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 :مقدمة

مان توفري محاية كاملةة  املعنية بض الوطنية تعترب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إحدى اآلليات

 وضع السياسات املتعلقةة بتعييةي  املشاركة يف سواء،  إىل جانب حلقوق املواطنني واملقيمني على حد 

 ن.البحرييف مملكة حقوق اإلنسان  ةوتنمي

حقةوق اإلنسةان مةن خة ل     تعييةي   األوىل: أساسةيتني: يتني ية علةى رك  الوطنية املؤسسة ويقوم دور

ممارسةتها  يف الوعي بها، وضمان اإلسةهام   وبثوالعمل على ترسيخ قيمها نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

الةيت  عةرب تلقةي الشةكاوى ورصةد األمةاكن       محاية حقوق اإلنسةان ة، والثانية: بكل حرية واستق لي

 م2014( لسنة 26رقم ) قانون إنشائها متخذة من، يشتبه يف أن تكون موقعًةا النتهاك حقوق اإلنسان

 .لتفعيل تلك احلماية ا هلاقانونيًّ مرجًةعا 

 الوطنية لمؤسسةل( يف الفقرة )و( من القانون على أن يكون 12لذلك، فقد نصت املادة رقم ) وإعماال

 االختصاص بة:

تلقةي الشةةكاوى املتعلقةة  قةةوق اإلنسةان، ودراسةةتها والبحةث فيهةةا وإحالةة مةةا تةةرى      "

بشكل فعال، أو تبصةري ووي  املؤسسة إحالته منها إىل جهات االختصاص مع متابعتها 

الشأن باإلجراءات الواجبة االتباع ومساعدتهم يف اختاوها، أو املعاونةة يف تسةويتها مةع    

 ."اجلهات املعنية

 تلقةي  دليةل  فةنن  ومن هذه املنطلقات وضعت املؤسسةة الوطنيةة رتيتهةا ورسةالتها وأهةدافها، وعليةه      

( ليكةون  م2018-2015) لألعةوام  الوطنيةة  تنفيًذا السرتاتيجية وخطةة عمةل املؤسسةة    يأتي الشكاوى

وسةبل التةدخل واملعاجلةة الفضةلى وفةق       ،معياًرا ومرجًعا للتعامل مع الشكاوى وتقييم موضةوعاتها 

ن األفراد واجلهةات كافةة مةن التعةاطي     كِّمت اسرتشادية أفضل املمارسات املتبعة، ويف وات الوقت أداًة

املتمثلة  الوطنية املؤسسة إليهاحتقيق الغاية اليت تسعى إىل  وصوالمع آلية تقديم الشكاوى بفعالية، 

 ق اإلنسان على أرض اململكة.  يف محاية حقو

ليات اليت يتسم بها نظام الشكاوى الفّعال، وقد تكون السبيل الوحيةد يف  متابعة الشكوى من اآل وُتَعد

القةائم علةى تقةدير    ضةية، ويتطلةب ولةك مةد جسةور التعةاون       ْرإنهاء الشكوى بنتيجة ُمإىل الوصول 

عمةاال للمةادة   محاية حقوق اإلنسان، وولةك إ واجلهة املعنّية يف سبيل صون و الوطنية جهود املؤسسة

 :الوطنية من ضمن اختصاصات املؤسسة اليت تنص على أن، ئهاإنشامن قانون ( الفقرة )ز( 12)رقم 

اإلنسةان يف املؤسسةات   لقيام بالييارات امليدانية وفق األصول املتبعة لرصد أوضاع حقةوق  ا"

اإلص حية وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان 

 ."عام آخر يشتبه يف أن يكون موقًعا النتهاك حقوق اإلنسان

 :أنه على انصت التنيو ،القانونوات ( من 14)رقم ملادة من ا والفقرتني )أ( و)ب(



 
 

3 
 2015 © ىواكشلا يقلت ليلد

معلومات أو بيانات أو وثائق تراها الزمة لتحقيق أهدافها أو  أيةللمؤسسة أن تطلب  -أ" 

لوزارات ا تلكاألجهية املعنّية باململكة، وعلى وممارستها الختصاصاتها من الوزارات 

اختصاصةاتها وتيويةدها    ةمهامها وتيسري مباشرأداء واألجهية معاونة املؤسسة يف 

 املعمول بها يف تلك اجلهات. وفًقا للقوانني واألنظمة مبا تطلبه يف هذا الشأن

رات االةوز  تلةك جيوز للمؤسسةة إخطةار السةلطات املختصةة، يف حالةة عةدم تعةاون         -ب

