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اأمر ملكي رقم )46( ل�سنة 2009

باإن�ساء الموؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين

بعد الطالع على الد�شتور ، 

اتفاقية  اإلى  البحرين  دولة  ان�شمام  ب�شاأن   1991 ل�شنة   )16( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989 ،

التعذيب  مناه�شة  اتفاقية  اإلى  بالن�شمام   1998 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

اعتمدتها  التي  المهينة  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  المعاملة  �شروب  من  وغيره 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 10 دي�شمبر 1984 ،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 2002 بالموافقة على الن�شمام اإلى اتفاقية الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة ،

اإلى  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  بالموافقة   2004 ل�شنة   )19( رقــم  القانون  وعلى 

البروتوكولين الختياريين ب�شاأن ا�شتراك الأطفال في ال�شراعات الم�شلحة وبيع الأطفال وبغاء 

الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، 

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006 بالت�شديق على الميثاق العربي لحقوق الإن�شان ،

العهد  اإلى  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  بالموافقة   2006 ل�شنة   )56( رقم  القانون  وعلى 

الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية ،

اإلى  البحرين  ان�شمام حكومة مملكة  بالموافقة على  ل�شنة 2007  القانون رقم )10(  وعلى 

العهد الدولي الخا�س بالحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية ، 

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2008 ب�شاأن مكافحة التجار بالأ�شخا�س ،

الإن�شان  حقوق  لحماية  الوطنية  بالموؤ�ش�شات  المتعلقة  باري�س  مبادئ  العتبار  في  واأخــذًا 

والنهو�س بها ، والم�شادق عليها بقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم )134/48( ،

اأمرنا بالآتي:

مادة اأولى

وتنمية  تعزيز  تتولى   « الإن�شان  لحقوق  الوطنية  الموؤ�ش�شة   « ت�شمى  م�شتقلة  موؤ�ش�شة  تن�شاأ 

وحماية حقوق الإن�شان وتر�شيخ قيمها ون�شر الوعي بها والإ�شهام في �شمان ممار�شتها ، ويكون 

مقرها مدينة المنامة .

وتمار�س الموؤ�ش�شة مهامها بحرية وحيادية وا�شتقاللية تامة .
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مادة ثانية

لها  الم�شهود  ال�شخ�شيات  وع�شرين ع�شوًا من  للرئي�س  ونائبين  رئي�س  الموؤ�ش�شة من  ت�شكل  ـ  اأ 

ومنظمات  والأكاديمية  ال�شت�شارية  الجهات  بين  من  اختيارهم  يتم   ، والنزاهة  بالكفاءة 

المجتمع المدني ، والنقابات ، والهيئات الجتماعية والقت�شادية والمهنية ، وال�شخ�شيات 

المهتمة بم�شائل حقـوق الإن�شان ، على اأن يراعى تمثيل المراأة فيها ب�شكل منا�شب .

ب ـ ي�شدر بتعيين رئي�س الموؤ�ش�شة ونائبيه واأع�شاء الموؤ�ش�شة اأمر ملكي لمدة اأربع �شنوات قابلة 

ب�شفتهم  اأعمالهم  الموؤ�ش�شة  واأع�شاء  ونائبيه  الرئي�س  ويمار�س   ، مماثلة  لمدد  للتجديد 

ال�شخ�شية .

ج ـ اإذا خال مكان اأحد اأع�شاء الموؤ�ش�شة لأي �شبب ، يعين من يحل محله من ذات ال�شخ�شيات 

البند )اأ( من هذه المادة وبذات الأداة والطريقة المن�شو�س عليها  المن�شو�س عليها في 

في البند ال�شابق ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه .

د ـ ل يعفى ع�شو الموؤ�ش�شة من من�شبه قبل انتهاء مدة ع�شويته اإل بموجب اأمر ملكي بناًء على 

بواجبات  اإخالله  حالة  في  وذلــك   ، اأع�شائها  عدد  باأغلبية  ت�شدر  الموؤ�ش�شة  من  تو�شية 

من�شبه اأو عجزه عن القيام بها اأو لأي �شبب اآخر يوؤثر في قيامه بهذه الواجبات اأو ينال من 

�شخ�شيته واعتباره .

