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مر�شوم رقم )13( ل�شنة 2012

ب�شاأن نظام عمل ال�شندوق الوطني لتعوي�ض المت�شررين 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2011 باإن�شاء �شندوق وطني لتعوي�س المت�شررين،

وعلى تقرير اللجنة البحرينية الم�شتقلة لتق�شي الحقائق وعلى الأخ�س البندين )ي، ك( 

من التو�شية رقم )1722( الواردة في تقرير اللجنة، 

وبناًء على عر�س وزير حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء، 

ر�شمنا بالآتي:

المادة )1(

قرين  المو�شحة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  المر�شوم  اأحكام هذا  تطبيق  في 

كل منها، ما لم يقت�س الن�س خالف ذلك:

القانون:المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2011 باإن�شاء �شندوق وطني لتعوي�س المت�شررين.

ال�وزارة: الوزارة المخت�شة بحقوق الإن�شان.

الوزي�ر: الوزير المخت�س بحقوق الإن�شان.

ال�شندوق: ال�شندوق الوطني لتعوي�س المت�شررين المن�شاأ بموجب القانون.

الل�جن�ة: لجنة اإدارة ال�شندوق.

المادة )2(

باإدارة  " تخت�س  للمت�شررين  لتعوي�س  الوطني  ال�شندوق  اإدارة  " لجنة  ُت�شمى  لجنة  ُتن�شاأ 

ال�شندوق، وتتولى النظر في طلبات التعوي�س المقدمة اإليها و�شرف التعوي�س لل�شحايا طبقًا 

لأحكام القانون. 

المادة )3(

اأن يكون ع�شوان منهم من الق�شاة ي�شدر بندبهما  اأع�شاء، على  ُت�شكل اللجنة من خم�شة      

لهم  ي�شهد  ممن  اأع�شاء  وثالثة  الوزير،  طلب  على  بناء  للق�شاء  الأعلى  المجل�س  من  قــرار 

موؤ�ش�شات  من  منهم  ع�شوان  يكون  اأن  على  والنزاهة،  والكفاءة  والمو�شوعية  بال�شتقاللية 

المجتمع المدني وع�شو عن الحكومة ي�شدر بت�شميتهم قرار من الوزير، ويبا�شر اأع�شاء اللجنة 

مهامهم ب�شفة �شخ�شية وعلى اأ�شا�س تطوعي.
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ويختار الأع�شاء من بينهم رئي�شًا للجنة ونائبًا له يحل محل الرئي�س في حالة غيابه اأو قيام 

مانع لديه، ويتولى الرئي�س م�شئولية تن�شيق عمل اللجنة. وتكون مدة الع�شوية اأربع �شنوات قابلة 

للتجديد مرة واحدة.

اأو  لزوجه  اأو  فيها  له  تكون  تعوي�س  طلبات  اأية  نظر  في  ي�شترك  اأن  اللجنة  لع�شو  يجوز  ول 

لأولده اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�شهاره حتى الدرجة الرابعة اأو الم�شمولين بوليته اأو قوامته م�شلحة 

�شخ�شية.

المادة )4(

يجوز ا�شتبدال اأي من اأع�شاء اللجنة اإذا اأخل باأداء مهمته، اأو اأ�شبح غير قادر على القيام 

بذات  كله  وذلك  الجرائم،  اإحدى  في  نهائي  ق�شائي  حكم  �شده  �شدر  اأو  المر�س،  ب�شبب  بها 

وتكون  المر�شوم،  هذا  من   )3( المادة  من  الأولى  بالفقرة  عليها  المن�شو�س  والكيفية  الأداة 

مدة الع�شو الجديد لنهاية مدة �شلفه.

المادة )5(

التعوي�س  طلبات  في  البت  مواعيد  تت�شمن  اأن  على  اأعمالها،  لتنظيم  لئحة  اللجنة  ت�شع 

وكيفية اإبالغ قراراتها. 

ويكون للجنة جهاز اإداري معاون يتكون من عدد كاف من الموظفين يندبهم الوزير.

المادة )6(

يجوز للجنة اأن ت�شتعين بمن تراه من الخبراء الموؤهلين لم�شاعدتها في اأعمالها.

