
ــوق  ــة حق ــة للجن ــرة االخباري ــذه الن ــأيت ه ت

أنشــطة  العربيــة كنافــذة ملتابعــة  اإلنســان 

اللجنــة عــى املســتويني العــريب والــدويل، وذلك 

ــرة  ــرة قص ــة ويف ف ــتطاعت اللجن ــد أن اس بع

منــذ إنطالقهــا يف عــام 2009 أن تحتــل مكانــة 

بــارزة بإعتبارهــا مصــدر موثــوق ومســتقل 

الــدول  يف  اإلنســان  حقــوق  حالــة  لتقييــم 

ــان. ــوق اإلنس ــريب لحق ــاق الع ــراف بامليث األط

مــع  اللجنــة  تفاعــل  إنعكــس يف  مــا  وهــو 

ــا  ــرة حرص ــة النظ ــة واإلقليمي ــات الدولي اآللي

ــادل  ــا لتب ــة عــى مــد الجســور معه مــن اللجن

الخــرات وبنــاء القــدرات، أو مــن خــالل تفاعل 

األنشــطة  مختلــف  يف  ومشــاركتها  اللجنــة 

واملحافــل الحقوقيــة اإلقليميــة والدوليــة.

لقــد تلقــت اللجنــة ســيال مــن الطلبــات التــى 

ــة  ــطة اللجن ــة أنش ــة ومتابع ــى معرف ــح ع تل

املختلفــة، وتــرى اللجنــة أن هــذا الطلبــات 

تعكــس الثقــة واملصداقيــة واالحــرام الــذى 

اكتســبته اللجنــة بفضــل حرصهــا عــى املهنيــة 

مــن  اإلنســان  حقــوق  قضايــا  معالجــة  يف 

خــالل دراســة تقاريــر الــدول األطــراف ووضــع 

عليهــا  الختاميــة  والتوصيــات  املالحظــات 

والســعي لوضعهــا موضــع التطبيــق.

ــة  ويعكــس العــدد األول مــن النــرة االخباري

مختلــف األنشــطة التــى شــاركت فيهــا اللجنــة، 

ــي  ــا الت ــف القضاي ــع مختل ــك م ــا كذل وتفاعله

تقــع ضمــن أولوياتهــا.

ناقشــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة التقريــر األول لحالــة حقــوق اإلنســان املقــدم مــن الجمهوريــة اللبنانية 

إعــاال للــادة 48 مــن امليثــاق يومــي 27 و28 أبريل/نيســان 2015 مبقــر األمانــة العامــة لجامعة الــدول العربية 

بالقاهــرة، وقــد أدار املناقشــات الدكتــور هــادي بــن عــي اليامــي رئيــس اللجنــة، وترأس وفــد لبنان الســفر خالد 

زيــاده الســفر اللبنــاين يف جمهوريــة مــر العربيــة واملنــدوب الدائــم لــدى جامعــة الــدول العربيــة وشــارك يف 

الوفــد ممثلــني عــن وزارات الخارجيــة والعــدل والداخليــة والربيــة والتعليــم العــايل والشــؤون االجتاعية.

ويف بدايــة املناقشــات وجــه رئيــس اللجنة الشــكر لدولــة لبنان اللتزامهــا بتقديم تقريرهــا األول للجنة، وأشــارإىل 

أن تقريــر لبنــان يعــد التقريــر الســابع الــذى تناقشــه اللجنــة منــذ تأسيســها يف العــام 2009. وكانــت اللجنــة قــد 

اختــارت مــن بــني أعضاءهــا ســعادة املستشــار أســعد نعيــم يونس مقــررا لتقريــر الجمهوريــة اللبنانية.

اســتعرض وفــد لبنــان مضمــون تقريــر حالة حقــوق اإلنســان يف لبنــان وقدم رشحــا لإلطار الســيايس والدســتوري 

وجهــود الدولــة يف تعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة، ويف 

إنفــاذ أحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان وعــى األخــص جهــود إقــرار املســاواة وعــدم التمييــز، حايــة 

الحــق يف الحيــاة والحايــة مــن التعذيــب ومكافحــة الــرق واإلتجــار باألشــخاص واســتقالل القضــاء وحــق اللجوء 

إليــه والحريــات السياســية واملدنيــة وحايــة األرسة والنســاء واألطفــال وحقــوق العمــل وتكويــن الجمعيــات 

والنقابــات والحــق يف الصحــة وحقــوق ذوى اإلعاقــة والحــق يف التعليــم  والحــق يف التنميــة.

وقــد مكــن الحــوار التفاعــي اعضــاء اللجنة مــن توجية مالحظــات وتوجيهات تهــدف إىل تعزيز امتثــال الحكومة 

اللبنانيــة الحــكام امليثــاق وضان متتــع األفــراد  بالحقوق والحريــات املختلفة.

هــذا وقــد اعتمــدت اللجنــة مالحظاتهــا وتوصياتهــا الختاميــة وارســلتها للجمهوريــة اللبنانيــة لتأخذهــا بعــني 

االعتبــار يف التريعــات والسياســات واملارســات الحقوقيــة مــن أجــل اعــال  احــكام امليثــاق العــرىب لحقــوق 

االنســان . كــا تــم نــر هــذة املالحظــات والتوصيــات عــي املوقــع االلكــروين للجنــة.

جلنــة حقــوق اإلنســان العربية
 تناقــش تقريــر حقــوق اإلنســان يف اجلمهوريــة اللبنانيــة
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جلنــة حقــوق اإلنســان العربية تناقــش تقريــر مجهوريــة العــراق األول
2014/12/22

جلنة حقوق االنسان العربية 
تعقد ورشة تعريفية يف مملكة البحرين

جلنة حقوق اإلنسان العربية تشارك 
يف أعمال املؤمتر الدويل حول احملكمة العربية حلقوق اإلنسان  

مبناقشــة تقرير  السادســة الخاصة  العربية الــدورة  اإلنســان  حقــوق  عقدت لجنــة 

ــان  ــوق اإلنس ــريب لحق ــاق الع ــن امليث ــادة 48 م ــب امل ــدم اليها مبوج العراق األول املق

العامــة  األمانــة  2014( مبقــر  أول  ديســمر/كانون   23 يومــي )-22  مــدار  عــى 

الــذى  العــراق  الرســمي لدولــة  الوفــد  العربيــة، وذلك مبشــاركة  الــدول  لجامعــة 

اإلنســان يف جمهورية  حقــوق  وزيــر  البيــايت  أمــني  معايل الســيد محمد  ترأســه 

