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مر�سوم رقم ( )61ل�سنة 2013
ب�إن�شاء وتحديد اخت�صا�صات
مفو�ضية حقوق ال�سجناء والمحتجزين
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون ال�سجون ال�صادر عام ،1964
وعلى قانون قوات الأمن العام ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  1998باالن�ضمام �إلى اتفاقية مناه�ضة التعذيب
وغيره من �ضـ ــروب المع ــاملـ ــة �أو الع ـق ــوبة القــا�سـ ــية �أو الال�إن�سـ ــانيـ ــة �أو المهينة التي
اعتمدتها الجمعـ ــية الع ــامـ ــة للأمـ ــم المتح ــدة في  10دي�سمبر  ،1984المعـ ــدل بالم ــر�س ـ ــوم
بق ـ ــانون رق ــم ( )34ل�سنة ،1999
وعل ــى قانـ ــون الإجـ ـ ـ ــراءات الجن ـ ـ ــائي ـ ـ ــة ال�صـ ـ ــادر بالم ــر�س ـ ــوم بقـ ــانون رقم ()46
ل�سنة  ،2002وتع ـ ــديـ ــالت ـ ــه،
وعلى الأم��ر الملكي رقم ( )46ل�سنة  2009ب�إن�شاء الم�ؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان،
المعدل بالأمر الملكي رقم ( )28ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2012ب�ش�أن الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية،
المعدل بالمر�سوم رقم ( )35ل�سنة ،2013
و�أخ��ذ ًا في االعتبار بمبادئ البروتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغيره من
�ضروب العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو المهينة ،والذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة بالقرار رقم ( )/57A/RES/199بجل�سة ،2002/12/18
وبناء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة ()1

ُتـن�ش�أ مفو�ضية م�ستقلة ت�سمى (مفو�ضية حقوق ال�سجناء والمحتجزين) وي�شار �إليها في هذا
المر�سوم بكلمة " المفو�ضية " ،وتخت�ص بمراقبة ال�سجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية
الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن �أن يتم فيها احتجاز الأ�شخا�ص
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كالم�ست�شفيات والم�صحات النف�سية ،بهدف التحقق من �أو�ضاع احتجاز النزالء والمعاملة التي
يتلقونها ،ل�ضمان عدم تعر�ضهم للتعذيب �أو المعاملة الال�إن�سانية �أو الحاطة بالكرامة.
وتمار�س المفو�ضية مهامها بحرية وحيادية و�شفافية وا�ستقاللية تامة.

المادة ()2
ت�شكل المفو�ضية برئا�سة �أمين عام التظلمات وع�ضوية كل من:
 ثالثة �أع�ضاء ير�شحهم �أمين عام التظلمات. �أربعة �أع�ضاء تر�شحهم الم�ؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان على �أن يكون من بينهم منمنظمات المجتمع المدني.
 ع�ضوان ير�شحهما المجل�س الأعلى للق�ضاء. ع�ضوان ير�شحهما النائب العام.ويج ـ ــوز لأم ــين عام التظلم ــات �أن ير�شـ ــح لع�ضوية المفــو�ض ــية اثنين من الأطب ــاء
�أحدهــما طبيب نف�ســي.
ويجب �أن يك ــون الأع�ض ـ ــاء المر�شح ـ ــون من الم�ش ــهود لهـ ــم بالكفـ ــاءة والنزاهة
ويبا�شرون عملهم با�ستقاللية.
ويراعى عند ت�شكيل المفو�ضية تمثيل مختلف الأطياف واالتجاهات في المملكة.
وي�شترط فيمن يتم اختياره لع�ضوية المفو�ضية �أن يكون كامل الأهلية محمود ال�سيرة ح�سن
ال�سمعة ،و�أال يكون قد �سبق الحكم عليه جنائي ًا �أو ت�أديبي ًا لأ�سباب مخلة بال�شرف �أو الأمانة.
وي�صدر بت�شكيل المفو�ضية �أمر ملكي لمدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويحدد
الأمر الملكي مكاف�أة �أع�ضاء المفو�ضية.
ويمار�س �أع�ضاء المفو�ضية عملهم ب�صفتهم ال�شخ�صية ،ويتمتعون باالمتيازات وال�ضمانات
الالزمة لت�أدية مهام المفو�ضية ب�شكل م�ستقل.
ويفقد الع�ضو ع�ضويته بالمفو�ضية بقرار من رئي�س المفو�ضية بعد موافقة �أغلبية الأع�ضاء
في حالة �إخالله بواجبات الع�ضوية �أو فقده �أحد �شروطها �أو عجزه عن القيام بها �أو لأي �سبب
�آخر ي�ؤثر في قيامه بهذه الواجبات �أو ينال من الثقة في �شخ�صيته واعتباره.
و�إذا خال مكان �أح��د �أع�ضاء المفو�ضية لأي �سبب ،يحل محله ع�ضو �آخ��ر ب��ذات الأداة
والطريقة ،ويكمل الع�ضو الجديد مدة �سلفه.
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المادة ()3
تخت�ص المفو�ضية في �سبيل تحقيق المهام المنوطة بها بما يلي:
 -1زيارة النزالء في ال�سجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها
من الأماكن التي من الممكن �أن يتم فيها احتجاز الأ�شخا�ص كالم�ست�شفيات والم�صحات
النف�سية ،والوقوف على �أو�ضاع احتجازهم والمعاملة التي يتلقونها.
 -2زيـ ــارة الأماكـ ــن التي يتم في ــها حجـ ــز النزالء الم�ش ــار �إليهـ ــم ،للتحق ــق من توافـ ــر
المعـ ــايير الدولية ب�ش ـ ـ�أنها.
� -3إجراء المقابالت والتحدث بحرية مع النزالء في �أماكن احتجازهم وغيرهم من الأ�شخا�ص
المعنيين من �أجل فهم طبيعة و�أهمية م�شاكلهم.
� -4إبالغ الجهات المخت�صة بحاالت التعذيب �أو المعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو الحاطة
بالكرامة التي قد تتك�شف للمفو�ضية.
 -5تقديم التو�صيات واالقتراحات المتعلقة بتح�سين �أو�ضاع النزالء والمعاملة التي يتلقونها
وذلك �إلى الجهات المخت�صة.

