�سد 

انتهاك حلقوق الإن�سان واإجراء التق�سي الالزم وتوجيه انتباه اجلهات املخت�سة اإليها مع تقدمي املقرتحات 

التي تتعلق باملبادرات الرامية التي ت�سع حدا لهذه احلالت، وعند القت�ساء اإبداء الراأي ب�ساأن موقف تلك 

اجلهات وردود فعلها.

اإل اأن ذلك ووفق ما خل�ست اإليه املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA( ل ميكن اعتبار . 30

تلك الولية املمنوحة للموؤ�س�سة الوطنية مبثل اآلية وقائية وطنية )NPM(، ومرّد ذلك هو وجود بناء موؤ�س�سي 

يف اململكة ممثال يف "مفو�سية حقوق ال�سجناء واملحتجزين" املن�ساأة مبوجب املر�سوم رقم )61( ل�سنة 2013 

باإن�ساء وحتديد اخت�سا�سات مفو�سية حقوق ال�سجناء واملحتجزين.

وبالرجوع اإىل املر�سوم ال�سالف الإ�سارة يتبني اأنه منحها جملة من الخت�سا�سات متثلت يف زيارة النزلء يف . 31

ال�سجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين وغريها من الأماكن التي من املمكن اأن يتم 

فيها احتجاز الأ�سخا�س كامل�ست�سفيات وامل�سحات النف�سية، والوقوف على اأو�ساع احتجازهم واملعاملة التي 

يتلقونها، وزيارة الأماكن التي يتم فيها حجز النزلء امل�سار اإليهم، للتحقق من توافر املعايري الدولية ب�ساأنها، 

واإجراء املقابالت والتحدث بحرية مع النزلء يف اأماكن احتجازهم وغريهم من الأ�سخا�س املعنيني من اأجل 

فهم طبيعة واأهمية م�ساكلهم، واإبالغ اجلهات املخت�سة بحالت التعذيب اأو املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية 

اأو�ساع  التو�سيات والقرتاحات املتعلقة بتح�سني  اأو احلاطة بالكرامة التي قد تتك�سف للمفو�سية، وتقدمي 

النزلء واملعاملة التي يتلقونها وذلك اإىل اجلهات املخت�سة.

 املالحظة العامة م.ع )2 - 9( تقييم املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان بو�سفها اآليات وقائية وطنية واآليات ر�سد وطنية - �س 135.
61
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بناء . 32 كونها  ال�ساأن،  هذا  يف  بارزا  دورا  تلعب  اأن  الوطنية  للموؤ�س�سة  فاإن  الوطنية،  الر�سد  اآليات  ب�ساأن  اأما 

حقوق  وحماية  بتعزيز  ال�سلة  ت  ذا  امل�سائل  كل  نظر  يف  عامة  ولية  لها  املن�سئ  القانون  منحها  موؤ�س�سيا 

العاملة يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  وبني  بينها  �سراكة حقيقية  وجود  اإىل جانب  اختالفها،  على  الإن�سان 

جمال ر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان، ف�سال عن الولية املمنوحة لها مبوجب قانون اإن�سائها من ر�سد حالت 

انتهاكات حقوق الإن�سان واإجراء التق�سي الالزم وتوجيه انتباه اجلهات املخت�سة اإليها مع تقدمي املقرتحات 

التي تتعلق باملبادرات الرامية اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء اإبداء الراأي ب�ساأن موقف تلك 

اجلهات وردود فعلها.

ثامنا:	الخت�سا�سات	�سبه	الق�سائية	للموؤ�س�سات	الوطنية	حلقوق	الإن�سان

منحت "مبادئ باري�س" واملالحظات العامة اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد )SCA(     املوؤ�س�سات الوطنية . 33

املتعلقة	بحالت	فردية،	وميكن	عر�س	 واللتما�سات	 ال�سكاوى	 تلقي	وبحث	 �سلطة	 	..." الإن�سان  حلقوق 

اأو	 نقابات	 اأو	 اأو	منظمات	غري	حكومية	 ثالثة	 اأطــراف	 اأو	 اأو	ممثليهم	 الأفــراد	 بوا�سطة	 عليها	 الق�سايا	

املوؤ�س�سات الوطنية من النهو�س بتلك  اأنه ولغر�س متكني  اإىل   ، م�سرية 
غريها	من	الهيئات	التمثيلية"63

اإخطار  اأو  امل�ساحلة  الودية عن طريق  الت�سوية  التما�س  ولية  لها  تكون  اأن  الق�سائية  �سبه  الخت�سا�سات 

مقدمي اللتما�س بحقوقهم ول �سيما ب�سبل النت�ساف املتاحة وتي�سر الو�سول اإليها وال�ستماع اإىل اأي �سكاوى 

اأو التما�سات اأو اإحالتها اإىل اأي من ال�سلطات املخت�سة مع تقدمي التو�سيات املنا�سبة يف هذا ال�ساأن.

وقد تناولت اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 تلك ال�سلطات �سبه الق�سائية يف املادة رقم )12( يف فقراتها . 34

الإن�سان،  انتهاكات حقوق  ر�سد حالت  اخت�سا�سا يف  اأهدافها  �سبيل حتقيق  للموؤ�س�سة يف  اأن  ز(  و،  )ه�، 

واإجراء التق�سي الالزم، مع توجيه انتباه اجلهات املخت�سة اإليها وتقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات 

الرامية اإىل و�سع حد لهذه احلالت، وعند القت�ساء اإبداء الراأي ب�ساأن موقف تلك اجلهات وردود فعلها، 

جهات  اإىل  منها  اإحالته  ترى  ما  واإحالة  فيها  والبحث  ودرا�ستها  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  ال�سكاوى  وتلقي 

الخت�سا�س مع متابعتها ب�سكل فعال، اأو تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على 

الأ�سول  وفق  امليدانية  بالزيارات  القيام  جانب  اإىل  املعنية،  اجلهات  مع  ت�سويتها  يف  املعاونة  اأو  اتخاذها، 

املتبعة لر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان يف املوؤ�س�سات الإ�سالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدور 

ال�سحية والتعليمية، اأو اأي مكان عام اآخر ي�ستبه يف اأن يكون موقعا لنتهاك حقوق الإن�سان، وهو الأمر الذي 

يتفق مع املقررات الدولية يف هذا ال�ساأن اإعمال لدورها يف حماية حقوق الإن�سان.

املالحظة العامة )م ع 2 - 10( اللوائح الإدارية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان - �س 139.
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الفصل الثاني
دور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان

متهيد:

ينه�س دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل وليتها الد�ستورية اأو الت�سريعية يف جمال "تعزيز وحماية 

حقوق الإن�سان"، وقد جتلى هذا الدور بو�سوح يف "مبادئ باري�س" املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز 

يف  الإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  وبناًء  فاعال  وعن�سرا  لعملها  ا  د�ستور  باعتبارها  الإن�سان  حقوق  وحماية 

منظومة الدولة.

ويتخذ دور هذه املوؤ�س�سات يف "التعزيز" من خالل ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان عرب خمتلف الو�سائل املتاحة، منها 

عقد املوؤمترات والدورات التدريبية وور�س العمل واملحا�سرات اإىل عامة اجلمهور، اأو فئات م�ستهدفة بعينها، اإىل 

جانب التدريب يف جمال حقوق الإن�سان ون�سر وطباعة الن�سرات التثقيفية ذات ال�سلة بعمل املوؤ�س�سات الوطنية. 

حيث اإن الفتقار اإىل املعرفة مببادئ حقوق الإن�سان بني �سرائح املجتمع كافة مدعاة لنتهاكها، ذلك اأن تعزيز 

مفاهيم حقوق الإن�سان ور�سوخ الوعي بها هما اأمر ي�ساهم يف توفري حماية ملجمل تلك احلقوق.

وتعترب "حماية" حقوق الإن�سان الركيزة الأ�سا�سية املقابلة لدور املوؤ�س�سات الوطنية يف تعزيز هذه احلقوق، وقد 

بدا ذلك بو�سوح يف "مبادئ باري�س" وبالأخ�س عندما منحت تلك املبادئ املوؤ�س�سات الوطنية اخت�سا�سات �سبة 

ق�سائية من خالل �سلطتها يف تلقي ال�سكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها واإحالتها اإىل جهات الخت�سا�س 

ومتابعتها، مع تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها اأو املعاونة يف ت�سويتها 

مع اجلهات املعنية.

كما ي�سمل دور املوؤ�س�سات الوطنية يف جمال "احلماية" قيامها بعملية ر�سد لكل ما من �ساأنه امل�سا�س بحق الأفراد 

يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة املقررة لهم، اإذ ت�سكل عملية الر�سد و�سيلة �سرورية للتاأكد من درجة ومدى 

"احلماية" قيام  اأو الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان. كما تقت�سي تلك  احرتام الدولة للتزاماتها القانونية 

املوؤ�س�سات الوطنية بالزيارات امليدانية لالأماكن التي يحتمل اأن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان.

وعليه، �سوف يتم التعر�س يف هذا الف�سل للدور الذي قامت بها املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية حقوق 

حني  يف  الإن�سان،  حقوق  تعزيز  جمال  يف  اأن�سطتها  لبيان  منهما  الأول  يخ�س�س  اأ�سا�سيني:  فرعني  يف  الإن�سان 

�سيخ�س�س الثاين ل�ستعرا�س جهودها يف جمال حماية تلك احلقوق.
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الفرع	الأول:دور	املوؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان	يف	جمال	تعزيز	حقوق	الإن�سان

دورها يف . 1 موؤكدة  الإن�سان،  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  جاءت 

جمال "تعزيز" حقوق الإن�سان، حيث اأقرت املادة رقم )12( منه جملة من الخت�سا�سات للموؤ�س�سة الوطنية 

يف �سبيل حتقيق اأهدافها يف هذا املجال، من خالل م�ساركتها يف و�سع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز حقوق 

والتو�سية  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  بها  املعمول  والنظم  الت�سريعات  ودرا�سة  اململكة،  م�ستوى  على  الإن�سان 

الدولية  اململكة  التزامات  الت�سريعات مع  بات�ساق هذه  يتعلق  فيما  تراها منا�سبة، خا�سة  التي  بالتعديالت 

بحقوق الإن�سان، والتو�سية باإ�سدار ت�سريعات جديدة ذات �سلة بحقوق الإن�سان.

اإىل جانب ذلك، منحت اأحكام القانون املوؤ�س�سة الوطنية اخت�سا�سا يف بحث مالءمة الن�سو�س الت�سريعية . 2

والتنظيمية مع املعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل حقوق الإن�سان، وتقدمي املقرتحات والتو�سيات 

اإىل  بالن�سمام  التو�سية  ذلك  يف  مبا  الإن�سان،  حقوق  تعزيز  �ساأنه  من  ما  كل  يف  املخت�سة  ال�سلطات  اإىل 

التفاقيات الإقليمية والدولية املعنية ذات ال�سلة، وتقدمي التقارير املوازية، والإ�سهام يف �سياغة ومناق�سة 

التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها دوريا واإبداء املالحظات عليها، تطبيقا لتفاقيات اإقليمية ودولية خا�سة 

بحقوق الإن�سان، ون�سرها يف و�سائل الإعالم، والتعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية، 

واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز حقوق الإن�سان.

وال��دورات . 3 الندوات  وتنظيم  املوؤمترات  عقد  ذلك،  �سبيل  يف  الوطنية  باملوؤ�س�سة  الأحكام  تلك  اأناطت  كما 

وامل�ساركة  ال�ساأن،  هذا  يف  والدرا�سات  البحوث  واإج��راء  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  والتدريبية  التثقيفية 

الن�سرات  اإ�سدار  عن  ف�سال  والدولية،  الإقليمية  املنظمات  اجتماعات  ويف  والدولية،  املحلية  املحافل  يف 

واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�سة، وعر�سها على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بها.

واإعمال لتلك الخت�سا�سات التي ت�سمنتها اأحكام القانون، فقد لعبت املوؤ�س�سة دورا ن�سيطا يف جمال تعزيز . 4

الإن�سان،  بحقوق  ال�سلة  ذات  التثقيفّية  واملطبوعات  الن�سرات  من  عدد  اإ�سدار  خالل  من  الإن�سان  حقوق 

واإقامة عدد من الندوات واملحا�سرات، واإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع خمتلف منظمات املجتمع املدين 

الت�سريعّية  املراجعة  فّعال يف جمال  الوطنّية بدور  املوؤ�س�سة  اأ�سهمت  العالقة، كما  الإقليمّية ذات  واجلهات 

بالتعاون مع جمل�س النواب وجمل�س ال�سورى، بالإ�سافة اإىل اإ�سدارها عدًدا من البيانات تزامن�ًا مع الأيام اأو 

املنا�سبات الدولّية، اإىل جانب م�ساركتها الإقليمّية والدولّية يف العديد من الندوات وور�س العمل والدورات 

التدريبّية واملوؤمترات ذات ال�سلة بعملها.

ثالثة . 5 كل   - الدورية  الن�سرة  اإ�سدار  يف  بال�ستمرار  الن�سرات  اإ�سدار  جمال  يف  الوطنّية  املوؤ�س�سة  وقامت 

اأ�سهر- بعنوان "حقوق الإن�سان" وهي ن�سرة اإخبارّية تثقيفّية متخ�س�سة يف جمال حقوق الإن�سان تهدف اإىل 

ن�سر الوعي بني املواطنني واملقيمني حول كل ما يتعلق بهذا املجال احليوي يف احلياة املعا�سرة، وبخا�سة يف 
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ظل الظروف العاملّية واملتغريات احلديثة املواكبة، كما اأنها ت�سلط ال�سوء وب�سكل خا�س على متابعة اأن�سطة 

املوؤ�س�سة الوطنّية وفعالياتها وم�ساركاتها املحلية والدولية وما قامت به من اإجنازات، حيث �سدر العدد الأول 

.
64

منها يف يوليو 2013 وا�ستمّرت يف ال�سدور و�سول اإىل العدد التا�سع منها ال�سادر يف �سبتمرب 2014 

وبغر�س اإثراء اجلانب العلمي واملعريف يف امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان فقد ا�ستكملت املوؤ�س�سة الوطنية . 6

والقانونّية  الد�ستورّية  الدرا�سات  مركز  مع  بالتعاون  الإن�سان"  حقوق  ثقافة  "�سل�سلة  اإ�سدار  يف  جهودها 

بجامعة البحرين، وبع�س الباحثني واملهتمني يف هذا املجال داخل وخارج اململكة، لغر�س اإ�سدار عدد من 

كتب  ثمانية  الوطنية من  املوؤ�س�سة  انتهت  الإن�سان حيث  بحقوق  ال�سلة  ذات  القانونّية  الأكادميّية  املوؤلفات 

متهيدا لن�سرها بالتزامن مع الأيام واملنا�سبات الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان يف العام 2015.

وقد تناولت هذه الكتب والدرا�سات مو�سوعات خمتلفة تعنى بحقوق الإن�سان هي: "حقوق الإن�سان وحرّياته . 7

الأ�سا�سّية من منظور اإ�سالمي ودويل واإقليمي، مع اإ�سارة خا�سة لتلك احلقوق واحلرّيات يف مملكة البحرين"، 

القانونّية  و"احلماية  الإن�سان"،  الدولّية حلقوق  واملعايري  البحريني  العمل  قانون  العامل يف �سوء  و"حقوق 

الت�سريع  الوطنّية،  الت�سريعات  يف  الإع��دام  و"عقوبة  البحرين"،  مملكة  يف  واملاأمول  الواقع  بني  للمعوقني 

البحريني منوذجا، واملواثيق الدولية وال�سريعة الإ�سالمية، درا�سة مقارنة"، و"حقوق املراأة يف قانون اأحكام 

الأ�سرة البحريني )الق�سم الأول("، و"حقوق الإن�سان يف قانون الإجراءات اجلنائّية"، و"�سمانات املحاكمة 

"املوؤ�س�سة الوطنّية حلقوق الإن�سان يف  العادلة وفًقا للمعايري الدولّية حلقوق الإن�سان"، واأخريا كتاب حول 

مملكة البحرين: الت�سكيل والآفاق امل�ستقبلّية".

وتاأتي تلك ال�سل�سلة القانونية املتنوعة اإعمال للدور الذي ت�سطلع به املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز ون�سر . 8

ثقافة حقوق الإن�سان من خالل ت�سليط ال�سوء على اأبرز احلقوق واحلريات الأ�سا�سية الأكرث اأهمية وممار�سة 

لدى الأفراد، وبيان واقع الت�سريعات املحلية منها ومدى مواءمتها مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ذات 

ال�سلة، وو�سعها يف متناول الأفراد مبن فيهم الباحثون والأكادمييون واملحامون واملعنيون باإنفاذ القانون 

والق�ساة واأع�ساء النيابة العامة واأع�ساء جمل�سي النواب وال�سورى، وطلبة اجلامعات واملدار�س واجلمعيات 

الأهلية والنا�سطون يف جمال حقوق الإن�سان، وذلك بغر�س التعريف بتلك احلقوق واحلريات والتمكني من 

ممار�ستها على نحو ي�سمن التمتع الفعلي بها قدر الإمكان.

 

ويف ذات الإطار، عملت املوؤ�س�سة الوطنّية على تطوير عمل "املجلة البحرينية حلقوق الإن�سان" وهي جملة . 9

حُمكمة متخ�س�سة ن�سف �سنوية تهدف اإىل ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان وتطويرها والرقي مبعايري احلقوق 

الدويل  بالقانون  املتعلق  احلقوقي  الفكر  اإث��راء  اأجل  من  املبذولة  للجهود  كباكورة  املجتمع،  يف  الإن�سانّية 

.www.nihr.org.bh التايل:  الرابط  على  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�س�سة  الإلكرتوين  املوقع  راجع   لالطالع على ن�سرة "حقوق	الإن�سان"، 
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حلقوق الإن�سان، والقانون الدويل الإن�ساين، مع الرتكيز يف املو�سوعات التي تهتم بالواقع املحلي والإقليمي 

الق�ساءين  واأحكام  ومبادئ  الر�سائل اجلامعّية،  بالدرا�سات احلقوقّية وملخ�سات  املتعلقة  وتلك  والدويل، 

املحلي والدويل اخلا�سة بحقوق الإن�سان. وحتقيقا لالأهداف التي تن�سدها املجلة، فقد ورد عدد من البحوث 

والدرا�سات املتخ�س�سة يف جمال حقوق الإن�سان لغر�س ن�سرها، ويجرى العمل على تقييمها ومدى توافقها 

مع القواعد العلمية للن�سر، حيث اإنه من املتوقع �سدور العدد الأول للمجلة يف الن�سف الأول من عام 2015.

الدولّية . 10 الوثائق  من  عدد  طباعة  باإعادة  الوطنّية  املوؤ�س�سة  قامت  فقد  املطبوعات،  اإ�سدار  جمال  يف  اأما 

والإقليمّية باللغتني العربّية والإجنليزّية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، كمبادئ باري�س املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات 

الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان، والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد  به،  امللحقني  والربوتوكولني  وال�سيا�سية  املدنية 

الإ�سالم، ف�سال عن  الإن�سان يف  القاهرة حول حقوق  واإعالن  الإن�سان،  العربي حلقوق  والثقافية، وامليثاق 

طباعتها لد�ستور مملكة البحرين املعدل، اإىل جانب اإعادة طباعة ون�سر التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة، 

حيث اإن ذلك يف جممله ي�سب يف جمال تعزيز حقوق الإن�سان ور�سوخ قيمها ون�سر الوعي بها والإ�سهام يف 

�سمان ممار�ستها، كما اإنه من املقرر اأن تتم طباعة اإعالن حقوق الإن�سان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية. 

ويف جمال عقد وتنظيم املوؤمترات والندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق الإن�سان واإميانًا . 11

منها بالأهمية البالغة ملبادرة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى با�ستكمال منظومة اآليات حماية حقوق 

نظمت  فقد  الإن�سان،  حلقوق  متخ�س�سة  عربية  حمكمة  اإن�ساء  مبادرة  طرح  خالل  من  العربية  الإن�سان 

املوؤ�س�سة الوطنية وحتت رعاية عاهل البالد املفدى وعلى مدى يومني )25 - 26 يونيو 2014( املوؤمتر النوعي 

الدويل حول "املحكمة العربية حلقوق الإن�سان"، بدعم من جمل�س النواب وجمل�س ال�سورى، وبالتعاون مع 

ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، وجامعة الدول العربية، والربملان العربي.

