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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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يتبع ص 2 - 

عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية 

الخامس  االعتيادي  اجتماعه  اإلنسان  لحقوق 

علي  المهندس  برئاسة  المؤسسة،  بمقر 

مجلس  أعضاء  ومشاركة  الدرازي  أحمد 

المفوضين واألمين العام للمؤسسة.

المؤسسة  رئيس  أوضح  االجتماع  بداية  في 

الداخلية  الالئحة  من   (32) رقم  المادة  بأن 

أن  بينت  المفوضين  مجلس  وتنظيم  لعمل 

اللجان النوعية الدائمة تنتخب رئيسا لها من بين 

أخرى  لمدد  للتجديد  قابلة  سنة  لمدة  أعضائها، 

مماثلة وذلك بأغلبية عدد األعضاء، فإن تساوى 

األغلبية  هذه  على  الحصول  في  عضو  من  أكثر 

رؤساء  فاز  وقد  بالقرعة.  بينهم  االختيار  أجري 

لمدة   ،2021 مايو  في  بالتزكية  الحاليين  اللجان 

سنة واحدة تنتهي في مايو 2022، وقد طلب من 

كل  في  الموضوع  هذا  بحث  الحاليين  الرؤساء 

 مجلس المفوضين
يعقد اجتماعه االعتيادي الخامس

#إجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان
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لجنة من لجانهم على حدة، وأنه بعد المناقشات 

الرؤساء  بتزكية  الثالث  الدائمة  اللجان  قامت 

الحاليين لرئاسة اللجان لفترة ثانية لمدة عام آخر.

المفوضين  مجلس  أن  الدرازي  المهندس  وأوضح 

الشكـــــاوى  لجنة  ترأس  حيث  النتائج،  هذه  اعتمد 

خالــــد  السيد  والمتـــابعــــــــــة،  والرصـــــــد 

روضـــــة  السيدة  وعضوية  الشاعر،  عبدالعزيز 

سلمـان العرادي، والسيدة هـالـــة رمـــــزي فـايـــــــز، 

لجنـــة  وترأس  حسن،  عباس  حورية  والدكتورة 

فوزية  الدكتورة  العـامــة،  والحـريـات  الحقـــــوق 

محمــــد  بــدر  الدكتور  وعضوية  الصـالح،  سعيد 

عـــــادل، والسيد أحمــــــد صبـــــاح السلــوم، وترأس 

الدكتور  والمرافق،  االحتجاز  أماكن  زيارة  لجنة 

المحامية  وعضوية  الحمادي،  جعفر  اهلل  مال 

هــارون  دانيــــال  والسيد  اللظي،  عبدالرحمن  دينـــا 

كــوهيـن.

