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تقدمي





تقدمي

املقدمة  املتميزة  الأكادميية  بامل�شاهمات  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ترحب 

من الباحثني واملتخ�ش�شني للن�شر يف �شل�شلتها البحثية املعنونة »�شل�شلة ثقافة حقوق 

الإن�شان« والتي ت�شتمل على اإ�شدارات الكتب الهادفة اإلى ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان 

وتعزيز قيمها ومبادئها. 

الوطنية  اجلهود  مع  التكامل  الى  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  وتهدف 

الإن�شان،  حلقوق  امل�شتمر  الرتقاء  اأجل  من  احلكومية،  وغري  احلكومية  والدولية، 

وقد اأ�شارت املادة )12( من القانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق الإن�شان على اأن املوؤ�ش�شة الوطنية تخت�ص بـ »املبادرة بالتعاون مع 

الأجهزة املخت�شة ب�شوؤون الثقافة والإعالم والتعليم، وتقدمي املقرتحات والتو�شيات 

يف كل ما من �شاأنه ن�شر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق الإن�شان«. كما تخت�ص 

بـ »اإ�شدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�شة، وعر�شها على املوقع 

من  اأي  خالل  من  اأو  مبا�شرة  العام  الراأي  خماطبة  ولها  بها،  اخلا�ص  الإلكرتوين 

و�شائل الإعالم«. 

ويف �شبيل ذلك تقبل املوؤ�ش�شة الكتب ذات ال�شلة مبو�شوعات القانون الدويل حلقوق 

واخلليج  البحرين  مملكة  على  الرتكيز  مع  الإن�شاين،  الدويل  والقانوين  الإن�شان، 

العربي، اإ�شافة اإلى مو�شوعات تتعلق بالعامل العربي والإ�شالمي، واأهم امل�شتجدات 

من  ك�شرط  املوؤ�ش�شة  حتددها  واأ�ش�ص  ل�شوابط  وفقًا  وذلك  الدولية،  ال�شاحة  على 

�شروط الن�شر ويلتزم بها الكاتب. 

وعليه، ي�ّشر املوؤ�ش�شة ن�شر هذا الكتاب كاأحد اإ�شدارات �شل�شلة ثقافة حقوق الإن�شان.

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 
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مو�ضوع الدرا�ضة:

الإن�شان  حقوق  اأهمية  من  اأهميتها  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  تكت�شب 

بالن�شبة اإلى الفرد، واملجتمع، والدولة، واملجتمع الدويل والإن�شاين على نطاق وا�شع.

التعريف بهذه احلقوق ور�شد واقع  الإن�شان ت�شتهدف  الوطنية حلقوق  فاملوؤ�ش�شات 

هذه  كفالة  على  والعمل  انتهاكاها  حيث  من  اأو  احرتامها  حيث  من  احلقوق  هذه 

احلقوق من خالل الآليات احلكومية وغري احلكومية ومن خالل التعاون مع املجتمع 

الدويل.

موؤ�ش�شات  بالفعل  هناك  كان  اإذا  الوطنية  املوؤ�ش�شات  جدوى  عن  الت�شاوؤل  ويثور 

حكومية وت�شريعية وق�شائية ومنظمات غري حكومية تعنى بت�شجيع واحرتام وحماية 

حقوق الإن�شان، والإجابة اأن دور هذه املوؤ�ش�شات هام غاية يف الأهمية حتى يف وجود 

تعدًدا  يتطلب  الإن�شان  حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  اأن  ذلك  الآليات،  هذه  مثل 

وتكاماًل بني الأليات واملوؤ�ش�شات الرامية لذلك:

هذه 	  تنفيذها  مدى  يف  احلكومة  وتراقب  القوانني  تقر  الت�شريعية   فال�شلطة 

القوانني.

وال�شلطة التنفيذية ت�شع ال�شيا�شات والربامج خلدمة املواطن واملجتمع.	 

 وال�شلطة الق�شائية تف�شل يف املنازعات النا�شئة يف تعامالت الأفراد فيما بينهم 	 

اأو بينهم وبني الإدارة.

وتعمل على 	  الإن�شان  �شيا�شات ومعايري خا�شة بحقوق  ت�شع  الدولية   واملنظمات 

متابعة تنفيذ مثل هذه ال�شيا�شات واملعايري.

املقدمة
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 واملنظمات غري احلكومية تن�شط يف ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان من 	 

خالل ر�شد الواقع وتقدمي التو�شيات واإ�شاعة ثقافة حقوق الإن�شان.

فعال  بدور  القانوين«  و�شعها  اإطار  »يف  تقوم  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  واملوؤ�ش�شات 

دور  اأهمية  تاأكيد  على  املتحدة  الأمم  حر�شت  ولذلك  هوؤلء،  كل  جمهودات  لدعم 

اإن�شاء  اإلى  ودعت  الإن�شان  حقوق  وحماية  واحرتام  ت�شجيع  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

هذه املوؤ�ش�شات وكفالة متطلبات جناحها، وكذلك عملت كثري من الدول على اإن�شاء 

مثل هذه املوؤ�ش�شات اإدراكا منها لأهمية دور هذه املوؤ�ش�شات ومن هذه الدول مملكة 

البحرين.

وخلفية  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مفهوم  باإيجاز،  الدرا�شة،  وتتناول 

اإن�شائها، واأهدافها، والإطار الرئي�شي لتكوينها، وعملها، ويف �شوء ذلك يتم التعر�ص 

للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، وكيف مت اإن�شاوؤها ومهامها 

و�شالحياتها واآفاق عملها امل�شتقبلية.

اأهمية مو�ضوع الدرا�ضة:

واملواطن  الوطن  اأمن  حلماية  الأ�شا�شية  الركيزة  الإن�شان  حقوق  احرتام  ي�شكل 

والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  جوانبها  يف  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق 

والثقافية، والإن�شان، وال�شعوب هم هدف هذه التنمية واأداة حتقيقها.

ولقد اأو�شحت املواثيق الأ�شا�شية، يف مملكة البحرين، التي تتمثل يف ميثاق العمل 

الوطني1 ود�شتور مملكة البحرين املعدل يف فرباير 2002، وال�شادر ا�شتنادا اإلى 

ميثاق العمل الوطني2، اأن  النظام الد�شتوري وال�شيا�شي، يف مملكة البحرين، اأ�شا�شه 

العدل و�شيادة القانون واحرتام احلريات وهدفه رفاهية ومناء الوطن واملواطن يف 
الوطني، 1٦  العمل  ميثاق  بالت�شديق على  ل�شنة 2001  رقم )1٧(  اأمريي  اأمر  البحرين،  لدولة  الوطني  العمل  ميثاق  انظر   1

فرباير 2001.
2 د�شتور مملكة البحرين املعدل ال�شادر يف 1٤ فرباير2002.
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جمتمع قوامه احلرية وامل�شاواة والأمن والطماأنينة والت�شامن الجتماعي.

اأن املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق  ويف هذا الإطار تبدو اأهمية مو�شوع الدار�شة باعتبار 

و�شمان  كفالة  يف  واملجتمع  الدولة  موؤ�ش�شات  مع  يتكامل  رئي�شي  دور  لها  الإن�شان 

احرتام حقوق الإن�شان.

ت�شكيلها  البحرين،  الإن�شان يف مملكة  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  تناول  اأن  �شك  ول 

بها وطريقة عملها  التعريف  �شاأنه  اأمر من  بالدرا�شة  امل�شتقبلية،  واآفاقها  ومهامها 

حقوق  وحماية  احرتام  بت�شجيع  املعنية  الأخرى  باجلهات  وعالقاتها  وم�شوؤولياتها 

الإن�شان، واإلقاء ال�شوء على التحديات التي تواجهها، ومن ثم الإ�شهام يف تعظيم 

فر�ص جناحها يف حتقيق اأهدافها.

منهج وخطة الدرا�ضة:

 يعترب الهتمام بدرا�شة املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان اأمرا حديث ن�شبيا ولقد 

تزايد الهتمام به على امل�شتوى الدويل، مع ن�شاأة الأمم املتحدة واإيالء ق�شايا حقوق 

الإن�شان اهتماما متزايدا من قبل املجتمع الدويل.

ولقد انعك�ص ذلك على درا�شة املمار�شات والتجارب الوطنية يف جمال اإن�شاء وعمل 

املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان و�شوف ي�شكل هذا جمال خ�شبا ميكن ال�شتفادة 

اأن�شاأت يف  منه يف عمل املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين التي 

الأداة  تعدلت  ثم  باإن�شائها يف عام 2012  امللكي  الأمر  تعديل  ومت  عام 2009 

تعديله  مت  والذي   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون  ب�شدور  باإن�شائها  القانونية 
باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦. 3

القانون  الو�شف والتحليل، وبني  الدار�شة منهجا و�شطا بني  انتهجت يف هذه  ولقد 

3 انظر الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 يف 10 نوفمرب 2009، باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، والأمر امللكي 
رقم )28( ل�شنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.
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وال�شيا�شة، وهذا اأمر فر�شته طبيعة املو�شوع من حيث �شرورة التعر�ص ملفهوم حقوق 

الإن�شان والأطر القانونية وال�شيا�شية ل�شمان حقوق الإن�شان على امل�شتويني الوطني 

والدويل وتزايد اأهمية دور املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، وطنيا ودوليا، وقد 

امتزج هذا املنهج بروؤية م�شتقبلية لدور املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة 

التي  والتحديات  املوؤ�ش�شة  هذه  باإن�شاء  العهد  قرب  العتبار  يف  اآخذين  البحرين 

تواجهها وهي حتديات ترتبط بالتحديات التي يواجهها املجتمع البحريني ككل من 

اأجل م�شتقبل اأف�شل ينعم فيه الوطن واملواطن باخلري وال�شالم.

ويف �شوء ما �شبق، فلقد حر�شت على اأن تتدرج الدرا�شة من الإطار اخلا�ص بحقوق 

الإن�شان، مع الإ�شارة كلما تطلب الأمر ذلك اإلى مملكة البحرين، اإلى الإطار املتعلق 

باملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، ثم الربط بني ذلك واملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

الإن�شان يف مملكة البحرين من حيث اإن�شاوؤها ومهامها والآفاق امل�شتقبلية لأن�شطتها.

ومن ثم فلقد ق�شمت هذه الدرا�شة اإلى الف�شول الآتية:

الف�ضل الأول: حقوق الإن�شان، مفهومها وم�شتويات واأطر حمايتها:

واأتناول فيه التعريف بحقوق الإن�شان، واأهميتها، وحمايتها على امل�شتويني الوطني 

حقوق  وحماية  احرتام  لت�شجيع  والإقليمية  والدولية  الوطنية  والآليات  والدويل، 

الإن�شان.

الف�ضل الثاين: املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان:

واأتناول فيه املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، والتعريف بها والفرق بينها وبني 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  بني  والفرق  احلكومية،  غري  واملنظمات  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

الأمم  بني  والعالقة  الإن�شان،  حلقوق  العامة  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  املتخ�ش�شة 

املتحدة وبني املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، ومهام هذه املوؤ�ش�شات وموؤ�شرات 
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اأدائها وفاعليتها.

الف�ضل الثالث: املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين:

اإن�شائها  البحرين،  مملكة  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  فيه  واأتناول 

الأعلى  كاملجل�ص  املتخ�ش�شة  الوطنية  باملوؤ�ش�شات  وعالقتها  ومهامها،  وت�شكيلها 

وعالقتها  والق�شائية،  والتنفيذية  الت�شريعية  الدولة  ب�شلطات  وعالقتها  للمراأة، 

الدولية مع الأمم املتحدة، واملنظمات الإقليمية  واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

يف الدول الأخرى، واملنظمات غري احلكومية، واآفاق عملها امل�شتقبلية.

وتنتهي الدرا�شة بخامتة وتو�شيات





الف�صل الأول

23

حقوق الإن�ضان: مفهومها وم�ضتويات واأطر حمايتها
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الإن�شان كائن اجتماعي دفعته الغريزة واحلاجة اإلى العي�ص يف جماعة �شيا�شية، ومع 

التطور اأخذت هذه اجلماعة �شكل الدولة، ولأفراد الدولة حقوق وعليهم واجبات، 

اأع�شائه  على  يفر�ص  دويل  جمتمع  يف  يعي�ص  �شخ�شا  بدورها  الدولة  واأ�شبحت 

الإن�شان  حقوق  باحرتام  اللتزام   اأ�شحى  ولقد  حقوقا.   لهم  ويرتب  التزامات 

اأثبتته  ملا  الدول  كاهل  على  تقع  التي  الرئي�شية  اللتزامات  من  الأ�شا�شية  وحرياته 

الأحداث من الرتباط بني ق�شايا حقوق الإن�شان وق�شايا ال�شالم والتنمية يف العامل.

الوطني  امل�شتويني  على  وحمايتها  الإن�شان  بحقوق  التعريف  الف�شل  هذا  ويعالج 

والدويل من خالل املباحث الآتية:

املبحث الأول: التعريف بحقوق الإن�شان.

املبحث الثاين: احلماية الوطنية حلقوق الإن�شان.

املبحث الثالث: املجتمع الدويل وحقوق الإن�شان.
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املبحث الأول
التعريف بحقوق الإن�ضان

واملجتمع  الوطنية  املجتمعات  لتطور  تاريخ حافل  الإن�شان عرب  مفهوم حقوق  تبلور 

الدويل على حد �شواء:

فعلى امل�شتوى الوطني، تتم الإ�شارة - على �شبيل املثال -  اإلى »وثيقة اإعالن ال�شتقالل 

الفال�شفة  ب�شمات  �شياغتها  خالل  من  بدت  التي   1٧٧٦ عام  يف  الأمريكي« 

اأن  اأكدت  التي  اأمثال جون لوك، وجان جاك رو�شو، وفولتري، وغريهم،  الأوروبيني 

»النا�ص خلقوا مت�شاوين وقد منحهم خالقهم حق احلياة واحلرية«، ووثيقة حقوق 

بطالن  لإثبات  الفرن�شية  الثورة  بعد   1٧89 عام  �شدرت  التي  واملواطن  الإن�شان 
نظرية احلق الإلهي للملوك، ولتاأكيد حق الأفراد جميعا يف احلرية وامل�شاواة«. ٤

تطور  يف  الفا�شلة  العالمة  هو  املتحدة  الأمم  ميثاق  يعترب  الدويل،  امل�شتوى  وعلى 

القومية  اجلهود  دفع  يف  الدويل  املجتمع  واإ�شهام  الإن�شان  حلقوق  الدويل  القانون 

العاملية  احلرب  جتربة  اأظهرت  فلقد  ذلك.  يف  غرابة  ول  الإن�شان  حقوق  لحرتام 

الثانية اأن انتهاك حقوق الإن�شان والتغا�شي عن الفتئات ب�شكل �شارخ على حقوق 

الإن�شان كانت وراء املاآ�شي التي �شهدتها الإن�شانية اإبان احلرب العاملية الثانية والتي 

اقت�شادات جمتمعات  الب�شر وحتطيم  حياة ماليني  تدمري  انعك�شت مظاهرها يف 

بكاملها ومعاناة اجتماعية واإن�شانية ل حدود لها، واأن النظام الدويل اجلديد الذي 

�شتج�شده الأمم املتحدة كتنظيم دويل ينبغي اأن يقوم على اأ�شا�ص العدالة واحرتام 

والإن�شاين واحرتام  والثقايف  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  والتعاون  القانون 

اأ.د. �شالح الدين عامر، »حقوق الإن�شان وبرامج درا�شة القانون الدويل العام يف كليات احلقوق باجلامعات العربية« يف حقوق   ٤
الإن�شان، املجلد الرابع، مناهج التدري�ص واأ�شاليبه يف العامل العربي، دار العلم للماليني، بريوت، 1989، اإعداد د. حممود �شريف 

ب�شيوين واآخرين، �ص 5٧.
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احلقوق واحلريات الأ�شا�شية للنا�ص جميعا ليعم الأمن وال�شالم ربوع العامل. ومن 

ثم حفل ميثاق الأمم املتحدة، باعتباره د�شتور التنظيم الدويل لعامل ما بعد احلرب 

العاملية الثانية، بن�شو�ص عديدة تو�شح الأهمية التي تعولها الأمم املتحدة على اأن 

ي�شيع يف العامل احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية وال�شبل والآليات التي 
�شتنتهجها الأمم املتحدة لتحقيق ذلك املق�شد.5

حملت  قرنا  ع�شر  اأربعة  من  اأكرث  فمنذ  جميعها  اجلهود  هذه  الإ�شالم  �شبق  ولقد 

ليكرم  الإ�شالم  جاء  فلقد  الإن�شان  حقوق  عن  الدفاع  لواء  الإ�شالمية  ال�شريعة 

الإن�شان ويحرره ويحقق له العدل ولقد كان من مظاهر هذا التكرمي اختياره خليفة 

واخلري.٦  بالرحمة  و�شموله  له  الكون  وت�شخري  تقومي  اأح�شن  يف  وخلقه  الأر�ص  يف 

ويقول العزيز الكرمي »ولقد كرمنا بني اآدم وحملناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وف�شلناهم على كثري ممن خلقنا تف�شيال«.٧

وذهب الإ�شالم اإلى حد اعتبار هذه احلقوق �شرورات اإن�شانية ل �شبيل اإلى احلياة 

بدونها، حياة ت�شتحق معنى احلياة. 8 واأر�شى الإ�شالم حقوق الفرد وحرياته واأكد 

5 تن�ص املادة )1( فقرة )3( من ميثاق الأمم املتحدة على اأنه من مقا�شد الأمم املتحدة »تعزيز احرتام حقوق الإن�شان واحلريات 
الأ�شا�شية للنا�ص جميعا والت�شجيع على ذلك اإطالقا بال متييز ب�شبب اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين ول تفريق بني الرجال والن�شاء، انظر 
اأي�شا الفقرة )2( من املادة نف�شها التي تن�ص على اأنه من مقا�شد الأمم املتحدة« احرتام املبداأ الذي يق�شي بالت�شوية يف احلقوق بني 
ال�شعوب وباأن يكون لكل منها تقرير م�شريها...«كما تن�ص ديباجة امليثاق على اأن �شعوب الأمم املتحدة اآلت على نف�شها »اأن توؤكد من 
جديد اإمياننا باحلقوق الأ�شا�شية لالإن�شان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والن�شاء والأمم كبريها و�شغريها من حقوق مت�شاوية«.

٦ يقول العزيز احلكيم »لقد خلقنا الإن�شان يف اأح�شن تقومي »�شورة التني)٤(«، »واإذ قال ربك للمالئكة اإين جاعل يف الأر�ص خليفة« 
�شورة البقرة )30-3٤(، »اأمل تر اأن اهلل �شخر لكم ما يف ال�شماوات و الأر�ص واأ�شبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة« �شورة لقمان الآية 

.)20(
٧  �شورة الإ�شراء الآية )٧0(.

اأنه  اإلى  اأي�شًا  وي�شري  �ص1٤   ،1985 الكويت،  املعرفة،  عامل  حقوق،  ل  �شرورات  الإن�شان:  وحقوق  الإ�شالم  عمارة،  د.حممد   8
ي�شتحيل اأن ي�شلح اأمر »الدين« اإل اإذا �شلح اأمر »الدنيا« اأي اإل اإذا متتع الإن�شان بهذه »ال�شرورات« التي اأوجبها الإ�شالم )�ص1٦( 
الإ�شالمية يف كتابه »القت�شاد يف  الغزايل ) ٤50-550 هـــ-1058 - 1111م( عرب عن هذه احلقيقة  الإمام  اأن  مو�شحًا 
العتقاد« �ص 135 - طبعة �شبيح القاهرة، �شمن جمموعة، بدون تاريخ، بقوله »اإن نظام الدين ل يح�شل اإل بنظام الدنيا« فنظام 
والأقوات  وامل�شكن  الك�شوة  من  احلاجات  قدر  و�شالمة  احلياة  وبقاء  البدن،  ب�شحة  اإل  اإليهما  يتو�شل  ل  والعبادة،  باملعرفة  الدين، 
اأوقاته م�شتغرقا بحرا�شة نف�شه من  اإل بتحقيق الأمن على هذه املهمات ال�شرورية« واإل فمن كان جميع  والأمن، فال ينتظم الدين 
اأعني  اأن نظام الدنيا،  اإلى �شعادة الآخرة، فاإذًا:  للعلم والعمل وهما و�شيلته  الغلبة، متى يتفرغ  �شيوف الظلم وطلبه قوته من وجوه 

مقادير احلاجة �شرط لنظام الدين«،) الغزايل، القت�شاد يف العتقاد(، د.عمارة، �ص 1٧.



27

مبداأ امل�شاواة بني النا�ص واأقام فكرة ال�شورى الدميقراطية وفر�ص مبداأ ال�شرعية 

على احلاكم واملحكوم9، واعرتف الإ�شالم للفرد بال�شخ�شية القانونية الدولية منذ 

اأربعة ع�شر قرنا، وذلك بال متييز ب�شبب اجلن�ص اأو اللغة اأو الإقليم، ول تفريق بني 

الرجال والن�شاء. وبو�شفه دينا عامليا فاإن اأحكامه تخاطب الب�شر جميعا واجلماعات 
كلها بغ�ص النظر عن اأي اعتبار اآخر.10

مع  والواجب  احلق  بني  والتالزم  احلق  ملفهوم  ابتداء،  نعر�ص،  �شبق  ما  اإطار  ويف 

الإ�شارة على وجه اخل�شو�ص لل�شريعة الإ�شالمية، ثم نعر�ص لنماذج من احلقوق 

يف  وت�شريعية  د�شتورية  ن�شو�ص  اإلى  بالإ�شارة  الوطني  امل�شتوى  على  واحلريات 

مملكة البحرين، ثم نتناول تق�شيم احلقوق واحلريات الأ�شا�شية بالإ�شارة على وجه 

حلقوق  تعريف  اإلى  ذلك  �شوء  يف  ونخل�ص  املتحدة  الأمم  مواثيق  اإلى  اخل�شو�ص 

الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية وذلك كله من خالل املطلبني الآتيني: 

بينه  والتالزم  الإن�شان(  )حقوق  الأ�شا�شية  واحلريات  احلق  مفهوم  الأول:  املطلب 

وبني الواجب.

املطلب الثاين: تق�شيمات حقوق الإن�شان )احلقوق واحلريات(.

9 ملزيد من التفا�شيل، انظر �شبحي املحم�شاين: اأركان حقوق الإن�شان، بحث مقارن يف ال�شريعة الإ�شالمية والقوانني احلديثة، دار 
العلم، بريوت، 19٧9.

10 انظر اأ.د. حامد �شلطان، اأحكام القانون الدويل يف ال�شريعة الإ�شالمية، دار النه�شة العربية، القاهرة 19٧0، �ص 181.
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املطلب الأول
مفهوم احلق واحلريات الأ�ضا�ضية )حقوق الإن�ضان(

والتالزم بينه وبني الواجب

احلق، يف القانون الو�شعي، ويف اإطار املعامالت املدنية واملالية، هو م�شلحة يحميها 

القانون ل�شاحب  اإطار هذه احلماية يقرر  القانون، وينفرد بها �شاحب احلق ويف 

اأو اقت�شائه من الآخرين. فاحلق  القدرة على النتفاع بهذا احلق  اأو  احلق  املكنة 

اإما اأنه حق عيني ويرد »على �شيء« ومن ثم ي�شتاأثر به �شاحبه وينتفع به من دون 

و�شاطة، مثل حق امللكية، وهذا احلق يحتج به وينتج اأثره يف مواجهة الكافة، واإما اأنه 

حق �شخ�شي اأي حق ب�شيء ل ي�شتطيع �شاحبه النتفاع به بدون و�شاطة املدين الذي 

عليه احلق ول يحتج به اإل اإزاء هذا املدين ومطالبته قانونا تبعا لطبيعة حمل احلق 

كونه عمال اأو امتناعا عن عمل. ومكنة القت�شاء هذه متكن �شاحب احلق من رفع 

دعواه اإلى الق�شاء لقت�شاء حقه. ولكن احلق مبعناه الأو�شع، ي�شمل اأي�شا احلريات 

لكونهم  وذلك  الآخر  دون  من  اأحد  بها  ينفرد  ل  التي  اأي  جميعا،  للنا�ص  املقررة 

ب�شرا ولكونها ل�شيقة بطبيعتهم الإن�شانية وب�شفتهم اأفرادا يف جمتمعاتهم ويحمي 

القانون اأي�شًا هذه احلقوق التي يطلق عليها حقوق الإن�شان اأو احلريات الأ�شا�شية.

اأي اأن احلريات الأ�شا�شية هي احلريات التي يتمتع بها النا�ص جميعا بدون تفرقة 

مكنات   ...« فهي  الآدمي  بال�شخ�ص  ل�شيقة  حقوق  فهي  الب�شرية  طبيعتهم  ب�شبب 

بها  يحقق  باملجتمع،  لع�شويته  نظرا  اأو  الب�شرية،  طبيعته  ب�شبب  الفرد  بها  يتمتع 

الفرد �شاحله اخلا�ص، وي�شهم بها يف حتقيق ال�شالح امل�شرتك للبالد، وميتنع على 

ال�شلطة اأن حتد منها اإل اإذا اأ�شرت مب�شالح الآخرين«11.

اإليه يف الدكتور هاين �شليمان الطعيمات، حقوق  11 الأ�شتاذ عبداهلل حممد ح�شني: احلرية ال�شخ�شية يف م�شر، �ص28، م�شار 
الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية، دار ال�شروق، عمان - الأردن، 2001، �ص3.
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وتو�شف اأي�شا احلريات الأ�شا�شية، باأنها حريات عامة... يتعني على الدولة القيام 

تكون  وقد  �شلبية  واجبات  تكون  قد  العامة  احلريات  حيال  الدولة  وواجبات  بها 

اأي�شا بتعبري »حقوق الإن�شان« وي�شري الأ�شتاذ حممد  اإيجابية«12، وتو�شف  واجبات 

خلف اهلل اأحمد، اإلى »... اأن امل�شالح واملنافع والرخ�ص والإباحات التي ت�شمنتها 

ن�شو�ص ال�شريعة ل�شالح الفرد واملجتمع، ووجهت اإلى رعايتها وحمايتها ي�شوغ اأن 
ت�شمى بلغة الع�شر احلديث - ومتا�شيا مع منطق ال�شريعة - حقوقا لالإن�شان«.13

ولقد ا�شتخدم مفهوم حقوق الإن�شان للدفاع عن فكرة اأن الإن�شان باعتباره اإن�شانا، 

وب�شرف النظر عن لونه ودينه وجن�شه وعرقه وو�شعه، له حقوق ل�شيقة ب�شخ�شه 

حلقوق  الد�شاتري  ت�شري  وعندما  واحلكومات1٤.  الأفراد  بوا�شطة  احرتامها  يتعني 

الإن�شان فاإنها ت�شفها عادة باحلريات العامة باعتبار اأنها من حق املواطن والأجنبي 

على ال�شواء با�شتثناء احلريات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية التي تق�شرها 

الدول عادة على املواطنني.

ويف هذا الإطار فاإن احلريات الأ�شا�شية اأو حقوق الإن�شان هي احلقوق العامة التي 

تثبت  التي  املدنية  احلريات  اأو  احلرية  حقوق  ي�شمى  ما  اأو  الأفراد  حريات  ت�شمل 

ا  لل�شخ�ص لكونه اإن�شانا فهي حقوق ل�شيقة بال�شخ�شية الإن�شانية يتمتع بها الفرد اأيًّ

كان مبن يف ذلك املواطن ولكن الأخري يتمتع اأي�شا بحقوق املواطنة �شواء كانت هذه 

القاهرة،  العربية،  النه�شة  دار  القانوين،  التنظيم  على  وانعكا�شاتها  العامة  احلريات  ن�شبية  ال�شرقاوي،  �شعاد  الدكتورة   12
م�شر،19٧9.

13 الأ�شتاذ حممد خلف اهلل اأحمد، حقوق الإن�شان يف الإ�شالم، الأزهر، جممع البحوث الإ�شالمية، املوؤمتر ال�شاد�ص، حقوق الإن�شان 
يف الإ�شالم ورعايته للقيم واملعاين الإن�شانية، القاهرة، 19٧1، �ص 113.

1٤  واملق�شود باأنها ل�شيقة ب�شخ�شه اأي بالإن�شان من حيث كونه اإن�شانا ولي�ص ب�شفته اإن�شانا معينا بائعا اأو م�شرتيا، دائنا اأو مدينا 
وبذلك فهي تختلف عن احلقوق املالية عينية اأو �شخ�شية اأو معنوية، ملزيد من التفا�شيل انظر الدكتورين م�شطفى حممد اجلمال، 
حمدي عبدالرحمن، درو�ص يف القانون، الدار امل�شرية للطباعة والن�شر، بريوت، 19٧1، �شفحة 15٧ - 1٧8. انظر اأي�شا يف 
 ،1981 القاهرة،  العربية،  النه�شة  دار  الإ�شالمي،  الفقه  مبادئ  قا�شم،  يو�شف  الدكتور  الفطرية،  باحلقوق  احلقوق  هذه  و�شف 
النه�شة  دار  القانوين،  التنظيم  على  وانعكا�شاتها  العامة  احلريات  ن�شبية  ال�شرقاوي،  �شعاد  الدكتورة  اأ.   ،25٧  -  255 �شفحة 

العربية، القاهرة، م�شر، 19٧9 �ص 5 -٧، ٧1-91.
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حقوقا �شيا�شية اأو حقوقا اجتماعية. 15 

والفارق بني احلق واحلرية اأنه يف املجال الأول ي�شتاأثر �شاحب احلق بحقه لوجود 

فيها  ي�شرتكون  العامة فاجلميع  اأما يف جمال احلريات  لن�شوء احلق،  �شبب خا�ص 

بدون تفرقة، ولكن يف كلتا احلالتني ثبت احلق واحلرية، ومبقت�شى هذا الثبوت يكون 

الت�شرف  �شلطة على مو�شوع احلق متكنه من  اأو احلرية  لل�شخ�ص �شاحب احلق 

لتحقيق امل�شلحة التي �شرع احلق لأجلها، واملطالبة بالتعوي�ص حال العتداء عليها. 

يف  الأ�شل  اإن  حيث  من  الو�شعي،  القانون  يف  واحلرية  احلق  بني  اآخر  فارق  وثمة 

احلرية هو عدم جواز النزول عنها لأنها ل�شيقة بال�شخ�ص اأما يف احلقوق فيجوز 

اأ�شا�ص احلقوق  فاإن  الفارق  واأيًّا كان  القانون.  الذي حدده  الإطار  النزول عنها يف 
واحلريات وم�شدرها و�شوابط ممار�شتها هو القانون الو�شعي.1٦

بالن�شبة اإلى ال�شريعة الإ�شالمية فاأ�شا�ص احلقوق واحلريات امل�شادر الدينية املتمثلة 

الل�شان العربي ويف الن�شو�ص  يف القراآن وال�شنة والجتهاد »... وللفظ »احلق« يف 

ال�شرعية ا�شتعمالت ودللت ي�شتقيم معها اإطالق ا�شم احلقوق على خمتلف �شروب 

امل�شالح واملنافع التي وجه اإليها الدين ل�شالح الإن�شان -  فردا اأو جماعة - وخا�شة 
يف ميادين احلرية وامل�شاواة والعمل وال�شورى والأمن والعي�ص الكرمي للجميع«. 1٧

تكاليف  فهي  وتعالى،  �شبحانه  اخلالق  من  منحة  الإ�شالمية  ال�شريعة  يف  واحلقوق 

مقارنة(، مطبوعات  الكويتي )درا�شة  للقانون  وفقا  القانونية، احلق  العلوم  لدرا�شة  املدخل  الدكتور عبداحلي حجازي،  انظر   15
جامعة الكويت، كلية احلقوق وال�شريعة، القانون اخلا�ص، 19٧0، �ص 153، 1٦3، و 3٤5-332.

قا�شم،  ح�شن  حممد  ال�شعود،  اأبو  رم�شان  العدوي،  علي  جالل  الدكاترة  واحلرية،  احلق  بني  والتفرقة  احلق  تعريف  يف  انظر   1٦
احلقوق وغريها من املراكز القانونية، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية، 199٦، �ص12 - ٦0، الدكتور م�شطفى اجلمال، املدخل 
للقانون، اجلزء الثاين، نظرية احلق، النا�شر )بدون( ال�شنة )بدون(، �ص 11-5٧، انظر اأي�شا الدكتور م�شطفى اجلمال، مرجع 
�شابق، حيث ي�شري اإلى اأن : »م�شطلح احلق ي�شتخدم يف معنيني خمتلفني: فهو ي�شتخدم اأحيانا يف معنى الخت�شا�ص بقيمة من القيم 
اخت�شا�شا يوفر ال�شتئثار بها وال�شيطرة عليها. وهو ي�شتخدم اأحيانا اأخرى يف معنى املكنة الثابتة ل�شخ�ص معني يف اإتيان الفعل اأو 
الكف عن اإتيانه، )واإلى اأن(... »الفقه الإ�شالمي ي�شتخدم م�شطلح احلق للتعبري عن كل مكنة ثابتة لل�شخ�ص �شرعا يف اإتيان الفعل 
اأو العمل اأو عدم اإتيانه. واحلق بهذا املعنى يت�شع جلميع املكنات املتاحة لل�شخ�ص، حتى ولو كانت هذه املكنات م�شبوقة باخت�شا�شه 

بقيمة من القيم ومرتتبة عليه...«، �ص ٤0-٤1.
1٧ الأ�شتاذ حممد خلف اهلل اأحمد، مرجع �شابق.
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�شرعية، فيلزم اأن يتقيد بها الفرد من ناحية، واملجتمع ممثال يف الدولة، من ناحية 

اأخرى، واأن هذه احلقوق لي�شت غاية يف ذاتها بل هي و�شيلة لتحقيق امل�شلحة التي 

حددها ال�شارع احلكيم. ومن ثم فاإن الدول تلتزم بتحقيق مقا�شد ال�شارع من حيث 

احلفاظ على امل�شالح ال�شرورية ويف مقدمتها حماية الدين وحتقيق العدل، والفرد 

بدوره يلتزم با�شتخدام حقوقه يف اإطار امل�شلحة التي تقررت من اأجلها. ويف اإطار 

م�شئوليته التي اأنيطت به »فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة �شرا 
يره«. 18

تعالى  هلل  حقوقًا  الإ�شالمية  ال�شريعة  نظر  وجهة  من  كلها  احلقوق  كانت  »واإذا 

فقد تف�شل املولى - �شبحانه - فجعل بع�ص هذه احلقوق حقوقا لعباده، كما ذكر 

التكاليف  الأ�شول  علماء  ق�شم  ولقد  �شرعية.  تكاليف  فاحلقوق  الأ�شوليون«19. 

النا�ص،  وحقوق  اهلل،  حقوق  ثالثة20:  تق�شيمات  حقوقا  كونها  باعتبار  ال�شرعية 

وحقوقا تتداخل فيها حقوق اهلل مع حقوق النا�ص:

مبجموعة  املجتمع  م�شلحة  بها  ق�شد  وقد  ونهيه،  اأمره  وهي  تعالى:  اهلل  حقوق   -

من دون تعيني فرد اأو فئة معينة وهي ما يتعلق به النفع للجميع من غري اخت�شا�ص 

ت�شمل  وت�شمل - فيما  نفعها،  و�شمول  الكبرية  تعالى لأهميتها  اإلى اهلل  تن�شب  وهي 

- الأحكام املتعلقة بالعبادات املح�شة كال�شالة وال�شوم والزكاة وعبادات فر�شت 

وحد  الزنى  حد  مثل  واحلدود  الفطر،  ك�شدقة  وميونه  يليه  ما  ب�شبب  املكلف  على 

القا�شرة، وهي  اأو ال�شدقة، والعقوبات  اأو ال�شيام  العتق  ال�شرقة، والكفارات مثل 

حرمان القاتل الإرث من املقتول، وحقوقا فيها معنى العبادة والعقوبة.

»وكل تكليف فهو يف احلقيقة حق هلل فاإن ما هو هلل فهو هلل، وما كان للعبد فهو راجع 

18 �شورة الزلزلة : ٧-8.
19 الأ�شتاذ حممد خلف اهلل اأحمد، مرجع �شابق، �ص 113.

20 انظر ال�شيخ حممد اخل�شري، اأ�شول الفقه، املكتبة التجارية الكربى، م�شر، 19٦9، �ص 29-2٧.
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اإلى اهلل من جهة حق اهلل فيه، ومن جهة كون حق العبد من حقوق اهلل، اإذ كان اهلل 

تعالى، وهو  لي�ص بخال عن حق اهلل  اأ�شال. وكل حكم �شرعي  للعبد حقا  األ يجعل 

جهة التعبد، فاإن حق اهلل على العباد اأن يعبدوه ول ي�شركوا به �شيئا، وعبادته امتثال 

اأوامره، واجتناب نواهيه، وما جاء ظاهره اأنه حق للعبد جمرد فلي�ص ذلك باإطالق، 

بل جاء على تغليب حق العبد يف الأحكام الدنيوية، كما اأن كل حكم �شرعي فيه حق 
للعباد اإما عاجال واإما اآجال بناء على اأن »ال�شريعة اإمنا و�شعت مل�شالح العباد«. 21

- حقوق النا�ص: وهي ما تتعلق مب�شالح الأفراد الدنيوية املبا�شرة مثل البيع وال�شراء 

والتملك واحل�شول على تعوي�شات عن الأ�شرار التي تلحق بهم.

- وحقوق للنا�ص تتداخل فيها حقوق اهلل، فحقوق النا�ص واإن كانت تتعلق بامل�شلحة 

اخلا�شة اإل اأن هناك تداخال بينها وبني حقوق اهلل فال�شريعة اإمنا و�شعت مل�شالح 

العباد وانتفاع العبد مبا اأحل له يف ال�شئون الدنيوية يكون يف حدود �شرع اهلل، ومن 

ذلك اأنه ل �شرر ول �شرار ومن ثم فاإن حقوق النا�ص قد تت�شمن حقوقا هلل وتكون 

هذه هي الغالبة فيها، وقد تت�شمن حقوقا هلل، وتكون حقوق العبد هي الغالبة22  ومن 

ذلك مثال حد القذف فهو حق هلل لأنه ي�شلح العامل مبنع الف�شاد منه، فهو عام ل 

يخت�ص به اإن�شان من دون اإن�شان، ولكنه اأي�شا حق للعبد ملا فيه من �شيانة العر�ص 

ودفع العار عن املقذوف والعبد يف هذا الإطار ينتفع به على اخل�شو�ص. وحيث اإنه 

حق هلل فلي�ص للمقذوف اإ�شقاطه ومن ناحية اأخرى ل يجوز للمقذوف اأن يقيمه بنف�شه 

لأن حقوق اهلل ل ي�شتوفيها اإل الإمام. وهناك حق يجتمع فيه حق اهلل وحق العبد وحق 
العبد هو الغالب، وهو الق�شا�ص، وذلك من جتويز ال�شرع العفو لويل الدم. 23

والإطار العام ملفهوم احلق، يف ال�شريعة الإ�شالمية، اأو�شع من الإطار الذي يحدده 

21 الأ�شتاذ حممد خلف اهلل اأحمد، مرجع �شابق، �ص 10٦.
22 انظرال�شيخ حممد اخل�شري، مرجع �شابق، �ص 2٧-30، الأ�شتاذ حممد خلف اهلل اأحمد، مرجع �شابق، �ص 105 - 10٧.

23 انظر ال�شيخ حممد اخل�شري، مرجع �شابق، �ص 30.
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القانون الو�شعي، فالأ�شل يف ممار�شة احلقوق، يف الإ�شالم، هو الإباحة وذلك يف 

اإطار الن�شو�ص القطعية، ثبوتا ودللة، ويف اإطار ال�شريعة، التي هي �شريعة رحمة 

وعدل، ويف اإطار »... اأن ال�شريعة اإمنا و�شعت جللب م�شالح العباد ودرء مفا�شدهم 
يف الدنيا والآخرة...«. 2٤

ومن�شاأ احلق يف ال�شريعة الإ�شالمية »... هو احلكم ال�شرعي، وهو ما يعني يف الفقه 

قرره  اإذا  اإل  ال�شرع  نظر  يف  حقا  احلق  يعترب  فال  القانونية«  »القاعدة  القانوين 
ال�شارع، وتقريره اإمنا يكون بحكم، واحلكم ي�شتفاد من م�شادر ال�شريعة...«. 25

فهناك تالزم  يقابله،  التزام  اأو  واجب  فهناك  الو�شعي،  القانون  تقرر احلق يف  واإذا 

وهو �شاحب احلق، وطرف  اإيجابي  له طرفان: طرف  فكل حق  والواجب،  بني احلق 

�شلبي وهو الذي يقع عليه الواجب اأو اللتزام املقابل للحق، ويختلف من يتحمل الواجب 

تبعا لنوع احلق فبالن�شبة اإلى احلقوق التي ترد على الأ�شياء املادية والتي يطلق عليها 

احلقوق العينية ومثالها حق امللكية فاإن �شاحب احلق هو امل�شتفيد منه اأي املالك ومن 

يتحمل الواجب اأي الطرف ال�شلبي هو �شائر الأفراد ف�شال عن الدولة ف�شائر الأفراد 

عليها  يقع  والدولة  له  التعر�ص  عن  والمتناع  املالك  حق  باحرتام  عام  واجب  عليهم 

العامة،  واحلريات  للحقوق  وبالن�شبة  قانونا،  احلق  هذا  حلماية  ال�شبل  تهيئة  واجب 

فالطرف الإيجابي هو كل �شخ�ص تثبت له تلك احلقوق واحلريات والطرف ال�شلبي هم 

�شائر الأ�شخا�ص الذي يقع عليهم احرتام هذه احلقوق واحلريات وعدم امل�شا�ص بها، 
والدولة يجب اأن تكفل احلماية القانونية والعملية حلماية هذه احلقوق واحلريات.2٦

العربية  اململكة  الريا�ص،  الإ�شالمي،  للكتاب  العاملية  الدار  ال�شاطبي،  الإمام  عند  املقا�شد  نظرية  الري�شوين،  اأحمد  الأ�شتاذ   2٤
ال�شعودية، الطبعة الرابعة، 1٤1٦هـ / 1995م، �ص 31.

25 الدكتور فتحي الدريني، احلق ومدى �شلطان الدولة يف تقييده، دار الب�شري، الأردن - عمان، 199٧، �ص 132.
2٦ انظر الدكاترة جالل علي العدوي، رم�شان اأبو ال�شعود، حممد ح�شن قا�شم، مرجع �شابق، �ص ٦1-٦2 وانظر اأي�شا، الدكتور 
املعارف  من�شاأة   ،200٧ الرابعة  الطبعة  والدولية،  الوطنية  وتطبيقاته  م�شادره  الإن�شان،  حقوق  قانون  ب�شري،  حممد  ال�شايف 
الإ�شكندرية، �ص255 - 2٧1، الدكتور هاين �شليمان الطعيمات، حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية دار ال�شروق للن�شر والتوزيع، 

عمان، الأردن، 2001، �ص 32-21.
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والواجب- كما حدده  الإ�شالمية،  ال�شريعة  والواجب وا�شح يف  والتالزم بني احلق 

الأ�شوليون- هو ما يتعني القيام به وترتتب العقوبة على عدم القيام به. والواجب يف 

تعريفه، له تق�شيمات عديدة فاإما مطلق مل يقيده ال�شارع بوقت حمدود من العمر 

كالكفارات، واإما موؤقت قيده ال�شارع بوقت حمدود كال�شالة و�شوم رم�شان، واإما 

على العني فيطلب ح�شوله من كل فرد من اأفراد املكلفني به، واإما فر�ص كفاية اإذا 

قام به فرد من اأفراد املكلفني فقد مت املطلوب، واإما حمدد عني له ال�شارع مقدارا 

كال�شلوات املفرو�شة والزكوات واإما غري حمدد مل يعني ال�شارع مقداره، واإما معني 
اأي طلبه ال�شارع عينا اأو خمريا اأي مبهما.2٧

م�شئولية  واحلريات،  احلقوق  باحرتام  الواجب  اأو  باللتزام  الإخالل  على  ويرتتب 

جتاه من اأخل مبثل هذا اللتزام اأو الواجب.

التزامات  بواجب احرتام  الوطني،  الو�شعي  القانون  امل�شئولية، يف  ويرتبط مفهوم 

باحرتامه  التزام  يقابله  حق  وكل  احلقوق  يحمي  فالقانون  القانون،  يرتبها  معينة 

وعدم العتداء عليه فاإذا حدث مثل هذا العتداء فاإن القانون يرتب جزاء مدنيا 

وم�شئولية  ال�شار«،  »الفعل  امل�شروع  غري  العمل  عن  امل�شئولية  ذلك  ومن  ذلك  على 

وعلى  اأعمالهما.  عن  الدولة  وم�شئولية  للغري،  �شررا  �شبب  خطاأ  كل  عن  التعوي�ص 

عك�ص اجلزاء املدين، يكون اجلزاء اجلنائي هو العقوبة التي توقع على من يرتكب 

فعال من الأفعال غري امل�شروعة التي ين�ص عليها القانون اجلنائي وتهدف العقوبة 

اجلنائية اإلى الردع اخلا�ص جتاه املجرم الذي ارتكب جرما كما تهدف اإلى الردع 

العام بجعل املجرم وما يناله من عقوبة عربة ملن ت�شول لهم نفو�شهم ارتكاب جرائم 

يف حق املجتمع. وقد يرتتب على الفعل جزاءان: اأحدهما مدين والآخر جنائي كما 

هو احلال، مثاًل، يف جرمية ال�شرقة التي يرتتب عليها جزاء مدين برد امل�شروق اإلى 

2٧ انظر ال�شيخ حممد اخل�شري، مرجع �شابق، �ص 32-٤٦.
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�شاحبه ودفع تعوي�ص له اإذا كان له حمل وجزاء جنائي كعقوبة على فعل ال�شرقة. 

اأو  باأداء واجبات الوظيفة  التاأديبي الذي يوقع على من يخل  اأي�شا اجلزاء  وهناك 
املهنة. 28

وباملثل تعد امل�شئولية الدولية من املبادئ الرئي�شية للقانون الدويل وتنبع من طبيعة 

النظام القانوين الدويل ومفاهيم �شيادة الدولة وامل�شاواة بني الدول. فاللتزامات 

التي يفر�شها النظام القانوين الدويل اأيًّا كان م�شدرها تكون واجبة النفاذ فاإذا مل 

تنفذها الدولة تتحمل م�شئولية عدم تنفيذها اإذ اإن خمالفة اللتزام اأو عدم تنفيذه 

يعد عمال غري م�شروع. ومو�شوع كل التزام دويل هو ت�شرف الدولة على نحو معني 

يف مواجهة الدولة اأو الدول التي ترا�شت على اإن�شاء القاعدة القانونية التي فر�شت 

هذا اللتزام، �شواء كان هذا الت�شرف هو القيام بعمل معني اأو المتناع عن القيام 
به. 29

ويف جمال احرتام احلريات الأ�شا�شية اأو حقوق الإن�شان، فامل�شئولية تن�شرف اإلى 

واجب الدولة يف اأن تكفل احلقوق التي التزمت بها وطنيا اأو دوليا واأل تنتهك هذه 

احلقوق، واإل فاإن الدولة ت�شاءل اأمام الق�شاء وطنيا، من خالل حتريك الدعاوى، 

من قبل الأفراد املعنيني، اأو ت�شاءل دوليا اإذا كانت املواثيق الدولية التي التزمت بها 
الدولة تت�شمن ن�شو�شا تتعلق مبثل هذه امل�شاءلة.30

28 انظر الدكتور �شعيد جرب، املدخل لدرا�شة القانون، اجلزء الأول، نظرية القانون، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1999، �ص 
.33-25

29 انظر يف تفا�شيل امل�شئولية الدولية، الدكتور �شالح الدين عامر، مقدمة لدرا�شة القانون الدويل العام، دار النه�شة العربية، 
القاهرة، 2002، �ص ٧2٦-٧٦٧، الدكتور عبدالعزيز �شرحان، القانون الدويل العام، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1991، 

�ص 139-130. 
Ian Brownlie,system of the law of the nation state responsibility part I(claredon 
press,Oxford,1933) PP.1-294.

30 انظر الربوتوكول الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 
2200 األف )د-21( املوؤرخ 1٦ دي�شمرب 19٦٦، جمموعة حقوق الإن�شان، �شكوك دولية، املجلد الأول، اجلزء الأول، جنيف، 

نيويورك، 1993، �ص 58.
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اإزاء اجلماعة التي  اإلى الدولة فاإن كل فرد عليه واجبات  وكما تن�شرف امل�شئولية 

يعي�ص فيها وعليه احرتام قوانينها 31، ويرتتب على الإخالل بهذا الحرتام اأن ي�شاءل 

للم�شئولية  واجلنائية على جوانب خمتلفة  املدنية  الوطنية  القوانني  وتن�ص  الفرد، 

ن�ص  التي  الإجراءات  خالل  من  وذلك  بها  الإخالل  على  ترتتب  التي  واجلزاءات 

عليها القانون الوطني يف هذا ال�شاأن.

وتتحد امل�شئولية يف ال�شريعة الإ�شالمية، يف اإطار نظرة الإ�شالم لالإن�شان من حيث 

وجتاه  نف�شه  وجتاه  خالقه  جتاه  والدنيوية،  الدينية  وم�شئوليته  الكون  يف  مركزه 
الآخرين، وهي م�شئولية تكليف ومطالبة وحما�شبة. 32

وباعتبار اأن ال�شريعة الإ�شالمية هي اأ�شا�ص احلق فاإن هناك م�شئولية على الدولة اأن 

حترتم هذا احلق فلي�ص لها اأن ت�شلب الفرد حقوقه اأو تتدخل يف ممار�شتها ب�شكل 

حتكمي، وم�شئوليتها اأن حتمي حقوق الفرد يف حدود امل�شلحة العامة، والفرد بدوره 

األقيت عليه ويف  التي  والدنيوية  الدينية  امل�شئولية  اإطار  اأن ميار�ص حقوقه يف  عليه 

جوانب  تتناول  التي  القراآنية  والآيات   33 ال�شريعة.  ومقا�شد  العام  ال�شالح  اإطار 

امل�شئولية كثرية منها: »وما خلقت اجلن والإن�ص اإل ليعبدون«3٤، »وما ربك بظالم 

للعبيد«35، »ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة«3٦، »اأيح�شب الإن�شان 

اأن يرتك �شدى«3٧، »ولت�شاألن يومئذ عن النعيم«38.

والأحاديث النبوية، يف امل�شئولية كثرية ومنها: »األ كلكم راع وكلكم م�شئول عن رعيته، 
األف )د-3( يف 10  رقم 21٧  املتحدة  لالأمم  العامة  قرار اجلمعية  الإن�شان،  العاملي حلقوق  الإعالن  املادة )29(،  انظر   31

دي�شمرب 19٤8، املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 1.
32 انظر الدكتور حممود حمدي زقزوق، هموم الأمة الإ�شالمية، الهيئة امل�شرية العامة للكاتب، القاهرة، 2001، �ص 113-

.1٤0
33 انظر الدكتور فتحي الدريني، مرجع �شابق، �ص 138-131.

3٤ �شورة الذاريات:5٦.
35 �شورة ف�شلت: ٤٦.
3٦ �شورة الأنفال:٤2.
3٧ �شورة القيامة:3٦.
38 �شورة التكاثر:8.   
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فالأمري الذي على النا�ص راع وهو م�شئول عن رعيته. والرجل راع على اأهل بيته وهو 

م�شئول عنهم. واملراأة راعية على بيت بعلها وولده وهي م�شئولة عنهم. والعبد راع 

على مال �شيده وهو م�شئول عنه. األ فكلكم راع وكلكم م�شئول عن رعيته«39.

واإطار امل�شئولية العام هو المتثال لأوامر اهلل، واجتناب ما نهى عنه اهلل ور�شوله، 

والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وامل�شئولية يف الإ�شالم اأو�شع مدى من احلدود املحدودة التي حددتها لها القوانني 

الو�شعية، فالإخالل بامل�شئولية ل يتحدد، فح�شب، بالعقوبات احلدية اأو التعزيرية 

يف احلالت التي ن�شت عليها ال�شريعة الإ�شالمية، واإمنا يتحدد من منظور اإ�شالمي 

يف  الأر�ص،  يف  اهلل  خليفة  باعتباره  لالإن�شان،  الذاتية  امل�شئولية  حيث  من  وا�شع 

يف  الإن�شان  واأن  جميعا،  النا�ص  وجتاه  جمتمعه  وجتاه  غريه،  وجتاه  وماله  نف�شه 

 ،٤0 امل�شئولية  تفر�شه عليه هذه  الذي  الإيجابي  امل�شلك  ي�شلك  اأن  الإطارعليه  هذا 

اخلالفة  وهذه  الأر�ص  يف  خليفة  ليكون  اهلل  خلقه  واإمنا  عبثا  يخلق  مل  فالإن�شان 

تت�شمن م�شئوليات منها اإح�شان العمل، ويقول اهلل تعالى: »تبارك الذي بيده امللك 

اأح�شن عمال وهو  اأيكم  ليبلوكم  املوت واحلياة  الذي خلق  وهو على كل �شيء قدير 
العزيز الغفور«.٤1

ول �شك اأن ا�شت�شعار الإن�شان معاين اللتزام وامل�شئولية يف اإطار اأو�شع من اجلزاء 

اأ�شا�ص را�شخ ملمار�شة قيم الرب والرحمة  باأن ي�شهم يف و�شع  الدنيوي املادي كفيل 

والعدل والإح�شان التي تن�شلح بها اأحوال الأفراد واملجتمعات. 

39 �شحيح م�شلم.
٤0 انظر الدكتور حممود حمدي زقزوق، مرجع �شابق، 1٤0-13٧.

٤1 �شورة املُْلك:2-1.
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املطلب الثاين
تق�ضيمات حقوق الإن�ضان )احلقوق واحلريات(

للحريات  »دوجي«  تق�شيم  فهناك  الإن�شان؛  حلقوق  عديدة  فقهية  تق�شيمات  هناك 

الفرد  جتاه  الدولة  �شلطة  على  قيود  �شورة  يف  تظهر  �شلبية  حريات  بني  واحلقوق 

وحريات اإيجابية تظهر يف �شورة خدمات تعرتف بها الدولة للفرد. وهناك تق�شيم 

»ا�شمان« للحريات واحلقوق بني امل�شاواة املدنية واحلرية الفردية. وتنق�شم امل�شاواة 

الوظائف  تويل  يف  وامل�شاواة  الق�شاء،  اأمام  وامل�شاواة  القانون،  اأمام  امل�شاواة  اإلى 

العامة، وامل�شاواة اأمام ال�شرائب، وتنق�شم احلرية الفردية اإلى حريات مادية مثل 

والعمل، وحريات معنوية مثل حرية  التجارة  التنقل وحرية  الأمن وحرية  احلق يف 

العقيدة وحرية الجتماع وحرية ال�شحافة وحرية التعليم. وهناك تق�شيمات للحقوق 

التجمع  وحرية  الفكر  وحرية  ال�شخ�شية  كاحلرية  تقليدية  حقوق  اإلى  واحلريات 

واحلرية القت�شادية، وهناك احلقوق اجلديدة كاحلق يف العمل وامل�شكن وال�شحة 
والغذاء.٤2

اأجيال  اأو  مراحل  على  ظهورها  تطور  اإلى  ي�شتند  الإن�شان  حلقوق  تق�شيم  وهناك 

الفرد �شد  ا�شتهدفت حماية  التي  وال�شيا�شية  املدنية  ي�شمل احلقوق  الأول  فاجليل 

القت�شادية  احلقوق  ي�شمل  الثاين  واجليل  احلقوق،  هذه  انتهاكها  حال  الدولة 

�شرورية  لأنها  حلمايتها  الدولة  من  تدخال  تتطلب  التي  والثقافية  والجتماعية 

واجليل  وال�شيا�شية،  املدنية  حلقوقه  الفعالة  وممار�شته  الإن�شان  اآدمية  لكتمال 

الثالث وي�شمل احلقوق اجلماعية اأو ما ي�شمى اأحيانا حقوق ال�شعوب كاحلق يف تقرير 

امل�شري وكاحلق يف التنمية ويف الأمن ويف ال�شالم ويف بيئة نظيفة ثم حقوق اجليل 

الرابع وهي احلقوق التي تكفل حماية الإن�شان وخ�شو�شياته واآدميته �شد اجلوانب 
٤2 انظر الدكتور ثروت بدوي، النظم ال�شيا�شية، دار النه�شة العربية، القاهرة، 19٧5، �ص ٤10-٤32.
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ال�شلبية للتقدم العلمي والتكنولوجي خا�شة يف جمال الهند�شة الوراثية.

واحلريات  احلقوق  اإلى  ين�شرف  مو�شوعي  اأ�شا�ص  على  للحقوق  تق�شيم  وهناك 

العامة كافة، اأو على اأ�شا�ص حماية فئات معينة من الأفراد كاملراأة والطفل.

الدولية،  املواثيق  اإلى  ت�شتند  التي  تلك  هي  التق�شيمات  هذه  اأهم  اأن  تقديري  ويف 

حلقوق  العربي  كامليثاق  الإقليمية  واملواثيق  املتحدة،  الأمم  مواثيق  مقدمتها  وفى 

الإن�شان ال�شادر عن جامعة الدول العربية عام 200٤، واملواثيق العقدية كاإعالن 

الإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  عن  ال�شادر  الإ�شالم  يف  الإن�شان  حقوق  حول  القاهرة 

لأغلبها  جند  اأن  ميكن  التي   ،1990 عام  الإ�شالمي(   التعاون  منظمة  حاليا   (

اأ�شا�شا يف د�شاتري الدول وت�شريعاتها الوطنية، ومن ثم فاإنه ميكن الإ�شارة يف اإطار 

اإلى احلق يف امل�شاواة، واحلقوق املدنية  هذه التق�شيمات - ب�شكل رئي�شي وموجز- 

وال�شيا�شية، واحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، واحلق يف التنمية، وحق 

الأفراد  وم�شئولية  وحق  والأمن،  ال�شالم  يف  واحلق  م�شريها،  تقرير  يف  ال�شعوب 

الأ�شا�شية  واحلريات  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  املجتمع  وهيئات  واجلهات 

املعرتف بها عامليا، وحقوق املراأة والطفل وذلك على النحو الآتي: 

احلق يف امل�ضاواة:

يعترب احلق يف امل�شاواة من املرتكزات الأ�شا�شية للتمتع بجميع حقوق الإن�شان الأخرى 

فهو يرتبط بحرية الإن�شان وكرامته ولقد ن�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على 

اأن الإن�شان يولد حرا وعلى اأن كل النا�ص يت�شاوون يف الكرامة واحلقوق٤3. فال عجب 

اأن اأ�شار ميثاق الأمم املتحدة، والعهدان الدوليان حلقوق الإن�شان،٤٤ اإلى احلق يف 

امل�شاواة كاإطار عام وكاأ�شا�ص للتمتع بجميع حقوق الإن�شان الأخرى.

٤3 انظر املادة )1( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 21٧ الف )د-3( يف 10 دي�شمرب 19٤8.
وال�شيا�شية، قرار  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ص  العهد  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  الدويل اخلا�ص  العهد   ٤٤

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 2200 األف )د-21( يف 1٦ دي�شمرب 19٦٦.
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ونقي�ص  عمال،  و�شمانها   de jure القانونية  امل�شاواة  هي  بامل�شاواة  واملق�شود 

امل�شاواة هو التفرقة اأو التمييز. ولكن امل�شاواة ل تعني عدم التمايز اأو التفرقة بني 

اأو  الذهنية  كالقدرة  املتنوعة  الفردية  وقدراتهم  اإمكانياتهم  اأ�شا�ص  على  الأفراد 

التفوق العلمي اأو غري ذلك مما يتعلق باجتهادات الفرد ال�شخ�شية. فالقانون يجب 

اأما امل�شاواة الفعلية فتتوقف على  اأن ي�شمن مبداأ امل�شاواة القانونية للنا�ص جميعا 

قدرات الأفراد واإمكانياتهم.

ويتطلب مبداأ امل�شاواة اأو احلق يف امل�شاواة التكافوؤ يف الفر�ص ومتكني الأفراد من 

ا�شتعمال حرياتهم من دون تفرقة اأو متييز بغري �شند من القانون ويف اإطار العدالة 

احلرية  مبفهومي  جذريا  ارتباطا  ترتبط  فامل�شاواة  للمجتمع،  امل�شرتك  وال�شالح 

والعدالة، وتبدو اأهمية مبداأ امل�شاواة لأن النا�ص قد يختلفون يف اجلن�ص اأو العن�شر 

اأو اللون اأو الرثوة اأو الأ�شل القومي اأو الأ�شل الجتماعي اأو غري ذلك ولكنهم جميعها 

اآدم لهم حقوق ل�شيقة باأ�شخا�شهم ل ميكن امل�شا�ص بها لأن امل�شا�ص بها  من بني 

م�شا�ص بكرامة الإن�شان واآدميته وا�شتحقاقه العدالة٤5.

وين�ص ميثاق الأمم املتحدة على �شرورة احرتام حقوق الإن�شان للكافة بدون تفرقة 

على اأ�شا�ص العن�شر Race اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين ٤٦ واأ�شاف العهدان اإلى هذه 

الأ�ش�ص، الراأي ال�شيا�شي اأو اأي راأي اآخر اأو الأ�شل القومي اأو الجتماعي اأو ب�شبب 

امللكية اأو ب�شبب امليالد اأو اأي و�شع اآخر٤٧ واأ�شاف امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان 

٤5 يق�شم د. نعيم عطية العدالة اإلى ثالثة اأق�شام تبعا لطريف الرابطة، فعندما يكون طرفا الرابطة �شخ�شني على قدم امل�شاواة كما 
لو كانا �شخ�شني من اأ�شخا�ص القانون اخلا�ص اأو يت�شرفان باعتبارهما كذلك، فاإن العدالة التي تربطهما ت�شمى »عدالة امل�شاواة« اأما 
عندما يكون طرفا الرابطة جماعة واأفرادها، وعلى الأخ�ص الدولة ورعاياها فاإن العدالة ت�شمى »عدالة توزيعية« بالن�شبة اإلى ما هو 
م�شتحق على اجلماعة قبل اأفرادها و»عدالة تكليفية« بالن�شبة اإلى ما هو م�شتحق للجماعة قبل اأفرادها. انظر، د. نعيم عطية، الفل�شفة 

الد�شتورية للحريات الفردية، دار النه�شة العربية، القاهرة، 1989، �ص 230.
٤٦ انظر الفقرة )3( من املادة )1( من ميثاق الأمم املتحدة.

٤٧ انظر الفقرة )1( من املادة )2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية والفقرة )2( من املادة )2( من العهد الدويل 
للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )2200( )اأ - 21( يف 1٦ دي�شمرب 19٦٦ 

وقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 2200)اأ-21( يف 1٦ دي�شمرب 19٦٦ على التوايل.
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وال�شعوب لهذه الأ�ش�ص التفرقة على اأ�شا�ص اجلماعة الإثنية Ethnic Group اأو 
الرثوة اأو اأي تفرقة من اأي نوع كان.٤8

احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية:

تعترب احلقوق املدنية �شرورية لالأفراد وهي اإما عامة، كاحلقوق  الل�شيقة بال�شخ�ص 

كيانه  حماية  يف  وحقه  واأع�شائه  ج�شمه  و�شالمة  احلياة  يف  كاحلق  اإن�شانا  لكونه 

الأدبي، وحق ال�شخ�ص يف اأن يتمكن من مزاولة ن�شاطه مثل حريته يف التنقل وحرية 

ال�شكن وحرمته وهذه حقوق تثبت للنا�ص كافة فهي حقوق عامة ل يرد عليها تقادم 

ول تورث ول يتم التنازل عنها للغري بالت�شرف فيها نظرا لتالزمها مع ال�شخ�شية، 

واإما خا�شة تتعلق بالأ�شرة اأو املعامالت املالية بني الأفراد.

واحلقوق ال�شيا�شية هي تلك التي يتمتع بها املواطنون طبقا ملا ين�ص عليه الد�شتور 

كحق  للدولة  ال�شيا�شي  النظام  يف  امل�شاركة  يف  باحلق  اأ�شا�شا  وتتعلق  والقانون 

النتخاب وحق الرت�شيح.

اإلى حقوق  وتندرج احلقوق املدنية وال�شيا�شية يف عداد احلقوق التقليدية بالن�شبة 

الفرد كاإن�شان يف ذاته اأو حلقوقه ك�شخ�ص ينتمي اإلى جماعة �شيا�شية. وكانت هذه 

يف  الفرد  حرية  لتاأكيد  بال�شراع  لرتباطها  الظهور  يف  الأ�شبق  احلقوق  من  الفئة 

مواجهة الدولة واإمكان افتئاتها على هذه احلرية.

وهناك عدد من احلقوق املدنية وال�شيا�شية التي ين�ص عليها العهد الدويل للحقوق 

املدنية وال�شيا�شية٤9 ومن هذه احلقوق، حق كل فرد يف احلياة وعدم جواز اإخ�شاع 

اأي فرد للتعذيب اأو ال�شرتقاق، وحق كل فرد يف احلرية وال�شالمة ال�شخ�شية، وحق 

كل فرد يف حماكمة عادلة، وحق كل فرد يف �شمانات ال�شرعية اجلنائية، وحق كل 
٤8 انظراملادة )2( من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب، جمعية روؤ�شاء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، اأدي�ص 

ابابا، 2٧ يونيو 1981.
٤9 انظر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، مرجع �شابق.
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فرد يف اأن يعرتف به ك�شخ�ص اأمام القانون، وحرية الفكر وال�شمري والدين وحرية 

العامة  امل�شاركة يف احلياة  تكوين اجلمعيات، وحق كل مواطن يف  التجمع، وحرية 

والإقامة بحرية  التنقل  والتعبري وحق كل فرد يف  الراأي  العامة، وحرية  والوظائف 
داخل الدولة املقيم بها.50

�شلبية،  حقوق  اإنها  عنها  القول  �شاع  واإن  وال�شيا�شية،  املدنية  احلقوق  اأن  �شك  ول 

خالل  من  وحمايتها  بها  العرتاف  هو  جتاهها  الدولة  من  املطلوب  كل  اأن  مبعنى 

الت�شريع والمتناع عن العتداء عليها، اإل اأنها، يف الواقع، تتطلب دورا اإيجابيا من 

الدولة بالتدخل حلمايتها ب�شكل عملي ومن ذلك، مثال، فاإن الن�ص على احلق يف 

لكفالة  الفعلية  ال�شبل  تتح  اإذا مل  له  ل معنى  ي�شبح  التقا�شي ويف حماكمة عادلة 

اإلى الفقراء واحلق يف امل�شاركة  هذا احلق عن طريق امل�شاعدة القانونية بالن�شبة 

يف احلياة العامة ل يتاأتى تطبيقه عمال بدون دور ن�شط من قبل موؤ�ش�شات الدولة 

لإيجاد املناخ العام الذي ي�شجع على مثل هذه امل�شاركة وي�شمن حريتها.

احلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية:

اإذا كان الأ�شل يف احلقوق املدنية وال�شيا�شية هو اعرتاف الدولة بها ب�شكل فوري 

والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  فاإن  عليها،  العتداء  عن  والمتناع 

تتطلب - اإلى جانب اعرتاف الدولة بها - اتخاذ اإجراءات حمددة لتحقيقها والأ�شل 

يف هذه احلقوق اأنها تتحقق من خالل برامج و�شيا�شات متنوعة يظهر اأثرها ب�شكل 

تدريجي، على املدى.

هذه  اإلى   51 والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل  العهد  اأ�شار  وقد 

احلقوق ومنها: احلق يف العمل )املادة ٦(، واحلق يف �شروط عمل مواتية وعادلة 

وال�شيا�شية )٧-9(، )1٤-1٦(، )19-18(، )21- املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  التالية من  املواد  التوايل  على  انظر   50
22(، )25( املرجع ال�شابق نف�شه.

51 انظر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، مرجع �شابق.
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)املادة ٧(، وحق ت�شكيل النقابات والن�شمام اإليها واحلق يف الإ�شراب )املادة 8(، 

يف  الأ�شرة  وحق   ،)9 )املادة  الجتماعي  والتاأمني  الجتماعي  ال�شمان  يف  واحلق 

احلماية وامل�شاعدة )املادة 10(، وحق كل فرد يف م�شتوى معي�شي منا�شب لنف�شه 

ال�شحة  باأعلى م�شتوى ممكن من  التمتع  ولعائلته )املادة 11(، وحق كل فرد يف 

و�شمان   ،)13 )املادة  التعليم  يف  فرد  كل  وحق   ،)12 )املادة  والعقلية  البدنية 

التعليم الإلزامي جمانا )املادة 1٤(، وحق كل فرد يف امل�شاركة يف احلياة الثقافية 

ويف التمتع مبنافع التقدم العلمي وتطبيقاته )املادة 15(.

الهتمام  من  اأكرب  بقدر  تاريخيا،  حظيت،  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  كانت  واإذا 

الدولية  املواثيق  اأن  اإل  لهذه احلقوق  وتهديدها  الدولة  �شلطة  للتخوف من  بالنظر 

ل  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  اأن  لتوؤكد  جاءت  الإن�شان  حلقوق 

فاحلقوق  وتكملها،  لها  لزمة  اإنها  بل  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  عن  اأهمية  تقل 

القت�شادية والجتماعية والثقافية تتيح للنا�ص التمتع باحلقوق واحلريات الأخرى 

للفرد كرامته، وترتبط هذه احلقوق،  الذي يكفل  النحو  والعدالة الجتماعية على 
ب�شكل قوي، بنهج التنمية الب�شرية. 52

حق ال�ضعوب يف تقرير م�ضريها:

ن�شت الفقرة )2( من املادة )1( من ميثاق الأمم املتحدة على حق ال�شعوب يف 

تقرير م�شريها وكذلك ن�ص كل من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية والعهد 

حق  ال�شعوب  »جلميع  اأن  على  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل 

تقرير م�شريها بنف�شها وهي مبقت�شى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها ال�شيا�شي 
وحرة يف ال�شعي اإلى حتقيق منائها القت�شادي والجتماعي والثقايف«. 53

52 انظر يف الربط بني حقوق الإن�شان وكل من التنمية الب�شرية والتنمية الإن�شانية، تقرير التنمية الإن�شانية العربي لعام 2002، 
املكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نيويورك 2002، �ص21-13.

والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل   والعهد  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  املادة )1(،كل من  الفقرة )1(،   53
والثقافية، مرجع �شابق.
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احلق يف ال�ضلم والأمن:

هذا احلق له جانبان: فمن ناحية، لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن 

العاملي حلقوق  الإعالن  املن�شو�ص عليها يف  اأن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات 

اأن  اعتبار  ال�شالم على  لها احلق يف  ال�شعوب  فاإن  اأخرى،  ناحية  5٤، ومن  الإن�شان 

وعلى  الدوليني  والأمن  ال�شلم  على  املحافظة  هو  املتحدة  لالأمم  الرئي�شي  الهدف 

اعتبار اأن »... احلياة من دون حرب هي مبثابة ال�شرط الدويل الأ�شا�شي للرفاهية 

املادية للبلدان ولتنميتها وتقدمها وللتنفيذ التام جلميع احلقوق واحلريات الأ�شا�شية 
التي تنادي بها الأمم املتحدة«.55

احلق يف التنمية:

يعترب احلق يف التنمية حقا فرديا لكل اإن�شان وحقا جماعيا لكل �شعب يف الإ�شهام 

وال�شيا�شية  والثقافية  التنمية بجميع جوانبها: القت�شادية والجتماعية  يف حتقيق 

الإن�شان واحلريات  اإعمال جميع حقوق  التي ميكن فيها  التنمية  والتمتع بهذه   ...«
الأ�شا�شية اإعمال تاما«. 5٦

اأن التنمية ال�شاملة تعني الرتقاء بحياة الإن�شان وال�شعوب لكفالة احرتام  والواقع 

ال�شيا�شية  تكفل احلقوق  التي  املادية  املادية وغري  بتوفري اجلوانب  الإن�شان  كرامة 

بني  املن�شجم  التوازن  »حتقيق  ذلك  يف  مبا  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 

التقدم التقني لبني الب�شر وبني ارتقائهم الفكري واملعنوي«5٧ ويتفق ذلك مع حق 

فالتنمية  بثمارها،  والتمتع  فيها  والإ�شهام  التنمية  امل�شاركة يف  وال�شعوب يف  الفرد 

5٤ انظر املادة )28(، من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان.
55 اإعالن ب�شاأن حق ال�شعوب يف ال�شلم، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 11/39 يف 12 نوفمرب198٤، انظر اأي�شا 

الفقرة )1( من املادة الأولى من ميثاق الأمم املتحدة.
5٦ الفقرة )1( املادة )1(، اإعالن احلق يف التنمية، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 128/٤1 يف ٤/12/198٦.

5٧ املادة الثانية، اإعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل، قرار املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو( 
يف ٤ نوفمرب 19٦٦.
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ينبغي اأن تكون مرتكزة على احرتام حقوق الإن�شان وال�شعوب وتهدف اإلى خدمتهم.

حق وم�ضئولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية 
حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية املعرتف بها عامليا:

تعزيز  يف  اجلميع  وم�شئولية  والواجب  احلق  بني  التالزم  بعدي  احلق  هذا  يج�شد 

وحماية حقوق الإن�شان طبقًا ل�شوابط ت�شمنها اإعالن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

ال�شادر يف هذا ال�شاأن 58، ويف اأن تكون الأن�شطة الرامية ملناه�شة انتهاكات حقوق 

املت�شق  املحلي  القانون  »ي�شكل  واأن   59 �شلمية  اأن�شطة  الأ�شا�شية  الإن�شان واحلريات 

مع ميثاق الأمم املتحدة واللتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة يف 

ميدان حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية الإطار القانوين الذي ينبغي اأن يجرى 

فيه اإعمال حقوق الإن�شان والتمتع بها، وتنفيذ جميع الأن�شطة امل�شار اإليها يف هذا 
الإعالن من اأجل تعزيز تلك احلقوق واحلريات وحمايتها واإعمالها ب�شكل فعال«.٦0

حقوق املراأة:

اأولت الأمم املتحدة اهتماما كبريا بحقوق املراأة، ولعل من اأهم التفاقيات التي اأقرتها 

الأمم املتحدة يف هذا ال�شاأن اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة٦1، 

وذلك من اأجل حتقيق امل�شاواة بني الرجل واملراأة، ون�شت هذه التفاقية، فيما ن�شت 

والتمتع  الأ�شا�شية  واحلريات  الإن�شان  »... ممار�شة حقوق  املراأة يف  على حق  عليه، 

بها على اأ�شا�ص امل�شاواة مع الرجل«٦2 ومن هذه احلقوق احلق يف امل�شاركة يف احلياة 

العامة واحلق يف التعليم ويف العمل، ويف ال�شحة واحلق يف امل�شاواة اأمام القانون.

58 انظر الإعالن املتعلق بحق وم�شئولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية 
املعرتف بها عامليا، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 1٤٤/53 يف 8 مار�ص 1999.

59 انظر الفقرة )1( من املادة )12(، املرجع ال�شابق.
٦0 املادة )3( املرجع ال�شابق نف�شه.

٦1 انظر قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 180/3٤ يف 18 دي�شمرب 19٧9.
٦2 املادة )3( اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، املرجع ال�شابق نف�شه.
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حقوق الطفل:

حقوق  اتفاقية    ،1989 نوفمرب   20 يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرت 

هذه  ومن  لرفاهه«٦3،  الالزمتني  والرعاية  »احلماية  �شمان  بق�شد  وذلك  الطفل 

احلقوق حقه يف احلياة، وحقه يف احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جن�شيته، وحقه 

يف احلماية من اأ�شكال العنف كافة اأو ال�شرر اأو الإ�شاءة البدنية.

حقوق  عن  احلديث  فاإن  احلقوق  هذه  وتق�شيمات  الإن�شان  حقوق  تعريف  كان  واأيا 

الإن�شان ل ميكن اأن يكون حديثا فل�شفيا جمردا فالإن�شان كائن اجتماعي يعي�ص يف 

اإطاردول تختلف فل�شفاتها الجتماعية وال�شيا�شية وبالتايل اأنظمتها ال�شيا�شية التي 

تتحدد يف اأطرها القانونية حقوق الفرد وواجباته. 

واأيا كان اخلالف حول مفهوم حقوق الإن�شان وم�شمون هذه احلقوق فاإن ال�شيا�شات 

اأمور  على  عاما  اتفاقا  تظهر  الدولية  واملمار�شات  اأ�شكالها  اختالف  على  الوطنية 

اأ�شا�شية هي:

تعزيز  يف  احلرية  الفرد  لالإن�شان  تكفل  التي  احلقوق  جميع  هي  الإن�شان  -  حقوق 

املدنية  جوانبها  يف  كرمية  حياة  ليعي�ص  امل�شروعة  اختياراته  وتو�شيع  قدراته 

وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية، وذلك يف اإطار جمتمع ينعم، هو الآخر يف 

اإطار من ال�شرعية، باحلرية وال�شتقالل والقدرة على حتقيق التنمية يف جوانبها 

ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية كافة ٦٤.

-  ت�شكل حقوق الفرد، من ناحية، واأمن النظام الجتماعي، من ناحية اأخرى، قطبي 

تفاعل رئي�شيني يف املجتمع، فهما يكمالن بع�شهما بع�شا ول ميكن لأحدهما اأن 

الإن�شان مت�شمنة  الآخر، ومن هنا كانت فكرة حقوق  يتحقق متاما على ح�شاب 
٦3 الفقرة )2( من املادة )3(، اتفاقية حقوق الطفل، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 25/٤٤ يف 20 نوفمرب 1989.

٦٤ انظر تقرير التنمية الإن�شانية العربي لعام 2002، مرجع �شابق، �ص 21-13.
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اأخرى.  ناحية  من  املجتمع،  جتاه  اأي�شا  وواجباتهم  ناحية،  من  الأفراد،  حريات 

وينظم القانون، يف جمتمع دميقراطي، التوازن ال�شروري بني حقوق الفرد واأمن 

النظام الجتماعي.

-  تطورت احلقوق الإن�شانية بتطور املجتمع على امل�شتويني الوطني والدويل، لت�شمل 

وثقافية،  واجتماعية  اقت�شادية  حقوقا  واملدنية،  ال�شيا�شية  احلقوق  جانب  اإلى 

بيئة �شحية  التنمية ويف  ت�شمل احلق يف  التي  الت�شامن  ي�شمى حقوق  ما  واأخريا 

اأن هذه احلقوق ل ميكن جتزئتها، فجميعها  ويف ال�شالم، واأ�شبح من امل�شلَّم به 

مرتابطة توؤثر يف بع�شها بع�شا وهي حقوق تثبت للفرد جتاه دولته وتثبت لل�شعوب 

جتاه املجتمع الدويل.

الوطني،  امل�شتوى  على  الأولى  بالدرجة  يتم  الإن�شان  حقوق  وحماية  ت�شجيع  -  اإن 

فاإن  ذلك  ومع  احلقوق،  هذه  وحماية  احرتام  بت�شجيع  اأ�شا�شا،  الدولة،  وتتكفل 

الدولة  حدود  عند  تنتهي  وطنية  ق�شية  تعد  مل  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز 

فح�شب، بل اأ�شبحت حمل اهتمام فائق من قبل املجتمع الدويل.
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املبحث الثاين
احلماية الوطنية حلقوق الإن�ضان

يتعني اأن تتحقق حماية حقوق الإن�شان اأول وبال�شرورة على امل�شتوى الوطني حيث 

الدولة.  ل�شلطان  الأفراد  من  غريه  مع  ويخ�شع  الوطني  جمتمعه  يف  الفرد  يعي�ص 

واحلماية هنا ذات �شقني: �شق قانوين و�شق عملي، فال يكفي اأن يت�شمن الد�شتور اأو 

الت�شريع العادي ن�شو�شا بخ�شو�ص �شمان احرتام حقوق الإن�شان وحرياته بل يلزم 

اأي�شا اأن تكون هناك �شمانات عملية اأو فعلية ل�شمان تطبيق هذه الن�شو�ص، ومن 

ثم يت�شمن هذا املبحث مطلبني:

املطلب الأول: احلماية القانونية حلقوق الإن�شان.

املطلب الثاين: ال�شمانات العملية حلقوق الإن�شان.
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املطلب الأول
احلماية القانونية حلقوق الإن�ضان

الأهداف  ناحية،  من  العتبار،  يف  اآخذا  والواجبات  احلقوق  تنظيم  امل�شرع  يتولى 

الجتماعية والنظام العام للدولة، ومن ناحية اأخرى، حماية حريات الأفراد.

وامل�شرع يف تنظيمه للحريات قد ين�ص عليها يف اإعالنات خا�شة بحقوق الإن�شان اأو 

امل�شا�ص  تاأكيد عدم �شرعية  اإعالنات احلقوق على  الد�شتور، »وحتر�ص  يف ديباجة 

الد�شتورية  احلماية  اأن  �شك  ول  الد�شتور.  �شلب  ي�شمنها  اأو  احلريات،«٦5  بهذه 

للحقوق الإن�شانية هي اأعلى حماية قانونية ممكنة. فالد�شتور هو اأعلى وثيقة قانونية 

يف الدولة وتتقيد به القوانني الأخرى ٦٦.

اإياها بو�شوح  اإليها حمددا  اإما اأن ي�شري  والد�شتور عندما ين�ص على هذه احلقوق 

ومن ثم ل ميكن للم�شرع العادي اأن مي�ص هذه احلقوق، واإما اأن ي�شمنها من حيث 

املبداأ ويرتك حتديد م�شمونها للم�شرع العادي ويف هذا الإطار يتولى القانون تنظيم 

من  �شبط  لوائح  اإ�شدار  �شلطة  اأي�شا  التنفيذية  ال�شلطة  ومتلك  احلريات.  هذه 

خاللها متار�ص �شالحيات فيما يتعلق بتنظيم احلريات العامة. وبطبيعة احلال فاإن 

مكانة هذه احلريات ومدى حمايتها تتفاوت طبقًا ملكانها يف البناء القانوين للدولة 

من حيث و�شعها يف التدرج الهرمي للبناء القانوين. ويف هذا ال�شاأن فاإن الد�شتور 

يوجد يف قمة هذا البناء تليه الت�شريعات العادية ثم اللوائح فالقرارات الفردية. 

يتعني  واإمنا  مطلقة  حريات  تكون  اأن  وكفالتها  العامة  باحلريات  الإقرار  يعني  ول 

تنظيمها حمافظة على النظام العام »والتنظيم القانوين ل يخل باحلرية واإمنا يقدم 

٦5 الدكتورة �شعادة ال�شرقاوي، مرجع �شابق، �ص121.
٦٦ الدكتور اأحمد فتحي �شرور، احلماية اجلنائية للحق يف احلياة اخلا�شة، دار النه�شة العربية، القاهرة، 198٦، �ص8.
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فو�شى«٦٧ويحكم  الأمر  ي�شبح  قد  التنظيم  وبدون  الواقعي.  الوجود  اإمكانيات  لها 

هذا التنظيم قواعد و�شوابط ين�ص عليها القانون وي�شري اإليها الفقه حتى ل ينال 

مثل هذا التنظيم من م�شمون احلرية فيهددها اأو يق�شي عليها، ول �شك اأن الركيزة 

وا�شتقالل  القانون  �شيادة  هي  احلقوق  هذه  احرتام  ل�شمان  الأ�شا�شية  القانونية 

اأو  عليها  العتداء  حال  حقوقهم  عن  الذود  لالأفراد  يكفل  الذي  الأمر  الق�شاء، 

تهديدها، وي�شكل الن�ص على هذه احلقوق بو�شوح الأ�شا�ص الذي ي�شتند اإليه الأفراد 

يف دفاعهم عنها.

واأ�شري هنا- على �شبيل املثال - اإلى د�شتور مملكة البحرين املعدل٦8 الذي ين�ص، 

فيما ين�ص عليه، على اأن النا�ص �شوا�شية يف الكرامة الإن�شانية، ويت�شاوى املواطنون 

لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك ب�شبب اجلن�ص 

اإلى  يحيل  ل  هنا  امل�شاواة  على  ٦9والن�ص  العقيدة  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  الأ�شل  اأو 

قانون لتنظيم ممار�شة هذا احلق بينما، على �شبيل املثال، تن�ص املادة )2٤( من 

الد�شتور على اأن حرية ال�شحافة والطباعة والن�شر مكفولة وفقا لل�شروط التي يبينها 

القانون. وعلى اأية حال فاإن املادة )31( من الد�شتور تن�ص على اأن »ل يكون تنظيم 

احلقوق واحلريات العامة املن�شو�ص عليها يف هذا الد�شتور اأو حتديدها اإل بقانون، 

اأو بناًء عليه، ول يجوز اأن ينال التنظيم اأو التحديد من جوهر احلق اأو احلرية«.

وين�ص الد�شتور، يف مواطن عديدة على حقوق الإن�شان ومن ذلك يف بابه الثاين، 

عنوان  حتت  منه  الثالث  الباب  ويف  للمجتمع«،  الأ�شا�شية  »املقومات  عنوان  حتت 

»�شرف  اأن  منه،  الرابع  الف�شل  يف  الد�شتور،  ويوؤكد  العامة«،  والواجبات  »احلقوق 

القانونية والقت�شادية )كلية  القانون والقت�شاد للبحوث  البنا، حدود �شلطة ال�شبط الإداري، جملة  ٦٧ الدكتور  حممود عاطف 
احلقوق، جامعة القاهرة، 1980، �شبتمرب - دي�شمرب 19٧8( �ص٤22.

٦8 د�شتور مملكة البحرين املعدل  لعام 2002، مرجع �شابق.
٦9 املادة )18( املرجع ال�شابق نف�شه.



51

الق�شاء، ونزاهة الق�شاة وعدلهم، اأ�شا�ص احلكم و�شمان للحقوق واحلريات«.٧0

ويالحظ، يف الأمثلة ال�شابقة، اأن الد�شتور ن�ص على بع�ص احلريات ب�شكل مطلق ومل 

يرتك للم�شرع العادي حرية تنظيمها ومن ذلك الإ�شارة للم�شاواة بني املواطنني اأمام 

القوانني وامل�شاواة بينهم يف احلقوق والواجبات العامة من دون متييز ب�شبب اجلن�ص 

للقانون  وترك  اأخرى  حريات  اإلى  واأ�شار  العقيدة.  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  الأ�شل  اأو 

تنظيمها ومن ذلك حرية ال�شحافة والطباعة والن�شر مع تاأكيد الد�شتور يف املادة 

)31( منه عدم جواز اأن ينال التنظيم من جوهر احلق.

�شعب  موافقة  على  بناء   2002 لعام  املعدل  البحرين  مملكة  د�شتور  �شدر  ولقد 

مملكة البحرين، يف ا�شتفتاء يومي )1٤-15( من فرباير 2001، على ميثاق 

العمل الوطني حيث حدد هذا امليثاق الأطر الرئي�شية مل�شروع العمل الوطني من اأجل 

حتقيق »... اآفاق اأف�شل لبحرين امل�شتقبل...«٧1.  ولقد ن�ص هذا امليثاق، فيما ن�ص 

عليه، على اأهداف احلكم واأ�شا�شه، وكفالة احلريات ال�شخ�شية وامل�شاواة، وحرية 

العقيدة وحرية التعبري والن�شر. ويتمتع هذا امليثاق بال�شفة الإلزامية وذلك ل�شدوره 

بعد ا�شتفتاء �شعبي، وال�شعب هو �شاحب ال�شيادة يف الدولة، كما اأنه يعترب مرجعا 

مل�شرية البالد الوطنية حيث اإن اجلميع، حكومة و�شعبا، قد توافق على حمتواه، ومن 

ثم فاإنه »�شواء احتل مرتبة اأعلى من الد�شتور اأو كان يف ذات مرتبته، فاإنه له ال�شفة 
الإلزامية«.٧2

وترد احلماية القانونية حلقوق الإن�شان يف الت�شريعات وغريها من الأدوات القانونية 

الن�ص  الت�شريعية  احلماية  اأمثلة  ومن  للدولة،  القانوين  النظام  عليها  ين�ص  التي 

وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  من  العديد  حماية  على  البحرين  مملكة  ت�شريعات  يف 
٧0 الفقرة )اأ( من املادة )10٤(، املرجع ال�شابق نف�شه.

٧1 ديباجة الأمر الأمريي رقم )1٧( ل�شنة 2001 بالت�شديق على ميثاق العمل الوطني.
٧2 املذكرة التف�شريية لد�شتور مملكة البحرين املعدل ال�شادر �شنة 2002، د�شتور مملكة البحرين ومذكرته التف�شريية، الإ�شدار 

الأول، دائرة ال�شئون القانونية، مملكة البحرين، �ص٧.
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والقت�شادية والجتماعية والثقافية، ومن ذلك، مثال، حماية احلق يف احلياة ويف 

حرية الراأي ويف النتخاب والرت�شح ويف العمل، ويف التملك ويف التاأمني الجتماعي 
ويف التعليم ويف بيئة �شحية و�شليمة.٧3

اإلى احلقوق واحلريات، يف مملكة  وات�شال مب�شادر القواعد القانونية التي ت�شري 

البحرين، بدءا من الد�شتور وميثاق العمل الوطني فانه ينبغي الإ�شارة، مرة اأخرى، 

اإلى الد�شتور الذي ين�ص يف املادة الثانية منه على اأن »دين الدولة الإ�شالم، وال�شريعة 

الإ�شالمية م�شدر رئي�شي للت�شريع...« ومن ثم فاإن الت�شريع ينبغي األ يتعار�ص مع 

الذي  البحريني  املدين  القانون  اإلى   الإ�شارة  وينبغي،اأي�شًا،  الإ�شالمية.  ال�شريعة 

اإلى  الوطني  الت�شريع  من  وتتدرج  بتطبيقها  القا�شي  يلتزم  الذي  القواعد  يحدد 

العرف يف حالة عدم وجود ن�ص ت�شريعي يحكم به القا�شي، فاإذا مل يوجد العرف، 

»حكم القا�شي« مبقت�شى ال�شريعة الإ�شالمية م�شتهديا باأ�شلح الآراء فيها بالنظر 

لواقع البلد واأحوالها، فاإذا مل يوجد، حكم مبقت�شى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد 
العدالة«.٧٤

اإلى القانون الوطني  ول تتحقق احلماية القانونية حلقوق الإن�شان ا�شتنادا، فقط، 

اإطار  الدولة يف  تقبلها  التي  الدولية  اللتزامات  اإلى  ا�شتنادا  اأي�شا،  تتحقق،  ولكن 

اأو غريها من مواثيق دولية ومن ذلك، على �شبيل املثال، اللتزام  اتفاقيات دولية 

الدويل  والعهد  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  وبالعهد  املتحدة،  الأمم  مبيثاق 

للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية وغريهما من اتفاقيات حقوق الإن�شان.

الدولة  اأن  فيالحظ  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  الدولية  اللتزامات  اإلى  وبالن�شبة 

اأن ت�شبح  اأي  الإن�شان،  اتفاقية يف جمال حقوق  اإلى  اأو تن�شم  عندما ت�شدق على 

٧3 انظر الدكتورين، مرمي بنت ح�شن اآل خليفة، عبدالكرمي علون، ملتقى البحرين يف حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية، جامعة 
البحرين، كلية احلقوق، الطبعة الأولى 200٧م، �ص ٤13 - ٤35.

٧٤ الفقرة )ب( من املادة )1( من القانون املدين، مملكة البحرين، دائرة ال�شئون القانونية، الطبعة الأولى 2002م.



53

اأن  وذلك  الوطني  القانون  من  جزءا  ت�شبح  التفاقية  هذه  مثل  فاإن  فيها،  طرفا 

املادة )3٧( من د�شتور مملكة البحرين املعدل لعام 2002 تن�ص، فيما تن�ص 

عليه، على اأن »تكون للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها والت�شديق عليها ون�شرها 

�شبيل  على  البحرين،  مملكة  اأن  ال�شاأن  هذا  يف  الر�شمية«٧5ويالحظ  اجلريدة  يف 

املثال، قد اأ�شبحت طرفا يف العديد من اتفاقيات حقوق الإن�شان الدولية والإقليمية  

ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، والعهد الدويل للحقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية، وامليثاق العربي حلقوق الإن�شان. 

ويكون التزام الدولة يف جمال حقوق الإن�شان، دوليا، يف حدود ما التزمت به، فقد 

تتحفظ الدولة، عند ان�شمامها اإلى اتفاقية معينة، على بع�ص مواد هذه التفاقية، 

فيكون التزامها، يف هذه احلالة، يف حدود حتفظها ومن ذلك على �شبيل املثال، حتفظ 

مملكة البحرين، عند ان�شمامها اإلى اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 

املراأة، على بع�ص مواد هذه التفاقية بحيث يكون تنفيذ هذه املواد يف حدود اأحكام 

ال�شريعة الإ�شالمية اأو يف حدود ما ين�ص عليه بع�ص الت�شريعات الوطنية، ومن ذلك، 

مثال، التحفظ على املادة )1٦( من التفاقية بحيث يكون تنفيذها من دون اإخالل 

باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وذلك لأن هذه املادة تتناول مبداأ امل�شاواة بني الرجل 

هذه  تنفيذ  يتعني  ثم  ومن  الأ�شرية،  والعالقات  بالزواج  املتعلقة  الأمور  يف  واملراأة 

املادة مبا ل يتعار�ص مع اأحكام ال�شريعة يف الأمور املذكورة. وتن�ص الفقرة )2( من 

املادة )9( من التفاقية املذكورة على اأن »متنح الدول الأطراف املراأة حقا م�شاويا 

اأحكام  يتعار�ص مع  اأطفالها«، ومثل هذا اللتزام  يتعلق بجن�شية  الرجل فيما  حلق 

قانون اجلن�شية البحرينية لعام 19٦3 وتعديالته الذي يعتد، اأ�شا�شا،  بحق الدم 

من جهة الأب يف اكت�شاب الطفل للجن�شية البحرينية، ومن ثم فال ميكن اللتزام 

مبا ن�شت عليه التفاقية املذكورة ما مل يتم تعديل قانون اجلن�شية البحرينية ومن 
٧5 املادة )3٧( من د�شتور مملكة البحرين املعدل، 1٤ فرباير 2002، مرجع �شابق.
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ثم حتفظت مملكة البحرين على هذه الفقرة٧٦. 

واإذا كانت ال�شمانات القانونية حلقوق الإن�شان املتمثلة يف الن�ص على هذه احلقوق 

يف الد�شتور والت�شريع اأمرا �شروريا اإل اأنه ل يعترب كافيا للحماية العملية اأو الفعلية 

الكفيلة  ال�شبل  توجد  ل  ولكن  احلقوق  هذه  على  الن�ص  يتم  فقد  الإن�شان،  حلقوق 

والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  اإلى  بالن�شبة  الواقع خا�شة  اأر�ص  على  ل�شمانها 

ول  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  انتهاك  ب�شاأن  ادعاءات  تثور  وباملثل فقد  والثقافية، 

تتوافر الأدوات وال�شبل القانونية للدفاع عن هذه احلقوق حال العتداء عليها، ومن 

هنا جتيء اأهمية ال�شمانات العملية اأو الفعلية حلقوق الإن�شان.

اتفاقية الق�شاء على جميع  اإلى  ٧٦ انظر املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 2002، يف مار�ص 2002، باملوافقة على الن�شمام 
اأ�شكال التمييز �شد املراأة وتقريري مملكة البحرين الأول والثاين حول اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة واملقدم 

اإلى جلنة الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة وامل�شرفة على تطبيق التفاقية املذكورة.   
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املطلب الثاين
ال�ضمانات العملية حلقوق الإن�ضان

تتمثل ال�شمانات العملية اأو الفعلية لكفالة احرتام حقوق الإن�شان يف ترجمة احلماية 

القانونية اإلى واقع فعلي من خالل حماور عديدة لعل اأهمها كفالة و�شائل النت�شاف 

الفعالة للدفاع عن حقوق الإن�شان يف حال الدعاء بانتهاكها وترتبط هذه، اأ�شا�شا، 

با�شتقالل الق�شاء وبتوافر الرقابة على د�شتورية القوانني ورقابة امل�شروعية،  ووجود 

نظام �شيا�شي قائم على مبداأ الف�شل والتعاون بني ال�شلطات التنفيذية والت�شريعية 

والق�شائية، واملمار�شة الدميقراطية، وحتقيق التنمية ال�شاملة، وكفالة الدور الن�شط 

بالتزامات  والقبول  الإن�شان،  الوطنية حلقوق  واملوؤ�ش�شات  املدين  للمجتمع  والفعال 

اإ�شافية يف جمال حقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل وامل�شتوى الإقليمي. ونعر�ص 

تباعا، وباإيجاز، لهذه املحاور:

اأول: �ُضبل النت�ضاف وا�ضتقالل الق�ضاء:

تعترب �شبل النت�شاف الفعالة �شمانا رئي�شيا للدفاع عن حقوق الإن�شان حال انتهاكها 

ويرتبط ب�شبل النت�شاف،  اأ�شا�شا، احلق يف املحاكمة العادلة وا�شتقالل الق�شاء. 

�شبيل  على  الفعالة،  النت�شاف  �شبل  بها  تت�شم  اأن  يجب  التي  الرئي�شية  والعنا�شر 

املثال، يف اإطار ما ن�ص عليه العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، تتلخ�ص يف:

1-  احلق يف التقا�شي والتظلم حال العتداء على احلقوق واحلريات املعرتف بها 
حتى ولو كان من ارتكب العتداء عليها �شخ�شا يعمل ب�شفة ر�شمية.٧٧

ت�شريعية خمت�شة  اأو  اإدارية  اأو  ق�شائية  �شلطة  التظلم  اأو  الدعوى  يبت يف  2 -  اأن 

٧٧ انظر املادة 3/2 )اأ( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، مرجع �شابق.
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ين�ص عليها النظام القانوين للدولة.٧8

3-  قيام ال�شلطة املخت�شة باإنفاذ الأحكام ال�شادرة ل�شالح املدعي اأو املتظلم.٧9

٤- احلق يف الدفاع وغريه من �شمانات املحاكمة العادلة.80

5- امل�شاواة اأمام القانون والق�شاء.81

كما ن�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان يف مواده الثامنة والعا�شرة واحلادية ع�شرة 

على حق كل �شخ�ص يف اللجوء اإلى الق�شاء لإن�شافه من اأي انتهاكات تنال حقوقه 

واحلق يف حماكمة عادلة. واأ�شري هنا، على �شبيل املثال، اإلى اجلوانب الآتية بالن�شبة 

اإلى �شبل النت�شاف يف النظام القانوين البحريني: 

النت�شاف  ب�شبل  تتعلق  عديدة  ن�شو�شا  املعدل  البحرين  مملكة  د�شتور  -  ت�شمن 

واحلق يف املحاكمة العادلة وامل�شاواة اأمام القانون والق�شاء ومن ذلك ما ن�شت 

عليه الفقرة )و( من املادة )20( على اأن »التقا�شي مكفول وفقا للقانون« وما 

ن�شت عليه الفقرة )ج( من املادة نف�شها على اأن »املتهم بريء حتى تثبت اإدانته 

الدفاع يف  ملمار�شة حق  ال�شرورية  ال�شمانات  فيها  له  توؤمن  قانونية  يف حماكمة 

جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقًا للقانون«.

-  ن�ص املر�شوم بقانون رقم )٤2( ل�شنة 2002، ب�شاأن قانون ال�شلطة الق�شائية82 

فيما ن�ص عليه، على ا�شتقالل الق�شاة واأنه ل �شلطان عليهم يف اأداء اخت�شا�شاتهم 

القانون، وعلى طريقة تعيينهم وح�شانتهم، كما ن�ص على ترتيب املحاكم  لغري 

٧8 انظر املادة 3/2 )ب( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، املرجع ال�شابق.
٧9 انظر املادة 3/2 )ج( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، املرجع ال�شابق.

80 انظر املادة 1٤ من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، املرجع ال�شابق.
81 انظر املادتني ٤0، 1/1٤ من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، املرجع ال�شابق.

ملحق   ،2002 اأكتوبر  ال�شادر يف 20  الق�شائية  ال�شلطة  قانون  باإ�شدار  ل�شنة 2002  رقم )٤2(  بقانون  املر�شوم  انظر   82
اجلريدة الر�شمية - العدد 2553 الأربعاء 23 اأكتوبر 2002، املر�شوم بقانون رقم )٤٤( ل�شنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام 
قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم امللكي بقانون رقم )٤2( ل�شنة 2002، اجلريدة الر�شمية، العدد 20٧1 - اخلمي�ص 

2٧ �شبتمرب 2012.
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وتنظيمها ووليتها بحيث ق�شم املحاكم اإلى ق�شمني:

ال�شتئناف  وحمكمة  التمييز  حمكمة  من  وتتكون  املدين  الق�شاء  حماكم  الأول: 

العليا املدنية واملحكمة الكربى املدنية واملحكمة ال�شغرى املدنية وتخت�ص كل منها 

بالف�شل يف جميع امل�شائل التي ترفع اإليها طبقًا للقانون يف املواد املدنية والتجارية 

اجلرائم  ويف  امل�شلمني  لغري  ال�شخ�شية  بالأحوال  املتعلقة  املنازعات  ويف  والإدارية 

اإدارية،  بدائرة  املدنية،  الكربى  للمحكمة  اأوكل  كما  خا�ص،  بن�ص  ا�شتثني  ما  اإل 

الخت�شا�ص بالف�شل يف املنازعات الإدارية التي تن�شاأ بني الأفراد وبني احلكومة اأو 

الهيئات اأو املوؤ�ش�شات العامة، والثاين: حماكم الق�شاء ال�شرعي وتتكون من حمكمة 

ال�شتئناف العليا ال�شرعية واملحكمة الكربى ال�شرعية واملحكمة ال�شغرى ال�شرعية، 

ال�شرعية  ال�شنية والدائرة  ال�شرعية  الدائرة  وتوؤلف كل حمكمة منها من دائرتني: 

اجلعفرية، وتخت�ص حماكم الق�شاء ال�شرعي بالف�شل يف جميع املنازعات املتعلقة 

بالأحوال ال�شخ�شية للم�شلمني من زواج وطالق ونفقة وح�شانة الأطفال وغريها، 

حماكم  اخت�شا�ص  يكون  الد�شتور،  يف  املقررة  الدينية  احلرية  احرتام  اإطار  ويف 

الق�شاء ال�شرعي على اأ�شا�ص مذهب املدعي وقت رفع الدعوى.

-  تن�ص املادة 29 من الد�شتور على اأن »لكل فرد اأن يخاطب ال�شلطات العامة كتابة 

النظامية  للهيئات  اإل  اجلماعات  با�شم  ال�شلطات  خماطبة  تكون  ول  وبتوقيعه، 

والأ�شخا�ص املعنويني«.

حمامني،  من  موؤلفة  جلنة  متنحها  م�شاعدة  وهي  الق�شائية،  املعونة  كفالة  -  تتم 

اأتعاب  دفع  عن  عاجزا  مع�شرا  الدعوى  اأطراف  اأحد  يكون  اأن   منها  حالت  يف 

املحاماة، ويف احلالت التي يوجب فيها القانون وجود حمام )الق�شايا اجلنائية 

والق�شايا املتعلقة بالأحداث(، ومينح وزير العدل تلك املعونة الق�شائية مبوجب 

الدولة، وذلك  املعني وحتملها على خزانة  املحامي  اأتعاب  قرار، وحتدد املحكمة 
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كله طبقا لقانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )2٦( ل�شنة 1980 

وتعديالته، وطبقا ملا اأ�شار اإليه قرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية رقم 5 ل�شنة 

1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة.

قواعد  منه،  اإلى 181  املواد من 1٧٧  البحريني83، يف  املدين  القانون  -  ينظم 

دعوى  منه  املادة180  خ�شت  وقد  امل�شروع  غري  العمل  عن  ال�شرر  تعوي�ص 

امل�شئولية النا�شئة عن جرمية بحكم خا�ص يف م�شلحة املت�شرر اإذ ن�شت على اأنه:

يوم  �شنوات من  امل�شروع مب�شي ثالث  العمل غري  امل�شئولية عن  ت�شمع دعوى  اأ-  ل 

علم امل�شرور بال�شرر ومبن ي�شاأل عنه، اأو خم�ص ع�شرة �شنة من وقوع العمل غري 

امل�شروع،اأي املدتني تنق�شي اأول.

ب-  على اأنه اإذا كانت دعوى امل�شئولية عن العمل غري امل�شروع نا�شئة عن جرمية فاإنه 

ل ميتنع �شماعها ما بقيت الدعوى اجلنائية قائمة، ولو كانت املواعيد املن�شو�ص 

عليها يف الفقرة ال�شابقة قد انق�شت.

اإلى  اللجوء  حق  للمت�شرر   8٤ اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   22 املادة  -  متنح 

جرمية،  عن  النا�شئ  ال�شرر  عن  املدين  بالتعوي�ص  للمطالبة  اجلنائي  الطريق 

فتق�شي باأنه ملن حلقه �شرر �شخ�شي مبا�شر حمقق الوقوع نا�شئ عن جرمية اأن 

يدعي بحقوق مدنية قبل املتهم اأثناء جمع ال�شتدللت اأو مبا�شرة التحقيق اأو اأمام 

املحكمة املنظورة اأمامها الدعوى اجلنائية، واأن اإحالة الدعوى اجلنائية للمحكمة 

ت�شمل الدعوى املدنية، وتن�ص املادة 32 من قانون الإجراءات اجلنائية على اأن 

كل حكم ي�شدر يف مو�شوع الدعوى اجلنائية يجب اأن يف�شل يف التعوي�شات التي 

يطلبها املت�شرر اإل اإذا راأت املحكمة اجلنائية اإحالة املو�شوع اإلى املحكمة املدنية، 

83 انظر القانون املدين، مرجع �شابق.
8٤ انظر قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية، مملكة البحرين، دائرة ال�شئون القانونية، الطبعة الأولى 2002م.
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وكذلك ن�ص املادة 23 من قانون الإجراءات اجلنائية على اأنه اإذا كان من حلقه 

ال�شرر من اجلرمية غري اأهل للتقا�شي ومل يكن له من ميثله قانونا جاز للمحكمة 

بناء على طلب النيابة العامة اأن تعني له ممثال ليدعي باحلقوق املدنية عنه بدون 

اإلزامه باأي م�شاريف.

الإداريني،  والروؤ�شاء  الإدارية  التظلم من اجلهات  اإلى  اللجوء  املواطن،  -  ي�شتطيع 

كما ي�شتطيع املواطن البحريني وفقا للعادات والتقاليد الرا�شخة املتبعة تو�شيل 

التابعة  وال�شكاوى  التظلمات  اإدارة  اأو  الوزراء،  رئي�ص  �شمو  ديوان  اإلى  �شكواه 

للديوان امللكي.

ول �شك اأن ال�شامن الرئي�شي لفاعلية �شبل النت�شاف هو �شمان ا�شتقالل الق�شاء، 

ولقد اأو�شحنا يف الأمثلة التي اأ�شرنا اإليها اإلى اأن النظام القانوين ململكة البحرين  

ا�شتقالل  يعني  ال�شتقالل  وهذا  الق�شاء،  وا�شتقالل  القانون  �شيادة  على  ين�ص 

الق�شاة واإحاطتهم بجميع ال�شمانات التي تكفل لهم هذه ال�شتقاللية بحيث ميار�ص 

القا�شي عمله ل يخ�شى اإل اهلل ول يلتزم اإل مبنطق العدالة وتطبيق القانون. 

ثانًيا: الرقابة على د�ضتورية القوانني ورقابة امل�ضروعية:

الدولة  يف  القانوين  النظام  بناء  �شمات  اأهم  من  القانونية  القواعد  تدرج  يعترب 

وتاأتي يف قمة هذا النظام القواعد الد�شتورية تليها القوانني اأو الت�شريعات العادية 

واللوائح، ويعني ذلك اأن القانون يجب اأن يحرتم ما ن�ص عليه الد�شتور ول يتعار�ص 

معه فاإن حدث ذلك فاإن الت�شريع يو�شم بعدم الد�شتورية وذلك من خالل الرقابة 

الد�شتورية التي متار�شها املحاكم الد�شتورية وفقا ملا ين�ص عليه الد�شتور وهذا ما 

تعنيه الرقابة الد�شتورية، ومن خالل مثل هذه الرقابة يكفل النظام القانوين عدم 

م�شا�ص ال�شلطة الت�شريعية، وال�شلطة التنفيذية باحلقوق واحلريات التي ن�ص عليها 

الد�شتور.
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الأفراد  حلقوق  التنفيذية  ال�شلطة  احرتام  �شمان  اإلى  امل�شروعية  رقابة  وتهدف 

املخالفة  القرارات  اإلغاء  لطلب  الق�شاء  اإلى  اللجوء  خالل  من  وذلك  وحرياتهم 

للقانون اأو الخت�شا�ص اأو ال�شكل اأو املعيبة خلطاأ يف التطبيق اأو التف�شري اأو اإ�شاءة 

هذه،  امل�شروعية  رقابة  وميار�ص  عنها.  التعوي�ص  طلب  وكذلك  ال�شلطة  ا�شتعمال 
اأ�شا�شا، الق�شاء الإداري.85

ويف اإطار ما �شبق يت�شح دور كل من الق�شاء الد�شتوري والق�شاء الإداري يف حماية 

احلمائي  الدور  هذا  ميار�ص  اأن  ميكنه  العادي  الق�شاء  اإن  بل  واحلريات،  احلقوق 

اأو  القانون،  اأو جنائية من خالل تطبيق �شحيح  اإدارية  اأو  اأثناء نظر دعوى مدنية 

المتناع عن تطبيقه يف حالة الدفع بعدم د�شتوريته واإقتناع القا�شي بذلك، وذلك 

بطبيعة احلال يف حالة عدم ن�ص الد�شتور على رقابة ق�شائية لد�شتورية القوانني 

ت�شمح، باإلغاء القانون املخالف للد�شتور، من ناحية، وللتزام القا�شي، من ناحية 

اأخرى، باإعمال القاعدة الأعلى وهي القاعدة الد�شتورية دون القاعدة الأدنى وهي 
الت�شريع العادي طبقا لتدرج  القواعد القانونية.8٦

واأ�شري هنا على �شبيل املثال، اإلى اأن النظام القانوين يف مملكة البحرين قد اأخذ 

بنظام الرقابة الد�شتورية ال�شابقة والالحقة حيث ين�ص د�شتور مملكة البحرين، يف 

املادة 10٦ منه، على اإن�شاء حمكمة د�شتورية تخت�ص مبراقبة د�شتورية القوانني 

واللوائح رقابة لحقة وللملك طبقا لهذه املادة اأي�شًا »اأن يحيل اإلى املحكمة ما يراه 

ويعترب  للد�شتور،  مطابقتها  مدى  لتقرير  اإ�شدارها  قبل  القوانني  م�شروعات  من 

التقرير ملزما جلميع �شلطات الدولة وللكافة«. ويف هذه احلالة يكون للمحكمة رقابة 

�شابقة على م�شروعات القوانني التي يحيلها اإليها امللك قبل اإ�شدارها.

