
  
 

  تعديـل الالئحـة الداخليـة

  للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان
  

  
  إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

  بعد اطالعه: - 
  مذكرة األمانة العامة،على  �
ـــوزاري رقـــم  � ـــى المســـتوى ال ـــة عل ـــدول العربي ـــى قـــرار مجلـــس جامعـــة ال ) 141د.ع ( 7775وعل

 ،9/3/2014بتاريخ 
) 143دع ( -7901الـــدول العربيـــة علـــى المســـتوى الـــوزاري رقـــم وعلـــى قـــرار مجلـــس جامعـــة  �

  ،9/3/2015بتاريخ 
) خالل الفترة مـن 38توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها العادية (وعلى  �

7-11/6/2015،  
  توصية لجنة الشؤون القانونية،وعلى  �

  وبعد المناقشة، - 

  ر ُيقــــر

 الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان" بالصيغة المرفقة.الموافقة على "الالئحة 

  

      )13/9/2015 -  2ج  -) 144د.ع ( - 7970ق: رقم (



  (مرفــق)

  الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

  ـــ

  المادة ا�ولى
  التعاريف

  المعنى المبين إزاء كل منها:يقصد ألغراض هذه الالئحة بالكلمات والعبارات الواردة أدناه 
  الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.:   ةـــــــــــالالئح

  جامعة الدول العربية.  :  الجامعـــــــــــة

  مجلس جامعة الدول العربية.:   ســـــــــــالمجل
  اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.:   ةــــــــــــاللجن
  األمين العام لجامعة الدول العربية.:   امــــن العـــــاألمي

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية.:   ةــــة العامــــاألمان

  إدارة حقوق اإلنسان باألمانة العامة لجامعة الدول العربية.:   ةــة للجنـة الفنيــاألمان

  اإلنسان.رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق :   ســــــــــــالرئي

  اللجان الفنية الدائمة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية.:   ةـــــان الفنيــــاللج

  األجهزة الملحقة بجامعة الدول العربية.:   زةـــــــــــاألجه

  المنظمات المنشأة في إطار جامعة الدول العربية.  :  المنظمات العربية المتخصصة

  المادة الثانية
  عضوية اللجنة

تكــون عضــوية اللجنــة مــن ممثلــي الــدول األعضــاء فــي الجامعــة، علــى أن يكــون ممثلوهــا مــن  -1
  المتخصصين أو العاملين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال حقوق اإلنسان.

  تبلغ الدول األعضاء األمين العام بأسماء ممثليها في اللجنة. -2

  المادة الثالثة
  مھام اللجنة

المختص بمواضيع حقـوق اإلنسـان فـي الـوطن العربـي تحـت  تعتبر اللجنة هي جهاز الجامعة
  إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها ما يلي:



تقديم الرأي االستشاري للـدول األعضـاء فـي مواضـيع حقـوق اإلنسـان المختلفـة بنـاء علـى طلـب  -1
  الدول األعضاء.

بحقــوق اإلنســان بمــا يتوافــق مــع المعــايير الدوليــة اقتــراح مواءمــة االتفاقيــات العربيــة ذات الصــلة  -2
  لحقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية للدول األعضاء في هذا الشأن.

اقتــراح وٕاعــداد مشــاريع اتفاقيــات عربيــة معنيــة بحقــوق اإلنســان وفــق المعــايير الدوليــة والتزامــات  -3
  الدول األعضاء في هذا الشأن.

