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اأمر ملكي رقم )45( ل�شنة 2011 

باإن�شاء اللجنة الوطنية المعنية بتو�شيات تقرير  

اللجنة البحرينية الم�شتقلة لتق�شي الحقائق

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

بعد الطالع على الد�شتور،

في  للتحقيق  الم�شتقلة  الملكية  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )28( رقم  الملكي  الأمر  وعلى 

الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خالل �شهري فبراير ومار�س 2011،

وعلى تقرير اللجنة البحرينية الم�شتقلة لتق�شي الحقائق ال�شادر بتاريخ 2011/11/23،

اأمرنا بالآتي:

مادة )1(

واخت�شا�شها في �شوء حكم  ت�شكيلها  ويكون  الوطنية«،  اللجنة   « ُت�شمى  لجنة م�شتقلة  ُتن�شاأ 

الفقرة رقم )1715( من تقرير اللجنة البحرينية الم�شتقلة لتق�شي الحقائق وال�شادر بتاريخ 

  .2011/11/23

وُي�شار اإلى هذه اللجنة اأينما وردت في هذا الأمر بكلمة » اللجنة «. 

مادة )2(

يتم تعيين رئي�س واأع�شاء اللجنة باأمر ملكي لحق . 

مادة )3(

وتقوم  الحقائق  لتق�شي  الم�شتقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  تو�شيات  بدرا�شة  اللجنة  تعنى 

بو�شع مقترحاتها بما في ذلك التو�شية بالتعديالت ال�شرورية في القوانين والإجراءات وكيفية 

تطبيق هذه التو�شيات.

مادة )4(

وُتن�شر   ، ال�شفافية  اإطار من  نهاية فبراير 2012 وذلك في  باإنجاز عملها قبل  اللجنة  تقوم 

اللجنة قائمة بمجموع ما اأنجزته من اأعمال خالل تلك الفترة.
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مادة )5(

لأف�شل  وفقًا  التو�شيات  بتنفيذ  المتعلقة  اأعمالها  مخرجات  تكون  اأن  على  اللجنة  تعمل 

الممار�شات والمعايير الدولية. 

مادة )6(

الحقائق  لتق�شي  الم�شتقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  تو�شيات  تنفيذ  على  الحكومة  تعمل 

والتي يمكن تنفيذها دون تاأخير، وذلك دون انتظار مخرجات اللجنة.

وللجنة الحرية في التعليق على تنفيذ الحكومة لتو�شيات اللجنة البحرينية لتق�شي الحقائق.  

مادة )7(

ُتتخذ القرارات المتعلقة بمخرجات عمل اللجنة عن طريق التوافق بين اأع�شائها، وفي حالة 

مع  لأع�شائها،  المطلقة  الأغلبية  طريق  عن  اللجنة  قــرارات  تكون  ذلك  حــدوث  اإمكان  عدم 

ال�شماح لمن يرغب من المعتر�شين بت�شجيل اأوجه اعترا�شه. 

مادة )8(

اأن تقوم بواجبها على  اأجل  تقوم الحكومة بتوفير الموارد الالزمة لت�شهيل عمل اللجنة من 

اأكمل وجه.

مادة )9(

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

                                                                                                                                 

                                                                                           ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 1 محــــــــرم 1433هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2011م


