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مر�سوم رقم )61( ل�سنة 2013

باإن�ساء وتحديد اخت�سا�سات

مفو�سية حقوق ال�سجناء والمحتجزين

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شجون ال�شادر عام 1964،

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

التعذيب  مناه�شة  اتفاقية  اإلى  بالن�شمام   1998 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

التي  المهينة  اأو  الالاإن�شــــانيــــة  اأو  القــا�شــــية  العــقـــوبة  اأو  المعـــاملــــة  �شــــروب  من  وغيره 

اعتمدتها الجمعــــية العـــامــــة لالأمــــم المتحـــدة في 10 دي�شمبر 1984، المعــــدل بالمـــر�شـــــوم 

بقـــــانون رقـــم )34( ل�شنة 1999،

 )46( رقم  بقــــانون  بالمـــر�شـــــوم  ال�شــــــادر  الجنـــــــائيـــــــة  الإجــــــــراءات  قانــــون  وعلـــى 

ل�شنة 2002، وتعـــــديــــالتـــــه،

الإن�شان،  لحقوق  الوطنية  الموؤ�ش�شة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )46( رقم  الملكي  الأمــر  وعلى 

المعدل بالأمر الملكي رقم )28( ل�شنة 2012،

الداخلية،  بوزارة  للتظلمات  العامة  الأمانة  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  المر�شوم  وعلى 

المعدل بالمر�شوم رقم )35( ل�شنة 2013،

من  وغيره  التعذيب  مناه�شة  لتفاقية  الختياري  البروتوكول  بمبادئ  العتبار  في  واأخــذًا 

العامة  الجمعية  بقرار  اعتماده  تم  والذي  المهينة،  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  العقوبة  �شروب 

لالأمم المتحدة بالقرار رقم )57A/RES/199/( بجل�شة 2002/12/18،

وبناء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

المادة )1(

ُتـن�شاأ مفو�شية م�شتقلة ت�شمى )مفو�شية حقوق ال�شجناء والمحتجزين( وي�شار اإليها في هذا 

رعاية  ومراكز  التوقيف  ومراكز  ال�شجون  بمراقبة  وتخت�س   ،" المفو�شية   " بكلمة  المر�شوم 

اأن يتم فيها احتجاز الأ�شخا�س  التي من الممكن  الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن 
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كالم�شت�شفيات والم�شحات النف�شية، بهدف التحقق من اأو�شاع احتجاز النزلء والمعاملة التي 

يتلقونها، ل�شمان عدم تعر�شهم للتعذيب اأو المعاملة الالاإن�شانية اأو الحاطة بالكرامة.

وتمار�س المفو�شية مهامها بحرية وحيادية و�شفافية وا�شتقاللية تامة. 

المادة )2(

ت�شكل المفو�شية برئا�شة اأمين عام التظلمات وع�شوية كل من: 

- ثالثة اأع�شاء ير�شحهم اأمين عام التظلمات.

من  بينهم  من  يكون  اأن  على  الإن�شان  لحقوق  الوطنية  الموؤ�ش�شة  تر�شحهم   اأع�شاء  اأربعة   -

منظمات المجتمع المدني.

- ع�شوان ير�شحهما المجل�س الأعلى للق�شاء.

- ع�شوان ير�شحهما النائب العام.

الأطبـــاء  من  اثنين  المفــو�شـــية  لع�شوية  ير�شــــح  اأن  التظلمـــات  عام  لأمـــين  ويجـــــوز 

اأحدهــما طبيب نف�شــي. 

والنزاهة  بالكفــــاءة  لهــــم  الم�شـــهود  من  المر�شحـــــون  الأع�شـــــاء  يكـــون  اأن  ويجب 

ويبا�شرون عملهم با�شتقاللية.

ويراعى عند ت�شكيل المفو�شية تمثيل مختلف الأطياف والتجاهات في المملكة.

وي�شترط فيمن يتم اختياره لع�شوية المفو�شية اأن يكون كامل الأهلية محمود ال�شيرة ح�شن 

ال�شمعة، واأل يكون قد �شبق الحكم عليه جنائيًا اأو تاأديبيًا لأ�شباب مخلة بال�شرف اأو الأمانة.

وي�شدر بت�شكيل المفو�شية اأمر ملكي لمدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد 

الأمر الملكي مكافاأة اأع�شاء المفو�شية. 

ويمار�س اأع�شاء المفو�شية عملهم ب�شفتهم ال�شخ�شية، ويتمتعون بالمتيازات وال�شمانات 

الالزمة لتاأدية مهام المفو�شية ب�شكل م�شتقل.

ويفقد الع�شو ع�شويته بالمفو�شية بقرار من رئي�س المفو�شية بعد موافقة اأغلبية الأع�شاء  

في حالة اإخالله بواجبات الع�شوية اأو فقده اأحد �شروطها اأو عجزه عن القيام بها اأو لأي �شبب 

اآخر يوؤثر في قيامه بهذه الواجبات اأو ينال من الثقة في �شخ�شيته واعتباره.

الأداة  بــذات  اآخــر  ع�شو  محله  يحل  �شبب،  لأي  المفو�شية  اأع�شاء  اأحــد  مكان  خال  واإذا 

والطريقة، ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه.
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المادة )3(

تخت�س المفو�شية في �شبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي:

1- زيارة النزلء في ال�شجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها 

والم�شحات  كالم�شت�شفيات  الأ�شخا�س  احتجاز  فيها  يتم  اأن  الممكن  من  التي  الأماكن  من 

النف�شية، والوقوف على اأو�شاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها.

