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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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 مجلس المفوضين يعقد
اجتماعه االعتيادي الثالث

يتبع ص 2 - 

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

بمقر  الثالث  االعتيادي  اجتماعه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مفوضي  مجلس  عقد 

المفوضين  مجلس  أعضاء  ومشاركة  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  برئاسة  المؤسسة، 

واألمين العام للمؤسسة.

في بداية االجتماع قدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة )لجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة 

أعمال  ألهم  موجزا  والمتابعة(  والرصد  الشكاوى  ولجنة  والمرافق،  االحتجاز  أماكن  زيارة 

في  مشاركته  عن  موجزا  المؤسسة  رئيس  قدم  ثم  ومن  الماضية،  الفترة  خالل  لجانهم 
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في  الدوما(  )مجلس  البرلمانية  االنتخابات  مراقبة 

العمل،  توزيع  آلية  الى  االتحادية، حيث تطرق  روسيا 

ومراقبة  لمتابعة  المخصص  العام  والمركز 

مدن  جميع  في  تنتشر  التي  االنتخابية  المراكز 

ومناطق الروسية.

زيارة  نتائج  عن  موجزا  المؤسسة  رئيس  قدم  ثم 

روسيا  في  االنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  وفد 

االتحادية الى مملكة البحرين، برئاسة البروفيسور 

لها،  المرافق  والوفد  موسكالكوفا  تاتيانا 

واالجتماعات واللقاءات التي تم عقدها خالل الزيارة، 

توقيعه  تم  الذي  التعاون  بروتوكول  الى  وأشار 

والتعاون  بالفعاليات  والمتعلق  الزيارة،  نهاية  في 

المشترك بين المؤسسة والمفوضية لعام 2022.

المؤسسة  قبول  تم  بانه  الدرازي  أوضح  كما 

اآلسيوي  األوروبي  التحالف  دائم في  كعضو مراقب 

للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان.

من جانب آخر، تم استعراض مقترح تحديث وتطوير 

من  المقدمة  والمساعدات  الشكاوى  تلقي  دليل 

خالل "مركز االتصال وتلقي الشكاوى" بالمؤسسة 

المقدمة،  الخدمات  بمستوى  االرتقاء  بهدف 

وتقليل مدد الحصول على الردود من الجهات ذات 

العالقة.

كما اعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل األمانة 

شكره  وقدم   ،2021 عام  من  الثالث  للربع  العامة 

العامة  باألمانة  العاملين  ولجميع  العام  لألمين 

بعمل  لالرتقاء  جهود  من  به  يقومون  ما  على 

المؤسسة.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في اجتماع التحالف تكملة من  ص ١ 
األوروبي اآلسيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان

في  ممثلة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
في  مراقب  بصفة  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  رئيسها 
للمؤسسات  اآلسيوي  األوروبي  للتحالف  السادس  االجتماع 
الوطنية لحقوق االنسان، والمعنون: "تبادل أفضل الممارسات 
بشأن المشاكل الحالية في حماية حقوق الشباب في منطقة 
اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضة  نظمته  والذي  أوراسيا"، 
عن  ممثال   200 من  أكثر  بمشاركة  االتحادية،  روسيا  في 
أعضاء  من  وعددا  االنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 
دور  حول  بيانات  تقديم  تم  حيث  الروسي،  الدوما  مجلس 
والتشريعات  الشباب،  حقوق  دعم  في  الوطنية  المؤسسات 

الوطنية الداعمة لدور الشباب في دفع عجلة التنمية.

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  قدم  مداخلته،  وخالل 
المؤسسة،  عن  نبذة  االنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
بأن  وأوضح  الشباب،  حقوق  وتعزيز  حماية  في  ودورها 
التشريعات  من  لعدد  وآراء  بمقترحات  تقدمت  المؤسسة 
المؤسسة  استراتيجية  أن  الى  وأشار  الشأن،  ذات  في  الوطنية 
الحق في  أربعة أهداف استراتيجية من بينها  الحالية تضمنت 
عن  بالترويج  المؤسسة  قامت  حيث  المتساوية،  المعاملة 
وعلى  المجتمع  فئات  لكل  المتساوية  والفرص  المساواة 

رأسهم فئة الشباب.

لحقوق  تعزيزها  ضمن    - المؤسسة  بأن  الدرازي  واستطرد 

فئة الشباب في مملكة البحرين - دربت هذا العام أكثر من 

عن  تزيد  بنسبة  الشباب  فئة  شاركت  حيث  فردا،   (1990)

40% في إجمالي الفعاليات.