الدائمة  النوعية  اللجان  رؤساء  قدم  ثم  ومن 

زيارة  ولجنة  العامة،  والحريات  الحقوق  )لجنة 

أماكن االحتجاز والمرافق، ولجنة الشكاوى والرصد 

خالل  لجانهم  أعمال  ألهم  موجزا  والمتابعة( 

الثالثة أشهر الماضية، كما قدم رئيس المؤسسة 

العربي  المرصد  اجتماع  في  مشاركته  حول  موجزا 

من  بدعوة  العربي  بالبرلمان  االنسان  لحقوق 

البرلمان  رئيس  العسومي  عادل  السيد  سعادة 

العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق 

الجانبان  وقعها  التي  التفاهم  ومذكرة  االنسان، 

يوقعها  تفاهم  مذكرة  أول  تعتبر  التي  القاهرة  في 

المرصد مع مؤسسة وطنية، وتهدف المذكرة الى 

التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة وإقامة الفعاليات 

سعادة  مع  اجتماعه  الى  تطرق  كما  المختلفة، 

القومي  المجلس  رئيسة  خطاب  مشيرة  السفيرة 

هامش  على  وذلك  القاهرة  في  االنسان  لحقوق 

مذكرة  توقيع  على  الجانبان  اتفق  حيث  الزيارة، 

مع  اجتماعه  عن  نبذة  تقديمه  الى  إضافة  تفاهم، 

السيد عالء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق 

مجاالت  تعزيز  سبل  مناقشة  تمت  حيث  االنسان، 

التعاون والتنسيق في مجال إعداد البرامج التدريبية 

المعنية بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

الدولي  المؤتمر  حول  المفوضين  مجلس  وتباحث 

تنفيذه  الوطنية  المؤسسة  تعتزم  الذي  القادم 

لألطفال،  اإلصالحية  العدالة  بقانون  والمتعلق 

تقديمه  يمكن  وما  الداعمة  الجهات  دور  وبحث 

بالصورة  واخراجه  انجاحه  سبيل  في  الشركاء  من 

العدالة  منظومة  في  رائدة  خطوة  كونه  المشرفة، 

وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين.

في نهاية االجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير 

 ،2022 عام  من  األول  للربع  العامة  األمانة  عمل 

الذي  الدعم  على  العامة  لألمانة  الشكر  وقّدم 

تقدمه خالل الفترة الماضية لتسهيل عمل ومهام 

مجلس المفوضين واللجان النوعية الدائمة.

تكملة من  ص ١ 
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#لقاءات_رسمية

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

السيد  سعادة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

ستيفن بوندي سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى 

بضاحية  المؤسسة  بمقر  وذلك  البحرين،  مملكة 

السيف.

وخالل اللقاء، رحب الدرازي بالسفير األمريكي بمناسبة 

تعيينه سفيًرا جديًدا لبالده لدى المملكة، وتناول معه 

والدور  المشترك،  االهتمام  ذات  المواضيع  من  عدد 

أوضاع  مع  التعاطي  في  المؤسسة  به  تضطلع  الذي 

مع  بالتعاون  وذلك  المملكة،  في  اإلنسان  حقوق 

كافة الجهات المعنية، سواًء الرسمية أو منظمات 

أساسًيا  ورافًدا  شريًكا  تمثل  التي  المدني  المجتمع 

لتقوية مؤسسات الدولة.

الذي  الدور  السيد بوندي على أهمية  من جانبه، أكد 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  به  تضطلع 

اإلنسان،  حقوق  ثقافة  ونشر  وحماية  تعزيز  في 

المؤسسة على  لرئيس  معربا عن شكره وتقديره 

لبحث  الدائم  واهتمامه  وتعاونه  االستقبال  حسن 

الموضوعات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل سفير الواليات 
المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين
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#يوم_العمال_العالمي 

بمناسبة يوم العمال العالمي، هنأ المهندس علي أحمد 

الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، جميع 

على  مواقعهم،  كل  في  البحرين  مملكة  في  العمال 

أعمالهم  وعلى  الوطن،  خدمة  في  المخلصة  جهودهم 

المتواصلة في نهضة المملكة ودعم المسيرة التنموية 

بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 

والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي األمير 

مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 

الوزراء الموقر.

بيئة  في  العمال  حق  على  الدرازي  أكد  المناسبة،  وبهذه 

العمالية  الحقوق  كافة  فيها  يراعى  وسليمة  آمنة  عمل 

العمل  ومعايير  الوطنية  التشريعات  عليها  أكدت  التي 

الدولية، وذلك تحقيقا لغايات التنمية المستدامة ألطراف 

اإلنتاج الثالثة )الحكومة والعمال وأصحاب العمل(.

