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مقدمة

تعترب املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان إحدى اآلليات الوطنية املعنيـة ب ـمان تـوفري اايـة
كاملة حلقوق املواطنني واملقيمني على حد سـواء إ جانـب املشـاركة يف وضـع السياسـات
املتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين.
ويقوم دور املؤسسة الوطنية علـى ركيـزتني أساسـيتني :األو  :تعزيـز حقـوق اإلنسـان مـن
خالل نشر ثقافة حقوق اإلنسان والعمل على ترسيخ قيمها وبث الوعي بها وضـمان اإلسـهام
يف ممارستها بكـل حريـة واسـتقاللية والثانيـة :اايـة حقـوق اإلنسـان عـرب تلقـي الشـكاوى
ورصد األماكن اليت يشتبه يف أن تكون موقعـًا النتهـاك حقـوق اإلنسـان متخـةة مـن قـانون
إنشائها رقم ( )26لسنة  2014املعدل مبوجب املرسوم بقانون رقـم ( )20لسـنة  2016مرجــ ًعا
قانونيًّا هلا لتفعيل تلك احلماية.
وإعماال لةلك فقد أوضحت املادة رقم ( )12يف الفقرة (و) من القـانون أنـه للمؤسسـة يف سـبيل
حتقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة حبقوق اإلنسان وتناول أي حالـة مـن حـاالت
حقوق اإلنسان مبا تراه مناسبًا ونصت على أن املؤسسة ختتص بـ:

" تلقي الشكاوى املتعلقة حبقوق اإل نسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى
املؤسسة إحالته منها إ جهات االختصاص مع متابعتها بشكل فعال أو تبصري
ذوي الشأن باإلجراءات الواجبة االتباع ومساعدتهم على اختاذها أو املعاونة يف
تسويتها مع اجلهات املعنية".
ومن هةه املنطلقات وضعت املؤسسة الوطنيـة رؤيتهـا ورسـالتها وأهـدافها وعليـه فـنن دليـل
تلقي الشكاوى واملساعدة القانونية املقدمة يـأتي تنفيـةًا السـرتاتيةية وخطـة عمـل املؤسسـة
الوطنية ليكون معيارًا ومرجعًا للتعامل مـع الشـكاوى وتقيـيم موضـوعاتها وسـبل التـدخل
واملعاجلة الف لى وفق أف ل املمارسات املتبعة ويف ذات الوقـت أداة اسرتشـادية ِّكـن األفـراد
واجلهات كافة من التعاطي مع آلية تقديم الشكاوى بفعالية وصوال إ حتقيـق الاايـة الـيت
تسعى إليها املؤسسة الوطنية املتمثلة يف ااية حقوق اإلنسان على أرض اململكة.
ويـُعَد متابعة الشكوى من اآلليات اليت يتسم بهـا نظـام الشـكاوى الفعّـال وقـد تكـون السـبيل
الوحيد يف الوصول إ إنهاء الشكوى بنتيةة مُرْضية ويتطلب ذلك مد جسور التعاون القائم
على تقدير جهود املؤسسة الوطنية واجلهة املعنيّة يف سـبيل صـون واايـة حقـوق اإلنسـان
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إعمــاال للمــادة رقــم ( - )12الفقــرة ( ) مــن قــانون إنشــائها الــيت تــنص علــى أن مــن ضــمن
اختصاصات املؤسسة الوطنية:
" القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة لرصد أوضاع حقوق اإلنسان يف
املؤسسات اإلصالحية وأماكن االحتةا والتةمعات العمالية والـدور الصـحية
والتعليمية أو أي مكان عـام آخـر يشـتبه يف أن يكـون موقعـا النتهـاك حقـوق
اإلنسان".
كما منح القانون للمؤسسة حق طلب املعلومات وهةا ما نصت عليـه املـادة رقـم ( )14علـى
أنه:
" أ -للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها ال مـة لتحقيـق
أهدافها أو ممارستها الختصاصاتها من الو ارات واألجهزة املعنية باململكة
وعلــى تلــك الــو ارات واألجهــزة معاونــة املؤسســة يف أداء مهامهــا وتيســري
مباشرة اختصاصاتها وتزويدها مبا تطلبه يف هةا الشأن وإعداد الردود
واملالحظات على التوصيات الواردة يف تقارير املؤسسة وذلك وفقا للقوانني
واألنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات.
ب -جيو للمؤسسة إخطار السلطات املختصة يف حالة عدم تعاون تلك الو ارات
واجلهــات واألجهــزة يف تزويــد املؤسســة باملعلومــات أو البيانــات أو الوثــائق
املطلوبة أو منعها من االطالع عليها وذلك الختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات
وفقا للقانون".
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القسم األول
مبادئ عامة

