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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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يتبع ص 2 - 

وقع كل من المهندس علي أحمد الدرازي 

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
اإلنسان، والدكتورة هال بنت مزيد التويجري 
بالمملكة  اإلنسان  حقوق  هيئة  رئيسة 
مذكرة  الشقيقة،  السعودية  العربية 

والهيئة،  الوطنية  المؤسسة  بين  تفاهم 

وذلك بهدف تعميق التعاون في مجال تعزيز 

التي  االختصاصات  ضمن  االنسان،  حقوق 

يحدده التشريع الوطني لكل طرف، باإلضافة 

بين  التقني  والتعاون  المعلومات  تبادل  الى 

الجانبين.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وهيئة حقوق
اإلنسان بالمملكة العربية السعودية توقعان مذكرة تفاهم

#مذكرات_تفاهم



 23 

وبهذه المناسبة، اوضح الدرازي بأن توقيع هذه المذكرة 

اختصاصاِتهما،  حدوِد  في  العمل  من  الطرفان  سيمكن 

وفق آلية مشتركة للمساهمة في حماية وتعزيز ثقافة 

تنظيم  عبر  الشقيقين  البلدين  كال  في  اإلنسان  حقوق 

أن  إلى  مشيرا  التدريبية،  والدوراِت  والندواِت  المؤتمراِت 

المؤسسة تتطلع إلى تنمية هذا التعاون وتبادل الخبرات 

تعزيز  في  منها  واالستفادة  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

إنجازاتها وخطواتها في هذا المجال.

حقوق  هيئة  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  بأن  واضاف 

الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  في  االنسان 

المجال  في  الجانبين  بين  التعاون  أطر  تعزيز  في  يسهم 

ثقافة  بنشر  يتعلق  فيما  سيما  ال  والقانوني  الحقوقي 

حقوق اإلنسان وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتدريب 

الكوادر الوطنية في مجاالت عمل المؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان.

 2

تكملة من  ص ١ 

#لقاءات_رسمية#مذكرات_تفاهم

التنسيق  أواصر  توطيد  إلى  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

والتعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق 

ونشرها  وتشجيعها  تعزيزها  على  والعمل  اإلنسان، 

الزيارات  وتطوير العمل بها، كما يشمل التعاون تبادل 

والمطبوعات  والحقوقية  القانونية  واالستشارات 

ترتيب  إلى  باإلضافة  المتخصصة،  والدراسات  واألدبيات 

وعقد  اإلنسان  حقوق  مجال  في  العمل  ورش  وتنظيم 

فيما  خصوصا  المشتركة  والمؤتمرات  الفعاليات 

يتعلق بحقوق اإلنسان.

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

بحضور  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

السيدة  العام،  األمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار 

والسيد  اإلنسان  حقوق  مستشار  اوستن  هاريت 

والعدالة  اإلنسان  حقوق  رئيس  رايلي  كريستوفر 

للعدالة  كينيدي  هيلينا  بمركز  باإلنابة  االجتماعية 

الدولية بجامعة شيفيلد هاالم البريطانية، وذلك بمقر 

المؤسسة في ضاحية السيف.

وقدم  بالضيوف،  الدرازي  رحب  اللقاء،  مستهل  في 

نبذة عن دور المؤسسة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق 

التي  والتثقيفية  التدريبية  البرامج  خالل  من  اإلنسان 

في  المجتمع  شرائح  لكافة  المؤسسة  تقدمها 

المؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  البحرين،  مملكة 

التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.

بين  والتعاون  التنسيق  سبل  الجانبان  وبحث 

المؤسسة والجامعة من خالل وضع آلية مشتركة 

المتمثل  المؤسسي  بالبناء  يتعلق  فيما  للتعاون 

يسهم  بما  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  ونشر  تعزيز  في 

في دعم وإثراء المسيرة األكاديمية المؤسسية.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
وجامعة شيفيلد هاالم البريطانية تبحثان تعزيز التعاون
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#لقاءات_رسمية

 4

بمقرها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت 

مع  التعامل  حول  عمل  ورشة  السيف،  ضاحية  في 

شكاوى األطفال، شارك فيها رئيس وأعضاء مجلس 

المفوضين وموظفي األمانة العامة بالمؤسسة.

