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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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معالي وزير الديوان الملكي يتسلم التقرير السنوي 
الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

يتبع ص 2 - 

#التقرير_السنوي

مملكة  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن  من  بتكليف 

وزير  خليفة  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ  معالي  استقبل  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى  البحرين 
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الدرازي  أحمد  علي  المهندس  الملكي،  الديوان 

اإلنسان، والذي  الوطنية لحقوق  المؤسسة  رئيس 

رفع إلى معاليه التقرير السنوي الثامن للمؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

وعّبر معالي وزير الديوان الملكي عن تقديره للجهود 

التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في 

البحرين  اإلنسان في مملكة  تعزيز وحماية حقوق 

المفدى،  الملك  لجاللة  الزاهر  العهد  ظل  في 

العمل  ميثاق  في  الواردة  الحقوقية  للمبادئ  وفًقا 

ذات  والتشريعات  والقوانين  والدستور  الوطني 

الدولية  إلى الصكوك والمعاهدات  الصلة، باإلضافة 

واإلقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وتناول التقرير السنوي الثامن للمؤسسة الوطنية 

وأنشطتها  المؤسسة  جهود  اإلنسان  لحقوق 

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في  المبذولة 

بذلها  التي  للجهود  ورصدها  عام،  بشكل 

كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 

من  الكريمة  التوجيهات  على  بناء  )كوفيد-19( 

آل  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  صاحب 

حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة 

الصحة  في  الحق  تعزيز  في  ساهمت  والتي  اهلل، 

والمقيمين  للمواطنين  الصحية  الرعاية  وتقديم 

االستشارية  اآلراء  إلى  باإلضافة  سواء،  حد  على 

المرفوعة من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

إلى السلطات الدستورية.

نفسه  عن  باألصالة  الدرازي  تقدم  جانبه،  ومن 

مفوضي  مجلس  أعضاء  كافة  عن  وبالنيابة 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بجزيل الشكر 

واالمتنان والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجاللة 

البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 

الدائمة  رعايته  على  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى 

لحقوق اإلنسان، وعلى توجيهات جاللته لبذل المزيد 

االنسان  حقوق  بمنظومة  لالرتقاء  الجهود  من 

وحمايتها وتعزيزها بما يتوافق مع الطموحات التي 

تتبناها قيادة جاللة الملك المفدى ويتمناها جميع 

بين  المملكة  مكانة  من  يعزز  بما  البحرين  أبناء 

الدول المتقدمة في هذا المجال.

تكملة من  ص ١ 
 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

 تستقبل سفير جمهورية ألمانيا االتحادية

مشيدا  بوكمان،  بالسيد  الدرازي  رحب  اللقاء  مستهل  في 

مملكة  بين  تجمع  التي  والمتميزة  الوثيقة  بالعالقات 

البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة، وما تشهده 

اللقاء  خالل  تم  كما  الُصعد،  مختلف  على  ونماء  تطور  من 

الجانبين  بين  المشترك  التعاون  تعزيز  سبل  مناقشة 

وتبادل الخبرات، خاصة في إقامة عدد من البرامج التدريبية 

المشتركة الهادفة الى تعزيز مفاهيم حقوق االنسان، والتي 

أو  تستهدف تطوير قدرات األعضاء والموظفين من جهة، 

زيادة الوعي للجمهور من خالل مواضيع مرتبطة بمبادئ 
ومفاهيم حقوق االنسان من جهة أخرى.

من جانبه، أعرب السيد بوكمان عن سعادته بلقاء الدرازي، 
مثمنا جهود المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ودورها 
مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  في  الهام 
خالل  من  الجانبين  بين  التنسيق  زيادة  متمنيا  البحرين، 
يلبي  بما  االنسان،  حقوق  ثقافة  نشر  الى  الهادفة  البرامج 

التطلعات واألهداف المشتركة.
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#لقاءات_رسمية#التقرير_السنوي

السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
السيد ويمر  البحرين، بحضور  لدى مملكة  االتحادية  ألمانيا  كاي بوكمان سفير جمهورية 
جروهي نائب السفير والمستشار ياسر غانم شاهين األمين العام بالمؤسسة، وذلك في 

مقر المؤسسة بضاحية السيف.
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#لقاءات_رسمية
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ذات  الموضوعات  الجانبان  بحث  االجتماع،  وخالل 

في  التعاون  أوجه  تعزيز  وسبل  المشترك  االهتمام 

مجال حقوق اإلنسان بين المؤسسة الوطنية والديوان 

الوطني، السيما في مجاالت التدريب والتثقيف وتبادل 

األهداف  لتحقيق  الرامية  الجهود  يدعم  بما  الخبرات، 

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  التقى 

سعادة السفير جاسم المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق اإلنسان بدولة الكويت 

الشقيقة، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.

المشتركة لحماية وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.

انتخابه  بمناسبة  الدرازي  المباركي،  هنأ  جانبه،  من 

الوطنية  المؤسسة  مفوضي  لمجلس  رئيسا 

لحقوق اإلنسان، متمنيا له وألعضاء المجلس دوام 

التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يلتقي رئيس الديوان الوطني لحقوق اإلنسان بدولة الكويت الشقيقة

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان، السفير عبداهلل بن فيصل جبر 

الدوسري بمناسبة تعيينه رئيًسا للبعثة الدبلوماسية 

في  المؤسسة  مقر  في  وذلك  بلجيكا،  مملكة  لدى 

ضاحية السيف.

وهنأ الدرازي، السفير الدوسري، بالثقة الملكية السامية 

بلجيكا  مملكة  في  البحرين  لمملكة  سفيرا  بتعيينه 

متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، مؤكدا 

على أهمية دور البعثات الدبلوماسية البحرينية في نقل 

مملكة  في  اإلنسان  حقوق  ألوضاع  الحقيقية  الصورة 

اآلليات  مع  بالتعاون  وذلك  شفاف  بشكل  البحرين 

الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان.

وخالل االجتماع، بحث الجانبان عدد من المواضيع ذات 

مجال  في  التعاون  زيادة  وسبل  المشترك،  االهتمام 

المشتركة  الوطنية  األهداف  لتحقيق  اإلنسان  حقوق 

نحو خدمة الوطن والمواطن.

شكره  بالغ  عن  الدوسري  السفير  أعرب  جانبه  من 

االستقبال،  حسن  على  المؤسسة  لرئيس  وتقديره 

مثمنا جهود المؤسسة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين.

#لقاءات_رسمية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى مملكة بلجيكا
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#لقاءات_رسمية
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التقى المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
لحقوق  العمانية  اللجنة  رئيس  الحوسني  شوين  بن  اهلل  عبد  الشيخ  المكرم 
اإلنسان، بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، حيث بحث 
المؤسسة  بين  اإلنسان  حقوق  مجال  في  التعاون  أوجه  تعزيز  سبل  الجانبان 
الوطنية واللجنة العمانية، السيما في مجاالت التدريب والتثقيف وتبادل الخبرات، 
ثقافة  وتعزيز  لحماية  المشتركة  األهداف  لتحقيق  الرامية  الجهود  يدعم  بما 

حقوق اإلنسان.

لمجلس  رئيسا  انتخابه  بمناسبة  الدرازي  اإلنسان،  لحقوق  العمانية  اللجنة  رئيس  هنأ  جانبه،  من 

مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين، متمنيا له وألعضاء المجلس دوام 

التوفيق والنجاح في مهام عملهم.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يلتقي رئيس اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
مكتب  في  العربية  للدول  اإلقليمية  المديرة  بكر  ليلى  السيدة  اإلنسان، 
التنسيق اإلنمائي لألمم المتحدة، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.

الواردة في  الدرازي بالسيدة بكر وقدم لها نبذة عن عمل المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها  رحب 

مملكة  في  الحقوقية  القضايا  مع  التعاطي  في  بالمؤسسة  المنوط  الدور  موضحا  انشائها،  قانون 

البحرين. كما

وخالل اللقاء، بحث الجانبان سبل التنسيق والتعاون المشترك خاصة بما يتعلق بالتعاون التقني في 

مجاالت التدريب وتبادل الخبرات.

#لقاءات_رسمية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل المديرة اإلقليمية للدول
العربية في مكتب التنسيق اإلنمائي لألمم المتحدة
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#لقاءات_رسمية

 8

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 
بضاحية  المؤسسة  مقر  في  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
النواب  مجلسي  موظفي  من  عدًدا  يضم  وفدا  السيف، 
الصديقة،  األمريكية  المتحدة  بالواليات  والشيوخ 
البحرين،  الوفد لمملكة  التي يقوم بها  الزيارة  بمناسبة 
المفوضين  مجلس  أعضاء  من  عدد  بحضور  وذلك 

واألمين العام.

الى  الزائر، وأشار  بالوفد  الدرازي  اللقاء، رحب  في مستهل 
الحقوقية  اإلنجازات  على  لالطالع  الزيارات  هذه  أهمية 
مملكة  في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الحاصل  والتقدم 
الذي  الدور  عن  مصورا  شرحا  لهم  قدم  حيث  البحرين، 
حقوق  وحماية  وتعزيز  نشر  في  المؤسسة  به  تضطلع 
رفع  في  االستشاري  ودورها  المملكة،  في  اإلنسان 
وما  الصلة،  ذات  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  التوصيات 
قامت به المؤسسة من دور فعال خالل جائحة كورونا 
اتخذتها  التي  االحترازية  لإلجراءات  الحثيثة  متابعتها  عبر 

الدول  أوائل  من  البحرين  مملكة  أن  الى  الدرازي  وأشار 
وهو  البديلة،  العقوبة  نظام  طبقت  التي  العربية 
االنسان،  لحقوق  الدولية  المعايير  مع  يتماشى  نظام 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  الواردة  والبرتوكوالت 
األشخاص  بمعاملة  يتعلق  فيما  والسياسية  المدنية 
كرامة  واحترام  إنساني  بشكل  حريتهم  المسلوبة 
في  البديلة  للعقوبة  اإليجابي  األثر  عن  فضال  اإلنسان، 

تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.

المفتوحة،  للسجون  المملكة  انتهاج  بأن  الدرازي  وأّكد 
العدلي  النظام  في  نوعية  نقلة  كونها  عن  فضًلا 
والتأهيل،  باإلصالح  المتعلقة  التشريعية  والمنظومة 
والصادقة  الجادة  السياسية  اإلرادة  تعكس  فهيه 

تلك  تأثير  وعدم  الوباء  انتشار  لمكافحة  المملكة 
اإلجراءات على حقوق اإلنسان للمواطنين والمقيمين 

على حد سواء.

البحرين  في  الدينية  األقليات  كانت  ما  إذا  على  وردا 
أن  الدرازي  أوضح  حرية،  بكل  شعائرها  تمارس 
إطار  في  تأتي  البحرين  في  الدينية  الشعائر  ممارسة 
بين  والمساواة  والشخصية  العامة  الحريات  كفالة 
أو  الدين  أو  اللغة  أو  العرق  بسبب  تمييز  دون  الجميع 
الكاملة  بمكانتها  الدينية  األقليات  وتحظى  الجنس، 

في المجتمع.

التساؤالت  من  بجملة  الوفد  تقدم  جانبهم  من 
وجهات  تبادل  تم  كما  المؤسسة،  بآلية  المتعلقة 
النظر حول عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك، 
على  للمؤسسة  وتقديرهم  شكرهم  عن  معربين 

حسن االستقبال والضيافة.

المدارس  مع  يتوافق  بما  العقابية  األنظمة  لتطوير 
والنفسي  االجتماعي  االستقرار  يحّقق  وبما  الحديثة 

لذوي المحكوم عليهم.

إلى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  ودعا 
السامية  الملكية  التوجيهات  تحقيق  في  اإلسراع 
الالزمة  التحتية  والُبنى  التنفيذية  اآلليات  لوضع 
من  أكبر  شرائح  لتشمل  البديلة  العقوبات  لتطبيق 
القطاعات  كافة  الوقت  ذات  في  داعيا  المحكومين، 
المجتمع  ومؤسسات  والهيئات  واألهلية  الخاصة 
العقوبات  عليهم  تنطبق  من  بقبول  للتوجه  المدني 
نجاحها  في  الفعال  لإلسهام  البديلة  والتدابير 

وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

#تصريح

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

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان: "التوجيهات الملكية السامية 
للبدء في وضع اآلليات الالزمة لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة، 
تعكس اإلرادة السياسية الجادة والصادقة لتطوير األنظمة العقابية"
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#مشاركات _المؤسسة #فعاليات_المؤسسة  

في  ممثلة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

الدكتور مال اهلل الحمادي عضو مجلس المفوضين ورئيس 

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق بالمؤسسة، في الملتقى 

الذي  اإلنسان..(،  القائد..  )الملك..  بـ  المعنون  الرابع  الحواري 

نظمه مجلس النفيعي، بمشاركة عدد من المسئولين وكبار 

الشخصيات والمتخصصين في عدد من المجاالت المختلفة، 

حيث تم التطرق الى التطَور الحاصل في مملكة البحرين في 

مختلف المجاالت وعلى كافة المستويات، في ظل المسيرة 

بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  الشاملة  التنموية 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي، أقامت لجنة الترابط االجتماعي باألمانة 

العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق االنسان محاضرة توعوية للموظفات بالتعاون مع 

جمعية البحرين لمكافحة السرطان، حيث قدمت الدكتورة حنين البوسطة محاضرة 

تطرقت فيها الى أهمية نشر الوعي الصحي وخصوًصا فيما يتعلق بسبل الوقاية من 

أو  المتبعة لتجنب حدوثه  الى حدوثه وأعراضه، والطرق  التي تؤدي  السرطان، واألسباب 

القضاء عليه وعالجه قبل انتشاره.

وأكدت على أهمية اتباع أنماط الحياة الصحية من غذاء صحي ونشاط بدني، وشجعت على أهمية الكشف المبكر 

عنه، مما يُحّسن من فرص التعافي، وأهمية االلتزام بالفحوصات الدورية للكشف عن السرطان في مراحل مبكرة 

بحيث يسهل عالجه والتعافي منه.

لجميع  الصحية  الرعاية  وشمولية  لعمومية 

التي  األبوية  الروح  يعكس  والمقيمين،  المواطنين 

كبلد  البحرين  مملكة  ومكانة  جاللته،  بها  يتمتع 

المساواة وحقوق اإلنسان دون تمييز.

وقانون  البديلة،  العقوبات  بقانون  يتعلق  وفيما 

العدالة اإلصالحية، قال الدكتور الحمادي إن القانونين 

حقوق  مفاهيم  ترسيخ  أجل  من  يأتيان  الجديدين 

اإلنسان، إذ تبرز مكانة البحرين في هذا الجانب، ففي 

الوقت الذي يهتم فيه العالم بطرح هذا الموضوع، 

في  متقدما  نموذجا  نفسها  لتقدم  البحرين  تأتي 

تشريعاتها اإلنسانية.

هذه  أن  بتوضيح  حديثه  الحمادي  الدكتور  وختم 

وتدابير  أحكامًا  وتتضمن  جداً،  متقدمة  القوانين 

فلسفة  على  بناء  اإلنسان  حقوق  من  تعزز  بديلة 

قانونية إنسانية مغايرة، مبينا وجود أكثر من 3000 

حتى  البديلة(  )العقوبات  القانون  هذا  من  مستفيد 

اآلن.

كما وتطرق إلى جدوى رفع سن الطفل إلى 18 سنة، 

لألطفال،  عدلية  ومحاكم  خاصة  نيابة  وإنشاء 

للطفل  متقدمة  قانونية  ضمانات  بوجود  مشيدا 

والتي تتوافق مع االتفاقيات الدولية.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في الملتقى الحواري 
الرابع المعنون بـ )الملك.. القائد.. اإلنسان..(

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان:
"نظام حماية األجور يعزز مكانة البحرين كوجهة تمتاز باألنظمة 

والقوانين التي تحفظ حقوق العّمال"
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برنامجها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  استأنفت 
الـ  الدفعة  اإلنسان  وحقوق  القانونية  العيادة  لطلبة  التدريبي 
الدراسي  للفصل  البحرين،  بجامعة  الحقوق  بكلية  الخاصة   17

األول 2021 - 2022، وذلك بمركز التدريب بمقر المؤسسة في 
ضاحية السيف.

وخالل اليوم األول، تم اطالع الطلبة المشاركين في البرنامج 
المؤسسة  قسم   - القانونية  العيادة  في  التدريب  آلية  على 
الوطنية لحقوق اإلنسان، وعلى ما يحتويه البرنامج من محاور 
اإلنسان  حقوق  حول  عامة  معلومات  والمتضمنة  رئيسة 
والدولية  واإلقليمية  الوطنية  واآلليات  األساسية  وحرياته 
المراجع  في  البحث  آليات  عن  فضال  اإلنسان،  حقوق  لحماية 
باإلضافة  اإلنسان  بحقوق  العالقة  ذات  اإللكترونية  والمصادر 

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستأنف برنامجها التدريبي لطلبة العيادة القانونية وحقوق اإلنسان

إلى تطبيقات عملية لترسيخ آلية البحث لدى الطلب

للمؤسسة،  القانوني  باإلطار  المشاركين  تعريف  تم  كما 
والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، ودورها في 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في المملكة.

شاهين  غانم  ياسر  المستشار  رحب  المناسبة،  وبهذه 
األمين العام للمؤسسة، باستئناف برنامج العيادة القانونية 
هو  البرنامج  هذا  من  الهدف  أن  الى  وأشار  المؤسسة،  بمقر 

الذي  العملي  التدريب  خالل  من  المشاركين  خبرة  صقل 
يمّكنهم من الربط بين التعليم األكاديمي والواقع العملي، 
وتطوير قدراتهم القانونية والحقوقية، متمنًيا لهم التوفيق 

والنجاح.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان#برامج_تدريبية

القانون  انفاذ  على  للعاملين  الحقوقي  التدريبي  للبرنامج  المقترحة  الفعاليات  إلى  اللجنة  تطرقت  االجتماع،  وخالل 

بهدف تثقيفهم وتعزيز الوعي لديهم حول حقوق النزالء والمحتجزين، وواجباتهم من المنظور التشريعي الوطني، 

واالتفاقيات والمعايير الدولية.

والطاوالت  العمل  وورش  والتثقيف  التدريب  وبرامج  المحاضرات  من  عدد  تنظيم  إمكانية  اللجنة  ناقشت  كما 

ضمن  ادراجها  المقترح   - اللجنة،  ومهام  اختصاصات  ضمن  تندرج  التي  الفعاليات  من  وغيرها  المستديرة 

استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للسنوات القادمة - حيث سيشارك أعضاء اللجنة في تقديم عددا منها وفقا 

الختصاصاتهم ومجال عملهم.

 لجنة الحقوق والحريات العامة
تعقد اجتماعها الخامس عن بعد

الدكتورة  برئاسة  بعد،  عن  الخامس،  اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 

فوزية الصالح، وعضوية السيد أحمد السلوم والدكتور بدر عادل، حيث افتتحت اللجنة 

اعمالها بالتأكد من النصاب القانوني والتصديق على محضر االجتماع السابق، ثم ناقشت 

ما تم بخصوص قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

دانيال  والسيد  اللظي،  دينا  المحامية  وعضوية  الحمادي،  اهلل  مال  الدكتور  برئاسة 

كوهين، عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها العادي الخامس في مقر 

اللجنة اجتماعها باستعراض ما تم بشأن  افتتحت  السيف، حيث  المؤسسة بضاحية 

قرارتها وتوصياتها السابقة.

وبعض  والتوقيف،  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  من  عدد  إلى  ميدانية  بزيارات  القيام  أمكانية  اللجنة  وبحثت 

المؤسسات والمراكز التعليمية العامة والخاصة، بهدف االطالع عن كثب، على ما يتم تنفيذه من قبل إدارة 

على  حرها  من  انطالقا  وذلك  مرتاديها،  مع  اإلنسان  حقوق  بمعايير  االلتزام  مدى  على  والوقوف  المراكز  تلك 

تفعيل دور المؤسسة الرقابي في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

  لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
تعقد اجتماعها العادي الخامس
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