الالئحة الداخلية
يف شأن تنظيم وعمل جملس املفوضني
باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

*

صدرت مبوجب قرار جملس املفوضني رقم ( )84لسنة 1027

1

*

الالئحة الداخلية
يف شأن تنظيم وعمل جملس املفوضني
باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

تعاريف
مادة ()1
يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ،ما مل يقتض
سياق النص خالف ذلك:
أ -القانون :القانون رقمم ( )12لسمنة  1028بإنشماء املؤسسمة الوننيمة وقموق اانسمان ،املعمدر باملرسموم
بقانون رقم ( )10لسنة 1022
ب -الالئحة الداخلية :قمرار جملمس املفوضمني رقمم ( )84لسمنة  1027بإصمدار الالئحمة الداخليمة يف شمنن
تنظيم وعمل جملس املفوضني باملؤسسة الوننية وقوق اانسان.
ج -املؤسسة :املؤسسة الوننية وقوق اانسان.
د -الرئيس :رئيس جملس املفوضني.
هم  -نائب الرئيس :نائب رئيس جملس املفوضني.
و -العضو :عضو جملس املفوضني.
ز -األعضاء :أعضاء جملس املفوضني.
ح -مكتب اجمللس :مكتب جملس املفوضني.
ط -جملس املفوضني :جملس املفوضني باملؤسسة.
ي -اللجان :اللجان النوعية الدائمة واملؤقتة.
ك -األمني العام :أمني عام املؤسسة.
ر -العضو املتفرغ :عضو جملس املفوضني الذي يكون متفرغا اجناز مهام واليته ،وال يكون ملتزما بنداء
عمل أو مهنة أخرى أثناء قيامه مبهام العضوية.
م -العضو غري املتفرغ :عضو جملس املفوضني الذي يقوم بإجناز مهام واليته جبانب التزاممه بمنداء عممل
أو مهنة أخرى.
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إنشاء املؤسسة
مادة ()2
تنشن مؤسسة مستقلة تسمى " املؤسسة الوننية وقوق اانسمان " تتموت تعزيمز وتنميمة و ايمة حقموق
اانسان ،وترسيخ قيمها ،ونشر الوعي بها ،وااسهام يف ضمان ممارستها ،ويكون مقرها مدينة املنامة ،ويهين
املبنى لألشخاص ذوي ااعاقة.
وتتمتع املؤسسة بالشخصية القانونية االعتبارية املستقلة ،استقالال ماليّمًا وإداريًّا ،ومتمار مهامهما يريمة
وحيادية واستقاللية تامة.
مادة ()3
تباشر املؤسسة اختصاصاتها على الوجه املبني يف القانون ،ووفقًا ألحكام هذه الالئحمة .وال وموز أن يباشمر
األعضاء أيًّا من اختصاصات املؤسسة إال بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

تشكيل جملس املفوضني
مادة ()4
أ -يكون للمؤسسة جملس مفوضني يُشكل من أحد عشر عضوا مبن فيهم الرئيس ونائمب المرئيس ،ممن
الشخصيات املشهود هلا بالكفاءة والنزاهة.
ب -يتم اختيار أعضاء جملس املفوضني من اجلهات االستشارية واألكادميية ومؤسسمات اجملتممع املمدني ،
والنقابات واهليئات االجتماعية واالقتصادية واملهنية  ،واملدافعني عن حقوق اانسمان  ،علمى أن يراعمى
فيه متثيل املرأة واألقليات بشكل مناسب ،وووز اختيار األعضاء ممن بمني أعضماء السملطة التشمريعية
علممى أال تكممون هلممم األغلبيممة يف جملممس املفوضممني ،ويشمماركون يف النقممان دون أن يكممون هلممم صمموت
معدود.
العضوية
مادة ()5
مع مراعاة أحكام املادة ( )8من القانون ،يشرتط فيمن يعني عضوًا مبجلس املفوضني ما ينتي:
أ -أن يكون يريين اجلنسية.
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ب -أال يقل عمره عن ثالثني سنة ميالدية كاملة.
ج -أن يكون من ذوي الدراية واالهتمام مبسائل حقوق اانسان.
د -أن يكون حسن السرية والسمعة والسلوك.
هممم  -أال يكممون قممد صممدر ضممده حكممم نهممائي بعقوبممة جنايممة أو بعقوبممة مقيممدة للحريممة يف جرميممة لممة
بالشرف أو األمانة ،إال إذا رد إليه اعتباره.
آلية وإجراءات وضوابط اختيار جملس املفوضني
مادة ()6
يصدر أمر ملكي حيدد آلية وإجراءات وضوابط اختيار جملس املفوضني.

مادة ()7
يصدر بتعيني أعضاء جملس املفوضني أمر ملكمي ملمدة أربمع سمنوات قابلمة للتجديمد ملمدد مماثلمة ،علمى أن
يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقمة واجملموعمات املتنوعمة األخمرى ،وحيمدد
يف األمر امللكي األعضاء املتفرغني وغري املتفرغني ،وميار األعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية.

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
مادة ()8
يعقد جملس املفوضني أور اجتماع له برئاسة أكرب األعضاء اواضرين سنممًّا ،لينتخمب ممن بيمنهم رئيسًما
ونائبا للرئيس على أن يكونا من بمني األعضماء املتفمرغني ،ملثمل ممدة تعييمنهم ،وذلمك باألغلبيمة النسمبية
لعدد األعضاء اواضرين.

مادة ()9
أ -تقدم الرتشميحات ملنصمب المرئيس ونائمب المرئيس إت رئميس السمن خمالر املمدة الم حيمددها ،و مرى
االنتخابات بني املرتشمحني بماالقرتاع السمري ،فمإن تسماوى أكثمر ممن عضمو يف اوصمور علمى األغلبيمة
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النسبية لعدد األعضماء اواضمرين أجمري االختيمار بيمنهم بالقرعمة ،وإن مل يتقمدم أحمد للرتشمي غمري
العدد املطلوب أعلن انتخاب املرشحني بالتزكية ،ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعالن انتخابه.
ب -بعد االنتهاء من انتخاب الرئيس ،يُشرع يف انتخاب نائب الرئيس ،وبالطريقة املنصوص عليها يف الفقرة
(أ) من هذه املادة.
ج -مع عدم ااخالر باملادة ( )4من هذه الالئحة ،إذا خال منصمبا المرئيس أو نائمب المرئيس ألي سمبب ممن
األسباب ورى انتخاب من حيل حملهما بذات الطريقة املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
د -تبلغ اجلهات الرمسية باململكة ووسائل ااعالم بنتائج االنتخابات فور إعالنها.

