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

المفوضين  مجلس  مكتب  عقد 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة 

اجتماعه الحادي عشر، برئاسة المهندس 

الرئيس  نائب  وحضور  الدرازي،  أحمد  علي 

في  الدائمة  النوعية  اللجان  ورؤساء 

المؤسسة.

موجزا  االجتماع،  مستهل  في  الدرازي،  وقدم 

الـ41  الدورة  في  المؤسسة  مشاركة  حول 

 مكتب مجلس المفوضين
يعقد اجتماعه الحادي عشر

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان
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في   (UPR) البحرين  الدوري الشامل لمملكة  الستعراض 

الموازي  تقريرها  قدمت  المؤسسة  بأن  موضحا  جنيف، 

على  احتوى  والذي  الدوري،  الستعراض  العامل  الفريق  الى 

عدد من التوصيات التي تعزز من مفاهيم حقوق االنسان 

االجتماعية،  العدالة  خاصة  الدولية،  المعايير  مع  وتتوافق 

أو الجنسية، أو حقوق الطفل أو قانون االسرة، أو الحق في 

الدولية  والصكوك  المعاهدات  الى  االنضمام  او  العمل، 

 2

تكملة من  ص ١ 

المعنية بحقوق االنسان، او المتعلقة بمكافحة االتجار 

باألشخاص، ودعم المدافعين عن حقوق االنسان.

أهمية  على  بالتأكيد  االجتماع  اعمال  المكتب  واختتم 

استمرارية  بشأن  للمؤسسة  الواردة  الحاالت  متابعة 

والرعاية  للعالج  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  نزالء  تلقي 

الصحية.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تحتفل بيوم المرأة البحرينية

رفع المهندس علي أحمد الدرازي المؤسسة الوطنية 
إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  اإلنسان،  لحقوق 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
المجلس  رئيسة  المعظم،  العاهل  قرينة  خليفة  آل 
الذي  البحرينية،  المرأة  يوم  بمناسبة  للمرأة،  األعلى 
تحتفي به مملكة البحرين في األول من ديسمبر من 

كل عام.

أقامته  الذي  االحتفال  خالل  كلمته  في  الدارزي  وقال 
األمانة العامة لعضوات وموظفات المؤسسة الوطنية 
المناسبات  من  المناسبة  هذه  أن  اإلنسان،  لحقوق 
أهم  على  الضوء  تسلط  لكونها  الهامة  الوطنية 
المحطات في مسيرة المرأة البحرينية في دعم عجلة 
واألصعدة،  المجاالت  مختلف  في  الوطنية  التنمية 
لحضرة  السامية  الملكية  الرعاية  ظل  في  وذلك 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه.

المؤسسة  رئيس  وثمن 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
المجلس  به  يقوم  ما 
جهود  من  للمرأة  األعلى 
لدعم  ومتواصلة  كبيرة 

المرأة البحرينية وجعلها شريكًا رئيسًا مع الرجل في 
مؤكدا  البحرين،  لمملكة  والتنمية  البناء  مسيرة 
على أن المؤسسة تعمل بما لديها من والية واسعة 
المرأة  مكانة  تعزيز  شأنه  من  ما  كل  دعم  على 
والحقوق  بالمزايا  وتمتعها  واحترامها  البحرينية 
أو  االقتصادية  أو  السياسية  أو  المدنية  سواء  كافة، 
االجتماعية أو الثقافية، باعتبارها شريك أساسي في 

بناء نهضة مملكة البحرين.

#يوم_المرأة_البحرينية
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#لقاءات_رسمية
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المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  أكد 

البحرين  مملكة  أن  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

اإلنسان،  حقوق  وحماية  لتعزيز  قصوى  أولوية  أولت 

وتراثها  البحريني،  المجتمع  قيم  من  المستمدة 

بأنواعها  الحريات  كفل  الذي  ودستورها  الثقافي، 

المختلفة للجميع.

