
 
 
 
 

 

 ) ج (مرفق
 وعدد المشاركين فيها خاللحقوق اإلنسان في مجال  بالنسبة لوزارة الداخلية والبرامج األكاديميةالدورات التدريبية 

 (6210 - 2102)األعوام 
 

ً
ا
 حسبًالعامعددًاملشاركينًفيًالدوراتًالتدريبيةًوالبرامجًألاكاديميةًفيًمجالًحقوقًإلانسانًمصنفينً:ًأول

ًاملشاركينعددًًالسنةًت

1 2102 0101 

2 2102 1818 

3 2108 901 

4 2102 0218 

5 2100 129 

 0 (خارج البحرين)الدراسات العليا  6

 مشارك            13,580 املجموع

 

 



 
 
 
 

 

 

ً
ا
ًالدوراتًوالبرامجًنوعحسبًعددًاملشاركينًفيًالدوراتًالتدريبيةًوالبرامجًألاكاديميةًفيًمجالًحقوقًإلانسانًمصنفينً:ًثانيا

ًمكانًإلانعقادًعددًاملشاركينًالبرنامجًت

 كلية تدريب الضباط  1393 الندوات/ املحاضرات / التدريبيةالدورات  0

 كلية تدريب الضباط 811 برامج املاجستير 2

 كلية تدريب الضباط  012 برامج الدبلوم 2

 ألاكاديمية امللكية للشرطة  91 الدورات التي عقدت في مركز البحوث ألامنية 8

 01,442 2100 -2102دورات حقوق إلانسان التي ُعقدت في معهد تدريب الشرطة من  2
مختلف / معهد تدريب الشرطة 

 إلادارات بالوزارة 

 خارج مملكة البحرين 0 (خارج البحرين)الضباط الذين يدرسون تخصص حقوق الانسان او من انهوا الدراسة  0

 خارج مملكة البحرين  133 2100ولغاية   2012الدورات التدريبية الخارجية في مجال حقوق إلانسان التي أنعقدت خالل الفترة من  1

 النيابة العامة   2 2100ولغاية   2012الدورات التدريبية الخارجية في مجال حقوق إلانسان التي أنعقدت خالل الفترة من  1

 مشارك13,580ً املجموع

ً



 
 
 
 

 

ً

 (2106 - 2021)المشاركين فيها خالل األعوام وعدد حقوق اإلنسان الدورات التدريبية والبرامج األكاديمية في مجال كشف : الملحق

ً

ً
ا
ًالندوات/ًاملحاضراتً/ًالتدريبيةدوراتًال:ًأول

 اسمًالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة ت

ًعددًاملشاركين تاريخًانعقادها

 مالحظات مكانًانعقادها

 ضباط إلى من
ط باض

 صف
 مدني

 2102سنة  كلية تدريب الضباط 0  00 فبراير 00 فبراير 02 دور الشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان 1

2 
دورة شرح القانون الدولي لحقوق إلانسان 

 واملعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين
 2102سنة  تدريب الضباطكلية    22 ابريل 01 ابريل 11

3 
 شرح مدونة سلوك رجال الشرطة

 ( عدة دورات للضباط من مختلف الرتب)

سبتمبر  18خالل الفترة من 

 نوفمبر 20ولغاية 
821   

ألاكاديمية امللكية 

 للشرطة
 2102سنة 

 

4 

تطبيقات "امللتقى العلمي الثاني للشرطة العربية 

 للقيادات العليا" حقوق إلانسان في ألاجهزة ألامنية
 يناير 22 يناير 21

من  18

داخل 

مملكة 

 البحرين

 
داخل  من 22

 مملكة البحرين
قاعة املؤتمرات بفندق 

 الخليج

بالتعاون مع جامعة نايف 

 2102/العربية للعلوم ألامنية
من خارج  21

مملكة 

 البحرين

 
من خارج  20

 مملكة البحرين



 
 
 
 

 

5 

في مجال حقوق  الدورة الخاصة بضباط ألامن العام

للقيادات " املعايير الحقوقية للعمل الشرطي" إلانسان

 العليا والوسطى

  02 فبراير 21 فبراير 01

 

 كلية تدريب الضباط
بالتعاون مع معهد البحرين 

 2102/للتنمية السياسية

 2102سنة  كلية تدريب الضباط   82 مارس 20 مارس 01 دور الشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان 6

 2108سنة  كلية تدريب الضباط   02 فبراير 02 فبراير 19 دور الشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان 7

