المرفق (د ) -معلومات إضافية عن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
مقدمة
تعمل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على نشر ثقافة حقوق اإلنسان بين الفئات المختلفة
وفق المعايير الوطنية والدولية من خالل برامج التدريب المتخصصة والتثقيف لتحويل
المعرفة بحقوق اإلنسان إلى مهارات عملية.
وفي ذات السياق فقد تبنت المؤسسة استراتيجية وخطة عمل تقوم على خمسة محاور
أساسية من أهمها تعزيز التعاون على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي ،وذلك لتعزيز
دور المؤسسة في االضطالع بمهامها واختصاصاتها من خالل التعاون مع مؤسسات
األمم المتحدة المعنية ،وفي مقدمتها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب مفوض األمم
المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة والمفوضية العليا لألمم المتحدة لشئون الالجئين واالنخراط في أنشطتها
وفعالياتها باإلضافة إلى االستفادة من برامج التعاون الدولي التقني وتبادل الخبرات.
كما سعت المؤسسة إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات ذات الصلة في إطار مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،وبصفة خاصة مكتب حقوق اإلنسان الذي أسس ضمن هيكل األمانة
العامة والمختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول مجلس التعاون من إنجازات في
مجال حقوق اإلنسان .باإلضافة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وغيرهم من المنظمات غير الحكومية اإلقليمية ذات
الخبرة واالختصاص في مجال حقوق االنسان لالستفادة من خبراتها في مجال تعزيز
وحماية حقوق االنسان.
وقد قدمت المؤسسة خالل الفترة الماضية العديد من الخدمات ذات الصلة بحقوق اإلنسان
والحريات العامة سواء لألفراد أو لمؤسسات الدولة الرسمية ،وكذلك مؤسسات المجتمع
المدني ،لرفع قدرات هذه الفئات بمستوى عال وبما يتالءم مع الخدمات المقدمة على
المستوى الدولي ،سواء من خالل جلب نخبة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق اإلنسان
لنقل تجاربهم وخبراتهم أو من خالل المشاركات الخارجية في األنشطة والفعاليات التي
نظمها الجهات الدولية واإلقليمية ،كما تعمل على اإلعداد لتنفيذ حزمة من البرامج خالل
العام القادم وذلك على النحو اآلتي:
المحور األول :البرامج التي تم تنفيذها
يتضمن هذا المحور مجموعة من البرامج التي نفذتها المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
لمختلف الفئات بما فيها منتسبي المؤسسة لرفع قدراتهم في مجال حقوق اإلنسان وذلك على
تفصيل اآلتي:
أوال :أعضاء المؤسسة والعاملين باألمانة العامة
لقد شارك أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق وموظفي األمانة العامة
في العديد من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى رفع قدراتهم في مجال حقوق اإلنسان
على المستوى الدولي ،سواء كانت هذه الفعاليات محلية أم خارجية ،وهو ما كان له بالغ
األثر االيجابي في نقلهم لهذه الخبرات والتجارب للواقع البحريني من خالل مشاركتهم في
تقديم المحاضرات والدورات التدريبية أو المؤتمرات لمختلف فئات المجتمع البحريني
وذلك على النحو اآلتي:
 -1تدريب أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية في مجال حقوق اإلنسان

الفترة الزمنية
السنة الشهر
5112

اكتوبر

5112

يناير

5112

مايو

-5

موضوع الفعالية

الجهة الدولية /اإلقليمية
المنظمة

البرنامج التدريبي ألعضاء
مجلس المفوضين في حقوق
االنسان
الندوة العربية اإلقليمية بعنوان المنظمة العربية لحقوق
اإلنسان
"دولة الحقوق"
األمانة العامة لدول
ندوة حقوق اإلنسان رؤية
مجلس التعاون
خليجية موحدة
الخليجي
مؤسسة الجسر لبناء
السالم

مكان تنفيذ
الفعالية
المملكة
المتحدة
وإيرلندا
القاهرة
الرياض

تدريب موظفي األمانة العامة في المؤسسة الوطنية في مجال حقوق اإلنسان

الفترة الزمنية
السنة الشهر
 5112نوفمبر
 5112أكتوبر
 5112أكتوبر
5112

مايو

 5112سبتمبر
 5112مارس
 5112مارس

موضوع الفعالية
تعزيز األطر التشريعية
لحماية المرأة من العنف
الميثاق العربي لحقوق
اإلنسان وآلية عمله
مناقشة وتقييم المدونة
النموذجية لقواعد سلوك
رجل األمن العربي
حقوق االنسان رؤية
خليجية موحدة
تعزيز األطر التشريعية
لحماية المرأة من العنف
الدورة العربية في مجال
القانون الدولي اإلنساني
مبادرة تعزيز المشاركة
الشاملة والمساهمة الفعالة
للمرأة العربية في الحياة
العامة

الجهة الدولية /اإلقليمية
المنظمة
مركز المرأة العربية
للتدريب والبحوث
لجنة حقوق اإلنسان
العربية والشبكة العربية

مكان تنفيذ
الفعالية
األردن
القاهرة
القاهرة

االمانة العامة  -مجلس
التعاون الخليجي
مكتب المفوض السامي
لحقوق اإلنسان في
الشرق األوسط
المركز العربي للبحوث
القانونية والقضائية
المقر االقليمي لبرنامج
األمم المتحدة االنمائي

 5112مارس

منع التعذيب

منتدى آسيا و المحيط
الهادئ (- )APF

 5112فبراير

دورة متخصصة في
التخطيط االستراتيجي

جامعة نوتنغهام بالمملكة
المتحدة
والسفارة البريطانية

الرياض
لبنان
لبنان
األردن
المملكة
األردنية
الهاشمية
مركز
التدريب
بالمؤسسة
الوطنية

لحقوق
اإلنسان
5112

يناير

5112

يناير

أكتوبر
–
5112
نوفمبر
5112

مايو

مارس
–
5112
أبريل
مارس
–
5112
أبريل
5115

مايو

 5115فبراير

5115

يناير

5115

يناير

مكتب المفوض السامي
لألمم المتحدة بالتعاون
مع منظمة حماية التعليم
في ظروف النزاع
وانعدام األمن ()PEIC

المنتدى اإلقليمي لحماية
الحق في التعليم في ظروف
النزاعات المسلحة وانعدام
األمن في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
"إعداد الخطط الوطنية
مكتب المفوض السامي
حول قرار مجلس األمن
لألمم المتحدة
 1252المرأة والسلم
واألمن"
القانون الدولي لحقوق
مركز قانون حقوق
اإلنسان والمؤسسات
اإلنسان
الوطنية لحقوق اإلنسان
دورة مفتشية السجون في
مفتشية صاحبة الجاللة
مراقبة وتفتيش السجون
للسجون بالمملكة المتحدة
كآلية وقائية وطنية
ورشة عمل تدريبية حول
مكتب المفوضية السامي
دور المؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان في التعاون واللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان
مع االليات الدولية لحماية
حقوق اإلنسان
دور المؤسسات الوطنية
مكتب المفوضية السامي
لحقوق االنسان في التعاون
واللجنة الوطنية لحقوق
مع االليات الدولية لحماية
اإلنسان بقطر
حقوق اإلنسان
المؤتمر الثامن للمؤسسات
اللجنة الوطنية لحقوق
الوطنية العربية لحقوق
اإلنسان بدولة قطر
اإلنسان
معهد جنيف لحقوق
اآلليات المعنية بحماية
اإلنسان
حقوق المرأة
تطوير القسم المتعلق
بحماية حقوق المرأة في
مكتب المفوض السامي
التقرير السنوي الصادر
لحقوق اإلنسان
عن المؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان
اللجنة الوطنية لحقوق
مؤتمر تعزيز قدرات
اإلنسان (قطر)
المؤسسات الوطنية لحماية
والمفوضية السامية
حقوق اإلنسان في المنطقة
لحقوق اإلنسان
العربية

االردن

االردن

نوتنغهام
المملكة
المتحدة

الدوحة

الدوحة

الدوحة
األردن

لبنان

قطر

5115

يناير

 5111سبتمبر

المؤتمر الخاص بحماية
الصحافيين في الحاالت
الخطرة
دورة تدريبية في الرصد
والتوثيق وإعداد التقارير
في مجال حقوق اإلنسان

اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان  -قطر

الدوحة

برنامج األمم المتحدة
االنمائي

مملكة
البحرين

ثانيا :تدريب منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان العديد من الفعاليات واألنشطة لمنظمات المجتمع
المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان من أجل تطوير ورفع قدراتهم في هذا المجال بما
يتناسب مع البرامج التي تقدم على المستوى الدولي وذلك من خالل استضافة نخبة من
الخبراء الدوليين الحقوقيين لهذه الفعاليات أو من خالل منتسبي المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان وذلك على النحو اآلتي:
الفترة الزمنية
مكان تنفيذ
الجهة الدولية /اإلقليمية
موضوع الفعالية
الفعالية
المنظمة
السنة الشهر
خبراء من المؤسسات
مؤتمر :مشروع
فندق الرتز
الوطنية لحقوق اإلنسان -
النظام األساسي
كارلتون –
قضاة المحاكم األفريقية
 5112مايو
للمحكمة العربية
مملكة البحرين
واألوروبية واألمريكية
لحقوق اإلنسان
لحقوق اإلنسان
 المجلس الوطنيلحقوق اإلنسان في
محاضرة :المبادئ
فندق
المغرب
المتعلقة بمركز
الشيراتون –
 ()UNDP 5112فبراير المؤسسات الوطنية
مملكة البحرين
 مكتب المفوضيةلحقوق اإلنسان /
السامية لحقوق
مبادئ باريس
اإلنسان
ندوة :أوجه التعاون
بين الحكومة
والمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان
فندق الريجنسي
المفوضية السامية لحقوق
– مملكة
 5112أبريل
اإلنسان
(الجزء الثاني -ضمن
البحرين
سلسلة االجتماعات
التشاورية
)OHCHR
 5112أبريل

دور مؤسسات
المجتمع المدني في
تعزيز وحماية حقوق

المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان

فندق الموفنبيك
– مملكة
البحرين

اإلنسان في مملكة
البحرين
(الجزء الثالث -ضمن
سلسلة االجتماعات
التشاورية OHCHR
)

 5112أبريل

دور مؤسسات
المجتمع المدني في
تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان في مملكة
البحرين

المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان

فندق الموفنبيك
– مملكة
البحرين

المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان

فندق الريجنسي
إنتركونتيننتال ـ
مملكة البحرين

المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان

فندق الموفنبيك
– مملكة
البحرين

(الجزء الثالث -ضمن
سلسلة االجتماعات
التشاورية OHCHR
)
دور اإلعالم في
تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان في مملكة
البحرين
 5112أبريل

 5112أبريل

(الجزء الرابع -ضمن
سلسلة االجتماعات
التشاورية OHCHR
) -بالتعاون مع وفد
المفوضية
برنامج المشاورات
الوطنية "تحديد
األولويات وعرض
التحديات وتقديم
التوصيات بشأن
اإلعداد لبرنامج بناء
القدرات في مجال
حقوق اإلنسان لمملكة
البحرين".
(الجزء الخامس-
ضمن سلسلة

االجتماعات التشاورية
)OHCHR
برنامج التعاون التقني
اللقاء التشاوري؛
لمناقشة الوضع
القانوني ومراقبة
وتفتيش مراكز
اإلصالح والتأهيل،
وحقوق السجناء
والمحتجزين في
مملكة البحرين.
(الجزء السادس-
ضمن سلسلة
االجتماعات التشاورية
)OHCHR

المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان

قاعة التدريب
في المؤسسة
الوطنية لحقوق
اإلنسان

 5112ديسمبر

ضمانات المحاكمة
العادلة

الدكتور بطاهر مختار
بوجالل خبير دولي واستاذ
محاضر في جامعة ليان
الفرنسية

فندق السوفتيل-
مملكة البحرين

 5112أكتوبر

اتفاقية مناهضة
التعذيب

مركز الجسر العربي لحقوق
اإلنسان

 5112أبريل

فندق
الموفنبيك –
مملكة البحرين

الدكتور محمود قنديل
فندق الدبلومات
الحق في حرية الرأي عضو اتحاد المحامين العرب
– مملكة
 5112سبتمبر
مستشار المنظمة العربية
والتعبير
البحرين
لحقوق اإلنسان
ثالثا :تدريب العاملين على إنفاذ القانون في مجال حقوق اإلنسان
عملت المؤسسة بالتعاون مع األكاديمية الملكية للشرطة ومعهد البحرين للتنمية السياسية
على تدريب منتسبي وزارة الداخلية المدنيين والعسكريين في مجال حقوق اإلنسان وشرح
المعايير الدولية الستخدام القوة والسالح ومسئولية رجل األمن عند تجاوز صالحياته من
خالل برنامج مشترك مدته ثالث سنوات تم تقديمه من قبل خبراء محليين ودوليين وذلك
على النحو اآلتي:
الجهة الدولية/
الفترة الزمنية
مكان تنفيذ
اإلقليمية
موضوع الفعالية
الفعالية
السنة الشهر
المنظمة
األكاديمية
 5112يونيو تعزيز وحماية مبادئ حقوق اإلنسان خبير عربي
خبير بحريني الملكية للشرطة
 5112يونيو على المستويين الوطني والدولي.

5112
5112
5112
5112
5112
5112
5112

يونيو
يونيو
يونيو
يونيو
يونيو
يونيو
يونيو

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان خبير بحريني
النظم
في
الشرطة
وعمل
الديمقراطية.
دور الشرطة في تطبيق المعايير خبير بحريني
الدولية لحقوق اإلنسان في حاالت
الطوارئ والفوضى المدنية.

األكاديمية
الملكية للشرطة
األكاديمية
الملكية للشرطة

رابعا :تدريب المحامين المتدربين في مجال حقوق اإلنسان
سعيا من المؤسسة نحو تدريب مختلف فئات وشرائح المجتمع ،وعلى وجه الخصوص فئة
المحامون الذين هم القضاء الواقف حتى نرتقي بقدراتهم بما يتناسب مع ما تم تقديمه
ألعضاء السلطة القضائية من تدريب ،فقد نظمت المؤسسة بالتعاون مع رابطة المحامين
الدولية ،واللجنة الدولية للصليب األحمر ،برنامجا ً متكامالً في مجال حقوق اإلنسان ،شارك
في تنفيذه نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين وذلك على النحو اآلتي:
الفترة الزمنية
السنة الشهر

موضوع الفعالية

 5112سبتمبر

ضمانات وحقوق المتهم في
االتفاقيات الدولية واالقليمية
لحقوق االنسان

 5112سبتمبر

أصول البحث القانوني في مجال
حقوق اإلنسان

5112

أبريل

دورة المحامين المبتدئين (الجزء
الثالث) :دورة تدريبية حول
القانون الدولي اإلنساني للمحامين
المبتدئين بالتعاون مع اللجنة
الدولية للصليب األحمر.

5112

مارس

مركز التدريب
دورة متخصصة للمحامين
بالمؤسسة
رابطة المحامين
المبتدئين في مجال حقوق اإلنسان
الوطنية لحقوق
الدولية
(الجزء الثاني)
اإلنسان

مكان تنفيذ
الفعالية

الجهة الدولية/
اإلقليمية المنظمة
المركز العربي
مركز التدريب
للتربية على
بالمؤسسة
القانون الدولي
الوطنية لحقوق
االنساني وحقوق
اإلنسان
االنسان
مركز التدريب
بالمؤسسة
رابطة المحامين
الوطنية لحقوق
األمريكية
اإلنسان
مركز التدريب
اللجنة الدولية
بالمؤسسة
للصليب األحمر
الوطنية لحقوق
اإلنسان

خامسا ً :تدريب منتسبي مشروع قضاة المستقبل في مجال حقوق اإلنسان

إدراكا ً من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان لمسئوليتها تجاه تعزيز التعاون بين كافة
السلطات في الدولة فقد تم توقيع اتفاقية تفاهم بين المؤسسة والمجلس األعلى للقضاء تتولى
المؤسسة مسئولية تدريب منتسبي مشروع قضاة المستقبل في مجال حقوق اإلنسان ،وقد تم
تنفيذ برنامجا ً متكامالً لمدة عام كامل تضمن العديد من الموضوعات الحقوقية ذات العالقة
بعمل السلطة القضائية ،شارك في تنفيذه مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين ،وذلك
على النحو اآلتي:
الفترة الزمنية
السنة الشهر
 5112ديسمبر

 5112ديسمبر

 5112أكتوبر

 5112سبتمبر

5112

يونيو

5112

مايو

 5112أبريل

موضوع الفعالية
"االحتجاج باالتفاقيات
الدولية لحقوق اإلنسان أمام
القضاء الوطني"
"معايير تقدير
العقوبة وضوابط
تسبيب األحكام في
ضوء مبادئ حقوق
اإلنسان".

