
  ١٩٩٢الئحة اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان 
  

  تنظيم اللجنة: العنوان األول
  الطبيعة والبنية : الفصل األول

  ١مادة 
  الطبيعة والبنية

إن اللجنة األمريكية بشأن حقوق اإلنسان هي كيان مستقل بذاته لمنظمة الدول األمريكيـة،   -١
دفاع عنهـا، والعمـل كهيئـة استشـارية     وظيفتها الرئيسية تشجيع مراقبة حقوق اإلنسان، وال

  .للمنظمة في هذه المنطقة
  .تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة -٢
تتألف اللجنة من سبعة أعضاء؛ يتم انتخابهم بصفتهم الشخصية من قبل الجمعيـة العامـة    -٣

للمنظمة؛ ويكونون أشخاصاً ذوي مكانة أخالقية عالية، واختصاص معترف بـه فـي مجـال    
  .وق اإلنسانحق

  العضوية: الفصل الثاني
  ٢مادة 

  مدة العضوية
  .يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة ثانية فقط -١
في حالة عدم انتخاب أعضاء جدد ليحلوا محل أولئك الذين أتموا مدتهم، يستمر األعضـاء   -٢

  .دداألول في عملهم حتى يتم انتخاب األعضاء الج
  ٣مادة 

  األسبقية
يأتي أعضاء اللجنة بعد الرئيس ونائب الرئيس في سلم األسبقية وفقاً لمدة خدمتهم، وعند وجود 

  .اثنين أو أكثر من األعضاء متساويين في األقدمية تحدد األسبقية وفقاً للسن
  
  ٤مادة 

  التعارض
ألنشطة التي يمكـن  يتعارض منصب عضو اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان مع ممارسة ا -١

  .أن تؤثر على استقاللية ونزاهة وكرامة وهيبة عضوية اللجنة
وجود  –عن طريق التصويت اإليجابي من خمسة من أعضائها على األقل  –تقرر اللجنة  -٢

  .وضع متعارض



  .إلى العضو الذي يفترض أنه في وضع متعارض –قبل اتخاذ قرار  –تستمع اللجنة  -٣
إلـى الجمعيـة    –باإلضافة إلى المعلومات الخلفية  –ي يتعلق بالتعارض يرسل القرار الذ -٤

مـن النظـام   ) ٣( ٨العامة عن طريق األمين العام للمنظمة لألغراض المذكورة في المـادة  
  .األساسي للجنة

  ٥مادة 
  االستقالة

ين العـام  تقدم استقالته إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبالغ األم –في حالة استقالة أحد األعضاء 
  .للمنظمة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة

  
  الموظفون: الفصل الثالث

  ٦مادة 
  البنية والمهام

رئيس ونائب أو ل للرئيس ونائب ثـان للـرئيس الـذين     –كهيئة موظفين لها  –يكون للجنة 
  .يقومون بأداء المهام المذكورة في هذه اللوائح

  ٧مادة 
  االنتخابات

يشـارك فقـط    –اب لكل من المناصب المشار إليها في المادة السـابقة  عند إجراء االنتخ -١
  .األعضاء الحاضرون

في حالة موافقة األعضاء الحاضرين باإلجمـاع   –تتم االنتخابات باالقتراع السري، ولكن  -٢
  .يجوز للجنة أن تقرر إجراءاً آخر –
ب أي مـن المناصـب   يكون التصويت باألغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة من أجل انتخـا  -٣

  ).٦(المشار إليها في المادة 
إذا كان من الضروري إجراء أكثر من اقتراع النتخاب أي من هذه المناصـب، تسـتبعد    -٤

  .األسماء التي تلقت أقل عدد من األصوات على التوالي
  .جديدةتعقد االنتخابات في اليوم األول من دورة االنعقاد األولى للجنة في السنة التقويمية ال -٥

  ٨مادة 
  مدة التكليف

تقوم هيئة الموظفين بشغل الوظائف لمدة سنة ويجوز إعادة انتخابها مرة ثانية فقط في كل  -١
  .مدة أربع سنوات



يمتد تكليف هيئة الموظفين من تاريخ انتخابهم حتى االنتخابات التي تعقد في السنة التاليـة   -٢
  ).٥(ة الفقر –) ٧(وفقاً للمادة  –للهيئة الجديدة 

الفقـرات   –) ٩(تطبق أحكام المـادة   –في حالة انقضاء تكليف الرئيس أو أي من نائبيه  -٣
)٤(، )٣.(  

  ٩مادة 
  اإلحالل –خلو الوظائف  –االستقالة 

تنتخب اللجنـة خليفـة لـه     –إذا استقال الرئيس من منصبه أو انقطع عن عضوية اللجنة  -١
في أول اجتماع يعقد بعد التـاريخ الـذي تـم فيـه      ليشغل المنصب للمدة المتبقية من التكليف

  .اإلخطار باالستقالة أو خلو المنصب
  .يطبق نفس اإلجراء في حالة استقالة أي من النائبين أو إذا شغرت وظيفة -٢
يعمل النائب األول للرئيس كرئيس حتى تنتخب اللجنة رئيساً جديداً بموجب أحكام الفقـرة   -٣
  .من هذه المادة) ١(
ل النائب األول للرئيس كذلك محل الرئيس إذا كان األخير غير قادر مؤقتـاً علـى أداء   يح -٤

واجباته، ويحل النائب الثاني محل الرئيس في حالة غياب أو عجز النائـب األول للـرئيس أو   
  .خلو هذا المنصب

  ١٠مادة 
  مهام الرئيس

  :تكون مهام الرئيس
  .مة والمؤسسات األخرىتمثيل اللجنة أمام الهيئات األخرى للمنظ) أ(
  .الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة العادية والخاصة طبقاً للنظام األساسي وهذه الالئحة) ب(
رئاسة دورات انعقاد اللجنة، وتقديم كافة المسائل لها لدراستها والموجـودة فـي جـدول    ) ج(

  .األعمال الذي تم إقراره للجلسة المناسبة
  .لترتيب حسبما طلبواإعطاء حق الكالم لألعضاء با) د(
الفصل في مسائل الترتيب التي قد تنشأ أثناء مناقشات اللجنة، وإذا طلب أي عضو ذلـك  ) هـ(

  .يعرض حكم الرئيس على اللجنة التخاذ قرارها
إحالة المسائل إلى التصويت في نطاق اختصاصه وفقاً لألحكـام ذات الصـلة مـن هـذه     ) و(

  .الالئحة
  .اقبة مدى توافقه مع ميزانية البرنامجتعزيز عمل اللجنة، ومر) ز(
تقديم تقرير خطى إلى اللجنة في بداية دورات انعقادها العادية أو الخاصة عما قـام بـه   ) ح(

  .أثناء دورات انعقادها لتنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب النظام األساسي وبموجب هذه الالئحة



  .مراقبة التوافق مع قرارات اللجنة) ط(
اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، وحضور لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسـان  حضور ) ى(

كمراقب، وباإلضافة إلى ذلك، يجوز له المشاركة في أنشطة الهيئات األخرى المعنية بحمايـة  
  .وتشجيع احترام حقوق اإلنسان

  .امهالتوجه إلى مقر اللجنة والبقاء به كلما تراءى له ذلك ضرورياً للقيام بمه) ك(
تعيين اللجان الخاصة واللجان المنشأة لغرض خاص واللجان الفرعية المكونة مـن عـدة   ) ل(

  .أعضاء للقيام بأي تكليف ضمن نطاق اختصاصه
  .القيام بأي مهام أخرى قد تحال إليه بموجب هذه الالئحة) م(

  ١١مادة 
  التفويض في المهام

أي عضو من أعضاء اللجنـة بالمهـام   يجوز لرئيس اللجنة أن يفوض أحد نائبي الرئيس، أو 
  ).م(، )ى(، )أ( ٨المذكورة في المادة 

  أمانة اللجنة: الفصل الرابع
  ١٢مادة 

  البنية
تتكون أمانة اللجنة من سكرتير تنفيذي، ومساعد سكرتير تنفيذي، والهيئـة المهنيـة والفنيـة    

