
 
  
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 حول بعض التقارير  بيان املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 الصادرة عن جهات خارجية بشأن حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين

 

 

 

 

 5102 يونيو 52املنامة يف 

 

اجملتمع، ومعتمدة لدى التحالف العاملي  من خالل موقعها احلقوقي، وكونها جهة فاعلة يف

للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وممتثلة ملبادئ باريس املنظمة لعمل املؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنسان حول العامل، تعرب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مملكة البحرين عن 

فاقيات واملعاهدات واملواثيق الدولية ذات تأكيدها املطلق على احرتام حقوق اإلنسان وااللتزام باالت

الصلة، وتعمل بشكل دائم على مراقبة الوضع احلقوقي يف اململكة بدقة ودون اإلخالل بأي من 

( لسنة 52مهامها واختصاصاتها الوظيفية يف هذا اإلطار، واملنصوص عليها يف قانون إنشاءها رقم )

 .5102سنة ( ل51املعدل مبوجب املرسوم بقانون رقم ) 5102

وقد اطلعت املؤسسة الوطنية على بعض التقارير الصادرة عن جهات خارجية بشأن حقوق اإلنسان 

يف اململكة، والذي تطرقت من خالهلا إىل عدد من القضايا واحملكومني فيها، والتعليق على األحكام 

سات حقوق اإلنسان الصادرة من القضاء، ولطاملا تعاملت املؤسسة الوطنية مع تقارير أوضاع وممار

سواء الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية جبدية تامه إميانًا منها بأهمية احرتام حقوق اإلنسان 

واحلريات العامة، تؤكد املؤسسة الوطنية حضورها مجيع جلسات احملاكمات ذات الصلة، سواء 

صدار عدد من التقارير يف احملاكم املدنية، او احملاكم الشرعية )األسرة(، او احملاكم اجلنائية، وا

هذا الشأن،  وذلك من منطلق حرصها على جمريات احملاكمات والتأكد من توافقها مع املعايري 

ذات الصلة بضمانات احملاكمات العادلة، وحتقيق العدالة يف حماكمة املتهمني، مبوجب 

 الصالحيات املمنوحة هلا.

ة البحرين جمددا بالتعاون مع مجيع أصحاب وإذ ترحب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مملك

املصلحة واملنظمات احلكومية وغري احلكومية املعنية حبقوق االنسان والتواصل معها، بهدف 

التأكد من أية معلومات قد تكون حباجة اىل توضيح او غري دقيقة قبل تضمينها يف أية تقارير، 

 أن.مؤكده استعدادها التام لتقديم املساعدة يف هذا الش

هذا وتستقبل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الشكاوى وطلبات املساعدة عن طريق احلضور 

(، وأيضا 21110022الشخصي ملقر املؤسسة يف ضاحية السيف، ومن خالل اخلط الساخن اجملاني )

-NIHR( أو تطبيق اهلواتف الذكية )www.nihr.org.bhعن طريق املوقع اإللكرتوني )

Bahrain.) 
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