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مرا بوسرائ  تلعب حقوق اإلنسان دورا كبيررا وسساسريا فري تردعين النارام الرديمقراطيت فر  يتصرور سن تردار دولرة

. في ظ  احترامها للحقوق والحريات العامةت ك  ذلك تحت مبدس سيادة القانونديموقراطيةت إال

مرنانت في سن تكون مناومتها لحقوق اإلنسران مبنيرة علرى إطرارومن المت زم مع ذلك سن ال تدخر الدول جهدا

مرارية كفالرة وبرهانرا علرى جديرة الردول فري اسرتيتمث  في الخطط الوطنيرة لحقروق اإلنسرانت والتري باترت عنوانرا

اق التطبير  وألج  ذلك جاء هذا الملتقى ليطرح موضوعا جديدا فري نطر.الحقوق وانتاام التزامها بصون الحريات

ت (انوتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق االنسآليات إعداد)في المنطقة العربية والخليجيةت يتمث  في 

ط الوطنية التي تتطرق لها الخطوقد طرحنا هذا الموضوع كإطار عامت وضمنا جلسات الملتقى ألهن الموضوعات

.لحقوق اإلنسانت والتي تغطي ك  القطاعينت العام والخاص

انت وتمثر  حيث تحاى دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة عالمية كبيرة فري مجرال حمايرة وتعزيرز حقروق اإلنسر

بتنميرة الدول محط متابعة من المنامات الدوليةت الحكومية وغير الحكوميةت وقد اعتنت هذه الردولتجارب هذه

لدوليرة التري العامةت سواء بإنشاء آليات وطنيرة سم مرن خر ل التشرريعات واالتفاقيرات اوتطوير الحقوق والحريات

.صادقت سو انضمت لها

لحقروق ومما يحسب لهذه الدولت سنها عمدت إلى تناين إطار الحقوق والحرياتت من خ ل تصمين خطط وطنيرة

لها لرسن طري  زمنية متفاوتةت ضمنتها جميع المشاريع والمبادرات الحقوقيةت التي تهدف من خ اإلنسانت لمدد

نيةت سرواء ولذلك فقد جاء هذا الملتقى ليسلط الضوء على هذه الخطط الوط. الحقوقواضح لتعزيز وحماية هذه

من حيث سب  إعدادهات وطرق تنفيذهات

بالقطراع وسهن الحقروق والحريرات التري مرن الواجرب سن تتضرمنهات وبالتحديرد الحقروق العامرة والحقروق المرتبطرة

.الخاص

ىت والرذ  ولذلك فإننا ندعو جميع المهتمين من الجهات العامةت سو من القطاع الخاصت للمشاركة في هرذا الملتقر

شراركة بفاعليرة فري من الجوانب التعليميرة والتدريبيرةت بمرادة مكثفرةت سرتمكن المشراركين المسيتضمن العديد

.الوطنية لحقوق اإلنسانإعداد وتحلي  وتنفيذ وتقيين الخطط

حياكن معاناتتت
عبررررررد الجبررررررار سحمررررررد الطيررررررب. د

حرينيةرئيس جمعية الحقوقيين الب
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لمن هذا الملتقى؟

عيةالتشريالسلطةسعضاء

الباحثون القانونيون

القضاة 

القانونيونالمستشارون

العرررراملون فرررري القطرررراع 
القانوني

المحامون

العرراملون فرري قطرراع حمايررة 
حقوق اإلنسان 

العدلكاتبو

العرررررراملون فرررررري قطرررررراع 
مؤسسررررررررات المجتمررررررررع 

المدني 

ةمنتسبو وزارة الداخلي

قيادات المنامرات  والمؤسسرات
الحقوقية

العررررراملون فررررري مجرررررال 
المحاماة والقضاء 

المهتمرررون والراغبرررون فررري
تطوير مهاراتهن

منتسبو وزارة الخارجية
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جدول أعمال اليوم األول
م2023مايو 24األربعاء  