أوال :املفاهيم واملصطلحات
يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هةا الدليل املعاني املبينة قـرين كـل منهـا مـا يقـت
سياق النص خالف ذلك:
القــانون :القــانون رقــم ( )26لســنة  2014بانشــاء املؤسســة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان املعــدل
باملرسوم بقانون رقم ( )20لسنة .2016
املؤسسة :املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.
جملس املفوضني :جملس املفوضني باملؤسسة.
الرئيس :رئيس جملس املفوضني باملؤسسة.
اللةنة :جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة باملؤسسة.
رئيس اللةنة :رئيس جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة باملؤسسة.
األمانة العامة :األمانة العامة للمؤسسة.
األمني العام :أمني عام املؤسسة.
اإلدارة :إدارة الشؤون القانونية والتدريب باألمانة العامة.
املدير :مدير إدارة الشؤون القانونية والتدريب باألمانة العامة.
رئيس الوحدة :رئيس وحدة الشكاوى والرصد بندارة الشؤون القانونية والتدريب.
الوحدة :وحدة الشكاوى والرصد بندارة الشؤون القانونية والتدريب.
النظام اإللكرتونـي :النظـام اإللكرتونـي املعتمـد يف املؤسسـة إلدراج الشـكاوى املتسـلمة ومـا
تقدميــه مــن مســاعدة قانونيــة وحصــر حلــاالت الرصــد الــيت تقـوم بهــا املؤسســة مــن خــالل
وسائط اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.
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فرع املؤسسة :فرع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مركز ااية العمالة الوافدة باللةنة
الوطنية ملكافحة االجتار يف األشخاص أو أي فرع آخر.
متلقي الشكوى :الشخص املكلف أو املختص بتلقي الشكوى وإجـراء املقابلـة مـع مقـدمها سـواء
كان من موظفي األمانـة العامـة أو مـن األشـخاص أو اجلهـات املرخصـة مـن املؤسسـة للقيـام
بةلك.
الشكوى :كل ادعـاء حـول أي انتهـاك حلـق أو أكثـر مـن احلقـوق واحلريـات األساسـية الـيت
كفلتهــا التشــريعات الوطنيــة أو االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة ارتكــب مــن قبــل و ارات
ومؤسسات وأجهزة الدولة أوموظفيها.
مقدم الشكوى :كل شخص طبيعي -فردًا كان أو مجاعة -تعـرض النتهـاك ألي حـق مـن
حقوقه أو حقوق قريبه من الدرجة األو أو الثانية أو وكيلـه أو وليّـه وقـد يكـون مقـدم
الشكوى شخصـًا اعتباريـًّ ا كمنظمات اجملتمـع املـدني علـى اختالفهـا كمـا ميكـن أن تكـون
الشكوى فردية يتقدم بها شخص حول انتهـاك أي حـق مـن حقوقـه أو مجاعيـة يتقـدم بهـا
عدد من األشخاص حول انتهاك ألي من حقوقهم.
االنتهاك :أي تعدٍّ على حق من حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية الـيت كفلتهـا التشـريعات
الوطنيــة أو االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان وقــع مــن قبــل و ارات أو
مؤسسات أو أجهزة الدولة أو من أحد مـن املـوظفني العـامني سـواء كـان التعـدي مـن خـالل
مصادرة احلق أو احليلولة دون التمتع الفعلي مبمارسته.
املساعدة واملشورة القانونيتان :التبصري باإلجراءات الواجبة االتباع من خالل تقـديم املشـورة
القانونية لألفراد سواء كان مبناسبة تقديم شكوى تبني الحقـا عـدم اختصـاص املؤسسـة
بنظرها أو عند طلب األفراد لتلك املشورة ابتداءً.
املتابعــة :عمليــة تواصــل بــني املؤسســة واجلهــات املعنيــة يف اململكــة مبناســبة قيامهــا بتلقــي
الشــكاوى لطلــب االستي ــاح بشــأنها والعمــل علــى تســويتها ســواء كانــت عمليــة التواصــل
كتابية أو بأي وسيلة أخرى.
املنسق :هو أحد منتسيب إحدى اجلهات املعنية املكلـف بالتنسـيق ومتابعـة كـل مـا يـرد مـن
املؤسســة مبناســبة تلقيهــا الشــكاوى والعمــل علــى إحاطــة املؤسســة بــاإلجراءات املتخــةة يف
موضوع الشكاوى.
اجلهات املعنية :املؤسسات الدستورية (التشريعية التنفيةيـة الق ـائية) أو اجلهـات األخـرى
غري احلكومية.
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ثانيًا :قواعد السلوك
ملا كانت املؤسسة تعمل على ااية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمواطنني واملقيمني
علــى حــد ســواء مــن خــالل تلقــي الشــكاوى واختــاذ اإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة الال مــة
ملعاجلتها وتقـديم املسـاعدة واملشـورة القـانونيتني إ حمتاجيهمـا ونظـرًا إ طبيعـة الـدور
واملهمة اللةين ت طلع بهما تأتي قواعد السلوك بهـدف إرسـاء وتـدوين مجلـة مـن ال ـوابط
القانونية واألخالقية املرتبطة بالسلوك الوظيفي للعاملني يف الوحـدة مبـا يكفـل حسـن سـري
العمل فيها والوصـول إ تقـديم خـدمات إنسـانية متميـزة ذات جـودة ضـمن معـايري تتسـم
بالنزاهة والسرعة والفعالية والكفاءة الوظيفية من دون ِّييـز بسـبب اجلـنس أو األصـل أو
اللاة أو الدين أو العقيدة أو ألي أسباب أخرى.
وعليه جيب على املوظفني متلقي الشكاوى اتباع قواعد العمل التالية:
-1

