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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
يعقد اجتماعه األول عن بعد

يتبع ص 2 - 

الوطنية  المؤسسة  مفوضي  مجلس  عقد 
األول،  االعتيادي  اجتماعه  اإلنسان  لحقوق 
أحمد  علي  المهندس  برئاسة  بعد،  عن 
واألمين  األعضاء  جميع  ومشاركة  الدرازي 
المجلس  افتتح  حيث  للمؤسسة،  العام 
بالتوجيهات  اعتزازه  عن  بالتعبير  اجتماعه 

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

الجاللة  صاحب  لحضرة  السامية  الملكية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
جاللته  ورعاية  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى، 
الكريمة وحرصه الدائم على دعم المؤسسة 
بالعمل  االرتقاء  نحو  عملها  وتسهيل 
الحقوقي المستقل إلى آفاق أرحب، مؤكًدا على 
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أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان جزء ال يتجزأ من رؤية القيادة 

الرشيدة، وأحد أهم الدعائم والركائز األساسية في بناء دولة 

البحرين  التي تسير على دربها مملكة  والقانون  المؤسسات 

بخطى ثابتة وواثقة بفضل دعم وتوجيهات جاللته.

تم  ما  أبرزها  المواضيع  من  عدد  مناقشة  االجتماع  وشهد 

 ،2020 لعام  للمؤسسة  السنوي  التقرير  مسودة  بخصوص 

التعاون  تعزيز  الى  والهادفة  القادمة  للمرحلة  العمل  وخطة 

المحلية  الجهات  مختلف  مع  المؤسسة  بين  والتنسيق 

مجال  في  المتميز  البحرين  مملكة  جهود  إلبراز  والدولية 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان خاصة خالل جائحة فيروس 
كورونا.

اإلعالمي  الدور  لتعزيز  آلية  وضع  إلى  التطرق  تم  كما 
جهودها  على  الضوء  تسليط  بهدف  وذلك  للمؤسسة، 
على  والعمل  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  بحماية  المتعلقة 
واألهداف  للغايات  تحقيقا  المجتمع  في  تكريسها 

المرجوة من إنشائها.

باعتماد  اجتماعه  أعمال  المفوضين  مجلس  واختتم 
تقرير أعمال األمانة العامة للربع األول من العام الجاري.

تكملة من  ص ١ 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في اجتماع الجمعية 
العامة الـ17 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

للمؤسسات  العربية  للشبكة  العامة  الجمعية  عقدت 

بمشاركة  عشر،  السابع  اجتماعها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

واسعة من جميع المؤسسات الوطنية األعضاء في الشبكة، 

رئيس  نائب  الشاعر  عبدالعزيز  خالد  السيد  شارك  حيث 

اإلنسان والمستشار ياسر غانم  الوطنية لحقوق  المؤسسة 

شاهين األمين العام في هذا االجتماع الذي عقد عن بعد نظرا 

االجتماع  بداية  في  وتم  العالم،  بها  يمر  التي  الراهنة  للظروف 

اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  من  الشبكة  رئاسة  نقل 

بفلسطين إلى اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر، وتم 

االتفاق على أن تنقل رئاسة الشبكة الى اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان في موريتانيا العام المقبل.

في  اإلنسان  حقوق  إدارة  رئيس  األولى  الجلسة  خالل  وتحدث 

الدول  جامعة  دعم  عن  أعرب  حيث  العربية،  الدول  جامعة 

لحقوق  الدائمة  اللجنة  قرار  الى  وأشار  للشبكة  العربية 

بشأن اعداد  اإلنسان بالجامعة الصادر في أغسطس 2020 

دليل استرشادي لدور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان 

الميثاق(  )لجنة  العربية  االنسان  حقوق  لجنة  مع  بالتعاون 

للمؤسسات  العربية  والشبكة  العربية،  الدول  بجامعة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  ممثل  تحدث  ثم 

واالجتماعية لغرب آسيا )األسكوا( وأعرب عن أهمية تعزيز 

التعاون بين الجهتين، وتفعيل التعاون في جميع المجاالت، 

ثم تحدث ممثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مدير 

حقوق  مجال  في  والتوثيق  للتدريب  المتحدة  االمم  مركز 

لحقوق  السامية  المفوضة  تحيات  نقل  حيث  اإلنسان، 

الجمعية  أعمال  بنجاح  وتمنياتها  الحضور  لجميع  اإلنسان 

العامة. كما تحدثت ممثلة برنامج االمم المتحدة اإلنمائي 

 2

#مشاركات_المؤسسة #اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

#مشاركات_المؤسسة 

من المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال افريقيا وأكدت 

تفعيل  وأهمية  العربية  الشبكة  لعمل  البرنامج  دعم  على 

الهدف  وخاصة  المتحدة  لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف 

16 المعني بالسالم والعدل والمؤسسات القوية والعمل على 

اعداد برنامج لتدريب المدربين.

للمؤتمر  التحضير  آليات  الى  التطرق  تم  الثانية  الجلسة  وفي 

المستدامة  التنمية  وخطة  الدولي  التضامن  حول  الدولي 

للعام 2030- محورية الهدف 16، حيث أوضح السيد سلطان 

الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية أهمية هذا المؤتمر 

الذي اقترحته الشبكة لوضع خطة عمل لتنفيذ أهداف التنمية 

المؤسسات،  دور  تعزيز  في  سيساهم  مما  المستدامة، 

وقدم نبذة عن الدعم اللوجستي المقدم للتحضير للمؤتمر، 

والشركاء  الوطنية  المؤسسات  ممثلي  من  عدد  وتتداخل 

الفاعلين حول ما يمكن تقديمه في سبيل إنجاح المؤتمر.

التنفيذية  اللجنة  اجتماع  في  المؤسسة  شاركت  كما 

لعامي  السنوي  التقرير  إقرار  فيها  تم  والتي  العربية،  للشبكة 

لعام   الشبكة  عمل  وخطة  المالي،  والتقرير   ،2020 و   2019

2021، كما تم االطالع على توصيات الجمعية العامة السابقة 

المؤسسات  تواجه  التي  والتحديات  االحتياجات  والوقوف على 

المستقلة  الهيئة  قدمت  كما  الفترة،  هذه  خالل  الوطنية 

لحقوق االنسان في فلسطين موجزا عن آخر تطورات القضية 

الفلسطينية.

وتم خالل االجتماع انتخاب األعضاء الجدد في اللجنة التنفيذية 

للشبكة العربية لمدة أربع سنوات، والذين يتوزعون على أربع 

المؤسسة  بفوز  النتائج  جاءت  حيث  جغرافية،  مجموعات 

عن  ممثلة  البحرين  مملكة  في  االنسان  لحقوق  الوطنية 

لحقوق  القومي  المجلس  و  العربية،  الجزيرة  شبه  مجموعة 

مجموعة  عن  ممثال  العربية  مصر  جمهورية  في  اإلنسان 

لحقوق  العليا  والهيئة  االفريقي،  والقرن  والسودان  مصر 

االنسان والحريات األساسية في الجمهورية التونسية ممثلة 

لحقوق  العليا  والمفوضية  العربي،  المغرب  مجموعة  عن 

العراق  مجموعة  عن  ممثلة  العراق  جمهورية  في  االنسان 

وبالد الشام.
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#مشاركات_المؤسسة 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك »عن بعد« في فعاليات 
مهرجان صيف البحرين في نسخته الثالثة عشرة

  المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تدرب أكثر من )1800( فرد خالل النصف األول من 2021

في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

مهرجان  فعاليات  عن  لإلعالن  الصحفي  المؤتمر 

صيف البحرين في نسخته الثالثة عشرة الذي سيقام 

المرئي،  االتصال  تقنية  عبر  القادم،  يوليو  شهر  طيلة 

مملكة  في  المرتقبة  الفعالّيات  أكثر  من  يعد  والذي 

البحرين نظرا لما يقّدمه من برامج متعّددة الثقافات، 

العمل  وورش  األنشطة  من  متنّوعة  ومجموعة 

خاصة لألطفال.

وستقوم المؤسسة خالل مشاركتها في المهرجان 

خالل   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  انتهت 
أكثر  تدريب  من   - الجاري  العام  من  األول  النصف 
تدريبية  برامج  على  تدريبهم  تم  فرد،   (1800) من 
متخصصة لغرض تحويل معرفتهم بحقوق اإلنسان 
إيجاد  إلى  سعيا  يومي،  وسلوك  عملية  ممارسة  إلى 
وحرياته،  اإلنسان  حقوق  لممارسة  السبل  أفضل 
حيث ضمت الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية 
والجهات  واإلعالميين  الدبلوماسيين  والتثقيفية 
إلى  باإلضافة  والنقابية،  واالستشارية  األكاديمية 
واإلقليمية  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات 
والخاصة  الحكومية  الجامعات  وطلبة  والشباب 
والمؤسسات  اإلنسان  حقوق  عن  والمدافعين 
التشريعية  السلطة  إلى  باإلضافة  والتجارية،  الخاصة 
والمشاركين ضمن برنامج )فرص( بالتعاون مع وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار ياسر غانم شاهين 
بأن  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  عام  أمين 
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والتثقيف  التدريب  وحدة  خالل  من  المؤسسة  جهود 
 - اإلنسان  حقوق  مجال  في  البحثية  الزمالة  وبرنامج 
التي  التدريبية  البرامج  واستدامة  دعم  الى  الهادفة 
تعزيز  مجال  في  االستراتيجي  دورها  ضمن  تقدمها 
وفق  المجتمع  فئات  مختلف  بين  اإلنسان  حقوق 
االتصال  تقنية  عبر  مستمرة   - ودولية  وطنية  معايير 
لجائحة  والوقائية  الصحية  لالحترازات  نظرا  المرئي، 
فيروس كورونا، مؤكدا بأن المؤسسة تعمل بشكل 
الممارسات  ألفضل  وفقًا  الجودة  تحسين  على  دائم 
الحقوقية لضمان االستفادة القصوى من هذه البرامج، 
المتدربين  على  إيجاًبا  لتنعكس  الجائحة،  ظروف  رغم 
واألجهزة التي يمثلونها، حيث تشّكل المدخل األساسي 
لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لجميع فئات المجتمع من 
خالل عدد من الكوادر المختصة في المجال الحقوقي 
والقانوني، وذلك تحقيقا للمقاصد سواء تلك الواردة في 
قانون االنشاء او اآلليات الحقوقية الوطنية واالقليمية 
اإلنسان  التوعية بحقوق  الى تعزيز  التي تهدف  والدولية 

وفقا ألفضل الممارسات الحقوقية.

مثل  الطفل  بحقوق  المعنية  إصداراتها  من  عدد  بنشر 

دفتر تلوين معني بحقوق الطفل، ومطوية حول اإلعالن 

)العربية  باللغتين  لألطفال  اإلنسان  لحقوق  العالمي 

االلكتروني  المؤسسة  موقع  عبر  وذلك  واإلنجليزية(، 

الخاص بالمهرجان.

ضمن  المهرجان  هذا  في  المؤسسة  مشاركة  تأتي 

بشكل  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  لتعزيز  برنامجها 

في  للمساهمة  خاص،  بشكل  الطفل  وحقوق  عام، 

صقل شخصية الطفل

#برامج_تدريبية
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#لقاءات_رسمية
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اللقاء بأصحاب السعادة  ورحب رئيس المؤسسة خالل 

السفراء، مشيدا بالعالقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع 

البحرين ودول االتحاد األوروبي، وما تشهده  بين مملكة 

من تطور ونماء على كافة األصعدة.

بين  المشترك  التعاون  سبل  تعزيز  اللقاء  تناول  كما 

فيما  المقبلة  المرحلة  خالل  التنسيق  وزيادة  الجانبين، 

والمواضيع  المشترك  االهتمام  ذات  بالملفات  يتعلق 

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
وباوال  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية  سفير  بوكمان  ثامو  كاي  السفراء  السعادة  أصحاب 
امادي سفيرة جمهورية إيطاليا، وإيمانويل ماير المستشار األول في سفارة جمهورية 

فرنسا لدى مملكة البحرين، وذلك في مقر المؤسسة بضاحية السيف.

المتعلقة بحقوق اإلنسان بما يلبي التطلعات واألهداف 

المشتركة.

عن  السفراء  السعادة  أصحاب  أعرب  جانبهم،  من 

رئيسا  انتخابه  بمناسبة  للدرازي  تهانيهم  خالص 

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مفوضي  لمجلس 

اإلنسان، متمنين له وألعضاء المجلس دوام التوفيق 

والنجاح في مهام عملهم.

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يستقبل سفراء 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى مملكة البحرين

#مشاركات_المؤسسة 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تواصل خدماتها رغم التدابير 
واإلجراءات التي فرضتها جائحة كورونا

المؤسسة  عام  أمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  أكد 
التدابير  من  الرغم  وعلى  أنه  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
واإلجراءات التي فرضتها جائحة كورونا على صعيد العمل إال أن 
األمانة العامة للمؤسسة تواصل جهودها وأعمالها المنوطة 
بها بخطى ثابتة، وذلك من خالل تفعيل آلية العمل عن بعد عبر 
األنظمة االلكترونية التي ساهمت بشكل كبير في التوسع في 
عقد اجتماعات مجلس المفوضين ومكتب المجلس واللجان 
النوعية الدائمة بالمؤسسة، والتي يتم عقدها عن بعد بدال من 
الدورية  االجتماعات  الى  إضافة  المؤسسة،  مقر  داخل  عقدها 
على  تشرف  التي  الفعاليات  أو  األمانة،  موظفي  مع  تعقد  التي 
تنفيذها األمانة العامة، كفعاليات الطاوالت المستديرة وورش 
في  البحثية  كالزمالة  التدريبية  والدورات  البرامج  أو  العمل 
مجال حقوق االنسان، والتي تم االستمرار في اقامتها والتعاون 
مع العديد من الجهات ذات الصلة دونما أي انقطاع، إضافة الى 
بالمؤسسة  الشكاوى(  وتلقي  االتصال  )مركز  عمل  استمرار 
في تلقي االتصاالت عبر الخط الساخن المجاني )80001144( وعبر 
 تطبيق الهواتف النقالة (Bahrain NIHR)، وعبر البريد االلكتروني

complaint@nihr.org.bh بالرغم من تقليل حضور موظفي 

األمانة العامة لمقر العمل بنسبة 70% ، بما في ذلك السماح 
حاالت  لديهم  ممن  الموظفين  وبعض  العامالت  لألمهات 
التوجيهات  على  بناء  وذلك  المنزل،  من  بالعمل  صحية 
في  الوطني  الفريق  من  الصادرة  والقرارات  السامية  الملكية 

هذا الشأن حفاظا على المصلحة العامة وصحة الجميع.

صاحب  لحضرة  السامية  الملكية  التوجيهات  شاهين  وثمن 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

اللقاحات  من  عدة  أنواع  بتوفير  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى 
البحرين  مملكة  داخل  سواء  للمواطنين  مجانا  واتاحتها 
أو المقيمين خارجها، إضافة الى توفيرها مجانا أيضا لجميع 
على  جاللته  حرص  تعكس  والتي  المملكة،  في  المقيمين 
لفريق  المتميزة  بالجهود  وأشاد  الجميع،  وسالمة  صحة 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  البحرين 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
 %98 حصول  الى  وأشار  الفيروس،  هذا  انتشار  منع  أجل  من 
من موظفي األمانة العامة على التطعيم وفق خطة الفريق 
الوطني الطبي، فضال عن قيام األمانة العامة بإجراء الفحص 
السريع للموظفين المتواجدين على رأس العمل وبشكل 
الحقوقي  المؤسسة وانطالقا من دورها  أن  دوري، موضحا 
والمقيمين  المواطنين  دعت  الوطنية  ومسؤوليتها 
الى  باإلضافة  التطعيم،  ألخذ  المبادرة  الى  سابق  وقت  في 
األشخاص  قبل  من  المنشطة  الجرعة  وأخذ  التسجيل 
عن  الصادرة  للتعليمات  وفقا  عليها،  للحصول  المؤهلين 
المناعة  درجات  أعلى  ومنح  لحماية  الطبي،  الوطني  الفريق 
الفيروس  انتقال  منع  في  والمساهمة  بأكمله  للمجتمع 

والحد من انتشاره.

لجهود  المؤسسة  من  دعما  بأنه  العام  األمين  وأوضح 
قامت  كورونا،  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
الشركات  إحدى  مع  وبالتعاون  للمؤسسة  العامة  األمانة 
الفيديوهات  وتصميم  المونتاج  مجال  في  المتخصصة 
دقيقة  لمدة  توعوي  فيديو  بتصميم  جرافيك،  والموشن 
االلتزام  أهمية  حول  واإلنجليزية(،  )العربية  باللغتين 
في  بفاعلية  للمساهمة  الوقائية  االحترازات  بتطبيق 
عدم  الى  خالله  من  والدعوة  الكورونا،  لـفيروس  التصدي 
موضحا  للضرورة،  إال  الفترة  هذه  خالل  المنزل  من  الخروج 
وقناة  البحرين  تلفزيون  على  الفيديو  عرض  بدأ  قد  بأنه 
كما  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى  عرضه  وسيستمر   ،55

الرسمي االلكتروني  الموقع   يمكن االطالع عليه من خالل 
.www.nihr.org.bh للمؤسسة
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والتنسيق  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى 

المملكة  في  األمريكية  وسفارة  المؤسسة  بين 

االهتمام  ذات  بالملفات  يتعلق  فيما  المقبلة  للمرحلة 

المشترك وبما يلبي التطلعات واألهداف المشتركة.

مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  التقى 
السيدة مارغريت ناردي القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة 
البحرين، بحضور والسيدة سولماز شريفي المسؤول السياسي في السفارة، وذلك عبر 

تقنية االتصال المرئي.

انتخابه  بمناسبة  الدرازي  ناردي  السيدة  هنأت  كما 

الوطنية لحقوق  المؤسسة  رئيسا لمجلس مفوضي 

اإلنسان، متمنية له وألعضاء المجلس دوام التوفيق 

والنجاح في مهام عملهم الجديدة

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يستقبل سفراء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى مملكة البحرين

#مشاركات_المؤسسة 

المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تشارك في ندوة اللجنة الدائمة 
السعودية للقانون الدولي اإلنساني حول حماية األطفال في مناطق النزاع

العام  األمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  شارك 
الوطنية  اللجنة  عضو  االنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة 
للقانون الدولي اإلنساني، في الندوة التي أقامتها اللجنة الدائمة 
للقانون الدولي اإلنساني بالمملكة العربية السعودية، بعنوان: 

"حماية األطفال في مناطق النزاعات المسلحة".

وقد أدار الندوة المستشار عبداهلل بن مدرك الرويلي، أمين سر 
اللجنة الدائمة، التي افتتحها الدكتور جالل بن محمد العويسي، 
بالمملكة  اإلنساني  الدولي  للقانون  الدائمة  اللجنة  رئيس 

العربية السعودية، والذي رحب بالحضور والمشاركين.

وتمحورت الندوة حول ثالثة محاور، حيث تطرق المحور األول 
سواء  المسلحة  النزاعات  أثناء  األطفال  حماية  موضوع  الى 
االنسان،  الدولي لحقوق  القانون  أو  اإلنساني،  الدولي  القانون  في 
وتحدث فيها كال من الدكتور معز الهذلي مستشار في القانون 
للصليب  الدولية  للجنة  اإلقليمية  بالبعثة  اإلنساني  الدولي 
بن  غفون  والدكتور  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  األحمر 

العربية  بالمملكة  االنسان  حقوق  هيئة  عضو  اليامي  سالم 
الدولية  الجهود  حول  فتمحور  الثاني  المحور  أما  السعودية، 
وقدمه  المسلحة،  النزاعات  مناطق  في  األطفال  لحماية 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  من  فارع  ماهر  األستاذ 
الممارسات  أفضل  حول  الثالث  المحور  وجاء  )اليونيسيف(، 
لضمان حماية األطفال في مناطق النزاعات المسلحة، حيث 
المجتمعي  الدعم  إدارة  مدير  عمر  هناء  الدكتورة  قدمتها 
في مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، واللواء 
بالقوات  الطفل  حماية  وحدة  من  الحبابي  دخيل  بن  عبداهلل 

المشتركة.

القانونية  التحديات  من  عدد  تحديد  الى  الندوة  وخلصت 
أهم  وإبراز  المسلح،  النزاع  أثناء  األطفال  بحماية  الخاصة 
النزاعات،  مناطق  في  األطفال  لحماية  الدولية  الجهود 
لتوفير  الدولية  والتحديات  المتطلبات  معرفة  الى  باإلضافة 

الحماية لألطفال في مناطق النزاعات. 
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#تصريح

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك »عن بعد«
في فعاليات مهرجان صيف البحرين في نسخته الثالثة عشرة
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البيان  اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان على 
الذي أصدرته اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل بشأن وفاة 
الطبي والذي كان  أ. ب.( في مجمع السلمانية  النزيل )ح. 

من ضمن الحاالت القائمة لفيروس كورونا.

الدرازي رئيس المؤسسة  وأوضح المهندس على أحمد 
بأنه تم على الفور التواصل مع الجهات المعنية لالطالع 
حيث  اتخاذها،  تم  التي  واإلجراءات  الوفاة،  مالبسات  على 
تبين أن النزيل كان من ضمن الحاالت القائمة لفيروس 
للفيروس  المضاد  اللقاح  جرعتي  تلقى  قد  وكان  كورونا، 
خالل شهري فبراير ومارس 2021، وبعد أن تم اكتشاف 
مايو 2021 تم تحويله  اصابته بفيروس كورونا في 29 
على الفور إلى مجمع السلمانية الطبي، وكان يتلقى رعاية 
صحية متكاملة ويحصل على أدويته بشكل منتظم، اال 
أن حالته الصحية ظلت غير مستقرة، وعليه قرر الفريق 
الطبي المعالج وضعه على جهاز التنفس االصطناعي، إال 
أنه فارق الحياة نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

اعتبرت  كورونا  فيروس  جائحة  بأن  الدرازي  وبين 
البحرين  مملكة  وأن  الدول،  جميع  اجتاح  عالميا  وباًء 
انتشاره  تبذل قصارى جهدها في منع  زالت  بذلت وما 
الطبية  الرعاية  بتوفير  وقامت  آثاره،  من  والتخفيف 
ومن  والمقيمين،  المواطنين  لجميع  الكاملة 
اإلصالح  بمراكز  والموقوفين  النزالء  جميع  ضمنهم 
والتأهيل واالحتجاز، مع توفير اللقاحات لهم بمختلف 

أنواعها بدون أية تفرقة بينهم.

وأكد رئيس المؤسسة بأن تطبيق االجراءات االحترازية 
صحي  بشكل  تتم  المركز  إدارة  تنفذها  التي  والوقائية 
النزالء واالفراد وجميع  ودقيق لحماية صحة وسالمة 
لمكافحة  الوطنية  الجهود  إطار  في  المركز  مرتادي 
اإلجراءات  مع  متوافقة  تأتي  والتي  كورونا،  جائحة 
للتصدي  الوطني  الطبي  الفريق  يطبقها  التي  االحترازية 
شاملة  خطة  على  بناء  جاءت  والتي  كورونا،  لفيروس 
وتوفير  اإلصابات،  أعداد  تقليل  الى  تهدف  ومدروسة 
على  ومقيمين  مواطنين  من  المرضى  لجميع  العالج 

أرض المملكة.

من  الرغم  وعلى  البحرين  مملكة  بأن  الدرازي  وأضاف 
الجائحة  هذه  أن  إال  الصارمة  اإلجراءات  كل  اتخاذها 
المواطنين  من  االرواح  من  بالعديد  تفتك  مازالت 
والمقيمين، كما أنها ال تفرق بين أحد، فالجميع معرض 
لمكافحة  الجهود  تضافر  الى  ودعا  حادث،  هكذا  الى 
فيروس كورونا والتصدي له بما يحفظ صحة وسالمة 
مواطن  بين  يفّرق  ال  المرض  هذا  أن  حيث  الجميع، 
المجتمع،  من  فرد  أو  نزيل  أو  دين  أو  عرق  أو  ومقيم 
الوطنية  المؤسسة  وتعازي  تعازيه  خالص  عن  معربا 
لحقوق االنسان ومواساتها لذوي النزيل المتوفى، داعيا 

المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

#مشاركات_المؤسسة 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في الندوة اإلقليمية حول 
"دور القاضي الوطني في التطبيق الفاعل للقانون الدولي اإلنساني"

العام  األمين  شاهين  غانم  ياسر  المستشار  شارك 

الوطنية  اللجنة  عضو  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة 

للقانون الدولي اإلنساني في الندوة اإلقليمية حول دور القاضي 

والتي  اإلنساني،  الدولي  للقانون  الفاعل  التطبيق  في  الوطني 

عقدت عن بعد تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن 

علي آل خليفة وزير العدل والشؤون االسالمية واألوقاف رئيس 

اللجنة الوطنية للقانون الدولي االنساني في مملكة البحرين، 

واللجنة  والقانونية،  القضائية  الدراسات  معهد  مع  وبالتعاون 

الدولية للصليب األحمر )بعثة الكويت(، حيث أكد معاليه في 

كلمته االفتتاحية على أهمية موضوع الندوة، ودور المحاكم 

الى  مشيًرا  اإلنساني،  الدولي  القانون  تطبيقات  في  الوطنية 

أهمية المرسوم بقانون بإصدار قانون الجرائم الدولية.

جاءت الندوة في أربع جلسات - أدارها الدكتور خالد صيام رئيس 

معهد الدراسات القضائية والقانونية - على مدى يومين، حيث 

تمحورت الجلسة األولى حول تطورات تطبيق منظومة حقوق 

الثانية  والجلسة  عالميا،  االنساني  الدولي  والقانون  اإلنسان 

حول تطورات تطبيق منظومة حقوق االنسان والقانون الدولي 

تفرد  مظاهر  حول  الثالثة  الجلسة  وجاءت  محليا،  االنساني 

الوطنية،  بالجريمة  مقارنة  الدولية  للجرائم  العامة  األحكام 

الوطني  التطبيق  خصوصيات  حول  جاءت  الرابعة  والجلسة 

الجلسات  هذه  في  في  وشارك  االنساني،  الدولي  للقانون 

العسكرية،  التمييز  المنصور عضو محكمة  العميد منصور 

نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي االنساني، والدكتور 

نبهان المعولي عنيد المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان، 

مجلس  لدول  اإلقليمية  البعثة  رئيس  عودة  عمر  والسيد 

وخلصت  األحمر،  للصليب  الدولية  للجنة  الخليجي  التعاون 

الندوة الى عدد من التوصيات التي سيتم تعميمها ونشرها.

شارك في الندوة عدد من موظفي األمانة العامة بالمؤسسة 

وممثلي  أكاديميين  إلى  باإلضافة  االنسان  لحقوق  الوطنية 

عدد من الجهات الرسمية واألهلية
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افتتح رئيس اللجنة االجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة 
اختصاصات  مجمل  استعراض  تم  ثم  ومن  الجدد، 
الشكاوى،  تلقي  خالل  من  وعملها  ومهامها  اللجنة 
ورصد  القانونيتين،  والمشورة  المساعدة  وتقديم 

أوضاع حقوق االنسان.

المتعلقة  كشوفاتها  اللجنة  استعرضت  كما 
والمساعدات  المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى 
التي تم رصدها من خالل  القانونية المقدمة والحاالت 
في  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط 
الجاري،  العام  من  يونيو   17 وحتى  مايو   2 من  الفترة 
حيث تعاملت مع عدد (4) شكاوى، وقدمت عدد (62) 
عبر  حاالت   (13) عدد  ورصدت  قانونية،  مساعدات 
فضال  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط 
المجاني  الساخن  الخط  عبر  اتصاال   (214) تلقيها  عن 

بعد  عن  األول  العادي  اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 
برئاسة السيد خالد الشاعر، وعضوية كل من السيدة روضة العرادي، والسيدة 

هالة رمزي، والدكتورة حورية حسن.

 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها األول عن بعد

 12

تم  ما  وناقشت  المذكورة،  الفترة  خالل  للمؤسسة 

اتخاذه من إجراءات بشأنها. كما ناقشت اللجنة قراراتها 

وتوصياتها السابقة وما اتخذ بشأنها من إجراءات.

باإلجراءات  المؤسسة  من  التزاما  أنه  اللجنة  وتؤكد 

لمكافحة  البحرين  مملكة  تتخذها  التي  االحترازية 

فيروس الكورونا المستجد )كوفيد - 19(، وللتعليمات 

المعنية  الرسمية  الجهات  من  الصادرة  واإلرشادات 

صحة  على  وللمحافظة  الفيروس  انتشار  من  بالحد 

اإلنسان،  حقوق  من  أساسيا  حقا  تعتبر  التي  الجميع 

عبر  المؤسسة  مع  التواصل  استمرار  يمكن  فإنه 

تطبيق الهواتف النقالة (NIHR Bahrain)، أو عبر الموقع 

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

الساخن المجاني (80001144).

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 لجنة الحقوق والحريات العامة
تعقد اجتماعها األول عن بعد

بعد،  عن  األول  اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 
برئاسة الدكتورة فوزية الصالح، وعضوية الدكتور بدر عادل والسيد 
الشكر  بتقديم  اجتماعها  اللجنة  افتتحت  حيث  السلوم،  احمد 
فعال،  دور  من  السابقين  اللجنة  أعضاء  به  تقدم  ما  على  والثناء 

وعلى األعمال والجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية.

ومن ثم ناقشت اللجنة مرئياتها بخصوص المشروع بقانون بشأن الصحة النفسية الوارد 
وما  السابقة  والتوصيات  القرارات  بخصوص  تم  ما  على  اطلعت  كما  النواب،  مجلس  من 

اتخذ فيها من إجراءات.

الطاولة  فعاليات  من  عدد  عقد  واقترحت  القادمة،  للفترة  عملها  خطة  اللجنة  وبحثت 
المستديرة وورش العمل المعنية بالحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية واتخذت 

بشأنها القرارات المناسبة.
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

اختصاصاتها  باستعراض  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 
الجدد،  لألعضاء  بها  المنوط  والدور  عملها  ومهام 
وذلك بعد صدور األمر الملكي السامي رقم (22) لسنة 
المؤسسة  مفوضي  مجلس  أعضاء  بتعيين   2021

المفوضين  مجلس  وقرار  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
بتحديد رؤساء وأعضاء اللجان النوعية الدائمة.

وتوصياتها  قراراتها  مجمل  اللجنة  ناقشت  ثم  ومن 
منطلق  ومن  إجراءات،  من  فيها  اتخذ  وما  السابقة 
في  الرقابي  المؤسسة  دور  تفعيل  على  اللجنة  حرص 
مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، والسيما في مراكز 
واالجتماعية  الصحية  الرعاية  ودور  والتأهيل  اإلصالح 
آخر  مكان  أي  أو  األجنبية  العمالة  وسكن  والتعليمية 
يشتبه في أن يكون موقًعا النتهاكات حقوق اإلنسان، 
فقد استكملت اللجنة مناقشاتها حول قرارها السابق 

والسيد  اللظي،  دينا  المحامية  وعضوية  الحمادي،  اهلل  مال  الدكتور  برئاسة 
دانيال كوهين، عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق اجتماعها العادي 

األول عن بعد.

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق
تعقد اجتماعها العادي األول عن بعد
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بمعايير  خاص  موحد  إرشادي  دليل  بإعداد  والمتعلق 
زيارات تلك األماكن للتأكد من توافر المبادئ األساسية 
اللجنة  استكملت  كما  فيها.  اإلنسان  حقوق  لمعايير 
مناقشة ما تم بشأن قرارها السابق المتعلق بالعمالة 
المنزلية التي تعمل بنظام الساعات اليومية، إلى جانب 
مع  وتوافقها  سكنهم  أماكن  مالئمة  مدى  من  التأكد 

مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان، وتم اتخاذ الالزم حياله.

واقترحت  القادمة،  للفترة  عملها  خطة  اللجنة  وبحثت 
الرعاية  ومراكز  دور  بعض  الى  ميدانية  بزيارات  القيام 
االجتماعية المعنية برعاية كبار السن، واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وذلك لالطالع عن كثب على ما يتم تنفيذه من 
قبل إدارة تلك المراكز في ظل مواجهة فيروس كورونا، 
مع  اإلنسان  حقوق  بمعايير  االلتزام  مدى  على  والوقوف 

مرتاديها.
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