هـ - تحدد مكافاأة رئي�س الموؤ�ش�شة ونائبيه واأع�شاء الموؤ�ش�شة بموجب اأمر ملكي . 

مادة ثالثة

تخت�س الموؤ�ش�شة في �شبيل تحقيق اأهدافها بما ياأتي :

واقتراح   ، المملكة  في  الإن�شان  حقوق  وحماية  لتعزيز  متكاملة  وطنية  اإ�شتراتيجية  و�شع  ـ  اأ 

الآليات والو�شائل الخا�شة لتحقيقها .

حقوق  مجالت  �شمن  تدخل  والتي  المملكة  في  بها  المعمول  والنظم  الت�شريعات  درا�شة  ـ  ب 

يتعلق  فيما  خا�شة   ، ال�شاأن  هذا  في  منا�شبة  تراها  التي  بالتعديالت  والتو�شية  الإن�شان 

بات�شاق هذه الت�شريعات مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإن�شان ، كما يكون 

لها التو�شية باإ�شدار ت�شريعات جديدة ذات �شلة بحقوق الإن�شان .

التعليم  ب�شئون  المخت�شة  الأجهزة  مع  بالتعاون  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�شر  على  العمل  ـ  ج 

والتن�شئة والإعالم والتثقيف ، وكذلك التعريف بالو�شائل المتاحة لحماية حقوق الإن�شان .

والجهات  ال�شلطات  من  عليها  يعر�س  فيما  الالزمة  والتو�شيات  والمقترحات  الراأي  اإبداء  ـ  د 

المخت�شة ، ب�شاأن الم�شائل المتعلقة بحماية حقوق الإن�شان وتعزيزها .

هـ ـ بحث مالئمة الن�شو�س الت�شريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بم�شائل حقوق 

اإلى الجهات المخت�شة في كل ما من �شاأنه تعزيز  الإن�شان وتقديم المقترحات والتو�شيات 
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التو�شية  ذلــك  في  بما   ، اأف�شل  نحو  اإلــى  وتطويرها  ودعمها   ، الإن�شان  حقوق  وحماية 

بالن�شمام اإلى التفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإن�شان .

اإحالته  الموؤ�ش�شة  ترى  ما  واإحالة  ودرا�شتها   ، الإن�شان  بحقوق  المتعلقة  ال�شكاوى  تلقي  و-  

بالإجراءات  ال�شاأن  ذوي  تب�شير  اأو   ، فعال  ب�شكل  متابعتها  مع  الخت�شا�س  جهات  اإلى  منها 

الواجبة الإتباع وم�شاعدتهم في اتخاذها ، اأو المعاونة في ت�شويتها مع الجهات المعنية .

ز-  التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والوطنية والموؤ�ش�شات ذات ال�شلة في 

اأهداف  ي�شهم في تحقيق  بما  ، وذلك  الإن�شان  بتعزيز وحماية حقوق  المعنية  الأخرى  البلدان 

الموؤ�ش�شة وتنمية العالقة بهذه الجهات والمنظمات .

الدولة  تلتزم  التي  التقارير  باإعداد  الدولة  في  المعنية  الأجهزة  مع  والتن�شيق  التعاون   - ح 

التقارير  بهذه  والتعريف   ، الإن�شان  بحقوق  خا�شة  دولية  لتفاقيات  تطبيقًا   ، دوريًا  بتقديمها 

بو�شائل الإعالم المنا�شبة .

وفي  والمحلية  الدولية  المحافل  في  والم�شاركة  الندوات  وتنظيم  الموؤتمرات  عقد   - ط 

البحوث  واإجــراء   ، الإن�شان  حقوق  بم�شائل  المعنية  والإقليمية  الدولية  المنظمات  اجتماعات 

والدرا�شات في هذا ال�شاأن .