  بناء على طلب الدول األطراف فيها.مواءمة االتفاقيات العربية البينية  -4
  إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق اإلنسان كلما تطلب ذلك. -5
دراســة مــا يحيلــه مجلــس الجامعــة أو األمانــة العامــة أو إحــدى الــدول األعضــاء إلــى اللجنــة مــن  -6

  مواضيع تتصل بحقوق اإلنسان وتقديم توصيات في هذا الشأن.
فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة فــي مواضــيع ذات الصــلة بحقــوق التعــاون مــع اللجــان العربيــة  -7

  اإلنسان.
  التعاون مع بعثات جامعة الدول العربية بالخارج فيما يتعلق بمواضيع حقوق اإلنسان. -8
  إعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق اإلنسان المطروحة إقليميًا ودوليًا. -9
ستوى الدول األعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق تعزيز التعاون مع األجهزة الحكومية على م - 10

  اإلنسان.
تقـــديم الـــدعم الفنـــي للـــدول األعضـــاء لمتابعـــة تنفيـــذ توصـــيات اللجـــان التعاهديـــة واآلليـــات غيـــر  - 11

  التعاهدية للمواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية بناء على طلب منها.

  المادة الرابعة
  ادوار انعقاد اللجنة

  ين عاديتين كل سنة.تعقد اللجنة دورت -1
  يجوز للجنة أن تعقد دورة استثنائية في الحاالت اآلتية: -2

  بطلب من مجلس الجامعة أو األمين العام.  )أ 
  بقرار من اللجنة في دورة سابقة.  )ب 
  بطلب من إحدى الدول األعضاء وتأييد دولتين عضوين.  )ج 

عقـد اجتماعاتهـا  -لعـامبعد موافقـة األمـين ا-تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجامعة، ويجوز لها  -3
  في بلد عربي آخر إذا طلب ذلك.



يكــون انعقــاد اللجنــة صــحيحًا بحضــور ممثلــي أغلبيــة الــدول األعضــاء فــي الجامعــة، وفــي حالــة  -4
  عدم اكتمال النصاب يعقد االجتماع بعد أربع وعشرين ساعة.

  يحضر األمين العام أو من ينوب عنه اجتماعات اللجنة. -5
مشــترك مــع لجنــة فنيــة دائمــة أخــرى أو أكثــر لبحــث موضــوع معــين، يجــوز للجنــة عقــد اجتمــاع  -6

  وفي هذه الحالة يرأس االجتماع أقدم رئيس.
يــدعو األمــين العــام األجهــزة الملحقــة والمنظمــات العربيــة المتخصصــة للمشــاركة فــي اجتماعــات  -7

ـــك  -كمراقـــب -اللجنـــة  ـــاول اللجنـــة ألحـــد الموضـــوعات التـــي تـــدخل فـــي اختصـــاص تل ـــد تن عن
  ة والمنظمات.األجهز 

  المادة الخامسة
  جدول ا�عمال

توجه األمانة العامة الدعوة للدول األعضاء النعقاد الـدورة العاديـة للجنـة قبـل سـتة أسـابيع علـى  -1
  األقل من انعقادها، وقبل أسبوعين على األقل للدورة االستثنائية.

التــي ترغـــب فــي إدراجهـــا توجــه الــدول األعضـــاء إلــى األمانــة العامـــة اقتراحاتهــا حـــول المســائل  -2
بجــدول أعمــال الــدورة العاديــة قبــل موعــد انعقادهــا بســتة أســابيع علــى األقــل مرفقــًا بكــل مقتــرح 

  المذكرة الشارحة الخاصة به.
  تعد األمانة العامة جدول أعمال الدورة العادية ويتضمن ما يلي: -3

  المواضيع المحالة إلى اللجنة من المجلس الوزاري أو األمين العام.  )أ 
  قرير األمانة العامة عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة في الدورة السابقة.ت  )ب 
  المسائل التي سبق للجنة أن قررت إدراجها في جدول األعمال.  )ج 
  المسائل المقترحة من أية دولة عضو لعرضها على اللجنة.  )د 
بـه المـذكرات والوثـائق  تقوم األمانة الفنية بتزويد الدول األعضاء بمشروع جدول األعمـال مرفقـاً  -4

المتعلقــة بالمواضــيع المدرجــة بــه، علــى أن يكــون ذلــك قبــل أربعــة أســابيع علــى األقــل مــن موعــد 
  انعقاد الدورة العادية.