توافــــر  من  للتحقـــق  اإليهــــم،  الم�شـــار  النزلء  حجــــز  فيـــها  يتم  التي  الأماكــــن  زيــــارة   -2

المعــــايير الدولية ب�شــــاأنها.

3- اإجراء المقابالت والتحدث بحرية مع النزلء في اأماكن احتجازهم وغيرهم من الأ�شخا�س 

المعنيين من اأجل فهم طبيعة واأهمية م�شاكلهم.

الحاطة  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية  المعاملة  اأو  التعذيب  بحالت  المخت�شة  الجهات  اإبالغ   -4

بالكرامة التي قد تتك�شف للمفو�شية.

يتلقونها  التي  والمعاملة  النزلء  اأو�شاع  بتح�شين  المتعلقة  والقتراحات  التو�شيات  تقديم   -5

وذلك اإلى الجهات المخت�شة.  

المادة )4(

تتولى المفو�شية بذاتها تحديد اأ�شلوب عملها با�شتقالل تام ودون تدخل من اأي جهة، ولها 

تحديد الزمان الذي تراه منا�شبًا لزيارة النزلء والموقوفين في اأماكن احتجازهم، �شواء كانت 

التي  والمعاملة  لحتجازهم  القانونية  الأو�ــشــاع  من  والتحقق  معلنة،  غير  اأو  معلنة  الزيارة 

يتلقونها، وكذا التحقق من عدم تعر�س النزلء والموقوفين للتعذيب اأو المعاملة الالاإن�شانية اأو 

الحاطة بالكرامة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإن�شان.

العقاب  من  نوع  لأي  للمفو�شية  بمعلومات  يدلــــون  الذين  الأ�شخــــا�س  يتعر�س  اأن  يجوز  ول 

ب�شبب تلك المعلومات.

المادة )5(

في  اإليها  الم�شار  الأماكن  من  وغيرها  التوقيف  ومراكز  ال�شجون  على  القائمين  على  يجب 

بالمعلومات  واإمدادها  مهامها،  مبا�شرة  من  المفو�شية  تمكين  المر�شوم  هذا  من   )1( المادة 

التي تطلبها عن النزلء والموقوفين.
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المادة )6(

بناًء على دعوة  اإلى ذلك،  الحاجة  وكلما دعت  �شهر،  الأقل كل  المفو�شية مرة على  تجتمع 

من رئي�شها.

اأن يكون من بينهم رئي�س  اأع�شائها على  اأغلبية  ويكون اجتماع المفو�شية �شحيحًا بح�شور 

ُيرجح  الت�شاوي  وعند  الحا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر   ، المفو�شية 

الجانب الذي منه الرئي�س.

اأو خبرته في مو�شوع مطروح  براأيه  ال�شتعانة  ترى  بمن  ت�شتعين في عملها  اأن  وللمفو�شية 

للبحث اأو المناق�شة دون اأن يكون له حق الت�شويت.

المادة )7(

يكون للمفو�شية جهاز اإداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار 

من رئي�س المفو�شية.

وت�شع المفو�شية لئحة داخلية لتنظيم اأعمالها الفنية والإدارية والمالية ت�شدر من رئي�س 

اأع�شائها، كما ت�شع مدونة �شلوك لالأع�شاء والعاملين في  اأغلبية  المفو�شية بناًء على موافقة 

المفو�شيةُ ت�شمنها عدم تعار�س الم�شالح.

المادة )8(

فيما عدا التقارير التي ت�شعها المفو�شية، تلتزم المفو�شية والعاملون فيها بالمحافظة على 

�شرية المعلومات والنتائج التي ح�شلت عليها.

المادة )9(

المالية المقررة  يكون للمفو�شية العتماد المالي الكافي، الذي يدرج �شمن المخ�ش�شات 

لالأمانة العامة للتظلمات.

المادة )10(

من  وغيرها  التوقيف  ومراكز  لل�شجون  بها  تقوم  زيــارة  كل  عقب  تقريرًا  المفو�شية  ت�شع 

الأماكن الم�شار اإليها في المادة )1( من هذا المر�شوم ، ت�شمنه التو�شيات التي تراها ب�شاأن 

، وتعر�س م�شودة  اأو�شاعهم  التي تح�شن من  الوقائية  والإجراءات  والموقوفين  النزلء  اأو�شاع 

التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خالل فترة معقولة يتم التفاق عليها بين 

المفو�شية والجهة المعنية.
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تراه من  ما  ت�شمنه  اأعمالها  و�شائر  ون�شاطها  �شنويًا عن جهودها  تقريرًا  المفو�شية  ت�شع  كما 

اقتراحات وتو�شيات في نطاق اخت�شا�شاتها، وتحدد فيه الممار�شات الجيدة التي تك�شفت لها، 

اأو معوقات في الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وترفع  واأي�شًا ما قد يكون من ماآخذ 

المفو�شية تقريرها ال�شنوي اإلى مجل�س الوزراء.

عن  ال�شادرة  ال�شلة  ذات  القواعد  وتو�شياتها  تقاريرها  في  تراعي  اأن  المفو�شية  وعلى 

الدولية  والقواعد  المعاملة  �شوء  �شروب  من  وغيره  التعذيب  منع  مجال  في  المتحدة  الأمــم 

المتعلقة بحقوق الإن�شان.

وتن�شر التقارير بالطريقة التي تراها المفو�شية.

المادة )11(

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

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص مجل�ص الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بق�شر الرفاع :

بتاريخ: 26 �شـــــوال 1434هـ

الموافق: 2 �شبتمبر 2013م


