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مرسوم إنشاء المعهد

مرسوم رقم ( )39لسنة 2005م (املواد الثالث األوىل)

بإنشاء وتنظيم
السياسية
للتنمية
البحرين
معهد
ّ
املعدّل باملرسوم رقم ( )41لسنة  2008واملرسوم رقم ( )81لسنة 2009
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
االطالع على الدستور،
بعد ّ

وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:
مادة - 1 -
ينشأ معهد متخصص للتدريب ،يسمى «معهد البحرين للتنمية السياسية» يلحق مبجلس الشورى ،ويشار إليه يف هذا املرسوم بكلمة «املعهد».
مادة - 2 -
يهدف املعهد ،يف إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية ،إىل حتقيق األغراض التالية:
 1نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة.
 2توفري برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات التالية:
(أ) أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني.
(ب) أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس.
(ج) العاملني يف وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
 3نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني وفقًا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 4دعم وتنمية البحوث العلمية يف جمال النظم السياسية والقانون الدستوري.
 5دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا ،وأساليب عملها ،وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي.
 6دعم جتربة اجملالس البلدية ،ودورها يف خدمة الوطن واملواطن.
 7ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون.
 8توفري الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 9دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان.
 10تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين وفقًا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 11تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي.
 12إعداد مؤهّلني لالخنراط يف العمل السياسي.
مادة - 3 -
يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وله بوجه خاص ما يلي:
 1حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب.
 2عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب.
 3عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسية مبختلف أشكاهلا.
 4مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية.
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كلمة المعهد

حبلول عام  2016يكمل معهد البحرين للتنمية السياسية عشر
سنوات منذ صدور املرسوم امللكي بإنشائه يف عام  ،2005كمعهد
وطين ،يعمل يف إطار األسس واملبادىء الدستورية والقانونية على
حتقيق رؤى وتطلعات املشروع اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة
امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى ،يف نشر
ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية
السليمة ،ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي بني مجيع أفراد
علي بن حممد الرميحي
اجملتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وحبقوقهم وواجباهتم اليت
كفلها الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطين.
وها هو املعهد مع بداية عام جديد يف مسريته الوطنية ،يواصل القيام بدوره ومسئولياته
يف نشر ثقافة الدميقراطية وتنمية الوعي السياسي للمجتمع ودعم املسرية الربملانية وإعداد
كوادر مؤهلة لالخنراط يف العمل السياسي ،من خالل طرح باقة جديدة من الربامج والفعاليات
هي األكرب يف تاريخ املعهد ،وتضم سلسلة متنوعة من برامج التدريب والتوعية واإلصدارات
واألفالم التثقيفية ،والندوات وورش العمل ،موجهة خلدمة خمتلف فئات اجملتمع ،مع التركيز
على دعم التجربة الربملانية والبلدية من خالل استكمال برامج التدريب اخلاصة بالسادة
أعضاء جملسي النواب والشورى وأعضاء اجملالس البلدية.
ويسعى املعهد من خالل هذه الباقة املتنوعة من الربامج والفعاليات إىل ترسيخ هنجه يف
تطوير مهارات العاملني يف الوزارات واملؤسسات احلكومية والشباب وطلبة اجلامعات واملدارس،
وغرس قيم املواطنة واالنتماء والوحدة الوطنية ،وفق برامج مدروسة ومعتمدة بشكل علمي
لكي تليب االحتياجات التدريبية والتوعوية ملختلف شرائح اجملتمع ،وذلك حتقيقًا ألهداف
املعهد يف تعزيز الثقافة السياسية ،ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي ،آملني أن تشكل
هذه الباقة من الربامج والفعاليات إضافة نوعية جديدة يف جمال تنمية الوعي السياسي
واإلسهام يف تطوير املسرية السياسية والدميقراطية يف مملكة البحرين يف ظل العهد الزاهر
جلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى.
علي بن حممد الرميحي
رئيس جملس األمناء
معهد البحرين للتنمية السياسية
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 .أالربامج التدريبيّ ة

*  8برامج مقترحة ،منها  6برامج معتمدة ضمن اتفاقيات تعاون.

1.1برنامج« :مهارات برملانية للشورى» (* )2016-2015
1.1ورشة عمل« :التخطيط االستراتيجي والعملية السياسية».
2.2ورشة عمل« :العالقة بني السلطات العامة يف الدولة».
3.3ورشة عمل« :الدبلوماسية الربملانية ومهارات الربوتوكول».
4.4ورشة عمل« :دور اللجان الربملانية».
5.5ورشة عمل« :حقوق اإلنسان يف القوانني البحرينية واالتفاقيات الدولية».
2.2برنامج« :الدعم الربملاين ألمانة الشورى» (* )2016-2015
1.1ورشة عمل« :مهارات إعداد البحوث الربملانية».
2.2ورشة عمل« :مهارات التوثيق الربملاين».
3.3ورشة عمل« :مهارات الربوتوكول واملراسم».
3.3برنامج« :مهارات برملانية للنوّاب» (* )2016-2015
1.1ورشة عمل« :حدود التفويض التشريعي».
2.2ورشة عمل« :الدبلوماسية الربملانية».
3.3ورشة عمل« :عالقة جملس النوّاب مع اجملالس البلدية».
4.4ورشة عمل« :استخدامات أدوات الرقابة الربملانية».
5.5ورشة عمل« :حقوق اإلنسان يف القوانني البحرينية واالتفاقيات الدولية».
6.6ورشة عمل« :التواصل مع املواطنني».
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4.4برنامج« :الدعم الربملاين ألمانة النواب» (* )2016-2015
1.1ورشة عمل« :مهارات إعداد البحوث الربملانية».
2.2ورشة عمل« :مهارات التوثيق الربملاين».
3.3ورشة عمل« :مهارات الربوتوكول واملراسم».
5.5برنامج« :مهارات بلدية للمجالس البلدية» (* )2016-2015
1.1ورشة عمل« :العالقة بني اجملالس البلدية واجمللس الوطين (جملسي النواب
والشورى)».
2.2ورشة عمل« :األدوار اخلدمية للمجالس البلدية».
3.3ورشة عمل« :كيفية استخدام الرقابة البلدية».
4.4ورشة عمل« :مهارات إدارية».
5.5ورشة عمل« :التكامل بني األجهزة احلكومية واإلدارات احمللية والبلديات».
6.6ورشة عمل« :التواصل مع املواطنني».
7.7ورشة عمل« :إدارة األزمات االجتماعية».
8.8ورشة عمل« :حتليل ميزانية البلدية».
9.9ورشة عمل« :العالقة بني اجملالس البلدية ومؤسسات اجملتمع املدين».
1010ورشة عمل« :التعامل مع اإلعالم البلدي».
6.6برنامج« :حقوق اإلنسان لضبّاط األمن العام» (* )2016-2015
7.7برنامج« :تعزيز اهلوية الوطنية للمدرّسني».
8.8برنامج« :جيل املستقبل».
9.9برنامج« :املبتعث السفري» للمبتعثني باخلارج.
1010برنامج« :النظام السياسي» ملنتسيب وزارة اخلارجية.
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 .بالربامج التوعويّ ة

