Kingdom of Bahrain

- مملكة البحرين

استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ()2025-2022

رؤية ورسالة المؤسسة

الرؤية
اإليمان بأن مس أ أ أ أأأإلن ان م اإللس أ أ أ أأان م اإل ابر اإل الحنو ون اإلياا باإلمن م اإلم يا

اإل امن مدلحن

سحاسحنو وم ايتصادين اجتماعحن ثنافحنو س اء كالر هذه اإلمن م فادين و جماعحنو ه اإلتزام بنحم
اإل داإلن اإلمسا اة اإلكاامن اإللسالحن إلكل بلي اإلبشا بد ن تمححز.
"ثقافة حقوق اإلنسان نمط حياة"

الرسالة
اإل مل على تلمحن ت زيز اماين ان م اإللسأ أ أ أ أأان إللم اا
اإلمسأ أأالدة إل،فاادو تمكحل م م ا كتسأ أأا

اإلمنحم بمملكن اإلبم ي و بت فحا اإلمماين

اإلم افن اإلمتل عن إلمما سأ أأن ان ي م اإلمشأ أأا عنو تمديد

ااتحاجات م كحفحن اإلمطاإلبن ب ا اإلدفاع عل ا ع ا يق لش أ أ أ أأا ثنافن ان م اإللسأأ أ أ أأان بكل اإل س أ أ أ أأا ل
اإلمتاان.
"معً ا إلحداث ممارسة أفضل لحقوق اإلنسان"
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المقدمة
تأسسر اإلمؤسسن اإل الحن إلمن م اإللسان كمؤسسن الحن مستنلنو احث وصد اضاة صااب اإلجالإلن
اإلملك امد ب عحسى آل خلحفن – ملك مملكن اإلبم ي وماا ملكحا يم ( )46بإلشا ا يف  10ل فمبا
2009و مع ملم ا االختصاصا
اإلمؤسسا

اإلصالاحا

على لم يت افق "مبادئ باريس" اإلمت لنن بماكز

اإل الحن إلت زيز اماين ان م اإللسانو اإلصاد ة بم جب ياا اإلجم حن اإل امن إل،مم اإلمتمدة

يم (.)48/134
إيمالا بأهمحن ت زيز عمل اإلمؤسسن ملم ا اإلمزيد م
يال لحنو فند افق مجلس اإلل ا

االستنالإلحن اإلماإلحن اإلدارينو إيجاد ضمالن

مجلس اإلش ى على يال ن إلشا او احث وصد صااب اإلجالإلن

اإلملك اإلمفدى اإلنال ن يم ( )26إلسلن  2014بإلشاء اإلمؤسسن اإل الحن إلمن م اإللسانو إلغاض إضفاء
اإلمزيد م االستنالإلحن إل مل ا تأكحد ت افن ا مع اإلمنا ا

اإلصلنو وخذا بمالاظا

اإلد إلحن ذا

اإللجلن

اإلفاعحن اإلم لحن باالعتمادو تم ت ديل يال ن إلشا ا بم جب اإلماس م بنال ن يم ( )20إلسلن .2016
جاء يال ن إلشاء اإلمؤسسن مؤكدا د ها يف مجال ت زيز اماين ان م اإللسانو احث ويا
( )12مله جملن م االختصاصا

اإلمادة يم

إللمؤسسن يف سبحل تمنحق وهداف ا يف هذا اإلمجالو احث يل ض د

اإلمؤسسن يف "اإلت زيز" م خالل لشا ثنافن ان م اإللسان عبا مختلف اإل سا ل اإلمتاانو مل ا عند
اإلمؤتماا

اإلد ا

اإلتدريبحن

ش اإل مل اإلمماضاا

إل امن اإلجم

إىل جالب اإلتدريب يف مجال ان م اإللسان لشا اباعن اإللشاا
إىل إجااء اإلبم ث اإلد اسا
اإلملظما

و و فئا

اإلت نحفحن ذا

مست دفن ب حل او
اإلصلن ب مل او إضافن

يف هذا اإلشأنو اإلمشا كن يف اإلممافل اإلمملحن اإلد إلحنو يف اجتماعا
إصدا اإللشاا

اإليلحمحن اإلد إلحنو فضال ع

اإلمطب عا

اإلبحالا

اإلتناريا اإلخاصن

عاض ا على اإلم يع اإلإلكتا ين اإلخاص ب ا.
كما ملح اإلنال ن اإلمؤسسن اختصاصا يف بمث مالءمن اإللص ص اإلتش ي حن اإلتلظحمحن مع اإلم اهدا
اإليلحمحن اإلد إلحن اإلم لحن بمسا ل ان م اإللسانو يف ذإلك اإلت صحن بااللضمام إىل االتفايحا
اإلد إلحن اإلم لحن ذا

اإلصلنو تنديم اإلتناريا اإلم ازينو اإلس ام يف صحاغن ملايشن اإلتناريا اإلتي تت د

اإلمملكن بتنديم ا د ريا إبداء اإلمالاظا

علح او تطبحنا التفايحا

لشاها يف سا ل اإلعالمو اإلت ا ن مع اإل حئا
ذا

اإليلحمحن

إيلحمحن د إلحن خاصن بمن م اإللسانو

اإل الحن اإلملظما

اإليلحمحن اإلد إلحنو اإلمؤسسا

اإلصلن يف اإلبلدان األخاى اإلم لحن بت زيز ان م اإللسان.

ت تبا "اماين" ان م اإللسان اإلاكحزة األساسحن اإلمنابلن إلد

اإلمؤسسا

اإل الحن إلمن م اإللسان يف

ت زيز هذه اإلمن مو يد بدا ذإلك ب ض ح يف "مبادئ باريس" باألخص علدما ملمر تلك اإلمبادئ
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اإلمؤسسا

شبه يضا حن م خالل سلطت ا يف تلني اإلشكا ى اإلمت لنن بمن م اإللسان

اختصاصا

د است ا إااإلت ا إىل ج ا

االختصاص متاب ت او مع تبصحا ذ ي اإلشأن باإلجااءا

مساعدت م على اتخاذها و اإلم ا لن يف تس يت ا مع اإلج ا
كما يشمل د

اإلمؤسسا

اإلم لحن.

اإل الحن يف مجال "اإلمماين" يحام ا ب ملحن صد إلكل ما م شأله اإلمساس

بمق األفااد يف اإلتمتع باإلمن م اإلم يا

اإل امن اإلمنا ة إل مو إذ تشكل عملحن اإلاصد سحلن ضا رين

إللتأكد م د جن مدى ااتاام اإلد إلن الإلتزامات ا اإلنال لحن و اإلد إلحن ذا
تنتضي تلك "اإلمماين" يحام اإلمؤسسا
الت اكا
م

اإل اجبن االتباعو

اإل الحن باإلزيا ا

اإلصلن بمن م اإللسان .كما

اإلمحدالحن إل،ماك اإلتي يمتمل ون تنع فح ا

إلمن م اإللسان.