وقدم ورشة العمل عدد من الخبراء في مجال العدالة 

العدالة اإلصالحية لألطفال  القضائي ومناهج  والنظام 

التعامل  كيفية  خاللها  تناولوا  الشمالية،  أيرلندا  في 

وحمايتهم  حقوقهم  وتعزيز  األطفال  شكاوى  مع 

والعنف  واالستغالل  واإلهمال  المعاملة  إساءة  من 

اتفاقيه األمم المتحدة لحقوق  الوارد في  النحو  على 

الطفل وسائر اتفاقيات حقوق اإلنسان.

نظام  متطلبات  العمل  ورشة  ناقشت  كما 

تهيئة  عن  فضال  لألطفال،  مخصص  للشكاوى 

صديقة  لتكون  الشكاوى  استقبال  وغرف  المرافق 

المطلوبة  التدريبات  نوعية  إلى  باإلضافة  لألطفال، 

للتعامل مع آلية تلقي شكاوى األطفال.

أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 

بين  تربط  التي  العالقات  عمق  على  اإلنسان،  لحقوق 

تشهده  وما  المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة 

منّوها  كافة،  المجاالت  في  مستمر  وتطور  نماء  من 

البريطانية  والسفارة  المؤسسة  بين  الفعال  بالتعاون 

البرامج  وإقامة  التقني  بالدعم  يتعلق  فيما  خاصة 

التدريبية المشتركة ذات العالقة في المجال الحقوقي.

سامرز  ستيوارت  السيد  استقباله  خالل  ذلك  جاء 

البحرين  مملكة  لدى  المتحدة  المملكة  سفير  نائب 

السياسية  الشؤون  رئيس  شهادة  سارا  والسيدة 

واالتصال في السفارة، بحضور السيد خالد الشاعر نائب 

رئيس المؤسسة.

وجرى خالل اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات 

التعاون  تعزيز  سبل  وبحث  المشترك،  االهتمام 

بتطبيق  يتعلق  فيما  والتجارب  الخبرات  وتبادل 

اإلصالحية  العدالة  وقانون  البديلة  العقوبات  قانون 

باإلضافة  المعاملة،  سوء  من  وحمايتهم  لألطفال 

مراكز  في  الصحية  بالرعاية  المتعلقة  اإلجراءات  الى 

اإلصالح والتأهيل.

من جهته، أعرب نائب السفير البريطاني عن تقديره 

لما تقوم به المؤسسة من جهود في تعزيز وحماية 

دعم  مؤكدا  البحرين،  بمملكة  اإلنسان  حقوق 

تحقيق  في  يساهم  ان  شأنه  من  ما  لكل  السفارة 

أهداف المؤسسة المشتركة.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وسفارة المملكة المتحدة
لدى مملكة البحرين تبحثان تعزيز التعاون المشترك

#برامج_تدريبية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تنظم محاضرة حول التعامل مع شكاوى األطفال
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#زيارات_ميدانية#برامج_تدريبية

استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عددا من 
المشاركين في الدورة المشتركة األولى للطرق الحديثة 
التي تنظمها وزارة  البديلة  تنفيذ األحكام والعقوبات  في 
المؤسسة  البحرين، وذلك في مقر  لداخلية في مملكة 

بضاحية السيف

اإلنسان  الوطنية لحقوق  المؤسسة  انطالقا من دور 

مركز  نزالء  جميع  حصول  لضمان  والحقوقي  الرقابي 

بموجب  المكفولة  لحقوقهم  والتأهيل  اإلصالح 

مراكز  في  بها  المعمول  واألنظمة  واللوائح  القوانين 

اإلنسان  لحقوق  الدولية  والمعايير  والتأهيل،  اإلصالح 

وفق  الواسعة  صالحياتها  على  وبناء  الصلة،  ذات 

قانون إنشائها، قام عدد من أعضاء مجلس مفوضي 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بزيارة تفقدية إلى 

حيث  جو،  منطقة  في  الكائن  والتأهيل  اإلصالح  مركز 

تم الوقوف على الوضع المعيشي للنزالء، وعلى مدى 

تمتعهم بالحق في تلقي العالج والرعاية الصحية، كما 

للنزالء  المقدمة  األطعمة  نوعية  على  االطالع  تم 

والنظر في جودتها ومدى كفايتها.

وخالل الزيارة قام وفد المؤسسة بااللتقاء بعدد من 

مالحظاتهم  وتدوين  لطلباتهم  واالستماع  النزالء 

الجهات  إلى  لرفعها  المناسبة  التوصيات  وإعداد 

المختصة.