ي - اإ�شدار الن�شرات والمطبوعات المت�شلة باأهداف واأنظمة الموؤ�ش�شة .

الإن�شان  حقوق  مجال  في  البحرين  مملكة  جهود  تطور  عن  تقارير  ون�شر  اإ�ــشــدار   - ك 

والأو�شاع الوطنية ذات ال�شلة .

الإعداد  ذلك  في  بما  الإن�شان  حقوق  بمجال  ال�شلة  ذات  القدرات  دعم  في  الإ�شهام   - ل 

وبالحقوق  العامة  بالحريات  العالقة  ذات  المملكة  موؤ�ش�شات  في  للعاملين  والتدريب  الفني 

ال�شيا�شية والثقافية والجتماعية والقت�شادية وبتطبيق القانون وذلك لرفع كفاءاتهم .

مادة رابعة

للملك ولأي من �شلطات الدولة الد�شتورية، اأن يحيل اإلى الموؤ�ش�شة ما يرونه من مو�شوعات 

تت�شل باخت�شا�شها لدرا�شتها واإبداء الراأي فيها .

مادة خام�سة

اأو  اأهدافها  لتحقيق  لزمــة  تراها  وثائق  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأيــة  تطلب  اأن  للموؤ�ش�شة 

ممار�شتها لخت�شا�شاتها من الأجهزة والوزارات المعنية بالمملكة .

مبا�شرتها  وتي�شير  لمهامها  اأدائها  في  الموؤ�ش�شة  معاونة  والـــوزارات  الأجهزة  تلك  وعلى 

لخت�شا�شاتها ، وتزويدها بما تطلبه في هذا ال�شاأن .
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مادة �ساد�سة

بناًء على دعوة   ، اإلى ذلك  الحاجة  وكلما دعت  �شهر،  الأقل كل  الموؤ�ش�شة مرة على  تجتمع 

من رئي�شها.

رئي�س  بينهم  يكون من  اأن  على  اأع�شائها  اأغلبية  بح�شور  الموؤ�ش�شة �شحيحًا  اجتماع  ويكون 

الموؤ�ش�شة اأو اأحد نائبيه، وت�شدر قراراتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء الحا�شرين، وعند الت�شاوي 

ُيرجح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع.

مو�شوع  في  خبرته  اأو  براأيه  ال�شتعانة  ترى  من  اجتماعاتها  لح�شور  تدعو  اأن  وللموؤ�ش�شة 

مطروح للبحث اأو المناق�شة دون اأن يكون له حق الت�شويت.

مادة �سابعة

ت�شكل الموؤ�ش�شة لجان دائمة من اأع�شائها لممار�شة اخت�شا�شاتها ، وفقًا لما تبينه الالئحة 

التنفيذية .

ويتولى رئا�شة كل لجنة اأحد اأع�شاء الموؤ�ش�شة ، ويجوز للجنة اأن ت�شتعين بمن ترى ال�شتعانة 

حق  له  يكون  اأن  دون  اخت�شا�شاتها  في  الداخلة  المو�شوعات  من  اأي  بحث  عند  بخبرته 

الت�شويت .

ولرئي�س الموؤ�ش�شة دعوة اأية لجنة من اللجان الدائمة لالنعقاد لبحث مو�شوع يرى اأهميته ، 

ويتولى رئا�شة جل�شات اللجان التي يح�شرها ، كما يجوز له ت�شكيل لجان موؤقتة اأو تكليف اأحد 

اأع�شاء الموؤ�ش�شة بالبحث اأو التحقق من مو�شوع معين .

مادة ثامنة

 ، اأمانة عامة تكون بمثابة الجهاز التنفيذي للموؤ�ش�شة      يتكون الجهاز الإداري للموؤ�ش�شة من 

ومن عدد كاف من الخبراء والباحثين .

    ويتم تعيين موظفي الأمانة العامة والخبراء والباحثين بقرار من رئي�س الموؤ�ش�شة بناء على 

تو�شية من الأمين العام ، وذلك وفقا لأحكام الالئحة التنفيذية .