-2

-3

-4

-5

-6
-7

التحلي باللباقة والصرب وعدم الدخول يف أمور مـن شـأنها إثـارة اجلـدل والفوضـى عنـد
التعامل مع مقدمي الشكاوى وطاليب املساعدة واملشورة القانونيتني وكل املستفيدين
مـن خــدمات املؤسســة ذات الصـلة بعمــل الوحــدة واالمتنـاع عــن االحتفــاظ بأصــل أي
مستند أو تقرير أو وثيقة أو رسالة متعلقة بالشكوى أو بنسخها واستخدامها ألغـراض
خاصة.
احلرص التام على تأدية العمل بدقة وأمانة وإخـالص والتةـرد مـن أي اعتبـارات قـد
ختل به مع التقيّد بقـيم الشـفافية والنزاهـة والقيـام يميـع الواجبـات الـيت تفرضـها
طبيعة العمل إ جانب مـا يفرضـه القـانون واللـوائح والتعليمـات اخلاصـة باملؤسسـة
الوطنية.
االلتزام باحلياد التام يف التعاطي مع اجلمهـور وجتنـب الفيويـة واملصـاال واالهتمامـات
اخلاصة عند تقديم اخلـدمات ومراعـاة عامـل الوقـت مـن خـالل سـرعة التصـرف يف
الشكاوى ومتابعتها.
املســاواة يف تقــديم خــدمات الوحــدة إ املــواطنني واملقــيمني كافــة مــن دون ِّييــز
بسبب اجلنس أو األصل أو اللاة أو الدين أو العقيدة أو االنتماء السياسـي أو احلزبـي أو
أي أسباب أخرى.
االلتــزام بالســرية املهنيــة فيمــا يتعلــق بأســرار العمــل أو خصوصــيات املســتفيدين مــن
خدمات الوحدة اليت االطالع عليها حبكم العمل وعدم إفشائها أو استعماهلا بصورة
غري رمسية خبالف ما نص عليه القانون.
احلرص على عدم استخدام املعلومات اليت يتم احلصول عليها مبناسبة العمـل أو بعـد
ترك العمل لتحقيق مصاال خاصة.
االلتــزام بتق ـديم املعلومــات املتعلقــة باملســاعدة واملشــورة القــانونيتني علــى ــو مــن
التفصيل والرد على أي استفسار موجه من املواطنني أو املقيمني أو أي جهة.
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القسم الثاني
االختصــــاص

أوال  :الشكاوى اليت ينعقد للمؤسسة االختصاص بنظرها
-1

-2

الشــكاوى الفرديــة أو اجلماعيــة الــيت يت ــمن موضــوعها انتهاكــا حلقــوق اإلنســان
وحرياته األساسية شريطة وقوعه من قبل جهة رمسية أو هلا صلة بوقوعه داخـل
احلــدود اإلقليميــة ململكــة البحــرين أو خارجهــا متــى مــا كانــت اجلهــة الــيت قامــت
باالنتهاك جهة رمسية تابعة للمملكة.
الشــكاوى الــيت تقــرر املؤسســة قبوهلــا العتبــارات معينــة كــاليت تشــكل رأيًــا عامًّ ـا أو
انتهاكا مجاعيًّا.