 2108سنة  كلية تدريب الضباط 8 2 1 مارس21 مارس 22 حماية ألاسرة والعنف ألاسري  8

  20 يونيو 02 يونيو 01 (املعاييرالحقوقية للعمل الشرطي)البرنامج التدريبي  9

2 

 كلية تدريب الضباط

بالتعاون مع معهد البحرين 

/ للتنمية السياسية 

واملؤسسة الوطنية لحقوق 

 2108 إلانسان

 2102سنة  كلية تدريب الضباط  2 09 فبراير 20 فبراير 22 دورة الشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان 10

 2102 كلية تدريب الضباط   80 يونيو 12 مايو 20 (املعايير الحقوقية للعمل الشرطي)البرنامج التدريبي 11

 2102 كلية تدريب الضباط   02 يونيو 11 شرح مدونة سلوك رجال الشرطة 12

 2102سنة  كلية تدريب الضباط   02 أكتوبر 02 أكتوبر 00 الدورة التأسيسية للبحث الجنائي 13

14 
املسؤولية التأديبية للموظف العام بالقوانين 

 البحرينية
 2102سنة  كلية تدريب الضباط 00  01 نوفمبر 01 نوفمبر 19

15 
الضوابط املوضوعية وإلاجرائية إلستخدام القوة في 

 (0)أعمال الضبط إلاداري 
 22 2 ديسمبر 10 نوفمبر 21

 
 2102سنة  كلية تدريب الضباط

16 
الضوابط املوضوعية وإلاجرائية إلستخدام القوة في 

 (2)أعمال الضبط إلاداري 
 22 0 ديسمبر 11 ديسمبر 11

 
 2102سنة  كلية تدريب الضباط



 
 
 
 

 

 2100سنة  كلية تدريب الضباط   1 يناير 20-01 إعداد املدربين لشرح مدونة سلوك رجال الشرطة 17

 2100سنة  كلية تدريب الضباط   00 مارس 29-21 دور البحث الجنائي في مكافحة الجريمة 18

 2100سنة  كلية تدريب الضباط   20 أبريل 10-18 "الحقوقية للعمل الشرطياملعايير "البرنامج التدريبي  19

 2100سنة  كلية تدريب الضباط 00  1 أبريل 21 – 21 أساسيات التعامل مع العنف ألاسري  20

 2100سنة  كلية تدريب الضباط   0 ديسمبر 10 مايو 12 2100للعام ( 2)دورة الضباط حديثي التخرج  21

 2100سنة  كلية تدريب الضباط 2  9 مايو 19 التطبيق العلمي للقانون الجنائيدورة  22

23 
دورة السلطة التشريعية بدعم وتعزيز حقوق إلانسان 

 في مملكة البحرين
 2100سنة  كلية تدريب الضباط 21 21 021 أكتوبر 09

 2100سنة  تدريب الضباطكلية    0 سبتمبر 22 – 01 2100للعام ( 2)دورة الضباط حديثي التخرج  24

 2100سنة  كلية تدريب الضباط 9  02 سبتمبر 29 – 20 دورة مكافحة جرائم إلاتجار باألشخاص 25

ًمشارك1,134ً011ً159ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً1393ًًاملجموع

ً

ً

ً

ً



 
 
 
 

 

ً

ً
ا
ًبرامجًاملاجستير:ًثانيا

 اسمًاملقرًر ت
عددً تاريخًانعقاده

 املشاركين
 مالحظات مكانًانعقاده

 إلى من

0 
لطلبة الدفعة  "دور ألامانة العامة للتظلمات في حماية حقوق إلانسان " محاضرة 

 الثانية من برنامج املاجستير في العلوم الجنائية والشرطية
 2108سنة  كلية تدريب الضباط 82 يناير  21

