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 قرار رقم )31 ( ل�سنة 2017
باإعادة ت�سكيل اللجنة التن�سيقية العليا حلقوق الإن�سان

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وعلى  القرار رقم )50( ل�شنة 2012 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،
وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان،

وبناًء على عْر�س وزير اخلارجية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيعاد ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان برئا�شة وزير اخلارجية، وع�شوية كلٍّ من:
1( م�شاعد وزير الخارجية.                                           نائبًا للرئي�س.

2( ممثل عن وزارة الخارجية.
3( ممثل عن وزارة الداخلية.

4( ممثل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.
5( ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

6( ممثل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
7( ممثل عن وزارة ال�شحة.

8( ممثل عن وزارة �شئون الإعالم.
9( ممثل عن النيابة العامة.

10( ممثل عن المجل�س الأعلى للمراأة.
11( ممثل عن هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني.

12( ممثل عن مركز الت�شال الوطني.
13( ممثل عن جهاز الأمن الوطني.

14( ممثل عن الأمانة العامة للتََّظلُّمات.
15( ممثل عن وحدة التحقيق الخا�شة.

وي�شدر قرار من رئي�س اللجنة بت�شمية اأع�شائها، وذلك بناًء على تر�شيح اجلهات املعنية اأعاله، 
على األ يقل م�شتوى التمثيل عن درجة وكيل م�شاعد اأو من يف حكمه.
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مادة )2(
تكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

واإذا خال مكان اأيٍّ من اأع�شاء اللجنة لأيِّ �شبب، يحل حمله بذات الأداة َمن ميثل ذات اجلهة، 
ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

مادة )3(
تخت�س اللجنة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية يف كافة امل�شائل املتعلقة بحقوق الإن�شان بح�شب 

اخت�شا�س كل جهة، ويكون لها ب�شفة خا�شة ما يلي:
1( و�شع اآلية للتن�شيق تكفل تحقيق اأف�شل ال�شيا�شات للتعامل مع الم�شائل المتعلقة بحقوق الإن�شان.

ها على مجل�س الوزراء للموافقة  2( اإعـــداد خطة وطنية لحقوق الإن�شان علـــى م�شتوى الحكومة، وعْر�شُ
عليها.

3( اإعـــداد الـــردود علـــى البيانـــات والت�شاوؤلت ال�شـــادرة من المنظمـــات والجمعيات داخـــل المملكة 
وخارجها، المتعلقة بحقوق الإن�شان.

4( اإعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقًا لالتفاقيات التي ان�شمت اإليها المملكة 
في مجال حقوق الإن�شان.

5( النظـــر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإن�شان التي ترغب في اإر�شال ممثل 
لها اإلى مملكة البحرين.

6( متابعة تنفيذ تو�شيات حقوق الإن�شان ورْفع تقارير دورية ب�شاأنها اإلى مجل�س الوزراء.
ع خطة �شنوية للتدريب في مجال حقوق الإن�شان. 7( و�شْ

8( رْفع تو�شياتها اأو مرئياتها المتعلقة بالق�شايا الحقوقية اإلى مجل�س الوزراء.
9( اإعـــداد الدرا�شات ب�شاأن مواءمة القوانين المحلية لالتفاقيـــات التي ان�شمت اإليها مملكة البحرين 

في مجال حقوق الإن�شان.
10( اأية مو�شوعات اأخرى يحيلها اإليها رئي�س اللجنة.

مادة )4(
الوطنية  التقارير  كافة  على  واملوافقة  الطالع  العليا  التن�شيقية  اللجنة  اخت�شا�شات  �شمن  يقع 
املتعلقة بالتزامات مملكة البحرين اأمام الهيئات املن�َشاأة مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق الإن�شان 
التابعة ملنظومة الأمم املتحدة، والتي تعدها اللجان الوطنية الفرعية، على اأْن تتكفل وزارة اخلارجية 
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باإر�شالها لالأمم املتحدة.

مادة )5(
اللذين  والزمان  املكان  يف  الأقل  على  �شهر  كل  مرة  نائبه  اأو  رئي�شها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع 
يحددهما، اأو كلما دعت احلاجة لذلك. ول يكون الجتماع �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على 

اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه. وت�شع اللجنة لئحة داخلية لنظام عملها.
ويف حالة غياب الع�شو عن اأيِّ اجتماع، يجوز للجهة املعنية تكليف َمن ينوب عنه، �شريطة اأْن يكون 

بذات الدرجة الوظيفية.

مادة )6(
ح اجلانب الذي  ُت�شِدر اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجَّ

منه رئي�س الجتماع.

مادة )7(
يحق لرئي�س اللجنة اأو نائبه - يف �شبيل حتقيق اأهداف اللجنة - دعوة َمن يراه منا�شبًا من ذوي 
اجتماعاتها  حل�شور  خارجها  اأو  اململكة  داخل  من  الهيئات  اأو  املنظمات  ومن  والخت�شا�س  اخلربة 

بهدف ال�شرت�شاد باآرائهم، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت.

مادة )8(
ٌر يختاره الرئي�س اأو نائبه، يتولى اإعداد جداول الأعمال واإخطار الأع�شاء بها،  يكون للجنة مقرِّ
اللجنة وتدخل يف  التي تقت�شيها طبيعة عمل  الأعمال  وتدوين حما�شر الجتماعات، وغري ذلك من 

اخت�شا�شها، والقيام باأية مهام اأخرى تكلفه بها اللجنة.

مادة )9(
مبا  د  املحدَّ الوقت  يف  اللجنة  تزويد  اململكة  يف  املعنية  والر�شمية  احلكومية  اجلهات  جميع  على 

د. تطلبه من بيانات ومعلومات ودرا�شات لزمة لأعمالها ويف �شبيل حتقيق اأهدافها يف الوقت املحدَّ

مادة )10(
ل اللجنـــة في اأول اجتماع لهـــا لجنة فرعية ت�شمـــى )لجنة الت�شالت والمتابعـــة(، تعمل على  اأ- ت�شـــكِّ
درا�شة ال�شكاوى والمرا�شالت الواردة واإعداد الردود والتقارير ب�شاأنها. وتتولى اإدارة �شئون حقوق 
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الإن�شان بوزارة الخارجية م�شئولية اأمانة �شر اللجنة.
ب- يتولى رئي�س اللجنة التن�شيقية العليا لحقوق الإن�شان اأو نائبه م�شئولية رئا�شة تلك اللجنة.

ج- تجتمـــع لجنة الت�شالت والمتابعة ح�شب مقت�شيـــات اأهدافها اأو كلما دعت الحاجة بما ل يقل عن 
اجتماع واحد �شهريًا.

د- للجنـــة الفرعية اأْن ت�شتعين بـــذوي الخبرة والخت�شا�س لدرا�شة مو�شـــوع اأو اأكثر من المو�شوعات 
المعرو�شة عليها.

مادة )11(
ُيلغى القرار رقم )14( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل اللجنة التن�شيقية العليا حلقوق الإن�شان.

مادة )12(
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 �شـفـــــــر 1439هـ
المــــوافــــــــق: 24 اأكتوبر 2017م


