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 لحقوق اإلنسانالمؤسسة الوطنية 

 2021 سبتمبر -يناير

 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين جهود

 متابعة أوضاع حقوق اإلنسان خالل جائحة فيروس الكورونا،في 

 متابعة اإلجراءات االحترازية التي طبقتها مملكة البحرين دورها في و

 2021 -( 19-كورونا )كوفيدالمكافحة انتشار فيروس ل
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نشاء إ( في العالم، سارعت مملكة البحرين في 19 عند بدء انتشار مرض فيروس الكورونا )كوفيد
فريق وطني لمكافحة انتشار هذا الفيروس، حيث تم تطبيق عدد من اإلجراءات االحترازية للحد من 

مراكز للعزل الصحي للمصابين بالفيروس، شاء عدد من إنانتشار فيروس الكورونا، وتم العمل على 
 وعدد آخر من مراكز للحجر الصحي للمخالطين لهم.

الرقابي في قانون إنشائها، وضمن خطتها لمتابعة الوطنية لحقوق اإلنسان لدور المؤسسة وتفعيًلا 
قامت خاصة في ظل الظروف الراهنة، فقد  تطبيق المعايير المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان

عبر البيانات سواء خًلل هذه الفترة لتوعية المواطنين والمقيمين بتنفيذ عدد من األنشطة المؤسسة 
واالجتماعات التي نظمتها والمقابًلت التلفزيونية واإلذاعية، والتغريدات التي أصدرتها الصحفية 

 وذلك لًلطًلعالزيارات التي قامت بها إلى عدد من مراكز العزل والحجر الصحي؛ إضافة إلى 
 على اإلجراءات التي قامت بها الجهات المعنية لتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمخالطين، فضًلا 

ا، وأيضا للكادر الطبي عن توزيع استبيانات لمعرفة رأي األشخاص المحجورين والمعزولين صحي  
 .بهذه المراكزوالخدمي المتواجد 

 الية:وينقسم هذا التقرير الى األقسام الت

 

 ( الزيارات الميدانية لمراكز اإلصالح والتأهيل وسكن العمال:1)

 ( التغريدات والرسائل التوعوية المنشورة في وسائل التواصل االجتماعي للمؤسسة2)

 تطبيق تويتر()التغريدات  -أ 

 تطبيق االنستغرام()الرسائل التوعوية  -ب 

 ( التصريحات والبيانات الصحفية3)

  المقدمة القانونية( الشكاوى المستلمة والمساعدات 4)

 ( اللقاءات واالجتماعات عن بعد مع الجهات المحلية والخارجية5)

 ( المشاركة في الفعاليات التدريبية6)

 ( تنظيم الفعاليات التدريبية المتعلقة بجائحة كورونا7)
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 الزيارات الميدانية    (1)

 والمرافق تعقد اجتماعها الثاني والعشرين عن بعدلجنة زيارة أماكن االحتجاز   -

الشاعر، والدكتورة  عبد العزيزبرئاسة الدكتور مال هللا جعفر الحمادي، وعضوية السيد خالد 
اللظي، عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز  عبد الرحمنفوزية سعيد الصالح، والمحامية دينا 

حيث افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل والمرافق اجتماعها الثاني والعشرين عن بعد، 
قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، خاصة تلك المتعلقة بالزيارات الميدانية 
التي قامت بها اللجنة إلى مراكز اإلصًلح والتأهيل، وأماكن االحتجاز والتوقيف، ودور الرعاية 

 انب لبعض الشركات الخاصة.الصحية واالجتماعية، وسكن العمال األج

ا إلى مركز إيواء وإبعاد  وقد استعرضت اللجنة مجريات الزيارات الميدانية التي قامت بها مؤخرا
األجنبيات، إثر وجود إصابة سابقة بفيروس الكورونا، وذلك للتأكد من استمرارية التقيد بالتدابير 

لة لهن في الدستور والتشريعات االحترازية، وكذلك تمتع النزيًلت بمختلف حقوقهن المكفو
الوطنية والصكوك اإلقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان، وأبدت اللجنة ارتياحها بعد 
الزيارة خاصة بعد اللقاءات مع بعض المودعات حيث أبدين ثقتهم باإلجراءات المتخذة وأغلبهن 

 .في انتظار تسهيًلت السفر المتعلقة ببلدانهم

كما تطرقت اللجنة إلى الزيارة التي قامت بها إلى مركز المتروك للتأهيل اإلرشادي، والتي جاءت 
لتعزيز وحماية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة، والوقوف على اإلجراءات االحترازية المتخذة 
 لمنع انتشار فيروس الكورونا، وكذلك زيارتها األخيرة الى مبنى اإليواء بمركز حماية ودعم

 .العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل

من جانب آخر، قامت اللجنة بزيارة ميدانية الى مركز الحبس االحتياطي بناء على تلقي المؤسسة 
اخطارا من وزارة الداخلية بوجود حالة وفاة ألحد الموقوفين في المركز، وذلك للتأكد من مدى 

حماية الموقوفين وحفظ حقوقهم وسًلمتهم وأمنهم بما وجود االحتياطات واإلجراءات المتخذة ل
يتوافق مع المعايير الدولية واإلقليمية ذات الصلة. كما قامت اللجنة بزيارة إلى مؤسسة اإلصًلح 
والتأهيل للرجال، بناء على رصد عبر وسائل التواصل االجتماعي متعلق بأحد النزالء، وذلك 

درته على التواصل الخارجي مع ذويه. وقد تبين للجنة للوقوف على صحة االدعاءات بشأن عدم ق
ا في  بأن المذكور يتمتع بكافة حقوقه، وان عدم اتصاله بأهله كان بسبب عدم رغبته هو شخصيا

 .ذلك، رغم توافر وسائل االتصال المرئي والمسموع له ولغيره من النزالء

بالزيارات الميدانية المعلنة وغير  واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرارها في القيام
المعلنة إلى مراكز اإلصًلح والتأهيل وأماكن االحتجاز والتوقيف، ودور الرعاية االجتماعية 
والصحية، وسكن العمال األجانب، للوقوف على مدى تمتع األفراد فيها بحقوقهم، وذلك بناء على 

 (.2021راير فب 26) اإلنسانواليتها الواسعة في تعزيز وحماية حقوق 
 

https://www.instagram.com/p/CKga52ALXe_/?igshid=ckvop5jm6m
xi 
 
 

https://www.instagram.com/p/CKga52ALXe_/?igshid=ckvop5jm6mxi
https://www.instagram.com/p/CKga52ALXe_/?igshid=ckvop5jm6mxi
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 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها الثالث والعشرين عن بعد -

برئاسة الدكتور مال هللا الحمادي، وعضوية السيد خالد الشاعر، والدكتورة فوزية الصالح، 
والمحامية دينا اللظي، عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها العادي الثالث 

 .والعشرين عن بعد

ذ فيها من افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخ
إجراءات، واستكملت مناقشاتها حول قرارها السابق والمتعلق بإعداد دليل إرشادي موحد خاص 
بمعايير زيارات مراكز اإلصًلح والتأهيل، ودور الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية وسكن 

، وعدم وجود أية العمالة األجنبية، للتأكد من توافر المبادئ األساسية لمعايير حقوق اإلنسان فيها
انتهاكات لحقوق اإلنسان، وذلك انطًلقا من حرص اللجنة على تفعيل دور المؤسسة الوطنية 

 لحقوق اإلنسان الرقابي في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

كما ناقشت اللجنة تحديث آلية إجرائها للزيارات الميدانية والسيما في ظل الزيادة المطردة ألعداد 
( وبما يوائم القرارات الصادرة عن اللجنة 19 -يروس كورونا المستجد )كوفيد المصابين بف

الوطنية لمكافحة انتشار فيروس الكورونا، حيث سيتم التنسيق إلجراء الزيارات باستخدام وسائل 
التواصل المرئية الحديثة. كما اقترحت اللجنة مخاطبة عدد دور الرعاية االجتماعية والصحية 

الشركات الكبرى التي تمتلك مساكن لعمالها بهدف االطًلع على اإلجراءات باإلضافة إلى 
 18) لضمان حفظ حقوق نزالء ومرتادي تلك األماكن تتخذهااالحترازية والتدابير الوقائية التي 

 (.2021فبراير 

 
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetin
gs/18Feb2021.aspx 

 
 

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها الرابع والعشرين عن بعد -
 

 
 2021 مارس 22

عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعها 
العادي الرابع والعشرين عن بعد، برئاسة الدكتور مال هللا الحمادي، وعضوية السيد خالد الشاعر، 

   .والدكتورة فوزية الصالح، والمحامية دينا اللظي

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/18Feb2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/18Feb2021.aspx
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ض مجريات الزيارة الميدانية غير المعلنة التي قامت بها افتتحت اللجنة اجتماعها باستعرا
المؤسسة إلى مراكز اإلصًلح والتأهيل بهدف االطًلع على سير عملية التطعيم وتوفير اللقاح 

( لعدد من النزالء الراغبين في التطعيم، إذ تم 19 -المضاد لفيروس الكورونا المستجد )كوفيد 
قاحات الًلزمة لجميع من طلبها من النزالء، واالطًلع على خًلل الزيارة التأكد من توافر الل

اإلجراءات التي قامت بها إدارة المركز لضمان وصول التطعيم للجميع دون تمييز، وذلك من 
خًلل تعريف النزالء بأنواع التطعيمات المتوفرة، وأهمية أخذ التطعيم لما له من دور مهم في 

لفيروس، خصوصا لمن يعانون من أمراض مزمنة، تعزيز مناعة الجسم لتفادي مضاعفات ا
وتقدر اللجنة حرص وزارة الداخلية واهتمامها بصون حقوق النزالء بصفة عامة وتوفير كافة 

   .التدابير االحترازية واللقاحات الًلزمة لهم على وجه الخصوص

راءات، ومن ثم استعرضت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إج
والسيما تلك المتعلقة بمخاطبة عدد من دور الرعاية االجتماعية والصحية التي تقدم خدمات 
اإليواء الدائمة والنهارية، باإلضافة إلى الشركات الكبرى، بهدف االطًلع على اإلجراءات 

ا، ها تلك الدور لضمان حفظ حقوق نزالءها ومرتاديهية والتدابير الوقائية التي تتخذاالحتراز
  .وكذلك حقوق العمال في ظل أزمة جائحة كورونا

وأكدت اللجنة من خًلل اختصاصها الرقابي المناط بها على أهمية تسليط الضوء على المؤسسات 
التي توفر خدم المنازل بصورة عامة وتلك التي تقدم هذه الخدمة بنظام الساعات وذلك من خًلل 

ميدانية ألماكن سكن هؤالء العامًلت والوقوف على مدى التنسيق لقيام اللجنة بإجراء زيارات 
ا للقوانين واألنظمة السارية  توافر مختلف الخدمات واإلجراءات ذات العًلقة بحقوق اإلنسان وفقا

 .وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العًلقة باألمر

https://www.instagram.com/p/CMtrWyVrSOC/?utm_medium=copy
link_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMtrWyVrSOC%2F%3Futm_medium%3Dcopy_link&data=04%7C01%7C%7Cd96f3e3e917840079b7d08d9349acafb%7Cab83ad6f5c6c4a1097d3bc63de5d839c%7C0%7C0%7C637598661698614911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xSdjkHhNix1udagXnSruM%2BBEeIcsbNKQh%2FhSzhlCqyk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCMtrWyVrSOC%2F%3Futm_medium%3Dcopy_link&data=04%7C01%7C%7Cd96f3e3e917840079b7d08d9349acafb%7Cab83ad6f5c6c4a1097d3bc63de5d839c%7C0%7C0%7C637598661698614911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xSdjkHhNix1udagXnSruM%2BBEeIcsbNKQh%2FhSzhlCqyk%3D&reserved=0
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 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها العادي األول عن بعد -

 2021يونيو  20

برئاسة الدكتور مال هللا الحمادي، وعضوية المحامية دينا اللظي، والسيد دانيال كوهين، عقدت لجنة 
 .زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها العادي األول عن بعد

افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض اختصاصاتها ومهام عملها والدور المنوط بها لألعضاء الجدد، 
بتعيين أعضاء مجلس مفوضي  2021( لسنة 22صدور األمر الملكي السامي رقم )وذلك بعد 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وقرار مجلس المفوضين بتحديد رؤساء وأعضاء اللجان النوعية 
 .الدائمة

ومن ثم ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، ومن منطلق 
للجنة على تفعيل دور المؤسسة الرقابي في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، والسيما حرص ا

في مراكز اإلصًلح والتأهيل ودور الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية وسكن العمالة األجنبية 
شاتها أو أي مكان آخر يشتبه في أن يكون موقعاا النتهاكات حقوق اإلنسان، فقد استكملت اللجنة مناق

حول قرارها السابق والمتعلق بإعداد دليل إرشادي موحد خاص بمعايير زيارات تلك األماكن للتأكد 
من توافر المبادئ األساسية لمعايير حقوق اإلنسان فيها. كما استكملت اللجنة مناقشة ما تم بشأن 

، إلى جانب التأكد من قرارها السابق المتعلق بالعمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات اليومية
 .مدى مًلئمة أماكن سكنهم وتوافقها مع مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان، وتم اتخاذ الًلزم حياله

وبحثت اللجنة خطة عملها للفترة القادمة، واقترحت القيام بزيارات ميدانية الى بعض دور ومراكز 
إلعاقة، وذلك لًلطًلع عن كثب الرعاية االجتماعية المعنية برعاية كبار السن، واألشخاص ذوي ا

على ما يتم تنفيذه من قبل إدارة تلك المراكز في ظل مواجهة فيروس كورونا، والوقوف على مدى 
 االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان مع مرتاديها.

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetin
gs/20June%202021.aspx 

 

 

  

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/20June%202021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/20June%202021.aspx


 

 
 
 
 

 

6 

 المفوضين يعقد اجتماعه الثاني عن بعد مجلسمكتب  -

 2021يوليو  18

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، االجتماع الثاني  ترأس المهندس علي أحمد الدرازي
لمكتب مجلس المفوضين، بحضور السيد خالد الشاعر نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد 
والمتابعة، والدكتورة فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة، والمستشار ياسر 

 .شاهين األمين العام

، 2020استعراض ما تم بخصوص التقرير السنوي الثامن للمؤسسة لعام تم خًلل االجتماع 
والذي من المتوقع االنتهاء منه بنهاية شهر أغسطس القادم، كما تم التباحث حول مقترحات 

، والتركيز على آلية تعامل المؤسسة 2021منهجية التقرير السنوي التاسع للمؤسسة الوطنية لعام 
ة والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصد، والتي جاءت بناء مع عدد من الشكاوى المستلم

على التأثير العالمي لجائحة كورونا وتأثيره على حقوق االنسان، وكيف تعاملت الجهات المعنية 
 .في المملكة معها، وما هي الحلول البديلة والمناسبة لها

دراجها في استراتيجية وخطة عمل كما تم االطًلع على مقترحات عدد من المواضيع التي سيتم ا
م، مع أهمية ادراج مواضيع ذات عًلقة بنشر ثقافة 2025-2022المؤسسة الوطنية لألعوام 

حقوق االنسان وتوعية المجتمع بها من خًلل البرامج التدريبية والفعاليات المختلفة، حيث تم 
 تكليف األمانة العامة بوضع التصور لها.

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sche
d2/18July2021.aspx  

 

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها العادي الثاني عن بعد

 

 2021أغسطس  01

برئاسة المحامية دينا اللظي والعضو السيد دانيال كوهين، عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز 
والمرافق اجتماعها العادي الثاني عن بعد، حيث افتتحت اللجنة اجتماعها باإلشادة بجهود فريق 
 البحرين الطبي من الصفوف األمامية والجهات المساندة في حملة التصدي لجائحة فيروس كورونا

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched2/18July2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched2/18July2021.aspx
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(، ودورهم الفاعل في حفظ صحة وسًلمة المواطنين والمقيمين، ومن ثم قامت 19-)كوفيد
 باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.

