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مع التطور  احلقوقي الذي �صهدته مملكة البحرين وتد�صني امل�صروع الإ�صالحي جلاللة 

امللك املفدى، واإر�صاء دعائم الدولة الدميقراطية احلديثة  اأ�صبحت اململكة من الدول 

وتنمية  تعزيز  وت�صعى نحو  الإن�صان،  والتطور يف جمال حقوق  التقدم  ت�صري نحو  التي 

حقوق الإن�صان، وقد �صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة  

ملك مملكة البحرين - حفظه اهلل ورعاه - الأمر امللكي رقم (46) ل�صنة 2009 املعدل 

2012 باإن�صاء املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان، لتتوىل  (28) ل�صنة  بالأمر امللكي رقم 

تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�صان وتر�صيخ قيمها ون�صر الوعي بها والإ�صهام يف �صمان 

ممار�صتها بكل حرية وا�صتقاللية، حيث اتُّخذت مبادئ باري�س - املعتمدة من اجلمعية 

- مرجعا قانونيا يف   1993 (48/134) لعام  العامة لالأمم املتحدة مبوجب القرار رقم 

اإن�صاء املوؤ�ص�صة، وهي عبارة عن جمموعة من املبادئ املعرتف بها دوليا ب�صاأن ت�صكيل 

املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان، وال�صالحيات املنوطة بها والإجراءات املقررة لها.

اأهدافها وللو�صول اإىل  - يف �صبيل حتقيق  وتخت�س املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان 

النتائج املرجوة حلماية وتنمية حقوق الإن�صان - بعدد من الخت�صا�صات منها: تلقي 

اإىل جهات  اإحالته منها  واإحالة ما ترى  الإن�صان ودرا�صتها،  املتعلقة بحقوق  ال�صكاوى 

الواجبة  بالإجراءات  ال�صاأن  ذوي  تب�صري  اأو  فّعال،  ب�صكل  متابعتها  مع  الخت�صا�س 

التباع وم�صاعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�صويتها مع اجلهات املعنية، ودرا�صة 

الت�صريعات التي تدخل �صمن جمالت حقوق الإن�صان والتو�صية بالتعديالت التي تراها 

منا�صبة يف هذا ال�صاأن، واأي�صا اإ�صدار ون�صر تقارير عن تطور جهود مملكة البحرين يف 

جمال حقوق الإن�صان والأو�صاع الوطنية ذات ال�صلة.

املقدمة
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 -  2013 لالأعوام   عمل  وخطة  ا�صرتاتيجية  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة  وتبنت 

2016 تقومان على خم�صة حماور رئي�صة تتمثل يف: تطوير انخراط املوؤ�ص�صة يف جهود 

حماية حقوق الإن�صان، وتعزيز جهود املوؤ�ص�صة يف جمال املراجعة والتطوير الت�صريعي، 

واإطالق برنامج وطني مو�صع للرتبية على حقوق الإن�صان، واإطالق برنامج متخ�ص�س 

يف جمال تعزيز حقوق املواطنة ودعم قيمها، وتعزيز التعاون على امل�صتويات الوطنية 

والإقليمية والدولية.  

باإعادة   2014 ل�صنة   (14) رقم  امللكي  والأم��ر   2013 ل�صنة   (7) رقم  امللكي  الأمر  و�صدر 

بالكفاءة  لها  امل�صهود  ال�صخ�صيات  من  الأع�صاء  عدد  من  الوطنية  املوؤ�ص�صة  ت�صكيل 

والنزاهة، ويتم اختيارهم من بني اجلهات ال�صت�صارية والأكادميية ومنظمات املجتمع 

املهتمة  وال�صخ�صيات  واملهنية  والقت�صادية  الجتماعية  والهيئات  والنقابات  املدين 

مب�صائل حقوق الإن�صان، كما متت مراعاة متثيل املراأة فيها والأقليات ب�صكل منا�صب، 

اإ�صافة اإىل ت�صكيل ثالث جلان دائمة يف املوؤ�ص�صة هي: جلنة ال�صكاوى والر�صد واملتابعة، 

جلنة احلقوق املدنية وال�صيا�صية، جلنة احلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية.

املوؤ�ص�صة  الإن�صان منحت  البحرين يف جمال حقوق  ولتعزيز ممار�صة وجتربة مملكة 

الوطنية حلقوق الإن�صان ال�صخ�صية القانونية وال�صتقاللية املالية والإدارية التي تكفل 

لها ممار�صة عملها ومهامها بحرية وحيادية وا�صتقاللية تامة.
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حياة“ منط  الإن�سان  حقوق  ”ثقافة 

الإميان باأن م�صاألة حقوق الإن�صان من الثوابت الوطنية، واأن الإقرار باحلقوق واحلريات 

العامة مدنية و�صيا�صية، اأم اقت�صادية واجتماعية وثقافية، و�صواء كانت هذه احلقوق 

فردية اأو جماعية، هو التزام بقيم العدالة وامل�صاواة والكرامة الإن�صانية لكل بني الب�صر 

من دون متييز.

