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قانون رقم )26( ل�صنة 2014

باإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور،

املتعلقة  البحرين  اأو �شادقت عليها مملكة  اإليها  التي ان�شمت  وعلى املعاهدات والتفاقيات 

بحقوق الإن�شان،

وعلى الأمر امللكي رقم )46( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، املعدل 

بالأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012، 

وحماية حقوق  لتعزيز  الوطنية  املوؤ�ش�شات  املتعلقة مبركز  باري�س  مبادئ  العتبار  واأخذًا يف 

الإن�شان، امل�شادق عليها بقرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم )134/48( ال�شادر يف 20 

دي�شمرب 1993م،

اأقر جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

اأ- املوؤ�س�سة: املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.

ب- جمل�ض املفو�سني: جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة.

ج- الرئي�ض: رئي�س جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة.

د- نائب الرئي�ض: نائب رئي�س جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة.

هـ- الع�سو: ع�شو جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة.

و- الأع�ساء: اأع�شاء جمل�س املفو�شني باملوؤ�ش�شة.

ز- اللجان: اللجان النوعية الدائمة واملوؤقتة باملوؤ�ش�شة.

ح- الأمني العام: اأمني عام املوؤ�ش�شة.

مادة )2(

تن�شاأ موؤ�ش�شة م�شتقلة ت�شمى »املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان« تتوىل تعزيز وتنمية وحماية 

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

مدينة املنامة.

واإداريًا، ومتار�س  ماليًا  ا�شتقالًل  امل�شتقلة  العتبارية  القانونية  بال�شخ�شية  املوؤ�ش�شة  وتتمتع 

مهامها بحرية وحيادية وا�شتقاللية تامة.
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مادة )3(

يكون للموؤ�ش�شة جمل�س مفو�شني ُي�شكل من اأحد ع�شر ع�شوًا مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س، 

ال�شت�شارية  اجلهات  بني  من  اختيارهم  يتم  والنزاهة،  بالكفاءة  لها  امل�شهود  ال�شخ�شيات  من 

والأكادميية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، والنقابات والهيئات الجتماعية والقت�شادية واملهنية، 

على اأن يراعى فيه متثيل املراأة والأقليات ب�شكل منا�شب.

مادة )4(

ي�شترط فيمن يعين ع�شوًا بمجل�س المفو�شين ما ياأتي:

اأ- اأن يكون بحريني اجلن�شية.

ب- األ يقل عمره عن ثالثني �شنة ميالدية كاملة.

ج- اأن يكون من ذوي الدراية والهتمام بـم�شائل حقوق الإن�شان.

د- اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شمعة وال�شلوك.

هـ- األ يكون قد �شدر �شده حكم نهائي بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة 

بال�شرف اأو الأمانة، اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

مادة )5(

اأ- ي�شدر بتعيني اأع�شاء جمل�س املفو�شني اأمر ملكي ملدة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة، 

واملجموعات  العالقة  املدين ذات  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  م�شاورات  بعد  يكون ذلك  اأن  على 

املتنوعة الأخرى، وميار�س الأع�شاء مهامهم ب�شفتهم ال�شخ�شية.

ب- يعقد جمل�س املفو�شني اأول اجتماع له برئا�شة اأكرب الأع�شاء احلا�شرين �شنًا، لينتخب من 

الأع�شاء  لعدد  الن�شبية  بالأغلبية  وذلك  تعيينهم،  مدة  ملثل  للرئي�س،  ونائبًا  رئي�شًا  بينهم 

الختيار  جري 
ُ
اأ الأغلبية  هذه  على  احل�شول  يف  واحد  من  اأكرث  ت�شاوى  فاإن  احلا�شرين، 

حنَي  املر�َشيّ انتخاب  علن 
ُ
اأ املطلوب  العدد  للرت�شيح غري  اأحد  يتقدم  واإن مل  بالقرعة،  بينهم 

بالتزكية.