واجلهات واألجهية يف تيويد املؤسسة باملعلومات أو البيانات أو الوثةائق املطلوبةة أو   

 ."منعها من االط ع عليها، وولك الختاو ما يليم من إجراءات وفًقا للقانون
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 القسم األول

 

 مبادئ عامة

 

 

 واملصطلحات أوال: املفاهيم

مل يقةت  سةياق    ا، مةا املعاني املبينة قةرين كةل منهة    الواردة يف هذا الدليل يكون للكلمات والعبارات

 النص خ ف ولك:

 نشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.بن م2014( لسنة 26القانون رقم )القانون: 

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. املؤسسة:

 جملس املفوضني باملؤسسة. جملس املفوضني:

 رئيس جملس املفوضني باملؤسسة. الرئيس:

 جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة باملؤسسة. اللجنة:

 رئيس جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة باملؤسسة.  رئيس اللجنة:

 األمانة العامة للمؤسسة. األمانة العامة:

 أمني عام املؤسسة.األمني العام: 

 .باألمانة العامة إدارة الشؤون القانونيةدارة: اإل

 .باألمانة العامةدارة الشؤون القانونية مدير إ دير:امل

 دارة الشؤون القانونية.والرصد بنوحدة الشكاوى  الوحدة:

، سواء كان من هامقدمبتلقي الشكوى وإجراء املقابلة مع شخص املكلف أو املختص ال: متلقي الشكوى

 شخاص أو اجلهات املرخصة من املؤسسة للقيام بذلك.موظفي األمانة العامة أو من األ

كل ادعاء حول أي انتهاك حلق أو أكثر مةن احلقةوق واحلريةات األساسةية الةيت كفلتهةا        الشكوى:

ات وأجهةةية وزارات ومؤسسة  ، ارتكةب مةن قبةل   االتفاقيةات واملواثيةق الدوليةة    التشةريعات الوطنيةة أو  

 ، وموظفيها.الدولة

 

 



 
 

5 
 2015 © ىواكشلا يقلت ليلد

تعرض النتهاك ألي حق من حقوقه،   -فرًدا كان أو مجاعة -طبيعيكل شخص  مقدم الشكوى:

كون مقةدم الشةكوى شخصةًةا    ، وقد يأو حقوق قريبه من الدرجة األوىل أو الثانية، أو وكيله أو ولّيه

أن تكون الشكوى فردية يتقدم بهةا  ، كما ميكن ا كمنظمات اجملتمع املدني على اخت فهااعتباريةًّ

شخص حول انتهاك أي حق من حقوقه، أو مجاعية يتقدم بها عدد من األشخاص حول انتهاك ألي 

 من حقوقهم.

واحلريات األساسية اليت كفلتها التشريعات الوطنية نسان اإلحق من حقوق ى لع تعدٍّأي  االنتهاك:

، سواء كان التعدي من خ ل مصةادرة احلةق    قوق اإلنسانأو االتفاقيات واملواثيق الدولية املعنية 

 .مارستهو احليلولة دون التمتع الفعلي مبأ

مةةن خةة ل تقةةديم املشةةورة   تبصةةري بةةاإلجراءات الواجبةةة االتبةةاع ال :واملشةةورة القانونيتةةاناملسةةاعدة 

سةةة ، سةةواء كةةان مبناسةةبة تقةةديم شةةكوى تةةبني الحقةةًةأ عةةدم اختصةةاص املؤس  لألفةةراد القانونيةةة 

 .نظرها، أو عند طلب األفراد لتلك املشورة ابتداًءب

عملية تواصل بةني املؤسسةة واجلهةات املعنيةة يف اململكةة، مبناسةبة قيامهةا بتلقةي الشةكاوى           املتابعة:

وسيلة  أيبلطلب االستيضاح بشأنها والعمل على تسويتها، سواء كانت عملية التواصل كتابية أو 

 .أخرى

متابعة كل مةا يةرد مةن املؤسسةة     بالتنسيق وهو أحد منتسيب إحدى اجلهات املعنية املكلف  :املنسق

 .وىباإلجراءات املتخذة يف موضوع الشكامبناسبة تلقيها الشكاوى، والعمل على إحاطة املؤسسة 

