
1 

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

ومراقبة  لرصد  المحوري  دورها  إطار  في 
على  منها  وحرصا  االنتخابية،  العملية 
فيما  المجتمعية  الشراكة  أواصر  توطيد 
المدنية  الحقوق  وتنمية  بتعزيز  يتعلق 
الخطة  تضمنته  لما  وتنفيذا  والسياسية، 
 ،(2026 – 2022) الوطنية لحقوق اإلنسان 

الثالث  االستراتيجي  الهدف  وباألخص 
في  الديمقراطية  وتعزيز  بتدعيم  المتعلق 
الصكوك  مع  يتوافق  بما  البحرين  مملكة 
الدولية،  الممارسات  وأفضل  الحقوقية 
يتعلق  خاًصا  بنًدا  الهدف  هذا  تضمن  حيث 
بتأهيل وتدريب أعضاء مؤسسات المجتمع 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 تنظم ورشة عمل لمؤسسات المجتمع المدني بعنوان

" آلية مراقبة العملية االنتخابية "

#برامج _تدريبية
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المدني المحلية في مجال الرقابة على االنتخابات العامة 
عقدت  واألساليب،  التجارب  وأفضل  المعايير  أعلى  وفق 
عمل  ورشة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
 ،"2022 لعام  والبلدية  النيابية  االنتخابات  "مراقبة  حول 
مراقبة  في  شاركت  التي  المدني  المجتمع  لمؤسسات 
االنتخابات النيابية والبلدية في سنوات سابقة، وتلك التي 
لهذا  االنتخابات  مراقبة  في  المشاركة  في  رغبتها  أبدت 
2022، وذلك بالتزامن مع بدء التحضير لالنتخابات  العام 

النيابية والبلدية.

افتتح ورشة العمل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس 
ترحيبية  بكلمة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
مؤسسات  دور  أهمية  على  خاللها  أكد  بالمشاركين، 
لدعم  االنتخابية  العملية  مراقبة  في  المدني  المجتمع 
وتعزيز نزاهة وعدالة االنتخابات من جانب، وللوقوف على 
سالسة إجراءاتها وحسن تنفيذها من جانب آخر، إضافة 

الى تشجيع المشاركة السياسية واالنتخابية.

بالتزامن  جاء  الورشة  هذه  تنظيم  أن  الى  الدرازي  وأشار 
لعام  والبلدية  النيابية  لالنتخابات  التحضير  بدء  مع 
االنتخابات  آلية مراقبة  الضوء على  2022، بهدف تسليط 

البحرين  مملكة  دستور  في  المقررة  وضماناتها 
والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

عدد  تشكيل  تم  قد  بأنه  كلمته،  خالل  الدارزي،  وكشف 
من فرق الرصد المكونة من أعضاء مجلس المفوضين 
لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة  العامة  األمانة  وموظفي 
اإلنسان، للقيام بمهمة الرقابة ورصد عملية االنتخابات 
وضع  سيتم  بأنه  موضحا  الحالي،  للعام  والبلدية  النيابية 
سيصدر  خاص  تقرير  في  والتوصيات  المالحظات  جميع 

الحًقا وسيكون متاًحا للجميع.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  واختتم 
التامة بأن العملية  كلمته بالتأكيد على ثقة المؤسسة 
نظًرا  ونزيهة؛  حرة  أجواء  في  ستجري  سوف  االنتخابية 
من  البحرينية  الديمقراطية  الممارسة  به  تتمتع  لما 
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تكملة من  ص ١ 

انطالقة  منذ  واضح  بشكل  تجلى  ما  وهو  كاف،  نضج 
البالد المعظم، حفظه اهلل  المشروع اإلصالحي لعاهل 

ورعاه، وحتى اآلن.

