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متهيد

1

 
يف سياق التطورات اليت شهدتها مملكة البحرين منذ  تدشذا اروذراإل احيذحلضر  صذرب يذاضة املحللذة ارلذ          

، االتحذوتت ارهةذة الذيت عاشذتها ارةلكذة زذو ت  يذ           1002محد بن عيسى آل خليفة مل  البحلد ارفدى يف عذا   

دالة القانون، اك ا التجربة اليت شهدتها  م يد من أطر الدميقراطية االوراكة يف ينع القرار ترسيخا لدعائم

ارؤسسة الوطنية على الص يد ال اتر، فإنها ت ةل على تكثيف جهودهذا لتخطذر ال قبذات الذيت ااجهتهذا، اال ةذل       

للةؤسسة الوطنيذة  قذوق احنسذان الذ ي سذ فع       الثانراألال: إعداد التقرير السنوي  :للتحرك على ثحلثة حماار

، االثذذانر: إعذذداد برنذذامذ تنفيذذ ي تسذذطاتيجية اخطذذة عةلذذها  1022رلذذ  ارفذذدى يف ف ايذذر إىل يذذاضة املحللذذة ا

، االثالث: بناء اتطوير قدرات ارؤسسة الوطنية للنهوض بأعباء ه ه ارهةات، اذل  ب ذد  (1022 - 1022)لألعوا  

القذانون رقذم   أن ضددت ارؤسسة الوطنية أهدافها افق رؤيذة ارسذالة ااتذحتا رةارسذة اختصايذاتها  وجذة       

 .1022( لسنة 12)

 

 

 

 

  

                                                 
،  ذا  1022لسذنة  ( 2)االذيت يذدرت  وجذة قذرار الذو ارفوتذا رقذم        ( 1022-1022)على اسطاتيجية اخطة عةل ارؤسسة الوطنية للفذطب مذن    جوهريةمت إجراء ت ديحلت  تنويه: 1 

اللجنذة التنسذيقية   بإنواء ارؤسسة الوطنية  قوق احنسان، اك ل  ليتوافق مذع اتختصايذات املديذدب لذو ارب ايارجيذة ب ذد توليهذا رئاسذة          1022لسنة ( 12)يتوافق اأضكا   القانون رقم 

 . 1022لسنة ( 32)ر باررسو  ارلكر رقم ، اإلغاء ا ارب شؤان ضقوق احنسان يف توكيلة ا كومة املديدب الصاد1022لسنة ( 22)قرار رئيو الو الو راء رقم  وجة  ال ليا  قوق احنسان
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 الرؤية

 "ثقافة ضقوق احنسان منط ضياب"
مسألة ضقوق احنسان من الثوابت الوطنية، اأن احقرار با قوق اا ريات ال امة مدنية اسياسية، أ  احميان بأن 

اقتصادية ااجتةاعية اثقافية، اسواء كانت ه ه ا قوق فردية أا مجاعية، هو الت ا  بقذيم ال دالذة اارسذاااب    

 االكرامة احنسانية لكل بين البور من دان متيي .

 
 

 

 

 الرسالة

 "ضدا  ممارسة أفصل  قوق احنسانمً ا ح"
ال ةل على تنةية ات  ي  امحاية ضقوق احنسان  ةلكة البحرين، اذل  بتوف  ا ةايذة اارسذاندب للةذواطنا    

اارقيةا، امتكينهم من اكتساب ار رفة ارتنوعة رةارسة ضقوقهم اروراعة، احتديد اضتياجذاتهم اكيفيذة   

  عنها، عن طريق نور ثقافة ضقوق احنسان بكل الوسائل ارتاضة. ارطالبة بها، االدفاإل
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 األهداف

 نور ثقافة ضقوق احنسان االدفاإل عن ه ه ا قوق بكل الوسائل ارتاضة. - 2

 توعية األفراد با قوق األساسية اركفولة هلم  وجة التوري ات الوطنية ااتتفاقيات الدالية. - 1

امذ التدريبية ارتنوعة ل يادب ار رفذة االذوعر بذا قوق األساسذية، اكيفيذة      متكا األفراد من خحلل ال  - 2

 ممارستها على زٍو يصةن متتع مجيع األفراد بها.

توسذيع شذبكة اتتصذال بارنتةذات ارتخصصذة يف اذال ضقذوق احنسذان علذى ارسذتوى الذوطين ااحقليةذر              - 2

 االدالر.

 انتهاكات ضقوق احنسان. تلقر الوكااى اريد اتوثيق - 2

 تقديم ار لومات الحل مة، اخدمات ارساعدب القانونية لصحايا انتهاكات ضقوق احنسان. - 2

كتابة التقارير اروا ية، ااحسها  يف يياغة امناقوة التقارير اليت تت هد ارةلكة بتقذدميها داريذا، اإبذداء     - 7

 ة خاية حبقوق احنسان.ارحلضتات عليها، تطبيقا تتفاقيات إقليةية أا دالي
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 اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
ارؤسسة الوطنية ال ديد من ايدمات ذات الصلة بت  ي  امحاية ضقذوق احنسذان اا ريذات ال امذة، سذواء       تقد 

 لألفراد أا رؤسسات الدالة الرمسية، اك ل  رؤسسات اجملتةع اردنر، على النحو التالر:
 

 أوال: نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية بها

 واملؤمترات احللقات الدراسية وورش العمل والندوات -2
ت ةذذل ارؤسسذذة الوطنيذذة يف سذذبيل التوعيذذة  ةيذذع أنذذواإل ا قذذوق اا ريذذات ال امذذة علذذى عقذذد ا لقذذات   

الدراسذذية اارا ال ةذذل االنذذداات اارذذؤمترات حبيذذث تغطذذر هذذ ه الف اليذذات موتذذوعات ضقذذوق احنسذذان  

ل هذ ه الف اليذات الت ريذف    كافة، اردنية االسياسية، أا اتقتصادية ااتجتةاعية االثقافية، كةذا تتنذاا  

بآليات األمم ارتحدب اياية حبقوق احنسان، امناقوة موتوعات امفاهيم مهةة ذات يذلة كارواطنذة   

 االدميقراطية، اسيادب القانون، االتةيي ، االت  ية.

ل ات د ه ه الف اليات الثقافية ارتخصصة يف ضقوق احنسان فرية ملةيع طوائف اجملتةع ارختلفذة لتبذاد  

اجهات النتر بهدف إجياد أفصل السبل رةارسة ا قوق األساسية اتةان محايتها من أي انتهذاك مباشذر   

 أا غ  مباشر.

 

 الفئات املستهدفة -1
ارؤسسة الوطنية على نور ثقافة ضقوق احنسان با الفئات ارختلفة افق ار اي  الوطنية االداليذة   ت ةل

من خحلل بذرامذ التذدرية االذدارات التدريبيذة ارتخصصذة لتحويذل ار رفذة حبقذوق احنسذان إىل مهذارات           

 عةلية، امن أهم الفئات ارستهدفة هل ه ال امذ:

 مة.القصاب اأعصاء النيابة ال ا 

 .)أعصاء السلطة التوري ية )السر النواب االوورى 

 .اروظفون ال ةوميون ار نيون بصياغة التوري ات، أا بوتع اتنفي  السياسات 

          اروظفون ال ةوميون ارسئولون عذن يذياغة اتقذديم التقذارير إىل هيئذات ار اهذدات الداليذة  قذوق

 احنسان.

    منتسذبو قذوب دفذاإل البحذرين اقذوات األمذن ال ذا  اا ذر          ارسئولون عن إنفاذ القذوانا  ذن يف ذلذ  

 الوطين.

 .ارسئولون يف ارؤسسات ال قابية 

 .ال املون يف اال الصحافة ااحعحل  اررئر اارسةوإل 

 .مؤسسات اجملتةع اردنر بتخصصاتها كافة 

 .طلبة اردار  ااملام ات 

 . الوركات اياية امكاتة اتستخدا 
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 املشورة ا: تقديمثاني

تقد  ارؤسسة الوطنية توييات ااقطاضات على أسا  استواري إىل املهات ا كومية اغ  ا كومية، سواء مذن  

تلقاء نفسها أا بناء على طلة تلذ  املهذات بوذأن أي مسذألة تت لذق بت  يذ  أا محايذة أا تنةيذة ضقذوق احنسذان،           

، اذلذ  يف  قذانون إنوذائها  مذن   بالثالثذة عوذر  (، اارذادب  د، ا، ح ،ج، بالفقذرات )أ،   -ب الثانيذة عوذر  استنادا إىل ارذادب  

 اجملاتت التالية:

 

 املشورة يف املسائل التشريعية: -2

يف دراسة التوري ات ار ةول بها يف ارةلكة، االتويية بالت ديحلت الذيت تراهذا مناسذبة يف هذ ا الوذأن،       اتتةثل

خاية فيةا يت لق باتساق هذ ه التوذري ات مذع الت امذات ارةلكذة الداليذة، كةذا يكذون للةؤسسذة الوطنيذة           

 التويية بإيدار توري ات جديدب ذات يلة حبقوق احنسان.

