
  ١٩٨٠النظام األساسي للجنة األمريكية لحقوق اإلنسان 
  
  
  الطبيعة واألغراض) ١(

  ١مادة 
اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان هي هيئة لمنظمة الدول األمريكية أنشئت لتشجيع مراقبـة   -١

  .والدفاع عن حقوق اإلنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال
  :تفهم حقوق اإلنسان على أنها –ام األساسي ألغراض هذا النظ -٢
  .الحقوق الواردة في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بالنسبة للدول األعضاء فيها) أ(
الحقوق الواردة في اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان بالنسبة للدول األعضـاء  ) ب(

  .األخرى
  العضوية والبنية) ٢(

  ٢مادة 
نة األمريكية لحقوق اإلنسان من سبعة أعضاء؛ الذين يجب أن يكونوا أشخاصاً تتكون اللج -١

  .ذوي شخصيات أخالقية عالية معروفة بالكفاءة في مجال حقوق اإلنسان
  .تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة -٢

  ٣مادة 
 ينتخب أعضاء اللجنة بصفة شخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة مـن بـين قائمـة    -١

  .مرشحين تقترحهم حكومات الدول األعضاء
يجوز لكل حكومة أن تقترح حتى ثالثة مرشحين؛ والذين يجوز أن يكونوا مواطنين للدولة  -٢

التي تقترحهم أو من أي دولة عضو آخر بالمنظمة، وعندما يتم تقديم قائمة من ثالثة مرشحين 
  .ف الدولة المقترحةفيجب أن يكون واحداً على األقل مواطناً لدولة أخرى بخال

  ٤مادة 
قبل ستة أشهر على األقل من انتهاء مدة العضوية التـي تـم    –يطلب األمين العام خطياً  -١

  .يوماً ٩٠من كل دولة عضو في المنظمة تقديم مرشحيها خالل  –انتخاب أعضاء اللجنة لها 
دول أعضاء المنظمـة  يعد األمين العام قائمة بالترتيب األبجدي للمرشحين ويرسلها إلى ال -٢

  .قبل ثالثين يوماً على األقل من الجمعية العمومية التالية
  ٥مادة 

يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري للجمعية العمومية من بين قائمة المرشحين المشار 
، والمرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من األصوات واألغلبيـة  )٢( ٣إليهم في المادة 



ن أصوات الدول األعضاء يتم إعالن انتخـابهم، وإذا كـان ضـرورياً عقـد عـدة      المطلقة م
اقتراعات النتخاب كل أعضاء اللجنة يتم استبعاد المرشحين الذين حـازوا أقـل عـدد مـن     

  .األصوات بالطريقة التي تحددها الجمعية العمومية
  ٦مادة 

بهم لمرة واحدة فقـط، وتبـدأ   يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخا
  .مدة عضويتهم في األول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم انتخابهم فيها

  ٧مادة 
  .ال يجوز أن يكون مواطنان لنفس الدولة أعضاء باللجنة

  ٨مادة 
تتعارض عضوية اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان مع شغل وظائف أخرى قد تؤثر علـى   -١

  .و حياد العضو أو كرامة أو هيبة منصبه باللجنةاستقاللية أ
تنظر اللجنة أي حالة قد تنشأ بخصوص التعارض وفقاً ألحكام الفقرة األولـى مـن هـذه     -٢

  .المادة ووفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في الئحتها
وجود حالة تعارض  –بالتصويت بموافقة خمسة من أعضائها على األقل  –وإذا قررت اللجنة 

  .على الجمعية العمومية التخاذ القرار –بخلفيتها  –وم بعرض الحالة تق
يتم إعالن التعارض من قبل الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الدول أعضاء المنظمة، وتقرر  -٣

  .االستبعاد الفوري لعضو اللجنة من منصبه، ولكن ال تقوم بإلغاء أي عمل يكون قد شارك فيه
  ٩مادة 

  :ء اللجنةتكون واجبات أعضا
حضور االجتماعات العادية والخاصة التي تعقدها اللجنة في مقرها الدائم أو في أي مكان  -١

  .آخر تقرر أن تنتقل إليه بصفة مؤقتة إال عندما يتم منعهم بشكل مبرر
العمل في اللجان الخاصة التي يجوز أن تشكلها اللجنة للقيام بالمراقبة في الموقع أو للقيـام   -٢

