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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم طاولة
مستديرة حول »التعليم عن ُبعد في ظل جائحة كورونا«

يتبع ص 2 - 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت 
في  بُعد  عن  »التعليم  بعنوان:  مستديرة  طاولة 
ظل جائحة فيروس كورونا بين الواقع والمأمول« 
عبر تقنية االتصال المرئي، وذلك لتسليط الضوء 
مع  التعامل  في  المعنية  الجهات  جهود  على 
وذلك  كورونا،  جائحة  فرضتها  التي  التحديات 
العامة لمجلس  األمانة  بمشاركة ممثلين عن 
والجامعات  المدارس  من  وعدد  العالي  التعليم 

المعنية، باإلضافة الى مشاركة ممثلين عن عدد 

من منظمات المجتمع المدني ذات العالقة.

#برامج_تدريبية

وخالل الفعالية التي أدارتها السيدة وداد الموسوي 

عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية 
المؤسسة  دور  إلى  التطرق  تم  اإلنسان،  لحقوق 
ظل  في  التعليم  في  الحق  وحماية  تعزيز  في 
جائحة كورونا، ومناقشة الجهود التي قامت بها 
للتخفيف من  المملكة  الصلة في  الجهات ذات 

أثر الجائحة على التعليم.

تواجه  التي  التحديات  أهم  إلى  التطرق  تم  كما 
الحكومية  والجامعات  بالمدارس  التعليم 
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#لقاءات_رسمية
التعليم  في  الحق  بتوفير  المتعلقة  التحديات  وأبرز  والخاصة، 
وضمان  كورونا  فيروس  ظل  في  المجتمع  فئات  لجميع 
الواقع  مناقشة  عن  فضًلا  التعليمية،  العملية  استمرار 
فيما  خاصًة  الجائحة  ظل  في  بُعد  عن  للتعليم  والمأمول 

يتعلق بالمحتوى التعليمي والطالب.

وخالل مداخلتها في الفعالية، ثمنت اآلنسة ماريا خوري رئيسة 
مملكة  به  قامت  ما  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
الجائحة،  البحرين من إجراءات وجهود كبيرة لمكافحة هذه 
التي راعت من خاللها حقوق اإلنسان بشكل عام للمواطنين 
والمقيمين على حد سواء دون تمييز، والتي يأتي من ضمنها 
التعليمية  العملية  استمرارية  وضمان  التعليم  في  الحق 
لفيروس كورونا، كما  انتشار  العالم من  يواجهه  في ظل ما 
الحثيثة  الجهود  متابعة  في  المؤسسة  بدور  خوري  نوهت 

الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  عقدت 
براغون  بيب  السيدة  مع  بعد  عن  اجتماعا  االنسان  لحقوق 
الوطنية  المؤسسات  أداء  تقييم  في  المتخصصة  الخبيرة 
الهادئ،  المحيط  و  آسيا  منتدى  في  الدولية  والمشاركات 
)الرئيسة  بالمنتدى  المستشارة  نونان  روسالين  والسيدة 
نيوزيلندا،  في  االنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  السابقة 
الوطنية  للمؤسسات  العالمي  للتحالف  السابقة  والرئيسة 
أداء  تقييم  اجراء  في  المنتدى  بدء  بشأن  وذلك   )GANHRI(
حول  يتمحور  والذي   ،)Capacity Assessment( المؤسسة 
تقديم الدعم والمساندة التقنية للمؤسسة وتفعيل آلياتها 
واختصاصاتها الواردة في قانون إنشاءها، وكيفية التعامل مع 
وحماية  تعزيز  بهدف  المصلحة،  وأصحاب  الجهات  مختلف 

حقوق االنسان في مملكة البحرين.

للجهات المعنية لتعزيز وحماية الحق في التعليم خالل 
تلك  بها  قامت  التي  االحترازية  واإلجراءات  الجائحة،  هذه 

الجهات للحد من انتشار فيروس كورونا.

احتضنتها  التي  المستديرة  الطاولة  فعالية  وخلصت 
المؤسسة إلى عدد من التوصيات والمقترحات الهادفة 
إلى إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه العملية التعليمة 
وأولياء  والطالب  المعلمين  كتدريب  الجائحة،  ظل  في 
في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  على  أمورهم 
كافة  بين  المشترك  للتعاون  سبل  وإيجاد  التعليم، 
الجهات المعنية الحكومية والخاصة، باإلضافة إلى وضع 
التعليم،  في  الطارئة  الظروف  مع  للتعامل  محددة  آلية 
وتطوير القوانين والتشريعات بما يخدم عملية التعليم 

عن بُعد.

تكملة من  ص ١ 

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تستقبل القائم بأعمال
سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تجتمع مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ

المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
الوطنية لحقوق اإلنسان، بحضور السيد خالد عبدالعزيز 
القائم  ناردي  مارغريت  السيدة  الرئيس،  نائب  الشاعر 
لدى  األمريكية  المتحدة  الواليات  سفارة  بأعمال 
المسؤول  شريفي  سولماز  والسيدة  البحرين،  مملكة 
الدائم  التعاون  إطار  في  وذلك  السفارة،  في  السياسي 
السفارة  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  بين 

األمريكية في المملكة.

السفارة  الفعال والمستمر مع  بالتعاون  ورحبت خوري 
الصداقة  عالقات  بمستوى  مشيدة  األمريكية، 
المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  بين  والتعاون 
هذا  مواصلة  أهمية  على  مؤكدة  الصديقة،  األمريكية 
والخير  بالنفع  يعود  بما  المشترك  والتنسيق  التعاون 

على البلدين والشعبين الصديقين.