85 انظر الدكتور حممد امل�شهداين والدكتور مروان حممد حمرو�ص املدر�ص، القانون الد�شتوري البحريني مع مقدمة يف النظرية 
الو�شيط يف  البنا،  اأ.د. حممود عاطف  الأولى 2009م،�ص  ٦8-83،  الطبعة  البحرين،  كلية احلقوق، جامعة  للد�شتور،  العامة 

الق�شاء الإداري، الطبعة الثانية، القاهرة 1999، �ص 355-2٤8.
8٦ انظر يف رقابة المتناع الدكتور حممد امل�شهداين والدكتور مروان حممد املدر�ص، مرجع �شابق، �ص  83-82.
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ولقد ن�شت املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )2٧( ل�شنة 2002 على اإن�شاء 

املحكمة  الد�شتورية واعتبارها هيئة ق�شائية م�شتقلة قائمة بذاتها، وخولت الفقرة 

)ب( من املادة )18( من هذا املر�شوم للمحاكم حق وقف دعوى منظورة اأمامها 

اإلى املحكمة الد�شتورية للف�شل يف امل�شاألة الد�شتورية،  واإحالة الأوراق بغري ر�شوم 

كما تن�ص الفقرة )ج( من املادة )18( من هذا املر�شوم على اأنه »اإذا دفع اأحد 

اخل�شوم اأثناء نظر الدعوى اأمام اإحدى املحاكم بعدم د�شتورية ن�ص يف قانون اأو 

اأثار  ملن  وحددت  الدعوى،  نظر  اأجلت  جدي  الدفع  اأن  املحكمة  هذه  وراأت  لئحة، 

الد�شتورية«،  املحكمة  اأمام  بذلك  لرفع دعوى  واحدا  �شهرا  الدفع ميعادا ل يجاوز 

كما ن�شت الفقرة )اأ( من املادة )18( من املر�شوم املذكور على حق كل من رئي�ص 

بعدم  الطعن  النواب يف  رئي�ص جمل�ص  اأو  ال�شورى  رئي�ص جمل�ص  اأو  الوزراء  جمل�ص 
د�شتورية ن�ص يف قانون اأو لئحة. 8٧

يف  تف�شل  حيث  اإدارية،  بدائرة  املدنية،  الكربى  املحكمة  امل�شروعية  رقابة  ويكفل 

املوؤ�ش�شات  اأو  الهيئات  اأو  احلكومة  وبني  الأفراد  بني  تن�شاأ  التي  الإدارية  املنازعات 
العامة.88

ثالثا: النظام ال�ضيا�ضي: 

�شكل  حتدد  التي  الد�شتورية  الن�شو�ص  يف  ينح�شر  ل  دولة  لأي  ال�شيا�شي  النظام 

نظام احلكم والعالقة بني ال�شلطات وال�شمانات املقررة للحقوق واحلريات، واإمنا 

يتعدى ذلك اإلى التطبيق الفعلي لهذه الن�شو�ص الذي يتجلى يف املمار�شة ال�شيا�شية 

ب�شكل  ت�شاغ  عادة  الد�شتورية  الن�شو�ص  اأن  ذلك  املجتمع.  حلياة  الفعلي  والواقع 

عام يعرب عن فل�شفة الدولة ال�شيا�شية والجتماعية، الأمر الذي يرتك جمال وا�شعا 

8٧ انظر الدكتورين حممد امل�شهداين، مروان حممد حمرو�ص املدر�ص، املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 1٤1-133.
88 انظر املادة )٧( من املر�شوم بقانون رقم )٤2( ل�شنة 2002 باإ�شدار قانون ال�شلطة الق�شائية، مرجع �شابق. وقد اأن�شاأت دول 

اأخرى ق�شاء اإداريا يتمثل يف هيئة ق�شائية م�شتقلة كما هو احلال يف م�شر حيث مت اإن�شاء جمل�ص الدولة.
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حد  هناك  ولي�ص   ..« احلرية  يهدم  ل  اأنه  طاملا  وتقييدها  احلرية  لتنظيم  للم�شرع 

للمدى الذي يبلغه امل�شرع يف تقييد احلرية وذلك لعدم وجود معيار مو�شوعي لقيا�ص 

مدى خطورة هذا التقييد اأو النتقا�ص، ولأن فكرة مدى �شرورة الت�شريع ومالءمته 

اأن ي�شتاأثر ببحثها وتقديرها  اأخ�ص مظاهر ال�شلطة التقديرية التي يجب  هي من 

ال�شلطة الت�شريعية دون رقابة اإل من الراأي العام وحده«89. وهنا تبدو اأهمية التفرقة 

بني ال�شرعية وامل�شروعية، فامل�شرع عندما يقيد احلرية و�شنده القانون الذي يخوله 

هذه ال�شالحية يكون عمله هذا م�شروعا، مبعنى احرتامه للقانون ولكنه قد ل يكون 

القانون  عليه هذا  يكون  اأن  يجب  وما  القانون  العدالة يف  معنى  اإذا خالف  �شرعيا 

قواعد  من  الأخرية  هذه  تت�شمنه  ما  حدود  يف  امل�شروعية  مع  تتطابق  »فال�شرعية 
عادلة، ولكنها تت�شمن قواعد اأخرى قد تتنافر معها...«.90

تطبيق  على  الق�شائية  والرقابة  الد�شتورية،  الرقابة  كانت  اإذا  اأنه  تقديرنا  ويف 

القوانني، ت�شكالن �شمانة مهمة ملراعاة ال�شرعية وامل�شروعية فاإن هذه ال�شمانة ل 

تكون �شمانة فعلية اإل يف اإطار �شيا�شي واجتماعي يوؤمنه الراأي العام امل�شتنري ومثل 

هذا الإطار يتوافر يف نظم احلكم الدميقراطية التي تقوم على �شوابط مثل مراعاة 

مبداأ الف�شل بني ال�شلطات »بحيث ل ت�شتطيع اإحداها اأن تعزل الأخرى، ولكن لها 

اأن تراقبها يف حدود اخت�شا�شها، واأن تقاومها عند اللزوم بو�شائل �شلمية، حمافظة 

على احلريات العامة«،91 واأن تتعدد القنوات ال�شرعية،حزبية اأو غري حزبية، ليعرب 

الجتماعية  العدالة  من  مناخ  ي�شود  واأن  م�شتمرة،  ب�شفة  نف�شه  عن  العام  الراأي 

واحلرية ال�شيا�شية بال�شكل الذي يدعم حرية الفرد واأمن اجلماعة.

اأن املادة )32( من د�شتور  اإلى  وات�شال مبا �شبق فاإننا ن�شري، على �شبيل املثال، 

الثامنة  ال�شنة  والرابع،  الثالث  العددان  والقت�شاد،  القانون  جملة  الإداري،  ال�شبط  حدود  البناء،  عاطف  حممود  الدكتور   89
والأربعون، �شبتمرب-دي�شمرب 19٧8، مطبعة جامعة القاهرة، 1980، �ص ٤30.

90 الدكتور ماجد راغب احللو، الق�شاء الإداري، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�شكندرية، 1985، �ص 20.
91 الدكتور حممود عاطف البنا، مرجع �شابق، �ص ٤08.
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اأ�شا�ص  اأن نظام احلكم يقوم »على  مملكة البحرين تن�ص، فيما تن�ص عليه، على 

هذا  لأحكام  وفقا  تعاونها  مع  والق�شائية  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطات  ف�شل 

فيما  اإيجابية  موؤ�شرات  اإلى  العموم،  على  الربملانية،  املمار�شات  وت�شري  الد�شتور«، 

اإلى  لحقا،  لها  نعر�ص  اأخرى،  موؤ�شرات  ت�شري  كما  ال�شلطات،  بني  بالف�شل  يتعلق 

الجتماعية  العدالة  �شمان  على  والعمل  العام  الراأي  عن  ال�شلمي  التعبري  قنوات 

وكفالة احلرية ال�شيا�شية.

رابعا: التنمية ال�ضاملة: 

من  الإن�شان  متكن  التي  واملتكاملة،  الكاملة  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  اأن  �شك  ل 

ممار�شة حرياته وحقوقه من خالل مفهوم التنمية الإن�شانية »باعتباره منهجا اأ�شيال 

ي�شتهدف  املجتمعية،  وللموؤ�ش�شات  للب�شر  املتكاملة،  ال�شاملة  التنمية  يف  لالإن�شانية 

الإن�شانية«92،  والكرامة  والعدالة  احلرية  وهي  الأ�شمى  الإن�شانية  الغايات  حتقيق 

ل  التنمية  هذه  مثل  اأن  وذلك  الإن�شان  حلقوق  الفعلية  ال�شمانات  اأهم  من  يعترب 

تنح�شر يف التنمية القت�شادية واإمنا تربط بني مثل هذه التنمية واأثرها يف حتقيق 

والقت�شادية  واملدنية  ال�شيا�شية  احلقوق  ي�شمل  الذي  اإطارها  يف  الإن�شان  حقوق 

بع�شه  يعتمد  مرتابطا  كال  ت�شكل  احلقوق  هذه  اأن  باعتبار  والثقافية  والجتماعية 

على البع�ص الآخر، وقد عر�ص اإعالن الأمم املتحدة عن احلق يف التنمية اإلى اأبعاد 

هذه التنمية كحق لالأفراد وال�شعوب. هذا وقد اأ�شار ميثاق العمل الوطني، يف مملكة 

اأن احلكم ي�شتهدف »... حتقيق التنمية امل�شتدامة  اإلى  اإليه،  اأ�شار  البحرين، فيما 

ال�شاملة يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية وغريها« 93ولقد 

تتوجه  اأن  ت�شتهدف  التي  التنموية  البحرين  مملكة  حكومة  جهود  يف  ذلك  انعك�ص 

92 تقرير التنمية الإن�شانية العربية لعام 2003)نحو اإقامة جمتمع املعرفة(، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ال�شندوق العربي 
اأي�شا  انظر  الإمنائية.  املتحدة  الأمم  منظمات  لدعم  العربي  اخلليج  برنامج   ،18 2003،�ص  والجتماعي،  القت�شادي  لالإمناء 

تقرير التنمية الإن�شانية العربية، نحو نهو�ص املراأة يف الوطن العربي، لعام 2005،�ص 23-1.
93 اأهداف احلكم و اأ�شا�شه، الف�شل الأول، ميثاق العمل الوطني.
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مكا�شب التنمية واأن يجرى توزيعها وفق معايري العدالة الجتماعية وكفالة احرتام 

حقوق الإن�شان، كما قام جمل�ص التنمية القت�شادية بو�شع روؤيه اقت�شاديه مل�شتقبل 

مملكة البحرين 2030 تتمحور حول الوطن واملواطن.9٤ ومثل هذا املفهوم يتفق 

اأهدافها واأدواتها بحيث تكون تنمية مرتكزة  مع مفهوم التنمية ال�شاملة من حيث 

على �شرورة احرتام حقوق الإن�شان وم�شتهدفة �شمان واحرتام هذه احلقوق.

خام�ضا: املجتمع املدين واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان:

باعتباره  ال�شيا�شي  للنظام  ورئي�شي  مهم  كمكون  املدين  املجتمع  دور  اأهمية  تبدو 

اإحدى الدعامات الرئي�شية ل�شمان احلقوق واحلريات املعرتف بها من خالل تكوين 

راأي عام ن�شط والدفاع عن هذه احلقوق واحلريات يف اإطار ال�شمانات اخلا�شة بها.

وين�شط املجتمع املدين ويزدهر يف النظام ال�شيا�شي كلما توافر املناخ الدميقراطي، 

ببعديه ال�شيا�شي والجتماعي، الذي ي�شجع امل�شاركة  ال�شعبية من خالل حرية الراأي 

وحرية  الفرد  حلرية  و�شرورية  اأ�شا�شية  حريات  من  وغريها  والجتماع  والتعبري 

املجتمع.

واحلريات  باحلقوق  التعريف  يف  مهم  بدور  الإطار  هذا  يف  املدين  املجتمع  ويقوم 

اأو  الوطني  امل�شتوى  على  �شواء  عنها  للدفاع  املتاحة  النت�شاف  و�شبل  وم�شمونها 

امل�شتوى الدويل وامل�شاركة يف الدفاع عن هذه احلقوق من خالل اجلمعيات وغريها 

الوطني  املدين  املجتمع  اإن  بل  القانون،  ينظمها  التي  ال�شعبية  امل�شاركة  �شور  من 

اأ�شبح يقوم، بحكم عاملية منظومة حقوق الإن�شان، من ناحية، وتكنولوجيا الت�شال، 

من ناحية اأخرى، بدور اأعمق ومهم يف الدفاع عن حقوق الإن�شان، بحكم تفاعله مع 

منظومة حقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل.

9٤ انظر الفقرات من ٤٤ اإلى ٤٧، التقرير الثالث ململكة البحرين ب�شاأن تنفيذ اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 
املراأة )ال�شيداو(.
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ولقد اأو�شحت معاهدات حقوق الإن�شان اأهمية املجتمع املدين يف كفالة احرتام هذه 

احلقوق من خالل الن�ص على احلقوق املرتبطة بتكوين هذا املجتمع وحركته، واأكدت 

ذلك، اأي�شا، الأمم املتحدة والتجمعات الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�شان، 

فاملواد 19،21،22 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية تن�ص على حرية 

التعبري واحلق يف التجمع ال�شلمي وحرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين مبا يف ذلك 

حلقوق  العاملي  الإعالن  من   19،20 املادتان  وتن�ص  النقابي،  الن�شاط  يف  احلق 

ال�شرتاك يف  والتعبري وحرية  الراأي  �شخ�ص احلق يف حرية  لكل  اأن  الإن�شان على 

الجتماعات واجلمعيات ال�شلمية. ون�ص اإعالن الأمم املتحدة املتعلق بحق وم�شئولية 

واحلريات  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  املجتمع  وهيئات  واجلماعات  الأفراد 

الأ�شا�شية املعرتف بها عامليا 95 يف مادته الأولى على اأنه من حق كل �شخ�ص، مبفرده 

وبال�شرتاك مع غريه، اأن يدعو وي�شعى اإلى حماية واإعمال حقوق الإن�شان واحلريات 

الأ�شا�شية على ال�شعيدين الوطني والدويل. وتن�ص املادة اخلام�شة من هذا الإعالن، 

فيما تن�ص عليه، على حق الأفراد يف ت�شكيل املنظمات غري احلكومية اأو الروابط 

اأو اجلماعات والت�شال باملنظمات غري احلكومية اأو باملنظمات احلكومية الدولية.

تعمل  التي  احلكومية  غري  واجلمعيات  املنظمات  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  وت�شمل 

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  العاملة  املنظمات  مثل  ربحي  وغري  تطوعي  اأ�شا�ص  على 

والتعاونيات والنقابات وتعمل هذه املوؤ�ش�شات على خدمة اأع�شائها والق�شايا العامة 

التي تدخل يف جمال اأن�شطتها ب�شكل م�شتقل عن دور الدولة.

ولقد عرف بع�ص املراكز الدرا�شية املجتمع املدين »باأنه جملة املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية 

ا�شتقالل  يف  املختلفة  ميادينها  يف  تعمل  التي  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 

ن�شبي عن �شلطة الدولة لتحقيق اأغرا�ص متعددة منها: اأغرا�ص �شيا�شية كامل�شاركة 

95 انظر قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 1٤٤/53 يف 1988/12/9، مرجع �شابق.
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يف �شنع القرار على امل�شتوى الوطني، ومثال ذلك الأحزاب ال�شيا�شية، ومنها غايات 

نقابية كالدفاع عن امل�شالح القت�شادية لأع�شاء النقابة، والرتفاع مب�شتوى املهنة 

الكتاب  احتادات  يف  كما  ثقافية  اأغرا�ص  ومنها  اأع�شائها،  م�شالح  عن  والتعبري 

واملثقفني واجلمعيات الثقافية التي تهدف اإلى ن�شر الوعي وفقا لجتاهات اأع�شاء كل 
جمعية، ومنها اأغرا�ص اجتماعية كالإ�شهام يف العمل الجتماعي لتحقيق التنمية«.9٦

وتت�شكل مثل هذه املنظمات غري احلكومية على امل�شتوى الوطني، كما تت�شكل على 

امل�شتوى العاملي وتتعاون فيما بينها وتعترب جميعها جزءا من املجتمع املدين العاملي 

Global Civil Society، ويعقد كثرٌي من هذه املنظمات منتديات اأو اجتماعات 

موازية للموؤمترات احلكومية الدولية، مثل ما حدث يف موؤمتر قمة الأر�ص بالربازيل 

1992، واملوؤمتر العاملي لل�شكان والتنمية بالقاهرة 199٤، وقمة العامل للتنمية 

التي تعنيها واخلروج بقرارات  الجتماعية بكوبنهاجن 1995، ملناق�شة الق�شايا 

م�شتقلة ت�شتهدف خدمة هذه الق�شايا �شواء على امل�شتوى الوطني اأو امل�شتوى الدويل.

فيينا  وبرنامج عمل  اإعالن  ت�شمن  املنظمات غري احلكومية  دور  باأهمية  واعرتافا 

الذي اعتمده املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان، ما يلي:

»يعرتف املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان بالدور املهم الذي ت�شطلع به املنظمات غري 

احلكومية يف تعزيز جميع اأن�شطة حقوق الإن�شان والأن�شطة الإن�شانية على امل�شتوى 

يف  م�شاهمتها  الإن�شان  حلقوق  العاملي  املوؤمتر  ويقدر  والدويل.  والإقليمي  الوطني 

زيادة وعي اجلمهور بق�شايا حقوق الإن�شان، والقيام بالتعليم والتدريب والبحث يف 

هذا املجال، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية. ويف حني اأن 

املوؤمتر يعرتف باأن امل�شئولية الأ�شا�شية عن و�شع املعايري تقع على عاتق الدول، فاإنه 

ال�شدد،  هذا  ويف  العملية.  هذه  احلكومية يف  املنظمات غري  م�شاهمة  اأي�شا  يقدر 
9٦ الأ�شتاذ �شيف الدين عبدالفتاح اإ�شماعيل )1992(، املجتمع املدين والدولة يف الفكر واملمار�شة الجتماعية املعا�شرة، ندوة 

بريوت »املجتمع املدين يف الوطن العربي« مركز درا�شات الوحدة العربية، بريوت، �ص292.
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يوؤكد املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان اأهمية موا�شلة احلوار والتعاون بني احلكومات 

واأع�شاوؤها  احلكومية  غري  املنظمات  تتمتع  اأن  وينبغي  احلكومية،  غري  واملنظمات 

الإعالن  يف  بها  املعرتف  واحلريات  باحلقوق  الإن�شان  حقوق  مبجال  حقا  املهتمون 

العاملي حلقوق الإن�شان، وبحماية القانون الوطني. ول يجوز ممار�شة هذه احلقوق 

واحلريات ب�شكل يخالف مقا�شد ومبادئ الأمم املتحدة. وينبغي اأن تتمتع املنظمات 

غري احلكومية بحرية تنفيذ اأن�شطتها اخلا�شة بحقوق الإن�شان، من دون تدخل، يف 
اإطار القانون الوطني والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان«.9٧

وباملثل فاإن املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان التي تن�شئها الدولة تعمل على كفالة 

اأن�شاأتها.  احلقوق واحلريات يف اإطار املهام التي حددتها لها الأداة القانونية التي 

الإن�شان  العاملي حلقوق  املوؤمتر  اإعالن وبرنامج عمل فيينا الذي اعتمده  اأكد  ولقد 

اأجل تعزيز وحماية حقوق الإن�شان،  الدور املهم الذي تقوم به هذه املوؤ�ش�شات من 

اأكد املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان من جديد الدور املهم والبناء الذي  حيث »... 

توؤديه املوؤ�ش�شات الوطنية من اأجل تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، وخا�شة ب�شفتها 

ال�شت�شارية اإزاء ال�شلطات املخت�شة، ودورها يف عالج انتهاكات حقوق الإن�شان ويف 

ن�شر املعلومات عن حقوق الإن�شان والتعليم يف جمال حقوق الإن�شان.

وي�شجع املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان اإن�شاء وتقوية املوؤ�ش�شات الوطنية، مع مراعاة 

اأن  دولة  كل  حق  من  باأن  والعرتاف  الوطنية«  املوؤ�ش�شات  مبركز  املتعلقة  »املبادئ 
تختار الإطار الأن�شب لحتياجاتها اخلا�شة على ال�شعيد الوطني«.98

اأن ميثاق العمل الوطني، يف مملكة  اإلى  ويف هذا ال�شاأن، وعلى �شبيل املثال، ن�شري 

البحرين،  قد اأ�شار يف الف�شل الأول منه اخلا�ص باملقومات الأ�شا�شية للمجتمع اإلى 

9٧ الفقرة رقم )38( اإعالن وبرنامج عمل فيينا، املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان، فيينا، 1٤-25 يونيو 1993، م�شتند اأمم 
متحدة 23/A/conf 15٧.  يف 12/٧/1993.

98- الفقرة )3٦( اإعالن وبرنامج عمل فيينا، املرجع ال�شابق نف�شه.



68

ن�شاط املجتمع املدين فن�ص،فيما ن�ص عليه، على اأنه »من اأجل ا�شتفادة املجتمع من 

كل الطاقات والأن�شطة املدنية تكفل الدولة حرية تكوين اجلمعيات الأهلية والعلمية 

والثقافية واملهنية والنقابات على اأ�ش�ص وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�شائل �شلمية 
وفقا لل�شروط والأو�شاع التي يبينها القانون...«.99

الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اإليه،  الإ�شارة  ال�شابق  امللكي،  الأمر  اإلى  اأي�شا  ون�شري 

حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، لتتولى دورها يف تعزيز احرتام حقوق الإن�شان 

والإ�شهام يف �شمان ممار�شتها.

�ضاد�ضا: القبول بالتزامات دولية واإقليمية يف جمال حقوق الإن�ضان:

حقوق  وحماية  احرتام  لت�شجيع  الوطنية  والعملية  القانونية  ال�شمانات  اأهمية  مع 

الإن�شان اإل اأنه من الأهمية مبكان، اأي�شا، اأن تقبل الدول بالتزامات دولية واإقليمية 

يف جمال حقوق الإن�شان عن طريق قبول الن�شمام اإلى التفاقيات التي تن�ص على 

مثل هذه اللتزامات ول�شيما تلك التي ن�شت على اإجراءات ت�شمح مبراجعة مدى 

وفاء الدولة بالتزامها يف هذا املجال. ول �شك اأن قبول الدول مثل هذه اللتزامات، 

لكفالة  الدول  هذه  مثل  لدى  ال�شيا�شية  الإرادة  توافر  عن  يعرب  واختيارا،  طواعية 

الدول  ال�شمانات يف قبول  وتتمثل هذه  الإن�شان.  اإ�شافية لحرتام حقوق  �شمانات 

اأو مل  اللتزام باحرتام حقوق قد ل يكون الت�شريع الوطني قد تناولها ب�شكل كاف 

يتناولها على الإطالق.

ويف اإطار التفاقيات اأو الوثائق التي اأن�شاأت اآليات اأو اأجهزة اإ�شرافية ملراجعة مدى 

وفاء الدول بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�شان ن�شري اإلى نظام املراجعة الدورية 

ال�شاملة حلقوق الإن�شان الذي اأن�شاأته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ليتم تطبيقه 

�شلطات  اإلى  ا�شتنادا  العامة وذلك  للجمعية  التابع  الإن�شان  اإطار جمل�ص حقوق  يف 

99 خام�شا، ن�شاط املجتمع املدين، الف�شل الأول، املقومات الأ�شا�شية للمجتمع، ميثاق العمل الوطني، مرجع �شابق.
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اجلمعية العامة يف جمال ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان يف اإطار ما ن�ص 

عليه ميثاق الأمم املتحدة. ومثال الأجهزة الإ�شرافية اأو الرقابية ما ن�ص عليه العهد 

الدول  تنتخبهم  اخلرباء  من  جلنة  اإن�شاء  من  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل 

الأطراف يف العهد ويعملون يف اللجنة ب�شفتهم  ال�شخ�شية 100 وتقوم هذه اللجنة 

الإجراءات  بتقدميها عن  العهد  الأطراف يف  الدول  تعهدت  التي  التقارير  بدرا�شة 

الت�شريعية وغري الت�شريعية التي اتخذتها ل�شمان احلقوق املعرتف بها يف العهد وعن 

التقدم املحرز يف التمتع بهذه احلقوق.101 

وتبدو اأهمية قبول التزامات جتاه اآليات واأجهزة اإ�شرافية دولية يف اأن الدول قد قبلت 

اأن ت�شائلها مثل هذه الآليات اأو الأجهزة عن مدى وفائها بالتزاماتها التي ارت�شتها 

يف جمال حقوق الإن�شان وهو الأمر الذي يحفز الدول،من ناحية، اإلى احرتام حقوق 

اأن عملية  باعتبار  ي�شاعدها على كفالة هذه احلقوق  اأخرى،  ناحية  الإن�شان، ومن 

�شمان احرتام هذه احلقوق لي�شت جمرد اإجراء ت�شريعي يتخذ وينتهي الأمر، واإمنا 

الت�شريعي  الإجراء  مل�شاندة  تتخذ  ت�شريعية  واإجراءات غري  ت�شريعية  اإجراءات  هي 

على اأر�ص الواقع فهي عملية م�شتمرة تتطور باملراجعة واملتابعة ومبا ي�شتجد ويتطلبه 

واأيا كان  والقت�شادية والجتماعية.  ال�شيا�شية  اأبعادها  الإن�شان يف  احرتام حقوق 

الإجناز يف جمال �شمان هذه احلقوق فالبد اأن تكون هناك اأوجه ق�شور ومن ثم 

مثل  الإن�شان من جانب  الدولة يف جمال حقوق  التزامات  نفاذ  متابعة  عملية  فاإن 

تلك الآليات والأجهزة الرقابية، من ناحية، والدولة، من ناحية اأخرى، ت�شاعد على 

تعظيم اأوجه الإجناز ومعاجلة اأوجه الق�شور، الأمر الذي يخدم يف النهاية ق�شايا 

حقوق الإن�شان.

دولية  التزامات  قبلت  قد  البحرين  مملكة  اأن  اإلى  املثال،  �شبيل  على  هنا،  واأ�شري 

100 انظر املادة )٤0( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، مرجع �شابق.
101 انظر املادة )28( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، املرجع ال�شابق نف�شه.
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اإ�شرافية يف  واأجهزة  اآليات  مع  وتتعاون  الإن�شان  متعددة يف جمال حقوق  واإقليمية 

نطاق مثل هذه اللتزامات على نحو �شن�شري، لحقا، اإليه. وهذا اجلانب بدوره يظهر 

اأهمية دور املجتمع الدويل، جنبا اإلى جنب مع املجتمع الوطني، يف ت�شجيع احرتام 

وحماية حقوق الإن�شان.
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املبحث الثالث
املجتمع الدويل وحقوق الإن�ضان

املتمثلة،  الإن�شان  حقوق  بق�شايا  الدويل  الهتمام  بداأ  الأولى  العاملية  احلرب  منذ 

اأ�شا�شًا، حينئذ يف م�شاكل الأقليات. وباندلع احلرب العاملية الثانية وما اأحدثته من 

ويالت تبني للمجتمع الدويل الرتباط الوثيق بني انتهاك اأو احرتام حقوق الإن�شان 

ومن  العدل،  ي�شوده  بناء عامل  اأجل  الدويل من  والتعاون  وال�شالم  وق�شايا احلرب 

ثم مل تعد م�شاألة احرتام حقوق الإن�شان من �شميم امل�شائل الداخلية للدول واإمنا 

اأ�شبحت ق�شية يعني بها املجتمع الدويل.

ويعر�ص هذا املبحث لدور املجتمع الدويل يف ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان 

من خالل املطلبني الآتيني:

املطلب الأول: اأن�شطة الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان.

املطلب الثاين: جهود املنظمات الإقليمية والعقدية حلماية حقوق الإن�شان.102

102 املق�شود باملنظمات العقدية التي تقوم الع�شوية فيها، اأ�شا�شا، على رابطة العقيدة كما هو احلال يف منظمة التعاون الإ�شالمي.
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املطلب الأول
اأن�ضطة الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�ضان

اأكدت ماآ�شي احلرب العاملية الثانية اأهمية دور املجتمع الدويل يف الت�شجيع املطرد 

حلقوق الإن�شان وحمايتها حيث بدا وا�شحا اأن النتهاكات ال�شارخة حلقوق الإن�شان 

ميكن اأن توؤدي اإلى حروب تكتوي بنارها �شعوب العامل كما حدث يف احلرب العاملية 

الثانية، واأن د�شاتري الدول وت�شريعاتها واإن ت�شمنت ن�شو�شا تتعلق باحرتام حقوق 

هذه  احرتام  ل�شمان  ذاتها  يف  كافية  لي�شت   - �شرورية  ن�شو�ص  وهي   - الإن�شان 

احلقوق.

ومن ثم كان من اأهم اأهداف الأمم املتحدة العمل على اأن ي�شيع يف العامل احرتام 

واحرتام  والأمن  ال�شلم  بني  الوثيقة  العالقة  بدت  قد  ول�شيما  الإن�شان103  حقوق 

احلفاظ  اأجل  من  ذلك  يكن  مل  اإذا  والأمن  ال�شلم  جدوى  فما  واإل  الإن�شان  حقوق 

على احلق يف احلياة واحلرية وال�شعادة؟ وما جدوى التنمية القت�شادية اإن مل يكن 
هدفها حتقيق م�شتويات اأف�شل من احلياة يف اإطار وا�شع من احلرية ؟10٤

مبداأ  بني  الإن�شان  حقوق  حماية  اأجل  من  جهودها  يف  املتحدة  الأمم  وازنت  ولقد 

املادة  ن�ص  يف  الوارد  الداخلية  �شئونها  يف  التدخل  وعدم  الدول  �شيادة  احرتام 

الثانية من ميثاقها وبني املواد الأخرى من امليثاق التي تن�ص على العمل على تعزيز 

احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية للنا�ص جميعا عن طريق التعاون الدويل 

ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال، وتعهد الدول الأع�شاء باأن يقوموا منفردين 

اأو م�شرتكني مبا يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الأمم املتحدة لتحقيق ذلك105، 

103 انظر ديباجة ميثاق الأمم املتحدة واملواد 1،13، 55، 5٦، ٦2، ٦8.
10٤ انظر ديباجة ميثاق الأمم املتحدة.

105 انظر املادة 1 فقرة 3،55،و5٦ من ميثاق الأمم املتحدة.
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حقوق  احرتام  لت�شجيع  خمتلفة  و�شائل  اتباع  طريق  عن  التوازن  هذا  حتقق  وقد 

الإن�شان وحمايتها  ومن ذلك قيام الأجهزة املعنية يف الأمم املتحدة ويف مقدمتها 

ال�شاأن  باأن�شطة متعددة يف هذا  القت�شادي والجتماعي  واملجل�ص  العامة  اجلمعية 

من اإن�شاء الآليات املنا�شبة لإ�شدار التو�شيات وعقد التفاقيات ومن ذلك:

حلقوق  • العاملي  »الإعالن  ذلك  ومن  والإعالنات  والقرارات  التو�شيات  اإ�شدار 

يتمتع  اأنه  اإل  واإن كان قد �شدر يف �شورة قرار غري ملزم  الإعالن  الإن�شان« وهذا 

بقيمتني قانونية واأدبية كبريتني. 

 و�شع اتفاقيات دولية ملزمة قانونا للدول التي تن�شم اإليها ومن ذلك العهد الدويل  •

والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل  والعهد  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق 

والثقافية اللذان ي�شكالن مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ما يعرف بال�شرعة 

الدولية حلقوق الإن�شان.

واإدانة  • والتو�شيات  والندوات  املوؤمترات  طريق  عن  الإن�شان  بحقوق   التوعية 

الف�شل  جرمية  يف  احلال  كان  كما  الإن�شان  حلقوق  ال�شارخة  النتهاكات 

اإ�شرائيل  انتهاكات  اإلى  بالن�شبة  احلال  هو  وكما  اإفريقيا  جنوب  يف  العن�شري 

حلقوق الإن�شان يف الأرا�شي العربية املحتلة.

هذه  • بني  التعاون  ودعم  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  باإن�شاء   التو�شية 

جمل�ص  خا�شة  املتحدة  الأمم  وبني  وبينها  ناحية،  من  بينها،  فيما  املوؤ�ش�شات 

حقوق الإن�شان، من ناحية اأخرى.

يف  • املتحدة،  الأمم  مع  التعاون  ميكنها  التي  احلكومية،  غري  املنظمات   ت�شجيع 

اأهداف  العمل على حتقيق  املتحدة10٦، على  الأمم  ميثاق  املادة ٧1 من  اإطار 

10٦ تتعلق املادة ٧1 برتتيبات الت�شاور بني املجل�ص القت�شادي والجتماعي والهيئات غري احلكومية التي تعنى بامل�شائل الداخلة يف 
اخت�شا�شه ومنها اإ�شاعة احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية ومراعاتها.
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الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان.

الربط بني ت�شجيع وحماية احرتام حقوق الإن�شان وق�شايا ال�شلم والأمن والتنمية  •
والدميقراطية وبناء ثقافة حقوق الإن�شان.10٧

لتكون  •  108 الإن�شان  حقوق  جلنة  باإن�شاء  والجتماعي  القت�شادي  املجل�ص  قيام 

الإن�شان  لت�شجيع احرتام وحماية حقوق  للتو�شية مبا تراه منا�شبا  الرئي�شية  الأداة 

والدول  العامة  واجلمعية  والجتماعي  القت�شادي  املجل�ص  اإلى  تو�شياتها  ورفع 

واتخاذ ما تراه منا�شبا من قرارات يف هذا ال�شاأن.

ويتناول هذا املطلب اأهم مالمح اأن�شطة الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان يف 

الفروع الآتية:

الفرع الأول: التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان.

الفرع الثاين: جمل�ص حقوق الإن�شان ون�شاط املفو�ص ال�شامي لالأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان ومكتب املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�شان.

الفرع الثالث: املراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان.

10٧ انظر على �شبيل املثال، اإعالن احلق يف التنمية، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ب�شاأن الألفية - قرار اجلمعية العامة رقم 
55/2 يف 8 �شبتمرب 2000، امليثاق التاأ�شي�شي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو( يف 1٦ نوفمرب 19٤5 

وتعديالته.
التعليم  ب�شاأن  الدويل  املوؤمتر  اليون�شكو_  والدميقراطية _  الإن�شان  اأجل حقوق  التعليم من  ب�شاأن  الالحقة، وخطة عمل عاملية 
.202/4  ،paris،25 رقم  م�شتند   -  )1993 مار�ص   11-8 كندا،  )مونرتيال،  والدميقراطية  الإن�شان  حقوق  اأجل  من 
SHS February1994/conf93. اإعالن وبرنامج عمل فيينا ال�شادر عن املوؤمتر الدويل حلقوق الإن�شان فيينا 25-1٤ 

يونيو 1993، مرجع �شابق.
108 انظر قرار املجل�ص القت�شادي والجتماعي رقم )A( 5 يف 2/1٦/19٤٦.
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الفرع الأول
التفاقيات الدولية حلقوق الإن�ضان

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  خا�شة  املتحدة،  لالأمم  الرئي�شية  الأجهزة  تن�شط 

واملجل�ص القت�شادي والجتماعي واللجان الفرعية املعنية ويف مقدمتها جلنة حقوق 

الإن�شان، التي حل حملها جمل�ص حقوق الإن�شان، يف ا�شتخدام �شالحيات »الدرا�شة« 

و»البحث« وو�شع اتفاقيات« و»التو�شية« املن�شو�ص عليها يف ميثاق الأمم املتحدة109 

لإقرار العديد من القرارات والإعالنات واملعاهدات املت�شمنة معايري، يف جمالت 

خمتلفة من جمالت حقوق الإن�شان.

للدول  توجه  والتي  املتحدة  الأمم  تقرها  التي  والإعالنات  القرارات  عك�ص  وعلى 

اإطار  يف  �شواء  املتحدة،  الأمم  تقرها  التي  املعاهدات  اأو  التفاقيات  فاإن  الأع�شاء 

تو�شية  �شكل  بقرار يف  واإن �شدرت  دبلوما�شي،  اإطار موؤمتر  اأو يف  العامة  اجلمعية 

للدول اإل انها ت�شبح ملزمة للدول التي ت�شدق عليها اأو تن�شم اإليها.

ولقد حر�شت الأمم املتحدة يف اإطار �شعيها اإلى ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان 

اإطارا قانونيا ملزما للدول  اإقرار العديد من اتفاقيات حقوق الإن�شان لت�شكل  على 

اأقرتها الأمم املتحدة  يف هذا املجال، ولقد بلغ عدد اتفاقيات حقوق الإن�شان التي 

وفتحت باب الت�شديق عليها اأو الن�شمام اإليها واأ�شبحت نافذة نحو مائتي اتفاقية 
109 انظر، على �شبيل املثال، ما تن�ص عليه املادة )10( من ميثاق الأمم املتحدة من اأن اجلمعية العامة لها، »...اأن تناق�ص اأي 
م�شاألة اأو اأمر يدخل يف نطاق هذا امليثاق اأو يت�شل ب�شلطات فرع من الفروع املن�شو�ص عليها فيه اأو وظائفه، كما اأن لها فيما عدا ما 
ن�ص عليه يف املادة 12 اأن تو�شي اأع�شاء الهيئة اأو جمل�ص الأمن اأو كليهما مبا تراه يف تلك امل�شائل والأمور« والفقرة)1()ب( من 
املادة )13( من ميثاق الأمم املتحدة التي تن�ص على اأن اجلمعية العامة تن�شئ درا�شات وت�شري بتو�شيات بق�شد »... الإعانة على 

حتقيق حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية للنا�ص كافة بال متييز...« واملادة ٦2 التي تن�ص على :-
والثقافة  والجتماع  القت�شاد  اأمور  الدولية يف  امل�شائل  تقارير عن  وي�شع  بدرا�شات  يقوم  اأن  والجتماعي  القت�شادي  للمجل�ص   -1

والتعليم وال�شحة وما يت�شل بها، كما اأن له اأن يوجه اإلى مثل تلك الدرا�شات واإلى و�شع مثل تلك التقارير....
2- وله اأن يقدم تو�شيات فيما يخت�ص باإ�شاعة احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية ومراعاتها.

3- وله اأن يعد م�شروعات اتفاقات لتعر�ص على اجلمعية العامة عن امل�شائل التي تدخل يف دائرة اخت�شا�شه.
٤- وله اأن يدعو اإلى عقد موؤمترات دولية لدرا�شة امل�شائل التي تدخل يف دائرة اخت�شا�شه، وفقا للقواعد التي ت�شعها »الأمم املتحدة«.
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اتفاقية منع  التفاقيات،  الإن�شان ومن هذه  الدوليان حلقوق  العهدان  مبا يف ذلك 

جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها التي اعتمدت وعر�شت للتوقيع والت�شديق 

اأو لالن�شمام بقرار اجلمعية العامة 2٦0 األف )د -3( املوؤرخ 9 دي�شمرب 19٤8، 

واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �شد الإن�شانية، التي اعتمدت 

وعر�شت للتوقيع والت�شديق والن�شمام بقرار اجلمعية العامة 2391 )د -23( 

املوؤرخ يف 2٦ نوفمرب 19٦8 والنظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي 

باإن�شاء حمكمة جنائية  للمفو�شني املعنيني  الدبلوما�شي  الأمم املتحدة  اأقره موؤمتر 

دولية، يف 1998/٧/1٧ 110 ودخل حيز النفاذ يف 1/٧/2002.

ومن اأهم مظاهر تطور منهجية الأمم املتحدة يف ال�شعي اإلى ت�شجيع احرتام وحماية 

حقوق الإن�شان هو اأنها مل تقت�شر على اأ�شلوب اإعداد وعقد التفاقيات التي تن�ص 

على التزامات قانونية ترتك للدول الأطراف فيها اأمر تنفيذها، واإمنا عملت على 

اإقرار معاهدات حلقوق الإن�شان مل يقت�شر الن�ص فيها على حقوق يتعني احرتامها 

واإجراءات  تطبيقها  على  لالإ�شراف  رقابية  اأجهزة  اإن�شاء  على  كذلك  ن�ص  واإمنا 

ملتابعة تنفيذ الأطراف فيها للتزاماتها ومن هذه التفاقيات:

-  العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية )CESCR( وت�شرف 
عليه جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.111

-  العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية )CCPR(  وت�شرف عليه اللجنة املعنية 
بحقوق الإن�شان.112

املعنية  للجنة  �شكاوى  تقدمي  يف  الأفراد  بحق  )اخلا�ص  الختياري  -  الربوتوكول 

110 انظر نظام روما الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية، م�شتند اأمم متحدة رقم  A/CONF 183/9 يف 1٧/٧/2002.
111 انظر قرار اجلمعية العامة رقم )2200 األف - د 21( يف 1٦/دي�شمرب 19٦٦، مرجع �شابق.
112 انظرقرار اجلمعية العامة رقم )2200 األف - د 21( يف 1٦/دي�شمرب 19٦٦، مرجع �شابق.
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 113)OPT( للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية )بحقوق الإن�شان

وت�شرف عليه اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان.

-  الربوتوكول الختياري الثاين )الذي ي�شتهدف اإلغاء عقوبة الإعدام، )OPT 2( للعهد 

الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية11٤ وت�شرف عليه اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان.

-  التفاقية الدولية لإزالة جميع اأ�شكال التمييز العن�شري )CERD(115 وت�شرف 

عليها جلنة اإزالة التفرقة العن�شرية.

-  اتفاقية اإزالة جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة  )CEDAW(11٦ وت�شرف عليها 

جلنة اإزالة التمييز �شد املراأة.

-  اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من املعاملة اأو العقوبة القا�شية، اأو الالإن�شانية اأو 

املهينة )CAT(11٧ وت�شرف عليها جلنة مناه�شة التعذيب.

-  اتفاقية حقوق الطفل )CRC( وت�شرف عليها جلنة حقوق الطفل ) قرار اجلمعية 

العامة 25/٤٤ يف 20 نوفمرب1989(.

اأ�شرهم  واأع�شاء  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  -  التفاقية 

العمال  جميع  حقوق  بحماية  املعنية  اللجنة  عليها  وت�شرف   118)MWC(

املهاجرين واأفراد اأ�شرهم.

وت�شرف  الق�شري119  الختفاء  من  الأ�شخا�ص  جميع  حلماية  الدولية  -  التفاقية 

عليها اللجنة املعنية بالختفاء الق�شري.

113 انظر قرار اجلمعية العامة رقم )2200 األف - د 21( يف 1٦/دي�شمرب 19٦٦، مرجع �شابق.
11٤ انظر قرار اجلمعية العامة رقم )128/٤٤( يف 15 دي�شمرب 1989.

115 انظر قرار اجلمعية العامة رقم 210٦ األف )د - 20( يف 21 دي�شمرب 19٦5.
11٦ انظر قرار اجلمعية العامة رقم )180/3٤( يف 18 دي�شمرب 19٧9.

11٧ انظر قرار اجلمعية العامة رقم )٤٦/39( يف 10 دي�شمرب 198٤.
118 انظر قرار اجلمعية العامة رقم )158/٤5( يف 18 دي�شمرب 1990.
119 انظر قرار اجلمعية العامة رقم )1٧٧/٦1( يف 20 دي�شمرب 200٦.
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واأهمية هذه التفاقيات التي اأن�شاأت اأجهزة رقابية واإجراءات ملتابعة الدول الأطراف 

يف تنفيذ التزاماتها اأن اللتزامات القانونية يف املعاهدات املتعددة الأطراف لي�شت 

�شمانة كافية، يف حد ذاتها، ل�شمان احرتام هذه الدول للتزاماتها يف حالة غياب مثل 

 International accountability هذه الأجهزة اإذ اإن حتريك امل�شاءلة الدولية

هذه  يف  الأطراف  للدول  مرتوكا  ال�شيا�شية،  بالعتبارات  عادة،  حمكوما،  �شيكون 

بالعتبارات  ولي�ص  امل�شاءلة  هذه  مثل  حتريك  يف  عدمها  من  واإرادتها  املعاهدات 

اأهمية اتفاقيات حقوق الإن�شان املتعددة الأطراف التي مل تن�ص  القانونية ومن هنا 

اأجهزة  كذلك  اأن�شاأت  واإمنا  الإن�شان  حقوق  باحرتام  قانونية  التزامات  على  فح�شب 

رقابية م�شتقلة واإجراءات ملتابعة تطبيق هذه التفاقيات.

املن�شو�ص  الإن�شان  تطبيق حقوق  اأن  اأي�شا يف  الرقابية  الأجهزة  دور  اأهمية  وتبدو 

واأطر  د�شتورية  نظم  اإطار  يف  يتم  املذكورة  الإن�شان  حقوق  اتفاقيات  يف  عليها 

اجتماعية وطنية خمتلفة ومن هنا تقوم الأجهزة الإ�شرافية مبتابعة كيفية تطبيق 

اأو ما يطلق عليه عاملية حقوق الإن�شان اآخذة يف  حقوق الإن�شان ذات البعد العاملي 

العتبار الأطر القانونية والجتماعية الوطنية املختلفة مبا يف ذلك ال�شعوبات التي 

تعرت�ص تطبيق بع�ص هذه احلقوق على امل�شتوى الوطني ومن ثم تلعب هذه الأجهزة 

دورا اأ�شا�شيا يف معاونة الدول الأطراف يف هذه التفاقيات على تفهم التزاماتها ويف 

اإدراك ال�شبل املنا�شبة للوفاء بهذه اللتزامات.

وكما تاأثرت �شياغة احلقوق التي تت�شمنها هذه التفاقيات بواقع املجتمع الدويل، 

لهذه  الدويل  التطبيق  اإجراءات  تاأثرت  اأي�شا،  ب�شيادتها،  الدول  مت�شك  حيث  من 

التفاقيات التي متثلت يف الن�شو�ص اخلا�شة بالأجهزة الرقابية واإجراءات متابعتها 

اإقناع  اأمكن  ما  اإطار  يف  فجاءت  الواقع  بهذا  للتزاماتها،  الأطراف  الدول  لتنفيذ 

دورية  تقارير  بتقدمي  الأطراف  الدول  التزام  يف  ذلك  ومتثل  بقبوله  الدول   هذه 
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التزاماتها طبقا لهذه  التي مت اتخاذها لتنفيذ  لهذه الأجهزة، تت�شمن الإجراءات 

التفاقيات وقيام الأجهزة املذكورة ببحث ودرا�شة هذه التقارير واإبداء مالحظاتها 

وتعليقاتها. وت�شمن بع�ص هذه التفاقيات اإجراءات خا�شة ب�شكاوى الدول والأفراد 

 Optional ب�شاأن انتهاك اللتزامات الواردة يف التفاقية - على اأ�شا�ص اختياري -

اأي ل تلتزم به الدول تلقائيا عند ت�شديقها على اأو ان�شمامها اإلى التفاقية واإمنا 

تقبله، اإن هي اأرادت ذلك، ب�شفة م�شتقلة وت�شبح ملتزمة به عند قبولها اإياه.

اإليها  اأ�شرت  وال�شمة امل�شرتكة لالأجهزة الرقابية يف اتفاقيات حقوق الإن�شان التي 

هذه  يف  ع�شويتهم  تكون  واإمنا  دولهم  ميثلون  ل  م�شتقلني  خرباء  من  تكوينها  هي 

الأجهزة ب�شفتهم ال�شخ�شية وذلك ل�شمان حيادتهم وا�شتقاللهم.

واإن كانت قرارات الأجهزة املذكورة تاأخذ �شكل التو�شيات املحددة واخلا�شة بكل 

املتعلقة   General Comments العامة،  والتعليقات  حدة،  على  طرف  دولة 

مب�شمون احلقوق واللتزامات املن�شو�ص عليها يف معاهدات حقوق الإن�شان اإل اأن 

الواجبة  النية  بح�شن  وتنفيذها  التو�شيات  هذه  حترتم  اأن  عليها  الأطراف  الدول 

مبقت�شى التزاماتها يف اإطار هذه التفاقيات. 

قواعد  تن�شئ  �شارعة  معاهدات  كونها  يف  الإن�شان  حقوق  اتفاقيات  اأهمية  وتبدو 

قانونية دولية مو�شوعية خا�شة باحرتام حقوق الإن�شان، حيث ت�شرتك اإرادة الدول 

الأطراف فيها على التفاق على اللتزام باحرتام هذه احلقوق من دون تعليق مثل 

اأي  لها،  الأخرى  الطرف  الدولة  احرتام  على  طرف  دولة  قبل  من  الحرتام  هذا 

اأن اللتزامات هنا لي�شت التزامات متقابلة وتبادلية كما هو احلال يف التفاقيات 

هذه  اأن  كما  كافة،  الأحوال  يف  احرتامها  الأطراف  الدول  على  يتعني  بل  العقدية، 

التفاقيات مفتوحة جلميع الدول لالن�شمام اإليها على عك�ص التفاقيات العقدية120.
120 انظر يف  الفرق بني املعاهدات العقدية واملعاهدات ال�شارعة، اأ.د. عبدالعزيز حممد �شرحان، القانون الدويل العام دار النه�شة 
العربية، القاهرة 1991، �ص 202 - 20٤، اأ.د. �شالح الدين عامر، مقدمة لدرا�شة القانون الدويل العام، �ص 200 - 20٤.
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ولقد اأ�شهمت الوكالت الدولية املتخ�ش�شة كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم 

  United املتحدة  الأمم  منظومة  من  كجزء   - والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة 

الإن�شان  حقوق  اتفاقيات  باإقرار  اخلا�شة  اجلهود  يف   -  Nations System

املتعددة الأطراف وذلك يف املجالت املتعلقة بعملها121.

اأي�شا  عليها  ويطلق  املعاهدات  هيئات  وعمل  الإن�شان  اتفاقيات حقوق  تطبيق  ويتم 

اأجل تعزيز وحماية حقوق  اأو ال�شرافية عليها كنظام متكامل من  اللجان امل�شرفة 

وثيقة  التفاقيات  الأطراف يف هذه  الدول  تقدم كل من  الإطار  الإن�شان. ويف هذا 

اأ�شا�شية تعر�ص ب�شكل كلي لأ�شا�شيات عملية احرتام حقوق الإن�شان، يف الدولة، اإلى 

اللجان كافة، كما تقدم يف الوقت نف�شه وثيقة خا�شة تركز يف تطبيق التفاقية التي 

تعنى بها اللجنة الإ�شرافية.

ول �شك اأن هذه اللجان متار�ص تاأثريا متزايدا على الدول لكفالة تنفيذ اأكرث فاعلية 

اللجان،  وهذه  الدول  بني  يتم  الذي  احلوار  خالل  من  الإن�شان  حقوق  لتفاقيات 

والتو�شيات التي تقدمها هذه اللجان للدول بعد مناق�شة تقاريرها وكذلك من خالل 

واإجراءات  الإن�شان  حقوق  م�شمون  ب�شاأن  اللجان  ت�شدرها  التي  العامة  التعليقات 

تطبيقها. »ويعتمد مدى هذا التاأثري لي�ص فقط على احلكومة ولكن اأي�شا على جهات 

بها حماية حقوق  يجرى  التي  الطريقة  التاأثري يف  على  القدرة  لديها  اأخرى  فاعلة 

الإن�شان وتعزيزها داخل البلد، مبا يف ذلك الربملانات الوطنية واملحلية، واملوؤ�ش�شات 

الوطنية حلقوق الإن�شان، والق�شاة واملحامون ف�شال عن املجتمع املدين«122.  

121 انظر على �شبيل املثال،التفاقية اخلا�شة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم، التي اعتمدها املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة يف 1٤ دي�شمرب19٦0، الدورة احلادية ع�شرة، ودخلت حيز النفاذ يف 22 مايو 19٦2، والتفاقية )رقم 
8٧( اخلا�شة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، التي اعتمدها املوؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يوم 9 يوليو 19٤8 

يف دورته احلادية والثالثني، ودخلت حيز النفاذ يف ٤ يوليو1950.
122 نظام معاهدات حقوق الإن�شان يف الأمم املتحدة، مقدمة للمعاهدات الأ�شا�شية املتعلقة بحقوق الإن�شان، وهيئات املعاهدات، 

مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، �شحيفة الوقائع رقم )30(، جنيف، يوليو 200٦، �ص٤٤.
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الفرع الثاين
جمل�س حقوق الإن�ضان، ون�ضاط املفو�س ال�ضامي لالأمم املتحدة حلقوق 

الإن�ضان،  ومكتب املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان

جاء اإن�شاء جمل�ص حقوق الإن�شان يف اإطار اجلهود الرامية اإلى اإ�شالح الأمم املتحدة، 

وتطوير جهودها يف جمال ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، ولقد انعك�ص ذلك 

العامة  اجلمعية  قرار  فن�ص  للمجل�ص،  العامة  اجلمعية  اأعطتها  التي  الو�شعية  يف 

املجل�ص هيئة  يكون  اأن  على  الإن�شان  باإن�شاء جمل�ص حقوق  املتحدة اخلا�ص  لالأمم 

فرعية تابعة للجمعية العامة، كما ن�ص القرار على اأن اجلمعية العامة �شتنظر يف 

و�شع املجل�ص يف غ�شون خم�ص �شنوات من تاريخ اإن�شائه123. وتعني الإ�شارة الأخرية 

اأن اجلمعية العامة اإما اأن تبقي على املجل�ص كهيئة فرعية تابعة لها، واإما اأن تغري من 

و�شعه بالتو�شية باأن يكون هيئة من الهيئات الرئي�شية لالأمم املتحدة، �شاأنه يف ذلك 

اأو املجل�ص القت�شادي والجتماعي، على �شبيل املثال، ومقر  �شاأن اجلمعية العامة 

املجل�ص هو مدينة جنيف، �شوي�شرا، وهي املقر الأوروبي لالأمم املتحدة، ويالحظ، 

هنا، اأن جلنة حقوق الإن�شان التي حل حملها املجل�ص كانت تتبع املجل�ص القت�شادي 

والجتماعي.

ويتاألف املجل�ص من �شبع واأربعني دولة من الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة، ولي�ص   

53 دولة كما كان احلال مع جلنة حقوق الإن�شان، وتنتخب اجلمعية العامة اأع�شاء 

التوزيع  اأ�شا�ص  على  املبا�شر  ال�شري  بالقرتاع  الب�شيطة12٤،  بالأغلبية  املجل�ص 

اجلغرايف العادل بني املجموعات الإقليمية يف الأمم املتحدة وذلك على النحو التايل: 

123 انظر قرار اجلمعية العامة رقم ٦0/ 251، يف 15 مار�ص 200٦.
12٤ طالبت الوليات املتحدة الأمريكية، باأن يكون انتخاب املجل�ص باأغلبية الثلثني حيث اإن الأغلبية الب�شيطة قد ت�شهل ح�شول بع�ص 
الدول التي تنتهك حقوق الإن�شان على ع�شوية املجل�ص عك�ص اإذا كانت الأغلبية املطلوبة هي اأغلبية الثلثني، اإل اأن م�شاورات الدول التي 

�شبقت موافقة اجلمعية على قرار اإن�شاء املجل�ص اأ�شفرت عن عدم ال�شتجابة لطلب الوليات املتحدة الأمريكية.
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ثالثة ع�شر ع�شوا ملجموعة الدول الإفريقية، وثالثة ع�شر ملجموعة الدول الآ�شيوية، 

و�شتة ملجموعة دول اأوروبا ال�شرقية، وثمانية ملجموعة دول اأمريكا الالتينية ومنطقه 

ع�شوية  ومدة  اأخرى،  ودول  الغربية  اأوروبا  دول  ملجموعة  و�شبعة  الكاريبي،  البحر 

املجل�ص ثالث �شنوات، ول يجوز اإعادة انتخاب الدولة ع�شو املجل�ص، مبا�شرة، بعد 
�شغل وليتني متتاليتني.125

وعلى عك�ص احلال مع جلنة حقوق الإن�شان، ف�شلت اجلمعية العامة ال�شوابط 

ومن  املجل�ص  اأع�شاء  انتخابها  عند  العامة  اجلمعية  تراعيها  اأن  يتعني  التي 

مبا  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  املجل�ص  لع�شوية  املر�شحني  اإ�شهام  ذلك 

الإن�شان  وتعهدات طوعية يف جمال احرتام حقوق  التزامات  يف ذلك تقدميهم 

.voluntary commitments and pledges

عليها  تفر�ص  الع�شوية  هذه  فان  املجل�ص  لع�شوية  ما  دولة  انتخاب  يتم  وعندما 

ع�شو  ارتكاب  حالة  ويف  الإن�شان،  حقوق  حماية  احرتام  معايري  باأعلى  اللتزام 

العامة  للجمعية  يجوز  فانه  الإن�شان  حلقوق  ومنهجية  ج�شيمة  انتهاكات  املجل�ص 

ع�شوية  حقوق  تعليق  الت�شويت  يف  وامل�شرتكني  احلا�شرين  الأع�شاء  ثلثي  باأغلبية 

الدولة يف املجل�ص12٦.

واملجتمع  املجل�ص،  اأنظار  حمل  املجل�ص  ع�شو  وغريها  ال�شرتاطات  هذه  وجتعل 

الدويل، وجتعله قابال مل�شاءلة املجل�ص حال عدم التزامه مبا يتوقعه منه املجل�ص من 

م�شلك يليق بع�شويته فيه. وتت�شح هذه امل�شاءلة، على وجه اخل�شو�ص، يف ن�ص قرار 

اجلمعية العامة على اأن ع�شو املجل�ص يخ�شع لال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل حلقوق 

الإن�شان خالل فرتة ع�شويته باملجل�ص12٧.

125 انظر الفقرة )٧( / قرار اجلمعية العامة رقم ٦0/ 251، مرجع �شابق.
12٦ انظرالفقرتني )8،9(، املرجع ال�شابق نف�شه.

12٧ انظر الفقرة )9(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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من  يتحدد  لن  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  يف  املجل�ص  ع�شو  دور  اأن  ذلك  ويعني 

املتحدة  الأمم  الأع�شاء يف  الدول  مع جميع  الأمر  هو  كما  اأ�شا�شا،  القرعة،  خالل 

ولكن يتعني حتديد دور الدولة الع�شو بالن�شبة اإلى عملية ال�شتعرا�ص لتكون خالل 

فرتة ع�شويتها باملجل�ص.

الإن�شان  حقوق  جمل�ص  اأع�شاء  مرة،  واأول  بالفعل  العامة،  اجلمعية  انتخبت  ولقد 

وب�شبب  املجل�ص  الدول على ع�شوية  العديد من  تناف�ص  ولقد  مايو 200٦،  يف 9 

هذه املناف�شة حدثت النتخابات على ثالث جولت حيث مل ت�شتطع اجلولة الأولى اأو 

الثانية ح�شم ع�شوية املجل�ص بالكامل. وبعد اإمتام عملية النتخابات مت اإجراء قرعة 

لختيار الدول التي �شتكون ع�شويتها ملدة ثالث �شنوات وتلك التي �شتكون ملدة �شنتني 

وتلك التي �شتكون ملدة �شنة واحدة يف اأول ت�شكيل للمجل�ص128.

دورة  على  تقت�شر  العادية  دوراتها  كانت  التي  الإن�شان  حقوق  جلنة  عك�ص  وعلى 

اإن�شاء املجل�ص ن�ص على  اأ�شابيع، فان قرار  واحدة يف ال�شنة ل تتجاوز مدتها �شتة 

اجتماعه »بانتظام طوال العام، واأن يعقد ما ل يقل عن ثالث دورات يف ال�شنة، بينها 

اأ�شابيع، ويجوز له عقد دورات  دورة رئي�شية، متتد لفرتة ل تقل مدتها عن ع�شرة 

ا�شتثنائية عند القت�شاء بناء على طلب من اأحد اأع�شاء املجل�ص يحظى بتاأييد ثلث 

اأع�شاء املجل�ص«129.

واأن  العام  طوال  ن�شاطه  ميار�ص  باأن  للمجل�ص  ي�شمح  املذكور  الرتتيب  اأن  �شك  ول 

الدويل  املجتمع  يوليها  التي  الأهمية  يوؤكد  الذي  النحو  على  �شالحياته  ميار�ص 

العادية،  اإلى دوراته  بالإ�شافة  بالفعل،  املجل�ص  ولقد عقد  الإن�شان.  لق�شايا حقوق 

دورات  مقابل خم�ص  وذلك  الأول )200٦(،  عامه  ا�شتثنائية خالل  دورات  اأربع 

128 يتم حتديد فرتات ع�شوية الدول يف اأول انتخابات، بعد ح�شولها على الأغلبية، على اأ�شا�ص القرعة، بحيث تتفاوت الع�شوية بني 
ثالث �شنوات و�شنتني و�شنة، انظر الفقرة )1٤(، املرجع ال�شابق نف�شه.

129 الفقرة )10(، املرجع ال�شابق نف�شه، كانت جلنة حقوق الإن�شان تعقد دورات ا�شتثنائية بناء على موافقة اأغلبية الأع�شاء.
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ا�شتثنائية عقدتها جلنة حقوق الإن�شان خالل اأعوامها ال�شتني.130

ولقد اأر�شى قرار اإن�شاء املجل�ص املبادئ الرئي�شية التي حتكم عمل املجل�ص وو�شعيته،  

فاأ�شار اإلى ْان املجل�ص �شي�شرت�شد»... يف  عمله مببادئ العاملية واحلياد واملو�شوعية 

النحو  هذا  على  واملجل�ص  البناءين«131  الدوليني  والتعاون  وباحلوار  والالانتقائية، 

مطالب باأن يبتعد عن اأوجه النقد التي وجهت للجنة حقوق الإن�شان والتي تتلخ�ص يف 

الت�شيي�ص والنتقائية، واأن يحكم عمله احلوار والتعاون ولي�ص املواجهة واأن يكون »...

الهدف هو النهو�ص بتعزيز وحماية جميع احلقوق املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية 
والجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية«.132

هذا، ويحكم عمل املجل�ص قواعد الإجراءات اخلا�شة بعمل جلان اجلمعية العامة 

�شمنهم  ومن  معهم،  والت�شاور  املراقبني  م�شاركة  ت�شتند  واأن   ...« املتحدة،  لالأمم 

واملنظمات  املتخ�ش�شة،  الدولية  والوكالت  املجل�ص،  يف  الأع�شاء  غري  الدول 

احلكومية الدولية الأخرى، واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان ف�شال عن املنظمات 

والجتماعي  القت�شادي  املجل�ص  قرار  بينها  من  ترتيبات  اإلى  احلكومية،  غري 

جلنة  تنتهجها  كانت  التي  199٦،واملمار�شات  يوليو   25 املوؤرخ   199٦/31
حقوق الإن�شان، مبا يكفل يف الوقت نف�شه الإ�شهام الأكرث فعالية لهذه الكيانات«.133

اإطار ما قررته اجلمعية العامة يف  اأ�ش�ص عمله واآلياته يف  ولقد قام املجل�ص بو�شع 

قرار اإن�شائه، وتعلقت هذه اأ�شا�شا ببناء موؤ�ش�شاته 13٤التي ورثها املجل�ص عن جلنة 

اإلى  بالإ�شافة  ال�شكاوى،  ونظام  اخلا�شة،  بالإجراءات  يتعلق  فيما  الإن�شان  حقوق 

وتوثيق، معهد جنيف حلقوق  الإن�شان. حتليل  ال�شتثنائية ملجل�ص حقوق  الدورات  انظر حم�شن عو�ص،  التفا�شيل،  130 ملزيد من 
الإن�شان، جنيف، 200٧.

131 الفقرة )٤( قرار اجلمعية العامة رقم 251/٦0، مرجع �شابق.
132 املرجع ال�شابق نف�شه.

133 الفقرة )11(، املرجع ال�شابق نف�شه.
13٤ انظر قرار جمل�ص حقوق الإن�شان رقم 1/5، بناء موؤ�ش�شات جمل�ص حقوق الإن�شان التابع لأمم املتحدة، 18/يونيو200٧، 

وقراره رقم 102/٦ يف 2٧ �شبتمرب 200٧.
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اآلية ال�شتعرا�ص الدويل ال�شامل حلقوق الإن�شان التي ابتدعها قرار اجلمعية العامة  

املن�شئ  للمجل�ص. 

التي  ال�شت�شارية  واللجنة  للمجل�ص،  الأ�شا�شية  للمهام  يلي،  فيما  باإيجاز  ونعر�ص   

اأن�شاأها بدل من اللجنة الفرعية ملنع التفرقة وحماية الأقليات التي كانت تتبع جلنة 

اخلا�شة،  والإجراءات  ال�شكاوى  ونظام  حملها،  املجل�ص  حل  التي  الإن�شان  حقوق 

ودور املفو�ص ال�شامي لالأمم املتحدة حلقوق الإن�شان ومكتب املفو�شية مبقر الأمم 

الإن�شان يف  ال�شاملة حلقوق  الدورية  للمراجعة  نعر�ص  اأن  املتحدة يف جنيف، على 

الفرع الثالث.

اأول: املهام الرئي�ضية ملجل�س حقوق الن�ضان:
يقوم املجل�ص باملهام الرئي�شية الآتية: 135

1-  يتولى املجل�ص م�شئولية  تعزيز الحرتام العاملي حلماية جميع  حقوق الإن�شان 

واحلريات الأ�شا�شية للجميع، ومعاجلة حالت انتهاك حقوق الإن�شان والنهو�ص 

بالتثقيف والتعليم يف جمال حقوق الإن�شان، ف�شال عن اخلدمات ال�شت�شارية 

وامل�شاعدة التقنية وبناء القدرات، على اأن يجرى توفريها بالت�شاور مع  الدول 

الأع�شاء املعنية ومبوافقتها. 

تعهدت  التي  اللتزامات  بالكامل  تنفذ  اأن  الأع�شاء على  الدول  املجل�ص  2-  ي�شجع 

بتعزيز  املت�شلة  واللتزامات  الأهداف  ومتابعة  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  بها 

عقدتها  التي  القمة  وموؤمترات  املوؤمترات  عن  املنبثقة  الإن�شان  حقوق  وحماية 

الأمم املتحدة.

مو�شوعية  معلومات  اإلى  ي�شتند  �شامل  دوري  ا�شتعرا�ص  باإجراء  املجل�ص  3-  يقوم 

135 انظر قرار اجلمعية العامة رقم 251/٦0، وقرار جمل�ص حقوق الإن�شان رقم 1/5، مرجع �شابق.
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وموثوق بها، ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال حقوق الإن�شان 

على نحو يكفل �شمولية التطبيق وامل�شاواة يف املعاملة بني جميع الدول، ويتخذ 

البلد  فيه  ي�شرتك  تفاعلي  اإلى حوار  ت�شتند  تعاون  اآلية  �شكل  ال�شتعرا�ص  هذا 

القدرات، وتكمل  بناء  املعني ا�شرتاكا كامال، مع مراعاة احتياجاته يف جمال 

وي�شع  عملها،  تكرر  ول  معاهدات  مبوجب  املن�شاأة  الهيئات  عمل  الآلية  هذه 

املجل�ص طرائق عمل اآلية ال�شتعرا�ص الدويل ال�شامل.

حلقوق  انتهاكات  حدوث  منع  يف  والتعاون،  احلوار  خالل  من  املجل�ص،  ٤-  ي�شهم 

الإن�شان وال�شتجابة فورا يف احلالت الطارئة املتعلقة بحقوق الإن�شان.

 ي�شطلع املجل�ص بدور وم�شئوليات جلنة حقوق الإن�شان فيما يت�شل بعمل مفو�شية 

قرارها  يف  العامة  اجلمعية  قررته  ما  نحو  على  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  الأمم 

1٤1/٤8املوؤرخ 20 كانون الأول / دي�شمرب 1993.

5-  يتعاون املجل�ص، يف عمله، يف جمال حقوق الإن�شان، مع احلكومات واملنظمات 

الإقليمية واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان واملجتمع املدين ويقدم تو�شيات 

تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان.

حقوق  جلنة  وم�شئوليات  ومهام  واآليات  وليات  بجميع  القيام  املجل�ص  ٦-  يتولى 

الإن�شان، وبا�شتعرا�شها وكذلك، عند القت�شاء، حت�شينها وتر�شيدها من اأجل 

والإجراءات  اخلرباء  م�شورة  وعلى  اخلا�شة  لالإجراءات  نظام  على  املحافظة 

املتعلقة بال�شكاوى.

ثانيا: الكيانات والإجراءات التابعة ملجل�س حقوق الإن�ضان:

:Advisory Committee 1- اللجنة ال�ضت�ضارية

تتبع هذه اللجنة جمل�ص حقوق الإن�شان وت�شم 18 خبريا يتم انتخابهم، من قبل 
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اللجنة،  دور  ويقت�شر  �شنوات،   3 مدتها  لع�شوية  ال�شخ�شية  ب�شفتهم  املجل�ص، 

املجل�ص  بها  يكلفها  اأخرى  مهام  اأي  اأو  والدرا�شات  الأبحاث  اإجراء  على  اأ�شا�شا، 

�شكاوى  تبحث  عمل  جمموعة  اأع�شاء  بانتخاب  وتقوم  تو�شيات،  ب�شاأنها  وت�شدر 

اللجنة  حمل  اللجنة  هذه  حلت  وقد  املتحدة.  الأمم  اإلى  املرفوعة  الإن�شان  حقوق 

الفرعية sub commission لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان التي كانت تتبع جلنة 

حقوق الإن�شان والتي كانت ت�شمى يف بادئ الأمر با�شم اللجنة الفرعية ملنع التمييز 

وحماية الأقليات، وذلك حتى عدل املجل�ص القت�شادي والجتماعي م�شماها بقراره 

رقم 25٦ عام 1999. وكانت اللجنة ترفع تو�شياتها اإلى جلنة حقوق الإن�شان 

وكانت ع�شويتها ب�شفة �شخ�شية ومدتها اأربعة اأعوام.

:Communications 2- نظام ال�ضكاوي

اعتمد جمل�ص حقوق الإن�شان نظام ال�شكاوى الذي كان يجرى العمل به يف اإطار جلنة 

حقوق الإن�شان وهو نظام اأو اإجراء كان  ي�شمى من قبل باإجراء 1503 حيث �شبق 

اأن وافق املجل�ص القت�شادي والجتماعي بقراره رقم 1503 يف 19٧0/5/2٧ 

اأع�شائها،  من  خم�شة  ت�شم  عمل  جمموعة  بت�شكيل  الفرعية  اللجنة  تقوم  اأن  على 

باعتبارها  لي�ص  وذلك  الأفراد �شد حكوماتهم  املقدمة من  ال�شكاوى  بنظر  وتكلف 

�شكاوى فردية �شد هذه احلكومات واإمنا باعتبار اأن النتهاكات امل�شكو ب�شاأنها متثل 

منطا ثابتا  consistent pattern  لنتهاكات وا�شعة حلقوق الإن�شان يف الدولة 

امل�شكو بحقها، فاإذا ثبت ذلك فاإن جمموعة العمل ترفع تو�شياتها يف هذا ال�شاأن اإلى 

جلنة حقوق الإن�شان )جمل�ص حقوق الإن�شان( ليقرر ما يراه يف هذا ال�شاأن.

اإجراء  اتخاذ  الإن�شان  يقرر جمل�ص حقوق  اأن  اإلى  بال�شرية  ال�شكاوى  نظام  ويت�شم 

علنيا يف هذا ال�شاأن.
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: special procedures 3- نظام الإجراءات اخلا�ضة

 Special اخلا�شة  الإجراءات  نظام  اأي�شا،  الإن�شان،  حقوق  جمل�ص  اعتمد 

الدعاءات  ملواجهة  الإن�شان  حقوق  جلنة  اأقرته  اأن  �شبق  الذي   procedures

اخلا�شة بالنتهاكات اخلطرة حلقوق الإن�شان. ويف هذا الإطار يعني املجل�ص خرباء 

اأو جمموعة  اأو ممثل  اأو مقرر خا�ص  م�شتقلني تختلف ت�شمياتهم من خبري م�شتقل 

عمل، وذلك لبحث ومتابعة الدعاءات اخلا�شة بانتهاكات حقوق الإن�شان اخلطرة يف 

بع�ص الدول، اأو درا�شة ظاهرة عاملية ت�شكل اأو توؤدي اإلى انتهاكات حلقوق الإن�شان، 

وتقدمي تقارير اأو درا�شات عنها على اأن تكون اأ�شا�شا ل�شدور قرارات عن املجل�ص 

ب�شاأنها. 

ويتم اختيار املقررين اخلا�شني واخلرباء امل�شتقلني ملمار�شة عملهم ب�شفة �شخ�شية 

وينق�شم هوؤلء اإلى املقررين املعنيني باأو�شاع  حقوق الإن�شان يف دولة بعينها، ويطلق 

املعني  اخلا�ص  املقرر  مثل   Country Mechanisms القطرية  الآليات  عليهم 

واخلبري   ،19٦٧ منذ  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  الإن�شان  حقوق  بحالة 

امل�شتقل من قبل الأمني العام لالأمم املتحدة واملعني بحالة حقوق الإن�شان يف هاييتي،  

واملقررين اخلا�شني املعنيني مبتابعة مو�شوع بعينه من مو�شوعات حقوق الإن�شان، 

املقررين  مثل   Thematic Mechanisms املو�شوعية  الآليات  عليهم  ويطلق 

اأو منع  التعبري  اأو احلق يف حرية  التنمية  اأو احلق يف  الغذاء  اخلا�شني باحلق يف  

التعذيب اأو املدافعني عن حقوق الإن�شان13٦.

13٦ ملزيد من التفا�شيل، انظر التذييل الأول والتذييل الثاين، قرار جمل�ص حقوق الإن�شان رقم 1/5 يف 18 يونيو 200٧، بناء 
موؤ�ش�شات جمل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة.
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ثالثا: املفو�س ال�ضامي لالأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان ومكتب املفو�ضية 
واأن�ضطة حقوق الإن�ضان ذات ال�ضلة :13٧

1- املفو�س ال�ضامي لالأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان ومكتب املفو�ضية:

يرتبط عمل املفو�ص ال�شامي ومكتب املفو�شية بدور ال�شكرتري العام لالأمم املتحدة 

العام  ال�شكرتري  يقوم  اأن  على  املتحدة  الأمم  ميثاق  من   98 املادة  ن�شت  حيث 

بالوظائف التي توكلها له اأجهزة الأمم املتحدة الرئي�شية واأنه يجوز له الإدلء بدلوه 

يف اأي م�شاألة تتعلق باأي من جمالت عمل الأمم املتحدة مبا يف ذلك حقوق الإن�شان. 

ال�شامية ( حلقوق  ال�شامي )اأو املفو�شية  اأنه يعني وي�شرف على عمل املفو�ص  كما 

الإن�شان. ولقد اأن�شئ من�شب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان بقرار اجلمعية العامة 

رقم 1٤1 / ٤8 لعام 1993، الذي اخت�ص املفو�ص ال�شامي بامل�شئولية الرئي�شية 

اإ�شراف ال�شكرتري العام. كما ف�شل القرار مهام  اأن�شطة حقوق الإن�شان حتت  عن 

تعزيز  جمال  يف  املتحدة  الأمم  اأن�شطة  تن�شيق  حول  كلها  وتدور  ال�شامي  املفو�ص 

واحرتام الإن�شان. كما �شمح القرار للمفو�ص ال�شامي باإجراء حوار مع احلكومات 

ل�شمان احرتام حقوق الإن�شان.

ومدة ولية املفو�ص ال�شامي اأربعة اأعوام قابلة للتجديد، وياأتي يف ال�شلم الوظيفي يف 

وله  Under-Secretary General (USG( املنظمة  عام  �شكرتري  وكيل  درجة 

.Assistant- Secretary General (ASG( نائب بدرجة م�شاعد �شكرتري عام

جنيف،  يف  املتحدة  الأمم  مبقر  املفو�شية(  )مكتب  ال�شامي  املفو�ص  مكتب  ويقع 

وتتبعه الإدارات التالية:

- فرع للبحث واحلق يف التنمية، ويتابع التقدم املحرز ل�شمان احلق يف التنمية.

 OHCHR Management plan، 2012 -2013 , working for results, human انظر   13٧
.rights, united nations, office of the high commissioner, Geneva, Switzerland
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العمل  وجمموعات  اللجان  لدورات  بالإعداد  ويخت�ص  املعاونة،  اخلدمات  -  فرع 

العاملة يف جمال حقوق الإن�شان وغريها من الأجهزة ذات ال�شلة.

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  املو�شوعي  اجلانب  ويتولى  والربامج،  الأن�شطة  -  فرع 

)برامج التعاون مع الدول، بعثات تق�شي احلقائق واملقررين اخلا�شني، �شناديق 

حقوق الإن�شان،  وجود الأمم املتحدة امليداين يف جمال حقوق الإن�شان(.

اتفاقيات  تطبيق  على  امل�شرفة  )الهيئات  الإن�شان  حلقوق  التعاقدية  اللجان  -  فرع 

حقوق الن�شان(. 

-  ق�شم اإداري، يتولى م�شائل امليزانية واملوظفني.

لالأمم  العام  لل�شكرتري  م�شاعد  بدرجة  دويل  موظف  ويراأ�شه  نيويورك،  -  مكتب 

الأمم  اأجهزة  وباقي  الدول  مع  الت�شالت  يف  ال�شامي  املفو�ص  وميثل  املتحدة 

املتحدة باملقر الرئي�شي للمنظمة يف نيويورك.

2- : �ضناديق الأمم املتحدة الطوعية حلقوق الإن�ضان :

تتلقى هذه ال�شناديق التربعات من احلكومات والأفراد واملنظمات غري احلكومية، 

وتتولى اإنفاقها على الأن�شطة املحددة التي اأن�شئ كل �شندوق للقيام بها، �شواء كانت 

لبحث  اأو  ما،  جمال  يف  الإن�شان  حقوق  انتهاك  من  املت�شررين  الأ�شخا�ص  معاونة 

وتعزيز اأحد مفاهيم حقوق الإن�شان. وهناك نوعان من ال�شناديق :

التعذيب،  �شحايا  �شناديق:  وهى  مبا�شرة  العام  لل�شكرتري  التابعة  -  ال�شناديق 

ال�شكان الأ�شليني،  العبودية،  �شحايا الإجتار يف الأفراد، الأ�شكال املعا�شرة من 

العقد الدويل ل�شكان العامل الأ�شليني.

-  ال�شناديق التابعة ملكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان: اخلدمات ال�شت�شارية 

ال�شامي،  املفو�ص  مكتب  اأن�شطة  دعم  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  الفني  والتعاون 
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حقوق الإن�شان يف رواندا، برنامج عمل العقد الثالث ملكافحة العن�شرية والتمييز 

العن�شري.

3- : التعاون الفني :

فيما  طلبها  على  بناء  للدول  امل�شورة  الفني  للتعاون  املتحدة  الأمم  برامج  -  تقدم 

يتعلق ببناء القدرات والهياكل الوطنية ذات ال�شلة باحرتام حقوق الإن�شان واتباع 

حكم القانون. وت�شجع على ت�شمني املعايري الدولية حلقوق الن�شان يف القوانني 

وحماية  تعزيز  على  قادرة  وطنية  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  ودعم  الوطنية،  وال�شيا�شات 

حقوق الإن�شان والدميقراطية وحكم القانون. 

-  ياأخذ هذا التعاون �شكل اإيفاد خرباء ا�شت�شاريني، وتنظيم برامج تدريبية وور�ص 

من  التمويل  الفني  التعاون  برامج  وتتلقى  درا�شية،  منح  وتقدمي  وندوات  عمل 

امليزانية العادية للمنظمة، وكذلك من �شندوق طوعي خا�ص اأن�شئ لهذا الغر�ص 

ال�شامي  املفو�ص  اإ�شراف  حتت  الربامج  تلك  وتعمل   ،1988 عام  عمله  وبداأ 

حلقوق الإن�شان من خالل فرع الأن�شطة والربامج مبكتبه.

4- : التواجد امليداين :

-  هو منظومة الأن�شطة التي تقوم بها اأجهزة الأمم املتحدة يف دولة اأو اإقليم معني 

بهدف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان به، وينطبق املفهوم على ال�شق اخلا�ص بحقوق 

الإن�شان يف عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�شالم. وللمفو�شية )11( مكتبا وطنيا 

)يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، واأجنول، وتوجو، واأوغندا، وكو�شوفو، وبوليفيا، 

اأن لها )8( مكاتب  وكولومبيا، وجواتيمال، واملك�شيك، وكمبوديا، ونيبال(، كما 

اإقليمية حول العامل.

-  تطور �شكل ومرجعية تواجد الأمم املتحدة امليداين خالل ال�شنوات املا�شية، بحيث 
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ميكن اأن ياأتي التواجد امليداين ا�شتجابة لأو�شاع طارئة ت�شمل انتهاكات حلقوق 

الإن�شان )كما يف حالتي رواندا ويوغو�شالفيا( وذلك بتكليف من اأحد اأجهزة الأمم 

املتحدة املعنية مثل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اأو جمل�ص حقوق الإن�شان. كما 

ميكن اأن ياأتي التواجد امليداين بناء على اتفاق بني مكتب املفو�ص ال�شامي والدولة 

املعنية )مثل املكاتب الوطنية(.
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الفرع الثالث
املراجعة الدورية ال�ضاملة حلقوق الإن�ضان
Universal Periodic Review(UPR)

اأول: اأهمية عملية املراجعة الدورية ال�ضاملة حلقوق الإن�ضان:

يف  الإن�شان،  حلقوق  ال�شاملة  الدولية  املراجعة  عملية  العامة  اجلمعية  ا�شتحدثت 

جميع دول العامل، عندما اأن�شاأت جمل�ص حقوق الإن�شان بقرارها رقم ٦0/251 

ملعرفة  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  اإجراء  اإليه  وعهدت   ،200٦ مار�ص   15 يف 

العملية  ويطلق على هذه  الإن�شان  بالتزاماتها يف جمال حقوق  دولة  كل  وفاء  مدى 

اأي�شا عملية ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل حلقوق الإن�شان. 

ولقد حدد قرار اجلمعية العامة املبادئ الأ�شا�شية التي حتكم عملية ال�شتعرا�ص، 

ورقم   200٧ يونيو   18 يف   1/5 رقم  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  قرارات  وحددت 

102/٦ يف 2٧ �شبتمرب200٧ و 1٧/٦ يف 28 �شبتمرب200٧ طريقة عملية 

اآلية ا�شتعرا�ص.

حل  التي  الإن�شان،  حقوق  جلنة  اأن  يف  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  اأهمية  وتبدو 

حملها جمل�ص حقوق الإن�شان، كانت تقت�شر معاجلتها لأو�شاع حقوق الإن�شان على 

عدد معني من الدول حيث يكون هناك انتهاك �شارخ حلقوق الإن�شان، وينتهي بحثها 

اأو »اإدانتها«  اأو »�شجبها«  هذا، عادة، يف التعبري عن »القلق«، ب�شاأن هذه احلالت، 

والتو�شية بوقف مثل هذه النتهاكات. ورغم اأهمية بحث هذه احلالت فاإنه ل يقل 

الهياكل  بناء  على  الدول  مبعاونة  معنية  املتحدة  الأمم  تكون  اأن  الأهمية  يف  عنها 

املالئم  املناخ  بخلق  الكفيلة   infra – structures التحتية  البنى  اأو  الأ�شا�شية 



94

لت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، فالوقاية خري من العالج. ومن هنا اأبقت 

اجلمعية العامة، من ناحية، على �شالحية جمل�ص حقوق الإن�شان يف بحث حالت 

الدوري  ال�شتعرا�ص  ا�شتحدثت عملية  اأخرى،  ناحية  الإن�شان، ومن  انتهاك حقوق 

الدول  وفاء  ملتابعة مدى  العامل  دول  الإن�شان يف جميع  و�شع حقوق  لبحث  ال�شامل 

بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�شان ومعاونتها، اإذا لزم الأمر، يف هذا ال�شاأن.

من  فاإنه  منها  الهدف  حتقيق  يف  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  عملية  تنجح  ولكي 

الأهمية مبكان بالن�شبة اإلى الدول وجميع الأطراف املعنية، مبا فيها جمل�ص حقوق 

الإن�شان، اللتزام باملبادئ التي حتكم هذه العملية واأهدافها واآلياتها.

ثانيا: مبادئ واأهداف عملية ال�ضتعرا�س الدوري ال�ضامل:

جمل�ص  عمل  حتكم  التي  تلك  اإلى  ال�شتعرا�ص،  عملية  حتكم  التي  املبادئ  ت�شتند 

والالانتقائية  واملو�شوعية  واحلياد  العاملية  يف  تتخل�ص  وهذه  ذاته  الإن�شان  حقوق 

والتعاون  والت�شيي�ص،  املزدوجة  املعايري  اأ�شلوب  عن  والبعد  امل�شاواة  مبداأ  واحرتام 

جمال  يف  التزاماتها  احرتام  على  الأع�شاء  الدول  قدرات  تعزيز  بهدف  واحلوار 

حقوق الإن�شان، واحرتام عاملية حقوق الإن�شان، من ناحية، واخل�شو�شيات الوطنية 

الوطنية  واملوؤ�ش�شات  الأع�شاء  الدول  مع  والتعاون  اأخرى،  ناحية  من  والإقليمية، 

حلقوق الإن�شان واملجتمع املدين138.

حقوق  جمل�ص  اإن�شاء  اإلى  دعت  التي  اخللفيات  مع  تتفق  املبادئ  هذه  اأن  والواقع 

الإن�شان ليحل حمل جلنة حقوق الإن�شان وليكون عمله بعيدا عن املواجهة اأيا كانت 

اأطرافها وبعيدا عن ا�شتخدام حقوق الإن�شان لأغرا�ص �شيا�شية �شيقة وحر�شا على 

تعزيز الحرتام العاملي حلقوق الإن�شان بطريقة عادلة ومن�شفة139.

138 انظر قرار اجلمعية العامة رقم 251/٦0 املن�شئ ملجل�ص حقوق الإن�شان، الديباجة والفقرتني)٤( و)5(، مرجع �شابق.
139 الفقرة )2( املرجع ال�شابق نف�شه.
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ولقد ف�شل جمل�ص حقوق الإن�شان مبادئ عملية ال�شتعرا�ص املذكور بعد اأن اأ�شار  

اإلى قرار اجلمعية العامة املن�شئ له فاأو�شح، فيما اأو�شحه، اأن عملية املراجعة ينبغي 

ت�شادمية  وغري  وبناءة  انتقائية  وغري  و�شفافة  مو�شوعية  بطريقة   ...« جترى  اأن 

وغري م�شي�شة«1٤0 واأن تراعي  م�شتوى تنمية الدول وخ�شو�شيتها مع عدم الإخالل 

هي  الوثائق  وهذه  ال�شتعرا�ص،  عملية  اأ�شا�ص  ت�شكل  التي  الوثائق  يف  بالتزاماتها 

ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، والتفاقيات التي تكون الدولة 

طرفا فيها، وتلك التي قد تكون الدولة �شمنتها تعهدات والتزامات طوعية يف جمال 

حقوق الإن�شان والقانون الإن�شاين الدويل.

اأي اأن عملية ال�شتعرا�ص �شتتم على اأ�شا�ص اللتزامات التي قبلت بها الدول يف جمال 

حقوق الإن�شان مع مراعاة م�شتوى تنمية الدول، وهذا يعني اأن ال�شعوبات التي قد 

تعرت�ص الدول يف الوفاء ببع�ص اللتزامات كما هو احلال، مثال، يف جمال احلقوق 

املعاونة يف  للمجل�ص  ليت�شنى  والثقافية،  تكون حمل نظر  القت�شادية والجتماعية 

بناء قدرات الدول للوفاء بالتزاماتها،  كما اأن املجل�ص ينبغي له مراعاة خ�شو�شيات 

الدول ولكن لي�ص على ح�شاب احرتام حقوق الإن�شان يف اإطار ما التزمت به الدول، 

وهنا يراعى، على �شبيل املثال، اأن التحفظات التي قد تكون الدولة قد اأبدتها عند 

الن�شمام اإلى اأو الت�شديق على اتفاقيات حقوق الإن�شان حتد من نطاق ما التزمت 

به الدول وذلك يف حدود مثل هذه التحفظات.

لطبيعة عملية  رئي�شية  ال�شتعرا�ص جوانب  ملبادئ عملية  بيانه  املجل�ص يف  واأو�شح 

حمل  الدولة  بني  والتفاعل  احلوار  اأ�شا�شها  تعاونية  عملية   فهي  ال�شتعرا�ص، 

ال�شتعرا�ص وجمل�ص حقوق الإن�شان، وهي عملية حكومية ودولية ت�شارك فيها الدولة 

اأ�شحاب امل�شلحة ذوو ال�شلة  حمل ال�شتعرا�ص م�شاركة كاملة، كما ي�شارك فيها 

1٤0 قرار جمل�ص حقوق الإن�شان رقم 5 /اأ، املرفق، الفقرة )3- ز(، ال�شادر يف 18 يونيو 200٧، مرجع �شابق.
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مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

حت�شني  يف  تتلخ�ص  التي  باأهدافها  ترتبط  ال�شتعرا�ص  عملية  مبادئ  اأن  والواقع 

حالة حقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع، ودعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها 

ولي�شت  الدولة  مع  مواجهة  لي�شت  ال�شتعرا�ص  فعملية  الإن�شان،   حقوق  جمال  يف 

حماكمة للدولة، واإمنا هي عملية تعاونية اأ�شا�شها احلوار والتفاعل يتم من خاللها 

تقييم التطورات الإيجابية يف الدولة والتحديات التي تواجهها، ومن ثم ميكن تقدمي 

اأي م�شاعدات فنية للدولة اإذا لزم الأمر، وبناء على الت�شاور معها وموافقتها، ودعم 

مع  التعاون  ذلك  الإن�شان مبا يف  وحماية حقوق  احرتام  ت�شجيع  التعاون يف جمال 

املجل�ص وغريه من هيئات حقوق الإن�شان ومفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق 

الإن�شان.

اإن عملية ال�شتعرا�ص تتيح للدول الفر�شة لال�شتفادة من جتارب بع�شها بع�شا يف 

جمال مواجهة ال�شعوبات والتحديات، واخذا يف العتبار اأن الرتقاء باأو�شاع حقوق 

الإن�شان لي�ص عمال واحدا ووحيدا، ويتحقق الرتقاء بهذه الأو�شاع، واإمنا يتم ذلك 

من خالل عملية م�شتمرة تقوم بها الدولة على امل�شتوى الوطني بالتعاون مع ال�شركاء 

املحليني من موؤ�ش�شات وطنية وجمتمع مدين وكذلك مع املجتمع الدويل خا�شة يف 

اإطار منظومة الأمم املتحدة لت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان.

ثالثا: اآلية ال�ضتعرا�س ومتابعة نتائجه :

جاءت اآلية ال�شتعرا�ص مت�شقة مع مبادئه واأهدافه بحيث يتم يف اإطار من التعاون 

القبول  للدول حمل ال�شتعرا�ص  نتائج ميكن  واحلوار والتفاعل، وبحيث ت�شفر عن 

بها، والعمل على حتقيقها، وبحيث ي�شتطيع جمل�ص حقوق الإن�شان متابعة ما اأ�شفر 

عنه احلوار من نتائج وتو�شيات اأخذا يف العتبار اأن عملية ال�شتعرا�ص هي عملية 

م�شتمرة ومتطورة واأن دورية ال�شتعرا�ص  لكل دولة هي اأربع �شنوات واإن كان ذلك 
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الإن�شان  اأو�شاع حقوق  بتطورات  تتعلق  املجل�ص مبعلومات  اإبالغ  الدولة من  ل مينع 

نتائج  يتابع  اأن  ي�شتطيع  املجل�ص  فان  وباملثل  ا�شتعرا�شها،  دورية  حلول  قبل  فيها 

ال�شتعرا�ص قبل حلول الدورية املذكورة خا�شة اأن مو�شوع ال�شتعرا�ص �شيكون بندا 

دائما على جدول اأعمال املجل�ص.

وقد مت حتديد دور جميع دول العامل التي �شتخ�شع لال�شتعرا�ص، يف اجلولة الأولى 

اأول  تختار  اأن  اأ�شا�ص  على  وذلك  ال�شنة،  دولة يف  ا�شتعرا�ص ٤8  يتم  بحيث  منه، 

الرتتيب  ذلك  بعد  ويتبع  بالقرعة،  املراقب،  �شفة  لها  ودولة  باملجل�ص  ع�شو  دولة 

العادل،  التوزيع اجلغرايف  مبداأ  مراعاة  مع  الدولتني،  هاتني  اعتبارا من  الهجائي 

اأثناء ع�شويتها باملجل�ص. هذا وقد  الدول الأع�شاء يف املجل�ص  ا�شتعرا�ص  واأن يتم 

ال�شتعرا�ص  لعملية  تخ�شع  دولة  اأول  لتكون  بالقرعة،  البحرين،  مملكة  اختيار  مت 

الدوري ال�شامل.  

ويتم ال�شتعرا�ص على اأ�شا�ص الوثائق الآتية : 1٤1

اأعدها  التي  ال�شرت�شادية  املبادئ  مراعاة  مع  الدولة  وتقدمه  تعده  وطني  تقرير 

اآخرى، مع  املجل�ص، من ناحية، والت�شاور الوا�شع على امل�شتوى الوطني، من ناحية 

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مثل  ال�شلة،  ذوي  امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع 

واملجتمع املدين بت�شكيالته املختلفة، ورغم اأهمية الت�شاور امل�شار اإليه فاإن التقرير 

الذي تقدمه الدولة هو م�شئوليتها بالدرجة الأولى فهو تقرير حكومي يف حدود 20 

�شفحة، مقدم من الدولة اإلى املجل�ص.

 10 حدود  يف  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شة  تعده  -  تقرير 

اللجان  تقارير  يف  والواردة  بالدولة  ال�شلة  ذات  املعلومات  مت�شمنا  �شفحات، 

امل�شرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�شان، والإجراءات اخلا�شة التابعة ملجل�ص 

1٤1 انظر قرار جمل�ص حقوق الإن�شان رقم 1/5، مرجع �شابق.
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حقوق الإن�شان، كتقارير املقررين اخلا�شني مثل املقرر اخلا�ص مبناه�شة التعذيب 

من  م�شتقاة  معلومات  من  ذلك  وغري  الإن�شان،  حقوق  بن�شطاء  اخلا�ص  واملقرر 

وثائق الأمم املتحدة ذات ال�شلة ومنها على �شبيل املثال تقارير الوكالت الدولية 

املتخ�ش�شة.

 10 حدود  يف  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  تعده  -  تقرير 

�شفحات، مت�شمنا معلومات »... اإ�شافية موثوقة وميكن الركون اإليها...«1٤2 تقدم 

بها اإلى املفو�شية، اأ�شحاب امل�شلحة ذوو ال�شلة، مثل املنظمات غري احلكومية يف 

اإطار ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل.

وتقوم املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�شان بو�شع الوثائق املذكورة على 

�شفحة »الويب« اخلا�شة بها ليتاح جلميع الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة واأ�شحاب 

امل�شلحة ذوي ال�شلة الطالع عليها. 

اإطار فريق عامل مكون  ومتهيدا لإجراء عملية ال�شتعرا�ص، التي �شتتم ابتداء يف 

من جميع اأع�شاء املجل�ص ويرتاأ�شه رئي�ص املجل�ص، يقوم املجل�ص باختيار جمموعة 

من ثالثة مقررين بالقرعة من بني اأع�شاء املجل�ص، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف 

العادل، ويجوز للدولة حمل ال�شتعرا�ص اأن تطلب اختيار اأحد املقررين الثالثة من 

ا�شتبدال مقرر مت  واحدة فقط،  تطلب، مرة  اأن  اأي�شا،  ولها،  الإقليمية  جمموعتها 

اختياره اأثناء عملية القرعة، كما يجوز ملقرر اأن يطلب اإعفاءه من امل�شاركة يف عملية 

ا�شتعرا�ص حمددة. ومهمة جمموعة املقررين هي تي�شري اإجراء عملية ال�شتعرا�ص، 

ومبعاونة من املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان، من خالل الآتي : 

 يقوم املقررون، عادة، باإعداد قائمة بالأ�شئلة والق�شايا املتعلقة بتقرير الدولة  •

وتراعي هذه القائمة ما قد طرحه املقررون اأنف�شهم اأو ما يتلقونه من الدول بناء 

1٤2 املرجع ال�شابق نف�شه، الفقرة )15-ج( من املرفق.
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على اطالع الأخرية على الوثائق املتعلقة بعملية ال�شتعرا�ص، بوقت كاف، قبل 

بدء املناق�شة واحلوار التفاعلي يف الفريق العامل.   

 اللتقاء مبمثلي الدولة حمل ال�شتعرا�ص، بعد اإجراء احلوار التفاعلي، للت�شاور  •

لتحديد  التفاعلي  احلوار  اأثناء  طرحت  التي  والقرتاحات  الأ�شئلة  ب�شاأن 

التو�شيات التي تقبلها الدولة وتلك التي �شتاأخذ، فقط، علما بها. 

 اإعداد م�شروع التقرير اخلا�ص بال�شتعرا�ص الذي �شيعر�ص على الفريق العامل  •

للنظر فيه ومن ثم اإقراره ورفعه اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان.  

يف �شوء ما �شبق، ويف التاريخ املحدد ل�شتعرا�ص الدولة، ويف خالل جل�شة واحدة 

�شواء  قبل،  من  املجل�ص،  حددها  التي  التوقيتات  اإطار  ويف  �شاعات،  ثالث  مدتها 

للدولة لتقدمي تقريرها اأو لأع�شاء الفريق للتعليق وطرح اأي اأ�شئلة للدولة للتعقيب 

اأو  اإ�شافية  معلومات  اأي  �شوء  يف  الدولة  من  املقدم  التقرير  مناق�شة  تتم  والرد، 

ال�شلة  ذات  املعلومات  العتبار  يف  واأخذا  للدولة  املمثل  الوفد  يقدمها  اإي�شاحات 

العامل،  بالفريق  الأع�شاء  الدول  وتطرح  العامل.  الفريق  على  املعرو�شة  بالدولة 

وكذلك الدول التي لها �شفة املراقب، ما يعن لها من اأ�شئلة اأو مالحظات يف اإطار 

عملية  ح�شور  الآخرين  ال�شلة  ذوي  امل�شلحة  لأ�شحاب  ويجوز  التفاعلي.  احلوار 

ال�شتعرا�ص يف اإطار الفريق العامل بدون م�شاركة فيها.

بعد اإجراء احلوار التفاعلي، يقوم الفريق العامل بالنظر يف م�شروع التقرير اخلا�ص 

بال�شتعرا�ص، يف اإطار الفريق العامل، الذي اأعدته جمموعة املقررين الثالثة بعد 

التقائهم الدولة حمل ال�شتعرا�ص، ويقر الفريق امل�شروع ويرفعه اإلى دورة جمل�ص 

عملية  لوقائع  موجزا  التقرير  ويت�شمن  الفريق،  لجتماع  التالية  الإن�شان  حقوق 

الفريق  يف  املناق�شة  عنها  متخ�شت  التي  والتو�شيات  وال�شتنتاجات  ال�شتعرا�ص، 

ال�شتعرا�ص،  حمل  الدولة  قدمتها  التي  الطوعية  اللتزامات  يت�شمن  كما  العامل، 
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التزامات  اأو  للدولة  الوطني  التقرير  يف  مت�شمنة  اللتزامات  هذه  كانت  و�شواء 

اإ�شافية اأعلنتها الدولة اأثناء احلوار التفاعلي يف اإطار الفريق العامل.

يقوم جمل�ص حقوق الإن�شان بالنظر يف م�شروع التقرير الذي اأعده الفريق العامل، 

ويالحظ انه - على عك�ص احلال يف الفريق العامل - فاإن املنظمات غري احلكومية 

اأن  ت�شتطيع  الإن�شان  قبل جمل�ص حقوق  من  بها  املعرتف  ال�شت�شارية  ال�شفة  ذات 

املجل�ص  اأن  ويالحظ  املجل�ص،  على  املعرو�ص  التقرير  م�شروع  مناق�شة  يف  ت�شارك 

يخ�ش�ص للدولة، اأثناء مناق�شة التقرير املذكور، وقتا لإبداء اأي معلومات اإ�شافية 

قد تراها ذات �شلة بال�شتعرا�ص، وللدولة، اأي�شا، اأن تعقب على اأي مالحظات اأو 

تعليقات يتم طرحها اأثناء مناق�شة املجل�ص لتقرير الفريق العامل.  

مبوافقة جمل�ص حقوق الإن�شان على تقرير الفريق العامل يكون املجل�ص قد اعتمد 

نتائج ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل التي تتلخ�ص - كما هو مو�شح من قبل - يف تلك 

التي تكون الدولة قد قبلتها �شراحة اأو تلك التي اأخذت الدولة علما بها فقط. وكما 

مت اإجراء ال�شتعرا�ص كاآلية تعاونية يتم، اأي�شا، تنفيذ نتائجه، بو�شفه اآلية تعاونية  

اأ�شحاب امل�شلحة  »... وح�شب القت�شاء، من جانب  اأول  املعنية  الدولة  من جانب 

ذوي ال�شلة الآخرين...«1٤3.

ب�شاأن  قرره،   فيما  قرر،  قد  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  اأن  يالحظ  �شبق  ما  اإطار  ويف 

متابعة نتائج ال�شتعرا�ص، الآتي :

»)اأ( يركز ال�شتعرا�ص الالحق يف جملة اأمور على تنفيذ النتائج ال�شابقة.

ال�شتعرا�ص  ملتابعة  يكر�ص  اأعماله  دائم مدرج يف جدول  بند  للمجل�ص  يكون  )ب( 

الدوري ال�شامل.

1٤3 الفقرة )33( املرجع ال�شابق نف�شه.
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ببناء  املتعلقة  وال�شتنتاجات  التو�شيات  تنفيذ  الدويل على  املجتمع  �شي�شاعد  )ج( 

القدرات وامل�شاعدة الفنية بالت�شاور مع البلد املعني ومبوافقته. 

)د( �شيقرر املجل�ص، لدى نظره يف نتائج ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، ما اإذا كان 

من ال�شروري اإجراء اأي متابعة حمددة ووقت اإجرائها.

)هـ( بعد ا�شتنفاد جميع اجلهود لت�شجيع الدولة على التعاون مع اآلية ال�شتعرا�ص 

الدوري ال�شامل، �شينظر املجل�ص، ح�شب القت�شاء، يف حالت ا�شتمرار عدم التعاون 

مع الآلية«1٤٤.

دول  جميع  اإلى  بالن�شبة  الأولى،  ال�شامل،  الدور  ا�شتعرا�ص  عملية  متت  وقد  هذا، 

ثانية  دورة  بداأت  ثم  ومن   ،2012 مار�ص  يف  �شنوات،  اأربع  امتداد  على  العامل 

جديدة لعملية ال�شتعرا�ص، ومن امل�شادفات الفريدة اأن يتم اختيار مملكة البحرين 

الدورة  )يف  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  لعملية  تخ�شع  دولة  اأول  لتكون  بالقرعة 

الأولى(، ثم يتم اختيارها بالقرعة، اأي�شا، لتكون اأول دولة تبداأ بها الدورة اجلديدة 

الثانية لعملية ال�شتعرا�ص1٤5.

1٤٤ الفقرات )3٤-38(، املرجع ال�شابق نف�شه.
1٤5 انظرتقرير الفريق العامل املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، البحرين، جمل�ص حقوق الإن�شان، الدورة احلادية والع�شرين، 
م�شتند جمعية عامة رقم A/HRC/21/6 يف ٦ يوليو 2012، وتقرير الفريق العامل املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، 

البحرين، جمل�ص حقوق الإن�شان، الدورة الثامنة، م�شتند جمعية عامة رقم A/HRC/8/19 يف 22 مايو2008.
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املطلب الثاين
جهود املنظمات الإقليمية والعقدية 1٤٦ حلماية حقوق الإن�ضان

يتي�شر ملجهودات التنظيم الإقليمي حلماية حقوق الإن�شان عوامل اإيجابية يفتقدها 

وعقائد  تقاليد  عادة  الإقليمية جتمعها  التنظيمات  اأن  ذلك  ومن  العاملي،  التنظيم 

اإزاء  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الإقليمية  امل�شالح  يف  التقارب  على  عالوة  متقاربة، 

مناطق العامل الأخرى.

ولقد تاأثرت اجلهود الإقليمية حلماية حقوق الإن�شان باأن�شطة الأمم املتحدة يف هذا 

املجال، فلقد عملت الأمم املتحدة من ناحيتها على حفز اجلهود الإقليمية من اأجل 

حماية حقوق الإن�شان وحتقيق التعاون والتكامل بني البعدين الدويل والإقليمي يف 

هذا املجال.  

امل�شتوى  على  الإن�شان  حقوق  حلماية  ناجحة  اإقليمية  اأنظمة  ثالثة  حاليا  ويوجد 

يف  والعقدية  الإقليمية  املنظمات  بع�ص  وعمل  واإفريقيا،  والأمريكتني،  الأوروبي، 

مناطق اأخرى على اإر�شاء تنظيم حلماية حقوق الإن�شان كما هو احلال يف اجلامعة 

العربية ومنظمة التعاون الإ�شالمي و�شنعر�ص، على التوايل، يف هذا املطلب للتنظيم 

الإقليمي حلقوق الإن�شان يف اأوروبا والأمريكتني واإفريقيا واجلامعة العربية ومنظمة 

التعاون الإ�شالمي.

اأول: اأوروبا:

وذلك  الإن�شان،  حقوق  حلماية  اإقليمي  تنظيم  اإن�شاء  يف  ال�شبق  ف�شل  لأوروبا  كان 

باإقرار الدول الأوروبية لالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان يف ٤ نوفمرب 1950 

1٤٦ املق�شود باملنظمات العقدية هي تلك التي تقوم الع�شوية فيها، اأ�شا�شا، على  رابطة العقيدة كما هو احلال يف منظمة التعاون 
الإ�شالمي.
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التفاقية  هذه  على  �شدق  وقد   .1953 �شبتمرب  يف  التفاقية  هذه  �شريان  وبدء 

جميع الدول الأع�شاء يف جمل�ص اأوروبا، وقد مت تبني هذه التفاقية يف اإطار الرغبة 

املدنية  احلقوق  حماية  خالل  من  الأوروبية  الدميقراطيات  توحيد  يف  امل�شرتكة 

جمتمع  بناء  يف  الأ�شا�ص  ت�شكل  الغربية،  النظر  وجهة  من  باعتبارها،  وال�شيا�شية 

دميقراطي، ومن خالل �شمانات ت�شمح للدول بحماية موؤ�ش�شاتها الدميقراطية1٤٧.

  وميكن تلخي�ص املالمح الرئي�شية للنظام الأوروبي الإقليمي حلماية حقوق الإن�شان 

يف الآتي:

-  عقدت الدول الأوروبية  التفاقية يف اإطار جمل�ص اأوروبا واعتمدت اأجهزة اإ�شرافية 

على تطبيقها وهي اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�شان واللجنة الوزارية ملجل�ص اأوروبا 

واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان. 

-  تتلخ�ص مهمة الأجهزة الإ�شرافية يف ت�شجيع وحماية احلقوق املن�شو�ص عليها يف 

التفاقية عن طريق بحث التقارير واملعلومات عن مدى تنفيذ الدول التزاماتها 

فيما يتعلق بحماية احلقوق املن�شو�ص عليها، يف التفاقية، عن طريق اإجراءات 

انتهاكات  بادعاءات  اخلا�شة  الدول  اأو  الأفراد  �شكاوى  وبحث  وغريها  ت�شريعية 

حقوق الإن�شان.  

حيز  ودخوله  لالتفاقية   11 رقم  الربوتوكول  باإقرار  الأوروبي  النظام  -  تطور 

النفاذ يف 1 نوفمرب 1998، حيث انتهى دور اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�شان 

ببحث  املعني  الرقابي  اجلهاز  هي  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  واأ�شبحت 

الإن�شان،  حلقوق  الأوروبية  لالتفاقية  انتهاكات  باأي  اخلا�شة  الدعاءات  جميع 

التفاقية  مثلت  املتحدة،  الأمم  اإطار  يف  املعقودة  الدولية  بالوثائق  وباملقارنة 

1٤٧ انظر، التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان ) جمل�ص اأوروبا، �شرتا�شبورج،19٧5( �ص 8-10 ويالحظ اأن الدول الأوروبية 
اأكتوبر 19٦1 ميثاقا م�شتقال حلماية احلقوق القت�شادية والجتماعية با�شم امليثاق الجتماعي الأوروبي وقد بداأ  وقعت يف 18 

�شريان هذا امليثاق يف 2٦ فرباير 19٦5.
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حيث  من  احلقوق  هذه  حماية  جمال  يف  كبريا  تقدما  الإن�شان  حلقوق  الأوروبية 

اإن�شاء املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان، كجهاز ق�شائي متفرغ ب�شكل دائم لبحث 

انتهاكات حقوق الإن�شان.

-  ول �شك اأن التفاقية الأوروبية يطبعها، من ناحية، مبداأ احلريات الفردية مبفهومها 

الغربي و�شيادة القانون، ومن ناحية اأخرى، ارتكاز اأوروبا يف �شيا�شتيها الداخلية 

واخلارجية على الرغبة يف حماية موؤ�ش�شاتها والرتويج لقيم هذه املوؤ�ش�شات1٤8. 

ثانيا: الأمريكتان :

بالن�شبة اإلى الأمريكتني كانت حماية الإن�شان اأحد اأهداف منظمة الدول الأمريكية 

تنظيم  لإن�شاء  تدريجية  خطوات  املنظمة  اتخذت  وقد   .19٤8 عام  اأن�شئت  التي 

اإقليمي خا�ص بحقوق الإن�شان متثل يف �شورته النهائية باإبرام التفاقية الأمريكية 

حلقوق الإن�شان يف عام 19٦9 وبدء �شريان التفاقية يف 18 يوليو عام 19٧8. 

التفاقية  تبلور  كبري،  حد  اإلى  الإن�شان،  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  غرار  وعلى 

اأ�شا�ص  فل�شفتها يف الرغبة يف حماية احلرية ال�شخ�شية والعدالة الجتماعية على 

من احرتام احلقوق الأ�شا�شية لالإن�شان يف اإطار موؤ�ش�شات دميقراطية. 

وميكن تلخي�ص ال�شمات الرئي�شية للنظام الأمريكي حلماية حقوق الإن�شان يف الآتي:  

نف�شه  الوقت  ويف  وال�شيا�شية،  املدنية  احلقوق  يف  حمايتها  يف  التفاقية  -  تركز 

ت�شري اإلى احلاجة اإلى التعاون الدويل واتخاذ اإجراءات وطنية من اأجل ال�شمان 

التدريجي للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.

-  اأن�شاأت التفاقية اأجهزة اإ�شرافية على تطبيقها تتمثل يف اعتماد جلنة اأمريكية، 

وحمكمة  الأمريكية،  الدول  ملنظمة  الرئي�شية  الأجهزة  كاأحد  الإن�شان،  حلقوق 

1٤8  انظر د. عزت �شعد ال�شيد الربعي، حماية حقوق الإن�شان يف ظل التنظيم الدويل الإقليمي، القاهرة  1985، �ص ٦5- ٧0.
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مدى  على  الإ�شرافية  مهامها  الأجهزة  هذه  ومتار�ص  الإن�شان.  حلقوق  اأمريكية 

احرتام الدول الأمريكية حلقوق الإن�شان الواردة يف التفاقية ) بالن�شبة اإلى الدول 

الأع�شاء يف املنظمة والأطراف يف التفاقية ذاتها(، واحلقوق الواردة يف الإعالن 

املنظمة  يف  الأع�شاء  الدول  اإلى  )بالن�شبة  الإن�شان.  وواجبات  حلقوق  الأمريكي 

ولي�شت طرفا يف التفاقية(1٤9 عن طريق التوعية وت�شجيع احرتام حقوق الإن�شان 

وبحث �شكاوى الأفراد والدول اخلا�شة بانتهاكات حقوق الإن�شان150.

الدميقراطية  احلكم  لأنظمة  املتزايد  التهديد  من  التخوف  اأن  البع�ص  -  ويالحظ 

املتباينة، خا�شة مع ا�شتمرار تخلف العديد من دول اأمريكا الالتينية دفع بالدول 

دور  تعزيز  على  العمل  اإلى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مقدمتها  ويف  الأمريكية 

حقوق  حماية  جمال  يف  ن�شط  بدور  قيامها  طريق  عن  الأمريكية  الدول  منظمة 

الإن�شان151.

