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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"

اإلنسان
حقوق

(IS
SN

 2
21

0 
- 

12
76

)
م

 2
02

1 
ل

بري
- أ

هـ 
14

42
ن  

ضا
رم

ن / 
عبا

ش
 –

ن 
سا

إلن
ق ا

قو
لح

ة 
ني

ط
لو

ة ا
س

س
مؤ

 لل
مة

عا
ة ال

مان
 األ

ها
در

ص
ة ت

هري
ش

رة 
ش

ن

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل نائب رئيس مندوبية االتحاد األوروبي

يتبع ص 2 - 

رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
ياب  السيد  السيف  بضاحية  المؤسسة  مقر 
األوروبي  االتحاد  مندوبية  رئيس  نائب  أورا 
المقيمة  البحرين  مملكة  لدى  المعتمدة 
ياسر  المستشار  بحضور  وذلك  الرياض،  في 

غانم شاهين األمين العام للمؤسسة.

#لقاءات_رسمية

أورا،  بالسيد  خوري  رحبت  اللقاء،  وخالل 
بين  الثنائية  العالقات  تشهده  بما  مشيدة 
تقدم  من  األوروبي  واالتحاد  البحرين  مملكة 
نبذة  وقدمت  المجاالت،  شتى  في  وتطور 
ودورها  المؤسسة  واختصاصات  عمل  عن 
الوطنية  العمل  خطة  لتنفيذ  المشاركة  في 

لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
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كما تم بحث عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك ودور 
الصلة  الجهات ذات  الدائم مع  المؤسسة من خالل تواصلها 
للوقوف على اهم الحقائق والمجريات، وذلك الستمرار نجاح 

المسيرة الحقوقية في المملكة.

الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
كلية  عميد  شيخ  قاسم  البروفيسور  اإلنسان،  لحقوق 
الحقوق والدكتور مصطفى القاضي مدير المشاريع بجامعة 
الجالهمة  لطيفة  األستاذة  بحضور  البريطانية،  هدرزفيلد 
وذلك  بالمؤسسة،  والتدريب  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير 

في مقر المؤسسة بضاحية السيف.

والدور  المؤسسة  عن  نبذة  خوري  قدمت  اللقاء،  وخالل 
في  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  به  تضطلع  الذي 
مملكة البحرين والبرامج التدريبية والتثقيفية التي تقدمها 

من جهته أعرب نائب رئيس مندوبية االتحاد األوروبي عن 
االستقبال،  حسن  على  المؤسسة  لرئيسة  شكره  بالغ 
مثمنا جهود المؤسسة في دعم وحماية حقوق اإلنسان 

في مملكة البحرين.

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانتكملة من  ص ١ 
تشارك في يوم المهن الذي تنظمه الجامعة الخليجية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل عميد كلية الحقوق بجامعة هدرزفيلد البريطانية

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
الخليجية  الجامعة  نظمته  الذي  المهن  يوم  معرض 
وزير  حميدان  محمد  بن  جميل  السيد  سعادة  برعاية 
العمل والتنمية االجتماعية، عبر تقنية االتصال المرئي 
وذلك تفعيال لمذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة 

الوطنية والجامعة الخليجية.

وخالل كلمتها في المعرض الذي شاركت فيه أكثر 35 
خوري  ماريا  اآلنسة  نوهت  وخاصة،  حكومية  مؤسسة 
أن  إلى  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيسة 
مثل هذه المعارض تعد من أهم الوسائل التي تساعد 
أنها  كما  العمل،  سوق  متطلبات  معرفة  على  الطلبة 
تساهم في تحقيق المواءمة بين مخرجات الجامعات 
وتخصصات  مجاالت  من  العمل  سوق  احتياجات  وبين 

المؤسسة تعمل  أن  الوقت  محددة، مؤكدة في ذات 
حقوق  مجال  في  المتخصص  التدريب  تقديم  على 
بين  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  للطلبة  اإلنسان 

مختلف شرائح المجتمع بشكل مستمر.

عن  اجتماعا  خوري  عقدت  المعرض،  هامش  وعلى 
الجامعة  رئيس  المشهداني  مهند  الدكتور  مع  بُعد 
مدير  الجالهمة  لطيفة  األستاذة  بحضور  الخليجية 
حيث  بالمؤسسة،  والتدريب  القانونية  الشؤون  إدارة 
العالقة  ذات  الموضوعات  من  عدد  مناقشة  تمت 
حقوق  ثقافة  ونشر  تعزيز  آلية  وبحث  اإلنسان  بحقوق 
التدريبية  البرامج  عبر  األكاديمي  الوسط  في  اإلنسان 
مع  بالشراكة  المؤسسة  تقدمها  التي  والتثقيفية 
منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية.
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كافة  بين  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لتعزيز  المؤسسة 
ذات  المواضيع  مناقشة  تم  كما  المجتمع،  شرائح 
والتعاون  التنسيق  سبل  وبحث  المشترك  االهتمام 
بين المؤسسة الوطنية وجامعة هدرزفيلد خاصة في 

مجال التدريب والتثقيف.

