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آلية عمل مكتب حقوق اإلنسان 
باألمانة العامة جمللس التعاون

املقـدمة:
دي�سمرب   ، )�لكويت  �لثالثني  دورته  يف  �لأعلى  �ملجل�س  لقر�ر  تنفيذً� 
 –  9 بتاريخ  �لثالثاء  يوم  �ملنامة  �جتماعه يف  �لوز�ري  �ملجل�س  2009م( عقد 
رجب  - 1431هـ �ملو�فق      22 - يونيو - 2010م ، �خلا�س مبناق�سة روؤية مملكة 
�لبحرين، ب�ساأن تطوير جمل�س �لتعاون حيث �أ�سدر �ملجل�س عددً� من �لقر�ر�ت 
ومن بينها �إن�ساء مكتب �سمن هيكل �لأمانة �لعامة يخت�س بالعمل على �إبر�ز 
ما حققته وحتققه دول �ملجل�س من �إجناز�ت يف جمال حقوق �لإن�سان بال�سكل 
�لذي يظهرها  للعامل ، بالأ�سلوب �ل�سحيح ، وذلك بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية 

يف �لدول �لأع�ساء.
وتاريخ   129/6 رقم  �لقر�ر  �لعام  �لأمني  معايل  �أ�سدر  عليه  وبناًء 
بالأمني  �إد�ريًا  �لتعاون  ملجل�س  �لإن�سان  حقوق  مكتب  بارتباط  2010/6/29م 
�ل�سلة بحقوق  �مل�سائل ذ�ت  بكافة  �لقانونية، ويخت�س  لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعام 

�لإن�سان وفقًا لقر�ر �ملجل�س �لوز�ري �مل�سار �إليه.
       وقد مت تعيني �أحد موظفي �لأمانة �لعامة �ملوؤهلني لإد�رة هذ� �ملكتب ويعاونه 

عددً� من �ملوظفني �ملخت�سني كنو�ة لعمل �ملكتب .



-6-

       ول �سك �أن �إن�ساء مكتب حقوق �لإن�سان يعترب نقلة نوعية يف عمل منظومة 
جمل�س �لتعاون تتنا�سب مع �لهتمام �لدويل �ملتز�يد يف هذ� �ملجال.

حيث جاء تلبية لتطلعات قادة دول �ملجل�س، �لذين �رتاأو� �أهمية �إن�ساء هذ� 
�ملكتب، ليقوم بالدور �ملاأمول منه يف �لتن�سيق بني �لدول �لأع�ساء و�إبر�ز �لعمل 

�ليجابي لها يف جمال حقوق �لإن�سان. 
لذ� فاإن �آلية عمل �ملكتب �ستقوم على مرتكزين رئي�سيني :

: 	اإعالمي
ومهمته �إبر�ز �لإجناز�ت �لتي حققتها وحتققها دول �ملجل�س يف جمال 
و�لقيم  �ل�سمحاء  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  علينا  متليه  مبا  كافة،  �لإن�سان  حقوق 
�لذي  بال�سكل  �لدولية  و�لعهود  �ملو�ثيق  كافة  مع  و�ملتو�فقة  �لأ�سيلة،  �لنبيلة 

يظهرها للعامل بالأ�سلوب �ل�سحيح. 
    

	تن�سيقي:
حقوق  جمال  يف  �ملجل�س  بدول  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتن�سيق  ومهمته 
�لأهد�ف  يحقق  �لإن�سان مبا  ثقافة حقوق  ون�سر  تعزيز  �لإن�سان، مبا يف ذلك 

�لتي من �أجلها �أن�سئ هذ� �ملكتب.
هو  ما  �إىل  للو�سول  �لت�سور  �إعد�د هذ�  فقد مت   �لأ�سا�س  وعلى هذ� 

ماأمول منه على �لنحو �لتايل :
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اأواًل : هدف املكتب :
يهدف �ملكتب �إىل �إبر�ز منجز�ت دول جمل�س �لتعاون يف جمال حقوق 
و�لأهلية، ويف كافة  و�لدولية، �حلكومية منها  �لإقليمية  �ملحافل  �أمام  �لإن�سان 
و�سائل �لإعالم، و�ل�سعي لإيجاد �آلية عمل موحدة للتن�سيق مع �جلهات �ملعنية 

بحقوق �لإن�سان بدول �ملجل�س .

