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

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان اجتماعه االعتيادي السابع 

أحمد  علي  المهندس  برئاسة  وذلك 

ومشاركة  المؤسسة،  رئيس  الدرازي 

جميع أعضاء مجلس المفوضين واألمين 

المجلس  تقدم  االجتماع  بداية  في  العام، 

أحمد  السيد  المجلس  عضو  الى  بالتهنئة 

االنتخابات  في  فوزه  بمناسبة  السلوم 

التوفيق  له  متمنين   ،2022 لعام  النيابية 

والنجاح.

 مجلس المفوضين
يعقد اجتماعه االعتيادي السابع

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان



 23 

عن  نبذة  الدائمة  النوعية  اللجان  رؤساء  ذلك  بعد  قدم 

الماضية،  أشهر  الثالثة  خالل  وانجازاتها  لجانهم  أعمال 

لجنة  رئيسة  الصالح  فوزية  الدكتورة  أوضحت  حيث 

بعدد  تقدمت  اللجنة  أن  الى  العامة  والحريات  الحقوق 

العمالة  قانون  مشروع  على  اإلضافية  المقترحات  من 

التي  المؤسسة  مرئيات  ضمن  من  إلدراجها  المنزلية 

 ،2018 و   2015 عامي  في  النواب  مجلس  الى  قدمتها 

مجلس  أمام  حاليا  ينظر  القانون  مشروع  مازال  حيث 

التوعوية  النشرات  من  عدد  اقتراح  الى  إضافة  النواب، 

الخاصة بالعملية االنتخابية، والتي تم وضعها في مواقع 

االنتخابات  فترة  خالل  للمؤسسة  االجتماعي  التواصل 

النيابية والبلدية التي جرت األسبوع الماضي، كما اقترحت 

العام  خالل  التدريبية  البرامج  من  عدد  تنظيم  اللجنة 

القادم والتي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني.

زيارة  لجنة  رئيس  الحمادي  اهلل  مال  الدكتور  قدم  كما 

حيث  اللجنة،  عمل  عن  نبذة  والمرافق  االحتجاز  أماكن 

قامت اللجنة خالل الفترة الماضية بطلب زيارة عدد من 

األماكن حيث سيتم التركيز في الفترة القادمة على الدور 

والمراكز التعليمية العامة والخاصة، تنفيذا الختصاصات 
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تكملة من  ص ١ 

الداخلية  والالئحة  االنشاء  قانون  في  الواردة  اللجنة 

استعرض  كما  المفوضين،  مجلس  وعمل  لتنظيم 

والتي  السابقة  الفترة  خالل  زيارتها  تمت  التي  األماكن 

التوقيف  ومراكز  والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  شملت 

والحبس االحتياطي، ودور الرعاية ومراكز االبعاد.

رئيسة  العرادي  روضة  السيدة  قدمت  جهتها  من 

لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة موجزا عن الشكاوى 

وحاالت  المقدمة،  القانونية  والمساعدات  الواردة، 

الرصد التي سجلتها المؤسسة، والتي بلغت 122، كما 

الخط  خالل  من  اتصاال   114 المؤسسة  تلقي  أوضحت 

التعامل  وتم  الماضية،  الفترة  خالل  المجاني  الساخن 

معها جميعا ومتابعتها والتواصل مع الجهات المعنية 

إليجاد الحلول المناسبة لها.

للربع  العامة  األمانة  تقرير  المفوضين  واعتمد مجلس 

عام  من  وسبتمبر  وأغسطس  يوليو  لألشهر  الثالث 

ما  على  العامة  لألمانة  شكره  المجلس  وقدم   ،2022

تقوم به من أعمال تهدف الى دعم عمل المؤسسة

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يجتمع مع رئيس مجلس حقوق االنسان

المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  عقد 
السفير  سعادة  مع  اجتماعا  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
االنسان،  حقوق  مجلس  رئيس  فيليجاس  فيدريكو 
األمم  مقر  لدى  االرجنتين  لبعثة  الدائم  المندوب 

المتحدة بجنيف.

وخالل االجتماع، تم التطرق الى آلية االستعراض الدوري 
من  الثامن  في  جرت  التي  البحرين  لمملكة  الشامل 
اإلنسان،  حقوق  مجلس  رئيس  وترأسها  الشهر  هذا 
مملكة  وفد  بين  التفاعلي  الحوار  خالل  من  تم  وما 
باالستعراض  المعني  العامل  الفريق  وأعضاء  البحرين 

الدوري الشامل.