غةري  اجلهةات األخةرى    وأاملؤسسةات الدسةتورية )التشةريعية، التنفيذيةة، القضةائية(       :املعنيةة اجلهات 

 كومية.احل
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 قواعد السلوكثانيا: 

علةى   للمواطنني واملقةيمني  على محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةتعمل ت املؤسسة ملا كان

قةديم  ، وتتهةا واختاو اإلجراءات اإلدارية والقانونية ال زمةة ملعاجل  من خ ل تلقي الشكاوى حد سواء،

 .امة ضةطلع به ت اللةذين طبيعة الدور واملهمةة  إىل  اظًرون ،حمتاجيهااملساعدة واملشورة القانونيتني إىل 

قواعةد السةلوك بهةدف إرسةاء وتةدوين مجلةة مةن الضةوابن القانونيةة واألخ قيةة املرتبطةة            تأتي و

والوصول إىل تقديم خدمات ها مبا يكفل حسن سري العمل في الوحدةبالسلوك الوظيفي للعاملني يف 

من  ،تتسم بالنياهة والسرعة والفعالية والكفاءة الوظيفيةضمن معايري وات جودة إنسانية متميية 

 ن أو العقيدة، أو ألي أسباب أخرى.بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الديدون متييي 

 حدة اتباع قواعد العمل التالية:وعليه، جيب على العاملني يف الو

عنةد التعامةل   ل والفوضةى  وعدم الدخول يف أمور من شأنها إثارة اجلدالتحلي باللباقة والصرب  -1

، وكةل املسةتفيدين مةن خةدمات     ورة القانونيتنيمع مقدمي الشكاوى وطاليب املساعدة واملش

االمتنةاع عةن االحتفةاظ بأصةل أي مسةتند أو تقريةر أو       ، واملؤسسة وات الصةلة بعمةل الوحةدة   

 ، أو بنسخها واستخدامها ألغراض خاصة.متعلقة بالشكوىوثيقة أو رسالة 
، اعتبارات قد ختل بةه  قة وأمانة وإخ ص، والتجرد من أيعلى تأدية العمل بد احلرص التام -2

طبيعةة العمةل، إىل    النياهة والقيام جبميع الواجبات اليت تفرضةها و الشفافية بقيم دالتقّيمع 

 .الوطنية القانون واللوائح والتعليمات اخلاصة باملؤسسة جانب ما يفرضه
ي مع اجلمهور، وجتنب الفئوية واملصاحل واالهتمامةات اخلاصةة   يف التعاط باحلياد التام االلتيام -1

لشةةكاوى االوقةةت مةةن خةة ل سةةرعة التصةةرف يف      عامةةل عنةةد تقةةديم اخلةةدمات، ومراعةةاة   

 ومتابعتها.
دون متييةةي بسةةبب مةةن ملةةواطنني واملقةةيمني كافةةة، يف تقةةديم خةةدمات الوحةةدة إىل ا املسةةاواة -4

أسةةباب  نتمةةاء السياسةةي أو احليبةةي، أو أياالاجلةنس أو األصةةل أو اللغةةة أو الةةدين أو العقيةدة، أو   

 .أخرى
خصوصةيات املسةتفيدين مةن خةدمات     سةرار العمةل أو   أاملهنية فيما يتعلةق ب  السريةب االلتيام -5

بصةورة غةري رةيةة     وعةدم إفشةائها أو اسةتعماهلا     ،اليت مت االط ع عليها  كم العملالوحدة 

 .خب ف ما نص عليه القانون
احلرص على عدم استخدام املعلومات اليت يتم احلصول عليهةا مبناسةبة العمةل، أو بعةد تةرك       -6

 .لتحقيق مصاحل خاصة ،العمل
علةى حنةو مةن التفصةيل،      لقة باملسةاعدة واملشةورة القةانونيتني   االلتيام بتقديم املعلومات املتع -7

  موجه من املواطنني أو املقيمني أو أي جهة.والرد على أي استفسار 
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 القسم الثاني

 

 االختصاص

 

 نظرهاب: الشكاوى اليت ينعقد للمؤسسة االختصاص أوال

موضةوعها انتهاًكةا حلقةوق اإلنسةان وحرياتةه       يتضةمن الفرديةة أو اجلماعيةة الةيت     الشكاوى -1