وقد �سارك يف املوؤمتر عدد من اجلهات الإقليمية والدولية كمفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان، . 12

التعاون  وجمل�س  العربية،  الدول  وجامعة  والإفريقية(،  والأوروبية  )الأمريكية  املماثلة  الإقليمية  واملحاكم 

لدول اخلليج العربية، ونخبة من خرباء القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين واملتابعني 

ذات  املدين  املجتمع  منظمات  اإىل  بالإ�سافة  العامل،  دول  خمتلف  من  احلقوقيني  والن�سطاء  والأكادمييني 

العالقة على امل�ستويني العربي والدويل.
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حيث ناق�س املوؤمتر يف جل�ساته العديد من اأوراق العمل تناولت املو�سوعات ذات ال�سلة باخلطوات املنجزة يف . 13

اإن�ساء املحكمة، وا�ستعرا�س م�سرية الإ�سالحات يف جامعة الدول العربية يف جمال حقوق الإن�سان، واأردفها 

بيان الدور الذي ميكن اأن تلعبه مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان والربملان العربي يف اإجناح 

عمل املحكمة، مع بيان لأهم امل�سامني التي تناولها امل�سروع الأ�سا�سي لنظام املحكمة العربية حلقوق الإن�سان.

وا�ستئنا�سا بالتجارب الإقليمية املماثلة لعمل املحكمة العربية حلقوق الإن�سان فقد مت ا�ستعرا�س جتارب كل . 14

من املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان ودورها يف حماية حقوق الإن�سان يف القارة الأوروبية، وجتربة حمكمة 

الدول الأمريكية حلقوق الإن�سان يف حماية حقوق الإن�سان يف القارة الأمريكية، وجتربة املحكمة الإفريقية 

يف حماية حقوق الإن�سان يف القارة الإفريقية.

املنظمات . 15 "مرئيات  الأوىل منها  تناولت  اأربع ور�س عمل متخ�س�سة،  املوؤمتر، ُعقدت  اأعمال  وعلى هام�س 

"حتديد العالقة بني املحكمة العربية حلقوق الإن�سان  واملوؤ�س�سات العربية حلقوق الإن�سان"، والثانية حول 

واآليات حقوق الإن�سان يف جامعة الدول العربية" وكانت الثالثة حتت عنوان "دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق 

الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين يف دعم عمل املحكمة العربية حلقوق الإن�سان"، يف حني كانت ور�سة العمل 

"تقييم ومتابعة تو�سيات املوؤمتر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإن�سان بجامعة الدول  الأخرية حول 

م�سروع  تقييم  يف  ت�سبُّ  مرئيات  ت�سمنت  تقارير  الور�س  تلك  عن  متخ�ست  حيث  العربية لعام 2013". 

النظام الأ�سا�سي للمحكمة.

النظام . 16 بتطوير  تعنى  تو�سيات  عن  عبارة  وهو  البحرين"،  "اإعالن  باإ�سدار  اأعماله  املوؤمتر  اختتم  وقد 

الأ�سا�سي لعمل املحكمة، متثلت يف ال�سعي احلثيث اإىل تطوير النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية يف �سوء 

التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان، مبا يف ذلك نظام ق�ساة املحكمة، ودرا�سة 

جميع خيارات اإ�سدار النظام الأ�سا�سي للمحكمة مبا يف ذلك اعتباره اأحد الربوتوكولت الإ�سافية للميثاق 

الأطراف  الدول  اإليها  ان�سمت  التي  الإن�سان  حلقوق  الدولية  التفاقيات  واعتبار  الإن�سان،  حلقوق  العربي 

اإحدى املرجعيات القانونية التي �ستعتمد عليها املحكمة العربية، اإ�سافة اإىل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان، 

واأي اتفاقية عربية اأخرى يف جمال حقوق الإن�سان تكون الدول املتنازعة طرًفا فيها، مع تاأكيد م�سمون املادة 

رقم )43( من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان.

كما احتوت التو�سيات على قيام دولة املقر بتوفري جميع الت�سهيالت لعمل املحكمة العربية حلقوق الإن�سان . 17

وت�سهيل اإجراءات عملها، وتي�سري دخول الأطراف وال�سهود الذين يلجاأون اإليها وحماية ال�سحايا املحتملني، 

العربية  املحكمة  اإىل  اللجوء  يف  ال�سفة  اأ�سحاب  حق  يف  الداخلية  الطعن  طرق  ا�ستنفاد  �سرط  يوؤثر  واأل 

طبًقا ل�سروط املحاكمة العادلة، كما مت الن�س عليها يف املادة رقم )14( من العهد الدويل للحقوق املدنية 
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وال�سيا�سية، وا�سرت�سادًا بالتعليق العام رقم )32( للجنة حقوق الإن�سان، مع ال�سماح لالأفراد واملنظمات غري 

احلكومية املوؤ�س�سة ب�سفة قانونية، واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان، باللجوء اإىل املحكمة العربية ب�سفة 

مبا�سرة. 

اأو . 18 التهديد  اأ�سكال  باأي �سكل من  للمتقا�سني  التعر�س  الأطراف بعدم  الدول  تعهد  التو�سية على  كما متت 

ال�سغط اأو النتقام ب�سبب جلوئهم اإىل املحكمة، واإن�ساء اآلية للر�سد واملتابعة والإ�سراف على تنفيذ اأحكام 

العربية، وعدم  املايل مليزانية املحكمة  الدعم  تنويع م�سادر  تاأكيد �سرورة  العربية، مع  وقرارات املحكمة 

اقت�سار حتمل نفقاتها على الدول الأطراف، على اأن تتحمل اجلامعة العربية جزءا من امليزانية. ولعل من 

اأبرز التو�سيات هي وجوب تعديل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان لعام 2004 خا�سة فيما يتعلق باإعطاء جلنة 

حقوق الإن�سان العربية )املنبثقة عن امليثاق( �سالحي�ة اإحالة ال�سكاوى الفردية املقدمة اإليها اإىل املحكمة، 

وذلك عند ا�ستحالة ت�سويتها وديا ومبا ل يخل باخت�سا�س املحكمة يف النظر �سكال وجوهًرا يف الدعاوى.

كما اأو�سى امل�ساركون يف املوؤمتر ب�سرورة العمل على دعم وتقوية عمل جلنة خرباء امليثاق العربي حلقوق . 19

الإن�سان، وحث الدول العربية غري الأطراف على الن�سمام اإىل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان والعمل على 

اآليات عمل اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان وحتويلها اإىل جمل�س حقوق الإن�سان باجلامعة،  تطوير 

اإىل جانب التو�سية بَحث املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ومنظمات املجتمع املدين على تقدمي امل�ساعدة 

القانونية اإىل املتقا�سني للتعامل مع اإجراءات املحكمة العربية، ودعوة ال�سبكة العربية للموؤ�س�سات الوطنية 

العربية  املنظومة  تطوير  ب�ساأن  املدين  املجتمع  منظمات  ومبادرات  تو�سيات  لتفعيل  الدعم  من  مزيد  اإىل 

حلقوق الإن�سان. 

ودعا امل�ساركون الفريق العربي ملتابعة تو�سيات موؤمتر الدوحة اإىل ال�ستمرار يف مهامه، ورفع تقارير دورية . 20

الفريق  عمل  بت�سهيل  العربية  اجلامعة  ومطالبة  املوؤمتر،  هذا  يف  امل�ساركة  املنظمات  اإىل  ن�ساطاته  ب�ساأن 

العربي ملتابعة تو�سيات موؤمتر الدوحة من خالل توفري املعلومات وتعزيز اآليات التن�سيق لبناء حوار ت�ساركي 

فعاليات  تنظيم  ب�سرورة  التو�سيات  تلك  واختتمت  الإقليمية.  الإن�سان  تطوير منظومة حقوق  على  ي�ساعد 

.
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للتعريف باملنظومة العربية حلقوق الإن�سان على امل�ستويات الوطنية 

ويف ذات ال�سدد واإنفاذا خلطة وا�سرتاتيجية عمل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لالأعوام )2013 - 2016( . 21

فقد �ساركت املوؤ�س�سة الوطنية يف برنامج التعاون التقني مع مفو�سية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان 

الذي بداأ يف �سهر مار�س من العام املا�سي من خالل اإقامة �سل�سلة من الفعاليات التي تهدف اإىل حتديد 

.www.nihr.org.bh :للمزيد من املعلومات راجع املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
 65
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الأولويات ذات ال�سلة بالنهو�س بواقع حقوق الإن�سان يف اململكة، حيث �سارك يف الربنامج عدد من ممثلي 

الوزارات والأجهزة احلكومية، واملوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان، وموؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة 

وعدد من الن�سطاء الوطنيني يف جمال حقوق الإن�سان.

واعتمادا على ال�ست�سارات الأولية مع عدد من اأ�سحاب امل�سلحة وعلى مراجعة خمتلف التو�سيات ال�سادرة . 22

الوطنية  املوؤ�س�سة  "دور  عنوان  حتمل  اأوله��ا  كانت  فعاليات،  �ست  عدد  عقد  مت  املتحدة،  الأمم  اآليات  عن 

ملراقبة  القانوين  "الو�سع  بعنوان  فعالية  وتلتها  الإن�سان"،  تعزيز وحماية حقوق  الإن�سان يف جمال  حلقوق 

وتفتي�س مراكز الإ�سالح والتاأهيل وحقوق ال�سجناء واملحتجزين يف مملكة البحرين"، واأعقبتها فعالية حول 

"دور ال�سلطة الق�سائية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان"، واأخرى ا�ستهدفت منظمات املجتمع املدين بعنوان 
"دور منظمات املجتمع املدين يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان"، وفعالية حملت عنوان "دور الإعالم 
يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان"، وكان اآخر تلك الفعاليات ندوة وطنية حملت عنوان "امل�ساورات الوطنية: 

حتديد الأولويات وعر�س التحديات وتقيم التو�سيات ب�ساأن الإعداد لربنامج بناء القدرات يف جمال حقوق 

الإن�سان ململكة البحرين".

وا�ستكمال ل�سرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان والتمتع بها وفق . 23

اأف�سل املمار�سات مبا يتما�سى مع املعايري الدولية من خالل اإقامة الدورات التدريبية املتخ�س�سة لتحويل 

املعرفة بحقوق الإن�سان اإىل مهارات عملية، وتنفيذا لذلك اأقامت املوؤ�س�سة الوطنّية حما�سرة تعريفية لطلبة 

الأكادميية امللكية لل�سرطة وامل�سجلني �سمن برناجمها لنيل دبلوم حقوق الإن�سان حول "دور املوؤ�س�سة الوطنية 

حلقوق الإن�سان يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان"، واأخرى ملجموعة من ال�سباط حول "املعايري احلقوقية 

للعمل ال�سرطي" بالتعاون مع مديرية �سرطة املحافظة اجلنوبية بوزارة الداخلية.

ويف اإطار التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين يف امل�سائل ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان نظمت املوؤ�س�سة الوطنية . 24

دورة تدريبية على مدى ثالثة اأيام لأع�ساء جمل�س اإدارة جمعية مًعا حلقوق الإن�سان حول "الآليات الدولية 

والوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان"، تناولت بيان املفاهيم الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان، ودور املوؤ�س�سات 

الإلكرتونية لالأمم املتحدة  الر�سمية  الوطنية يف تعزيز وحماية تلك احلقوق، وطرائق البحث يف امل�سادر 

ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان، وياأتي ذلك تفعيال ملذكرة التفاهم التي وقعتها املوؤ�س�سة الوطنية مع اجلمعية 

اإميانا منها ب�سرورة ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين التي تعنى مب�سائل حقوق الإن�سان يف اململكة.

وقد اأولت املوؤ�س�سة الوطنية اهتماما باجلانب التدريبي للم�ستغلني يف جمال العدالة، حيث اأعدت برناجما . 25

تدريبيا مكثفا للمحامني املبتدئني، تناول جوانب متعددة يف حقوق الإن�سان، حيث �سمل الربنامج التعريف 

الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  مبركز  املتعلقة  باري�س  ومبادئ  الإن�سان،  حلقوق  الأ�سا�سية  باملبادئ 
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العمل  وور�س  جل�سات  ح�سور  يف  وامل�ساركة  الإن�ساين،  الدويل  والقانون  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  والقانون 

املنبثقة عن املوؤمتر الدويل للمحكمة العربية حلقوق الإن�سان، ودورة تدريبية اأخرى حول احلقوق واحلريات 

العامة يف د�ستور مملكة البحرين، و�سول يف ذلك اإىل التدريب على اأ�سول البحث القانوين يف جمال حقوق 

الإن�سان، وحما�سرة حول معايري �سمانات املحاكمة العادلة، واأخرى حول �سبل الحتجاج بالتفاقيات الدولية 

حلقوق الإن�سان اأمام القانون الوطني.

الإن�سان . 26 حلقوق  القانونية  "العيادة  برنامج  يف  فّعال  وب�سكل  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأ�سهمت  ال�سدد،  ذات  ويف 

بجامعة البحرين"، وهو برنامج تدريب عملي لطلبة كلية احلقوق لكت�ساب املهارات يف جمال حقوق الإن�سان، 

من خالل تقدمي ور�س العمل والعرو�س املرئية حول دور املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية وحقوق 

اأ�سبوعا تناول اخت�سا�س املوؤ�س�سة يف جمال التعزيز، اإىل  الإن�سان، حيث امتد الربنامج اإىل خم�سة ع�سر 

جانب دورها يف جمال حماية حقوق الإن�سان من خالل بيان اآلية تلقي ال�سكاوى والإجراءات املتعلقة بها، 

وتقدمي امل�ساعدة وامل�سورة القانونية، اإىل جانب دورها يف عملية ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان.

وتفاعال مع الآليات الدولية حلقوق الإن�سان، وبالأخ�س هيئات معاهدات الأمم املتحدة، فقد نظمت املوؤ�س�سة . 27

الوطنية حما�سرة حول "اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة )ال�سيداو(" لأع�ساء جمل�س 

املفو�سني امل�ساركني يف الجتماع املعني مبناق�سة تقرير مملكة البحرين اأمام جلنة الق�ساء على التمييز �سد 

املراأة )ال�سيداو(، كما نظمت ندوة حوارية للجمهور يف يناير 2014 حول التفاقية املذكورة ودورها يف حماية 

حقوق املراأة يف مملكة البحرين، تزامنا مع ا�ستعداد مملكة البحرين لتقدمي تقريرها الثالث ومناق�سته اأمام 

جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة )ال�سيداو(.

وات�سال بذات املو�سوع، اأ�سهمت املوؤ�س�سة الوطنية وبناء على طلب من املجل�س الأعلى للمراأة مبالحظاتها . 28

على  الق�ساء  باتفاقية  املعني  البحرين  ململكة  الثالث  التقرير  يف  ال��واردة  البيانات  حتديث  يف  ومرئياتها 

اأوجزت املوؤ�س�سة الوطنية مالحظاتها يف ثالثة عناوين رئي�سة هي:  اأ�سكال التمييز �سد املراأة، حيث  كافة 

املالحظات املتعلقة باملبادئ التوجيهية ب�ساأن �سكل وحمتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول الأطراف 

يف املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان، واملالحظات املتعلقة مب�سمون التقرير، ومدى تنفيذ حكومة مملكة 

البحرين للمالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة. كما قامت املوؤ�س�سة الوطنية 

ويف منا�سبة اأخرى بالرد على الت�ساوؤلت الواردة من املجل�س الأعلى للمراأة واملتعلقة باآلية تقدمي ال�سكاوى 

لدى املوؤ�س�سة الوطنية من قبل الن�ساء، واملعلومات الأخرى ذات ال�سلة بها، واأخرى متعلقة بالتدابري اخلا�سة 

املوؤقتة التي تعتمدها الدول للتعجيل بامل�ساواة الفعلية بني املراأة والرجل يف خمتلف امليادين العامة.
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الثالث ململكة البحرين املعني باتفاقية . 29 2014 وعلى هام�س جل�سة مناق�سة التقرير الدوري  10 فرباير  ويف 

املعنية  اللجنة  اأمام  كلمة  الوطنية  املوؤ�س�سة  وفد  رئي�س  األقى  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  كافة  الق�ساء على 

اأو�سح فيها م�ساهمة املوؤ�س�سة الوطنية ومن خالل الفريق الوطني املعني بتحديث بيانات التقرير الدوري 

الثالث حلكومة ململكة، من خالل ابداء مالحظاتها ومرئياتها حول م�سمون التقرير، مبينا يف ذات ال�ساأن 

اأنه مت الأخذ باأغلب املالحظات واملرئيات املقدمة، عدا عدد من املو�سوعات مل تتم الإ�سارة اإليها يف مطلع 

رد حكومة اململكة على قائمة الق�سايا والأ�سئلة املقدمة من اللجنة.

 

املوؤ�س�سة . 30 ال�سراكة مع منظمات املجتمع املدين واجلهات الإقليمّية والدولّية ذات ال�سلة، وقعت  ويف جمال 

الوطنّية عدة مذكرات تفاهم مع كل من اجلامعة الأهلية مبملكة البحرين يف 20 يناير 2014، جمعية كرامة 

حلقوق الإن�سان مبملكة البحرين يف 21 يناير 2014، جمعية البحرين ال�سبابية مبملكة البحرين يف 9 فرباير 

الوطني  املجل�س   ،2014 فرباير   23 يف  الها�سمية  الأردنية  باململكة  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز   ،2014

3 مار�س  البحرين يف  العامة مبملكة  الإدارة  2014، معهد  26 فرباير  املغربية يف  باململكة  الإن�سان  حلقوق 

2014، معهد التنمية ال�سيا�سية مبملكة البحرين يف 10 مار�س 2014، اجلمعية البحرينية ملر�سى الت�سلب 

املتعدد مبملكة البحرين يف 20 اأبريل 2014، املنظمة العربية حلقوق الإن�سان ومقرها جمهورية م�سر العربية 

يف 25 مايو 2014، الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بدولة فل�سطني يف 25 مايو 2014، ديوان املظامل باململكة 

الأردنية الها�سمية يف 25 مايو 2014.

كما وقعت مذكرات تفاهم مع املنظمة الدولية لالإ�سالح اجلنائي ومقرها اململكة الأردنية الها�سمية يف 25 . 31

مايو 2014، منتدى اآ�سيا واملحيط الهادئ )APF( ومقره اأ�سرتاليا يف 25 مايو 2014، جمل�س ال�سورى مبملكة 

للق�ساء  الأعلى  املجل�س   ،2014 يونيو   25 البحرين يف  النواب مبملكة  2014، جمل�س  يونيو   23 البحرين يف 

مبملكة البحرين يف 28 اأغ�سط�س 2014، املنظمة الدولية اخلليجية حلقوق الإن�سان ومقرها دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف 20 اأكتوبر 2014، اجلمعية الكويتية حلقوق الإن�سان بدولة الكويت يف 29 اأكتوبر 2014، 

2014، معهد اجل�سر لبناء ال�سالم وحل النزاعات الدولية  9 نوفمرب  األبا مبملكة البحرين يف  نقابة عمال 

ومقره اإيرلندا ال�سمالية باململكة املتحدة يف 7 دي�سمرب 2014، جامعة البحرين يف 9 دي�سمرب 2014، واأخريا 

2014، وياأتي ذلك يف جممله لغر�س مد  21 دي�سمرب  الإن�سان مبملكة البحرين يف  مع جمعية مع�ًا حلقوق 

ج�سور التعاون مع تلك املنظمات واجلهات لالرتقاء بواقع تعزيز حقوق الإن�سان والعمل مًعا لو�سع برامج 

حتقق الأهداف املن�سودة ذات الهتمام امل�سرتك.

وعلى �سعيد املراجعة الت�سريعّية، قدمت املوؤ�س�سة الوطنّية مرئياتها حول عدد من الت�سريعات الوطنّية لبيان . 32

مدى مالءمتها مع ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان والتزامات اململكة الدولية ذات ال�سلة وذلك بناء على 

طلب من جمل�س النواب اأو جمل�س ال�سورى، كان على راأ�سها م�سروع قانون اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق 

الإن�سان املرافق للمر�سوم رقم )2( ل�سنة 2014، ثم م�سروع قانون بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم 
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)18( ل�سنة 1973 ب�ساأن الجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات املعد يف �سوء القرتاح بقانون "ب�سيغته 

البحرينية  اأحكام قانون اجلن�سية  ب�ساأن تعديل بع�س  النواب"، وم�سروع قانون  املوحدة املقدم من جمل�س 

لعام 1963 املرافق للمر�سوم رقم )46( ل�سنة 2014.

