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

المؤسسة  مفوضي  مجلس  وفد  اطلع 

الوطنية لحقوق اإلنسان، برئاسة المهندس 

علي أحمد الدرازي، على اإلجراءات التنظيمية 

التي تم اتخاذها في مراكز اإلصالح والتأهيل 

شعائرهم  ممارسة  من  النزالء  لتمكين 

الدينية خالل موسم عاشوراء، بما ال يخل بأمن 

إضراراً  يشكل  ال  نحو  وعلى  النزالء،  وسالمة 

اآلخرين  النزالء  وخصوصية  لحرية  تجاوزاً  أو 

ممارسة  في  األخرى  والطوائف  األديان  من 

شعائرهم.

مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
 يزور مراكز اإلصالح والتأهيل والحبس االحتياطي

خالل موسم عاشوراء

#زيارات_ميدانية
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اإلصالح  مركز  إلى  معلنة  ميدانية  زيارات  خالل  ذلك،  جاء 

"الحوض  في  االحتياطي  الحبس  ومركز  "جو"  في  والتأهيل 

إحياء مراسم عاشوراء  أيام، وأكدت  الجاف" استمرت عدة 

بمراكز اإلصالح والتأهيل بسالسة وحرية.

اجتماعات   ، المؤسسة  وفد  عقد  الزيارة،  مستهل  وفي 

اإلدارة  قدمت  حيث  المراكز،  على  القائمين  مع  موسعة 

إيجازاً حول الخدمات االدارية واإلجراءات التنظيمية التي تم 

، ومن ثم قام الوفد بجولة تفقدية  اتخاذها في هذا الشأن 

المكان  لمعاينة  لها  التابعة  والعنابر  المباني  من  لعدد 

الوفد  والتقى  فيه،  والمساندة  اإلدارية  والخدمات  ومرافقه 

عشوائي،  بشكل  اختيارهم  تم  الذين   ، النزالء  من  عددا 

حيث تم االستماع إليهم وأخذ مالحظاتهم بشأن ظروف 

تمتعهم  ومدى  عام،  بشكل  المراكز  في  معيشتهم 

بحرية ممارسة شعائرهم الدينية بشكل خاص، والتحقق 

من أوضاعهم الصحية والمعاملة التي يتلقونها.

قدمتها  التي  التسهيالت  على  المؤسسة  وفد  اطلع  كما 

إدارة المراكز والتي مّكنت النزالء من أداء شعائرهم الدينية 

بكل أريحية في كافة المباني التي زاروها في أوقاتها ووفًقا 

والتأهيل  اإلصالح  مؤسسة  قانون  حددها  التي  للضوابط 

تسجيالت  على  االطالع  عن  فضال  التنفيذية،  والئحته 

الكاميرات األمنية في مباني المراكز التي بًينت ذات الشيء 

بشكل طبيعي.
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تكملة من  ص ١ 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  وفد  زيارة  وخلصت 

إلى أن حرية ممارسة الشعائر الدينية وأداء العبادة للنزالء 

به  مخصصا  مكانا  المراكز  إدارة  وّفرت  حيث  مكفولة، 

الدينية  الشعائر  وممارسة  العبادة  ألداء  كافية  مساحة 

وضع  وتم  النزالء،  عدد  مع  وتتناسب  جماعي  بشكل 

الشعائر  بهذه  الخاصة  المكتوبة  والشعارات  الالفتات 

الدينية،  المشاعر  لنقل  التلفاز  توافر  المكان، مع  ذات  في 

لممارسة  الدينية  والمستلزمات  الكتب  الى  باإلضافة 

إلحياء  األماكن  توفير  تم  كما  العبادات.  مختلف 

العزاء  إلقامة  الرواديد  تواجد  مع  الحسينية  المجالس 

للنزالء المعنيين.

