
  قواعد إجراءات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
  ١٩٩٥أكتوبر  ٦اتخذت في 

  
  إن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

  من الميثاق، ٤٢٢بعد اإلطالع على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، وعمالً بمادة 
  :قد اتخذت هذه القواعد المنقحة من اإلجراءات

  مةأحكام عا
  تنظيم اللجنة
  الفصل األول

  دورات االنعقاد
  عدد دورات االنعقاد: ١القاعدة 

دورات ") اللجنـة "ويشار إليها فيما يلـي بــ   (تعقد اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 
االنعقاد الالزمة لتمكينها من القيام بمهامها بشكل مرض بما يتفق مع الميثاق األفريقي لحقـوق  

  ").الميثاق"ويشار إليه فيما يلي بـ (لشعوب اإلنسان وا
  تاريخ االفتتاح: ٢القاعدة 

  .تعقد اللجنة عادة دورتين عاديتين سنوياً تستمر كل منهما حوالي أسبوعين -١
تتم الدعوة لدورات االنعقاد العادية للجنة في تاريخ تحدده اللجنة بناء علـى اقتـراح مـن     -٢

ويشار إليه فيمـا يلـي بـاألمين    (ام لمنظمة الوحدة األفريقية رئيسها، وبالتشاور مع األمين الع
  ).العام

 –في الظروف االستثنائية  –يجوز لألمين العام أن يقوم بتغيير تاريخ افتتاح دورة االنعقاد  -٣
  .وذلك بالتشاور مع رئيس اللجنة

  دورة االنعقاد العادية: ٣القاعدة 
ير عادية، وعندما تكون اللجنة في حالـة عـدم   يجوز للجنة أن تقرر عقد دورات انعقاد غ -١

يجوز للرئيس أن يدعو لدورات انعقاد غير عادية، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة،  –انعقاد 
  :ويجب على رئيس اللجنة كذلك أن يدعو إلى دورات انعقاد غير عادية

  على طلب أغلبية أعضاء اللجنة، أو -بناء) أ(
  .حالي لمنظمة الوحدة األفريقيةبناء على طلب الرئيس ال) ب(
تنعقد الدورات غير العادية بأسرع ما يمكن في تاريخ يحدده الرئيس بالتشاور مع األمـين   -٢

  .العام وبقية أعضاء اللجنة
  



  
  مكان االجتماعات: ٤القاعدة 

عقـد   –بالتشاور مع األمين العـام   –تعقد دورات االنعقاد عادة في مقر اللجنة، وتقرر اللجنة 
  .لدورة في مكان آخرا

ويشار إليه فيمـا  (اإلخطارات بتاريخ افتتاح دورات االنعقاد يخطر سكرتير اللجنة : ٥القاعدة 
أعضاء اللجنة بتاريخ ومكان االجتماع األول لكل دورة انعقـاد، ويرسـل   ") السكرتير"يلي بـ 

على األقل مـن دورة  أسابيع ) ٨(قبل ثمانية  –في حالة دورة االنعقاد العادية  –هذا اإلخطار 
  .إن كان ذلك ممكناً –االنعقاد 

  الفصل الثاني
  جدول األعمال

  وضع جدول األعمال المؤقت: ٦القاعدة 
يضع السكرتير جدول األعمال المؤقت لكل دورة انعقاد عادية بالتشاور مع رئيس اللجنـة   -١

  .طبقاً ألحكام الميثاق وهذه القواعد
االتصاالت الـواردة مـن   : البنود بشأن –إن لزم األمر  –يتضمن جدول األعمال المؤقت  -٢

من الميثاق، وال ينبغي أن يحتوي ) ٥٥(الدول، واالتصاالت األخرى بما يتفق مع أحكام المادة 
  .جدول األعمال على أي معلومات تتعلق بمثل هذه االتصاالت

المؤقـت كافـة   يتضمن جدول األعمال  –باستثناء ما هو مذكور أعاله بشأن االتصاالت  -٣
  :البنود التي تدرجها قواعد اإلجراءات هذه، وكذلك البنود التي يتم اقتراحها من قبل

  اللجنة في دورة انعقاد سابقة،) أ(
  رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة،) ب(
  أي دولة طرف في الميثاق،) ج(
  ظمة الوحدة األفريقية،الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات، أو مجلس وزراء من) د(
األمين العام لمنظمة الوحدة األفريقية بشأن أي مسألة تتعلق بالمهام التـي يكلفـه بهـا    ) هـ(

  الميثاق،
  حركة تحرير وطنية تعترف بها منظمة الوحدة األفريقية، أو أي منظمة غير حكومية،) و(
  .مؤسسة متخصصة تكون الدول أطراف الميثاق أعضاء فيها) ز(
، )ج(، )ب(إبالغ السكرتير بالبنود الواردة في جدول األعمال المؤقت بموجب الفقرات يتم  -٤
) ٨(مصحوبة بالمستندات الالزمة، وذلك فيما ال يقـل عـن ثمانيـة    ) ٣(، من الفقرة )ز(، )و(

  .أسابيع قبل افتتاح دورة االنعقاد



خصصة، والمنظمات تخطر السكرتير كافة حركات التحرير الوطنية، والمؤسسات المت) أ( -٥
بين الحكومات، أو المنظمات غير الحكومية التي ترغب في اقتراح إدراج بنـد فـي جـدول    

أسابيع على األقل من افتتاح االجتمـاع، ويجـب أن يأخـذ    ) ١٠(األعمال المؤقت قبل عشرة 
ـ   د السكرتير في االعتبار المالحظات التي من المحتمل إبداؤها قبل االقتراح رسمياً بـإدراج بن

  .في جدول األعمال المؤقت
تدرج فقط كافة االقتراحات المقدمة بموجب أحكام هذه الفقرة في جدول األعمال المؤقـت  ) ب(

  .للجنة إذا قرر على األقل ثلثا األعضاء الحاضرين ذلك
يتضمن جدول األعمال المؤقت لدورة االنعقاد غير العادية للجنة فقط البند المقترح نظـره   -٦

  .رة غير العاديةفي تلك الدو
  إرسال وتوزيع جدول األعمال المؤقت: ٧القاعدة 

يوزع جدول األعمال المؤقت والمستندات الالزمة التي تتعلق بكل بند على أعضاء اللجنة  -١
أسابيع على األقـل  ) ٦(بمعرفة السكرتير الذي يبذل ما وسعه إلرسالها إلى األعضاء قبل ستة 

  .قبل افتتاح دورة االنعقاد
يرسل السكرتير جدول األعمال المؤقت لتلك الدورة، ويوزع على أعضاء اللجنة والـدول   -٢

األطراف أعضاء الميثاق، وعلى الرئيس الحـالي لمنظمـة الوحـدة األفريقيـة، والمـراقبين      
المستندات الالزمة التي تتعلق بكل بند من جدول األعمال قبل ستة أسابيع علـى األقـل مـن    

  .للجنةافتتاح دورة انعقاد ا
ترسل مسودة جدول األعمال كذلك إلى الوكاالت المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية،  -٣

  .وحركات التحرير الوطنية المعنية بجدول األعمال
أن يقـوم بتوزيـع    –مبدياً أسـبابه خطيـاً    –يجوز للسكرتير  –في الحاالت االستثنائية  -٤

أسابيع علـى  ) ٤(األعمال المؤقت قبل أربعة  المستندات الالزمة التي تتعلق ببعض بنود جدول
  .األقل من افتتاح دورة االنعقاد

  إقرار جدول األعمال: ٨القاعدة 
إن لزم األمر بعد انتخاب  –تقر اللجنة جدول أعمال دورة االنعقاد  –في بداية كل دورة انعقاد 

إليه فـي القاعـدة    على أساس جدول األعمال المؤقت المشار –) ١٧(المسئولين وفقاً للقاعدة 
)٦.(  

  مراجعة جدول األعمال: ٩القاعدة 
أن تراجع جدول األعمال، أو تؤجل بنوداً، أو تلغيهـا، أو   –أثناء دورة االنعقاد  –يجوز للجنة 

إضافة المسائل العاجلـة   –أثناء دورة االنعقاد  –إذا استدعت الضرورة ذلك، ويجوز  –تعدلها 
  .والمهمة فقط إلى جدول األعمال



  
  مسودة جدول األعمال المؤقت للدورة التالية: ١٠القاعدة 
مسودة لجدول أعمال مؤقت للدورة التاليـة   –في كل دورة انعقاد  –يقدم السكرتير إلى اللجنة 
إلى المستندات الواجب تقديمها بشأن ذلك البند، وقرارات الهيئـة   –مشيراً فيما يتعلق بكل بند 

لتمكين اللجنة من دراسـة هـذه المسـتندات فيمـا يتعلـق       االستشارية التي فوضت بإعدادها
  .بمساهمتها في إجراءاتها، وكذلك حالة العجلة وصلتها بالوضع السائد

  الفصل الثالث
  أعضاء اللجنة

  تشكيل اللجنة: ١١القاعدة 
عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لرؤساء الدول ) ١١(تتألف اللجنة من أحد عشر 

