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مر�ضوم رقم )27( ل�ضنة 2012 

ب�ضاأن مكتب م�ضتقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة       ملك مملكة البحرين  

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 ب�شاأن نظام قوات الأمن العام، وتعديالته،

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

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

)1717(، )1722( الواردتين فيه، 

وبناًء على عر�س نائب رئي�س مجل�س الوزراء،

الم�ادة )1( 

لأغرا�س هذا المر�شوم، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما 

لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك :

1- ال�ضكوى:

تظلم كتابي اأو �شفوي مقدم من �شخ�س:

 اأ- يدعي اأنه وقع عليه فعل موؤثم من اأي نوع من اأي من منت�شبي قوات الأمن العام  بمنا�شبة 

اأو اأثناء اأو ب�شبب ممار�شتهم لخت�شا�شاتهم. 

ب- يدعي اأنه تاأثر �شلًبا نتيجة للفعل الم�شار اإليه في البند )اأ(.

 ج- يدعي اأنه �شهد ذلك الفعل بنف�شه.

د- وكيل عن اأي ممن �شبق.  

ول يكون محاًل لل�شكوى القرارات والتوجيهات والإر�شادات واأعمال الرقابة التي ت�شدر عن 

وزير الداخلية  اأو رئي�س الأمن العام المتعلقة بتوجيه رئي�س ومنت�شبي قوات الأمن العام بح�شب 

الأحوال. 

2- الفعل الموؤثم:

اأي فعل اأو امتناع عن فعل اأو ال�شروع اأو ال�شتمرار في الفعل اأو المتناع متى وقع من اأي من 

منت�شبي قوات الأمن العام بالمخالفة لأحكام هذا المر�شوم.

3- منت�ضبي قوات الأمن العام:

جميع العاملين بقوات الأمن العام اأيا كان موقع عملهم.
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4- م�ضوؤولية الروؤ�ضاء:

تحمل �شاغلي الوظائف القيادية اأو الإ�شرافية بقوات الأمن العام تبعة ت�شرفات مروؤو�شيهم 

اأو  اإليهم باتخاذ خطوات معقولة لمنع الفعل الموؤثم  اأوامر  اإ�شدار  بما في ذلك امتناعهم عن 

اأو  القيادية  التي يكون فيها �شاغل الوظيفة  المعاقبة عليه، وذلك في الحالت  اأو  التحقيق فيه 

الإ�شرافية على علم اأو كان يتوجب عليه اأن يكون على علم بذلك الفعل.

5- المراجعة:

تعني النظر فيما اإذا كانت ال�شكوى ت�شتوجب الفح�س من عدمه.

6- الفح�س: 

يعني عملية التق�شي في ال�شكوى المقدمة وجمع وتقييم الأدلة المتعلقة بها.

الم�ادة )2(

ين�شاأ مكتب م�شتقل لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية، ويتاألف 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.

ي�شدر  المكتب،  عمل  مهام  لإنجاز  منا�شبًا  تاأهياًل  الموؤهلين  الموظفين  من  كاف  عدد   -2

بتعيينهم قرار من اأمين عام التظلمات وفقا لل�شروط التي ي�شعها بموافقة وزير الداخلية.

اأن يطلب من رئي�س الأمن العام ندب عدد من منت�شبي قوات الأمن  ولأمين عام التظلمات 

العام لمعاونته في اإنجاز المهام المنوطة به.  

المادة )3( 

يمار�س اأمين عام التظلمات �شالحياته ومهامه با�شتقالل تام فيما يتعلق بال�شكاوى المقدمة 

اإليه والقرارات المرتبطة بها، وله في �شبيل ذلك: 

1- �شلطات التوجيه والإ�شراف والرقابة على مكتب ال�شئون الداخلية بوزارة الداخلية بما في 

ذلك توزيع العمل فيما يتعلق بال�شكاوى.

2- تقدير الم�شروفات ال�شرورية التي يتطلبها العمل بمكتب اأمين عام التظلمات. 

