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"مًعا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 تحتفي بالعيد الوطني المجيد وذكرى

تولي جاللة الملك المفدى لمقاليد الحكم 
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تكملة من  ص ١ 

المناسبة  بهذه  احتفاًء  الوطنية  المؤسسة  اقامتها  التي  الفعالية  خالل  خوري  وأكدت 
مناسبة  كونها  الجميع،  ومشاركة  االحتفال  على  المؤسسة  حرص  المجيدة،  الوطنية 
غالية على قلوب المواطنين والمقيمين وتجدد روح المحبة والوحدة الوطنية واالنتماء 

للوطن والقيادة. 

ونوهت خوري الى أن هذه المناسبة الوطنية فرصة الستذكار ما حققته مملكتنا الغالية 
من إنجازات وطنية على جميع االصعدة في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد المفدى، الذي 
رسخ قيم حقوق اإلنسان وفق أُطر ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين مما 
يدعم تكامل الجهود لمواصلة النهوض بكل ما يتعلق بالجوانب الحقوقية للمواطنين 

والمقيمين على السواء.

#العيد_الوطني#العيد_الوطني

الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  رفعت 
مجلس  أعضاء  وباسم  باسمها  اإلنسان،  لحقوق 
التهاني  آيات  أسمى  العامة  واألمانة  المفوضين 
البحرين  شعب  وإلى  الرشيدة،  القيادة  إلى  والتبريكات 
جلوس  وعيد  المجيد  الوطني  العيد  بمناسبة  العزيز 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
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 لجنة الحقوق والحريات العامة تعقد
اجتماعها العادي التاسع

الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  بحضور 
الرئيس، عقدت  نائب  الشاعر  اإلنسان والسيد خالد  لحقوق 
لجنة حقوق األشخاص المقيدة حريتهم اجتماعها العادي 
وعضوية  حسين  أحمد  حميد  الدكتور  برئاسة  التاسع 
المحامية دينا عبد الرحمن اللظي، والدكتورة فوزية سعيد 
العفو  بتثمين  اجتماعها  اللجنة  افتتحت  حيث  الصالح، 
محكوما   530 عقوبة  واستبدال  محكوما   269 عن  الملكي 
التي  الحضارية  الخطوة  بهذه  مشيدة  بديلة،  بعقوبات 
في  وإرسائها  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  تعزيز  على  ستعمل 

المجتمع.

واثنت خوري - خالل االجتماع - على عمل اللجنة في تفعيل 
الزيارات الى مراكز ودور الرعاية وأماكن االحتجاز، وما تقوم به 
من جهود عبر االلتقاء بقيادات المراكز، والزيارات الميدانية 
على  واالطالع  النزالء،  مع  لقاءات  وعقد  المنشآت،  لتفقد 
تقدم  التي  التأهيل  وبرامج  والخدمات  المعيشية  الحالة 

لهم.

العادي  اجتماعها  العامة  والحريات  الحقوق  لجنة  عقدت 
السيد  وعضوية  عادل،  محمد  بدر  الدكتور  برئاسة  التاسع 
أحمد مهدي الحداد والسيدة وداد رضي الموسوي والدكتور 
السيف.  بضاحية  المؤسسة  بمقر  الحمادي،  جعفر  اهلل  مال 
إليها من  اللجنة اجتماعها بدراسة الطلب المحال  افتتحت 
دراسة  بخصوص  حريتهم  المقيدة  األشخاص  حقوق  لجنة 
مدى قانونية مكوث بعض نزالء مراكز اإلبعاد لفترات طويله 
مديونيات  لوجود  أو  السفر  وثائق  امتالكهم  لعدم  سواء 
ومطالبات مالية، حيث ارتأت اللجنة الحصول على معلومات 
إضافية من لجنة حقوق األشخاص المقيدة حريتهم إلعداد 
احترام  ضرورة  على  اللجنة  أكدت  المنطلق  هذا  ومن  رأيها، 
الكرامة اإلنسانية للموقوفين، وضرورة التزام جميع مراكز 
والتشريعات  القوانين  حددتها  التي  والفترات  بالمدد  اإلبعاد 

ذات العالقة.

