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 9002( لسنة 64كلي  قم   املرم  األ

  9009( لسنة 92باألرم  املكلي  قم   املعدل 

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانبإنشاء 
*

 

 

 

 لك مملكة البحرين.م   حنن محد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

بشأن انضمام دولة البحرين إىل اتفاقية األمم  0220( لسنة 04املرسوم بقانون رقم )وعلى 

 ،0222املتحدة حلقوق الطفل اليت اعتمدتها اجلمعية العامة يف نوفمرب عام 

باالنضمام إىل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من  0222( لسنة 6وعلى املرسوم بقانون رقم )

اليت اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 .0226ديسمرب  00املتحدة يف 

باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية القضاء على مجيع  9009( لسنة 5وعلى املرسوم بقانون رقم )

 أشكال التمييز ضد املرأة.

لني باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل الربوتوكو 9006( لسنة 02)وعلى القانون رقم 

بغاء األطفال واملواد ك األطفال يف الصراعات املسلحة وبيع األطفال واالختياريني بشان اشرتا

 اإلباحية عن األطفال امللحقني باتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.

 بالتصديق على امليثاق العربي حلقوق اإلنسان، 9004( لسنة 7وعلى القانون رقم )

                                                           
*

) نشر يف اجلريدة  9002نوفمرب  00يف  اإلنساناملؤسسة الوطنية حلقوق  بإنشاء 9002( لسنة 64صدر األمر امللكي رقم )  

 الصادر يف 9009( لسنة 92األمر امللكي رقم )وبب (، وُعدلت بعض أحكامه  مب9009نوفمرب  09( يف 9290العدد ) -الرمسية 

بند )أ( كما مت الغاء ال ، حيث استبدلت املادة الثانية، والفقرة الثانية من املادة السادسة، واملادة التاسعة، 9009سبتمرب  00

 (.9009سبتمرب  09 يف( 9042العدد ) - )نشر يف اجلريدة الرمسية، و)ل( من املادة الثالثة
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باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل العهد الدولي  9004( لسنة 54وعلى القانون رقم )

 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

باملوافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إىل العهد  9007( لسنة 00وعلى القانون رقم )

 الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالبتماعية والثقافية،

 بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، 9002( لسنة 0وعلى القانون رقم )

والنهوض  اإلنساننية حلماية حقوق ـ طوادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوأخذًا يف االعتبار مب

 (.62/096بها، واملصادق عليها بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )

 

 :أمرنا باآلتي

 مادة أوىل

تتوىل تعزيز وتنمية ومحاية  " نية حلقوق اإلنسانـ ؤسسة مستقلة تسمى " املؤسسة الوطمتنشأ 

يكون مقرها ها واإلسهام يف ضمان ممارستها، ونشر الوعي بحقوق اإلنسان وترسيخ قيمها و

 مدينة املنامة.

 استقاللية تامة.املؤسسة مهامها حبرية و حيادية وومتارس 

 

 )مادة معدلة( مادة ثانية

1 
 

يزيد على مخسة عشر عضوًا مبن فيهم رئيس املؤسسة  تشكل املؤسسة من عدد ال ( أ

ونائبه من الشخصيات املشهود هلا بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بني اجلهات 

االستشارية واألكادميية ومنظمات اجملتمع املدني، والنقابات واهليئات االبتماعية 

هتمة مبسائل حقوق اإلنسان، على أن يراعى فيها واالقتصادية واملهنية، والشخصيات امل

 متثيل املرأة واألقليات بشكل مناسب.

                                                           
1
 .9009( لسنة 92األمر امللكي رقم )مبوبب مادة معدلة: عدلت املادة الثانية  
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يصدر أمر ملكي بتعيني أعضاء املؤسسة ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ملدة  ب( 

 مماثلة.

عقد أعضاء املؤسسة أول ابتماع هلم برئاسة أكرب األعضاء احلاضرين سنًا لينتخبوا من ي ج( 

بينهم رئيسًا للمؤسسة ونائبًا للرئيس، ملثل مدة تعيينهم، وحيل نائب الرئيس حمل 

الرئيس يف مباشرة مجيع اختصاصاته يف حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويباشر 

 الرئيس ونائبه وأعضاء املؤسسة مهامهم بصفتهم الشخصية.

ضو آخر بذات األداة والطريقة إذا خال مكان أحد أعضاء املؤسسة، ألي سبب، حيل حمله ع  د( 

 املنصوص عليها يف البنود السابقة، ويكمل العضو اجلديد مدة سلفه.

ى عضو املؤسسة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إال مبوبب أمر ملكي، فال يع  (ـه 

وذلك يف حالة إخالله بواببات منصبه أو عجزه عن القيام بها ألي سبب آخر يؤثر يف 

 .واعتبارهواببات أو ينال من الثقة يف شخصيته قيامه بهذه ال

 حتدد مكافأة رئيس املؤسسة ونائبه وأعضاء املؤسسة مبوبب أمر ملكي.  و( 
 

 
 )مادة معدلة( مادة ثالثة

2
 

 

 :يف سبيل حتقيق أهدافها مبا يأتيختتص املؤسسة 

حقوق اإلنسان دراسة التشريعات والنظم املعمول بها يف اململكة واليت تدخل ضمن جماالت  ( أ

والتوصية بالتعديالت اليت تراها مناسبة يف هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه 

التشريعات مع التزامات اململكة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، كما يكون هلا التوصية 

 بإصدار تشريعات بديدة ذات صلة حبقوق اإلنسان.

ون مع األبهزة املختصة بشئون التعليم العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان بالتعا ( ب

 والتنشئة واإلعالم والتثقيف، وكذلك التعريف بالوسائل املتاحة حلماية حقوق اإلنسان.
اجلهات املختصة، مة فيما يعرض عليها من السلطات وإبداء الرأي واملقرتحات والتوصيات الالزج( 

 بشأن املسائل املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
وق مالئمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية املتعلقة مبسائل حق حبثد( 

 لتوصيات إىل اجلهات املختصة يف كل ما من شأنه تعزيزااإلنسان و تقديم املقرتحات و

 باالنضماممبا يف ذلك التوصية  ،تطويرها إىل حنو أفضلومحاية حقوق اإلنسان، ودعمها و

 قليمية والدولية املعنية حبقوق اإلنسان.اإلات إىل االتفاقي
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 .9009( لسنة 92األمر امللكي رقم ) مبوببغى البند )أ( و )ل( من املادة الثالثة مادة معدلة: ال 



 

4  www.nihr.org.bh 
 

دراستها وإحالة ما ترى املؤسسة إحالته منها إىل شكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتلقى ال( هـ

أن باإلبراءات الواببة اإلتباع مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصري ذوي الش االختصاصبهات 

 مع اجلهات املعنية.مساعدتهم يف اختاذها، أو املعاونة يف تسويتها و
البلدان نية واملؤسسات ذات الصلة يف ـ الوطات الدولية و اجلهات اإلقليمية والتعاون مع املنظمو(  

ا يسهم يف حتقيق أهداف املؤسسة ذلك مباألخرى املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، و

 .املنظماتالعالقة بهذه اجلهات و تنميةو
التعاون والتنسيق مع األبهزة املعنية يف الدولة بإعداد التقارير اليت تلتزم الدولة بتقدميها ز( 

دوريًا، تطبيقًا التفاقيات دولية خاصة حبقوق اإلنسان، والتعريف بهذه التقارير بوسائل 

 اإلعالم املناسبة.
واحمللية ويف ابتماعات تنظيم الندوات واملشاركة يف احملافل الدولية عقد املؤمترات وح( 

قوق اإلنسان، وإبراء البحوث والدراسات يف املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية مبسائل ح

 هذا الشأن.
 إصدار النشرات واملطبوعات املتصلة بأهداف وأنظمة املؤسسة.ط( 
 نشر تقارير عن تطور بهود مملكة البحرين يف جمال حقوق اإلنسان واألوضاع إصدار وي( 

 نية ذات الصلة.ـ لوطا

 مادة رابعة

الدولة الدستورية، أن حييل إىل املؤسسة ما يرونه من موضوعات تتصل  للملك وألي من سلطات

 باختصاصها لدراستها وإبداء الرأي فيها.

 

 مادة خامسة

للمؤسسة أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها الزمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها 

 الختصاصاتها من األبهزة والوزارات املعنية باململكة.

تيسري مباشرتها الختصاصاتها، ونة املؤسسة يف أدائها ملهامها ووعلى تلك األبهزة والوزارات معا

 وتزويدها مبا تطلبه يف هذا الشأن.

 )مادة معدلة( مادة سادسة

املؤسسة مرة على األقل كل شهر، وكلما دعت احلابة إىل ذلك، بناًء على دعوة من  جتتمع

 رئيسها.
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ويكون ابتماع املؤسسة صحيحًا حبضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس املؤسسة 

أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات احلاضرين، وعند التساوي ُيربح اجلانب الذي منه 

البتماع.رئيس ا

3

 

وللمؤسسة أن تدعو حلضور ابتماعاتها من ترى االستعانة برأيه أو خربته يف موضوع مطروح 

 للبحث أو املناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

 

 مادة سابعة

 تشكل املؤسسة جلان دائمة من أعضائها ملمارسة اختصاصاتها، وفقًا ملا تبينه الالئحة التنفيذية.

جيوز للجنة أن تستعني مبن ترى االستعانة جلنة أحد أعضاء املؤسسة، وسة كل و يتوىل رئا

 خبربته عند حبث أي من املوضوعات الداخلة يف اختصاصاتها دون أن يكون له حق التصويت.

نعقاد لبحث موضوع يرى أهميته، ولرئيس املؤسسة دعوة أية جلنة من اللجان الدائمة لال

كما جيوز له تشكيل جلان مؤقته أو تكليف أحد ، حيضرهايتوىل رئاسة بلسات اللجان اليت و

   أعضاء املؤسسة بالبحث أو التحقق من موضوع معني.

 

 مادة ثامنة

يتكون اجلهاز اإلداري للمؤسسة من أمانة عامة تكون مبثابة اجلهاز التنفيذي للمؤسسة، ومن 

 عدد كاف من اخلرباء والباحثني.

اء على الباحثني بقرار من رئيس املؤسسة بنو اخلرباء ووظفي األمانة العامة يتم تعيني مو

 ذلك وفقًا ألحكام الالئحة التنفيذية.توصية من األمني العام، و
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 .9009( لسنة 92األمر امللكي رقم ) مبوببمعدلة: مت تعديل الفقرة الثانية من املادة السادسة،  مادة  
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)مادة معدلة( مادة تاسعة

4
  

بتعيني األمني العام للمؤسسة قرار من رئيس املؤسسة بناًء على موافقة أغلبية أعضائها،  يصدر

 ويشرتط يف املرشح لشغل منصب األمني العام ذات الشروط والصفات املطلوبة يف أعضاء املؤسسة.

 
 مادة عاشرة

مباشرة أمام  يكون مسئواًلشئونها واإلشراف على أعماهلا، و يتوىل األمني العام للمؤسسة إدارة

 رئيس املؤسسة يف أدائه لواببات وظيفيه، و يتوىل بوبه خاص ما يلي:

اإلشراف العام على األمانة العامة و شئون العاملني و الشئون اإلدارية واملالية وفقًا ألحكام  -أ 

 هذا األمر والالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

تنفيذ قرارات املؤسسة، وإعداد تقارير دورية كل ثالثة أشهر متضمنة نشاط املؤسسة  -ب 

 املوضوعة.وسري العمل يف األمانة العامة، وما مت اجنازه من أعمال، وفق اخلطط والربامج 

توفري ما يلزم لتنفيذ اختصاصاتها، حضور بلسات اللجان الدائمة ومتابعة أعماهلا و -ج 

 صويت.دون أن يكون له حق الت
ولألمني العام أن يفوض كتابة من يراه من العاملني يف األمانة العامة ملباشرة بعض 

 مهامه واختصاصاته.
 

 

 ةمادة حادية عشر

تصدر بقرار من رئيس املؤسسة بناًء على موافقة أغلبية  تنفيذيةيكون للمؤسسة الئحة 

سسة، و تنظيم شئون العاملني فيها أعضائها، و تشتمل بوبه خاص على اهليكل التنظيمي للمؤ

ت مكافآتهم وإبراءايتهم ونقلهم وحتديد مرتباتهم وترقهم ومن حيث إبراءات و قواعد تعيين

أحكام تأديبهم وإنهاء خدماتهم، وغري ذلك من شئونهم الوظيفية، كما تشتمل الالئحة على و

 النظام املالي واحملاسيب للمؤسسة.

الئحته التنفيذية على مجيع العاملني باملؤسسة حلني صدور وانون اخلدمة املدنية يسري قو

 الالئحة التنفيذية املشار إليها.
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 .9009( لسنة 92األمر امللكي رقم ) مبوببمادة معدلة: مت تعديل املادة التاسعة،   
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 مادة ثانية عشرة

 تلتزم املؤسسة والعاملون بها باحملافظة على سرية املعلومات والبيانات والوثائق اليت ترد إليها.

 

 مادة ثالثة عشرة

للمؤسسة املوارد املالية الكافية اليت متكنها من النهوض بأعبائها واملهام املسندة إليها على  يكون

 أفضل وبه، و تتكون هذه املوارد من:

 االعتمادات املالية اليت ختصص للمؤسسة يف امليزانية العامة للدولة. .0
التطوعية اليت تقرر املؤسسة قبوهلا، وذلك وفقًا للقوانني واألنظمة  التربعات واملعونات .9

 املعمول بها يف اململكة.

 

 مادة رابعة عشرة

هلا تضمنه ما تراه من اقرتاحات سائر أعماها وـ تضع املؤسسة تقريرًا سنويًا عن بهودها ونشاط

من حلول لتفاديها ا مت اعتماده حتدد معوقات األداء ومو، توصيات يف نطاق اختصاصاتهاو

 ترفع املؤسسة تقريرها إىل امللك.و

 خامسة عشرةمادة 

 ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وُينشر يف اجلريدة الرمسية.

 

 ملك مملكة البحرين     

 محد بن عيسى آل خليفة 

 

 

 صدر يف قصر الرفاع:

 هـ0690ذي القعدة  99بتاريخ 

 م9002 نوفمرب 00املوافق 