قرارا  اآلسيوي  األوروبي  التحالف  اعتمد  االجتماع،  نهاية  وفي 

منطقة  في  بلدانهم  حكومات  مناشدة  خالله  من  يتم 

التدابير  لتوسيع  خاص  اهتمام  إليالء  بمقترح  أوراسيا، 

االجتماعية واالقتصادية لدعم الشباب، بما في ذلك إنشاء 

والقروض  التفضيلية،  العقارية  القروض  برامج  توسيع  أو 

الموهوبين،  للشباب  المنح  وبرامج  للتعليم،  التفضيلية 

المهنية  للوظائف  دولي  بنك  إنشاء  إمكانية  على  والعمل 

للشباب، وأهمية النظر في مسألة مواءمة التشريعات التي 

البلدان األعضاء  الوطنية في  تحكم صالحيات المؤسسات 

في التحالف في مجال حماية حقوق الشباب، وإنشاء مجالس 

إدراج  إمكانية  في  والنظر  إشرافهم،  تحت  العامة  الشباب 

الدورة الصيفية للمدافعين عن حقوق اإلنسان من الشباب 

المنتمين إلى التحالف في برنامج منتديات الشباب التربوية.
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#مشاركات_المؤسسة#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان
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رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وفداً من أعضاء 

مملكة  يزور  الذي  األوروبي،  البرلمان  موظفي  وكبار 

ابراهيم  محمد  النائب  سعادة  بحضور  البحرين، 

والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  السيسي 

أعضاء  من  وعدد  النواب،  بمجلس  الوطني  واألمن 

مجلس المفوضين، بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

الزائر، منَوها بعمق  الدرازي بالوفد  اللقاء، رحب  وخالل 

األوروبي،  باالتحاد  البحرين  تربط مملكة  التي  العالقات 

المجاالت،  مختلف  في  ونماء  تطور  من  تشهده  وما 

الوضع  مع  التعاطي  في  المؤسسة  دور  مستعرضا 

الصالحيات  وفق  البحرين  مملكة  في  الحقوقي 

وتطوير  تعزيز  أجل  من  المؤسسة  لعمل  الواسعة 

منظومة حقوق اإلنسان في المملكة وفق المعايير 

الدولية، وإرساء مبادئ احترام حقوق اإلنسان وصون 

كرامته.

من جانبهم، أكد وفد البرلمان األوروبي على أهمية 

اإلنسان،  حقوق  وحماية  تعزيز  في  المؤسسة  دور 

األوروبي  االتحاد  بين  العالقات  تعزيز  أهمية  وعلى 

ومملكة البحرين على جميع المستويات بما فيها 

حقوق اإلنسان، لما فيه خير وصالح الدول والشعوب 

الصديقة.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل وفداً من أعضاء وكبار موظفي البرلمان األوروبي

بإعالن  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  ترحب 

حمد بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو   صاحب 

عن  الوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة،  آل 

األربع  الدولية  المبادرات  بدعم  البحرين  مملكة  تعهد 

في  والمتمثلة  المناخي،  التغير  مجال  في  الرئيسة 

العالمي  والتعهد  للمحيطات،  العالمي  التحالف  مبادرة 

بشأن غاز الميثان، ومبادرة الحكومة الخضراء، ومبادرة 

بحلول  المناخي  الحياد  لتحقيق  االستراتيجية  اإلمارات 

2050، وذلك في المؤتمر السادس والعشرين لألطراف 

المناخ  تغير  اإلطارية بشأن  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 

.(COP26)

وتثمن المؤسسة، موافقة مملكة البحرين على هذه 

االهتمام  مدى  تعكس  التي  األربع،  الدولية  المبادرات 

المتعلقة  بالقضايا  الحكيمة  القيادة  تولية  الذي  البالغ 

تنفيذ  على  حرصها  من  انطالًقا  المناخية  بالتغيرات 

المناخي  العمل  أن  حيث  المستدامة،  التنمية  أهداف 

التنمية  أهداف  من  عشر  الثالث  الهدف  يعتبر 

المستدامة السبعة عشر لأُلمم المتحدة.

وترى المؤسسة، التحديات الناجمة عن التغير المناخي 

بقاع  جميع  في  البشر  لماليين  اإلنسان  حقوق  تهدد 

األرض، مشددة على أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

المناخ  تغير  من  المتضررين  حماية  ضمان  على  أكد 

ليتمتع  للتكيف  الضرورية  السبل  توفير  إلى  باإلضافة 

تنظيم  على  العمل  خالل  من  كريمة  بحياة  الجميع 

الموارد  وحشد  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاث 

الكافية لتخفيف آثار التغير المناخي.

#اضمن_حقك

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ترحب باإلعالن عن تعهد
مملكة البحرين بدعم المبادرات الدولية في مجال التغير المناخي
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل وفدا من المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في روسيا االتحادية

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  التقى 
معالي الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق اإلنسان بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.

مجال  في  التعاون  أوجه  تعزيز  وسبل  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات  الجانبان  بحث  اللقاء،  وخالل 

الخبرات، بما يدعم  التدريب والتثقيف وتبادل  حقوق اإلنسان بين المؤسسة والهيئة، السيما في مجاالت 

الجهود الرامية لتحقيق األهداف المشتركة لحماية وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.

من جانبه، هنأ الدكتور العواد، الدرازي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين، متمنيا له وألعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، بحضور عدد من أعضاء مجلس 
العليا  المفوضية  من  وفدا  العام،  واألمين  المفوضين 
لحقوق اإلنسان في روسيا االتحادية، برئاسة البروفيسور 
حاليا  البحرين  مملكة  يزور  الذي  موسكالكوفا،  تاتيانا 
بناء على دعوة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
في المملكة، وذلك لالطالع على دور ومهام المؤسسة 
جميع  على  اإلنسان  حقوق  مواضيع  مع  التعامل  في 

المستويات.

