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.مر�شوم.بقانون.رقم.)20(.ل�شنة.2016
.بتعديل.بع�ض.اأحكام.القانون.رقم.)26(.ل�شنة.2014

.باإن�شاء.الموؤ�ش�شة.الوطنية.لحقوق.الإن�شان

نحن.حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة.........ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
املادة.الأولى

ُت�شتبَدل بن�شو�س املواد اأرقام )3(، )5( البندان )اأ( و)ب(، )6( البند )ب(، )11(، )12( 
البند )ز(، )14( البند )اأ(، )20( الفقرة الأولى من البند )اأ( والفقرة الثانية، )21( من القانون 

رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، الن�شو�س الآتية:
:)3( "املادة.

ل من اأحد ع�شر ع�شًوا، مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س، من  اأ- يكون للموؤ�ش�شة جمل�س مفو�شني ُي�شكَّ
ال�شخ�شيات امل�شهود لها بالكفاءة والنزاهة.

املجتمع  وموؤ�ش�شات  والأكادميية  ال�شت�شارية  اجلهات  من  املفو�شني  جمل�س  اأع�شاء  اختيار  يتم  ب- 
الإن�شان،  حقوق  عن  واملدافعني  واملهنية،  والقت�شادية  الجتماعية  والهيئات  والنقابات  املدين، 
على اأن يراعى فيه متثيل املراأة والأقليات ب�شكل منا�شب، ويجوز اختيار الأع�شاء من بني اأع�شاء 
ال�شلطة الت�شريعية، على األ تكون لهم الأغلبية يف جمل�س املفو�شني، وي�شاركون يف النقا�س دون اأن 

يكون لهم �شوت معدود.
ج- ي�شدر اأمر ملكي بتحديد اآلية واإجراءات و�شوابط اختيار اأع�شاء جمل�س املفو�شني.

املادة.)5(.البندان.)اأ(.و)ب(:.
ملدد مماثلة،  للتجديد  قابلة  �شنوات  اأربع  ملدة  ملكي  اأمر  املفو�شني  اأع�شاء جمل�س  بتعيني  ي�شدر  اأ- 
على اأن يكون ذلك بعد م�شاورات مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات العالقة واملجموعات املتنوعة 
د يف الأمر امللكي الأع�شاء املتفرغون وغري املتفرغني، وميار�س الأع�شاء مهامهم  الأخرى، ويحدَّ

ب�شفتهم ال�شخ�شية. 
ب- يعقد جمل�س املفو�شني اأول اجتماع له برئا�شة اأكرب الأع�شاء احلا�شرين �شنًا، لينتخب من بينهم 
رئي�شًا ونائبًا للرئي�س، على اأن يكونا من بني الأع�شاء املتفرغني، ملثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية 
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اأكرث من واحد يف احل�شول على هذه الأغلبية  الن�شبية لعدد الأع�شاء احلا�شرين، فاإْن ت�شاَوى 
انتخاب  اأُعِلن  املطلوب  العدد  يح غري  للرَت�شُّ اأحد  يتقدم  واإْن مل  بالقرعة،  بينهم  الختيار  اأُجِري 

املر�شحنَي بالتزكية."
)ب(:  البند. .)6( "املادة.

املفو�شني  اجتماع جمل�س  يكون  القانون،  املادة )3( من هذا  البند )ب( من  ب - مع مراعاة حكم 
وت�شدر  الرئي�س،  نائب  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائه،  اأغلبية  بح�شور  �شحيحًا 
رئي�س  منه  الذي  اجلانب  ح  ُيرجَّ الت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراته 

الجتماع". 
.:)11( "املادة.

ي�شدر اأمر ملكي بتحديد مكافاأة الرئي�س ونائب الرئي�س والأع�شاء املتفرغني ومكافاأة الأع�شاء 
غري املتفرغني".

)ز(: البند. .)12( "املادة.
املوؤ�ش�شات  يف  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  د  لر�شْ املعلنة،  وغري  املعلنة  امليدانية  بالزيارات  القيام  ز- 
ور ال�شحية والتعليمية، اأو اأي مكان عام  الإ�شالحية واأماكن الحتجاز والتجمعات العمالية والدُّ

اآخر ُي�شتَبه يف اأن يكون موقعًا لنتهاك حقوق الإن�شان".
)اأ(: البند. .)14( "املادة.

اأو ممار�شتها  اأهدافها  لتحقيق  تراها لزمة  وثائق  اأو  بيانات  اأو  معلومات  اأية  تطلب  اأن  للموؤ�ش�شة  اأ- 
معاونة  والأجهزة  الوزارات  تلك  وعلى  باململكة،  املعنية  والأجهزة  الوزارات  من  لخت�شا�شاتها 
ال�شاأن،  هذا  يف  تطلبه  مبا  وتزويدها  اخت�شا�شاتها،  مبا�شرة  وتي�شري  مهامها  اأداء  يف  املوؤ�ش�شة 
للقوانني  وفقًا  وذلك  املوؤ�ش�شة،  تقارير  يف  الواردة  التو�شيات  على  واملالحظات  الردود  واإعداد 

والأنظمة املعمول بها يف تلك اجلهات".
الثانية: والفقرة. )اأ(. البند. الأولى. الفقرة. .)20( "املادة.

الفقرة.الأولى.البند.)اأ(
العامة  امليزانية  من  م�شتقل  بند  يف  تخ�شي�شها  ويتم  املوؤ�ش�شة  تتاجها  التي  املالية  العتمادات  اأ- 

للدولة التي ت�شدر بقانون.
الفقرة.الثانية:

م فيها با�شتقاللية تامة، وتخ�شع ح�شاباتها املالية  وتتولى املوؤ�ش�شة اإدارة مواردها املالية والتَحكُّ
لرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.

املادة.)21(:
ي�شع جمل�س املفو�شني تقريرًا �شنويًا عن جهود املوؤ�ش�شة واأن�شطتها و�شائر اأعمالها، يت�شمن ق�شمًا 
ع حقوق الإن�شان يف اململكة، وما يراه من اقرتاحات وتو�شيات يف  ح م�شتوى التقدم احلا�شل يف و�شْ يو�شِّ
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د معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها، ويرفع جمل�س املفو�شني  نطاق اخت�شا�شاتها، وُيحدِّ
الراأي  اأمام  ال�شورى، كما يعر�س تقريره  النواب وجمل�س  الوزراء وجمل�س  اإلى امللك وجمل�س  تقريره 

العام بالتوازي".

املادة.الثانية
وبعبارة   ،)8( املادة  يف  الواردة  تنفيذية(  )لئحة  بعبارة  الداخلية(  )الالئحة  عبارة  ُت�شتبَدل 
)الالئحة التنفيذية( الواردة بالبند )ج( من ثانيًا من املادة )10( من القانون رقم )26( ل�شنة 2014 
باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، كما ُت�شتبَدل عبارة )لئحة تنفيذية( بعبارة )لئحة داخلية( 

الواردة يف املادة )18( من ذات القانون.

املادة.الثالثة
بندان  الإن�شان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  باإن�شاء   2014 ل�شنة   )26( رقم  القانون  اإلى  ُي�شاف 
جديدان برقمي )ط( و)ي( اإلى املادة )1(، وعبارة جديدة اإلى نهاية الفقرة الأولى من املادة )2(، 
ومادة جديدة برقم )5 مكررًا(، وفقرة جديدة برقم اأوًل اإلى املادة )10(. ويعاد ترتيب باقي فقرات 
هذه املادة، كما ُي�شاف بند جديد برقم )ي( اإلى املادة )12(، ويعاد ترتيب باقي فقرات هذه املادة،  

ن�شو�شها الآتية:
و)ي(: )ط(. البندان. .)1( "املادة.

ط-  الع�شو املتفرغ : الع�شو الذي يكون متفرغًا  لإجناز مهام وليته يف املوؤ�ش�شة، ول يكون ملتزمًا باأداء 
عمل اأو مهنة اأخرى اأثناء قيامه مبهام الع�شوية.

ي-  الع�شو غري املتفرغ:  الع�شو الذي يقوم باإجناز مهام وليته يف املوؤ�ش�شة بجانب التزامه باأداء عمل 
اأو مهنة اأخرى".

"املادة.)2(..)عبارة.جديدة.م�شافة.اإلى.نهاية.الفقرة.الأولى(:
اأ املبنى لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة". ويهيَّ

مكرراً(: .5( " املادة.
يف ما عدا احلقوق واملزايا املقررة لع�شو جمل�س املفو�شني يف هذا القانون، ُيحَظر على الع�شو 

ي اأي مبلغ مايل نظري اأداء اأية خدمة اأو عمل  – ب�شفته -  ل�شالح املوؤ�ش�شة". تلقِّ
اأوًل: الفقرة. .)10( "املادة.

اأوًل: اأع�شاء جمل�س املفو�شني غري قابلني للعزل، ول تنتهي ع�شويتهم اإل يف احلالت ووفقًا لالإجراءات 
املن�شو�س عليها يف هذه املادة".

)ي(: البند. .)12( "املادة.
ي - عْقد اللقاءات والفعاليات امل�شرتكة، والتعاون والتن�شيق والت�شاور مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ذات 
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العالقة واملنظمات غري احلكومية واملجموعات املتنوعة الأخرى واملدافعني عن حقوق الإن�شان، 
�س لأيِّ �شكل من اأ�شكال النتهاك، وتقدمي تقارير بذلك اإلى  ِعي التََّعرُّ والتوا�شل مبا�شرًة مع من يدَّ

جمل�س املفو�شني".

املادة.الرابعة
اإلى كل مادة من مواد القانون رقم )26( ل�شنة 2014 باإن�شاء املوؤ�ش�شة الوطنية  ُي�شاف عنوان 

حلقوق الإن�شان، على التوايل، وذلك بح�شب ترتيب مواد القانون، ن�شو�شها الآتية:
املفو�شني  جمل�س  تعيني  الع�شوية،  املفو�شني،  جمل�س  ت�شكيل  املوؤ�ش�شة،  اإن�شاء  "التعاريف، 
ومتثيل املوؤ�ش�شة، َت�شاُرب امل�شالح، اجتماعات جمل�س املفو�شني، اللجان النوعية، الالئحة الداخلية، 
املحالة  املو�شوعات  درا�شة  املوؤ�ش�شة،  اخت�شا�شات  الأع�شاء،  مكافاآت  الع�شوية،  انتهاء  احل�شانة، 
للموؤ�ش�شة، طلب املعلومات، الأمانة العامة، الأمني العام، م�شئوليات الأمني العام، الالئحة التنفيذية، 

�شرية املعلومات، موارد املوؤ�ش�شة املالية، التقرير ال�شنوي".

املادة.اخلام�شة
علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل به من 

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

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

رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خليفة.بن.�شلمان.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 محـرم 1438هـ                     

املوافق: 6 اأكتوبر 2016م    