 حقوق وتعزيز حماية مجال في الرقابي الوطنية المؤسسة دور تفعيل على اللجنة حرص منطلق ومن
 وسكن والتعليمية واالجتماعية الصحية الرعاية ودور والتأهيل صًلحاإل لمراكز والسيما اإلنسان،
 استكمال تم فقد اإلنسان، حقوق النتهاكات موقعاا يكون أن في يشتبه آخر مكان أي أو األجنبية العمالة
 جانب إلى والتأهيل اإلصًلح مراكز من عدد إلى بها القيام المزمع الميدانية الزيارات حول المناقشة

 برعاية المعنية تلك خاصة االجتماعية الرعاية في المختصة المراكز بعض إلى بزيارات مالقيا
 إدارة عن المسؤولين قبل من تنفيذه يتم ما على كثب عن لًلطًلع وذلك اإلعاقة، ذوي األشخاص

 اإلنسان حقوق بمعايير االلتزام مدى على والوقوف كورونا، فيروس جائحة ظل في المراكز تلك
  .ديهامرتا مع

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/

1Aug2021.aspx 

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها الثالث عن بعد

 2021 أغسطس 26

 االحتجاز أماكن زيارة لجنة عقدت كوهين، دانيال السيد والعضو اللظي دينا المحامية برئاسة
 زيارة بشأن تم ما بمناقشة اجتماعها اللجنة افتتحت حيث بعد، عن الثالث العادي اجتماعها والمرافق
 وعًلج لفحص المخصص والمؤتمرات، للمعارض الدولي البحرين مركز إلى األخيرة اللجنة

 استئناف في رغبتها بشأن تم ما تابعت كما (،19 )كوفيد المستجد كورونا بفيروس القائمة حاالتال
 وذلك اإلعاقة، ذوي من األطفال لفئة المخصصة تلك السيما االجتماعية الرعاية دور إلى زياراتها
 .االختصاص ذات الجهات مع بالتنسيق

 المؤسسة مفوضي مجلس أعضاء من عدد بها قام تيال الميدانية الزيارات مناقشة اللجنة استكملت كما
 عاشوراء موسم خًلل والنساء( )للرجال االحتياطي والحبس والتأهيل اإلصًلح مراكز من عدد إلى

 واألنظمة القوانين تقرره لما وفقاا الدينية شعائرهم ممارسة في والنزيًلت النزالء قيام مدى من للتثبت
 الكبرى للشركات التابع الوافدة العمالة سكن بعض إلى ميدانية زياراتب القيام جانب إلى العًلقة، ذات
 تلك مثل في المطبقة الحقوقية بالمعايير االلتزام مدى حول كثب عن االطًلع بهدف المملكة، في

 وتعزيز حماية مجال في الرقابي المؤسسة دور تفعيل على اللجنة حرص من انطًلقا وذلك األحوال،
 والتعليمية واالجتماعية الصحية الرعاية ودور والتأهيل اإلصًلح لمراكز سيماوال اإلنسان، حقوق
 اإلنسان. حقوق النتهاكات موقعاا يكون أن في يشتبه آخر مكان أي أو الوافدة العمالة وسكن

//www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/http:
26Aug2021.aspx 

 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/1Aug2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/1Aug2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/26Aug2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/26Aug2021.aspx
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لرصد مستوى الخدمات « مركز البحرين الدولي»الوطنية لحقوق اإلنسان تقوم بزيارة ميدانية إلى 
 الصحية المقدمة

 2021 سبتمبر 14

 ميدانية بزيارة اإلنسان، لحقوق الوطنية المؤسسة في والمرافق االحتجاز أماكن زيارة لجنة قامت
 .للجميع المقدمة الصحية الخدمات مستوى لرصد والمؤتمرات للمعارض الدولي البحرين مركز إلى

 الكورونا لفيروس للتصدي الطبي الوطني الفريق أعضاء من بعدد اللجنة التقت الزيارة، وخًلل
 باإلجراءات االلتزام مدى لىع لًلطًلع الطبية الطواقم مع مقابًلت وأجرت (،19-)كوفيد المستجد

 والمواثيق القوانين في عليها المنصوص اإلنسان حقوق معايير احترام ومدى المتبعة، االحترازية
 على الحصول بهدف اللقاح على الحاصلين األفراد من عدد اللجنة قابلت كما األزمات. خًلل الدولية
 أحد تلقيهم عند لهم، المقدمة الصحية ايةالرع على قرب عن واالطًلع المتخذة اإلجراءات في رأيهم

 .الكورونا لفيروس المضادة اللقاحات

 في لخطتها واستكماال اإلنسان، لحقوق الوطنية للمؤسسة الرقابي الدور إطار في الزيارة هذه تأتي
 والعزل الفحص إجراءات في اإلنسان حقوق وتعزيز بحماية المرتبطة المعايير تطبيق متابعة
 حقوق بأوضاع الصلة ذات والتوصيات التقارير وإعداد كورونا، جائحة ظل في يالصح والحجر
 المعنية. الجهات الى وارسالها اإلنسان

http://www.nihr.org.bh/News/14Sep2021.aspx  

لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعية البحرين 
 يبحثان تعزيز التعاون المشترك

 2021 سبتمبر 16

 أحمد النائب سعادة اإلنسان، لحقوق الوطنية المؤسسة رئيس الدرازي أحمد علي المهندس استقبل
 بحضور والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتنمية البحرين جمعية إدارة مجلس رئيس السلوم صباح
 .السيف ضاحية في الوطنية المؤسسة بمقر وذلك الجمعية، إدارة مجلس أعضاء من عدد

 اإلنسان حقوق حماية أهمية على مؤكدا جمعية،ال وأعضاء برئيس الدرازي رحب اللقاء مستهل وفي
 األعمال مؤسسات أن الى مشيرا القطاعات، مختلف في أجندتها وتعزيز والشركات األعمال ريادة في

 العًلقة ذات الدولية الصكوك في عليها المنصوص اإلنسان حقوق وحماية تعزيز في شريك مسؤولة
 تلك عن تختلف مستقلة مسؤولية تتحمل أن يهاوعل المجتمع، هيئات من كونها اإلنسان بحقوق

 .الُمختلفة بأجهزتها الدولة بها تلتزم والتي الحكومات عاتق على الملقاة المسؤولية

 أجهزة حث على تعمل - والرقابية الحقوقية مسؤوليتها من انطًلقا - المؤسسة بأن الدرازي وأوضح
 بشأن التجارية والمؤسسات األعمال مؤسسات لدى القانونية المسؤولية مفهوم لترسيخ المعنية الدولة
 ذات في منوها اإلنسان، لحقوق الدولية الصكوك في عليها المنصوص اإلنسان حقوق وكفالة تعزيز
 يتعلق فيما خاصة التجارية األعمال في اإلنسان حقوق على الحفاظ في البحرين مملكة بجهود الوقت
 .والشركات األعمال ريادة قطاع في كورونا جائحة آثار من الحد   في

http://www.nihr.org.bh/News/14Sep2021.aspx
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 وتنمية تعزيز على وحرصها المؤسسة اسهامات السلوم صباح أحمد النائب سعادة ثم ن جانبه من
 خًلل من المؤسسة مع التعاون في الجمعية رغبة مؤكدا البحرين، مملكة في اإلنسان حقوق ثقافة
 واثراء دعم في يسهم بما الجانبين بين الخبرات وتبادل مشتركة تدريبية وبرامج عمل ورش عقد
  البحرين. مملكة في والريادي الحقوقي العمل

http://www.nihr.org.bh/News/16Sep2021.aspx  

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تقوم بزيارة ميدانية إلى دار بنك البحرين الوطني لتأهيل
 األطفال المعوقين

 2021 سبتمبر 20

 ميدانية بزيارة اإلنسان، لحقوق الوطنية المؤسسة في والمرافق االحتجاز أماكن زيارة لجنة قامت
 لهم المقدمة الخدمات مستوى لرصد المعوقين، األطفال لتأهيل الوطني البحرين بنك دار إلى

 .المجتمع في بالرعاية األولى الفئات من باعتبارهم

 والنزالء العاملة الطواقم مع مقابًلت وأجرت الدار، مسؤولي من بعدد اللجنة التقت الزيارة وخًلل
-)كوفيد كورونا فيروس لمكافحة والوقائية االحترازية اإلجراءات بكافة الدار التزام مدى من للتأكد
 كما الدولية، والتشريعات القوانين في عليها المنصوص اإلنسان حقوق معايير احترام ومدى (،19

 الدار وموظفي نزالء جميع حصول عملية الستدامة إجراءات من اتخاذه تم ما على اللجنة اطلعت
 إلى الرامية اإلجراءات كافة على كثب عن االطًلع تم كما كورونا، لفيروس المضاد اللقاح على
 بعد خاص. شكلب اإلعاقة ذوي لألطفال المقررة األخرى والحقوق عام بشكل الصحة في الحق حفظ
 المياه ودورات والمطبخ النزالء وغرف الصفوف شملت الدار، مرافق في بجولة اللجنة قامت ذلك

 .الصحي العزل وغرفة

 في لخطتها واستكماال اإلنسان، لحقوق الوطنية للمؤسسة الرقابي الدور إطار في الزيارة هذه تأتي
 األولى الفئات وحقوق عام بشكل اإلنسان حقوق وتعزيز بحماية المرتبطة المعايير تطبيق متابعة

 بأوضاع الصلة ذات والتوصيات التقارير وإعداد كورونا، جائحة ظل في خاص بشكل بالرعاية
 .المعنية الجهات الى وارسالها اإلنسان حقوق

1.aspxhttp://www.nihr.org.bh/News/20Sep202  

  

 لمؤسسةاالجتماعي لوالرسائل التوعوية المنشورة في وسائل التواصل التغريدات  (2)

يعتبر الحق في الصحة من أهم حقوق اإلنسان التي حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية على 
اليومية ا الرتباطه الوثيق بحياة اإلنسان بصفة عامة وبممارساته وأنشطته ه االهتمام الكبير، نظرا ئإيًل

 .بصورة خاصة، وانعكاس ذلك على الحياة ضمن األسرة والعائلة والمجتمع

وقد أولت مملكة البحرين هذا الحق االهتمام المناسب عبر توفير مختلف األجهزة والكوادر الطبية 
 .المؤهلة، ناهيك عن تقديم العًلجات المناسبة واألدوية الطبية المختلفة

http://www.nihr.org.bh/News/16Sep2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/News/20Sep2021.aspx
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سة الوطنية لحقوق اإلنسان االهتمام الكبير بتثقيف المجتمع ونشر الوعي وفي هذا النطاق تتابع المؤس
(، وتثمن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات احترازية 19 - المتعلق بمرض الكورونا )كوفيد

على صحة وسًلمة المواطنين  االدولة لمكافحة هذا المرض للحد من انتشاره حفاظا  قبلوقائية من 
عبر وسائل التواصل والرسائل التوعوية المؤسسة بنشر عدد من التغريدات  تقوم، حيث والمقيمين

 . االجتماعي باللغتين العربية واإلنجليزية

 :طبيق تويتر()ت التغريدات -أ

راء الزيارات الميدانية في اج #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_االنسانبناء على اختصاصات  .1
للتأكد من مدى توافر حقوق االنسان، قام وفد من المؤسسة بزيارة ميدانية الى 

، وذلك للوقوف على اإلجراءات االحترازية المتخذة #مركز_المتروك_للتأهيل_اإلرشادي
يقدم المركز خدماته لألطفال وتتضمن  (،19-لمنع انتشار #فيروس_الكورونا )كوفيد

االرشادي، العًلج الطبيعي، النطق والتخاطب التأهيل والتقييم النفسي واالجتماعي، التأهيل 
وصعوبات البلع، البرامج االكاديمية والتأهيل الصحي وتحسين التغذية، وبرامج التكنلوجيا 

 #فيروس_الكوروناطفًل، اال أنه بسبب جائحة  60المساعدة، تبين أن المركز كان يضم 
طفًل متواجدين في المقر، ويتم تقديم خدمة التعليم والتدريب عن بعد  14تم تقليل العدد الى 

لألطفال الباقين، احتوى المركز على ستة فصول دراسية مقسمة على درجتين، ثًلثة فصول 
للحاالت المتدنية، وثًلثة فصول للحاالت المتوسطة، كما يوفر المركز خدمة المواصًلت، 

، والتي #فيروس_الكورونامؤسسة على االجراءات المتخذة للوقاية من انتشار اطلع وفد ال
، من توفير سجًلت #فريق_البحرين_الوطنيو  وزارة الصحة#شملت االلتزام بتعليمات 

خاصة بكل طفل، وتخصيص غرفة للعزل لمن يظهر عليه أية أعراض، وتوفير ممرضة 
خاصة للقيام برصد وتسجيل المؤشرات الحيوية، وتوفير أدوات شخصية لكل طفل تتضمن 

لى إجراءات االمن والسًلمة في المركز أدوات تعليمية ومًلبس وحفاظات، كما اطلع الوفد ع
حيث احتوت جميع الفصول على كاميرات أمنية، وشبابيك أمان وراء النوافذ، كما تم توفير 
معدات السًلمة ومكافحة الحريق، ستعد المؤسسة تقريرا شامًل حول زيارة 

تتضمن مًلحظاتها وتوصياتها حول مستوى  #مركز_المتروك_للتأهيل_اإلرشادي
 .(2021يناير  18ية )مقدمة، وستقدم الى الجهات المعنالخدمات ال

رصدت #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان عبر وسائل التواصل االجتماعي فيديو ألحد  .2
المواطنين وهو واقفا أمام مبنى المؤسسة ويطالب بالسماح له بزيارة أخوه المحكوم )ح.ع.ج( 
د والذي يخضع حاليا لعًلج بمجمع السلمانية الطبي بعد إجرائه عمليتين جراحيتين، وتو

يناير  ٢٨المؤسسة ان توضح بأن المواطن المذكور قد تواصل معها يوم الخميس الموافق 
عبر الخط الساخن، وتمت افادته في ذات اليوم بأن المؤسسة، قد تواصلت مع  ٢٠٢١

المسؤولين في الجهات المعنية، والذين أفادوا بدورهم بأنه نظرا لإلجراءات االحترازية 
ا، سيتم الترتيب لعمل اتصال مرئي بين النزيل وذويه. كما ان للوقاية من فيروس كورون

، وتمت افادته فور ٢٠٢١يناير  ٣١المواطن المذكور حضر لمقر المؤسسة اليوم األحد 
ا للظروف التي تمر فيها البًلد وبناء على اإلجراءات االحترازية والتدابير  حضوره بأنه نظرا

جائحة، فأن المؤسسة ال تستقبل البي لمواجهة الط الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني
الشكاوى عبر الحضور الشخصي، وإنما عبر الخط الساخن المجاني او التطبيقات 
االلكترونية فقط، كما تمت افادته بأنه جاري الترتيب لعمل االتصال المرئي، وتؤكد المؤسسة 

ة االصًلح والتأهيل على حق النزالء في التواصل مع ذويهم وفق ما يتضمنه قانون مؤسس

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A?src=hashtag_click
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والئحته التنفيذية، وبما ال يخالف اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن 
 (.2021يناير  31ي الطبي لمواجهة جائحة )الفريق الوطن

باهتمام بالغ ما أثير عن إصابة عدد من نزالء  تتابع #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان .3
مركز االصًلح والتأهيل )بمنطقة جو( بفيروس كورونا خًلل األسبوع الماضي، وتؤكد 

اإلجراءات الصحية  اتخاذأنها على تواصل مستمر مع المعنيين في إدارة المركز للتأكد من 
الفحوصات المختبرية الًلزمة  الًلزمة، وتوفير الرعاية الطبية للنزالء المصابين، وإجراء

لكافة النزالء واالفراد من المخالطين لضمان سًلمة الجميع، كما تود المؤسسة أن تنوه بأنها 
على علم بأن هناك مستشفى ميداني تمت تهيئته في وقت سابق تأهبا ألية إصابات، وسيقوم 

راءات االحترازية متى ما سمحت االج -وفداا من المؤسسة بزيارة ميدانية في أقرب وقت 
لًلطمئنان على الرعاية الصحية المقدمة عن كثب، مؤكده في ذات السياق ان الحق  -بذلك 

في الصحة مكفول للجميع في كافة مراكز االصًلح والتأهيل، علما بأن عدداا من ذوي 
النزالء على تواصل مباشر مع المؤسسة بخصوص بعض الحاالت، وقامت المؤسسة 

وطمأنتهم حول األوضاع الصحية للنزالء المصابين، متمنية المؤسسة  بدورها بإبًلغهم
 (.2021مارس  28) ة والسًلمة للجميع وسرعة تعافيهمالصح

 
 )تطبيق اإلنستغرام(الرسائل التوعوية  -ب

 توعوي حول جائحة كورونا )خلك في البيت( باللغتين العربية واإلنجليزية: نشر فيديوم ت -
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tjIfP/?utm_medium=copy_linkhttps://www.instagram.com/tv/CQIlyy 

 

مشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في فعالية معهد البحرين للتنمية لتم نشر فيديو  -

 بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية السياسية

 2021سبتمبر  15

- https://www.instagram.com/tv/CT1sMDj9Qg/?utm_medium=cop
y_link 

 

 التصريحات والبيانات الصحفية  (3)

إعماالا الختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال تعزيز حقوق اإلنسان بشكل عام 
 والحق في الصحة بشكل خاص، فقد شرعت المؤسسة منذ بدء انتشار فيروس كورونا 

( بمملكة البحرين في إعداد البيانات ونشر التصريحات الصحفية ذات الصلة، وذلك 19)كوفيد 
للمساهمة في زيادة وعي المواطنين والمقيمين بهذا الفيروس وللتأكيد على االستعداد التام للوقوف 

 العالم أجمعه في ظل الظروف الراهنة، حيث تم إصدار التالي:+جنباا إلى جنب مع 

 

 :بمناسبة اليوم الدولي للمرأةمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بيان ال -

مملكة البحرين في الثامن من مارس من  بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، تحتفي دول العالم بما فيها
كل عام بهذا اليوم، الذي خصص إلبراز إنجازات المرأة، حيث يأتي شعار هذا العام بعنوان 

 (.19-لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم )كوفيد"المرأة في الصفوف القيادية 

https://www.instagram.com/tv/CQIlyytjIfP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1s-MDj9Qg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CT1s-MDj9Qg/?utm_medium=copy_link
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بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، ركزت األمم المتحدة على االحتفاء بالجهود الهائلة التي تبذلها المرأة 
دون تمييز قائم على  –والفتاة في كل دول العالم من أجل تشكيل مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع 

 بالصحة. –االقتصادية أو السياسية اللغة أو الثقافة أو البيئة 

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عاليا وقوف المرأة البحرينية 
في الخطوط األمامية لجبهة التصدي لجائحة كورونا  –جنبا الى جنب مع الرجل البحريني  –

ات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة كونهن عامًلت في مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكر
 للقيادات الوطنية الفاعلة في جهود التصدي للجائحة.

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، تؤكد تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأنها مستمرة في متابعة 
ية ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعن

 (.2021مارس  8إنشائها )بحقوق المرأة، وذلك وفقا لما لديها من والية واسعة أكد عليها قانون 

https://www.instagram.com/p/CMJigp3rqjc/?igshid=dd6tcvliq21v   

 
 

اإلنسان تشيد بإجراءات الصحة والسالمة المتبعة خالل إعطاء المؤسسة الوطنية لحقوق  -
 التطعيمات للحد من انتشار فيروس كورونا

 

تتابع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مملكة 
يز، مؤكدة البحرين، بهدف التأكد من ضمان استمرار وصول اللقاح للجميع بشكل عادل ودون أي تمي

 بأن هذا الفيروس لم يدع مجاال للشك بأنه لن يكون أي شخص آمنا حتى يصبح الجميع بأمان.

