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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يثمن دعم القيادة الرشيدة للمرأة البحرينية

يتبع ص 2 - 

#تصريح

الدرازي  أحمد  علي  المهندس  رفع 

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 

التهاني  آيات  أسمى  اإلنسان، 

صاحب  حضرة  مقام  إلى  والتبريكات 

عيسى بن  حمد  الملك   الجاللة 

آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 

اهلل ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

الملكي  السمو  صاحبة  وإلى  اهلل، 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة 

حفظها  للمرأة  األعلى  المجلس 

المرأة  بيوم  االحتفال  بمناسبة  اهلل، 

مملكة  به  تحتفي  الذي  البحرينية؛ 

من  ديسمبر  من  األول  في  البحرين 

تحت  العام  هذا  يأتي  والذي  عام،  كل 

الوطنية..مسيرة  التنمية  في  البحرينية  "المرأة  عنوان 

ارتقاء في وطن معطاء".

المرأة  به  حظيت  الذي  الكبير  الدعم  الدرازي  وثمن 

البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك 

حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

الملكي  السمو  صاحب  من  البالغ  واالهتمام  ورعاه،  اهلل 
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األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

الحثيثة  والمتابعة  اهلل  حفظه  الوزراء  مجلس 

صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعلى  المجلس  قبل  من 

إبراهيم بنت  سبيكة  األميرة  الملكي   السمو 

آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى، الذي جعل من 

البناء  مسيرة  في  الرجل  مع  رئيسًا  شريكًا  المرأة 

والتنمية لمملكة البحرين.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وأكد 

شأنه  من  ما  لكل  الكامل  المؤسسة  دعم  على 

الُصعد  مختلف  على  بحقوقها  المرأة  تمتع  تعزيز 

والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية   -

جنبًا  البحريني  المجتمع  في  أساسي  كشريك   -

ومساعي  جهود  مع  توافقًا  الرجل،  مع  جنب  إلى 

المرأة  تمكين  إلى  الرامية  للمرأة  األعلى  المجلس 

الشاملة،  التنمية  برامج  في  وإدماجها  البحرينية 

وتحقيقا لمبدئ المساواة وعدم التمييز.

 رئيس المؤسسة يستقبلتكملة من  ص ١ 
نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

حقوق  مجال  في  الجانبين  بين  والرؤى  النظر  وجهات  وتبادل  المشترك  التعاون  أوجه  بحث  اللقاء  خالل  وتم 

اإلنسان، كما تم التأكيد على أهمية استمرار وتعزيز التعاون لتوحيد الجهود في المجاالت ذات العالقة بحقوق 

اإلنسان والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

المشترك،  االهتمام  المواضيع ذات  المؤسسة في  البريطاني شفافية ووضوح  السفير  نائب  من جانبه، ثمن 

مؤكدا استعداد السفارة البريطانية للتعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في سبيل قيام المؤسسة بتحقيق 

أهدافها واختصاصاتها.

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
مملكة  لدى  المتحدة  المملكة  سفير  نائب  سامرز  ستيوارت  السيد  اإلنسان، 
البحرين، يرافقه السيد إيان ماسون رئيس ديوان السفارة، وذلك بمقر المؤسسة 

في ضاحية السيف.

 2

#لقاءات_رسمية#تصريح
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المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  رفع 

التهاني  آيات  أسمى  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

حضرة  في  ممثلة  الرشيدة  القيادة  إلى  والتبريكات 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

السمو  وصاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى  البالد 

العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 

اهلل  حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب 

بالعيد  البحرين  مملكة  احتفاالت  بمناسبة  ورعاه، 

المفدى،  البالد  عاهل  جلوس  وعيد  المجيد  الوطني 

البحرين  مملكة  حكومة  إلى  التهنئة  قدم  كما 

وشعبها الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على 

قلوب الجميع.

