
ــدول  ــة ال ــة لجامع ــة العام ــر األمان ــرى يف مق ج

ــة أعضــاء جــدد  ــة بالقاهــرة انتخــاب ثالث العربي

ملــدة 4 أعــوام لعضويــة لجنــة حقــوق اإلنســان 

العربيــة »لجنــة امليثــاق«، وذلــك مــن بــن ســبعة 

ــاق  ــراف يف امليث ــدول األط ــم ال ــحن قدمته مرش

العــريب لحقــوق اإلنســان، التــي ليــس لهــا عضــو 

يف لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة.

وقــد فــاز مرشــح دولــة الكويت املستشــار/محمد 

خالــد الضاحــي املقيــد باملحكمــة الدســتورية 

ومحكمــة التمييــز الكويتيــة بأعــى األصــوات 

حيــث حصــل عــى 9 أصــوات مــن أصــل 12، كــا 

حصــل مرشــح دولــة قطــر األســتاذ/ جابــر صالــح 

املــري مديــر الدائــرة القانونيــة باللجنــة الوطنيــة 

القطريــة لحقــوق االنســان عــى 6 أصــوات، كــا 

ــت مرشــحة اإلمــارات األســتاذة/آمنه عــي  حصل

املهــري نائــب مديــر إدارة حقــوق االنســان 

بــوزارة الخارجيــة عــى 6 أصــوات. وهــى أول 

امــرأه عربيــة تفــوز بعضويــة هــذه اللجنــة. علاً 

بــأن اللجنــة تضم ســبعة أعضــاء ومهمتها دراســة 

ــى  ــة ع ــدول املصادق ــن ال ــة م ــر املقدم التقاري

ــز التنفيــذ عــام 2008  امليثــاق الــذى دخــل حّي

ــة  ــدم مــن جمهوري ــوق اإلنســان املق ــة حق ــر األول لحال ــة التقري ــوق اإلنســان العربي ــة حق ناقشــت لجن

الســودان إىل اللجنــة إعــاال للــادة 48 مــن امليثــــــاق العـــــريب لحقوق اإلنســان يومــي 9 و 10 نــــوفمرب/

ترشيــن ثــاين 2015 مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة، وقــد أدار مناقشــات اللجنــة 

الدكتــور هــادي بــن عــي اليامــي رئيــس اللجنــة مــع وفــد جمهوريــة الســودان الــذي ترأســه موالنــا/ أحمــد 

عبــاس الــرزم وكيــل وزارة العــدل الســودانية. 

ويف بدايــة املناقشــات وجــه رئيــس اللجنــة الشــكر لجمهوريــة الســودان اللتزامهــا بتقديــم تقريرهــا األول 

ــها يف  ــذ تأسيس ــة من ــه اللجن ــذى تناقش ــن ال ــر الثام ــد التقري ــودان يع ــر الس ــار إىل أن تقري ــة، وأش للجن

العــام 2009. وكانــت اللجنــة قــد اختــارت مــن بــن أعضاءهــا الدكتــور/ عبداملجيــد زعــالين مقــررا لتقريــر 

ــة الســودان. جمهوري

واســتعرض وفــد جمهوريــة الســودان مضمــون تقريــر حالــة حقــوق اإلنســان يف الســودان، كــا قــدم رشحــا 

ــية  ــة والسياس ــان املدني ــوق اإلنس ــة حق ــز وحاي ــة يف تعزي ــود الدول ــتوري وجه ــيايس والدس ــار الس لإلط

االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة إعــاالً ألحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان. باملقابــل قــدم اعضــاء 

ــة الطــرف يف  ــات يف الدول ــف الحقــوق والحري ــوين الناظــم ملختل ــة استفســارتهم حــول االطــار القان اللجن

ســببيل التحقــق مــن إعالهــا يف الترشيعــات الســودانية والسياســات واملارســات مبــا يضمن التمتــع الفعي 

بهــذه الحقــوق والحريــات. 
ويف ســياق متصــل شــهدت الجلســات حضــور ممثلــون عــن املنظــات غــر الحكوميــة املعنيــة بحقــوق 
اإلنســان والتــي شــاركت يف حضــور جلســة االســتاع، وكان عــدد مــن هــذه املنظــات قــد قدمــت تقاريــر 
موازيــة تســتعرض حالــة حقــوق اإلنســان يف الدولــة الطــرف، ملســاعدة اللجنــة عــى التقييــم الواســع لحالــة 

اعــال الدولــة لالحــكام الــوارده يف امليثــاق.

جلنــة حقــوق اإلنســان العربية
تناقــش حالــة حقــوق اإلنســان يف مجهورية الســودان

انتخاب مرشــحي 
قطــر والكويــت واإلمارات

 لعضويــة جلنــة حقــوق اإلنســان العربيــة
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       وفــد جلنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ينهــي مهمتــه يف مدينــة عــدن 
ويدعــوا لتكثيــف اإلغاثــة اإلنســانية للمنكوبــن

جلنة حقوق اإلنسان العربية تطلق تقرير زيارة مدينة عدن 
وتدعو إىل حماسبة املتورطن باالنتهاكات حبق الشعب اليمين

أنهــى وفــد لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة مهمــة  ميدانيــة اســتهدفت اإلطــالع عــى اوضــاع 
ــوق  ــريب لحق ــاق الع ــرف يف امليث ــة ط ــا دول ــة؛ بوصفه ــة اليمين ــان يف الجمهوري ــوق االنس حق

ــة. ــارة مــن الحكومــة اليمين ــة لدعــوة زي ــر تلقــي اللجن ــك إث االنســان، وذل
وأوفــدت اللجنــة خــالل الفــرة مــن 11 اىل 13 ســبتمرب 2015 وفــد لزيــارة مدينــة عــدن لالطــالع 
عــى واقــع حالــة حقــوق االنســان فيهــا عــى خلفيــة مــا شــهدته مــن أعــال عســكرية مــن 
أطــراف الحــرب الدائــرة بــن قــوات الحكومــة واملتمرديــن عــى الرشعيــة والذيــن كانــوا ســببا يف كل مــأيس الشــعب اليمنــي. وقــد اطلــع الوفــد يف إطــار واليــة 
اللجنــة عــى مــدى متتــع املواطنــن اليمنــن يف مدينــة عــدن بحقوقهــم وحرياتهــم التــي كفلهــا امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان، وتــم اجــراء لقــاءات مــع كافــة 