للمؤسسة  الموازي  التقرير  الى  التطرق  تم  كما 
وما  اإلنسان،  حقوق  مجلس  الى  قدم  الذي  الوطنية 
احتوى عليه من توصيات غطت مجاالت عديدة سواء 
حقوق  او  الجنسية  او  االجتماعية  العدالة  مجال  في 
قانون  او  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  او  الطفل 
األسرة او الحق في العمل او االنضمام إلى المعاهدات 

تلك  او  اإلنسان  بحقوق  المعنية  الدولية  والصكوك 
ودعم  األشخاص  في  االتجار  بمكافحة  المتعلقة 
الى  اضافة  االنسان،  حقوق  عن  المدافعين  عمل 
واختصاصاتها  دورها  ودعم  المؤسسة  استقاللية 

في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

أهمية  على  المجلس  رئيس  أكد  جانبه  من 
المؤسسات  ودور  الشامل  الدوري  االستعراض 
الوطنية لحقوق اإلنسان في تقديم توصيات تساعد 
في الدفع قدما بالمواضيع المتعلقة بحماية وتعزيز 
تتمتع  مؤسسات  بصفتها  اإلنسان  حقوق  جميع 
الشكاوى  استقبال  على  والقدرة  باالستقاللية 
لجميع  الناجعة  الحلول  إليجاد  دولها  مع  والتعاون 

المواضيع ذات العالقة.

لجنة  رئيسة  العرادي  روضة  السيدة  اللقاء  حضر 
ياسر  والمستشار  والمتابعة،  والرصد  الشكاوى 

شاهين األمين العام في المؤسسة الوطنية.

#لقاءات_رسمية
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في الدورة الـ)41( للفريق 
العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل »بجنيف«

#مشاركات_المؤسسة

شارك المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 
41 للفريق العامل  الوطنية لحقوق اإلنسان، في الدورة 
بدأ  والذي   ،(UPR) الشامل  الدوري  باالستعراض  المعني 
في  وذلك  البحرين  مملكة  باستعراض  جلساته  اولى 

قصر االمم في جنيف.

االستعراض  اهمية  على  الدرازي  أكد  المناسبة،  وبهذه 
في  البحرين  مملكة  بذلتها  التي  الكبيرة  والجهود 
الدفع قدما بحقوق االنسان خاصة بعد تدشين الخطة 
المؤسسة  بان  واضاف   ،2026-2022 لألعوام  الوطنية 
قدمت تقريرها الموازي الى الفريق العامل لالستعراض 
تعزز  التي  التوصيات  من  عدد  على  احتوى  والذي  الدوري 
المعايير  مع  وتتوافق  االنسان  حقوق  مفاهيم  من 
الدولية، حيث يمكن االطالع على التقرير من خالل زيارة 

الموقع االلكتروني للمؤسسة )قسم التقارير(.

مارك  السفير  مع  المؤسسة  وفد  اجتمع  كما   

بستين المندوب الدائم لمملكة بلجيكا لدى االمم 

المتحدة في جنيف، حيث تم تقديم نبذة عن نشأة 

واختصاصاتها في حماية وتعزيز  المؤسسة ودورها 

حقوق االنسان في مملكة البحرين.

من جانبه قدم السفير البلجيكي شكره لهذه الزيارة 

الى  التطرق  وتم  المؤسسة،  بدور  اهتمامه  وابدى 

بعمل  لالرتقاء  التقني  الدعم  وتقديم  التعاون  اليات 

المؤسسة في مجال حماية حقوق االنسان.

رئيسة  العرادي  روضة  السيدة  االجتماع  في  شارك 

لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة والمستشار ياسر 

شاهين االمين العام.

#لقاءات_رسمية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل
رئيس شعبة شبه الجزيرة العربية باالتحاد األوروبي

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
اإلنسان، سعادة السيدة آنا ماريا باناجيوتاكوبولو رئيس شعبة شبه الجزيرة 
والوفد  األوروبي،  باالتحاد  الخارجي  للعمل  األوروبية  بالدائرة  والعراق  العربية 
المرافق لها، بحضور المستشار ياسر غانم شاهين األمين العام، وذلك بمقر 

المؤسسة في ضاحية السيف.