حول حالة أوضــاع  تفاعليــاً  حــواراً  السادســة  العراق. وقد شــهدت اعال الدورة 

ســياق تنفيذ  يف  الحكومة املبذولــة  العراق وجهــود  اإلنســان بجمهورية  حقــوق 

ــات  ــوق والحري ــان واعال الحق ــوق اإلنس ــريب لحق ــاق الع ــواردة يف امليث ــا ال التزاماته

املنصوصــة فيــه. كا قــام الســادة أعضــاء لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بطرح جملــة 

من التســاؤالت عى مــن التقريــر والــردود املقدمــة مــن الحكومــة العراقيــة عــى 

ــراق.  ــان يف الع ــوق اإلنس ــة حق ــورات حال ــاع وتط ــى واقع أوض ــوف ع ــل الوق ــن اج ــك م ــبقة ، وذل ــة املس ــاؤالت اللجن تس

وباملقابل قدم الوفــد العراقي أجابــات واســعة عــى تســاؤالت أعضــاء اللجنــة يف اطــار الحــوار التفاعــي تتضمن رشحــا لبعــض النقــاط الــواردة يف التقريــر 

الوطنــي وملــدى امتثــال جمهوريــة العــراق بتنفيــذ احــكام امليثاق. ومبــا ميكــن اللجنــة مــن توجيــه مالحظــات وتوصيــات تهــدف اىل تعزيــز امتثــال الحكومــة 

العراقيــة الحــكام امليثــاق وضــان متتــع االفــراد بالحقــوق والحريــات املختلفــة.

وكانــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة قــد عقــدت اجتاعــا مــع عــدد مــن املنظــات العراقيــة غــر الحكوميــة املشــاركة يف أعــال الــدورة السادســة تــم من 

خاللــه توضيــح واقــع حقــوق االنســان ومــدى متتــع االفــراد بهــذه الحقــوق عــى الصعيــد الواقعــي، كــا تنــاول االجتــاع مطالــب هــذه املنظات وتوصياتهــا 

ــر الوطنــي املقــدم  ــر الظل للجنة حــول التقري ــأن هــذه املنظــات قدمــت تقاري ــر التريعــات والسياســات الحكوميــة يف العراق. علــا ب املتعلقــة بتطوي

مــن الحكومــة العراقيــة حــول مــدى إعالهــا وتنفيذهــا ألحــكام امليثاق العــريب لحقــوق اإلنســان، وذلــك يف إطــار املبادئ التوجيهيــة واالسرشــادية التــي 

وضعتهــا لجنــة حقــوق االنســان العربيــة.

ــع  ــتها م ــد دراس ــة بع ــات الختامي ــات والتوصي ــع املالحظ ــار وض ــة مس ــي اليامي خريط ــن ع ــادي ب ــور ه ــس اللجنة الدكت ــاع رشح رئي ــة االجت ويف نهاي

ــة للمناقشــة. ــة حــول اإلجــراءات الالحق ــة مداخل ــراق االســتاذ عاصــم ربابع ــر الع ــرر تقري ــدم مق ــراق. وق ــة الع جمهوري

هــذا وقــد اعتمــدت اللجنــة مالحظاتهــا وتوصياتهــا الختاميــة وارســلتها للجمهوريــة العراقيــة لتأخذهــا بعــني االعتبــار يف التريعــات والسياســات واملارســات 

الحقوقيــة مــن أجــل اعــال  احــكام امليثــاق العــرىب لحقــوق االنســان . كــا تــم نــر هــذة املالحظــات والتوصيــات عــي املوقــع االلكــروين للجنــة.

تلبيــة لدعــوة كـــــرمية مــن معــايل الدكتــور صالح بــن عــي عبدالرحمن 

ــة  ــدت لجن ــن، عق ــة البحري ــان يف مملك ــوق االنس ــؤون حق ــر ش وزي

حقــوق االنســان العربيــة عــى مــدار يومــني ورشــتي عمــل تعريفيتــني 

بامليثــاق العــريب لحقــوق االنســان وآليــة عملــه، االوىل كانــت للعاملــني 

ــني يف  ــرى للعامل ــة واالخ ــمية يف اململك ــات الرس ــوزارات واملؤسس يف ال

املؤسســة الوطنيــة لحقــوق االنســان ومؤسســات املجتمــع املــدين 

املعنيــة بحقــوق االنســان. 

ــوزارات  ــن ال ــة م ــة اىل جمل ــة للجن ــارات ميداني ــم زي ــة إىل تنظي إضاف

واملؤسســات العاملــة يف مجــال حاية وتعزيــز حقق االنســان يف اململكة.

ــن  ــة ع ــان العربي ــوق االنس ــة حق ــس لجن ــر رئي ــياق ع ــذا الس ويف ه

بالــغ تقديــره وامتنانــه للجهــود الكبــرة التــي تبذلهــا مملكــة البحريــن 

عــى الصعيديــن الداخــي واالقليمــي يف مجــال تعزيــز حقوق اإلنســان، 

ــوق  ــة لحق ــة عربي ــاء محكم ــة بانش ــادرة امللكي ــرح املب ــة ط وبخاص

ــال  ــان يف مج ــوق االنس ــة لحق ــة العربي ــا للجن ــون رديف ــان تك االنس

ــاق العــريب لحقــوق االنســان. اعــال احــكام امليث

شــاركت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف أعــال املؤمتــر الــدويل حــول املحكمــة 

العربيــة لحقــوق اإلنســان، الــذي عقــد ىف العاصمــة املنامــة -مملكــة البحريــن. 

وقــد حــر أعــال هــذا املؤمتــر قرابــة 100 ممثــل عــن مختلــف الهيئــات العربية 

ــة لحقــوق اإلنســان مــن أجــل الخــروج  ــة العربي ــة واملؤسســات الوطني والدولي

بتوصيــات تســهم يف تطويــر انشــاء املحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان. 