وجل م اصلن د

اإلمؤسسن اإلف ّ ال يف مجال اماين ت زيز تلمحن ان م اإللسان يف مملكن

اإلبم ي ااصر على ون تك ن استااتحجحت ا خطن عمل ا إل،ع ام ()2025-2022و متماشحتح مع
اإل الحن إلمن م اإللسانو علما ون اإلمؤسسن شا كر يف عدد م

خطن مملكن اإلبم ي
اإلخاصن بإعداد اإلمما

األساسحن إللخطن اإل الحنو كما وبد

ش اإل مل

اإلمؤسسن اإل الحن مالاظات ا على

اإلمس دتح األ ىل اإل الحن م تلك اإلخطن بلاء على اإلطلب اإل ا د م يبل زا ة اإلخا جحن يف هذا اإلشأنو
يأيت ذإلك تلفحذا إللمادة ( – )12اإلفناة (و) مأ يالأ ن اإللشاءو اإلتي لصر على ون اإلمؤسسن احأأث
تختأأص بأ"اإلمشا كن يف ضع تلفحذ خطن الحن إلت زيز اماين ان م اإللسان على مست ى اإلمملكن"و
مع اإلتل يه بأله شا ك يف إعداد صحاغن تلك اإلخطن عدد م اإلج ا
آإلحا

اإلمملحنو فضال ع عدد م وج زة

األمم اإلمتمدة باألخص ف يق األمم اإلمتمدة يف مملكن اإلبم ي و ذإلك تف حال إللتلسحق اإلدا م

اإلت ا ن اإلمستما اإلمملي اإليلحمي اإلد يل يف ت زيز اماين ان م اإللسان.
وخذ

اإلمؤسسن يف االعتبا ون تك ن استااتحجحت ا خطن عمل ا إل،ع ام ( )2025-2022متسنتح

تماما مع ج د مملكن اإلبم ي اإلاامحن إىل ت زيز اإلت ا ن مع اإلملظما
ان م اإللسانو احث ويا

اإليلحمحن اإلد إلحن يف مجال

اإلمملكن يف اإلمدة اإلماضحن ت يحع مذكاة تفاهم بح اك من مملكن اإلبم ي

مف ضحن األمم اإلمتمدة اإلسامحن إلمن م اإللسانو اإلتي تست دف ت زيز اإل مل اإلت ا ين بح اإلجالبح يف
مجاال

اإلمساعدا

اإلفلحن بلاء اإلند ا

بما ون عام  2022ه عام إلاللتخابا

اإلباامج اإلخاصن بت زيز ثنافن ان م اإللسان.

اإللحابحن اإلبلدين يف مملكن اإلبم ي و الطاليا م وهمحن االستماا

يف ت زيز اإلمشا كن اإلمجتم حن تلمحن

ح اإلم االن إلدى اإلم االح و

فنأا إللصالاحا

اإلممل ان

إللمؤسسأن اإل الحأن إلمن م اإللسان بمنتضى اإلمادة يأم ( - )12اإلفنأاة (هأ) م يال ن إلشا او احأأث
تختأأص اإلمؤسسن ب أأ" صد ااال

الت اكا

اإلمختصن إإلح ا مع تنديم اإلمنتااا

ان م اإللسانو إجااء اإلتنصي اإلالزمو ت جحه التباه اإلج ا

اإلتي تت لق باإلمباد ا
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اإلاامحن إىل ضأ أأع اد إل ذه اإلماال و علد

االيتضاء إبداء اإلاوي بشأن م يف تلك اإلج ا
تملم أا اأق " اإلنحام باإلزيا ا
اإلمؤسسا

د د ف ل ا"و

فنا إللفنأاة (ز) مأ ذا

اإلنالأ ن اإلتي

اإلمحدالحن اإلم للن غحا اإلم للنو إلاصأأد و ضأأاع ان م اإللسان يف
اإل ماإلحن اإلد

اإلص الاحن وماك االاتجاز اإلتجم ا

اإلصأأمحن اإلت لحمحنو و وي مكان

عام آخا يشأأتبه يف ون يك ن م ي ا اللت اك ان م اإللسان".
إلفاذا إللأد

اإلمل ط باإلمؤسسن يف ت زيأز امايأن انأ م اإللسان ا ياتأه األساسحن علأى و ض اإل ايأعو

اسأتجابن إلضمأان تمتع اإلجمحع باإلمن م اإلم يا

باألخص اإلمق اإلم لي باإلتاشأحح االلتخا و

استكماال إلد ها يف هذا اإلشأنو فإن اإلمؤسسن ت تزم اإلمشا كن يف مالاظن االلتخابا
يف مملكن اإلبم ي

يف عام 2022و احث يامأر اإلمؤسسنو بما إل أا مأ

مسأتنلن  -بم جب يالأ ن إلشأا ا  -بمالاظن االلتخابا

اإللحابحن اإلبلدين

الين اسأ ن بصفت أا ج أن

اإللحابحأن اإلبلديأن إل أأام 2018و ملأأذ اإلدع أ ة إإلح أأا

اإلبأأدء بإجااءات أأاو اتأأى اإلعالن اإلل ا أأي إللف أا زي باإل ض يأنو متاب ن اإللتا ج اإلل ا حن إللط ن.
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مهام المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وإنجازاتها خالل األعوام ()2021 - 2020 - 2019
تمكلر اإلمؤسسن خالل اإللطام اإلزملي الستااتحجحت ا خطن عمل ا اإلسابنتح إلجاز ما لسبته ()%92
م وهداف ا بلجاحو بما ي يف م ايحا مؤشاا

األداء اإلتي ض ت ا يف هذا اإلصددو إال وله لظاا إىل ما ااو

على اإل اإلم م ظا ف است لا حن جااء التشا فحا س ك
اإلج ا

اإلم لحن يف اإلمملكن إجااءا

ااتاازين ذا

لا اإلمستجد (ك فحد)19-و ما تب ه م اتخاذ

اإلصلنو اإلتي بدو

بت لحق اإلد اسن يف اإلمدا س

اإلمك محن اإلخاصن رياض األافالو اإلتي تضملر مم ا وساسحا ا ل تجلب االختالط باإللاس و اض
اإلاسمحن  -بتأجحل عند االجتماعا

اإلمجاإلس اإل امنو يامر اإلمؤسسن  -وس ة ببايق اإلج ا

جمحع

األلشطن اإلمنا عندها بدءا م ما س .2020
يد شكل االستماا يف تلفحذ االستااتحجحن إىل جالب م اصلن د اإلمؤسسن يف لشا ثنافن ان م اإللسان
بح مختلف فئا
جا من فحا س ك

اإلمجتمع فنا إللم ايحا األممحن ذا

اإلصلنو تمديا حسا إللمؤسسن يف ظل التشا

لا اإلمستجد (ك فحد)19-و احث كان إلزاما علح ا تذإلحل اإلص ا

و كبا ش يمن ممكلن م اإلمجتمعو مع األخذ ب ح االعتبا ااتاام تلفحذ اإلجااءا

كافن إلل ص ل إىل
االاتاازين كافن اإلتي

يامر ب ا اإلمملكن يف هذا اإلصددو على إثا ذإلك يامر اإلمؤسسن بطاح عدد م اإلمشاريع اإلت ع ين
اإلمباد ا

اإل ادفن تلظحم اإلباامج اإلتدريبحن

ش اإل مل اإلطا ال

اإل سا ل اإلإلكتا لحن اإلتكل إل جحا اإلمدي ن إلالتصال اإلمايئ.
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اإلمستدياة ع بُ د باستخدام

األنشطة الرئيسة المستمرة يف مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
()1

تقديم اآلراء االستشارية ودراسة التشريعات الوطنية
تمكلر اإلمؤسسن خالل األع ام ( )2021-2020-2019م تنديم ( )47ويا استشاريا إللسلطا
مشا عا

اإلدست رين يف اإلمملكنو بلاء على الب مل او إل ل م وباز اإلن الح

اإلن الح اإلتي

وس مر اإلمؤسسن يف إبداء اإلاوي بشأل ا و دعر إىل ساعن إصدا ها على اإللم اإلذي تتفق فحه
مع اإلم ايحا اإلد إلحن اإليلحمحن إلمن م اإللسان ما يلي:
 اإلنال ن يم ( )4إلسلن  2021بإصدا يال ن اإل داإلن اإلصالاحن إل،افال امايت م م س ء
اإلم املن.
اإلجلا حن اإلصاد باإلماس م

 اإلنال ن يم ( )7إلسلن  2020بت ديل ب ض واكام يال ن اإلجااءا
بنال ن يم ( )46إلسلن ( 2002اإلت سع يف بدا ل اإلدع ى اإلجلا حن).
 اإلنال ن يم ( )18إلسلن  2017بإصدا يال ن اإل ن با

اإلتدابحا اإلبديلن.