االفــراد واملؤسســات ذات الصلــة لتحقيــق غايــات مهمتهــا.
ووقــف الوفــد أمــام العديــد مــن القضايــا املتعلقــة بأوضــاع حقــوق االنســان يف مدينــة عــدن، واملــآيس اإلنســانية والبنيويــة التــي رافقــت االعال الحربية بســبب 
القنــص والقتــل للمواطنــن والتدمــر للعــارات واألبنيــة واملنــازل الســكنية واملنشــئات الخاصــة والعامــة وغرهــا. وقــد أســف الوفــد لوقــوع انتهــاكات جســيمة 
الحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، وتبــن مــن خــالل الجــوالت امليدانيــة للجنــة واللقــاءات التــي أجرتهــا وشــهود العيــان الذيــن التقتهــم أنهــا ارتكبت من 

جانــب قــوات التمــرد »الحــويث وحلفائهــم« ضــد املدنيــن اثنــاء حصارهــم ومــن ثــم ســيطرتهم عــى مدينــة عــدن.
وأكــد الوفــد عــى أن هــذه الهجــات والقصــف العشــوايئ للمناطــق املأهولــة بالســكان املدنيــن يف احيــاء مدينــة عــدن، عــالوة عــى عــدم التمييــز بــن املدنيــن 
ــن الحــرب. كــا رصــد الوفــد  ــة يف انتهــاك جســيم لقوان ــة األساســية املدني ــد اآلالف مــن املدنيــن وتدمــر البني ــل وجــرح وترشي ــن، قــد أّدى إىل قت واملحارب
املارســات الإلنســانية لهــذه املليشــيات ومخالفتهــا للقانــون الــدويل اإلنســاين والتــي شــملت التعذيــب واإلعــدام خــارج القانــون واإلعتقــال التعســفي والعديــد 
مــن حــاالت اإلختفــاء القــري والتجنيــد اإلجبــاري لألطفــال ضمــن هــذه املليشــيات واعــال التخريــب والســلب والتهجــر القــري للمدنيــن وعرقلــة وصــول 

املســاعدات اإلنســانية للمحتاجــن لهــا يف املناطــق املحــارصة .
كــا نظــر الوفــد بقلــق اىل تفاقــم الوضــع املعيــي مبدينــة عــدن جــراء توقــف الخدمــات العامــة وتدمــر البنيــة التحتيــة لهــا، وبخاصــة يف الكهربــاء وامليــاه 
والصحــة والتعليــم والــرف الصحــي وانتشــار االوبئــة كحمــى الضنــك، وأكــد عــى اهميــة رسعــة العمــل إلعــادة الخدمــات العامــة للمواطنــن وبنــاء املؤسســات 
واحــرام ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان، وأشــاد بالجهــود املبذولــة يف ســبيل إعــادة التيــار الكهربــايئ وامــدادات امليــاه، وتشــغيل املستشــفيات العامــة وإعــادة 
العمليــة التعليميــة بعــد توقفهــا، كــا أشــاد بجهــود العــون واإلغاثــة املكثفــة مــن الــدول املشــاركة يف التحالــف املســاند للحكومــة اليمنيــة لعــود الحيــاة إىل 

طبيعتهــا يف مدينــة عــدن والحقــا يف كافــة املــدن التــي شــملتها الحــرب.
وناشــد الوفــد الــدول العربيــة واملؤسســات والهيئــات الدوليــة واملجتمــع الــدويل اىل زيــادة حجــم اإلغاثــة االنســانية املقدمــة للشــعب اليمنــي بعامــة والالجئــن 

والنازحــن بخاصــة.
ومــن جهــة أخــرى ناشــد الوفــد مجلــس الجامعــة العربيــة واملجتمــع الــدويل إىل مواصلــة الجهــود الراميــة إىل إيجــاد حــل لألزمــة اإلنســانية املتفاقمــة يف اليمــن 

واســتعادة الســالم والوحــدة الرابيــة واالســتقرار املنشــود يف الجمهوريــة اليمنيــة.
https://www.youtube.com/watch?v=xeQ731Pwn_g                                     :رابط الفيلم الوثائقي الخاص بزيارة الجمهورية اليمنية

أكــد رئيــس لجنــة حقــوق االنســان العربيــة د. هــادي بــن عــي اليامــي رضورة مســاءلة ومحاكمــة كل 
مــن يبــت بحقــه ارتــكاب انتهــاك لحقــوق الشــعب اليمنــي مــن اتبــاع ميليشــيات الحــويث او اتبــاع 

الرئيــس اليمنــي املخلــوع عــي عبداللــه صالــح.
جــاء ذلــك يف كلمــة اليامــي امــام اجتــاع مبقــر الجامعــة العربيــة والــذي حــره وزيــر حقــوق االنســان يف اليمــن عزالديــن االصبحــي وخصــص لعــرض تقريــر 
زيــارة فريــق عمــل اللجنــة إىل مدينــة عــدن بعــد تحريرهــا يف الفــرة مــن 11 اىل 13 ســبتمرب املــايض. وأعــرب اليامــي عــن أســفه لالوضــاع االنســانية الخطــرة 
التــي يشــهدها اليمــن ويعــاين مــن ويالتهــا الشــعب اليمنــي الشــقيق كل يــوم مــن قتــل وترشيــد وتهجــر وتبديــد للمــوارد واملقــدرات التــي ميكــن اســتغاللها 

يف البنــاء بــدال مــن التخريــب.
وعــن تقريــر اللجنــة قــال اليامــي ان التقريــر تضمــن مالحظــات واســتنتاجات مهمــة حــول االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان وللقانــون االنســاين الــدويل 