المؤسسة على االحتفال بهذه  الدرازي: "تحرص  وقال 

لما  استذكاًرا  قلوبنا،  على  العزيزة  الوطنية  المناسبة 

حققته مملكتنا الغالية من إنجازات وطنية على جميع 

العهد  ظل  في  الحقوقي  المجال  في  خاصة  األصعدة 

الذي  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى  البالد  لعاهل  الزاهر 

العمل  ميثاق  أُطر  وفق  اإلنسان  حقوق  قيم  رسخ 

الوطني ودستور مملكة البحرين مما يدعم تكامل 

الجهود لمواصلة النهوض بكل ما يتعلق بالجوانب 

السواء،  على  والمقيمين  للمواطنين  الحقوقية 

الذي  الحقوقي  الصرح  هذا  من  ذلك  على  أدل  وليس 

أنشأه جاللته ليكون بيتا من بيوت الخبرة في مجال 

داعيا  المملكة"،  في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية 

الميمونة  المناسبة  هذه  تعود  أن  القدير  المولى 

على الوطن والمواطنين بالخير واالستقرار في ظل 

قيادته الرشيدة.

اقامتها  التي  االحتفالية  الفعالية  خالل  ذلك  جاء 

احتفاالت  مع  تزامنا  للمؤسسة  العامة  األمانة 

وعيد  المجيد  الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة 

جلوس عاهل البالد المفدى، تعبيًرا عن الفرحة بهذه 

المناسبة العزيزة على قلب كل بحريني وبحرينية.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تحتفل باألعياد الوطنية

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

المؤسسة  اإلنسان، بمقر  الوطنية لحقوق  المؤسسة 

وكيل  أريوال  لو  سارة  السيدة  سعادة  السيف،  بضاحية 

المهاجرين  العمال  لشؤون  الخارجية  الشؤون  وزارة 

ألفونسو  السيد  سعادة  بحضور  الفلبين،  بجمهورية 

فيرنايد سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، 

وذلك على هامش زيارتها لمملكة البحرين.

بالسيدة  المؤسسة  رئيس  رحب  اللقاء،  بداية  في 

البلدين  بين  والصداقة  التعاون  بعالقات  منوها  أريوال، 

والشعبين الصديقين، مؤكدا على دور الجالية الفلبينية 

دعم  في  وإسهاماتها  البحرين  مملكة  في  المهم 

مسيرة البناء والنهضة بالمملكة.

وتطرق الطرفان الى جهود المؤسسة في دعم وتعزيز 

وما  االنسانية،  بحقوقهم  الوافدة  العمالة  تمتع 

على  للوقوف  معهم  ومتابعة  تواصل  من  به  تقوم 

حقوقهم  توافر  من  والتأكد  الحقوقية  أوضاعهم 

الدستور واالتفاقيات  المكفولة لهم بموجب أحكام 

الدولية واإلقليمية ذات العالقة.

شكرها  بالغ  عن  أريوال  السيدة  أعربت  جهتها  من 

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  به  تقوم  لما  وتقديرها 

العمالة  تجاه  كبيرة  إنسانية  جهود  من  اإلنسان 

الوافدة بشكل عام، والجالية الفلبينية بشكل خاص، 

الصديقين من عالقات  البلدين  بين  يربط  بما  مشيدا 

وطيدة واحترام متبادل وتفاهم وتنسيق تجاه العديد 

من القضايا ذات االهتمام المشترك، متمنيا لمملكة 

البحرين وشعبها دوام الرفعة واالزدهار.

#لقاءات_رسمية 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل وكيل وزارة الشؤون
الخارجية لشؤون العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تقوم بزيارة ميدانية الى مركز شرطة جنوب العاصمة

الوطنية  المؤسسة  لعمل  الرقابي  الدور  إطار  في 
مفوضي  مجلس  أعضاء  من  عدد  قام  اإلنسان،  لحقوق 
جنوب  شرطة  مركز  إلى  ميدانية  بزيارة  المؤسسة 
العاصمة للوقوف على اإلجراءات المعمول بها، واالطالع 
وسرعة  إجراءاتها  سير  وآلية  البالغات  تلقي  كيفية  على 

إحالتها إلى النيابة العامة.