 

 بتنفيذ االتفاقيات الدولية: املشورة املتعلقة -1

ايتةثذذل ذلذذ  يف دار ارؤسسذذة الوطنيذذة يف تبصذذ  السذذلطة التنفي يذذة بقبذذول اتتفاقيذذات الداليذذة، اإعحلمهذذا  

بطبي ة اتلت امات ارطتبة على اتنصةا  أا التصديق على اتفاقيذة داليذة م ينذة، اتوذةل موذورب ارؤسسذة       

لف ذل مذع النصذول الذواردب يف اتتفاقيذة، أا مذا إذا كانذت هنذاك         الوطنية مدى توافذق القذوانا الوطنيذة با   

ضاجذذة إىل القيذذا   بذذادرات توذذري ية إتذذافية. اكذذ ل  ت ةذذل ارؤسسذذة الوطنيذذة علذذى تقذذديم تويذذياتها  

ااقطاضاتها بوأن مدى مواءمة التوري ات الوطنية مع اتتفاقيات الدالية، االتبص  بصذرارب تنفيذ  أضكذا     

 اتتفاقيات الدالية على ارستوى الوطين. ه ه

 

 املشورة املتعلقة بالشأن السياسي: -2

على تقديم رأيها اتستواري ألفصل  -من خحلل رقابتها على اتستفتاء ااتنتخابات -ت ةل ارؤسسة الوطنية 

ضقذذوقهم ممارسذذة دميقراطيذذة يف الوذذأن السياسذذر، كةذذا أن هلذذا داًرا كذذبً ا مذذن خذذحلل ممارسذذة ارذذواطنا  

السياسية اكيفية ممارستها كإنواء املة يات السياسية اممارسة ه ه املة يات اختصاياتها، كةا أن 

للةؤسسة الوطنية دارها ارهم يف نوذر الثقافذة السياسذية امبذادو ارواطنذة اعحلقتهذا حبقذوق احنسذان افذق          

فاهيم الدالية ارت ذارف عليهذا االذواردب يف    أضكا  امبادو ميثاق ال ةل الوطين، ادستور ارةلكة، استناًدا إىل ار

 ال هد الدالر ايال با قوق اردنية االسياسية.
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 املشورة املتعلقة باملسائل اإلدارية: -2

مذن خذحلل ريذد ارؤسسذة الوطنيذة أي سذلوك أا منذط ب اقراطذر لذل أا  ذول دان           هذ ه اروذورب   تةثل ت

لدسذتور أا القذانون ارذنتم هلذا، أا يذؤثر يف هذ ه ا قذوق بوذكل         التةتع الكامل با قوق ارنصذول عليهذا يف ا  

مباشر أا غ  مباشذر، ضيذث ت ةذل ارؤسسذة الوطنيذة علذى بيذان األسذباب الذيت أدت إىل هذ ا السذلوك ااقذطاح             

 ا لول ارناسبة لوقفه أا ا د من تفاقةه.

 

 املشورة املتعلقة باإلجراءات القضائية: -2

يف ريذد ارؤسسذة الوطنيذة لاجذراءات القصذائية للتأكذد مذن متتذع األفذراد بصذةانات            ه ه اروذورب تةثل ت

ال ادلذذة، باتبذذاإل ار ذذاي  الداليذذة أثنذذاء التحقيذذق ااحملاكةذذة، مذذن خذذحلل ريذذد الذذدفوإل االطلبذذات    احملاكةذذة

ى جتذااب  املوهرية أثناء التحقيق كالت رض لاكراه ارذادي أا ار نذوي، أا احخذحلل بصذةانات ارذتهم امذد      

دان م ر امدى توافر الصةانات الدسذتورية االقانونيذة أثنذاء    من النيابة ال امة بوأنها، أا تأخ  احملاكةات 

احملاكةذذة، أا غذذ  ذلذذ  مذذن إجذذراءات  ذذالف أضكذذا  قذذانون احجذذراءات املنائيذذة، االتصذذدي هلذذا مذذن خذذحلل   

 التويية اليت تقدمها إىل املهة ارختصة بالسلطة القصائية.

 

 ا: إعداد التقارير الدولية أو املساهمة فيهاثالث
تقو  ارؤسسة الوطنية بإعداد التقارير اروا ية لب ض اتتفاقيات الدالية اليت توجذة علذى الذدال األطذراف فيهذا      

تقديم تقارير منتتةة إىل اللجان ارنوأب  وجة ه ه اتتفاقيات لاشراف على تنفيذ ها، اأهذم هذ ه ار اهذدات     

 تطلة التقارير:اليت ت

 اتتفاقية الدالية للقصاء على مجيع أشكال التةيي  ال نصري. -2
 ال هد الدالر ايال با قوق اردنية االسياسية. -1
 ال هد الدالر ايال با قوق اتقتصادية ااتجتةاعية االثقافية. -2
 اتفاقية القصاء على مجيع أشكال التةيي  تد اررأب. -2
 من تراب ار املة أا ال قوبة القاسية أا الحلإنسانية أا ارهينة. اتفاقية مناهصة الت  ية اغ ه -2
 اتفاقية ضقوق الطفل. -2
 اتتفاقية الدالية  ةاية ضقوق ال ةال ارهاجرين اأعصاء أسرهم. -7
 اتتفاقيات الدالية  قوق األشخال ذاي احعاقة. -3
 اتتفاقية الدالية  ةاية األشخال من اتختفاء القسري. -2
  

كةا تساهم ارؤسسة الوطنية ابالت اان مع املهات الرمسية يف إعداد التقارير الوطنية تطبيًقا لحلتفاقيذات ذات  

 الصلة حبقوق احنسان.
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 ا: تلقي الشكاوى ورصد انتهاكات حقوق اإلنسانرابع
يت لق باتنتهاكذات  تستقبل ارؤسسة الوطنية الوكااى االبحلغات ااتلتةاسات من األفراد ااملهات كافة فيةا 

الواق ة على ا قوق اا ريات ال امة، ادراستها اإضالة ما ترى إضالته منها إىل جهات اتختصال، مذع متاب تهذا   

بوكل ف ال، أا تبص  ذاي الوأن باحجراءات الواجبة اتتباإل امساعدتهم على ا اذها، أا ار اانة يف تسويتها مع 

 املهات ار نية.

سة الوطنية بريد أي انتهاكات  قوق احنسان، امجع البيانات عنها احتليلذها ااحبذحلع عنهذا،    كةا تقو  ارؤس

بهدف اقفها االتويية با اذ إجراء تصحيحر بوأنها. ايكون ت اطر ارؤسسة الوطنية مع الوكااى اليت تتلقاها 

 ا اتبص  املةهور بها.اانتهاكات ضقوق احنسان اليت تقو  بريدها افق آلية ااتحة احمددب يتم نوره

 

 ا: الزيارات امليدانيةخامس
امحاية ضقوق احنسان يف ارةلكة تقو  ارؤسسة الوطنية بإجراء  يذارات ميدانيذة ألمذاكن     يف إطار عةلها لت  ي 

اتضتجا  اارؤسسات ال قابية ادار احيواء ااحيحلح امجيع األماكن ذات الصلة، بالتنسيق مع الو ارات ارختصة، 

بهدف الوقوف على يحة ار لومات اليت ترد إليها، ااقطاح ا لول ارحلئةة، اتقذديم التويذيات مذن أجذل حتسذا      

ايذذدمات ارقدمذذة يف هذذ ه األمذذاكن  ذذا لذذد  ضقذذوق احنسذذان، امتاب ذذة اريذذد اتعتصذذامات ااحتذذرابات          

 ااتضتجاجات.

 

 ا: املشاركة يف إعداد اخلطط الوطنية حلقوق اإلنسانسادس
 2222يف إعحلن ابرنامذ عةل فيينا ل ا  

2

أايى ارؤمتر ال ارر بأن تنتر كل دالذة يف مذدى استصذواب يذوع      ،

خطة عةل اطنية تبا ايطوات اليت تستطيع الدالة اتباعها لتنةية ات  ي  امحايذة ضقذوق احنسذان، اجيذة     

ميدان ضقذوق احنسذان، باحتذافة إىل    على كل دالة عند ات ها خطة ال ةل اياية بها، أن حتدد األالويات يف 

 حتديدها لألداات ارحلئةة اليت سيجرى استخدامها لتنفي  ايطة.