وخالل اللقاء، تطرق الطرفان الى عدد من المواضيع ذات 
دعم  في  المؤسسة  دور  أبرزها  المشترك،  االهتمام 

عبر  كورونا  جائحة  ظل  في  اإلنسان  حقوق  وحماية 

الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي يقوم بها 

الى المؤسسات اإلصالحية وأماكن االحتجاز  أعضاءها 

والتعليمية  الصحية  والدور  العمالية  والتجمعات 

متابعتها  عن  فضال  اإلنسان،  حقوق  أوضاع  لرصد 
الجهات  اتخذتها  التي  واإلجراءات  للخطوات  الحثيثة 
المعنية في المملكة في التعاطي مع انتشار الجائحة 

وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

في  للمؤسسة  البارز  بالدور  ناردي  السيدة  واشادت 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المملكة، وتعاملها 
االدعاءات  مع  وشفافية  مصداقية  بكل  المسؤول 
بعض  واآلخر  الحين  بين  لها  تروج  التي  والمزاعم 
المنظمات غير الحكومية، والتي ال تعكس واقع حقوق 
الحاصلة  والتطورات  البحرين  مملكة  في  االنسان 
متمنية  اإلنسان،  حقوق  وتعزيز  بحماية  يتعلق  فيما 

لمملكة البحرين مزيًدا من دوام التقدم واالزدهار.
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والذي  التقييم،  هذا  أهمية  على  خوري  أكدت  جهتها  من 
يأتي استكماال للتقييم الذي أجري في عام 2017، وسيتم 
مجلس  أعضاء  مع  بعد،  عن  اجتماعات  عقد  خالله 
األمانة  موظفي  من  وعدد  العام  واألمين  المفوضين، 
من  المصلحة  بأصحاب  االجتماع  الى  إضافة  العامة، 
المسؤولين في عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات 
المؤسسة  معهم  تتعاون  التي  المدني  المجتمع 
علما  بدورها،  والقيام  اختصاصاتها  تنفيذ  سبيل  في 
مع  المنتدى  يجريه  بعد  عن  اجتماع  أول  سيكون  بأنه 

المؤسسات الوطنية بهدف مراجعة تقييم أدائها.

آسيا  منتدى  في  عضو  الوطنية  المؤسسة  وتعتبر 
الوطنية  بالمؤسسات  المعني  الهادئ  والمحيط 
ويعتبر  العالم،  من  المنطقة  هذه  في  االنسان  لحقوق 
التحالف  في  األربع  اإلقليمية  المجموعات  أحد  المنتدى 
وتعزيز  بحماية  المعنية  الوطنية  للمؤسسات  العالمي 
األفريقية  المجموعة  بجانب   )GANHRI( االنسان  حقوق 
واألوروبية ومجموعة األمريكيتين المعني بالمؤسسات 

الوطنية لحقوق االنسان.

#لقاءات_رسمية



 45  4

المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  تعاونها  إطار  في 
تعزيز  في  المتمثلة  المشتركة  األهداف  لتحقيق 
عقدت  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وحماية 
اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق 
المرزوق  بدرية  األستاذة  مع  بُعد  عن  اجتماعا  اإلنسان 
لبحث  البحريني،  النسائي  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيسة 
من  عدد  بحضور  وذلك  الجانبين،  بين  التعاون  أوجه 

عضوات مجلس مفوضي المؤسسة واالتحاد.

االتحاد  وأعضاء  رئيسة  خوري  هنأت  االجتماع،  وخالل 
للمرأة،  الدولي  اليوم  بمناسبة  البحريني  النسائي 
فاعلة  جهود  من  البحرينية  المرأة  تبذله  بما  واشادت 
لمواجهة الظروف االستثنائية لجائحة كورونا التي تمر 
النسائي المهم في دعم  البالد، مثمنة دور االتحاد  بها 

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
واالتحاد النسائي البحريني يبحثان أوجه التعاون

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان و جامعة هدرزفيلد 
البريطانية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

البحرينية بشكل مستمر، مؤكدة في  المرأة  ومساندة 

التي  للجهود  التام  المؤسسة  دعم  على  الوقت  ذات 

يبذلها االتحاد.

كما تم خالل االجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات 

حقوق  وتحمي  تعزز  التي  والتشريعات  بالقوانين  العالقة 

والقوانين  البحرين  مملكة  دستور  كفلها  التي  المرأة 

التي  الدولية  والعهود  المواثيق  مع  المتماشية  الوطنية 

صادقت عليها المملكة.

جهود  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيسة  ثمنت  جانبهن،  من 

المرأة،  لدعم  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 

لتحقيق  االتحاد  مع  البناء  المؤسسة  بتعاون  مشيدة 

األهداف المشتركة.

رحبت خوري بالدكتور القاضي، وقدمت له نبذة عن دور 
حقوق  لثقافة  تعزيز  من  به  تضطلع  وما  المؤسسة 
التدريبية  البرامج  عبر  البحرين  مملكة  في  اإلنسان 
مع  بالشراكة  المؤسسة  تقدمها  التي  والتثقيفية 

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية.

بين  والتعاون  التنسيق  سبل  الى  الطرفان  وتطرق 
آلية  وضع  خالل  من  هدرزفيلد  وجامعة  المؤسسة 
خاصة  الجانبين،  بين  والتنسيق  للتعاون  مشتركة 
تعزيز  في  المتمثل  المؤسسي  بالبناء  يتعلق  فيما 

على  خوري  أكدت  حيث  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  ونشر 

التعليمية  للمسيرة  التام  المؤسسة  وتشجع  دعم 

واألكاديمية.

المؤسسة  اسهامات  القاضي  الدكتور  ثّمن  جانبه  من 

في  اإلنسان  حقوق  ثقافة  وتنمية  تعزيز  على  وحرصها 

بين  التعاون  في  الجامعة  رغبة  مؤكداً  البحرين،  مملكة 

الجانبين بما يسهم في دعم واثراء المسيرة االكاديمية 

المؤسسية.

الدكتور  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
مصطفى القاضي مدير المشاريع بجامعة هدرزفيلد البريطانية، بحضور األستاذة لطيفة 
المؤسسة  بالمؤسسة، وذلك بمقر  القانونية والتدريب  الشؤون  إدارة  الجالهمة مدير 

الوطنية في ضاحية السيف.