1.1برنامج« :التوعية الطالبية»
«1.1املسابقة الوطنية ( )3لتعزيز قانون حقوق الطفل يف الوسط املدرسي».
«2.2مسابقة كتابة اخلطاب السياسي (.»)2
«3.3معسكر األكادمييّة امللكية للشرطة الصيفي للطلبة».
«4.4مدينة شباب .»2030
«5.5أسبوع الثقافة االنتخابية للشباب».
2.2املنتدى اخلليجي الرابع لإلعالم السياسي.
3.3برنامج« :التوعية السياسيّة للمجتمع».
1.1ندوة :الدميقراطية واألمن يف دول جملس التعاون اخلليجي-حدود التفاعل».
2.2ندوة« :الدميقراطية واإلصالح السياسي يف مملكة البحرين».
3.3ندوة« :الشورى والدميقراطية  -حدود التقارب».
4.4ندوة« :اجملتمع املدين يف مملكة البحرين ودوره يف تعزيز االنتماء الوطين».
5.5ندوة« :اهلوية الوطنية يف عامل متغيّر».
6.6ندوة« :اإلعالم االجتماعي وخماطر االتصال السياسي».
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 .جاإلصدارات

1.1الكتب واملطبوعات:
1.1احلصانة الربملانية.
2.2دور اللجان الربملانية يف اجمللس الوطين.
3.3اختصاصات املؤسسات الرقابية.
4.4العالقة بني السلطات العامة يف الدولة.
5.5صناعة القرار السياسي.
6.6التخطيط االستراتيجي.
7.7مهارات التواصل السياسي.
8.8دور الربملان يف حتليل املوازنة العامة.
9.9التفاعل بني الربملان واجملتمع املدين.
1010أسس البحث الربملاين اجليّد.
1111اإلعالم الربملاينّ.
1212كيفيّة إعداد التقارير الربملانية.
1313مهارات التوثيق الربملاين.
1414العالقة الدستورية والقانونية بني اجملالس البلدية والربملان.
1515دليل اجملتمع املدين يف مملكة البحرين.
1616اجملتمع املدين البحريين ودوره يف العمل البلدي.
1717التواصل االجتماعي خلدمة العمل البلدي.
1818دور اإلعالم يف التعريف بالعمل البلدي.
1919امليزانية العامة للمجالس البلدية وأمانة العاصمة وكيفية التعامل معها.
2020شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على تفعيل العالقة بني اجملالس البلدية
واملواطنني.
2121املركزية والالمركزية اإلدارية مع التطبيق على مملكة البحرين.
2016
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2.2أفالم تثقيفيّة:
1.1االنتماء الوطين ومظاهره.
2.2املشاركة السياسية بني احلقّ والواجب.
3.3املشاركة االنتخابية.
4.4التمكني السياسي للمرأة.
5.5التسامح السياسي.
6.6جملس الشورى.
7.7جملس النّواب.
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حتقيق الربامج ألهداف املعهد الواردة يف مرسوم إنشائه

أهداف املعهد
الربامج التدريبية

1.1مهارات برملانية للشورى
2.2الدعم الربملاين ألمانة الشورى
3.3مهارات برملانية للنواب
4.4الدعم الربملاين ألمانة النواب
5.5مهارات بلدية للمجالس البلدية
6.6حقوق اإلنسان لضبّاط األمن
العام
7.7تعزيز اهلوية الوطنية للمدرّسني
8.8جيل املستقبل
9.9املبتعث السفري للمبتعثني
باخلارج
1010النظام السياسي ملنتسيب وزارة
اخلارجيّة
الربامج التوعوية
1.1التوعية الطالبية
2.2املنتدى اخلليجي الرابع لإلعالم
السياسي
3.3التوعية السياسية للمجتمع
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حتقيق اإلصدارات ألهداف املعهد الواردة يف مرسوم إنشائه

أهداف املعهد
الكتب واملطبوعات

1.1احلصانة الربملانية
2.2دور اللجان الربملانية يف اجمللس الوطين
3.3اختصاصات املؤسسات الرقابية
4.4العالقة بني السلطات العامة يف الدولة
5.5صناعة القرار السياسي
6.6التخطيط االستراتيجي
7.7مهارات التواصل السياسي
8.8دور الربملان يف حتليل املوازنة العامة
9.9التفاعل بني الربملان واجملتمع املدين
1010أسس البحث الربملاين اجليد
1111اإلعالم الربملاين
1212كيفية إعداد التقارير الربملانية
1313مهارات التوثيق الربملاين
1414العالقة الدستورية والقانونية بني اجملالس
البلدية والربملان
1515دليل اجملتمع املدين يف مملكة البحرين
1616اجملتمع املدين البحريين ودوره يف العمل
البلدي
1717التواصل االجتماعي خلدمة العمل البلدي
1818دور اإلعالم يف التعريف بالعمل البلدي
1919امليزانية العامة للمجالس البلدية وأمانة
العاصمة وكيفية التعامل معها
2020شبكات التواصل االجتماعي وأثرها
على تفعيل العالقة بني اجملالس البلدية
واملواطنني
2121املركزية والالمركزية اإلدارية مع التطبيق
على مملكة البحرين.
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تنفيذي
ملخص

حتقيق األفالم ألهداف املعهد الواردة يف مرسوم إنشائه

أهداف املعهد
األفالم التثقيفية
1.1االنتماء الوطين ومظاهره
2.2املشاركة السياسية بني احلقّ والواجب
3.3املشاركة االنتخابية
4.4التمكني السياسي للمرأة
5.5التسامح السياسي
6.6جملس الشورى
7.7جملس النوّاب
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الربامج
التدريبية
ّ
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الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج
الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