ذات  القضايا  من  عدد  الى  الجانبان  تطرق  اللقاء،  وخالل 
االهتمام المشترك، والدور الذي تضطلع به المؤسسة 
في التعاطي مع تلك القضايا للوقوف على أهم الحقائق 
والمجريات، فضال عن آلية عمل المؤسسة ودورها في 
نشر وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

المجال  في  التعاون  أوجه  تعزيز  الجانبان  بحث  كما 
بتنظيم  يتعلق  فيما  سيما  ال  والقانوني  الحقوقي 
والتجارب  الخبرات  وتبادل  العمل  وورش  المؤتمرات 

الدرازي  رحب  اللقاء،  مستهل  في 
تشهده  بما  مشيًدا  الزائر،  بالوفد 
مملكة  بين  الثنائية  العالقات 
البحرين واالتحاد األوروبي من تقدم 
مؤكدا  األصعدة،  كافة  على  وتطور 
الزيارات  هذه  مثل  أهمية  على 
والتطور  التقدم  على  لالطالع 
شتى  في  المملكة  في  الحاصل 
الشأن  في  سيما  ال  المجاالت، 
من  بالعديد  يحفل  الذي  الحقوقي، 
العهد  خالل  تحققت  التي  االنجازات 
الجاللة  صاحب  لحضرة  االصالحي 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
اهلل  حفظه  المعظم،  البالد  ملك 

ورعاه.

عمل  مجاالت  في  الوطنية  الكوادر  وتدريب  الناجحة، 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

شكرها  عن  باناجيوتاكوبولو  السيدة  أعربت  جانبها  من 
على حسن االستقبال، مؤكدة على أهمية دور المؤسسة 
البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  في 
التقدم  من  المزيد  وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنية 

واالزدهار.
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عن  االنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تعلن 

مشاركتها في مراقبة سير عملية االنتخابات النيابية 

والبلدية 2022، التي ستعقد يومي السبت 12 نوفمبر 

 2022 نوفمبر   19 والسبت  االنتخاب(  )يوم   2022

من  مكون  رصد  فريق  خالل  من  وذلك  اإلعادة(،  )يوم 

العامة  األمانة  وموظفي  المفوضين  مجلس  أعضاء 

العملية  إجراءات  سالسة  على  للوقوف  بالمؤسسة، 

االنتخابية وحسن تنفيذها. 

 (8001144) مجاني  ساخن  خط  تخصيص  تم  وقد 

سير  بمراقبة  تتعلق  مالحظات  أو  شكاوى  أية  لتلقي 

8 صباحا ولغاية  الساعة  االنتخابات، وذلك من  عملية 

الساعة 8 مساء يومي السبت 12 نوفمبر 2022 )يوم 

اإلعادة(،  )يوم   2022 نوفمبر   19 والسبت  االنتخاب( 

حيث يمكن لكل من لديه شكوى أو مالحظة تتعلق 

االنتخابية  العملية  سير  وإجراءات  وضوابط  بآليات 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ُتعلن مشاركتها في مراقبة سير 
عملية االنتخابات النيابية والبلدية 2022

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تبدأ عملية مراقبة االنتخابات 2022
على المقر االنتخابي لدى البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف

في   2022 النيابية  االنتخابات  عملية  انطالق  مع 

الخارج،  في  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية  المقرات 

بوصفها   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بدأت 

في  والمشاركة  المستقلة  الوطنية  اآلليات  إحدى 

مراقبة االنتخابات النيابية والبلدية 2022 - بالمراقبة 

لمملكة  الدائمة  البعثة  لدى  االنتخابي  المقر  على 

اإلجراءات  سالسة  على  للوقوف  جنيف  في  البحرين 

علي  المهندس  من،  كل  أشرف  حيث  تنفيذ،  وحسن 

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد 

األمين  شاهين  غانم  ياسر  والمستشار  اإلنسان 

المقر  في  التصويت  عملية  على  بالمؤسسة،  العام 

مشاركة  هامش  على  وذلك  البعثة،  داخل  الموجود 

وفد المؤسسة في الدورة 41 للفريق العامل المعني 

باالستعراض الدوري الشامل بجنيف.

