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 الوطنية لحقوق االنسان يف مملكة البحرينأخبار المؤسسة 

 اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجدالمتعلقة بدورها خالل 

 

  www.nihr.org.bh       لمؤسسة االلكتروين لموقع الخبار من أ-1

 

 تستقبل القائم بأعمال السفارة األمريكيةالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 2020سبتمبر  15

 

 

 

 

 

 

 

استقبلت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، يف مكتبها بمقر المؤسسة بضاحية السيف، 

ضور السيد خالد السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين، وذلك بح

الشاعر نائب الرئيس، حيث رحبت بها، واشادة بمستوى عالقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 

 األمريكية الصديقة.

وقدمت خوري نبذة عما قامت به المؤسسة من جهود خالل هذه الفترة لتوعية المواطنين والمقيمين عبر البيانات 

كز العزل والحجر الصحي لالطالع والتغريدات الت ي أصدرتها، وكذلك الزيارات التي قامت بها المؤسسة إىل عدد من مرا

على اإلجراءات التي قامت بها تلك الجهات لتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمخالطين، منوهًتا يف ذات الوقت 

الصحة والتي راعت من خاللها حقوق االنسان حسب  باإلجراءات االحترازية التي اتخذتها المملكة لتحفظ حق الجميع يف

 المعايير الدولية يف ظل جائحة فيروس كورونا.

من جانبها، عبرت السيدة ناردي عن تقديرها لما تقوم به المؤسسة الوطنية من جهود دؤوبة لتعزيز وحماية حقوق 

م يف المنطقة، متمنية لمملكة البحرين مزيًدا اإلنسان يف المملكة، واشادة يف ذات الوقت بجهود المملكة يف تعزيز السال

 من دوام التقدم واالزدهار.
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 الهادئ لمنتدى آسيا والمحيط 25المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تشارك يف االجتماع السنوي الـ

 2020سبتمبر  10

 

 

 

 

 

 

لمنتدى آسيا والمحيط  25شاركت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف االجتماع السنوي الـ

الهادئ الهادئ الذي عقد عن بعد من مقر المنتدى يف مدينة سيدين بأستراليا، وعدد من اعضاء مجلس المفوضين 

جتماع أعضاء من جميع المؤسسات الوطنية يف منطقة آسيا والمحيط الهادئ. افتتحت السيدة واالمين العام، وحضر اال

روزالند كروشر رئيسة المنتدى رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق االنسان يف استراليا االجتماع، ورحبت بالمشاركين ثم ُعرض 

 .فيلم يوجز عمل المنتدى خالل العام الماضي

ئيسة المؤسسة الدور الذي تقوم به المؤسسة يف متابعة اإلجراءات االحترازية التي تقوم بها وخالل مداخلتها، أوضحت ر 

( وتأثيرها على التمتع بحقوق االنسان، إضافة اىل متابعة تأثيرها على 19-المملكة يف منع انتشار فيروس الكورونا )كوفيد

ء المنتدى خبرتها يف ذلك، وتقديم المساعدة وتبادل تمتع العمالة الوافدة بحقوقها، واستعداد المؤسسة لمشاركة أعضا

 .الخبرات، من أجل حصول الجميع على حقهم يف الصحة والرعاية الطبية

وتم خالل االجتماع استعراض واعتماد ميزانية المنتدى، وعرض دور المنتدى يف عضوية مكتب التحالف العالمي 

، واالستعدادات لعقد االجتماع السنوي (GANHRI) حمايتهاللمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق واالنسان و

كتوبر القادم، بعد تأجيل االجتماع الذي كان من المقرر عقده يف مارس الماضي بسبب جائحة  للتحالف عن بعد يف أ

بل نهاية عن بعد وذلك ق (SCA) كورونا، والمشاورات الجارية لتحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد

 .هذا العام

ثم تم اجراء انتخابات لعضوية لجنة الحوكمة للمنتدى من المؤسسات الوطنية الحاصلة على الصفة االعتمادية 

)ألف(والمكون من خمسة أعضاء، حيث قّدم كل مرشح نفسه وما يمكن أن يقدمه خالل السنتين القادمتين لدعم جهود 

عن فوز رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف أستراليا السيدة  وعمل المنتدى، وأسفرت نتائج االنتخابات

كروتشر برئاسة لجنة الحوكمة بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بفترة ثانية، وفازت اللجنة الوطنية لحقوق االنسان  روزالندا

اليزيا بعضوية المقاعد يف كوريا بمنصب نائب الرئيس، وفازت كل من اللجان الوطنية لحقوق االنسان يف الهند وقطر م

الثالثة بمجلس الحوكمة، واتفق األعضاء على استضافة اللجنة الوطنية لحقوق واالنسان يف الهند لالجتماع السنوي القادم 
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، وكذلك المؤتمر العام الذي يعقد كل سنتين، ويف نهاية االجتماع تم عرض فيلم توضيحي 2021للمنتدى يف عام  26الـ

 .حقوق اإلنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف العمل اإلنساينللمفوضية السامية ل

http://www.nihr.org.bh/News/10Sep2020.aspx  

 

 

للكادر المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم محاضرة عن بعد حول حقوق الطفل يف ظل جائحة كورونا 

 التعليمي بمدرسة الشيخة حصة للبنات

 2020سبتمبر  7

 

 

 

 

 

 

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان محاضرة بعنوان "حقوق الطفل يف ظل جائحة كورونا" لعدد من أعضاء الكادر 

زية التي قامت بها التعليمي لمدرسة الشيخة حصة للبنات عبر تقنية االتصال المريئ، وذلك تماشيا مع اإلجراءات االحترا

الدولة لمكافحة انتشار فيروس الكورونا من خالل تجنب االختالط والتجمعات واالجتماعات والعمل على التباعد 

 االجتماعي.

وقدمت كل من اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان واألستاذة لطيفة الجالهمة مدير إدارة 

بالمؤسسة شرحا مفصال عن مفهوم وتقسيمات وخصائص حقوق الطفل والمبادئ  الشؤون القانونية والتدريب

األساسية يف المواثيق واالتفاقيات الدولية، كما تم استعراض دور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مجال تعزيز 

 ال يف ظل جائحة كورونا.وحماية حقوق اإلنسان، فضال عن جهود مملكة البحرين يف مجال الرعاية الصحية والنفسية لألطف

تأيت هذه الفعالية ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وتفعيال لدورها يف مجال تعزيز ونشر 

 ثقافة حقوق اإلنسان بمملكة البحرين بشكل عام، وحقوق الطفل بشكل خاص.

http://www.nihr.org.bh/Activities/7Sept2020.aspx  
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقوم بزيارة ميدانية لمقر شركة )أسري(

 2020سبتمبر  6

 

تفعيال لدور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الرقايب والوارد يف قانون إنشائها، وبناء على خطتها لمتابعة تطبيق المعايير 

مرتبطة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف أماكن سكن العمال وفق الصالحيات الممنوحة لها، قام وفد من المؤسسة ال

بزيارة ميدانية إىل مقر الشركة العربية لتصليح السفن والهندسة )أسري(، وذلك للوقوف على التدابير االحترازية المتخذة 

( بصفة خاصة ولالطالع على أرض الواقع عن مدى مراعاة حقوق 19د من قبل الشركة للوقاية من جائحة كورونا )كوفي

اإلنسان المتعارف عليها كالحق يف السكن المالئم والحق يف الصحة الذي يعد حقا أساسيا لإلنسان وتوافر حقوق اإلنسان 

 المختلفة بصورة عامة.

والوضوح يف نقل المعلومات للوفد، حيث تم وتثمن المؤسسة البرنامج المتكامل الذي أعدته الشركة واعتماد الشفافية 

االطالع على بعض مرافق الشركة كالمطاعم والمركز الطبي ومنطقة سكن العمال، سواء أولئك المنتسبين للشركة أو 

التابعين للشركات األخرى المتعاونة معها، وقد تبين بأن الشركة قامت باتخاذ خطوات استباقية مميزة لمكافحة انتشار 

لكورونا بين العمال، حيث تم إنشاء غرفة عمليات على مدار الساعة مزودة ببرنامج الكتروين لمتابعة أوضاع فيروس ا

العاملين، وقامت باستئجار عدد من الشقق السكنية خارج مبنى الشركة لغرض الحجر الصحي، وإصدار دليل لطرق 

د من اللغات األجنبية، فضال عن إجراء الفحوصات مكافحة انتشار فيروس الكورونا، وعدد من الملصقات اإلرشادية بعد

الطبية للعاملين بصفة مستمرة، وتقديم األدوات الوقائية المناسبة، ولوحظ نظافة غرف سكن العمال، وتوفر كافة 

اجراءات السالمة ومخارج الطوارئ، كما لوحظ تنوع الوجبات الغذائية المقدمة للعمال، حيث أشاد عدد من العمال الذين 

لتقى بهم وفد المؤسسة بمستوى الرعاية والخدمات المختلفة المقدمة لهم بصورة عامة وخالل هذه الجائحة بصفة ا

 .خاصة

وستقوم المؤسسة بإصدار تقرير شامل حول تلك الزيارة، متضمنا جميع التوصيات والمالحظات المتعلقة بالزيارة ومدى 

 .إلنسان، ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية المنظمة لحقوق العاملالتزام الشركة بالمعايير الدولية لحماية حقوق ا

 http://www.nihr.org.bh/News/6Sep2020.aspx  
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 لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد اجتماعها السابع عشر عن بعد

 2020أغسطس  12

 

 

 

 

 

لدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي عقدت لجنة الحقوق برئاسة ا

المؤسسة لتعديل أحكام الباب الرابع  والحريات العامة اجتماعها االفتراضي السابع عشر عن بعد، حيث ناقشت مقترح

ع األهلي فيما يتعلق برفع سن السماح بعمل وتشغيل بإصدار قانون العمل يف القطا 2012( لسنة 36من القانون رقم )

 األطفال، وموائمته مع السن الوارد يف قانون الطفل البحريني، واتفاقية األمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.

واستكملت اللجنة مناقشاتها حول آلية تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف التحقق من مدى توافر حقوق 

سان المختلفة يف األماكن المخصصة لسكن العمال، وانتهت إىل عدد من األفكار التي تهدف إىل تفعيل دور المؤسسة اإلن

يف هذا المجال، وذلك عبر زيادة تعاون المؤسسة مع الجهات المختصة، ال سيما مؤسسات المجتمع المدين ذات العالقة، 

الزيارات التفتيشية على تلك المساكن، إىل جانب  اء المزيد من وحث الجهات المعنية على تفعيل دورها الرقايب وإجر 

اقتراح اللجنة يف إجراء بعض التعديالت التشريعية الهادفة إىل تحديد اشتراطات واضحة تتعلق بالسكن المالئم 

 والمناسب ضمن شروط تصريح العمل المرن، وأخرى تتعلق بإجراء الزيارات التفتيشية على مساكن العمال.

