سعادة الدكتورة منى حممد هجرس

عضــــو

اهلاتف(+973) 17 111 666 :
الربيد اإللكرتونيmmh@nihr.org.bh :

 -الفاكس:

(+973) 17 111 600

املؤهالت العلمية:
 حتضري برنامج الدكتوراه للطب التقليدي والطب البديل  -جامعة ناش ،أسرتاليا (.)2010
 ماجستري يف طب األعشاب الغربي  -جامعة نيو إجنالند ،أسرتاليا (.)2010
 ماجستري يف تعليم املهن الصحية  -جامعة اخلليج العربي ،مملكة البحرين (.)2007
 بكالوريوس الطب واجلراحة  -جامعة امللك سعود  -الرياض ،اململكة العربية السعودية (.)1992
املناصب احلالية:
 عضو جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة  -املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -منذ أبريل.2015
 عضو جملس املفوضني  -املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -منذ مارس .2015
 رئيسة مجعية معاً حلقوق اإلنسان  -منذ .2014
 عضو وخبرية معتمدة يف جلنة اخلرباء التقنيني مبجلس وزراء الصحة العرب  -منذ .2011
 عضو جلنة الطب التقليدي والطب البديل والطب التكاملي مبجلس وزراء الصحة لدول جملسس التعساون -
منذ .2008
 خسسبرية معتمسسدة مبنامسسة الصسسحة العامليسسة يف جمسسال الطسسب التقليسسدي والطسسب البسسديل وطسسب األعشسساب -
منذ .2006
 طبيبة أخصائية يف جمال الطب البديل وطب األعشاب الغربي.
اإلجنازات واملهام:
 ناشطة يف قضايا الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي وشسارك يف
العديد من اجتماعات جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ومثل البحرين يف العديد من احملافل الدوليسة
املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 متحدثة رمسية ورئيسة لعديسد مسن اللجسان املتةصصسة بتناسيم مهنسة الطسب البسديل ووضسا التشسريعات
والتنايمات اخلاصة بهذه املهنة على املستوى احمللي والدولي.
 القيسام مسسن خسالل مجعيسسة معسا حلقسوق اإلنسسسان بعقسسد العديسد مسسن السسورش والنسدوات واحملاضسسرات املتعلقسسة
بقضايا ومفاهيم حقوق اإلنسان.









تسسدريب عسسدد مسسن قيسسادات وكسسوادر اجلمعيسسات احلقوقيسسة البحرينيسسة علسسى التعسساطي بإجيابيسسة مسسا قضسسايا
وانتهاكسسات حقسسوق اإلنسسسان مسسن خسسالل بسسرامج تدريبيسسة متعلقسسة بتطسسوير وتع يسس املعرفسسة اخلاصسسة
بالتشريعات القانونية واحلقوقية املتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي وتشريعات حقوق اإلنسان.
القيسسام مسسن خسسالل مجعيسسة معسا حلقسسوق اإلنسسسان حبمسسالت حقوقيسة عديسسدة اشسستمل علسسى رصسسد وتوثيس
وتسجيل انتهاكات حقوق االنسان وإعداد مواد مرئية خاصة بتوصيف حالة حقسوق اإلنسسان يف مملكسة
البحسرين باإلضسافة إإ إعسداد التقسارير املتعلقسة حبالسة حقسوق اإلنسسان ومتابعسة تطورهسا يف ضسوء االلتس ام
بالتوصيات احمللية والدولية اخلاصة مبعاجلة ملف اململكة احلقوقي.
القيام من خالل مجعية معا حلقوق اإلنسان ب تنفيسذ العديسد مسن املشساريا والسربامج السد تسستهد حتقيس
األهسسدا السسد أنشسسأت مسسن أجلسسها  ،ويسسسهم بفاعليسسة يف السسدفاع عسسن القضسسايا الوطنيسسة وتوضسسي احلقسسائ
وتصحي املعلومات والبيانات الد يتم البناء عليها دولياً يف اختاذ القرارات املتعلقة باألزمة البحرينية.
مثل الدول العربية يف حفل تدشني برنامج الصداقة العربية الربيطانية يف اخلارجية الربيطانية.