اختصاصات املؤسسة
مادة ()11
للمؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسنلة متعلقة يقوق اانسان ،وتناور أي حالمة
من حاالت حقوق اانسان ،مبا تراه مناسبًا ،وختتص باآلتي:
أ -املشاركة يف وضع وتنفيذ خطة وننية لتعزيز و اية حقوق اانسان على مستوى اململكة.
ب -دراسة التشريعات والنظم املعمور بهما يف اململكمة املتعلقمة يقموق اانسمان والتوصمية بالتعمديالت الم
تراها مناسبة ،خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات اململكة الدولية يقوق اانسمان،
كما يكون هلا التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة يقوق اانسان.
ج -يث مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية باملعاهدات ااقليمية والدولية املعنيمة مبسمائل حقموق
اانسممان ،وتقممديم املقرتحممات والتوصمميات إت السمملطات املختصممة يف كممل ممما مممن شممننه تعزيممز و ايممة
حقمموق اانسممان ،مبمما يف ذلممك التوصممية باالنضمممام إت االتفاقيممات ااقليميممة والدوليممة املعنيممة يقمموق
اانسان.
د -تقديم التقارير املوازية ،وااسهام يف صياغة ومناقشة التقارير ال تتعهد اململكة بتقدميها دوريًّا وإبمداء
املالحظات عليها ،تطبيقًا التفاقيمات إقليميمة ودوليمة خاصمة يقموق اانسمان ،ونشمر همذه التقمارير يف
وسائل ااعالم.
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هم -رصد حاالت انتهاكات حقوق اانسان ،وإجراء التقصي الالزم ،وتوجيمه انتبماه اجلهمات املختصمة إليهما
مع تقديم املقرتحات ال تتعلق باملبمادرات الراميمة إت وضمع حمد هلمذه اوماالت ،وعنمد االقتضماء إبمداء
الرأي بشنن موقف تلك اجلهات وردود فعلها.
و -تلقي الشكاوى املتعلقة يقوق اانسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى املؤسسمة إحالتمه منهما إت
جهات االختصاص مع متابعتها بشكل فعمار ،وتلقمي نلبمات املسماعدة وتبصمري ذوي الشمنن بمااجراءات
الواجبة االتباع ومساعدتهم على اختاذها ،أو املعاونة يف تسويتها مع اجلهات املعنية.
ز -القيمام بالزيممارات امليدانيمة املعلنممة وغمري املعلنممة لرصممد أوضماع حقمموق اانسمان يف املؤسسممات ااصممالحية
وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليميمة ،أو أي مكمان عمام آخمر يشمتبه يف أن
يكون موقعًا النتهاك حقوق اانسان.
ح -املبممادرة بالتعمماون مممع األجهممزة املختصممة بشممئون الثقافممة وااعممالم والتعلمميم ،وتقممديم االقرتاحممات
والتوصيات يف كل ما من شننه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق اانسان.
ط -التعاون مع اهليئات الوننية واملنظمات ااقليمية والدولية ،واملؤسسمات ذات الصملة يف البلمدان األخمرى
املعنية بتعزيز و اية حقوق اانسان.
ي -عقمد اللقماءات والفعاليممات املشمرتكة ،والتعمماون والتنسميق والتشمماور ممع مؤسسممات اجملتممع املممدني ذات
العالقممة واملنظمممات غممري اوكوميممة واجملموعممات املتنوعممة األخممرى واملممدافعني عممن حقمموق اانسممان،
وا لتواصل مباشر ًة مع ممن يمدعي التعمري ألي شمكل ممن أشمكار االنتهماك ،وتقمديم تقمارير بمذلك إت
جملس املفوضني.
ك -عقمد املمؤمترات وتنظميم النمدوات والمدورات التثقيفيمة والتدريبيمة يف جممار حقموق اانسمان ،وإجممراء
البحوث والدراسات يف هذا الشنن.
ر -املشمماركة يف افافممل افليممة والدوليممة ،ويف اجتماعممات املنظمممات ااقليميممة والدوليممة املعنيممة مبسممائل
حقوق اانسان.
م -إصدار النشرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلاصة ،وعرضمها علمى املوقمع االكرتونمي اخلماص بهما،
وهلا انبة الرأي العام مباشرة أو من خالر أي من وسائل ااعالم.
ن -إقممرار اآلراء القانونيممة واالستشممارية املعممدة مممن األمانممة العامممة يف املوضمموعات ال م تتصممل باختصمماص
املؤسسة وافالة إليها من امللك أو من السلطات الدستورية يف اململكة.
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نلب املعلومات
مادة ()11
أ -للمؤسسممة أن تطلممب أي معلومممات أو بيانممات أو وثممائق تراهمما الزمممة لتحقيممق أهممدافها أو ممارسممتها
الختصاصاتها من الوزارات واألجهزة املعنية باململكة ،وعلى تلك الموزارات واألجهمزة معاونمة املؤسسمة
يف أداء مهامهمما وتيسممري مباشممرة اختصاصمماتها ،وتزويممدها مبمما تطلبممه يف هممذا الشممنن ،وإعممداد الممردود
واملالحظات على التوصيات الواردة يف تقارير املؤسسة ،وذلك وفقماً للقموانني واألنظممة املعممور بهما يف
تلك اجلهات.
ب -وم وز للمؤسسمة إخطمار السملطات املختصمة ،يف حالممة عمدم تعماون تلمك الموزارات واألجهمزة يف تزويممد
املؤسسة باملعلومات أو البيانات أو الوثائق املطلوبة أو منعها من االنمالع عليهما ،وذلمك الختماذ مما يلمزم
من إجراءات وفقاً للقانون.
دراسة املوضوعات افالة إت املؤسسة
مادة ()12
للملك وألي من سلطات الدولة الدستورية إحالة ما يرونه إت املؤسسة من موضوعات تتصل باختصاصها
لدراستها وإبداء الرأي فيها.
أجهزة املؤسسة
مادة ()13
تتكون املؤسسة من األجهزة الرئيسة التالية:
أ -الرئيس.
ب -مكتب جملس املفوضني.
ج -جملس املفوضني.
د -اللجان.
هم -األمانة العامة.
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الرئيس
مادة ()14
الرئيس هو الذي ميثل املؤسسة أممام القضماء ويف صمالتها ممع الومري ،ووموز للمرئيس أن يفموي غمريه ممن
األعضاء يف بعض اختصاصاته ،وحيل نائب الرئيس حمل الرئيس يف مباشرة مجيمع اختصاصماته يف حالمة
غيابه أو قيام مانع لديه.
مادة ()15
خيتص الرئيس باختيار عضو أو أكثر أو األمانة العامة يف متثيمل املؤسسمة يف افافمل والفعاليمات افليمة
وااقليمية والدولية ذات الصلة بعملها.
مادة ()16
يفتت الرئيس اجتماعات جملس املفوضمني ،ويرأسمها ويضمبطها ويمدير املناقشمات فيهما ،ويعلمن انتهاءهما،
ويطرح ما يؤخذ الرأي فيه ،وينذن لألعضاء بمالكالم خالهلما ،ولمه الكمالم يف أي وقم إذا رأى يف ذلمك فائمدة
لنظام املناقشة أو ايضاحها.
مادة ()17
إذا غاب الرئيس ،توت نائب الرئيس رئاسة اجتماعات جملس املفوضني ،ويف حالمة غيابهمما معًما عمن أحمد
االجتماعات بعد افتتاحها ،توت رئاسة االجتماع أكرب األعضاء اواضرين سنمًّا ،ويكون لمرئيس االجتمماع
االختصاصات املقررة يف هذه الالئحة للرئيس يف إدارة االجتماع.