السابقة  وتوصياتها  قراراتها  بشأن  تم  ما  اللجنة  وناقشت 
اللجنة  مقترح  اعتماد  وتم  إجراءات،  من  فيها  اتخذ  وما 
تعاون  من  المؤسسة  به  تقوم  أن  يمكن  بما  المتعلق 

 لجنة حقوق األشخاص المقيدة
حريتهم تعقد اجتماعها العادي التاسع

الداخلية  وزارة  الى  بالشكر  المؤسسة  رئيسة  وتوجهت  كما 
لتعاونهم  االجتماعية  والشئون  العمل  ووزارة  الصحة  ووزارة 
ممثلو  بها  يقوم  التي  الزيارات  خالل  الوطنية  المؤسسة  مع 
لتقديم  المفوضين  مجلس  وأعضاء  متطلعة  المؤسسة، 
اسهاماتهم في مجال تطوير دور الرعاية وأماكن االحتجاز في 
في  والدولية  الوطنية  التزاماتها  مع  اتساقا  البحرين  مملكة 

مجال حقوق االنسان.

بشأن  تم  ما  باستعراض  اجتماعها  اللجنة  واستكملت  هذا 
من  فيها  اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها  قراراتها  مجمل 
إجراءات، السيما قرار إحالة دراسة مدى قانونية مكوث بعض 
فترة  انقضاء  من  بالرغم  طويلة  لفترات  اإلبعاد  مراكز  نزالء 
إما لعدم امتالكهم ألوراقهم  محكوميتهم لعدة أسباب - 
إلى  أو لوجود مديونيات ومستحقات مالية عليهم -  الثبوتية 
في  المختصة  اللجنة  كونها  العامة،  والحريات  الحقوق  لجنة 
الى  باإلضافة  الشأن،  هذا  في  والتوصيات  المقترحات  تقديم 

إقرارها خطط زياراتها المقترحة لشهر يناير 2020.

الترويج  سبيل  في  المملكة  في  الرسمية  الجهات  باقي  مع 
ورفاهيتي  لحمايتي  العشرة  "المبادئ  حول  العالمية  للحملة 
على  بناء  اإلعاقات"،  ذوي  من  مراهق  أو  فتى  أو  كفتاة  ونمائي 
طلب المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني 

باإلعاقة. 

وتم مناقشة تقرير اللجنة الُمعد على ضوء دراسة التشريعات 
الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة عمالة األطفال والرامية 
إلى تعزيز وحماية حقوق الطفل، بناء على ما ورد في تقرير وزارة 
العمل األمريكية، حيث انتهت اللجنة إلى أهمية مخاطبة عدد 
من الجهات ذات العالقة للحصول على معلومات وإحصائيات 
بالمهنية  تتسم  بصورة  التقرير  استكمال  خاللها  من  يتم 
العالقة  ذوي  األطراف  جميع  إشراك  أهمية  مع  والشفافية، 
في إعداد التقرير. ومن هذا المنطلق أكدت اللجنة أن مملكة 
جميع  اتخاذ  على  العمل  في  السباقة  الدول  من  البحرين 
اإلجراءات والسبل الممكنة لحماية حقوق الطفل، حيث وفر 
في  للطفل  الكاملة  الحماية  الوطنية  والتشريعات  الدستور 

مختلف المراحل والمجاالت وعلى جميع األصعدة.
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 لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة
تعقد اجتماعها العادي التاسع

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
تحتفي بيوم المرأة البحرينية

العادي  اجتماعها  والمتابعة  والرصد  الشكاوى  لجنة  عقدت 
التاسع برئاسة اآلنسة ماريا خوري وعضوية السيد خالد الشاعر 
اجتماعها  اللجنة  افتتحت  حيث  العرادي،  روضة  والسيدة 
اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها  قراراتها  مجمل  باستعراض 
ذات  الجهات  من  عدد  مخاطبة  بينها  من  إجراءات،  من  فيها 
اإلقامة  البحرينيات  السيدات  إحدى  أبناء  بمنح  االختصاص 
القانونية والمشروعة في مملكة البحرين، وذلك من منطلق 

الحفاظ على األسرة وترابطها.