الذي  اإلنسان  حقوق  يوم  بمناسبة  الدرازي،  وقال 

اعتمدت فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن 

يتم  والذي   ،1948 عام  في  اإلنسان  لحقوق  العالمي 

كل  من  ديسمبر  من  العاشر  في  سنويا  ذكراه  احياء 

عام، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم 

الحثيثة من لدن صاحب  حفظه اهلل ورعاه، والمتابعة 

خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

صيانة  من  جعلت  الوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولي 

األساسية  المرتكزات  أحد  االنسان  حقوق  واحترام 

التشريعية  ومنظومتها  التنموية،  مسيرتها  ضمن 

والتسامح،  والمساواة  العدالة  مبادئ  عززت  التي 

واحترام الحقوق، ودعم العمل اإلنساني تماشًيا مع 

مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في إطار رؤية 

متكاملة ومنظومة عصرية تعمل على تعزيز حقوق 

الفرد وتوفر له مقومات الحياة الكريمة.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وتثمن 

والمعاهدات  باالتفاقيات  البحرين  مملكة  التزام 

بالخطوات  منوها  اإلنسان،  بحقوق  المعنية  الدولية 

صون  مجال  في  المملكة  قطعتها  التي  الكبيرة 

المواطنين  كرامة  وحفظ  اإلنسان  حقوق  وحماية 

والقانونية،  الدستورية  األطر  بموجب  والمقيمين 

مؤكدا في ذات الوقت بأن المؤسسة مستمرة في 

متابعة ورصد مدى االلتزام باالتفاقيات والمعاهدات 

والمعنية  المملكة  عليها  صدقت  التي  الدولية 

بحقوق اإلنسان.

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

كميليا  السيدة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

البحرين  مملكة  لدى  كندا  سفارة  ممثل  عكوش 

في  المؤسسة  بمقر  وذلك  الرياض،  في  والمقيمة 

ضاحية السيف.

قدم الدرازي، في مستهل اللقاء، نبذة حول آلية عمل 

حقوق  وحماية  وتعزيز  نشر  في  ودورها  المؤسسة 

من  عدد  الى  متطرقا  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان 

المواضيع ذات االهتمام المشترك، والدور الذي تضطلع 

به المؤسسة في التعاطي مع تلك المواضيع للوقوف 

التنسيق  عن  فضال  والمجريات،  الحقائق  أهم  على 

االختصاص  ذات  الرسمية  الجهات  مع  المستمر 

المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  والتنسيق  بالتعاون 

الحقوقي  الوعي  لتعزيز  التدريبية  البرامج  تنفيذ  في 

بين كافة شرائح المجتمع.

والتدابير  العقوبات  قانون  الى  الدرازي  تطرق  كما 

البديلة، وآلية تطبيقه بشكل فعال من خالل توفير 

عليهم،  للمحكوم  المالئمة  التأهيلية  البرامج 

للعقوبات  الدولي  المؤتمر  مخرجات  مستعرضا 

البديلة التي قامت بتنظيمه المؤسسة.

من جانبها أعربت السيدة عكوش عن شكرها على 

حسن االستقبال، مؤكدة على أهمية دور المؤسسة 

مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  في 

البحرين، متمنية لمملكة البحرين وشعبها المزيد 

من التقدم واالزدهار.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يستقبل ممثل سفارة كندا المعتمد لدى مملكة البحرين

#تصريح

 تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
بمناسبة يوم حقوق اإلنسان
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تحتفل بالعيد الوطني وعيد الجلوس

#اليوم_الوطني

المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  رفع 
أعضاء  وباسم  باسمه  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
مجلس المفوضين واألمين العام وجميع العاملين في 
مقام  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  المؤسسة، 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعّظم حفظه اهلل ورعاه، وصاحب السمو 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، والى شعب مملكة 
البحرين الكريم، بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد 

الجلوس الثالث والعشرين.

األمانة  نظمته  الذي  االحتفال  خالل  الدرازي،  وقال 
مملكة  احتفاالت  مع  تزامنا  بالمؤسسة  العامة 
الوطنية  المناسبة  أن هذه  الوطنية،  بأعيادها  البحرين 
من  ونعبر  مواطن،  كل  وجدان  في  راسخة  المجيدة 

العزيز  لوطننا  والوفاء  الحب  مشاعر  عن  خاللها 
وقيادتنا الرشيدة، ونؤكد من خاللها للعالم اعتزازنا 
داعيا  الحكيمة،  لقيادتنا  ووالئنا  الوطن  الى  باالنتماء 
المولى القدير أن تعود هذه المناسبة الميمونة على 
المملكة وشعبها الوفي بالخير واالستقرار في ظل 

قيادتنا الرشيدة.

أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان، أن نظام السجون المفتوحة 

فضال عن كونه يشّكل نقلة نوعية في مجال اإلصالح 

والتأهيل في مملكة البحرين، فهو سيساعد بشكل 

كبير على التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير 

المنظومة  وتحديث  تطوير  إطار  في  وذلك  البديلة، 

تطبق  الذين  األفراد  تجاه  إنساني  بشكل  األمنية 

مختلفة،  وجنح  جرائم  في  القضائية  األحكام  عليهم 

بحقوق  الصلة  ذات  الدولية  المعايير  مع  يتماشى  بما 

اإلنسان.

السجون  مجمع  إلى  زيارته  خالل  الدرازي،  وقال 

المفتوحة، بحضور معالي وزير الداخلية، وسعادة النائب 

العامة  اإلدارة  عام  ومدير  العام،  األمن  ورئيس  العام، 

المشروع  هذا  أن  البديلة،  والعقوبات  األحكام  لتنفيذ 

من  الجنائية  العدالة  منظومة  تطوير  في  سيسهم 

بحيث  النزالء،  معاملة  وطرق  أساليب  تحديث  خالل 

ستعمل على تأهيلهم من أجل التعود على ممارسة 

المجتمع،  في  الندماجهم  تمهيدا  العادية  حياتهم 

وذلك حفاظًا على االستقرار األسري وحماية للنسيج 

المجتمعي.

مجمع  خالل  اليوم  شهدناه  "ما  الدرازي:  وأضاف 

وتعليمية  سكنية  مباني  من  المفتوحة  السجون 

لتقديم  النظم  أحدث  وفق  تجهيزها  تم  ورياضية 

متكامل،  بشكل  للنزالء  واالحتياجات  الخدمات 

يعكس مدى التزام الدولة في احترام حقوق اإلنسان 

أن  الوطني والدستور قبل  العمل  التي صانها ميثاق 

تمثل تعهًدا على المملكة باالتفاقيات الدولية".

الداخلية  وزارة  بين  البناء  التعاون  الدرازي  وثمن 

واشراك  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  والمؤسسة 

في  يساهم  أن  شأنه  من  ما  كل  في  المؤسسة 

الشرطي،  العمل  في  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  ترسيخ 

لكافة  ومساندتها  التام  المؤسسة  دعم  مؤكدا 

األمور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

#تصريح

  تصريح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
حول مجمع السجون المفتوحة
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رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

فراس  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

غرايبه الممثل المقيم باإلنابة لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي في مملكة البحرين، بحضور المستشار ياسر 

في  المؤسسة  بمقر  وذلك  العام  األمين  شاهين 

ضاحية السيف.

وفي مستهل اللقاء أشاد الدرازي بالتعاون القائم بين 

مؤكدا  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  المؤسسة 

لتحقيق  الجانبين  بين  التعاون  استمرار  أهمية  على 

بجهود  الوقت  ذات  في  منوها  المشتركة،  األهداف 

وجهود  أهداف  لدعم  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

مملكة البحرين في التنمية المستدامة، مؤكدا حرص 

برنامج  مع  التعاون  مجاالت  توطيد  على  المؤسسة 

اإلنمائي واالستفادة مما يمتلكه من  المتحدة  األمم 

رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

وليد  الدكتور  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

المانع وكيل وزارة الصحة، وذلك بمقر المؤسسة في 

ضاحية السيف.

وخالل اللقاء أشاد الدرازي بالعالقات الوثيقة والمتميزة 

عن  معربا  الصحة،  ووزارة  المؤسسة  بين  تجمع  التي 

السيما  الصحة  وزارة  تبذلها  التي  للجهود  تقديره 

الرعاية  وتقديم  الصحة  في  الحق  تعزيز  مجال  في 

مملكة  في  والمقيمين  المواطنين  لكافة  الصحية 

خبرات متميزة وما يطلقه من مبادرات في المجاالت 

في  الدعم  بتوفير  يتعلق  ما  في  خاصة  الصلة  ذات 

حماية  بخصوص  تنظيمه  المزمع  المؤتمر  اقامة 

القادم  العام  اقامته  المؤسسة  تنوي  الذي  و  البيئة 

في  االنسان  حقوق  حماية  في  استراتيجيتها  ضمن 

المساعدة  في  كذلك  و  سليمة  بيئة  في  العيش 

على بناء القدرات للمؤسسة من ناحة اخرى .