استعرضت اللجنة المقترحات المتعلقة بمحاور الندوة التي ستقيمها المؤسسة حول تأثير اإلجراءات االحترازية لمنع  كما

انتشار فيروس الكورونا على التمتع بحقوق اإلنسان، واقتراح مواضيع للبرامج التوعوية التي سيتم من خاللها التواصل 

المجتمع المدين الهادفة إىل نشر الوعي بأهمية االلتزام باإلجراءات مع السفارات والبعثات الدبلوماسية، ومؤسسات 

 .(19 -االحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد )كوفيد 

s/CivilMeetings/12Aug2020.aspxhttp://www.nihr.org.bh/Organisation/Committee 

 

 الوطنية لحقوق االنسان تطلق مبادرة رصد حظر العمل وقت الظهيرة للعام الثاين

  2020يوليو 7
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أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان للعام الثاين على التوايل مبادرة للتبليغ عن تجاوزات تشغيل العمال الذين 

ت أشعة الشمس ويف األماكن المكشوفة خالل الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة تقتضي طبيعة عملهم التواجد تح

( لسنة 3ظهًرا وحتى الرابعة عصًرا خالل شهري يوليو وأغسطس، تنفيًذا لقرار وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم )

ة، الذي يبلور أهمية الحق يف بشأن حظر العمل وقت الظهيرة يف األماكن المكشوفة خالل ساعات الحظر المقرر  2013

بيئة عمل آمنة من المخاطر، من خالل حظره للعمل يف أوقات الظهيرة خالل األشهر األكثر ارتفاعا يف درجة الحرارة حفاظا 

على صحة وسالمة العمال يف مواقع العمل المكشوفة، وتأمين بيئة العمل السليمة لحمايتهم من مخاطر اإلجهاد 

مس، وتعزيز أدوات الحماية الالزمة للوقاية من أمراض الصيف واإلصابات المهنية المحتملة، بما الحراري وضربات الش

يف ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر إنجاز المشاريع واألعمال التي تساهم يف عملية التنمية على اختالف 

 مستوياتها.

وف الصحية للعاملين جزء ال يتجزأ من الدور المنوط وحيث أن المناداة بالوقاية من المخاطر المهنية ودعم الظر

الوطنية لحقوق اإلنسان يف إطار عملها يف مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات األساسية، المنصوص عليه   بالمؤسسة

من  ( منه، ومن بين تلك الحقوق الحق يف العمل الالئق ويف بيئة آمنة12يف قانون إنشائها وتحديدا يف المادة رقم )

(، فإن المؤسسة 19المخاطر كافة، وتماشًيا مع اإلجراءات والتعاميم الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

تدعو أصحاب العمل يف القطاع الخاص إىل ضرورة توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها يف 

ين العمال، كما تؤكد المؤسسة على أهمية قيام أصحاب العمل أو من مواقع العمل من أجل الحد من انتشار العدوى ب

ينوب عنهم بقياس درجة الحرارة لجميع العمال عند دخولهم لمواقع العمل وخروجهم أثناء العمل، وحين االنصراف 

ذلك قيام  لمقرات السكن المخصصة لهم، ويف حال تم رصد أي ارتفاع لدرجة الحرارة ألي من العمال، فإنه يتعين عند

 صاحب العمل أو من ينوب عنه بعزل العامل بشكل فوري وعمل اإلجراءات المعنية بذلك.

كما تدعو المؤسسة أصحاب العمل إىل الحد من االختالط يف مواقع العمل وتقليل عدد العمال يف مواقع العمل وعلى 

إلضافة إىل المركبات الخاصة بنقل العمال األخص يف غرف االستراحة وغرف االنتظار وغرف تبديل المالبس للعمال، با

داخل المنشأة ومن وإىل مواقع العمل، فضاًل عن أهمية األخذ بجميع االحتياطات واالشتراطات الالزم مراعاتها يف مساكن 

العمال، وذلك لما لذلك من أهمية بالغة وتأثير مباشر على صحة وسالمة القاطنين فيها، وباألخص فيما يتعلق بتقليل 

دد العمال المتواجدين يف الغرفة الواحدة يف مساكن العمال، وزيادة المساحة المخصصة للعامل الواحد إىل أقصى حد ع

ممكن، بحيث يتم تحقيق التباعد االجتماعي بين العمال عن طريق وجود المسافة اآلمنة بينهم وبما ال يقل عن مترين 

المساحة   اطات ومواصفات مساكن العمل، فإنه يجب أال تقلبين العامل والعامل اآلخر، علًما أنه وبحسب اشتر 

 المخصصة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخالية يف الغرف المخصصة لمساكن العمال.

وتدعو المؤسسة اىل رصد أية مخالفات بشأن العمل وقت الظهيرة خالل شهري يوليو وأغسطس، وتصويرها وتحديد 

، كما يمكن اإلبالغ عن 17111666سالها عن طريق برنامج الواتس آب الخاص بالمؤسسة على الرقم مكانها ووقتها وإر 

، إضافة إىل استخدام البريد 8000114هذه التجاوزات من خالل الخط الساخن المجاين 

 .complaint@nihr.org.bh اإللكتروين

http://www.nihr.org.bh/News/7July2020.aspx 

 

mailto:complaint@nihr.org.bh
mailto:complaint@nihr.org.bh
http://www.nihr.org.bh/News/7July2020.aspx


7 
 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك يف حلقة نقاشية حول "مستقبل التربية والتعليم يف المنطقة 

 "العربية

 2020يوليو  6

 

 

 

 

لوطنية حقوق اإلنسان يف حلقة نقاشية عبر اإلنترنت شاركت السيدة وداد الموسوي عضو مجلس مفوضي المؤسسة ا

حول "مستقبل التربية والتعليم يف المنطقة العربية"، نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

والمعهد العريب لحقوق اإلنسان، حيث شارك فيها ممثلي وممثالت المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف المنطقة 

 .2050ة لطرح واقع وإشكاليات التعليم، وتقديم توصيات لمستقبل التعليم العربي

وخالل مشاركتها، تحدثت السيدة وداد الموسوي عن اإلجراءات والقرارات التي اتخذتها مملكة البحرين لضمان استمرار 

تعليم والتدريب يف المملكة العملية التعليمية يف ظل الظروف االستثنائية الراهنة، وجهود كافة المؤسسات المعنية بال

 «.19-كوفيد»للتفاعل اإليجايب وبما يتناسب مع متطلبات الظروف الحالية يف ظل جائحة 

وخالل الحلقة النقاشية تم التطرق اىل أهم التحديات التي تواجه التربية والتعليم يف المنطقة، إىل جانب المقترحات 

ناول عملية إعادة التفكير يف مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، عالوة على للتطوير، كما ركز اللقاء على محاور رئيسية تت

صياغة رؤى جديدة للتربية يف وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، باإلضافة 

ة والهيئة الدولية رفيعة المستوى إىل إتباع منهاج إنسانية للتعليم والتنمية، فضالً عن شرح لمبادرة اليونسكو العالمي

 .2050إلعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 

http://www.nihr.org.bh/News/6July2020.aspx 

 

 

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الخامس عشر عن بعد

 2020يو يون 29

 

 

 

 

 

http://www.nihr.org.bh/News/6July2020.aspx
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ترأس الدكتور حميد أحمد حسين االجتماع الشهري للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة باإلنابة عن رئيس اللجنة اآلنسة 

ماريا خوري والذي عقد عن بعد عبر وسائل التواصل المريئ، بمشاركة عضوي اللجنة السيدة روضة سلمان العرادي 

 والسيد عمار البناي.

تماعها بمناقشة عدد من الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحاالت افتتحت اللجنة اج

، حيث تلقت 2020التي تم رصدها من خالل وسائط اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يف شهري مايو ويونيو 

 62جسدية والمعنوية، وقدمت المؤسسة ثالث شكاوى تنوعت مضامينها بين الحق يف العمل والحق يف السالمة ال

اتصاال  196حالة عبر وسائط اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، فضال عن تلقيها  14مساعدة قانونية، كما ورصدت 

  عبر الخط الساخن المجاين للمؤسسة خالل الفترة المذكورة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

نها الكشف الدوري المتعلق بالحاالت ذات العالقة بتطبيق أحكام القانون وناقشت اللجنة الحاالت الجديدة التي تضم

محكوًما بعقوبات سالبة للحرية بطلب  119بشأن العقوبات والتدابير البديلة، إذ تقّدم للمؤسسة  2017( لسنة 18رقم )

محكوما من المتقدمين  54 استبدال عقوباتهم بعقوبات وتدابير أخرى بديلة، حيث استفاد من تطبيق أحكام هذا القانون

كدت اللجنة إنها ستتواصل مع الجهات المعنية بهدف التنسيق معها بشأن الطلبات  للمؤسسة بطلباتهم حتى اآلن، وأ

  المتبقية، والتأكد من مدى استيفائها لشروط قانون العقوبات والتدابير البديلة.