موضحــا ان فريــق العمــل وضــع مجموعــة مــن التوصيــات ملعالجــة االوضــاع الخطــرة يف اليمــن.
وأضــاف ان يف مقدمــة توصيــات اللجنــة تشــكيل مجموعــة عمــل تكــون مهمتهــا تنســيق الجهــود والربامــج الخاصــة ملســاعدة الشــعب اليمنــي مــن مؤسســات 
ووكاالت دوليــة واقليميــة يف مجــاالت املســاعدات الغذائيــة والطبيــة ومســاعدة الجرحــى واملصابــن باالضافــة القامــة مستشــفيات ميدانيــة وتقويــة مؤسســات 

الدولــة اليمنيــة مبســاعدة الحكومــة الرشعيــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا يف مجــال حقــوق االنســان تجــاه شــعبها.
وقــال ان تقريــر فريــق عمــل اللجنــة الــذي زار اليمــن ســيعرض عــى االمــن العــام للجامعــة العربيــة الدكتــور نبيــل العــريب الســتعراضه امــام اجتــاع مقبــل 
ملجلــس الجامعــة العربيــة. واضــاف ان فريــق العمــل انطلــق مــن ثالثــة منطلقــات رئيســة هــي »االميــان بحــق الشــعب اليمنــي يف تقريــر مصــره« و«تلبيــة 

دعــوة الحكومــة اليمنيــة لتوثيــق انتهــاكات حقــوق االنســان يف اليمــن« باالضافــة اىل “االطــالع امليــداين عــى تلــك االوضــاع”.
ولفــت اىل ان الفريــق قــام برصــد وتوثيــق االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان والتــي تتضمنهــا احــكام امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان والقانــون الــدويل 

لحقــوق االنســان والقانــون الــدويل االنســاين وهــي االنتهــاكات الناتجــة عــن االنقــالب املســلح عــى ارادة الشــعب اليمنــي وحكومتــه الرشعيــة.
وتــم خــالل االجتــاع عــرض تقريــر مفصــل عــن زيــارة فريــق اللجنــة اىل اليمــن برئاســة املستشــار اســعد نعيــم يونــس يتضمــن رصــدا وتوثيقــا لالنتهــاكات 

بحــق الشــعب اليمنــي.
https://www.youtube.com/watch?v=zSbEzeV_OGI                :رابط الفيلم الوثائقي الخاص بندوة اطالق تقرير زيارة الجمهورية اليمنية
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اليامي يدعو تونس لالسراع بالتصديق 
على امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

رئيس اللجنة يسلم تقرير اللجنة
 حول زيارة اجلمهورية اليمنية إىل األمن العام

 جمللس وزراء الداخلية العرب

العربيــة  االنســان  حقــوق  لجنــة  رئيــس  اليامــي  عــي  بــن  هــادي  الدكتــور  التقــى 

التونســية. بالجمهوريــة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  البكــوش  الطيــب   الدكتــور 

واملالحظــات  بهــا  تضطلــع  التــى  واملهــام  اللجنــة  دور  واســتعرض معه 

قدمــت  دول  ســبع  تقاريــر  عــى  أصدرتهــا  التــى  الختاميــة  والتوصيــات 

األطــراف. الــدول  مــع  تجريــه  الــذي  التفاعــي  والحــوار   تقاريرهــا، 

ــاق العــريب  ــة التونســية بالتصديــق عــى امليث ــأن تســارع الجمهوري ــه ب كــا عــرب عــن متنيات

ــس. ــه تون ــس ووقعــت علي ــذى صــدر عــن قمــة تون لحقــوق اإلنســان ال

مــن جانبــه اســتعرض الدكتــور الطيــب البكــوش أوضــاع املنظومــة العربيــة لحقــوق اإلنســان 

ــوق  ــال حق ــي يف مج ــي والراكم ــج اإلصالح ــى النه ــز ع ــى ترتك ــود الت ــة الجه ــار ألهمي وأش

اإلنســان ويف تطويــر املنظومــة العربيــة لحقــوق اإلنســان واهتــام تونــس بهــذا امللــف، كــا 

ــوق  ــى حق ــب ع ــة والتدري ــال الربي ــة يف مج ــه الطويل ــية وخربت ــة التونس ــتعرض التجرب اس

اإلنســان واملكاســب التــى تحققــت مــن نــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان وأثرهــا املمتــد، وحــذر 

مــن أن بعــض مكاســب حقــوق اإلنســان تتعــرض ملخاطــر عديــدة يف الواقــع الراهــن نتيجــة 

تــآكل خطــاب حقــوق اإلنســان بســبب الظــروف التــى متــر بهــا املنطقــة العربيــة.

ــق  ــة تعمي ــة وأهمي ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــه للجن ــى دعم ــب ع ــور الطي ــدد الدكت وش

ــراف ــدول األط ــر ال ــة تقاري ــزة يف معالج ــة املتمي ــا املهني ــاد بتجربته ــا وأش تجربته

ــة  ــس اللجن ــي رئي ــادي اليام ــور ه ــى الدكت التق

مــع الدكتــور عــى كومــان األمــن العــام ملجلــس 

وزراء الداخليــة العــرب، لبحــث تحديــات األمــن 

ــوق اإلنســان،  ــون وحق ــيادة القان واإلرهــاب وس

كــا اســتعرض دور اللجنــة باعتبارهــا ركيــزة 

املنظومــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، وســلمه 

ــوق  ــة حق ــل لجن ــق عم ــارة فري ــن زي ــر ع تقري

اليمنيــة  الجمهوريــة  إىل  العربيــة  اإلنســان 

ــدن(.   ــة ع )مدين

باملقابــل أشــاد الدكتــور عــى كومــان األمــن 

ــدور  ــرب  بال ــة الع ــس وزراء الداخلي ــام ملجل الع

العربيــة  اإلنســان  حقــوق  للجنــة  الفاعــل 

وانفتاحهــا عــى آليــات حقــوق اإلنســان العربيــة 

والوطنيــة. وقــد وعــد بدراســة هــذا التقريــر 

ومــا تضمنــه مــن توصيــات وعرضهــا عــى لجــان 

مجلــس وزراء الداخليــة العــرب.

جلنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ختتتــم زيارهتــا جلنيف
التقــى خالهلــا وفــد اللجنــة باملفــوض الســامي حلقوق اإلنســان
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انهــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة زيارتهــا إىل مقــر األمــم املتحدة بجنيف بعــدد مــن اللقاءات 

املكثفــة. وتــأيت هــذه الزيــارة يف ضــوء خطــة عمــل اللجنــة الهادفــة إىل تعزيــز التعاون مع آليــات 

األمــم املتحــدة لحايــة حقــوق اإلنســان ويف إطــار ســعيها للتواصــل واالنفتــاح عــي مختلــف آليات 

حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة، حيــث التقــي رئيــس اللجنــة الدكتــور/ هــادي اليامي،ونائــب 

ــان  ــوق اإلنس ــامي لحق ــدة الس ــم املتح ــالين مبفوض األم ــد الزع ــور/ عبداملجي ــس اللجنة الدكت رئي

األمــر/ زيــد رعــد الحسن، واســتعرض معه جهــود لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة لرصــد حقــوق 

اإلنســان يف الــدول األطــراف بامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، كــا اســتعرض لنتائج البعثــة التــي 

أوفدتهــا اللجنــة إىل مدينــة عــدن بنــاء عــى دعــوة مــن الحكومــة اليمنيــة لرصــد وتوثيــق حالــة 

حقــوق اإلنســان الناتجــة عــن النــزاع املســلح الدائــر، كــا بحــث الطرفــان خــالل اللقــاء ســبل التعــاون بــن اللجنــة واملفوضيــة، وأعــرب املفــوض الســامي 

خــالل اللقــاء عــن تطلعــه الن تلعــب اللجنــة دوراً يف اســتكال مصادقــة الــدول العربيــة عــى العهديــن الدوليــن.

وتنــاول اليامــي خــالل لقــاء رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان امكانيــة مشــاركة اللجنــة يف الجلســات املخصصــة ملناقشــة الــدول العربيــة األطــراف يف امليثــاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان خــالل االســتعراض الــدوري الشــامل. كــا أعــرب املقــرر الخــاص املعنــي بالحــق يف الصحــة عــن تطلعــه للتنســيق مــع اللجنــة خالل 

الزيــارات التــي يعتــزم اجراءهــا لــدول عربيــة خــالل الفــرة القادمــة، ومــن جانبــه اســتعرض اليامــي خــالل اللقــاء للحــق يف الصحــة بجوانبــه املختلفــة يف 

امليثاق ولوضعيــة الحــق يف الصحــة يف الــدول العربيــة التــي قدمــت تقاريرهــا للجنــة.

ــة االحتجــاز  ــادل املعلومــات والخــربات الخاصــة بوضعي ــة تب ــان امكاني ــي باالحتجــاز التعســفي ناقــش الطرف ــق العامــل املعن ــاء رئيــس الفري وخــالل لق

ــة. ــدول العربي التعســفي يف ال

وعــي جانــب آخر تنــاول اليامــي خــالل لقــاءه برئيــس املجموعــة العربيــة ورئيــس بعثــة مكتــب الخليــج العــريب يف جنيــف نتائــج الزيــارات التــي تقــوم بهــا 

اللجنــة ضمــن خطــة عملهــا للــدول العربيــة الســتكال املصادقــة عــى امليثــاق وزياراتها للــدول األطــراف للتعريــف بامليثاق.

جنيف  2015/9/17

تونس 2015/11/2
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رئيــس جلنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يشــارك يف اجتماعــات الربملــان العربي
ويطالــب باســتكمال مصادقــة الــدول العربيــة علــى امليثــاق

جلنة حقوق اإلنسان العربية تشارك
يف املؤمتر األول

للمسؤولن عن حقوق اإلنسان بوزارات الداخلية العربية

رئيس جلنة حقوق اإلنسان العربية يشارك
 يف االجتماع املشرتك ملمثلي وزارات الداخلية 

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

شــارك الدكتــور هــادي بــن عــي اليامــي يف اجتاعــات الربملــان العــريب مبقــر مجلــس نــواب الشــعب 

التونــي، وحــث أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان بالربملــان العــريب عــى مناقشــة توصيــة 

مجلــس جامعــة الــدول العربيــة يف الــدورة )143( والــدورة )144( املتعلقــة بدعــوة الربملــان العــريب 

ــى  ــان ع ــوق اإلنس ــريب لحق ــاق الع ــى امليث ــادق ع ــى مل تص ــدول الت ــة لل ــات الوطني ــث الربملان لح

املصادقــة عليــه.

ويف كلمتــه أمــام اعضــاء اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان بالربملــان العــريب اســتعرض الدكتــور هادي 

ــدول  ــدول التــى قدمــت تقاريرهــا، وطلــب حــث ال ــاق وال ــة األطــراف بامليث ــدول العربي اليامــي ال

العربيــة التــى مل تصــادق عــى امليثــاق بعــد، باســتكال املصادقــة عليــه مــن أجــل إيجــاد نظــام عــريب 

لتعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان، كــا طالــب بحــث الــدول التــي صادقــت عــى امليثــاق اىل تقديــم تقاريرهــا إىل لجنــة حقــوق االنســان العربيــة اعــاال 

للــادة 45 مــن امليثــاق، واقــرح أن يتــم التنســيق مــع الربملــان العــريب وإحاطتــه علــا باملالحظــات والتوصيــات الختاميــة للجنــة، وفتــح النقــاش العــام حول 

تحديــث امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان.

كــا شــارك اليامــي يف اجتاعــات اللجنــة الترشيعيــة بالربملــان العــريب، وقــدم مداخلــة اســتعرض خاللهــا دور اللجنــة، ومجــاالت التعــاون املأمــول، وعــرض 

جوانــب مــرشوع الورقــة البحثيــة التــي أعدتهــا اللجنــة ملقارنــة امليثــاق بالعهديــن الدوليــن لحقــوق االنســان.

