
1 

"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"

م
 2

01
9 

س
ط

س
 أغ

ـ -
 ه

14
40

ة 
حج

وال
ة/ذ

عد
لق

ذوا
– 

ان
س

إلن
ق ا

قو
لح

ة 
ني

ط
لو

ة ا
س

س
مؤ

 لل
مة

عا
ة ال

مان
 األ

ها
در

ص
ة ت

هري
ش

رة 
ش

ن

اإلنسان
حقوق

لقاء تلفزيون البحرين مع رئيس 
مجلس المفوضين على هامش 

مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان في مهرجان صيف البحرين 19

ضمن خطتها االستراتيجية لنشر وتعزيز ثقافة 
الوطنية  المؤسسة  شاركت  اإلنسان،  حقوق 
البحرين  صيف  مهرجان  في  اإلنسان  لحقوق 
السنوي في نسخته الحادية عشرة لعام 2019، 
والذي يتزامن مع برنامج هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار لالحتفاء بالمنجزات اإلنسانية والحضارية 
آخر"،  إلى  يوبيل  "من  بعنوان  البحرين  لمملكة 
في  المرتقبة  الفعالّيات  أكثر  من  يعد  والذي 
برامج  من  يقّدمه  لما  نظرا  البحرين  مملكة 
العائلّي  والترفيه  الحّية  كالعروض  متنوعة 

متعّدد الثقافات لجميع أفراد العائلة.
يتبع ص ٦ - 

الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في مهرجان صيف البحرين 19
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل السفير الياباني

استقبلت اآلنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، السيد ستيوارت 
البحرين، بحضور عدد من  البريطانية بمملكة  البعثة لدى السفارة  سمرز نائب رئيس 

موظفي السفارة، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف. 

#لقاءات_رسمية#لقاءات_رسمية
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل رئيس 
بعثة المنظمة الدولية للهجرة

المؤسسة  رئيس  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
الزرقاني  محمد  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
وذلك  للهجرة،  الدولية  المنظمة  بعثة  رئيس 
السيف.  ضاحية  في  الوطنية  المؤسسة  بمقر 
التعاون  سبل  استعراض  اللقاء  خالل  تم  وقد 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  وسبل  المشترك 
التناغم  إلى  يرقى  الذي  المستوى  إلى  وتطويرها 
رئيس  الفتة  الدولية،  والصكوك  المواثيق  مع 
المؤسسة  تلعبه  الذي  الدور  إلى  المؤسسة 
الوطنية من خالل فرعها في مركز خدمة ودعم 
لمكافحة  الوطنية  باللجنة  الوافدة  العمالة 
المقيمين  تعريف  أهمية  مع  باألشخاص،  االتجار 
الدور  خالل  من  وذلك  بحقوقهم  المملكة  في 

المنوط بالمؤسسة في قانون إنشاءها. 

من جهته أعرب السيد محمد الزرقاني عن تقديره 
الوطنية  التي تبذلها المؤسسة  الكبيرة  للجهود 
مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وحماية  لتعزيز 

البحرين، متمنيا تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق كل األهداف والتطلعات 
المنشودة. 

المؤسسة  رئيس  نائب  الشاعر  عبدالعزيز  خالد  السيد  اللقاء  حضر  وقد 
والمستشار ياسر غانم شاهين األمين العام بالمؤسسة.

رئيس  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
اليابان  سفير  ايتو  هيديكي  السيد  سعادة 
به  رحبت  حيث  البحرين،  مملكة  لدى 
الوطنية  المؤسسة  عن  نبذة  له  وقدمت 
وحماية  نشر  في  به  تضطلع  الذي  والدور 
تفعيل  في  وجهودها  اإلنسان،  حقوق 
التنمية  أهداف  لتنفيذ  المشترك  العمل 
اإلنسان،  بحقوق  وعالقتها  المستدامة 
والتثقيفية  التدريبية  البرامج  إلى  باإلضافة 
اإلنسان  حقوق  ثقافة  لتعزيز  تقدمها  التي 

في مملكة البحرين.

عن  الياباني  السفير  أعرب  جهته  من 
المؤسسة  وأعضاء  لرئيس  شكره  بالغ 
ما  مثمنا  االستقبال،  حسن  على  الوطنية 
أسهمت  إنجازات  من  المؤسسة  حققته 

في تطور مستوى حقوق 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل نائب رئيس 
البعثة بالسفارة البريطانية

وخالل االجتماع، رحبت خوري بالسيد سمرز، وقدمت نبذة عن 
وحماية  وتعزيز  نشر  في  به  تضطلع  الذي  والدور  المؤسسة 
حقوق اإلنسان، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين 
لبناء القدرات من خالل تقديم البرامج التدريبية وسبل الدعم 
المؤسسة  عمل  تدعم  التي  المجاالت  جميع  في  والمساندة 

الوطنية في المجال الحقوقي. 

من جهته أعرب نائب رئيس البعثة البريطانية عن بالغ شكره 
مبدًيا  االستقبال،  حسن  على  الوطنية  المؤسسة  لرئيس 

التحديات  مع  التعامل  على  الدائم  وحرصها  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان 
بالشراكة مع جميع اآلليات الوطنية والجهات التنفيذية والتشريعية.