ضيذذث ت ميكذذن يذذياغة خطذذة عةذذل اطنيذذة لتحسذذا ضقذذوق احنسذذان مذذن دان تصذذافر املهذذود بذذا السذذلطة     

الوطنية ينصة يف الت اان مع التنفي ية اارؤسسة الوطنية امؤسسات اجملتةع اردنر، ابالتالر فإن دار ارؤسسة 

املهات ذات ال حلقة على اتع خطط عةل اطنيذة  قذوق احنسذان يف ارةلكذة اآليذة تنفيذ ها افذق اسذطاتيجية         

 ااتحة اأهداف امدد  منية حمددب.

 

                                                 
2

ايويذر ارذؤمتر ال ذارر  قذوق     ”: علذى أن  (72) البنذد  نذ  : الت اان االتنةية اتذدعيم ضقذوق احنسذان، ضيذث     )ج(الفقرب القسم الثانر، :  1993إعحلن ابرنامذ عةل فيينا ل ا    

ارذؤمتر ال ذارر  قذوق    ، اعتةذده  “تذبا ايطذوات الذيت ستحسذن الدالذة بهذا ت  يذ  امحايذة ضقذوق احنسذان          احنسان بأن تنتر كل دالة يف استصواب يياغة خطة عةل اطنية 

 امل ء األال. - ((A/CONF.157/24اثيقة األمم ارتحدب رقم  ، 2222يونيو  12إىل  22احنسان، فيينا من 
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 تبنت املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اسرتاتيجية وخطة عمل تقومان على مخسة حماور، هي:

 ود محاية ضقوق احنسان.اتخنراط يف جه -2

 .ات  ي  املهود يف اال ارراج ة االتطوير التوري ي -1

 ارواركة يف إعداد برنامذ اطين موسع للطبية على ضقوق احنسان. -2

 ارواركة يف إعداد برنامذ متخص  يف اال ت  ي  ضقوق ارواطنة ادعم قيةها. -2

 .ت  ي  الت اان على ارستوى الوطين ااحقليةر االدالر -2

 
امتثل ه ه اتسطاتيجية الغايات ارتوخاب مذن مبذادرب يذاضة املحللذة ارلذ  ارفذدى إىل إنوذاء ارؤسسذة الوطنيذة          

ااتختصايات اروكلة هلا، ات   عذن األهذداف ارنوذود      1022( لسنة 12القانون رقم ) قوق احنسان  وجة 

 بلوغها، اسبل حتقيقها.
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 خطة عمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: حماور

 احملور األول: االخنراط يف جهود محاية حقوق اإلنسان
ونهذا ايذال   مذن خذحلل إنوذاء قان   تقدمت ارؤسسة الوطنية حب مة من األفكار اليت تستهدف ت  يذ  يذحلضياتها   

 من اتستقحللية االقدرب ااحمكانية للنهوض  هامها ااختصاياتها. ال ي يؤمن هلا م يدا

است ةل ارؤسسة الوطنية يف اررضلذة ارقبلذة علذى اسذتخدا  اسذائل احعذحل  ااسذائط اتتصذال ارختلفذة لتوعيذة           

الكافة بذا قوق اا ريذات األساسذية، اسذبل ت  ي هذا امحايتهذا اتذةان ممارسذتها باعتبذار أن الذوعر حبقذوق            

 احنسان يوكل مدخحل أساسيا للحةاية من الت رض لحلنتهاكات.

كةا ست ةل ارؤسسة الوطنية على تف يل يحلضياتها يف اال تلقر الوكااى ات اان املهات ارختصذة م هذا يف    

 شأن م املتها، ات  ي  الويول االتوايل مع مقدمر الوكااى، ضيث ستتبع ما يلر:

 

را امرج ا للت امل م ها اتقييم موتوعاتها اأيناف التذدخل اار املذة   للوكااى يكون م يا إيدار دليل -2

تف يذذل مذذن ملنذذة الوذذكااى االريذذد اارتاب ذذة    الفصذذلى افذذق أضسذذن ارةارسذذات ارتب ذذة، اذلذذ  لذذتةكا   

اختصايذاتها القانونيذة، ادعذم عةلذها بوضذدب فنيذذة امذوارد بوذرية متخصصذة، ابرنذامذ للتذدرية مذذع           

 ارستةر، اتبادل اي ات مع ارؤسسات الوطنية ارةاثلة يف ارنطقة.خصوعها للتحديث 

يف األمانذة ال امذة  ذوارد بوذرية متخصصذة قذادرب علذى تذوف  ارسذاعدب           االريذد  ت ايد اضدب الوذكااى  -1

القانونية لصحايا انتهاكات ضقوق احنسان، سواء على ي يد التقاتر أا على ي يد الوسذاطة اارتاب ذة،   

يد التبص  باحجراءات الواجبة اتتباإل ضياهلا، اك ل  ب ناير متخصصة يف الريد اريذدانر  أا على ي 

 لت  ي  القدرب على تقصر ا قائق امجع ار لومات.

 توف  خط ساخن لتلقر الوكااى االنداءات ال اجلة االت امل م ها افق توابط حمددب مسبقا. -2

 انر اموقع ارؤسسة الوطنية على شبكة احنطنت.توف  خدمة تلقر الوكااى ع  ال يد احلكط -2

 ضفظ اأرشفة الوكااى االنتائذ اليت يتم التويل إليها بوكل منتم يف قاعدب بيانات. -2

 
 نياحملور الثاني: تعزيز اجلهود يف جمال املراجعة والتطوير التشريعي

ذات الصذلة حبقذوق احنسذان ااقذطاح     ، تلتذ   ارؤسسذة الوطنيذة بواجذة مراج ذة التوذري ات       إنوائها لقانونافقا 

البدائل، ات سيةا فيةا يتصل  دى مواءمة التوري ات الوطنيذة مذع الت امذات ارةلكذة الداليذة، األغذراض ذلذ         

 ست ةل على ما يلر:

تكذذوين اضذذدب قانونيذذة فنيذذة باألمانذذة ال امذذة لل ةذذل ارتخصذذ  يف اذذال مراج ذذة التوذذري ات الوطنيذذة،  -2

يف القذانون الذدالر  قذوق    لتوذري ية الحل مذة بوذأنها افذق األضكذا  ااربذادو ارسذتقرب        ااقطاح الت ديحلت ا

 .احنسان
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ال ةل على توكيل فريق استواري قانونر غ  متفرع من ارتخصصا يف اال الصياغة اعلو  التوذريع،   -1

ة ارذذ كرات لحلسذذت انة اذذ اتهم يف إعذذداد مقطضذذات القذذوانا امقطضذذات ت ذذديحلت القذذوانا، ايذذياغ     

 الصرارية الوارضة لتل  ارقطضات.

ت  ي  ال حلقة مع السلطة التوذري ية  جلسذيها )النذواب االوذورى( يف اجملذاتت ذات الصذلة باختصايذات         -2

 ارؤسسة الوطنية، ابناء آليات توايل مع اللجان ارختصة، ااحدارات ار نية يف كحل اجمللسا.

ية بالتوريع اضقوق احنسذان يف السذلطة التنفي يذة، اخايذة تلذ  ار نيذة       ت  ي  الت اان مع الو ارات ار ن -2

 بال دل االت ليم االداخلية االصحة اال ةل اضقوق احنسان.

التويية بأهةية إجراء ارواءمة التوري ية با ارنتومة القانونية الوطنيذة ااتلت امذات الداليذة يف اذال      -2

 ية.ضقوق احنسان بغية حتقيق ارصلحة الوطن

 
 احملور الثالث: املشاركة يف إعداد برنامج وطين موسع للرتبية على حقوق اإلنسان

توذكل الطبيذة علذذى ضقذوق احنسذان إضذذدى أهذم الركذائ  األساسذذية لتحقيذق األهذداف اربتغذذاب يف اذال ضقذذوق          

 ا يقود إىل التذأث   احنسان، سواء من ضيث الت ريف با قوق اا ريات األساسية أا من ضيث تنةية الوعر بها، 

ات اضصذذر التذذواهر السذذلبية، اكذذ ل  تذذةان إدمذذاج مبذذادو ام ذذاي  ضقذذوق احنسذذان يف  ياحجيذذابر يف السذذلوك

 ايطط التنةوية، االسياسات ال امة االتوريع.

