
 

 

 باعتماد 1122لسنة  ( 21 )قرار جملس املفوضني رقم 

 الالئحة التنفيذية يف شأن تنظيم وعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 

 حلقوق اإلنسان؛بإنشاء املؤسسة الوطنية  4102( لسنة 26) بعد االطالع على القانون رقم

ل لتنفيذية يف شأن تنظييم وع ي  بإصدار الالئحة ا 4102( لسنة 7وعلى قرار جملس املفوضني رقم )

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛

وموافقية جمليس   ملؤسسية الوطنيية حلقيوق اإلنسيان      وبناًء على عير  رئييس جمليس املفوضيني با    

 عليى الالئحية التنفيذيية    4102أغسيسس   42املنعقيد يف   سيتننائ  اايامس  املفوضني يف اجت اعي  اال 

 الوطنية حلقوق اإلنسان.يف شأن تنظيم وع ل املؤسسة  املعدلة

 

 تقرر ما يل :

 مادة أوىل

الالئحة التنفيذيية يف شيأن تنظييم وع يل املؤسسية الوطنيية حلقيوق اإلنسيان  املرافقية  يذا            ُتعت د

 القرار.

 

 مادة ثانية

بإصدار الالئحة التنفيذيية يف شيأن تنظييم     4102( لسنة 7يلغى الع ل بقرار جملس املفوضني رقم )

 لوطنية حلقوق اإلنسان.وع ل املؤسسة ا

 

 مادة ثالنة

 تاريخ صدوره.يع ل بأحكام هذا القرار اعتبارا من 

 

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل        

 الوطنية حلقوق اإلنسان رئيس املؤسسة

 يف املنامة: صدر

 يه  0222ذو القعدة  0بتاريخ: 

 م 4102أغسسس  47 املوافق:



 

 ئحة التنفيذيةالال باعت اد 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 

 



 

1 
 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 الالئحة التنفيذية يف شأن تنظيم وعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 

 تعاريف وأحكام عامة

 (2مادة )

تسبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكل ات والعبارات التالية املعان  املبينة قرين كل منها  ما مل يقتض  يف

 سياق النص خالف ذلك:

 بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. 4102( لسنة 42القانون: القانون رقم ) -أ 

التنفيذيية يف شيأن تنظييم    الالئحية  باعت ياد   4102( لسينة  04قرار جملس املفوضيني رقيم )   الالئحة: -ب 

 .الوطنية حلقوق اإلنسان وع ل املؤسسة

 املؤسسة: املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. -ج 

 الرئيس: رئيس جملس املفوضني باملؤسسة. -د 

 نائب الرئيس: نائب رئيس جملس املفوضني باملؤسسة. -هي 

 العضو: عضو جملس املفوضني باملؤسسة. -و 

 ؤسسة.األعضاء: أعضاء جملس املفوضني بامل -ز 

 مكتب جملس املفوضني: مكتب جملس املفوضني باملؤسسة. -ح 

 جملس املفوضني: جملس املفوضني باملؤسسة. -ط 

 اللجان: اللجان النوعية الدائ ة واملؤقتة باملؤسسة. -ي 

 األمني العام: أمني عام املؤسسة. -ك 

 

 (1مادة )

وتن يية واايية حقيوق    تنشأ مؤسسة مستقلة تس ى " املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسيان " تتيوىل تعزييز    

 اإلنسان  وترسيخ قي ها  ونشر الوع  بها  واإلسهام يف ض ان ممارستها  ويكون مقرها مدينة املنامة.

وتت تع املؤسسة بالشخصية القانونية االعتبارية املستقلة  استقالال ماليًّا وإداريًّيا  وايارم مهامهيا ةريية     

  وحيادية واستقاللية تامة.



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   4 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 (3مادة )

حكام هذه الالئحية. وال ويوز أن يباشير    قانون  ووفًقا ألالبني يف املؤسسة اختصاصاتها على الوج  املتباشر 

 األعضاء أيًّا من اختصاصات املؤسسة إال بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

 

 التشكيل والعضوية

 (2مادة )

مين   اليرئيس  ونائيب رئيس أحيد عشير عضيًوا فين فييهم الي      مين   جملس مفوضني يشيكل  ل ؤسسةليكون 

الشخصيييات املشييهود  ييا بالكفيياءة والنزاهيية  يييتم اختيييارهم ميين بييني اكهييات االستشييارية واألكاد ييية   

وا يئييات االجت اعييية واالقتصييادية واملهنييية  علييى أن يراعييى فيهييا  اجملت ييع املييدن   والنقابييات مؤسسيياتو

 .انيل املرأة واألقليات بشكل مناسب

 

 (5مادة )

 في ن يعني عضًوا فجلس املفوضني ما يأت :( من القانون  يشرتط 2حكام املادة )مع مراعاة أ

 أن يكون ةريين اكنسية. -أ

 أال يقل ع ره عن ثالثني سنة ميالدية كاملة. -ب

 أن يكون من ذوي الدراية واالهت ام فسائل حقوق اإلنسان. -ج

 أن يكون حسن السرية والس عة والسلوك. -د

يكييون قييد صييدر ضييده حكييم نهييائ  بعقوبيية جناييية أو بعقوبيية مقيييدة للحرييية يف جر يية  ليية   أال -هييي 

 بالشرف أو األمانة  إال إذا رد إلي  اعتباره.

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   2 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 (6مادة )

بتعيني أعضاء جملس املفوضني أمر ملكي  مليدة أربيع سينوات قابلية للتجدييد مليدد مماثلية  عليى أن           يصدر

يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات اجملت ع املدن  ذات العالقة واجمل وعات املتنوعة األخير،  و يارم   

 األعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية.

 

 (7مادة )

ا ئاسة أكرب األعضاء احلاضرين سنييًّا  لينتخيب مين بيينهم رئيًسي     أول اجت اع ل  بر يعقد جملس املفوضني

 .وذلك باألغلبية النسبية لعدد األعضاء احلاضرينونائبا للرئيس ملدة أربع سنوات  

 

 (8مادة )

ر، حييددها  و ي   خيالل امليدة الي    السين  إىل رئييس   ونائيب اليرئيس   ملنصيب اليرئيس   تقدم الرتشييحات   -أ

األغلبيية  يف احلصيول عليى    تسياو، أكنير مين عضيو    فيإن   املرتشيحني بياالقرتاع السيري    االنتخابات بني 

أجيري االختييار بيينهم بالقرعية  وإن مل يتقيدم أحيد للرتشيي  غيري         النسبية لعدد األعضياء احلاضيرين   

   ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعالن انتخاب .ب أعلن انتخاب املرشحني بالتزكيةالعدد املسلو

لفقرة ا يفالرئيس  وبالسريقة املنصوص عليها  نائبانتخاب  يفشرع ُي الرئيس انتخاب من نتهاء االد بع -ب

 )أ( من هذه املادة.

نائب الرئيس ألي سبب من األسباب ور، انتخياب مين حييل مليه ا بيذات       وأالرئيس إذا خال منصبا  -ج

 السريقة املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة.

