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�أمر ملكي رقم )28( ل�سنة 2011 

 باإن�شاء �للجنة �لملكية �لم�شتقلة للتحقيق في �لأحد�ث 

   �لتي وقعت في مملكة �لبحرين خال �شهري فبر�ير و مار�س 2011

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

    بعد الطالع على الد�شتور،

�أمرنا بالتي :

�لمادة �لأولى

مملكة  في  وقعت  التي  الأحــداث  مجريات  في  بالتحقيق  للقيام  م�شتقلة  ملكية  لجنة  ُتن�شاأ 

وتقديم  لحقة،  تداعيات  من  عنها  نجم  وما   ،2011 ومار�س  فبراير  �شهري  خالل  البحرين 

تقرير حولها  مت�شمنًا ما تراه منا�شبًا من تو�شيات في هذا اِل�شاأن. 

�لمادة �لثانية

تتاألف اللجنة من خم�شة من  ال�شخ�شيات البارزة والمعروفة دوليًا والتي لها خبرة و�شمعة 

عالمية معترف بها، وهم ال�شادة: 

- الأ�شتاذ الدكتور محمود �شريف ب�شيوني                             رئي�شًا

- القــــــــــــــــــا�شــــي فيلــــيب كـــــــــــــــــــير�س                              ع�شوًا 

- ال�شــــــيد نـــــايجــــــــــــــل رودلــــــــــــــــــــــــــي                            ع�شوًا

- الدكتــــــــــور ماهنـــــــــــو�س اأر�شنجــــــــاني                            ع�شوًا 

- الدكتـــــــــــــورة بدريــــــــــــــة العو�شـــــــــــــي                            ع�شوًا

�لمادة �لثالثة

ويعمل  اأخـــرى،  حكومة  اأي  اأو  البحرين  مملكة  حكومة  عن  تــام  با�شتقالل  اللجنة  تتمتع 

اأي  اأو  عام  م�شئول  اأو  دولية  منظمة  اأو  حكومة  اأي  يمثلون  ول  ال�شخ�شية  ب�شفتهم  اأع�شاوؤها 

م�شلحة اقت�شادية اأو �شيا�شية.

�لمادة �لر�بعة

المعنية  الحكومية  الجهات  بجميع  الت�شال  ولها  الحقائق،  تق�شي  اللجنة  مهمة  تكون 

مطلق  وللجنة  الحكومية،  وال�شجالت  الملفات  على  الطالع  وكذلك  الحكوميين،  والم�شئولين 
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الحرية في مقابلة اأي �شخ�س تراه مفيدًا لها، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات 

و�شهود  المزعومون  وال�شحايا  العمالية،  والنقابات  ال�شيا�شية،  والجمعيات  الإن�شان  حقوق 

النتهاكات المزعومة لحقوق الإن�شان الم�شونة دوليًا.

    ويجب على جميع الجهات الحكومية ذات ال�شلة و�شع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث  

الخا�شة بعمل اللجنة تحت ت�شرف اللجنة . 

�لمادة �لخام�شة

اأي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة      تتولى اللجنة بذاتها تحديد م�شار عملها ودون 

لالإجراءات  ووفقًا  ال�شرية،  من  اإطار  في  المزعومة  النتهاكات  و�شهود  المزعومين،  ال�شحايا 

التي تراها ل�شمان حماية خ�شو�شية واأمن الأفراد الذين تجتمع معهم، وطبقًا للمعايير الدولية 

لحقوق الإن�شان.

�لمادة �ل�شاد�شة

    يجب على الحكومة عدم التدخل باأي �شكل من الأ�شكال في عمل اللجنة ول يجوز اأن تمنع 

على  يجب  كما  معاونيها،  من  اأحــد  مع  اأو  معها  ات�شالت  لإجــراء  ي�شعى  �شخ�س  اأي  و�شول 

تراه  ما  وفق  التي تحددها  والأ�شخا�س  الأماكن  اإلى  اللجنة وموظفيها  ت�شهيل و�شول  الحكومة 

اللجنة منا�شبًا.

�لمادة �ل�شابعة

    للجنة �شلطة البت في جميع الم�شائل المتعلقة بنطاق واأ�شاليب عملها، وتتعهد الحكومة بعدم 

تعري�س اأي �شخ�س، اأو اأي فرد من عائلة ذلك ال�شخ�س الذي قام بالت�شال باللجنة اأو تعاون 

معها، وذلك لأي نوع من العقاب، اأو التاأثير عليه �شلبيًا باأي �شكل من الأ�شكال، اأو تعري�شه لأي 

م�شايقات اأو اإحراج من قبل اأي م�شئول عام اأو ممثل للحكومة.

�لمادة �لثامنة

    يكون عمل اللجنة م�شتقاًل عن اأي اإجراءات وطنية اأو ق�شائية، حتى لو كانت ذات �شلة بنف�س 

التاأثير على عمل  اأو  اأو منع  تقييد  اأو  اأو ق�شائية �شلطة وقف  اإدارية  ولي�س لأي جهة  المو�شوع، 

اللجنة ونتائجها.

    ول ت�شمل �شالحيات اللجنة اأية ق�شايا �شيا�شية اأو مفاو�شات.
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�لمادة �لتا�شعة

ت�شع اللجنة تقريرًا بنتيجة عملها يتم ن�شره كاماًل بعد عر�شه على جاللة الملك في موعد 

اأق�شاه 30 اأكتوبر 2011، ويجب اأن ي�شتمل تقرير اللجنة �شمن اأمور اأخرى على ما يلي:

1( �شردًا كاماًل لالأحداث التي وقعت خالل �شهري فبراير ومار�س 2011.

2( الظروف والمالب�شات التي وقعت في ظلها تلك الأحداث.

3( ما اإذا كانت قد وقعت خالل تلك الأحداث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإن�شان من 

قبل اأي من الم�شاركين خالل الأحداث اأو التداخل بين المواطنين والحكومة.

4( و�شفًا لأي اأعمال عنف وقعت بما في ذلك طبيعة تلك الأعمال، وكيفية حدوثها والعنا�شر 

مجل�س  ودوار  ال�شلمانية  م�شت�شفى  في  �شيما  ول  عنها،  نتجت  التي  والتداعيات  الفاعلة 

التعاون.

5( بحث حالت الإدعاء عن وح�شية ال�شرطة اأو الإدعاء باأعمال عنف �شد المتظاهرين، اأو من 

المتظاهرين �شد ال�شرطة واآخرين، بما في ذلك الأجانب.

6( ظروف و�شحة عمليات التوقيف والعتقال.

7( بحث حالت الإدعاء بالختفاء اأو التعذيب.

والمرئية  والمقروءة  الم�شموعة  الإعالم  اإذا كان هناك م�شايقات من قبل و�شائل  بيان ما   )8

�شد الم�شاركين في المظاهرات والحتجاجات العامة.

9( بحث حالت الإدعاء باأعمال هدم غير قانوني للمن�شاآت الدينية.

10( بيان ما اإذا كان هناك ا�شتراك لقوات اأجنبية اأو فاعلين اأجانب في الأحداث.

�لمادة �لعا�شرة

لأي  المحاكمة  اأو  التحقيق  باإجراء  التو�شية  ذلك  في  بما  تراها  تو�شيات  اأي  تقديم  للجنة 

في  النظر  بــاإعــادة  والتو�شية  العموميون،  الموظفون  اأو  الم�شئولون  ذلــك  في  بما  �شخ�س 

منع  اإلى  تهدف  موؤ�ش�شية  اآليات  باإن�شاء  المتعلقة  والتو�شيات  والقانونية،  الإداريــة  الإجــراءات 

تكرار اأحداث مماثلة وكيفية معالجتها.

 

�لمادة �لحادية ع�شرة

التي  والمن�شاآت  الأماكن  تحدد  اأن  ولها  عملها،  لإنجاز  لزمًا  تراه  بمن  ت�شتعين  اأن  للجنة 

تبا�شر عملها من خاللها والتي تخ�شع ل�شيطرتها الكاملة.
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من  توفيرها  يتم  والتي  لعملها  اللجنة  لمبا�شرة  الالزمة  الميزانية  اللجنة  رئي�س  ويقترح 

ميزانية الديوان الملكي.

    ويتم �شرف نفقات وتعوي�شات اأع�شاء اللجنة وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة، 

و�شوف يجري الإف�شاح عنها في التقرير النهائي للجنة.

�لمادة �لثانية ع�شرة

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

              ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع

بتاريخ: 27 رجب 1432هـ

الموافق: 29 يونيو 2011م 