لجنــة  رئيــس  شــاركت 

حقــوق اإلنســان العربيــة 

ــر العــريب  يف اعــال املؤمت

عــن  للمســؤولن  األول 

حقوق اإلنســان يف وزارات 

ــذى  ــة ال ــة العربي الداخلي

ــي 2  ــس يوم ــد بتون انعق

و3 نوفمــرب2015، وقــد افتتــح املؤمتــر الدكتــور عــى كومــان األمــن العــام 

ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب، وتــرأس أعــال املؤمتــر املستشــار محمــد 

بوحنــة ممثــل وزارة الداخليــة الجزائريــة. وقــدم الدكتــور هــادي اليامــي 

ــات  ــن أن عملي ــا ع ــرب فيه ــر، وع ــة األويل للمؤمت ــة يف الجلس ــة اللجن كلم

حايــة األمــن ومكافحــة الجرائــم واإلرهــاب والجرميــة املنظمــة وحايــة 

حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون عمليــات متوامئــة ويعــزز بعضهــا 

ــة  ــدون صيان ــان ب ــوق إنس ــرام حق ــز أو اح ــة لتعزي ــه ال فرص ــا، وأن بعض

األمــن، وال يوجــد فرصــة الســتمرار األمــن إال بتكريــس حقــوق اإلنســان. 

وأقــرح أن أن يتبنــى املؤمتــر وضــع أطــر وأدلــة مرجعيــة لحقــوق اإلنســان 

ــراءات  ــر واإلج ــة التداب ــش، أو مارس ــف والتفتي ــأن التوقي ــية بش األساس

األمنيــة ملنــع الجرائــم أو مالحقتهــا عــى أن تهــدى هــذه األطــر املرجعيــة 

بأفضــل التجــارب واملارســات العربيــة والدوليــة. وأشــار ألن لجنــة حقــوق 

اإلنسان العربية عى استعداد للمساهمة التقنية يف هذه الجهود. 

كــا أعطــى نبــذة للمشــاركن عــن امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان وآليتــه 

املتمثلــة يف لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة، ودعــى الــدول العربيــة 

ــاق. ــق عــى امليث الســتكال التصدي

ثــم تــرأس الجلســة املخصصــة ملحــور دور هيــاكل حقوق اإلنســان بــوزارت 

الداخليــة العربيــة يف تعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان، واســتعرضت 

ــرض  ــم ع ــذه اإلدارات وت ــايب له ــايب والعق ــايئ والرق ــدور الوق ــة ال الجلس

ــرب  ــة. وع ــارات العربي ــة اإلم ــودان واألردن ودول ــن الس ــارب م ــالث تج ث

الدكتــور هــادي اليامــي عــن أن االدارات والهيــاكل املســؤولة عــن حقــوق 

اإلنســان يف وزارات الداخليــة هــى خــط الدفــاع األول عــن حقــوق اإلنســان 

ــة. ــة الذاتي باعتبارهــا أحــد عنــارص الرقاب

املشــرك  االجتــاع  يف  اليامــي  هــادي  د.  شــارك 

الوطنيــة  واملؤسســات  الداخليــة  وزارات  ملمثــي 

ــذى عقــد يومــي 3 و4 نوفمــرب  لحقــوق اإلنســان ال

مبقــر مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، وقــد افتتــح 

وزيــر  الغرســي  الناجــم  محمــد  الســيد  املؤمتــر 

داخليــة تونــس، وقدمــت اللجنــة ورقــة عمــل عــن 

رؤيتهــا حــول إدمــاج توصيــات املؤمتــر الــدويل ضمن 

آليــات التقاريــر التــى تناقشــها الــدول األطــراف يف 

ــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، كــا اســتعرضت  امليث

الورقــة حــاالت الطــوارئ االســتثنائية والتــى يجــوز 

فيهــا فــرض بعــض القيــود عــى الحقــوق، والالئحــة 

ــوز  ــى ال يج ــات الت ــوق والحري ــن الحق ــة م املطول

ــوارئ. ــة الط ــا يف حال ــا أو تقييده ــاص منه االنتق

وتضمنــت الورقــة خطــة عمــل اللجنــة عــي إعــداد 

عــدد مــن التعليقــات العامــة املتعلقــة بــرشوط 

االســتثنائية  الضوابــط  فــرض  وحــاالت  وضوابــط 

وعالقتهــا بســيادة القانــون وعــدم جــواز تعليــق 

تلــك  لحايــة  الالزمــة  القضائيــة  الضانــات 

الحقــوق.
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جلنة حقوق اإلنسان العربية تشارك يف
أعمال ورشة العمل حول سبل تعزيز التفاعل 
مع هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

جلنة حقوق اإلنسان العربية تشارك
 يف أعمال مائدة احلوار 

حول سبل مناهضة خطاب الكراهية

ــر املــري )عضــوي  ــع واألســتاذ/ جاب شــارك كل مــن املستشــار/ محمــد فزي

اللجنــة( يف أعــال ورشــة العمــل حــول » ســبل تعزيــز التفاعــل مــع هيئــات 

ــة  ــبكة العربي ــا الش ــي نظمته ــان«، الت ــوق اإلنس ــة لحق ــدات الدولي املعاه

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع مركــز األمــم املتحــدة 

للتدريــب والتوثيــق يف مجــال حقــوق اإلنســان لجنــوب غــرب أســيا واملنطقة 

العربيــة. وقــد هدفــت ورشــة العمــل إىل بحــث ســبل وآليــات تعزيــز تفاعــل 

املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واملنظــات غــر الحكوميــة ومختلف 

ــان،  ــوق اإلنس ــة لحق ــدات الدولي ــات املعاه ــع هيئ ــة م ــاب املصلح أصح

وســبل تفعيــل التوصيــات الصــادرة عنهــا، وتبــادل الخــربات يف هــذا الشــأن. 

ــات  ــز هيئ ــل وتعزي ــة بتفعي ــت الورشــة أخــر التطــورات املتعلق ــا تناول ك

املعاهــدات، وآليــات وأدوات عمــل هــذه الهيئــات وفــرص التفاعــل معهــا.

