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قانون رقم ( )26ل�سنة 2014
ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املعاهدات واالتفاقيات التي ان�ضمت �إليها �أو �صادقت عليها مملكة البحرين املتعلقة
بحقوق الإن�سان،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )46ل�سنة  2009ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،املعدل
بالأمر امللكي رقم ( )28ل�سنة ،2012
و�أخذ ًا يف االعتبار مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق
الإن�سان ،امل�صادق عليها بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )134/48ال�صادر يف 20
دي�سمرب 1993م،
�أقر جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
�أ -امل�ؤ�س�سة :امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان.
ب -جمل�س املفو�ضني :جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة.
ج -الرئي�س :رئي�س جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة.
د -نائب الرئي�س :نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة.
هـ -الع�ضو :ع�ضو جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة.
و -الأع�ضاء� :أع�ضاء جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة.
ز -اللجان :اللجان النوعية الدائمة وامل�ؤقتة بامل�ؤ�س�سة.
ح -الأمني العام� :أمني عام امل�ؤ�س�سة.

مادة ()2

تن�ش�أ م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت�سمى «امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان» تتوىل تعزيز وتنمية وحماية
حقوق الإن�سان ،وتر�سيخ قيمها ،ون�شر الوعي بها ،والإ�سهام يف �ضمان ممار�ستها ،ويكون مقرها
مدينة املنامة.
وتتمتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية القانونية االعتبارية امل�ستقلة ا�ستقال ًال مالي ًا و�إداري ًا ،ومتار�س
مهامها بحرية وحيادية وا�ستقاللية تامة.

ملحق العدد - 3168 :الخميس  7أغسطس 2014

مادة ()3

يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س مفو�ضني ُي�شكل من �أحد ع�شر ع�ضو ًا مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س،
من ال�شخ�صيات امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة ،يتم اختيارهم من بني اجلهات اال�ست�شارية
والأكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والنقابات والهيئات االجتماعية واالقت�صادية واملهنية،
على �أن يراعى فيه متثيل املر�أة والأقليات ب�شكل منا�سب.

مادة ()4

ي�شترط فيمن يعين ع�ضو ًا بمجل�س المفو�ضين ما ي�أتي:
�أ� -أن يكون بحريني اجلن�سية.
ب� -أال يقل عمره عن ثالثني �سنة ميالدية كاملة.
ج� -أن يكون من ذوي الدراية واالهتمام بـم�سائل حقوق الإن�سان.
د� -أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة وال�سلوك.
هـ� -أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بعقوبة جناية �أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة� ،إال �إذا ُر َّد �إليه اعتباره.

مادة ()5

�أ -ي�صدر بتعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني �أمر ملكي ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة،
على �أن يكون ذلك بعد م�شاورات مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة واملجموعات
املتنوعة الأخرى ،وميار�س الأع�ضاء مهامهم ب�صفتهم ال�شخ�صية.
ب -يعقد جمل�س املفو�ضني �أول اجتماع له برئا�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سن ًا ،لينتخب من
بينهم رئي�س ًا ونائب ًا للرئي�س ،ملثل مدة تعيينهم ،وذلك بالأغلبية الن�سبية لعدد الأع�ضاء
احلا�ضرين ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من واحد يف احل�صول على هذه الأغلبية �أُجري االختيار
بينهم بالقرعة ،و�إن مل يتقدم �أحد للرت�شيح غري العدد املطلوب �أُعلن انتخاب َّ
املر�شحينَ
بالتزكية.
ج -الرئي�س هو الذي ميثل امل�ؤ�س�سة �أمام الق�ضاء ويف �صالتها مع الغري ،ويجوز للرئي�س �أن يفو�ض
غريه من الأع�ضاء يف بع�ض اخت�صا�صاته ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف مبا�شرة
جميع اخت�صا�صاته يف حالة غيابه �أو قيام مانع لديه.

مادة ()6

�أ -يجتمع جمل�س املفو�ضني مرة على الأقل كل ثالثة �أ�شهر ،بنا ًء على دعوة من الرئي�س .ويجوز
للرئي�س �أو بنا ًء على طلب �أغلبية الأع�ضاء دعوة جمل�س املفو�ضني �إىل اجتماع ا�ستثنائي يف
�أي وقت.