ثانيًا : مهام واخت�سا�سات املكتب  .
�إبر�ز �إجناز�ت دول �ملجل�س يف جمال حقوق �لإن�سان، و�تخاذ كافة �لو�سائل( 1 

�ملتاحة لذلك.
لتزويده( 2  �لإن�سان،  بحقوق  �ملعنية  �جلهات  مع  وين�سق  ي�ستعني  �أن  للمكتب 
بالإجناز�ت �لتي قامت بها �أي من دول �ملجل�س يف �أي من م�سائل حقوق 

�لإن�سان للوقوف على �آخر �لتطور�ت يف هذ� �ملجال.
�لعمل على تعزيز ون�سر ثقافة حقوق �لإن�سان يف دول �ملجل�س مبا ين�سجم( 3 

مع �خلطط �لوطنية لكل دولة.
حقوق( 4  وحماية  بتعزيز  �ملتعلقة  و�لرب�مج  و�لأبحاث  بالدر��سات  �لهتمام 

�لإن�سان ، و�إ�سد�ر �لن�سر�ت و�ملطبوعات يف هذ� �ملجال.
تنظيم �لجتماعات و�للقاء�ت فيما بني �ملكتب و�جلهات �لر�سمية �ملعنية( 5 

بحقوق �لإن�سان بدول �ملجل�س ب�سكل دوري يف �إطار جمل�س �لتعاون.
�لتفاقيات( 6  حيال  �ملجل�س  بدول  �ملعنية  �حلكومية  �لأجهزة  مع  �لتن�سيق 
�لإن�سان،  بحقوق  �ل�سلة  ذ�ت  و�لق�سايا  �لتفاقيات  وم�ساريع  �لقائمة 
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�ل�سريعة  ملبادئ  مو�ءمتها  مدى  حيث  من  حولها  و�مل�سورة  �لر�أي  و�إبد�ء 
�لإ�سالمية و�لنظام �لعام لكل دولة.

�لعمل على تن�سيق مو�قف وروؤى دول �ملجل�س جتاه ق�سايا حقوق �لإن�سان( 7 
�لأجهزة  مع  بالتن�سيق  وذلك  و�لدولية،  �لإقليمية  و�ملحافل  �ملوؤمتر�ت  يف 

�ملعنية بهذ� �خل�سو�س.
تقدمي �مل�سورة و�مل�ساعدة �لفنية للجهات �ملعنية بدول �ملجل�س عند �إعد�د( 8 
�أو  �لإقليمية  �لتفاقيات  عن  �ملنبثقة  �لإن�سان  بحقوق  �ملتعلقة  �لتقارير 

�لدولية يف حال طلبها ذلك .
بحقوق( 9  �ل�سلة  ذ�ت  و�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت  �لفعاليات  تنظيم  �مل�ساركة يف 

�لإن�سان، وذلك بالتن�سيق مع دول �ملجل�س .
�ملجل�س( 10  دول  يف  تقام  �لتي  و�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت  �لفعاليات  يف  �مل�ساركة 

و�ملحافل �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان.
وتاأهيل( 11  لتدريب  �ملجل�س  دول  يف  �ملعنية  �حلكومية  �لأجهزة  مع  �لتن�سيق 
�لكو�در �لوطنية يف جمال حقوق �لإن�سان، بالتعاون مع �ملنظمات و�للجان 

�لدولية �حلكومية و�ملعاهد و�ملر�كز �لتعليمية �ملتخ�س�سة.
�لعمل على تعزيز �أو��سر �لتعاون وتبادل �خلرب�ت مع �لهيئات و�ملنظمات( 12 
�لإقليمية و�لدولية، �حلكومية منها و�لأهلية، و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �ملعنية 
هذ�  يف  �ملجل�س  دول  و�أنظمة  توجهات  مع  ين�سجم  مبا  �لإن�سان  بحقوق 

�ملجال.
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متابعة �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت �لإقليمية و�لدولية يف جمال حقوق �لإن�سان( 13 
و�إحاطة دول �ملجل�س بها.

و�حلكومات( 14  �لدول  بع�س  من  تثار  قد  �لتي  و�لتقارير  �ملالحظات  ر�سد 
و�جلهات و�ملنظمات �لإقليمية و�لدولية يف جمال حقوق �لإن�سان بخ�سو�س 
دول �ملجل�س، و�قرت�ح �أ�ساليب و�آليات �لرد �ملنا�سبة، وذلك بالتن�سيق مع 

�لدول �لأع�ساء.
دول( 15  من  ترد  �لتي  وتلك  �إعالميًا  تثار  �لتي  و�لنتهاكات  �لإ�ساء�ت  ر�سد 
�خلارج،  �لتعاون يف  دول جمل�س  مو�طنو  لها  يتعر�س  قد  و�لتي  �ملجل�س، 
دول  مع  �لتن�سيق  خالل  من  �ساأنها  يف  �ملنا�سبة  �لرد  �أ�ساليب  و�قرت�ح 