حضر اللقاء السيد خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة، والدكتور مال 
اهلل جعفر الحمادي عضو مجلس المفوضين، والمستشار ياسر غانم شاهين 

األمين العام بالمؤسسة.

المؤسسة  قيام  سبيل  في  الدعم  كل  لتقديم  استعداده 
التعاون  وتوثيق  واختصاصاتها،  أهدافها  بتحقيق  الوطنية 
المشترك في مجال تعزيز وحماية وتنمية حقوق اإلنسان في 

مملكة البحرين. 

العام  األمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  اللقاء  حضر 
مدير  المعلى  عبداهلل  فهد  واألستاذ  الوطنية،  للمؤسسة 

إدارة الموارد والخدمات.
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اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
بنغالديش  جمهورية  سفارة  قنصل  اسالم  توحيد  محمد  شيخ  السيد 
لدى مملكة البحرين وذلك بحضور كل من السيد خالد عبدالعزيز الشاعر 
مجلس  عضو  الحمادي  جعفر  اهلل  مال  والدكتور  المؤسسة  رئيس  نائب 

المفوضين والمستشار ياسر غانم شاهين األمين العام بالمؤسسة. 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل قنصل 
سفارة جمهورية بنغالديش

الوطنية  المؤسسة  رئيس  خوري  ماريا 
مجيد  ميادة  الدكتورة  تستقبل  لحقوق 
بمجلس  القانونية  المستشارة  معارج 
رسالتها  من  نسخة  أهدتها  التي  الشورى، 
جامعة  من  الحقوق  في  الدكتوراه  لدرجة 
القاهرة بعنوان »الحماية الجنائية للمرأة - 

دراسة مقارنة«. 

وقدمت  اسالم  بالسيد  خوري  رحبت  اللقاء،  وخالل 
الذي تضطلع به في نشر  المؤسسة والدور  نبذة عن 
وجهودها  انجازاتها  وأبرز  اإلنسان  حقوق  وحماية 
التنمية  أهداف  لتنفيذ  المشترك  العمل  تفعيل  في 
على  مؤكدة  اإلنسان،  بحقوق  وعالقتها  المستدامة 
الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية من خالل فرعها 
باللجنة  الوافدة  العمالة  ودعم  خدمة  مركز  في 
أهمية  مع  باألشخاص،  االتجار  لمكافحة  الوطنية 
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تعريف المقيمين في المملكة بحقوقهم وذلك من خالل 
الدور المنوط بالمؤسسة في قانون إنشاءها. 

من جهته أعرب قنصل سفارة جمهورية بنغالديش عن بالغ 
االستقبال،  حسن  على  الوطنية  المؤسسة  لرئيس  شكره 
في  أسهمت  إنجازات  من  المؤسسة  حققته  ما  مثمنا 
تطور مستوى حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، وحرصها 
الدائم على التعامل مع التحديات بالشراكة مع جميع اآلليات 

الوطنية والجهات التنفيذية والتشريعية.

رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان تستقبل 

المستشارة القانونية 
بمجلس الشورى

رئيس  نائب  الشاعر  عبدالعزيز  خالد  السيد  استقبل 
نيكوالس  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
باي نائب القنصل بسفارة أستراليا المعتمد لدى مملكة 
األستاذ  بحضور  وذلك  الرياض،  في  والمقيم  البحرين 

فهد عبداهلل المعلى مدير إدارة الموارد والخدمات. 

وخالل اللقاء، رحب الشاعر بالسيد باي، وقدم نبذة عن عمل 
وحماية  وتعزيز  نشر  في  به  تضطلع  الذي  والدور  المؤسسة 
إليه  وصلت  ما  على  الوقت  ذات  في  مؤكدا  اإلنسان،  حقوق 
مملكة البحرين من مكانه متقدمة في مجال حقوق اإلنسان 
تدعم  التي  السياسية  القيادة  اهتمام  لوال  ليتحقق  يكن  لم 
كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المملكة 
وتطويرها إلى نحو أفضل، وذلك انطالقا من إيمانها العميق 

بكرامة اإلنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايته. 

كما تطرق اللقاء الى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لبناء 
الدعم  وسبل  التدريبية  البرامج  تقديم  خالل  من  القدرات 
والمساندة في جميع المجاالت التي تدعم عمل المؤسسة 

الوطنية في المجال الحقوقي. 

من جهته أعرب نائب القنصل األسترالي عن بالغ شكره لنائب 
رئيس المؤسسة على حسن االستقبال، مؤكدا على أهمية 
وتنمية  وحماية  تعزيز  مجال  في  المشترك  التعاون  توثيق 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين. 

الوطنية،  المؤسسة  مبنى  أروقة  في  جولة  اللقاء  وتضمن 
المؤسسة،  ومكتبة  التدريب  مركز  على  االطالع  تم  حيث 

باإلضافة إلى مركز االتصال، وآلية تلقي الشكاوى.

المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان تستقبل نائب 

القنصل األسترالي المعتمد 
لدى مملكة البحرين

على  خوري  أثنت  وقد 
بذلته  الذي  القيم  الجهد 
اعداد  في  معارج  الدكتورة 
تضمنته  وما  الرسالة  هذه 
مؤكدة  قيمة،  دراسة  من 
الوطنية  المؤسسة  أن  على 
تدعم  اإلنسان  لحقوق 
التعليمية  المسيرة  وتشجع 
بالنفع  لتعود  واألكاديمية 
وصالح  خير  فيه  لما  والفائدة 

وطننا الغالي.
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الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك 
في مهرجان صيف البحرين 19

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم محاضرة حول 
حقوق الطفل بالتعاون مع مجلس العطاء النسائي

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت 
النسائي  العطاء  مجلس  مع  بالتعاون 
وذلك  الطفل،  حقوق  حول  توعوية  محاضرة 
النشاط  في  المشاركين  األطفال  من  لعدد 
النسائي،  العطاء  بمجلس  الخاص  الصيفي 
وتم خالل المحاضرة التي عقدت بالمؤسسة 
األساسية  المبادئ  عن  نبذة  تقديم  الوطنية 
لحقوق الطفل، وقانون الطفل، وذلك بأسلوب 
المعلومة  إيصال  إلى  يهدف  وشيق  مبسط 
أنشطة  وتخللتها  وميسرة،  سهلة  بطريقة 
األلعاب  بعض  إقامة  خالل  من  عملية 
ثقافة  ترسيخ  في  تساهم  التي  التعليمية 

حقوق الطفل لديهم.

اختتمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
الدولية  "باآلليات  الخاص  التدريبي  برنامجها 
االنجليزية،  باللغة  اإلنسان"  حقوق  لحماية 
والمحيط  آسيا  منتدى  مع  بالتعاون  وذلك 
 (APF) الوطنية  بالمؤسسات  المعني  الهادئ 
فيه  شارك  حيث  أسابيع  ثالثة  استمر  والذي 
القطاعين  من  القانونيين  الباحثين  من  عدد 

العام والخاص.

لينا  األستاذة  قدمته  الذي  البرنامج  تضمن 
ناصر البلوشي أستاذ حقوق اإلنسان بالجامعة 
من  العديد  البحرين  بمملكة  البريطانية 
حقوق  مبادئ  مفهوم  بينها  من  المحاور 
اإلنسان وخصائصه ومرتكزاته، والقانون الدولي 
التعاقدية  الدولية  واآلليات  اإلنسان،  لحقوق 
اإلنسان،  حقوق  لحماية  التعاقدية  وغير 
نظرية  إلكترونية  دورة  البرنامج  تضمن  كما 

وتدريبات عملية وامتحانات قصيرة.

المؤسسة  عمل  وخطة  استراتيجية  إطار  في  التدريبي  البرنامج  هذا  ويأتي 
الدولية  واآلليات  باالتفاقيات  والتعريف  اإلنسان   حقوق  بمبادئ  الوعي  لنشر 
والمحيط  آسيا  منتدى  مع  البناء  للتعاون  وتفعيال  اإلنسان  لحقوق  األساسية 

الهادئ في مجال بناء القدرات والدعم التقني.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تختتم برنامجها 
التدريبي حول اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان

وقد قامت المؤسسة الوطنية خالل مشاركتها في المهرجان 
مجموعة  بتقديم  متتاليين،  شهرين  مدار  على  يمتّد  الذي 
متنّوعة من األنشطة والمحاضرات واأللعاب حول حقوق الطفل 
سواء التي وردت في قانون الطفل أو وردت في االتفاقية الدولية 
طفل   350 من  أكثر  فيها  شارك  حيث  الطفل،  بحقوق  المعنية 
إصدارات  توزيع  خاللها  تم  عائالتهم،  مع  األعمار  مختلف  من 
الطفل،  بحقوق  الخاص  التلوين  دفتر  تشمل  والتي  المؤسسة 
بسيطة  بلغة  حقوقهم  عن  لألطفال  بمخاطبته  يتميز  الذي 
وبرسوم جميلة تجمع بين الترفيه والتعليم، باإلضافة إلى توزيع 
اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  حول  باألطفال  خاصة  مطويات 

إضافة إلى توزيع عدد من الهدايا على األطفال المشاركين والتي أضافت 
المتعة والبهجة في نفوسهم.

العام  األمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  ثمن  المناسبة،  وبهذه 
البحرين  هيئة  تبذلها  التي  الدؤوبة  الجهود  الوطنية  للمؤسسة 
للثقافة واآلثار برئاسة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة إلبراز 
اإلرث الثقافي والحضاري لمملكة البحرين، من خالل استثمار الثقافة 
كون  من  سعادته  عن  معربا  المستدامة،  التنمية  لتعزيز  كوسيلة 
خالل  من  المهرجان،  هذا  في  المساهمين  أحد  الوطنية  المؤسسة 

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ونشر الوعي بها.