ثالثا: اأفريقيا:

اإقرار  الإفريقي، يف  الإفريقية، حاليا الحتاد  الوحدة  اإفريقيا جنحت منظمة  ويف 

ميثاق اإفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب بوا�شطة موؤمتر روؤ�شاء الدول واحلكومات 

الإفريقية يف يونيو عام 1981، وينطلق هذا امليثاق من اإدراك املنظمة لواجبها يف 

النهو�ص بحقوق وحريات الإن�شان152. ولقد جاء اإقرار هذا امليثاق ا�شتجابة جلهود 

اإفريقيا  حلماية حقوق الإن�شان153  اإقليمي يف  اإن�شاء نظام  اإفريقية ودولية لأهمية 

وميكن تلخي�ص ال�شمات الرئي�شة للنظام الإفريقي يف الآتي :

اأقر هذا الإعالن يف قرار م�شتقل عن  اأن  1٤9 �شبق ملوؤمتر بوجوتا الذي اجتمع يف عام 19٤8 لإن�شاء منظمة الدول الأمريكية 
ميثاق اإن�شاء املنظمة.

150 ملزيد من التفا�شيل انظر د.عزت ال�شيد برعي، مرجع �شابق، �ص ٤٤9-510.
151 انظر املرجع ال�شابق نف�شه، �ص ٤25- ٤2٦.

152 انظر ديباجة امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب، منظمة الوحدة الإفريقية، اأدي�ص اأبابا، يونيو 1982.
153 ملزيد من التفا�شيل، انظركيبا امباي، منظمة الوحدة الإفريقية، يف الأبعاد الدولية حلقوق الإن�شان، )منظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلوم والثقافة، باري�ص، 19٧8( �ص ٦٤5 - ٦٦٤.
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القت�شادية  واحلقوق  واملدنية  ال�شيا�شية  احلقوق  من  كل  على  امليثاق  -  ين�ص 

حقوق  على  الن�ص  هما  جديدين  بعدين  ي�شيف  كما  والثقافية،  والجتماعية 

ال�شعوب وعلى واجبات الأفراد.

-  اأن�شاأ امليثاق جهازا اإ�شرافيا اأ�شا�شيا يت�شكل من جلنة مكونة من اأحد ع�شر خبريا 

ينتخبهم روؤ�شاء الدول واحلكومات الإفريقية، ومهمة هذه اللجنة هي العمل على 

التوعية بحقوق الإن�شان وال�شعوب، والتو�شية باإجراءات لتعزيز احرتامها وحماية 

هذه احلقوق حال انتهاكها، وتقوم اللجنة مبهمتها هذه من خالل  درا�شة التقارير 

حقوق  انتهاكات  بادعاءات  اخلا�شة  ال�شكاوى  وبحث  الدول،  بها  تتقدم  التي 

الإن�شان التي تتقدم بها الدول والأفراد، وترفع اللجنة تو�شياتها اإلى موؤمتر روؤ�شاء 

الدول واحلكومات الإفريقية15٤.

-  حر�ص وا�شعو امليثاق على ت�شمينه عددا من التوازنات بني حقوق الأفراد وواجباتهم 

كما حر�شوا على اإبراز حقوق ال�شعوب وعلى ربط عمل جلنة اخلرباء باأعلى جهاز 

�شيا�شي مبنظمة الوحدة الإفريقية وهو موؤمتر روؤ�شاء الدول واحلكومات الإفريقية، 

ولقد تزايدت اأهمية دور اللجنة مع حتول منظمة الوحدة الإفريقية اإلى �شكل جديد 

مهم  كمدخل  الإن�شان  حقوق  لق�شايا  الحتاد  يوليه  وما  الإفريقي  الحتاد  با�شم 

للق�شاء على ال�شراعات يف اإفريقيا وحتقيق التنمية ال�شاملة بها.

الأفريقي(  )الحتاد  الأفريقية  الوحدة  منظمة  باإقرار  اإيجابيا؛  النظام،  -  تطور 

لحقا لربوتوكول لإن�شاء حمكمة اإفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب، وقد دخل هذا 

الربوتوكول حيز النفاذ يف 25 يناير 200٤.

15٤ اأقرت منظمة الوحدة الإفريقية، لحقا، بروتوكول لإن�شاء حمكمة اإفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب وقد دخل الربوتوكول حيز 
النفاذ يف 25 يناير 200٤.
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رابعا: العامل العربي :

1- امليثاق العربي حلقوق الإن�ضان :

-  على م�شتوى اجلامعة العربية اأقر جمل�ص جامعة الدول العربية، على م�شتوى القمة 

يف الدورة العادية )1٦(، عند انعقاده يف تون�ص يف 22-23 مايو 200٤ امليثاق 

فيما  الإن�شان،  العربي حلقوق  امليثاق  ديباجة  وت�شري  الإن�شان155  العربي حلقوق 

ت�شري اإليه، اإلى اأن الوطن العربي ميثل مهدا للديانات وموطنا حل�شارات اأكدت 

حق الإن�شان يف احلياة الكرمية على اأ�ش�ص من احلرية والعدل وامل�شاواة، وتوؤكد 

العهدين  واأحكام  الإن�شان  حلقوق  العاملي  والإعالن  املتحدة  الأمم  ميثاق  مبادئ 

القت�شادية  وال�شيا�شية واحلقوق  املدنية  ب�شاأن احلقوق  املتحدة  لالأمم  الدوليني 

والجتماعية والثقافية واإعالن القاهرة حول حقوق الإن�شان يف الإ�شالم.

-  وتتعهد كل دولة طرف يف امليثاق باحرتام العديد من احلقوق، مبا فيها حق التمتع 

باحلقوق واحلريات الواردة يف امليثاق بدون متييز ب�شبب العرق اأو اللون اأو الأ�شل 

الوطني اأو الجتماعي اأو الرثوة اأو امليالد اأو الإعاقة البدنية اأو العقلية )مادة 3 

التمتع بجميع  الفعلية يف  امل�شاواة  لتاأمني  الالزمة  التدابري  تتخذ  وباأن  اأ(،  فقرة 

امل�شاواة  باحرتام  ب(،  فقرة   3 )مادة  امليثاق  يف  الواردة  واحلريات  احلقوق 

اأقرته  بني الرجل واملراأة يف احلقوق والواجبات يف اإطار التمييز الإيجابي الذي 

الدولية  واملواثيق  والت�شريعات  الأخرى  ال�شماوية  وال�شرائع  الإ�شالمية  ال�شريعة 

النافذة ل�شالح املراأة وتتعهد كل دولة طرف باتخاذ كل التدابري الالزمة لتاأمني 

احلقوق  بجميع  التمتع  يف  والرجال  الن�شاء  بني  الفعلية  وامل�شاواة  الفر�ص  تكافوؤ 

الواردة يف امليثاق )مادة 3 فقرة ج (، وباحرتام حق كل مواطن يف حرية املمار�شة 

تكوين  وحرية  العامة،  الوظائف  وتقلد  والنتخاب  الرت�شح  يف  واحلق  ال�شيا�شية 
التون�شية، 22  العادية )1٦(، تون�ص - اجلمهورية  القمة، الدورة  العربية على م�شتوى  155 انظر قرارات جمل�ص جامعة الدول 

-23 مايو 200٤،وقد دخل امليثاق حيز النفاذ يف 2009/5/31.
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اجلمعيات وحرية الجتماع وحرية التجمع ب�شورة �شلمية ) مادة 2٤(.

والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  من  عري�شة  طائفة  امليثاق  -  وت�شمن 

فاأ�شار، فيما اأ�شار اإليه، اإلى : حق امللكية ) مادة 31 (، واحلق يف العمل )مادة 

3٤ (، واحلق يف تكوين اجلمعيات اأو النقابات املهنية واحلق يف الإ�شراب  )مادة 

مادة   ( الجتماعي  التاأمني  ذلك  يف  مبا  الجتماعي  ال�شمان  يف  واحلق   ،)35

مادة   ( الأ�شا�شية  الإن�شان  حقوق  من  حقا  باعتبارها  التنمية  يف  واحلق   ،)3٦

3٧(، وحق كل �شخ�ص يف م�شتوى معي�شي كاف له ولأ�شرته يوفر الرخاء والعي�ص 

الكرمي من غذاء وك�شاء وم�شكن وخدمات وله احلق يف بيئة �شليمة ) مادة 38 (.

�شبعة  من  مكونة  العربية«  الإن�شان  حقوق  »جلنة  ت�شمى  جلنة  امليثاق  اأن�شاأ  -  ولقد 

الدول  تنتخبهم  عملها،  جمال  يف  العالية  والكفاءة  اخلربة  ذوي  من  اأ�شخا�ص 

الأطراف ممن تر�شحهم هذه الدول، ويعمل اأع�شاء اللجنة ب�شفتهم ال�شخ�شية 

وبكل جترد ونزاهة ومدة الع�شوية يف اللجنة اأربع �شنوات. ومتار�ص اللجنة عملها 

تعهدت  التي  التقارير  ومناق�شة  بحث  خالل  من  امليثاق،  تطبيق  على  الإ�شرايف، 

الدول الأطراف بتقدميها ب�شاأن التدابري التي اتخذتها لإعمال احلقوق واحلريات 

هذه  الدول  وتقدم  بها،  للتمتع  املحرز  التقدم  وبيان  امليثاق  يف  عليها  املن�شو�ص 

التقارير خالل �شنة من تاريخ دخول امليثاق حيز النفاذ بالن�شبة اإليها ثم كل ثالثة 

اأعوام، وت�شمن اللجنة تقريرها ال�شنوي الذي �شرتفعه اإلى جمل�ص جامعة الدول 

العربية مالحظاتها وتو�شياتها ب�شاأن هذه التقارير )املادتان٤8،٤5(.

2- اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�ضان :

تعترب هذه اللجنة من اأجهزة اجلامعة العربية املعنية بحقوق الإن�شان، وهي جلنة 

واأع�شاوؤها من ممثلي  عام 19٦1  اإن�شاوؤها  العربية مت  اجلامعة  فنية من جلان 

خرباء  من  امل�شّكلة  العربية  الإن�شان  حقوق  جلنة  عك�ص  على  العربية  احلكومات 
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ب�شفتهم ال�شخ�شية، وتعنى هذه اللجنة مبتابعة ق�شايا حقوق الإن�شان.

3- نحو حمكمة عربية حلقوق الإن�ضان:

اإن�شاء  البحرين  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  -  اقرتح 

حمكمة عربية حلقوق الإن�شان وقد رحب جمل�ص اجلامعة العربية، على امل�شتوى 

الوزاري، بهذا املقرتح15٦.

-  وبناء على درا�شة اأعدها خرباء قانونيون عرب بتكليف من الأمني العام جلامعة 

البحرين،  انعقد يف املنامة، مملكة  العربية،  العربية، وقرار من اجلامعة  الدول 

 25 من  الفرتة  يف  وذلك  الإن�شان،  حلقوق  عربية  حمكمة  اإن�شاء  لبحث  موؤمتر 

اآلية  باعتبارها  املحكمة  باإن�شاء  املوؤمتر  رحب  وقد   2013  /  2  /  2٦ اإلى 

وتعزيز  العربي،  الوطن  يف  الإن�شان  حقوق  منظومة  لدعم  �شرورية  قانونية 

احرتام حقوق الإن�شان وحمايتها.15٧ ولقد عر�شت تو�شيات املوؤمتر على جمل�ص 

الدوحة، قطر، مار�ص 2013، حيث  القمة، يف  العربية، على م�شتوى  اجلامعة 

رحبت القمة مببادرة ملك مملكة البحرين، ووافقت على اإن�شاء املحكمة العربية 

حلقوق الإن�شان، وقررت تكليف جلنة رفيعة امل�شتوى من اخلرباء القانونيني للدول 

وعر�ص  للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  باإعداد  العربية  الدول  جامعة  يف  الأع�شاء 

نتائج اأعمالها على جمل�ص اجلامعة158، واأعدت اللجنة املذكورة م�شروعًا للنظام 

الأ�شا�شي للمحكمة اأقره جمل�ص اجلامعة يف ٧ / 9 / 201٤م.

اآل خليفة عاهل مملكة  -  ويف �شوء مبادرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

البحرين باإن�شاء املحكمة العربية حلقوق الإن�شان، واأخذا يف العتبار طلب اململكة 

15٦- انظر قرار جمل�ص اجلامعة العربية رقم ٧٤89 - الدورة العادية رقم 13٧ - يف 2012/3/10.
15٧- انظر تقرير وتو�شيات موؤمتر املنامة اخلا�ص ببحث اإن�شاء حمكمة عربية حلقوق الإن�شان، املنامة، مملكة البحرين، 25-

2013/2/2٦، الأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
158- انظر قرار جمل�ص جامعة الدول العربية، على م�شتوى القمة، الدوحة، قطر، 2٦ مار�ص 2013 )ق.ق :5٧3> ع 2٤-

.)2013/3/2٦
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باأن تكون مقرا للمحكمة، وافق جمل�ص اجلامعة العربية، على امل�شتوى الوزاري، 

مملكة  طلب  على   ،2013/9/1 يف   )1٤0( د.ع   -٧٦5٦ رقم  بقراره 

البحرين ا�شت�شافة مقر »املحكمة العربية حلقوق الإن�شان«.

خام�ضا:العامل الإ�ضالمي:

1- ميثاق  منظمة التعاون الإ�ضالمي:

على عك�ص ميثاق اجلامعة العربية، جند اأن ميثاق منظمة املوؤمتر الإ�شالمي )منظمة 

التعاون الإ�شالمي(  ت�شمن اإ�شارات �شريحة حلقوق الإن�شان، فديباجة امليثاق تعيد 

تاأكيد التزام الدول الأع�شاء، يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي، مبيثاق الأمم املتحدة 

للدول  امل�شرتكة  احل�شارة  اإلى  الديباجة  ت�شري  كما  الأ�شا�شية،  الإن�شان  وحقوق 

الإ�شالمية القائمة على وجه اخل�شو�ص على مبادئ العدل والت�شامح وعدم التمييز، 

عاملي  �شالم  لإقامة  جهودها  توحيد  قررت  الإ�شالمية  الدول  اأن  الديباجة  وتو�شح 

ذلك  على  وعالوة  العامل.  �شعوب  وجميع  ل�شعوبهم  والعدالة  واحلرية  الأمن  يوفر 

ين�ص امليثاق على اأن من اأهداف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي دعم التعاون بني الدول 

املجالت  ويف  والعلمية  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  املجالت  يف  الأع�شاء 

احليوية الأخرى159.

2- اإعالن القاهرة حول حقوق الإن�ضان يف الإ�ضالم:

بداأت جهود منظمة املوؤمتر الإ�شالمي منذ عام 19٧9 لإعداد م�شروع وثيقة تت�شمن 

حقوق الإن�شان يف الإ�شالم، وقد اأعد اخلرباء م�شروعا لهذه الوثيقة تدار�شه ممثلو 

الدول الإ�شالمية بالراأي والتعقيب، وقد انتهى الأمر باأن عر�شت هذه الوثيقة على 

موؤمتر القمة الإ�شالمي اخلام�ص فاأحالها املوؤمتر اإلى املوؤمتر الإ�شالمي ال�شابع ع�شر 

لوزراء خارجية الدول الإ�شالمية، وبحث املوؤمتر الأخري هذه الوثيقة يف اجتماعاته 
159 انظر ميثاق منظمة املوؤمتر الإ�شالمي، 2٤ مار�ص 19٧2 واملادة )2(، فقرة اأ، من امليثاق.
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يف عمان - اململكة الأردنية الها�شمية - يف الفرتة من 21 اإلى 25 مار�ص 1988 

ال اأنه تقرر اإعادة الوثيقة لوزراء العدل يف الدول الإ�شالمية ملعاودة بحثها وو�شعها 

يف �شيغة نهائية واإعادة عر�شها على موؤمتر وزراء خارجية الدول الإ�شالمية، ولقد 

اأقرها الأخري يف دورته التا�شعة ع�شرة، يف القاهرة يف 5 اأغ�شط�ص 1990 بعنوان 

»اإعالن القاهرة حول حقوق الإن�شان يف الإ�شالم«1٦0، وم�شمونه على النحو الآتي:

يتكون الإعالن من ديباجة وخم�ص وع�شرين مادة. •

يف  • العامة  واحلريات  الأ�شا�شية  احلقوق  اإلى  اإليه،  ت�شري  فيما  الديباجة،   ت�شري 

الإ�شالم، واإلى اأن ال�شريعة الإ�شالمية يف اإحاطتها بهذه احلقوق تنتهج منهجا و�شطا 

فهي متزج بني الروح واملادة وبني العقل والقلب، وت�شتهدف حماية حرية الب�شر التي 

تت�شم بامل�شئولية، واحلفاظ على الدين والنف�ص والعقل والعر�ص واملال والن�شل.

الإن�شان مبا يف ذلك احلق  • الديباجة، يعدد الإعالن حقوق   وتاأ�شي�شا على هذه 

يف امل�شاواة، وفى احلياة، وفى الأمان اأثناء املنازعات امل�شلحة، ويف احلرمة بعد 

املوت، ويف بناء الأ�شرة، وحقوق املراأة وهى م�شاوية للرجل يف الكرامة الإن�شانية 

القانونية،  ال�شخ�شية  ويف  اللجوء،  يف  واحلق  الطفل،  وحقوق  الزوجة،  وحقوق 

واحلق يف التعليم، وعدم الإكراه يف الدين، واحلق يف احلرية، ويف حرية التنقل، 

ويف العمل، ويف الك�شب امل�شروع، ويف التملك.

 وين�ص الإعالن �شراحة على اأن احلقوق واحلريات املقررة فيه مقيدة باأحكام  •

اأو  لتف�شري  الوحيد  املرجع  هي  الإ�شالمية  ال�شريعة  واأن  الإ�شالمية  ال�شريعة 

تو�شيح اأي مادة من مواد الإعالن. 

-  واإن كان اإعالن القاهرة، من حيث ال�شكل، لي�ص اتفاقا ملزما للدول الأع�شاء فاإن 

مبداأ ح�شن النية يقت�شي من الدول التي اأقرته اأن تلتزم به.
1٦0 قرار رقم اأ- 19.
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-  يجدر بالذكر اأن منظمة التعاون الإ�شالمي اأن�شاأت فريقا من اخلرباء احلكوميني 

باأهمية  الإ�شالم اعرتافا من املنظمة  الإن�شان يف  القاهرة حلقوق  اإعالن  ملتابعة 

للموؤمتر  الوزارية  الدورات  اإلى  تو�شياته  الفريق  هذا  ويرفع  املتابعة،  هذه  مثل 

الإ�شالمي لوزراء اخلارجية الذي يقوم عادة بدوره مبطالبة الدول الأع�شاء يف 

املنظمة بالعمل على تنفيذها.

حقوق  جمال  يف  جلهودها  كبرية  دفعة  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  اأعطت  -  ولقد 

مار�ص  يف  املنظمة  عليه  وافقت  اجلديد،الذي  ميثاقها  ن�ص  حيث  الإن�شان 

2008، على اإن�شاء هيئة خرباء ا�شت�شارية م�شتقلة لتكون اأحد اأجهزةاملنظمة 

اعتماد  بعد  ر�شميا  الهيئة  هذه  انطلقت  وقد  الإن�شان،  بحقوق  املعنية  الرئي�شية 

املنظمة،  خارجية  وزراء  ملجل�ص  والثالثني  الثامنة  الدورة  يف  الأ�شا�شي  نظامها 

يف ا�شتانا، كازاخ�شتان، يف الفرتة من 28 اإلى 30 يونيو 2011، وذلك با�شم 

الهيئة الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان، ولقد عقدت هذه الهيئة ت�شع دورات كان 

اآخرها يف الفرتة من 1 اإلى 2 مايو 201٦.
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خال�ضة

واأ�شبغ  اهلل  كرمه  مبا  ذاته  الإن�شان  اأهمية  من  اأهميتها  الإن�شان  حقوق  -  تكت�شب 

عليه من نعم ظاهرة وباطنة ارتباطا بخالفته على الأر�ص واأدائه لر�شالة ت�شمو 

به اإلى اآفاق خري ورحمة. ولقد بدت اأهمية الإن�شان يف عامله ال�شغري وهو الدولة 

باعتبار اأن الدولة قامت لتحميه وحتقق له ال�شعادة واخلري يف جمتمع اآمن يتيح 

له اأعلى اآفاق حتقيق ذاته كفرد وكع�شو يف جماعة تتطلع للتنمية والأمن وال�شالم، 

والقانون  الدولية  فالعالقات  بات�شاعه  العامل  نطاق  الإن�شان على  اأهمية  وتاأكدت 

اأفرادا  اإلى خدمة ذلك الإن�شان،  اأن ينتهيا،  اأو يجب  الدويل ينتهيان يف الأخري، 

لأنه  القانون  العالقات وحمور  النهاية حمور هذه  الإن�شان هو يف  فهذا  و�شعوبا، 

حمور العدل والعدالة. 

-  هناك اجتهادات وطنية ودولية لتعريف حقوق الإن�شان، واأيا كانت هذه الجتهادات 

فان تعريف حقوق الإن�شان يتحدد يف اإطار الت�شريع الوطني وما قبلت به الدول من 

التزامات دولية يف جمال حقوق الإن�شان مع مراعاة الت�شريع ال�شماوي املتمثل يف 

دين الإ�شالم، خامت الر�شالت ال�شماوية. 

وتتمثل  �شرورة،  والأكرث  الأخطر  هي  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  ال�شمانات  -  تعترب 

هذه  ال�شمانات، بالدرجة الأولى، يف الد�شتور باعتباره القانون الأ�شمى للدولة، 

التي جت�شدها املحكمة الد�شتورية، ورقابة  القوانني  الرقابة الد�شتورية على  ويف 

ال�شمانات  بهذه  ويرتبط  الإداري  الق�شاء  اأ�شا�شا،  يج�شدها،  التي  امل�شروعية 

ال�شيا�شي ككل ول�شيما فيما  النظام  املتعلقة بعمل  الفعلية  املمار�شات  القانونية، 

يتعلق با�شتقالل ال�شلطة الق�شائية وحتقيق مبداأ الف�شل بني ال�شلطات الت�شريعية 

والتنفيذية والق�شائية وتعاونها يف اإطار ما ن�ص عليه الد�شتور، وفاعلية املوؤ�ش�شات 
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الوطنية حلقوق الإن�شان وقوى املجتمع املدين املختلفة،  كما يدعم هذه ال�شمانات 

النظام  يف  تنعك�ص  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  دولية،  للتزامات  الدولة  قبول 

القانوين الوطني.

-  وتبدو اأهمية ت�شافر البعد القومي والبعد الدويل ل�شمان احرتام وحماية حقوق 

ق�شايا  وتت�شابك  فيه  ترتابط  عامل  ال�شغرية،  كالقرية  اأ�شبح  عامل  يف  الإن�شان 

حقوق الإن�شان بال�شالم والتنمية. 

الإقليمية  واملنظمات  املتحدة،  الأمم  جهود  يف  اأ�شا�شا،  الدويل  البعد  -  ويتمثل  

حلقوق  واتفاقيات  اآليات  اإقرار  يف  ول�شيما  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  والعقدية 

معاونة  على  تعمل  رقابية  اأو  اإ�شرافية  اأجهزة  تت�شمنه،  فيما  تت�شمن،  الإن�شان 

الدول يف بناء الهياكل الأ�شا�شية القانونية Legal Infrastructures الداعمة 

لحرتام حقوق الإن�شان، حيث ت�شتطيع الدول من خالل تعاونها مع مثل هذه الآليات 

والأجهزة ال�شتفادة من اخلربة املتاحة فيها كونها ملتقى تطبيقات وممار�شات 

دول عديدة يف تطوير جهودها القومية يف جمال احرتام احلقوق واحلريات، �شواء 

كان ذلك يف  جمالت عمل ال�شلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية اأو يف جمال 

عمل املوؤ�ش�شات غري احلكومية مبا فيها املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان وقوى 

املجتمع املدين.  
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املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان

الف�ضل الثاين
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ُتعد املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان ركيزة اأ�شا�شية يف اجلهود الوطنية الرامية 

لت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، وتتكامل مع اجلهود الدولية يف هذا ال�شاأن، 

ومهامها  املوؤ�ش�شات،  هذه  وطبيعة  و�شع  وحتديد  تعريف  خالل  من  ذلك  ويتجلى 

الأمم  ودور  املدين،  واملجتمع  باحلكومات  اأ�شا�شا،  وعالقاتها،  اأدائها،  وموؤ�شرات 

املتحدة يف ت�شجيع اإن�شاء وعمل هذه املوؤ�ش�شات.

ويف اإطار ما �شبق ينق�شم هذا الف�شل اإلى املباحث الآتية:

املبحث الأول: و�شع وطبيعة املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

املبحث الثاين: مهام  و�شالحيات املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

املبحث الثالث: موؤ�شرات اأداء وفاعلية املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.
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املبحث الأول
و�ضع وطبيعة املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان

ينق�شم هذا املبحث اإلى املطلبني الآتيني:

املطلب الأول: التعريف باملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان وطبيعتها.

املطلب الثاين: الأمم املتحدة واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.
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املطلب الأول
التعريف باملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان وطبيعتها

اأو  باأنها كيان عام  ميكن، ب�شكل مبدئي، تعريف املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 

هيئة وطنية م�شتقلة، ذات �شفة ا�شت�شارية، تن�شئها الدولة بق�شد ت�شجيع احرتام 

الأداة  الإن�شان، من خالل اخت�شا�شات و�شالحيات عامة حتددها  وحماية حقوق 

القانونية التي اأن�شاأتها.

ولقد ا�شتفدنا يف بلورتنا هذا التعريف من اأدبيات الأمم املتحدة، والتجارب العملية 

اخلا�شة باإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، ومع ذلك فلي�ص هناك تعريف 

جامع مانع متفق عليه، بعد، مل�شطلح »املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان«1٦1 ولعل 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  اأن  ذلك  يوؤكد  ما 

املوؤ�ش�شات  مبركز  املتعلقة  املبادئ  به  اأرفق  الذي  الإن�شان،  حقوق  وحماية  لتعزيز 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  باري�ص« مل ي�شع تعريفا  با�شم »مبادئ  ا�شتهرت  التي  الوطنية 

اإلى اخت�شا�شات وم�شئوليات  حيث اكتفت هذه املبادئ، فيما اكتفت به، بالإ�شارة 

املوؤ�ش�شات الوطنية، بل اإن قرار اجلمعية العامة املذكور يف الوقت الذي �شجع فيه 

على اإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية التي تراعي هذه املبادئ، اأو�شح بجالء اأنه »...من 

ال�شعيد  الذي يتالءم مع احتياجاتها اخلا�شة على  الإطار  اأن تختار  اأي دولة  حق 

الوطني...«1٦2.

بعد«1٦3  متاما  يتطور  مل  الوطنية  املوؤ�ش�شة  مفهوم  اأن  اجللي   ...« من  اأنه  ورغم   

الإن�شان  لتعزيز حقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  وتقوية  اإن�شاء  كتيب عن  الوطنية،  الإن�شان  موؤ�ش�شات حقوق  رقم )3٦(،  الفقرة   1٦1
وحمايتها، العدد رقم ٤ من �شل�شلة التدريب املهني، مركز حقوق الإن�شان، جنيف، الأمم املتحدة، 1995.

1٦2 الفقرة رقم )12(، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 1٤3/٤8 يف 20 دي�شمرب 1993، م�شتند اأمم متحدة رقم 
A/Res/48/134، مرجع �شابق.

1٦3 الفقرة رقم )39(، موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الوطنية، مرجع �شابق. 
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الوطنية،  املوؤ�ش�شة  تعريف  عند  مهما  اإر�شاديا  موؤ�شرا  ت�شكل  باري�ص«  »مبادئ  فاإن 

ويف هذا الإطار ميكن الإ�شارة اإلى تعريفات منها اأن م�شطلح »املوؤ�ش�شة الوطنية«، 

فيما يتعلق مبقا�شد اأن�شطة الأمم املتحدة يف هذا امليدان »يوؤخذ« على اأنه ي�شري اإلى 

هيئة اأن�شاأتها احلكومة مبوجب الد�شتور، اأو مبقت�شى قانون اأو مر�شوم، مهمتها على 

وجه اخل�شو�ص هي القيام بتعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها«.1٦٤ اأو اأن »املوؤ�ش�شات 

اأو ت�شريعية حلماية  الوطنية حلقوق الإن�شان هي هيئات ر�شمية لها ولية د�شتورية 

حقوق الإن�شان وتعزيزها، وهي جزء من جهاز الدولة وتقوم الدولة بتمويلها«1٦5.

بالتقاليد  يت�شع وي�شيق متاأثرا  املفهوم  فاإن هذا  الوطنية  املوؤ�ش�شة  واأيا كان مفهوم 

م�شميات  اختالف  يف  ذلك  وينعك�ص  العامل،  يف  املختلفة  واملناطق  للدول  القانونية 

املوؤ�ش�شات الوطنية و�شالحياتها وتعدد مناذج مثل هذه املوؤ�ش�شات، ومن ثم ت�شبح 

العربة يف اأن يعك�ص املفهوم، اأ�شا�شا، هدف املوؤ�ش�شة وم�شئولياتها، واأنها كيان عام 

ولي�شت منظمة غري حكومية، واأن يكون لها اأ�شا�ص قانوين يراعي »مبادئ باري�ص«1٦٦.

املوؤ�ش�شات  من  واحد  منوذج  هناك  لي�ص   ...« اأنه  املتحدة  الأمم  اأدبيات  وتو�شح 

جميع  متكن  التي  املنا�شبة  الآلية  باعتباره  به  يو�شى  اأن  ينبغي  اأو  ميكن  الوطنية 

البلدان من اأداء التزاماتها الدولية يف جمال حقوق الإن�شان. وعلى الرغم من اأنه 

ميكن لكل دولة اأن ت�شتفيد من جتارب الدول الأخرى، فاإن املوؤ�ش�شات الوطنية يجب 

اأن تطور على نحو ياأخذ يف العتبار التقاليد الثقافية والقانونية املحلية ف�شال عن 

التنظيم ال�شيا�شي القائم«1٦٧.

ويف اإطار ما �شبق، اأي�شا، تتفاوت م�شميات املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان بني 
1٦٤ الفقرة )39(، املرجع ال�شابق نف�شه.

1٦5 املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، التاريخ واملبادئ والأدوار وامل�شئوليات، العدد رقم )٤( - التنقيح1- من �شل�شلة التدريب 
املهني، مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2010، �ص15.

1٦٦ ملزيد من التفا�شيل، انظر املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 23-1٦.
1٦٧ املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، �شحيفة وقائع رقم )19( مركز حقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، جنيف، 

اأغ�شط�ص1993 �ص 1٧.
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املوؤ�ش�شة  التالية:  امل�شميات  تفاوت  ذلك  ومثال  وغريها،  واملركز  واللجنة  املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، جلنة حقوق الإن�شان بجنوب اإفريقيا، 

يف  الإن�شان  حلقوق  ال�شت�شاري  املجل�ص  قطر،  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة 

املغرب، املجل�ص الوطني حلقوق الإن�شان يف م�شر، املركز الوطني حلقوق الإن�شان 

الإن�شان  حقوق  مركز  الدمنارك،  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطني  املعهد  الأردن،  يف 

الإن�شان يف  يف الرنويج، مفو�شية حماية احلقوق املدنية يف بولندا، مفو�ص حقوق 

اأذربيجان )الأمبود�شمان(، حمامي ال�شعب يف بوليفيا1٦8.

من  العتبار،  يف  ياأخذ  املطلب،  هذا  يف  اإليه  بادرنا  الذي  التعريف،  اأن  وتقديرنا 

حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شات  املتعلقة  تلك  ول�شيما  الإن�شان  حقوق  اأدبيات  ناحية، 

الإن�شان و»مبادئ باري�ص«، ومن ناحية اأخرى، اأن التعريف ي�شمح مب�شاعدة التطور 

الذي ميكن اأن يلحق بو�شع وبن�شاط املوؤ�ش�شة من خالل دورها امل�شتقل يف ت�شجيع 

احرتام وحماية حقوق الإن�شان.

ولعله من املنا�شب التعر�ص للعنا�شر الأ�شا�شية التالية الواردة يف تعريف املوؤ�ش�شة 

املوؤ�ش�شة  وطبيعة  اإليه،  اأ�شرنا  الذي  التعريف  اأبعاد  يو�شح  الذي  الأمر  الوطنية، 

الوطنية وذلك يف الفروع الآتية:

الفرع الأول: و�شعية املوؤ�ش�شة بالن�شبة للدولة وا�شتقالليتها.

الفرع الثاين: النطاق العام لولية املوؤ�ش�شة الوا�شعة والفرق بينها وبني املوؤ�ش�شات 

اأو الكيانات الوطنية الأخرى التي قد تن�شئها الدولة، اأو تن�شاأ طوعيا )املنظمات غري 

احلكومية( بق�شد ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان.

الفرع الثالث: ال�شفة ال�شت�شارية للموؤ�ش�شة.

.www.OHCHR.org/Documents،1٤-12-2012 ،1٦8 انظر خريطة و�شع املوؤ�ش�شات الوطنية
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الفرع الأول
و�ضعية املوؤ�ض�ضة بالن�ضبة للدولة وا�ضتقالليتها

هيئة  ولكنها  ومتولها،  الدولة  تن�شئها  الدولة،  من  جزءا  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تعترب 

م�شتقلة تختلف يف طبيعتها عن موؤ�ش�شات الدولة الأخرى، فهي لي�شت جهة ت�شريعية 

تعنى ب�شن القوانني، اأو جهة ق�شائية تطبق القانون من خالل اإ�شدار الأحكام، وهي 

لي�شت جزءا من ال�شلطة التنفيذية، ولكنها تتعاون وتتعامل مع جميع هذه اجلهات، 

الإقليمية  املنظمات  مع  وكذلك  احلكومية  غري  املنظمات  مع  وتتعاون  تتعامل  كما 

والدولية النا�شطة يف جمال حقوق الإن�شان.

» ويف  الدولة  ترتئيها  التي  املنا�شبة  القانونية  بالأداة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  ويتم 

بع�ص البلدان ين�ص الد�شتور على اإن�شاء موؤ�ش�شة وطنية حلقوق الإن�شان. اإل اأن هذه 

الهيئات تن�شاأ يف معظم الأحيان مبوجب ت�شريع اأو مر�شوم...«1٦9. ويف ال�شياق عينه 

فاإن الأمر يعني، يف تقديرنا، اأنه ميكن اإن�شاء املوؤ�ش�شة باأي اأداة قانونية اأخرى تتفق 

مع د�شتور وت�شريعات الدولة، واإن كانت »مبادئ باري�ص« قد اأ�شارت اإلى اأداة اإن�شاء 

املوؤ�ش�شة يف معر�ص تناولها اخت�شا�شات وم�شئوليات املوؤ�ش�شة حيث ن�شت على اأن 

»تكون للموؤ�ش�شة الوطنية ولية وا�شعة قدر الإمكان ومن�شو�ص عليها �شراحة يف اأحد 

اخت�شا�شها«1٧0،  ونطاق  ت�شكيلها  حتدد  التي  الت�شريعية  اأو  الد�شتورية  الن�شو�ص 

فالعربة، يف تقديرنا، اأن تكفل الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة ا�شتقالليتها1٧1.

الفلبني،  الد�شتور مثل  القانونية، هناك موؤ�ش�شات ن�ص عليها  الأداة  اإلى  وبالن�شبة 
1٦9 املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، �شحيفة وقائع رقم 19، مركز الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، مرجع �شابق، �ص8.

1٧0 فقره )2( »مبادئ باري�ص« الخت�شا�ص وامل�شوؤوليات.
د�شتوري  ن�ص  بغري  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  فاإن  الوطنية،  للموؤ�ش�شة  املن�شئة  القانونية  الأداة  ب�شاأن  اأبديناها  التي  النظر  وجهة  رغم   1٧1
اللجنة  مع  كامل،  ب�شكل  املوؤ�ش�شة،  تعاون  اإلى  بالن�شبة  عملية  �شعوبات  يخلق  باري�ص«  »مبادئ  اإليه  اأ�شارت  ما  اإطار  يف  ت�شريع،  اأو 
التن�شيقية الدولية للموؤ�ش�شات الوطنية وذلك فيما يتعلق بتعاون املوؤ�ش�شات الوطنية مع جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان على وجه 

اخل�شو�ص، و�شنعر�ص، لحقا لهذه امل�شاألة.
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اأن�شئت  وغانا، وجورجيا، وجنوب اإفريقيا، ومالوي، واأوغندا، وزامبيا، وموؤ�ش�شات 

وت�شاد،  وكندا،  وبنني،  اأ�شرتاليا،  مثل  دول  يف  الت�شريع  اأو  الربملان  خالل  من 

و�شريالنكا،  وال�شنغال،  ونيوزيلندا،  واملك�شيك،  ولتفيا،  والهند،  والدمنارك، 

مثل  جمهوري  بقرار  اأن�شئت  واأخرى  واأوزبك�شتان،  ورواندا،  ونيبال،  والتوجو، 

واإندوني�شيا، وكازاخ�شتان، ونيجرييا. ولي�ص هناك دليل ي�شري  الكمريون، وفرن�شا، 

اإلى اأن املوؤ�ش�شات الأخرية اأقل ا�شتقاللية من تلك التي اأن�شئت من خالل الربملان اأو 

بوا�شطة الت�شريع1٧2.

وقد تن�ص الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة الوطنية على اإحلاقها بفرع اأو اآخر من 

اإن�شائها  اأداة  بحكم  اأي  الإطار،  هذا  املوؤ�ش�شة يف  وت�شبح  التنفيذية  ال�شلطة  فروع 

التي  بخ�شو�شيتها  حتتفظ  املوؤ�ش�شة  فاإن  ذلك  ومع  اإداري،  طابع  ذات  وتبعيتها، 

تن�ص  التي  الهيئة  ا�شتقاللية  وتتمثل هذه اخل�شو�شية يف  متنحها و�شعية خا�شة، 

مظاهر  يف  ال�شتقاللية  هذه  تتبدي  كما  لها،  املن�شئة  القانونية  الأداة  عادة  عليها 

ال�شتقاللية  هذه  مثل  تتعار�ص  ول  ع�شويتها،  وطبيعة  الهيئة  ت�شكيل  منها  عديدة 

مع وجود روابط مع ال�شلطة التنفيذية اأو غريها من موؤ�ش�شات الدولة فالفي�شل يف 

م�شتقلة عن احلكومة  الت�شرف   ...« قدرتها على  الوطنية هو  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية 

و�شع  يف  تكون  قد  التي  الأخرى  والكيانات  الهيئات  وجميع  ال�شيا�شية  والأحزاب 

الوفاء  املوؤ�ش�شة...«1٧3 من حيث قدرتها على  توؤثر يف عمل  اأن  ت�شتطيع من خالله 

مب�شئولياتها على نحو فعال1٧٤.

1٧2 انظر:
 National Human Rights Institutions, Articles and Working Papers, Input to the
 discussions on the establishment and development of the functions of national
 human Rights Institution, Edited by Birgit Lindsnaes, Lone Lindholt Kristine
yigin, The Danish Center For Human Rights, Copenhagen, Denmark,2000, P.15.
1٧3 الفقرة )٦8( موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الوطنية، كتيب عن اإن�شاء وتقوية املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها، 

العدد رقم )٤( من �شل�شلة التدريب املهني، مركز حقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف،1995، مرجع �شابق.
1٧٤ املرجع ال�شابق نف�شه.
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لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مرفق  اأ�شار  الوطنية،  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية  �شاأن  ويف 

حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  باملوؤ�ش�شات  واخلا�ص   13٤/٤8 رقم  املتحدة 

الإن�شان »مبادئ باري�ص« اإلى عنا�شر ال�شتقاللية الآتية حيث ن�ص على ما يلي:

»1-  ينبغي اأن يكون تكوين املوؤ�ش�شة الوطنية وتعيني اأع�شائها، �شواء بالنتخاب اأو 

بغري ذلك، وفقًا لإجراءات تتيح توافر جميع ال�شمانات الالزمة لكفالة التمثيل 

تعزيز وحماية  امل�شرتكة يف  املدين(  املجتمع  الجتماعية )يف  للقوى  التعددي 

حقوق الإن�شان، ل�شيما ب�شلطات ت�شمح باإقامة تعاون فعال مع اجلهات التالية، 

اأو با�شرتاك ممثلني لها:

)اأ( املنظمات غري احلكومية امل�شئولة عن حقوق الإن�شان وجهود مكافحة التمييز 

رابطات  مثل  املعنية،  واملهنية  الجتماعية  واملنظمات  العمال،  ونقابات  العن�شري، 

احلقوقيني، والأطباء، وال�شحفيني، والعلماء البارزين.

)ب( التيارات يف الفكر الفل�شفي اأو الديني.

)ج( اجلامعات واخلرباء املوؤهلني.

)د( الربملان.

)هـ( الإدارات احلكومية )ويف حالة ان�شمامها ل ي�شرتك ممثلوها يف املداولت اإل 

ب�شفة ا�شت�شارية(. 

2-  ينبغي اأن تتوافر لدى املوؤ�ش�شة الوطنية الهياكل الأ�شا�شية املنا�شبة ل�شال�شة �شري 

اأن�شطتها، وب�شفة خا�شة الأموال الكافية لذلك. وينبغي اأن يكون الغر�ص من 

هذه الأموال هو متكينها من تدبري موظفيها واأماكن عملها لتكون م�شتقلة عن 

احلكومة وغري خا�شعة ملراقبة مالية قد مت�ص ا�شتقاللها.

3-  من اأجل كفالة ا�شتقرار ولية اأع�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية، الذي لن تكون املوؤ�ش�شة 
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املعينة  املدة  يحدد  ر�شمي  بقرار  تعيينهم  يكون  اأن  ينبغي  بغريه،  م�شتقلة حقا 

ع�شوية  يف  التعددية  كفالة  �شريطة  للتجديد،  قابلة  الولية  وتكون  لوليتهم، 

املوؤ�ش�شة«1٧5. 

املتعلقة مبركز  باملبادئ  ترحيبها  عند  املتحدة،  لالأمم  العامة  اأكدت اجلمعية  وقد 

املوؤ�ش�شات  هذه  ا�شتقاللية  �شمان  اأهمية  باري�ص«،  »مبادئ  الوطنية،  املوؤ�ش�شات 

وربطت بني هذه ال�شتقاللية وفاعلية املوؤ�ش�شات الوطنية يف القيام مب�شئولياتها يف 

تعزيز وحماية حقوق الإن�شان1٧٦.

ا�شتقاللية  اإن  القول  ميكن  باري�ص«  »مبادئ  عددتها  التي  بال�شمانات  وا�شرت�شادا 

املوؤ�ش�شة تتبدى، اأ�شا�شا اأو ابتداء، يف اإ�شفاء الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة عليها 

هذه ال�شتقاللية، اأو قد تت�شح هذه ال�شتقاللية كما اأو�شحت »مبادئ باري�ص«، يف 

عنا�شر رئي�شية تتجلى، اأ�شا�شا، يف طريقة تعيني اأع�شاء املوؤ�ش�شة )ت�شكيلها(، واأن 

ميثل هوؤلء قوى وفئات خمتلفة يف املجتمع املدين، واأن يكون للموؤ�ش�شة موارد مالية 

الكيان  توافر  وجوب  املالية  باملوارد  ويرتبط  با�شتقاللية،  مهامها  اأداء  من  متكنها 

ونعر�ص،  باأن�شطتها.  القيام  للموؤ�ش�شة  ي�شمن  الذي  والتنظيمي  والفني  الإداري 

تباعا، فيما يلي لت�شكيل املوؤ�ش�شة وا�شتقاللها املايل والإداري، وهيكلها التنظيمي:

اأول: ت�ضكيل املوؤ�ض�ضة:

و�شفة  ومدة  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  تعيني  بطريقة  ناحية،  من  املوؤ�ش�شة،  ت�شكيل  يرتبط 

الع�شوية، ومن ناحية اأخرى، باأن تعك�ص هذه الع�شوية تعددية قوى املجتمع املدين.

ومل تت�شمن »مبادئ باري�ص« ن�شا جامعا مانعا ب�شاأن طريقة تعيني اأع�شاء املوؤ�ش�شة 

واإمنا ا�شرتطت، فقط، اأن يكون التعيني بقرار ر�شمي  يحدد املدة املعينة لوليتهم، 

1٧5 التكوين و�شمانات ال�شتقالل والتعددية، مرفق قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 13٤/٤8، مرجع �شابق.
1٧٦ انظر الفقرة التنفيذية رقم )2(، قرار اجلمعية العامة رقم 13٤/٤8، مرجع �شابق.
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واأن تكون الولية قابلة للتجديد، وب�شرط اأن يكفل التعيني متثيل قوى املجتمع املدين 

التي ت�شارك يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان، واأن يكون للموؤ�ش�شة �شلطات لإقامة 

التي  القوى  هذه  باري�ص«  »مبادئ  وحددت  القوى.  هذه  مع  فعالة  وم�شاركة  تعاون 

اإليها من قبل ومنها املنظمات غري احلكومية واخلرباء املوؤهلون والربملان.  اأ�شرنا 

ورغم اأن الربملان ل يدخل عادة يف تعريف املجتمع املدين فاإن اإ�شارة »مبادئ باري�ص« 

ال�شعب، من ناحية، وميار�ص  اأن الربملان ميثل  اإلى  اإليه جتد �شندها، يف تقديرنا، 

تاأثريا يف ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان. ومن ثم فاإن وجود �شخ�شيات ذوي 

خلفية برملانية اأمر ينعك�ص اإيجابا على ع�شوية املوؤ�ش�شة ون�شاطها. واأ�شارت »مبادئ 

باري�ص«، اأي�شا، اإلى اإمكانية م�شاركة الإدارات احلكومية يف املوؤ�ش�شة الوطنية اإل اأن 

م�شاركة ممثليها يف هذا احلالة ل تكون اإل ب�شفة ا�شت�شارية.

لقوى  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اإلى متثيل ع�شوية  باري�ص«  »مبادئ  اإ�شارة  اأن  تقديرنا  ويف 

ب�شفتهم  املوؤ�ش�شة  يف  ن�شاطهم  �شيبا�شرون  الأع�شاء  اأن  تعني  ل  املدين  املجتمع 

يتحلى  اأن  التي يجب  ال�شتقاللية  يتعار�ص مع  اإن ذلك  القوى، حيث  لهذه  ممثلني 

والجتماعية  العلمية  اخللفية  هو  هنا  بالتمثيل  املق�شود  واأن  املوؤ�ش�شة،  ع�شو  بها 

واملهنية وغريها الذي ينت�شب اإليها ع�شو املوؤ�ش�شة الذي �شيمار�ص ع�شويته ب�شفته 

ال�شخ�شية، وين�شرف ذلك، اأي�شا، اإلى اأع�شاء املوؤ�ش�شة الذين قد تكون لهم �شفة 

يف  واأن�شطتهم  لعملهم  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  ممار�شة  اأن  �شك  ول  برملانية.  خلفية  اأو 

املوؤ�ش�شة،  اأع�شاء  رئي�شية ل�شتقاللية  ت�شكل �شمانة  ال�شخ�شية  ب�شفتهم  املوؤ�ش�شة 

واملوؤ�ش�شة ذاتها، فولء الع�شو يجب اأن يكون للموؤ�ش�شة ذاتها التي ت�شتهدف تعزيز 

احرتام وحماية حقوق الإن�شان، وذلك اأقرب ما يكون لولء ع�شو ال�شلطة الت�شريعية 

من  كان  اإن  واإنه  اأخرى،  انتماءات  اأي  اأو  لدائرته  ولي�ص  ككل  العامة  للم�شلحة 

الطبيعي اأن يتاأثر الع�شو بخلفيته اإل اأن مثل هذا التاأثري يجب األ مي�ص با�شتقالليته 



128

وا�شتقاللية املوؤ�ش�شة بالن�شبة اإلى الوفاء بامل�شلحة امل�شرتكة التي اأن�شئت من اأجلها 

املوؤ�ش�شة الوطنية.

ول �شك اأن تنوع ع�شوية املوؤ�ش�شة، على قدر الإمكان، ي�شمن من ناحية، اأن يعك�ص 

ت�شكيل املوؤ�ش�شة، فيما يعك�ص، قوى املجتمع املدين الن�شطة يف جمال حقوق الإن�شان 

ناحية  ومن  وفكرية،  وعلمية  دينية  وتوجهات  ونقابية  حكومية  غري  منظمات  من 

اأخرى، ي�شهل  حتقيق تعاون فعال بني املوؤ�ش�شة وهذه القوى على النحو الذي يخدم 

اأهداف املوؤ�ش�شة التي هي جزء ل يتجزاأ من املجتمع الذي تن�شط فيه حيث اإن مثل 

هذه التعددية اأو التنوع ي�شفي قدرا كبريا من امل�شداقية على تفهم املوؤ�ش�شة لظروف 

املجتمع وقدرتها على ال�شتجابة لحتياجاته، كما اأن �شالحية املوؤ�ش�شة يف اأن ت�شمح 

ملمثلي الإدارات احلكومية بامل�شاركة فيها، ب�شفة ا�شت�شارية، ي�شكل اإطارا اإ�شافيا 

ميكن اأن ت�شتعني املوؤ�ش�شة به يف حتقيق تعاون فعال مع احلكومة.

ومل حتدد »مبادئ باري�ص« كيفية اختيار الأ�شخا�ص الذين ميكن تعيينهم يف املوؤ�ش�شة 

هوؤلء  ملثل  املختلفة  الجتماعية  القوى  تر�شيح  خالل  من  ذلك  يتم  وهل  الوطنية، 

اجلهة  بها  تقوم  ا�شتطالعات  اأو  م�شاورات  خالل  من  ذلك  يتم  اأن  اأو  الأ�شخا�ص، 

التي �شوف تقوم بتعيني اأع�شاء املوؤ�ش�شة. ويف تقديري اأنه من الناحية العملية، فاإن 

اجلهة الأخرية هي الأقدر على اختيار اأع�شاء املوؤ�ش�شة مراعية يف ذلك، من خالل 

للتعيني  املر�شحة  ال�شخ�شيات  متثيل  مدى  لديها،  املتاحة  واملعلومات  ات�شالتها 

لهذه  ميكن  كما  اإليها.  تنت�شب  التي  والفكرية  والدينية  واملهنية  الجتماعية  للقوى 

اجلهة، اأي�شا، اأن تويل الأهمية الواجبة يف اأن يتوافر يف ت�شكيل املوؤ�ش�شة �شخ�شيات 

الكافية  والدراية  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  واخلربة  العام،  بال�شاأن  اهتمام  لها 

يف  �شروري  اأمر  العالية  الأخالقية  ال�شفات  توافر  فاإن  احلال  وبطبيعة  بالقانون. 

اأع�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حيث يتوقع منهم اأن ميار�شوا عملهم يف املوؤ�ش�شة ب�شفتهم 
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ال�شخ�شية وبا�شتقالل ونزاهة.

ول �شك اأن الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة اأو اخلا�شة بت�شكيلها وكذلك املمار�شات 

العملية يف هذا ال�شاأن �شتكون موؤ�شرا مهما لكيفية متثيل القوى الجتماعية واملهنية 

اأع�شاء  با�شتقاللية  اخلا�شة  لل�شمات  وكذلك  املوؤ�ش�شة،  يف  والفكرية  والدينية 

حيث  من  اأو  ال�شخ�شية  ب�شفتهم  لعملهم  ممار�شتهم  حيث  من  ول�شيما  املوؤ�ش�شة 

اأداوؤهم لق�شما باأن ميار�شوا عملهم با�شتقالل ونزاهة وجترد.

املثال،  �شبيل  وعلى  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  اأع�شاء  لختيار  واحد  منط  هناك  ولي�ص 

اجلمهورية،  رئي�ص  يعينهم  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  الهندية  اللجنة  فاأع�شاء 

يف  املخت�شني  من  هوؤلء  من  واثنان  عالية،  ق�شائية  خلفية  ذوو  هوؤلء  من  وثالثة 

والفئات  والقبائل  والأقليات  الن�شاء  من  اختيارهم  يتم  واآخرون  الإن�شان،  حقوق 

ال�شعيفة.1٧٧ وتظهر اأمثلة اأخرى خمتلفة للموؤ�ش�شات الوطنية كيفية �شمان تعددية 

القوى املجتمعية، ففي اأ�شرتاليا والهند ونيوزيلندا يتم متثيل املراأة والأقليات، ويف 

اجلماعات  متثل  التي  احلكومية  غري  املنظمات  اإ�شراك  يتم  وفرن�شا  الدمنارك 

املهم�شة اأو ال�شعيفة يف املجتمع ولكن ل تظهر هذه الأمثلة متثيل اجلماعات املهم�شة 

كافة حيث لن يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية ما مل يكن حجم عدد اأع�شاء 
املوؤ�ش�شة من الكرب مبا ي�شمح بذلك.1٧8

وارتباطا بكفالة ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة، ن�شت »مبادى باري�ص« كما اأ�شرنا على اأن يكون 

ت�شكيل املوؤ�ش�شة اأي تعيني اأع�شائها بقرار ر�شمي، وتطلبت اأن ين�ص هذا القرار على 

حتديد مدة ع�شوية اأع�شاء املوؤ�ش�شة واأن تكون الع�شوية قابلة للتجديد ب�شرط كفالة 

التعددية يف ع�شوية املوؤ�ش�شة وتركت حتديد مدة الع�شوية لقرار ت�شكيل املوؤ�ش�شة.

1٧٧ انظر ،National Human Rights Institutions, The Danish Center For Human Rights، �ص 
18، مرجع �شابق.

1٧8 انظر املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 22.
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ول �شك اأن حتديد الأداة القانونية اخلا�شة بت�شكيل املوؤ�ش�شة ملدة الع�شوية، وعدم 

اإق�شاء الع�شو من ع�شويته هذه اإل لأ�شباب خطرة، وحتديد اجلهة املخولة اتخاذ 

قرار الإق�شاء، والقواعد املنظمة لذلك، وحتديد احل�شانات التي يجب اأن تتوافر 

لع�شو املوؤ�ش�شة، اأمر ي�شكل �شمانة ل�شتقاللية ع�شو املوؤ�ش�شة متاثل ال�شمانات التي 

اأن  املت�شور  ومن  ا�شتقالليتهم.  ل�شمان  الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  عليها  يح�شل 

تكون مدة الع�شوية لي�شت بالق�شرية التي مت�ص �شعور الع�شو بالطمئنان والقدرة 

على اأداء عمله با�شتقاللية، كما ن�شت مبادئ باري�ص على اأن تكون مدة ولية الع�شو 

قابلة للتجديد، الأمر الذي يتيح الفر�شة لال�شتفادة من اخلربة التي اكت�شبها الع�شو 

اأثناء مدة ع�شويته الأولى وذلك اإذا توافرت �شروط جتديد الع�شوية واأهمها كفالة 

متثيل املوؤ�ش�شة لقوى املجتمع املختلفة وهو ما قد يعني عمال عدم جتديد الع�شوية 

اإذا كان هذا التجديد من �شاأنه عدم اإتاحة الفر�شة لبع�ص القوى املجتمعية التي مل 

يتم متثيلها يف املوؤ�ش�شة، يف اأن متثل خا�شة اإذا كان عدد اأع�شاء املوؤ�ش�شة ل ي�شمح 

بتمثيل القوى الجتماعية كافة مرة واحدة.

هذا، ومل تتعر�ص »مبادئ باري�ص« لعدد اأع�شاء املوؤ�ش�شة، واملفرت�ص اأن يكون هذا 

واأل  ناحية،  املجتمع، من  لقوى  التعددية  قدر من  باأكرب  ي�شمح  ما  العدد يف حدود 

يكون، من ناحية اأخرى، كبريا بدرجة قد تعرقل �شرعة اتخاذ القرارات اأو قد حتمل 

ميزانية املوؤ�ش�شة اأعباء مالية ل حمل لها. ويف كل الأحوال فاإن قواعد عمل املوؤ�ش�شة، 

اأع�شائها للت�شاور ب�شاأن املو�شوعات  اإذا ما �شمحت بال�شتعانة بخربات من خارج 

املجتمع  لقوى  اأكرب  لتمثيل  اإ�شافية  نافذة  يفتح  اأن  ميكن  ذلك  فاإن  تتناولها،  التي 

يف  احلق  املوؤ�ش�شة  بهم  ت�شتعني  ملن  يكون  اأن  وبدون  جزئي  اأ�شا�ص  على  املختلفة 

الت�شويت.

وعلى اأي حال فاإن متثيل قوى املجتمع املختلفة يف ت�شكيل املوؤ�ش�شة لن يتحقق فقط 
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من خالل التعددية يف اأع�شاء املوؤ�ش�شة، ولكنه ميكن اأن يتحقق، اأي�شا، يف اأع�شاء 

الكفاءات  توافر  اإطار من �شرورة �شمان  املوؤ�ش�شة من موظفني وخرباء ويف  اأمانة 

واخلربات التي يتطلبها عمل املوؤ�ش�شة.

ثانيا: ال�ضتقالل املايل:

الكافية  الأموال  توفري  يتطلب  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية  اأن  على  باري�ص«  »مبادئ  ن�شت 

الأ�شا�شية  الهياكل  لديها  يكون  اأن  من  املوؤ�ش�شة  تتمكن  بحيث  الوطنية  للموؤ�ش�شة 

هذه  اأبعاد  لتحديد  معياريني  املبادئ  هذه  واأو�شحت  اأن�شطتها،  �شري  ل�شالمة 

من  )املوؤ�ش�شة(  متكينها  هو  الأموال  هذه  من  الغر�ص  يكون  »اأن  هما  ال�شتقاللية 

ملراقبة  خا�شعة  وغري  احلكومة  عن  م�شتقلة  لتكون  عملها  واأماكن  موظفيها  تدبري 

مالية قد مت�ص ا�شتقاللها«1٧9.

لها من  الدولة  ما تخ�ش�شه  اأ�شا�شا، على  يعتمد،  اأنه  املوؤ�ش�شة  الأ�شل يف متويل  و 

موارد مالية، ومن ثم فاإن »مبادئ باري�ص« تدعو، من ناحية، اإلى اأن تكون هذه املوارد 

كافية كي تتمكن املوؤ�ش�شة من القيام مبهامها، ومن ناحية اأخرى، اأن تكون اأي رقابة 

على الأموال املخ�ش�شة للموؤ�ش�شة، واإن كانت �شرورية،  طبقا للقواعد التي حتكم 

تخ�شي�ص املوارد املالية العامة للدولة، اإل اأنها ينبغي األ تعوق اأو مت�ص ا�شتقاللية 

املوؤ�ش�شة.

املوؤ�ش�شة  اأ�شا�شا، يف متكني  تتبدى،  املوؤ�ش�شة  لأن�شطة  الكافية  املوارد  توافر  واأهمية 

من تعيني العدد الكايف من املوظفني املوؤهلني املالئمني لأن�شطتها، الذين تختارهم 

املوؤ�ش�شة مبعرفتها وطبقا للقواعد التي تقررها، فهي اأقدر على معرفة احتياجاتها 

يحقق  الذي  النحو  على  الب�شرية  ملواردها  واملتابعة  التطوير  برامج  اإجراء  وعلى 

املتحدة رقم 13٤/٤8،  لالأمم  العامة  الفقرة رقم )2( مرفق قرار اجلمعية  والتعددية،  ال�شتقاللية  التكوين و�شمانات   1٧9
مرجع �شابق.
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حيث  من  احتياجاتها  يوافق  لها  مقر  من  املوؤ�ش�شة  متكني  يف  وكذلك  اأهدافها، 

املوارد  كانت  واإن  املوؤ�ش�شة.  املتعاملني مع  قريبا من جميع  وليكون  واملوقع  امل�شاحة 

املالية مطلوبة لهذين اجلانبني، اأ�شا�شا، اإل اأن هناك جوانب اأخرى كثرية يف اأن�شطة 

املالية  ال�شتحقاقات  ذلك  ومن  الكايف،  التمويل  الأخرى،  هي  تتطلب،  املوؤ�ش�شة 

ملوظفي املوؤ�ش�شة واأع�شائها وتوفري البنية الأ�شا�شية لعمل املوؤ�ش�شة مثل توفري نظم 

الت�شالت املنا�شبة واخلدمات الإدارية وكلفة الربامج التي �شتنفذها املوؤ�ش�شة، يف 

جمال اأن�شطتها، مثل الرتويج لثقافة حقوق الإن�شان. والأ�شل، عادة، اأن حتدد الأداة 

املوارد  حيث  من  املوؤ�ش�شة  مليزانية  الرئي�شية  اجلوانب  للموؤ�ش�شة  املن�شئة  القانونية 

الر�شمية التي �شتخ�ش�شها الدولة مليزانيتها اأو املوارد التي ميكن اأن تكون م�شدرها 

للموؤ�ش�شة  يكون  اأن  الطبيعي  من  فاإنه  حال  اأي  وعلى  للموؤ�ش�شة.  اختيارية  تربعات 

الوطنية ميزانيتها امل�شتقلة عن امليزانية العامة للدولة اأو اأي جهة حكومية اأخرى واأن 

ت�شاءل املوؤ�ش�شة ماليا ب�شاأن مواردها وم�شروفاتها.

واملت�شور اأن يكون للموؤ�ش�شة دور اأ�شا�شي يف تقدير املوارد املالية املطلوبة لها والدفاع 

اأمام ال�شلطة الت�شريعية التي تقر ميزانية الدولة والتي  عن امليزانية املقرتحة لها 

على  املوؤ�ش�شة  تعمل  واأن  للموؤ�ش�شة،  املطلوبة  املالية  املوارد  اإطارها  يف  �شتخ�ش�ص 

زيادة املوارد املتاحة لها يف اإطار التزايد التدريجي لأن�شطتها.

ال�شماح  فاإن  الأولى  بالدرجة  الدولة  م�شئولية  هي  املوؤ�ش�شة  ميزانية  كانت  واإذا 

للموؤ�ش�شة باحل�شول على م�شاهمات اختيارية من م�شادر اأخرى اأمر من �شاأنه اأن 

يدعم قدرة املوؤ�ش�شة على التخطيط لرباجمها وتنفيذ هذه الربامج وذلك يف اإطار 

املالية  مواردها  اإدارة  على  وقدرتها  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية  مع  تتفق  من�شبطة  قواعد 

ب�شكل م�شتقل.

ويرتبط ال�شتقالل املايل والإداري للموؤ�ش�شة بوجود هيكل تنظيمي يكفل جوانب هذه 
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ال�شتقاللية وينعك�ص بدوره على قدرة املوؤ�ش�شة على القيام مبهامها.

ثالثا: الهيكل التنظيمي :

الرئي�شية  املالمح  ببيان  الوطنية  للموؤ�ش�شة  املن�شئة  القانونية  الأداة  عادة،  تتكفل، 

واللجان  واأع�شاوؤها،  املوؤ�ش�شة  رئي�ص  راأ�شه  وعلى  للموؤ�ش�شة  التنظيمي  للهيكل 

والوحدات الرئي�شية املعنية باأن�شطة املوؤ�ش�شة، والأمانة العامة للموؤ�ش�شة التي تقوم 

بدور رئي�شي يف اإعداد وتنفيذ ومتابعة اأن�شطة املوؤ�ش�شة.

الداخلي  النظام  اأو  التنفيذية  الالئحة  اإلى  املذكورة  القانونية  الأداة  ت�شري  كما قد 

للموؤ�ش�شة وت�شري هذه بدورها اإلى اجلوانب الإجرائية يف عمل املوؤ�ش�شة، من تعيني 

واملحا�شبي  املايل  النظام  اإلى  املوؤ�ش�شة،  اأن�شطة  ومتابعة  تنظيم  اإلى  العاملني، 

للموؤ�ش�شة وغري ذلك من جوانب اإدارية ومالية وفنية تتعلق بعمل املوؤ�ش�شة.

وتبدو اأهمية الهيكل التنظيمي يف كونه موؤ�شرا وا�شحا لت�شل�شل امل�شئوليات، وتوزيع 

من  ي�شكل،  الذي  الأمر  عملها،  يف  املتبعة  الإجراءات  وبيان   املوؤ�ش�شة،  يف  الأدوار 

تي�شريا  اأخرى،  ناحية  ومن  بها،  والعاملني  املوؤ�ش�شة  لعمل  وا�شحا  اإطارا  ناحية، 

للمتعاملني مع املوؤ�ش�شة بالن�شبة اإلى كيفية اللجوء اإليها ومتابعة اأن�شطتها.

الأ�شا�شية  الهياكل  للموؤ�ش�شة  يتوافر  اأن  اأهمية  اإلى  باري�ص«  »مبادئ  اأ�شارت  ولقد 

املنا�شبة ل�شري اأن�شطتها مبا يف ذلك متكينها من تدبري موظفيها. ول �شك اأن توافر 

عملها  تنظيم  لالأخرية  �شيتيح  للموؤ�ش�شة  الإدارية  وال�شتقاللية  الهياكل  هذه  مثل 

ب�شكل ي�شاعد على حتقيق اأهدافها، ويربز يف هذا ال�شاأن اأهمية اإتباع اإجراءات تكفل 

للموؤ�ش�شة تعيني املوظفني الذين تتوافر فيهم املوا�شفات التي يتطلبها عمل املوؤ�ش�شة، 

املعرفة  من  قدر  وعلى  الإن�شان  بحقوق  ملتزمني  املوظفون  يكون  اأن   ...« فيها  مبا 

بالكفاءة  يتمتعوا  اأن  وينبغي  ملهامهم.  اأدائهم  اأثناء  واملهارة  باحل�شا�شية  والتحلي 
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واملو�شوعية اأثناء اأدائهم لعملهم، و�شيحتاجون اإلى تو�شيف وا�شح لوظائفهم واإلى 

اإجراءات توظيف وتقييم وترقية من�شفة وفعالة و�شيحتاج كل من املوظفني اجلدد 

واملثبتني اإلى تدريب جيد...«180.

ومن الأهمية يف كل الأحوال اأن تتوافر للموؤ�ش�شة ال�شتقاللية يف اإدارة �شئونها املالية 

اإطار  والتميز يف  املتعلقة باجلودة  القواعد  التنظيمي  واأن يراعي هيكلها  والإدارية 

روؤية املوؤ�ش�شة ومهامها ور�شالتها.

وبقدر ما ت�شكل العنا�شر ال�شابقة موؤ�شرات مهمة على ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة اإل اأن هذه 

ال�شتقاللية تتاأكد بقدرة املوؤ�ش�شة على اأداء مهامها بكفاءة وا�شتقاللية ومبواقفها 

تتاأكد م�شداقيتها لدى  امل�شتقلة من ق�شايا حقوق الإن�شان وطنيا ودوليا، ومن ثم 

املتعاملني معها. 

180 احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، دليل للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )12(، 
مكتب مفو�شية الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2005/ �ص ٤2.
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الفرع الثاين
النطاق العام لولية املوؤ�ض�ضة الوا�ضعة والفرق  بينها وبني 
املوؤ�ض�ضات اأو الكيانات الوطنية الأخرى التي قد  تن�ضئها 

الدولة، اأو تن�ضاأ طوعيا )املنظمات غري احلكومية(، بق�ضد 
ت�ضجيع احرتام وحماية حقوق الإن�ضان

املوؤ�ش�شة الوطنية هو تعزيز حقوق  اإن�شاء  اأن الهدف من  اأو�شحت »مبادئ باري�ص« 

الإن�شان وحمايتها، واملق�شود بالتعزيز هو الرتويج لحرتام حقوق الإن�شان بالن�ص 

على �شمان احلقوق والعرتاف والتعريف بها، واملق�شود بحماية هذه احلقوق هو 

منع العتداء عليها والت�شدي ملثل هذا العتداء حال حدوثة، وب�شبيل حتقيق هذا 

الوطنية  للموؤ�ش�شة  »تكون  اأن  على  باري�ص«  »مبادئ  ن�شت  احلماية،  وهذه  التعزيز 

ولية وا�شعة قدر الإمكان ومن�شو�ص عليها �شراحة يف اأحد الن�شو�ص الد�شتورية اأو 

الت�شريعية التي حتدد ت�شكيلها ونطاق اخت�شا�شها«181.

وامل�شئوليات  وال�شالحيات  منها  الهدف  حيث  من  للموؤ�ش�شة  العامة  الولية  اأن  اأي 

املتاحة للموؤ�ش�شة لتحقيق هذا الهدف تت�شع لت�شمل جمالت حقوق الإن�شان جميعها 

من دون القت�شار على جمال دون الآخر واأن هذه الولية، �شيتم حتديدها يف الأداة 

القانونية، املن�شئة للموؤ�ش�شة، �شواء كانت د�شتورا اأو ت�شريعا اأو اأداة قانونية اأخرى.

املوؤ�ش�شة  هدف  حيث  من  الوا�شعة  الولية  هذه  باري�ص«  »مبادئ  حددت  وقد 

تت�شع  املوؤ�ش�شة  م�شئوليات  واأن  الإن�شان،  حقوق  وحماية  تعزيز  باأنها  واخت�شا�شها 

لت�شمل، فيما ت�شمله، تقدمي تو�شيات ب�شاأن الت�شريعات والأحكام ذات ال�شلة بحقوق 

الإن�شان  انتهاك حقوق  الإن�شان، بحث حالت  والرتويج حلقوق  الت�شجيع  الإن�شان، 
لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مرفق  وامل�شئوليات،  الخت�شا�شات  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  مبركز  املتعلقة  املبادئ   ،)2( الفقرة   181

املتحدة رقم 13٤/٤8، مرجع �شابق.



136

التي تقرر  تناولها182. 

ورغم اأن تعبري الولية الوا�شعة ي�شمل، كما اأ�شرنا، جمالت حقوق الإن�شان املدنية 

اأن  اإل  وحماية،  ترويجًا  كافة،  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية 

قرار اجلمعية العامة اخلا�ص باملوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، 

ويف  الإمكان،  بقدر  �شيكون  ذلك  باأن  الوا�شعة  الولية  هذه  قيدا  باري�ص«  و»مبادئ 

اأي�شا،  احلدود التي تن�ص عليها الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة. ويو�شح ذلك، 

الذي  الإطار  اختيار  يف  احلق  للدول  تركا  فيينا  عمل  وبرنامج  اإعالن  اأن  ويف�شره 

ينا�شبها، بالن�شبة اإلى املوؤ�ش�شات الوطنية مع مراعاة »مبادئ باري�ص«، 183واأنه من 

تختلف  وم�شئولياتها  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اأدوار  فاإن  اأخرى،  ناحية 
وتتاأثر باخللفيات الجتماعية والأعراف القانونية يف املناطق املختلفة من العامل.18٤

ويف اإطار ما �شبق، ميكن القول اإن »مبادى باري�ص« قد و�شعت اإطارا عاما لطبيعة 

وم�شئوليات املوؤ�ش�شات الوطنية، اإل اأن هذه املوؤ�ش�شات قد تكون ذات ولية وا�شعة يف 

اإطار ما حددته مبادئ باري�ص اأو قد تقت�شر وليتها على نطاق متخ�ش�ص اأو  حمدد 

ت�شتهدف خدمة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  واأن جميع  لها،  املن�شئة  القانونية  لالأداة  وفقا 

حقوق الإن�شان اأيا كان نطاق وليتها.

و�شوف نعر�ص للولية الوا�شعة اأو العامة للموؤ�ش�شات الوطنية، تف�شيال، لحقا، يف 

املبحث اخلا�ص مبهام املوؤ�ش�شات الوطنية )املبحث الثاين( اإل اأنه من املنا�شب اأن 

اأو  الوطنية املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات  اإلى مناذج من  الفرع،  وباإيجاز، يف هذا  ن�شري، 

ذات  الولية املحدودة، وكذلك اإلى كيانات اأخرى تن�شئها احلكومات، اأو تن�شاأ طوعيا 

182 انظر الفقرة التنفيذية رقم )2( من قرار اجلمعية العامة رقم 13٤/٤8 اخلا�ص باملوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
الإن�شان، مرجع �شابق، والفقرتني )1( و)3(،الخت�شا�ص  وامل�شئوليات، »مبادئ باري�ص« املرجع ال�شابق نف�شه.

183 انظر الفقرة )3٦( من اإعالن وبرنامج عمل فيينا، مرجع �شابق.
حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية   ،)1( رقم  التنقيح   )٤( رقم  العدد  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  انظر   18٤

الإن�شان، مرجع �شابق، �ص1٧.
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)كاملنظمات غري احلكومية( بق�شد ت�شجيع واحرتام حقوق الإن�شان ولكنها ل تندرج  

يف اإطار املوؤ�ش�شات الوطنية كما حددته »مبادئ باري�ص«، وذلك على النحو الآتي:

اأول: املوؤ�ض�ضات الوطنية املتخ�ض�ضة:

ين�شئ بع�ص احلكومات موؤ�ش�شات قومية متخ�ش�شة لتعنى بت�شجيع احرتام وحماية 

حقوق الإن�شان لفئة معينة من ال�شكان كاملراأة اأو الطفل اأو الأقليات الإثنية اأو اللغوية 

اأو الدينية اأو جلوانب حقوقية معينة لها اأهمية خا�شة بالن�شبة اإلى حقوق الإن�شان 

كاحلق يف امل�شاواة. ويتحدد و�شع هذه املوؤ�ش�شات ومهامها يف الأداة القانونية التي 

تن�شئها وتت�شابه هذه املوؤ�ش�شات، عادة، مع املوؤ�ش�شات الوطنية يف اإطار عملها ومهامها 

اأجله،  اأن�شئت من  الذي  املو�شوع  اأو  ال�شكان  على قطاع  ن�شاطها  اقت�شار  با�شتثناء 

ت�شمل  وا�شعة  ولية  هي  الإن�شان  حلقوق  العامة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ولية  اأن  بينما 

ال�شكان جميعهم، واملو�شوعات املتعلقة بحقوق الإن�شان جميعها، وعلى �شبيل املثال، 

يف مملكة البحرين، فاإن املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان هي موؤ�ش�شة وطنية ذات 

ولية وا�شعة بينما املجل�ص الأعلى للمراأة 185 ومعهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية 18٦ 

يعتربان منوذجا للموؤ�ش�شات الوطنية املتخ�ش�شة، فاملجل�ص يعنى، اأ�شا�شًا، ب�شئون 

املراأة ومتكينها من اأداء دورها يف احلياة العامة مع مراعاة عدم التمييز �شدها، 

واملعهد يعنى، اأ�شا�شا، بن�شر ثقافة الدميقراطية وتر�شيخ مبداأ �شيادة القانون.

وهناك من الآليات اأو الأجهزة امل�شتقلة، اأي�شا، تلك التي قد تن�شئها الدولة للتعامل 

مع نوعيات معينة من انتهاكات حقوق الإن�شان وهي تلك التي تتعلق بعالقات الأفراد 

مع الإدارة العامة للدولة اأي املظامل التي قد يتعر�ص لها الأفراد من قبل ال�شلطات 

خمتلفة  تعبريات  الآليات  هذه  على  ويطلق  العامة،  الإدارة  جمال  يف  احلكومية 

185 انظر الأمر الأمريي رقم )٤٤( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�ص الأعلى للمراأة، والأمر امللكي رقم )3٦( ل�شنة 200٤ ب�شاأن 
املجل�ص الأعلى للمراأة.

18٦ انظر املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2005 باإن�شاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية.
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  Mediator والو�شيط   18٧  Ombudsman والأمبود�شمان  املظامل،  اأمني  منها 

اأي�شا،  الإ�شارة،  وتتم  املظامل،  اأمناء  موؤ�ش�شات  عليها  ويطلق  ال�شعب188،  وحمامي 

لت�شالها  وذلك  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شات  ارتباطا  الآليات  هذه  اإلى 

بجانب من جوانب حماية حقوق الإن�شان، ولإ�شهامها عند القيام مبهامها املحددة 

املتحدة  الأمم  مفو�شية  اأ�شارت  ولقد  الإن�شان.  حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  يف 

اأمناء املظامل  اإلى »اأهمية الإ�شهام الذي ميكن ملوؤ�ش�شات  ال�شامية حلقوق الإن�شان 

اأن تقدمه كعن�شر اآخر يف النظام الوطني حلماية حقوق الإن�شان- حتى بدون ولية 

�شريحة خا�شة بحماية حقوق الإن�شان- يف �شوء دورها يف �شمان م�شاءلة احلكومة 

وتعزيز �شيادة القانون...«189.

وطنية  موؤ�ش�شة  كونها  حيث  من  ما  موؤ�ش�شة  و�شع  حتديد  فاإن  الأحوال  جميع  ويف 

لها  املن�شئة  القانونية  الدقيق لالأداة  الفهم  يتوقف على  الإن�شان من عدمه  حلقوق 

والولية املمنوحة لها.190  وعلى اأي حال فاإنه من الأهمية مبكان حتقيق اأكرب قدر 

ممكن من التعاون بني جميع املوؤ�ش�شات والآليات املعنية بحقوق الإن�شان.

ثانيا: اللجان اأو الكيانات احلكومية:

م�شتوى  على  اأو  الوزارات،  بع�ص  م�شتوى  على  جلانا،  احلكومات  بع�ص  ين�شئ  قد 

اأو  اإجرائيا  �شواء  الإن�شان،  حقوق  ق�شايا  ببع�ص  اخلا�ص  لالهتمام  احلكومة 

مت   ...« املثال،  �شبيل  على  البحرين،  مملكة  يف  ذلك  ومن  كليهما،  اأو  مو�شوعيا 

ت�شكيل جلنة حلقوق الإن�شان بوزارة الداخلية، برئا�شة املفت�ص العام حيث تخت�ص 

بدرا�شة الق�شايا ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان بالوزارة واإعداد البحوث والدرا�شات 

18٧ نظام الأمبود�شمان  هو نظام اأخذت به ال�شويد منذ عام 1٧89.
188 انظر املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، �شحيفة وقائع رقم 19، مرجع �شابق، �ص  28-2٦.

189 كلمة مفو�شة الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان اأمام املوؤمتر العاملي التا�شع للمعهد الدويل لأمناء املظامل يف يونيو 2009، 
م�شار اإليه يف املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤( التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق، �ص. 23.

190 انظر املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤( التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق، �ص 18.
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الوزارة، ف�شال عن تلقيها  التي ت�شاعد يف ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان بني منت�شبي 

الإن�شان  بحقوق  تتعلق  التي  بالدعاءات  اخلا�شة  والتقارير  وال�شكاوى  املرا�شالت 

وفح�شها واإر�شالها اإلى اجلهات املخت�شة بالتن�شيق مع مكتب اأمني عام التظلمات 

 2008 ل�شنة   )1( رقم  القانون  ون�ص  ال�شكاوى«191.  واإدارة  العامة  واملفت�شية 

الجتار يف  ملكافحة  وطنية  اإن�شاء جلنة  على  الأ�شخا�ص  الجتار يف  مكافحة  ب�شاأن 

الأ�شخا�ص وت�شكل اللجنة من ممثلني للجهات الر�شمية املعنية بالإ�شافة اإلى ممثلني 

 ،2013 ل�شنة   )٦٤( رقم  الوزراء  جمل�ص  قرار  �شدر  كما  اأهلية.  جمعيات  عن 

للطفولة وي�شارك يف ع�شويتها،  الوطنية  اللجنة  بت�شكيل  يف 2٦ �شبتمرب 2013 

بالإ�شافة اإلى ممثلي اجلهات الر�شمية املعنية، ع�شوان من موؤ�ش�شات املجتمع املدين 

اللجنة،  تخت�ص  اأن  القرار على  الثالثة من هذا  املادة  وتن�ص  بالطفولة،  املخت�شة 

الوطنية  التقارير  واإعداد  للطفولة  وطنية  ا�شرتاتيجية  باقرتاح  به،  تخت�ص  فيما 

التفاقيات  وخا�شة  البحرين،  مملكة  وقعتها  التي  الدولية  بالتفاقيات  اخلا�شة 

الدولية حلقوق الطفل.

ويف البحرين، اأي�شا، وعلى �شبيل املثال، مت اإن�شاء »اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق 

�شئون حقوق  وزير  برئا�شة  الوزراء، وهي جلنة  رئي�ص جمل�ص  بقرار من  الإن�شان« 

الإن�شان ومتثل فيها الوزارات املعنية، ومن مهامها و�شع اآلية للتن�شيق تكفل حتقيق 

خطة  واإعداد  الإن�شان،  بحقوق  املتعلقة  امل�شائل  مع  للتعامل  ال�شيا�شات  اأف�شل 

مواءمة  ب�شاأن  الدرا�شات  واإعداد  احلكومة،  م�شتوى  على  الإن�شان  حلقوق  وطنية 

البحرين يف جمال حقوق  اإليها مملكة  ان�شمت  التي  املحلية لالتفاقيات  القوانني 

الإن�شان، والتن�شيق يف اإعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقدميها تطبيقا 

تنفيذ  ومتابعة  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  اململكة  اإليها  ان�شمت  التي  لالتفاقيات 

191 تقرير مملكة البحرين الأول املقدم اإلى جلنة حقوق الإن�شان العربية، اجلامعة العربية، اأغ�شط�ص 2012، �ص 15.
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تو�شيات جمل�ص حقوق الإن�شان192. 

ثالثا: جلان ال�ضلطة الت�ضريعية:

ومن  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  امل�شائل  ملعاجلة  جلانا  الت�شريعية  ال�شلطة  تن�شئ  قد 

ذلك يف مملكة البحرين، على �شبيل املثال، حيث اأن�شاأ جمل�ص النواب جلنة حلقوق 

من   )21( املادة  ن�ص  اإلى  ا�شتنادا  اإن�شاوؤها  مت  دائمة  نوعية  جلنة  وهي  الإن�شان 

الالئحة الداخلية ملجل�ص النواب التي جتيز اإن�شاء مثل هذه اللجان النوعية. وباملثل 

اأن�شاأ جمل�ص ال�شورى جلنة حلقوق الإن�شان تعنى، فيما تعنى به، بدرا�شة الت�شريعات 

واملعاهدات  التفاقيات  وقواعد  مبادئ  مع  ومواءمتها  النافذة  الوطنية  والقوانني 

واقرتاح  البحرين،  مملكة  يف  عليها،  امل�شدق  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  الدولية 

وتقدمي  للمجل�ص،  الداخلية  والالئحة  للد�شتور  وفقا  لذلك  الالزمة  التعديالت 

الراأي اإلى اللجان املخت�شة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإن�شان، ومتابعة التو�شيات 

والقرارات املحالة من ال�شعبة الربملانية التي ت�شدر عن املوؤمترات الربملانية ذات 

العالقة بحقوق الإن�شان193.

رابعا: املنظمات غري احلكومية:

الأفراد  ين�شئها  طوعية  تنظيمات  هي  احلكومية  غري  الإن�شان  حقوق  منظمات 

الوطني  امل�شتوى  على  توجد  املنظمات  وهذه  الإن�شان،  الدفاع عن حقوق  بق�شد 

اجلمعيات  منها  عديدة  مب�شميات  وت�شمى  ربحية،  غري  حكومية  غري  كمنظمات 

الأهلية Non-Governmental Organizations (NGO's)، كما تتوافر 

اأي�شًا،  الأخرية،  وتن�شاأ  دويل.  م�شتوى  على  تعمل  التي  احلكومية  غري  املنظمات 

192 انظر قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان. وقد انتقلت رئا�شة 
هذه اللجنة اإلى وزير اخلارجية، اأنظر قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )1٤( ل�شنة 201٤، باإعادة ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا 

حلقوق الإن�شان.
الثالث - اجلل�شة اخلام�شة - الثنني 12  الت�شريعي  الثالث - الف�شل  العادي  ال�شورى - دور النعقاد  193 - انظر قرار جمل�ص 

نوفمرب 2012.
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ب�شكل طوعي ويكون من�شوؤها من الأفراد اأو من عدد من املنظمات غري احلكومية 

الوطنية. وي�شكل العديد من هذه املنظمات حتالفات اأو �شبكات فيما بينها لتحقيق 

اأهداف حمددة يف جمال الدعوة لحرتام حقوق الإن�شان والدميقراطية. ون�شري، 

هنا، على �شبيل املثال، اإلى املنظمة العربية حلقوق الإن�شان التي تعمل من القاهرة، 

ومنظمة العفو الدولية التي تعمل من لندن، اململكة املتحدة، بالإ�شافة اإلى اجلمعيات 

الوطنية مثل اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�شان وغريها يف مملكة البحرين.

وتعترب  احلكومات،  وال�شتقالل عن  الطوعي  بالطابع  اجلمعيات  هذه  ويت�شم عمل 

هذه املنظمات ركنا ومكونا هاما مما يطلق عليه املجتمع املدين، الوطني اأو الدويل،

 الذي ي�شمل اإلى جانب املنظمات العاملة يف جمال حقوق الإن�شان، منظمات تن�شط 

وحتقيق  الفقر  ومكافحة  والبيئية  القت�شادية  بالتنمية  تتعلق  اأخرى  جمالت  يف 

ال�شالم19٤.

على  ال�شيا�شي،  الواقع  يف  تاأثريه،  يتزايد  رئي�شيا،  دورا  املنظمات  هذه  ومتار�ص 

امل�شتويني الوطني والدويل فهي ت�شتهدف التاأثري يف الدول واملجتمع الدويل يف جمال 

عملها، وحترك الأفراد وحتفزهم يف هذا ال�شاأن. ويتعني، من حيث املبداأ، الف�شل 

املنظمات  وعمل  احلقوقي،  العمل  اأحيانا،  عليه،  ويطلق  املنظمات،  هذه  عمل  بني 

ال�شيا�شية.

وتعمل املنظمات غري احلكومية على تاأكيد قيم امل�شاءلة وال�شفافية يف مواجهة الدول 

باعتبار الأخرية �شامنة حلقوق الإن�شان، وباعتبار اأن اأجهزتها هي امل�شئولة، يف كثري 

احلكومية  غري  املنظمات  لعبت  ولقد  الإن�شان.  حقوق  انتهاكات  عن  الأحوال،  من 

العاملة يف جمال حقوق الإن�شان دورا كبريا، على �شبيل املثال، يف الق�شاء على نظام 

19٤ انظر، ملزيد من التفا�شيل م�شطفى قا�شم، التعليم واملواطنة، واقع الرتبية املدنية يف املدر�شة امل�شرية، الهيئة امل�شرية العامة 
للكتاب، القاهرة، 2008، �ص 19-٧٦. الدكتور �شبل بدران، الرتبية املدنية، التعليم واملواطنة وحقوق الإن�شان، الهيئة امل�شرية 

العامة للكتاب، القاهرة، 2009،�ص 93- 105.
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الف�شل العن�شري الذي كان �شائدا يف جنوب اإفريقيا، وعلى اإن�شاء املحكمة اجلنائية 

والك�شف عن  الإن�شانية،  ومرتكبي اجلرائم �شد  ملحاكمة جمرمي احلرب  الدولية 

انتهاكات حقوق الإن�شان وتعبئة اجلهود الوطنية والدولية �شدها.

بالتعاون  اأو  الدول،  مواجهة  يف  احلكومية  غري  املنظمات  حتركات  اإلى  وبالإ�شافة 

معها على امل�شتوى الوطني، فاإن كثريا من هذه املنظمات ت�شارك يف اأعمال الأمم 

املتحدة من خالل و�شعية ا�شت�شارية كمراقبني يف املجل�ص القت�شادي والجتماعي، 

وجمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، كما اأنه ابتداًء من عام 1992 يلتقي كثري 

اإطار ما يطلق عليه منتدى املنظمات غري احلكومية، الذي  من هذه املنظمات يف 

يجتمع ب�شكل مواز للموؤمترات الدولية احلكومية ويبحث الق�شايا التي تبحثها هذه 

غري  املنظمات  منتدى  ذلك  ومن  عنها،  م�شتقلة  قرارات  ب�شاأنها  ويتخذ  املوؤمترات 

احلكومية الذي عقد على هام�ص املوؤمتر العاملي ملناه�شة العن�شرية مبدينة دربان 

دربان  عليه  ُيطلق  الذي  اأعماله،  متابعة  وموؤمتر   ،2001 عام  اإفريقيا  جنوب  يف 

)2(، والذي انعقد يف جنيف عام 2009.

الو�شائل  خالل  من  والدولية  الوطنية  ال�شيا�شات  على  املنظمات  هذه  تاأثري  ويقوم 

التي ت�شتخدمها لتحقيق اأهدافها عن طريق الإقناع اأحيانا وال�شغط اأحيانا اأخرى، 

وقدرتها على جتميع املعلومات ون�شرها ب�شكل موؤثر، وا�شتقطاب القوى املوؤثرة �شواء 

كانوا اأفرادا اأو دول اأو منظمات ل�شالح الق�شايا التي تعمل من اأجلها هذه املنظمات، 

وي�شاعد التاأثري املذكور ح�شا�شية الغالبية العظمى من الدول، حاليا، بالن�شبة اإلى 

�شورتها، يف العامل،  فيما يتعلق باحرتام حقوق الإن�شان والرغبة يف بيان مواقفها 

الدويل  امل�شرح  الثقل على  الدول ذات  اأن كثريا من  ال�شاأن، كما  الإيجابية يف هذا 

ب�شاأن  احلكومية  غري  املنظمات  تروجه  ما  �شوء  يف  لها،  املتاحة  الأدوات  ت�شتخدم 

اأو�شاع حقوق الإن�شان، ومن هذه الأدوات اإعطاء اأو حجب امل�شاعدات. ويدعم هذا 
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التاأثري، اأي�شا، قدرة هذه املنظمات على التاأثري يف بع�ص الدول ودفعها، اإلى تبني 

قرارات، يف املحافل الدولية على النحو الذي يتفق مع اأهداف اأن�شطتها.

جمال  يف  العلمي  والتقدم  العوملة  ظاهرة  مع  خا�شة  املنظمات  هذه  تاأثري  ويتزايد 

الت�شالت والتكنولوجيا اإلى احلد الذي دعا الأمم املتحدة وبع�ص اجلهات البحثية 

اإلى و�شع معايري ل�شمان ممار�شة هذه املنظمات ن�شاطها يف احلدود ال�شلمية وبعيدا 

عن اإ�شاءة ا�شتغالل دورها كما يحدث اأحيانا من بع�ص املنظمات195.

عليه  يطلق  وما  الإن�شان،  حقوق  منظمات  دور  اأهمية  تبدو  الدول  م�شتوى  وعلى 

الن�شو�ص  يف  ينح�شر  ل  دولة  لأي  ال�شيا�شي  النظام  اأن  يف  املدين،  املجتمع  عامة 

وال�شمانات املقررة للحقوق واحلريات، اإمنا يتعدى ذلك اإلى التطبيق الفعلي لهذه 

الن�شو�ص الذي يتجلى يف املمار�شة ال�شيا�شية والواقع الفعلي حلياة املجتمع، حيث 

متار�ص هذه املنظمات اأن�شطتها بالتعاون مع والتاأثري يف القوى الفاعلة: ال�شيا�شية 

والجتماعية والإعالمية وغريها، لتحقيق اأهدافها، ومن هنا تبدو اأهمية دور املجتمع 

املدين باعتباره اأحدى الدعامات الرئي�شية ل�شمان احلقوق واحلريات املعرتف بها 

من خالل تكوين راأي عام ن�شط، ويقوم املجتمع املدين، يف هذا الإطار، بدور هام 

يف التعريف باحلقوق واحلريات وم�شمونها و�شبل النت�شاف املتاحة للدفاع عنها، 

�شواء على امل�شتوى الوطني اأو امل�شتوى الدويل، وامل�شاركة يف الدفاع عن هذه احلقوق 

من خالل اجلمعيات وغريها من �شور امل�شاركة ال�شعبية التي ينظمها القانون، بل 

الإن�شان، من  عاملية منظومة حقوق  بحكم  يقوم  اأ�شبح  الوطني  املدين  املجتمع  اإن 

عن  الدفاع  يف  ومهم  اأعمق  بدور  اأخرى،  ناحية  من  الت�شال،  وتكنولوجيا  ناحية، 

حقوق الإن�شان، بحكم تفاعله مع منظومة حقوق الإن�شان على امل�شتوى الدويل.

195 انظر:
 Debating NGO accountability, Jem Bendel, United Nations, Intergovernmental
 Negotiations and Decisions Making at the United Nations; A Guide, United

.Nations, New York and Geneva, 2007.
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ولقد اأو�شحت معاهدات حقوق الإن�شان اأهمية دور املجتمع املدين يف كفالة احرتام 

املجتمع  هذا  بتكوين  املرتبطة  احلقوق  على  الن�ص  خالل  من  الإن�شان،  حقوق 

وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   ،22  ،21  ،19 فاملواد  وحركته، 

الآخرين  امل�شاركة مع  ال�شلمي وحرية  التجمع  التعبري واحلق يف  تن�ص على  حرية 

مبا يف ذلك الن�شاط النقابي. وتن�ص املادتان 19، 20 من الإعالن العاملي حلقوق 

ال�شرتاك يف  والتعبري وحرية  الراأي  �شخ�ص احلق يف حرية  لكل  اأن  الإن�شان على 

اجلمعيات والتجمعات ال�شلمية. ون�ص اإعالن الأمم املتحدة املتعلق بحق وم�شئولية 

واحلريات  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  املجتمع  وهيئات  واجلماعات  الأفراد 

�شخ�ص،  كل  حق  من  اأنه  على  الأولى  مادته  يف  عامليا19٦  بها  املعرتف  الأ�شا�شية 

اإلى حماية واإعمال حقوق الإن�شان  اأن يدعو وي�شعى  مبفرده وبال�شرتاك مع غريه، 

واحلريات الأ�شا�شية على ال�شعيدين الوطني والدويل. 

خا�شة  الإن�شان،  حقوق  منظمات  اإطارة  يف  تعمل  الذي  املدين،  املجتمع  ويعترب 

لهذه  مهمة  قوة حا�شنة  الت�شيي�ص،  عن  والبعد  والإن�شاف  املو�شوعية  التزمت  اإذا 

املنظمات باعتبارها اأحد مكوناته، وباعتبارها متار�ص ن�شاطا �شعبيا غري حكومي، 

والأحزاب  الإن�شان،  حقوق  منظمات  جانب  اإلى  املدين،  املجتمع  يف  وي�شارك 

ال�شيا�شية، والنقابات، والنوادي، والقوى ال�شاغطة، باأ�شكالها امل�شروعة املختلفة، 

وغريها مما يدخل يف تعريف املجتمع املدين19٧.

19٦ انظر قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 1٤٤/53 يف 1998/12/9، مرجع �شابق.
ال�شاعية  غري  املدنية  والتجمعات  املنظمات  ي�شمل  الذي  الطوعي  العمل  »على  املدين:  املجتمع  تعريف  يق�شر  من  هناك   19٧
للو�شول اإلى ال�شلطة« انظر، اأ. اأمين ال�شيد عبدالوهاب، قانون اجلمعيات الأهلية، نحو تن�شيط املجتمع املدين يف م�شر، )كرا�شات 

ا�شرتاتيجية، الأهرام، 2000( �ص ٤.
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الفرع الثالث
ال�ضفة ال�ضت�ضارية للموؤ�ض�ضة

اأكد اإعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان يف 

الوطنية من  املوؤ�ش�شات  توؤديه  الذي  والبناء  املهم  الدور  فيينا، عام 1993، على 

ال�شلطات  اإزاء  الإ�شت�شارية  ب�شفتها  »وخا�شة  الإن�شان،  وحماية حقوق  تعزيز  اأجل 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  ال�شت�شارية  ال�شفة  باري�ص«  »مبادئ  واأكدت  املخت�شة«198، 

اأمور،  اأن يكون للموؤ�ش�شة الوطنية، يف جملة  عندما ن�شت، فيما ن�شت عليه، على 

احلق يف »تقدمي فتاوى وتو�شيات ومقرتحات وتقارير، على اأ�شا�ص ا�شت�شاري، اإلى 

احلكومة والربملان واأي جهاز اآخر خمت�ص، �شواء بناء على طلب ال�شلطات املعنية اأو 

با�شتخدام حقها يف ال�شتماع اإلى اأية م�شاألة دون الإحالة اإلى جهة اأعلى، ب�شاأن جميع 

امل�شائل املتعلقة بتعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها،...«199.

ويعني ما �شبق اأن املوؤ�ش�شة الوطنية ترتجم نتائج عملها، يف جميع امل�شائل املتعلقة 

اأو مقرتحات للجهات  اأو تو�شيات  اآراء  بتعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها، يف �شورة 

املعنية يف الدولة، وتاأخذ املوؤ�ش�شة يف العتبار عند اإبداء امل�شورة الولية املحددة لها 

يف الأداة القانونية التي اأن�شاأتها200.

الهياكل  ر�شد  على  تنبني  التي  مبهامها  للموؤ�ش�شة  ال�شت�شاري  الدور  ويرتبط 

الأ�شا�شية infra-structures املتعلقة بالت�شريعات وال�شيا�شات والربامج اخلا�شة 

بحقوق الإن�شان، واملمار�شات على اأر�ص الواقع، ومدى احرتام اللتزامات الوطنية 

والدولية يف جمال حقوق الإن�شان، والتعريف بحقوق الإن�شان وحماية هذه احلقوق 
198 اجلزء اأول، الفقرة )3٦( اإعالن وبرنامج عمل فيينا، مرجع �شابق.

199 املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، الخت�شا�شات وامل�شئوليات، )3-اأ(، مرجع �شابق.
اإلى )215(، موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان  اإلى احلكومة وم�شاعدتها، الفقرات من )181(  200 انظر رابعا مهمة تقدمي امل�شورة 

الوطنية، العدد رقم )٤( من �شل�شلة التدريب املهني، مركز حقوق الإن�شان، جنيف، مرجع �شابق.
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حال الدعاء بانتهاكها، وكفالة الرتقاء بالتمتع بحقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع.

الأخرى  اجلهات  عن  متيزها  التي  املوؤ�ش�شة  طبيعة  ال�شت�شارية   ال�شفة  وتعك�ص 

�شلطة  اأو  ت�شريعية،  �شلطة  اأو  ق�شائية،  جهة  لي�شت  فهي  الإن�شان،  بحقوق  املعنية 

و�شعية خا�شة  كيان ذو  ولكنها  لي�شت منظمة غري حكومية،  تنفيذية، وهي كذلك 

مع  كذلك  ويتفاعل  معها،  ويتعاون  الدولة  يف  الثالث  ال�شلطات  اإلى  امل�شورة  يعطي 

املجتمع املدين يف الدولة مبكوناته املختلفة مبا فيها املنظمات غري احلكومية خا�شة 

تلك العاملة يف جمال حقوق الإن�شان.

اأو مركزيا،  الوطنية ت�شكل مركزا و�شطا،  املوؤ�ش�شة  فاإن  وبهذه ال�شفة ال�شت�شارية 

يف النظام الوطني حلقوق الإن�شان، كما ت�شكل حلقة و�شل اإ�شافية مهمة بني هذا 

النظام والنظام الدويل حلقوق الإن�شان، وذلك اأن مرجعية عمل املوؤ�ش�شة الوطنية 

واإن كانت تتمثل، اأ�شا�شا، فيما ن�شت عليه الأداة القانونية التي اأن�شاأتها اإل اأن اإطار 

عملها الوا�شع، هو اللتزامات الوطنية والدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان. ويف هذا 

ال�شاأن، اأي�شا، ي�شري البع�ص اإلى اأن املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان ت�شغل »... 

حقوق  جمال  )يف  الآخرين  والفاعلني  املدين،  واملجتمع  الدولة،  بني  حيويا  مركزا 

الإن�شان(، حيث توفر اأر�شية حمايدة ومو�شوعية للتفاعل، وتطوير قوانني و�شيا�شة 

حقوق الإن�شان، وتبادل الأفكار...«201.

تخاطبها  اأن  ميكن  التي  اجلهات  وتعدد  للموؤ�ش�شة،  ال�شت�شارية  ال�شفة  وت�شتلزم 

للموؤ�ش�شة �شالحيات منا�شبة  اأن يكون  اإليها تو�شيات، من ناحية،  املوؤ�ش�شة وتوجه 

متكنها من ر�شد الأن�شطة ذات ال�شلة يف جمال حقوق الإن�شان، ومن ناحية اأخرى، 

كما  ر�شني،  قانوين  ومنطق  موثقة  اأ�شانيد  على  قائمة  املوؤ�ش�شة  تو�شيات  تكون  اأن 

201  انظر:
 UNDP – OHCHR Toolkit, for collaboration with national human rights
 institutions, united nations development proqramme, office of the high

commissioner for human rights, December 2010, p.3.
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وو�شع  و�شالحياتها،  املوؤ�ش�شة  ن�شاط  مع  يتنا�شب،  الذي  ال�شكل  تاأخذ  اأن  ينبغي 

و�شالحيات اجلهات املخاطبة مبثل هذه التو�شيات.

عن  ال�شادرة  الأخرى  والتقارير  ال�شنوي  التقرير  اأن  اإلى  اأخريا،  الإ�شارة،  جتدر 

املوؤ�ش�شة �شتكون اأحد الأطر املهمة التي تعك�ص تو�شيات واآراء املوؤ�ش�شة.
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املطلب الثاين
الأمم املتحدة واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان

عملت الأمم املتحدة على حث الدول على اإن�شاء جلان اأو موؤ�ش�شات وطنية حلقوق 

الإن�شان اإدراكا منها باإن مثل هذه املوؤ�ش�شات من �شاأنها، من ناحية، دعم عمل الأمم 

املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان، ومن ناحية اأخرى، دعم اجلهود الوطنية يف هذا 

املجال. ولقد تبلورت جهود الأمم املتحدة يف هذا ال�شاأن، اأ�شا�شا يف اإقرار »مبادئ 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  دعم  ويف  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  مبركز  املتعلقة  باري�ص« 

حلقوق الإن�شان وم�شاندتها، ودعم التعاون معها وفيما بينها، واإن�شاء اآلية لعتماد 

متثيل هذه املوؤ�ش�شات يف جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان.

حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شات  املتحدة  الأمم  لعالقة  الرئي�شية  للجوانب  ونعر�ص 

الإن�شان يف الفروع الآتية:

 الفرع الأول: دعوة الأمم املتحدة لإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان ودعمها.

الفرع الثاين: التعاون بني الأمم املتحدة واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

الفرع الثالث: جلنة التن�شيق الدولية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

International Coordinating Committee (ICC)
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الفرع الأول
دعوة الأمم املتحدة اإىل اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق 

الإن�ضان ودعمها

الأمم  جهود  اإطار  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  لإن�شاء  الدعوة  جاءت 

الإن�شان  حقوق  احرتام  لت�شجيع  الرامية  الوطنية  اجلهود  جميع  لتكثيف  املتحدة 

وحتقيق تكاملها مع الأمم املتحدة ول�شيما يف جمال التنفيذ الفعال للمعايري الدولية 

يف جمال حقوق الإن�شان.

ولقد دعا املجل�ص القت�شادي والجتماعي، بدءا من عام 19٤٦، الدول اإلى اإن�شاء 

جلان وطنية حلقوق الإن�شان. ويف عام 19٦0 كرر املجل�ص دعوته اإلى احلكومات 

لإن�شاء مثل هذه الهيئات وا�شتمرارية ن�شاطها. ثم نظمت جلنة حقوق الإن�شان، يف 

جنيف يف �شبتمرب 19٧8، حلقة درا�شية ب�شاأن املوؤ�ش�شات الوطنية واملحلية لتعزيز 

مثل  وظائف  ب�شاأن  اإر�شادات  عن  احللقة  هذه  واأ�شفرت  وحمايتها،  الإن�شان  حقوق 

هذه املوؤ�ش�شات وهياكلها. ولقد اأعقب هذه احللقة حلقة اأخرى، يف باري�ص، يف الفرتة 

 guidelines من ٧ اإلى 9 �شبتمرب 1991، ولقد خرجت هذه احللقة باإر�شادات

ب�شاأن املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، ولقد اأقرت اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف عام 1993، هذه املبادئ التي عرفت بـ»مبادئ باري�ص«202.

حلقوق  العاملي  املوؤمتر  اعتمدهما  اللذين  فيينا،  عمل  وبرنامج  اإعالن  كان  ولقد 

الإن�شان، الذي عقدته الأمم املتحدة، يف فيينا يف 25 يونيو 1993203عالمة  بارزة 

الدويل،  للمجتمع  اأولوية  ذات  م�شاألة  الإن�شان  وحماية حقوق  تعزيز  اأن  التاأكيد  يف 
202 انظر موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الوطنية، مرجع �شابق، الفقرات من 20 اإلى 2٧، وقرار اجلمعية العامة رقم13٤/٤8 يف 

20 دي�شمرب 1993، مرجع �شابق.
203 انظراإعالن وبرنامج عمل فيينا، املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان، فيينا، 1٤-25 يونيو 1993، م�شتند اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة، A/Conf.157/23 يف 12/٧/1993.
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ت�شجيع احرتام  العاملة على  والوطنية  والإقليمية  الدولية  تعزيز اجلهود  اإطار  ويف 

وحماية حقوق الإن�شان، اأكد املوؤمتر »... الدور الهام والبناء الذي توؤديه املوؤ�ش�شات 

الوطنية املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، وخا�شة بحكم ما توؤديه من وظيفة 

الإن�شان،  حقوق  انتهاكات  عالج  يف  دور  ومن  املخت�شة،  ال�شلطات  لدى  ا�شت�شارية 

الإن�شان...«،20٤  والتعليم يف جمال حقوق  الإن�شان،  املعلومات عن حقوق  ن�شر  ويف 

و�شجع املوؤمتر »على اإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية، مع مراعاة »املبادئ املتعلقة مبركز 

الأن�شب  الإطار  تختار  اأن  دولة  كل  حق  من  باأن  والعرتاف  الوطنية«  املوؤ�ش�شات 

لحتياجاتها اخلا�شة على ال�شعيد الوطني«205.

الوطنية  املوؤ�ش�شات  به  تقوم  اأن  الذي ميكن  للدور  تقديرا  الدعوة  ولقد جاءت هذ 

حلقوق الإن�شان، من ناحية، من منطلق و�شعيتها يف �شبكة احلماية الوطنية حلقوق 

املدين،  واملجتمع  والق�شائية  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطات  ت�شمل  التي  الإن�شان 

ومن ناحية اأخرى، باعتبارها حلقة و�شل رئي�شية بني الدول والنظام الدويل حلقوق 

الإن�شان.

وقد �شجع مركز الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان التابع لالأمانة العامة لالأمم املتحدة 

واملعني حينئذ ب�شئون حقوق الإن�شان، الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة على طلب 

م�شاعدته لإن�شاء اأو تعزيز قدرات املوؤ�ش�شات الوطنية. ولقد تابعت مفو�شية الأمم 

املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، التي حلت حمل املركز املذكور بعد اإن�شاء من�شب 

املركز  جهود   ،1993 عام  يف  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامي  املفو�ص 

ال�شعيد  على  املوؤ�ش�شات  هذه  ودعم  لإن�شاء  اأن�شطتها  يف  اأولوية  فاأعطت  املذكور 

العاملي والإقليمي والوطني وذلك من خالل اآليات وبرامج متعددة منها دعم التعاون 

بني املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان فيما بينها، وبينها وبني الأمم املتحدة، وهو 

20٤ املرجع ال�شابق نف�شه، فقرة 3٦.
205 املرجع ال�شابق نف�شه.
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ما نعر�ص له يف الفرع الثاين من هذا املطلب.

ال�شركاء  مع  بالتعاون  اأو  نف�شها  ال�شامية  املفو�شية  بها  تقوم  التي  الربامج  ومن 

:UNDP الفاعلني يف منظومة الأمم املتحدة مثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

اأ�شا�شا، من خالل ق�شم املوؤ�ش�شات الوطنية والآليات  •  تقدم املفو�شية ال�شامية، 

التعاون الفني وامل�شورة،  الإقليمية بها، وبناء على طلب اجلهات املعنية برامج 

�شراكات   ...« دعم  على  عليه،  تعمل  فيما  الإطار،  هذا  يف  املفو�شية،  وتعمل 

مبا  الإن�شان،  حلقوق  الدويل  النظام  مع  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

الإن�شان...،  اخلا�شة، وجمل�ص حقوق  والإجراءات  املعاهدات،  هيئات  ذلك  يف 

وا�شتطاعة اإجراء حتليالت مقارنة، وتقييم احتياجات التعاون التقني، و�شياغة 

امل�شاريع وبعثات التقييم«20٦.

 تتعاون املفو�شية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اإن�شاء ودعم دور املوؤ�ش�شات  •

لالأمم  التابعة  القطرية  الأفرقة  مع  التوا�شل  خالل  من  ذلك  يف  مبا  الوطنية 

املتحدة يف الدولUnited Nations country Teams 20٧ وهي الأفرقة 

الدول،  مع  تتعاون  والتي  املتحدة  الأمم  يف  املعنية  للجهات  ممثلني  ت�شم  التي 

وذلك من خالل التن�شيق فيما بينها، ومعهم املن�شق املقيم لالأمم املتحدة )مدير 
مكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الدولة املعنية(.208

 »... منذ عام 2003، تدير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان  •

موقعا  الإن�شان،  حلقوق  الدمناركي  املعهد  مع  بالتعاون  الإنرتنت،  �شبكة  على 

للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان (www.nhri.net). وهذا املوقع املربوط 

20٦ املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني، رقم )٤( التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق، �ص12.
20٧ ملزيد من التفا�شيل، انظر املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 13-1٤.

208 يتعاون برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومفو�شية حقوق الإن�شان مع ما يزيد على 80 موؤ�ش�شة وطنية حلقوق الإن�شان على نطاق 
العامل، انظر املرجع ال�شابق نف�شه �ص 12.
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الرئي�شية  وبال�شفحة  الوطنية  للموؤ�ش�شات  القائمة  ال�شبكية  املواقع  بجميع 

القطرية  الق�شايا  عن  معلومات  على  ي�شتمل  العاملية،  ال�شبكة  على  للمفو�شية 

واملوا�شيعية التي تهم املوؤ�ش�شات الوطنية. وبالإ�شافة اإلى ذلك، اأطلقت يف عام 

تتبعها  التي  والأ�شاليب  لالإجراءات  املقارنة  للتحليالت  بيانات  قاعدة   200٤

املوؤ�ش�شات الوطنية للتعامل مع ال�شكاوى، ف�شال عن خدمة التنبيه اإلى الأخبار 

العاجلة التي تر�شل عن طريق الربيد الإلكرتوين اإلى جميع الأطراف املهتمة«209.

ورغم انه قد وجد يف العامل، خا�شة يف اأوروبا والأمريكتني، العديد من املوؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شات  م�شاندة  يف  املتحدة  الأمم  بدور  تاأثرا  فاإنه  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  

الوطنية حلقوق الإن�شان، فقد حدث  منو �شريع للموؤ�ش�شات الوطنية يف الأمريكتني 

يف اأوائل الت�شعينيات، ويف اإفريقيا يف اأوا�شط الت�شعينيات، ويف اآ�شيا واملحيط الهادي 

يف اأواخر الت�شعينيات، وا�شتمر منوها املنتظم يف اأوروبا منذ الت�شعينيات210.