�ملجل�س .
تبادل �خلرب�ت مع �ملوؤ�س�سات و�لأجهزة �لوطنية يف �ملجالت �ملتعلقة بعمل( 16 

�ملكتب.
بناء قاعدة معلومات متكاملة يف كل ما يخ�س جمال حقوق �لإن�سان .( 17
�لقيام باأي مهام يكلف بها �ملكتب من قبل �ملجل�س �لوز�ري.    ( 18

ثالثًا : جهاز املكتب .
�لإعالمي  �جلانب  على  عمله  ويرتكز  حقوقي،  طابع  ذ�  �ملكتب  كان  وملا 
و�لتن�سيقي، فقد وجب �أن تكون �أق�سامه متالئمة مع هذين �ملرتكزين ، وبناًء 

عليه فاإن �ملكتب يتكون مما يلي :
1- �أق�سام رئي�سة .                            2- �أق�سام م�ساندة .
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 االأق�سام الرئي�سة .	•
�أ- ق�سم �التفاقيات و�ال�ست�سار�ت .

ويخت�س باملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية، وتتمثل مهامه فيما يلي :
�لتن�سيق مع �لأجهزة �حلكومية �ملعنية بدول �ملجل�س حيال �لتفاقيات- 1 
�لقائمة وم�ساريع �لتفاقيات و�لق�سايا ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان، 
و�إبد�ء �لر�أي و�مل�سورة حولها من حيث مدى مو�ءمتها ملبادئ �ل�سريعة 

�لإ�سالمية و�لنظام �لعام لكل دولة.
عند- 2  �ملجل�س  بدول  �ملعنية  للجهات  �لفنية  و�مل�سورة  �مل�ساعدة  تقدمي 
�لتفاقيات  عن  �ملنبثقة  �لإن�سان،  بحقوق  �ملتعلقة  �لتقارير  �إعد�د 

�لإقليمية �أو �لدولية يف حال طلبها ذلك .
ب- ق�سم �لر�سد و�لرتجمة و�ملتابعة .

ويخت�س بر�سد ومتابعة ما ي�ستجد من تطور�ت يف جمال حقوق �لإن�سان 
و�لقيام باأعمال �لرتجمة، وتتمثل مهامه فيما يلي :

حقوق- 1  جمال  يف  و�لدولية  �لإقليمية  و�مل�ستجد�ت  �لتطور�ت  متابعة 
�لإن�سان، و�إحاطة دول �ملجل�س بها.

ر�سد �ملالحظات و�لتقارير �لتي قد تثار من بع�س �لدول و�حلكومات- 2 
�لإن�سان  حقوق  جمال  يف  و�لدولية  �لإقليمية  و�ملنظمات  و�جلهات 
بخ�سو�س دول �ملجل�س، و�قرت�ح �أ�ساليب و�آليات �لرد �ملنا�سبة، وذلك 

بالتن�سيق مع �لدول �لأع�ساء.
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ر�سد �لإ�ساء�ت و�لنتهاكات �لتي تثار �إعالميًا، وتلك �لتي ترد من دول- 3 
�ملجل�س، و�لتي قد يتعر�س لها مو�طنو دول جمل�س �لتعاون يف �خلارج، 
�لتن�سيق مع دول  �ساأنها من خالل  �ملنا�سبة يف  �لرد  �أ�ساليب  و�قرت�ح 

�ملجل�س .
ق�سم �لعالقات �لعامة و�الإعالم .	- 

جمال  يف  �إجناز�ت  من  �ملجل�س  دول  وحتققه  حققته  ما  باإبر�ز  ويخت�س 
حقوق �لإن�سان، وتتمثل مهامه فيما يلي :

�إبر�ز �إجناز�ت دول �ملجل�س يف جمال حقوق �لإن�سان، و�تخاذ كافة �لو�سائل- 1 
�ملتاحة لذلك.

�أن ي�ستعني وين�سق مع �جلهات �ملعنية بحقوق �لإن�سان، لتزويده- 2   للمكتب 
بالإجناز�ت �لتي قامت بها �أي من دول �ملجل�س يف �أي من م�سائل حقوق 

�لإن�سان للوقوف على �آخر �لتطور�ت يف هذ� �ملجال.
�لعمل على تعزيز ون�سر ثقافة حقوق �لإن�سان يف دول �ملجل�س مبا ين�سجم- 3 

مع �خلطط �لوطنية لكل دولة.
 �لهتمام بالدر��سات و�لأبحاث و�لرب�مج �ملتعلقة بتعزيز وحماية حقوق- 4 

�لإن�سان و�إ�سد�ر �لن�سر�ت و�ملطبوعات يف هذ� �ملجال.
تنظيم �لجتماعات و�للقاء�ت فيما بني �ملكتب و�جلهات �لر�سمية �ملعنية- 5 

بحقوق �لإن�سان بدول �ملجل�س ب�سكل دوري يف �إطار جمل�س �لتعاون.
بحقوق- 6  �ل�سلة  ذ�ت  و�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت  �لفعاليات  تنظيم  �مل�ساركة يف 

�لإن�سان، وذلك بالتن�سيق مع دول �ملجل�س .