 اإلماس م بنال ن يم ( )16إلسلن  2021بت ديل ب ض واكام يال ن اإل مل يف اإلنطاع األهلي
اإلصاد باإلنال ن يم ( )36إلسلن ( 2012اظا اإلتمححز يف األج

بح

اإل ُ مال اإل َ امال

يف

اإل مل ذي اإلنحمن اإلمتسا ين).
 اإلمشا ع بنال ن بشأن اإلصمن اإللفسحنو اإلماافق إللماس م يم ( )80إلسلن .2013
كما يامر اإلمؤسسن بد اسن عدد م
بمن م اإللسانو احث وسفا
ان م اإللسانو تمم

اإلتش ي ا

تلك اإلد اسا

اإللظم اإلم م ل ب ا يف اإلمملكن اإلمت لنن

ع تنديم عدد ( )3منتااا

م لحن بت زيز اماين

فحما يلي:

 إ سال منتاح إىل زا ة اإلسكان بخص ص ت ديل ب ض واكام اإلناا اإل زا ي يم ( )909إلسلن
 2015بشأن لظام اإلسكانو إلغاض تضمح اإلناا عدد م اإلضمالا
اإلتمتع باإلخدما

اإلتي تكفل إلكبا اإلس

اإلسكالحن.

 إ سال منتاح إىل زا ة اإل مل اإلتلمحن االجتماعحن بخص ص ت ديل لطام فتاة اظا اإل مل
اإل ا دة يف اإلناا اإل زا ي يم ( )3إلسلن  2013بشأن اظا اإل مل ير اإلظ حاة إلل مال.
 إ سال منتاح إىل زا ة اإلخا جحن بخص ص آإلحن وهداف مضم ن اإلخطن اإل الحن إلمن م
اإللسان يف مملكن اإلبم ي .
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عدد اآلراء االستشارية والمقترحات على التشريعات الوطنية التي قامت المؤسسة بإرسالها
إىل السلطات الدستورية خالل األعوام ()2021-2020-2019

()2

التعاون مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان
إلم تك اإلمؤسسن يف ملأى ع اإلتفاعل مع اآلإلحا

اإلد إلحن اإليلحمحن ذا

اإلصلن بمن م اإللسانو

احث يدمر  -خالل اإللطام اإلزملي إلالستااتحجحن – ثالثن تناريا م ازين إىل هحئا

اإلم اهدا :

اإللجلن اإلم لحن باإلنضاء على اإلتمححز ضد اإلماوة إلجلن اإلنضاء على اإلتمححز اإل لصايو اإللجلن
اإلم لحن بمن م األشخاص ذ ي اإلعاينو كما ول ا يف ا

االلت اء م إعداد اإلتن يا اإلم ازي إىل

اإللجلن اإلم لحن باإلمن م االيتصادين االجتماعحن اإل نافحنو إلتنديمه يف بداين عام .2022
لظاا إىل ك ن اإلمؤسسن ج ن استشارين يف مجال ان م اإللسانو فند ت املر خالل اإل الث
اإلسل ا

اإلماضحن مع عدد ( )29استبالا ا دا م ج ا

هحئا

م اهد و كاديمحن ملظما

إيلحمحن د إلحنو اك محن غحا اك محن (م ل :اإلمف ضحن اإلسامحن إلمن م االلسانو منا األمم
اإلمتمدة اإلخاص اإلم لي بماإلن اإلمداف ح

ع

ان م اإللسانو بالامج األمم اإلمتمدة اإللمايئ

)(UNDPو ملتدى آسحا اإلممحط اإل ادئ إللمؤسسا

اإل الحن إلمن م اإللسان ()APFو جام ن

ك يلز -بلفاسر-إياإللدا اإلشماإلحنو جام ن اليدن-ه إللداو جم حن اإل ياين م اإلت ذيب ).(APT
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()3

تلقي الشكاوى ورصد أوضاع حقوق اإلنسان والزيارات الميدانية وحضور جلسات المحاكم
ت املر اإلمؤسسن يف األع ام  - 2021-2020 -2019م خالل "ماكز االتصال تلني اإلشكا ى"
اإلتابع إل،مالن اإل امن  -مع ما يزيد على ( )4400اتصالو احث ت دد
اإلماكز إلتشمل تسلّم د اسن اإلشكا ى إااإلت ا إىل اإلج ا
اإللسان تنديم اإلمساعدة اإلمش ة اإلنال لحن ذا

اإلخدما

اإلمندمن م يبل

اإلم لحنو صد وي الت اكا

إلمن م

اإلصلنو إضافن إىل إجااء اتصاال

إلمتاب ن

شكا ى سابنن.
تلنر ما يزيد على ( )230شك ى مت لنن بمن م اإللسان على اختالف او تمر د است ا إااإلن
ما تاى إااإلته مل ا إىل ج ا
باإلجااءا

االختصاصو مع اإلمتاب ن بشكل ف ّ ال تبصحا ذ ي اإلشأن

اإل اجبن االتباعو مساعدت م على اتخاذها و اإلم ا لن يف تس يت ا مع اإلج ا

وما فحما يت لق باإلمساعدا
مت لن ا بمسا ل و لزاعا

اإلم لحن.

اإلنال لحنو فند يدمر اإلمؤسسن زهاء ( )1500مساعدةو كان ب ض ا
شخصحن بح األفاادو و م ض عا

و إدارينو و تلك اإلتي ت جد فح ا سلطن تندي ين إللج ن ذا

ملظ ة ومام ج ن تمنحق يضا حن

االختصاص كمسا ل اإلجلسحن اإليامن

اإل فااج ع ممك مح و م ي فح و استبدال ما تبنى م مدة عن بت مو و اإللظا يف صمن
ثب

االت ام م عدمهو و م اضحع ال يل ند إللمؤسسن اختصاص يف لظاها ك ل ا ي ر خا ج

اإلمد د اإليلحمحن إللمملكنو يد جاى اإلت اصل مع اإلج ا
إعماال الختصاص ا يف مجال صد الت اكا
باإلزيا ا

اإلم لحن يف ب ض ا إلد اع إلسالحن.