209 التقرير ال�شنوي ملفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان وتقرير املفو�شية ال�شامية والأمني العام، تقرير الأمني العام 
عن املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، م�شتند املجل�ص القت�شادي والجتماعي، A/HRC/7/69 م يف 1٤ يناير 

2008، فقرة )10(.
210 انظر:

 UNDP – OHCHR Toolkit For Collaboration with National Human rights Institutions.,
مرجع �شابق، �ص 3.
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الفرع الثاين
التعاون بني الأمم املتحدة واملوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  وبني  بينها  التعاون  ال�شامية  املفو�شية  دعمت 

وفيما بني هذه املوؤ�ش�شات بع�شها بع�شا، وقد جتلى هذا الدعم يف مظاهر عديدة 

لهذه  اإقليمية  �شبكات  اإن�شاء  على  والعمل  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  منها 

التعاون  لتحقيق  الوطنية  للموؤ�ش�شات  الدولية  التن�شيقية  اللجنة  واإن�شاء  املوؤ�ش�شات 

فيما بني هذه املوؤ�ش�شات وبينها وبني الأمم املتحدة وهو ما ن�شري اإلى النماذج التالية 

منه:

اأول: احلوار العربي - الأوروبي ب�ضاأن حقوق الإن�ضان:

اجتماعات  يف  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�شية  �شاركت   ،200٧ عام  يف 

احلوار العربي - الأوروبي ب�شاأن حقوق الإن�شان، الذي نظمه املركز الوطني الأردين 

حلقوق الإن�شان واملعهد الدمناركي حلقوق الإن�شان، بهدف اإن�شاء منرب اإقليمي من 

اأجل التعاون والتبادل ب�شاأن م�شائل حقوق الإن�شان بني املوؤ�ش�شات الوطنية العربية 

واملوؤ�ش�شات الوطنية الأوروبية حلقوق الإن�شان. وقد ركز الجتماع التح�شريي الأول 

لهذا احلوار، الذي عقد يف عمان يف الفرتة من 2٧ �شباط/ فرباير حتى 1 اآذار 

حني  يف  املدين،  املجتمع  وتطوير  املعلومات  على  احل�شول  يف   ،200٧ /مار�ص 

ني�شان/ و19   18 يومي  يف  عمان  يف  عقد  الذي  امل�شتوى،  الرفيع  الجتماع  ركز 

اأبريل 200٧، يف حقوق الإن�شان والإرهاب. وفيما يتعلق بحماية حقوق الإن�شان يف 

�شياق مكافحة الإرهاب، اأو�شى باأن ي�شع فريق عمل عربي - اأوروبي م�شرتك اأدوات 

عملية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان. وقد اأتاحت م�شاركة املفو�شية الفعالة 

يف احلدث اإجراء مناق�شات واإقامة تعاون اأوثق مع عدد من املوؤ�ش�شات الوطنية من 
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املنطقة العربية211.

ثانيا: تنظيم ور�س عمل وحلقات درا�ضية:

مت تنظيم ور�ص عمل وحلقات درا�شية يف اإطار تو�شيات اإعالن وبرنامج عمل فيينا، 

املوؤ�ش�شات  دور  دعم  بهدف  وذلك  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  مركز  مبعرفة 

الوطنية يف جمال ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان والتعاون فيما بينها، ومن 

ذلك ور�ص العمل التي انعقدت يف تون�ص، يف دي�شمرب 1993، ومانيال، الفلبني، يف 

ابريل 1995. وقد خل�شت ور�شة العمل الأخرية اإلى عدة تو�شيات منها ا�شتمرارية 

الجتماعات الدورية للموؤ�ش�شات الوطنية حتت اإ�شراف مركز الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�شان، كما اأو�شى بذلك اإعالن وبرنامج عمل فيينا، وت�شجيع الدول الراغبة يف 

اإن�شاء موؤ�ش�شات وطنية حلقوق الإن�شان على ا�شتخدام املعايري الواردة يف »مبادئ 

باري�ص« كاأ�شا�ص ملثل هذه املوؤ�ش�شات212.

حقوق  واآليات  الإن�ضان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  بني  التعاون  ثالثا: 
الإن�ضان يف الأمم املتحدة:

يف اإطار دعم اآليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، توا�شل املفو�شية ال�شامية لالأمم 

املوؤ�ش�شات  ومنهم  املتحدة،  الأمم  �شركاء  وتعاون  تفاعل  دعم  على  العمل  املتحدة 

ذلك  ومن  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  الأمم  اآليات  مع  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

وجمل�ص  ال�شامية،  املفو�شية  ومنها  الآليات  هذه  مع  ال�شركاء  هوؤلء  تعاون  تي�شري 

قدر  على  لهم  وتوفري احلماية  الإن�شان،  معاهدات حقوق  وهيئات  الإن�شان،  حقوق 

الإمكان اذا تعر�شوا لأي اآثار �شلبية ب�شبب تعاونهم مع هذه الآليات، وتوفري الفر�ص 

 ،A/HRC/7/69 211 انظر التقرير ال�شنوي ملفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، م�شتند جمل�ص اقت�شادي واجتماعي رقم
مرجع �شابق فقرة )٤٤(.

لت�شجيع وحماية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن  الدولية  الثالثة  العمل  العمل، تقرير ور�شة  امللحق رقم )5( تو�شيات ور�شة  212 انظر 
حقوق الإن�شان، م�شتند املجل�ص القت�شادي والجتماعي رقم E/CN.4/1996/8 يف 1٤ اأغ�شط�ص 1995�ص 39-33.
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الآليات  التي متكنهم من تكثيف ال�شتعانة بهذه  التدريبية واملطبوعات واملعلومات 

والتعاون معها213.

الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  مركز  بها  قام  اأن  �شبق  التي  بالأن�شطة  وات�شال 

عملت مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، التي حلت حمل مركز الأمم 

املتحدة حلقوق الإن�شان - كما اأ�شرنا- »... على زيادة م�شاركة املوؤ�ش�شة الوطنية يف 

حمافل الأمم املتحدة املنا�شبة املعنية بحقوق الإن�شان وغريها من املحافل الدولية، 

وت�شجيع املفو�شية اأي�شا على تبادل اأف�شل املمار�شات فيما بني املوؤ�ش�شات الوطنية، 

وتدعيم وتوطيد �شبكاتها الإقليمية...«21٤.

رابعا: اإن�ضاء ال�ضبكات الإقليمية للموؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان:215

اأ�شهمت املفو�شية يف اإن�شاء ال�شبكات الإقليمية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

املختلفة،  اجلغرافية  املناطق  يف  املوؤ�ش�شات  هذه  وموؤمترات  اجتماعات  خالل  من 

ومن ثم تكونت ال�شبكات الإقليمية الآتية:-

اإفريقيا: تاأ�ش�شت �شبكة املوؤ�ش�شات الوطنية الإفريقية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق 

الإن�شان عام 200٧، ولها مقر دائم يف نريوبي، كينيا، ويح�شل على دعم مايل 

ال�شبكة  وت�شتهدف  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  مكتب  من 

دعم هذه املوؤ�ش�شات لتكون اأكرث فاعلية واأكرث تعاونا، وتعرتف ال�شبكة بالدور البارز 

الذي ميكن اأن تقوم به هذه املوؤ�ش�شات يف النتخابات واحلكم الدميقراطي ودعم 

ا�شتقالل الق�شاء والتنمية.

 OHCHR Management ،2013-212 213 انظر خطة عمل مكتب املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، لعام
plan.212-2013, working for Results, office of The High Commissioner, Geneva, p- 79
21٤ اأداء اآليات حقوق الإن�شان لعملها بفعالية: املوؤ�ش�شات الوطنية والرتتيبات الإقليمية، املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�شان 
  E/CN.4/2006/101 وحمايتها، تقرير الأمني العام، املقدم اإلى جلنة حقوق الإن�شان، م�شتند املجل�ص القت�شادي والجتماعي رقم

يف 2٤ يناير 200٦، �ص 5.
215 - ملزيد من التفا�شيل، انظر املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم)٤( التنقيح )1(، �ص ٧-9.
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لتعزيز  الوطنية  املوؤ�ش�شات  �شبكة  اإن�شاء  مت  الكاريبي:  بحر  ومنطقة  الأمريكتان 

املفو�شية  مكتب  من  بدعم   2000 عام  الأمريكتني  يف  الإن�شان  حقوق  وحماية 

ال�شبكة الرتويج لثقافة حقوق  ال�شامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، وت�شتهدف 

الإن�شان، ودعم وتطبيق اللتزامات الدولية، والإ�شهام يف تنمية الدميقراطية ودعم 

املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

للموؤ�ش�شات  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  منتدى  يعمل  الهادي:  املحيط  ومنطقة  اآ�ضيا 

الوطنية حلقوق الإن�شان منذ 19٦٦ وي�شكل اإطارا ملمثلي هذه املوؤ�ش�شات ملناق�شة 

ق�شايا حقوق الإن�شان يف الإقليم، ودعم اأع�شائه، واحلكومات، ومنظمات املجتمع 

املدين يف ن�شاطهم يف ر�شد وت�شجيع وحماية حقوق الإن�شان.

حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  للموؤ�ش�شات  الأوروبية  املجموعة  تن�شط  اأوروبا: 

الإن�شان، يف التعاون مع جمل�ص حقوق الإن�شان  والهيئات الأوروبية واحلوار العربي 

الأوروبي حلقوق الإن�شان الذي اأ�شرنا اإليه من قبل.

حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات  العربية  ال�شبكة  اإلى  الإ�شارة  وجتدر  العربي:  العامل 

الإن�شان ولها اأن�شطة عديدة ومن ذلك تعاونها مع املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 

يف مملكة البحرين لتنظيم موؤمتر دويل حول املحكمة العربية حلقوق الإن�شان،  يف 

املنامة، مملكة البحرين، يومي 25 - 2٦ مايو 201٤.

املناطق،  جميع  يف  الإقليمي،  بالتعاون  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  رحبت  وقد 

فيما بني املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان. 21٦ ول �شك اأن مثل هذا التعاون يتيح 

اأف�شل الفر�ص لهذه املوؤ�ش�شات للتعرف على وتبادل اأف�شل املمار�شات والتعلم منها، 

ذات  املعلومات  وتبادل  الب�شرية،  مواردها  وتطوير  التدريب  فر�ص  من  وال�شتفادة 

ال�شلة بفعاليات وق�شايا حقوق الإن�شان.

21٦ انظر ديباجة قرار اجلمعية العامة رقم 1٧2/٦3 يف 18 دي�شمرب 2008.
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الفرع الثالث
جلنة التن�ضيق الدولية للموؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان
International Coordinating Committee (ICC)

ت�شجيع  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  دور  تاأكيد  على  احلر�ص  اإطار  يف 

احرتام وحماية حقوق الإن�شان وحتقيق التعاون بني هذه املوؤ�ش�شات والأمم املتحدة، 

حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات   ٧5/200٤ رقم  الإن�شان  حقوق  جلنة  قرار  �شمح 

الإن�شان باأن تخاطب جلنة حقوق الإن�شان يف اإطار جميع بنود جدول الأعمال، ويف 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  الدولية  التن�شيق  جلنة  اإن�شاء  مت  اأي�شا،  احلر�ص،  هذا  اإطار 

حلقوق الإن�شان لدعم التعاون فيما بني هذه املوؤ�ش�شات وبينها وبني الأمم املتحدة 

وخا�شة جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان.

ولقد ت�شكلت جلنة التن�شيق يف موؤمتر املوؤ�ش�شات الوطنية الذي انعقد يف تون�ص يف 

دي�شمرب 1993، وتعمل هذه اللجنة، فيما تعمل عليه، على تن�شيق اأن�شطة املوؤ�ش�شات 

مع  املوؤ�ش�شات  هذه  وتعاون  تفاعل  ذلك،  يف  مبا  باري�ص،  مببادئ  امللتزمة  الوطنية 

جمل�ص حقوق الإن�شان واآلياته وهيئات الأمم املتحدة املن�شاأة مبوجب اتفاقيات حقوق 

الإقليمية وجلانها  املوؤ�ش�شات و�شبكاتها  الإن�شان، والتعاون والتن�شيق فيما بني هذه 

واخلربات،  املعلومات  وتبادل  املبادرات،  وتبني  املوؤمترات،  وتنظيم  التن�شيقية، 

 ،Stake holders وتاأمني الت�شال بني هذه املوؤ�ش�شات واجلهات �شاحبة امل�شلحة

الفنية  باملعرفة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  الأمر ذلك، وم�شاعدة  اإذا تطلب  العام  والراأي 

والتعليم والتدريب وبناء القدرات.

وين�ص النظام الأ�شا�شي للجنة التن�شيق الدولية على اأن اللجنة »... هي رابطة دولية 

للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان تعمل على النهو�ص باملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق 
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تعزيز  قيادي يف  بدور  وتقوم  باري�ص  مبادئ  مع  متوافقة  لتكون  وتعزيزها  الإن�شان 

وحماية حقوق الإن�شان«21٧. وللجنة مكتب م�شكل من )1٦( ع�شوا ميثلون �شبكات 

املوؤ�ش�شات الوطنية الإقليمية اخلا�شة بالأقاليم اجلغرافية الأربعة ال�شابق الإ�شارة 

اإليها.

ال�شوي�شري،  للقانون  اللجنة طبقا   Incorporated ويف عام 2008 مت ت�شجيل 

ال�شكرتاريا  مبهام  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامي  املفو�ص  مكتب  ويقوم 

للجنة وذلك دعما وتعاونا من املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة للجنة.

الوطنية  للموؤ�ش�شات  الأ�شا�شي  املدخل  الدولية  التن�شيق  جلنة  يف  الع�شوية  وت�شكل 

حلقوق الإن�شان للم�شاركة الفاعلة والكاملة يف جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، 

اإذ تعتمد هذه امل�شاركة على اعتماد املوؤ�ش�شة الوطنية ع�شوا يف جلنة التن�شيق الدولية 

وذلك طبقا للرتتيبات ال�شابق اإقرارها من جلنة حقوق الإن�شان بالأمم املتحدة التي 

اأكدها جمل�ص حقوق الإن�شان218.

وعندما تتلقى جلنة التن�شيق الدولية طلبات من املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

لت�شبح ع�شوا بها، حتيل اللجنة هذه الطلبات اإلى جلنة فرعية للنظر فيها والتو�شية 

اإلى جلنة التن�شيق الدولية مبا تراه.

وتتولى اللجنة الفرعية لالعتماد تقييم و�شع املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان من 

حيث مراعاتها من عدمه ملبادئ باري�ص وتتلخ�ص هذه املبادئ يف الولية العري�شة 

يف جمال ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، ال�شتقالل عن احلكومة، �شمان 

ال�شتقاللية من خالل الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة مثل الن�ص على ذلك يف 

الثالث،  املرفق  الإن�شان،  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  للموؤ�ش�شات  الدولية  التن�شيق  للجنة  الأ�شا�شي  النظام   )5( املادة   21٧
املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم)٤( التنقيح رقم )1(.

218 انظر القرار 1/5  ال�شادر عن جمل�ص حقوق الإن�شان ب�شاأن م�شاركة  املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان يف اأعمال جمل�ص 
حقوق الإن�شان، واإنها ت�شتند اإلى الرتتيبات واملمار�شات املتفق عليها من جلنة حقوق الإن�شان مبا يف ذلك القرار ٧٤/2005 املوؤرخ 

20ني�شان/اأبريل2005.
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اأو القانون، ومتثيل ع�شوية املوؤ�ش�شة لقوى املجتمع املدنية، وتوافر املوارد  الد�شتور 

املالية والب�شرية الكافية للموؤ�ش�شة، و�شالحيات كافية لتق�شي احلقائق219.

وتن�ص املادة )10( من النظام الأ�شا�شي للجنة التن�شيق الدولية على اأنه »على اأي 

موؤ�ش�شة وطنية حلقوق الإن�شان ت�شعى للح�شول على اعتماد يف اإطارمبادئ باري�ص 

اأن تتقدم بطلب اإلى رئي�ص جلنة التن�شيق الدولية، ومن خالل اأمانة جلنة التن�شيق 

الدويل، تتقدم املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان تلك مبا يلي دعما لطلبها:

ب�شفته  • متكينها،  وجرى  مبوجبه  اأن�شئت  اآخر  �شك  اأي  اأو  الت�شريع  من   ن�شخة 

الر�شمية اأو املن�شورة.

جممل هيكلها التنظيمي مبا يف ذلك العدد الكامل للموظفني وامليزانية. •

 ن�شخة من اأحدث تقرير �شنوي لها اأو وثيقة تعادل ذلك ب�شفتها الر�شمية اأو املن�شورة. •

 بيان تف�شيلي يبني كيف اأنها متتثل ملبادئ باري�ص وكذلك اأي نواح هي ل متتثل  •

يقرر  اأن  الدولية  التن�شيق  جلنة  وملكتب  المتثال.  لكفالة  مقرتحات  واأي  لها، 

ال�شكل الذي يتم به تقدمي هذا البيان«.

ويالحظ على هذا الن�ص اأنه ل يق�شر امل�شتندات التي يتعني على املوؤ�ش�شة، الطالبة 

»اأي  اإلى  اأي�شا،  ي�شري،  ولكن  لها  املن�شئ  الت�شريع  ن�ص  على  تقدمها  اأن  لالعتماد، 

�شك اآخر اأن�شئت مبوجبه« املوؤ�ش�شة.

اللجنة  تو�شية  على  بناء  العتماد  طلبات  يف  الدولية  التن�شيق  جلنة  مكتب  ويبت 

الفرعية لالعتماد ومبقت�شى »مبادئ باري�ص« وبالتعاون مع مفو�شية الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�شان220، وهناك ثالث فئات لالعتماد:
219 يقوم ق�شم املوؤ�ش�شات الوطنية والآليات الإقليمية يف مكتب املفو�شية ال�شامية بدعم مكتب اللجنة الفرعية حيث يعد ملخ�شا عن 

كل طلب اعتماد ب�شاأن التفاق من عدمه مع مبادئ باري�ص.
220 انظر املواد من )10( اإلى )29( ب�شاأن العتماد، النظام الأ�شا�شي للجنة التن�شيق الدولية للموؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.
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فئة )اأ( )A( ع�شو له حق الت�شويت: حيث يلتزم بالكامل مببادئ باري�ص. •

 فئة )ب( )B( ع�شو مراقب: غري ملتزم متاما مببادئ باري�ص اأو مل يقدم بعد  •

م�شتندات كافية ب�شاأن التزامه مببادئ باري�ص.

فئة )ج( )C( غري ع�شو: ل يلتزم مببادئ باري�ص. •

املوؤ�ش�شات  اجتماعات  يف  كامل  ب�شكل  امل�شاركة  )اأ(  و�شع  على  احلا�شل  وي�شتطيع 

اللجنة  مكتب  يف  امل�شاركة  وحق  الت�شويت،  حق  وله  والإقليمية  الدولية  الوطنية 

الإن�شان،  حقوق  جمل�ص  دورات  يف  وامل�شاركة  الفرعية،  اللجنة  ومكتب  التن�شيقية 

م�شتندات  وتقدمي  الأعمال  جدول  بنود  من  بند  اأي  حتت  املجل�ص  اأمام  والتحدث 

مكتوبة.

املوؤ�ش�شات  اجتماعات  يف  املراقب  �شفة  على  )ب(  و�شع  على  احلا�شل  ويح�شل 

الوطنية ومن دون اأن يكون له حق الت�شويت  ولي�ص له حق امل�شاركة يف دورات جمل�ص 

حقوق الإن�شان.

التن�شيقية  اللجنة  لرئي�ص  كان  واإن  امتيازات  اأي  )ج(  و�شع  على  للحا�شل  ولي�ص 

الدولية اأن يدعوه اإلى ح�شور اجتماع جلنة التن�شيق الدولية.

�شنوات،  خم�ص  كل  )ب(  وو�شع  )اأ(  و�شع  على  للحا�شل  دورية  مراجعة  وجترى 

وي�شتطيع احلا�شل على و�شع )ج( اأن يتقدم بطلب جديد لالعتماد يف اأي وقت.

اأخرى معنية بحقوق الإن�شان  اأن تت�شل مبوؤ�ش�شات  التن�شيق الدولية  »ويجوز للجنة 

مبا يف ذلك  املعهد الدويل لأمناء املظامل واملنظمات غري احلكومية. ويجوز ملكتب 

جلنة التن�شيق اأن يقرر منح هذه املنظمات مركز املراقب يف اأي اجتماعات اأو حلقات 

عمل تنظمها جلنة التن�شيق الدولية اأو مكتب جلنة التن�شيق الدولية«221.

221 املادة 9، بند ٤، النظام الأ�شا�شي للجنة التن�شيق الدولية، املرجع ال�شابق نف�شه.
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وت�شجع اجلمعية العامة لالأمم املتحدة املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان على اأن 

تطلب العتماد من جلنة التن�شيق الدولية. 222 ول �شك اأن احل�شول على ع�شوية 

واملفو�شية  الدولية،  التن�شيق   جلنة  من  �شهادة  مبثل  هو  الدولية  التن�شيق  جلنة 

ال�شامية لالأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، باأن املوؤ�ش�شة الوطنية املعتمدة هي موؤ�ش�شة 

ملبادئ  طبقا  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  على  والقدرة  ال�شتقاللية  لها  متوافر 

يف  وامل�شاركة  الدولية  التن�شيق  جلنة  اأن�شطة  من  ال�شتفادة  اإلى  بالإ�شافة  باري�ص، 

اأعمال جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان. ومع تقديرنا لذلك، ومع احلر�ص على 

اأو  التفاقيات  اإلزام  اإلزامية،  لي�شت  املبادئ  هذه  اأن  اإل  باري�ص«  »مبادئ  م�شايرة 

اأن تف�شري بع�ص هذه املبادئ قد يكون  اإر�شادية، كما  املعاهدات، واإمنا هي مبادئ 

حمل خالف، ومن ذلك اأن اللجنة الفرعية تعترب اأن اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية مبر�شوم 

اأو قرار اأمر ل يتفق مع متطلبات مبادئ باري�ص 223 وهو ما يربره بع�ص اأدبيات الأمم 

املتحدة يف الدفاع عن ن�ص »مبادئ باري�ص« باحلاجة اإلى اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية 

بوا�شطة الد�شتور، بدعوى اأن ذلك ي�شمن عدم امل�شا�ص بوجود املوؤ�ش�شة و�شالحياتها 

الن�ص على  اأن  اإلى  اأي�شا،  ت�شري،  الأدبيات  التنفيذية. ولكن ذات  ال�شلطة  من قبل 

التف�شيالت  يتناول  ت�شريع  اإلى  اأي�شا،  احلاجة،  يعني  الد�شتور  يف  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء 

اخلا�شة باأهداف و�شالحيات وطبيعة املوؤ�ش�شة حيث ل يت�شنى عادة التعر�ص لهذه 

التفا�شيل يف الد�شتور، ثم تعاود القول باإنه ميكن ا�شتخدام الإجراءات الت�شريعية 

لإ�شعاف موؤ�ش�شة من املوؤ�ش�شات ب�شكل اأي�شر مما لو كانت حممية ب�شكل د�شتوري ثم 

ت�شتدرك لتقول اإنه »... يف بع�ص احلالت، يكون للت�شريعات التمكينية ملوؤ�ش�شة وطنية 

القوانني  اأنتهكت  لو  اأنه  بب�شاطة  يعني  وهذا  د�شتوري.  �شبه  و�شع  الإن�شان  حلقوق 

اأو ال�شيا�شات احلكومية حقوق الإن�شان، فانها تعترب معطلة بقدر عدم الت�شاق مع 

222 انظر قرار اجلمعية العامة رقم ٦3/1٧2، دي�شمرب2008.
223 انظر اللجنة الفرعية لالعتماد، مالحظات عامة، فقرة)1-1(.
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قانون حقوق الإن�شان...«22٤ مبعنى انه ميكن الطعن بعدم الد�شتورية يف مثل هذه 

اأنه، من حيث  املثال225. ويف تقديري  �شبيل  الأحوال كما هو احلال يف كندا، على 

املبداأ، فاإن ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة تتحدد، اأ�شا�شا، من خالل الأداة القانونية املن�شئة 

لها، التي تن�ص على ا�شتقالليتها وتوفر لها �شمانات هذه ال�شتقاللية، وكذلك من 

اأر�ص  املوؤ�ش�شة على  الإن�شان، ومن ممار�شات  الد�شتورية حلقوق  خالل ال�شمانات 

الواقع، لعملها با�شتقاللية وكفاءة.

22٤ املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، رقم )٤( التنقيح )1(، مرجع �شابق، �ص 39-38.
225 املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 39.
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املبحث الثاين
مهام و�ضالحيات املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان

تتحدد مهام املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، من ناحية، مبتطلبات ت�شجيع احرتام 

وال�شالحيات  املوؤ�ش�شات  هذه  بطبيعة  اأخرى،  ناحية  ومن  الإن�شان،  حقوق  وحماية 

التي اأنيطت بها، وهل هي �شالحيات وا�شعة اأو �شالحيات حمدودة، ويت�شح ذلك يف 

اأن�شاأت املوؤ�ش�شة وت�شرت�شد، الدولة، عادة، عند اإ�شدار  اإطار الوثيقة القانونية التي 

مثل هذه الوثيقة بالأهداف املبتغاة من اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية، وبنظامها القانوين 

التي قد تكون  الوطنية الأخرى ذات ال�شلة، وبالتو�شيات ال�شرت�شادية  وبالتجارب 

لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  خا�شة  ال�شاأن  هذا  يف  املتحدة  الأمم  عن  �شدرت  قد 

املتحدة رقم )13٤/٤8( املعنون با�شم »املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 

اأي دولة، عند  اأنه من حق  القرار، فيما ن�ص عليه، على  ولقد ن�ص هذا  الإن�شان«. 

اإن�شائها للموؤ�ش�شة الوطنية، »اأن تختار الإطار الذي يتالءم مع احتياجاتها اخلا�شة 

حقوق  وحماية  تعزيز  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات  »ودور  الوطني«22٦،  ال�شعيد  على 

الإن�شان«22٧. ولقد ت�شمن مرفق هذا القرار، املبادئ املتعلقة مبركز هذه املوؤ�ش�شات 

واخت�شا�شاتها وم�شئولياتها، وهي املبادئ املعروفة با�شم »مبادئ باري�ص«.

ومل حتدد »مبادئ باري�ص« م�شئوليات املوؤ�ش�شات الوطنية، على �شبيل احل�شر، واإمنا 
اأ�شارت اإلى اأن هذه امل�شئوليات تت�شمن، فيما تت�شمنه، الآتي:228

اآخر  جهاز  واأي  والربملان  احلكومة  اإلى  ال�شت�شارية  والآراء  التو�شيات  1-  تقدمي 

خمت�ص ب�شاأن:

22٦ الفقرة )12(، قرار اجلمعية العامة رقم 13٤/٤8،  20 دي�شمرب 1993، مرجع �شابق.
22٧ ديباجة القرار، ٤8\13٤، املرجع ال�شابق نف�شه.

228 انظر الخت�شا�شات وامل�شئوليات، املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، املرجع ال�شابق نف�شه.
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التدابري  وكذلك  املقرتحة  القوانني  وم�شروعات  القائمة،  اأ-  الت�شريعات   

هذه  مثل  ات�شاق  �شمان  بهدف  الإن�شان  بحقوق  ال�شلة  ذات  الإدارية 

الت�شريعات والتدابري الإدارية مع املبادئ الأ�شا�شية حلقوق الإن�شان.

ب- حالت انتهاكات حقوق الإن�شان التي تقرر املوؤ�ش�شة تناولها.  

اأو  عام  ب�شكل  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  احلالة  عن  تقارير  ج-  اإعداد   

مو�شوعات حمددة يف هذا املجال.

الراأي  واإبداء  ومتابعة  الإن�شان  حلقوق  انتهاكا  تت�شمن  التي  د-  احلالت   

ب�شاأن موقف احلكومة من هذه احلالت.

ال�شلة  ذات  الوطنية  واملمار�شات  والأنظمة  الت�شريعات  مواءمة  على  2-  العمل 

الدولة  تكون  التي قد   الإن�شان  الدولية حلقوق  التفاقيات  الإن�شان مع  بحقوق 

طرفا فيها، والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.

3- ت�شجيع الدولة على الن�شمام لتفاقيات حقوق الإن�شان التي مل تن�شم اإليها بعد.

والإقليمية  الدولية  للهيئات  الدولة  تقدمها  التي  التقارير  اإعداد  يف  ٤-  امل�شاهمة 

امل�شرفة على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإن�شان مع مراعاة ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة.

5-  التعاون مع الأمم املتحدة والهيئات الإقليمية واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

يف البلدان الأخرى املخت�شة يف جمالت احرتام وحماية حقوق الإن�شان.

ذات  والبحوث  الإن�شان  حقوق  بتدري�ص  املتعلقة  الربامج  اإعداد  يف  ٦-  الإ�شهام 

ال�شلة وامل�شاركة يف تنفيذها يف املدار�ص واجلامعات والأو�شاط املهنية.

٧-  التعريف بحقوق الإن�شان، مبا يف ذلك، اجلهود املبذولة ملكافحة جميع اأ�شكال 

التمييز، وب�شفة خا�شة عن طريق الإعالم.
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وبالإ�شافة اإلى امل�شئوليات املذكورة �شابقا، اأو�شحت »مبادئ باري�ص« اأن للموؤ�ش�شة 

الوطنية، يف اإطار عملها، ال�شالحية يف اأن:

»)اأ(... تنظر بحرية يف جميع امل�شائل التي تدخل يف نطاق اخت�شا�شها، �شواء كانت 

اأو قررت تناولها من دون الإحالة اإلى �شلطة اأعلى، بناء على  مقدمة من احلكومة 

اقرتاح مقدم من اأع�شائها اأو من اأي ملتم�ص اآخر.

)ب(... ت�شتمع اإلى اأي �شخ�ص واأن حت�شل على اأي معلومات واأي وثائق لزمة لتقييم 

احلالت التي تدخل يف نطاق اخت�شا�شها.

ول�شيما  �شحفي،  جهاز  اأي  خالل  من  اأو  مبا�شرة  العام  الراأي  تخاطب  )ج(... 

للتعريف باآرائها وتو�شياتها.

)د(... تعقد اجتماعات ب�شفة منتظمة، وعند القت�شاء، بح�شور جميع اأع�شائها 

الذين يدعون اإلى احل�شور طبقا لالأ�شول املقررة.

)هـ(... تن�شئ اأفرقة عاملة من بني اأع�شائها، ح�شب القت�شاء، واأن تن�شئ فروعا 

حملية اأو اإقليمية مل�شاعدتها على ال�شطالع مبهامها.

)و(... جتري م�شاورات مع الهيئات الأخرى الق�شائية اأو غري الق�شائية، امل�شئولة 

التوفيق،  وو�شطاء  املظامل،  اأمناء  )ول�شيما  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  عن 

واملوؤ�ش�شات املماثلة(.

)ز(... تعمد نظرا للدور الأ�شا�شي الذي توؤديه املنظمات غري احلكومية يف تو�شيع 
احلكومية  غري  املنظمات  مع  عالقات  اإقامة  اإلى  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  عمل  نطاق 
املكر�شة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، وللتنمية القت�شادية والجتماعية، ومكافحة 
العن�شرية، وحماية اجلماعات ال�شعيفة ب�شفة خا�شة )ول�شيما الأطفال، والعمال 

املهاجرين، والالجئني، واملعوقني ج�شديا وعقليا(، اأو ملجالت متخ�ش�شة«.229
229 و�شائل الت�شغيل، املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، مرفق قرار اجلمعية العامة رقم 138/٤8، املرجع ال�شابق نف�شه.



166

اإلى  بالن�شبة  اإ�شافية  و�شالحيات  م�شئوليات  بع�ص  باري�ص«  »مبادئ  حددت  ولقد 

لها  نعر�ص  �شوف  وهذه  الق�شائية،  �شبه  الخت�شا�شات  ذات  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

اإلى  بالن�شبة  احلمائية  بالإجراءات  واخلا�ص  املبحث،  هذا  من  الثالث،  املطلب  يف 

الدعاءات اخلا�شة بانتهاك حقوق الإن�شان.

وتتداخل املهام اأو امل�شئوليات مع ال�شالحيات، فاأداء املوؤ�ش�شة ملهامها ل يتم بدون 

ممار�شة ال�شالحيات، بل اإن املهام ذاتها تتداخل فيما بينها حيث ترتبط وترتابط 

جميعها من اأجل خدمة اأهداف املوؤ�ش�شة.

ويف اإطار ما �شبق، نتناول مهام و�شالحيات املوؤ�ش�شة الوطنية يف املطالب الآتية:

املطلب الأول: ر�شد وتقييم اأو�شاع حقوق الإن�شان وتقدمي امل�شورة والتو�شيات.

ثقافة  واإ�شاعة  لها  والرتويج  الإن�شان  بحقوق  التعريف  يف  الإ�شهام  الثاين:  املطلب 

حقوق الإن�شان.

بالن�شبة لالإدعاءات اخلا�شة  املنا�شبة  الإجراءات احلمائية  اتخاذ  الثالث:  املطلب 

بانتهاك حقوق الإن�شان.

املطلب الرابع: التعاون الوطني والدويل يف جمال حقوق الإن�شان.
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املطلب الأول
ر�ضد وتقييم اأو�ضاع حقوق الإن�ضان وتقدمي امل�ضورة والتو�ضيات

تعترب عملية الر�شد واملتابعة الأ�شا�ص يف عمل املوؤ�ش�شة الوطنية اإذ بدونها ل يتاأتى 

بها �شواء يف جمال  القيام  الإجراءات املطلوب  اأولوياتها وطبيعة  للموؤ�ش�شة حتديد 

حلقوق  والرتويج  التثقيف  جمال  يف  اأو  غريها  اأو  للحكومة  والراأي  امل�شورة  اإبداء 

الإن�شان اأو يف جمال حماية حقوق الإن�شان اأو غري ذلك من مهام املوؤ�ش�شة.

حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  على  تن�ص  للموؤ�ش�شة  الوا�شعة  الولية  كانت  واإذا 

احلقوق  هذه  لكفالة  الأ�شا�شية  البنية  ر�شد  احلالة،  هذه  يف  يتعني  فاإنه  الإن�شان 

واملتمثلة يف الإجراءات الت�شريعية وغري الت�شريعية، ول يقت�شر الر�شد واملتابعة على 

ذلك واإمنا يتعداه للتحقق عما اإذا كان الأفراد يتمتعون عمال بهذه احلقوق، وعما 

اإذا كانت هناك �شعوبات يف كفالة هذه احلقوق عمليا وما هي الإجراءات املتخذة 

للتغلب على هذه ال�شعوبات.

والر�شد هو عملية تقييم ومتابعة لأداء الدولة، يف جمال حقوق الإن�شان، والتعرف 

الدولة يف هذا املجال،  بالتزامات  الوفاء  اأو�شاع هذه احلقوق من حيث مدى  على 

الأوجه،  هذه  لتاليف  املتاحة  والإمكانيات  ال�شاأن،  هذا  يف  الق�شور  اأوجه  وحتديد 

وذلك  لت�شجيع اأي حتركات اإيجابية وم�شاندتها والتو�شية باأي اإجراءات اأو �شيا�شات 
ملعاجلة اأوجه اخللل، مبا يف ذلك حتديد الأولويات يف هذا ال�شاأن.230

وينبغي اأن يكون مثل هذا الر�شد لأو�شاع حقوق الإن�شان من منظور حقوق الإن�شان 

النظرة  مبعنى   The human rights – based approach (HRBA)

230 ملزيد من التفا�شيل، انظر احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، دليل للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، مرجع �شابق، 
�ص ٦3- 80.
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وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  ت�شمل  باعتبارها  الأن�شان  حلقوق  وال�شاملة  الكلية 

واأ�شا�شها  وعاملية  مرتابطة  احلقوق  هذه  واأن  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 

�شيادة القانون231.

وجمع  حمددة  وموؤ�شرات  وا�شحة  اأهداف  اإلى  الر�شد  عملية  ت�شتند  اأن  ويجب 

املعلومات وحتليلها من امل�شادر الإح�شائية واملتابعات امليدانية.

احلقوق،  هذه  اإلى  بالن�شبة  الدولة  التزامات  واملتابعة  الر�شد  عملية  وي�شبط 

م�شادرها وطبيعتها، وقد اأ�شرنا من قبل اإلى اأن هذه اللتزامات يكون م�شدرها، 

اأ�شا�شًا، يف قوانني الدولة، د�شتورا وت�شريعات، والتزامات دولية متمثلة، اأ�شا�شا، يف 

التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان التي اأ�شبحت الدولة طرفا فيها.

 وبالن�شبة اإلى طبيعة التزامات الدولة بالن�شبة اإلى حقوق الإن�شان فيالحظ الآتي: 

 اإن احلقوق املدنية وال�شيا�شية، واإن �شاع القول عنها باإنها حقوق �شلبية، مبعنى  •

اأن كل املطلوب من الدولة جتاهها هو العرتاف بها وحمايتها من خالل الت�شريع 

من  اإيجابيا  دورا  تتطلب  الواقع،  يف  اأنها،  اإل  عليها،  العتداء  عن  والمتناع 

الدولة بالتدخل حلمايتها ب�شكل عملي ومن ذلك، مثال، فاإن الن�ص على احلق 

الفعلية  ال�شبل  تتح  اإذا مل  له  معنى  ل  ي�شبح  عادلة  التقا�شي ويف حماكمة  يف 

واحلق  الفقراء،  اإلى  بالن�شبة  القانونية  امل�شاعدة  لكفالة هذا احلق عن طريق 

قبل  ن�شط من  دور  بدون  تطبيقه عمال  يتاأتى  ل  العامة  امل�شاركة يف احلياة  يف 

لإيجاد  املدين   واملجتمع  الإن�شان  الوطنية حلقوق  واملوؤ�ش�شات  الدول  موؤ�ش�شات 

املناخ العام الذي ي�شجع على مثل هذه امل�شاركة وي�شمن حريتها.

يكون  • وال�شيا�شية فقد ل  املدنية  واإن كان �شروريا حلماية احلقوق  الت�شريع   اإن 

كافيا بذاته ل�شمان التمتع الفعلي بهذه احلقوق. ومن ثم فهناك حاجة، اأي�شا، 
231 ملزيد من التفا�شيل، انظر UNDP – OHCHR Toolkit، مرجع �شابق، �ص ٧.
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لتخاذ اإجراءات غري ت�شريعية لكفالة هذه احلقوق. والإجراءات غري الت�شريعية 

�شرورية لتاأمني كثري من احلقوق املدنية وال�شيا�شية واإن كان جمالها اأكرث ات�شاعا 

هذه  وتتنوع  والثقافية.  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  تاأمني  اإلى  بالن�شبة 

الإجراءات لت�شمل اإجراءات اإعالمية اأو مادية اأو اإدارية اأو اقت�شادية اأو ثقافية 

الأفراد  تعريف  املثال،  �شبيل  على  الإجراءات،  هذه  اأهم  من  ولعل  غريها.  اأو 

بحقوقهم و�شبل النت�شاف املتاحة لهم ل�شتخال�شها يف حالة انتهاكها وكذلك 

اإتاحة املوارد املالية الالزمة للم�شاعدة الق�شائية لكفالة حق التقا�شي للفقراء 

اإذ بدون مثل هذه امل�شاعدة لن يت�شنى لهم عمليا ال�شتفادة من الن�شو�ص التي 

ت�شمن لهم حق التقا�شي قانونا.

 ن�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، على �شبل املثال، على تعهد الدول  •

لإعمال  ت�شريعية«  »غري  تدابري  من  �شروريا  يكون  ما  تتخذ  باأن  فيه  الأطراف 

اأ�شكال  اأو  اأو يحدد طبيعة  العهد  املن�شو�ص عليها فيه232. ومل يف�شل  احلقوق 

ولقد  التدابري؛  هذه  مثل  اأوجه  لتعدد  بالنظر  منطقي  اأمر  وهذا  التدابري  هذه 

فقد  التدابري.  هذه  اأوجه  بع�ص  ببيان  الإن�شان  بحقوق  املعنية  اللجنة  تكفلت 

اأ�شارت اللجنة اإلى اأن �شمان التمتع الفعلي باحلقوق ل يتوقف فقط على اتخاذ 

اإجراءات د�شتورية وت�شريعية حلماية هذه احلقوق بل اإن هناك حاجة لأن تتخذ 

الدولة اإجراءات حمددة ل�شمان التمتع الفعلي بهذه احلقوق كما هو احلال، مثال، 

كثرية  اأحيان  يف  يتطلب  الذي  واملراأة  الرجل  بني  امل�شاواة  �شمان  اإلى  بالن�شبة 

اإجراءات فعلية وعملية ل�شالح املراأة لتحقيق هذه امل�شاواة على اأر�ص الواقع233، 

كافة  والق�شائية  الإدارية  ال�شلطات  تكون  اأن  اأهمية  اإلى  اأي�شا  اللجنة  واأ�شارت 

على علم بالتزامات الدولة بالن�شبة اإلى احرتام حقوق الإن�شان23٤.
232 انظر الفقرة )2( من املادة )2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، مرجع �شابق.

.CCPR/C/21/Rev.1233 انظر التعليق العام رقم )٤(/)13( للجنة املعنية باحلقوق ال�شيا�شية، م�شتند رقم
23٤ انظر التعليق العام رقم )3()13( للجنة املعنية بحقوق الإن�شان، املرجع ال�شابق نف�شه.
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 اإنه اإذا كان الأ�شل يف احلقوق املدنية وال�شيا�شية هو اعرتاف الدولة بها والمتناع  •

عن العتداء عليها، فاإن احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، تتطلب اإلى 

جانب اعرتاف الدولة بها، اتخاذ خطوات حمددة لتحقيقها تدريجيا من خالل 

العهد  تعر�ص  ولقد  البعيد.  املدى  على  اآثارها  تظهر  متنوعة  و�شيا�شات  برامج 

ب�شيء  املثال،  �شبيل  على  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل 

من التف�شيل لالإجراءات غري الت�شريعية بالنظر لطبيعة احلقوق الواردة فيه، 

ومثال ذلك اإ�شارة العهد اإلى اتخاذ الدول الأطراف برامج و�شيا�شات وو�شائل 

لالإر�شاد والتدريب الفني يف �شبيل تاأمني احلق يف العمل. 235 واتخاذها خطوات 

لتكفل لكل فرد م�شتوى معي�شيا كافيا لنف�شه ولعائلته مبا يف ذلك الغذاء املنا�شب 

وامللب�ص وامل�شكن، واإنه ومن اأجل تاأمني احلق يف الغذاء ينبغي للدول الأطراف يف 

العهد اأن تنفذ برامج حمددة من اأجل حت�شني الإنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية23٦ 

وتبدو اأهمية الإجراءات غري الت�شريعية يف �شوء عالقتها بالواقع الفعلي حلقوق 

الإن�شان يف الدول لأنه »... ل يكفي بطبيعة احلال اأن تعلن حقا للمواطنني لكي 

يت�شنى لهم مزاولته، فكثريا ما حتول بني معظم املواطنني وهذه احلقوق حوائل 

والجتماعية،  القت�شادية  الإجراءات  طريق  عن  الدولة،  قوة  من  لبد  هائلة 

لإزالتها«.23٧ كما تت�شح اأهمية الإجراءات غري الت�شريعية يف املجال القت�شادي 

على وجه اخل�شو�ص حيث تنعك�ص حالة الفقر والآثار ال�شلبية لربامج الإ�شالح 

الهيكلي على قدرة غالبية �شكان العامل النامي يف احل�شول على احلد الأدنى 

برامج  تنفيذ  ي�شتدعي  الذي  الأمر  وال�شحة،  وامل�شكن  والتعليم  الغذاء  من 

للوفاء بالحتياجات الأ�شا�شية لالأفراد، من ناحية، و�شرورة اإ�شراكهم يف �شنع 

ول�شمان جناحها يف  احتياجهم  لتعرب عن  وتنفيذها  التنمية  �شيا�شات وخطط 

235 انظر الفقرة )2( من املادة )٦( من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، مرجع �شابق.
23٦ انظر الفقرة )1( من املادة )11( من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، املرجع ال�شابق نف�شه.

23٧ اأ.د. اأحمد خليفة، يف امل�شاألة الجتماعية، دار املعارف، م�شر، 19٧2، �ص ٦5.
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حتقيق الأهداف املرجوة، من ناحية اأخرى238.

وت�شمل عملية الر�شد، الإطار القانوين حلماية حقوق الإن�شان الذي يت�شمن، فيما 

يت�شمنه، الآتي:

ومدى  • والربملانية  والق�شائية  الإدارية  والنظم  والت�شريعات  الد�شتور   اأحكام 

احلماية التي تكفلها هذه النظم حلقوق الإن�شان: املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية 

والجتماعية والثقافية.

 الو�شع بالن�شبة اإلى اتفاقيات حقوق الإن�شان، الدولية والإقليمية، التي ان�شمت  •

اإليها الدولة ومدى ات�شاق الت�شريعات الوطنية مع هذه التفاقيات وغريها من 

املعايري الدولية كتلك التي يت�شمنها الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان.

ذلك  • يف  مبا  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  الدولية  بالتزاماتها  الدولة  وفاء   مدى 

تقدمي التقارير التي تتطلبها الأجهزة الإ�شرافية على التفاقيات الدولية حلقوق 

الدولة طبقا  التزامات  تطبيق  ب�شاأن  الأجهزة،  اأن�شاأت مثل هذه  التي  الإن�شان، 

لهذه التفاقيات، وباملثل مدى تعاون الدولة مع اآليات الأمم املتحدة الأخرى ذات 

ال�شلة بحقوق الإن�شان مثل اآلية املراجعة الدورية يف جمال حقوق الإن�شان التي 

يطبقها جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان.

بحقوق  • ال�شلة  ذات  احلكومية  والآليات  املتخ�ش�شة  الوطنية  املوؤ�ش�شات   دور 

الإن�شان يف ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان.

املجتمع  • قوى  مع  تعاونها  ومدى  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات   فاعلية 

املختلفة خا�شة املجتمع املدين.

 Fantu Cheru, Effects of structural adjustment policieson the full enjoyment 238- انظر
يف   E/CN.4/199/50 رقم  م�شتند  املتحدة،  بالأمم  الإن�شان  حقوق  جلنة  اإلى  مقدم  تقرير   ،of human rights

.1999/2/2٤



172

ودورها  • بها  العرتاف  املنظمات غري احلكومية من حيث  اإلى  بالن�شبة   الو�شع 

يف جمال حقوق الإن�شان ومدى م�شاركة املجتمع املدين يف تعزيز وحماية حقوق 

الإن�شان.

يف  • املحاكم  ودور  الوطني،  القانوين  النظام  يف  الإن�شان  حقوق  اتفاقيات   و�شع 

اإنفاذ هذه التفاقيات.

مدى ا�شتخدام الق�شاة واملحامني اتفاقيات حقوق الإن�شان يف عملهم. •

الإن�شان  • حلقوق  انتهاكات  بوجود  الدعاء  حالة  يف  املتاحة  النت�شاف   و�شائل 

والنظم املتاحة لتقدمي اجلرب والتعوي�ص وامل�شاعدة الق�شائية.

 درا�شة ومراجعة التحفظات على اتفاقيات حقوق الإن�شان - اإن وجدت - واأثر  •

مثل هذه التحفظات يف الوفاء بالتزامات الدولة يف اإطار هذه التفاقيات.

وت�شمل عملية الر�شد والتقييم، اأي�شا، ال�شيا�شات والربامج املتبعة من قبل ال�شلطات 

املعنية، يف جمال ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، ومن ذلك:

التنموية املرتكزة على احرتام حقوق الإن�شان، والتعريف  •  ال�شيا�شات والربامج 

ومدى  املتاحة،  النت�شاف  و�شبل  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  الدولة  بالتزامات 

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  الإ�شرافية  الأجهزة  عن  ال�شادرة  التو�شيات  تطبيق 

جمال  يف  الناجزة  الق�شائية  والتطبيقات  والإقليمي239  الدويل  امل�شتويني  على 

العدالة.

ذلك  • ومن  وال�شيا�شية،  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  الأو�شاع   ر�شد 

ومعدلت  العمل  وظروف  النمو،  حيث  من  القت�شاد  اأو�شاع  املثال  �شبيل  على 

البطالة، واخلدمات ال�شحية والتعليمية والثقافية، وعمل النظام ال�شيا�شي من 
239 ت�شمل هذه الأجهزة، اأ�شا�شا، هيئات املعاهدات امل�شرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�شان وتو�شيات جمل�ص حقوق الإن�شان 

اخلا�شة باملراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان.
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حيث امل�شاركة العامة يف النتخابات ودور املجال�ص النيابية والبلدية يف تعزيز 

احرتام وحماية حقوق الإن�شان وم�شاركة النقابات وجمتمعات الأعمال والإعالم 

ثقافة حقوق  لإ�شاعة  برامج  وتوافر  ال�شاأن،  هذا  احلكومية يف  واملنظمات غري 

الإن�شان ومدى فاعلية هذه الربامج.

واخلال�شة اأن عملية الر�شد والتقييم ينبغي اأن تتوجه اإلى حتديد الهياكل الأ�شا�شية، 

احرتام  بت�شجيع  ال�شلة  ذات  والربامج  وال�شيا�شات  القانونية،  وغري  القانونية 

اأر�ص الواقع يف  وحماية حقوق الإن�شان، وجوانب القوة وال�شعف فيها واأثرها على 

التمتع الفعلي باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية، 2٤0 

والتقدم املحرز يف هذا ال�شاأن. وبطبيعة احلال فاإن هذه العملية تتحدد، من ناحية، 

بحدود ولية املوؤ�ش�شة املن�شو�ص عليها يف الأداة القانونية املن�شئة لها، ومن ناحية 

اأخرى، بالأهداف الواقعية التي تعمل املوؤ�ش�شة على حتقيقها.

واأن  واأن�شطتها  اأولوياتها  حتدد  اأن  الوطنية  للموؤ�ش�شة  ميكن  �شبق  ما  اإطار  ويف 

اإطار ال�شلطات  اإلى اجلهات املعنية كافة، �شواء يف  تتقدم بالتو�شيات ذات ال�شلة 

منظمات  اأو  املتخ�ش�شة  القومية  املوؤ�ش�شات  اأو  والق�شائية  والت�شريعية  التنفيذية 

املجتمع املدين، وتت�شمن التو�شيات التي ميكن اأن تتقدم بها املوؤ�ش�شة الوطنية، فيما 

تت�شمنه، التو�شية بـ: 

حقوق  • احرتام  ل�شمان  جديدة  ت�شريعات  اقرتاح  اأو  القائمة  الت�شريعات   تعديل 

الإن�شان، و�شمان ات�شاق الت�شريعات القائمة مع املعايري التي تت�شمنها التفاقيات 

اخلا�شة بحقوق الإن�شان التي ان�شمت اإليها الدولة.

اقرتاح  • ذلك  الإن�شان مبا يف  وبرامج احلكومة يف جمال حقوق  �شيا�شات   دعم 

 ،)1( رقم  املهني  التدريب  �شل�شلة  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  والتقييم،  الر�شد  بعملية  متعلقة  تفا�شيل  يف  انظر   2٤0
التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق، �ص 12٤ - 13٦.



174

�شيا�شات وبرامج جديدة اأو تعديل ال�شيا�شات والربامج القائمة.

 حت�شني اأو تعديل الإجراءات الإدارية خا�شة املتعلقة باإنفاذ القانون والإجراءات  •

الق�شائية على النحو الذي ي�شهم يف كفالة احرتام حقوق الإن�شان.

يف  • النظر  اأو  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  جديدة  دولية  اتفاقيات  اإلى   الن�شمام 

�شحب التحفظات التي رمبا تكون الدولة قد اأوردتها على هذه التفاقيات.

 اللتزام مبا تتطلبه اتفاقيات حقوق الإن�شان من تقدمي تقارير اأو متابعة تنفيذ  •

اأو ن�شر هذه التقارير  تو�شيات اجلهات الإ�شرافية على تطبيق هذه التفاقيات 

والتو�شيات والتعريف بها.

تطبيق  • الإ�شرافية  للهيئات  الدولة  تقدمها  التي  التقارير  تعك�ص  اأن  على   العمل 

القانونية  الناحية  من  الإن�شان  حقوق  حماية  و�شع  الإن�شان،  حقوق  اتفاقيات 

والناحية الفعلية.

 الدعوه لإيالء الهتمام الالزم بق�شايا اإقليمية ودولية يف جمال حقوق الإن�شان  •

مثل ق�شايا الالجئني والعمالة الوافدة واملهاجرة.

 اإعداد وتنفيذ اخلطط الوطنية يف جمال حقوق الإن�شان. •

يتعلق  • فيما  حكومية  غري  اأو  حكومية  جهات  بني  املنا�شب  بالتن�شيق   التو�شية 

باإعداد وتنفيذ اأن�شطة من �شاأنها دعم احرتام حقوق الإن�شان.

 الهتمام ب�شيا�شات وممار�شات القطاع اخلا�ص ذات التاأثري يف حقوق الإن�شان  •

ول�شيما بالن�شبة اإلى حقوق املراأة والعمالة الوافدة.

 اتخاذ الإجراءات املنا�شبة بالن�شبة اإلى ال�شكاوى واحلالت اخلا�شة بادعاءات  •

انتهاك حقوق الإن�شان اإذا كان ذلك �شمن ولية املوؤ�ش�شة الوطنية.
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لتقييم  الالزمة  املعلومات  على  احل�شول  فيها  مبا  الر�شد،  عملية  اأن  واملت�شور 

التي  الدولة  املعنية يف  الأجهزة  مع  اأ�شا�شا،  بالتعاون،  �شتتم  الإن�شان،  و�شع حقوق 

ا�شتمارات  ت�شتخدم  اأن  للموؤ�ش�شة  ميكن  كما  ال�شلة،  ذات  املعلومات  لديها  يتوافر 

وكما  املدين.  املجتمع  ومنظمات  لالأفراد  موجهة  معلومات  طلب  اأو  راأي  ا�شتطالع 

وحماية  احرتام  بت�شجيع  اخلا�شة  الرئي�شية  بالأطر  مت�شلة  الر�شد  عملية  تكون 

باأي ادعاءات بانتهاك  باأو�شاع خا�شة  اأن تت�شل  اأي�شا  حقوق الإن�شان فاإنها ميكن 

حلقوق الإن�شان. وبناء على عمليات الر�شد والتقييم يتم تقدمي امل�شورة والتو�شيات 

مبراعاة �شالحيات املوؤ�ش�شة الوطنية وم�شئوليات اجلهات التي �شتقدم اإليها امل�شورة 

والتو�شيات ونطاق عملها.

 ول �شك اأن التقرير ال�شنوي الذي تعده املوؤ�ش�شة عن اأعمالها �شيكون اإطارا رئي�شيا 

للتو�شيات بالإ�شافة اإلى اأي تقارير فرعية �شادرة عن املوؤ�ش�شة اأو مرا�شالت ذات 

�شلة مبجال عمل املوؤ�ش�شة. ويف هذا ال�شاأن ن�شري، جمددا، اإلى اأن »مبادئ باري�ص« 

ن�شت على حق املوؤ�ش�شة يف »يف تقدمي فتاوى وتو�شيات ومقرتحات وتقارير، على 

بناء  �شواء  خمت�ص،  اآخر  جهاز  واأي  والربملان  احلكومة  اإلى  ا�شت�شاري،  اأ�شا�ص 

من  م�شاألة  اأي  اإلى  ال�شتماع  يف  حقها  با�شتخدام  اأو  املعنية  ال�شلطات  طلب  على 

الإن�شان  حقوق  بتعزيز  املتعلقة  امل�شائل  جميع  ب�شاأن  اأعلى،  جهة  اإلى  الإحالة  دون 

وحمايتها، »وحقها« يف ن�شر هذه الفتاوى والتو�شيات واملقرتحات.«2٤1، كما اأ�شارت 

»مبادئ باري�ص« اإلى اأنه للموؤ�ش�شة »اأن تخاطب الراأي العام مبا�شرة اأو من خالل اأي 

جهاز �شحفي، ول�شيما للتعريف باآرائها وتو�شياتها«2٤2.

2٤1 الخت�شا�شات وامل�شئوليات، واملبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية،)3-اأ(.
2٤2 و�شائل الت�شغيل،)ج(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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املطلب الثاين
الإ�ضهام يف التعريف بحقوق الإن�ضان والرتويج لها واإ�ضاعة 

ثقافة حقوق الإن�ضان
وحمايتها  �شمانها  وو�شائل  وم�شمونها  اأنواعها  الإن�شان:  بحقوق  التعريف  يعد 

�شبيال رئي�شا لت�شجيع احرتام وحماية هذه احلقوق، وتبدو اأهمية التعريف بحقوق 

الإن�شان باعتباره الو�شيلة التي يتعرف بها الفرد، اأ�شا�شا، اإلى اأن له حقوقا واأهمية 

هذه احلقوق، وكيفية ا�شتخال�شها والدفاع عنها، اإذ ل معنى لهذه احلقوق اإذا مل 

يكن الفرد على علم بها وبالو�شائل ال�شرعية املتاحة للدفاع عنها وم�شئولية الدولة 

ك�شامن لهذه احلقوق.

اإلى بع�ص عنا�شر التعريف بحقوق الإن�شان والرتويج  اأ�شارت »مبادئ باري�ص«  وقد 

لها التي تتمثل، على �شبيل املثال، يف »امل�شاعدة على اإعداد الربامج املتعلقة بتدري�ص 

حقوق الإن�شان والبحوث املت�شلة بها، وامل�شاركة يف تنفيذها يف املدار�ص واجلامعات 

ملكافحة  املبذولة  واجلهود  الإن�شان  حقوق  عن  و»الإعالن  املهنية«2٤3  والأو�شاط 

والتثقيف  الإعالم  طريق  عن  العن�شري،  التمييز  ول�شيما  التمييز،  اأ�شكال  جميع 

وبا�شتخدام جميع اأجهزة ال�شحافة«2٤٤.

واأ�شارت املعاهدات الدولية اإلى جوانب تتعلق بثقافة حقوق الإن�شان، ومن ذلك على 

�شبيل املثال:

التعليم  • اأن  على  تن�ص  التي  الإن�شان  العاملي حلقوق  الإعالن   املادة )2٦( من 

حقوق  احرتام  وتعزيز  الإن�شان  ل�شخ�شية  الكاملة  »التنمية  ي�شتهدف  اأن  يجب 

الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية، كما يجب اأن يعزز التفاهم والت�شامح وال�شداقة 

التي  الأن�شطة  يوؤيد  واأن  الدينية،  اأو  العن�شرية  الفئات  الأمم وجميع  بني جميع 
2٤3 فقرة )3(، )و(، املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )13٤/٤8(، مرجع �شابق.

2٤٤ فقرة )3(، )ز(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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ت�شطلع بها الأمم املتحدة حلفظ ال�شالم«.

والجتماعية  • القت�شادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   )13(  املادة 

والثقافية التي تن�ص على اأن »تقر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد 

يف الرتبية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه الرتبية والتعليم اإلى الإمناء 

حقوق  احرتام  توطيد  واإلى  بكرامتها  واحل�ص  الإن�شانية  لل�شخ�شية  الكامل 

الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية«. 

 املادة )10( من اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة التي تن�ص  •

على اأن »تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�شبة للق�شاء على التمييز �شد 

املراأة لكي تكفل للمراأة حقوقا م�شاوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم«.

 املادة )29( من اتفاقية حقوق الطفل التي تن�ص على اأن توافق الدول الأطراف  •

على اأن يكون تعليم الطفل موجها« نحو: 

اأ(  تنمية �شخ�شية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية اإلى اأق�شى اإمكاناتها.

ب(  تنمية احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية واملبادئ املكر�شة يف ميثاق 

الأمم املتحدة.

ج(  تنمية احرتام ذوي الطفل هويته الثقافية ولغته وقيمة اخلا�شة، والقيم الوطنية 

واحل�شارات  الأ�شل،  يف  فيه  ن�شاأ  الذي  والبلد  الطفل  فيه  يعي�ص  الذي  للبلد 

املختلفة عن ح�شارته.

د(  اإعداد الطفل حلياة ت�شت�شعر امل�شئولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم وال�شلم 

واجلماعات  ال�شعوب  جميع  بني  وال�شداقة  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة  والت�شامح 

الإثنية والوطنية والدينية والأ�شخا�ص الذين ينتمون اإلى ال�شكان الأ�شليني.

 ه( تنمية احرتام البيئة الطبيعية«.
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 املادة )٧( من التفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري  •

وفعالة،  فورية  تدابري  تتخذ  باأن  الأطراف  الدول  »تتعهد  اأن  على  تن�ص  التي 

النعرات  مكافحة  بغية  والإعالم  والثقافة  والرتبية  التعليم  ميادين  ول�شيما يف 

املوؤدية اإلى التمييز العن�شري وتعزيز التفاهم والت�شامح وال�شداقة بني الأمم 

ميثاق  ومبادئ  مقا�شد  لن�شر  وكذلك  الأخرى،  الإثنية  اأو  العرقية  واجلماعات 

الأمم املتحدة، والإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، واإعالن الأمم املتحدة للق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري وهذه التفاقية«.

ول �شك  اأن مثل هذه الإ�شارات تنعك�ص، من ناحية، على مفهوم ثقافة حقوق الإن�شان، 

ومن ناحية اأخرى، على م�شئولية الدولة مبكوناتها كافة على الرتويج لهذه الثقافة.

وي�شمل الرتويج حلقوق الإن�شان والتعريف بها اإدماج مبادئ حقوق الأن�شان يف املناهج 

الدرا�شية، يف املدار�ص واجلامعات، وا�شتخدام الو�شائل الإعالمية املختلفة ول�شيما 

ال�شحافة والتلفزيون والإذاعة، من خالل الربامج املختلفة، وبالأ�شاليب املنا�شبة، 

والدراما ال�شينمائية، وامل�شرح، والأدب، وخمتلف اأ�شكال الفنون يف التعريف بهذه 

التدريبية  الربامج  تعترب  كما  العام.  الراأي  اأو�شاط  بها يف  الوعي  وتدعيم  احلقوق 

وور�ص العمل والندوات ول�شيما بالن�شبة اإلى امل�شئولني عن الت�شريع والق�شاء واإنفاذ 

القانون ومنظمات املجتمع املدين؛ كل يف جماله، وكذلك الدرا�شات والبحوث، ون�شر 

الوثائق والتقارير واملطبوعات والن�شرات املتعلقة بحقوق الإن�شان، اأدوات رئي�شية يف 

عملية الرتويج لحرتام وحماية حقوق الإن�شان. 

لها،  والرتويج  الإن�شان  بحقوق  التعريف  جمال  يف  الوطنية،  للموؤ�ش�شات  وميكن، 

الأمم  منظمة  خا�شة  املتخ�ش�شة  الدولية  ووكالتها  املتحدة  الأمم  من  ال�شتفادة 

احل�شول  ذلك  يف  مبا  العربية،  واجلامعة  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  املتحدة 

وذلك  وا�شتخدام مطبوعاتها  املنظمات  لدى هذه  املتاحة  الفنية  امل�شاعدات  على  
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املتحدة  الأمم  مفو�شية  لدى  املتاحة  واملوارد  املطبوعات  ا�شتخدام  اإلى  بالإ�شافة 

ال�شامية حلقوق الإن�شان2٤5.

اأن تتعاون املوؤ�ش�شات الوطنية، يف هذا ال�شاأن، مع اجلهات  ويلزم، بطبيعة احلال، 

وجه  وعلى  ر�شمية،  غري  اأو  ر�شمية  كان  �شواء  الوطني،  امل�شتوى  على  ال�شلة  ذات 

بحقوق  املعنية  احلكومية  غري  املنظمات  ول�شيما  املدين  املجتمع  مع  اخل�شو�ص، 

الإن�شان واجلمعيات املهنية وذلك للتعريف، على وجه اخل�شو�ص بـ : 

بحقوق  • ال�شلة  ذات  والق�شائية  الإدارية  والإجراءات  الوطنية،   الت�شريعات 

الإن�شان، وو�شائل النت�شاف وامل�شاعدة الق�شائية.

هذه  • تطبيق  ب�شاأن  الدولة  تقدمها  التي  والتقارير  الإن�شان،  حقوق   اتفاقيات 

الأجهزة  هذه  ومالحظات  تطبيقها  على  الإ�شرافية  الأجهزة  اإلى   التفاقيات 

وتو�شياتها.

احلكومة  • م�شتوى  على  الإن�شان  بحقوق  املعنية  واملتخ�ش�شة  العامة   املوؤ�ش�شات 

وال�شلطة الت�شريعية والق�شائية واملجتمع املدين وكيفية ال�شتعانة بها.

الآليات الإقليمية والدولية املتاحة حلماية حقوق الإن�شان.  •

وبطبيعة احلالة فاإن املوؤ�ش�شة الوطنية �شت�شتعني بالتقنيات املالئمة لالأن�شطة املختلفة 

التي �شتقوم بها يف جمال الرتويج حلقوق الإن�شان بح�شب اجلمهور امل�شتهدف، الذي 

يتفاوت بني م�شئويل اإنفاذ القانون وبني الراأي العام، وبح�شب الأن�شطة املتخ�ش�شة 

القت�شادية  واحلقوق  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  وبح�شب  العامة  والأن�شطة 

2٤5 انظر على �شبيل املثال، عنا�شر ا�شرتاتيجية �شاملة ملنظمة اليون�شكو يف جمال حقوق الإن�شان، املجل�ص التنفيذي لليون�شكوم، 
للخطة، قرار  العام  الإطار  الإن�شان،  للرتبية على حقوق  العربية  �شبتمرب 2002، واخلطة  باري�ص، 20   ،165EX/10 م�شتند 
والجتماعية  القت�شادية  واحلقوق   .200٧/3/29 د.ع،   391 رقم  بالريا�ص،  القمة  م�شتوى  على  العربية  اجلامعة  جمل�ص 
املهني، املعدل رقم  التدريب  �شل�شلة  الإن�شان،  املتحدة حلقوق  الأمم  الإن�شان، مفو�شية  الوطنية حلقوق  للموؤ�ش�شات  والثقافية، دليل 

12، الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2005.
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بينها وبني اجلهات  التن�شيق  اأهمية  املوؤ�ش�شة  والثقافية، كما �شرتاعي  والجتماعية 

املعنية الر�شمية وغري الر�شمية ل�شمان ت�شافر اجلهود لتحقيق الهدف املن�شود األ 

وهو اإ�شاعة ثقافة حقوق الإن�شان،2٤٦ مبا فيها التاأكيد، على وجه اخل�شو�ص، على:

ملزمة  • وانها  الإن�شانية  الكرامة  احرتام  ت�شتهدف  وانها  الإن�شان  حقوق   مبادئ 

للدول قانونا، وم�شمونة دوليا، ومنها احلق يف احلياة، واحلق يف التمتع بحماية 

القانون على قدم امل�شاواة مع الآخرين، واحلق يف �شروط عمل مر�شية واحلق 

يف التنمية.

واأن  • والثقافية،  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شاملة  التنمية   مفهوم 

الإن�شان هو هدف التنمية وو�شيلتها، واأن لكل فرد حقا قانونيا يف التمتع بحقوق 

الإن�شان واأن على الدولة واجبا قانونيا يف الوفاء بهذه احلقوق يف اإطار التزاماتها 

الوطنية والدولية.

الآخرين  • واحرتام  بالواجب،  واللتزام  باحلقوق  املطالبة  بني  التقابل   مفهوم 

واللتزام ب�شيادة القانون.

مفهوم املواطنة والولء للوطن وحمبته. •

 مفهوم القيم واملعتقدات التي تقوم على تعزيز احرتام حقوق الإن�شان واحلريات  •

الأ�شا�شية، والتنمية الكاملة لل�شخ�شية الإن�شانية وتعزيز قيم التفاهم والت�شامح 

وامل�شاواة واحلرية وال�شالم.

2٤٦ ملزيد من التفا�شيل، انظر املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤( التنقيح )1(، مرجع �شابق، 
�ص ٦5-8٤، العدد رقم )٦( من �شل�شلة التدريب املهني يف جمال حقوق الإن�شان، دليل لتدريب املهنيني يف جمال حقوق الإن�شان، 
مكتب مفو�ص الأمم املتحدة ال�شامي حلقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2000، احلقوق القت�شادية والجتماعية 
والثقافية، دليل للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )12(، 

الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2005.
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املطلب الثالث
اتخاذ الإجراءات احلمائية بالن�ضبة لالإدعاءات اخلا�ضة 

بانتهاك حقوق الإن�ضان 

املوؤ�ش�شة الوطنية تقدمي فتاوى وتو�شيات  اأنه من حق  اإلى  اأ�شارت »مبادئ باري�ص« 

ومقرتحات وتقارير، اإلى احلكومة والربملان واأي جهاز اآخر خمت�ص، �شواء بناء على 

طلب ال�شلطات املعنية اأو با�شتخدام حقها يف ال�شتماع اإلى اأي م�شاألة من دون الإحالة 

اإلى جهة اأعلى، ب�شاأن جميع امل�شائل املتعلقة بتعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها، ويجوز 

للموؤ�ش�شة الوطنية اأن تقرر ن�شر تو�شياتها ومقرتحاتها2٤٧ مبا يف ذلك تلك املتعلقة 

بـ:

- »اأي حالة لنتهاك حقوق الإن�شان تقرر ) املوؤ�ش�شة( تناولها«2٤8.  

- »حالت انتهاك حقوق الإن�شان يف اأي جزء من البلد...«2٤9.  

وبعد اأن قررت »مبادئ باري�ص« ما �شبق، اأ�شارت، يف اجلزء املعنون »مبادئ اإ�شافية 

ب�شاأن مركز اللجان ذات الخت�شا�شات �شبه الق�شائية«، اإلى الآتي:

»قد تخول املوؤ�ش�شة الوطنية �شلطة تلقي وبحث ال�شكاوى واللتما�شات املتعلقة بحالت 

فردية. وميكن عر�ص الق�شايا عليها بوا�شطة الأفراد، اأو ممثليهم، اأو اأطراف ثالثة، 

التمثيلية.  الهيئات  من  غريها  اأو  نقابات  اأو  جمعيات  اأو  حكومية  غري  منظمات  اأو 

ويف تلك الظروف، ومن دون الإخالل باملبادئ املبيئة اأعاله املتعلقة بالخت�شا�شات 

الأخرى للجان، يجوز اأن ت�شتند الأعمال التي تكلف بها اإلى املبادئ التالية:

)اأ(  التما�ص الت�شوية الودية عن طريق امل�شاحلة اأو - مع اللتزام باحلدود املقررة 
2٤٧ الخت�شا�شات وامل�شئوليات، فقرة )3-اأ(، املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية،، مرجع �شابق.

2٤8 الفقرة )3- اأ -2( املرجع ال�شابق نف�شه.

2٤9 الفقرة )3- اأ -٤( املرجع ال�شابق نف�شه.
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قانونا- عن طريق قرارات ملزمة، اأو- عند القت�شاء- باللجوء اإلى ال�شرية.

)ب(  اإخطار مقدم اللتما�ص بحقوقه، ول�شيما ب�شبل النت�شاف املتاحة له، وتي�شري 

و�شوله اإليها.

)ج(  ال�شتماع اإلى اأي �شكاوى اأو التما�شات اأو اإحالتها اإلى اأي �شلطة اأخرى خمت�شة 

مع اللتزام باحلدود املقررة قانونا.

اأو  تعديالت  باقرتاح  ول�شيما  املخت�شة،  ال�شلطات  اإلى  تو�شيات  )د(  تقدمي 

هي  تكون  عندما  وخا�شة  الإدارية،  واملمار�شات  واللوائح  للقوانني  اإ�شالحات 

م�شدر ال�شعوبات التي يواجهها مقدمو اللتما�شات لإثبات حقوقهم«.

ومنطوق »مبادئ باري�ص« على هذا النحو يعني التفرقة بني اأي حالة لنتهاك حقوق 

انتهاك حقوق الإن�شان  اإلى حالت  املوؤ�ش�شة تناولها، وتوجيه النتباه  الإن�شان تقرر 

ومقرتحات  وتو�شيات  فتاوى  تقدمي  للموؤ�ش�شة  يكون  حيث  الدولة،  من  جزء  اأي  يف 

وتقارير ب�شاأن هذه احلالت، على اأ�شا�ص ا�شت�شاري، وبني بحث �شكاوى والتما�شات 

�شبة ق�شائية  للموؤ�ش�شة اخت�شا�شات  متعلقة بحالت فردية ويف هذه احلالة يكون 

quasi- judicial بال�شافة اإلى �شالحيات تقدمي القرتاحات والتو�شيات.

وتعني التفرقة املذكورة، اأي�شا، اأن »مبادئ باري�ص« اأ�شارت اإلى، اأن تناول املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلالت انتهاكات حقوق الإن�شان، هو اخت�شا�ص للموؤ�ش�شات الوطنية كافة 

ال�شكاوى  يبحث  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�ص  اأن  بينما  املبادئ،  هذه  اإليها  تن�شرف  التي 

الأداة  على  يتوقف  اختياري  اخت�شا�ص  هو  فردية  بحالت  املتعلقة  اللتما�شات 

القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة، فاإذا منحت الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة مثل هذا 

املذكور،  الخت�شا�ص  ممار�شة  حينئذ،  للموؤ�ش�شة،  فيكون  للموؤ�ش�شة،  الخت�شا�ص 

واإن مل يكن الأمر كذلك فال يحق للموؤ�ش�شة ممار�شة مثل هذا الخت�شا�ص.



183

اخلا�شة  الدعاءات  اإلى  بالن�شبة  احلمائية  لالإجراءات  نعر�ص  �شبق  ما  اإطار  ويف 

بانتهاك حقوق الإن�شان يف الفرعني الآتيني:

الفرع الأول: �شكاوى حقوق الإن�شان املتعلقة بحالت فردية.

الفرع الثاين: حالت انتهاك حقوق الإن�شان.
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الفرع الأول
�ضكاوى حقوق الإن�ضان املتعلقة بحالت فردية

اإجراء  هو  فردية  بحالت  املتعلقة  ال�شكاوى  اإجراء  اأن  باري�ص«  »مبادئ  اأو�شحت 

بتلقي  للموؤ�ش�شة  ت�شمح  قد  للموؤ�ش�شة  املن�شئة  القانونية  الأداة  اأن  مبعنى  اختياري، 

مثل هذه ال�شكاوى والتعامل معها، فاإن كان الأمر كذلك فقد حددت »مبادئ باري�ص« 

من له حق ال�شكوى، واملبادئ التي ميكن اأن تراعيها املوؤ�ش�شة عند تناولها مثل هذه 

ال�شكاوى، واإطار التو�شيات التي ت�شفر عن بحث هذه ال�شكاوى، واللتما�شات.

ل كثريا اجلوانب التي اأ�شارت اإليها فيما يتعلق  واملالحظ اأن »مبادئ باري�ص« مل تف�شّ

بال�شكاوى الفردية وهو ما يعني اأن الأداة القانونية التي قد  تعطي املوؤ�ش�شة احلق يف 

بحث ال�شكاوى الفردية ينبغي اأن تتعر�ص لأ�شا�شيات مثل هذه التفا�شيل لأهميتها، 

املوؤ�ش�شة بال�شتفادة من  اأن تقوم  القانونية ذلك فمن املت�شور  واإن مل تفعل الأداة 

على  والدويل  الوطني  الإطارين  يف  ال�شكاوى  هذه  مثل  ببحث  اخلا�شة  املمار�شات 

خولت  التي  القانونية  الأداة  عليه  ن�شت  اإطارما  يف  ال�شتفادة  هذه  مثل  تكون  اأن 

املوؤ�ش�شة حق بحث ال�شكاوى مع ال�شرت�شاد »مببادئ باري�ص« اإن لزم الأمر. ونعر�ص 

يف الفقرات التالية جلوانب بحث ال�شكاوى الفردية يف اإطار ما ن�شت عليه، اأ�شا�شا، 

»مبادئ باري�ص«.

اأول: حق ال�ضكوى:

عون انتهاك حقوقهم،  ميار�ص احلق يف تقدمي �شكوى اأو التما�ص، الأفراد الذين يدَّ

ي�شتطيعون  ل  الأفراد  من  جمموعة  اأن  الإ�شارة  هذه  وتعنى  قانونا.  ميثلهم  من  اأو 

وت�شري ممار�شات  ال�شكوى بحالت فردية.  تتعلق  ال�شكوى حيث  ممار�شة احلق يف 

اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، امل�شرفة على تطبيق الربوتوكول الختياري - اخلا�ص 
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بال�شكاوى - امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، اإلى اأن طرفا ثالثا، 

كما ورد يف »مبادئ باري�ص«، ميكن اأن ميار�ص هذا احلق نيابة عن ال�شحية اإن كان 

الأخري لي�ص يف ا�شتطاعته اأن يقدم ال�شكوى بنف�شه، ب�شبب خارج عن اإرادته، اأو اأن 

ينيب عنه من ميثله. ويف هذه احلالة يتعني على الطرف الثالث، من ناحية، اأن يثبت 

عدم ا�شتطاعة ال�شحية ممار�شة حق ال�شكوى بنف�شه، ومن ناحية اأخرى، اأن لديه ما 
يربر التقدم بال�شكوى نيابة عن ال�شحية ك�شلة القربى الوثيقة مثال. 250

املتعلقة  اللتما�شات  بال�شكوى  يتقدم  اأن  باري�ص«،  »مبادئ  اإطار  يف  اأي�شا،  وميكن 

بحالت فردية »منظمات غري حكومية اأو رابطات اأو نقابات اأو غريها من الهيئات 

ال�شكاوى نيابة عن  اأن، هوؤلء �شيمكنهم التقدم مبثل هذه  التمثيلية«251. وتقديرنا 

اأو بالنظر للظروف املحيطة بال�شاكي  ال�شحايا لعجز هوؤلء عن التقدمي بال�شكوى 

ومو�شوع ال�شكوى.

ويف كل الأحوال فاإن ال�شكوى، اأو اللتما�ص، ينبغي اأن تو�شح بجالء ما هو احلق اأو 

الدولة يف جمال  التزامات  مع  يتناق�ص  العتداء  واأن هذا  عليها،  املعتدى  احلقوق 

حقوق الإن�شان، واملعلومات ذات ال�شلة يف هذا ال�شاأن وما ي�شاندها من وثائق مبا 

قد مت  ق�شائية  اأو غري  ق�شائية  اأخرى  اإجراءات  اإلى  ت�شري  قد  بيانات  اأي  ذلك  يف 

اتخاذها ب�شاأن مو�شوع ال�شكوى. وبناء على ما �شبق، وغري ذلك من معلومات متاحة 

من �شوؤال ال�شاكي وامل�شكو يف حقه اأو غري هذا من م�شادر، تقرر املوؤ�ش�شة مقبولية 

ال�شكوى من عدمها.

ثانًيا: املبادئ التي ت�ضتند اإليها املوؤ�ض�ضة يف فح�س ال�ضكوى وحتقيقها:

   1-  ال�شتماع اإلى اأي �شكاوى اأو التما�شات اأو اإحالتها اإلى اأي �شلطة خمت�شة اأخرى 

250 انظر، الدكتور عبدالرحيم حممد الكا�شف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، دار 
النه�شة العربية، القاهرة، 2003، �ص ٤0٤ - ٤13.

251 مبادئ اإ�شافية ب�شاأن مركز اللجان ذات الخت�شا�شات �شبة الق�شائية، مرجع �شابق.
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مع اللتزام باحلدود املقررة قانونا:252 

اللتما�ص  اأو  ال�شكوى  مقبولية  على  املوؤ�ش�شة  وافقت  اإذا  باري�ص«،  مبادئ  »اإطار  يف 

اإلى  البحث  هذا  مثل  خالل  من  لت�شل  اللتما�ص  اأو  ال�شكوى  تبحث  اأن  اإما  فاإنها 

تو�شية منا�شبة، واإما تقرر اإحالة ال�شكوى اإلى اأي �شلطة اأخرى وذلك يف اإطار التزام 

املوؤ�ش�شة باحلدود املقررة قانونا، فاملوؤ�ش�شة لي�شت، مثال، �شلطة ق�شائية، ومن ثم 

اإذا تبني لها من البحث اأن الق�شاء هو اجلهة املخت�شة بتناول مو�شوع ال�شكوى طبقا 

للقانون، فاإنها ل متلك اأن تتعر�ص ملو�شوع ال�شكوى وبالتايل فاإنها  تو�شي باإحالتها 

اإلى اجلهة املخت�شة �شواء كانت �شلطة ق�شائية اأو غريها.

ب�شاأن  مو�شعا  حتقيقا  جتري  فاإنها  بالبحث  لل�شكوى  التعر�ص  املوؤ�ش�شة  قررت  اإذا 

اإليها يف »و�شائل الت�شغيل« املن�شو�ص  ال�شكوى م�شتعينة بذلك ب�شالحياتها امل�شار 

اأي �شخ�ص واأن حت�شل على  اإلى  عليها يف »مبادئ باري�ص«، ومن ذلك »اأن ت�شتمع 

اأي معلومات واأي وثائق لزمة لتقييم احلالت التي تدخل يف نطاق اخت�شا�شها«253 

وعلى  لها،  املن�شئة  القانونية  الأداة  يف  املقررة  ب�شالحياتها  اأي�شا،  وم�شتعينة، 

املوؤ�ش�شة - على اأي حال -  اأن تراعي، يف تناولها لل�شكوى، الإجراءات التي تكون يف 

اإطار القانون والتي تكفل العدالة.

العام  الإطار  الق�شائية،  �شبة  ال�شالحيات  ذات  املوؤ�ش�شة  تقرر  اأن  املت�شور  ومن 

لإجراءات التحقيق التي �شوف تتبعها لبحث ال�شكاوى املقبولة ومن ذلك اإجراءات 

وجمع  الأمر،  لزم  اإذا  باخلرباء  وال�شتعانة  وال�شهود  ال�شكوى  اأطراف  ا�شتدعاء 

الأدلة، ونطاق ال�شرية.

انتهاك  وجود  ب�شاأن  قرار  اإلى  ت�شل  حتقيق،  من  املوؤ�ش�شة  جتريه  ما  على  وبناء 

252 فقرة )ج(، املرجع ال�شابق نف�شه.
253 و�شائل الت�شغيل، املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية فقره)ب(، مرجع �شابق.
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حلقوق الإن�شان من عدمه. ويف حالة وجود انتهاك فقد تقرر املوؤ�ش�شة كيفية تعوي�ص 

دعوى  رفع  من  ال�شحية  الأمر متكني  يتطلب  وقد  التعوي�ص،  هذا  وحدود  ال�شحية 

ق�شائية ل�شتكمال �شبل النت�شاف املتاحة له.

   2-  التما�ص الت�شوية الودية عن طريق امل�شاحلة اأو - مع اللتزام باحلدود املقررة 
قانونا - عن طريق قرارات ملزمة، اأو - عند القت�شاء - باللجوء اإلى ال�شرية:25٤

اأو اللتما�ص عن طريق  ال�شكوى  الودية ملو�شوع  الت�شوية  املوؤ�ش�شة مالءمة  قد تقرر 

امل�شاحلة اأو الو�شاطة والتوفيق بني اأطراف ال�شكوى؛ فمثل هذه ال�شبل قد تكون اأكرث 

اإلى املحاكم وما تعنيه،  فاعلية ومرونة و�شرعة يف حتقيق العدالة بدل من اللجوء 
عادة، من تعقيدات اإجرائية وما ت�شتغرقه من وقت لت�شوية املنازعات.255

   3-  اإخطار مقدم اللتما�ص بحقوقه ول�شيما ب�شبل النت�شاف املتاحة له وتي�شري 
و�شوله اإليها:25٦

ويف كل الأحوال يتعني على املوؤ�ش�شة اأن تخطر مقدم ال�شكوى بحقوقه و�شبل الإن�شاف 

املتاحة له، واأن تعمل على م�شاندته وتي�شري و�شوله اإليها ومبا تنتهي اإليه اإذا كانت 

هي من تولت ت�شوية مو�شوع ال�شكوى.

   ٤-تقدمي التو�شيات: 

بالإ�شافة اإلى القرارات الفردية التي قد تتخذها املوؤ�ش�شة جتاه ال�شكوى �شواء بالقبول 

اأو الرف�ص اأو بالتو�شية بت�شوية حمددة لل�شكوى، فاإن املوؤ�ش�شة ميكنها اأن تقوم بتقدمي 

»تو�شيات اإلى ال�شلطات املخت�شة، ول�شيما باقرتاح تعديالت اأو اإ�شالحات للقوانني 

25٤ فقرة )اأ(، مبادئ اإ�شافية ب�شاأن مركز اللجان ذات الخت�شا�شات �شبه الق�شائية، مرجع �شابق.
255 انظر يف ال�شبل البديلة حلل املنازعات، املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤( التنقيح رقم 

)1(، مرجع �شابق،  �ص 105 - 109.
الوطنية، مرجع  املوؤ�ش�شات  املتعلقة مبركز  املبادئ  الق�شائية،  �شبه  الخت�شا�شات  ذات  اللجان  ب�شاأن مركز  اإ�شافية  مبادئ   25٦

�شابق، فقرة)ب(.
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والأنظمة واملمار�شات الإدارية، وب�شفة خا�شة عندما تكون هي م�شدر ال�شعوبات 

التي يواجهها مقدمو اللتما�شات لإثبات حقوقهم«25٧. ومن التو�شيات التي ميكن اأن 

تطرحها املوؤ�ش�شة الوطنية على ال�شلطات املعنية تلك املتعلقة بكيفية متكني املوؤ�ش�شة 

من رفع الدعاوى اأمام الق�شاء، اإذا تطلب الأمر، اأو الظهور اأمام املحكمة اأثناء نظر 

الدعوى، اأو تقدمي مذكرات قانونية قد تخدم املحكمة يف نظر الدعوى وهو ما يطلق 

.258 Amicus Curea عليها مذكرات �شديقة للمحكمة

25٧ فقره )د(، املرجع ال�شابق نف�شه.
258 عادة ما تتطلب قواعد اإجراءات اللجوء اإلى املحاكم اأن يكون ال�شخ�ص �شاحب م�شلحة يف  الدعوى من حيث وقوع �شرر حمقق 
عليه اأو اإمكانية حدوث مثل هذا ال�شرر، ومن ثم قد ميكن النظر يف تعديل هذه القواعد مبا ي�شمح للموؤ�ش�شة باللجوء اإلى املحاكم 
ك�شاحبة م�شلحة، مثل �شرورات التدخل حلماية حقوق الأفراد، كما قد ميكن النظر يف ال�شماح للموؤ�ش�شة بتقدمي مذكرات �شديقة 
للمحكمة Amicus Curea، وهي املعروفة لدى بع�ص النظم القانونية، التي ت�شمح ل�شخ�ص ما غري طرف يف الدعوى باأن يلجاأ 
للمحكمة، اأو تطلب منه املحكمة، ب�شبب الأهمية الكبرية ملو�شوع الدعوى بالن�شبة له، اأن يقدم - ك�شديق للمحكمة- مذكرة �شارحة 

بخ�شو�ص مو�شوع الدعوى اإلى املحكمة، الأمر الذي ي�شاعد املحكمة اأثناء نظر مو�شوع الدعوى.
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الفرع الثاين
حالت انتهاك حقوق الإن�ضان

بحثها  الوطنية  للموؤ�ش�شة  يكون  قد  التي  الفردية  اإطار احلالت  على عك�ص حتديد 

يف اإطار الأداة القانونية املن�شئة لها، اأ�شارت »مبادئ باري�ص«، ب�شكل عام »اإلى حق 

الإن�شان«259وحقها يف »توجيه  اأي حالة لنتهاك حقوق  اأن تقرر بحث«  املوؤ�ش�شة يف 

البلد«2٦0 وهذه  اأي جزء من  الإن�شان يف  انتهاك حقوق  اإلى حالت  انتباه احلكومة 

»بحالة«  املق�شود  ب�شاأن  عديدة  لت�شاوؤلت  املجال  تفتح  الف�شفا�شة  ال�شياغة 

و»حالت« انتهاك حقوق الإن�شان. ويف تقديري اأن هذه ال�شياغة يف حاجة اإلى املزيد 

التعامل مع مثل هذه  اإجراءات  املفهوم ومن حيث  وال�شبط من حيث  التدقيق  من 

احلالت.

وي�شري بع�ص اأدبيات الأمم املتحدة اإلى اأن هذه احلالت تتعلق بحوادث حمددة تعك�ص 

انتهاكا حلقوق الإن�شان اأو �شوء املعاملة، مثال، يف اأماكن الحتجاز. 2٦1 وهناك قرار 

املجل�ص القت�شادي والجتماعي رقم 1503 ال�شادر يف 2٧ مايو عام 19٧0 

الذي �شمح للجنة حقوق الإن�شان بتلقي ال�شكاوى اإذا كانت هذه ال�شكاوى ت�شري اإلى 

اأو�شاع ت�شهد انتهاكات خطرية ووا�شعة وم�شتمرة حلقوق الإن�شان.

 واإزاء عدم حتديد »مبادئ باري�ص«، بو�شوح، للمق�شود »بحالة« اأو »حالت« انتهاك 

اأدبيات وممار�شات  ت�شتفيد من  اأن  الوطنية عليها  املوؤ�ش�شات  فاإن  الإن�شان،  حقوق 

املبادرة  املوؤ�ش�شات  لهذه  ميكن  كما  ال�شاأن،  هذا  يف  الأمر  لزم  اإذا  املتحدة  الأمم 

اإلى الت�شدي لبحث اأي ادعاءات ب�شاأن مثل هذه النتهاكات، ويف هذا الإطار فاإنه 

259 الخت�شا�شات وامل�شئوليات، املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، الفقرة )3-اأ-2(، مرجع �شابق.
2٦0 املرجع ال�شابق نف�شه، )الفقرة 3-اأ-٤(.

2٦1 انظر املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤(، التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق، �ص ٤1.
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اأو�شاع  ر�شد  ب�شاأن  وا�شحة  قواعد  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ت�شع  اأن  مبكان  الأهمية  من 

جتاه  مبكر  اإنذار  مبثابة  الر�شد  هذا  يكون  واأن  الواقع،  اأر�ص  على  الإن�شان  حقوق 

وقوع اأي انتهاكات حلقوق الإن�شان، واأن يكون لديها اآلياتها لعملية الر�شد هذه، واأن 

تفتح الباب لتدفق املعلومات جتاهها ب�شاأن مثل هذه الدعاءات، واأن تقوم باإجراء 

التحريات الالزمة يف هذه ال�شاأن بالتن�شيق مع اجلهات الر�شمية وغري الر�شمية.

اللجان  اأو  الوطنية  املوؤ�ش�شات  املتعلقة مبهام  التفا�شيل  ت�شبط  اأن  ال�شروري  ومن 

اأو  للموؤ�ش�شة  املن�شئة  القانونية  الأداة  الإن�شان،  حقوق  انتهاك  حالت  اإلى  بالن�شبة 

الالئحة التنفيذية لها اأو قواعد اإجرائية معلنة ووا�شحة، وذلك لتي�شري اأداء املوؤ�ش�شة 

لعملها يف هذا ال�شاأن، من ناحية، وملنع اإ�شاءة ا�شتخدام �شالحيات املوؤ�ش�شة يف هذا 

ال�شاأن من اأي م�شدر كان. 

وترتبط �شالحيات املوؤ�ش�شة بالن�شبة اإلى بحث حالت انتهاك حقوق الإن�شان، اإلى 

ال�شالحيات  اإطار  يف  املوؤ�ش�شة،  تتخذها  قد  التي   الأخرى  بالإجراءات  كبري  حد 

الأ�شخا�ص  حلماية  وذلك  الأفراد  احتجاز  اأماكن  زيارة  ذلك  ومن  لها،  املخولة 

اتفاقية  ذلك  يف  مبا  بها  املعرتف  الدولية  املعايري  اإطار  يف  امل�شجونني  اأو  املعتقلني 

مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو 

�شروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�شة  لتفاقية  الختياري  والربوتوكول   2٦2 املهينة 

املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة، 2٦3 اإذ ت�شكل هذه الجراءات 

»حالت«  اأو  »حالة«  لوجود  موؤ�شرا  تكون  اأن  ميكن  التي  للمعلومات  مهما  م�شدرا 

انتهاك حلقوق الإن�شان.

حقوق  انتهاك  حالت  ببحث  املتعلق  اخت�شا�شها  املوؤ�ش�شة  ممار�شة  ترتبط  كما 

الإن�شان، ببحث ال�شكاوى الفردية املت�شمنة ادعاءات بانتهاك حلقوق الإن�شان، اإذ 
2٦2 انظر قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم ٤٦/39 يف 10 دي�شمرب 198٤، مرجع �شابق.

2٦3 انظر قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 199/5٧ يف 18 دي�شمرب 2002، مرجع �شابق.
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اإن هذه ال�شكاوى ميكن اأن تكون، اأي�شا، من حيث العدد اأو املو�شوع، موؤ�شرا لوجود 

املوؤ�ش�شة من خالل الإجراءات  الإن�شان، ومن ثم ت�شتطيع  »حالت« لنتهاك حقوق 

التي اعتمدتها لإجراء الر�شد والتحري، اأن توجه عنايتها لهذه احلالت.

ويف �شوء ما �شبق ت�شتطيع املوؤ�ش�شة اأن تتقدم بتو�شياتها للجهات املعنية ب�شان اأي 

اإجراءات وقائية اأو عالجية للتعامل مع »حالة« اأو» حالت« انتهاك حلقوق الإن�شان، 

ويف اإطار من التكامل بني اأن�شطة املوؤ�ش�شة املتعلقة بالر�شد والتثقيف واحلماية2٦٤.

وجه  على  انظر،  الإن�شان،  بانتهاك حقوق  اخلا�شة  الدعاءات  اإلى  بالن�شبة  احلمائية  الإجراءات  ب�شاأن  التفا�شيل  من  ملزيد   2٦٤
اخل�شو�ص، املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤(، التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق �ص 85-11٤، 
UNDP – OHCHR TOOLKIT، مرجع �شابق، �ص 183 - 185، احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، دليل 

للموؤ�ش�شات الوطنية، مرجع �شابق، �ص ٤9 -٦1.
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املطلب الرابع
التعاون الوطني والدويل يف جمال حقوق الإن�ضان

�شجعت الأمم املتحدة اإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان لتكون رافدا رئي�شيا 

لت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، ول يتحقق ذلك بنجاح اإل من خالل قيام 

املوؤ�ش�شة، من ناحية، بالتعاون مع املوؤ�ش�شات الر�شمية وغري الر�شمية، وطنيا، ومن 

والإقليمية  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  مع  الدويل  بالتعاون  اأخرى،  ناحية 

وكذلك مع املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، ونعر�ص لهذين التعاونني يف الفرعني 

الآتيني:

الفرع الأول:  التعاون الوطني.

الفرع الثاين:  التعاون الدويل.
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الفرع الأول
التعاون الوطني

املوؤ�ش�شة الوطنية ما هي اإل اأحد الفاعلني، على امل�شتوى الوطني، لت�شجيع احرتام 

وحماية حقوق الإن�شان، ول يت�شنى لها حتقيق اأهدافها بدون التعاون والتن�شيق مع 

الفاعلني الآخرين، احلكوميني وغري احلكوميني، ونعر�ص جلوانب من هذا التعاون 

على النحو الآتي:

اأول: التعاون مع ال�ضلطة التنفيذية:

ي�شكل التعاون مع ال�شلطة التنفيذية ركيزة اأ�شا�شية لعمل املوؤ�ش�شة، فاحلكومة هي 

التي تن�شئ املوؤ�ش�شة الوطنية، وتوفر لها املوارد املالية والب�شرية الأ�شا�شية لعملها. 

هو  احلكومة  مع  تعاونها  فاإن  احلكومة  عن  م�شتقلة  كانت  واإن  الوطنية  واملوؤ�ش�شة 

رئي�شي  م�شدر  هي  التنفيذية  واجلهات  فالإدارات  مهامها،  لنجاح  �شروري  اأمر 

حقوق  اأو�شاع  وتقييم  لر�شد  عليها  احل�شول  اإلى  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  التي  للمعلومات 

الإن�شان يف الدولة، وتو�شيات املوؤ�ش�شة تتوجه ب�شكل اأ�شا�شي للحكومة ومن ثم فاإن 

كفالة عالقات عمل وثيقة مع احلكومة من �شاأنها اأن تدعم عمل املوؤ�ش�شة، من ناحية، 

وت�شاند احلكومة، من ناحية اأخرى، يف اأن�شطتها املتعلقة بحقوق الإن�شان.

مع  التعاون  يف  املثال،  �شبيل  على  احلكومة،  مع  والتن�شيق  التعاون  اأهمية  وتت�شح 

وزارات التعليم والإعالم والثقافة يف تخطيط وتنفيذ الأن�شطة ذات ال�شلة بالرتويج 

لثقافة حقوق الإن�شان من خالل برامج التعليم والفعاليات الثقافية والفنية. 

وباملثل فاإن التعاون مع اجلهات املعنية باإنفاذ القانون وتطبيقه، يف جمال التدريب 

على مبادئ حقوق الإن�شان، ب�شكل عام وب�شكل متخ�ش�ص، فيما يتعلق باأن�شطة وعمل 

هذه اجلهات اأمر �شروري لتمكني منت�شبي هذه اجلهات من اأداء اأعمالهم يف اإطار 
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احرتام حقوق الإن�شان. وتقوم املوؤ�ش�شات، على �شبيل املثال، يف الإ�شهام يف عمليات 

التدريب والتثقيف يف جمالت:

 اإنفاذ القانون فيما يتعلق بعمل ال�شرطة ول�شيما يف جمال التعامل مع اجلمهور  •

واملعاملة يف اأماكن الحتجاز.

تدريب الق�شاة واأعوانهم يف جمالت اإقامة العدل وتي�شري التعامل مع املتقا�شني. •

وو�شائط  • والتلفزيون  الإذاعة  منت�شبي  ي�شتهدف  الذي  التدريب  يف   الإ�شهام 

الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بالواقع  للتعريف  الر�شمية  وغري  الر�شمية  الإعالم 

اأوجه  ت�شاعد على مواجهة  التي  اقرتاح احللول  والراأي يف  باملناق�شة  والإ�شهام 

الق�شور يف هذا الواقع والرتقاء به.

وتقوم املوؤ�ش�شة، على �شبيل املثال، بالتعاون مع احلكومة فت�شهم يف عملها  بالتاأثري 

والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  بكفالة  املتعلقة  وبراجمها  �شيا�شاتها  يف 

والثقافية و اإعداد  وتنفيذ اخلطة اأو اخلطط الوطنية حلقوق الإن�شان.

ول �شك اأن كفالة عالقات تعاون متبادلة بني املوؤ�ش�شة واحلكومة اأمر ي�شهل مهمة 

املوؤ�ش�شة يف التاأثري يف احلكومة لتنفيذ تو�شياتها ومتابعة مثل هذا التنفيذ، كما يي�شر 

للموؤ�ش�شة احل�شول على املعلومات املتاحة ذات ال�شلة بن�شاط املوؤ�ش�شة واملتاحة لدى 

ال�شلطة التنفيذية، وتوفري املوارد املالية الالزمة لعمل املوؤ�ش�شة. ومثل هذا التعاون 

ينبغي اأن يتم مع عدم تفريط املوؤ�ش�شة يف ا�شتقالليتها.

ثانيا: التعاون مع ال�ضلطة الت�ضريعية:

ال�شلطة  اإلى  التو�شيات  وتقدمي  وامل�شورة  الراأي  اإبداء  الوطنية  املوؤ�ش�شة  مهام  من 

الت�شريعية. ويف هذا الإطار فاإن التعاون مع ال�شلطة الت�شريعية اأمر �شروري لنجاح 

القائمة  الت�شريعات  ا�شتعرا�ص  املوؤ�ش�شة يف  دور  منها  املوؤ�ش�شة يف جمالت عديدة 
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اقرتاح  اأو  الإن�شان،  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  تتواءم  بحيث  تعديلها  واقرتاح 

م�شروعات ت�شريعات جديدة، والتاأثري الإيجابي يف مواقف ال�شلطة الت�شريعية جتاه 

الت�شريعية  ال�شلطة  يف  الإيجابي  التاأثري  وكذلك  الإن�شان،  حقوق  وبرامج  �شيا�شات 

لدعم دور املوؤ�ش�شة الوطنية ذاتها �شواء من حيث تاأمني املوارد املالية الكافية لها اأو 

مناق�شة تقاريرها ب�شكل متعمق يف الربملان وم�شاندة تو�شياتها.

ويف اإطار ما �شبق فاإن املوؤ�ش�شة الوطنية تتحمل م�شئولية رئي�شية يف اإقامة عالقات 

ن�شطة مع الربملانيني واللجان الربملانية ذات امل�شلحة خا�شة جلان حقوق الإن�شان، 

اإن وجدت، وذلك بهدف دعم مهام املوؤ�ش�شة وتو�شياتها.

ثالثا: التعاون مع ال�ضلطة الق�ضائية:

وحماية  القانون  �شيادة   تاأكيد  بهدف  الق�شائية  ال�شلطة  مع  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تتعاون 

الإن�شان  حقوق  معايري  مع  العدل  اإقامة  توافق  و»كفالة  الق�شائية  ال�شلطة  ا�شتقاللية 

وتوفري �شبل انت�شاف فعالة، وخ�شو�شا لالأقليات والفئات الأ�شد حرمانا يف املجتمع«2٦5.

والتدريب يف  التثقيف  اأن�شطة  منها  قنوات عديدة  املذكور من خالل  التعاون  ويتم 

جمال حقوق الإن�شان بالن�شبة اإلى الق�شاة واملحامني ووكالء النائب العام وغريهم 

اقرتاحات  تقدمي  اإمكانية  مدى  ب�شاأن  والت�شاور  الق�شائية،2٦٦  ال�شلطة  اأعوان  من 

املجال  تفتح  بحيث  والإدارية  املدنية  املرافعات  اإجراءات  قوانني  تعديل  مل�شروعات 

اأمام املوؤ�ش�شات الوطنية لتكون �شاحبة م�شلحة يف اإقامة دعاوى تتعلق بالدعاءات 

اخلا�شة بانتهاكات حقوق الإن�شان اأو ال�شماح لهذه املوؤ�ش�شات بالتدخل الن�شمامي 

اأو الهجومي، اإذا لزم الأمر، يف بع�ص الدعاوى املرفوعة اأمام الق�شاء 2٦٧، اأو تقدمي 

2٦5 املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤(، التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق، �ص 138.
2٦٦ انظر املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 139.

2٦٧ من القواعد املعروفة يف الإجراءات اأمام املحاكم، قاعدة انه ل يجوز لأحد اأن يرفع دعوى اأمام املحاكم اإل اإذا كان �شاحب 
م�شلحة، ويف اإطار هذه القاعدة ميكن اي�شا لأ�شحاب امل�شالح اأن يتدخلوا يف دعوى قائمة �شواء بالن�شمام للمدعي او املدعى عليه، 

اأو عن طريق التدخل الهجومي اأي املتدخل امل�شتقل لطرح طلبات م�شتقلة عنهما.
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املذكرات ال�شديقة Amicus Curea  للمحكمة، التي اأ�شرنا اإليها من قبل، وذلك 

بهدف م�شاعدة املحكمة على تفهم بع�ص جوانب مو�شوع الدعوى من منطلق معايري 

حقوق الإن�شان الوطنية والدولية.

بالتفاقيات  ا�شتعانتهم  تكثيف  على  واملحامني  الق�شاة  ت�شجيع  �شبق  مبا  ويرتبط 

ا�شتنادا  اإليها  الإ�شارة  لدولهم ول�شيما من حيث  وامللزمة  الإن�شان  الدولية حلقوق 

اإلى و�شعيتها يف البناء القانوين الوطني اأو من حيث املعايري التي تت�شمنها وتف�شري 

وتطبيق القانون الوطني يف �شوء هذه املعايري.

رابعا: التعاون مع املوؤ�ض�ضات الوطنية املتخ�ض�ضة:

ا�شرنا، من قبل، اإلى اأن مفهوم املوؤ�ش�شة الوطنية يت�شع لتلك املوؤ�ش�شات التي لديها 

التي  لتلك  وكذلك  الإن�شان،  حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  جمال  يف  وا�شعة  ولية 

تنح�شر ولياتها يف ت�شجيع احرتام وحماية حقوق لفئة من ال�شكان مثل املجال�ص اأو 

املوؤ�ش�شات  املتعلقة بحقوق املراأة اأو الطفل، اأو يف تناول مو�شوع معني مثل موؤ�ش�شات 

اأمناء املظامل التي تعمل على حماية الأفراد �شد اأي تع�شف لالإدارة. ومن الطبيعي 

حيث  من  واحد  هدفهم  اإن  حيث  املوؤ�ش�شات  هذه  مع  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تتعاون  اأن 

على  املوؤ�ش�شات  هذه  لأن�شطة  املتبادل  التاأثري  حيث  ومن  الإن�شان،  حقوق  حماية 

التعاون ي�شهم يف منع  اأن مثل هذا  ت�شجيع احرتام وحماية هذه احلقوق. ول �شك 

التكرار اأو التعار�ص يف اأن�شطة هذه املوؤ�ش�شات، كما اأنه ي�شهم يف ال�شتفادة املتبادلة 

التعاون بني هذه  اأن يكون  املوؤ�ش�شات. وميكن  املمار�شات اجليدة يف عمل هذه  من 

املوؤ�ش�شات واملوؤ�ش�شة الوطنية، على �شبيل املثال، من خالل  تبادل املعلومات، والقيام 

باأن�شطة م�شرتكة يف جمالت ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، مبا يف  ذلك 

جمال  يف  الأهمية  ذات  املو�شوعات،  اأو  الق�شايا  ب�شاأن  ت�شاورية  اجتماعات  عقد 

حقوق الإن�شان.
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خام�ضا: التعاون مع املجتمع املدين: 

ي�شكل تعاون املوؤ�ش�شة الوطنية مع مكونات املجتمع املدين، من منظمات غري حكومية، 

ونقابات، وجمعيات مهنية، ونواد، ومراكز الأبحاث، والإعالم، اإطارا مهما يتعرف 

الأمر  واأن�شطتها،  واأهدافها  املوؤ�ش�شة  على  العري�شة  بقطاعاته  املجتمع  خالله  من 

الذي ميكن من خالله اأن تتزايد ثقة املجتمع بفاعلية املوؤ�ش�شة وقدرتها على الإ�شهام 

يف خدمة ق�شايا حقوق الإن�شان، وهو ما يخدم، يف النهاية، فاعلية املوؤ�ش�شة.

ويعترب التعاون املذكور رافدا مهما للح�شول على املعلومات اخلا�شة باأو�شاع حقوق 

حقوق  وحماية  تعزيز  جمال  يف  اجليدة  واملمار�شات  اخلربات  وتبادل  الإن�شان، 

منظمات  مع  تقوم  اأن  التعاون،  هذا  مثل  اإطار  يف  للموؤ�ش�شة،  ميكن  كما  الن�شان. 

املجتمع املدين باأن�شطة م�شرتكة يف جمال الرتويج حلقوق الإن�شان وحمايتها والتاأثري 

يف �شيا�شات وبرامج احلكومة يف هذا ال�شاأن. 

وميكن للموؤ�ش�شة ال�شتفادة من خربات املنظمات غري احلكومية والنقابات وغريها 

من  ومتكينها  لأن�شطتها  الوا�شع  النت�شار  حتقيق  يف  املدين  املجتمع  مكونات  من 

الو�شول اإلى قطاعات عري�شة من ال�شكان.

وتبدو اأهمية التعاون املذكور، اأي�شا، يف متكني املوؤ�ش�شة الوطنية من تعريف املجتمع 

ت�شجيع احرتام وحماية  به يف جمال  تقوم  اأن  الذي ميكن  الإيجابي  بالدور  املدين 

حقوق الإن�شان واإزالة اأي �شكوك يف ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة خا�شة »انه ميكن اأن ي�شيء 

املجتمع املدين الظن يف دوافع احلكومة فيما يتعلق باإن�شاء موؤ�ش�شة وطنية حلقوق 

اأكرث برغبة احلكومة يف ت�شتيت  اأنها تت�شل  اإن�شاء موؤ�ش�شة  الإن�شان. فهي قد ترى 

الن�شان...  حقوق  اإعمال  على  املعاونة  يف  خمل�شة  رغبة  كونه  من  بدل  النتقاد 

حمتمال  مناف�شا  باعتبارها  اأي�شا  املدين  املجتمع  اإليها  ينظر  اأن  ميكن  )كما(... 
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لتمويل اجلهات املانحة«2٦8.

ويف اإطار ما �شبق تبدو اأهمية التعاون بني املوؤ�ش�شة الوطنية ومكونات املجتمع املدين 

وم�شاندة  اأهدافها  املوؤ�ش�شة  حتقيق  يف  الفاعلية  لتحقيق  �شروريا  تكامال  باعتباره 

حلقوق  الوطنية  املنظومة  اإن  حيث  الإن�شان  حقوق  ق�شايا  بخدمة  املعنيني  جلميع 

الن�شان تتطلب تعاون وتفاعل جميع مكونات هذه املنظومة على امل�شتويني احلكومي 

وغري احلكومي.

2٦8 املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم )٤(، التنقيح رقم )1(، مرجع �شابق، �ص 1٤٦.
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الفرع الثاين
التعاون الدويل

اأ�شارت »مبادئ باري�ص« اإلى اأنه من م�شئوليات املوؤ�ش�شات الوطنية »التعاون مع الأمم 

املتحدة وجميع املوؤ�ش�شات الأخرى يف منظومة الأمم املتحدة واملوؤ�ش�شات الإقليمية 

تعزيز وحماية حقوق  املخت�شة مبجالت  الأخرى،  البلدان  الوطنية يف  واملوؤ�ش�شات 

الإن�شان«2٦9.

اإن الأمم املتحدة هي التي �شجعت على  اإذ  اأمر طبيعي  والتعاون مع الأمم املتحدة 

اإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان باعتبار اأن هذه املوؤ�ش�شات �شتكون داعما 

لأهداف الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان، وباملثل فاإن التعاون مع املوؤ�ش�شات 

الإن�شان  حلقوق  والرتويج  الت�شجيع  جمال  يف  للتكامل  حتقيقا  �شيكون  الإقليمية 

اإقليميا، كما اأن التعاون مع املوؤ�ش�شات الوطنية يف الدول الأخرى �شيكون اإطارا مهما 

لتبادل اخلربات واملمار�شات اجليدة.

التعاون فيما  الن�شان على  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات  املتحدة  الأمم  ولقد �شجعت 

هذا  اأ�شفر  وقد  اأخرى.  ناحية  من  املتحدة،  الأمم  وبني  وبينها  ناحية،  من  بينها، 

واأ�شفر  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  بني  والأن�شطة  اللقاءات  من  �شل�شلة  عقد  عن  التعاون 

 International الدولية  التن�شيق  للجنة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ت�شكيل  عن  كذلك 

ولتنظر  املوؤ�ش�شات،  اأن�شطة هذه  وتن�شق  لتتابع   Coordinating Committee

يف اعتمادها حتى تتمتع مبزايا معينة عند امل�شاركة يف اأن�شطة الأمم املتحدة خا�شة 

حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  تعمل  التعاون  هذا  اإطار  ويف  الإن�شان.  حقوق  جمل�ص 

الإن�شان ك�شكرتاريا للجنة التن�شيق الدولية، كما اتخذت املفو�شية ال�شامية وجمل�ص 

2٦9 املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، مرجع �شابق، فقرة )3 - هـ(.
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حقوق الإن�شان عددا من الإجراءات لدعم تعاون املوؤ�ش�شات الوطنية مع اآليات الأمم 

املتحدة املعنية بحقوق الإن�شان ول�شيما جمل�ص حقوق الإن�شان وهيئات املعاهدات 

امل�شرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�شان.

للموؤ�ش�شات  اإقليمية  �شبكات  اإن�شاء  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات  بني  فيما  التعاون  ويبدو 

الوطنية حلقوق الإن�شان على م�شتوى اآ�شيا واملحيط الهادي، واإفريقيا، والأمريكتني، 

املوؤمترات  الأن�شطة مبا يف ذلك  العديد من  ال�شبكات بتنظيم  واأوروبا، وتقوم هذه 

ال�شبكة الإقليمية  اأو يف داخل  وتبادل اخلربات واملعلومات �شواء بني بع�شها بع�شا 

املعنية. ولقد طلبت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اإلى الأمني العام لالأمم املتحدة 

اأن يوا�شل تقدمي امل�شاعدة الالزمة لعقد الجتماعات الدولية والإقليمية للموؤ�ش�شات 

جمال  يف  التقني  للتعاون  للتربعات  املتحدة  الأمم  �شندوق  ذلك  يف  مبا  الوطنية، 

حقوق الإن�شان2٧0. 