 وفي مستهل اللقاء، الذي عقد بمقر المؤسسة بضاحية 
السيف، رحب رئيس المؤسسة بالوفد الزائر، مستعرضا 
موجزا عن دور ومهام المؤسسة منذ انشائها في عام 
2009، وما قامت به من إنجازات في سبيل حماية ودعم 

العالقات  الى  تطرق  كما  المملكة،  في  االنسان  حقوق 
مؤكدا  الصديقين،  البلدين  تربط  التي  المتميزة  الثنائية 

#لقاءات_رسمية

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يلتقي رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية

مجال  في  العالقات  هذه  تعزيز  مواصلة  أهمية  على 

لحماية  التعاون  تعميق  بهدف  وذلك  االنسان،  حقوق 

ومتابعة حقوق مواطني كال البلدين في البلد اآلخر.

كما أشار الدرازي الى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم التي 

وقعت مؤخرا بين الجانبين، والبدء في تبادل المعلومات 

مشتركة  فعاليات  عقد  على  والعمل  التقني،  والتعاون 

ودورات  وندوات  وعملية  علمية  مؤتمرات  تنظيم  عبر 

ومبادئ  بمفاهيم  التعريف  أجل  من  تدريبية  وبرامج 

المحلية  المستويات  مختلف  على  اإلنسان  حقوق 

والوطنية واإلقليمية.

عن  موسكالكوفا  البروفيسور  أعربت  جانبها،  من 

مجلس  وأعضاء  لرئيس  وتقديرها  شكرها  خالص 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مفوضي 

مملكة البحرين على هذه الدعوة، ومنح فرصة االطالع 
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لحقوق  الوطنية  المؤسسة  إلنشاء  عشرة  الثانية  الذكرى  مع  تزامنا 
اإلنسان، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي رئيس مجلس المفوضين، 
واألمين  المفوضين،  مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  نفسه  عن  باألصالة 
حضرة  الى  وتقديره  شكره  عميق  عن  العامة،  األمانة  وموظفي  العام 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
حفظه اهلل ورعاه، على دعم جاللته الدائم للمؤسسة الوطنية لحقوق 
الشامل،  االصالحي  المشروع  ثمرات  من  كثمرة  أتت  التي  اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  بمنظومة  لالرتقاء  المستمرة  جاللته  توجيهات  وعلى 

بشفافية واستقاللية وفًقا لمبادئ باريس.

المفدى،  الملك  جاللة  بقيادة  البحرين،  مملكة  أن  على  الدرازي  وأكد 
ما  كل  ودعم  اإلنسان،  حقوق  صيانة  في  الثابت  نهجها  في  ماضية 
لجميع  والطمأنينة  األمن  يكفل  بما  الحقوق  هذه  احترام  شأنه  من 
المواطنين، مشيرا الى أنُه وبالرغم من الظروف االستثنائية التي شهدها 
حتى   2020 عام  منذ   )19  – )كوفيد  كورونا  لجائحة  انتشار  من  العالم 

اآلن، فقد استطاعت المؤسسة خالل 
أعمالها  في  االستمرار  الفترة  تلك 
حماية  في  ثابته  بخطى  المنوطة 
مختلف  عبر  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
أن  على  مشددا  المتاحة،  الوسائل 
تحقيق  في  جهًدا  تأل  لم  المؤسسة 
العاَمين  خالل  اإلنجازات  من  المزيد 
بما  تعمل  بأنها  ومؤكدا  الماضَيين، 
أكد  الذي   - واسعة  والية  من  لديها 
ترجمة  على   - إنشائها  قانون  عليها 
السامية  الملكية  التوجيهات  كل 
في  اإلنسان  حقوق  وحماية  لتعزيز 
بجميع  البحرين  مملكة  التزام  ظل 
المتعلقة  الدولية  والقوانين  المواثيق 

بها.

 - المناسبة  بهذه   - الدرازي  ودعا 
والهمم  الجهود  تضافر  أهمية  الى 
ترسيخ  في  المساهمة  أجل  من 
إطار  في  اإلنسان،  حقوق  مبادئ 
األجهزة  بين  والشراكة  التعاون 
المجتمع  ومؤسسات  الرسمية 
يحقق  بما  الخاص  والقطاع  المدني 
لجاللة  السامية  اإلنسانية  الرؤية 
التسامح  إلى  الداعية  المفدى،  الملك 
والتعايش واالحترام المتبادل وقبول 
األديان  مختلف  بين  والتفاهم  اآلخر 
على  والعمل  والطوائف،  واألعراق 
يدعم  بما  اإلنسان،  حقوق  احترام 
في  والمستدامة  الشاملة  التنمية 

مملكة البحرين.

#تصريح

بمناسبة الذكرى الثانية عشرة على إنشائها.. المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان تثمن عاليا الدعم الدائم لجاللة الملك 

المفدى لمنظومة حقوق اإلنسان

منظومة  لحماية  الفعال  المؤسسة  دور  على  كثب  عن 
حقوق  لتعزيز  جهود  من  به  تقوم  وما  اإلنسان،  حقوق 

اإلنسان في المملكة، بالتعاون مع شركائها المحليين.

