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  2014لسنة  (26)قانون رقم ال

 سسة الوطنية حلقوق اإلنساناملؤ بإنشاء

 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين. 

  بعد االطالع على الدستور،

 ليت انضمت إليها أو صادقت عليها مملكة البحرين املتعلقة حبقوق اإلنسان،وعلى املعاهدات واالتفاقيات ا

بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، واملعدل باألمر امللكي رقم  2009( لسنة 46وعلى األمر امللكي رقم )

 ، 2012( لسنة 28)

ومحاية حقوق اإلنسان،  وأخذًا يف االعتبار مبادئ باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز

 ،م1993 ديسمرب 20( الصادر يف 48/134املصادق عليها بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

 القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:وجملس الشورى أقر جملس النواب 

 

 التعاريف

 (1مادة )

التالية املعاني املبينة قرين كل منها، ما مل يقتض        يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات      

 سياق النص خالف ذلك:

 : املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.املؤسسة -أ

 : جملس املفوضني باملؤسسة.املفوضني جملس -ب

 : رئيس جملس املفوضني باملؤسسة.الرئيس -ج

 : نائب رئيس جملس املفوضني باملؤسسة.الرئيس نائب -د

 عضو جملس املفوضني باملؤسسة.: العضو -هـ

 : أعضاء جملس املفوضني باملؤسسة.األعضاء -و
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 : اللجان النوعية الدائمة واملؤقتة باملؤسسة.اللجان -ز

 : أمني عام املؤسسة.العام األمني -ح

ضو   -ط ضو الذي يكون متفرغا  :املتفرغالع سة وال يكون ملتزما   إلجناز مهام واليته يف امل الع س بأداء عمل  ؤ

  أو مهنة أخرى أثناء قيامه مبهام العضوية.

العضو الذي يقوم بإجناز مهام واليته يف املؤسسة جبانب التزامه بأداء عمل أو مهنة      :املتفرغ غري العضو  -ي

أخرى.
 

 

 

 إنشاء املؤسسة

 (2مادة )

سان " تتوىل تعزيز                سة الوطنية حلقوق اإلن س سمى " املؤ ستقلة ت سة م س شأ مؤ وتنمية ومحاية حقوق تن

ــهام يف ضــمان ممار     ــيم قيمها، ونشــر الوعي بها، واإلس  ، ســتها، ويكون مقرها مدينة املنامةاإلنســان، وترس

ويهيأ املبنى لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 

 

ستقالاًل ماليًا وإداريًا، ومتارس مهامها حبرية            ستقلة، ا صية القانونية االعتبارية امل شخ سة بال س وتتمتع املؤ

 وحيادية واستقاللية تامة.

 
  تشكيل جملس املفوضني

 (3مادة )

سة جم    -أ س ضوا      يكون للمؤ شر ع شكل من أحد ع ضني ُي   ،مبن فيهم الرئيس ونائب الرئيس لس مفو

 .ةالشخصيات املشهود هلا بالكفاءة والنزاه من

يتم اختيار أعضــاء جملس املفوضــني من اجلهات االســتشــارية واألكادسية ومؤســســات ا تمع       -ب

على  اإلنســـان،واملدافعني عن حقوق  واملهنية،والنقابات واهليئات االجتماعية واالقتصـــادية  املدني،

وجيوز اختيار األعضاء من بني أعضاء السلطة      ،أن يراعى فيه متثيل املرأة واألقليات بشكل مناسب  

ويشـــاركون يف النقاو دون أن يكون   ،ن هلم األغلبية يف جملس املفوضـــنيالتشـــريعية على أال تكو

  .هلم صوت معدود

  .يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء جملس املفوضني -ج
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 العضوية

 (4مادة )

 مبجلس املفوضني ما يأتي: يشرتط فيمن يعني عضوا

 أن يكون حبريين اجلنسية. -أ

 أال يقل عمره عن ثالثني سنة ميالدية كاملة. -ب

 أن يكون من ذوي الدراية واالهتمام مبسائل حقوق اإلنسان. -ج

 أن يكون حسن السرية والسمعة والسلوك. -د

 لةـــدة للحرية يف جرسة خمــــمقي ة جناية أو بعقوبةـــم نهائي بعقوبــــأال يكون قد صدر ضده حك - ـه

 بالشرف أو األمانة، إال إذا رد إليه اعتباره.      