 تبلغ اكهات الرمسية بامل لكة ووسائل اإلعالم بنتائج االنتخابات فور إعالنها. -د

 

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   2 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اختصاصات املؤسسة

 (9مادة )

وتناول أي حالية    حرية التعليق على أي مسألة متعلقة ةقوق اإلنسان الل ؤسسة يف سبيل حتقيق أهدافه

 :وختتص باآلت   اراه مناسًبتفا   من حاالت حقوق اإلنسان

 .على مستو، امل لكة حقوق اإلنسانلتعزيز وااية  املشاركة يف وضع وتنفيذ خسة وطنية -أ

دراسة التشريعات والنظم املع ول بهيا يف امل لكية املتعلقية ةقيوق اإلنسيان والتوصيية بالتعيديالت الي           -ب

قوق اإلنسيان   خاصة في ا يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات امل لكة الدولية ة مناسبة راها ت

 التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة ةقوق اإلنسان. اك ا يكون  

املعنيية فسيائل حقيوق     والدولية اإلقلي يةملعاهدات بامة النصوص التشريعية والتنظي ية ءةث مال -ج

 املختصيية يف كييل مييا ميين شييأن  تعزيييز وااييية لسييلساتإىل ااإلنسييان  وتقييديم املقرتحييات والتوصيييات 

حقييوق اإلنسييان   فييا يف ذلييك التوصييية باالنضيي ام إىل االتفاقيييات اإلقلي ييية والدولييية املعنييية ةقييوق  

 اإلنسان.

ا وإبيداء  اإلسهام يف صياغة ومناقشة التقارير ال  تتعهد امل لكة بتقد ها دوريًّتقديم التقارير املوازية  و -د

التفاقييات إقلي يية ودوليية خاصية ةقيوق اإلنسيان  ونشير هيذه التقيارير يف           ا  تسبيًقاملالحظات عليها

 .وسائل اإلعالم

وتوجيي  انتبياه اكهيات املختصية إليهيا      الالزم   التقص رصد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان  وإجراء  -هي

القتضياء إبيداء     وعنيد ا مع تقديم املقرتحات ال  تتعلق باملبيادرات الراميية إىل وضيع حيد  يذه احلياالت      

 الرأي بشأن موقف تلك اكهات وردود فعلها.

تلق  الشكاو، املتعلقة ةقوق اإلنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما تر، املؤسسية إحالتي  منهيا إىل      -و

جهييات االختصيياص مييع متابعتهييا بشييكل فعييال  أو تبصييري ذوي الشييأن بيياإلجراءات الواجبيية االتبيياع          

 ا  أو املعاونة يف تسويتها مع اكهات املعنية.ومساعدتهم على اختاذه

ملؤسسيات اإلصيالحية   يف ا رصيد أوضياع حقيوق اإلنسيان    وفيق األصيول املتبعية ل    الزيارات امليدانيةب القيام -ز

  أو أي مكيان عيام رخير يشيتب  يف أن     والتج عات الع الية والدور الصحية والتعلي يية  االحتجازوأماكن 

 اإلنسان. يكون موقًعا النتهاك حقوق



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   5 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 االقرتاحييات   وتقييديم النقافيية واإلعييالم والتعليييم  األجهييزة املختصيية بشييئون    املبييادرة بالتعيياون مييع   -ح

 اإلنسان.احرتام حقوق ب الوع  والتوصيات يف كل ما من شأن  نشر وتعزيز ثقافة

واملؤسسيات ذات الصيلة يف البليدان األخير،       ا يئات الوطنية واملنظ ات اإلقلي ية والدوليةالتعاون مع  -ط

 املعنية بتعزيز وااية حقوق اإلنسان.

عقيد املييؤارات وتنظيييم النيدوات والييدورات التنقيفييية والتدريبييية يف جميال حقييوق اإلنسييان  وإجييراء     -ي

 .البحوث والدراسات يف هذا الشأن

املعنييية فسييائل  والدولييية اإلقلي ييية ييات ويف اجت اعييات املنظ والدولييية  افليييةاملشيياركة يف افافييل  -ك

 .حقوق اإلنسان

ا  ااياص بهي   اإللكرتوني  عليى املوقيع    هاوعرض والبيانات والتقارير اااصة  النشرات واملسبوعات إصدار -ل

 و ا  اطبة الرأي العام مباشرة أو من خالل أي من وسائل اإلعالم.

املعييدة ميين األمانيية العاميية يف املوضييوعات اليي  تتصييل باختصيياص   االستشييارية وإقييرار اآلراء القانونييية  -م

 الدستورية يف امل لكة.السلسات املؤسسة وافالة إليها من امللك أو من 

 

 (21مادة )

لل ؤسسيية أن تسلييب أي معلومييات أو بيانييات أو وثييائق تراهييا الزميية لتحقيييق أهييدافها أو ممارسييتها        -أ 

عنية بامل لكة  وعلى تلك اليوزارات واألجهيزة معاونية املؤسسية     الختصاصاتها من الوزارات واألجهزة امل

يف أداء مهامها وتيسري مباشرة اختصاصاتها  وتزويدها فا تسلب  يف هذا الشأن  وذليك وفقيًا للقيوانني    

 واألنظ ة املع ول بها يف تلك اكهات.

واألجهيزة يف تزويييد  وز لل ؤسسية إخسيار السيلسات املختصية  يف حاليية عيدم تعياون تليك اليوزارات         وي  -ب 

املؤسسة باملعلومات أو البيانات أو الوثائق املسلوبة أو منعها من االطيالع عليهيا  وذليك الختياذ ميا يليزم       

 من إجراءات وفقًا للقانون.

 

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   2 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 أجهزة املؤسسة

 (22مادة )

 تتكون املؤسسة من األجهزة الرئيسة التالية:

 الرئيس. -أ

 مكتب جملس املفوضني. -ب

 فوضني.جملس امل -ج

 اللجان. -د

 األمانة العامة. -هي

 الرئيس

 (21مادة )

أميام القضياء ويف صيالتها ميع الغيري  وويوز لليرئيس أن يفيو  غيريه مين             نل املؤسسة الذي رئيس هوال

األعضاء يف بعض اختصاصات   وحيل نائب الرئيس مل الرئيس يف مباشرة مجييع اختصاصيات  يف حالية    

 غياب  أو قيام مانع لدي .

 

 (23مادة )

افليية   والفعالييات افافيل   يفرئيس باختيار عضيو أو أكنير أو األميني العيام يف انييل املؤسسية       الخيتص 

  ذات الصلة بع لها.واإلقلي ية والدولية 

 

 (22مادة )

تهاءهيا   فيهيا  ويعلين ان   ويضيبسها وييدير املناقشيات   ويرأسيها    اجت اعات جملس املفوضيني رئيس ال يفتت 

ويأذن لألعضاء بيالكالم خال يا  ولي  الكيالم يف أي وقي  إذا رأ، يف ذليك فائيدة          يؤخذ الرأي في  ويسرح ما

 لنظام املناقشة أو إليضاحها.



