
 

 

 

 
 

 األمانة العامة

 لجنة الى المقدمة اإلنسان لحقوق العربي الميثاق في األطراف الدول تقارير في النظر آلية
 (الميثاق لجنة) العربية اإلنسان حقوق

 مقدمة: 

ماان الميثاااق العربااي لحقااوق اإلنسااانى يتعااين طمااى الاادول األطااراف أن تقاادم إلااى لجنااة  84ماان المااادة  1وفقااًا لمرقاارة  .1
ًا طااان التااادابير التاااي حقاااوق اإلنساااان العربياااة )لجناااة الميثااااق( طااان طرياااق األماااين العاااام لجامعاااة الااادول العربياااة تقريااار 

اتخااذتيا ألطمااال الحقااوق والحريااات المناااوص طمييااا فااي ىااذا الميثاااقى وذلااك خاا ل ساانة ماان دخااول الميثاااق حيااز 
النراذ بالنسبة لمدولة الطرفى وبعد ذلك مرة كل ث ثة أطوام. وتسعى المجنة إلى إقامة حوار بناء مع الدول األطراف 

 ام الميثاق.بغية مساطدتيا طمى تحسين تنريذ أحك

 فااااي 151/12قرارىاااا رقاااام اطتمااادت لجنااااة حقاااوق اإلنسااااان العربيااااة )لجناااة الميثاااااق( آليااااة اسااات م التقااااارير بموجااااب  .2
ى بياادف مسااااطدة المجنااة فااي امهااط ع بالمياااام 1118يونيااو  12-11اجتماطيااا السااادس والع اارين الماااؤرخ فااي 

كاااذلك تيساااير ميماااة الااادول األطاااراف فاااي الوفااااء ى و وتوجياااو طممياااا ( مااان الميثااااق84المنوطاااة بياااا بموجاااب الماااادة )
 بالتزاماتيا بموجب أحكام الميثاق. 

 النظر في التقارير التي تقدمها الدول األطراف -ألف 

ف بموطاد تقاديم تقريرىاا ة الطار تقوم لجنة حقوق اإلنساان العربياة )لجناة الميثااق(ى طان طرياق أمانتيااى بلخطاار الدولا .1
 األول وتقاريرىا الدورية. 

ماان الميثاااق إلااى األمااين العااام لجامعااة الاادول العربيااة  (84)الطاارف تقاريرىااا بموجااب المااادة  نبغااي أن ترساال الدولااةي .2
. ويحيال األماين العاام لجامعاة ىااخطاار المجناة بموطاد تقاديم تقرير ياا إلخ ل موطد أقااه ث ثة أ ير من تااري  تمقي

 مجنة.الالدول العربية تقرير الدولة الطرف الى 

التقريار الاى أماناة المجناةى ماع ا ستنظر فيو المجناةى طاادةى إلاى الترتياب الزمناي لاورود ىاذذي اختيار التقرير ال يستند .3
. طمما بانن من قبل الدول األطراف إططاء األولوية لمتقارير األولية والتقارير التي حل موطد تقديميا منذ زمن طويل

 ير المقدم منيا بعد است ميا التقرير.المجنة ستخطر الدولة المعنية بموطد مناق ة التقر 



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

بمادة م تقال طان ياومين لمناق اة التسااؤمت والم حظاات المعادة مان الدولة الطارف تجتمع المجنة قبل موطد مناق ة  .4
 قبل إجراء الحوار البناء مع الدولة الطرف.واطتمادىا ب كميا النيائي  هاءاألطقبل 

الطرف مقدمة التقرير في جمسات طمنيةى حيث تدطو المجناة الدولاة الطارف ء مع الدولة تقوم المجنة بلجراء حوار بنا .5
التقريرى ماع موجز طن إلى إرسال وفد لتمثيميا في الحوار. وخ ل الحوارى يدطو الرئيس أو ممثمو الوفد إلى طرض 

رح األسائمة التركيز طمى آخر التطورات ذات الاامة التاي حادثت مناذ تقديماو. ويادطو الارئيس أطهااء المجناة إلاى طا
أو إلى التعميق طمى مجموطة الحقوق التي يجب اإلفادة طنياى طمى النحاو المنااوص طمياو فاي المباادئ التوجييياة 

الاادرة طن المجنةى ويمنح الوفد الوقت ال زم لمرد. وتجاري الماداومت طماى نراس وامستر ادية ب نن تقديم التقارير 
الحقاااوقى حتااى امنتيااااء مااان تنااااول المساااائل المتعمقاااة بجمياااع مجموطاااات النحااو فيماااا يتعماااق بالمجموطاااة التالياااة مااان 

كما يقوم  .ةختاميبكممة الحقوق المناوص طمييا في الميثاق. ويدطو الرئيس طندئذ وفد الدولة الطرف إلى اإلدمء 
 الرئيس أو ممثمو بعقد مؤتمر احري يتناول خ اة أطمال الدورة.