من  الوطنية  المؤسسة  مع  التواصل  ويمكن  هذا 

عبر  أو   ،(80001144) المجاني  الساخن  الخط  خالل 

الموقع  أو   ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف  تطبيق 

.www.nihr.org.bh :اإللكتروني

للمؤسسة  الممنوحة  الواسعة  الوالية  على  بناء 

وتعزيز  حماية  مجال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

بموجب  لها  الممنوح  واالختصاص  اإلنسان،  حقوق 

أحكام قانون إنشائها، قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز 

رعاية  دار  إلى  تفقدية  بزيارة  المؤسسة  في  والمرافق 

الطفولة "بيت بتلكو" التابع إلى وزارة التنمية االجتماعية، 

للنزالء  والخاصة  العامة  األوضاع  على  للوقوف  وذلك 

مدى  من  والتأكد  الدار،  في  والعاملين  والُمقيمين 

قانوًنا  والمقررة  المكفولة  بحقوقهم  تمتعهم 

والمعايير  يتوافق  بما  الوطنية  التشريعات  بموجب 

الدولية لحقوق اإلنسان.

وخالل الزيارة استمعت اللجنة إلى العرض الموجز الذي 

السيدة  بالوزارة  االجتماعية  الرعاية  إدارة  مدير  قدمته 

هدى الحمود عن الخدمات المتنوعة المقدمة في الدار، 

والفئات المجتمعية من نُزالئه، وكذلك بينت اإلجراءات 

المعمول بها إليوائهم فيه.

توفير  على  والقائمين  العاملين  جهود  اللجنة  وثمنت 

في  المقيمين  لألبناء  الشاملة  والرعاية  الحماية  أوجه 

على  واإليجابية  اآلمنة  البيئة  تهيئة  عبر  بتلكو،  بيت 

لهم.  الالئق  المعيشي  بالمستوى  االرتقاء  يضمن  نحو 

وفي ذات الوقت، اطلع وفد المؤسسة على مرافق الدار، 

وتجول في كافة الغرف والممرات، حيُث التقى بعدد من 

النزالء، وقام بتدوين مالحظاته بشأن تلك الزيارة. 

 هذا ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية من خالل 

تطبيق  عبر  أو   ،(80001144) المجاني  الساخن  الخط 

الهواتف النقالة NIHR Bahrain، أو الموقع اإللكتروني: 

.www.nihr.org.bh

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل المشاركين في دورة تنفيذ األحكام والعقوبات البديلة

لجنة  رئيس  العرادي  روضة  األستاذة  من  كل  وقدمت 
الشكاوى والرصد والمتابعة، واألستاذة لطيفة الجالهمة 
المؤسسة،  في  والتدريب  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير 
به  تضطلع  الذي  الدور  المحاضرة،  من  األول  المحور  خالل 
بمملكة  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  المؤسسة 

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق 
تقوم بزيارة تفقدية إلى مركز اإلصالح 

والتأهيل في منطقة جو

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق 
تقوم بزيارة تفقدية إلى دار رعاية 

الطفولة "بيت بتلكو"

تنفيذ  آلية  تفعيل  الثاني  المحور  تناول  فيما  البحرين، 
تم  ممن  للمحكومين  البديلة  والتدابير  العقوبات 
للذين  وكذلك  بديلة،  بعقوبات  عقوباتهم  استبدال 

أكملوا برنامج العقوبات البديلة.

مالحظاتهم  المشاركون  طرح  المحاضرة،  ختام  وفي 
المتعلقة  التساؤالت  ومقترحاتهم وكذلك جملة من 
تبادل  البديلة، وتم  األحكام والعقوبات  تنفيذ  بتفاصيل 
االهتمام  ذات  المواضيع  من  عدد  حول  النظر  وجهات 

المشترك.
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#زيارات_ميدانية#زيارات_ميدانية

للمؤسسة  الممنوحة  الواسعة  الوالية  على  بناء 

وتعزيز  حماية  مجال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

بموجب  لها  الممنوح  واالختصاص  اإلنسان،  حقوق 

أماكن  زيارة  لجنة  قامت  إنشائها  قانون  أحكام 

إلى  تفقدية  بزيارة  المؤسسة  في  والمرافق  االحتجاز 

 4 في  الطوارئ  قسم   – الطبي  السلمانية  مجمع 

أكتوبر 2022 للوقوف على طلبات العاملين والمرضى 

ومالحظاتهم، والتأكد من مدى تمتعهم بحقوقهم 

والمعايير  الوطنية  التشريعات  بموجب  المكفولة 

الدولية لحقوق اإلنسان.