رسمية  دعوة  موسكالكوفا  البروفيسور  وجهت  وقد   
للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لتكون عضوا مراقبا 
دائما في االجتماعات السنوية للتحالف األوروبي اآلسيوي 
للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في تلك المنطقة، 
والتي تعقد في الربع األخير من كل عام، باإلضافة الى دعوة 
والعملي  العلمي  المؤتمر  في  للمشاركة  المؤسسة 
في  اإلنسان  حقوق  حماية  بتحديات  يتعلق  الذي  الدولي 
يعقد  والذي  الممارسات،  أفضل  تبادل  خالل  من  أوراسيا 

العاصمة  في  عام  كل  نهاية  في  سنوي  بشكل  أيضا 
الروسية موسكو.

روسيا  في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  أن  يذكر   
للمؤسسة  نظيرة  وطنية  مؤسسة  تعتبر  االتحادية 
منشأة  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
المؤسسات  بمركز  المتعلقة  باريس  لمبادئ  وفقا 
يمنح  تصنيف  بأعلى  وتتمتع  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
للمؤسسات الوطنية الفاعلة والناشطة على المستوى 
الوطني واإلقليمي والدولي، وتحظى بمركز مراقب كامل 

في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف.
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الوطنية  المؤسسة  بين  المشترك  التعاون  إطار  في   
لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين والمفوضية العليا 
بمذكرة  والحاقا  االتحادية،  روسيا  في  اإلنسان  لحقوق 
الصالحيات  وفق  الجانبين  بين  المبرمة  التفاهم 
الوطنية  التشريعات  بموجب  منهما  لكل  الممنوحة 
رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  وقع  الصلة،  ذات 
مجلس المفوضين، والبروفيسور تاتيانا موسكالكوفا 
االتحادية،  روسيا  في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضة 
للتعاون  إطار  توفير  الى  يهدف  تعاون  بروتوكول 
ذات  المجاالت  في  الطرفين  بين  التعاون  وتسهيل 

القانونية  اإلجراءات  تبادل  خالل  من  المشترك  االهتمام 
بين األطراف، والمشاركة في االجتماعات الخاصة بالتعاون 
في  المشاركة  الى  باإلضافة  اإلنسان،  وحقوق  الدولي 
اإلنسان  لحقوق  العليا  للمفوضية  التابع  الخبراء  مجلس 
في روسيا االتحادية، فضال عن استعراض مشترك لتجارب 

المؤسستين في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة.

ستشهد  القادمة  المرحلة  بأن  الدرازي  أوضح  جانبه  من 
تحظى  التي  المجاالت  في  الجانبين  بين  للتعاون  توطيدا 
باهتمام الجانبين، باإلضافة الى التعاون التقني لرفع القدرات 

ذات الصلة بحقوق اإلنسان وفق المعايير الدولية.

#مذكرات_تفاهم

بالعالقات  مشيًدا  بالوفد،  المؤسسة  رئيس  ورحب 
المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  بين  الوطيدة 
كافة  على  تطور  من  تشهده  وما  الصديقة،  األمريكية 

المستويات.

في  المؤسسة  جهود  الدرازي  استعرض  اللقاء،  وخالل 
به  تضطلع  الذي  والدور  اإلنسان،  حقوق  أوضاع  متابعة 

في  اإلنسان،  حقوق  وحماية  وتعزيز  نشر  في  المؤسسة 
إليها  الموكلة  لالختصاصات  وفًقا  البحرين،  مملكة 
المستمر  االهتمام  إلى  باإلضافة  إنشائها،  قانون  في 
على  الجميع  مع  التواصل  لتعزيز  المؤسسة  توليه  الذي 

المستوى اإلقليمي والدولي.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 تستقبل وفًدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ األمريكي

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، بحضور 

عدد من أعضاء مجلس المفوضين واألمين العام، وفًدا يضم عدًدا من موظفي مجلسي 

بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  بمناسبة  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  والشيوخ  النواب 

الوفد لمملكة البحرين.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توقع بروتوكول تعاون
مع المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في روسيا االتحادية
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رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، سعادة الدكتور 
بنغالديش  جمهورية  سفير  اإلسالم  نذر  محمد 
استعرض  حيث  البحرين،  مملكة  لدى  الشعبية 
االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  الجانبان 
بدعم  يتعلق  فيما  خصوًصا  البلدين،  بين  المشترك 
المكفولة  بحقوقهم  الوافدة  العمالة  تمتع  وتعزيز 
الدولية  واالتفاقيات  الدستور  أحكام  بموجب  لهم 

واإلقليمية ذات العالقة.

من  المؤسسة  به  تقوم  ما  الدرازي  استعرض  كما 
على  للوقوف  الوافدة  العمالة  مع  ومتابعة  تواصل 

التعاون  تعزيز  بحث  الى  باإلضافة  الحقوقية،  أوضاعهم 
ذات  المجاالت  في  الجهود  لتوحيد  المشترك  والتنسيق 

العالقة بالعمالة الوافدة وحقوق اإلنسان.