بقانون . 33 باملر�سوم  ال�سادر  العقوبات  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون  م�سروع  حول  مرئياتها  قدمت  كما 

القتل  جرائم  �ساأن  يف  النواب  جمل�س  من  املقدم  بقانون  الق��رتاح  �سوء  يف  "املعد   1976 ل�سنة   )15( رقم 

والإخالل باحلياء والعتداء على اأماكن ال�سكن والتهديد بال�سالح والقذف وال�سب واإف�ساء الإ�سرار وال�سرقة 

قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  قانون  وم�سروع  الوطني"،  املجل�س  واإهانة  واملراباة  الأمانة  وخيانة  والحتيال 

العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 " املعد يف �سوء القرتاح بقانون املقدم من جمل�س 

بتعديل  قانون  والقمار وحظر حلم اخلنزير"، وم�سروع  والدعارة  والفجور  والتزوير  الر�سوة  ب�ساأن  النواب 

بع�س اأحكام قانون رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعيات ال�سيا�سية "املعد يف �سوء القرتاح بقانون املقدم 

من جمل�س النواب" وم�سروع قانون رقم )26( ل�سنة 2005 ب�ساأن اجلمعيات ال�سيا�سية املرافق للمر�سوم رقم 

)35( ل�سنة 2012.

ومل تكن املوؤ�س�سة الوطنية يف مناأى عن التفاعل مع الأيام واملنا�سبات الدولية ذات العالقة يف �سبيل تعزيز . 34

حقوق الإن�سان يف املجتمع، فقد اأ�سدرت خالل عام 2014 اأحد ع�سر بيانا ب�ساأن تلك الأيام واملنا�سبات، كان 

اأولها بيانها ال�سادر مبنا�سبة يوم حقوق الإن�سان، اليوم الدويل ملكافحة الف�ساد، اليوم الدويل لالأ�سخا�س 

للت�سامح،  الدويل  اليوم  للطفل،  العاملي  اليوم  املراأة،  العنف �سد  للق�ساء على  الدويل  اليوم  الإعاقة،  ذوي 

العدوان  ل�سحايا  العاملي  اليوم  امل�سنني،  معاملة  اإ�ساءة  ب�ساأن  للتوعية  العاملي  اليوم  لل�سالم،  الدويل  اليوم 

من الأطفال الأبرياء، اليوم العاملي حلرية ال�سحافة، اإىل جانب اإعادة ن�سر بيان املفو�سية ال�سامية حلقوق 

الإن�سان "ال�سيدة / نايف بيالي" يف اليوم العاملي مل�ساندة �سحايا التعذيب، حيث اإن اإ�سدار هذه البيانات يف 

جمموعها يهدف اإىل تعريف اجلمهور واملعنيني كافة باليوم اأو املنا�سبة الدولّية، مع بيان اأهمّيتها، والواقع 

.
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العملي املت�سل بها على امل�ستوى الوطني، وهو اأمر من �ساأنه العمل على تعزيز حقوق الإن�سان

كما حر�ست املوؤ�س�سة الوطنّية على احل�سور والتمثيل املحليني اأو اخلارجيَّني يف املحافل الإقليمّية والدولّية . 35

والدورات  العمل  وور�س  الندوات  من  العديد  م�ساركتها يف  واخت�سا�ساتها، من خالل  بعملها  ال�سلة  ذات 

التدريبّية واملوؤمترات، فعلى ال�سعيد املحلي �ساركت يف الندوة العملية امل�سرتكة التي نظمتها املنظمة العربية 

للهالل الأحمر وال�سليب الأحمر بالتعاون مع وزارة اخلارجية وجمعية الهالل الأحمر البحريني يف مملكة 

البحرين يف جمال الدبلوما�سية الإن�سانية حتت عنوان "الدبلوما�سية يف خدمة الإن�سانية".

.www.nihr.org.bh - لالطالع على ن�س البيانات كاملة راجع املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان 
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وعلى امل�ستوى الإقليمي، �ساركت املوؤ�س�سة الوطنية يف ندوة حول "كتابة التقارير" التي اأقامتها ال�سبكة العربية . 36

للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف 11 دي�سمرب 2014 يف مقر ال�سبكة بالعا�سمة القطرية الدوحة، كما 

�ساركت يف املوؤمتر الدويل حول "حتديات الأمن وحقوق الإن�سان يف املنطقة العربية" الذي نظمته اللجنة 

الوطنية حلقوق الإن�سان يف 6 نوفمرب 2014 بدولة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية 

الوطنية  للموؤ�س�سات  العربية  وال�سبكة  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  واملفو�سية  العربية  الدول  وجامعة  العرب 

العدالة  منظومة  اإ�سالح  يف  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  "دور  وحول  الدوحة.  يف  الإن�سان  حلقوق 

"الإ�سالح  الدويل حول  املوؤمتر  فعاليات  ورقة بحثية حول ذلك خالل  الوطنية  املوؤ�س�سة  اجلنائية" قدمت 

اجلنائي وحقوق الإن�سان: واقع وتطلعات" الذي نظمته املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان واملنظمة الدولية 

الها�سمية  الأردنية  اململكة  يف  والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  واإدارة  العام  الأمن  ومديرية  اجلنائي  لالإ�سالح 

وبدعم من الوكالة ال�سويدية للتنمية )�سيدا( يف 4 نوفمرب 2014.

املوؤ�س�سة الوطنية على �سرورة الطالع على جتارب بع�س الدول يف . 37 اأما على امل�ستوى الدويل وحر�سا من 

اإيرلندا التي نظمتها موؤ�س�سة  جمال امل�ساحلة الوطنية، فقد �سارك وفد منها يف الزيارة املعرفية ل�سمال 

اجل�سر لبناء ال�سالم وحل النزاعات الدولية يف الفرتة من 9 اإىل 14 نوفمرب 2014.

الفرع	الثاين:	دور	املوؤ�س�سة	الوطنية	حلقوق	الإن�سان	يف	جمال	حماية	حقوق	الإن�سان

دورها يف . 1 موؤكدة  الإن�سان،  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   2014 ل�سنة   )26( رقم  القانون  اأحكام  جاءت 

جمال "حماية" حقوق الإن�سان، من خالل منحها جملة من الخت�سا�سات يف �سبيل حتقيق اأهدافها يف هذا 

املتعلقة  ال�سكاوى  وتلقي  ب�ساأنها،  الالزم  التق�سي  واإجراء  الإن�سان  انتهاكات حقوق  املجال، كر�سد حالت 

بحقوق الإن�سان، والقيام بالزيارات امليدانية لر�سد اأو�ساع حقوق الإن�سان يف الأماكن التي يحتمل اأن تكون 

موقعا لنتهاك تلك احلقوق.

حيث ن�ست املادة رقم )12( من ذات القانون يف الفقرة )ه�( منها على اأن للموؤ�س�سة الوطنية اخت�سا�سا ب� . 2

"ر�سد	حالت	انتهاكات	حقوق	الإن�سان،	واإجراء	التق�سي	الالزم،	وتوجيه	انتباه	اجلهات	املخت�سة	اإليها	
مع	تقدمي	املقرتحات	التي	تتعلق	باملبادرات	الرامية	اإىل	و�سع	حد	لهذه	احلالت،	وعند	القت�ساء	اإبداء	

"تلقي	 يف  �سلطتها  على  منها  )و(  الفقرة  ن�ست  كما  الراأي	ب�ساأن	موقف	تلك	اجلهات	وردود	اأفعالها"، 

ال�سكاوى	املتعلقة	بحقوق	الإن�سان	ودرا�ستها	والبحث	فيها	واإحالة	ما	ترى	املوؤ�س�سة	اإحالته	منها	اإىل	جهات	

اأو	تب�سري	ذوي	ال�ساأن	بالإجراءات	الواجبة	التباع	وم�ساعدتهم	 الخت�سا�س	مع	متابعتها	ب�سكل	فعال،	

على	اتخاذها،	اأو	املعاونة	يف	ت�سويتها	مع	اجلهات	املعنية".
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وفيما يتعلق بالزيارات امليدانية كاإحدى و�سائل الر�سد املمنوحة للموؤ�س�سة الوطنية، فقد ن�ست الفقرة )ز( . 3

من املادة )12( منه على وليتها يف "القيام	بالزيارات	امليدانية	وفق	الأ�سول	املتبعة	لر�سد	اأو�ساع	حقوق	

الإن�سان	يف	املوؤ�س�سات	الإ�سالحية	واأماكن	الحتجاز	والتجمعات	العمالية	والدور	ال�سحية	والتعليمية،	

يف  ت�سب  اخت�سا�سات  وهي  اأو	اأي	مكان	عام	اآخر	ي�ستبه	يف	اأن	يكون	موقعا	لنتهاك	حقوق	الإن�سان". 

جمملها يف الدور الذي ت�سطلع به املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان.

ويف هذا ال�سدد، جتدر الإ�سارة اإىل اأن اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 وحتديدا املادة رقم )12( منه يف . 4

فقرتها )ه�( ال�سالفة البيان قد ن�ست �سراحة على اخت�سا�س املوؤ�س�سة الوطنية يف قيامها بعملية الر�سد، 

على خالف الأمر امللكي رقم )46( ل�سنة 2009 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان. وياأتي ذلك الن�س 

تاأكيدا على �سرورة التو�سع يف الخت�سا�سات يف جمال حماية حقوق الإن�سان على نحو يتفق مع املقررات 

متتد  بل  فح�سب،  ال�سكاوى  تلقي  على  تقت�سر  األ  يجب  املطلوبة  احلماية  اأن  كما  ال�ساأن،  هذا  يف  الدولية 

اإىل القيام بعملية تتبع ومراقبة احلالة التي تكون عليها و�سعية حقوق الإن�سان وتوثيقها مبختلف الو�سائل 

اأو  القانونية  للتزاماتها  الدولة  احرتام  ومدى  درجة  للتاأكد من  �سرورية  الر�سد  عملية  اأن  ذلك  وال�سبل، 

الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.

ولتتمكن املوؤ�س�سة الوطنية من النهو�س بدورها يف جمال حماية حقوق الإن�سان، فقد انتهت من اإعداد دليل . 5

لل�سكاوى تنفيًذا ل�سرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�س�سة لالأعوام )2013 - 2016( يف حمورها الأول "النخراط 

يف جهود حماية حقوق الإن�سان" ليكون معياًرا ومرجًعا للتعامل مع ال�سكاوى والإجراءات املتبعة يف �ساأنها 

اأداًة  املتبعة، كما يكون مبثل  اأف�سل املمار�سات  الف�سلى وفق  التدخل واملعاجلة  وتقييم مو�سوعاتها، و�سبل 

ا�سرت�ساديه مُتكن الأفراد واجلهات كافة من التعاطي مع اآلية تقدمي ال�سكاوى بفعالية، و�سوًل اإىل حتقيق 

الغاية التي ت�سعى اإليها املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال احلماية.

وي�سمل الدليل مبادئ عامة تتناول املفاهيم وامل�سطلحات، وقواعد ال�سلوك الواجبة التباع من قبل املخت�سني . 6

يف تلقي ال�سكاوى، وبيان اأنواع ال�سكاوى التي ينعقد للموؤ�س�سة الوطنية الخت�سا�س يف نظرها والإجراءات 

املتبعة يف  الإج��راءات  تناول  اإىل جانب  الأخرية،  والتعامل معها حتى مراحلها  تلقيها ودرا�ستها  املتبعة يف 

تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة القانونية. كما انتهت املوؤ�س�سة الوطنية من اإعداد دليل اآخر ُيعنى بعملية الر�سد، 

ليكون معياًرا ومرجًعا يف عملية ر�سد انتهاكات حقوق الإن�سان وفق اأف�سل املمار�سات املتبعة يف هذا ال�ساأن، 

اإذ �سيتناول املبادئ الأ�سا�سية لعملية الر�سد، والإجراءات املتبعة يف ر�سد بع�س الأحداث واملنا�سبات، وكتابة 

التقارير ب�ساأنها، حيث حر�ست املوؤ�س�سة الوطنية -واأثناء اإعدادها للدليلني- على الأخذ باأف�سل التجارب 

.
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واملمار�سات املماثلة يف بع�س الدول واملنظمات الإقليمية والدولية
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واإعمال لتلك الخت�سا�سات التي ت�سمنتها اأحكام القانون، فقد لعبت املوؤ�س�سة الوطنية دورا ن�سيطا يف جمال . 7

األقت بظاللها على حقوق الإن�سان  اأ�سدرت وتفاعاًل مع بع�س الأحداث التي  حماية حقوق الإن�سان، حيث 

ال�سرطة ومواطن يف  اأفراد  البالغ لوفاة خم�سة من  اأ�سفها  اأبدت فيها  اأربعة بيانات يف منا�سبات منف�سلة 

ظروف اأمنية، اأعربت فيها عن تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، واأبدت ا�ستنكارها يف ذات الوقت لالأعمال 

غري القانونية، مع دعوة اجلميع اإىل اللتزام بال�سلمية واملهنية، وطالبت العقالء يف املجتمع بالدعوة اإىل 

اإىل �سرورة امل�ساهمة  العنف وعدم النحراف ملا ي�سر اململكة ومي�س با�ستقرارها، ودعوتها  التهدئة ونبذ 

الدولة  بناء  واإعادة  الوطنية  اأجل النتقال من حالة الحتقان اإىل حالة النفراج مبا يحقق امل�ساحلة  من 

احلديثة.

وفيما يتعلق بعملية الر�سد فقد كان للموؤ�س�سة الوطنية دوٌر يف متابعة وقائع الأحداث اليومية، حيث تابعت . 8

2013، م�سرية اإىل اأن انعدام  الو�سع القانوين للم�سقطة جن�سياتهم البالغ عددهم واحدا وثالثني يف عام 

اآثارا �سلبية، تتمثل يف تقييد احلرّية يف التنقل، واحلرمان من فر�س العمل وك�سب الرزق  اجلن�سية يرتب 

ال�سلة،  الأخرى ذات  والتعليم، ف�سال عن احلقوق  وال�سحة  والتملك  ال�سكن،  الكرمي، واحلق يف  والعي�س 

موؤكدة يف ذات الوقت �سرورة النظر يف و�سعهم القانوين ومعاجلته باإجراء ق�سائي.

وعليه فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية، اأكدت اإن اإ�سقاط اجلن�سّية واإن كان اأمرا م�سروعا وحقا للدولة، اإل اأن ممار�سة . 9

هذا احلق يجب األ توؤدي اإىل ن�سوء ظاهرة “عدميي اجلن�سّية”. ويف جميع الأحوال التي يتم فيها اإ�سقاط 

الإ�سقاط  حالة  حتديد  يف  املتمثلة  القانونّية  ال�سمانات  من  بجملة  الإجراء  يحاط  اأن  ي�ستوجب  اجلن�سّية، 

يف  احلق  اجلن�سّية  عنه  امل�سقط  ومنح  ق�سائي  حكم  مبوجب  اإل  الإ�سقاط  يتم  واأل  ووا�سح،  �سريح  ب�سكل 

.68 
التظلم الق�سائي الفًعال

مع التنويه باأن املوؤ�س�سة الوطنية واأثناء نظر جمل�س النواب مل�سروع قانون بتعديل بع�س اأحكام قانون اجلن�سية . 10

البحرينية لعام 1963 املرافق للمر�سوم رقم )46( ل�سنة 2014 قدمت مرئياتها يف هذا ال�ساأن، حيث خل�ست 

البحرينية ب�سدور حكم  اإ�سقاط اجلن�سية  اأو  ل�سحب  املقررة  الأح��وال  لزاما ربط جميع  يقع  اأنه  اإىل  فيها 

اأو اإ�سقاط  اإقامة دعوى ق�سائية تخت�سم فيها جهة الإدارة لل�سخ�س املراد �سحب  ق�سائي بات عن طريق 

جن�سيته وفقا لالإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن.

املتعلقة بحرمان . 11 ال�سكاوى  املعنية بخ�سو�س عدد من  ال�سلطات  توا�سلت مع  قد  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن  كما 

بع�س املوقوفني واملحكومني من العالج والرعاية ال�سحية.  وتوؤكد املوؤ�س�سة الوطنية يف هذا ال�ساأن  اأنها قد 

اطماأنت على تاأمني حق املحتجز يف الرعاية ال�سحّية ك�سمانة من �سمانات املحاكمة العادلة، حيث تتاح 

لكل �سخ�س حمتجز اأو م�سجون الرعاية الطبّية والعالج املنا�سب املخت�س واملجاين كلّما دعت احلاجة اإىل 

ملزيد من املعلومات حول احلق يف اجلن�سية، راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 60.
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ذلك، واأن مديرّيات ال�سرطة واملراكز التابعة لها ومراكز الإ�سالح والتاأهيل واحلب�س الحتياطي توفر جلميع 

املحتجزين اأو ال�سجناء املر�سى اخلدمات الطبية ب�سورة دورّية، واإعداد تقارير طبّية عن ال�سحة اجل�سدّية 

اأو العقلّية، تو�سع يف امللف ال�سخ�سي لل�سجني اأو املحتجز، وخ�سوعه لإجراء الفح�س الطبي ال�سامل حلظة 

، والأمانة العامة 
69

الحتجاز وعند خروجه. وتوؤكد املوؤ�س�سة على دور مفو�سية حقوق ال�سجناء واملحتجزين

 .
70

للتظلمات 

وتلقت املوؤ�س�سة الوطنية عددا من ال�سكاوى تتعلق بحرمان بع�س املتهمني املقبو�س عليهم من التوا�سل مع . 12

العامل اخلارجي، اأو عدم معرفة اأ�سباب القب�س واجلهة املحتجزين فيها، وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية ويف 

هذا ال�ساأن مبتابعة تلك احلالت والتاأكيد على حق املتهم يف التوا�سل مع العامل اخلارجي، وال�ستعانة مبحام 

جميع  يف  اإتاحته  ي�ستوجب  اأ�سيال  حقا  ذلك  باعتبار  عنه،  الدفاع  على  وم�ساعدته  حقوقه  حلماية  يختاره 

مراحل التقا�سي.

حق . 13 على  وتعديالته  اجلنائية  الإج��راءات  قانون  باإ�سدار   2002 ل�سنة   )46( رقم  بقانون  املر�سوم  اأكد  وقد 

املتهم يف الت�سال بالعامل اخلارجي وحتديًدا املادة رقم )61( التي ن�ست على "...	ويواجه	كل	من	يقب�س	

عليه	باأ�سباب	القب�س	عليه،	ويكون	له	حق	الت�سال	مبن	يرى	من	ذويه	لإبالغهم	مبا	حدث	وال�ستعانة	

حمل  اجلرمية  بنوع  مقيد  وغري  وجمرًدا  مطلًقا  جاء  اخلارجي  بالعامل  الت�سال  حق  اإن  حيث  مبحام"، 
القب�س، الأمر الذي يجعل هذا احلق ثابتا للمقبو�س عليه يف جميع الأحوال.

تقت�سر . 14 األ  ت�ستوجب  للمقّيدة حرّيته  العامل اخلارجي  التوا�سل مع  اأن عمّلّية  اإىل  الوطنية  املوؤ�س�سة  وت�سري 

على الت�سال بذويه اأو ال�ستعانة مبحام لغر�س الدفاع، بل متتد اإىل متكينه من ح�سور جنازة اأو مرا�سم 

العزاء يف وفاة اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو زوجه اأو اأقربائه حتى الدرجة الثانية، متا�سيا مع الأعراف والتقاليد 

الجتماعية ال�سائدة يف اململكة.

وفيما يتعلق بن�سر �سور واأ�سماء املتهمني  يف ارتكاب اإحدى اجلرائم  قبل �سدور حكم ق�سائي نهائي، اأكدت . 15

املوؤ�س�سة الوطنية يف عدة منا�سبات اأهمية التزام اجلهات املعنية باأحكام الد�ستور وخ�سو�سا الفقرة )ج( 

من املادة رقم )20( التي ن�ست على “املتهم	بريء	حتى	تثبت	اإدانته	يف	حماكمة	قانونية	توؤمن	له	فيها	

ال�سمانات	ال�سرورية	ملمار�سة	حق	الدفاع	يف	جميع	مراحل	التحقيق	واملحاكمة	وفقا	للقانون”.

من الإعالن العاملي . 16  )11( اأن الن�سر ل يتوافق مع للفقرة الأوىل من املادة رقم  واعتربت املوؤ�س�سة الوطنية 

اإدانته	قانونا	 اأن	تثبت	 “كل	�سخ�س	متهم	بجرمية	يعترب	بريئا	اإىل	 اأن  حلقوق الإن�سان التي ن�ست على 

 )14( رقم  املادة  من  الثانية  مبحاكمة	علنية	توؤمن	له	فيها	ال�سمانات	ال�سرورية	للدفاع	عنه” والفقرة 
املادة )3( من املر�سوم بقانون رقم )61( ل�سنة 2013 باإن�ساء وحتديد اخت�سا�سات مفو�سية حقوق ال�سجناء واملحتجزين.

 69

املادة )12( من املر�سوم رقم )27( ل�سنة 2012 ب�ساأن مكتب م�ستقل لأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية وتعديالته.
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بارتكاب	جرمية	 “من	حق	متهم	 التي ن�ست على  وال�سيا�سية  الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية  العهد  من 

الكرامة  و�سيانة  الرباءة،  افرتا�س  مبداأ  احرتام  موؤكدة  اأن	يعترب	بريئا	اإىل	يثبت	عليه	اجلرم	قانونا”. 