الر�ؤية
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الر�سالة

الإن�سان“ حلقوق  اأف�سل  ممار�سة  لإحداث  ”مًعا 

بتوفري  وذل��ك  البحرين،  مبملكة  الإن�صان  حقوق  وحماية  وتعزيز  تنمية  على  العمل 

املتنوعة  املعرفة  اكت�صاب  من  ومتكينهم  واملقيمني،  للمواطنني  وامل�صاندة  احلماية 

ملمار�صة حقوقهم امل�صروعة، وحتديد احتياجاتهم وكيفية املطالبة بها، والدفاع عنها، 

عن طريق ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان بكل الو�صائل املتاحة.
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الأهداف

ت�سعى املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان من خالل قانون اإن�سائها 

اإىل حتقيق الأهداف التالية:

ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان والدفاع عن هذه احلقوق بكل الو�صائل املتاحة.  -1

الوطنية  الت�صريعات  مبوجب  لهم  املكفولة  الأ�صا�صية  باحلقوق  الأف���راد  توعية   -2

والتفاقيات الدولية.

تقوية ومتكني الأفراد من خالل الربامج التدريبية املتنوعة لزيادة املعرفة والوعي   -3

باحلقوق الأ�صا�صية، وكيفية ممار�صتها على نحٍو ي�صمن متتع جميع الأفراد بها.

تو�صيع �صبكة الت�صال باملنظمات املتخ�ص�صة يف جمال حقوق الإن�صان على امل�صتوى   -4

الوطني والإقليمي والدويل.

تلقي ال�صكاوى ور�صد وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�صان.  -5

تقدمي وتوفري املعلومات الالزمة، وخدمات امل�صاعدة القانونية ل�صحايا انتهاكات   -6

حقوق الإن�صان.

ملو�صوعات  واملحددة  املتخ�ص�صة،  والتقارير  ال�صنوية  التقارير  واإ���ص��دار  كتابة   -7

معينة.
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اخلدمات التي

تقدمها امل�ؤ�س�سة

الإن�صان  حقوق  وحماية  بتعزيز  ال�صلة  ذات  اخلدمات  من  العديد  املوؤ�ص�صة  تقدم 

ملوؤ�ص�صات  وكذلك  الر�صمية،  الدولة  ملوؤ�ص�صات  اأو  لالأفراد  �صواء  العامة،  واحلريات 

املجتمع املدين، وذلك على النحو التايل:
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اأ�ل: ن�سر ثقافة

حق�ق الإن�سان �الت�عية بها

احللقات الدرا�سية ��ر�ش العمل �الند�ات �امل�ؤمترات اأ( 

تعمل املوؤ�ص�صة يف �صبيل التوعية بجميع اأنواع احلقوق واحلريات العامة للفرد على عقد 

الفعاليات  هذه  تغطي  بحيث  واملوؤمترات  والندوات  العمل  وور�س  الدرا�صية  احللقات 

مو�صوعات حقوق الإن�صان كافة، وعلى وجه اخل�صو�س الفئات الأوىل بالرعاية )حقوق 

املراأة، حقوق الطفل، حقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة، حقوق امل�صنني(، كما تتناول هذه 

الفعاليات التعريف باآليات الأمم املتحدة اخلا�صة بحقوق الإن�صان، ومناق�صة مو�صوعات 

ومفاهيم مهمة ذات �صلة كالدميقراطية، و�صيادة القانون، والتمييز، والتعذيب.

طوائف  جلميع  فر�صة  الإن�صان  حقوق  يف  املتخ�ص�صة  الثقافية  الفعاليات  هذه  وتعد 

احلقوق  ملمار�صة  ال�صبل  اأف�صل  اإيجاد  بهدف  النظر  وجهات  لتبادل  املختلفة  املجتمع 

الأ�صا�صية و�صمان حمايتها من اأي انتهاك مبا�صر اأو غري مبا�صر.
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ب( التدريب �التثقيف

املعايري  املختلفة وفق  الفئات  الإن�صان بني  ثقافة حقوق  ن�صر  املوؤ�ص�صة على    تعمل 

املتخ�ص�صة  التدريبية  وال��دورات  التدريب  برامج  خالل  من  والدولية  الوطنية 

لتحويل املعرفة بحقوق الإن�صان اإىل مهارات عملية، ومن اأهم الفئات امل�صتهدفة 

لهذه الربامج:

الق�صاة، اأع�صاء النيابة العامة. 	•

اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية )جمل�صي النواب وال�صورى(. 	•

املوظفون العموميون املعنيون ب�صياغة الت�صريعات، اأو بو�صع وتنفيذ ال�صيا�صات. 	•

املوظفون العموميون امل�صئولون عن �صياغة وتقدمي التقارير اإىل هيئات املعاهدات  	•

الدولية حلقوق الإن�صان.

