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مر�سوم رقم )35( ل�سنة 2013

بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم رقم )27( ل�سنة 2012

ب�ساأن مكتب م�ستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

وعلى المر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

بوزارة  التظلمات  عام  لأمين  م�شتقل  مكتب  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  المر�شوم  وعلى 

الداخلية،

بقـــانون  بالمر�شوم  ال�شادر  المدنيــــــة  الخـــــدمـــــة  لقــــانـــون  التنفـــيذيـــة  الالئحـــــة  وعلى 

رقــــم )48( ل�شــــنة 2010 وال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 ،

وعلى تقرير اللجنة البحرينية الم�شتقلة لتق�شي الحقائق، وعلى الأخ�س التو�شيتين رقمي 

)1717(، )1722( الواردتين فيه،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

 ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

من  و )13(  و )12(  و)9(  و )4(   )2( و   )6،3،2( البنود  المواد )1(  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

الداخلية،  بوزارة  التظلمات  لأمين عام  ب�شاأن مكتب م�شتقل  ل�شنة 2012  المر�شوم رقم )27( 

الن�شو�س الآتية:

مادة )1( بند 2: 

الفعل الموؤثم:

اأي فعل اأو امتناع عن فعل اأو ال�شروع اأو ال�شتمرار فيه متى وقع بالمخالفة لأحكام القوانين 

اأو  الأمــر  اأو  بالتخطيط  القيام  ذلك  في  بما  تاأديبية،  اأو  جنائية  اإجـــراءات  اتخاذ  يبرر  بما 

ال�شتراك بالتفاق اأو التحري�س اأو الم�شاعدة اأو المتناع عن اتخاذ اإجراء ي�شتوجبه القانون.  
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مادة )1( بند 3:

منت�سبو وزارة الداخلية:

جميع العاملين بوزارة الداخلية من مدنيين وع�شكريين، اأيًا كان موقع عملهم.

مادة )1( بند 6:

الفح�ض:

تحقيق ال�شكوى وتق�شي وجمع وتقييم الأدلة المتعلقة بها.

مادة )2(:

ُتن�شاأ اأمانة عامة م�شتقلة للتظلمات بوزارة الداخلية، تتاألف من:

1 -  اأمين عام التظلمات ونائبه، يتم تعيينهما بموجب مر�شوم بناء على تو�شية وزير الداخلية 

وي�شترط  اأخرى،  لمدد  للتجديد  قابلة  �شنوات  خم�س  لمدة  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  وموافقة 

فيهما من واقع خبرتهما وقدراتهما ال�شخ�شية تميزهما بال�شتقالل والحيادية والنزاهة.

2 – يتبع اأمين عام التظلمات الإدارات الآتية:

     اأ – اإدارة �شئون التظلمات.

    ب – اإدارة مراقبة مراكز الإ�شالح والتوقيف.

    ج – اإدارة التعاون الدولي والتطوير.

     د – اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

3 – عدد كاف من الموظفين الموؤهلين تاأهياًل منا�شبًا لإنجاز مهام الأمانة العامة للتظلمات، 

وزير  بموافقة  ي�شعها  التي  لل�شروط  وفقًا  التظلمات،  عام  اأمين  من  قرار  بتعيينهم  ي�شدر 

الداخلية.

الأمن  اأع�شاء قوات  العام ندب عدد من  الأمن  رئي�س  اأن يطلب من  التظلمات  ولأمين عام 

العام لمعاونته في اإنجاز المهام المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات.

مادة )4(:

تتولى اإدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية القيام بالآتي:

في  العام  الأمن  قوات  اأع�شاء  �شد  جهة  لأي  المقدمة  ال�شكاوى  وفح�س  ومراجعة  تلقي   -  1

نطاق م�شئولياتهم عن ارتكاب الفعل الموؤثم، بالإ�شافة اإلى م�شئولية الروؤ�شاء.

اأع�شاء قوات  اأي من  اأ�شفر عنها فح�س ال�شكاوى ب�شاأن قيام  التي  – حفظ الأدلة والنتائج   2

الأمن العام بارتكاب فعل موؤثم.

وي�شدر بتنظيم العمل بالإدارة قرار من وزير الداخلية.
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مادة )9(:

تخت�س اإدارة التدقيق والتحريات الداخلية بفح�س ال�شكاوى المتعلقة بالدعاء بحدوث فعل 

موؤثم من قبل اأي من اأع�شاء قوات الأمن العام يبرر اتخاذ اإجراءات تاأديبية بحقه، وفي هذه 

الحالة تكون اإدارة التدقيق والتحريات الداخلية غير ملزمة باإحالة ال�شكوى بحالتها اإلى الأمانة 

اأي من الحالت المن�شو�س عليها في المادة )11( من هذا  اإذا تحققت  اإل  العامة للتظلمات 

المر�شوم.

مادة )12(:

لأحكام  وفقًا  المقدمة  ال�شكاوى  وفح�س  ومراجعة  بتلقي  للتظلمات  العامة  الأمانة  تخت�س 

هذا المر�شوم. كما تخت�س بالإ�شافة اإلى الم�شائل المحالة اإليها من اإدارة التدقيق والتحريات 

الداخلية، بفح�س ال�شكاوى الأكثر خطورة بح�شب ما يقرره اأمين عام التظلمات في هذا ال�شاأن 

العامة  ولالأمانة  الداخلية،  والتحريات  التدقيق  اإدارة  اخت�شا�س  في  تدخل  كانت  ولو  حتى 

للتظلمات مبا�شرة مهامها بغير �شكوى في حالة وقوع فعل موؤثم يوؤدي اإلى تاأثير �شلبي على ثقة 

الجمهور في منت�شبي وزارة الداخلية.

الحب�س  واأمــاكــن  الأحـــداث  رعاية  واأمــاكــن  ال�شجون  زيــارة  للتظلمات  العامة  لالأمانة  ويكون 

والمحبو�شين  الــنــزلء  تعر�س  وعــدم  ـــداع،  الإي قانونية  من  للتحقق  والحتجاز،  الحتياطي 

والمحتجزين للتعذيب اأو المعاملة الالاإن�شانية اأو الحاطة بالكرامة.

ال�شجون  التي تحدث في  الوفاة  للتظلمات فورًا بحالت  العامة  وفي كل الأحوال ُتخطر الأمانة 

واأماكن رعاية الأحداث واأماكن الحب�س الحتياطي والحتجاز لتخاذ ما تراه.

مادة )13(:

التظلمات  البحرين، لأمين عام  المعمول بها في مملكة  القوانين  باأحكام  مع عدم الإخالل 

الالزمة  ال�شالحيات  الداخلية  والتحريات  التدقيق  واإدارة  للتظلمات  العامة  الأمانة  وموظفي 

لممار�شة مهامهم طبقًا لأحكام هذا المر�شوم والقرارات المرتبطة به، ولهم في �شبيل ذلك:

اإلى الأماكن والمعلومات والبيانات والم�شتندات بما فيها المحفوظة في  اإمكانية الو�شول   - 1

جهاز الحا�شب الآلي.

2 - الو�شول اإلى اأي �شخ�س للح�شول على معلومات اأو اأدلة.

3 - النظر في طلبات ال�شلح والت�شوية المدنية واإبداء الراأي فيها.

العامة  الأمــانــة  موظفي  مهمة  ت�شهيل  بها  والمعنيين  والم�شئولين  الـــوزارات  على  ويجب 

ومعلومات  بيانات  من  يطلبونه  بما  وتزويدهم  الداخلية  والتحريات  التدقيق  واإدارة  للتظلمات 

وم�شتندات تتعلق بمو�شوع ال�شكوى.
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المادة الثانية

في  التظلمات" الــواردة  عام  اأمين  "مكتب  للتظلمات" بعبارة  عامة  "اأمانة  عبارة  ت�شتبدل 

بوزارة  التظلمات  عام  لأمين  م�شتقل  مكتب  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  المر�شوم  عنوان 

والتحريات  التدقيق  اإدارة   " عبارة  ت�شتبدل  كما  المر�شوم،  هذا  في  وردت  واأينما  الداخلية 

بعبارة  الداخلية"  وزارة  "منت�شبي  وعبارة    ،" الداخلية  ال�شئون  "مكتب  بعبارة  الداخلية" 

اإليه. الم�شار  المر�شوم  في  وردت  اأينما  العام"،  الأمن  قوات  "منت�شبي 

المادة الثالثة

به  ُويعمل  المر�شوم،  – تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه  والوزراء  الوزراء  على رئي�س مجل�س 

من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

        الفريق الركن

        وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 18 رجب 1434هـ

الموافق: 28 مايو 2013م

 