والمرصودة  للمؤسسة  الواردة  الحاالت  اللجنة  ناقشت  كما 
والمتعلقة  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  عبر 
بتطبيق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات 
مع  التنسيق  على  المؤسسة  تعمل  حيث  البديلة،  والتدابير 
من  القانون  لهذا  لما  وذلك  بشأنها،  العالقة  ذات  الجهات 
من  باالنخراط  المحكومين  وتهيئة  دمج  إعادة  في  أهمية 
في  ومساهمين  فاعلين  أعضاء  ليكونوا  المجتمع  في  جديد 

نهضة الوطن.

لحضور  اختصاصاتها  تفعيل  على  الحرص  منطلق  ومن 

الوطنية  المؤسسة  رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  رفعت 
إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  اإلنسان  لحقوق 
إبراهيم آل  صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى،  العاهل  قرينة  خليفة 
للمرأة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي تحتفي به 
عام،  كل  من  ديسمبر  من  األول  في  البحرين  مملكة 
البحرينية في  "المرأة  لـ  العام  والذي جرى تخصيصه هذا 

مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل".

العامة  األمانة  أقامته  الذي  االحتفال  خالل  خوري  وأوضحت 
العامة  األمانة  وموظفات  المفوضين  مجلس  لعضوات 
المناسبات  من  المناسبة  هذه  بأن  الوطنية،  بالمؤسسة 
المحطات  أهم  على  الضوء  تسلط  كونها  الهامة  الوطنية 
عجلة  دعم  في  ومشاركتها  البحرينية  المرأة  مسيرة  في 

المحاكمات  للتأكد من توافر ضمانات  المحاكمات  جلسات 
العادلة للمتهمين والموقوفين على حد سواء، ومدى تمتع 
الدستور  بموجب  لهم  ُكِفلت  التي  بالضمانات  الفئة  تلك 
فقد  العالقة،  ذات  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  والقوانين 
على  المحاكمات  لجلسات  حضورها  خطط  اللجنة  ناقشت 

مختلف درجاتها، خالل السنة الجديدة 2020.

تفصيلًيا  كشًفا  باستعراض  اجتماعها  اللجنة  واختتمت 
المقدمة  القانونية  والمساعدات  المستلمة  الشكاوى  عن 
التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائط  عبر  المرصودة  والحاالت 
تنوعت  والتي  الماضيين،  الشهرين  شهري  خالل  االجتماعي 

مضامينها بين الحق في الصحة والحق في التعليم.

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

.(NIHR Bahrain) تطبيق الهواتف النقالة

معربة  واألصعدة،  المجاالت  مختلف  في  الوطنية  التنمية 
عن بالغ تقديرها لما يقوم به المجلس األعلى للمرأة من 
وجعلها  البحرينية  المرأة  لدعم  ومتواصلة  كبيرة  جهود 
والتنمية  البناء  مسيرة  في  الرجل  مع  رئيًسا  شريًكا 

لمملكة البحرين.

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  جددت  المناسبة،  وبهذه 
اإلنسان دعمها الكامل لكل ما من شأنه تعزيز تمتع المرأة 
واالقتصادية  السياسية   - الُصعد  مختلف  على  بحقوقها 
المجتمع  في  أساسي  كشريك   - والثقافية  واالجتماعية 
توافقا مع جهود  الرجل، وذلك  إلى جنب مع  البحريني جنًبا 
ومساعي المجلس األعلى للمرأة الرامية إلى تمكين المرأة 
وتحقيقا  الشاملة،  التنمية  برامج  في  وإدماجها  البحرينية 

لمبدئ المساواة وعدم التمييز.
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البحرين  مملكة  انضمام  على  عاما   27 مرور  مع  تزامنا 
لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومرور 30 عاما على اعتماد 
وانطالقا  االتفاقية،  لهذه  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
اإلنسان في نشر وتعزيز  الوطنية لحقوق  المؤسسة  من دور 
نظمت  المجتمع،  شرائح  جميع  بين  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
حول  توعوية  فعالية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
الفالح  مدارس  في  التمهيدية  المرحلة  لطلبة  الطفل  حقوق 
الخاصة، حيث قدمت األستاذة فاطمة آل طريف رئيس وحدة 
بالوحدة،  اإلداري  سيادي  مريم  واألستاذة  والتثقيف،  التدريب 
الطفل  اتفاقية حقوق  الواردة في  المبادئ األساسية  نبذة عن 
وقانون الطفل البحريني، وذلك بأسلوب مبسط وشيق يهدف 
وتخللتها  وميسرة،  سهلة  بطريقة  المعلومة  إيصال  إلى 
التي  التعليمية  أنشطة عملية من خالل إقامة بعض األلعاب 
توزيع  وتم  لديهم،  الطفل  حقوق  ثقافة  ترسيخ  في  تساهم 
بحقوق  المعني  التلوين  كدفتر  المؤسسة  إصدارات  من  عدد 

الطفل ومطوية اإلعالن العالمي لحقوق الطفل.