#زيارات_ميدانية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك
 في الجلسة الحوارية حول المراجعة الوطنية الطوعية للتقدم المحرز

في خطة عام 2030 لتعزيز حقوق اإلنسان

وتمت  المركز،  بمسؤولي  الزيارة  خالل  األعضاء  والتقى 
بمختلف  العالقة  ذات  المواضيع  من  عدد  مناقشة 
الحقوقية،  الناحية  من  المركز  في  المتبعة  اإلجراءات 
التوقيف،  وغرف  المركز  مرافق  على  االطالع  تم  كما 
التي  اإلنسانية  المعاملة  معايير  تطبيق  من  والتأكد 

يحصل عليها الموقوفين، باإلضافة الى التحقق من مدة 
مالئمة ظروف المكان من حيث السالمة وضمان االمن 
للموقوفين، فضال عن االطالع على الخدمات واإلجراءات 

المتبعة والتي يتم تقديمها للمراجعين.

عمل  خطة  ضمن  تأتي  الزيارة  هذه  ان  بالذكر  الجدير 
واالحتجاز،  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  لتفقد  المؤسسة 
بهدف االطالع عن كثب على مدى التزام تلك المراكز من 
تطبيق المعايير المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان.

عام  أمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  شارك 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان واألستاذة لطيفة 
والتدريب،  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  الجالهمة 
الوطنية  )المراجعة  بعنوان  الحوارية  الجلسة  في 
الطوعية للتقدم المحرز في خطة عام 2030 لتعزيز 
حقوق اإلنسان( والتي عقدت عبر تقنية االتصال المرئي 
بتنظيم من قبل المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان 
الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف  مع  بالتعاون 
تنمية  مشروع  إطار  في   (GANHRI) اإلنسان  لحقوق 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  التابع  القدرات 

واالتحاد األوروبي.

دليل  استعراض  الحوارية  الجلسة  خالل  وتم 
كيفية  حول  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
الوطنية  للمعايير  الوطني  التقرير  مع  التعامل 

المحرز في جدول أعمال عام 2030  للتقدم   (VNR)

لحقوق  الدنماركي  المعهد  بإعداده  قام  والذي 
العالمي للمؤسسات  التحالف  بالتعاون مع  اإلنسان، 
الجلسة  خالل  تم  كما  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
تلعبه  أن  الذي يمكن  المهم  الدور  الحوارية توضيح 
جميع  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 
مراحل المراجعة الوطنية الطوعية، للتقدم المحرز 
في خطة عام 2030 لتعزيز حقوق اإلنسان ولتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

الوطنية  المراجعة  تجارب  مشاركة  تم  كما 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الطوعية 
وتوضيح  وغانا،  واسكتلندا  االرجنتين  من  كل  في 
عملية  في  المؤسسات  تلك  به  قامت  الذي  الدور 

المراجعة الوطنية الطوعية.

#مشاركات_المؤسسة
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وناقش المشاركون خالل االجتماع الدراسة التي تم اعدادها في عام 2011 من قبل الجهات المنظمة، والتي تم 

تحديثها هذا العام، حيث تم التطرق الى عدد من المواضيع في ذات الشأن أبرزها مشاركة نتائج الدراسة، وتحديد 

أهم التحديات والفرص للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال الصحة اإلنجابية، باإلضافة الى استعراض 

نتائج التحديث لمعلومات الدراسة التي تمت خالل العام الجاري، فضال عن استعراض أهم تجارب الدول في منطقة 

آسًيا والمحيط الهادئ لتعزيز وحماية الحقوق اإلنجابية.

شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في اجتماع مراجعة وتحديث حالة التقرير 

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  عمل  في  اإلنجابية  الحقوق  بدمج  الخاص 

التحديات  الحالية  والممارسات  لآلراء  أولية  "دراسة  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة 

والفرص"، والذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) بالتعاون مع صندوق األمم 

.(UNFPA-APRO) المتحدة للسكان

#مشاركات_المؤسسة

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك
في اجتماع الحقوق اإلنجابية في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

#مشاركات_المؤسسة

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

الوطنية  المراجعة   " المعنونة:  الحوارية  الجلسة 

الطوعية للتقدم المحرز في خطة عام 2030 لتعزيز 

من   - بعد  عن   – تنظيمها  تم  والتي  اإلنسان"،  حقوق 

بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  الدنماركي  المعهد  قبل 

المعنية  الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف  مع 

إطار  في   (GANHRI) وحمايتها  اإلنسان  حقوق  بتعزيز 

الوطنية  للمؤسسات  التابع  القدرات  تنمية  مشروع 

لحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي.