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   7 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 (25مادة )

حيد  أعين  ا مًعيا  حالية غيابه ي  ويف اجت اعات جملس املفوضني   رئاسة إذا غاب الرئيس  توىل نائب الرئيس

 االجت ياع كون لرئيس يوسنيًّا  احلاضرين  أكرب األعضاء االجت اع  توىل رئاسة  ابعد افتتاحه االجت اعات

 االجت اع.إدارة  يف للرئيسهذه الالئحة  يفاالختصاصات املقررة 

 

 (26مادة )

 اجت اعيات النعقياد لبحيث موضيوع يير، أه يتي   ويتيوىل رئاسية        إىل الرئيس دعوة أي كنة مين اللجيان   ل

 .بالبحث أو التحقق من موضوع معني األعضاءتكليف أحد ك ا ووز ل  اللجان ال  حيضرها  

 املخاطبات كافة بني اللجان وأيٍّ من اكهات خارج املؤسسة عن طريق الرئيس. و ر،

 

 مكتب جملس املفوضني

 (27مادة )

 اللجييان ورؤسيياء ونائييب الييرئيس  الييرئيس عضييويت  يف يضييم مكتييب جمللييس املفوضييني املؤسسيية يف يكييون

الالئحة فجرد انتخابهم  واألمني العام مين دون أن   هذا من( 30)املادة  يف عليها املنصوص الدائ ة النوعية

 يكون ل  حق التصوي .

 

 (28مادة )

 اآلت :خيتص مكتب جملس املفوضني ب

 .إن وجد االختصاص بينها يفتنازع  أي يفالتنسيق بني أع ال اللجان والفصل  -أ

 وإبييداءداخييل امل لكيية أو خارجهييا    موزييياراته مبهييا األعضيياء عيين مهييامه  دراسيية التقييارير اليي  يتقييدم  -ب

 . جملس املفوضنيعليها وذلك قبل عرضها على  الحظاتامل

األعضاء الذين ال يقومون بواجباتهم أو يسيلكون مسيلكا ال يتفيق     بشأن حالةدراسة ما يعرض  الرئيس  -ج

 املناسب. القرارالختاذ ملفوضني جملس االعضوية  وذلك قبل عر  املوضوع على  شروطمع 



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   8 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  والتقييارير املوازييية اليي  تييدخل يف اختصيياص السيينويمشييروع التقرييير  بييداء املالحظييات األولييية علييىإ -د

 .املؤسسة

قبيل عرضي      الحظيات عليي   امل وإبداءالنظر يف مشروع امليزانية السنوية لل ؤسسة وحسابها ااتام   -هي 

 .جملس املفوضنيعلى 

 جملس املفوضني.من أو  من الرئيسأع ال تتم إحالتها إلي   أي -و

 

 (29مادة )

بنياء عليى دعيوة مين       كل يا دعي  احلاجية ليذلك     أو كل شيهرين مرة جملس املفوضني وت ع مكتب  -أ

 الرئيس.

صحيحة ةضور أغلبية أعضائ  عليى أن يكيون مين بيينهم      تكون اجت اعات مكتب جملس املفوضني -ب 

صدر قرارات  بأغلبية أصيوات األعضياء احلاضيرين  وعنيد التسياوي ُييرج        يو  الرئيس الرئيس أو نائب

 .اكانب الذي من  رئيس االجت اع

 

 (11مادة )

 تقييرري  وميين  ء واألمييني العييامعضييااألاملفوضييني غييري ال وييوز أن حيضيير اجت اعييات مكتييب جملييس   - أ

 جت اعات.االعداد ماضر األمانة العامة إل العاملني يفمن  االستعانة ب 

حيرر مضر فعرفة األمني العام الجت اعات مكتب جملس املفوضني  يدون فيي  ميوجز ميا جير، يف      - ب

االجت اعات من مناقشيات وميا اختيذ مين توصييات وقيرارات. وييتم التصيديق عليى افضير مين قبيل             

 األعضاء يف االجت اع التال   ويوقع  الرئيس واألمني العام  وخيتم خبتم املؤسسة. 

 

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   9 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 جملس املفوضني

 (12مادة )

اليرئيس   بنياء عليى دعيوة مين     يعقد جملس املفوضني اجت اًعا اعتياديًّا مرة على األقل كل ثالثية أشيهر   

وووز لليرئيس أو بنياء عليى طليب أغلبيية األعضياء دعيوة جمليس املفوضيني إىل اجت ياع اسيتننائ  يف أي            

 وق .

 (11مادة )

 رئيس أوالي عليى أن يكيون مين بيينهم     أغلبي  أعضائ   ةضور صحيحا  اجت اع جملس املفوضنييكون   -أ

 خيالل لرئيس أن يوج  الدعوة النعقاد االجت ياع  ل  ويف حالة عدم اكت ال النصاب ووز نائب الرئيس

 ثالثة أيام. 

ال أصيحيحا عليى   االجت ياع  عتيرب  اخالل مرتني متتاليتني جملس املفوضني ذا مل يكت ل نصاب انعقاد إ -ب

   .الرئيس نائب على أن يكون من بينهم الرئيس أو  عضاءاأل ثلثيقل عدد احلاضرين عن 

د التسياوي ييرج  اكانيب    ني وع  احلاضيرين  األعضياء  أصيوات  قرارات جملس املفوضيني بأغلبيية  تصدر  -ج

 الذي من  رئيس االجت اع.

 

 (13مادة )

ومين يتقيرر   العيام    نيأحد غري األعضياء واألمي   هاسرية  وال ووز أن حيضراملفوضني جملس  اجت اعات  -أ

 .ملساعدة األمني العام يف إعداد ماضر االجت اعات االستعانة ب  من العاملني باألمانة العامة

املفوضييني أن يييدعو إىل حضييور اجت اعاتيي  ميين ييير، االسييتعانة برأييي  أو خربتيي  يف موضييوع     جمللييس -ب

 مسروح للبحث أو املناقشة  من دون أن يكون  م حق التصوي .

 

 (12مادة )

األمني العام مشروع بنود جدول األع ال واملوضوعات املقرتح مناقشتها من قبيل جمليس املفوضيني      يعد -أ

 ويعرضها على الرئيس قبل سبعة أيام ع ل على األقل من موعد االجت اع لغر  اعت اده. 



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   01 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

سية  ُيع م جدول أع ال االجت اع مع مجيع الوثائق املرفقة ب  على األعضاء قبل موعد االجت ياع خب   -ب

 أيام ع ل على األقل  عن طريق الربيد اإللكرتون .

ووز ألي من األعضياء أن يسليب إدراج أي موضيوع ييدخل يف اختصياص جمليس املفوضيني يف جيدول          - ج

قبيل   إىل األمني العام  مع بييان مفصيل لل وضيوع    باسم الرئيس ةاألع ال  على أن يرسل السلب كتاب

 .عيوم  ع ل على األقل من موعد االجت ا

 

 (15مادة )

ال  ييوز مناقشيية أي موضييوع أمييام جملييس املفوضييني قبييل إحالتيي  إىل إحييد، اللجييان أو األمانيية العاميية     -أ

يقيرر خيالف ذليك فوافقية أغلبيية      تقرير مفصل بشأن   وووز جمللس املفوضني أن  وتقديم ت دراسل

 .األعضاء

  وحت  بند ما يستجد مين  العاجلةألمور يف ا وز املناقشة يف موضوع غري وارد يف جدول األع ال إال  ال -ب

 .األعضاء األع ال  بعد موافقة أغلبية

 

 (16مادة )

أعضياء عليى األقيل  أن     ثالثية الرئيس أو بناء على طلب مقدم مين  من بناء على اقرتاح  جمللس املفوضني -أ

 .من مناقشة أحد املوضوعات  وأخذ الرأي في  لالنتهاءحيدد وقتا 

أن الرئيس أو بناء على طلب مقدم من ثالثة أعضياء عليى األقيل     من  اقرتاحعلى  بناًءجمللس املفوضني  -ب

قفل باب املناقشة يف أحد املوضوعات  ويشرتط لقفل باب املناقشة أن يكون قد سيبق اإلذن بيالكالم   يقرر 

 .ن املعارضني على األقللواحد من املؤيدين وواحد م

 

 (17مادة )

قفيل بياب املناقشية فيي  وبعيد      جملس املفوضيني  املوضوع املعرو  فور إعالن  بشأنرئيس الرأي اليأخذ  -أ

أو أي  ويؤخييذ الييرأي برفييع األيييدي  النصيياب القييانون  الييالزم لصييحة إبييداء الييرأي اكت ييالالتحقييق ميين 

 طريقة أخر، يراها جملس املفوضني مناسبة.



