
نظمــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بالتعــاون مــع املكتــب اإلقليمــي للمفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان بالــرق األوســط وشــامل أفريقيــا نــدوة علميــة حــول تطــور النظــم واآلليــات اإلقليميــة لحاميــة 

حقــوق اإلنســان مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة. 
شــهدت جلســة افتتــاح النــدوة تقديــم كلــامت أدىل بهــا املستشــار محمــد جمعــة فزيــع )رئيــس اللجنــة( 
ــل  ــور عبدالســام ســيد أحمــد )املمث ــل االمــن العــام( والدكت ــن العــايل )ممث ــور بدرالدي والســفري الدكت
اإلقليمــي للمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان بالــرق األوســط وشــامل أفريقيــا( والدكتــور أمجــد شــموط 
)رئيــس اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان(. وقــد أبــرزت هــذه الكلــامت أهميــة اآلليــات والنظــم 
ــة  ــى أهمي ــزت ع ــام رك ــات االنســانية، ك ــوق والحري ــة الحق ــز وحامي ــال تعزي ــا يف مج ــة ودوره اإلقليمي
ــة األدوار مــع  ــة تكاملي ــة و أهمي ــن النظــم االقليمي ــادل املعلومــات والخــرات ب ــدوة فيــام يخــص تب الن

اآلليــات الدوليــة بوصفهــا متثــل ثقافــات وفلســفات وخلفيــات فكريــة متنوعــة.
واســتعرضت النــدوة عــى مــدار أربــع جلســات عــدداً مــن األوراق العلميــة التــي تهــدف إىل بحــث تطــور 
اآلليــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة مــن حيــث الوظائــف واملهــام والتحديــات وتبــادل املامرســات الفضــى. 
وقــد قــام بتقديــم هــذه األوراق ممثلــن عــن اآلليــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة بحاميــة حقــوق 
اإلنســان، وهــي: املحكمــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، واللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان 
ــرب  ــدول غ ــة ل ــة االقتصادي ــدل للمجموع ــة الع ــا، ومحكم ــرق أفريقي ــدل ل ــة الع ــعوب، ومحكم والش
ــان،  ــوق اإلنس ــة لحق ــة  األوروبي ــان، واملحكم ــوق اإلنس ــة لحق ــة األمريكي ــواس(، واملحكم ــا )اإلك أفريقي
ــة  ــان التابع ــوق اإلنس ــة لحق ــتقلة الدامئ ــة املس ــية، والهيئ ــوق األساس ــاد األورويب للحق ــة اإلتح ووكال

ملنظمــة التعــاون اإلســامي. 

نــدوة اقليميــة حــول تطــور النظــم واآلليــات اإلقليمية 
حلمايــة حقوق اإلنســان
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ــوض يف كل  ــد للنه ــق الوحي ــم هــو الطري التعلي

املجــاالت وإكســاب الفــرد العلــوم واملعــارف 

ــه. ــر قدرات ــن تطوي ــه م ــا ميكن ــارات م وامله

والتعليــم حــق مــن حقــوق االنســان واللــه عــز 

وجــل زود االنســان بــأدوات العلــم واملعرفــة 

وهــي الســمع والبــر والعقــل واملطلــوب مــن 

االنســان أن يوظــف هــذه االدوات يف التعلــم 

ــرات . ــارف والخ ــاب املع وأكتس

ــي أال  ــان ينبغ ــاة االنس ــم يف حي ــرية التعل ومس

ــد حــد معــن،  ــد زمــن معــن أو عن تتوقــف عن

ــه  ــم وحــث عــى تحصيل ــى بالعل واالســام اعتن

والتــزود منــه الن حيــاة النــاس ال تصلــح بدونــه، 

ولذلــك كانــت أول كلمــة نزلــت يف القــرآن 

الكريــم هــي )أقــرأ(. ويف ذلــك دليل عــى أهمية 

العلــم يف حيــاة االنســان والتطــور الهائــل الــذي 

ــه  ــم واملعرف حــدث يف كل املجــاالت جعــل العل

مــن الــرورات لــكل إنســان حتــى يتمكــن مــن 

مجــاراة هــذا التطور وحتى يســتطيع كل فــرد أن 

يوفر البيئــه الرتبويه والتعليمية املناســبه الوالده 

ولاجيــال القادمــة.

والحــق يف التعليــم نصــت عليــه االعانــات 

ــاق  ــان وامليث ــوق االنس ــة لحق ــق الدولي واملواثي

العــريب لحقــوق االنســان مــام جعــل لــكل 

شــخص الحــق يف التعلــم ويكــون يف مراحلــه 

االوىل واالساســيه عــى االقــل باملجــان وان يكــون 

التعليــم االويل الزاميــاً للجميــع .

وقــد أولــت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة 

الحــق ىف التعليــم اهميــة خاصــة يف ماحظاتهــا 

الــدول  تقاريــر  عــى  الختاميــة  وتوصياتهــا 

االطــراف املقدمــة إليهــا.

بقلم

املستشار/ جابر املري 

نائب رئيس اللجنة 

)تكملة عىل الصفحة الثانية(
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اجتماع نقاط اتصال اآلليات اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان

ورشة عمل تدريبية حول إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات اخلتامية الصادرة 
عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية

كــام قــام عــدد من خــراء هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليمية، 
بتقديــم أوراق علميــة حــول تبــادل التجــارب مــا بــن اآلليــات الدوليــة واآلليــات 
ــس  ــب رئي ــه )نائ ــح الل ــد فت ــفري أحم ــم: الس ــان، وه ــوق اإلنس ــة لحق اإلقليمي
لجنــة حقــوق اإلنســان املنشــأة مبوجــب أحــكام العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة 
ــة  ــات اإلقليمي ــري يف اآللي ــيخ )خب ــدوي الش ــم ب ــور إبراهي ــية(، والدكت والسياس
لحقــوق اإلنســان(، والســيدة ليــزا ســيكاجيا )قســم املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان واآلليــات اإلقليميــة واملجتمــع املــدين باملفوضيــة الســامية لحقــوق 
اإلنســان(، والدكتــور شــانجروك ســوه )عضــو اللجنــة االستشــارية التابعــة ملجلــس 

حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة(.

نظمــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ورشــة عمــل 
تدريبيــة حــول إعــداد التقاريــر ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان 
الدوليــة واإلقليميــة للعاملــن يف الجهــات الحكوميــة يف الــدول العربيــة مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربية .
وشــهدت جلســة افتتــاح أعــامل الورشــة تقديــم كلــامت افتتاحيــة أدىل بهــا املستشــار محمــد جمعــة فزيــع 
)رئيــس اللجنــة( والدكتــور عبدالســام ســيد أحمــد )املمثــل اإلقليمــي للمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 
بالــرق األوســط وشــامل أفريقيــا( مثنــت اهتــامم الــدول العربيــة بتعزيــز التزامهــا بأحــكام معاهــدات حقوق 
اإلنســان وبتعزيــز املنظومــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، عــاوة عــى اإلهتامم الرســمي لجامعــة الــدول العربية 

مبســألة حقــوق اإلنســان يف ظــل تزايــد التهديــدات والتحديــات التــي ميــر بهــا العــامل العــريب.
ــراق،  ــة الع ــة: جمهوري ــة التالي ــدول العربي ــة يف ال ــن وزارات الخارجي ــن ع ــل ممثل ــة العم ــارك يف ورش وش
وجمهوريــة مــر العربيــة، والجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، والجمهوريــة اإلســامية املوريتانية، 
ــة  ــة الســعودية، ودول ــة الكويــت، واململكــة العربي ــة الهاشــمية، ودول ــة، واململكــة األردني واململكــة املغربي

ــة قطــر. اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وجمهوريــة الصومــال، ودول

نظمــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بالتعــاون مــع املفوضية الســامية لحقوق اإلنســان 
ــة  ــة حقــوق اإلنســان مبقــر األمان ــة لحامي ــات اإلقليمي اجتامعــاً لنقــاط االتصــال يف اآللي

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة. 
وقــد هــدف اإلجتــامع إىل اإلطــاع عــى آخــر التطــورات الرئيســية يف آليــات عمــل اللجــان 
ــادل املعلومــات والخــرات  ــة لحقــوق االنســان، عــاوة عــى تب ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي
ــام أن  ــة، ك ــات اإلقليمي ــه اآللي ــي تواج ــات الت ــتعراض التحدي ــات واس ــل املامرس وأفض
ــامل  ــان يف الع ــوق اإلنس ــا حق ــول قضاي ــة ح ــاءة ومتخصص ــوارات بن ــح ح ــامع  فت االجت
ومســتجداتها. وكانــت هــذه هــي املــرة الثانيــة التــي يُعقد فيهــا هــذا اإلجتامع خــارج مقر 
األمــم املتحــدة يف جنيــف، حيــث عقــد ســابقا يف مقــر مجلــس اوربــا واملحكمــة األوربيــة 

لحقــوق االنســان يف مدينــة اسرتاســبورج.
وأشــار املستشــار محمــد جمعــة فزيــع )رئيــس اللجنــة( يف أعــامل الجلســة اإلفتتاحيــة لإلجتــامع إىل اهتــامم لجنــة حقــوق االنســان العربيــة الخــاص باإلســتفادة 
مــن تجــارب اآلليــات اإلقليميــة األخــرى التــى ســبقت اللجنــة ىف النشــأة ومامرســة والياتهــا،  واالطــاع عــى تجاربهــا والتحديــات والفــرص التــي مرت بهــا، عاوة 
عــى وضــع مقرتحــات محــددة لتوثيــق التعــاون بــن األمــم املتحــدة واآلليــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان. وأكــد عــى رضورة أن تكــون لجنةامليثــاق مــن ضمن 

هــذه اآلليــات يف اجتامعاتهــا وبرامجهــا املقبلــة باعتبارهــا آليــة نظــرية  لهــذه اآلليــات ومتثــل املنطقة العربيــة ومنظومتهــا الحقوقية.
وقــد شــارك يف أعــامل هــذا اإلجتــامع ممثلــن عــن اآلليــات اإلقليميــة التاليــة: املحكمــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، ومحكمة العــدل لــرق أفريقيا، 
ومحكمــة العــدل ملنطقــة اإلكــواس، واملحكمــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، واملحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، واللجنــة املســتقلة الدامئــة لحقوق اإلنســان 
التابعــة ملنظمــة التعــاون اإلســامي، ووكالــة االتحــاد األورويب للحقــوق األساســية، واللجنــة اإلستشــارية مبجلــس حقــوق اإلنســان، واللجنــة األفريقيــة لحقــوق 
اإلنســان والشــعوب، ومكتــب املؤسســات الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان التابــع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا. عــاوة عــى ممثلن عــن املفوضية الســامية 

لحقــوق اإلنســان بجنيف.
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)نرشت أوراق الندوه عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(

تكملــة خــر النــدوة االقليمية 
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اطالق التقرير السنوي التاسع للجنة حقوق اإلنسان العربية لعام 2017

اطالق دراسة حول مراحل التطور التارخيي للميثاق العربي حلقوق اإلنسان

ــا  ــب قراره ــام 2017 مبوج ــع لع ــنوي التاس ــر الس ــة التقري ــان العربي ــوق االنس ــة حق ــدت لجن اعتم
رقــم )273( الــذي اتخذتــه يف اجتامعهــا التاســع واالربعــن خــال الفــرتة 3-2017/12/7، كــام رفعــت 
ــوم  ــة  ي ــدول العربي ــق معــايل االمــن العــام لجامعــة ال ــس الجامعــة عــن طري ــر إىل مجل هــذا التقري

ــان. ــوق االنس ــريب لحق ــاق الع ــكام امليث ــامالً الح 2017/12/31 اع
ويتنــاول التقريــر بالعــرض والتحليــل اعــامل اللجنة وانشــتطها عــى مــدار عــام 2017، وذلك من خــال ثاثة 
اقســام، يضــم القســم االول عرضــا مفصــا لواليــة اللجنــة واختصاصهــا بوصفهــا اآلليــة العربيــة التعاقديــة 

لحقــوق االنســان التــي تتــوىل دراســة التقاريــر االوليــة والدوريــة التــي تقدمهــا الــدول االطــراف يف امليثــاق حــول التدابري التــي اتخذتها العــامل الحقــوق والحريات 
املنصــوص عليهــا فيــه، وبيــان التقــدم املحــرز للتمتــع بهــا، وإبــداء املاحظــات وتقديــم التوصيــات الواجــب اتخاذهــا طبقــا الهــداف امليثاق.

ويف هــذا الســياق اســتعرض التقريــر بشــكل واســع الــدورة التــي عقدتهــا اللجنــة خــال العــام 2017 لدراســة تقاريــر كل مــن دولــة الكويــت ودولــة قطــر، 
كــام أورد املاحظــات والتوصيــات الختاميــة التــي خلصــت إليــه دورات اللجنــة عــى تقاريــر هاتــن الدولتــن.

وقــد مثــن التقريــر تفاعــل الــدول االطــراف بامليثــاق االيجــايب يف عمليــة تقديــم التقاريــر االوليــة والدوريــة يف اآلجــال املحــددة مبوجــب احــكام امليثــاق. كــام 
مثــن اهتــامم الــدول العربيــة بالحــوار التفاعــي وتعهدهــا بتنفيــذ ماحظــات اللجنــة وتوصياتهــا الختاميــة، بغيــة ضــامن احــرتام وكفالــة متتــع كل شــخص 

خاضــع لواليتهــا بالحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف احــكام امليثــاق.
ويتنــاول القســم الثــاين اســتعراضا موجــزا لجميــع الفعاليــات التــي عقدتهــا اللجنــة واالنشــطة التــي شــاركت فيهــا خــال عــام 2017 يف اطــار التعريــف 
بامليثــاق وآليــة عملــه للعاملــن يف املؤسســات الحكوميــة املعنيــة بحقــوق االنســان يف الــدول العربيــة، عــاوة عــى العاملــن يف املؤسســات الوطنيــة املعنيــة 

بحقــوق االنســان واملنظــامت غــري الحكوميــة.