الدرازي  أحمد  علي  المهندس  أوضح  الزيارة،  ختام  وفي 

الزيارات  أن  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 

الدور  انطالقا من  أتت   ، المؤسسة  التي قام بها مفوضو 

التي  لصالحياتها  وفًقا  للمؤسسة  والرقابي  الحقوقي 

والتأكد  النزالء  أوضاع  لتفقد  إنشائها،  قانون  عليها  أكد 

مع  يتوافق  بما  المقررة  بحقوقهم  تمتعهم  مدى  من 

األنظمة المتبعة دون تقييد، منوًها في ذات الوقت بحزمة 

لتسهيل  المراكز  إدارة  اتخذتها  التي  والتدابير  اإلجراءات 

إحياء الشعائر الحسينية  للنزالء خالل موسم عاشوراء 

الصحية  اإلجراءات  تطبيق  بينها  من  والتي  خاص،  بشكل 

في  مناوب  وطبيب  األولية،  اإلسعافات  وتوفير  االحترازية 

يوم  في  الشعائر  ممارسة  مدة  مضاعفة  مع   ، العيادة 

العاشر من محرم بما يتناسب ورغبة النزالء.

وثمن الدرازي، التعاون الدائم لوزارة الداخلية مع المؤسسة 

الزيارات  لطلبات  واستجابتها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

ومراكز  والتأهيل  اإلصالح  لمراكز  المعلنة  وغير  المعلنة 

االحتجاز في الوقت الذي تراه المؤسسة مناسًبا.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان#زيارات_ميدانية

مجلس المفوضين يعتمد برنامج الزيارات الميدانية الى 
مراكز االصالح والتأهيل خالل موسم عاشوراء

برنامًجا  المفوضين  مجلس  اعتمد  االجتماع،  وخالل 

وتم  أيام،  عدة  مدى  على  للزيارات  استعداداً  متكامًلا 

التأكيد على أهمية تسليط الضوء على ضمان استمرار 

ممارسة كافة النزالء لشعائرهم الدينية، بما يتماشى 

مع المعايير الدولية ذات العالقة بحماية حقوق النزالء 

وخاصة  األساسية  الحقوق  بجميع  تمتعهم  وضمان 

على  التأكيد  مع  الدينية،  الشعائر  ممارسة  في  الحق 

مراعاة أنظمة ولوائح مراكز اإلصالح والتأهيل.

وأكد اعضاء مجلس المفوضين بأنُه انطالقا من الدور 

صالحياتها  ضمن  للمؤسسة  والرقابي  الحقوقي 

إطار  وفي  إنشائها،  قانون  عليها  أكد  التي  الواسعة 

من الشفافية والوضوح للعمل على حماية وترسيخ 

حول  خاًصا  تقريًرا  اصدار  سيتم  اإلنسان،  حقوق 

مجلس  أعضاء  بها  سيقوم  التي  الميدانية  الزيارات 

المفوضين خالل موسم عاشوراء لهذا العام يبين 

المراكز  إدارة  بها  قامت  التي  والخدمات  اإلجراءات 

فيما يتعلق بممارسة النزالء لشعائرهم الدينية.

عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان برئاسة المهندس علي 
اإلصالح  مراكز  إلى  المرتقبة  الميدانية  الزيارات  حول  تنسيقيا  اجتماعا  الدرازي،  أحمد 
تمتع  مدى  على  للوقوف   ،2022 عاشوراء  موسم  خالل  التوقيف  ومراكز  والتأهيل 
نزالء تلك المراكز بحرية ممارسة شعائرهم الدينية بكل أريحية وعلى نحو ال يشكل 

إضرارا أو تجاوزا لحرية وخصوصية النزالء اآلخرين من جميع األديان والطوائف األخرى.
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#تصريح

الدرازي رئيس المؤسسة  رفع المهندس علي أحمد 

الوطنية لحقوق اإلنسان، أسمى آيات التهاني وأطيب 

بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  التبريكات 

اهلل  حفظه  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 

سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وإلى  ورعاه، 

الوزراء  العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  بن حمد 

األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  وإلى  اهلل،  حفظه 

البالد  ملك  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 

المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، 

وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس 

المجلس األعلى للمرأة.