ج- الرئي�س هو الذي ميثل املوؤ�ش�شة اأمام الق�شاء ويف �شالتها مع الغري، ويجوز للرئي�س اأن يفو�س 

الرئي�س يف مبا�شرة  الرئي�س حمل  نائب  ويحل  بع�س اخت�شا�شاته،  الأع�شاء يف  غريه من 

جميع اخت�شا�شاته يف حالة غيابه اأو قيام مانع لديه.

مادة )6(

اأ- يجتمع جمل�س املفو�شني مرة على الأقل كل ثالثة اأ�شهر، بناًء على دعوة من الرئي�س. ويجوز 

للرئي�س اأو بناًء على طلب اأغلبية الأع�شاء دعوة جمل�س املفو�شني اإىل اجتماع ا�شتثنائي يف 

اأي وقت.
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ب- يكون اجتماع جمل�س املفو�شني �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه، على اأن يكون من بينهم 

وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراته  وت�شدر  الرئي�س،  نائب  اأو  الرئي�س 

الت�شاوي ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

ج- ملجل�س املفو�شني اأن يدعو اإىل ح�شور اجتماعاته من يرى ال�شتعانة براأيه اأو خربته يف مو�شوع 

مطروح للبحث اأو املناق�شة، من دون اأن يكون لهم حق الت�شويت. 

مادة )7(

اأ- ي�شكل جمل�س املفو�شني جلانًا نوعية دائمة من اأع�شائه ملمار�شة اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة، ويجوز 

له ت�شكيل جلان موؤقتة متى دعت احلاجة اإىل ذلك.

ب- جتتمع اللجان النوعية الدائمة مرة واحدة كل �شهر على الأقل، ويتوىل رئا�شة كل جلنة اأحد 

اأع�شاء جمل�س املفو�شني، ويجوز للجنة اأن ت�شتعني مبن ترى ال�شتعانة بخربته عند بحث اأي 

من املو�شوعات الداخلة يف اخت�شا�شاتها من دون اأن يكون له حق الت�شويت.

ج- جتتمع اللجان بدعوة من رئي�شها، كما يجوز للرئي�س دعوة اأي جلنة من اللجان اإىل النعقاد 

لبحث مو�شوع يرى اأهميته، ويتوىل رئا�شة اجتماعات اللجان التي يح�شرها، كما يجوز له 

تكليف اأحد الأع�شاء بالبحث اأو التحقق من مو�شوع معني.

مادة )8(

ي�شع جمل�س املفو�شني لئحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان، وحتديد اخت�شا�شاتها، 

اأغلبية  موافقة  على  بناًء  الرئي�س  من  بقرار  الالئحة  وت�شدر  الأع�شاء،  �شوؤون  من  ذلك  وغري 

الأع�شاء. 

مادة )9(

ل يجوز موؤاخذة ع�شو جمل�س املفو�شني عما يبديه من اآراء اأو اأفكار يف امل�شائل التي تدخل 

�شمن اخت�شا�شات املوؤ�ش�شة، ول يتم اإجراء التحقيق مع الع�شو اإل بعد موافقة الرئي�س وح�شور 

ممثل عن جمل�س املفو�شني.

ول يجوز تفتي�س مقر املوؤ�ش�شة اإل باأمر ق�شائي وبح�شور ممثل عن النيابة العامة، على اأن يتم 

تبليغ الرئي�س بذلك ودعوة ممثل عنه حل�شور التفتي�س.

ويف جميع الأحوال يعترب باطاًل كل اإجراء يخالف ذلك.

مادة )10(

اأوًل: تنتهي الع�شوية يف جمل�س املفو�شني يف اأي من احلالت الآتية:

اأ- الوفاة اأو العجز الذي يحول دون اأداء مهام الع�شوية.

ب- ال�شتقالة.
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ج- اإذا فقد الع�شو اأحد ال�شرطني املن�شو�س عليهما يف البندين )اأ(، )هـ( من املادة )4( من 

هذا القانون. 