بما يتفق مع أحكام الميثـاق ذات   –" الجمعية العمومية"ويشار إليها فيما يلي بـ  –ات والحكوم
  .الصلة

  وضع العضو: ١٢القاعدة 
من الشخصيات التي يتم تعيينهم وفقاً ألحكام المـادة  ) ١١(يكون أعضاء اللجنة أحد عشر  -١
  .من الميثاق) ٣١(
، وال يجوز ألي عضـو أن يمثلـه   يحتل كل عضو باللجنة موقعه باللجنة بصفة شخصية -٢

  .شخص آخر
  مدة تولي المنصب بالنسبة لألعضاء: ١٣القاعدة 

مـن ذلـك    ١٩٨٧يوليو  ٢٩تبدأ مدة تولي المنصب بالنسبة ألعضاء اللجنة المنتخبين في  -١
التاريخ، وتسري مدة تولي المنصب بالنسبة ألعضاء اللجنة المنتخبين في االنتخابات الالحقـة  

  .لتالي لتاريخ انقضاء مدة أعضاء اللجنة الذين سيحلون محلهمفي اليوم ا
لكن إذا أعيد انتخاب عضو عند انقضاء مدته، أو انتخب ليحل محل عضـو انقضـت أو    -٢

  .ستنقضي مدته تبدأ مدة تولي المنصب من تاريخ ذلك االنقضاء
انقضت مدتـه  يكمل العضو المنتخب ليحل محل عضو  –من الميثاق ) ٣( ٣٩وفقاً للمادة  -٣

أشهر، وفي الحالة األخيرة ال يكون هنـاك  ) ٦(مدة سلفه، ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة 
  .إحالل

  توقف المهام: ١٤القاعدة 
ألي  –حسب رأي إجماع أعضاء اللجنة اآلخرين  –في حالة توقف عضو عن أداء مهامه  -١

م منظمة الوحدة األفريقيـة والـذي   يخطر رئيس اللجنة أمين عا –سبب بخالف غيابه المؤقت 
  .يقوم بإعالن خلو المنصب



يخطر الرئيس على الفور األمين العام الذي يعلن  –في حالة وفاة أو استقالة عضو باللجنة  -٢
خلو المنصب اعتبارا من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ سريان تلك االستقالة، ويقدم عضو اللجنة 

ار خطي باستقالته مباشرة إلى الرئيس، أو إلى األمـين العـام،   الذي يقدم استقالته بإرسال إخط
وتتخذ خطوات إعالن خلو منصبه فقط بعد استالم اإلخطـار المـذكور، وتجعـل االسـتقالة     

  .المنصب خالياً
  المنصب الخالي: ١٥القاعدة 

من قواعد اإلجراءات هذه على أسـاس  ) ١٤(يتم شغل المنصب الذي أعلن خلوه وفقاً للقاعدة 
  .من الميثاق) ٣٩(لمادة ا

  اليمين: ١٦القاعدة 
أقسـم أن أؤدي  : "يؤدي كل عضو باللجنة اليمين التالية في جلسة عامـة  –قبل تولي المنصب 

  ".واجباتي بصدق وإخالص وبكل نزاهة
  الفصل الرابع

  الموظفون الرسميون
  انتخاب الموظفين الرسميين: ١٧القاعدة 

  .ئيساً ونائباً للرئيستنتخب اللجنة من بين أعضائها ر -١
تجرى االنتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بـاالقتراع السـري، ويقـوم بالتصـويت      -٢

األعضاء الحاضرون فقط، ويتم انتخاب العضو الذي يحصل علـى أغلبيـة ثلثـي أصـوات     
  .األعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم

قتراع ثان وثالث ورابع، يتم انتخاب العضـو  إذا لم يحصل العضو على أغلبية الثلثين في ا -٣
  .الذي يحصل على أعلى عدد من األصوات في االقتراع الخامس

يتم انتخاب موظفي اللجنة لمدة سنتين، ويمكن إعادة انتخابهم، ولكن ال يجوز ألي منهم أن  -٤
  .يباشر مهامه إذا توقفت عضويته باللجنة

  سلطة الرئيس: ١٨القاعدة 
نفيذ المهام الموكلة إليه بموجب الميثاق، وقواعد اإلجراءات، وقرارات اللجنـة،  يقوم الرئيس بت

  .وأثناء مباشرة مهامه يكون الرئيس تحت سلطة اللجنة
  غياب الرئيس: ١٩القاعدة 

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في دورة االنعقاد إذا كان األخير غير قادر على حضـور   -١
  .كل أو جزء من دورة االنعقاد

  .عند غياب كل من الرئيس ونائب الرئيس ينتخب األعضاء رئيساً مؤقتاً -٢
  



  مهام نائب الرئيس: ٢٠القاعدة 
  .نفس حقوق وواجبات الرئيس –الذي يعمل بصفة الرئيس  –يكون لنائب الرئيس 

  توقف مهام الموظف: ٢١القاعدة 
ادراً على العمل كموظـف،  إذا توقف أي من الموظفين عن القيام بمهامه، أو أعلن أنه لم يعد ق

  .أو مباشرة مهامه كعضو باللجنة، يتم انتخاب موظف جديد للمدة المتبقية
  الفصل الخامس

  األمانة
  مهام األمين العام: ٢٢القاعدة 

يجوز لألمين العام أو ممثله حضور اجتمـاع اللجنـة، وال يشـارك فـي المناقشـات أو       -١
جنة أن يقدم بيانات خطية أو شفهية في جلسات التصويت، ولكن يجوز أن يطلب منه رئيس الل

  .اللجنة
  .سكرتير اللجنة –بالتشاور مع رئيس اللجنة  –يعين  -٢
العاملين والوسائل والخدمات الالزمـة لهـا للقيـام     –بالتشاور مع الرئيس  –يوفر للجنة  -٣

  .بمهامها الموكلة إليها بموجب الميثاق بشكل فعال
  .كافة الخطوات الالزمة الجتماعات اللجنة –طريق السكرتير  عن –يتخذ األمين العام  -٤

  مهام سكرتير اللجنة: ٢٣القاعدة 
وعلـى وجـه    –يكون سكرتير اللجنة مسئوالً عن أنشطة األمانة تحت اإلشراف العام للرئيس 

  :الخصوص
  .مساعدة اللجنة وأعضائها على مباشرة مهامهم) أ(
  .لتي تتعلق باللجنةالعمل كوسيط في كافة االتصاالت ا) ب(
  .يكون مسئوالً عن سجالت اللجنة) ج(
  .إخطار أعضاء اللجنة فوراً بكافة المسائل التي تقدم إليه) د(
v يعـد السـكرتير    –التقديرات قبل أن توافق اللجنة على اقتراح يتطلب نفقـات  : ٢٤القاعدة

على االقتراح، ويتعـين   ويوزع بأسرع ما يمكن على أعضاء اللجنة النتائج المالية التي تترتب
على الرئيس أن يلفت انتباه األعضاء إلى تلك النتائج حتى يناقشوها عند نظر االقتراح من قبل 

  .اللجنة
  القواعد المالية: ٢٥القاعدة 

مـن الميثـاق بهـذه    ) ٤٤(، )٤١(تلحق القواعد المالية التي تم اتخاذها طبقاً ألحكام المادتين 
  .القواعد من اإلجراءات

  



  المسؤولية المالية: ٢٦قاعدة ال
تتحمل منظمة الوحدة األفريقية نفقات العاملين والمرافق والخدمات التي توضع تحت تصـرف  

  .اللجنة للقيام بمهامها
  سجالت القضايا: ٢٧القاعدة 

يتم االحتفاظ لدى األمانة بسجل خاص، له رقم مرجعي، يسجل فيه تاريخ تسجيل كل التمـاس،  
  .تهاء اإلجراءات التي تتعلق به أمام اللجنةواتصال، وتاريخ ان

  الفصل السادس
  الهيئات التابعة

  إنشاء اللجان ومجموعات العمل: ٢٨القاعدة 
إذا  –واضعة في االعتبار أحكام الميثاق  –أن تنشئ  –أثناء دورة االنعقاد  –يجوز للجنة  -١

كل من أعضـاء اللجنـة،   لجاناً، أو مجموعات عمل تتش –رأت ذلك ضرورياً لمباشرة مهامها 
  .وتكلفها بدراسة أي بند في جدول األعمال وإعداد تقرير بشأنه

أن يسـمح لهـا    –بالتشاور مع األمـين العـام    –يجوز لهذه اللجان أو مجموعات العمل  -٢
  .باالجتماع في حالة عدم انعقاد اللجنة

على موافقة األغلبيـة  يتم تعيين أعضاء اللجان أو مجموعات العمل بمعرفة الرئيس، بناء  -٣
  .المطلقة لألعضاء اآلخرين باللجنة

  إنشاء اللجان الفرعية: ٢٩القاعدة 
  .يجوز للجنة أن تنشئ لجاناً فرعية من الخبراء بعد الموافقة المسبقة من الجمعية العمومية -١
  .تحدد اللجنة مهام وتشكيل كل لجنة فرعية –ما لم تقرر الجمعية العمومية خالف ذلك  -٢

