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األمانةالعامة

 الهظام الداخلي للجهة حقوق اإلنسان العربية
 "جلهة امليثاق"

 ،إٕ جل١ٓ ذكٛم اإلْطإ ايعسب١ٝ

اييت  ( َٔ املٝجام45) َٔ املاد٠ 7بأذهاّ ايفكس٠  ايعسبٞ حلكٛم اإلْطإ ، ٚعُاًل بعد اإلطالع ع٢ً املٝجام

 ٗاا ايٓظاّ ايداخًٞ اخلاظ برأصدزت ٖأقست ٚ قدٚز١ٜ اجتُاعاتٗا، دختٛهلا إٔ تغع عٛابط عًُٗا ٚأضًٛب ٚ

 .2014ْٛفُرب 24-22بتازٜذ يكاٖس٠ يف ايف اجتُاعٗا ايجأَ ٚايعػسٜٔ املٓعكد مبكسٖا 

 1املادة .
 ٜكضد ألغساض ٖرا ايٓظاّ ايداخًٞ بايهًُات ٚايعبازات ايٛازد٠ أدْاٙ املعاْٞ املب١ٓٝ إىل جاْب نٌ َٓٗا:

 :(عٔ دلًظ اجلاَع١ ع٢ً 16د.ع) 270ادز بكساز زقِ املٝجام ايعسبٞ حلكٛم اإلْطإ ايض املٝجام

 ّ . 23/5/2004َطت٣ٛ ايك١ُ اييت عكدت بتْٛظ بتازٜذ 
 املٓغ١ُ إيٝ٘ ٚأع٢ً املٝجام  ايدٍٚ األطساف: ايدٍٚ املضادق١. 
 ايًح١ٓ: جل١ٓ ذكٛم اإلْطإ ايعسب١ٝ. 

 ايس٥ٝظ: ز٥ٝظ ايًح١ٓ. 
 ْا٥ب ايس٥ٝظ: ْا٥ب ز٥ٝظ ايًح١ٓ. 
 ايطهستاز١ٜ ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ اخلاص١ بايًح١ٓ ايًح١ٓ: ضهستاز١ٜ. 
 ايًح١ٓ ضهستاز١ٜ املػسف ع٢ًايًح١ٓ:  ضهستري. 
 ّايٓظاّ ايداخًٞ يًح١ٓ ذكٛم اإلْطإ ايعسب١ٝايداخًٞ ايٓظا :. 

 2ملادة ا
 ايًح١ٓ باملٗاّ ايتاي١ٝ: ختتط

َالذظات  ٚإصدازاقػتٗا ( َٔ املٝجام 48َٓٚتًكٞ ايتكازٜس املكد١َ َٔ ايدٍٚ األطساف مبٛجب املاد٠ ) (1

 ٚتٛصٝات ختا١َٝ يًدٚي١ ايطسف.
 ذهاَ٘.ألتفطري املٝجام مبا ٜهفٌ ايتطبٝل األَجٌ  (2
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 ذٍٛ َطا٥ٌ تتعًل حبكٛم اإلْطإ،ٚٚزش عٌُ يًح١ٓ يف ضبٌٝ أدا٤ َٗاَٗا إٔ تعكد ْدٚات َٚؤمتسات  (3

 صد املٝجام.ٚذيو مبا خيدّ أٖداف َٚكاٚإٔ تػازى يف ايٓػاطات ذات ايض١ً باختضاصاتٗا، 
 يًح١ٓ يف ضبٌٝ تأد١ٜ َٗاَٗا طًب أ١ٜ َعًَٛات َٔ أجٗص٠ اجلاَع١ َٚؤضطات ايعٌُ ايعسبٞ املدتًف١. (4
 َالذظاتٗاتكسٜسًا ضًٜٓٛا عٔ أْػطتٗا ٜػٌُ، عُٔ مج١ً َطا٥ٌ،  اجلاَع١ تكدّ ايًح١ٓ إىل دلًظ (5

ٜقس ايًحٓق١ قا٥ُق١ بايقدٍٚ     اخلتا١َٝ بػإٔ تكسٜس نٌ دٚي١ َٔ ايدٍٚ األطساف. ٚتسفقل بتكس  ٚتٛصٝاتٗا

 األطساف يف املٝجام َع بٝإ ذاي١ تكدِٜ ايتكازٜس َٔ قبٌ ايدٍٚ األطساف.