ثانياً: يجوز اإنهاء الع�شوية يف جمل�س املفو�شني قبل انتهاء مدتها مبوجب اأمر ملكي بناًء على 

تو�شية من املجل�س ت�شدر باأغلبية ثلثي اأع�شائه يف اأي من احلالت الآتية:

اأ- اإذا خالف اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

ملهامها  اأدائها  تعطيل  �شاأنه  من  كان  اأو  املوؤ�ش�شة،  اأهداف  مع  يتعار�س  عماًل  اتخذ  اإذا  ب- 

واخت�شا�شاتها. 

ج- اإذا تغيب عن ح�شور خم�شة اجتماعات ملجل�س املفو�شني اأو اللجان من دون عذر يقبله الرئي�س 

رغم اإنذاره بذلك كتابة وذلك وفقًا لأحكام الالئحة التنفيذية. 

د- اإذا فقد الع�شو ال�شرط املن�شو�س عليه يف البند )د( من املادة )4( من هذا القانون. 

ويف جميع الأحوال، اإذا خال مكان اأحد اأع�شاء جمل�س املفو�شني لأٍييّ من احلالت ال�شابقة، يحل 

حمله ع�شٌو اآخر وفقًا لالأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القانون، ويكمل الع�شو اجلديد مدة 

�شلفه.

مادة )11(

حتدد مكافاأة الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�شاء مبوجب اأمر ملكي.

مادة )12(

الإن�شان،  بحقوق  متعلقة  م�شاألة  اأي  على  التعليق  حرية  اأهدافها  حتقيق  �شبيل  يف  للموؤ�ش�شة 

وتناول اأي حالة من حالت حقوق الإن�شان، مبا تراه منا�شبًا، وتخت�س بالآتي:

اأ- امل�شاركة يف و�شع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان على م�شتوى اململكة.

والتو�شية  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  اململكة  يف  بها  املعمول  والنظم  الت�شريعات  درا�شة  ب- 

التزامات  الت�شريعات مع  بات�شاق هذه  يتعلق  التي تراها منا�شبة، خا�شة فيما  بالتعديالت 

اململكة الدولية بحقوق الإن�شان، كما يكون لها التو�شية باإ�شدار ت�شريعات جديدة ذات �شلة 

بحقوق الإن�شان.  

ج- بحث مالءمة الن�شو�س الت�شريعية والتنظيمية باملعاهدات الإقليمية والدولية املعنية مب�شائل 

حقوق الإن�شان، وتقدمي املقرتحات والتو�شيات اإىل ال�شلطات املخت�شة يف كل ما من �شاأنه 

الإقليمية  التفاقيات  اإىل  بالن�شمام  التو�شية  الإن�شان، مبا يف ذلك  تعزيز وحماية حقوق 

والدولية املعنية بحقوق الإن�شان.  

د- تقدمي التقارير املوازية، والإ�شهام يف �شياغة ومناق�شة التقارير التي تتعهد اململكة بتقدميها 

اإقليمية ودولية خا�شة بحقوق الإن�شان،  دوريًايّ واإبداء املالحظات عليها، تطبيقًا لتفاقيات 

ون�شر هذه التقارير يف و�شائل الإعالم.  
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اجلهات  انتباه  وتوجيه  الالزم،  التق�شي  واإجراء  الإن�شان،  حقوق  انتهاكات  حالت  ر�شد  هـ- 

لهذه  حد  و�شع  اإىل  الرامية  باملبادرات  تتعلق  التي  املقرتحات  تقدمي  مع  اإليها  املخت�شة 

احلالت، وعند القت�شاء اإبداء الراأي ب�شاأن موقف تلك اجلهات وردود فعلها. 

و- تلقي ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�شان ودرا�شتها والبحث فيها واإحالة ما ترى املوؤ�ش�شة اإحالته 

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

الواجبة التباع وم�شاعدتهم على اتخاذها، اأو املعاونة يف ت�شويتها مع اجلهات املعنية.  