•	 امل�صئولون عن اإنفاذ القوانني مبن يف ذلك منت�صبو قوة دفاع البحرين وقوات الأمن 

العام واحلر�س الوطني.

امل�صئولون يف املوؤ�ص�صات العقابية. 	•

العاملون يف جمال ال�صحافة والإعالم املرئي وامل�صموع. 	•

•	 موؤ�ص�صات املجتمع املدين بتخ�ص�صاتها كافة، التي تدخل يف جمال احلقوق املدنية 

وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية.

اجلامعات واملدار�س. 	•

ال�صركات اخلا�صة ومكاتب ال�صتخدام. 	•
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اجلهات  اإىل  ا�صت�صاري  اأ�صا�س  على  وتقارير  واق��رتاح��ات  تو�صيات  املوؤ�ص�صة  تقدم 

احلكومية وغري احلكومية كافة، �صواء من تلقاء نف�صها اأو بناء على طلب تلك اجلهات 

املادة  اإىل  ا�صتنادا  الإن�صان،  تنمية حقوق  اأو  اأو حماية  بتعزيز  تتعلق  اأي م�صاألة  ب�صاأن 

الثالثة - الفقرات اأ، ج، د، ه�، واملادة الرابعة من قانون اإن�صائها.

امل�س�رة يف امل�سائل الت�سريعية:  -1

 تتمثل يف درا�صة الت�صريعات املعمول بها يف اململكة، والتو�صية بالتعديالت التي تراها 

منا�صبة يف هذا ال�صاأن، خا�صة فيما يتعلق بات�صاق هذه الت�صريعات مع التزامات اململكة 

بحقوق  �صلة  ذات  جديدة  ت�صريعات  باإ�صدار  التو�صية  للموؤ�ص�صة  ميكن  كما  الدولية، 

الإن�صان، والتعاون مع ال�صلطة الت�صريعية مبجل�صيها النواب وال�صورى واللجان املنبثقة 

منهما يف امل�صائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�صان.

امل�س�رة املتعلقة بتنفيذ التفاقيات الد�لية:  -2

ويتمثل ذلك يف دور املوؤ�ص�صة يف تب�صري ال�صلطة التنفيذية بقبول التفاقيات الدولية، 

واإعالمها بطبيعة اللتزامات املرتتبة على الن�صمام اأو الت�صديق على اتفاقية دولية 

معينة، وت�صمل م�صورة املوؤ�ص�صة مدى توافق القوانني الوطنية بالفعل مع املعايري الواردة 

اإ�صافية.  ت�صريعية  مببادرات  القيام  اإىل  حاجة  هناك  كانت  اإذا  ما  اأو  التفاقية،  يف 

وكذلك تعمل املوؤ�ص�صة على تقدمي تو�صياتها واقرتاحاتها ب�صاأن مدى مواءمة الت�صريعات 

الوطنية مع التفاقيات الدولية.

ثانًيا: تقدمي امل�س�رة
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امل�س�رة املتعلقة بال�ساأن ال�سيا�سي:  -3
راأيها  تقدمي  على   - والنتخابات  ال�صتفتاء  على  رقابتها  خالل  من   - املوؤ�ص�صة  تعمل 

اأن لها دوًرا كبرًيا  ال�صيا�صي، كما  ال�صاأن  ال�صت�صاري لأف�صل ممار�صة دميقراطية يف 

من خالل ممار�صة املواطنني حقوقهم ال�صيا�صية وكيفية ممار�صتها كاإن�صاء اجلمعيات 

يف  وعالقتها  اإن�صائها  قانون  وفق  اخت�صا�صاتها  اجلمعيات  هذه  وممار�صة  ال�صيا�صية 

ذلك مع ال�صلطة التنفيذية، كما اأن للموؤ�ص�صة دورها املهم يف ن�صر الثقافة ال�صيا�صية 

ومبادئ املواطنة وعالقتها بحقوق الإن�صان وفق اأحكام ومبادئ ميثاق العمل الوطني، 

ود�صتور مملكة البحرين، وذلك ا�صتناًدا اإىل املفاهيم الدولية املتعارف عليها والواردة 

يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.

