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 رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 بإعداد اسرتاتيجية وطنية شاملة  املوقرة حول االقرتاح برغبة بشأن قيام احلكومة

 الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية  واخلطط تتضمن اآلليات واإلجراءات

 تصدر بشأن مملكة البحرين اليت

 

للجهود اليت يوليها جملس النواب املوقر يف كل ما تؤكد املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تثمينها 

عتبارات املصلحة العامة اليتيت يرميتإ يليهيتا ااقيتباغ بر بيتة      وايتعلق باملسائل املتصلة حبقوق اإلنسان، 

وطنييتيتة ميتيتاملة تتايتيتما اولييتيتات واإل يتيترا ات  قييتيتاا احلموميتيتة امليتيتوقرا باعيتيتداد اسيتيتباتيجية بشيتيت:ن"  

ويف هذا اجملال   ،واخلطط الالزمة للتعامل مع التقارير احلقوقية اليت تصدر بش:ن مملمة البحريا 

 "يسر املؤسسة الوطنية بيان الرأي التالإ

 

ميتيتا كونهيتيتا و يتيتود اسيتيتباتيجية وطنييتيتة ميتيتاملة حلقيتيتوق اإلنسيتيتان يف الدوليتيتة  تؤييتد املؤسسيتيتة الوطنييتيتة 

مجليتة ميتا    حتيتدد تعزيز وتنمية ومحاية حقوق اإلنسان، كونها  الارورية املؤثرا يف  هود األسس

تتظيتيتا ر  يهيتيتا ا هيتيتود احلمومييتيتة و يتيت) احلمومييتيتة  السيتيتلطة     واألهيتيتداا الرئيسيتيتة اليتيتل ااهتميتيتاا،   

التشريعية، املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، مؤسسات اجملتمع املدنإ( لتحقيقها عليت  أر  الواقيتع   

 ممارسات عملية حقيقة يف هذا الش:ن. ما خالل

عنصر الشمولية الذي جييت  أن تتمتيتع بيتال ااسيتباتيجية الوطنييتة حلقيتوق       وما الاروري أن يتو ر 

احلقيتيتوق املدنييتيتة والسياسيتيتية وااقتصيتيتادية    تنفييتيتذما يتيتة سياسيتيتات  ميتيتيتد نطاقهيتيتا ل  حبييتيت اإلنسيتيتان، 

التعيتيتاون ميتيتع اولييتيتات الدولييتيتة  واضيتيتحة يف جميتيتال صيتيتي ةواا تماعييتيتة والثقا ييتيتة ميتيتا  انيتيت ، ويجييتيتاد 

حلماية حقوق اإلنسان، ما خالل وضع خطة لتنسيق وصيا ة التقارير يىل هيئات املعاهدات وآلييتة  

 ااستعرا  الدوري الشامل.

أياًا إلجياد تعاون مع املنظمات الدولية وا هات اإلقليمية العاملة يف  ميتد الشمولية كما أن نطاق

خ  أو ال التنسيق يف يعداد الردود عليت  البيانيتات والتسيتاوات وطلبيتات     جمال حقوق اإلنسان، وباأل

 يىل اململمة.و ود يرسال 

اليتيت تيترأا اللجنيتة التنسيتيقية العلييتا حلقيتوق اإلنسيتان املعيتاد تشيتميلها          هإ  وزارا اخلار يةحي  أن و

عليتيت  ( ميتيتا تات القيتيترار 3، حييتيت  تيتيتن  امليتيتادا  2014( لسيتيتنة 14مبو يتيت  قيتيترار جمليتيتس اليتيتوزرا  رقيتيت   

 ااختصاصات املوكلة لعمل اللجنة ومنها"
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وضع آلية للتنسيتيق تمفيتل حتقييتق أ ايتل السياسيتيات للتعاميتل ميتع املسيتائل          -1 

 املتعلقة حبقوق اإلنسان.

يعداد خطة وطنية حلقوق اإلنسيتان عليت  مسيتتوحل احلموميتة وعرضيتها عليت         -2

 جملس الوزرا  للموا قة عليها.

البيانيتات والتسيتاوات الصيتادرا ميتا املنظميتات      التنسيق يف يعداد اليتردود عليت     -3

  .وا معيات داخل اململمة وخار ها املتعلقة حبقوق اإلنسان

 

يعيتيتداد اسيتيتباتيجية وطنييتيتة ميتيتاملة  يتيتان األهيتيتداا اليتيتيت يصيتيتبو يليهيتيتا ااقيتيتباغ بر بيتيتة واملتمثليتيتة يف  ليتيتذا 

شيتيتمل تليتيتط خطيتيتط تتايتيتما اولييتيتات واإل يتيترا ات الالزميتيتة للتعاميتيتل ميتيتع التقيتيتارير احلقوقييتيتة عليتيت  أن ت

ترحل املؤسسة  متماملة للتصدي للم الطات الواردا يف تلط التقارير ويظهار الصورا احلقيقة للمملمة،

ما خالل ااختصاصيتات املناطيتة يىل اللجنيتة التنسيتيقية العلييتا حلقيتوق        نظرًيامتحققة الوطنية أنها 

 اإلنسان.

 ميتا  تنطليتق ااقيتباغ بر بيتة اليتل الدراسيتة يفميتل يف طياتيتال دعيتوا        لما املؤسسة الوطنية ترحل بيت:ن  

وطنية ماملة حلقوق أو اسباتيجية  ضرورا اإلسراع يف يعداد خطة  يفاملصلحة العامة  احلرص عل 

اإلنسيتيتان عليتيت  مسيتيتتوحل مملميتيتة البحيتيتريا، تتظيتيتا ر  يهيتيتا  هيتيتود الما يتيتة سيتيتوا  ا هيتيتات احلمومييتيتة تات  

رحل كالسلطة التشيتريعية مبجلسيتيها النيتواب والشيتورحل، واملؤسسيتة      العالقة أو السلطات وا هات األخ

الوطنييتة حلقيتيتوق اإلنسيتان اليتيتيت تتميتذ ميتيتا مبيتيتادع بيتاريس مر عيتيتًا قانونييتًا يف ينشيتيتائها، باإلضيتيتا ة يىل      

مؤسسات اجملتمع املدنإ العاملة يف جمال حقوق اإلنسان، وا ميما ي فال الدور الذي تلعبال النقابيتات  

ملهنية وخاصيتة تليتط اليتيت عيتا عالقيتة بالفئيتات األوىل بالرعاييتة  امليترأا، والطفيتل،          العمالية وا معيات ا

مليتا ليتذلط    عملية التشاور اجملتمعإ مع ضرورا أن تستند ااسباتيجية عل  واملسنني، وتوي اإلعاقة(

األهداا الرئيسية عذه اخلطة، كونها  هات معنية بصورا مبامرا أو  ما أهمية قصوحل يف بلورا

 .حبقوق اإلنسانمرا  ) مبا

أو تطيتورات تات   ب:حيتدا  تتعليتق  أن يت  وضع آلية للتعامل مع  وانيت  معينيتة   كما أن ما األهمية 

أييتيتة حجيتيتة أو تريعيتيتة إلصيتيتدار تقيتيتارير أو بيانيتيتات تايتيتر بصيتيتورا  تيتيتب  ، كيتيتإ اصيتلة حبقيتيتوق اإلنسيتيتان 

 خالل ما يلإ" انتقادات بصورا مفا ة وواقعية ماتوضيح ما يتصل ب:ية  اململمة، وتلط ما خالل

          الت:كد ما وقوع اانتها  والتحقق ميتا مصيتداقيتال، ميتا خيتالل مجيتع األدليتة والتواصيتل ميتع

 الرمسية يف اململمة تات العالقة، ملعر ة تفاصيل ما حد . ا هات

 
  عليت  تفنييتده وتليتط بتقيتدي      قادرا أن تمون اولية املقررا  يتا ثبت أن اانتها  مل يقع،  يج

 عل  عدا حدوثال.األدلة والرباهني 
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  يتو   يظهار احلقيقيتة وتطيتور األحيتدا  وميتا   ميتا معا يتات       يت ثبت أن اانتها  قد وقع 

وباألخ  ما اختذ ما ي را ات ملنع تمرار اانتهاكات، عل  و ال اخلصوص ما   بش:ن ميتا  

 ، تلط أن املنظميتات الدولييتة تهيتت  باملعا يتة وحتيترص عليت       ارتمبال ما املعينني بانفات القانون

،  يج  هنا اإلمارا يىل الوضع ي را ات عدا تمرار التجاوز أو اانتها  وا تود مساع التربيرات

تليتيتط أن ااعيتيتباا مبيتيتا وقيتيتع  ،احلقيقيتيتإ عليتيت  أر  الواقيتيتع، وتوضيتيتيح ميتيتا   اختيتيتاته ميتيتا ي يتيترا  

والعمل عل  تصحيح الوضع وتقدي  الذي قيتاموا بتليتط اانتهاكيتات للعداليتة هيتو اليتذي يعيتزز        

 ألهداا و ايات حقوقية. يت  است العا وياعف املزاع  التالية عندمااملصداقية 

 
 هو  ) احلمومية يف اململمة، وتظا ر كا ة ا هود احلمومية الت:كيد عل  أن  وما األهمية

قال، وهذا ما يتطليت   كرامة اإلنسان والعمل عل  تعزيز ومحاية حقوالسبيل الوحيد لصون 

عل  مدار  إلظهار ما حققتال اململمة ،بوضع ااسباتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان ا ادالد ع 

العقود السابقة، وتعزيز وما هو مطلوب للحفاظ عل  احلقوق واحلريات لأل يال القادمة ميتا  

 أبنا  هذا الوطا املعطا  عل  مجيع األصعدا.

 
 

*  *  * 
 