ان م اإللسانو إجااء اإلتنصي اإلالزم بشأل او اإلنحام

اإلمحدالحن اإلم للن غحا اإلم للن إلاصد و ضاع ان م اإللسان يف اإلمؤسسا

وماك االاتجاز اإلتجم ا

اإل ماإلحن اإلد

اإلصالاحن

اإلصمحن اإلت لحمحنو و وي مكان عام آخا يشتبه يف

ون يك ن م ي ا اللت اك ان م اإللسان بلاء على يال ن اإللشاءو صد

اإلمؤسسن ما ينا

( )300ااإلن متل عنو جاى اإلت امل م ا جمح ا اسب ما تتطلبه ابح ن كل ااإلن باإلت ا ن مع
اإلج ا

اإلم لحن.
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عدد الشكاوى التي استلمتها المؤسسة والمساعدات القانونية المقدمة وحاالت الرصد
خالل األعوام ()2021-2020-2019

كما يامر اإلمؤسسن خالل اإللطام اإلزملي إلالستااتحجحن بأ ( )75زيا ة محدالحن إلماا كز اإلصالح
اإلتأهحل اإلمبس االاتحااي وماك

اإلت يحفو فضال ع

مؤسسا

اإلاعاين اإلصمحن اإلد

االجتماعحن سك اإل ماإلن اإل افدةو ماا كز اإلمجا اإل زل اإلصمحح و إضافن اىل عدد م اإلم ايع
إللتأكد م ت افا بحئن سلحمن صمحنو تم إعداد اإلتناريا يف اإلمدد اإلزملحن اإلممددة إ ساإل ا إىل
اإلج ا

اإلم لحن اإلمتاب ن م م.
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عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها المؤسسة
خالل األعوام ()2021-2020-2019

كما اضا
اإلجااءا

اإلمؤسسن ( )66جلسن مماكمنو إلغاض مالاظن مج يات او اإلتمنق م
اإلنضا حنو اإلتأكد م ت فحا ضمالا
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اإلمماكمن اإل ادإلن إلجمحع واااف اإلتناضي.

صمن

أنواع المحاكم وعدد الجلسات التي حضرتها المؤسسة
خالل األعوام ()2021-2020-2019

الطاليا م اختصاص اإلمؤسسن يف صد و ضاع ان م اإللسانو تنديم اإلمنتااا
إلما إل ا م

اإلمباد ا و

اختصاص يف مخاابن اإلاوي اإل ام مباشاةو فند والنر خالل اإللطام اإلزملي

إلالستااتحجحن املتح كان اإل دف مل ما زيادة اإل عي اإلمجتم ي ت نحفه بمن م تلك اإلفئا
إشاا كه يف عملحن صد ما تت اض إله هذه اإلفئا .
احث تمم

اإلمملن األ ىل ا ل متاب ن صد مخاإلفا

عدم تلفحذ ياا

زا ة اإل مل اإلتلمحن

االجتماعحن يم ( )3إلسلن  2013بشأن اظا اإل مل ير اإلظ حاة إلل مالو اإلذي جاء ب دف
اإلمفاظ على ان م اإل مال يف ظا ف عمل صمحن آملنو إللتأكد م مدى ااتاام وصما
إل ذه اإلمن مو دشلر اإلمؤسسن سم (#اضم _انك)و ب دف اث اإلجم
ع

اإلتجا زا

ش اي ي إلح

اإلماص دة بتشغحل اإل مال تمر وش ن اإلشمس يف األماك
وغسطسو تمديد مكال ا

اإل مل

اإلك يم على اإلبالغ
اإلمكش فن خالل

يت ا اإلت اصل مع اإلمؤسسن عبا اإلخط اإلساخ

اإلمجاين ()80001144و و م خالل اإلم يع االإلكتا ينو و تطبحنا

اإل اتف اإللنال.

وما اإلمملن اإل الحن فكالر تمر مسمى (#إللساعدهم_يف_اإل ص ل) احث جاء

الطاليا م إيمان

اإلمؤسسن بأهمحن تضافا اإلج د إلضمان تمتع األشخاص ذ ي اإلعاين بمن ي م على يدم
اإلمسا اة د لما تمححزو دعر اإلمؤسسن م خالإل ا اإلجم
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اإلك يم األشخاص ذ ي اإلعاين إىل

اإلنحام باإلتبلحغ صد اإلماافق اإل امن و اإلخاصن اإلم دة الستخدام اإلجم

اإلتي يم ل تصمحم ا

و بحئت ا اإلمادين اإلممحطن د ن تمتع هذه اإلفئن بمن م يف اإل ص ل استخدام تلك اإلماافق على
يدم اإلمسا اة مع اآلخ ي .
()4

التثقيف والتدريب والتعاون مع الهيئات ذات الصلة بحقوق اإلنسان
لجمر اإلمؤسسن خالل اإلسل ا

اإل الث اإلماضحن يف استنطا

زهاء ( )8200شخص إللمشا كن

يف ف اإلحات ا اإل ادفن إىل لشا ثنافن ان م اإللسانو كما شا كر اإلمؤسسن يف ( )156ف اإلحن مملحن
خا جحنو شملر اإلمؤتماا
م

اإللد ا

ش اإل مل اإلمملحن اإليلحمحن اإلد إلحنو احث تمكلر

اإلمص ل على مت سط لسبن ضا بلغ ( )%94.5يف استما ة تنححم اإلف اإلحا

باإلمشا كح إل ام 2021و بزيادة يد ها ()%3.5و م ذا

اإلخاصن

اإلمت سط إل امي  2020 2019اإلذي

كان ( )%91إلكل عام.

متوسط نسبة رضا المشاركين يف فعاليات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

كما ااصر اإلمؤسسن  -خالل اإللطام اإلزملي إلالستااتحجحن  -على اإلت ا ن اإلمستما مع
مؤسسا

اإلمجتمع اإلمدين اإلمداف ح ع ان م اإللسانو احث ت ا لر مع ما يزيد على ()30

مؤسسن م مؤسسا
إىل جالب تمكل ا م

اإلمجتمع اإلمدينو باإلضافن إىل اإلت ا ن مع ( )17ملظمن إيلحمحن د إلحنو
عند ( )23ف اإلحن بمشا كن عدد كبحا م
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مؤسسا

اإلمجتمع اإلمدينو

عند

( )107ف اإلحا

منتاان يف خطط اإلتدريب شمل ا ت يحع مذكاا

تفاهم مع عدد م

اإلج ا .
إيمالا م اإلمؤسسن بتشجحع األكاديمحح
اإلبم ث اإلمستنلن ا ل اإلم ض عا
تلمحن م ا ا
تبادل اإلخباا

البن اإلد اسا

اإل لحا اإلم تمح كافن على إعداد

اإلتي إل ا صدى يف اإلاوي اإل ام م فئن اإلشبا و إلغاض دعم

االبتكا اإلبداعو ت زيز اإلشاا كن مع اإلجام ا
يف مجال ان م اإللسانو فند ولشأ

اإلمؤسسا

األكاديمحنو إىل جالب

بالامجا متخصصا يف هذا اإلصدد يممل اسم

"بالامج اإلزماإلن اإلبم حن يف مجال ان م اإللسان"و احث بلغ عدد اإلمشا كح

فحه زهاء ()60

مشا كا.
يف سحام آخاو تم إشااك ما يزيد ع
اإلم ض عا

اإلمت لنن باإللفايا

( )200ااإلب ااإلبن يف ملايشا

اإلخطاة وثاها يف تمتع اإللسان ببحئن صمحن آملن سلحمنو

باإلت ا ن مع زا ة اإلت بحن اإلت لحم ومالن اإل اصمنو كما وعد
ك

لا وثا اإلجااءا

ا ل عدد م

اإلمؤسسن استبالا خاصا بجا من

اإلتي اتخذت ا مملكن اإلبم ي إلمفظ مصاإلح اإلم االح

اإلمنحمح و م خالل

استطال اإلكاد اإلطبي اإلماضى يف ماا كز اإلمجا اإل زل اإلصمحح و تم لشا لتا جه يف اإلتن يا
اإلسل ي اإل ام إللمؤسسن اإل الحن إلمن م اإللسان إل ام .2020
ستستما اإلمؤسسن يف ت زيز اإلت اصل ت احد اإل اليا
مجال ان م اإللس أ أأانو كذإلك يف ت زيز تن ين اإل اليا
اإليلحمحن اإلد إلحنو اإل مل على مد جس تبادل اإلخباا
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مع مؤسسا
مع اإلمؤسأ أ أس أ أأا
اإلم افن.