جديــر بالذكــر أن املستشــار/ محمــد فزيــع قــدم ورقــة اســتعرض فيهــا تجربة 

اللجنــة يف التعــاون مــع املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ومؤسســات 

املجتمــع املــدين املعنيــة بحقــوق اإلنســان ســواء يف عمليــة تقديــم تقاريــر 

الظــل عــى التقاريــر املقدمــة مــن الــدول األطــراف يف امليثاق العــريب لحقوق 

اإلنســان أو حضــور جلســات اإلســتاع أثنــاء مناقشــة هــذه التقاريــر. كــا 

تطرقــت الورقــة إىل آليــات تعــاون اللجنــة مــع اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة 

ــا للمارســات  ــة حقــوق اإلنســان واتباعه ــز وحاي ــة يف مجــال تعزي العامل

الدوليــة الفضــى يف هــذا الشــأن.

شــارك كل مــن املستشــار/ محمــد فزيــع واألســتاذ/ جابــر املــري 

ــة  ــبل مناهض ــول » س ــوار ح ــدة الح ــال مائ ــة( يف أع ــوي اللجن )عض

خطــاب الكراهيــة«، التــي نظمتهــا الشــبكة العربيــة للمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع مركــز األمــم املتحــدة 

ــيا  ــرب أس ــوب غ ــوق اإلنســان لجن ــال حق ــق يف مج ــب والتوثي للتدري

واملنطقــة العربيــة. وقــد تناولــت مائــدة الحــوار أثــر خطــاب الحــض 

عــى الكراهيــة والتعصــب عــى التمتــع بحقــوق اإلنســان، واســتعرضت 

املعايــر والضانــات الدوليــة املتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبــر وحظــر 

التحريــض عــى الكراهيــة، وكذلــك دور األطــراف املختلفــة يف مواجهــة 

خطــاب الكراهيــة وتعزيــز التســامح. كــا قدمت منــذج مركبــة لكراهية 

الجاعــات والكراهيــة الدينيــة، واألســباب والظــروف التــي تســاهم يف 

ــة. ــة الديني ــم الكراهي ــكاب جرائ ارت

وقــد قــدم املستشــار/ محمــد فزيــع ورقــة عــن أحــكام امليثــاق العــريب 

لحقــوق اإلنســان التــي تعــزز قيــم التســامح والقبــول باألخــر وترفــض 

ــة مــن خــالل  ــة إىل دور اللجن ــا تعرضــت الورق ــة. ك خطــاب الكراهي

مالحظاتهــا وتوصياتهــا الختاميــة املوجهــة إىل تقاريــر الــدول األطراف يف 

تعزيــز الترشيعــات واملارســات وتبنــي الخطــط الكفيلــة باحــرام قيــم 

التســامح ومناهضــة خطــاب الكراهيــة.

وفــد جلنــة حقــوق اإلنســان العربية 
يشــارك يف أعمــال مؤمتــر احلــوار العربــي األمريكــي اآليبــري الثالث

للمؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بعنــوان “مناهضــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف”

شــارك املستشــار محمــد فزيــع عضــو اللجنــة يف اعــال مؤمتــر الحــوار العــريب األمريــي اآليبــري الثالــث 

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان حــول “مناهضــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف”، املنظــم بالرشاكــة 

ــان يف  ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــة للمؤسس ــبكة العربي ــان والش ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــن اللجن ب

دولــة قطــر. 

وقــال املستشــار محمــد فزيــع إىل ان نجــاح املشــاركن يف تكويــن صــورة شــاملة وواقعيــة لظاهــرة خطــاب 

ــوق  ــل بحق ــا يتص ــربات في ــادل الخ ــاً إىل تب ــا،  داعي ــى مكافحته ــدرة ع ــزز الق ــرف، يع ــة والتط الكراهي

ــز الوعــي املجتمعــي  ــة تقــوم عــى تعزي ــي مقارب اإلنســان رغــم تباعــد املســافات وتعــدد اللغــات، وتبن

كمســألة رضوريــة يف ســبيل التصــدي ملثــل هــذا الظاهــرة، مبــا يــؤدي إىل احــرام حريــة وكرامــة اإلنســان 

ــا. والشــعوب ووضــع حــد ملثــل هــذه املارســات واالنتهــاكات يف ظــل القانــون، ومالحقــة مــن يرتكبــون هــذه الجرائــم قضائي

وشــدد فزيــع عــى رضورة أن يتعامــل املجتمــع الــدويل مبعيــار واحــد عنــد مواجهــة خطــاب الكراهيــة، وعــى أن جميــع مواثيــق وصكــوك 

حقــوق اإلنســان التــي تقــر بحريــة التعبــر، تتضمــن رصاحــة أو ضمنــاً حــدود مارســة هــذه الحريــة، وأن التحريــض عــى العنــف والتمييــز 

والكراهيــة ال يعــد مــن قبيــل حريــة الــرأي والتعبــر. وإضــاف بــأن الترشيعــات وحدهــا ال تكفــي ملواجهــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف، فــال 

بــد مــن اتخــاذ كافــة التدابــر املناســبة، مبــا يف ذلــك العمــل عــى نــرش قيــم التســامح والحــوار، كــون الفكــر ال يواجــه باملقــام األول إال بالفكــر، 

دون إغفــال خطــورة تشــويه صــورة األديــان، والعمــل عــى مواجهتهــا مبختلــف الســبل املناســبة، مبــا يف ذلــك العمــل عــى تعزيــز الحــوار بــن 

األديــان والثقافــات والركيــز عــى القيــم املشــركة بــن األديــان، وتوطيــد عــرى التعــارف، والعمــل املشــرك يف مواجهــة التحديــات ذات الصلــة.