  مناصب الهيئات الفرعية: ٣٠لقاعدة ا
  .تنتخب الهيئات الفرعية للجنة موظفيها التابعين لها –ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك 

  قواعد اإلجراءات: ٣١القاعدة 
  .على إجراءات هيئاتها التابعة –بقدر اإلمكان  –تطبق قواعد إجراءات اللجنة 

  الفصل السابع
  الجلسات العلنية والجلسات الخاصة

  المبدأ العام: ٣٢القاعدة 
تعقد جلسات اللجنة والهيئات التابعة لها علناً، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك، أو إذا اتضح مـن  

  .األحكام ذات الصلة من الميثاق أن االجتماع يجب أن يعقد بشكل سري
  
  



  نشر اإلجراءات: ٣٣القاعدة 
ئات التابعـة لهـا أن تصـدر بيانـاً     يجوز للجنة أو الهي –في نهاية كل جلسة عامة أو خاصة 

  .رسمياً
  الفصل الثامن

  اللغات
  اللغات العاملة: ٣٤القاعدة 

  .تكون اللغات العاملة باللجنة وكافة مؤسساتها هي لغات منظمة الوحدة األفريقية
  التفسير: ٣٥القاعدة 

  .يترجم الخطاب الذي يلقى بإحدى اللغات العاملة إلى اللغات العاملة األخرى -١
 –من حيـث المبـدأ    –أي شخص يخاطب اللجنة بلغة خالف إحدى اللغات العاملة يكفل  -٢

الترجمة إلى إحدى اللغات العاملة، ويجوز لمترجمي األمانة أن يتخذوا ترجمة اللغة األصـلية  
  .كمصدر لترجمتهم إلى اللغات العاملة األخرى

  اللغات واجبة االستخدام في محاضر اإلجراءات: ٣٦القاعدة 
  .تصاغ ملخصات محاضر جلسات اللجنة بإحدى اللغات العاملة

  اللغات واجبة االستخدام في القرارات واألحكام الرسمية األخرى: ٣٧القاعدة 
  .تصدر كافة القرارات والوسائل الرسمية للجنة باللغات العاملة

  تسجيل دورة االنعقاد على أشرطة: ٣٨القاعدة 
دورات انعقاد اللجنة، ويجوز لها كذلك أن تسجل وتحـتفظ  تقوم األمانة بتسجيل وحفظ أشرطة 

  .بأشرطة لجلسات اللجان، ومجموعات العمل، واللجان الفرعية إذا قررت اللجنة ذلك
  ملخصات محاضر دورات االنعقاد: ٣٩القاعدة 

تصوغ األمانة ملخصات محاضر الجلسات العامة والخاصة للجنة والهيئات التابعة لها، وتقـوم  
ا بأسرع ما يمكن في شكل مسودة على أعضاء اللجنة، وكافة المشـاركين فـي دورة   بتوزيعه

يوماً من استالمهم لمسـودة  ) ٣٠(في خالل ثالثين  –االنعقاد، ويجوز لكافة أولئك المشاركين 
في الظروف الخاصـة   –أن يقدموا تعديالت إلى األمانة، ويجوز للرئيس  –محاضر الجلسات 

أن يمد المهلة الخاصة بتقديم التعديالت، وفي حالة االعتراض  –العام  وبالتشاور مع األمين –
إذا كانت المحاضر تابعـة   –على التعديالت يتخذ رئيس اللجنة، أو رئيس الهيئة التابعة للجنة 

إلـى تسـجيالت األشـرطة     –إذا لزم األمر  –قراراً بعدم الموافقة عليها بعد االستماع  –لها 
إذا استمرت عدم الموافقة تفصل اللجنة أو الهيئة التابعة لها في األمـر،  الخاصة بالمناقشات، و

  .وتنشر التعديالت في مجلد استثنائي بعد إغالق دورة االنعقاد
  



  توزيع محاضر الجلسات الخاصة والجلسات العامة: ٤٠القاعدة 
تكون ملخصات محاضر الجلسات العامة والخاصة هي المسـتندات المطلـوب توزيعهـا     -١
  .شكل عام ما لم تقرر اللجنة خالف ذلكب
  .توزع محاضر الجلسات الخاصة للجنة على الفور على كافة أعضاء اللجنة -٢

  التقارير واجبة التقديم بعد كل دورة انعقاد: ٤١القاعدة 
تقدم اللجنة للرئيس الحالي لمنظمة الوحدة األفريقية تقريراً بشأن مناقشات كـل دورة انعقـاد،   

التقرير ملخصاً موجزاً بالتوصيات والبيانات بشأن المسائل التي ترغـب اللجنـة   ويتضمن هذا 
  .في أن تلفت انتباه الرئيس الحالي والدول أعضاء منظمة الوحدة األفريقية إليها

  تسليم القرارات والتقارير الرسمية: ٤٢القاعدة 
أعضاء اللجنة بأسرع  توزع نصوص القرارات والتقارير التي اتخذتها اللجنة رسمياً على كافة

  .ما يمكن
  الفصل العاشر

  إدارة المناقشات
  النصاب القانوني: ٤٣القاعدة 

مـن  ) ٣(٤٢من أعضاء اللجنة كما هو محدد في المادة ) ٧(يتشكل النصاب القانوني من سبعة 
  .الميثاق

  السلطات اإلضافية للرئيس: ٤٤القاعدة 
يكـون   –ألحكام األخرى من هذه القواعـد  باإلضافة إلى السلطات الموكلة إليه بموجب ا -١

على الرئيس مسؤولية افتتاح وغلق كل دورة انعقاد، وإدارة مناقشات، وضمان تطبيق قواعـد  
اإلجراءات هذه، وإعطاء حق الكالم، وعرض المسائل قيد المناقشة للتصويت، وإعالن نتيجـة  

  .التصويت
مناقشات اللجنة، ويضمن النظام أثناء يدير الرئيس  –بموجب أحكام قواعد اإلجراءات هذه  -٢

االجتماع، ويجوز للرئيس أثناء مناقشة أحد بنود جدول األعمال أن يقترح على اللجنة تحديـد  
الوقت المخصص للمتحدثين، وكذلك عدد االعتراضات على كل متحدث بشأن نفس المسـألة،  

  .ويختتم قائمة المتحدثين
له السلطة كذلك فـي اقتـراح تأجيـل وإغـالق     يفصل الرئيس في نقاط النظام، ويكون  -٣

المناقشات، وكذلك تأجيل أو تعليق الجلسة، وتعالج المناقشات فقط القضـايا المقدمـة للجنـة،    
  .ويجوز للرئيس أن يدعو للكالم متحدثاً لديه مالحظات ذات صلة بالمسألة قيد البحث

  
  



  نقاط النظام: ٤٥القاعدة 
أن يثير نقطة نظام، ويفصل  –في أي وقت  –ألي عضو  يجوز –أثناء مناقشة أي مسألة  -١

الرئيس في نقطة النظام على الفور وفقاً لقواعد اإلجراءات، وإذا طعـن عضـو ضـد قـرار     
يعرض الطعن فوراً للتصويت، وإذا لم يرجح رأي الرئيس بأغلبية األعضاء الحاضرين يحفظ 

  .الطعن
  .أن يعالج جوهر المسألة قيد البحث –ليقاته في تع –ال يمكن للعضو الذي يثير نقطة نظام  -٢

  إنهاء المناقشات: ٤٦القاعدة 
يجوز ألي عضو أن يقدم اقتراحاً بإنهاء مناقشة المسألة قيد البحـث،   –أثناء مناقشة أي مسألة 

يجوز ألحد األعضاء أن يؤيده، وأن يعارضه عضو آخـر، ثـم    –وباإلضافة لمقدم االقتراح 
  .ور للتصويتيعرض االقتراح على الف

  تحديد الوقت الممنوح للمتحدثين: ٤٧القاعدة 
يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يمنح لكل متحدث في أي مسـألة، وعنـدما يكـون الوقـت     
المخصص للمناقشات محدوداً ويقضي المتحدث وقتاً أكثر من الوقت الممنوح، يقـوم الـرئيس   

  .على الفور بتنبيهه إلى النظام
  ق قائمة المتحدثينإغال: ٤٨القاعدة 

بموافقـة   –أن يقرأ بصوت عال قائمة المتحدثين ويعلـن   –أثناء مناقشة ما  –يجوز للرئيس 
بموافقة اللجنة  –إغالق القائمة، ومتى لم يكن هناك مزيد من المتحدثين يعلن الرئيس  –اللجنة 

  .إغالق المناقشة –
  إغالق المناقشة: ٤٩القاعدة 

أن يقترح إغالق مناقشة المسألة قيد البحث حتى إذا أعرب  – في أي وقت –يجوز ألي عضو 
اآلخرون أو ممثلوهم عن رغبتهم في أخذ الكلمة، ويعطي اإلذن بالكلمة عند إغالق المناقشـة  

  .لمتحدثين اثنين فقط قبل اإلغالق، وبعدها مباشرة يعرض االقتراح للتصويت
  تعليق أو تأجيل االجتماع: ٥٠القاعدة 