اأو�شاع حقوق الإن�شان يف املوؤ�ش�شات  ز- القيام بالزيارات امليدانية وفق الأ�شول املتبعة لر�شد 

الإ�شالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدور ال�شحية والتعليمية، اأو اأي مكان 

عام اآخر ي�شتبه يف اأن يكون موقعًا لنتهاك حقوق الإن�شان.  

ح- املبادرة بالتعاون مع الأجهزة املخت�شة ب�شئون الثقافة والإعالم والتعليم، وتقدمي القرتاحات 

والتو�شيات يف كل ما من �شاأنه ن�شر وتعزيز ثقافة الوعي باحرتام حقوق الإن�شان.  

يف  ال�شلة  ذات  واملوؤ�ش�شات  والدولية،  الإقليمية  واملنظمات  الوطنية  الهيئات  مع  التعاون  ط- 

البلدان الأخرى املعنية بتعزيز وحماية حقوق الإن�شان. 

التثقيفية والتدريبية يف جمال حقوق الإن�شان،  ي- عقد املوؤمترات وتنظيم الندوات والدورات 

واإجراء البحوث والدرا�شات يف هذا ال�شاأن.  

ك- امل�شاركة يف املحافل املحلية والدولية، ويف اجتماعات املنظمات الإقليمية والدولية املعنية 

مب�شائل حقوق الإن�شان.  

ل- اإ�شدار الن�شرات واملطبوعات والبيانات والتقارير اخلا�شة، وعر�شها على املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بها، ولها خماطبة الراأي العام مبا�شرة اأو من خالل اأي من و�شائل الإعالم.  

مادة)13(

للملك ولأي من �شلطات الدولة الد�شتورية اإحالة ما يرونه اإىل املوؤ�ش�شة من مو�شوعات تت�شل 

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

مادة )14(

اأ- للموؤ�ش�شة اأن تطلب اأي معلومات اأو بيانات اأو وثائق تراها لزمة لتحقيق اأهدافها اأو ممار�شتها 

لخت�شا�شاتها من الوزارات والأجهزة املعنية باململكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة 

املوؤ�ش�شة يف اأداء مهامها وتي�شري مبا�شرة اخت�شا�شاتها، وتزويدها مبا تطلبه يف هذا ال�شاأن، 

وذلك وفقًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات.

ب- يجوز للموؤ�ش�شة اإخطار ال�شلطات املخت�شة، يف حالة عدم تعاون تلك الوزارات والأجهزة يف 



45
ملحق العدد: 3168 - الخميس 7 أغسطس 2014

تزويد املوؤ�ش�شة باملعلومات اأو البيانات اأو الوثائق املطلوبة اأو منعها من الطالع عليها، وذلك 

لتخاذ ما يلزم من اإجراءات وفقًا للقانون.

مادة )15(

يتكون اجلهاز الإداري للموؤ�ش�شة من اأمانة عامة تكون مبثابة اجلهاز التنفيذي لها، وتتكون 

من عدد كاف من امل�شت�شارين واخلرباء والباحثني وغريهم من العاملني يف الأمانة العامة، ويتم 

تعيينهم بقرار من الرئي�س بناًء على تو�شية من الأمني العام.

مادة )16(

ي�شدر بتعيني الأمني العام قرار من الرئي�س بناًء على موافقة اأغلبية الأع�شاء وملدة اأربع �شنوات 

قابلة للتجديد ملدد مماثلة، من بني ال�شخ�شيات امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة وال�شتقاللية، 

وي�شرتط يف املر�شح ل�شغل من�شب الأمني العام اأن يكون حا�شاًل على �شهادة البكالوريو�س اأو ما 

يعادلها على الأقل واأن يكون من ذوي اخلربة، بالإ�شافة اإىل ذات ال�شروط املطلوبة يف الأع�شاء 

الواردة يف املادة )4( من هذا القانون.  

مادة )17(

يتوىل الأمني العام اإدارة �شوؤون الأمانة العامة والإ�شراف على اأعمالها، ويكون م�شئوًل مبا�شرة 

اأمام الرئي�س يف اأدائه واجبات وظيفته، ويتوىل بوجه خا�س ما يلي: 

اأ- الإ�شراف العام على الأمانة العامة و�شوؤون العاملني وال�شوؤون الإدارية واملالية، وفقًا لأحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

الت�شويت،  له حق  يكون  اأن  دون  قراراته من  وتنفيذ  املفو�شني  اجتماعات جمل�س  ب- ح�شور 

واإعداد تقارير دورية كل ثالثة اأ�شهر مت�شمنة ن�شاط املوؤ�ش�شة و�شري العمل يف الأمانة العامة، 

وما مت اإجنازه من اأعمال، وفق اخلطط والربامج املو�شوعة.

ج- ح�شور اجتماعات اللجان ومتابعة اأعمالها، وتوفري ما يلزم ملمار�شة اخت�شا�شاتها، من دون 

اأن يكون له حق الت�شويت. 

ولالأمني العام اأن يفو�س كتابًة من يراه من العاملني يف الأمانة العامة ملبا�شرة بع�س مهامه 

واخت�شا�شاته. 

مادة )18(

اأغلبية الأع�شاء،  يكون للموؤ�ش�شة لئحة داخلية ت�شدر بقرار من الرئي�س بناًء على موافقة 

وذلك  فيها،  العاملني  �شئون  وتنظيم  العامة  لالأمانة  التنظيمي  الهيكل  خا�س  بوجه  وت�شمل 

بال�شرت�شاد بالقوانني والأنظمة ذات العالقة املعمول بها يف اململكة.

ويكون للموؤ�ش�شة لئحة لتنظيم �شوؤونها المالية والمحا�شبية.
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مادة )19(

يحظر على اأع�شاء جمل�س املفو�شني والعاملني يف الأمانة العامة اإف�شاء �شرية اأية معلومات اأو 

بيانات يكونوا قد ح�شلوا اأو اطلعوا عليها بحكم عملهم اإل بناًء على اأمر �شادر من النيابة العامة 

اأو املحكمة املخت�شة، ويظل هذا احلظر قائمًا حتى بعد انتهاء الع�شوية اأو اخلدمة.

مادة )20(

يكون للموؤ�ش�شة املوارد املالية الكافية التي متكنها من النهو�س باأعبائها واملهام امل�شندة اإليها 

على اأف�شل وجه، وتتكون هذه املوارد من:

اأ- العتمادات املالية التي تخ�ش�س للموؤ�ش�شة يف بند م�شتقل من امليزانية العامة للدولة.

ب- التربعات واملعونات غري امل�شروطة واملن�شجمة واأهداف املوؤ�ش�شة التي يقر جمل�س املفو�شني 

قبولها، وذلك وفقًا للقوانني والأنظمة املعمول بها يف اململكة.

ح�شاباتها  وتخ�شع  تامة،  با�شتقاللية  فيها  والتحكم  املالية  مواردها  اإدارة  املوؤ�ش�شة  وتتوىل 

لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.

مادة )21(

ي�شع جمل�س املفو�شني تقريرًا �شنويًا عن جهود املوؤ�ش�شة واأن�شطتها و�شائر اأعمالها ب�شاأن حقوق 

الإن�شان يف اململكة، وما يراه من اقرتاحات وتو�شيات يف نطاق اخت�شا�شاتها، وُيحدد معوقات 

امللك وجمل�س  اإىل  تقريره  املفو�شني  ويرفع جمل�س  لتفاديها،  حلول  من  اعتماده  وما مت  الأداء 

الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى، كما يعر�س تقريره اأمام الراأي العام بالتوازي.

مادة )22(

ُيلغى الأمر امللكي رقم )46( ل�شنة 2009 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، املعدل 

بالأمر امللكي رقم )28( ل�شنة 2012، وكل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة )23(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

م��لك م�م�ل�ك�ة الب��ح�����رين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتـاريخ: 26 رم�شان 1435هـ

املوافق: 24 يـولـيــــــو 2014م