كدت اللجنة أنه التزاما من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلن سان باإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين وأ

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

ل من انتشار الفيروس وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق االنسان، فانه يمكن التواص

( أو عن www.nihr.org.bh(، أو عبر الموقع اإللكتروين )NIHR Bahrainمع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة )

          (.80001144طريق لخط الساخن المجاين )

 

 

 مجلس مفوضي "الوطنية لحقوق اإلنسان" يعقد اجتماعه الثالث عشر عن بعد

 

 2020يونيو  21

 

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعه االعتيادي الثالث عشر عن بعد برئاسة اآلنسة ماريا 

بندا، وتم استعراض المستجدات  14خوري، حيث اعتمد محضر االجتماع السابق وجدول أعمال االجتماع المتكون من 

، باإلضافة اىل االستماع اىل تقارير رؤساء اللجان النوعية 2019للمؤسسة لعام  المتعلقة بتنفيذ وإصدار التقرير السنوي

 .الدائمة عن أعمال تلك اللجان وإنجازاتها خالل الفترة الماضية

واستعرضت رئيسة المجلس ما قامت به المؤسسة خالل الفترة الماضية يف متابعة اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها 

كز العزل 19-د من انتشار فيروس كورونا )كوفيدمملكة البحرين للح (، وتم اعتماد تقرير المؤسسة الخاص بزيارة مرا

 .والعالج والحجر الصحي االحترازي، ومالحظاتها فيما يتعلق بتوافق اإلجراءات المتخذة مع مبادئ حقوق االنسان

صفة عامة، والعمالة الوافدة بصفة خاصة كما استعرض المجلس دور المؤسسة اإلعالمي لتوعية المواطنين والمقيمين ب

فيما يتعلق باإلجراءات االحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والميداين للتأكد من مدى تمتعهم 

 .بالحقوق األساسية يف ظل ظروف جائحة كورونا

http://www.nihr.org.bh/
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التعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية من جانب آخر، أقر مجلس المفوضين مقترح إلقامة برامج توعوية عن بعد ب

الحد من انتشار   ومؤسسات المجتمع المدين، تهدف إىل نشر الوعي بأهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية الهادفة إىل

ورونا للحد من انتشار فيروس ك  فيروس كورونا، إضافة اىل الموافقة على مقترح عقد ندوة حول تأثير اإلجراءات االحترازية

تكليف أعضاء المجلس بوضع محاور لتلك الفعاليات والبرامج تمهيدا إلقرارها   على التمتع بحقوق اإلنسان ، حيث تم

والبدء يف تنفيذها خالل الفترة القادمة، فضال عن إقرار المجلس لمقترح مشروع إعداد فيديو تربوي وتثقيفي وتوعوي 

حمايتهم من العمالة، بمشاركة من أعضاء مجلس المفوضين كل حسب لألطفال حول أهمية المحافظة على البيئة و

 .اختصاصه، ووضع آلية للتنفيذ

، وتم اعتماده، 2020ويف ختام االجتماع، اطلع مجلس المفوضين على تقرير عمل األمانة العامة للربع األول من عام 

 .ظل هذه الظروف االستثنائية وقدم المجلس شكره لألمانة العامة على الجهود الداعمة لعمل المجلس يف

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/21June2020.aspx 

 مكتب مجلس المفوضين يعقد اجتماعه التاسع عشر عن بعد

 2020يونيو  11

 

 

 

 

 

عقد مكتب مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعه التاسع عشر عن بعد برئاسة اآلنسة ماريا 

خوري رئيسة مجلس المفوضين وعضوية السيد خالد الشاعر نائب الرئيس والدكتور بدر محمد عادل رئيس لجنة الحقوق 

 .حمادي رئيس لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافقوالحريات العامة والدكتور مال هللا ال

وقد استعرضت رئيسة المجلس ما قامت به المؤسسة خالل جائحة كورونا من زيارات ميدانية اىل أماكن االصالح 

والتأهيل ومتابعة الشكاوى ذات العالقة بتأثير االجراءات االحترازية التي قامت بها الدولة على تمتع األفراد بحقوق 

نسان، واصدار بيانات وأخبار يف ذات الشأن، إضافة إىل الرسائل التوعوية التي نشرتها عبر حساباتها على برامج التواصل اإل

 .االجتماعي

كز العزل والعالج والحجر  وخالل االجتماع، تطرق المكتب إىل تقرير نتائج الزيارات التي قامت بها المؤسسة إىل مرا

(، ومقابلة عدد من أفراد الكادر 19-الجهود الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا )كوفيد الصحي االحترازي، للتعرف على

 .الطبي واألشخاص المعزولين والمحجورين، حيث تم اعتماد التقرير وسيتم رفعه إىل الجهة المعنية خالل األيام القادمة

العنف ضد المرأة حول مدى تأثير فيروس كما تم التطرق إىل الطلب الوارد من مقررة األمم المتحدة الخاصة بمسألة 

كورونا على قضايا العنف المنزيل ضد المرأة، وأوضحت خوري بأنه تمت مخاطبة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات 

المجتمع المدين للحصول على معلومات بشأن ذلك، وتم االتفاق يف االجتماع على قيام رؤساء اللجان النوعية الدائمة 

دراج بند حول وضع مقترحات للعمل يف المرحلة القادمة والمتعلقة بالعمالة الوافدة ومسؤولياتها وطرق يف المؤسسة بإ

حمايتها، إضافًة إىل مسؤولية أصحاب العمل، وافادة مكتب مجلس المفوضين بتلك المقترحات لعرضها يف االجتماع 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched1/21June2020.aspx
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ال المريئ مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ حول القادم للمكتب، كما قدمت رئيسة المجلس موجزا عما دار خالل االتص

 .تطوير العمل والتعاون التقني الذي سيقدمه المنتدى لدعم عمل المؤسسة يف ظل هذه الظروف

ويف نهاية االجتماع اعتمد مكتب المجلس مقترح األمانة العامة لخطة العمل يف مجال التدريب والتثقيف للمؤسسة 

لذي تم اعداده بناء على محاور استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لألعوام ، وا2020للنصف الثاين من عام 

، والتي سيتم التركيز فيها على اقامة عدد من المحاضرات والطاوالت المستديرة والبرامج التدريبية عن 2019-2021

عدد من حقوق االنسان فيروس كورونا وتأثيرها على   بعد عبر وسائل التواصل المريئ والتي تتمحور حول جائحة

األساسية كالحق يف الصحة والحق يف العمل، إضافة إىل مدى تمتع العمالة الوافدة بحقوقهم، ومكافحة االتجار يف 

األشخاص، وسيقدم تلك الفعاليات أعضاء مجلس المفوضين كل يف مجال اختصاصه، كما سيتم فيها دعوة الجمهور 

 .                                         والمهتمين والمدافعين عن حقوق اإلنسان

 
http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched2/11Jne2020.aspx 

سان حول اإلجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية تصريح رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلن

 فئة كبار السن

 2020يونيو  8

 

صرحت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأن مملكة البحرين اتخذت عددا من اإلجراءات 

 ظل الظروف االستثنائية الراهنة.والقرارات التي تدعم حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق فئة كبار السن بشكل خاص يف 

وأشارت خوري إىل أن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من خالل موقعها الحقويقّ، ومن منطلق مسؤولّيتها الرقابّية 

واختصاصاتها المنوطة بها بموجب قانون إنشائها، اطلعت عن كثب على تلك القرارات واإلجراءات، وعلى آلية تعامل 

 اه فئة كبار السن لضمان حمايتهم من اإلصابة بفيروس كورونا.الجهات المختصة تج

ونوهت رئيسة المؤسسة إىل أن بعض اإلجراءات لم تخصص تحديدا لفئة كبار السن ولكنها تصب نحو ضمان سالمة 

هذه الفئة، حيث قامت مملكة البحرين على سبيل المثال ال الحصر بتوفير خدمة حجز مواعيد خدمات توصيل األدوية 

من صيدليات المستشفيات الحكومية وهو األمر الذي ال يستدعي الحضور الشخصي لتلك المستشفيات وعناء االنتظار 

يف الصفوف منعا للمخالطة، وتأجيل األقساط اإلسكانية لمدة ستة أشهر وإيقاف تحصيل اإليجارات الشهرية من 

إلسكان لمدة ثالثة أشهر، وتقليل مخالطة كبار السن يف المستأجرين والمنتفعين من المحالت التجارية المملوكة لبنك ا

محالت األغذية والتموين من خالل تخصيص أول ساعة من فتح محالت األغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل 

فقط، وتوصيل أدوية المرضى وكبار السن إىل منازلهم من خالل متطوعين يعملون تحت إشراف المؤسسة الملكية 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/CommissionerSchedule/sched2/11Jne2020.aspx
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ال اإلنسانية ضمن حملة )فينا الخير(، كما تم التوسع يف تطبيق العقوبات البديلة من خالل قيام الجهات المختصة لألعم

بالتوسع يف تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بتوجيهات ملكية سامية ليشمل الفئات األوىل بالرعاية ومنهم فئة كبار 

خدمات المرورية من خالل استخدام التطبيق الخاص باألجهزة الذكية السن، وتوفير خدمة حجز المواعيد المسبقة لل

لتفادي كثافة المراجعين يف قاعات تقديم الخدمة، وتفعيل العمل من المنزل وإعطاء األولوية لكبار السن والموظفين 

الرعاية، كما  أصحاب األمراض المزمنة والظروف الصحية الكامنة وللموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي

قامت الدولة بتأمين عودة المواطنين البحرينيين المتواجدين يف الخارج والراغبين يف العودة إىل مملكة البحرين مع إعطاء 

 األولوية لفئة كبار السن.

كدت خوري على أهمية االلتزام باإلجراءات والتدابير االحترازية، وتنفيذ التعليمات واإلرشادات الصحية الصادر  ة عن وأ

الجهات الرسمية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، داعية المواطنين والمقيمين إىل مزيد من الحيطة والتعاون 

من خالل المشاركة الفاعلة يف الجهود الوطنية لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له، مؤكدة يف ذات الوقت على أن 

رغم الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام  -ا المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تعمل بكامل طاقته

على متابعة ورصد مدى التزام الجهات المختصة يف المملكة باالتفاقيات والمعاهدات  -ومملكة البحرين بشكل خاص 

 .الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

http://www.nihr.org.bh/News/8June2020.aspx 

 

 

رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك يف ندوة عبر اإلنترنت حول تأثير فيروس كورونا على 

 االتجار باألشخاص

 2020يونيو  1

 

 

 

 

 

لوطنية لحقوق اإلنسان يف ندوة عبر اإلنترنت نظمها مكتب المفوضية شاركت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة ا

( على االتجار باألشخاص والتي شارك 19اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا حول تأثير فيروس كورونا )كوفيد_

 .فيها عدد من رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان حول العالم

اء الحايل على االتجار باألشخاص، وكيفية معالجة آثار الوباء على ضحايا االتجار من قبل الدول وناقشت الندوة تأثير الوب

القائمة على  باألشخاص األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين، فضال عن المتطلبات األساسية لتدابير مكافحة االتجار

 .حقوق اإلنسان

http://www.nihr.org.bh/News/8June2020.aspx
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كثر الفئات عرضة لجريمة اإلتجار باألشخاص، وخالل مداخلتها، اشارت خوري اىل ان العمالة الوافدة  والمهاجرة هي من أ

وان مملكة البحرين تتصدى لهذه الظاهرة بكل حزم من خالل الجهات المعنية )هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية( 

 .ووضع الحلول واآلليات المناسبة لمكافحة كافة أوجه االتجار باألشخاص

والتدابير االحترازية التي اتخذتها المملكة التي تحول دون تفشي الفيروس بين فئة العمالة كما نوهت خوري باإلجراءات 

الوافدة وبما يحول دون وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة، لتحفظ حق الجميع يف الصحة والتي راعت من خاللها حقوق 

اته اىل ان مملكة البحرين حققت للعام االنسان حسب المعايير الدولية يف ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرة يف الوقت ذ

 .الثاين على التوايل الفئة االوىل بتقرير الخارجية االمريكية يف مجال مكافحة االتجار باألشخاص