 

 تعيني جملس املفوضني ومتثيل املؤسسة

 (5مادة )

 على مماثلة، ملدد للتجديد قابلة سنوات  أربع ملدة ملكي أمر املفوضني  جملس أعضاء  بتعيني يصدر  -أ

 األخرى، املتنوعة وا موعات العالقة ذات املدني ا تمع مؤسسات   مع مشاورات  بعد ذلك يكون أن

ــاء امللكي األمر يف وحيدد  ــاء وسارس  املتفرغني، وغري املتفرغني األعضــ ــفتهم مهامهم  األعضــ  بصــ

.الشخصية
   

، لينتخب من بينهم رئاسـة أكرب األعضـاء احلاضـرين سـنا    يعقد جملس املفوضـني أول اجتماع له ب  -ب

، وذلك باألغلبية  يكونا من بني األعضاء املتفرغني، ملثل مدة تعيينهم على أنرئيسًا ونائبًا للرئيس 

النســبية لعدد األعضــاء احلاضــرين، فإن تســاوى أكثر من واحد يف احلصــول على هذه األغلبية      

خاب                عدد املطلوب ُأعلن انت ــي  غري ال حد للرتشــ قدم أ عة ، وإن مل يت بالقر يار بينهم  ُأجري االخت

.زكيةاملرشََّحَين بالت
   

الرئيس هو الذي سثل املؤســســة أمام القضــاء ويف صــالتها مع ال ري، وجيوز للرئيس أن يفو  غريه  -ج

ــرة  يع            باشــ حمل الرئيس يف م ئب الرئيس  نا حيل  ته، و من األعضـــــاء يف بعض اختصـــــاصـــــا

 اختصاصاته يف حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
 

  تضارب املصاحل

 (مكرًرا 5مادة )

حيظر على العضــو تلقي أي مبل   ، عدا احلقوق واملزايا املقررة لعضــو جملس املفوضــني يف هذا القانون فيما

 مالي نظري أداء أية خدمة أو عمل ـ بصفته ـ لصاحل املؤسسة.
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 اجتماعات جملس املفوضني

 (6مادة )

ــنيجيتمع  -أ ناًء على دعوة من الرئيس. وجيوز         جملس املفوضــ ــهر، ب ثة أشــ كل ثال قل  مرة على األ

 .للرئيس أو بناء على طلب أغلبية األعضاء دعوة جملس املفوضني إىل اجتماع استثنائي يف أي وقت

ــحيحا   القانون، يكون ( من هذا 3مع مراعاة حكم البند )ب( من املادة )  -ب ــني صــ   اجتماع جملس املفوضــ

بأغلبية   ، وتصــدر قراراتهمن بينهم الرئيس أو نائب الرئيس حبضــور أغلبية أعضــائه، على أن يكون

.، وعند التساوي ُيرج  اجلانب الذي منه رئيس االجتماعأصوات األعضاء احلاضرين
   

ــور اجتماعاته  -ج ــوع   لس املفوضــــني أن يدعو إىل حضــ ــتعانة برأيه أو خربته يف موضــ من يرى االســ

 أن يكون هلم حق التصويت. ، من دونحث أو املناقشةمطروح للب

 

 اللجان النوعية

 (7مادة )

سة،               -أ س صات املؤ صا سة اخت ضائه ملمار ضني جلانــــــًا نوعية دائمة من أع شكل جملس املفو وجيوز له ي

 .تشكيل جلان مؤقتة متى دعت احلاجة إىل ذلك

ــهر على األقل، ويتوىل رئاســــة كل جلنة أحد                 -ب جتتمع اللجان النوعية الدائمة مرة واحدة كل شــ

ــتعني مبن    ــني، وجيوز للجنة أن تسـ ــاء جملس املفوضـ ــتعانة هربته أعضـ عند حبث أي من  ترى االسـ

 املوضوعات الداخلة يف اختصاصاتها من دون أن يكون له حق التصويت.