تأتي هذه الفعالية في إطار الشراكة المجتمعية للمؤسسة الوطنية، وتنفيذا الستراتيجيتها وخطة عملها الهادفة إلى نشر 
الوعي بمبادئ وأسس حقوق اإلنسان لجميع فئات المجتمع.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
تشارك في فعاليات مدينة شباب 2030

وتعزيز  لنشر  الهادف  دورها  إطار  في 
لجميع  اإلنسان  حقوق  بمبادئ  الوعي 
شرائح المجتمع، وتنفيذا الستراتيجية 
المؤسسة  شاركت  عملها،  وخطة 
فعاليات  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
وزارة  تنظمها  التي   ، شباب   مدينة 
مع  بالتعاون  والرياضة  الشباب  شؤون 
صندوق العمل »تمكين«، حيث قدمت 
التوعوية  المحاضرات  من  مجموعة 
ثقافة  وتعزيز  حماية  في  دورها  حول 
البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق 
المتعلقة  الممارسات  وأفضل 
فضال  الحقوقي،  الشأن  في  بالتزاماتها 
بالمستويات  المشاركين  توعية  عن 
مملكة  حققتها  التي  المتقدمة 

البحرين في مجال حقوق اإلنسان.

شاب وشابة من   200 الوطنية أكثر من  الجناح الخاص بالمؤسسة  وقد شارك في 
مختلف األعمار، حيث تم تقديم عدد من المسابقات التي تدعمهم فكريا وثقافيا، 

باإلضافة الى تقديم جوائز للمشاركين. 

تأتي هذه الفعالية في ضمن برامج الشراكة المجتمعية للمؤسسة الوطنية، والتي 
الشبابية من  البحريني وتنمية طاقاتهم وقدراتهم  بالشباب  دائما لالرتقاء  تسعى 

خالل إدماجهم في البرامج والفعاليات الحقوقية ذات المعايير العالمية.
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رئيس  نائب  الشاعر  عبدالعزيز  خالد  السيد  كشف 
االتصاالت  عدد  عن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
التي تلقتها المؤسسة الوطنية عبر الخط الساخن المجاني 
(80001144) الذي تم تخصيصه لتلقي الشكاوى، حيث تلقى 

منذ  اتصاال   400 عن  يزيد  ما  الشكاوى  وتلقي  االتصال  مركز 
بداية هذا العام. 

تعزيز  على  تعمل  الوطنية  المؤسسة  بأن  الشاعر  وأكد 
وسعها  في  ما  كل  وتقدم  والمستمر،  الدائم  عملها 
إلرساء قواعد حقوق اإلنسان وحمايتها لجميع المواطنين 
أقصى  إلى  الوصول  بهدف  سواء،  حد  على  والمقيمين 

مستويات الحماية والتعزيز في الشأن الحقوقي. 

والرصد  الشكاوى  لجنة  عضو  الرئيس  نائب  نوه  كما 
إلى  الشكاوى  تقديم  في  التردد  عدم  إلى  والمتابعة، 
الساخن  الخط  خدمة  على  االتصال  خالل  من  المؤسسة، 
صباحًا  الثامنة  من  األسبوعية  العمل  أيام  طوال  المجاني 
وحتى الثالثة مساًء، كما سيتم تسجيل المكالمات الواردة 
خارج هذه األوقات والرد على أصحابها في أسرع وقت ممكن، 
مع  الالزمة  القانونية  باإلجراءات  المؤسسة  ستقوم  حيث 

التزامها التام بسرية البالغات التي تردها.

المؤسسة  نائب رئيس  الشاعر  السيد خالد عبدالعزيز  أوضح 
الوطنية لحقوق اإلنسان بأن استراتيجية المؤسسة الوطنية 
والتحديات  التنموية  التطورات  راعت   2021-2019 لألعوام 
االقتصادية لمملكة البحرين من خالل عدة أهداف من بينها 
حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية المستدامة، ونشر الوعي 
سيكون  اللذين  األعمال  قطاع  في  اإلنسان  حقوق  بمبادئ 
لهما دور كبير في تنمية بيئة حقوق اإلنسان في هذا القطاع، 
باإلضافة إلى العمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني 
لدينا  بأنه  وأضاف  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في 
طموحا كبيرا في توطيد العالقة مع المجتمع المدني لخدمة 

المجتمع البحريني. 

وبين الشاعر بأن أهم ما يميز استراتيجية المؤسسة الوطنية 
هو وضع مؤشرات لقياس األداء، التي سيتم من خاللها تقييم 
التي تواجهنا خالل  التحديات  إنجازه منها والتعرف على  ما تم 
أن  هو  االستراتيجية  هذه  عناصر  أهم  أن  موضحا  التنفيذ، 
القطاع الخاص شريك في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، كما 

سعينا إلى إدراج أفكار حديثة وجديدة في هذا المجال. 