مكتب  ممثلة  روز،  كاتارينا  رحبت  الفعالية  بداية  في 

 (GANHRI) الوطنية  للمؤسسات  العالمي  التحالف 

دليل  أهمية  وأوضحت  بالمشاركين،  جنيف  في 

الخاص  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

للمعايير  الوطني  التقرير  في  المشاركة  بكيفية 

أعمال  جدول  في  المحرز  للتقدم   (VNR) الوطنية 

قدمت  كما  الفعالية،  خالل  تقديمه  تم  والذي   ،2030

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في فعالية دور 
المؤسسات الوطنية في المراجعة الوطنية الطوعية لخطة 2030 

لتعزيز حقوق االنسان

االنسان  لحقوق  الدانماركي  المعهد  مستشارة 
عرضا للدليل الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق 
المراجعة  في  المشاركة  بآلية  والمعني  اإلنسان 

الوطنية الطوعية.

بين  الكبير  التقارب  الى  التطرق  الفعالية  خالل  وتم 
حقوق  وأطر   2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة 
له  الطوعية  الوطنية  المراجعة  توفر  والتي  اإلنسان، 
بتنفيذها  والنهوض  اإلنسان  حقوق  تعزيز  إمكانية 
حجر  المراجعة  تعد  حيث  العالم،  بلدان  مختلف  في 
حيث   ،2030 أعمال  جدول  متابعة  إطار  في  الزاوية 
أنه للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان دور مهم 
بناًء  المراجعة،  عملية  خطوات  جميع  في  به  تقوم 

على اختصاصاتهم.

المراجعة  تجارب  مشاركة  تم  الفعالية  ختام  وفي 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الطوعية  الوطنية 

اإلنسان في عدد من الدول.
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اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 
الشاعر  خالد  السيد  برئاسة  بعد،  عن  السابع  العادي 
روضة  السيدة  وعضوية  المؤسسة،  رئيس  نائب 

العرادي والسيدة هالة فايز والدكتورة حورية حسن.

كشوفاتها  باستعراض  اعمالها  اللجنة  افتتحت 
المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى  المتعلقة 
تم  التي  والحاالت  المقدمة  القانونية  والمساعدات 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  خالل  من  رصدها 
مع  تعاملت  حيث  الماضي،  االجتماع  منذ  االجتماعي 
قانونية،  مساعدات   (14) عدد  وقدمت  شكاوى،   (8)

(3) حاالت عبر وسائط اإلعالم ووسائل  ورصدت عدد 
اتصاال   (80) تلقيها  عن  فضال  االجتماعي،  التواصل 
الفترة  خالل  للمؤسسة  المجاني  الساخن  الخط  عبر 
المذكورة، وناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات 

بشأنها.

بها  قامت  التي  الزيارة  مجريات  اللجنة  ناقشت  كما 
االحتياطي  الحبس  مركز  الى  الماضية  الفترة  خالل 

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد
اجتماعها السابع عن بعد

وأخذ  السن  صغار  نزالء  طلبات  من  للتأكد 
بحقوقهم،  تمتعهم  من  والتأكد  بمالحظاتهم 
وادي  منطقة  الى  الميدانية  الزيارة  الى  باإلضافة 
المشاكل  المعامير لالطالع على  البحير ومنطقة 
المناسبة لها مع  الحلول  البيئية والصحية، وإيجاد 

الجهات ذات العالقة.  

وتدعو اللجنة الى التواصل مع المؤسسة في الوقت 
 ،(NIHR Bahrain) النقالة  الهواتف  الحالي عبر تطبيق 
أو عبر الموقع اإللكتروني (www.nihr.org.bh) أو عن 
وذلك   ،(80001144) المجاني  الساخن  الخط  طريق 
مملكة  تتخذها  التي  االحترازية  باإلجراءات  التزاما 
المستجد،  كورونا  فيروس  لمكافحة  البحرين 
الجهات  من  الصادرة  واإلرشادات  وللتعليمات 
الفيروس  انتشار  من  بالحد  المعنية  الرسمية 
حقا  تعتبر  التي  الجميع  صحة  على  وللمحافظة 

أساسيا من حقوق اإلنسان.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان #يوم_المرأة_البحرينية

عام  أمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  رفع 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، بمناسبة 
يوم المرأة البحرينية، مشيدا باهتمام ورعاية سموها 
للرقي بمستوى المرأة البحرينية وتمكينها في جميع 

المجاالت واألصعدة.

العامة  األمانة  لموظفات  تكريمه  خالل  ذلك  جاء 
بالمؤسسة، تقديرا لجهودهن في دعم أداء المؤسسة 
واختصاصاتها،  أهدافها  بتحقيق  قيامها  سبيل  في 

عن  وأعرب  الوطنية،  المناسبة  بهذه  هنئهن  حيث 
بشكل  البحرينية  المرأة  بجهود  واعتزازه  تقديره 
عام، وبالكوادر النسائية العاملة بالمؤسسة بشكل 
خاص - التي بلغت نسبتهن 62% - وبما يتميزن به 

من جدارة وكفاءة.

الوطنية  المؤسسة  بأن  شاهين  المستشار  وأكد 
لحقوق اإلنسان تدعم كل ما من شأنه تعزيز مكانة 
المزايا  بجميع  وتمتعها  واحترامها  البحرينية  المرأة 
والحقوق، إيمانا منها بأهمية دور المرأة في المجتمع 
في  والتنمية  البناء  مسيرة  في  أساسي  كشريك 

المملكة.

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تحتفل بيوم المرأة البحرينية
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

بشأن  تم  ما  باستعراض  اعمالها  اللجنة  افتتحت 

من  فيها  اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها  قراراتها 

بعض  بمخاطبة  المتعلقة  تلك  السيما  إجراءات، 

ودور  والمستشفيات  والتوقيف،  االحتجاز  مراكز 

الرعاية الصحية، بهدف التنسيق بإجراء زيارات ميدانية 

لها لالطالع على اإلجراءات والخدمات التي تقدمها تلك 

الخدمات  من  المستفيدين  وألولئك  للنزالء  الجهات 

عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها العادي السابع برئاسة الدكتور 

دانيال كوهين، وذلك في  اللظي والسيد  المحامية دينا  الحمادي وعضوية  مال اهلل 

مقر المؤسسة بضاحية السيف.
لتعديل  مقترح  االجتماع  خالل  اللجنة  ناقشت  كما 

والذي  للعمال،  الظهيرة  وقت  العمل  أوقات  حظر 

والتنمية  العمل  وزارة  الى  المؤسسة  به  تقدمت 

التي  اإلجراءات  مناقشة  الى  باإلضافة  االجتماعية، 

#لنساعدهم_في_ المؤسسة  مبادرة  بشأن  اتخذت 

الوصول التي تهدف الى تسهيل تحرك األشخاص ذوي 

اإلعاقة في األماكن الخاصة والعامة.

برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وعضوية السيد أحمد صباح السلوم والدكتور 

بعد،  عن  السابع  اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت  عادل،  محمد  بدر 

حيث افتتحت أعمال اجتماعها السابع بالتصديق على محضر االجتماع السابق، ومن 

ثم ناقشت ما تم بخصوص قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، 

واعتمدت عدد من الفعاليات المستقبلية.

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد
اجتماعها العادي السابع

 لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد
اجتماعها السابع عن بعد

األساسية  والمبادئ  يتوافق  بما  بأنواعها،  الصحية 

لمعايير حقوق اإلنسان.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة استمرارية عقد الندوات 

لمنتسبي  العملية  والورش  التدريبية  والدورات 

الجهات المعنية بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، 

في  والتثقيفي  التوعوي  المؤسسة  دور  ضمن  وذلك 

مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

واختتمت اللجنة اعمالها باستعراض مقترح لعمل 

مفهوم  وترسيخ  األعمال  لريادة  مخصصة  فعالية 

ريادة االعمال وحقوق االنسان ألصحاب ورواد األعمال 

بمملكة  والحقوقية  التشريعية  األطر  ظل  في 

البحرين.
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