رئيسة  خوري  ماريا  اآلنسة  قدمت 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
دور  حول  تعريفية  محاضرة  اإلنسان 
المؤسسة الوطنية في تعزيز وحماية 
البحرين،  بمملكة  اإلنسان  حقوق 
المنوطة بها بموجب  واالختصاصات 
حقوق  مقرر  لطلبة  إنشاؤها،  قانون 
اإلنسان بالجامعة العربية المفتوحة. 

 المؤسسة الوطنية تنظم فعالية حول
"حقوق الطفل" لطلبة مدارس الفالح

 المؤسسة الوطنية تنظم فعالية حول
"حقوق الطفل" لطلبة مدارس الفالح

تأتي هذه الفعالية في إطار الشراكة المجتمعية للمؤسسة 
إلى  الهادفة  عملها  وخطة  الستراتيجيتها  وتنفيذا  الوطنية، 
فئات  لجميع  اإلنسان  حقوق  وأسس  بمبادئ  الوعي  نشر 

المجتمع. 

الدور  إلى  قدمتها  التي  المحاضرة  خالل  خوري  تطرقت  وقد 
واألطر القانونية لعمل المؤسسة الوطنية في تعزيز وحماية 
الرئيسية  المحاور  عن  فضال  بالمملكة،  اإلنسان  حقوق 

الستراتيجية وخطة عملها لألعوام 2019 -2021.

الجامعة  مع  بالتعاون  تنظيمها  تم  التي   - الفعالية  هذه  تأتي 

التدريبية  والبرامج  الفعاليات  ضمن   - المفتوحة  العربية 
بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تنظمها  التي 
عمل  وخطة  الستراتيجية  تنفيذا  األكاديمية  الهيئات  مع 
والخدمات  المؤسسة  عمل  توضيح  بغرض  المؤسسة، 
في  اإلنسان  حقوق  تعزيز  مجال  في  تقدمها  التي  والبرامج 

مملكة البحرين
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تعزيز  إلى  الرامية  أهدافها  تحقيق  في  دورها  من  انطالقا 
المؤسسة  نظمت  البحرين،  بمملكة  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
الوطنية لحقوق اإلنسان فعالية "حافلة التوعية البيئية" وذلك 
حيث  والتعليم،  التربية  ووزارة  العاصمة  أمانة  مع  بالتعاون 
تشجيع  خالل  من  البيئة  في  الحق  تعزيز  إلى  الفعالية  هدفت 
البيئة  سالمة  لتحقيق  البيئة  على  الحفاظ  على  المشاركين 
مع  التام  الرتباطها  اإلنسان،  حقوق  متطلبات  أحد  تعد  والتي 

الحق في الحياة والصحة والغذاء.

واستهدفت  متتاليين  ليومين  امتدت  التي  الفعالية  وخالل 
االبتدائية  الصديق  بكر  أبو  لمدرسة  االبتدائية  المرحلة  طلبة 
كل  قدمت  للبنات،  االبتدائية  صالح  النبيه  ومدرسة  للبنين 
من األستاذة فاطمة الطريف رئيس وحدة التدريب والتثقيف، 
بالمؤسسة،  والتثقيف  التدريب  إداري  واألستاذة مريم سيادي 
تعزيز  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  دور  عن  نبذة 
وحماية حقوق اإلنسان في المملكة وخصوًصا الحق في بيئة 
سليمة، كما قدم األستاذ صادق الحلواجي من أمانة العاصمة 

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تنظم فعالية 
حافلة التوعية البيئية بالتعاون مع أمانة العاصمة 

ووزارة التربية والتعليم

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تقيم برنامجًا 
تدريبيًا في المجال الحقوقي لإلعالميين