ــاء  ــة انش ــت أهمي ــالت بحث ــل ومدخ ــر أوراق عم ــال املؤمت ــت اع ــد تضمن وق

املحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ورضورة اإلرساع يف إقــرار نظامهــا األســايس، 

ــا مــروع املســودة األساســية  ــي تضمنه ــة الت عــالوة عــى اإلشــكاليات القانوني

ــرة  ــة مناظ ــة إقليمي ــا كآلي ــرض فعاليته ــي تع ــة، والت ــئ للمحكم ــام املنش للنظ

ــة األخــرى. ــات اإلقليمي لآللي

يشــار إىل أن الدكتــور هــادي اليامــي رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ترأس 

الجلســة الثانيــة التــي تــم خاللهــا اســتعراض تجــارب املحاكــم اإلقليميــة يف أوروبا 

وأفريقــا واألمريكتني. 
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جلنة حقوق االنسان
 تشيد بالتدابري املتقدمة

 للمملكة االردنية اهلامشية 
يف جمال محاية حقوق االنسان 

عمان 2014/11/3 

جلنة حقوق االنسان العربية 
ختتتم جولة عربية حلشد الدعم للميثاق

الدوحة 2014/11/6

أشــاد أعضــاء لجنــة حقــوق االنســان العربيــة مــع مســؤولني 

اردنيــني بالتدابــر التــي اتخذتهــا اململكــة االردنيــة الهاشــمية 

خــالل الفــرة املاضيــة يف مجــال حايــة وتعزيــز حقــوق 

ــاق العــريب لحقــوق االنســان. ــا الحــكام امليث اإلنســان وفق

ومثــن أعضــاء اللجنــة دور اململكــة يف التعاطــي االيجــايب 

والجــاد مــع املنظومــة العربيــة لحقــوق االنســان وتشــجيعها 

ودعمهــا مــن خــالل الســبق يف املصادقــة عــى امليثــاق العــريب 

لحقــوق االنســان، الفتــني اىل ان االردن كان اول دولــة عربيــة 

ــب  ــة مبوج ــان العربي ــوق االنس ــة حق ــا للجن ــدم تقريره تق

املــادة الثامنــة واالربعــني مــن امليثــاق. 

واســتمع أعضــاء اللجنــة اىل االجــراءات التــي اتخذتهــا الجهات 

الرســمية يف اململكــة بخصــوص اعــال احــكام امليثــاق العــريب 

لحقــوق االنســان وتنفيــذ مالحظــات وتوصيــات اللجنــة عــى 

تقريــر اململكــة االول لضــان احــرام حقــوق اإلنســان وصــون 

كرامتــه وحايــة مصالحــه، مبــا يشــكل إضافــة نوعيــة يف اليــة 

التعامــل مــع بنــود امليثــاق.

ــة  ــة شــملت 3 عواصــم عربي ــة عربي ــة جول ــوق االنســان العربي ــة حق اختتمــت لجن

هــي القاهــرة وعــان والدوحــة يف مســاعيها للتعريــف باليــة النظــام االقليمــي العــريب 

لحايــة وتعزيــز حقــوق االنســان وحشــد الجهــود لدعم هــذه اللجنــة املعنيــة بامليثاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان واملنبثقــة عــن جامعــة الــدول العربيــة.

ــة  ــن وبحاي ــات األم ــي بتحدي ــدويل املعن ــر ال ــات املؤمت ــاركة يف فعالي ــالل املش وخ

ــد  ــى وف ــرة 5-2014/11/6 إلتق ــالل الف ــر خ ــة قط ــد يف دول ــان املنعق ــوق اإلنس حق

ــن  ــة قطــر محمــد ب ــدويل بدول ــة لشــئون التعــاون ال ــر الخارجي ــة مســاعد وزي اللجن

عبدالرحمــن بــن جاســم ال ثــاين، وجــرى خــالل اللقــاء بحــث التدابــر التــي اتخذتهــا 

ــذ  ــة تنفي ــاق وآلي ــا يف امليث ــوص عليه ــات املنص ــوق واآللي ــال الحق ــر ألع ــة قط دول

توصيــات ومالحظــات اللجنــة عــى تقريــر دولــة قطــر الــذي تــم مناقشــته مؤخــراً مبقر 

جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة ، كــا تــم البحــث يف إمكانيــة تعزيــز دعــم دولــة 

قطــر بوصفهــا دولــة طــرف يف امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان للجنــة حقوق االنســان 

العربيــة التــي متثــل االليــة االقليميــة لحايــة وتعزيــز حقــوق االنســان، وبخاصــة يف 

مجــال حــث الــدول العربيــة عــى املصادقــة عــى امليثــاق وتقديــم تقاريرهــا االوليــة 

والدوريــة عــن مــدى اعالهــا الحــكام امليثــاق وتنفيــذ مالحظاتهــا وتوصياتهــا الختامية.  

كــا نــوه اليامــي بجهــود دولــة قطــر يف مجــال تعزيــز حقــوق االنســان واســتضافتها 

للمؤمتــر واالعــداد الناجــح لــه.

كــا التقــى وفــد لجنــة حقــوق اإلنســان العربية مــع أمــني عــام مجلــس وزراء الداخلية 

العــرب معــايل الدكتــور محمــد بــن عــي كومــان، حيــث اكــد الجانبــان عــى اهميــة 

جهــود االمانــة يف تعزيــز حقــوق االنســان يف املنطقــة العربيــة وفقــا الحــكام امليثــاق 

واســتكال مصادقــة وانضــام الــدول العربيــة اىل امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان.

وعــى صعيــد متصــل التقــى رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة برئيــس اللجنــة 

الوطنيــة القطريــة لحقــوق االنســان الدكتــور عــي بــن صميــخ املــري لبحــث املســاعي 

ــة  ــات الوطني ــم املؤسس ــة اىل دع ــركات الهادف ــة والتح ــف باللجن ــة إىل التعري الرامي

لحقــوق االنســان واملجتمــع املــدين ألعــال اللجنــة وأنشــطتها.

جلنــة حقــوق االنســان العربيــة حتــث اململكــة املغربيــة علــى االنضمــام للميثــاق العربــي حلقوق االنســان

وامتــدت عــى مــدى اربعــة أيــام، التقــى فيهــا د. اليامــي مــع ممثلــني مــن الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة والوطنيــة املعنيــة بحقــوق االنســان اضافــة اىل 

مؤسســات املجتمــع املــدين، وذلــك يف ســياق جملــة مــن الزيــارات تعتــزم اللجنــة تنفيذهــا يف الــدول العربيــة غــر االطــراف بامليثــاق يف ســبيل تعزيــز اوارص 

الحــوار بشــأن االنضــام إليــه كوثيقــة عربيــة حقوقيــة. 

3

يف ختــام الزيــارة التــي قــام بهــا الدكتــور هــادي بــن عــي اليامــي رئيــس لجنــة حقــوق 

االنســان العربيــة اىل اململكــة املغربيــة، أكــد ان امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ميثــل 

نقلــة نوعيــة حقيقيــة لحركــة حقــوق االنســان يف عاملنــا العــريب، ألن العــرة ســتكون يف 

تنفيــذ وتطبيــق بنــود امليثــاق وليــس يف صياغــة وكتابــة مــواده، قائــال: لقــد ســجلنا يف 

لجنــة امليثــاق قيمــة فعليــة ومؤثــرة يف دراســة تقاريــر الــدول االطــراف التــي قدمــت 

ــدا ان  ــراف، مؤك ــة اط ــبعة دول ــة اىل س ــا الختامي ــا وتوصياتن ــا مالحظاتن ــا، وأصدرن الين

امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان هــو مكســب يقتــي التمســك بــه والحفــاظ عليــه 

والعمــل عــى تطويــره وتفعيلــه. 