في  عمل  ورقتين  على  العمل  ورشة  واشتملت  هذا، 
محمد  بدر  الدكتور  األولى  الورقة  قدم  األولى،  جلستها 
تجربة  خاللها  تناول  المفوضين،  مجلس  عضو  عادل 
مراقبة  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
الماضية،  السنوات  خالل  والبلدية  النيابية  االنتخابات 
عبداهلل  علي  المحامي  الثانية  الورقة  قدم  فيما 
الى خاللها  من  تطرق  الشورى،  مجلس  عضو   العرادي، 

فيما  االنتخابات،  على  واألهلية  القضائية  الرقابة  آلية 
مؤسسات  تجربة  على  الثانية  الجلسة  تضمنت 
حيث  االنتخابية،  العملية  مراقبة  في  المدني  المجتمع 
استعرض ممثلين لعدد من الجمعيات والمؤسسات 
تجاربهم وأهم التحديات التي قد يتعرض لها المراقب 

خالل عملية مراقبة ورصد العملية االنتخابية.

 150 من  أكثر  فيها  شارك  التي  العمل،  ورشة  هدفت 
آلية  على   - عام  بشكل   - الضوء  تسليط  إلى  شخص، 
دستور  في  المقررة  وضماناتها  االنتخابات  مراقبة 
الصلة،  ذات  الوطنية  والتشريعات  البحرين  مملكة 
وأفضل  الخبرات  لتبادل  الفرصة  إتاحة  عن  فضال 
الممارسات فيما يتعلق برقابة االنتخابات، بما يسهم 
توحيد  خالل  من  االنتخابية  العملية  إنجاح  ضمان  في 

الجهود الوطنية في هذا الشأن.

لضمان  العام  النقاش  باب  فتح  تم  الورشة،  ختام  في 
األخرى  المدني  المجتمع  مؤسسات  جميع  مشاركة 
التي ترغب في تقديم مداخلة بهدف الخروج بمقترحات 
اإلنسان  حقوق  تعزيز  أجل  من  العملية  الخطوات  حول 
مع  تتماشى  التي  واإلجراءات  والقوانين  االنتخابات،  في 
ذات  اإلنسان  لحقوق  الدولية  والممارسات  المعايير 

الصلة.

#برامج _تدريبية

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل سفير مملكة هولندا

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

السيد  سعادة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

لدى  هولندا  مملكة  سفير  ويستهوف  لورانس 

بحضور  الكويت،  بدولة  المقيم  البحرين  مملكة 

السيدة سيمون الندهاوس نائبة السفير، وذلك بمقر 

المؤسسة في ضاحية السيف.

والدور  المؤسسة  عن  نبذة  الدرازي  قدم  اللقاء،  خالل 

في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  في  به  تضطلع  الذي 

مملكة البحرين، وفقًا لقانون إنشائها ولالختصاصات 

الفترة  خالل  إنجازاتها  أهم  مستعرضًا  إليها،  الموكلة 

يقوم  التي  المعلنة  وغير  المعلنة  والزيارات  الماضية، 

اإلصالح  مراكز  إلى  المفوضين  مجلس  أعضاء  بها 

التدريبية  البرامج  عن  فضال  دوري،  بشكل  والتأهيل 

يتعلق  فيما  الوعي  لتعزيز  المؤسسة  تقدمها  التي 

بحقوق اإلنسان.

كما تطرق اللقاء الى قانون العقوبات والتدابير البديلة، 

وآلية تطبيقه بشكل فعال من خالل توفير البرامج 

مستعرضا  عليهم،  للمحكوم  المالئمة  التأهيلية 

للعقوبات  الدولي  المؤتمر  الوقت مخرجات  في ذات 

البديلة التي قامت المؤسسة مؤخراً بتنظيمه.

تقديره  عن  الهولندي  السفير  أعرب  جانبه،  من 

للدور اإلنساني الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية 

التعاون  سبل  تعزيز  الى  متطلعا  اإلنسان،  لحقوق 

التنموية  األهداف  ويحقق  يدعم  بما  الجانبين  بين 

وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنًيا  المشتركة، 

المزيد من التقدم واالزدهار.

#لقاءات_رسمية
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الوطنية  المؤسسة  استقبلت 

لحقوق اإلنسان، وفًدا من موظفي 

في  والشيوخ  النواب  مجلسي 

األمريكية  المتحدة  الواليات 

بها  يقوم  زيارة  ضمن  الصديقة، 

إذ قام  البحرين،  إلى مملكة  الوفد 

الدرازي  أحمد  علي  المهندس 

الوطنية  المؤسسة  رئيس 

لحقوق اإلنسان، باطالع الوفد على 

الحقوقية  المكتسبات  من  جانب 

خالل  المملكة  في  تحققت  التي 

رأسها  وعلى  الماضية،  المرحلة 

إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق 

عرض  على  الوفد  اطلع  تم  كما 

الوطنية  المؤسسة  عن  تعريفي 

الرقابي  ودورها  اإلنسان،  لحقوق 

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  في 

التي  والخدمات  المملكة،  في 

والمقيمين،  للمواطنين  تقدمها 

ومد  التواصل  آليات  الى  باإلضافة 

الجسور مع المنظمات الحقوقية 

اإلقليمية والدولية.

اإلنسان، في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي تحققت خالل مسيرة 

العمل الحقوقي والديمقراطي بقيادة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، وفق معايير دولية 

ومنهجية وطنية.

وخالل اللقاء، ثم قام الدرازي وعدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة، باإلجابة على جميع استفسارات الوفد عن 

المؤسسة الوطنية ودورها الذي تضطلع به في التعاطي المواضيع ذات الصلة بحقوق اإلنسان.  

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل وفًدا من موظفي 
مجلسي النواب والشيوخ في الواليات المتحدة األمريكية

#لقاءات_رسمية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل سفيرة جمهورية فنلندا

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

السيدة  سعادة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

مملكة  لدى  فنلندا  جمهورية  سفيرة  نيسيال  ماريان 

ايتو  السيدة  بحضور  أبوظبي،  في  والمقيمة  البحرين، 

المؤسسة  مقر  في  وذلك  السفيرة،  نائبة  سالمي 

بضاحية السيف.

وتناول اللقاء، التعريف بدور الذي تضطلع به المؤسسة 

المواضيع  التعاطي مع  اإلنسان في  الوطنية لحقوق 

ذات الصلة بحقوق اإلنسان، باإلضافة الى سبل تعزيز 

الحقوقية  خاصة  الجانبين  بين  الثنائية  العالقات 

منها.

شكرها  عن  السفيرة  سعادة  أعربت  جانبها،  من 

لمملكة  متمنية  االستقبال،  حسن  على  وتقديرها 

البحرين وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

#لقاءات_رسمية
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الثدي  بسرطان  التوعية  شهر  مع  تزامنًا 
عام،  كل  من  أكتوبر  شهر  يصادف  الذي 
المؤسسة  في  العامة  األمانة  اقامت 
مع  بالتعاون  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
محاضرة  التخصصي،  السالم  مستشفى 
تثقيفية لموظفات المؤسسة، حول أهمية 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قدمتها 
الدكتورة زهرة خليفة استشاري طب العائلة 

بمستشفى السالم التخصصي.

وخالل المحاضرة، اشارت الدكتورة زهرة الى 
الفعالية بشكل سنوي  أهمية تنظيم هذه 
النساء  لدى  المرض  هذا  بمخاطر  للتوعية 
عن  فضال  منه،  الوقاية  وطرق  ومراحله 
أهمية إجراء الفحوصات بشكل منتظم، لما 
للكشف  فرصة  من  الفحوصات  تلك  توفره 
المعالجة  وتقديم  المرض  عن  المبكر 

الالزمة للوصول إلى معدالت نجاة مرتفعة.

#برامج_تدريبية

لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة  العامة  األمانة  شاركت 

وحدة  رئيس  النجار  محمد  باألستاذ  ممثلة  اإلنسان 

الشؤون القانونية، واألستاذة مروة علي مساعد باحث 

الدورة  أعمال  في  الشكاوى،  وتلقي  االتصال  بمركز 

تصميم  حول   )TOT( المدربين  "تدريب  التدريبية 

وإدارة وتقديم التدريب في مجال حقوق اإلنسان"، 

للمؤسسات  العربية  الشبكة  قبل  من  المنظمة 

األمم  مركز  مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

اإلنسان  حقوق  مجال  في  والتوثيق  للتدريب  المتحدة 

والمجلس  العربية  والمنطقة  آسيا  غرب  لجنوب 

في  عقدت  والتي  الجزائر،  في  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

العاصمة الجزائر.