ونَوه الدرازي بالمراكز المتقدمة عالمًيا التي حصلت عليها 

مملكة البحرين ضمن التقارير المعنية بالتنمية البشرية 

وبرنامج  الدولي  البنك  عن  الصادرة  المرأة  ومشاركة 

األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية، تكريًما 

وما  عامة،  العمال  حقوق  مجال  في  المملكة  إلنجازات 

العمال خالل  إجراءات وتدابير لصون حقوق  قامت به من 

جائحة كورونا، وكذلك التأكيد على الحق العام في العمل 

للجميع.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بأن  الدرازي  وأكد 

تعمل جاهدة على متابعة ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات 

والتي  المملكة  عليها  صدقت  التي  الدولية  والمعاهدات 

االلتزام  ضرورة  الى  داعًيا  العمال،  حقوق  بحماية  تختص 

بين  التعاون  وكذلك  الحقوق  تلك  وصون  تعزيز  أجل  من 

أطراف اإلنتاج الثالثة )الحكومة والعمال وأصحاب العمل(، 

حقوق  حفظ  أجل  من  المجتمعية  الشراكة  وتكريس 

العمالة الوطنية والوافدة على حٍد سواء.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يؤكد على حق العمال في بيئة عمل آمنة وسليمة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والمجلس األعلى للبيئة ينظمان 
ندوة حوارية حول الحق في بيئة صحية مستدامة

#برامج_تدريبية

بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت 

لمنتسبي  حوارية،  ندوة  للبيئة،  األعلى  المجلس  مع 

صحية  بيئة  في  "الحق  حول  والخاص  الحكومي  القطاع 

مستدامة"، بهدف التعريف بحق اإلنسان في بيئة صحية 

سليمة، وأهم التشريعات البيئية الوطنية، ودور وجهود 

الجهات الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة.

أحمد  علي  المهندس  أكد  االفتتاحية،  كلمته  وخالل 

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي 

المؤسسة  من  إيماًنا  يأتي  الفعالية  هذه  تنظيم  أن 

الجهات  مختلف  مع  واسعة  شراكات  عقد  بضرورة 

لتحقيق  البحريني  المجتمع  في  الفاعلة  والقطاعات 

الوعي  بنشر  يتعلق  فيما  وباألخص  ورسالتها،  رؤيتها 

بمبادئ حقوق اإلنسان، موضحا بأن هذه الندوة الحوارية 

تأتي لإلسهام في حماية الحق في بيئة مالئمة وصحية 

اإلنسانية  األجيال  لحياة  األساسي  اإلطار  باعتبارها 

سليمة  بيئة  في  الحق  موضوع  ولتؤكد  المتعاقبة، 

وحمايتها  البيئة  تعد  حيث  المناخي،  التغير  تحديات  مع 

والدولي  الوطني  الصعيدين  على  المهمة  المسائل  من 

نظًرا لكونها أحد المتطلبات األساسية لحقوق اإلنسان، 

وذلك الرتباطها مع الحق في الحياة .

ا  خاّصً اهتماًما  تولي  البحرين  مملكة  أن  الدرازي  وأوضح 

لتعزيز  ورعاية  دعم  من  تقدمه  ما  خالل  من  بالبيئة، 

خصوصا  وصحية  سليمة  بيئة  في  الحق  وحماية 

بيئية  مشكالت  وظهور  المناخي  التغير  تحديات  مع 

وبرامج  مبادرات  المملكة  دشنت  حيث  مستجدة، 

تنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة،

تشريعية  وتدابير  إجراءات  من  اتخذته  ما  إلى  باإلضافة 

مصادقتها  عن  فضاًل  التلوث،  من  للحد  وتنظيمية 

والبروتوكوالت  والمعاهدات  االتفاقيات  العديد من  على 
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#برامج_تدريبية

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في برنامج األكاديمية 
الملكية للشرطة حول "دور قوات األمن العام في ضمان سالمة 

وأمن العملّية االنتخابية"

#برامج_تدريبية

ممثلة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

في الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين، 

الملكية  األكاديمية  نظمته  الذي  التدريبي  البرنامج  في 

بعنوان الداخلية  وزارة  ضباط  من  لعدٍد   للشرطة 

"دور قوات األمن العام في ضمان سالمة وأمن 

العملّية االنتخابية"

يومين  مدى  على  استمرت  التي  الفعالية  وخالل 

عن  شرحا  عادل  محمد  بدر  الدكتور  قدم  متتاليين، 

مالحظة  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  دور 

العملية االنتخابية، تطرق من خالله الى األساس القانوني 

وتجربتها  االنتخابية،  للعملية  المؤسسة  لمالحظة 

للعملية  القانوني  األساس  عن  فضال  المجال،  هذا  في 

االنتخابية بشكل عام في مملكة البحرين.