  .واإلدارية الالزمة للقيام بأنشطتها
  ١٣مادة 

  يمهام السكرتير التنفيذ
  :تكون مهام السكرتير التنفيذي -١
  .إدارة وتخطيط وتنسيق عمل األمانة) أ(
  .إعداد مسودة جدول األعمال لكل دورة انعقاد وذلك بالتشاور مع الرئيس) ب(
  .تقديم الخدمات االستشارية لرئيس وأعضاء اللجنة عند أداء واجباتهم) ج(
انعقاد بشأن أنشطة األمانة منـذ الـدورة    تقديم تقرير خطي إلى الرئيس في بداية كل دورة) د(

  .السابقة وبشأن المسائل العامة التي يجوز أن تكون محل اهتمام اللجنة
  .تنفيذ القرارات الموكلة إليه من اللجنة أو من الرئيس) هـ(
  .يحل السكرتير التنفيذي المساعد محل السكرتير التنفيذي في حالة غيابه أو عجزه -٢
التنفيذي والسكرتير التنفيذي المساعد وهيئة األمانة بمراقبة السرية التامـة  يقوم السكرتير  -٣

  .في كل المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية
  



  
  ١٤مادة 

  مهام األمانة
تعد األمانة مسودة التقارير والقرارات والدراسات وأي أوراق أخرى يوكل إليها إعـدادها   -١

يع ملخصات محاضر جلسات اللجنة وأي مسـتندات  من اللجنة أو من الرئيس، وتتأكد من توز
  .تقوم بدراستها على أعضائها

تتلقى األمانة االلتماسات المقدمة إلى اللجنة، وعند الضرورة تطلب المعلومات الالزمة من  -٢
الحكومات المعنية، وبصفة عامة تقوم بالترتيبات الالزمة للبدء في أي إجراءات قـد تترتـب   

  .ساتعلى مثل هذه االلتما
  مهام اللجنة: الفصل الخامس
  ١٥مادة 

  دورات االنعقاد
تجتمع اللجنة لمدة ال تتجاوز ما مجموعه ثمانية أسابيع سنوياً، تقسـم علـى االجتماعـات     -١

العادية التي يجوز للجنة أن تقررها، دون اإلخالل بحقيقة أنها قد تعقد دورات خاصة بناء على 
  .األغلبية المطلقة ألعضائهاقرار من رئيسها، أو بناء على طلب 

بناء تصويت أغلبية مطلقة ألعضـائها   –تعقد دورات اللجنة في مقرها، ولكن يجوز للجنة  -٢
  .أن تقرر االجتماع في مكان آخر، وذلك بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية –
جتماع للجنـة  غير القادر على حضور كل أو جزء من أي دورة انعقاد أو ا –يقوم العضو  -٣

بإبالغ السكرتير التنفيـذي   –أو الوفاء بأي مهام أخرى بسبب المرض أو أي سبب خطير آخر 
  .بذلك في أقرب وقت ممكن والذي يقوم بإبالغ ذلك إلى الرئيس

  ١٦مادة 
  االجتماعات

  .تعقد اللجنة اجتماعات بالقدر الضروري للقيام بأنشطتها –أثناء دورات االنعقاد  -١
وألسـباب لهـا    –للجنة مدة االجتماعات بناء على أي تغييرات يقررهـا الـرئيس   تحدد ا -٢

  .بعد التشاور مع أعضاء اللجنة –وجاهتها 
  .تختتم االجتماعات ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك -٣
  .يتحدد تاريخ ووقت االجتماع التالي في كل اجتماع -٤

  
  
  



  ١٧مادة 
  مجموعات العمل

قبل بدء كل دورة انعقاد عادية أن تجتمع مجموعة  –ن المستحسن عندما ترى اللجنة أنه م -١
عمل إلعداد مسودة القرارات والقرارات الخاصة بااللتماسات والمعلومات المبلغة التي يعالجها 

من الالئحة الحالية والتي يجب النظر فيهـا بكامـل   ) ٣(، )٢(، )١(الفصول  –العنوان الثاني 
عقاد، تتكون مجموعة العمل المذكورة من ثالثـة أعضـاء يعيـنهم    هيئة اللجنة أثناء دورة االن

  .كلما أمكن ذلك –بإتباع نظام التناوب  –رئيس اللجنة 
تشكيل مجموعات عمل أخرى مـن   –بتصويت األغلبية المطلقة ألعضائها  –تحدد اللجنة  -٢

كـل   أجل دراسة موضوعات معينة يتم نظرها بعد ذلك من قبل اللجنـة بالكامـل، وتتكـون   
تجتمـع   –مجموعة عن من ما ال يزيد على ثالثة أعضاء يعينهم الرئيس، وبقـدر اإلمكـان   

  .مجموعات العمل هذه مباشرة قبل أو بعد كل دورة انعقاد للمدة التي تحددها اللجنة
  ١٨مادة 

  النصاب القانوني لالجتماعات
  .لقانونييكون الزماً حضور األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة لتكوين النصاب ا

  ١٩مادة 
  المناقشات والتصويت

تكون االجتماعات في المقام األول وفق الالئحة، وفي المقام الثاني وفـق األحكـام التـي     -١
  .تتعلق بالئحة المجلس الدائم لمنظمة الدول األمريكية

ال يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة في المناقشات أو البحث أو المشاورات أو الفصل فـي   -٢
  :تعرض على اللجنة في الحاالت اآلتيةمسألة 

إذا كانوا مواطنين مقيمين دائمين في الدولة موضوع الدراسة العامة أو الخاصة من قبـل  ) أ(
 –كممثلـين دبلوماسـيين    –اللجنة، أو إذا كانوا مفوضين أو كانوا يقومون بتنفيذ مهمة خاصة 

  .نيابة عن الدولة المذكورة
قاً بأي صفة في قرار يتعلق بنفس الوقـائع التـي تقـوم عليهـا     إذا كانوا قد شاركوا مسب) ب(

  .المسألة، أو كانوا قد عملوا كمستشارين أو ممثلين ألي من األطراف المشتركين في القرار
عندما يعتقد أي عضو أنه يجب أن يمتنع عن المشاركة في الدراسة أو القـرار الخـاص    -٣

  .تي تقرر إن كان االنسحاب له ما يبررهبمسألة، يجب عليه أن يبلغ اللجنة بذلك وال
يجوز ألي عضو أن يثير مسألة انسحاب أي عضو آخر بشرط أن يكون ذلك مبنياً علـى   -٤

  .من هذه المادة) ٢(األسباب المذكورة في الفقرة 



ال يشارك في المناقشات أو البحث أو المشاورات أو الفصل في المسألة أي عضو انسحب  -٥
  .كان سبب االنسحاب قد زال من القضية حتى وإن

يجوز ألي عضو أن يثير مسألة الترتيب والتي يـتم الفصـل    –أثناء مناقشة موضوع ما  -٦
مـن قبـل أغلبيـة األعضـاء      –عندما يكون مالئمـاً   –فيها على الفور من قبل الرئيس أو 

ير عن الحاضرين، ويجوز إنهاء المناقشات في أي وقت طالما أخذ األعضاء الفرصة في التعب
  .آرائهم

طالما انتهت المناقشات ولم يكن هناك إجماع على الموضوع المقدم للجنـة للمشـاورات،    -٧
  .يعرض الرئيس المسألة للتصويت بالترتيب العكسي لألسبقية فيما بين األعضاء

يعلن الرئيس نتائج التصويت، ويعلن االقتراح الذي تمت الموافقة عليه والذي حاز أغلبيـة   -٨
  .ت، وفي حالة تعادل األصوات يرجح الرئيس الكفةاألصوا

  .أي شك قد ينشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المادة تتخذ اللجنة بشأنه القرار -٩
  ٢٠مادة 

  النصاب الخاص باتخاذ القرارات
  :تتخذ القرارات بتصويت األغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة في الحاالت اآلتية -١
  .ذيين للجنةانتخاب الموظفين التنفي) أ(
في المسائل التي تكون فيها األغلبية مطلوبة بموجب أحكام االتفاقية أو النظام األساسي أو ) ب(

  .الالئحة
  .التصديق على تقرير بشأن موقف حقوق اإلنسان في دولة ما) ج(
  .عند إجراء أي تعديل أو تفسير بشأن تطبيق هذه الالئحة) د(
  .ضرين كافية التخاذ قرارات تتعلق بمسائل أخرىتكون أغلبية أصوات األعضاء الحا -٢