#لقاءات_رسمية #لقاءات_رسمية
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#تصريحات

 تصريح المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
حول آلية تطعيم نزالء مركز اإلصالح والتأهيل

تصريح رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان حول ما جاء في 
تصريح البرلمان األوروبي بشأن حالة حقوق اإلنسان في مملكة البحرين

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  أعربت 

التصريح  بالغ اسفها وشديد استغرابها لما جاء في  اإلنسان عن 

في  اإلنسان  حقوق  حالة  بشأن  األوروبي  البرلمان  أصدره  الذي 

التي  الكبيرة  للجهود  تجاهاًل  تضمن  والذي  البحرين،  مملكة 

بذلتها وتبذلها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

واعضاء  رئيسا  التام  رفضنا  على  نؤكد  أن  "نود  خوري:  وقالت 

مجلس المفوضين للبيان الذي جانب الحقيقة وتجاهل السجل 

جرت  التي  االنجازات  من  بالعديد  يحفل  الذي  للمملكة  الحقوقي 

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  االصالحي  العهد  بداية  منذ 

منذ  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 

بأغلبية شعب   2001 الوطني في عام  العمل  التصويت على ميثاق 

البحرين والذي كان ومازال محل إشادة واسعة من قبل المجتمع 

الدولي والدول األوروبية."

األوروبي  البرلمان  على  األولى  من  كان  أنه  الى  خوري  وأشارت 

زمن  منذ  وطيدة  عالقات  البحرين  بمملكة  تربطه  الذي   -

جميعها  تتمتع  التي  الوطنية  اآلليات  مع  التواصل   - طويل 

المواضيع  جميع  مباشرة  في  والكاملة  التامة  باالستقاللية 

ذات العالقة بحقوق االنسان والمعنية بحماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان في المملكة، واستقاء المعلومات الصحيحة منها، 

وصونها  والحريات  الحقوق  دعم  سبيل  في  معها  والتعاون 

وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في بلد القانون والمؤسسات، 

بدال من اصدار تصريحات وبيانات مجافية للواقع وبعيدة عن 

المصداقية التي يجب أن يتحلى بها هذا البرلمان العريق.

البرلمان  قيام  أهمية  على  المؤسسة  رئيسة  وشددت 

ومعلومات  أدلة  إلى  واالستناد  المهني  بالعمل  األوروبي 

الوطنية  اآلليات  خالل  من  أو  رسمية  جهات  ومن  صحيحة 

في  البدء  قبل  المعلومات  من  التأكد  يتم  وأن  المستقلة، 

على  مؤكدة  مصداقيته،  على  تؤثر  قد  وأحكام  بيانات  اصدار 

بوضع  يتعلق  فيما  معه  للتعاون  التام  المؤسسة  استعداد 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين بكل مهنية ومصداقية.
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#تصريحات

بزيارة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  من  وفد  قام 
ميدانية غير معلنة إلى مركز اإلصالح والتأهيل في منطقة 
التي  الوقائية  والتدابير  االحترازية  اإلجراءات  لمتابعة  جو 
يتعلق  فيما  والتأهيل  لإلصالح  العامة  اإلدارة  تتبعها 

بتقديم الخدمات الصحية لجميع النزالء.

من  لعدد  تطعيم  عملية  على  الوفد  اطلع  الزيارة،  وخالل 
لفيروس  المضاد  التطعيم  تلقي  في  الراغبين  النزالء 

كورونا والتي تتم بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية.

المركز،  إدارة  على  القائمين  مع  المؤسسة  وفد  والتقى 
والتأكد  اإلدارة  بها  قامت  التي  اإلجراءات  على  االطالع  وتم 
بدًءا  تمييز،  أي  دون  للجميع  التطعيم  وصول  ضمان  من 
لعملية  وصواًل  للفيروس  المضاد  التطعيم  توفير  من 
التطعيمات  بأنواع  النزالء  تعريف  ذلك  في  بما  التطعيم، 
مهم  دور  من  له  لما  التطعيم  أخذ  وأهمية  المتوفرة، 
الفيروس،  مضاعفات  لتفادي  الجسم  مناعة  تعزيز  في 

خصوصا لمن يعانون من األمراض المزمنة.

وإذ تعرب المؤسسة عن ارتياحها بشأن إجراءات التطعيم التي 
النزالء  الفئات من  التي شملت جميع  المركز،  إدارة  تقوم بها 
تتم  حيث  تمييز،  دون  سواء  حدٍّ  على  المركز  في  والعاملين 
المعايير  أفضل  وفق  ودقيق  صحي  بشكل  التطعيم  عملية 
الداخلية  وزارة  حرص  مدى  يعكس  ما  وهو  الدولية،  الطبية 
على صون حقوق النزالء والحفاظ عليها مساواة بأقرانهم من 

أفراد المجتمع.

جميع  مستمر  بشكل  المؤسسة  تتابع  آخر،  جانب  من 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها اإلدارة العامة 
الصحية  الخدمات  بتقديم  يتعلق  فيما  والتأهيل  لإلصالح 
الشأن  أن تتقدم في هذا  المؤسسة  النزالء، وال يفوت  لجميع 
البناء  تعاونهم  على  الداخلية  لوزارة  والتقدير  الشكر  بخالص 
ُرسمت  التي  األهداف  وتحقيق  النزالء  حقوق  حماية  أجل  من 
للحد من انتشار هذا الفيروس والتصدي له من خالل اإلجراءات 
في  يسهم  وبما  الجائحة،  لمواجهة  تتخذها  التي  االحترازية 

حماية صحة وسالمة النزالء.
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 رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تعقد اجتماعا مع السفير الهولندي عن ُبعد

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم محاضرة عن ُبعد حول مهام 
واختصاصات اللجان النوعية الدائمة انطالقًا من دورها في نشر وتعزيز ثقافة الوعي 

المجتمع،  أفراد  بين  اإلنسان  حقوق  باحترام 
بينها  المجتمعية  الشراكة  لمبدأ  وتفعياًل 
المؤسسة  بدأت  التعليمية،  والمؤسسات 
التدريبي  برنامجها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
اإلنسان  وحقوق  القانونية  العيادة  لطلبة 
الثاني  الدراسي  للفصل  البحرين  بجامعة 
2020 – 2021، وذلك من خالل تقنية االتصال 

المرئي.