األداات األساسذذية لتحقيذذق أهذذداف الطبيذذة علذذى ضقذذوق  “ الثقافذذة -احعذذحل   -الت لذذيم ”اتتصذذال  اتوذذكل اسذذائط

سان، ضيث سذت ةل ارؤسسذة الوطنيذة علذى اتسذتفادب مذن منهجيذات عقذد األمذم ارتحذدب للتثقيذف يف اذال             احن

ضقوق احنسان

3

اال نامذ الذدالر للطبيذة علذى ضقذوق احنسذان      

4

اللذ ين تبنتهةذا األمذم ارتحذدب تباعذا منذ  عذا          

 ا يلر:م، اسيتم ذل  ع  1995

الت اان مع الو ارب ار نية بوئون الطبية االت لذيم بهذدف تطذوير إدمذاج ضقذوق احنسذان يف الت لذيم، ا ذا          -2

 يوةل:
 .االثانوي األساسر الت ليم مرضليت يف الدراسية ارناهذ تةن احنسان ضقوق تدريو - أ

 يطذرأ  ا ا احنسان، ضقوق بقيم ارتصل احملتوى حتسا بهدف عامة بصفة الدراسية ارناهذ مراج ة -ب

 .احنسان ضقوق ااتت يف للةةلكة الدالية اتلت امات مع توافقه من االتأكد تغي ، من عليه

                                                 
3

عقد األمم ارتحدب للتثقيف يف اال ضقوق  2222-1002 ، بإعحلن الفطب من2222ديسة   12الصادر يف ( A/RES/49/184)قرار املة ية ال امة لألمم ارتحدب رقم   

 احنسان.

4

  بوأن ال نامذ الدالر للطبية على ضقوق احنسان. 1002ديسة   20الصادر يف  (A /RES/59/113)قرار املة ية ال امة  لألمم ارتحدب  رقم   
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تنتذذيم برنذذامذ متخصذذ  لتنةيذذة اعذذر الطذذحلب املذذام يا حبقذذوق احنسذذان بالت ذذاان مذذع املام ذذات       -1

بذذرامذ الدراسذذات ال ليذذا ا كوميذذة اايايذذة، ااحعذذداد ل نذذامذ علةذذر متخصذذ   قذذوق احنسذذان تذذةن  

 احعحل (. -ال لو  السياسية -)القانون الدالر 

عقد ف اليات فكرية اارا عةل متخصصة يف تنةية الذوعر حبقذوق احنسذان بذا ارهذتةا الناشذطا يف        -2

اذذاتت احعذذحل  ارختلفذذة: اررئذذر اارسذذةوإل ااركتذذوب ااحلكطانذذر، رذذا لاعذذحل  مذذن عحلقذذة اثيقذذة حبقذذوق  

ان، مع اتهتةا  بت  ي  التغطية لقصذايا ضقذوق احنسذان، ااحسذها  يف تنةيذة ار رفذة بهذا لذدى الذرأي          احنس

 ال ا .

تنتذذيم دارات تدريبيذذة متخصصذذة لاعحلمذذيا لبنذذاء ار رفذذة اتنةيذذة الذذوعر يف اذذال ضقذذوق احنسذذان،   -2

ايا الذيت يت رتذون هلذا،    بغرض متكينهم من امتحلك ارهارات حدمذاج ضقذوق احنسذان يف اروتذوعات االقصذ     

 حعطاء دار إجيابر ل ةلهم كإعحلميا فيةا يتصل حبقوق احنسان.

اتهتةا  بتوف  اتو يع ارطبوعات ذات الصلة ببناء ار رفة حبقوق احنسان ع  اسائل احعذحل ، امكتبذات    -2

 اردار  ااملام ات اارؤسسات ار نية بالثقافة.

ة ال امة اجملانية يف خمتلف اسائل احعحل  لتةرير الرسذائل القصذ ب   ا صول على مساضات لفقرات ايدم -2

ذات الصلة ااحملتوى حبقوق احنسان، اليت تسهم يف تغي  ب ذض التذواهر السذلبية ارذؤثرب يف تذةان التةتذع       

 با قوق اا ريات األساسية.

اء برنذذامذ توعذذوي الت ذذاان مذذع مؤسسذذات اجملتةذذع ارذذدنر ذات اتختصذذال حبقذذوق احنسذذان مذذن أجذذل بنذذ  -7

 متكامل، اتةان القدر ارناسة من التنسيق ااحسها  يف ت  ي  انور ثقافة ضقوق احنسان يف اجملتةع.

تذذبين بذذرامذ م رفيذذة اتوعويذذة متكاملذذة حبقذذوق احنسذذان  ذذد  الناشذذطا يف مؤسسذذات اجملتةذذع ارذذدنر    -3

  ةالية، فصحل عن املة يات السياسية.ااملة يات اي ية ااحنسانية، ااملة يات ارهنية االنقابات ال

ال ةل على إطحلق موراإل اطين بالت اان مع املهات ذات الصلة بهدف ت  ي  ضقوق احنسان يف السياسات  -2

 اارةارسات ارتب ة من قبل اهليئات ار نية بإنفاذ القوانا.

ملا فيهذا مذن خذحلل    تبين سياسة متكاملة لت  ي  التدرية ارستةر ألعصاء ارؤسسة الوطنية اال ذا  -20

إقامذذة الذذدارات الذذيت تتصذذل با اجذذات ااألالويذذات ارت لقذذة  بذذادو ضقذذوق احنسذذان، اعذذ  التبذذادل 

اتقاسذذم ايذذ ات مذذع ارؤسسذذات الوطنيذذة ارةاثلذذة، ااهليئذذات ذات الصذذلة علذذى الصذذ يدين احقليةذذر   

 االدالر.

سذتورية يف ارةلكذة، مذع تذوف      دعم إقامة هياكذل م نيذة حبقذوق احنسذان يف خمتلذف السذلطات الد       -22

 كل الدعم التقين الحل   هلا.
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 احملور الرابع: املشاركة يف إعداد برنامج متخصص يف جمال تعزيز حقوق املواطنة ودعم قيمها
اتهتةا  بت  ي  ضقوق ارواطنة ادعم قيةها اردخل األساسر لت  ي  ثقافة ضقوق احنسان ملةيذع فئذات    يوكل

اجملتةع، ايف سبيل ذل  ت ت   ارؤسسة الوطنية ارواركة يف إعداد موراإل متكامل امستةر بالت اان مع مجيع 

 األطراف ذات الصلة، اذل  من خحلل:

ق ارواطنة انور قيةها، اتلةو جوانة القصور فيهذا، اذلذ  لتنةيذة    إعداد برنامذ توعوي متكامل حبقو -2

 الوعر بها اال ةل على تطويرها.

ال ةل على عقد مؤمتر اطين بوكل داري كل سنة أا سنتا ،  وذاركة مؤسسذات الدالذة ا كوميذة      -1

لويول إىل اغ  ا كومية امجيع املهات األخرى ذات ال حلقة، بهدف التوافق على برنامذ عةل اطين اا

 التوييات ال ةلية اارقطضات الواجبة اتتباإل يف التوريع االسياسات ال امة اارةارسة االسلوك اليومر.

اربادرب اارساهةة يف تف يل التوييات اارقطضذات بالت ذاان مذع مجيذع املهذات األخذرى ذات ال حلقذة، مذن          -2

جوهريذذة للةواطنذذة اأداات لت  يذذ  أجذذل تذذةان ارسذذاااب اتكذذافؤ الفذذرل امناهصذذة التةييذذ ، كأسذذو  

 اتنتةاء الوطين، ا ا يتسق مع ار اي  الدالية  قوق احنسان االت امات ارةلكة بوأنها.

 

 احملور اخلامس: تعزيز التعاون على املستوى الوطين واإلقليمي والدولي
ضد احملاار األساسية لت  يذ  دار  يوكل الت اان يف اال ضقوق احنسان على ارستوى الوطين ااحقليةر االدالر أ

ارؤسسة الوطنية يف اتتطحلإل  هامها ااختصاياتها، اتلبية متطلبات تف يذل اسذطاتيجيتها، اذلذ  بالتفصذيل     

 اآلتر:

 الت اان على ارستوى الوطين -2
      الت ذذاان مذذع سذذلطات الدالذذة التوذذري ية االتنفي يذذة االقصذذائية، ااتسذذتفادب علذذى اجذذه خذذال مذذن

اهلياكل ار نية ذات الصلة، اعلى األخ  ا ارب ايارجيذة ااحدارات ارختصذة داخذل الذو ارات، املنذة      

التنسذيقية   االلجذان ال رانيذة األخذرى ذات الصذلة، االلجنذة      ى،ريف السر النواب االوذو ضقوق احنسان 

 ال ليا  قوق احنسان  ةلكة البحرين، االب ثات الدبلوماسية ار تةدب يف ارةلكة.