كما وتضمن البرنامج محاور مهّمة في ضمان سالمة 

وأمن العملّية االنتخابّية منها التنظيم اإلداري للعملية 

ودور  االنتخاب،  نتائج  إعالن  إلى  الدعاية  من  االنتخابية 

رجال األمن باللجان االنتخابية، وتجربة البحرين االنتخابية 

في  االنتخابية  العملية  وبيئة  الديمقراطي،  المجال  في 

انتخابات  لجنة  على  محاكاة  وسيناريوهات  البحرين، 

الخاصة  االرشادية  والقواعد  فيها،  الشائعة  واألخطاء 

بالعملية االنتخابية وضمانات ومعايير البيئة االنتخابية، 

أمن  وضبط  مراقبة  مراحل  في  المرأة  احتياجات  وادماج 

وسالمة العملية االنتخابية، باإلضافة إلى دور المؤسسة 

الوطنية لحقوق االنسان في االنتخابات.

العرجاني  فيصل  العقيد  البرنامج  تقديم  في  واشترك 

وأعضاء  والبلدية،  النيابية  لالنتخابات  العام  المنسق 

والرأي  التشريع  وهيئة  باألكاديمّية،  التدريس  هيئة 

القانوني، والمجلس األعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسّية.

وتحقيق  البيئة  بحماية  المعنية  والدولية  اإلقليمية 

التنمية المستدامة.

للبيئة،  األعلى  المجلس  ممثلة  أوضحت  جانبها،  من 

الرقابة  إدارة  بإعمال  القائم  المحروس  لمى  المهندسة 

سلطت  الحوارية  الندوة  أن  بالمجلس،  البيئة  وحماية 

تحقيق  في  البحرين  تبذلها  التي  الجهود  على  الضوء 

الجهات  مختلف  خالل  من  المستدامة  التنمية  أهداف 

الجهات  هذه  ودور  الحكومي،  القطاع  في  والمؤسسات 

البحرين  وضعتها  التي  االستراتيجية  الخطط  انفاذ  في 

بحسب  كاًل  والمناخية  البيئية  التحديات  لمواجهة 

اختصاصه، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات.

التعاون  إن المجلس يعمل من خالل  وقالت المحروس 

مع مختلف الجهات من المؤسسات المحلية واإلقليمية 

المستويات والخبرات  لرفع  برامج تهدف  والعالمية، على 

آخر  على  واالطالع  اآلخرين  تجارب  من  واالستفادة  الفنية 

المستجدات العالمية في مختلف المجاالت البيئية.