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   00 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

ليي  اليرأي  وال ويوز بعيد     إيف املوضيوع املعيرو  طبقيا مليا انتهيى      جمليس املفوضيني   رئيس قرار اليعلن  -ب

 .إعالن القرار إبداء أي تعليق علي 

 (18مادة )

أمساء األعضاء احلاضرين حيرر مضٌر فعرفة األمني العام  الجت اعات جملس املفوضني  يدوَّن في   -أ 

 .من قرارات اختذمن مناقشات وما  اتاالجت اع يفما جر، والغائبني  وموجز 

 الحظيات عليي   املإلبيداء  وإرسيال  إىل اليرئيس   جت ياع  االعلى األمني العام االنتهاء مين مسيودة مضير     -ب 

 بوق  كاف قبل عقد االجت اع التال .

جت اع من قبيل األعضياء يف االجت ياع التيال   ويوقعي  اليرئيس واألميني        االيتم التصديق على مضر  -ج 

 ام  وخيتم خبتم املؤسسة.الع

يف اجت اع  التال  بيذلك  املفوضني يتوىل األمني العام تنفيذ قرارات جملس املفوضني  وخيسر جملس  -د 

 تفصيال.

 

 

 التقرير السنوي

 (19مادة )

أع ا يا بشيأن حقييوق    وسييائر وأنشيستها  جهييود املؤسسية  عين  سينويًّا  تقريييًرا جمليس املفوضيني   يضيع  - أ

 وميا  األداء معوقات وُيحدد اختصاصاتها  نساق يف وتوصيات اقرتاحات من يراه وما اإلنسان يف امل لكة 

إىل املليك وجمليس اليوزراء وجمليس     تقرييره   جمليس املفوضيني  رفع يو لتفاديها  حلول من اعت اده مت

 النواب وجملس الشور،  ك ا يعر  تقريره أمام الرأي العام بالتوازي.

مييوجًزا بنتييائج أع اليي  وأنشييست  مشييفوعا ا الييوزراء تقريييًرلييس أن يرفييع جمللييس املفوضييني جمل وييوز - ب

 .موجبا لذلك ،كل ا طلب رأباقرتاحات  

 

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   04 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 اللجان

 (31مادة )

 ها وه :مل ارسة اختصاصاتنوعية دائ ة كان يشكل باملؤسسة ثالث 

 كنة الشكاو، والرصد واملتابعة.   -أ

 كنة احلقوق املدنية والسياسية. -ب

 كنة احلقوق االقتصادية واالجت اعية والنقافية. -ج

احلاجة إىل ذليك وفًقيا حلاجية    كانًيا مؤقتة متى دع  جمللس املفوضني أن يشكل بأغلبية األعضاء  وووز

 الع ل ويف حدود اختصاصات املؤسسة.

 

 (32مادة )

 واملتابعة من ثالثة أعضاء على األقل  وختتص فا يل : تشكل كنة الشكاو، والرصد

 فختليف  ومين ا يئيات   واملقيي ني  امليواطنني  مين  والتظل يات  الشكاو، املتعلقة ةقيوق اإلنسيان   تلق  -أ 

 .معها للتعامل أفضل السبل والبحث فيها وحتديد ودراستها الوسائل 

 بشيكل  عين طرييق اليرئيس  ومتابعتهيا     ذات االختصاص اكهات إحالة الشكاو، ال  مت اعت ادها إىل -ب 

 .فعال

يف حال وجود شيكو،  وتقيديم    االتباع الواجبة باإلجراءات واملقي ني من املواطنني الشأن ذوي تبصري -ج 

 .املعنية اكهات مع تسويتها يف املعاونة بشأنها  أو املساعدة  م

املؤسسيية مييع بيانييات اليي  تسييل تها  الشييكاو،إعييداد إحصييائية دورييية جمللييس املفوضييني حييول عييدد   -د 

 تفصيلية فا مت اختاذه من إجراءات بشأنها.

  وإجراء التقص  الالزم حو ا   ورفيع تقريير بشيأنها    ات حقوق اإلنسان يف امل لكةرصد حاالت انتهاك  -هي 

إىل جملس املفوضني ملناقشتها وااروج بقرار حول توجي  تنبي  إىل اكهات املختصة بها  مع تقيديم  

  وعنيد االقتضياء إبيداء اليرأي     االنتهاكيات املقرتحات ال  تتعلق باملبادرات الرامية إىل وضع حد  يذه  

 ردود أفعا ا.بشأن موقف تلك اكهات و



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   02 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

القيام بالزيارات امليدانية وفق األصول املتبعة لرصد أوضاع حقيوق اإلنسيان يف املؤسسيات اإلصيالحية      - و

وأماكن االحتجاز والتج عات الع الية والدور الصحية والتعلي ية  أو أي مكان عام رخر يشيتب  يف أن  

 .كون موقًعا النتهاك حقوق اإلنساني

  اللجنة من الرئيس أو جملس املفوضني.أي اختصاصات أخر، حتال إىل - ز

 

 

 (32مادة )

 تشكل كنة احلقوق املدنية والسياسية من ثالثة أعضاء على األقل  وختتص فا يل :

  واايية حقيوق اإلنسيان املدنيية والسياسيية      تعزييز إعداد املقرتحات والتوصيات يف كل ما من شيأن    -أ 

 .اختاذ ما يلزم بشأنها ورفعها إىل جملس املفوضني

من الرئيس أو من  ليهاإال حت اإلنسان املدنية والسياسية  ال  ةقوق املتعلقة املوضوعات يف الرأي إبداء -ب 

 جملس املفوضني.

املناسيبة بشيأنها     التوصييات  املدنيية والسياسيية  واقيرتاح    احلقوق مل ارسة القانونية مراجعة الض انات -ج 

 واملالحظيات  والتوصييات  املقرتحات بها  ووضع املتعلقة الدولية واملعاهدات االتفاقيات تسبيق ومتابعة

 املفوضني. تسبيقها ورفعها إىل جملس لسالمة الالزمة

حقيوق  فسائل املعنية  والدولية اإلقلي يةملعاهدات بامة النصوص التشريعية والتنظي ية ءةث مال -د 

أن  تعزييز واايية حقيوق اإلنسيان   فيا يف      يف كل ميا مين شي   املقرتحات والتوصيات  وتقديماإلنسان  

  املدنييية والسياسييية بيياحلقوقذلييك التوصييية باالنضيي ام إىل االتفاقيييات اإلقلي ييية والدولييية املعنييية   

 انضي    أن سبق ال  االتفاقيات نصوص بعض على امل لكة أبدتها قد تكون ال  التحفظات ومراجعة

 .إليها

والتوصييية املدنييية والسياسييية قوق احلاملع ييول بهييا يف امل لكيية املتعلقيية بيي دراسيية التشييريعات واليينظم  -هييي 

وإبيداء وجهية النظير يف ميد، مالءمتهيا مين عدمي  ميع املعيايري الدوليية            مناسبة راها تبالتعديالت ال  

التوصية بإصدار تشريعات جدييدة ذات صيلة   و ا حلقوق اإلنسان  وتقديم االقرتاحات الالزمة بشأنها  

 اإلنسان.ةقوق 

    وإبداء املالحظات عليهاال  تتعهد امل لكة بتقد ها دوريّااملساه ة يف إعداد مسودة التقارير املوازية  - و

 املدنية والسياسية. ةقوق اإلنسانذات عالقة التفاقيات إقلي ية ودولية  اتسبيًق



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   02 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 جملس املفوضني. من أي اختصاصات أخر، حتال إىل اللجنة من الرئيس أو - ز

 

 

 (33مادة )

 من ثالثة أعضاء على األقل  وختتص فا يل : تشكل كنة احلقوق االقتصادية واالجت اعية والنقافية

االقتصييادية  اإلنسييان حقييوق اايييةو تعزيييز شييأن  ميين مييا كييل يف والتوصيييات املقرتحييات إعييداد -أ 

 .  الختاذ ما يلزم بشأنهاإىل جملس املفوضني ورفعهاوالنقافية   واالجت اعية

  إليهيا  حتيال  ال   االقتصادية واالجت اعية والنقافية اإلنسان ةقوق املتعلقة املوضوعات يف الرأي إبداء -ب 

 جملس املفوضني.من الرئيس أو  من

  لكية  ومتابعية  امل يفالنقافيية  االجت اعيية و  ممارسية احلقيوق  املل يوم يف  دراسة وتقييم مد، التقيدم   -ج 

 .  وإبداء الرأي بشأنها جمللس املفوضنيالصلة وبرامج اإلعالم ذات العام الرأي قضايا

 وتوصييات  مقرتحيات  واألسعار ووضيع  الدخل مستو، حيث من االقتصادية يف امل لكة األوضاع دراسة -د 

 املفوضني. جمللسبشأنها 

تقييم مناهج التعليم وإبداء املالحظات بشأنها لتسويرهيا وفيق املعيايري الدوليية  وذليك بالتنسييق ميع         -هي 

 ت احلكومية ذات العالقة.املؤسسا

 التوصييات    واقرتاحالنقافيةاالقتصادية واالجت اعية و احلقوق مل ارسة القانونية مراجعة الض انات - و

 املقرتحييات ووضييعا  بهيي املتعلقيية الدولييية واملعاهييدات االتفاقيييات تسبيييق املناسييبة بشييأنها  ومتابعيية 

 .املفوضني ورفعها إىل جملستسبيقها   لسالمة الالزمةوالتوصيات واملالحظات 

فسييائل املعنييية  والدولييية اإلقلي يييةملعاهييدات باميية النصييوص التشييريعية والتنظي ييية  ءةييث مال - ز

يف كل ما من شيأن  تعزييز واايية حقيوق اإلنسيان        املقرتحات والتوصيات  وتقديمحقوق اإلنسان  

 االقتصييادية بيياحلقوقفييا يف ذلييك التوصييية باالنضيي ام إىل االتفاقيييات اإلقلي ييية والدولييية املعنييية    

 نصييوص بعييض علييى امل لكيية أبييدتها قييد تكييون اليي  التحفظييات ومراجعيية  والنقافييية واالجت اعييية

 .إليها انض   أن سبق ال  االتفاقيات

 واالجت اعييية  االقتصييادية قوق احلدراسيية التشييريعات واليينظم املع ييول بهييا يف امل لكيية املتعلقيية بيي        - ح

 لل ييواطن االقتصييادي واالجت يياع  والنقييايف املسييتو، رفييع يضيي ن فييا تسويرهييا بهييدف والنقافييية 

عيايري  وإبداء وجهة النظر يف مد، مالءمتها من عدم  مع امل مناسبة راها توالتوصية بالتعديالت ال  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   05 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

التوصية بإصيدار تشيريعات جدييدة    و ا الدولية حلقوق اإلنسان  وتقديم االقرتاحات الالزمة بشأنها  

 ذات صلة ةقوق اإلنسان.

  ا  وإبداء املالحظات عليهاال  تتعهد امل لكة بتقد ها دورًياملساه ة يف إعداد مسودة التقارير املوازية  - ط

 االقتصادية والنقافية واالجت اعية. ةقوق اإلنسانذات عالقة التفاقيات إقلي ية ودولية  اتسبيًق

 جملس املفوضني.من اختصاصات أخر، حتال إىل اللجنة من الرئيس أو أي   - ي

 

 (34مادة )

أول اجت ياع  يا رئيسيا     من هذه الالئحية يف  (21)املادة من اللجان املنصوص عليها يف تنتخب كل كنة   -أ

فإن تساو،  عدد األعضاء   غلبيةأوذلك ب  مماثلة قابلة للتجديد ملدد أخر،ملدة سنة من بني أعضائها  

 يف احلصول على هذه األغلبية أجري االختيار بينهم بالقرعة. عضوأكنر من 

ويعلين    ات كتابية إليي   حا  وتقيدم الرتشي  ًيسني  احلاضيرين  أول مرة أكرب األعضاء اللجنة اجت اعيرأم  -ب

هييذه الرتشيييحات ألعضيياء اللجنيية  و يير، االنتخابييات بييني املرتشييحني  االجت يياعيف بداييية السيين رئيييس 

 بالتزكية.  رئيسا أعلن انتخابعضو واحد حد غري أاالقرتاع السري  وإذا مل يتقدم للرتش  ب

 

 (35مادة )

( من هذه الالئحية  عليى أال ختيل    21لكل عضو احلق يف االشرتاك يف إحد، اللجان املنصوص عليها يف املادة )

وال ويوز للعضيو أن     حرية االشرتاك بتشيكيل اللجيان يف جم وعيات متقاربية مين حييث العيدد والفاعليية         

 .انيكون رئيًسا ألكنر من كنة من هذه اللج

 

 (36مادة )

وتقييوم برتتييب أولوياتهييا وحتديييد    ملؤسسية السييرتاتيجية وخسية ع ييل ا  احتيدد اللجييان بيرامج ع لييها وفًقي   

جمللس املفوضيني يف اجت اعي     بشأنها تقريًراوتقدم   نساق اختصاصها يفحتتاج إىل دراسة  ال املوضوعات 

 الدوري.

 



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   02 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 (37مادة )

 إىلاليدعوة  إدارة أع ا يا  و  كنية كل  على األقل  ويتوىل رئيس واحدة كل شهر اللجان مرة ت ع  -أ 

ال  انتهي  إليهيا اللجنية عليى اليرئيس  كيل       وعر  التوصيات    ووضع جدول األع ال االجت اعات

 بالتنسيق مع األمني العام.ذلك 

بأغلبييية وتوصييياتها  إال ةضييور أغلبييية أعضييائها وتصييدر قراراتهييا  ًياصحيحيي انعقيياد اللجنييةال يكييون  -ب 

 االجت اع. من  رئيس الذييرج  اكانب  التساوياألعضاء احلاضرين  وعند 

 مل رئيس اللجنة عند غياب . حيل أكرب األعضاء احلاضرين سنيًّا -ج 
 

 (38مادة )

 .العام نيأحد غري األعضاء واألم هاوال ووز أن حيضر اللجان سرية   اجت اعات -أ 

عنيد  مين العياملني باألمانية العامية أو خارجهيا       خبربتي    االسيتعانة ن تستعني فن تير،  أووز للجان  -ب 

دون أن يكيون لي  حيق التصيوي . ك يا ويوز       مين  ةث أي من املوضوعات الداخلة يف اختصاصياتها  

جميال   يفأداء ع ليها فراكيز البحيث العل ي  ومؤسسيات اجملت يع امليدن  العاملية          يفللجان أن تستعني 

   كل ذلك بالتنسيق مع األمني العام  وبعد موافقة الرئيس.حقوق اإلنسان

 

 (39مادة )

وضوعات املقيرتح مناقشيتها خيالل اجت ياع اللجنية       يتم التنسيق بني رئيس اللجنة واألمني العام على امل  -أ

أييام   مخسية ويقوم األمني العام بإعداد مشروع بنود جدول األع ال وعرض  عليى رئييس اللجنية قبيل     

 ع ل على األقل من موعد االجت اع لغر  اعت اده.

يرسل األمني العام مشروع بنود جدول أع ال االجت اع  باسم رئيس اللجنة عيرب الربييد اإللكرتوني  إىل     -ب

طليب إدراج موضيوع    عضيو ع ل على األقل من موعيد االجت ياع   وويوز ألي     أيام أربعةأعضائها قبل 

إىل رئييس اللجنية    باسيم  ةالسليب كتابي  عليى أن يرسيل   يدخل يف اختصاص اللجنة يف جدول األع ال  

 .قبل ثالثة أيام ع ل على األقل من موعد االجت اع مع بيان مفصل لل وضوعاألمني العام  

ُيع م جدول أع ال االجت اع مع مجيع الوثائق املرفقية بي  عليى أعضياء اللجنية قبيل موعيد االجت ياع          -ج

 األقل  عن طريق الربيد اإللكرتون . على بيوم  ع ل

 



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   07 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 (21مادة )

مضر فعرفة األمني العام  يدوَّن في  أمسياء األعضياء احلاضيرين والغيائبني وملخيص املناقشيات        حيرر  -أ

 اجت اعات اللجنة. والقرارات  والتوصيات الصادرة عن

اليرئيس أو جمليس املفوضيني حسيب     مين قبيل    عليهيا وافقية  املال تعترب توصيات اللجيان نهائيية إال بعيد     -ب

أو رفضيها أو تعديليها أو إعادتهيا إىل    ى تلك التوصييات  وضني املوافقة علاألحوال  وللرئيس أو جملس املف

 اللجنة ملزيد من الدراسة أو إرجاء النظر فيها إىل وق  الحق.

 

 (22مادة )

الحظيات عليي     املإلبيداء   هاإرسال  إىل رئيسي واللجنة على األمني العام االنتهاء من مسودة مضر اجت اع  -أ

 االجت اع التال .بوق  كاف قبل عقد 

يتم التصديق على مضر اجت اع اللجنة من قبل أعضائها يف االجت اع التال   ويوقع  رئييس اللجنية    -ب

 واألمني العام  وخيتم خبتم املؤسسة.

بنياًء  يتوىل األمني العام تنفيذ مجيع القرارات ال  انتهي  إليهيا اللجنية ورفيع التوصييات الصيادرة عنهيا         -ج

يف  مت بشييأن تلييك القييرارات والتوصييياتفييا وختسيير اللجنيية ف ميين رئيييس اللجنيية  علييى خسيياب تكلييي

 .اجت اعها التال 

 

 (21مادة )

  -حسيب األحيوال  -أو جمليس املفوضيني    ترفع اللجنة قرارتها إىل األمانية العامية  وتوصيياتها إىل اليرئيس      -أ

 .الختاذ اإلجراء املناسب بشأنها خساب موقع من رئيس اللجنة فوجب

مخسية  ترسل اللجنة ماضر اجت اعاتها خبساب موقع من رئيس اللجنة إىل الرئيس يف ميدة أقصياها    -ب

 من تاريخ التصديق عليها. أيام ع ل

 (23مادة )

 اضم عيددً تلتقديم الدعم الفين والقانون  للجنة الشكاو، والرصد واملتابعة   وحدةباألمانة العامة نشأ ت -أ

ختيتص بتلقي      جمال حقيوق اإلنسيان   يفاملستشارين والباحنني القانونيني املؤهلني ومن اارباء ا كافًي



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   08 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

بشييأنها  ومجييع البيانييات واملعلومييات عنهييا  واي بيانييات الزميية  ومتابعتهييا شييكاو، املييواطنني واملقييي ني 

 املناسب بشأنها. اتل   لت كني اللجنة من اختاذ القراررأي القانون  األّوالوإعداد 

 تلقيي ضييوابو ومعييايري  يتضيي ن دليييالبقييرار عيين الييرئيس  وبعييد موافقيية جملييس املفوضييني    يصييدر -ب

ورليية رصيدها    دراسيتها ومتابعتهيا   وإجراءات  الواردة لل ؤسسة وطلبات املساعدة املقدمة منها و،االشك

 حلاالت انتهاكات حقوق اإلنسان.

 

 حضور األعضاء وغيابهم

 (22مادة )

اجت اعيات جمليس املفوضيني واللجيان  ويعتيرب العضيو اليذي         حضور االنتظام يفالعضو وب على  -أ 

 طوال املدة افددة  ذه امله ة.يكلف يف مه ات رمسية خاصة باملؤسسة يف إذن 

إذا طرأ على العضو ميا يسيتوجب غيابي  أو انصيراف  مين اجت اعيات جمليس املفوضيني أو اللجيان           -ب 

 .حسب األحوالس أو رئيس اللجنة نهائًيا قبل انتهاء االجت اع أن يستأذن من الرئي

معلومات عين حضيور   يتض ن دورًيا كل ثالثة اشهر يعر  رئيس اللجنة على الرئيس تقريًرا  -ج 

 أعضاء اللجنة وغيابهم.

 

 احلصانة والسرية

 (25مادة )

ووز مؤاخذة العضو ع ا يبدي  من رراء أو أفكار يف املسائل ال  تدخل ضي ن اختصاصيات املؤسسية  وال     ال

 جملس املفوضني.إال بعد موافقة الرئيس وحضور ممنل عن يتم إجراء التحقيق مع العضو 

لييغ  وال ووز تفتيي  مقير املؤسسية إال بيأمر قضيائ  ةضيور ممنيل عين النيابية العامية  عليى أن ييتم تب            

 الرئيس بذلك ودعوة ممنل عن  حلضور التفتي .

 ويف مجيع األحوال يعترب باطال كل إجراء خيالف ذلك.

 

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   09 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 (26ادة )م

على األعضاء إفشاء سرية أي معلومات أو بيانات يكونون قد حصلوا أو اطلعوا عليها ةكيم ع ليهم    حيظر

إال بناء على أمر صادر عن النيابة العامة أو افك ية املختصية  ويظيل هيذا احلظير قائً يا حتيى بعيد انتهياء          

 العضوية.

 

 اكزاءات

 (27مادة )

  ومع عدم اإلخيالل باملسيؤولية اكنائيية أو املدنيية  يوقيع      القانون( من 01مع مراعاة البند ثانًيا من املادة )

على العضو الذي ينبي  أني  أخيل بواجبيات العضيوية أو ارتكيب ع يال مين األع يال افظيورة عليي   أحيد             

 اكزاءات التالية:

 التنبي  الشفوي.  -أ

 اإلنذار الكتاب . -ب

 إنهاء العضوية. -ج 

 (28مادة )

مين هيذه الالئحية عليى العضيو  إال بعيد عير          (27) ءات املنصيوص عليهيا يف امليادة   زاال ووز توقيع اكي  -أ

  عليى  املوضوع على مكتب جملس املفوضني  الذي يقرر االست اع إىل أقوال  ويتأكد من حتقيق دفاع 

 عليى جمليس املفوضيني    املقيرتح املوضوع مع اكزاء عر   يتم تدوين ذلك كل  يف مضر   ومن ثم أن 

 .الختاذ ما يراه مناسًبا

 من هذه الالئحة موافقية أغلبيية أعضياء    (27)اكزاءات املنصوص عليها يف املادة  إحد، يشرتط لتوقيع -ب

 .جملس املفوضني

 

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   41 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 انتهاء العضوية

 (29مادة )

تنتهيي  العضييوية يف جملييس ( ميين القييانون   01(  البنييدين )أ( و )هييي(  واملييادة )2مييع مراعيياة أحكييام املييادة )

 التالية:املفوضني يف أي من احلاالت 

 الوفاة أو العجز الذي حيول دون أداء مهام العضوية.  -أ

 االستقالة. -ب

 فقدان اكنسية البحرينية. -ج

 .صدور حكم نهائ  بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جر ة  لة بالشرف واألمانة -د

 

 (51مادة )

ويوز إنهياء العضيوية يف جمليس املفوضيني       القيانون  ( مين  01( البند )د(  واملادة )2مراعاة أحكام املادة ) مع

قبل انتهاء مدتها فوجب أمر ملك  بناء على توصية من اجمللس تصدر بأغلبية ثلني  أعضيائ  يف أي مين    

 احلاالت اآلتية:

 ة تنفيذا ل . إذا خالف أحكام القانون أو اللوائ  أو القرارات الصادر -أ 

 إذا اختذ ع اًل يتعار  مع أهداف املؤسسة  أو كان من شأن  تعسيل أدائها ملهامها واختصاصاتها.   -ب 

إذا تغيب عن حضور مخسة اجت اعات جمللس املفوضني أو اللجان من دون عذر يقبل  الرئيس رغيم   -ج 

 إنذاره بذلك كتابة.

 .السرية والسلوك حسن شرط هفقدمل حيافظ على كرامة العضوية بإذا  -د 

 

  



 

 باعت اد الالئحة التنفيذية 4102( لسنة 04قرار جملس املفوضني رقم )

   40 يف شأن  تنظيم وع ل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 (52مادة )

 مين  (51( و)29)إذا خال مكان أحد أعضاء جملس املفوضني أليٍّ من احلالتني املنصوص عليه يا يف امليادتني   

 ويك ل العضو اكديد مدة سلف . رخر  هذه الالئحة  حيل مل  عضٌو 

 

 

 و صصات السفر أةفااملك

 (51مادة )

كاملية كيل   املكافيأة    وتصيرف  واألعضاء فوجيب أمير ملكي    فأة الرئيس ونائب الرئيس احتدد مك -أ 

 .شهر وفق اإلجراءات والضوابو املالية املتبعة يف األمانة العامة

ختفض املكافأة ةسب عدد   ( البند )ج( من هذه الالئحة51( واملادة )22)مع مراعاة أحكام املادة  -ب 

 أو اللجان من دون عذر مقبول يقرره الرئيس. جملس املفوضنياجت اعات حضور مرات الغياب عن 
 

 (53مادة )

ألمني العام املكلفيني بالسيفر يف مه ية رمسيية خيارج اليبالد       لتصرف  صصات سفر كاملة لألعضاء و  -أ

( مييائ  دينييار يف اليييوم  تشيي ل تكيياليف اإلقاميية واالتصيياالت واملواصييالت والييوزن اإلضييايف    200بواقييع )

 األخر،.واملصاريف الشخصية 

( من مبليغ  صيص السيفر الكاميل للييوم      %21يف حالة  اوز تكلفة اإلقامة لليلة الواحدة ما مقداره ) -ب

(مين كاميل املبليغ    %21الواحد  تتح ل املؤسسة تكاليف اإلقامة  ويصرف  صيص  فيض فقيدار )   

 املخصص.

 يف الفقيرة )أ( مين هيذه    امليبني من جملس املفوضني  اوز  صص السيفر  مسبب ومع ذلك ووز بقرار  -ج

 (.%41وفا ال يزيد على نسبة )املادة  
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 (52مادة )

 اإلقامة لكل أعضاء الوفيد يف فنيدق  يف حالة حت ل املؤسسة تكاليف اإلقامة  تقوم األمانة العامة ةجز مقر 

مخس جنوم أو ما يعادل ذلك  ويف غرف عادية يف املكيان نفسي  اليذي سيتقام فيي  الفعاليية  عليى أن يكيون         

 مقر اإلقامة وخو سري الرحالت موحدين ك يع أعضاء الوفد  كل ا كان ذلك ممكنا.

 

 (55مادة )

حقيا تيوافر   يف حالة صرف املخصص كامال بناء على عدم توفري السكن من قبيل اكهية الداعيية  وثبي  ال    

السكن من اكهة الداعية  يتعني على من صرف ل  املخصيص كيامال إعيادة الفيرق بيني املخصيص الكاميل        

 .واملخصص املخفض إىل املؤسسة حال عودت 

 

 (56مادة )

 ألمني العام املكلفني بالسفر يف مه ة خارج البالد نفقات السفر على النحو التال :ليصرف لألعضاء و

يييوم واحييد قبييل وبعييد املييدة افييددة لل ه يية إذا كييان مقرهييا إحييد، الييدول العربييية أو    نفقييات سييفر   -أ

األوروبييية  إيييران  ا نييد  باكسييتان  أفغانسييتان  بيينجالدن  تايلنييد  سيينغافورة  ماليزيييا  إندونيسيييا     

 سريالنكا  بقية دول شرق رسيا.

مقرهيا يف غيري اليدول اليواردة يف البنيد      نفقات سفر عن يومني قبل وبعد املدة افددة لل ه ة إذا كيان   -ب

 السابق.

 

 (57مادة )

 تصرف ننريات لرئيس الوفد لتغسية املصاريف األخر، للوفد على النحو التال :

 ( مخسة أيام أو أقل.5( ست ائة دينار لل ه ة ال  اتد إىل )211)  -أ

 ( عشرة أيام.01( ستة أيام إىل )2( مثامنائة دينار لل ه ة ال  اتد من )811) -ب
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 ( أحد عشر يوما وأكنر.00( ألف دينار لل ه ة ال  اتد من )0111) -ج

على أن يقوم رئيس الوفد بتقديم األرصدة ال  تتناسيب ميع املبيالغ املصيروفة مين الننريية وإعيادة املبيالغ         

 إىل املؤسسة حال عودت .الفائضة 

 

 (58مادة )

خبصوص رحيالت   -كل ا كان ذلك ممكنا -األمانة العامة بالتعامل مع الناقل اكوي الوطين تلتزم -أ 

 الوفود  وعلى درجة رجال األع ال  ويف حال تعذر ذلك ووز لألمانة العامة احلجز على درجة أعلى.

ح يل دفيع   يف حالة رغبة أحد األعضاء أو األمني العام تغيري سري الرحلة أو اسيتبدال الناقيل اكيوي  يت    -ب 

 فرق السعر املرتتب على ذلك.

( تسعون يف املائية مين قي ية تيذكرة السيفر املسيتحقة للعضيو أو        %91ُيصرف  صص مال  قدره ) -ج 

 لألمني العام الذي يرغب يف السفر عرب املنافذ الربية شاملة مجيع املصاريف املرتتبة على ذلك.

 

 

 األمانة العامة

 (59مادة )

 كاف وتتكون من عدد  ا  التنفيذي اكهاز فنابة تكون عامة أمانة من لل ؤسسة اإلداري اكهاز يتكون

 ميين بقييرار تعيييينهم ويييتم والبيياحنني وغريهييم ميين العيياملني يف األمانيية العاميية   املستشييارينو ااييرباء ميين

 العام. األمني من توصية على بناء الرئيس

 

 (61مادة )

ومليّدة أربيع سينوات قابلية      األعضياء  أغلبيية  موافقية  عليى  بنياءً  الرئيس من قرار العام األمني بتعيني يصدر

 املرشي   يف واالسيتقاللية  ويشيرتط   من بني الشخصيات املشهود  يا بالكفياءة والنزاهية    للتجديد ملدد مماثلة 

العام أن يكون حاصال على شهادة البكيالوريوم أو ميا يعاد يا عليى األقيل  وأن يكيون        األمني منصب لشغل

 .هذه الالئحةمن ( 5) الواردة يف املادةواملسلوبة يف األعضاء ذات الشروط  باإلضافة إىلمن ذوي ااربة  
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 (62مادة )

 اليرئيس  أميام  مسئوال مباشيرة  ويكون أع ا ا  على واإلشراف العامة األمانة شئون إدارة العام األمني يتوىل

 :يل  ما خاص بوج  ويتوىل وظيفت   واجبات أدائ  يف

 واللوائ  القانونألحكام  وفًقا واملالية  اإلدارية العاملني والشئون وشئون العامة األمانة على العام اإلشراف -أ

 .ل  تنفيذا الصادرة والقرارات

اجت اعات مكتب جملس املفوضني ومتابعة أع ال   وتوفري ما يليزم مل ارسية اختصاصيات  مين      حضور -ب

 دون أن يكون ل  حق التصوي .

 وإعييداد قراراتيي  ميين دون أن يكييون ليي  حييق التصييوي   وتنفيييذ حضييور اجت اعييات جملييس املفوضييني -ج

 إجنيازه  مت وميا  العامية   األمانية  يف الع يل  وسيري  املؤسسة نشاط متض نة أشهر ثالثة كل دورية تقارير

 .املوضوعة والربامج ااسو وفق أع ال  من

 لي   يكيون  أن مين دون  اختصاصياتها   مل ارسة يلزم ما وتوفري أع ا ا  اللجان ومتابعة اجت اعات حضور -د

 .التصوي  حق

املؤسسية وحتقييق أهيدافها ووضيع ااسيو واليربامج        اختصاصيات تقديم االقرتاحات اااصة بتفعييل    -هي

 املتعلقة بذلك.

وكيذلك ميع     الرمسيية وغيري الرمسيية يف امل لكية     واألجهيزة واملؤسسيات  التنسيق واملتابعة ميع اليوزارات    -و

وااية ا يئات واملنظ ات الدولية واإلقلي ية املعنية بتنفيذ ااسو والربامج اااصة بتن ية وتعزيز 

 .إىل جملس املفوضنيورفع التقارير اااصة بهذا الشأن  نسان اإلحقوق 

افافييل والفعاليييات افلييية   ضييور الييدورات وانيييل املؤسسيية يف ةاألمانيية العاميية العيياملني يف تكليييف  -ز

 واإلقلي ية والدولية ذات الصلة بع لها.

 لل ؤسسة. السنوية واحلساب ااتام مشروع امليزانية  إعداد -ح

جملييس ورفعهييا إىل  املؤسسييةاملالحظييات والتوصيييات خبصييوص التربعييات واملعونييات الييواردة إىل   إبييداء -ط

 الختاذ القرار بشأنها. املفوضني

 لوائ  وقرارات املؤسسة. يفاألخر، املنصوص عليها  االختصاصات -ي

 .جملس املفوضنيمن أي أع ال أخر، حتال إلي  من الرئيس أو  -ك

 واختصاصات . مهام  بعض ملباشرة العامة األمانة يف العاملني من يراه من كتابًة يفو  أن العام لألمنيو
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 املوارد املالية لل ؤسسة

 (61مادة )

يكون لل ؤسسة املوارد املالية الكافيية الي  اكنهيا مين النهيو  بأعبائهيا واملهيام املسيندة إليهيا عليى أفضيل            

 وج   وتتكون هذه املوارد من:

 ال  ختصص لل ؤسسة يف بند مستقل من امليزانية العامة للدولة.االعت ادات املالية  .أ 

التربعات واملعونات غري املشروطة واملنسج ة وأهداف املؤسسة ال  يقر جملس املفوضني قبو يا  وفًقيا    .ب 

 للقوانني واألنظ ة املع ول بها يف امل لكة.
 

وتتيوىل املؤسسية إدارة مواردهيا املاليية واليتحكم فيهيا باسيتقاللية تامية  وختضيع حسياباتها لرقابية ديييوان            

 .الرقابة املالية واإلدارية

 

 أحكام ختامية

 (63مادة )

مين اليرئيس بنياء عليى موافقية أغلبيية األعضيياء        بقييرار تصيدر   يكيون لل ؤسسية الئحية لل يوارد البشيرية     

تنظييم  جيدول اليدرجات والرواتيب والعيالوات  و    وألمانية العامية    التنظي   لوتش ل بوج  خاص ا يكل 

 شؤون العاملني فيها.

 

 (62مادة )

نياء عليى   اليرئيس ب  مين بقيرار    تصيدر  واإلداريية  وافاسيبية ونها املاليية  ئيكون لل ؤسسة الئحة لتنظيم ش

إلجراء  يف امل لكة ااارج  املعت دة  وتش ل ضوابو االستعانة بشركات التدقيق عضاءاألموافقة أغلبية 

 التدقيق املنتظم على حسابات املؤسسة.

 

*  *  * 