طلــب إدراج مســائل إضــافية علــى مشــروع  -عنــد الضــرورة-لألمــين العــام أو أليــة دولــة عضــو  -5
بأســبوعين علــى األقــل، ويــتم إدراج جــدول األعمــال علــى أن يكــون ذلــك قبــل بــدء الــدورة العاديــة 

هذه المسائل في جدول أعمـال إضـافي يرسـل للـدول األعضـاء وبرفقتـه المـذكرات والوثـائق ذات 
  الصلة قبل أسبوع على األقل من موعد انعقاد الدورة العادية.



لألمـين العــام أو أليــة دولـة عضــو طلــب إدراج أي مسـائل إضــافية إلــى مشـروع جــدول األعمــال  -6
لعاديـــة فــي أي وقـــت قبــل إقـــرار جــدول األعمـــال، إذا كــان لهـــذه المســألة صـــفة األهميـــة للــدورة ا

واالســـتعجال، وتنظـــر اللجنـــة فـــي هـــذا الطلـــب وتقـــرر مـــا تـــراه مناســـبًا فـــي بدايـــة انعقـــاد دورتهـــا 
  العادية.

تقوم اللجنة في بداية كل دورة عادية بإقرار جدول األعمال، وال يجوز طلب تعديل الجدول بعـد  -7
  ره.إقرا

يرفق مع الدعوة لعقد الدورة االستثنائية للجنة جدول األعمال المتضمن المواضيع التـي سـتطرح  -8
  في تلك الدورة والمذكرات والوثائق ذات الصلة.

  ال تدرج بجدول أعمال الدورة االستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجلها. -9

  المادة السادسة
  مداو�ت اللجنة

  بافتتاح واختتام أعمال الدورة.يقوم الرئيس  -1
يقــوم ممثــل األمانــة الفنيــة للجنــة بقــراءة بنــود جــدول األعمــال وبعــد إقــراره مــن قبــل اللجنــة يقــوم  -2

  بعرض كل بند على حده.
يدير الرئيس المداوالت في المواضيع المعروضة للبحث بحسـب ترتيبهـا فـي جـدول األعمـال مـا  -3

أي منهـــا، ولــه أن يطلـــب مـــن ممثــل األمانـــة الفنيـــة لــم يتوافـــق األعضــاء علـــى تقـــديم أو تــأخير 
  إيضاح ما يلزم.

يعطــي الــرئيس الكلمــة بحســب ترتيــب طلبهــا، ويجــوز أن تعطــى األســبقية لممثــل األمانــة الفنيــة  -4
  لتقديم أي توضيح عن الموضوع المطروح للنقاش.

يكـون قـراره نافـذا لكل ممثل دولة عضو أثناء المداولة إثارة نقطة نظام يبت فيها الـرئيس فـورًا، و  -5
  ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك.

  ال يجوز لممثل الدولة العضو الذي أثار نقطة النظام الخروج في حديثه عن تلك النقطة. -6
يجــوز ألي ممثــل دولــة عضــو أن يقتــرح أثنــاء معالجــة أيــة مســألة تأجيــل مناقشــتها وٕاذا أيــد ذلــك  -7

  عليه.ممثل دولة عضو آخر، يطرح الرئيس االقتراح للتصويت 
للدولة العضو أن تطلب سحب أي طلب سبق أن تقدمت به إلدراجه في جدول األعمـال مـا لـم  -8

  يكن قد تم اعتماده.



ال يجــوز إعــادة النظــر فــي اقتــراح ســبق البــت فيــه فــي نفــس الــدورة، مــا لــم تقــرر اللجنــة خــالف  -9
  ذلك.

إذا -دراجهـــا للجنـــة أن ترجـــئ النظـــر فـــي بعـــض المســـائل الـــواردة بجـــدول األعمـــال وأن تقـــرر إ - 10
  بجدول أعمال دورة عادية الحقة. -اقتضى األمر

ألي ممثل دولة عضو طلب تأجيل التصويت لمدة معينة يتم خاللها المزيـد مـن التشـاور بشـأن  - 11
  المسألة المعروضة على التصويت، وتبت اللجنة في هذا الطلب وتحدد مدة التأجيل.