واشتمل البرنامج على عدد من المحاضرات والدورات التدريبية 
المستشار  قدم  حيث  واإلعالم،  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة 
محاضره  العربية  اإلنسان  حقوق  لجنة  عضو  فزيع  محمد 
المعنية  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  اآلليات  عن  تعريفية 
بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ومن ثم قدمت الدكتورة لولوة 
البودالمة مستشار اإلعالم بوزارة شؤون اإلعالم محاضرة عن 
الدور اإلعالمي في إرساء مفاهيم حقوق اإلنسان، فيما تطرق 
المساعد  السياسي  اإلعالم  أستاذ  بومطيع  عدنان  الدكتور 
في  الحق  الى  قدمها  التي  المحاضرة  خالل  البحرين  بجامعة 

الخصوصية وضوابط ممارسة حرية الرأي والتعبير. 

واستهدف البرنامج - الذي يأتي ضمن اختصاصات المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق 

التدريبية  والدورات  المحاضرات  إقامة  طريق  عن  اإلنسان 

ذات  الموضوعات  في  المجتمع  شرائح  لكافة  والتثقيفية 

الصلة بحقوق اإلنسان. - تطوير قدرات اإلعالميين في التعامل 

مع القضايا الحقوقية، وصقل مهاراتهم في طرق تناول هذه 

القضايا عبر المحتوى المرئي والمسموع والمقروء والرقمي، 

إضافة إلى خلق شراكة استراتيجية مع اإلعالم.

نبذة عن أهمية إعادة التدوير وإيجاد الحلول المثالية للتخلص 
من النفايات.

التي  التدريبية  والبرامج  الفعاليات  ضمن  الفعالية  هذه  تأتي 
مع  بالتعاون  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تنظمها 
مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية تنفيذا الستراتيجيتها 
مملكة  في  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  عملها  وخطة 

البحرين.

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  تدريبيًا  برنامجًا 
البحرين  مملكة  في  اإلعالميين  من  لعدد 
يمثلون وسائل اإلعالم المحلية المختلفة، 
وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني 
من  عدد  الى  باإلضافة  باإلعالم،  المعنية 
عيسى  مركز  في  وذلك  الجامعات،  طلبة 

الثقافي بمنطقة الجفير.
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طلبة العيادة القانونية »شعبة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان« 
ينًظمون حملتين توعويتين تحت شعار )الحقوق الرقمية(

 الوطنية لحقوق اإلنسان تشارك في اجتماع
»الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية« بالقاهرة

الوطنية  المؤسسة  شعبة  القانونية  العيادة  طلبة  نظم 
)الحقوق  شعار  تحت  توعويتين  حملتين  اإلنسان  لحقوق 
)ال  موضوع  إلى  األولى  الحملة  تطرقت  حيث  الرقمية(، 
عدًدا  واحتوت  اإلساءة(،  وانبذ  الفرق  اصنع  اإللكتروني:  للتنمر 
والتنمر  للتنمر  العام  بالمفهوم  تتعلق  التي  المواضيع  من 
التنمر  جرمت  التي  القانونية  والنصوص  وأنواعه  اإللكتروني 
وتوضيح  منه  للحد  االجتماعية  الطرق  إلى  إضافة  اإللكتروني، 
الجهات المختصة لإلبالغ عن الجرائم اإللكترونية، أما الحملة 
الثانية فقد تطرقت إلى موضوع )االبتزاز اإللكتروني - كن حذًرا(، 
والتي من خاللها قدم الطلبة شرًحا مفصال حول دوافع االبتزاز 
اإللكتروني والتي تنقسم إلى قسمين دوافع مالية ودوافع غير 
اإللكتروني،  االبتزاز  ووسائل  طرق  أهم  إلى  باإلضافة  أخالقية، 
وهدفت أيضا إلى توعية المجتمع حول طرق الوقاية من االبتزاز 

لحقوق  الوطنية  المؤسسة  شاركت 
اإلنسان ممثلة في السيد خالد عبد العزيز 
الشاعر نائب الرئيس، في اجتماع الجمعية 
العامة السادسة عشرة للشبكة العربية 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
المصرية  العاصمة  في  اختتمت  التي 
النظيرة  المؤسسات  بمشاركة  القاهرة 
ومؤسسات  العربية  الدول  من  عدد  من 

وشخصيات دولية في حقوق االنسان

من  عدد  قدمت  االجتماع  وخالل 
في  األعضاء  الوطنية  المؤسسات 
خاللها  من  تطرقت  عمل  أوراق  الشبكة 
تواجهها،  التي  والتحديات  للمستجدات 
العمل  االستفادة منها عند  وذلك بهدف 
على تحديث استراتيجية الشبكة لألعوام 

القادمة.