الصحفيين  بقاعة  عقدت  التي  الحوارية  الندوة  واشتملت 

في مركز عيسى الثقافي، على ستة محاور تناولت التعريف 

في  الحقوقية  والمنظمات  الحكومية  الجهات  بدور 

المحور  تناول  حيث  المستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق 

المستشار  سليس  حسن  األستاذ  ناقشه  الذي  األول 

البيئية  التشريعات  للبيئة،  األعلى  بالمجلس  القانوني 

ومستدامة،  سليمة  لبيئة  التحديات  وأهم  الوطنية 

وناقش المحور الثاني المستشار محمد جمعة فزيع 

الميثاق(  )لجنة  العربية  اإلنسان  حقوق  لجنة  رئيس 

العربي  الميثاق  دور  الى  خالله  من  تطرق  حيث  سابقا، 

ومستدامة،  سليمة  بيئة  في  والحق  اإلنسان  لحقوق 

علي  أميرة  الدكتورة  ناقشت  الثالث  المحور  وخالل 

عن  ممثلة  العامة  الصحة  استشاري  طبيب  نوح  آل 

البيئة و الصحة، أما المحور  وزارة الصحة، العالقة بين 

الرابع فقد تطرقت الدكتورة فاطمة رضا حبيل رئيس 

الى  الصحة،  بوزارة  الصحة  تعزيز  بإدارة  البرامج  قسم 

عام،  بشكل  والبيئة  الصحة  لتعزيز  الرامية  المشاريع 

فيما

إدارة  مدير  تلفت  محمد  لمياء  المهندسة  تحدثت 

البلديات  وشؤون  األشغال  بوزارة  المنزلية  المخلفات 

عن  الخامس  المحور  خالل  العمراني،  والتخطيط 

إلدارة  الوطنية  االستراتيجية  ومبادرات  مشاريع  أهم 

فيما  مستدامة،  وتنمية  بيئة  أجل  من  المخلفات 

البوعينين  عبدالرحمن  عيسى  المهندس  تناول 

بهيئة  العمراني  االستراتيجي  التخطيط  مستشار 

السادس  المحور  خالل  العمراني،  والتطوير  التخطيط 

العمراني  والتطوير  التخطيط  هيئة  جهود  واألخير، 

صحية  بيئة  على  الحفاض  أجل  من  المدن  أنسنة  في 

مستدامة و كذلك تطوير النظم التعميرية القائمة .
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بالمؤسسة  العامة  األمانة  موظفي  من  عدد  شارك 

الوطنية لحقوق االنسان في أعمال الطاولة المستديرة 

لحقوق  الوطنية  والمؤسسات  األوروبي  البرلمان  بين 

اإلنسان حول "المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي بشأن 

المدافعين عن حقوق اإلنسان"، والتي عقدت عبر االتصال 

المرئي في 12 مايو 2022 بتنظيم من البرلمان األوروبي 

الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف  من  وبدعم 

لحقوق اإلنسان.

ممثلي  من  عدد  المستديرة  الطاولة  في  شارك  وقد 

مراجعة  لغرض  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

األوروبي  لالتحاد  التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  كيفية 

الخبرات  وتوثيق  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  بشأن 

وتقييم  المبادئ،  تلك  بخصوص  الجيدة  والممارسات 

 المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان
تشارك في أعمال الطاولة المستديرة بين البرلمان األوروبي 

والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

#مشاركات_المؤسسة 

تأثيرها على المدافعين حقوق اإلنسان وحمايتهم من 

منظور عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

التوجيهية  المبادئ  الصدد،  هذا  في  إليه  يشار  ومما 

لالتحاد األوروبي بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان، 

يونيو  في  األوروبي  االتحاد  مجلس  من  المعتمدة 

2004 هي مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز 

عمل االتحاد األوروبي فيما يتعلق بحقوق المدافعين 

اإلجراءات  دعم  نحو  تصب  والتي  اإلنسان،  حقوق  عن 

الخاصة في األمم المتحدة من خالل عمل مقرر األمم 

اإلنسان،  حقوق  عن  بالمدافعين  الخاص  المتحدة 

لتكون تلك المبادئ في مجملها سياسة موحدة بين 

المدافعين  حقوق  وحماية  تعزيز  نحو  األعضاء  الدول 

عن حقوق اإلنسان في إطار االتحاد.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ُتشارك في الدورة 
العادية التاسعة عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق 

اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

#مشاركات_المؤسسة 

في  ممثلة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

الدكتور مال اهلل الحمادي عضو مجلس المفوضين ورئيس 

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق بالمؤسسة، في الدورة 

لحقوق  المستقلة  الدائمة  للهيئة  عشرة  التاسعة  العادية 

اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي اقيمت على 

مدى يومين متتاليين بمقر األمانة العامة لمنظمة التعاون 

السعودية  العربية  بالمملكة  جدة  مدينة  في  اإلسالمي 

الشقيقة.

وتم التأكيد - خالل الدورة - على الدور المهم للمؤسسات 

تنفيذ  لمتابعة  األعضاء  الدول  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

في  مساهماتها  ومدى   ،2030 المستدامة  التنمية  خطة 

دمج  بأهمية  الوعي  وزيادة  وحمايتها،  اإلنسان  حقوق  تعزيز 

حقوق اإلنسان في صنع السياسات على جميع 

المستويات بما يتماشى مع القواعد والمعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان.

حقوق  انتهاكات  رصد  آلية  الدورة  بحثت  كما 

اآلليات  خالل  من  فيها  والتحقيق  اإلنسان 

تعزيز  الى  باإلضافة  والدولية،  اإلقليمية 

التعاون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم 

المتحدة، باإلضافة الى أهمية دور المؤسسات 

حقوق  تعزيز  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

اإلنسان في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي.