ونّوه الدرازي، بهذه المناسبة، بالدور البارز للمجلس 

بمكانتها  واالرتقاء  البحرينية  المرأة  دعم  في 

المرأة  ساهمت  حيث  المختلفة،  المجاالت  في 

التنمية  مسيرة  في  فاعل  بشكل  البحرينية 

الوطنية وبناء الوطن والنهوض به، معربًا عن بالغ 

تُعد  التي  البحرينية  المرأة  بمسيرة  والفخر  االعتزاز 

نجاحات  من  تحققه  ما  كل  عبر  به  يُحتذى  نموذجا 

ترفع بها اسم مملكة البحرين في شتى المحافل 

العربية واإلقليمية والدولية.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يثّمن دور المجلس األعلى للمرأة في 
دعم المرأة البحرينية واالرتقاء بمكانتها في المجاالت المختلفة

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

مجلس المفوضين يستعرض مخرجات الزيارة الميدانية الى مراكز االصالح 
والتأهيل خالل موسم عاشوراء

قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
يحتذى  نموذجا  أضحت  البحرين  مملكة  "أن  اإلنسان:  لحقوق 
والمذاهب،  األديان  مختلف  بين  والتسامح  التعايش  في  به 
راسخة،  إنسانية  ومبادئ  أسس  على  قائم  نهج  وفق  وتسير 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  سياسات  بفضل  وذلك 
ورعاه،  اهلل  حفظه  المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  لدن  من  الحثيثة  والمتابعة 
الوزراء  سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الموقر".

جاء ذلك خالل اجتماع مجلس المفوضين الخاص بمخرجات 
مجلس  أعضاء  بها  قام  التي  المعلنة  الميدانية  الزيارة 
جو(  )منطقة  في  والتأهيل  اإلصالح  مركز  إلى  المفوضين 
ومركز الحبس االحتياطي وصغار السن في )منطقة الحوض 
استعراض  تم  حيث   ،2022 عاشوراء  موسم  خالل  الجاف( 
نتائج الزيارة التي استمرت عدة أيام، للوقوف على مدى تمتع 
بما  الدينية  شعائرهم  ممارسة  بحرية  المراكز  تلك  نزالء 
حقوق  بحماية  العالقة  ذات  الدولية  المعايير  مع  يتماشى 
حيث  األساسية،  الحقوق  بجميع  تمتعهم  وضمان  النزالء 
ناقش المجلس مسودة تقرير الزيارة، الذي اشتمل على عدد 
ونزالء  مسؤولي  مقابلة  بشأن  تفاصيل  أبرزها  المحاور  من 
المراكز، واإلجراءات والخدمات التي تم اتخاذها لتمكين النزالء 

التوصيات  الى  باإلضافة  الدينية،  شعائرهم  ممارسة  من 
تمتع  بأن  المفوضين  مجلس  أكد  حيث  للزيارة،  الختامية 
النزالء بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة 
قواعد  أكدتها  ما  وهي  المؤسسة،  أولويات  رأس  على  تأتي 

األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أوضح مجلس المفوضين بأن التقرير سيتم تسليمة 
الى الجهة المعنية بعد اعتماده من قبل أعضاء المجلس، 
ومن ثم نشرة على موقع المؤسسة االلكتروني، وذلك في 
تنتهجها  التي  والمصداقية  والمسؤولية  الشفافية  إطار 
داخل  البحرين  في  اإلنسان  حقوق  حالة  لنقل  المؤسسة 

أماكن االحتجاز.

واإلجراءات  الجهود  "إن  الدرازي:  قال  السياق،  ذات  وفي 
والتأهيل  اإلصالح  مراكز  إدارة  بها  قامت  التي  التنظيمية 
بكل  الدينية  شعائرهم  ممارسة  من  النزالء  لتمكين 
أفراد  من  بأقرانهم  أسوة  عاشوراء  موسم  خالل  أريحية 
لحرية  تجاوزا  أو  إضرارا  يشكل  ال  نحو  وعلى  المجتمع 
والطوائف  األديان  جميع  من  اآلخرين  النزالء  وخصوصية 
األخرى - رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا - محل 
تقدير من الجميع"، داعيا وزارة الداخلية الى مواصلة التعاون 

الفعال بين الجانبين تحقيًقا لألهداف المشتركة.
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استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان، سعادة السيد جيروم كوشارد 

باوال  السيدة  وسعادة  الفرنسية،  الجمهورية  سفير 

لدى  المعتمدين  إيطاليا،  جمهورية  سفيرة  ايمادي 

بضاحية  المؤسسة  بمقر  وذلك  البحرين،  مملكة 

السيف.