المشاركين  تمكين  إلى  التدريبية  الدورة  وهدفت 

السياق  تحليل  تدريبي، من حيث  برنامج  من تخطيط 

الدورات  وتصميم  التدريبية،  االحتياجات  وتقدير  العام 

من  تتضمنه  وما  تقديمه  ومرحلة  التدريب  وتنظيم 

مهارات  وصقل  التدريب،  وطرق  أدوات  استخدام 

الفئة  مع  والتعامل  المادة  بتقديم  المشاركين 

المستهدفة، إلى جانب أنشطة المتابعة وتقييم األثر، 

بين  الفضلى  والممارسات  التجارب  تبادل  على  عالوة 

مجال  في  القدرات  يعزز  بما  والمدربين،  المشاركين 

تلك  منتسبي  لدى  القدرات  ورفع  وبناء  التدريب  إعداد 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

كما تناولت المحاضرة مسببات المرض وأعراضه، وكيفية الفحص 
وااللتزام  الدوري،  الفحص  خالل  من  الوقاية  أهمية  جانب  إلى  الذاتي، 

بالغذاء الصحي وممارسه الرياضة.

في  الصحية  المؤسسات  مع  الشراكة  ضمن  الفعالية  هذه  تأتي 
والكشف  الوقائي  الجانب  تعزيز  إلى  تهدف  والتي  البحرين،  مملكة 

المبكر عن األمراض، لرفع مستوى الوعي الصحي لدى الموظفات.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك دورة تدريبية حول
"تصميم وإدارة وتقديم التدريب في مجال حقوق اإلنسان"

#مشاركات_المؤسسة

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تقيم محاضرة تثقيفية عن سرطان الثدي
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في حلقة نقاشية
بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن

#مشاركات_المؤسسة

 ،2022 السن  لكبار  العالمي  باليوم  االحتفال  إطار  في 
حلقة  في  االنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
نقاشية بعنوان "كبار السن في العالم العربي: الواقع الراهن 
وآفاق الحماية والتمكين"، والتي عقدت عبر االتصال المرئي 
السامية  للمفوضية  اإلقليمي  المكتب  من  بتنظيم 
وشمال  األوسط  للشرق  اإلنسان  لحقوق  المتحدة  لألمم 
واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  ولجنة  أفريقيا 

لغربي آسيا )اإلسكوا(.

خالل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  واستعرضت 
في  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي  الخطوات  مشاركتها، 
سن  من  بدًء  المسنين،  حقوق  وتعزيز  حماية  سبيل 
ووضع  المسنين،  حقوق  تحمي  التي  الوطنية  التشريعات 
االستراتيجيات والخطط والمبادرات الوطنية التي ساهمت 
ومشاركته  المسن  حياة  جودة  بمستوى  النهوض  على 
هذه  بحقوق  والتوعية  المجتمع  في  والمستمرة  الفعالة 
في  للمسنين  العملي  الواقع  عرض  إلى  وصوًلا  الفئة، 

مملكة البحرين والخدمات والتسهيالت المقدمة لهم.

في  الخبراء  من  مجموعة  النقاشية  الحلقة  وضمت  هذا، 
السامية  المفوضية  مكتب  ممثلي  الشيخوخة،  مجال 

لحقوق اإلنسان وعدد من المؤسسات الوطنية لحقوق 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  العمال  ونقابات  االنسان، 
الدولية  األطر  استعراض  لغرض  العربي،  الوطن  في 
على  الضوء  وإلقاء  السن،  لكبار  اإلنسان  بحقوق  الخاصة 
واقع كبار السن السيما النساء منهم في الدول العربية، 
اإلنسان،  لحقوق  الدولية  اآلليات  تجارب  بعض  وعرض 
وبشكل  السن  كبار  بحقوق  النهوض  سبل  ومناقشة 

خاص كبيرات السن.