راشد  لطيفة  األستاذة  البرنامج  افتتحت 
القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  الجالهمة 
بالطلبة  رحبت  حيث  بالمؤسسة،  والتدريب 
المشاركين وأكدت على أهمية هذا البرنامج 
الوعي  زيادة  في  سيسهم  الذي  الوطني 
وقدمت  الطلبة،  لدى  والقانوني  الحقوقي 
العيادة  في  التدريب  آلية  حول  مفصال  شرحا 
القانونية )قسم المؤسسة الوطنية لحقوق 
البرنامج  يحتويه  ما  حول  ولمحه  اإلنسان( 
معلومات  والمتضمنة  رئيسة  محاور  من 
عامة حول حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لحماية 

عقدت اآلنسة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
اجتماًعا مع سعادة السيد لورانس ويستهوف سفير مملكة هولندا، 
عبر  وذلك  الكويت،  دولة  في  والمقيم  البحرين  مملكة  لدى  المعين 

تقنية االتصال المرئي.

#لقاءات_رسمية

#برامج_تدريبية

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع 
برنامج فرص، محاضرة عن بُعد، حول مهام واختصاصات 

اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة.

عضو  الصالح  سعيد  فوزية  الدكتورة  المحاضرة  قدمت 
لحقوق  الوطنية  بالمؤسسة  المفوضين  مجلس 
القانوني لعمل  اإلنسان، استعرضت من خاللها األساس 

 8

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تبدأ برنامجها التدريبي لطلبة العيادة القانونية عن ُبعد

حقوق اإلنسان باإلضافة إلى دور المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في تعزيز 
على  الطلبة  تدريب  إلى  باإلضافة  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  حقوق  وحماية 

البحث في المراجع والمصادر اإللكترونية ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

يومين  بمعدل   2021 مايو  شهر  الى  يمتد  الذي   - البرنامج  بتنفيذ  سيقوم 
ويشارك  والحقوقي،  القانوني  المجال  في  المختصين  من  عدد   - االسبوع  في 
القانونية  العيادة  قبل  من  اختيارهم  تم  الذين  الطلبة  من  عدد  البرنامج  في 

بجامعة البحرين.

وخالل االجتماع، استعرضت خوري جهود 
المؤسسة لدعم وتعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين، السيما في 
ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا التي 
يشهدها العالم أجمع. كما وتطرقت إلى 
آلية عمل مركز االتصال وتلقي الشكاوى 
التدريبية  والبرامج  للمؤسسة،  التابع 
المؤسسة  تقدمها  التي  والتثقيفية 

لمختلف شرائح المجتمع.

كما تطرق الطرفين إلى عدد من القضايا 
تعزيز  وبحث  المشترك،  االهتمام  ذات 
التعاون والتنسيق لتوحيد الجهود  سبل 
بحقوق  العالقة  ذات  المجاالت  في 

اإلنسان.

اللجان النوعية الدائمة بمجلس المفوضين بالمؤسسة، 
وأعضاؤها، باإلضافة إلى اختصاصاتها وطبيعة عملها.

في  المهارات  تطوير  إلى  التدريبي  البرنامج  ويهدف  هذا، 
حقوق  مجال  في  النقدي  والتفكير  والتحليل  البحث 
اإلنسان، وتنمية المهارات في المجال الحقوقي من خالل 

تقديم معلومات حول مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان.
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الوطنية  المؤسسة  جانب  من  المذكرة  ووقع 
اآلنسة ماريا خوري رئيسة مجلس المفوضين، ومن 
جانب الجامعة الخليجية الدكتور مهند المشهداني 
إلى  المذكرة  هذه  تهدف  حيث  الجامعة،  رئيس 
فيما  المشترك  والتعاون  التنسيق  أواصر  توطيد 
اإلنسان، والعمل على  يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق 
دور  تفعيل  إلى  إضافة  بها،  العمل  وتطوير  نشرها 
والتثقيف  التدريب  مجال  في  المشترك  الطرفين 
وتعزيز التعاون لالرتقاء بالعمل الحقوقي والتعليمي 

في مملكة البحرين.

طلبة  تدريب  المذكرة،  هذه  ضوء  على  سيتم  كما 
القانونية  واالستشارات  الزيارات  وتبادل  الجامعة 
والدراسات  واألدبيات  والمطبوعات  والحقوقية 
الفعاليات  عقد  إلى  باإلضافة  المتخصصة، 
حقوق  مجال  في  المشتركة  والبرامج  والمؤتمرات 
اإلنسان. وكذلك التعاون في نشر الوعي المجتمعي 
من خالل إعداد التصاميم التثقيفية في مجال حقوق 
الطرفين  بين  مشتركة  بحوث  وإجراء  اإلنسان 
بحقوق  العالقة  ذات  التقارير  إعداد  في  والتعاون 

اإلنسان.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان و الجامعة 
الخليجية توقعان مذكرة تفاهم

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم محاضرة عن ُبعد حول الصكوك 
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، بالتعاون مع برنامج "فرص"

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تنظمه  التي  اإلنسان  حقوق  مجال  في  التدريبي  البرنامج  ضمن 
اإلنسان بالتعاون مع برنامج فرص، عقدت المؤسسة محاضرة عن بُعد حول "الصكوك الدولية 
المعنية بحقوق اإلنسان" قدمها الدكتور مال اهلل الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن االحتجاز 

والمرافق بالمؤسسة.