دمااة التقرياار أ خااااًا تتااوفر لاادييم المعرفااة والكراااءة والساامطة لتوهاايح جميااع ينبغااي أن يهاام وفااد الدولااة الطاارف مق .6
أحكااام الدولااةى ولماارد طمااى أساائمة المجنااة وتعميقاتيااا المتعمقااة بتنريااذ  ىااذه الجوانااب المتعمقااة بحالااة حقااوق اإلنسااان فااي

 الميثاق.

 ممااة فااي مجااال حقااوق اإلنسااانيجااوز لممؤسسااات الوطنيااة المعنيااة بحقااوق اإلنسااان والمنظمااات لياار الحكوميااة العا .7
األماام المتحاادة حهااور  وأاإلساا مي  التعاااونمنظمااة  وأوالمعتماادة فااي الدولااة المعنيااة أو فااي جامعااة الاادول العربيااة 

باارة مراقابى كماا يجاوز لمجناة الموافقاة لغيار تماك أطمال الادورة المخاااة لمناق اة تقريار الدولاة الطارف جمسات 
 بحهور تمك الجمسات بارة مراقب. االم ار إليي المؤسسات والمنظمات

يمتنااع أطهاااء المجنااة طاان التاادخل فااي أي جانااب ماان جوانااب النظاار فااي التقااارير المقدمااة ماان الاادول األطااراف التااي  .8
 يحممون جنسيتيا.

او إلاييم الحكوماة دطاوة يجوز  .9 أو بنااء طماى طماب ألطهاء المجنة أن يزوروا الدولة الطرف مقدمة التقرير طندما توجِّ
واآلليااات وذلااك بياادف امطاا ع طمااى حالااة حقااوق اإلنسااان فااي الدولااة الطاارف وطقااد ور ااة تعريريااة بالميثاااق  ىالمجنااة

والمؤسساات الوطنياة المعنياة بحقاوق اإلنساان والمنظماات ليار مؤسساات الحكومياة جياات واللمالناظمة لعمل المجنة 
 الحكومية في الدولة الطرف.

 



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

 المجنة  سكرتاريةدور  -باء
 :المجنة تقرير الدولة الطرفى وتقوم خ ل مدة أسبوطين تحت إ راف مقرر المجنة بامتي اريةسكرتتستمم  .1

 باست م تقرير الدولة الطرف.وأطهائيا إخطار رئيس المجنة  -أ
طداد تقرير بذلك. -ب  فحص التقرير لبيان مدى توافقو مع المبادئ التوجييية واإلر ادية الاادرة طن المجنة وا 
 م حظااات المؤسسااات الوطنيااة المعنيااة بحقااوق اإلنسااان والمنظمااات لياار الحكوميااةطاان  تقرياار تجميعاايإطااداد  -ت

واآلليات التعاقدية طن الدولة المعنية باإلهافة الى م حظات الوكامت المتخااة في األمم المتحدة وجامعة 
 الدول العربية.

المعتمادة  المعنياة بحقاوق اإلنسااندطوة المؤسسات الوطنية المعنياة بحقاوق اإلنساان والمنظماات ليار الحكومياة  -ث
من جانب الدولة الطرف باإلهافة الى الوكامت المتخااة التابعة لجامعة الدول العربية واألمام المتحادة الاى 
تقديم معمومات خطية لمجنة طن تنرياذ أحكاام الميثااق فاي مجاامت اختااااياى بماا يمكان المجناة مان التواال 

تي تؤثر طمى تنرياذ الميثااق فاي ىاذه الدولاة الطارف. وتطماب المجناة إرساال إلى فيم أوفى لمختمف الاعوبات ال
ىاااذه المعموماااات إليياااا قبااال أسااابوطين طماااى األقااال مااان انعقااااد دورة النقااااش لتقريااار الدولاااة الطااارف وفقاااا لممباااادئ 

والييئاااات المؤسساااات الوطنياااة المعنياااة بحقاااوق اإلنساااان والمنظماااات ليااار الحكومياااة التوجييياااة ب ااانن ا اااتراك 
فاااي اجتماطاتياااا. ولمجناااة أن تساااتقي مااان ىاااذه التقاااارير ماااا تاااراه مناسااابا مااان معموماااات  والجياااات ذات الماااامحة

 الطرف. وتثيرىا أثناء النقاش مع الدولة

وذلك بمدة م تقل طن  يرين تقرير الدولةى بالتنسيق مع مقرر لمناق ة التقرير حديد موطد اجتماع أولي لمجنة ت -ج
 لدولة الطرف.من تاري  است م تقرير ا

بالتقااارير الم ااار إلييااا فااي الرقاارتين  االمجنااة تقرياار الدولااة الطاارف الااى أطهاااء المجنااة لدراسااتو مرفقاا سااكرتاريةتحياال  .2
 ( ل ستئناس بالمعمومات الواردة فييا قبل إجراء الحوار البناء مع الدولة الطرف.ت/1/بى1)