امل�س�رة املتعلقة بامل�سائل الإدارية:  -4
بالتمتع  يخل  بريوقراطي  منط  اأو  �صلوك  اأي  املوؤ�ص�صة  ر�صد  خالل  من  ذلك  ويتمثل 

اأو غري مبا�صر، حيث  اأو يوؤثر يف هذه احلقوق ب�صكل مبا�صر  الكامل بحقوق الإن�صان، 

تعمل املوؤ�ص�صة على بيان الأ�صباب التي اأدت اإىل هذا ال�صلوك واقرتاح احللول املنا�صبة 

لوقفه اأو احلد من تفاقمه.

امل�س�رة املتعلقة بالإجراءات الق�سائية:  -5
املعايري  اتباع  للتاأكد من �صمان  الق�صائية  املوؤ�ص�صة لالإجراءات  يتمثل ذلك يف ر�صد 

اأثناء  اجلوهرية  والطلبات  الدفوع  بر�صد  وذلك  واملحاكمة،  التحقيق  اأثناء  الدولية 

التحقيق كالتعر�س لالإكراه املادي اأو املعنوي، اأو الإخالل ب�صمانات املتهم ومدى جتاوب 

ال�صمانات  توافر  ومدى  مربر  دون  من  املحاكمات  تاأخري  اأو  ب�صاأنها،  العامة  النيابة 

الد�صتورية والقانونية اأثناء املحاكمة وفق املعايري، اأو غري ذلك من اإجراءات تخالف 

اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية، والت�صدي لهذه الإجراءات من خالل التو�صية التي 

تقدمها اإىل اجلهة املخت�صة بال�صلطة الق�صائية.
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على  توجب  التي  الدولية  التفاقيات  لبع�س  املوازية  التقارير  باإعداد  املوؤ�ص�صة  تقوم 

الدول الأطراف فيها تقدمي تقارير منتظمة اإىل اللجان املن�صاأة مبوجب هذه التفاقيات 

لالإ�صراف على تنفيذها، واأهم هذه املعاهدات التي تتطلب التقارير:

التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري.  -1

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.  -2
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية.  -3

اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة.  -4

اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغ��ريه  التعذيب  مناه�صة  5-  اتفاقية 

الالاإن�صانية اأو املهينة.

اتفاقية حقوق الطفل.  -6

التفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين واأع�صاء اأ�صرهم.  -7

التفاقيات الدولية حلقوق الأ�صخا�س ذوي الإعاقة.  -8

التفاقية الدولية حلماية الأ�صخا�س من الختفاء الق�صري.  -9

الوطنية  التقارير  اإعداد  الر�صمية يف  مع اجلهات  وبالتعاون  املوؤ�ص�صة  ت�صهم  كما   

تطبيًقا لالتفاقيات ذات ال�صلة بحقوق الإن�صان. 

ثالًثا: اإعداد التقارير

الد�لية اأ� امل�ساهمة فيها
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رابًعا: تلقي ال�سكا�ى �ر�سد

انتهاكات حق�ق الإن�سان

كافة  واجلهات  الأفراد  من  امل�صاعدة  وطلبات  والبالغات  ال�صكاوى  املوؤ�ص�صة  ت�صتقبل 

واإحالة ما  العامة، ودرا�صتها  الواقعة على احلقوق واحلريات  فيما يتعلق بالنتهاكات 

اأو تب�صري ذوي  ب�صكل فعال،  اإىل جهات الخت�صا�س، مع متابعتها  اإحالته منها  ترى 

ال�صاأن بالإجراءات الواجبة التباع وم�صاعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�صويتها 

مع اجلهات املعنية.

كما تقوم املوؤ�ص�صة بر�صد اأي انتهاكات حلقوق الإن�صان، وجمع البيانات عنها وحتليلها 

والإبالغ عنها، بهدف وقفها والتو�صية باتخاذ اإجراء ت�صحيحي ب�صاأنها. 

ويكون تعاطي املوؤ�ص�صة مع ال�صكاوى التي تتلقاها وانتهاكات حقوق الإن�صان التي تقوم 

بر�صدها وفق اآلية وا�صحة وحمددة يتم ن�صرها وتب�صري اجلمهور بها.
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يف اإطار عملها لتعزيز وحماية حقوق الإن�صان يف اململكة تقوم املوؤ�ص�صة باإجراء زيارات 

والإ�صالح  الإي��واء  ودور  العقابية  واملوؤ�ص�صات  الحتجاز  لأماكن   - منتظمة   - ميدانية 

على  الوقوف  بهدف  املخت�صة،  ال��وزارات  مع  بالتن�صيق  ال�صلة،  ذات  الأماكن  وجميع 

�صحة ال�صكاوى التي ترد اإليها، واقرتاح احللول املالئمة، وتقدمي التو�صيات من اأجل 

حت�صني اخلدمات املقدمة يف هذه الأماكن مبا يخدم حقوق الإن�صان، ومتابعة ور�صد 

العت�صامات والإ�صرابات والحتجاجات.