من جانب آخر، أشاد يف وقت سابق مدير عام المنظمة الدولية للهجرة السيد انطونيو فيتورينو بجهود مملكة البحرين يف 

العمال الوافدين المخالفين، كأحد أفضل الممارسات الدولية للتعامل مع ازمة كورونا من  17000تصحيح اوضاع 

 .وتأثيرها على حركة العمالة

http://www.nihr.org.bh/News/1June2020.aspx 

 

 

 ا الرابع عشر عن بعدلجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد اجتماعه

 2020مايو  28

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها الرابع عشر عن بعد برئاسة الدكتور مال هللا الحمادي، وعضوية 

 .السيد خالد الشاعر، والدكتورة فوزية الصالح

ى ما بذلوه من جهود كبيرة أثناء زياراتهم وافتتح رئيس اللجنة االجتماع بتوجيه الشكر والتقدير ألعضاء اللجنة عل

كز، حيث  كز الحجر والعزل التي تمت زيارتها، والكادر الطبي يف هذه المرا وتواصلهم مع المحجورين والمعزولين يف مرا

جاءت هذه الزيارة لتؤكد نهج المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق باختصاصها بالزيارات المعلنة وغير المعلنة 

( وذلك للتأكد من توافر مختلف حقوق 19لمثل هذه األماكن وعلى األخص يف ظل ظروف جائحة الكورونا ) كوفيد 

  . اإلنسان الواجب توافرها يف مثل هذه الظروف وفًقا للدستور واالتفاقيات والصكوك الدولية

http://www.nihr.org.bh/News/1June2020.aspx
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ت، ثم استكملت مناقشاتها حول اآللية وقد ناقشت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءا

كز اإلصالح والتأهيل ودور اإليواء والرعاية الصحية واالجتماعية خالل هذه الفترة  المتبعة لمواصلة الزيارات المخصصة لمرا

كز، والتأكد من مدى  تمتعهم االستثنائية، بهدف االطالع على األوضاع المعيشية واإلنسانية والحقوقية للنزالء يف تلك المرا

بالحقوق األساسية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين المحلية واالتفاقيات والصكوك الدولية ذات العالقة على 

كز، واالستماع للنزالء عبر االستعانة  كدت اللجنة على أهمية استمرار زياراتها لتلك المرا كمل وجه دون أي تمييز. وقد أ أ

الحديثة، مراعاة للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد، والتزاًما بالتعليمات الصادرة بوسائل التواصل واالتصال المريئ 

من الجهات الرسمية المعنية بشأن التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاًظا 

كز للوقوف على األوضاع المختلفة للنزالء على صحة وسالمة الجميع. ويف ذات الوقت التواصل مع مسؤويل ت لك المرا

 .واإلجراءات المتخذة بشأن الحلول المناسبة ألي من المالحظات المرفوعة منهم إن ُوجدت يف ظل األوضاع الراهنة

كدت اللجنة على أهمية العمل على إيجاد آلية مناسبة يتم من خاللها رصد أوضاع العمالة الوافدة يف ظل الظروف  كما أ

االستثنائية الحالية، والتأكد من مدى توافر مختلف الخدمات المقدمة لهم بصفة عامة، سواء من قبل أصحاب األعمال 

أو من قبل الجهات المعنية ذات العالقة وبما يضمن تمتعهم بكافة حقوق اإلنسان المنصوص عليها يف المعاهدات 

كمل وجه   .والصكوك الدولية على أ

اعها بتسليط الضوء على موضوع المحكومين األجانب الذين شملهم العفو الملكي الصادر من واختتمت اللجنة اجتم

لدن حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفدى حفظه هللا وعاه، وأن المؤسسة تتابع باهتمام هذا الموضوع ومن ثم إنهاء 

 إجراءات سفرهم ألوطانهم.

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/28May2020.aspx 

 

 

 الوطنية لحقوق اإلنسان: المحاكمة عن بعد نقلة نوعية يف منظومة العدالة بمملكة البحرين

 2020مايو  19

 

 

 

وق اإلنسان بقرار معايل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف باعتماد مقر مؤقت تشيد المؤسسة الوطنية لحق

للمحاكم يف منطقة جو، وذلك يف إطار تحقيق متطلبات المحاكمة الجنائية عن بعد وتيسير إجراءاتها، تنفيًذا للقانون رقم 

 .بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية 2020( لسنة 7)

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/28May2020.aspx
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سسة الوطنية بأن تطبيق المحاكمة عن بعد يأيت متوافقا ومكمال ومعززا لجميع اجراءات مملكة البحرين وتؤكد المؤ 

(، حفاظا على صحة وسالمة جميع المتقاضين واألفراد، 19االحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

 .وبما يعزز من مقتضيات العدالة الجنائية

ا خوري رئيسة مجلس المفوضين صدور التعديالت الجديدة على قانون اإلجراءات الجنائية، والتي من جانبها ثمنت ماري

كثر يسًرا إلجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، عبر االستفادة من  كان من شأنها وضع حلول أ

لة ودون مساٍس بحقوق الدفاع أو بالضمانات الوسائل التقنية المتقدمة، مع عدم اإلخالل بمقتضيات المحاكمة العاد

المقررة قانونا، وبما يحقق متطلبات قانون اإلجراءات الجنائية، إذ أجاز للنيابة العامة خيار استخدام تقنيات النقل األثيري 

ستعانة عن بعد متى ما ارتأت النيابة العامة ذلك عند ممارستها الختصاصاتها، وللمحكمة أثناء مباشرة إجراءاتها اال

بوسائل النقل األثيري عن بعد، األمر الذي يخضع لسلطة وتقدير المحكمة وإشرافها الكامل. وال شك ان المؤسسة ضمن 

واليتها الواسعة الواردة يف قانون انشاءها والمتعلقة بحضور جلسات المحاكمات لمراقبة ضمانات المحاكمة العادلة 

ورها الرقايب يف التأكد من توافق هذه المحاكمات مع الضمانات والمعايير سوف تتواصل مع الجهات القضائية لتفعيل د

 .الدولية للمحاكمات العادلة

ونوهت خوري بأن التعديل الجديد على قانون اإلجراءات الجنائية، وتطبيق فكرة العمل عن بعد، يأيت متوافقا مع ضمانات 

كمة وتدوينها، والحق يف االستعانة بمحام والذي يقع له حق االختيار المحاكمة العادلة ومقوماتها، والمتمثلة يف علنية المحا

يف حضور قاعة المحكمة المنعقدة يف المنطقة الدبلوماسية أو تلك المنعقدة عن بعد يف منطقة جو حسب اختياره، 

ات الالزمة وضمان مبدأ المواجهة، وسماع الشهود ومناقشتهم، وحضور عضو النيابة الذي سيتوىل ضبط كافة االجراء

لكفالة ُحسن سير المحاكمة وانتظامها يف ذلك المكان، مع اعتبار مكان تواجد المتهم امتداد لقاعة المحكمة وجزء ال 

كدت بأن النقل األثيري سيعزز من ضمانات حقوق اإلنسان،  يتجرأ منها، وإخضاعه التام لسيطرة المحكمة وسلطتها، كما أ

كثر يسًرا وأقل جهًدا وأسرع إنجاًزا، ويعد بمثابة نقلة نوعية يف منظومة إذ يعمد على ضمان الوصول إىل الع دالة بطرق أ

 العدالة يف مملكة البحرين، كما إن التحول العديل اإللكتروين من شأنه تعزيز ودعم مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان.

ihr.org.bh/News/19May2020.aspxhttp://www.n 

 

 

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد اجتماعها الثالث عشر عن بعد

 2020إبريل  22

 

عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها االفتراضي الثالث عشر عن بعد، برئاسة الدكتور مال هللا الحمادي، 

  .لدكتورة فوزية الصالح، والمحامية دينا اللظيوعضوية السيد خالد الشاعر، وا

( على الجهود 19افتتحت اللجنة اجتماعها بتوجيه شكرها وتقديرها إىل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 

ل الكبيرة المبذولة المتمثلة باإلجراءات االحترازية والخدمات الطبية واللوجستية المختلفة المقدمة للجميع يف سبي

http://www.nihr.org.bh/News/19May2020.aspx
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مكافحة هذه الجائحة. كما تقدمت اللجنة بجزيل الشكر إىل سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة 

كز الحجر الصحي االحترازي ولجميع العاملين يف القطاع الصحي، وذلك لما يولونه  كز العزل والعالج ومرا ومسؤولو مرا

روف الراهنة يف مواجهة فيروس كورونا، فضالً عما أبداه مسؤولو من اهتمام وما يقومون به من جهود متميزة يف ظل الظ

كز العزل  الطواقم الطبية من تعاوٍن يف تسهيل وتنسيق مهمة الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة إىل مرا

كز الحجر الصحي االحترازي، باإلضافة إىل التعاون المهني واإلنساين من قبل الجميع  وعلى األخص والعالج ومرا

 .المتطوعين الذي يعكس التمييز الذي يتعامل به الجميع يف هذه الظروف االستثنائية

كز اإلصالح والتأهيل ودور  واستكملت اللجنة مناقشاتها بشأن بحث إمكانية قيامها بمواصلة الزيارات الميدانية إىل مرا

كز من تدابير وقائية وإجراءات اإليواء والرعاية الصحية واالجتماعية، يف ظل الظروف الراهنة و يف ظل ما تتخذه تلك المرا

احترازية حفاًظا على صحة وسالمة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث انتهت اللجنة بالتأكيد على مواصلة 

كز بهدف الوقوف على مدى تمتع جميع نزالء ت كز قيامها بدورها الرقايب لرصد أوضاع حقوق اإلنسان يف تلك المرا لك المرا

كمل وجه دون أي تمييز يف ظل هذه الظروف  .بحقوقهم األساسية على أ

وانتهت اللجنة بمناقشة مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، والسيما تلك المتعلقة بمقترح 

جو، إذ انتهت اللجنة إىل ضرورة إعداد اللجنة حول موضوع إنشاء مكتبة مركزية دائمة بمركز إصالح وتأهيل النزالء بمنطقة 

  .دراسة حول المقترح تتضمن اآللية التشغيلية وغيرها من األمور اللوجستية المتعلقة بموضوع إنشاء المكتبة

ويف نهاية االجتماع شكر سعادة رئيس اللجنة األعضاء على جهودهم الكبيرة المبذولة يف سبيل حماية حقوق اإلنسان 

 ألخص يف ظل الظروف االستثنائية الحالية.بصفة عامة وعلى ا

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/22Apr2020.aspx 

 

 

كز الحجر المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تتواصل مع ا كز العزل والعالج ومرا لعمالة الوافدة يف مرا

 الصحي االحترازي

 2020إبريل  19

 

 

 

 