شكره  بالغ  عن  شيخ  البروفيسور  أعرب  جانبه  من 
االستقبال،  حسن  على  المؤسسة  لرئيسة  وتقديره 
مثمنا ما تقوم به المؤسسة من جهود دؤوبة لتعزيز 

ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

#مشاركات_المؤسسة#لقاءات_رسمية
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#تصريحات

  تصريح رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
حول تنظيم زيارات النزالء الذين تلقوا تطعيم كورونا

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تشارك في يوم المهن الذي تنظمه الجامعة الملكية للبنات

الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  صرحت 

غير  بزيارة  قام  المؤسسة  من  وفدا  بأن  اإلنسان  لحقوق 

وذلك  جو،  منطقة  في  والتأهيل  اإلصالح  مركز  إلى  معلنة 

تلقوا  الذين  للنزالء  الزيارات  واجراءات  آلية  على  لالطالع 

اإلدارة  عنها  أعلنت  التي  كورونا،  لفيروس  المضاد  التطعيم 

العامة لإلصالح والتأهيل في وقت سابق.

المركز،  مسؤولي  مع  المؤسسة  وفد  "التقى  خوري:  وقالت 

والتدابير  االحترازية  اإلجراءات  على  كثب  عن  االطالع  وتم 

الوقائية الالزمة خالل زيارة أهالي النزالء من أجل االطمئنان 

عليهم وعلى ظروفهم الصحية"، واستطردت خوري: "كما 

بشكل  وذويهم  النزالء  من  عدد  مع  المؤسسة  وفد  التقى 

المركز  بمبادرة  سعادتهم  عن  عبروا  والذين  عشوائي، 

الصحية  لإلجراءات  ارتياحهم  وأبدوا  الزيارات،  هذه  لتنظيم 

والوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس".

وأكدت خوري بأن ما يثار من ادعاءات حول الظروف الصحية 

من  له  أساس  ال  والتأهيل،  اإلصالح  مراكز  في  للنزالء، 

مستقلة  كجهة   - المؤسسة  بأن  موضحة  الصحة، 

اتخذتها  التي  والتدابير  اإلجراءات  جميع  تتابع   - ومحايدة 

حاالت  أي  مع  للتعامل  والتأهيل  لإلصالح  العامة  اإلدارة 

قائمة أو مخالطة ، بين النزالء منذ بداية ظهور الجائحة 

أوال  تتم  التي  اإلجراءات  بكافة  علم  وعلى  المملكة،  في 

جميع  إخضاع  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  منها  بأول، 

النزالء الجدد للفحص، وإجراءات العزل وتطبيق إجراءات 

الزيارات  كافة  ووقف  المراكز،  داخل  االجتماعي  التباعد 

المضاد  التطعيم  أخذوا  الذين  للنزالء،  الزيارات  باستثناء 

للفيروس على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم، 

فحًصا  إجرائهم  بجانب  كذلك،  التطعيم  أخذوا  قد 

مختبريًا لفيروس كورونا قبل الزيارة.

تفقده  خالل  من  المؤسسة  وفد  أن  الى  خوري  ولفتت 

االجراءات  تطبيق  بأن  يرى  الواقع  أرض  على  للمركز 

صحة  لحماية  ومهني  دقيق  بشكل  ينفذ  االحترازية 

في  المركز  مرتادي  وجميع  واالفراد  النزالء  وسالمة 

إطار الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، مضيفة 

متخصص  طبي  بطاقم  للحجر  مركزا  هناك  بأن 

طبية  وعيادة  الالزمة،  الطبية  التجهيزات  بكافة  مجهز 

التعقيم  عمليات  عن  فضال  الساعة،  مدار  على  تعمل 

وأن  لها،  التابعة  والمرافق  المنشآت  لكافة  المستمرة 

الرعاية الصحية مستمرة ولم تتوقف لجميع النزالء.

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيسة  ودعت 

النزالء وأهاليهم أو من يودون زيارتهم الى أخذ التطعيم 

فرص  تعزيز  بهدف  وذلك  كورونا  لفيروس  المضاد 

االتصاالت  من  بدال  التقليدية  بالطريقة  للزيارات  العودة 

المرئية.