المادة )7(

بالمادة  المن�شو�س عليهم  المت�شررين  اأي من  كتابًة من  اللجنة  اإلى  التعوي�س  يقدم طلب      

الجنائي  الحكم  من  ر�شمية  ن�شخة  به  مرفقا  قانونا،  عنهم  ينوب  من  اأو  القانون  من  الثالثة 

اأن  على  ال�شرر  �شبب  الذي  الفعل  مرتكب  باإدانة  المخت�شة  المحكمة  من  ال�شادر  النهائي 

يت�شمن الطلب: 

اأ- ا�شم مقدم الطلب وعنوانه و�شفته.

ب- و�شف لالأ�شرار المادية اأو المعنوية اأو الج�شدية الواقعة على �شاحب ال�شاأن.

ج- مقدار و�شكل التعوي�س المطلوب.
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المادة )8(

تقدم طلبات التعوي�س اإلى اللجنة ب�شكل فردي اأو جماعي، ويجوز للجنة اأن تنظر الطلبات 

المتعددة ب�شكل جماعي متى ا�شتركت في المو�شوع. 

    ويجوز للجنة اأن تقرر تعوي�شًا جماعيًا اإذا كانت المطالبة تتعلق بعدة اأ�شخا�س.

المادة )9(

اأو  �شفوي  اأو  مكتوب  ب�شكل  اإ�شافية  معلومات  بتقديم  الطلب  مقدم  تكلف  اأن  للجنة  يجوز      

بتقديم م�شتندات، ولها �شماع ال�شهود. 

المادة )10(

    يجب على اللجنة اأن تقرر ما اإذا كان �شاحب ال�شاأن ُيعد من الفئات المحددة بالمادة الثالثة 

ومقدار  طبيعة  تحديد  لدى  اعتبارها  في  تاأخذ  اأن  عليها  يجب  كما  عدمه،  من  القانون  من 

التعوي�س العوامل التالية، كلما كان ذلك مالئمًا: 

اأ- طبيعة الجريمة الواقعة على ال�شحية.

ب- مقدار ال�شرر المادي اأو المعنوي اأو الج�شدي الذي لحق بال�شحية.

ج- ما فات ال�شحية من ك�شب، وما لحقها من خ�شارة مادية.

والخدمات  والأدويــة  الخبراء  اأمانة  اأو  قانونية  م�شاعدة  على  للح�شول  الالزمة  التكاليف  د. 

الطبية، والتاأهيل النف�شي والجتماعي.

هـ. اأية تعوي�شات �شبق منحها لل�شحية. 

و. عدد ال�شحايا حال تعددهم.

المادة )11(

    يجوز للجنة اأن تقرر اأيا من و�شائل التعوي�س كال�شترداد اأو التعوي�س المالي اأو اإعادة التاأهيل 

اأو التر�شية و�شمان عدم التكرار، بح�شب القت�شاء، كلما كان ذلك مالئمًا.

المادة )12(

    على اللجنة في اإطار تقدير التعوي�س اأن تلجاأ اإلى القواعد القانونية ذات ال�شلة وال�شتر�شاد 

باتجاهات المحاكم في هذا ال�شاأن. 

المادة )13(

    تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق، فاإن تعذر ذلك فبالأغلبية. وتكون اجتماعاتها غير علنية من 

اأجل حماية ال�شحايا وال�شهود واحترامًا ل�شرية المعلومات، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك.

    ويجب على اللجنة اأن تف�شل في طلبات التعوي�س في وقت معقول.
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المادة )14(

    تلتزم اللجنة بتقديم تقرير �شنوي عن اأعمالها اإلى الوزارة، وتقوم الوزارة بن�شر ملخ�س له 

على موقعها الإلكتروني وذلك بمراعاة احترام �شرية المعلومات الواردة به عن ال�شحايا.

المادة )15(

اليوم  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزير  على 

التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.       

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

وزيرة حقوق الإن�شان والتنمية الجتماعية

        د. فاطمة بنت محمد البلو�شي

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 3 ربيع الأول 1433هـ

الموافق: 26 ينـــــايــر 2012م                                  