كز العزل والعالج والحجر الصحي االحترازي،  استمرت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف زياراتها الميدانية إىل مرا

كز باإلجراءات  ومقابلة الطواقم الطبية والتواصل مع بعض الخاضعين للعزل أو الحجر، ألجل الوقوف على التزام المرا

 .االحترازية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، ومدى توافر حقوق اإلنسان الواجب مراعاتها يف مثل هذه الظروف

كان يف مركز العزل  وتواصلت المؤسسة مع بعٍض من أفراد العمالة الوافدة واطلعت على ظروفهم المعيشة، سواء أ

مركز الحجر الصحي االحترازي، وتم التأكد من ضمان السالمة والنظافة والرعاية الصحية المقدمة لهم حسب  والعالج أو

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/22Apr2020.aspx
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المعايير المتبعة، فضال عن توفير الماء والغذاء المناسب لهم، حيث روعي التنوع يف الطعام المقدم، الذي يشمل الوجبات 

 .األساسية والخفيفة ومياه الشرب على مدار الساعة

أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان خالل متابعتها المباشرة للتدابير التي اتخذتها مملكة البحرين يف سبيل توفير و

البيئة المالئمة للعمالة الوافدة خالل هذا الظرف االستثنايئ، وبالتعامل اإلنساين مع جميع المقيمين الذي ُيعد جزًءا من 

بنية على التسامح والتعاون والرحمة بصفة عامة، ومبني على المبادئ والقوانين ثقافة وأخالق المجتمع البحريني الم

 .ذات الصلة بالمواثيق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان بصفة خاصة

يف بث  (FM 104.2ويف هذا الصدد، أشارت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة اىل أن قرار استخدام الموجة اإلذاعية )

ئل التثقيف الصحية له أهمية حقوقية بالغة، داعية الجميع إىل ضرورة االلتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات رسا

المعنية، مؤكدة على أن المؤسسة ستكون على تواصل مع اإلذاعة لدعم نشاطها يف تقديم اإلرشادات الصحية والحقوقية 

ة لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة يف ذات الوقت اىل أن المؤسسة يف إطار الجهود الوطنية المبذولة عبر الحملة الوطني

تقف يف صدارة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلقليمية والعالمية الداعمة للملف الحقويق يف التصدي لفيروس 

 كورونا.

9Apr2020.aspxhttp://www.nihr.org.bh/News/1  

 

 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تدشن نظاًما إلدارة المكالمات وتلقي الشكاوى عن بعد

 2020أبريل  16

 

 

 

 

 

 

انطالقا من حرصها للوصول إىل أقصى مستويات الحماية والتعزيز يف الشأن الحقويق، وضمن تطوير وتحديث آليات 

إيجاد الحلول للتواصل مع المواطنين والمقيمين يف ظل التحديات الراهنة، خدماتها بشكل متكامل و تواصلها، وتقديم

( خاًصا بتلقي الشكاوى CMSدشنت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان نظاًما متكاماًل إلدارة المكالمات التليفونية )

الحتواء ومنع انتشار فيروس  واالستفسارات عن بعد، وذلك ضمن الجهود الوطنية االحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة

 %.80(، وضمن اإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة يف وقت سابق لتطبيق العمل عن بعد بنسبة COVID-19كورونا )

http://www.nihr.org.bh/News/19Apr2020.aspx
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ويف هذا الصدد، نوهت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، اىل أن من شأن هذه الخدمة تعزيز 

انتشار فيروس كورونا من خالل التباعد االجتماعي والعمل عن بعد دون أن تتأثر جودة التوجهات السائدة للحد من 

تم تدريبه على آليات ومهارات استقبال  -الخدمات التي تقدمها المؤسسة، حيث يقوم فريق من ذوي الخبرة والمعرفة 

القانونية بصورة مهنية وسريعة، بتلقي االتصاالت المتعلقة بالشكاوى والمساعدة  -الشاكين والتعامل مع شكاويهم 

باإلضافة اىل متابعة ورصد أوضاع حقوق االنسان من خالل وسائط اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي وتسجيلها 

وفهرستها، ومتابعة مبادرات المؤسسة والتي تعلن عنها بين فترة وأخرى والمعنية برصد الجمهور ألوضاع حقوق االنسان 

ين متطور لحصر وفرز الشكاوى الواردة حسب نوع الحقوق المتعلقة بها، معربة عن شكرها وتقديرها من خالل نظام الكترو

لجميع العاملين يف المؤسسة من أي موقع كان، من اجل استمرار الخدمات اإلدارية واإلنسانية يف هذه الظروف 

 االستثنائية، سواء كانوا يعملون داخل المؤسسة ويف الميدان.

كدت خوري ع لى ان رضا المتعاملين عن جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة فيما يتعلق بآلية استالم الشكاوى وأ

وطلبات المساعدة هي احدى االهداف األساسية، داعيه متلقي الخدمة إىل عدم التردد يف تقديم الشكاوى واالستفسارات 

 (.80001144إىل المؤسسة من خالل االتصال على خدمة الخط الساخن المجاين )

الجدير بالذكر أن األمانة العامة للمؤسسة الوطنية قد حصلت على شهادة االيزو يف نسختها  

يف نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )أيزو( كأول مؤسسة  (ISO9001:2015) المحدثة

يمي، وذلك ضمن خطتها لالرتقاء بجودة الخدمات وطنية لحقوق اإلنسان تحصل على شهادة االيزو على المستوى اإلقل

تجديد شهادة األيزو للمؤسسة للعام الثاين على التوايل بنجاح، وذلك  المقدمة من قبل فريق خدمة العمالء، وتم

 .اللتزامها بكافة متطلبات نظام إدارة الجودة

.nihr.org.bh/News/16Apr2020.aspxhttp://www 

 

 

كز العزل والحجر الصحي  لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تبدأ زياراتها الميدانية اىل مرا

 2020إبريل  11

 

 

 

 

 

 

، وراعت من خالل (COVID-19)  اتخذت مملكة البحرين إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

هذه اإلجراءات حقوق اإلنسان المتعارف عليها كالحق يف الصحة الذي ُيعد حًقا اساسًيا لإلنسان، والحق يف الخصوصية، 

http://www.nihr.org.bh/News/16Apr2020.aspx
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فضال عن اعتماد الشفافية والوضوح يف نقل المعلومات، مواصلًة المملكة بذلك تعزيز مكانتها يف احترام حقوق االنسان 

 .دويلعلى المستوى اإلقليمي وال

وتفعيال لدور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان الرقايب يف قانون إنشائها، وضمن خطتها لمتابعة تطبيق المعايير المرتبطة 

بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف إجراءات الفحص والعزل والحجر الصحي يف مثل هذه الظروف االستثنائية، بدأت لجنة 

كز العزل والعالج والحجر الصحي االحترازي، ومقابلة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق بال مؤسسة زيارات ميدانية إىل مرا

الطواقم الطبية والتواصل مع بعض المعزولين والمحجورين لالطالع عملًيا على مدى توافر حقوق اإلنسان الواجب 

ى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مراعاتها يف مثل هذه الظروف وإجراءات ضمان السالمة والتغذية والنظافة واالطالع عل

 .والخدمات المساندة بما يتناسب مع اإلجراءات الوقائية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية

وستستمر اللجنة بإجراء الزيارات الميدانية إىل مواقع مختلفة وااللتقاء بالمعنيين للتأكد من تطبيق المعايير المناسبة 

م المشورة الصحية والنفسية للمعزولين والمحجور عليهم صحًيا على نحو يتناسب مع حقوق يف هذا الشأن، وتقدي

 اإلنسان.

http://www.nihr.org.bh/News/11Apr2020.aspx  
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 والتأهيل يف منطقة جو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقوم بزيارة تفقدية لمركز اإلصالح

 2020إبريل  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كدت اآلنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أن كرامة اإلنسان واحترام كافة حقوقه يف مملكة  أ

مها البحرين ، مكفولة يف كل الظروف وهذا األمر نابع من إيمان القيادة الحكيمة بأهمية حقوق اإلنسان ، وانعكاسا اللتزا

بكافة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، وباتت سمعة المملكة بارزة يف هذا المجال، وهو ذات األمر الذي تؤكده 

الصالحيات الواسعة التي أعطت للمؤسسة ، من ضمنها الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، وذلك لممارسة عملها 

حرين بلد القانون والمؤسسات ، األمر الذي يتطلب عدم االلتفات إىل أي دعوات بال حدود او قيود ، مشددة على أن الب

 .مشبوهة تحاول النيل من مكتسباتنا الوطنية

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها فريق المؤسسة لمركز اإلصالح والتأهيل يف منطقة جو، حيث أوضحت خوري 

كز االحتجاز ليست جديدة، ولكن تأيت الزيارة هذه بأن الزيارات التي تقوم بها المؤسسة إىل مر  كز اإلصالح والتأهيل ومرا ا

المرة لالطالع على أوضاع حقوق اإلنسان والرعاية الطبية التي تقدم للنزالء يف ظل اإلجراءات االحترازية التي تقوم بها إدارة 

 .يف مملكة البحرين (COVID-19) وروناالمركز ضمن الجهود الوطنية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس ك

وقالت رئيس المؤسسة: "بعد اطالع أعضاء المؤسسة عن كثب وعلى أرض الواقع على اإلجراءات االحترازية والتدابير 

 الوقائية التي تتبعها إدارة المركز يف التعامل مع النزالء ورجال األمن، أود التأكيد بأنه يتم التعامل وفق المعايير الدولية

التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين النزالء، وأن هناك طاقم طبي 

يقوم بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الالزمة"، مؤكدة يف ذات الوقت عدم وجود أي حالة قائمة بين النزالء، وأن كل ما 

 .يشاع يف هذا الصدد ليس له أساس من الصحة

وثمنت خوري ما تقوم به إدارة المركز من إجراءات لتطبيق جميع المعايير المتبعة الحتواء ومنع انتشار الفيروس بين 

النزالء، بما ال يؤدي إىل المساس بحقوقهم، وبما يحفظ صحة وسالمة الجميع، داعية الجميع يف الوقت ذاته إىل عدم بث 

ا الظرف الصحي الدقيق الذي تمر فيه البالد والذي يتطلب االنتماء الوطني اإلشاعات واألخبار المغلوطة، وخصوصا يف هذ

 .الصادق
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كد السيد خالد الشاعر نائب الرئيس، بأن اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المركز مثالية  من جانبه، أ

عمل الفحوصات الطبية المناسبة للنزالء يف الداخل والنزالء  للغاية، وترتقي إىل المعايير الدولية المتعارف عليها حيث يتم

قبل اإلفراج عنهم، وتم تعويض النزالء باالتصاالت المرئية بدال من الزيارات االعتيادية بعد تعليقها وذلك ضمن اإلجراءات 

ة، واالستفادة من الخدمات االحترازية حفاًظا على صحة الجميع، داعيا الشاعر إىل استقاء المعلومات من مصادرها الرسمي

 .التي تقدمها المؤسسة يف تلقى الشكاوى والمساعدات من خالل االتصال بالخط الساخن

من جهته، نوه الدكتور مال هللا الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق، بالتدابير االحترازية التي تم اتخاذها 

، حيث تم االطالع عليها عن قرب والتفاعل مع النزالء والكادر على حد سواء، على مستوى النزالء أو مستوى كادر المركز

 وأنها ترىق إىل مستوى عايل ومهني جدا يتناسب ومكانة مملكة البحرين الدولية وإنجازاتها الحقوقية.

