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مجلس المفوضين يعقد اجتماعه 
االعتيادي العاشر

يتبع ص 2 - 

 عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان اجتماعه االعتيادي العاشر
برئاسة اآلنسة ماريا خوري، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية في ضاحية السيف، وتم خالل االجتماع 

االستماع إلى نبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، قدمها كل من رئيس لجنة الحقوق 
والحريات العامة، ورئيس لجنة حقوق األشخاص المقيدة حريتهم، فضاًل عن تقديم عضو من لجنة 

الشكاوى والرصد والمتابعة موجًزا عن الشكاوى الواردة للمؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة 
وحاالت الرصد عبر وسائط اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي وحضور جلسات المحاكمات، وما اتخذ 

بشأنها من إجراءات.  

#اجتماعات_مجلس_المفوضين_واللجان
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افتتحت اللجنة اجتماعها بمناقشة ما تم بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، وما اتخذ فيها من إجراءات، ثم ناقشت طلب 
المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني باإلعاقة والموجه إلى المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للمشاركة 
جميع  على  القضاء  إلى  تهدف  والتي  العالم،  في  اإلعاقة  ذوي  والمراهقين  والفتيان  للفتيات  جيدة  معاملة  أجل  من  حملة  في 
أشكال سوء المعاملة التي تتعرض لها تلك الفئة، والعمل على الترويج للحملة العالمية المسماة "المبادئ العشرة لحمايتي 

ورفاهيتي ونمائي كفتاة أو فتى أو مراهق من ذوي اإلعاقات.

وتدارست اللجنة أهمية التواصل مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على صحة بعض االدعاءات الواردة إلى المؤسسة بشأن 
اختالف  الحكومية على  المدارس  التعلم في  التعامل مع طلبة صعوبات  والتعليم في  التربية  وزارة  المتبعة من قبل  اآللية 

مستوياتها وال سيما المرحلة الثانوية.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة مخرجات اللقاء الذي عقد بين وفد المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان برئاسة رئيس 
في  الجهتين  بين  التعاون  جسور  مد  على  العمل  إلى  هدف  والذي  للبيئة،  األعلى  للمجلس  التنفيذي  والرئيس  المؤسسة 

المواضيع المتعلقة بحقوق اإلنسان والبيئة.

لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد 
اجتماعها العادي السادس

كما تم التطرق إلى الزيارات التي قامت بها المؤسسة 
إلى عدد من مراكز اإلصالح والتأهيل في كل من منطقة 
النساء  وتأهيل  إصالح  ومركز  الجاف  والحوض  جو 
تم  حيث  عاشوراء،  موسم  خالل  عيسى(  )بمدينة 
بممارسة  المراكز  تلك  نزالء  جميع  قيام  على  التأكد 
شعائرهم الدينية دون أي تمييز، وبما يتفق مع قوانين 

وأنظمة تلك المراكز.

بها  قامت  التي  الزيارة  عن  موجز  تقديم  تم  كما 
جو،  بمنطقة  والتأهيل  اإلصالح  مركز  إلى  المؤسسة 
ووسائل  اإلعالم  وسائط  عبر  المؤسسة  رصد  إثر  على 
التواصل االجتماعي لوجود عدد من حاالت اإلضراب عن 
من  بعدد  الوفد  والتقى  المركز،  موقوفي  بين  الطعام 
معهم  والمتضامنين  الطعام  عن  المضربين  النزالء 
أن  حيث  ومطالبهم،  إضرابهم  أسباب  على  للتعرف 
إدارة  إلى  نقلها  تم  المشروعة  المطالب  بعض  هناك 
اإلصالح والتأهيل، كما تأكد وفد المؤسسة من توافر 
حرصت  كما  النزالء  لكل  الكاملة  الصحية  الرعاية 
المؤسسة على التأكد من عدم وجود إقصاء أو تمييز 
ألي نزيل مع أهمية تطبيق المعايير الواردة في اللوائح 
المعمول بها في مراكز اإلصالح والتأهيل، وترك األمور 

التنظيمية للسلطة التقديرية لإلدارة.