من جانبه، أعرب السيد غرايبه عن تقديره لما تقوم 

المؤسسة من جهود وأنشطه للمساهمة في  به 

اإلنسان  حقوق  عبر  المستدامة  بالتنمية  النهوض 

الحقوقية  المنظومة  عمل  ويخدم  يصب  وبما 

التعاون  من  مزيد  إلى  متطلعًا  البحرين،  لمملكة 

لبلوغ األهداف المشتركة.

البحرين، كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون 

والتنسيق المشترك بين المؤسسة ووزارة الصحة 

فيما يتعلق المواضيع المتعلقة بحقوق اإلنسان بما 

يلبي التطلعات المرجوة.

الذي  المهم  الدور  المانع  الدكتور  ثّمن  جانبه  من 

تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في 

دعم  مؤكدا  اإلنسان،  حقوق  وحماية  وتعزيز  نشر 

التام لعملها المهني للمساهمة في  وزارة الصحة 

تقّدم مملكة البحرين في المجالي الحقوقي.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 يستقبل الممثل المقيم باإلنابة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

في مملكة البحرين

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يستقبل وكيل وزارة الصحة

#لقاءات_رسمية
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في  والمرافق  االحتجاز  أماكن  زيارة  لجنة  قامت 

الدكتور  برئاسة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

عباس،  حورية  الدكتورة  وعضوية  الحمادي  اهلل  مال 

الجامعي،  حمد  الملك  مستشفى  الى  ميدانية  بزيارة 

ورصد  المستشفى،  ومرافق  أقسام  على  لالطالع 

مستوى الخدمات الصحية المقدمة للجميع.

مسؤولي  من  بعدد  األعضاء  التقى  الزيارة،  وخالل 

الخدمات  حول  موجزا  قدموا  الذين  المستشفى، 

وقام  المستشفى،  في  المتبعة  واإلجراءات  الصحية 

في  المراجعين  من  عدد  مع  مقابالت  بأجراء  األعضاء 

عدة أقسام، بهدف الحصول على رأيهم في اإلجراءات 

الصحية  الرعاية  على  قرب  عن  واالطالع  المتخذة 

المقدمة لهم.

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تقوم بزيارة ميدانية الى 
مستشفى الملك حمد الجامعي

#زيارات_ميدانية

المستشفى  مرافق  في  بجولة  االعضاء  قام  كما 

واإلجراءات  المكان  ظروف  مالئمة  مدة  من  والتحقق 

ومدى  الصحة  في  الحق  حفظ  إلى  الرامية  المتبعة 

بحقوق  الصلة  ذات  الدولية  المعايير  مع  تطابقها 

اإلنسان الصحية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الدور الرقابي لعمل المؤسسة 

في  لخطتها  واستكماال  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

وتعزيز  بحماية  المرتبطة  المعايير  تطبيق  متابعة 

حقوق اإلنسان بشكل عام والحق في الصحة بشكل 

بأوضاع  الصلة  ذات  والتوصيات  التقارير  وإعداد  خاص، 

حقوق اإلنسان وارسالها الى الجهات المعنية.

#برامج_تثقيفية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل عددا من طلبة
وطالبات جامعة المملكة

التعليمية  المؤسسات  مع  المشترك  التعاون  إطار  في 

المؤسسة  استقبلت  البحرين،  بمملكة  واألكاديمية 

الوطنية لحقوق اإلنسان عددا من طلبة وطالبات مقرر 

تقديم  تم  حيث  المملكة،  بجامعة  اإلنسان  حقوق 

مجال  في  المؤسسة  دور  عن  لهم  تعريفية  محاضرة 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

وحدة  رئيس  النجار  محمد  األستاذ  المحاضرة  وقدم 

الشؤون القانونية في المؤسسة، تناول من خاللها نبذة 

والخدمات  إنشاؤها،  بقانون  والتعريف  المؤسسة  عن 

حماية  سبيل  في  والمقيمين  للمواطنين  تقدمها  التي 

وتعزيز حقوق اإلنسان، واإلطار القانوني لعملها، والتعرف 

على آلية عمل تلقي الشكاوى والتعامل معها.

