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مر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2011

باإن�ساء �سندوق وطني لتعوي�س المت�سررين

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

ل�شنة   )12( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  وعلى 

1971، وتعديالته،

والم�شيرات  العامة  الجتماعات  ب�شاأن   1973 ل�شنة   )18( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والتجمعات، المعدل بالقانون رقم )32( ل�شنة 2006،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

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

وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002، المعدل 

بالقانون رقم )41( ل�شنة 2005،

العهد  اإلى  البحرين  مملكة  ان�شمام  على  بالموافقة   2006 ل�شنة   )56( رقم  القانون  وعلى 

الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�شيا�شية،

بتاريخ  ــادر  ــ�ــش ال  )147/60( رقـــم  الــمــتــحــدة  لــالأمــم  الــعــامــة  الجمعية  قــــرار  وعــلــى 

،2005/12/16

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ُين�شاأ �شندوق ي�شمى » ال�شندوق الوطني لتعوي�س المت�شررين « يتمتع بال�شخ�شية العتبارية 

الثالثة  المادة  في  عليهم  المن�شو�س  المت�شررين  تعوي�س  في  بالم�شاعدة  ويخت�س  الم�شتقلة، 

من هذا القانون، وي�شار اإليه فيما بعد بكلمة )ال�شندوق(.

الذي ي�شدر  الوزير  اأو  والتنمية الجتماعية  الإن�شان  المخت�س بحقوق  الوزير  ال�شندوق  ويتبع 

بتحديده مر�شوم، وي�شار اإليه في هذا القانون بكلمة )الوزير(.
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المادة الثانية

يهدف ال�شندوق اإلى الم�شاعدة في توفير تعوي�شات فعالة  للمت�شررين المنتفعين باأحكامه 

ل�شحايا  والجبر  النت�شاف  في  الحق  ب�شاأن  التوجيهية  والمبادئ  الأ�شا�شية  للمبادئ  اإعماًل 

الإن�شاني  للقانون  الخطيرة  والنتهاكات  الإن�شان  لحقوق  الدولي  للقانون  الج�شيمة  النتهاكات 

دي�شمبر  المتحدة رقم )147/60( في 16  لالأمم  العامة  الجمعية  بها قرار  وال�شادر  الدولي، 

.2005

المادة الثالثة

الأ�شخا�س المت�شررين الذين يجوز لهم اللجوء اإلى ال�شندوق للم�شاعدة في الح�شول على 

التعوي�س نتيجة لالأحداث العنيفة التي وقعت خالل �شهري فبراير ومار�س عام 2011 بمملكة 

البحرين اأو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ، هم الفئات 

الآتية:

اأو  العام  الأمــن  قــوات  ب�شبب  ج�شدية  اأو  معنوية  اأو  مادية  باأ�شرار  اأ�شيب  �شخ�س  اأي   -1

الموظفين العموميين.

اأو اأي موظف عام اأ�شابته اأ�شرار مادية اأو معنوية اأو  2- اأي فرد من اأفراد قوات الأمن العام 

ج�شدية اأثناء اأو ب�شبب تاأديته لوظيفته وت�شبب فيها اأي من الأ�شخا�س.

ب�شبب  اأو  الأحداث  تلك  ب�شبب  اأو ج�شدية  اأو معنوية  اأ�شرار مادية  اآخر لحقته  اأي �شخ�س   -3

تدخله لم�شاعدة المجني عليهم المذكورين  وذلك في محنتهم اأو لمنع اإيذائهم. 

وت�شمل فئات المت�شررين المذكورين في البنود ال�شابقة المجني عليهم، وكذا اأقاربهم حتى 

بطلب  ال�شندوق  اإلــى  اللجوء  الفئات  تلك  لغير  يجوز  ول  يعولونهم،  من  اأو  الرابعة  الدرجة 

التعوي�س.

المخت�شة  المحكمة  من  نهائي  جنائي  حكم  �شدور  للتعوي�س  الم�شاعدة  ل�شرف  وي�شترط 

باإدانة مرتكب الفعل.

المادة الرابعة

التعوي�س طبقًا  المت�شررين في  القانون بحقوق  المن�شو�س عليها في هذا  ل تخل الأحكام 

للقواعد العامة المقررة في القوانين ال�شارية.

المادة الخام�سة

يمثل الوزير ال�شندوق اأمام الق�شاء وفي مواجهة الغير.



11
العدد: 3018 - الخميس 22 سبتمبر 2011

المادة ال�ساد�سة

يكون  لل�شندوق ميزانية م�شتقلة وتتكون موارده مما يلي:

1-  العتمادات المالية المخ�ش�شة لل�شندوق �شمن الميزانية العامة للدولة.

2-  المبالغ التي يح�شلها ال�شندوق نتيجة رجوعه على المت�شبب في ال�شرر.

3-  الهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها ال�شندوق ويقرر الوزير قبولها.

4- عائد ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.

المادة ال�سابعة

لل�شندوق اأن يرجع بما اأداه من م�شاعدة في التعوي�س على المت�شبب في اإحداث ال�شرر.

المادة الثامنة 

دون الإخالل بالمادة الأولى من هذا القانون، يحدد بمر�شوم نظام عمل ال�شندوق، والجهة 

حالة،  لكل  وفقًا  التعوي�س  لفئات  الأق�شى  والحد  وت�شكيلها،  �شئونه  بـــاإدارة  تخت�س  التي 

واإجراءات و�شوابط تقديم طلب �شرف التعوي�س وقواعد ال�شرف.

المادة التا�سعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

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

                                                                                   ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س مجل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 22 �شــــوال 1432هـ

الموافق: 20 �شبتمبر 2011م