وأنواعها  اإلنسان  بحقوق  المعنية  اآلليات  الى  الحمادي  الدكتور  تطرق  المحاضرة،  وخالل 
الدولية لحقوق اإلنسان  المنوطة بها، فضال عن تقديمه شرحا حول الصكوك  واالختصاصات 
ومدى انضمام أو تصديق مملكة البحرين عليها وآلية تقديم التقارير المعنية بحقوق اإلنسان.

اإلنسان بين مختلف  المؤسسة في نشر ثقافة حقوق  انطالقا من دور  المحاضرة  وتأتي هذه 
فئات المجتمع وفق المعايير الوطنية والدولية، وإيمانها في أهمية الشراكة االستراتيجية مع 
مختلف الجهات، وبهدف تطوير مهارات المشاركين في البحث والتحليل والتفكير النقدي في 

مجال حقوق اإلنسان.

24وقعت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والجامعة الخليجية، مذكرة تفاهم 
لتنسيق التعاون بين الطرفين، وذلك سعًيا لتعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير 
تدريبية  برامج  عبر  الجامعة  وطالبات  طلبة  لدى  والحقوقية  القانونية  المعرفة 
متخصصة إلكسابهم المهارات الالزمة وإعدادهم إلى االنخراط في سوق العمل 
واالستجابة لمتطلباته بما يحقق الغاية في المساهمة بخدمة مملكة البحرين 

وتحقيق الرؤية الوطنية 2030.
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقدم محاضرة حول 
مفهوم حقوق اإلنسان بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع برنامج فرص محاضرة عن بُعد، حول 

السيد خالد عبدالعزيز  والتأهيل، قدمها  المعلنة لمراكز اإلصالح  المعلنة وغير  الزيارات  معايير 

القانوني  واإلطار  والتأهيل  االحتجاز  بمراكز  التعريف  إلى  خاللها  من  تطرق  الرئيس،  نائب  الشاعر 

آللية الزيارات ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس، باإلضافة إلى المبادئ األساسية لمعاملة 

السجناء.

تأتي هذه المحاضرة ضمن برامج المؤسسة التدريبية، والتي تهدف إلى تطوير المهارات في البحث 

والتحليل والتفكير النقدي في مجال حقوق اإلنسان، وتنمية المهارات في المجال الحقوقي من 

خالل تقديم معلومات حول مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان.
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع برنامج 
"فرص" تنظم محاضرة عن ُبعد حول معايير الزيارات المعلنة 

وغير المعلنة لمراكز اإلصالح والتأهيل

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  جهود  إطار  ضمن 
بين  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  تعزيز  في  اإلنسان 
بالمعايير  الوعي  وإنماء  كافة،  المجتمع  شرائح 
بحقوق  الصلة  ذات  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 
رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  قدمت  اإلنسان، 
دور  حول  بُعد  عن  تعريفية  محاضرة  المؤسسة 
اإلنسان  المؤسسة في مجال تعزيز وحماية حقوق 
هيئة  مع  بالتعاون  وذلك  البحري،  مملكة  في 

التشريع والرأي القانوني.

التعريف  الى  المحاضرة  خالل  خوري  وتطرقت 
وتقسيماته،  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  بمفهوم 
في  الدولية  وااللتزامات  االتفاقيات  أهم  وتوضيح 
مجال حقوق اإلنسان والصكوك الدولية التي صادقت 
الحقوق  إلى  باإلضافة  البحرين،  مملكة  عليها 

البحريني.  الدستور  كرسها  التي  العامة  والواجبات 
واختصاصاتها  المؤسسة  دور  استعرضت  كما 
والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين 
كما  اإلنسان.  حقوق  وتعزيز  حماية  سبيل  في 
المؤسسة،  لعمل  القانوني  اإلطار  الى  تطرقت 
فضال  والدولية،  اإلقليمية  بالهيئات  وعالقتها 
عمل  وخطة  الستراتيجية  استعراضها  عن 
المؤسسة وأبرز اإلنجازات التي حققتها في مجال 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان بمملكة البحرين.

من  سلسلة  ضمن  المحاضرة  هذه  تأتي 
والرأي  التشريع  هيئة  تنظمها  التي  المحاضرات 
والتي  البحريني  المجتمع  شرائح  لكافة  القانوني 
في  والمختصين  المسؤولين  من  عدد  يقدمها 

مملكة البحرين.

#برامج_تدريبية
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  مجلس المفوضين بالوطنية لحقوق اإلنسان
يعقد اجتماعه السادس عشر عن بعد

 14

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في ندوة نقاشية 
حول »دور اإلعالم في حماية الطفل خالل جائحة كورونا«

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مفوضي  مجلس  عقد 
اآلنسة  برئاسة  بعد  عن  عشر  السادس  االعتيادي  اجتماعه 
عن  نبذه  إلى  االستماع  تم  االجتماع  بداية  وفي  خوري،  ماريا 
الدائمة بالمؤسسة، قدمها كل من  النوعية  اللجان  أعمال 
حقوق  لجنة  ورئيس  العامة،  والحريات  الحقوق  لجنة  رئيس 
من  عضو  تقديم  عن  فضال  حريتهم،  المقيدة  األشخاص 
الشكاوى  عن  موجًزا  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة 
الواردة للمؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  عبر  الرصد 
من  بشأنها  اتخذ  وما  المحاكمات،  جلسات  وحضور 
بالتعاون  متصل  سياق  في  المجلس  أشاد  حيث  إجراءات، 
األعلى  المجلس  في  المعنيون  ابداه  الذي  واإليجابي  السريع 
للقضاء تجاه التجاوزات التي تم رصدها من قبل المؤسسة 
ومرتادي  مراجعي  بعض  التزام  بعدم  والمتمثلة  الوطنية، 
الصادرة  الوقائية  والتدابير  االحترازية  باإلجراءات  المحكمة 
البالد لمكافحة تفشي فيروس  المختصة في  الجهات  عن 
كورونا المستجد )كوفيد - 19( وذلك عند قيام المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان بممارسة دورها الرقابي في حضور 
من  وللتأكد  مجرياتها،  على  للوقوف  المحاكم  جلسات 
خالل  العادلة  للمحاكمة  الالزمة  القانونية  الضمانات  توافر 

المحاكمة.

