العدد - 3157 :الخميس  22مايو 2014

مر�سوم رقم ( )39ل�سنة 2014
ب�إن�شاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1971باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل اتفاقيات
جنيف املوقعة يف � 12أغ�سط�س �سنة ،1949
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1986باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
الربوتوكولني الإ�ضافيني التفاقيات جنيف لعام ،1949
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2008باملوافقة على االن�ضمام التفاقية حماية املمتلكات
الثقافية يف حالة وقوع نزاع م�سلح املربمة يف الهاي يف عام  ،1954وبروتوكوليها املربمني يف
الهاي عامي  1954و ،1999
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
مادة ()1

تن�ش�أ جلنة ت�سمى «اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين» تتبع وزارة العدل وال�شئون
الإ�سالمية والأوقاف ،وي�شار �إليها �أينما وردت يف هذا املر�سوم بكلمة «اللجنة» ،وت�شكل برئا�سة
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف وع�ضوية كل من:
 ممثل عن قوة دفاع البح ـ ـ ــرين  /الق�ضـ ـ ــاء الع�سك ـ ــري. ممثل عن وزارة الداخلية  /الإدارة العامة للدفاع املدين. مم ــثل عن وزارة اخل ـ ــارجيـ ـ ـ ــة. ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم. ممـث ـ ــل عـ ــن وزارة ال�صح ـ ـ ـ ـ ــة. ممثل عن هيئة �شئون الإع ـ ـ ــالم. ممثل عن امل�ؤ�سـ ــ�سة الوطنـ ـ ــية حلـقـ ـ ـ ــوق الإن�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان. ممـثل عن جـ ــامعـ ــة البح ـ ـ ــرين. -ممـث ــل ع ــن جـمـعـ ــية الهـ ـ ــالل الأح ـمـ ــر البح ـ ـ ــرين ــي.
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وتتوىل اجلهات املذكورة يف الفقرة الأوىل من هذه املادة تر�شيح ممثليها لع�ضوية اللجنة
وموافاة رئي�س اللجنة ب�أ�سمائهم ،وي�صدر بهم قرار من رئي�س اللجنة ،على �أن يت�ضمن القرار
نائب ًا لرئا�سة اجتماعات اللجنة.

مادة ()2

تخت�ص اللجنة بكافة الم�سائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإن�ساني وو�ضع
ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين ويكون لها ب�صفة خا�صة
ما يلي:
 -1تبادل املعلومات واخلربات مع املنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية املعنية
بالقانون الدويل الإن�ساين وتوثيق الروابط معها.
 -2تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر واجلهات املعنية بن�شر مبادئ القانون
الدويل الإن�ساين وتطبيقه.
� -3إعداد البحوث والدرا�سات وتقدمي املقرتحات واال�ست�شارات مبا يتوافق مع امل�صلحة الوطنية
للجهات املعنية.
� -4إ�صدار الن�شرات املتعلقة مببادئ القانون الدويل الإن�ساين وكيفية تطبيقها.
 -5درا�سة التو�صيات والتقارير املتعلقة مببادئ القانون الدويل الإن�ساين وتطويره ومتابعة ذلك
مع اجلهات املعنية.
 -6مراجعة الت�شريعات الوطنية بكافة �أنواعها ودرجاتها للت�أكد من اتفاقها مع الربوتوكوالت
واملواثيق واملعاهدات الدولية.
 -7امل�ساهمة يف و�ضع الربامج التعليمية للقانون الدويل الإن�ساين يف املناهج الدرا�سية.
 -8اقرتاح وتنظيم برامج �إعداد وتدريب وت�أهيل الكوادر الوطنية يف التخ�ص�صات ذات العالقة
بالقانون الدويل الإن�ساين.

مادة ()3

للجنة �أن ت�شكل من بني �أع�ضائها �أو منهم مع غريهم جلان ًا فرعية لبحث �أي من الأمور
الداخلة يف اخت�صا�صاتها ،وتعر�ض اللجان الفرعية نتائج �أعمالها على اللجنة.
وللجنة �أن تكلف من تراه من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ب�إعداد درا�سات وبحوث يف املو�ضوعات
التي تدخل يف اخت�صا�صها.

مادة ()4

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرة كل ثالثة �أ�شهر� ،أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك ،يف
املكان الذي يحدده ،ويكون اجتماع اللجنة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من
بينهم الرئي�س �أو نائبه ،وت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين،
وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.

العدد - 3157 :الخميس  22مايو 2014

مادة ()5

للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من امل�ست�شارين واخلرباء املخت�صني حل�ضور جل�ساتها
بهدف اال�سرت�شاد ب�آرائهم دون �أن يكون لهم �صوت معدود فيما ت�صدره اللجنة من قرارات �أو
تو�صيات.

مادة ()6

ت�ضع اللجنة يف� -أول اجتماع لها  -الئحة داخلية ت�صدر بقرار من رئي�س اللجنة ،وتت�ضمن
الأحكام اخلا�صة بتنظيم اجتماعات اللجنة و�سري العمل فيها وكيفية �إعداد التقارير و�إ�صدار
التو�صيات.

مادة ()7

ترفع اللجنة تو�صياتها �إىل جمل�س الوزراء ،وذلك التخاذ ما يراه منا�سب ًا يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()8

يكون للجنة �سكرتارية تتبع وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف وتتوىل القيام بكافة
ال�شئون الفنية والإدارية اخلا�صة بعمل اللجنة ،كما تقوم مبتابعة وتنفيذ قراراتها وتو�صياتها مع
اجلهات املعنية يف مملكة البحرين.

مادة ()9

كاف مل�ساعدتها على القيام مبهامها ،ويدرج �ضمن املخ�ص�صات
يكون للجنة اعتماد مايل ٍ
املالية املقررة لوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.

مادة ()10

على كافة اجلهات احلكومية التعاون مع اللجنة يف �سبيل �إجناز �أعمالها على الوجه الأكمل.

مادة ()11

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء– كل فيما يخ�صه– تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 16 :رجب 1435هـ
املوافق 15 :مايــو 2014م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

مـــــلك ممــــــلكة البحـــــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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