  .إال عندما يتم منعهم بشكل مبرر –بات أخرى في نطاق مهامهم بأي واج
  .الحفاظ على السرية المطلقة بشأن كافة المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية -٣
احترام أنفسهم في حياتهم الخاصة والعامة بما يليق باالعتبار األخالقي للعضوية وأهميـة   -٤

  .المهام المنوطة باللجنة
  ١٠مادة 

تعـرض   –) ٩(تكب عضو انتهاكاً خطيراً ألي من الواجبات المشار إليها في المادة إذا ار -١
علـى الجمعيـة العامـة     –بناء على تصويت بالموافقة لخمسة من أعضائها  –اللجنة القضية 

  .للمنظمة التي تقرر هل يجب استبعاده من العضوية من عدمه



  .تستمع اللجنة للعضو المعني قبل اتخاذ قرارها -٢
  ١١دة ما

يقوم رئيس اللجنة  –عندما يشغر منصب ألسباب تختلف عن االنتهاء العادي لمدة العضو  -١
  .على الفور بإخطار األمين العام للمنظمة الذي يبلغ بدوره الدول أعضاء المنظمة

يوماً مـن   ٣٠يجوز لكل حكومة أن تقترح مرشحاً خالل فترة  –لشغل المناصب الشاغرة  -٢
  .مين العام اإلخطار بخلو المنصبتاريخ استالم األ

يعد األمين العام قائمة بالترتيب األبجدي للمرشحين ويرسلها إلى المجلس الدائم للمنظمـة   -٣
  .التي تقوم بشغل المنصب الشاغر

عندما تكون مدة العضوية على وشك االنقضاء في خالل ستة أشـهر مـن تـاريخ خلـو      -٤
  .المنصب فال يتم شغل المنصب

  ١٢مادة 
في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي تكون أطرافاً في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان   -١
بالحصـانات   –من وقت انتخابهم وعلـى مـدى مـدة عضـويتهم      –يتمتع أعضاء اللجنة  –

 –أثناء مناصـبهم   –الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي، ويتمتعون كذلك 
  .لدبلوماسية التي يتطلبها أداء واجباتهمباالمتيازات ا

في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي ال تكون أطرافاً في االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق     -٢
يتمتع أعضاء اللجنة بالحصانات واالمتيازات التي تتعلق بمناصبهم والتي يتطلبهـا   –اإلنسان 

  .أداء واجباتهم باستقاللية
امتيازات وحصانات أعضاء اللجنة باتفاقات نهائيـة أو متعـددة    يجوز تنظيم وتعديل نظام -٣

  .األطراف بين المنظمة والدول األعضاء
  ١٣مادة 

بما يتناسب مـع مشـاركتهم فـي     –يتلقى أعضاء اللجنة بدالت سفر وعالوات يومية وأتعاباً 
بشـكل   –ئحهـا  وفقاً للوا –اجتماعات اللجنة أو في المهام األخرى التي تعهد بها اللجنة إليهم 

منفرد أو جماعياً، وتدرج مثل هذه العالوات واألتعاب ومقدارها في ميزانية المنظمة والشروط 
  .التي تحددها الجمعية العامة

  ١٤مادة 
يكون للجنة رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس يتم انتخابهم باألغلبيـة المطلقـة    -١

عادة انتخابهم مرة واحدة فقط في كل فترة أربـع  ألصوات أعضائها لمدة سنة واحدة، ويجوز إ
  .سنوات

  .يكون الرئيس ونائبا الرئيس موظفين باللجنة، وتذكر مهامهم في الالئحة -٢



  ١٥مادة 
  .يجوز لرئيس اللجنة التوجه إلى مقر اللجنة والتواجد فيه الوقت الالزم ألداء واجباته

  المقر واالجتماعات) ٣(
  ١٦مادة 

  .سي. نة في واشنطن دييكون مقر اللج -١
يجوز للجنة أن تنتقل وتجتمع في إقليم أي دولة أمريكية عندما تقرر ذلك باألغلبية المطلقة  -٢

  .لألصوات وبموافقة أو بناء على دعوة من الحكومة المعنية
  .تجتمع اللجنة في دورات انعقاد عادية وخاصة طبقاً لبنود الالئحة -٣

  ١٧مادة 
  .طلقة ألعضاء اللجنة نصاباً قانونياًتشكل األغلبية الم -١
تصـدر القـرارات باألغلبيـة المطلقـة      –فيما يتعلق بتلك الدول األطراف في االتفاقية  -٢