وتبدو جمالت تعاون املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان مع الأمم املتحدة واأهميتها، 

املعاهدات  وهيئات  املتحدة  الأمم  عن  ال�شادرة  والتو�شيات  القرارات  من  اأي�شا، 

امل�شرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�شان ومن ذلك: 

الإن�شان  • حقوق  جلنة  اأمام  بالتحدث  الوطنية  للموؤ�ش�شات  ال�شماح  على   العمل 

ودعم  اللجنة،  اأعمال  جدول  بنود  جميع  اإطار  يف  الإن�شان(  حقوق  )جمل�ص 

اأعمال جميع الهيئات الفرعية التابعة للجنة. 2٧1 و كذلك العمل  م�شاركتها يف 

على »�شمان امل�شاركة الفاعلة جلميع اأجزاء منظومة الأمم املتحدة يف العمل مع 

املوؤ�ش�شات الوطنية«2٧2.

منع  • يف  ن�شط  بدور  القيام  موا�شلة  على  الوطنية...  املوؤ�ش�شات   ...«  ت�شجيع 

2٧0 انظر قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 15٤/٦0 يف 1٦ دي�شمرب 2005، الفقرة التنفيذية رقم )18(.
2٧1 انظر الفقرة )5( )11-اأ(، قرار جلنة حقوق الإن�شان ٧٤/2005 يف 20 اأبريل 2005.

2٧2 الفقرة )1٦(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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عمل  وبرنامج  اإعالن  يف  وردت  كما  الإن�شان،  حقوق  انتهاكات  جميع  ومكافحة 

فيينا وال�شكوك الدولية ذات ال�شلة«2٧3.

 تاأكيد اللجنة املعنية باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، امل�شرفة على  •

تطبيق العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، دور املوؤ�ش�شات 

الوطنية  البالغ الأهمية يف »... تعزيز حقوق الإن�شان كافة و�شمان عدم قابليتها 

للتجزئة وترابطها..«2٧٤.

2٧3 الفقرة )8(، قرار اجلمعية العامة 1٦1/٦٤ يف 2009/12/18.
2٧٤ الفقرة)3(، التعليق العام رقم 10، اللجنة املعنية باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، دور موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان 

الوطنية يف حماية احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.
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املبحث الثالث
موؤ�ضرات اأداء وفاعلية املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق الإن�ضان

املتطلبات  لها  تتوافر  باأن  ناحية،  من  وفاعليتها،  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اأداء  يرتبط 

�شاأنه حتقيق  الذي من  الفعال  باأدائها  اأخرى،  ال�شرورية لأداء عملها، ومن ناحية 

الأهداف التي اأن�شئت من اأجلها املوؤ�ش�شة.

التي  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اأداء  ملتطلبات  العام  الإطار  باري�ص«  »مبادئ  ولقد حددت 

بقدر  متثيلها  مبعنى  ت�شكيلها،  وتعددية  املوؤ�ش�شة،  ا�شتقاللية  يف  اأ�شا�شا  تتلخ�ص 

الإمكان لقوى املجتمع املختلفة، واأن تكون ذات ولية وا�شعة يف جمال ت�شجيع احرتام 

وحماية حقوق الإن�شان، واأن تكون لها ال�شالحيات التي متكنها من مبا�شرة وليتها، 

واأن تتوافر لها املوارد الب�شرية واملالية الالزمة لأداء مهامها.

وتتحدد فاعلية املوؤ�ش�شة بقدرتها على حتديد اأولوياتها ومدى قدرتها على تنفيذ هذه 

الأ�شا�شية  الهياكل  الأولويات على  لهذه  لأثر معاجلتها  امل�شتمر  وتقييمها  الأولويات 

حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  تكفل  التي  والجتماعية  والقت�شادية  القانونية 

واملطرد  الفعلي  التمتع  املعاجلة يف  اأثر هذه  وكذلك  ت�شريع وخالفه،  الإن�شان، من 

بهذه احلقوق.

وتتداخل موؤ�شرات الأداء مع موؤ�شرات الفاعلية، ويف تقديرنا ترتبط موؤ�شرات الأداء 

الإدارية  قواعدها  لها  وهذه  والتميز،  اجلودة  ومعايري  باري�ص«  »مبادئ  مبراعاة 

اإليها والعمل على تطبيقها لتحقيق اجلودة والتميز يف  التي ميكن الرجوع  والفنية 

الأداء، بينما مدى حتقيق الأهداف التي اأن�شئت من اأجلها املوؤ�ش�شة، وقدرتها على 

اكت�شاب ثقة املتعاملني معها، هما املجال الأكرب لبيان فاعلية املوؤ�ش�شة.

ويف اإطار ما �شبق، نتناول موؤ�شرات الأداء والفاعلية يف املطالب الآتية:
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املطلب الأول:  موؤ�شرات الأداء.

املطلب الثاين:  موؤ�شرات الفاعلية.

املطلب الثالث:  التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة.
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املطلب الأول
موؤ�ضرات الأداء

تتحدد موؤ�شرات اأداء املوؤ�ش�شات الوطنية، اأ�شا�شا، يف توافر عنا�شر رئي�شية تتلخ�ص 

حتقيق  من  متكنها  التي  والربامج،  وال�شلطات،  والخت�شا�شات  ال�شتقاللية،  يف 

اأهدافها، و�شهولة ال�شتعانة بها، وقدرتها على حتقيق التعاون مع الأطراف املعنية 

كافة، وكفاءة العمل التنفيذي للموؤ�ش�شة، وم�شاءلة املوؤ�ش�شة. ونعر�ص لهذه العنا�شر 

الرئي�شية يف الفقرات التالية:

-  ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة ركن رئي�شي لتمكني املوؤ�ش�شة من اأداء مهامها وهذه ال�شتقاللية 

هي ما مييز املوؤ�ش�شة عن املوؤ�ش�شات احلكومية. وتتجلى ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة من 

خالل الأداة القانونية املن�شئة لها التي تن�ص بو�شوح، من ناحية، على ا�شتقاللية 

اأداء مهامها  وقدرتها على  اأع�شائها،  تعددية  اأخرى، على  ناحية  املوؤ�ش�شة، ومن 

لها  والتمكني  اأعمالها،  يف  التنفيذية  ال�شلطة  من  تدخل  دون  من  عملها  وتنظيم 

فيما يتعلق باملوارد املالية التي ت�شاعدها على اأداء مهامها.

يتعلق  الكافية لأداء مهامها فيما  ال�شلطات  املوؤ�ش�شة منحها  با�شتقاللية  -  ويرتبط 

وغري  الت�شريعية  الأ�شا�شية  البنية  ذلك  يف  مبا  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  بر�شد 

الت�شريعية املتاحة ل�شمان هذه احلقوق، والرتويج لهذه احلقوق وحمايتها، واإلزام 

اجلهات املعنية بالتعاون معها وتزويدها مبا تطلبه من معلومات.

-  وتعترب كفاءة العمل التنفيذي ركنا رئي�شيا ل�شمان قيام املوؤ�ش�شة باأداء اأن�شطتها، 

وحتقيق اأهدافها، ومن ثم فاإن طريقة تنظيم عمل املوؤ�ش�شة، وقدرتها على التوا�شل 

وغري  الر�شمية  املعنية،  ومع اجلهات   ناحية،  من  امل�شتفيدين من خدماتها،  مع 

الر�شمية، من ناحية اأخرى، تعترب موؤ�شرا مهما لأداء املوؤ�ش�شة، وهذا الأمر يتطلب 
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وجود هيكل تنظيمي وا�شح، وبرنامج عمل حمدد، وقدرة على املتابعة والتقييم 

لكفالة ول�شمان كفاءة العمل التنفيذي للموؤ�ش�شة.

من  ينطلق  اأن  ينبغي  الربنامج  هذا  فاإن  املوؤ�ش�شة،  عمل  برنامج  اإلى  -  وبالن�شبة 

الوطنية  الآليات  التكامل مع  ياأخذ يف العتبار، من ناحية،  واأن  مفاهيم رئي�شية 

احلكومية وغري احلكومية، ومن ناحية اأخرى، متكني املوؤ�ش�شة من القيام بدورها 

والدولية يف جمال  الوطنية  بالتزاماتها  الدولة  وفاء  رئي�شي م�شاعد على  كفاعل 

حقوق الإن�شان من حيث العرتاف بهذه احلقوق ومنع العتداء عليها وكفالتها، 

ومن ثم ينبغي اأن ياأخذ هذا الربنامج يف العتبار:

 تاأكيد م�شئولية الدولة يف الوفاء بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�شان باعتبار اأن  •

هذا الوفاء هو م�شئولية الدولة بالدرجة الأولى.

 اإ�شاعة ثقافة حقوق الإن�شان يف اإطار ي�شتهدف التعريف بهذه احلقوق، مو�شوعيا  •

واإجرائيا، اأي من حيث امل�شمون ومن حيث اإجراءات كفالة هذه احلقوق، ودور 

اأ�شحاب هذه احلقوق يف فهم اأبعاد احلق وما يقابله من واجب، وان ممار�شة 

هذه احلقوق ينبغي اأن تكون يف اإطار من �شيادة القانون واحلر�ص على امل�شلحة 

العامة، مع اإيالء الأهمية الواجبة لالإجراءات احلمائية بالن�شبة اإلى اأي ادعاءات 

خا�شة بانتهاكات حلقوق الإن�شان.

اأدوار  • �شمن  واحدا  دورا  اإل  لي�ص  املوؤ�ش�شة  فدور  الوطنية،  الآليات  مع   التكامل 

عديدة تقوم بها هيئات وموؤ�ش�شات الدولة واملجتمع املدين، ومن ثم فان املوؤ�ش�شة 

عليها اأن تتعرف بو�شوح هذه الأدوار وت�شاندها وتتفاعل معها من دون ازدواجية 

اأو ت�شارب.

الإن�شان يف  • احرتام حقوق  اأ�شا�ص  على  القائمة  ال�شاملة  التنمية  مفهوم   اإعمال 
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اأبعادها ال�شاملة، اأي يف جوانبها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

يف  اآخذة  لعملها  اأولويات  من  املوؤ�ش�شة  حتدده  ما   اإطار  ويف  �شبق،  ما  �شوء  -  ويف 

حتقيقها  اإلى  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  التي  الواقعية  والأهداف  املتاحة،  املوارد  العتبار 

والإطار الزمني لتحقيق هذه الأهداف، ميكن للموؤ�ش�شة حتديد تفا�شيل موؤ�شرات 

الأداء اخلا�شة بعملها.
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املطلب الثاين
موؤ�ضرات الفاعلية

اأ�شرنا اإلى اأن موؤ�شرات الأداء  ت�شتهدف متكني املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

من التحقق، اأول: من توافر الأ�شا�شيات ال�شرورية لعمل املوؤ�ش�شة من موارد مالية 

اإليها ومن  اأداء املهام املوكلة  وب�شرية، ونظم عمل، و�شالحيات وا�شعة متكنها من 

ثم حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة يف كفالة التقدم املطرد يف جمال احرتام وحماية حقوق 

الذي  املدى  على  التعرف  على  املوؤ�ش�شة  الفاعلية  موؤ�شرات  ت�شاعد  بينما  الإن�شان، 

بلغته املوؤ�ش�شة يف اأداء مهامها وحتقيق اأهدافها.

ولقد عر�شنا ملهام املوؤ�ش�شات الوطنية وان العربة عند القيام بهذه املهام تتجلى يف  

تقييم اأو�شاع حقوق الإن�شان، وحتديد جمالت الإجناز اأو اأوجه الق�شور، والتقدم 

بالتو�شيات املنا�شبة للجهات املعنية التي من �شاأنها اتخاذ الإجراءات وال�شيا�شات 

التي ت�شهم بفاعلية يف �شمان التمتع بحقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع، ومتابعة ذلك 

ب�شكل م�شتمر.

فعالية  تقييم  ب�شاأن  الإن�شان،  حقوق  ل�شيا�شة  الدويل  املجل�ص  اأعدها  درا�شة  ويف 

اإلى  اإليه،  اأ�شارت  فيما  الدرا�شة،  اأ�شارت   2٧5 الإن�شان،  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شة  واأداء  الإن�شان،  تقييم حالة حقوق  املوؤ�شرات هو  ا�شتعمال  الهدف من  اأن 

واأثر هذا الأداء على مدى التقدم يف التمتع بحقوق الإن�شان، وحددت الدرا�شة هذه 

باأنها موؤ�شرات كمية ميكن عدها مثل معدلت معرفة القراءة والكتابة،  املوؤ�شرات 

على  تعتمد  نوعية  وموؤ�شرات  املوؤ�شرات،  هذه  يف  الإح�شاءات  تدخل  اأن  وميكن 

ا�شتطالع  اأو  ال�شتق�شاء  ا�شتمارة  وحتدد  املوؤ�ش�شة،  مع  املتعاملني  اآراء  ا�شتق�شاء 

2٧5 انظر تقييم فعالية املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، املجل�ص الدويل ل�شيا�شة حقوق الإن�شان، جنيف، 2005، واملجل�ص هو 
موؤ�ش�شة ل تهدف اإلى الربح، م�شجلة مبوجب القانون ال�شوي�شري، ومقرها جنيف، �شوي�شرا.
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الراأي نوعية املعلومات املطلوب التعرف عليها، وموؤ�شرات ت�شاركية، وهي على عك�ص 

النوعني ال�شابقني اللذين يحدد اإطارهما م�شئولو املوؤ�ش�شة الوطنية، فاإنها موؤ�شرات 

اآراء املتعاملني مع املوؤ�ش�شة الوطنية ولكن يتم و�شعها بطريقة جماعية من  تعك�ص 

خالل ور�ص وجمموعات عمل لبلورة هذا النوع من التقييم بالن�شبة اإلى جمالت عمل 

املوؤ�ش�شة املختلفة2٧٦.

معرفة  حيث  من  الإن�شان  حقوق  حالة  لتقييم  املوؤ�شرات  املذكورة  الدرا�شة  وتطبق 

مدى التزام الدولة باحرتام حقوق الإن�شان ومن ذلك، مثال، ما تنفقه الدولة على 

التعليم واأثر ذلك يف حت�شني الإملام بالقراءة والكتابة، وكذلك لتقييم اأداء املوؤ�ش�شة 

بالن�شبة اإلى اأن�شطتها املختلفة واأثرها، ومن ذلك، مثال، عدد ال�شكاوى التي عاجلتها 

املوؤ�ش�شة والدورات التدريبية التي نظمتها واأثر ذلك يف التمتع بحقوق الإن�شان. وعند 

اأ�شهمت  الأن�شطة قد  اإذا كانت هذه  الأن�شطة فاإن الهدف هو معرفة ما  اأثر  قيا�ص 

فعال يف الرتقاء بحقوق الإن�شان. ولقد حر�شت الدرا�شة على اأن تو�شح اأن »موؤ�ش�شة 

حقوق الإن�شان هي موؤثر واحد فقط ـ وهو عادة موؤثر �شغري ن�شبيا ـ يف بيئة حقوق 

الإن�شان، ولذلك يجب تقييم اأثر املوؤ�ش�شة مقارنة مبا هو ممكن عمليا...«2٧٧.

الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  عن  ال�شادرة  الب�شرية،  التنمية  تقارير  وتظهر 

الفاعلني  وحتديد  التقدم،  ومتابعة  اأف�شل  �شيا�شات  لو�شع  كاأداة  املوؤ�شرات  اأهمية 

انتهاكات  اأي  اإنذار مبكر ب�شاأن  التاأثري الإيجابي يف حتقيق احلقوق، واإعطاء  ذوي 

حمتملة حلقوق الإن�شان ت�شتدعي عمال وقائيا عاجال، وبناء توافق اجتماعي ب�شاأن 

الأولويات يف مواجهة ندرة املوارد املتاحة2٧8. وت�شع هذه التقارير موؤ�شرات لتحقيق 

احلقوق القت�شادية وال�شيا�شية من واقع جتارب الدول وتخل�ص اإلى اأهمية حتديد 

2٧٦ انظر املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 29- ٤5.
2٧٧ املرجع ال�شابق نف�شه، �ص ٤0، ملزيد من التفا�شيل انظر اأي�شا ذات املرجع، �ص 3٦ ـ ٤3.

2٧8 انظر تقرير التنمية الب�شرية لعام 2000، برنامج الأمم املتحدة، نيويورك، عام 2000، �ص 89.
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الأولويات من خالل التقييم الوطني املنا�شب وكفالة املناخ الداعم للحقوق مبا يف 

ذلك دعم املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان2٧9.

واخلال�شة انه من الأهمية مبكان مراجعة وتقييم اأن�شطة املوؤ�ش�شة الوطنية، ب�شكل 

م�شتمر، من خالل الأدوات والآليات املمكنة كافة مبا يف ذلك ا�شتخدام املوؤ�شرات 

لتقييم مدى التقدم يف حتقيق الغايات امل�شتهدفة، وتفهم املعوقات التي قد تعرت�ص 

مثل هذا التقدم وكيفية اإيجاد حلول لها.

 Common country assessment (CCA) اأي�شا  انظر   .112  -  89 �ص  ال�شابق،  املرجع  ذات  انظر   2٧9
 and united nations development  assistance framework (UNDAF) guidelines,

united nations, April 1999, pp.180- 185.
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املطلب الثالث
التقرير ال�ضنوي للموؤ�ض�ضة

اأن�شطتها  عن  املوؤ�ش�شة  تقدمه  ح�شاب  ك�شف  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  ي�شكل 

واحللول  عملها،  ت�شادف  التي  واملعوقات  وال�شعوبات  حتققت،  التي  والإجنازات 

املقرتحة للتعامل مع هذه ال�شعوبات، والتو�شيات الرئي�شية التي تطرحها املوؤ�ش�شة 

�شواء بالن�شبة اإلى فرتة الن�شاط التي و�شع عنها التقرير اأو للعمل امل�شتقبلي.

وحتدد الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة اجلهة التي يقدم اإليها التقرير. واأيا كانت 

�شلطات  قبل  من  وا�شعة  مناق�شات  حمل  التقرير  يكون  اأن  فاملت�شور  اجلهة،  هذه 

ت�شهم  املناق�شات  هذه  مثل  اإن  حيث  العام،  والراأي  املدين،  واملجتمع  كافة،  الدولة 

يف تقييم عمل املوؤ�ش�شة، وترثي الهتمام بثقافة حقوق الإن�شان، وت�شاعد على دعم 

اأن�شطة املوؤ�ش�شة وتطوير عملها.

ويندرج تقدمي املوؤ�ش�شة لتقريرها ال�شنوي يف اإطار الخت�شا�شات وامل�شئوليات التي 

خولتها »مبادئ باري�ص« للموؤ�ش�شة الوطنية ومنها »اإعداد تقارير عن احلالة الوطنية 

حلقوق الإن�شان بوجه عام، وعن م�شائل اأكرث حتديدا«280.

اأن�شطتها  عن  املوؤ�ش�شة  مل�شاءلة  اأ�شا�شا  باعتباره  ال�شنوي  التقرير  اأهمية  وتتاأكد 

اأجلها،  من  اأن�شئت  التي  الأهداف  فاعليتها يف حتقيق  ومدى  مواردها،  وا�شتخدام 

وباعتباره مظهرا لل�شفافية، وموؤ�شرا عن مدى ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة، ومقيا�شا ميكن 

املوؤ�ش�شة، ومدى  املعنية بتو�شيات  التزام اجلهات  البناء عليه ملتابعة وملعرفة مدى 

التطور يف التمتع بحقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع.

280 املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، الخت�شا�ص وامل�شئوليات، )3-اأ-3(.
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خال�ضة

اإ�شافية  اآلية  باعتبارها  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  باإن�شاء  الهتمام  جاء 

حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  اأجل  من  الوطنية  اجلهود  لتعزيز  الدول  تن�شئها 

الإن�شان على امل�شتوى الوطني. كما �شجعت الأمم املتحدة اإن�شاء مثل هذه املوؤ�ش�شات 

لدعم جهود الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان. ويف هذا الإطار فاإن املوؤ�ش�شات 

لالرتقاء  الدولية  واجلهود  املختلفة  الوطنية  اجلهود  من  كل  مع  تتكامل  الوطنية 

باأو�شاع حقوق الإن�شان.

جهود  بني  ناحية،  من  و�شل،  حلقة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  تعترب  �شبق  ما  اإطار  ويف 

ال�شلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية وبني املجتمع املدين، ومن ناحية اأخرى، 

بني املجتمع الوطني واملجتمع الدويل، �شعيا اإلى اأن تت�شافر اجلهود الرامية لت�شجيع 

احرتام وحماية حقوق الإن�شان باعتبار اأن احرتام هذه احلقوق هو اأ�شا�ص التنمية 

ال�شاملة وال�شتقرار والتقدم وطنيا، وهو كذلك اأ�شا�ص للتعاون الدويل الرا�شخ من 

بحقوق  والرتقاء  والتنمية  ال�شلم  جمالت  يف  املتحدة  الأمم  اأهداف  حتقيق  اأجل 

الإن�شان وال�شعوب.

وتعاون جميع  ا�شتقالليتها  اأداء مهامها على  الوطنية يف  املوؤ�ش�شات  ويتوقف جناح 

التوا�شل مع هذه الأطراف، من  الأطراف الوطنية معها والثقة بها، وقدرتها على 

اأخرى،  ناحية  من  الإقليمية،  والآليات  املتحدة  الأمم  اآليات  مع  والتوا�شل  ناحية، 

وكذلك قدرتها على التعاون فيما بينها، وال�شتفادة من التجارب الوطنية والدولية 

ومن اف�شل املمار�شات يف جمال خدمة حقوق الإن�شان.

الإن�شان وامل�شهورة با�شم  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات  املتعلقة بو�شع  وتعترب املبادئ 

ويتم  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  وعمل  لإن�شاء  مهمة  اإر�شادية  خطوطا  باري�ص«  »مبادئ 
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تطبيق هذه املبادئ يف اإطار الوثائق ذات ال�شلة ومنها قرار اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة رقم 13٤/٤8 الذي رحب باملبادئ املذكورة، و�شجع على اإن�شاء املوؤ�ش�شات 

الوطنية التي تراعي هذه املبادئ، وعرب عن اإدراك اجلمعية العامة اأنه من حق اأي 

الذي يتالءم مع احتياجاتها اخلا�شة على  الإطار  ال�شاأن،  اأن تختار، يف هذا  دولة 

ال�شعيد الوطني.

اأن�شاأتها، وت�شتهدي  اإلى الأداة القانونية التي  وت�شتند املوؤ�ش�شات الوطنية يف عملها 

يف عملها بالأطر الد�شتورية والقانونية للدولة، وبوثائق حقوق الإن�شان الدولية ومنها 

ميثاق الأمم املتحدة واتفاقيات حقوق الإن�شان.
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املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان
يف مملكة البحرين

الف�ضل الثالث
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البحرين، واحلديث  الإن�شان يف مملكة  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  تناول  يتم 

عن مهامها واآفاقها امل�شتقبلية، على خلفية الأبعاد الوطنية والدولية لت�شجيع احرتام 

وحماية حقوق الإن�شان، ودور املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان يف هذا ال�شاأن.

والواقع اأنه ل تتاأتى  درا�شة املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، 

يج�شده  الذي  الوطني  البعد  يف  اأ�شا�شا،  تتمثل،  التي  اإن�شائها،  خلفية  عن  بعيدا 

امل�شروع الإ�شالحي مللك مملكة البحرين وارتباط هذا امل�شروع، من ناحية، بتاأكيد 

احرتام حقوق الإن�شان يف اإطار الد�شتور والت�شريعات البحرينية، ومن ناحية اأخرى، 

مببادرة اململكة بالتحمل، طوعا، بالتزامات دولية واإقليمية يف جمال حقوق الإن�شان، 

مبا يف ذلك  التزامها مبيثاق الأمم املتحدة.

ويف اإطار هذه اخللفية نتناول املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين 

من خالل املباحث الآتية:

املبحث الأول: اإن�شاء املوؤ�ش�شة.

املبحث الثاين: مهام و�شالحيات املوؤ�ش�شة.

املبحث الثالث: الآفاق امل�شتقبلية لعمل املوؤ�ش�شة.
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املبحث الأول
 اإن�ضاء املوؤ�ض�ضة

اإرادة  اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين تعبريا عن  جاء 

�شيا�شية توؤكد طموحات الدولة يف جمال حقوق الإن�شان، باعتبار اأن هذا املجال هو 

جمال حيوي للنهو�ص بالوطن واملواطن، وانعكا�ص للوجه احل�شاري لالأمة ومواكبة 

للتطورات الوطنية التي تدفع يف اجتاه تعميق املمار�شة الدميقراطية واحرتام حقوق 

الأمم املتحدة، الذي حر�ص،  و تفاعل مع املجتمع الدويل، الذي جت�شده  الإن�شان، 

يف جمال اجلهود الرامية لتحقيق احرتام حقوق الإن�شان والتنمية ال�شاملة والأمن 

وال�شالم، على ت�شجيع اإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان بالنظر لدورها يف 

تعزيز احرتام وحماية حقوق الإن�شان281.

مملكة  يف  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  لإن�شاء  نعر�ص  �شبق،  ما  اإطار  يف  و 

البحرين، يف مطلبني:

املطلب الأول: خلفية اإن�شاء املوؤ�ش�شة.

املطب الثاين: اإن�شاء املوؤ�ش�شة وتعيني اأع�شائها )ت�شكيلها(.

281 انظر اإعالن وبرنامج عمل فيينا، املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان، مرجع �شابق.
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املطلب الأول
 خلفية اإن�ضاء املوؤ�ض�ضة

نتناول خلفية اإن�شاء املوؤ�ش�شة يف الفروع الآتية:

الفرع الأول: امل�شروع الإ�شالحي مللك مملكة البحرين.

الفرع الثاين: احلماية الد�شتورية حلقوق الإن�شان.

الفرع الثالث: اإلتزامات مملكة البحرين، الدولية، يف جمال حقوق الإن�شان.

والتوجه  الإن�شان  حقوق  وجمل�ص  املتحدة  الأمم  مع  الدويل  التعاون  الرابع:  الفرع 

لإن�شاء موؤ�ش�شة وطنية حلقوق الإن�شان.
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الفرع الأول
امل�ضروع الإ�ضالحي مللك مملكة البحرين

ي�شكل امل�شروع الإ�شالحي نقطة انطالق رئي�شية لتفهم التوجه العام الذي حدث يف 

مملكة البحرين لتاأكيد احرتام حقوق الإن�شان يف اإطار من �شيادة القانون وامل�شاركة 

ال�شعبية لتحقيق العدل والتنمية وال�شالم.

وعلى الرغم من اأن البحرين ا�شتطاعت منذ ا�شتقاللها عام 19٧1، اإر�شاء اأ�ش�ص 

اأزمة  الدولة احلديثة القائمة على املوؤ�ش�شات و�شيادة القانون، فاإن اململكة �شهدت 

�شيا�شية، عام 19٧5، ترتب عليها وقف العمل ببع�ص مواد د�شتور اململكة ال�شادر 

اأن تولى امللك حمد بن عي�شى  اإلى  عام 282،19٧3 وظل الو�شع على هذا احلال 

م�شروع  اإعداد  يف  متثل  الذي  الإ�شالحي،  م�شروعه  فاأطلق   ،1999 عام  احلكم 

امليثاق العمل الوطني، من قبل جلنة وطنية عليا م�شكلة من ممثلي خمتلف الفئات 

والكفاءات الوطنية فجاء امل�شروع »... مبثابة وثيقة للعهد، وبيعة للتجديد، وركيزة 

لعقد اجتماعي جديد يوؤ�ش�ص ويوؤطر للتحديث الوطني ال�شامل... «283.

ولقد �شاحب الإعداد مل�شروع ميثاق العمل الوطني، اتخاذ خطوات مهمة للم�شروع 

الإ�شالحي منها �شدور املر�شوم بقانون رقم 10 ل�شنة 2001 بالعفو ال�شامل عن 

اجلرائم املا�شة بالأمن الوطني، وي�شمل »... جميع املحكومني واملوقوفني واملتهمني يف 

اجلرائم املا�شة بالأمن الوطني مبا يعد اأول خطوة على طريق امل�شاحلة ال�شيا�شية 

282 كان الد�شتور عام 19٧3 قد اأعده جمل�ص تاأ�شي�ص منتخب، و�شدق اأمري البالد على هذا الد�شتور يف ٦ دي�شمرب 19٧3، 
املجل�ص  »...حل  19٧5اإلى  عام  �شيا�شية  اأزمة  اأدت  وقد  الوطني«  »املجل�ص  با�شم  واحده  غرفة  من  فيه  الت�شريعي  املجل�ص  وت�شكل 
الوطني وتعطيل املادة )٦5( من الد�شتور، واأنيطت ال�شلطة الت�شريعية بالأمري وجمل�ص الوزراء خالل فرتة غياب املجل�ص الوطني...«. 
العامة  النظرية  يف  مقدمة  مع  البحريني  الد�شتوري  القانون  املدر�ص،  حمرو�ص  حممد  مروان  الدكتور  امل�شهداين،  حممد  الدكتور 

للد�شتور، مرجع �شابق، �ص 120.
283 كلمة ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، رئي�ص اللجنة الوطنية العليا لإعداد م�شروع ميثاق العمل الوطني، عند تقدمي م�شروع 

امليثاق الذي اأعدته اللجنة يف 2000/12/23.
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يف بداية القرن الواحد والع�شرين...«28٤.

وعندما مت طرح م�شروع ميثاق العمل الوطني لال�شتفتاء، وكانت نتيجة ال�شتفتاء هي 

املوافقة على م�شروع امليثاق بن�شبة 98.٤% من جمموع عدد الأ�شوات ال�شحيحة 

التي �شاركت يف ال�شتفتاء 285 و�شدق اأمري البالد، بعد اإعالن نتيجة ال�شتفتاء، على 
امليثاق بعد ما تاأكدت رغبة ال�شعب الواعية يف قبول اعتماده دليال للعمل الوطني.28٦

ولقد ن�ص امليثاق، يف الف�شل الأول منه املعنون »املقومات الأ�شا�شية للمجتمع«، فيما 

ن�ص عليه، على اأن »العدل اأ�شا�ص احلكم. وامل�شاواة و�شيادة القانون واحلرية والأمن 

دعامات  املواطنني  بني  الفر�ص  وتكافوؤ  الجتماعي  والت�شامن  والعلم  والطماأنينة 

للمجتمع تكفلها الدولة«28٧.

تكفل،  مبادئ  ت�شمنه من  ما  اإلى  ناحية،  الوطني، من  العمل  ميثاق  اأهمية  وترجع 

فيما تكفله، احلريات ال�شخ�شية وامل�شاواة، وحرية العقيدة، وحرية التعبري والن�شر 

ون�شاط املجتمع املدين، ومن ناحية اأخرى، اإلى توافق اجلميع على حمتواه حكومًة 

والت�شريع،  للد�شتور  حاكمة  م�شتقبلية  عمل  وثيقة  ميثل  بذلك  اأ�شبح  واأنه  و�شعبًا 

فامليثاق ي�شكل »مرجعا للم�شرية الدميقراطية التي تهدف الدولة اإلى ا�شتكمالها«، 

يف  البحرين  جمتمع  حتكم  اأن  يجب  التي  ال�شيا�شية  »الفل�شفة  يت�شمن  وامليثاق 

م�شتقبله«288.

28٤ التقريران الدوري ال�شاد�ص وال�شابع املقدمان اإلى جلنة الق�شاء على التمييز العن�شري، امل�شرفة على تطبيق التفاقية الدولية 
الأمم   ،CERD/C/443Add.1 September2004, رقم  م�شتند  العن�شري،  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  للق�شاء 

املتحدة، الفقرة)20(. انظر اأي�شا، الفقرتني )21( و)22(، وت�شمل هذه الفقرات معلومات اأ�شا�شية عن مملكة البحرين.
285 انظرقرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية رقم )٦( ل�شنة 2001 باإعالن النتيجة العامة لال�شتفتاء على م�شروع ميثاق العمل 

الوطني، 15 فرباير 2001.
الوطني، يف  العمل  نتيجة ال�شتفتاء على ميثاق  اإعالن  البحرين بعد  اأمري دولة  التي وجهها �شمو  ال�شامية  الكلمة  28٦ انظر ن�ص 
2001/2/1٦، وكذلك الأمر الأمريي رقم )1٧( ل�شنة 2001 بالت�شديق على ميثاق العمل الوطني ال�شادر يف ق�شر الرفاع 

يف  2001/2/1٦.
28٧ الف�شل الأول، ميثاق العمل الوطني.

288 مذكرة تف�شريية لد�شتور مملكة البحرين املعدل ال�شادر يف �شنة 2002، �ص 3 و٤ على التوايل، الإ�شدار الثاين، دائرة 
ال�شئون القانونية، 2002.
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وقد انعك�شت يف امليثاق ركائز مهمة للم�شروع الإ�شالحي جلاللة امللك حيث:

 ن�ص امليثاق، فيما ن�ص عليه، يف مقدمته »�شخ�شية البحرين التاريخية، ح�شارة  •

ونه�شة«، ما ن�شه » وحيث اإن ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد املفدى حفظه اهلل 

يطمح اإلى حتقيق نهج دميقراطي ير�شي هيكال متوازنا يوؤكد ال�شراكة ال�شيا�شية 

الد�شتورية بني ال�شعب واحلكومة، والف�شل بني ال�شلطات الثالث وتعزيز اآليات 

ال�شلطة الق�شائية واإن�شاء املحكمة الد�شتورية وديوان املراقبة املالية...، وحيث 

اإنه قد توافرت الإرادة ال�شامية لالنتقال »ونحن يف مطلع الألفية الثالثة« اإلى دولة 

ع�شرية ا�شتكملت كل اأطرها ال�شيا�شية والد�شتورية للتفاعل مع كل امل�شتجدات 

العمل  البحرين يف  اإن ح�شيلة جتربة دولة  والدولية، وحيث  والإقليمية  املحلية 

ال�شيا�شي والقت�شادي طوال العقود الثالثة املا�شية تتطلب مراعاة ما ا�شتجد 

التحديات  وملواجهة  وت�شريعية،  واجتماعية  واقت�شادية  �شيا�شية  تطورات  من 

املقبلة، مع كل امل�شتجدات على ال�شعيد العاملي، فقد ا�شتقر الراأي على اأن يوؤخذ 

بالثوابت الوطنية وال�شيا�شية والد�شتورية يف هوية الدولة تاأكيدا للنظام امللكي 

الوراثي الد�شتوري الدميقراطي...«.

البحرين  • دولة  »نظام احلكم يف  اأن  رابعا  منه،  الثاين  الف�شل  امليثاق، يف   اأكد 

دميقراطي، ال�شيادة فيه لل�شعب م�شدر ال�شلطات جميعا...، خام�شا - يعتمد 

نظام احلكم، تكري�شا للمبداأ الدميقراطي امل�شتقر، على الف�شل بني ال�شلطات 

ال�شلطات وفق  التعاون بني هذه  الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية، مع  الثالث: 

اأحكام الد�شتور، وياأتي �شاحب ال�شمو اأمري البالد على راأ�ص ال�شلطات الثالث، 

يف  عليها  املن�شو�ص  الق�شائية  الهيئات  ا�شتكمال  على  الدولة  تعمل   - �شاد�شا 

بد�شتورية  املتعلقة  باملنازعات  تخت�ص  التي  الق�شائية  اجلهة  وتعيني  الد�شتور 

القوانني واللوائح...، �شابعا - يتمتع املواطنون - رجال ون�شاء - بحق امل�شاركة 
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النتخاب  بحق  بدءا  البالد  يف  ال�شيا�شية  باحلقوق  والتمتع  العامة  ال�شئون  يف 

»اأول -... ي�شبح من الالزم  اأنه  الثالث من  والرت�شيح...« وما ورد يف الف�شل 

اإن�شاء ديوان للرقابة املالية واآخر للرقابة الإدارية« وما ورد يف الف�شل اخلام�ص 

العامة، وا�شتلهاما ملبداأ  ال�شئون  ال�شعبية يف  اأجل مزيد من امل�شاركة  »... ومن 

ال�شورى، بو�شفه اأحد املبادئ الإ�شالمية الأ�شيلة التي يقوم عليها نظام احلكم 

يف دولة البحرين، واإميانا بحق ال�شعب جميعه، وبواجبه اأي�شا »يف مبا�شرة حقوقه 

دولة  �شالح  من  بات  العريقة،  بالدميقراطيات  واأ�شوة  والد�شتورية،  ال�شيا�شية 

البحرين اأن تتكون ال�شلطة الت�شريعية من جمل�شني: جمل�ص منتخب انتخابا حرا 

مبا�شرا يتولى املهام الت�شريعية اإلى جانب جمل�ص معني ي�شم اأ�شحاب اخلربة 

والخت�شا�ص لال�شتعانة باآرائهم فيما تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة...«.

وبناًء على ما ن�ص عليه امليثاق، مت اإجراء بع�ص التعديالت على د�شتور 19٧3»مبا 

يحقق الهدف الذي ابتغاه ال�شعب واأكده امليثاق«،289 و�شدر الد�شتور املعدل يف 1٤ 

فرباير 2002.

وبناء على ما �شبق مت انتخاب اأع�شاء جمل�ص النواب يف 2٤ اأكتوبر2002، و�شدر 

جمل�ص  بتكوين   ،2002 نوفمرب   1٦ يف   2002 ل�شنة   ٤1 رقم  امللكي  املر�شوم 

ال�شورى، ودعي كل من جمل�ص ال�شورى  وجمل�ص النواب اإلى الجتماع يف 1٤ دي�شمرب 

2002، لفتتاح دور النعقاد الأول من الف�شل الت�شريعي الأول للمجل�ص الوطني290.

ت�شريعية  اإجراءات  اتخاذ  مت  البحرين  مملكة  مللك  الإ�شالحي  امل�شروع  اإطار  ويف 

وغري ت�شريعية تعك�ص هذا امل�شروع الإ�شالحي 291 منها: 
تف�شيالت  اأي�شا،  انظر،  �شابق،  مرجع   ،2002 �شنة  يف  ال�شادر  البحرين  مملكة  د�شتور  لتعديالت  التف�شريية  املذكرة   289

التعديالت، املرجع نف�شه.
290  انظر الفقرة )1٤(، م�شتند اأمم متحدة CERD/C/443/Add.1، مرجع �شابق.

291 انظر التفا�شيل يف التقرير الوطني الأول املقدم من مملكة البحرين اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان يف اإطار عملية املراجعة الدورية 
جمل�ص   ،2008 مار�ص   11 يف   A/HRC/WG.6/1/BHR/1 رقم  عامة  جمعية  م�شتند  الإن�شان،  حلقوق  ال�شاملة 

حقوق الإن�شان، الفريق العامل املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، الدورة الأولى، جنيف، ٧-18 ابريل 2008، �ص 13-9،



223

 �شدور قوانني وطنية عديدة متعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان منها مر�شوم  •

حيث  ال�شيا�شية  احلقوق  مبا�شرة  بخ�شو�ص   2002 ل�شنة   1٤ رقم  بقانون 

اأجاز هذا القانون للمواطنني رجاًل ون�شاًء مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية مبا فيها 

الرت�شح وانتخاب اأع�شاء جمل�ص النواب طبقا للقانون، وقانون رقم 2٦ ل�شنة 

2005 للجمعيات ال�شيا�شية والن�شمام اإليها وتنظيم عملها، وقانون رقم 18 

ل�شنة 200٦ ب�شاأن ال�شمان الجتماعي وقد كفل هذا القانون لالأفراد والأ�شر 

الأدنى  احلد  لهم  احلكومة  تاأمني  القانون  يف  عليهم  املن�شو�ص  املواطنني  من 

من متطلبات احلياة الأ�شا�شية �شواء عينية اأو نقدية، ومر�شوم بقانون رقم ٧8 

ل�شنة 200٦ ب�شاأن التاأمني �شد التعطل ليوفر العي�ص الكرمي للعاطلني حتى يتم 

اإدماجهم يف �شوق العمل.

 مت اإن�شاء املجل�ص الأعلى للمراأة مبوجب الأمر الأمريي رقم ٤٤ ل�شنة 2001  •

واإدماج جهودها يف  العامة  اأداء دورها يف احلياة  املراأة من  للعمل على متكني 

برامج التنمية ال�شاملة ومع مراعاة عدم التمييز �شدها.

ل�شنة  •  39 رقم  املر�شوم  مبوجب  ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين  معهد  اإن�شاء   مت 

2005 بهدف رفع الوعي ال�شيا�شي والقانوين لدى خمتلف فئات ال�شعب.

القت�شادية  • للحقوق  متناٍم  لتحقيق  الالزمة  والربامج  ال�شيا�شات  اتخاذ   مت 

والجتماعية والثقافية مبا يف ذلك تنمية املوارد الب�شرية باعتبار اأن الإن�شان هو 

ركيزة التنمية ال�شاملة وغايتها.

ويف تقديري اأن اأهمية امل�شروع الإ�شالحي تكمن، فيما تكمن فيه، يف احلر�ص على 

تعزيز املناخ الدميقراطي وتاأكيد �شيادة القانون وتو�شيع نطاق امل�شاركة ال�شعبية يف 

اإطار من احلريات وامل�شاواة والعدالة الجتماعية، وكفالة احرتام حقوق الإن�شان يف 

اإطار من حوار م�شتمر وتفاعل دائم مع فئات ال�شعب جميعها يف اإطار من ال�شفافية 
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واحلر�ص على حتقيق امل�شالح الوطنية والتقدم امل�شتمر ململكة البحرين.

عندما  اأنه  الإ�شالحي،  امل�شروع  �شمات  اإحدى  تعد  التي  ال�شفافية،  اأمثلة  ومن 

تعر�شت مملكة البحرين لأعمال عنف وم�شادمات مع ال�شرطة يف فرباير - مار�ص 

اأ�شدر  اخل�شو�ص،  وجه  على  العربي  العامل  يف  م�شبوقة،  غري  ومببادرة   ،2011

التي  الأحداث  للتحقيق يف  باإن�شاء جلنة م�شتقلة  اأمرا ملكيا  البحرين  ملك مملكة 

وقعت يف مملكة البحرين خالل �شهري فرباير ومار�ص 2011 292، وت�شكلت هذه 

اللجنة من خم�ص من ال�شخ�شيات املعروفة دوليا، ومت تخويل اللجنة ال�شالحيات 

كافة لأداء عملها با�شتقاللية تامة. ولقد رفعت اللجنة اإلى جاللة امللك تقريرا عن 

اأعمالها ومالحظاتها وتو�شياتها، 293 ولقد قبلت احلكومة تو�شيات اللجنة واأن�شاأت 

اللجنة املذكورة29٤. ومل يقت�شر الأمر على ذلك  لتنفيذ تو�شيات  الآليات الالزمة 

بل وجه ملك البالد ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية اإلى الدعوة حلوار توافق وطني 

وهو ما نعر�ص له يف الفرع الثاين من هذا املطلب.

292 انظر الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2011 باإن�شاء اللجنة امللكية امل�شتقلة للتحقيق يف الأحداث التي وقعت يف مملكة البحرين 
خالل �شهري فرباير ومار�ص 2011.

293 انظر تقرير اللجنة البحرينية امل�شتقلة لتق�شي احلقائق، قدم يف املنامة - مملكة البحرين- 10 دي�شمرب 2011.
29٤ انظر تقرير متابعة تو�شيات تق�شي احلقائق، تقرير املتابعة، نوفمرب 2012 )جهاز متابعة تنفيذ التو�شيات - وزارة العدل 

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف - مملكة البحرين(.
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الفرع الثاين
احلماية الد�ضتورية حلقوق الإن�ضان

يف اإطار ما ن�ص عليه ميثاق العمل الوطني وتنفيذا له مت تعديل د�شتور 19٧3 وذلك 

باعتبار »ان امليثاق قد �شدر نتيجة ل�شتفتاء ال�شعب �شاحب ال�شيادة يف الدولة، كما 

ت�شمنها حتمل يف طياتها معنى  التي  والأ�ش�ص  املبادئ  بها  وردت  التي  ال�شيغة  اأن 

الإلزام، مما يجعله اأ�شا�شا لتعديل الد�شتور وو�شع القوانني«295.

نهج دميقراطي  »... حتقيق  الد�شتور  على  اأدخلت  التي  التعديالت  ا�شتهدفت  وقد 

ير�شي هيكال متوازنا يوؤكد ال�شراكة ال�شيا�شية والد�شتورية بني ال�شعب واحلكومة، 

املحكمة  واإن�شاء  الق�شائية  ال�شلطة  اآليات  وتعزيز  الثالث  ال�شلطات  بني  والف�شل 

الد�شتورية...«29٦.

التعديالت  ت�شمنت  حيث  الدميقراطي،  الجتاه  تعميق   ...« مت  �شبق  ما  اإطار  ويف 

مزيدا من احلقوق واحلريات العامة والواجبات، مبا يوؤدي اإلى تفعيل اأكرب للنظام 

الدميقراطي، ويتفق مع حقوق الإن�شان التي يحر�ص املجتمع العاملي على تاأكيدها 
دائما«29٧. ومن ذلك: 298

على  • الدولة  حر�ص  لتاأكيد  الد�شتور،  من   )5( املادة  اإلى  )ب(  البند   اإ�شافة 

املراأة، ومتكني املراأة من التوفيق بني واجباتها نحو اأ�شرتها وعملها يف املجتمع 

الدولة  »تكفل  اأن  على  البند  هذا  ن�ص  ولذلك  الإ�شالمية.  ال�شريعة  اإطار  يف 

التوفيق بني واجبات املراأة نحو الأ�شرة، وعملها يف املجتمع، وم�شاواتها بالرجال 

اإخالل  دون  والقت�شادية  والثقافية  والجتماعية  ال�شيا�شية  احلياة  ميادين  يف 
295 مذكرة تف�شريية لد�شتور مملكة البحرين املعدل ال�شادر يف �شنة 2002، مرجع �شابق، �ص٧.

29٦ املرجع ال�شابق نف�شه، �ص13.
29٧ املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 18.

298 انظر ذات املرجع ال�شابق، �ص ٦1 - ٦5.
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باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية«.

 اأمام التقدم العلمي الذي �شيطرت فيه الثورة املعلوماتية والأجهزة الإلكرتونية  •

اإلى ما ميثله ذلك من خطورة على  احلديثة على املجتمعات املعا�شرة، ونظرا 

لت�شيف  الد�شتور  من   )2٦( املادة  عدلت  للمواطنني،  اخلا�شة  احلياة  حرمة 

اإلى و�شائل حماية احلياة اخلا�شة عدم جواز مراقبة املرا�شالت الإلكرتونية اإل 

ب�شوابط معينة، �شاأنها يف ذلك �شاأن املرا�شالت الربيدية والربقية والهاتفية.

 حتقيقا لتقرير احلرية للمواطنني يف اجتماعاتهم اخلا�شة، اأكد البند )اأ( من  •

املادة )28( من الد�شتور اأن الجتماع اخلا�ص حق لالأفراد، من دون حاجة اإلى 

اإذن اأو اإخطار �شابقني.

ويذهب البع�ص اإلى التاأكيد اأن »...د�شتور مملكة البحرين 2002 قد قفز قفزة 

كبرية اإلى الأمام، ذلك اأن هذا الد�شتور قد اأوجد من الآليات التي تكفل تطبيق هذه 

احلقوق، وحتمي هذه احلريات مبا جتعلها تخرج من حيز الن�شو�ص اإلى جمال التمتع 

بها يف اأر�ص الواقع، بحيث حتولت تلك احلريات اإلى حقائق، وذلك عن طريق زيادة 

احلريات،)  هذه  ممار�شة  �شمان  تكفل  التي  املوؤ�ش�شات  واإن�شاء  ال�شيا�شي،  الوعي 

الد�شتور وتعيني  الق�شائية املن�شو�ص عليها يف  الهيئات  ا�شتكمال  وذلك حيث مت( 

واللوائح«  القوانني  بد�شتورية  املتعلقة  باملنازعات  تخت�ص  التي  الق�شائية  اجلهة 

ترد  اأن  عليها  يجب  الرقابة  جهة  فاإن  ن�ص،  تف�شري  حول  اخلالف  وعند  )واأنه( 

امل�شائل املتنازع عليها اإلى اأ�شولها يف الدول الدميقراطية فتجرى عليها مقايي�شها، 

للمعايري  وفقا  اإل  تتحدد م�شامني احلقوق واحلريات، ول ت�شبط ممار�شاتها  فال 

التي التزمتها الدول الدميقراطية، واتخذتها اأ�شلوبا حلياتها، فال تكون حلقوقهم 

الأرحب  الدميقراطية  الآفاق  بل  جوهرها  من  تنال  �شيقة  معايري  هذه  وحرياتهم 

وبخ�شائ�ص  الد�شتور،  احت�شنها  التي  بالقيم  وتزاوجها  تطبيقاتها،  كل  يف  ت�شعها 
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الدولة القانونية يف م�شمونها وتوجهاتها299.

ولعله من املنا�شب اأن ن�شري اإلى الآتي فيما يتعلق باحلماية الد�شتورية حلقوق الإن�شان 

يف مملكة البحرين:

 ن�ص الد�شتور، فيما ن�ص عليه، يف املادتني 32 و33 منه، على اأن نظام احلكم  •

يقوم على اأ�شا�ص ف�شل ال�شلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية مع تعاونها 

وفقا لأحكام الد�شتور، وعلى اأن امللك راأ�ص الدولة، واملمثل الأ�شمى لها، ويحمي 

امللك �شرعية احلكم و�شيادة الد�شتور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات 

وحرياتهم.

الرفاهية  • للوطن  تكفل  التي  العامة  والواجبات  احلقوق  احرتام  الد�شتور   اأكد 

والتقدم وال�شتقرار والرخاء. ولقد ن�ص الد�شتور يف املادة الرابعة منه على اأن 

واحلرية  املواطنني،  بني  وثقى  �شلة  والرتاحم  والتعاون  اأ�شا�ص احلكم،  »العدل 

وامل�شاواة والأمن والطماأنينة والعلم والت�شامن الجتماعي وتكافوؤ الفر�ص بني 

املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة«.

 اأ�شار الباب الثاين والباب الثالث من الد�شتور اإلى املقومات الأ�شا�شية للمجتمع  •

ال�شخ�شية )املادة  العامة، ومن ذلك الن�ص على احلرية  واحلقوق والواجبات 

وحرية   ،)23 )املادة  الراأي  وحرية   )22 )املادة  ال�شمري  وحرية   )19

)املادة 5( واحلق يف  املراأة  الأ�شرة وحقوق  واحرتام  )املادة 2٤(  ال�شحافة 

الرعاية ال�شحية )املادة 8(.

 ين�ص الد�شتور البحريني على مبداأ امل�شاواة وتكافوؤ الفر�ص على وجه اخل�شو�ص  •

اأن »النا�ص �شوا�شية يف الكرامة الإن�شانية،  حيث تن�ص املادة )18( منه على 

واأحكام  والفقه  العربية  بالد�شاتري  درا�شة مقارنة  البحرين،  العامة يف مملكة  اأ�شول احلريات  �شاملان،  299 د.عبدالعزيز حممد 
الق�شاء، مركز البحرين للدرا�شات والبحوث، الطبعة الأولى 2008، �ص 30-2٧.
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ويت�شاوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم 

يف ذلك ب�شبب اجلن�ص اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة«.

املادة  • ن�شت  حيث  واحلريات  احلقوق  حلماية  را�شخا  اأ�شا�شا  الد�شتور   و�شع 

)31( منه على اأنه »ل يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املن�شو�ص عليها 

يف هذا الد�شتور اأو حتديدها اإل بقانون، اأو بناًء عليه ول يجوز اأن ينال التنظيم 

اأو التحديد من جوهر احلق اأو احلرية«.

 حق التقا�شي من احلقوق العامة التي ن�ص عليها الد�شتور يف املادة )20( منه  •

ويكفل القانون املعونة الق�شائية وهي م�شاعدة متنحها جلنة موؤلفة من حمامني، 

اأتعاب  دفع  عن  عاجزا  مع�شرا  الدعوى  اأطراف  اأحد  يكون  اأن  منها  حالت  يف 

املحاماة، ويف احلالت التي يوجب فيها القانون وجود حمام ) الق�شايا اجلنائية 

والق�شايا املتعلقة بالأحداث( ومينح وزير العدل تلك املعونة الق�شائية مبوجب 

اأتعاب املحامي املعني وحتملها على خزانة الدولة، وذلك  قرار وحتدد املحكمة 

كله طبقا لقانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )2٦( ل�شنة 1980 

وتعديالته، وطبقا ملا اأ�شار اإليه قرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية رقم )5( 

ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة.

 طبقا للمادة 3٧ من الد�شتور فاإن التفاقيات الدولية تكون لها قوة القانون بعد  •

اإبرامها والت�شديق عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�شمية وتاأخذ بذلك و�شعيتها 

اإلى و�شع التفاقيات الدولية  القانونية كقانون من قوانني البالد، وي�شري ذلك 

حلقوق الإن�شان يف النظام القانوين البحريني.

ويف اإطار ما �شبق اأ�شار البع�ص اإلى د�شتور البحرين قائال »...انه من يقراأ اأحكام 

د�شتور البحرين اجلديد يعلم باأن �شعب البحرين قد األزم نف�شه بنظام حكم يعمل 

جاهدا على تفعيل اأعلى مثل حلقوق الإن�شان، ولأن د�شتور البحرين ي�شمن حماية 



229

مو�شعة حلقوق الإن�شان، فيحق لنا القول اإن البحرين قد و�شعت نف�شها على الطريق 

ال�شحيح الذي يو�شلها اإلى اأن تكون بحق لوؤلوؤة حقوق الإن�شان يف اخلليج العربي«300.

وعندما تعر�شت مملكة البحرين لأعمال عنف وم�شادمات مع ال�شرطة يف فرباير- 

مار�ص 2011 التي �شكلت �شدمة للمجتمع البحريني، الذي ات�شم عرب تاريخه الطويل 

بالعي�ص يف �شالم ووئام، وجه جاللة ملك البالد ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية اإلى 

الدعوة اإلى حوار توافق وطني دومنا �شروط م�شبقة، ولقد عقد هذا احلوار يف يوليو 

2011 و�شاركت فيه خمتلف قطاعات املجتمع، 301 ولقد توافق احلوار على مرئيات 

يف   ،2012 فرباير   15 ويف  املرئيات،  لهذه  وا�شتجابة  د�شتورية،  تعديالت  بطلب 

اإطار �شالحيات جاللة امللك، اأحال امللك اإلى جمل�شي ال�شورى والنواب اقرتاحا بطلب 

التعديالت الد�شتورية بناء على ما ورد يف مرئيات احلوار الوطني.

ولقد وافق جمل�شا ال�شورى والنواب على التعديالت الد�شتورية املقرتحة واأ�شدرها 

جاللة امللك بناًء على ذلك302ولقد ت�شمنت هذه التعديالت، فيما ت�شمنته:

 اإ�شافة �شمانات جديدة تطبق عند ا�شتخدام احلق يف حل جمل�ص النواب وذلك  •

ورئي�ص  النواب  جمل�ص  ورئي�ص  ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  راأي  اأخذ  على  بالن�ص 

املحكمة الد�شتورية بعد اأن كان ذلك مق�شورا على ما يتفق فيه امللك مع رئي�ص 

جمل�ص الوزراء.

 بالن�شبة اإلى تعيني اأع�شاء جمل�ص ال�شورى، ي�شدر امللك اأمرا ملكيا �شابقا على  •

عملية  حتكم  التي  وال�شوابط  والإجراءات  الطريقة  فيه  يحدد  تعيينهم  اأمر 

اختيار الأع�شاء.

العربي، 15-1٧  الق�شائي  املنتدى  والتحديات«،  الإن�شان  »حقوق  البحريني:  الد�شتور  بوث،  �شريي  املحامية  ال�شيدة  كلمة   300
�شبتمرب 2003، املنامة، مملكة البحرين.

301 انظر حوار التوافق الوطني انطالقة تاريخية، تقرير مقدم من �شعادة خليفة بن اأحمد الظهراين، رئي�ص جمل�ص النواب، رئي�ص 
www.nd.bh ،حوار  التوافق الوطني

302 انظر اجلريدة الر�شمية، مملكة البحرين، ملحق العدد 3050 يف 3 مايو 2012، ال�شنة الرابعة وال�شتون.
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تتم  • حيث  برناجمها،  طريق  عن  احلكومة  ت�شكيل  يف  ال�شعبية  الإرادة   تفعيل 

اأدائها اليمني  النواب بعد  اإلى جمل�ص  مناق�شة الربنامج الذي تقدمه احلكومة 

الد�شتورية، لإقرار هذا الربنامج اأو عدم اإقراره، ويف حالة اإقراره تكون احلكومة 

قد حازت ثقة املجل�ص.

الدور  • بهذا  املجل�ص  قيام  اإلى  يوؤدي  مبا  النواب  ملجل�ص  الرقابي  الدور   تعزيز 

مع  التعاون  اإمكان  عدم  تقرير  بحق  املجل�ص  هذا  انفراد  فقررت  منفردا، 

احلكومة، وحق طرح مو�شوع عام للمناق�شة.

 اإ�شافة �شمانات جديدة لتحقيق م�شاركة جمل�ص النواب جمتمعا عند مناق�شة  •

احلكومة  لإبداء  زمنية  فرتة  وحتديد  الوزراء،  اإلى  توجه  التي  ال�شتجوابات 

اأ�شباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا املجل�ص، وذلك بالإ�شافة اإلى ما 

يخت�ص به هذا املجل�ص يف ظل الد�شتور بالن�شبة اإلى ال�شتجواب و�شحب الثقة 

من الوزراء وت�شكيل جلان التحقيق.

باإحالة  • الخت�شا�ص  ال�شورى  جمل�ص  لرئي�ص  اأعطى  قد  الد�شتور  كان   واإذا 

جمل�ص  رئي�ص  اإلى  املجل�شني  من  عليها  املوافقة  تتم  التي  القوانني  م�شروعات 

الوزراء لتخاذ اإجراءات اإ�شدارها، كما منحه اأولوية رئا�شة اجتماعات املجل�ص 

الخت�شا�شات  هذه  النواب  جمل�ص  رئي�ص  منحت  قد  التعديالت  فاإن  الوطني، 

وهذه الأولوية.

اأهمية هذه التعديالت مما ورد يف ن�ص اخلطاب ال�شامي الذي وجهه ملك  وتبدو 

لإحالة  التوجه  مبنا�شبة  يناير2012،   15 يف  املواطنني،  اإلى  البحرين  مملكة 

اقرتاح التعديالت الد�شتورية اإلى جمل�شي ال�شورى والنواب حيث:

د�شتورية  • واأحكام  ن�شو�ص  جمرد  لي�شت  »الدميقراطية  اأن  امللك  جاللة   اأكد 
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واحرتام  القانون،  بحكم  والتزام  وممار�شة،  ثقافة  فالدميقراطية  وت�شريعية 

للمبادئ الدولية حلقوق الإن�شان، مقرتنة بعمل �شيا�شي وطني جاد ميثل اأطياف 

املجتمع كافة دون اإق�شاء اأو حما�ش�شة«.

نخطوها  • التي  املف�شلية  اخلطوة  هذه  مع  تتوازى  لأن   ...« امللك  جاللة   دعا 

اليوم خطوات ل تقل اأهمية لتعزيز ثقافة الدميقراطية وممار�شتها على اأر�ص 

اأن  العائلة، الأ�شرة -  وطننا الغايل، كما نهيب بكافة فئات املجتمع - القبيلة، 

اأن  يجب  م�شئولية  وهي  القانون،  باحرتام  اأبناوؤها  يلتزم  اأن  على  جميعا  تعمل 

يتحملها اجلميع، وخا�شة عندما يرتبط احرتام القانون مببداأ التعاي�ص امل�شرتك 

والت�شامح والألفة واملحبة«.

وتبدو، اأي�شا، اأهمية مرئيات احلوار الوطني والتعديالت الد�شتورية التي مت اإقرارها 

الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  النعقاد  لدور  ال�شامي  امللكي  اخلطاب  يف  ورد  فيما 

اإلى  امللك  جاللة  اأ�شار  حيث   ،2012/10/1٤ يف  الوطني،  للمجل�ص  الثالث 

لو�شع  وال�شورى  النواب  وجمل�شا  احلكومة  بذلها  يف  ت�شهم  التي  الدوؤوبه  »اجلهود 

جميع املرئيات مو�شع التنفيذ وذلك بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية، ومبا اأ�شفر 

التنفيذ،  اإلى حيز  اإقرار تعديالت د�شتورية مهمة تدعم تلك املرئيات وتنقلها  عن 

اململكة،  الراأي يف  الإن�شان وحرية  ال�شفافية وحقوق  وتعزيز  الدميقراطية  لرت�شيخ 

موا�شلة ملا طرحه امليثاق من م�شروع �شامل لالإ�شالح امل�شتمر«.
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الفرع الثالث
التزامات مملكة البحرين، الدولية، يف جمال حقوق الإن�ضان

وحماية  باحرتام  الوطني،  القانوين  نظامها  يف  ابتداء،  البحرين،  مملكة  التزمت 

وت�شريعاتها  اململكة  ود�شتور  الوطني  العمل  ميثاق  يف  ذلك  وجتلى  الإن�شان  حقوق 

الوطنية. وبالإ�شافة اإلى ذلك قبلت اململكة، طواعية واختيارا، التزامات دولية يف 

التزامات  بتحمل  والقانونية  ال�شيا�شية  الإرادة  يوؤكد  ما  وهو  الإن�شان  حقوق  جمال 

اإ�شافية يف جمال العرتاف بهذه احلقوق و�شمان احرتامها. ونعر�ص باإيجاز لأهم 

فيما  الأول  الف�شل  يف  اإليه  الإ�شارة  �شبق  ما  اإلى  اإ�شافة  اللتزامات  هذه  م�شادر 

يتعلق باجلهود الدولية والإقليمية يف جمال حقوق الإن�شان.

اأول: ميثاق الأمم املتحدة:

 ان�شمت مملكة البحرين فور ا�شتقاللها عام 19٧1، اإلى ع�شوية الأمم املتحدة، 

جمال  يف  اململكة  للتزامات  العام  الرئي�شي  امل�شدر  املتحدة  الأمم  ميثاق  ويعترب 

حقوق الإن�شان. ويالحظ يف هذا ال�شاأن اأن ميثاق الأمم املتحدة هو مبثل معاهدة لها 

مالمح خا�شة معينة ت�شعها يف م�شاف الوثيقة الد�شتورية للمجتمع الدويل ويت�شح 

ذلك يف اأن اللتزامات التي يتحملها الأع�شاء، طبقا للميثاق، تعلو يف حالة التعار�ص 

مع التزامات دولية اأخرى على هذه اللتزامات الأخرية اأي اأن العربة بالتزاماتهم 

املرتتبة على امليثاق303.

على  بن�شه  الإن�شان  حقوق  احرتام  ل�شرورة  القانوين  الأ�شا�ص  امليثاق  و�شع  ولقد 

�شرورة احرتامها، يف ديباجته ويف ن�شو�ص متعددة منه، على النحو الذي يو�شح اأن 

احرتام هذه احلقوق تدخل يف جوهر فل�شفة التنظيم الدويل لعامل ما بعد احلرب 

303 انظر املادة 103 من ميثاق الأمم املتحدة.
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العاملية الثانية، من حيث كونه هدفا يف ذاته ت�شعى الأمم املتحدة اإلى حتقيقه، ومن 

حيث ارتباطه بتحقيق التعاون الدويل واحلفاظ على ال�شلم والأمن الدوليني وحتقيق 

العدالة واحلرية، 30٤  بل اإن ميثاق الأمم املتحدة اأكد مبادتيه اخلام�شة واخلم�شني 

وال�شاد�شة واخلم�شني التزام الأمم املتحدة بالعمل على اأن ي�شيع يف العامل احرتام 

بالتعاون  املتحدة  الأمم  اأع�شاء  وتعهد جميع  الأ�شا�شية،  واحلريات  الإن�شان  حقوق 

معها لتحقيق هذا الهدف. والتزام الدول باحرتام ن�شو�ص امليثاق اخلا�ص بحقوق 

الإن�شان ل يقل عن التزامها بن�شو�ص امليثاق الأخرى305.

ويف اإطار التزام مملكة البحرين بامليثاق فاإنها تلتزم بالتعاون مع اأجهزة الأمم املتحدة 

من اجلمعية العامة اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان. ويف هذا ال�شاأن فاإن هناك راأيا قانونيا 

املجتمع  يف  م�شئولة  اأع�شاء  اعتبارها  يف  ترغب  كانت  اإذا  الدول،  اأن  موؤداه  متزايدا 

الدويل فعليها اأن تكون م�شتعدة وراغبة يف التعاون مع الأجهزة املعنية بحقوق الإن�شان 

وتطبيق الإجراءات التي تو�شي بها، خا�شة اإذا كانت هذه الإجراءات قائمة على اأ�شا�ص 

ميثاق الأمم املتحدة. وي�شاند هذا الراأي من يعتربون اأن قواعد القانون املتعلقة بحماية 

.30٦ Jus cogens حقوق الإن�شان تعترب من القواعد القطعية اأو الآمرة

اأهداف  حتقيق  يف  ا�شتخدامها  يتم  واإعالناتها  املتحدة  الأمم  قرارات  اأن  والواقع 

حقوق  دعاوى  يف  اإليها  وي�شتند  احلكومات،  ومواقف  �شيا�شة  تقا�ص  فبها  عديدة 

غري  املنظمات  اأو  الأفراد  مبعرفة  �شواء  الوطنية،  ال�شلطات  مواجهة  يف  الإن�شان، 
30٤ انظر الفقرة )3( من املادة )2( من ميثاق الأمم املتحدة.

 The development of international law through the political organs of 305 انظر 
 the united nations, Rosalyn Higgins, (Oxford university press, London, 1963)

.PP 128 - 129
اأن القانون املتعلق بحماية حقوق الإن�شان ميكن  اإليه القا�شي )الياباين( تاناكا، مبحكمة العدل الدولية، من  اأ�شار  30٦ انظر ما 
اعتباره من القواعد الآمرة Jus Cogens واأنه يف تف�شري الفقرة )1( )جـ( من املادة 38 من النظام الأ�شا�شي ملحكمة العدل 
تت�شمنه  وحمايتها  الإن�شان  مفهوم حقوق  فاإن  القانونية،  القاعدة  كم�شدر من م�شادر  للقانون،  العامة  باملبادئ  اخلا�شة  الدولية  

املبادئ العامة للقانون امل�شار اإليه يف الفقرة املذكورة.
 The South West Africa cases (Ethiopia V. South Africa, Liberia V, South Africa),

 1966,I.C.J.6,298,,
الراأي املخالف للقا�شي تاناكا.
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واملنظمات  الدولية  العدل  وحمكمة  املتحدة  الأمم  ت�شتخدمها  كما  احلكومية، 

الإقليمية املعنية بحقوق الإن�شان.

واأ�شري هنا اإلى ما ذكره الأمني العام لالأمم املتحدة، يف كلمته اأمام املوؤمتر العاملي 

مع  تن�شجم  ل  بطبيعتها  الإن�شان  حقوق  اأن  من  فيينا،  يف  الإن�شان  حلقوق  الدويل 

منفذ  فهي  الدويل،  والنظام  الوطني  اأو  الداخلي  النظام  بني  التقليدية  التفرقة 

ل�شفافية قانونية جديدة  a new legal permeability، فيجب األ ينظر اإليها، 

فقط، من ناحية وجهة نظر ال�شيادة املطلقة اأو من وجهة نظر التدخل ال�شيا�شي، بل 

على العك�ص يجب اأن يكون مفهوما اأن حقوق الإن�شان تدعو اإلى التعاون والتن�شيق بني 

الدول واملنظمات الدولية30٧. 

يف  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  مع  املثال،  �شبيل  على  التعاون،  اأن  اإلى  �شبق  ما  وي�شري 

اإطار تطبيق عملية املراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان، يعد اإنفاذا لاللتزام 

باحرتام ميثاق الأمم املتحدة. وكذلك فاإن الدول عند اإ�شدار ت�شريعاتها الداخلية 

ينبغي اأن تراعي وجوب احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية308.

ثانيا: التفاقيات اأو املعاهدات الدولية حلقوق الإن�ضان:

مع  التعاون  يف  ال�شيا�شية  ولالإرادة  البحرين،  مملكة  يف  القانوين  للنظام  انعكا�شا 

اإلى  اململكة  ان�شمت  الإن�شان،  اأهدافها يف جمال حقوق  املتحدة، يف حتقيق  الأمم 

العديد من اتفاقيات حقوق الإن�شان التي اأعدتها واأقرتها الأمم املتحدة خا�شة تلك 

التي اأن�شاأت اأجهزة رقابية اأو تعاهدية لالإ�شراف على تطبيقها، ويطلق عليها اأي�شا 

هيئات معاهدات حقوق الإن�شان. ولقد اأ�شرنا يف الف�شل الأول، اإلى هذه التفاقيات، 

30٧ انظر كلمة الأمني العام اأمام املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان )1٤-25 يونيو 1993( وكذلك اإعالن وبرنامج عمل فيينا، 
م�شتند اأمم متحدة رقم A/Conf 23/157 يف 12/٧/1993.

308 انظر اأ.د. حامد �شلطان، القانون الدويل العام يف وقت ال�شلم، الطبعة الرابعة، دار النه�شة العربية، القاهرة، يناير 19٦9، 
�ص 8٤٧.
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الأمم  اتفاقية  اإلى  العن�شرية  التفرقة  اأ�شكال  جميع  لإزالة  الدولية  التفاقية  من 

املتحدة حلماية ذوي الإعاقة.

املتحدة  الأمم  اأقرتها  التي  الإن�شان  حلقوق  الدولية  التفاقيات  اإلى  وبالإ�شافة 

حلقوق  العربي  امليثاق  اإلى  اململكة  ان�شمت  فلقد  البحرين،  مملكة  اإليها  وان�شمت 

الإن�شان الذي مت اإقراره يف اإطار اجلامعة العربية.

وتلتزم اململكة، يف اإطار التفاقيات املذكورة بتقدمي التقارير املن�شو�ص عليها يف هذه 

التفاقيات، اإلى الأجهزة الرقابية امل�شرفة على تطبيق هذه التفاقيات، لتو�شيح ما 

اتخذته من اإجراءات ت�شريعية وغري ت�شريعية لتطبيق هذه التفاقيات وهو ما فعلته 

اململكة بالن�شبة اإلى بع�ص هذه التفاقيات، وكذلك قدمت اململكة تقاريرها اخلا�شة 

باملراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان.

وكذلك ان�شمت اململكة اإلى العديد من التفاقيات التي مت اإقرارها يف اإطار الوكالت 

التفاقية  ومنها  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  ذلك  ومن  املتخ�ش�شة  الدولية 

الدولية رقم )159( ل�شنة 1983 ب�شاأن العمالة والتاأهيل للمعوقني، والتفاقية 

الدولية رقم )111( ل�شنة 1958 ب�شاأن التمييز يف ال�شتخدام واملهن، والتفاقية 

الدولية رقم )13( ل�شنة 1981 ب�شاأن بيئة العمل، والتفاقية الدولية رقم )1٧( 

ل�شنة 1993 ب�شاأن تاأهيل وت�شغيل املعوقني، والتفاقية الدولية رقم )18( ل�شنة 

199٦ ب�شاأن عمل الأحداث.

اإطار  يف  الوطني  القانوين  النظام  يف  دولية  التزامات  املت�شمنة  القواعد  وتنعك�ص 

الوطني  القانون  ا�شتقبال  العملية  هذه  على  ويطلق  النظام،  هذا  عليه  ين�ص  ما 

للقاعدة الدولية ولقد درج الفقه على الإ�شارة اإلى طريقتني ل�شتقبال قاعدة القانون 

اإلى  الدولية  القاعدة   Transformation اأولهما هي حتويل  التعاهدية:  الدويل 

داخلي  ت�شريع  هيئة  على  اإ�شدارها  طريق  عن  الوطني  القانون  قواعد  من  قاعدة 
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Enactment، مت�شمنا القواعد التي ن�شت عليها املعاهدة.

الدويل  القانونني:  اأن كال من  اأي  القانون،  ثنائية  يتفق مع نظرية  الأخري  واملنحى 

 Incorporation or والوطني ي�شكل نظاما م�شتقال بذاته، وثانيتهما هي اإدماج

adoption القاعدة الدولية يف النظام القانوين الوطني من خالل اإقرار امل�شرع 

والت�شديق  املوافقة،  بتمام  ت�شبح  للدولة  امللزمة  الدولية  القاعدة  باأن  الد�شتوري 

عليها جزء من القانون الوطني، وهذا املنحى يتفق ونظرية وحدة القانون، اأي اأن 

ذلك،  يعني  ول  واحدا.  نظاما  اأو  واحدا  كال  ي�شكالن  والوطني  الدويل  القانونني 

اإن  اإذ  الوطني،  القانون  من  مرتبة  اأعلى  تكون  الدولية  القاعدة  اأن  بال�شرورة، 

اإن  العادية حيث  القوانني  ون�شرها ت�شبح يف مرتبة  الت�شديق عليها  بعد  املعاهدة 

نفاذ املعاهدة يف القانون الوطني يتم باإرادة الدولة ولي�ص بقوة املعاهدة، و اإن تغليب 

اإل بن�ص د�شتوري وا�شح على غرار  يكون  الوطني ل  القانون  الدويل على  القانون 

الد�شتور الأمريكي309.

وب�شدور قانون بالن�شمام اإلى اأو الت�شديق على املعاهدة اأو التفاقية ت�شبح املعاهدة 

مبثابة قانون داخلي �شاأنه �شاأن القوانني الداخلية الأخرى وعلى قدم امل�شاواة معها. 

ويكون املق�شود بوحدة القانونني الدويل والوطني اأو الداخلي، يف هذه احلالة، اأن 

الت�شديق  خالل  من  الوطني  القانوين  النظام  يف  اأدجمت  ذاتها  الدولية  املعاهدة 

عليها اأو الن�شمام اإليها ولي�ص من خالل ت�شريع مت�شمن القواعد التي ن�شت عليها 

املعاهدة، وهو ما ي�شكل عبئا ت�شريعيا على دول كثرية، على عك�ص اإدماج املعاهدة 

اأو  عليها  الت�شديق  خالل  من  نفاذها  و�شمان  الوطني  القانوين  النظام  يف  ذاتها 

الن�شمام اإليها.

ل  الوطني  امل�شتوى  على  الإن�شان  الدويل حلقوق  القانون  اإنفاذ  فاإن  اأي حال  وعلي 
309 انظر يف العالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي، د. اإبراهيم علي بدوي ال�شيخ، نفاذ التزامات م�شر الدولية يف جمال 

حقوق الإن�شان يف النظام القانوين امل�شري، دار النه�شة العربية، القاهرة،2003، �ص 5٧ -٦8 و 209 - 22٦.
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واإمنا  القانون  الداخلي لأحكام هذا  القانون  ا�شتقبال  يقت�شر فح�شب على طريقة 

يعتمد بدرجة كبرية واأ�شا�شية على دور الق�شاء يف تف�شري وتطبيق القانون الداخلي 

ال�شمانات  على  اأي�شا،  يعتمد،  كما  الإن�شان،  حلقوق  الدولية  واملعايري  يتفق  مبا 

التي تتمثل يف الإجراءات القت�شادية والجتماعية والثقافية، ودور  القانونية  غري 

املوؤ�ش�شات الوطنية واملجتمع املدين يف كفالة الحرتام الواجب حلقوق الإن�شان.

بنظرية  ياأخذ  فهو  البحرين،  مملكة  يف  الوطني،  القانوين  النظام  اإلى  وبالن�شبة 

وحدة القانون، من حيث اندماج املعاهدة اأو التفاقية، بعد اإبرامها والت�شديق عليها 

ون�شرها وفقا لالأو�شاع املقررة يف النظام القانوين الوطني، ويكون لها بذلك قوة 

اإليه،  ت�شري  فيما  البحرين،  مملكة  د�شتور  من   )3٧( املادة  ت�شري  حيث  القانون، 

اإلى  اأن يربم امللك املعاهدات مبر�شوم، ويبلغها اإلى جمل�شي ال�شورى والنواب فورا 

م�شفوعة مبا ينا�شب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها والت�شديق 

عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�شمية. على اأن املعاهدات املتعلقة مب�شائل معينة مثل 

تلك املتعلقة بحقوق ال�شيادة اأو حقوق املواطنني العامة اأو اخلا�شة، يجب لنفاذها 

اأن ت�شدر بقانون. 

اأو  الإن�شان، م�شدرها معاهدات  بالتزامات دولية، يف جمال حقوق  الدولة  وحتمل 

اتفاقيات دولية، قد يحد من نطاقها التحفظات التي رمبا تكون الدولة قد اأبدتها 

اإلى  ن�شري  ال�شاأن  هذا  ويف  التفاقيات.  هذه  على  الت�شديق  اأو  اإلى  الن�شمام  عند 

حقوق  بع�ص  من  النتقا�ص  وم�شاألة  التحفظات  م�شاألة  هما  رئي�شيتني  م�شاألتني 

الإن�شان يف ظل الظروف ال�شتثنائية وذلك على النحو الآتي:

بع�س  اإىل  اإ�ضارة  مع  الإن�ضان  حقوق  اتفاقيات  على  التحفظات   -1

حتفظات مملكة البحرين:

اأيا  »اإعالن من جانب واحد  باأنه  التحفظ  اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات،  عرفت 



238

اأو  اأو قبولها  اأو ت�شديقها  توقيعها  الدولة عند  ت�شميته ي�شدر عن  اأو  كانت �شيغته 

القانوين  الأثر  تعديل  اأو  ا�شتبعاد  اإلى  ويهدف  اإلى معاهدة  ان�شمامها  اأو  موافقتها 

فاإنه  وبالتايل  الدولة«310  هذه  على  �شريانها  حيث  من  املعاهدة  يف  معينة  لأحكام 

يرتتب على التحفظ تقييد اللتزامات التي تن�شاأ عن املعاهدة بالن�شبة اإلى الدولة 

اأو التي قد ت�شبح طرفا فيها  اأمام الدول الأخرى الأطراف يف املعاهدة  املتحفظة 

م�شتقبال.

اأو عند  اإبرام املعاهدة،  اأي مرحلة من مراحل  الدولة يف  التحفظ عن  وقد ي�شدر 

التي ت�شدره  الدولة  اإلى املعاهدة وهو يعرب عن رغبة  اأو الن�شمام  الت�شديق على 

يف ت�شييق نطاق بع�ص اأحكام املعاهدة من حيث مدى التزام الدولة مبا ن�شت عليه 

املعاهدة.

ومن املنا�شب التفرقة بني التحفظ وبني الإعالنات الأخرى ال�شادرة عن الدولة 

الدولة  به  تعرب  اإعالن  فهناك  معاهدة؛  اإلى  ان�شمامها  اأو  على  ت�شديقها  عند 

عن �شيا�شتها العامة وهناك اإعالن حتدد به الدولة موقفها من عدم العرتاف 

اإعطاء  اإلى  يهدف  الذي  التف�شريي  الإعالن  وهناك  املعاهدة  يف  اآخر  بطرف 

تف�شري معني لبع�ص ن�شو�ص املعاهدة. وقد اختلفت الآراء بالن�شبة اإلى الإعالن 

التف�شريي، فالبع�ص يرى اأنه ل فرق بني التحفظ والإعالن التف�شريي، والبع�ص 

الآخر يرى اأن الإعالن التف�شريي ل يعترب �شورة من �شور التحفظ.311  والعربة 

تعديل  اأو  ا�شتبعاد  وي�شتهدف  فاإذا كان حمددا  الإعالن  يف تقديري هو بطبيعة 

واإن  الدولة فهو حتفظ  �شريانها على  املعاهدة من حيث  القانوين لأحكام  الأثر 

�شمته الدولة اعالنا تف�شرييا واإن كان جمردا ل ي�شتهدف مثل هذا ال�شتبعاد اأو 

310 املادة 1/2/د من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
311 انظر تفا�شيل الآراء املختلفة عن التحفظ والإعالن التف�شريي للدكتور عبدالغني حممود، التحفظ على املعاهدات الدولية يف 

القانون الدويل العام وال�شريعة الإ�شالمية، القاهرة 198٦، �ص 2-1٧.
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التعديل فهو اإعالن ولي�ص حتفظا312.

تتمتع  التي  ال�شيادة  نتائج  اأحدى  الدولية  املعاهدات  على  التحفظ  يف  احلق  ويعد 

تعقد  الدولة  فاإن  ال�شيادة،  ملبداأ  فطبقا  الدولية،  العالقات  �شعيد  على  الدول  بها 

املعاهدات الدولية بر�شاها لتحقيق م�شاحلها، وبالتايل فاإن اللتزامات التي تاأخذ 

الدولة بها نف�شها وتقيد بها �شيادتها اخلارجية، من خالل هذه املعاهدات، تخ�شع 

لتقديرها املطلق. وطبقا لذلك، فللدولة اأن تلتزم بكل اأحكام املعاهدة، ولها اأي�شا اأن 

تتحفظ على بع�ص هذه الأحكام. ويف املقابل، فاإن الدولة اأو الدول الأخرى الأطراف 

يف معاهدة دولية لها اأن تقبل التحفظ اأو التحفظات التي يبديها بع�ص الدول الأخرى 

اأو ترف�شها طبقا للمنطق نف�شه، وا�شتنادا اإلى ما تتمتع به هي الأخرى من �شيادة.

اأن  للدول  اأن  على  املعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  من   )19( املادة  ن�شت  ولقد 

ت�شع عند ت�شديقها على اأو ان�شمامها اإلى اتفاقية دولية، حتفظا ب�شرط األ تكون 

املعاهدة قد حظرت هذا التحفظ اأو ن�شت على ال�شماح بتحفظات حمددة لي�ص من 

بينها مو�شوع التحفظ اأو اأن يكون التحفظ منافيا ملو�شوع املعاهدة وهدفها.

ويختلف مواقف التفاقيات الدولية بالن�شبة اإلى معاجلة مو�شوع التحفظات �شواء 

من حيث ال�شماح به اأو عدم ال�شماح به اأو حتديد املو�شوعات التي ميكن التحفظ 

ب�شاأنها اأو ال�شكوت متاما عنه وعدم معاجلته. وحر�ص بع�ص التفاقيات على حتديد 

مثال،  ذلك،  ومن  قبولها  ميكن  ل  التي  وتلك  بها  ال�شماح  ميكن  التي  التحفظات 

التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان التي مل ت�شمح بالتحفظات ذات الطابع العام، 

اأي اأن التحفظ لبد اأن يكون خا�شا بن�ص حمدد يف التفاقية313 وذلك، من ناحية، 

التفاقية،  يف  الأخرى  لالأطراف  ومعروفا  وحمددا  وا�شحا  الدول  حتفظ  ليكون 

312 انظر
 M.N.Shaw, International Law, Third Edition, (Grotius publications, Cambridge,

university press, 1991), P.571
313  انظر املادة )٦٤( من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان.
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ومن ناحية اأخرى، حتى ل ينعك�ص �شلبا على حتقيق اأهداف التفاقية. وي�شري اأ.د. 

الأوروبية  التفاقية  قبل  من  العامة  التحفظات  رف�ص  اأن  اإلى  �شرحان  عبدالعزيز 

الإن�شان  حقوق  حماية  يف  اأهميتها  التفاقية  تفقد  اأن  خ�شية  كان  الإن�شان  حلقوق 
وحرياته الأ�شا�شية.31٤

وباملثل فاإن التفاقية الدولية لإزالة جميع اأ�شكال التمييز العن�شري ن�شت يف مادتها 

الع�شرين على و�شع التحفظات315. اإل اأن اتفاقيات اأخرى �شارعة مهمة مل تت�شمن 

ن�شو�شا حمددة ِب�شاأن التحفظات ومن ذلك مثال العهدان الدوليان حلقوق الإن�شان 

فقد جاءا خاليني من ن�شو�ص تتعلق بالتحفظات - حظرا اأو اإباحة - وكذلك الأمر 

مو�شع  يحكم  ثم  ومن  وال�شعوب.  الإن�شان  حلقوق  الإفريقي  امليثاق  اإلى  بالن�شبة 

اإلى  من 19  املواد  يف  عليها  املن�شو�ص  العامة  القواعد  اإليها  بالن�شبة  التحفظات 

23 يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.

لب�ص  لأي  تفاديا  و�شريحا  وا�شحا  يكون  اأن  فيجب  التحفظ  اأثر  لأهمية  ونظرا 

وين�شرف ذلك اإلى قبول التحفظ اأو العرتا�ص عليه اأو �شحبه31٦.

التحفظ  اأي�شا �شحب  فاإنه يجوز  �شابقا  اإليه  امل�شار  الإطار  التحفظ يف  وكما يجوز 

لحقا، ول يتطلب الأمر يف هذه احلالة موافقة الدول الأطراف الأخرى يف املعاهدة 

باعتبار اأن التحفظ هو ال�شتثناء والقاعدة هي �شريان جميع اأحكام املعاهدة بدون 
31٤ انظر اأ.د. عبدالعزيز �شرحان، التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية، دار النه�شة العربية، القاهرة، 

19٦٦، �ص 183 - 185.
315 تن�ص الفقرة الثانية من املادة )20( من التفاقية الدولية لإزالة جميع اأ�شكال التمييز العن�شري على عدم ال�شماح باأي حتفظ 
يكون منافيًا ملو�شوع التفاقية وهدفها كما ل ت�شمح باأي حتفظ يكون من �شاأنه تعطيل عمل اأي هيئة من الهيئات املن�شاأة كما تن�ص على 

اأن التحفظ يعترب منافيا اأو تعطيليا اإذا اعرت�ص عليه ما ل يقل عن ثلثي الدول الأطراف يف التفاقية.
31٦ انظر املادة )23( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات التي تن�ص على ما يلي:-

1-  يجب اأن يتم التحفظ، والقبول ال�شريح له، والعرتا�ص عليه كتابة، واأن ير�شل اإلى الدول املتعاقدة والدول الأخرى التي من   
حقها اأن ت�شبح اأطرافا يف املعاهدة.

2-  اإذا اأبدى التحفظ وقت التوقيع على املعاهدة ب�شرط الت�شديق اأو القبول اأو املوافقة فاإنه يجب على الدولة املتحفظة اأن توؤكده   
ر�شميا لدى التعبري عن ارت�شائها باملعاهدة ويعترب التحفظ، يف هذه احلالة، قد مت من تاريخ �شدور هذا التاأكيد.

3- القبول ال�شريح للتحفظ اأو العرتا�ص عليه الذي مت قبل تاأكيد التحفظ لي�ص يف حاجة اإلى تاأكيد.  
٤- يجب اأن يتم �شحب التحفظ اأو العرتا�ص عليه كتابيًا.  
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ا�شتثناء، طاملا اأن املعاهدة مل تن�ص �شراحة على غري ذلك. وقد ن�شت املادة )22( 

الإجراءات  وعلى  التحفظ  �شحب  مبداأ  على  املعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  من 

اخلا�شة به31٧.

وباكتمال عدد الت�شديقات الالزمة لنفاذ معاهدة ما دوليا ت�شبح الدول امل�شدقة 

الأخرى  الأطراف  الدول  مع  عالقاتها  يف  املعاهدة  اأحكام  باحرتام  ملتزمة  عليها 

نفاذ  بدء  وبعد  املعاهدة  اأحكام  الدولة  خمالفة  على  الدولية  امل�شئولية  وترتتب 

لهذه  الداخلي  القانوين  النظام  يتكفل  فيها  طرف  دولة  كل  اإلى  بالن�شبة  املعاهدة 

اأمر يتوقف على د�شتور الدولة  الدولة ببيان الأثر القانوين لهذه املعاهدة فيه وهو 

واملوقف بالن�شبة اإلى العالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي وبالتايل كيفية 

ا�شتقبال املعاهدة يف النظام القانوين الداخلي.

وقد اأوردت مملكة البحرين، عند ان�شمامها اإلى عدد من اتفاقيات حقوق الإن�شان 

يف  الواردة  الن�شو�ص  ببع�ص  التزامها  يكون  باأن  يتعلق  بع�شها  التحفظات،  بع�ص 

بع�ص هذه التفاقيات يف اإطار ال�شريعة الإ�شالمية، وبع�شها يتعلق مبراعاة القانون 

املتعلقة  للمنازعات  ال�شلمية  بالت�شوية  يتعلق  والبع�ص  امل�شائل،  بع�ص  يف  الوطني 

بتف�شري وتطبيق التفاقية.

ون�شري على �شبيل املثال، اإلى بع�ص حتفظات مملكة البحرين على اتفاقية الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(318 حيث:

31٧ تن�ص املادة )22( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات على ما يلي:-
1-  ما مل تن�ص املعاهدة على غري ذلك، فاإنه يجوز �شحب التحفظ يف اأي وقت كان ول ي�شرتط لإمتام الن�شحاب ر�شا الدولة   

التي كانت قد قبلت بالتحفظ.
2-  ما مل تن�ص املعاهدة على غري ذلك، يجوز �شحب العرتا�ص على التحفظ يف اأي وقت.  

3- ما مل تن�ص املعاهدة على غري ذلك، اأو يتفق على حكم اآخر:-  
اأ( فاإن �شحب التحفظ ل ينتج اأثره بالن�شبة اإلى الدولة متعاقدة اأخرى اإل عندما تتلقى هذه الدولة اإبالغا بذلك.  

ب( كذلك فاإن �شحب العرتا�ص على التحفظ ل ينتج اأثره اإل عندما تتلقى الدولة املتحفظة بالغا بذلك.  
318 انظر املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 2002 باملوافقة على الن�شمام اإلى اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 

املراأة.
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اأحكام  • حدود  يف  تنفيذها  ي�شمن  مبا  التفاقية  من   )2( املادة  على   حتفظت 

بني  امل�شاواة  مبداأ  حتقيق  تتناول  املادة  هذه  اأن  ورغم  الإ�شالمية:  ال�شريعة 

ا�شتهدف  التحفظ  فاإن  للمملكة،  القانوين  النظام  يقره  واملراأة، وهو ما  الرجل 

من الإ�شارة اإلى ال�شريعة الإ�شالمية، األ يتعار�ص تنفيذ هذه املادة، مع اأحكام 

ال�شريعة فيما يتعلق، على �شبيل املثال، باأحكام الأحوال ال�شخ�شية.

 حتفظت على الفقرة )2( من املادة )9( حيث تن�ص هذه الفقرة على اأن »متنح  •

اأطفالها«  بجن�شية  يتعلق  فيما  الرجل  حلق  م�شاويا  حقا  املراأة  الأطراف  الدول 

الأب  اإلى  الطفل  انت�شاب  اأ�شا�شا،  يعتمد،  البحريني  اجلن�شية  قانون  بينما   ...

كاأ�شا�ص ملنح اجلن�شية.

 حتفظت على الفقرة )٤( من املادة )15( حيث تن�ص هذه الفقرة، فيما تن�ص  •

عليه، على امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف حرية اختيار حمل ال�شكن والإقامة وهو 

ما يتعار�ص مع و�شع الزوجة، على �شبيل املثال، وما تتطلبه العالقة الزوجية من 

ال�شكن امل�شرتك.

 حتفظت على املادة )1٦( فيما يتعار�ص مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية حيث  •

تت�شمن هذه املادة اإ�شارة، على �شبيل املثال، اإلى امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف 

»احلقوق وامل�شئوليات اأثناء الزواج وعند ف�شخه«.

2 - النتقا�س من بع�س حقوق الإن�ضان ب�ضبب ظروف ا�ضتثنائية:

التحفظ  مت  الذي  لالأحكام  القانوين  الأثر  تعديل  �شاأنها  من  التحفظات  كانت  اإذا 

ب�شاأنه فاإن بع�ص اتفاقيات حقوق الإن�شان قد �شمحت، ب�شروط معينة، بالنتقا�ص 

من بع�ص احلقوق الواردة فيها يف ظروف ا�شتثنائية تتعلق بتهديد حياة الأمة. ويف 

هذا ال�شاأن يقر العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية بحق الدول الأطراف فيه 
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ال تتقيد باللتزامات املرتتبة عليها مبقت�شاه وذلك يف حالت الطوارئ ال�شتثنائية 

التي تهدد حياة الأمة واملعلن قيامها ر�شميا.319 ول يت�شمن العهد الدويل للحقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية ن�شا ب�شاأن هذا احلق وكذلك امليثاق الإفريقي 

املعاهدتني  يف  احلق  هذا  على  الن�ص  عدم  مينع  ول  وال�شعوب.  الإن�شان  حلقوق 

املذكورتني من ممار�شة الدول الأطراف فيها له حيث اإن هذا احلق م�شلم به كحق 

م�شروع للدول يف حماية كيانها ومواطنيها يف الظروف ال�شتثنائية كحالة احلرب اأو 

اخلطر العام الذي يهدد حياة املواطنني فيها، وي�شري بع�ص معاهدات حقوق الإن�شان 

�شراحة اإلى هذا احلق320.

الإن�شان،  حقوق  معاهدات  مبقت�شى  بالتزاماتها،  الدولة  تقيد  عدم  اأن  �شك  ول 

له  اأمر  هما  املعاهدات،  هذه  املقررة يف  وال�شمانات  احلقوق  بع�ص  من  والنتقا�ص 

انعكا�شاته ال�شلبية اخلطرة على ممار�شة حقوق الإن�شان، ومن هنا اأهمية احلر�ص 

على حتديد �شروط ممار�شة هذا احلق وتنظيم ا�شتخدامه وهو ما ن�شت عليه، على 

ال�شبيل املثال، املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، حيث ارتاأى 

وا�شعو العهد اأن هناك حقوقا اأ�شا�شية ل ميكن امل�شا�ص بها حتى يف حالت الطوارئ 

يف  اأنه،  على  العهد  ن�ص  هنا  ومن  ر�شميا  قيامها  واملعلن  ال�شتثنائية،  الظروف  اأو 

هذه احلالة، ل يجوز النتقا�ص اأو امل�شا�ص ببع�ص احلقوق املن�شو�ص عليها يف العهد 

وهي احلق يف احلياة )املادة ٦(، حترمي التعذيب اأو العقوبات واملعامالت القا�شية 

اأو غري الإن�شانية اأو املهينة )املادة ٧(، منع الرق )الفقرتان )1(، )2( من املادة 

)8((، عدم جواز احلب�ص وفاء للتزام تعاقدي )املادة 11(، احرتام مبداأ عدم 

رجعية القوانني اجلنائية )املادة 15(، حق كل اإن�شان يف اأن يعرتف له بال�شخ�شية 
القانونية )املادة 1٦(، احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين )املادة 18(.321

319 انظر الفقرة )1( من املادة )٤( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
320 انظر املادة )15( من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان واملادة )2٧( من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�شان.

321 - انظر الفقرة )2( من املادة )٤( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
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باللتزامات  تتقيد  ل  تدابري  اتخاذ  فيه  الأطراف  للدول  اأجاز  قد  العهد  كان  واإذا 

التدابري منافية لاللتزامات  تكون هذه  األ  ا�شرتط  اأنه  اإل  املرتتبة عليها مبقت�شاه 

الأخرى املرتتبة عليها مبقت�شى القانون الدويل اأو تنطوي على متييز اأ�شا�شه العرق 

التزامات  وتعترب  الجتماعي.322  الأ�شل  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلن�ص  اأو  اللون  اأو 

الدول بالقانون الدويل الإن�شاين مثال لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�شى 

للقانون  الأ�شا�شية  القواعد  الدولية  العدل  حمكمة  و�شفت  فلقد  الدويل،  القانون 

الدويل الإن�شاين املنطبق يف املنازعات امل�شلحة باأنها قواعد »غري قابلة لالنتهاك« 

يف طبيعتها323.

وي�شرتط العهد اأن تكون التدابري، التي تتحلل بها الدول من التزاماتها، يف اأ�شيق 

احلدود التي يتطلبها الو�شع واأن تعلن حالة الطوارئ ب�شفة ر�شمية32٤.

ويتعني على الدولة التي ا�شتخدمت حق عدم التقيد بالتزاماتها، مبقت�شى العهد، 

املتحدة،  لالأمم  العام  الأمني  العهد، عن طريق  الأخرى يف  الأطراف  الدول  اإبالغ 

الدولة،  تلتزم  كما  ذلك،  اإلى  دفعتها  التي  والأ�شباب  بها  تتقيد  مل  التي  بالأحكام 

بالطريقة ذاتها، باإبالغ الدول الأطراف بتاريخ انتهائها من ذلك التحلل325.

الدولة  تتخذها  التي  التدابري  اأن  ال�شيا�شية  باحلقوق  املعنية  اللجنة  اأو�شحت  وقد 

طبقا للمادة )٤( من العهد هي ذات طبيعة ا�شتثنائية وموؤقتة وتنتهي بانتهاء حالة 

الظروف ال�شتثنائية واأنه يف مثل هذه الظروف تكون هناك حاجة اأكرب اإلى حماية 

حقوق الإن�شان خا�شة احلقوق التي ن�ص العهد على عدم جواز امل�شا�ص بها. و اأنه 

يتعني على الدول اإبالغ اللجنة يف تقاريرها بطبيعة ومدى النتقا�ص الذي نال اأيا من 

322 انظر الفقرة )1( من املادة )٤( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
323 الراأي ال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية يف م�شاألة �شرعية التهديد با�شتخدام الأ�شلحة النووية اأو ا�شتخدامها، تقارير حمكمة 

العدل الدولية عام 199٦،م�شار اإليه يف تقرير جلنة القانون الدويل، امللحق رقم 10(10/A/5٦(، �ص 221.
32٤ انظر الفقرة )1( من املادة )٤( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
325 انظر الفقرة )3( من املادة )٤( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
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احلقوق املعرتف بها32٦.

اأو امل�شرفة على تطبيق معاهدات حقوق الإن�شان،  ولقد حر�شت الأجهزة الرقابية 

عند مناق�شة تقارير الدول املعلن بها حالت الطوارئ، على مناق�شة هذه احلالت 

واأثارت هذه  املعاهدات،  لهذه  تعهداتها طبقا  باحرتام  املعنية  الدول  التزام  ومدى 

الأطراف  الدول  الطوارئ  بها حالة  املعلن  الدولة  اأبلغت  مثل، هل  اأ�شئلة،  الأجهزة 

الأخرى يف املعاهدة باإعالن حالة الطوارئ، وما هي القوانني التي مت اإيقاف العمل 

مدى  هو  وما  الطوارئ،  حالة  باإعالن  تاأثرت  التي  املعاهدة  ن�شو�ص  هي  وما  بها، 

النتقا�ص بالن�شبة اإلى كل حق ومربراته، وما هي القوانني ال�شارية يف فرتة الطوارئ، 

وما هو نظام اإعالن حالة الطوارئ وال�شمانات للحقوق واحلريات املقررة اإبان هذه 
احلالة، و�شبل النت�شاف الفعالة املتاحة لالأفراد يف اأثناء حالة الطوارئ ؟32٧

ول �شك اأن مراجعة الأجهزة الرقابية على تطبيق معاهدات حقوق الإن�شان للدول 

يف  اأخذها  ميكن  التي  وال�شوابط  الطوارئ  حالة  بتعريف  يتعلق  فيما  الأطراف 

وال�شرعية  الدولة،  ولكيان  لالأمة  تهديدا  اعتباره  ميكن  ما  اإلى  بالن�شبة  العتبار 

الد�شتورية التي ت�شبط حالة الطوارئ بالن�شبة اإلى اإعالنها واأثناء ا�شتمرارها، تعد 

اإزاء خطر داهم، من  تاأمني وجودها  الدولة يف  للموازنة بني حق  �شمانة �شرورية 

ال�شاأن  التي تتخذها الدولة يف هذا  التدابري ال�شتثنائية  اأن تكون  ناحية، و�شرورة 

اإطار  اأخرى، ويف  اأ�شيق احلدود وبقدر ما تقت�شيه ظروف اخلطر، من ناحية  يف  

�شوابط معينة وذلك حتى ل يتم امل�شا�ص بحقوق الإن�شان الأ�شا�شية يف وقت هي اأ�شد 

ما تكون فيه اإلى احلماية.

حقوق  على  خطرة  اآثار  عليه  ترتتب  اأن  ميكن  الطوارئ  حالة  اإعالن  اأن  �شك  ول 
رقم   م�شتند  الإن�شان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  عن  ال�شادر   )٤( املادة  ب�شاأن   )13(  5 رقم  العام  التعليق  انظر   32٦

CCPR/C/21/REV.1 يف 19 مايو 1989.
رقم  م�شتند  الإن�شان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأمام  مل�شر  الثاين  الدوري  التقرير  مناق�شة  املثال،  �شبيل  على  انظر،   32٧

CCPR/C/SR 1244 يف 1993/12/3.
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اإلى ما ي�شاحب هذا الإعالن عادة من تعاظم ال�شالحيات التي  الإن�شان بالنظر 

متتلكها ال�شلطة التنفيذية على ح�شاب ال�شلطتني الت�شريعية والق�شائية، وتناق�ص 

الأفراد.  اعتقال  وات�شاع �شالحيات  الأفراد  وحريات  الق�شائية حلقوق  ال�شمانات 

وال�شيا�شية،  املدنية  للحقوق  الدويل  كالعهد  دولية  معاهدات  حر�شت  هنا  ومن 

والتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان، والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�شان، واللجنة 

الفرعية ملنع التفرقة وحماية الأقليات التي كانت تابعة للجنة الأمم املتحدة حلقوق 

حلالة  و�شوابط  معايري  و�شع  على  علمية،  وجتمعات  اإقليمية  ومنظمات  الإن�شان، 

الطوارئ، ومن ال�شوابط الإجرائية �شرورة اإعالن حالة الطوارئ ر�شميا، واأن تقوم 

املعنية  كاللجنة  الدولية  واجلهات  الدول  باإبالغ  الطوارئ  حالة  اأعلنت  التي  الدولة 

والفرتة  اإعالنها  اإلى  دعت  التي  والأ�شباب  الطوارئ  حالة  بقيام  الإن�شان  بحقوق 

برملانية  رقابة  تكون هناك  واأن  بها  �شتتاأثر  التي  الطوارئ واحلقوق  املتوقعة حلالة 

يواجه  الذي  اخلطر  يكون  اأن  املو�شوعية  ال�شوابط  ومن  الطوارئ،  اإعالن  على 

الدولة خطرا وا�شتثنائيا واأن تقدر الإجراءات بقدر ال�شرورة التي دعت اإليها واأل 

الجتماعي  الأ�شل  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  العرق  اأو  اجلن�ص  اأ�شا�شها  تفرقة  متار�ص 

امل�شرتكة   )3( املادة  تفر�شها  التي  كتلك  القانونية  التزاماتها  الدول  حترتم  واأن 

مبعاملة  واخلا�شة  الإن�شاين،  الدويل  بالقانون  املتعلقة  الأربع  جنيف  اتفاقيات  يف 

الأ�شخا�ص، الذين ل ي�شرتكون مبا�شرة يف الأعمال العدائية والأ�شخا�ص العاجزين 

الربوتوكول  من   )٤( واملادة  تفرقة،  بدون  اإن�شانية  معاملة  �شبب،  لأي  القتال  عن 

الثاين لتفاقيات جنيف، املتعلقة بحماية �شحايا املنازعات امل�شلحة غري الدولية، 

اأو الذين  واخلا�شة مبعاملة جميع الأ�شخا�ص، الذين ل ي�شرتكون ب�شورة مبا�شرة 

وكذلك  تفرقة،  بدون  اإن�شانية  معاملة  العدائية،  الأعمال  يف  ال�شرتاك  عن  يكفون 

عدم امل�شا�ص بحقوق اأ�شا�شية كاحلق يف احلياة ومنع التعذيب واأل تطول مدة حالة 
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الطوارئ اإل بقدر ا�شتمرارية الظروف ال�شتثنائية التي اقت�شتها328.

جمال  يف  الدولية  اللتزامات  اإىل  بالن�ضبة  اإ�ضافية  مالحظات  ثالثا: 
حقوق الإن�ضان:

اإلى  ن�شري  اأن  الإن�شان،  الدولية يف جمال حقوق  اللتزامات  اإلى  بالن�شبة  املهم  من 

والتقييد،  الإطالق  بني  الإن�شان  وحقوق  اللتزام،  مبحل  تتعلق  اإ�شافية  مالحظات 

وذلك  الوطني  النظام  اللتزام يف  لكفالة  الت�شريعية  الت�شريعية وغري  والإجراءات 

على النحو الآتي: 

1 - حمل اللتزام:

اللتزام الدويل يف جمال حقوق الإن�شان هو التزام ال�شخ�ص القانوين الدويل جتاه 

غريه من اأ�شخا�ص القانون الدويل باأداء معني يتمثل يف القيام بعمل اأو المتناع عن 

عمل معني اأو الت�شرف بطريقة بعينها جتاه احرتام حقوق الإن�شان، ويقرتب معنى 

اللتزام على هذا النحو من معنى اللتزام باحلقوق ال�شخ�شية يف النظام القانوين 

الإن�شان يف  باحرتام حقوق  اللتزام  املالية عن  ال�شفة  انح�شار  كان  واإن  الداخلي 

هذا  من  يجعل  الداخلي،  القانون  يف  عنه،  المتناع  اأو  به  القيام  املطلوب  العمل 

اللتزام يف عداد الواجب القانوين329.

وتت�شح اأهمية حتديد حمل اللتزام الدويل بالن�شبة اإلى حتديد العمل املطلوب اأداوؤه 

اأو العمل املطلوب المتناع عن الإتيان به وبالتايل التحقق من وفاء امللتزم بالتزامه 

اأو خمالفته هذا اللتزام.

328 انظر يف تفا�شيل ال�شوابط الإجرائية واملو�شوعية حلالة الطوارئ ومرجعيات الأمم املتحدة وغريها من وثائق دولية واإقليمية 
وعاملية.

 Theo van Boven, General course on Human rights, collected courses of the
 academy of European law, volume IV, book 2.1-106, (Kluwer law international,
the Netherlands, 1995) pp71-90

329 انظر اأ. د. ح�شن كرية، املدخل اإلى القانون، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية، 19٧1، �شفحات من ٤٦٧ اإلى ٤9٦.
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واللتزام الدويل يف جمال حقوق الإن�شان اإما اأن يكون التزاما مب�شلك واإما التزاما 

بتحقيق نتيجة. واأيا كان اللتزام فاإن الغاية من اللتزام يف كل الأحوال هي �شمان 

احرتام احلقوق التي ن�شت عليها القاعدة  الدولية املقررة �شواء يف اإطار املعاهدات 

تتحدد  املخالفة  فاإن  مب�شلك،  اللتزام  ويف  العامة.  املبادئ  اأو  العرف  اأو  ال�شارعة 

حالة  ويف  اتخاذه  عليها  يتعني  كان  الذي  بامل�شلك  الفعلي  الدولة  م�شلك  مبقارنة 

اللتزام بالنتيجة فاإن العربة بالنتيجة فاإذا مل حتدث النتيجة املتوقعة اأمكن القول 

اإن هناك خمالفة لاللتزام الدويل. والواقع اأن حمل اللتزام الدويل باحرتام حقوق 

فاإن  احلالتني  كلتا  ويف  بنتيجة.  واللتزام  مب�شلك  اللتزام  بني  خليط  هو  الإن�شان 

هدف اللتزام هو تاأمني التمتع الفعلي باحلقوق املعرتف بها اأخذا يف العتبار طبيعة 

اللتزام، من حيث الطابع الغالب عليه، وعما اإذا كان فوريا كما هو احلال بالن�شبة 

احلقوق  اإلى  بالن�شبة  احلال  هو  كما  تدريجيا  اأو  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  اإلى 

القت�شادية والجتماعية والثقافية.

عقدية  التزامات  لي�شت  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  الدولية  اللتزامات  اأن  ويراعى 

تبادلية بني اأطراف معاهدات حقوق الإن�شان، اأي ل يتوقف احرتامها من قبل طرف 

على احرتام الطرف الآخر لها، واإمنا هي التزامات مقررة ل�شالح الأفراد وهناك 

م�شلحة م�شرتكة ملجموع الدول الأطراف يف هذه املعاهدات ل�شمان هذه احلقوق. 

وقد لحظت،  بحق، اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان اأن »... معاهدات حقوق الإن�شان 

العرتاف  اإلى  تهدف  هي  بل  الدول،  بني  فيما  اللتزامات  لتبادل  �شبكة  ت�شكل  ل 

التزام مقرر  مبا لالأفراد من حقوق...«330. فاللتزام باحرتام حقوق الإن�شان هو 

ل�شالح الأفراد والدول الأطراف يف معاهدات حقوق الإن�شان م�شئولة عن تنفيذ هذا 

اللتزام وجميعها لها م�شلحة قانونية يف �شمان تنفيذ اللتزام.
330 انظر الفقرة )1٧( من التعليق العام رقم 2٤ )52( للجنة املعنية بحقوق الإن�شان ب�شاأن امل�شائل املتعلقة بالتحفظات التي 
تبدى لدى الت�شديق على العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية اأو الربوتوكولني الختياريني املتعلقني به اأو لدى الن�شمام اإلى هذه 

ال�شكوك فيما يتعلق بالإعالنات التي ت�شدر يف اإطار املادة )٤1( من العهد )اخلا�شة ب�شكاوى الدول(.
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بدور  الإن�شان  حقوق  معاهدات  تطبيق  على  امل�شرفة  الرقابية  الأجهزة  وتقوم 

اأ�شا�شي يف حتديد ما اإذا كانت الدول الأطراف قد وفت بالتزاماتها اأم خالفت هذه 

اللتزامات، وطبيعة هذه املخالفة اأو اخلرق، وما اإذا كانت هذه املخالفات م�شتمرة 

اأم متثلت يف ت�شرفات حمددة وانتهت، وذلك ليت�شنى التو�شية بالإجراءات الواجب 

اتخاذها اإزاء هذه املخالفات.

باملعلومات  خرقه  اأو  اللتزام  خمالفة  حالة  حتديد  يف  الرقابية  الأجهزة  وت�شتعني 

املتاحة لديها من الدول ب�شاأن مدى تنفيذ هذا اللتزام وتقديرها هذه املعلومات يف 

�شوء طبيعة هذا اللتزام وما اإذا كان التزاما فوريا اأو متدرجا وما حددته ن�شو�ص 

اللتزام  لتنفيذ  اتخاذها  الواجب  الإجراءات  اأو  الإجراء  ب�شاأن  املعنية  املعاهدة 

وهدف اللتزام وغايته، وعلى �شبيل املثال، فاإن املادة )8( من العهد الدويل للحقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية تن�ص، فيما تن�ص عليه، على احلق يف الإ�شراب 

على اأن ميار�ص طبقا لقوانني الدولة املعنية. فاإذا ات�شح، مثال، من املعلومات املتاحة 

لدى الأجهزة الرقابية، اأن قوانني دولة طرف يف العهد متنع هذا احلق اأو اأن هناك 

قانونا يعرتف بهذا احلق ولكنه ل يطبق، فهناك اإخالل بهذا اللتزام.

2- حقوق الإن�ضان بني الإطالق والتقييد:

يتاأثر نفاذ اللتزام الدويل بحقوق الإن�شان بو�شع احلقوق املعرتف بها يف معاهدات 

قابلة  اأنها  اأم  قيد  عليها  يرد  ل  كانت هذه احلقوق مطلقة  اإذا  وما  الإن�شان  حقوق 

هذه  كانت  �شواء  املعاهدات،  هذه  يف  الأطراف  الدول  قبل  من  عليها  قيود  لفر�ص 

القيود دائمة اأو قيودا موؤقتة وا�شتثنائية اأو  قيودا عامة.

التوقيع  الدول، عند  دولة من  لأي  التي يحق  التحفظات  الدائمة يف  القيود  وتتمثل 

اأو الن�شمام اإلى املعاهدة، اإبداوؤها على اأي من ن�شو�ص  اأو اإيداع وثيقة الت�شديق 

املعاهدة اإذا كانت الأخرية ت�شمح بذلك، ويف حدود ما ت�شمح به. وهذه قيود دائمة 
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ما مل ت�شحب الدولة حتفظها لحقا. ول يت�شمن العهدان الدوليان حلقوق الإن�شان 

ثم  ومن  بالتحفظات  متعلقة  ن�شو�شا  وال�شعوب  الإن�شان  الإفريقي حلقوق  وامليثاق 

ي�شري على حق الدول يف التحفظ القواعد العامة التي اأقرتها اتفاقية فيينا لقانون 

املعاهدات، وتتعلق التحفظات بالأثر القانوين لأحكام الن�ص اأو الن�شو�ص املتحفظ 

عليها وتعديل هذا الأثر يف انطباقه على الدولة املتحفظة.