            الت اان مع ارؤسسذات ااهليئذات الوطنيذة ذات الصذلة، مذن خذحلل توقيذع مذ كرات التفذاهم م هذا، ايف

و  االلجذذان مقذذدمتها ار اهذذد ار نيذذة بالتنةيذذة السياسذذية ااحدارب ال امذذة امراكذذ  الدراسذذات االبحذذ    

ااهلياكل الوطنيذة ا كوميذة اغذ  ا كوميذة ار نيذة بتف يذل ايطذط ذات الصذلة حبقذوق احنسذان،           

اال ةذذل علذذى التنسذذيق م هذذا يف اذذال تف يذذل تويذذيات ارراج ذذة الداريذذة الوذذاملة  قذذوق احنسذذان،      

 يف ارةلكة.االتوييات ايتامية لآلليات الت اهدية فيةا يت لق بت  ي  إعةال ضقوق احنسان 

       الت ذذاان مذذع مؤسسذذات اجملتةذذع ارذذدنر ذات الصذذلة، ااتسذذتفادب مذذن قذذدراتها علذذى تلةذذو اضتياجذذات

ارذذواطنا اخ اتهذذا يف اذذال سذذد الفجذذوات ارختلفذذة، اارسذذاهةة يف ت  يذذ  دار هذذ ه ارؤسسذذات يف اذذال 

 ضقوق احنسان.
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 الت اان على ارستوى احقليةر -1
 مع مؤسسات الو الت اان لدال ايليذ ال ربية، ابصفة خاية مكتة ضقوق احنسان الذ ي   الت اان

أسو تةن هيكل األمانة ال امة، اارخت  بال ةل على إبرا  ما ضققته احتققذه دال الذو الت ذاان    

 .من إجنا ات يف اال ضقوق احنسان

      الت اان مع مؤسسات جام ة الدال ال ربية ذات الصلة، اعلى األخ  اللجنذة ال ربيذة الدائةذة  قذوق

، املان اي اء اليت شكلتها «ملنة اريثاق ال ربر  قوق احنسان»احنسان، املنة ضقوق احنسان ال ربية 

رتخصصذذة يف اذذاتت املام ذذة يف اذذاتت ضقذذوق احنسذذان، اكذذ ل  احدارات ااألجهذذ ب ذات الصذذلة اا  

 .القانون احنسانر الدالر ااررأب االطفولة اذاي احعاقة اارسنا

  احسحلمر، ابصفة خاية اهليئة الدائةة ارستقلة  قوق احنسذان،   ارؤمترالت اان مع مؤسسات منتةة

فذات اضذوار   ، ات  يذ  اضذطا  الثقا  «حبقوق احنسان اخدمذة مصذاا األمذة احسذحلمية    »ااهلادفة لحلرتقاء 

احسحلمر، اأيصا الت اان مع ارنتةة احسحلمية  ارؤمترا صارات ضسة مبادو اأهداف ميثاق منتةة 

 .للطبية اال لو  االثقافة

           تكثيف اتطوير الت اان مذع ارؤسسذات الوطنيذة  قذوق احنسذان يف الذوطن ال ربذر، االوذبكة ال ربيذة

إطار ارنتةة ال ربية رؤسسات األمبودمسان للوكااى للةؤسسات الوطنية  قوق احنسان، اك ل  يف 

 .اليت تصم مؤسسات تلقر الوكااى يف الوطن ال ربر( ديوان ارتامل/نتا  مراقبة الن اهة)

       الت ذذاان مذذع ارنتةذذات غذذ  ا كوميذذة احقليةيذذة ذات ايذذ ب ااتختصذذال يف اذذال ضقذذوق احنسذذان

 .امحاية ضقوق احنسانلحلستفادب من خ اتها يف اال ت  ي  

 

 الت اان على ارستوى الدالر -2
 مع مؤسسات األمم ارتحدب، ايف مقدمتها برنامذ األمم ارتحدب احمنائر امكتذة مفذوض األمذم     الت اان

ارتحدب السامر  قوق احنسان، امنتةة األمم ارتحدب للطبية اال لم االثقافة، امنتةة األمم ارتحذدب  

تية ال ليا لألمم ارتحدب لوئون الحلجئا، ااتخنراط يف أنوطتها اف الياتها ااتستفادب للطفولة، اارفو

 من برامذ الت اان التقين اتبادل اي ات.

      ،اتخنراط يف ف اليات أجه ب األمم ارتحدب ار نية حبقوق احنسان، ايف مقدمتها الذو ضقذوق احنسذان

ااحجراءات اياية للةجلو، ااآلليات الت اهدية اغ  الت اهديذة  قذوق احنسذان، إتذافة إىل الت ذاان      

وعذة آسذيا ااحملذيط اهلذادي     الوطنية  قوق احنسان ااة بارؤسساتمع ملنة التنسيق الدالية ار نية 

 اغ ها من األجه ب ار نية حبقوق احنسان.

   الت اان مع ارنتةات الدالية ا كومية اغ  ا كومية ار نية حبقوق احنسان، ااتستفادب من خ اتهذا

 يف ه ا الوأن.
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 مملكة البحرين -  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان خطة عملجدول 

 

 رخنرا   ي جوو  اماية ققوق اإلنساناالاحملور األول: 

 

 

 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

0 

تطوير نظام الشكاوى املعمول 

به واعتماد الئحة تنظيمية 

معلنة تغطي مراحل الشكاوى 

الواردة كافة أو التظلمات 

 للمؤسسة

إعداد واعتماد الئحة تنظيمية على  .0

أسس معايري دولية لنظام تلقي 

 الشكاوى والتظلمات الواردة للمؤسسة.
تطوير النظام اإللكرتوني الستقبال  .5

 الشكاوى ومتابعتها والتدريب عليه.

اعتماد الئحة تنظيمية على أسس معايري دولية  .0

 والتظلمات الواردة للمؤسسة. ىتلقي الشكاو
تنفيذ الربنامج اإللكرتوني املطور اخلاص  .5

 بالشكاوى.
 

إدارة الشؤون  -

 .القانونية

نظم إدارة  -

 .املعلومات

تحدة مركز األمم امل -

للتدريب والتوثيق يف 

 جمال حقوق اإلنسان

جلنوب غرب آسيا 

 .واملنطقة العربية

وطنية الؤسسات امل -

. اإلنسانحلقوق 

 اإلقليمية والدولية()

مجعيات وطنية  يف  -

 حقوق اإلنسان.

5 

اعتماد آليات معيارية ملراقبة 

ورصد أوضاع حقوق اإلنسان 

 باململكةكافة يف اجملاالت 

فريق متخصص بعمليات  تكوين .0

املراقبة والرصد عن أوضاع حقوق 

 اإلنسان.
تقديم عدد من الدورات التدريبية  .5

 .املتخصصة

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية املتخصصة بعمليات 

املراقبة والرصد ألعضاء املؤسسة وموظفي األمانة 

 العامة.

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

األمم املتحدة مركز  -

للتدريب والتوثيق يف 

 جمال حقوق اإلنسان

جلنوب غرب آسيا 

 .واملنطقة العربية

مجعيات وطنية  يف  -

 حقوق اإلنسان.

3 

املواءمة بني النهجني الوقائي 

والعالجي يف التصدي 

النتهاكات حقوق اإلنسان 

 وجتنب وقوعها

عدد من الدورات التدريبية  تقديم .0

للتعريف بانتهاكات حقوق اإلنسان 

 والتصدي هلا وجتنب وقوعها.
عقد ندوات ولقاءات للتعريف باملؤسسة  .5

 واخلدمات اليت تقدمها.

تنفيذ محلة إعالمية للتعريف باملؤسسة وحقوق  .0

 اإلنسان وآليات محايتها.
حتديث مستمر للموقع اإللكرتوني للمؤسسة  .5

 املختلفة. وإصداراتها
إصدار مواد إعالمية مرئية مسموعة ومقروءة  .3

 ف بانتهاكات حقوق اإلنسان وقائياللتعري

 .عالجياو
وضع دليل خاص بالزيارات وخاصة زيارة  .4

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 اخلارجيةوزارة  -

 الداخلية وزارة -

 وزارة العمل -

فريق من الوزارات  -

 املختصة بالسجون.
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

مراكز اإلصالح والتأهيل وغريها من أماكن 

 االحتجاز.