المبنى  على  المؤسسة  وفد  اطلع  الزيارة  وخالل 

للقسم،  المراجعين  لخدمة  المجهزة  والمرافق 

على  والمرضى  العاملين  من  عدد  مقابلة  تمت  كما 

وتم  عشوائي،  بشكل  اختيارهم  تم  والذين  انفراد 

الجهات  على  المؤسسة  مالحظاتهم،  وتؤكد  أخذ 

قطاع  في  العاملين  المرضى  تمتع  أهمية  المعنية 

الصحي بحقوقهم المكفولة.

من  الوطنية  المؤسسة  مع  التواصل  ويمكن  هذا 

عبر  أو   ،(80001144) المجاني  الساخن  الخط  خالل 

الموقع  أو   ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف  تطبيق 

.www.nihr.org.bh :اإللكتروني

للمؤسسة  الممنوحة  الواسعة  الوالية  على  بناء 
وتعزيز  حماية  مجال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
بموجب  لها  الممنوح  واالختصاص  اإلنسان،  حقوق 
أحكام قانون إنشائها قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز 
توقيف  إلى  تفقدية  بزيارة  المؤسسة  في  والمرافق 
اإلنسان  حقوق  أوضاع  للوقوف  للمرور  العامة  اإلدارة 
بحقوقهم  الموقوفين  تمتع  ضمان  من  وللتثبت 
أو  التوقيف  إجراءات  أثناء  أو  قبل  كانت  سواء  المقررة 

بعدها.

وخالل الزيارة اطلع وفد المؤسسة على جميع أقسام 
المحبوسين  من  بعدد  االلتقاء  تم  وقد  التوقيف، 
بإيجاز  الوفد  استمع  كما  التحقيق،  ذمة  على  احتياطًيا 
حول دور المسؤولين في مركز التوقيف بأهمية تأمين 
اإلجراءات  وأهم  احتياطًيا  الموقوفين  وواجبات  حقوق 
المتعلقة بهذا الشأن، وأشاد الوفد بالجهود التي يبذلها 
التي  والجهود  خاص،  بشكل  التوقيف  على  القائمين 
معايير  تطبيق  في  عام  بشكل  الداخلية  وزارة  تبذلها 
حقوق اإلنسان، وتقديم الرعاية واالهتمام للموقوفين 

في تلك المراكز.

هذا ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية من خالل 
تطبيق  عبر  أو   ،(80001144) المجاني  الساخن  الخط 
اإللكتروني:  الموقع  أو   ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف 

.www.nihr.org.bh

بناء على الوالية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية 

اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في  اإلنسان  لحقوق 

واالختصاص الممنوح لها بموجب أحكام قانون إنشائها 

قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق في المؤسسة 

على  لالطالع  )الحد(  اإلبعاد  مركز  إلى  تفقدية  بزيارة 

تمتعهم  من  والتأكد  والموقوفات  الموقوفين  أوضاع 

الوطنية والمعايير  التشريعات  المكفولة في  بحقوقهم 

الدولية لحقوق اإلنسان.

من  بعدد  وااللتقاء  المبنى  تفقد  تم  الزيارة  وخالل 

وتم  المركز،  في  المتواجدين  والموقوفات  الموقوفين 

إلى  ورفعها  طلباتهم  وتدوين  لمالحظاتهم  االستمتاع 

الجهات المعنية.

خالل  من  الوطنية  المؤسسة  مع  التواصل  ويمكن  هذا 

تطبيق  عبر  أو   ،(80001144) المجاني  الساخن  الخط 

اإللكتروني:  الموقع  أو   ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف 

.www.nihr.org.bh

الوطنية  الممنوحة للمؤسسة  الواسعة  الوالية  بناء على 
اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في  اإلنسان  لحقوق 
واالختصاص الممنوح لها بموجب أحكام قانون إنشائها، 
قامت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق في المؤسسة 
بزيارة تفقدية إلى مستشفى الملك حمد الجامعي للوقوف 
على الخدمات العامة المقدمة المرضى، وعلى مدى كفالة 
وفق  الصحية  والرعاية  العالج  في  بحقهم  تمتعهم 

التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق االنسان.

الذي  المرئي  العرض  إلى  اللجنة  استمعت  الزيارة  وخالل 
اإلدارية  والشؤون  واالحتراف  التدريب  مركز  مديرة  قدمته 
والفئات  الصحة،  مجال  في  المستشفى  جهود  عن 
اإلجراءات  بينت  وكذلك  المرضى،  من  المجتمعية 
المعمول بها لضمان تلقي جميع المرضى للعالج والرعاية 

الصحية على أكمل وجه.