الإن�سانية للمتهم.

اأما ب�ساأن وفاة نزيل يف مركز الإ�سالح والتاأهيل )�سجن جو( فقد اأعربت يف بيان لها عن حزنها وتعازيها . 17

لذوي املتوفى، ودعت املوؤ�س�سة اإىل اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سرعة النتهاء من التحقيقات ملعرفة الأ�سباب 

الكاملة حلالة الوفاة، وتقدمي كل من تثبت م�سوؤوليته عنها اإىل الق�ساء العادل. موؤكدة يف ذات الوقت �سرورة 

وجود �سوابط �سارمة تنظم التعامل مع النزلء يف جميع الظروف، مبا يحدد م�سوؤولية القيادة الأمنية عن 

اأعمال مروؤو�سيها ويحول دون تكرار مثل هذه الواقعة الأليمة م�ستقبال. وتوؤكد املوؤ�س�سة اأنها تتابع عن كثب 

اأم�ام  منظ��ورة  الق�س�ية  ت���زال  ل  حيث  ال�س��جني،  وف��اة  عن  املته��مني  اإليها  قدم  التي  املحاك��مة  جمريات 

.
71

الق�ساء

ويف ذات ال�سياق، ح�سر ممثلون عن املوؤ�س�سة الوطنية عدًدا من جل�سات املحاكمات التي كان لها �سدى يف . 18

ال�ساأن العام ذات العالقة بالأحداث الأمنّية، كان منها ح�سور جل�سات حماكمة املتهمني يف الق�سّية املعروفة 

ب� "اأحداث �سغب احلو�س اجلاف" التي تعود اأحداثها لعام 2013، حيث �سبق للموؤ�س�سة الوطنية زيارة مركز 

احلب�س الحتياطي باحلو�س اجلاف، وذلك على اإثر ما تناوله بع�س �سبكات التوا�سل الجتماعي من قيام 

جمموعة من املوقوفني احتياطيا يف فجر يوم اجلمعة 16 اأغ�سط�س 2013 باإثارة الفو�سى واأعمال ال�سغب يف 

.
72

اأحد "العنابر" وتعر�س املوقوفني فيه لالعتداء بال�سرب و�سوء املعاملة

وقد ا�ستمرت املوؤ�س�سة الوطنية يف ح�سور جل�سات املحاكمة يف الواقعة املذكورة، و�سول اإىل جل�سة النطق . 19

�سنوات  باحلب�س ملدة ثالث  الثالثة  الكربى اجلنائية  املحكمة  2014، حيث حكمت  �سبتمرب   24 باحلكم يف 

بعدما  الداخلية،  وزارة  اإىل  التلفيات  قيمة  دينار   600 مبلغ  باأداء  مت�سامنني  واألزمتهم   )19( ال�  للمتهمني 

اأبدت  اأن  �سبق  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  الإ�سارة  ب�سجن احلو�س اجلاف، وجتدر  �سغب  اأحداث  اأدينوا يف 

ا�ستعدادها اأمام عدالة املحكمة لتقدمي معلوماتها حول الواقعة متى ما طلب منها ذلك ووفقا لالإجراءات 

القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن، جمددة ا�ستعدادها لذلك اأثناء نظر الدعوى يف مرحلة ال�ستئناف.

ويف منا�سبة اأخرى ح�سرت املوؤ�س�سة الوطنية جميع جل�سات حماكمة م�ساعد الأمني العام جلمعية الوفاق . 20

الإ�سالمية بدًءا من انعقادها يف عام 2013 حتى عام 2014 والتي بلغت �سبع جل�سات، حيث وجهت النيابة 

اإرهابية،  جرائم  ت�سمل  لأعمال  الرتويج  اإرهابية،  جرائم  ارتكاب  على  بالتحري�س  تتعلق  تهما  له  العامة 

وا�ستغالل املن�سب واإدارته جلمعية �سيا�سية من�ساأة وفقا للقانون يف الدعوة اإىل ارتكاب جرائم منتظمة يف 

.www.nihr.org.bh - لالطالع على بيانات املوؤ�س�سة الوطنية كافة راجع املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان التايل 
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ملزيد من املعلومات راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 23.
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قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقب عليها مبقت�ساه، حيث ق�ست املحكمة الكربى اجلنائية 

الثالثة برباءة املتهم مما ن�سب اإليه من اتهام.

وات�سال باحلق يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة، ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنية مطالبات من بع�س املحامني . 21

اأو  املتهم  الإرهابية مبنح  الأعمال  املجتمع من  قانون حماية  فيها  واملطبق  باجلنايات  املتعلقة  الدعاوى  يف 

الإجــراءات	 اأهمية	احلر�س	على	و�سوح	 الوطنية  املوؤ�س�سة  ترى  وعليه  املرافعة،  لتقدمي  اأطول  موكله مهلة 

املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  )14( من  رقم  امل��ادة   مع  يتوافق  ال�سلة	مبا	 ذوي	 املتبعة	جلميع	

وال�سيا�سية يف فقرتها )3 - ب( الذي ان�سمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006، 

التي تن�س على وجوب “اأن	يعطى	)املتهم	اأو	موكله(	من	الوقت	الكايف	ومن	الت�سهيالت	ما	يكفيه	لإعداد	

العادلة. املحاكمة  يف  احلق  مقومات  كاأحد  احلق  بهذا  وموكله  املتهم  متتع  يحقق  مبا  دفاعه	...”،  

اأو�ساع حقوق الإن�سان املتعلقة . 22 وياأتي ح�سور املوؤ�س�سة الوطنّية جلل�سات املحاكمة، اإعماًل لدورها يف ر�سد 

بحقوق املتهم يف جمال اإقامة العدل، وذلك للوقوف على جمريات املحاكمة ور�سد ما يقع فيها من انتهاكات 

.
73

حلق املتهمني يف التمتع ب�سمانات املحاكمة العادلة وفق ال�سكوك الدولّية ذات ال�سلة

�سكاوى . 23 من  تلقته  ما  خالل  ومن  الوطنية  املوؤ�س�سة  ر�سدت  الأجانب،  بحقوق  �سلة  ذات  اآخر  مو�سوع  ويف 

من حمتجزين اأجانب بلغ عدد امل�ستكني فيها ما يقارب �سبعة وع�سرين �ساكيا، مت الدعاء فيها با�ستمرار 

احتجازهم رغم تنفيذهم للعقوبات اجلنائية، وعدم قيام اجلهة املخت�سة ممثلة يف وزارة الداخلية )�سوؤون 

املوؤ�س�سة  قامت  بحقهم، حيث  ال�سادرة  اململكة  من  الإبعاد  عقوبة  بتنفيذ  والإقامة(  واجلوازات  اجلن�سية 

الوطنية وعلى اإثر تلقيها تلك ال�سكاوى مبخاطبة وزارة الداخلية التي اأفادت بوجود اأوامر ق�سائية �سادرة 

عن املحاكم املدنية تت�سمن مطالبات مالية اأدت اإىل اتخاذ اإجراء منعهم من ال�سفر، تعذر معها تنفيذ ال�سق 

املتعلق بالإبعاد، كما اأفادت اأنها قامت بالتوا�سل مع املجل�س الأعلى للق�ساء للنظر يف اإمكانية تنفيذ حكم 

الإبعاد.

للنظر . 24 للق�ساء  الأعلى  املجل�س  ال�ساأن مبخاطبة  وا�ستمرارا جلهودها يف هذا  الوطنية  املوؤ�س�سة  قامت  كما 

يف تلك الأوامر الق�سائية، الذي اأفاد اأنه وفق القانون فاإن النظر يف اإمكانية تنفيذ حكم الإبعاد من عدمه 

يقع �سمن اخت�سا�س قا�سي تنفيذ العقاب، وعليه قامت املوؤ�س�سة الوطنية باإعادة خماطبة املجل�س الأعلى 

للق�ساء موؤكدة اأن ا�ستمرار احتجاز مقدمي ال�سكاوى بو�سعهم احلايل ُيعد م�سا�سا باحلق يف احلرية وعدم 

جواز حرمان اأحد منه اإل لأ�سباب ين�س عليها القانون، ذلك اأن الأوامر الق�سائية باملنع من ال�سفر لي�ست 

بحد ذاتها موجبة لالحتجاز، وهو ما يتعار�س مع ما ن�ست عليه املادة رقم )11( من العهد الدويل اخلا�س 

 ملزيد من املعلومات حول احلق يف املحاكمة العادلة راجع التقرير ال�سنوي الأول للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام 2013 - �س 35.
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باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�سمت اإليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006 من 

من  املنع  قرار  اأ�سباب  اأن  ذلك  اأنه "ل	يجوز	�سجن	اأي	اإن�سان	ملجرد	عجزه	عن	الوفاء	بالتزام	تعاقدي"، 

ال�سفر ما هي اإل نتيجة عجزه عن الوفاء بهذا اللتزام املايل.

وعليه، فاإن املوؤ�س�سة الوطنية ويف هذا ال�ساأن تثمن جهود وزارة الداخلية يف �سبيل حل هذه الإ�سكالية من . 25

خالل توا�سلها مع ال�سلطات واجلهات املعنية، كما توؤكد �سرورة اأن ي�سطلع املجل�س الأعلى للق�ساء - باعتباره 

اجلهاز املعني بالإ�سراف والرقابة على تطبيق القانون- بدور بارز يف �ساأن اإ�سكالية تنفيذ اأحكام الإبعاد عند 

تعار�سها مع اأي قرارات ق�سائية اأخرى �سادرة عن املحاكم، ومبا ل يتعار�س مع حقوق الأجانب وم�سالح 

الأطراف الأخرى ذوي امل�سلحة.

وتوؤكد املوؤ�س�سة الوطنية �سرورة اأن تنه�س البعثات الدبلوما�سية على اختالفها بدور بارز يف متابعة �سوؤون . 26

رعاياها، وعلى الأخ�س ما يت�سل بالإجراءات والقرارات والأحكام الق�سائية ال�سادرة يف مواجهة الرعايا 

اأو التوا�سل مع ذوي الرعايا يف  الأجانب، من خالل التوا�سل مع اجلهات املخت�سة يف اململكة من جانب، 

دولهم لغر�س اإجراء الت�سويات وحتديدا املالية منها من جانب اآخر، متهيدا لتنفيذ اأحكام الإبعاد ال�سادرة 

يف مواجهتهم. 

 

جمال . 27 يف  ن�سيطا  دورا  املوؤ�س�سة  لعبت  الإن�سان،  حقوق  حماية  جمال  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  ولية  اإطار  ويف 

تلقي ال�سكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الإن�سان على اختالفها ودرا�ستها واإحالة ما ترى اإحالته اإىل جهات 

الخت�سا�س مع متابعتها ب�سكل فعال اأو تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على 

اتخاذها اأو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية، فقد تعاملت املوؤ�س�سة الوطنية وخالل عام 2014 مع عدد 

ثمان وثمانني �سكوى تنوعت م�سامينها من حيث احلقوق املدعى وقوع النتهاك فيها.

ال�سكاوى املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عدد ثمان و�سبعني �سكوى، حيث كان ن�سيب . 28 بلغ عدد  حيث 

ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية عدد اأربع ع�سرة �سكوى، و عدد ثالث وثالثني �سكوى 

متعلقة باحلق يف احلرية والأمان ال�سخ�سي، اأما بالن�سبة اإىل ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف التمتع ب�سمانات 

اأمام  اأن �سكويني تعلقتا باحلق يف التظلم  اأربع وع�سرين �سكوى، يف حني  العادلة فقد بلغت عدد  املحاكمة 

اجلهة الإدارية، وفيما يتعلق باحلق يف حرية الإقامة والتنقل فقد بلغت ثالث �سكاوى، وكان ن�سيب احلق يف 

امل�ساواة وعدم التمييز يف التمتع باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عدد �سكويني. 

اأما ب�ساأن ال�سكاوى املتعلقة باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، فقد بلغ جمموع ما تلقته املوؤ�س�سة . 29

كان  حيث  فيها،  النتهاك  وقوع  املدعى  احلقوق  حيث  من  م�سامينها  تنوعت  �سكاوى  �سبع  فيها  الوطنية 

ن�سيب ال�سكاوى املتعلقة باحلق يف التعليم عدد اأربع �سكاوى، و�سكوى واحدة لكل من احلق يف امل�ساواة وعدم 
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التمييز، واحلق يف العمل، واحلق يف م�ستوى معي�سي لئق )احلق يف ال�سكن(، اإ�سافة اإىل ذلك فقد تلقت 

املوؤ�س�سة الوطنية عدد ثالث �سكاوى تناولت مو�سوعات ل تندرج من �سمن فئات احلقوق املدنية وال�سيا�سية 

اأو القت�سادية اأو الثقافية اأو الجتماعية.

ر�سم بياين تو�سيحي يبني عدد ال�سكاوى الواردة اإىل املوؤ�س�سة الوطنية لعام 2014 يف خمتلف احلقوق املدنية . 30

وال�سيا�سية اأو القت�سادية والجتماعية والثقافية، واحلقوق املندرجة حتتها وذلك على النحو التايل:

احلقوق	القت�سادية	والجتماعية	والثقافية	

احلق يف التعليم

احلق يف العمل

احلق يف امل�ساواة وعدم التمييز

احلق يف م�ستوى معي�سي لئق
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ر�سم بياين تو�سيحي يبني عدد ال�سكاوى الواردة اإىل املوؤ�س�سة الوطنية لعام 2014 يف خمتلف احلقوق املدنية . 31

وال�سيا�سية اأو القت�سادية والجتماعية والثقافية، اأو املو�سوعات الأخرى التي ل تندرج حتت اأي فئة من تلك 

احلقوق وذلك على النحو التايل:

املدنية . 32 احلقوق  خمتلف  يف   2014 لعام  الوطنية  املوؤ�س�سة  اإىل  ال��واردة  ال�سكاوى  لعدد  بياين  ور�سم  جدول 

وال�سيا�سية اأو القت�سادية والجتماعية والثقافية، اأو املو�سوعات الأخرى التي ل تندرج حتت اأي فئة من تلك 

احلقوق موزعة على عدد ال�سهور، وعدد امل�ستكني، وفئاتهم يف كل �سكوى، وذلك على النحو الآتي:

املو�سوعات الأخرى

احلقوق القت�سادية

والجتماعية والثقافية

احلقوق املدنية وال�سيا�سية
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33 . -  2013 -  2012 -  2011( الأعوام  الوطنية خالل  املوؤ�س�سة  تلقتها  التي  ال�سكاوى  ر�سم تو�سيحي يبني عدد 

 :)2014

وقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية على اإثر تلقيها تلك ال�سكاوى بدرا�ستها واإبداء الراأي القانوين ب�ساأنها، حيث . 34

اإنه من اإجمايل عدد ثمان وثمانني �سكوى، كان هناك عدد �ست وثالثني �سكوى حتققت فيها نتيجة اإيجابية 

ملقدمي ال�سكوى من خالل رفع اأو منع النتهاك الواقع �سدهم، يف حني اأن املوؤ�س�سة الوطنية قد قامت بحفظ 

عدد �ست ع�سرة �سكوى، ت�سع منها لعدم وجود حق منتهك، وعدد ثالث �سكاوى لعدم اخت�سا�س املوؤ�س�سة 

الوطنية يف نظرها، اإما لكونها منظورة اأمام جهة حتقيق ق�سائية واإما اإدارية، وعدد اأربع �سكاوى لعدم تعاون 

مقدميها يف ا�ستكمال الإجراءات الالزمة للبت فيها، اأما ب�ساأن باقي ال�سكاوى والبالغ عددها �ستا وثالثني 

�سكوى، فقد قامت املوؤ�س�سة الوطنية مبخاطبة اجلهات املعنية فيها، اإل اأنه وحتى نهاية دي�سمرب 2014 مل 

تتلق املوؤ�س�سة ردا ب�ساأنها على الرغم من اإعادة املخاطبة يف اأغلبها.
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وعودا على اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2014 باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف املادة رقم )12( . 36

الفقرة )و( منها، التي منحتها اإىل جانب �سلطة تلقي ال�سكاوى، قيامها بتقدمي امل�ساعدة وامل�سورة القانونية، 

من خالل تب�سري ذوي ال�ساأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�ساعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�سويتها 

مع اجلهات املعنية، فاإن املوؤ�س�سة الوطنية تتخذ دورا يف تقدمي امل�ساعدة وامل�سورة القانونية لالأفراد اأو اأي 

جهة، �سواء كان ذلك مبنا�سبة تقدمي �سكوى تبني عدم اخت�سا�س املوؤ�س�سة الوطنية يف نظرها، اأو عند طلب 

تلك امل�ساعدة وامل�سورة القانونية ابتداًء، وذلك من خالل التب�سري بالإجراءات الواجبة التباع وامل�ساعدة 

على اتخاذها قبل اللجوء اإىل املوؤ�س�سة الوطنية، مع بيان �سرورة ا�ستنفاد جميع �سبل النت�ساف والتظلم 

الإداري اأو القانوين ح�سب الأحوال، اأو القيام بتقدمي بالغ لدى اجلهات الأمنية املخت�سة، اأو التوجه اإىل جهة 

اأخرى ذات اخت�سا�س اأ�سيل يف نظر الطلب.

ويف هذا ال�سدد، ورد اإىل املوؤ�س�سة الوطنية عدد مائة واأربعة وع�سرين طلبا للم�ساعدة وامل�سورة القانونية، . 37

كان اأغلبها متعلقا مب�سائل اأو نزاعات �سخ�سية بني الأفراد، اأو مو�سوعات منظورة اأمام جهة حتقيق ق�سائية 

اأو اإدارية، اأو تتعلق بطلب الإفراج عن موقوفني، واأخرى للنظر يف احل�سول على اجلن�سية البحرينية لأبناء 

الأم البحرينية اأو لآخرين عدميي اجلن�سية. 

تنطو على . 38 التي مل  الوطنية  املوؤ�س�سة  اإىل  الواردة  القانونية  وامل�سورة  امل�ساعدة  بع�س طلبات  لوجود  ونظرا 

م�سا�س مبا�سر بفئات احلقوق املدنية وال�سيا�سية اأو احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، اإل اأنه ويف 

للجهة  الر�سمية  املخاطبة  اأو  املبا�سر  التوا�سل  نظرها من خالل  التدخل يف  الأمر  ا�ستلزم  بع�س احلالت 

املوؤ�س�سة  قامت  حيث  الأفغانية،  ال�سلطات  لدى  حمتجز  مواطن  م�سري  معرفة  اأبرزها  من  كان  املعنية، 

اأو التدخل   ،2014 18 يونيو  الوطنية مبخاطبة اللجنة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف اجلمهورية الأفغانية يف 

لدى وزارة الداخلية لت�سهيل احل�سول على اإفادة ح�سن �سرية و�سلوك لتقدميها جلهة تعليمية اأو لأغرا�س 

ر�سم تو�سيحي يبني ما مت ب�ساأن اجمايل عدد ال�سكاوى الواردة اإىل املوؤ�س�سة الوطنية لعام 2014:. 35
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ت�سغيل الرتخي�س اخلا�س باحلج والعمرة، حيث متت خماطبة وزارة  اإعادة ت�سريح  النظر يف  اأو  العمل، 

العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف ب�ساأنه.

اأحد . 39 النيابة العامة من ذوي  اأنه قد ورد للموؤ�س�سة الوطنية طلبا بالتدخل والو�ساطة مع  واجلدير بالتنويه 

دفن  تعطل  بعد  الدفن  مرا�سم  لإج��راء  ت�سهياًل  الوفاة  اأ�سباب  عن  تقرير  ت�سليم  لتي�سري  وذلك  املتوفني، 

واآخر  مبا�سرا  توا�سال  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأجرت  فقد  بحتة  اإن�سانية  ولظروف  �سهرين،  من  لأكرث  اجلثمان 

التقرير  على  املتويف  ذوي  بح�سول  تلك اجلهود  تكللت  2014، حيث  يونيو   10 العامة يف  النيابة  مع  كتابيا 

ومبا�سرة مرا�سم الدفن.

 

جدول ور�سم بياين لعدد طلبات امل�ساعدة وامل�سورة القانونية الواردة اإىل املوؤ�س�سة الوطنية، موزعة على عدد . 40

ال�سهور يف عام 2014، وح�سب فئات طالبيها، على النحو الآتي:
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الفصل الثالث
قضايا رئيسة ذات تأثير مباشر في حقوق اإلنسان

متهيد:

تعترب حالة حقوق الإن�سان كغريها من احلالت التي تتاأثر بالظروف واملتغريات التي تطراأ على املجتمع، �سواء تلك 

املتغريات التي تاأخذ طابعا اإيجابيا يرتقي باأو�ساع حقوق الإن�سان يف الدولة، اأو طابعا �سلبيا يجعل تلك احلقوق 

عر�سة لالنتهاك، وقد تكون تلك الظروف واملتغريات نتيجة اأحداث اأمنّية اأو �سيا�سّية اأو اقت�سادّية اأ�سابت املجتمع 

يف كيانه، اأو نتيجة خمالفات وجتاوزات اأ�سابته يف مقدراته ومكت�سباته.