 أطلقــت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة دراســة حــول مراحــل التطــور التاريخــي للميثاق العــريب لحقوق 

اإلنســان التــي أعدهــا املستشــار أســعد نعيــم يونــس )عضــو لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة الســابق( 

ــد  ــن. وق ــع واألربع ــا الراب ــادر يف اجتامعه ــم )262/44( الص ــا رق ــب قراراه ــا مبوج ــم اعتامده ــى ت والت

ــاق العــريب لحقــوق  ــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام، والتعريــف بامليث ــر ثقاف هدفــت الدراســة إىل ن

ــة التــي  ــدول العربي ــدة يف إطــار جامعــة ال ــاره الوثيقــة األساســية والوحي اإلنســان بشــكل خــاص باعتب

تُعنــى مبختلــف فئــات حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، إضافــة 

إىل اســتعراض التطــور التاريخــي للمراحــل التــي مــرت بهــا عمليــة وضــع امليثــاق العــريب لحقوق االنســان، 

حتــى وصــل بشــكله الحــايل املوجــود بعــد أن تــم اعتــامده يف القمــة العربيــة التــي عقــدت يف مدينــة 

تونــس عــام 2004م؛ وذلــك بهــدف توثيــق هــذه املســرية التاريخيــة؛ ولتكــون هــذه الدراســة ضمــن الوثائــق الخاصــة بامليثــاق، والتــي تشــكل يف مجملهــا 

ذاكــرة هــذا العمــل العــريب الحقوقــي.

اإلجتمــاع املشــرك بــن جلنــة حقوق اإلنســان العربية 
واللجنــة العربيــة الدائمــة حلقوق اإلنســان
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ــة  ــة العربي ــة( يف اعــامل اجتامعــات اللجن ــس اللجن ــع )رئي شــارك املستشــار محمــد جمعــة فزي

ــة لجامعــة  ــة العام ــر االمان ــي عقــدت يف مق ــم )42( الت ــا رق الدامئــة لحقــوق اإلنســان يف دورته

الــدول العربيــة، وذلــك الســتعراض أهــم توصيــات لجنــة امليثــاق إىل الــدول العربيــة ضمــن البنــد 

الرابــع الخــاص بامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان.

واســتعرض املستشــار محمــد جمعــة فزيــع جهــود اللجنــة يف مناقشــة تقاريــر عــرة دول أطــراف 

يف امليثــاق واصــدار ماحظاتهــا وتوصياتهــا الختاميــة عليهــا، وأكــد عــى مســرية تطــور عمــل اللجنة 

ــة  ــات الختامي ــدول األطــراف، وتطــور املاحظــات والتوصي ــن ال ــواردة م ــر ال ــة التقاري يف معالج

الصــادرة عــن اللجنــة عــى املســتوى الكمــي والنوعــي. كــام جــدد دعــوة اللجنــة لباقــى الــدول 

العربيــة التــي مل تصــادق بعــد عــى امليثــاق إىل املصادقــة مــن أجــل اســتكامل منظومــة حقــوق اإلنســان يف جامعــة الــدول العربيــة، ويف هــذا االطــار مثــن 

قيــام جمهوريــة موريتانيــا االســامية باملصادقــة عــى امليثــاق ودعاهــا اىل رسعــة ايــداع وثائــق التصديــق لــدى االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، 

كــام رحــب بالبــوادر  والخطــوات االيجابيــة لــكل مــن جمهوريــة تونــس و اململكــة املغربيــة نحــو املصادقــة عــى امليثــاق.

وأوضــح املستشــار محمــد جمعــة فزيــع التحديــات والعوائــق التــى تعــرتض قيــام اللجنــة بعملهــا عــى أفضــل وجــه، ودعــا اللجنــة العربيــة الدامئــة 

ــى  ــاق ع ــري األطــراف يف امليث ــة غ ــدول العربي ــة، وهــي: تشــجيع ال ــل دور اللجن ــة إىل تفعي ــات الهادف ــن التوصي ــدد م ــي ع ــوق اإلنســان إىل تبن لحق

املصادقــة عليــه، وحــث الــدول األطــراف التــي مل تقــدم تقاريرهــا للجنــة بعــد إىل رضورة اإلرساع يف تقديــم هــذه التقاريــر إليهــا يف أقــرب وقــت ممكــن، 

والعمــل عــى متابعــة تنفيــذ الــدول األطــراف للتوصيــات الختاميــة التــي أصدرتهــا لجنــة امليثــاق، والنظــر يف تعديــل امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، 

ــات  ــد ضامن ــة اىل تأكي ــاوة عــى حاجــة اللجن ــي، ع ــي واإلقليم ــى املســتوى الوطن ــوق اإلنســان ع ــة تســتجيب لتطــور حق ــة ماحــق إضافي أو إضاف

اســتقاليتها الكاملــة وفقــا للمعايــري واملامرســات الفضــى يف هــذا الشــأن، عــى نحــو مــا هــو معمــول بــه يف اآلليــات التعاهديــة الدوليــة واإلقليميــة 

لتحقيــق املهــام بالشــكل األمثــل والقيــام بدورهــا عــى أكمــل وجــه. 

القاهرة  27-24 /7/ 2017

)نرشالتقرير عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(

)نرش الدراسة عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(
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مشاركة اللجنة يف أعمال املؤمتر اإلقليمي الثاني حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها حتت عنوان 
»تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 يف املنطقة العربية من منظور حقوق اإلنسان«

مشاركة اللجنة يف أعمال اإلجتماع الرابع عشر للجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

مشاركة اللجنة يف أعمال الندوة اإلقليمية
 حول »إقامة العدل وإنفاذ القانون: يف إطار التعاون الدويل وتبادل اخلرات«

مشاركة اللجنة يف أعمال املؤمتر الرملاني اإلقليمي 
حول »حقوق اإلنسان واألعمال التجارية«

 

شــاركت الســفرية ناديــة جفــون )عضــو اللجنــة( يف أعــامل املؤمتــر اإلقليمــي الثــاين 

ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــذ خط ــوان »تنفي ــت عن ــا تح ــان وتعزيزه ــوق اإلنس ــة حق لحامي

لعــام 2030 يف املنطقــة العربيــة مــن منظــور حقــوق اإلنســان«، والــذي نظمتــه األمانــة 

ــة  ــان مبنطق ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس ــب املف ــة ومكت ــدول العربي ــة ال ــة لجامع العام