وترى المؤسسة بأن خطة التطعيم التي دشنتها مملكة البحرين شملت جميع المواطنين والمقيمين 
شمل التطعيم  على حد   سواء، وال سيما العمالة الوافدة، ويتم تنفيذها بشكل دقيق ومهني وصحي، حيث

جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن هويتهم، وال سيما األشخاص الذين 
 يعانون من األمراض المزمنة وكبار السن وذوي اإلعاقة.

 

وتُعرب المؤسسة عن ارتياحها، بشأن إجراءات الصحة والسًلمة المتبعة خًلل إعطاء التطعيمات 
ز األخرى المخصصة للتطعيم، وفق خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول في المراكز الصحية والمراك

المواطنين والمقيمين على اللقاح في وقت قياسي، بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن 
 التطعيم، لتقليل أعداد الحاالت والسيطرة على الفيروس.

يمين متماشياا مع الدعوات الصادرة من ويأتي التزام المملكة بتوفير اللقاح لجميع المواطنين والمق
ممثلي اإلجراءات الخاصة بمجلس حقوق االنسان لجميع حكومات دول العالم، بالنظر إلى الضرورة 

( 19-الملحة لضمان حصول الجميع في كل مكان على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا )كوفيد
نسان والتضامن الدولي، والمقرر بشكل سريع وفعال، خاصة الخبير المستقل في مجال حقوق اإل

الخاص المعني بالحق في التنمية، والخبير المستقل في النظام الدولي، والمقرر الخاص المعني 
 بحقوق اإلنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية.

https://www.instagram.com/p/CMJigp3rqjc/?igshid=dd6tcvliq21v
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روس كورونا وجهودها المبذولة ومن خًلل متابعتها الحثيثة لمراحل تعامل الجهات ذات الصلة مع في
للتصدي له، تشدد المؤسسة على ضرورة التزام الجميع بالتدابير االحترازية والتعليمات اإلرشادية 
التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، مع مواصلة التقيد باإلرشادات 

 التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.

ة الوطنية لحقوق اإلنسان زياراتها الميدانية لألماكن المخصصة للحجر وسوف تواصل المؤسس
الصحي االحترازي وأماكن االحتجاز ومساكن العمال، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك للتأكد 

 من توافق إجراءات تلك الجهات مع معايير حقوق اإلنسان الدولية.

متنان لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف كما ال يفوت المؤسسة أن تتقدم بخالص الشكر واال
األمامية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء واإلخًلص والخدمة 
اإلنسانية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من أجل تحقيق األهداف التي ُرسمت للحد 

 (.2021فبراير  1مل على القضاء عليه )من انتشار هذا الفيروس والتصدي له والع

http://www.nihr.org.bh/News/1Feb2021.aspx 

  

رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان: "الرعاية الصحية مستمرة لنزالء مركز اإلصالح  -

 "والتأهيل وأماكن االحتجاز والتوقيف

أكدت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أن المؤسسة تتابع عن كثب تطبيق 
االجراءات االحترازية الدقيقة التي تنفذها االدارة العامة لإلصًلح والتأهيل لحماية صحة وسًلمة 

ة ولم النزالء في اطار الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، مضيفة بأن الرعاية الصحية مستمر
تتوقف لنزالء مركز اإلصًلح والتأهيل وأماكن االحتجاز والتوقيف، حيث عملت وزارة الداخلية 

من األطباء االستشاريين واالختصاصيين في مختلف التخصصات الطبية من مجمع  11على ايفاد 
 السلمانية الطبي إلى مركز اإلصًلح والتأهيل، حيث تم معاينة كافة الحاالت من النزالء في
التخصصات المختلفة، وباشر األطباء االستشاريون واالخصائيون عملهم في عيادة مركز اإلصًلح 

 25نزيًلا في الفترة من  743والتأهيل في مركز االصًلح والتأهيل في )جو( وعاينوا ما مجموعه 
 .2020ديسمبر  28يونيو حتى 

ي الحصول على العًلج بشكل دائم وأشارت الى أن هذا األمر كان له بالغ األثر في توفير الحق ف
ومستمر دون انقطاع، ويأتي رداا على االدعاءات المتواصلة بتوقف الرعاية الصحية في االصًلح 
والتأهيل، إضافة إلى قيام المسؤولين بتوفير التطعيمات المضادة لفيروس كورونا لكافة الراغبين من 

لصحية، وذلك في مواعيد وأوقات محددة بصرف النزالء بأخذ التطعيم والذين تنطبق عليهم الشروط ا
 .النظر عن وضعهم القانوني

وأكدت خوري أن االدعاءات الباطلة عن عدم توفر الرعاية الصحية، لم تمنع إدارة المركز من 
اتخاذ هذه اإلجراءات الهادفة إلى توفير االستشاريين واالخصائيين لتقديم العًلج للمرضى النزالء 

لتدابير وتأثيره اإليجابي على صحتهم الجسدية والنفسية، مؤكدة على أهمية االستمرار في اتخاذ ا
اإليجابية لضمان الحق في الصحة وتوفير العًلج الطبي، مع أهمية اشتماله على برامج متكاملة 
كتوفير وجبات الطعام المناسبة والمتضمنة للحمية الغذائية، والسماح للنزالء بممارسة التمارين 

http://www.nihr.org.bh/News/1Feb2021.aspx
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دولية لمعاملة الرياضية ومنحهم فترات التعرض للشمس في ساحات المركز لتتوافق مع المعايير ال
 .النزالء

ودعت رئيسة المؤسسة في ختام تصريحها جميع النزالء والموقوفين لًلستفادة من مختلف الخدمات 
الطبية التي تقدم لهم في مراكز اإلصًلح والتأهيل وأماكن االحتجاز والتوقيف، سواء عندما يحين 

بتهم في تلقي التطعيم المضاد موعد عرضهم على األطباء االستشاريين واالختصاصيين، أو عند رغ
ا بأي عائق يمنعهم من الحصول على تلك الخدمات  لفيروس كورونا، وأن يتم إبًلغ المؤسسة فورا
الطبية المقررة لهم، وعدم االستماع لخطابات التحريض واالدعاءات غير الحقيقية، مؤكدة على أن 

ت القانونية سواء عبر الخط الساخن جميع قنوات المؤسسة مفتوحة لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدا
 :، أو الموقع اإللكتروني NIHR Bahrainالنقالة (، أو تطبيق الهواتف 80001144المجاني )

www.nihr.org.bh (21  2021فبراير .) 

ww.nihr.org.bh/News/21Feb2021.aspxhttp://w 

 

 تصريح المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان حول آلية تطعيم نزالء مركز اإلصالح والتأهيل -

قام وفد من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بزيارة ميدانية غير معلنة إلى مركز اإلصًلح والتأهيل 
والتدابير الوقائية التي تتبعها اإلدارة العامة لإلصًلح في منطقة جو لمتابعة اإلجراءات االحترازية 

 .والتأهيل فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع النزالء

وخًلل الزيارة، اطلع الوفد على عملية تطعيم لعدد من النزالء الراغبين في تلقي التطعيم المضاد 
 .لفيروس كورونا والتي تتم بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية

والتقى وفد المؤسسة مع القائمين على إدارة المركز، وتم االطًلع على اإلجراءات التي قامت بها 
ا من توفير التطعيم المضاد  اإلدارة والتأكد من ضمان وصول التطعيم للجميع دون أي تمييز، بدءا

وفرة، وأهمية للفيروس وصوالا لعملية التطعيم، بما في ذلك تعريف النزالء بأنواع التطعيمات المت
أخذ التطعيم لما له من دور مهم في تعزيز مناعة الجسم لتفادي مضاعفات الفيروس، خصوصا لمن 

 .يعانون من األمراض المزمنة

وإذ تعرب المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات التطعيم التي تقوم بها إدارة المركز، التي شملت 
على حد   سواء دون تمييز، حيث تتم عملية التطعيم جميع الفئات من النزالء والعاملين في المركز 

بشكل صحي ودقيق وفق أفضل المعايير الطبية الدولية، وهو ما يعكس مدى حرص وزارة الداخلية 
 .على صون حقوق النزالء والحفاظ عليها مساواة بأقرانهم من أفراد المجتمع

حترازية والتدابير الوقائية التي من جانب آخر، تتابع المؤسسة بشكل مستمر جميع اإلجراءات اال
تتبعها اإلدارة العامة لإلصًلح والتأهيل فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لجميع النزالء، وال يفوت 
المؤسسة أن تتقدم في هذا الشأن بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تعاونهم البناء من أجل 

لتي ُرسمت للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له من حماية حقوق النزالء وتحقيق األهداف ا
خًلل اإلجراءات االحترازية التي تتخذها لمواجهة الجائحة، وبما يسهم في حماية صحة وسًلمة 

 (.2021مارس  7النزالء )

pxhttp://www.nihr.org.bh/News/7Mar2021.as 

http://www.nihr.org.bh/
http://www.nihr.org.bh/News/21Feb2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/News/7Mar2021.aspx
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تصريح رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان حول تنظيم زيارات النزالء الذين تلقوا  -

 تطعيم كورونا

صرحت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأن وفدا من المؤسسة قام 
آلية واجراءات بزيارة غير معلنة إلى مركز اإلصًلح والتأهيل في منطقة جو، وذلك لًلطًلع على 

الزيارات للنزالء الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، التي أعلنت عنها اإلدارة العامة 
 .لإلصًلح والتأهيل في وقت سابق

وقالت خوري: "التقى وفد المؤسسة مع مسؤولي المركز، وتم االطًلع عن كثب على اإلجراءات 
ل زيارة أهالي النزالء من أجل االطمئنان عليهم وعلى االحترازية والتدابير الوقائية الًلزمة خًل

ظروفهم الصحية"، واستطردت خوري: "كما التقى وفد المؤسسة مع عدد من النزالء وذويهم بشكل 
عشوائي، والذين عبروا عن سعادتهم بمبادرة المركز لتنظيم هذه الزيارات، وأبدوا ارتياحهم 

 ".حد من انتشار الفيروسلإلجراءات الصحية والوقائية المتخذة لل

وأكدت خوري بأن ما يثار من ادعاءات حول الظروف الصحية للنزالء، في مراكز اإلصًلح 
تتابع جميع  -كجهة مستقلة ومحايدة  -والتأهيل، ال أساس له من الصحة، موضحة بأن المؤسسة 

ل مع أي حاالت قائمة أو اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها اإلدارة العامة لإلصًلح والتأهيل للتعام
مخالطة ، بين النزالء منذ بداية ظهور الجائحة في المملكة، وعلى علم بكافة اإلجراءات التي تتم 
أوال بأول، منها على سبيل المثال ال الحصر: إخضاع جميع النزالء الجدد للفحص، وإجراءات 

فة الزيارات باستثناء الزيارات العزل وتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي داخل المراكز، ووقف كا
للنزالء، الذين أخذوا التطعيم المضاد للفيروس على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم، قد 

ا لفيروس كورونا قبل الزيارة ا مختبريا  .أخذوا التطعيم كذلك، بجانب إجرائهم فحصا

اقع يرى بأن تطبيق ولفتت خوري الى أن وفد المؤسسة من خًلل تفقده للمركز على أرض الو
االجراءات االحترازية ينفذ بشكل دقيق ومهني لحماية صحة وسًلمة النزالء واالفراد وجميع 
مرتادي المركز في إطار الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، مضيفة بأن هناك مركزا للحجر 

على مدار الساعة،  بطاقم طبي متخصص مجهز بكافة التجهيزات الطبية الًلزمة، وعيادة طبية تعمل
فضًل عن عمليات التعقيم المستمرة لكافة المنشآت والمرافق التابعة لها، وأن الرعاية الصحية 

 .مستمرة ولم تتوقف لجميع النزالء

ودعت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، النزالء وأهاليهم أو من يودون زيارتهم الى أخذ 
ك بهدف تعزيز فرص العودة للزيارات بالطريقة التقليدية بدال التطعيم المضاد لفيروس كورونا وذل

 (.2021أبريل  9) من االتصاالت المرئية

http://www.nihr.org.bh/News/9Apr2021.aspx 
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- Inmates given option to choose vaccine they want - Inmates 
given Covid Jabs 
 

 

https://www.instagram.com/p/CMKhs2jLHec/?igshid=gy2xwtthy9g0 

 

مملكة البحرين بتوفير اللقاح لجميع المواطنين  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان: التزام -

 والمقيمين يأتي متماشيًا مع متطلبات ونصوص آليات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية

م الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس استمرار قيا المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان# تتابع 
( في توفير جميع أنواع التطعيمات، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين على حد   19-كورونا )كوفيد

سواء، وال سيما لألشخاص الذين يعانون من األمراض المزمنة وكبار السن وذوي اإلعاقة، مؤكدة 
ة التطعيم يتم تنفيذها بشكل دقيق ومهني، من خًلل متابعتها الحثيثة لمراحل التطعيم، بأن خط

 .ومتوافقة مع معايير حقوق اإلنسان الدولية

كما تُعرب المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات الصحة والسًلمة المتبعة في المملكة وذلك من 
خًلل اإلجراءات االحترازية التي يتم تطبيقها، وتوفير مختلف أنواع التطعيمات في المستشفيات 

راكز الصحية، وذلك بناء على خطة كاملة وشاملة ومدروسة، وكذلك القيام بتسهيل اختيار والم
المواطنين والمقيمين لنوع اللقاح الذي يرغبون في الحصول عليه، بهدف الوصول إلى المناعة 

 .المكتسبة، وتقليل أعداد اإلصابات والسيطرة على هذا الفيروس

تلف أنواع التطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين ودعوتهم وترى المؤسسة أن االلتزام بتوفير مخ
في ضمان الحصول على اللقاحات الخاصة  المملكة# الختيار األنسب لهم، يأتي متماشياا مع التزامات

، من خًلل متطلبات ونصوص آليات حقوق االنسان، سواء اآلليات الوطنية كميثاق بفيروس كورونا
( منه الحق في الصحة، حيث نصت 8العمل الوطني والدستور البحريني الذي كفل في المادة رقم )

https://www.instagram.com/p/CMKhs2jLHec/?igshid=gy2xwtthy9g0
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/
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الفقرة )أ( منها على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، 
الوقاية والعًلج ... "، أو اآلليات الدولية وال سيما تلك المعنية بحماية وتعزيز الحق وتكفل وسائل 

في الصحة، والذي يأتي في مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
، واتفاقية القضاء 2007( لسنة 10بموجب القانون رقم ) البحرين# مملكة# والذي انضمت اليه

( 5م بقانون رقم )على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي انضمت له المملكة بموجب المرسو
( 16، واتفاقية حقوق الطفل والذي انضمت له البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم )2002لسنة 
، أو اآلليات اإلقليمية كالميثاق العربي لحقوق االنسان، الذي تمت 1989بشأن انضمام  1991لسنة 

 .2006( لسنة 7المصادقة عليه بموجب القانون رقم )

ع الى المبادرة الى أخذ التطعيم في أسرع وقت، باإلضافة الى التسجيل وأخذ وتدعو المؤسسة الجمي
الجرعة المنشطة من قبل األشخاص المؤهلين للحصول عليها، وفقا للتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطني الطبي، لحماية ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله والمساهمة في منع انتقال 

 .انتشاره الفيروس والحد من

وتؤكد المؤسسة على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خًلل التزام الجميع بالتدابير االحترازية 
 والتعليمات اإلرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 

 .(، مع مواصلة التقيد باإلرشادات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس19-)كوفيد 

ال يفوت المؤسسة أن تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها ألسر المتوفين وتمنياتها للحاالت  كما
القائمة بالشفاء، وتتقدم بخالص الشكر واالمتنان لجميع الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف األمامية 

نسانية وجميع مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء واإلخًلص والخدمة اإل
التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق اإلنسان من أجل تحقيق األهداف التي ُرسمت للحد من انتشار 

 .هذا الفيروس والتصدي له والعمل على القضاء عليه

 /https://www.instagram.com/p/CPVAuc7Lvzm 

  

 الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسانبيان المؤسسة  -

تحتفي الدول العربية في السادس عشر من مارس من كل عام بهذا اليوم الذي يخلد ذكرى دخول 
بقمة تونس،  2004، بعد إقراره في عام 2008الميثاق العربي لحقوق اإلنسان حيز النفاذ عام 

ات الدول العربية في المجال الحقوقي، وذلك من خًلل التعاون والذي يأتي ليسلط الضوء على إنجاز
 البناء والجهود المشتركة.

بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان، تم تخصيص موضوع هذا العام تحت شعار "الحق في 
الصحة"، وذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأكبر مستوى 

لصحة، خاصة في ظل الوضع االستثنائي الذي يمر به العالم بسبب جائحة فيروس ممكن من ا
 كورونا.

بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان، تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عاليا تعامل مملكة 
البحرين المهني واإلنساني مع جائحة كورونا لحماية الحق في الصحة دون المساس بالحقوق 

 المكفولة بموجب الدستور والصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوق اإلنسان. والحريات

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.instagram.com/p/CPVAuc7Lvzm/
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تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان استمرارها في متابعة  -بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان، 
ما ما ورصد مدى االلتزام بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان ال سي

ورد في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، وتدعو إلى استمرار التعاون والعمل المشترك محلي ا وإقليمي ا 
 (.2021ماس  16) ودولي ا من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

https://www.instagram.com/p/CMeRO-

SLYRE/?igshid=15huw63l11afm 

 

 بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري -

مارس من كل عام  21بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، تحي دول العالم في 
ا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولديهم القدرة هذا اليوم للتأكيد على أن جميع البشر يولدون  أحرارا
 على المساهمة البناءة في تنمية مجتمعاتهم.