مرافق  على  المؤسسة  وفد  اطلع  الوقت،  ذات  وفي 
جانب  إلى  المستشفى  صيدلية  في  وتجول  المستشفى، 
المرضى  والمستقيم  القولون  سرطان  فحص  مكتب 
المستشفى،  مدرسة  األطفال،  قسم  الطوارئ،  وقسم 
وقام  النزالء،  من  بعدد  التقى  حيُث  استقبال  ومكتب 

بتدوين مالحظاته بشأن تلك الزيارة. 

خالل  من  الوطنية  المؤسسة  مع  التواصل  ويمكن  هذا 
تطبيق  عبر  أو   ،(80001144) المجاني  الساخن  الخط 
اإللكتروني:  الموقع  أو   ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف 

.www.nihr.org.bh

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق 
تقوم بزيارة تفقدية إلى مجمع 

السلمانية الطبي )قسم الطوارئ(

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق 
تقوم بزيارة تفقدية إلى توقيف اإلدارة 

العامة للمرور

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق 
تقوم بزيارة تفقدية إلى مركز اإلبعاد 

)الحد(

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق 
تقوم بزيارة تفقدية إلى مستشفى 

الملك حمد الجامعي
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 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها التاسع عشر

 لجنة الحقوق والحريات العامة
تعقد اجتماعها العشرون

اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 

الوطنية  المؤسسة  مقر  في  عشر  التاسع  العادي 

لحقوق االنسان بضاحية السيف، برئاسة السيدة روضة 

الرئيس،  نائب  الشاعر  خالد  السيد  وعضوية  العرادي، 

الرحمن  عبد  دينا  والمحامية  السلوم،  احمد  والسيد 

اللظي.

الكشوفات  باستعراض  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 

المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى  المتعلقة 

تم  التي  والحاالت  المقدمة  القانونية  والمساعدات 

التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  خالل  من  رصدها 

الماضي، حيث تعاملت خالل  االجتماع  االجتماعي منذ 

شكاوى  بين  ما  تنوعت  حالة   (103) مع  الشهر  هذا 

ومساعدات قانونية وحاالت رصد خالل الفترة السابقة، 

المؤسسة  في  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 

عبر  العشرون  اجتماعها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

سعيد  فوزية  الدكتورة  برئاسة  المرئي،  االتصال  تقنية 

والسيد  عادل  محمد  بدر  الدكتور  وبحضور  الصالح، 

دانيال كوهين عضوي اللجنة.

مناقشة  باستكمال  أعمالها  اللجنة  افتتحت 

العمل  وورش  الفعاليات  بإقامة  المتعلقة  المواضيع 

والطاوالت المستديرة المعنية بحقوق االنسان، سواء 

الجهات  من  لغيرها  أو  المدني  المجتمع  لمؤسسات 

استعراض  تم  حيث  االنسان،  حقوق  عن  والمدافعين 

عدد من المقترحات التي قد تلبي االحتياجات وتطلعات 

وقد ناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن 

كل حالة.

وعلى هامش اجتماع اللجنة، التقى االعضاء بعدد من 

من  مواضيعهم  تنوعت  التي  وأقربائهم،  الشاكين 

التنقل  في  والحق  الجنسية،  على  الحصول  في  الحق 

العالج،  عليهم  المحكوم  تلقي  في  والحق  والسفر، 

ذات  الجهات  مع  الشكاوى  تلك  اللجنة  ستتابع  حيث 

العالقة.

ويمكن التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف 

اإللكتروني  الموقع  عبر  أو   ،(NIHR Bahrain) النقالة 

الساخن  الخط  طريق  عن  أو   (www.nihr.org.bh)

مبنى  الى  الشخصي  الحضور  أو   ،(80001144) المجاني 

المؤسسة.

في  قدراتهم  لرفع  الجهات  لتلك  المنتمين  ألعضاء 

مجال حقوق االنسان.

وفي ذات السياق، اوصت اللجنة بإقامة ثالث فعاليات 

حول  تتمحور  الحالي،  العام  من  األول  النصف  خالل 

على  البديلة  والتدابير  العقوبات  قانون  تطبيق  مدى 

البيئة  في  الحق  حماية  وأهمية  النساء،  من  النزيالت 

عن  المدافعين  وحماية  ودعم  وسليمة  صحية 

حول  تتمحور  فعالية  إقامة  الى  إضافة  البيئة،  حقوق 

للتطور  كمثال  لألطفال  اإلصالحية  العدالة  قانون 

التشريع الجنائي في المملكة.
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