المؤسسة  بأن  الدرازي  أوضح  المناسبة،  وبهذه 

ورصد  الرقابة  بمهمة  للقيام  فني  فريق  لديها 

المالحظات  جميع  وضع  وسيتم  االنتخابات،  عملية 

والتوصيات في تقرير خاص سيصدر الحًقا وسيكون 

متاًحا للجميع، مشيرا في ذات الوقت الى أن العملية 

البحرين في  الدائمة لمملكة  البعثة  لدى  االنتخابية 

جنيف جرت وسط إجراءات شفافة وفي إطار االلتزام 

وفد  قام  كما  باالنتخابات.  الصلة  ذات  بالتشريعات 

المؤسسة باألدالء بأصواتهم في مقر البعثة.

#مشاركات_المؤسسة #مشاركات_المؤسسة 

جميع  وتقديم  المؤسسة  مع  مباشرة  التواصل 

المعلومات  أية  ارسال  أيضا  يمكن  كما  المعلومات. 

الواتس-آب  تطبيق  استخدام  خالل  من  والمالحظات 

الخاص بالمؤسسة على رقم (17111666).

أحمد  علي  المهندس  أوضح  السياق،  هذا  وفي 

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي 

سير  مراقبة  عملية  في  المؤسسة  مشاركة  أن 

االنتخابات تأتي بصفتها جهة مستقلة بموجب قانون 

الى  الفتا  المجال،  هذا  في  عديدة  تجارب  ولها  إنشائها، 

في  والتوصيات  المالحظات  جميع  وضع  سيتم  أنه 

للجميع،  متاًحا  وسيكون  الحًقا  سيصدر  خاص  تقرير 

معربا عن ثقته بأن العملية االنتخابية سوف ستجري 

الممارسة  به  تتمتع  لما  نظًرا  ونزيهة  حرة  أجواء  في 

الديمقراطية البحرينية من نضج كاف.
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التقى المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان، سعادة السفير عادل عيسى 

لمجلس  الدائمة  للبعثة  الدائم  المراقب  المهري 

األمم  مكتب  لدى  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

جنيف،  في  األخرى  الدولية  والمنظمات  المتحدة 

وذلك على هامش زيارة وفد المؤسسة لحضور دورة 

االستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين.

تفعيل  وطرق  آليات  الى  التطرق  تم  اللقاء،  وخالل 

حقوق  ومكتب  المؤسسة  بين  المشترك  التعاون 

االنسان باألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من 

يقيمها  التي  والفعاليات  البرامج  في  المشاركة  خالل 

الطرفين، إضافة الى اقتراح آليات لبناء القدرات وتفعيل 

االنسان  حقوق  حماية  مجاالت  في  الفني  التعاون 

وتعزيزها من خالل دعم عمل المؤسسات الوطنية 

الخليجية ورفع كفاءة العاملين فيها.

حضر االجتماع السيد عبد اهلل العجمي، مدير مكتب 

التعاون،  لمجلس  العامة  باألمانة  اإلنسان  حقوق 

المنظمات  إدارة  مدير  الشعالن  سحيم  والسيد 

بجنيف،  التعاون  لمجلس  الدائمة  بالبعثة  الدولية 

روضة  السيدة  المؤسسة  جانب  من  حضر  فيما 

والمتابعة،  والرصد  الشكاوى  لجنة  رئيسة  العرادي 

والمستشار ياسر شاهين االمين العام بالمؤسسة 

الوطنية لحقوق االنسان.

على هامش المشاركة في االستعراض الدوري الشامل 

المؤسسة  وفد  التقى  جنيف،  في  البحرين  لمملكة 

الوطنية لحقوق اإلنسان برئاسة المهندس علي احمد 

الدرازي مع السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري 

األمم  مكتب  لدى  البحرين  لمملكة  الدائم  المندوب 

العرادي  روضة  السيدة  بحضور  جنيف،  في  المتحدة 

رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة والمستشار 

ياسر شاهين األمين العام للمؤسسة الوطنية.