واستعرض المجلس جهود المؤسسة الوطنية في العمل 
على استمرارية نشاطها اإلعالمي خالل أزمة جائحة فيروس 
ايًضا  المجلس  وتدارس   ،)19  - )كوفيد  المستجد  الكورونا 
إمكانية التنسيق إلعداد عدد من المقاطع المرئية القصيرة 
األطفال  وتوعية  وتثقيف  التربوي  الفكر  نشر  إلى  الهادفة 

بين  المشترك  والتنسيق  التعاون  إطار  في 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مع المؤسسات 

األستاذة  شاركت  والدولية،  اإلقليمية  والمنظمات 

القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  الجالهمة  لطيفة 

بعد  عن  نقاشية  ندوة  في  بالمؤسسة  والتدريب 

خالل  الطفل  حماية  في  ودوره  »اإلعالم  بعنوان 

لحقوق  الوطني  الديوان  نظمها  كورونا«،  جائحة 

الطفل  حقوق  لحماية  الوطنية  والجمعية  اإلنسان 

بدولة الكويت الشقيقة.

العمالة  من  وحمايتهم  البيئة  على  المحافظة  بأهمية 
واالستغالل بكافة صوره واشكاله.

التزام  استمرارية  المؤسسة  رئيسة  أكدت  الصدد،  هذا  وفي 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بممارسة اختصاصاتها 
العمل  تطوير  في  إنشاءها  قانون  بموجب  بها  المناطة 
السبل  بجميع  والعمل  البحرين،  مملكة  في  الحقوقي 
أنواعها المدنية  المتاحة لحماية حقوق اإلنسان على اختالف 
والعمل  واالجتماعية،  والثقافية  واالقتصادية  والسياسية 
على نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع، وتعزيز الثقافة 
الجهات بشأن  باقي  والتعاون مع  الحقوق،  بتلك  المجتمعية 
الخطة  تضمين  خالل  من  وذلك  تحصل،  قد  التي  التجاوزات 
البرامج  من  عدد  على  العام  لهذا  للمؤسسة  التدريبية 
التعامل  ثقافة  نشر  إلى  تهدف  التي  والفعاليات  التدريبية 
والسيما  عمالتهم  تجاه  األعمال  أصحاب  قبل  مع  اإلنساني 

األجنبية.

قدرات  تقييم  مراجعة  خالل  تم  ما  المجلس  واستعرض 
المؤسسة الوطنية Capacity Assessment من خالل منتدى 
بصورة  المنتدى  به  يقوم  والذي   ،APF الهادئ  والمحيط  آسيا 
التطرق  تم  ثم  ومن  ذلك،  في  الراغبة  للمؤسسات  طوعية 
إلى مجريات عدد من الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة 
التي تمت خالل الفترة الماضية إلى عدد من الجهات والتي من 
الوقوف  بهدف  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  من  عدد  ضمنها 
واختتم  المراكز.  تلك  في  اإلنسان  حقوق  توافر  مدى  على 
المؤسسة  إلى مشاركة  بالتطرق  المجلس أعمال اجتماعه 

في المحافل اإلقليمية والدولية خالل الفترة الماضية. 

ورقة  لطيفة  األستاذة  قدمت  مشاركتها،  وخالل 

مملكة  في  الطفل  حقوق  حماية  حول  عمل 

البحرين خالل جائحة كورونا "اإلنجازات والتحديات"، 

تعزيز  في  المؤسسة  دور  إلى  خاللها  من  تطرقت 

وحماية حقوق اإلنسان في ظل جائحة كورونا، والى 

التعليم  مجال  في  الطفل  حق  على  الجائحة  تأثير 

من  البحرين  مملكة  به  قامت  وما  والصحة، 

الجائحة،  هذه  لمكافحة  كبيرة  وجهود  إجراءات 

التي راعت من خاللها حقوق اإلنسان بشكل عام، 

وحق الطفل بشكل خاص.

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان
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به  قامت  ما  باستعراض  اجتماعه  المكتب  افتتح 

االحترازية  التدابير  لمتابعة  إجراءات  من  المؤسسة 

ظل  في  المملكة  بها  تقوم  التي  الوقائية  واإلجراءات 

المستجد  كورونا  فيروس  لمواجهة  الراهنة  الظروف 

المكتب  ثمن  حيث  انتشاره،  من  الحد  على  والعمل 

اإلشادة المحلية والدولية بجهود المؤسسة الوطنية 

بها  قامت  التي  الحملة  والسيما  الشأن،  هذا  في 

المواطنين  جميع  تشجيع  الى  الهادفة  المؤسسة 

والمقيمين ألخذ التطعيم المضاد للفيروس، ومبادرة 

تلك  في  المشاركة  في  المفوضين  مجلس  أعضاء 

الحملة.

ومن ثم ناقش المكتب مقترح عقد عدد من فعاليات 

الطاوالت المستديرة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق 

جاء  ما  مع  تتفق  والتي  البحرين،  مملكة  في  اإلنسان 

لألعوام المؤسسة  عمل  وخطة  استراتيجية   في 

2019 - 2021، حيث تم إحالة تلك المقترحات إلى لجنة 

لدراستها  بالمؤسسة،  العامة  والحريات  الحقوق 

وإبداء الرأي فيها تمهيًدا لعقدها خالل العام الجاري.

المتعلقة  المستجدات  آخر  المكتب  واستعرض 

الماليتين للسنتين  المؤسسة   بميزانية 

وكتابة  إعداد  منهجية  أيضا  وناقش   ،2022  –  2021

التقرير السنوي الثامن للمؤسسة لعام 2020.

االتفاق على  اجتماعه عبر  المجلس  واختتم مكتب 

الجهات  من  عدد  مع  والتنسيق  التعاون  في  البدء 

البحرين  مملكة  جهود  إلبراز  والخارجية  المحلية 

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  مجال  في  المتميز 

خاصة خالل جائحة فيروس الكورونا )كوفيد-19).