ثانيًا :الشكاوى اليت ال ينعقد للمؤسسة اختصاص ب نظرها أو اليت تقرر عدم قبوهلا
-1

إذا م ت مدة سنة على وقوع االنتهاك ما يكن مستمرًّا.

-2

إذا كان موضوع الشـكوى منظـورًا أمـام جهـة حتقيـق ق ـائية أو إداريـة أو معروضًـا
علــى الق ــاء أو صــدر حكــم فيــه مــا يكــن األمــر متعلقــا بانتهــاك احلــق يف التمتــع
ب مانات احملاكمة العادلة.

-3

إذا ســبق للمؤسســة حفــظ الشــكوى النعــدام الــدليل أو لعــدم اجلديــة مــا يظهــر مــا
يستدعي إعادة النظر فيها.

-4

الشكاوى اليت تنطوي على إساءة على و يسيء إ جهة رمسية أو شخصية عامة.

-5

الشكاوى اليت يكون النزاع فيها بني أفراد أو جهات خاصة.

-6

الشكاوى اليت يكـون موضـوعها مسـاعدات إنسـانية مـن اجلهـات الرمسيـة إال إذا كـان
سبب عدم تقديم املساعدة عائدًا إ قيام هةه اجلهـات بـالتمييز يف منحهـا العتبـارات
اجلنس أو الدين أو العرق أو اللون أو االنتماء السياسي أو اإلعاقة.

-7

عدم استنفاد سبل االنتصاف الوطنية كافة أو وجود جهة صاحبة اختصاص
أصيل يف نظر موضوع الشكوى.
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القسم الثالث
إجراءات تلقي الشكوى

أوال :من له حق تقديم الشكوى





تتلقى املؤسسة الشكوى من كل ذي صـفة ومصـلحة يف تقـدميها أو مـن أحـد أقربائـه
حتى الدرجة الثانية أو بواسطة من ينوب عنه قانونـًا مبوجب توكيل رمسي سواء
كان شخصًا طبيعيًّـا أو معنويًّـا كـةلك مـن مؤسسـات اجملتمـع املـدني وغريهـا مـن
اهلييات املختصة.
كما تقبل الشكاوى من األطفال ما دون سن الثامنة عشرة سنة على أن يـتم إخطـار
وليّ الطفل أو الوصي عليه أو وكيله القانوني حسب األحوال.
يف حال غياب شرطي الصفة أو املصلحة ميكـن قبـول الشـكوى وعرضـها علـى رئـيس
الوحدة ومدير اإلدارة وتسةيلها كحالة رصد.

ثانيًا :وسائل تقديم الشكوى
عند تقديم شكوى لدى املؤسسة ميكن اختيار إحدى هةه الوسائل:
-1

تقديم الشكوى يف مقر املؤسسة الوطنية:
يكــون تلقــي الشــكوى يف مقــر املؤسســة يف غرفــة خمصصــة الســتقبال الشــكاوى مــن
خـــالل احل ـــور الشخصـــي ملقـــدمها أو مـــن ينـــوب عنـــه  -حســـب األصـــول املتبعـــة-
وجيـــو يف حالـــة تعـــةر ح ـــور مقـــدم الشـــكوى إ املؤسســـة ألســـباب مرضـــية أو
إعاقـــة أو أي مـــانع آخـــر ومـــع عـــدم وجـــود مـــن ينيبـــه انتقـــال متلقـــي الشـــكوى إ
حيث يكون مقدمها موجودًا.