0.aspxhttp://www.nihr.org.bh/News/7Apr202  

 

 

  لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها العادي الثاين عشر عن بعد

 2020 مارس 31

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الشهري المعتاد عن بعد، وذلك برئاسة اآلنسة ماريا خوري وعضوية 

 .الدكتور حميد أحمد حسين والسيدة روضة العرادي

اللجنة اجتماعها بتثمين توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه يف افتتحت 

تطبيق نظام العمل من المنزل لألم العاملة يف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مراعاة للفترة االستثنائية يف 

احب السمو الملكي   األمير سلمان بن حمد آل خليفة ويل ظل الوضع الراهن، فضال عن تقدير الجهود التي يبذلها ص

فيروس كورونا  الوطنية لمكافحةالعهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يف قيادة ومتابعة الجهود 

 .(19)كوفيد 

ضحا من خالل التعامل مع وأشادت اللجنة بما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بالحق يف الصحة، الذي انعكس وا

االزمة الحالية وثمنت توفير المعلومات واالحصائيات للجميع وما اتخذته من إجراءات وخطوات احترازية ووقائية يف 

سبيل نشر الوعي وتثقيف المجتمع بهذا المرض، واتخاذ كل ما من شأنه الحد من انتشاره حفاًظا على صحة وسالمة 

http://www.nihr.org.bh/News/7Apr2020.aspx
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ما تقوم به الجهات المعنية يف البالد يف سبيل إجالء المواطنين بالخارج وقدرت اللجنة المواطنين والمقيمين، فضال ع

 .كثيرا اإلجراءات اللوجستية والتدابير اإلدارية المتخذة  يف عملية االجالء بطريقة تحفظ الصحة للجميع

فيها من إجراءات، واستعرضت  ومن ثم ناقشت اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وتدارست ما اتخذ

اللجنة عدًدا من الشكاوى ، والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصد عبر وسائط اإلعالم ووسائل التواصل 

، حيث تنوعت مضامينها بين الحق يف الصحة والحق يف السالمة الجسدية والمعنوية، 2020االجتماعي خالل شهر مارس 

ى حدة واتخذت اإلجراءات المناسبة حيالها، والجدير بالذكر أن المؤسسة خالل األشهر حيث تمت مناقشة كل حالة عل

( 8( مساعدة قانونية، ورصدت عدد )84( شكوى، وقدمت عدد )23، قد تعاملت مع عدد )2019من يناير وحتى مارس 

ر الخط الساخن المجاين مقارنة ( اتصاال عب247حاالت عبر وسائط اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، فضال عن تلقيها )

( مساعدة قانونية، ورصدت عدد 152( شكوى، وقدمت عدد )20، فقد تلقت عدد )2020بالفترة من يناير وحتى مارس 

 .( اتصاال عبر الخط الساخن422( حالة عبر وسائط اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، فضال عن تلقيها )40)

الجميع من مواطنين ومقيمين بحقوقهم األساسية التي كفلها لهم الدستور  ومن منطلق حرص اللجنة على تمتع

كز اإلصالح والتأهيل، تتابع اللجنة بصفة مستمرة ومباشرة مع  والقوانين ذات العالقة، وال سيما الموقوفين يف مرا

كز اإلصالح والتأهيل وذلك  لمنع إصابة النزالء بفيروس  اتخاذ اإلجراءات االحترازية لضمان استمرارالمعنيين بإدارة مرا

كز اإلصالح والتأهيل بإيقاف الزيارات إىل  اللجنة قراركورونا وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية كما ثمنت  إدارة مرا

 .آجل غير مسمى حفاًظا على سالمة وصحة النزالء

تي تضمن حصًرا لجميع الحاالت التي كما وناقشت اللجنة الحاالت التي تضمنها كشف العقوبات والتدابير البديلة، وال

بشأن  2017( لسنة 18ذات العالقة بتطبيق أحكام القانون رقم ) 2020وحتى مارس  2017تلقتها المؤسسة للفترة من 

العقوبات والتدابير البديلة، ويف ذات السياق أوضحت رئيسة اللجنة أن المؤسسة من منطلق حرصها على المشاركة 

ام هذا القانون والمساهمة يف إعادة إدماج من تنطبق عليهم أحكام هذا القانون يف المجتمع فقد الفعالة يف تطبيق أحك

 .خصصت عدًدا من الوظائف التي تتماشى مع الهدف الذي شرع من أجله القانون

لكورونا، وتستمر المؤسسة نظًرا للظروف الحالية واإلجراءات االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة فيروس ا

والتزاما بتوجيهات وإرشادات الجهات الرسمية للحد من انتشار الفيروس، وحرًصا على صحة وسالمة الجميع يف تقديم 

أو عن طريق  (www.nihr.org.bh) ، أو عبر موقعها اإللكتروين(NIHR Bahrain) خدماتها عبر تطبيق الهواتف النقالة

 (.80001144 )الخط الساخن المجاين

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/31Mar2020.aspx 

 

 

كز اىل ميدانية بزيارات للقيام خطتها تناقش اإلنسان لحقوق الوطنية  حيالص والحجر العزل مرا

 2020مارس  30

 

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/ComplaintsMeetings/31Mar2020.aspx
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 نائب الشاعر خالد السيد مع بعد عن اجتماعا اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة رئيسة خوري ماريا اآلنسة عقدت

 المؤسسة عمل خطة مناقشة خالله تم والمرافق، االحتجاز أماكن زيارة لجنة رئيس الحمادي هللا مال والدكتور الرئيس،

كز اىل ميدانية بزيارات للقيام  والمحجورين، المعزولين وبعض الطبية الطواقم ومقابلة  الصحي، والحجر العزل مرا

 عن واالطالع اإلنسانية والرعاية الصحة يف الحق مراعاة المتخذة اإلجراءات خالل من تتم انه من التأكد بهدف وذلك

 قبل من عليها المتعارف لوقائيةا االجراءات مع يتناسب بما  لهم، المقدمة  المساندة الخدمات مختلف على قرب

 .العالمية الصحة منظمة

كد  صحيا والمحجورين للمعزولين المختلفة اإلنسان حقوق مراعاة ضمان أهمية على االجتماع خالل الجميع وأ

كز يف وللعاملين  بالحق الدولة اهتمام الوقت ذات يف مثمنين الشخصية، الحرية يف والحق الصحة يف الحق وأهمها المرا

 المواطنين لجميع الصحية والرعاية والماء، الغذاء توفير لضمان تهدف كبيرة جهود من الحكومة به تقوم وما الصحة، يف

 .والمقيمين

http://www.nihr.org.bh/News/30Mar2020.aspx 

 

 

 "رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان"اجتماع عن بعد بين "وزيرة الصحة" و 

 2020مارس  28

 

http://www.nihr.org.bh/News/30Mar2020.aspx
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مارس اجتماع عن بعد بين سعادة وزيرة الصحة االستاذة فائقة بنت سعيد الصالح،  27عقد صباح يوم أمس الجمعة 

ة يف ورئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اآلنسة ماريا خوري، تم خالله مناقشة اإلجراءات المتبعة من قبل الوزار 

االلتزام بتطبيق معايير حقوق االنسان يف مواجهة فيروس كورونا يف أماكن العزل والحجر والفحص. وقدمت سعادة 

الوزيرة شرحا كامال عن أماكن العزل والحجر الصحي، والطاقة االستيعابية واإلجراءات االحترازية بهذا الشأن. وكشفت 

كتظاظ يف األماكن المحددة للعزل أو الحجرالوزيرة ان الطاقة االستيعابية واألعداد الف  .علية تدل على عدم وجود أي ا

وأشارت رئيسة المؤسسة إىل تقدير المؤسسة التام للشفافية والوضوح الذي يتم التعامل به من خالل الكشف واإلعالن 

كدت خوري أن اإلجراءات االحترازية والوقائ ية يف هذه األماكن ال بد ان المستمر عن أعداد اإلصابات والمتعافين. وكما أ

 .يتم فيها مراعاة حقوق اإلنسان المختلفة وأهمها الحق يف الصحة والحق يف الحرية الشخصية

كز العزل والحجر الصحي تفعيال لدورها الرقايب  ورحبت سعادة الوزيرة بخطة المؤسسة للقيام بزيارات ميدانية اىل مرا

، ومقابلة الطواقم الطبية وبعض 2014( لسنة 26يف قانون إنشائها رقم ) (12الوارد يف البند )ز( من المادة رقم )

المعزولين والمحجورين بهدف الحصول على رأيهم يف اإلجراءات المتخذة واالطالع عن قرب على الرعاية الصحية المقدمة 

 .الصحة العالمية لهم، والخدمات المساندة بما يتناسب مع االجراءات الوقائية المتعارف عليها من قبل منظمة

وتثمن المؤسسة الجهود اإلنسانية الوطنية الحثيثة التي يقودها صاحب السمو الملكي ويل العهد نائب القائد األعلى 

(، والنجاحات التي ُحققت من خالل 19-النائب األول لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

لفيروس، وتدعو جميع المواطنين والمقيمين االلتزام باإلجراءات الرسمية المتخذة عمل الفريق الوطني لمكافحة هذا ا

 .والتوجيهات الصحية والوقائية الصادرة من اللجنة الوطنية والجهات المساندة لها

 كما تثمن المؤسسة الخطط البديلة والطارئة التي تقوم بها الحكومة والهادفة لضمان توفير الغذاء والرعاية الصحية

لجميع المواطنين والمقيمين، مما يعكس اهتمام الدولة بالحق يف الصحة والحق يف الغذاء والماء، وتطبيق المراقبة 

 .الصحية وحماية الصحة العامة للجميع من دون أي انتهاك للحريات الشخصية

 عدة مواقع مثل مركز الحد، ومن المتوقع ان تبدأ  خالل األسبوع القادم الزيارات الميدانية من قبل المؤسسة وذلك اىل