وعليه، �سوف يتناول هذا الف�سل ق�سايا ذات اأهمّية خا�سة ترى املوؤ�س�سة الوطنية اأنها �سكلت منعطًفا يف م�سار 

حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين، الأمر الذي جعلها توؤثر �سلًبا يف جهود تعزيز وحماية حقوق الإن�سان، واأولها 

اأن يكونوا يف  اأجربتهم ظروف معينة على  الب�سر  ت�ستهدف فئة من  الب�سر باعتباره جرمية  مكافحة الجتار يف 

مركز قانوين �سعيف، اإىل جانب تنامي هذه الظاهرة وباأ�سكالها املختلفة، اأما الق�سية الثانية فتتعلق باحلق يف 

الرت�سيح والنتخاب كون عام 2014 قد �سهد اإجراء النتخابات النيابية والبلدية الثالثة بعد اإعادة احلياة النيابية 

يف اململكة، اأما الق�سية الثالثة فكانت ب�ساأن احلماية من الختفاء الق�سري كونه جرمية تتعلق بحرمان فرد من 

ورقابة  املو�سوعية  والأخرى  الإجرائية  ال�سمانات  بعيدا عن  اختطافه  اأو  احتجازه  اأو  اعتقاله  حريته من خالل 

اململكة  للتزامات  واإيفاء  جانب،  من  بارتكابها  قبلها  من  املكلفني  اأو  العامة  ال�سلطات  قيام  متنع  التي  الق�ساء 

الدولية يف جمال حقوق الإن�سان من جانب اآخر.
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الفرع	الأول:	مكافحة	الجتار	يف	الب�سر74

تعد جرمية الإجتار يف الب�سر من اجلرائم ذات الأبعاد اخلطرة التي توؤرق ال�سمري العاملي، باعتبارها �سكاًل . 1

ت�ستهدف  كونها  الع�سر احلديث"،  "بعبودّية  الدولّية  الأو�ساط  ُعرفت يف  املعا�سر، حتى  الرق  اأ�سكال  من 

فئة من الب�سر اأجربتهم ظروف معينة على اأن يكونوا يف مركز قانوين �سعيف، من خالل ممار�سات تقع 

عليهم من قبل اآخرين يف مركز قانوين اأقوى، وقد ت�سدى القانون الدويل حلقوق الإن�سان لهذه اجلرمية 

بكل حزم باذل فيها جهودا كبرية ملا لها من اأهمّية وخطورة، اإىل جانب متّيزها عن باقي اجلرائم لنطوائها 

على اخلداع اأو الإكراه يف اإيقاع �سحاياها يف قالب من الإجرام املنظم، كما حر�س بع�س الدول على تقدمي 

تقارير دورية تبني فيها واقع اجلرمية ومدى تعاطي الدول التي وجهت لها تلك التقارير يف جمال مكافحتها، 

وياأتي ذلك الهتمام من كونها جرمية ت�سكل انتهاًكا �سارًخا حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سّية.

ومل تكن مملكة البحرين يف مناأى عن الهتمام بجرمية الجتار يف الب�سر، حيث ت�سمنت ت�سريعاتها الوطنية . 2

على اختالفها اأحكاما تعنى مبكافحة هذه اجلرمية، وقيامها بدور اإيجابي من خالل ت�سليط ال�سوء عليها 

باعتبارها جرمية ت�سكل انتهاكًا ج�سيما حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية، من خالل بث الوعي بها عرب 

خمتلف الآليات والو�سائل، واتخاذ التدابري الالزمة للحد منها.

 

وعلى الرغم من اأن د�ستور مملكة البحرين مل ُي�سر يف ن�سو�سه �سراحة اإىل حظر الرق والجتار يف الب�سر . 3

بجميع �سورهما، عدا ما ن�ست عليه املادة رقم )13( يف فقرتها )ج( من اأنه "ل	يجوز	فر�س	عمل	اإجباري	

على	اأحد	اإل	يف	الأحوال	التي	يعّينها	القانون	ل�سرورة	قومّية	ومبقابل	عادل،	اأو	تنفيًذا	حلكم	ق�سائي".

الأ�سخا�س، . 4 الجتار يف  مكافحة  ب�ساأن   2008 ل�سنة   )1( رقم  القانون  جاء  الوطني،  الت�سريع  م�ستوى  وعلى 

مت�سمنا ف�سال عن الديباجة ع�سر مواد تناولت املادة الأوىل منه مفهوم جرمية الجتار يف الأ�سخا�س والأركان 

القانونية املن�سئة لها، و�سور تلك اجلرمية، واأردفتها املادتان الثانية والثالثة لتحددا عقوبات مرتكبيها، يف 

املادتان  ارتكاب هذه اجلرمية، وجاءت  لعقوبة  امل�سددة  الظروف  لتبني  الرابعة منه  املادة  حني خ�س�ست 

اخلام�سة وال�ساد�سة لتبينا الإجراءات الالزم مراعاتها يف هذا النوع من اجلرائم يف مرحلتي التحقيق اأو 

املحاكمة كاإحدى ال�سمانات القانونية التي يلزم اأن تتمتع بها ال�سحية.

 عودا على ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان يالحظ اأنه جرى ا�ستعمال ا�سطالح "الجتار يف الب�سر"، كما مت اعتماد ذات الت�سمية للمقرر اخلا�س املعني بالجتار يف 
74

الب�سر ول �سيما الن�ساء والأطفال، اإل اأن القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�س يف مملكة البحرين قد انتهى اإىل ا�ستعمال ا�سطالح "الجتار يف 

الأ�سخا�س" بدل من "الجتار يف الب�سر" وكال ال�سطالحني يحمل ذات املفهوم.
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تقييم . 5 "جلنة  ت�سمى  الجتماعية  التنمية  وزير  من  قرار  مبوجب  جلنة  اإن�ساء  منه  ال�سابعة  املادة  وتناولت 

اإن�ساء جلنة مبوجب قرار من وزير اخلارجية  الثامنة منه  املادة  تناولت  الأجانب"، كما  ال�سحايا  و�سعية 

ت�سمى "اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س" تتوىل على وجه اخل�سو�س و�سع ومتابعة امل�سائل ذات 

ال�سلة مبنع ومكافحة الجتار يف الأ�سخا�س وحماية ال�سحايا فيها.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن القانون ال�سالف البيان مل يكن الأول يف تناول جرمية الجتار يف الب�سر، اإذ �سبقته . 6

ت�سريعات اأخرى متثلت يف اأحكام قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976 وتعديالته، 

حيث اأ�سارت املادتان رقما )198( و )302( مكررا لبع�س �سور هذه اجلرمية كا�ستخدام عمال يف عمل للدولة 

اأو لإحدى اجلهات احلكومّية اأو العامة، اأو احتجاز اأجورهم كلها اأو بع�سها بغري مربر، �سواء كان ذلك من 

قبل موظف عام اأو مكّلف بخدمة عاّمة اأو غريهم من الأفراد .

كذلك مل تغفل اأحكام القانون رقم )19( ل�سنة 2006 ب�ساأن تنظيم �سوق العمل وتعديالته التطرق جلرمية . 7

الجتار يف الب�سر، من خالل العمل على تنظيم العالقة بني العامل الأجنبي ورب العمل مبا ي�سمن العرتاف 

بحقوق الأول وعدم ا�ستغالله، كما جاء القانون رقم )5( ل�سنة 2007 ب�ساأن مكافحة الت�سول والت�سرد، مبينا 

تعريفهما واحلالت التي تتخذ ب�ساأنهما، ذلك اأن الت�سول يعترب يف ظروف معينة �سورة من �سور الجتار يف 

الب�سر من خالل ا�ستخدام حدٍث اأو ت�سليمه للغري لغر�س الت�سول اأو حتري�س �سخ�س على الت�سول اأو الدفع 

اأحكامه حماية  بع�س  لي�سكل  الطفل  قانون  باإ�سدار   2012 ل�سنة   )37( رقم  القانون  جاء  كما  الت�سرد.  اإىل 

لالأطفال من اأن يقعوا �سحايا لهذه اجلرمية املنظمة نتيجة اأي �سكل من اأ�سكال ال�ستغالل. 

وعلى م�ستوى ال�سكوك الدولّية حلقوق الإن�سان، فقد جاءت التفاقّية اخلا�سة بالرق واملربمة يف �سبتمرب . 8

1926 واملعدلة بالربوتوكول املحرر عام 1953، والتفاقّية التكميلّية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف 

واملمار�سات ال�سبيهة بالرق لعام 1956 اللتان ان�سّمت اإليهما حكومة مملكة البحرين مبوجب املر�سوم رقم 

)7( ل�سنة 1999، اإ�سافة اإىل العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنّية وال�سيا�سّية الذي ان�سمت اإليه حكومة 

والعبودّية والجتار يف  الرق  لتحظر يف جمموعها   2006 ل�سنة   )56( القانون رقم  البحرين مبوجب  مملكة 

الب�سر ب�سوره كافة. 

كما جاءت اتفاقّية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنّية التي اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية . 9

العامة لالأمم املتحدة رقم )25( يف الدورة اخلام�سة واخلم�سني املوؤرخ يف 15 نوفمرب 2000، والربوتوكولن 

املكمالن لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر، وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة 

الجتار يف الب�سر بخا�سة الن�ساء والأطفال، التي ان�سمت اإليها حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم 

الدولية يف جمال  القانونّية  لها احلماية  املكمالن  والربوتوكولن  التفاقّية  ُت�سكل هذه  اإذ   ،2004 ل�سنة   )4(

مكافحة ومنع جرمية الجتار يف الب�سر، وجاءت يف ذات ال�سياق التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال 
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املهاجرين واأفراد اأ�سرهم التي اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )45 / 158( املوؤرخ 

يف 18 دي�سمرب 1990 لتمنع تعر�س العّمال املهاجرين اأو اأي فرد من اأفراد اأ�سرته لال�سرتقاق اأو ال�ستعباد اأو 

العمل �سخرة، اأو العمل الق�سري، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن حكومة مملكة البحرين مل تن�سم اإىل هذه التفاقية 

حتى حينه.

وقد عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار يف الب�سر بخا�سة الن�ساء والأطفال الجتار يف الب�سر يف املادة . 10

رقم )3( الفقرة )اأ( منه باأن الجتار يف الب�سر هو " جتنيد	اأ�سخا�س	اأو	نقلهم	اأو	تنقيلهم	اأو	اإيواوؤهم	اأو	

ا�ستقبالهم	بوا�سطة	التهديد	بالقوة	اأو	ا�ستعمالها	اأو	غري	ذلك	من	اأ�سكال	الق�سر	اأو	الختطاف	اأو	الحتيال	

اأو	اخلداع	اأو	ا�ستغالل	ال�سلطة	اأو	ا�ستغالل	حالة	ا�ست�سعاف،	اأو	باإعطاء	اأو	تلقي	مبالغ	مالية	اأو	مزايا	لنيل	

موافقة	�سخ�س	له	�سيطرة	على	�سخ�س	اآخر	لغر�س	ال�ستغالل.	وي�سمل	ال�ستغالل،	كحد	اأدنى،	ا�ستغالل	

دعارة	الغري	اأو	�سائر	اأ�سكال	ال�ستغالل	اجلن�سي،	اأو	ال�سخرة	اأو	اخلدمة	ق�سرا،	اأو	ال�سرتقاق	اأو	املمار�سات	

ذات  من  )ب(  الفقرة  اعتربت  فقد  الأحوال  جميع  ويف  ال�سبيهة	بالرق،	اأو	ال�ستعباد	اأو	نزع	الأع�ساء". 
املادة األ يكون لر�سا ال�سحّية يف هذه اجلرمية حمل اعتبار لقيامها.

ويف جمال جهود حكومة مملكة البحرين ملكافحة ومنع جرمية الجتار يف الب�سر، واإنفاذا ملا اأوردته املادة رقم . 11

)8( من القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�س، فقد �سدر قرار وزير اخلارجية رقم 

)1( ل�سنة 2008 ب�ساأن ت�سكيل اللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س املعاد ت�سكيلها مبوجب القرار رقم 

)1( ل�سنة 2009 لت�سم يف ع�سويتها ممثلني عن وزارة اخلارجّية، ووزارة الداخلّية، ووزارة العدل وال�سوؤون 

الإ�سالمّية والأوقاف، ووزارة التنمية الجتماعّية، ووزارة الدولة ل�سوؤون الإعالم، وهيئة تنظيم �سوق العمل، 

وثالث جمعّيات اأهلّية تر�سح من قبل وزارة التنمّية الجتماعّية.

وقد اأنيط باللجنة الوطنّية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س و�سع برامج حول منع ومكافحة الجتار يف الب�سر . 12

واملبادرات  الإعالمّية  واملعلومات واحلمالت  البحوث  اإعداد  ودعم  وت�سجيع  وحماية �سحايا هذه اجلرمية 

اإ�سافة اإىل التن�سيق مع اأجهزة الدولة املختلفة  الجتماعية والقت�سادّية ملنع ومكافحة الجتار يف الب�سر، 

فيما يتعلق باملعلومات اخلا�سة بهذه اجلرمية، وم�ساركة اجلهات املخت�سة يف اإعداد التقارير التي تعر�س 

تنفيذ  ال�ساأن، ومتابعة  اتخاذها يف هذا  التي مت  التدابري  ب�ساأن  العالقة  الدولّية ذات  املعنّية  على اجلهات 

التي  العالقة  الواردة يف التفاقّيات والربوتوكولت ذات  والتوجيهات  للتو�سيات  املعنّية  اجلهات احلكومّية 

اأعمالها وتو�سياتها اإىل وزير  اأن ترفع اللجنة تقارير �سنوية مت�سمنة نتائج  تكون اململكة طرًفا فيها، على 

اخلارجية مع اإبالغ اجلهات املعنية بتلك التو�سيات. 
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وا�ستكمال لأحكام القانون، فقد مت ت�سكيل "جلنة تقييم و�سعّية ال�سحايا الأجانب لالجتار بالأ�سخا�س"، . 13

مبوجب قرار وزير التنمية الجتماعية رقم )30( ل�سنة 2008 واملعاد ت�سكيلها مبوجب القرار رقم )20( ل�سنة 

2011 والقرار رقم )11( ل�سنة 2013 لت�سم يف ع�سويتها ممثلني عن كل من وزارة اخلارجية و�سوؤون اجلن�سية 

واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الجتماعية وهيئة تنظيم �سوق العمل، وقد ُمنحت هذه 

اللجنة اخت�سا�سا باإزالة ما قد يعرت�س املجني عليه الأجنبي من معّوقات حتول دون ح�سوله على عمل اإذا 

تبنّي اأنه بحاجة اإىل العمل، اإىل جانب التن�سيق مع وزارة الداخلّية لإعادته اإىل موطنه الأ�سلي بالدولة التي 

ينتمي اإليها بجن�سيته، اأو اإىل حمل اإقامته باأي دولة اأخرى متى طلب ذلك، ويكون للجنة التو�سية اإذا كان 

ا اأن تّطلع على  ثمة مقت�سى لبقائه يف اململكة مع توفيق اأو�ساعه القانونّية مبا مُيكنه من العمل، وللجنة اأي�سً

جميع التقارير املتعلقة باملجني عليه، ولها �سماع اأقواله اأو من ميثله قانونا.

هذه . 14 �سحايا  لإي��واء  مراكز  توفري  خالل  من  الب�سر  يف  الجتار  ل�سحايا  الالزمة  احلماية  توفري  اإطار  ويف 

اجلرمية، فقد مت تخ�سي�س "دار الأمان" التي اأن�سئت يف عام 2006 لتت�سع لإيواء مائة و�ست وع�سرين حالة 

من الن�ساء مع اأولدهن املعر�سات للعنف والإيذاء مبن يف ذلك �سحايا الجتار يف الب�سر، حيث تقدم خدمات 

ال�سحيح،  واندماجهن الجتماعي  توافقهن  بناء �سخ�سياتهن و�سمان  والتاأهيل الالزمني لإعادة  الرعاية 

كما اأنه ويف عام 2007 مت اإن�ساء "دار الكرامة للرعاية الجتماعّية" املعنية باإيواء املت�سّولني واملت�سردين، ويف 

ذات العام اأن�سئ "مركز حماية الطفل" لُيعنى بحماية �سحايا الجتار يف الب�سر من الأطفال، اإىل جانب 

�س من اأجلها يف التعامل مع حالت الإيذاء اجل�سدي والنف�سي والعتداءات اجلن�سّية  الأهداف التي خ�سّ

.
75

والإهمال ال�سديد

وا�ستكماًل للجهود املبذولة يف البناء املوؤ�س�سي، فقد مّت اإن�ساء �سعبة خا�سة بوزارة الداخلّية تعنى مبكافحة . 15

الجتار بالأ�سخا�س تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية، حيث تقوم بدور فاعل يف البحث والتحري 

البالغات  لتلقي  �ساخن  خط  فتح  مع  التحقيق،  جهة  اإىل  واإحالتهم  اجلرمية  هذه  مرتكبي  على  والقب�س 

وال�سكاوى ذات ال�سلة بجرمية الجتار يف الب�سر، اإىل جانب دورها التوعوي يف املجتمع يف بيان كل ما يتعلق 

بهذه اجلرمية من خالل و�سائل الإعالم املختلفة.

وعوًدا على اأحكام القانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة الإجتار بالأ�سخا�س، فاإن املوؤ�س�سة الوطنّية . 16

لت�سمل  ات�سعت  اإذ  الب�سر،  يف  الجت��ار  �سور  جترم  اأحكاما  اأورد  قد  القانون  اأن  من  الرغم  وعلى  اأنه  ترى 

ال�ستغالل اجلن�سي وعمالة الأطفال، واملتاجرة يف الأع�ساء الب�سرية، مع ت�سديد العقوبة يف احلالت التي 

ت�ستلزم الت�سديد، وتو�سيع نطاق التهام لي�سمل ال�سخ�س العتباري، مع اإيقاع عقوبة ال�سجن والغرامة، اإىل 

.http://www.social.gov.bh :ملزيد من املعلومات راجع املوقع الإلكرتوين لوزارة التنمية الجتماعية على الرابط التايل 
75
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جانب اعرتافه بال�سخ�س املتاجر فيه ك� "جمني عليه" ل ي�ستوجب عقابه. كما اأوىل اهتماما باإعادة تاأهيل 

املجني عليه يف جرمية الجتار يف الب�سر، من خالل الإيداع يف اأحد مراكز التاأهيل الطبية اأو النف�سية اأو دور 

الرعاية اأو يف مراكز الإيواء، ف�سال عن حقه يف اأن تنظر ق�سيته اأمام الق�ساء، كما �سمح القانون ل�سحايا 

جرمية الجتار يف الب�سر بالبقاء يف اململكة - اإذا كان اأجنبيًا- مع توفيق اأو�ساعه القانونية.

اإل اأن ذات القانون مل يخل من جوانب بدا فيها قا�سًرا على نحو ل يتنا�سب مع كونه قانونا يتناول جرمية . 17

بعينها، تفرت�س فيه ال�سمولية والقدرة على مكافحة اجلرمية على نحو متكامل، حيث اأغفل اإيراد تعريفات 

للمفردات الواردة فيه على نحو يزيل عنها الغمو�س، مثال ذلك: "ممار�سات ال�ستغالل اجلن�سي، املمار�سات 

، اإذ تكمن اأهمّية بيان 
76

ال�سبيهة بالرق، اجلماعات الإجرامية" على غرار بع�س الت�سريعات العربية املقارنة

مفهوم هذه املفردات يف اإعانة جهة التحقيق )النيابة العامة اأو املحكمة املخت�سة( يف الو�سول اإىل تكييف 

يتفق مع �سحيح القانون، ذلك اأن عدم بيان مفهوم تلك ال�سور يوؤدي اإىل حتجيم اجلرمية من خالل اإ�سباغ 

مع  �سورها  تتداخل  عدة  اأ�سكاًل  تتخذ  الب�سر  الإجت��ار يف  اإن جرمية  اإذ  عنها،  يقل خطورة  قانوين  و�سف 

عليها  ن�ّس  واأخرى  للعمل،  املنظمة  القوانني  الت�سول، وخمالفة  عنها خطورة، كجرمية  تقل  اأخرى  جرائم 

قانون العقوبات، من قبيل العتداء على �سالمة اجل�سم، والعتداء على العر�س.