  
  ٢١مادة 

  تفسير التصويت
سواء وافق األعضاء أو لم يوافقوا على قرارات األغلبية، فإنه يخول لهـم تقـديم تفسـير     -١

  .خطي لتصويتهم والذي يتم تضمينه بعد القرار
لتصويت يـتم تضـمينه   إذا كان القرار يتعلق بالموافقة على تقرير أو مسودة، فإن تفسير ا -٢

  .بعد ذلك التقرير أو تلك المسودة
إذا لم يظهر القرار في مستند منفصل، فإن تفسير التصويت يتم تضـمينه فـي محضـر     -٣

  .االجتماع وبعد القرار قيد النظر
  



  ٢٢مادة 
  محاضر االجتماعات

، يدون ملخص لمحضر كل اجتماع، وتذكر هذه المحاضر اليوم والوقت الذي عقـد فيـه   -١
وأسماء األعضاء الحاضرين، والمسائل التي تم تناولها، والقرارات التي اتخذت، وأسماء الذين 
أدلوا بأصواتهم لصالح أو ضد القرار، وأي بيان يصدره أحد األعضاء على وجه الخصـوص  

  .من أجل تضمينه في محضر االجتماع
نة الذين يجوز لهـم  توزع األمانة نسخاً من ملخص محضر كل اجتماع على أعضاء اللج -٢

  .تقديم مالحظاتهم إلى األمانة قبل االجتماع الذي من المفترض أن يتم إقرارها فيه
  
  ٢٣مادة 

  التعويض عن الخدمات الخاصة
من أجـل إعـداد دراسـة     –بموافقة األغلبية المطلقة  –يجوز للجنة أن تعين أياً من أعضائها 

ردية خارج دورات االنعقاد، ويتم التعـويض  خاصة أو أوراق معينة أخرى للقيام بها بصورة ف
عن مثل هذا العمل وفقاً لألرصدة المتاحة في الميزانية، وتحدد قيمة األتعاب على أساس عـدد  

  .األيام المطلوبة إلعداد وصياغة المستندات
  ٢٤مادة 

  ميزانية البرنامج
يس، ويحكمهـا القواعـد   يتم إعداد ميزانية برنامج اللجنة بمعرفة األمانة بالتشاور مع الرئ -١

  .المتعلقة بالميزانية الحالية للمنظمة
  .يقوم السكرتير التنفيذي بإبالغ اللجنة بميزانية البرنامج المذكورة -٢

  اإلجراءات: العنوان الثاني
  أحكام عامة: الفصل األول

  ٢٥مادة 
  اللغات الرسمية

جليزيـة والبرتغاليـة، وتكـون    اإلسبانية والفرنسية واإلن: تكون اللغات الرسمية للجنة هي -١
اللغات العاملة هي تلك التي تقررها اللجنة كل سنتين وفقاً للغات التـي ينطـق بهـا أعضـاء     

  .اللجنة
  .يجوز لعضو اللجنة السماح بحذف تفسير المناقشات وإعداد المستندات بلغته -٢

  
  



  ٢٦مادة 
  تقديم االلتماسات

ير حكومي معترف به قانوناً في واحدة يجوز ألي شخص أو مجموعة أشخاص أو كيان غ -١
أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة تقديم االلتماسات إلى اللجنة وفقاً لهذه الالئحة نيابـة عـن   

 –نفسه أو نيابة عن الغير فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسـان المعتـرف بهـا    
نسان أو في اإلعالن األمريكي لحقـوق  في االتفاقية األمريكية لحقوق اإل –حسبما تكون الحالة 

  .وواجبات اإلنسان
أن تأخذ في االعتبار أي معلومات متاحة والتي تعتبرها ذات  –تلقائياً  –يجوز للجنة كذلك  -٢

 –حسب رأيهـا   –عالقة وتتضمن العوامل الضرورية للشروع في إقامة دعوى تفي بالشروط 
  .من أجل ذلك الغرض

  
  ٢٧مادة 

  الشكل
  .االلتماس خطياً يقدم -١
أن يعين وكـيالً   –أو في التماس آخر خطي  –في االلتماس نفسه  –يجوز لمقدم االلتماس  -٢

  .أو شخصاً آخر ليمثله أمام اللجنة
  ٢٨مادة 

  المهمات الخاصة
يجوز للجنة أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها أو أعضاء هيئة العـاملين باألمانـة التخـاذ    

  .تحري حقائق، أو إعداد الترتيبات الضرورية للجنة لكي تؤدي مهامها إجراءات معينة، أو
  ٢٩مادة 

  التدابير الوقائية
اتخاذ أي إجـراء تـراه    –أو بناء على طلب أحد األطراف  –بمبادرة منها  –يجوز للجنة  -١

  .الزماً من أجل اإلعفاء من مهامها
يتعذر تعويضه يصيب بعـض  عندما يصبح ضرورياً تجنب ضرر  –في الحاالت الطارئة  -٢

يجوز للجنة أن تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة في الحاالت التي تكون فيها الوقـائع   –األشخاص 
  .المبلغ بها حقيقة

مـع   –أو أحد نائبيه في حالة غيابه  –يتشاور الرئيس  –إذا لم تكن اللجنة في دورة انعقاد  -٣
أعاله، وإذا لم ) ٢(، )١(أحكام الفقرتين  بشأن تنفيذ –عن طريق األمانة  –األعضاء اآلخرين 



يتخذ الرئيس القرار نيابة عـن اللجنـة، ويقـوم     –يكن ممكناً التشاور في خالل وقت معقول 
  .بإبالغ ذلك إلى األعضاء على الفور

  .ال يتعارض طلب مثل هذه اإلجراءات وإقرارها مع القرار النهائي -٤
  ٣٠مادة 

  المعالجة المبدئية
ة اللجنة مسئولة عن دراسة ومعالجة االلتماسات التي تقدم إلى اللجنـة مبـدئياً،   تكون أمان -١

  .والتي تفي بالشروط المذكورة في النظام األساسي وفي هذه الالئحة
يجـوز   –إذا لم يف االلتماس أو المعلومات المبلغة بالشروط المذكورة في هذه الالئحـة   -٢

  .أو من يمثله باستكمالها ألمانة اللجنة أن تطلب من مقدم االلتماس
تقدمه إلى اللجنة للنظر أو إلـى   –إذا كان لدى األمانة أي شك فيما يتعلق بصحة االلتماس  -٣

  .الرئيس أثناء عطلة اللجنة
االلتماسات والمعلومات المبلغة التي تتعلق بالـدول األطـراف فـي االتفاقيـة     : الفصل الثاني

  األمريكية لحقوق اإلنسان
  ٣١مادة 

  النظر في االلتماس شروط
تأخذ اللجنة في االعتبار االلتماسات التي تتعلق باالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان المحددة 
في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان من قبل دولة طرف عندما تفي فقط هـذه االلتماسـات   

  .حةبالشروط المذكورة في تلك االتفاقية وفي النظام األساسي وفي هذه الالئ
  ٣٢مادة 

  شروط االلتماسات
  :تشمل االلتماسات المقدمة إلى اللجنة

االسم والجنسية والمهنة أو الوظيفة والعنوان البريدي أو محل اإلقامة وتوقيع الشـخص أو  ) أ(
األشخاص مقدمي التبليغ، أو في الحاالت التي يكون فيها مقدم االلتمـاس هـو هيئـة غيـر     

انوني أو العنوان البريدي واسم وتوقيـع ممثلهـا أو ممثليهـا    حكومية، يكون محل اإلقامة الق
  .القانونيين

مع توضيح مكان وتاريخ االنتهاكـات المزعومـة،    –سبب الفعل أو الموقف المبلغ عنه ) ب(
وإن كان ممكناً أسماء ضحايا مثل هذه االنتهاكات، وكذلك اسم أي مسئول يمكنه تقييم الفعل أو 

 –إشارة للدولة المعنية والتي يعتبرها مقدم االلتماس مسئولة ) ج(|.عنهالموقف الذي تم اإلبالغ 
عن انتهاك حق من حقوق اإلنسان معترف به فـي االتفاقيـة األمريكيـة     –بالفعل أو اإلغفال 