 كــا تطــرق فزيــع إىل مالحظــات وتوصيــات اللجنــة املوجهــة اىل تقاريــر الــدول االطــراف بامليثــاق والتــى تؤكــد عــى رضورة تعزيــز ثقافــة 

ــع  ــح املجتم ــي داخــل رشائ ــة، وإلزكاء الوع ــذ خطــاب الكراهي ــل لنب ــج عم ــي برام ــادل والتفاهــم والحــوار والتســامح، وتبن االحــرام املتب

املختلفــة بقيــم التســامح إعــاالَ لنصــوص امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان. 
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وفــد جلنــة حقــوق االنســان العربية
يشــارك يف اعمــال االجتمــاع التشــاروي للخــرباء العرب 

حــول وضــع االســرتاتيجية العربيــة حلقوق االنســان 

جلنة حقوق اإلنسان العربية 
تشارك يف أعمال

مؤمتر الوعي بالقانون 
ومساعدة ضحايا اإلرهاب يف الوطن العربي

رئيس جلنة حقوق االنسان العربية يشارك يف مؤمتر 
فكر14 حتت عنوان 

»التكامل العربي: حتديات وآفاق«

شــارك املستشــار/ محمــد خالــد الضاحــي )عضــو اللجنــة( يف أعــال االجتــاع التشــاروي للخــرباء 

ــدول  ــة ال ــه جامع ــذي نظمت ــان، ال ــوق االنس ــة لحق ــراتيجية العربي ــع االس ــول وض ــرب ح الع

العربيــة بالتعــاون مــع مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق االنســان يف منطقــة الــرشق االوســط 

وشــال افريقيــا، بهــدف مناقشــة االفــكار االوليــة حــول مســودة االســراتيجية العربيــة لحقــوق 

االنســان، حيــث قــدم مالحظــات اللجنــة حــول تطويــر هــذه اإلســراتيجية لالرتقاء بواقــع حقوق 

االنســان يف عاملنــا العــريب يف ظــل التحديــات التــي يشــهدها عاملنــا العــريب. 

وقــد اســهمت املشــاركة يف تأكيــد حضــور اللجنــة يف أهــداف وآليــات اإلســراتيجية يف 

ــود  ــاق مبــا يعكــس مصداقيتهــا ونجاحهــا يف تجــاوز القي ــذي يضعــه امليث ــا ال اطــار اختصاصه

ــان.  ــوق اإلنس ــة بحق ــة املعني ــة والعربي ــة واالقليمي ــات الدولي ــع االلي ــيق م ــل التنس ــا وتفعي ــق عمله ــي تعي ــددات الت واملح

شــارك األســتاذ/ جابــر صالــح املــري - عضــو اللجنــة، يف أعــال مؤمتــر 

»الوعــي بالقانــون ومســاعدة ضحايــا اإلرهــاب«، الــذي نظمــه املركــز 

العــريب للوعــي بالقانــون بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة 

واملجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بجمهوريــة مــر العربيــة. حيــث 

ــى نصــوص  ــدت ع ــي أك ــاح الت ــة يف جلســة اإلفتت ــة اللجن ــى كلم الق

امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان التــي كفلــت الحايــة لضحايــا 

ــا  ــا وتوصياته ــة يف مالحظاته ــه اللجن ــا قدمت ــى م ــالوة ع ــاب ع اإلره

ــا يف هــذا الشــأن. ــت تقاريره ــي قدم ــدول األطــراف الت ــة لل الختامي

ضحايــا  وتعويــض  الــرر  لجــرب  القانــوين  اإلطــار  إىل  اشــار  كــا 

اإلرهــاب، وحايــة الكرامــة واألمــن والخصوصيــة، واملســاعدة يف 

الحقيقــة. ومعرفــة  العدالــة،  يف  والحــق  الجنائيــة،  اإلجــراءات 

ــر  ــال مؤمت ــة يف أع ــس اللجن ــي رئي ــادي اليام ــارك د. ه ش

فكــر 14 تحــت عنــوان »التكامــل العــريب: تحديــات وآفــاق« 

الــذي عقدتــه مؤسســة الفكــر العــريب بالتعــاون مــع جامعة 

الــدول العربيــة، حيــث أبــدى رؤيتــه يف إثــراء النقــاش 

ــريب املشــرك يف  ــل الع ــة العم ــر تجرب العلمــي حــول تطوي

إطــار جامعــة الــدول العربيــة، يف ظــل التغــرات التــي 

ــة.  ــود الســبع املاضي ــة خــالل العق ــامل واملنطق شــهدها الع

كــا شــارك يف حضــور اطــالق التقريــر العــريب الثامــن 

ــل  ــوان »التكام ــريب بعن ــر الع ــة الفك ــن مؤسس ــادر ع الص

ــاق«.  ــات، وآف ــارب، تحدي ــريب: تج الع
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إنطالق أعمال الورشة التعريفية
بامليثاق العربي حلقوق اإلنسان لفائدة املؤسسات الوطنية 

حلقوق اإلنسان يف الوطن العربي

فى جلسة حوارية.. تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان
 يف املنطقة ال يتحقق بدون صيانة األمن

عقــدت اللجنــة مبقــر الجامعة 

حواريــة،  جلســة  العربيــة 

حــول إدمــاج توصيــات املؤمتــر 

ــات  ــوص »تحدي ــدويل بخص ال

األمــن وحقــوق اإلنســان باملنطقــة العربيــة«، ضمــن آليــات تقاريــر الــدول 

ــاق العــريب لحقــوق اإلنســان.  األطــراف يف امليث

يــأيت ذلــك يف إطــار تنفيــذ وتفعيــل نتائــج وتوصيــات مؤمتــر الدوحــة حــول 

األمــن وحقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة الــذي نظمتــه اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر بالتعــاون مع جامعــة الــدول العربيــة واألمانة 

العامــة ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب ومفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية 

لحقــوق اإلنســان والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

وأشــار الدكتــور هــادي اليامــي رئيــس اللجنــة، ىف كلمتــه أمــام االجتــاع إىل 

أن اإلرهــاب يشــكل تهديــدا جســيا ألمــن واســتقرار الــدول واملجتمعــات 

عــى الســواء، مشــددا عــى أن ســيادة القانــون هــي األداة الرئيســية لحايــة 

حقــوق اإلنســان، الفًتــا إىل إن قوانــن وسياســات وإجراءات مكافحــة اإلرهاب 

أو محاكمــة األشــخاص املتهمــن باإلرهــاب كانــت موضــع انشــغال اللجنــة.

وقــال إن هــذا االجتــاع خصــص لنقــاش الشــواغل املشــركة لجميــع الــدول 

ــأيت يف أجــواء يســتفحل فيهــا العنــف واإلرهــاب  ــه ي ــة، مشــرًا إىل أن العربي

الــذي يشــكل أحــد أشــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــى اإلطــالق، فضــال 

عــن تقويضــه لألمــن وللســلم االجتاعــي ومــا يتبعــه مــن فــرص منــو وتعزيز 

الحقــوق والحريــات األساســية.