اخلاصققق١ بهٝفٝققق١ إعقققداد ايقققدٍٚ األطقققساف يف املٝجقققام  ضرتغقققاد١ٜٚاال تغقققع ايًحٓققق١ املبقققاد٨ ايتٛجٝٗٝققق١ (6

 يًح١ٓ.تكدّ  اييتيتكازٜس اكٛم اإلْطإ حب اجملتُع املدْٞ املع١ٝٓ َٚٓظُات
ًحٓقق١ اهلٝهققٌ ايتٓظُٝققٞ اخلققاظ بٗققا َٛعققرا بقق٘ ايٛذققدات ايٛيٝفٝقق١، ٚ ققدد غققاغًٞ تًققو    تغققع اي (7

 ايٛيا٥ف ٚتٛصٝف تًو ايٛيا٥ف اخلاص١ بِٗ.
ٚاملالذل أٚ أأ١ٜ َٗاّ أخس٣ ٜٓط عًٝٗا املٝجام أٚ تهًف بٗا ايًح١ٓ ٚفكا يالتفاقٝات أٚ ايربٚتٛنٛالت  (8

 دلًظ اجلاَع١. عٔضادز٠ ايكسازات اي
 3املادة 

ّ    ٜؤدٟٚ ٚاملتردث ايسمسٞ بإمسٗا، ٝظ ٖٛ املُجٌ ايكاْْٛٞ يًح١ٓايس٥  ايٛيا٥ف املٓٛط١ بق٘ مبٛجقب أذهقا

 ٜٚكّٛ ع٢ً ٚج٘ اخلضٛظ باملٗاّ ايتاي١ٝ: ،املٝجام ٚايٓظاّ ايداخًٞ
 .أ١ٜ ج١ٗ أخس٣ٚيد٣  جلاَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ يد٣ األَا١ْ ايعا١َمتجٌٝ ايًح١ٓ  (أ)
 .ٚإداز٠ َٓاقػاتٗا ١رتأع اجتُاعات ٚدٚزات ايًحٜٓ )ب(

 4املادة 
 يف ذاٍ غٝاب٘.   ْا٥با يًس٥ٝظ، ٜتٛىل َٗاّ ايس٥ٝظ ٗا٥أعغاتٓتدب ايًح١ٓ َٔ بني 

 5املادة 
 .ايداخًٞ ايٓظاّٚ يًُٝجامَٔ االجتُاعات ٚايدٚزات َا ًٜصّ ألدا٤ ٚيا٥فٗا ٚفكا ًح١ٓ تعكد اي (1



 

 

 34112/11/42

األمانةالعامة

جيقٛش   نُا ،ايعا١َ جلاَع١ ايدٍٚ ايعسب١َٝا١ْ َكسٖا أٚ َكس األيًح١ٓ اجتُاعاتٗا ٚدٚزاتٗا يف اعكد ت (2

 .ٓ٘اجتُاعاتٗا يف أٟ بًد طسف يف املٝجام بٓا٤ ع٢ً دع٠ٛ َ إٔ تعكديًح١ٓ 
 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٔ بِٝٓٗ ايس٥ٝظ أٚ ْا٥ب ايس٥ٝظ. ٗا٥أعغاٜهٕٛ اْعكاد ايًح١ٓ صرٝرا حبغٛز أغًب١ٝ  (3