المؤسساااات الوطنياااة المعنياااة بحقاااوق اإلنساااان الطااارفى المجناااةى بالتنسااايق ماااع مقااارر تقريااار الدولاااة  تااادطو ساااكرتارية .3
والييئاااات والجياااات ذات المعتمااادة مااان طااارف الدولاااة الطااارف  والمنظماااات ليااار الحكومياااة المعنياااة بحقاااوق اإلنساااان

باإلهااافة الااى الوكااامت المتخااااة التابعااة لجامعااة الاادول العربيااة واألماام المتحاادة الااى حهااور إطمااال  المااامحة
التاي قادمت معموماات خطياة ب انن تنرياذ  ييا استعراض تقرير الدولة الطرفى وم سيما تماك الجيااتالدورة التي يتم ف

الم ااركة فاي جمساات امساتماع ماع أطهااء المجناة لياذه الجياات  كما يمكن الدولة الطرف المعنية ألحكام الميثاق.



 

 

 

 
 

 األمانة العامة

اإلنسااان والمنظمااات لياار الحكوميااة المؤسسااات الوطنيااة المعنيااة بحقااوق لممبااادئ التوجيييااة الخااااة بم اااركة وفقااا 
 .الاادرة طن المجنة والييئات والجيات ذات المامحة

 دور مقرر تقرير الدولة -جيم 

تختااار المجنااة ماان بااين أطهااائيا مقااررًا لكاال تقرياار ياارد إلييااا ماان الاادول األطااراف طمااى أم يكااون ماان جنسااية الدولااة  .1
  المقدمة لمتقرير.

لحااوار البناااء مااع وفااد الدولااة الطاارفى بوهااع م ااروع مئحااة بالمسااائل التااي تتطمااب يقااوم مقاارر التقرياار قباال إجااراء ا .2
معمومااات تكميميااة إهااافة إلااى تمااك الااواردة فااي تقرياار الدولااة الطاارف المقاادم لمجنااةى وييطمااب ماان الدولااة الطاارف تقااديم 

التقرير أمام المجنةى أو المعمومات قبل مناق ة ىذه ويمكن لمدولة الطرف توفير  مختارة ودقيقةىمكتوبة ردود خطية 
 أثناء ذلك.

م ااروع م حظاااات وتواااايات ختامياااة طقاااب الحاااوار ماااع الدولاااة بالتعااااون ماااع أطهااااء المجناااة يهااع مقااارر التقريااار  .3
 الطرف.

يتولى مقرر التقرير متابعة تنريذ التوايات الختاميةى ويتولى إطداد وطرض تقرير مرحمي طمى المجنة طن التقدم  .4
 ايات الختامية التي اختارت المجنة أولوية تنريذىا.في تنريذ التو  المحرز

 المالحظات والتوصيات الختامية-دال 

تقوم المجنةى طقب امنتياء من الحوار البناء مع الدولة الطرفى باطتماد م حظاتيا وتوااياتيا الختامياةى ويتهامن  .1
إليجابيااةى العواماال والاااعوبات التااي تعيااق الختاميااة البنااود التاليااة: مقدمااةى الجوانااب اتقريار الم حظااات والتوااايات 

 تنريذ الميثاقى المواهيع الرئيسية مبعث القمقى امقتراحات والتوايات.

تهع المجنة في نياية التوايات الختامية تواية أو أكثر ترى أنيا ذات أولوية وأىمية خااة في التنريذى ويجوز  .2
 أن تطمب المجنة تقرير مرحمي بتنريذ ىذه التوايات.

المعنياة والتاي يطماب منياا إباداء  قوم المجنة بلرسال التقريار المتهامن الم حظاات الختامياة والتواايات الاى الدولاةت .3
  يتهمنيا التقرير خ ل مدة  ير.م حظاتيا طمى الحقائق الموهوطية التي قد م
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المعنياةى وتوهاع طماى  تحال الم حظات والتوايات الختاميةى متى اطتيمدت من جانب المجنةى إلى الدولاة الطارف .4
 الموقع املكتروني لمجنةى وتدرج في التقارير السنوية التي تقدميا المجنة إلى مجمس الجامعة. 

ينبغي أن تركز الدولة الطرف طمى متابعة الم حظات والتوايات الختامية الموجية إليياا طقاب الحاوار البنااء وفقاا  .5
ى ويمكان لمدولاة الطارف تقاديم معموماات خطياة الاى المجناة طان تنرياذ الااادرة طنيااوامستر اادية لممبادئ التوجييية 

 .قبل أن يحل موطد تقديم تقريرىا ال حقالم حظات والتوايات الختامية التي اطتمدتيا فيما يتال بتقريرىا 

 


