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 اأمر ملكي رقم )17( ل�ضنة 2017
�ضني  بتحديد �ضوابط تعيني اأع�ضاء جمل�س املفوَّ

يف املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق الإن�ضان

ملك مملكة البحرين� نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة  
بعد الطالع على الد�شتور،

ل  المعدَّ الإن�شان،  الوطنية لحقوق  الموؤ�ش�شة  باإن�شاء  ل�شنة 2014  القانون رقم )26(  وعلى 
بالمر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2016،

واأْخذًا في العتبار مبادئ باري�س المتعلقة بمركز الموؤ�ش�شات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
الإن�شان، الم�شاَدق عليها بقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم )134/48( ال�شادر في 

20 دي�شمبر 1993،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

�شمـانـًا   – الإن�شـان  لحقـوق  الوطنيـة  الموؤ�ش�شـة  �شـي  مفوَّ ع�شـو  فـي  تتـوافـر  اأن  يجب 
القانون  اإلى �صروط الع�صوية المن�صو�ص عليها في المادة )4( من  – بالإ�صافة  ل�شتقالليتـه 

رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان، ما يلي:
1. األ يكـــون الع�شـــو منتميًا لأية جمعية �شيا�شية، وُي�شتثَنى من ذلـــك اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية، 

الذين يكون لهم حق النقا�س دون الت�شويت.
2. اأْن يكـــون حا�شـــاًل علـــى موؤهـــل درا�شي عاٍل، وُمِلمـــًا باإحدى لغـــات الأمم المتحـــدة الر�شمية 

بالإ�شافة للغة العربية، بالن�شبة للع�شو المتفرغ.
3. اأْن تكـــون قـــد م�شت على ع�شويته �شنتان على الأقل، لَمن ُيَعيَّن من منظمات المجتمع المدني 

والهيئات المهنية والنقابية.
4. اأْن يكون في درجة اأ�شتاذ م�شاعد على الأقل لَمن ُيعيَّن من الهيئات الأكاديمية.

5. اأْن تكون له م�شاهمات وا�شحة وملمو�شة في ميدان حقوق الإن�شان.  

املادة الثانية
يراَعى في اختيار اأع�شاء مجل�س المفو�شين ما يلي: 

ين اأو العقيدة اأو الإعاقة. 1. تمثيل اأطياف المجتمع دون تمييز ب�شبب الجن�س اأو الأ�شل اأو الدِّ
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2. تمثيل المراأة تمثياًل منا�شبًا.
3. تمثيل الأقليات.

4. اأْن يكـــون مـــن بيـــن الفئـــات ال�شابقة عـــدد منا�شب من المخت�شيـــن في المجـــالت القانونية 
لب عمل الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان. والحقوقية وغيرها من المجالت التي تدخل في �شُ

5. مْنع َت�شاُرب الم�شالح ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة.

املادة الثالثة
على وزير الديوان الملكي اإجراء الم�شاورات الالزمة لتر�شيح الأ�شماء للع�شوية المتفرغة 

وغير المتفرغة في مجل�س المفو�شين.

املادة الرابعة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 10 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 9 مـــــــــــــــــــــــــــار�س 2017م