ــة،  ــاء عــى دعــوة كرميــة مــن حكومــة اململكــة املغربي ــارة بن وقــد جــاءت هــذه الزي

الرباط  2015/6/12
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رئيــس جلنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يدعــو لتعديــل امليثــاق العربــي حلقوق اإلنســان
القــاهــرة   2015/2/15 

الدكتور هادي اليامي أمام جلنة املرأة العربية 
»حنرص على تكريس املساواة

 بني النساء والرجال«

القاهرة 2015/1/31

األستاذ احملامي عاصم ربابعة يشارك يف الندوة العربية 
حول دولة احلقوق ويقدم كلمة اللجنة

القاهرة 2015/1/27

دعــا الدكتــور هــادي بــن عي اليامي رئيس لجنة حقوق اإلنســان العربية إىل تعديل نصوص امليثاق العريب لحقوق اإلنســان وذلك بالتنســيق مع اللجنة العربية 

 الدامئــة لحقــوق اإلنســان، ليســمح بتلقــي شــكاوي األفــراد، حتى تســتطيع اللجنــة تكوين صورة أقــرب وحقيقية عــن حالة حقوق اإلنســان يف الــدول األطراف.

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدامئ ــة العربي ــاع اللجن ــام اجت ــه أم ــي يف كلمت ــال اليام وق

املنعقــدة مبقــر األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة ، إن هــذا التعديــل يــأيت منســجا 

ــة لحقــوق اإلنســان، مؤكــدا  ــرار النظــام األســايس للمحكمــة العربي ومتوامئــا مــع إق

أهميــة التعــاون الفعــال بــني اللجنــة واملحكمــة يف ضــوء أفضــل املارســات وأشــكال 

 التعــاون الجديــدة واملمكنــة، ومبــا يضمــن تفعيــل حاية حقــوق اإلنســان يف املنطقة.

ــر  ــاً للمعاي ــة وفق ــات اســتقالليتها الكامل ــد ضان ــة إىل تأكي وأشــار إىل حاجــة اللجن

ــا هــو  ــازاً مســتقالً عــى نحــو م ــا جه ــى يف هــذا الشــأن، واعتباره واملارســات املث

معمــول بــه يف اآلليــات التعاهديــة الدوليــة واإلقليميــة وبخاصــة يف مجال االســتقاللية 

 املاليــة واالداريــة لتحقيــق املهــام بالشــكل األمثــل والقيــام بدورهــا عــى أكمــل وجــه.

وأكــد عــى أهميــة التنســيق الدائــم واملســتمر بــني اللجنتــني ) لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة واللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان( 

عاتــق  عــى  امللقــاه  األساســية  املســؤوليات  إحــدى  أن  إىل  مشــرا   ، منهــا  كل  يعقدهــا  التــي  الفعاليــات  يف  الطرفــني  مشــاركة  أجــل  مــن 

اللجنــة  مــن  يتطلــب  مــا  أحكامــه،  تنفيــذ  عــن  بانتظــام  األطــراف  الــدول  مــن  املقدمــة  التقاريــر  دراســة  هــي  امليثــاق  مبوجــب  اللجنــة 

العربيــة. اإلنســان  حقــوق  منظومــة  تطويــر  حــول  الحــوارات  يف  واملشــاركة  العــريب  العــامل  يف  اإلنســان  حقــوق  أوضــاع  عــى   االطــالع 

وأشــار إىل أن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة، تلقــت منــذ بدايــة عملهــا يف عــام 2009 وحتــى اآلن ســتة تقاريــر مــن دول اطــراف يف امليثــاق 

 العــريب لحقــوق اإلنســان، موضحــا أن اللجنــة أصــدرت مالحظاتهــا وتوصياتهــا عــى تلــك التقاريــر بعــد إجــراء حــوار تفاعــى مــع تلــك الــدول.

واكــد اليامــي عــى رضورة اســتكال انضــام الــدول التــي مل تصــادق حتــى اآلن عــى امليثــاق، موضحــا أن عــدد الــدول التــي صادقــت عــى امليثــاق 14 

دولــة عربيــة فقــط.

شــارك الدكتــور هــادي بــن عــي اليامــي رئيــس لجنــة 

حقــوق اإلنســان العربيــة ىف أعــال الــدورة )35( للجنــة 

املــرأة العربيــة الــذي افُتتحــت أعالهــا مبقــر األمانــة العامــة 

ــة . ــدول العربي ــة ال لجامع

وألقــي اليامــي كلمــة يف البنــد الثالــث مــن جلســة العمــل 

األويل املخصصــة لبحــث برامــج التعــاون مــع املنظــات 

ــتعرض  ــة، واس ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة التابع املتخصص

خاللهــا نصــوص امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان الداعمــة 

ــات عمــل  ــع املشــاركني عــى آلي ــا أطل ــوق النســاء، ك لحق

ــي  ــر الت ــا، والتقاري ــة ودوره ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق لجن

ــا وخاصــة  ــي أصدرته ــات الت ناقشــتها واملالحظــات والتوصي

ــرأة. ــوق امل ــز حق ــا باحــرام وتعزي ــق منه ــا يتعل في

وتطــرق رئيــس لجنــة امليثــاق خــالل كلمتــه ملجموعــة مــن 

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــني لجن ــاون ب ــق التع ــات لتوثي املقرح

العربيــة ولجنــة املــرأة العربيــة، ومنهــا املســاهمة يف الرويــج 

والنــر ألحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ذات 

الصلــة بحقــوق املــرأة، وخاصــة يف الــدول العربيــة غــر 

املنضمــة للســيداو، والعمــل عــى متابعــة تنفيــذ املالحظــات 

والتوصيــات ذات الصلــة بحقــوق املــرأة الصــادرة عــن لجنــة 

حقــوق اإلنســان العربيــة، والتنســيق يف املجــاالت املشــركة 

التــي تســعي إىل متكــني النســاء العــرب مــن حقوقهــم 

ــانية. اإلنس

األســتاذ عاصــم ربابعــة واألســتاذ عزالديــن األصبحــي واملستشــار أســعد نعيم، وشــهدت 