حتى إذا لم تتم اإلشارة إلى المـادة المزعـوم    –لحقوق اإلنسان في حالة الدول األطراف فيها 
  .بانتهاكها

  .عن هل تم استنفاد الوسائل القانونية أو كان ذلك مستحيالًمعلومات ) د(
  ٣٣مادة 

  إسقاط الشروط
إذا اعتبرت اللجنة أن االلتماس غير مقبول أو غير كامـل   –) ٢٦(دون اإلخالل بأحكام المادة 

  .فإنها تخطر مقدم االلتماس، وتطلب منه استكمال الشروط التي أغفلت في االلتماس
  ٣٤مادة 

  مبدئيةالمعالجة ال
االلتماسـات المقدمـة لهـا وتقـوم      –عاملة في البداية من خالل األمانة  –تتلقى اللجنة  -١

  :بمعالجتها وفقاً للمعايير المذكورة فيما يلي
تقوم بتسجيل االلتماس في سجل معد خصيصاً لذلك الغرض، وتثبت تاريخ استالمه علـى  ) أ(

  .االلتماس أو التبليغ ذاته
استالم االلتماس إلى مقدم االلتماس مشيرة إلى أنه سيتم النظر فيـه وفقـاً   تعطي إشعاراً ب) ب(

  .لالئحة
تقوم اللجنة بطلب معلومات من حكومـة   –قبول االلتماس  –من حيث المبدأ  –إذا قبلت ) ج(

  .الدولة المعنية وتذكر األجزاء ذات العالقة بااللتماسات
ون هنـاك اعتقـاد بـأن حيـاة أو السـالمة      في الحاالت الخطيرة أو العاجلة أو عندما يك -٢

 –الشخصية أو صحة شخص في خطر وشيك الحدوث، تطلب اللجنة رداً عاجالً من الحكومة 
  .الوسائل التي ترى أنها األكثر سرعة –مستخدمة من أجل هذا الغرض 

نهايـة  ال يشكل طلب المعلومات حكماً مسبقاً فيما يتعلق بالقرار الذي قد تتخذه اللجنة في ال -٣
  .بشأن قبول االلتماس

عند نقل األجزاء ذات العالقة من التبليغ إلى حكومة الدولة المعنية، تحجب شخصية مقـدم   -٤
إال عنـدما يصـرح مقـدم     –االلتماس مثل أي معلومات أخرى يمكن أن تعرف شخصـيته  

  .االلتماس صراحة خطياً بكشف شخصيته
يومـاً بعـد تـاريخ     ٩٠معلومات المطلوبة خالل تطلب اللجنة من الدولة المعنية توفير ال -٥

  .إرسال الطلب
أن تطلب فترة تمديـد مـدتها    –بناء على سبب له مبرره  –يجوز لحكومة الدولة المعنية  -٦

يوماً بعد تاريخ إرسال أول تبليـغ إلـى    ١٨٠يوماً، ولكن ال تمنح أي تمديدات ألكثر من  ٣٠
  .حكومة الدولة المعنية



م االلتماس أو ممثله باألجزاء ذات العالقة من الرد، والمعلومات التي وفرتها يتم إبالغ مقد -٧
 ٣٠الحكومة ويطلب منه أن يقدم مالحظاته، وأي أدلة متوفرة على خالف ذلـك فـي خـالل    

  .يوماً
ترسل األجزاء ذات العالقة إلى الحكومة  –عند استالم المعلومات أو المستندات المطلوبة  -٨

  .يوماً ٣٠بتقديم مالحظاتها النهائية خالل والتي يسمح لها 
  ٣٥مادة 

  األسئلة المبدئية
  :تشرع اللجنة في بحث القضية من حيث المسائل اآلتية

هل تم استنفاد الوسائل القانونية بموجب القانوني المحلي، وقد تقرر اللجنـة أي إجـراءات   ) أ(
  .تراها الزمة الستيضاح أي شكوك باقية

المتعلقة بقبول االلتماس أو عدم قبوله والقائم على السجل أو مـا قدمـه   المسائل األخرى ) ب(
  .األطراف

  .لها أن تأمر بغلق الملف –وجود أسباب االلتماس من عدمه، وإذا لم تكن ) ج(
  ٣٦مادة 

  الفحص بمعرفة اللجنة
المـادة  تقدم األمانة السجل إلى اللجنة للنظر فيه في أول دورة تعقد بعد المدة المشار إليه فـي  

، إذا لم تقدم الحكومة المعلومات في ذلك الوقـت، أو بعـد انتهـاء المـدد     )٥(الفقرة  –) ٣١(
، إذا لم يرد مقـدم االلتمـاس، أو إذا لـم تقـدم الحكومـة      )٨(، )٧(المشار إليها في الفقرتين 

  .مالحظاتها النهائية
  ٣٧مادة 

  استنفاد الوسائل القانونية الوطنية
يجب أن تكون الوسائل القانونيـة بموجـب الواليـة     –لجنة االلتماس من أجل أن تقبل ال -١

  .القضائية الوطنية قد تم تنفيذها واستنفادها وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي
  :ال تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما -٢
يـة الحـق أو   ال يقوم التشريع الوطني للدولة المعنية بإقامة الدعوى القانونية الواجبة لحما) أ(

  .الحقوق المزعوم بانتهاكها
ينكر الطرف الذي يزعم بانتهاك حقوقه استعمال الوسـائل القانونيـة بموجـب القـانون     ) ب(

  .الوطني أو أنه منع من استنفادها
يكون هناك تأخير ليس له ما يبرره في إصدار الحكم النهائي بموجب الوسـائل القانونيـة   ) ج(

  .المذكورة أعاله



يؤكد مقدم االلتماس أنه غير قادر على إثبات استنفاد الوسائل القانونيـة كمـا هـو    عندما  -٣
مشار إليه في هذه المادة، يرجع األمر إلى الحكومة الذي رفع االلتماس ضدها في أن توضـح  
للجنة أن الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني قد تم استنفادها سابقاً ما لم يكن ذلـك جليـاً   

  .ح من المعلومات الخلفية الواردة في االلتماسبشكل واض
  ٣٨مادة 

  الموعد النهائي لتقديم االلتماسات
تحجم اللجنة عن تبني تلك االلتماسات التي ترفع بعد مدة الستة أشهر التالية للتاريخ الـذي   -١

د أخطر فيه الطرف الذي زعم بانتهاك حقوقه بالحكم النهائي في القضايا التي تم فيهـا اسـتنفا  
  .الوسائل القانونية بموجب القانون الوطني

يكون الموعد النهائي لتقـديم   –من هذه الالئحة ) ٢( ٣٤في الظروف المذكورة في المادة  -٢
اعتباراً من التاريخ الذي حـدثت   –من وجهة نظر اللجنة  –االلتماس للجنة خالل مدة معقولة 

  .روف كل قضية على حدةمع األخذ في االعتبار ظ –في االنتهاكات المزعومة 
  ٣٩مادة 

  ازدواج اإلجراءات
  :ال تقوم اللجنة بالنظر في القضايا حيث موضوع االلتماس -١
يكون تسوية قيد النظر في إجراء آخر بموجب قانون منظمة حكومية دولية والتـي تكـون   ) أ(

  .الدولة المعنية عضوا فيها
تسويته بالفعـل بمعرفـة اللجنـة أو    يزدوج مع التماس قيد النظر أو تم فحصه أو تمت ) ب(

  .منظمة حكومية دولية أخرى تكون الدولة المعنية عضواً فيها
  :عندما ١ال تمتنع اللجنة عن تبني وفحص االلتماس في الحاالت المذكورة في الفقرة  -٢
يقتصر اإلجراء الذي يتم أمام المنظمة أو الوكالة األخرى على فحص الموقف العام لحقوق ) أ(

سان في الدولة المعنية، ولم يصدر قرار بشأن وقائع معينة، والتي تكون موضوع االلتماس اإلن
  .المقدم إلى اللجنة، أو يكون إجراء ال يؤدي إلى تسوية حقيقية لالنتهاك المبلغ به

يكون مقدم االلتماس أمام اللجنة أو أحد أفراد العائلة هو الضحية المزعومة لالنتهاكـات  ) ب(
ويكون مقدم االلتماس أمام المنظمات المشار إليها هو طرف ثالث أو هيئة حكوميـة   المبلغ بها،