مادة ()18
للرئيس دعوة أي جلنة ممن اللجمان إت ا النعقماد لبحمث موضموع يمرى أهميتمه ،ويتموت رئاسمة اجتماعمات
اللجان ال حيضرها ،كما ووز له تكليف أحد األعضاء بالبحث أو التحقق من موضوع معني.
و رى املخانبات كافة بني اللجان وأيٍّ من اجلهات خارج املؤسسة عن نريق الرئيس.
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مكتب جملس املفوضني
مادة ()19
يكممون يف املؤسسممة مكتممب جمللممس املفوضممني يضممم يف عضممويته الممرئيس ونائممب الممرئيس ،ورؤسمماء اللجممان
النوعية الدائمة املنصوص عليها يف املادة ( )21من هذا الالئحة مبجرد انتخابهم ،واألمني العام ممن دون أن
يكون له حق التصوي .
مادة ()21
خيتص مكتب اجمللس باآلتي:
أ -التنسيق بني أعمار اللجان والفصل يف أي تنازع يف االختصاص بينها إن وجد.
ب -دراسممة التقممارير ال م يتقممدم بهمما األعضمماء عممن مهممامهم وزيمماراتهم داخممل اململكممة أو خارجهمما ،وإبممداء
املالحظات عليها وذلك قبل عرضها على جملس املفوضني.
ج -دراسة ما يعرضه الرئيس بشنن حالة األعضاء الذين ال يقومون بواجباتهم أو يسملكون مسملكا ال يتفمق
مع شروط العضوية ،وذلك قبل عري املوضوع على جملس املفوضني الختاذ القرار املناسب.
د -إبممداء املالحظممات األوليممة علممى مشممروع التقريممر السممنوي ،والتقممارير املوازيممة الم تممدخل يف اختصمماص
املؤسسة.
هم  -النظر يف مشروع امليزانية السنوية للمؤسسة وحسابها اخلتامي وإبداء املالحظمات عليمه ،قبمل عرضمه
على جملس املفوضني.
و -أي أعمار تتم إحالتها إليه من الرئيس أو من جملس املفوضني.

مادة ()21
أ -وتمع مكتب اجمللس مرة كل شهرين أو كلما دع اواجة لذلك ،بناء على دعوة من الرئيس.
ب  -تكون اجتماعات مكتب اجمللس صحيحة يضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المرئيس أو
نائب الرئيس ،ويصدر قراراته بنغلبية أصوات األعضاء اواضرين ،وعند التساوي يُرج اجلانمب المذي
منه رئيس االجتماع.
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مادة ()22
أ -ال ووز أن حيضر اجتماعات مكتب اجمللس غري األعضاء واألمني العام ،وممن يتقمرر االسمتعانة بمه ممن
العاملني يف األمانة العامة اعداد حماضر االجتماعات.
ب -حيممرر حمضممر مبعرفممة األمممني العممام الجتماعممات مكتممب اجمللممس ،يممدون فيممه ممموجز ممما جممرى يف
االجتماعات من مناقشمات ومما اختمذ ممن توصميات وقمرارات .ويمتم التصمديق علمى افضمر ممن قبمل
أعضاء مكتب اجمللس يف االجتماع التالي ،ويوقعه الرئيس واألمني العام ،وخيتم خبتم املؤسسة.

جملس املفوضني
مادة ()23
يعقد جملس املفوضني اجتماعًا اعتياديًّا مرة على األقل كل ثالثمة أشمهر بنماء علمى دعموة ممن المرئيس،
وووز للمرئيس أو بنماء علمى نلمب أغلبيمة األعضماء دعموة جملمس املفوضمني إت اجتمماع اسمتثنائي يف أي
وق .
مادة ()24
أ -يكون اجتماع جملس املفوضني صحيحا يضور أغلبيه أعضائه ،علمى أن يكمون ممن بيمنهم المرئيس أو
نائب الرئيس ،ويف حالة عدم اكتمار النصاب ووز للرئيس أن يوجه الدعوة النعقاد االجتمماع خمالر
ثالثة أيام.
ب -إذا مل يكتمل نصاب انعقاد جملس املفوضني خالر مرتني متتاليتني اعتمرب االجتمماع صمحيحا علمى أال
يقل عدد اواضرين عن ثلث األعضاء ،على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
ج -يشارك أعضاء السملطة التشمريعية  -األعضماء يف جملمس املفوضمني  -يف النقمان ممن دون أن يكمون هلمم
صوت معدود.
د -مع مراعاة حكمم البنمد (ب) ممن املمادة ( )8يف همذه الالئحمة ،تصمدر قمرارات جملمس املفوضمني بنغلبيمة
أصوات األعضاء اواضرين ،وعند التساوي يرج اجلانب الذي منه رئيس االجتماع.
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مادة ()25
أ -اجتماعات جملس املفوضني سرية ،وال ووز أن حيضرها أحد غري األعضماء واألممني العمام ،وممن يتقمرر
االستعانة به من العاملني باألمانة العامة ملساعدة األمني العام يف إعداد حماضر االجتماعات.
ب -جمللممس املفوضممني أن يممدعو إت حضممور اجتماعاتممه مممن يممرى االسممتعانة برأيممه أو خربتممه يف موضمموع
مطروح للبحث أو املناقشة ،من دون أن يكون هلم حق التصوي .

مادة ()26
أ -يعد األمني العام مشروع بنود جدور األعمار واملوضوعات املقرتح مناقشتها من قبمل جملمس املفوضمني،
ويعرضها على الرئيس قبل سبعة أيام عمل على األقل من موعد االجتماع لوري اعتماده.
ب -يُعمم جدور أعمار االجتماع مع مجيع الوثائق املرفقة به على األعضاء قبل موعد االجتمماع خبمسمة
أيام عمل على األقل ،عن نريق الربيد االكرتوني.
ج  -ووز ألي من األعضماء أن يطلمب إدراج أي موضموع يمدخل يف اختصماص جملمس املفوضمني يف جمدور
األعمار ،على أن يرسل الطلب كتابة باسم الرئيس إت األمني العام ،مع بيمان مفصمل للموضموع قبمل
يومي عمل على األقل من موعد االجتماع.