الجلســة االفتتاحيــة للنــدوة كلمــة ملمثــل اللجنــة األســتاذ عاصــم ربابعــة اعتــر أن هذه 

النــدوة تكتســب أهميــة خاصــة وتــأىت يف وقــت يقــف فيــه العــامل العــريب عــى مفــرق 

طــرق تحيــط بــه املخاطــر والتداعيــات مــن كل جانــب، وطالــب بوقفــة مــع النفــس 

ــبات  ــت مكتس ــة حقق ــدان العربي ــض البل ــر أن بع ــن، واعت ــهد الراه ــل يف املش للتأم

مهمــة يف الســنوات القليلــة املاضيــة أفضــت ملراجعــة عــدد كبــر مــن الدســاتر 

العربيــة وتحديثهــا واقــرار حقــوق اإلنســان األساســية، وتأكيــد مبــادئ ســيادة القانــون 

وتحقيــق التــوازن بــني الســلطات واســتقالل القضــاء، وبنــاء مؤسســات لحقوق اإلنســان 

ــاد. ــة الفس ــات ومكافح ولالنتخاب

وذكــر األســتاذ عاصــم ربابعــة أن هــذه املكتســبات تصــب يف املجــرى الرئيــي لصالــح 

دولــة الحــق والقانــون التــي ننشــدها جميعــا والتــي تقــوم عــى الدميقراطيــة وســيادة 

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة العربي ــر املنظوم ــب بتطوي ــان. وطال ــوق اإلنس ــون وحق القان

بالجامعــة. معــراً عــن تطلعــه لتفاعــل الحركــة العربيــة لحقــوق اإلنســان مــع اللجنــة، 

ــاج  ــة أن النهــوض يف مجــاالت حقــوق اإلنســان هــو جهــد تراكمــي يحت ــر اللجن وتعت

لســنوات مــن العمــل املتواصــل وإىل تكامــل الجهــود الحكوميــة وغــر الحكوميــة.

وهدفــت النــدوةإىل إلقــاء الضــوء عــى التطــورات الدســتورية والتريعيــة التــى حصلت 

يف كل مــن مــر وتونــس واملغــرب، رغــم الصعوبــات والتحديــات املتعاظمة، ال ســيا من 

زاويــة حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة والحــق يف العيــش بكرامــة بصفــة خاصة.

4

شــارك وفــد لجنــة حقوق اإلنســان 

العربيــة  النــدوة  يف  العربيــة 

اإلقليميــة حــول دولــة القانــون 

ــة  ــة العربي ــا املنظم ــى عقدته الت

القاهــرة  يف  اإلنســان  لحقــوق 

ــان  ــون ث ــي 27 و28 يناير/كان يوم

2015، وضــم وفــد اللجنــة كل من 
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جلنة حقوق اإلنسان العربية تشارك 
يف املنتدى العاملي الثاني حلقوق اإلنسان

مبراكش – اململكة املغربية

جلنة حقوق اإلنسان العربية أمام ندوة األمن القومي العربي
 جبامعة الدول العربية “ ال تعارض بني األمن واحلرية “

القاهرة  2014/10/28

شــاركت لجنــة لحقــوق اإلنســان العربيــة يف أعــال املنتــدى 

العاملــي الثــاين لحقــوق اإلنســان الــذى عقــد مبدينــة مراكــش 

ــان 2014،  ــن ث ــن 27-30 نوفمر/تري ــرة م ــة يف الف املغربي

مبشــاركة تزيــد عــى خمســة آالف مشــارك مــن الشــخصيات 

الدوليــة وممثــي حركــة حقــوق اإلنســان يف العــامل مــن 

املنظــات الدوليــة واملؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجنمع 

املــدين املحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

وقــد مثــل لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف املنتــدى الــذى 

ــر/ ــى 30 نوفم ــام 27 وحت ــدى اي ــى م ــه ع اســتمرت فعاليات

تريــن الثــاين 2014 املستشــار أســعد نعيم يونــس عضو لجنة 

حقــوق اإلنســان، الــذي قــدم مداخلــة رئيســية باســم اللجنة يف 

املحــور الخــاص بالنظــم اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان واإلعــال 

ــاق  ــذة عــن امليث ــا نب الفعــي لحقــوق اإلنســان، وأعطــى فيه

العــريب لحقــوق اإلنســان ولجنــة حقــوق اإلنســان املنبثقــة عــن 

امليثــاق وتكوينهــا وصالحياتهــا وواليتهــا وناقش تكويــن اللجنة 

واســتقالل أعضائهــا والــدول التــى صادقــت عــى امليثــاق. كــا 

اســتعرض التحديــات التــي تواجــه اللجنــة وبخاصــة تطويــر 

منظومــة حقــوق اإلنســان العربيــة.

بــدأت بالقاهــرة نــدوة إقليميــة عربيــة ينظمهــا الرملــان العــريب تحــت عنــوان »األمن 

القومــي العــريب« . وقــد القــى د. هــادي اليامــي كلمــة يف حفــل اإلفتتــاح أشــار فيهــا 

لألجــواء التــى تنعقــد فيهــا النــدوة والتــى يســتفحل فيهــا العنــف واإلرهــاب يف عــدد 

مــن دول املنطقــة، مدينــا يف الوقــت ذاتــه كافــة أشــكال اإلرهــاب ومرراتــه، واعتــر 

أن اإلرهــاب يشــكل أحــد أشــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

ورحــب اليامــي بوثيقــة األمــن القومــي العــريب التــى أعدهــا الرملــان العــريب وأعتــر 

أن املحــاور الــواردة بالوثيقــة ومــا ورد فيهــا تشــكل أرضيــة مهمــة نحــو فهــم عــريب 

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــام »لجن ــدور ومه ــار ل ــريب، وأش ــي الع ــن القوم ــرك لألم مش

ــوق اإلنســان للنظــر يف  ــاق العــريب لحق ــى اســتحدثت مبوجــب امليث ــة«، والت العربي

تقاريــر الــدول األطــراف بشــأن التدابــر التــى اتخذتهــا إلعــال الحقــوق والحريــات 

الــواردة بامليثــاق. وأشــار للعالقــة الوثيقــة بــني حقــوق اإلنســان ومحــددات األمــن 

القومــي مبفهومــه الحديــث. الفتــا للجــدل املحتــدم حول العالقــة بني حقوق اإلنســان 

واألمــن القومــي. وذكــر أنــه ليــس هنــاك تعــارض بــني األمــن والحريــات، وأن حقــوق 

األنســان هــي أحــد أهــم مقومــات األمــن  القومــي للــدول.