للرئيس دعوة أي جلنة من اللجان إىل االنعقاد لبحث كما جيوز جتتمع اللجان بدعوة من رئيسها،  -ج

موضوع يرى أهميته، ويتوىل رئاسة اجتماعات اللجان اليت حيضرها، كما جيوز له تكليف أحد 

 األعضاء بالبحث أو التحقق من موضوع معني.
 

 الداخليةالالئحة 

 (8مادة )

داخليةالئحة يضع جملس املفوضني   
 

لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان، وحتديد اختصاصاتها، وغري ذلك    

 من شؤون األعضاء، وتصدر الالئحة بقرار من الرئيس بناء على موافقة أغلبية األعضاء.

 

 احلصانة

 (9مادة )

ــمن                 ــني عما يبديه من آراء أو أفكار يف املســــائل اليت تدخل ضــ ــو جملس املفوضــ ال جيوز مؤاخذة عضــ

إال بعد موافقة الرئيس وحضـــور ممثل عن اختصـــاصـــات املؤســـســـة، وال يتم إجراء التحقيق مع العضـــو 

 جملس املفوضني.
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ــور ممثل عن النيابة العامة   ــائي وحبضـ ــة إال بأمر قضـ ــسـ ، على أن يتم تبلي  وال جيوز تفتيش مقر املؤسـ

 الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه حلضور التفتيش.

 .ويف  يع األحوال يعترب باطال كل إجراء خيالف ذلك

 

 

 انتهاء العضوية

 (10مادة )

ــاءأواًل:  ــني غري قابلني للعزل،  أعضــ ــويتهم إال يف احلاالت ووفقا   وال تنته جملس املفوضــ لإلجراءات  ي عضــ

املادة.املنصوص عليها يف هذه 
 

 

 تنتهي العضوية يف جملس املفوضني يف أي من احلاالت اآلتية:ثانًيا: 

 الوفاة أو العجز الذي حيول دون أداء مهام العضوية. -أ

 االستقالة. -ب

 ( من هذا القانون. 4إذا فقد العضو أحد الشرطني املنصوص عليهما يف البندين )أ(، )هـ( من املادة ) -ج
 

جملس املفوضــني قبل انتهاء مدتها مبوجب أمر ملكي بناء على توصــية من  : جيوز إنهاء العضــوية يفاثالث

 ا لس تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه يف أي من احلاالت اآلتية:

 إذا خالف أحكام هذا القانون أو اللوائ  أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.  -أ

 ائها ملهامها واختصاصاتها.  إذا اختذ عماًل يتعار  مع أهداف املؤسسة، أو كان من شأنه تعطيل أد -ب

إذا ت يب عن حضــور ةســة اجتماعات  لس املفوضــني أو اللجان من دون عذر يقبله الرئيس رغم  -ج

  .الداخليةالالئحة إنذاره بذلك كتابة وذلك وفقًا ألحكام 

 .( من هذا القانون4إذا فقد العضو الشرط املنصوص عليه يف البند )د( من املادة ) -د
 

األحوال، إذ خال مكان أحد أعضــاء جملس املفوضــني ألي  من احلاالت الســابقة، حيل حمله عضــو  ويف  يع 

 آخر وفًقا لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون، ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.

