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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في 
االجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات 

)GANHRI( الوطنية لحقوق اإلنسان

يتبع ص 2 - 

أحمد  على  المهندس  رئيسها  في  ممثلة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 

الدرازي، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين واألمين العام، في االجتماع السنوي للتحالف 

#مشاركات_المؤسسة
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(GANHRI) العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

الذي عقد عن بعد، والذي تضمن اجتماع الجمعية العامة 

للتحالف وعدد من الفعاليات الجانبية.

تم  العالمي،  للتحالف  العامة  الجمعية  اجتماع  وخالل 

المالي  التقرير  واعتماد  للتحالف،  السنوي  التقرير  عرض 

والميزانية   ،2021 لعام  العمل  خطة  واعتماد  المدقق، 

الشبكات  رؤساء  استعرض  وقد   .2021 لعام  السنوية 

الهادئ،  بالتحالف )منتدى آسيا والمحيط  األربع  الجغرافية 

والمجموعة األفريقية، والمجموعة األوروبية، ومجموعة 

األمريكيتين( إنجازات شبكاتهم.

رئيس  خاللها  قدم  المستوى  رفيعة  جلسة  وعقدت 

اإلقليمية  واآلليات  الوطنية  المؤسسات  قسم 

المفوضة السامية  المدني ممثال عن مكتب  والمجتمع 

لحقوق اإلنسان، نبذة عن دور المفوضية في دعم التحالف 

فيها  وشارك  تحته،  المنضوية  الوطنية  والمؤسسات 

وممثل  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  عن  ممثل 

جهاتهم  دعم  الى  وتطرقا  األوروبي،  االتحاد  عن 

المشترك  العمل  وآليات  الوطنية،  للمؤسسات 

والتعاون المستقبلي.

كما عقدت ثالث فعاليات أخرى على هامش االجتماع 

بالممارسات  المعرفة  تبادل  حول  تمحورت  السنوي، 

الجيدة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع الشبكات 

المؤسسات  تجارب  من  االستفادة  وكيفية  األربع، 

األعمال  مناقشة  تم  كما  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية 

التجارية وحقوق اإلنسان وتجارب المؤسسات الوطنية 

تنفيذ  وتعزيز  إدنبرة  إعالن  تنفيذ  في  اإلنسان  لحقوق 

الى  باإلضافة  المتحدة،  لألمم  التوجيهية  المبادئ 

للمؤسسات  العالمي  للتحالف  العالمية  العمل  خطة 

الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن المدافعين عن حقوق 

اإلنسان والفضاء المدني.

تكملة من  ص ١ 

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يستقبل نائب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 

سفير  نائب  سامرز  ستيوارت  السيد  سعادة  لحقوق  الوطنية 

المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، واآلنسة لورين غومر 

العامة  رئيسة قسم الشئون السياسية واإلعالم والعالقات 

ضاحية  في  المؤسسة  بمقر  وذلك  البريطانية،  بالسفارة 

السيف.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس المؤسسة بالضيوف، مثمنا 

بالتعاون  يتعلق  فيما  وخاصة  الجانبين  بين  العالقات  عمق 

استعرض  كما  الخبرات.  وتبادل  التدريب  مجاالت  في  التقني 

وأكد  القادمة،  للمرحلة  المؤسسة  عمل  منهجية  الدرازي 

لتوحيد  المشترك  والتنسيق  التعاون  استمرار  أهمية  على 

الجهود في المجاالت ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

تهانيه  خالص  عن  البريطاني  السفير  نائب  أعرب  جانبه،  من 

له  متمنيا  للمؤسسة،  رئيسا  انتخابه  بمناسبة  للدرازي 

حقوق  وحماية  تعزيز  في  عمله  مهام  في  والنجاح  التوفيق 

استعداد  الوقت  ذات  في  مؤكدا  البحرين،  بمملكة  اإلنسان 

والتقني  الفني  الدعم  وتقديم  للتعاون  البريطانية  السفارة 

في سبيل قيام المؤسسة بتحقيق أهدافها واختصاصاتها.
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مكتب مجلس المفوضين يعقد اجتماعه الثاني عن بعد
تشارك في حلقة نقاشية حول »مساهمات المجتمع المدني في تحقيق المصالح 