 جلنــة حقــوق اإلنســان العربيــة تدعــو الــدول للمصادقــة علــى امليثاق

اليامــي  عــي  بــن  العربية د.هــادي  اإلنســان  حقــوق  لجنــة  رئيــس  اختتــم 

املنصــف  محمــد  التونــي  الرئيــس  بلقــاء  التونســية  العاصمــة  إىل  زيارتــه 

املنطقــة. يف  اإلنســان  حقــوق  وتعزيــز  دعــم  ســبل  وبحــث   املرزوقــي 

العــريب  امليثــاق  عــى  تصــادق  مل  التــي  العربيــة  الــدول  اليامــي  ودعــا 

صــف  أجــل  مــن  اإلنضــام  إجــراءات  يف  للبــدء  اإلنســان  لحقــوق 

أن  بعــد  خاصــة  العــريب،  العــامل  يف  اإلنســان  حقــوق  قضايــا  تجــاه  موحــد 

للنظــام  الكويــت  بدولــة  مؤخــراً  ُعقــدت  التــي  العربيــة  القمــة  أقــرت 

 األســايس للمحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، الــذي اعتمــد امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان كمرجعيــة رســمية ألعــال املحكمــة.

وكان اليامــي قــد شــارك يف املؤمتــر الثامــن والثالثــني لقــادة الرطــة واألمــن العــرب الــذي اختتــم أعالــه بالعاصمــة التونســية تزامنــاً مــع اليــوم 

العاملــي لحقــوق اإلنســان يف مقــر مجلــس وزراء الداخليــة العــرب بتونــس العاصمــة تحــت رعايــة رئيــس الجمهوريــة التونســية وبحضــور لطفــي 

بــن جــدو وزيــر الداخليــة التونــي والدكتــور محمــد بــن عــى كومــان األمــني العــام ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب ومشــاركة لفيــف مــن 

القيــادات الرطيــة واألمنيــة ىف املنطقــة العربيــة، حيــث ناقــش املؤمتــر عــدداً مــن القضايــا الهامــة مــن بينهــا »خطــة عربيــة منوذجيــة لتكريــس 

ثقافــة حقــوق اإلنســان يف العمــل األمنــي”.

ووجــه اليامــي الشــكر لرجــال الرطــة واألمــن يف املنطقــة العربيــة عــى التضحيــات الكــري التــي يبذولنهــا ىف تصديهــم لإلرهــاب الغاشــم الــذي 

أصبــح يهــدد أمــن وســالمة ومتاســك الوطــن العــريب.

وحــث اليامــي قــادة األمــن، ىف الــدول التــى قدمــت تقاريرهــا إىل اللجنــة، أن يعملــوا مــع حكوماتهــم عــى متابعــة تنفيــذ التوصيــات التــى 

قبلتهــا الــدول األطــراف وأصدرتهــا اللجنــة ىف هــذا الشــأن. 

وأشــار اليامــي إىل أن اهتــام مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، بوضــع خطــة عربيــة منوذجا لتكريــس ثقافة حقوق اإلنســان ىف العمل األمنــي.  و يعكس 

 حــرص الحكومــات واألنظمــة العربيــة عــى كفالة الحقوق اإلنســانية للمواطن العريب، وتأكيــداً منها عى أن األمن وحقوق اإلنســان متالزمــان ال يفرقان.

ودعــا اليامــي املســئولني العــرب إىل وضــع النصــوص والضانــات الــواردة يف امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان نصــب أعينهــم يف عمليــة تنفيــذ الخطــة، 

كــا أكــد عــى اســتعداد اللجنــة لتقديــم املشــورة والعــون ىف هــذا الشــأن، وأشــار إىل تطلعــه للتنســيق والراكــة مــع مجلــس وزراء الداخليــة العــرب .
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زيــارة جلنــة حقــوق اإلنســان العربيــة جمللــس أوروبــا واحملكمــة األوروبية حلقوق اإلنســان
 مدينــة سرتاســبورغ 16-13 أبريــل 2015

»نشاط مكثف للجنة جلنة امليثاق تقود حوارًا حقوقيا عربيًا أمريكيًا 
حقوق اإلنسان العربية يف جنيف«
على هامش زيارة اللجنة الفرعية

 ملناهضة التعذيب

يف إطــار جهــود لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف ربــط الصــالت والتواصــل مــع مختلــف األجهــزة واآلليــات اإلقليميــة والدوليــة، قــام وفــد مــن اللجنــة 

بزيــارة مجلــس أوروبــا واملحكمــة االوربيــة لحقــوق اإلنســان، وذلــك بهــدف االطــالع عــى نشــاطات 

وإختصاصــات مجلــس أوروبــا يف املجــاالت املتعلقــة بتعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان واإلســتفادة منهــا 

لتطويــر آليــة عمــل اللجنــة.

ــوق  ــر حق ــى ن ــل ع ــاب، والعم ــة اإلره ــى رضورة مكافح ــث ع ــاور الحدي ــم مح ــزت أه ــد ترك وق

ــباب. ــا الش ــام بقضاي ــة، واإلهت ــاب الكراهي ــة خط ــر، ومكافح ــار بالب ــة اإلتج ــان، ومكافح اإلنس

ــك  ــارج، وذل ــني يف الخ ــم املقاتل ــة وتجري ــول ملكافح ــروع بروتوك ــى م ــة ع ــت اللجن ــا أطلع ك

عــى خلفيــة إشــراك عــدد مــن املواطنــني يف بعــض الــدول األوروبيــة يف أعــال القتــال يف بعــض 

ــامل. ــن الع املناطــق م

 وعــى صعيــد أخــر حــر وفــد اللجنــة جلســة الغرفــة العليــا ملحكمــة حقــوق اإلنســان األوروبيــة والتــي كانــت فرصــة ســانحة لالطــالع عــى هــذه املحكمــة 

يف ظــل وجــود التجربــة الوليــده يف الوطــن العــريب الخاصــة بإنشــاء املحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، علــاً بــأن وفــد اللجنــة قــد تشــكل من: رئيــس اللجنة 

د. هــادي اليامــي وعضــوي اللجنــة االســتاذ عاصــم ربابعــه  واملستشــار محمــد فزيع .

وجديــر بالذكــر أن اللجنــة قــد قامــت بزيــارة مجلــس أوربــا واملحكمــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان يف شــهر مايــو 2014 لإلطــالع عــى آليــات عملهــا يف مجــال 

حاية حقــوق اإلنســان.