-2

تقديم الشكوى يف فروع املؤسسة الوطنية:
ميكــن للعمالــة الوافــدة تقــديم الشــكوى يف فــرع املؤسســة الوطنيــة مبركــز اايــة
العمالة الوافدة يف اللةنة الوطنية ملكافحة االجتار يف األشـخاص أو أي فـرع آخـر دـدد
مستقبال.
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-3

تقديم الشكوى عرب اخلط الساخن للمؤسسة:
ميكــن تلقــي الشــكوى عــرب اهلــاتف يف أحــوال يتعــةر معهــا ح ــور مقــدم الشــكوى
أو مــــن ينيبــــه ويــــتم ذلــــك عــــرب االتصــــال بــــالرقم اجملــــاني لتلقــــي الشــــكاوى
(.)80001144

-4

تقديم الشكوى عرب املوقع اإللكرتوني:
استكمال البيانات املطلوبة يف استمارة تقديم الشـكوى اإللكرتونيـة عـرب موقـع املؤسسـة
على شبكة اإلنرتنت ).(www.nihr.org.bh

-5

تلقي الشكوى عرب الربيد اإللكرتوني أو الفاكس:
استكمال البيانات املطلوبة يف اسـتمارة تقـديم الشـكوى املتاحـة علـى املوقـع اإللكرتونـي
للمؤسسة يف صياة ملف ( )PDFومن ثـم طباعتهـا وإرسـاهلا عـرب الفـاكس أو الربيـد
اإللكرتوني (.)complaint@nihr.org.bh

-6

تقديم الشكوى عرب تطبيق اهلواتف النقالة (:)NIHR Bahrain
استكمال البيانات يف التطبيق وإرفاق املستندات املطلوبة.

ويف مجيع األحوال سيتم التواصـل مـع مقـدم الشـكوى والطلـب إليـه أو مـن ينيبـه  -حسـب
األصول املتبعة -احل ور إ مقر املؤسسـة السـتكمال اإلجـراءات وتوقيـع املسـتندات اخلاصـة
بننابة املؤسسة رمسيا يف متابعـة الشـكوى والقيـام بـدور الوسـيط مـع اجلهـات الرمسيـة إال إذا
أبــدى الشــاكي أســبابا جديــة حتــول دون إمكانيــة قدومــه أو مــن ينيبــه شخصــيا إ مقــر
املؤسسة فيمكن التااضي عن هةا الشرط.
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ثالثـًا :اجراءات مباشرة الشكوى
-1

يبدأ الشاكي عرض موضوع الشكوى على و من التفصيل ويقوم متلقـي الشـكوى
بتدوين مالحظاته حوهلا مع أهميـة عـدم تدخلـه أو إبـداء آراء تتعلـق بالنتيةـة الـيت
سيتم التوصـل إليهـا أو التـأثري يف مقـدم الشـكوى علـى ـو يايّـر مسـارها عـدا حالـة
اسرتسال الشاكي يف أمور ال ِّت إ موضوع الشكوى بصلة.

-2

يُطلـب إ مقــدم الشــكوى مــلء االســتمارة اخلاصـة بتقــديم الشــكوى بنحــدى اللاــتني
العربية أو اإلجنليزيـة ومسـاعدته علـى اسـتكمال البيانـات املطلوبـة مـع التأكـد مـن
تقديم مجيع املستندات الثبوتية والداعمة لالدعاء حمل االنتهاك.

-3

يف حالة تعةر ملء االستمارة اخلاصة بتقديم الشكوى من قبل مقدمها لعـدم إجادتـه
اللاة أو عدم قدرته على الكتابة أو لرداءة خطه أو لعارض صحي أو إلعاقـة يعانيهـا
أو ألي أسباب أخرى يتم ملء االستمارة من قبل متلقي الشكوى على أن تـتم اإلشـارة
إ ذلك يف املكان املخصص للمالحظات يف االستمارة.

-4

تعطى الشكوى رقمًا تسلسليًّا يف العام الةي قدمت فيه لارض التوثيق واملتابعة.

-5

يتعهد مقدم الشكوى مبا يلي:
أ -أن يتم التعامل مع الشكوى وفقا للقانون رقم ( )26لسنة  2014بننشـاء املؤسسـة
الوطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان املعـــدل باملرســـوم بقـــانون رقـــم ( )20لســـنة 2016
واألهداف الرئيسة ونطاق عملها الواردة فيه.
ب -أن مجيع املعلومات املقدمة حقيقية ودقيقة وصحيحة.
ج -قيام املؤسسة الوطنية باستخدام تلك املعلومات -اليت ميكن أن تشـمل معلومـات
خاصة وسرية -للتعامل مع الشكوى بفاعلية.
د -قــد تكــون هنــاك حاجــة إ قيــام املؤسســة الوطنيــة بتبــادل املعلومــات حــول
الشكوى مع السلطة أو السـلطات املعنيـة بهـا أو أي هييـة أو منظمـة أخـرى ذات
الصلة.
هـــ -التواصــل مــع مقــدم الشــكوى إلبالغــه ب ـ خر التطــورات أو لطلــب أي معلومــات
إضافية متعلقة بالشكوى.
و -ميكن نشر أمثلة عن الشكوى املقدمة مع مراعاة احـرتام اخلصوصـية واحلفـاظ
على سرية املعلومات الشخصية.