مادة ()27
أ -ال مموز مناقشممة أي موضمموع أمممام جملممس املفوضممني قبممل إحالتممه إت إحممدى اللجممان أو األمانممة العامممة
لدراسته وتقديم تقرير مفصل بشننه ،وووز جمللس املفوضني أن يقرر خمالف ذلمك مبوافقمة أغلبيمة
األعضاء.
ب -ال وز املناقشة يف موضوع غري وارد يف جدور األعمار إال يف األمور العاجلة ،وحت بند ما يستجد ممن
األعمار ،بعد موافقة أغلبية األعضاء.
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مادة ()28
أ -جمللس املفوضني بناء على اقرتاح من الرئيس أو بناء على نلب مقدم ممن ثالثمة أعضماء علمى األقمل ،أن
حيدد وقتا لالنتهاء من مناقشة أحد املوضوعات ،وأخذ الرأي فيه.
ب -جمللس املفوضني بناءً على اقرتاح من الرئيس أو بناء على نلب مقدم من ثالثة أعضماء علمى األقمل ،أن
يقرر قفل باب املناقشة يف أحد املوضوعات ،ويشرتط لقفل باب املناقشة أن يكون قد سمبق ااذن بمالكالم
لواحد من املؤيدين وواحد من املعارضني على األقل.

مادة ()29
أ -ينخذ الرئيس الرأي بشنن املوضوع املعروي فور إعالن جملس املفوضمني قفمل بماب املناقشمة فيمه وبعمد
التحقممق مممن اكتمممار النصمماب القممانوني الممالزم لصممحة إبممداء الممرأي ،ويؤخممذ الممرأي برفممع األيممدي أو أي
نريقة أخرى يراها جملس املفوضني مناسبة.
ب -يعلن الرئيس قرار جملمس املفوضمني يف املوضموع املعمروي نبقما ملما انتهمى إليمه المرأي ،وال وموز بعمد
إعالن القرار إبداء أي تعليق عليه.

مادة ()31
أ -حيرر حمضرٌ مبعرفة األمني العام ،الجتماعات جملس املفوضني ،يدوَّن فيه أمساء األعضماء اواضمرين
والوائبني ،وموجز ما جرى يف االجتماعات من مناقشات وما اختذ من قرارات.
ب -على األمني العمام االنتهماء ممن مسمودة حمضمر االجتمماع وإرسماله إت المرئيس ابمداء املالحظمات عليمه
بوق كاف قبل عقد االجتماع التالي.
ج -يتم التصديق على حمضر االجتماع ممن قبمل األعضماء يف االجتمماع التمالي ،ويوقعمه المرئيس واألممني
العام ،وخيتم خبتم املؤسسة.
د -يتوت األمني العام تنفيذ قرارات جملس املفوضني ،وخيطر جملس املفوضني يف اجتماعه التالي بذلك.
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التقرير السنوي
مادة ()31
أ -يضع جملمس املفوضمني تقريمرا سمنويا عمن جهمود املؤسسمة وأنشمطتها وسمائر أعماهلما ،يتضممن قسمما
يوض مستوى التقدم اواصل يف وضع حقوق اانسان يف اململكة ،وما يمراه ممن اقرتاحمات وتوصميات يف
نطاق اختصاصاتها ،ويُحدد معوقات األداء وما مت اعتماده من حلور لتفاديها ،ويرفع جملس املفوضني
تقريره إت امللك وجملس الوزراء وجملس النواب وجملس الشورى ،كما يعري تقريره أمام الرأي العام
بالتوازي.
ب -ومموز جمللممس املفوضممني أن يرفممع جمللممس المموزراء تقري مرًا ممموجزًا بنتممائج أعمالممه وأنشممطته مشممفوعا
باقرتاحاته ،كلما رأي موجبا لذلك.
اللجان
مادة ()32
يشكل باملؤسسة ثالث جلان نوعية دائمة ملمارسة اختصاصاتها وهي:
أ -جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة.
ب -جلنة اوقوق املدنية والسياسية.
ج -جلنة اوقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وووز جمللس املفوضني أن يشكل بنغلبية األعضاء جلانمًا مؤقتة متى دع اواجة إت ذلمك وفقًما واجمة
العمل ويف حدود اختصاصات املؤسسة.