خام�ًسا: الزيارات امليدانية



16

�ساد�ًسا: امل�ساركة يف

اإعداد اخلطط ال�طنية

يف اإعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، اأو�صى املوؤمتر العاملي باأن تنظر كل دولة يف 

مدى ا�صت�صواب �صوغ خطة عمل وطنية تبني اخلطوات التي ت�صتطيع الدولة اتباعها 

لتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإن�صان، ويجب على كل دولة عند و�صعها خطة العمل 

اإىل حتديدها  بالإ�صافة  الإن�صان،  الأولويات يف ميدان حقوق  اأن حتدد  بها،  اخلا�صة 

لالأدوات املالئمة التي �صيجرى ا�صتخدامها لتنفيذ اخلطة.

h’ ميكن �صياغة خطة عمل وطنية لتح�صني حقوق الإن�صان يف اململكة من دون ت�صافر 

اجلهود بني ال�صلطة التنفيذية واملوؤ�ص�صة الوطنية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، وبالتايل 

فاإن دور املوؤ�ص�صة ين�صب يف امل�صاعدة مع اجلهات ذات العالقة على و�صع خطط عمل 

وطنية حلقوق الإن�صان يف اململكة واآلية تنفيذ هذه اخلطط وفق ا�صرتاتيجية وا�صحة 

واأهداف ومدد زمنية حمددة. 
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مختصر
السير الذاتية لرئيس وأعضاءمجلس المفوضين 

وا�مين العام 
للمؤسسة الوطنية لحقوق ا�نسان 
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ع�صوا  ع�صر  خم�صة  على  يزيد  ل  عدد  من  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة  ل  ت�صكَّ

والنزاهة،  بالكفاءة  لها  امل�صهود  ال�صخ�صيات  من  ونائبه،  املوؤ�ص�صة  رئي�س  فيهم  مبن 

املدين  املجتمع  ومنظمات  والأكادميية  ال�صت�صارية  اجلهات  بني  من  اختيارهم  ويتم 

مب�صائل  املهتمة  وال�صخ�صيات  واملهنية  والقت�صادية  الجتماعية  والهيئات  والنقابات 

حقوق الإن�صان، كما متت مراعاة متثيل املراأة فيها والأقليات ب�صكل منا�صب.
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اأمر ملكي رقم (7) ل�سنة 2013

باإعادة ت�سكيل املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة, ملك مملكة البحرين 

بعد الطالع على الد�صتور، وعلى الأمر امللكي رقم (46) ل�صنة 2009 باإن�صاء املوؤ�ص�صة الوطنية 

 (16) رقم  امللكي  الأمر  وعلى   ،2012 ل�صنة   (28) رقم  امللكي  بالأمر  املعدل  الإن�صان  حلقوق 

ل�صنة 2010 بتعيني اأع�صاء املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان،

اأمرنا بالآتي: املادة الأوىل

ُيعاد ت�صكيل املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان من كل من:

اأحمد عبدالرحمن حممود ال�صاعاتي.  -1

جميلة علي �صلمان ن�صيف.  -2

ماريا انطوان اإليا�س خوري.  -3

الدكتورة مي �صليمان حممد العتيبي.  -4

عبداجلبار اأحمد قريب اهلل الطيب.  -5

الدكتور عبدالعزيز ح�صن علي اأبل.  -6

الدكتور عبداهلل اأحمد عي�صى الدرازي.  -7

الدكتورة فوزية �صعيد عبداهلل ال�صالح.  -8

فريد غازي جا�صم رفيع.  -9

وتكون مدة ع�صويتهم اأربع �صنوات قابلة للتجديد.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

�صدر يف ق�صر الرفاع: بتاريخ: 19 ربيع الأول 1434 ه�

املوافق: 31 يناير 2013 م

الأمر امللكي
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الأمر امللكي

اأمر ملكي رقم (14) ل�سنة 2014

بتعيني ع�سو جديد يف املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة, ملك مملكة البحرين 

بعد الطالع على الد�صتور، وعلى الأمر امللكي رقم (46) ل�صنة 2009 باإن�صاء املوؤ�ص�صة الوطنية 

حلقوق الإن�صان املعدل بالأمر امللكي رقم (28) ل�صنة 2012، وعلى الأمر امللكي رقم (7) ل�صنة 

2013 باإعادة ت�صكيل املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعني الدكتور بدر حممد عادل حممد ع�صًوا باملوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان، وتكون مدة 

ع�صويته اإىل نهاية مدة الت�صكيل احلايل.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

�صدر يف ق�صر الرفاع:

بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1435 ه�

املوافق: 17 فرباير 2014 م
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�سعادة الدكت�ر عبدالعزيز ح�سن علي اأبل

رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

aha@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين

امل�ؤهالت العلمية:

• دكتوراه يف العالقات الدولية جامعة ميزوري - الوليات املتحدة الأمريكية 1990.	