  .ليس لها تكليف من األخير
  
  
  
  



  ٤٠مادة 
  فصل أو ضم القضايا

يتم فصل أي التماس يذكر وقائع مختلفة تتعلق بشخص واحـد والتـي يمكـن أن تشـكل      -١
انتهاكات مختلفة وغير مرتبطة بنفس الزمان والمكان، وتعالج كقضايا منفصلة بشرط الوفـاء  

  ).٣٢(بالشروط المذكورة في المادة 
  .ف واحديضمان ويعالجان في مل –عندما يتناول التماسان نفس الوقائع واألشخاص  -٢

  
  ٤١مادة 

  إعالن عدم القبول
  :تعلن اللجنة عدم قبول أي التماس

  ).٣٢(عند عدم الوفاء بأي من الشروط المذكورة في المادة ) أ(
) ٣١(عندما ال يذكر االلتماس الوقائع التي تشكل انتهاكاً للحقوق المشار إليها في المـادة  ) ب(

  .ة األمريكية لحقوق اإلنسانمن هذه الالئحة في حالة الدول أطراف االتفاقي
عندما يكون االلتماس ال أساس له بشكل واضح، أو يكون غير مقبول على أساس عرض ) ج(

  .مقدم االلتماس نفسه أو الحكومة
  ٤٢مادة 

  افتراض صحة الوقائع
والتي نقلت أجزاؤه ذات العالقة إلى حكومة الدولـة   –يفترض أن الوقائع الواردة في االلتماس 

أثناء المدة القصـوى التـي تحـددها اللجنـة      –صحيحة إذا لم توفر الحكومة  –ليها المشار إ
طالما أن األدلة األخرى  –المعلومات ذات العالقة  –) ٥(الفقرة  –) ٣٤(بموجب أحكام المادة 

  .ال تؤدي إلى نتيجة مختلفة
  ٤٣مادة 

  جلسات االستماع
يجوز اللجنة أن تعقد جلسة استماع بعد  –إذا لم يغلق الملف ومن أجل التحقق من الوقائع  -١

  .استدعاء األطراف وتشرع في فحص المسألة الواردة في االلتماس
يجوز للجنة أن تطلب أي معلومات ذات عالقة من ممثل الدولة المعنية،  –في تلك الجلسة  -٢

  .بيانات شفهية أو خطية تقدمها األطراف المعنية –إذا كان ذلك مطلوباً  –وتتلقى 
  
  
  



  ٤٤مادة 
  التحقيقات في الموقع

من أجل الوصول  –تقوم اللجنة بالتحقيق في الموقع  –إذا كان من الالزم ومن المستحسن  -١
  .إلى نتيجة فعالة لما تطلبه، وتقوم الدول المعنية بتوفير كل ما يلزم من تسهيالت

معلومـات المبلغـة   فقط يكون تقديم االلتماس أو ال –ولكن في الحاالت الخطيرة والطارئة  -٢
التي تفي بالشروط الرسمية للقبول الزماً للجنة لكي تقوم بالتحقيقات في الموقع مـع الموافقـة   

  .المسبقة للدولة التي ارتكب في إقليمها االنتهاك المزعوم
يتم رفع القضية للنظر أمام اللجنة والتي تعد قرارها في  –حين استكمال مرحلة التحقيقات  -٣

  .يوماً ١٨٠مدة 
  ٤٥مادة 

  التسوية الودية
تضع اللجنة نفسـها تحـت    –أو بناء على مبادرة منه  –بناء على طلب أي من األطراف  -١

في أي مرحلة من مراحل فحص االلتماس بغرض الوصول إلـى   –تصرف األطراف المعنية 
حقـوق  تسوية للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان المعترف بها في االتفاقية األمريكية ل

  .اإلنسان
مـن   –من أجل أن تقدم اللجنة نفسها كهيئة للمصالحة من أجل تسـوية وديـة للمسـألة     -٢

الضروري بالنسبة لمواقف وادعاءات األطراف أن تكون دقيقة بشكل كاف، ويجب أن تكـون  
  .طبيعة المسألة قابلة للتطبيق في إجراءات التسوية الودية حسب رأى اللجنة

قتراح بالعمل كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية والمقـدم مـن أحـد    تقبل اللجنة اال -٣
األطراف إذا توافرت الظروف التي تم توضيحها في الفقرة أعاله، وإذا قبل صراحة الطـرف  

  .اآلخر في النزاع اإلجراءات
لجنة خاصة  –عند القبول بدورها كهيئة للمصالحة من أجل التسوية الودية  –تشكل اللجنة  -٤

تقوم اللجنة الخاصة أو العضو المعين بإبالغ اللجنة خالل المـدة  . أو شخصاً من بين أعضائها
  .التي حددتها اللجنة

وإن كـان   –تحدد اللجنة وقتاً الستالم وجمع األدلة، وتحدد تواريخ لعقد جلسات االستماع  -٥
تلقي موافقة الدولة التي تضع خطة من أجل المراقبة في الموقع والتي يتم تنفيذها بعد  –مناسباً 

  .ستتم زيارتها، وتحدد موعداً من أجل إجراءات المصالحة التي تشجعها اللجنة
تعد اللجنة تقريراً يرسل إلـى األطـراف المعنيـين،     –إذا تم التوصل إلى التسوية الودية  -٦

بيانـاً   ويحال إلى األمين العام لمنظمة الدول األمريكية من أجل نشره، ويتضمن هذا التقريـر 



تم التوصل إليه، وإذا طلب أي طرف في القضـية يـتم تضـمين     الذيموجزاً بالوقائع والحل 
  .التقرير المعلومات الكاملة بقدر اإلمكان

 –بطبيعتها المجردة  –أن القضية  –أثناء معالجة المسألة  –في حالة ما إذا وجدت اللجنة  -٧
ألطراف ال يوافق على تطبيق هذا اإلجراء، أو ليست قابلة للتسوية الودية، أو وجدت أن أحد ا

ليس هناك ما يدل على الوصول إلى تسوية ودية على أساس احترام حقوق اإلنسـان، تعلـن   
انتهاء دورها كهيئة للمصالحة مـن أجـل التسـوية     –في أي مرحلة من اإلجراءات  –اللجنة 
  .الودية

  ٤٦مادة 
  إعداد التقرير

تفحص اللجنة األدلة المقدمة من الحكومة المعنيـة،   –ية ودية إذا لم يتم التوصل إلى تسو -١
ومقدم االلتماس، واألدلة التي تم الحصول عليها من الشهود على الوقائع، أو التي تم الحصول 

  .عليها من المستندات أو السجالت أو النشرات الرسمية أو عن طريق التحقيقات بالموقع
يراً يذكر الوقائع والنتائج التي تتعلق بالقضـية المقدمـة   تعد اللجنة تقر –بعد فحص األدلة  -٢

  .إليها لدراستها
  
  ٤٧مادة 

  االقتراحات والتوصيات
  .يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات كما ترى ذلك مناسباً –عند إرسال التقرير  -١
لى المحكمة وتم إذا لم تكن قد تمت تسوية المسألة، أو لم تقدم من اللجنة أو الدولة المعنية إ -٢

في خالل مدة ثالثة شهور من تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلى الـدول   –قبول واليتها القضائية 
أن تـذكر رأيهـا والنتـائج     –بتصويت األغلبية المطلقة ألعضائها  –يجوز للجنة  –المعنية 

  .المتعلقة بالمسألة المقدمة للنظر فيها
عالقة، وتحدد مدة تتخذ خاللهـا الحكومـة المعنيـة    يجوز للجنة أن تقدم التوصيات ذات ال -٣

  .اإلجراءات التي تكون ملزمة لها إلصالح الموقف
 –ألعضاء اللجنـة   اإلجماعيالرأي  –في كليته أو في جزء منه  –إذا لم يصور التقرير  -٤

  .يجوز ألي عضو أن يضيف رأياً منفصالً عن ذلك التقرير
  .ن قبل األطراف يتم تضمينه أيضاً في التقريرأي بيان شفهي أو خطي تم تقديمه م -٥
  .يتم إرسال التقرير إلى األطراف المعنية وال يرخص لهم بنشره -٦

  
  



  ٤٨مادة 
  نشر التقرير

هـل   –بالتصويت باألغلبية المطلقة ألعضائها  –تقرر اللجنة  –عند انتهاء المدة المحددة  -١
  .نشر التقريرالدولة قد اتخذت اإلجراءات المناسبة وهل تقوم ب

يجوز نشر التقرير بتضمينه في التقرير السنوي ليقدم بمعرفة اللجنة إلى الجمعيـة العامـة    -٢
  .للمنظمة أو بأي طريقة تراها اللجنة مناسبة

  ٤٩مادة 
  المعلومات المبلغة من حكومة ما

 –ان ترسل المعلومات المبلغة من حكومة دولة طرف في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس -١
 –والتي قبلت والية اللجنة بتلقي وفحص مثل هذه المعلومات ضد الدول األطـراف األخـرى   

إلى الدولة الطرف المعنية سواء كانت تقبل والية اللجنة أم ال، وحتى إذا لم تكن تقبل مثل هذه 
حكام الوالية فإن المعلومات المبلغة يتم إرسالها إليها حتى يتسنى لها أن تمارس حقها بموجب أ

من االتفاقية لتقر بوالية اللجنة في القضـية المحـددة التـي هـي موضـع      ) ٣) (٤٥(المادة 
  .المعلومات المبلغة

حين تقبل الدولة المعنية والية اللجنة بمعالجة المعلومات المبلغـة مـن الدولـة الطـرف      -٢
  .ز تطبيقهايتم تحديد اإلجراء المناسب بموجب أحكام الفصل الثاني بقدر ما يجو –األخرى 

  
  ٥٠مادة 

  إحالة القضية إلى المحكمة
من االتفاقيـة، يجـوز   ) ٦٢(إذا قبلت دولة طرف في االتفاقية والية المحكمة طبقاً للمادة  -١

مـن هـذه   ) ٤٦(للجنة أن تحيل القضية إلى المحكمة بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة 
  .الالئحة إلى الدولة المعنية

يقوم السكرتير التنفيذي للجنة على الفور بإخطار  –بإحالة القضية إلى المحكمة عند الحكم  -٢
  .المحكمة، ومقدم االلتماس، وحكومة الدولة المعنية

يجوز للجنة أن تـدعو تلـك الدولـة أن     –إذا لم تكن الدولة الطرف تقبل بوالية المحكمة  -٣
من االتفاقية لإلقرار بوالية المحكمة ) ٢(الفقرة  –) ٦٢(تستفيد من الحق المشار إليه في المادة 

  .في القضية المعينة التي تكون موضوع التقرير
االلتماسات التي تتعلق بالدول غير األطراف في االتفاقيـة األمريكيـة بشـأن    : الفصل الثالث
  حقوق اإلنسان

  



  ٥١مادة 
  تلقي االلتماسات

ت مزعومـة لحقـوق اإلنسـان،    تتلقى اللجنة وتفحص أي التماس يتضمن تبليغاً عن انتهاكـا 
والمذكورة في اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان، والتي تتعلـق بالـدول أعضـاء    

  .المنظمة، والتي ال تكون طرفاً في االتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان
  ٥٢مادة 

  اإلجراءات واجبة التطبيق
علق بالدول أعضاء المنظمة والتـي ال  تكون اإلجراءات واجبة التطبيق على االلتماسات التي تت

تكون طرفاً في االتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان هي تلك الواردة في األحكام العامة في 
من هذه الالئحة وفـي المـواد   ) ٤٣(إلى ) ٣٢(الفصل األول من العنوان الثاني في المواد من 

  .المشار إليها أدناه
  ٥٣مادة 

  القرار النهائي
يتضمن القرار النهائي للجنة أي توصيات تـرى اللجنـة    –افة إلى الوقائع والنتائج باإلض -١

  .أنها مناسبة والموعد النهائي لتنفيذها
  .يرسل القرار إلى الدولة المعنية أو إلى مقدم االلتماس -٢
إذا لم تتخذ الدولة اإلجراءات التي أوصت بها اللجنة خالل الموعد المحدد المشار إليه في  -٣

  .يجوز للجنة أن تنشر قرارها –) ٣(أو ) ١(الفقرتين 
يجوز نشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة في التقرير السنوي الذي يقدم مـن قبـل    -٤

  .اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة
  ٥٤مادة 

  طلب إعادة النظر
وقـائع   –قبل انقضاء مهلة التسعين يومـاً   –ية أو مقدم االلتماس عندما تقدم الدولة المعن -١

يجوز لها أن تطلب إعادة النظر في النتائج  –جديدة أو حجج قانونية لم يتم النظر فيها من قبل 
أو التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وتقرر اللجنة اإلبقاء على القـرار أو تعديلـه محـددة    

  .جل تطبيقه حيث يكون مالئماًموعداً نهائياً آخر من أ
 –أن تطلب من الدولة المعنية أو مقـدم االلتمـاس    –يجوز للجنة إذا رأت ذلك ضرورياً  -٢

  .أن يقدم أي مالحظات من أجل إعادة النظر –حسبما تكون الحالة 
  .يجوز االنتفاع بإجراء إعادة النظر مرة واحدة فقط -٣
  .أول دورة انعقاد تلي تقديمهتدرس اللجنة طلب إعادة النظر أثناء  -٤



إذا لم تتخذ الدولة اإلجراءات التي أوصت بها اللجنة خالل الموعد المشار إليه في الفقـرة   -٥
  .من هذه الالئحة) ٤( ٥٣، )٢( ٤٨يجوز للجنة أن تنشر قرارها وفقاً للمواد  –) ١(

  
  المراقبة في الموقع: الفصل الرابع

  ٥٥مادة 
  تعيين اللجنة الخاصة

المراقبة في الموقع في كل قضية بمعرفة لجنة خاصة تعين لذلك الغرض، وتقرر اللجنـة   تتم
عدد أعضاء اللجنة الخاصة وتعين رئيسها، وفي الحاالت الطارئـة بشـدة، فـإن مثـل هـذه      

  .القرارات يجوز أن يتخذها الرئيس بناء على موافقة اللجنة
  ٥٦مادة 

  عدم التأهل
في إقليم دولة تجري فيها مراقبة في الموقع يكون غير مؤهـل   عضو اللجنة المواطن أو المقيم

  .للمشاركة فيها
  
  
  ٥٧مادة 

  جدول األنشطة
يجوز لها أن تعين أعضاء خاصين بها  –تنظم اللجنة الخاصة أنشطتها، ومن أجل تحقيق ذلك 

زمـين  أي من أعضاء األمانة أو شئون العاملين الال –وبعد االستماع إلى السكرتير التنفيذي  –
  .للقيام بأي أنشطة تتعلق بمهمتها

  
  ٥٨مادة 

  التسهيالت الالزمة
تقـدم الحكومـة إلـى     –عند تقديم دعوة من أجل المراقبة في الموقع، أو عند إعطاء الموافقة 

اللجنة الخاصة كافة التسهيالت الالزمة للقيام بمهمتها، وعلى وجه الخصوص تلزم نفسها بـأال  
من أي نوع ضد أي أشخاص أو هيئات تتعاون مع اللجنة الخاصة أو تقوم بأي أعمال انتقامية 

  .تقدم المعلومات أو تدلي بالشهادة
  
  
  



  ٥٩مادة 
  المعايير األخرى واجبة التطبيق

تتم أي مراقبة في الموقع يتفق عليهـا مـن    –دون اإلخالل باألحكام الواردة في المادة السابقة 
  :قبل اللجنة وفقاً للمعايير اآلتية

يكون للجنة الخاصة أو أي من أعضائها أن تجرى مقابالت بحرية وعلى انفـراد مـع أي    )أ(
أشخاص أو مجموعات أو هيئات أو مؤسسات، وتمنح الحكومة الضمانات ذات العالقـة لكـل   

  .أولئك التي يمدون اللجنة بالمعلومات أو الشهادة أو األدلة أياً كان نوعها
عضائها أن تنتقل بحرية في جميع أنحـاء إقلـيم الدولـة    يكون للجنة الخاصة أو أي من أ) ب(