 
 مكافآت األعضاء

 (11مادة )

ــاء املتفرغني          ــدر أمر ملكي بتحديد مكافأة الرئيس ونائب الرئيس واألعضــ ومكافأة األعضــــاء غري    يصــ

.املتفرغني
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 اختصاصات املؤسسة

 (12مادة )

للمؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة حبقوق اإلنسان، وتناول أي حالة        

 من حاالت حقوق اإلنسان، مبا تراه مناسًبا، وختتص باآلتي:

 ومحاية حقوق اإلنسان على مستوى اململكة.املشاركة يف وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز  -أ

دراســة التشــريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة حبقوق اإلنســان والتوصــية بالتعديالت اليت      -ب

تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات اململكة الدولية حبقوق اإلنسان،  

 ر تشريعات جديدة ذات صلة حبقوق اإلنسان.كما يكون هلا التوصية بإصدا

حقوق مبســائل اإلقليمية والدولية املعنية حبث مالءمة النصــوص التشــريعية والتنظيمية باملعاهدات  -ج

ــان،  ــلطات املختصـــة  وتقديماإلنسـ ــيات إىل السـ ــأنه تعزيز ومحاية   املقرتحات والتوصـ يف كل ما من شـ

ــان، مبا حقوق  ــ     اإلنســ ــية باالنضــ مام إىل االتفاقيات اإلقليمية والدولية املعنية حبقوق        يف ذلك التوصــ

 اإلنسان.

تقديم التقارير املوازية، واإلسهام يف صياغة ومناقشة التقارير اليت تتعهد اململكة بتقدسها دورياًّ وإبداء      -د

ــر هذه التقارير يف  ــان، ونشـ ــة حبقوق اإلنسـ  املالحظات عليها، تطبيقًا التفاقيات إقليمية ودولية خاصـ

 .وسائل اإلعالم

اجلهات املختصة إليها   اء التقصي الالزم، وتوجيه انتباه رصد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان، وإجر   -ـــــه

ــع حد هلذه احلاالت          ــاء إبداء   مع تقديم املقرتحات اليت تتعلق باملبادرات الرامية إىل وضــ ، وعند االقتضــ

 الرأي بشأن موقف تلك اجلهات وردود فعلها.

سة إحالته منها إىل         تلقي   -و س ستها والبحث فيها وإحالة ما ترى املؤ سان ودرا شكاوى املتعلقة حبقوق اإلن ال

ــري ذوي الشــــأن باإلجراءات الواجبة االتباع               ــكل فعال، أو تبصــ جهات االختصــــاص مع متابعتها بشــ

 ومساعدتهم على اختاذها، أو املعاونة يف تسويتها مع اجلهات املعنية.

ــالحية      القيام بالزيارا -ز ــات اإلص ــس ــان يف املؤس ــاع حقوق اإلنس ــد أوض ت امليدانية املعلنة وغري املعلنة، لرص

عام آخر يشـــتبه يف أن  وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصـــحية والتعليمية، أو أي مكان

.النتهاك حقوق اإلنسان يكون موقعا
  

 

الثقافة واإلعالم والتعليم، وتقديم االقرتاحات والتوصيات املبادرة بالتعاون مع األجهزة املختصة بشئون  -ح

 يف كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق اإلنسان.

ــات ذات الصــلة يف البلدان األخرى   -ط ــس التعاون مع اهليئات الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية، واملؤس

 املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
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والتعاون والتنســـيق والتشـــاور مع مؤســـســـات ا تمع املدني ذات ، د اللقاءات والفعاليات املشـــرتكةعق -ي

العالقــة واملنظمــات غري احلكوميــة وا موعــات املتنوعــة األخرى واملــدافعني عن حقوق اإلنســـــان،    

ىل ، وتقديم تقارير بذلك إلتعر  ألي شـــكل من أشـــكال االنتهاكوالتواصـــل مباشـــرًة مع من يدعي ا

جملس املفوضني.
 