يجوز ألي عضو أن يقترح تعليق أو تأجيل االجتماع، وال يسمح بأي  –أي مسألة  أثناء مناقشة
  .مناقشة بشأن مثل هذا االقتراح ويعرض للتصويت على الفور

  ترتيب االقتراحات: ٥١القاعدة 
تأخذ االقتراحات التاليـة األسـبقية    –من قواعد اإلجراءات هذه ) ٤٥(بموجب أحكام القاعدة 

  :ى كافة االقتراحات األخرى، أو االقتراحات قبل االجتماعبالترتيب التالي عل
  .تعليق االجتماع) أ(
  .تأجيل االجتماع) ب(



  .تأجيل مناقشة بند قيد المناقشة) ج(
  .إغالق مناقشة بند قيد المناقشة) د(

  تقديم االقتراحات وتعديل الموضوع: ٥٢القاعدة 
التعديالت أو االقتراحات في الموضـوع  تقدم االقتراحات أو  –ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك 

  .من قبل األعضاء خطياً إلى األمانة، وتنظر في أول جلسة تلي تقديمها
  القرارات بشأن االختصاص: ٥٣القاعدة 

يعرض للتصويت علـى الفـور أي    –من قواعد اإلجراءات هذه ) ٤٥(بموجب أحكام القاعدة 
  .اللجنة بتبني اقتراح يقدم إليها اقتراح يقدم من أي عضو التخاذ قرار بشأن اختصاص

  سحب االقتراح: ٥٤القاعدة 
يجوز لصاحب االقتراح أن يسحبه قبل أن يعرض للتصويت، بشرط أال يكون قد تـم تعديلـه،   

  .ويجوز تقديم االقتراح الذي تم سحبه مرة أخرى من أي عضو آخر
  نظر اقتراح من جديد: ٥٥القاعدة 

نظره مرة أخرى في نفس الجلسة، ما لـم تقـرر اللجنـة     ال يتم –عند تبني أو رفض اقتراح 
خالف ذلك، وعندما يقترح أي عضو نظر اقتراح من جديد يجوز لعضو واحد فقط أن يتحدث 

  .تأييداً لالقتراح، وآخر ضد االقتراح، ثم يعرض على الفور للتصويت
  االعتراضات: ٥٦القاعدة 

لجنة بدون اإلذن المسبق مـن الـرئيس،   ال يجوز ألي عضو أن يأخذ الكلمة في اجتماع ل -١
يمنح الرئيس الكلمة للمتحدثين حسـب ترتيـب   ) ٥٠(، )٤٩(، )٤٨(، )٤٥(وبموجب القواعد 

  .طلبها
تعالج المناقشات فقط المسألة المقدمة للجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتحدث الذي تتعلـق   -٢

  .مالحظاته بالمسألة قيد البحث بالنظام
أن يحدد الوقت الذي يمنح للمتحدثين، وعدد االعتراضات التي يقدمها كـل  يجوز للرئيس  -٣

  .من هذه القواعد) ٤٤(عضو بشأن نفس المسألة طبقاً للقاعدة 
يمنح اثنان فقط من األعضاء المؤدين لالقتراح، واثنان من المعارضين له حـق الكـالم،    -٤

ال يتجـاوز   –ئل اإلجـراءات  وبعدها يعرض االقتراح على الفور للتصويت، وبالنسبة لمسـا 
الوقت المخصص لكل متحدث خمس دقائق، ما لم يقرر الرئيس خالف ذلك، وعنـدما يكـون   
الوقت المخصص للمناقشات محدوداً، وتجاوز المتحدث الوقت الممنوح ينبهه الـرئيس فـوراً   

  .للنظام
  
  



  حق الرد: ٥٧القاعدة 
أثناء ممارسـة هـذا    –كون العضو يمنح الرئيس حق الرد ألي عضو يطلب ذلك، ويجب أن ي

موجزاً بقدر اإلمكان، ويفضل أن يأخذ الكلمة في نهاية الجلسة التي طلب فيهـا هـذا    –الحق 
  .الحق

  التهاني: ٥٨القاعدة 
تقدم التهاني إلى أعضاء اللجنة المنتخبين الجدد من قبل الرئيس فقـط، أو العضـو المرشـح    

الموظفين المنتخبين الجدد من قبل الرئيس السابق فقط، بمعرفة األخير، وتقدم تلك التهاني إلى 
  .أو العضو المرشح بمعرفته

  التعازي: ٥٩القاعدة 
 –بموافقة اللجنة  –تقدم التعازي فقط من قبل الرئيس نيابة عن كافة األعضاء، ويجوز للرئيس 

  .أن يرسل رسالة تعزية
  الفصل الحادي عشر
  التصويت واالنتخابات

  لتصويتحق ا: ٦٠القاعدة 
لكل عضو باللجنة صوت واحد، وفي حالة تساوي عدد األصـوات يكـون للـرئيس صـوتاً     

  .مرجحاً
  طلب التصويت: ٦١القاعدة 

يعرض االقتراح المقدم التخاذ قرار من اللجنة للتصويت إذا طلب أحد األعضاء ذلك، وإذا لـم  
  .يطلب أي عضو التصويت يجوز للجنة أن تتبنى االقتراح دون تصويت

  األغلبية المطلوبة: ٦٢قاعدة ال
يجوز للجنة أن تتخذ  –باستثناء ما ينص عليه الميثاق أو قواعد اإلجراءات األخرى  - ١

  .األغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم
األعضـاء الحاضـرون والـذين أدلـوا     "يعني تعبير  –ألغراض قواعد اإلجراءات هذه  -٢

لمؤيدين أو المعارضين، ويعتبر األعضاء الذين يمتنعون عن التصـويت  األعضاء ا" بأصواتهم
  .أعضاء لم يدلوا بأصواتهم

  .يجوز اتخاذ القرارات باإلجماع وال تلجأ اللجنة إلى التصويت -٣
  طريقة التصويت: ٦٣القاعدة 

 –ما لم تقرر خالف ذلـك   –تجري اللجنة التصويت عادة  –) ٦٨(بموجب أحكام القاعدة  -١
هار األيدي، ولكن يجوز ألي عضو أن يطلب التصويت بالمناداة على األسـماء، علـى أن   بإظ

يتم ذلك بالترتيب األبجدي ألسماء أعضاء اللجنة، بدءاً بالعضو الذي يقوم الرئيس بسحب اسمه 



أو " ال"أو " نعـم "بالقرعة، وفي كل حاالت التصويت بالمناداة على األسماء يرد العضـو بــ   
  .وز للجنة أن تقرر إجراء اقتراع سري، ويج"ممتنع"
يسجل تصويت كل عضو يشارك في االقتراع  –في حالة التصويت بالمناداة على األسماء  -٢

  .في المحضر
  تفسير التصويت: ٦٤القاعدة 

يجوز لألعضاء أن يقدموا بيانات موجزة فقط بغرض تفسير تصويتهم قبل بداية التصـويت أو  
يمكن للعضو صاحب االقتراح أن يفسر تصـويته بشـأن ذلـك     بمجرد أن يتم التصويت، وال

  .االقتراح إال إذا تم تعديله
  القواعد الواجب مراعاتها أثناء التصويت: ٦٥القاعدة 

ال يفسر االقتراع إال إذا أثار أحد األعضاء نقطة نظام تتعلـق بالطريقـة التـي يجـرى بهـا      
وا بشكل مـوجز سـواء قبـل بدايـة     االقتراع، ويجوز للرئيس أن يسمح لألعضاء أن يعارض

  .االقتراع، أو عند إغالقه، ولكن لتفسير تصويتهم فقط
  تقسيم االقتراحات والتعديالت: ٦٦القاعدة 

 يجوز فصل االقتراحات والتعديالت إذا طلب ذلك، وتعرض األجزاء من االقتراحات أو
فة األجزاء الفعالة من التعديالت التي تم تبنيها للتصويت بالكامل فيما بعد، وإذا رفضت كا

  .االقتراح يعتبر االقتراح مرفوضاً بالكامل
  التعديل: ٦٧القاعدة 

  .يكون تعديل االقتراح باإلضافة إليه أو الحذف منه أو مراجعة جزء من ذلك االقتراح
  ترتيب التصويت على التعديالت: ٦٨القاعدة 

تعديل أوالً، وعندما يقدم تعـديالن  يتم التصويت على ال –عندما يقدم اقتراح بتعديل اقتراح ما 
أو أكثر على االقتراح تقوم اللجنة بالتصويت أوالً على التعديل األكثر بعداً عن جوهر االقتراح 
األصلي ثم على التعديل األبعد من ذلك وهكذا حتى يتم التصويت على كل التعـديالت، ومـع   

ت على التعديل اآلخر، وإذا تـم  ذلك عندما يفرض تبني تعديل رفض تعديل آخر ال يتم التصوي
  .تبني تعديل أو عدة تعديالت يتم التصويت على االقتراح المعدل بعد ذلك

  ترتيب التصويت على االقتراحات: ٦٩القاعدة 
ما لم تقـرر   –إذا تم تقديم تعديلين أو أكثر بخصوص نفس المسألة تقوم اللجنة بالتصويت  -١