اللتزام  على  ترد  اأن  التي ميكن  فهذه  ال�شتثنائية  اأو  املوؤقتة  القيود  اإلى  وبالن�شبة 

باحرتام بع�ص احلقوق بالنتقا�ص منها اأو وقف التمتع بها ب�شبب ظروف ا�شتثنائية 

تهدد الأمة، وت�شتمر هذه القيود اإبان فرتة الظروف املذكورة وهذه �شلم بها �شراحة 

العهد  يت�شمن  ومل  معينة331.  وب�شروط  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 

الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية وامليثاق الإفريقي حلقوق الإن�شان 

وال�شعوب ن�شو�شا تتعلق مبثل هذه القيود ولكن ذلك ل مينع الدول الأطراف فيهما 

من ممار�شة هذا احلق اإذا توافرت �شروطه.

اأما بالن�شبة اإلى القيود العامة فهي قيود تنظيمية، وهذه ل ترد من حيث املبداأ على 

احلقوق املطلقة التي وردت يف معاهدات حقوق الإن�شان، اأما بالن�شبة اإلى احلقوق 

طبقا  ممار�شتها  تنظيم  يف  الأطراف  الدول  حق  على  املعاهدات  هذه  ن�شت  التي 

للقانون، فلقد و�شعت معاهدات حقوق الإن�شان �شوابط لهذا التنظيم بحيث ل ينال 

من م�شمون احلق، واأن يكون هذا التنظيم �شرعيا اأي بقانون ويف احلدود ال�شرورية.

باحرتام  الأطراف  الدول  التزام  على  الإن�شان  حقوق  معاهدات  ن�شت  وابتداء 

الأفراد  اأو  الأ�شخا�ص  �شخ�ص من  لكل  اأو  فرد  لكل  فيها  عليها  املن�شو�ص  احلقوق 

الأجنبي  اإلى  اللتزام  هذا  وين�شرف  وليتها  يف  والداخلني  اإقليمها  يف  املوجودين 

با�شتثناء حقوق معينة ينفرد بها املواطن من دون الأجنبي. ول جدال يف اأن احلقوق 

331 انظر املادة )٤( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
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اإلى  املدنية والأ�شا�شية كاحلق يف احلياة واحلق يف عدم التمييز واحلق يف اللجوء 

الق�شاء واحلق يف حماية واحرتام الكرامة الإن�شانية واحلماية �شد التعذيب، هي 

حقوق يتمتع بها الأجنبي والوطني على ال�شواء. اإل اأن ثمة حقوقا تكون مق�شورة على 

املواطن من دون الأجنبي كتلك املتعلقة باملواطنة كحق امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية 

وتقلد الوظائف العامة اأو املتعلقة بفر�ص العمل وا�شتغالل املوارد القت�شادية التي 

تق�شرها الدول عادة على مواطنيها، ول ت�شمح بها لالأجنبي اإل يف حدود معينة332.

فيها مطلقة  ترد  التي  بع�ص احلقوق  اإلى  بالن�شبة  الإن�شان  وتتفق معاهدات حقوق 

ول يتدخل القانون يف تنظيمها كما هو احلال بالن�شبة اإلى احلق يف امل�شاواة ومنع 

التمييز املن�شو�ص عليه يف العهدين.

وبالن�شبة اإلى القيود العامة التنظيمية فقد �شمحت معاهدات حقوق الإن�شان بفر�ص 

مثل هذه القيود على بع�ص احلقوق ب�شروط بدونها ل يكون القيد م�شموحا به واأهم 

مبقت�شى  عليه  من�شو�شا  القيد  يكون  اأن  فينبغي  القيد  �شرعية  هي  ال�شروط  هذا 

اأو  ال�شحة  اأو  العام  الأمن  مثل حفظ  القيد �شروريا لعتبارات  يكون  واأن  القانون 

الآداب اأو حلماية النظام العام اأو الرفاهة العامة وا�شرتط بع�شها اإطارا اأو�شع لهذه 

ال�شوابط وهي اأن تكون مما ي�شمح به املجتمع الدميقراطي كموؤ�شر ل�شرعية مثل هذه 

القيود من حيث ابتغاوؤها م�شلحة املجتمع ككل واأل تكون اأداة تع�شف يف يد ال�شلطات 

والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل  العهد  اأن  جند  الإطار  هذا  ويف  العامة. 

والثقافية ي�شمح بو�شع قيود على بع�ص احلقوق الواردة فيه، ب�شكل عام، ب�شرط اأن 

تكون مقررة بالقانون ويف احلدود الذي تتما�شى مع طبيعة هذه احلقوق فقط واأن 

يكون غر�شها تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي، وبالإ�شافة اإلى هذا الإطار 

العامة  ال�شئون  اإدارة  من  ال�شيا�شية  احلقوق  تق�شر  التي  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدولية  التفاقية  من   25 املواد  انظر   332
اإلى تقلد الوظائف العامة على املواطن. و2)3( من التفاقية الدولية للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية التي  والنتخاب 
تخول البلدان النامية احلق يف حتديد املدى الذي ميكن اأن تذهب اإليه يف �شمان احلقوق القت�شادية لغري املواطنني اأخذا يف العتبار 

ظروف القت�شاد القومي واملراعاة الواجبة حلقوق الإن�شان.
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العام فيمكن تقييد حق كل فرد يف ت�شكيل النقابات والن�شمام اإليها وحرية العمل 

النقابي مبا يكون �شروريا ل�شالح الأمن الوطني اأو النظام العام اأو من اأجل حماية 

حقوق الآخرين وحرياتهم، كما ميكن فر�ص قيود قانونية على ممار�شة هذا احلق 

بوا�شطة اأع�شاء القوات امل�شلحة اأو ال�شرطة اأو الإدارة احلكومية333.

وي�شمح العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية بفر�ص قيود على بع�ص احلقوق على 

اأو حريات  اأن تكون هذه القيود �شرورية ومبقت�شى القانون وبهدف احرتام حقوق 

ال�شحة  اأو  العام  النظام  اأو  الوطني  الأمن  اأو  العامة  ال�شالمة  حماية  اأو  الآخرين 

اإلى حرية الراأي والتعبري  اأو الأخالق يف جمتمع دميقراطي وذلك بالن�شبة  العامة 

واحلق يف التجمع ال�شلمي33٤.

ول �شك اأن الت�شليم مببداأ اإمكانية فر�ص قيود على ممار�شة بع�ص احلقوق اأو تنظيم مثل 

هذه املمار�شة طبقا للقانون يعني اأن حقوق الإن�شان ل تتعلق بالإن�شان فقط كاإن�شان، 

ولكن تتعلق به اأي�شا ك�شخ�ص يعي�ص يف جمتمع معني يتنازعه مبداآن: اأحدهما حرية 

الفرد ومنوه، والآخر هو اأمن النظام الجتماعي، ول ميكن تغليب اأحدهما على ح�شاب 

الآخر335، وهو ما يربر اأن تكون هناك �شوابط لتنظيم ممار�شة حقوق الإن�شان، اإل اأن 

هذا التنظيم اأو القيود يجب اأن تكون يف اإطار امل�شروعية، ويف احلدود التي ي�شمح بها 

جمتمع دميقراطي وعلى نحو يكفل حقوق الفرد ول يع�شف بها.

ون�ص العهدان على اأنه لي�ص فيهما ما ميكن تف�شريه باأن يجيز لأي دولة اأو جماعة 

اأو فرد حق ال�شرتاك يف اأي ن�شاط اأو القيام باأي عمل ي�شتهدف الق�شاء على اأي من 

اأكرب مما هو من�شو�ص عليه  اأو تقييدها لدرجة  احلقوق واحلريات املقررة فيهما 

يف العهدين. كما ن�ص العهدان على اأنه ل يجوز تقييد حقوق الإن�شان الأ�شا�شية اأو 

333 انظر على التوايل،، املواد )٤(، 8 )1-اأ-ث(، 8 )2( من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.
33٤ انظر، على التوايل، املواد )19(، )21(، )22-2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.

 335 See, James Fawcett, “The international  Human rights, (London; Heineman
Education Books Ltd, 1967) p.11
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املعرتف بها يف اأي دولة اأو التحلل منها بحجة عدم اإقرار العهدين بها اأو اإقرارها 

لهما بدرجة اأقل33٦ ول �شك اأن هذه الإ�شارة تعد �شمانة اإ�شافية يف مواجهة حماولة 

اأي دولة اأو جهة لتو�شيع نطاق القيود املفرو�شة على احلقوق املذكورة اأو التحلل من 

هذه احلقوق.

يف  اللتزام  نفاذ  لكفالة  الت�ضريعية  وغري  الت�ضريعية  الإجراءات   -3

النظام الوطني:

مبقت�شاه  يتم  حمدد  اأ�شلوب  على  الإن�شان  حقوق  اتفاقيات  اأو  معاهدات  تن�ص  مل 

على  مثال  تن�ص  فلم  الأطراف،  للدول  الداخلية  القانونية  الأنظمة  يف  ا�شتقبالها 

واإمنا  الأنظمة  هذه  يف  داخلية  قوانني  اإلى  حتويلها  اأو  النظم  هذه  يف  اندماجها 

بها  الواردة  باحلقوق  العرتاف  تطلب  على  الن�ص  على  املعاهدات  هذه  اقت�شرت 

للدول  احلرية  املعاهدات  هذه  وتركت  لذلك،  الالزمة  الت�شريعية  التدابري  واتخاذ 

الأطراف يف اتخاذ الإجراء املنا�شب لتحقيق ذلك، اإذ اإن العربة يف النهاية هو اأن 

يت�شمن النظام القانوين الداخلي الت�شريعات التي تكفل العرتاف بحماية احلقوق 

املن�شو�ص عليها يف هذه املعاهدات، ول �شك اأن هذا املنحى هو النهج ال�شليم بالنظر 

لختالف الأنظمة القانونية يف طريقة ا�شتقبالها لاللتزامات الدولية. والعربة، يف 

النهاية، هي اأن ت�شمن الدول ت�شريعاتها احلقوق املن�شو�ص عليها يف هذه املعاهدات، 

واأن تكون هذه الت�شريعات متفقة مع ما التزمت به هذه الدول، فاإن مل يكن الأمر 

كذلك، فاإن عليها اأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الد�شتورية ولأحكام هذه املعاهدات، 

ما يكون �شروريا لإعمال هذه احلقوق من تدابري ت�شريعية اأو غري ت�شريعية33٧. وتبدو 

هنا اأهمية مراجعة الأطراف ت�شريعاتها الداخلية ل�شمان توافقها مع ما التزمت به 

33٦ انظر املادة )15( من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية واملادة )5( من العهد الدويل للحقوق املدنية 
وال�شيا�شية.

33٧ انظر الفقرة )2( من املادة )2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.



254

لأن  الداخلي  القانوين  املعاهدات يف نظامها  الدول يدمج  اإن كان بع�ص هذه  حتى 

هناك من الن�شو�ص ما قد يتطلب ت�شريعا حمددا رغم هذا الندماج. ومن ذلك اأن 

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية ين�ص �شراحة على التزام الدول الأطراف 

فيه باأن متنع »بحكم القانون« كل دعاية من اأجل احلرب و »... كل دعوة للكراهية 

القومية اأو العن�شرية اأو الدينية من �شاأنها اأن ت�شكل حتري�شا على التمييز اأو املعاداة 

اأو العنف«338، فهذا الن�ص ل ينفذ بذاته not self-executing  بل يتطلب الأمر 

ليتمكن القا�شي الوطني من تطبيقه اأن ي�شدر مثل هذا القانون الذي مينع ويعاقب 

تطبيقا  العن�شرية  اأو  الكراهية  الناجتة من دعوات  والعنف  واملعاداة  التمييز  على 

لقاعدة عدم التجرمي بدون ن�ص.

للدول  الداخلي  القانوين  النظام  يف  الإن�شان  حقوق  معاهدات  نفاذ  اأن  والواقع 

القانونية  نظمها  ا�شتقبال  الدول وطريقة  بد�شاتري هذه  يرتبط  ما  بقدر  الأطراف 

الدول  احرتام  ب�شرورة،  اأي�شا،  يرتبط،  ما  بقدر  املعاهدات،  لهذه  الداخلية 

الحتجاج  املعاهدات  هذه  مثل  يف  الأطراف  من  يقبل  ل  وانه  الدولية  التزاماتها 

بقوانينها الداخلية لتربير عدم تنفيذ هذه اللتزامات339.

التي  الإن�شان،  حقوق  اتفاقيات  تطبيق  على  امل�شرفة  الأجهزة  فاإن  حال  اأي  وعلى 

اأن�شاأت مثل هذه الأجهزة تتحقق من م�شاألة نفاذها من عدمه يف النظم القانونية 

املعاهدات وبحث هذه  ب�شاأن تطبيق هذه  لها  التقارير املقدمة  الداخلية من خالل 

املعنية.  الدول  ممثلي  على  الأجهزة  هذه  اأع�شاء  يطرحها  التي  والأ�شئلة  التقارير 

الداخلي  القانوين  النظام  يف  املعاهدات  و�شع  ت�شمله،  فيما  الأ�شئلة،  هذه  وت�شمل 

ميكن  وهل  اأخرى  ناحية  من  العادية،  وبالقوانني  ناحية،  من  بالد�شتور،  وعالقته 

الو�شع  عليه  يكون  وماذا  ؟  ل  اأم  املحاكم  اأمام  مبا�شرة  املعاهدة  اإلى  ال�شتناد 

338 انظر املادة )20( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
339 انظر املادة )2٧( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.
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القانوين يف حالة التعار�ص بني اأحكام الد�شتور وبني اأحكام املعاهدة ؟ وما اإذا كانت 

�شدرت  وهل  املعاهدة،  مع  توافقها  من  للتاأكد  القائمة  الت�شريعات  مراجعة  متت 

قوانني بعد الت�شديق اأو الن�شمام اإلى املعاهدة تتعار�ص مع اأحكامها ؟ وهل تت�شمن 

الأجهزة  اإن هذه  بل  املعاهدة ؟3٤0   املن�شو�ص عليها يف  القائمة احلقوق  القوانني 

باحلقوق  ات�شال  املعاهدة  الطرف يف  للدولة  اأخرى  دولية  التزامات  اإلى  ت�شري  قد 
املن�شو�ص عليها يف املعاهدة ومدى احرتام هذه احلقوق على امل�شتوى الداخلي.3٤1

التزامات  مع  الداخلية  الت�شريعات  توافق  اإلى  فقط،  النفاذ،  مفهوم  ين�شرف  ول 

الدولة الطرف طبقا ملعاهدات حقوق الإن�شان، بل ين�شرف اأي�شا اإلى تاأمني التمتع 

الفعلي بهذه احلقوق، فالدول الأطراف ل تعرتف Recognize، فح�شب، باحلقوق 

املذكورة واإمنا تلتزم اأي�شا ب�شمان ensure هذه احلقوق وكفالة التمتع الفعلي بها. 

لالأجهزة  تقدم  اأن  عليها  يتعني  املعاهدات  هذه  يف  الأطراف  الدول  فاإن  هنا  ومن 

الدولة  عن  منا�شبة  عامة  معلومات  املعاهدات  هذه  تطبيق  على  امل�شرفة  الرقابية 

فهم   ...« على  التعاهدية  الهيئات  اأو  الرقابية  الأجهزة  اأو  مل�شاعدة جلان اخلرباء 

ال�شياق ال�شيا�شي والقانوين والجتماعي والقت�شادي الذي يجرى فيه اإعمال حقوق 

املعلومات  هذه  تت�شمن  التي  الوثيقة  على  ويطلق  املعنية«3٤2.  الدولة  يف  الإن�شان 

»الوثيقة الأ�شا�شية امل�شرتكة« حيث اإنها تقدم اإلى جميع الهيئات التعاهدية امل�شرفة 

على تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�شان. وبالإ�شافة اإلى الوثيقة امل�شرتكة، تقدم الدول 

معلومات حمددة بالن�شبة اإلى كل اتفاقية، على حدة، اإلى اللجنة اأو الهيئة امل�شرفة 

3٤0 انظر على �شبيل املثال، مناق�شة التقرير الدوري الثاين مل�شر اأمام اللجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، يوليو 1993.
والثقافية على ممثل  اأع�شاء جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية  اأحد  الذي طرحه  ال�شوؤال  املثال،  3٤1 من ذلك، على �شبيل 
م�شر، عند مناق�شة التقرير الأويل مل�شر، ب�شاأن عدم اتفاق الت�شريع امل�شري مع التزامات م�شر باحرتام احلقوق النقابية، مبا يف 
ذلك احلق يف الإ�شراب �شواء كانت هذه اللتزامات يف اإطار التفاقية رقم )18٧( ملنظمة العمل الدولية واخلا�شة باحلرية النقابية 
والثقافية، انظر م�شتند جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية  الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية  العهد  املادة )8( من  اأو 

والثقافية رقم E/C12/2000/SR/9 يف 2001/1/18، �ص 5.
3٤2 مبادئ توجيهية من�شقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق الإن�شان، مبا يف ذلك توجيه لتقدمي وثيقة اأ�شا�شية 
موحدة ووثائق خا�شة مبعاهدات بعينها، م�شتند اأمم متحدة رقم HRI/MC/2006/3 يف 10 مايو 200٦، الفقرة )32(.
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اأحكامها  تطبيق  اأو  لتنفيذ  اتخذتها  التي  الإجراءات  ب�شاأن  التفاقية  تطبيق  على 

وذلك طبقا ملا تن�ص عليه هذه التفاقية.

بكيفية  تتعلق  اأ�شا�شيات  على  خمتلفة،  �شيغ  يف  الإن�شان،  حقوق  اتفاقيات  وتن�ص 

كفالة نفاذها يف النظام القانوين الوطني، و�شن�شري على �شبيل املثال، اإلى كل من 

والجتماعية  القت�شادية  واحلقوق  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدوليني  العهدين 

الت�شريعية  غري  والإجراءات  الت�شريعية  بالإجراءات  يتعلق  فيما  وذلك  والثقافية 

لكفالة نفاذهما.

ين�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية يف الفقرة )1( من املادة )2( على 

تعهد كل دولة طرف فيه باحرتام احلقوق املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه احلقوق 

جلميع الأفراد املوجودين يف اإقليمها والداخلني يف وليتها. وتن�ص الفقرة )2( من 

املادة )2( على تعهد كل دولة طرف يف العهد »... اإذا كانت تدابريها الت�شريعية 

اأو غري الت�شريعية القائمة ل تكفل فعال اإعمال احلقوق املعرتف بها يف هذا العهد، 

باأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الد�شتورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون �شروريا لهذا 

الإعمال من تدابري ت�شريعية اأو غري ت�شريعية«.

الفقرة )1(  والثقافية يف  والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل  العهد  وين�ص 

من املادة )2( على تعهد الدول الأطراف باتخاذ »... ما يلزم من خطوات ل�شمان 

ذلك جميع  اإلى  �شالكة  العهد،  هذا  املعرتف يف  باحلقوق  التدريجي  الفعلي  التمتع 

ال�شبل املنا�شبة، وخ�شو�شا �شبل اعتماد تدابري ت�شريعية«.

بو�شائل  تتعلق  التي  تلك  املثال،  �شبيل  التف�شيلية، على  الت�شريعية  الإجراءات  ومن 

النت�شاف، ويف هذا ال�شاأن ين�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية على تعهد 

لكل  فعال«  اأو »عالجا  فعالة  انت�شاف  �شبل  �شخ�ص  لكل  تكفل  باأن  الطرف  الدولة 

�شخ�ص يدعي اأن هناك انتهاكا حلقوقه وحرياته املعرتف بها، واأن تف�شل يف دعواه 
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�شلطة خمت�شة ق�شائية اأو اإدارية اأو ت�شريعية اأو اأي �شلطة اأخرى خمت�شة مبوجب 

النظام القانوين للدولة واأن تكفل الدولة تنفيذ ما تق�شي به هذه ال�شلطة3٤3. وارتباطا 

اإلى �شمانات  بالإطار العام لو�شائل النت�شاف، ي�شري العهد على وجه اخل�شو�ص 

املحاكمة العادلة فين�ص، فيما ين�ص عليه، على اأن جميع الأ�شخا�ص مت�شاوون اأمام 

الق�شاء، ومبداأ �شدور اأي حكم يف ق�شية جنائية اأو مدنية علنا، و�شمانات ال�شرعية 

اجلنائية مبا فيها حق كل فرد متهم بتهم جنائية يف اأن يعترب بريئا ما مل تثبت اإدانته 

طبقا للقانون واأن تكون حماكمته عادلة وعلنية بوا�شطة حمكمة خمت�شة وم�شتقلة 

وحيادية قائمة ا�شتنادا اإلى القانون وحق كل �شخ�ص، حكم عليه يف جرمية، اللجوء 

وفقا للقانون، اإلى حمكمة اأعلى لإعادة النظر يف احلكم، وعدم اإدانة اأحد بجرمية 

القانون  ارتكابه جرمية مبوجب  اأو امتناع عن فعل مل يكن ي�شكل وقت  ب�شبب فعل 

الوطني اأو الدويل، كما ل يجوز توقيع عقوبة اأ�شد من العقوبة الواجبة التطبيق يف 

وقت ارتكاب اجلرمية، وغري ذلك من �شمانات املحاكمة العادلة.3٤٤ 

ومل يت�شمن العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية ن�شا خا�شا 

فيه  الواردة  باحلقوق  فيه  الأطراف  الدول  اعرتاف  اأن  اإل  النت�شاف  بو�شائل 

القت�شادية  فاحلقوق  احلقوق  هذه  حلماية  انت�شاف  �شبل  تاأمينهم  �شرورة  يعني 

هي  امللكية  وحق  العمل  يف  واحلق  النقابية  احلقوق  ومنها  والثقافية  والجتماعية 

حقوق ميكن التقا�شي ب�شاأنها. ولقد اأو�شحت جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية امل�شرفة على تطبيق العهد اأنه ميكن التقا�شي ب�شاأن هذه احلقوق يف اإطار 
ما ين�ص عليه القانون الداخلي.3٤5

الأطراف يف مدى تطبيقها  الدول  الإ�شرافية على مناق�شة  الأجهزة  ولقد حر�شت 

3٤3 انظر الفقرة )3( من املادة )2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.

3٤٤ انظر املادة )1٤( واملادة )15( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
.E/1991/23 ،3٤5 انظر التعليق العام رقم )3( )1990(، فقرة 5، جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية
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اأ�شئلة تتعلق،  اأثناء مناق�شة تقارير الدول  للحق يف و�شائل انت�شاف عادلة فاأثارت 

النت�شاف  و�شبل  و�شمانات  ا�شتقاللها،  ومدى  الق�شائية  الهيئات  بتكوين  مثال، 

الفعالة املتاحة لالأفراد يف اأثناء حالة الطوارئ، ووجود حماكم ا�شتثنائية من عدمه 

وتكوين هذه املحاكم واخت�شا�شها، واأو�شاع حماكم اأمن الدولة واملحاكم الع�شكرية، 

وعالقة ال�شلطة التنفيذية بال�شلطة الق�شائية3٤٦.

ويعد اللتزام ب�شمان و�شائل انت�شاف فعالة وتي�شري �شبل اللجوء اإلى هذه الو�شائل 

�شواء كانت جهات ق�شائية اأو اإدارية اأو ت�شريعية اأو غريها يف اإطار النظم املختلفة 

باحلقوق  الفعلي  التمتع  لتاأمني  الأطراف  الدول  التزامات  اأهم  من  بها  املعمول 

املعرتف بها يف معاهدات حقوق الإن�شان.

وفيما يتعلق بالإلتزام باتخاذ اإجراءات غري ت�شريعية ل�شمان نفاذ التزامات الدولة 

طبقا ملعاهدات حقوق الإن�شان فاملالحظ اأن الت�شريع واإن كان �شروريا حلماية حقوق 

الإن�شان فقد ل يكون كافيا بذاته ل�شمان التمتع الفعلي بهذه احلقوق. ومن ثم فهناك 

حاجة، اأي�شًا، اإلى اإتخاذ اإجراءات غري ت�شريعية لكفالة احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

واإن كان جمال هذه الإجراءات اأكرث ات�شاعا بالن�شبة اإلى تاأمني احلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية. وتتنوع هذه الإجراءات لت�شمل اإجراءات اإعالمية اأو مادية 

على  الإجراءات،  هذه  اأهم  من  ولعل  غريها،  اأو  ثقافية  اأو  اقت�شادية  اأو  اإدارية  اأو 

�شبيل املثال، تعريف الأفراد حقوقهم و�شبل النت�شاف املتاحة لهم ل�شتخال�شها يف 

حالة انتهاكها وكذلك اإتاحة املوارد املالية الالزمة للم�شاعدة الق�شائية لكفالة حق 

التقا�شي للفقراء اإذ بدون مثل هذه امل�شاعدة فلن يت�شنى لهم عمليا ال�شتفادة من 

الن�شو�ص التي ت�شمن لهم حق التقا�شي قانونا.

ولقد ن�ص العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية على تعهد الدول الأطراف فيه 
 ،CCPR/C/SR 12443٤٦ انظر، على �شبيل املثال، تقرير م�شر الدوري الثاين اأمام اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، امل�شتند

مرجع �شابق، �ص3، ٤، 10، 1٦.
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باأن تتخذ ما يكون �شروريا من تدابري »غري ت�شريعية« لإعمال احلقوق املن�شو�ص 

عليها فيه 3٤٧ ومل يف�شل العهد اأو يحدد طبيعة اأو اأ�شكال هذه التدابري وهذا اأمر 

بحقوق  املعنية  اللجنة  تكفلت  ولقد  التدابري،  هذه  اأوجه  تعدد  اإلى  بالنظر  منطقي 

الإن�شان ببيان بع�ص اأوجه هذه التدابري، فقد اأ�شارت اللجنة اإلى اأن �شمان التمتع 

وت�شريعية حلماية  د�شتورية  اإجراءات  اتخاذ  على  فقط  يتوقف  ل  باحلقوق  الفعلي 

ل�شمان  حمددة  اإجراءات  الدولة  تتخذ  اأن  اإلى  حاجة  هناك  اإن  بل  احلقوق،  هذه 

بني  امل�شاواة  �شمان  اإلى  بالن�شبة  مثال  احلال  هو  كما  احلقوق  بهذه  الفعلي  التمتع 

اأي�شا  اللجنة  واأ�شارت  الواقع3٤8.  اأر�ص  على  امل�شاواة  هذه  لتحقيق  واملراأة  الرجل 

اإلى اأهمية اأن تكون ال�شلطات الإدارية والق�شائية كافة على علم بالتزامات الدولة 

بالن�شبة اإلى احرتام حقوق الإن�شان3٤9.

اتخذتها  التي  الت�شريعية  غري  الإجراءات  على  التعرف  على  اللجنة  حر�شت  ولقد 

الدول يف اإطار تنفيذ التزاماتها، ففي اإطار نظام التقارير التي تقدمها الدول اأثارت 

اللجنة ت�شاوؤلت، على �شبيل املثال، ب�شاأن كيفية التعريف بالعهد وهل توجد �شعوبات 

اأو معوقات لتطبيق العهد وما هو تاأثري الثقافات والتقاليد ال�شائدة يف اإعمال احلقوق 
التي يت�شمنها العهد ؟350

من  ب�شيء  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل  العهد  تعر�ص  ولقد 

ومثال  فيه،  الواردة  لطبيعة احلقوق  بالنظر  الت�شريعية  لالإجراءات غري  التف�شيل 

لالإر�شاد  وو�شائل  و�شيا�شات  برامج  الأطراف  الدول  اتخاذ  اإلى  العهد  اإ�شارة  ذلك 

والتدريب الفني يف �شبيل تاأمني احلق يف العمل،351 واتخاذها خطوات لتكفل لكل 

3٤٧ انظر الفقرة )2( من املادة )2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.
.CCPR/C/21/Rev.1 3٤8 انظر التعليق العام رقم )٤(/)13( للجنة املعنية باحلقوق ال�شيا�شية، م�شتند رقم

3٤9 انظر التعليق العام رقم )3( )13( للجنة املعنية بحقوق الإن�شان، املرجع ال�شابق نف�شه.
350 انظر مناق�شة اللجنة املعنية باحلقوق ال�شيا�شية للتقرير الدوري الثاين مل�شر CCPR/C/SR.1244، مرجع �شابق، �ص ٤.

351 انظر الفقرة )2( من املادة )٦( من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.
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وامللب�ص  املنا�شب  الغذاء  ذلك  يف  ولعائلته مبا  لنف�شه  منا�شبا  معي�شيا  م�شتوى  فرد 

وامل�شكن، واأنه ومن اأجل تاأمني احلق يف الغذاء ينبغي للدول الأطراف يف العهد اأن 

تنفذ برامج حمددة من اأجل حت�شني الإنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية352.

حلقوق  الفعلي  بالواقع  عالقتها  �شوء  يف  الت�شريعية  غري  الإجراءات  اأهمية  وتبدو 

الإن�شان يف الدول لأنه »... ل يكفي بطبيعة احلال اأن تعلن حقا للمواطنني لكي يت�شنى 

لهم مزاولته، فكثريا ما حتول بني معظم املواطنني وهذه احلقوق حوائل هائلة لبد 

من قوة الدولة، عن طريق الإجراءات القت�شادية والجتماعية، لإزالتها«353.

وتت�شح اأهمية الإجراءات غري الت�شريعية يف املجال القت�شادي على وجه اخل�شو�ص 

حيث تنعك�ص حالة الفقر والآثار ال�شلبية لربامج الإ�شالح الهيكلي على قدرة غالبية 

�شكان العامل النامي على احل�شول على احلد الأدنى من الغذاء والتعليم وامل�شكن 

وال�شحة، الأمر الذي ي�شتدعي تنفيذ برامج للوفاء بالحتياجات الأ�شا�شية لالأفراد، 

من ناحية، و�شرورة اإ�شراكهم يف �شنع �شيا�شات وخطط التنمية وتنفيذها لتعرب عن 

احتياجاتهم ول�شمان جناحها يف حتقيق الأهداف املرجوة، من ناحية اأخرى35٤.

352 انظر الفقرتني )1( و )2( من املادة )11( من العهد الدويل للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.
353 اأ.د. اأحمد خليفة، يف امل�شاألة الجتماعية، دار املعارف، م�شر، 19٧2، �ص ٦5.

35٤ انظر
Fantu Cheru, Effects of Structural policieson the full enjoyment of human rights

التقرير املقدم اإلى جلنة حقوق الإن�شان بالأمم املتحدة، م�شتند رقم E/CN.4/199/50  يف 1999/2/2٤.
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الفرع الرابع
التعاون الدويل مع الأمم املتحدة وجمل�س حقوق الإن�ضان 

والتوجه لإن�ضاء موؤ�ض�ضة وطنية حلقوق الإن�ضان

الوهج  اإطار  يف  تقديري،  يف  الإن�شان،  حلقوق  وطنية  موؤ�ش�شة  لإن�شاء  التوجه  جاء 

املتزايد لتاأكيد �شيا�شات وبرامج البحرين الوطنية يف جمال حقوق الإن�شان، وعزز 

هذا التوجه احلر�ص على قيام البحرين بدور ن�شط يف جهود الأمم املتحدة وتاأكيد 

تعاونها مع جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان.

ولقد عر�شنا من قبل اإلى اأن اإن�شاء جمل�ص حقوق الإن�شان كان منعطفا مهما يف تطور 

مظهرين  يف  التطور  هذا  وانعك�ص  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  املتحدة  الأمم  اآليات 

اأ�شا�شيني: اأولهما: اإ�شفاء اأهمية رئي�شية على املجل�ص وجعله تابعا مبا�شرة للجمعية 

ن�شاط  تكثيف  العامة، من  للجمعية  رئي�شي  كذراع  املتحدة ومتكينه،  لالأمم  العامة 

الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان. واملظهر الثاين هو ابتداع اجلمعية العامة، 

يف قرارها نف�شه الذي اأن�شاأت به جمل�ص حقوق الإن�شان، نظام ال�شتعرا�ص الدوري 

ال�شامل حلقوق الإن�شان.

حقوق  جلنة  لع�شوية  ترت�شح  اأن  على  البحرين  مملكة  حر�شت  �شبق،  ما  اإطار  يف 

الإن�شان ثم لع�شوية جمل�ص حقوق الإن�شان الذي حل حمل اللجنة، واأن يكون تعاونها 

ال�شامل تعاونا منوذجيا. ويف هذا  الدوري  اإطار عملية ال�شتعرا�ص  مع املجل�ص يف 

باإن�شاء  اإلى التعهد  اأي�شا،  بادرت اململكة، عند تر�شحها لع�شوية املجل�ص،  الإطار، 

ال�شتعرا�ص  عملية  اإطار  يف  هذا  تعهدها  وتابعت  الإن�شان«  حلقوق  وطنية  »هيئة 

الدوري ال�شامل وهو ما نعر�ص له على النحو الآتي:
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اأول: ع�ضوية مملكة البحرين يف جمل�س حقوق الإن�ضان:

ت�شجيع احرتام وحماية حقوق  ودوره يف  الإن�شان  لأهمية و�شع جمل�ص حقوق  بالنظر 

الإن�شان، ا�شرتطت اجلمعية العامة، يف قرارها رقم 251/٦0 الذي اأن�شاأ املجل�ص355  

يف  املنتخبون  الأع�شاء  يتحلى  »اأن  ا�شرتطته  فيما  املجل�ص،  ع�شوية  ي�شغلون  فيمن 

املجل�ص  مع  يتعاونوا  واأن  الإن�شان،  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  املعايري  باأعلى  املجل�ص 

تعاونا كامال...«35٦. ويف هذا الإطار، وعند تر�شحها لع�شوية املجل�ص للفرتة من يونيو 

2008 اإلى يونيو 2011، بعد اأن �شغلت ع�شوية املجل�ص فرتة جزئية عام 200٦ 

وطنيا  الإن�شان،  حلقوق  الداعمة  مواقفها  اأكدته،  فيما  البحرين  اأكدت   ،200٧  -

واإقليميا ودوليا، واإ�شهامها يف جمال حماية حقوق الإن�شان مثل �شبق ع�شويتها يف جلنة 

عديدة  دولية  اتفاقيات  اإلى  وان�شمامها   ،200٤-2002 للفرتة  الإن�شان  حقوق 

وال�شيا�شية  املدنية  الإن�شان  حلقوق  الدوليان  العهدان  منها  الإن�شان  حقوق  جمال  يف 

اختيارية  والتزامات  بتعهدات  �شتتقدم  وانها  والثقافية،  والجتماعية  والقت�شادية 

Voluntary Pledges and Commitments  يف جمال حقوق الإن�شان35٧.

ويف اإطار ما �شبق، تعهدت مملكة البحرين، مبنا�شبة انتخابها لع�شوية جمل�ص حقوق 

الإن�شان، فيما تعهدت به، بـ:

-  اعتبارها ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان اأحدى اأولوياتها الرئي�شية داخليا 

وخارجيا واعتبارها الركائز الأ�شا�شية للتنمية الوطنية.

- التعاون مع الأمم املتحدة واآليات عمل جمل�ص حقوق الإن�شان.

اإلى  والن�شمام  الإن�شان  حلقوق  الدولية  التفاقيات  اإطار  يف  بتعهداتها  -  الوفاء 
A/Res/60/251 يف 3  العامة رقم 251/٦0 يف 15 مار�ص 200٦، م�شتند جمعية عامة  انظر قرار اجلمعية   355

اأبريل 200٦.
35٦ املرجع ال�شابق نف�شه، الفقرة رقم )9(.

35٧ ر�شالة تر�شيح مملكة البحرين لع�شوية جمل�ص حقوق الإن�شان واملر�شلة اإلى رئي�ص الدورة)٦2( للجمعية العامة لالأمم املتحدة 
املنعقدة عام 2008 التي يتم فيها انتخاب اأع�شاء املجل�ص للفرتة 2009 -2011.
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القت�شادية  للحقوق  الدويل  والعهد  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 

والجتماعية والثقافية.

- متكني املراأة �شيا�شيا واقت�شاديا واجتماعيا.

-  التزام ال�شفافية وت�شجيع املنظمات غري احلكومية، خا�شة تلك العاملة يف جمال 

حقوق الإن�شان، والتعاون معها.

- العمل على ا�شت�شدار قانون ملكافحة الإجتار يف الب�شر.

ثانيا: تعهد مملكة البحرين باإن�ضاء هيئة وطنية حلقوق الإن�ضان: 

املجل�ص، عام  بها  يقوم  الإن�شان  �شاملة حلقوق  دورية  اأول عملية مراجعة  اإطار  يف 

2008، مت اختيار مملكة البحرين، بالقرعة، لتكون اأول دولة تتم مناق�شة تقريرها 

اأمام املجل�ص.

جمل�ص  لقرار  وفقا  الوطني،  تقريرها  املجل�ص،  اإلى  البحرين،  مملكة  قدمت  وقد 

التقرير،  ت�شمن  وقد  ال�شاملة.  الدورية  املراجعة  لعملية  املنظم  الإن�شان358  حقوق 

عند اإ�شارته اإلى الهيئات الر�شمية والأجهزة احلكومية املعنية بحقوق الإن�شان، اإلى 

تعهدات طوعية منها اأن »البحرين ملتزمة باإن�شاء هيئة وطنية حلقوق الإن�شان يف 

اأ�شرع وقت ممكن، اآخذًة يف العتبار قرارات الأمم املتحدة ذات ال�شلة وخ�شو�شا 

مبادئ باري�ص، وقد �شدر بالفعل، يف �شهر ت�شرين الثاين/ نوفمرب 200٧، قرارا 

من جمل�ص الوزراء ب�شاأن اإن�شاء هيئة وطنية حلقوق الإن�شان، ومن املتوقع اأن تقوم 

الهيئة، بعد اإن�شائها بو�شع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان يف اململكة«359.

والواقع اأن هذا التعهد جاء يف اإطار توجهات امل�شروع الإ�شالحي مللك مملكة البحرين، 

358 انظر امل�شتند رقم A/HRC/WG.6/1/BHR/1 يف 11 مار�ص 2008.
359 املرجع ال�شابق نف�شه،)3( د�شتور البحرين و�شيا�شتها وقوانينها وموؤ�ش�شاتها لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان، )د( هيئات ر�شمية 

واأجهزة حكومية معنية بحقوق الإن�شان.
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الوطنية حلقوق  الهيئة  باإن�شاء  الوزراء  قرار عن جمل�ص  بالفعل  قد �شدر  كان  حيث 

الإن�شان، يف نوفمرب 200٧. وقد اأكد هذه التوجهات وزير الدولة لل�شئون اخلارجية، 

يف مملكة البحرين، عند تقدميه تقرير البحرين، يف عملية املراجعة الدورية ال�شاملة، 

اأمام الفريق العامل املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، حيث اأ�شار، فيما اأ�شار اإليه، 

اإ�شالح  الطليعي يف جهود  الإن�شان ودورها  الرا�شخ بحقوق  البحرين  »...التزام  اإلى 

الأمم املتحدة التي اأف�شت اإلى اإن�شاء جمل�ص حقوق الإن�شان وا�شتحداث ال�شتعرا�ص 

الدوري ال�شامل...«3٦0 واإلى اأن البحرين »...�شوف تن�شئ قريبا موؤ�ش�شة وطنية حلقوق 

جمالني  يف  بالفعل  عاملتني  موؤ�ش�شتني  هناك  )وان(  باري�ص.  ملبادئ  وفقا  الإن�شان 

حمددين، هما املجل�ص الأعلى للمراأة واللجنة الوطنية للطفولة...«3٦1.

الذي  العامل  الفريق  تقرير  الثامنة،  الإن�شان، يف دورته  ناق�ص جمل�ص حقوق  ولقد 

واأ�شار  ال�شامل،  الدوري  ال�شتعرا�ص  عملية  يف  البحرين  ململكة  تقرير  اأول  بحث  

ال�شاملة  اأثناء عملية املراجعة الدورية  التي قبلتها مملكة البحرين  التو�شيات  اإلى 

الإن�شان،  حلقوق  وطنية  هيئة  باإن�شاء  التعهد  ومنها  الختيارية  التزاماتها  وكذلك 
واأقر املجل�ص نتائج عملية ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل بالن�شبة اإلى البحرين.3٦2

اجلدير بالذكر اأن وزير الدولة ل�شئون حقوق الإن�شان كان قد اأحاط جمل�ص حقوق 

نتائج  لتطبيق  اململكة  اأعدتها  عمل  بخطة  علمًا  املذكورة،  املناق�شة  اأثناء  الإن�شان، 

عملية ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل مبا فيها تعهدها باإن�شاء موؤ�ش�شة وطنية حلقوق 

املوؤ�ش�شة  وبرامج عمل  مهام  مناق�شة  لهذه اخلطة عند  نعر�ص  و�شوف  الإن�شان3٦3 

الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين.

3٦0 ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، تقرير الفريق العامل املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، البحرين، م�شتند جمعية عامة رقم 
A/HRC/8/19  يف 22 مايو 2008، جمل�ص حقوق الإن�شان، فقرة رقم )5(.

3٦1 ذات املرجع ال�شابق، فقرة رقم )٦(.
3٦2 انظر املرجع ال�شابق نف�شه.

3٦3 انظر م�شتند جمعية عامة رقم A/HRC/8/19/Add.1 يف 1٦ يونيو 2008، جمل�ص حقوق الإن�شان، الدورة الثامنة.
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املطلب الثاين
اإن�ضاء املوؤ�ض�ضة وتعيني اأع�ضائها )ت�ضكيلها(

باإن�شاء   2009 ل�شنة   )٤٦( رقم  امللكي  الأمر   ،2009 نوفمرب   10 يف  �شدر، 

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، ولقد مت تعديل هذا الأمر امللكي، يف 11 �شبتمرب 

القانونية  الأداة  تعدلت  ولقد  ل�شنة 2012،  رقم )28(  امللكي  بالأمر   ،2012

تعديله  مت  والذي   ،201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون  ب�شدور  للموؤ�ش�شة  املن�شاأة 

باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦.

 )1٦( رقم  امللكي  بالأمر  لها،  ت�شكيل  اأول  يف  املوؤ�ش�شة،  اأع�شاء  تعيني  مت  وباملثل 

ل�شنة 2010، يف 25 اأبريل 2010، ثم تعدل هذا الت�شكيل مبقت�شى الأمر امللكي 

رقم )٧( ل�شنة 2013 ال�شادر يف 31 يناير 2013، ولحقا بالأمر امللكي رقم 

)20( ل�شنة 201٦.

التي  القانونية  والأداة  اأع�شائها،  وتعيني  املوؤ�ش�شة  لإن�شاء  املطلب،  ونعر�ص يف هذا 

مت ا�شتخدامها يف هذا ال�شاأن، ومظاهر ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة كما تتبدى يف الأوامر 

امللكية اخلا�شة باإن�شاء املوؤ�ش�شة وتعيني اأع�شائها، ثم يف القانون رقم )2٦( ل�شنة 

خالل  من  وذلك   ،201٦ ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  واملعدل   201٤

الفروع الآتية:

الفرع الأول: اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.

الفرع الثاين: تعيني اأع�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان )ت�شكيل املوؤ�ش�شة(.

الفرع الثالث: الو�شع القانوين لالأمر امللكي.

اخلا�شة  امللكية  الأوامر  يف  تبدو  كما  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية  الرابع:  الفرع 
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 )2٦( رقم  القانون  يف  لحقا  ثم  املوؤ�ش�شة(،  )ت�شكيل  اأع�شائها  وتعيني  باإن�شائها 

بقانون  باملر�شوم  واملعدل  الإن�شان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  ل�شنة 201٤ 

رقم )20( ل�شنة 201٦.
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الفرع الأول
اإن�ضاء املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )٤٦( رقم  امللكي  الأمر  �شدر 

م�شتقلة  موؤ�ش�شة  »تن�شاأ  اأن  على  عليه،  ن�ص  فيما  امللكي،  الأمر  ون�ص  الإن�شان3٦٤ 

ت�شمى املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�شان 

وتر�شيخ قيمها ون�شر الوعي بها والإ�شهام يف �شمان ممار�شتها...«3٦5.

ذات  الأ�شا�شية  املرجعيات  اإلى  اأ�شارت  قد  امللكي  الأمر  ديباجة  اأن  واملالحظ 

ال�شلة مب�شمون الأمر امللكي، بدءا بد�شتور مملكة البحرين، ثم القوانني التي مت 

اإلى اتفاقيات الأمم املتحدة حلقوق الطفل، ومناه�شة  مبقت�شاها ان�شمام اململكة 

التعذيب، والق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، والربوتوكولني الختياريني 

ب�شاأن ا�شرتاك الأطفال يف ال�شراعات امل�شلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد 

وامليثاق  الطفل،  حلقوق  املتحدة  الأمم  باتفاقية  امللحقني  الأطفال  عن  الإباحية 

العربي حلقوق الإن�شان، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والعهد 

رقم  القانون  ثم  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 

بالن�ص  الديباجة  وتنتهي  الأ�شخا�ص،  ب�شاأن مكافحة الجتار  ل�شنة 2008   )1(

على »واأخذا يف العتبار مبادئ باري�ص املتعلقة باملوؤ�ش�شات الوطنية حلماية حقوق 

الإن�شان والنهو�ص بها، وامل�شادق عليها بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 

.3٦٦»)13٤/٤8(

ويف �شوء مقدمة الأمر امللكي، التي تتمثل يف الديباجة، ترد مواد الأمر امللكي من 

3٦٤ انظر الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 يف 10 نوفمرب 2009، اجلريدة الر�شمية، العدد )2921( يف 12 نوفمرب 
.2009

3٦5 املادة )1(، املرجع ال�شابق نف�شه.
3٦٦ ديباجة الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009، املرجع ال�شابق نف�شه.
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املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  على  الن�ص  اأ�شا�شا،  تتناول  والتي   ،)15( املادة  اإلى   )1( املادة 

من  املوؤ�ش�شة  و�شالحيات  واخت�شا�شات  اأع�شائها،  وتعيني  وت�شكيلها  واأهدافها، 

تت�شل  تراه من مو�شوعات  اإحالة ما  التي ميكنها  اأهدافها، واجلهات  اأجل حتقيق 

باخت�شا�شات املوؤ�ش�شة اإليها لدرا�شتها واإبداء الراأي فيها، والأمني العام للموؤ�ش�شة 

وكيفية تعيينه، واجلوانب التنظيمية الأ�شا�شية لعملها، ومتويلها، وم�شئولية املوؤ�ش�شة 

يف اأن ت�شع تقريرا �شنويا ترفعه اإلى ملك مملكة البحرين، عن جهودها واقرتاحاتها 

وتو�شياتها يف نطاق اخت�شا�شاتها. و�شنعر�ص مل�شمون الأمر امللكي، تف�شيال، عند 

تناولنا لحقا ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة، واأهدافها و�شالحيتها، ومتويلها.

ويف 11 �شبتمرب �شدر اأمر ملكي رقم )28( ل�شنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام 

الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان،3٦٧ 

وقد �شملت هذه التعديالت، اأ�شا�شا، الآتي:

-  تعديل عدد نواب الرئي�ص واأع�شاء املوؤ�ش�شة، فبعد اأن كانت املوؤ�ش�شة تت�شكل من 

اأ�شبح للرئي�ص نائب واحد فقط، ون�ص  رئي�ص ونائبني للرئي�ص وع�شرين ع�شوا، 

التعديل على اأن ت�شكل املوؤ�ش�شة من عدد ل يزيد على خم�شة ع�شر ع�شوا مبن فيهم 

اإلى  الرئي�ص  نواب  تقلي�ص  اأن  تقديرنا،  يف  والبادي،  ونائبه.3٦8  املوؤ�ش�شة  رئي�ص 

نائب واحد، وعدد اأع�شاء املوؤ�ش�شة اإلى خم�شة ع�شر ع�شوا، هو اأدعى اإلى عدم 

الرئي�ص  اللجنة مبن فيهم  اأع�شاء  نائبني، وجعل عدد  الرئي�ص بني  نيابة  ت�شتيت 

ونائبه بحد اأق�شى خم�شة ع�شر ع�شوا، هو اأمر عملي من �شاأنه تي�شري مناق�شات 

املوؤ�ش�شة واتخاذها لقراراتها.

-  الن�ص على متثيل الأقليات يف اللجنة ب�شكل منا�شب،3٦9 حيث مل ترد الإ�شارة اإلى 

3٦٧ الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012، اجلريدة الر�شمية، العدد 30٦9، 13 �شبتمرب 2012.
3٦8 انظر املادة )2(، املرجع ال�شابق نف�شه.
3٦9 انظر املادة )2(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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متثيل  الأقليات يف ت�شكيل اللجنة يف الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009، ول 

�شك اأن هذه الإ�شارة تعد اإ�شافة اإيجابية تفتح الباب لتمثيل الأقليات، وهو ما يتفق 

مع »مبادئ باري�ص« التي تدعو اإلى مراعاة التعددية يف ت�شكيل املوؤ�ش�شات الوطنية.

اإلى رئي�ص املوؤ�ش�شة ونائبه فبدل من تعيينهما  -  تو�شيع �شالحية املوؤ�ش�شة بالن�شبة 

باأمر ملكي، اأ�شبح اختيارهما يتم بالنتخاب بوا�شطة املوؤ�ش�شة يف اأول اجتماع لها 

وهذا اأمر من �شاأنه تعزيز ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة و�شالحياتها.

ال�شروط  حيث  من  و�شعيته  وتعزيز  للموؤ�ش�شة،  العام  الأمني  تعيني  و�شيلة  -  تغيري 

ملكي،  اأمر  بتعيينه  ي�شدر  العام  الأمني  كان  اأن  فبعد  فيه،  املتطلبة  وال�شفات 

فقد ن�ص التعديل على اأن »ي�شدر بتعيني الأمني العام للموؤ�ش�شة قرار من رئي�ص 

ل�شغل من�شب  املر�شح  وي�شرتط يف  اأع�شائها،  اأغلبية  موافقة  بناًء على  املوؤ�ش�شة 

ويعترب  املوؤ�ش�شة«3٧0  اأع�شاء  يف  املطلوبة  وال�شفات  ال�شروط  ذات  العام  الأمني 

من  وتاأكيدا،  ناحية،  من  املوؤ�ش�شة،  اأع�شاء  ل�شالحيات  تو�شيعا  اأي�شا،   ذلك، 

ناحية اأخرى، اأهمية توافر �شروط احليدة والنزاهة يف �شخ�ص الأمني العام لدوره 

حتقيق  يف  ي�شهم  الذي  النحو  على  املوؤ�ش�شة  اأعمال  وتي�شري  تنظيم  يف  الرئي�شي 

اأهدافها.

وحماية  لتعزيز  وطنية  »ا�شرتاتيجية  بو�شع  اخلا�ص  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�ص  -  اإلغاء 

لتحقيقها«3٧1،  اخلا�شة  والو�شائل  الآليات  واقرتاح  اململكة،  يف  الإن�شان  حقوق 

ال�شلة  ذات  القدرات  دعم  يف  »الإ�شهام  يف  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�ص  اإلغاء  وكذلك 

مبجال حقوق الإن�شان مبا يف ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملني يف موؤ�ش�شات 

اململكة ذات العالقة باحلريات العامة وباحلقوق ال�شيا�شية والثقافية والجتماعية 

3٧0 املادة )9( املرجع ال�شابق نف�شه.
3٧1 املادة )3 - اأ( من الأمر امللكي رقم )٤9( ل�شنة 2009.
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الأمر  ين�ص  كفاءاتهم«3٧2، حيث مل  لرفع  وذلك  القانون  وبتطبيق  والقت�شادية 

امللكي رقم )28( ل�شنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام الأمر امللكي رقم )٤٦( 

منه  الثالثة  املادة  يف  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2009 ل�شنة 

املتعلقة باخت�شا�شات املوؤ�ش�شة، على هذه الخت�شا�شات.

املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  قانون  �شدر   201٤ يوليو   2٤ ويف 

الوطنية حلقوق الإن�شان الذي ن�ص على اإلغاء الأمريني امللكيني امل�شار اإليهما �شابقا 

ون�ص، فيما ن�ص عليه، على اإن�شاء املوؤ�ش�شة، ثم �شدر مر�شوم بقانون رقم )20( 

باإن�شاء   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل   201٦ ل�شنة 

فيما مت  الن�ص،  اأ�شا�شا  ترتب على ذلك،  ولقد  الإن�شان،  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة 

الن�ص عليه على الآتي:

اأحد ع�شر ع�شوا من بينهم الرئي�ص  ُي�شكل من  -  يكون للموؤ�ش�شة جمل�ص مفو�شني 

ونائب الرئي�ص...

لهم  تكون  األ  على  الت�شريعية  ال�شلطة  اأع�شاء  بني  من  الأع�شاء  اختيار  يجوز   ...  -

الأغلبية يف جمل�ص املفو�شني، وي�شاركون يف النقا�ص دون اأن يكون لهم �شوت معدود.

- ي�شدر اأمر ملكي بتحديد اآلية واإجراءات و�شوابط اختيار اأع�شاء جمل�ص املفو�شني.

-  يحدد يف الأمر امللكي ال�شادر بتعيني اأع�شاء جمل�ص املفو�شني الأع�شاء املتفرغني 

وغري املتفرغني، وميار�ص الأع�شاء مهامهم ب�شفة �شخ�شية.

رئي�شا  �شنا،  الأع�شاء  اأكرب  برئا�شة  له  اجتماع  اأول  يف  املفو�شني  جمل�ص  -  ينتخب 

ونائبا للرئي�ص على اأن يكونا من بني الأع�شاء املتفرغني.

-  اأع�شاء جمل�ص املفو�شني غري قابلني للعزل، ول تنتهي ع�شويتهم اإل يف احلالت 

3٧2 املادة )3 - ل( املرجع ال�شابق نف�شه.
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التي ن�ص عليها قانون املوؤ�ش�شة.

ويالحظ اأن الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012 املوؤرخ يف 11 �شبتمرب، كان قد 

عدل بع�ص اأحكام الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان، ويف اإطار ذلك مت اإلغاء اخت�شا�ص املوؤ�ش�شة بو�شع »ا�شرتاتيجية 

 )2٦( رقم  القانون  اأن  اإل  اململكة...«  يف  الإن�شان  حقوق  وحماية  لتعزيز  وطنية 

ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة ن�ص، فيما ن�ص عليه، على اخت�شا�ص املوؤ�ش�شة بـ 

»امل�شاركة يف و�شع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان على م�شتوى 

اململكة«.

حلقوق  الوطنية  اخلطة  فكرة  اأن  حيث  هام  اأمر  امل�شاركة  هذه  مثل  اأن  واأح�شب 

الإن�شان وما يت�شل بها ببناء القدرات ذات ال�شلة مبجال حقوق الإن�شان اأمر يت�شل 

ات�شال وثيقا باأهداف املوؤ�ش�شة ودورها يف تعزيز وتنمية حقوق الإن�شان وحمايتها، 

وحتديد  الإن�شان  حقوق  وحماية  لتعزيز  وطنية  ا�شرتاتيجية  و�شع  اأن  مراعاة  مع 

الآليات والو�شائل اخلا�شة بتنفيذها، وما يرتبط بها من بناء القدرات اأمر تتناوله 

اإعدادا وتنفيذا اجلهات احلكومية املعنية �شواء يف جمال التعليم اأو يف جمال اإنفاذ 

القانون اأو غري ذلك من املجالت املتعلقة بحقوق الإن�شان. ويتجلى ذلك، على �شبيل 

املثال، يف الإ�شارة اإلى م�شئوليات اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان3٧3، وهي 

وتت�شمن  املعنية،  احلكومية  اجلهات  فيها  ومتثل  اخلارجية،  وزير  يرتاأ�شها  جلنة 

اخت�شا�شات هذه اللجنة، فيما ت�شمنه، »اإعداد خطة وطنية حلقوق الإن�شان على 

و»و�شع خطة  عليها«3٧٤  للموافقة  الوزراء  وعر�شها على جمل�ص  م�شتوى احلكومة 

مواءمة  ب�شاأن  الدرا�شات  و»اإعداد  الإن�شان«3٧5  حقوق  جمال  يف  للتدريب  �شنوية 

3٧3 انظر قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان ال�شادر يف 1٤ 
اأغ�شط�ص 2012 - وقد �شدر قرار جمل�ص الوزراء رقم )1٤( ل�شنة 201٤ باإعادة ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان.

3٧٤ املادة )3(، الفقرة )2(، املرجع ال�شابق نف�شه.

3٧5 املادة )3(، الفقرة )8(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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البحرين يف جمال حقوق  اإليها مملكة  ان�شمت  التي  املحلية لالتفاقيات  القوانني 

الإن�شان«3٧٦.

الإن�شان  حلقوق  بالرتويج  املتعلقة  اأن�شطتها  جمال  يف  املوؤ�ش�شة،  فاإن  تقديري  ويف 

اخلطة  مب�شمون  املتعلقة  املنا�شبة  التو�شيات  طرح  على  قادرة  �شتكون  وحمايتها، 

وبناء القدرات يف حدود اخت�شا�شها، وانطالقا من وليتها الوا�شعة املتعلقة بتعزيز 

حقوق  ثقافة  اإ�شاعة  تت�شمنه  فيما  تت�شمن  التي  الإن�شان  حقوق  وحماية  احرتام 

يف  الدولية  اململكة  التزامات  مع  الوطنية  الت�شريعات  ات�شاق  على  والعمل  الإن�شان 

جمال حقوق الإن�شان.

3٧٦ املادة )3(، الفقرة )10(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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الفرع الثاين
تعيني اأع�ضاء املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان )ت�ضكيل املوؤ�ض�ضة(

اإثر �شدور الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

اأبريل 2010،  ل�شنة 2010، يف 25  امللكي رقم )1٦(  الأمر  الإن�شان، �شدر 

بتعيني اأع�شاء املوؤ�ش�شة3٧٧.

ولقد ن�ص الأمر امللكي على اأن تت�شكل املوؤ�ش�شة من اثنني وع�شرين ع�شوا بالإ�شافة 

اإلى رئي�ص املوؤ�ش�شة. ولقد روعي يف اإختيار اأع�شاء املوؤ�ش�شة انتماوؤهم للجهات التي 

والأكادميية  ال�شت�شارية  اأي من اجلهات  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  امللكي  الأمر  عليها  ن�ص 

ومنظمات املجتمع املدين، والنقابات، والهيئات الجتماعية والقت�شادية واملهنية، 

وال�شخ�شيات املهتمة مب�شائل حقوق الإن�شان مع مراعاة متثيل املراأة ب�شكل منا�شب 

وذلك طبقا ملا ن�ص عليه الأمر امللكي اخلا�ص باإن�شاء املوؤ�ش�شة.

اإل اأنه على اإثر تطورات عديدة اأهمها ا�شتقالة رئي�ص املوؤ�ش�شة ال�شيد/ �شلمان علي 

كمال الدين، ثم �شدور الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام 

الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، 

�شدر الأمر امللكي رقم )٧( ل�شنة 2013 3٧8 باإعادة ت�شكيل املوؤ�ش�شة من ت�شعة 

اأع�شاء فقط ومدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد. ويالحظ اأن هذا العدد يف 

حدود ما قرره الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012، يف مادته الثانية التي ن�شت 

على اأن ت�شكل املوؤ�ش�شة من عدد ل يزيد على خم�شة ع�شر ع�شوا.

امللكي  الأمر  من  الثانية  املادة  عليه  ن�شت  ما  مراعيا  املوؤ�ش�شة  ت�شكيل  جاء  ولقد 

3٧٧ اأمر ملكي رقم )1٦( ل�شنة 2010، اجلريدة الر�شمية، العدد 29٤5/ 29 اأبريل 2010.
3٧8 انظر الأمر امللكي رقم )٧( ل�شنه 2013 يف 31 يناير 2013 باإعادة ت�شكيل املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، اجلريدة 

الر�شمية، العدد 3090، ٧/2013/2.
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بالكفاءة  تعيينها  التي مت  ال�شخ�شيات  ل�شنة 2012 من حيث متتع  رقم )28( 

اأو  اأو مهنية  اأكادميية  �شواء  اختيارهم من قطاعات خمتلفة  ومن حيث  والنزاهة، 

املراأة  متثيل  حيث  ومن  الإن�شان،  حقوق  مب�شائل  اهتماماتهم  حيث  ومن  برملانية، 

ن�شري، يف هذا  اأن  ويكفي  املذكور.  امللكي  الأمر  عليها  ن�ص  معايري  من  ذلك  وغري 

ال�شدد، وعلى �شبيل املثال، اإلى تعيني اأربع �شيدات يف ع�شوية املوؤ�ش�شة، واأن املعينني  

يتعلق  واإعالمية و غريها، وبع�شهم ذو خلفية فيما  لديهم خربات متنوعة قانونية 

بالن�شاط الربملاين والعمل الأهلي، واهتمامهم جميعا بال�شاأن العام.

وميكن القول اإنه  قد حدثت م�شاورات ب�شاأن الأ�شخا�ص الذين مت تعيينهم يف ع�شوية 

املوؤ�ش�شة بحيث  ميثلون �شرائح متعددة يف املجتمع. ويف الوقت نف�شه لديهم خربات 

وموؤهالت متكنهم من الإ�شهام يف عمل املوؤ�ش�شة وهو الأمر الذي ي�شفي كثريا من 

امل�شداقية على عمل املوؤ�ش�شة ومن ثم الثقة بقدرتها على اأداء املهام املتوقعة  منها 

يف جمال حقوق الإن�شان.3٧9 ولقد اأ�شفرت عملية امل�شاورات هذه عن �شدور الأمر 

امللكي رقم )٧( ل�شنة 2013.

وعلى اإثر �شدور القانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

جمل�ص  اأع�شاء  بتعيني   2015 ل�شنة   )20( رقم  امللكي  الأمر  �شدر  الإن�شان، 

مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، من اأحد ع�شر ع�شوا، طبقا ملا ن�ص عليه 

القانون املذكور.

3٧9 ميكن الإ�شارة، على �شبيل املثال، اإلى الدكتور عبدالعزيز اأبل، رئي�ص املوؤ�ش�شة وهو حا�شل على الدكتوراه يف فل�شفة القت�شاد 
ومن خرباته ع�شويته ال�شابقة يف جمل�ص النواب وع�شويته احلالية يف جمل�ص ال�شورى، وال�شيد عبداهلل الدرازي وكان نائبا لرئي�ص 
اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�شان، والأ�شتاذ فريد غازي املحامي ومن ال�شيدات  حماميات واأع�شاء يف جمل�ص ال�شورى و مهنيون 

مرموقون.
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الفرع الثالث
الو�ضع القانوين لالأمر امللكي

مت اإن�شاء املوؤ�ش�شة وت�شكيلها باأوامر ملكية، والأمر امللكي هو اإحدى الأدوات القانونية 

الد�شتور  جانب  اإلى  وذلك  البحرين  مملكة  يف  القانوين  النظام  يف  امل�شتعملة 

الن�شو�ص  بحدود  امللكي  الأمر  يلتزم  و  واملر�شوم.  بقانون،  واملر�شوم  والقانون، 

الد�شتورية والقانونية ول يخرج عنها.

الد�شتور  منحها  التي  اخت�شا�شاته  امللك  بها  يبا�شر  قانونية  اأداة  امللكي  والأمر 

باعتباره  قانونية  كاأداة  امللكي  الأمر  اأهمية  يخفى  ول  مبفرده  ليبا�شرها  جلاللته 

ي�شدر عن امللك راأ�ص الدولة، واملمثل الأ�شمى لها380 وهو املنوط به حماية �شرعية 

وحرياتهم381.  والهيئات  الأفراد  ورعاية حقوق  والقانون،  الد�شتور  و�شيادة  احلكم 

وتتبدى اأهمية الأمر امللكي كاأداة قانونية من احلالت التي اأ�شار فيها الد�شتور اإلى 

وتعيني  ال�شورى،  اأع�شاء جمل�ص  تعيني  ومنها  قانونية  كاأداة  امللكي  الأمر  ا�شتخدام 

الق�شاة بناء على اقرتاح من املجل�ص الأعلى للق�شاء382.

ولقد اأو�شحنا اأن ديباجة الأمر امللكي اخلا�ص باإن�شاء املوؤ�ش�شة قد اأ�شارت اإلى د�شتور 

اململكة، وين�ص هذا الد�شتور، فيما ين�ص عليه، على املقومات الأ�شا�شية للمجتمع 

مبا فيها كفالة امل�شاواة بني املراأة والرجل يف ميادين احلياة ال�شيا�شية والجتماعية 

والثقافية والقت�شادية من دون اإخالل باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية383 وين�ص كذلك 

على احلقوق والواجبات العامة مبا فيها الن�ص على اأن النا�ص �شوا�شية يف الكرامة 

380 انظر املادة )33( فقرة )اأ( الباب الرابع »ال�شلطات«، الف�شل الأول »امللك«، د�شتور مملكة البحرين ومذكرته التف�شريية، 
الإ�شدار الثاين، دائرة ال�شئون القانونية، مملكة البحرين، 2002.

381 انظر املادة )33- فقرة ب(، املرجع ال�شابق نف�شه.
382 املادة )33-فقرة و- ح(، املرجع ال�شابق نف�شه.

383 املادة )5- ب( د�شتور مملكة البحرين، الباب الثاين، املقومات الأ�شا�شية للمجتمع، املرجع ال�شابق نف�شه.
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الإن�شانية، ويت�شاوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز 

بينهم يف ذلك ب�شبب اجلن�ص اأو الأ�شل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة38٤.

ي�شتند  الإن�شان  الوطنية حلقوق  للموؤ�ش�شة  املن�شئ  امللكي  الأمر  اأن  �شبق  ما  وموؤدى 

اإلى د�شتور اململكة، وكذلك اإلى القوانني التي اأ�شار اإليها واملتعلقة بالتزامات مملكة 

قرار  اإلى  اإ�شارته  اإلى  بالإ�شافة  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  التعاهدية  البحرين 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )13٤/٤8( الذي وافق على »مبادئ باري�ص« 

املتعلقة باملوؤ�ش�شات الوطنية حلماية حقوق الإن�شان والنهو�ص بها.

وات�شال بالو�شع القانوين لالأمر امللكي كاأداة قانونية  مت بها اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان، جتدر الإ�شارة اإلى اأنه �شبق اأن تقدم بع�ص اأع�شاء جمل�ص ال�شورى 

يناق�ص هذا  املجل�ص مل  ولكن  الإن�شان  وطنية حلقوق  باإن�شاء هيئة  بقانون  باقرتاح 

بقانون  اقرتاح  على   2009 يناير   20 يف  وافق  النواب  جمل�ص  اأن  اإل  القرتاح، 

باإن�شاء هيئة وطنية حلقوق الإن�شان. وكان القرتاح يت�شمن، فيما يت�شمنه، ما يعني 

اإ�شناد تبعية الهيئة الوطنية املقرتحة اإلى جمل�ص النواب، حيث يكون تعيني اأع�شاء 

هذه الهيئة بناء على تر�شيح جمل�ص النواب ويوؤدي اأع�شاوؤها اليمني القانونية اأمام 

رئي�ص جمل�ص النواب.

وعمال باملادة )92/اأ( من الد�شتور واملادة )95( من الالئحة الداخلية ملجل�ص 

النواب، اأحال جمل�ص النواب اإلى احلكومة القرتاح بقانون املذكور بعاليه، »...ولقد 

يف  تتلخ�ص  التي  ومربراته  اأهدافة  على  ووافقت  القانون  م�شروع  احلكومة  در�شت 

تقرير وتنمية وحماية حقوق الإن�شان باململكة وتر�شيخ قيمها ون�شر الوعي بها وحماية 

�شحة ممار�شتها اأو�شحت اأنها اإذ ت�شارك ال�شلطة الت�شريعية اهتماماتها مبو�شوع 

بالقرتاح  التقدم  اإلى  دعت  التي  واملربرات  الأهداف  متاما  وتقدر  الإن�شان  حقوق 

38٤ املادة )18( د�شتور مملكة البحرين، الباب الثالث، احلقوق والواجبات العامة، املرجع ال�شابق نف�شه.
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بقانون فاإنه ومع كامل اإميانها بتلك الأهداف«385 اإل اأنها رجت من املجل�ص اإعادة 

النظر يف م�شروع القانون ولأ�شباب منها:

»اأول: اإ�ضناد تبعية الهيئة الوطنية حلقوق الإن�ضان اإىل جمل�س النواب ينطوي 

على خمالفة د�ضتورية، بيان ذلك:

... اأر�شت قواعد الد�شتور البحريني يف املواد 5٦ حتى ٦9 منه وكذلك ن�شو�ص 

النواب  ملجل�ص  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   ٤5 رقم  بقانون  املر�شوم 

ماهية اخت�شا�شات جمل�ص النواب املوقر وكيفية مبا�شرته لتلك الخت�شا�شات التي 

تتلخ�ص يف وظيفة الت�شريع والرقابة على اأعمال احلكومة.

والبادي من الطالع على تلك القواعد �شواء يف عمومها اأو تفا�شيلها اأنها مل تخول 

الربملان ثمة اخت�شا�شات رقابية جتاوز يف نطاقها تلك املحددة بن�شو�ص الد�شتور 

�شمن  تندرج  مما  تنفيذية  اخت�شا�شات  اأي  البتة  تخوله  مل  انها  كما  والقانون، 

اخت�شا�ص ال�شلطة التنفيذية املحددة بالد�شتور يف املواد من ٤٤ اإلى 50 اأيا كان 

نوع هذه الخت�شا�شات ومداها اأو مبلغها.

وحيث اإن الد�شتور هو القانون الأ�شا�شي الأعلى الذي ت�شتوي قواعده على  القمة من 

باعتبارها  العام  النظام  قواعد  بني  ال�شدارة  مكان  وتتبواأ  للدولة  القانوين  البناء 

ق�شائها  ويف  ت�شريعها  يف  التزامها  الدولة  على  يتعني  التي  الآمرة  القواعد  اأ�شمى 

وفيما متار�شه من �شلطات تنفيذية، ودون اأية تفرقة اأو متييز يف جمال اللتزام بها 

بني �شلطات الدولة العامة الثالث الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية.

الد�شتور  قواعد  انتظمته  قد  املوقر  النواب  ملجل�ص  الرقابي  الخت�شا�ص  اإن  وحيث 

�شالف الإ�شارة اإليها فان هذا الخت�شا�ص يكون والأمر كذلك قد بات حمددا وعلى 

385 مذكرة براأي احلكومة ب�شاأن م�شروع قانون يف �شاأن اإن�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان )املعد بناء على القرتاح املقدم من 
جمل�ص النواب(.
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�شبيل احل�شر نوعا وكيفا مبا ل يجوز معه لأية جهة، الإ�شافة اإليه اأو التعديل فيه اأو 

اأن حتيد عن قواعده عوجا اأو اأن تتحلل من نظامها اأبدا، ومن ثم يكون اإحلاق هيئة 

رقابية ما والزج بها ق�شرا اإلى م�شمون هذه القواعد منطويا على خمالفة د�شتورية.

--------

... انه متى كانت الهيئة املعنية بحقوق الإن�شان )وعلى ما تو�شحه ن�شو�ص م�شروع 

القانون املعرو�ص( هي هيئة م�شتقلة ذات طبيعة خا�شة تبا�شر اخت�شا�شا اأ�شيال 

تندرج يف طياته اخت�شا�شات اأخرى ذات طبيعة تنفيذية تقت�شيها طبيعة عملها، فاإن 

احلكومة ترى اأن يرتك حتديد اجلهة التي تتبعها الهيئة واآلية اإن�شائها اإلى القيادة 

راأب  �شاأنه  اأن ذلك من  ال�شاأن، ولمراء  تراه منا�شبا يف هذا  ال�شيا�شية لتخاذ ما 

التناق�ص الذي قد ين�شاأ بني الوظيفة الرقابية للربملان املحددة بالد�شتور واأية اأعمال 

اأخرى قد ت�شطدم اأو تتعار�ص مع هذه الوظيفة اأيا ما كان حجمها اأو مقدارها.

ثانيا: �ضدور الأمر امللكي رقم 46 ل�ضنة 2009 باإن�ضاء املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق 

الإن�ضان، اأثره: اإعادة النظر يف م�ضروع القانون:

)املوافق  1٤30هـ  القعدة  ذي   22 بتاريخ  اأنه  اإلى  ت�شري  اأن  احلكومة  يهم 

2009/11/10م( �شدر الأمر امللكي رقم ٤٦ ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة 

بتاريخ   2921 العدد  الر�شمية  باجلريدة  ن�شره  ومت   الإن�شان  حلقوق  الوطنية 

.2009/11/12

امللكي  الأمر  اأر�شاها  قد  القانون...  م�شروع  تبناها  التي  الأهداف  لأن  ونظرا 

�شالف الإ�شارة اإليه واإزاء حتقق الأهداف التي �شعى اإليها مقدمو القرتاح يف هذا 

النظر يف م�شروع  اإعادة  املوقرة  الت�شريعية  ال�شلطة  تاأمل من  فاإن احلكومة  ال�شاأن 

القانون...«38٦.
38٦  املرجع ال�شابق نف�شه.
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قد وجه،  لل�شئون اخلارجية،  الدولة  وزير  كان  فلقد  براأي احلكومة هذا،  وات�شال 

يف 10 مار�ص 2010، خطابا اإلى وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب ردا على 

رغبة جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية يف احل�شول على مرئيات وزارة اخلارجية 

بخ�شو�ص م�شروع قانون ب�شاأن الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان املعد يف �شوء القرتاح 

بقانون  القرتاح  من  الهدف  اأن  اإلى  فيه  اأ�شار  النواب،  جمل�ص  من  املقدم  بقانون 

»اإن�شاء الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان« قد حتقق على اأر�ص الواقع، وذلك ب�شدور 

الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   ٤٦ رقم  امللكي  الأمر 

بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�شان باململكة وتر�شيخ قيمها ون�شر الوعي بها 

وحماية �شحة ممار�شتها، واإلى اأن الأمر امللكي قد اأخذ يف العتبار ما تن�ص عليه 

»مبادئ باري�ص« ب�شاأن ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة.

اإليه،  امل�شار  القانون  م�شروع  النواب  وجمل�ص  ال�شورى  جمل�ص  من  كل  ناق�ص  ولقد 

اإلى عدم  وانتهيا  اإليها،  املقدمة  وامل�شتندات  بحثته  التي  اللجان  تو�شيات  �شوء  يف 

املوافقة عليه38٧.

الثالث - اجلل�شة  الت�شريعي  الف�شل   - الثاين  النعقاد  دور  قانون - رقم )23( من  ال�شورى - م�شروع  انظر)قرار جمل�ص   38٧
احلادية ع�شرة - الثنني 2 يناير 2012(، قرار جمل�ص النواب بخ�شو�ص قانون رقم )...( ل�شنة... ب�شاأن الهيئة الوطنية حلقوق 
الإن�شان )قرار رقم )13٤( من دور النعقاد ال�شنوي العادي الأول - الف�شل الت�شريعي الثالث - اجلل�شة ال�شاد�شة ع�شرة الثالثاء 

3 مايو 2011.
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الفرع الرابع
ا�ضتقاللية املوؤ�ض�ضة الوطنية كما تبدو يف الأوامر امللكية اخلا�ضة 

باإن�ضائها وتعيني اأع�ضائها )ت�ضكيل املوؤ�ض�ضة(، ثم لحقا يف 
القانون رقم )2٦( ل�ضنة 201٤ باإن�ضاء املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق 

الإن�ضان، واملعدل باملر�ضوم بقانون رقم )20( ل�ضنة 201٦

لها  قانونية  باأداة  اإن�شائها  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية  بدت 

مكانتها يف النظام القانوين يف مملكة البحرين، وجتلت هذه ال�شتقاللية يف مظاهر 

عديدة منها:

-  الن�ص ال�شريح، يف املادة الأولى من الأمر امللكي اخلا�ص باإن�شاء املوؤ�ش�شة، على 

اأنها متار�ص »... مهامها بحرية وحيادية وا�شتقاللية  اأن املوؤ�ش�شة م�شتقلة وعلى 

اجتماع  اأول  يف  يقومون،  الذين  هم  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  اأن  على  والن�ص  تامة«388، 

واأع�شاء  ونائبه  الرئي�ص  وميار�ص  الرئي�ص389،  ونائب  الرئي�ص  بانتخاب  لهم، 

املوؤ�ش�شة اأعمالهم ب�شفتهم ال�شخ�شية390.

-  الن�ص يف الأمر امللكي، على اأن الأمني العام للموؤ�ش�شة يتم تعيينه بقرار من رئي�ص 

املوؤ�ش�شة بناء على موافقة اأغلبية اأع�شائها وا�شرتاط اأن يتوافر يف املر�شح ل�شغل 

املوؤ�ش�شة391  اأع�شاء  يف  املطلوبة  وال�شفات  ال�شروط  ذات  العام  الأمني  من�شب 

ويتولى الأمني العام للموؤ�ش�شة اإدارة �شئونها والإ�شراف على اأعمالها ويكون م�شئول 

مبا�شرة اأمام رئي�ص املوؤ�ش�شة يف اأدائه واجبات وظيفته392.

388 اأمر ملكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.
389 انظر املادة )1( فقرة ج، الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009 

باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.
390 انظر املادة )1( فقره ج، املرجع ال�شابق نف�شه.

391 انظر املادة )9(، املرجع ال�شابق نف�شه.
392 انظراملادة )10(، الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009، مرجع �شابق.
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اأع�شائها  اختيار  يتم  اأن  على  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص  امللكي  الأمر  يف  -  الن�ص 

من خلفيات متنوعة ومتعددة منها منظمات املجتمع املدين والنقابات والهيئات 

الجتماعية والقت�شادية واملهنية، وعلى اأن تكون ال�شخ�شيات التي تت�شكل منهم 

املوؤ�ش�شة من امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة393.

-  ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة بو�شع لئحتها التنفيذية التي ت�شدر بقرار عن رئي�ص املوؤ�ش�شة 

بناًء على موافقة اأغلبية اأع�شائها وتبدو اأهمية  هذه الالئحة يف اأنها ت�شمل، فيما 

ت�شمله، الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة والنظام املايل واملحا�شبي للموؤ�ش�شة وكالهما 
له اأثره على ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة وح�شن اأدائها عملها.39٤

�شيكون  اأنه  اإلى  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص  امللكي  الأمر  من   )13( املادة  -  اإ�شارة 

لها »...املوارد املالية الكافية التي متكنها من النهو�ص باأعبائها واملهام امل�شندة 

املالية  العتمادات   ...« من  تتكون  املوارد  هذه  واأن  وجه...«  اأف�شل  على  اإليها 

واملعونات  والتربعات  )و(  للدولة  العامة  امليزانية  يف  للموؤ�ش�شة  تخ�ش�ص  التي 

التطوعية التي تقرر املوؤ�ش�شة قبولها، وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها 

يف اململكة«395.

-  حر�ص الأمر امللكي على تاأكيد ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة وذلك باعتبار اأن ا�شتقالليتها 

وكذلك اأع�شائها اأمر لزم ل�شمان حتقيق املهام املنوطة بها، ول�شمان مثل هذه 

اأن  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  توافرها يف  املطلوب  ال�شروط  الإ�شارة يف  ال�شتقاللية جند 

يكونوا من ال�شخ�شيات امل�شهود لها بالنزاهة واأن ميار�شوا اأعمالهم يف املوؤ�ش�شة 

وفقا  عمله  اأن ميار�ص  بالنزاهة  يت�شف  فيمن  ويفرت�ص  ال�شخ�شية«.  »ب�شفتهم 

ملا ميليه عليه �شمريه بعيدا عن اأي �شغوط خارجية عليه. كما مت الن�ص على اأن 

393 انظر املادة )1- فقرة اأ(، الأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012، مرجع �شابق.
39٤ انظر املادة )11(، اأمر ملكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009، مرجع �شابق.

395 انظر املادة )13(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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اأع�شاء اللجنة ميار�شون عملهم ب�شفة �شخ�شية اأي بعيدا عن �شفتهم الوظيفية 

اأهداف  ي�شتهدفون غري خدمة  ول  اأ�شخا�شهم فقط  واإمنا هم ميثلون  املهنية  اأو 

املوؤ�ش�شة واخت�شا�شاتها يف جمال حقوق الإن�شان.

املثال، من  �شبيل  والعمل ب�شفة �شخ�شية جندها، على  النزاهة  وا�شرتاط �شفات 

متطلبات اأع�شاء جلان اخلرباء التي ت�شرف، يف اإطار الأمم املتحدة، على اتفاقيات 

تطبيق  على  امل�شرفة  الإن�شان  بحقوق  املعنية  اللجنة  مثل  الإن�شان  حلقوق  اأ�شا�شية 

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية واللجنة امل�شرفة على تطبيق اتفاقية الأمم 

املتحدة للق�شاء على �شور التمييز كافة �شد املراأة، كما تنفرد هذا اللجان بو�شع 

قواعد اإجراءات عملها الأ�شا�شية39٦.

جميع  حر�ص  وتاأكد  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ا�شتقاللية  تاأكدت  ولقد 

حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  يف  املوؤ�ش�شة  هذه  دور  دعم  على  املعنية  اجلهات 

الإن�شان، ب�شدور القانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ واملعدل باملر�شوم بقانون رقم 

)20( ل�شنة 201٦،  والذي اأ�شار، فيما اأ�شار اإليه، اإلى:

- التاأكيد على اأن املوؤ�ش�شة »متار�ص مهامها بحرية وحيادية وا�شتقاللية تامة«.

- تتمتع املوؤ�ش�شة بال�شخ�شية القانونية العتبارية امل�شتقلة.

- تهيئة مقر املوؤ�ش�شة لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

-  جواز اختيار اأع�شاء جمل�ص املفو�شني من بني اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية على األ 

تكون لهم الأغلبية يف املجل�ص، وي�شاركون يف النقا�ص دون اأن يكون لهم �شوت معدود.

39٦ انظر على �شبيل املثال، املادة )28- فقرة 2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية التي تن�ص على اأن تت�شكل اللجنة 
املعنية بحقوق الإن�شان، امل�شرفة على تطبيق العهد »من ذوي املناقب اخللقية الرفيعة« وتن�ص املادة )28( فقرة )3( من العهد على 
اأن »اأع�شاء اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان« ... يعملون فيها ب�شفتهم ال�شخ�شية، وتن�ص املادة )38( من العهد الدويل على اأن يقوم 
كل ع�شوي من اأع�شاء اللجنة »... بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة« وتن�ص املادة )39- فقرة 2(على اأن تتولى اللجنة املذكورة 

بنف�شها و�شع نظامها الداخلي، ويف اإطار النظام الأخري ينتخب اأع�شاء اللجنة الرئي�ص وهيئة مكتب اللجنة.
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املوؤ�ش�شة،  قانون  يف  املفو�شني  جمل�ص  لع�شو  املقررة  واملزايا  احلقوق  عدا  ما  -  يف 

يحظر على الع�شو تلقي اأي مبلغ مايل نظري اأداء اأية خدمة اأو عمل - ب�شفته - 

ل�شالح املوؤ�ش�شة.

-  ل يجوز موؤاخذة ع�شو جمل�ص املفو�شني عما يبديه من اآراء واأفكار يف امل�شائل التي 

تدخل يف اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة، ول يتم اإجراء التحقيق مع الع�شو اإل بعد موافقة 

الرئي�ص وح�شور ممثل عن جمل�ص املفو�شني - ول يجوز تفتي�ص مقر املوؤ�ش�شة اإل 

باأمر ق�شائي وبح�شور ممثل عن النيابة العامة، على اأن يتم تبليغ الرئي�ص بذلك 

ودعوة ممثل عنه حل�شور التفتي�ص.

-  للموؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق اأهدافها حرية التعليق على اأي م�شاألة متعلقة بحقوق 

الإن�شان، وتناول اأي حالة من حالت حقوق الإن�شان، مبا تراه منا�شبا.

-  القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة، لر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان يف 

ال�شحية  والدور  العمالية  واجلمعيات  الحتجاز  واأماكن  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات 

حقوق  لنتهاكات  موقعا  يكون  اأن  يف  ي�شتبه  اآخر  عام  مكان  اأي  اأو  والتعليمية، 

الإن�شان. 

وبطبيعة احلال فاإنه من الأهمية مبكان اأن توفر الأداة القانونية املن�شئة للموؤ�ش�شة 

يف  النهائي،  ال�شمان  اأن  اإل  واأع�شائها  املوؤ�ش�شة  ل�شتقاللية  الالزمة  ال�شمانات 

من  املوؤ�ش�شة،  اأع�شاء  �شمري  يف  اأ�شا�شا،  يتمثل،  ال�شتقاللية  هذه  ملثل  تقديري، 

ناحية، ويف م�شداقية الن�شاط الذي تقوم به من اأجل ت�شجيع احرتام وحماية حقوق 

الإن�شان، ويدعم هذا وي�شانده الإرادة ال�شيا�شية للدولة والراأي العام امل�شاند لعمل 

املوؤ�ش�شة. 

مملكة  يف  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اإن�شاء  مت  قد  اأنه  �شبق  ما  وخال�شة 
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البحرين، يف زخم فاعلية امل�شروع الإ�شالحي مللك البالد الذي يوؤكد �شيادة القانون 

ودعم احرتام حقوق الإن�شان واإر�شاء البنية الأ�شا�شية الالزمة لذلك.

ولقد جاء اإن�شاء املوؤ�ش�شة متوافقا، من ناحية، مع النظام القانوين الوطني وللتزامات 

لدعوة  م�شتجيبا  اأخرى،  ناحية  ومن  النظام،  اأ�شبحت جزءا من هذا  التي  الدولة 

الأمم املتحدة للدول اإلى اأن تن�شئ موؤ�ش�شات وطنية حلقوق الإن�شان وتدعم دورها 

كركن رئي�شي يف املنظومة الوطنية لت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان وكو�شلة 

رئي�شية بني هذه املنظومة الوطنية وبني اآليات الأمم املتحدة واملعايري الدولية حلقوق 

الإن�شان.

وعلى اأي حال فقد حر�ص كل من الأمر امللكي اخلا�ص باإن�شاء املوؤ�ش�شة والتعديالت 

املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون  وكذلك  عليه  اأدخلت  التي 

ل�شنة 201٦ على  بقانون رقم )20(  باملر�شوم  املعدل  الإن�شان  الوطنية حلقوق 

تاأكيد ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة من خالل مظاهر عديدة مبا يف ذلك الإ�شارة اإلى مراعاة 

»مبادئ باري�ص«.
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املبحث الثاين
مهام و�ضالحيات املوؤ�ض�ضة 

بعد اأن �شدر الأمر امللكي رقم )٧( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان من ت�شعة اأع�شاء، عقد اأع�شاء املوؤ�ش�شة اجتماعهم الإجرائي الأول، 

يف 9 فرباير 2013، وقد تراأ�ص الجتماع اأكرب الأع�شاء �شنا، ومت يف هذا الجتماع 

انتخاب39٧: رئي�ص املوؤ�ش�شة، ونائبًا لرئي�ص املوؤ�ش�شة، كما مت ت�شكيل اللجان الثالث 

الدائمة الآتية: جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة وجلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

وجلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.

علما باأنه بعد �شدور القانون رقم )2٦( ل�شنة  201٤ ب�شاأن املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان، ون�ص، فيما ن�ص عليه، يف املادة )3-اأ( اأن يكون للموؤ�ش�شة جمل�ص 

الرئي�ص...« �شدر  ونائب  الرئي�ص  فيهم  اأحد ع�شر ع�شوا مبن  ي�شكل من  مفو�شني 

الأمر امللكي رقم )20( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل جمل�ص املفو�شني.

ويالحظ اأنه كان قد مت تعيني اأمينا عاما للموؤ�ش�شة باأمر ملكي من 2 يناير 2011. 

وب�شدور القانون امل�شار اإليه اأعاله، اأ�شبح تعيني الأمني العام يتم بقرار من رئي�ص 

جمل�ص املفو�شني بناء على موافقة اأغلبية الأع�شاء، وذلك طبقا للمادة )1٦( من 

القانون املذكور.

وبا�شرت املوؤ�ش�شة عملها حتت اإ�شراف املجل�ص املكون من اأع�شائها الذي اأطلق عليه 

جمل�ص املفو�شني.

ومهام  عمل  اإطار  منه،  الثانية  املادة  يف  للموؤ�ش�شة،  املن�شئ  القانون  حدد  ولقد 
.2013-٦-9 ،http://www.nihr.org.bh 39٧ انظر املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة
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املوؤ�ش�شة من خالل حتديد هدفها باأنه تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�شان وتر�شيخ 

قيمها ون�شر الوعي بها والإ�شهام يف �شمان ممار�شتها. ولتحقيق هذا الهدف، حدد 

املوؤ�ش�شة  منه، �شالحيات  ع�شر  الثانية  املادة  ذلك  مواد، مبا يف  القانون، يف عدة 

واخت�شا�شاتها. وولية املوؤ�ش�شة، هي ولية وا�شعة تت�شمن الرتويج حلقوق الإن�شان 

وما يت�شمنه ذلك، اأ�شا�شا، من التعريف بهذه احلقوق ون�شر ثقافة حقوق الإن�شان 

ابتداًء،  عليها  الن�ص  حيث  من  �شواء  احلقوق  هذه  وحماية  بها،  للوعي  والتمكني 

وحمايتها حال النتقا�ص منها اأو انتهاكها، و�شمان ممار�شة هذه احلقوق من حيث 

الإ�شهام يف اتخاذ التدابري الت�شريعية وغري الت�شريعية التي تكفل �شمان ممار�شة 

هذه احلقوق على اأر�ص الواقع. 

ت�شمل  العالقات  من  وا�شعة  و�شبكة  متعددة،  اأن�شطة  الولية  بهذه  القيام  ويتطلب 

املتخ�ش�شة،  الوطنية  وباملوؤ�ش�شات  للدولة  الر�شمية  بال�شلطات  املوؤ�ش�شة  عالقة 

واملجتمع املدين، والتعاون الدويل والإقليمي �شواء يف اإطار الأمم املتحدة واملنظمات 

الإقليمية والعقدية ذات ال�شلة اأو مع املوؤ�ش�شات الوطنية واملجتمع املدين الدويل.

ولقد ن�شت املادة الثالثة ع�شر من القانون املذكور، على اأنه للملك ولأي من �شلطات 

الدولة الد�شتورية، اإحالة ما يرونه اإلى املوؤ�ش�شة من مو�شوعات تت�شل باخت�شا�شها 

لدرا�شتها واإبداء الراأي فيها، كما ن�شت املادة الرابعة ع�شر، فيما ن�شت عليه، على 

اأنه على وزارات الدولة والأجهزة املعنية باململكة معاونة املوؤ�ش�شة يف اأدائها ملهامها 

وتي�شري مبا�شرتها لخت�شا�شاتها، وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�شاأن. وتطبيق هذه 

ال�شلطات  مع  املنا�شبة  العالقات  لها  �شيكون  املوؤ�ش�شة  اأن  يعني  وغريها  الن�شو�ص 

ذات ال�شلة بعمل املوؤ�ش�شة مبا يف ذلك اخت�شا�ص املوؤ�ش�شة »... بحرية التعليق على 

اأية م�شاألة متعلقة بحقوق الإن�شان، وتناول اأي حالة من حالت حقوق الإن�شان، مبا 
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تراه منا�شبا«398.

وينعك�ص ن�شاط املوؤ�ش�شة ومقرتحاتها وتو�شياتها وتقييمها لدورها، اأ�شا�شا، يف تقرير 

النواب  وجمل�ص  الوزارء  وجمل�ص  امللك  اإلى   ...« املفو�شني  جمل�ص  ويرفعه  ي�شعه 

وجمل�ص ال�شورى، كما يعر�ص تقريره اأمام الراأي العام بالتوازي«399.

ونعر�ص ملهام املوؤ�ش�شة و�شالحياتها يف املطالب الآتية:

املطلب الأول: ر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان وتقدمي امل�شورة ب�شاأنها.

املطلب الثاين: الرتويج حلقوق الإن�شان وت�شجيع احرتامها.

املطلب الثالث: حماية حقوق الإن�شان.

املطلب الرابع: التعاون الوطني والدويل يف جمال حقوق الإن�شان.

398 املادة )12(، قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( 
ل�شنة 201٦، مرجع �شابق.

399 املادة )21(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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املطلب الأول
ر�ضد اأو�ضاع حقوق الإن�ضان وتقدمي امل�ضورة ب�ضاأنها

تتعلق مهام ر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان، اأ�شا�شا، بالت�شريعات والربامج وال�شيا�شات 

والجتماعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  حماية  �شاأنها  من  التي 

وال�شيا�شات  والربامج  الت�شريعات  تقييم  متابعة  الر�شد  عملية  ت�شمل  و  والثقافية، 

ومن ثم تقدمي امل�شورة ب�شاأنها. ونتناول هذه املهام يف الفرعني الآتيني:

الفرع الأول: ر�شد الت�شريعات.

الفرع الثاين: ر�شد الربامج وال�شيا�شات.
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الفرع الأول
ر�ضد الت�ضريعات

ن�ص القانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦، على اخت�شا�شات عديدة فيما 

الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  والإقليمية  الدولية  والتزاماتها  اململكة  بت�شريعات  يتعلق 

فللموؤ�ش�شة:

الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  اململكة  يف  بها  املعمول  والنظم  الت�شريعات  -  »درا�شة 

هذه  بات�شاق  يتعلق  فيما  خا�شة  منا�شبة،  تراها  التي  بالتعديالت  والتو�شية 

الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�شان، كما يكون لها التو�شية 

باإ�شدار ت�شريعات جديدة ذات �شلة بحقوق الإن�شان «٤00.

والدولية  الإقليمية  باملعاهدات  والتنظيمية  الت�شريعية  الن�شو�ص  مالئمة  -  »بحث 

املعنية مب�شائل حقوق الإن�شان...«٤01.

- »..التو�شية بالن�شمام، اإلى التفاقيات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإن�شان«٤02.

-  ».. تقدمي املقرتحات والتو�شيات اإلى ال�شلطات املخت�شة يف كل ما من �شاأنه تعزيز 

وحماية حقوق الإن�شان،...«٤03.

ول �شك اأن ممار�شة الخت�شا�شات ال�شابقة تتطلب التن�شيق املنا�شب مع ال�شلطات 

اقرتاح  فان  املثال،  �شبيل  وعلى  والت�شريعية،  التنفيذية  ال�شلطتني  خا�شة  املعنية 

تعديل ت�شريعي اأو ت�شريع جديد اأو ان�شمام اإلى اتفاقية دولية يتطلب مراعاة القنوات 
٤00 املادة )12 - اأ( القانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم 

)20( ل�شنة 201٦.
٤01 املرجع ال�شابق نف�شه، املادة )12 - ج(.
٤02 املرجع ال�شابق نف�شه، املادة )12 - ج(.
٤03 املرجع ال�شابق نف�شه، املادة )12 - ج(.
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والتعاون  التن�شيق  الأمر  يتطلب  قد  كما  ال�شاأن.  هذا  يف  الد�شتور  عليها  ن�ص  التي 

هذين  يف  الإن�شان  حقوق  وجلان  والنواب  ال�شورى  جمل�شي  يف  املعنية  اللجان  مع 

املجل�شني، اأو التن�شيق والتعاون، مثال، مع وزارة اخلارجية واجلهات املعنية ح�شب 

مقت�شيات احلال.

ولكي تقوم املوؤ�ش�شة مبهامها املذكورة �شوف يتعني عليها درا�شة ور�شد الت�شريعات 

التح�شني  جمالت  اأو  القائمة  الق�شور  اأوجه  ملعرفة  القائمة  الدولية  واللتزامات 

املطلوبة م�شتعينة يف ذلك بالدرا�شات والتقارير والتو�شيات املتاحة وطنيا ودوليا، 

اأو اإجراء درا�شاتها اخلا�شة يف هذا ال�شاأن. وميكن الإ�شارة، على �شبيل املثال، يف 

هذا ال�شاأن اإلى تقارير مملكة البحرين املقدمة اإلى الهيئات التعاهدية امل�شرفة على 

تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�شان اأو التو�شيات ذات ال�شلة بعملية املراجعة الدورية 

تعهدات  وكذلك  الوطني  احلوار  عن  ال�شادرة  تلك  اأو  الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة 

البحرين ذات ال�شلة، ويف هذا ال�شاأن ن�شري، على �شبيل املثال، اإلى الآتي: 

حقوق  جمل�س  اإىل  البحرين  مملكة  من  املقدم  الثاين  الوطني  التقرير  اأول: 
الإن�ضان يف اإطار عملية ال�ضتعرا�س الدوري ال�ضامل حلقوق الإن�ضان: ٤0٤

اأ�شار هذا التقرير اإلى عدد من الإجراءات الت�شريعية اجلارية اأو التي ميكن اتخاذها 

ومن ذلك:

-  ات�شال باتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة ٤05 اأ�شار التقرير اإلى 

اأنه ات�شال بتو�شية جمل�ص حقوق الإن�شان، بال�شروع يف حملة عامة بهدف �شحب 

التحفظات على اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة والت�شديق 

فاإن  التفاقية  مع  الوطنية  الت�شريعات  ومواءمة  الختياري  الربوتوكول  على 

A/HRC/WG.6/13/BHR/1 يف 30 مار�ص 2012، جمل�ص حقوق الإن�شان، الفريق  ٤0٤ م�شتند جمعية عامة 
العامل املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، الدورة الثالثة ع�شرة، جنيف، 21 مايو - ٤ يونيو 2012.

٤05 ثالثا - ما مت ب�شاأن التو�شيات يف الدورة الأولى للمراجعة الدورية ال�شاملة )2008(، املرجع ال�شابق نف�شه.
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اجلهات املعنية يف اململكة تقوم بدرا�شة اإمكانية اإعادة �شياغة بع�ص التحفظات 

الإ�شالمية، )كما  ال�شريعة  يتعار�ص مع  اإلى بع�ص مواد التفاقية مبا ل  بالن�شبة 

هو احلال، على �شبيل املثال بالن�شبة اإلى( التحفظ الوارد على املادة )2( ليكون 

التحفظ حمددا يف نطاقه ال�شيق اخلا�ص بو�شع املراأة يف الأ�شرة، وفيما يتعلق 

بالتحفظ على املادة )9( الفقرة )2( من التفاقية املتعلقة باجلن�شية يتم حاليا 

مناق�شة اقرتاح بتعديل قانون اجلن�شية مع اجلهات املعنية على نحو يخول منح 

اأبناء البحرينية املتزوجة من اأجنبي اجلن�شية البحرينية وفقا ل�شوابط ومعايري 

الدولة، حيث  �شيادة  تتعار�ص مع مبداأ  ول  الفئة   مو�شوعية، حتفظ حقوق هذه 

تعجيل  اإلى  الت�شريعية  ال�شلطات  مع  بالتعاون  باململكة  املعنية  ال�شلطات  ت�شعى 

النظر يف م�شروع تعديل قانون اجلن�شية.

-  ات�شال بالقانون رقم )19( ل�شنة 2009 ب�شاأن اأحكام الأ�شرة )ق�شم املذهب 

ال�شني(، فاإن هناك جهودا جمتمعية م�شتمرة ب�شاأن اأهمية اإ�شدار قانون لأحكام 

الأ�شرة فيما يتعلق باملذهب اجلعفري.

ب�شاأن  جديد  ت�شريع  باعتماد  يتعلق  فيما  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  بتو�شية  -  ات�شال 

ال�شلطة  اإلى  جديد  عمل  قانون  م�شروع  احلكومة  اأحالت  املنازل،  خادمات 

الت�شريعية، يت�شمن بابا خا�شا ينظم عمل خدم املنازل ومن يف حكمهم ملناق�شة 

ووجوب  الق�شائية  الر�شوم  من  املنازل  خدم  اإعفاء  هو  اأحكامه  واأهم  اإقراره، 

كتابة عقد العمل مت�شمنا طبيعة العمل ومدة العقد والأجر وطريقة اأدائه وكذلك 

الإجازات ومكافاأة نهاية اخلدمة٤0٦.

-  بالن�شبة اإلى م�شروع قانون ال�شحافة وعدم تقييد  التعبري بدون وجه حق، اأ�شار 

التقرير اإلى انه يف اأيار/مايو 2008، اأحال جمل�ص الوزراء م�شروع قانون بتعديل 

٤0٦ املرجع ال�شابق نف�شه، واو.
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اأحكام قانون ال�شحافة، واأنه من اأهم ما مييز هذا امل�شروع هو العمل على اإلغاء 

عقوبة حب�ص ال�شحفي مع تاأكيد ت�شمني التعديالت ال�شوابط املهنية والأخالقية 

وعدم  ال�شحيفة  اإغالق  عدم  اإلى  اإ�شافة  املهنة،  ا�شتخدام  �شوء  عدم  ل�شمان 

منع دخول امل�شنفات اخلارجية اإل بحكم ق�شائي. والقانون حاليا اأمام ال�شلطة 

الت�شريعية للمناق�شة والعتماد٤0٧.

ومنها  احلكومة  تبحثها  وطنية  قوانني  م�شروعات  اإلى  كذلك،  التقرير  -  اأ�شار 

بقانون )21(  املر�شوم  اإن  الأهلية حيث  املنظمات  عمل  ينظم   بقانون  م�شروع 

ل�شنة 1989 قد مر مبراحل تعديل مبا يتفق مع تطوير عمل منظمات املجتمع 

اإلى  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  بتحول  يق�شي  الذي   2010 �شنة  اآخرها  وكان  املدين 

جمعيات اإل اأنه رغبًة من الدولة يف تطوير عمل املنظمات الأهلية فقد مت النتهاء 

من �شياغة م�شروع قانون جديد خا�ص باملنظمات الأهلية٤08.

-  بالن�شبة اإلى تنفيذ اململكة تعهداتها الطوعية باأنها �شوف تنظر يف اإمكانية مراجعة 

بع�ص التحفظات احلالية على التفاقيات التي ان�شمت اإليها وعلى �شبيل املثال، 

فقد �شحبت البحرين حتفظها على املادة )20( من اتفاقية مناه�شة التعذيب، 

الإجراءات  واتخاذ  التحفظات  هذه  بدرا�شة  حاليا  تقوم  املعنية  اجلهات  وان 

املنا�شبة حيالها وفقا للد�شتور والقوانني الوطنية٤09.

ثانيا: التقرير الوطني الأول للمملكة يف اإطار عملية املراجعة الدورية ال�ضاملة 
حلقوق الإن�ضان:٤10

اأ�شار التقرير الوطني الأول، فيما اأ�شار اإليه، اإلى تعهد البحرين بدرا�شة ومراجعة 

٤0٧ املرجع ال�شابق نف�شه، زاي.
٤08 املرجع ال�شابق نف�شه، جيم.

٤09 املرجع ال�شابق نف�شه، �شابعا.
٤10 م�شتند جمعية عامة، A/HRC/WG.6/13/BHR/1 يف 11 مار�ص 2008، جمل�ص حقوق الإن�شان، الفريق 

العامل املعني بال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل، الدورة الأولى، جنيف، ٧-8 اأبريل 2008.
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على  احل�شول  اإلى  ت�شعى  و�شوف  اإليها،  تن�شم  مل  التي  الإن�شان  حقوق  اتفاقيات 

م�شاعدة وتعاون دوليني لتقوية القدرات الفردية واملوؤ�ش�شاتية يف هذا ال�شاأن٤11.

تطبيق  على  امل�ضرفة  التعاهدية  الهيئات  اإىل  املقدمة  البحرين  تقارير  ثالثا: 

اتفاقيات حقوق الإن�ضان:

مناه�شة  اتفاقية  تطبيق  ب�شاأن  البحرين  ململكة  الأول  التقرير  مناق�شتها  -  بعد 

التعذيب، اأو�شت جلنة مناه�شة التعذيب، باأن ت�شمن البحرين ت�شريعها الوطني 

ما ن�شت عليه املادة )3( من اتفاقية مناه�شة التعذيب ب�شاأن عدم جواز اإعادة 

�شخ�ص اأو طرده اأو ت�شليمه اإلى دولة اأخرى، اإذا توافرت اأدلة تدعو اإلى العتقاد 

اأنه �شيكون يف خطر التعر�ص للتعذيب٤12.

-  يعد مناق�شتها تقريري اململكة ال�شاد�ص وال�شابع، ب�شاأن تطبيق اتفاقية الق�شاء على 

جميع اأ�شكال التمييز العن�شري، اأ�شارت جلنة الق�شاء على التمييز العن�شري اإلى 

اأن القانون الوطني ليزال يفتقد تعريف التمييز العن�شري الذي يت�شمن ال�شروط 

املن�شو�ص عليها يف املادة الأولى من التفاقية، واأو�شت اللجنة باأن تقوم البحرين 

بت�شمني ت�شريعها الوطني مثل هذا التعريف٤13.

ولقد بداأت املوؤ�ض�ضة الوطنية عملها يف جمال ر�ضد الت�ضريعات ومن ذلك: 

1- توا�شل املوؤ�ش�شة الوطنية واأع�شائها مع ال�شلطة الت�شريعية: 

بعد مناق�شة جمل�ص ال�شورى، يف 2013/5/20، م�شروع قانون ب�شاأن موؤ�ش�شات 

حذف   ،200٧ ل�شنة   )92( رقم  امللكي  للمر�شوم  املرافق  والتاأهيل،  الإ�شالح 

�شابق،  الإن�شان، مرجع  A/HRC/W6.6/1/1BHR/1 يف 11 مار�ص 2008، جمل�ص حقوق  ٤11 م�شتند جمعية 
٤- التزامات وتعهدات البحرين يف جمال حقوق الإن�شان، )٤-د(.

يونيو   21 يف   ،CAT /C/ CR/34/BHR رقم  م�شتند  التعذيب،  مناه�شة  للجنة  اخلتامية  املالحظات  انظر   ٤12
2005، فقره 2-٧.

 21 ،CERD/C/BHR/CO/7 العن�شري، م�شتند رقم  التمييز  ٤13 انظر املالحظات اخلتامية للجنة الق�شاء على 
فرباير -12 مار�ص 2005.
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ا�شتحدثها  النواب قد  التي كان جمل�ص  القانون  املادة )٤٧( من م�شروع  املجل�ص 

لقانون  وفقا  امل�شجلة  الإن�شان  حقوق  جلمعيات  ت�شمح  كانت  والتي  عليها  ووافق 

املركز  ظروف  على  لالطالع  والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  بزيارة  الأهلية  اجلمعيات 

�شعادة  املجل�ص  ع�شو  اأي�شا،  وكان،  املعنية.  الوزارة  من  الإذن  اأخذ  بعد  ونزلئه 

عبدالرحمن جم�شري قد تقدم باقرتاح اإلى جلنة ال�شئون اخلارجية والدفاع والأمن 

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  »للموؤ�ش�شة  اأن  على  املذكورة  املادة  تن�ص  باأن  الوطني 

زيارة مراكز الإ�شالح والتاأهيل ومراكز احلب�ص الحتياطي لالطالع على ظروفها 

الوطنية  للموؤ�ش�شة  يجوز  كما  ذلك،  ت�شهيل  املعنية  اجلهة  وعلى  نزلئها،  واأحوال 

حلقوق الإن�شان ال�شتعانة مبوؤ�ش�شات حقوق الإن�شان امل�شجلة وفقا لقانون اجلمعيات 
الأهلية«.٤1٤

ورئي�ص  املجل�ص،  ع�شو  اأبل،  عبدالعزيز  الدكتور  �شعادة  اأو�شح  املناق�شة  واأثناء 

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان اأن »وزارة الداخلية ت�شمح الآن حتى ملنظمات دولية 

بالزيارة، وتوجه اللجنة حلذف املادة �شيحدث خلال �شن�شطر م�شتقبال لت�شحيحه« 

حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شة  احلق  يعطي  جم�شري   عبدالرحمن  »اقرتاح  اأن  وبني 

نتكلم  ل  »نحن  واأ�شاف  معها«.  بالتن�شيق  الزيارات  تتم   واأن  الزيارة   يف  الإن�شان 

وزير  بالتن�شيق مع مكتب  الآن  بها  نقوم  التي  الزيارة  نتحدث عن  بل  التفتي�ص  عن 

الداخلية«٤15 وعقب �شعادة الوزير عبدالعزيز الفا�شل، وزير �شئون جمل�شي ال�شورى 

والنواب، على هذه املناق�شة باأن »املادة 19 يف الد�شتور تن�ص على اأن التفتي�ص على 
ال�شجون هو للق�شاء ونحن ل�شنا �شد املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان«.٤1٦

 2- الدعوة اإلى الت�شديق على اتفاقيات دولية يف جمال حقوق الإن�شان ومن ذلك:

٤1٤ جريدة الو�شط، البحرين2013/5/21، �ص ٧.
٤15 املرجع ال�شابق نف�شه، �ص ٧.
٤1٦ املرجع ال�شابق نف�شه، �ص ٧.
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 ،2013/٦/12 يف  ال�شادر  عددها  يف  البحرين،  يف  الو�شط،  جريدة  اأ�شارت 

ال�شفحة التا�شعة اإلى دعوة املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، »اإلى م�شادقة عاملية 

�شيا�شات  واعتماد  الأطفال،  بعمل  املرتبطة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  على 

و�شرورة  الأطفال،  عمل  على  الق�شاء  نحو  الفاعل  التقدم  ت�شمن  وطنية  وبرامج 

ت�شافر جميع اجلهود من اأجل املزيد من العمل للق�شاء على هذه الظاهرة،  وذلك 

تزامنا مع احتفال الأمم املتحدة باليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال املوافق 12 

لعام  الدولية  العمل  منظمة  حددته  الذي  اليوم  وهو  عام،  كل  من  يونيو/ حزيران 

2002 لرتكيز الهتمام على مدى انت�شار ظاهرة عمل الأطفال يف العامل، والعمل 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  وذكرت  الظاهرة.  هذه  على  للق�شاء  الالزمة  اجلهود  بذل  على 

حلقوق الإن�شان اأن اليوم العاملي ملكافحة عمل الأطفال �شريكز هذا العام على »ل 

لعمالة الأطفال يف العمل املنزيل«، حيث �شيلقي ال�شوء على حق كل طفل يف احلماية 

من العمل«.

ر�شد  عمل  من  بجوانب  الوطنية،  باملوؤ�ش�شة  الدائمة،  اللجان  اخت�شا�شات   -3

الت�شريعات:

تتعلق  اخت�شا�شات  الوطنية  املوؤ�ش�شة  �شكلتها  التي  الدائمة  اللجان  مهام  ت�شمنت 

بر�شد الت�شريعات ومن ذلك:

اأ-  اخت�شا�ص جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة، فيما تخت�ص به، بـ »...املتابعة   

الدائمة لواقع حقوق الإن�شان وممار�شاتها يف مملكة البحرين، ور�شد وت�شجيل 

وتنظيم املعلومات اخلا�شة بها« و»اإبداء املالحظات وتقدمي التو�شيات حول 

الت�شريعات الوطنية ذات العالقة اإلى جمل�ص املفو�شني«٤1٧. 

ل�شنة   )3( رقم  القرار  مبوجب  اعتمد  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شة  واملتابعة  والر�شد  ال�شكاوى  جلنة  اخت�شا�شات   ٤1٧
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ب- اخت�شا�ص جلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية، فيما تخت�ص به، بالآتي:   

واقرتاح  وال�شيا�شية،  املدنية  احلقوق  ملمار�شة  القانونية  ال�شمانات  »...مراجعة 

بها،  املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  تطبيق  ومتابعة  املنا�شبة،  التو�شيات 

وو�شع املقرتحات والتو�شيات واملالحظات الالزمة ل�شالمة تطبيقها ورفعها ملجل�ص 

املفو�شني باملوؤ�ش�شة.