بنغالديش  جمهورية  سفير  سعادة  أعرب  جانبه،  من 
به  تقوم  لما  وتقديره  شكره  خالص  عن  الشعبية 
جهود  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
الوقت  ذات  في  مثمًنا  الوافدة،  العمالة  تجاه  إنسانية 
توفير  سبيل  في  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي  التدابير 
كورونا،  جائحة  خالل  الوافدة  للعمالة  المالئمة  البيئة 
من  للتخفيف  المقيمين  جميع  مع  اإلنساني  وبالتعامل 

أضرار الجائحة.

#مذكرات_تفاهم

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل سفير جمهورية بنغالديش الشعبية لدى مملكة البحرين

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
العربّية  الشبكُة  نّظمتها  التي  اإلقليمية  الندوة  أعمال 
مع  بالتعاون  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
منديز  »مبادئ  حول   ،(APT) التعذيب  مناهضة  جمعية 
أعضاء  تعريف  الى  هدفت  التي  الفعالة«  المقابالت  بشأن 
اإلنسان  لحقوق  العربية  الوطنية  المؤسسات  وكوادر 
نشر  في  المؤسسات  دور  وأهمية  المبادئ،  هذه  بشأن 
وزيادة الوعي بهذه الوثيقة، وكيفية توظيف تلك المبادئ 
الذي يؤدي  النحو  السلطات، على  في رصدها وحوارها مع 
لحقوق  الكاملة  والحماية  االحترام  من  المزيد  لضمان 

اإلنسان.

المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  وقدم 
الندوة،  عمل  جلسات  خالل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
واسعة  والية  منح  أهمية  خاللها  من  أوضح  كلمة، 
قانون  عبر  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

الوطنية  المؤسسات  تلك  عمل  لدعم  إنشاءها 
حقوق  وحماية  تعزيز  مجال  في  بدورها  لالضطالع 
على  الوقت  ذات  في  مؤكدا  واستقاللية،  بحرية  اإلنسان 
أهمية الترويج األمثل لهذه المبادئ من خالل الوسائل 
من  تطبيقها  لضمان  واإلعالمية  والتدريبية  التوعوية 

قبل أجهزة إنفاذ القانون.

في  األعضاء  المشاركون  عدد  قدم  آخر،  جانب  من 
الوطنية لحقوق اإلنسان  العربية للمؤسسات  الشبكة 
الوطنية  تجاربهم   - اإلقليمية  الندوة  جلسات  خالل   -
ذات  والتحديات  والفرص  منديز  مبادئ  تطبيق  بشأن 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  من  شارك  وقد  العالقة، 
خالد  السيد  من  كًلا   - رئيسها  جانب  إلى   - اإلنسان 
اللظي  الشاعر، نائب رئيس المؤسسة، والمحامية دينا 
األمانة  موظفي  من  وعدًدا  المفوضين،  مجلس  عضو 

العامة.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تشارك في ندوة إقليمية حول »مبادئ منديز«
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تقنية  عبر   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت 

مواءمة  "مدى  بعنوان  مستديرة  طاولة   - المرئي  االتصال 

في  ومستدامة  صحية  بيئة  في  للحق  العمراني  التخطيط 

مملكة البحرين" لعدد من الهيئات الرسمية، ومؤسسات 

أدارتها  البحرين،  مملكة  في  العالقة  ذات  المدني  المجتمع 

والحريات  الحقوق  لجنة  رئيس  الصالح  فوزية  الدكتورة 

في  الحق  على  الضوء  لتسليط  وذلك  بالمؤسسة،  العامة 

العيش في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  الفعالية  افتتح 

بالحضور  بالترحيب  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

المؤسسة  دور  عن  تعريفية  نبذة  وقدم  والمتحدثين، 

الحق  وحماية  تعزيز  مجال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

بين  البناء  التعاون  مثمًنا  والمستدامة،  الصحية  البيئة  في 

األهداف  لتحقيق  العالقة  ذات  الشركاء  وجميع  المؤسسة 

أحد  تعد  التي  الصحية  البيئة  في  الحق  لتعزيز  المشتركة 

المتطلبات األساسية لحقوق اإلنسان.

وأوضح الدرازي - في كلمته االفتتاحية - بأن التطور العمراني 

وتوحيد  التكاتف  علينا  يحتم  ا  عالمّيً تحدّيًا  يشكل  السريع 

للجميع  ومالئمة  صحية  بيئة  توفير  أجل  من  الجهود 

تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة 2030، منوًها في الوقت 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم
 طاولة مستديرة حول مدى مواءمة التخطيط العمراني للحق

في بيئة صحية ومستدامة في مملكة البحرين

المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان تشارك في برنامج تدريب 

مدربي المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان

#مشاركات_المؤسسة#برامج_تدريبية

ذاته جهود مملكة البحرين الرامية إلى حماية البيئة،

وتضمنت الجلسة األولى من الفعالية على خمسة محاور 

على  وأثره  العمراني  التخطيط  واقع  الى  تطرقت  أساسية 

البحرين،  مملكة  في  ومستدامة  صحية  بيئة  في  الحق 

القائم  المحروس  عباس  لمى  المهندسة  قدمت  حيث 

بأعمال مدير إدارة رقابة وحماية البيئة بالمجلس األعلى 

األعلى  المجلس  دور  عن  نبذة  األول  المحور  في  للبيئة، 

للبيئة في مجال التخطيط العمراني لضمان حماية البيئة 

التشريعات  وأهم  البحرين  بمملكة  الفطرية  والحياة 

والقوانين المنظمة لذلك.