الفضلى للطفل والعقوبات البديلة«

ترأس المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة 

لمكتب  الثاني  االجتماع  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

مجلس المفوضين، بحضور السيد خالد الشاعر نائب 

والمتابعة،  والرصد  الشكاوى  لجنة  رئيس  الرئيس 

الحقوق  لجنة  رئيسة  الصالح  فوزية  والدكتورة 

األمين  شاهين  ياسر  والمستشار  العامة،  والحريات 

العام.

تم خالل االجتماع استعراض ما تم بخصوص التقرير 

والذي   ،2020 لعام  للمؤسسة  الثامن  السنوي 

أغسطس  شهر  بنهاية  منه  االنتهاء  المتوقع  من 

منهجية  مقترحات  حول  التباحث  تم  كما  القادم، 

لعام  الوطنية  للمؤسسة  التاسع  السنوي  التقرير 
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في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
أطلقتها  التي  االفتراضية  النقاشية  الحلقة  أعمال 
في  المدني  المجتمع  "مساهمات  حول  العامة  النيابة 
البديلة"  والعقوبات  للطفل  الفضلى  المصالح  تحقيق 
البوعينين  الدكتور علي بن فضل  تحت رعاية سعادة 
النائب العام، بمشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة 
والتنمية  العمل  ووزارة  الداخلية  وزارة  عن  وممثلين 
من  وعدد  والتعليم  التربية  ووزارة  االجتماعية 

منظمات المجتمع المدني.

والقى الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس مفوضي 
عن  نيابة  كلمة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
المؤسسة، تطرق من  الدرازي رئيس  المهندس علي 
الذي توليه المؤسسة في مجال  الى االهتمام  خاللها 
وحقوق  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية 
عدد  تنظيم  أهمية  الى  مشيرا  خاص،  بشكل  الطفل 
الفعاليات في صورة محاضرات توعوية ومشاريع  من 
األطفال  لدى  الوعي  تعزيز  بهدف  المجتمع،  لخدمة 

بالنفع  تعود  مفيدة  أعمال  تنفيذ  في  وإشراكهم 
عليهم وعلى المجتمع ككل.

للعمل  المؤسسة  تقدير  عن  عادل  الدكتور  وأعرب 
العدل  القضائية ووزارة  السلطة  الذي تقوم به  الدؤوب 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف لتعزيز وحماية منظومة 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، السيما مع دخول 
العدالة  مجال  في  التشريعية  النظم  وأحدث  أبرز 
قد جاء  باعتباره قانوًنا  النفاذ،  حيز  لألطفال  اإلصالحية 
مراحل  في  الفضلى  الطفل  لمصالح  ومراعًيا  محقًقا 

الدعوى الجنائية كافة.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور عادل: "تأمل المؤسسة 
أن تكون مخرجات الحلقة النقاشية، وما يطرح فيها من 
التطبيق  نحو  طريق  خارطة  بمثابة  ومقترحات  أفكار 
وحمايتهم  لألطفال  اإلصالحية  العدالة  لقانون  األمثل 
التام  المؤسسة  تعاون  مؤكدة  المعاملة،  سوء  من 
حقوق  بواقع  االرتقاء  شأنه  من  ما  كل  في  الجميع  مع 

اإلنسان في وطننا العزيز".

2021، والتركيز على آلية تعامل المؤسسة مع عدد من 

المقدمة  القانونية  والمساعدات  المستلمة  الشكاوى 

العالمي  التأثير  على  بناء  جاءت  والتي  الرصد،  وحاالت 

وكيف  االنسان،  حقوق  على  وتأثيره  كورونا  لجائحة 

هي  وما  معها،  المملكة  في  المعنية  الجهات  تعاملت 

الحلول البديلة والمناسبة لها.