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، تم تخصيص موضوع هذا العام تحت شعار 
ًل "شباب يناهض العنصرية"، ويهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والمساواة ومناهضة التمييز، فض

 .عن دعوة الجميع إلى مناهضة التحيز العنصري والمواقف المتعصبة

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عن 
اعتزازها بما تمتلكه مملكة البحرين من سجل في محاربة كافة أشكال التمييز العنصري، خاصة مع 

، حيث دأبت على الحد من اآلثار السلبية اإلنسانية واالقتصادية للجائحة على انتشار فيروس كورونا
المواطنين والمقيمين على حد سواء، ووفرت الرعاية الصحية، واللقاحات اآلمنة والمجانية بما يحفظ 

 صحة وسًلمة الجميع دون استثناء أو تمييز.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان استمرار  بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، تؤكد
تعاونها مع جميع الشركاء والجهات المعنية محلي ا وإقليمي ا ودولي ا من أجل تعزيز وحماية حقوق 

 (.2021مارس  21المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان ) اإلنسان دون عنصرية أو تمييز وفق

https://www.instagram.com/p/CMrCRt5L1bi/?igshid=rmm1ry7osytj 

 بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد -

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، تحيي دول العالم في الثاني من أبريل من كل عام هذا 
اليوم لتوحيد وتكثيف الجهود الدولية من خًلل إجراء المزيد م الدراسات واألبحاث التي تهدف 

على أهمية  والصحية للذين يعانون من التوحد، ولتسليط الضوء التأهيليةلتطوير العًلج والبرامج 
 جل إدماجهم في المجتمع.ئة لتمكينهم وتنمية مهاراتهم من أتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الف

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، تم تخصيص موضوع هذا العام تحت شعار "لشمول 
حيث كشفت جائحة في مكان العمل؛ التحديات المائلة والفرص المتاحة في عالم ما بعد الجائحة؛ 

كورونا عن التفاوتات الصارخة في جميع أنحاء العالم للذين يعانون من التوحد، خاصة فيما يتعلق 
 بالحصول على الرعاية الصحية.

https://www.instagram.com/p/CMeRO-SLYRE/?igshid=15huw63l11afm
https://www.instagram.com/p/CMeRO-SLYRE/?igshid=15huw63l11afm
https://www.instagram.com/p/CMrCRt5L1bi/?igshid=rmm1ry7osytj
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تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان جهود مملكة  بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد،

الذين يعانون من التوحد لضمان دمجهم في المجتمع، من البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق 
خًلل الحرص على توحيد الجهود وتطوير التعاون اإليجابي مع جهود منظمات المجتمع المدني 

 ذات العًلقة.

تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مواصلة  بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد،
جهات المعنية محلياا وإقليمياا ودولياا من أجل توفير أكبر دعم ممكن جهودها مع جميع الشركاء وال

 لهذه الفئة ولضمان ممارسة كافة حقوقهم دون أي تمييز.
بـ "العمل المعني  2030تحقيقا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وبخاصة حقهم في العمل 
 (.2021أبريل  2الًلئق ونمو االقتصاد" )

https://www.instagram.com/p/CNKUhQHrWAI/?igshid=303xr4hz6ah
5  

 

 بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة يوم الصحة العالمي -

إحياءا لذكرى تأسيس منظمة الصحة تحتفي دول العالم بهذا اليوم في السابع من أبريل من كل عام 
، التي أنشئت من أجل تعزيز الحياة الصحية من خًلل معالجة المسائل 1948العالمية في عام 

الصحية العالمية وتشجيع إعداد البحوث والدراسات الصحية وتوفير الدعم التقني إلى البلدان، وذلك 
 صحية األساسية للجميع بًل استثناء.لضمان تحقيق المساواة في الحصول على خدمات الرعاية ال

 
بمناسبة يوم الصحة العالمي حددت منظمة الصحة العالمية شعار هذا العام بعنوان "إقامة عالم يتمتع 
بقدر أكبر من العدالة والصحة"، حيث أنها ترى بأن عالمنا ال تتحقق فيه المساواة، وأن جائحة 

يتمتعوا في حياتهم بالصحة، وأن يحصلوا على كورونا أوضحت كيف أن بعض الناس يمكنهم أن 
الخدمات الصحية أكثر من غيرهم، ألسباب تعود كلها إلى الظروف التي يولدون ويكبرون ويعيشون 

 ويعملون ويشيخون فيها.

تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عالياا الجهود التي تبذلها مملكة  بمناسبة يوم الصحة العالمي
على الحقوق األساسية للمواطنين والمقيمين على حد سواء وباألخص الحق في  البحرين للحفاظ

العالم من انتشار لفيروس  يواجهالصحة من خًلل ضمان توفير الرعاية الصحية للجميع في ظل ما 
كورونا، حيث عمدت إلى توفير عدد من اللقاحات اآلمنة وإتاحتها مجاناا للجميع من دون أي تمييز 

 غيرها. وأو الدين أو العقيدة أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية أبسبب العنصر 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان استمرارها في العمل مع جميع  تؤكد بمناسبة يوم الصحة العالمي
تعزيز وحماية الحق في الصحة وضمان الشركاء والجهات المعنية محلياا وإقليمياا ودولياا من أجل 

مدة من قبل منظمة الصحة العالمية بحقوقهم وبما يتناسب مع اإلجراءات االحترازية المعتتمتع الجميع 
 (.2021أبريل  7)
 

https://www.instagram.com/p/CNXGmQmrhEQ/?igshid=p1g5mnz1jz
hh 

https://www.instagram.com/p/CNKUhQHrWAI/?igshid=303xr4hz6ah5
https://www.instagram.com/p/CNKUhQHrWAI/?igshid=303xr4hz6ah5
https://www.instagram.com/p/CNXGmQmrhEQ/?igshid=p1g5mnz1jzhh
https://www.instagram.com/p/CNXGmQmrhEQ/?igshid=p1g5mnz1jzhh
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 لحقوق اإلنسان بمناسبة يوم العمال العالمي بيان المؤسسة الوطنية -

ست دول العالم بما فيها مملكة البحرين األول من مايو من كل عام  بمناسبة يوم العمال العالمي، كر 
في تنميتها، حيث  مساهمتهملدور العمال الفع ال في تطوير األوطان و ا، تكريما االحتفاء بهذا اليوم

ا  لجهودهم يعد هذا اليوم فرصة للتذكير بأهمية حصول جميع العمال على حقوقهم، وذلك تقديرا
 تحقيق الكثير من المكتسبات واإلنجازات لبلدانهم.ساهمت في  التي الجبارة

التي بمناسبة يوم العمال العالمي، تتابع وبكل تقدير المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بيئة العمل 
وفرتها حكومة مملكة البحرين والتي عمدت إلى حفظ وصون حقوق جميع العمال دون أي تمييز، 

ساهمت بشكل كبير في ضمان  التي فضًلا عن قيامها باعتماد عدد من الحزم المالية واالقتصادية
 استمرارية العمل بشكل طبيعي وعززت من استقرار سوق العمل دون أي آثار سلبية على العمال.

القوى العاملة في جهود جميع تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة يوم العمال العالمي، 
، سواء من خًلل الوقوف في الصفوف جائحة كورونامكافحة مختلف المواقع في مملكة البحرين ل

للحفاظ على استمرارية األمامية ضمن الفرق الطبية واألمنية، أو من خًلل العمل في مختلف مواقع 
 لضمان توفير كافة السلع والخدمات واالحتياجات المعيشية للجميع.سير العمل 

بمناسبة يوم العمال العالمي، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على ضرورة استمرار تضافر 
لتنمية جهود الجميع من أجل االستمرار في مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتسيير عجلة ا

االقتصادية وتذليل الصعوبات، تحقيقا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بــ"العمل 
الًلئق ونمو االقتصاد"، مؤكدة في ذات الوقت استمرارها في متابعة ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات 

 وحماية حقوق العمال معنية بتعزيز والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين وال
 (.2021مايو  1)
 

-https://www.instagram.com/p/COVDeDmLl
a/?igshid=14guqg27gbayz 
 

حول التوجيهات السامية بشأن مباشرة بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة  -

 العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا

تثمن #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان عاليا التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجًللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البًلد المفدى، حفظه هللا ورعاه، بشأن مباشرة العمل على 

طنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا، التي تعكس حرص جًللته تطعيم الموا
األبوي على صحة وسًلمة أبنائه المواطنين في مختلف بقاع العالم، والتي جاءت استكماال لتوجيهات 
جًللته في نهاية العام الماضي بتوفير اللقاح اآلمن للفيروس بجميع أنواعه، وإتاحته مجاناا لجميع 

 لمواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسًلمة الجميع.ا

وإذ تعتبر المؤسسة، من خًلل متابعتها الحثيثة، بأن التوجيهات الملكية السامية تأتي متوافقة مع ما 
نص عليه دستور مملكة البحرين من تكفل الدولة وعنايتها بالصحة العامة، وتوفير وسائل الوقاية 

ة التي انضمت لها مملكة البحرين وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق والعًلج، واالتفاقيات الدولي

https://www.instagram.com/p/COVDeDmLl-a/?igshid=14guqg27gbayz
https://www.instagram.com/p/COVDeDmLl-a/?igshid=14guqg27gbayz
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والصكوك الدولية المعنية بحقوق االنسان، حيث قامت المملكة 
بتقديم الفحوصات وتوفير التطعيمات بمختلف انواعها للمواطنين والمقيمين على َحد   سواء وبشكل 

الذي سيؤدى الى تحصين أكبر شريحة من خًلل تلقي التطعيمات الًلزمة للقضاء مجاني، األمر 
 على هذا الفيروس والبدء في عودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها.

كما ترحب المؤسسة بتقليل الوقت المتوقع للحصول على اللقاح الى يوم أو يومين فقط من تاريخ 
% 80ي يتم اختياره، مؤكدة على أن النسبة التي تجاوزت الـالتسجيل، وذلك بناء على نوع اللقاح الذ

للحاصلين على الجرعة األولى من السك ان المؤهلين ألخذ التطعيم منذ إطًلق الحملة الوطنية للتطعيم 
في ديسمبر الماضي، ما هي إال امتداد للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الوطني الطبي للتصدي 

عة مباشرة ودقيقة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة لفيروس كورونا وبمتاب
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، منذ بدء انتشار الجائحة وحتى اليوم، في إطار الحمًلت 
التوعوية للتطعيم، وانعكاسا للوعي الصحي الذي يتسم به المجتمع، وحرص الجميع على الحفاظ 

 .أنفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعيعلى صحة وسًلمة 

وتجدد المؤسسة تأكيدها على أهمية تضافر الجهود الوطنية من خًلل التزام الجميع بالتدابير 
االحترازية والتعليمات اإلرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 

واطنين المقيمين في الخارج ممن لم يتلقوا مع مواصلة التقيد باإلرشادات، وتحث الجميع وخاصة الم
اللقاح حتى اآلن الى متابعة آخر المستجدات سواء من خًلل الموقع الذي خصصته وزارة الصحة 

أو من خًلل تطبيق (  (https://healthalert.gov.bhللمستجدات الصحية في مملكة البحرين
خذ التطعيم في أسرع وقت، باإلضافة الى مجتمع واعي، داعية الجميع الى المبادرة الى التسجيل أل

التسجيل وأخذ الجرعة المنشطة من قبل األشخاص المؤهلين للحصول عليها، وفقا للتعليمات الصادرة 
عن الفريق الوطني الطبي، لحماية ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله والمساهمة في منع 

 (.2021يونيو  8انتقال الفيروس والحد من انتشاره )

http://www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/
documents/Statements/2021/8June2021.pdf 

  

 لحقوق اإلنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإلتجار باألشخاصبيان المؤسسة الوطنية  -

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإلتجار باألشخاص، تحتفي دول العالم بما فيها مملكة البحرين بهذا 
للتذكير بأهمية إذكاء الوعي لمكافحة اإلتجار باألشخاص، اليوم في الثًلثين من يوليو من كل عام، 

ايا وحمايتهم، ومساءلة الجناة، وزيادة الوعي لدى المجتمعات، حيث تعتبر جريمة وتحديد الضح
اإلتجار باألشخاص ظاهرة دولية تمس اآلالف من الرجال والنساء واألطفال ممن يقعون فريسة في 

 أيدي المتاجرين سواءا في بلدانهم أم خارجها.

ديد شعار "أصوات الضحايا .. تقود بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإلتجار باألشخاص، تم تح
الطريق"، وذلك لتسليط الضوء على أهمية االستماع إلى الناجين من اإلتجار بالبشر والتعلم منهم، 
مع التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير المتنوعة لمنع هذه الجريمة وتحديد الضحايا وإنقاذهم ودعمهم 

http://www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements/2021/8June2021.pdf
http://www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements/2021/8June2021.pdf
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أدت إلى تفاقم الظروف المضطربة لضحايا اإلتجار  بكل الوسائل المتاحة، خاصة أن جائحة كورونا
 باألشخاص واستخدام طرق حديثة لتجنيد األشخاص المستضعفين واستغًللهم.

ه المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان باستمرار  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإلتجار باألشخاص، تنوا
على التوالي في مجال مكافحة اإلتجار تحقيق مملكة البحرين ضمن الفئة األولى للعام الرابع 

باألشخاص وفقاا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية، وهو ما يعكس التزام 
مملكة البحرين التام بكل المعايير المتعلقة بمكافحة اإلتجار باألشخاص، من خًلل الجهود المستمرة 

 ة ومؤسسية راسخة.في تطبيق تلك المعايير عبر اعتماد بنية قانوني

أنها لحقوق اإلنسان بتؤكد المؤسسة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة اإلتجار باألشخاص، 
تعمل على متابعة مدى االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين 

لتعاون الفع ال بين كافة األطراف في مجال حقوق اإلنسان، وتدعو في ذات الوقت إلى أهمية استمرار ا
خًلل تكثيف الجهود لحماية أولئك لمكافحة هذه الظاهرة من الحكومية وغير الحكومية للعمل سوياا 

 (. 2021يوليو  30) المعرضين للخطر، وتقديم الدعم للضحايا وضمان تقديم الجناة إلى العدالة
 

-https://www.instagram.com/p/CR8n
9lsSJM/?utm_medium=copy_link 

 

 تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان حول وفاة نزيل مصاب بفيروس كورونا -

والتأهيل اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان على البيان الذي أصدرته اإلدارة العامة لإلصًلح 
بشأن وفاة النزيل )ح. أ. ب.( في مجمع السلمانية الطبي والذي كان من ضمن الحاالت القائمة 

 .لفيروس كورونا

وأوضح المهندس على أحمد الدرازي رئيس المؤسسة بأنه تم على الفور التواصل مع الجهات 
تبين أن النزيل كان من  المعنية لًلطًلع على مًلبسات الوفاة، واإلجراءات التي تم اتخاذها، حيث

ضمن الحاالت القائمة لفيروس كورونا، وكان قد تلقى جرعتي اللقاح المضاد للفيروس خًلل شهري 
تم تحويله  2021مايو  29، وبعد أن تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا في 2021فبراير ومارس 

لة ويحصل على أدويته بشكل على الفور إلى مجمع السلمانية الطبي، وكان يتلقى رعاية صحية متكام
منتظم، اال أن حالته الصحية ظلت غير مستقرة، وعليه قرر الفريق الطبي المعالج وضعه على 

 .جهاز التنفس االصطناعي، إال أنه فارق الحياة نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

دول، وأن مملكة وبين الدرازي بأن جائحة فيروس كورونا اعتبرت وباءا عالميا اجتاح جميع ال
البحرين بذلت وما زالت تبذل قصارى جهدها في منع انتشاره والتخفيف من آثاره، وقامت بتوفير 
الرعاية الطبية الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين، ومن ضمنهم جميع النزالء والموقوفين بمراكز 

 .بدون أية تفرقة بينهم اإلصًلح والتأهيل واالحتجاز، مع توفير اللقاحات لهم بمختلف أنواعها

وأكد رئيس المؤسسة بأن تطبيق االجراءات االحترازية والوقائية التي تنفذها إدارة المركز تتم بشكل 
صحي ودقيق لحماية صحة وسًلمة النزالء واالفراد وجميع مرتادي المركز في إطار الجهود 

ت االحترازية التي يطبقها الفريق الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، والتي تأتي متوافقة مع اإلجراءا

https://www.instagram.com/p/CR8n-9lsSJM/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CR8n-9lsSJM/?utm_medium=copy_link
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الطبي الوطني للتصدي لفيروس كورونا، والتي جاءت بناء على خطة شاملة ومدروسة تهدف الى 
 .تقليل أعداد اإلصابات، وتوفير العًلج لجميع المرضى من مواطنين ومقيمين على أرض المملكة

اإلجراءات الصارمة إال أن هذه وأضاف الدرازي بأن مملكة البحرين وعلى الرغم من اتخاذها كل 
الجائحة مازالت تفتك بالعديد من االرواح من المواطنين والمقيمين، كما أنها ال تفرق بين أحد، 
فالجميع معرض الى هكذا حادث، ودعا الى تضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتصدي له 

ق بي ن مواطن ومقيم أو عرق أو دين بما يحفظ صحة وسًلمة الجميع، حيث أن هذا المرض ال يفر 
أو نزيل أو فرد من المجتمع، معربا عن خالص تعازيه وتعازي المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان 
 ومواساتها لذوي النزيل المتوفى، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان 

 (.2021يونيو  10)

http://www.nihr.org.bh/News/10June%202021.aspx 
  

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تواصل خدماتها رغم التدابير واإلجراءات التي فرضتها  -

 جائحة كورونا

أكد المستشار ياسر غانم شاهين أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، أنه وعلى الرغم من 
واإلجراءات التي فرضتها جائحة كورونا على صعيد العمل إال أن األمانة العامة للمؤسسة التدابير 