محمد  علي  وهيبة  األستاذة  وضحت  الثاني،  المحور  وفي 

في  الفنية  والخدمات  التخطيط  قسم  رئيس  عبداهلل 

العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  وزارة 

العمراني  التخطيط  استراتيجيات  أهم  المهندسة، 

في  الفطرية  والحياة  البيئي  التوزان  على  للحفاظ  المتبعة 

مملكة البحرين.

األدرج  محمد  رضا  المهندس  ركز  الثالث،  المحور  وخالل 

الوكيل المساعد للمشاريع اإلسكانية في وزارة اإلسكان 

من  المعتمدة  التعمير  اشتراطات  أهم  على  المهندس، 

قبل وزارة اإلسكان لمواءمة التخطيط العمراني مع الحق 

في توفير بيئة صحية ومستدامة للجميع وأهم المشاريع 

الخاصة بذلك.

عبدالرحمن  عيسى  المهندس  قدم  الرابع،  المحور  وأما 

العمراني  االستراتيجي  التخطيط  مستشار  البوعينين 

أهم  عن  موجزا  العمراني،  والتطوير  التخطيط  هيئة  في 

تتواءم  والتي  العمراني  التخطيط  في  المعتمدة  المعايير 

مع توفير البيئة الصحية والمستدامة للجميع.

األولى،  الجلسة  من  واألخير  الخامس  المحور  وخالل 

تعزيز  إدارة  مدير  الشربتي  إبراهيم  وفاء  الدكتورة  رّكزت 

الصحة في وزارة الصحة، على دور وزارة الصحة في مواءمة 

ومستدامة  صحية  بيئة  في  الحق  مع  العمراني  التخطيط 

للجميع.

وتمحورت الجلسة الثانية حول دور مؤسسات المجتمع 

التوازن  بأهمية  والتوعية  التعريف  في  وأهميتها  المدني 

شركاء  باعتبارهم   - البيئة  على  للحفاظ  العمراني 

اإلنسان  حقوق  وحماية  وتنمية  تعزيز  في  أساسيين 

بمملكة البحرين-، حيث قدمت كل من الدكتورة انتصار 

إدارة جمعية مبادئ لحقوق اإلنسان،  البناء عضو مجلس 

مجلس  رئيس  نائبة  الجودر  هنادي  الدكتورة  والمحامية 

التي  األنشطة  نبذة عن أهم  البيئة،  إدارة جمعية أصدقاء 

تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حق 

اإلنسان في بيئة صحية.

على  ركزت  التوصيات  من  عدد  عن  الفعالية  واسفرت 

أهمية مواءمة التشريعات الوطنية بما ورد في االتفاقيات 

الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، خاصة تلك المتعلقة بحق 

اإلنسان في بيئة سليمة، والتأكيد على أهمية وضع حقوق 

واالستراتيجيات،  السياسات  جميع  في  كأولوية  اإلنسان 

العمل  عن  فضال  للجميع،  استدامة  أكثر  المدن  لجعل 

بالبناء،  الخاصة  التنظيمية  االشتراطات  تحديث  على 

الممارسات  أفضل  لتطبيق  المجتمعية  الثقافة  وتعزيز 

المتعلقة بالبيئة، وتوعيهم بالمفاهيم البيئية.

ممثلة   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

التدريب  وحدة  رئيس  الطريف  فاطمة  األستاذة  في 

بمركز  باحث  مساعد  فزيع  حسين  واألستاذ  والتثقيف، 

المرحلة  في   - بالمؤسسة  الشكاوى  وتلقي  االتصال 

الوطنية  المؤسسات  مدربي  تدريب  برنامج  من  الثالثة 

لحقوق اإلنسان حول تصميم وإدارة وتقديم التدريب في 

مجال حقوق اإلنسان (TOT)، والذي نظمته الشبكة العربية 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مركز 

حقوق  مجال  في  والتوثيق  للتدريب  المتحدة  األمم 

بالدوحة  العربية  والمنطقة  آسيا  غرب  لجنوب  اإلنسان 

والمجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر، خالل الفترة 

من 20 ولغاية 25 نوفمبر 2021 في القاهرة.
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آلية  حول  ندوة  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
 ،(Zoom) عبر برنامج التواصل المرئي (UPR) االستعراض الدوري الشامل
إنجلترا،  في   (EHRC) اإلنسان  وحقوق  المساواة  مفوضية  نظمتها 
وبالتعاون مع UPR Info والمعهد البريطاني لحقوق اإلنسان، حيث شارك 
ومؤسسات  االنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  من  عدد  فيها 
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقد هدفت الندوة إلى 
التعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في متابعة تقارير 

االستعراض  آلية  الى  المقدمة  الدول 
الدوري الشامل بمجلس حقوق االنسان 

باألمم المتحدة. 

عمل  ورقة  تقديم  تم  الندوة  وخالل 
المؤسسات  به  تقوم  الذي  الدور  حول 
الوطنية والوالية الواسعة التي تتمتع بها 
في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، 
من خالل المشاركة الفاعلة في تقديم 
التقرير الموازي آللية االستعراض الدوري 
تواجهه  التي  التحديات  وأهم  الشامل، 
في  المصلحة  أصحاب  أحد  باعتباره 
التقارير الموازية إلى هيئات  تقديم تلك 

مجلس حقوق اإلنسان.