مادة ()33
تشكل جلنة الشكاوى والرصد واملتابعة من ثالثة أعضاء على األقل ،وختتص مبا يلي:
أ -تلقي الشكاوى املتعلقة يقموق اانسمان والتظلممات ممن املمواننني واملقميمني وممن اهليئمات مبختلمف
الوسائل ،ودراستها والبحث فيها وحتديد أفضل السبل للتعامل معها.
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ب -إحالة الشكاوى ال مت اعتمادها إت اجلهات ذات االختصاص عمن نريمق المرئيس ،ومتابعتهما بشمكل
فعار.
ج -تبصري ذوي الشنن من املواننني واملقيمني بااجراءات الواجبة االتباع يف حار وجود شمكوى ،وتقمديم
املساعدة هلم بشننها ،أو املعاونة يف تسويتها مع اجلهات املعنية.
د -إعممداد إحصممائية دوريممة جمللممس املفوضممني حممور عممدد الشممكاوى ال م تسمملمتها املؤسسممة مممع بيانممات
تفصيلية مبا مت اختاذه من إجراءات بشننها.
هم  -رصد حاالت انتهاكات حقوق اانسان يف اململكة ،وإجراء التقصي الالزم حوهلا ،ورفمع تقريمر بشمننها
إت جملس املفوضني ملناقشتها واخلروج بقرار حور توجيه تنبيه إت اجلهات املختصة بها ،مع تقمديم
املقرتحات ال تتعلق باملبادرات الرامية إت وضع حد هلمذه االنتهاكمات ،وعنمد االقتضماء إبمداء المرأي
بشنن موقف تلك اجلهات وردود أفعاهلا.
و -القيام بالزيارات امليدانية وفق األصور املتبعة لرصد أوضاع حقموق اانسمان يف املؤسسمات ااصمالحية
وأماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ،أو أي مكان عام آخر يشمتبه يف أن
يكون موقعًا النتهاك حقوق اانسان.
ز -أي اختصاصات أخرى حتار إت اللجنة من الرئيس أو جملس املفوضني.
مادة ()34
تشكل جلنة اوقوق املدنية والسياسية من ثالثة أعضاء على األقل ،وختتص مبا يلي:
أ -إعداد املقرتحات والتوصيات يف كل ما من شمننه تعزيمز و ايمة حقموق اانسمان املدنيمة والسياسمية،
ورفعها إت جملس املفوضني اختاذ ما يلزم بشننها.
ب -إبداء الرأي يف املوضوعات املتعلقة يقوق اانسان املدنية والسياسية ،ال حتار إليها من الرئيس أو من
جملس املفوضني.
ج -مراجعة الضمانات القانونية ملمارسة اوقوق املدنيمة والسياسمية ،واقمرتاح التوصميات املناسمبة بشمننها،
ومتابعة تطبيق االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة بها ،ووضع املقرتحات والتوصميات واملالحظمات
الالزمة لسالمة تطبيقها ورفعها إت جملس املفوضني.
د -يث مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية باملعاهدات ااقليمية والدولية املعنية مبسائل حقموق
اانسان ،وتقديم املقرتحات والتوصيات يف كل مما ممن شمننه تعزيمز و ايمة حقموق اانسمان ،مبما يف
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ذلممك التوصممية باالنضمممام إت االتفاقيممات ااقليميممة والدوليممة املعنيممة بمماوقوق املدنيممة والسياسممية،
ومراجعة التحفظات ال تكون قد أبدتها اململكة على بعض نصوص االتفاقيات ال سبق أن انضمم
إليها.
هممم  -دراسممة التشممريعات والممنظم املعمممور بهمما يف اململكممة املتعلقممة ب ماوقوق املدنيممة والسياسممية والتوصممية
بالتعديالت ال تراها مناسبة ،وإبمداء وجهمة النظمر يف ممدى مالءمتهما ممن عدممه ممع املعمايري الدوليمة
وقوق اانسان ،وتقديم االقرتاحات الالزمة بشننها ،وهلا التوصية بإصدار تشريعات جديمدة ذات صملة
يقوق اانسان.
و -املساهمة يف إعداد مسودة التقارير املوازية ال تتعهد اململكة بتقدميها دورياّ ،وإبداء املالحظات عليها،
تطبيقًا التفاقيات إقليمية ودولية ذات عالقة يقوق اانسان املدنية والسياسية.
ز -أي اختصاصات أخرى حتار إت اللجنة من الرئيس أو من جملس املفوضني.
مادة ()35
تشكل جلنة اوقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ثالثة أعضاء على األقل ،وختتص مبا يلي:
أ -إعممداد املقرتحممات والتوصمميات يف كممل ممما مممن شممننه تعزيممز و ايممة حقمموق اانسممان االقتصممادية
واالجتماعية والثقافية ،ورفعها إت جملس املفوضني ،الختاذ ما يلزم بشننها.
ب -إبداء الرأي يف املوضوعات املتعلقة يقوق اانسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ال حتمار إليهما
من الرئيس أو من جملس املفوضني.
ج -دراسة وتقييم مدى التقمدم امللممو يف ممارسمة اوقموق االجتماعيمة والثقافيمة يف اململكمة ،ومتابعمة
قضايا الرأي العام وبرامج ااعالم ذات الصلة ،وإبداء الرأي بشننها جمللس املفوضني.
د -دراسة األوضاع االقتصادية يف اململكة من حيث مستوى الدخل واألسعار ووضمع مقرتحمات وتوصميات
بشننها جمللس املفوضني.
هم  -تقييم مناهج التعليم وإبداء املالحظات بشننها لتطويرهما وفمق املعمايري الدوليمة ،وذلمك بالتنسميق ممع
املؤسسات اوكومية ذات العالقة.
و -مراجعة الضمانات القانونية ملمارسة اوقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واقرتاح التوصميات
املناسممبة بشممننها ،ومتابعممة تطبيممق االتفاقيممات واملعاهممدات الدوليممة املتعلقممة بهمما ،ووضممع املقرتحممات
والتوصيات واملالحظات الالزمة لسالمة تطبيقها ،ورفعها إت جملس املفوضني.
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ز -يممث مالءمممة النصمموص التشممريعية والتنظيميممة باملعاهممدات ااقليميممة والدوليممة املعنيممة مبسممائل
حقوق اانسان ،وتقديم املقرتحات والتوصيات يف كل ما من شمننه تعزيمز و ايمة حقموق اانسمان،
مبمما يف ذلممك التوصممية باالنضمممام إت االتفاقيممات ااقليميممة والدوليممة املعنيممة بمماوقوق االقتصممادية
واالجتماعيممة والثقافيممة ،ومراجعممة التحفظممات ال م تكممون قممد أبممدتها اململكممة علممى بعممض نصمموص
االتفاقيات ال سبق أن انضم إليها.
ح -دراسممة التشممريعات والممنظم املعمممور بهمما يف اململكممة املتعلقممة بمماوقوق االقتصممادية واالجتماعيممة
والثقافيممة ،بهممدف تطويرهمما مبمما يضمممن رفممع املسممتوى االقتصممادي واالجتممماعي والثقممايف للممموانن
والتوصية بالتعديالت ال تراها مناسبة ،وإبداء وجهة النظر يف مدى مالءمتها من عدمه مع املعمايري
الدولية وقوق اانسان ،وتقديم االقرتاحات الالزمة بشننها ،وهلا التوصية بإصمدار تشمريعات جديمدة
ذات صلة يقوق اانسان.
ط -املساهمة يف إعداد مسودة التقارير املوازية ال تتعهد اململكة بتقدميها دوريًا ،وإبداء املالحظات عليها،
تطبيقًا التفاقيات إقليمية ودولية ذات عالقة يقوق اانسان االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
ي -أي اختصاصات أخرى حتار إت اللجنة من الرئيس أو من جملس املفوضني.
مادة ()36
أ -تنتخب كل جلنة من اللجان املنصوص عليها يف املادة ( )21من هذه الالئحمة يف أور اجتمماع هلما رئيسما
من بني أعضائها ،ملدة سنة قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة ،وذلك بنغلبية عدد األعضاء ،فإن تساوى
أكثر من عضو يف اوصور على هذه األغلبية أجري االختيار بينهم بالقرعة.
ب -يرأ اجتماع اللجنة أور مرة أكرب األعضاء اواضمرين سنممًا ،وتقمدم الرتشمحات كتابمة إليمه ،ويعلمن
رئمميس السممن يف بدايممة االجتممماع هممذه الرتشمميحات ألعضمماء اللجنممة ،و ممرى االنتخابممات بممني املرتشممحني
باالقرتاع السري ،وإذا مل يتقدم للرتش أحد غري عضو واحد أعلن انتخابه رئيسا بالتزكية.