قانون  على  أجريت  التي  بالتعديالت  المجلس  وأشاد 
2016، والتي وسعت نطاق عمل  المؤسسة في  إنشاء 
وخاصة  أكبر  صالحيات  منحها  خالل  من  المؤسسة 
الميدانية المعلنة وغير  الزيارات  المتعلقة بإجراء  تلك 
المؤسسات  في  اإلنسان  حقوق  أوضاع  لرصد  المعلنة 
العمالية  والتجمعات  االحتجاز  وأماكن  اإلصالحية 
والدور الصحية والتعليمة، أو أي مكان عام آخر يشتبه 

في أن يكون موقع النتهاك حقوق اإلنسان. 

للسنتين  الوطنية  المؤسسة  ميزانية  اعتماد  وتم 
رقم  القانون  في  وردت  والتي   ،(2020  –  2019) الماليتين 
للدولة  العامة  الميزانية  باعتماد   2019 لسنة   (11)

للسنتين الماليتين 2019 – 2020، وبناء على المادة رقم 
(20) من قانون إنشاء المؤسسة والمتعلقة بمواردها 

والمهام  بأعبائها  النهوض  من   تمكنها  التي  المالية 
نصت  ما  وتحديًدا  وجه،  أفضل  على  إليها  المسندة 

قبول  إمكانية  المجلس  تدارس  منها،  )ب(  الفقرة  عليه 
المؤسسة للتبرعات والمعونات المالية غير المشروطة 
مع  يتماشى  بما  المؤسسة،  أهداف  مع  والمنسجمة 
البحرين،  مملكة  في  بها  المعمول  واألنظمة  القوانين 
بهدف تطوير أعمال المؤسسة والعمل على نشر وتعزيز 

حقوق اإلنسان.

المحافل  في  المؤسسة  مشاركات  إلى  التطرق  تم  كما 
اإلقليمية والدولية خالل الفترة الماضية، حيث تم تقديم 
اإلقليمي  المؤتمر  في  المؤسسة  مشاركة  عن  موجز 
العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، والذي تم 
لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  من  تنظيمه 
اإلنسان بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
ورشة  في  المؤسسة  مشاركة  إلى  إضافة  القاهرة،   في 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  االتصاالت  شبكة  عمل 
اإلنسان في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والذي عقد في 
والعشرون  الرابع  واالجتماع  بمنغوليا،  باتور  أوالن  مدينة 
للمؤسسات الوطنية األعضاء في منتدى آسيا والمحيط 

الهادئ والذي عقد في سيئول بكوريا الجنوبية.  

التي  االجتماعات  من  عدد  المجلس  استعرض  كما 
التعاون،  جسور  مد  بهدف  والهيئات  الوزارات  مع  أجريت 
الوطنية  المؤسسة  بين  عقد  الذي  االجتماع  ومنها 
لحقوق اإلنسان والمجلس األعلى للبيئة والذي تم خالله 
وتنسيق  لتسهيل  الجانبين  بين  اتصال  ضابطي  تعيين 
بحقوق  الصلة  ذات  المواضيع  يخدم  بما  بينهما  التعاون 
النائب  سعادة  مع  عقد  الذي  واالجتماع  والبيئة،  اإلنسان 
التباحث حول إمكانية التعاون مع  العام، والذي تم خالله 
أحكام  لتطبيق  االختصاص  ذات  والجهات  المؤسسة 
والتدابير  العقوبات  بشأن   2017 لسنة   (18) رقم  القانون 

البديلة.  