برنامج «مهارات برلمانيّ ة للشورى» ()2016-2015

ورش عمل
ّمت تصميم الربنامج لكي حي ّقق التمكني الربملاين ألعضاء جملس
الشورى ،من خالل باقة من ورش العمل واإلصدارات ،تتناول ّ
كل
من احملور الدستوري -القانوين واحملور السياسي؛ أخذًا بعني
االعتبار اختصاصات جملس الشورى وختصّصات وخربات أعضائه،
املنظمة جمللس
من خالل دراسة الدستور ،واالطالع على القوانني ّ
الشورى والئحته الداخلية ،باإلضافة إىل دراسة اخللفية السياسية،
والتعليميّة ،والوظيفيّة ،والنوعيّة ،ألعضاء اجمللس ،إىل جانب دراسة
برامج دعم الربملانيّني يف مؤسّسات دولية وإقليمية.
تطوير املهارات الربملانية ،واملعرفة القانونية والسياسية ،ألعضاء
جملس الشورى ،مبا يكفل أداء دورهم التشريعي على الوجه األكمل.
أعضاء جملس الشورى.
من أبريل 2015م حىت يونيو 2016م
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الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ
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برنامج «الدعم الربلماين ألمانة الشورى» ()2016-2015

ورش عمل
هو أحد الربامج اليت من خالهلا ،يسعى معهد البحرين للتنمية
السياسية ،إىل حتقيق أهدافه املنصوص عليها ،يف املرسوم امللكي
اخلاص بإنشائه .وقد حرص الربنامج على أن يقدّم باقة متنّوعة
من املوضوعات ،بآليّات ووسائل تنفيذ متعدّدة؛ حيث بىن رؤيته
يف اختيار هذه املوضوعات على ختصّصات وأقسام األمانة العامة
جمللس الشورى ،كما هي واردة يف القانون والالئحة الداخلية،
للمجلس والقرارات اإلدارية املتّصل هبا .باإلضافة إىل اطالعه على
ملوظفي الربملانات ،واليت قامت بإجنازها
برامج التمكني الربملاينّ ،
مؤسّسات دولية وإقليمية شبيهة .وقد تنّوعت موضوعات الربنامج
ما بني موضوعات إعالمية ،وحبثيّة ،وبروتوكوليّة  .
•دعم مهارات موظّ في األمانة العامة مبجلس الشورى.
اخللق ،مع مطالب أعضاء
•إجياد كوادر قادرة على التجاوب ّ
جملس الشورى.
•تنمية قدرات املوظّ فني؛ ملواكبة تلك األعباء املستجدّة ،وتطوير
األداء الربملاىن ،بوجهٍ عامّ.
•تنمية قدرات العاملني حسب طبيعة مهامّهم.
موظفو األمانة العامة جمللس الشورى
ّ
من أبريل 2015م حىت يونيو 2016م

الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج
الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

ّ
للنواب» ()2016-2015
برنامج «مهارات برلمانيّ ة

ورش عمل
يسعى الربنامج  -بعد االطالع على اختصاصات جملس النوّاب
املختلفة ،وختصّصات وخربات أعضائه ،وأولوياته العمليّة -إىل
حتقيق التمكني الربملاين ،ألعضاء جملس النوّاب من خالل جمموعة،
من الوسائل املتعدّدة واملتكاملة ،متحورت يف:
ين
•احملور الدستوري -القانو ّ
•احملور السياسيّ
تعزيز الثقافة القانونية والسياسية ،لعضو جملس النوّاب :لتمكينه
من القيام مبهامّه التشريعية والرقابيّة
أعضاء جملس النوّاب
من أبريل  2015حىت ديسمرب 2016
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الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج
الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

 20بــرامـــج 2016

ّ
الربلماين ألمانة ّ
النواب» ()2016-2015
برنامج «الدعم

ورش عمل
يسعى الربنامج  -بعد االطالع على اختصاصات جملس النوّاب
املختلفة ،وختصّصات وخربات أعضائه وأولوياته العملية ،واملهام
موظفو األمانة العامة للمجلس -إىل مساعدة عضو
املنوط هبا ّ
جملس النوّاب على القيام بدوره ،على الوجه األكمل ،من خالل
موظفي األمانة العامة ،مبجلس النوّاب من أداء هذا الدور.
متكني ّ
هتيئة كادر وظيفي قادر على مساعدة أعضاء جملس النوّاب يف
مهامّهم التشريعية.
موظفو األمانة العامة جمللس النوّاب.
ّ
من أبريل 2015م حىت يونيو 2016م.

الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

برنامج «مهارات بلديّ ة للمجالس البلديّ ة» ()2016-2015

ورش عمل
يسعى الربنامج  -بعد االطالع على اختصاصات اجملالس البلدية
املختلفة  -إىل حتقيق التمكني البلدي ألعضاء هذه اجملالس ،من
خالل جمموعة من الوسائل املتعدّدة واملتكاملة ،متحورت يف:
•احملور القانوين.
•احملور االجتماعي -اخلدمي.
متكني أعضاء البلديات من ممارسة دورهم االجتماعي واخلدمي،
بالشكل الذي يساهم يف االرتقاء باألوضاع اخلدمية ،واالجتماعية،
يف اململكة عمومًا.
•أعضاء اجملالس البلدية.
•أعضاء أمانة العاصمة.
عاما  2016و 2017
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الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
المحاور
مدة الربنامج
ّ
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برنامج «حقوق اإلنسان لضبّ اط األمن العام» ()2016-2015

ورش عمل
يسعى الربنامج إىل ترسيخ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف
العمل الشرطي؛ لتعزيز ،ونشر ،ودمج تلك املعايري يف عمل ضباّط
األمن العام ،بإنفاذ القانون ،بصفة عامة؛ سعيًا إىل إبراز احلقوق
السياسية ،كاحلق يف التعبري ،واالجتماع والتنظيم ،واملرتبطة
باملمارسة الدميقراطية؛ لضمان تطبيق قواعد الرقابة الدميقراطية،
واحلكم الرشيد والشفافية على عمل أجهزة األمن .يطرح هذا
الربنامج لرفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان لضبّاط األمن العام
سنويًا ،خالل شهر أبريل ،من خالل شراكة مؤسسية ثالثية بني:
•معهد البحرين للتنمية السياسية.
•املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.
•األكادميية امللكية للشرطة.
رفع مستوى قدرة ضبّاط األمن العام على االضطالع مبسؤولياهتم،
يف إطار حقوق اإلنسان ،واإلملام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
املطبّقة يف الظروف االستثنائية.
ضبّاط األمن العام من القيادات العليا والوسطى.
تتنوّع حماور الربنامج ك ّل عام بالتنسيق مع اجلهات املعنيّة.
يطرح الربنامج مرّة ك ّل عا ٍم ملدّة ثالثة أيام.

الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

برنامج «تعزيز الهوية الوطنيّ ة للمدرّ سين»

ورش عمل
تقوم فكرة هذا الربنامج على عمل سلسلة من الدورات حول اهلوية
الوطنية ،من خالل التركيز على ثقافة املواطنة ،وأركان النظام
الدستوري ،يف مملكة البحرين ،ملدرّسي املدارس؛ أم ًال يف أن يقوم
طلهبم.
هؤالء املدرّسون بنقل ما تل ّقوه يف هذه الدورات إىل ّ
•إبراز قيمة اهلويّة اليت متيّز أمتنا عن باقي األمم األخرى.
•تعزيز ثقافة املواطنة ،والتعريف باملشروع اإلصالحي لفئة
املدرّسني؛ للحدّ من ثقافة التأجيج والتأزمي؛ أم ًال يف نقل ثقافة
املواطنة والتعايش ،للطلبة من خالل مدرّسيهم.
الكادر التعليمي باملدارس احلكومية واخلاصة.
ثالثة شهور.
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الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ
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برنامج «جيل المستقبل»

ورش عمل
يش ّكل الشباب عنصرًا هامًّا ومؤ ّثرًا يف احلياة السياسية أكثر من
غريه؛ كونه الشرحية األعرض يف البحرين .لذا؛ فإن االستفادة
من هذه الطاقات الشابة بعد تأهيلها وتدريبها ،بشكل نوعيّ مبينّ
على قيم الوالء الوطين ،والتسامح والتعددّية ،تساهم يف نشر
ثقافة الدميقراطية السليمة ،والتنمية السياسية لدى فئيت الشباب
والنشء ،بشكل مستدام .حيث يتمّ تدريب دفعة منتقاة من الشباب
اجلامعييّن ،من كال اجلنسني من مجيع مناطق اململكة سنويًا؛
إليفادهم إىل مدارس املرحلة الثانوية؛ إللقاء حماضرات توعوية
عن املشروع اإلصالحي ،وقيم املواطنة ،والتعددّية ،وأسس التعايش
ين .ومن ّمث يقوم ك ّل فوج بتدريب الفوج الذي يليه.
جملتمع مد ّ
إعداد قيادات شبابية مؤهّلة سياسيًا ،وقادرة على املشاركة يف الشأن
العام ،بشكل مستدام؛ لنشر وتنمية الوعي السياسي واحلقوقي لدى
الشباب وقيم املواطنة واالنتماء.
الشباب من سن  29 :18عامًا.
أربعة شهور.

الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

برنامج « المبتعث السفري» للمبتعثين بالخارج

ورش عمل
هو برنامج توعوي ،حياول املعهد فيه تكوين قاعدة معلوماتيّة
وثقافيّة عامة لدى املبتعث قبل سفره للخارج؛ وذلك حرصًا على
االرتقاء بشخص املبتعث سياسيًّا ،وقانونيًّا ،واجتماعيًّا ،واحلؤول
دون تعرّضه ألية خماطر ،أو مشكالت خارج البالد.
•توعية املستهدفني بدورهم الوطين خارج البالد.
•تعزيز أواصر الترابط بني املبتعثني وأوطاهنم.
•حتسني صورة الوطن ،يف اخلارج ،من خالل مبتعثني ،على دراية
ووعي عامّ.
•جتنيب املبتعثني خماطر التغريب والنتاج السليب ،الختالط
الثقافات.
•التوعية العامة للمبتعثني سياسيًّا ،وقانونيًّا ،واجتماعيًّا.
املبتعثون للخارج احلاصلون على منح دراسية ،من مؤسسات
وهيئات وطنيّة.
يطرح الربنامج ملدّة شهر ،ك ّل سنةٍ ،ويفضّل أن يكون الشهر السابق
لشهر سفر املبتعثني.
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الربامج التدريبيّ ة

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

 26بــرامـــج 2016

ّ
السياسي» لمنتسيب وزارة الخارجيّ ة
«النظام

ورش عمل
انطالقًا من األهداف السامية للمعهد ،واليت هتدف لنشر ثقافة
الدميقراطية ،وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني ،وتعزيز ،ونشر
ثقافة احلوار ،وتبادل الرأي ،وإعداد مؤهّلني لالخنراط يف العمل
السياسي ،وتوفري برامج التدريب ،والدراسات ،والبحوث ،املتعلّقة
باجملال الدستوري ،و القانوين ،لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه
خاصّ( :ج) العاملني يف وزارات الدولة ،واهليئات ،واملؤسسات العامة
واخلاصة ،ومؤسسات اجملتمع املدين؛ لذا ،فقد رأى املعهد أن يأخذ
على عاتقه مهمّة تدريب وتوعية العاملني يف وزارة اخلارجية
البحرينية؛ إلطالعهم على قواعد العمل السياسي ،والقانوين،
وشكل النظام السياسي البحريين.
•تزويد املتدرّبني باخلربات اليت حيتاجها الدبلوماسي املعاصر.
•تطوير اجلانب املعريف.
•التوعية بثقافة الدميقراطية ،واحلوار ،وتنمية الوعي السياسي.
•تعزيز ونشر ثقافة احلوار ،وتبادل الرأي.
وزارة اخلارجية (الدبلوماسيّون  -زوجات الدبلوماسيني  -الكادر
اإلداري بالوزارة).
•يعقد الربنامج ملدّة شهرين متتاليني ،ويفضّل أن يكونا الشهرين
السابقني لفترة توزيع الدبلوماسيني واإلداريني يف وزارة
اخلارجية ،على السفارات البحرينية يف اخلارج.
•الربامج التوعويّة

الربامج
التوعوية

2016
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الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

 28بــرامـــج 2016

برنامج «التوعية الطالبية»