التي  المواضيع  من  عدد  مقترحات  على  االطالع  تم  كما 

المؤسسة  ادراجها في استراتيجية وخطة عمل  سيتم 

الوطنية لألعوام 2022-2025م، مع أهمية ادراج مواضيع 

ذات عالقة بنشر ثقافة حقوق االنسان وتوعية المجتمع 

المختلفة،  والفعاليات  التدريبية  البرامج  خالل  من  بها 

حيث تم تكليف األمانة العامة بوضع التصور لها.

#مشاركات_المؤسسة
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عمل  منهجية  الدرازي  استعرض  اللقاء،  وخالل 

أهمية  على  مؤكدا  القادمة،  للمرحلة  المؤسسة 

استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجاالت 

من  لعدد  التطرق  وتم  اإلنسان،  بحقوق  العالقة  ذات 

القضايا ذات االهتمام المشترك ودور المؤسسة في 

التعاطي معها.

استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
لدى  المعتمدة  األوروبي  االتحاد  األول بمندوبية  السكرتير  لينوس  أنجلوس  السيد 

مملكة البحرين والمقيم في الرياض، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

من جانبه، هنأ سكرتير أول مندوبية االتحاد األوروبي 

الدرازي بمناسبة انتخابه رئيسا للمؤسسة، متمنيا 

والنجاح  التوفيق  المفوضين  مجلس  وألعضاء  له 

في مهام عملهم، معربا عن تقديره لما تقوم به 

المؤسسة من جهود حثيثة لدعم وتعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان.

 رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يستقبل ممثل 
مندوبية االتحاد األوروبي المعتمدة لدى مملكة البحرين

#مشاركات_المؤسسة

اعتماد األمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عضوا ضمن 
APF شبكة الميسرين والمعلمين في مجال حقوق اإلنسان بـ

العامة  األمانة  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون  إطار  في 

التنفيذية  واإلدارة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة 

 ،(APF) لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية

األستاذة  في  ممثلة  بالمؤسسة  العامة  األمانة  شاركت 

فاطمة الطريف رئيس وحدة التدريب والتثقيف في البرنامج 

في  والمعلمين  الميسرين  شبكة  بإعداد  المعني  التدريبي 

حتى  مايو  من  الفترة  في  امتد  والذي  اإلنسان،  حقوق  مجال 

يونيو 2021.

وخالل الفترة التدريبية، تم نشر الدروس التعليمية بشكل 

اسبوعي عبر موقع التدريب اإللكتروني الخاص بالمنتدى، مع 

إجراء اختبار تقييمي لكل درس، كما تمت مناقشة جميع 

المشاركين،  جميع  مع  المباشر  البث  خالل  من  الدروس 

مجال  في  والتثقيف  التدريب  المواضيع  شملت  حيث 

الوطنية  المؤسسات  بعمل  ربطه  مع  اإلنسان،  حقوق 

ومبادئ  نظرية  شرح  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  لحقوق 

شرح  تقديم  عن  فضال  والتدريب،  التثقيف  وأساليب 

موجز حول التثقيف في مجال حقوق اإلنسان باستخدام 

الوسائل اإللكترونية الحديثة للتدريب عن بُعد.

وفي ختام البرنامج التدريبي، تم إنشاء شبكة للميسرين 

والمعلمين في مجال حقوق اإلنسان لجميع المؤسسات 

البرنامج  ضمن  المشاركة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

مؤسسة   (14) من  أكثر  ضمت  والتي   ،(AEFN) التدريبي 

ضمنهم  ومن  الهادئ،  والمحيط  آسيا  قارة  في  وطنية 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين.  
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مشيدا  التركية،  بالسفيرة  المؤسسة  رئيس  ورحب 

البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي  المتميزة  بالعالقات 

تطور  من  تشهده  وما  الصديقة،  التركية  والجمهورية 

لتعزيز  تطلعه  عن  معربا  األصعدة،  كافة  على  ونماء 

االهتمام  ذات  التطلعات  يحقق  بما  الثنائي  التعاون 

المشترك والمواضيع المتعلقة بحقوق اإلنسان.