 

ــان، وإجراء              -ك جمال حقوق اإلنســـ بة يف  تدري ية وال لدورات التثقيف ندوات وا قد املؤمترات وتنظيم ال ع

 .البحوث والدراسات يف هذا الشأن

ــائل                     -ل ــاركة يف ا افل ا لية والدولية، ويف اجتماعات املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية مبســ املشــ

 حقوق اإلنسان.

ــها على املوقع اإللكرتوني ا،اص بها،     -م ــة، وعرض ــرات واملطبوعات والبيانات والتقارير ا،اص ــدار النش إص

 وهلا خماطبة الرأي العام مباشرة أو من خالل أي من وسائل اإلعالم.

 

 دراسة املوضوعات ا الة للمؤسسة

 (13مادة )

املؤسسة من موضوعات تتصل باختصاصها       للملك وألي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إىل   

 لدراستها وإبداء الرأي فيها.

 

 طلب املعلومات

 (14مادة )

ــتها                -أ ــة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها الزمة لتحقيق أهدافها أو ممارســ ــســ للمؤســ

املؤسسة    الختصاصاتها من الوزارات واألجهزة املعنية باململكة، وعلى تلك الوزارات واألجهزة معاونة  

، وإعداد الردود وتزويدها مبا تطلبه يف هذا الشـــأن، مهامها وتيســـري مباشـــرة اختصـــاصـــاتهايف أداء 

صيات ال  سة   واملالحظات على التو س ، وذلك وفقًا للقوانني واألنظمة املعمول بها يف واردة يف تقارير املؤ

.تلك اجلهات
   

تعاون تلك الوزارات واألجهزة يف تزويد جيوز للمؤسسة إخطار السلطات املختصة، يف حالة عدم  -ب

املؤسسة باملعلومات أو البيانات أو الوثائق املطلوبة أو منعها من االطالع عليها، وذلك الختاذ ما يلزم 

 من إجراءات وفًقا للقانون.
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 األمانة العامة

 (15مادة )

التنفيذي هلا، وتتكون من عدد كاف يتكون اجلهاز اإلداري للمؤسسة من أمانة عامة تكون مبثابة اجلهاز   

من املستشارين وا،رباء والباحثني وغريهم من العاملني يف األمانة العامة، ويتم تعيينهم بقرار من الرئيس 

 .بناء على توصية من األمني العام

 األمني العام

 (16مادة )

األعضـــاء وملدَّة أربع ســـنوات قابلة   يصـــدر بتعيني األمني العام قرار من الرئيس بناًء على موافقة أغلبية 

شهود هلا بالكفاءة والنزاهة      صيات امل شخ شرتط يف املرشـ        للتجديد ملدد مماثلة، من بني ال ستقاللية، وي واال

لش ل منصب األمني العام أن يكون حاصاًل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادهلا على األقل وأن يكون من     

 ( من هذا القانون.4) لشروط املطلوبة يف األعضاء الواردة يف املادةباإلضافة إىل ذات اذوي ا،ربة، 

 

 مسئوليات األمني العام

 (17مادة )

شرة أمام الرئيس         سئواًل مبا شراف على أعماهلا، ويكون م شؤون األمانة العامة واإل يتوىل األمني العام إدارة 

 يف أدائه واجبات وظيفته، ويتوىل بوجه خاص ما يلي:

ــراف  -أ ــؤون اإلدارية واملالية، وفًقا ألحكام هذا القانون اإلشـ ــؤون العاملني والشـ العام على األمانة العامة وشـ

 واللوائ  والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ــويت، وإعداد            -ب ــني وتنفيذ قراراته من دون أن يكون له حق التصــ ــور اجتماعات جملس املفوضــ حضــ

ؤســســة وســري العمل يف األمانة العامة، وما ه إجنازه تقارير دورية كل ثالثة أشــهر متضــمنة نشــاط امل

 من أعمال، وفق ا،طط والربامج املوضوعة.