الداخلية لتحقيق  ال�شئون  يتعلق بنظام عمل مكتب  الم�شورة فيما  واإبداء  التو�شيات  3- تقديم 

الأهداف الواردة في المادة )6( من هذا المر�شوم، بما في ذلك التو�شيات المتعلقة بجمع 

الأدلة والتحفظ عليها.
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4- اقتراح الجزاء التاأديبي المنا�شب توقيعه على منت�شبي قوات الأمن العام من قبل ال�شلطة 

المخت�شة.

المادة )4(

ين�شاأ مكتب م�شتقل لل�شئون الداخلية بوزارة الداخلية ي�شدر بتنظيم العمل به قرار من وزير 

الداخلية، ويتولى هذا المكتب القيام بالآتي:

نطاق  في  العام  الأمــن  قــوات  منت�شبي  �شد  جهة  لأي  المقدمة  ال�شكاوى  وفح�س  تلقي   -1

م�شئولياتهم طبقا لما هو محدد في هذا المر�شوم، بما في ذلك قيامهم بالتخطيط اأو الأمر 

اأو التفاق اأو التحري�س اأو الم�شاعدة في ارتكاب مخالفات جنائية اأو تاأديبية اأو المتناع عن 

تلك  مثل  ارتكاب  عن  الروؤ�شاء  م�شئولية  اإلى  بالإ�شافة  القانون،  ي�شتوجبه  اإجــراء  اتخاذ 

المخالفات. 

قوات  اأي من منت�شبي  قيام  ب�شاأن  ال�شكاوى  اأ�شفر عنها فح�س  التي  والنتائج  الأدلة  2- حفظ 

الأمن العام بارتكاب ثمة مخالفة جنائية اأو تاأديبية.

المادة )5(

ل يجوز لأمين عام التظلمات اأو نائبه اأو اأي من الموظفين بمكتبه اأو مكتب ال�شئون الداخلية 

ال�شتراك في اأي عمل بالمكتب تكون له فيه اأو لزوجه اأو لأولده اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�شهاره حتى 

الدرجة الرابعة اأو الم�شمولين بوليته اأو قوامته م�شلحة �شخ�شية. 

واإذا وجدت الم�شلحة ال�شخ�شية في �شاأن اأمين عام التظلمات اأو نائبه ي�شدر وزير الداخلية 

- بناء على طلب اأمين عام التظلمات - قرارا بتعيين �شخ�س اآخر غيره لبحث ال�شكوى، ويجب 

في  اأما  التظلمات.  عام  اأمين  لتعيين  المتطلبة  ال�شروط  ذات  المعين  ال�شخ�س  في  تتوافر  اأن 

حالة وجود هذه الم�شلحة في حق اأي من موظفي مكتب اأمين عام التظلمات اأو مكتب ال�شئون 

الداخلية ي�شتبدل به اآخر من موظفي المكتب.

المادة )6(

لتن�شيق  الالزمة  القرارات  التظلمات،  عام  اأمين  اقتراح  على  بناء  الداخلية،  وزير  ي�شدر 

بممار�شة  يتعلق  فيما  الداخلية  ال�شئون  ومكتب  التظلمات  عــام  اأمــيــن  مكتب  بين  العمل 

اأن ي�شمل نظام عمل كل مكتب  الخت�شا�شات المقررة لكل منهما بموجب هذا المر�شوم على 

ما يحقق الأهداف التالية:
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1- الكفاءة والفعالية والقدرة على �شمان الم�شاءلة.

2- ال�شتقاللية والحيادية بما ي�شمل عدم وجود اأي تحيز من اأي نوع لأي من الأطراف.

3- عمومية الرقابة و�شفافيتها. 

4- ا�شتخدام الخبرات ال�شرورية.

5- انجاز العمل بال�شرعة المطلوبة بما يحقق عدالة ناجزة.

6- حماية خ�شو�شية و�شالمة الأطراف.

7- العمل على بث الثقة والطمئنان والم�شداقية لدى الجمهور.