تواصل جهودها وأعمالها المنوطة بها بخطى ثابتة، وذلك من خًلل تفعيل آلية العمل عن بعد عبر 
األنظمة االلكترونية التي ساهمت بشكل كبير في التوسع في عقد اجتماعات مجلس المفوضين ومكتب 

لمجلس واللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، والتي يتم عقدها عن بعد بدال من عقدها داخل مقر ا
المؤسسة، إضافة الى االجتماعات الدورية التي تعقد مع موظفي األمانة، أو الفعاليات التي تشرف 

دورات على تنفيذها األمانة العامة، كفعاليات الطاوالت المستديرة وورش العمل أو البرامج وال
التدريبية كالزمالة البحثية في مجال حقوق االنسان، والتي تم االستمرار في اقامتها والتعاون مع 
العديد من الجهات ذات الصلة دونما أي انقطاع، إضافة الى استمرار عمل )مركز االتصال وتلقي 

بر تطبيق ( وع80001144الشكاوى( بالمؤسسة في تلقي االتصاالت عبر الخط الساخن المجاني )
 complaint@nihr.org.bh ، وعبر البريد االلكتروني (Bahrain NIHR) الهواتف النقالة

% ، بما في ذلك السماح 70بالرغم من تقليل حضور موظفي األمانة العامة لمقر العمل بنسبة 
لألمهات العامًلت وبعض الموظفين ممن لديهم حاالت صحية بالعمل من المنزل، وذلك بناء على 

توجيهات الملكية السامية والقرارات الصادرة من الفريق الوطني في هذا الشأن حفاظا على ال
 .المصلحة العامة وصحة الجميع

وثمن شاهين التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجًللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ت واتاحتها مجانا للمواطنين عاهل البًلد المفدى حفظه هللا ورعاه، بتوفير أنواع عدة من اللقاحا

سواء داخل مملكة البحرين أو المقيمين خارجها، إضافة الى توفيرها مجانا أيضا لجميع المقيمين في 
المملكة، والتي تعكس حرص جًللته على صحة وسًلمة الجميع، وأشاد بالجهود المتميزة لفريق 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس  البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
% من موظفي األمانة 98الوزراء حفظه هللا، من أجل منع انتشار هذا الفيروس، وأشار الى حصول 

العامة على التطعيم وفق خطة الفريق الوطني الطبي، فضًل عن قيام األمانة العامة بإجراء الفحص 
وضحا أن المؤسسة وانطًلقا من السريع للموظفين المتواجدين على رأس العمل وبشكل دوري، م

http://www.nihr.org.bh/News/10June%202021.aspx
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دورها الحقوقي ومسؤوليتها الوطنية دعت المواطنين والمقيمين في وقت سابق الى المبادرة ألخذ 
التطعيم، باإلضافة الى التسجيل وأخذ الجرعة المنشطة من قبل األشخاص المؤهلين للحصول عليها، 

ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع  وفقا للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، لحماية
 .بأكمله والمساهمة في منع انتقال الفيروس والحد من انتشاره

وأوضح األمين العام بأنه دعما من المؤسسة لجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 
ج وتصميم قامت األمانة العامة للمؤسسة وبالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال المونتا

الفيديوهات والموشن جرافيك، بتصميم فيديو توعوي لمدة دقيقة باللغتين )العربية واإلنجليزية(، 
حول أهمية االلتزام بتطبيق االحترازات الوقائية للمساهمة بفاعلية في التصدي لـفيروس الكورونا، 

رة، موضحا بأنه قد بدأ والدعوة من خًلله الى عدم الخروج من المنزل خًلل هذه الفترة إال للضرو
، وسيستمر عرضه حتى نهاية الشهر الجاري، كما 55عرض الفيديو على تلفزيون البحرين وقناة 

 ، www.nihr.org.bh.يمكن االطًلع عليه من خًلل الموقع االلكتروني الرسمي للمؤسسة
 (.2021يونيو  16)

http://www.nihr.org.bh/News/16June2021.aspx 

تصريح المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن ممارسة النزالء والنزيالت لشعائرهم   -

 عاشوراءالدينية خالل موسم 

انطًلقا من دور #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان الرقابي والحقوقي لضمان استمرار ممارسة 
جميع النزالء لشعائرهم الدينية المتوافقة مع القوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها في مراكز 

حياتها الواسعة اإلصًلح والتأهيل، والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة، وبناء على صًل
وفق قانون إنشائها، قام عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بزيارات 
معلنة إلى مركز اصًلح وتأهيل واحتجاز النزيًلت بمنطقة مدينة عيسى، ومركز االصًلح والتأهيل 

هـ، وذلك 1443بمنطقة جو، ومركز اإليقاف االحتجاز بالحوض الجاف، خًلل موسم عاشوراء 
 .للتثبت من ضمان تمتع جميع النزالء بحقوقهم المقررة لهم قانونا

وخًلل الزيارة، اطلع وفد المؤسسة على قيام النزالء والنزيًلت اثناء ممارستهم لشعائرهم الدينية 
على أرض الواقع، وقام عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالدخول الى العنابر وااللتقاء بعدد منهم 

ن تم اختيارهم بشكل عشوائي، حيث أوضحوا بأن إدارة تلك المراكز قدمت لهم التسهيًلت والذي
والخدمات الًلزمة لضمان استمرار ممارستهم لشعائرهم الدينية، كما قدم عدد من النزالء والنزيًلت 
طلبات ومًلحظات حول تطوير جودة الخدمات المقدمة لهم، والتي قامت المؤسسة بتضمينها في 

 .رير مع التوصيات الذي ستقوم برفعه الى الجهات المعنيةالتق

كما التقى أعضاء مجلس المفوضين بمسؤولي إدارة تلك المراكز، الذي قدموا بدورهم شرحا عن 
اإلجراءات التي يقومون بها لضمان استمرار ممارسة النزالء والنزيًلت لشعائرهم الدينية بكل 

تجاوزا لحرية وخصوصية النزالء اآلخرين من جميع األديان أريحية وعلى نحو ال يشكل إضرارا أو 
 .والطوائف األخرى، وبما يضمن المحافظة على أمن المركز وسًلمة وصحة النزالء فيه

وفي تصريح له على هامش الزيارة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
م بها أعضاء المؤسسة تأتي ضمن الدور الحقوقي لحقوق اإلنسان بأن الزيارات الميدانية التي يقو

http://www.nihr.org.bh/
http://www.nihr.org.bh/
http://www.nihr.org.bh/News/16June2021.aspx
https://www.instagram.com/p/CS4aXPEs-eV/
https://www.instagram.com/p/CS4aXPEs-eV/
https://www.instagram.com/p/CS4aXPEs-eV/
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والرقابي للمؤسسة على وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية وفق صًلحيات المؤسسة، مؤكدا بأن 
ممارسة الشعائر الدينية في مملكة البحرين مكفولة، وتمارس بكل حرية في إطار كفالة الحريات 

 23) تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنسالعامة والشخصية والمساواة بين الجميع دونما 
 .(2021أغسطس 

“: NIHR Bahrain on Instagramانطًلقا من دور #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان 
الرقابي والحقوقي لضمان استمرار ممارسة جميع النزالء لشعائرهم الدينية المتوافقة مع 

 ”…القوانين

 

 اليوم الدولي للديمقراطية بيان المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمناسبة -

بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، تحتفي 
المثل العليا المعترف  ضمنبما فيها مملكة البحرين بهذا اليوم، حيث تعد الديمقراطية دول العالم 
إحدى القيم األساسية لألمم المتحدة، التي تهيئ البيئة المناسبة لحماية حقوق اإلنسان وبها عالمي ا، 

 .وإعمالها على نحو فع ال

شعار هذا العام تحت عنوان" تعزيز حددت األمم المتحدة  بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية،
الديمقراطية لمواجهة األزمات المستقبلية"، بهدف تطوير ممارسات الحكم السليم في حاالت 
ا لما تتعرض له حقوق اإلنسان، خاصة الفئات الضعيفة من تجاهل بسرعة بالغة  الطوارئ، نظرا

 تعزيز الديمقراطية.في أوقات األزمات، والتي تستوجب الحماية كونها عنصرا أساسيا ل

تثمن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان جهود مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، 
في إرساء قواعد الديمقراطية من خًلل بناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة ومؤسسات عامة 

ديمقراطية، والتي أكد تعمل على تعزيز منظومة حقوق اإلنسان عبر تفعيل العناصر الضرورية لل
 عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.

تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأنها تعمل على متابعة  بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية،
ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية 

مواصلة تعزيز لإلى توحيد الجهود الوطنية  وتدعو في ذات الوقت ماية قيم الديمقراطية،بتعزيز وح
المتعلق بالسًلم  2030قيم الديمقراطية تحقيقا للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 

 .والعدل والمؤسسات القوية

https://www.instagram.com/p/CT1MsEWsl0e/?utm_medium=copy_
link  
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 الشكاوى المستلمة والمساعدات القانونية المقدمة  (4)

الم الشكاوى نشر تنويه عبر الموقع اإللكتروني للمؤسسة حول الطرق اإللكترونية الست -
 حرًصا على صحة وسالمة الجميع وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا 

 :(19)كوفيد 

 

 

 العشرين عن بُعد:  والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الحادي و لجنة الشكاوى -

والسيدة  برئاسة األستاذة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار البناي
 .روضة العرادي عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الحادي والعشرين عن بعد

افتتحت اللجنة اجتماعها بتهنئة القيادة الرشيدة وشعب البحرين بمناسبة حلول العام الميًلدي الجديد 
متمنية للجميع دوام الصحة والعافية، كما وأشادت باإلجراءات الصحية التي 

رونا والتي عبر كافة الجهات ذات العًلقة منذ بدء أزمة جائحة كو البحرين# مملكة# ذتهااتخ
الزالت مستمرة في اتخاذها لمكافحة تفشي فيروس الكورونا المستجد والحد من انتشاره، حيث كان 
آخرها إطًلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس. وفي ذات السياق، ثمنت اللجنة توفير اللقاح 

رص واهتمام وبصورة مجانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكدة أن ذلك يعكس مدى ح
قيادة مملكة البحرين لضمان تمتع الجميع بالحق في الصحة دون تمييز. كما ثمنت في الوقت ذاته 
اإلجراءات المتخذة لتوفير التطعيم االختياري للنزالء والنزيًلت مما يشكل ميزة في توفير الرعاية 

 .الصحية للجميع دون استثناء

اتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، والسيما تلك ومن ثم ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصي
المتعلقة بمتابعة تطور الحالة الصحية للنزيًلت المودعات بمركز إيواء وإبعاد المحتجزات 
األجنبيات، وذلك على إثر إصابة عدد منهن في وقت سابق بفيروس كورونا، حيث تمت المتابعة 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
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ة الطبية الًلزمة وفقا للبرتوكول الصحي المتبع وذلك مع النزيًلت للتأكد من حصولهن على الرعاي
 .عبر الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة خًلل شهر ديسمبر

واستعرضت اللجنة إحصائية تتضمن مقارنة لعدد الشكاوى المستلمة والمساعدات القانونية المقدمة 
، 2020و  2019ماعي بين العامين وحاالت الرصد عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجت

%، بينما 73بمقدار  2020حيث تبين ارتفاع في عدد المساعدات القانونية التي تم استًلمها في 
% مقارنة بنفس الفترة لعام 30الى نهاية العام بمقدار  2020انخفضت الشكاوى للفترة من يناير 

ال عبر الخط الساخن المجاني، ( اتصا1001( حالة، فضًل عن تلقيها )63، ورصدت عدد )2019
( حالة عبر البريد اإللكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية في عام 67باإلضافة إلى تلقيها عدد )

( حالة عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي مما يمثل 118، ورصدت عدد )2019
بر الخط الساخن، ( اتصاال ع1729، فضًل عن تلقيها )2019% عن عام 87ارتفاعا بمقدار 
( حالة عبر البريد اإللكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، مما يشكل ارتفاعا 139وتلقيها عدد )

% في االستخدام االلكتروني للخدمات المقدمة و يعكس دعم المؤسسة الوطنية 100يفوق الـ 
اللكترونية فضًل لحقوق اإلنسان في التعامل مع المستجدات والتسهيًلت المقدمة عبر التطبيقات ا

عن جديتها في التعامل مع الحاالت الواردة لها على اختًلفها والعمل على تسويتها عبر التواصل 
مع الجهات ذات العًلقة بكل شفافية ومهنية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم األساسية المكفولة لهم 

 .بموجب الدستور والقوانين الوطنية واإلقليمية والدولية ذات العًلقة

وبصورة دورية ناقشت اللجنة الحاالت الجديدة الواردة للمؤسسة والمتعلقة بتطبيق أحكام القانون 
بشأن العقوبات والتدابير البديلة، تمهيداا لمخاطبة الجهات المعنية بخصوص  2017( لسنة 18رقم )

 .تلك الحاالت

تخذها مملكة البحرين لمكافحة وتؤكد اللجنة أنه التزاما من المؤسسة باإلجراءات االحترازية التي ت
(، وللتعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات الرسمية 19 -فيروس الكورونا المستجد )كوفيد 

المعنية للحد من انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق 
، أو عبر (NIHR Bahrain) النقالةاإلنسان، فإنه يمكن التواصل معها عبر تطبيق الهواتف 

 أو عن طريق الخط الساخن المجاني (www.nihr.org.bh) الموقع اإللكتروني
 .(2021يناير  3) .(80001144)

Fprg_p/?igshid=1es9rspjg6fm9-https://www.instagram.com/p/CJk9  

 

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الثاني والعشرين عن بعد: -

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الثاني والعشرين عن بعد برئاسة اآلنسة ماريا 
والسيدة روضة العرادي، حيث افتتحت اجتماعها عبر خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين 

استعراض كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحاالت 
ديسمبر  27التي تم رصدها من خًلل وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي في الفترة من 

( مساعدات 41( شكوى، وقدمت عدد )8ملت مع عدد )، حيث تعا2021يناير  21وحتى  2020
( حاالت عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي، فضًل عن 9قانونية، ورصدت عدد )

( اتصاال عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خًلل الفترة المذكورة، وناقشت ما تم 117تلقيها )
 اتخاذه من إجراءات بشأنها.

https://www.instagram.com/p/CJk9-Fprg_p/?igshid=1es9rspjg6fm9
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ة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وفي ذات ومن ثم ناقشت اللجن
السياق استعرضت اللجنة رد الجهة المختصة حول الطلبات الواردة للمؤسسة والمتعلقة بتطبيق 

بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والتي تمت مخاطبة تلك  2017( لسنة 18أحكام القانون رقم )
ث أكدت اللجنة استمرارها في إعداد قوائم ربع سنوية تتضمن الحاالت الجديدة الجهة بخصوصها، حي

المتقدمة للمؤسسة بشأن استبدال ما تبقى من مدة العقوبة المحكوم بها، بهدف التنسيق مع الجهات 
ذات العًلقة بشأن تلك الطلبات كل ثًلثة أشهر، مع مراعاة استيفاء تلك الحاالت للشروط الشكلية 

( من القانون المذكور أعًله بشأن تطبيق العقوبات البديلة، 13عليها في المادة رقم ) المنصوص
والمتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة ودفع مبلغ الغرامات المادية إن وجدت ما لم يكن الوفاء بها 
 مستحيًل، مع ترك النظر للشروط الموضوعية المتعلقة بحسن السيرة والسلوك وأال يكون في االفراج

 عن النزيل خطر على األمن العام إلى تقدير الجهة المختصة.

وإعماال لدور المؤسسة في حضور جلسات المحاكم للتأكد من توافر الضمانات الًلزمة للمحاكمة 
العادلة، فقد تم التوجيه بضرورة إعداد كشف يتضمن مواعيد جلسات المحاكم على اختًلف درجاتها 

ضور المحاكمة وللوقوف على مجرياتها، والتأكد من توافر وأنواعها حتى يتسنى للمؤسسة ح
 الضمانات القانونية الًلزمة خًلل المحاكمة.

كما وبحثت اللجنة آلية توفير المزيد من فرص التدريب لصقل مهارات طاقم عمل مركز االتصال 
مؤسسة وتلقي الشكاوى بالمؤسسة كونهم موظفي الصف األول في التعامل مع الشكاوى الواردة لل

وتقديم المساعدات القانونية لمن يحتاجها، فضًل عن رصد كل ما له عًلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
 عبر وسائط اإلعًلم ومنصات التواصل االجتماعي.

وتؤكد اللجنة أنه التزاما من المؤسسة باإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة 
(، وللتعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات الرسمية 19 -كوفيد فيروس الكورونا المستجد )

المعنية للحد من انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق 
، أو (NIHR Bahrain) اإلنسان، فإنه يمكن التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة

 أو عن طريق الخط الساخن المجاني (www.nihr.org.bh) عبر الموقع اإللكتروني
 .(2021يناير  28) (80001144)

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeeting
s/28Jan2021.aspx 

 

 الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الثالث والعشرين عن بعد لجنة -

برئاسة اآلنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار أحمد البناي والسيدة 
 روضة العرادي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الثالث والعشرين عن بعد.

مناقشة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من افتتحت اللجنة اجتماعها ب
إجراءات، ومن ثم استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات 
القانونية المقدمة والحاالت التي تم رصدها من خًلل وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/28Jan2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/28Jan2021.aspx
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( 53، حيث تعاملت مع شكويين، وقدمت عدد )2021فبراير  18يناير وحتى  27ن في الفترة م
( حاالت عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي، 4مساعدات قانونية، ورصدت عدد )

( اتصاال عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خًلل الفترة المذكورة، وناقشت 126فضًل عن تلقيها )
 جراءات بشأنها.ما تم اتخاذه من إ

كما واستعرضت اللجنة في سياق متصل الكشف الدوري المتضمن الحاالت المتقدمة للمؤسسة 
 2017( لسنة 18الوطنية للمساعدة والتدخل لدى الجهات المختصة لتطبيق أحكام القانون رقم )

لك الحاالت بشأن العقوبات والتدابير البديلة، إذ تعتزم اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بخصوص ت
مطلع شهر مارس القادم، حيث ان المؤسسة تساهم من خًلل موقعها الحقوقي واالنساني في استًلم 
واحالة بعض الطلبات الى الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة كما وأكدت اللجنة استمرارها في 

اعاة استيفاء تلك الحاالت التنسيق مع الجهات ذات العًلقة بشأن تلك الطلبات كل ثًلثة أشهر، مع مر
( من القانون المذكور أعًله بشأن تطبيق 13للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة رقم )

العقوبات البديلة، والمتعلقة بقضاء نصف مدة العقوبة ودفع مبلغ الغرامات المادية إن وجدت، وترك 
 النظر للشروط الموضوعية إلى تقدير الجهة المختصة.

بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ال زالت مستمرة في دعم نظام العقوبات والجدير 
والتدابير البديلة، وذلك لما لهذا النظام من غايات سامية تتناغم مع مبادئ حقوق اإلنسان، وتهدف 
إلى أنسنه العقوبة ونشر روح التسامح والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين جميع أطياف المجتمع، 
إذ توفر المؤسسة اآلن الوظائف لعدد أربعة من المحكومين الذين تم استبدال عقوباتهم السالبة للحرية 
بعقوبات بديلة تتنوع ما بين خدمة المجتمع، وااللتحاق ببرامج التأهيل وإصًلح الضرر بدالا من 

 عقوبات الحبس.

قشت اللجنة ما اتخذته المؤسسة وحيث أن للجنة دور رقابي في رصد انتهاكات حقوق اإلنسان، فقد نا
من إجراءات في ضوء رصد ظاهرة التلوث البيئي وانتشار بقع صفراء في بعض مناطق البحرين 
وتضرر ممتلكات عدد من االفراد جراء ذلك، األمر الذي حدا بالمؤسسة في التواصل والتعاون مع 

هذه الظاهرة والعمل على التعامل  الجهات ذات العًلقة في البًلد للوقوف على األسباب التي أدت إلى
معها، كما ودعت اللجنة جميع المتضررين من مواطنين ومقيمين جراء هذا التلوث إلى التواصل 
مع المؤسسة لرصد وتوثيق ما تعرضوا له، وأكدت اللجنة أن الحق في التمتع في بيئة نظيفة جزء 

موجب الدستور والقوانين الوطنية ال يتجزأ من حقوق اإلنسان األساسية المكفولة للمواطنين ب
 واإلقليمية والدولية ذات العًلقة.

( من قانون إنشائها فقد 14ومن منطلق الصًلحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام المادة رقم )
ناقشت اللجنة اإلجراءات التي تعتزم اتخاذها مع إحدى الجهات غير المتعاونة مع المؤسسة في 

لبيانات المطلوبة، والرد على استفساراتها المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق تزويدها بالمعلومات وا
اإلنسان للمواطنين والمقيمين، كما وستتواصل اللجنة مع المعنيين في وزارة الصحة وذلك لًلستفسار 

بشأن تحديد التزامات المستشفيات في نظام  2019( لسنة 59عن مدى االلتزام بأحكام القرار رقم )
بة خدمات مركز اإلسعاف الوطني للحاالت الطارئة، وذلك على ضوء رصد عدد من استجا

 االدعاءات المتعلقة بانتهاكات الحق في الصحة.
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واختتمت اللجنة اجتماعها عبر مناقشة وضع تصوراتها ومقترحاتها لمشاريع رصد انتهاكات حقوق 
بها في البًلد إلى وذلك ضمن اهتمامها  اإلنسان وعدم االلتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح المعمول
 الكبير في الرصد ومتابعة اي انتهاكات لحقوق االنسان.

وتؤكد اللجنة أنه التزاما من المؤسسة باإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة 
الرسمية  (، وللتعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات19 -فيروس الكورونا المستجد )كوفيد 

المعنية للحد من انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق 
 اإلنسان، فإنه يمكن استمرار التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة 

NIHR Bahrain)) أو عبر الموقع اإللكتروني ،www.nihr.org.bh)  أو عن طريق الخط )
 (.2021فبراير  25( )80001144ني )الساخن المجا

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeeting
s/25Feb2021.aspx 

 الرابع والعشرين عن بعدلجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها  -

 

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الرابع والعشرين عن بعد برئاسة اآلنسة ماريا 
 .خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار أحمد البناي والسيدة روضة العرادي

ن الذي ابداه المعنيون في الهيئة افتتحت اللجنة اجتماعها عبر اإلشادة بسرعة االستجابة وجدية التعاو
الوطنية لتنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية بخصوص الرد على بعض االستفسارات التي ابدتها 
المؤسسة بشأن إحدى الشكاوى المقدمة للمؤسسة من احد المواطنين والمتعلقة بالتعرض لسوء 

البًلد، حيث ثمنت اللجنة اهتمام الجهة المعاملة من قبل بعض العاملين بأحد المستشفيات الخاصة في 
المخاطبة الذي ينم عن حرصها على وقف أي عمل من شأنه انتهاك حقوق االفراد في التمتع بحقهم 

    .في الصحة المكفول لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية ذات العًلقة

ؤسسة، والمساعدات القانونية ومن ثم استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها الم
المقدمة والحاالت التي تم رصدها من خًلل وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي في الفترة 

( شكاوى، وقدمت 4مارس من العام الجاري، حيث تعاملت مع عدد ) 18فبراير وحتى  24من 
ووسائل التواصل  ( حاالت عبر وسائط اإلعًلم6( مساعدات قانونية، ورصدت عدد )48عدد )

( اتصاال عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خًلل الفترة 213االجتماعي، فضًل عن تلقيها )
   .المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/25Feb2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/25Feb2021.aspx
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واستكماال لمناقشة ما اتخذته المؤسسة من إجراءات في ضوء رصد ظاهرة التلوث البيئي وانتشار 
طق البحرين وتضرر ممتلكات عدد من االفراد جراء ذلك، حيث سيتم بقع صفراء في بعض منا

مخاطبة المعنيين في المجلس األعلى للبيئة بهدف التأكد مما قام به المجلس من إجراءات لبحث 
األسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة والعمل على التعامل معها بكل جدية حماية للحق في بيئة نظيفة 

ار أن التمتع بالحق في بيئة نظيفة أحد أهم حقوق اإلنسان األساسية المكفولة وامنة  وذلك على اعتب
بموجب الدستور والقوانين الوطنية واإلقليمية والدولية ذات العًلقة، إذ يأتي ذلك من إطار حرص 
اللجنة على ممارسة دورها الرقابي في رصد انتهاكات حقوق اإلنسان عبر استقبال الشكاوى 

وسائل التواصل االجتماعي أو وسائط اإلعًلم، وتقديم المساعدات القانونية  ورصدها من خًلل
  .الًلزمة

كما وناقشت اللجنة مجريات الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة إلى أحد نزالء مركز اإلصًلح 
والتأهيل، وذلك وعلى ضوء رصد خبر في أحد مواقع المنصات االجتماعية يفيد بتعرض نزيل 

عن لًلعتداء من نزيل آخر، حيث تم خًلل الزيارة االطمئنان على صحة النزيل الجسدية، فضًل 
 الًلزمة.الصحية  ضمان تمتعه بالرعايةاإلجراءات الًلزمة الستمرار  اذاتخ

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من 
 .إجراءات

الكورونا وتنوه اللجنة بأنه نظرا لإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة فيروس 
(، وللتعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية للحد من 19 -المستجد )كوفيد 

انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، فأنه يمكن 
 قع اإللكترونيأو عبر المو ،(NIHR Bahrain) التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة

(www.nihr.org.bh)  مارس  28( )80001144المجاني )عن طريق الخط الساخن  أو
2021.) 

“: NIHR Bahrain on Instagram عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها
والعشرين عن بعد برئاسة اآلنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد الرابع 

 ”…عمار أحمد

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الخامس والعشرين عن بعد  -

برئاسة اآلنسة ماريا خوري وعضوية الدكتور حميد أحمد حسين والسيد عمار أحمد البناي والسيدة 
ي، عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الخامس والعشرين عن بعد، روضة العراد

حيث افتتحت اللجنة اعمالها برفع أسمي آيات التهاني والتبريكات الى القيادة الرشيدة وشعب البحرين 
 .بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة، واستعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها 
 والحاالت التي تم رصدها عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي في الفترة من

( 110( شكوى، وقدمت عدد )47، حيث تعاملت مع عدد )2021أبريل  22مارس وحتى  21 

https://www.instagram.com/p/CM9HUTnrzJ1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CM9HUTnrzJ1/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CM9HUTnrzJ1/?utm_medium=share_sheet
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لتواصل االجتماعي، ( حاالت عبر وسائط اإلعًلم ووسائل ا10مساعدات قانونية، ورصدت عدد )
( اتصاال عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خًلل الفترة المذكورة، وناقشت 350فضًل عن تلقيها )

 .ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها

وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة المواضيع ذات الصلة بأوضاع النزالء في مراكز اإلصًلح 
ياطي، وما قامت به المؤسسة لضمان حفظ حقوق النزالء والتأهيل، ومراكز التوقيف والحبس االحت

األساسية والتي من ضمنها استمرار التواصل بين النزالء وذويهم سواء عبر االتصاالت الهاتفية، 
أو الزيارات التقليدية وذلك للنزالء وذويهم الحاصلين على جرعتي التطعيم المضاد لفيروس 

 .الكورونا

زيارة الميدانية التي تمت خًلل األسابيع الماضية إلى مركز اإلصًلح كما ناقشت اللجنة مجريات ال
والتأهيل بمنطقة جو وذلك لمتابعة اإلجراءات االحترازية والتدابير الطبية والعًلجية بعد رصد 
حاالت إصابة بين النزالء واالفراد بفيروس الكورونا، باإلضافة الى مناقشة الزيارة الميدانية إلى 

إبعاد النساء بمنطقة الحد لًلطًلع على األوضاع المعيشية في المركز عن كثب وما مركز إيواء و
يتم تنفيذه من قبل إدارة المركز من إجراءات احترازية في سبيل مواجهة جائحة كورونا، ومدى 

 .االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان في التعامل مع المحتجزات

المعلنة إلى مركز اإلصًلح والتأهيل بمنطقة جو بهدف واستكملت اللجنة مناقشاتها حول زيارتها 
االطًلع والتأكد من مدى سًلمة اإلجراءات التي اتخذتها إدارة المركز في التعامل مع عدد محدود 
من نزالء المركز لفك االعتصام القائم خًلل األسابيع الماضية، إذ قام وفد المؤسسة باالطًلع على 

ء بعدد من نزالء المركز ومسؤوليه، وقد تبين أن الوضع المعيشي تسجيًلت الواقعة وتم االلتقا
للنزالء بشكل عام مطمئن، وحثت اللجنة في ذات الوقت النزالء على االلتزام بأنظمة ولوائح المركز 

 .واالستفادة من فرص التواصل المتاحة لهم مع ذويهم

عنيين في وزارة الداخلية نظير واختتمت اللجنة مناقشاتها في هذا الشأن بتوجيه الشكر إلى الم
استجابتهم اإليجابية والتعاون الذي أبدوه للعمل على إيجاد الحلول المناسبة الستمرار حفظ حقوق 

 .النزالء األساسية

وتؤكد اللجنة أنه التزاما من المؤسسة باإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة 
تعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات الرسمية المعنية للحد من فيروس الكورونا المستجد، ولل

انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق اإلنسان، فإنه يمكن 
، أو عبر الموقع (NIHR Bahrain)النقالة استمرار التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف 

 .(80001144)المجاني أو عن طريق الخط الساخن  (www.nihr.org.bh) اإللكتروني

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeeting
s/6May2021.aspx  

 

 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/6May2021.aspx
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 والمتابعة تعقد اجتماعها األول عن بعد:لجنة الشكاوى والرصد  -

 

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العادي األول عن بعد برئاسة السيد خالد الشاعر، 
 .وعضوية كل من السيدة روضة العرادي، والسيدة هالة رمزي، والدكتورة حورية حسن

الجدد، ومن ثم تم استعراض مجمل افتتح رئيس اللجنة االجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة 
اختصاصات اللجنة ومهامها وعملها من خًلل تلقي الشكاوى، وتقديم المساعدة والمشورة القانونيتين، 

 .ورصد أوضاع حقوق االنسان

كما استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية 
تم رصدها من خًلل وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي في الفترة المقدمة والحاالت التي 

( شكاوى، وقدمت عدد 4يونيو من العام الجاري، حيث تعاملت مع عدد ) 17مايو وحتى  2من 
( حاالت عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل 13( مساعدات قانونية، ورصدت عدد )62)

صاال عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خًلل الفترة ( ات214االجتماعي، فضًل عن تلقيها )
المذكورة، وناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها. كما ناقشت اللجنة قراراتها وتوصياتها السابقة 

 .وما اتخذ بشأنها من إجراءات

كافحة وتؤكد اللجنة أنه التزاما من المؤسسة باإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لم

(، وللتعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات الرسمية 19 -فيروس الكورونا المستجد )كوفيد 

المعنية بالحد من انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق 

 اإلنسان، فإنه يمكن استمرار التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة 

((NIHR Bahrain أو عبر الموقع اإللكتروني ، (www.nihr.org.bh)  أو عن طريق الخط

 (.2021يونيو  27(، )80001144الساخن المجاني )

ees/ComplaintsMeetinghttp://www.nihr.org.bh/Organisation/Committ

s/27June2021.aspx 
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 عن بعد:  االفتراضي الثانيلجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها  -

اجتماعها العادي  عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان
الثاني عن بعد برئاسة السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة، وعضوية السيدة روضة العرادي 

 والسيدة هالة فايز والدكتورة حورية حسن.

افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، حيث تم مناقشة بعض 
طعام، والزيارة التي تمت الى مركز اإلصًلح والتأهيل للتأكد من حاالت النزالء المضربين عن ال

 .سًلمتهم الصحية والنفسية والجسدية، والتواصل الذي تم مع الجهات المعنية للنظر في احتياجاتهم

ومن ثم استعرضت اللجنة كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية 
ت التي تم رصدها من خًلل وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي منذ المقدمة والحاال

( مساعدة قانونية، ورصدت 40االجتماع الماضي، حيث تعاملت مع شكوى واحدة، وقدمت عدد )
( اتصال 100( حاالت عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي، فضًل عن تلقيها )7عدد )

للمؤسسة خًلل الفترة المذكورة، وناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات عبر الخط الساخن المجاني 
 .بشأنها، كما ناقشت اللجنة قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ بشأنها من إجراءات

وتؤكد اللجنة أنه التزاما من المؤسسة باإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة 
(، وللتعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات الرسمية 19 -المستجد )كوفيد فيروس كورونا 

المعنية بالحد من انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق 
 NIHR) اإلنسان، فإنه يمكن استمرار التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة

Bahrain)قع اإللكتروني، أو عبر المو (www.nihr.org.bh)  أو عن طريق الخط الساخن
 (.2021أغسطس  3) 80001144) ) المجاني

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeeting
s/3Aug2021.aspx 
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 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الثالث عن بعد -

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العادي الثالث عن بعد، برئاسة السيد خالد الشاعر 
 رئيس المؤسسة، وعضوية السيدة روضة العرادي والسيدة هالة فايز والدكتورة حورية حسن.نائب 

افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات 
عي القانونية المقدمة والحاالت التي تم رصدها من خًلل وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتما

( مساعدة قانونية، ورصدت 34( شكوى، وقدمت عدد )4منذ االجتماع الماضي، حيث تعاملت مع )
( اتصاال 82( حاالت عبر وسائط اإلعًلم ووسائل التواصل االجتماعي، فضًل عن تلقيها )3عدد )

راءات عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خًلل الفترة المذكورة، وناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إج
 بشأنها، كما ناقشت اللجنة قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ بشأنها من إجراءات.

وتطرقت اللجنة خًلل اجتماعها إلى الزيارات التي قام بها وفد المؤسسة الى مراكز اإلصًلح 
هـ، حيث تم زيارة مركز اإلصًلح والتأهيل في منطقة جو،  1443والتأهيل خًلل موسم عاشوراء 

ركز اصًلح وتأهيل النزيًلت وأيضا مركز الحبس االحتياطي، ومتابعة التوصيات الصادرة وما وم
 تم اتخاذه من تدابير وقائية.

 لمكافحة البحرين مملكة تتخذها التي االحترازية باإلجراءات المؤسسة من التزاما أنه اللجنة وتؤكد
 الرسمية الجهات من الصادرة داتواإلرشا وللتعليمات (،19 - )كوفيد المستجد كورونا فيروس
 حقوق من أساسيا حقا تعتبر التي الجميع صحة على وللمحافظة الفيروس انتشار من بالحد المعنية
 )NIHR النقالة الهواتف تطبيق عبر المؤسسة مع التواصل استمرار يمكن فإنه اإلنسان،

)Bahrain، اإللكتروني الموقع عبر أو )www.nihr.org.bh( الساخن الخط يقطر عن أو 
 (.2021 أغسطس 31) )80001144.(المجاني

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeeting
 s/31Aug2021.aspx 

 

 بعد مع الجهات المحلية والخارجيةاالجتماعات عن اللقاءات و (5)

وفي مجال الشراكة مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية ذات الصلة، قامت المؤسسة بعقد عدد 
من اللقاءات التشاورية واالجتماعات عن بعد مع عدد من الوزراء والعاملين في السلك الدبلوماسي 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/31Aug2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/31Aug2021.aspx
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بحثت هذا اللقاءات سبل تعزيز التعاون المشترك والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، حيث 
 (، واالجتماعات هي كالتالي: 19د وخاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا )كوفي

 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تبحث تعزيز التعاون مع السفارة البريطانية في مملكة  -
 البحرين

سعادة السيد ستيوارت سامرز نائب سفير المملكة  المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان# رئيسة 
المتحدة لدى مملكة البحرين، والسيدة شيريل ايديس رئيسة قسم الشئون السياسية واإلعًلم والعًلقات 
العامة بالسفارة البريطانية، وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمل 

 .نسة لورين غومر مهام عملهااالخيرة في البحرين واستًلم اآل

وخًلل اللقاء، رحبت خوري بالتعاون الفعال والمستمر مع السفارة، مستعرضة جهود المؤسسة في 
ظل جائحة كورونا من خًلل الزيارات الميدانية إلى مراكز العزل والحجر الصحي، ومراكز 

قضايا ذات العًلقة بحماية اإلصًلح والتأهيل ومراكز التوقيف. كما تطرق الطرفان الى عدد من ال
وتعزيز حقوق االنسان خاصة في مجال التدريب وتم بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتوحيد 

 .الجهود في المجاالت ذات العًلقة بحقوق اإلنسان

من جهته، أعرب نائب السفير البريطاني عن خالص شكره وتقديره لما تقوم به المؤسسة الوطنية 
من جهود في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بمملكة البحرين، مؤكدا استعداد السفارة  لحقوق اإلنسان

واختصاصاتها البريطانية للتعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في سبيل قيام المؤسسة بتحقيق أهدافها 
 (.2021يناير  21)

https://www.instagram.com/p/CKTOAV5rKgj/?igshid=17k5c9jvb9j7f 

 

 في المملكة« السفارة األمريكية»تبحث تعزيز التعاون مع « الوطنية لحقوق اإلنسان» -

عقدت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، اجتماعاا مع السيدة مارغريت 
القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين، عبر تقنية االتصال  ناردي

المرئي، وذلك في إطار التعاون الدائم بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مع السفارة األمريكية 
 في المملكة.

يكية، واشادت بمستوى ورحبت خوري بالسيدة ناردي، وبالتعاون الفعال والمستمر مع السفارة األمر
عًلقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، مستعرضة في 
ذات الوقت جهود المؤسسة في ظل جائحة كورونا عبر الزيارات الميدانية التي يقوم بها اعضاء 

مراكز اإلصًلح مجلس مفوضي المؤسسة بشكل مستمر إلى مراكز العزل والحجر الصحي، و
 والتأهيل ومراكز التوقيف.

وتطرق الطرفان الى عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك، أبرزها التقارير التي تنشر من 
بعض المنظمات والتي ال تعكس واقع حقوق االنسان في مملكة البحرين والتطورات الحاصلة فيما 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.instagram.com/p/CKTOAV5rKgj/?igshid=17k5c9jvb9j7f
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ت الوطنية. كما تم بحث تعزيز التعاون والتنسيق يتعلق بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خًلل االليا
 المشترك لتوحيد الجهود في المجاالت ذات العًلقة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

 وحماية لتعزيز دؤوبة جهود من المؤسسة به تقوم لما تقديرها عن ناردي السيدة عبرت جانبها، من
 المنطقة، في السًلم تعزيز في المملكة بجهود الوقت ذات في مشيدة المملكة، في اإلنسان حقوق
 .(2021يناير  31) واالزدهار التقدم دوام من مزيداا البحرين لمملكة متمنية

 http://www.nihr.org.bh/News/31Jan2021.aspx 

 

 الثالث والعشرين عن اإلنسان يعقد اجتماعهمكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق  -
 بعد

برئاسة رئيسة المؤسسة وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة 
س مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الوطنية وبحضور األمين العام، عقد مكتب مجل

   .اجتماعه الثالث والعشرين عن بعد اإلنسان

اجتماعه باستعراض ما قامت به المؤسسة من إجراءات لمتابعة التدابير االحترازية افتتح المكتب 
واإلجراءات الوقائية التي تقوم بها المملكة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا 
المستجد والعمل على الحد من انتشاره، حيث ثمن المكتب اإلشادة المحلية والدولية بجهود المؤسسة 

في هذا الشأن، والسيما الحملة التي قامت بها المؤسسة الهادفة الى تشجيع جميع المواطنين  الوطنية
والمقيمين ألخذ التطعيم المضاد للفيروس، ومبادرة أعضاء مجلس المفوضين في المشاركة في تلك 

 .الحملة

زيز وحماية ومن ثم ناقش المكتب مقترح عقد عدد من فعاليات الطاوالت المستديرة الهادفة إلى تع
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، والتي تتفق مع ما جاء في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة 

، حيث تم إحالة تلك المقترحات إلى لجنة الحقوق والحريات العامة 2021 - 2019لألعوام 
 .بالمؤسسة، لدراستها وإبداء الرأي فيها تمهيداا لعقدها خًلل العام الجاري

، 2022 – 2021المكتب آخر المستجدات المتعلقة بميزانية المؤسسة للسنتين الماليتين واستعرض 
 .2020وناقش أيضا منهجية إعداد وكتابة التقرير السنوي الثامن للمؤسسة لعام 

واختتم مكتب المجلس اجتماعه عبر االتفاق على البدء في التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات 
براز جهود مملكة البحرين المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان المحلية والخارجية إل
 (. 2021فبراير  10)( 19-يروس الكورونا )كوفيدخاصة خًلل جائحة ف

https://www.instagram.com/p/CLHGcCQrS__/?igshid=1oax4ve8gcjp
k  

 

 

 

http://www.nihr.org.bh/News/31Jan2021.aspx
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى  -
 مملكة البحرين

عبد استقبلت اآلنسة ماريا خوري رئيسة #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان، بحضور السيد خالد 
الشاعر نائب الرئيس، السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة  العزيز

األمريكية لدى مملكة البحرين، والسيدة سولماز شريفي المسؤول السياسي في السفارة، وذلك في 
 .إطار التعاون الدائم بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مع السفارة األمريكية في المملكة

ورحبت خوري بالتعاون الفعال والمستمر مع السفارة األمريكية، مشيدة بمستوى عًلقات الصداقة 
والتعاون بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، مؤكدة على أهمية مواصلة هذا 

 .التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين

وخًلل اللقاء، تطرق الطرفان الى عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك، أبرزها دور المؤسسة 
في دعم وحماية حقوق اإلنسان في ظل جائحة كورونا عبر الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة 

لية والدور التي يقوم بها أعضاءها الى المؤسسات اإلصًلحية وأماكن االحتجاز والتجمعات العما
الصحية والتعليمية لرصد أوضاع حقوق اإلنسان، فضًل عن متابعتها الحثيثة للخطوات واإلجراءات 
التي اتخذتها الجهات المعنية في المملكة في التعاطي مع انتشار الجائحة وبما يتماشى مع المعايير 

 .الدولية لحقوق اإلنسان

ي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المملكة، وتعاملها واشادت السيدة ناردي بالدور البارز للمؤسسة ف
المسؤول بكل مصداقية وشفافية مع االدعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين واآلخر بعض 
المنظمات غير الحكومية، والتي ال تعكس واقع حقوق االنسان في مملكة البحرين والتطورات 

نسان، متمنية لمملكة البحرين مزيداا من دوام التقدم الحاصلة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق اإل
 (.2021مارس  11) .واالزدهار

https://www.instagram.com/p/CMRVnV2LdxB/?igshid=w084mxztuju
m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMRVnV2LdxB/?igshid=w084mxztujum
https://www.instagram.com/p/CMRVnV2LdxB/?igshid=w084mxztujum
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 اإلنسان يعقد اجتماعه السادس عشر عن بعدمجلس المفوضين بالوطنية لحقوق  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعه االعتيادي السادس عشر عن بعد 
برئاسة اآلنسة ماريا خوري، وفي بداية االجتماع تم االستماع إلى نبذه عن أعمال اللجان النوعية 

لجنة الحقوق والحريات العامة، ورئيس لجنة حقوق  الدائمة بالمؤسسة، قدمها كل من رئيس
ا عن  األشخاص المقيدة حريتهم، فضًل عن تقديم عضو من لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة موجزا
الشكاوى الواردة للمؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصد عبر وسائط اإلعًلم 

اكمات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات، حيث ووسائل التواصل االجتماعي وحضور جلسات المح
أشاد المجلس في سياق متصل بالتعاون السريع واإليجابي الذي ابداه المعنيون في المجلس األعلى 
للقضاء تجاه التجاوزات التي تم رصدها من قبل المؤسسة الوطنية، والمتمثلة بعدم التزام بعض 

ة والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات مراجعي ومرتادي المحكمة باإلجراءات االحترازي
(  وذلك عند قيام المؤسسة 19 -المختصة في البًلد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

الوطنية لحقوق اإلنسان بممارسة دورها الرقابي في حضور جلسات المحاكم للوقوف على مجرياتها، 
 .ة للمحاكمة العادلة خًلل المحاكمةوللتأكد من توافر الضمانات القانونية الًلزم

واستعرض المجلس جهود المؤسسة الوطنية في العمل على استمرارية نشاطها اإلعًلمي خًلل 
ا إمكانية التنسيق إلعداد (، وتدارس المجلس أ19 -جد )كوفيد أزمة جائحة فيروس الكورونا المست يضا

ر التربوي وتثقيف وتوعية األطفال بأهمية عدد من المقاطع المرئية القصيرة الهادفة إلى نشر الفك
 .المحافظة على البيئة وحمايتهم من العمالة واالستغًلل بكافة صوره واشكاله

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة المؤسسة استمرارية التزام المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بممارسة 
الحقوقي في مملكة البحرين،  اختصاصاتها المناطة بها بموجب قانون إنشاءها في تطوير العمل

والعمل بجميع السبل المتاحة لحماية حقوق اإلنسان على اختًلف أنواعها المدنية والسياسية 
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، والعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع، وتعزيز 

أن التجاوزات التي قد تحصل، وذلك الثقافة المجتمعية بتلك الحقوق، والتعاون مع باقي الجهات بش



 

 
 
 
 

 

41 

من خًلل تضمين الخطة التدريبية للمؤسسة لهذا العام على عدد من البرامج التدريبية والفعاليات 
   .التي تهدف إلى نشر ثقافة التعامل اإلنساني مع قبل أصحاب األعمال تجاه عمالتهم والسيما األجنبية

 درات المؤسسة واستعرض المجلس ما تم خًلل مراجعة تقييم ق
، والذي يقوم APF منتدى آسيا والمحيط الهادئ من خًلل Capacity Assessment الوطنية

به المنتدى بصورة طوعية للمؤسسات الراغبة في ذلك، ومن ثم تم التطرق إلى مجريات عدد من 
الجهات والتي الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي تمت خًلل الفترة الماضية إلى عدد من 

من ضمنها عدد من مراكز اإلصًلح والتأهيل بهدف الوقوف على مدى توافر حقوق اإلنسان في 
تلك المراكز. واختتم المجلس أعمال اجتماعه بالتطرق إلى مشاركة المؤسسة في المحافل اإلقليمية 

 .(2021مارس  25) والدولية خًلل الفترة الماضية

https://www.instagram.com/p/CM1zSJyrgzN/?igshid=nvoyxim4hd5j 

 

 رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تعقد اجتماعا مع السفير الهولندي عن بُعد:  -

عقدت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعاا مع سعادة السيد 
لورانس ويستهوف سفير مملكة هولندا، المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت، وذلك 

 .عبر تقنية االتصال المرئي

ة حقوق اإلنسان في وخًلل االجتماع، استعرضت خوري جهود المؤسسة لدعم وتعزيز وحماي
مملكة البحرين، السيما في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا التي يشهدها العالم أجمع. كما 
وتطرقت إلى آلية عمل مركز االتصال وتلقي الشكاوى التابع للمؤسسة، والبرامج التدريبية 

 .والتثقيفية التي تقدمها المؤسسة لمختلف شرائح المجتمع

إلى عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك، وبحث تعزيز سبل التعاون كما تطرق الطرفين 
 .والتنسيق لتوحيد الجهود في المجاالت ذات العًلقة بحقوق اإلنسان

من جانبه، أعرب السفير الهولندي عن خالص شكره وتقديره لما تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق 
يقين من عًلقات وطيدة، متمنيا لمملكة البحرين اإلنسان من جهود، مشيدا بما يربط البلدين الصد

 (.2021مارس  31) وشعبها دوام الرفعة واالزدهار

http://www.nihr.org.bh/News/31Mar2021.aspx 
 

 مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يعقد اجتماعه األول -

ترأس المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان االجتماع األول لمكتب 
مجلس المفوضين، بحضور السيد خالد الشاعر نائب الرئيس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد 
والمتابعة، والدكتورة فوزية الصالح رئيسة لجنة الحقوق والحريات العامة، والدكتور مال هللا جعفر 

 .الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق، والمستشار ياسر شاهين األمين العام

https://www.instagram.com/p/CM1zSJyrgzN/?igshid=nvoyxim4hd5j
http://www.nihr.org.bh/News/31Mar2021.aspx
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تم خًلل االجتماع االطًلع على الجهود التي قامت بها المؤسسة في المتابعة والتعامل مع جائحة 
دور ( وما تم عمله وانجازه خًلل الفترة الماضية، وكيف يمكن تفعيل 19-فيروس الكورونا )كوفيد 

 .اللجان النوعية الدائمة في متابعة الحاالت سواء التي تتلقاها المؤسسة، او تلك التي ترصدها

وأطلع أعضاء مكتب المجلس على آلية اعداد التقرير السنوي القادم للمؤسسة، كما قدم رئيس 
لشبكة والذي عقدته اإلدارة العامة با -عن بعد  -المؤسسة موجزا حول االجتماع الذي شارك فيه 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان حول وضع حقوق االنسان في غزة في ظل االعتداءات 
 . (2021مايو  20) االسرائيلية المتكررة

on/CommissionerSchedule/sched2/http://www.nihr.org.bh/Organisati
20May2021.aspx  

 

 مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يعقد اجتماعه األول عن بعد -

عقد مجلس مفوضي #المؤسسة_الوطنية_لحقوق_اإلنسان اجتماعه االعتيادي األول، عن بعد، 
ومشاركة جميع األعضاء واألمين العام للمؤسسة، حيث افتتح  برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي

المجلس اجتماعه بالتعبير عن اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجًللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البًلد المفدى، حفظه هللا ورعاه، ورعاية جًللته الكريمة وحرصه 

يل عملها نحو االرتقاء بالعمل الحقوقي المستقل إلى آفاق أرحب، الدائم على دعم المؤسسة وتسه
مؤكداا على أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ من رؤية القيادة الرشيدة، وأحد أهم 
الدعائم والركائز األساسية في بناء دولة المؤسسات والقانون التي تسير على دربها مملكة البحرين 

 بفضل دعم وتوجيهات جًللته.بخطى ثابتة وواثقة 

وشهد االجتماع مناقشة عدد من المواضيع أبرزها ما تم بخصوص مسودة التقرير السنوي 
، وخطة العمل للمرحلة القادمة والهادفة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين 2020للمؤسسة لعام 

المتميز في مجال المؤسسة مع مختلف الجهات المحلية والدولية إلبراز جهود مملكة البحرين 
 .حماية وتعزيز حقوق اإلنسان خاصة خًلل جائحة فيروس كورونا

كما تم التطرق إلى وضع آلية لتعزيز الدور اإلعًلمي للمؤسسة، وذلك بهدف تسليط الضوء على 
جهودها المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والعمل على تكريسها في المجتمع تحقيقا للغايات 

 .رجوة من إنشائهاواألهداف الم

واختتم مجلس المفوضين أعمال اجتماعه باعتماد تقرير أعمال األمانة العامة للربع األول من العام 
 . (2021يونيو  3) الجاري

ation/CommissionerSchedule/schedhttp://www.nihr.org.bh/Organis
1/3Jun2021.aspx 

 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched2/20May2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched2/20May2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/3Jun2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/3Jun2021.aspx
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 وزارة الصحة رئيس الوطنية لحقوق اإلنسان يبحث التعاون والتنسيق مع -

استقبلت سعادة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة صباح اليوم في ديوان الوزارة بأبراج 
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والوفد  الخير بمنطقة السنابس المهندس علي أحمد الدرازي

المرافق السيد خالد الشاعر والسيد دانييل كوهين، بحضور سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة 
 .الصحة

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة الصحة بالحضور مهنئة الرئيس على الثقة الملكية السامية وصدور 
لجًللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين التكليف السامي من حضرة صاحب ا

المفدى حفظه هللا ورعاه، واألمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق 
 .اإلنسان، متمنية لهم التوفيق والنجاح في المهمة الوطنية الموكلة إليهم

وزيادة التنسيق خًلل المرحلة المقبلة فيما  وخًلل اللقاء استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون،
يتعلق بالملفات ذات االهتمام المشترك والمواضيع المتعلقة بحقوق اإلنسان بما يلبي التطلعات 

 .واألهداف المشتركة

وقد أشاد رئيس المؤسسة خًلل اللقاء بالعًلقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين المؤسسة ووزارة 
 .ن أدوار وإنجازات، وما وثقته التقارير الدورية التي تصدر بهذا الشأنالصحة، وما حقته م

ومن جانبه تقدم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق بالشكر لسعادة وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة 
على حفاوة االستقبال مقدما التقدير على األدوار التي بذلتها الصحة وما زالت تبذلها وخصوصا 

لتميز الذي تحقق ومكن البحرين من تبوء مكانة عالية بين دول العالم، مؤكداا أن خًلل الجائحة، وا
المؤسسة أحد األدوات الهامة في المسيرة التنموية الشاملة وثمرة من ثمرات المشروع اإلصًلحي 
لجًللة الملك المفدى. متطلعاا إلى تحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها وذلك وفقاا لمبادئ باريس 

 .تعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسانالم

وفي ختام اللقاء تقدمت وزيرة الصحة لرئيس المجلس والوفد المرافق، متمنية له وألعضاء المجلس 
دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم، مؤكدة مطلق الدعم من وزارة الصحة لتحقيق أهداف المؤسسة 

أغسطس  1) ارة الصحة الجديرة في ظل المنظومة الصحية بمملكة البحرينوبما يوائم مع أدوار وز
2021) . 

https://www.moh.gov.bh/News/Details/4955 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان توقع مذكرة تفاهم مع مفوضية حقوق اإلنسان في روسيا   -

 االتحادية 

اجتمع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، مع البروفيسور تاتيانا 
ي موسكو، موسكالكوفا رئيسة مفوضية حقوق اإلنسان في روسيا االتحادية، وذلك بمقر المفوضية ف

حيث تم استعراض العًلقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على مواصلة 
 تعزيز هذه العًلقات في مختلف المجاالت، وبخاصة في مجاالت حقوق االنسان.

https://www.moh.gov.bh/News/Details/4955
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واستعرض الدرازي الدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وفق 
، 2016( لسنة 20، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم )2014( لسنة 26إنشائها رقم )قانون 

واختصاصاتها في تقديم اآلراء االستشارية، ورفع التوصيات الخاصة بتعديل التشريعات الوطنية 
المعنية بحقوق اإلنسان للجهات ذات الصلة، باإلضافة الى متابعتها لوضع حقوق االنسان في المملكة 

خًلل تلقيها الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية ورصد الحاالت المتعلقة بحقوق االنسان من من 
خًلل وسائط االعًلم ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة، إضافة الى الزيارات المعلنة وغير 
المعلنة التي تجريها الى مراكز اإلصًلح والتأهيل ومراكز االحتجاز والتوقيف ودور الرعاية 
الصحية واالجتماعية، وسكن العمالة الوافدة، خاصة في ظل األوضاع التي يمر بها العالم من انتشار 

 فيروس كورونا ومتابعة الدور اإلجراءات االحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشاره.