2 
إلستخدام القوة وألاسلحة النارية وشرح مدونة املبادئ ألاساسية "محاضرات بعنوان 

 سلوك رجال الشرطة
 2108سنة  كلية تدريب الضباط 081 ابريل  21-21

2 

 مقرر حقوق إلانسان مع التعمق

 املاجستير في العلوم الجنائية والشرطية

 (الدفعة الرابعة)
 2102-2108 كلية تدريب الضباط 28 فبراير  18 اكتوبر  02

8 
 في العلوم الجنائية والشرطية املاجستير

 (الدفعة الخامسة)
 2100-2102 كلية تدريب الضباط 21 فبراير  18 أكتوبر 11

2 
 املاجستير في العلوم إلادارية وألامنية

 (الدفعة ألاولى)
 2102 كلية تدريب الضباط 20 يوليو  28 ابريل  08

0 
 املاجستير في العلوم إلادارية وألامنية

 (الثانيةالدفعة )
 2108-2102 كلية تدريب الضباط 81 فبراير  12 نوفمبر  12

1 
 املاجستير في العلوم إلادارية وألامنية

 (الدفعة الثالثة)
 2102-2108 كلية تدريب الضباط 21 فبراير  18 اكتوبر  02

1 
 املاجستير في العلوم إلادارية وألامنية

 (الدفعة الرابعة)
 2100-2102 كلية تدريب الضباط 22 فبراير  18 اكتوبر  11

 ضابطًمشارك814ً املجموع



 
 
 
 

 

ً

ً

ً
ا
ًبرامجًالدبلوم:ًثالثا

 اسمًاملقرًر ت
 تاريخًانعقاده

 مدةًالبرنامج مكانًإلانعقاد عددًاملشاركين
ًاملالحظات

 إلى من

 2102 -2108 ونصف سنة كلية تدريب الضباط 20 ابريل فبراير (الدفعة ألاولى ) برنامج دبلوم حقوق إلانسان  0

 2102 -2108 سنة ونصف كلية تدريب الضباط 21 يونيو سبتمبر (الدفعة الثانية ) برنامج دبلوم حقوق إلانسان  2

 2101 -2102 سنة ونصف كلية تدريب الضباط 20 فبراير سبتمبر (الدفعة الثالثة ) برنامج دبلوم حقوق إلانسان  8

 2101 -2102 سنة ونصف كلية تدريب الضباط 01 فبراير  سبتمبر  برنامج مؤسسات إلاصالح والتأهيل 2

ً(مشاركًمنًمختلفًالرتب)011ً املجموع
 

ً

ً
ا
ًالدوراتًالتيًعقدتًفيًمركًزالبحوثًألامنيةً:ًرابعا

 اسمًالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة ت
 عددًاملشاركين تاريخًانعقادها

 مالحظات مكان انعقادها
 مدني ضابط  إلى من

 ديسمبر 9 ديسمبر 9 ندوة حقوق إلانسان بين السيادة الوطنية والعوملة 0
01 01 

 2102 مركز البحوث ألامنية
ًمشارك01ً

ًمشارك01ًًاملجموع



 
 
 
 

 

 

ً

ً
ا
0102ًً-0100دوراتًحقوقًإلانسانًالتيًُعقدتًفيًمعهدًتدريبًالشرطةًمنً:ًخامسا

 ةاسم الدور  ت
 املشاركينعدد  تاريخ انعقادها

 املالحظات مكان انعقادها
 مستجدين صف باطض إلى من

 2102 معهد تدريب الشرطة 880  يونيو 11 يناير 19 مادة حقوق إلانسان للشرطة املستجدين  .0

 2102 معهد تدريب الشرطة  09 أبريل 20 أبريل 22 دورالشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان  .2

 2102 املعهد ومختلف إلادارات بالوزارة  100 ديسمبر 00 سبتمبر 01 الشرطةشرح مدونة سلوك رجال   .2

 2102 معهد تدريب الشرطة  1 يونيو 21 يونيو 22 انتاج املدربين لشرح مدونة سلوك رجال الشرطة  .8

 2102 معهد تدريب الشرطة  01 فبراير 08 فبراير 01 دورالشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان  .2

  1212 يونيو 00 يناير 11 مدونة سلوك رجال الشرطةشرح   .0
محاضرات في مختلف إدارات 

 الوزارة
2102 

 2102 معهد تدريب الشرطة 211  يونيو 19 أكتوبر 10 مادة حقوق إلانسان للشرطة املستجدين  .1



 
 
 
 

 

 2108 معهد تدريب الشرطة 898  مايو 21 نوفمبر 12 مادة حقوق إلانسان للشرطة املستجدين  .1

 2108 معهد تدريب الشرطة  00 فبراير 10 فبراير 12 دورالشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان  .9

 2108 معهد تدريب الشرطة  00 أبريل 28 أبريل 21 دورالشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان  .01

 2108 معهد تدريب الشرطة  02 يونيو 09 يونيو 02 دورالشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان  .00

 2102 معهد تدريب الشرطة 222  نوفمبر 11 مايو 01 مادة حقوق إلانسان للشرطة املستجدين  .02