4 

مساعدة تقوم  ةاعتماد آلي

على مبدأ التمكني من التمتع 

 .الفعلي باحلقوق

اعتماد ضباط ارتباط مؤهلني بني  .0

 الرمسية املعنية. والوزاراتاملؤسسة 
تدريب املشتغلني يف احلماية على  .5

 مهارات متصلة بأداء عملهم.

 
 تدريبية للعاملني باملؤسسة.دورات 

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 

الوزارات واملؤسسات  -

 العامة

 مؤسسات اجملتمع املدني -

بعض اجلمعيات  -

املتخصصة كاألطباء 

 احملامنيو

2 

تعزيز متتع الفئات األكثر 

املرأة ) عرضة لالنتهاك

واألطفال وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة 

ونزالء مراكز اإلصالح 

 والتأهيل( حبقوقهم

عالمية اإلمالت عدد من احلتقديم  .0

تشمل إعالنات مرئية ومقروءة 

 ومسموعة وإلكرتونية.
تقديم عدد من الدورات التدريبية  .5

للفئات األكثر  والندوات املتخصصة

 النتهاكات.لعرضة 
تقديم عدد من الدورات التدريبية  .3

والندوات املتخصصة واللقاءات 

للسلطات الثالث التشريعية والتنفيذية 

 والقضائية.

تنفيذ ثالث محالت إعالمية حول الفئات  .0

 األكثر عرضة لالنتهاك.
 عقد الدورات التدريبية والندوات املتخصصة .5

 .تاالنتهاكلللفئات األكثر عرضة  
عقد الندوات املتخصصة واللقاءات للسلطات  .3

 .الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية

دارة الشؤون إ -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 

 اخلارجية.وزارة  -

 .الداخليةوزارة  -

 .شؤون اإلعالم هيئة -
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 نيوو   ي اجال املراجعة والططوير الطرريعياجلاحملور الثاني : تعزيز 

 

 

 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 املشاركة اجلهة

1 

مواءمة التشريعات الوطنية 

مع االتفاقيات الدولية 

املصادق عليها يف خمتلف 

 موضوعات عمل املؤسسة

تأسيس برنامج حتليل التشريعات  .0

الوطنية من منظور حقوق اإلنسان 

تشريعات لعدد من الوإجراء حتليالت 

وطنية ذات صلة حبقوق اإلنسان ال

 خالل زمن اخلطة.
شبكة من اخلرباء القانونيني  تأسيس .5

لدراسة وحتليل التشريعات ذات العالقة 

واقرتاح التعديالت وصياغة مشروعات 

 القوانني املقرتحة.

لتحديد أولويات التشريعات  االنتهاء من دراسة .0

 تم مراجعتها.تاليت 
تقديم مقرتحات لتعديل التشريعات اليت مت  .5

 .تعديلها من خالل الدراسة

الشؤون  إدارة -

 القانونية 

إدارة التدريب  -

 والتثقيف

حقوق اإلنسان يف  يتجلن -

 النواب والشورى. جملسي

 .اخلارجيةوزارة  -

هيئة التشريع واإلفتاء  -

 القانوني

2 

تقديم مقرتحات تشريعية يف 

خمتلف موضوعات عمل 

 املؤسسة

ندوات ملناقشة الو عملالورش عدد من  .0

 وإقرار التعديالت املقرتحة ودعمها.
متابعة جلسات جملسي النواب  .5

والشورى وأعمال اللجان واهليئات 

 التشريعية الوطنية والدولية.

  .والندوات التدريبية عملالورش  عدد من 

إدارة الشؤون  -

 القانونية 

إدارة التدريب  -

 والتثقيف

جلنة حقوق اإلنسان  -

  .الشورىومبجلسي النواب 

 وزارة اخلارجية -

 

3 

حلقوق توطني املعايري الدولية 

 اإلنسان

طالق برنامج توطني املعايري الدولية إ .0

التدابري الوطنية  جلميعحلقوق اإلنسان 

 التشريعية والتنفيذية والقضائية.
إجراء دراسات تستنهض القيم  .5

اإلنسانية املشرتكة يف خمتلف الثقافات 

 يف جمال حقوق اإلنسان.
  

يد وطنية ومبختلف األطياف لكسب التأي عقد لقاءات

 .والدعم لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 

 وزارة اخلارجية -

 وزارة الداخلية -

 وزارة العمل  -

وزارة العدل والشؤون  -

 اإلسالمية واألوقاف

املؤسسات الوطنية حلقوق  -

االقليمية ن )اإلنسا

 والدولية(

4 

تفاقيات إىل ادعم االنضمام 

 جديدة دولية

إجراء دراسة شاملة ملوقف اململكة من  .0

االتفاقيات الدولية حلقوق  مجيع

اإلنسان، وحتديد إمكانية رفع 

التفاقيات إىل االتحفظات واالنضمام 

على االتفاقيات اليت  والتصديقجديدة 

 مل يصادق عليها.

 ندوه / منتدى بشكل دوري. .0
 دراسات وحبوث. .5
عقد لقاءات نصف سنوية مع اجلهات الرمسية  .3

املختصة لكسب التأييد ودعم االنضمام إىل 

 عليها. والتصديقاملواثيق الدولية 

إدارة الشؤون  -

 القانونية 

 إدارة االتصال -

 شؤون اإلعالم  هيئة -

 مجعيات حقوق اإلنسان -

املؤسسات الوطنية حلقوق  -

)اإلقليمية  اإلنسان

 والدولية( 
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 املشاركة اجلهة

تنظيم لقاءات واجتماعات مع اجلهات  .5

الرمسية املختصة لكسب التأييد ودعم 

ة و / أو رفع االنضمام إىل املواثيق الدولي

 التحفظات عن مواد االتفاقيات املصادق

 عليها.
تشكيل حتالفات وطنية حلشد الدعم  .3

على اتفاقيات دولية إضافية  للتصديق

ترى املؤسسة ضرورة االنضمام إليها و / 

 .أو رفع التحفظات عن البعض اآلخر
 

تشكيل حتالف وطين مع جمموعة من مؤسسات  .4

 اجملتمع املدني ذات العالقة.

 

5 

املشاركة يف وضع التقارير 

املتعلقة مبوضوعات حقوق 

 اإلنسان

املشاركة يف إعداد التقارير حول  .0

التزامات اململكة مبوجب االتفاقيات 

الدولية املصادق عليها وااللتزامات 

الطوعية ومتابعة مدى تنفيذ 

 احلكومة هلا.
حث احلكومة ومؤسسات اجملتمع  .5

لتزام بتقديم التقارير االاملدني على 

للجهات الدولية واإلقليمية يف 

مواعيدها احملددة وتقديم النصح 

 واملشورة هلا إن شاءت ذلك.

 .املشاركة يف إعداد التقارير .0
 .عقد ورش عمل حول املراجعة الدورية الشاملة .5

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 وزارة اخلارجية -

 وزارة الداخلية -

 وزارة العمل -

 منظمات اجملتمع املدني  -

 مجعيات حقوق اإلنسان -

املؤسسات الوطنية حلقوق  -

 اإلقليمية) اإلنسان

 والدولية(
 

 

 

  موس  للبربية عل  ققوق اإلنسانبرنامج وطين إعدا املراركة  ي احملور الثالث : 

 

 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

1 

التوعية وتثقيف املواطنني 

واملقيمني مبجمل حقوق 

اإلنسان وآليات احلماية 

 الوطنية والدولية هلا

وتقديم عدد من برامج التوعية  إعداد .0

والتثقيف املرئية واملسموعة واملقروءة 

مبجمل حقوق اإلنسان وآليات احلماية 

تعددة املالوطنية والدولية هلذه احلقوق 

 ملختلف األعمار. ةاملستويات موجه

برامج التوعية والتثقيف املرئية عدد من تنفيذ  .0

 .واملقروءة حول حقوق اإلنسانواملسموعة 
تتناول موضوعات اليت ؤلفات عدد من املإصدار  .5

 )سلسلة ثقافة حقوق اإلنسان(. حقوق اإلنسان
إصدار كتيبات متضمنة عددا من املواثيق  .3

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 التدريبإدارة   -

 والتثقيف

 وسائل اإلعالم املختلفة -

مركز األمم املتحدة  -

 للتدريب والتوثيق 

 جامعة البحرين -
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

 الدولية عن حقوق اإلنسان. .تنفيذ برامج اإلصدارات والنشرات .5
 .إصدار اجمللة البحرينية حلقوق اإلنسان .4

 

 

 األهليةاجلامعة  - إدارة االتصال -

جامعة العلوم  -

 التطبيقية

اهليئات الدبلوماسية  -

املعتمدة يف مملكة 

 البحرين

2 

املناسبات الوطنية  استثمار

والقومية والعاملية للتوعية 

 والتثقيف حبقوق اإلنسان

وضع أجندة لالحتفال باملناسبات الدولية 

والوطنية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

املناسبات واحلقوق املتصلة بها  بهذهللتعريف 

عن طريق البيانات واملقاالت يف اجلرائد 

 اليومية.