املدنية  باحلقوق  املتعلقة  التفاقيات  اإلى  البحرين  ان�شمام مملكة  الراأي يف  اإبداء 

وال�شيا�شية، ومراجعة التحفظات التي تكون قد اأبدتها مملكة البحرين على بع�ص 

ن�شو�ص التفاقيات التي �شبق اأن ان�شمت اإليها.

املدنية  احلقوق  بجميع  املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  تطبيق  متابعة 

بع�ص  البحرين على  اأبدتها مملكة  تكون  التي قد  التحفظات  وال�شيا�شية ومراجعة 

ن�شو�ص التفاقيات التي �شبق اأن ان�شمت اإليها.

املدنية  احلقوق  بجميع  املتعلقة  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  تطبيق  متابعة 

وال�شيا�شية واحلريات ذات العالقة، واقرتاح التو�شيات الالزمة ل�شالمة تطبيقها.

درا�شة الت�شريعات والنظم الوطنية املعنية بحقوق الإن�شان املدنية وال�شيا�شية بهدف 

الدولية  املعايري  النظر من حيث مالءمتها من عدمها مع  واإبداء وجهة  تطويرها، 

حلقوق الإن�شان، واإ�شدار التو�شيات الالزمة ب�شاأن تعديلها«٤18.

ج-  اخت�شا�ص جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، فيما تخت�ص   

به، بالآتي:

والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  ملمار�شة  القانونية  ال�شمانات  مراجعة   ...«

واملعاهدات  التفاقيات  تطبيق  ومتابعة  املنا�شبة،  التو�شيات  واقرتاح  والثقافية، 

ل�شنة   )3( رقم  القرار  مبوجب  اعتمد  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شة  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  جلنة  اخت�شا�شات   ٤18
.NIHR_CMF©2013
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املقرتحات  وو�شع  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  املتعلقة  الدولية 

والتو�شيات واملالحظات الالزمة ل�شالمة تطبيقها.

اإبداء الراأي يف ان�شمام مملكة البحرين اإلى التفاقيات املتعلقة باحلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية، ومراجعة التحفظات التي تكون قد اأبدتها مملكة البحرين 

على بع�ص ن�شو�ص التفاقيات التي �شبق اأن ان�شمت اإليها.

مبا  تطويرها  بهدف  والثقافية،  القت�شادية  باحلقوق  املتعلقة  الت�شريعات  درا�شة 

اإلى احلد  واملقيم  للمواطن  والثقايف  والجتماعي  القت�شادي  امل�شتوى  رفع  ي�شمن 

الذي يحقق املعايري الدولية حلقوق الإن�شان«٤19.

٤19 اخت�شا�شات جلنة احلقوق  القت�شادية والجتماعية والثقافية باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، اعتمد مبوجب القرار رقم 
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الفرع الثاين
ر�ضد الربامج وال�ضيا�ضات

واتفاقيات  الت�شريعات  اإلى  بالن�شبة  امل�شورة  اإبداء  يف  املوؤ�ش�شة  �شالحية  ترتبط 

وامل�شائل  وال�شيا�شات  الربامج  منها  عديدة  اأمور  يف  امل�شورة  باإبداء  الإن�شان  حقوق 

والق�شائية،  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطات  عمل  يف  الإن�شان  بحقوق  ال�شلة  ذات 

ويت�شل هذا الرتباط، اأي�شا، بهدف املوؤ�ش�شة يف جمال التعاون لتعزيز وحماية حقوق 

الإن�شان. وهذا الهدف ل يتحقق، باتخاذ اإجراءات ت�شريعية فح�شب، ولكن يتطلب، 

تتجلى فيه، يف  تتجلى، فيما  وثقافية  اقت�شادية واجتماعية  اإجراءات  اتخاذ  اأي�شا، 

برامج و�شيا�شات، وتتكامل اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة، جميعها، لتحقيق هذا الهدف. 

بالربامج  ال�شلة  ذات  الآتية  الأ�شا�شية  اجلوانب  اإلى  ن�شري  ال�شاأن  هذا  ويف 

وال�شيا�شات، ر�شدا وم�شورة: 

اأول: برنامج عمل احلكومة:

املوؤ�ش�شة  تبا�شر  اأن  اأ�شا�شه  على  ميكن  مهما  اإطارا  احلكومة  عمل  برنامج  يعترب 

الوطنية عملية ر�شد ملعرفة مدى وفاء ال�شيا�شات املعلنة مبتطلبات كفالة احلقوق 

املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

 ون�شري يف الفقرات التالية، على �شبيل املثال، اإلى بع�ص املالمح الرئي�شية لربنامج 
عمل احلكومة للف�شل الت�شريعي الثالث، 2011 - ٤20:201٤

-  ي�شري برنامج عمل احلكومة، يف املحور اخلا�ص بال�شعيد ال�شيا�شي، فيما ي�شري 

اإليه، اإلى اأنه بهدف تر�شيخ مبادئ احلقوق العامة، �شتقوم احلكومة: 

٤20 انظر مملكة البحرين، برنامج عمل احلكومة املقدم للف�شل الت�شريعي الثالث 2011-201٤، 21 دي�شمرب 2010.
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 »... با�شتكمال منظومة ما يلزم من الت�شريعات والقوانني والنظم والتفاقيات  •

املتعلقة بحقوق الإن�شان وحرياته وتكافوؤ الفر�ص و�شيادة القانون٤21.

 احلفاظ على ما يتمتع به النظام الق�شائي من ال�شتقاللية واحلياد والفعالية٤22. •

 تقدمي الدعم حلرية الراأي والتعبري وو�شائل الإعالم يف اإطار اللتزام بالقانون  •

وتوفري ال�شمانات لها لتوؤدي ر�شالتها الوطنية...٤23.

اإلى  اإليه،  ي�شري  فيما  الربنامج،  ي�شري  واملالية،  القت�شادية  ال�شيا�شة  اإطار  -  يف 

البتكار  رعاية  وجمالت  الغذائي  الأمن  وحتقيق  امل�شتدامة  الزراعية  التنمية 
والبحث والتدريب والعمالة وحت�شني الأداء القت�شادي واملايل.٤2٤

الب�شرية والجتماعية، ي�شري الربنامج، فيما  التنمية  -  يف املحور اخلا�ص ب�شيا�شة 

جمال  يف  بالفعل  اجلارية  اجلهود  موا�شلة  على  احلكومة  عزم  اإلى  اإليه،  ي�شري 

الرثوة احلقيقية  باعتباره  باملواطن  »الرتقاء  بهدف  امل�شتدامة  الب�شرية  التنمية 

وتقدمي  والدعم  الرعاية  اأوجه  خمتلف  وتوفري  وغايتها،  التنمية  وهدف  للوطن 
جميع اخلدمات التي تكفل حياة كرمية جلميع املواطنني...«٤25

وتنبع اأهمية برنامج عمل احلكومة كاإطار ت�شتهدي به املوؤ�ش�شة يف عملها يف جمال 

من  انطالقا  حكومية،  غري  جهات  من  وغريها  للحكومة،  امل�شورة  وتقدمي  الر�شد 

مفهوم التنمية ال�شاملة التي ترتكز اإلى اأن املواطن هو هدف التنمية ال�شاملة واأداتها، 

والوطن، حيث ين�ص  املواطن  اأمن  الإن�شان، وبني  التنمية وحقوق  الربط بني  واإلى 

الربنامج على »اأن حتقيق الأمن والأمان وال�شتقرار وال�شالمة العامة وتعزيز دعائم 

الدميقراطية ي�شكل اأولوية اأ�شا�شية من اأولويات برنامج عمل احلكومة، اإذ اإن حماية 
٤21 املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 12.
٤22 املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 12.
٤23 املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 1٤.

٤2٤ انظر املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 1٧ - 39.
٤25 نف�ص املرجع ال�شابق �ص ٤2.
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والقت�شادي  الجتماعي  والرفاه  التنمية  وحتقيق  الدميقراطي  ال�شيا�شي  النظام 

اأ�شا�شيا  تعتمد اعتمادا  الوطني  الن�شيج  املواطنني وتالحم  وحماية حقوق وحريات 

على تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للبالد و�شتوا�شل احلكومة العمل على تعزيز 

لأداء  ودعمها  الأمنية  والأجهزة  البحرين  دفاع  قوة  وا�شتعداد  وجاهزية  قدرات 

دورها الوطني يف احلفاظ على اأمن وا�شتقرار البالد وحماية منجزاتها ال�شيا�شية 

وم�شريتها التنموية لتبقى دائما ح�شنا منيعا يدافع عن مكت�شبات الوطن ويحفظ 

ا�شتقالله«٤2٦.

ثانيا: مرئيات احلوار الوطني:

يف اإطار توا�شل امل�شروع الإ�شالحي، والتعامل مع الأحداث التي تعر�شت لها اململكة 

يف فرباير - مار�ص 2011 ٤2٧ متت الدعوة اإلى حوار التوافق الوطني الذي عقد 

مب�شاركة جميع مكونات املجتمع البحريني وجمعياته وموؤ�ش�شاته يف يوليو 2011، 

ورغم ان�شحاب بع�ص اجلمعيات املعار�شة من احلوار، خرج حوار التوافق الوطني 

جمل�ص  لإعطاء  د�شتورية  بتعديالت  املطالبة  من  عليها  متوافق  عديدة  مبرئيات 

النواب مزيدا من ال�شالحيات، اإلى احلوكمة يف اإدارة املال العام.

والأمن  مدنيا،  وجمتمعا  واجتماعية،  �شيا�شية،  عديدة  حماور  احلوار  �شمل  ولقد 

وال�شلم الأهليني، واقت�شادية، وحقوقية. وجاء مو�شوع حقوق الإن�شان �شمن املحور 

احلقوقي. وترتبط هذه املحاور جميعها بحقوق الإن�شان واأو�شحت املرئيات املتوافق 

عليها، فيما يتعلق مبو�شوع حقوق الإن�شان ب�شكل مبا�شر، اأنه قد مت التوافق، فيما مت 
التوافق عليه، على الآتي:٤28

٤2٦ املرجع ال�شابق نف�شه، �ص 12.
٤2٧ انظر تقرير اللجنة البحرينية امل�شتقلة لتق�شي احلقائق، مرجع �شابق.

٤28 حوار التوافق الوطني: انطالقة تاريخية، تقرير عن اأعمال ونتائج احلوار الوطني، خليفة بن اأحمد الظهراين، رئي�ص جمل�ص 
النواب، رئي�ص حوار التوافق الوطني.
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على  • املجتمع  يف  الإن�شان  حقوق  مببادئ  للتوعية  وطنية  برامج  وتي�شري   دعم 

امل�شتويني الر�شمي والأهلي مبختلف الآليات والو�شائل.

والربوتوكولت  • الدولية  احلقوقية  التفاقيات  على  والت�شديق   الن�شمام 

الختيارية التي مل تن�شم اإليها مملكة البحرين وتوفيق القوانني الوطنية ب�شاأنها.

تدريب وتثقيف منفذي القانون على احرتام حقوق الإن�شان. •

اإيجاد �شوابط متنع ت�شيي�ص العمل احلقوقي. •

اجلن�شية  • على  باحل�شول  ت�شرف  من  حلقوق  الإ�شاءة  ملنع  �شوابط   اإيجاد 

البحرينية.

التفاقيات  • اإلى  والن�شمام  الت�شديق  عند  الإ�شالمية  ال�شريعة  مراعاة   تاأكيد 

احلقوقية الدولية.

ال�شتمرار يف التوا�شل مع املنظمات احلقوقية الدولية. •

تفعيل دور املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان. •

مراجعة حقوق الأطفال وا�شتحداث الآليات املنا�شبة ل�شمان عدم انتهاكها. •

حقوق  • حتفظ  خطط  لو�شع  كافة  والأهلية  احلكومية  اجلهات  بني   التن�شيق 

الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

والف�شاء  • خا�ص،  بوجه  الدرا�شية  املناهج  يف  الإن�شان  حقوق  مبادئ   ت�شمني 

املدر�شي بوجه عام.

اإن�شاء خطة وطنية لتعزيز حقوق الإن�شان على م�شتوى مملكة البحرين«. •
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ال�ضاملة  الدورية  املراجعة  عملية  اإطار  يف  البحرين  تقارير  ثالثا: 
حلقوق الإن�ضان:

مملكة  من  املقدم  الثاين  الوطني  التقرير  اأو�شح  وال�شيا�شات،  الربامج  جمال  يف 

ال�شامل  الدوري  اإطار عملية ال�شتعرا�ص  الإن�شان، يف  اإلى جمل�ص حقوق  البحرين 

حلقوق الإن�شان، فيما اأو�شحه مناذج لربامج و�شيا�شات فيما يتعلق بت�شجيع احرتام 

وحماية حقوق الإن�شان ومن ذلك:

من  ت�شمنه  وما  الثالث  الت�شريعي  للف�شل  احلكومة  عمل  برنامج  اإلى  -  الإ�شارة 

اإلى موا�شلة جهود متكني املراأة اقت�شاديا و�شيا�شيا  توجهات وم�شئوليات تهدف 

احتياجات  اإدماج  بينها  من  والإجراءات  الآليات  من  واجتماعيا من خالل عدد 

املراأة يف التنمية وتفعيل دور املجل�ص الأعلى للمراأة، وانه ارتباطا بذلك فقد قام 

ملتابعة  للمراأة  الأعلى  للمجل�ص  التنفيذية  »اخلطة  باإعداد  للمراأة  الأعلى  املجل�ص 

تنفيذ برنامج عمل احلكومة املوجه للمراأة« ومت رفع اخلطة اإلى جمل�ص الوزراء، 

ومن اأهم ما ت�شمنته هذه اخلطة امللفات املتعلقة مبو�شوعات الت�شريعات واإدماج 

والق�شاء  والإ�شكان  واجلن�شية  والعمل  التنمية  جمالت  يف  املراأة  احتياجات 

ال�شرعي و�شندوق النفقة٤29.  

- تبنى عددا من ال�ضرتاتيجيات منها:

 ال�ضرتاتيجية الوطنية للطفولة: وهي ترتكز على ثالثة اأ�ش�ص حمورية وهي  •

احرتام حقوق الإن�شان وامل�شاواة بني اجلن�شني واإدماج ذوي الإعاقة، ومت و�شع 

هذه ال�شرتاتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و�شندوق الأمم 

ل  بها  امللحقة  العمل  وخطة  ال�شرتاتيجية  تت�شمنه  ما  وان  للطفولة،  املتحدة 

يتوقف على اخلدمات اأو تلبية احتياجات الطفل فح�شب بقدر ما هو تفعيل واإنفاذ 

٤29 - م�شتند رقم A/HRC/G6/13/BHR/1، مرجع �شابق، ثالثا- األف.
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حلقوق الطفل التي كفلتها ال�شريعة الإ�شالمية واأكدتها املواثيق والتفاقيات. 

ال�شرتاتيجية  • هذه  و�شعت  ولقد  الإعاقة:  لذوي  الوطنية   ال�ضرتاتيجية 

ا�شتنادا اإلى املنهج املبني على احرتام حقوق الإن�شان، وهي تعتمد على منهجية 

بناء قدرات الفئات امل�شتهدفة للمطالبة بحقوقهم، ومتكني املوؤ�ش�شات احلكومية 

من الوفاء بالتزاماتها وفق التفاقية اخلا�شة بحماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة 

وتغيري نظرة املجتمع يف هذا ال�شاأن٤30.

 ال�ضرتاتيجية الوطنية لكبار ال�ضن: ت�شتهدف ا�شتحداث املزيد من اخلدمات  •

موؤ�ش�شات  مع  املجتمعية  ال�شراكة  مبداأ  تاأكيد  جانب  اإلى  ال�شن  كبار  لرعاية 

املجتمع املدين والتن�شيق مع القطاع الأهلي.

- القيام باأن�ضطة مكثفة تتعلق ببناء القدرات العامة ٤31 ومن ذلك تنظيم:

•  ،2009 مايو  اأيار/   1٤  -  13،) الإن�شان  وحقوق  ال�شحة   ( عمل   ور�شة 

وا�شتهدفت العاملني يف القطاع ال�شحي.

دي�شمرب  •  / الأول  كانون   30  -  2٦ العمايل،  بالتفتي�ص  خا�شة  عمل   ور�شة 

وذلك  املهنية،  وال�شحة  وال�شالمة  بالعمل  اخلا�شة  املعايري  حول   ،2010

وهيئة  العمل  وزارة  مفت�شي  وا�شتهدفت  الدولية،  العمل  منظمة  مع  بالتعاون 

تنظيم �شوق العمل.

 ور�شة عمل »اأ�شا�شيات حقوق الإن�شان للمدافعني عن حقوق الإن�شان«، ٧ - 8-حزيران  •

/ يونيه 2011، حول تعريف املدافعني عن ون�شطاء حقوق الإن�شان باملبادئ الأ�شا�شية 

ومركز  الإن�شان  حلقوق  جنيف  معهد  مع  بالتعاون  وذلك  الإن�شان  حلقوق  والرئي�شية 

تنمية املجتمع باململكة الأردنية الها�شمية وا�شتهدفت هذه الور�شة اجلمعيات ال�شبابية.

٤30 املرجع ال�شابق نف�شه، رابعا - دال.
٤31 املرجع ال�شابق نف�شه، �شاد�شا، الف.
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ومن   ٤32 القانون  اإنفاذ  ملوظفي  التدريبية  والدورات  العمل  ور�ص  من  عدد  تنظيم 

ذلك:

 ور�شة عمل ) الحتجاز واإدارة ال�شجون (، 3 - ٤ حزيران / يونيه 2009،  •

حول التعريف باملعايري الدولية اخلا�شة بالحتجاز وكيفية اإدارة ال�شجن بالتعاون 

مع اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر وا�شتهدفت موظفي وزارة الداخلية واجلهات 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين ذات ال�شلة.

•  / اآذار  يف  الإن�شان  وحقوق  الأ�شخا�ص  يف  الجتار  مكافحة  عن  تدريبية   دورة 

مار�ص 2010 حول التعريف بالأ�شاليب املتقدمة يف التحقيق وك�شف الأدلة يف 

جرائم الجتار يف الأ�شخا�ص وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة 

والق�شاة.

يونيه  •  / حزيران   22  -  21 القانون،  اإنفاذ  مل�شئويل  التعذيب  مفهوم   ور�شة 

ملناه�شة  الدولية  الرابطة  مع  بالتعاون  وذلك  التعذيب  مفهوم  حول   2010

التعذيب ومنظمة العفو الدولية.

البحرين  ململكة  الأولى  الوطني  للتقرير  �شبق  وال�شيا�شات،  بالربامج  -  وات�شال 

الذي قدم اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان، يف اإطار عملية املراجعة الدورية ال�شاملة 

حلقوق الإن�شان، ٤33 اأن ت�شمن تعهدات باأن تقوم مملكة البحرين بدرا�شة احلاجة 

اإلى و�شع خطة وطنية �شاملة حلقوق الإن�شان، وترتيب اآلية بني الوزارات املعنية 

امل�شرفة  اللجان  عن  ال�شادرة  التو�شيات  تطبيق  �شمان  بهدف  الإن�شان  بحقوق 

على التفاقيات الدولية املن�شمة اإليها البحرين، واإعداد خطة عمل تربوية وطنية 

املعنية  واجلهات  الأجهزة  مع  بالتن�شيق  ممكن،  وقت  اأ�شرع  يف  الإن�شان  حلقوق 

٤32 املرجع ال�شابق نف�شه، �شاد�شا، باء.
٤33 A/HRC/WG.6/1/BHR/1،مرجع �شابق.
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الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  مكتب  بخربات  وبال�شتعانة  البحرين  يف 

من  الإن�شان  حقوق  احرتام  وب�شمان  الغر�ص،٤3٤  لهذا  املتحدة  لالأمم  التابعة 

القت�شادية  احلقوق  حتقيق  يف  املحرز  التقدم  وتقييم  التنموية،  اخلطط  خالل 

والجتماعية والثقافية٤35.

الدائمة،  اللجان  اخت�ضا�ضات  ت�ضمنت  وال�ضيا�ضات  الربامج  ر�ضد  جمال  ويف 

باملوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان، جوانب تتعلق بر�ضد الربامج وال�ضيا�ضات ومن 

ذلك:

به،  تخت�ص  فيما  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  جلنة  -  تخت�ص 
بالآتي:٤3٦

من  • ما  كل  الوطنية يف  باملوؤ�ش�شة  املفو�شني  ملجل�ص  وتو�شيات   اإعداد مقرتحات 

�شاأنه حماية ورعاية حقوق الإن�شان القت�شادية والجتماعية والثقافية، وذلك 

لرفعها اإلى اجلهات املخت�شة.

والجتماعية  • القت�شادية  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  املو�شوعات  يف  الراأي   اإبداء 

والثقافية التي حتال اإليها اأو تعر�ص عليها من الرئي�ص.

اأو تعر�ص  • اإليها   درا�شة الأو�شاع القت�شادية والجتماعية والثقافية التي حتال 

عليها من الرئي�ص.

حيث  • من  البحرين  مملكة  يف  واملقيم  للمواطن  القت�شادية  الأو�شاع   درا�شة 

م�شتوى الدخل والأ�شعار وو�شع مقرتحات وتو�شيات ملجل�ص املفو�شني باملوؤ�ش�شة 

لرفعها اإلى اجلهات املخت�شة.

٤3٤ املرجع ال�شابق نف�شه، 3-د.
٤35 املرجع ال�شابق نف�شه،5-اأ.

٤3٦ اخت�شا�شات جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، مرجع �شابق.
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 تقييم مناهج التعليم واإبداء املالحظات ب�شاأنها لتطويرها وفق املعايري الدولية. •

احلقوق  • ممار�شة  يف  امللمو�ص  التقدم  مدى  يف  الراأي  واإبداء  وتقييم   درا�شة 

الراأي  البحرين، ومتابعة ق�شايا  والثقافية يف مملكة  القت�شادية والجتماعية 

العام وبرامج الإعالم ذات ال�شلة.

�شبيل  على  باملوؤ�ش�شة،  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  جلنة  -  بحثت 

املثال، يف اجتماعها يف 21 مايو 2013 عددا من املو�شوعات ذات الهتمام 

املحلي كربنامج ترميم واإعادة بناء البيوت الآيلة لل�شقوط والو�شع البيئي املتدهور 

يف وادي البحري باملحافظة الو�شطى، كما بحثت اللجنة يف اجتماعها ال�شتثنائي 

الطيب  عبداجلبار  الع�شو  قبل  من  املقدم  التقرير   19/3/2013 يف  الأول 

واملعنون)) احلرية النقابية واحلق يف التنظيم((، وقررت اللجنة اإحالة التقرير 

لالأمانة العامة لإجراء املزيد من البحث والدرا�شة حول احلق يف التنظيم النقابي 

واحلرية النقابية، بهدف احل�شول على الراأي القانوين حول مدى اإمكانية اإجراء 

املر�شوم  مبوجب  ال�شادر  العمالية  النقابات  قانون  على  الت�شريعية  التعديالت 

بقانون رقم )33( ل�شنة 2002 وتعديالته٤3٧.

- تخت�ص جلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية، فيما تخت�ص به، بالآتي:٤38

 اإعداد املقرتحات والتو�شيات ملجل�ص املفو�شني باملوؤ�ش�شة الوطنية يف كل ما من  •

للجهات  لرفعها  وال�شيا�شية، وذلك  املدنية  الإن�شان  �شاأنه حماية ورعاية حقوق 

املخت�شة.

 اإبداء الراأي يف املوا�شيع املتعلقة بحقوق الإن�شان املدنية وال�شيا�شية والتي حتال  •

اإليها اأو تعر�ص عليها من الرئي�ص.

٤3٧ جريدة الو�شط، البحرين، 2٧/5/2013، �ص ٧.
٤38 اخت�شا�شات جلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية، مرجع �شابق.
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املطلب الثاين
الرتويج حلقوق الإن�ضان وت�ضجيع احرتامها

يتمحور مفهوم الرتويج حلقوق الإن�شان حول ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان، ولقد ن�شت 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون  من  الثانية  املادة 

حلقوق الإن�شان املعدل بااملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦ على اأنه تتولى 

الإن�شان، وتر�شيخ  وتنمية وحماية حقوق  »تعزيز  الإن�شان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة 

قيمها، ون�شر الوعي بها، والإ�شهام يف �شمان ممار�شتها«.

الإن�شان،  ثقافة حقوق  ن�شر  املوؤ�ش�شة مب�شئوليتها يف  وقيام  الن�ص  هذا  تنفيذ  وي�شتلزم 

التعليم  من  الإن�شان  حقوق  بثقافة  ال�شلة  ذات  والكيانات  الأجهزة  وبني  بينها  التعاون 

اإلى الإعالم اإلى التثقيف ب�شكل عام وذلك لأن امل�شئولية امل�شار اإليها اأكرب من اأن تقوم 

بها املوؤ�ش�شة وحدها، ولأن هذه امل�شئولية تتداخل مع م�شئوليات وزارات واأجهزة اأخرى 

خا�شة الوزارات املعنية بالتعليم والثقافة والكيانات الأخرى ذات ال�شلة خا�شة الإعالم.

بالو�شائل  التعريف  اإلى  بالن�شبة  خا�شة  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر  اأهمية  وتبدو 

املتاحة حلماية حقوق الإن�شان �شواء كانت و�شائل ق�شائية اأو اإدارية اأو غريهما لأنه 

ل معنى للن�ص على حقوق الإن�شان قانونا بدون التعريف ب�شبل النت�شاف حلمايتها 

خا�شة حال العتداء عليها.

ويت�شمن مفهوم الرتويج حلقوق الإن�شان ويرتبط به، من واقع ما ن�ص عليه القانون 

امل�شار اإليه اأعاله،  اأ�شا�شا، الآتي:

على  • الإن�شان  حقوق  وحماية  لتعزيز  وطنية   خطة  وتنفيذ  و�شع  يف  »امل�شاركة 

م�شتوى اململكة«٤39.
٤39 املادة )12-اأ( قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل بااملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦ .
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على  • وعر�شها  اخلا�شة،  والتقارير  والبيانات  واملطبوعات  الن�شرات  » اإ�شدار 

املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها، ولها خماطبة الراأي العام مبا�شرة اأو من خالل 

اأي من و�شائل الإعالم«٤٤0.

 »عقد املوؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق  •

الإن�شان، واإجراء البحوث والدرا�شات يف هذا ال�شاأن«٤٤1.

والتعليم،  • والإعالم  الثقافة  ب�شئون  املخت�شة  الأجهزة  مع  بالتعاون   »املبادرة 

الوعي  ثقافة  وتعزيز  ن�شر  �شاأنه  ما من  والتو�شيات يف كل  القرتاحات  وتقدمي 

باحرتام حقوق الإن�شان« ٤٤2.

 »عقد اللقاءات والفعاليات امل�شرتكة، والتعاون والتن�شيق والت�شاور مع موؤ�ش�شات  •

املتنوعة  واملجموعات  احلكومية  غري  واملنظمات  العالقة  ذات  املدين  املجتمع 

الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�شان،...«٤٤3.

تلتزم الدول بتقدميها دوريا، تطبيقا لتفاقيات دولية  • التي  بالتقارير   التعريف 

واإقليمية خا�شة بحقوق الإن�شان، والتعريف بهذه التقارير يف و�شائل الإعالم٤٤٤.

والدولية  • الإقليمية  واملنظمات  الوطنية  الهيئات  مع  التعاون  باأوجه   التعريف 

واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة يف الدول الأخرى املعنية بحقوق الإن�شان٤٤5.

يف  اأهدافها  لتحقيق  منا�شبة  واآليات  اأدوات  ت�شتخدم  �شوف  املوؤ�ش�شة  اأن   واأح�شب 

جمال التوعية والتثقيف مبا يف ذلك اإ�شدار  ون�شر تقارير عن تطور جهود مملكة 

البحرين يف جمال حقوق الإن�شان وطنيا ودوليا.

٤٤0 املرجع ال�شابق نف�شه، )املادة 12 - م(.
٤٤1 املرجع ال�شابق نف�شه، )املادة 12 - ك(.
٤٤2 املرجع ال�شابق نف�شه، )املادة 12 - ج(.
٤٤3 املرجع ال�شابق نف�شه، )املادة 12 - ى(.
٤٤٤ املرجع ال�شابق نف�شه، )املادة 12 - د(.

٤٤5 املرجع ال�شابق نف�شه، )املادة 12 - ط(.
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�شابقا،  اإليها،  امل�شار  بالأن�شطة  القيام  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�ص  ويرتبط 

باخت�شا�شها، اأي�شا، بالر�شد واإبداء امل�شورة كما هو احلال بالن�شبة اإلى الت�شريعات 

والربامج وال�شيا�شات.

الإن�شان،  حلقوق  الرتويج  جمال  يف  املوؤ�ش�شة  بها  �شت�شتعني  التي  املوؤ�شرات  وتتعدد 

فهذا الرتويج ي�شمل احلقوق ال�شيا�شية واملدنية والقت�شادية والجتماعية والثقافية. 

والفئات  املبتغاة  والأهداف  الأن�شطة  باختيار  املتعددة  الفنية  جوانبه  له  اأن  كما 

بالتثقيف  املق�شود  حتديد  اإلى  اأ�شا�شا،  املذكورة،  املوؤ�شرات  وت�شتند  امل�شتهدفة. 

والتوعية يف جمال حقوق الإن�شان، واجلوانب الوطنية يف هذا املجال وتفاعلها مع 

يلي،  فيما  باإيجاز،  ونعر�ص  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  والإقليمية  الدولية  اجلهود 

لبع�ص اأ�شا�شيات هذه اجلوانب التي ميكن البناء عليها وال�شتفادة منها:

اأول: التثقيف والتوعية يف جمال حقوق الإن�ضان:

يتعلق التثقيف والتوعية يف جمال حقوق الإن�شان باجلهود املبذولة للتعريف بحقوق 
القانوين  الإطار  يف  تنعك�ص  التي  القيم  املجتمع  يف  فرد  كل  يتقا�شم  لكي  الإن�شان 
 ٤٤٦ لذلك.  وفقا  يت�شرف  واأن  والوطني،  الدويل  امل�شتويني  على  الإن�شان  حلقوق 
اأ�شحاب احلقوق  اأن يعرف  والتوعية هو  التثقيف  الهدف من  فاإن  الإطار  ويف هذا 
وهم الأفراد، حقوقهم والآليات املتاحة ل�شمان هذه احلقوق وحمايتها، واأن يعرف 
يف  م�شئوليتهم  الواقع،  اأر�ص  على  و�شمانها  احلقوق  هذه  احرتام  عن   امل�شئولون 
كفالة هذه احلقوق واأن يت�شرفوا يف اإطار هذه امل�شئولية، اأي اأن الهدف من اجلهود 
اأجل »تعزيز احرتام حقوق الإن�شان واحلريات  اإليها هو املعرفة والعمل من  امل�شار 
جميع  ومتكني  بكرامته،  وال�شعور  الإن�شان  ل�شخ�شية  الكاملة  والتنمية  الأ�شا�شية، 
الأ�شخا�ص من امل�شاركة ب�شورة فعالة يف جمتمع حر...«٤٤٧ ومن ثم تعزيز احرتام 

٤٤٦ املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني رقم ٤، التنقيح رقم )1(، �ص ٦٦.
٤٤٧ التثقيف يف جمال حقوق الإن�شان ومعاهدات حقوق الإن�شان، عقد الأمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق الإن�شان )1995-

200٤(، العدد )2(، مكتب مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 1999، �ص ٧.
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حقوق الإن�شان وحمايتها.

ثانيا: جوانب وطنية للرتويج حلقوق الإن�ضان:

ي�شتند الرتويج حلقوق الإن�شان، وطنيا، اإلى التزام مملكة البحرين بت�شجيع احرتام 

وحماية حقوق الإن�شان، وتعك�ص تقارير اململكة املقدمة للهيئات التعاهدية وجمل�ص 

حقوق الإن�شان طبقا للتزاماتها الدولية يف جمال حقوق الإن�شان مناذج لالإجراءات 

والأن�شطة يف جمال الرتويج حلقوق الإن�شان. ول �شك اأن مثل هذه التقارير �شتكون 

الرتويج  جمال  يف  اأن�شطتها  وتنفيذ  تخطيط  عند  الوطنية  للموؤ�ش�شة  مهما  رافدا 

ال�شاأن  اأن املوؤ�ش�شة، بطبيعة احلال، �شتن�شق وتتعاون يف هذا  حلقوق الإن�شان. كما 

مع اجلهات املعنية خا�شة وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الإعالم، ومعهد البحرين 

�شبيل  على  ون�شري،  البحرين.  وجامعة  للمراأة،  الأعلى  واملجل�ص  ال�شيا�شية  للتنمية 

املثال، اإلى اأنه يف اإطار التعاون امل�شرتك بني الأمانة العامة للمجل�ص الأعلى للمراآة 

املحاكم  اأمام  التقا�شي  اإجراءات  يف  املراأة  »دليل  اإعداد  مت  البحرين  وجامعة 

اأمام  التقا�شي  واإجراءات  ال�شرعية،  املراأة  بحقوق  يعرف  دليل  وهو  ال�شرعية«، 

املحاكم ال�شرعية.

ويف اإطار ما �شبق ن�شري اإلى مناذج من الرتويج حلقوق الإن�شان كما وردت يف تقارير 

اململكة املقدمة اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان بالأمم املتحدة وجلنة الق�شاء على جميع 

اأ�شكال التمييز �شد املراأة وجلنة حقوق الإن�شان العربية باجلامعة العربية:

املراجعة  عملية  اإطار  يف  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  اإلى  املقدم  الوطني  التقرير   -1

الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان:

-  اأ�شار التقرير الوطني الثاين املقدم من مملكة البحرين اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان 

يف اإطار عملية املراجعة الدورية ال�شاملة اإلى جهود وطنية يف املجال التعليمي من 
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اأجل الرتويج حلقوق الإن�شان وذلك على النحو الآتي:٤٤8

 �شكلت وزارة الرتبية والتعليم فريقا لإعداد خطة عمل تربوية يف جمال حقوق  •

متثلت  حيث  الإن�شان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  الرتبوية  املناهج  وتدعيم  الإن�شان 

اأهداف اخلطة يف التايل:

واملدر�شني  ° الطلبة  لدى  الإن�شان  وحقوق  املواطنة  بقيم  الوعي   تنمية 

والإدارة املدر�شية.

ن�شر قيم املواطنة وحقوق الإن�شان داخل البيئة املدر�شية. °

اإعداد و�شائل تدري�ص وتدريب وو�شعها يف متناول املتعلمني واملدر�شني. °

تعميق مفاهيم حقوق الإن�شان �شمن املناهج الرتبوية. °

 وقد مت تفعيل اخلطة يف العام الدرا�شي 2011-2012، ومت تنفيذ العديد  •

من الفعاليات من اأجل:

قطاعات  ° كل  �شمن  الإن�شان  حقوق  على  الرتبية  لإدماج   التخطيط 

املنظومة الرتبوية يف مملكة البحرين.

لتالئم  ° الرتبوية  والأن�شطة  والتقومي  والتعلم  التعليم  عمليات   ت�شميم 

اأهداف الرتبية على حقوق الإن�شان.

حقوق  ° على  الرتبية  اأهداف  ملالءمة  املدر�شية  البيئة  تطوير  لئحة   بناء 

الإن�شان.

 بناء قدرات القادة الذين ميثلون الأطراف الفاعلة يف املنظومة التعليمية  °

املعنية بالرتبية على حقوق الإن�شان.

٤٤8 م�شتند جمعية عامة رقم A/HRC/WG.6/13/BHR/1 ، مرجع �شابق، رابعا-هاء.
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 ن�شر ثقافة الرتبية على حقوق الإن�شان واإ�شاعة ممار�شاتها يف املوؤ�ش�شة  °

املدر�شية وخارجها بني اأولياء الأمور وو�شائل الإعالم.

بناء دليل للمعلم يف جمال الرتبية على حقوق الإن�شان. °

مت تنظيم عدد من ور�ص العمل لبناء القدرات ملنت�شبي وزارة التعليم منها:٤٤9 •

الأول/اأكتوبر  ° ت�شرين   2٧-2٦( الطفل  حقوق  حول  عمل   ور�شة 

2009( وتهدف الور�شة اإلى التعريف بحقوق الطفل يف مراحل التعليم 

وذلك بالتعاون مع منظمة املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو(.

الرتبية على حقوق  ° املعلم يف جمال  تفعيل دليل   ور�شة عمل حول كيفية 

الإن�شان وعمل خطة متابعة برنامج الرتبية على حقوق الإن�شان يف مملكة 

البحرين)2010( وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو(.

اأجل حقوق الإن�شان لالأطفال بني  ° األعاب من   ور�شة عمل بعنوان )رزمة 

ال�شبكة  مع  بالتعاون  �شبتمرب 2011(  �شنوات، )29-2٦  و 10   ٦

العربية للمواطنة حلقوق الإن�شان )اأنهر( من الأردن.

ور�شة عمل بعنوان )من اأجل غد م�شرق( يف دي�شمرب 2011. °

بحقوق  ° املتعلقة  املو�شوعات  تدري�ص  كيفية  حول  تدريبية  عمل   ور�ص 

املدار�ص  مدر�شي  كذلك  ا�شتهدفت   )2010-2009( الإن�شان 

اخلا�شة.

ت�شمني  • مت  املختلفة،  الأ�شا�شية  التعليم  مراحل  طالب  قدرات  بناء  جمال   ويف 

املناهج والكتب املدر�شية مبحتوى التفاقيات التي اأبرمتها مملكة البحرين يف 

٤٤9 املرجع ال�شابق نف�شه، �شاد�شا-جيم.
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جمال حقوق الإن�شان بدءا من املرحلة البتدائية اإلى املرحلة الثانوية٤50.

 ويف جمال بناء قدرات طالب املرحلة اجلامعية، يتم تدري�ص مادة حقوق الإن�شان  •

يف كلية احلقوق بجامعة البحرين٤51.

ويف جمال بناء القدرات العامة،  مت تنظيم:٤52 •

 ور�شة عمل خا�شة مببادئ باري�ص )22-2٤ يوليه 2008( تهدف اإلى  °

التعريف مببادئ باري�ص واأف�شل املمار�شات اخلا�شة بتاأ�شي�ص املوؤ�ش�شات 

حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  مكتب  مع  بالتعاون  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 

املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  اجلهات  ا�شتهدفت  وقد  الإن�شان، 

ال�شلطة  واأع�شاء  التنفيذية  ال�شلطة  واأع�شاء  ال�شيا�شية  واجلمعيات 

الق�شائية والنا�شطني يف جمال حقوق الإن�شان.

 ور�شة عمل )حقوق الإن�شان وامل�شئوليات ٧-8 دي�شمرب2008( تهدف  °

الإن�شان  وحقوق  عملهم  بعالقة  الإعالميني  تعريف  اإلى  الور�شة  هذه 

وذلك بالتعاون مع مكتب املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان وا�شتهدفت 

الور�شة املوؤ�ش�شات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين وال�شحف املحلية 

والأجنبية.

تنظيم ور�ص عمل ودورات  • القانون، مت  اإنفاذ  القدرات ملوظفي  بناء   ويف جمال 
تدريبية ل�شباط واأفراد ومنت�شبي وزارة الداخلية ومنها:٤53

 مت عقد عدد 2٤ دورة داخلية وعدد 10 دورات خارجية متخ�ش�شة يف  °

جمال حقوق الإن�شان ملنت�شبي وزارة الداخلية من �شباط واأفراد ومدنيني 

٤50 املرجع ال�شابق نف�شه، �شاد�شا-دال.

٤51 املرجع ال�شابق نف�شه، �شاد�شا-هاء.

٤52 املرجع ال�شابق نف�شه  �شاد�شا-األف.
٤53 انظر املرجع ال�شابق، �شاد�شا، باء.
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خالل الفرتة من 2008 اإلى 2011.

الإن�شان  ° حقوق  حماية  يف  ال�شرطة  دور  مب�شمى  مادة  ت�شمني  مت   كما 

وكذلك  معتمدة()2012/2008(  �شاعات   3 درا�شي  )مقرر 

مادة مب�شمى مكافحة الجتار يف الأ�شخا�ص )مقرر درا�شي 3 �شاعات 

معتمدة( ت�شتهدف منت�شبي الأكادميية امللكية لل�شرطة(.

تدريبية  ° دورة  لل�شرطة  امللكية  بالأكادميية  ال�شباط  تدريب  كلية   نظمت 

من  الفرتة  الإن�شان« يف  على حقوق  املحافظة  ال�شرطة يف  »دور  بعنوان 

12 فرباير اإلى 1٦فرباير2012.

2- التقرير الدوري الثالث ب�شاأن تنفيذ اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 

�شد املراأة:

اأ�شار التقرير الثالث ململكة البحرين ب�شاأن تنفيذ اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال 

التمييز �شد املراآه٤5٤، فيما اأ�شار اإليه، اإلى الآتي:

 ُيَعد التعريف »بالتفاقية« اأمرا اأ�شا�شيا؛ لحرتام ما جاء بها والحتجاج بها اأمام  •

ومتابعة  بها  اخلا�شة  والربامج  ال�شيا�شات  لو�شع  مر�شدا  واتخاذها  املحاكم، 

تنفيذها على نحو يحقق الهدف منها.

 مت ن�شر »التفاقية« باللغة العربية من خالل الن�شر يف اجلريدة الر�شمية، التي  •

الإعالم  وو�شائل  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  ال�شعب  اأفراد  جلميع  متاحة  هي 

واملعاهدات  والتفاقيات  الت�شريعات  جميع  اأن  على  عالوة  والأهلية،  الر�شمية 

املوقع  ب�شكل حمدث على  تن�شر  والقرارات  واللوائح  امللكية  والأوامر  واملرا�شيم 

الإلكرتوين للحكومة بحيث ميكن للجميع  الطالع عليها.

٤5٤ التقرير الثالث املقدم من مملكة البحرين اإلى جلنة الق�شاء على التمييز �شد املراأة ب�شاأن تنفيذ اتفاقية الق�شاء على جميع 
اأ�شكال التمييز �شد املراأة )ال�شيداو(.
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على  • امل�شرفة  للجنة  اخلتامية  املالحظات  بتعميم  للمراأة،  الأعلى  املجل�ص   قام 

جميع  على  والثاين،  الأول  اململكة  لتقريري  مناق�شتها  بعد  التفاقية،  تطبيق 

للعمل  الت�شريعية  ال�شلطة  وكذلك  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  املعنية  الوزارات 

على تنفيذها.

 تت�شافر اجلهود الر�شمية والأهلية للتعريف مع ما يقوم به املجل�ص الأعلى للمراأة  •

من اأن�شطة خمتلفة يف �شبيل حتقيق ذلك )ور�ص عمل - دورات تدريبية - اإعداد 

مدربني - موائد حوار - مطبوعات - برامج اإذاعية وتلفزيونية( مع فئات نوعية 

الت�شريعية  ال�شلطة  واأع�شاء  والتنفيذيني،  واملحاميات  املحامني  ال�شباب  من 

وكوادر جمعيات اأهلية لتدريبهم وتوعيتهم »بالتفاقية«.

3- التقرير الأول املقدم من مملكة البحرين اإلى جلنة حقوق الإن�شان العربية: 

 اأ�شار التقرير الأول املقدم من مملكة البحرين اإلى جلنة حقوق الإن�شان العربية،٤55 

امل�شرفة على تطبيق امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، فيما اأ�شار اإليه، اإلى اأنه يف اإطار 

اإعمال احلق يف التعليم الذي ن�ص عليه امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، فاإن هناك 

جهودا اأهلية ت�شاند اجلهود الر�شمية يف جمالت التعليم منها، م�شاركة اجلمعيات 

واملدار�ص  الجتماعية  واملراكز  املهنية،  واجلمعيات  الوطنية،  والأندية  الن�شائية، 

واجلامعات يف التوعية من خالل برامج حمو الأمية، وجهود وزارة الرتبية والتعليم 

يف جمال تعزيز قيم املواطنة وحقوق الإن�شان، وكفالة اخلدمات التعليمية والثقافية. 

 وقد نظمت املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، منذ بدء عملها، عددا من الأن�شطة 
يف جمال الرتويج حلقوق الإن�شان ومن ذلك:٤5٦

تعزيز  • يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  دور  عن  تعريفيتني  ندوتني   عقد 

٤55  انظر تقرير مملكة البحرين الأول املقدم اإلى جلنة حقوق الإن�شان العربية، جامعة الدول العربية، اأغ�شط�ص 2012.
.2013/٦/9 ،www.nihr.org.bh ٤5٦ املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة
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 ،2013/8/28 ويف  و28/٤/2013،   2٧ يف  الإن�شان  حقوق  وحماية 

من خالل حما�شرات تفاعلية األقاها �شعادة الدكتور اأحمد فرحان الأمني العام 

للموؤ�ش�شة. وقد افتتحهما �شعادة الدكتور عبدالعزيز اأبل رئي�ص املوؤ�ش�شة. 

 عقدت املوؤ�ش�شة يف 2 مايو 2013 ندوة تعريفية حول )دور مفت�شية ال�شجون  •

 National Preventive – يف مراقبة وتفتي�ص ال�شجون كاآلية وقائية وطنية

Mechanism) وذلك بالتعاون مع مفت�شية �شاحبة اجلاللة لل�شجون باململكة 

املتحدة )HMIP( ومت التطرق اإلى تاريخ مراقبة ال�شجون يف اململكة املتحدة، 

ا�شتطالعات  ونتائج  التفتي�ص  ومقايي�ص  ال�شجون،  ملفت�شية  القانونية  والأ�ش�ص 

الراأي التي مت احل�شول عليها  من قبل النزلء.

البيئة  • اأ�شدقاء  جمعية  مع  بالتعاون  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة   نظمت 

احلقوق  �شفراء  بعنوان:)  البيئية  احلقوق  حول  لالأطفال  توعوية  بيئية  فعالية 

البيئية ال�شغار( �شمن مبادرة التعريف باحلقوق البيئية وذلك يف مقر جمعية 

 1٧-10 العمرية  الفئة  يف  وطفلة  طفال   ٦0 مب�شاركة  باملحرق،  ال�شيادين 

عاما.

ومتثل اأن�شطة اللجان الدائمة، باملوؤ�ش�شة جنبا اإلى جنب مع اأن�شطة الأمانة العامة 

للموؤ�ش�شة، بطبيعة مهامها، دورا توعويا مهما يف جمال التعريف بحقوق الإن�شان، 

وتت�شمن اخت�شا�شات اللجان الدائمة باملوؤ�ش�شة جوانب تتعلق باإ�شاعة ثقافة حقوق 

القت�شادية  احلقوق  جلنة  اخت�شا�شات  ت�شمنت  فقد  املثال  �شبيل  وعلى  الإن�شان 

التعليم  مناهج  بتقييم  حمددا  اخت�شا�شا  ت�شمنته،  فيما  والثقافية،  والجتماعية 

بهدف اإبداء اأي مالحظات ب�شاأنها لتطويرها وفق املعايري الدولية. ون�شري يف هذا 

الإن�شان،  بعنوان: حقوق  ن�شرة �شهرية  للموؤ�ش�شة  العامة  الأمانة  اإ�شدار  اإلى  ال�شاأن 

واأ�شار العدد الثالث من هذه الن�شرة ال�شادر يف �شبتمرب 2013 اإلى �شدور »العدد 
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حمكمة  علمية  ف�شلية  جملة  وهي  الإن�شان،  حلقوق  البحرينية  املجلة  من  ال�شفر 

ن�شف �شنوية متخ�ش�شة يف جمال القانون الدويل حلقوق الإن�شان والقانون الدويل 

الإن�شاين، تهدف اإلى ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان، وتطويرها والرقي مبعايري احلقوق 

الإن�شانية يف املجتمع«.
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املطلب الثالث
حماية حقوق الإن�ضان

ت�شريعا  الإن�شان،  حقوق  كفالة  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  كافة،  اجلهود  ت�شتهدف 

وواقعا، وتزداد اأهمية هذه اجلهود عندما تتعر�ص هذه احلقوق لالنتهاك، ومن هنا 

تبدو اأهمية احلماية يف اإطارها العام، واأهميتها عندما يتعر�ص الأفراد لإجراءات 

تنال من حقوقهم. 

التفاقيات  الوطنية  والأنظمة  والقوانني  الوطني،  العمل  وميثاق  الد�شتور  ويتناول   

مقدمتها  ويف  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  واآليات  الإن�شان  حلقوق  الدولية 

املراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان هذه احلماية.

حقوق  حماية  جمال  يف  عملها  اأ�شا�ص  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  وجتد   

الإن�شان يف الوثائق و الآليات املذكورة، جنبا اإلى جنب مع القانون رقم )2٦( ل�شنة 

201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة املعدل باملر�شوم بقانون رقم رقم )20( ل�شنة 201٦.

ونتناول حماية حقوق الإن�شان، على النحو امل�شار اإليه، باإيجاز، يف الفرعني الآتيني:

الفرع الأول: احلماية العامة حلقوق الإن�شان.

الفرع الثاين: �شكاوى الأفراد.
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الفرع الأول
احلماية العامة حلقوق الإن�ضان

بحماية  اخلا�شة  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  �شالحيات  اإلى  الإ�شارة  وردت 

حقوق الإن�شان يف عدة مواقع من قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦ ومنها 

املادة الثانية منه التي تن�ص، فيما تن�ص عليه، على اأن الهدف من اإن�شاء املوؤ�ش�شة 

اأن تتولى املوؤ�ش�شة »... حماية حقوق الإن�شان...«.

والجتماعية  والقت�شادية  وال�شيا�شية،  املدنية  الإن�شان  حقوق  حماية  وترتكز 

والعرتاف  احلقوق  هذه  على  الن�ص  يتم  حيث  القانوين،  النظام  اإلى  والثقافية 

بها، وكفالتها وتوفري ال�شمانات ملنع العتداء عليها و�شبل النت�شاف املتاحة حال 

امل�شا�ص بهذه احلقوق. 

ويعك�ص النظام القانوين للدولة، بطبيعة احلال، التزاماتها الدولية يف جمال حقوق 

ونظمها، معامل  وقوانينها  اململكة،  ود�شتور  الوطني،  العمل  ميثاق  وي�شكل  الإن�شان، 

املوؤ�ش�شة يف جمال احلماية  النطالق يف عمل  نقطة  الذي يحدد  القانوين  النظام 

والنظم  الت�شريعات  ر�شد  هنا،  املوؤ�ش�شة،  عمل  وي�شمل  الإن�شان.  حلقوق  العامة 

وتنفيذها، وما قد يعرتي ذلك من ثغرات ميكن معاجلتها واأ�شاليب ذلك، كما ي�شمل 

ر�شد الربامج وال�شيا�شات التي ت�شتهدف كفالة حقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع.

ب�شالحياتها  ت�شتهدي يف عملها يف جمال احلماية  �شوف  املوؤ�ش�شة  اأن  وتقديرنا،   

الواردة يف القانون اخلا�ص باإن�شائها ومن ذلك :
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اأول: درا�ضة الت�ضريعات والنظم املعمول بها يف اململكة: ٤5٧

متعلقة  اأ�شا�شيات  اإلى  الف�شل  الثاين من هذا  املبحث  الأول من  املطلب  اأ�شرنا يف 

وامل�شورة  التو�شيات  وتقدمي  اململكة  يف  بها  املعمول  والنظم  الت�شريعات  بر�شد 

اخلا�شة بها بهدف حماية حقوق الإن�شان.

العامة،  احلماية  جمال  يف  عملها،  يف  املوؤ�ش�شة  ت�شتهدي  اأن  مبكان  الأهمية  ومن 

التعاهدية  الهيئات  اأمام  اململكة  تقارير  ببحث  ال�شلة  ذات  اخلتامية  باملالحظات 

الهيئات،  هذه  عن  ت�شدر  التي  الإن�شان،  حقوق  اتفاقيات  تطبيق  على  امل�شرفة 

التي  التفاقيات،  هذه  تطبيق  كيفية  ب�شاأن  العامة  والتو�شيات  بالتعليقات  وكذلك 

ت�شدر عن هذه الهيئات يف �شوء بحث هذه الهيئات لتقارير الدول املختلفة املقدمة 

اأمام  اململكة  تقارير  املرتتبة على بحث  التو�شيات  اأو  بال�شتنتاجات  وكذلك  اإليها، 

الإن�شان،  ال�شاملة حلقوق  الدورية  املراجعة  اإطار عملية  الإن�شان يف  جمل�ص حقوق 

اأو الإيجابية  حيث تعك�ص مالحظات الهيئات على تقارير اململكة اجلوانب ال�شلبية 

هذه  ت�شدر  ثم  ومن  التفاقيات  هذه  تطبيق  جمال  يف  الدولة  بجهود  يتعلق  فيما 

التعليقات  تعك�ص  كما  الدولة.  اإلى  ال�شاأن  هذا  يف  وتو�شياتها  مالحظاتها  الهيئات 

العامة لهذه الهيئات فهمها للتزامات الدول يف اإطار هذه التفاقيات وكيفية تنفيذ 

فاإن  وباملثل  ال�شاأن.  والتحديات يف هذا  ال�شعوبات  على  والتغلب  اللتزامات،  هذه 

نتيجة عملية املراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان تتبلور يف تو�شيات اإلى الدولة 

لتنفيذها خا�شة اأن هذه التو�شيات، اأو نتائج ال�شتعرا�ص، قد متت بناء على حوار 

الإن�شان مدى  التعاهدية وجمل�ص حقوق  الهيئات  وتتابع  الدولة.  تفاعلي مع ممثلي 

تنفيذ الدولة لهذه التو�شيات، وتتخذ ما تراه منا�شبا من تو�شيات يف �شوء مثل هذه 

املتابعة.

٤5٧ انظر قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 
201٦، املادة )12-ب،ج(، مرجع �شابق.
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ونظرة على املالحظات اخلتامية للهيئات التعاهدية ب�شاأن تقارير البحرين وكذلك 

الدورية  املراجعة  اإطار  اململكة يف  بتقارير  اخلا�شة  والتو�شيات  ال�شتنتاجات  على 

ال�شاملة حلقوق الإن�شان تو�شح مناذج من القرتاحات والتو�شيات اخلا�شة بتعزيز 

وحماية حقوق الإن�شان. 

الإن�ضان  حقوق  وحماية  تعزيز  �ضاأنها  من  وتو�ضيات  اقرتاحات  تقدمي  ثانيا: 

بحقوق  تتعلق  ودولية  اإقليمية  اتفاقيات  اإىل  بالن�ضمام  التو�ضية  ذلك  يف  مبا 
الإن�ضان:٤58

دعما  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  واإقليمية  دولية  اتفاقيات  اإلى  الن�شمام  ي�شكل 

وتطويرا للنظام الوطني يف هذا املجال ملا متثله هذه التفاقيات، عادة من مواكبة 

لالهتمامات والتطورات اجلديدة يف جمال حقوق الإن�شان �شواء من حيث احلقوق 

املعنية اأو الفئات امل�شتهدف حمايتها اأو اآليات هذه احلماية.

ثالثا: التعاون والتن�ضيق مع الأجهزة املعنية يف الدولة باإعداد التقارير التي تلتزم 
الدولة بتقدميها دوريا، تطبيقا لتفاقيات دولية خا�ضة بحقوق الإن�ضان:٤59

تبدو اأهمية اإ�شهام املوؤ�ش�شة يف املجال املتعلق بالتقارير الدورية امل�شار اإليها، بالنظر 

يف  املبذولة  اجلهود  على  التعرف  على  املوؤ�ش�شة  ي�شاعد  الإ�شهام  هذا  مثل  اأن  اإلى 

جمال حماية حقوق الإن�شان،  ومدى انعكا�ص هذه اجلهود على اأر�ص الواقع، ذلك اأن 

الهيئات التعاهدية امل�شرفة على تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�شان توؤكد، من ناحية، 

اأن  اأخرى،  ناحية  ومن  التقارير،  هذه  تعك�شها  اأن  يجب  التي  اجلوهرية  الق�شايا 

الهدف من تقدمي التقارير ومناق�شتها هو التعاون مع الدولة املعنية من اأجل الرتقاء 

باأو�شاع حقوق الإن�شان، كما يت�شح ذلك، جزئيا، من الأمثلة الآتية:

٤58 انظر املادة )12-ج(، املرجع ال�شابق نف�شه.
٤59 انظر املادة )12-د( املرجع ال�شابق نف�شه.
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تطبيق  على  امل�شرفة  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  جلنة  -  اأ�شارت 

العام رقم  تعليقها  والثقافية يف  القت�شادية والجتماعية  للحقوق  الدويل  العهد 
1989/1 اأن الهدف من نظام التقارير هو:٤٦0

 اأن جتري كل دولة طرف يف العهد مراجعة �شاملة لت�شريعها الوطني، وقواعدها  •

واإجراءاتها الإدارية، وممار�شاتها لتتوافق اإلى اأكرب حد ممكن مع العهد.

 اأن تراقب كل دولة طرف يف العهد ب�شفة منتظمة الو�شع الفعلي بالن�شبة اإلى كل  •

حق من احلقوق وتقيم اإلى اأي مدى يتمتع الأفراد كافة بهذه احلقوق.

ببلورة  • العهد  يف  طرف  دولة  كل  اأ�شا�شها  على  تقوم  اأر�شية  التقارير  ت�شكل   اأن 

�شيا�شات وا�شحة لتطبيق العهد.

 ت�شهيل متحي�ص الراأي العام ل�شيا�شات احلكومة فيما يتعلق بتطبيق العهد ومن  •

ثم ت�شجيع القطاعات املختلفة يف املجتمع يف ت�شكيل وتطبيق ومراجعة ال�شيا�شات 

ذات ال�شلة.

 توفري اأر�شية م�شرتكة لكل من اللجنة وكل دولة طرف لتقيم بفاعلية التقدم يف  •

حتقيق اللتزامات املن�شو�ص عليها يف العهد.

 متكني كل دولة طرف من اأن تتفهم ب�شكل اأف�شل امل�شاكل وال�شعوبات التي تعوق  •

حتقيق احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.

 ت�شهيل تبادل املعلومات بني الدول الأطراف بق�شد التعرف على كل من امل�شاكل  •

امل�شرتكة واحللول املمكنة يف جمال حتقيق كل من احلقوق املن�شو�ص عليها يف 

العهد.

-  اأو�شحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، وهي اللجنة امل�شرفة على تطبيق العهد 

460 E/22/1989./ANNEXIII. General comment. No.1989)1),paras 9-2
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الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية:

التي  •  انها لن تكتفي بالتقارير الدورية املقدمة من الدول واملعلومات الإ�شافية 

تطلبها اللجنة من الدول والقرارات التي تتخذها ب�شاأن هذه التقارير، حيث قد  

قررت اتخاذ قرارات م�شتقلة، ب�شاأن الأحداث التي ت�شري اإلى اأن تنفيذ احرتام 

تقارير  بطلب  وذلك  الأطراف،  الدول  بع�ص  يف  ب�شدة  مهدد  الإن�شان  حقوق 

عن و�شع حقوق الإن�شان فيها على وجه ال�شرعة ويف غ�شون ثالثة اأ�شهر بوجه 

التي يتبني فيها، من  اأن تقوم، يف احلالت  اأنها ميكن  اللجنة  عام. كما قررت 

بحث التقارير، وجود حالة خطرة تتعلق بانتهاك حقوق الإن�شان، بدعوة الدولة 

الطرف املعنية با�شتقبال بعثة من اللجنة لزيارتها للتعرف على الو�شع واإجراء 

حوار مع اللجنة بق�شد التقدم بتو�شيات منا�شبة٤٦1.

الدول  • ف�شل  اأن  اللجنة  اأو�شحت  توقيتاتها،  يف  التقارير  تقدمي  لأهمية   تاأكيدا 

الأطراف يف تقدمي هذه التقارير يعوق عملها الرقابي واعتربت اأن الدولة التي 

للمادة  طبقا  التزاماتها   Serious default خطري  ب�شكل  تنتهك  ذلك  تفعل 

٤0 من العهد٤٦2.

الإر�شادية  • للخطوط  طبقا  التقرير  يكون  اأن  ينبغي  التقرير  هيكل  حيث   ومن 

الذي  الأويل  اأو  الأول  التقرير  ي�شمل  واأن  اللجنة  و�شعتها  التي   guidelines

الدولة، مبا يف  الإن�شان يف  العام حلماية حقوق  القانوين  الإطار  الدولة  تقدمه 

ذلك و�شائل النت�شاف، والإجراءات الت�شريعية والإدارية املتعلقة ب�شمان كل حق 

من احلقوق املن�شو�ص عليها يف العهد واأي قيود مفرو�شة على اأي من احلقوق 

اأو انتقا�ص منها واأي �شعوبات اأو عوامل توؤثر يف تاأمني احلقوق الواردة بالعهد. 
٤٦1 انظر تقرير اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، املجلد الأول، الوثائق الر�شمية للجمعية العامة لالأمم املتحدة، امللحق رقم ٤0 

)A/50/40(، نيويورك 199٦، الفقرتني 3٦و39.
رقم  امللحق  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية  الر�شمية  الوثائق  الأول،  املجلد  الإن�شان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  تقرير  انظر   ٤٦2

٤0)A/55/40(، نيويورك،2000.
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وبالن�شبة اإلى التقارير الدورية ينبغي اأن توا�شل الدولة حتديث املعلومات ال�شابق 

تقدميها، واأن ت�شمل التقارير معلومات اإ�شافية ردا على الأ�شئلة التي طرحت يف 

اللجنة اأثناء مناق�شة التقرير ال�شابق ومل يتم الرد عليها حينئذ، وبيانات عن اأي 

تغيريات قانونية اأو عملية اتخذت اأو يجرى اتخاذها ولها �شلة ب�شمان احلقوق 

وتعليقاتها،  اللجنة  ملقرتحات  الدولة  متابعة  عن  ومعلومات  العهد،  يف  الواردة 

املنجز  والتقدم  العهد  تطبيق  تعرت�ص  التي  والعوامل  ال�شعوبات  عن  وبيانات 

التقرير  ومناق�شة  تقدمي  منذ  العهد  بها يف  املعرتف  باحلقوق  التمتع  تاأمني  يف 

ال�شابق بالإ�شافة اإلى وثائق اأ�شا�شية ت�شمل معلومات وبيانات اأ�شا�شية عن الدولة 

�شكانا ونظاما �شيا�شيا وقانونيا واجتماعيا٤٦3.

لت�شريعاتها  • العهد على مراجعتها  الدولة الطرف يف  ي�شاعد  التقارير   ان نظام 

للعهد  طبقا  التزاماتها  مع  متوافقة  الت�شريعات  هذه  اأن  من  للتاأكد  القائمة 

�شواء  اللتزامات  تطبيق هذه  تعوق  قد  التي  القائمة  ال�شعوبات  والتعرف على 

تعلقت هذه ال�شعوبات بالت�شريعات اأو باأو�شاع واإجراءات اأخرى غري ت�شريعية، 

ال�شعوبات  الالزمة ملعاجلة هذه  الإجراءات  واتخاذ  ال�شيا�شات  و�شع  وبالتايل 

دورها  يف  اللجنة  التقارير  نظام  وي�شاعد  غريه.  اأو  الت�شريعي  املجال  يف  �شواء 

الرقابي على تطبيق العهد من حيث مدى وفاء الدولة بالتزاماتها قانونا وواقعا 

حتى يت�شنى لها تقييم و�شع حقوق الإن�شان والتعرف على اأوجه الق�شور ومعاونة 

الدولة، باحلوار، على معاجلتها والتعرف اإلى اجلوانب الإيجابية والإ�شارة اإليها 

ومتابعة تنفيذ الدولة للعهد يف اإطار من التعاون املبني على مبداأ ح�شن النية يف 

تنفيذ اللتزامات٤٦٤.

٤٦3 انظر املرجع ال�شابق نف�شه، املرفق رقم 30.
  PHILIP ALSTON, the purposes of reporting, manual of human rights٤٦٤ انظر
 reporting under six major international human rights instruments, united

nations, Geneva, 1997, pp.19-24
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ال�ضلطات  تعر�ضه  فيما  الالزمة  والتو�ضيات  واملقرتحات  الراأي  اإبداء  رابعا: 
واجلهات املخت�ضة، ب�ضاأن امل�ضائل املتعلقة بحماية حقوق الإن�ضان و تعزيزها:٤٦5

واجلهات  ال�شلطات  وبني  بينها  للتعاون  وا�شعا  بابا  هذا  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�ص  يفتح 

�شياغة  من  ووا�شح  وتعزيزها.  الإن�شان  حقوق  حماية  �شاأنه  من  ما  كل  يف  املخت�شة 

هذا الخت�شا�ص اأن املبادرة اإلى طلب مثل هذا الراأي جتيء من ال�شلطات واجلهات 

املوؤ�ش�شة  بني  �شتن�شاأ  التي  والعالقات  التعاون  اإطار  يف  اأنه  تقديري  ويف   املخت�شة. 

وال�شلطات واجلهات املذكورة، ميكن للموؤ�ش�شة اأن توحي لهذه اجلهات مالءمة اأن تقوم 

تطلب  اأن  احلالة،  هذه  يف  امل�شتبعد،  غري  ومن  معينة،  وق�شايا  اأمور  ببحث  املوؤ�ش�شة 

ال�شلطات واجلهات املعنية اإلى املوؤ�ش�شة بحث بع�ص هذه الأمور واإبداء الراأي فيها.

حلقوق  العامة  احلماية  جمال  يف  عملها  ممار�شة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  بداأت  ولقد 

الإن�شان ومن ذلك: 

-  عندما حدثت تفجريات اإرهابية بالقرب من م�شجد، يف الرفاع الغربي، اأثناء تاأدية 

امل�شلني �شالة الرتاويح واأماكن اأخرى، يف �شهر رم�شان عام 2013، و�شفت 

زعزعة  وت�شتهدف  البحريني  املجتمع  على  غريبة  باأنها  الأعمال  هذه  املوؤ�ش�شة 

برجال  املوؤ�ش�شة  واأهابت  الآمنني،  واملقيمني  املواطنني  وترويع  وال�شتقرار  الأمن 

الدين العمل على تر�شيد اخلطاب الديني الذي يقوم على الو�شطية والعتدال، 

ويكر�ص وحدة ال�شف ويدين العنف. ودعت املوؤ�ش�شة القيادات ال�شيا�شية واملجتمع 

اأن �شمان  الوطنية. و�شددت على  اإلى حتمل م�شئوليتهم  واملواطنني كافة  املدين 

الأمن و�شالمة املواطنني واملقيمني يتطلب اللتزام بتطبيق القانون على كل من 
يثبت تورطه يف هذه الأعمال الإرهابية.٤٦٦

٤٦5 انظر قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم رقم )20( ل�شنة 
201٦، املادة )12-هـ(، واملادة )13(، مرجع �شابق.

٤٦٦ جريدة الو�شط، مملكة البحرين، 19/٧/2013.
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البحريني،  املجتمع  يف  والإرهاب  العنف  اأعمال  بع�ص  لتنامي  متابعتها  اإطار  -  يف 

و�شدور الأمر امللكي رقم 33 ل�شنة 2013 عن ملك البحرين، ح�شرة �شاحب 

الجتماع،  اإلى  الوطني  املجل�ص  بدعوة  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ا�شتجابة لطلب تقدم به رئي�ص املجل�ص الوطني خليفة بن اأحمد الظهراين يت�شمن 

رغبة اأع�شاء املجل�ص عقد اجتماع ا�شتثنائي لبحث مو�شوع ت�شديد العقوبات يف 

الإرهابية،  الأعمال  من  املجتمع  حماية  ب�شاأن   200٦ ل�شنة   58 رقم  القانون 

املوؤ�ش�شة  اأ�شادت  املحلية،  ال�شاحة  على  والأمني  الوطني  الو�شع  اإليه  و�شل  وما 

الوطني من  املجل�ص  به  البالغ ملا خرج  واأعربت عن تقديرها  امللكي،  الأمر  بهذا 

تو�شيات يف جل�شته ال�شتثنائية التي عقدت �شباح يوم 2013/٧/28، اإميانا 

حفاظا  والرقابية،  الت�شريعية  مبهامها  القيام  عن  الت�شريعية  ال�شلطة  مب�شئولية 

اأجياله، ومواجهة الت�شعيد اخلطري  على الوطن ومقدراته ومكت�شباته وم�شتقبل 

الذي ي�شتهدف الزج بالبالد يف دوامة ال�شطرابات الأمنية والتوترات ال�شيا�شية، 

الأعراف  جميع  ومع  احلنيف  الإ�شالمي  الدين  ومبادئ  قيم  مع  يتعار�ص  والذي 

ال�شديدين  واهتمامها  قلقها  عن  اأعربت  كما  الدولية.  واملعاهدات  واملواثيق 

بالتطورات املوؤ�شفة التي ت�شهدها مملكة البحرين، جراء الأعمال غري القانونية. 

واأكدت املوؤ�ش�شة �شرورة التفاف جميع املواطنني حول القيادة ال�شيا�شية جلاللة 

م�شتقبل  اإلى  بالبحرين  والأخذ  الإ�شالحي  النهج  يف  ال�شتمرار  اأجل  من  امللك 

واعد ومن�شود يف املجالت كافة، كما اأكدت قدرة جاللة امللك على احتواء تطورات 

الد�شتور. كما  الوطنية احلامي لأحكام  الوحدة  الداخلية باعتباره رمز  الأو�شاع 

�شبق،  ما  املت�شمن   ،2013/٧/28 يف  ال�شادر  بيانها  يف  املوؤ�ش�شة  طالبت 
احلكومة باللتزام بتعهداتها والتزاماتها احلقوقية الدولية.٤٦٧

اإلى   ،2013/10/2٤ يف  للموؤ�ش�شة،  الإلكرتونية  ال�شفحة  اأ�شارت  -  وكذلك 
٤٦٧ انظر جريدة الو�شط، مملكة البحرين، 2013/٧/29، �ص٤.
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بيانات �شحفية �شادرة عن املوؤ�ش�شة وتتعلق مبو�شوعات ومنا�شبات خمتلفة منها 

رف�ص املوؤ�ش�شة ن�شر اأ�شماء و�شور متهمني قبل �شدور حكم ق�شائي نهائي )20 

فرباير 2013(، واإ�شادة املوؤ�ش�شة بقرار رئي�ص جمل�ص الوزراء باإن�شاء مفو�شية 

بيانا حول  املوؤ�ش�شة  واإ�شدار  يوليو 2013،  واملحتجزين )22  ال�شجناء  حقوق 

تطورات امل�شهد الداخلي )15 فرباير 2011(.

اأن  اإلى   ،2013/8/30 يف  البحرين  يف  ال�شادرة  الو�شط،  �شحيفة  -  واأ�شارت 

الأمم  احتفال  مبنا�شبة   ،2013/8/29 يف  بيانا،  اأ�شدرت  الوطنية  املوؤ�ش�شة 

من   30 الـ  ي�شادف  الذي  الق�شري  الختفاء  ل�شحايا  الدويل  باليوم  املتحدة 

اإلى  اأغ�شط�ص من كل عام، واأن املوؤ�ش�شة طالبت يف بيانها، احلكومة بالن�شمام 

التفاقية الدولية حلماية الأ�شخا�ص من الختفاء الق�شري.

خام�ضا: الزيارات امليدانية:

 )2٦( رقم  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص  القانون  عليه  ن�ص  ما  اإلى  الإ�شارة  وجتدر 

ل�شنة 201٤ املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦، يف املادة الثانية 

ع�شر منه، فقرة و، على اأنه من اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة »القيام بالزيارات امليدانية 

املعلنة وغري املعلنة، لر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان يف املوؤ�ش�شات الإ�شالحية واأماكن 

اآخر  عام  مكان  اأي  اأو  والتعليمية،  ال�شحية  والدور  العمالية  والتجمعات  الحتجاز 

ي�شتبه يف اأن يكون موقعا لنتهاك حقوق الإن�شان«، فمثل هذه ال�شالحية ت�شهم يف 

اأن توؤودي املوؤ�ش�شة دورها احلمائي ب�شكل فعال.
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الفرع الثاين
�ضكاوى الأفراد

باإن�شاء  اخلا�ص  القانون  ين�ص  اأهدافها،  لتحقيق  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�شات  اإطار  يف 

اأهدافها  حتقيق  �شبيل  يف  املوؤ�ش�شة  تخت�ص  اأن  على  عليه،  ين�ص  فيما  املوؤ�ش�شة، 

بتلقي »...ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�شان، ودرا�شتها والبحث فيها واإحالة ما ترى 

اأو تب�شري  اإلى جهات الخت�شا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال،  اإحالته منها  املوؤ�ش�شة 

ذوي ال�شاأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�شاعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة  يف 

ت�شويتها مع اجلهات املعنية«٤٦8.

بحقوق  متعلقة  فردية  �شكاوى  تتلقى  اأن  املوؤ�ش�شة  حق  من  اأنه  الن�ص  هذا  ويو�شح 

اأن  ميكن  ال�شكاوى  هذه  فاإن  ثم  ومن  ال�شكوى،  مو�شوع  الن�ص  يحدد  ومل  الإن�شان 

�شواء  والثقافية  والجتماعية  وال�شيا�شية لقت�شادية  املدنية  بحماية احلقوق  تتعلق 

من حيث �شمان هذه احلقوق اأو انتهاكها.

ال�شكاوى  هذه  مثل  املوؤ�ش�شة  فيه  تتناول  اأن  ميكن  الذي  الإطار  الن�ص  حدد  ولقد 

درا�شة  بعد  املوؤ�ش�شة  اأمام  الختيار  واإن  لل�شكوى  املوؤ�ش�شة  درا�شة  اإلى  بالإ�شارة 

ال�شكوى يتحدد يف اإحالة ال�شكوى اإلى جهات الخت�شا�ص، اأو تعريف �شاحب ال�شكوى 

ت�شويتها مع  املعاونة يف  اأو  اتخاذها  اتخاذها وم�شاعدته على  الواجب  بالإجراءات 

اجلهات احلكومية.

اإل  يكون  لن  الخت�شا�ص  اإلى جهات  ال�شكوى  اإحالة  اأن  يعني  الن�ص  ومنطوق هذا 

اجلهة  حتديد  للموؤ�ش�شة  ليت�شنى  ال�شكوى  مو�شوع  بدرا�شة  املوؤ�ش�شة  تقوم  اأن  بعد 

ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  املعدل  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون   ٤٦8
201٦، مرجع �شابق، املادة )12(.
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التي ميكن اأن تتم اإحالة ال�شكوى اإليها. ومثل هذه الدرا�شة �شوف تتطلب، بال �شك، 

ال�شتي�شاح من ال�شاكي عن مالب�شات �شكواه ومطالبه والوقائع وامل�شتندات املتاحة 

لديه ب�شاأن مو�شوع ال�شكوى، وعما اإذا كان مو�شوع ال�شكوى حمل نظر اأمام جهات 

اأن ت�شتمع املوؤ�ش�شة، يف هذا  اإدارية.  وتقديري انه لي�ص هناك ما مينع  اأو  ق�شائية 

اأي معلومات قد  اأن تطلب  اإفادات يتقدم بها ال�شاكي، كما ميكنها  اأي  اإلى  الإطار، 

تراها منا�شبة لبحث مو�شوع ال�شكوى من اجلهات املعنية خا�شة اإن املادة الرابعة 

ع�شر من القانون املذكور تخولها ذلك٤٦9.

اإليها �شوف تقرر املوؤ�ش�شة مقبولية ال�شكوى من عدمها،  ويف �شوء الدرا�شة امل�شار 

امل�شاألة، وعلى  بها يف حتديد هذه  املوؤ�ش�شة �شت�شع قواعد لال�شرت�شاد  اأن  ول �شك 

�شبيل املثال، فاإنه من غري املت�شور اأن تبحث �شكوى يتعلق مو�شوعها بدعوى اأمام 

الق�شاء واإل يعترب ذلك تدخال يف اأعمال ال�شلطة الق�شائية، وين�شرف ذلك اأي�شا 

اإلى �شكوى  متعلقة بتحقيق يجرى بالفعل اأمام اجلهات التنفيذية. ويف كل الأحوال 

�شتقوم املوؤ�ش�شة باإبالغ ال�شاكي بقبول ال�شكوى من عدمه واأ�شباب ذلك.

جهات  اإلى  باإحالتها  قرارا  اللجنة  واتخاذ  ال�شكوى  مو�شوع  بحث  حالة  ويف 

اأي تو�شيات لتقدير املوؤ�ش�شة  الخت�شا�ص فقد تكون مثل هذه الإحالة جمردة من 

اأن جهة الخت�شا�ص هي الأقدر على بحث مو�شوع ال�شكوى واتخاذ قرارات ب�شاأنها 

�شتقوم  احلالتني  كلتا  ويف  املوؤ�ش�شة،  قبل  من  بتو�شية  م�شحوبة  الإحالة  تكون  وقد 

املوؤ�ش�شة مبتابعة ال�شكوى مع جهات الخت�شا�ص ب�شكل فعال ملعرفة الإجراءات التي 

ت�شوية مو�شوع  املعاونة يف  اأنها قادرة على  املوؤ�ش�شة  اتخاذها حيالها، وقد ترى  مت 

ال�شكوى مع اجلهات املذكورة، ويف هذه احلالة تتقدم املوؤ�ش�شة بتو�شياتها التي ميكن 

اأية  تطلب  اأن  للموؤ�ش�شة  اأنه  على  عليه،  تن�ص  فيما  واملعدل،  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  القانون اخلا�ص  الرابعة ع�شر من  املادة  تن�ص   ٤٦9
معلومات اأو بيانات اأو وثائق تراها لزمة لتحقيق اأهدافها اأو ممار�شتها لخت�شا�شاتها من الأجهزة والوزارات املعنية باململكة. وعلى 

تلك الأجهزة والوزارات معاونة املوؤ�ش�شة يف اأدائها ملهامها وتي�شري مبا�شرتها لخت�شا�شاتها، وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�شاأن.
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اأن ت�شاعد على ت�شوية مو�شوع ال�شكوى.

قادرة  غري  اأو  ال�شكوى  ببحث  خمت�شة  غري  اأنها  املوؤ�ش�شة  ترى  التي  احلالت  ويف 

على املعاونة يف ت�شويتها مع اجلهات املخت�شة فاإنها تقوم بتب�شري ال�شاكي باملوقف 

بالن�شبة اإلى �شكواه واجلهة التي يتعني تقدمي ال�شكوى اإليها اأو رفع الدعوى اأمامها 

والإجراءات الذي يتعني عليها اأو عليه اتخاذها وامل�شاعدة على اتخاذ هذه الإجراءات 

بامل�شورة اأو الدعم القانوين اأو املادي ح�شبما تنظمه القواعد التي �شتقررها املوؤ�ش�شة 

ب�شاأن التعامل مع �شكاوي الأفراد.

و�شوف ي�شاعد املوؤ�ش�شة كثريا اأن تكون قواعد مقبولية ال�شكوى من عدمها معروفة 

للمتعاملني معها خا�شة الأفراد واملنظمات غري احلكومية، واأن يكون هناك منوذج 

اإلى  بالن�شبة  و�شفته  بال�شاكي  تتعلق  اأ�شا�شية  معلومات  مت�شمن  ال�شكوى  لطلب 

مو�شوع ال�شكوى حيث اإن اخت�شا�ص املوؤ�ش�شة بتلقي ال�شكاوى جاء عاما، مبا يعني 

اأن ال�شاكي قد يكون هو �شحية النتهاك املدعى ب�شاأنه وقد يكون ممثال عنه اأو قريبا 

له، ومعلومات ب�شاأن مو�شوع ال�شكوى والوقائع اخلا�شة باملو�شوع و اأي اأ�شانيد توؤيد 

حق ال�شاكي، وكذلك معلومات تتعلق باأي اإجراءات اتخذها ال�شاكي ب�شاأن �شكواه مثل 

جلوئه من عدمه للجهات الإدارية اأو الق�شائية.

حقوق  حماية  جمال  يف  عملها،  لتنظيم  خطوات  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اتخذت  ولقد 

القت�شادية  احلقوق  وجلنة  وال�شيا�شية،  املدنية  احلقوق  جلنة  باإن�شاء  الإن�شان 

اللجنة  اأن  البادي  و  واملتابعة،  والر�شد  ال�شكاوى  وجلنة  والثقافية،  والجتماعية 

به،  تخت�ص  فيما  تخت�ص،  فاللجنة  الأفراد،  ب�شكاوى  اأ�شا�شا،  املعنية  هي  الأخرية 
بالآتي: ٤٧0

مبختلف  • الهيئات  ومن  واملقيمني  املواطنني  من  والتظلمات  ال�شكاوى   ت�شلم 

٤٧0 انظر اخت�شا�شات جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة، مرجع �شابق.
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معها،  للتعامل  ال�شبل  اأف�شل  وحتديد  وت�شنيفها  وتبويبها  ودرا�شتها  الو�شائل، 

اإ�شافة اإلى التحقق منها وتوثيقها.

طريق  • عن  الخت�شا�ص  ذات  اجلهات  اإلى  اعتمادها  مت  التي  ال�شكاوى   اإحالة 

الرئي�ص، ومتابعتها ب�شكل فعال من قبل اللجنة.

 تب�شري ذوي ال�شاأن من املواطنني واملقيمني بالإجراءات الواجبة التباع يف حال  •

وجود �شكوى، وتقدمي امل�شاعدة لهم ب�شاأنها، اأو املعاونة يف ت�شويتها مع اجلهات 

املعنية بالتن�شيق مع ق�شم ال�شكاوى بالأمانة العامة.

 اإعداد تقارير تت�شمن بيانات وموؤ�شرات حول النتهاكات اخلا�شة بحقوق الإن�شان  •

ورفعها اإلى جمل�ص املفو�شني ملناق�شتها واتخاذ القرارات الالزمة ب�شاأنها.

ت�شلمتها  • التي  ال�شكاوى  عدد  حول  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  م�شودة   اإعداد 

املوؤ�ش�شة مع بيانات تف�شيلية مبا مت اتخاذه من اإجراءات ب�شاأنها.

 القيام بالزيارات امليدانية لأماكن الحتجاز، والأماكن الأخرى التي من املحتمل  •

والأمانة  الرئي�ص  مع  بالتن�شيق  وذلك  الإن�شان،  حلقوق  انتهاكات  فيها  تقع  اأن 

العامة.

واملتابعة  والر�شد  ال�شكاوى  جلنة  اأن�شطة  من  الآتية  النماذج  اإلى  الإ�شارة  وميكن 

تعمل  التي  واملتابعة  الر�شد  لأعمال  واأخرى  الفردية  لل�شكاوى  فيها جوانب  ويت�شح 

على جتنب اأي انتهاكات حمتملة حلقوق الإن�شان:

 تلقت املوؤ�ش�شة ات�شال من عائلة �شخ�ص حمكوم عليه بال�شجن املوؤبد  ت�شكو فيه  •

رئي�ص  الرئي�ص،  نائب  قام  عليه  وبناء  اأ�شابيع،  ملدة 3  به  الت�شال  انقطاع  من 

جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة يف املوؤ�ش�شة ) ال�شيد عبداهلل الدرازي( بزيارته 

يف �شجنه يف جو )الأحد 9 يونيو 2013( لالطمئنان عليه وقد اأبلغه امل�شجون 
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�شخ�شية.  لدوافع  باأهله  الت�شال  يريد  ل  واأنه  عنه  ممنوع  غري  الت�شال  اأن 

واأن  معاملة،  ل�شوء  يتعر�ص  مل  املذكور  اأن  الدرازي  عبداهلل  ال�شيد  واأو�شح 

املوؤ�ش�شة �شتوا�شل متابعة حالة املذكور مع وزارة الداخلية لالطمئنان عليه، وانه 

قد مت التفاق مع اإدارة ال�شجن على ال�شماح للموؤ�ش�شة بلقاء املحكومني الآخرين 

املوجودين يف ال�شجن يف حالة ورود اأية �شكاوي من اأهاليهم٤٧1.

 قام وفد املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان برئا�شة نائب الرئي�ص، رئي�ص جلنة  •

والر�شد  ال�شكاوى  جلنة  اأع�شاء  اأحد  مع  حينئذ،  واملتابعة  والر�شد  ال�شكاوى 

الزيارة  وتاأتي  اجلاف.  احلو�ص  يف  الحتياطي  احلب�ص  ملركز  بزيارة  واملتابعة 

بناء على ما ن�شر يف و�شائل التوا�شل الجتماعي وال�شحف حول قيام جمموعة 

اأحد )العنابر( واإتالف  باإثارة الفو�شى يف  من املحبو�شني احتياطيا يف املركز 

وزارة  اإلى  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  طلبت  اإثرها  وعلى  حمتوياته، 

ا�شتجابت  حيث  جرى،  ما  حقيقة  على  للوقوف  احلب�ص  مركز  زيارة  الداخلية 

باملحبو�شني  اللتقاء  خالل  ومن  مبا�شرة.  املوؤ�ش�شة  لطلب  الداخلية  وزارة 

احتياطيا ومعاينتهم يف جميع الغرف بالعنرب رقم )10( وعددها 1٤ غرفة 

مل  اأنه  اأكدوا  كما  املحبو�شني،  بع�ص  اأج�شاد  على  معاملة  �شوء  اآثار  وجود  تبني 

يتم ا�شتخدام �شالح ال�شوزن والقنابل امل�شيلة للدموع، وا�شتخدمت فقط قنابل 

�شوتية ور�ص مادة الفلفل لتهدئة الأمور.

وا�شتمع الوفد اإلى مطالب املحبو�شني احتياطيا ومتثلت املطالب يف معاملة ال�شجناء 

معاملة اإن�شانية وفق املعايري الدولية حلقوق الإن�شان واإعادة النظر يف نظام الزيارات 

باملحامني واخلروج  باللتقاء  وال�شماح  بالأهل  اأثناء اللتقاء  يتيح اخل�شو�شية  مبا 

ملمار�شة الريا�شة يف الهواء الطلق والهتمام بجودة الوجبات الغذائية مع توفريها 

٤٧1 انظر ت�شريحات ال�شيد عبداهلل الدرازي نائب رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، رئي�ص جلنة ال�شكاوى والر�شد، جريدة 
الو�شط البحرينية، الثنني 10 يونيو 2013، �ص 11.
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ب�شكل كاف مع توفري اأدوات النظافة ال�شخ�شية وكذلك توفري اأ�شّرة كافية جلميع 

م�شئويل  اإلى  واأبلغها  زيارته  خالل  املالحظات  من  عددا  الوفد  وقدم  املحبو�شني. 

ال�شجن، كما رفع عددا من الق�شايا التي طرحت من قبل املحبو�شني حيث وجد اأن 

م�شئويل ال�شجن متجاوبون ومتعاونون لأجل معاجلة امل�شائل التي طرحت.

وتقدم رئي�ص جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة بال�شكر اإلى وزارة الداخلية ل�شيا�شتها 

املتعاونة وال�شفافة ولت�شهيل زيارة الوفد ملركز احلب�ص الحتياطي، موؤكدا اأن املوؤ�ش�شة 

�شت�شتمر يف التوا�شل مع وزارة الداخلية ل�شتمرارية متتع املحبو�شني بحقوقهم وفقا 

لالتفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان. كما اأكد رئي�ص جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة 

اأن املوؤ�ش�شة الوطنية تعترب حقوق جميع املواطنني البحرينيني واملقيمني ذات اأولوية 

عالية، وبالتايل فقد اأر�شلت وفدا رفيع امل�شتوى ملتابعة الق�شية و�شيتم اإعداد تقرير 

مف�شل عن الزيارة �شيتم رفعه اإلى امل�شئولني يف وزارة الداخلية كما �شتتم متابعة 

تنفيذ جميع التو�شيات٤٧2.

 التقى  وفد من املوؤ�ش�شة الوطنية، يف 2013/٧/29، م�شئويل �شركة اأملنيوم  •

املوؤ�ش�شة  اإلى  الواردة  ال�شكاوى  معهم  وا�شتعر�ص  للتباحث  )البا(،  البحرين 

ال�شركة  ورحبت  ال�شركة،  من  ف�شلوا  قد  كانوا  عمال  بعودة  املتعلقة  وخا�شة 

مع  تعاونها  واأبدت  احلل،  يف  م�شاهما  و�شيطا  باعتبارها  املوؤ�ش�شة  مببادرة 
املوؤ�ش�شة و�شول اإلى ت�شوية حتقق م�شلحة الطرفني.٤٧3

ممار�شة  • لإحداث  معا  الإن�شان،  »حقوق  ال�شهرية  للن�شرة  الثالث  العدد   ت�شمن 

يف  وال�شادر  للموؤ�ش�شة،  العامة  الأمانة  ت�شدرها  التي  الإن�شان«  حلقوق  اأف�شل 

ال�شكاوى  جلنة  ع�شو  خوري،  ماريا  الأ�شتاذة  ل�شعادة  حديثا   2013 �شبتمرب 

والر�شد واملتابعة، اأ�شارت فيه �شعادتها اإلى اأمور منها: 
٤٧2 انظر اأخبار اخلليج، مملكة البحرين، �ص٧.

٤٧3 انظر جريدة الو�شط، مملكة البحرين، 2013/8/30، �ص 11.
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القانونية  ° بالأمور  تتعلق  ال�شكاوى  واأكرث  �شكوى   80 نحو  اللجنة   تلقت 

وبع�ص  والتعليم  والرتبية  وال�شحة  الداخلية  ووزارة  العامة  والنيابة 

ال�شركات املختلفة.

بامل�شاعدة  ° تتعلق  اأغلبها  ب�شكاوى  يتقدمون  الذين  املواطنني   بع�ص 

القانونية. ومت ح�شر ٦0 حالة طلب م�شاعدة قانونية.

خماطبتها،  ° تتم  التي  اجلهات  معظم  من  طيبان  وجتاوب  تعاون   هناك 

ومتابعة للجهات التي ل تتجاوب مع املوؤ�ش�شة.

ومتابعتها  • ال�شكوى  تقدمي  خطوات  الإلكرتوين  موقعها  على  املوؤ�ش�شة   ن�شرت 

عن  بيانات  يت�شمنه  فيما  يت�شمن،  �شكوى  تقدمي  ل�شتمارة  منوذجا  وكذلك 

�شاحب ال�شكوى والوثائق التي تدعم ال�شكوى.
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املطلب الرابع
التعاون الوطني والدويل يف جمال حقوق الإن�ضان

اإذ  الوطنية،  املوؤ�ش�شة  لعمل  الرئي�شي  الإطار  هما  والدويل  الوطني  التعاونان 

ومتار�ص  اأجلها،  من  اأن�شئت  التي  الأهداف  املوؤ�ش�شة  حتقق  �شوف  خاللهما  من 

�شالحياتها ب�شكل فعال، م�شتفيدة من التجارب الوطنية والدولية يف جمال ت�شجيع 

 201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون  ن�ص  ولقد  الإن�شان.  حقوق  وحماية  احرتام 

باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 

201٦، يف املادة الثانية ع�شر، فقرة ط، منه على اأنه من اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة 

»التعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية، واملوؤ�ش�شات ذات ال�شلة 

يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان«. ونتناول هذين التعاونني 

يف الفرعني الآتيني:

الفرع الأول: التعاون الوطني.

الفرع الثاين: التعاون الدويل.
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الفرع الأول
التعاون الوطني

الوطني،  امل�شتوى  على  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ملهام  عر�شنا 

والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطات  التعاون مع  بدون  بها  القيام  يتاأتى  ل  املهام  وهذه 

والق�شائية. 

التقارير  »تقدمي  يف  �شالحياتها  اإلى  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص  القانون  اأ�شار  ولقد 

بتقدميها  اململكة  تتعهد  التي  التقارير  ومناق�شة  �شياغة  يف  والإ�شهام  املوازية، 

بحقوق  خا�شة  ودولية  اإقليمية  لتفاقيات  تطبيقا  عليها،  املالحظات  واإبداء  دوريا 

الإن�شان...«٤٧٤ وي�شكل هذا الخت�شا�ص اإطارا للجهود امل�شرتكة يف الدولة من اأجل 

ت�شكل  اأن  فيها  يفرت�ص  التقارير  هذه  اأن  باعتبار  وذلك  الإن�شان،  بحقوق  الرتقاء 

مراآة للجهود الوطنية لت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان، وعر�شا لل�شعوبات 

والتحديات التي قد تواجهها هذه اجلهود، ومرجعا للتطور يف التقدم املحرز على 

اأر�ص الواقع يف التمتع بحقوق الإن�شان. وت�شمل التقارير املذكورة، بطبيعة احلال، 

التقارير املقدمة اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان يف اإطار عملية املراجعة الدورية ال�شاملة 

حلقوق الإن�شان، وتلك املقدمة اإلى الهيئات التعاهدية امل�شرفة على تطبيق اتفاقيات 

حقوق الإن�شان.

ول يقت�شر التعاون والتن�شيق على التقارير املذكورة واإمنا ميتد، يف الواقع، لي�شمل 

حمايتها  اإلى  الإن�شان  حلقوق  والرتويج  الت�شجيع  من  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�شات  جميع 

التفاعل مع اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين كافة خلدمة الهدف  اإلى 

امل�شرتك واخلا�ص بت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان.

ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  املعدل  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم  القانون   ٤٧٤
201٦، املادة )12-د(، مرجع �شابق.
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ومن  الأمثلة امل�شجعة يف جمال التعاون الوطني بالن�شبة اإلى تقارير اململكة املقدمة 

اإلى الهيئات التعاهدية تلك  املبادرة التي اتخذها املجل�ص الأعلى للمراأة بطلب راأي 

ومالحظات املوؤ�ش�شة ب�شاأن حتديث التقرير الثالث املقدم من اململكة ب�شاأن تطبيق 

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة وجتاوب املوؤ�ش�شة ب�شكل فوري 

مع هذه املبادرة. 

اأن تنظر املوؤ�ش�شة يف منهجية تنظيم  اأنه على امل�شتوى الوطني ينبغي  ويف تقديري 

التعاون بينها وبني املوؤ�ش�شات الوطنية املتخ�ش�شة، واجلهات املعنية خا�شة الربملانية 

بحقوق  املعنية  املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات  واحلكومية، 

الإن�شان، ومنها املجل�ص الأعلى للمراأة، معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية، املوؤ�ش�شة 

النواب وال�شورى، وزارة  الإن�شان مبجل�شي  لل�شباب والريا�شة، جلان حقوق  العامة 

اخلارجية، وزارة التنمية الجتماعية، وزارة العمل، وزارة الإعالم، وزارة الداخلية، 

رقم  املر�شوم  ن�ص  والتي  واملحتجزين  ال�شجناء  حقوق  مفو�شية  الإعالم،  هيئة 

)٦1( ل�شنة 2013 اخلا�ص باإن�شائها، فيما ن�ص عليه، على اأن تر�شح املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق الإن�شان اأربعة من اأع�شائها على اأن يكون من بينهم �شخ�شيات من 

منظمات املجتمع املدين، وموؤ�ش�شات العمل النقابي.

جمال  يف  الأن�شطة  من  بعدد  قامت  عملها،  بدء  منذ  املوؤ�ش�شة،  اأن  بالذكر  يجدر 
التعاون الوطني ومن ذلك:٤٧5

ا�شتقبال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب  •

القائد الأعلى، يف 19 فرباير 2013، جمل�ص املفو�شني باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

بها  والرتقاء  الإن�شان  حقوق  تدعيم  على  العمل  اأهمية  �شموه  اأكد  حيث  الإن�شان، 

للمكانة التي ت�شبو اإليها البحرين.

٤٧5 املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، 9/٦/2013.
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ا�شتقبال �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�ص جمل�ص  •

الوزراء املوقر، يف 13 مار�ص 2013، جمل�ص املفو�شني باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

فكرامة  م�شرف،  احلقوقي  البحرين  مملكة  �شجل  اأن  �شموه  اأكد  حيث  الإن�شان، 

الإن�شان فيها م�شونة وحقوقه مكفولة واحلكومة ل تدخر جهدا يف دعم هذه احلقوق 

واملوؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال٤٧٦.

ا�شتقبل نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء يف مكتبه بق�شر الق�شيبية، يف 18 مار�ص/ •

اأذار 2013، رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، ورئي�ص جلنة احلقوق املدنية 

وال�شيا�شية، ورئي�ص جلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، والأمني العام 

اليوم  اأ�شبحت  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اأن  �شموه  ذكر  حيث  للموؤ�ش�شة، 

قادرة على ال�شطالع مبهامها  كاملة يف حماية وتعزيز مبادئ حقوق الإن�شان يف 

مملكة البحرين، م�شريا اإلى اأن البحرين حققت مكانة مميزة ومرموقة وكانت من 

بني الدول ال�شباقة يف تكري�ص واحرتام حقوق الإن�شان،  داعيا �شموه املوؤ�ش�شة اإلى 

البناء على هذا الإجناز وتنميته. من جانبه، �شكر رئي�ص املوؤ�ش�شة �شمو نائب رئي�ص 

جمل�ص الوزراء، لهتمام �شموه ودعمه جلهود املوؤ�ش�شة، موؤكدا اأن املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان �شوف تعمل على ال�شتفادة من جميع اخلربات املحلية والدولية يف 

جمال تعزيز وتطوير قيم ومبادئ حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين وحتافظ على 

كل ما اأجنزته اململكة يف هذا املجال٤٧٧.

املوؤ�ش�شة  • رئي�ص  �شعادة  اأبريل2013،   18 يف  العمل،  وزير  �شعادة   ا�شتقبال 

الوزارة  بني  فيما  امل�شتمر  التوا�شل  اأن  اأكد  حيث  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

واملوؤ�ش�شة يعك�ص تعاونا حكوميا رفيع امل�شتوى مع املوؤ�ش�شة ومرئياتها يف خمتلف 

الأمور ذات الهتمام امل�شرتك.

٤٧٦ املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان،9/٦/2013.
٤٧٧ جريدة الو�شط، مملكة البحرين 2013/3/19، �ص 5.
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 ا�شتقبال معايل وزير الداخلية، �شعادة رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان  •

يف اأبريل 2013.

اأبريل 2013،  •  ا�شتقبال �شعادة وزيرة الدولة ل�شئون الإعالم حينئذ، يف 13 

�شعادة رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان وعددا من الأع�شاء، حيث اأكدت 

اأن مملكة البحرين ت�شكل منوذجا يحتذى به يف احرتام حقوق الإن�شان وحرياته 

و�شيادة  والعدالة  امل�شاواة  اإطار  يف  والجتماعية  والثقافية  واملدنية  ال�شيا�شية 

القانون، وفقا للد�شتور وميثاق العمل الوطني من دون اأي متييز ب�شبب الأ�شل اأو 

اجلن�ص اأو الدين اأو الطائفة.

 اجتماع معايل القائد العام لقوة دفاع البحرين مبكتبه يف القيادة العامة،2٦  •

مار�ص2013، مع رئي�ص واأع�شاء جمل�ص املفو�شني باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

الإن�شان، حيث اأو�شح اأن اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يعد نقلة نوعية 

ت�شاف اإلى ر�شيد مملكة البحرين يف جمال حماية حقوق الإن�شان.

للنظرة  مهما  موؤ�شرا  ت�شكل  التي  �شابقا  اإليها  امل�شار  الت�شالت  اإلى  وبالإ�شافة 

الإيجابية للموؤ�ش�شة واحلر�ص على م�شاندتها:

 ا�شتقبل رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، يف 2 يونيو 2013، الأمني  •

العام للتظلمات بوزارة الداخلية، وبحثا �شبل تقوية التعاون والتن�شيق بني املوؤ�ش�شة 

على  اجلانبان  اتفق  حيث  للتظلمات،  العامة  والأمانة  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 

واملعرفة،  لتبادل اخلربات  تفاهم  التعاون يف �شورة مذكرة  �شرورة و�شع هذا 

وحفظ  حماية  جمال  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  تبذلها  التي  اجلهود  ا�شتعرا�ص  ومت 

حقوق الإن�شان، والتعريف بالدور املنوط بها يف جمال ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان 

املوؤ�ش�شة  رئي�ص  اأطلع  وحيث  البحرين،  مملكة  اأر�ص  على  واملقيمني  للمواطنني 

املوؤ�ش�شة  عمل  خطة  على  للتظلمات  العام  الأمني  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 
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والربامج والأن�شطة التي تنوي تنفيذها يف خمتلف املجالت واجلوانب احلقوقية 

العام  الأمني  قال  جانبه،  ومن  والتعليمية.  والثقافية  وال�شيا�شية  والجتماعية 

للتظلمات اإن اإن�شاء مكتب م�شتقل لأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية ي�شكل 

اأهمية كبرية...، موؤكدا ا�شتعداد الأمانة العامة للتظلمات للتعاون مع املوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق الإن�شان يف جميع املجالت٤٧8.

رئي�ص  • الإن�شان يف 10/٦/2013،  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  رئي�ص   ا�شتقبل 

جمعية اأ�شدقاء البيئة، حيث اأكد اهتمام املوؤ�ش�شة بق�شايا البيئة، م�شددا على 

الربامج  يف  املجتمع  واأفراد  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  جميع  م�شاركة  اأهمية 

والأن�شطة البيئية باعتبار ق�شايا البيئة م�شئولية م�شرتكة وواجبا وطنيا٤٧9.

ولعل من اأهم الت�شالت التي اأجرتها املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان تلك التي متت 

مع �شعادة وزير �شئون حقوق الإن�شان، حينئذ، حيث اأكد الوزير، اأن وزارته واملوؤ�ش�شة 

الوطنية حلقوق الإن�شان جناحان للعمل احلقوقي يف البحرين، واأن التعا�شد فيما 

بينهما ملا يخدم م�شلحة البالد هو الغاية الأ�شمى، وذلك من اأجل حتقيق الأهداف 

املرجوة يف الرتقاء بحقوق الإن�شان يف البحرين، واإ�شاعة ثقافة احلقوق والواجبات 

جمل�ص  لرئي�ص  الوزير  ا�شتقبال  خالل  ذلك،  جاء  ولقد  املواطنني.  بني  فيما 

الأمني  بح�شور  املوؤ�ش�شة  واأع�شاء  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شة  املفو�شني 

اأ�شاد مب�شتوى التعاون والتن�شيق فيما بني الوزارة واملوؤ�ش�شة  العام للموؤ�ش�شة. ولقد 

الوزير مع  بامليدان احلقوقي. وبحث  امل�شرتكة بني اجلانبني  املجالت  وبخا�شة يف 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  ب�شاأن  قانون  م�شروع  مقرتح  الوطنية  املوؤ�ش�شة  واأع�شاء  رئي�ص 

حلقوق الإن�شان، وهو الت�شريع ال�شامن ملزيد من ال�شتقاللية للموؤ�ش�شة، وفقا ملا ورد 

يف مبادئ باري�ص املعروفة يف جمال اإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان. كما 

٤٧8 جريدة الو�شط، مملكة البحرين، 2013/٦/3، �ص 9.
٤٧9 جريدة البالد، مملكة البحرين، 2013/٦/11، �ص ٤.
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بحث املجتمعون م�شروع اخلطة الوطنية حلقوق الإن�شان، وما متثله هذه اخلطة من 

خريطة طريق للعمل احلقوقي يف البحرين، حيث اأكد اجلانبان اأهمية تعزيز عالقة 

امل�شرتكة  الأهداف  �شبيل حتقيق  واملوؤ�ش�شة يف  الوزارة  بني  فيما  والتن�شيق  التعاون 

لتحقيق اخلطة الوطنية حلقوق الإن�شان، وبخا�شة فيما يتعلق ب�شرورة اإ�شاعة ثقافة 

حقوق الإن�شان يف اأو�شاط املجتمع مبختلف فئاته ومكوناته، واأن ت�شود ثقافة القانون 

و�شون احلقوق واحرتام الواجبات يف ظل دولة املواطنة الد�شتورية. بعدها ا�شتمع 

العتمادية  نيل  �شبيل  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  اإلى  الوزير 

والت�شالت اجلارية يف هذا ال�شاأن مع جلنة التن�شيق الدولية للموؤ�ش�شات الوطنية 

العتمادية،  املوؤ�ش�شة هذه  لأن حتوز  الوزير دعم احلكومة  الإن�شان، وجدد  حلقوق 

وذلك انطالقا مما متثله املوؤ�ش�شة من حجر زاوية يف العمل احلقوقي امل�شتقل يف 

البحرين، لفتا الوزير اإلى اأن هذه العتمادية �شتكون موؤ�شرا كبريا على م�شتوى ما 

تتمتع به املوؤ�ش�شة من ا�شتقاللية ونزاهة يف اإجناز مهامها وحتقيق تطلعات القيادة 

وال�شعب ملا ي�شهم يف تر�شيخ احلقوق يف دولة القانون واملوؤ�ش�شات.

املوؤ�ش�شة  اإلى  املقدمة  ال�شكاوى  مع  التعامل  اآلية  املجتمعني  مع  الوزير  وا�شتعر�ص 

اإلى اأن وزارته تتابع بتقدير بالغ اجلهود املبذولة  الوطنية حلقوق الإن�شان، م�شريا 

من قبل جلنة ال�شكاوى والر�شد باملوؤ�ش�شة، واأن الوزارة �شتعمل لبذل كل ما من �شاأنه 

تذليل عمل جلنة ال�شكاوى من خالل الت�شال الفعال مع خمتلف الوزارات واجلهات 

احلكومية، وذلك يف �شبيل اأن ينال كل ذي حق حقه. وناق�ص الوزير مع املجتمعني 

اآليات التعاون والتن�شيق بني وزارته واملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان على امل�شتوى 

املفو�شية  مع  والتن�شيق  التعاون  اآلية  الوزير  بحث  كما  والدويل،  والإقليمي  الوطني 

فيما  والتن�شيق  التعاون  عالقات  تعزيز  �شرورة  موؤكدا  الإن�شان،  حلقوق  ال�شامية 

النظر  وجهة  لإي�شال  وذلك  احلقوقية،  اجلهات  خمتلف  مع  ات�شالت  من  يجرى 



342

احلقيقية واملو�شوعية واحليادية وامل�شتقلة عن الواقع احلقوقي يف البحرين. ومن 

جانبه رحب رئي�ص املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان بكل ما من �شاأنه تعزيز عالقات 

التعاون والتن�شيق فيما بني اجلانبني، واأن كليهما مكمل لالآخر، مقدما ال�شكر اإلى 

الوزير لهذا الجتماع، الذي ي�شب يف �شالح العمل احلقوقي، متطلعا اإلى ا�شتمرار 
التوا�شل والتعاون يف كل ما من �شاأنه دعم امل�شرية الدميقراطية واحلقوقية«.٤80

وتبدو اأهمية هذا الإجتماع ملا اأثري فيه من ق�شايا، طبقا ملا ن�شر، منها:

اإلى  • �شعيهما  يف  الإن�شان  حقوق  �شئون  ووزارة  املوؤ�ش�شة  بني  امل�شرتك   التعاون 

الرتقاء بحقوق الإن�شان واإ�شاعة ثقافة احلقوق والواجبات فيما بني املواطنني.

 م�شروع اخلطة الوطنية حلقوق الإن�شان وما متثله هذه اخلطة من خريطة طريق  •

للعمل احلقوقي البحرين.

الدولية  • التن�شيق  لنيل العتمادية لدى جلنة  املوؤ�ش�شة  املبذولة من قبل   اجلهود 

للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان واأهمية هذه العتمادية باعتبارها موؤ�شرا 

ملا تتمتع به املوؤ�ش�شة من ا�شتقاللية.

 اآليات التعاون والتن�شيق بني الوزارة املعنية، واملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان  •

على امل�شتوى الوطني والإقليمي والدويل.

لحقا،  متت  التي  والهيكلية،  الوزارية  التعديالت  اإطار  يف  اأنه  بالذكر  واجلدير 

اأ�شبحت وزارة اخلارجية هي اجلهة الرئي�شية املعنية بحقوق الإن�شان، حيث توجد 

اإدارة ل�شئون حقوق الإن�شان بالوزارة، كما ترتاأ�ص الوزارة اللجنة التن�شيقية العليا 

املعنية بحقوق الإن�شان والتي �شبق الإ�شارة اإليها.

٤80 جريدة الو�شط، مملكة البحرين، 2013/٧/23،�ص9.
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الفرع الثاين
التعاون الدويل

عند تناولنا خلفية املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان اأو�شحنا التوجهات الوطنية 

املختلفة لإن�شاء مثل هذه املوؤ�ش�شات، واأن الأمم املتحدة من جانبها عملت على دعم 

اإن�شاء هذه املوؤ�ش�شات باعتبارها مكونا رئي�شيا يف النظام القانوين الوطني لت�شجيع 

احرتام وحماية حقوق الإن�شان وحلقة و�شل رئي�شية مع جهود الأمم املتحدة يف هذا 

املجال.

ولقد واكب الأمر امللكي املعدل اخلا�ص باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية ومن بعده القانون 

املعدل  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   201٤ ل�شنة   )2٦( رقم 

باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 201٦، هذه التوجهات جميعها وطنيا ودوليا. 

منذ  املوؤ�ش�شة  قامت  ولقد  الوطني،  وتعاونها  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ملهام  عر�شنا  ولقد 

بدء عملها باأن�شطة يف جمال التعاون الدويل مع الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية 
واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان واملجتمع املدين ومن ذلك:٤81

للموؤ�ش�شة  • العام  الإن�شان، والأمني  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  نائب رئي�ص   �شارك 

حقوق  منظومة  لتطوير  العربي  املوؤمتر  يف  حينئذ،  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

العا�شمة  يف   2013 يونيو  يف  عقد  الذي  العربية،  الدول  بجامعة  الإن�شان 

قطر  بدولة  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  نظمته  والذي  الدوحة،  القطرية 

بالتعاون مع ال�شبكة العربية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، والذي يهدف 

اإلى التباحث وتعميق احلوار لتطوير النظام العربي حلقوق الإن�شان عن طريق 

وغري  التعاهدية  الإن�شان  حقوق  واآليات  مواثيق  وتطوير  اإيجاد  يف  امل�شاهمة 

٤81 جريدة اأخبار اخلليج، البحرين، 2013/٦/5، �ص ٧.
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ويف  الغر�ص.  لتحقيق هذا  عملية  وو�شع خطة  العربية   التعاهدية يف اجلامعة 

هذا الإطار:

اإيجاد  ° اإلى  الثالثة  العمل  ور�شة  يف  كمقرر  املوؤ�ش�شة  رئي�ص  نائب   تطرق 

ال�شبل  واأف�شل  الإن�شان،  حقوق  حلماية  التعاقدية  غري  الآليات  وتطوير 

لتطوير عمل اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�شان باجلامعة العربية، 

عربي  �شاٍم  مفو�ص  ووظيفة  عمل  وفرق  خا�شني  مقررين  وا�شتحداث 

حلقوق الإن�شان.

اإن�شاء حمكمة عربية  °  قدم امل�شت�شار اأمني عام املوؤ�ش�شة، ورقة عمل عن 

حلقوق الإن�شان تطرق فيها اإلى مبادرة عاهل البالد، واخلا�شة باإن�شاء 

حمكمة عربية حلقوق الإن�شان، حيث تعد هذه املبادرة غري م�شبوقة على 

م�شتوى العامل العربي، وت�شيف بعدا جديدا للعمل العربي امل�شرتك يف 

�شرورية  قانونية  اآلية  باعتبارها  الإن�شان  وحماية حقوق  احرتام  جمال 

لدعم منظومة حقوق الإن�شان يف اإطار جامعة الدول العربية، كما تربز 

التي  الع�شرية،  التحولت  ملواكبة  البحرين  توليه  الذي  الهتمام  مدى 

ت�شهدها ال�شاحة الدولية لتعزيز دعائم حقوق الإن�شان٤82.