رئيس  الطريف  فاطمة  األستاذة  وقدمت 

عن  نبذة  بالمؤسسة  والتثقيف  التدريب  وحدة 

اإلنسان  حقوق  مجال  في  البحثية  الزمالة  برنامج 

الجامعات  وطلبة  األكاديميين  يستهدف  الذي 

والمدافعين عن حقوق اإلنسان وجميع المهتمين 

كما  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  البحوث  بإعداد 

استعرضت شروط التقدم للبرنامج وآلية المشاركة 

فيه، فضال عن أهدافه األساسية والتي يقع ضمنها 

في  والتحليل  النقدي  التفكير  في  المهارات  تطوير 
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#مشاركات_المؤسسة

مجال حقوق اإلنسان، ودعم وتنمية مهارات االبتكار 

حقوق  وحماية  لتعزيز  الطرق  أفضل  إليجاد  واإلبداع 

الدولية  المنظمات  مع  الشراكة  وتعزيز  اإلنسان، 

والجامعات العاملة في مجال حقوق اإلنسان.

تأتي هذه المشاركة في إطار حرص المؤسسة على 

اإلنسان لدى كافة شرائح  نشر وتعزيز ثقافة حقوق 

التعليمية  للمسيرة  التام  وتشجيعها  المجتمع 

واألكاديمية في مملكة البحرين.

الذي  المهن  يوم  معرض  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

بهدف  وذلك  المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  للبنات  الملكية  الجامعة  نظمته 

تعريف طالبات الجامعة على الفرص الوظيفية والتدريبية التي توفرها الجهات 

المشاركة في المعرض.
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان
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برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد 

مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي عقدت لجنة 

الخامس  االفتراضي  اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق 

اجتماعها  اللجنة  افتتحت  حيث  بعد،  عن  والعشرين 

والتبريكات لحضرة صاحب  التهاني  آيات  عبر رفع أسمي 

البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

المفدى حفظه اهلل ورعاه، وحضرة صاحب السمو الملكي 

الموقرة  والحكومة  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 

وثمنت  الفضيل،  رمضان  شهر  حلول  قرب  بمناسبة 

المفدى  البالد  عاهل  لدن  من  الكريمة  اللفتة  اللجنة 

بتقديم المساعدة والدعم المالي للصيادين البحرينيين، 

والوقوف بجانب أبنائه المواطنين ومساعدتهم وتقديم 

كل العون الذي يحتاجون إليه، مؤكدة في ذات السياق أن 

في  مضايقات  إلى  تعرضوا  الذين  للصيادين  الدعم  هذا 

على  والبهجة  السرور  أدخل  قد  ومعيشتهم،  أرزاقهم 

قلوب المواطنين وعائالتهم، وساهم في تحمل أعباء 

الحياة وتسديد تكاليف الخسائر الذي تعرضوا لها.

مجلس  رئيس  حضرة  بتوجيهات  اللجنة  وأشادت  كما 

المساعدات  مخصصات  صرف  بمضاعفة  الوزراء 

االجتماعي  الضمان  لمستحقي  تصرف  التي  االجتماعية 

رمضان  شهر  في  اإلعاقة  مخصصات  ومستحقي 

بمباشرة  المختصة  الجهات  توجيه  عبر  المبارك، 

صرف هذه المستحقات وذلك حرصًا من سموه على 

الدخل  محدودة  األسر  عن  المعيشية  األعباء  تخفيف 

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة أثر جائحة كورونا 

ومتطلبات شهر رمضان الكريم.

ومن ثم ناقشت اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها 

وفي  إجراءات،  من  فيها  اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها 

وضع  بخصوص  لمناقشاتها  اللجنة  استكمال  ضوء 

مقترحات لعدد من فعاليات الطاوالت المستديرة التي 

تعتزم المؤسسة التنسيق لعقدها خالل العام الجاري 

والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بمختلف 

أنواعها المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

المجتمع  في  قيمها  تكريس  عن  فضال  والثقافية، 

عمل  وخطة  استراتيجية  في  جاء  ما  توائم  بصورة 

اللجنة  اقترحت  فقد   ،2021  -  2019 لألعوام  المؤسسة 

يتم دراسة عقد فعالية عن بعد حول مبدأ تكافئ  أن 

العملية  لتحسين  الجنسين  بين  والتوازن  الفرص 

بهدف  والخاص،  الحكومي  القطاعين  في  اإلنتاجية 

المبدأ على حقوق  انعكاسات هذا  الضوء على  تسليط 

وعمال  موظفين  حقوق  التحديد  وجه  وعلى  اإلنسان 

تلك القطاعات.

 لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد
اجتماعها الخامس والعشرين عن بعد
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هاتف: 666 111 17 973+  فاكس 600 111 17 973+
info@nihr.org.bh   www.nihr.org.bhص ب. 10808, المنامة، مملكة البحرين