المادة ()4
تتولى المفو�ضية بذاتها تحديد �أ�سلوب عملها با�ستقالل تام ودون تدخل من �أي جهة ،ولها
تحديد الزمان الذي تراه منا�سب ًا لزيارة النزالء والموقوفين في �أماكن احتجازهم� ،سواء كانت
الزيارة معلنة �أو غير معلنة ،والتحقق من الأو���ض��اع القانونية الحتجازهم والمعاملة التي
يتلقونها ،وكذا التحقق من عدم تعر�ض النزالء والموقوفين للتعذيب �أو المعاملة الال�إن�سانية �أو
الحاطة بالكرامة ،وذلك وفق ًا للمعايير الدولية لحقوق الإن�سان.
وال يجوز �أن يتعر�ض الأ�شخـ ــا�ص الذين يدلـ ــون بمعلومات للمفو�ضية لأي نوع من العقاب
ب�سبب تلك المعلومات.

المادة ()5
يجب على القائمين على ال�سجون ومراكز التوقيف وغيرها من الأماكن الم�شار �إليها في
المادة ( )1من هذا المر�سوم تمكين المفو�ضية من مبا�شرة مهامها ،و�إمدادها بالمعلومات
التي تطلبها عن النزالء والموقوفين.

9

10

العدد - 3120 :الخميس  5سبتمبر 2013

المادة ()6
تجتمع المفو�ضية مرة على الأقل كل �شهر ،وكلما دعت الحاجة �إلى ذلك ،بنا ًء على دعوة
من رئي�سها.
ويكون اجتماع المفو�ضية �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها على �أن يكون من بينهم رئي�س
المفو�ضية  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين ،وعند الت�ساوي ُيرجح
الجانب الذي منه الرئي�س.
وللمفو�ضية �أن ت�ستعين في عملها بمن ترى اال�ستعانة بر�أيه �أو خبرته في مو�ضوع مطروح
للبحث �أو المناق�شة دون �أن يكون له حق الت�صويت.

المادة ()7
يكون للمفو�ضية جهاز �إداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم بقرار
من رئي�س المفو�ضية.
وت�ضع المفو�ضية الئحة داخلية لتنظيم �أعمالها الفنية والإدارية والمالية ت�صدر من رئي�س
المفو�ضية بنا ًء على موافقة �أغلبية �أع�ضائها ،كما ت�ضع مدونة �سلوك للأع�ضاء والعاملين في
المفو�ضية ُت�ضمنها عدم تعار�ض الم�صالح.

المادة ()8

فيما عدا التقارير التي ت�ضعها المفو�ضية ،تلتزم المفو�ضية والعاملون فيها بالمحافظة على
�سرية المعلومات والنتائج التي ح�صلت عليها.

المادة ()9
يكون للمفو�ضية االعتماد المالي الكافي ,الذي يدرج �ضمن المخ�ص�صات المالية المقررة
للأمانة العامة للتظلمات.

المادة ()10

ت�ضع المفو�ضية تقرير ًا عقب كل زي��ارة تقوم بها لل�سجون ومراكز التوقيف وغيرها من
الأماكن الم�شار �إليها في المادة ( )1من هذا المر�سوم  ،ت�ضمنه التو�صيات التي تراها ب�ش�أن
�أو�ضاع النزالء والموقوفين والإجراءات الوقائية التي تح�سن من �أو�ضاعهم  ،وتعر�ض م�سودة
التقرير على الجهات المعنية للرد على ما جاء بها خالل فترة معقولة يتم االتفاق عليها بين
المفو�ضية والجهة المعنية.
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كما ت�ضع المفو�ضية تقرير ًا �سنوي ًا عن جهودها ون�شاطها و�سائر �أعمالها ت�ضمنه ما تراه من
اقتراحات وتو�صيات في نطاق اخت�صا�صاتها ،وتحدد فيه الممار�سات الجيدة التي تك�شفت لها،
و�أي�ض ًا ما قد يكون من م�آخذ �أو معوقات في الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ،وترفع
المفو�ضية تقريرها ال�سنوي �إلى مجل�س الوزراء.
وعلى المفو�ضية �أن تراعي في تقاريرها وتو�صياتها القواعد ذات ال�صلة ال�صادرة عن
الأم��م المتحدة في مجال منع التعذيب وغيره من �ضروب �سوء المعاملة والقواعد الدولية
المتعلقة بحقوق الإن�سان.
وتن�شر التقارير بالطريقة التي تراها المفو�ضية.

المادة ()11
ُيعمل بهذا المر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر بق�صر الرفاع :
بتاريخ� 26 :ش ـ ــوال 1434هـ
الموافق� 2 :سبتمبر 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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