بتقديم  المؤسسة  رئيس  قيام  على  االتفاق  تم  كما 
بهدف  المفوضين  مجلس  أعضاء  إلى  تعريفية  محاضرة 
الدائمة  واللجان  المؤسسة  واختصاصات  بدور  التعريف 
بالزيارات  الصلة  ذات  التقارير  كتابة  آلية  عن  فضال  فيها، 
والتأهيل  اإلصالح  مراكز  إلى  المؤسسة  بها  تقوم  التي 
األمانة  أعمال  تقرير  باعتماد  اجتماعه  المجلس  واختتم 

العامة للربع الثاني من عام 2019.

الدكتور  برئاسة  السادس  العادي  اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 
الموسوي،  رضي  وداد  والسيدة  الحداد  مهدي  أحمد  السيد  وعضوية  عادل،  محمد  بدر 

والدكتور مال اهلل جعفر الحمادي بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

 مجلس المفوضين يعقد اجتماعه
االعتيادي العاشر تكملة من  ص ١ 
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لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد 
اجتماعها العادي السادس

لجنة حقوق األشخاص المقيدة 
حريتهم تعقد اجتماعها العادي 

السادس

في بداية االجتماع ناقشت اللجنة عدد من الحاالت التي 
قرار  أحكام  بمخالفة  والمتعلقة  المؤسسة  رصدتها 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية رقم (3) لسنة 2013 
المبادرة  على  بناء  الظهيرة،  وقت  العمل  حظر  بشأن 
التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للتبليغ عن التجاوزات 
على  ينص  والذي  القرار،  هذا  أحكام  مخالفة  عن  الناتجة 
عملهم  طبيعة  تقتضي  الذين  العمال  تشغيل  حظر 
التواجد تحت أشعة الشمس وفي األماكن المكشوفة 
وحتى  ظهًرا  عشرة  الثانية  الساعة  بين  ما  الفترة  خالل 
حيث  وأغسطس،  يوليو  شهري  خالل  عصًرا  الرابعة 
التي  التي اتخذتها، والمخاطبات  بحثت اللجنة اإلجراءات 

أرسلت الى الجهات المعنية وما تم بشأنها.

بمجمل  تفصيليا  كشفا  اللجنة  استعرضت  كما 
بشأنها  أتخذ  وما  السابقة،  وتوصياتها  قراراتها 
المبادئ  تفعيل  أهمية  تطرقت  حيث  إجراءات،  من  

أو  الفتيان  أو  الفتيات  وتنمية  ورفاهية  لحماية  العشرة 
بأهمية  المجتمع  وتثقيف  اإلعاقة  ذوي  من  المراهقين 
احترام حقوقهم، والتي طلب المبعوث الخاص لألمين 
العام لألمم المتحدة المعني باإلعاقة من المؤسسات 
البدء  تم  حيث  لها،  الترويج  اإلنسانية  لحقوق  الوطنية 
االجتماعية  التواصل  وسائل  خالل  من  لها  الترويج  في 
للمؤسسة، إضافة الى القيام بالتنسيق إلجراء زيارة إلى 
التجاري وعدد من الجهات االخرى  مركز مجمع السيف 
والتي سيتم اإلعالن عنها الحًقا، لبحث سبل االستفادة 

من المبادئ والترويج لها. 

الشكاوى  بمراجعة  اجتماعها  اللجنة  واختتمت 
والحاالت  المقدمة  القانونية  والمساعدات  المستلمة 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  عبر  المرصودة 
سبتمبر  وحتى  أغسطس  من  الفترة  خالل  االجتماعي 
بين  مضامينها  تنوعت  شكاوى   (6) عددها  بلغ  والتي 

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان اجتماعها العادي السادس برئاسة اآلنسة ماريا خوري بحضور عضو 

اللجنة السيدة روضة العرادي وذلك بمقر المؤسسة في ضاحية السيف.