ــة  ــون ورق ــة جف ــفرية نادي ــت الس ــرة. وقدم ــا يف القاه ــامل أفريقي ــط وش ــرق األوس ال

ــاق العــريب لحقــوق اإلنســان« تناولــت  عمــل حــول »الحــق يف التنميــة مــن منظــور امليث

فيــه الحــق يف التنميــة مــن واقــع امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان مــن خــال املاحظــات 

ــراف.  ــدول األط ــر ال ــى تقاري ــة ع ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــة للجن ــات الختامي والتوصي

ــامع  ــامل اإلجت ــة( يف أع ــة اللجن ــس أمان ــوب )رئي ــد يعق ــتاذ محم ــارك االس ش

لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العربيــة  للشــبكة  العامــة  للجمعيــة   )14(

اإلنســان الــذي عقــد يف الجزائــر. وقــد هدفــت املشــاركة إىل بحــث مســتجدات 

التعــاون املشــرتك بــن اللجنــة والشــبكة خــال عــام 2018، واتفــق عــى 

اقامــة فعاليــة مشــرتكة حــول احتفاليــة اليــوم العــريب لحقــوق اإلنســان، وعقــد 

ــة لحقــوق اإلنســان يف متابعــة  ــة حــول دور املؤسســات الوطني ورشــة تدريبي

تنفيــذ توصيــات لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة عــى هامــش االحتفــال 

باليــوم العــريب لحقــوق اإلنســان، وإعــداد دراســة أو دليــل حــول دور اللجــان 

االقليميــة وكيفيــة تفاعــل املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان معهــا، ودور 

ــة.  ــان االقليمي ــل اللج ــز عم ــة يف تعزي ــات الوطني املؤسس

شــاركت الســيدة آمنــة املهــريي )عضــو اللجنــة( يف أعــامل النــدوة اإلقليميــة حــول »إقامــة العــدل وإنفــاذ القانــون: 

يف إطــار التعــاون الــدويل وتبــادل الخــرات« التــي عقــدت يف مدينــة فــاس باململكــة املغربيــة. وقــد أقيمــت هــذه 

الفعآليــة برعايــة الحكومــة املغربيــة والحكومــة اإلندونيســية وأعضــاء مبــادرة اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ووكالــة 

ــدور  ــة واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باملغــرب. وهدفــت املشــاركة إىل التعريــف ب ــارك الريطاني ــون ب ويلت

اللجنــة يف حاميــة الحــق ىف األمــان الشــخىص وضامنــات املحاكمــة العادلــة وفقــاً الحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق 

ــراف ذات  ــدول االط ــر ال ــى تقاري ــة ع ــة للجن ــات الختامي ــات والتوصي ــف باملاحظ ــى التعري ــاوة ع ــان، ع االنس

ــة  ــات املتعلق ــذ الضامن ــام يخــص تنفي ــادل الخــرات واملامرســات الفضــى في ــدوة إىل تب ــد خلصــت الن ــة .وق الصل

ــع  ــات م ــراء املقاب ــتجواب وإج ــاليب األس ــدث أس ــادل أح ــم، وتب ــتبه فيه ــخاص املش ــاز األش ــال واحتج باالعتق

ــا، عــاوة عــى تبــادل نهــج اإلدارات الحديثــة فيــام يخــص الخدمــات الرطيــة وإنفــاذ القانــون.  املشــتبه فيهــم والشــهود والضحاي

شــاركت الســيدة رىض مــراد )عضــو اللجنــة( يف أعــامل املؤمتــر الرملــاين اإلقليمــي حــول 

»حقــوق اإلنســان واألعــامل التجاريــة« والــذي نظمــه مجلــس املستشــارين يف اململكــة 

ــة بشــأن األعــامل  ــادئ التوجيهي ــة. وقــد هــدف املؤمتــر إىل الوقــوف عــى بعــض املب املغربي

ــة  ــرياً عاملي ــا معاي ــوق اإلنســان بوصفه ــس حق ــي أقرهــا مجل ــوق اإلنســان الت ــة وحق التجاري

ملنــع ومعالجــة خطــر تعــرض حقــوق اإلنســان آلثــار ضــارة مرتبطــة بالنشــاط التجــاري. كــام 

ــادئ احــرتام  ــت مب ــة يف مجــال تثبي ــرأي حــول اإلجــراءات الدولي ــادل ال هــدف أيضــاً إىل تب

حقــوق اإلنســان يف أنشــطة مؤسســات األعــامل، وتعزيــز التعــاون مــع الشــبكات اإلقليميــة 

ــة. ــات التجاري ــن العاق ــان ضم ــوق اإلنس ــاج حق ــال إدم ــة يف مج والعاملي
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مشاركة اللجنة يف أعمال اجتماع 
الصحة اإلجنابية واجلنسية واحلقوق اإلجنابية والعنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي

لقاء رئيس اللجنة مع جملس النواب
 مبملكة البحرين

 

شــاركت الســفرية ناديــة 

جفــون )عضــو اللجنــة( يف 

أعــامل اجتــامع »الصحــة 

والجنســية  اإلنجابيــة 

اإلنجابيــة  والحقــوق 

عــى  القائــم  والعنــف 

أســاس النــوع االجتامعــي: 

دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة« والــذي 

نظمــه صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية. 

وقــد هــدف اإلجتــامع إىل إجــراء تقييــم ألداء املؤسســات الوطنية لحقوق 

ــة بالصحــة  ــوق اإلنســان املتعلق ــة حق ــال رصــد ومراقب اإلنســان يف مج

اإلنجابّيــة والجنســية والحقــوق اإلنجابيــة للوقــوف عــى مــدى جاهزيــة 

ــة لحقــوق اإلنســان بالعمــل مــع صنــدوق الســكان  املؤسســات الوطني

ــع  ــى وض ــة ع ــدة ذات الصل ــم املتح ــج األم ــي وكاالت وبرام ــع باق وم

ــز  ــات وترك ــراد واملؤسس ــدرات األف ــن ق ــع م ــرتكة ترف ــرتاتيجيات مش اس

عــى دورهــم يف مراقبــة ورصــد الصحــة اإلنجابيــة والجنســية والحقــوق 

اإلنجابيــة والعنــف القائــم عــى النــوع اإلجتامعــي والعمل عــى انفاذها.

املستشــار  التقــى 

محمــد جمعــة فزيع 

اللجنــة(  )رئيــس 

بالســيد عبدالرحمــن 

)رئيــس  بومجيــد 

حقــوق  لجنــة 

اإلنســان يف مجلــس 

النــواب مبملكــة البحريــن( مبقــر مجلــس النــواب بالبحريــن. وقــد هــدف 

ــاون  ــبل التع ــتعراض س ــن، واس ــطة اللجنت ــى أنش ــاع ع ــاء إىل اإلط اللق

الطرفــن.  بــن  املشــرتكة  األهــداف  يحقــق  مبــا  املشــرتك  والتنســيق 

وقــد مثــن املستشــار محمــد فزيــع مــا توليــه لجنة حقــوق اإلنســان مبجلس 

النــواب مــن مبــادرات ولقــاءات تهــدف إىل تكريــس الجهــود املبذولــة يف 

دعــم حقــوق اإلنســان، ومــا توليــه الســلطة التريعيــة مــن دور يف متابعــة 

ــك دورهــا يف  ــات، وكذل ــاق مــن توصي ــة امليث ــا يصــدر عــن لجن ــذ م تنفي

مواءمــة التريعــات الوطنيــة بأحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان، 

ــل أو  ــد ورش عم ــكل عق ــاون، يف ش ــتمرار التع ــى اس ــان ع ــق الطرف واتف

ــي  ــات الت ــة للفعالي ــه الدعــوات املتبادل ــك توجي ــة، وكذل ــاءات تعريفي لق

يقيمهــا الطرفــن. 

مشــاركة اللجنــة يف أعمــال املؤمتــر الــدويل حــول معانــاة الطفــل الفلســطيين 
يف ظــل إنتهــاك إســرائيل القــوة القائمــة باالحتــالل التفاقيــة حقــوق الطفــل

شــارك املستشــار محمــد جمعــة فزيــع )رئيــس اللجنــة( يف أعــامل املؤمتــر الــدويل حــول معانــاة الطفــل 

الفلســطيني يف ظــل إنتهــاك إرسائيــل القــوة القامئــة باالحتــال التفاقيــة حقــوق الطفــل، الــذي عقــد 

ــطيني يف  ــل الفلس ــع الطف ــول » واق ــة ح ــة مداخل ــس اللجن ــدم رئي ــد ق ــال. وق ــت خ ــة الكوي يف دول

ظــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل« يف أعــامل الجلســة الخاصــة بواقــع الطفــل الفلســطيني يف ظــل القانــون 

الــدويل واتفاقيــة حقــوق الطفــل، وأشــار يف مداخلتــه إىل حقــوق الطفــل العــريب يف أعــامل لجنــة حقــوق 

اإلنســان العربيــة، والتوصيــات التــي أصدرتهــا اللجنــة لــدى اســتعراضها ومناقشــتها للتقاريــر املقدمــة 

ــريب  ــق ع ــكيل فري ــا إىل تش ــام دع ــال. ك ــذا املج ــريب يف ه ــاق الع ــراف يف امليث ــدول األط ــن ال ــا م إليه

معنــي بحاميــة حقــوق الطفــل الفلســطيني مــن خــال االســتخدام األمثــل لــأدوات واآلليــات القانونيــة 

اإلقليميــة والدوليــة لكشــف اإلنتهــاكات والعمــل عــى ماحقــة قــوة االحتــال وتحميلهــا املســؤولية عــن 

هــذه املــآيس بحــق الطفــل الفلســطيني وكشــف عنريتهــا.
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رئيس اللجنة جيتمع مع األمن العام جلامعة الدول العربية

عقــد املستشــار محمــد جمعــة فزيــع )رئيــس اللجنــة( لقــاء مــع االســتاذ احمــد ابــو الغيــط االمــن العــام 

ــة  ــة العربي ــة واالربعــن للجن ــدورة الثاني ــة عــى هامــش مشــاركته يف أعــامل ال ــدول العربي لجامعــة ال

ــة  الدامئــة لحقــوق االنســان. وقــد عــرض رئيــس اللجنــة خــال هــذا اللقــاء الجهــود التــي تؤديهــا لجن

حقــوق االنســان العربيــة يف مجــال تعزيــز وتنميــة وحاميــة حقــوق اإلنســان، وبحــث ســبل تعزيــز دور 

اللجنــة يف تحقيــق غايــات امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان كاحــدى اليــات جامعــة الــدول العربيــة.

وقــد امثــرت تلــك اللقــاءات عــن تأكيــد معــايل االمــن العــام واالمنــاء العامــن املســاعدين عــى رضورة 

دعــم اللجنــة وآليــات عملهــا، باعتبارهــا احــد اهــم اآلليــات االقليميــة  يف النظــام العــريب ورضورة ارشاكهــا 

يف االعــامل العربيــة االقليميــة والدوليــة ملــا لهــا مــن أهميــة كبــرية يف تحســن وتعزيــز ونــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يف العــامل العــريب، وكذلــك رضورة 

تعزيــز تعاونهــا مــع كافــة املؤسســات املعنيــة بحقــوق اإلنســان اإلقليميــة والدوليــة باإلضافــة إىل منظــامت املجتمــع املــدين.

وتــم كذلــك خــال هــذه اللقــاء التباحــث حــول دور الجامعــة العربيــة يف العمــل عــى دعــم اعــامل اللجنــة مــن خــال حــث الــدول عــى املصادقــة 

وتقديــم التقاريــر ومتابعــة تنفيــذ املاحظــات والتوصيــات الختاميــة للجنــة، عــاوة عــى دعــم اســتقالها املــايل واالداري ضمــن اطــر الجامعــة ولوائحهــا.

القاهرة  24 /6/ 2017
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يــؤدي املجتمــع املــدين دوراً هامــاً يف تطويــر منظومــة تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان عــى املســتوى الــدويل، وكان مــن أهــم األدوار 

ــر  ــم التقاري ــال تقدي ــن خ ــان، م ــوق اإلنس ــدات حق ــب معاه ــأة مبوج ــات املنش ــع الهيئ ــل م ــو العم ــزال، ه ــا ي ــا، وم ــام به ــي ق الت

ــوق  ــدات حق ــات معاه ــات يف هيئ ــل املامرس ــن أفض ــة م ــك مامرس ــكل ذل ــة، وش ــات اإلعامي ــفوية والبيان ــات الش ــة واملداخ املوازي

ــداً كبــرياً لتلــك الهيئــات مكَّنهــا مــن اســتجاء حقيقــة أوضــاع حقــوق اإلنســان يف الــدول  اإلنســان باألمــم املتحــدة، كــام شــكل رصي

األطــراف بهــذه املعاهــدات.

ــز  ــى التميي ــاء ع ــة القض ــي لجن ــدة، وه ــم املتح ــان باألم ــوق اإلنس ــدات حق ــات معاه ــل أول هيئ ــدء عم ــام 1969 ب ــهد ع ــد ش وق

العنــري )CERD(، وأعقــب ذلــك إنشــاء اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان )CCPR( يف عــام 1976. بينــام شــهدت مثانينيــات القــرن 

 ،)CEDAW( ــرأة ــد امل ــز ض ــى التميي ــاء ع ــة بالقض ــة املعني ــدأت اللجن ــام 1981 ب ــي ع ــدة؛ فف ــات جدي ــة هيئ ــاء ثاث ــايض إنش امل

ــة  ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــة بالحق ــة املعني ــاء اللجن ــي بإنش ــادي واالجتامع ــس االقتص ــرار املجل ــام 1985 ق ــك يف ع ــب ذل وأعق

ــام 1987. ــا يف ع ــب )CAT( عمله ــة التعذي ــة مناهض ــدأت لجن ــم ب ــة )CESCR(، ث والثقافي

ومل تشــهد فــرتة التســعينات مــن القــرن املنــرم عمــل أي لجــان جديــدة إال لجنــة حقــوق الطفــل )CRC( يف عــام 1991، بينــام شــهد 

بدايــة القــرن الحــايل بــدء عمــل أربــع هيئــات جديــدة، هــي: اللجنــة املعنيــة بالعــامل املهاجريــن وأفــراد أرسهــم )CMW( يف عــام 

2004، واللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب )SPT( يف عــام 2007، واللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة )CRPD( يف عــام 

2008، واللجنــة املعنيــة باالختفــاء القــري )CED( يف عــام 2011.

وميكــن ملنظــامت املجتمــع املــدين املشــاركة يف عمليــة فحــص تقاريــر الــدول األطــراف يف تســع مــن الهيئــات العــرة املنشــأة مبوجــب 

ــي  ــب )SPT( الت ــع التعذي ــة ملن ــة الفرعي ــات، باســتثناء اللجن معاهــدات األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان التعــاون مــع هــذه الهيئ

ينحــر اختصاصهــا يف أمريــن فقــط، األول: إجــراء الزيــارات إىل الــدول األطــراف وزيــارة أي مــكان قــد يكــون فيــه أشــخاص محرومــون 

ــدول األطــراف بشــأن إنشــاء  ــم املســاعدة واملشــورة إىل ال ــن تقدي ــة استشــارية تتضم ــاين، وظيف ــدول. والث ــك ال ــم يف تل ــن حريته م

اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة ملنــع التعذيــب.

املجتمع املدين الذي ميكن له املشــاركة أمام هيئات املعاهدات

ــز،  ــة، مؤسســة، مرك ــع أشــكال منظــامت املجتمــع املــدين )جمعي ــات معاهــدات حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة لجمي تســمح هيئ

ــم  ــة(، باملشــاركة يف تقدي ــة، دولي ــة، اقليمي ــكاين )وطني ــا امل ــام كان نطــاق اختصاصه ــخ( ومه ــاد ... ال ــة، اتح ــة، نقاب ــري ربحي ــة غ رشك

ــاء بــن اللجــان والــدول األطــراف، أو املشــاركة يف أي مؤمتــرات أو فعاليــات تنظمهــا اللجــان  مداخلــة شــفوية أو حضــور الحــوار البن

ــة أخــرى، ولكــن يشــرتط إجــراء  ــة الطــرف أو يف أي دول ــزم أن تكــون املنظمــة مســجلة يف الدول ــم املتحــدة. وال يل ــة باألم التعاهدي

ــة مــا إذا رغبــت منظــامت املجتمــع املــدين بهــذه املشــاركة.  االعتــامد يف حال

طــرق تعامــل املجتمع املدين مع هيئات املعاهدات:

ميكــن للمجتمــع املــدين أن يتعامــل مــع معاهــدات حقــوق اإلنســان ومــع الهيئــات املنشــأة مبوجبهــا مــن خــال عــدد مــن الطــرق 

والوســائل، منهــا؛ تشــجيع الــدول للتصديــق عــى أي مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان، ورصــد مــدى امتثــال الــدول األطــراف 

ــة املاحظــات  ــدول األطــراف، ومتابع ــر ال ــان ملناقشــة تقاري ــا اللج ــي تخصصه ــدورات الت ــاغ، واملشــاركة يف ال ــا بشــان اإلب اللتزاماته

ــدات. ــات املعاه ــن هيئ ــادرة ع ــة الص النهائي

 CPR, CEDAW, CAT, CERD, CMW, CRPD,( بعــض هيئــات املعاهــدات تســمح للمجتمــع املــدين بتقديــم الشــكاوي الفرديــة

 CAT, CEDAW,( وتســمح بعــض هيئــات املعاهــدات للمجتمــع املــدين بتقديــم معلومــات للمســاعدة يف التحقيقــات الريــة ،)CED

CRPD(. كــام تســمح لجنــة القضــاء عــى التمييــز العنــري )CERD( فقــط للمجتمــع املــدين بتقديــم معلومــات مــن أجــل إجــراءات 

اإلنــذار املبكــر والتدابــري العاجلــة.

ــابق  ــرق الس ــى الط ــر ع ــب أال تقت ــدين يج ــع امل ــامت املجتم ــاركة منظ ــرى أن مش ــح ي ــة أصب ــان التعاهدي ــن اللج ــدد م ــاك ع وهن

ذكرهــا، بــل تعداهــا إىل أبعــد مــن ذلــك، فاللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان )CCPR( عــى ســبيل املثــال، تنظــر إىل إســهام طائفــة 

ــه مامرســة مــن أفضــل املامرســات.  ــة عــى أن ــر الوطني عريضــة مــن أعضــاء املجتمــع املــدين يف إعــداد التقاري
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بقلمأمام هيئات معاهدات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة

االستاذ/ محمد عبدالله خليل 
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املراحــل التي ميكن أن يشــارك فيهــا املجتمع املدين يف دورات اللجان التعاهدية:

ميكــن أن يشــارك املجتمــع املــدين يف دورات اللجــان بعــدة طــرق: كتقديــم املعلومــات املكتوبــة، واملشــاركة بصفــة مراقــب، وتقديــم 

املعلومــات الشــفوية، وتقديــم إفــادات رســمية.

وملــا كان نــر موجــز الوقائــع الرســمية للــدورات يتطلــب يف العــادة بعــض الوقــت، فــإن حضــور املجتمــع املــدين يف الــدورات ميكنهــا 

مــن االطــاع بشــكل مبــارش عــى الحــوار الــذي يــدور بــن اللجنــة والدولــة، ومعرفــة القضايــا املثــارة والتوصيــات املوضوعــة.

املشاركة بصفة مراقب: 

ــا بصفــة مراقــب خــال الحــوار  ــة باألمــم املتحــدة ملنظــامت املجتمــع املــدين باالشــرتاك يف دوراته ــات التعاهدي ــع الهيئ تســمح جمي

البنــاء الــذي يتــم مــع الدولــة الطــرف بــرط االعتــامد والحصــول مســبقاً عــى التصاريــح الازمــة لحضــور الــدورات مــن أمانــة اللجنــة 

ذات الصلــة، وتســمح للمنظــامت الحائــزة عــى االعتــامد بتنظيــم اجتامعــات وفعاليــات موازيــة لــدورات اللجنــة.

وباملقابــل، ال تســمح جميــع الهيئــات التعاهديــة باألمــم املتحــدة للمجتمــع املــدين بالتدخــل يف الحــوار البنــاء الــذي يتــم بــن اللجنــة 

والدولــة الطــرف، وال يســمح لهــا أيضــاّ بتقديــم مداخــات تعقيبيــة خــال عمليــة الحــوار، وإن كان ميكــن لتلــك املنظــامت أن تلفــت 

نظــر اللجنــة أو أحــد أعضائهــا إىل أي أمــر عــر تقديــم املعلومــات املكتوبــة.

املشــاركة يف عمل الفرق العاملة الســابقة للدورات: 

ــة  ــداد قامئ ــى إع ــادة ع ــات يف الع ــذه االجتامع ــز ه ــدورات، وترك ــى ال ــابقة ع ــة س ــرق عامل ــكل ف ــى ش ــان ع ــم اللج ــع معظ تجتم

ــرف. ــة الط ــر الدول ــة يف تقري ــا اللجن ــي تلقته ــات الت ــث املعلوم ــامع أو تحدي ــاء االجت ــتها أثن ــرى مناقش ــن أن تج ــي ميك ــا الت بالقضاي

وهنــاك بعــض اللجــان التعاهديــة )CESCR, CEDAW, CRC, CRPD( التــي تســمح ملنظــامت املجتمــع املــدين باملشــاركة الشــفوية 

واملكتوبــة يف عمــل الفــرق العاملــة الســابقة للــدورات واملســاهمة يف إعــداد قوائــم القضايــا واملســائل .

املشــاركة عر تقديم املعلومات املكتوبة: 

ترحــب جميــع هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة طــوال دورة تقديــم التقاريــر باملعلومــات اإلضافيــة بشــأن جميــع 

ــي تقــوم  ــة ل ــدول األطــراف؛ وأكــر الطــرق فعالي ــذ يف ال ــة الرصــد الفعــال للتنفي ــة لكفال ــا املعاهــدات املعني ــي تغطيه املجــاالت الت

منظــامت املجتمــع املــدين بتقديــم معلومــات إضافيــة يتمثــل يف تقديــم تقريــر مكتــوب.

ويف كثــري مــن األحيــان تكــون أكــر التقاريــر فائــدة هــي التقاريــر التــي نشــأت عــن تعــاون وتنســيق بــن كثــري مــن عنــارص املجتمــع 

ــأن تتعــرف عــى  املــدين، ويف كل األحــوال تنصــح هيئــات املعاهــدات منظــامت املجتمــع املــدين قبــل أن تبــدأ يف صياغــة تقريرهــا ب

املبــادئ التوجيهيــة املحــددة لتقديــم التقاريــر لهيئــة املعاهــدة املعينــة.

ــة لإلطــاع  ــة ومتاحــة للكاف ــق علني ــة املقدمــة مــن منظــامت املجتمــع املــدين تكــون وثائ واألصــل أن العــروض واملعلومــات املكتوب

ــامل  ــية األع ــر، خش ــة التقري ــة مقدم ــب املنظم ــى طل ــاء ع ــة، وبن ــات رسي ــذه املعلوم ــون ه ــة أن تك ــت اللجن ــا، إال إذا وافق عليه

ــوق اإلنســان.  ــن حق ــون ع ــا املدافع ــد يتعــرض له ــي ق ــة الت االنتقامي

املشــاركة عر تقديم املعلومات الشفوية: 

ــواردة يف  ــا ال ــفوي للقضاي ــرض ش ــم ع ــق تقدي ــن طري ــان ع ــط يف دورات اللج ــدور نش ــدين ب ــع امل ــامت املجتم ــوم منظ ــن أن تق ميك

املعلومــات املكتوبــة والتقاريــر املقدمــة منهــا، ويشــكل ذلــك فرصــة حيويــة لتلــك املنظــامت إلبــداء رأيهــا يف التقاريــر املقدمــة مــن 

ــة. ــة إضافي ــم مــواد مكتوب ــدة بعــد تقدي ــول أو ملناقشــة تطــورات جدي ــك القــرتاح الحل الحكومــات، وفرصــة كذل

ــدد  ــت مح ــص وق ــى تخصي ــدات )CCPR, CESCR, CAT, CEDAW, CMW, CRPD, CED( ع ــات املعاه ــض هيئ ــرص بع وتح

ــادات الشــفوية املقدمــة مــن منظــامت املجتمــع املــدين. ــدول األطــراف لاســتامع إىل االف ــر ال ــدورات املخصصــة ملناقشــة تقاري خــال ال

واالفــادات الشــفوية املقدمــة مــن املجتمــع املــدين أثنــاء الــدورات التــي تعقدهــا هيئــات املعاهــدات تكــون كلهــا يف اجتامعــات مغلقة، 

ــز ضــد املــرأة )CEDAW(، إذ  ــة القضــاء عــى التميي ــة )CESCR(، ولجن ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــة الحقــوق االقتصادي باســتثناء لجن

تكــون اجتامعاتهــام مفتوحــة.

خاصــة القــول، تشــكل مســاهامت املجتمــع املــدين اضافــة نوعيــة لعمليــة مراجعــة التدابــري التــي اتخذتهــا الــدول االطــراف إلعــامل 

الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات الدوليــة لحقــوق االنســان وبيــان التقــدم املحــرز للتمتــع بهــا، وعــادة مــا متكــن 

ــات  ــوق والحري ــل للحق ــذ األمث ــرتض التنفي ــي تع ــات الت ــات واملعوق ــي للصعوب ــدي واملوضوع ــم الج ــن التقيي ــدات م ــات املعاه هيئ

املنصــوص عليهــا يف هــذه املعاهــدات، ويبقــى نهــج املامرســات الفضــى يف مشــاركة منظــامت املجتمــع املــدين امــام هيئــات املعاهــدات 

الدوليــة يف صــريورة تطوريــة مســتمرة لتحســن حالــة حقــوق االنســان يف الــدول االطــراف. 
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ــة عــىل مســتوى القمــة مبوجــب قــراره رقــم 	• ــدول العربي وافــق مجلــس جامعــة ال
270 الصــادر بتاريــخ 2004/5/23 يف دورتــه العاديــة رقــم 16 عــىل إصــدار امليثــاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان.

 In its ordinary session No. 16 the Council of the League of Arab
 States at the Summit level adopted the “Arab Charter on Human
Rights (ACHR)” by its resolution No. 270 dated 23/5/2004.

دخــل امليثــاق حيــز النفــاذ اعتبــارا مــن تاريــخ 2008/3/15 بعــد شــهرين مــن تاريــخ 	•
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــدى االمان ــابعة ل ــق الس ــة التصدي ــداع وثيق اي
إعــاال للفقــرة 2 مــن املــادة 49 منــه. وهــذه الــدول هــي: األردن، اإلمــارات، 

ــر. ــا، الجزائ ــوريا، فلســطني، ليبي ــن، س البحري

 The ACHR has entered into force on 15/3/2008 after the elapse
 of two months from depositing the 7th  document of ratification to
 the General Secretariat (GS)  of the League of Arab States (LAS),
 pursuant to Para. 2 of Article 49 of the Charter. These States are:
 Jordon, Arab United Emirates, Bahrain, Syria, Palestine, Libya
and Algeria.