برئاسة رئيسة المؤسسة وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان 
مكتب  عقد  العام،  األمين  وبحضور  الوطنية  بالمؤسسة  الدائمة  النوعية 
مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعه الثالث 

والعشرين عن بعد.

مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان يعقد اجتماعه الثالث والعشرين عن بعد

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها الرابع والعشرين عن بعد

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها الرابع 
والعشرين عن بعد برئاسة اآلنسة ماريا خوري وعضوية 
البناي  أحمد  عمار  والسيد  حسين  أحمد  حميد  الدكتور 

والسيدة روضة العرادي.

افتتحت اللجنة اجتماعها عبر اإلشادة بسرعة االستجابة 
الوطنية  الهيئة  في  المعنيون  ابداه  الذي  التعاون  وجدية 
بخصوص  الصحية  والخدمات  الطبية  المهن  لتنظيم 
المؤسسة  ابدتها  التي  االستفسارات  بعض  على  الرد 
احد  من  للمؤسسة  المقدمة  الشكاوى  إحدى  بشأن 
من  المعاملة  لسوء  بالتعرض  والمتعلقة  المواطنين 
في  الخاصة  المستشفيات  بأحد  العاملين  بعض  قبل 
البالد، حيث ثمنت اللجنة اهتمام الجهة المخاطبة الذي 
انتهاك  شأنه  من  عمل  أي  وقف  على  حرصها  عن  ينم 
المكفول  الصحة  في  بحقهم  التمتع  في  االفراد  حقوق 

لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية ذات العالقة.

المتعلقة  كشوفاتها  اللجنة  استعرضت  ثم  ومن 
والمساعدات  المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى 
خالل  من  رصدها  تم  التي  والحاالت  المقدمة  القانونية 
الفترة  في  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط 
الجاري،  العام  من  مارس   18 وحتى  فبراير   24 من 
 (48) عدد  وقدمت  شكاوى،   (4) عدد  مع  تعاملت  حيث 
حاالت عبر وسائط   (6) مساعدات قانونية، ورصدت عدد 
تلقيها  عن  فضال  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلعالم 
(213) اتصاال عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خالل 

إجراءات  من  اتخاذه  تم  ما  وناقشت  المذكورة،  الفترة 
بشأنها.

واستكماال لمناقشة ما اتخذته المؤسسة من إجراءات 
في ضوء رصد ظاهرة التلوث البيئي وانتشار بقع صفراء في 
بعض مناطق البحرين وتضرر ممتلكات عدد من االفراد 

المجلس  في  المعنيين  مخاطبة  سيتم  حيث  ذلك،  جراء 
من  المجلس  به  قام  مما  التأكد  بهدف  للبيئة  األعلى 
والعمل  الظاهرة  هذه  إلى  أدت  التي  األسباب  لبحث  إجراءات 
على التعامل معها بكل جدية حماية للحق في بيئة نظيفة 
وامنة وذلك على اعتبار أن التمتع بالحق في بيئة نظيفة أحد 
الدستور  المكفولة بموجب  اإلنسان األساسية  أهم حقوق 
والقوانين الوطنية واإلقليمية والدولية ذات العالقة، إذ يأتي 
الرقابي  دورها  ممارسة  على  اللجنة  حرص  إطار  من  ذلك 
الشكاوى  استقبال  عبر  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  رصد  في 
وسائط  أو  االجتماعي  التواصل  وسائل  خالل  من  ورصدها 

اإلعالم، وتقديم المساعدات القانونية الالزمة.

أجرتها  التي  الميدانية  الزيارة  اللجنة مجريات  كما وناقشت 
وعلى  وذلك  والتأهيل،  اإلصالح  مركز  نزالء  أحد  إلى  اللجنة 
يفيد  االجتماعية  المنصات  مواقع  أحد  في  خبر  رصد  ضوء 
الزيارة  خالل  تم  حيث  آخر،  نزيل  من  لالعتداء  نزيل  بتعرض 
اتخاذ  عن  فضال  الجسدية،  النزيل  صحة  على  االطمئنان 
الصحية  بالرعاية  الالزمة الستمرار ضمان تمتعه  اإلجراءات 

الالزمة .

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

تتخذها  التي  االحترازية  لإلجراءات  نظرا  بأنه  اللجنة  وتنوه 
المستجد  الكورونا  فيروس  لمكافحة  البحرين  مملكة 
)كوفيد - 19(، وللتعليمات واإلرشادات الصادرة من الجهات 
الفيروس وللمحافظة  انتشار  للحد من  المعنية  الرسمية 
حقوق  من  أساسيا  حقا  تعتبر  التي  الجميع  صحة  على 
تطبيق  عبر  المؤسسة  مع  التواصل  يمكن  فأنه  اإلنسان، 
اإللكتروني الموقع  عبر  أو   ،(NIHR Bahrain) النقالة   الهواتف 

المجاني.  الساخن  الخط  طريق  عن  أو   (www.nihr.org.bh)
(80001144)
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المؤسسة  في  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 
عن  والعشرين  الرابع  اجتماعها  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
وعضوية  عادل،  محمد  بدر  الدكتور  برئاسة  وذلك  بعد، 

السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي.

السمو  صاحبة  تهنئة  عبر  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 
قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
بمناسبة  للمرأة،  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى  العاهل 
البحرينية  المرأة  اللجنة  هنأت  كما  للمرأة،  العالمي  اليوم 
على ما حصدته من تقدم بارز وملموس واسهامات كبيرة، 
ودعم ال محدود من القيادة السياسية في البالد في سبيل 
في  المجتمع  أطياف  مختلف  مع  بالشراكة  بدورها  القيام 
التنموية  المسيرة  البحرين، في ظل  بناء ونهضة مملكة 
الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.