مادة ()37
لكل عضو اوق يف االشرتاك يف إحدى اللجان املنصوص عليها يف املادة ( )21من هذه الالئحمة ،علمى أال ختمل
حرية االشرتاك بتشمكيل اللجمان يف جمموعمات متقاربمة ممن حيمث العمدد والفاعليمة ،وال وموز للعضمو أن
يكون رئيسًا ألكثر من جلنة من هذه اللجان.
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مادة ()38
حتمدد اللجممان بمرامج عملممها وفقًما السممرتاتيجية وخطمة عمممل املؤسسمة ،وتقمموم برتتيمب أولوياتهمما وحتديممد
املوضوعات ال حتتاج إت دراسة يف نطاق اختصاصها ،وتقدم تقريرًا بشننها جمللس املفوضمني يف اجتماعمه
الدوري.
مادة ()39
أ -تمع اللجان مرة واحدة كل شهر على األقل ،ويتوت رئيس كل جلنمة إدارة أعماهلما ،والمدعوة إت
االجتماعات ووضع جدور األعمار ،وعري التوصيات ال انتهم إليهما اللجنمة علمى المرئيس ،كمل
ذلك بالتنسيق مع األمني العام.
ب -ال يكممون انعقمماد اللجنممة صحيحممًا إال يضممور أغلبيممة أعضممائها وتصممدر قراراتهمما وتوصممياتها بنغلبيممة
األعضاء اواضرين ،وعند التساوي يرج اجلانب الذي منه رئيس االجتماع.
ج -حيل أكرب األعضاء اواضرين سنمًّا حمل رئيس اللجنة عند غيابه.
مادة ()41
أ -اجتماعات اللجان سرية ،وال ووز أن حيضرها أحد غري األعضاء واألمني العام أو من يفوضه.
ب -ووز للجان أن تستعني مبن تمرى االسمتعانة خبربتمه ممن العماملني باألمانمة العاممة أو خارجهما ،عنمد
يث أي من املوضوعات الداخلة يف اختصاصماتها ممن دون أن يكمون لمه حمق التصموي  .كمما وموز
للجان أن تستعني يف أداء عملمها مبراكمز البحمث العلممي ومؤسسمات اجملتممع املمدني العاملمة يف جممار
حقوق اانسان ،كل ذلك بالتنسيق مع األمني العام ،وبعد موافقة الرئيس.
مادة ()41
أ -تمُنشئ األمانمة العاممة لكمل عضمو بريمد إلكرتونمي خماص بمه ممن خمالر شمبكة األممن اخلاصمة بتقنيمة
املعلوممات التابعمة للمؤسسممة ،يمتم عمربه إرسممار حماضمر االجتماعمات والوثممائق واملسمتندات ذات الصمملة
بالعمل ،وال ووز إرساهلا عرب أي بريد إلكرتوني شخصي أو أية وسيلة من وسمائل التواصمل االجتمماعي
حفاظا على سرية املعلومات.
ب -يتم التنسيق بني رئيس اللجنة واألمني العام على املوضوعات املقرتح مناقشتها خمالر اجتمماع اللجنمة،
ويقوم األمني العام بإعداد مشروع بنود جدور األعمار وعرضه على رئميس اللجنمة قبمل سمة أيمام
عمل على األقل من موعد االجتماع لوري اعتماده.
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ج -يرسل األمني العام مشروع بنود جدور أعمار االجتماع باسم رئيس اللجنمة عمرب الربيمد االكرتونمي إت
أعضائها قبل أربعة أيام عمل على األقل من موعد االجتمماع  ،ووموز ألي عضمو نلمب إدراج موضموع
يدخل يف اختصاص اللجنة يف جدور األعمار ،على أن يرسمل الطلمب كتابمة باسمم رئميس اللجنمة إت
األمني العام ،مع بيان مفصل للموضوع قبل ثالثة أيام عمل على األقل من موعد االجتماع.
د -يُعمم جدور أعمار االجتماع مع مجيع الوثمائق املرفقمة بمه علمى أعضماء اللجنمة قبمل موعمد االجتمماع
بيومي عمل على األقل ،عن نريق الربيد االكرتوني.

مادة ()42
أ -حيرر حمضر مبعرفة األمني العام ،يدوَّن فيه أمسماء األعضماء اواضمرين والومائبني وملخمص املناقشمات
والقرارات ،والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة.
ب -ال تعترب توصميات اللجمان نافمذة إال بعمد املوافقمة عليهما ممن قبمل المرئيس أو جملمس املفوضمني حسمب
األحوار ،وللرئيس أو جملس املفوضني املوافقة على تلك التوصميات أو رفضمها أو تعديلمها أو إعادتهما إت
اللجنة ملزيد من الدراسة أو إرجاء النظر فيها إت وق الحق.

مادة ()43
أ -على األمني العام االنتهاء من مسودة حمضر اجتماع اللجنة وإرساله إت رئيسمها ابمداء املالحظمات عليمه،
بوق كاف قبل عقد االجتماع التالي.
ب -يتم التصديق على حمضر اجتماع اللجنة من قبل أعضائها يف االجتماع التالي ،ويوقعه رئميس اللجنمة
واألمني العام ،وخيتم خبتم املؤسسة.
ج -يتوت األمني العام تنفيذ مجيع القرارات ال انتهم إليهما اللجنمة ورفمع التوصميات الصمادرة عنهما بنما ًء
علممى خطمماب تكليممف مممن رئمميس اللجنممة ،وختطممر اللجنممة مبمما مت بشممنن تلممك القممرارات والتوصمميات يف
اجتماعها التالي.
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مادة ()44
أ-
ب-
ج-
د-

تعترب قرارات اللجنة وتوصياتها نهائية باعتمادها يف ذات االجتماع ،ما مل يتم التعبري عن غري ذلك
صراحة يف االجتماع.
ترفع اللجنة قرارتها إت األمانة العامة ،وتوصياتها إت الرئيس أو جملس املفوضني  -حسب األحوار-
مبوجب خطاب موقع من رئيس اللجنة الختاذ ااجراء املناسب بشننها.
يف حار كان التوصية الصادرة عن اللجنة هي انبة إحدى اجلهات ،تعري مسودة اخلطاب
املقرتح على رئيس اللجنة للموافقة على حمتواها ،وترسل إت الرئيس لالعتماد والتوقيع.
ترسل اللجنة حمضر اجتماعها خبطاب موقع من رئيس اللجنة إت الرئيس يف مدة أقصاها سة أيام
عمل من تاريخ التصديق عليها.

مادة ()45
أ -تنشن باألمانة العامة وحمدة لتقمديم المدعم الفمين والقمانوني للجنمة الشمكاوى والرصمد واملتابعمة ،تضمم
عددًا كافيًا من اخلرباء والباحثني القانونيني املؤهلني يف جمار حقوق اانسان ،ختمتص بتلقمي شمكاوى
املواننني واملقيمني ومتابعتها ومجع البيانات واملعلومات عنهما ،ورصمد مجيمع املواضميع والشمكاوى الم
قد متثل انتهاكا وقوق اانسان سواء تلك ال ترد يف وسائط ااعالم املختلفة ،أو يف وسائل التواصمل
االجتماعي ،وتقوم الوحدة بتجميع أي بيانات الزمة بشننها ،وإعداد الرأي القانوني األوّلي ،للعري على
اللجنة الختاذ القرار املناسب بشننها.
ب -تنشن باألمانة العامة وحدة ملتابعة أعمار وشؤون اللجان ،ويعمل رئيس الوحدة مقمررا للجمان ،مفوضما
عن األممني العمام ،وختمتص الوحمدة بااعمداد لعقمد االجتماعمات وحتديمد املتطلبمات وإعمداد التقمارير،
ومتابعة قرارات وتوصيات وأعمار ومتطلبات اللجان ،والتنسيق بينها وبني األمانة العامة.
ج -يصممدر بقممرار عممن الممرئيس ،وبعممد موافقممة جملممس املفوضممني ،دلمميال يتضمممن ضمموابط ومعممايري تلقممي
الشكاوى الواردة للمؤسسة ونلبات املساعدة املقدمة منها ،وإجراءات دراسمتها ومتابعتهما وآليمة رصمدها
واالت انتهاكات حقوق اانسان.
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حضور األعضاء وغيابهم
مادة ()46
أ -وب على العضو االنتظام يف حضور اجتماعمات جملمس املفوضمني واللجمان ،ويعتمرب العضمو المذي
يكلف يف مهمات رمسية خاصة باملؤسسة يف إذن نوار املدة افددة هلذه املهمة.
ب -إذا نرأ على العضو مما يسمتوجب غيابمه أو انصمرافه ممن اجتماعمات جملمس املفوضمني أو اللجمان
نهائيًا قبل انتهاء االجتماع أن يستنذن من الرئيس أو رئيس اللجنة حسب األحوار.
ج -يعري رئيس اللجنة على الرئيس تقريرًا دوريًا كل ثالثة اشهر يتضمن معلومات عمن حضمور
أعضاء اللجنة وغيابهم.
تضارب املصاحل
مادة ()47
فيما عدا اوقوق واملزايا املقررة لعضو جملس املفوضني يف القانون أو هذه الالئحة ،حيظر على العضو
تلقي أي مبلغ مالي نظري أداء أية خدمة أو عمل بصفته ،لصاحل املؤسسة.