الشامل  الدوري  االستعراض  ويعتبر   
قرار  بموجب  أنشاء  الذي   -  (UPR)

لعام   251/60 اإلنسان  حقوق  مجلس 
2006 - إجراء ينطوي على تحسين أحوال 

في  األعضاء  الدول  في  اإلنسان  حقوق 
استعراض  يجرى  حيث  المتحدة،  األمم 
ونصف،  سنوات   4 كل  مرة  دولة  كل 
معلومات  على  االستعراض  ويستند 
موضوعية موثوق بها لبيان مدى وفاء 
حقوق  مجال  في  بالتزاماتها  دولة  كل 
شمولية  يكفل  نحو  على  اإلنسان 
بين  المعاملة  في  والمساواة  التطبيق 

جميع الدول.

#مشاركات_المؤسسة

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تشارك في ندوة حول آلية االستعراض الدوري الشامل

منوًها  شميد،  بالدكتور  الدرازي  رحب  اللقاء،  وخالل 
التي تجمع بين مملكة  الوثيقة والمتميزة  بالعالقات 
وما  الصديقة،  االتحادية  ألمانيا  وجمهورية  البحرين 

تشهده من تطور ونماء على مختلف الصعد.

بالوضع  الصلة  ذات  المواضيع  من  عدد  اللقاء  وتناول 
الحقوقي في مملكة البحرين، حيث قدم الدرازي نبذة 
عن الجهود والدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 

مملكة البحرين.

على  شكره  عن  شميد  الدكتور  اعرب  جانبه،  من 

المؤسسات  دور  أهمية  مؤكدا  االستقبال،  حسن 

متمنًيا  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  حماية  في  الوطنية 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل عضو البرلمان األلماني )البوندستاغ(

#لقاءات_رسمية

الدكتور  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

يزور  الذي  الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  )البوندستاغ( عن  األلماني  البرلمان  نيلز شميد عضو 

مملكة البحرين حاليًا ضمن وفد ألماني رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات حوار المنامة، 

وذلك بحضور سعادة السيد كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة لدى 

مملكة البحرين.
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شرائح  لجميع  اإلنسان  حقوق  بمبادئ  الوعي  وتعزيز  لنشر  الهادف  دورها  إطار  في 

مختلف  من  شركائها  مع  بالتعاون  عملها  وخطة  الستراتيجية  وتنفيذا  المجتمع، 

حول   - بُعد  عن   - محاضرة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت  الجهات، 

استهدفت  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  مجال  في  دورها 

موظفي مختلف المحافظات في المملكة.

قدم المحاضرة الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، تناول فيها عدد من المحاور 

المجال  في  والمقيمين  للمواطنين  تقدمها  التي  والخدمات  المؤسسة  بقانون  التعريف  الى  تطرقت  الي 

الحقوقي، واإلطار القانوني للمؤسسة، باإلضافة الى التعريف باآلليات الوطنية األخرى المتعلقة بحماية وتعزيز 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تنظم محاضرة تعريفية لموظفي المحافظات

#برامج_تدريبية

بشأن  تم  عما  موجز  استعراض  االجتماع  خالل  تم 

لعام  للمؤسسة  الثامن  السنوي  التقرير  تسليم 

رئيس  قدم  كما  الرسمية،  الجهات  الى   ،2020

المؤسسة نبذة عن مشاركته في مراقبة االنتخابات 

المفوضية  من  دعوة  على  بناء  الروسية  البرلمانية 

العليا لحقوق االنسان في روسيا االتحادية.

 مكتب مجلس المفوضين
يعقد اجتماعه الرابع

كما أطلع الدرازي، األعضاء على نتائج الزيارة الحالية 

التي يقوم بها وفد المفوضية العليا لحقوق االنسان 

المكتب  اعتماد  الى  باإلضافة  االتحادية،  روسيا  في 

ستنفذها  التي  والبرامج  الفعاليات  من  لعدد 

المؤسسة خالل ما تبقى من هذا العام.

الرابع  االجتماع  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  ترأس 

الشكاوى  لجنة  رئيس  الرئيس  نائب  الشاعر  خالد  السيد  بحضور  المفوضين،  مجلس  لمكتب 

والدكتور مال  العامة،  والحريات  الحقوق  رئيسة لجنة  الصالح  والدكتورة فوزية  والمتابعة،  والرصد 

اهلل الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق، والمستشار ياسر شاهين األمين العام.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان



 2021 

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 20

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

اجتماعيها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 

العاديين الخامس والسادس عن بعد، برئاسة السيد 

خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة، وعضوية السيدة 

روضة العرادي والدكتورة حورية حسن.