متنوع
ّمت تدشني هذا الربنامج عام  ،2013من خالل عمل سلسلة من
املسابقات ،وورش العمل ،والدورات التدريبية ،واملعسكرات الصيفية،
للطلب ،وذلك من
بشك ٍل دوريّ عن التوعية السياسية ،والقانونيةّ ،
خالل متخصّصني سياسيّني وقانونيّني ،وخرباء يف جمال التعليم،
القانون ،والعلوم السياسية.
•التوعية السياسية والقانونية للطالب.
الطلب
•إبراز أهمّ املشاكل والتحدّيات السياسيّة ،اليت قد تواجه ّ
يف املستقبل ،وتقدمي احللول هلا.
•التمكني السياسي للشباب.
طلب املدارس.
ّ
يعقد الربنامج بشك ٍل دوريٍّ سنويًّا

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة المسابقة
ّ

2016

المسابقة الوطنية ( )3لتعزيز قانون حقوق الطفل يف
ّ
المدرسي
الوسط

مسابقات
ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم
ّ
مسابقات مدرسيّة؛ لتعزيز الثقافة الوطنية ،من خالل قانون
حقوق الطفل ،وغاية هذه املسابقة هي تسليط الضوء على قانون
حقوق الطفل البحريين ،عن طريق بيان احلقوق والواجبات اليت
يتضمّنها هذا القانون ،وكيفية تفعيله ،والتعريف به ،وإشاعته يف
الوسط املدرسي ،وإخراج وترمجة هذه احلقوق والواجبات للطفل،
بعدّة أشكال فنية؛ كالرسم ،أو القصة ،أو املسرحية ،أو التصوير
الفوتوغرايف ،أو مطوّيات ،أو مشاريع ،وتشمل( :األفالم القصرية،
والنحت ،والعروض التقدميية) ،وغريها ،فنحوّل النصّ إىل سلوكيّات،
وقيم وطنية ،ميارسها الطالب يوميًا.
•توعية الطفل حبقوقه وواجباته.
•تعزيز ثقافة املواطنة ،وحقوق اإلنسان لدى الطلبة؛ لتكون سلوكًا
جمتمعيًّا.
•تعزيز ثقافة املنافسة ،والتسامح ،والعمل التعاوين ،والتطوّعي
لدى الطلبة.
•تفعيل التعاون بني معهد البحرين للتنمية السياسيّة ووزارة
التربية والتعليم.
ط ّالب املراحل التعليمية الثالث :االبتدائي ،واإلعدادي ،والثانوي.
تعقد املسابقة بشك ٍل سنويّ
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الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة المسابقة
ّ

 30بــرامـــج 2016

مسابقة كتابة الخطاب السياسي ()2

مسابقات
هي مسابقة تعقد سنويًّا ،وتستهدف فئة الشباب ،من خالل
اإلعالن عن موضوع للمسابقة ،نستهدف من خالهلا إذكاء روح
املنافسة احلرّة الشريفة بني أبناء هذه الفئة ،وح ّثهم على االرتقاء
بوعيهم السياسيّ ،واحلقوقيّ ،وإبراز دورهم؛ خلدمة أهداف
اجملتمع ،والتبشري بقيم املشروع اإلصالحي.
اكتشاف مواهب شابة ،من خالل إذكاء روح املنافسة الشريفة
واحلرّة ،بني أبناء الوطن؛ لتنميتها؛ فيما بعد؛ لتكون كوادر سياسيّة،
و إعالمية ،قادرة على إثراء واستدامة العمل السياسيّ الوطينّ.
الشباب من عمر  29 :18عامًا.
تعقد سنويًّا ،وتعلن عن نتائجها خالل شهر ديسمرب من ك ّل عا ٍم،
يف معيّة االحتفال باألعياد الوطنيّة.

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

ّ
الصيفي لطلبة األكاديميّ ة الملكيّ ة للشرطة
المعسكر

ورش عمل
يعقد هذا املعسكر بشك ٍل سنويّ ،من خالل التعاون مع األكادميية
طلب األكادميية من سنّ  12إىل
امللكية للشرطة ،وهو يستهدف ّ
 16عامًا ،ومن خالل توعيتهم بقيم الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان،
وتسليط الضوء على األركان الرئيسية ،للمشروع اإلصالحيّ ،جلاللة
امللك ،وتعريفيهم باآلليّات الرئيسية احملرّكة للنظام السياسي
البحريين.
•تنشيط التعاون بني املعهد واملؤسسات الوطنية اليت ختدم قضايا
النشء والشباب.
لطلب املدارس.
•التوعية السياسية واحلقوقية ّ
•التنشئة الدميقراطية السليمة منذ الصغر.
طلبة األكادمييّة امللكيّة للشرطة
عشرة أيّام خالل شهر يوليو من ك ّل عام.

معهد البحرين للتنمية السياسية 31

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة المعسكر
ّ
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مدينة شباب 2030

متنوّع
طلب املدارس واجلامعات ،من خالل
يتمّ تنفيذ هذه الفعالية من ّ
التعاون مع املؤسسة العامة للشباب والرياضة  -سابقًا  -ومع وزارة
الشباب  -حاليًّا  -حيث تعقد هذه األخرية سنويًا معسكرًا للشباب،
حتت اسم «معسكر شباب  .،»2030وحيتوي هذا املعسكر على
العديد من الفعاليات (ورش عمل ،مسابقات ،معارض  .....إخل ).
•التعاون مع املؤسسات الوطنية اليت تستهدف توعية اجملتمع.
•استخدام آليّات غري تقليدية يف توعية النشء ،والشباب ،بقيم
الدميقراطية.
•تعزيز روح االنتماء واملواطنة.
•تعزيز مهارات الشباب وإكساهبم املزيد من اخلربات ،اليت
تسـاعـدهـم على املـضيّ ُقدُمًا ،يف صناعة املستقبل الواعد
للبحرين.
•متكني الشباب ،وتوفري كافّة أسباب التميّز أمامهم
طلب املدارس واجلامعات.
ّ
•تعقد بشك ٍل دوريّ ملدّة شهرٍكامل.