  .رتيب تقديمهاعلى هذه االقتراحات حسب ت –خالف ذلك 
  .يجوز للجنة أن تقرر عرض االقتراح التالي للتصويت –بعد كل تصويت  -٢
لكن يتم التصويت على االقتراحات التي ليست بشأن موضوع االقتراحات قبل االقتراحات  -٣

  .المذكورة



  االنتخابات: ٧٠القاعدة 
لم يكن االنتخاب لوظيفة مرشح لها مرشح واحد فقـط،   تجرى االنتخابات باالقتراع السري، ما

  .ويكون أعضاء اللجنة قد وافقوا على ذلك المرشح
  الفصل الثاني عشر

  مشاركة غير أعضاء اللجنة
  مشاركة الدول في المناقشات: ٧١القاعدة 

م يجوز للجنة أو الهيئات التابعة لها أن تدعو أي دولة للمشاركة في مناقشة أي مسألة تهـت  -١
  .بها تلك الدولة

ال يكون للدولة المدعوة الحق في التصويت، لكن يجوز لها أن تتقدم باقتراحـات والتـي    -٢
يجوز أن تعرض للتصويت بناء على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة أو هيئة معنيـة مـن   

  .الهيئات التابعة لها
  مشاركة أشخاص أو منظمات أخرى: ٧٢القاعدة 

منظمة أو أشخاص قادرين على تبصيرها للمشاركة فـي مناقشـاتها   يجوز للجنة أن تدعو أي 
  .دون حق في التصويت

  مشاركة المؤسسات المتخصصة والتشاور معها: ٧٣القاعدة 
يكـون   –طبقاً لالتفاقيات المبرمة بين منظمة الوحدة األفريقية والمؤسسات المتخصصـة   -١

  :لألخيرة الحق في
  جنة والهيئات التابعة لها،تمثيلها في الجلسات العامة لل) أ(
في المناقشات بشأن المسائل  –من خالل ممثليها  –دون الحق في التصويت  –المشاركة ) ب(

التي تكون لها اهتمام بها، وتقديم اقتراحات في هذه المسائل، والتي يجوز عرضها للتصـويت  
  .بناء على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة أو هيئة معنية تابعة لها

يجـب   –ل إدراج أي مسألة مقدمة من مؤسسة متخصصة في جدول األعمال المؤقـت  قب -٢
  .على األمين العام أن يبدأ المشاورات التمهيدية الالزمة مع هذه المؤسسة

مسألة يقترح إدراجها في جدول األعمال المؤقت لدورة االنعقاد، أو تكون  –متى اشتملت  -٣
علـى   –من قواعد اإلجـراءات هـذه   ) ٥(اً للقاعدة قد أضيفت لجدول أعمال دورة انعقاد وفق

اقتراح يطالب منظمة الوحدة األفريقية أن تتولى أنشطة إضافية تتعلق مباشرة بمؤسسة أو أكثر 
من المؤسسات المتخصصة، يجب على األمين العام أن يدخل في مشاورات مـع المؤسسـات   

  .وارد المؤسسات المتنوعةالمعنية، ويبلغ اللجنة بطرق ووسائل ضمان االنتفاع من م
يطالب منظمة الوحدة األفريقيـة أن تتـولى    –في اجتماع للجنة  –متى كان هناك اقتراح  -٤

أنشطة إضافية تتعلق مباشرة بمؤسسة أو أكثر من المؤسسات المتخصصة، يجب على األمـين  



اللجنة إلى آثـار  بعد التشاور قدر اإلمكان مع ممثلي المؤسسات المعنية أن يلفت انتباه  –العام 
  .ذلك االقتراح

تتأكد اللجنة أن المؤسسات المعنية قـد   –قبل اتخاذ قرار بشأن االقتراحات المذكورة أعاله  -٥
  .تم التشاور معها على نحو واف

  مشاركة المنظمات فيما بين الحكومات األخرى: ٧٤القاعدة 
المنظمـات غيـر    –النعقـاد  فيما ال يقل عن أربعة أسابيع قبـل دورة ا  –يبلغ السكرتير  -١

  .الحكومية بوضع المراقب بأيام وجدول أعمال الدورة المنتظرة
يجوز لممثلي المنظمات فيما بين الحكومات التي منحتها منظمة الوحدة األفريقيـة وضـع    -٢

دون حق التصويت  –المراقب الدائم، والمنظمات األخرى التي تعترف بها اللجنة أن يشاركوا 
  .اللجنة بشأن المسائل التي تقع في إطار أنشطة هذه المنظمات في مناقشات –

  الفصل الثالث عشر
  العالقات مع المنظمات غير الحكومية وممثليها

  التمثيل: ٧٥القاعدة 
يجوز للمنظمات غير الحكومية التي منحت وضع المراقب من قبل اللجنة أن تعـين مـراقبين   

  .والهيئات التابعة لها مفوضين للمشاركة في الجلسات العامة للجنة
  التشاور: ٧٦القاعدة 

يجوز للجنة أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية، إما بطريق مباشر، أو من خالل لجنـة،  
أو عدة لجان تنشأ لهذا الغرض، ويجوز أن تتم هذه المشاورات بناء على دعوة اللجنة أو بنـاء  

  .على طلب المنظمة
  الفصل الرابع عشر

  التقارير والوثائق الرسمية األخرى للجنةالنشر وتوزيع 
  تقرير اللجنة: ٧٧القاعدة 

، )٤٧(المشار إليها في المـادتين   –في إطار إجراءات االتصاالت بين الدول أطراف الميثاق 
 –عندما يكون ذلك ممكناً  –تقدم اللجنة للجمعية العمومية تقريراً يتضمن  –من الميثاق ) ٤٩(

ضرورية، ويكون التقرير سرياً، ولكن يجب أن يقوم رئيس اللجنـة   التوصيات التي ترى أنها
  .بنشره بعد تقديمه ما لم تأمر الجمعية العمومية بخالف ذلك

  التقارير الدورية للدول األعضاء: ٧٨القاعدة 
تكون التقارير الدورية والمعلومات األخرى التي تقدمها الدول أطراف الميثاق كمـا تتطلبهـا   

الميثاق وثائق للتوزيع العام، ويطبق نفس الشئ على المعلومات األخرى التي  من) ٦٢(المادة 
  .توفرها دولة طرف في الميثاق، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك



  التقارير بشأن أنشطة اللجنة: ٧٩القاعدة 
تقدم اللجنة كل سنة للجمعية العمومية تقريـراً عـن    –من الميثاق ) ٥٤(كما تنص المادة  -١

  .ها تدرج فيه موجزاً عن األنشطةمناقشات
  .ينشر الرئيس التقرير بعد أن يدرسه المجلس -٢

  ترجمة التقارير والمستندات األخرى: ٨٠القاعدة 
  .يبذل السكرتير جهده لترجمة كافة التقارير والمستندات األخرى للجنة إلى اللغات العاملة

  
  الجزء الثاني

  األحكام التي تتعلق بمهام اللجنة
  الخامس عشرالفصل 

  من الميثاق ٦٢تقرير األنشطة الدعائية المقدم من الدول أطراف الميثاق بموجب مادة 
  محتويات التقارير: ٨١القاعدة 

تقدم الدول أطراف الميثاق التقارير بالشكل الذي تطلبه بشأن اإلجـراءات التـي اتخـذتها     -١
إحرازه فيمـا يتعلـق بـالتمتع بهـذه     لتفعيل الحقوق التي يقرها الميثاق، وبشأن التقدم الذي تم 

العوامل والصعوبات التي تعـوق تنفيـذ    –كلما أمكن ذلك  –الحقوق، ويجب أن تبين التقارير 
  .أحكام الميثاق

تحدد اللجنة تـاريخ تقـديم    –من الميثاق ) ٦٢(إذا عجزت دولة طرف في اإلذعان للمادة  -٢
  .تلك الدولة الطرف لتقريرها

أن تبلغ الدول أطراف الميثاق برغبتها فيما يتعلق  –الل األمين العام من خ –يجوز للجنة  - ٣
  .من الميثاق) ٦٢(بشكل ومحتوى التقارير التي تقدم بموجب المادة 

  إرسال التقارير: ٨٢القاعدة 
أن يرسل إلى المؤسسات المتخصصة المعنية  –بعد التشاور مع اللجنة  –يجوز للسكرتير  -١

لتقارير التي تتعلق بمجاالت اختصاصها التي تقدمها الـدول األعضـاء   نسخاً من كافة أجزاء ا
  .التابعة لها هذه المؤسسات

يجوز للجنة أن تدعو المؤسسات المتخصصة التي أرسل إليهـا السـكرتير أجـزاء مـن      -٢
  .التقارير لكي تقدم مالحظاتها التي تتعلق بهذه األجزاء خالل المهلة التي يحددها

  التقارير تقديم: ٨٣القاعدة 
مـن خـالل    –الدول األعضاء أطراف الميثاق  –في وقت مبكر بقدر اإلمكان  –تبلغ اللجنة 
تاريخ افتتاح دورة االنعقاد ومدتها ومكان انعقادها التي سـتنظر فيهـا التقـارير     –السكرتير 

