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مر�سوم رقم ( )35ل�سنة 2013
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم رقم ( )27ل�سنة 2012
ب�ش�أن مكتب م�ستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون قوات الأمن العام ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى قانون الإج���راءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وعلى المر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم وزارة الداخلية ،وتعديالته،
وعلى المر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2012ب�ش�أن مكتب م�ستقل لأمين عام التظلمات بوزارة
الداخلية،
وعلى الالئح ـ ــة التنف ــيذي ــة لقـ ــان ــون الخ ـ ــدم ـ ــة المدنيـ ـ ــة ال�صادر بالمر�سوم بق ــانون
رقـ ــم ( )48ل�سـ ــنة  2010وال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ، 2012
وعلى تقرير اللجنة البحرينية الم�ستقلة لتق�صي الحقائق ،وعلى الأخ�ص التو�صيتين رقمي
( )1722( ،)1717الواردتين فيه،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )1البنود ( )6،3،2و ( )2و ( )4و( )9و ( )12و ( )13من
المر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2012ب�ش�أن مكتب م�ستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية،
الن�صو�ص الآتية:

مادة ( )1بند :2
الفعل الم�ؤثم:

�أي فعل �أو امتناع عن فعل �أو ال�شروع �أو اال�ستمرار فيه متى وقع بالمخالفة لأحكام القوانين
بما يبرر اتخاذ �إج���راءات جنائية �أو ت�أديبية ،بما في ذلك القيام بالتخطيط �أو الأم��ر �أو
اال�شتراك باالتفاق �أو التحري�ض �أو الم�ساعدة �أو االمتناع عن اتخاذ �إجراء ي�ستوجبه القانون.
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مادة ( )1بند :3
منت�سبو وزارة الداخلية:

جميع العاملين بوزارة الداخلية من مدنيين وع�سكريين� ،أي ًا كان موقع عملهم.

مادة ( )1بند :6
الفح�ص:

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

مادة (:)2

ُتن�ش�أ �أمانة عامة م�ستقلة للتظلمات بوزارة الداخلية ،تت�ألف من:
� - 1أمين عام التظلمات ونائبه ،يتم تعيينهما بموجب مر�سوم بناء على تو�صية وزير الداخلية
وموافقة رئي�س مجل�س ال��وزراء لمدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد لمدد �أخرى ،وي�شترط
فيهما من واقع خبرتهما وقدراتهما ال�شخ�صية تميزهما باال�ستقالل والحيادية والنزاهة.
 – 2يتبع �أمين عام التظلمات الإدارات الآتية:
�أ – �إدارة �شئون التظلمات.
ب – �إدارة مراقبة مراكز الإ�صالح والتوقيف.
ج – �إدارة التعاون الدولي والتطوير.
د – �إدارة الموارد الب�شرية والمالية.
 – 3عدد كاف من الموظفين الم�ؤهلين ت�أهي ًال منا�سب ًا لإنجاز مهام الأمانة العامة للتظلمات،
ي�صدر بتعيينهم قرار من �أمين عام التظلمات ،وفق ًا لل�شروط التي ي�ضعها بموافقة وزير
الداخلية.
ولأمين عام التظلمات �أن يطلب من رئي�س الأمن العام ندب عدد من �أع�ضاء قوات الأمن
العام لمعاونته في �إنجاز المهام المنوطة بالأمانة العامة للتظلمات.

مادة (:)4

تتولى �إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية القيام بالآتي:
 - 1تلقي ومراجعة وفح�ص ال�شكاوى المقدمة لأي جهة �ضد �أع�ضاء قوات الأمن العام في
نطاق م�سئولياتهم عن ارتكاب الفعل الم�ؤثم ،بالإ�ضافة �إلى م�سئولية الر�ؤ�ساء.
 – 2حفظ الأدلة والنتائج التي �أ�سفر عنها فح�ص ال�شكاوى ب�ش�أن قيام �أي من �أع�ضاء قوات
الأمن العام بارتكاب فعل م�ؤثم.
وي�صدر بتنظيم العمل بالإدارة قرار من وزير الداخلية.
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مادة (:)9

تخت�ص �إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بفح�ص ال�شكاوى المتعلقة باالدعاء بحدوث فعل
م�ؤثم من قبل �أي من �أع�ضاء قوات الأمن العام يبرر اتخاذ �إجراءات ت�أديبية بحقه ،وفي هذه
الحالة تكون �إدارة التدقيق والتحريات الداخلية غير ملزمة ب�إحالة ال�شكوى بحالتها �إلى الأمانة
العامة للتظلمات �إال �إذا تحققت �أي من الحاالت المن�صو�ص عليها في المادة ( )11من هذا
المر�سوم.

مادة (:)12

تخت�ص الأمانة العامة للتظلمات بتلقي ومراجعة وفح�ص ال�شكاوى المقدمة وفق ًا لأحكام
هذا المر�سوم .كما تخت�ص بالإ�ضافة �إلى الم�سائل المحالة �إليها من �إدارة التدقيق والتحريات
الداخلية ،بفح�ص ال�شكاوى الأكثر خطورة بح�سب ما يقرره �أمين عام التظلمات في هذا ال�ش�أن
حتى ولو كانت تدخل في اخت�صا�ص �إدارة التدقيق والتحريات الداخلية ،وللأمانة العامة
للتظلمات مبا�شرة مهامها بغير �شكوى في حالة وقوع فعل م�ؤثم ي�ؤدي �إلى ت�أثير �سلبي على ثقة
الجمهور في منت�سبي وزارة الداخلية.
ويكون للأمانة العامة للتظلمات زي��ارة ال�سجون و�أم��اك��ن رعاية الأح���داث و�أم��اك��ن الحب�س
االحتياطي واالحتجاز ،للتحقق من قانونية الإي���داع ،وع��دم تعر�ض ال��ن��زالء والمحبو�سين
والمحتجزين للتعذيب �أو المعاملة الال�إن�سانية �أو الحاطة بالكرامة.
وفي كل الأحوال ُتخطر الأمانة العامة للتظلمات فور ًا بحاالت الوفاة التي تحدث في ال�سجون
و�أماكن رعاية الأحداث و�أماكن الحب�س االحتياطي واالحتجاز التخاذ ما تراه.

مادة (:)13

مع عدم الإخالل ب�أحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين ،لأمين عام التظلمات
وموظفي الأمانة العامة للتظلمات و�إدارة التدقيق والتحريات الداخلية ال�صالحيات الالزمة
لممار�سة مهامهم طبق ًا لأحكام هذا المر�سوم والقرارات المرتبطة به ،ولهم في �سبيل ذلك:
� - 1إمكانية الو�صول �إلى الأماكن والمعلومات والبيانات والم�ستندات بما فيها المحفوظة في
جهاز الحا�سب الآلي.
 - 2الو�صول �إلى �أي �شخ�ص للح�صول على معلومات �أو �أدلة.
 - 3النظر في طلبات ال�صلح والت�سوية المدنية و�إبداء الر�أي فيها.
ويجب على ال���وزارات والم�سئولين والمعنيين بها ت�سهيل مهمة موظفي الأم��ان��ة العامة
للتظلمات و�إدارة التدقيق والتحريات الداخلية وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومعلومات
وم�ستندات تتعلق بمو�ضوع ال�شكوى.
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المادة الثانية

ت�ستبدل عبارة "�أمانة عامة للتظلمات" بعبارة "مكتب �أمين عام التظلمات" ال��واردة في
عنوان المر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2012ب�ش�أن مكتب م�ستقل لأمين عام التظلمات بوزارة
الداخلية و�أينما وردت في هذا المر�سوم ،كما ت�ستبدل عبارة " �إدارة التدقيق والتحريات
الداخلية" بعبارة "مكتب ال�شئون الداخلية " ،وعبارة "منت�سبي وزارة الداخلية" بعبارة
"منت�سبي قوات الأمن العام"� ،أينما وردت في المر�سوم الم�شار �إليه.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا المر�سومُ ،ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
الفريق الركن
وزير الداخلية
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 18 :رجب 1434هـ
الموافق 28 :مايو 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