  .للغرض الذي من أجله تقدم الحكومة كافة التسهيالت المالئمة بما في ذلك المستندات الالزمة
  .تضمن الحكومة توفير وسائل النقل محلياً) ج(
قات يكون ألعضاء اللجنة الخاصة الحق في دخول السجون وكافة مراكز االحتجاز والتحقي) د(

  .األخرى، ويكون لهم الحق في مقابلة أولئك األشخاص المسجونين أو المحتجزين على انفراد
توفر الحكومة للجنة الخاصة أي مستند له عالقة بمراقبة حقوق اإلنسـان والتـي تـراه    ) هـ(

  .الزماً لتقديم تقاريرها
أو تسجيل أو نسخ يكون للجنة الخاصة الحق في استخدام أي وسيلة مناسبة من أجل جمع ) و(

  .المعلومات التي تراها نافعة
  .تتخذ الحكومة إجراءات األمن الالزمة لحماية اللجنة الخاصة) ز(
  .تضمن الحكومة توفير اإلقامة المناسبة ألعضاء اللجنة الخاصة) ح(
تمتد نفس الضمانات والتسهيالت المذكورة هنا ألعضاء اللجنة الخاصـة لتشـمل هيئـة    ) ط(

  .ألمانةالعاملين با
تتحمل المنظمة أي نفقات تتكبدها اللجنة الخاصة وأي مـن أعضـائها وهيئـة العـاملين     ) ى(

  .باألمانة بموجب األحكام ذات العالقة
  التقارير العامة والتقارير الخاصة: الفصل الخامس

  
  ٦٠مادة 

  إعداد مسودات التقارير
  .وريةتعد اللجنة مسودات التقارير العامة والخاصة التي تراها ضر

  
  
  



  ٦١مادة 
  المعالجة والنشر

ترسل التقارير التي تعدها اللجنة بأسرع ما يمكن عن طريق أمانة المنظمة إلى الحكومـة   -١
  .أو هيئات المنظمة ذات العالقة

عند إقرار التقرير من قبل اللجنة تنشره األمانة بالطريقة التي تحددها اللجنة في كل حالة،  -٢
  .من هذه الالئحة) ٦(الفقرة  –) ٤٧(صوص عليه في المادة إال فيما عدا ما هو من

  ٦٢مادة 
  التقرير بشأن حقوق اإلنسان في دولة ما

  :يجب أن يفي إعداد التقارير بشأن وضع حقوق اإلنسان في دولة معينة بالمعايير اآلتية
ة حتـى  بعد الموافقة على مسودة التقرير من اللجنة ترسل إلى حكومة الدول العضو المعني) أ(

  .يتسنى لها أن تبدي أي مالحظات ترى أنها ذات عالقة
  .تحدد اللجنة لتلك الحكومة الموعد النهائي لتقديم مالحظاتها) ب(
عندما تتلقى اللجنة المالحظات من الحكومة التي تقوم بدراستها، وفي ضوئها يجوز لهـا  ) ج(

  .أن تؤيد التقرير أو تغيره، وتقرر كيف يمكن أن ينشر
ا لم تقدم الحكومة أي مالحظات حتى انقضاء الموعد النهائي تقوم اللجنة بنشر التقريـر  إذ) د(

  .بالطريقة التي تراها مناسبة
  ٦٣مادة 

  التقرير السنوي
  :يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة للمنظمة ما يلي

أغراض اللجنـة، وكـذلك وضـع    وصفاً مختصراً لألصل، واألساس القانوني، وتشكيل و) أ(
  .االتفاقية األمريكية

ملخصاً للتكليفات والتوصيات الممنوحة للجنة من الجمعية العامـة والهيئـات المختصـة    ) ب(
  .األخرى، ومدى تنفيذ مثل هذه التكليفات والتوصيات

التـي  قائمة باالجتماعات التي عقدت أثناء الفترة التي يغطيها التقرير وباألنشطة األخرى ) ج(
  .تم القيام بها من قبل اللجنة إلنجاز أغراضها وأهدافها والتكليفات المنوطة بها

ملخص لألنشطة التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الهيئات األخرى للمنظمة والمنظمـات  ) د(
  .اإلقليمية والعالمية من نفس النوعية والنتائج التي تحققت عن طريق هذه األنشطة

م التي تحقق بشأن إنجاز األهداف المذكورة في اإلعالن األمريكـي لحقـوق   بيان بالتقد) هـ(
  .وواجبات اإلنسان واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان



تقرير بشأن المناطق التي يجب اتخاذ إجراءات فيها لتعزيز مراقبة حقوق اإلنسـان طبقـاً   ) و(
  .لإلعالن واالتفاقية المذكورين

لجنة متعلقة بااللتماسات التي تلقتها، بما في ذلك تلـك التـي تمـت    أية مالحظات تراها ال) ز(
معالجتها طبقاً للنظام األساسي والالئحة الحالية، والتي تقرر اللجنة نشرها كتقارير أو قرارات 

  .أو توصيات
أي تقرير عام أو خاص تراه اللجنة ضرورياً فيما يتعلق بموقف حقوق اإلنسان في الدول ) ح(

ضحة في تلك التقارير التقدم الذي تم إحرازه، والصعوبات التي ظهـرت عنـد   األعضاء، مو
  .المراقبة الفعلية لحقوق اإلنسان

أية معلومات أخرى أو مالحظات أو توصيات ترى اللجنة أنه من المستحسن تقديمها إلى ) ط(
  .الجمعية العامة، وأي برنامج جديد يتطلب نفقات إضافية

  ٦٤مادة 
  ة واالجتماعية والثقافيةالحقوق االقتصادي

ترسل الدول األطراف إلى اللجنة نسخاً من التقارير والدراسات المشار إليها فـي المـادة    -١
  .من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في نفس تاريخ تقديمها للهيئات ذات العالقة) ٤٢(
يتعلـق بـالحقوق   يجوز للجنة أن تطلب تقارير سنوية من الدول األعضاء األخرى فيمـا   -٢

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يقرها اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان
يجوز ألي شخص أو مجموعة من األشخاص أو هيئة أن تقـدم تقـارير أو دراسـات أو     -٣

  .معلومات أخرى إلى اللجنة بشأن موقف حقوق اإلنسان في كافة أو أي من الدول األعضاء
لم تتلق اللجنة المعلومات المشار إليها في الفقرات السابقة أو رأت أن هذه المعلومـات   إذا -٤

غير كافية، يجوز لها أن ترسل استبيانات إلى كافة أو أي من الدول األعضاء محددة موعـداً  
  .نهائياً للرد أو يجوز لها أن تلجأ إلى مصادر المعلومات المتاحة األخرى

أن تعهد إلى خبراء أو هيئات متخصصة بدراسة موقف  –و دوري على نح –يجوز للجنة  -٥
  .واحد أو أكثر من الحقوق المذكورة أعاله في دولة ما أو في مجموعة من الدول

تضع اللجنة المالحظات والتوصيات المتعلقة بموقف مثل هذه الحقوق في كافة أو أي مـن   -٦
م إلى الجمعية العامـة أو فـي تقريـر    الدول األعضاء وتضمنها في التقرير السنوي الذي يقد

  .خاص كما يتراءى لها أنه األنسب
يجوز أن تتضمن التوصيات الحاجة إلى المساعدة االقتصادية، أو بعض األشكال األخرى  -٧

للتعاون ليتوفر فيما بين الدول األعضاء، كما ينادي به ميثاق المنظمة واالتفاقيات األخرى فيما 
  .بين الدول األمريكية

  جلسات االستماع أمام اللجنة: لفصل السادسا



  ٦٥مادة 
  القرار بوقف جلسات االستماع

يجوز للجنة أن تقرر وقف جلسـات   –بمبادرة خاصة منها أو بناء على طلب الشخص المعني 
  .االستماع بشأن المسائل التي يحددها النظام األساسي في نطاق اختصاصه

  ٦٦مادة 
  الغرض من جلسات االستماع

عقد جلسات االستماع فيما يتعلق بالتماس أو معلومات مبلغة تزعم بوجود انتهاك لحـق  يجوز 
مذكور في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان أو في اإلعالن األمريكـي لحقـوق وواجبـات    
اإلنسان، أو لكي تتلقى معلومات عن حالة عامة أو خاصة تتعلق بموقف حقوق اإلنسـان فـي   