داخةةل احلةةدود ، ، أو هلةةا صةةلة بوقوعةةه رةيةةةجهةةة   األساسةةية، شةةريطة وقوعةةه مةةن قبةةل  

جهة رةية متى ما كانت اجلهة اليت قامت باالنتهاك  ،أو خارجها، اإلقليمية ململكة البحرين

  .ملكةمتابعة لل
 انتهاًكةا  أو ا،عامًًة  رأًيةا  تشةكل  كةاليت  معينةة،  العتبةارات  قبوهلةا  املؤسسة تقرر اليت الشكاوى -2

 .امجاعيًً

 
 ، أو اليت تقرر عدم قبوهلانظرهاباليت ال ينعقد للمؤسسة اختصاص ثانًيا: الشكاوى 

 ا.على وقوع االنتهاك ما مل يكن مستمرًً سنةإوا مضت مدة  -1
مةع اجلهةة    علةى آخةر إجةراء قةام بةه الشةاكي يف موضةوع الشةكوى         سةتة أشةهر  إوا مضت مدة  -2

 .املعنّية
علةةى  امعروًضة إوا كةان موضةوع الشةةكوى منظةوًرا أمةام جهةةة حتقيةق قضةائية أو إداريةةة، أو        -1

احملاكمةة   نضمااحلق يف التمتع بانتهاك صدر حكم فيه، ما مل يكن األمر متعلًقا ب القضاء أو

 .العادلة
إوا سبق للمؤسسة حفظ الشكوى النعدام الةدليل أو لعةدم اجلديةة، مةا مل يظهةر مةا يسةتدعي         -4

 إعادة النظر فيها.
 .عامةجهة رةية أو شخصية إىل  يسيءاليت تنطوي على إساءة على حنو  الشكاوى -5
 كاوى اليت يكون النياع فيها بني أفراد أو جهات خاصة.الش -6
، إال إوا كان سبب عدم من اجلهات الرةية مساعدات إنسانيةالشكاوى اليت يكون موضوعها  -7

العتبارات اجلةنس أو الةدين أو   يف منحها  لتمييياجلهات با هذهقيام إىل  اتقديم املساعدة عائًد

 .أو اإلعاقةالعرق أو اللون أو االنتماء السياسي 
، أو وجةود جهةة صةاحبة اختصةاص أصةيل يف      كافةة  الوطنية نتصافد سبل اإلعدم استنفا -8

 نظر موضوع الشكوى.

  



 
 

8 
 2015 © ىواكشلا يقلت ليلد

 الثالثالقسم 

 

 إجراءات تلقي الشكوى

 

 أوال: من له حق تقديم الشكوى

 ه حتةى  ائة ربأو مةن أحةد أق   الشكوى من كل وي صةفة ومصةلحة يف تقةدميها    املؤسسة تتلقى

سةواء كةان   ، مبوجةب توكيةل رةةي    اًةأو بواسةطة مةن ينةوب عنةه قانونة      ،الدرجة الثانيةة 

 اجملتمع املدني، وغريها من اهليئات املختصة. ، كذلك من مؤسساتاأو معنويًًا ا طبيعًيشخًص
  ة سةنة، علةى أن يةتم إخطةار ولةّي      كما تقبل الشكاوى من األطفال ما دون سن الثامنة عشةر

 أو الوصي عليه أو وكيله القانوني حسب األحوال. الطفل

 

 الشكوىاستمارة  تقديم وسائل: ثانًيا

، ميكن اختيةار إحةدى هةذه الوسةائل إلرسةال اسةتمارة       شكوى لدى املؤسسةتقديم  يف الرغبة حال يف

  تقديم الشكوى:

  :عرب املوقع اإللكرتوني الشكوى تقديم -1
علةى  موقةع املؤسسةة   عةرب  اإللكرتونيةة  تقةديم الشةكوى   اسةتمارة  استكمال البيانات املطلوبة يف 

 .  (www.nihr.org.bh) كة االنرتنتبش
 

  تلقي الشكوى عرب الربيد اإللكرتوني أو الفاكس: -2

املوقع اإللكرتوني للمؤسسة  علىة استكمال البيانات املطلوبة يف استمارة تقديم الشكوى املتاح

طباعتهةةا وإرسةةاهلا عةةرب الفةةاكس، أو الربيةةد اإللكرتونةةي     ومةةن ثةةم  (  PDF ) ملةةف يغةيف صةة

(complaint@nihr.org.bh.) 