الجهة الدولية /اإلقليمية
المنظمة
كلية الحقوق -
جامعة البحرين
سعادة القاضي
الدكتور دمحم
الطراونة  -قاضي
محكمة التمييز
األردنية.

االتجار بالبشر

كلية الحقوق  -جامعة
البحرين

"مفهوم العدالة
الجنائية وحقوق
اإلنسان".

المنظمة الدولية لإلصالح
الجنائي  -مكتب شمال
إفريقيا والشرق األوسط.

"دور المحاكم في
حماية الحقوق
االقتصادية
واالجتماعية
والثقافية".

الهيئة المستقلة لحقوق
اإلنسان في فلسطين.

دور المحاكم في
حماية الحقوق
المدنية والسياسية.

الدكتور إبراهيم
بدوي  -مستشار
قانوني  -وزارة
الخارجية.

" مبادئ أساسية في القانون
الدولي اإلنساني".

اللجنة الدولية للصليب
األحمر .ICRC

مكان تنفيذ
الفعالية
معهد
الدراسات
القضائية
والقانونية
معهد
الدراسات
القضائية
والقانونية
معهد
الدراسات
القضائية
والقانونية
معهد
الدراسات
القضائية
والقانونية
معهد
الدراسات
القضائية
والقانونية
معهد
الدراسات
القضائية
والقانونية
معهد
الدراسات
القضائية

والقانونية
المحور الثاني :البرامج التدريبية القادمة لرفع القدرات في مجال حقوق اإلنسان
تواصل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عملها في إعداد خطة تنفيذية الستراتيجيتها
التدريبية في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان لمختلف الفئات ،للعام القادم وسيتم االعالن
عن هذه البرامج بعد اعتمادها من قبل مجلس مفوضي المؤسسة وفقا ً لألوليات وإلمكانيات
المادية وذلك على النحو اآلتي:
أوال :تدريب العاملين على إنفاذ القانون في مجال حقوق اإلنسان
تعمل المؤسسة بالتعاون مع األكاديمية الملكية للشرطة والمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي
إعداد برنامج لتدريب منتسبي وزارة الداخلية المدنيين والعسكريين في مجال حقوق
اإلنسان وشرح المعايير الدولية الستخدام القوة والسالح ومسئولية رجل األمن عند تجاوز
صالحياته وكيفية إدارة مؤسسة اإلصالح والتأهيل وفق المعايير الدولية الحديثة من خالل
برنامج مشترك سيتضمن عدة ورش يتم تقديمه من قبل خبراء دوليين بالتعاون مع المنظمة
الدولية لإلصالح الجنائي والبرنامج االنمائي لألمم المتحدة ،واللجنة الدولية للصليب
األحمر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
ثانيا :البرنامج التدريبي للمدرسين في مجال حقوق اإلنسان
يشكل قطاع التعليم واحدًا من أبرز وأكثر القطاعات أهمية بالنسبة لموضوعات حقوق
اإلنسان ،إذ يعدُّ أهم ضمانة من ضمانات فهم الحقوق وممارستها في المجتمع المدرسي
على نطاق واسع ،سواء أكان بين المعلمين والطلبة ،أو الطلبة فيما بينهم ،أو اإلدارات
والقيادات التربوية وطريقة تعاطيها مع الطاقم التعليمي وفق مبادئ حقوق اإلنسان.
وبنا ًء على رغبة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في مد جسور التعاون مع مختلف
الشركاء المعنيين ،وذلك وفق استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لألعوام
(5112ـ )5112التي أشارت بوضوح في محورها الثالث إلى "إطالق برنامج وطني
موسع للتربية على حقوق اإلنسان" ،وما يترتب على ذلك من طرح المشاريع والمبادرات
التي تصبّ في هذا االتجاه بين المؤسسة الوطنية ووزارة التربية والتعليم ،على مستوى
تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة في مجال حقوق اإلنسان.
فإن الم ؤسسة في صدد اعتماد برنامج تدريبي متكامل بعد مناقشته مع وزارة التربية
والتعليم وسيتم االستفادة من بعض بيوت الخبرة الدولية في التنفيذ كمعهد الجسر الدولي
لبناء السالم ومنظمة اليونسكو وبرنامج األمم المتحدة والمعهد العربي لحقوق اإلنسان.
ثالثا :البرنامج التدريبي لمنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان
تعتبر مؤسساات المجتماع المادني شاريكا فاي النهاوض بحماياة وتعزياز حقاوق االنساان ماع
الاادور الااذي تقااوم بااه الدولااة والجهااات الفاعلااة فااي مجااال تعزيااز وحمايااة وتحسااين حقااوق
اإلنسااان ،ذلااك أن دورهااا ال يقاال أهميااة دور تلااك الجهااات باعتبارهااا الماارآة العاكسااة لحالااة
حقوق اإلنسان ،وهو ما يعكس وجود مجتمع مدني حيوي متنوع ومستقل ،قادر على العمال
بحرية.