اوصانة والسرية
مادة ()48
ال ووز مؤاخذة العضو عما يبديه من آراء أو أفكار يف املسائل ال تدخل ضممن اختصاصمات املؤسسمة ،وال
يتم إجراء التحقيق مع العضو إال بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن جملس املفوضني.
وال ووز تفتمي مقمر املؤسسمة إال بمنمر قضمائي يضمور ممثمل عمن النيابمة العاممة ،علمى أن يمتم تبليمغ
الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه وضور التفتي .
ويف مجيع األحوار يعترب بانال كل إجراء خيالف ذلك.
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مادة ()49
حيظر على األعضاء إفشاء سرية أي معلومات أو بيانات يكونون قد حصلوا أو انلعوا عليها يكمم عملمهم
إال بناء على أمر صادر عن النيابة العامة أو افكممة املختصمة ،ويظمل همذا اوظمر قائمًما حتمى بعمد انتهماء
العضوية.
اجلزاءات
مادة ()51
مع مراعاة املادة ( )20من القانون ،وممع عمدم ااخمالر باملسمؤولية اجلنائيمة أو املدنيمة ،يوقمع علمى العضمو
الذي يثب أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عمال من األعمار افظورة عليه ،أحد اجلزاءات التالية:
أ -التنبيه الشفوي.
ب -اانذار الكتابي.
ج  -إنهاء العضوية.
مادة ()51
أ -ال ووز توقيع اجلمزاءات املنصموص عليهما يف املمادة ( ) 00ممن همذه الالئحمة علمى العضمو ،إال بعمد عمري
املوضوع على مكتب اجمللس ،الذي يقرر االستماع إت أقواله ويتنكد ممن حتقيمق دفاعمه ،علمى أن يمتم
تدوين ذلك كله يف حمضر ،ومن ثم عري املوضوع مع اجلزاء املقرتح علمى جملمس املفوضمني الختماذ
ما يراه مناسبًا.
ب -يشرتط لتوقيع إحدى اجلزاءات املنصوص عليها يف املادة ( )00من همذه الالئحمة موافقمة أغلبيمة ثلثمي
أعضاء جملس املفوضني.
انتهاء العضوية
مادة ()52
أعضاء جملس املفوضني غري قابلني للعزر ،وال تنتهي عضويتهم إال يف اواالت ووفقا لإلجراءات املنصموص
عليها يف القانون ،وهذه الالئحة.
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مادة ()53
مممع مراعمماة أحكممام املممادة ( )8البنممدين (أ) و (هممم) ،واملممادة ( )20مممن القممانون ،تنتهممي العضمموية يف جملممس
املفوضني يف أي من اواالت التالية:
أ -الوفاة أو العجز الذي حيور دون أداء مهام العضوية.
ب -االستقالة.
ج -فقدان اجلنسية البحرينية.
د -صدور حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية لة بالشرف واألمانة ،ومل يتم
رد اعتباره.
مادة ()54
مع مراعاة أحكام املادة ( )8البند (د) ،واملادة ( ) 20ممن القمانون ،وموز إنهماء العضموية يف جملمس املفوضمني
قبل انتهاء مدتها مبوجب أمر ملكي بناء على توصية من اجمللس تصدر بنغلبية ثلثمي أعضمائه يف أي ممن
اواالت اآلتية:
أ -إذا خالف أحكام القانون أو اللوائ أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ب -إذا اختذ عمال يتعاري مع أهداف املؤسسة ،أو كان من شننه تعطيل أدائها ملهامها واختصاصاتها.
ج -إذا تويب عن حضور
إنذاره بذلك كتابة.

سة اجتماعات جمللس املفوضني أو اللجان من دون عذر يقبله الرئيس رغمم

د -إذا مل حيافظ على كرامة العضوية بفقده شرط حسن السرية والسلوك.
مادة ()55
إذا خال مكان أحد أعضاء جملس املفوضني أليٍّ من اوماالت املنصموص عليهمما يف املمادتني ( )02و( )08ممن
هذه الالئحة ،حيل حمله عضوٌ آخر ،ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.
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مدونة السلوك
مادة ()56
يكون ألعضاء جملس املفوضني مدونة سلوك تصدر بقرار من الرئيس بعد موافقة جملس املفوضني.

التعامل مع التقارير الصادرة ووسائط ااعالم ووسائل التواصل االجتماعي
املادة ()57
أ -مينع إخراج مسودة التقرير السنوي للمؤسسة أو النسخة النهائيمة املعتممدة ممن مقمر املؤسسمة ،أو
إرساله عرب الربيد االكرتوني أو أية وسيلة من وسائل التواصل االجتمماعي ،كمما ال وموز للعضمو
التصممري يف وسممائط ااعممالم املختلفممة أو يف وسممائل التواصممل االجتممماعي عممما يتضمممنه التقريممر
السنوي قبل وضعه بني يدي امللك.
ب -ووز للعضو التصري يف وسائط ااعالم املختلفة أو يف وسائل التواصل االجتماعي عمما تتضممنه
التقارير اخلاصة أو الدورية املتصلة بعمله يف إحدى اللجان النوعية الدائممة ،وذلمك بعمد التنسميق
مع الرئيس.
ج -إعماال لنص البند (أ) من املادة رقم ( )0من القانون مينع نشر أية بيانات أو تصرحيات أو مقماالت
أو أخبمار عممن مشمماركات خاصمة يف فعاليممات حمليممة أو إقليميممة أو دوليمة علممى املوقممع االكرتونممي
للمؤسسة وحساباتها يف وسائط ااعالم ووسائل التواصل االجتمماعي ،أو الم تتعلمق بمالرئيس أو
األعضاء أو العاملني يف األمانة العامة ،يكمون هلما صملة باجلهمات أو اللجمان أو اجلمعيمات التمابعني أو
املنتمني هلا بصفة رمسية ،وال ترد فيها أمساؤهم مذيلة مبناصبهم يف تلك اجلهات ،أو لميس هلما
عالقة مباشرة بننشطة وأعمار املؤسسة أو مل يتم تكليفهم بتمثيل املؤسسة فيها بصفة رمسية.
املكافنة
مادة ()58
أ -يصدر أمر ملكي بتحديمد مكافمنة المرئيس ونائمب المرئيس واألعضماء املتفمرغني ومكافمنة األعضماء غمري
املتفرغني.
ب -مع مراعاة أحكمام املمادة ( )82واملمادة ( ) 08البنمد (ج) ممن همذه الالئحمة ،ختفمض املكافمنة يسمب عمدد
مرات الوياب عن حضور اجتماعات جملس املفوضني أو اللجان من دون عذر مقبور يقرره الرئيس.
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صصات السفر والنثريات
مادة ()59
يضع جملس املفوضني نظامًما بشمنن تنظميم آليمة وضموابط ومقمدار صصمات السمفر الكاملمة واملخفضمة
لألعضمماء واألمممني العممام املكلفممني مبهممام رمسيممة ضمممن اختصمماص املؤسسممة ،إضممافة إت ضمموابط صممرف
النثريات ،ويصدر النظام بقرار من الرئيس بناء على موافقة اجمللس.