ومقر الفحص يف مركز البحرين الدويل للمعارض والمؤتمرات والذي تم تحويله إىل مركز متكامل لفحص القادمين إىل 

المملكة من خارج البحرين والمخالطين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس والمستشفى الميداين يف سترة، ومركز كبار السن 

تكريسه لفحص القادمين من خارج مملكة البحرين، وتؤكد المؤسسة ان الهدف من الزيارات يف المحرق، والذي تم 

الميدانية هو لمتابعة  تطبيق  المعايير المرتبطة بحماية  وتعزيز حقوق اإلنسان ىف إجراءات الفحص والعزل والحجر 

 الصحي يف مثل هذه الظروف االستثنائية.

http://www.nihr.org.bh/News/28Mar2020.aspx  

 

 فيروس حول االجتماعية التواصل برامج يف اإلشاعات بث عدم اىل تدعو اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة

 كورونا

 2020مارس  26
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 داخل كورونا حالة ظهور حول اعياالجتم التواصل مواقع بعض تداولته ما اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تابعت

 النزالء أحد إصابة فيه يدعي الذي النزالء الحد صويت تسجيل اىل واستمعت جو، منطقة يف والتأهيل اإلصالح مركز

 .بالفيروس

كز مع الحثيثة ومتابعتها الرقايب، ودورها الحقويق، موقعها خالل ومن كز والتأهيل اإلصالح مرا  وزيارتها االحتجاز، ومرا

كز إىل مؤخًرا ميدانيةال  أرض وعلى كثب عن رصدت انها تبّين أن اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تود االحتجاز، مرا

 منظمة بها أوصت التي الدولية المعايير حسب الداخلية وزارة تتبعها التي الوقائية والتدابير االحترازية اإلجراءات الواقع

كز من نزيل أي نقل يتم ال حيث النزالء، بين كورونا فيروس قالانت من الحد او للوقاية العالمية الصحة  إال التوقيف مرا

 عزله يتم إيجابية الفحص نتيجة كانت حال ويف كورونا، فيروس فحص ذلك يف بما عليه شامالً  طبًيا فحًصا إجراء بعد

 الرعاية بتقديم وميق متخصص طبي طاقم إشراف تحت مستمرة بصورة حالته متابعة وتتم صحًيا، عليه والحجر

 .نوعها كان أيًا تفرقة دون الساعة مدار على له الالزمة

كز مع المستمرة ومتابعتها الدائم تواصلها خالل من المؤسسة وتؤكد  نزيل يوجد ال بأنه النزالء وتأهيل اإلصالح مرا

 يف كاذبة وشائعات بارأخ بث وأن الصحة، من أساس له ليس الصدد هذا يف يشاع ما كل وان كورونا، بفيروس مصاب

 نشر خالل من بأمان العيش يف المواطن حق يف صريًحا انتهاكًا يعتبر البالد فيه تمر الذي الدقيق الصحي الظرف هذا

 .والقلق الخوف

 اإلجراءات جميع لتطبيق وقائية وتدابير احترازية إجراءات من المعنية الجهات كافة به تقوم ما عالًيا المؤسسة وتثمن

 صحة يحفظ وبما االنسان، بحقوق المساس اىل يؤدي ال بما البحرين مملكة يف الفيروس انتشار ومنع الحتواء ةالمتبع

 فيما وخصوصا المغلوطة، واألخبار اإلشاعات بث عدم إىل االجتماعي، التواصل مواقع يف الجميع داعية الجميع، وسالمة

 .الشائعات وراء االنسياق وعدم الرسمية، مصادرها من المعلومات واستقاء كورونا، بفيروس باإلصابة يتعلق

http://www.nihr.org.bh/News/26Mar2020.aspx 

 

 

 «كورونا» فيروس لمكافحة االحترازية باإلجراءات لاللتزام الجميع تدعو اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة

 2020مارس  23
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 بشأن االجتماعي التواصل ووسائل الصحف يف نشر ما البحرين مملكة يف اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة رصدت

 لمكافحة الوطني الفريق أصدرها التي االحترازية والتدابير لإلجراءات مخالفة عامة، أماكن يف األفراد من كبير عدد تجمع

 .(COVID-19) كورونا فيروس

 الجهات من الصادرة والتعليمات اإلجراءات جميع إتباع المملكة يف والمقيمين المواطنين بجميع ةالمؤسس وتهيب

 حرصت التي اإلنسان حقوق أهم من يعتبر والذي الصحة، مستويات بأعلى التمتع يف الجميع لحق حماية المختصة،

 عامة بصفة اإلنسان بحياة الوثيق باطهاالرت نظًرا الكبير، االهتمام إيالءه على الدولية والصكوك المواثيق جميع

 أن حيث ،.والمجتمع والعائلة األسرة ضمن الحياة على ذلك وانعكاس خاصة، بصورة اليومية وأنشطته وبممارساته

 الجميع تمتع وعدم المجتمع أفراد بقية تأثر اىل يؤدي قد الفيروس احتواء اىل الرامية بالتعليمات البعض التزام عدم

 .صحةال يف بالحق

 وتقديم المؤهلة، الطبية والكوادر األجهزة مختلف توفير خالل من المملكة أولته الذي الكبير االهتمام المؤسسة وتثمن

 والمهنية الشفافية المؤسسة تثمن كما المرض، هذا انتشار من للحد المختلفة، الطبية واألدوية المناسبة العالجات

 تلك أو منه، الوقاية وطرق بالمرض المتعلقة سواء المعلومات جميع توفير يف المعنية الجهات بها تقوم التي العالية

 من واسعة والية من لديها بما تعمل بأنها المؤسسة وتؤكد والمتعافين، لهم والمخالطين المصابين بأعداد المتعلقة

 حقوق وحماية تعزيز إىل اميةوالر  المعنية الجهات من الصادرة واإلجراءات التوجيهات متابعة على إنشاءها قانون خالل

 .العالقة ذات الدولية والصكوك المواثيق جميع مع يتوافق بما اإلنسان

http://www.nihr.org.bh/News/23Mar2020.aspx 

 

 

 اإلنسان حقوق بقيةو الصحة يف الحق أهمية على تؤكد اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة

 2020مارس  3

 

 

6 

 االهتمام إيالءه على الدولية والصكوك المواثيق جميع حرصت التي اإلنسان حقوق أهم من الصحة يف الحق يعتبر

ً  الكبير،  ذلك وانعكاس خاصة، بصورة اليومية وأنشطته وبممارساته عامة بصفة اإلنسان بحياة الوثيق الرتباطها نظرا

 .والمجتمع والعائلة األسرة ضمن الحياة على

 عن ناهيك المؤهلة، الطبية والكوادر األجهزة مختلف توفير عبر المناسب االهتمام الحق هذا البحرين مملكة أولت وقد

 .المختلفة الطبية واألدوية المناسبة العالجات تقديم

http://www.nihr.org.bh/News/23Mar2020.aspx
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 الوسائل بشتى عليها نحافظ وأن ها،إيا تعاىل هللا وهبنا التي الصحة بنعمة االستمتاع ومقيم مواطن كل على ويتعين

 على تاج الصحة إن"  قيل وكما. موقعه حسب كل المجاالت كافة يف أهدافنا تحقيق نحو حياتنا مسيرة تستمر حتى

 ."المرضى إال يراه ال األصحاء رؤوس

 بمرض المتعلق وعيال ونشر المجتمع بتثقيف الكبير االهتمام اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تتابع النطاق هذا ويف

 المرض هذا لمكافحة الدولة قبل من وقائية احترازية وإجراءات خطوات من اتخاذه تم ما وتثمن ،(19 كوفيد) الكورونا

 .والمقيمين المواطنين وسالمة صحة على حفاظاً  انتشاره من للحد

 اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة ثتح الشأن؛ هذا يف الرقايب لدورها ووفقاً  المختلفة، اإلنسان بحقوق معنية وكجهة

 الجهات من الصادرة واإلجراءات والتعليمات التوجيهات تنفيذ مواصلة على الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة

 واالختبارات الفحوصات إجراء على والمقيمين المواطنين تحث ذاته الوقت ويف المرض، هذا انتشار من للحد المختصة

 لكي ومجتمعهم، وعائالتهم أسرهم وصحة صحتهم على حفاظاً  الرسمية والتوجيهات للتعليمات قاً وف المختلفة الطبية

 .عامة بصفة وبحياتهم بصحتهم الجميع يستمتع

 المقدمة الخدمات بمختلف االرتقاء إىل الهادفة والمقترحات اآلراء لتقديم استعدادها على تؤكد دائماً  المؤسسة وإن هذا

 .المختلفة اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز

http://www.nihr.org.bh/News/3Mar2020.aspx 
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https://twitter.com/nihrbh/status/1260233321478590465/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020مايو  10

 رسائل توعوية 

/m/p/CAAt2c4FIpchttps://www.instagram.co 

https://twitter.com/nihrbh/status/1259495176260722691/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CAF9hTiFuKF/
https://twitter.com/nihrbh/status/1260233321478590465/photo/1
https://www.instagram.com/p/CAAt2c4FIpc/
https://twitter.com/nihrbh/status/1259495176260722691/photo/1
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  2020مايو  7

 رسائل توعوية 

///www.instagram.com/p/B_5FND_FNLThttps: 

https://twitter.com/nihrbh/status/1258420471802011649 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020مايو  5

 رسائل توعوية 

/s://www.instagram.com/p/B_zIoZjFrpkhttp 

https://twitter.com/nihrbh/status/1257583669176344576/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_5FND_FNLT/
https://twitter.com/nihrbh/status/1258420471802011649
https://www.instagram.com/p/B_zIoZjFrpk/
https://twitter.com/nihrbh/status/1257583669176344576/photo/1
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 2020مايو  3

 رسائل توعوية 

/https://www.instagram.com/p/B_u4Io_F5tO 

https://twitter.com/nihrbh/status/1256984415663775746/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  30

 رسائل توعوية 

/1-https://www.instagram.com/p/B_mJ1zzlS 

https://twitter.com/nihrbh/status/1255756721185869824/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_u4Io_F5tO/
https://twitter.com/nihrbh/status/1256984415663775746/photo/1
https://www.instagram.com/p/B_mJ1zzlS-1/
https://twitter.com/nihrbh/status/1255756721185869824/photo/1
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 2020إبريل  28

 رسائل توعوية 

/https://www.instagram.com/p/B_hxp7SFDRY 

https://twitter.com/nihrbh/status/1255140627479531520/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  26

 رسائل توعوية 

/kqzl_a4-https://www.instagram.com/p/B_b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_hxp7SFDRY/
https://twitter.com/nihrbh/status/1255140627479531520/photo/1
https://www.instagram.com/p/B_b-kqzl_a4/


