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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 توقع مذكرة تعاون مع المرصد العربي

لحقوق اإلنسان في جمهورية مصر العربية

يتبع ص 2 - 

بجهود  اإلنسان،  لحقوق  العربي  المرصد  أشاد 

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

اهلل  حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 

الملكي  السمو  صاحب  بمساندة  ورعاه، 

العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

توفير  في  اهلل،  حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس 

مجال  في  البحرين  لمملكة  الكامل  الدعم 

حقوق اإلنسان وهو ما جعلها تتبوأ مكانة عربية 

وإقليمية ودولية مرموقة في هذا الصدد.
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في  مشترك،  تعاون  اتفاقية  توقيع  خالل  ذلك  جاء 

العربي  المرصد  بين  "القاهرة"،  المصرية  العاصمة 

برئاسة  العربي  للبرلمان  التابع  اإلنسان  لحقوق 

رئيس  العسومي،  الرحمن  عبد  بن  عادل  السيد 

المرصد  أمناء  مجلس  ورئيس  العربي  البرلمان 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  والمؤسسة  العربي، 

مملكة البحرين ممثلة في المهندس علي الدرازي 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

على  حرصه  اإلنسان  لحقوق  العربي  المرصد  وأكد 

البحرين  مملكة  مع  التعاون  وأواصر  جسور  مد 

الحقوقي  للسجل  نظرا  اإلنسان،  حقوق  مجال  في 

حقوق  حماية  في  البحرين  لمملكة  المشرف 

اليوم  توقيعها  تم  التي  االتفاقية  وأهمية  اإلنسان، 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مع 

للخطوات  انعكاًسا  جاءت  التي  البحرين  مملكة 

خطوات  إرساء  في  المرصد  يتخذها  التي  الجادة 

الهياكل  مع  وفاعلة  نوعية  عربية  ومبادرات 

الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان في الدول العربية 

خالل الفترة القادمة بما يتقاطع ايجاًبا مع مساعي 

وتطوير  دفع  في  الدائم  وحرصها  العربية  الدول 

الملف الحقوقي العربي.

في  موحد  عربي  صوت  تكوين  أهمية  أكد  كما 

الحمالت  كافة  لمواجهة  الدولية  المحافل 

المنظمات  عن  الصادرة  المحايدة  غير  والتقارير 

حقوق  أوضاع  تتناول  التي  الخارجية،  والجهات 

على  االعتماد  خالل  من  العربية  الدول  في  اإلنسان 

ُحسن  إثبات  ودون  مغلوطة،  ومصادر  هشة  ركائز 

والهياكل  المؤسسات  إلي  الرجوع  خالل  من  النية 

الوطنية في الدول العربية.

للتنسيق  عربية  آلية  تعزيز  على  االتفاق  وتم 

اإلنسان  لحقوق  العربي  المرصد  بين  والتعاون 

خالل  البحرين  مملكة  في  الوطنية  والمؤسسة 

المرحلة المقبلة.

المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  رحب  جانبه  من 

المشترك  بالتعاون  البحرين،  مملكة  في  الوطنية 

لحقوق  العربي  والمرصد  العربي،  البرلمان  مع 

تم  التي  التعاون  اتفاقية  أهمية  مؤكدا  اإلنسان، 

حماية  في  مباشر  بشكل  تساهم  التي  توقيعها، 

حقوق اإلنسان في المنطقة العربية.

اهتماًما  تولي  البحرين  مملكة  إن  الدرازي  وقال 

كبيرا لحماية حقوق اإلنسان، موضحا أن المؤسسة 

تعمل على متابعة ورصد مدى االلتزام بالمعاهدات 

بحقوق  المعنية  واإلقليمية  الدولية  واالتفاقيات 

لحقوق  العربي  الميثاق  في  ورد  ما  السيما  اإلنسان 

والعمل  التعاون  استمرار  إلى  داعيا  اإلنسان، 

المطروحة  المشترك بشأن قضايا حقوق اإلنسان 

وحماية  تعزيز  أجل  من  ا  ودولّيً ا  وإقليمّيً ا  محلّيً

حقوق اإلنسان

تكملة من  ص ١ 
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#لقاءات_رسمية

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

كارل  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

هالرجارد نائب المدير العام لمنطقة الشرق األوسط 

الخارجي  للعمل  األوروبية  بالدائرة  افريقيا  وشمال 

غانم  ياسر  المستشار  بحضور  األوروبي،  باالتحاد 

شاهين األمين العام، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية 

السيف.