دعم  في  للمرأة  األعلى  المجلس  بجهود  اللجنة  وأشادت 
ومساندة جهود الحكومة الموقرة، وفريق البحرين، بقيادة 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الوزراء حفظه اهلل، في مواجهة  العهد رئيس مجلس  ولي 
تداعيات جائحة كورونا، وذلك من خالل تقديم العديد من 
حملة  وإطالق  النوعية،  والبرامج  والمشاريع  المبادرات 
خاللها  من  يتم  والتي  البحرين"،  سالمة  ألجل  "متكاتفين 
المستلزمات  من  العينية  المساهمات  وإيصال  توفير 
التي تعيلها المرأة  االستهالكية والصحية الضرورية لألسر 
العاملة  الطبية  الكوادر  أسر  مساندة  بهدف  البحرينية، 
وفي  االستثنائية،  الظروف  ظل  في  األمامية  الصفوف  في 
والتي  البالد،  في  الكورونا  لمكافحة  الوطنية  الحملة  إطار 

في  والعاملين  الدولة،  جهود  دعم  في  األثر  بالغ  لها  كان 
الصفوف األمامية.

لفعالية  مقترح  مسودة  اللجنة  ناقشت  ثم،  ومن 
البحرينيين  الصيادين  "حقوق  حول  المستديرة  الطاولة 
من  والمعد  والهواة"  الوافدة  العمالة  من  ومرافقيهم 
اللجنة  استكمال  ضوء  في  وذلك  العامة  األمانة  قبل 
من  لعدد  مقترحات  وضع  بخصوص  لمناقشاتها 
المؤسسة  تعتزم  التي  المستديرة  الطاوالت  فعاليات 
إلى  تهدف  والتي  الجاري  العام  خالل  لعقدها  التنسيق 
المدنية  أنواعها  بمختلف  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز 
فضال  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 
ما  توائم  بصورة  المجتمع  في  قيمها  تكريس  عن 
لألعوام المؤسسة  عمل  وخطة  استراتيجية  في   جاء 
السياق  ذات  في  اللجنة  وأشادت  كما   ،2021  –  2019

اقامتها  التي  المستديرة  الطاولة  فعالية  بمخرجات 
المؤسسة عن بعد خالل الشهر الجاري حول التعليم عن 
بُعد في ظل جائحة كورونا بين الواقع والمأمول، وأكدت 
المقترحات  من  المزيد  وضع  في  استمرارها  اللجنة 
المواضيع  لبعض  الحالية  األوضاع  تحاكي  لفعاليات 
المرتبطة بالشأن الحقوقي في البالد، والهادفة إلى تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان.

قراراتها  مجمل  بشأن  تم  ما  على  اللجنة  واطلعت 
وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وتدارست 
المقترحات  من  عدد  بخصوص  آراء  من  إليه  انتهت  ما 
تم  وما  التشريعية،  السلطة  من  إليها  المحالة  بقوانين 

فيها من إجراء.

 لجنة الحقوق والحريات العامة
تعقد اجتماعها الرابع والعشرين عن بعد

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
تعقد اجتماعها الرابع والعشرين عن بعد

في  والمرافق  االحتجاز  أماكن  زيارة  لجنة  عقدت 
اجتماعها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
الدكتور  برئاسة  بعد،  عن  والعشرين  الرابع  العادي 
الشاعر،  خالد  السيد  وعضوية  الحمادي،  اهلل  مال 

والدكتورة فوزية الصالح، والمحامية دينا اللظي.

افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجريات الزيارة 
الميدانية غير المعلنة التي قامت بها المؤسسة إلى 
سير  على  االطالع  بهدف  والتأهيل  اإلصالح  مراكز 
لفيروس  المضاد  اللقاح  وتوفير  التطعيم  عملية 
النزالء  من  لعدد   )19  - )كوفيد  المستجد  الكورونا 
الراغبين في التطعيم، إذ تم خالل الزيارة التأكد من 
توافر اللقاحات الالزمة لجميع من طلبها من النزالء، 
المركز  إدارة  التي قامت بها  اإلجراءات  واالطالع على 
التطعيم للجميع دون تمييز، وذلك  لضمان وصول 
من خالل تعريف النزالء بأنواع التطعيمات المتوفرة، 
وأهمية أخذ التطعيم لما له من دور مهم في تعزيز 
مناعة الجسم لتفادي مضاعفات الفيروس، خصوصا 
لمن يعانون من أمراض مزمنة، وتقدر اللجنة حرص 
وزارة الداخلية واهتمامها بصون حقوق النزالء بصفة 

عامة وتوفير كافة التدابير االحترازية واللقاحات الالزمة 
لهم على وجه الخصوص.

ومن ثم استعرضت اللجنة مجمل قراراتها وتوصياتها 
تلك  والسيما  إجراءات،  من  فيها  اتخذ  وما  السابقة 
االجتماعية  الرعاية  دور  من  عدد  بمخاطبة  المتعلقة 
والنهارية،  الدائمة  اإليواء  خدمات  تقدم  التي  والصحية 
على  االطالع  بهدف  الكبرى،  الشركات  إلى  باإلضافة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذتها تلك 
وكذلك  ومرتاديها،  نزالءها  حقوق  حفظ  لضمان  الدور 

حقوق العمال في ظل أزمة جائحة كورونا.

المناط  الرقابي  اختصاصها  خالل  من  اللجنة  وأكدت 
التي  المؤسسات  على  الضوء  تسليط  أهمية  على  بها 
توفر خدم المنازل بصورة عامة وتلك التي تقدم هذه 
التنسيق  خالل  من  وذلك  الساعات  بنظام  الخدمة 
سكن  ألماكن  ميدانية  زيارات  بإجراء  اللجنة  لقيام 
مختلف  توافر  مدى  على  والوقوف  العامالت  هؤالء 
الخدمات واإلجراءات ذات العالقة بحقوق اإلنسان وفقًا 
للقوانين واألنظمة السارية وذلك بالتعاون مع الجهات 

ذات العالقة باألمر.
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