41

42

ملحق العدد - 3168 :الخميس  7أغسطس 2014

ب -يكون اجتماع جمل�س املفو�ضني �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه ،على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائب الرئي�س ،وت�صدر قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند
الت�ساوي ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
ج -ملجل�س املفو�ضني �أن يدعو �إىل ح�ضور اجتماعاته من يرى اال�ستعانة بر�أيه �أو خربته يف مو�ضوع
مطروح للبحث �أو املناق�شة ،من دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.

مادة ()7

�أ -ي�شكل جمل�س املفو�ضني جلان ًا نوعية دائمة من �أع�ضائه ملمار�سة اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة ،ويجوز
له ت�شكيل جلان م�ؤقتة متى دعت احلاجة �إىل ذلك.
ب -جتتمع اللجان النوعية الدائمة مرة واحدة كل �شهر على الأقل ،ويتوىل رئا�سة كل جلنة �أحد
�أع�ضاء جمل�س املفو�ضني ،ويجوز للجنة �أن ت�ستعني مبن ترى اال�ستعانة بخربته عند بحث �أي
من املو�ضوعات الداخلة يف اخت�صا�صاتها من دون �أن يكون له حق الت�صويت.
ج -جتتمع اللجان بدعوة من رئي�سها ،كما يجوز للرئي�س دعوة �أي جلنة من اللجان �إىل االنعقاد
لبحث مو�ضوع يرى �أهميته ،ويتوىل رئا�سة اجتماعات اللجان التي يح�ضرها ،كما يجوز له
تكليف �أحد الأع�ضاء بالبحث �أو التحقق من مو�ضوع معني.

مادة ()8

ي�ضع جمل�س املفو�ضني الئحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان ،وحتديد اخت�صا�صاتها،
وغري ذلك من �ش�ؤون الأع�ضاء ،وت�صدر الالئحة بقرار من الرئي�س بنا ًء على موافقة �أغلبية
الأع�ضاء.

مادة ()9

ال يجوز م�ؤاخذة ع�ضو جمل�س املفو�ضني عما يبديه من �آراء �أو �أفكار يف امل�سائل التي تدخل
�ضمن اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة ،وال يتم �إجراء التحقيق مع الع�ضو �إال بعد موافقة الرئي�س وح�ضور
ممثل عن جمل�س املفو�ضني.
وال يجوز تفتي�ش مقر امل�ؤ�س�سة �إال ب�أمر ق�ضائي وبح�ضور ممثل عن النيابة العامة ،على �أن يتم
تبليغ الرئي�س بذلك ودعوة ممثل عنه حل�ضور التفتي�ش.
ويف جميع الأحوال يعترب باط ًال كل �إجراء يخالف ذلك.

مادة ()10

�أو ًال :تنتهي الع�ضوية يف جمل�س املفو�ضني يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ -الوفاة �أو العجز الذي يحول دون �أداء مهام الع�ضوية.
ب -اال�ستقالة.
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ج� -إذا فقد الع�ضو �أحد ال�شرطني املن�صو�ص عليهما يف البندين (�أ)( ،هـ) من املادة ( )4من
هذا القانون.
ثانياً :يجوز �إنهاء الع�ضوية يف جمل�س املفو�ضني قبل انتهاء مدتها مبوجب �أمر ملكي بنا ًء على
تو�صية من املجل�س ت�صدر ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه يف �أي من احلاالت الآتية:
�أ� -إذا خالف �أحكام هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
ب� -إذا اتخذ عم ًال يتعار�ض مع �أهداف امل�ؤ�س�سة� ،أو كان من �ش�أنه تعطيل �أدائها ملهامها
واخت�صا�صاتها.
ج� -إذا تغيب عن ح�ضور خم�سة اجتماعات ملجل�س املفو�ضني �أو اللجان من دون عذر يقبله الرئي�س
رغم �إنذاره بذلك كتابة وذلك وفق ًا لأحكام الالئحة التنفيذية.
د� -إذا فقد الع�ضو ال�شرط املن�صو�ص عليه يف البند (د) من املادة ( )4من هذا القانون.
ويف جميع الأحوال� ،إذا خال مكان �أحد �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني ل ٍ ّأي من احلاالت ال�سابقة ،يحل
حمله ع�ض ٌو �آخر وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ويكمل الع�ضو اجلديد مدة
�سلفه.