عمل  وخطة  استراتيجية  ضمن  الفعالية  هذه  تأتي 

المؤسسة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 

في  الطلبة  خبرة  وصقل  المجتمع  شرائح  كافة  بين 

مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
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#مشاركات_المؤسسة#برامج_تدريبية

في  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  استضافت 
المشاركين  الضباط  من  عددا  السيف،  بضاحة  مقرها 
الملكية  التخرج من األكاديمية  الضباط حديثي  في دورة 
للشرطة، بغرض اطالعهم على ما تقوم به المؤسسة 
من عمل، وما تقدمه من خدمات في مجال تعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

وقدمت الدكتورة إيمان علي العبو رئيس مركز االتصال 
الذي  الدور  حول  محاضرة  بالمؤسسة،  الشكاوى  وتلقي 
اإلنسان  المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق  به  تضطلع 
بمملكة البحرين، تناولت خاللها التطور التاريخي واإلطار 
وفق  المملكة  في  عملها  وآلية  للمؤسسة،  القانوني 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  العامة  األمانة  شاركت 

الشبكة  نظمته  الذي  التدريبي  البرنامج  في  اإلنسان 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية 

والتوثيق  للتدريب  المتحدة  األمم  مركز  مع  بالتعاون 

في مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة 

اإلنسان  الوطنية لحقوق  الهيئة  بالتعاون مع  العربية 

وزيارة  ومتابعتها  الشكاوى  "استقبال  حول  لبنان،  في 

أماكن االحتجاز وإعداد تقارير الرصد"، وذلك بمشاركة 

عدد من المختصين والخبراء في مجال حقوق اإلنسان 

والجهات ذات االختصاص.

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستضيف عددا من ضباط
األكاديمية الملكية للشرطة

آلية  حول  مفصال  شرحا  قدمت  كما  إنشائها.  قانون 
الحلول  إيجاد  على  والعمل  وتحليلها  الشكاوى  تلقي 

المناسبة حيالها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك
 في برنامج تدريبي حول استقبال الشكاوى

ومتابعتها وزيارة أماكن االحتجاز وإعداد تقارير الرصد

وناقشت الدورة عدد من المواضيع المتعلقة بالمبادئ 

اإلنسان،  حقوق  مجال  في  والتوثيق  للرصد  األساسية 

طرق  إلى  باإلضافة  منها،  والتحقق  المعلومات  وجمع 

استقبال الشكاوى ومتابعاتها والتعريف بأنواعها.

مراقبة  آلية  على  المشاركين  تدريب  تم  كما 

المحاكمات وإدارة شؤون العدالة وأفضل الممارسات 

في الرقابة على جلسات المحاكمة، ومناقشة أفضل 

الى  باإلضافة  المحاكم،  على  للرقابة  الممارسات 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  تجارب  عرض 

في هذا المجال.
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الوطنية  المؤسسة  لعمل  الرقابي  الدور  إطار  في 

لحقوق اإلنسان، واستكماال لخطتها في متابعة تطبيق 

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  بحماية  المرتبطة  المعايير 

قامت  خاص،  بشكل  الصحة  في  والحق  عام  بشكل 

المؤسسة  في  والمرافق  االحتجاز  أماكن  زيارة  لجنة 

الدكتورة  وعضوية  الحمادي  اهلل  مال  الدكتور  برئاسة 

السلمانية  مجمع  الى  ميدانية  بزيارة  عباس،  حورية 

عبداهلل  بالسيد  استقبالها  في  كان  حيث  الطبي، 

بالمستشفيات  البشرية  الموارد  إدارة  مدير  السويدي 

قسم  رئيس  الخواجة  سناء  والدكتورة  الحكومية، 

على  لالطالع  وذلك  بالمجمع،  والطوارئ  الحوادث 

وما  والطوارئ  الحوادث  قسم  يقدمها  التي  الخدمات 

المبنى  توسعة  ضمن  تطويرية  أعمال  من  يشهده 

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تقوم بزيارة ميدانية
الى مجمع السلمانية الطبي

#زيارات_ميدانية

الجديد للقسم، إلى جانب الوقوف على معايير االلتزام 

بحقوق المرضى والعاملين بالقطاع الصحي.