الذي  والدعم  التعاون  أطر  بحث  تم  اللقاء،  وخالل 

القيام  من  المؤسسة  لتمكين  المملكة  تقدمه 

وأشاد  االنشاء.  قانون  خالل  من  بها  المنوط  بدورها 

بدأت  والتي  الشامل  الدوري  االستعراض  بآلية  الدرازي 

في عام 2008 باستعراض مملكة البحرين كأول دولة 

انتهاء  استعراضات  من  تاله  وما  استعراضها  يتم 

نوفمبر،   8 االثنين  يوم  جرت  التي  الرابعة  بالمرحلة 

واضاف بان المؤسسة تابعت التوصيات السابقة من 

خالل اصدار تقاريرها الموازية، وستتابع التوصيات التي 

سيتم اعتمادها رسميا نهاية هذا العام، وستعمل 

أم  الرسمية  الجهات  في  سواء  الشركاء  جميع  مع 

الحقوقي  الوجه  واظهار  تنفيذها  لضمان  االهلية 

لمملكة البحرين في جميع المجاالت.

دور  أهمية  على  بوجيري  السفير  شدد  جهته  من 

المؤسسة الوطنية في حماية وتعزيز جميع حقوق 

اإلنسان على كافة األصعدة، متمنيا لرئيس وأعضاء 

كل  فيها  العامة  واألمانة  المفوضين  مجلس 

التوفيق والنجاح.

وفد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يلتقي المندوب الدائم 
لمملكة البحرين لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف

#لقاءات_رسمية

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يلتقي المراقب الدائم للبعثة 
الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى مكتب األمم المتحدة 

والمنظمات الدولية األخرى في جنيف



 1011  10

المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تشارك في حلقة نقاشية بعنوان 
"حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان البيئية وتعزيز المشاركة 

الهادفة في محادثات المناخ"

#مشاركات_المؤسسة

لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  العامة  األمانة  شاركت 

مكتب  نظمها  التي  النقاشية  الحلقة  في  اإلنسان 

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

المّتحدة  األمم  مفوضّية  مع  بالتعاون   (GANHRI)

األمم  وبرنامج   ،(OHCHR) اإلنسان  لحقوق  السامية 

المدافعين  "حماية  بعنوان   ،(UNDP) اإلنمائي  المتحدة 

عن حقوق اإلنسان البيئية وتعزيز المشاركة الهادفة 

الوطنية  المؤسسات  دور   - المناخ  محادثات  في 

لحقوق اإلنسان".

التي عقدت عبر تقنية االتصال  الفعالية،  وشارك في 

مجال  في  والخبراء  المختصين  من  عدًدا  المرئي، 

الوطنية  المؤسسات  وممثلين  اإلنسان  حقوق 

من  عدد  مناقشة  تمت  حيث  اإلنسان،  لحقوق 

المواضيع المتعلقة بأهمية العيش في مناخ سليم، 

باإلضافة الى دور المدافعين عن حقوق اإلنسان في 

المواضيع ذات الصلة بالبيئية والتحديات والمخاطر 

الذي  التقدم  مناقشة  عن  فضال  يواجهونها،  التي 

لحقوق  السامية  المّتحدة  األمم  مفوضّية  أحرزته 

اإلنسان في مجال المناخ والبيئة.

#برامج_تدريبية

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

المؤسسات  مع  المجتمعية  الشراكة  إطار  في 
ثقافة  وتعزيز  نشر  في  دورها  من  وانطالقًا  التعليمية، 
المجتمع،  أفراد  بين  اإلنسان  حقوق  باحترام  الوعي 
برنامجها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أطلقت 
التدريبي لطلبة العيادة القانونية وحقوق اإلنسان بجامعة 
في  وذلك   ،(2023-2022) األول  الدراسي  للفصل  البحرين 

مقر المؤسسة بضاحية السيف.

افتتحت البرنامج األستاذة لطيفة راشد الجالهمة مدير 
حيث  بالمؤسسة،  والتدريب  القانونية  الشؤون  إدارة 
رحبت بالطلبة المشاركين، وقدمت شرحا مفصال حول 
البرنامج  يحتويه  وما  القانونية  العيادة  في  التدريب  آلية 
حول  عامة  معلومات  على  تشتمل  رئيسة  محاور  من 
الوطنية  واآلليات  األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق 

واإلقليمية والدولية لحماية حقوق اإلنسان.

يناير  شهر  إلى  يمتد  الذي   - البرنامج  بتنفيذ  وسيقوم 
القانوني  المجال  في  المختصين  من  عدد   -  2023

الذين  الطلبة  البرنامج عدد من  والحقوقي، ويشارك في 
تم اختيارهم من قبل العيادة القانونية بجامعة البحرين.