وشدد نائب رئيس المؤسسة الوطنية على أن مفهوم "إدارة 
والخاص  العام  القطاعين  يهم  اإلنسان"  وحقوق  األعمال 
التنمية  بأهداف  ربطه  ضرورة  على  مؤكدا  سواء،  حد  على 
 ،2030 لعام  المتحدة  األمم  اعتمدتها  التي   17 الـ  المستدامة 
لتطبيق  الوطنية  المؤسسة  سعي  الوقت  ذات  في  ومؤكدا 
المفاهيم  تتعدى  بحيث  الشأن،  هذا  في  الجديدة  المبادئ 
التقليدية الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الفتا إلى 
أثار مباشرة وغير  أن قضية إدارة األعمال وحقوق اإلنسان لها 

مباشرة على المجتمع البحريني والدولي.

 8

#تصريحات

الشاعر: استراتيجية »الوطنية 
لحقوق اإلنسان« راعت 

التطورات التنموية والتحديات 
االقتصادية للمملكة

 نائب الرئيس:
 "تلقينا ما يزيد عن 400 اتصال منذ 

بداية العام عبر الخط الساخن"

#تصريحات

بزيارة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  قامت 
بالنساء،  الخاص  والتأهيل  اإلصالح  مركز  إلى  معلنة 
على  قرب  عن  لالطالع  النزيالت  بعض  لقاء  تم  حيث 
إطار  في  وذلك  المعيشية،  وظروفهم  أوضاعهن 
الميدانية  بالزيارات  القيام  على  المؤسسة  حرص 
اإلنسان  حقوق  أوضاع  لرصد  المعلنة،  وغير  المعلنة 
االحتجاز  وأماكن  اإلصالحية  المؤسسات  في 
أو  والتعليمية،  الصحية  والدور  العمالية  والتجمعات 
أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعا النتهاك 
حقوق اإلنسان، وذلك بموجب اختصاصاتها الواردة في 
قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب 

المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016. 

سير  نظام  على  الوطنية  المؤسسة  وفد  اطلع  كما 
لنزيالت  المقدمة  الخدمات  وتابع  واإلجراءات،  العمل 
تقديمها  يتم  التي  والفعاليات  واألنشطة  المركز، 
أية  الزيارة  لهن، ولم ترصد المؤسسة الوطنية خالل 

انتهاكات لحقوق اإلنسان في المركز. 

القيام  في  الوطنية  المؤسسة  وستستمر  هذا 
زيارة  إلى  الهادفة  خطتها  ضمن  الميدانية  بالزيارات 
أكبر عدد من مراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن االحتجاز 
والتوقيف ودور الرعاية الصحية والتعليمية خالل هذا 

العام. 

وتقدم  الشكاوى  الوطنية  المؤسسة  وتستقبل 
الحضور  طريق  عن  سواء  القانونية  المساعدات 
الشخصي إلى مقرها في ضاحية السيف، أو عن طريق 
االتصال عبر الخط الساخن المجاني )80001144(، أو عبر 
الموقع  أو عبر   ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف  تطبيق 

.www.nihr.org.bh :اإللكتروني

المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان تقوم بزيارة إلى مركز 

اإلصالح والتأهيل الخاص بالنساء

تصريح رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان حول تحديد آلية 

تنفيذ عدد من الملفات الحقوقية

الوطنية  المؤسسة  رئيس  خوري  ماريا  اآلنسة  كشفت 
الوطنية  المؤسسة  مفوضي  مجلس  أن  اإلنسان  لحقوق 
والتي  الحقوقية  الملفات  من  عدد  تنفيذ  آلية  تحديد  بصدد 
الوطنية  المؤسسة  عمل  وخطة  استراتيجية  ضمن  تأتي 

لألعوام 2019 – 2021. 

سبيل  على  الملفات  تلك  بعض  بأن  خوري  وأوضحت 
اإلنسان، وقرار حظر  البيئة وحقوق  الحصر تشمل  المثال ال 
الوطنية  المؤسسة  عالقة  وتطوير  الظهيرة،  وقت  العمل 
المرن،  العمل  وتصريح  المدني،  المجتمع  مؤسسات  مع 
وعمالة األطفال، وقطاع األعمال وحقوق اإلنسان، باإلضافة 
الى خطاب الكراهية، حيث سيتم العمل عليها بالتزامن مع 

العمل المتواصل في 

والتي  المؤسسة  اختصاص  صلب  من  تعتبر  التي  المواضيع 
تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ورصدها وإعداد 

التقارير المتعلقة بها. 

العمل  تطوير  بأن  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وأكدت 
البحرين  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  الحقوقي 
لتحقيقها  المؤسسة  تسعى  التي  واألهداف  األولويات  من 
حقوق  لمعايير  وفقا  ومهنية  وحيادية  وشفافية  بوضوح 
المؤسسة  تكون  أن  إلى  نتطلع  حيث  العالمية،  اإلنسان 
الدولية  الحقوقية  المؤسسات  لمختلف  وجهة  الوطنية 

الراغبة في التعرف على أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة.
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أعمال  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
لحقوق  الوطنية  المؤسسات  دور  حول  الدولي  المؤتمر 
اإلنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  نظمته 
لحقوق  المصري  القومي  المجلس  مع  بالتنسيق  اإلنسان 
100 مشارك،  أكثر من  الشيخ، بحضور  اإلنسان بمدينة شرم 
حيث مثل المؤسسة األستاذ بديع جبيل باحث أول بوحدة 

الشكاوى والرصد. 

