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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

 يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني 6552أفريل  65مؤرخ في  6552لسنة  1501أمر عدد 

 الجمهورية، رئيس إن

 اإلنسان، وحقوق العدل روزي من باقتراح

 جنيف بروتوكول في التونسية البالد بانخراط المتعلق 5691 أفريل 51 في المؤرخ 5691 لسنة 51 عدد القانون على االطالع بعد

 الجراثيمية، الوسائل وجميع بها الشبيهة أو السامة أو الخانقة للغازات الحرب في االستعمال بتحجير الخاص

 اتفاقيات إلى اإلضافيين البروتوكولين على بالمصادقة المتعلق 5616 ماي 1 في المؤرخ 5616 لسنة 15 عدد القانون على االطالع بعد

 ،5696 أوت 51 في المبرمة جنيف

 في المؤرخ 5691 لسنة 51 عدد المرسوم على بالمصادقة المتعلق 5691 نوفمبر 51 في المؤرخ 5691 لسنة 96 عدد القانون وعلى

 وفي مسلح نزاع حدوث عند الثقافية الممتلكات لحماية الهاي اتفاقية في التونسية البالد انخراط في بالترخيص المتعلق 5691 أكتوبر 51

 مسلح، نزاع حدوث عند الثقافية الممتلكات لحماية الخاص البروتوكول في وكذلك االتفاقية لهذه التنفيذي النظام

 العدل، وزارة مشموالت بضبط المتعلق 5619 نوفمبر 19 في المؤرخ 5619 لسنة 5191 عدد األمر وعلى

 العدل، وزارة بتنظيم المتعلق 5661 جويلية 11 في المؤرخ 5661 لسنة 5331 عدد األمر وعلى

 المالية، وزير رأي وعلى

 .اإلدارية المحكمة رأي وعلى

 : نصه اآلتي األمر يصدر

 وتبدي وتطويره ثقافته ونشر اإلنساني الدولي القانون بمبادئ بالتعريف تعنى اإلنساني ليالدو للقانون وطنية لجنة أحدثت – األول الفصل

 .ذلك منها طلب كلما تطبيقه ومجاالت القانون بهذا المتعلقة المسائل في استشاريا رأيا اللجنة هذه

 :يلي ما إلى خاصة اإلنساني الدولي للقانون الوطنية اللجنة تسعى – 6 الفصل

 الوطني، الصعيد على اإلنساني الدولي القانون قواعد بتنفيذ الكفيلة والدراسات المقترحات تقديم -5

 اإلنساني، الدولي القانون قواعد مع الوطنية التشريعات لمالءمة الالزمة المقترحات تقديم -1

 من المعنية الجهات بين والتنسيق الوطني الصعيد على وتطبيقه اإلنساني الدولي القانون ثقافة لنشر سنوية خطة اقتراح -3

 المقترحة، الخطة تنفيذ ضمان أجل

 .اإلنساني الدولي القانون مجال في العاملة اإلنسانية والمنظمات والجمعيات اللجان مع التعاون -9

 :ذكرهم اآلتي األعضاء من وتتركب. اإلنساني الدولي للقانون الوطنية اللجنة ينوبه من أو اإلنسان وحقوق العدل وزير يرأس – 3 الفصل

 اإلنسان، لحقوق العام المنسق 

 األولى الوزارة عن ممثل، 

 الخارجية، الشؤون وزارة عن ممثل 

 الوطني، الدفاع وزارة عن ممثل 

 اإلنسان، وحقوق العدل وزارة عن ممثل 

 المحلية، والتنمية الداخلية وزارة عن ممثل 

 والمسنين، والطفولة واألسرة المرأة شؤون وزارة عن ممثل 

 والتكوين، التربية وزارة عن ممثل 
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 المستديمة، والتنمية البيئة وزارة عن ممثل 

 التراث، على والمحافظة الثقافة وزارة عن ممثل 

 العمومية، الصحة وزارة عن ممثل 

 العالي، التعليم وزارة عن ممثل 

 بالخارج، والتونسيين والتضامن االجتماعية الشؤون وزارة عن ممثل 

 المستشارين، ومجلس النواب مجلس مع والعالقات االتصال وزارة عن ممثل 

 األساسية، والحريات اإلنسان لحقوق العليا الهيئة عن ممثل 

 للتضامن، التونسي االتحاد عن ممثل 

 التونسي، األحمر الهالل جمعية عن ممثل 

 اإلنساني الدولي القانون مجال في بكفاءتها معروفة وطنية شخصيات ثالث. 

 والهيئة الوزارات من وباقتراح اإلنسان وحقوق العدل وزير من بقرار مرتين للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة اللجنة أعضاء تسمية وتقع

 .المعنية والجمعيات

 .اللجنة أعمال ثراءإل فائدة حضوره في يرى شخص كل يستدعي أن اللجنة لرئيس ويمكن

 إبالغه يتم أعمال جدول على بناء ذلك، إلى الحاجة دعت وكلما السنة في األقل على مرتين رئيسها من بدعوة اللجنة تجتمع – 4 الفصل

 .االجتماع تاريخ قبل األقل على يوما عشر خمسة األعضاء إلى

 .بالنظر إليها الراجعة المسائل إحدى بدراسة تكلف متخصصة فرعية لجانا تحدث أن للجنة يمكن – 0 الفصل

 : خاصة وتتولى اإلنسان وحقوق العدل وزارة مصالح إلى اللجنة كتابة تعهد – 2 الفصل

 وحفظها، اللجنة على المعروضة الملفات إعداد 

 الجلسات، محاضر تحرير 

 وتوصياتها اللجنة مقترحات متابعة. 

 .الجمهورية رئيس إلى اإلنسان وحقوق العدل وزير يرفعه سنوي تقرير في اللجنة أنشطة مجمل تضّمن – 7 الفصل

 وحقوق العدل وزارة ميزانية اعتمادات على اإلنساني الدولي للقانون الوطنية اللجنة بأعمال المتعلقة المصاريف تحمل – 8 الفصل

 .اإلنسان

 للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ يخصه، فيما كل مكلفان، المالية ووزير اإلنسان وحقوق العدل وزير – 9 الفصل

 .التونسية

 .6552 أفريل 65 في تونس