اإلمجتمع اإلمدين اإل املن يف
اإل الحن إلمن م اإللس أ أأان

التقييم الوطني
على اإلاغم م اإلتمأأديأأا

اإلتي اج أأر اإل أأاإلم وجمع تأأأثا مملكأأن اإلبم ي ب أأا خالل عأأامي (-2020

 )2021م ج ّااء التشأ أأا فحا س ك
اتخاذ خط ا

لا اإلمسأ أأتجد (ك فحد)19-و فلند تمكلر اإلمؤس أ أسأ أأن بجدا ة م

ا ح ن لم اإلتا يج إلمبادئ ان م اإللسأ أ أ أأان بشأ أ أ أأكل عامو ضأ أ أ أأمان ان م اإللسأ أ أ أأان يف

اإلنطاعح اإلصأ أأمي اإلت لحمي على لم خاصو فضأ أأال ع اإلس أ أ ي لم ضأ أأمان عدم تأثا اإلفئا
باإلاعاين فح م األافال ذ

اإلعاين كبا اإلسأ أ أ و اإلمس أ أأاس بمن ي م اإلمنا ةو احث وخذ

على عاتن ا اإلتلفحذ األم ل اإلكامل إلت ص أ أ أأحا

ملظمن اإلص أ أ أأمن اإل اإلمحن ذا

األ ىل
اإلمملكن

اإلص أ أ أألن باإلش أ أ أأأن اإل يايئ

(االاتاازي) اإل الجي (اإلد ايئ)و م خالل إيجاد اإلماا كز اإلمتخصأ أ أ أ أصأ أ أ أ أأن إل الج اإلماض أ أ أ أأى اإلمصأأ أ أ أأابح
باإلفحا سو ت فحا اإللنااا

اإلمنحمح على اد سأ أ أ أ أ اء

اإلم تمدةو بش أ أ أ أأكل عادل مجاين إللم االح

د لما تمححز اإلبتن.
إلم تك تداعحا

التشأا فحا س ك لا اإلمسأتجد (ك فحد )19-اكاا على اإلجالب اإلمن يق اإلمجاد فنطو

بل كان إل ا تأثحا يف اإلجالب االيتصأ أ أأادي ما يتصأأ أأل بأهداف اإلتلمحن اإلمسأ أ أأتدامن ( )2030ذا
احث اتخذ

اإلمملكن خط ا

جادة إللمد م اإلتداعحا

اإلصأأ أألنو

االيتص أ أ أ أأادين إللجا من ض أ أ أ أأمان عدم تأثا ذإلك

بمن م اإللسان األساسحن السحما تلك اإلماتبطن بمق األفااد يف اإلتمتع بمست ى م حشي ال ق.
تمنحنا إلذإلكو جاء اإلماسأ أ أ أ م بنال ن يم ( )22إلسأ أ أألن  2021بإص أ أ أأدا يال ن اإلتلفحذ يف اإلم اد اإلمدلحن
اإلتجارينو إلحشأأكل تط ا م ما لم تمنحق اإلت ازن اإل ادل بح مصأألمن اإلدا
ضمالا

اإلمدي و م خالل إيجاد

يال لحن تمنق مصلمن اإلطافح و م د ن اإللج ء إىل اإلنبض ابس اإلمدي إلل فاء بدي مدينو

كل ع م اإلكااه اإلبدين إلجبا اإلش أ أأخص على اإلتلفحذ اإلس أ أأدادو ه ما يش أ أأكل م اءمن ف لحن إلما يا ته
واكام اإلمادة ( )11م اإل د اإلد يل اإلخاص باإلمن م اإلمدلحن اإلسأ أأحاسأ أأحن ذا

اإل الينو اإلذي الضأ أأمر

إإلحه مملكن اإلبم ي بم جب اإلنال ن يم ( )56إلسلن .2006
م هذا اإلملطلق تدعم اإلمؤس أ أ أسأ أ أأن باإلناا ا

اإل زارين اإلمتخذة يف شأ أ أأأن اماين األج و على األخص

اإلناا يم ( )68إلس أألن  2019بش أأأن لظام اماين األج
اإلنطاع اإلخاص بسأأ أ أ أأداد وج

ب ص أأفه لظاما ينض أأي بإإلزام ص أأااب اإل مل يف

اإل مال م خالل اإلبل ك اإلمؤسأ أ أ أ أسأأ أ أ أأا

اإلماإلحن اإلماخص إل ا م يبل

مص أ أ أأاف اإلبم ي اإلماكزي فق م اعحد ممددةو اإلناا يم ( )22إلس أ أ أألن  2021بش أ أ أأأن مااال تطبحق
لظام اماين األج و اإلذي بم جبه يتحح تطبحق اإللظام ضأأ أ أأم مااال اسأ أ أ أأب عدد اإل مال يف اإلملشأأ أ أأأة
اإل اادة خالل فتاة ال تجا ز يلايا .2022
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إلتأكحد اإلمق يف اإلمسأأا اة عدم اإلتمححزو سأ ر اإلمملكن لم تأصأحل اإلمق يف اإلمسأأا اة بح اإلجلسأأح و
الس أأحما يف اإلش أأأن اإلمتص أأل باإلمق يف اإل ملو إذ جاء اإلماسأ أ م بنال ن يم ( )16إلس أألن  2021بت ديل
ب ض واكام يال ن اإل مل يف اإلنطاع األهلي اإلص أأاد باإلنال ن يم ( )36إلس أألن 2012و إلحمظا اإلتمححز يف
األج

بح اإل ُ مال اإل َ امال

اإل مل اإلد إلحن ذا

يف اإل مل ذي اإلنحمن اإلمتس أ أ أ أأا ينو ه اإلذي يلس أ أ أ أأجم منا ا

ملظمن

اإلصلن.

دعما إلمبدو تكافؤ اإلفاص بح اإلجلسح و إلزيادة تمكح اإلماوة م اإلمشا كن يف مختلف اإلمجاال و جاء
اإلماسأ م بنال ن اإلسأأابق إلحلغي اإل مل بكل م ؛ اإلمادة ( )30م وصأأل اإلنال ن تلص على ضأأا ة يحام
اإلتي ال يج ز فح ا تش أ أأغحل اإللس أ أأاء إلحالو اإلمادة

اإل زيا اإلمختص بتمديد األا ال األعمال اإلملاس أ أأبا

( )31اإلتي تنضأ أ أأي بضأ أ أأا ة يحام اإل زيا اإلمختص بإصأ أ أأدا ياا ُيمدد فحه األعمال اإلتي يمظا تشأ أ أأغحل
اإللسأ أأاء فح او ب ذا يك ن اإلت ديل اإل ا د على اإلنال ن يد وتاح اإلفاصأ أأن ومام اإلماوة اإل املن إلل مل يف وي
مجال م د ن تنححد إلمن ا يف اختحا اإل مل اإلملاسأأ أ أ أأب إل ا وسأ أ أ أ أ ة باإلاجلو م د ن ج د وي يح د
تمل ا م اإل مل إلحال.
يف س أ أ أأحام اق اإلفاد يف اإلم ين اإلتمتع بض أ أ أأمالا

اإلمماكمن اإل ادإلنو الت جر اإلس أ أ أأحاس أ أ أأن اإلجلا حن يف

اإلمملكن خالل األع ام اإلماضأأحن مسأألكا يمد م اسأأتخدام اإل ن با

اإلسأأاإلبن إللم ين اإلمد مل او اإللج ء

إىل بدا ل عنابحن و إجاا حنو م خالل إيجاد لظام اإل سأ أ أ أ أأاان يف اإلمسأ أ أ أ أأا ل اإلجلا حنو تن يا اإلص أ أ أ أألح
اإلتصأ أأاإلح اإلجلا حح و و اإللج ء إىل عن با