كما اأن القانون ويف معر�س بيان حالت ت�سديد عقوبة جرمية الجتار يف الب�سر بوا�سطة جماعة اإجرامية، مل . 18

يورد تو�سيحا ملفهوم هذه اجلماعة، اأو العدد الذي يعتد به، وعًما اإذا كانت تبا�سر ن�ساطها الإجرامي داخل 

احلدود الإقليمية للمملكة اأو خارجها، وو�سائل ممار�ستها لن�ساطها، كاإدارة ن�ساط جتاري يراد منه اإخفاء 

اجلرمية، اأو اإدارة مواقع اإلكرتونية، ف�ساًل عن ذلك مل ُيورد القانون يف تعداده حلالت ت�سديد العقوبة حالة 

ما اإذا كانت ال�سحية زوجًا للجاين، اأو طفاًل، اأو من ذوي الإعاقة.

ومبا اأن جرمية الإجتار يف الب�سر تعد من اجلرائم املتعدية للحدود الوطنية، اإذ ت�سمل دول امل�سدر ودول . 19

العبور ودول الوجهة النهائية، فاإن القانون مل ُي�سر اإىل النطاق املكاين لتطبيق اأحكامه، كارتكاب اجلرمية يف 

اأكرث من دولة واحدة، اأو ارتكابها يف دولة واحدة ومت الإعداد والتخطيط والتوجيه والإ�سراف عليها يف دولة 

اأخرى، اأو ارتكابها يف دولة واحدة عن طريق جماعة اإجرامية منظمة متار�س اأن�سطة اإجرامية يف اأكرث من 

.
77

دولة، اأو ارتكابها يف دولة واحدة وامتدت اآثارها اإىل دولة اأخرى

القانون رقم )9( ل�سنة 2009 ب�ساأن منع الجتار بالب�سر يف اململكة الأردنية الها�سمية / القانون رقم )64( ل�سنة 2010 ب�ساأن مكافحة الجتار بالب�سر يف جمهورية م�سر 
 76

العربية.

القانون الحتادي رقم )51( ل�سنة 2006 يف �ساأن مكافحة الجتار بالب�سر يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
 77
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كما مل يت�سمن القانون وعلى نحو م�ستقل م�ساألة الخت�سا�س يف تطبيقه، اأو الولية الق�سائية، اأخًذا بالظروف . 20

التي حتيط باجلرمية، كحالة ارتكاب اجلرمية بوا�سطة جماعة اإجرامية منظمة متار�س اأن�سطتها يف اأكرث 

من دولة ومن بينها مملكة البحرين، اأو ارتكاب اجلرمية يف اخلارج ووقوع نتائجها يف اململكة، اأو مواطنني 

.
78

تعر�سوا ك�سحايا يف اخلارج، اأو اإذا وجد مرتكب اجلرمية يف اإقليم البلد بعد ارتكابها يف دولة اأخرى

ويف جمال حماية �سحايا جرمية الجتار يف الب�سر، فاإن اأحكام القانون مل تبني وجوب توفري احلماية وكفالة . 21

ال�سرّية التامة للمجني عليهم يف هذه اجلرمية، �سواًء كان ذلك يف مرحلة التحقيق اأو املحاكمة، كما اعتربت 

اأحكام القانون اأن جرمية الجتار يف الأ�سخا�س جناية عقوبتها ال�سجن، اإل اأنها مل ت�سر اإىل حالة ال�سروع 

فيها، وعقوبة ال�سريك يف اجلرمية، وال�سخ�س امل�ستفيد من خدمات اأو منافع عن طريق �سحّية الجتار يف 

الب�سر حال علمه بذلك، موؤدى ذلك اإفالت ذلك امل�ستفيد من العقاب يف وقت قد يكون فيه �سريكا يف اجلرم، 

ُي�ساف اإىل ذلك، اأنها مل تتطرق اإىل مدى اإمكانية اإعفاء اجلاين من العقوبة يف حالة مبادرته اإىل الإبالغ 

.
79

عن اجلرمية

�سري اإليها �سلًفا، قد عالج بع�سا منها قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون . 22
ُ
ومبا اأن تلك امل�سائل التي اأ

اأن جرمية الجتار يف الب�سر  اأن املوؤ�س�سة الوطنية ترى  اإل  1976 وتعديالته يف �سقه العام  )15( ل�سنة  رقم 

فاإن  بها،  اخت�سه  قانونًا  امل�سرع  لها  اأفرد  التي  التقليدية  وغري  باملنظمة  تو�سف  جرمية  لعتبارها  ونظرًا 

ال�سبط  )ماأموري  القانون  اإنفاذ  جهات  لتعني  بها،  املتعلقة  امل�سائل  كل  اأحكامه  تت�سمن  اأن  املحا�سن  من 

الق�سائي( وجهة التحقيق )النيابة العامة اأو املحكمة املخت�سة( يف التعامل مع هذه اجلرمية وفق �سحيح 

القانون ومبا يتنا�سب مع اآثارها اجل�سيمة املرتتبة عليها.

ترى . 23 الوطنية  املوؤ�س�سة  فاإن  الب�سر،  يف  الجتار  جرمية  مكافحة  �سبيل  يف  املبذولة  اجلهود  �سعيد  على  اأما 

)8( من القانون هي جلنة وطنّية معنّية مبكافحة جرمية الجتار يف  اأن اللجنة املن�ساأة مبوجب املادة رقم 

لزاًما  يقع  فاإنه  اإىل جانب موؤ�س�سات املجتمع املدين،  الر�سمّية احلكومّية،  الأ�سخا�س ممثلة فيها اجلهات 

عليها و�سع ا�سرتاتيجية وطنية ملكافحة تلك اجلرمية، اإل اأنه ومنذ اإن�ساء تلك اللجنة مل تقم بالدور املنوط 

امل�سرتك مع  والتعاون  التن�سيق  اأوا�سر  توطيد  الوطنية يف  املوؤ�س�سة  وتاأكيدا على رغبة  املجال،  بها يف هذا 

اللجنة فيما يتعلق بن�سر ثقافة حقوق الإن�سان والعمل على تعزيزها وحمايتها على اأر�س الواقع، فقد قامت 

باإعداد م�سودة مقرتحة لال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الجتار يف الأ�سخا�س واإر�سالها اإىل وزارة اخلارجية 

باعتبارها اجلهة املعنية بهذا املو�سوع لإحالتها اإىل اللجنة املذكورة للدرا�سة واتخاذ ما يلزم ب�ساأنها.

القانون رقم )64( ل�سنة 2010 ب�ساأن مكافحة الجتار بالب�سر يف جمهورية م�سر العربية.
 78

القانون الحتادي رقم )51( ل�سنة 2006 يف �ساأن مكافحة الجتار بالب�سر يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
 79
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حيث ا�ستملت م�سودة تلك ال�سرتاتيجية الوطنية على اأربعة حماور اأ�سا�سية، هي: "الوقاية"، و"احلماية"، . 24

و"املالحقة الق�سائية"، و"بناء ال�سراكات حمليا واإقليميا ودوليا"، حيث ت�سمن املحور ال�سرتاتيجي الأول 

ملكافحة  �ساملة  �سيا�سات  "ر�سم  منها  الأول  تناول  رئي�سة،  ا�سرتاتيجية  اأهداف  "باحلماية" ثالثة  املتعلق 

ت�سريعات  واق��رتاح  ومراجعتها،  اململكة  يف  اجلرمية  هذه  واقع  تقييم  خالل  من  الأ�سخا�س"،  يف  الجت��ار 

جديدة اأو تعديل النافذ منها، وال�ستفادة من اأف�سل املمار�سات املتبعة يف هذا املجال، وتبني �سيا�سات وقائية 

"ن�سر  ب�  اأما الهدف ال�سرتاتيجي الثاين فجاء ليخت�س  لغايات مكافحة الجتار يف الأطفال وا�ستغاللهم، 

الوعي" بني الكافة ب�ساأن هذه اجلرمية، من خالل و�سع برامج توعوية ت�ستهدف الوزرات والأجهزة الر�سمية 

وغري الر�سمية، وتعزيز دور موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سات غري احلكومية، وت�سمني اأحكام القانون 

املقررات الأكادميية يف كليات احلقوق واملعاهد الوطنية املتخ�س�سة، والربامج التدريبية ذات العالقة، اأما 

الهدف ال�سرتاتيجي الأخري فيتمثل يف "تدريب متخ�س�س يف جمال مكافحة الجتار يف الأ�سخا�س" من 

خالل و�سع اإطار عام للربامج التدريبية وتهيئة فريق تدريب وطني حول مكافحة هذه اجلرمية والعمل على 

حتديثها يف �سوء امل�ستجدات الدولية.

اما املحور ال�سرتاتيجي الثاين املتعلق ب� "احلماية" فقد ت�سمن ثالثة اأهداف رئي�سة، تناول الأول "التعرف . 25

وذلك من خالل حتديد  الأ�سخا�س"،  الجتار يف  واملت�سررين من جرائم  )ال�سحايا(  عليهم  املجني  اإىل 

اآليات التعرف على هوؤلء ال�سحايا واملت�سررين مبا يتفق مع املعايري الدولية ذات ال�سلة وت�سميم وتنفيذ 

برامج تدريبية للعاملني يف جهات اإنفاذ القانون وموؤ�س�سات املجتمع املدين املتخ�س�سة يف اإجراءات التعرف 

ال�سرتاتيجي  الهدف  اأما  املنا�سب.  بال�سكل  معهم  والتعامل  اجلرمية  هذه  من  واملت�سررين  ال�سحايا  اإىل 

الثاين فقد تناول "حماية ودعم املجني عليهم )ال�سحايا( واملت�سررين من جرائم الجتار يف الأ�سخا�س" 

اآمنة  ب�سورة  اجلرمية  هذه  من  واملت�سررين  ال�سحايا  اإي��واء  يف  لعتمادها  اأكرث  اأو  دار  اإن�ساء  خالل  من 

وموؤقتة، وت�سهيل عملية التبليغ عن مثل هذه الق�سايا واإعداد الكوادر املوؤهلة للعمل يف دور الإيواء لتقدمي 

الإر�ساد وامل�سورة وامل�ساعدة لل�سحايا واملت�سررين، وتوفري الوثائق والأوراق الثبوتية الالزمة لهوؤلء ال�سحايا 

واملت�سررين وتوفيق اأو�ساعهم القانونية، وتبني يف �ساأن حماية هوؤلء ال�سحايا واملت�سررين نهج يقوم على 

ملراعاة  الإعالمية  اجلهات  توجيه  مع  والأطفال،  الن�ساء  فئة  وبالأخ�س  الإن�سان  حلقوق  الدولية  املعايري 

اخل�سو�سية الالزمة يف هذا ال�ساأن.

ا�سرتاتيجيني . 26 هدفني  �سمل  فقد  الق�سائية"  "املالحقة  حول  الثالث  ال�سرتاتيجي  باملحور  يتعلق  وفيما 

رئي�سني، يتمثل الأول يف "تعزيز �سيادة القانون والعمل على اإن�ساء الغرف الق�سائية املتخ�س�سة" من خالل 

الإج��راءات  واتخاذ  القانون  تطبيق  ل�سمان  الق�سائي  واجلهاز  العامة  النيابة  يف  العاملني  قدرات  تعزيز 

القانونية الالزمة ملقا�ساة مرتكبي هذا النوع من اجلرائم، وحماية ال�سهود فيها، اأما الهدف الثاين فُيعنى 
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ب� "ا�ستحداث تنفيذي موؤهل ومتخ�س�س يف مكافحة الجتار بالأ�سخا�س" من خالل و�سع اإطار قانوين لعمل 

وحدة مكافحة الجتار يف الأ�سخا�س يف اجلهات املعنية باإنفاذ القانون واإن�ساء بيانات ومعلومات خا�سة بهذه 

الوحدة.

اأما املحور ال�سرتاتيجي الرابع والأخري فقد كان حول "بناء ال�سراكات حمليا واإقليميا ودوليا"، اإذ ت�سمن . 27

والتعاون"، من خالل  الت�ساركي  والنهج  ال�سفافية  "تعزيز  ل�  الأول  ا�سرتاتيجيني رئي�سني، خ�س�س  هدفني 

تعزيز قنوات الت�سال بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية مع حالت الجتار يف الأ�سخا�س مبا ل يتعار�س 

مع خ�سو�سيات الأطراف ذات العالقة، مع ربط عمل اجلهات ذات العالقة باللجنة الوطنية ملكافحة جرمية 

والدويل" من  والإقليمي  املحلي  "التعاون  الثاين  ال�سرتاتيجي  الهدف  تناول  بالأ�سخا�س، يف حني  الجتار 

خالل تعزيز التعاون املحلي والإقليمي الدويل وتفعيل قنوات الت�سال، وتبادل املعلومات واخلربات، بالإ�سافة 

اإىل التن�سيق والتعاون مع البعثات الدبلوما�سية داخل وخارج اململكة يف جميع امل�سائل املت�سلة بهذه اجلرمية. 

لوحظ عدم . 28 فقد  بالأ�سخا�س  الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  لأعمال  الوطنية  املوؤ�س�سة  ر�سد  ومن خالل 

وجود ن�ساط بارز لها يتنا�سب وحجم اجلرمية وتناميها، وعلى نحو يرقى اإىل حجم الخت�سا�سات املوكلة 

اإليها مبوجب القانون، ف�سال عن اأن اللجنة ومنذ ت�سكيلها مل تقم بن�سر تقاريرها للجمهور ب�سفة دورية، 

لغر�س اطالع الراأي العام على اجلهود املبذولة يف �سبيل مكافحة ومنع جرمية الجتار يف الب�سر.

على . 29 للح�سول   2013 عام  يف  اخلارجية  وزارة  خاطبت  اأن  �سبق  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

الب�سر  يف  بالجتار  املتعلقة  الق�سايا  وعدد  اأ�سدرتها،  التي  والقرارات  الوطنية  اللجنة  دور  حول  معلومات 

واأف��راد  ال�سحايا  حلماية  الدولة  تتبعها  التي  والآليات  �سدهم،  �سدرت  التي  والأحكام  فيها،  واملتهمني 

اأ�سرهم، والإجراءات املتخذة لإعادة تاأهيلهم، والتعوي�سات التي قدمت اإليهم، والإجراءات املتخذة ب�ساأن 

خدم املنازل وامل�ساعدات املقدمة اإليهم، وذلك لغر�س تقييم واقع اجلرمية ومدى القدرة على مكافحتها، 

واملعوقات اإن وجدت، لغر�س تقدمي املقرتحات واحللول.

وللوقوف على واقع جرمية الجتار يف الب�سر من حيث عدد الق�سايا خالل عام 2014، قامت املوؤ�س�سة الوطنية . 30

مبخاطبة النيابة العامة كونها جهة التحقيق املخت�سة لال�ستعالم عن عدد الق�سايا يف تلك اجلرمية وما 

مت اتخاذه من اإجراءات ب�ساأنها، فقد اأفادت بورود عدد اإحدى وع�سرين ق�سية خالل العام 2014، اأحالت 

اإدانة املتهمني فيها، واأن  منها عدد ع�سر ق�سايا اإىل املحكمة املخت�سة بعد انتهاء التحقيقات، حيث متت 

عدد خم�س ق�سايا ل تزال قيد التحقيق، يف حني اأن عدد �ست ق�سايا قد مت حفظها اإل اأنها مل تبني اأ�سباب 

احلفظ.
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وعليه ترى املوؤ�س�سة الوطنية اأن عدد الق�سايا البالغ واحدا وع�سرين ح�سب اإفادة النيابة العامة ُي�سكل م�سدر . 31

قلق يف ظل عدم وجود مبادرات واإجراءات جادة من قبل اجلهات املعنية، وعلى الأخ�س "اللجنة الوطنّية 

ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س" اإىل جانب غياب ال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة هذه اجلرمية، ملا لذلك من 

تاأثري بالغ يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ول �سيّما حقوق الأجانب، الأمر الذي ي�ستلزم اإعادة النظر 

يف القانون املعني بهذه اجلرمية والأخرى ذات العالقة ل�سمان �سموله وات�ساقه مع ال�سكوك الدولية ذات 

الأول  ال�سنوي  التقرير  الواردة يف  بالتو�سيات  والأخذ  اإليها،  امل�سار  اللجنة  تفعيل عمل  اإىل جانب  ال�سلة، 

 .
80

للموؤ�س�سة الوطنية املعنية مبكافحة الجتار يف الب�سر

الفرع	الثاين:	احلق	يف	الرت�سيح	والنتخاب

الدميقراطي . 1 احلكم  ركائز  واأحد  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  اأبرز  من  والنتخاب  الرت�سيح  يف  احلق  ُيعد 

القائم على اأن ال�سعب م�سدر ال�سطات جميعا، ذلك اأن وجود عملية انتخابية �سفافة ونزيهة يعترب اأحد اأهم 

اإىل  يوؤدي  اأمر  التمتع يف ممار�سته هو  اأو عرقلة  واأن غياب هذا احلق  القانونية،  الدولة  ال�سمانات لوجود 

النتقا�س من العنا�سر القانونية لقيام هذه الدولة. 

الن�س عليهما �سراحة . 2 والنتخاب من خالل  الرت�سيح  املواطنني يف  البحرين حق  وقد كفل د�ستور مملكة 

"للمواطنني،	رجال	ون�ساء	حق	امل�ساركة	يف	ال�سوؤون	العامة	 )2( الفقرة )ه�( منها على اأن  يف املادة رقم 

ولل�سروط	 الد�ستور	 لهذا	 وفقا	 وذلــك	 والرت�سيح	 النتخاب	 حق	 فيها	 ال�سيا�سية	مبا	 باحلقوق	 والتمتع	

والأو�ساع	التي	يبينها	القانون.	ول	يجوز	اأن	يحرم	اأحد	املواطنني	من	حق	النتخاب	اأو	الرت�سيح	اإل	وفقا	

.
للقانون"81

التف�سيلية . 3 القواعد  و�سعت  التي  الت�سريعات  من  جملة  امل�سرع  اأوجد  فقد  الوطني  الت�سريع  م�ستوى  وعلى 

، ومنها املر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 
82

املنظمة ملمار�سة احلق يف الرت�سيح والنتخاب وحمايتهما

ب�ساأن مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته املعني بعملية ال�ستفتاء وانتخاب اأع�ساء جمل�س النواب، الذي 

ت�سمن ال�سروط الواجبة التباع ملبا�سرة هذه احلقوق والأحوال التي يتم فيها احلرمان من احلق يف النتخاب 

وامل�سائل ذات ال�سلة بجداول الناخبني واآلية تنظيم عمليتي ال�ستفتاء والنتخاب، و�سول يف ذلك اإىل بيان 

جرائم ال�ستفتاء والنتخاب والعقوبات املرتتبة عند ارتكابها.

تكوين . 4 ليبني  وتعديالته  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )15( رقم  بقانون  املر�سوم  جاء  كما 

جمل�س ال�سورى واملدة القانونية لوليته وال�سروط الواجبة مراعاتها فيمن يعني ع�سوا فيه، والأحوال املقررة 
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80

د�ستور مملكة البحرين ال�سادر يف عام 2002 وتعديله ال�سادر يف عام 2012.
  81

 .www.nihr.org.bh - ملزيد من املعلومات راجع املوقع الإلكرتوين للموؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان التايل 
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اإعفاءه منها، اإىل جانب تكوين جمل�س النواب  اأو طلب الع�سو  لنتهاء الع�سوية، �سواء من خالل �سقوطها 

واآلية انتخابه عن طريق النتخاب العام ال�سري املبا�سر طبقا لنظام النتخاب الفردي مع بيان املدة املقررة 

لولية املجل�س وال�سروط والإجراءات الواجبة مراعاتها يف الرت�سيح لع�سوية جمل�س النواب، والأحكام ذات 

ال�سلة بالدعاية النتخابية، والأحوال املقررة لنتهاء الع�سوية ب�سقوطها اأو طلب ال�ستقالة منها، كما تناول 

العقوبات املرتتبة على خمالفة اأحكامه.

البلديات ال�سادر باملر�سوم . 5 اأحكام قانون  ال�سوؤون العامة، فقد جاءت  وفيما يت�سل باحلق يف امل�ساركة يف 

للعا�سمة،  واأمانة  البلديات  اإىل عدد من  البحرين  2010 وتعديالته ليق�سم مملكة  ل�سنة   )35( بقانون رقم 

مبينا اآلية ت�سكيل وع�سوية املجال�س البلدية وجمل�س اأمانة العا�سمة وال�سروط الواجب توافرها فيمن يكون 

ع�سوا فيها، حمددا الخت�سا�سات املنوطة باملجال�س البلدية ونظام العمل فيها، والأحكام املتعلقة بجهازها 

التنفيذي واملوارد املالية املخ�س�سة لها، كما جاء املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 2002 ب�ساأن نظام انتخاب 

اأع�ساء املجال�س البلدية وتعديالته مبينا �سروط انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية، والأحوال التي يتم فيها 

باآلية  احلرمان من هذا احلق، والحكام املت�سلة بجداول الناخبني واملوطن النتخابي، والأخرى املت�سلة 

النتخاب، كما مل يغفل املر�سوم بقانون عن حتديد العقوبات املرتتبة عند خمالفة اأحكامه.

