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اأمر ملكي رقم )28( ل�سنة 2012 

بتعديل بع�ض اأحكام الأمر الملكي

 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،

وعلى الأمر الملكي رقم )46( ل�شنة 2009 باإن�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان،

وعلى الأمر الملكي رقم )16( ل�شنة 2010 بتعيين اأع�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان،

وعلى الأمر الملكي رقم )2( ل�شنة 2011 بتعيين اأمين عام للموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان،

اأمرنا بالآتي:

المادة الأولى

رقم  الملكي  الأمر  والتا�شعة من  الثانية  الفقرة  وال�شاد�شة  الثانية  المواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

)46( ل�شنة 2009 باإن�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان الن�شو�س الآتية:

مادة ثانية:

اأ- ت�شكل الموؤ�ش�شة من عدد ليزيد على خم�شة ع�شر ع�شوًا بمن فيهم رئي�س الموؤ�ش�شة ونائبه 

الجهات  بين  مــن  اختيارهم  يتم  والــنــزاهــة،  بالكفاءة  لها  الم�شهود  ال�شخ�شيات  مــن 

الجتماعية  والهيئات  والنقابات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  والأكاديمية  ال�شت�شارية 

والقت�شادية والمهنية، وال�شخ�شيات المهتمة بم�شائل حقوق الإن�شان، على اأن يراعى فيها 

تمثيل المراأة والأقليات ب�شكل منا�شب.

للتجديد مرة واحدة  قابلة  �شنوات  اأربع  لمدة  الموؤ�ش�شة  اأع�شاء  بتعيين  اأمر ملكي  ب - ي�شدر 

لمدة مماثلة.

اأكبر الأع�شاء الحا�شرين �شنًا لينتخبوا  اأول اجتماع لهم برئا�شة  الموؤ�ش�شة  اأع�شاء  ج - يعقد 

محل  الرئي�س  نائب  ويحل  تعيينهم،  مدة  لمثل  للرئي�س،  ونائبًا  للموؤ�ش�شة  رئي�شًا  بينهم  من 

الرئي�س في مبا�شرة جميع اخت�شا�شاته في حالة غيابه اأو قيام مانع لديه، ويبا�شر الرئي�س 

ونائبه واأع�شاء الموؤ�ش�شة مهامهم ب�شفتهم ال�شخ�شية.

الأداة  بــذات  اآخــر  ع�شو  محله  يحل  �شبب،  لأي  الموؤ�ش�شة،  اأع�شاء  اأحــد  مكان  خال  اإذا  د- 

والطريقة المن�شو�س عليها في البنود ال�شابقة، ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه.
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هـ - ل يعقى ع�شو الموؤ�ش�شة من من�شبه قبل انتهاء مدة ع�شويته اإل بموجب اأمر ملكي، وذلك 

قيامه  يوؤثر في  اآخر  �شبب  لأي  بها  القيام  اأو عجزه عن  بواجبات من�شبه  اإخالله  في حالة 

بهذه الواجبات اأو ينال من الثقة في �شخ�شيته واإعتباره.

و - تحدد مكافاأة رئي�س الموؤ�ش�شة ونائبه واأع�شاء الموؤ�ش�شة بموجب اأمر ملكي.

مادة �ساد�سة )الفقرة الثانية(

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

الموؤ�ش�شة اأو نائبه، وت�شدر قراراتها باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجح الجانب 

الذي منه رئي�س الجتماع.

مادة تا�سعة:

اأغلبية  موافقة  على  بناًء  الموؤ�ش�شة  رئي�س  من  قرار  للموؤ�ش�شة  العام  الأمين  بتعيين  ي�شدر 

اأع�شائها، وي�شترط في المر�شح ل�شغل من�شب الأمين العام ذات ال�شروط وال�شفات المطلوبة 

في اأع�شاء الموؤ�ش�شة.

المادة الثانية

باإن�شاء  الثالثة من الأمر الملكي رقم )46( ل�شنة 2009  البند )اأ( و )ل( من المادة  ُيلغى 

الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان، كما ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا الأمر.

المادة الثالثة

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

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 24 �شــــــــوال 1433هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2012م