والحق  الجنسية،  في  الحق 
الجسدية  السالمة  في 
والمعنوية، الحق في التنظيم 
بمختلف  التمتع  في  والحق 
العامة،  والحريات  الحقوق 
 (37) عدد  تقديمها  جانب  إلى 
مساعدة قانونية خالل الفترة 
 (10) عدد  ورصد  المذكورة، 
اإلعالم  وسائط  عبر  حاالت 
االجتماعي،  التواصل  ووسائل 
 (94) عدد  تلقيها  جانب  إلى 
الساخن  الخط  عبر  اتصاال 
الشكاوى  لتلقي  المجاني 

خالل الفترة المذكورة.   

المؤسسة  أن  بالذكر  الجدير 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
وتقدم  الشكاوى  تتلقى 
عن  القانونية  المساعدة 
أو  الشخصي،  الحضور  طريق 
الساخن  المجاني  الخط  عبر 
عن  وأيًضا   ،(80001144)
اإللكتروني  الموقع  طريق 
www.nihr.org.bh أو من 
النقالة الهواتف  تطبيق   خالل 

.(NIHR Bahrain)

خالل  تم  ما  اللجنة  ناقشت  حيث 
المعلنة  غير  االستثنائية  زياراتها 
وتأهيل  إصالح  مراكز  من  عدد  إلى 
خالل  الداخلية  لوزارة  التابعة  النزالء 
منطلق  من  وذلك  عاشوراء،  موسم 
من  التأكد  على  المؤسسة  حرص 
المراكز  تلك  نزالء  جميع  ممارسة 
وفقا  تمييز،  دون  الدينية  لشعائرهم 
عليها  أكد  التي  واألسس  للمبادئ 
والقوانين  البحرين  مملكة  دستور 
عن  فضال  العالقة،  ذات  والتشريعات 
اللجنة  زيارات  خالل  تم  ما  مناقشة 
إلى  سبتمبر  لشهر  المقررة  الدورية 
حاالت  لرعاية  بتلكو  مركز  من  كل 
شرطة  مديرية  ومركز  األسري  العنف 

برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين وعضوية المحامية دينا 
عبدالرحمن اللظي، والدكتورة فوزية سعيد الصالح عقدت 
لجنة حقوق األشخاص المقيدة حريتهم اجتماعها العادي 

السادس بمقر المؤسسة بضاحية السيف.

)بمدينة  الشمالية  المحافظة 
مدى  على  الوقوف  بهدف  حمد(، 
العادلة  التحقيق  ضمانات  توافر 
خالل مرحلة التحقيق قبل التوقيف، 
فضال عن التزام تلك المراكز بتوفير 
بها  المعمول  األساسية  المبادئ 
حقوق  بحماية  والمعنية  دوليا 

اإلنسان.

كما قامت اللجنة باعتماد عدد من 
خالل  بها  قامت  التي  الزيارات  تقارير 
مراكز  من  لعدد  السابقة  األشهر 
ودور  والتوقيف  والتأهيل  اإلصالح 
القرارات  بشأنها  واتخذت  الرعاية، 
خطط  اعتمدت  كما  المناسبة، 

الزيارات المقترحة للشهر القادم. 
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تستقبل النائب غازي آل رحمة

الوطنية  المؤسسة  رئيس  نائب  الشاعر  عبدالعزيز  خالد  السيد  استقبل 
لحقوق اإلنسان، سعادة النائب غازي فيصل آل رحمة وذلك بمقر المؤسسة 
النواب  مجلس  بجهود  وأشاد  به  رّحب  حيث  السيف،  بضاحية  الوطنية 
الموقر في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة الوطن والمواطن، 
وبدور جميع اعضاء المجلس النيابي في الوقوف على متطلبات المواطنين، 
مجلس  أعضاء  مع  التعاون  كل  تبدي  الوطنية  المؤسسة  أن  على  مؤكًدا 
الى  والهادفة  طرحها  يتم  التي  والمواضيع  القضايا  بجميع  وتهتم  النواب 
التشريعية  البناء بين السلطتين  التعاون  الوطن والمواطن، مثمنا  خدمة 
والتنفيذية مع المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، والذي من 

شأنه إبراز دور مملكة البحرين كنموذج يحتذى به.
من جانبه، أشاد سعادة النائب غازي فيصل آل رحمة بالدور الوطني الرائد الذي تقوم به المؤسسة 
الوطنية وجميع القائمين عليها، من خالل تكاتف الجهود لمعالجة القضايا الحقوقية لجميع 

افراد المجتمع واهتماماتها بالقضايا اإلنسانية.