حسةب   -أو من ينيبه  قدم الشكوىالشخصي ملضور األوىل والثانية احل نيتويليم األمر يف احلال

واسةةتكمال اإلجةةراءات اخلاصةةة بهةةا،  اسةةتمارة الشةةكوى املؤسسةةة، لتوقيةةعإىل  -األصةةول املتبعةةة

لضمان اجلدية من جهة، وإلنابة املؤسسة يف متابعة الشكوى والقيام بدور الوسين مع اجلهات 

 الرةية من جهة أخرى.

 

 :تلقي الشكوى عرب اهلاتف -1
الشةةكوى أو مةةن   مقةةدم حضةةور معهةةا يتعةةذر أحةةوال يف اهلةةاتف عةةرب الشةةكوى تلقةةي ميكةةن

 .ينيبه

 

 

http://www.nihr.org.bh/
mailto:complaint@nihr.org.bh


 
 

9 
 2015 © ىواكشلا يقلت ليلد

  :الوطنية مقر املؤسسةالشكوى يف  تقديم -4

مةةن خةة ل  ، الشةةكاوى السةةتقبال خمصصةةة غرفةةة يفتلقةةي الشةةكوى يف مقةةر املؤسسةةة    يكةةون

حالةةة وجيةةوز يف  -املتبعةةة ولحسةةب األصةة  -ب عنةةه مةةن ينةةو احلضةةور الشخصةةي ملقةةدمها أو   

آخةةر، ومةةع   مةةانعألسةةباب مرضةةية أو إعاقةةة أو أي    للمؤسسةةة مقةةدم الشةةكوى  حضةةورتعةةذر 

 .موجوًدا هامقدم يكونإىل حيث  متلقي الشكوىانتقال ، عدم وجود من ينيبه 

 

 مباشرة الشكوىاجراءات : ثالًثا

 متلقةةي الشةةكوىويقةةوم  التفصةةيل، مةةن حنةةو علةةى الشةةكوى موضةةوع عةةرض الشةةاكي  يبةةدأ -1

راء تتعلةق بالنتيجةة الةيت سةيتم     آإبةداء   أو هأهمية عةدم تدخلة  حوهلا، مع  م حظاته بتدوين 

حالة اسرتسال الشةاكي   عدا، هاعلى حنو يغّير مسار مقدم الشكوى  يف، أو التأثري إليهاالتوصل 

  .بصلة الشكوى وضوع إىل مال متت يف أمور 

بنحدى اللغةتني العربيةة أو    ستمارة اخلاصة بتقديم الشكوىاال ملء الشكوى مقدم إىل طلبُي -2

مجيةةع اسةةتكمال البيانةةات املطلوبةةة، مةةع التأكةةد مةةن تقةةديم    علةةىومسةةاعدته  االجنليييةةة

 دعاء حمل االنتهاك.املستندات الثبوتية والداعمة ل 

إجادته اللغة أو ، لعدم من قبل مقدمهاقديم الشكوى اخلاصة بتستمارة االملء  تعذر حالة يف -1

أسةباب   ألي ، أو هةا إلعاقةة يعاني ، أو لعارض صحي، أو هأو لرداءة خط ،الكتابةقدرته على عدم 

إىل ولةك يف املكةان    تم اإلشةارة  تة ، علةى أن  متلقةي الشةكوى  أخرى، يتم ملء االستمارة من قبةل  

  .ستمارةاالملخصص للم حظات يف ا

 .يق واملتابعةثعلى العام الذي قدمت فيه، لغرض التو تعطى الشكوى رقًما تسلسليًّا -4

  مبا يلي:مقدم الشكوى يتعهد  -5

بننشةةاء املؤسسةةة  م2014 لسةةنة (26رقةةم )للقةةانون  وفقةةًةا الشةةكوى مةةع التعامةةلأن يةةتم  - أ

 ة ونطاق عملها الواردة فيه.الرئيساألهداف ، والوطنية حلقوق اإلنسان

 .وصحيحة حقيقية ودقيقةاملقدمة مجيع املعلومات أن  - ب

خاصةة   معلومات ميكن أن تشملاليت  -تلك املعلومات قيام املؤسسة الوطنية باستخدام - ج

 .اعليةالشكوى بفللتعامل مع  -وسرية

مةع  الشةكوى  تبادل املعلومةات حةول   قيام املؤسسة الوطنية بإىل تكون هناك حاجة  قد - د