مادة تا�سعة

قابلة  �شــــنوات  اأربــــع  لمـــدة  ملكــــي  اأمر  للمــوؤ�شـــ�شة  العـــام  الأمـــين  بتعيـــين  ي�شــــدر 

للتجــــديــد لمــــدد ممـــاثـلــة.
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مادة عا�سرة

يتولى الأمين العام للموؤ�ش�شة اإدارة �شئونها والإ�شراف على اأعمالها ، ويكون م�شئوًل مبا�شرة 

اأمام رئي�س الموؤ�ش�شة في اأدائه لواجبات وظيفته ، ويتولى بوجه خا�س ما يلي :

اأ ـ الإ�شراف العام على الأمانة العامة و�شئون العاملين وال�شئون الإدارية والمالية وفقًا لأحكام 

هذا الأمر والالئحة التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له .

ـ تنفيذ قرارات الموؤ�ش�شة ، واإعداد تقارير دورية كل ثالثة اأ�شهر مت�شمنة ن�شاط الموؤ�ش�شة  ب 

الخطط  وفق   ، اأعمـال  من  اإنجـــــازه  تم  وما   ، العــــامــــة  الأمـــــانـــة  في  العمــــل  و�شـــير 

والـــبرامج المو�شـــــوعـــــة .

ج ـ ح�شور جل�شات اللجان الدائمة ومتابعة اأعمالها وتوفير ما يلزم لتنفيذ اخت�شا�شاتها ، دون 

اأن يكون له حق الت�شويت .

بع�س  لمبا�شرة  العامة  الأمانة  في  العاملين  من  يراه  من  كتابة  يفو�س  اأن  العام  ولالأمين 

مهامه واخت�شا�شاته.

مادة حادية ع�سرة

اأغلبية  موافقة  على  بناًء  الموؤ�ش�شة  رئي�س  من  بقرار  ت�شدر  تنفيذية  لئحة  للموؤ�ش�شة  يكون 

اأع�شائها، وت�شتمل بوجه خا�س على الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة ، وتنظيم �شئون العاملين فيها 

من حيث اإجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاآتهم واإجراءات 

واأحكام تاأديبهم واإنهاء خدماتهم، وغير ذلك من �شئونهم الوظيفية ، كما ت�شتمل الالئحة على 

النظام المالي والمحا�شبي للموؤ�ش�شة .

لحين  بالموؤ�ش�شة  العاملين  جميع  على  التنفيذية  ولئحته  المدنية  الخدمة  قانون  وي�شرى 

�شدور الالئحة التنفيذية الم�شار اإليها .

مادة ثانية ع�سرة

التي  والوثائق  والبيانات  المعلومات  �شرية  على  بالمحافظة  بها  والعاملون  الموؤ�ش�شة  تلتزم 

ترد اإليها .

مادة ثالثة ع�سرة

يكون للموؤ�ش�شة الموارد المالية الكافية التي تمكنها من النهو�س باأعبائها والمهام الم�شندة 

اإليها على اأف�شل وجه، وتتكون هذه الموارد من:

1. العتمادات المالية التي تخ�ش�س للموؤ�ش�شة في الميزانية العامة للدولة.

2. التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر الموؤ�ش�شة قبولها ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة 

المعمول بها في المملكة.
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مادة رابعة ع�سرة

من  تراه  ما  ت�شمنه  اأعمالها  و�شائر  ون�شاطها  جهودها  عن  �شنويًا  تقريرًا  الموؤ�ش�شة  ت�شع 

اقتراحات وتو�شيات في نطاق اخت�شا�شاتها، وتحدد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول 

لتفاديها، وترفع الموؤ�ش�شة تقريرها اإلى الملك.

مادة خام�سة ع�سرة

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

 بتاريخ 22 ذي القعدة 1430هـ

الموافق10 نوفمــــــــــبر 2009م