و تدابحا بديلنو ذإلك مما تضأ أأمله اإلنال ن يم ( )18إلسأ أألن

2017و اإلم دل باإلماس م بنال ن يم ( )24إلسلن 2021و إلتك ن تلك اإل ن با

اإلتدابحا اإلبديلن ياد ة

على إدماج اإلممك م علحه ج له لاج ا صأ أ أأاإلما يف اإلمجتمعو ه اإلذي بال ودف شأ أ أأك سأأ أ أ ف يل كس
إيجابا على ضأأع اإلمشأأم إلح بأاكام هذا اإلنال نو على اإللزالء اإلماإلحح داخل ماا كز اإلصأأالح اإلتأهحل
اإلمبس االاتحااي.
تدعم اإلمؤسأسأأن يف هذا اإلصأأدد بصأأد

اإلنال ن يم ( )4إلسأألن  2021بإصأأدا يال ن اإل داإلن اإلصأأالاحن

إل،افال امايت م م سأ أ ء اإلم املنو ب ص أأفه يال لا ي زز اإل داإلن اإلص أأالاحن إل،افال يف جمحع مااال
اإلدع ى اإلجلا حنو فح ا اإلتمنحق اإلمماكمن وثلاء تلفحذ اإلمكمو كما جاء اإلنال ن إلحنا االتسأ أ أ أ أأام مع
االتفايحا

اإلم اهدا

اإلد إلحن اإلتي صأ أ أ أ أدّير علح ا و الض أ أ أ أأمر إإلح ا اإلمملكنو م خالل ت فحا اإلدعم

اإلمماين اإلالزمح إل ذه اإلفئنو ع ا يق إعادة تأهحل م إدماج م يف اإلمجتمعو ه ما و كدته اإلم ايحا
اإلد إلحن إلمن م اإللس أ أ أ أأانو م خالل اث اإلد ل على اتخاذ جمحع اإلتدابحا اإلتشأ أ أ أ أ ي حن اإلدارين إلمماين
األافال مااعاة مصاإلم م اإلفضلى يف جمحع األ يا و تمنحنا إلل داإلن بمف م ا اإلشامل.
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األهداف االستراتيجية 2025 - 2022
الهدف األول :تأثير جائحة كورونا يف االقتصاد الوطني وريادة األعمال
ي د االيتصاد اإل الي اإلم د اإلا حس إلضمان تمتع اإلجمحع بمن ي م االيتصادين االجتماعحن اإل نافحنو
احث إن م اءمن اإللم االيتصأ أ أأادي مع اماين مبادئ ان م اإللسأ أ أأان ي د واد األهداف اإلا حسأ أ أأن اإلتي يجب
اإلسأ أ ي إإلح ا م وجل تمنحق كاامن اإللس أأانو على اإلد إلن ض أأمان تمتع مؤسأ أسأأأا ريادة األعمال بمن ي ا
اإلملصأ أ ص علح ا يف اإلدسأأأت

اإلتشأ أ ي ا

اإل الحن ذا

اإلصأأألنو ااتاام مبادئ ان م اإللسأ أأان خالل تأثحا

اإلجا من.
نهدف إىل:
()1

اإل مل على ت افق االيتصاد اإل الي مع اإلمن م االيتصادين االجتماعحن اإل نافحن.

()2

اإل مل على ت زيز اإل عي بأهمحن يطاع ريادة األعمال السجام ا مع مبادئ ان م اإللسان.

()3

متاب ن تأثحاا

اإلمؤسسا

اإلجا من يف تمتع األفااد بمن م يف اإل ملو ضمان ااتاام اإلشاكا

اإلتجارين إلمن م اإل املح فح ا.

الهدف الثاين :التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان
لظاا إىل ما إللت لحم م
إلتمكح

وهمحن مكالن وساسحتح

يف مجال ان م اإللسانو العتبا ه ضمالا وساسحا

تن ين مما سن بايق اإلمن م األخاى اإلمتصلن بهو فند و إلر مملكن اإلبم ي

إللت لحم م

وهمحن كباى

خالل تط يا اإل ل م اإلتي يتلناها اإلفاد يف جمحع اإلمااال اإلد اسحنو اإلمتضملن إ ساخ

مفاهحم ااتاام ان م اإللسان اإلم يا

األساسحنو تمكح

اإلفاد م

اإلس ام بد

فاعل لافع يف

اإلمجتمع.
نهدف إىل:
()1

لشا اإل عي بمبادئ ان م اإللسان م خالل البن اإلمدا س اإلم اهد اإلمؤسسا

األكاديمحن اإل امن

اإلخاصن.
()2

اإل مل على إدماج مبادئ مفاهحم ان م اإللس أ أ أ أأان يف اإلمنا ا

اإلت لحمحن إللمؤسأأ أ أ أس أ أ أ أأا

اإل امن

اإلخاصن.
()3

صأ أ أ أأد تأثحا األزما

اإلظا ف االسأ أ أ أأت لا حن يف اإلمما سأ أ أ أأا

اإلتدريبحن اإلتأهحلحن إلضمان تمتع اإلجمحع باإلمق يف اإلت لحم.
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اإلتي تن م ب ا اإلمؤس أ أ أ أسأ أ أ أأا

اإلت لحمحن

الهدف الثالث :تحقيق المعاملة المتساوية والمساواة بين الجنسين
ياتبط اإل دفان اإلخامس اإل اشا م وهداف اإلتلمحن اإلمستدامن ( )2030اإلمت لنان بتمنحق اإلمسا اة
بح اإلجلس أ أ أ أأح و اإلمأد م و جأه عأدم اإلمسأ أ أ أ أأا اة على اإلت ايلو على لم

ثحقو بأاإلتمتع بجمحع ان م

اإللس أ أأانو احث ي د هذا اإل دف اجا اإلزا ين يف إعمال ان م اإلماوة خاص أ أأن يف اإلمن م األس أ أأاس أ أأحن إل ا
كاإل مل اإلمسا اة يف األج و ت فحا اإلسك اإلمال م.
نهدف إىل:
()1

تس أألحط اإلضأ أ ء على ا تباط ان م اإلماوة بجمحع اإلمن م االيتص أأادين االجتماعحنو خاص أأن اإلمق
يف اإلسك اإلمال مو اإلمسا اة يف األج .

()2

اإلت ا ن مع مؤسأ أ أس أ أأا

اإلمجتمع اإلمدين خاص أ أأن تلك اإل ادفن إىل دعم اإلماوة يف محادي ان م

اإللسان اإلمدلحن اإلسحاسحن االيتصادين االجتماعحن اإل نافحن.
()3

تشجحع تطبحق اإلنطاعح اإل ام اإلخاص إللمما سا

اإلفضلى اإلمتصلن بت زيز اماين ان م اإلماوة.