حقــوق  لجنــة  اختتمــت 

اإلنســان العربيــة زيــارة قامــت 

األمريكيــة  للعاصمــة  بهــا 

خاللهــا  التقــت  واشــنطن 

ــن  ــدداً م ــون ع ــؤولني ميثل مبس

الهيئــات واملنظــات الحقوقية 

األهليــة بحثــت معهــم أســس 

التعــاون املشــرك وتعزيــز قيــم 

حقــوق اإلنســان بــني الشــعوب والثقافــات املتنوعــة.

وقــال رئيــس لجنــة حقــوق االنســان العربيــة ان هــذه الزيــارة جــاءت تلبيــة لدعــوة 

اللجنــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان خالل الفــرة مــن 16-20 مــارس 2015 وخلصت إىل 

أهميــة التنســيق والتعــاون وتبــادل الخــرات بــني املنظمتــني.

وذكــر اليامــي أن هــذه الزيــارة تــأيت بهــدف إبــراز املســاعي التــي تقودهــا اللجنــة يف 

ســبيل تحســني وتطويــر مارســات وآليــات وحالــة حقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربية، 

وفتــح حــوار مشــرك مــع آليــات حقوقيــة عريقــة لإلســتفادة املثــى يف هــذا املجــال.

وأوضــح أن الزيــارة تضمنــت اإللتقــاء باالمــني العــام ملنظمــة الــدول االمريكيــة خوســيه 

ــة مبــا  ــادل الخــرات والتجــارب الحقوقي ــة تب ــان أهمي ــل، حيــث ناقــش الجانب ميجاوي

ــر تطبيقــات املســاواة  ــم البحــث بشــأن رضورة تطوي ــا، كــم ت ــا وقيمه يكــرس مبادئه

والعدالــة يف دول أمريــكا الالتينيــة والــدول العربيــة.

ــدول  ــة ال ــب ملنظم ــام املنتخ ــني الع ــق االم ــد املراف ــة والوف ــس اللجن ــى رئي ــا التق ك

االمريكيــة ووزيرالعالقــات الخارجيــة االرجوانيــة لويــس املاغــارو، وتــم خــالل اللقــاء 

اســتعراض الجهــود التــي تبذلهــا اللجنتــني يف إطــار نقــاش حــواري شــارك فيــه أعضــاء 

اللجنتــني خلــص إىل الرتيــب لتنســيق تعــاون مســتقبي يضمــن اإلســتفادة مــن اهــم 

ــة . ــات الحقوقي املارســات واآللي

وأعربــت الجمعيــات األمريكيــة عــن إعجابهــا بالجهــود املبذولــة مــن قبل لجنــة حقوق 

اإلنســان العربيــة بعــد إســتعراضها لتقاريــر الــدول األطــراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق 

اإلنســان، كــا دعــا الجانبــان إىل بــذل املزيــد مــن الجهــود التــي تنطــوي عــى إرســاء 

قيــم العدالــة والحقــوق .

ويف ذات الســياق وجهــت اللجنــة االمريكيــة لحقــوق االنســان دعــوة رســمية للجنــة 

حقــوق اإلنســان العربيــة لحضــور اعــال الــدورة 155 للجنــة االمريكيــة بهــدف 

إســتعراض تجربــة لجنــة املثيــاق يف تلقــى تقاريــر الــدول األطــراف بشــأن حالــة حقــوق 

ــدول. االنســان يف هــذه ال

ــدورة  ــة يف أعــال ال ــة حقــوق اإلنســان العربي شــاركت لجن

ــدت  ــي انعق ــب الت ــة التعذي ــة ملناهض ــة الفرعي )25( للجن

بجنيــف خــالل الفــرة مــن 20-16 فراير/شــباط 2015، وقــد 

تكــون وفــد اللجنــة مــن الدكتــور/ هــادي بــن عــي اليامــي 

رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة )لجنــة امليثــاق( وكل 

مــن الدكتــور/ عبــد املجيــد زعــالين نائــب الرئيــس  والدكتور/ 

عبــد الرحيــم العــويض  واملحامــي/ عاصــم ربابعــة .

أفضــل  حــول  الخــرات  تبــادل  االجتــاع  خــالل  جــرى 

التجــارب ملناهضــة التعذيــب، والتعريــف بــدور لجنــة 

حقــوق اإلنســان العربيــة واســتعراض مالحظاتهــا وتوصياتهــا 

ذات الصلــة. والتعــرف عــى تجربــة وخــرة اللجنــة الفرعيــة 

ــم خــالل االجتــاع بحــث التعــاون  ملناهضــة التعذيــب. وت

التقنــي والفنــي وتبــادل الزيــارات مــن أجــل تطويــر املعايــر 

ــب.  ــن التعذي ــة م ــة بالحاي ــد الخاص والقواع

ويف ســياق متصــل أجــرت اللجنــة عــددا مــن اللقــاءات 

واالجتاعــات مــع كل مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر، 

ــا  ــدوق ضحاي ــب، وصن ــة التعذي ــة ملناهض ــة الفرعي واللجن

ــب. ــع التعذي ــب، وايضــاً رابطــة من التعذي
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اليوم العربي حلقوق اإلنسان
فرصة لتعزيز واحرتام حقوق اإلنسان يف العامل العربي

جلنة حقوق االنسان العربية 
تدعو لتشكيل فريق حكماء عربي حلل النزاعات

وقفــت لجنــة حقــوق 

العربيــة  اإلنســان 

تطــورات  امــام 

الجاريــة  االحــداث 

ــة،  ــة العربي يف املنطق

اإلطــار  هــذا  ويف 

تؤكــد اللجنــة عــى 

أهميــة العمــل العــريب املشــرك للخــروج مــن األزمــات الراهنــة التــي تعصــف باألمــة 

العربيــة. كــا تشــدد اللجنــة عــى أن العمــل العــريب املشــرك من أجــل حــل النزاعات 

والوقايــة منهــا يتطلــب العمــل الجــاد واملبنــي عــى حقــوق اإلنســان والحفــاظ عــى 

ــق اي ســالم يف  ــم تحقي ــه ال ميكــن أن يت ــا بأن ــاً منه ــك اميان الكرامــة اإلنســانية، وذل

ــات السياســية  املنطقــة أو الوصــول اىل اســتقرار حقيقــي دون ان ترتكــز كل العملي

اإلنســان. اإلنســانية واحــرام مبــادئ حقــوق  الكرامــة  عــى صــون 

ــات يف دول  ــف والنزاع ــد العن ــد تصاع ــة إذ ترص ــان العربي ــوق االنس ــة حق أن لجن

عربيــة عــدة، وبخاصــة تلــك الــدول االطــراف املصادقــة عــى امليثــاق العــريب لحقــوق 

االنســان، فانهــا لتؤكــد عــى رضورة تشــكيل فريــق عــريب مــن الشــخصيات العربيــة 

ــن رأي  ــرا ع ــون مع ــري، ليك ــي والفك ــل الحقوق ــال العم ــة يف مج ــارزة واملعروف الب

الحكمــة والعقــل يف املنطقــة العربيــة، وذلــك تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة، 

ــة بالطــرق  ــة لحــل النزاعــات العربي يعمــل عــى تقديــم املقرحــات واالراء االيجابي

الســلمية واإللتقــاء بــذوي الشــأن يف هــذا الســياق والعمــل عــى االســهام الجــدي يف 

وقــف العنــف، وترســيخ مبــادىء حقــوق االنســان يف املنطقــة العربيــة، ومــن أهمهــا 

الحــق يف العيــش بأمــان.