ـ  ي الخاصة بها، ويجوز لممثلي الدول أطراف الميثاق أن يشاركوا في دورات انعقاد اللجنة الت



ستنظر فيها التقارير الخاصة بها، ويجوز للجنة كذلك أن تبلغ أي دولة طرف في الميثاق التي 
طلبت منها معلومات إضافية أنها يجوز لها أن تفوض ممثلها للمشاركة في دورة انعقاد معينة، 
ويجب أن يكون هذا الممثل قادراً على الرد على األسئلة التي توجهها له اللجنـة، وأن يقـدم   
بيانات بشأن التقارير التي قدمت بالفعل من قبل هذه الدولة، ويجوز له أيضاً أن يقدم معلومات 

  .إضافية من دولته
  عدم تقديم التقارير: ٨٤القاعدة 

اللجنة بكافة حاالت عدم تقديم التقـارير أو المعلومـات    –في كل جلسة  –يبلغ السكرتير  -١
من قواعد اإلجراءات، وفي مثل هذه الحـاالت  ) ٨٥(، )٨١(اإلضافية المطلوبة وفقاً للقاعدتين 

إلى الدولة المعنية الطرف في الميثـاق تقريـراً، أو    –عن طريق السكرتير  –ترسل اللجنة  –
  .رسالة تذكير تتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات اإلضافية

مـن  ) ١(ي الفقـرة  بعد رسالة التذكير المشار إليها ف –إذا لم تقدم دولة طرف في الميثاق  -٢
من قواعد ) ٨٥(، )٨١(التقرير أو المعلومات اإلضافية المطلوبة وفقاً للقاعدتين  –هذه القاعدة 

  .اإلجراءات تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي إلى الجمعية العمومية
  دراسة المعلومات الواردة في التقارير: ٨٥القاعدة 

تتأكد  –من الميثاق ) ٦٢(في الميثاق بموجب المادة  عند نظر تقرير مقدم من دولة طرف -١
اللجنة أوالً أن التقرير يقدم كافة المعلومات الضرورية بما في ذلك التشـريعات ذات العالقـة   

  .من قواعد اإلجراءات) ٨١(وفقاً ألحكام القاعدة 
 –من وجهـة نظـر اللجنـة     –إذا لم يتضمن التقرير المقدم من دولة طرف في الميثاق  -٢

يجوز للجنة أن تطالب هذه الدولة أن تقدم المعلومات اإلضافية المطلوبـة   –المعلومات الكافية 
  .وتحديد التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه هذه المعلومات

بعد دراسة التقارير والمعلومات المقدمة من قبل دولـة طـرف فـي     –إذا قررت اللجنة  -٣
يجوز لها أن ترسل بكافـة   –اماتها بموجب الميثاق أن الدولة لم تؤد بعض من التز –الميثاق 

  .المالحظات العامة إلى الدولة المعنية عندما ترى ذلك الزماً
  تأجيل وإرسال التقارير: ٨٦القاعدة 

إلى الـدول أطـراف الميثـاق طلبـاً للتعليقـات       –عن طريق السكرتير  –ترسل اللجنة  -١
لومات المقدمة من الدول أطراف الميثاق، ويجـوز  بمالحظاتها العامة بعد دراسة التقارير والمع

  .أن تحدد مهلة لتقديم التعليقات من قبل الدول أطراف الميثاق –عند الضرورة  –للجنة 
) ١(يجوز للجنة كذلك أن ترسل إلى الجمعية العمومية بالمالحظات المذكورة في الفقـرة   -٢

من الدول أطـراف الميثـاق، وكـذلك     من هذه القاعدة مصحوبة بنسخ من التقارير التي تلقتها
  .التعليقات التي وفرتها األخيرة إن أمكن



  األنشطة الدعائية: ٨٧القاعدة 
تتبنى اللجنة وتنفذ برنامج للعمل يقوم على تفعيل االلتزامات بموجب الميثاق وعلى وجـه   -١

  ).١( ٤٥الخصوص المادة 
عضاء، وفي أي مكان آخـر بصـفة   تقوم اللجنة باألنشطة الدعائية األخرى في الدول األ -٢

  .مستمرة
يقدم كل عضو باللجنة تقريراً خطياً عن أنشطته في كل جلسة بما في ذلك الـدول التـي    -٣

  .زارها والمنظمات التي اتصل بها
  الفصل السادس عشر

  المعلومات الخاصة بأنشطة الحماية
  الواردة من الدول أطراف الميثاق

  القسم األول
  :من الميثاق ٤٧ومات الواردة وفقاً للمادة إجراءات نظر المعل

  المفاوضات –اإلجراءات الخاصة بالمعلومات 
  اإلجراءات: ٨٨القاعدة 

من الميثاق إلى األمين العام ورئيس ) ٤٧(يجب أن تقدم المعلومات المبلغة بموجب المادة  -١
  .اللجنة والدولة الطرف المعنية

آنفاً خطية، وتتضمن بياناً تفصـيلياً وشـامالً عـن    يجب أن تكون المعلومات المشار إليها  -٢
  .األفعال المرفوضة، وكذلك أحكام الميثاق التي يزعم بأنها انتهكت

يقدم إخطار المعلومات إلى الدولة الطرف في الميثاق، واألمين العام، ورئيس اللجنة عـن   -٣
  .طريق الوسائل العملية والموثوق بها
  بلغةسجل المعلومات الم: ٨٩القاعدة 

مـن  ) ٤٧(يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة المعلومات المبلغة الذي يتلقاها بموجـب المـادة   
  .الميثاق

  الرد والمهلة: ٩٠القاعدة 
يجب أن يصل رد الدولة الطرف في الميثاق التي أرسلت إليها المعلومات المبلغـة إلـى    -١

اسـتالم اإلخطـار بالمعلومـات    الدولة الطالبة الطرف في الميثاق في خالل ثالثة أشهر مـن  
  .المبلغة

  :ويجب أن يكون مصحوباً على وجه الخصوص بـ  -٢
  تفسيرات خطية، واإلقرارات أو البيانات التي تتعلق بالمسائل المثارة،) أ(
  اإلشارات الممكنة واإلجراءات التي اتخذت إلنهاء الوضع المرفوض،) ب(



  اجبة التطبيق، أو التي طبقت،اإلشارات بشأن قانون وقواعد اإلجراءات و) ج(
اإلشارات بشأن اإلجراءات المحلية التي استخدمت بالفعل بشأن االلتماس قيـد النظـر أو   ) د(

  .البحث
  عدم تسوية المسألة: ٩١القاعدة 

إذا لم تتم تسوية المسألة بشكل مرض بين الطرفين عن طريق قنوات التفـاوض المتفـق    -١
أشهر من ) ٣(ي آخر يتفق عليه األطراف في خالل ثالثة عليها، أو عن طريق أي إجراء سلم

استالم إخطار المعلومات األصلي من الدولة المرسل إليها، تحال المسألة إلـى اللجنـة وفقـاً    
  .من الميثاق) ٤٨(ألحكام المادة 

تحال المسألة كذلك إلى اللجنة، إذا عجزت الدولة الطرف في الميثاق المرسل إليهـا عـن    -٢
من الميثاق خالل نفـس مهلـة الثالثـة    ) ٤٧(الطلب الذي تم إجراؤه بموجب المادة الرد على 

  .أشهر
  إخطار اللجنة: ٩٢القاعدة 

من الميثاق، وفي حالة عدم وجود ) ٤٧(عند انقضاء مهلة الثالثة أشهر المشار إليها في المادة 
اللجنة عن طريـق   رد مرضي، أو في حالة جواز أن تقدم الدولة المرسل إليها المعلومات إلى
  .إخطار يرسل إلى رئيسها، وإلى الدولة األخرى المعنية، وإلى األمين العام

  القسم الثاني
  :من الميثاق ٤٩، ٤٨إجراءات نظر المعلومات الواردة وفقاً للمادتين 

  الشكوى –اإلجراءات الخاصة بالمعلومات 
  إخطار اللجنة: ٩٣القاعدة 

مـن الميثـاق إلـى    ) ٤٩(، )٤٨(مقدمة بموجب المادتين يجوز تقديم أي معلومات مبلغة  -١
اللجنة بمعرفة أي من الطرفين المعنيين عن طريق إخطار يرسل إلى رئيس اللجنة، واألمـين  

  .العام والدولة الطرف المعنية
من هذه القاعدة معلومات عن العناصر التالية ) ١(يتضمن اإلخطار المشار إليه في الفقرة  -٢

  :ى وجه الخصوص بـأو المصحوبة عل
من الميثاق بما في ذلك نص ) ٤٧(اإلجراءات التي اتخذت لمحاولة حل المسألة وفقاً للمادة ) أ(

المعلومات األولية المبلغة، وأي تفسير خطي مستقبلي من الـدول أطـراف الميثـاق المعنيـة     
  بالمسألة،

  لتماس،اإلجراءات التي اتخذت الستنفاد اإلجراءات المحلية الخاصة باال) ب(
أي إجراء آخر يتعلق بالتحقيق الدولي، أو التسوية الدوليـة التـي لجـأت إليهـا الـدول      ) ج(