  .دول األمريكيةدولة أو مجموعة من ال
  ٦٧مادة 

  جلسات االستماع بشأن االلتماسات أو المعلومات المبلغة
تتلقى جلسات االستماع بشأن القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسـان والتـي تقـوم     -١

اللجنة بفحصها بموجب اإلجراءات الواردة في الفصلين الثاني والثالث من العنوان الثاني مـن  
الشهادات الشفهية أو الخطية من األطراف والتي تتعلق  –كما هو الغرض منها  –هذه الالئحة 

بالمعلومات اإلضافية الخاصة بقبول القضية، أو إمكانية تطبيق إجـراء التسـوية الوديـة، أو    
التحقق من وقائع المسألة المقدمة إلى اللجنة للنظر، أو فيما يتعلق بـأي مسـألة أخـرى ذات    

  .عالقة بمعالجة القضية
يجوز للجنة أن تدعو األطراف لحضور جلسة االستماع، أو  –لتحقيق أحكام المادة السابقة  -٢

  .يجوز ألحد األطراف أن يطلب عقد جلسة استماع
تبلغ األمانة على الفـور   –إذا طلب أحد الطرفين جلسة استماع لألغراض المذكورة أعاله  -٣

تدعو الطـرف اآلخـر    –جلسة االستماع  وعند تحديد تاريخ –الطرف اآلخر بذلك االلتماس 
  .للحضور، ما لم تعتبر اللجنة أن هناك أسباباً تجيز عقد لجنة سرية

توفر الحكومة الضمانات المناسبة لكافة األشخاص الذين يحضرون الجلسـة، أو يمـدون    -٤
  .اللجنة بالمعلومات أو الشهادة أو األدلة أياً كان نوعها أثناء الجلسة

  
  ٦٨مادة 

  ت قضية ما عامةجلسا
 –يقوم األشخاص الذين يرغبون في تقديم الشهادة أو معلومات إلى اللجنة في قضية عامة  -١

  .بإبالغ السكرتير التنفيذي بأنهم يرغبون في الحضور أمام دورة االنعقاد التالية للجنة



ات يقدم األشخاص المعنيون أسباب رغبتهم في الحضور، وملخص للمعلوم –في التماسهم  -٢
  .التي سيقدمونها، والوقت التقريبي المطلوب ألداء شهاداتهم

على طلب جلسة االستماع، ما لم  –بالتشاور مع رئيس اللجنة  –يوافق السكرتير التنفيذي  -٣
توضح المعلومات المقدمة من الشخص المعني أن جلسة االستماع ليست لها عالقة بالمسـائل  

و إذا كان الغرض من الجلسة وظروفها هـي نفسـها   التي تدخل في نطاق اختصاص الجلسة أ
  .بشكل جوهري

جدوالً، ويقتـرح وقتـاً وتاريخـاً     –بالتشاور مع رئيس اللجنة  –يضع السكرتير التنفيذي  -٤
للجلسات العامة التي تعقد أثناء دورة االنعقاد، ويقدم ذلك إلى اللجنة للموافقة، وذلك في اليـوم  

  .األول لدورة االنعقاد
  ٦٩مادة 

  إدارة الجلسة
  .أياً من أعضائها يشارك في جلسة االستماع –في كل قضية  –تقرر اللجنة 

  ٧٠مادة 
  حضور الجلسات

  .تكون الجلسات سرية، ما لم تقرر اللجنة حضور أشخاص آخرين -١
تعقد بصورة سرية الجلسات المخصصة على وجه التحديد لنظر التمـاس مـا بحضـور     -٢

  .لم يتفقوا على أن تكون الجلسة علنية األطراف أو ممثليهم، ما
  العالقات مع المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان: العنوان الثالث
  المندوبون والمستشارون والشهود والخبراء: الفصل األول

  ٧١مادة 
  المندوبون والمساعدون

 تفوض اللجنة واحداً أو أكثر من أعضائها ليمثلوها ويشاركوا كمنـدوبين عنـد نظـر أي    -١
  .مسألة أمام المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان

عند تعيين مثل هؤالء المندوبين، تصدر اللجنة أي تعليمات تراها الزمة ليستدلوا بها فـي   -٢
  .إجراءات المحكمة

عندما تعين اللجنة أكثر من مندوب تفوض لواحد منهم مسئولية حسم المواقـف التـي ال    -٣
مات، أو توضيح أي من مواضع الشك التـي يثيرهـا أحـد    تكون غير متوقعة في سياق التعلي

  .المندوبين
يجوز ألي شخص تعينه اللجنة أن يساعد المندوبين، وعند إعفاء المندوبين مـن مهـامهم    -٤

  .يعمل المستشارون وفقاً لتعليمات المندوبين



  ٧٢مادة 
  الشهود والخبراء

  .آخرين كشهود أو خبراء يجوز للجنة أيضاً أن تطلب من المحكمة استدعاء أشخاص -١
  .يكون استدعاء مثل هؤالء الشهود أو الخبراء طبقاً للوائح المحكمة -٢

  اإلجراءات أمام المحكمة: الفصل الثاني
  ٧٣مادة 

  عرض القضية
رفـع   –من االتفاقية األمريكية لحقـوق اإلنسـان   ) ٦١(وفقاً للمادة  –عندما تقرر اللجنة  -١

  :لباً طبقاً ألحكام النظام األساسي والئحة المحكمة تحدد فيهالدعوى أمام المحكمة، تقدم ط
  .األطراف الداخلين في اإلجراءات أمام المحكمة) أ(
  .التاريخ الذي أقرت فيه اللجنة تقريرها) ب(
  .أسماء وعناوين مندوبيها) ج(
  .ملخصاً للقضية) د(
  .األسباب التي على أساسها تطلب حكماً من المحكمة) هـ(
لب اللجنة مصحوباً بنسخ مصدق عليها من مفردات الملف التي تـرى اللجنـة أو   يكون ط -٢

  .مندوبوها أنها ذات عالقة
  ٧٤مادة 

  إرسال العناصر األخرى
أي التماس آخر أو أدلة أو مسـتندات أو معلومـات    –في طلبها  –ترسل اللجنة إلى المحكمة 

الت غير ذات الجدوى للوصـول إلـى   تتعلق بالقضية، باستثناء المستندات التي تتعلق بالمحاو
تسوية ودية، ويخضع إرسال المستندات في كل قضية إلى قرار اللجنة الـذي يحجـب اسـم    

  .وشخصية مقدم االلتماس
  

  ٧٥مادة 
  إخطار مقدم االلتماس

يقوم السكرتير التنفيـذي علـى الفـور     –عندما تقرر اللجنة أن تحيل قضية ما إلى المحكمة 
س، والضحية المزعومة بقرار اللجنة، ويتيح له الفرصة إلبداء المالحظات بإخطار مقدم االلتما

خطياً بشأن الطلب المقدم إلى المحكمة، وتقرر اللجنة اتخاذ اإلجـراءات فيمـا يتعلـق بهـذه     
  .المالحظات

  



  ٧٦مادة 
  اإلجراءات المؤقتة

تصـيب   وعندما يصبح من الالزم تجنب األضرار التـي  –في حاالت الطوارئ الشديدة  -١
األشخاص ويتعذر التعويض عنها في مسألة لم تقدم بعد إلى المحكمة للنظر، فإن اللجنة يجوز 

  .لها أن تطلب منها أن تتخذ إجراءات مؤقتة والتي تراها ذات عالقة
أو في حالـة   –يجوز أن يقدم بهذا الطلب الرئيس  –عندما ال تكون اللجنة في حالة انعقاد  -٢

  .نائبيه حسب األسبقية عن طريق أحد –غيابه 
  
  أحكام نهائية: العنوان الرابع
  ٧٧مادة 

  الحساب التقويمي
تفهم على أنهـا تعـد    –كأيام محسوبة باألرقام  –كافة المدد الزمنية المذكورة في هذه الالئحة 

  .كأيام تقويمية
  ٧٨مادة 

  التفسير
شـأنه باألغلبيـة المطلقـة    أي شك قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير هذه الالئحة يتم اتخاذ القـرار ب 

  .ألعضاء اللجنة
  ٧٩مادة 

  تعديل الالئحة
  .يجوز تعديل الالئحة باألغلبية المطلقة ألعضاء اللجنة

  
  
 