من  عدد  النقاشية  الجلسة  في  وشارك  هذا 

الصلة  ذات  الدولية  المنظمات  من  الخبراء 

المنظمة  ومؤسسات  اإلنسان،  بحقوق 

الدول  عن  ممثلين  جانب  إلى  المتخصصة، 

الى  باإلضافة  التصويت،  حق  لها  التي  األعضاء 

المنظمة  في  المراقب  صفة  لها  التي  الدول 

بحقوق  المعنية  الوطنية  ومؤسساتها 

اإلنسان.

الى  الدورة  المناقشات في ختام  وقد أسفرت 

عن عدد من النتائج والتوصيات الرئيسية التي 

ستشملها  حيث  المشاركون،  إليها  انتهى 

الوثيقة الختامية.
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ما  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رصدت 

حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  بعض  تداولته 

والتأهيل  اإلصالح  مركز  نزالء  من  مجموعة  نقل 

تأخر  بعد  الصحية  للرعاية  الشامل  مركز  إلى 

تلقيهم العالج والرعاية الصحية، األمر الذي أدى إلى 

تدهور وضعهم الصحي.

الوطنية  المؤسسة  اختصاصات  على  وبناء 

لحقوق اإلنسان في إجراء الزيارات الميدانية للتأكد 

من  وفد  قام  االنسان،  حقوق  توافر  مدى  من 

إلى  مركز اإلصالح  المؤسسة بإجراء زيارة تفقدية 

على  للوقوف  وذلك  )جو(،  منطقة  في  والتأهيل 

طلبات النزالء المعنيين بحالة الرصد، والتأكد من 

بموجب  المكفولة  بحقوقهم  تمتعهم  مدى 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقوم بزيارة ميدانية إلى 
مركز اإلصالح والتأهيل في منطقة )جو(

#زيارات_ميدانية

لحقوق  الدولية  والمعايير  الوطنية  التشريعات 

اإلنسان.     

ظروف  على  فعليا  الزيارة  خالل  االطالع  تم  وقد 

ضمان  من  للتثبت  منهم  بعدد  وااللتقاء  النزالء 

تمتعهم بحقوقهم المكفولة قانونا، خاصة فيما 

والوقاية  الطبي  والفحص  االحتجاز  بإجراءات  يتعلق 

من  وذلك  المعدية،  وغير  المعدية  األمراض  من 

أجل سالمة النزالء وفق اإلجراءات المتخذة في هذا 

الشأن.

من  الوطنية  المؤسسة  مع  التواصل  ويمكن  هذا 

خالل الخط الساخن المجاني (80001144)، أو عبر 

أو الموقع   ،NIHR Bahrain النقالة  الهواتف  تطبيق 

.www.nihr.org.bh اإللكتروني

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في يوم المهن

#مشاركات_المؤسسة 

كافة،  المجتمع  شرائح  لدى  اإلنسان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  نشر  على  على  حرصها  إطار  في 

وتشجيعها التام للمسيرة التعليمية واألكاديمية في مملكة البحرين، شاركت األمانة العامة 

للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في يوم المهن الذي نظمته الجامعة الخليجية في نسخته 

الوظيفية  الفرص  على  الجامعة  طلبة  تعريف  إلى  يهدف  والذي  الجامعة،  بمقر  عشرة  الحادية 

والتدريبية التي توفرها الجهات المشاركة.

وقدم ممثلين المؤسسة خالل مشاركتهم في يوم المهن، نبذة عن برنامج الزمالة البحثية 

الجامعات  وطلبة  األكاديميين  يستهدف  والذي  للمؤسسة  التابع  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

اإلنسان،  حقوق  مجال  في  البحوث  بإعداد  المهتمين  وجميع  اإلنسان،  حقوق  عن  والمدافعين 

باإلضافة إلى عرض عدد من إصدارات المؤسسة الخاصة بالمجال الحقوقي.
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اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 
اجتماعها العادي الحادي عشر برئاسة السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة، 

وعضوية السيدة روضة العرادي والسيدة هالة فايز والدكتورة حورية حسن.

صباح  أحمد  السيد  وعضوية  الصالح،  سعيد  فوزية  الدكتورة  برئاسة 
السلوم والدكتور بدر محمد عادل، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة 

.Zoom اجتماعها االفتراضي الثاني عشر عن بعد عبر االتصال المرئي

محضر  على  والتصديق  القانوني  النصاب  من  بالتأكد  عشر  الثاني  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 

االجتماع السابق، وقد ناقشت اللجنة مقترح بشأن دراسة إمكانية التعاون مع الجهات الرسمية 

والعمالة  العمل  ألصحاب  المزدوجة  الحماية  إيجاد  في  النظر  اجل  من  البحرين  مملكة  في 

توفير  مدى  ودراسة  والمادية  القانونية  الحلول  إيجاد  طريق  عن  وذلك  واحد،  آن  في  المنزلية 

الحماية للعمالة المنزلية في النصوص القانونية والقرارات اإلدارية واللوائح المنظمة.

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
 لجنة الحقوق والحريات العامةتعقد اجتماعها الحادي عشر

تعقد اجتماعها الثاني عشر عن بعد

افتتحت اللجنة أعمالها بمناقشة القرارات والتوصيات 
المتعلقة  الكشوفات  استعراض  وتم  عنها،  الصادرة 
والمساعدات  المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى 
القانونية المقدمة والحاالت التي تم رصدها من خالل 
منذ  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط 
شكاوى   (63) مع  تعاملت  حيث  الماضي،  االجتماع 
ومساعدة قانونية وحاالت رصد خالل الفترة المذكورة، 
وقد ناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

الزيارة  مخرجات  اجتماعها  خالل  اللجنة  وناقشت 
الدم  امراض  مركز  الى  المؤسسة  وفد  بها  قام  التي 

األوضاع  على  للوقوف  وذلك  )السكلر(  الوراثية 
من  والتأكد  ومالحظاتهم،  للمرضى  العامة 
بموجب  المكفولة  بحقوقهم  تمتعهم  مدى 
لحقوق  الدولية  والمعايير  الوطنية  التشريعات 

اإلنسان.

المؤسسة  مع  التواصل  يمكن  أنه  اللجنة  وتؤكد 
 من خالل زيارة المقر، أو عبر تطبيق الهواتف النقالة
اإللكتروني الموقع  عبر  أو   ،(NIHR Bahrain) 

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

المجاني (80001144).
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 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
تعقد اجتماعها الثاني عشر

برئاسة الدكتور مال اهلل الحمادي وعضوية المحامية 

زيارة  لجنة  عقدت  كوهين،  دانيال  والسيد  اللظي  دينا 

أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها العادي الثاني عشر 

افتتحت  حيث  السيف،  بضاحية  المؤسسة  مقر  في 

قراراتها  بشأن  تم  ما  باستعراض  اجتماعها  اللجنة 

وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، السيما 

الدور  زيارة  إعداد استمارة معايير  بقرار  المتعلقة  تلك 

بحصر  المتعلقة  والجوانب  بشأنه،  تم  وما  التعليمية 

تمهيًدا  والتدريبية  التعليمية  والدور  المؤسسات 

لقيام اللجنة بزيارتها. 

دور  تفعيل  على  اللجنة  حرص  منطلق  ومن 

اللجنة  استكملت  فقد  الرقابي،  المؤسسة 

ستقوم  التي  الميدانية  الزيارات  حول  مناقشاتها 

المؤسسات  بعض  إلى  القادمة  الفترة  خالل  بها 

هذه  وتأتي  والتوقيف،  االحتجاز  ومراكز  الصحية 

الزيارات للتحقق من األوضاع الحقوقية لنزالء تلك 

مرتاديها  تمتع  استمرارية  من  والتأكد  المراكز، 

وفًقا  المقدمة  والخدمات  المقررة  بالحقوق 

والمبادئ األساسية لمعايير حقوق اإلنسان.
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