  .األطراف المعنية



  السجل الدائم للمعلومات المبلغة: ٩٤القاعدة 
يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة المعلومات المبلغة التي تتلقاها اللجنـة بموجـب المـادتين    

  .من الميثاق) ٤٩(، )٤٨(
  إخطار أعضاء اللجنة: ٩٥القاعدة 

من قواعد ) ٩١(يبلغ السكرتير على الفور أعضاء اللجنة بأي إخطار يتم تلقيه بموجب القاعدة 
نسـخة مـن اإلخطـار، وكـذلك      –في وقت مبكر بقدر ما يمكن  –اإلجراءات ويرسل إليهم 

  .المعلومات ذات الصلة
  الجلسات الخاصة والبيانات الصحفية: ٩٦القاعدة 

مـن الميثـاق فـي    ) ٤٩(، )٤٨(تنظر اللجنة المعلومات المبلغة المشار إليها في المادتين  -١
  .جلسة مغلقة

عـن طريـق    –يجوز للجنة أن تصـدر   –بعد التشاور مع الدول أطراف الميثاق المعنية  -٢
  .بياناً بشأن جلساتها الخاصة للفت انتباه اإلعالم والجمهور –السكرتير 

  المعلومات المبلغةنظر : ٩٧القاعدة 
  :تنظر اللجنة المعلومات المبلغة عندما

  من الميثاق،) ٤٧(يتم استنفاد اإلجراءات المقترحة على الدول األطراف بموجب المادة ) أ(
  من الميثاق،) ٤٨(تنقضي المهلة المذكورة في المادة ) ب(
للمبـادئ العامـة للقـانون     تتأكد اللجنة أن كافة الوسائل المحلية المتاحة قد استنفدت وفقاً) ج(

الدولي المعترف بها، أو أن تطبيق هذه الوسائل قد طال إلى حد بعيد، أو أنه ليس هناك وسائل 
  .فعالة

  التسوية السلمية: ٩٨القاعدة 
تضع اللجنة كافة إمكاناتهـا تحـت تصـرف الـدول      –باستثناء أحكام قواعد اإلجراءات هذه 
من التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة، على أساس احترام أطراف الميثاق المعنية، لكي تتمكن 

  .حقوق اإلنسان والحريات األساسية كما يقرها الميثاق
  المعلومات اإلضافية: ٩٩القاعدة 

من الدول األطراف، أو من واحدة منهـا، أن   –عن طريق السكرتير  –يجوز للجنة أن تطلب 
خطياً، وتحدد اللجنة مهلة لتقديم المعلومـات   تقدم معلومات إضافية أو مالحظات، إما شفهياً أو

  .أو المالحظات خطياً
  تمثيل الدول األطراف: ١٠٠القاعدة 

يكون للدول أطراف الميثاق المعنية الحق في تمثيلها أثناء نظر المسألة من قبـل اللجنـة،    -١
  .وتقديم المالحظات شفهياً وخطياً، أو بأي شكل منهما



بيوم  –عن طريق السكرتير  –الدول األطراف المعنية  –يمكن  بأسرع ما –تخطر اللجنة  -٢
  .االفتتاح، ومدة ومكان الجلسة التي ستنظر فيها المسألة

  .تحدد اللجنة اإلجراء واجب اإلتباع لتقديم المالحظات الشفهية أو الخطية -٣
  تقرير اللجنة: ١٠١القاعدة 

شـهراً بعـد اإلخطـار    ) ١٢(ثاق خالل من المي) ٥٢(تتبنى اللجنة التقرير بموجب المادة  -١
  .من قواعد اإلجراءات هذه) ٩٠(من الميثاق والقاعدة ) ٤٨(المشار إليه في المادة 

من قواعد اإلجراءات هـذه علـى مناقشـات    ) ٩٩(من القاعدة ) ١(ال تطبق أحكام الفقرة  -٢
  .اللجنة التي تتعلق بتبني التقرير

  .القرارات والنتائج التي تتوصل إليها اللجنةيتعلق التقرير المشار إليه آنفاً ب -٣
  .يرسل تقرير اللجنة إلى الدول األطراف المعنية عن طريق السكرتير -٤
يرسل تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية عن طريق األمين العام مـع التوصـيات التـي     -٥

  .تراها ذات فائدة
  الفصل السابع عشر

  من الميثاق ٥٥لومات الواردة وفقاً للمادة إجراءات االتصاالت األخرى لنظر المع
  القسم األول

  إرسال المعلومات إلى اللجنة
  إخطار اللجنة: ١٠٢القاعدة 

يرسل السكرتير إلى اللجنة المعلومات المبلغة المقدمة إليـه   –طبقاً لقواعد اإلجراءات هذه  -١
  .للنظر من قبل اللجنة وفقاً للميثاق

تتعلق بدولة ليست طرفاً في الميثاق، أو تدرج في قائمة بموجـب  ال تتلقى اللجنة معلومات  -٢
  .من قواعد اإلجراءات هذه) ١٠٣(القاعدة 

  قائمة المعلومات المبلغة: ١٠٣القاعدة 
) ١٠١(يعد سكرتير اللجنة قوائم بالمعلومات المبلغة المقدمة إلى اللجنـة وفقـاً للقاعـدة     -١

وجزاً بمحتوياتها، ويتيح للقوائم أن توزع بانتظام على المشار إليها أعاله، ويلحق بها ملخصاً م
يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة هذه المعلومات التـي   –أعضاء اللجنة، وباإلضافة إلى ذلك 

  .تكون علنية
يرسل النص الكامل لكل معلومات مبلغة تمت إحالتها إلى كل عضو من أعضـاء اللجنـة    -٢

  .عند طلبها
  
  



  إليضاحاتطلب ا: ١٠٤القاعدة 
أن تطلب من مقدم المعلومات أن يقدم اإليضـاحات   –عن طريق السكرتير  –يجوز للجنة  -١

  :بشأن انطباق الميثاق على هذه المعلومات، وأن يوضح على وجه الخصوص
اسمه، وعنوانه، وعمره، ومهنته، وتوضيح مهنته، وهل يريد أن تحتفظ بها اللجنة مجهولة ) أ(

  المصدر،
  لة الطرف المشار إليها في المعلومات المبلغة،اسم الدو) ب(
  الغرض من التبليغ،) ج(
  حكم أو أحكام الميثاق التي يزعم بانتهاكها،) د(
  وقائع الدعوى،) هـ(
اإلجراءات التي اتخذها مقدم المعلومات الستنفاد الوسائل المحلية، أو توضيح لماذا تكـون  ) و(

  الوسائل المحلية غير ذات جدوى،
  .أي مدى تمت تسوية نفس المسألة عن طريق تحقيق دولي آخر أو هيئة تسويةإلى ) ز(
تحدد اللجنة مهلة مناسبة لمقـدم المعلومـات لتقـديم     –عند طلب إيضاحات أو معلومات  -٢

المعلومات إلى اللجنة لتجنب التأخير غير الضروري في اإلجراءات المنصوص عليهـا فـي   
  .الميثاق

ستبياناً بالنسبة لمقدم المعلومات في تـوفير المعلومـات المـذكورة    يجوز للجنة أن تتبنى ا -٣
  .أعاله

من هذه القاعدة مـن إدراج المعلومـات   ) ١(ال يمنع طلب اإليضاح المشار إليه في الفقرة  -٤
  .أعاله) ١٠٢(من القاعدة ) ١(المبلغة في القوائم المذكورة في الفقرة 

  توزيع المعلومات المبلغة: ١٠٥القاعدة 
ملخصـاً للمعلومـات    –بأسرع ما يمكن  –يعد السكرتير  –لنسبة ألي معلومات يتم تسجيلها با

  .ذات الصلة التي تم تلقيها، والتي توزع على أعضاء اللجنة
  القسم الثاني

  األحكام العامة التي تحكم نظر المعلومات المبلغة من قبل اللجنة أو الهيئات التابعة لها
  اصةالجلسات الخ: ١٠٦القاعدة 

تكون جلسات اللجنة أو الهيئات التابعة لها والتي تنظر خاللها المعلومات المبلغة كمـا يـنص   
  .الميثاق سرية

  الجلسات العامة: ١٠٧القاعدة 
مثـل تطبيـق إجـراءات     –تكون الجلسات التي تنظر خاللها اللجنة المسائل العامة األخرى 

  .علنية –الميثاق 



  البيانات الصحفية: ١٠٨القاعدة 
بيانات  –عن طريق السكرتير وللفت انتباه وسائل اإلعالم والجمهور  –يجوز للجنة أن تصدر 

  .صحفية بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها الخاصة
  التعارض: ١٠٩القاعدة 

  :ال يشارك عضو في نظر المعلومات المبلغة بمعرفة اللجنة -١
  إذا كانت له أي مصلحة شخصية في المسألة، أو) أ(
في اتخاذ أي قرار يتعلق بالقضية موضوع المعلومـات   –بأي صفة  –ا كان قد شارك إذ) ب(