الوطنية لحقوق اإلنسان تبحث المواضيع ذات االهتمام 
المشترك مع السفارة الكندية

رئيس  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
أول بسفارة كندا  انجلي لو سكرتير  السيدة 
حيث  الرياض،  في  المملكة  لدى  المعتمدة 
رحبت بها وقدمت لها نبذة عن المؤسسة 
نشر  في  به  تضطلع  الذي  والدور  الوطنية 
وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

من  عدد  حضره  الذي  اللقاء  خالل  وتم 
العام  واألمين  المفوضين  مجلس  أعضاء 
المواضيع  مناقشة  الوطنية،  للمؤسسة 
تعزيز  وسبل  المشترك،  االهتمام  ذات 

التعاون بين الجانبين.

من جهتها أعربت السيدة لو عن بالغ شكرها لرئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية على حسن االستقبال، مثمنة ما تقوم به 
المؤسسة من دور كبير يسهم في تطور مستوى حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.

المؤسسة  رئيس  خوري  ماريا  اآلنسة  استقبلت 
المطوع  عادل  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
رئيس مجلس إدارة مركز البحرين للحراك الدولي 
مقر  في  وذلك  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  من  وعدد 
بهم  رحبت  حيث  السيف،  بضاحية  المؤسسة 
مثمنة المبادرات والمشاريع الهادفة، التي يقدمها 
ذوي  قدرات  وتعزيز  لدعم  المركز  إدارة  مجلس 

اإلعاقة. 

مجلس  أعضاء  من  عدد  حضره  الذي  اللقاء  خالل  وتم 
الموضوعات  من  عدد  بحث  الوطنية،  المؤسسة  مفوضي 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المقدمة  بالخدمات  الصلة  ذات 
الفئة  هذه  قدرات  صقل  في  يسهم  بما  تعزيزها  وآلية 
تحديات  لمواجهة  احتياجاتها  ومختلف  شرائحها  بكافة 

اإلعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع.

المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان تستقبل مجلس 

إدارة مركز البحرين للحراك 
الدولي

رئيس  أعرب  جانبهم  من 
المركز  إدارة  مجلس  وأعضاء 
عن  الدولي  للحراك  البحريني 
إتاحة  على  شكرهم  خالص 
من  عدد  لنقل  لهم  الفرصة 
المقترحات التي يمكنها تحقيق 
وأهمية  الفئة،  هذه  تطلعات 

وتسهيل  بتطوير  الصلة  ذات  والقرارات  القوانين  تفعيل 
حصول ذوي اإلعاقة على حقوقهم وعلى مختلف الخدمات 

التي توفرها الدولة لهم.

المؤسسة،  ومكتبة  التدريب  مركز  على  االطالع  تم  حيث 
باإلضافة إلى مركز االتصال، وآلية تلقي الشكاوى.
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مدرسة  مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  نظمت 
الشيخة حصة للبنات محاضرة توعوية بعنوان "حقوق الطفل والطفلة 
للكادر  الوطنية"  والتشريعات  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  في 
التعليمي فيها، وذلك لغرض نشر ثقافة حقوق األطفال بشكل عام 

والفتيات بشكل خاص، وذلك في مقر المدرسة بمنطقة الرفاع.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم محاضرة 
حول »حقوق الطفل والطفلة في القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان والتشريعات الوطنية«

واألستاذة  القانونية  الشؤون  وحدة  رئيس  النجار  محمد  األستاذ  من  كال  قدم  وقد 
فاطمة آل طريف رئيس وحدة التدريب والتثقيف شرحا عن دور المؤسسة الوطنية في 
مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، كما تم تسليط الضوء خالل 
والتشريعات  الدولية  الصكوك  وأبرز  الرئيسية،  اإلنسان  الفعالية على تقسيمات حقوق 
في  الواردة  والمبادئ  األحكام  حول  عام  شرح  تقديم  إلى  إضافة  العالقة،  ذات  الوطنية 

اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل في مملكة البحرين.