• ماج�صتري يف العلوم ال�صيا�صية جامعة ميزوري - الوليات املتحدة الأمريكية 1985.	

• ماج�صتري اإدارة اأعمال يف التجارة الدولية جامعة القدي�س توما�س � الوليات 	

املتحدة الأمريكية 1983.

• بكالوريو�س تخطيط اقت�صادي جامعة حلب - اجلمهورية العربية ال�صورية 1979.	

املنا�سب احلالية:

• رئي�س املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - يناير 2013.	

• ع�صو جمل�س ال�صورى - الف�صل الت�صريعي الثالث - منذ 14 دي�صمرب 2010.	

املنا�سب الأخرى:

• ع�صو يف اللجنة الوطنية املعنية بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�صتقلة 	

لتق�صي احلقائق (2011 - 2012).      

• نائب �صابق مبجل�س النواب - الف�صل الت�صريعي الثاين (2006 - 2010).	

•   الأمني العام ملركز التحكيم التجاري ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية	

.(2004 - 2003)      
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�سعادة ال�سيد عبداهلل اأحمد عي�سى الدرازي

نائب الرئي�س 

aad@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين

امل�ؤهالت العلمية: 

• ماج�صتري لغة اإجنليزية جامعة ُوريك - اململكة املتحدة - 1988. 	

• بكالوريو�س لغة اإجنليزية واآدابها - جامعة الب�صرة - 1979. 	

املنا�سب احلالية:

• نائب رئي�س املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - رئي�س جلنة ال�صكاوى والر�صد 	

واملتابعة.

• ع�صو مفو�صية حقوق ال�صجناء واملحتجزين.	

• حما�صر - اجلامعة الأهلية - مملكة البحرين.	

• ع�صو اجلمعية البحرينية حلقوق الإن�صان.	

املنا�سب الأخرى:

• ع�صو جمل�س الأمناء للمنظمة العربية حلقوق الإن�صان،	

• ع�صو �صابق يف اللجنة الوطنية املكلفة مبتابعة تو�صيات تقرير اللجنة البحرينية 	

امل�صتقلة لتق�صي احلقائق (2011 - 2012).

• �صحفي �صابق بجريدة Gulf Mirror - مملكة البحرين.	

• الأمني العام ال�صابق للجمعية البحرينية حلقوق الإن�صان.	
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�سعادة ال�سيدة جميلة علي �سلمان ن�سيف

ع�سو

jan@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين

امل�ؤهالت العلمية:

• لي�صان�س حقوق - جامعة القاهرة - جمهورية م�صر العربية - 1993.	

املنا�سب احلالية:

• ع�صو املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - رئي�س جلنة احلقوق املدنية 	

وال�صيا�صية، منذ 2014.

• ع�صو جمل�س ال�صورى - الف�صل الت�صريعي الثالث، منذ 14 دي�صمرب 2010.	

• ع�صو الهيئة العليا لالإعالم والت�صال.	

• نائب رئي�س جلنة حقوق الإن�صان - جمل�س ال�صورى.	

• ع�صو جمل�س اأمناء معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية، منذ نوفمرب 2009.	

• حمامية م�صتغلة يف مهنة املحاماة وال�صت�صارات القانونية منذ عام 1996، 	

وجمازة للرتافع اأمام حمكمة التمييز واملحكمة الد�صتورية، ومتار�س عملها من 

خالل مكتبها اخلا�س.

املنا�سب الأخرى:

• رئي�س جمعية املحامني البحرينية (2007 - 2011).	

• ع�صو اللجنة التن�صيقية لتنفيذ مبادرات م�صروع تطوير الق�صاء (2009).	

• ع�صو اللجنة الوطنية املعنية بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�صتقلة لتق�صي 	

احلقائق (2011 - 2012).

• ع�صو جمل�س اأمناء معهد الدرا�صات الق�صائية والقانونية بوزارة العدل وال�صئون 	

الإ�صالمية والأوقاف (2010 - 2012).
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�سعادة الدكت�رة ف�زية �سعيد عبداهلل ال�سالح

ع�سو

fss@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين

امل�ؤهالت العلمية: 

• دكتوراه الكيمياء الع�صوية، جامعة لندن - بريطانيا، 1984.	