 صلة.المنظمة أخرى وات هيئة أو  املعنية بها، أو أيالسلطات أو  السلطة

معلومةات إضةافية    بةخخر التطةورات أو لطلةب أي    هإلب غة مقةدم الشةكوى    التواصل مع - ه

 .متعلقة بالشكوى



 
 

10 
 2015 © ىواكشلا يقلت ليلد

احةرتام اخلصوصةية واحلفةاظ علةى     املقدمة، مةع مراعةاة    الشكوىعن أمثلة ميكن نشر  - و

 علومات الشخصية.املسرية 

عةةن   ٍيومةةوجبياناتةةه  علةةى حتتةةويإفةةادة  -يف حةةال طلبةةه -مقةةدم الشةةكوىإىل  املؤسسةةةتقةةدم  -6

    الشكوى.بأصل  رفاق نسخة منهاورقمها، ويتم إ الشكوى وتارخيها موضوع
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 القسم الرابع

 

 الشكوى الرأي القانوني يف

 

 تقييم الشكوىأوال: 

 ،بهةا  اجلوانةب الشةكلية الةيت تتعلةق     مجيةع والتأكةد مةن   الشكوى تقوم الوحدة بفحصةها   تسلُّمبعد 

حسةةب اإلجةةراءات اإلداريةةة  اسةةتكمال بياناتهةةابقبوهلةةا أو رفضةةها، أو قبوهلةةا املشةةرو  واختةةاو قةةرار ب

  .يام عملأ مخسةاستكماهلا خ ل مقدم الشكوى  إىلوالطلب  ،املعمول بها يف اإلدارة

 

 واقرتاح التوصية بشأنها دراسة الشكوى وإبداء الرأي القانوني فيها ثانيًةا: 

خ ل وحدة ال قبل من دراستها تمت ،للمستندات الثبوتية والداعمة ملوضوعها الشكوى استيفاء بعد

باألسةانيد   امةدعمً  احلةق املنتهةك   إعداد مذكرة بالرأي القانوني بشةأن  يتم حيث أيام عمل،  مخسة

القةةرارات ، أو الصةةكوك الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةانو ة مةةن التشةةريعات الوطنيةةة أو االتفاقيةةاتالقانونيةة

قةرتاح  ايةتم  و ،للمقررين اخلواصواللوائح والتعليقات العامة هليئات املعاهدات، أو امل حظات اخلاصة 

رئةيس اللجنةة عةن    ل عتمةاد ورفعهةا إىل    دارةاإل مةدير  علةى  وعرضهاالتوصية باختاو إجراء معني، 

 طريق األمني العام.

 

 اليت تستدعي التدخل على حنو السرعة  الشكوىثالثًةا: 

رر موضوع الشكوى بانتهاك يستدعي التدخل علةى حنةو السةرعة، وخيشةى وقةوع ضة       يف حالة تعلق

وانعقةاد االختصةاص للمؤسسةةة    ،وبعةد التحقةةق مةن وقةوع االنتهةةاك    ،تبةاع اإلجةةراءات العاديةة  اعنةد   

عرض التوصية املقرتحة الختاو  وإحاطته مبوضوع الشكوى مع  اللجنة، يتم إخطار رئيس اهنظرب

 ا.املتعلقة بالشكوى الحق جراءات أن يتم استيفاء اإل ، علىمناسًباما يراه 
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 اخلامسالقسم 

 

 متابعة الشكوى

 

 التواصل مع اجلهة املعنيةأوال: 

 هي:بعدة طرق، يكون التواصل مع اجلهة املعنية 

 :املباشر التواصل -1
من خة ل االتصةال اهلةاتفي، أو التقةاء      مع اجلهة املعنية بشكل مباشر التواصلجنة للا لرئيس

 ، والتوسن يف حلها.اممثلها و ث موضوع الشكوى والعمل على تسويته

 
 :خاطبة كتابةاملالتواصل عن طريق  -2

موضةوع الشةكوى بصةيغة االسةتع م أو االستفسةار أو      عن تم خماطبة اجلهة املعنية كتابة ت

الثبوتيةة  االستيضاح أو التحقق أو اختاو اإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن، مةع إرفةاق املسةتندات    

 الداعمة ملوضوع الشكوى.