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

أسبوع الثقافة االنتخابيّ ة للشباب

حماضرات
تقوم فكرة هذه الفعالية على عمل سلسلة من احملاضرات التوعوية،
عن الثقافة االنتخابية ،يف اجلامعات البحرينية اخلاصة،
واحلكومية ،حناول من خالهلا تطوير الوعي االنتخايب للشباب،
وح ّثهم على املشاركة االنتخابية الفعّالة.
•التوعية االنتخابية للشباب.
•التمكني السياسي للشباب ،وحثّهم على ممارسات حقوقهم
السياسية كاملة.
•جتسري الفجوة بني النخبة السياسية وشباب اجلامعات
البحرينية.
طلب اجلامعات.
ّ
يعقد الربنامج ملدّة أسبوع كامل ،يف جامعات البحرين املختلفة،
خالل شهر نوفمرب من ك ّل عام.

معهد البحرين للتنمية السياسية 33

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج
موضوعالمنتدى
ومحاوره
الفئة
المستهدفة
مدة المنتدى
ّ
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ّ
ّ
السياسي
الخليجي الرابع لإلعالم
المنتدى

منتدى
مي ّثل التطوّر السريع الذي يشهده العامل ،يف جمال اإلعالم ،ثورة
معلوماتية توازي الثورة الصناعية ،يف قوّهتا وتأثريها ،يف خمتلف
اجملاالت.
وتعترب وسائل اإلعالم التقليدية واحلديثة ،من أهمّ وأسرع الطرق؛
للوصول إىل املعلومة ،بل ووسيلة مهمّة تساعد أفراد اجملتمع ،على
االخنراط ،بصورة كبرية ،يف خمتلف القضايا ،وشتّى اجملاالت.
وقد أصبح لإلعالم السياسي دورٌ يف صناعة وتشكيل الرأي العامّ،
ليس فقط على املستوى احمللّي ،بل العامليّ ،وساعد على ذلك زيادة
االرتباط العامليّ بتكنولوجيا االتصال ،واملعلومات.
وىف ظ ّل حبث املواطن عن فضاءات أفضل للتعبري واالتصال ،نالت
وسائل اإلعالم شعبيّة كبرية ،يف السنوات األخرية؛ ألنّها تتيح
للمستخدمني البحث والتواصل ،مع اآلخرين ،بسهولة ويسر ،وهذه
امليزات حبدّ ذاهتا ،أتاحت هلذه الوسائل أن تصبح من أهمّ وأقوى
أدوات تشكيل الرأي العام ،والتنشئة السياسية.
تعزيز دور وسائل اإلعالم يف نشر الثقافة الدميقراطية ،يف اجملتمع
البحريين.
حيدّد موضوع املنتدى وحماوره ،من خالل جلنة عليا ،تش ّكل هبدف
حتديد موضوع املنتدى ،وحماوره واملتحدّثني فيه.
اإلعالميّــون ،والصحفيّــون ،والساســة ،واألكادمييّــون ،باجملالــن 
اإلعالمــي والسياســيّ.
يعقد املنتدى ،ملدّة يو ٍم واحدٍ فقط ،خالل شهر نوفمرب ،من ك ّل عام.

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج

2016

برنامج «التوعية السياسيّ ة للمجتمع»

نـــــدوات
ال شكّ يف أ ّن الوعي السياسي يش ّكل ،حبدّ ذاته ،موضوعًا مهمًّا يف
الفكر السياسي من حيث تأثريه يف األحداث السياسيّة ومعطياهتا.
ونظرًا ألمهيته ،إذا ما توفرت مفاهيمه ،بصورة علمية وأكادميية
بني املواطنني ،من حيث تأثريه يف القرار السياسي ،يف اجملتمع،
وحتويل الرأي العام الشعيب ،إىل قوّة فاعلة داخل الوطن وخارجه،
فنحن حباجة إىل نظرة احمللّل حول القضايا السياسية ،اليت حتدث
يف بيئتنا اليومية.
من هنا كانت فكرة هذا الربنامج ،الذي يستهدف يف األساس
املواطن العادي ،من خالل االتصال املباشر ،وغري املباشر معه؛
األمر الذي من شأنه تفعيل احلوار اجملتمعي ،وزيادة درجة الوعي
السياسي لدى أبناء اجملتمع عمومًا.
•جتسري الفجوة املوجودة بني النخب السياسية واجملتمع.
•تفعيل احلوار اجملتمعي  -اجملتمعي.
•الوقوف على آخر ما توصّلت إليه املدارس السياسية
•اجلمهور العام.
حوايل عام كامل ،تبدأ من شهر يناير إىل شهر ديسمرب.
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الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج
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ن ـ ـ ـ ـ ــدوات

نـــــدوات
هي ست ندوات ،تعقد مبعدل ندوة ك ّل شهرين ،يف مكان حيدّد
الحقًا ،تتناول قضايا تتعلّق بالشأن السياسي البحريين ،أو شؤون
فكرية ،سياسيّة ،ذات عالقة ببقيّة القضايا الدميقراطية واملواطنة
الصاحلة.
رفع الوعي السياسي ألبناء اجملتمع ،من خالل االتصال السياسي
املباشر.

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

الديمقراطيّ ة واألمن يف دول مجلس التعاون الخليجي  -حدود
التفاعل

نـــــدوات
هي جمموعة من الندوات ،تعقد ك ّل شهرين ،يف مكان حيدّد الحقًا،
أي أ ّن عدد ندوات هذا الربنامج هو ستّ ندوات ،تتناول قضايا
تتعلّق بالشأن السياسي البحريين ،أو شؤون فكرية ،سياسيّة ،ذات
عالقة ببقيّة القضايا الدميقراطية واملواطنة الصاحلة.
•دعم صانع القرار برؤية متكاملة ،عن التحدّيات األمنيّة ،اليت
تواجه عملية التحوّل الدميقراطيّ.
•تعزيز مسرية الدميقراطية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية ،وفقًا للخصوصيّة الثقافية -السياسية اخلليجية ،ودون
تفريط أو إفراط يف اهلاجس األمين.
اجلمهور العام.
يوم واحد فقط.
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الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ
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ّ
السياسي يف مملكة البحرين
الديمقراطية واإلصالح

نــــــدوات
•تعزيز دور احلوار الدميقراطي يف عمليّة اإلصالح السياسي
مبملكة البحرين.
•الوقوف على أهمّ ما حتقّق يف مسرية التحوّل الدميقراطي يف
مملكة البحرين.
•تعميق اإلطار النظري لعملية التحوّل الدميقراطي ،برؤية علميّة،
يف إطار التعدّدية السياسيّة والفكرية.
•تعزيز التواصل بني املهتمّني بعملية اإلصالح السياسي والتحوّل
الدميقراطي ،مبملكة البحرين.
اجلمهور العام.
يوم واحد فقط.