الكشوفات  باستعراض  اعمالها  اللجنة  افتتحت 

المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى  المتعلقة 

تم  التي  والحاالت  المقدمة  القانونية  والمساعدات 

التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  خالل  من  رصدها 

مع  تعاملت  حيث  الماضي،  االجتماع  منذ  االجتماعي 

عدد )5( شكاوى، وقدمت عدد (56) مساعدة قانونية، 

ووسائل  اإلعالم  وسائط  عبر  حاالت   (9) عدد  ورصدت 

التواصل االجتماعي، فضال عن تلقيها (159) اتصاال عبر 

الشهرين  خالل  للمؤسسة  المجاني  الساخن  الخط 

المتخذة  اإلجراءات  اللجنة  ناقشت  وقد  الماضيين، 

وعضوية  الصالح،  سعيد  فوزية  الدكتورة  برئاسة 

محمد  بدر  والدكتور  السلوم  صباح  أحمد  السيد 

عادل، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها 

بخصوص  تم  ما  ناقشت  حيث  بعد،  عن  السادس 

من  فيها  اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها  قراراتها 

بشأن  العامة  األمانة  مرئيات  الى  باإلضافة  إجراءات، 

عدد من التشريعات المحالة من السلطة التشريعية.

وخالل االجتماع، استعرضت اللجنة عدد من المواضيع 

تلك  مثل  الصحية،  الرعاية  في  بالحق  المتعلقة 

)السكلر(،  المنجلي  الدم  أمراض  بمرضى  المتعلقة 

أسوة  بالنساء  خاص  مركز  توفير  إمكانية  ومدى 

مجمع  في  فقط  للرجال  المخصص  الحالي  بالمركز 

من  عدد  في  النظر  الى  باإلضافة  الطبي،  السلمانية 

الحصول  بعدم  والمتعلقة  رصدها،  تم  التي  الشكاوى 

على العالج في الوقت المناسب، أو نقص األدوية، حيث 

المعنية  الجهات  مع  بالتواصل  المؤسسة  ستقوم 

للوقوف على مدى صحة تلك االدعاءات.

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها الخامس والسادس عن بعد

 لجنة الحقوق والحريات العامة
تعقد اجتماعها السادس عن بعد

قراراتها  مناقشة  الى  إضافة  الحاالت،  تلك  بشأن 

إجراءات،  من  بشأنها  اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها 

العامة  األمانة  ممثلي  حضور  استعراضها  عن  فضال 

سير  متابعة  بهدف  المحاكم،  جلسات  من  لعدد 

ضمانات  توافر  مدى  من  والتأكد  الجلسات  إجراءات 

المحاكمة العادلة.

من جانب آخر، نوهت اللجنة بتطبيق العقوبات البديلة 

المجتمعي  النسيج  ترابط  من  مزيد  في  ساهم  الذي 

العقوبات  قانون  من  المستفيدين  عودة  خالل  من 

البديلة الى ذويهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وتدعو اللجنة الى التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق 

الموقع  عبر  أو   ،(NIHR Bahrain) النقالة  الهواتف 

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

الساخن المجاني (80001144).

التي  المؤسسة  مبادرة  الى  اللجنة  تطرقت  كما 

وسم  تحت   - سنوات  عدة  منذ   - أطالقها  تم 

خاللها  من  دعت  والتي  #لنساعدهم_في_الوصول، 

بالرصد  للقيام  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  الجمهور 

المعدة  الخاصة  أو  العامة  المرافق  عن  والتبليغ 

أو  تصميمها  يحول  والتي  الجمهور  الستخدام 

الفئة  هذه  تمتع  دون  المحيطة  المادية  بيئتها 

على  المرافق  تلك  واستخدام  الوصول  في  بحقهم 

متابعتها  سيتم  حيث  األخرين،  مع  المساواة  قدم 

مع الجهات المعنية باألمر.

ختام  في   - اللجنة  رئيسة  أوضحت  آخر،  جانب  ومن 

من  عدد  عقد  بصدد  المؤسسة  بأن   - االجتماع 

وسيقوم  القانون،  انفاذ  على  للقائمين  المحاضرات 

المحاضرات  تلك  من  عدد  بتقديم  اللجنة  أعضاء 

وفقا لتخصص كل عضو ومجاله.
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برئاسة الدكتور مال اهلل الحمادي وعضوية المحامية 

زيارة  لجنة  عقدت  كوهين،  دانيال  والسيد  اللظي  دينا 

السادس  العادي  اجتماعها  والمرافق  االحتجاز  أماكن 

افتتحت  حيث  السيف،  بضاحية  المؤسسة  مقر  في 

زيارتها  بشأن  تم  ما  باستعراض  اجتماعها  اللجنة 

األخيرة إلى إحدى مراكز اإلصالح والتأهيل.

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
تعقد اجتماعها العادي السادس

وتوصياتها  قراراتها  بشأن  تم  ما  اللجنة  تابعت  كما 

الزيارات  حول  مناقشاتها  واستكملت  السابقة، 

إلى  القادمة  الفترة  خالل  بها  ستقوم  التي  الميدانية 

والتعليمية  الصحية  والمؤسسات  المراكز  بعض 

تمتع  استمرارية  من  للتأكد  وذلك  والخاصة،  العامة 

مرتادي تلك المؤسسات بالحقوق المقررة لهم.
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هاتف: 666 111 17 973+  فاكس 600 111 17 973+
info@nihr.org.bh   www.nihr.org.bhص ب. 10808, المنامة، مملكة البحرين