من جهتها أعربت سعادة السفيرة تشاكيل عن خالص 

لمجلس  رئيسا  انتخابه  بمناسبة  للدرازي  تهانيها 

مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، متمنية 

له وألعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح في مهام 

عملهم، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 

المشترك بين الجانبين.

  رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
يستقبل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين

#برامج_تدريبية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تعقد عدد من المحاضرات
والورش التدريبية للمشاركين في برنامج الزمالة البحثية

عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مجموعة من 

المحاضرات والورش التدريبية - على مدى ثالثة أسابيع عبر 

بالجامعة  القانون  كلية  لطالبات   - المرئي  االتصال  تقنية 

الملكية للبنات المشاركات في برنامج الزمالة البحثية في 

المختصين  من  عدد  قدمها  والتي  اإلنسان،  حقوق  مجال 

من  تطرقوا  المؤسسة،  من  اإلنسان  وحقوق  القانون  في 

الى اختصاصات وآلية عمل المؤسسة، ودورها في  خاللها 

البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  مجال 

واإلطار  والمقيمين  للمواطنين  تقدمها  التي  والخدمات 

القانوني لعملها، فضال عن أهم اإلنجازات التي حققتها في 

مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المملكة.

الجدير بالذكر، أن برنامج الزمالة البحثية دشنته المؤسسة 

فيه  شارك  وقد   ،2019 عام  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

متنوعة،  وتخصصات  جهات  عدة  من  فرد   )100( من  أكثر 

والمدافعين  الجامعة،  وطلبة  األكاديميين،  ويستهدف 

عن حقوق اإلنسان، وجميع المهتمين بإعداد البحوث في 

مهارات  تطوير  على  يعمل  حيث  اإلنسان،  حقوق  مجال 

وتنمية  الحقوقي،  المجال  في  والتحليل  النقدي  التفكير 

لتعزيز  الطرق  أفضل  إليجاد  واإلبداع  االبتكار  مهارات 

وحماية حقوق اإلنسان، والشراكة مع المنظمات الدولية 

والجامعات العاملة في المجال الحقوقي.

المؤسسة  أولويات  ضمن  البرنامج  هذا  يأتي 

الحركة  في  لإلسهام  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

باب  بأن  علًما  البحرين،  مملكة  في  والبحثية  الفكرية 

بالمشاركة  يود  لمن  العام  طوال  مفتوح  التسجيل 

اإللكتروني الرابط  زيارة  خالل  من  وذلك  البرنامج   في 

http://www.nihr.org.bh/fellowship

اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس  الدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
مملكة  لدى  المعتمدة  التركية  الجمهورية  سفيرة  تشاكيل  ايسن  السيدة  سعادة 

البحرين، وذلك بمقر المؤسسة بضاحية السيف.
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ضمن   - اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت 

استراتيجيتها وخطة عملها لنشر ثقافة حقوق اإلنسان 

الوطنية  المعايير  وفق  المجتمع  فئات  مختلف  بين 

والدولية - محاضرة عن بُعد، حول دورها في مجال تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

وقدم المحاضرة - التي تأتي ضمن برنامج الزمالة البحثية 

في مجال حقوق اإلنسان - الدكتور بدر محمد عادل عضو 

التعريف  خاللها  من  تناول  المؤسسة،  مفوضي  مجلس 

للمواطنين  تقدمها  التي  والخدمات  المؤسسة  بقانون 

واإلطار  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  في  والمقيمين 

القانوني لها، فضال عن إنجازاتها في المجال الحقوقي. 

األخرى  الوطنية  باآلليات  التعريف  إلى  تطرق  كما 

المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان.

وسيستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين من يوليو 

ولغاية أغسطس 2021، ويشارك فيه عدد من األفراد 

الجامعات  من  وطلبة  الخاص  القطاع  في  العاملين 

وخارجها،  البحرين  مملكة  داخل  والخاصة  الحكومية 

باإلضافة الى عدد من الباحثين عن عمل والمسجلين 

ضمن برنامج فرص بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية.

#مبادرات_المؤسسة

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تطلق مبادرة
»رصد حظر العمل وقت الظهيرة« للعام الثالث على التوالي

مجال  في  عملها  إطار  في  بها  المنوط  الدور  من  انطالقا 

الحق  وأهمية  األساسية،  والحريات  الحقوق  وحماية  تعزيز 

المؤسسة  أطلقت  المخاطر،  من  آمنة  عمل  بيئة  في 

التوالي مبادرة  الثالث على  للعام  اإلنسان  الوطنية لحقوق 

للتبليغ عن تجاوزات تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة 

األماكن  وفي  الشمس،  أشعة  تحت  التواجد  عملهم 

عشرة  الثانية  الساعة  بين  ما  الفترة  خالل  المكشوفة 

الرابعة عصًرا خالل شهري يوليو وأغسطس،  ظهًرا وحتى 

 (3) رقم  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  لقرار  تنفيًذا 

لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في األماكن 

المكشوفة خالل ساعات الحظر المقررة.

ويمكن للجميع رصد المخالفات وتحديد مكانها ووقتها، 

باستخدام  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  ونشرها 

وسم #اضمن_حقك، كما يمكن مشاركة المخالفات 

والمادة اإلعالمية عن طريق برنامج الواتس-آب الخاص 

اإلبالغ عن هذه  أو  الرقم 17111666،  بالمؤسسة على 

التجاوزات من خالل الخط الساخن المجاني 80001144.

وتدعو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان - عبر هذه 

المجتمعية  الثقافة  زيادة  بهدف  تأتي  التي  المبادرة 

الحكومة في  المؤيدة لجهود  العمال  لمساندة حقوق 

التصدي ألي تجاوزات - أصحاب العمل إلى احترام القانون 

بيئة عمل الئقة بهم،  العمال، وتهيئة  وحماية حقوق 

وتوفير التدابير الالزمة للتكيف مع القرار وفقا للمعايير 

الدولية.

#برامج_تدريبية

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تعقد محاضرة عن دورها في مجال 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 
نائب  الشاعر  خالد  السيد  برئاسة  بعد  عن  الثاني  العادي 
العرادي  روضة  السيدة  وعضوية  المؤسسة،  رئيس 

والسيدة هالة فايز والدكتورة حورية حسن.

افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة القرارات والتوصيات 
حاالت  بعض  مناقشة  تم  حيث  اللجنة،  عن  الصادرة 
الى  تمت  التي  والزيارة  الطعام،  عن  المضربين  النزالء 
الصحية  سالمتهم  من  للتأكد  والتأهيل  اإلصالح  مركز 
الجهات  مع  تم  الذي  والتواصل  والجسدية،  والنفسية 

المعنية للنظر في احتياجاتهم.  

المتعلقة  كشوفاتها  اللجنة  استعرضت  ثم  ومن 
والمساعدات  المؤسسة،  تلقتها  التي  بالشكاوى 
خالل  من  رصدها  تم  التي  والحاالت  المقدمة  القانونية 
منذ  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط 
واحدة،  شكوى  مع  تعاملت  حيث  الماضي،  االجتماع 

  لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها االفتراضي الثاني عن بعد
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 (7) عدد  ورصدت  قانونية،  مساعدة   (40) عدد  وقدمت 
االجتماعي،  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  عبر  حاالت 
فضال عن تلقيها (100) اتصال عبر الخط الساخن المجاني 
للمؤسسة خالل الفترة المذكورة، وناقشت اللجنة ما تم 
قراراتها  اللجنة  ناقشت  كما  بشأنها،  إجراءات  من  اتخاذه 

وتوصياتها السابقة وما اتخذ بشأنها من إجراءات.

باإلجراءات  المؤسسة  من  التزاما  أنه  اللجنة  وتؤكد 
االحترازية التي تتخذها مملكة البحرين لمكافحة فيروس 
واإلرشادات  وللتعليمات   ،)19  - )كوفيد  المستجد  كورونا 
انتشار  من  بالحد  المعنية  الرسمية  الجهات  من  الصادرة 
حقا  تعتبر  التي  الجميع  صحة  على  وللمحافظة  الفيروس 
أساسيا من حقوق اإلنسان، فإنه يمكن استمرار التواصل 
 ،(NIHR Bahrain) مع المؤسسة عبر تطبيق الهواتف النقالة
طريق  عن  أو   (www.nihr.org.bh) اإللكتروني  الموقع  عبر  أو 

الخط الساخن المجاني (80001144). 