-6

تقدم املؤسسة إ مقدم الشكوى -يف حال طلبه -إفادة حتتوي على بياناته ومـوج ٍز عـن
موضوع الشكوى وتارخيها ورقمها ويتم إرفاق نسخة منها بأصل الشكوى.
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القسم الرابع
آلية ومراحل التعامل مع الشكاوى

أوال :تقييم الطلب الوارد
بعد تسلم الطلب تقوم الوحدة بفحصـه والتأكـد مـن وجـود مجيـع اجلوانـب الشـكلية الـيت
تتعلــق بــه وأن مجيــع املســتندات والوثــائق املطلوبــة قــد إرفاقهــا والتواصــل مــع صــاحب
الطلب الستكمال أي بيانـات أو وثـائق غـري كاملـة خـالل يسـة أيـام عمـل وبعـد اسـتيفاء
املستندات الثبوتية والداعمة يتم تصنيف الطلب كشـكوى أو مسـاعدة قانونيـة ويـدرج يف
النظام اإللكرتوني.
ثانيًا  :دراسة الشكوى وإبداء الرأي القانوني فيها واقرتاح التوصية بشأنها
بعد استيفاء املستندات الثبوتية تتم دراسة الشكوى من قبل الوحدة حيث يتم إعداد الرأي
القانوني بشأن احلق املنتهك  -إن وجد  -مدعما باألسانيد القانونية من التشريعات الوطنيـة
أو االتفاقيــات والصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان أو القــرارات واللــوائح والتعليقــات العامــة
هلييات املعاهـدات أو املالحظـات اخلاصـة للمقـررين اخلـواص ويـتم اقـرتاح التوصـية باختـاذ
إجراء معني وعرضه على مدير اإلدارة لالعتماد وترفع إ رئيس اللةنة عرب األمني العام.
ثالثا :الشكوى اليت تستدعي التدخل على و السرعة
يف حالة تعلق موضوع الشكوى بانتهاك يستدعي التدخل على ـو السـرعة وخيشـى وقـوع
ضرر عند اتباع اإلجراءات العادية وبعـد التحقـق مـن وقـوع االنتهـاك وانعقـاد االختصـاص
للمؤسســة بنظره ـا يــتم إخطــار رئــيس اللةنــة وإحاطتــه مبوضــوع الشــكوى مــع عــرض
التوصية املقرتحة الختاذ ما يراه مناسبًا علـى أن يـتم اسـتيفاء اإلجـراءات املتعلقـة بالشـكوى
الحقا.
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القسم اخلامس
متابعة الشكوى

أوال :التواصل مع اجلهة املعنية
يكون التواصل مع اجلهة املعنية بعدة طرائق هي:
-1

التواصل املباشر:
لرئيس اللةنة التواصل مع اجلهة املعنية بشكل مباشر من خـالل االتصـال اهلـاتفي أو
التقاء ممثلها وحبث موضوع الشكوى والعمل على تسويتها والتوسط يف حلها.

-2

التواصل عن طريق املخاطبة كتابة:
ت ـ تم خماطبــة اجلهــة املعنيــة كتابــة عــن موضــوع الشــكوى بصــياة االســتعالم أو
االستفسار أو االستي اح أو التحقق أو اختاذ اإلجراءات املتبعة يف هـةا الشـأن مـع إرفـاق
املستندات الثبوتية الداعمة ملوضوع الشكوى.

-3

إجراء الزيارة أو االنتقال الفوري:
للمؤسسة طلب إجراء يارة عاجلة أو االنتقـال الفـوري ملكـان وقـوع االنتهـاك -حسـب
األحوال -يف حالة االعتقاد بوقوع االنتهـاك يف إحـدى املؤسسـات اإلصـالحية أو أمـاكن
االحتةــا أو التةمعــات العماليــة أو الــدور الصــحية والتعليميــة أو أي مكــان عــام آخــر
يشتبه يف أن يكون موقعًا النتهاك حقوق اإلنسان.