مادة ()11

حتدد مكاف�أة الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�ضاء مبوجب �أمر ملكي.

مادة ()12

للم�ؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق �أهدافها حرية التعليق على �أي م�س�ألة متعلقة بحقوق الإن�سان،
وتناول �أي حالة من حاالت حقوق الإن�سان ،مبا تراه منا�سب ًا ،وتخت�ص بالآتي:
�أ -امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان على م�ستوى اململكة.
ب -درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتو�صية
بالتعديالت التي تراها منا�سبة ،خا�صة فيما يتعلق بات�ساق هذه الت�شريعات مع التزامات
اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة
بحقوق الإن�سان.
ج -بحث مالءمة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�سائل
حقوق الإن�سان ،وتقدمي املقرتحات والتو�صيات �إىل ال�سلطات املخت�صة يف كل ما من �ش�أنه
تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك التو�صية باالن�ضمام �إىل االتفاقيات الإقليمية
والدولية املعنية بحقوق الإن�سان.
د -تقدمي التقارير املوازية ،والإ�سهام يف �صياغة ومناق�شة التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها
دوري ًّا و�إبداء املالحظات عليها ،تطبيق ًا التفاقيات �إقليمية ودولية خا�صة بحقوق الإن�سان،
ون�شر هذه التقارير يف و�سائل الإعالم.
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هـ -ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات
املخت�صة �إليها مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه
احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود فعلها.
و -تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته
منها �إىل جهات االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات
الواجبة االتباع وم�ساعدتهم على اتخاذها� ،أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية.
ز -القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�صول املتبعة لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان
عام �آخر ي�شتبه يف �أن يكون موقع ًا النتهاك حقوق الإن�سان.
ح -املبادرة بالتعاون مع الأجهزة املخت�صة ب�شئون الثقافة والإعالم والتعليم ،وتقدمي االقرتاحات
والتو�صيات يف كل ما من �ش�أنه ن�شر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق الإن�سان.
ط -التعاون مع الهيئات الوطنية واملنظمات الإقليمية والدولية ،وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف
البلدان الأخرى املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
ي -عقد امل�ؤمترات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق الإن�سان،
و�إجراء البحوث والدرا�سات يف هذا ال�ش�أن.
ك -امل�شاركة يف املحافل املحلية والدولية ،ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية املعنية
مب�سائل حقوق الإن�سان.
ل� -إ�صدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�صة ،وعر�ضها على املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص بها ،ولها خماطبة الر�أي العام مبا�شرة �أو من خالل �أي من و�سائل الإعالم.

مادة()13

للملك ولأي من �سلطات الدولة الد�ستورية �إحالة ما يرونه �إىل امل�ؤ�س�سة من مو�ضوعات تت�صل
باخت�صا�صها لدرا�ستها و�إبداء الر�أي فيها.

مادة ()14

�أ -للم�ؤ�س�سة �أن تطلب �أي معلومات �أو بيانات �أو وثائق تراها الزمة لتحقيق �أهدافها �أو ممار�ستها
الخت�صا�صاتها من الوزارات والأجهزة املعنية باململكة ،وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة
امل�ؤ�س�سة يف �أداء مهامها وتي�سري مبا�شرة اخت�صا�صاتها ،وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�ش�أن،
وذلك وفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات.
ب -يجوز للم�ؤ�س�سة �إخطار ال�سلطات املخت�صة ،يف حالة عدم تعاون تلك الوزارات والأجهزة يف
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تزويد امل�ؤ�س�سة باملعلومات �أو البيانات �أو الوثائق املطلوبة �أو منعها من االطالع عليها ،وذلك
التخاذ ما يلزم من �إجراءات وفق ًا للقانون.

مادة ()15

يتكون اجلهاز الإداري للم�ؤ�س�سة من �أمانة عامة تكون مبثابة اجلهاز التنفيذي لها ،وتتكون
من عدد كاف من امل�ست�شارين واخلرباء والباحثني وغريهم من العاملني يف الأمانة العامة ،ويتم
تعيينهم بقرار من الرئي�س بنا ًء على تو�صية من الأمني العام.