  ة المواد المدرجة على جدول األعمال.تنتهي دورة انعقاد اللجنة بعد االنتهاء من مناقش - 12

  المادة السابعة
  التصويت

  لكل دولة عضو في الجامعة صوت واحد في اللجنة. -1
  ال يجوز لممثل دولة أن ينوب عن ممثل دولة أخرى في التصويت. -2
تصـدر توصـيات اللجنــة بتوافـق اآلراء، وفــي حالـة تعــذر تحقيـق توافــق اآلراء تصـدر التوصــيات  -3

  الحاضرين.بأغلبية األعضاء 

  المادة الثامنة
  رئاسة اللجنة

يعــــين المجلــــس بــــاالقتراع رئيســــا للجنــــة، مــــن بــــين مرشــــحي الــــدول األعضــــاء مــــن ذوي الخبــــرة  -1
  والتخصص في مجال عملها، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة مع مراعاة مبدأ التداول.

  مقامه أثناء غيابه.في حال غياب الرئيس، تختار اللجنة من بين أعضائها من يقوم  -2
يعلــن الــرئيس افتتــاح واختتــام االجتمــاع والــدورات، ويعطــي الكلمــة، ويطــرح االقتراحــات، ويــدير  -3

التصــويت، ويبـــت فـــي نقـــاط النظـــام ويعلـــن التوصــيات، ويتـــابع مـــن خـــالل األمانـــة الفنيـــة مهـــام 
  من قبل اللجنة. الخبراء المكلفين بعمل اللجنة، كما يتابع اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة

يعمل الرئيس على التزام اللجنة في عملهـا بميثـاق الجامعـة العربيـة، واألنظمـة واللـوائح الداخليـة  -4
  للجامعة ذات الصلة باختصاص اللجنة.

يسعى الرئيس إلى التوفيق بين وجهات نظر الدول األعضاء في المسألة التي يطرح فيهـا أكثـر  -5
  من رأي قبل إحالتها للتصويت.

  المادة التاسعة
  المراقبون



تحضــر المنظمــات غيــر الحكوميــة العربيــة والمؤسســات الوطنيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي 
الــدول األعضــاء المعتمــدة فــي اجتماعــات اللجنــة بصــفة مراقــب وفقــًا للضــوابط والمعــايير المقــرة، وذلــك 

  ألعضاء إذا رأت ذلك.بدعوة من األمانة العامة، ويجوز للجنة قصر اجتماعاتها على الدول ا

  المادة العاشرة
  اللجان الفرعية

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، تكلف ببحث موضوع معين في إطار 
  اختصاصها.

  المادة الحادية عشرة
  مھام ا�مانة الفنية للجنة

توصـــيات علـــى تتـــولى األمانـــة الفنيـــة للجنـــة أعمـــال الســـكرتارية الفنيـــة لهـــا، كمـــا تقـــوم بعـــرض ال -1
مجلــس الجامعــة علـــى المســتوى الــوزاري أو علـــى مســتوى القمــة إذا رأى مجلـــس الجامعــة علـــى 

  المستوى الوزاري ذلك.
ترسل األمانة الفنية توصيات وتقـارير اللجنـة والوثـائق المتعلقـة بهـا إلـى الـدول األعضـاء خـالل  -2

  أسبوعين من اعتمادها من قبل مجلس الجامعة.
توصيات اللجنة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك، وتقدم تقريرًا عمـا تـم تتابع تنفيذ تقرير و  -3

  اتخاذه إلى الدورة التالية.

  المادة الثانية عشرة
  سريان ھذه ال'ئحة

  يعمل بأحكام هذه الالئحة من تاريخ إقرار مجلس الجامعة لها.
 