وخالل اللقاء، رحب الدرازي بالسفراء، وتناول معهم عدد 

من المواضيع ذات العالقة بالوضع الحقوقي بشكل عام، 

والدور الذي تضطلع به المؤسسة في التعاطي مع أوضاع 

سبل  تعزيز  الى  متطلعا  المملكة،  في  اإلنسان  حقوق 

تبادل  خالل  من  وإيطاليا  فرنسا  سفارتي  مع  التعاون 

الخبرات والتجارب في المجالين الحقوقي والقانوني بما 

يدعم الجهود الرامية لتحقيق األهداف المشتركة.

من جانبهم، ثمن سفيري فرنسا وإيطاليا الدور الفعال 

ومساعيها  اإلنسان،  حقوق  حماية  في  للمؤسسة 

لتعزيز الثقافة الحقوقية في مملكة البحرين، متمنين 

للمملكة وشعبها دوام التقدم.

#لقاءات_رسمية

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

باوال  السيدة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

نايكو  مؤسسة  في  الجنائية  العدالة  خبيرة  جاك 

بالمملكة المتحدة، بحضور سعادة السيد ستيوارت 

البحرين،  البريطاني لدى مملكة  سامرز نائب السفير 

وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.

التي  الصداقة  بعالقات  الدرازي  نّوه  اللقاء،  وخالل 

المتحدة،  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  تجمع 

المجاالت  في  مستمر  وتطور  نماء  من  تشهده  وما 

كافة، معربًا عن تقديره للتعاون الفعال بين السفارة 

والمؤسسة خاصة فيما يتعلق بالدعم التقني وإقامة 

البرامج التدريبية المشتركة.

التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء،  خالل  جرى  كما 

يتعلق  فيما  والتجارب  الخبرات  وتبادل  المشترك 

لألطفال  اإلصالحية  العدالة  قانون  بتطبيق 

وحمايتهم من سوء المعاملة، باإلضافة الى قانون 

الدولية  والممارسات  البديلة  والتدابير  العقوبات 

الفضلى في ذات الشأن.

لما  تقديرها  عن  جاك  السيدة  أعربت  جانبها،  من 

مؤكدة  دؤوب،  عمل  من  المؤسسة  به  تقوم 

التقني  الدعم  لتقديم  البريطانية  السفارة  استمرار 

لتعزيز  االستمرار  في  المؤسسة  مساعي  لتحقيق 

وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

روضة  السيدة  المؤسسة  جانب  من  اللقاء  حضر 

والمستشار  المفوضين،  مجلس  عضو  العرادي 

من  للقاء  حضر  فيما  األمين،  شاهين  غانم  ياسر 

البريطانية السيدة سوزان نوتيفولي  جانب السفارة 

مديرة البرامج والسيدة ندى بدر مسؤولة المشاريع.

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يستقبل خبيرة العدالة 
الجنائية في مؤسسة نايكو بالمملكة المتحدة   المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

تستقبل سفيري جمهوريتي فرنسا وإيطاليا

#لقاءات_رسمية
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 فريق العمل المشترك يعقد اجتماًعا تنسيقًيا بشأن وضع آلية تنفيذ 
أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص

بشأن  تنسيقًيا  اجتماًعا  المشترك  العمل  فريق  عقد 

وضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة 

الوطنية  المؤسسة  برئاسة  الخاص،  القطاع  شركات 

العمل،  وزارة  الداخلية،  وزارة  وعضوية  اإلنسان،  لحقوق 

لتنمية  البحرين  وجمعية  البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنظيم سوق 

العمل، وصندوق العمل "تمكين".

وفي مستهل االجتماع، ثمن المهندس علي أحمد الدرازي 

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ورئيس فريق 

العمل المشترك، التوجيهات الملكية السامية لمواصلة 

والتدابير  العقوبات  قانون  أحكام  تطبيق  في  التوسع 

والبرتوكوالت  الدولية،  المعايير  مع  يتماشى  بما  البديلة، 

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  الواردة 

المسلوبة  األشخاص  بمعاملة  المتعلقة  والسياسية 

حقوق  احترام  ظل  وفي  إنساني  بشكل  وذلك  حريتهم، 

واحترام كرامة اإلنسان.

الذي  البارز  بالدور  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وأشاد 

القانون، بما  الداخلية في تنفيذ أحكام  تضطلع به وزارة 

يسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم 

وعدم  الجريمة  من  الوقاية  ويحقق  المجتمع  في 

في  الحقوقية  المنظومة  يعزز  الذي  األمر  معاودتها، 

مملكة البحرين.

وأشار الدرازي، خالل االجتماع، الى أهمية مشاركة القطاع 

الخاص في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة عبر توفير 

المحكوم  إلى  إسنادها  يمكن  ووظائف  عمل  فرص 

عليهم، أو عبر برامج ريادة األعمال التجارية، أو التأهيل 

دعم  في  أساسًيا  شريكا  "الخاص"  باعتبار  والتدريب، 

عملية التنمية المستدامة، مثمنا في هذا الصدد، الدور 

الريادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين.

تعريفي  لقاء  عقد  على  االجتماع،  خالل  االتفاق،  تم  وقد 

مع شركات القطاع الخاص لعرض آلية تنفيذ العقوبات 

بمقر  وذلك  الشركات،  بهذه  المنوط  والدور  البديلة 

غرفة تجارة وصناعة البحرين.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تطلق النسخة التاسعة 
من برنامج الزمالة البحثية في مجال حقوق اإلنسان

انطلقت النسخة التاسعة من برنامج الزمالة البحثية 

المؤسسة  تنظمه  الذي  اإلنسان  حقوق  مجال  في 

الوطنية لحقوق اإلنسان لعدد من المتدربين بجامعة 

حيث  العمل،  لوزارة  التابع  فرص  وبرنامج  البحرين، 

من  عدد  بتقديم  البرنامج  خالل  المؤسسة  ستقدم 

مجال  في  العالقة  ذات  العمل  وورش  المحاضرات 

الحقوقي.

وسيمتد البرنامج حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، 

التثقيفية  المحاضرات  من  مجموعة  وستخلله 

الرسمية  الجهات  من  لعدد  الميدانية  والزيارات 

المكتبات  تحتويه  وما  العمل  سير  على  لالطالع 

تدريب  سيتم  كما  واصدارات،  كتب  من  لها  التابعة 

للفعاليات  العام  التنظيم  كيفية  على  المشاركين 

للفعاليات  التنظيم  في  اشراكهم  خالل  من 

المتنوعة التي تنظمها المؤسسة.

#برامج_تدريبة
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  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في البرنامج الصيفي
)ألوان السعادة( المنظم من قبل المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

عقد البرنامج بتاريخ 2 أغسطس

سواء  الجهات،  كافة  مع  الفاعلة  المجتمعية  الشراكة  إطار  في 
التي تمثل شريكا ورافدا  المدني  المجتمع  أو منظمات  الرسمية 
أساسيا لتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان لكافة شرائح المجتمع، 
شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في البرنامج الصيفي 
لألعمال  الملكية  المؤسسة  نظمته  الذي  السعادة"  "ألوان 
عدد  تقديم  تم  حيث  منتسبيها،  من  األيتام  لألطفال  اإلنسانية 

من الفعاليات واألنشطة التي تمحورت حول حقوق الطفل.

تتعلق  التي  الثقافية  المسابقات  من  مجموعة  عمل  تم  كما 
وتعزيز  حماية  في  ودورها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة 
حقوق اإلنسان بمملكة البحرين، وتعريف األطفال بصورة مبسطة 

حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل.