ألصوات أعضاء اللجنة في تلك القضايا الواردة في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وهـذا  
  .النظام األساسي، وفي القضايا األخرى يكون مطلوباً األغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين

تصـدر القـرارات باألغلبيـة     –تعلق بتلك الدول التي ال تكون أطرافاً في االتفاقية فيما ي -٣
باستثناء المسائل اإلجرائية التي تصدر فيهـا القـرارات باألغلبيـة     –المطلقة ألعضاء اللجنة 

  .البسيطة
  المهام والصالحيات) ٤(

  ١٨مادة 
  :لدول األمريكيةيكون للجنة الصالحيات التالية بالنسبة للدول أعضاء منظمة ا

  تطوير الوعي بحقوق اإلنسان بين شعوب الدول األمريكية،) أ(
عمل التوصيات لحكومات الدول بشأن اتخاذ اإلجراءات التدريجية لصالح حقوق اإلنسان ) ب(

في إطار تشريعاتها ونصوصها الدستورية وتعهداتها الدولية، وكـذلك اإلجـراءات المناسـبة    
  .حقوقلمزيد من مراعاة لتلك ال

  .إعداد الدراسات أو التقارير كما تراها مالئمة ألداء مهامها) ج(
طلب تزويدها بتقارير من حكومات الدول عن اإلجراءات التي تتخذها في مسائل حقـوق  ) د(

  .اإلنسان
الرد على استفسارات أي دولة عضو عن طريق األمانة العامة للمنظمة بشأن المسـائل  ) هـ(

إمداد تلـك الـدول بالخـدمات     –وعلى قدر اإلمكان  –نسان في الدولة التي تتعلق بحقوق اإل
  .االستشارية التي تطلبها



تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للمنظمة تعرض فيه للنظام القانوني المطبق على تلـك  ) و(
الدول األطراف في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وذلك النظام المطبق على الدول غيـر  

  .طرافاأل
  .إجراء المراقبات في الموقع في دولة ما بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية) ز(
عرض ميزانية برنامج اللجنة على األمين العام حتى يتسنى له تقـديمها إلـى الجمعيـة    ) ح(

  .العامة
  ١٩مادة 

ة واجباتهـا بمـا   تؤدي اللجن –بالنسبة للدول األطراف في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 
يتفق مع الصالحيات الممنوحة بموجب االتفاقية وبموجب هذا النظام األساسي، ويكـون لهـا   

  ):١٨(الصالحيات التالية باإلضافة لتلك الواردة في المادة 
مـن  ) ٥١(إلـى  ) ٤٤(معالجة االلتماسات والتبليغات األخرى وفقاً ألحكام المـواد مـن   ) أ(

  االتفاقية،
م المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان في القضايا المنصـوص عليهـا فـي    الحضور أما) ب(

  االتفاقية،
من المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان  –عند الضرورة  –طلب اتخاذ اإلجراءات المؤقتة ) ج(

كما تراها مناسبة في القضايا الخطيرة والعاجلة التي لم يتم عرضها عليها بعد النظـر وذلـك   
  .ضرار التي تصيب األشخاص ويتعذر تعويضهاللحيلولة دون األ

التشاور مع المحكمة بشأن تفسير االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان أو االتفاقيات األخرى ) د(
  .التي تتعلق بحماية حقوق اإلنسان في الدول األمريكية

جمعية عرض مسودة البروتوكوالت اإلضافية لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على ال) هـ(
العامة من أجل إدراج الحقوق والحريات األخرى تدريجياً بموجب نظـام الحمايـة الخاصـة    

  باالتفاقية، و
 –عرض التعديالت المقترحة على االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على الجمعية العامة ) و(

  .سباًمن أجل اتخاذ اإلجراء الذي تراه الجمعية العامة منا –عن طريق األمين العام 
  ٢٠مادة 

 –بالنسبة للدول األعضاء في المنظمة وليست أطرافاً في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان  
  ):١٨(تكون للجنة الصالحيات التالية باإلضافة إلى تلك الواردة في المادة 

، )٤(، )٣(، )٢(، )١(لفت االنتباه إلى مراقبة حقوق اإلنسان المشـار إليهـا فـي المـواد     ) أ(
  من اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان،) ٢٦(، )٢٥(، )١٨(



فحص التبليغات المقدمة إليها وأي معلومات أخرى متاحة، ومخاطبة حكومـة أي دولـة   ) ب(
عضو وليست طرفاً في االتفاقية من أجل الحصول على المعلومات التي ترى أنها تتعلق بهـذه  