• ماج�صتري الكيمياء الع�صوية، جامعة مان�ص�صرت - بريطانيا، 1978.	

• بكالوريو�س يف الكيمياء، كلية بريوت اجلامعية، اجلمهورية اللبنانية - 1973.	

املنا�سب احلالية:

• ع�صو املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - رئي�س جلنة احلقوق القت�صادية 	

والجتماعية والثقافية 2013.

• ع�صو املجل�س الأعلى للمراأة - 2010. 	

املنا�سب الأخرى:

• ع�صو �صابق مبجل�س ال�صورى )الف�صل الت�صريعي الأول: 2002 - 2006، والف�صل 	

الت�صريعي الثاين: 2006 - 2010).

• 	.(IPU) – (2004 – 2003( ع�صو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل

• ع�صو وموؤ�ص�س باجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة، ورئي�س اللجنة العلمية 	

وال�صحية، وموؤ�ص�س مركز الطفل لتقنية املعلومات التابع للجمعية.
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�سعادة الدكت�رة مي �سليمان حممد العتيبي

ع�سو

mso@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين

امل�ؤهالت العلمية: 

• دكتوراه يف ا�صرتاتيجية التوا�صل - مملكة هولندا - يونيو 2008.	

• ماج�صتري يف ا�صرتاتيجية التوا�صل - مملكة هولندا - 2006.	

• ماج�صتري يف الإعالم التلفزيوين، اجلامعة الأمريكية - القاهرة، جمهورية م�صر 	

العربية - 1992.

• بكالوريو�س يف الرتبية، اجلامعة الأمريكية - بريوت، اجلمهورية اللبنانية - 	

.1972

املنا�سب احلالية:

• ع�صو املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - يناير 2013 - رئي�س جلنة احلقوق 	

القت�صادية والجتماعية والثقافية 2014.

• رئي�س جمل�س اإدارة مدر�صة بيان البحرين - 2010.	

• ع�صو جمل�س الأمناء - معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية - 2009.	

• املدير التنفيذي - ميا�صم ل�صرتاتيجية التوا�صل.	

• 	.2008 - øjôëÑdG - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اجلامعة الأمريكية يف بريوت

املنا�سب الأخرى:

• الرئي�س التنفيذي مل�صروع )وحدة وحدة( للم�صاحلة الوطنية - 2011.	

• ع�صو منتدى الفكر العربي - اململكة الأردنية - 2008.	
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�سعادة ال�سيد اأحمد عبدالرحمن حمم�د ال�ساعاتي

ع�سو

aas@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين

املنا�سب احلالية:

• ع�صو املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - يناير 2013.	

• ع�صو جمل�س النواب منذ 2011.	

• ممثل ال�صلطة الت�صريعية يف حوار التوافق الوطني - منذ فرباير 2013.	

املنا�سب الأخرى:

• ع�صو �صابق يف اللجنة الوطنية املعنية بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�صتقلة 	

لتق�صي احلقائق (2011 - 2012).

• اأحد موؤ�ص�صي ومديري �صحيفة الأيام وع�صو جمل�س الإدارة.	

• ع�صو جمعية ال�صحفيني البحرينية والحتادات العربية والدولية للنا�صرين 	

واملوزعني وجمعية الإعالن الدولية.

• اإعالمي منذ اأكرث من ثالثني عاما يف موؤ�ص�صات اإعالمية عاملية وخليجية 	

وحملية.



27

امل�ؤهالت العلمية:

• اللي�صان�س يف احلقوق - جامعة القاهرة (1990).	

املن�سب احلايل:

• ع�صو املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - يناير 2013.	

•  م�صتغل يف مهنة املحاماة وال�صت�صارات القانونية والتحكيم، جماز للرتافع 	
ٍ
حمام

اأمام حمكمة التمييز واملحكمة الد�صتورية، وع�صو م�صتقل معتمد يف غرفة ت�صوية 

املنازعات، وميار�س عمله من خالل مكتبه اخلا�س.

• ع�صو الهيئة ال�صت�صارية للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 	

منذ 3 يونيو 2007.

املنا�سب الأخرى:

• ع�صو �صابق يف اللجنة الوطنية املعنية بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�صتقلة 	

لتق�صي احلقائق (2011 - 2012).

• نائب �صابق يف جمل�س النواب، منتخب عن الف�صل الت�صريعي (2002 - 2006). 	

• ع�صو جمل�س اإدارة جمعية املحامني البحرينية لثالث دورات انتخابية: 1996 - 	

2001h 2001 - 1999h ،1998 - 2003، و�صغل من�صب نائب رئي�س اجلمعية.