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد 
اجتماعها العادي الثاني عن بعد

بمناقشة  الثاني  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 

إجراءات.  اتخذ فيها من  والتوصيات وما  القرارات 

بخصوص  مرئياتها  مناقشة  تمت  حيث 

النفسية  الصحة  بشأن  بقانون  المشروع 

مالحظاتها  ورفعت  النواب،  مجلس  من  الوارد 

وتوصياتها الى األمانة العامة.

واستكملت اللجنة مناقشة اقتراح عقد عدد من 

ضمن  تدخل  التي  واألنشطة  والورش  الفعاليات 

اختصاصاتها منطلقة من االتفاقيات الدولية التي 

وقعت عليها مملكة البحرين، ورفعها لمكتب 

استراتيجية  في  لتضمينها  المفوضين  مجلس 

المؤسسة الوطنية لألعوام القادمة،

اللجنة اقتراح عقد فعاليات وأنشطة  كما ناقشت 

التي  الخدمية  والوزارات  المؤسسات  تستهدف 

للتطوير  مباشر  بشكل  المواطنين  مع  تتعامل 

الى  باإلضافة  الجمهور،  مع  وتعامالتهم  أدائها  من 

مملكة  في  المدارس  طلبة  تستهدف  فعاليات 

الوعي  وزيادة  االنسان،  حقوق  ثقافة  لنشر  البحرين 

بحقوقهم كمواطنين.

السلوم  احمد  السيد  وعضوية  الصالح،  فوزية  الدكتورة  برئاسة 
والدكتور بدر عادل، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها 

االفتراضي الثاني عن بعد.
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#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان

السيد  والعضو  اللظي  دينا  المحامية  برئاسة 

االحتجاز  أماكن  زيارة  لجنة  عقدت  كوهين،  دانيال 

حيث  بعد،  عن  الثاني  العادي  اجتماعها  والمرافق 

فريق  بجهود  باإلشادة  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 

والجهات  األمامية  الصفوف  من  الطبي  البحرين 

فيروس  لجائحة  التصدي  حملة  في  المساندة 

حفظ  في  الفاعل  ودورهم  )كوفيد-19(،  كورونا 

ثم  ومن  والمقيمين،  المواطنين  وسالمة  صحة 

وتوصياتها  قراراتها  مجمل  باستعراض  قامت 

السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.

دور  تفعيل  على  اللجنة  حرص  منطلق  ومن 

المؤسسة الوطنية الرقابي في مجال حماية وتعزيز 

والتأهيل  اإلصالح  لمراكز  والسيما  اإلنسان،  حقوق 

 لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق تعقد 
اجتماعها العادي الثاني عن بعد
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والتعليمية  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  ودور 

في  يشتبه  آخر  مكان  أي  أو  األجنبية  العمالة  وسكن 

تم  فقد  اإلنسان،  حقوق  النتهاكات  موقًعا  يكون  أن 

استكمال المناقشة حول الزيارات الميدانية المزمع 

إلى  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  من  عدد  إلى  بها  القيام 

المختصة  المراكز  بعض  إلى  بزيارات  القيام  جانب 

برعاية  المعنية  تلك  خاصة  االجتماعية  الرعاية  في 

كثب  عن  لالطالع  وذلك  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

عن  المسؤولين  قبل  من  تنفيذه  يتم  ما  على 

كورونا،  فيروس  جائحة  ظل  في  المراكز  تلك  إدارة 

اإلنسان  حقوق  بمعايير  االلتزام  مدى  على  والوقوف 

مع مرتاديها.
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هاتف: 666 111 17 973+  فاكس 600 111 17 973+
info@nihr.org.bh   www.nihr.org.bhص ب. 10808, المنامة، مملكة البحرين