 

 :طلب إجراء الييارة أو اإلنتقال الفوري -1

 -حسب األحةوال -االنتهاك  وقوع ملكان الفوري االنتقال أو عاجلة، زيارة إجراء طلب للمؤسسة

 وأاملؤسسةات اإلصة حية    ىأحةد  يفووفق األصةول املتبعةة يف حالةة االعتقةاد بوقةوع االنتهةاك       

الةدور الصةحية والتعليميةة، أو أي مكةان عةام آخةر        وأالتجمعةات العماليةة    وأأماكن االحتجاز 

 .يشتبه يف أن يكون موقًعا النتهاك حقوق اإلنسان

 

 اإلجراءات متابعة ثانيًةا: 

 :املتابعة مع املنسق -1

راءات املتخذة لوقوف على اإلجل،  املنسق مع باملتابعة الوحدة تقوم املعنية، اجلهة خماطبة بعد

 حيال موضوع الشكوى، وما مت بشأنها.

 

 :رد اجلهة املعنية تلقي -2
اختةذ  متضةمنة مةا    رد اجلهة املعنية، تقوم الوحدة بنعداد مذكرة مبتابعة الشكوى تلقيبعد 

، قةةرتاح التوصةةية املناسةةبة بشةةأنها مةةن إجةةراءات حيةةال الشةةكوى ومضةةمون رد اجلهةةة املعنيةةة وا  

 .ل عتماد ورفعها إىل رئيس اللجنة عن طريق األمني العام اإلدارة مدير على وتعرض
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 :إعادة خماطبة اجلهة املعنية -1

طلةب  ل، وولةك  واٍفغري  أو مقنع غري ردها يكون اليت احلالة يف :املعنية اجلهة خماطبة تعاد - أ

بشةأن موضةوع   مةا  ييد من التحقيةق أو االستيضةاح، أو يف احلالةة الةيت يسةتجد فيهةا أمةر        امل

 الشكوى.

 رسةال إ تةاريخ  مةن  شةهر  مةدة  خة ل  املؤسسة "خطاب" على املعنية اجلهة رد عدم حالة يف - ب

 ."خطاب"ل أو

 
 :عدم رد اجلهة املعنية رغم إعادة املخاطبة -4

              إخطةار السةلطات املختصةة   قةانون  ال( مةن  14) رقةم   املادة )ب( من ةالفقر للمؤسسة ومبوجب

تعاون الوزارات واألجهية يف تيويةد املؤسسةة باملعلومةات    يف حالة عدم  -املتبعة لسب األصوح-

سبيل متكينها من إعمةال دورهةا   أو البيانات أو الوثائق املطلوبة أو منعها من االط ع عليها يف 

 ما يلي:التدرج يف اختاو ، كما هلا الشكوى حيال

 اجلهة املعنية.ممثل  لتقاءا - أ

 .هلا تلك الوزارات واألجهيةالسلطة الدستورية املختصة اخلاضعة  ممثل لتقاءا - ب

 .بيان إصدار أو صحفي، مؤمتر عقد - ج

 .للمؤسسة السنوي التقرير يف املعنية اجلهة تعاون عدم إىل اإلشارة - د

 

 الشكوىتبليغ مقدم ثالثًةا: 

 الشكوى.يف ملف إثبات ولك ويتم ،  هامبا مت اختاوه من إجراءات بشأنا شفويةًً ُيبلغ مقدم الشكوى
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 القسم السادس

 

 هاحفظووقف السري يف اجراءات الشكوى 

 

 وقف السري يف اجراءات الشكوى حاالت أوال: 

 :اآلتيةتم وقف السري يف إجراءات الشكوى يف احلاالت ي
 الشاكي بطلب مكتوب منه ومذيل بتوقيعه. بناًء على رغبة -1
 مضةي  عدم جدّية مقدم الشكوى، أو تقاعسةه يف اسةتيفاء البيانةات واملسةتندات املطلوبةة بعةد        -2

 تاريخ تقديم الشكوى. علىعمل  أيام مخسة
، مقدم الشكوى بنجراءات مرتبطة مبوضوع الشكوى أمام جهة حتقيق إدارية أو قضائية قيام -1

 أو أية جهة أخرى.
 إوا تبني عدم منطقية موضوع الشكوى أو كيديتها. -4

 مبا مت اختاوه من إجراءات حيال الشكوى. اشفويةًً ويف مجيع األحوال يتم إب غ مقدم الشكوى
 