دليل باملناسبات الدولية والوطنية  إصدار .0

 والتعريف باحلقوق املتصلة بها.
عاليات بالتزامن مع املناسبات عدد من الفتنظيم  .5

 الوطنية والعاملية

الشؤون إدارة  -

 القانونية

 التدريبإدارة  -

 إدارة االتصال -

مركز األمم املتحدة  -

للتدريب والتوثيق يف 

 جمال حقوق اإلنسان

برنامج األمم املتحدة  -

 اإلمنائي

3 

املساهمة يف تدريب األشخاص 

أحكام القانون  بانفاذاملكلفني 

على مراعاة مقتضيات حقوق 

اإلنسان يف عملهم )القضاة، 

املوظفني الرمسيني، الشرطة، 

األكادمييني، املعلمني، 

املهنيني، مؤسسات اجملتمع 

املدني، اإلعالميني، النشطاء 

عن حقوق اإلنسان واملدافعني 

 املساجد(وخطباء 

إعداد أدلة ومنشورات موجهة لفئات  .0

 اإلنسان حقوق خمتارة ذات صلة بإدارة

 ومحايتها.
 تدريبيةالدورات من التنفيذ سلسلة  .5

على عدة مستويات )تـأسيسية، 

( على مدار سنوات ةة، متخصصمتقدم

 اخلطة.

أدلة ومنشورات وإصدارات للتعريف حبقوق  .0

 اإلنسان.
بنشر ثقافة متصلة تنفيذ دورات تدريبية  .5

 حقوق اإلنسان وتعزيز قيمها.

الشؤون إدارة  -

 القانونية

 التدريبإدارة  -

 إدارة االتصال -

مركز األمم املتحدة  -

للتدريب والتوثيق يف 

 جمال حقوق اإلنسان

 جامعة البحرين -

 األهليةاجلامعة  -

جامعة العلوم  -

 التطبيقية

 اجمللس األعلى للقضاء -

 وزارة اخلارجية -

 وزارة الداخلية -

 العمل وزارة  -
 

4 

نشر االتفاقيات الدولية 

)اتفاقية عدم التمييز ضد 

اتفاقية األشخاص ذوي  -املرأة 

 اإلعاقة(

العمل على نشر تلك االتفاقيات والرتويج هلا 

 .إعالميا

 محلة إعالمية لنشر االتفاقيتني. .0
الدورات التدريبية الندوات وإقامة عدد من  .5

 للتعريف باالتفاقيتني.

 
 

الشؤون إدارة  -

 القانونية

 التدريبإدارة  -

 إدارة االتصال -

 وزارة الرتبية والتعليم -

 شؤون اإلعالم هيئة -
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

5 

املساهمة يف بناء قدرات اإلدارات 

الرمسية ومنظمات اجملتمع 

املدني واملنظمات املهنية 

والفئوية املعنية حبقوق 

اإلنسان واحلريات العامة 

 وتقديم الرأي واملشورة هلم

 مجيعإجراء مسح وطين لتحديد  .0

اجلهات الرمسية ومنظمات اجملتمع 

 املدني يف جمال حقوق اإلنسان )دراسة(.
تدريبية عن الورات عدد من الدتقديم  .5

مبادئ حقوق اإلنسان واآلليات الدولية 

 .حلمايتها

اجلهات الرمسية  جلميعحتديد االحتياجات  .0

يف جمال حقوق اإلنسان  ومنظمات اجملتمع املدني

 بطريقة علمية.
لبناء القدرات  تدريبيةالدورات تنفيذ عدد من ال .5

الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان للمنظمات 

 املعنية حبقوق اإلنسان واحلريات العامة.

الشؤون إدارة  -

 القانونية

 التدريبإدارة  -

 إدارة االتصال -

مركز األمم املتحدة   -

 التدريب والتوثيق

برنامج األمم املتحدة  -

 اإلمنائي

 معة البحرينجا -

 األهليةاجلامعة  -

جامعة العلوم  -

 التطبيقية

 

 

 ققوق املواطنة و عم قيموا تعزيزبرنامج مطخصص  ي اجال  إعدا احملور الراب : 

 

 

 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

1 
الرتبية على قيم ومبادئ 

حقوق اإلنسان واملواطنة 

 وتعزيزها يف املراحل الدراسية

 كافة

 

تنفيذ اتفاقية تعاون مع وزارة الرتبية  .0

والتعليم املتضمنة إجراء دراسات، 

 قيفية للمعلمني والطلبة.تثدورات و
إعداد أدلة لتعليم حقوق اإلنسان املراحل  .5

 .كافة التعليمية

احلق يف التعليم يف مملكة حول دراسة القيام ب .0

 البحرين
تنفيذ برنامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف  .5

 املدارس.
لمراحل لإصدار أدلة تعليم حقوق اإلنسان  .3

 .التعليمية كافة

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 وزارة الرتبية والتعليم -

 جامعة البحرين -

 األهليةاجلامعة  -

 جامعة العلوم التطبيقية -

  

2 

إدماج حقوق املواطنة يف 

 نظام التعليم اجلامعي

توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الرتبية  .0

والتعليم إلدماج حقوق املواطنة يف نظام 

 التعليم اجلامعي.
عقد لقاءات مع إدارات جامعة البحرين  .5

من أجل حثها على اختاذ إجراءات لتعليم 

 حقوق اإلنسان منفذة.
حول حقوق عقد لقاءات وندوات علمية  .3

 .اإلنسان

توقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة التعليم يف  .0

 اململكة.
مفاهيم وندوات علمية حول  لقاءاتتنفيذ  .5

 حقوق اإلنسان.وقيم 

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 وزارة الرتبية والتعليم  -

 جامعة البحرين -

 اجلامعة األهلية -

 جامعة العلوم التطبيقية  -
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

3 

اطالق وتبين مبادرات 

وطنية وإقليمية ودولية ذات 

صلة حبماية احلقوق 

مفهوم  وتأصيلوتعزيزها 

 حقوق املواطنة

إعداد أدلة تدريبية وأخرى تثقيفية يف  .0

 لفئاتلموضوعات حقوقية خمتلفة 

 .كافة
جهود  مجيعمشاركة املؤسسة يف  .5

التخطيط والتقييم املتصلة بالتنمية 

الوطنية والرتويج ملنظور حقوق اإلنسان 

 يف التنمية.

إصدار أدلة تدريبية وتثقيفية ذات صلة  .0

 حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
تنظيم وحضور الندوات واملؤمترات ذات الصلة  .5

 .باملواطنة وحقوق اإلنسان والتنمية

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 رة التدريبإدا -

 والتثقيف

 اخلارجية. وزارة -

 الداخلية وزارة -

 وزارة العمل -

 مؤسسات اجملتمع املدني -

4 

تكريس الرتابط بني املواطنة 

 وحقوق اإلنسان

عقد مؤمتر عربي / دولي دوري حول  .0

املواطنة وحقوق اإلنسان بهدف تعزيز 

آفاق االستثمار يف حقوق اإلنسان وربطها 

 .كافة جاالت التنميةمب
عقد سلسلة ندوات وحوارات وطنية  .5

حول قضايا املواطنة وحقوق اإلنسان 

 للمخططني وصناع القرار.
 

 عقد املؤمتر. .0
تنفيذ سلسلة من الندوات واحلوارات حول  .5

 قضايا التنمية وحقوق اإلنسان.