 2102 معهد تدريب الشرطة 912  مارس 09 سبتمبر 10 مادة حقوق إلانسان للشرطة املستجدين  .02

 2102 معهد تدريب الشرطة  82 يونيو 18 مايو 20 دورالشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان  .08

 2100 معهد تدريب الشرطة  211  يناير 01 ندوة عن حقوق إلانسان  .02

 2100 معهد تدريب الشرطة  28 مارس 01 مارس 02 دورة الشرطة في املحافظة على حقوق إلانسان  .00

 2100 معهد تدريب الشرطة  00 أبريل 11 أبريل 12 أمن وحراسة املنشآت للعاملين بإدارة إلاصالح والتأهيل  .01

 2100 معهد تدريب الشرطة  02 نوفمبر 28 نوفمبر 10 الشرطة في املحافظة على حقوق إلانساندورة   .01

 مشاركً 11,442 2,733 4,010ًاملجموع

ً



 
 
 
 

 

ً
ا
ً(خارجًالبحرين)ًالضباطًالذينًيدرسونًتخصصًحقوقًالانسانًاًومنًانهواًالدراسة:ًسادسا

 املجموع نوع الدارسة ت

 8 ماجستير 0

 2 دكتوراه        2

2ًًاملجموعًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً



 
 
 
 

 

ًس
ا
0102ًولغاية2012ًًًالدوراتًالتدريبيةًالخارجيةًفيًمجالًحقوقًإلانسانًالتيًأنعقدتًخاللًالفترةًمنً:ًابعا

 إسم الدورة  ت
 تاريخ إنعقدها 

 الجهه املشرفه  مكان إلانعقاد 
عدد 

 املشاركين

 املالحظات

 إلى  من 

 2102 0 مجلس حقوق إلانسان جنيف سبتمبر  22 سبتمبر  02 ملجلس حقوق إلانسان  (  20)حضور الدورة  1

 إيطاليا أكتوبر  28 أكتوبر  2 الدورة التدريبية لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة 2
 املعهد الدولي للدراسات العليا 

 للعلوم الجنائية بسيراكوزا
01 

2102 

3 
 ندورة ألاطر القانونية والرقابة القضائية 

 لحماية حقوق إلانسان والحريات العامة
 2 املنظمة العريبة للتنمية إلادارية مصر مايو  08 مايو  02

2102 

 ايطاليا أبريل  01 مارس  01 الدورة التدريبية لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة 4
 املعهد الدولي للدراسات العليا 

 الجنائية بسيراكوزاللعلوم 
22 

2102 

 ايطاليا سبتمبر  08 سبتمبر  28 الدورة التدريبية لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة 5
 املعهد الدولي للدراسات العليا 

 للعلوم الجنائية بسيراكوزا
20 

2102 

 إيطاليا فبراير  00 يناير  21 الدورة التدريبية لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة 6
 املعهد الدولي للدراسات العليا 

 للعلوم الجنائية بسيراكوزا
09 

2108 

 إيطاليا أبريل  02 أبريل  28 الدورة التدريبية لتقديم مساعدة فنية لضباط الشرطة 7
 املعهد الدولي للدراسات العليا 

 للعلوم الجنائية بسيراكوزا
09 

2108 

 2102 09 ألامانة العامة ملجلس التعاون  قطر مارس  09 مارس  02 واحترام حقوق إلانسان دور الشرطة في ترسيخ سيادة القانون : ورشه عمل 8

 الكويت مايو  20 مايو  01 دورة حماية حقوق إلانسان وحرياته في مرحلة جمع الاستدالالت 9
مركز التدريب التخصص ي لقطاع ألامن 

 العام
8 

2102 

ًمشارك133ًًاملجموع

ً



 
 
 
 

 

ً
ا
0102ًولغاية0010ًًًالتدريبيةًالخارجيةًفيًمجالًحقوقًإلانسانًالتيًأنعقدتًخاللًالفترةًمنًالدوراتً:ًثامنا

 إسم الدورة  ت
 تاريخ إنعقدها 

 عدد املشاركين الجهه املشرفه  مكان إلانعقاد 
 املالحظات

 إلى  من 

أبريل  00 حماية حقوق إلانسان في إجراءات العدالة الجنائيةورشة عمل  0 أبريل  02   2 النيابة العامة مملكة البحرين 
2108-2102  

ًاملجموع

ًمشاركين3ً

ً

 
 

 