 على هام�ص الجتماع املذكور التقى نائب املوؤ�ش�شة الأمني العام للمنظمة  °

تعزيز جمالت  �شبل  اللقاء مناق�شة  الإن�شان ومت خالل  العربية حلقوق 

الإن�شان  بحقوق  املعنية  الربامج  اإعداد  يف  خ�شو�شا  والتن�شيق  التعاون 

يف مملكة البحرين و�شرورة و�شع هذا التعاون يف مذكرة تفاهم لتبادل 
اخلربات واملعرفة.٤83

٤82 جريدة الو�شط، مملكة البحرين،2013/٦/3، �ص 9.
٤83 جريدة البالد، مملكة البحرين، �ص٤.
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 �شارك الأمني العام للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف ور�شة العمل اخلا�شة  •

التي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  دول  يف  الإن�شان  حقوق  مبعاهدات 

للتدريب  املتحدة  الأمم  مركز  برعاية  )الدوحة(  القطرية  بالعا�شمة  عقدت 

العربية، وكلية  اآ�شيا واملنطقة  الإن�شان جلنوب غربي  والتوثيق يف جمال حقوق 

لندن اجلامعية، وجامعة اأك�شفورد، وجامعة قطر، وجامعة جورج تاون - قطر 

من  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات  وممثلني  حكوميني  ممثلني  مب�شاركة 

دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. وقدم الأمني العام ورقة عمل بعنوان 

)التفاقيات الدولية الأ�شا�شية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين( حيث اأ�شارت 

الورقة اإلى اأن حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين تعد من ركائز م�شروع التحول 

حتظى  فهي  الزمن،  من  عقد  نحو  منذ  البحرين  �شهدته  الذي  الدميقراطي 

باهتمام واأولوية لدى الدولة تقوم على احرتام مبادئ النظام الدويل وخ�شو�شا 

تلك املبادئ املرتبطة بحقوق الإن�شان، واأن ارتباط البحرين باملنظومة الدولية 

حلقوق الإن�شان من خالل التفاقيات واملعاهدات الدولية التي وقعت اأو �شدقت 

عليها ياأتي يف اإطار م�شاعيها نحو تاأكيد التزامها باحرتام مبادئ حقوق الإن�شان 

ال�شامية٤8٤.

الدولية  • التن�شيق  جلنة  اأعمال  يف  رئي�شها،  تراأ�شه  بوفد  املوؤ�ش�شة،   �شاركت 

يف  انعقدت  التي   )2٦( الـ  دورته  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات 

جنيف يف الفرتة من ٦ اإلى 8 مايو 2013 حيث �شارك الوفد ب�شفة مراقب 

اآ�شيا  جمموعة  اجتماع  يف  الوفد  �شارك  كما  التن�شيق،  جلنة  مكتب  اجتماع  يف 

واملحيط الهادئ للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان. وعلى هام�ص اأن�شطة الوفد 

مبناه�شة  املعنية   APT ملنظمة  العام  الأمني  املوؤ�ش�شة  وفد  التقى  جنيف،  يف 

التعذيب وتطرق اللقاء اإلى �شبل التعاون امل�شرتكة يف جمال بناء القدرات الفنية 
٤8٤ جريدة الو�شط، مملكة البحرين،2013/٦/3، �ص 9.
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والتدريب املهني فيما يتعلق مبناه�شة التعذيب وجميع �شنوف املعاملة القا�شية 
اأو الالاإن�شانية اأو احلاطة بالكرامة.٤85

الإن�شان،  • حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  مع  الأوروبي  الحتاد  برملان  من  وفد   ناق�ص 

تو�شيات اللجنة امل�شتقلة لتق�شي احلقائق وما مت اإجنازه وتنفيذه،  ومت تبادل 

وتقني  فني  دعم  من  الأوروبي  الربملان  يقدمه  اأن  ميكن  فيما  النظر  وجهات 

وحماية حقوق  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�ش�شة  واخت�شا�شات  اأهداف  يف جمال دعم 

الإن�شان يف مملكة البحرين. وقد جاء ذلك خالل اجتماع مت يف املوؤ�ش�شة الوطنية 

البحرين  مملكة  بزيارة  يقوم  الذي  الأوروبي  الربملان  وفد  مع  الإن�شان  حلقوق 

ال�شئون  جلنة  رئي�ص  الجتماع  ح�شر  وقد  النواب،  جمل�ص  من  دعوة  على  بناء 

دور  حول  اللقاء  ومتحور  النواب.  مبجل�ص  الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

املوؤ�ش�شة الوطنية يف ت�شجيع وحماية حقوق الإن�شان، وبناء اآليات حقوق الإن�شان 

وال�شلطتني  املوؤ�ش�شة  بني  حاليا  اجلاري  والتعاون  الوطنية،  القدرات  وتقوية 

مبادئ  ظل  يف  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  املتابعة  واآلية  والت�شريعية،  التنفيذية 
باري�ص املنظمة لعمل املوؤ�ش�شات الوطنية.٤8٦

 �شاركت املوؤ�ش�شة يف الجتماع ال�شنوي التا�شع للموؤ�ش�شات الوطنية العربية حلقوق  •

حلقوق  الوطني  املجل�ص  ينظمه  الذي  الرباط،  املغربية،  العا�شمة  يف  الإن�شان 

العربية  الدول  الوطنية يف عدد من  املوؤ�ش�شات  الإن�شان، مب�شاركة ممثلني عن 

اإ�شافة اإلى مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان. ومت خالل الجتماع 

امل�شاركون  ناق�ص  حيث  العربية(  باملنطقة  النتقالية  )العدالة  جتارب  مناق�شة 

يف  العربي  العامل  يف  النا�شئة  والتجارب  والليبية  والتون�شية  املغربية  التجارب 

جمال العدالة النتقالية وتبادل اخلربات يف جمال امل�شاحلة الوطنية والنتقال 

٤85 جريدة الو�شط، البحرين، 2013/5/8، �ص 9.
٤8٦ جريدة الو�شط، البحرين، 2013/5/2، �ص 10.
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الدميقراطي٤8٧.

اأخرى  اأن�شطة  اإلى   ،2013/8/2٦ يف  للموؤ�ش�شة  الإلكرتوين  املوقع  اأ�شار  ولقد 

عديدة منها:

ورقة  • الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني  امل�شت�شار  �شعادة   قدم 

عمل حول )العالقة بني اجلهات احلكومية املعنية بحقوق الإن�شان واملوؤ�ش�شات 

الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  وفد  م�شاركة  وذلك خالل  الإن�شان(  الوطنية حلقوق 

الإن�شان يف الجتماع ال�شنوي التا�شع ل�شبكة املوؤ�ش�شات العربية حلقوق الإن�شان 

املوؤ�ش�شة  �شرحا مف�شال لخت�شا�شات  الورقة  وتناولت  الرباط،  الذي عقد يف 

الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين التي من خاللها ميكن بناء عالقة 

اإيجابية بني اجلهات احلكومية واملوؤ�ش�شة اأ�شا�شها الحرتام املتبادل واملنا�شحة 

و اإعمال حكم القانون.

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان و�شعادة امل�شت�شار  •  �شارك �شعادة نائب رئي�ص 

)التنمية  بعنوان  التعريفية  الندوة  اأعمال  يف  الوطنية  للموؤ�ش�شة  العام  الأمني 

والدميقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي( التي عقدت مبقر جامعة الدول 

العربية بالقاهرة بالتعاون والتن�شيق بني  جامعة الدول العربية وال�شبكة العربية 

والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  ومنظمة  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات 

والثقافة  واملنظمة العربية حلقوق الإن�شان يف 10 مايو 2013.

 التقى وفد املوؤ�ش�شة الوطنية امل�شارك يف اجتماع الدورة الـ 2٦ للجنة التن�شيق  •

ال�شامية  املفو�شية  مبكتب  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ق�شم  رئي�ص  الدولية 

خارج  يف  وجودها  اإلى  نظرا  ال�شامية  املفو�شية  عن  ممثال   - الإن�شان  حلقوق 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  بني  امل�شرتكة  التعاون  جوانب  اإلى  التطرق  مت  حيث   - جنيف 

٤8٧ جريدة الأيام، مملكة البحرين، 2013/٦/1٦، �ص٧.
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حلقوق الإن�شان واملفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة يف جمال بناء القدرات وتبادل 

العمليات امليدانية والتعاون  التقى م�شئولة حقوق الإن�شان بق�شم  اخلربات، كما 

التقني باملفو�شية ال�شامية - 9 مايو 2013.

الدولية  • التن�شيق  للجنة   2٦ الـ  الدورة  اجتماع  يف  امل�شارك  املوؤ�ش�شة  وفد   ح�شر 

)ICC( الندوة املعنية باآلية متابعة تنفيذ الدول لتو�شيات املراجعة الدورية ال�شاملة 

اجتماع  �شارك يف  كما  فيها،  الإن�شان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات  ودور   )UPR(

 ،)APF(الإن�شان حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  جمموعة 

الذي ركز يف مناق�شة عدد من املوا�شيع املتعلقة مبيزانية جلنة التن�شيق الدولية، 

والآليات املعتمدة لكت�شاب الت�شنيفات املقررة للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان 

من قبل اللجنة الفرعية املعنية بالعتماد)SCA( - ٧مايو2013.

مدير  • والأ�شتاذ  حينئذ،  امل�شرتكة  واخلدمات  للموارد  التنفيذي  املدير   �شارك 

الدولية  التن�شيق  للجنة  ع�شر  احلادي  الدويل  املوؤمتر  يف  القانونية  ال�شئون 

اإلى   ٤ من  الفرتة  يف  بالأردن  عمان  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات 

مع  وبالتعاون  الإن�شان  حلقوق  الوطني  املركز  رعاية  حتت  نوفمرب2012،   ٧

مكتب املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان )OHCHR( وجلنة التن�شيق الدولية 

للن�شاء  الإن�شان  »حقوق  عنوان  حتت  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات 

والفتيات: تعزيز امل�شاواة على اأ�شا�ص النوع الجتماعي: دور املوؤ�ش�شات الوطنية 

حلقوق الإن�شان«، ويف نهاية املوؤمتر مت اعتماد اإعالن وبرنامج عمل عمان.  

ول �شك اأن املوؤ�ش�شة يف خطتها وبرنامج عملها �شوف تتناول بالتف�شيل الأن�شطة التي 

�شتقوم بها يف اإطار ما اأ�شار اإاليه قانون اإن�شائها٤88، ومن ذلك:

٤88 انظر قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 
201٦، مرجع �شابق.
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ذات  • واملوؤ�ش�شات  والوطنية  الإقليمية  واجلهات  الدولية  املنظمات  مع   التعاون 

ال�شلة يف البلدان الأخرى املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان وذلك مبا ي�شهم 

يف حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة وتنمية العالقة بهذه اجلهات واملنظمات.

 التعاون والتن�شيق مع الأجهزة املعنية يف الدولة باإعداد التقارير التي تلتزم الدولة  •

بتقدميها دوريا، تطبيقا لتفاقيات دولية خا�شة بحقوق الإن�شان، والتعريف بهذه 

التقارير بو�شائل الإعالم املنا�شبة.

ويف  • واملحلية  الدولية  املحافل  يف  وامل�شاركة  الندوات  وتنظيم  املوؤمترات   عقد 

اجتماعات املنظمات الدولية والإقليمية املعنية مب�شائل حقوق الإن�شان، واإجراء 

البحوث والدرا�شات يف هذا ال�شاأن.

اإ�شدار الن�شرات واملطبوعات املت�شلة باأهداف واأنظمة املوؤ�ش�شة. •

 اإ�شدار ون�شر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين يف جمال حقوق الإن�شان  •

والأو�شاع الوطنية ذات ال�شلة.

الدولية  التن�شيق  جلنة  اعتماد  اأن  فيالحظ  للموؤ�ش�شة  الدويل  بالتعاون  وات�شال 

مهما  اإطارا  ي�شكل  املوؤ�ش�شة،  عليها  ت�شنف  التي  والو�شعية  الوطنية،  للموؤ�ش�شات 

لتعاون املوؤ�ش�شة مع جمل�ص حقوق الإن�شان والهيئات امل�شرفة على تطبيق التفاقيات 

الدولية حلقوق الإن�شان، واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان٤89.

٤89 - انظر �ص 138 - 1٤3، �شابقا ب�شاأن جلنة التن�شيق الدولية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.
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املبحث الثالث
الآفاق امل�ضتقبلية لعمل املوؤ�ض�ضة 

اإرادة وطنية يف النهو�ص بحقوق  اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان تعبريا عن  جاء 
الإن�شان، وجتاوبا مع جهود الأمم املتحدة يف دعم اإن�شاء وتطوير املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق 
الإن�شان كحلقة و�شل بني اجلهود الوطنية وجهود الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان. 
اإن�شاء املوؤ�ش�شة واخت�شا�شاتها.  ولقدد حدد القانون اخلا�ص باإن�شاء املوؤ�ش�شة الهدف من 
واأكد جاللة ملك مملكة البحرين، عند ا�شتقباله اأع�شاء املوؤ�ش�شة الرتحيب باإن�شاء املوؤ�ش�شة، 
واحلر�ص على اأن تكون مبثابة منارة حلقوق الإن�شان، وبيتا للخربة يف هذا املجال، واأن تقوم 

املوؤ�ش�شة بتاأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الدفع بحقوق الإن�شان.

بدور  املوؤ�ش�شة  تقوم  اأن  وكثرية، من اجلميع، يف  كبرية  توقعات  اأن هناك  �شك  ول 
رئي�شي يف ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين،  ومثل هذه 
التطلعات طبيعية وم�شروعة ويبقى على املوؤ�ش�شة اأن تخطط لآفاق عملها امل�شتقبلية 
م�شتفيدة يف ذلك من جتارب موؤ�ش�شات وطنية متخ�ش�شة �شبقتها واأعني على وجه 
اخل�شو�ص املجل�ص الأعلى للمراأة الذي مت اإن�شاوؤه عام 2001٤90 ومعهد البحرين 
للتنمية ال�شيا�شية الذي مت اإن�شاوؤه عام 2005 ٤91. وم�شتفيدة، اأي�شا، من جتارب 

اأخرى دولية واإقليمية،  يف جمال عمل املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان.

ونتناول بع�ص جوانب الآفاق امل�شتقبلية لعمل املوؤ�ش�شة الوطنية يف املطالب الآتية:

املطلب الأول: خطة وبرنامج عمل املوؤ�ش�شة.

املطلب الثاين: الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة ودور الأمانة العامة.

املطلب الثالث: التقرير ال�شنوي للموؤ�ش�شة.
٤90 انظرالأمر الأمريي رقم )٤٤( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�ص الأعلى للمراأة واملعدل باأمر ملكي رقم )3٦( ل�شنة 200٤.

٤91 انظر املر�شوم رقم )39( ل�شنة 2005 باإن�شاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية املعدل مبر�شوم رقم )٤1( ل�شنة 
2008 واملر�شوم رقم )81( ل�شنة 2009.
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املطلب الأول
خطة وبرنامج عمل املوؤ�ض�ضة

اجتاهات  ويف  كثرية  اأن�شطة  ومار�شت   ،2013 فرباير  يف  عملها  املوؤ�ش�شة  بداأت 

متعددة، وتقديرنا اأن هذه الأن�شطة تعد موؤ�شرا م�شجعا لعمل املوؤ�ش�شة الذي تتوقف 

فاعليته، اأ�شا�شا، على وجود خطة عمل ميتد اإطارها الزمني على امل�شتويات الق�شرية 

واملتو�شطة والطويلة املدى، وتعك�ص جوانبها املو�شوعية روؤية املوؤ�ش�شة لكيفية حتقيق 

ر�شالتها يف الرتقاء بحقوق الإن�شان يف مملكة البحرين.

ولقد عقد جمل�ص املفو�شني باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان اجتماعه ال�شتثنائي 

�شعادة  برئا�شة   ،2013 اأبريل   23 الثالثاء  يوم  الوطنية،  املوؤ�ش�شة  مبقر  الأول 

الدكتور عبدالعزيز ح�شن اأبل وم�شاركة الأع�شاء كافة، ومت خالل الجتماع مناق�شة 

املوؤ�ش�شة الوطنية لالأعوام )2013- 201٦( وخطة  م�شروع ا�شرتاتيجية عمل 

العمل التف�شيلية امللحقة به٤92.

ول �شك اأن الأن�شطة التي قامت بها املوؤ�ش�شة الوطنية منذ اإن�شائها ت�شكل موؤ�شرا مهما 

للتزام املوؤ�ش�شة بالتحرك نحو حتقيق اأهدافها، كما اأن مناق�شة جمل�ص املفو�شني 

ب�شكل مبكر مل�شروع ا�شرتاتيجية عمل املوؤ�ش�شة لالأعوام )2013-201٦( وخطة 

عمل تف�شيلية يف هذا ال�شاأن تو�شح وعي املوؤ�ش�شة باأهمية وجود خطة وا�شرتاتيجية 

لعملها. واأح�شب اأن املوؤ�ش�شة عند اإعدادها مثل ال�شرتاتيجية املذكورة فاإنها �شوف 

هذه  مثل  تخ�شع  �شوف  اأنها   كما  ال�شاأن،  هذا  يف  املمار�شات  اأح�شن  من  ت�شتفيد 

ال�شتفادة لروؤيتها  واأولوياتها، واأنها �شتويل اهتماما خا�شا لعملية التقييم امل�شتمر 

لأن�شطتها بهدف اإدخال التح�شينات املالئمة على املدى الق�شري واملتو�شط والطويل 

٤92 املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة الوطنية 9/٦/2013.
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يف برنامج عملها.

ويف اإطار ما �شبق فاإننا نتناول بع�ص النقاط الرئي�شية التي ميكن اأن تكون حمل نظر 

عند ت�شور الآفاق امل�شتقبلية لعمل املوؤ�ش�شة، وهذه النقاط ميكن تلخي�شها يف الروؤية 

النظر يف ال�شتعانة بها عند و�شع خطة  واأطر رئي�شية ميكن  والر�شالة والأولويات 

وبرنامج عمل املوؤ�ش�شة، وذلك يف الفرعني الآتيني: 

الفرع الأول: روؤية ور�شالة املوؤ�ش�شة واأولوياتها.

عمل  وبرنامج  خطة  و�شع  عند  بها  ال�شتعانة  ميكن  رئي�شية  اأطر  الثاين:  الفرع 

املوؤ�ش�شة.
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الفرع الأول
روؤية ور�ضالة املوؤ�ض�ضة واأولوياتها

تت�شكل روؤية املوؤ�ش�شة تطلعها اإلى الإ�شهام الفعال يف بناء جمتمع بحريني يتمتع فيه 

حقوق  عن  والدفاع  وطنه  وكرامة  كرامته  له  تكفل  التي  وحرياته  بحقوقه  الإن�شان 

الإن�شان يف اإطار الت�شريعات الوطنية واملواثيق الدولية حلقوق الإن�شان. 

ولقد عر�شنا يف �شياق هذه الدرا�شة اإلى، مفردات هذه الروؤية التي تتمحور اأ�شا�شا 

حول:

 ما ت�شمنه ميثاق العمل الوطني ود�شتور مملكة البحرين من حيث ال�شعي »اإلى  •

كل ما يحقق العدل واخلري وال�شالم لكل بني الإن�شان«٤93.

 ان حقوق الإن�شان هي احلقوق كافة التي تكفل لالإن�شان الفرد احلرية يف تعزيز  •

املدنية  جوانبها  يف  كرمية  حياة  ليعي�ص  امل�شروعة  اختياراته  وتو�شيع  قدراته 

وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية،  وذلك يف اإطار جمتمع ينعم، هو الآخر 

يف  التنمية  حتقيق  على  والقدرة  وال�شتقالل  باحلرية  ال�شرعية،  من  اإطار  يف 

جوانبها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية كافة٤9٤.

على  • بع�شها  ويعتمد  ومرتابطة  للتجزئة  قابلة  وغري  عاملية  الإن�شان  حقوق   ان 

 495universal, indivisible and interdependent and بع�ص 

interrelated، وهي حقوق تثبت للفرد جتاه دولته وهي حقوق تثبت لل�شعوب 

جتاه املجتمع الدويل.

٤93 ديباجة د�شتور مملكة البحرين ال�شادر يف 1٤ فرباير 2002.
٤9٤ انظرتقرير التنمية الإن�شانية العربي لعام 2002، املكتب الإقليمي للدول العربية، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نيويورك 

2002، �ص 13-21، مرجع �شابق.
٤95 اإعالن وبرنامج عمل فيينا، املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�شان، فيينا، 1٤-25 يونيو 1993، فقرة )5(.
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 وانطالقا من هذه الروؤية فاإن ر�شالة املوؤ�ش�شة هي العمل على »...تعزيز وتنمية حقوق 

ممار�شتها...«٤9٦،  �شمان  يف  والإ�شهام  بها  الوعي  ون�شر  قيمها  وتر�شيخ  الإن�شان 

تبتغي  التي  الرئي�شية  الأهداف  حتدد  عمل  وخطة  ا�شرتاتيجية  خالل  من  وذلك 

املوؤ�ش�شة حتقيقها من خالل املهام الآتية: 

 ر�شد اأو�شاع حقوق الإن�شان ومتابعة تطورها يف اإطار الت�شريع وال�شيا�شات  •

والربامج وعلى اأر�ص الواقع.

 العمل على �شمان ممار�شة وحماية احلقوق املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية  •

والجتماعية والثقافية.

الرتويج حلقوق الإن�شان والتعريف بها. •

التعاون الوطني والدويل والإقليمي يف جمال حقوق الإن�شان. •

وي�شاحب حتديد الأهداف الرئي�شية، حتديدا لأهداف فرعية وبرامج عمل تتعلق 

اأداء  �شبط  خاللها  من  ميكن  التي  واملوؤ�شرات  الرئي�شية  الأهداف  حتقيق  بكيفية 

املوؤ�ش�شة وتقييمه، وقيا�ص النتائج املتحققة، وحتديد املعوقات وال�شعوبات واقرتاح 

احللول املنا�شبة لها٤9٧.

وترتبط بلورة روؤية املوؤ�ش�شة ور�شالتها بقدرة املوؤ�ش�شة على حتديد اأولوياتها يف اإطار 

تقديرها للمجالت العاجلة التي تتطلب اهتماما �شريعا، والإطار الزمني املنا�شب 

تقدير  يف  ويوؤثر  والعاجل.  واملتو�شط  القريب  املدى  على  الأولويات  هذه  لتحقيق 

وحتديد هذه الأولويات املوارد املالية املتاحة للموؤ�ش�شة، والتن�شيق والتناغم املمكنان 

الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  وغري  واحلكومية  والدولية  الوطنية  اجلهات  مع 

٤9٦ املادة )2( قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان املعدل باملر�شوم بقانون رقم )20( 
ل�شنة 201٦.

٤9٧ انظر تقييم فعالية املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، مرجع �شابق، �ص 10 - 39-11.
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الأ�شا�ص  �شي�شكل  املوؤ�ش�شة  لأولويات  الناجح  التحديد  اأن  �شك  ول  الإن�شان.  حلقوق 

الرئي�شي لفاعلية املوؤ�ش�شة يف التخطيط والأداء والتقييم.

البحرين  الإن�شان يف مملكة  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شة  اأن  التفاوؤل  اإلى  يدعو  ومما 

الثوابت  من  الإن�شان  حقوق  م�شاألة  باأن  »الإميان  باأنها  روؤيتها  بالفعل،  حددت  قد 

اقت�شادية  اأم  و�شيا�شية،  مدنية  العامة  واحلريات  باحلقوق  الإقرار  واأن  الوطنية، 

العدالة  بقيم  التزام  هو  جماعية،  اأو  فردية  احلقوق  هذه  كانت  و�شواء  وثقافية، 

وامل�شاواة والكرامة الإن�شانية لكل بني الب�شر وبدون متييز«. »ثقافة حقوق الإن�شان 

وحماية حقوق  وتعزيز  تنمية  على  »العمل  باأنها  ر�شالتها  وحددت  حياة«٤98،   منط 

وامل�شاندة  احلماية  بتوفري  وذلك  البحرين،  مبملكة  واملقيم  للمواطن  الإن�شان 

لالأفراد، ومتكينهم لكت�شاب املعرفة املتنوعة ملمار�شة حقوقهم امل�شروعة، وحتديد 

احتياجاتهم وكيفية املطالبة بها والدفاع عنها عن طريق ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان 

بكل الو�شائل املتاحة«. »معًا لإحداث ممار�شة اأف�شل حلقوق الإن�شان«٤99.

وامل�شتقبلية،  احلالية   capacity بقدراتها  املوؤ�ش�شة  ور�شالة  روؤية  تنفيذ  ويرتبط 

القدرات  هذه  لتقييم  املتاحة  باخلربات  ت�شتعني  اأن  ميكنها  املوؤ�ش�شة  اأن  واأح�شب 

وتطويرها، ومن هذه اخلربات مفهوم »نهج تقييم القدرات بالن�شبة اإلى املوؤ�ش�شات 

الوطنية«.

 THE CAPACITY ASSESSMENT

APPROCH FOR NHRIS

وهو نهج يعتمده برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف التعاون مع املوؤ�ش�شات الوطنية 

واملفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة لتحديد التحديات التي تواجه املوؤ�ش�شات الوطنية 

٤98 املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة، مرجع �شابق، 2013/8/2٦.
٤99 املرجع ال�شابق نف�شه.
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يف �شعيها اإلى حتقيق ر�شالتها ومن ثم الإ�شهام يف زيادة قدرات املوؤ�ش�شة تنظيميا، 

اأفراد  اأ�شحاب امل�شلحة من  وتنفيذيا مبا يف ذلك قدرة املوؤ�ش�شة على التعاون مع 

ومنظمات غري حكومية وغريهم. وهذا النهج ياأخذ يف العتبار ظروف املوؤ�ش�شات 

ينعك�ص  الذي  الأمر  وهو  والتطوير  التقييم  عملية  يف  وم�شاركتها  وروؤيتها  الوطنية 

اأي�شا على ا�شرتاتيجيات وبرامج عمل املوؤ�ش�شات الوطنية500.

 Capacity Assessment Manual For الوطنية  املوؤ�ش�شات  اإلى  بالن�شبة  القدرات  تقييم  دليل  انظر   500
.National Human Rights Institutions, UNDP, DECEMBER, 2012
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الفرع الثاين
اأطر رئي�ضية ميكن النظر يف ال�ضتفادة منها عند اإعداد خطة 

وبرنامج عمل املوؤ�ض�ضة

ت�شتهدي املوؤ�ش�شة عند و�شع خطة وبرنامج عملها باعتبارات رئي�شية حتكم عملها 

املوؤ�ش�شة  مهام  حدد  الذي  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص  القانون  من  انطالقا  وذلك 

و�شالحياتها، ومبراعاة ميثاق العمل الوطني، ود�شتور اململكة وت�شريعاتها الوطنية، 

احلكومة  و�شيا�شات  وبرامج  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  الدولية  اململكة  والتزامات 

املعنية بحقوق الإن�شان، والإطار الوطني العام لتوجه الدولة مبوؤ�ش�شاتها الت�شريعية 

والتنفيذية والق�شائية، خلدمة ورعاية م�شالح الوطن، واملواطن.

ويف اإطار ما �شبق، ومن حيث التوجهات العامة فاإنه ميكن الإ�شارة اإلى ما ت�شمنته 

كلمة جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف حفل افتتاح دور النعقاد الثالث من 

الف�شل الت�شريعي الثالث ملجل�شي النواب وال�شورى فيما يتعلق »برت�شيخ الدميقراطية 

وتعزيز ال�شفافية وحقوق الإن�شان وحرية الراأي يف اململكة موا�شلة ملا طرحه امليثاق 

من م�شروع �شامل لالإ�شالح امل�شتمر«501.

ويف اإطار ما �شبق، ومن حيث الوثائق الوطنية والدولية التي ميكن اأن ت�شتعني املوؤ�ش�شة 

بها يف حتديد روؤيتها واأولوياتها فاإننا ن�شري على وجه اخل�شو�ص، اإلى الآتي :

اأول: وثائق وطنية و دولية: 

ت�شمل هذه، فيما ت�شمله، الآتي:

- برنامج احلكومة املقدم لل�شلطة الت�شريعية يف بداية الف�شل الت�شريعي.

501 كلمة جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف افتتاح دور النعقاد الثالث من الف�شل الت�شريعي الثالث ملجل�شي النواب وال�شورى،
 2012/10/1٤.
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- مرئيات احلوار الوطني.

البحرين  مملكة  وروؤية  القت�شادية  التنمية  جمل�ص  باإن�شاء  املتعلقة  -  الوثائق 

القت�شادية 2030.

الوزراء  رئي�ص جمل�ص  قرار  املعنية، مبا يف ذلك  بالوزارات  ال�شلة  ذات  -  الوثائق 

رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان ومهام 

الأخرية التي تت�شمن، فيما تت�شمنه، اإعداد خطة وطنية حلقوق الإن�شان وو�شع 

خطة �شنوية للتدريب يف جمال حقوق الإن�شان، و�شالحياتها التي تت�شمن، فيما 

ت�شمنته، حق اللجنة يف ال�شتعانة مبن تراه منا�شبا بهدف ال�شرت�شاد  باآرائهم 

يف جمال عملها. 

-  تقارير مملكة البحرين املقدمة للهيئات امل�شرفة على تطبيق التفاقيات الدولية 

بناء  الهيئات  هذه  وتو�شيات  ومالحظات  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  والإقليمية 

املالحظات  هذه  مع  املعنية  اجلهات  تفاعل  ومدى  التقارير،  هذه  درا�شتها  على 

والتو�شيات.

اإطار  -  تقارير مملكة البحرين املقدمة ملجل�ص حقوق الإن�شان بالأمم املتحدة، يف 

املعنية  اجلهات  متابعة  ومدى  الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة  الدورية  املراجعة  عملية 

لنتائج مناق�شة هذه التقارير.

-  التقارير ذات ال�شلة بن�شاط كل من املجل�ص الأعلى للمراأة ومعهد البحرين للتنمية 

ال�شيا�شية. 

- تقرير اللجنة البحرينية امل�شتقلة لتق�شي احلقائق.

الإن�شان  حلقوق  الوطنية  باملوؤ�ش�شات  اخلا�شة  الأ�شا�شية  املتحدة  الأمم  -  وثائق 

الوطنية  للموؤ�ش�شات  الدولية  التن�شيقية  اللجنة  قرارات ومالحظات  مبا يف ذلك 
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حلقوق الإن�شان.

-  التقارير احلقوقية املتعلقة مبملكة البحرين وال�شادرة عن منظمات دولية حكومية 

ومنظمات غري حكومية معتمدة.

-  الوثائق الدولية الأ�شا�شية املتعلقة بحقوق الإن�شان ويف مقدمتها اإعالن وبرنامج 

عمل موؤمتر فيينا حلقوق الإن�شان الذي نظمته الأمم املتحدة عام 502،1992 

واإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية،503 والإعالن العاملي املتعلق بحق وم�شئولية 

الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع عن تعزيز وحماية حقوق الإن�شان واحلريات 

الأ�شا�شية املعرتف بها عامليا50٤. 

ثانيا: ممار�ضات وطنية خمتلفة: 

1- خطة عمل املجل�س الأعلى للمراأة:

بو�شع  املتعلقة  للمراأة  الأعلى  املجل�ص  جتربة  من  ال�شتفادة  للموؤ�ش�شة  ميكن 

املوؤ�ش�شة  بني  والفرتاق  اللتقاء  نقاط  مراعاة  مع  وطنيتني،  وخطة  ا�شرتاتيجية 

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  عام  اخت�شا�ص  ذات  وطنية  موؤ�ش�شة  فالأولى  واملجل�ص، 

بينما املجل�ص موؤ�ش�شة وطنية متخ�ش�شة يف جمال عملها وهو النهو�ص باملراأة واإطار 

العمل لكليهما هو كفالة احرتام حقوق الإن�شان.

وكان املجل�ص قد و�شع يف  بدايات عمله ا�شرتاتيجية وطنية للنهو�ص باملراأة ا�شتملت 

مار�ص   25 يف  اعتمد  ثم  تنفيذها،  واآليات  اأهدافها  منها  لكل  حماور  ع�شرة  على 

200٧ خطة وطنية لتنفيذ هذه ال�شرتاتيجية505.

502 م�شتند اجلمعية العامة لالأمم املتحدة A/CONF.157/230 يف 12 يوليو 1992.
503 قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة A/RES/55/2 يف 13 �شبتمرب 2000.

50٤ قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة A/RES/53/144 يف 8 مار�ص 1999.
505 انظر املراأة البحرينية يف عهد حمد، املجل�ص الأعلى للمراأة، طبعة 2010،املبحث الثالث، الفعاليات املحلية للمجل�ص الأعلى 

للمراأة يف دورته الثانية )200٤-200٧(، �ص ٤٤-٦1.
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اأنها  واملالحظ على اخلطة الوطنية لتنفيذ ال�شرتاتيجية الوطنية للنهو�ص باملراأة 

والأ�شرة،  القت�شادي،  والتمكيني  القرار،  اتخاذ  هي:  حماور  �شبعة  على  ا�شتملت 

كل  يف  اخلطة  وحتدد  والبيئة.  وال�شحة،  والتدريب،  والتعليم  املدين،  واملجتمع 

واأدواتها  واأهدافها  ال�شلة  ذات  والربامج  امل�شتهدفة،  والفئات  ور�شالة  روؤية  حمور 

من  لها  وامل�شاندة  املنفذة  واجلهات  لها  الزمنية  والفرتة  منها  املتوقعة  والنتائج 

احلكومة واملجتمع املدين وممثلي املنظمات الدولية كربنامج الأمم املتحدة للتنمية 

)UNDP( حال م�شاركتهم50٦.

وبناء على تقييم للخطة، بعد �شنوات من تنفيذها، من حيث ما مت تنفيذه ونقاط 

اخلطة  لتحديث  بعملية  املجل�ص  قام  التقييم  هذا  اأظهرها  التي  وال�شعف  القوة 

�شراكة..  البحرينية،  املراأة  لنهو�ص  الوطنية  »اخلطة  عن  العملية  هذه  واأ�شفرت 

تناف�شية.. ا�شتدامة.. ا�شتقرار، 2022-2013«50٧.

واملالحظ اأن اخلطة ا�شتملت على روؤية ور�شالة، ومنهجية، واملتوقع من تنفيذ هذه 

اخلطة يف املدة املحددة لها بالن�شبة اإلى ا�شتقرار الأ�شرة، وتكافوؤ الفر�ص، والتعلم 

مدى احلياة، وجودة احلياة بالإ�شافة اإلى اإدارة املعرفة والعمل من خالل ال�شركاء، 

وحتدد اخلطة الأهداف واملوؤ�شرات وفرتات التنفيذ508.

وباملثل فاإن املوؤ�ش�شة ت�شتطيع ال�شتفادة من اأح�شن ممار�شات معهد البحرين للتنمية 

ال�شيا�شية فيما يتعلق بخططه وبراجمه واأن�شطته.

50٦ انظر اخلطة الوطنية لتنفيذ ا�شرتاتيجية، النهو�ص باملراآة البحرينية، املجل�ص الأعلى للمراأة، مملكة البحرين،200٧.
50٧ انظراخلطة الوطنية للنهو�ص باملراأة �شراكة.. تناف�شية..ا�شتدامة...ا�شتقرار /2013 - 2022، املجل�ص الأعلى للمراأة، 

الطبعة الأولى، 2013.
508 انظر املرجع ال�شابق نف�شه.
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2- خطة عمل لتطبيق تعهدات البحرين، والتزاماتها الطوعية ونتائج 

عملية املراجعة الدورية ال�ضاملة:

مايو   2٦ يف  املذكورة  اخلطة  البحرين،  مملكة  يف  اخلارجية،  وزارة  اأعدت 

يف  اخلارجية،  وزارة  وقعت  تنفيذها،  ودعم  اخلطة  بهذه  وارتباطا   509  ،2008

2008/٧/10، مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، يف مملكة البحرين، وثيقة 

م�شروع لدعم تنفيذ خطة عمل املراجعة الدورية ال�شاملة. وتناولت وثيقة امل�شروع 

بع�شا  لبع�شها  مكملة  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  رئي�شية  حماور  خم�شة   ...« هذه 

و�شع  بتعزيز  اململكة  يف  املعنية  الأطراف  جميع  ت�شمل  متكاملة  عملية  تبني  بحيث 

العمل على بناء  اأول:  اإلى:  الواقع، وتنق�شم هذه املحاور  اأر�ص  الإن�شان على  حقوق 

يف  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  املعلومات  وتوظيف  جلمع  اآلية 

اململكة، ثانيا: متابعة تفعيل عمل القوانني والأنظمة املتعلقة بحقوق الإن�شان وتطوير 

املناهج والقدرات اخلا�شة بحقوق الإن�شان يف القطاعني احلكومي والأهلي، ثالثا: 

الوطنية  التنمية  م�شاريع  الإن�شان يف  لدمج منهجية حقوق  اأ�ش�ص  و�شع  العمل على 

اململكة، خام�شا:  الإن�شان يف  و�شع حقوق  وحماية  لتعزيز  و�شع خطة  رابعا:  كافة، 

العمل على توفري الدعم وامل�شاعدة فيما يتعلق باملعاهدات الدولية اخلا�شة بحقوق 

الإن�شان التي قامت مملكة البحرين بالتوقيع اأو الت�شديق عليها وتقدمي امل�شاعدة 

لعملية تقدمي التقارير اخلا�شة بحقوق الإن�شان �شواء كانت على امل�شتوى املحلي اأو 

الدويل«510.

مملكة  بها  اأكدت  وطنية  مبادرة  كونها  من  املذكورة  العمل  خطة  اأهمية  وتتبني 

509 انظر خطة عمل لتطبيق تعهدات البحرين، والتزاماتها الطوعية ونتائج عملية املراجعة الدورية ال�شاملة، وزارة اخلارجية، 
مملكة البحرين 2008/5/2٦.

النتائج  امل�شروع اخلا�شة بدعم  التوقيع على وثيقة  بيان �شحفي �شادر عن  وزارة اخلارجية يف 2008/٧/10 مبنا�شبة   510
والتعهدات واللتزامات الطوعية اخلا�شة بتقرير مملكة البحرين للمراجعة الدورية ال�شاملة، التي مت اإعدادها بالتن�شيق بني وزارة 

اخلارجية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي مبملكة البحرين.
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وما حتققه  اللتزام  واأن هذا  الإن�شان،  وحماية حقوق  باحرتام  التزامها  البحرين 

مملكة البحرين يف جمال حقوق الإن�شان قد »اأتى كثمرة من ثمار امل�شروع الإ�شالحي 

جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، فقد ركز م�شروع جاللة امللك يف الرتقاء 

بالإن�شان البحريني وجميع املقيمني على اأرا�شي اململكة وو�شعه كهدف رئي�شي من 

اأهداف العملية الإ�شالحية يف اململكة«511 كما تتبني اأهمية اخلطة من تقدير مملكة 

البحرين لعملية املراجعة الدورية ال�شاملة )ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل(، باعتبارها 

اآلية تعاونية، غري ت�شادمية وغري م�شي�شة، بني جمل�ص حقوق الإن�شان وجميع دول 

العامل،  ت�شتهدف، فيما ت�شتهدفه، م�شاعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها يف جمال 

حقوق الإن�شان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة والعمل 

هذه  اأهمية  تتبني  واأخريا  الواقع512،  اأر�ص  على  الإن�شان  حقوق  حالة  حت�شني  على 

اخلطة يف حتديدها الأهداف املراد حتقيقها واآليات تنفيذها. كما اأن وثيقة م�شروع 

دعم تنفيذ اخلطة اأو�شحت، فيما اأو�شحته، ا�شرتاتيجية امل�شروع وجمالت الدعم 

مراجعة  وكيفية  اخلطة  بتنفيذ  املرتبطة  وخمرجاته  اخلطة  اإلى  �شيقدمها  التي 

وتقييم امل�شروع،513 ولقد مت بالفعل تنفيذ امل�شروع املذكور وتقييم نتائجه التي جاءت 

اإيجابية ب�شكل عام51٤.

ومثل هذه اخلطة الوطنية، التي مت اإعدادها بناء على مناق�شة التقرير الأول ململكة 

البحرين، املقدم يف 25 فرباير 2008 اإلى جمل�ص حقوق الإن�شان، ووثيقة دعم 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لهذه اخلطة وخمرجاتها، ميكن للموؤ�ش�شة ال�شتفادة 

511 كلمة وزير الدولة لل�شئون اخلارجية مبنا�شبة التوقيع على وثيقة امل�شروع اخلا�ص بدعم النتائج واللتزامات الطوعية والتعهدات 
اخلا�شة مبملكة البحرين يف املراجعة الدورية ال�شاملة، وزارة اخلارجية، املنامة، مملكة البحرين، 10/٧/2008.

512 انظر قرار جمل�ص حقوق الإن�شان رقم 1/5 يف 18 يونيو 200٧، اخلا�ص ببناء موؤ�ش�شات جمل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم 
املتحدة، املرفق: جمل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة: بناء املوؤ�ش�شات، اأول - اآلية ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل.

الدوري  البحرين حول ال�شتعرا�ص  الإمنائي، دعم تطبيق خطة عمل تقرير مملكة  املتحدة  الأمم  البحرين، برنامج  513 مملكة 
ال�شامل حلقوق الإن�شان، ترجمة غري ر�شمية، وزارة اخلارجية، مملكة البحرين، 10/٧/2008.

الدورية  املراجعة  حول  البحرين  عمل  خطة  تطبيق  دعم  م�شروع  وثيقة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  البحرين،  مملكة   51٤
ال�شاملة، تقرير تقييم امل�شروع، ابريل 2012، م�شودة نهائية.
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منها بالطريقة التي قد تراها املوؤ�ش�شة منا�شبة عند اإعداد خطة وبرنامج عملها.

3- ممار�ضات موؤ�ض�ضات وطنية اأخرى:

اأهمية  الإن�شان515  حلقوق  وطنية  موؤ�ش�شات  مبمار�شات  متعلقة  درا�شات  تظهر 

التخطيط بالن�شبة اإلى عمل املوؤ�ش�شات الوطنية اأخذا يف العتبار توقعات اجلمهور 

حقوق  وحماية  احرتام  ت�شجيع  يف  م�شاعد  عامل  جمرد  كونها  رغم  منها  الكبرية 

الإن�شان وعادة ما تفتقر اإلى املوارد املالية والب�شرية الالزمة للقيام باأن�شطة مكثفة 

يف جمال حقوق الإن�شان بعك�ص اجلهات احلكومية املعنية التي تخ�ش�ص لها، عادة، 

التي ترتكز،  التخطيط  ال�شاأن، ومن هنا تبدو �شرورة عملية  موارد كبرية يف هذا 

يف  ي�شارك  اأن  و�شرورة  املوؤ�ش�شة،  حتددها  التي  الأولويات  اإلى  اإليه،  ترتكز  فيما 

Stakeholders ويف مقدمتها  عملية التخطيط هذه الأطراف �شاحبة امل�شلحة 

موؤ�شرات ميكن من  املوؤ�ش�شة  تت�شمن خطة  اأن  و�شرورة  املدين،  املجتمع  منظمات 

املوؤ�شرات،  هذه  وت�شمل  خطتها  اأهداف  حتقيق  يف  املوؤ�ش�شة  فاعلية  قيا�ص  خاللها 

تاأثري  performance، وموؤ�شرات  اأداء  output وموؤ�شرات  موؤ�شرات خمرجات 

.Impact

515 انظر، على �شبيل املثال:
ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL HUMAN RIGHTS
 INSTITUTIONS, richard carver and Alexey korotaev,October,2007
�شلوفاكيا،  برات�شيالفا،  الإقليمي يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم  بالنيابة عن مركز  املوؤلفان  بها  قام  درا�شة  تقرير عن  وهي عبارة عن 
لدرا�شة كيف يت�شنى ملوؤ�ش�شات »الأمبود�شمان« واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، يف دول الحتاد ال�شوفيتي �شابقا، تطوير و�شائل 

لتقييم فاعليتها.
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املطلب الثاين
الهيكل التنظيمي للموؤ�ض�ضة

ودور الأمانة العامة

للموؤ�ش�شة  التنظيمي  الهيكل  بكفاءة  املوؤ�ش�شة  عمل  وبرنامج  خطة  جناح  يرتبط 

وفاعلية دور الأمانة العامة.

وياأتي يف قمة الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة، رئي�ص املوؤ�ش�شة ونائب الرئي�ص، وجمل�ص 

املفو�شني. وتندرج حتت قمة الهيكل اللجان الدائمة وهي جلنة ال�شكاوى والر�شد 

واملتابعة، وجلنة احلقوق املدنية وال�شيا�شية، وجلنة احلقوق القت�شادية والجتماعية 

والثقافية ثم اللجان املوؤقتة مثل تلك التي و�شعت م�شروع الالئحة التنفيذية الذي 

مبوجب  العمل  وبداأ   ،2013/٦/25 يف  باملوؤ�ش�شة  املفو�شني  جمل�ص  عليه  وافق 
اأحكامه ابتداًء من ذلك التاريخ.51٦

قلب  لها،  العام  الأمني  راأ�شها  وعلى  للموؤ�ش�شة،  العامة  الأمانة  تعترب  تقديري،  ويف 

وجناحها،  املوؤ�ش�شة  لعمل  الرئي�شي  الع�شب  فهي   للموؤ�ش�شة،  التنظيمي  الهيكل 

من  املوؤ�ش�شة  وجلان  املفو�شني  جمل�ص  لجتماعات  تعد  مبوظفيها  العامة  فالأمانة 

حيث مكان هذه الجتماعات وامل�شتندات الالزمة لها، وهي التي ت�شجل بالطريقة 

الجتماعات  هذه  اإليه  تخل�ص  وما  مناق�شات  من  يدور  ما  عليها  التفاق  يتم  التي 

من تو�شيات، ثم تقوم الأمانة العامة مبتابعة تنفيذ هذه التو�شيات، وكذلك القيام 

بالأن�شطة التي يكلفها بها جمل�ص املفو�شني واللجان، بالإ�شافة اإلى ت�شيري ال�شئون 

وحتركاتها  للموؤ�ش�شة  التنفيذي  الوجه  وهي  باملوؤ�ش�شة،  اخلا�شة  والإدارية  املالية 

وات�شالتها باملوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية الوطنية والدولية والأمم املتحدة 

51٦ جريدة اأخبار اخلليج، مملكة البحرين 2013/٦/2٧، �ص 11.
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واملنظمات الدولية والإقليمية واملوؤ�ش�شات الوطنية.

الرئي�شية  املالمح  واملعدل  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص  القانون  اأو�شح  ولقد 

لو�شعية الأمني العام للموؤ�ش�شة ودور الأمانة العامة، والهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة، 

فاأ�شار، فيما اأ�شار اإليه، يف املادة ال�شاد�شة ع�شر منه اإلى اأن الأمني العام ي�شرتط 

دوره يف  لأهمية  وذلك  املوؤ�ش�شة،  اأع�شاء  املطلوبة يف  وال�شفات  ال�شروط  فيه ذات 

للموؤ�ش�شة  العام  الأمني  اأن  اإلى  منه  ع�شر  ال�شابعة  املادة  واأ�شارت  املوؤ�ش�شة،  عمل 

يتولى اإدارة �شئون الأمانة العامة والإ�شراف على اأعمالها، ويكون م�شئول اأمام رئي�ص 

املوؤ�ش�شة يف اأدائه واجبات وظيفته، ويتولى بوجه خا�ص ما يلي: 

»اأ-  الإ�شراف العام على الأمانة العامة و�شئون العاملني وال�شئون الإدارية واملالية   

وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذا له.

ب-  ح�شور اإجتماعات جمل�ص املفو�شني وتنفيذ قرارته...، واإعداد تقارير دورية   

كل ثالثة اأ�شهر مت�شمنة ن�شاط املوؤ�ش�شة و�شري العمل يف الأمانة العامة، وما 

مت اإجنازه من اأعمال، وفق اخلطط والربامج املو�شوعة.

ملمار�شـة  يلـزم  مـا  وتوفـري  اأعمالهـا،  ومتابعـة  اللجـان  جل�شـات  ج-  ح�شـور   

. اخت�شا�شاتهـا... 

ولالأمني العام اأن يفو�ص كتابة من يراه من العاملني يف الأمانة العامة ملبا�شرة بع�ص 

مهامه واخت�شا�شاته«. 

الأمانة  اإدارات ووحدات  للموؤ�ش�شة م�شميات  التنظيمي  الهيكل  يعك�ص  اأن  واملت�شور 

العامة التي تعد لجتماعات اللجان الرئي�شية، وغريها من اللجان، ومتابعة اأن�شطتها 

للموؤ�ش�شة،  والإداري  املايل  الدعم  وحدات  م�شميات  وكذلك  تو�شياتها  وتنفيذ 

والعالقات الأفقية والراأ�شية فيما بني هذه الإدارات والوحدات، وبينها وبني الأمني 
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العام، واأن يراعى يف ذلك كله مهام و�شالحيات املوؤ�ش�شة وبرنامج عملها ولئحتها 

التنفيذية ومتطلبات التن�شيق بني رئي�ص املوؤ�ش�شة وروؤ�شاء اللجان وبني الأمني العام. 

ول �شك اأن مراعاة معايري اجلودة والتميز، عند و�شع مثل هذا الهيكل وتفعيله يف 

املمار�شة من �شاأنها كفالة فاعلية اأداء املوؤ�ش�شة، من ناحية، وت�شهيل التعاون بينها 

التنظيمي  الهيكل  و�شع  بالفعل  مت  ولقد  اأخرى،  ناحية  من  معها،  املتعاملني  وبني 

لالأمانة العامة51٧.

اأ�شارت  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص  القانون  من  ع�شرة  الثامنة  املادة  اأن  ويالحظ 

�شتت�شمن، فيما  املذكورة،  الالئحة  اأن  اأو�شحت  للموؤ�ش�شة،  التنفيذية  الالئحة  اإلى 

اأن تت�شمنه، الهيكل التنظيمي لالأمانة العامة، وتنظيم �شئون العاملني فيها  ميكن 

م�شرت�شدة بالقوانني والأنظمة ذات العالقة املعمول بها يف اململكة. ول �شك اأن ترك 

هذه امل�شائل لالئحة التنفيذية لتنظيمها يتيح املجال ملرونة كبرية يف معاجلة هذه 

الأمور على النحو الذي ي�شمح بالتطوير الالزم ب�شاأنها، اإذا لزم الأمر، وعلى النحو 

الذي يوفر اأح�شن الظروف لهيكل املوؤ�ش�شة والعاملني بها.

والأمانة العامة هي اجلهاز التنفيذي للموؤ�ش�شة وينبغي اأن تتكون من عدد كاف من 

املوظفني، مبن فيهم اخلرباء والباحثون، ويعترب موظفو الأمانة العامة مرتكزا رئي�شيا 

لنجاح الأمانة العامة، وبالتايل املوؤ�ش�شة، يف اأداء مهامها وحتقيق اأهدافها، ومن ثم 

يلزم اأن يتم تقييمهم، عند التعيني والرتقية، على اأ�شا�ص اأعلى م�شتويات املوؤهالت 

واخلربة، و�شفات النزاهة واحلياد املطلوبة يف اأ�شخا�ص العاملني باملوؤ�ش�شة. ويلزم 

اأهمية  تدريبهم وتطوير قدراتهم املهنية ب�شكل م�شتمر مع  اأي�شاأ،  يف هذا ال�شاأن، 

مراعاة  و�شرورة   الإن�شان،  حقوق  ق�شايا  بخدمة  اللتزام  عن�شر  اأهمية  تاأكيد 

اأح�شن املمار�شات اخلا�شة باإدارة املوارد الب�شرية مبا يف ذلك قواعد احلفز والولء 

51٧ انظر املوقع الإلكرتوين للموؤ�ش�شة، مرجع �شابق، 2013/8/2٦.
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للموؤ�ش�شة والتوثيق وامل�شاءلة.  وميكن اأن ت�شتفيد املوؤ�ش�شة، يف هذا ال�شاأن، بالتجارب 

املتحدة  لالأمم  ال�شامية  واملفو�شية  املعنية  الوطنية  واقع عمل اجلهات  املتاحة من 

حلقوق الإن�شان، واملوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان واجلهات الأكادميية واملهنية 

ذات ال�شلة مبا يف ذلك جتارب املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق 

الإن�شان.

وباعتبارها  املوؤ�ش�شة،  اأن�شطة  تنفيذ  يف  العامة  الأمانة  دور  مركزية  اإلى  وبالنظر 

الواجهة التنفيذية للموؤ�ش�شة، فاإنه تقع عليها م�شوؤولية �شخمة يف  التعريف الفعال 

واأن�شطتها وكيفية ال�شتفادة من خدماتها واكت�شاب ثقة املتعاملني معها  باملوؤ�ش�شة 

من اأفراد وموؤ�ش�شات وجمتمع مدين مبا يف ذلك و�شائل الإعالم املختلفة، واأن يكون 

ذلك على اأ�شا�ص من ال�شفافية وامل�شداقية واملهنية، كما اأن تفاعل املوؤ�ش�شة واأمانتها 

العامة، يف هذا ال�شاأن، مع اجلهات املعنية يف املنظمات الدولية والإقليمية، خا�شة 

لدول  التعاون  وجمل�ص  العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية 

اأثره  له  �شيكون  البحرين وخارجها  الوطنية يف مملكة  واملوؤ�ش�شات  العربية  اخلليج 

يف تاأكيد و�شعية املوؤ�ش�شة واإثراء ممار�شاتها وعالقاتها يف جمال حقوق الإن�شان.

القانون  من  الع�شرون  املادة  عليه  ن�شت  ما  اإطار  يف  يتعني،  فاإنه  احلالة  وبطبيعة 

اخلا�ص باإن�شاء املوؤ�ش�شة، اأن يكون للموؤ�ش�شة املوارد املالية الكافية التي متكنها من 

تعمل  اأن  املنا�شب  ومن  وجه،  اأف�شل  على  اإليها  امل�شندة  واملهام  باأعبائها  النهو�ص 

املوؤ�ش�شة، من ناحية، على اأن تخ�ش�ص لها الدولة، يف املوازنة العامة، العتمادات 

املالية الالزمة، ومن ناحية اأخرى، على تعظيم التربعات واملعونات التطوعية التي 

م�شدرا  ت�شكل  واملعونات  التربعات  هذه  فمثل  عليها،  احل�شول  للموؤ�ش�شة  ميكن 

رئي�شيا لالإنفاق على اأن�شطة املوؤ�ش�شة.

املعلومات  قاعدة  واإعداد  حتديد  يف  اأ�شا�شية  م�شئولية  العامة  الأمانة  على  ويقع 
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املوؤ�ش�شة،  عمل  وبرنامج  خطة  لتنفيذ  رئي�شيا  �شندا  �شتكون  التي   data base

وم�شادر احل�شول على املعلومات �شواء بالتعاون مع اجلهات املعنية، يف الدولة،  

اأو من خالل اأبحاثها اخلا�شة. ويرتبط بالقاعدة املذكورة، يف تقديري، اأن يكون 

بحقوق  يتعلق  فيما  املعنية  اجلهات  وم�شئوليات  الهياكل  العامة  لالأمانة  وا�شحا، 

مع  خا�شة  اجلهات  هذه  مع  والتكافل  التعاون  اأطر  وحتديد  واأن�شطتها  الإن�شان 

املوؤ�ش�شات الوطنية املتخ�ش�شة، كاملجل�ص الأعلى للمراأة ومعهد البحرين للتنمية 

ال�شيا�شية، والوزارات املعنية خا�شة وزارة اخلارجية واجلهاز املركزي للمعلومات.

وكذلك يقع على الأمانة العامة م�شئولية و�شع  خريطة طريق وا�شحة للتعاون مع 

للموؤ�ش�شات  الدولية  التن�شيقية  اللجنة  مع  واأي�شا  ودوليا،  وطنيا  املدين،  املجتمع 

الوطنية واملفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان بالأمم املتحدة.

وارتباطا بخطة وبرنامج عمل املوؤ�ش�شة، فلعله من املنا�شب  اأن تنظر الأمانة العامة 

للموؤ�ش�شة يف كيفية واإمكانية ال�شتفادة من كل من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

واملفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان بالأمم املتحدة يف اإعداد م�شروع لدعم اأن�شطة 

املوؤ�ش�شة وتطوير عملها م�شتفيدة يف ذلك من تو�شيات تقرير تقييم م�شروع دعم 

البحرين،  وزارة اخلارجية، يف مملكة  كانت قد و�شعتها  التي  العمل  وتنفيذ خطة 

ب�شاأن تقرير اململكة حول ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل حيث اأو�شى التقرير باأن يكون 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  قدرات  لبناء  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مع  م�شروع  هناك 

اأخذا يف العتبار مبادئ باري�ص، وذلك لتطوير عمل املوؤ�ش�شة وامل�شاعدة على بناء 

التنظيم الهيكلي وتدريب الإدارة والتخطيط ال�شرتاتيجي والرتويج حلقوق الإن�شان 

وحماية حقوق الإن�شان وبحث ال�شكاوى ور�شد الت�شريع و�شيا�شات وممار�شات حقوق 

الإن�شان لتكون متفقة مع معايري حقوق الإن�شان الوطنية والدولية518.

518 انظرتقرير تقييم م�شروع دعم خطة عمل البحرين حول تقرير املراجعة الدورية ال�شاملة حلقوق الإن�شان، مرجع �شابق، فقرة 
)8( بند )5( )8.5(.
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والواقع اأن الأمانة العامة، منذ بدء عملها، قد قامت باأن�شطة عديدة، واأح�شب اأن 

هذه الأن�شطة جتيء يف اإطار برنامج حمدد ي�شتهدف الرتكيز يف كل ما يخدم فاعلية 

املوؤ�ش�شة يف حتقيق اأهدافها، واأ�شري، على �شبيل املثال، اإلى اأن املوؤ�ش�شة وقعت، يف 

الأمني  اأ�شار  ولقد  الدولية،  املحامني  رابطة  مع  تفاهم  مذكرة   ،2013/٦/2٦

هذه  التفاهم  مذكرة  وقعت  قد  املوؤ�ش�شة  اأن  اإلى  ال�شاأن،  هذا  يف  للموؤ�ش�شة،  العام 

م�شودة  اإعداد  ب�شدد  الدوليني  املحامني  رابطة  واأن  الأوروبي،  الحتاد  من  بدعم 

عمل �شتعر�ص على جمل�ص مفو�شي املوؤ�ش�شة للموافقة على ما ينا�شب املوؤ�ش�شة منها، 

اأربع مذكرات تفاهم اأخرى مع املوؤ�ش�شات الوطنية  اأن املوؤ�ش�شة ب�شدد توقيع  واإلى 

اأنه جار التفاق لتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز نوتنجهام  اإلى  الإقليمية بالإ�شافة 

اأن  اإلى  اأي�شا  واأ�شار  اململكة،  يف  الربيطانية  ال�شفارة  مع  بالتعاون  الإن�شان  حلقوق 

العربية  املنظمة  من  عام  ملدة  متكامل  تدريبي  برنامج  على  ح�شلت  قد  املوؤ�ش�شة 

جمال  يف  كبرية  عربية  خربات  متلك  حكومية  غري  منظمة  وهي  الإن�شان،  حلقوق 

حقوق الإن�شان519.

519 انظر جريدة الو�شط، مملكة البحرين، 2013/٦/2٧، �ص 9، وجريدة اأخبار اخلليج، مملكة البحرين، 29/٦/2013، 
�ص 8.
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املطلب الثالث
التقرير ال�ضنوي للموؤ�ض�ضة

الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  اخلا�ص   القانون  من  والع�شرون  الواحدة  املادة  تن�ص 

حلقوق الإن�شان على اأن »ي�شع جمل�ص املفو�شني تقريرا �شنويا عن جهود املوؤ�ش�شة 

واأن�شطتها و�شائر اأعمالها، يت�شمن ق�شما يو�شح م�شتوى التقدم احلا�شل يف و�شع 

حقوق الإن�شان يف اململكة، وما يراه من اقرتاحات وتو�شيات يف نطاق اخت�شا�شاتها، 

املفو�شني  لتفاديها ويرفع جمل�ص  الأداء وما مت اعتماده من حلول  ويحدد معوقات 

يعر�ص  كما  ال�شورى،  وجمل�ص  النواب  وجمل�ص  الوزراء  وجمل�ص  امللك  اإلى  تقريره 

تقريره اأمام الراأي العام بالتوازي«.

يعر�ص  وهو  املوؤ�ش�شة،  ن�شاط  عن  ح�شاب  ك�شف  هو  ال�شنوي  التقرير  اأن  والواقع 

لأ�شا�شيات الأن�شطة التي قامت بها املوؤ�ش�شة يف نطاق اخت�شا�شاتها، �شواء كان ذلك 

يف اإطار الر�شد وال�شكاوى واملتابعة، اأو يف جمال كفالة احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

والقت�شادية والجتماعية، ويبلور، يف تقديري، هذه الأن�شطة حول ق�شايا رئي�شية، 

ملقرتحات  التقرير  يعر�ص  الق�شايا  هذه  عر�ص  نطاق  يف  اأو  الأ�شا�ص  هذا  وعلى 

هذا  يف  اأي�شا،  وياأتي  الق�شايا،  هذه  معاجلة  اإلى  بالن�شبة  وتو�شياتها  املوؤ�ش�شة 

ال�شياق، التعر�ص لأي �شعوبات رمبا تكون قد اعرت�شت عمل املوؤ�ش�شة �شواء، على 

�شبيل املثال، بالن�شبة اإلى اجلهات احلكومية ومدى تعاونها مع املوؤ�ش�شة، اأو بالن�شبة 

التي  الأن�شطة  تنفيذ  املوؤ�ش�شة على  ت�شاعد  ل  قد  التي  املالية  املوارد  اإلى حمدودية 

ترى املوؤ�ش�شة �شرورة القيام بها، اأي اأن التقرير يعر�ص، باإيجاز، لالإجنازات واأوجه 

الق�شور والنظرة امل�شتقبلية لكيفية دعم عمل املوؤ�ش�شة وتطويرها.

وينبغي اأن تكون لغة التقرير ب�شيطة، وعر�شه للق�شايا املطروحة فيه وا�شحة وب�شكل 
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ي�شل اإلى جميع القراء، املتخ�ش�ص منهم وغري املتخ�ش�ص، وذلك ليت�شنى للجمهور 

ال�شتفادة منه والتفاعل معه حيث اإن التقرير، بعد اأن ترفعه املوؤ�ش�شة اإلى جاللة  امللك 

ال�شلطات  مع  والت�شاور  للتفاعل  منا�شبة  اأر�شية  �شي�شكل  الآخرى،  املعنية  واجلهات 

املدين  واملجتمع  املتخ�ش�شة  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  والق�شائية  والتنفيذية  الت�شريعية 

اإلى جاللة  التقرير  اأي توجيهات ملكية بعد رفع  اأن  واجلمهور ب�شكل عام. ول �شك 

امللك، وردود فعل اجلهات املعنية الأخرى، �شيكون له تاأثري اإيجابي على مثل هذين 

التفاعل والت�شاور وهو الأمر الذي ي�شاعد على  دعم عمل املوؤ�ش�شة وتطويرها.

ويف تقديري اأن اأي تقييم لعمل املوؤ�ش�شة، على اأ�شا�ص تقريرها ال�شنوي، ينبغي،  اأن 

زالت يف  ما  واأنها  املوؤ�ش�شة  ن�شاط  بدء  بعد على  وقت طويل   اأنه مل مي�ص   يراعي 

تكون قادرة على تطوير  والتجربة �شوف  واملمار�شة  الوقت  واأنها مع  بدايات عملها 

اأن�شطتها كما ونوعا على النحو الذي يخدم اأهدافها.

ول �شك اأن املوؤ�ش�شة، مع الأخذ يف العتبار خطة عملها وبرناجمها وخ�شو�شيتها،�شوف 

تكون قادرة على ال�شتفادة من املمار�شات اخلا�شة باإعداد التقارير ال�شادرة، على 

�شبيل املثال، عن املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة، وتلك ال�شادرة عن موؤ�ش�شات 

وطنية اأو منظمات غري حكومية. ونظرة على مناذج من هذه التقارير تو�شح الآتي:

م�شر،  يف  الإن�شان،  حلقوق  القومي  املجل�ص  عن  ال�شادرة  التقارير  -  تتناول 

يف  الإن�شان  حقوق  و�شكاوى  خمالفات  بر�شد  املتعلقة  الرئي�شية  املو�شوعات 

واحرتام  ي�شتوجبه،  ما  وتطبيق  املواطنة  مبداأ  تكري�ص  اإلى  وال�شعي  املجتمع، 

الكرامة الإن�شانية للمواطن ومواجهة ممار�شات التعذيب،  ودعم وتعزيز احلقوق 

واحلريات العامة للمواطنني، ودعم احلقوق ال�شيا�شية وحفز امل�شاركة املجتمعية، 

الأهلي،  املجتمع  طاقات  واإطالق  واجلمعيات  املهنية  النقابات  اأو�شاع  ومعاجلة 

حق  ودعم  احتياجا،  الأكرث  للفئات  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  وتعزيز 
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املجتمع يف التنمية وال�شالم الجتماعي، واإيالء الهتمام الكايف بحقوق الإن�شان 

الثقافية ون�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف املجتمع520.

اجلمعية  تعر�ص   ،2003 لعام  البحرين  يف  الإن�شان  حلقوق  �شنوي  تقرير  -  يف 

يف  الإن�شان  حلقوق  والقانوين  الد�شتوري  لالإطار  الإن�شان  حلقوق  البحرينية 

املنظمات  مع  البحرين  مملكة  وتعاطي  الإن�شان،  حقوق  احرتام  ومدى  اململكة، 

الإقليمية والدولية، وينتهي التقرير بخال�شة وتو�شيات521.

-  وتعر�ص خطة عمل اإدارة املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان بالأمم املتحدة عن 

عامي 2012-2013 للق�شايا ال�شرتاتيجية التي توليها املفو�شية اهتمامها 

مثل منع التفرقة و�شيادة القانون واملجتمع الدميقراطي، والعنف، ويتناول التقرير 

الو�شع بالن�شبة اإلى امليزانية، ون�شاط املفو�شية على اأر�ص الواقع522.

من  حققته  ملا  وتقييمها  املوؤ�ش�شة،  ن�شاط  يعك�ص  ال�شنوي  التقرير  اأن  واخلال�شة 

احرتام  لت�شجيع  الرامية  للجهود  والواقعي  املوؤ�ش�شي  لالإطار  وروؤيتها  اإجنازات، 

اإطار  يف  الإن�شان  حقوق  باأو�شاع  لالرتقاء  وتو�شياتها  الإن�شان،  حقوق  وحماية 

الد�شتور والت�شريعات والربامج وال�شيا�شات الوطنية ذات ال�شلة والتزامات اململكة 

الدولية والإقليمية يف جمال حقوق الإن�شان.

حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شة  الثاين  ال�شنوي  التقرير  �شدور  اإلى  الإ�شارة  وجتدر 

الإن�شان لعام 201٤ ولقد اأ�شار التقرير، فيما اأ�شار اإليه اإلى تطور الإطار القانوين 

للموؤ�ش�شة، ومدى امتثال اأحكام القانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة 

»ملبادئ باري�ص«، ومناذج من اأن�شطة املوؤ�ش�شة يف جمال تعزيز حقوق الإن�شان ومنها 

520 انظر املجل�ص القومي حلقوق الإن�شان، �شت �شنوات من العمل معا، 200٤-2010، م�شر، يناير 2010.
521 انظر التقرير ال�شنوي حلقوق الإن�شان يف البحرين لعام 2003، اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�شان.

 OHCHR Management plan, 2012-2013, working for results, UNITED انظر   522
NATIONS, Human Rights Office of the High Commissioner
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تقدمي مرئياتها حول عدد من الت�شريعات الوطنية لبيان مدى مالءمتها مع ال�شكوك 

الدولية حلقوق الإن�شان والتزامات اململكة الدولية ذات ال�شلة وذلك بناء على طلب 

املوؤ�ش�شة يف جمال حماية  دور  ال�شورى، ومناذج من  اأو جمل�ص  النواب  من جمل�ص 

حقوق الإن�شان ومنها كيفية تعاملها مع ال�شكاوى اخلا�شة بادعاءات لنتهاك حقوق 

�شكوى،  وثمانني  ثمان  عدد  مع   201٤ عام  خالل  تعاملت  املوؤ�ش�شة  واأن  الإن�شان 

مبا�شر يف حقوق  تاأثري  ذات  رئي�شية  ق�شايا  الثالث من  الف�شل  التقرير يف  واأ�شار 

الإن�شان ومنها اجلهود املبذولة يف �شبيل مكافحة الإجتار يف الب�شر.

ولقد اأ�شار التقرير، فيما اأ�شار اإليه، عند عر�شه لتطور الإطار القانوين للموؤ�ش�شة، اإلى 

جهود املوؤ�ش�شة يف اإعداد م�شودة م�شروع قانونها، اآخذه يف العتبار ما ت�شمنته اأحكام 

»مبادئ باري�ص« ذات ال�شلة، واإن هذه اجلهود قد كللت بالنجاح ب�شدور القانون رقم 

)2٦( ل�شنة 201٤ يف ٧ اأغ�شط�ص 201٤. ولقد عر�شت هذه الدرا�شة باإيجاز 

للقانون املذكور واأو�شحت اأن قد مت تعديل هذا القانون باملر�شوم بقانون رقم )20( 

ل�شنة 201٦ الذي اأكد، فيما اأكد عليه، على ا�شتقاللية املوؤ�ش�شة.

ولقد اأ�شار التقرير املذكور اأي�شا، فيما اأ�شار اإليه، عند عر�ص التو�شيات التي وردت 

التنفيذية  وال�شلطة  الت�شريعية،  بال�شلطة  خا�شة  تو�شيات  وهي  املوؤ�ش�شة،  تقرير  يف 

اأن هذه التو�شيات  اإلى  )احلكومة(، وال�شلطة الق�شائية )املجل�ص الأعلى للق�شاء(، 

 ..« )وذلك(  ال�شلطات«  تلك  خمتلف  من  واملتابعة  التنفيذ  يف  مكانها  تتبواأ  مل   ...«

الت�شريعية ممثلة  لل�شلطة  الد�شتورية  اإنتهاء املدة  اإبان  التقرير قد �شدر  نظرا لكون 

يف جمل�ص النواب وجمل�ص ال�شورى بانتهاء الف�شل الت�شريعي الثالث، ودعوة �شاحب 

اجلاللة امللك املفدى لإجراء النتخابات الت�شريعية يف الف�شل الثاين من �شهر نوفمرب 

اأع�شاء  تعيني  وا�شتتبعه  النواب  جمل�ص  اأع�شاء  بانتخاب  انتهت   201٤ العام  من 

جمل�ص ال�شورى اإيذانا ببدء ف�شل ت�شريعي رابع وت�شكيل حكومة )وزارة( جديدة،...«
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 خال�ضة

يرتبط جناح املوؤ�ش�شة الوطنية يف حتقيق اأهدافها بروؤية واأولويات وا�شحة يتحدد 

على اأ�شا�شها خطة وبرنامج عمل املوؤ�ش�شة يف اإطار زمني حمدد.

التزامات  تراعي  واقعية  اأ�ش�ص  على  املوؤ�ش�شة  عمل  وبرنامج  وكلما حتددت  خطة  

البحرين يف جمال حقوق الإن�شان، والظروف التي تواجهها، وتراعي اأي�شا اأن دور 

املوؤ�ش�شة يتكامل مع دور موؤ�ش�شات الدولة واملوؤ�ش�شات الوطنية املتخ�ش�شة واملجتمع 

املدين، كان  ذلك اأدعى اإلى جناح اخلطة وبرنامج العمل. 

اإجراء  املوؤ�ش�شة،  مبا يف ذلك  اأن�شطة  العامة بدور رئي�شي يف تنفيذ  وتقوم الأمانة 

الت�شالت الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�شلة. وي�شتند جناح الأمانة العامة 

يف اأداء املهام املطلوبة منها اإلى وجود هيكل تنظيمي ي�شهل عمل املوؤ�ش�شة مبا فيها 

الأمانة العامة، وموارد ب�شرية موؤهلة وحري�شة على حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة، وخطة 

كافية  مالية  وموارد  املوؤ�ش�شة،  لأن�شطة  حمددة  عمل  برامج  اأو  وبرنامج  وا�شحة 

لتاأمني املوارد الب�شرية الالزمة مل�شاندة اأن�شطة املوؤ�ش�شة وكذلك لتنفيذ الأن�شطة.

وتنعك�ص م�شداقية املوؤ�ش�شة يف تنفيذ اأن�شطتها ب�شكل ملمو�ص على جميع املتعاملني 

للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير  ويعك�ص  وامل�شارحة،  ال�شفافية  من  اإطار  ويف  معها 

التي  والتحديات  وال�شعوبات  املوؤ�ش�شة  اإجنازات  اأخرى  تقارير  اأي  اإلى  بالإ�شافة 

تواجهها واملقرتحات املنا�شبة للتغلب عليها.

واملتوقع اأن يكون التقرير ال�شنوي املذكور الذي �شرتفعه املوؤ�ش�شة �شنويا اإلى جاللة 

ال�شلطات  م�شتويات  على  للنقا�ص  منا�شبة  اأر�شية  املعنية  واجلهات  املفدى  امللك 

التنفيذية والت�شريعية والق�شائية واملجتمع املدين كافة و�شوف ي�شهم هذا النقا�ص 

بال �شك يف دعم وتطوير عمل املوؤ�ش�شة.
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�شوء  يف  م�شتقبال  املوؤ�ش�شة  عمل  لتطوير  مفتوحة  املجالت  فاإن  احلال  وبطبيعة 

بتمكينها  يتعلق  فيما  امل�شتقبلية  واحتياجاتها  الواقع  اأر�ص  على  العملية  جتربتها 

حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شات  الدولية  التن�شيق  جلنة  ع�شوية  على  احل�شول  من 

الإن�شان، وتعظيم قدرات املوؤ�ش�شة لأداء ر�شالتها مبا يف ذلك اإمكانية اأن تكون بيتا 

للخربة يف جمال حقوق الإن�شان. ويدعم من اإمكانيات هذا التطوير الحتفاء، على 

ت�شجيع  جمال  يف  دورها  اأهمية  وتاأكيد  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  كافة،  امل�شتويات 

جهودها  موا�شلة  على  البحرين  مملكة  وحر�ص  الإن�شان،  حقوق  وحماية  احرتام 

الوطنية يف جمال حقوق الإن�شان، ومبادرتها اإلى الدعوة اإلى اإن�شاء حمكمة عربية 

حلقوق الإن�شان، وهي املبادرة التي تكللت بالنجاح، والتي من �شاأنها الرتقاء باآليات 

احلماية الق�شائية حلقوق الإن�شان.
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خامتة وتو�ضيات

تت�شافر اجلهود الوطنية مع اجلهود الدولية من اأجل ت�شجيع احرتام حماية حقوق 

الإن�شان انطالقا من اأهمية ذلك بالن�شبة اإلى رخاء املجتمعات الوطنية، من ناحية، 

واأمن و�شالم العامل، من ناحية اأخرى، ويرتبط ذلك بكون الإن�شان هو هدف التنمية 

ال�شاملة وو�شيلتها.

 ورغم اأهمية ال�شمانات الدولية،ومنها التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان وجهود 

الأمم املتحدة يف  هذا ال�شاأن، فاإن ال�شمانة الوطنية هي الأخطر والأكرث �شرورة 

حيث يتعني حماية الإن�شان وكفالة رفاهيته يف حميطه الوطني، اأ�شا�شا، من خالل 

الد�شتور والت�شريعات والربامج وال�شيا�شات الوطنية التي تكفل حقوق الإن�شان مبا 

يف ذلك التعريف بها وبو�شائل النت�شاف املتاحة ل�شتخدامها حال العتداء عليها. 

ولقد جاء الهتمام باإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان باعتبارها اآلية وطنية 

الإن�شان  حقوق  وحماية  احرتام  لت�شجيع  الرامية  اجلهود  تعزيز  يف  ت�شهم  اإ�شافية 

وجهود  الوطنية  اجلهود  بني  التوا�شل  يف  كذلك،  وت�شهم،  الوطني،  امل�شتوى  على 

املجتمع الدويل، املتمثل اأ�شا�شا يف الأمم املتحدة، يف جمال حقوق الإن�شان.

فيينا  يف  املتحدة  الأمم  عقدته  الذي  الإن�شان  حلقوق  العاملي  املوؤمتر  �شجع  ولقد 

عام 1993، على اإن�شاء املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، مع مراعاة »مبادئ 

اأن تختار  باري�ص« املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية معرتفا باأنه من حق كل دولة 

الإطار الأن�شب لحتياجاتها اخلا�شة على ال�شعيد الوطني، واأكدت املبادئ املذكورة 

اأن اإقامة هذه املوؤ�ش�شات تكون وفقا للت�شريع الوطني. 

حلقوق  وطنية  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  اإلى  الدعوة  مع  العامل  دول  من   كثري  وجتاوب 

تتمتع  ولكنها  تن�شئها  فاحلكومات  خا�شة  طبيعة  ذات  كيانات  باعتبارها  الإن�شان، 
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بال�شتقاللية عنها يف اأداء مهامها، وهي مبثل حلقة و�شل بني جهود �شلطات الدولة 

وبني املجتمع املدين، من ناحية، وبني املجتمع الوطني واملجتمع الدويل، من ناحية 

اأخرى، لتت�شافر اجلهود الرامية لت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�شان.

الذي  البحرين،  مملكة  ملك  جاللة  اأعلنه  الذي  الإ�شالحي،  امل�شروع  اإطار  ويف 

الإن�شان، وجتاوبا  القانون واحرتام حقوق  تاأكيد �شيادة  ي�شتهدف، فيما ي�شتهدفه، 

مع جهود الأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�شان، مت اإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

الإن�شان، يف مملكة البحرين، ابتداء، وذلك مبقت�شى الأمر امللكي رقم )٤٦( ل�شنة 

2009 الذي مت تعديله بالأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012، ثم �شدر القانون 

رقم )20(  بقانون  باملر�شوم  املعدل  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء  ل�شنة 201٤  رقم )2٦( 

ل�شنة 201٦.

وتنمية  تعزيز  هو  املوؤ�ش�شة  من  الهدف  اأن  للموؤ�ش�شة  املن�شئ  القانون  اأو�شح  ولقد 

وحماية حقوق الإن�شان والإ�شهام يف �شمانة ممار�شتها، واأعطى املوؤ�ش�شة �شالحيات 

متار�ص  املوؤ�ش�شة  اأن  على  ون�ص  اإن�شائها،  من  الهدف  حتقيق  من  لتتمكن  عديدة 

مهامها بحرية وحيادية وا�شتقاللية تامة.

ويعك�ص اإن�شاء املوؤ�ش�شة اإرادة �شيا�شية وا�شحة، على م�شتوى الدولة، لتاأكيد الرغبة 

ما  اإطار  يف  الإن�شان  حقوق  وحماية  احرتام  لت�شجيع  املتوا�شلة  اجلهود  تكثيف  يف 

التزمت  وما  واحلريات،  للحقوق  �شمان  من  وت�شريعاتها  اململكة  د�شتور  عليه  ن�ص 

به اململكة دوليا بان�شمامها اإلى العديد من اتفاقيات حقوق الإن�شان خا�شة يف اإطار 

الإرادة،  الرحبة لهذه  الآفاق  انعك�شت  العربية، ولقد  الدول  الأمم املتحدة وجامعة 

عربية  حمكمة  لإن�شاء  بالدعوة  البحرين  مملكة  ملك  جاللة  مبادرة  يف  اأي�شا، 

حلقوق الإن�شان اأخذا يف العتبار مناذج املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان واملحكمة 

املماثلة يف الأمريكتني واملحكمة الإفريقية حلقوق الإن�شان. ولقد رحب القادة العرب 
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اإن�شاء  الدوحة،-قطر، يف مار�ص 2013  العربية، يف  القمة  واأقرت  املبادرة  بهذه 

املحكمة، وانعقدت مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة اإعتبارا من 

2013/٦/19، جلنة رفيعة امل�شتوى من اخلرباء القانونيني للدول الأع�شاء يف 

اجلامعة اإنتهت، بعد �شت اإجتماعات، من اإعداد م�شروع النظام الأ�شا�شي للمحكمة 

يف  الوزاري  امل�شتوى  على  اجلامعة  جمل�ص  اأقره  الذي  الإن�شان،  حلقوق  العربية 

201٤/9/٧، كما �شبق ملجل�ص اجلامعة العربية، اأن اأ�شدر يف 2013/9/1، 

قرارا باأن تكون مملكة البحرين مقرا للمحكمة.

مازالت  املوؤ�ش�شة  اأن  اأي   ،2013 فرباير  يف  عمليا،  عملها،  املوؤ�ش�شة  بداأت  ولقد 

كيانا وليدا يتلم�ص طريقه لرت�شيخ وجوده وممار�شة دوره الفعال يف خدمة املجتمع 

البحريني، الإن�شان والوطن، يف اطار �شيادة القانون واحرتام حقوق الإن�شان.

املفو�شني  انتظام عمل جمل�ص  اإيجابية منها  ن�شاطها مبوؤ�شرات  املوؤ�ش�شة  وبا�شرت 

باملوؤ�ش�شة، وت�شكيل جلان املوؤ�ش�شة الدائمة: جلنة ال�شكاوى والر�شد واملتابعة، وجلنة 

والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  وجلنة  وال�شيا�شية،  املدنية  احلقوق 

وتعيني الأمني العام للموؤ�ش�شة، وبدء بناء الهياكل الأ�شا�شية لالأمانة العامة من اأفراد 

ونظم ات�شالت، والقيام باأن�شطة متعددة على م�شتوى التعريف باملوؤ�ش�شة، والتعاون 

حقوق  ثقافة  ون�شر  التدريب  منها  متعددة،  جمالت  يف  ودولية  وطنية  جهات  مع 

الإن�شان، والعمل على التعاون مع جلنة التن�شيق الدولية للموؤ�ش�شات الوطنية حلقوق 

الإن�شان، وكذلك التفاعل مع تطلعات اجلميع اإلى جناح املوؤ�ش�شة يف اأداء ر�شالتها.

واأح�شب اأن املوؤ�ش�شة يف �شعيها اإلى دعم وجودها وممار�شة دورها، �شتولى اهتماما 

اإطار واقعي متدرج يراعي،  اأو برامج عملها بحيث يكون ذلك يف  خلطة  وبرنامج 

الإن�شان ويتكامل  الدولة  يف جمال حقوق  املعنية يف  ال�شلطات  اأدوار  فيما يراعيه، 

وي�شتفيد  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ون�شاط  معها، 
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املوؤ�ش�شة  يك�شب  اأن  كله  �شاأن ذلك  ومن  ويتعاون معه.  املدين  املجتمع  منه، وجهود 

فاعلية  على  �شينعك�ص  الذي  الأمر  كافة  الأطراف  هذه  مع  اإيجابية  عمل  عالقات 

املوؤ�ش�شة وم�شداقيتها وقدرتها على الإجناز واكت�شاب ثقة وتعاون املتعاملني معها 

من الأفراد اإلى اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف الدولة.

واملتوقع  املت�شور  من  فاإنه  وطبيعتها  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  خلفية  مع  وات�شاقا 

تلك  خا�شة  الأخرى،  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع  وثيقة  عالقات  املوؤ�ش�شة  تن�شئ  اأن 

املوجودة يف العامل العربي واآ�شيا، ومع جلنة التن�شيق الدولية للموؤ�ش�شات الوطنية، 

واأن ت�شتفيد يف تطوير اآلياتها وعملها، من اأح�شن املمار�شات يف جتارب املوؤ�ش�شات 

الأمم  برنامج  فيها  مبا  املتحدة،  الأمم  مع  التعاون  فاإن  وباملثل  الأخرى.  الوطنية 

العربية، وجمل�ص  الإن�شان، واجلامعة  ال�شامية حلقوق  الإمنائي واملفو�شية  املتحدة 

التعاون لدول اخلليج العربية، ومنظمة التعاون الإ�شالمي، �شيتيح الفر�شة للموؤ�ش�شة 

يف تاأكيد دورها ك�شريك فاعل مع املنظمات الدولية والإقليمية والعقدية يف جمال 

حقوق الإن�شان وكبيت خربة يف هذا املجال.

اأهمية  مع  باأنه  تامة  دراية  على  �شتكون  مهامها  اأدائها  يف  املوؤ�ش�شة  اأن  �شك  ول 

يف  الت�شريعية  غري  الإجراءات  فاإن  الإن�شان  حقوق  حلماية  الت�شريعية  الإجراءات 

املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية عليها معول كبري يف تاأمني 

اأهمية  اإيالوؤها  يجب  التي  الإجراءات  مقدمة  ويف  الإن�شان،  بحقوق  الفعلي  التمتع 

كافية التعريف ب�شبل النت�شاف املتاحة ل�شمان احلقوق املعرتف بها مبا يف ذلك 

اإمكانيات امل�شاعدة الق�شائية يف هذا ال�شاأن، والإ�شهام يف و�شع خطة وطنية حلقوق 

الإن�شان لتكون موؤ�شرا لو�شع حقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، ما هو  قائم وما 

هو مبتغى، وما هي الإجراءات املختلفة املخطط لها لتنفيذ ما ورد باخلطة، بحيث 

ميكن قيا�ص اجلهود الوطنية يف هذا ال�شاأن، ومدى تطورها، واأن مثل هذا الإ�شهام 
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�شيوؤكد حر�ص املوؤ�ش�شة  على اأداء املهام املوكلة اإليها وقدرتها على ذلك. ون�شري يف 

حلقوق  العليا  التن�شيقية  اللجنة  باأن  امل�شوؤولني  بع�ص  ت�شريحات  اإلى  ال�شدد  هذا 

واأن هذه اخلطة متثل  الإن�شان،  الوطنية حلقوق  بلورة اخلطة  تعكف على  الإن�شان 

خريطة طريق للعمل احلقوقي الر�شمي523.

ومن ح�شن الطالع، وقد اأو�شكنا على النتهاء من هذه الدرا�شة، اأن املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين قد اأعلنت يف 2013/12/10 ا�شرتاتيجية 

هذه  مثل  اإعالن  اأن  �شك  ول   52٤،201٦  -2013 لالأعوام  عملها  وخطة 

اأ�شا�شا مهما لعمل املوؤ�ش�شة، وموؤ�شرا مفيدا للمتعاملني  ال�شرتاتيجية �شوف ي�شكل 

معها، و�شبيال رئي�شيا لتقييم اأدائها وتطوير هذا الأداء.

ومن ح�شن الطالع، اأي�شا، اأن جمل�ص الوزراء املوقر يف جل�شته التي عقدت يف 29 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  برئا�شة  ال�شخري  ق�شر  يف   2013 دي�شمرب 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه وافق على م�شروع قانون 

باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان وقرر اإحالته اإلى ال�شلطة الت�شريعية وفق 

التاريخ نف�شه،  بيانا، يف  املوؤ�ش�شة  اأ�شدرت  الد�شتورية والقانونية. ولقد  الإجراءات 

اأ�شادت فيه بهذه املوافقة. ولقد وافقت ال�شلطة الت�شريعية على م�شروع هذا القانون 

القانون  هذا  ويوؤكد  يوليو201٤525.   2٤ يف  امللك  جاللة  واأ�شدره  عليه  و�شدق 

على  املوؤ�ش�شة،  ت�شبح  و  واإخت�شا�شاتها.  �شالحياتها  ويدعم  املوؤ�ش�شة  اإ�شتقاللية 

هذا النحو، من�شاأة بقانون، ومبقت�شى هذا القانون مت اإلغاء الأمر امللكي رقم )٤٦( 

ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، املعدل بالأمر امللكي رقم 

523 جريدة اأخبار اخلليج، مملكة البحرين، 2013/٧/9، �ص 10.
52٤ انظر املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين، ا�شرتاتيجية وخطة عمل املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان لالأعوام 
املوؤ�ش�شة11  عمل  وخطة  ا�شرتاتيجية  اإعالن  مبنا�شبة  العام  والأمني  املوؤ�ش�شة  رئي�ص  نائب  ت�شريحات  اأي�شا،   ،201٦-2013

http://www.nihr.org.bh/mediacentre  2013 دي�شمرب
525 اأنظر قانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، اجلريدة الر�شمية، ملحق العدد21٦8 - 

اخلمي�ص ٧ اأغ�شط�ص 201٤.
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)28( ل�شنة 2012.

واأخريا ولي�ص اآخرا،  فاإن عملية النهو�ص باأو�شاع حقوق الإن�شان هي عملية م�شتمرة 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  اأن  وتقديري،   كافة.  والدولية  الوطنية  اجلهود  ت�شافر  تتطلب 

حلقوق الإن�شان يف مملكة البحرين هي فاعل رئي�شي يف هذه العملية،  وهي قادرة 

البحرين يف جمال  اإجنازات يف مملكة  اأن تبني على ما حتقق من  باإذن اهلل على 

جميع  مع  وتعاونها  تفاعلها  بف�شل  الكثري  ذلك  اإلى  ت�شيف  واأن  الإن�شان  حقوق 

الأطراف املعنية يف العمل على احلفاظ على كرامة الإن�شان وحماية حقوقه وكفالة 

اأمن الوطن و ازدهاره. ولقد اأكدت املوؤ�ش�شة هذا التوجه عندما اأ�شدرت تقريرها 

يكون  اأن   ..« اأملها يف  او�شحت يف مقدمته عن  لعام 2013 حيث  الأول  ال�شنوي 

هذا التقرير اأداة لت�شحيح م�شار واقع حقوق الأن�شان يف اململكة، على نحو يتوافق 

الدولية  ال�شكوك  اإلى  اإن�شمامها  اأو  ت�شديقها  النا�شئة عن  الدولية  اإلتزاماتها  مع 

حلقوق الإن�شان، اأو تلك املتولدة عن املراجعة الدورية ال�شاملة اأمام جمل�ص حقوق 

الإن�شان، و�شول اإلى اأف�شل املمار�شات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات 
العامة، بلوغًا اإلى جعل حقوق الإن�شان منط حياة«.52٦

واآخر دعوانا اأن احلمد اهلل رب العاملني ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم

املوؤ�ش�شة  بيان  اأي�شا،  اأنظر،   .9 �ص  البحرين،  مملكة   -  2013 لعام  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  للموؤ�ش�شة  ال�شنوي  التقرير   52٦
الوطنية حلقوق الإن�شان اخلا�ص باملوؤمتر ال�شحفي الذي عقد مبقر املوؤ�ش�شة يف 8 �شبتمرب 201٤ لتد�شني التقرير واملتاح ن�شه 

باللغة العربية على الرابط التايل:
http://www.nihr.org.bh/Media/pdf/NIHR_ANNUAL_REPORT_2013.pdf
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وغريها من املراكز القانونية، من�شاأة املعارف، ال�شكندرية، 199٦.

دار -  الإ�شالمية،  ال�شريعة  يف  الدويل  القانون  اأحكام  �شلطان،  حامد   الدكتور 

النه�شة العربية، القاهرة، 19٧0.

 الدكتور حامد �شلطان، القانون الدويل العام يف وقت ال�شلم، الطبعة الرابعة، - 

دار النه�شة العربية، القاهرة، يناير 19٦9.

الدكتور ح�شن كرية، املدخل اإلى القانون، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية،19٧1.- 
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 الدكتورة �شعاد ال�شرقاوي، ن�شبية احلريات وانعكا�شاتها على التنظيم القانوين، - 

دار النه�شة العربية، القاهرة، م�شر، 19٧9.

 الدكتور �شعيد جرب، املدخل لدرا�شة القانون، اجلزء الأول، نظرية القانون، دار - 

النه�شة، القاهرة، 1999، �ص 25 -33.

 الأ�شتاذ �شيف الدين عبدالفتاح اإ�شماعيل )1992(، املجتمع املدين والدولة - 

يف الفكر واملمار�شة الجتماعية املعا�شرة، ندوة بريوت »املجتمع املدين يف الوطن 

العربي« مركز درا�شات الوحدة العربية، بريوت.

ال�شريعة -  مقارن يف  بحث  الإن�شان،  اأركان حقوق  املحم�شاين،   الدكتور �شبحي 

الإ�شالمية والقوانني احلديثة، دار العلم، بريوت،19٧9.

 الدكتور �شالح الدين عامر، مقدمة لدرا�شة القانون الدويل العام، دار النه�شة - 

العربية، القاهرة،2002. 

العربي، دار -  العامل  واأ�شاليبه يف  التدري�ص   الدكتور �شالح الدين عامر، مناهج 

العلم للماليني، بريوت، 1989، اإعداد د. حممود �شريف ب�شيوين واآخرين.

 الدكتور عبداحلي حجازي، املدخل لدرا�شة العلوم القانونية، احلق وفقا للقانون - 

الكويتي )درا�شة مقارنة(، مطبوعات جامعة الكويت، كلية احلقوق وال�شريعة، 

القانون اخلا�ص، 19٧0.

العربية، -  النه�شة  دار  العام،  الدويل  القانون  �شرحان،  عبدالعزيز   الدكتور 

القاهرة، 1991.

 الدكتور عبدالعزيز حممد �شاملان، اأ�شول احلريات العامة يف مملكة البحرين، - 

البحرين  مركز  الق�شاء،  واأحكام  والفقه  العربية  بالد�شاتري  مقارنة  درا�شة 

للدرا�شات والبحوث، الطبعة الأولى 2008م.
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 الدكتور عبدالغني حممود، التحفظ على املعاهدات الدولية يف القانون الدويل - 

العام وال�شريعة الإ�شالمية، القاهرة 198٦.

 الدكتور عبدالرحيم حممد الكا�شف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدويل - 

اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، دار النه�شة العربية، القاهرة،2003.

 الدكتور عزت �شعد ال�شيد الربعي، حماية حقوق الإن�شان يف ظل التنظيم الدويل - 

الإقليمي، القاهرة - 1985م.

الب�شري، -  دار  تقييده،  يف  الدولة  �شلطان  ومدى  احلق  الدريني،  فتحي   الدكتور 

الأردن - عمان، 199٧.

اجلامعية، -  املطبوعات  دار  الإداري،  الق�شاء  احللو،  راغب  ماجد   الدكتور 

الإ�شكندرية، 1985.

القانون -  املدر�ص،  حمرو�ص  حممد  مروان  والدكتور  امل�شهداين،  حممد   الدكتور 

احلقوق،  كلية  للد�شتور،  العامة  النظرية  يف  مقدمة  مع  البحريني  الد�شتوري 

جامعة البحرين، الطبعة الأولى 2009.

ال�شيخ حممد اخل�شري، اأ�شول الفقه، املكتبة التجارية الكربى، م�شر، 19٦9.- 

 الدكتور حممد الفاروق البنهان، نظام احلكم يف الإ�شالم، درا�شة تت�شمن معامل - 

النظام ال�شيا�شي الإ�شالمي وم�شادره وال�شلطات العامة فيه، مطبوعات جامعة 

الكويت، كلية احلقوق و ال�شريعة، جامعة الكويت، عام 19٧٤.

جممع -  الأزهر،  الإ�شالم،  يف  الإن�شان  حقوق  اأحمد،  اهلل  خلف  حممد   الأ�شتاذ 

البحوث الإ�شالمية، املوؤمتر ال�شاد�ص، حقوق الإن�شان يف الإ�شالم، ورعايته للقيم 

واملعاين الإن�شانية، القاهرة - 19٧1.
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عامل -  حقوق،  ل  �شرورات  الإن�شان:  وحقوق  الإ�شالم  عمارة،  حممد   الدكتور 

املعرفة، الكويت، 1985.

ملتقى -  علوان،  عبدالكرمي  والدكتور  خليفة،  اآل  ح�شن  بنت  مرمي   الدكتورة 

البحرين يف حقوق الإن�شان وحرياته الأ�شا�شية، جامعة البحرين، كلية احلقوق، 

الطبعة الأولى200٧.

 الدكتور حممود حمدي زقزوق، هموم الأمة الإ�شالمية، الهيئة امل�شرية العامة - 

للكتاب، القاهرة، 2001.

الثانية، -  الطبعة  الإداري،  الق�شاء  يف  الو�شيط  البنا،  عاطف  حممود   الدكتور 

القاهرة - 1999.

 الدكتور حممود عاطف البنا، حدود ال�شبط الإداري، جملة القانون والقت�شاد - 

كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 1980، �شبتمرب - دي�شمرب 19٧8.

املدر�شة -  يف  املدنية  الرتبية  واقع  واملواطنة،  التعليم  قا�شم،  م�شطفى   الأ�شتاذ 

امل�شرية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2008.

يف -  درو�ص  عبدالرحمن،  حمدى  والدكتور  اجلمال،  حممد  م�شطفى   الدكتور 

القانون، الدار امل�شرية للطباعة والن�شر، بريوت، 19٧1.

 الدكتور نعيم عطيه، الفل�شفة الد�شتورية للحريات الفردية، دار النه�شة العربية، - 

القاهرة -1989.

دار -  الأ�شا�شية،  وحرياته  الإن�شان  حقوق  الطعيمات،  �شليمان  هاين   الدكتور 

ال�شروق، عمان، الأردن، 2001.

الدكتور يو�شف قا�شم، مبادئ الفقه الإ�شالمي، دار النه�شة العربية، القاهرة - 1981.- 
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ثانيا: وثائق ومطبوعات وطنية :

 - 2001 ل�شنة  رقم )1٧(  اأمريي  اأمر  البحرين،  لدولة  الوطني  العمل   ميثاق 

بالت�شديق على ميثاق العمل الوطني، 1٦ فرباير 2001.

د�شتور مملكة البحرين املعدل، ال�شادر يف 1٤ فرباير 2002.- 

لإعداد -  العليا  الوطنية  اللجنة  رئي�ص  خليفة،  اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ   كلمة 

م�شروع ميثاق العمل الوطني، عند تقدمي م�شروع امليثاق الذي اأعدته اللجنة يف 

.2000/12/23

 قرار وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية رقم )٦( ل�شنة 2001 باإعالن النتيجة - 

العامة لالإ�شتفتاء على م�شروع ميثاق العمل الوطني، 15 فرباير 2001.

 الكلمة ال�شامية التي وجهها �شمو اأمري دولة البحرين بعد اإعالن نتيجة ال�شتفتاء - 

على ميثاق العمل الوطني، 2001/2/1٦.

 كلمة جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة يف افتتاح دور النعقاد الثالث من - 

الف�شل الت�شريعي الثالث ملجل�شي النواب وال�شورى، 2012/10/1٤.

 اأمر ملكي رقم )٤٦( ل�شنة 2009، يف 10 نوفمرب 2009، باإن�شاء املوؤ�ش�شة - 

الوطنية حلقوق الإن�شان.

رقم -  امللكي  الأمر  اأحكام  بع�ص  بتعديل   2012 ل�شنة   )28( رقم  ملكي   اأمر 

)٤٦( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.

 اأمر ملكي رقم )1٦( ل�شنة 2010 يف 25 اأبريل 2010، بت�شكيل املوؤ�ش�شة - 

الوطنية حلقوق الإن�شان. 
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ت�شكيل -  باإعادة  يناير2013،   31 يف   ،2013 ل�شنة   )٧( رقم  ملكي   اأمر 

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.

احلوار -  ونتائج  اأعمال  عن  تقرير  تاريخية«،  »نطالقة  الوطني  التوافق   حوار 

الوطني، خليفة بن اأحمد الظهراين، رئي�ص جمل�ص النواب، رئي�ص حوار التوافق 

http://www.nd.bh ،الوطني

 مملكة البحرين، برنامج عمل احلكومة للف�شل الت�شريعي الثالث، 2011 - - 

201٤، 21 دي�شمرب 2010.

 اأمر ملكي رقم )28( ل�شنة 2011 باإن�شاء اللجنة امللكية امل�شتقلة للتحقيق يف - 

الأحداث التي وقعت يف مملكة البحرين خالل �شهري فرباير ومار�ص2011.

 تقرير اللجنة البحرينية امل�شتقلة لتق�شي احلقائق، املنامة - مملكة البحرين - - 

10دي�شمرب 2011.

 تقرير متابعة تو�شيات تق�شي احلقائق، تقرير املتابعة، نوفمرب 2012 )جهاز - 

متابعة تنفيذ التو�شيات - وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف - مملكة 

البحرين(.

والأمر -  للمراأة،  الأعلى  املجل�ص  باإن�شاء  ل�شنة 2001  رقم )٤٤(  اأمريي   اأمر 

امللكي رقم )3٦( ل�شنة 200٤ ب�شاأن املجل�ص الأعلى للمراأة.

للتنمية -  البحرين  معهد  وتنظيم  باإن�شاء   2005 ل�شنة   )39( رقم   املر�شوم 

ال�شيا�شية.

 قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء اللجنة التن�شيقية - 

العليا حلقوق الإن�شان ال�شادر يف 1٤ اأغ�شط�ص 2012. 
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 اخلطة الوطنية لتنفيذ ا�شرتاتيجية النهو�ص باملراأة البحرينية، املجل�ص الأعلى - 

للمراأة، مملكة البحرين،200٧.

 - - ا�شتدامة   - تناف�شية   - �شراكة  البحرينية،  املراأة  لنهو�ص  الوطنية   اخلطة 

ا�شتقرار، 2013-2022، املجل�ص الأعلى للمراأة، الطبعة الأولى، 2013.

املراأة البحرينية يف عهد حمد، املجل�ص الأعلى للمراأة، طبعة 2010. - 

الأولى -  الطبعة  القانونية،  ال�شئون  دائرة  البحرين،  مملكة  املدين،   القانون 

.2002

ال�شئون -  دائرة  البحرين،  الإجراءات اجلنائية، مملكة  وقانون  العقوبات   قانون 

القانونية، الطبعة الأولى 2003.

 التعديالت الد�شتورية على د�شتور مملكة البحرين، اجلريدة الر�شمية، مملكة - 

البحرين، ملحق العدد 3050 يف 3 مايو 2012، ال�شنة الرابعة وال�شتون.

القانون رقم )2٦( ل�شنة 201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.- 

ل�شنة -  القانون رقم )2٦(  بتعديل  ل�شنة 201٦  بقانون رقم )20(   مر�شوم 

201٤ باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.

التقرير ال�شنوي الأول للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الن�شان، �شنة 2013.- 

التقرير ال�شنوي الثاين للموؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الن�شان، �شنة 201٤.- 
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ثالثا: تقارير وطنية ململكة البحرين مقدمة اإىل جهات دولية واإقليمية:

العربية، جامعة -  الإن�شان  اإلى جلنة حقوق  املقدم  الأول  البحرين   تقرير مملكة 

الدول العربية، اأغ�شط�ص 2012.

حقوق -  جمل�ص  اإلى  قدم  الذي  البحرين  ململكة  الأول  الوطني   التقرير 

الإن�شــــان،  حلقــوق  ال�شاملـة  الدورية  املراجعة  عملية  اإطار  يف  الإن�شان 

A/HRC/WG.6/13/BHR/1 يف 11 مار�ص 2008.

حقوق -  جمل�ص  اإلى  البحرين  مملكة  من  املقدم  الثاين  الوطني   التقرير 

الإن�شان يف اإطار عملية املراجعة الدورية ال�شاملة. م�شتند جمعية عامة رقم 

 A/HRC/WG.6/13/BHR/1 يف 30 مار�ص 2012.

البحرين، -  ال�شامل،  الدوري  بال�شتعرا�ص  املعني  العامل  الفريق   تقرير 

يف   A/HRC/21/6،والع�شرون احلادية  الدورة  الإن�شان،  حقوق  جمل�ص 

.2012/٧/٦
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رابعا: وثائق ومطبوعات اأمم متحدة باللغة العربية:

 قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم ٤8/13٤ يف 20 دي�شمرب 1993 - 

واملعنون »املوؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان« واملرفق به »املبادئ 

املتعلقة مبركز املوؤ�ش�شات الوطنية، الخت�شا�شات وامل�شئوليات«.

فيينا، 25-1٤ -  الإن�شان،  العاملي حلقوق  املوؤمتر  فيينا،  وبرنامج عمل   اإعالن 

 A/CONF.157/23 ،يونيو 1993، م�شتند اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

يف 12/٧/1993.

الإن�شان)1٤--  حلقوق  العاملي  فيينا  موؤمتر  اأمام  العام  الأمني   كلمة 

25يونيو1993(. 

الإن�شان يف 15 -  باإن�شاء جمل�ص حقوق  العامة رقم ٦0/251   قرار اجلمعية 

مار�ص 200٦.

 قرار جمل�ص حقوق الإن�شان رقم 1/5، بناء موؤ�ش�شات جمل�ص حقوق الإن�شان - 

ال�شتعرا�ص  باآلية  اخلا�ص  ومرفقه  يونيه 200٧  املتحدة، 18  لالأمم  التابع 

هذه  ب�شاأن   200٧ �شبتمرب   2٧ يف   102/٦ رقم  وقراره  ال�شامل،  الدوري 

الآلية، وبناء موؤ�ش�شات جمل�ص حقوق الإن�شان.

تعزيز -  املجتمع يف  وهيئات  الأفراد واجلماعات  وم�شئولية  املتعلق بحق   الإعالن 

وحماية حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية املعرتف بها عامليا، قرار اجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة رقم 1٤٤/53 يف 8 مار�ص 1999.

 اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية، قرار اجلمعية  العامة لالأمم املتحدة رقم - 

2/55 يف 2000/9/8.
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 اإعالن احلق يف التنمية، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم ٤1/128 - 

يف ٤/12/198٦.

 اإعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل، قرار املوؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة - 

للرتبية والعلم والثقافة ) اليون�شكو( يف ٤ نوفمرب 19٦٦.

على -  التوقيع  مبنا�شبة  البحرين،  مملكة  اخلارجية،  لل�شئون  الدولة  وزير   كلمة 

وثيقة امل�شروع اخلا�ص بدعم النتائج واللتزامات الطوعية والتعهدات اخلا�شة 

مبملكة البحرين يف املراجعة الدورية ال�شاملة، وزارة اخلارجية، املنامة، مملكة 

البحرين، 10/٧/2008.

 مملكة البحرين، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دعم تطبيق خطة عمل تقرير - 

مملكة البحرين حول ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل حلقوق الإن�شان، ترجمة غري 

ر�شمية، وزارة اخلارجية مملكة البحرين 10/٧/2008.

تطبيق -  دعم  م�شروع  وثيقة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  البحرين،   مملكة 

امل�شروع،  تقييم  تقرير  ال�شاملة،  الدورية  املراجعة  حول  البحرين  عمل  خطة 

اأبريل 2012، م�شودة نهائية.

الدورية -  املراجعة  تقرير  حول  البحرين  عمل  خطة  دعم  م�شروع  تقييم   تقرير 

ال�شاملة حلقوق الإن�شان.

رقم 19، -  وقائع  الإن�شان، �شحيفة   وحماية حقوق  لتعزيز  الوطنية   املوؤ�ش�شات 

مركز الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، جنيف، اأغ�شط�ص 1993.

 تقرير ور�شة العمل الثالثة الدولية ب�شاأن املوؤ�ش�شات الوطنية لت�شجيع وحماية حقوق - 

 E/CN.4/1996/8 الإن�شان، م�شتند املجل�ص القت�شادي والجتماعي  رقم

يف 1٤ اأغ�شط�ص 1995.
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والرتتيبات -  الوطنية  املوؤ�ش�شات  بفعالية،  لعملها  الإن�شان  حقوق  اآليات   اأداء 

الأمني  الإن�شان وحمايتها،  تقرير  لتعزيز حقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  الإقليمية، 

العام، املقدم اإلى جلنة حقوق الإن�شان، م�شتند املجل�ص القت�شادي والجتماعي 

رقم E/CN.4/2006/101  يف 2٤ يناير 200٦. 

وتقرير -  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  املتحدة  الأمم  ملفو�شية  ال�شنوي   التقرير 

الوطنية  املوؤ�ش�شات  عن  العام  الأمني  تقرير  العام،  والأمني  ال�شامية  املفو�شية 

A/ الإن�شان، م�شتند املجل�ص القت�شادي والجتماعي،  لتعزيز وحماية حقوق 

HRC/7/69 يف 1٤ يناير 2008.

الر�شمية للجمعية -  الوثائق  الأول،  الإن�شان، املجلد  املعنية بحقوق  اللجنة   تقرير 

العامة لالأمم املتحدة، امللحق رقم ٤0)A/50/40(، نيويورك.

الر�شمية للجمعية -  الوثائق  الأول،  الإن�شان، املجلد  املعنية بحقوق  اللجنة   تقرير 

العامة لالأمم املتحدة، امللحق رقم ٤0 )A/55/40(، نيويورك، 2000.

الأمم -  عقد  الإن�شان،  حقوق  ومعاهدات  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف   التثقيف 

 ،)2( العدد  الإن�شان)1995 – 2004(،  حقوق  جمال  يف  للتثقيف  املتحدة 

مكتب مفو�شية المم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، نيويورك  

وجنييف، 1999.

املعرفة(، -  جمتمع  اإقامة  )نحو   2003 لعام  العربية  الإن�شانية  التنمية   تقرير 

القت�شادي  لالإمناء  العربي  ال�شندوق  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج 

املتحدة  الأمم  منظمات  لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  والجتماعي، 

الإمنائية،2003.
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 تقرير التنمية الإن�شانية العربي لعام 2002، املكتب الإقليمي للدول العربية، - 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، نيويورك، 2002.

الوطنية حلقوق -  للموؤ�ش�شات  دليل  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية   احلقوق 

الإن�شان، �شل�شلة التدريب املهني، العدد رقم 12، مكتب الأمم املتحدة، مفو�شية 

الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2005.

وامل�شئوليات، -  والأدوار  واملبادئ  التاريخ  الإن�شان،  حلقوق  الوطنية   املوؤ�ش�شات 

�شل�شلة التدريب املهني، التنقيح رقم )1(، مكتب الأمم املتحدة، مفو�شية الأمم 

املتحدة حلقوق الإن�شان، الأمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 2002.

اإن�شاء وتقوية املوؤ�ش�شات الوطنية -   موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان الوطنية، كتيب عن 

لتعزيز حقوق الإن�شان وحمايتها، العدد رقم )٤( من �شل�شلة التدريب املهني، 

مركز حقوق الإن�شان، جنيف، الأمم املتحدة، 1995.

 تقييم فعالية املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، املجل�ص الدويل ل�شيا�شة حقوق - 

الإن�شان، مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان، جنيف،2005.

 حقوق الإن�شان، جمموعة �شكوك دولية، املجلد الأول )اجلزء الأول(، �شكوك - 

نيويورك  املتحدة،  الأمم  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�شية  عاملية، 

وجنيف، 2002.
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خام�ضا: وثائق ومطبوعات اأمم متحدة باللغة الإجنليزية:

-  UNDP –OHCHR Toolkit for collaboration with National 

Human Rights  Institutions, United  Nations Development 

Programme, office of the High Commissioner for Human 

rights, New York, Geneva, December 2010.

-  Assessing The Effectiveness of  National Human Rights 

Institutions, Richard Carver and Alexey korotaev, october 

2007.

-  Capacity Assessment Manual for National Human rights 

Institutions, United Nations Development programme, 

Bangkok, Thailand, december2012.

-  Common country assessment (CCA) and united nations 

development assistance framework (UNDAF) guidelines, 

united nations, april 1999. 

-  Manual of human rights reporting under six major 

international human rights instruments, united nations, 

Geneva, 1997.

-  OHCHR  management plan 2012 – 213, working for 

results, Human rights, United Nations, office of the High 

Commissioner, Geneva, Switzerland.
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-  Debating NGO accountability, jem bendel, united 

nations, new York and Geneva, 2006,  Intergovernmental  

Negotiations and Decision making at the United Nations; 

a guide, United Nations, New York and Geneva, 2007.

-  Fantu cheu, effects of structural adjustment policieson 

the full enjoyment of  human rights. 



398

�ضاد�ضا: موؤلفات باللغة الإجنليزية:

-  Birgit lindsnaes, lone lindholt, Kristine yigin(editors). 

National human rights institutions, articles and working 
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Copenhagen, Denmark, 2000. 

-  IAN Brownlie, system of the nation state responsibility 

part I claredon press, Oxford,1933.

-  James Fawcett, The international protection of human 
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