إنشائها،  قانون  في  الواردة  الوطنية  المؤسسة  باختصاصات  عمال  الفعالية  هذه  وتأتي 
الحيوي  (2019-2021)، واستمرارا لدورها  وتنفيذا الستراتيجية وخطة عملها لألعوام 
التدريبية  والدورات  المحاضرات  إقامة  خالل  من  اإلنسان،  حقوق  تعزيز  مجال  في 

والتثقيفية لكافة شرائح المجتمع، 
السبل  أفضل  إيجاد  إلى  سعيا 
وحرياته  اإلنسان  حقوق  لممارسة 

األساسية.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم الحزمة 
الثالثة من برنامج "حقوقي 3"

وخالل اليوم األول، قدم األستاذ خالد نجاح محمد المستشار 
"الرقابة  بعنوان  محاضرة  الشورى  بمجلس  القانوني 
لحقوق  الدولية  للمعايير  الوطني  التنفيذ  لكفالة  البرلمانية 
العالقة  ذات  المحاور  من  عدد  خاللها  من  تناول  اإلنسان"، 
بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان واالتفاقيات األساسية التي 
في  البحريني  البرلمان  ودور  البحرين  مملكة  إليها  انضمت 
ضمان تطبيقها، وفي اليوم الثاني من الحزمة قدم الدكتور 
محاضرة  الداخلية  بوزارة  القانوني  المستشار  زكي  خالد 
التعريف  خاللها  تم  والتي  البرلمانية"،  الرقابة  "أدوات  بعنوان 
وقدمت  وأدواتها،  أهميتها  بيان  مع  البرلمانية  بالرقابة 
بمجلس  القانوني  المستشار  المعارج  ميادة  الدكتورة 
الشورى في اليوم الثالث محاضرة حول "الحصانة القانونية"، 
الحصانة  مفهوم  على  خاللها  من  الضوء  سلطت  والتي 
القانونية وأنواعها وفكرة نشوئها ومبرراتها وكيفية تمييز 

أما  القانونية،  الحصانات  من  غيرها  عن  البرلمانية  الحصانة 
الجرف  أحمد  رانيا  األستاذة  من  كل  قدم  فقد  الرابع  اليوم 
للمرأة  األعلى  بالمجلس  الجنسين  بين  التوازن  مركز  مدير 
واألستاذة أمينة أحمد الحداد رئيس قسم السلطة التشريعية 
ومؤسسات المجتمع المدني بمركز التوازن بين الجنسين في 
المجلس األعلى للمرأة محاضرة توعوية بعنوان "دور النموذج 
المرأة في حوكمة تطبيقات تكافؤ  احتياجات  الوطني إلدماج 
الفرص"، والتي تم من خاللها شرح أهم اختصاصات المجلس 
األعلى للمرأة وبرامجه والتعريف بالنموذج الوطني والمبادرات 

الداعمة الخاصة بإدماج احتياجات المرأة.

ميدانية  زيارة  بعمل  المشاركون  قام  الحزمة،  ختام  وفي 
بهدف  للحزمة  مصاحبة  كفعالية  وذلك  الشورى،  لمجلس 
عمله  وآلية  الشورى  مجلس  دور  على  كثب  عن  التعرف 

ومرافقه األساسية.