الهدف الرابع :تمتع الجميع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة
ُي د اإلمق يف اإلصمن واد وهم ان م اإللسان األساسحنو إذ ال ينتصا تمتع األفااد ب ذا اإلمق م خالل
اإلمص ل على اإلاعاين اإلصمحن ال دام اإلماض و اإل جزو بل يمتد إىل سالمن اإلفاد اإلبدلحن اإللفسحن
االجتماعحنو كما يجب ون يتمتع به األشخاص اإلمنحدة ا يت م كذإلكو خاصن يف و يا

األزما

اإلظا ف

االست لا حن اإلج ا ح اإلماتبطن باإلصمن اإل امن.
نهدف إىل:
()1
()2

ت زيز تمتع اإلجمحع بأعلى مست ى يمك بل غه م اإلصمن اإلبدلحن اإللفسحن االجتماعحن.
صد متاب ن و ضاع األفااد داخل اإلمؤسسا

اإلصمحنو يف ذإلك اإلمؤسسا

اإل اي ن داخل ماا كز

اإلصالح اإلتأهحلو إلضمان تمتع اإلجمحع بمن ي م اإلصمحن.
()3

د اسن تأثحا اإلج ا ح اإلماتبطن باإلصمن اإل امن يف تمتع األفااد بأعلى مست ى م اإلصمن.
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خطـ ــة العمـ ــل 2025-2022 -
 - 1الوظائف األساسية
النشاط

المحور

وقت التنفيذ

تفعيل برنامج الزمالة البحثية
يف مجال حقوق اإلنسان

البحوث

2025 - 2022

تقديم اآلراء واالستشارات القانونية

االستشارات

2025 - 2022

دراسة التشريعات من منطلق حقوق اإلنسان واقتراح التعديالت أو
صياغة تشريعات جديدة بحسب الحاجة

االستشارات

2025 - 2022

المشاركة يف االستبانات الخاصة بحقوق اإلنسان والمعدة من قبل
الجهات المعنية محل ًّيا وإقليم ًّيا ودول ًّيا

االستشارات

2025 - 2022

تقديم المساعدة والمشورة القانونيتين

االستشارات

2025 - 2022

الجهة المسؤولة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
مركز االتصال وتلقي الشكاوى
باألمانة العامة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs
 االلتزام بوقت التنفيذ. عدد المتقدمين. نتائج مسح مدى االستفادة.تحديد المدة الزمنية لإلجابة.

المدة الزمنية للدراسة والرد.

تحديد المدة الزمنية لإلجابة.

المدة الزمنية.

تقديم التقارير السنوية حول وضع حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين

كتابة التقارير

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
األمانة العامة

االلتزام بموعد تسليم التقارير.

تقديم التقارير الموازيـة إىل هيئات المعاهدات والمنظمات الدولية
المعنية بحقوق اإلنسان

كتابة التقارير

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
األمانة العامة

االلتزام بموعد تسليم التقارير.

1

الجهة المسؤولة
مجلس المفوضين/
مركز االتصال وتلقي الشكاوى
باألمانة العامة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs
 المدة الزمنية بحسب دليلتلقي الشكاوى والمساعدة
القانونية المقدمة.
 المدة الزمنية ألخذ اإلجراءالالزم من الوقت الذي يتم
فيه رصد االنتهاك حتى البت
فيه.

النشاط

المحور

وقت التنفيذ

استالم ودراسة الشكاوى وإحالتها إىل الجهة المعنية يف المؤسسة

الرصد

2025 - 2022

رصد أي انتهاكات لحقوق اإلنسان

الرصد

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
مركز االتصال وتلقي الشكاوى
باألمانة العامة

القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لمرا كز اإلصالح والتأهيل وأماكن
التوقيف وألي أماكن أخرى

الرصد

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
األمانة العامة

حضور جلسات المحاكمات للتأكد من ضمانات المحاكمة العادلة

الرصد

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
ألمانة العامة

التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدين المحلية والمنظمات
اإلقليمية والدولية العاملة يف مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

التدريب/التثقيف

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة

عدد مؤسسات المجتمع المدين
التي تم التعاون معها.

تقوية العالقات مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان العربية
واإلقليمية والدولية

التدريب/التثقيف

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
األمانة العامة

عدد المؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان التي تم التعاون معها.

تقديم البرامج التدريبية إىل الجمهور
الهادفة إىل نشر ثقافة حقوق اإلنسان

التدريب/التثقيف

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
ومركز االتصال وتلقي الشكاوى
باألمانة العامة

عدد األشخاص الذين تم تدريبهم.

حضور المؤتمرات واالجتماعات والندوات وورش العمل المحلية
واإلقليمية والدولية

التدريب/التثقيف

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
األمانة العامة

عدد الفعاليات التي تمت المشاركة
فيها.

عدد الزيارات.
-

-

2

عدد الجلسات ذات العالقة
بحقوق اإلنسان التي يتم
حضورها.
المدة الزمنية.

النشاط

المحور

وقت التنفيذ

الجهة المسؤولة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs

إقامة برامج توعوية للتعريف بدور وأهداف واختصاصات المؤسسة
الوطنية

التدريب/التثقيف

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
األمانة العامة

إجراء مسح تقييمي.

نشر الكتب والمطويات لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

التثقيف

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة

عدد المطبوعات المنشورة لكل فئة
مستهدفة (مثال :األطفال ،
مؤسسات المجتمع المدين ،العمالة
الوافدة ...الخ).

التفاعل مع األيام الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان

التثقيف

2025 - 2022

تطوير قدرات العاملين يف المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان يف مجال
حقوق اإلنسان من خالل إشراكهم يف مختلف البرامج التدريبية ذات
العالقة

التدريب

2025 - 2022

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة

عدد األيام الوطنية واإلقليمية
والدولية التي تم التفاعل معها.
قياس تطور األداء لدى العاملين يف
المؤسسة

 - 2تأثير جائحة كورونا يف االقتصاد الوطني وريادة األعمال
النشاط

وقت التنفيذ

المحور

تضمين التقارير السنوية بندا حول أهم اإلجراءات المتخذة يف مملكة
البحرين للحد من تأثير جائحة كورونا يف االقتصاد الوطني وريادة

الربع الثاين

البحوث

2023

األعمال وأهم التوصيات المعنية بذلك

الجهة المسؤولة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

القيام بزيارات ميدانية للشركات التي تأثرت بجائحة كورونا

الربع األول

إدارة الشؤون القانونية

2023

والتدريب ،ومركز االتصال وتلقي
الشكاوى باألمانة العامة

3

االلتزام بالمدة الزمنية المحددة.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/

الرصد

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs

المدة الزمنية ألخذ اإلجراء الالزم من
الوقت الذي يتم فيه رصد االنتهاك
حتى البت فيه.

النشاط

وقت التنفيذ

المحور

عقد طاولة مستديرة حول أهم الطرق المعنية بإعداد المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة لمرحلة التعايف وإعادة تشغيل األنشطة

الربع الثالث

التدريب/التثقيف

2023

االقتصادية
عقد ورشة عمل حول دور ريادة األعمال يف تحقيق أهداف التنمية
المستدامة
عقد ملتقى حول أهم التحديات والعقبات االقتصادية والحلول لتأثير
جائحة كورونا يف االقتصاد الوطني
تنظيم حملة توعوية حول أهمية تمتع األفراد بالحق يف العمل يف ظل
األزمات
التعاون مع مؤسسات المجتمع المدين حول المواضيع المتعلقة بتأثير
جائحة كورونا يف االقتصاد الوطني وريادة األعمال

عقد فعاليات وبرامج حول تأثير جائحة كورونا يف االقتصاد الوطني
وريادة األعمال

الربع الثالث

التدريب/التثقيف

2025
الربع الرابع

التدريب/التثقيف

2022
الربع الرابع

التدريب/التثقيف

2022

الجهة المسؤولة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs

مجلس المفوضين/

-

االلتزام بالمدة الزمنية.

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

-

التوصيات الناتجة من الطاولة

باألمانة العامة

المستديرة.