ال�شاأن،  هذا  في  المكت�شبة  الخبرات  خالل  من  تك�شفت  التي  الأخطاء  تالفي  على  العمل   -8  

والعمل على ت�شمين �شيا�شات الأمن العام ما يمنع من ح�شولها في الم�شتقبل.

المادة )7(

ُيعفى اأمين عام التظلمات اأو نائبه من من�شبه بموجب مر�شوم في حالة اإخالله باأداء مهام 

وظيفته وذلك بناء على تو�شية من وزير الداخلية وموافقة رئي�س مجل�س الوزراء. 

المادة )8(

يقوم مكتب ال�شئون الداخلية بفح�س ال�شكاوى المقدمة اإليه طبقا لأحكام هذا المر�شوم ، 

اأمين  اأو مكتب  الداخلية  اإلى الجهة المخت�شة بوزارة  اإحالتها  اأو  ثم يقرر اخت�شا�شه بنظرها 

عام التظلمات طبقا لل�شوابط والأحوال المن�شو�س عليها في هذا المر�شوم.

المادة )9(

يخت�س مكتب ال�شئون الداخلية بفح�س ال�شكاوى المتعلقة بالدعاء بحدوث فعل موؤثم من 

الحالة  وفي هذه  بحقه،  تاأديبية  اإجراءات  اتخاذ  يبرر  العام  الأمن  قوات  منت�شبي  اأي من  قبل 

يكون مكتب ال�شئون الداخلية غير ملزم باإحالة ال�شكوى بحالتها اإلى مكتب اأمين عام التظلمات 

التاأثير  اإلى  يوؤدي  الموؤثم  الفعل  يكون  اأن  وب�شرط  ذلك  منه  التظلمات  عام  اأمين  طلب  اإذا  اإل 

ال�شلبي في ثقة الجمهور في قوات الأمن العام.

المادة )10(

بمراعاة حكم المادة )6( من هذا المر�شوم؛ يتعين على مكتب اأمين عام التظلمات ومكتب 

ال�شئون الداخلية لدى قيام اأي منهما بفح�س ال�شكاوى المقدمة اإلى اأي منهما بح�شب الأحوال 

القيام بالآتي:
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اأي من منت�شبي  التاأديبية بحق  اإبالغ الجهة المخت�شة بوزارة الداخلية لتخاذ الإجراءات   -1

قوات الأمن العام متى كان لذلك مقت�شى.

العام  الأمن  قوات  منت�شبي  اأي من  بحق  الجنائية  الإجــراءات  العامة لتخاذ  النيابة  اإبالغ   -2

متى كان لذلك مقت�شى طبقا لالأحكام المبينة بالمادة )14( من هذا المر�شوم. 

3- اإبالغ �شاحب ال�شكوى والم�شكو في حقه في اأقرب وقت ممكن ببيان يحتوي على معلومات 

التي  والنتائج  ال�شكوى  فح�س  اأجل  من  اتخاذها  تم  التي  الخطوات  تت�شمن  وكافية  وافية 

خل�س اإليها.

المادة )11(

عام  اأمين  مكتب  اإلى  وقت  اأقــرب  في  ال�شكوى  اإحالة  الداخلية  ال�شئون  مكتب  على  يتعين 

التظلمات في اأي من الحالت التالية:

1- اإذا انطوت ال�شكوى على ح�شول وفاة اأو اإ�شابة ج�شدية اأو �شوء معاملة ج�شيمة تمت اأثناء 

اأو بعد التعامل مع اأحد منت�شبي قوات الأمن العام.

ثقة  على  �شلبي  تاأثير  اإلى  يوؤدي  العام  الأمن  قوات  منت�شبي  من  اأي  قبل  من  موؤثم  فعل  اأي   -2

الجمهور في قوات الأمن العام.

3- اإذا طلب اأمين عام التظلمات ذلك.

وت�شمل الحالتان )1(، )2( ال�شكوى المقدمة �شد وزارة الداخلية اأو اأي من منت�شبي قوات 

الأمن العام. 

المادة )12(

هذا  لأحكام  طبقا  المقدمة  لل�شكاوى  مراجعة  باإجراء  التظلمات  عام  اأمين  مكتب  يخت�س 

المر�شوم، كما يخت�س بالإ�شافة اإلى الم�شائل المحالة اإليه من مكتب ال�شئون الداخلية بفح�س 

كانت  ولو  حتى  ال�شاأن  هذا  في  التظلمات  عام  اأمين  يقرره  لما  طبقا  خطورة  الأكثر  ال�شكاوى 

تدخل في اخت�شا�س مكتب ال�شئون الداخلية.

المادة )13(

التظلمات  عام  لأمين  البحرين؛  بمملكة  بها  المعمول  القوانين  باأحكام  الإخــالل  عدم  مع 

يتم  التي  ال�شكاوى  لفح�س  الالزمة  ال�شالحيات  الداخلية  ال�شئون  ومكتب  مكتبه  وموظفي 

تقديمها طبقا لأحكام هذا المر�شوم والقرارات المرتبطة بها، وله في �شبيل ذلك: 
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في  المحفوظة  فيها  بما  والم�شتندات  والبيانات  والمعلومات  الأماكن  اإلى  الو�شول  اإمكانية   -1

جهاز الحا�شب الآلي.

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

عام  اأمين  مكتب  موظفي  مهمة  ت�شهيل  بها  والمعنيين  والم�شئولين  ــوزارات  ال على  ويجب 

وم�شتندات  ومعلومات  بيانات  من  يطلبونه  بما  وتزويدهم  الداخلية  ال�شئون  ومكتب  التظلمات 

تتعلق بمو�شوع ال�شكوى.

المادة )14(

دون  العامة  النيابة  اإبالغ  الداخلية  ال�شئون  ومكتب  التظلمات  عام  اأمين  مكتب  على  يتعين 

تاأخير في حالة اإذا تبين لأي منهما من فح�س �شكوى طبقا لأحكام هذا المر�شوم اأنها ت�شكل 

اإليه كل  الم�شار  بالإبالغ  اأن يرفق  العامة، ويجب  النيابة  تقع �شمن اخت�شا�س  جريمة جنائية 

المعلومات والوثائق التي جمعت بخ�شو�س ال�شكوى. 

ل  فاإن ذلك  اإليها؛  المحالة  ال�شكوى  في  الأوراق  اإلى حفظ  العامة  النيابة  انتهاء  وفي حالة 

اأو مكتب ال�شئون الداخلية من ممار�شة اخت�شا�شاتهما طبقا  اأمين عام التظلمات  يمنع مكتب 

لأحكام هذا المر�شوم.

 

المادة )15(

على اأمين عام التظلمات تقديم تقرير �شنوي لوزير الداخلية حول تنفيذ اأعمال مكتب اأمين 

عام التظلمات، وين�شر هذا التقرير بما ل يتعار�س مع اأحكام القوانين المعمول بها في مملكة 

البحرين.

لأحكام  تم فح�شها طبقا  اأكثر  اأو  �شكوى  ب�شاأن  الداخلية  لوزير  تقرير  تقديم  له  يجوز  كما 

هذا المر�شوم وما يتعلق بها من مالحظات ونتائج.

المادة )16(

كافيا  يكون  الداخلية  وزارة  بميزانية  منف�شاًل  بندًا  التظلمات  عام  اأمين  لمكتب  يخ�ش�س 

في  الت�شرف  �شلطة  وحــده  التظلمات  عــام  ولأمين  المذكور،  المكتب  اإدارة  نفقات  لتغطية 

المخ�ش�شات المالية المقررة. 
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المادة )17(

    ي�شدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا المر�شوم.

المادة )18(

    على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

نائب رئي�س مجل�س الوزراء

محمد بن مبارك  اآل خليفة

          الفريق ركن

         وزير الداخلية

را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1433هـ  

الموافق: 28 فبرايــــــر 2012م