اإلنسان  وحقوق  الدستوري  المجال  في  الوعي  تنمية  إلى  يهدف  الذي   "3 "حقوقي  برنامج  ضمن 
في  بالمعرفة  تزويدهم  خالل  من  المدني  المجتمع  منظمات  وأعضاء  العام  القطاع  في  للعاملين 
مجال المشاركة بالشأن العام، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بالشراكة مع المجلس 
الحزمة  والقانونية،  القضائية  الدراسات  ومعهد  السياسية  للتنمية  البحرين  ومعهد  للمرأة  األعلى 

الثالثة من البرنامج، حيث استمر لمدة لخمسة أيام متتالية، وذلك في مقرها بضاحية السيف.
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في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
الهادئ  والمحيط  آسيا  لمنتدى  والعشرين  الرابع  االجتماع 
(APF) والمنعقد في  للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
سيئول في جمهورية كوريا الجنوبية بحضور 25 مؤسسة 
وطنية لحقوق اإلنسان تابعة للمنتدى، وقد مثل المؤسسة 
بإدارة  باحث  مساعد  الدوسري  عبداهلل  حسين  الوطنية 

الشؤون القانونية والتدريب.

وكان االجتماع - الذي امتد ليومين - برئاسة البروفيسورة 
اإلنسان  حقوق  مفوضية  رئيس    Rosalind Croucher
بين  التعاون  سبل  أهم  استعراض  تم  حيث  االسترالية، 
والمحيط  آسيا  منتدى  في  األعضاء  الوطنية  المؤسسات 
التابعة لألمم  واآلليات  والوكاالت  الدولي  والمجتمع  الهادئ 
والمالي  السنوي  التقرير  مناقشة  إلى  إضافة  المتحدة، 

#مشاركات_المؤسسة

مؤسسات  مختلف  مع  والمناقشة  والتباحث  للمنتدى 
المجتمع المدني اإلقليمية والعالمية.

وقام المنتدى في اليوم الثالث بتنظيم مؤتمر حول مكافحة 
التمييز والكراهية، شارك فيه المؤسسات أعضاء منتدى آسيا 
المعتمدة في جمهورية  السفارات  الهادئ وممثلي  والمحيط 
وممثلي  عالمية  منظمات  ممثلي  إلى  إضافة  الجنوبية،  كوريا 
دور  ومناقشة  طرح  تم  حيث  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
المجتمع  ومؤسسات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 

المدني من مكافحة خطاب الكراهية وجميع أشكال التمييز.

وتعتبر المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مملكة البحرين 
احدى  يمثل  الذي  الهادئ  والمحيط  آسيا  منتدى  في  عضوا 
المجموعات اإلقليمية األربع في التحالف العالمي للمؤسسات 

الوطنية المعنية بتعزيز حقوق االنسان وحمايتها.

دورها  إطار  في  التوعوية  برامجها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تواصل 
بحقوقهم  والمقيميين  المواطنين  وعي  وانماء  االنسان  حقوق  ثقافة  لنشر 
وواجباتهم، حيث نظمت محاضرة حول "دور المؤسسة في تعزيز ونشر ثقافة 
حقوق االنسان وآلية استالم الشكاوى ومتابعتها" لعدد من أعضاء نادي روتاري 

العدلية، وذلك بمقر النادي.

تطرقت  الوطنية،  المؤسسة  رئيس  خوري  ماريا  اآلنسة  المحاضرة  وقدمت 
من خاللها الى التعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسة الوطنية للمواطنين 

والمقيمين، ودورها في خدمة المجتمع.

لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  تقديرهم  عن  النادي  أعضاء  أعرب  جانبهم،  من 
تعزيزا  وذلك  بها،  تقوم  التي  الدؤوبة  وللجهود  الفعالية،  هذه  إلقامتها  اإلنسان 

للمبدأ الحقوقي الراسخ "حقوق اإلنسان للجميع".
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الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في اجتماع 
منتدى آسيا والمحيط الهادئ

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم
محاضرة ألعضاء »روتاري العدلية«
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