 الشكوى : حفظثانيا

 بناء على ما يلي:الشكوى حفظ يتم 

 النتيجة من خ ل زوال حالة االنتهاك، أو قيام اجلهة املعنية باختاو ال زم حياهلا. لتحقق  -1
 حق منتهك، من خ ل دراسة موضوع الشكوى، واألدلة والوثائق املرفقة بها. لعدم وجود  -2
ود جهةةة وات جةةو وأ، كونهةةا منظةةورة أمةةام جهةةة قضةةائية أو إداريةةة،      لعةةدم االختصةةاص  -1

 اختصاص أصيل يف نظرها.
سةتندات  املعلومةات وامل  اسةتيفاء التقةاعس يف  أو عةدم املتابعةة،   مةن حيةث   مقدمها  جديةلعدم  -4

 .املتعلقة بها
  .عدم تقديم ما يثبت وقوع االنتهاك، ولعدم قيام الدليل -5
  .حفظ الشكوى لعدم تعاون اجلهة املعنية -6

وبيةان  توضةيح  يةتم   ،جةراءات الشةكوى، أو حفظهةا   كافةة، عنةد وقةف السةري يف إ     ويف مجيع األحةوال 

 جراءات. ويتم تسجيل ولك يف مذكرة الرأي القانوني للشكوى.هذه اإلىل اختاو األسباب اليت دعت إ
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 الشكوىبشأن  الصادر التظلم من القرار: لثاثا

السري فيهةا، أو عةدم االختصةاص    وقف  فظها أو  ملقدم الشكوى التظلم من القرار الصادر يف الشكوى

 من تاريخ تبليغه، وتتبع يف ولك اإلجراءات التالية: عمل مخسة أيامخ ل  بنظرها، وولك

  .مبّينا فيه أسبابه عن طريق األمانة العامة رئيس اللجنةا إىل يرفع التظلم كتابيًً -1
 للتوجيه واختاو ال زم بشأنه.يعرض التظلم على اللجنة  -2
 تخذ بشأنه.م إب غ مقدم التظلم بالقرار امليت -1

 

 إعادة فتح الشكوى  رابعا:

قيةام الةدليل، أو   ك -إوا ظهةرت أسةباب تسةتدعي ولةك     اجمةددً فةتح الشةكوى ومتابعتهةا     إعادة جيوز

فةتح   إعةادة يةتم حتديةد مةربرات    يف هةذه احلالةة   و -أسةباب أخةرى   أو أي مقدم الشةكوى،  جدية إثبات

  اإلجراءات اخلاصة بدراسة الشكوى. يف شأنها وات يتبعالشكوى،  و
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 السابعالقسم 

 

 تقديم املساعدة واملشورة القانونية 

 

مبناسةبة   سةواء كةان  أو أي جهةة،   إىل األفةراد  قديم املساعدة واملشةورة القةانونيتني  تقوم املؤسسة بت

 القةانونيتني  املشورةاملساعدة وعدم اختصاص املؤسسة يف نظرها، أو عند طلب تقديم شكوى تبني 

ختاوهةا،  بةاإلجراءات الواجبةة االتبةاع واملسةاعدة علةى ا      مقدم الشكوى تبصريوولك من خ ل ، ابتداًء

 .حمل النظرالشكوى أو الطلب ضوع وتقديم املعلومات حول مو

مجيع  ضرورة استنفادوملؤسسة، اللجوء إىل تبصري الشاكي  باإلجراءات الواجب اختاوها قبل يتم و

تقةديم بة غ لةدى اجلهةات     القيةام ب ل، أو حسةب األحةوا  أو القةانوني  نتصاف والةتظلم اإلداري  سبل اإل

 جهة أخرى وات اختصاص أصيل يف نظر الشكوى.التوجه إىل األمنية املختصة، أو 

تعتةرب   وإمنةا تشكل انتهاكا باملعنى الفعلي،  طلبات املساعدة اليت الللمؤسسة احلق يف نظر كما أنه 

  ملواثيق الدولية.اململكة باخمالفة اللتيامات 

مرفقةًةا بةه الةرأي القةانوني والتوصةية       اإلدارةومةدير  علةى رئةيس الوحةدة    املسةاعدة  عرض طلب وي

 م الختاو القرار املناسب بشأنها.العا ئيس اللجنة عن طريق األمنير إىلمتهيدا لرفعها  ،املناسبة

 