المؤسسة  وفد  التقى  الميدانية،  الزيارة  وخالل 

بالطواقم الطبية والمرضى لالطالع على مدى االلتزام 

اإلنسان  المتبعة، ومعايير حقوق  االحترازية  باإلجراءات 

الدولية،  والمواثيق  القوانين  في  عليها  المنصوص 

المرضى  تخص  التي  الحقوقية  القضايا  على  والتعرف 

المستشفيات  قبل  من  معها  التعامل  وكيفية 

الحكومية.

للمؤسسة  الرقابي  الدور  إطار  في  الزيارة  هذه  وتأتي 

في  لخطتها  واستكمااًل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

وتعزيز  بحماية  المرتبطة  المعايير  تطبيق  متابعة 

حقوق اإلنسان.

#زيارات_ميدانية

زيارة تفقدية إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي واالجتماعي

بناء على الوالية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية 

لحقوق اإلنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، 

قانون  أحكام  بموجب  لها  الممنوح  واالختصاص 

والمرافق  االحتجاز  أماكن  زيارة  لجنة  قامت   ، إنشائها 

خليل  إبراهيم  مركز  إلى  تفقدية  بزيارة  المؤسسة  في 

للتأكد   2022 نوفمبر   28 في  واالجتماعي  الصحي  كانو 

والتأهيل  اإلصالح  مركز  نزالء  ألحد  الصحي  الوضع  من 

من  والتأكد  الصحي،  المركز  في  تواجده  فترة  خالل 

تمتعه بحقوقه المكفولة بموجب التشريعات الوطنية 

والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

االستماع  وتم  بالنزيل،  االلتقاء  تم  الزيارة  وخالل 

بالوضع  المتعلقة  تلك  سواء  وطلباته  لمالحظاته 

في  كنزيل  بحقوقه  المتعلقة  العامة  األخرى  أو  الصحي، 

كذلك  و  معها  التعامل  تم  و  والتأهيل،  اإلصالح  مركز 

تعمل  كما  العالقة،  ذات  للجهة  بذلك  تقرير  رفع  تم 

المؤسسة على متابعة تطورات الوضع الصحي للنزيل.
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في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

التحالف  عمل  فريق  نظمها  التي  التوعوية  الفعالية 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 

اإلنسان،  وحقوق  التجارية  باألعمال  المعني   (GANHRI)

اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  حماية  لمناقشة 

اإلنسان،  التجارية وحقوق  األعمال  العاملين في مجال 

والتي عقدت عن بعد عبر وسائل التواصل المرئي، حيث 

الوطنية لحقوق  المؤسسات  شاركت فيها عدد من 

التحالف  في  األربع  اإلقليمية  الشبكات  من  االنسان 

العالمي.

وتعد هذه الفعالية جزًءا من سلسلة من ورش العمل 

والمخصصة  اإلنترنت،  عبر  تجرى  التي  الموضوعية 

بيئة  الجيدة وخلق  الممارسات  الخبرات ونشر  لتبادل 

الوطنية لحقوق  تعليمية مشتركة بين المؤسسات 

التي تعمل على هذا الموضوع. حيث قدمتها  اإلنسان 

المدنية  الحريات  أبونا مدير برنامج  آنا  كال من السيدة 

الموارد  في  وباحثة  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين 

اإلنسان  وحقوق  األعمال  موارد  مركز  من  الطبيعي، 

في لندن، والسيدة أليسيا أبانتو، النائب األول لمحقق 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  في  الشكاوى 