مادة ()61
ال تتحمل املؤسسة رسوم املشاركة أو تكاليف السمفر أو ااقاممة أو املخصصمات للعضمو يف حمار تلقمي دعموة
بصفة شخصية للمشاركة يف فعالية تعقد داخل أو خارج اململكة.

األمانة العامة
مادة ()61
يتكون اجلهاز ااداري للمؤسسة من أمانة عامة تكون مبثابة اجلهاز التنفيذي هلا ،وتتكون من عدد كاف
من اخلرباء واملستشارين والباحثني وغريهم من العاملني يف األمانة العاممة ،وحتمدد الئحمة شمؤون املموظفني
آلية االختيار وشروط التعيني ،الذي يصدر بقرار من الرئيس.

مادة ()62
يصدر بتعيني األمني العام قرار من الرئيس بنماءً علمى موافقمة أغلبيمة األعضماء وملمدّة أربمع سمنوات قابلمة
للتجديد ملدد مماثلة ،من بني الشخصيات املشهود هلما بالكفماءة والنزاهمة واالسمتقاللية ،ويشمرتط يف املرشم
لشول منصب األمني العام أن يكون حاصال على شهادة البكمالوريو أو مما يعادهلما علمى األقمل ،وأن يكمون
من ذوي اخلربة ،بااضافة إت ذات الشروط املطلوبة يف األعضاء والواردة يف املادة ( )0من هذه الالئحة.
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مادة ()63
يتوت األمني العام إدارة شئون األمانة العامة وااشراف على أعماهلا ،ويكون مسئوال مباشمرة أممام المرئيس
يف أدائه واجبات وظيفته ،ويتوت بوجه خاص ما يلي:
أ -ااشراف العام على األمانة العامة وشئون العاملني والشئون اادارية واملالية ،وفقًا ألحكام القانون واللوائ
والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ب -حضور اجتماعات مكتب اجمللس ومتابعة أعمالمه ،وتموفري مما يلمزم ملمارسمة اختصاصماته ممن دون أن
يكون له حق التصوي .
ج -حضممور اجتماعممات جملممس املفوضممني وتنفيممذ قراراتممه مممن دون أن يكممون لممه حممق التصمموي  ،وإعممداد
تقارير دورية كل ثالثة أشهر متضمنة نشاط املؤسسة وسمري العممل يف األمانمة العاممة ،ومما مت إجنمازه
من أعمار ،وفق اخلطط والربامج املوضوعة.
د -حضور اجتماعات اللجان ومتابعة أعماهلا ،وتوفري ما يلزم ملمارسة اختصاصماتها ،ممن دون أن يكمون لمه
حق التصوي .
هم -تقديم االقرتاحات اخلاصة بتفعيمل اختصاصمات املؤسسمة وحتقيمق أهمدافها ووضمع اخلطمط والمربامج
املتعلقة بذلك.
و -التنسيق واملتابعة ممع الموزارات واألجهمزة واملؤسسمات الرمسيمة وغمري الرمسيمة يف اململكمة ،وكمذلك ممع
اهليئات واملنظمات الدولية وااقليمية املعنية بتنفيذ اخلطط والربامج اخلاصة بتنمية وتعزيز و اية
حقوق اانسان ،ورفع التقارير اخلاصة بهذا الشنن إت جملس املفوضني.
ز -تكليممف العمماملني يف األمانممة العامممة يضممور الممدورات ومتثيممل املؤسسممة يف افافممل والفعاليممات افليممة
وااقليمية والدولية ذات الصلة بعملها.
ح -إعداد مشروع امليزانية السنوية واوساب اخلتامي للمؤسسة.
ط -إبممداء املالحظممات والتوصمميات خبصمموص التربعممات واملعونممات الممواردة إت املؤسسممة ورفعهمما إت جملممس
املفوضني الختاذ القرار بشننها.
ي -االختصاصات األخرى املنصوص عليها يف لوائ وقرارات املؤسسة.
ك -أي أعمار أخرى حتار إليه من الرئيس أو مكتب اجمللس أو جملس املفوضني.
ولألمني العام أن يفوي كتابةً من يراه من العاملني يف األمانة العامة ملباشرة بعض مهامه واختصاصاته.
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املوارد املالية للمؤسسة
مادة ()64
يكون للمؤسسة املوارد املالية الكافيمة الم متكنهما ممن النهموي بنعبائهما واملهمام املسمندة إليهما علمى أفضمل
وجه ،وتتكون هذه املوارد من:
أ .االعتمادات املالية ال حتتاجها املؤسسة ويتم ختصيصها يف بنمد مسمتقل ممن امليزانيمة العاممة للدولمة
ال تصدر بقانون.
ب .التربعات واملعونات غري املشرونة واملنسجمة وأهداف املؤسسة ال يقر جملس املفوضني قبوهلما ،وفقًما
للقوانني واألنظمة املعمور بها يف اململكة.
وتتوت املؤسسة إدارة مواردها املالية والتحكم فيها باستقاللية تامة ،وختضع حساباتها املالية لرقابة ديوان
الرقابة املالية واادارية.
الالئحة التنفيذية
مادة ()65
يكون للمؤسسة الئحة تنفيذية ،تشتمل على اللوائ املنظمة للعمل يف األمانة العاممة ،والم تشممل  -علمى
سبيل املثار ال اوصر  -ما يلي:
أ-
ب-
ج-
د-

الئحة شؤون املوظفني ،و اهليكمل التنظيممي لألمانمة العاممة ،وجمدور المدرجات والرواتمب والعمالوات،
وذلك باالسرتشاد بالقوانني واألنظمة ذات العالقة املعمور بها يف اململكة.
الالئحة املالية واادارية املنظمة للشئون املالية وافاسبية واادارية باألمانمة العاممة ،وتشممل ضموابط
االستعانة بشركات التمدقيق اخلمارجي املعتممدة يف اململكمة اجمراء التمدقيق املنمتظم علمى حسمابات
املؤسسة.
الالئحة اخلاصة بتقنية املعلومات.
أية لوائ أخرى يقرها جملس املفوضني.

تصدر الالئحة التنفيذية بقرار من الرئيس بناء على موافقة اجمللس.

* * *
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