44 
 

 2020إبريل  23

 رسائل توعوية 

/-https://www.instagram.com/p/B_URvIUF5P 

https://twitter.com/nihrbh/status/1253240809685757953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  22

 لجنة زيارة اماكن االحجتاز والمرافق تعقد اجتماعها الثالث عشر عن بعد

/https://www.instagram.com/p/B_R3pNQluew  

http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/15Jan2020.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_URvIUF5P-/
https://twitter.com/nihrbh/status/1253240809685757953
https://www.instagram.com/p/B_R3pNQluew/
http://www.nihr.org.bh/Organisation/Committees/EconomicMeetings/15Jan2020.aspx
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 2020إبريل  21

 ل توعوية رسائ

/DZ3lHc6-https://www.instagram.com/p/B_O 

https://twitter.com/nihrbh/status/1252493786959286272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  19

 سائل توعوية ر 

/https://www.instagram.com/p/B_KKzR_A9Cv 

https://twitter.com/nihrbh/status/1251818166763864066  

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  19

https://www.instagram.com/p/B_O-DZ3lHc6/
https://twitter.com/nihrbh/status/1252493786959286272
https://www.instagram.com/p/B_KKzR_A9Cv/
https://twitter.com/nihrbh/status/1251818166763864066


46 
 

كز الحجر  كز العزل والعالج ومرا المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تتواصل مع العمالة الوافدة يف مرا

 الصحي االحترازي

/https://www.instagram.com/p/B_KKVIWg0l4 

https://twitter.com/nihrbh/status/1251817165084393475  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  17

 تدشين نظاما الدارة المكالمات وتلقي الشكاى عن بعد

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

https://twitter.com/nihrbh/status/1251123079625019392/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_KKVIWg0l4/
https://twitter.com/nihrbh/status/1251817165084393475
https://www.instagram.com/p/B_FOHWOAYts/
https://twitter.com/nihrbh/status/1251123079625019392/photo/1
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 2020إبريل  16

 رسائل توعوية 

 /6n2gVgwhttps://www.instagram.com/p/B_Cd 

https://twitter.com/nihrbh/status/1250734364612268033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020أبريل  14

 رسالة رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان اىل وزيرة الصحة 

/9zs9bAYtb-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/MOH_Bahrain/status/1249942200701550599 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_Cd6n2gVgw/
https://twitter.com/nihrbh/status/1250734364612268033
https://www.instagram.com/p/B-9zs9bAYtb/
https://twitter.com/MOH_Bahrain/status/1249942200701550599


48 
 

 2020أبرايل  14

 نفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنساعلى خطاب رئيس مجلس الموزيرة الصحة تنثى 

/9sp_jg1CX-https://www.instagram.com/p/B  

555504812037https://twitter.com/MOH_Bahrain/status/1250060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  14

 رسائل توعوية 

/87IAvgXTl-https://www.instagram.com/p/B 

955214616076289https://twitter.com/nihrbh/status/1249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-9sp_jg1CX/
https://twitter.com/MOH_Bahrain/status/1250060555504812037
https://www.instagram.com/p/B-87IAvgXTl/
https://twitter.com/nihrbh/status/1249955214616076289
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 2020أبريل  12

 مقال جريدة اخبار الخليج 

/4BbZsAZPT-https://www.instagram.com/p/B  

ihrbh/status/1249264266651320321https://twitter.com/n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020أبريل  12

 رسائل توعوية :

/31MeWg_py-https://www.instagram.com/p/B 

://twitter.com/nihrbh/status/1249237490655023104/photo/1https 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-4BbZsAZPT/
https://twitter.com/nihrbh/status/1249264266651320321
https://www.instagram.com/p/B-31MeWg_py/
https://twitter.com/nihrbh/status/1249237490655023104/photo/1
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 2020إبريل  11

كز العزل والحجر الصحي  لجنة زيارة أماكن االحتجاز و المرافق تبدا زيارتها الميدانية اىل مرا

/2ExB4gZUK-https://www.instagram.com/p/B  

https://twitter.com/nihrbh/status/1248990236539060224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  9

 رسائل توعوية 

/wBoXaARlp-m.com/p/Bhttps://www.instagra  

 https://twitter.com/nihrbh/status/1248138913795002368/photo/1  

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-2ExB4gZUK/
https://twitter.com/nihrbh/status/1248990236539060224
https://www.instagram.com/p/B-wBoXaARlp/
https://twitter.com/nihrbh/status/1248138913795002368/photo/1
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 2020إبريل  7

 يف منطقة جو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقوم بزيارة تفقدية لمركز اإلصالح والتأهيل

/rdTAXAORM-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/nihrbh/status/1247496324771086336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020يل إبر  7

  رسائل توعوية

 /q4gZQAEPF-https://www.instagram.com/p/B 

o/1https://twitter.com/nihrbh/status/1247415088568578049/phot 

https://www.instagram.com/p/B-rdTAXAORM/
https://twitter.com/nihrbh/status/1247496324771086336
https://www.instagram.com/p/B-q4gZQAEPF/
https://twitter.com/nihrbh/status/1247415088568578049/photo/1
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 2020إبريل  6

 فيديو حول الزيارة الميدانية لمركز االصالح والتاهيل 

/pViScAYIJ-https://www.instagram.com/p/B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  6

 دانية لمركز االصالح والتاهيل فيديو لتصريح الدكتور مال هللا  الحمادي حول الزيارة المي

/pVSsrgbpX-https://www.instagram.com/p/B 

 

https://www.instagram.com/p/B-pViScAYIJ/
https://www.instagram.com/p/B-pVSsrgbpX/
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 2020إبريل  6

 فيديو لتصريح السيد خالد الشاعر حول الزيارة الميدانية لمركز االصالح والتاهيل

/pU9JNgBpN-https://www.instagram.com/p/B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل  6

واعي على مجتمع يف برنامج المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان مشاركة اآلنسة ماريا خوري رئيسة فيديو 

 لتأهيل يف منطقة جو.تلفزيون البحرين حول الزيارة التي قام بها فريق المؤسسة لمركز اإلصالح وا

https://www.instagram.com/p/B-pU9JNgBpN/


54 
 

/pSYA7AWdi-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/nihrbh/status/1247199337169539072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020ريل إب5

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الثاين عشر عن بعد

/mAMmjgJks-https://www.instagram.com/p/B 

itter.com/nihrbh/status/1246728601493540865/photo/1https://tw 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-pSYA7AWdi/
https://twitter.com/nihrbh/status/1247199337169539072
https://www.instagram.com/p/B-mAMmjgJks/
https://twitter.com/nihrbh/status/1246728601493540865/photo/1
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 2020إبريل  5

 رسائل توعوية

_/lvlOSA7Y-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/nihrbh/status/1246691794781450242/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020إبريل 2

 رسائل  توعويه 

/eVlbDAowl-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/nihrbh/status/1245649763732611075/photo/1 

 

  2020أبريل  2

 gulf daily newsخبر لمؤسسة الوطنية لحقوق االنسان يف 

/_u6AjUH-d-https://www.instagram.com/p/B 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-lvlOSA7Y_/
https://twitter.com/nihrbh/status/1246691794781450242/photo/1
https://www.instagram.com/p/B-eVlbDAowl/
https://twitter.com/nihrbh/status/1245649763732611075/photo/1
https://www.instagram.com/p/B-d-_u6AjUH/
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 2020إبريل  1

 جانب من مشاركة الدكتور بدر عضو مجلس المفوضين يف برنامج مجتمع واعي

/b0LuIgAo6-https://www.instagram.com/p/B 

://twitter.com/nihrbh/status/1245296061624827904https 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020مارس  31

 رسالة توعوية 

https://twitter.com/nihrbh/status/1244909095792128000 

/l-Z1hQ6gn-https://www.instagram.com/p/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-b0LuIgAo6/
https://twitter.com/nihrbh/status/1245296061624827904
https://twitter.com/nihrbh/status/1244909095792128000
https://www.instagram.com/p/B-Z1hQ6gn-l/
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 2020مارس  30

كز اىل ميدانية بزيارات للقيام خطتها تناقش اإلنسان لحقوق الوطنية  الصحي والحجر العزل مرا

/WnaJ4ARMD-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/nihrbh/status/1244564046956957698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020مارس  28

 "اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة رئيسة" و" الصحة وزيرة" بين بعد عن اجتماع

/RwS0og8W4-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/nihrbh/status/1243879079486590978/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-WnaJ4ARMD/
https://twitter.com/nihrbh/status/1244564046956957698
https://www.instagram.com/p/B-RwS0og8W4/
https://twitter.com/nihrbh/status/1243879079486590978/photo/1
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 2020مارس  26

 ن تدعو اىل عدم بث االشاعات يف برامج التواصل االجتماعيالمؤسسة الوطنية لحقوق االنسا

/MsS40gs8L-https://www.instagram.com/p/B 

/status/1243166413960949761/photo/1https://twitter.com/nihrbh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020مارس  23

 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تدعو الجميع لاللتزام باالجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا

/EhHpbghPU-https://www.instagram.com/p/B 

https://twitter.com/nihrbh/status/1242015917988511745/photo/1 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B-MsS40gs8L/
https://twitter.com/nihrbh/status/1243166413960949761/photo/1
https://www.instagram.com/p/B-EhHpbghPU/
https://twitter.com/nihrbh/status/1242015917988511745/photo/1
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 2020مارس  17

 تنويه : 

/Xlfhttps://www.instagram.com/p/B91bcgyg 

https://twitter.com/nihrbh/status/1239892150663421954/photo/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020مارس  16

 فيديو للحملة الوطينة لمكافحة فيروس كورونا # فريق البحرين 

/https://www.instagram.com/p/B9y8d20gZYk 

https://twitter.com/nihrbh/status/1239544061993902085 

  

 

 

 

 2020مارس  16

 فريق البحرين فيديو للحملة الوطينة لمكافحة فيروس كورونا # 

/https://www.instagram.com/p/B9y8ixkgI0d 

https://twitter.com/nihrbh/status/1239544185767833601 

https://www.instagram.com/p/B91bcgygXlf/
https://twitter.com/nihrbh/status/1239892150663421954/photo/1
https://www.instagram.com/p/B9y8d20gZYk/
https://twitter.com/nihrbh/status/1239544061993902085
https://www.instagram.com/p/B9y8ixkgI0d/
https://twitter.com/nihrbh/status/1239544185767833601
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 2020مارس  4

 ؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تؤكد على اهمية الحق يف الصحة وبقية حقوق االنسانالم

/https://www.instagram.com/p/B9TbGViAQsR 

://twitter.com/nihrbh/status/1235106275291086849/photo/1https 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B9TbGViAQsR/
https://twitter.com/nihrbh/status/1235106275291086849/photo/1