للشبكة  التنفيذي  المدير  قدم  كما 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية 
الشبكة،  إنجازات  حول  تقريرا  اإلنسان 
الى  باإلضافة  حققتها،  التي  والنتائج 
المقترحات التطويرية المتعلقة بالتدريب 
االستراتيجية  الخطة  وتحديث  والتأهيل، 

للشبكة لألعوام القادمة.

اإللكتروني والنصوص القانونية المنظمة لهذه الظاهرة.

سيتي«  جاردن  »واتر  منطقة  في  أقيمت  التي  الفعالية  حضر 
بضاحية السيف، المستشار ياسر غانم شاهين األمين العام 
موظفي  من  وعدد  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة 
تم  لألطفال  ركن  تخصيص  وتم  بالمؤسسة،  العامة  األمانة 
ومطوية  الطفل،  بحقوق  المعني  التلوين  دفتر  توزيع  خالله 

حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لألطفال. 

تأتي هذه الفعالية تفعيال لمذكرة التفاهم مع جامعة البحرين 
القانونية وحقوق اإلنسان، والذي يهدف  العيادة  لدعم برنامج 
إلى إضافة جملة من المهارات العملية لطلبة كلية الحقوق 
بين  الربط  من  يمكنهم  الذي  العملي  التدريب  خالل  من 

التعليم األكاديمي والواقع العملي.

االنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أطلقت 
حقوق  حول  المتقاطعة  الكلمات  مسابقة 
العاشرة  السنوية  بالذكرى  احتفاًء  الطفل، 
مملكة  في  الوطنية  المؤسسة  إلنشاء 
احتفاله  الدولي  المجتمع  ومشاركة  البحرين، 
العامة  الجمعية  اعتماد  على  عاما   30 بمرور 
لحقوق  الدولية  لالتفاقية  المتحدة  لألمم 
الطفل، ومرور 27 عاما على انضمام مملكة 
 7 مرور  إلى  باإلضافة  االتفاقية،  لهذه  البحرين 
سنوات على صدور قانون الطفل في مملكة 

البحرين.

ياسر  المستشار  أوضح  المناسبة  وبهذه 
المسابقة  بأن  العام  األمين  شاهين  غانم 
ونشر  لتعزيز  المؤسسة  برامج  ضمن  تأتي 
تحقيقا  األطفال،  بين  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
انشائها،  قانون  في  الواردة  الختصاصاتها 
والهادفة إلى تحويل المعرفة بحقوق اإلنسان 
ممارسة  إلى  خاصة  الطفل  وبحقوق  عامة 

عملية وسلوك يومي.

مواد  حول  تتمحور  المسابقة  بأن  وأضاف 
والتشريعات  البحرين،  مملكة  دستور 
العالقة  ذات  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية 
واختصاصات  دور  الى  إضافة  الطفل  بحقوق 
ستساهم  حيث  الوطنية،  المؤسسة 
في  األطفال  مهارات  تطوير  في  المسابقة 
التفكير والتحليل والمعرفة بطريقة سهلة 

وأسلوب ممتع.

من  لألطفال  مفتوحة  المسابقة  ستكون 
سن 14 حتى 18 عاما، وذلك حتى 29 فبراير 
فائزين  خمسة  اختيار  سيتم  حيث   ،2020

والشروط  الصحيحة  اإلجابات  من  بالقرعة 
المستوفية في موعد سيتم تحديده الحقا، 
ويمكن الحصول على استمارات المسابقة 
للمؤسسة  الرئيسي  المقر  زيارة  خالل  من 

الوطنية في ضاحية السيف.

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تطلق مسابقة 
الكلمات المتقاaطعة حول »حقوق الطفل«



 14

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