يتألــف امليثــاق مــن ديباجــة وأربعــة أقســام تضــم 53 مــادة تشــمل كافــة حقــوق 	•
اإلنســان املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة باإلضافــة إىل آليــة 

عمــل امليثــاق املتمثلــة بلجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة.

 The ACHR consists of a preamble and 4 sections that include 53
 articles that cover all civil, political, economic, social and cultural
 rights as well as the Charter mechanism represented in the “Arab
 Human Rights Committee (AHRC)”.

أنشــأت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة )لجنــة امليثــاق( للنظــر يف تقاريــر الــدول 	•
ــوص  ــات املنص ــوق والحري ــال الحق ــا إلع ــي اتخذته ــر الت ــأن التداب ــراف بش األط
عليهــا يف هــذا امليثــاق. وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء )بصفتهــم الشــخصية( 
ــن ذوي  ــوا م ــري عــىل ان يكون ــرتاع ال ــاق باالق ــدول األطــراف يف امليث ــم ال تنتخبه
الخــرة والكفــاءة العاليــة ويعمــل هــؤالء بــكل تجــرد ونزاهــة، وال يجــوز أن تضــم 
اللجنــة أكــر مــن شــخص واحــد مــن مواطنــي الدولــة الطــرف يف امليثــاق، ويجــوز 
إعــادة انتخابــه ملــرة واحــدة فقــط، مــع مراعــاة مبــدأ التــداول. علــا بــان اعضــاء 
ــن األعضــاء  ــة م ــة ثالث ــى والي ــىل إن تنته ــع ســنوات ع ــدة ارب ــون مل ــة ينتخب اللجن

ــق القرعــة. ــرة بعــد عامــني ويحــددون عــن طري ــني يف االنتخــاب ألول م املنتخب

 The AHRC was established to consider the reports of the State
 parties to the ACHR on the measures undertaken to enforce the
 rights and freedoms set forth in the Charter.  The Committee is
 composed of 7 members (in their personal capacity) who are elected
 through secret ballot by the State parties. The elected members must
 be highly experienced and efficient and should work impartially
 and conscientiously.  The AHRC shall not include more than one
 national from the same State party who may be re-elected only
 once with due regard to the principle of rotation. The members of
 AHRC shall be elected for a 4-year term, while the mandate of three
 members elected in the first election, who are chosen by lot, shall be
terminated after two years .

أوجــب امليثــاق عــىل الــدول األطــراف التعهــد بــأن تضمــن ألعضــاء اللجنــة الحصانــة 	•
الالزمــة والرضوريــة لحايتهــم ضــد أي شــكل مــن أشــكال املضايقــات أو الضغــوط 
ــم يف  ــم أو ترصيحاته ــبب مواقفه ــة بس ــات القضائي ــة أو املتابع ــة أو املادي املعنوي

إطــار قيامهــم مبهامهــم كأعضــاء يف اللجنــة.

 The ACHR stipulates that the State parties shall ensure that
 members of AHRC enjoy immunity which is required and
 necessary to protect them against any form of harassment or
 moral or material pressures or prosecution due to their stances or
 statements they make while exercising their mandate as members
in the AHRC.

عــىل كل دولــة طــرف يف امليثــاق تقديــم أول تقريــر لهــا إىل اللجنــة خــالل ســنة مــن 	•
تاريــخ دخــول امليثــاق حيــز التنفيــذ، ثــم تقريــراً دوريــاً كل ثالثة أعــوام، ويجــوز للجنة 

أن تطلــب مــن الــدول األطــراف معلومــات إضافيــة ذات صلــة بتنفيــذ امليثــاق.

Each State party shall submit its first report to the AHRC within 
one year from the date on which the ACHR enters into force and 
a periodic report every three years. The AHRC may request from 
State parties additional information relating to the implementation 
of the ACHR..

تقــوم اللجنــة بتزويــد الــدول األطــراف باملبــادئ االسرتشــادية والتوجيهيــة الخاصــة 	•
بشــكل ومضمــون التقريــر، ضانــاً إلعــداده بأســلوب موحــد ومتكامــل مــا يســاعد 
يف الحصــول عــىل صــورة شــارحة ومتكاملــة لحالــة حقــوق اإلنســان يف الدولــة ومــدي 

توافــق ذلــك مــع أحــكام امليثــاق.

 The AHRC shall provide State parties with the guidelines on
 the form and content of the reports in order to ensure that
 they are prepared in a unified and comprehensive manner
 that would sufficiently  explain the human rights situation in
 State parties and the extent to which it is consistent with the
provisions of the ACHR.

ــدول 	• ــن ال ــر م ــلمه التقاري ــد تس ــة بع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــني الع ــويل األم يت
ــر،  ــك التقاري ــة بدارســة وفحــص تل ــوم اللجن ــا، لتق ــة للنظــر فيه ــا إىل اللجن إحالته

ــتها. ــداً ملناقش ــأنها متهي ــة بش ــا الفني ــداد مالحظاته وإع

After receiving the reports from the States parties, the Secretary-
 General of LAS shall refer them to the AHRC in order to study and
 examine these reports and to prepare its observations thereon prior
to its discussion with the concerned State party.

تجــري املناقشــة مــع الدولــة املعنيــة مــن خــالل وفــد رســمي ميثلهــا حيــث تقــوم 	•
اللجنــة بإبــداء مالحظاتهــا وتقديــم التوصيــات تطبيقــاً ألحــكام وأهــداف امليثــاق. 

 The discussion with the concerned State party shall be with  its
 official delegation that represents it, the AHRC shall express
 its observations and recommendations in accordance with the
 provisions and goals of the ACHR.

تعتــر تقاريــر اللجنــة ومالحظاتهــا الختاميــة وتوصياتهــا وثائــق علنيــة تعمــل 	•
اللجنــة عــىل نرشهــا عــىل نطــاق واســع. كــا تحيــل اللجنــة تقريــراً ســنوياً يتضمــن 
مالحظاتهــا وتوصياتهــا إىل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــن طريــق األمــني العــام.

 The AHRC`s reports, concluding observations and
 recommendations are considered public documents that the
 AHRC shall widely disseminate. The ACHR shall refer, through
 the Secretary-General of the LAS, an annual report containing its
observations and recommendations to the  Council of LAS,.

ــة 	• ــان ودراس ــوق اإلنس ــة حق ــة حال ــكل دوري ملتابع ــا بش ــة اجتاعاته ــد اللجن تعق
تقاريــر الــدول األطــراف، كــا تعقــد اجتاعــات اســتثنائية ملناقشــة مــا يســتجد مــن 

ــال وتطــورات. أع

 The ACHR shall hold its meetings periodically to follow-up the
 human rights situation in the State parties and to consider their
 reports. The Committee may also hold extraordinary meetings in
order to discuss any developments.
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