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

مسح لمدى االستفادة.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد التوصيات.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

االلتزام بالمدة الزمنية المحددة.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/

التدريب/التثقيف

2025 - 2022

التدريب/التثقيف

2025 - 2022

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد الفعاليات المشتركة.

باألمانة العامة

4

األمانة العامة

مسح لمدى االستفادة.
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النشاط
مراجعة التشريعات المتعلقة بالحق يف التعليم واقتراح التعديالت
عليها
اقتراح مواضيع جديدة إلرساخ مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان يف
المقررات التعليمية للمؤسسات الحكومية والخاصة

التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان
وقت التنفيذ

المحور

الربع األول

االستشارات

2025
الربع الرابع

االستشارات

2025

رصد تأثير األزمات والظروف االستثنائية يف الممارسات التي تقوم بها
المؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية لضمان تمتع الجميع

الربع الثالث

الرصد

2022

بالحق يف التعليم
نشر الوعي بمبادئ حقوق اإلنسان وباألخص حقوق الطفل لدى طلبة
المدارس الحكومية والخاصة

الربع األول

التدريب/التثقيف

2025

تنظيم محاضرات توعوية عن الحق يف التعليم وأهمية التعامل
اإليجايب مع الطلبة للكادر التعليمي يف المؤسسات األكاديمية

الربع الثاين

التدريب/التثقيف

2024

الحكومية والخاصة
إطالق الدورة الثانية لمسابقة تحديات حقوقية لطلبة المدارس حول
الحق يف التعليم وأثره يف حقوق اإلنسان
تنظيم طاولة مستديرة عن العقبات التي تواجه ذوي اإلعاقة للحصول
على الحق يف التعليم

الربع الثاين

التدريب/التثقيف

2023
الربع األول

التدريب/التثقيف

2024
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الجهة المسؤولة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد المقترحات المقدمة.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد المقترحات المقدمة.

باألمانة العامة
األمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة

المدة الزمنية.

-

عدد المشاركين.

-

تقييم مدى االستفادة.

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد الفعاليات المشتركة.

باألمانة العامة
األمانة العامة

مدى تفاعل الطلبة مع المسابقة.

مجلس المفوضين/

عدد التوصيات المقترحة.

النشاط

وقت التنفيذ

المحور

الجهة المسؤولة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs

إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
رفع الوعي بمبادئ حقوق اإلنسان لدى طلبة المؤسسات األكاديمية
الحكومية والخاصة
إطالق حمالت إعالمية توعوية

الربع الثاين

التدريب/التثقيف

2025
الربع األول

التثقيف

حول الحق يف التعليم
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النشاط

2023

وقت التنفيذ

المحور

الربع الثالث

الرصد

2024

قطاع العمل
التعاون مع مؤسسات المجتمع المدين وخاصة تلك الهادفة إىل دعم
المرأة يف ميادين حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية
عقد فعاليات مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدين لتعزيز
المعاملة المتساوية يف جميع القطاعات

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

مسح لمدى االستفادة.

باألمانة العامة

تحقيق المعاملة المتساوية والمساواة بين الجنسين

رصد مدى االلتزام بتنفيذ التشريعات واإلجراءات المتخذة لتعزيز
المعاملة المتساوية والمساواة يف األجور بين العاملين والعامالت يف

األمانة العامة

مسح تقييمي.

التدريب/التثقيف/
االستشارات

2025 - 2023

الجهة المسؤولة
األمانة العامة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs
المدة الزمنية.

مجلس المفوضين/

-

تقييم مدى االستفادة.

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

-

عدد التقارير المنجزة يف هذا

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
2025 - 2022

التدريب/التثقيف

إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة

6

المجال.
-

عدد الفعاليات المشتركة.

-

تقييم مدى االستفادة.

تفعيل مذكرات التفاهم مع الجهات المختلفة المعنية بالمعاملة
المتساوية
تنظيم فعاليات لتأكيد ارتباط حقوق المرأة مع جميع الحقوق

2025 - 2022

التدريب/التثقيف

الربع الرابع

التدريب/التثقيف

االقتصادية واالجتماعية ،وخاصة الحق يف السكن المالئم
تنظيم محاضرات توعوية حول أهمية تطبيق القطاعين العام والخاص
للممارسات الفضلى المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة
عقد طاولة مستديرة حول أهمية المساواة بين الجنسين يف سوق
العمل

تنظيم حمالت توعوية حول أهمية المساواة يف األجور بين الجنسين
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2024
الربع الرابع

التدريب/التثقيف

2025
الربع الثاين

التدريب

2025
الربع الثالث

التثقيف

2023

األمانة العامة

عدد الفعاليات المشتركة.

مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

تقييم مدى االستفادة.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

تقييم مدى االستفادة.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد المحاور والتوصيات.

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب

تقييم مدى االستفادة.

باألمانة العامة

تمتع الجميع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة

النشاط

المحور

وقت التنفيذ

دراسة تأثير الجائحة يف القطاع الصحي ،والدروس المستفادة

البحوث

الربع الرابع 2022

الجهة المسؤولة
مجلس المفوضين/

-

االلتزام بالمدة الزمنية.

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

-

التوصيات الناتجة من

باألمانة العامة

7

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs

الدراسة.

النشاط
دراسة التشريعات واإلجراءات المتعلقة بالقطاع الصحي بشقيه
العام والخاص واقتراح التعديالت عليها
مراجعة التشريعات المتعلقة بالمساءلة الطبية واقتراح التعديالت
عليها

المحور

وقت التنفيذ

االستشارات

الربع الرابع 2024

االستشارات

الربع الثالث 2025

مجلس المفوضين/

مجلس المفوضين/

2025 - 2022

الرصد

تنظيم فعاليات لتعزيز أهمية تمتع الجميع بأعلى مستوى يمكن

والرعاية الصحية وتداعياتها
تعزيز الوعي بأهمية صحة الفئات األوىل بالرعاية الجسدية والنفسية
واالجتماعية خاصة يف وقت األزمات

توعية الجمهور حول مشروع الضمان الصحي الوطني وأثره يف
التمتع بالحق يف الصحة

مجلس المفوضين/
مركز االتصال وتلقي الشكاوى
مجلس المفوضين/

2025 - 2022

التدريب/التثقيف

اإلنسان
تنظيم طاولة مستديرة حول آثار جائحة كورونا يف الحق يف الصحة

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد المقترحات المقدمة.

باألمانة العامة

الجميع بحقوقهم الصحية
بلوغه من الصحة البدنية والنفسية واالجتماعية وأثره يف حقوق

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

عدد المقترحات المقدمة.

باألمانة العامة

رصد ومتابعة أوضاع األفراد داخل المؤسسات الصحية ،ويف ذلك
المؤسسات الواقعة داخل مراكز اإلصالح والتأهيل ،لضمان تمتع

الجهة المسؤولة

مؤشرات األداء الرئيسة ()KPIs

التدريب/التثقيف

التدريب/التثقيف

الربع الثالث 2022

التثقيف

الربع الرابع 2025

االنتهاك حتى البت فيه.
-

التقييم المعريف.

مجلس المفوضين/

-

االلتزام بالمدة الزمنية.

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

-

التوصيات الناتجة من

إدارة الشؤون القانونية والتدريب

باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
مجلس المفوضين/
إدارة الشؤون القانونية والتدريب
باألمانة العامة
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من الوقت الذي يتم فيه رصد

عدد المشاركين.

باألمانة العامة
الربع الثاين 2022

المدة الزمنية ألخذ اإلجراء الالزم

الطاولة المستديرة.
 عدد المشاركين. -التقييم المعريف.

 عدد المشاركين. -التقييم المعريف.