ثانيـًا :متابعة اإلجراءات
-1

املتابعة مع املنسق:
بعد خماطبة اجلهة املعنية تقوم الوحدة باملتابعة مع املنسق للوقوف على اإلجـراءات
املتخةة حيال موضوع الشكوى وما بشأنها.

-2

تلقي رد اجلهة املعنية:
بعــد تلقــي رد اجلهــة املعنيــة تقــوم الوحــدة بندخــال املعلومــات الــواردة فيهــا يف النظــام
اإللكرتوني وتوضـيح مـا اختـة مـن إجـراءات حيـال الشـكوى واقـرتاح التوصـية املناسـبة
بشأنها وتعرض على مدير اإلدارة لالعتماد ويرفعها إ رئيس اللةنة من خالل النظام
اإللكرتوني الختاذ اإلجراء املناسب.
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-3

إعادة خماطبة اجلهة املعنية:
أ -تعاد خماطبة اجلهة املعنية :يف احلالة اليت يكون ردها غري مقنع أو غـري واف ،وذلـك
لطلب املزيد من التحقيق أو االستي اح أو يف احلالة اليت يستةد فيها أمر ما بشـأن
موضوع الشكوى.
ب -يف حالة عدم رد اجلهة املعنية على "خطاب" املؤسسـة خـالل مـدة شـهر مـن تـاريخ
إرسال أول "خطاب".

-4

عدم رد اجلهة املعنية رغم إعادة املخاطبة:
للمؤسســة ومبوجــب الفقــرة (ب) مــن املــادة رقــم ( )14مــن القــانون إخطــار الســلطات
املختصة  -حسـب األصـول املتبعـة -يف حالـة عـدم تعـاون الـو ارات واألجهـزة يف تزويـد
املؤسسة باملعلومات أو البيانات أو الوثائق املطلوبة أو منعها من االطالع عليهـا يف سـبيل
ِّكينها من إعمال دورها حيال الشكوى كما هلا التدرج يف اختاذ ما يلي:
أ -التقاء ممثل اجلهة املعنية.
ب -التقاء ممثل السلطة الدستورية املختصة اخلاضعة هلا تلك الو ارات واألجهزة.
ج -عقد مؤِّر صحفي أو إصدار بيان.
د -اإلشارة إ عدم تعاون اجلهة املعنية يف التقرير السنوي للمؤسسة.

ثالثـًا :تبليغ مقدم الشكوى
يُبلــغ مقــدم الشــكوى شــفويًّا مبــا اختــاذه مــن إجــراءات بشــأنها ويــتم إثبــات ذلــك يف ملــف
الشكوى يف النظام اإللكرتوني.
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القسم السادس
وقف السري يف إجراءات الشكوى وحفظها