#مشاركات_المؤسسة
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#مشاركات_المؤسسة

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تشارك في مهرجان صيف البحرين 2022

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

التي  عشرة  الرابعة  بنسخته  البحرين  صيف  مهرجان 

وذلك  للعين"،  ذهب  البحرين،  "صيف  شعار  حملت 

عدد  تقديم  خالل  من  متتالية،  أيام  ثالثة  مدى  على 

من ورش العمل يتم خاللها تقديم أنشطة ترفيهية 

متنوعة حول أهم حقوق الطفل التي ذكرت في اتفاقية 

وتمحورت ورش العمل - التي استمرت ثالثة أيام متتالية - حول الحق في بيئة صحية مستدامة تم خاللها تقديم 
نبذة لألطفال حول إعادة التدوير، وورشة عمل حول حقوق الطفل تم خاللها قراءة عدد من القصص ذات العالقة 
بحقوق الطفل، باإلضافة الى ورشة عمل بعنوان "الحقوقي الصغير المبدع" حيث تم تقديم مشكلة معنية بحقوق 

الطفل وإيجاد حلول حولها.

وقدم ورش العمل مجموعة من موظفي األمانة العامة بالمؤسسة الذين لهم خبرة متراكمة، ومهارات خاصة 
في التعامل مع األطفال، حيث تم التركيز على الجانب العملي من خالل تقديم المسابقات وقراءة القصص واأللعاب 

المتنوعة التي تتناسب مع الفئة العمرية )8-12 سنة(.

األطفال  لدى  اإلدراك  بمستوى  للمؤسسة،  العام  األمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  أشاد  المناسبة،  وبهذه 
بحقوقهم، الفًتا إلى أن مشاركة المؤسسة في المهرجان تأتي ضمن برنامج المؤسسة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق 
للثقافة واآلثار على تعاونهم  البحرين  الطفل بشكل خاص، معرًبا عن تقديره لهيئة  اإلنسان بشكل عام، وحقوق 

الدائم مع المؤسسة للمساهمة في صقل شخصية الطفل وتعريفهم بحقوقهم بلغة بسيطة.

األول  الدولي  القانوني  الصك  باعتبارها  الطفل  حقوق 

لألطفال،  األساسية  والحريات  الحقوق  يحدد  الذي 

لغرض تحويل المعرفة بحقوق اإلنسان إلى ممارسة 

عملية وسلوك يومي، سعًيا إلى إيجاد أفضل السبل 

لممارسة حقوق اإلنسان وحرياته، وضمان حمايتها 

من أي انتهاك قد تتعرض له.

#مشاركات_المؤسسة
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 لجنة الحقوق والحريات العامة
تعقد اجتماعها الخامس عشر

اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 

الخامس عشر، برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، 

بدر  والدكتور  السلوم  صباح  أحمد  السيد  وعضوية 

اللجنة خالل االجتماع مقترحا  محمد عادل، وناقشت 

مسمى  تحت  محاضرات  من  مجموعة  تقديم  حول 

البديلة"  العقوبات  في  الحق  لهم  من  تهيئة  "برنامج 

و  االنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  من  بإشراف 

من  المستفيدين  لألشخاص  وذلك  الداخلية،  وزارة 

على  مساعدتهم  بهدف  البديلة  والتدابير  العقوبات 

لالنخراط  وتهيئتهم  الخارجي  المحيط  على  االنفتاح 

في المجتمع بإيجابية وبما يؤهلهم للعودة إلى الحياة 

بصورة طبيعية.

بشأن  السابقة  توصيتها  اللجنة  ناقشت  كما 

الناخبين  لدى  الوعي  لتعزيز  توعوي  برنامج  إعداد 

القادمة،  والبلدية  النيابية  باالنتخابات  والمواطنين 

الحقوق  باعتبارها حق من  المشاركة فيها  واهمية 

السياسية.

نتائج  على  اللجنة  اطلعت  االجتماع،  نهاية  وفي 

في  المفوضين  مجلس  أعضاء  بها  قام  التي  الزيارة 

المؤسسة الى مراكز اإلصالح والتأهيل خالل موسم 

عاشوراء 1444 هـ.
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