مادة ()16

ي�صدر بتعيني الأمني العام قرار من الرئي�س بنا ًء على موافقة �أغلبية الأع�ضاء وملدة �أربع �سنوات
قابلة للتجديد ملدد مماثلة ،من بني ال�شخ�صيات امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة واال�ستقاللية،
وي�شرتط يف املر�شح ل�شغل من�صب الأمني العام �أن يكون حا�ص ًال على �شهادة البكالوريو�س �أو ما
يعادلها على الأقل و�أن يكون من ذوي اخلربة ،بالإ�ضافة �إىل ذات ال�شروط املطلوبة يف الأع�ضاء
الواردة يف املادة ( )4من هذا القانون.

مادة ()17

يتوىل الأمني العام �إدارة �ش�ؤون الأمانة العامة والإ�شراف على �أعمالها ،ويكون م�سئو ًال مبا�شرة
�أمام الرئي�س يف �أدائه واجبات وظيفته ،ويتوىل بوجه خا�ص ما يلي:
�أ -الإ�شراف العام على الأمانة العامة و�ش�ؤون العاملني وال�ش�ؤون الإدارية واملالية ،وفق ًا لأحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
ب -ح�ضور اجتماعات جمل�س املفو�ضني وتنفيذ قراراته من دون �أن يكون له حق الت�صويت،
و�إعداد تقارير دورية كل ثالثة �أ�شهر مت�ضمنة ن�شاط امل�ؤ�س�سة و�سري العمل يف الأمانة العامة،
وما مت �إجنازه من �أعمال ،وفق اخلطط والربامج املو�ضوعة.
ج -ح�ضور اجتماعات اللجان ومتابعة �أعمالها ،وتوفري ما يلزم ملمار�سة اخت�صا�صاتها ،من دون
�أن يكون له حق الت�صويت.
وللأمني العام �أن يفو�ض كتاب ًة من يراه من العاملني يف الأمانة العامة ملبا�شرة بع�ض مهامه
واخت�صا�صاته.

مادة ()18

يكون للم�ؤ�س�سة الئحة داخلية ت�صدر بقرار من الرئي�س بنا ًء على موافقة �أغلبية الأع�ضاء،
وت�شمل بوجه خا�ص الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتنظيم �شئون العاملني فيها ،وذلك
باال�سرت�شاد بالقوانني والأنظمة ذات العالقة املعمول بها يف اململكة.
ويكون للم�ؤ�س�سة الئحة لتنظيم �ش�ؤونها المالية والمحا�سبية.
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مادة ()19

يحظر على �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني والعاملني يف الأمانة العامة �إف�شاء �سرية �أية معلومات �أو
بيانات يكونوا قد ح�صلوا �أو اطلعوا عليها بحكم عملهم �إال بنا ًء على �أمر �صادر من النيابة العامة
�أو املحكمة املخت�صة ،ويظل هذا احلظر قائم ًا حتى بعد انتهاء الع�ضوية �أو اخلدمة.

مادة ()20

يكون للم�ؤ�س�سة املوارد املالية الكافية التي متكنها من النهو�ض ب�أعبائها واملهام امل�سندة �إليها
على �أف�ضل وجه ،وتتكون هذه املوارد من:
�أ -االعتمادات املالية التي تخ�ص�ص للم�ؤ�س�سة يف بند م�ستقل من امليزانية العامة للدولة.
ب -التربعات واملعونات غري امل�شروطة واملن�سجمة و�أهداف امل�ؤ�س�سة التي يقر جمل�س املفو�ضني
قبولها ،وذلك وفق ًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف اململكة.
وتتوىل امل�ؤ�س�سة �إدارة مواردها املالية والتحكم فيها با�ستقاللية تامة ،وتخ�ضع ح�ساباتها
لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.

مادة ()21

ي�ضع جمل�س املفو�ضني تقرير ًا �سنوي ًا عن جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها ب�ش�أن حقوق
الإن�سان يف اململكة ،وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها ،و ُيحدد معوقات
الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س
الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي العام بالتوازي.

مادة ()22

ُيلغى الأمر امللكي رقم ( )46ل�سنة  2009ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،املعدل
بالأمر امللكي رقم ( )28ل�سنة  ،2012وكل حكم يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة ()23

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتـاريخ 26 :رم�ضان 1435هـ
املوافق 24 :يـولـيـ ـ ــو 2014م

مــلك مـمـلـكـة البــحـــــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