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

الشورى والديمقراطية  -حدود التقارب

نــــــدوات
•الوقوف على أوجه التقارب والتباعد بني مفهومي الدميقراطية
والشورى.
•تعزيز فكر ة اخلصوصية الثقافية ،واحلفاظ على حدود
االنفتاح ،على اآلخر الغريب.
اجلمهور العام.
يوم واحد فقط.
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الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
العام
ّ
الهدف
للربنامج
الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ
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المجتمع المدين يف مملكة البحرين ودوره يف تعزيز االنتماء
الوطين

نــــــدوات
تفعيل دور املنابر االجتماعية التطوّعية يف إرساء قواعد سليمة
للعمل الوطين.
اجلمهور العام.
يوم واحد فقط.

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ

2016

ّ
متغي
الهويّ ة الوطنية يف عالم

نــــــدوات
•إبراز قيمة اهلوية اليت متيّز أمّتنا عن باقي األمم األخرى.
•التأكيد على أ ّن موضوع اهلوية من املواضيع ذات الطبيعة املتحوّلة
واملتجدّدة.
اجلمهور العام.
يوم واحد فقط.
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الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
مدة الربنامج
ّ
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ّ
السياسي
اإلعالم االجتماعي ومخاطر االتصال

نــــــدوات
•ترشيد استخدامات وسائل التواصل االجتماعي.
•حماولة الوصول إىل تقنني تشريعي شامل ،حيدّ من اآلثار
السلبية ،لوسائل التواصل االجتماعي.
اجلمهور العام.
يوم واحد فقط.

الربامج التوعوية

العنوان
نوع النشاط
مقدمة
ّ

العام
ّ
الهدف
للربنامج

الفئة
المستهدفة
موضوعات
األفالم

2016

أفالم تثقيفيّ ة

أفالم تثقيفيّة
تقوم فكرة هذه األفالم على استخدام وسائل غري تقليدية؛ لتوعية
اجملتمع ،بأمهيّة املشاركة السياسية ،بكا ّفة أشكاهلا ،من خالل
استخدام لغةٍ سهلةٍ ،مفهومةٍ ،ومباشرةٍ ،لفترة زمنية قصرية.
التوعية السياسية للمجتمع ،وخاصة الشباب ،على املمارسات
السليمة للدميقراطية ،وقيم التسامح ،والتعدّدية ،واالنتماء ،والوالء،
والتعريف بالنظام االنتخايب ،مبملكة البحرين.
اجلمهور العام بكافة فئاته.
•االنتماء الوطين ومظاهره.
•املشاركة السياسية بني احلقّ والواجب.
•املشاركة االنتخابية.
•التمكني السياسي للمرأة.
•التسامح السياسي.
•اإلسالم واملشاركة السياسيّة.
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المطبوعات

الفكرة العامة:
تقوم فكرة اإلصدارات على استخدام وسائل توعوية أخرى ،تشرح لفئات اجملتمع
املختلفة أمهيّة االنتماء السياسيّ ،وتعريف املواطن ببعض القيم واملصطلحات
السياسية ،والقانونية ،واحلقوقية ،اليت تعزّز من قيم االنتماء الوطينّ ،وتعزّز من دور
دولة العدل ،والقانون .واملساواةّ .ال أنّه ينبغي التأكيد على أ ّن هذه اإلصدارات مرتبطة
ارتباطًا مباشرًا ،ببعض الربامج اليت دشّنها املعهد يف العام املاضي ،وهي برامج مهارات
وموظفي األمانة العامة
برملانية ،والدعم الربملاين ألعضاء جملسي الشورى والنوّابّ ،
للمجلسني السالفي الذكر ،باإلضافة إىل أعضاء اجملالس البلدية.
اهلدف العام:
التوعية السياسية واحلقوقية ،ببعض املفاهيم ،واملصطلحات ،والقضايا السياسية،
والقانونية ،واحلقوقية.
املوضوعات:
•احلصانة الربملانية.
•دور اللجان الربملانية يف اجمللس الوطين.
•اختصاصات املؤسسات الرقابية.
•العالقة بني السلطات العامة يف الدولة.
•صناعة القرار السياسي.
•التخطيط االستراتيجي.
•مهارات التواصل السياسي.
•دور الربملان يف حتليل املوازنة العامة.
•التفاعل بني الربملان واجملتمع املدين.
•أسس البحث الربملاين اجليّد.
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المطبوعات

•اإلعالم الربملاين.
•كيفية إعداد التقارير الربملانية.
•مهارات التوثيق الربملاين.
•العالقة الدستورية والقانونية بني اجملالس البلدية والربملان.
•دليل اجملتمع املدين يف مملكة البحرين.
•اجملتمع املدين البحريين ودوره يف العمل البلدي.
•التواصل االجتماعي خلدمة العمل البلدي.
•دور اإلعالم يف التعريف بالعمل البلدي.
•امليزانية العامة للمجالس البلدية وأمانة العاصمة ،وكيفية التعامل معها.
•شبكات التواصل االجتماعي وأثرها ،على تفعيل العالقة بني اجملالس البلدية
واملواطنني.
•املركزية والالمركزية اإلدارية ،مع التطبيق على مملكة البحرين.

2016
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الخطة الزمنية لفعاليات 2016