• ع�صو احتاد نقابات املحامني الدويل (IBA) - لندن - اململكة املتحدة.	

• ع�صو معهد التحكيم الدويل (CIArb) - لندن - اململكة املتحدة.	

�سعادة ال�سيد فريد غازي جا�سم رفيع

ع�سو

fgr@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين
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�سعادة الآن�سة ماريا اأنط�ان خ�ري

ع�سو

mak@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين

امل�ؤهالت العلمية:

• ماج�صتري اإدارة الأعمال - جامعة انديانا - الوليات املتحدة الأمريكية - 1987. 	

• بكالوريو�س علم نف�س واجتماع - جامعة نورث و�صرتن - الوليات املتحدة 	

الأمريكية - 1982.

املنا�سب احلالية:

• ع�صو املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - ع�صو مفو�صية ال�صجناء - منذ يناير 	

.2013

• ع�صو مفو�صية حقوق ال�صجناء واملحتجزين.	

• مدير الإعالم والعالقات العامة يف �صركة اأوربت القاب�صة، البحرين - منذ يناير 	

.2011

املنا�سب الأخرى:

• مدير املبيعات والت�صويق والإعالم يف اأوربت، البحرين، يونيو 2007.	

• مدير ال�صتثمار يف هيئة اإذاعة وتلفزيون البحرين ، يناير 2006 - يونيو 2007.	

• مدير الت�صويق والرتويج يف اإذاعة وتلفزيون البحرين، 1990 - دي�صمرب 2005.	
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امل�ؤهالت العلمية:

• دكتوراه يف احلقوق )القانون العام(- تخ�ص�س القانون الإداري، جامعة القاهرة - 	

.2008

• ماج�صتري يف القانون العام والعلوم الإدارية- جامعة القاهرة- 2002. 	

• لي�صان�س يف احلقوق - جامعة القاهرة - 2000.	

املنا�سب احلالية:

• ع�صو املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان - منذ فرباير 2014.	

• اأ�صتاذ القانون العام امل�صاعد - كلية احلقوق، جامعة البحرين - منذ  فرباير 2009.	

• من�صق برنامج التدريب العملي و التعلم الإلكرتوين بكلية احلقوق،	

املنا�سب الأخرى:

• ع�صو جلنة تنفيذ ا�صرتاتيجية جامعة البحرين لالأعوام 2009 - 2014 واملتعلقة 	

بتعزيز التطوير املهني لأع�صاء هيئة التدري�س - (2010).

• ع�صو جلنة اإعادة درا�صة بنود اللوائح امل�صلكية وتطويرها - جامعة البحرين (2011).	

• ع�صو جلنة كلية احلقوق للمخالفات امل�صلكية - جامعة البحرين  (2010).	

• ع�صو جلنة �صمان جودة التعليم يف كلية احلقوق، جامعة البحرين  (2010).	

• ع�صو مبكتب امل�صت�صار القانوين بجامعة البحرين  (2010).	

• حمامي م�صتغل اأمام املحاكم البحرينية  (2001 - 2004).	
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امل�ؤهالت العلمية:

•  دكتوراه فل�صفة يف القانون الدويل العام، جامعة جال�صكو، ا�صكتلندا، يولي���و 1999.	

•  ماج�صتري يف القانون )دبلوم الدرا�صات العليا يف القانون اجلنائي، دبلوم الدرا�صات 	

العليا يف القانون العام(، جامعة عني �صم�س، القاهرة، يوني���و 1991.

•  لي�صان�س حقوق، جامعة الإمارات العربية املتحدة، يناي���ر 1984.	

املنا�سب احلالية:

• الأمني العام للموؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان، منذ 2011.	

• والطاقة، 	 والدولية  ال�صرتاتيجية  للدرا�صات  البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س   ع�صو 

منذ نوفمرب 2011.

• ع�صو اجلمعية الأمريكية للقانون الدويل، منذ 1999.	

• ع�صو جمعية الهالل الأحمر البحرينية، منذ ماي��و 2012.	

•  حمكم معتمد مبركز التحكيم التجاري ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، منذ 	

.2003

• حلقوق 	 ال��دويل  )القانون  ال�صيا�صية  للتنمية  البحرين  مبعهد  معتمد   حما�صر 

الإن�صان، القانون الد�صتوري، القانون الربملاين( منذ 2006.

•  حما�صر معتمد مبعهد الإدارة العامة )القانون الإداري، القانون الد�صتوري، حقوق 	

الإن�صان( منذ 2008.

�سعادة امل�ست�سار الدكت�ر اأحمد عبداهلل فرحـان

الأمــني العــام

aaf@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين