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 االتصال إدارة -

 الداخلية وزارة -

 وزارة العمل -

 مؤسسات اجملتمع املدني -

5 

تعزيز دور املسؤولية 

االجتماعية للقطاع اخلاص 

يز خيارات تنمية يف تعز

 احلقوق ومحايتها

تنفيذ أنشطة ) لقاءات، زيارات، حوارات ( 

إلعداد خطط ورسم سياسات وطنية وإقليمية 

مع متصلة بتعزيز أهمية التخطيط والتعاون 

 االنسان.قوق حبجلهات املعنية ا

حتديد عدد من املؤسسات الداعمة والراعية  .0

 ألنشطة وفعاليات املؤسسة.
استثمار موارد املؤسسة بالتعاون مع القطاع  .5

 اخلاص

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 وزارة العمل  -

غرفة جتارة وصناعة  -

 البحرين

 شركات القطاع اخلاص  -

 

 

 

 يوالدول واإلقليمي الوطينى تعزيز الطعاون عل  املسطو ام  :احملور اخل

 

 

 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

بناء وتعزيز عالقات تعاون  1

مع اهليئات الوطنية والعربية 

واإلقليمية والدولية املعنية 

 حبقوق اإلنسان

مؤمترات وندوات  استضافة ودعم .0

وأنشطة وطنية وعربية وإقليمية 

ودولية يف خمتلف املوضوعات ذات الصلة 

 حبقوق اإلنسان.

إنشاء قاعدة بيانات عن اهليئات الوطنية  .0

 واإلقليمية والدولية.
تنفيذ اتفاقيات تعاون وتوقيع مذكرات  .5

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة االتصال -

 

م املتحدة ممركز األ -

للتدريب والتوثيق يف 
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

إبرام اتفاقيات تعاون وتوقيع مذكرات  .5

 تفاهم.
تنظيم برامج تبادل اخلربات مع  .3

 اإلنسانات الوطنية حلقوق املؤسس

 واملنظمات الدولية.

 تفاهم.
املشاركة يف االجتماعات السنوية للمؤسسات  .3

 .الوطنية حلقوق اإلنسان

 

 

 

 اإلنسانجمال حقوق 

منتدى آسيا  واحمليط  -

جلنة  - ( APFاهلادي )

( ICCالتنسيق الدولية )

املعنية باملؤسسات 

 الوطنية حلقوق اإلنسان

الوكاالت ومنظمات  -

 األمم املتحدة ذات العالقة

2 

تعزيز عضوية املؤسسة 

واململكة يف اهليئات اإلقليمية 

والدولية ذات العالقة حبقوق 

 اإلنسان

اقرتاح مشاريع مبادرات ذات صلة وطيدة  .0

حبقوق اإلنسان، ميكن ململكة البحرين 

طرحها وتبنيها يف احملافل الدولية 

 واإلقليمية.
املساهمة يف إعداد التقارير )املستحقة  .5

ضمن زمن اخلطة( وإعداد التقرير 

 .املوازي

املشاركة يف اجتماعات جلنة التنسيق  -

آسيا واحمليط  ( وجمموعةICCالدولية )

 ( APFاهلادي )

املشاركة يف اجتماعات جملس حقوق  -

 اإلنسان

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة االتصال -

املؤسسات الوطنية 

 حلقوق اإلنسان 

3 

التفاعل مع األحداث 

ات الدولية واإلقليمية واملناسب

 ومتابعتها

 املشاركة يف االجتماعات اإلقليمية والدولية

وتقديم أوراق العمل والتقارير املتخصصة 

والبيانات لالجتماعات اإلقليمية والدولية ذات 

 العالقة حبقوق اإلنسان.
 

 تبادل اخلربات -

 نقل املعرفة. -

 بناء القدرات. -

 التعاون التقين. -

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

 إدارة االتصال -

مركز األم املتحدة  -

للتدريب والتوثيق يف 

 جمال حقوق اإلنسان 

الوكاالت ومنظمات  -

األمم املتحدة ذات 

 العالقة

املؤسسات الوطنية  -

حلقوق االنسان 

 )االقليمية والدولية(

املنظمات الدولية  -

 حلقوق االنسان.

مؤسسات اجملتمع  -

 املدنى.
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

4 
مساعدة اهليئات واإلدارات 

املدني ومؤسسات اجملتمع 

املعنية حبقوق اإلنسان يف بناء 

هياكل وأطر العمل وتدريب 

أعضائها وكوادرها على 

املعارف واملهارات والقيم 

 الالزمة لتحقيق أهدافها يف

محاية احلقوق واحلريات 

 وتعزيزها

 

وضع مقرتحات تشريعية لضمان حرية  .0

عمل منظمات اجملتمع املدني واستقالهلا 

 املالي واإلداري.
مع مؤسسات اجملتمع املدني  التعاون .5

لرصد أوضاع حقوق اإلنسان وإصدار 

 التقارير املتخصصة

دراسة حول التشريعات املنظمة لعمل منظمات  .0

 اجملتمع املدني.
حتديد آلية لرصد أوضاع حقوق الفئات  .5

 األكثر عرضة لالنتهاكات.

إدارة الشؤون  -

 القانونية 

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

نسان حقوق اإلنيت جل -

يف جملسي النواب 

 والشورى.

 جامعة البحرين -

 األهليةاجلامعة  -

جامعة العلوم  -

 .التطبيقية

 مؤسسات اجملتمع املدني -

5 

تشكيل وإنشاء شبكات 

وحتالفات بني منظمات 

اجملتمع املدني احمللية لتوسيع 

آفاق وإمكانات العمل يف 

املوضوعات ذات االهتمام 

 املشرتك

منظمات اجملتمع إنشاء آليه لدعم عمل  .0

 املدني الوطنية.
عقد لقاءات واجتماعات مشرتكة دورية  .5

بني املنظمات غري احلكومية ذات الصلة 

 مبجاالت حقوق اإلنسان.
عقد دورات تدريبية لتدريب كوادر  .3

املنظمات غري احلكومية على خمتلف 

موضوعات حقوق اإلنسان وغريها من 

 املعارف واملهارات ذات الصلة بعملهم.

 حتديد أجندة واضحة للقاءات الدورية. .0
 .تدريبيةالدورات عدد من ال تنفيذ .5

إدارة الشؤون  -

 القانونية 

 إدارة التدريب -

 والتثقيف

املؤسسات الوطنية  -

 اإلنسانحلقوق 

 والدولية( اإلقليمية)
املنظمات الدولية  -

 .اإلنسانحلقوق 
مؤسسات اجملتمع  -

 .املدني

6 

استكمال بناء قدرات املؤسسة 

خمتلف اجلوانب الفنية يف 

 واملوضوعية

تدريب موظفي املؤسسة على املهارات  .0

 املتصلة بأداء عملهم.
تطوير املوقع اإللكرتوني للمؤسسة بشكل  .5

 تفاعلي وضمان حتديثه بشكل متواصل.
تقييم وتطوير اهليكل التنظيمي  .3

للمؤسسة وحتديث النظم املالية 

 واحملاسبة.
عقد اجتماعات مع الشركات  .4

واملؤسسات الكربى يف القطاع اخلاص 

ضمن نطاق  املؤسسةلدعم نشاطات 

 املسؤولية االجتماعية هلذه الشركات

ال تكوين فريق موظفي املؤسسة للتدريب يف جم -

 حقوق اإلنسان.
ونيا لكرتإديث مكتبة املؤسسة وربطها حت -

مبصادر املعلومات ذات العالقة حبقوق اإلنسان 

واالتفاقيات والقوانني والوثائق الرمسية 

 والقوانني ذات العالقة.
 عمل داخلية لوحدات املؤسسة. ةدلأإصدار  -
إنشاء وحدة خاصة مبراقبة اجلودة ضمن  -

هيكلة عمل املؤسسة وتطوير مواصفات 

 قياسية لألداء.

إدارة الشؤون  -

 القانونية 

 إدارة التدريب -

 والتثقيف
 إدارة االتصال -
نظم  إدارة -

 املعلومات.
املوارد  إدارة -

 البشرية واملالية

حقوق اإلنسان نيت جل -

يف جملسي النواب 

  والشورى

 جامعة البحرين -

 األهليةاجلامعة  -

جامعة العلوم  -

 التطبيقية.
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 املخرجات / مؤشرات األداء األنشطة األهداف الفرعية

 اإلدارة املعنية

 باملؤسسة

 اجلهة املشاركة

7 

تكوين فريق وطين من 

املدربني يف جمال حقوق 

 اإلنسان

تخصصة يف املتدريبية الدورات عدد من ال

 إعداد املدربني

فريق وطين من املدربني يف جمال  تكوين -

 حقوق اإلنسان.
حوسبة مجيع أعمال املؤسسة الفنية واإلدارية  -

 .واملالية

إدارة الشؤون  -

 القانونية

 إدارة التدريب -

املؤسسات الوطنية  -

 .حلقوق اإلنسان

مجعيات حقوق  -

 .اإلنسان

 .معهد التنمية السياسية -
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