صاتها، من دون أن يكون له         -ج صا سة اخت ضور اجتماعات اللجان ومتابعة أعماهلا، وتوفري ما يلزم ملمار ح

 حق التصويت.

 عامة ملباشرة بعض مهامه واختصاصاته.ولألمني العام أن يفو  كتابًة من يراه من العاملني يف األمانة ال
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 التنفيذيةالالئحة 

 (18مادة )

 تنفيذيةالئحة يكون للمؤســـســـة 
 

تصـــدر بقرار من الرئيس بناًء على موافقة أغلبية األعضـــاء، وتشـــمل  

ــرتشــاد بالقوانني    بوجه خاص اهليكل التنظيمي لألمانة العامة وتنظيم شــئون العاملني فيها، وذلك باالس

 ذات العالقة املعمول بها يف اململكة. واألنظمة

 ويكون للمؤسسة الئحة لتنظيم شؤونها املالية وا اسبية.

 

 

 سرية املعلومات

 (19مادة )

حيظر على أعضاء جملس املفوضني والعاملني يف األمانة العامة إفشاء سرية أية معلومات أو بيانات يكونوا      

بناء على أمر صـــادر من النيابة العامة أو ا كمة املختصـــة،   قد حصـــلوا أو اطلعوا عليها حبكم عملهم إال 

 ويظل هذا احلظر قائمًا حتى بعد انتهاء العضوية أو ا،دمة.

 

 

 موارد املؤسسة املالية

 (20مادة )

يكون للمؤسسة املوارد املالية الكافية اليت متكنها من النهو  بأعبائها واملهام املسندة إليها على أفضل وجه، 

 هذه املوارد من: وتتكون

االعتمادات املالية اليت حتتاجها املؤســســة ويتم ختصــيصــها يف بند مســتقل من امليزانية العامة للدولة   -أ

 .اليت تصدر بقانون
\ 

التربعات واملعونات غري املشروطة واملنسجمة وأهداف املؤسسة اليت يقر جملس املفوضني قبوهلا، وذلك        -ب

 بها يف اململكة.وفًقا للقوانني واألنظمة املعمول 
 

، وختضع حساباتها املالية لرقابة ديوان ية والتحكم فيها باستقاللية تامةوتتوىل املؤسسة إدارة مواردها املال

  .الرقابة املالية واإلدارية
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 التقرير السنوي

 (21مادة )

سنويا     ض      ، يتضمن  املؤسسة وأنشطتها وسائر أعماهلا       عن جهود يضع جملس املفوضني تقريرا  قسمًا يو

ــتوى التقدم احلاصـــل ــان يف اململكة مسـ ــع حقوق اإلنسـ ــيات يف وضـ يف نطاق  ، وما يراه من اقرتاحات وتوصـ

، ويرفع جملس املفوضــني تقريره  وما ه اعتماده من حلول لتفاديها، وُيحدد معوقات األداء اختصــاصــاتها

.تقريره أمام الرأي العام بالتوازي، كما يعر  وزراء وجملس النواب وجملس الشورىإىل امللك وجملس ال
 

 

 

 (22مادة )

بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، واملعدل باألمر امللكي رقم  2009( لسنة 46يل ى األمر امللكي رقم )

 ، وكل حكم يتعار  مع أحكام هذا القانون.2012( لسنة 28)

 

 (23مادة )

ــه كلَّ فيما    -على رئيس جملس الوزراء والوزراء  تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي         -خيصــ

 .ةلتاريم نشره يف اجلريدة الرمسي

 

     

 ملك مملكة البحرين    

 محد بن عيسى آل خليفة 

 

 رئيس جملس الوزراء        

 خليفة بن سلمان آل خليفة

 

 

 صدر يف قصر الرفاع:

 هـ 1435 رمضان 26بتاريم: 

 م 2014 يوليو 24 املوافق:


