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 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن بيان

 تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش

 

 2015نوفمرب  25 املنامة يف 

 

ن ااطلعت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على التقرير الذي أصدرته مؤخرا منظمة هيوم

 رايتس ووتش حول مملكة البحرين وما تضمنه من معلومات حول أوضاع حقوق اإلنسان.

 

وبالرغم من تطرق التقرير إىل  املؤسسة الوطنية ودورها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، 

واإلصالحات اليت قامت بها مملكة البحرين خالل السنوات املاضية، واجلهود اليت بذلتها 

لتحسني حالة حقوق اإلنسان من خالل إنشاء عدد من املؤسسات ومنها األمانة العامة 

السجناء واحملتجزين، إضافة إىل  ومفوضية حقوقلتحقيق اخلاصة، للتظلمات، ووحدة ا

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، والتشريعات الوطنية اليت مت استحداثها، والتعديالت اليت 

 إالأدخلت على عدد منها لتتوائم والصكوك واالتفاقات الدولية ذات العالقة حبقوق اإلنسان، 

النتائج اإلجيابية جلهد املبذول الذي تقوم به تلك املؤسسات وأن التقرير قد جتاهل الدور وا

رغم حداثة تشكيلها وما تواجهه ، اليت مت حتقيقها واملتعلقة بتحسني أوضاع حقوق اإلنسان

أي تقدير  إبداءالنقد السليب ودون  إالبعض املنظمات الدولية واليت ال تقدم من من عدم تعاون 

يف املستقبل، بل والتشبث  اإلنسانللجهود اجلادة املبذولة لبناء سلوك قويم خيدم حقوق 

عدم تعاون  إىلدعوة منظمة هيومان رايتس ووتش  إالبأحداث سابقة، وليس أدل من ذلك 

قف برنامج التعاون وومملكة البحرين  معباألمم املتحدة  اإلنسان حلقوق الساميةاملفوضية 

قدرات املدافعني عن حقوق م الفين مما يعد دعوة سلبية مستغربه ال ختدم تطوير والدع

 يف هذا اجملال، عاتق تلك املنظمات يقع على الذي نها تتعارض مع الواجب الدولي ابل اإلنسان، 
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هذا الربنامج،  تنفيذللدفع قدما تكثيف اجلهود لعلى املؤسسة الوطنية  فيه يف وقت تعمل

 .البحرين يف مملكةسيكون له أكرب األثر يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والذي 

 

الشكاوى واالدعاءات املتعلقة بانتهاكات  كافةمبتابعة  تقوموتؤكد املؤسسة الوطنية بأنها 

حقوق اإلنسان سواء تلك اليت تستلمها مباشرة أو تلك اليت تقوم برصدها، كما تتواصل 

مباشرة مع اجلهات الرمسية واملؤسسات املعنية مبوجب االختصاصات املوكل إليها يف القانون 

ق مع مجيع املسؤولني سواء يف وزارة ، وانها على تعاون وثياملعين بإنشائها 2014( لسنة 26رقم )

الداخلية أو األمانة العامة للتظلمات، أو وحدة التحقيق اخلاصة، أو مفوضية حقوق السجناء 

وتدريبهم على  مقدار التعاون فيما بينها لبناء قدرات العاملني لديهاتثمن واحملتجزين، و

 احرتام حقوق اإلنسان. 

 

مبا مت خبصوص حتسني أوضاع السجناء يف مركز ص بوجهه خاكما تود املؤسسة اإلشادة 

، وتود أن تعرب عن بالغ تقديرها وشكرها لتعاون هلم اإلصالح والتأهيل واخلدمات املقدمة

إجياد ، وجلميع اجلهود اليت بذلت واليت يتم بذهلا يف سبيل التوصل إىل كافة هذه املؤسسات

بإحالة عدد من حدة التحقيق اخلاصة  ، وخاصة ما قامت به واليت ترد إليهاحلول للشكاوى 

والتأهيل  اإلصالحمنتسيب وزارة الداخلية للتحقيق على خلفية وفاة احد نزالء مركز 

علما بأن ، قليلة أيامقبل  أخرينمعاملة نزالء  إساءةوكذلك فتح التحقيق يف مزاعم حول 

وتش بشأن التطورات اإلجيابية يف  هيومان رايتسمنظمة اخاطبة مبستقوم الوطنية املؤسسة 

  .ليهإاملشار  هايف تقريرمت جتاهلها اليت و اإلنسانجمال حقوق 
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