وا�ستكمال لتلك املنظومة الت�سريعية ملبا�سرة احلق يف الرت�سيح والنتخاب ، فقد �سدرت ت�سريعات م�ساندة . 6

لتنظم ممار�سة هذا احلق، كاملر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 1973 ب�ساأن تنظيم الإعالنات، والقرار رقم 

)77( ل�سنة 2006 ب�ساأن تنظيم الدعاية النتخابية لنتخابات جمل�س النواب واملجال�س البلدية ليتناول امل�سائل 

والإجراءات املتعلقة بالدعاية النتخابية والعقوبات املرتتبة على خمالفته.

كما وجد احلق يف الرت�سيح والنتخاب مكانه يف ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، وحتديدا يف العهد الدويل . 7

ل�سنة   )65( رقم  القانون  البحرين مبوجب  اإليه مملكة  ان�سمت  الذي  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

2007 حيث اأقرت املادة رقم )25( منه اأن لكل مواطن ودون اأي متييز حق امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة 

دوريا  نزيهة جُترى  انتخابات  وُينتَخب يف  ينتخب  اأن  اأو  انتخابهم،  يتم  بوا�سطة ممثلني  واإما  مبا�سرة  اإما 

بالقرتاع العام والت�سويت ال�سري ت�سمن التعبري احلر عن اإرادة الناخبني.

 

 باحلق يف الرت�سيح والنتخاب اأن ممار�سة هذا احلق يجب األ يكون . 8
83

وتوؤكد ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة

الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  العرق  اأو  اجلن�س  ب�سبب  ذلك  كان  �سواء  املواطنني،  بني  متييز  اأي  على  قائما 

ال�سيا�سي اأو غري ال�سيا�سي اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي اأو الرثوة اأو الن�سب اأو غري ذلك من الأ�سباب. 

كما اأن مبا�سرة املواطنني حلقوقهم ال�سيا�سية �سواء كان عن طريق الرت�سيح اأو النتخاب ل بد اأن يكون ذلك 

التعليق العام رقم 25 )57( الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان مبقت�سى الفقرة )4( من املادة رقم )40( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
 83
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يف ظل اإجراءات انتخابات دورية نزيهة وحرة وعلى فرتات زمنية معقولة يف اإطار قوانني ت�سمن ممار�سة 

هذه احلقوق ممار�سة فعلية، ويجب اأن يتمتع الناخبون بحرية الإدلء باأ�سواتهم ملن يختارونه من املر�سحني، 

واأن تكون لهم حرية اإبداء اآرائهم والتعبري عنها با�ستقالل تام دون التعر�س للعنف اأو التهديد با�ستخدامه 

اأو الإكراه اأو الإغراء اأو باأي حماولت للتدخل والتالعب على نحو مي�س تلك ال�ستقاللية مهما كان نوعها.

ويجوز اأن تت�سمن الت�سريعات املنظمة للعملية النتخابية قيودا معقولة يكون الغر�س منها تنظيم احلق يف . 9

الرت�سيح والنتخاب اأو حتديده من دون امل�سا�س بجوهره، ومن تلك القيود املنظمة لهذا احلق جوازي حتديد 

حد اأدنى لل�سن القانونية يف ممار�سة احلق يف النتخاب، ويف املقابل اعتربت ال�سكوك الدولية ذات ال�سلة 

اأن مبا�سرة املواطنني للحق يف الرت�سيح اأو النتخاب القائم على �سرط الإملام بالقراءة والكتابة اأو م�ستوى 

التعليم اأو النت�ساب اأو عدم النت�ساب اإىل ع�سوية اأحد الأحزاب اأو اجلمعيات ال�سيا�سية ُيعد من قبيل التقييد 

غري املعقول والذي ي�سكل م�سا�سا بهذا احلق.

ولتحقيق املمار�سة الفعلية للحق يف الرت�سيح والنتخاب، يجب على الدولة اأن تتخذ التدابري الفعالة ل�سمان . 10

اإمكانية ممار�سة هذا احلق، اإذ ينبغي اأن تت�سمن القوائم النتخابية ت�سجيال لأ�سماء وبيانات من يحق لهم 

النتخاب، ذلك اأن ت�سجيل الناخبني يعد جزًءا ل يتجزاأ من العملية النتخابية، واأن عدم ت�سمني تلك القوائم 

الأ�سماء واملعلومات الدقيقة واملحدثة قد يحرم جملة من املوطنني من ممار�سة حقهم يف هذا ال�ساأن.

كما اأن من ال�سروري ول�سمان التمتع التام باحلق يف الرت�سيح والنتخاب متكني الكافة من تبادل املعلومات . 11

والآراء ذات ال�سلة بالعملية النتخابية بكل حرية، من خالل وجود �سحافة حرة وو�سائط اإعالمية اأخرى 

قادرة على التعليق واإطالع الراأي العام على جمريات هذه العملية بكل �سفافية، ويرتبط هذا احلق ب�سرورة 

قيام الدولة باتخاذ جميع التدابري الالزمة ل�سمان التمتع بحقوق الإن�سان الأخرى ذات ال�سلة كاحلق يف 

اأ�سا�سية  دعائم  ت�سكل  كونها  اجلمعيات  تكوين  وحق  العامة  ال�سلمية  الجتماعات  واإقامة  ال�سلمي  التجمع 

للممار�سة الفعلية للحق يف الرت�سيح والنتخاب.

كما ينبغي للدولة اإن�ساء هيئة م�ستقلة لالإ�سراف على العملية النتخابية و�سمان نزاهتها و�سريها وفق اأحكام . 12

القانون، على اأن تتوىل وبوجه خا�س �سمان �سرية القرتاع اأثناء العملية النتخابية وحماية الناخبني من �ستى 

اأ�سكال الإغراء اأو الق�سر التي تدفعهم للك�سف عن توجهاتهم النتخابية، وينبغي اأي�سا اأن ت�سمن تلك الهيئة 

التي  القرارات  اأو وكالئهم، مع خ�سوع  واأن تفرز الأ�سوات يف ح�سور املر�سحني  �سالمة �سناديق القرتاع 

تتخذها تلك الهيئة يف �ساأن العملية النتخابية لرقابة ق�سائية، ل�سمان ثقة الناخبني واجلمهور مبخرجات 

تلك العملية.
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وعلى �سعيد املمار�سة العملية للحق يف الرت�سيح والنتخاب وا�ستكمال للنهج ال�سالحي الذي قاده ح�سرة . 13

�ساحب اجلاللة امللك املفدى يف بداية الألفية التي بداأت باإقرار ميثاق العمل الوطني يف العام 2001 واإعادة 

احلياة النيابية واإجراء النتخابات الربملانية والبلدية اأول مرة يف عام 2002، واأعقبها اإجراء ذات النتخابات 

يف عام 2006، وحلقها يف عام 2010 ا�ستكمال ذات امل�سرية، فقد �سهد عام 2014 اإجراء النتخابات النيابية 

والبلدية والتي ُدعي اإليها الناخبون اإىل ممار�سة حقهم الد�ستوري يف النتخاب والرت�سيح التي جرت يف 22 

نوفمرب 2014، وتبعتها انتخابات الدور الثاين يف 29 نوفمرب 2014، وانتهت بت�سكيل جمل�س النواب واملجال�س 

البلدية الثالثة املوزعة على حمافظات اململكة.

وتعديالته . 14 ال�سيا�سية  احلقوق  مبا�سرة  ب�ساأن   2002 ل�سنة   )14( رقم  بقانون  املر�سوم  اأحكام  على  وع��ودا 

واملر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 2002 ب�ساأن نظام انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية وتعديالته، فاإنه تن�ساأ جلنة 

ت�سمى "اللجنة العليا لالإ�سراف على �سالمة النتخاب وال�ستفتاء" يراأ�سها وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 

والأوقاف وع�سوية عدد كاف من الق�ساة وامل�ست�سارين، تتوىل مهمة القيام باإعداد جداول الناخبني وتلقي 

طلبات الرت�سيح وفح�سها واإعداد ك�سوف املر�سحني، والنظر يف الطلبات والعرتا�سات املتعلقة باأي اإجراء 

اأو قرار ي�سدر عنها، وبوجه عام تخت�س بالإ�سراف على �سالمة ال�ستفتاء اأو انتخاب اأع�ساء جمل�س النواب 

واملجال�س البلدية. 

ووفقا لالأرقام والإح�سائيات الر�سمية املعلنة، فقد بلغ اإجمايل عدد املر�سحني لع�سوية جمل�س النواب يف . 15

2014 عدد مائتني و�ستة و�ستني مر�سحا موزعني على حمافظات اململكة الأربع  النتخابات الربملانية لعام 

 فقد خ�س�س ملنطقة العا�سمة 
84

تناف�سوا على عدد اأربعني مقعدا لع�سوية جمل�س النواب، ومبوجب القانون

عدد ع�سرة مقاعد، وثمانية مقاعد ملنطقة املحرق، ون�سيب املنطقة ال�سمالية عدد اثنى ع�سر مقعدا، يف 

حني اأن عدد املقاعد املخ�س�سة للمنطقة اجلنوبية ع�سرة مقاعد. اأما ب�ساأن انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية 

البلدية  املجال�س  ل�سغل ع�سوية  مر�سحا  وثالثني  وخم�سة  مائة  لع�سويتها  املر�سحني  عدد  اإجمايل  بلغ  فقد 

بلدي  وملجل�س  مقاعد،  ثمانية  عدد  املحرق  حمافظة  منطقة  بلدي  ملجل�س   
85

القانون خ�س�س  اإذ  الثالثة، 

منطقة املحافظة ال�سمالية عدد اثني ع�سر مقعدا، يف حني خ�س�س ملجل�س بلدي منطقة املحافظة اجلنوبية 

عدد ع�سرة مقاعد. 

ووفقا لتلك الأرقام والإح�سائية الر�سمية املعلنة فاإن الكتلة النتخابية ملحافظة العا�سمة بلغت عدد )90,349( . 16

ناخبا، وعدد )68,618( ناخبا ملحافظة املحرق، وعدد )119,467( ناخبا للمحافظة ال�سمالية، يف حني بلغت 

 .
86

الكتلة النتخابية للمحافظة اجلنوبية عدد )71,279( ناخبا، بكتلة انتخابية جمموعها )349,713( ناخبا

املادة )2( من املر�سوم رقم )71( ل�سنة 2014 ب�ساأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها واللجان الفرعية لنتخاب جمل�س النواب.
 84

املادة )2( من القرار رقم )35( ل�سنة 2014 ب�ساأن حتديد املناطق البلدية والدوائر النتخابية وحدودها واللجان الفرعية لنتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية.
 85

الت�سريح ال�سحفي للمدير التنفيذي لالنتخابات النيابية والبلدية لعام 2014 واملن�سور يف وكالة اأنباء البحرين )بنا( بتاريخ 12 اأكتوبر 2014. 
 86
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النتخابات  امل�ساركة يف  ن�سبة  بلغت  )%52,6(، يف حني  النيابية  النتخابات  امل�ساركة يف  ن�سبة  بلغت  حيث 

 .
87

البلدية )%59,1( من اإجمايل عدد الناخبني

 - �سواء كان لع�سوية جمل�س النواب، اأو . 17
88

ي�سار اإىل اأن نظام النتخاب يف اململكة يقوم على النتخاب الفردي

املجال�س البلدية- الذي ي�سمح للناخب باإعطاء �سوته ملر�سح واحد من بني عدة مر�سحني، وهو ما يعني اأن 

ورقة القرتاع يلزم اأن حتمل ا�سم مر�سح واحد، اإذ ينتخب عن كل دائرة انتخابية )نيابية اأو بلدية( مر�سح 

واحد فقط. 

واإنفاذا ملخرجات حوار التوافق الوطني بني جميع الأطراف ال�سيا�سية الذي قاده �ساحب ال�سمو امللكي ويل . 18

العهد الأمني بدعوة من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى يف املحور ال�سيا�سي، فقد اتفقت اأطراف احلوار 

على �سرورة اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية كان منها اإجراء تعديالت ت�سريعية تتناول الدوائر النتخابية وتعزيز 

الت�سريعية  التعديالت  من  عدد  اإجراء   2014 عام  �سهد  فقد  وعليه  لالنتخابات،  العليا  اللجنة  ا�ستقاللية 

ذات ال�سلة بالعملية النتخابية، �سواء املتعلقة بانتخاب اأع�ساء جمل�س النواب اأو اأع�ساء املجال�س البلدية، 

متثلت يف �سدور املر�سوم رقم )71( ل�سنة 2014 ب�ساأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها واللجان 

العا�سمة،  منطقة  هي:  انتخابية  مناطق   )4( عدد  اإىل  اململكة  ق�سم  باأن  النواب  جمل�س  لنتخاب  الفرعية 

ومنطقة املحرق، واملنطقة ال�سمالية، واملنطقة اجلنوبية، بعد اأن كانت وفق املر�سوم رقم )39( ل�سنة 2002 

 )5( عدد  النواب  جمل�س  لنتخاب  الفرعية  واللجان  وحدودها  النتخابية  والدوائر  املناطق  حتديد  ب�ساأن 

مناطق انتخابية، حيث األغيت من الأخري املنطقة الو�سطى.

اأحكام . 19 بتعديل بع�س   2014 ل�سنة   )24( القانون رقم  اأخرى من خالل �سدور  ت�سريعية  كما جرت تعديالت 

بلديات  اأربع  اإىل  اململكة  تق�سيم  تناولت   2001 ل�سنة   )35( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  البلديات  قانون 

واأمانة  املنطقة اجلنوبية،  وبلدية  الو�سطى،  املنطقة  وبل�دية  ال�سمالية،  املنطقة  وبلدية  املحرق،  بلدية  هي: 

للعا�سمة، ومبوجب هذا التعديل مت اإلغاء بلدية املنامة لتحل حملها اأمانة للعا�سمة، مما يرتتب عليه اإلغاء 

)10( يتم  اأمانة للعا�سمة يتكون من عدد ل يقل عن  املجل�س البلدي لبلدية املنامة وي�ستعا�س عنه مبجل�س 

تعيينهم مبر�سوم ملكي مبن فيهم الرئي�س ونائبه من بني الأع�ساء املنتخبني من موؤ�س�سات املجتمع املدين 

ذات العالقة بالعمل البلدي ومن ذوي اخلربة والخت�سا�س من القاطنني يف حمافظة العا�سمة.

اأنباء  العليا لالإ�سراف على �سالمة ال�ستفتاء والنتخاب واملن�سورة يف وكالة  اللجنة  املعلنة من قبل رئي�س   2014 لعام  النيابية والبلدية  النهائية لالنتخابات  النتائج 
 87

البحرين )بنا( بتاريخ 30 نوفمرب 2014.

احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته، واملادة )5( من املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 2002 ب�ساأن نظام انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية وتعديالته.
 88
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واأعقبه �سدور املر�سوم رقم )70( ل�سنة 2014 ب�ساأن اإلغ�اء بل�دية املنطقة الو�سطى، وهو ما ا�ستتبعه �سدور . 20

القرار رقم )35( ل�سنة 2014 ب�ساأن حتديد املناطق البلدية والدوائر النتخابية وحدودها واللجان الفرعية 

لنتخاب اأع�ساء املجل�س البلدية، حيث ق�سم القرار املناطق البلدية النتخابية اإىل ثالث مناطق هي: منطقة 

حمافظة املحرق، منطقة املحافظة ال�سمالية، منطقة املحافظة اجلنوبية.

واأما عن �سدور القانون رقم )24( ل�سنة 2014 بتعديل بع�س اأحكام قانون البلديات ال�سادر باملر�سوم بقانون . 21

رقم )35( ل�سنة 2001 وبالأخ�س اإلغاء املجل�س البلدي لبلدية املنامة وال�ستعا�سة به باأمانة للعا�سمة، فقد 

دار جدل قانوين حول مدى د�ستورية هذا التعديل كونه �سيوؤدي اإىل حرمان من لهم حق الرت�سيح و النتخاب 

يف النتخابات البلدية عن هذه الدائرة النتخابية وهو اأمر يتناق�س وح�سب هذا الراأي مع املادة رقم )1( 

الفقرة )ه�( من الد�ستور التي تن�س على اأن "للمواطنني،	رجال	ون�ساء	حق	امل�ساركة	يف	ال�سوؤون	العامة	

ولل�سروط	 الد�ستور	 لهذا	 وفقا	 وذلــك	 والرت�سيح	 النتخاب	 حق	 فيها	 ال�سيا�سية	مبا	 باحلقوق	 والتمتع	

والأو�ساع	التي	يبينها	القانون.	ول	يجوز	اأن	يحرم	اأحد	املواطنني	من	حق	النتخاب	اأو	الرت�سيح	اإل	وفقا	

ويت�ساوى	 الإن�سانية	 الكرامة	 يف	 �سوا�سية	 "النا�س	 اأن  على  تن�س  التي  منه   )18( رقم  واملادة  للقانون"، 
املواطنون	يف	احلقوق	والواجبات	العامة	ل	متييز	بينهم	يف	ذلك	ب�سبب	اجلن�س	اأو	الأ�سل	اأو	اللغة	اأو	الدين	

اأو	العقيدة".

وعمال بالإجراءات الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ساأن وقبل قيام �ساحب اجلاللة امللك املفدى بالت�سديق على . 22

للتقرير يف مدى مطابقته لأحكام  الد�ستورية  اإىل املحكمة  القانون وقبل �سدوره  اأحيل  اأعاله فقد  التعديل 

لبلدية  البلدي  املجل�س  اإلغاء  بد�ستورية  يق�سي  املحكمة  2014 قرارا عن  يوليو   9 وعليه �سدر يف  الد�ستور، 

اأع�ساوؤه مبوجب  يعني  للعا�سمة  اأمانة  اإن�ساء جمل�س  اأن  واعتبار  للعا�سمة  باأمانة  عنه  وال�ستعا�سة  املنامة 

 .
89

مر�سوم ملكي اأمر ل يتعار�س مع اأحكام الد�ستور

ويف اإطار ولية املوؤ�س�سة الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان فقد ر�سدت موقف بع�س القوى ال�سيا�سية . 23

اأن  املوؤ�س�سة الوطنية  النيابية والبلدية، ويف الوقت الذي ترى فيه  اإعالن مقاطعتها لالنتخابات  من خالل 

اأن امل�ساركة  اآخر  اأنها ترى ومن جانب  اإل  اإطار الد�ستور،  هذا املوقف جاء تعبريا عن راأيها وقناعاتها يف 

يف �سوؤون احلياة ال�سيا�سية هو حق لالأفراد كفله الد�ستور وال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان، مع اإميانها 

التام باأن النهج الدميقراطي املتولد عن �سناديق القرتاع هو ال�سبيل الأمثل لتاأكيد احرتام حقوق الإن�سان 

و�سيادة القانون و�سيانة اللحمة الوطنية، وعليه فاإن املوؤ�س�سة الوطنية كانت تاأمل م�ساركة القوى الوطنية 

على اختالف اأطيافها كافة يف العملية النتخابية للدفع بعجلة الإ�سالح تعزيزا وحماية لأطر الدميقراطية 

وحقوق الإن�سان.

قرار املحكمة الد�ستورية يف الإحالة امللكية رقم: )اإ . ح . م / 2 / 2014( ل�سنة 12 ق�سائية ال�سادر يف 9 يوليو 2014 واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية يف عددها )3165( 
 89

بتاريخ 17 يوليو 2014.
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وعودا على اأحكام املر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 2002 ب�ساأن جمل�سي ال�سورى والنواب وتعديالته وبالأخ�س . 24

املادة )27( منه التي تن�س على اأن "تتوقف	جميع	اأعمال	الدعاية	النتخابية	يف	اأنحاء	اململكة	قبل	املوعد	

الر�سمي ببث  الإعالم  الوطنية قيام  املوؤ�س�سة  املحدد	لعملية	القرتاع	باأربع	وع�سرين	�ساعة" فقد ر�سدت 

مقابلة تلفزيونية مع عدد من املرت�سحني، اإىل جانب اإحدى ال�سحف املحلية بن�سر اإعالنات ملرت�سحني يف 

يوم ال�سمت النتخابي ما يعد خمالفة �سريحة لن�س املادة ال�سالفة البيان.

كما اأن املوؤ�س�سة الوطنية وخالل الفرتة التي �سبقت العملية النتخابية واأثناءها ر�سدت اأحداثا اأمنية متثلت . 25

يف التعدي من خالل اإتالف اأو حرق املمتلكات اخلا�سة لبع�س املر�سحني اأو التعدي على مقارهم واإعالناتهم 

جانب  اإىل  الدميقراطية،  ومبادئ  قيم  مع  يتنافى  �سلوك  اأنه  ذلك  يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  وترى  النتخابية، 

ا�ستهدافها للممتلكات العامة واخلا�سة، موؤكدة اأن تلك الأفعال من �ساأنها تقوي�س الأمن وال�ستقرار وترويع 

الآمنني من املواطنني واملقيمني وتهديد الأمن وال�سلم الأهلي، ف�سال عن م�سا�سها بحقوق الإن�سان وحرياته 

الأ�سا�سية على نحو يعوق متتعهم بها.