جلسة االفتتاح

09:00–09:30

الجلسة األولى
خطط الخطوات العملية في تنفيذ ال
الوطنية لحقوق اإلنسان

09:30–10:45

المتحدثون

خالد الشاعر. أ

ة نائرررب رئررريس المؤسسررر
انالوطنية لحقوق اإلنس

عبد هللا الرميحي. أ

عضو مجلس النواب

صالح الغثيث. د

ارين رئيس هيئة المستشر
لنوابالقانونيين بمجلس ا

أروى السيد. د
رئررررريس قطررررراع  رررررؤون 
حقرررروق اإلنسرررران برررروزارة 

الخارجية

حنان المولى . د 

بكليررة سسررتاذ الملكيررة الفكريررة المسرراعد
الحقوق في جامعة البحرين

دور المؤسسررررات الوطنيررررة فرررري 
ة إعرررداد وتنفيرررذ الخطرررط الوطنيررر

نسانلحقوق اإل

ة مسررراهمة السرررلطة التشرررريعي
فررررري تنفيرررررذ الخطرررررط الوطنيرررررة 

لحقوق اإلنسان

وق اإلطار الدستور  لحمايرة الحقر
والحريات

ليا فري جهود اللجنة التنسيقية الع
يرررة متابعرررة تنفيرررذ الخطرررة الوطن

نسرررران فرررري مملكررررة لحقرررروق اإل
البحرين

مدير الجلسة
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جدول أعمال اليوم األول
م2023مايو  24األربعاء 

مي العسمي. أ

مررررررردير إدارة الع قرررررررات 
وزارة العم -العمالية 

رضا فرج. أ

عضو مجلس الشورى

مرام الصباغ. أ

روع المنسرر  البيئرري لمشرر
بابكوتحديث مصفاة 

صالح الحسن. أ

ة المررررردير السررررراب  للبيئررررر
والشررررررؤون االجتماعيررررررة 

ركة والحوكمة باإلنابرة بشر
سلبا

شيماء عبدهللا . أ

رئررررريس اللجنررررررة اإلع ميررررررة بجمعيررررررة 
الحقوقيين البحرينية

دور وزارة العم  في متابعة مدى
الترررزام الشرررركات بحمايرررة حقررروق

العمال

القطررررراع الخررررراص إلترررررزاممررررردى 
بضمان حقوق المرسة العاملة 

دور الشررركات فررري ضرررمان تررروفر
ا ررررتراطات الصررررحة والسرررر مة 

ي ضوابط وسسرس حمايرة الحر  فرالمهنية للعمال
ات بيئرررة نايفرررة وخفررر  انبعا ررر

الكربون من المصانع

الجلسة الثانية

فرص إدارات الشركات في تعزيز حقوق العمال

11:00–12:15

المتحدثون

مدير الجلسة
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جدول أعمال اليوم األول
م2023مايو 24األربعاء 

الجلسة الثالثة

الممارسات المستجدة في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

12:45–14:00

المتحدثون

مدير الجلسة

العميد حمود سعد

ؤون الوكي  المساعد للش
يةالقانونية بوزارة الداخل

وائل أنيس. أ

مستشررار مسرراعد برروزارة
العرررررررررردل والشررررررررررؤون 

اإلس مية واألوقاف

فواز الصميم. أ

نورة الشمالن. د

كليررة سسررتاذ القررانون الجنررائي المسرراعد ب
الحقوق في جامعة البحرين

يرررة سسرررس األخرررذ بالتررردابير العقاب
البديلررررررررة وآ ارهررررررررا القانونيررررررررة 

واالجتماعية

ة نتررررائج تطبيررررر  قررررانون العدالررررر
اإلص حية لألطفال 

حمايررة الحقرروق الرقميررة ك سررا 
مررررن سسررررس الخطررررة الوطنيررررة 

لحقوق االنسان 

الجودرهنادي . د

سة مسررررتقب  المررررر استشرررررافات
وفررر  الخطرررة الوطنيرررة لحقررروق 

اإلنسان

محامية وعضو مجلس إدارة 
جرائنرئيس  عبة مكافحةنيةجمعية الحقوقيين البحري

اإلنترنت ونان المعلومات 
وزارة الداخلية
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:دير الجلسةي

:دير الجلسةي

جدول أعمال اليوم الثاني 
م2023مايو 25الخميس 

عبد الجبار الطيب.د

ن رئيس جمعيرة الحقروقيي
البحرينية

أروى السيد. د

رئررررريس قطررررراع  رررررؤون 
حقرررروق اإلنسرررران برررروزارة 

الخارجية

ىور ة العم  التدريبية األول
ق طرق إعداد الخطط الوطنية لحقو

اإلنسان

09:30–10:45

انيةور ة العم  التدريبية الث
وسائ  متابعة تنفيذ الخطط 
الوطنية لحقوق اإلنسان

11:00–12:30

حف  الختام

12:30–13:00
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المشاركة 
الحضورية 

المشاركة
عن بعد

الملتقى الخليجي التاسع

للحقوقيين

(انآليات إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية لحقوق اإلنس)

راتفندق الخليج للمؤتمم2023مايو 25–24

+973 17123500+973 39583500

www.actsmartpr.cominfo@actsmartpr.com

VAT% 10+ دينار بحريني 90 VAT% 10+ دينار بحريني 195

توجد عروض خاصة للطلبة والمجموعات
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