في بيرو، حيث تم تقديم معلومات عن مركز موارد 

من  لعدد  روابط  وتوزيع  االنسان،  وحقوق  األعمال 

الوثائق ذات الصلة، والمتعلقة بمبادئ األمم المتحدة 

اإلنسان،  وحقوق  التجارية  األعمال  بشأن  التوجيهية 

عن  المدافعين  احترام  بضمان  الخاصة  واإلرشادات 

الرسمية  البيانات  حدود  وتوضيح  اإلنسان،  حقوق 

حقوق  عن  المدافعين  على  بالهجوم  المتعلقة 

آلية  حول  النظر  وجهات  تبادل  الى  إضافة  االنسان، 

عن  بالمدافعين  المتعلقة  الشكاوى  مع  التعامل 

وكيف  التجارية،  األعمال  جال  في  االنسان  حقوق 

يمكن الدفاع عنهم، وتطوير آليات العمل الحقوقي.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية 
تعقد اجتماعها الثامن عشر

اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 

الوطنية  المؤسسة  مقر  في  عشر  الثامن  العادي 

لحقوق االنسان بضاحية السيف برئاسة السيدة روضة 

المؤسسة  رئيس  نائب  وعضوية  العرادي،  سلمان 

الوطنية لحقوق االنسان السيد خالد عبدالعزيز الشاعر.

الكشوفات  باستعراض  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 

المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى  المتعلقة 

تم  التي  والحاالت  المقدمة  القانونية  والمساعدات 

التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  خالل  من  رصدها 

في  تعاملت  حيث  الماضي،  االجتماع  منذ  االجتماعي 

شهر ديسمبر مع (105) حالة تنوعت ما بين شكاوى 

ومساعدات قانونية وحاالت رصد خالل الفترة السابقة، 

حيث ناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن 

كل منها.

وفي إطار الحرص على حماية حقوق االنسان، التقت 

لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بعدد من الشاكين 

الحق  من  مواضيعهم  تنوعت  حيث  وأقربائهم، 

وتحسين  الصحية  والرعاية  للعالج  النزيل  تلقي  في 

والتأهيل،  اإلصالح  مركز  في  المعيشية  الظروف 

صلة  ذات  حقوق  عنه  يتفرع  وما  العمل  في  والحق 

لألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث قامت اللجنة بدراسة 

الشكاوى وقررت متابعتها مع الجهات المعنية كل 

حسب اختصاصه.

يمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية عبر تطبيق 

الموقع  عبر  أو   ،(NIHR Bahrain) النقالة  الهواتف 

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

الساخن المجاني (80001144).

 لمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في فعالية توعوية
 حول حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان العاملين

في مجال األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

#مشاركات_المؤسسة
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 لجنة الحقوق والحريات العامة بالمؤسسة الوطنية
تعقد اجتماعها التاسع عشر

ترأست الدكتورة فوزية سعيد الصالح االجتماع التاسع 

عشر للجنة الحقوق والحريات العامة، بحضور الدكتور 

بدر محمد عادل والسيد دانيال مارك كوهين عضوي 

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مقر  في  وذلك  اللجنة، 

االنسان بضاحية السيف.

المقترحات  من  عدًدا  االجتماع  خالل  اللجنة  ناقشت 

وندوات  تدريبية  وبرامج  فعاليات  إلقامة  الهادفة 

وطاوالت مستديرة خالل العام القادم، والتي تمحورت 

عن  المدافعين  وحماية  البيئة  في  الحق  حماية  حول 

تهدف  حيث  الجديد  البيئة  قانون  خالل  من  البيئة 

المنظمات  من  كل  مع  الشراكة  تفعيل  الى  اللجنة 

المتحدة  األمم  ومنظمة  الحكومية  غير  الدولية 

خالل  من   UNDPاالنمائي المتحدة  األمم  وبرنامج 

مشاركتهم في الفعاليات المقترحة.

لمحاضرة  المؤسسة  تنظيم  أيضا  اللجنة  وناقشت 

تعريفية عن العدالة اإلصالحية لألطفال لمؤسسات 

حول  ندوة  تنظيم  الى  إضافة  المدني،  المجتمع 

على  البديلة  والتدابير  العقوبات  قانون  تطبيق  مدى 

العالقة  ذات  المدني  المجتمع  لمؤسسات  النزيالت 

حول  المجتمعي  الوعي  زيادة  بهدف  وذلك  بالمرأة 

التطبيقية لهذين  المعرفة  االنسان و تعميق  حقوق 

القانونين النوعيين على المستوى المحلي و اإلقليمي.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان
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