  .المبلغة
  .أعاله) ١(تتخذ اللجنة القرار بشأن أي مسألة تتعلق بتطبيق الفقرة  -٢

  انسحاب عضو: ١١٠القاعدة 
 –أنه ال يجب أن يشارك أو يستمر في نظر معلومـات مبلغـة    –ألي سبب  –إذا رأى عضو 

  .رئيس بقراره باالنسحابيبلغ ال
  اإلجراءات المؤقتة: ١١١القاعدة 

قبل إبالغ وجهة نظرها النهائية إلى الجمعية العمومية بشـأن المعلومـات    –يجوز للجنة  -١
اتخاذ إجـراءات مؤقتـة    مالئمةأن تبلغ الدولة الطرف المعنية بوجهة نظرها بشأن  –المبلغة 

 –بسبب االنتهاك المزعوم، وعند القيام بـذلك   لتجنب ضرر يقع على الضحية يتعذر إصالحه
تبلغ اللجنة الدولة الطرف أن التعبير عن وجهة نظرها بشأن اتخاذ تلك اإلجـراءات المؤقتـة   

  .ضمناً قراراً بشأن جوهر المعلومات المبلغة
وبالتشاور مع أعضاء اللجنة اآلخـرين   –عند عدم انعقاد اللجنة  –يجوز للجنة أو الرئيس  -٢
يبين إلى األطراف أي إجراء مؤقت يفضل اتخـاذه لمصـلحة األطـراف، أو الطريقـة      أن –

  .المناسبة لإلجراءات أمام اللجنة
يجوز للرئيس بالتشـاور مـع    –في حالة الطوارئ وعندما ال تكون اللجنة في حالة انعقاد  -٣

ن تنعقـد  أن يتخذ أي إجراء ضروري نيابة عن اللجنة، وبمجـرد أ  –أعضاء اللجنة اآلخرين 
  .يبلغها الرئيس بأي إجراء تم اتخاذه –اللجنة مرة أخرى 

  :١١٢القاعدة 
يجب إحاطة الدولة المعنية عن طريق رئيس اللجنـة بموجـب    –قبل نظر أي معلومات مبلغة 

  .من الميثاق) ٥٧(المادة 
  
  
  



  القسم الثالث
  اإلجراءات التي تحدد القبول

  مهلة نظر القبول: ١١٣القاعدة 
قبول المعلومات المبلغة  –وطبقاً لألحكام التالية  –في وقت مبكر بقدر ما يمكن  –جنة تقرر الل

  .من عدمه بموجب الميثاق
  ترتيب نظر المعلومات المبلغة: ١١٤القاعدة 

تنظر اللجنة المعلومات المبلغة بالترتيب الذي تلقتهـا بـه    –ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك  -١
  .األمانة

  .أن تنظر اثنين أو أكثر من المعلومات المبلغة معاً –إذا رأت ذلك مناسباً  –يجوز للجنة  -٢
  مجموعات العمل: ١١٥القاعدة 

يجوز للجنة أن تنشئ مجموعة عمل أو أكثر، تتألف كل منها من ثالثة مـن أعضـائها علـى    
  .من الميثاق) ٥٦(األكثر لتقديم التوصيات بشأن القبول كما تنص المادة 

  بول المعلومات المبلغةق: ١١٦القاعدة 
  .من الميثاق) ٥٦(تحدد اللجنة مسائل القبول بموجب المادة 

  المعلومات اإلضافية: ١١٧القاعدة 
مـن الدولـة الطـرف    ) ١١٣(تطلب اللجنة أو مجموعة العمل المنشأة بموجب القاعـدة   -١

ق بمسألة قبـول  المعنية، أو مقدم المعلومات، أن يقدم خطياً معلومات إضافية أو مالحظات تتعل
المعلومات المبلغة، وتحدد اللجنة أو مجموعة العمل مهلة لتقديم المعلومـات أو المالحظـات   

  .لتجنب أن تطول المسألة
يجوز إعالن قبول المعلومات المبلغة إذا تم منح الدولة الطرف المعنية الفرصـة لتقـديم    -٢

  .من هذه القاعدة) ١(المعلومات والمالحظات وفقاً للفقرة 
من هذه القاعدة بوضوح إلى أن الطلب ال يعنـي  ) ١(يجب أن يشير الطلب بموجب الفقرة  -٣

  .أن أي قرار من أي نوع قد تم اتخاذه بشأن مسألة القبول
لكن تفصل اللجنة في مسألة القبول إذا عجزت الدولة الطرف عن إرسال رد خطـي فـي    -٤

  .ومات المبلغةأشهر من تاريخ اإلخطار بنص المعل) ٣(خالل ثالثة 
  القرار بقبول المعلومات المبلغة: ١١٨القاعدة 

فـي   –إذا قررت اللجنة أن المعلومات المبلغة غير مقبولة بموجب الميثاق، تبلغ قرارهـا   -١
إلى مقدم المعلومات المبلغة، وإذا لم تكـن   –عن طريق السكرتير  –وقت مبكر بقدر ما يمكن 

  .يتم إبالغها إلى تلك الدولة –لدولة الطرف المعنية المعلومات المبلغة قد أرسلت إلى ا



يجوز لها أن تعيـد   –إذا أعلنت اللجنة أن المعلومات المبلغة غير مقبولة بموجب الميثاق  -٢
  .النظر في هذا القرار في وقت الحق إذا تلقت طلباً بإعادة النظر

  القسم الرابع
  إجراءات نظر المعلومات المبلغة

  راءاتاإلج: ١١٩القاعدة 
تبلـغ قرارهـا ونـص     –إذا قررت اللجنة أن المعلومات المبلغة مقبولة بموجب الميثاق  -١

عن طريق السـكرتير،   –إلى الدولة الطرف المعنية  –بأسرع ما يمكن  –الوثائق ذات الصلة 
  .ويتم إبالغ مقدم المعلومات كذلك بقرار اللجنة عن طريق السكرتير

 –في خالل الثالثة أشهر التالية  –في الميثاق خطياً إلى اللجنة  تقدم الدولة المعنية الطرف -٢
اإلجراءات التـي   –إن كان ذلك ممكناً  –تفسيرات أو بيانات توضح المسألة قيد النظر وتبين 

  .تستطيع اتخاذها لمعالجة الوضع
عن طريق  –تبلغ كافة التفسيرات أو البيانات التي تقدمها الدولة الطرف وفقاً لهذه القاعدة  -٣

إلى مقدم المعلومات المبلغة، الذي يجوز له تقديم معلومات ومالحظـات إضـافية    –السكرتير 
  .خطياً في خالل مهلة تحددها اللجنة

يتم إبالغ الدول األطراف التي يتم بحث التفسيرات أو البيانات الواردة منها في خالل مهلة  -٤
لمهلة فإن اللجنة ستتصرف بناء على األدلـة  محددة بأنها إذا عجزت عن االمتثال خالل تلك ا

  .التي أمامها
  القرار النهائي بشأن المعلومات المبلغة: ١٢٠القاعدة 

تقوم اللجنة بنظرها في ضوء كافة المعلومات التي قدمها  –إذا تم قبول المعلومات المبلغة  -١
 –لة، ومن أجـل هـذا   الفرد والدولة الطرف المعنية خطياً، وتعلن مالحظاتها بشأن هذه المسأ

يجوز للجنة أن تحيل المعلومات المبلغة إلى مجموعة عمل تتألف من ثالثة من أعضائها على 
  .األكثر والتي تقدم توصياتها إليها

ترسل مالحظات اللجنة إلى الجمعية العمومية عن طريق األمـين العـام، وإلـى الدولـة      -٢
  .الطرف المعنية

ئيسها أن يطلب من اللجنة أن تجرى دراسة شاملة بشأن هذه يجوز للجمعية العمومية أو ر -٣
القضايا، وأن تقدم تقريراً بالوقائع مصحوباً بالنتائج وتوصياتها وفقاً ألحكام الميثـاق، ويجـوز   

  .للجنة أن تعهد بهذه المهمة إلى مقرر لجنة أو إلى مجموعة عمل خاصة
  
  
  



  الفصل النهائي
  تعديل وتعليق قواعد اإلجراءات

  طريقة التعديل: ١٢١اعدة الق
  .يجوز للجنة فقط أن تعدل قواعد اإلجراءات هذه

  طريقة التعليق: ١٢٢القاعدة 
يجوز للجنة أن تعلق مؤقتا تطبيق أي قاعدة من قواعد اإلجراءات هذه، بشرط أال يكون هـذا  

م التعليق متعارضاً مع أي قرار للجنة أو الجمعية العمومية، أو أي حكم ذي صلة مـن أحكـا  
ساعة مقدماً، ويمكـن إلغـاء هـذا     ٢٤الميثاق واجبة التطبيق، وأن يكون االقتراح قد قدم قبل 

الشرط إذا لم يعارضه أي عضو، ويجوز أن يتم مثل هذا التعليق فقط بهدف محـدد ومعـين،   
  .ويقتصر على المدة الالزمة لتحقيق ذلك الهدف

 –الثامنة عشرة التي انعقدت فـي برايـا   تم نظرها وإقرارها من قبل اللجنة في دورة انعقادها 
  .الرأس األخضر

  
  
  
  
  
  
  
  
 