المؤسسات  مع  المجتمعية  الشراكة  إطار  في 
ثقافة  وتعزيز  نشر  في  دورها  من  وانطالقًا  التعليمية، 
المجتمع،  أفراد  بين  اإلنسان  حقوق  باحترام  الوعي 
برنامجها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أطلقت 
التدريبي لطلبة العيادة القانونية وحقوق اإلنسان بجامعة 
في  وذلك   ،(2023-2022) األول  الدراسي  للفصل  البحرين 

مقر المؤسسة بضاحية السيف.

افتتحت البرنامج األستاذة لطيفة راشد الجالهمة مدير 
حيث  بالمؤسسة،  والتدريب  القانونية  الشؤون  إدارة 
مفصال  شرحا  وقدمت  المشاركين،  بالطلبة  رحبت 
يحتويه وما  القانونية  العيادة  في  التدريب  آلية   حول 
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#برامج_تدريبية

بصفتها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
على  اإلشراف  في  إنشائها،  قانون  بموجب  مستقلة  جهة 

سير

2022 في جولتها  النيابية والبلدية لعام  االنتخابات  عملية 
حيث   ،  2022 نوفمبر   19 السبت  يوم  اإلعادة)    ) الثانية 
مجلس  وأعضاء  رئيس  من  المكون  الرقابي،  الفريق  قام 
المفوضين واالمين العام وعدد من موظفي األمانة العامة، 
االنتخابية،  للعملية  والمراقبة  الرصد  بأعمال  المعنيين 
في  الميداني  التواجد  عبر  االنتخابية  العملية  سير  بمتابعة 
عدد من مرا كز االقتراع العامة والفرعية، للوقوف على مدى 
االستقاللية والمحايدة لالنتخابات ومدى احترامها للقواعد 
المتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  والنصوص  الدستورية 

والمعايير الدولية لالنتخابات.

اإلشرافي  المركز  بتزويد  الرقابي  الفريق  أعضاء  وقام 
من  يتخذ  الذي   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة 
البيانات  جميع   - له  مقرا  السيف  بضاحية  المؤسسة  مقر 
والتي  االنتخابية،  العملية  بسير  تتعلق  التي  والمالحظات 
أسفرت عن عدد من المالحظات غير الجوهرية التي ليس 
سيتم  والتي  االنتخابية،  العملية  سير  على  كبير  تأثير  لها 
سيصدر  خاص  تقرير  في  الختامية  التوصيات  مع  وضعها 

وينشر الحقا وسيكون متاحا للجميع.

اإلعادة  الثاني(  للدور  االنتخابية  العملية  مشهد  وخلص 
تجاوزات  أو  أية مخالفات  إلى عدم تسجيل  )بشكل مبدئي 

العامة،  أو  الفرعية  سواء  باللجان،  االقتراع  مقار  داخل  تذكر 
اتسمت  االعادة  خالل  االنتخابية  للعملية  المؤشرات  وأن 
اإلجراءات  األول، من حيث  بالدور  بالشفافية والنزاهة أشبه 
أبرز  يلي  وفيما  العامة،  أو  الفرعية  اللجان  في  المتبعة 

المالحظات التي تم تدوينها من قبل الفريق الرقابي:

تم افتتاح مراكز االقتراع والفرز في الساعة 8 صباحا.   •

االقتراع  موعد  قبل  والفرز  االقتراع  لجان  أعضاء  حضور   •
المحدد قانونا.

الصندوق  فتح  إجراءات  برصد  الرقابي  للفريق  السماح    •
وبدء عملية االقتراع دون قيود.

ال يوجد محاوالت داخل قاعة االقتراع للتأثير على خيارات    •
الناخبين.

السماح للفريق الرقابي بمالحظة عملية الفرز.   •

توافر السرية الالزمة للتصويت.   •

 8 الساعة  في  الصناديق  وإغالق  االقتراع  عملية  انتهاء    •
مساء.

االقتراع  غرفة  داخل  بالتواجد  الرقابي  للفريق  السماح    •
والفرز ومراقبة إجراءات اإلغالق.

