سعادة المستشار /راشد بن محمد عبدالرحمن بونجمه
األمين العام لمجلس النواب




مكان وتاريخ الميالد :البحرين –  20يونيو 1973م.
الحالة االجتماعية :متزوج.
خبرة إدارية وقانونية تمتد ألكثر من  25سنة.

المؤهالت العلمية



البكالوريوس في القانون.
الماجستير في القانون الدستوري.

اللغات


العربية واإلنجليزية.

المنصب الحالي


األمين العام لمجلس النواب.

المسيرة العملية



األمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات والدعم النيابي.
مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية.

األنواط وشهادات التقدير







شهادة شكر وتقدير من حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى ،حفظه هللا ورعاه ،تم تسلمها من معالي وزير الديوان
الملكي.
نوط األمن للخدمة الممتازة من الدرجة األولى.
نوط الفداء.
نوط األمن لتقدير الخدمة من الدرجة األولى.
نوط األمن للعمل المميز من الدرجة األولى.
نوط األمن للخدمة الطويلة  20سنة.






نوط األمن للخدمة الطويلة  15سنة.
رسالة شكر وتقدير من معالي وزير الداخلية خالل ترأس وفد الوزارة المشارك في االستعراض الدوري الثالث
لمجلس حقوق االنسان بجنيف.
رسالة شكر وتقدير من معالي األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،نظير الخدمات المتميزة.
رسالة شكر وتقدير من سعادة رئيس األمن العام بوزارة الداخلية نظير األداء الرفيع.

اللجان الدولية والمحلية















عضو فريق مملكة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق االنسان في جنيف ،في دورات عديدة.
رئيس وفد البحرين في إجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية
حول تحديث اإلتفاقية العربية لمكافحة االرهاب والقانون العربي اإلسترشادي واالستراتيجية العربية لمكافحة
اإلرهاب.
رئيس وفد مملكة البحرين في إجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول
العربية لدراسة اإلتفاقية العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية.
رئيس وفد مملكة البحرين لحضور اجتماع للخبراء لدراسة سبل حماية الشباب من المخاطر اإللكترونية.
رئيس الفريق المعني بإعداد مشروع قانون المرور والالئحة التنفيذية.
رئيس الفريق المعني بإعداد مشروع قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل والالئحة التنفيذية.
رئيس الفريق المعني بإعداد مشروع قانون الدفاع المدني.
عضو اللجنة المعنية بتطوير االستراتيجية األمنية العربية.
عضو المكتب الفني باللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.
عضو اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
عضو لجنة الخبراء والمختصين القانونيين بدول مجلس التعاون حول مشروع تحديث وتطوير االتفاقية األمنية لدول
مجلس التعاون.
عضو وفد مملكة البحرين في مؤتمر حماية الالجئين والهجرة الدولية في خليج عدن.
ممثل وزارة الداخلية في جلسات ولجان مجلسي الشورى والنواب.

المشاركات الخارجية والمحلية














دورة القيادة  ICPبريطانيا
برنامج “االشكاليات العلمية في صياغة المواصفات الفنية للمشتريات وإعداد كراسة الشروط” ،في القاهرة،
بجمهورية مصر العربية.
برنامج اإلستشارات القانونية ،في القاهرة ،بجمهورية مصر العربية.
البرنامج التدريبي “استراتيجية المعالجة األمنية والقانونية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية” ،في القاهرة،
بجمهورية مصر العربية.
الحلقة العلمية بجامعة نايف عن القواعد التنظيمية لمكافحة المخدرات وغسل األموال ،في الرياض ،بالمملكة العربية
السعودية.
دورة أصول وآداب المرافعة وحق التقاضي وتحضير المذكرات والتقارير القانونية واإلدارية ،في دبي ،بدولة
اإلمارات العربية المتحدة.
دراسة سبل حماية الشباب في دول الخليج العربية من مخاطر الجريمة اإللكترونية ،في دولة الكويت.
ورشة العمل اإلقليمية للتنفيذ العلمي إلتفاقية حظر األسلحة الكيميائية.
اجتماع اللجان الوطنية بمنظمة حظر األسلحة الكيماوية لدول آسيا.
الورشة المتخصصة لتعزيز مكتب حقوق اإلنسان لدول الخليج العربي.
البرنامج التثقيفي للمحكمة الدستورية “سمو النصوص الدستورية لبنة في بناء الدولة المدنية الحديثة”.
ورشة عمل بعنوان (الرقابة على دستورية القوانين).
البرنامج التدريبي حول إجراءات دعوى التحكيم.






برنامج غرفة البحرين لتسوية المنازعات للتحكيم الدولي والتي تغطي القواعد العامة للتحكيم واتفاق التحكيم.
دورة شرح القانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.
ورشة عمل حول دور المستشار في الشئون البرلمانية.
برامج تدريبية بجامعة البحرين في اإلدارة الحديثة ،وإدارة األزمات ،التعامل مع الجمهور ،إدارة الوقت ،شئون
االفراد وتنمية الموارد البشرية.