 6 املادة
س٥ٝظ أٚ بٓقا٤ عًق٢ طًقب أغًبٝق١ أعغقا٤      تعكد ايًح١ٓ اجتُاعات اضتجٓا١ٝ٥ بٓقا٤ عًق٢ دعق٠ٛ َقٔ ايق     

 .جتُاعاالدد بايدع٠ٛ َٛعٛع حيٚ ايًح١ٓ،

 7املادة 
ًّقؼ ايقدوعٛات إىل أعغققا٤ ايًحٓق١ َقٔ قبققٌ     ٚ ،ٜٛجق٘ ايقس٥ٝظ ايقدع٠ٛ يالجتُققاع    (1 ايًحٓق١ عققرب   ضقهستاز١ٜ تب

بأضبٛعني ايربٜد االيهرتْٚٞ أٚ ايربٜد ايعادٟ أٚ بأٟ ٚض١ًٝ تغُٔ ايعًِ مبٛعد االجتُاع قبٌ اْعكادٙ 

ٌو  عكد اجتُاع اضتجٓا٥ٞ.ايدع٠ٛ إىل  ٚمبا ال ٜكٌ عٔ أضبٛع  يف ذاي١  ،ع٢ً األق

 جدٍٚ األعُاٍ قبٌ أضبٛع ع٢ً األقٌ َٔ االجتُاع ايعادٟ. َػسٚع ايًح١ٓ بإزضاٍ ضهستاز١ٜتكّٛ  (2
ٓو١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ يتٝطري عكد االجتُاعات  ناف١ايًح١ٓ  ضهستاز١ٜتتدر  (3 احملقدود٠ يف  ايرتتٝبات ايف

 .٤ات ايتٓظِٝ املعتُد٠ يف اجلاَع١َٛاعٝدٖا ٚفل إجسا

 8ادة امل
 ضرتغاد١ٜ إلعداد ايتكازٜس ٚتكدميٗا يًح١ٓ.االٚ املباد٨ ايتٛج١ٝٗٝ خيغع تٓظِٝ دٚزات ايًح١ٓ يألذهاّ ايٛازد٠ يف (1
 ، َامل تكسز ايًح١ٓ خالف ذيو.َٓاقػ١ ايتكازٜس اييت تسد َٔ ايدٍٚ االطساف بػهٌ عًينتعكد دٚزات  (2
ٚفكققا  جيققٛش يًحٓقق١ إٔ تققدعٛ أٟ غققدط أٚ َٓظُقق١ حلغققٛز َٓاقػقق١ تكققازٜس ايققدٍٚ مبققا خيققدّ عًُققٗا        (3

 .يًغٛابط اييت تغعٗا ايًح١ٓ
 تضدز ايًح١ٓ بٝاْا عٔ أعُاهلا يف ْٗا١ٜ نٌ دٚز٠ أٚ اجتُاع. (4

 9املادة 
 :ايًح١ٓ ضهستري ت إغساف   ،ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜأعُاهلا تتٛىل  ضهستاز١ٜٜهٕٛ يًح١ٓ 
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 عُاٍ ايتاي١ٝ:ايكٝاّ باأل ايًح١ٓ ضهستاز١ٜتتٛىل 

 ح١ٓ.ًيا ختطإذاط١ ز٥ٝظ ايًح١ٓ عًًُا دٕٚ تأخري بأٟ َطا٥ٌ  .1

 ايترغري يعكد اجتُاعات ٚدٚزات ايًح١ٓ. .2
 َُٗتٗا.يف ايبًدإ ايعسب١ٝ تطاعد ايًح١ٓ يف أدا٤   َتابع١ بٓا٤ قاعد٠ َعًَٛات َتها١ًَ عٔ ذكٛم اإلْطإ .3
َتابع١ مجع تكازٜس ايدٍٚ األطساف ٚاالتفاقٝات اإلقًُٝٝق١ ٚايدٚيٝق١ ذات ايضق١ً ٚايتفطقريات ايضقادز٠       .4

 عٔ األَِ املترد٠ ملٛاثٝل َٚفاِٖٝ ذكٛم اإلْطإ.
 ح١ٓ.ًَػسٚع َٛاش١ْ ايعداد إ .5

 أعُاٍ ايطحالت املدتًف١ يًح١ٓ. .6

 االذتفاي بهٌ ٚثا٥ل ايًح١ٓ ٚأزغٝفٗا. .7
ٜٚساع٢ تطٜٛس  ،تهاٌَ مبا حيكل أغساض احلفظ يًٛثا٥ل ٚاَها١ْٝ تداٚهلا بطٗٛي١ٚعع ْظاّ أزغف١ َ .8

 ٚمبا ٜطتردث َٔ طسم رلتًف١.  يهرتًْٚٝاإٚ ْظاّ األزغف١ ٚزقًٝا
 .هًف بٗا َٔ قبٌ ايس٥ٝظتأٟ َٗاّ أخس٣  .9

 11 املادة
ايًح١ٓ أعغا٤ َٚػسٚع جدٍٚ األعُاٍ يهٌ اجتُاع عادٟ بايتػاٚز َع ز٥ٝظ تغع ضهستاز١ٜ ايًح١ٓ  -1

 ٚفكا يألذهاّ ذات ايض١ً باملٝجام ٚايٓظاّ ايداخًٞ.

 نٌ اجتُاع عادٟ.جدٍٚ أعُاٍ  َػسٚع تهٕٛ ايبٓٛد ايتاي١ٝ ثابت٘ ع٢ً -2

 .جدٍٚ األعُاٍ َػسٚع إقساز - أ
 .املضادق١ ع٢ً ذلغس االجتُاع ايطابل - ب
 .َتابع١ تٓفٝر ايكسازات ايطابك١ - ت
 .تكسٜس عٔ املطا٥ٌ اإلداز١ٜ - ث

  -:أٜغا ٜتغُٔ َػسٚع جدٍٚ األعُإٍ ميهٔ أ -3

 .)أ( املٛعٛعات املؤج١ً َٔ اجتُاعات ضابك١
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 .)ب( َٛعٛعات ٜكرتذٗا ز٥ٝظ ايًح١ٓ أٚ أذد أعغا٥ٗا

 .)د( َٛعٛعات تكرتذٗا إذد٣ ايدٍٚ األطساف يف املٝجام

 جلاَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ. )د( َٛعٛعات ٜكرتذٗا األَني ايعاّ

اي١ َػسٚع جدٍٚ األعُاٍ ٚايٛثا٥ل األضاض١ٝ املتض١ً بايبٓٛد املدزج١ فٝ٘ ايًح١ٓ بإذ ضهستاز١ٜكّٛ ت-4

 جتُاع.أضبٛع ع٢ً األقٌ َٔ َٛعد عكد اال قبٌ إىل أعغا٤ ايًح١ٓ

 11 املادة
 االجتُاع.ٖرا ايبٓٛد املكرتح ايٓظس فٝٗا خالٍ َٓاقػ١ يًح١ٓ ع٢ً  ضتجٓا٥ٞاال جتُاعاالٜكتضس جدٍٚ أعُاٍ 

 12املادة 
ذا اْكطع عقٔ ذغقٛز ثقالث اجتُاعقات َتتايٝق١ خقالٍ ايعقاّ دٕٚ        أ غاغسًا عغٛ ايًح١ٓد ٜعترب َكع

 ايالشَقق١ األَققني ايعقاّ بقريو الختققاذ اإلجقسا٤ات    ، ٜٚبًقؼ اآلخققس٤ٜٔ ايًحٓق١  زأٟ أعغقا مجققاع إعقرز َكبقٍٛ ب  