قضايا  إدماج  ضرورة  إلى  النقاشية،  الحلقة  وخلصت 
دول  جميع  في  السياسات  وضع  عملية  في  السن  كبار 
التحول  بهدف  وذلك  العربية،  الدول  وباألخص  العالم 
وتحمي  العمرية  الفئات  جميع  تحتضن  مجتمعات  إلى 
حقوق كبار السن وتمكنهم من المساهمة البناءة في 
بحقوق  الوعي  لرفع  الجهود  تكثيف  مع  التنمية،  عملية 
مؤسسات  بها  تقوم  التي  المبادرات  ودعم  السن  كبار 
المجتمع المدني في هذا المجال، إضافة الى إيجاد اتفاقية 
خاصة تعني بحقوق كبار السن، أسوة ببقية الحقوق التي 
اعالن  اصدار  على  والعمل  لها،  اتفاقيات  تخصيص  تم 
خدمت  التي  الفئة  هذه  حقوق  حماية  الى  يهدف  عربي 

المجتمع في شبابها.

#لقاءات_رسمية

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

وفدا  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  استقبلت 

والشيوخ  النواب  مجلسي  موظفي  من  عدًدا  يضم 

بالواليات المتحدة األمريكية الصديقة، بمناسبة الزيارة 

التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، حيث عقد الوفد 

لقاًء مع كل عدد من أعضاء مجلس المفوضين.

وخالل اللقاء، رحبت األستاذة هالة رمزي عضو مجلس 

المفوضين، بالوفد الزائر، وأكدت على أهمية مثل هذه 

الزيارات لالطالع على ما تشهده مملكة البحرين من 

نهضة شاملة في المجال الحقوقي من خالل تعزيز 

الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين.

الذي  الدور  عن  مصورا  عرضا  على  الوفد  اطلع  كما 

تضطلع به المؤسسة وفقا لقانون إنشاءها، ودورها 

بحقوق  الصلة  ذات  التوصيات  رفع  في  االستشاري 

اإلنسان.
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لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد اجتماعها السابع عشر

المؤسسة  في  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 

عشر  السابع  اجتماعها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

وبحضور  الصالح  سعيد  فوزية  الدكتورة  برئاسة 

الدكتور بدر محمد عادل والسيد دانيال مارك كوهين، 

الوطنية  المؤسسة  بتهنئة  اعمالها  استهلت  حيث 

لحقوق االنسان على نجاح أعمل المؤتمر الدولي حول 

قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومن ثم استعرضت 

وما  السابقة،  وتوصياتها  قراراتها  بشأن  تم  ما  اللجنة 

اتخذ فيها من إجراءات.  

بشأن  مقترحاتها  اللجنة  ناقشت  االجتماع،  وخالل 

اعداد برامج ونشرات توعوية حول انتخابات المجالس 

من  االنتخاب  حق  لهم  من  تستهدف  والتي  البلدية، 

المقيمين األجانب في مملكة البحرين حتى يتمكنوا 

من االدالء بأصواتهم في مراكز االقتراع والتصويت.

المؤسسة  مرئيات  دراسة  اللجنة  استكملت  كما 

الوطنية بشأن مشروع قانون العاملين في المنازل، 

تأتي  التي  مالحظاتها  إضافة  على  حاليا  وتعمل 

متوافقة مع ما ترصده المؤسسة في هذا الشأن.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها السادس عشر

اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 

العادي السادس عشر برئاسة السيدة روضة سلمان 

العرادي، والسيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب الرئيس، 

الكشوفات  باستعراض  أعمالها  افتتحت  حيث 

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 

ومساعدات  شكاوى  بين  ما  تنوعت  معاملة   (92)

وناقشت  اكتوبر،  شهر  خالل  رصد  وحاالت  قانونية 

اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن كل منها.

نزالء  ذوي  من  بعدد  اللجنة  التقت  االجتماع،  وخالل 

اإلصالح والتأهيل في جو، لالستماع الى مالحظاتهم 

واالجتماعية  الصحية  االوضاع  بالشأن  ومطالبهم 

حرص  إطار  في  وذلك  بشأنها،  والعمل  للنزالء 

النزالء في مراكز اإلصالح  اللجنة على متابعة أوضاع 

والتأهيل والحبس االحتياطي.
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