متتاليين  يومين  مدى  على  امتد  الذي  المؤتمر  تمحور 

#مشاركات_المؤسسة

تنفيذ  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  دور  حول" 
ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة - مواءمة القوانين 

والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة ". 

بشأن  التوصيات  من  عدد  صدرت  المؤتمر،  أعمال  ختام  في 
الحكومات  مع  وتعاونها  الوطنية  المؤسسات  عمل  آلية 
ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية، 
األمم  المنظمات وهيئات  تواجه  التي  التحديات  الى  باإلضافة 

المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة.

مدى  على   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
ورشة  في   - المغربية  بالمملكة  الرباط  بمعهد  أيام  ثالثة 
لحقوق  العربية  الوطنية  المؤسسات  اعتماد  حول  عمل 
نظمها  الوطنية،  للمؤسسات  العالمي  التحالف  لدى  اإلنسان 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب والشبكة العربية 
وفد  تكون  وقد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
والرصد،  الشكاوى  وحدة  رئيس  العبو  إيمان  من  المؤسسة 

ومحمد الخضير، مساعد باحث بوحدة الشؤون القانونية. 

هدفت ورشة العمل - التي شارك فيها عدد من المؤسسات 
تمكين  إلى   - العربية  بالدول  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
عملية  في  فّعالة  منهجية  التباع  الوطنية  المؤسسات 
بيان  ملف  لتقديم  الالزمة  بالمعلومات  وتزويدها  االعتماد، 
االمتثال بشكل متكامل إلى اللجنة الفرعية المعنية باالعتماد، 
حيث تم تقسيم برنامج الورشة الى خمس مراحل تم خاللها 

عرض عملية 

االعتماد، وآلية إعداد الملف، ومحاكاة للمقابالت الهاتفية، ومن 
باالعتماد  المعنية  الفرعية  اللجنة  توصيات  تنفيذ  كيفية  ثم 

من خالل تطبيق جامع لمختلف عناصر عملية االعتماد. 

جهة  تعتبر  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أن  يذكر 
التحالف  لدى  اعتمادها  وتم  وإداريا،  ماليا  استقالال  مستقلة 
بما  وتعمل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 
لمبادئ  وفقا  إنشائها  قانون  كفلها  واسعة  والية  من  لديها 

باريس على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

في  ممثلة  االنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
والحريات  الحقوق  لجنة  رئيس  عادل  محمد  بدر  الدكتور 
حول  الثالث  العربي  اإلقليمي  المؤتمر  أعمال  في  العامة، 
االحتالل  »أثر  عنوان  تحت  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية 
حقوق  سيما  ال  اإلنسان،  حقوق  على  المسلحة  والنزاعات 
لجامعة  العامة  األمانة  نظمته  الذي  واألطفال«،  النساء 
المتحدة  األمم  مفوضية  مع  بالتعاون  العربية  الدول 

السامية لحقوق اإلنسان، وذلك بمقر األمانة في القاهرة. 

تحت  متتاليين  يومين  على  امتد  الذي  المؤتمر  ويهدف 
رعاية األمين العام للجامعة سعادة السيد أحمد أبو الغيط، 
إلى تطوير آليات لضمان حماية حقوق اإلنسان أوقات النزاع، 
الوطنية  التشريعات  مضامين  تعزيز  خالل  من  سيما  ال 

والمواثيق اإلقليمية والدولية ذات الصلة. 

لحماية  واإلقليمية  الدولية  األطر  قضايا  المؤتمر  وناقش 
وأثر  واألطفال،  السيدات  حياة  على  االحتالل  وأثر  النساء، 
تشجيع  وسبل  الهّشة،  الفئات  على  المسلحة  النزاعات 
المشاركون  توزيع  تم  حيث  العدالة،  إلى  الضحايا  وصول 
سبل  بشأن  توصيات  لصياغة  عمل  مجموعات   4 على 
في  اإلنسان  حقوق  لحماية  الدنيا  الدولية  المعايير  تنفيذ 
فلسطين وفق اتفاقيات جنيف، وسبل تخفيف أثر النزاعات 
الحماية  تعزيز  سبل  إلى  باإلضافة  الهشة،  المجاميع  على 
القانونية للفئات الهشة على المستوى الوطني، عالوة على 

توصيات لمرحلة ما بعد النزاع. 

تمثل  ودولية  عربية  شخصيات  المؤتمر  في  وشارك 
أعضاء الجامعة، والمنظمات واللجان العربية المتخصصة، 
ومنظمات  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  والمؤسسات 
المجتمع المدني، ووكاالت وهيئات األمم المتحدة المعنية، 

وذوو االختصاص من أكاديميين وقانونيين وباحثين.

المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان تشارك في ورشة عمل 

حول اعتماد المؤسسات الوطنية 
العربية لحقوق اإلنسان

الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في 
أعمال المؤتمر اإلقليمي العربي الثالث 

حول حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

#مشاركات_المؤسسة

11 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في 
المؤتمر الدولي المعني بدور المؤسسات الوطنية 

في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان #اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

وتم خالل االجتماع إجراء انتخاب نائب رئيس المؤسسة من 
بين األعضاء المتفرغين، وفقا ألحكام الفقرة )ب( من المادة 
بالقانون  الصادر  الوطنية،  المؤسسة  إنشاء  قانون  من   )5(
 )20( بقانون رقم  بالمرسوم  والمعدل  )26( لسنة 2014،  رقم 
لسنة 2016، الذي ينص على انه يتم انتخاب نائب الرئيس من 
عبدالعزيز  خالد  السيد  تزكية  تم  حيث  المتفرغين  األعضاء 

الشاعر للمنصب.

اللجان  في  العضوية  استكمال  االجتماع  خالل  جرى  كما 
انضم  حيث  الجدد،  األعضاء  قبل  من  الدائمة  النوعية 

	

مجلس المفوضين يعقد اجتماعه اإلجرائي الثاني

الدكتور مال اهلل الحمادي إلى لجنة الحقوق والحريات العامة، 
لجنة  إلى  البناي  عمار  والسيد  الصالح  فوزية  والدكتورة 

األشخاص المقيدة حريتهم.

جهود  الستكمال  العمل  أهمية  على  األعضاء  جميع  وأكد 
السامي  التكليف  ان  حيث  الحقوقية،  البحرين  مملكة 
المستويات  على  الوطنية  الجهود  تكاتف  دوما  يستدعي 
التشريعية والمؤسساتية للمحافظة على إنجازات المملكة 

في هذا المجال.

السيد  وعضوية  خوري  ماريا  اآلنسة  برئاسة 
خالد عبدالعزيز الشاعر والسيدة روضة العرادي 
والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 
بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعها 
العادي الرابع بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

الشكاوى  مجمل  االجتماع  خالل  اللجنة  واستعرضت 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  استلمتها  التي 
شكوى،   (11) عددها  بلغ  والتي   ويوليو،  يونيو  شهري  خالل 
والحق  العمل،  في  والحق  الصحة،  في  الحق  حول  تمحورت 
في السالمة الجسدية والمعنوية، وأخرى متعلقة بالحق في 
التمتع بمختلف الحقوق والحريات، كما استعرضت اللجنة 
المساعدات القانونية المقدمة، والتي بلغت (45) مساعدة، 
(7) حاالت من خالل وسائط اإلعالم  إلى جانب رصدها لعدد 
تلقت  المؤسسة  بأن  علما  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
الشكاوى  لتلقي  المجاني  الساخن  الخط  عبر  اتصاال   (107)

خالل الفترة المذكورة.  

اللجنة ما تم بشأن مجمل قراراتها وتوصياتها  وتدارست 
اجتماعها  واختتمت  إجراء،  من  فيها  اتخذ  وما  السابقة 
جلسات  من  لعدد  المؤسسة  حضور  تقارير  بعرض 
المحاكمة  ضمانات  توافر  من  التأكد  بهدف  المحاكم 
المحاكمات،  من  أكبر  عدد  حضور  اللجنة  وقررت  العادلة، 
كما قررت التواصل وعقد لقاء مع رئيس محكمة التمييز 

ونائب رئيس المجلس األعلى للقضاء بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تتلقى 
الحضور  طريق  عن  القانونية  المساعدة  وتقدم  الشكاوى 
 ،(80001144) الساخن  المجاني  الخط  عبر  أو  الشخصي، 
أو   www.nihr.org.bh اإللكتروني  الموقع  وأيًضا عن طريق 

.NIHR Bahrain من خالل تطبيق الهواتف النقالة

	

االجتماع العادي 
الرابع للجنة 

الشكاوى والرصد 
والمتابعة

اجتماعها  حريتهم  المقيدة  األشخاص  حقوق  لجنة  عقدت 
العادي الخامس برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين وعضوية 
سعيد  فوزية  والدكتورة  اللظي،  عبدالرحمن  دينا  األستاذة 

الصالح بمقر المؤسسة بضاحية السيف. 

المعلنة  زياراتها  تقارير  بمناقشة  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 
وغير المعلنة التي قامت بها خالل شهر أغسطس لعدد من 
مراكز اإلصالح والتأهيل والتوقيف ودور الرعاية، بهدف الوقوف 
مرحلة  خالل  العادلة  التحقيق  ضمانات  توافر  مدى  على 

التحقيق قبل التوقيف، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.  

كما ناقشت اللجنة اإلجراءات التي تم اتخاذها بشأن مجمل 
المعلنة  زياراتها  خطط  وأقرت  السابقة،  وتوصياتها  قراراتها 
وغير المعلنة لمراكز اإلصالح والتأهيل والتوقيف ودور الرعاية  

لشهر سبتمبر القادم.

لجنة حقوق األشخاص 
المقيدة حريتهم تعقد 

اجتماعها العادي الخامس

	

بمقر  الثاني  اإلجرائي  اجتماعه  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة  المفوضين  مجلس  عقد 
المفوضين،  مجلس  رئيس  خوري،  ماريا  اآلنسة  برئاسة  السيف،  بضاحية  الوطنية  المؤسسة 
صاحب  حضرة  لدن  من  الملكي  األمر  صدور  بمناسبة  الجدد  لألعضاء  التهنئة  قدمت  حيث 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه بتعيينهم في 
مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، وأكدت أن المؤسسة الوطنية ستواصل 
الفعالة  والمساهمة  البحرين  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  قيم  وإعالء  لرفعة  الدؤوب  عملها 
في نشر الوعي بها، وأن جميع األعضاء سيستمرون في العمل  كفريق واحد بناء على تكليف 

جاللته حفظه اهلل ورعاه. 
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لجنة الحقوق والحريات 
العامة تعقد اجتماعها 

العادي الخامس

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل 
جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

سعادة المفتش العام بوزارة 
الداخلية يستقبل رئيس 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

السيد  وعضوية  عادل،  محمد  بدر  الدكتور  برئاسة 
الموسوي،  رضي  وداد  والسيدة  الحداد  مهدي  أحمد 
اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 

العادي الخامس بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

إلى  الواردة  الطلبات  بمناقشة  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 
الحصول  بشأن  النواب  مجلس  من  الوطنية  المؤسسة 
على مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بخصوص 
قانون  في   (278) المادة  تعديل  بشأن  بقانون  االقتراح 
 (46) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الجنائية،  اإلجراءات 
لسنة 2002 واالقتراح برغبة بشأن منح الزوج األجنبي رخصة 
إقامة بكفالة الزوجة البحرينية، والتأكد من مدى مواءمتها 
اإلنسان،  المتعلقة بحقوق  واإلقليمية  الدولية  الصكوك  مع 
كما وأكدت اللجنة أنها تعمل جاهدة لحماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان في مملكة البحرين. 

مع  والتواصل  التعاون  جسور  مد  أهمية  اللجنة  وناقشت 
الممارسات  أهم  على  الوقوف  بهدف  المعنية،  الجهات 
ذوي  األشخاص  لفئة  المقدمة  والخدمات  بها  المعمول 
وزارة  من  المقدمة  التعليمية  الخدمات  سيما  ال  اإلعاقة، 
التربية والتعليم والمتعلقة بدمج طلبة فئة التربية الخاصة 

في المدارس الحكومية.

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

الجمعية  إدارة  مجلس  بأعضاء  خوري  رحبت  اللقاء  خالل 
متمنية لهم كل النجاح والتوفيق في عملهم وأكدت رغبة 
يد  مد  على  أعضاءها  بجميع  الوطنية  المؤسسة  وحرص 
وتعزيز  تنمية  لمتابعة  المدني  المجتمع  لمنظمات  التعاون 
إدارة  مجلس  رئيس  قدم  جانبه  من  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 
الجمعية موجزا حول نشأة الجمعية وخططها المستقبلية، 
الجمعية  ستعمل  التي  المشاريع  من  مجموعة  وعرض 
مشاركة  في  رغبته  وأبدى  القادمة،  الفترة  في  إطالقها  على 

المؤسسة في تنفيذ عدد منها.

استقبل سعادة اللواء الشيخ خليفة بن أحمد 
الداخلية،  بوزارة  العام  المفتش  خليفة  آل 
السيدة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان بحضور السيد خالد عبدالعزيز 

الشاعر نائب رئيس المؤسسة.

المؤسسة  ونائب  برئيس  العام  المفتش  سعادة  رحب  وقد 
به  تقوم  الذي  بالدور  منوها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
حقوق  ثقافة  وتعزيز  نشر  مجال  في  الوطنية  المؤسسة 
لالختصاصات  وفقا  الحقوقية  القضايا  مع  والتعامل  اإلنسان 

الموكلة إليها في ظل القانون.

االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  وتم   
وزارة  بين  التعاون  أواصر  توطيد  على  والتأكيد  المشترك، 
في  خاصة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  والمؤسسة  الداخلية 
مجال دعم الجهود الرامية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 

مملكة البحرين.
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استقبلت اآلنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمقر 
المؤسسة الوطنية بضاحية السيف السيد محسن الغريري رئيس مجلس إدارة 
المفوضين  مجلس  أعضاء  من  عدد  بحضور  اإلنسان،  لحقوق  المرصد  جمعية 

واألمين العام بالمؤسسة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

المبادرة  هذه  الوطنية  المؤسسة  رئيس  ثمنت  جانبها  من 
المؤسسة  عمل  وخطة  استراتيجية  مع  متوافقة  تأتي  والتي 
بالهدف  يتعلق  فيما  وخاصة   ،2021-2019 لألعوام  الوطنية 
اإلنسان  حقوق  بمبادئ  الوعي  بنشر  المعني  االستراتيجي 
الشراكة  برامج  وتفعيل  المدني  المجتمع  مؤسسات  في 
في  جهدا  تألو  لن  المؤسسة  أن  على  وأكدت  المجتمعية، 
في  المدني  المجتمع  لمؤسسات  والمساندة  الدعم  تقديم 

سبيل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
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