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.مر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة 2016
.بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014
ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة         ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

ُت�ستبدَل بن�صو�ص املواد �أرقام ( )5( ,)3البندان (�أ) و(ب) )6( ,البند (ب))12( ،)11( ,
البند (ز) )14( ,البند (�أ) )20( ،الفقرة الأولى من البند (�أ) والفقرة الثانية )21( ،من القانون
رقم ( )26ل�سنة  2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،الن�صو�ص الآتية:
"املادة (:)3
�أ -يكون للم�ؤ�س�سة جمل�س مفو�ضني ُي�ش َّكل من �أحد ع�شر ع�ض ًوا ،مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س ,من
ال�شخ�صيات امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة.
ب -يتم اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني من اجلهات اال�ست�شارية والأكادميية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ،والنقابات والهيئات االجتماعية واالقت�صادية واملهنية ،واملدافعني عن حقوق الإن�سان،
على �أن يراعى فيه متثيل املر�أة والأقليات ب�شكل منا�سب ,ويجوز اختيار الأع�ضاء من بني �أع�ضاء
ال�سلطة الت�شريعية ،على �أال تكون لهم الأغلبية يف جمل�س املفو�ضني ,وي�شاركون يف النقا�ش دون �أن
يكون لهم �صوت معدود.
ج -ي�صدر �أمر ملكي بتحديد �آلية و�إجراءات و�ضوابط اختيار �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني.
املادة ( )5البندان (�أ) و(ب):
�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 ،ويحدَّد يف الأمر امللكي الأع�ضاء املتفرغون وغري املتفرغني ،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 ،على �أن يكونا من بني الأع�ضاء املتفرغني ،ملثل مدة تعيينهم ،وذلك بالأغلبية
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الن�سبية لعدد الأع�ضاء احلا�ضرين ،ف�إنْ ت�سا َوى �أكرث من واحد يف احل�صول على هذه الأغلبية
جري االختيار بينهم بالقرعة ،و�إنْ مل يتقدم �أحد لل َرت ُّ�شيح غري العدد املطلوب �أُع ِلن انتخاب
�أُ ِ
املر�شحينَ بالتزكية".
"املادة ( )6البند (ب):
ب  -مع مراعاة حكم البند (ب) من املادة ( )3من هذا القانون ,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
رجح اجلانب الذي منه رئي�س
قراراته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند الت�ساوي ُي َّ
االجتماع".
"املادة (:)11
ي�صدر �أمر ملكي بتحديد مكاف�أة الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�ضاء املتفرغني ومكاف�أة الأع�ضاء
غري املتفرغني".
"املادة ( )12البند (ز):
لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف امل�ؤ�س�سات
ز -القيام بالزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنةْ ,
الإ�صالحية و�أماكن االحتجاز والتجمعات العمالية والدُّور ال�صحية والتعليمية� ،أو �أي مكان عام
�آخر ُي�شت َبه يف �أن يكون موقع ًا النتهاك حقوق الإن�سان".
"املادة ( )14البند (�أ):
�أ -للم�ؤ�س�سة �أن تطلب �أية 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،
و�إعداد الردود واملالحظات على التو�صيات الواردة يف تقارير امل�ؤ�س�سة ،وذلك وفق ًا للقوانني
والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات".
"املادة ( )20الفقرة الأولى البند (�أ) والفقرة الثانية:
الفقرة الأولى البند (�أ)
�أ -االعتمادات املالية التي حتتاجها امل�ؤ�س�سة ويتم تخ�صي�صها يف بند م�ستقل من امليزانية العامة
للدولة التي ت�صدر بقانون.
الفقرة الثانية:
والتح ُّكم فيها با�ستقاللية تامة ،وتخ�ضع ح�ساباتها املالية
وتتولى امل�ؤ�س�سة �إدارة مواردها املالية َ
لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.
املادة (:)21
ي�ضع جمل�س املفو�ضني تقرير ًا �سنوي ًا عن جهود امل�ؤ�س�سة و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها ،يت�ضمن ق�سم ًا
ِّ
يو�ضح م�ستوى التقدم احلا�صل يف ْ
و�ضع حقوق الإن�سان يف اململكة ،وما يراه من اقرتاحات وتو�صيات يف
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نطاق اخت�صا�صاتها ،و ُيحدِّ د معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها ،ويرفع جمل�س املفو�ضني
تقريره �إلى امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي
العام بالتوازي".

املادة الثانية

ُت�ستبدَل عبارة (الالئحة الداخلية) بعبارة (الئحة تنفيذية) الواردة يف املادة ( ،)8وبعبارة
(الالئحة التنفيذية) الواردة بالبند (ج) من ثاني ًا من املادة ( )10من القانون رقم ( )26ل�سنة 2014
ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ,كما ُت�ستب َدل عبارة (الئحة تنفيذية) بعبارة (الئحة داخلية)
الواردة يف املادة ( )18من ذات القانون.

املادة الثالثة

ُي�ضاف �إلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان بندان
جديدان برقمي (ط) و(ي) �إلى املادة ( ,)1وعبارة جديدة �إلى نهاية الفقرة الأولى من املادة (,)2
ومادة جديدة برقم ( 5مكرر ًا) ,وفقرة جديدة برقم �أو ًال �إلى املادة ( .)10ويعاد ترتيب باقي فقرات
هذه املادة ,كما ُي�ضاف بند جديد برقم (ي) �إلى املادة ( ،)12ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه املادة,
ن�صو�صها الآتية:
"املادة ( )1البندان (ط) و(ي):
ط -الع�ضو املتفرغ  :الع�ضو الذي يكون متفرغ ًا لإجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة ،وال يكون ملتزم ًا ب�أداء
عمل �أو مهنة �أخرى �أثناء قيامه مبهام الع�ضوية.
ي -الع�ضو غري املتفرغ :الع�ضو الذي يقوم ب�إجناز مهام واليته يف امل�ؤ�س�سة بجانب التزامه ب�أداء عمل
�أو مهنة �أخرى".
"املادة ((  )2عبارة جديدة م�ضافة �إلى نهاية الفقرة الأولى):
ويه َّي�أ املبنى للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة".
" املادة ( 5مكرراً):
يف ما عدا احلقوق واملزايا املقررة لع�ضو جمل�س املفو�ضني يف هذا القانونُ ,ي َ
حظر على الع�ضو
تل ِّقي �أي مبلغ مايل نظري �أداء �أية خدمة �أو عمل – ب�صفته  -ل�صالح امل�ؤ�س�سة".
"املادة ( )10الفقرة �أو ًال:
�أو ًال� :أع�ضاء جمل�س املفو�ضني غري قابلني للعزل ,وال تنتهي ع�ضويتهم �إال يف احلاالت ووفق ًا للإجراءات
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة".
"املادة ( )12البند (ي):
ي  -ع ْقد اللقاءات والفعاليات امل�شرتكة ،والتعاون والتن�سيق والت�شاور مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات
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العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�سان،
والتوا�صل مبا�شر ًة مع من يد َِّعي ال َّت َع ُّر�ض لأيِّ �شكل من �أ�شكال االنتهاك ،وتقدمي تقارير بذلك �إلى
جمل�س املفو�ضني".

املادة الرابعة

ُي�ضاف عنوان �إلى كل مادة من مواد القانون رقم ( )26ل�سنة  2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية
حلقوق الإن�سان ،على التوايل ،وذلك بح�سب ترتيب مواد القانون ،ن�صو�صها الآتية:
"التعاريف� ،إن�شاء امل�ؤ�س�سة ،ت�شكيل جمل�س املفو�ضني ،الع�ضوية ،تعيني جمل�س املفو�ضني
ومتثيل امل�ؤ�س�سةَ ،ت�ضا ُرب امل�صالح ،اجتماعات جمل�س املفو�ضني ،اللجان النوعية ،الالئحة الداخلية،
احل�صانة ،انتهاء الع�ضوية ،مكاف�آت الأع�ضاء ،اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة ،درا�سة املو�ضوعات املحالة
للم�ؤ�س�سة ،طلب املعلومات ،الأمانة العامة ،الأمني العام ،م�سئوليات الأمني العام ،الالئحة التنفيذية،
�سرية املعلومات ،موارد امل�ؤ�س�سة املالية ،التقرير ال�سنوي".

املادة اخلام�سة

علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 5 :محـرم 1438هـ
املوافق� 6 :أكتوبر 2016م
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