كة وتم خًلل االجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في ممل
البحرين ونظيرتها الروسية، بهدف تعميق التعاون في مجال حماية ومتابعة حقوق مواطني كًل 
البلدين في البلد اآلخر، باإلضافة الي االتفاق على تبادل المعلومات والتعاون التقني بين الجانبين، 

وبرامج والعمل على عقد فعاليات مشتركة عبر تنظيم مؤتمرات علمية وعملية وندوات ودورات 
تدريبية من أجل التعريف بمفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان على مختلف المستويات المحلية والوطنية 
واإلقليمية، وتعتبر هذه أول مذكرة تفاهم توقعها المؤسسة الوطنية مع إحدى المؤسسات الوطنية 

طنية المعنية األعضاء في الشبكة األوروبية للمؤسسات الوطنية بالتحالف العالمي للمؤسسات الو
 (.(GANHRIبحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

وقد وجهت البروفيسور موسكالكوفا الدعوة للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان للمشاركة في مراقبة 
االنتخابات البرلمانية الروسية التي ستقام الشهر القادم، حيث تتم دعوة عدد من المؤسسات الوطنية 

مل الحقوقي الجاد للقيام بمثل هذه المهمات، وذلك من أجل مًلحظة المؤهلة والمشهود لها بالع
استقًللية وحيادية العملية االنتخابية والتتبع الميداني لسيرها، علما بأن المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين لها عدة تجارب في مراقبة االنتخابات، حيث راقبت االنتخابات النيابية 

، وشاركت في مراقبة االنتخابات 2018و 2014تي عقدت في مملكة البحرين في عامي والبلدية ال
التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية، وأيضا في مراقبة االنتخابات الجهوية في المملكة المغربية 

  .ضمن فريق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 2015التي جرت في عام 

ئيسة مفوضية حقوق اإلنسان في روسيا االتحادية الدعوة الى المؤسسة الوطنية كما وجهت ر
للمشاركة في المؤتمر العلمي والعملي الدولي الخامس بعنوان: "حماية حقوق اإلنسان في أوراسيا: 
تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم"، والذي سيعقد منتصف شهر أكتوبر القادم في العاصمة 

حيث سيوفر المؤتمر منتدى لتبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية  الروسية موسكو،
لحقوق اإلنسان وهيئات المساواة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال 

 .حقوق اإلنسان، فضًل عن ممثلي المجتمع األكاديمي والعلمي

ره لسعادة السيد أحمد الساعاتي سفير مملكة من جهته أعرب المهندس علي الدرازي عن شكره وتقدي
يب البحرين لدى روسيا االتحادية على الجهود الواضحة التي بذلها وطاقم السفارة من أجل الترت

 (. 2021أغسطس  21والمتابعة إلنجاح هذه الزيارة )

http://www.nihr.org.bh/News/21Aug2021.aspx  

http://www.nihr.org.bh/News/21Aug2021.aspx
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 مجلس المفوضين يعقد اجتماعه االعتيادي الثاني عن بعد -

 2021أغسطس  28

 

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعه االعتيادي الثاني عن بعد، برئاسة 
ومشاركة األعضاء واألمين العام للمؤسسة، حيث استمع المجلس  المهندس علي أحمد الدرازي

إلى تقارير رؤساء كل من لجنة الحقوق والحريات العامة، ولجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق، 
 ولجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عن أعمال لجانهم وانجازاتها خًلل الفترة الماضية.

الزيارات الميدانية التي قام بها عدد من األعضاء خًلل  ومن ثم تم استعراض نتائج ومجريات
هـ، وذلك الى مركز اإلصًلح والتأهيل في منطقة جو، ومركز االحتجاز 1443موسم عاشوراء 

في منطقة الحوض الجاف، ومركز اإلصًلح والتأهيل للنزيًلت في منطقة مدينة عيسى، بهدف 
لمراكز لشعائرهم الدينية وفقا ألنظمة ولوائح المراكز التأكد من ممارسة النزالء والنزيًلت في تلك ا

وتماشيا مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة، ومدى االلتزام باإلجراءات االحترازية 
(، كما تم استعراض عدد من التوصيات التي 19-الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد

 ها للتقرير النهائي.خلص لها الوفد الزائر، تمهيدا لتضمين

واطلع المجلس على ما تم بشأن مخاطبة الجهات الرسمية المعنية بالتوصيات الوارد ة في التقريرين 
، وطلب الحصول على ردود لتضمينها التقرير 2019و 2018السنويين للمؤسسة الوطنية لعامي 

قرير السنوي الثامن ، ثم تم استعراض نسبة اإلنجاز في اعداد الت2021السنوي للمؤسسة لعام 
 ، والذي من المتوقع إصداره في الربع األخير من هذا العام.2020للمؤسسة الوطنية لعام 

( من قانون انشاء المؤسسة، فقد شاركت 12كما أوضح رئيس المؤسسة بأنه بناء على المادة رقم )
لمملكة، المؤسسة في وضع مقترح لخطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان على مستوى ا

وتعمل حاليا مع وزارة الخارجية لتقديم مًلحظاتها وتعليقاتها على المسودة األولية للخطة الوطنية 
 والتي تهدف الى دعم وتعزيز وحماية حقوق االنسان في مملكتنا العزيزة.
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كما استعرض مجلس المفوضين خًلل االجتماع عددا من األهداف االستراتيجية التي سيتم 
، واتخذ بشأنها القرارات 2025 – 2022ستراتيجية وخطة العمل للمؤسسة لألعوام تضمينها في ا

 المناسبة.

، 2021وتم خًلل االجتماع االطًلع واعتماد تقرير عمل األمانة العامة للربع الثاني من عام 
حيث قدم مجلس المفوضين شكره لألمين العام ولجميع موظفي األمانة العامة على جهودهم في 

  .تمرار العمل في ظل هذه الظروف االستثنائيةدعم واس

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/

28Aug2021.aspx 

 

 ((APFلمنتدى آسيا والمحيط الهادئ  26م السنوي الـالمؤسسة الوطنية تشارك في االجتماع العا
 

 2021سبتمبر  22

شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان ممثلة في الدكتورة حورية حسن عضو مجلس المفوضين، 
لمنتدى آسيا والمحيط  26والمستشار ياسر شاهين األمين العام، في االجتماع العام السنوي الـ 

مؤسسة  25عبر وسائل االتصال المرئي على مدى يومين، بمشاركة  الذي أقيم (APF) الهادئ
وطنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة الى ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق االنسان، 

 .والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق االنسان وتعزيزها

وشر رئيسة المنتدى، رئيسة اللجنة األسترالية لحقوق افتتحت االجتماع البروفيسور روزاليند كر
االنسان، حيث رحبت بالمؤسسات المشاركة والمشاركين، وأوضحت بأن هذا االجتماع يعتبر ثاني 
اجتماع يعقد عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا، وتمنت أن يتم عقد االجتماع بالحضور الشخصي 

يتزباترك المدير التنفيذي للمنتدى تقرير أداء المنتدى، وتقرير العام القادم، ومن ثم قدم السيد كيرين ف
حول استراتيجية المساواة بين الجنسين، والذي يهدف الى دعم أعضاء المنتدى لتحديد األولويات 
والتركيز على حقوق اإلنسان للنساء والفتيات، ودعم عمليات تعميم مراعاة المنظور الجنساني 

إلنسان داخل أعضاء المنتدى، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في للمؤسسات الوطنية لحقوق ا
 .عمليات أمانة المنتدى، كما تم اعتماد الحسابات الختامية المدققة واستمارة طلب العضوية المحدثة

وخًلل االجتماع، عقدت عدة انتخابات لمناصب في المنتدى، باإلضافة الى انتخاب مرشح منتدى 
لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحماية حقوق االنسان وحمايتها،  آسيا والمحيط الهادئ

وانتخابات منصب نائب رئيس المنتدى بعد انتهاء فترة عضوية ممثل اللجنة الكورية، وتم تأجيل 
الى  (GANHRI) انتخاب العضو البديل الممثل للمنتدى في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية

، وفي نهاية االجتماع قدم ممثلو مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بمنطقة االجتماع القادم
 .جنوب شرق آسيا عرضا حول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني

 

بالتعاون مع فريق األمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء  -وأطلق المنتدى في اليوم الثاني 
تقريرا حول "حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات  -يا والمحيط الهادئ والفتيات في آس

في أوقات األزمات"، حيث قدمت السيدة ميليسا أوبريتي رئيسة الفريق العامل والسيدة اليزابيث 
بروديرك، مفوضة التمييز الجنسي في اللجنة األسترالية لحقوق االنسان وعضو الفريق العامل، نبذة 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/28Aug2021.aspx
http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/28Aug2021.aspx
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ن التقرير ودور الفريق العامل في ذلك، وتحدث عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية حول حقوق ع
 .الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات في أوقات األزمات

http://www.nihr.org.bh/News/22Sep2021.aspx 

 الفعاليات التدريبيةالمشاركة في  (6)

حرصت المؤسسة على الحضور والتمثيلين المحليين والخارجيين في المحافل اإلقليمي ة والدولية 
ذات الصلة بعملها واختصاصاتها من خًلل مشاركتها في عدد من المحاضرات وورش العمل 

التي شاركت  (، والفعاليات19والدورات التدريبية وبخاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا )كوفيد 
 بها المؤسسة هي كالتالي: 

 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في الندوة التي نظمتها األمانة العامة لمجلس النواب  -
 بعنوان "نحو تعزيز أكثر لحقوق اإلنسان غربيا"

 2021مارس  22

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CMrhQfkrktQ/?igshid=f80f3ucf2afr 
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 التدريبية المتعلقة بجائحة كوروناتنظيم الفعاليات   (7)

 

عن بُعد في ظل جائحة التعليم »المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم طاولة مستديرة حول  -
 «كورونا

التعليم عن بُعد في ظل جائحة »نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان طاولة مستديرة بعنوان: 
عبر تقنية االتصال المرئي، وذلك لتسليط الضوء على « فيروس كورونا بين الواقع والمأمول

كورونا، وذلك بمشاركة  جهود الجهات المعنية في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة
ممثلين عن األمانة العامة لمجلس التعليم العالي وعدد من المدارس والجامعات المعنية، باإلضافة 

 الى مشاركة ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني ذات العًلقة.

ة وخًلل الفعالية التي أدارتها السيدة وداد الموسوي عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطني
لحقوق اإلنسان، تم التطرق إلى دور المؤسسة في تعزيز وحماية الحق في التعليم في ظل جائحة 
كورونا، ومناقشة الجهود التي قامت بها الجهات ذات الصلة في المملكة للتخفيف من أثر الجائحة 

 على التعليم.

الحكومية والخاصة،  كما تم التطرق إلى أهم التحديات التي تواجه التعليم بالمدارس والجامعات
وأبرز التحديات المتعلقة بتوفير الحق في التعليم لجميع فئات المجتمع في ظل فيروس كورونا 
وضمان استمرار العملية التعليمية، فضًلا عن مناقشة الواقع والمأمول للتعليم عن بُعد في ظل 

 الجائحة خاصةا فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي والطًلب.

وخًلل مداخلتها في الفعالية، ثمنت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
ما قامت به مملكة البحرين من إجراءات وجهود كبيرة لمكافحة هذه الجائحة، التي راعت من 
خًللها حقوق اإلنسان بشكل عام للمواطنين والمقيمين على حد سواء دون تمييز، والتي يأتي من 

العالم من انتشار  يواجهمنها الحق في التعليم وضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل ما ض
لفيروس كورونا، كما نوهت خوري بدور المؤسسة في متابعة الجهود الحثيثة للجهات المعنية 
 لتعزيز وحماية الحق في التعليم خًلل هذه الجائحة، واإلجراءات االحترازية التي قامت بها تلك

 الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا.

 والمقترحات التوصيات من عدد إلى المؤسسة احتضنتها التي المستديرة الطاولة فعالية وخلصت
 المعلمين كتدريب الجائحة، ظل في التعليمة العملية تواجه التي للتحديات الحلول إيجاد إلى الهادفة

 للتعاون سبل وإيجاد التعليم، في الحديثة وجياالتكنول استخدام على أمورهم وأولياء والطًلب
 للتعامل محددة آلية وضع إلى باإلضافة والخاصة، الحكومية المعنية الجهات كافة بين المشترك

  بُعد عن التعليم عملية يخدم بما والتشريعات القوانين وتطوير التعليم، في الطارئة الظروف مع
 (.2021 مارس 1)

http://www.nihr.org.bh/News/1Mar2021.aspx 

http://www.nihr.org.bh/News/1Mar2021.aspx
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ر اإلعالم في حماية الطفل سان تشارك في ندوة نقاشية حول "دوالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلن -
 خالل جائحة كورونا"

 

 

 

 

 

 

الوطنية لحقوق اإلنسان مع المؤسسات والمنظمات في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة 
اإلقليمية والدولية، شاركت لطيفة الجًلهمة مدير إدارة الشؤون القانونية والتدريب بالمؤسسة في 

، نظمها الديوان «اإلعًلم ودوره في حماية الطفل خًلل جائحة كورونا»ندوة نقاشية عن بعد بعنوان 
 .وطنية لحماية حقوق الطفل بدولة الكويت الشقيقةالوطني لحقوق اإلنسان والجمعية ال

وخًلل مشاركتها، قدمت األستاذة لطيفة الجًلهمة ورقة عمل حول حماية حقوق الطفل في مملكة 
البحرين خًلل جائحة كورونا "اإلنجازات والتحديات"، تطرقت من خًللها إلى دور المؤسسة في 

كورونا، والى تأثير الجائحة على حق الطفل في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في ظل جائحة 
التعليم والصحة، وما قامت به مملكة البحرين من إجراءات وجهود كبيرة لمكافحة هذه الجائحة، 

 (.2021مارس  18ان بشكل عام، وحق الطفل بشكل خاص )التي راعت من خًللها حقوق اإلنس

https://www.instagram.com/p/CMjXNpdL2oy/?igshid=v2ec4vqa7b1j 

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

لمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، في مقر المؤسسة استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس ا
بضاحية السيف، وفداا يضم عدداا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالواليات المتحدة األمريكية، 
بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لمملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس 

 .المفوضين واألمين العام

اللقاء، رحب الدرازي بالوفد الزائر، منوهاا بالعًلقات التاريخية بين مملكة البحرين في مستهل 
والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، مؤكداا على أهمية هذه الزيارات لتعزيز التعاون والتنسيق 
ا معهم الدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر وتعزيز  المستمر بين البلدين الصديقين، مستعرضا
وحماية حقوق اإلنسان، في مملكة البحرين، وفقاا لًلختصاصات الموكلة إليها في قانون إنشائها، 
باإلضافة الى االهتمام المستمر الذي توليه لتعزيز التواصل مع الجميع على المستوى االقليمي 

 .والدولي

https://www.instagram.com/p/CMjXNpdL2oy/?igshid=v2ec4vqa7b1j
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ا إلى دو رها االستشاري كما استعرض رئيس المؤسسة أبرز إنجازات المؤسسة منذ إنشاءها، مشيرا
في رفع التوصيات الخاصة بحقوق اإلنسان للجهات ذات الصلة، وما قامت به المؤسسة من دور 
فعال خًلل جائحة كورونا، عبر متابعتها الحثيثة لإلجراءات االحترازية التي اتخذتها المملكة لمكافحة 

للمواطنين والمقيمين على انتشار الوباء، وتأكد من عدم تأثير تلك اإلجراءات على حقوق االنسان 
 .حد سواء

من جانبهم أعرب الوفد عن شكره وتقديره على حسن االستقبال، وتقدم بجملة من التساؤالت المتعلقة 
  بعمل المؤسسة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات االهتمام المشترك

 (.2021سبتمبر  8)

 

   


