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 المفوضينمدونة سلوك أعضاء مجلس 

 بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

 

 لول األمادة ال
 تمهيد
 

بموجااب  تئأنشاات المؤسسااة الوطنيااة لحقااوق اإلنسااانم مؤسسااة مساا قلة لمااا ناناا

ولية ماا  ئ هاادإ ىلاات ال  اماا  بمساا مم 6132( لساانة 62)                القااانون رقاام

و نمياة وحماياة حقاوق قضايا حقاوق اإلنساان ووضا  السياساات الم  لقاة ب   يا  

اإلنسان في مملنة البحرينم وال م  علت  رسيخ قيمها ونشر الوعي بهاام وال ما  

علاات نشاار ةقافااة حقااوق اإلنسااان بال  اااون ماا  ابجهاا ا المي صااة بشاائون ال  لاايم 

وال نشاائة واإلعااام وال ةقيااإم وناارلك ال  ريااإ بالوسااائ  الم احااة لحمايااة حقااوق 

المطبوعاااات الم صااالة با ااادافها واي صاصاااا هام اإلنساااانم وىصااادار النشااارات و

 اا ي مدوناة السالوك  مونظًرا لطبي ة الدور والمهمة الملقاا علت المؤسسة الوطنياة

ىلات  أعضااء مجلاس المفوضاينم وصاوا ره بما ينفا   نظايم وحسان ساير عما  

للساالطات الدساا ورية فااي  وأ ااداإ المؤسسااة الوطنيااة  نسااجم قااديم ياادمات عامااة 

المقيمااين نافااةم ضاامن م ااايير   ساام بالدقااة ين ولمااواطنا ىلااتلمقدمااة االمملنااةم و

والموضوعية والن ا ة والحياد وااج هادم ومن دون  ميي  في رلك بسبب الجنس 

السياسااي أو رياار  اان ماااءأو  ماار ب أو الم  قاادأو ابصاا  أو الل ااة أو الاادين أو ال

 رلك.

 

 ثانيةالمادة ال

 األهــداف
 

 الم صالة  رسايخ القايم والمبااد ىرساء م ايير أياقية وسلوك ىلت ال هدإ مدونة 

م ورلاااك مااان ياااا  بياااان المؤسساااة الوطنياااةن بمفوضااايالبال ضاااوية فاااي مجلاااس 
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والحقوق الم ر بة علت  ره ب ملهم لواجبا هم المنوطة  ابعضاءأياقيات مباشرا 

 .ال ضوية
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 مادة الثالثةال

 ادئــم لوالمبــالقي
 

مباد  أساسيةم  مة  جاو ر الواجباات ابياقياة  سب ةسلوك علت ال ر ن  مدونة 

فااي المؤسسااة  لساالوك أعضاااء مجلااس المفوضااين يااا  ف اارا سااريان ال ضااوية

 و ي علت النحو ال الي:م الوطنية أو ح ت ب د ان هائها

: اليضااول للقواعااد القانونيااة المنظمااة لل ماا  فااي المؤسسااة احتررمام القررانلو  -3

اإلنسااانم وفًقااا للقااوانين وابنظمااة أو اللااوائا وال  ليمااات الوطنيااة لحقااوق 

 الصادرا بموجبها والنافرا في مملنة البحرين.

فااي ال  ااطي ماا  الجمهاورم و جنااب الفئويااة  بالحيااد ال ااام اال اا ام: الحياديرة -6

 .والمصالا واا  مامات الياصة عند  قديم اليدمات

ن السلطات الدس ورية والجمهور : ي  ين الحفاظ علت الةقة الا مة مالنزاهة -1

و   ي  اا و انياد ن ا اة المؤسساة الوطنياةم وال ما  علات    يا  المصالحة 

  نمااالميصصاة لهاام   اداإابفاي ريار  ال ضاويةال امةم وأا ي م اسا يدام 

مصالا الشيصية حا  الب المصلحة ال امة للمؤسسة الوطنية علت ي ليل م  

 نشوء  ضارب بين  ره المصالا.

:  قاااديم جميااا  اليااادمات ال اااي  وفر اااا المؤسساااة الوطنياااة ىلااات المسرررالواة -2

بسبب الجانس أو ابصا  أو دون  ميي  بينهم من المواطنين والمقيمين نافةم 

   مر ب أو الم  قد.الل ة أو الدين أو ال

قاة وأماناة وىيااصم وال جارد الحرص ال اام علات  ادياة ال ما  بد: االجتهاد -5

الن ا اة والقياام بجميا  و الشفافية بقيم دال قي  م م  اع بارات قد  ي  به من أي

القانون واللوائا  طبي ة ال م م ىلت جانب ما يفرضه الواجبات ال ي  فرضها

 .الوطنية وال  ليمات الياصة بالمؤسسة

يصوصايات سارار ال ما  أو االمهنية فيما ي  لاق ب السريةب اال  ام: السمية -2

وعادم ىفشاائها  مال ي  م ااطال عليهاا بحنام ال ما يدمات الالمس فيدين من 

 بياإ ما نص عليه القانون.بصورا رير رسمية  أو اس  مالها 
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: ضاامان عاادم  بديااد ابمااوا  ال امااة للمؤسسااة الوطنيااة أو ىساااءا الفاعليررة -7

م ما  وجاوب  ادبير في رير اب داإ الميصصة لهاااس  مالها أو اس  مالها 

علاات اإلياارادات ىلاات الحفاااظ ارد الم احااة بطريقااة  ااؤدي أشاانا  المااو جمياا 

  ين. قديم اليدمات بفاعلية وجودا عاليم  ضمان  مال امة
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 المادة المابعة
 لواجبات األعضاء

 
أن يراعي ااح ارام الواجاب لمؤسساات  عضو مجلس المفوضينيجب علت  -3

ما   وأصاو  اللياقاةمن جانبم والجمهور من جانب آيارم  الدولة الدس ورية

 اللجان.من ب المجلس أو في مجلس المفوضين أو   مائه ورئاسة الجلسة

مجلااس  أو يااار  داياا  ضااو مجلااس المفوضااين أن يااا ي أف ااااا يجااو  ل  -6

اللجان أو يارجها  يالإ القوانين وابنظمة  من ب المجلس أو المفوضين أو

 واللوائا وال  ليمات الم مو  بها.

ان ظام فاي حضاور اج ماعاات مجلاس يجب علت عضو مجلس المفوضين ا -1

 اممهاابواللجااانم وي  باار ال ضااو الااري ينلااإ  ومن ااب المجلااس المفوضااين

 ام.طوا  المدا المحددا لهره المهرسمية ياصة بالمؤسسة الوطنية في ىرن 

را طرأ علت ال ضو ما يس وجب رياباه أو انصارافه مان اج ماعاات مجلاس ى -2

أن يسا ارن مان  م وجب علياهااج مالالمفوضين أو اللجان نهائيا قب  ان هاء 

 حسب ابحوا . بالرئيس أو رئيس اللجنة 

ي رض رئايس اللجناة علات الارئيس  قريارا دورياا نا  ةاةاة أشاهر ي ضامن  -5

 .م لومات عن حضور أعضاء اللجنة وريابهم

يحظاار علاات عضااو مجلااس المفوضااين اساا  ا  صااف ه فااي الحصااو  علاات  -2

 م ايا ياصة بدون وجه حق.

يجااو  ل ضاااو مجلاااس المفوضاااين اسااا  ا  منصااابه ليدماااة أراااراض أو  ا -7

 أ داإ أو مناف  شيصية.

مجلاااس المفوضاااين   لياااب المصااالحة ال اماااة للمؤسساااة عضاااو  يجاااب علااات -8

 الوطنية علت المصالا الشيصية حا  نشوء  ضارب بين  ره المصالا.

الصااحيات الممنوحاة اسا  ما  يحظر علت عضو مجلس المفوضين ىسااءا  -2

وجاااب قاااانون أو نظااام أو لاااوائا أو   ليماااات أو قااارارات المؤسساااة لاااه بم

 الوطنيةم في صور ا نافة.
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 ياالإ ال وجاه ا يجو  ل ضو مجلس المفوضين ال  بير أو ال صريا بارراء  -31

رأي المؤسسة الوطنية أو اس يدام منصابه لل  بيار عان  لاك ل ال ام أو الم لن

 .الرئيسن م ةمسبقموافقة دون من اآلراء أو ال صريا بها 

يحظر علت عضو مجلاس المفوضاين  مةيا  المؤسساة الوطنياة فاي المحافا   -33

اا ض يدون  فااوماان ا ها ماا  ال ياار الوطنيااة أو اإلقليميااة أو الدوليااة أو فااي ص 

 رئيس.البرلك من 

الجهات الرسمية وريار  ا يجو  بي من أعضاء مجلس المفوضين مياطبة -36

ي  لق با داإ واي صاصاات في موضول  الرسمية يار  المؤسسة الوطنية

 رئيس.العن طريق  ىا المؤسسة

عنااد مناقشااة أي موضااول م ااروض  معضااو مجلااس المفوضااينعلاات يجااب  -31

علت أحد ابجه ا الرئيسة للمؤسسة الوطنية ي  لق بمصالحة شيصاية لاه أو 

مجلاس يطار رئايس أن ي   مح ت الدرجة الراب ة أو بحد مونليه أقربائهبحد 

 مناقشة.برلك قب  ال المفوضين

علاات عضااو مجلااس المفوضااين اال اا ام باحنااام القااوانين وابنظمااة يجااب  -32

 الياصة ب م  المؤسسة الوطنية. والقرارات واللوائا وال  ليمات

 
 

 خامسةالمادة ال
 الحصانة لوالسمية

 
يجو  مؤايرا عضو مجلس المفوضاين عماا يبدياه مان آراء أو أفناار فاي  ا -3

المسائ  ال ي  دي  ضمن اي صاصات المؤسسةم وا ي م ىجراء ال حقيق م  

مجلاس ىا ب د موافقة رئيس المؤسساة الوطنياة وحضاور ممةا  عان ال ضو 

   المفوضين.

  عان ىا باامر قضاائي بحضاور ممةا الوطنية ا يجو   ف يش مقر المؤسسة -6

ىلات حضاور برلك ودعوا ممة  عنه  رئيسالالنيابة ال امةم علت أن ي م  بليغ 

 ال ف يش.
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علت أعضاء مجلس المفوضاين ىفشااء سارية أي م لوماات أو بياناات  يحظر -1

ينونون قد حصلوا أو اطل اوا عليهاا بحنام عملهام ىا بنااء علات أمار صاادر 

عن النيابة ال امة أو المحنمة المي صاةم ويظا   ارا الحظار قائًماا ح ات ب اد 

 ان هاء ال ضوية.

 
 المادة السادسة

 قبلول الهدايا لوالمزايا
 

يم ن  أعضاء مجلس المفوضين عن طلب أو قبو  أو أيرم بشان  مباشار أو ريار 

عماا  ماان ابعمااا  المنوطااة بهاام أو اام نااال عنااهم أو أي بداء مباشاارم أي  اادايا 

مااا فيهم أو أدائهاام لواجبااا هم أو مممارساا هم لمهااا فاايم ايااا قااد ينااون لهااا  اااةير 

ماان  اارا  ءالوعااد بشااييصاادرونه ماان قااراراتم نمااا يم ناا  ابعضاااء عاان قبااو  

القبي م واام ناال عان وضا  أنفساهم  حات أي ال ا ام ماالي أو رياره قاد يناون لاه 

 مة   را ال اةير.

 المادة السابعة
 

وي ما  باه مان  م نفيار أحناام  ارا القارار نأعضااء مجلاس المفوضايرئيس وعلت 

 صدوره.  اريخ

 

*  *   * 