وبهذه المناسبة، رفع مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان على لسان رئيسه المهندس علي أحمد

الدرازي، خالص التهاني والتبريكات الى قيادة وشعب مملكة 
السادسة،  دورتها  في  االنتخابية  العملية  لنجاح  البحرين 
مؤكدا بأن ما شهدته المملكة من ممارسة ديمقراطية 
بكل شفافية النتخابات المجلس النيابي والمجلس البلدي 
يعكس مدى الوعي السياسي لدى المجتمع البحريني وهو 
اإلصالحي  المشروع  انطالقة  منذ  واضح  بشكل  تجلى  ما 

لعاهل البالد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، وحتى اآلن.

 بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
بشأن سير العملية االنتخابية في جولتها الثانية

#بيان_المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان

 البرنامج من محاور رئيسة تشتمل على معلومات عامة 
حول حقوق اإلنسان وحرياته األساسية واآلليات الوطنية 

واإلقليمية والدولية لحماية حقوق اإلنسان.

وسيقوم بتنفيذ البرنامج - الذي يمتد إلى شهر يناير 2023 

والحقوقي،  القانوني  المجال  في  المختصين  من  عدد   -
ويشارك في البرنامج عدد من الطلبة الذين تم اختيارهم 

من قبل العيادة القانونية بجامعة البحرين. 
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التقى المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 

وفد  زيارة  هامش  على  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

واجنر  توماس  السفير  بسعادة  جنيف،  الى  المؤسسة 

بحضور  األوروبي،  لالتحاد  الدائمة  البعثة  رئيس  نائب 

للمؤسسة،  العام  االمين  شاهين  ياسر  المستشار 

حيث قدم الدرازي، خالل اللقاء، نبذة عن دور المؤسسة 

واختصاصاتها الواردة في قانون االنشاء، وقدرتها على 

الشكاوى  وتلقي  العالقة  ذات  المواضيع  جميع  بحث 

ودراستها والتواصل مع الجهات المعنية إليجاد أفضل 

السبل لحلها.

الذي  الدولي  المؤتمر  حول  موجزا  الدرازي  قدم  كما 

تجربة  البديلة  والتدابير  العقوبات  بعنوان  مؤخرا  اقيم 

من  أكثر  حضره  والذي  الجنائي،  التشريع  في  نوعية 

الرسمية  الجهات  من  عددا  يمثلون  شخص   300

عدد  عن  ممثلي  الى  اضافة  بالمملكة  واالهلية 

العربية  االنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  من 

والذي  المعتمدين  السفراء  من  وعدد  واالجنبية 

دعم  الى  مجملها  في  تهدف  توصيات  بعدة  خرج 

على  والعمل  البديلة  والتدابير  العقوبات  فكرة 

دائرة  وتوسعة  المجتمع  في  المحكومين  ادماج 

المستفيدين منه.

وتم خالل االجتماع التطرق الى برامج التعاون التقني 

وبناء القدرات التي يقدمها االتحاد االوروبي للنهوض 

بالمؤسسات الوطنية ومؤسسات.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يلتقي نائب رئيس البعثة الدائمة لالتحاد األوربي في جنيف

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

لجنة الحقوق والحريات تعقد اجتماعها الثامن عشر 

ترأست الدكتورة فوزية سعيد الصالح االجتماع الثامن 

عشر للجنة الحقوق والحريات العامة، بحضور الدكتور 

بدر محمد عادل والسيد دانيال كوهين عضوي اللجنة، 

االنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مقر  في  وذلك 

بضاحية السيف.

بشأن  تم  ما  بمناقشة  اعمالها  اللجنة  افتتحت 

الى  تطرقت  ثم  ومن  السابقة،  وتوصياتها  قراراتها 

العامل  "هروب  وتحديدا  المنزلية  العمالة  قانون 

اللجنة  قررت  حيث  العمل"،  مكان  تركه  او  المنزلي 

مع  يتماشى  بما  المواد  بعض  لتعديل  مقترح  تقديم 

المعايير.

كما ناقشت اللجنة التوسع في تطبيق قانون العقوبات 

والتدابير البديلة وفق آلية ادخال القطاع الخاص لتنفيذه 

سواء  المحكومات،  النساء  على  تطبيقه  ألية  خاصة 

حيث  اجنبيات،  او  البحرينية  الجنسية  حاملي  من  كن 

اقرت اللجنة اعداد مقترح لتقديم محاضرة تعريفية 

العقوبات  بقانون  لتعرفيهم  النسائية  للجمعيات 

في  التوسع  وآليات  للمحكومات  البديلة  والتدابير 

تنفيذه.