ج _
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�ملجل�س- 7  دول  يف  تقام  �لتي  و�ملوؤمتر�ت  و�لندو�ت  �لفعاليات  يف  �مل�ساركة 
و�ملحافل �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �ل�سلة بحقوق �لإن�سان.

وتاأهيل- 8  لتدريب  �ملجل�س،  دول  �ملعنية يف  �حلكومية  �لأجهزة  مع  �لتن�سيق 
�لكو�در �لوطنية يف جمال حقوق �لإن�سان، بالتعاون مع �ملنظمات و�للجان 

�لدولية �حلكومية و�ملعاهد و�ملر�كز �لتعليمية �ملتخ�س�سة.
�لعمل على تن�سيق مو�قف وروؤى دول �ملجل�س جتاه ق�سايا حقوق �لإن�سان- 9 
�لأجهزة  مع  بالتن�سيق  وذلك  و�لدولية،  �لإقليمية  و�ملحافل  �ملوؤمتر�ت  يف 

�ملعنية بهذ� �خل�سو�س.
�لعمل على تعزيز �أو��سر �لتعاون وتبادل �خلرب�ت مع �لهيئات و�ملنظمات- 10 
�لإقليمية و�لدولية، �حلكومية منها و�لأهلية، و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �ملعنية 
هذ�  يف  �ملجل�س  دول  و�أنظمة  توجهات  مع  ين�سجم  مبا  �لإن�سان  بحقوق 

�ملجال. 
تبادل �خلرب�ت مع �ملوؤ�س�سات و�لأجهزة �لوطنية يف �ملجالت �ملتعلقة بعمل- 11 

�ملكتب.
بناء قاعدة معلومات متكاملة يف كل ما يخ�س جمال حقوق �لإن�سان .- 12

• االأق�سام امل�ساندة :	
مبا �أنه قد �سدر قر�ر �لأمني �لعام بارتباط مكتب حقوق �لإن�سان بالأمني 
�لعام �مل�ساعد لل�سوؤون �لقانونية، فقد وجب �أن تكون �لأق�سام �مل�ساندة بقطاع 
هي  و�لتوثيق(  �لأر�سيف   ، �لن�سخ   ، �لإد�رية  )�لت�سالت  �لقانونية  �ل�سوؤون 
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�لأر�سيف  ق�سم  يقوم  �أن  ، على  �لإن�سان  ملكتب حقوق  �مل�ساندة  �لوحدة  نف�سها 
ببناء قاعدة معلوماتية وبيانية خا�سة مبكتب حقوق �لإن�سان، ويتم دعم هذه 

�لأق�سام بالكو�در �ملتخ�س�سة �ملطلوبة .

رابعًا : اآلية العمل االإعالمي .
ت�سدر �لبيانات �لر�سمية و�لإعالمية با�سم مكتب حقوق �لإن�سان ملجل�س- 1 

�لتعاون، وذلك بالتن�سيق مع دول �ملجل�س . 
لل�سوؤون- 2  �مل�ساعد  �لعام  �لأمني  قبل  من  �لإعالمية  �لت�سريحات  ت�سدر 
�لعامة،  بالأمانة  �لإن�سان  حقوق  ملكتب  �لر�سمي  �ملتحدث  وهو  �لقانونية، 

وذلك مبا ين�سجم مع مو�قف دول �ملجل�س .                                              
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ني العام املساعد 
األم

للشؤون القانونية
 

ب  
مكت

حقوق اإلنسان

قسم 

 املؤسسات التشريعية

إدارة 

ت التشريعية 
سسا
املؤ

ضائية
والق

إدارة 

ث
التشريع والبحو

إدارة 

ضايا
ي والق

الرأ

إدارة 

ت
املعاهـدا

قسم 

املؤسسات القضائية

قسم  البحوث

قسم التشريع

قسم  الرأي

قسم  القضايا

قسم 

 التعاون الداخلي 

قسم 

التعاون الدويل

قسم 
الرص والرتمجة واملتابعة

قسم 
االتفاقيات واالستشارات

قسم 
العالقات العامة واإلعالم

ت العامة 
إدارة النيابا

ت التحقيق 
وهيئا

واالدعاء العام  

الرصد