ترى ذلك مناسباً، وذلك من أجل إيجاد مراقبة أكثـر  االتفاقية، وعمل التوصيات بشأنها عندما 
  فعالية لحقوق اإلنسان األساسية، و

هـل   –أعاله ) ب(كشرط مسبق لمباشرة الصالحيات الممنوحة بموجب الفقرة  –التحقق ) ج(
اإلجراءات والوسائل القانونية المحلية لكل دولة عضو وليست طرفاً في االتفاقية يتم تطبيقهـا  

  .على نحو وافواستنفادها 
  األمانة) ٥(

  ٢١مادة 
يتم توفير خدمات األمانة للجنة عن طريق وحدة إدارية متخصصة تحت إشراف السكرتير  -١

  .التنفيذي، ويتم توفير الموارد والموظفين لكي تنجز اللجنة المهام الموكلة إليها
وكفاءة معتـرف   والذي يكون شخصاً ذا شخصية أخالقية عالية –يكون السكرتير التنفيذي  -٢

مسئوالً عن عمل األمانة ويساعد اللجنة في أداء واجباتها وفقـاً   –بها في مجال حقوق اإلنسان 
  .لالئحة

يعين األمين العام للمنظمة السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة، وباإلضافة إلـى ذلـك    -٣
نة ويبلغ أعضـاءها بأسـباب   يمكن لألمين العام أن يستبعد السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللج

  .قراره
  النظام األساسي والالئحة) ٦(

  ٢٢مادة 
  .يجوز تعديل هذا النظام األساسي من قبل الجمعية العامة -١
  .تعد اللجنة وتقر لوائحها الخاصة وفقاً لهذا النظام األساسي -٢

  ٢٣مادة 
تحـدد   –حقوق اإلنسـان  من االتفاقية األمريكية ل) ٥١(إلى ) ٤٤(وفقاً ألحكام المواد من  -١

لوائح اللجنة اإلجراء الذي يتبع في حاالت االلتماسات أو التبليغات التي تزعم بوجود انتهاكات 
ألي من الحقوق التي تكفلها االتفاقية وتنسب مثل هذا االنتهاك إلـى أي دولـة طـرف فـي     

  .االتفاقية
 –مـن االتفاقيـة    ٥١ – ٤٤مواد إذا لم يتم التوصل إلى التسوية الودية المشار إليها في ال -٢

  .من االتفاقية) ٥٠(التقرير الذي تتطلبه المادة  –يوماً  ١٨٠خالل  –تعد اللجنة 
  
  



  ٢٤مادة 
تحدد الالئحة اإلجراء الذي يتبع في حاالت التبليغات التي تتضمن اتهامـات أو شـكاوى    -١

فـي االتفاقيـة األمريكيـة    تتعلق بانتهاكات لحقوق اإلنسان المنسوبة إلى الدول غير األطراف 
  .لحقوق اإلنسان

القواعد ذات العالقـة الـواردة فـي النظـام      –من أجل هذا الغرض  –تتضمن الالئحة  -٢
 ٨مـايو،   ٢٥األساسي للجنة التي وافق عليها مجلس المنظمة بالقرارات التي تم اتخاذها فـي  

الثـاني والعشـرين للمـؤتمر    ، مع التغيرات والتعديالت التي تم إدخالها بالقرار ١٩٦٠يونيو 
الخاص الثاني للدول األمريكية والتي وافق عليها مجلس المنظمة في اجتماعه الذي عقـد فـي   

االنتقـال مـن   ) "CP/Rer.253 (343/78مع األخذ في االعتبار القرارات  ١٩٦٨أبريل  ٢٤
قيـة األمريكيـة   اللجنة األمريكية الحالية لحقوق اإلنسان إلى اللجنة المنصوص عليها في االتفا

  .١٩٧٩سبتمبر  ٢٠والتي اتخذها المجلس الدائم للمنظمة في " لحقوق اإلنسان
  األحكام المؤقتة) ٧(

  ٢٥مادة 
  تطبق الالئحة الحالية على كافة الدول أعضاء المنظمة –حتى تقرر اللجنة الئحتها الجديدة 

OEA/SER.L/VII.17,doc.26((  
  ٢٦مادة 

  .يوماً من الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة ٣٠بعد يسري هذا النظام األساسي  -١
  .يأمر األمين العام بالنشر الفوري للنظام األساسي ويمنحه أوسع توزيع ممكن -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