من  عدد  بتقديم  اعمالها  اللجنة  واختتمت 

ذات  تدريبية  وبرامج  فعاليات  إلقامة  المقترحات 

اإلصالحية  والعدالة  البيئة،  في  الحق  بحماية  الصلة 

لألطفال خالل الفترة القادمة.

مملكة  تقديم  اللجة  أشادت  االجتماع  نهاية  وفي 

الدوري  لالستعراض  الرابع  الوطني  تقريرها  البحرين 

حقوق  لمجلس  واألربعين  الواحد  لدوره  الشامل 

المملكة  والتزام  وفاء  مدى  عكس  بما  االنسان 

والمؤسسي  التشريعي  الصعيد  على  بتعهداتها 

والسياسي.
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 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
تعقد اجتماعها العادي الثامن عشر

السيدة  وعضوية  الحمادي  اهلل  مال  الدكتور  برئاسة 

هالة فايز والدكتورة حورية عباس، عقدت لجنة زيارة 

الثامن  العادي  اجتماعها  والمرافق  االحتجاز  أماكن 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مقر  في  عشر 

أعمالها  اللجنة  افتتحت  حيث  السيف،  بضاحية 

مركز  إلى  بها  قامت  التي  الزيارة  مجريات  باستعراض 

الحد، وكذلك  الرجال والنساء األجانب في مدينة  إبعاد 

بتلكو  بيت  إلى  اللجنة  بها  قامت  التي  الزيارة  مجريات 

لرعاية الطفولة.

قراراتها  بشأن  تم  ما  اللجنة  استعرضت  كما 

إجراءات،  من  فيها  اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها 

المؤسسات  بعض  بزيارة  المتعلقة  تلك  السيما 

الصحية والمستشفيات الحكومية.

بزيارة  القيام  على  االتفاق  تم  االجتماع،  ختام  وفي 

ميدانية الى إحدى الجامعات وإحدى المدارس الخاصة، 

للطلبة  والضمانات  الحقوق  مختلف  على  للوقوف 

عليها  المنصوص  واإلدارية،  التعليمية  والكوادر 

والمقررة قانوًنا على نحو يتوافق والمبادئ األساسية 

للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وذلك من منطلق 

حرص اللجنة على تفعيل دور المؤسسة الرقابي على 

المؤسسات والمراكز التعليمية.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها السابع عشر

اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 

الوطنية  المؤسسة  مقر  في  عشر  السابع  العادي 

السيدة  برئاسة  السيف  بضاحية  االنسان  لحقوق 

روضة سلمان العرادي، وعضوية السيد خالد الشاعر، 

والسيد احمد السلوم والمحامية دينا اللظي.

الكشوفات  باستعراض  أعمالها  اللجنة  افتتحت 

المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى  المتعلقة 

تم  التي  والحاالت  المقدمة  القانونية  والمساعدات 

التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  خالل  من  رصدها 

في  تعاملت  حيث  الماضي،  االجتماع  منذ  االجتماعي 

شكاوى  بين  ما  تنوعت  حالة   (55) مع  نوفمبر  شهر 

الفترة  خالل  رصد  وحاالت  قانونية  ومساعدات 

من  اتخاذه  تم  ما  اللجنة  ناقشت  حيث  السابقة، 

إجراءات بشأن كل منها.

الشاكين  من  بعدد  اللجنة  التقت  آخر،  جانب  من 

في  الحق  حول  مواضيعهم  تنوعت  وأقربائهم، 

ممارسة الشعائر الدينية، والحق في الرعاية الصحية 

االستماع  تم  حيث  والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  لنزالء 

مع  التواصل  وسيتم  ومالحظاتهم،  لشكواهم 

لها،  المناسبة  الحلول  إليجاد  المعنية  الجهات 

وذلك في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق 

االنسان.

عبر  الوطنية  المؤسسة  مع  التواصل  ويمكن 

عبر  أو   ،(NIHR Bahrain) النقالة  الهواتف  تطبيق 

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

(80001144)، أو عبر الحضور  الخط الساخن المجاني 

الشخصي الى مبنى المؤسسة في  ضاحية السيف.
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