أوال :حاالت وقف السري يف إجراءات الشكوى
يتم وقف السري يف إجراءات الشكوى يف احلاالت اآلتية:
 -1بنا ًء على رغبة الشاكي بطلب مكتوب منه ومةيل بتوقيعه.
 -2عدم جديّة مقدم الشـكوى أو تقاعسـه يف اسـتيفاء البيانـات واملسـتندات املطلوبـة بعـد
م ي يسة أيام عمل على تاريخ تقديم الشكوى.
 -3قيام مقدم الشكوى بنجراءات مرتبطة مبوضوع الشـكوى أمـام جهـة حتقيـق إداريـة أو
ق ائية أو أي جهة أخرى.
 -4إذا تبني عدم منطقية موضوع الشكوى أو كيديتها.
ويف مجيع األحوال يتم إبالغ مقدم الشكوى شفويًّا مبا اختاذه من إجراءات حيال الشكوى.
ثانيًا :حفظ الشكوى
يتم حفظ الشكوى بناء على ما يلي:
 -1لتحقق النتيةة مـن خـالل وال حالـة االنتهـاك أو قيـام اجلهـة املعنيـة باختـاذ الـال م
حياهلا.
 -2لعدم وجود حق منتهك من خالل دراسة موضوع الشـكوى واألدلـة والوثـائق املرفقـة
بها.
 -3لعدم االختصاص كونها منظورة أمـام جهـة ق ـائية أو إداريـة أو وجـود جهـة ذات
اختصاص أصيل يف نظرها.
 -4لعــدم جديــة مقــدمها مــن حيــث عــدم املتابعــة أو التقــاعس يف اســتيفاء املعلومــات
واملستندات املتعلقة بها.
 -5لعدم قيام الدليل وعدم تقديم ما يثبت وقوع االنتهاك.
 -6حفظ الشكوى لعدم تعاون اجلهة املعنية.
ويف مجيــع األحــوال عنــد وقــف الســري يف إجــراءات الشــكوى أو حفظهــا يقــوم رئــيس اللةنــة
بتوضيح وبيان األسباب اليت دعـت إ اختـاذ هـةه اإلجـراءات ويـتم تسـةيل ذلـك يف النظـام
اإللكرتوني.
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ثالثًـ ا :التظلم من القرار الصادر بشأن الشكوى
ملقدم الشكوى التظلم كتابيا مـن القـرار الصـادر يف الشـكوى حبفظهـا أو وقـف السـري فيهـا أو
عــدم االختصــاص بنظرهــا خــالل يس ـة أيــام عمــل مــن تــاريخ تبلياــه وتتبــع يف ذلــك
اإلجراءات التالية:
 -1يرفع التظلم إ رئيس اللةنة عرب النظام اإللكرتوني.
 -2يعرض التظلم على اللةنة لدراسته واختاذ الال م بشأنه.
 -3يتم إبالغ مقدم التظلم بالقرار املتخة بشأنه.
رابعًا :إعادة فتح الشكوى
جيو إعادة فتح الشكوى ومتابعتها جمددًا إذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك -كقيـام الـدليل
أو إثبات جدية مقدم الشكوى أو أي أسباب أخرى -ويف هةه احلالة يتم حتديد مـربرات إعـادة
فتح الشكوى ويتبع يف شأنها ذات اإلجراءات اخلاصة بدراسة الشكوى.
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القسم السابع
تقديم املساعدة القانونية

تقوم املؤسسة بتقديم املسـاعدة القانونيـة إ األفـراد أو أي جهـة عنـد تقـديم شـكوى تـبني
عدم اختصاص املؤسسة بنظرها وذلك من خالل تبصري مقدم الشكوى باإلجراءات الواجبـة
االتبـاع واملســاعدة علـى اختاذهــا وتقــديم املعلومـات حــول موضــوع الشـكوى أو الطلــب حمــل
النظر.
ويتم تبصري الشاكي باإلجراءات الواجب اختاذها قبل اللةوء إ املؤسسة وضرورة استنفاد
مجيع سبل االنتصاف والتظلم اإلداريني أو القانونيني حسب األحوال أو القيام بتقديم بـالغ
لــدى اجلهــات األمنيــة املختصــة أو التوجــه إ جهــة أخــرى ذات اختصــاص أصــيل يف نظــر
الشكوى.
كما أنه للمؤسسة احلق يف تقديم املساعدة للحـاالت الـيت ال تشـكل انتهاكـا بـاملعنى الفعلـي
وإمنا تعترب خمالفة اللتزامات اململكة باملواثيق الدولية.
ويتبع يف شأنها ذات اإلجراءات اخلاصـة بدراسـة الشـكوى والتعامـل معهـا أو وقـف السـري فيهـا
وحفظها وفقا ملا هو منصوص عليه يف األقسام :الرابع واخلامس والسادس من هةا الدليل.

16

القسم الثامن
إجراءات تعديل دليل تلقي الشكاوى
واملساعدة القانونية املقدمة

أوال :من له حق تعديل الدليل
دق لرئيس املؤسسة ولرئيس اللةنة بناء على طلبه أو طلـب ع ـو أو أكثـر مـن أع ـاء
اللةنة يؤيده يف ذلك رئيس اللةنة كما دق ألع اء جملس املفوضني طلـب تعـديل هـةا
الدليل بعد بيان أسباب ومربرات ذلك.

ثانيًا :إجراءات تعديل الدليل
أ -يتم عرض التعديالت على جملس املفوضـني يف اجتماعاتـه الدوريـة أو االسـتثنائية
ويصدر قرارا عن اجمللس باعتماد التعديالت.
ب -تكــون التعــديالت يف حــال اعتمادهــا ملزمــة جلميــع العــاملني يف املؤسســة الوطنيــة
واملتعاملني معها وتنشر على املوقع اإللكرتوني للمؤسسة الوطنية.

***

17