الدور  عن  نبذة  وقدم  هالرجارد،  بالسيد  الدرازي  رحب 

أوضاع  مع  التعامل  في  المؤسسة  به  تضطلع  الذي 

مستعرضا  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق 

ثقافة  لتعزيز  المؤسسة  عمل  وخطة  استراتيجية 

في  المجتمع  شرائح  كافة  بين  اإلنسان  حقوق 

مملكة البحرين.

ذات  المواضيع  من  عدد  الى  الجانبان  تطرق  كما 

سبل  بحث  إلى  باإلضافة  المشترك،  االهتمام 

الوطنية  المؤسسة  بين  والتعاون  التنسيق 

ومندوبية االتحاد األوروبي.

شكره  بالغ  عن  هالرجارد  السيد  أعرب  جانبه،  من 

االستقبال،  المؤسسة على حسن  لرئيس  وتقديره 

دؤوبة  جهود  من  المؤسسة  به  تقوم  ما  مثمنا 

مملكة  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  لتعزيز 

البحرين.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل نائب المدير العام 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا باالتحاد األوروبي



 45  4

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يجتمع مع رئيس 
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في القاهرة

#لقاءات_رسمية

العربي  المرصد  الى  بها  يقوم  التي  الزيارة  هامش  على 

جمهورية  في  العربي  للبرلمان  التابع  اإلنسان  لحقوق 

الدرازي  أحمد  علي  المهندس  التقى  العربية،  مصر 

األستاذ  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 

اإلنسان  لحقوق  العربية  المنظمة  رئيس  شلبي  عالء 

مجاالت  تعزيز  سبل  مناقشة  تم  حيث  القاهرة،  في 

المعنية  البرامج  أعداد  في  وخاصة  والتنسيق  التعاون 

بحقوق االنسان في مملكة البحرين.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أن  يذكر 

وقعت مذكرة تعاون مع المنظمة العربية لحقوق 

تبادل  إلى  المذكرة  وتهدف   ،2014 عام  في  اإلنسان 

والفعاليات  والتدريب  العمل  ورش  وعقد  الخبرات 

المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 

واتخاذ المواقف المشتركة فيما يتعلق باختصاص 

والمؤسسة  اإلنسان  لحقوق  العربية  المنظمة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

#لقاءات_رسمية

المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  التقى 
مشيرة  السفيرة  سعادة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
في  اإلنسان  لحقوق  القومي  المجلس  رئيس  خطاب 
بالقاهرة،  المجلس  مقر  في  العربية،  مصر  جمهورية 
العاصمة  الى  بها  قام  التي  الزيارة  هامش  على  وذلك 
مع  مشترك  تعاون  اتفاقية  لتوقيع  "القاهرة"،  المصرية 

المرصد العربي لحقوق اإلنسان التابع للبرلمان العربي.

مجلس  أعضاء  من  عددا  حضرة  الذي  اللقاء  وخالل 
مفوضي المجلس القومي، اعربت السفيرة خطاب عن 
سعادتها باستقبال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق 
العالقات  على  مؤكدة  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان 
الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية 
حقوق  مجال  في  خاصة  العالقات  هذه  تعزيز  مواصلة 

اإلنسان بما يلّبي التطلعات واألهداف المنشودة.

وتقديره  شكره  خالص  عن  الدرازي  أعرب  جانبه،  من 
على حسن االستقبال والضيافة، مشيدا بالدور المهم 
الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق اإلنسان على 
به  يقوم  وما  والدولي،  واإلقليمي  المحلي  المستوى 

الى  مشيرا  اإلنسان،  حقوق  لتعزيز  جهود  من  اعضاءه 
التي  المجاالت  في  الجانبين  بين  التعاون  توطيد  أهمية 
التقني  التعاون  الى  باإلضافة  الجانبين،  باهتمام  تحظى 
لرفع القدرات ذات الصلة بحقوق اإلنسان وفق المعايير 

الدولية.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز مجاالت التعاون 
والتنسيق، واتفق الجانبان على ضرورة وضع هذا التعاون 
في صورة مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والمعرفة وفق 
الصالحيات الممنوحة لكل منهما بموجب التشريعات 

الوطنية ذات الصلة.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق اإلنسان في جمهورية 
مصر العربية يعتبر مؤسسة وطنية نظيرة للمؤسسة 
منشأة  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
المؤسسات  بمركز  المتعلقة  باريس  لمبادئ  وفقا 
تصنيف  بأعلى  وتتمتع  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
على  والناشطة  الفاعلة  الوطنية  للمؤسسات  يمنح 
بمركز  وتحظى  والدولي،  واإلقليمي  الوطني  المستوى 

مراقب كامل في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف.

»الوطنية لحقوق اإلنسان« و »القومي المصري لحقوق اإلنسان« 
يبحثان تعزيز التعاون المشترك
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#مشاركات_المؤسسة

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك
في ندوة استقاللية القضاء في الشرق األوسط

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  في  العامة  األمانة  شاركت 

"إستقاللية  بعنوان  االقليمية  الحوارية  الندوة  في  االنسان 

القضاء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ضوء 

المعايير الدولية لحقوق االنسان"، والتي عقدت عبر االتصال 

األوسط  للشرق  اإلقليمي  المكتب  من  بتنظيم  المرئي 

وشمال أفريقيا لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق االنسان.

وقد ضمت الندوة مجموعة من أصحاب المصلحة وأعضاء 

المجتمع  ومؤسسات  والتشريعية،  القضائية  السلطة 

االنسان  للحقوق  الوطنية  المؤسسات  من  وعدد  المدني، 

تحديات  مناقشة  الى  هدفت  حيث  الدوليين،  والشركاء 

القضاء،  إستقاللية  لتعزيز  التشريعي  االصالح  وفرص 

كما  المنطقة،  في  الناجحة  التجارب  على  الضوء  وتسليط 

سعت الندوة إلى تسهيل الحوار ما بين أصحاب المصلحة 

إستقاللية  لتعزيز  والفرص  التحديات  حول  الرئيسين 

القضاء من خالل االصالحات القانونية، مع بيان الجهود التي 

الدولي  القانون  سياق  في  المنطقة  دول  أغلبية  بها  تقوم 

القضاء،  بإستقاللية  المتعلقة  والمعايير  االنسان  لحقوق 

رئيسيتين  جلستين  على  الندوة  مجريات  قسمت  حيث 

تسبقها كلمة إقتتاحية، تناولت الجلسة األولى استقاللية 

تطرقت  حين  في  الدولية،  المعايير  ضوء  في  القضاء 

إطار  في  والتجارب  التحديات  بيان  إلى  الثانية  الجلسة 

االصالحات المتعلقة بإستقاللية القضاء في المنطقة.

إليه في هذا الصدد، أن استقاللية القضاء تعد  ومما يشار 

حق  لضمان  توافرها  يلزم  التي  الدولية  المعايير  أهم  من 

العادلة قبل وأثناء  التمتع بضمانات المحاكمة  الفرد في 

المحاكمة  اعتبار  يمكن  وال  المحاكمة،  مرحلة  وبعد 

شرطان  لها  توافر  إذا  إال  بالعدل  لها  مشهوًدا  أو  عادلة، 

على األقل، أولهما: أن تسترشد إجراءات المحاكمة كلها 

المحلّية  والتشريعات  بالدستور  نهايتها  إلى  بدايتها  من 

المجتمع  وضعها  التي  والصكوك  لعملها،  المنظمة 

مستقلة  قضائية  سلطة  تقوم  أن  وثانيهما:  الدولي، 

ومحايدة بتطبيق هذه اإلجراءات المنظمة لها.

 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان
تنفذ رحلة افتراضية لطالبات مدرسة زينب اإلعدادية للبنات

#برامج_تدريبية

مختلف  مع  المجتمعية  الشراكة  مبدأ  من  انطالقا 

نظمت  البحرين،  مملكة  في  التعليمية  المؤسسات 

مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

مدرسة زينب اإلعدادية للبنات، رحلة افتراضية لطالبات 

االتصال  تقنية  عبر  وذلك  المؤسسة  مقر  إلى  المدرسة 

المرئي، حيث تم استعراض فيديو قصير حول آلية عمل 

المؤسسة وما تحتويه من مرافق وأقسام، باإلضافة الى 

استعراض أهم اإلصدارات والمنشورات المعنية بحقوق 

نشر  بهدف  بإصدارها  المؤسسة  قامت  والتي  الطفل، 

الوعي وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان بمملكة البحرين.

المؤسسة  دور  حول  توعوية  محاضرة  تقديم  تم  كما 

حقوق  وحماية  تعزيز  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

اإلنسان بمملكة البحرين، باإلضافة إلى تقديم نبذة عن 

حقوق الطفل، وذلك بحضور األستاذة ليلى عبدالرحمن 

والتعليمي،  اإلداري  الكادر  من  وعدد  المدرسة،  مديرة 

وبمشاركة عدد ما يقارب 210 من طالبات المدرسة.
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استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمقرها في ضاحية السيف، عددا من الطلبة المشاركين في البرنامج 

العيادي للتأهيل المهني لطلبة كلية الحقوق بجامعة البحرين، وذلك في إطار تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية 

ثقافة  وتعزيز  نشر  في  دورها  من  وانطالقًا  التعليمية،  المؤسسات  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بين 

الوعي باحترام حقوق اإلنسان.

 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تستقبل المشاركين
في البرنامج العيادي للتأهيل المهني بجامعة البحرين

#برامج_تدريبية

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها العاشر

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 

نائب  الشاعر  خالد  السيد  برئاسة  العاشر  العادي 

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان،  وعضوية  

السيدة روضة العرادي والدكتورة حورية حسن، وذلك 

في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

القرارات  بمناقشة  أعمالها  اللجنة  افتتحت 

الكشوفات  مستعرضة  عنها،  الصادرة  والتوصيات 

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 

شكاوى ومساعدة قانونية وحاالت رصد خالل   (113)

الفترة المذكورة.

للقيام  الالزمة  الترتيبات  على  اللجنة  اطلعت  كما 

بزيارة ميدانية الى مركز إصالح وتأهيل النزالء في جو، 

لالطالع على الوضع الصحي للنزالء، ومدى توافر العالج 

الالزم لهم. 

المساعدة  وتقدم  الشكاوى  المؤسسة  وتستقبل 

عبر  أو  الشخصي،  الحضور  طريق  عن  القانونية 

موقع  عبر  أو   ،(80001144) الساخن  المجاني  الخط 

المؤسسة اإللكتروني (www.nihr.org.bh)، أو من خالل 

.(NIHR Bahrain) تطبيق الهواتف النقالة
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برئاسة  بعد،  عن  عشر  الحادي  اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 
والدكتور  السلوم  صباح  أحمد  السيد  وعضوية  الصالح،  سعيد  فوزية  الدكتورة 
أعمالها بمتابعة ما تم بخصوص قراراتها  اللجنة  افتتحت  بدر محمد عادل، حيث 
وتوصياتها في اجتماعها السابق، وما اتخذ فيها من إجراءات، كما اطلعت على ما 
تم بخصوص المحاضرات التي ستنظمها المؤسسة إلى القائمين على انفاذ القانون 

بمراكز اإلصالح والتأهيل في وزارة الداخلية.

كما استعرض أعضاء اللجنة، من جانب آخر، نتائج المؤتمر الوطني األول لحقوق اإلنسان وريادة األعمال، الذي 

نظمته المؤسسة بالتعاون مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم التأكيد على 

أهمية مواصلة العمل على عقد المزيد من الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة بحقوق اإلنسان خالل هذا العام.

برئاسة الدكتور مال اهلل الحمادي وعضوية السيد دانيال كوهين، عقدت 
لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها العادي الحادي عشر في مقر 
المؤسسة بضاحية السيف، حيث افتتحت اللجنة أعمالها باستعراض ما 

تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.

وكافة  القادمة  للفترة  اعداده  تم  الذي  الميدانية  الزيارات  برنامج  على  اللجنة  اطلعت  كما 

بهدف  والخاصة،  العامة  التعليمية  الدور  ستشمل  والتي  الزيارات،  بتلك  المتعلقة  الترتيبات 

توافقها  ومدى  لألفراد،  الجهات  تلك  تقدمها  التي  والخدمات  اإلجراءات  على  كثب  عن  االطالع 

المؤسسة  لعمل  الرقابي  الدور  إطار  في  وذلك  اإلنسان،  حقوق  لمعايير  األساسية  المبادئ  مع 

الوطنية لحقوق اإلنسان على المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية.

 لجنة الحقوق والحريات العامة
تعقد اجتماعها الحادي عشر عن بعد

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
تعقد اجتماعها العادي الحادي عشر
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