ومن جانب اآخر، ر�سدت املوؤ�س�سة الوطنية حالت مت فيها ا�ستغالل الأطفال اأثناء العملية النتخابية متثلت . 26

يف توظيفهم للقيام بالدعاية النتخابية لبع�س املر�سحني يف ال�سوارع والطرقات العامة، وعليه توؤكد املوؤ�س�سة 

الوطنية على اأن زج الأطفال يف هذه الأماكن له من النتائج ما يجعلهم عر�سة للخطر على حياتهم واأمنهم 

ومبا ل يتنا�سب مع فئتهم العمرية، حتقيقا يف ذلك للم�سالح الف�سلى للطفل.

اأعداد . 27 القرتاع عدم ذكر  لعملية  املحدد  اليوم  ويف  الوطنية  املوؤ�س�سة  ر�سدت  فقد  الناخبني  وب�ساأن جداول 

كبرية ممن لهم حق الت�سويت لالنتخابات النيابية اأو البلدية، وذلك جراء التغيري الذي طراأ على عدد من 

الدوائر ب�سبب اإلغاء املحافظة الو�سطى، مما �سبب اإرباكا لبع�س الدوائر النتخابية نتج عنه عدم متكن بع�س 

املواطنني من ممار�سة حقهم النتخابي، وعليه ترى املوؤ�س�سة الوطنية اأنه وعلى الرغم من الإعالن امل�سبق 

للجنة العليا للناخبني ب�سرورة التاأكد من اإدراج اأ�سمائهم  يف اجلداول النتخابية املقررة واإعطاء مهلة 45 

يوما من امليعاد املحدد لإجراء النتخابات وفق قانون مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية كان من ال�سروري جتنب 

اأن  املوؤ�س�سة  وتتمنى  الو�سطى،  املحافظة  اإلغاء  بعد  املحافظات  الناخبون جراء دمج  فيه  يقع  الذي  الإرباك 

عام  العامة يف  النتخ�ابات  من  القادم��ة  للج��ولة  الناخبني  اإعداد جداول  عند  الأمر  هذا  باحل�سبان  يوؤخذ 

 .2018

العليا لالإ�سراف على �سالمة . 28 باللجنة  املنوط  وبالدور  العملية النتخابية  الناخبني مبخرجات  ولتعزيز ثقة 

النتخاب وال�ستفاء كانت املوؤ�س�سة الوطنية تاأمل قيام اللجنة العليا بن�سر تقرير تف�سيلي بعد انتهاء جمريات 

وتقييدهم يف  الناخبني  ت�سجيل  مرحلة  �سواء يف  كافة،  العملية  فيه جمريات هذه  تبني  النتخابية  العملية 

ومرحلة  البلدية،  املجال�س  اأو  النواب  لع�سوية جمل�س  الرت�سيح  بطلبات  التقدم  ومرحلة  النتخاب،  جداول 
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الدعاية النتخابية بالإ�سافة اإىل مرحلة القرتاع وفرز الأ�سوات واإعالن النتائج، و�سول يف ذلك اإىل مرحلة 

النظر يف الطعون النتخابية، اإىل جانب �سرورة اإ�سراك موؤ�س�سات املجتمع املدين يف ع�سوية اللجنة العليا 

لالإ�سراف على �سالمة النتخاب وال�ستفتاء.

الفرع	الثالث:	احلماية	من	الختفاء	الق�سري

تعد جرمية الختفاء الق�سري من اجلرائم التي مت�س وب�سكل مبا�سر حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية بل . 1

القت�سادية والجتماعية والثقافية، اإذ اإن جوهر هذه اجلرمية يتمثل يف حرمان الفرد من حريته عن طريق 

اأو اختطافه بعيدا عن ال�سمانات الإجرائية والأخرى املو�سوعية ورقابة الق�ساء التي  اأو احتجازه  اعتقاله 

متنع قيام ال�سلطات العامة اأو املكلفني من قبلها بارتكابها.

 

وعلى الرغم من اأن د�ستور مملكة البحرين مل ُي�سر �سراحة يف ن�سو�سه اإىل جرمية الختفاء الق�سري، فاإنه . 2

 )19( اأورد ن�سا ت�سمن اأفعال قد تو�سف يف ظروف معينة من قبيل الختفاء الق�سري، حيث ن�ست املادة 

من الد�ستور على اأن "اأ-	احلرية	ال�سخ�سية	مكفولة	وفقا	للقانون.	ب-	ل	يجوز	القب�س	على	اإن�سان	اأو	

توقيفه	اأو	حب�سه	اأو	تفتي�سه	اأو	حتديد	اإقامته	اأو	تقييد	حريته	يف	الإقامة	اأو	التنقل	اإل	وفق	اأحكام	القانون	

وبرقابة	من	الق�ساء.	ج-	ل	يجوز	احلجز	اأو	احلب�س	يف	غري	الأماكن	املخ�س�سة	لذلك	يف	قوانني	ال�سجون	

امل�سمولة	بالرعاية	ال�سحية	والجتماعية	واخلا�سعة	لرقابة	ال�سلطة	الق�سائية".

وعلى م�ستوى الت�سريع الوطني، فقد ت�سمن املر�سوم بقانون رقم )46( ل�سنة 2002 باإ�سدار قانون الإجراءات . 3

اجلنائية وتعديالته ن�سو�سا ت�سمنت حظر اأفعال قد تو�سف يف ظروف معينة من قبيل الختفاء الق�سري، 

حيث ن�ست املادة رقم )61( منه على اأنه "ل	يجوز	القب�س	على	اأي	اإن�سان	اإل	باأمر	من	ال�سلطات	املخت�سة	

اأو	معنويا.	 اإيــذاوؤه	بدنيا	 الإن�سان،	ول	يجوز	 بذلك	قانونا،	كما	يجب	معاملته	مبا	يحفظ	عليه	كرامة	

ويواجه	كل	من	يقب�س	عليه	باأ�سباب	القب�س	عليه،	ويكون	له	حق	الت�سال	مبن	يرى	من	ذويه	لإبالغهم	

رقم )62( منه على اأنه "ل	يجوز	حب�س	اأي	اإن�سان	 املادة  اأي�سا  ن�ست  كما  مبا	حدث	وال�ستعانة	مبحام"، 

اإل	يف	ال�سجون	املخ�س�سة	لذلك".

املدنية . 4 باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل  العهد  اأ�سار  فقد  الإن�سان،  حلقوق  الدولية  ال�سكوك  م�ستوى  على  اأم��ا 

وال�سيا�سية الذي ان�سّمت اإليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم )56( ل�سنة 2006 يف املادة رقم 

)9( منه اإىل عدم جواز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�سفا، اأو حرمان اأحد من حرّيته اإل لالأ�سباب املن�سو�س 

عليها يف القانون، موؤكدة وجوب اإبالغ اأي فرد يتم توقيفه باأ�سباب ذلك، وبالتهمة املوجهة اإليه، مع �سمان 

�سرعة تقدميه اإىل جهة ق�سائّية خالل مدة معقولة، اأو اأن يفرج عنه، اإىل جانب تاأكيدها اأن لكّل فرد قد مّت 

توقيفه اأو اعتقاله ب�سكل غري قانوين حق احل�سول على التعوي�س املنا�سب.
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ونظرا اإىل ما ت�سكله جرمية الختفاء الق�سري من اأهمية بالغة مل�سا�سها املبا�سر بحقوق الإن�سان وحرياته . 5

الأ�سا�سية، فقد اأفرد لها القانون الدويل حلقوق الإن�سان �سكا قانونيا دوليا ملزما تناول فيه امل�سائل املت�سلة 

التي  الق�سري،  الختفاء  من  الأ�سخا�س  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية  يف  ممثال  كافة،  اجلرمية  بهذه 

دي�سمرب   20 امل��وؤرخ يف   )177/ 61( املتحدة مبوجب قرارها رقم  العامة لالأمم  قبل اجلمعية  اعتمدت من 

املو�سوعية  الأحكام  الأول منها  تناول اجلزء  اأ�سا�سية،  اأجزاء  اإىل ثالثة  الدولية  التفاقية  وتنق�سم   .2006

لهذه اجلرمية، من خالل بيان مفهومها والتزامات الدول الأطراف النا�سئة عنها، فيما تناول اجلزء الثاين 

من التفاقية الدولية اإن�ساء اللجنة املعنية بحالت الختفاء الق�سري وامل�سائل ذات ال�سلة بعملها، يف حني 

تناول اجلزء الأخري بيان املتطلبات الإجرائية ذات ال�سلة بالتوقيع والت�سديق والن�سمام اإليها، والعالقة 

بينها واأحكام القانون الدويل الإن�ساين.

وقد عرفت التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�سري يف املادة رقم )2( منها على اأنه . 6

" يق�سد	بـ	"الختفاء	الق�سري" العتقال	اأو	الحتجاز	اأو	الختطاف	اأو	اأي	�سكل	من	اأ�سكال	احلرمان	من	
احلرية	يتم	على	اأيدي	موظفي	الدولة،	اأو	اأ�سخا�س	اأو	جمموعات	من	الأفراد	يت�سرفون	باإذن	اأو	دعم	من	

الدولة	اأو	مبوافقتها،	ويعقبه	رف�س	العرتاف	بحرمان	ال�سخ�س	من	حريته،	اأو	اإخفاء	م�سري	ال�سخ�س	

اأو	مكان	وجوده،	مما	يحرمه	من	حماية	القانون".

كما اأوجبت التفاقية الدولية على الدولة الطرف اتخاذ التدابري الالزمة كافة لكي ي�سكل الختفاء الق�سري . 7

جرمية يف قوانينها اجلنائية الوطنية، وذلك بفر�س عقوبات مالئمة تاأخذ يف العتبار �سدة ج�سامة هذه 

اجلرمية، معتربة اأن هذه اجلرمية ومتى ارتكبت على نطاق وا�سع وعلى نحو ممنهج اأ�سبحت جرمية �سد 

الإن�سانية، وموؤكدة وجوب اأن يكون نظام التقادم لهذه اجلرمية طويل الأمد ومتنا�سبا مع ج�سامتها يبداأ عند 

نهاية هذه اجلرمية نظرا اإىل طبيعتها امل�ستمرة، كما يجب على الدولة اأن ت�سمن حق �سحايا هذه اجلرمية 

ب�سبل انت�ساف فعلي خالل فرتة التقادم. 

 

وب�ساأن امل�سوؤولية اجلنائية، فقد األزمت التفاقية الدولية الدولة الطرف على اتخاذ التدابري جتاه كل من . 8

يرتكب جرمية الختفاء الق�سري اأو ياأمر اأو يو�سي بارتكابها اأو يحاول ارتكابها اأو يكون متواطئا اأو ي�سرتك 

يف ارتكابها، م�سرية اإىل عدم جواز التذرع وب�سكل قاطع باأي اأمر اأو تعليمات �سادرة عن اأي �سلطة عامة يف 

الدولة مدنية كانت اأو ع�سكرية اأو انعدام ال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي اأو باأي حالت ا�ستثناء اأخرى لتربير 

ارتكاب جرمية الختفاء الق�سري.

الق�سري عند . 9 البت يف جرمية الختفاء  الدولة الطرف تكون خمت�سة يف  فاإن  الق�سائية  الولية  ب�ساأن  اأما 

وقوعها على اأي اإقليم يخ�سع لوليتها الق�سائية اأو على منت طائرات اأو �سفن م�سجلة فيها، وكذلك عندما 

اأن  اأحد رعاياها، ويف جميع الأحوال فاإن على الدولة الطرف  اأو ال�سحية من  يكون مرتكب هذه اجلرمية 
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بقائه على  ل�سمان  الالزمة  القانونية  التدابري  تتخذ  اأو  الق�سري  الختفاء  ال�سخ�س مرتكب  احتجاز  تكفل 

اإقليمها مع اإحالة هذه الدعوى اجلنائية اإىل �سلطاتها الق�سائية املخت�سة ملبا�سرة الدعوى وفقا لإجراءاتها 

الوطنية ما مل ت�سلم ال�سخ�س املعني اأو حتيله اإىل دولة اأخرى وفقا للتزاماتها الدولية اأو ملحكمة جنائية 

دولية تعرتف باخت�سا�سها.

كما يقع على عاتق الدولة الطرف اأن تكفل ملن يدعي اأن �سخ�سا ما وقع �سحية اختفاء ق�سري حق اإبالغ . 10

ال�سلطات املخت�سة بالوقائع ويقع عليها البحث يف هذا الدعاء من دون تاأخري مع �سمان اتخاذ التدابري 

يف  امل�سرتكني  عن  ف�سال  عنهم،  واملدافعني  املختفي  ال�سخ�س  واأقرباء  وال�سهود  ال�ساكي  حلماية  الالزمة 

اإجراءات التحقيق من اأي �سوء معاملة اأو ترهيب ب�سبب هذا الدعاء املقدم اأو اأي �سهادة ُيدىل بها.

املجهولة، مع وجوب ت�سمني . 11 الأماكن  اإىل مبداأ عدم جواز الحتجاز يف  الدولية  التفاقية  اأحكام  واأ�سارت 

وحتديد  احلرية،  من  احلرمان  اأوام��ر  اإ�سدار  جتيز  التي  ال�سروط  الطرف  للدولة  الوطنية  الت�سريعات 

ال�سلطات املنوط بها اإ�سدار تلك الأوامر، مع �سمان اإيداع املحروم من حريته يف الأماكن املعرتف بها ر�سميا 

�سخ�س  اأي  اأو  اأو حماميه  ذويه  من  اخلارجي  بالعامل  الت�سال  من  و�سمان متكينه  للمراقبة،  واخلا�سعة 

اآخر يختاره، وال�سماح لهم بزيارته، اإىل جانب ح�سول الأجنبي على اإذن يف الت�سال بال�سلطات القن�سلية 

التابعة للدولة التي يكون من رعاياها.

كما اأوجبت التفاقية الدولية على الدولة الطرف اأن ت�سّمن ت�سريعاتها ما يكفل و�سول كل �سلطة وموؤ�س�سة . 12

خمت�سة وموؤهلة مبوجب القانون اإىل اأماكن الحتجاز عند ال�سرورة باإذن م�سبق من �سلطة ق�سائية، ومل 

الطرف حلق كل �سخ�س يحرم من حريته وعن  الدولة  اإىل وجوب �سمان  الإ�سارة  التفاقية  اأحكام  تغفل 

طريق ذويه يف الطعن اأمام جهة ق�سائية تبت يف اأقرب وقت يف م�سروعية حرمانه من حريته وتاأمر باإطالق 

�سراحه اإذا تبني عدم م�سروعية ذلك احلرمان.

ويف ذات ال�سدد فاإن على الدولة الطرف اأن تن�سئ �سجال واحدا اأو اأكرث باأ�سماء الأ�سخا�س املحرومني من . 13

اأو  اأخرى  �سلطة  اأو  �سلطة ق�سائية  اأي  وت�سعها فورا حتت ت�سرف  املعلومات  باأحدث  وا�ستيفاءها  حريتهم 

موؤ�س�سة خمت�سة مت�سمنة على اأقل تقدير هوية ال�سخ�س املحروم من حريته وتاريخ و�ساعة ومكان القب�س 

عليه وال�سلطة التي قامت بذلك وال�سلطة التي قررت حرمانه من احلرية وبيان اأ�سباب احلرمان، واحلالة 

ال�سحية لل�سخ�س املحروم من حريته، مع حتديد تاريخ و�ساعة اإخالء �سبيله اأو نقله اإىل مكان احتجاز اآخر 

واملكان الذي نقل اإليه وال�سلطة امل�سوؤولة عن نقله.
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وقد عرفت التفاقية الدولية �سحية الختفاء الق�سري باأنه ال�سخ�س املختفي وكل �سخ�س طبيعي حلق به . 14

�سرر مبا�سر من جراء هذا الختفاء الق�سري، كما اأعطته احلق يف معرفة حقيقة اختفائه و�سري التحقيق 

ونتائجه وم�سريه، م�سرية اإىل �سرورة اتخاذ الدولة الطرف ما ي�سمن لل�سحية احلق يف جرب ال�سررين 

ورد  التاأهيل  اإع��ادة  جانب  اإىل  ومنا�سب،  ومن�سف  �سريع  ب�سكل  تعوي�س  على  واحل�سول  واملعنوي  امل��ادي 

العتبار و�سمان عدم التكرار.

حقوق . 15 جمل�س  اأمام  اأبدتها  التي  الدولية  بالتزاماتها  الإيفاء  �سرعة  اإىل  احلكومة  الوطنية  املوؤ�س�سة  تدعو 

اإليها  املوجهة  التو�سيات  اأن  احلكومة  بينت  حيث   )UPR( ال�ساملة  الدورية  املراجعة  عملية  اأثناء  الإن�سان 

تو�سيات حتظى  الق�سري هي  الختفاء  الأ�سخا�س من  الدولية حلماية  التفاقية  بت�سديقها على  واملتعلقة 

،  وعليه فاإن ت�سديقها على التفاقية الدولية هو اإكمال للجهود التي بذلتها يف 
90

بالدعم احلكومي الكامل

اأو الت�سديق على ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان املعتمدة من قبل الأمم املتحدة، كما تدعو  الن�سمام 

املوؤ�س�سة الوطنية اإىل تعاون احلكومة مع الإجراءات اخلا�سة املتولدة عن جمل�س حقوق الإن�سان من خالل 

النظر وال�سماح اإىل الفريق العامل املعني بحالت الختفاء الق�سري اأو غري الطوعي بزيارة اململكة.

انظر تقرير الفريق العامل املعني بال�ستعرا�س الدوري ال�سامل )البحرين( واملقدم اإىل جمل�س حقوق الإن�سان املت�سمن اآراء ب�ساأن ال�ستنتاجات والتو�سيات واللتزامات 
 90

.)A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1( :وثيقة رقم - )الطوعية والردود املقدمة من الدولة مو�سوع ال�ستعرا�س �سفحة )5،6
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الروؤية

حياة" الإن�سان	منط	 "ثقافة	حقوق	
الإميان باأن م�ساألة حقوق الإن�سان من الثوابت الوطنية، واأن الإقرار باحلقوق واحلريات العامة مدنية و�سيا�سية، 

اأم اقت�سادية واجتماعية وثقافية، �سواء كانت هذه احلقوق فردية اأو جماعية، هو التزام بقيم العدالة وامل�ساواة 

والكرامة الإن�سانية لكل بني الب�سر من دون متييز.

الر�سالة

الإن�سان" اأف�سل	حلقوق	 لإحداث	ممار�سة	 "معاً	
للمواطنني  البحرين، وذلك بتوفري احلماية وامل�ساندة  الإن�سان مبملكة  العمل على تنمية وتعزيز وحماية حقوق 

وكيفية  احتياجاتهم  وحتديدا  امل�سروعة،  حقوقهم  ملمار�سة  املتنوعة  املعرفة  اكت�ساب  من  ومتكينهم  واملقيمني، 

املطالبة بها، والدفاع عنها عن طريق ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان بكل الو�سائل املتاحة.

الأهداف

ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان والدفاع عن هذه احلقوق بكل الو�سائل املتاحة.. 1

توعية الأفراد باحلقوق الأ�سا�سية املكفولة لهم مبوجب الت�سريعات الوطنية والتفاقيات الدولية.. 2

وكيفية . 3 الأ�سا�سية،  باحلقوق  والوعي  املعرفة  لزيادة  املتنوعة  التدريبية  الربامج  خالل  من  الأف��راد  متكني 

ممار�ستها على نحٍو ي�سمن متتع جميع الأفراد بها.

والإقليمي . 4 الوطني  امل�ستوى  على  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  املتخ�س�سة  باملنظمات  الت�سال  �سبكة  تو�سيع 

والدويل.

تلقي ال�سكاوى ور�سد وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�سان.. 5

تقدمي املعلومات الالزمة، وخدمات امل�ساعدة القانونية ل�سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان.. 6

تقدمي التقارير املوازية، والإ�سهام يف �سياغة ومناق�سة التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها دوريا، واإبداء . 7

املالحظات عليها، تطبيقا لتفاقيات اإقليمية اأو دولية خا�سة بحقوق الإن�سان.
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في  وحمايتها  اإلنسان  حقوق  لتعزيز  المستقلة  الوطنية  المؤسسات  بدور  "تنوه 
العمل سويا مع الحكومات على كفالة االحترام التام لحقوق اإلنسان على الصعيد 
الوطني، بوسائل منها اإلسهام في إجراءات متابعة التوصيات المنبثقة من اآلليات 

الدولية لحقوق اإلنسان"

قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )66 /169( ال�سادر يف 19 دي�سمرب 2011

)A/RES/66/169( :ب�ساأن املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها - وثيقة رقم