انطلقــت مبقــر جامعــة الــدول العربية أعــال الورشــة التعريفيــة بامليثاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان املخصصــة لكــوادر املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان يف الوطــن العــريب، واســتمرت الورشــة ملــدة يومــن شــارك فيهــا 

22 مشــاركا ومشــاركة مــن 14 بلــد عــريب هــي: األردن والبحريــن وتونــس 

والجزائــر وجــزر القمــر والســودان والعــراق وســلطنة عــان، وفلســطن، 

وقطــر ومــر واملغــرب وموريتانيــا. 

وقــد شــدد رئيــس اللجنــة يف كلمتــه االفتاحيــة عــى أهميــة األدوار التــى 

ميكــن أن تلعبهــا املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف ترقيــة عمــل 

لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة مــن خــالل تقديــم تقاريــر الظــل املوازيــة 

للتقاريــر الوطنيــة التــي تقدمهــا الــدول األطــراف، أو خــالل متابعــة تنفيذ 

التوصيــات الختاميــة، أو مــن خــالل حــث الــدول العربيــة األطــراف عــى 

تقديــم التقاريــر األوليــة والدوريــة إىل اللجنــة، أو املصادقــة عــى امليثاق. 

تتــوزع جلســات الورشــة عــى ســت محــاور مختلفــة، وتضمنت جلســات 

عمليــة ودراســات حالــة عــن دور املؤسســات الوطنيــة يف التعامــل مــع 

آليــات اللجنــة.

جلنــة حقــوق االنســان العربيــة ختتتــم زيارهتــا مجهورية الســودان
 بعقــد ورشــي عمــل للتعريــف بأحــكام امليثــاق العربــي حلقــوق اإلنســان

اختتمــت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة زيارتهــا اىل الســودان والتــي اســتمرت ملــدة 5 ايــام، بدعــوة مــن الدكتور عوض الحســن النــور وزير العــدل ورئيس 

املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان بجمهوريــة الســودان. وقــال الدكتــور هــادي بــن عــي اليامــي رئيــس اللجنــة يف بيــان لــه انــه تــم تنظيــم زيــارات 

ميدانيــة للجنــة اىل عــدد مــن الــوزارات واملؤسســات والهيئــات املعنيــة 

ــة  ــودانية، إضاف ــة الس ــان يف الجمهوري ــوق االنس ــز حق ــة وتعزي بحاي

ــوق  ــريب لحق ــاق  الع ــكام امليث ــن باح ــل تعريفيت ــتي عم ــد ورش إىل عق

االنســان وآليــة عمــل لجنــة االنســان العربيــة، االوىل كانــت ملؤسســات 

املجتمــع املــدين املعنيــة بحقــوق االنســان واالخــرى للعاملن يف الــوزارات 

واملؤسســات الرســمية، وذلــك متهيــدا ملناقشــة التقريــر االول املقــدم مــن 

جمهوريــة الســودان عــن واقــع اوضــاع حقــوق االنســان وفقــا الحــكام 

املــادة 48 مــن امليثــاق. 

وأشــار اليامــي اىل ان تنظيــم هــذه الورشــة التعريفيــة بامليثــاق العــريب 

لحقــوق االنســان واليتــه جــاء يف ســياق تعزيــز التعــاون مــع جمهوريــة 

الســودان بوصفهــا دولــة طــرف يف امليثــاق العــريب لحقوق االنســان ضمــن تنفيذ خطتها االســراتيجية وبرنامــج عملها الســنوي الهــادف اىل التعريف باللجنة 

وادوارهــا واختصاصاتهــا باعتبارهــا االليــة العربيــة االقليميــة الوحيــدة املعنيــة بتلــق التقاريــر من الــدول العربيــة االطــراف بامليثاق. وشــدد الدكتــور اليامي 

عــى أهميــة تنظيــم مثــل هــذه الــورش يف الــدول االطــراف بغيــة اكســاب املشــاركن والعاملــن يف مجــال حقوق االنســان مهــارة إعــداد التقارير ومناقشــتها 

أمــام اآلليــات االقليميــة، عــالوة عــى اكســابهم مهــارة متابعــة التوصيــات واملالحظــات الختاميــة حــول حايــة حقــوق االنســان.

وقــد تناولــت الورشــة التعريــف بامليثــاق العــريب لحقــوق االنســان كآليــة اقليميــة لحايــة حقــوق االنســان ومــا تضمنــه مــن حقــوق وحريــات، عــالوة 

عــى التعريــف باملبــادئ التوجيهيــة واإلرشــادية املتعلقــة بتقديــم الــدول األطــراف لتقاريرهــا األوليــة والدوريــة اىل لجنــة حقوق االنســان العربيــة واملبادئ 

التوجيهيــة الخاصــة بتقديــم املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان ومؤسســات املجتمــع املــدين لتقاريرهــا املوازيــة. علــا بــأن اللجنــة كانــت قــد عقــدت 

ورش تعريفيــة بامليثــاق العــريب لحقــوق االنســان واليتــه يف كل مــن جمهوريــة الجزائــر الشــعبية الدميقراطيــة ودولة قطــر ودولة االمــارات العربيــة املتحدة 

ومملكــة البحريــن، وذلــك ابــان مناقشــتها للتقاريــر املقدمــة منها.
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Background on the Arab Charter on Human Rights and the Arab تعريف بامليثاق العريب لحقوق اإلنسان واللجنة املنبثقة عنه
Human Rights Committee

ــة عــى مســتوى القمــة مبوجــب قــراره رقــم 	• ــدول العربي وافــق مجلــس جامعــة ال
270 الصــادر بتاريــخ 2004/5/23 يف دورتــه العاديــة رقــم 16 عــى 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 عــى ان يكون ــراع 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 ــى 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 عــى 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.

عــى 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 االسرشــادية والتوجيهيــة الخاصــة 	•
بشــكل ومضمــون التقريــر، ضانــاً إلعــداده بأســلوب موحــد ومتكامــل مــا يســاعد 
يف الحصــول عــى 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 عــى نرشهــا عــى 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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