 َٔ املٝجام. 46 ألذهاّ املاد٠يػػٌ ذيو املكعد ٚفكا 

 13املادة 
جاَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ َا ًٜصّ َٔ َٛازد َاي١ٝ َٚٛيفني َٚسافل يكٝاّ  ٜٛفس األَني ايعاّ عُٔ َٝصا١ْٝ (1

 ايًح١ٓ بعًُٗا بضٛز٠ فعاي١ 

ايًح١ٓ تكقدٜسات يًتهقايٝف ايقيت     ضهستريقبٌ َٛافك١ ايًح١ٓ ع٢ً أٟ َكرتح ٜٓطٟٛ ع٢ً ْفكات، ٜعد  (2

ٝظ اضقرتعا٤  ٜٓطٟٛ عًٝٗا املكرتح ٜٚعُُٗا ع٢ً أعغا٤ ايًح١ٓ يف أقسب ٚق ت ممهٔ، َٚقٔ ٚاجقب ايقس٥   

 يف املكرتح. عٓد ْظس ايًح١ٓاْتباٙ األعغا٤ إىل ٖرٙ ايتكدٜسات ٚايدع٠ٛ إىل إجسا٤ َٓاقػ١ ذٛهلا 

ٜتكاع٢ أعغا٤ ايًح١ٓ َهافآت تكتطع َٔ َٛازد املٝصا١ْٝ املدضض١ يًح١ٓ َع أخر أ١ُٖٝ َطؤٚيٝات  (3

 .ايًح١ٓ ألعغا٤ٚفكا يال٥ر١ املاي١ٝ  ايًح١ٓ بعني االعتباز أعغا٤

 ١ فتح ذطاب َضسيف خاظ، ميٍٛ َٔ املٛازد املاي١ٝ ايتاي١ٝ:يًحٓ (4
 .َا خيضض٘ األَني ايعاّ َٔ َٛازد َاي١ٝ يًح١ٓ مبكتغ٢ املٝجام - أ
 .َا ٜضًٗا َٔ تربعات َٔ ايدٍٚ األعغا٤ ملطاْد٠ أْػطتٗا - ب
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َاحن١ يدعِ أٚ تٓفٝر بساَخ أٚ َػسٚعات أٚ أْػط١  ٚإق١ًَُٝٝا ختضض٘ ٦ٖٝات دٚي١ٝ  - ت

 .باختضاصات ايًح١ٓ أٚ دعِ قدزاتٗاَػرتن١ تتعًل 
 املٝجقام  ٚذيو مبا ال ٜتعقازض َقع أٖقداف َٚكاصقد    ، تربعات األغداظ ايطبٝعٝني ٚاالعتبازٜني - ث

 .ايدٍٚ ايعسب١ٝ َٝجام جاَع١ٚ

 14املادة 
 ٖققرٙتسفققع  إٔذلققدد٠ عًقق٢  َٛعققٛعاتقتغققا٤ فققسم عُققٌ يًٓظققس يف جيققٛش يًحٓقق١ إٔ تٓػقق٧ عٓققد اال

 ايفسم تكازٜسٖا يًح١ٓ.

 15ادة امل
ٜ      ايتٓظُٝقٞ   ٖٚٝهًقٗا جيٛش يًح١ٓ تعدٌٜ ٖرا ايٓظاّ   عتُقد بٓقا٤ عًق٢ اققرتاح ثالثق١ َقٔ أعغقا٥ٗا ٚ

 أعغا٥ٗا. مخط١ ََٔٛافك١  بعدايتعدٌٜ 

 16املادة 
 ايًح١ٓ قسازاتٗا َٚالذظاتٗا ٚتٛصٝاتٗا باألغًب١ٝ املطًك١. تتدر

 17املادة 
 .2009َا7ٜٛ بتازٜذ 2قسازٖا زقِ مبكتغ٢  ايعٌُ بايٓظاّ ايداخًٞ املؤق ت يًح١ٓ ايضادزًٜػ٢ 

 

 