ولتمكين مؤسسات المجتمع المادني مان القياام بادرورها وتحقياق أهادافها فاإن الحاجاة ملحاة
للعمل على وضع برامج تدريبية حقوقية لهذه المؤسسات لتمكنها من القياام بعاملهاا وتحقياق
أهادافها ،وإنفاااذا لااذلك وضاعت المؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنساان برنامجااا تاادريبيا حقوقيااا
يعني بالمسائل ذات الصلة بعملها واالختصاصاات المنوطاة بهاا عبار ورش عمال ودورات
تدريبية متخصصة يشارك في تنفيذها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال.
بالتعاااون مااع منتاادى آساايا والمحاايط الهااادي ( )APFوالبرنااامج االنمااائي لألماام المتحاادة
باإلضافة إلى اللجنة الدولياة للصاليب األحمار .والمنظماة العربياة لحقاوق اإلنساان وغيارهم
من بيوت الخبرة الدولية في مجال حقوق اإلنسان.
رابعا :البرنامج التدريبي ألعضاء السلطة التشريعية في مجال حقوق اإلنسان
تعتباار الساالطة التشااريعية (مجلسااي النااواب والشااورى) هااي المؤسسااة الدسااتورية الضااامنة
لحماية الحقوق والحريات العامة ،وهو ما يلزم أن تكاون التشاريعات الوطنياة الصاادرة مان
هذه المؤسساة متوائماة ماع الحقاوق والحرياات المنصاوص عليهاا فاي الدساتور مان جاناب،
والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان من جانب آخر.
لااذا بااات ماان الضااروري وجااود برنااامج متخصااص ألعضاااء الساالطة التشااريعية بمجلساايها
النواب والشورى في مجاال حقاوق اإلنساان ،يتنااول مجموعاة مان ورش العمال والادورات
التدريبااة ذات الصاالة بشااكل أساااس بماادى موائمااة التشااريعات الوطنيااة مااع المعااايير الدوليااة
باعتباار ذلاك يتقااطع مباشاارة مان اختصاصاات المؤسسااة الوطنياة واألهاداف االسااتراتيجية
التي وضعتها.
لااذا جاااري العماال علااى إعااداد برنااامج متكاماال يشااارك فيهااا تنفيااذ هااذه البرنااامج نخبااة ماان
الخباراء المحليااين والاادوليين المتخصصااين فااي هاذا المجااال .بالتعاااون مااع المنظمااة الدوليااة
لإلصالح الجنائي والمركز العربي للتربياة علاى القاانون الادولي وحقاوق اإلنساان وغيارهم
من الخبرات الدولية.
خامسا ً :برنامج التدريب المتخصص في حقوق اإلنسان لإلعالميين
تسعى المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى تنظايم دورات تدريبياة متخصصاة لإلعالمياين
لبناء المعرفة وتنمية الاوعي فاي مجاال حقاوق اإلنساان ،واماتالك المهاارات إلدمااج حقاوق
اإلنسااان فااي الموضااوعات والقضااايا والسياسااات التحريريااة إلعطاااء دور إيجااابي لعملهاام
كااإعالميين فيمااا يتصاال بحقااوق اإلنسااان ماان خااالل وضااع برنااامج بالتعاااون مااع مجموعااة
الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال.