الشهر األسبوع الربنامج
يناير

فرباير

مارس

الفعالية

نوعها

الفئة املستهدفة

األول

مهارات برملانية

التخطيط االستراتيجي والعملية
السياسية

ورشة عمل

أعضاء جملس الشورى

الثاين

الدعم الربملاين

مهارات اعدد البحوث الربملانية

ورشة عمل

موظفو األمانة العامة
جمللس الشورى

الثالث

التوعية الطالبية

مسابقة كتابة اخلطاب السياسي

مسابقة

اجلمهور العام

الثالث

مهارات بلدية

تدشني الربنامج

اجتماع

أعضاء اجملالس البلدية

الرابع

مهارات برملانية

العالقة بني السلطات العامة يف الدولة

ورشة عمل

أعضاء جملس الشورى

الرابع

مهارات بلدية

العالقة بني اجملالس البلدية ومؤسسات
اجملتمع املدين

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

األول

التوعية السياسية

املرأة البحرينية يف اجمللس الوطين

ندوة

اجلمهور العام

األول

مهارات بلدية

العالقة بني اجملالس البلدية واجمللس
الشورى) ورشة عمل
الوطين (جملس النواب وجملس

أعضاء اجملالس البلدية

الثالث

مهارات برملانية

الدبلوماسية الربملانية ومهارات
الربوتوكول

ورشة عمل

أعضاء جملس الشورى

الثالث

الدعم الربملاين

مهارات الربوتوكول واملراسم

ورشة عمل

موظفو األمانة العامة
جمللس الشورى

التوعية السياسية

اإلعالم االجتماعي وخماطر االتصال
السياسي

ندوة

اجلمهور العام

مهارات بلدية

التواصل مع املواطنني

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

األول

الدعم الربملاين

مهارات إعداد البحوث الربملانية

ورشة عمل

موظفي األمانة العامة
جمللس النواب

األول

مهارات برملانية

الدبلوماسية الربملانية

ورشة عمل

أعضاء جملس النواب

الثاين

مهارات بلدية

األدوار اخلدمية للمجالس البلدية

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

الثالث

الدعم الربملاين

مهارات التوثيق الربملاين

ورشة عمل

موظفو األمانة العامة
جمللس النواب

الرابع

التوعية السياسية

الدميقراطية واألمن يف دول جملس
التعاون اخلليجي-حدود التفاعل

ندوة

اجلمهور العام

الرابع

أبريل
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الخطة الزمنية لفعاليات 2016

الشهر األسبوع الربنامج

مايو

يونيو

يوليو

الفعالية

نوعها

الفئة املستهدفة

األول

مهارات برملانية

دور اللجان الربملانية

ورشة عمل

أعضاء جملس الشورى

األول

مهارات بلدية

كيفية استخدام الرقابة البلدية

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

الثاين

الدعم الربملاين

مهارات التوثيق الربملاين

ورشة عمل

األمانة العامة جمللس
الشورى

الثالث

مهارات برملانية

حقوق اإلنسان يف القوانني البحرينية
واالتفاقيات الدولية

ورشة عمل

أعضاء جملس الشورى

الرابع

مهارات برملانية

عالقة جملس النواب مع البلديات

ورشة عمل

أعضاء جملس النواب

األول

مهارات بلدية

األدوار اخلدمية للمجالس البلدية

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

الثاين

مهارات برملانية

استخدامات أدوات الرقابة الربملانية

ورشة عمل

أعضاء جملس النواب

الثالث

حقوق اإلنسان

تعزيز ومحاية مبادئ حقوق اإلنسان
على املستويني الوطين والدويل

ورشة عمل

ضباط األمن العام

الثالث

حقوق اإلنسان

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وعمل
الشرطة يف النظم الدميقراطية

ورشة عمل

ضباط األمن العام

الثالث

حقوق اإلنسان

دور الشرطة يف تطبيق املعايري الدولية
حلقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ
والفوضى املدنية

ورشة عمل

ضباط األمن العام

الرابع

التوعية السياسية

الشورى والدميقراطية  -حدود التقارب

ندوة رمضانية

اجلمهور العام

األول

التوعية الطالبية

معسكر األكادميية امللكية للشرطة
الصيفي للطلبة

حماضرات

طالب املدارس

الثالث

التوعية السياسية

الدميقراطية واإلصالح السياسي يف
مملكة البحرين

ندوة

اجلمهور العام

الثالث

مهارات برملانية

التفويض التشريعي

ورشة عمل

أعضاء جملس النواب

األول

املبتعث السفري

تدريب املبتعثني للخارج

جمموعة من
ورش العمل ملدة املبتعثني للخارج
شهر

التوعية الطالبية

مدينة شباب 2030

حماضرات
ومسابقات
ودورات تدريبية

شباب مدينة 2030

الدعم الربملاين

مهارات الربوتوكول واملراسم

ورشة عمل

موظفي األمانة العامة
جمللس النواب

أغسطس الثاين
الثالث
2016
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الخطة الزمنية لفعاليات 2016

الشهر األسبوع الربنامج

سبتمرب

أكتوبر

نوفمرب

ديسمرب

الفعالية

نوعها

الفئة املستهدفة

األول

مهارات بلدية

التكامل بني
األجهزة احلكومية واإلدارات ورشة عمل
احمللية والبلديات

الثاين

تدريب الشباب
اجلامعي

دورات تدريبية لتدريب القيادات الشبابية دورات تدريبية
كامل الشباب اجلامعي
ملدة أسبوع

الثالث

مهارات بلدية

مهارات إدارية

الرابع

التوعية السياسية

اجملتمع املدين يف مملكة
الوطينالبحرين ودوره ندوة
يف تعزيز االنتماء

األول

مهارات بلدية

الثاين

تعزيز اهلوية
للمدرسني دورات تدريبية للمدرسني
الوطنية

التواصل مع املواطنني

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

أعضاء اجملالس البلدية
اجلمهور العام

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

دورات تدريبية
متتد ألسبوع
كامل

املدرسون

العالقة بني اجملالس البلدية ومؤسسات
اجملتمع املدين

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

الرابع

التوعية السياسية

اهلوية الوطنية يف عامل متغري

ندوة

اجلمهور

األول

مهارات برملانية

حقوق اإلنسان

ورشة عمل

أعضاء جملس النواب

الثاين

اإلعالم السياسي

املنتدى اخلليجي الرابع لإلعالم
السياسي

منتدى

اجلمهور

الثالث

برنامج التوعية
الطالبية

أسبوع الثقافة االنتخابية لشباب
اجلامعات

ورشة عمل

طالب اجلامعات

الثالث

مهارات بلدية

حتليل ميزانية البلدية

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

األول

مهارات بلدية

إدارة األزمات االجتماعية

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

الثاين

مهارات برملانية

التواصل مع املواطنني

ورشة عمل

أعضاء جملس النواب

الثالث

مهارات بلدية

التعامل مع اإلعالم البلدي

ورشة عمل

أعضاء اجملالس البلدية

الثالث

التوعية الطالبية

كتابة اخلطاب السياسي ()2

مسابقة

الشباب من
سن  29 :18سنة

الرابع

التوعية الطالبية

املسابقة الوطنية ( )3لتعزيز قانون
حقوق الطفل يف الوسط املدرسي

مسابقة

طالب املدارس
االبتدائية واإلعدادية
والثانوية

الثالث

مهارات بلدية
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