تحتفــل لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة باليــوم العــريب لحقــوق 

ــذي يصــادف  ــة وال ــدول العربي ــه جامعــة ال ــذي أقرت اإلنســان ال

يــوم 16 مــارس/آذار مــن كل عــام، وهــو اليــوم الــذى دخــل فيــه 

ــام 2008،  ــاذ يف الع ــز النف ــوق اإلنســان حي ــريب لحق ــاق الع امليث

بعــد أن تــم إقــراره يف مايو/آيــار مــن العــام 2004 بقمــة تونــس.

ــوم  ــاء الي ــون احي ــأن يك ــة ب ــدول العربي ــة ال ــار جامع أن اختي

العــريب لحقــوق االنســان لعــام 2015 تحــت شــعار »حريــة الــرأي 

و التعبــر - حــق و مســؤولية« يجــدد اليقــني باملكانــة الســامية 

لحريــة الــرأي والتعبــر بوصفهــا الركــن األســايس للتمتــع بكافــة 

حقــوق اإلنســان الــوارده يف املواثيــق والعهــود الدوليــة، والقيميــة 

االساســية التــي متكــن األفــراد مــن اســتقاء املعلومــات واألنبــاء، 

ومتنحهــم الفرصــة إلبــداء آرائهــم واإلفصــاح عــن إرادتهــم 

بأســاليب متعــددة مبــا يعــزز واقــع الدميقراطيــة واملســاواة 

ــوق اإلنســان. ــادئ حق ويرســخ مب

أن اللجنــة تذكــر بالضانــات القانونيــة التــي كفلهــا امليثــاق 

لحايــة حــق االفــراد بحريــة الــرأي والتعبــر دون قيــود أو رقابــة 

إال تلــك الــوارده بنــص القانــون وتتوافــق مــع نصــوص امليثــاق.

بيــان جلنــة حقــوق االنســان العربيــة يف الذكــرى احلادية عشــرة
العتمــاد امليثــاق العربــي حلقوق اإلنســان

تحتفــي لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة مبــرور إحــدى عــر ســنة عى اعتــاد امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان والذي 

تــم مبوجــب القــرار الــذي أصــدره مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى القمــة بتونــس بتاريــخ 23مايــو2004 

تحــت رقــم270/ دع16-، فحّققــت بذلــك الــدول العربيــة خطــوة جريئــة إىل األمــام يف مســرة نضالهــا؛ لتكــون حقــوق 

اإلنســان حقيقــة واقعيــة ترتقــي مبواطنيهــا نحــو االفضــل وفقــا ملا ترتضيــه القيــم االنســانية النبيلة.

ويصــادف احتفــال هــذا العــام مــع  مــرور مثانيــة اعــوام عــى دخــول امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان حيــز النفــاذ بتاريــخ 16مــارس 2008، أي بعــد شــهرين من 

تاريــخ إيــداع وثيقــة التصديــق الســابعة عليــه كــا تنــص عليــه املــادة 2-49 منــه، وليصبــح يــوم 16 مــارس مــن كل عــام مبثابــة اليــوم العــريب لحقــوق اإلنســان 

الــذي يجــري بــه تســليط الضــوء عــى أحــكام امليثــاق ومــا تضمنــه مــن حقــوق وحريــات كتشــجيع الحــوار وحريــة التعبــر ونبــذ الكراهيــة والعنــف والتطــرف. 

ومــع إنشــاء لجنــة حقــوق االنســان العربيــة طبقــا للــادة 45 مــن امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان، تــوىل ســبعة أعضــاء تنتخبهــم الــدول األطــراف يف امليثــاق 

باالقــراع الــري عــى ان يكونــوا مــن ذوي الخــرة والكفــاءة العاليــة ويعملــون بصفتهــم الشــخصية وبــكل تجــرد ونزاهــة، دفــة العمــل ملبــارشة اختصاصهــا الذي 

يكمــن أساســا يف النظــر بتقاريــر الــدول األطــراف بشــأن التدابــر التــي اتخذتهــا إلعــال الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف امليثــاق وبيــان التقــدم املحــرز 

للتمتــع بهــا. وقــد تلقــت اللجنــة مــن الــدول االعضــاء يف امليثــاق لغايــة االن ســبعة تقاريــر، وأصــدرت بشــأنها مالحظاتهــا وتوصياتهــا التــي يقي امليثــاق بنرها 

عــى نطــاق واســع. وجديــر بالذكــر أنــه منــذ إيــداع وثيقــة التصديــق الســابعة تــواىل عــدد الــدول العربيــة املصادقــة عى امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان إىل أن 

بلــغ اليــوم أربعــة عــر دولــة عربيــة.

إن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة وهــي تأمــل أن تكتمــل مصادقــة الــدول العربيــة عــى امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، فانهــا تســعى منــذ تأسيســها اىل تبني 

نهــج يقــوم عــى أن الــدول االطــراف هــي التــي يقــع عــى عاتقهــا، يف املقــام األول، االلتــزام بحايــة حقــوق اإلنســان ومنــع االنتهــاكات عــى الصعيــد الوطنــي. 

وليــس هــذا دامئــا باألمــر اليســر، فقــد شــهدنا عــى مدى الســنوات املاضيــة وقــوع انتهــاكات مروعة وواســعة النطــاق للقانون الــدويل لحقــوق اإلنســان والقانون 

الــدويل اإلنســاين يف عــدد مــن الــدول االطــراف. 

ورغــم أهميــة التقــدم الــذي أحرزتــه عــدد مــن الــدول االطــراف يف مجــال حايــة حقــوق االنســان، اال أن اللجنــة الحظــت بــكل أســف اجتيــاح آفــة االرهــاب 

والتطــرف والغلــو للمنطقــة العربيــة، مبــا يشــكله ذلــك مــن خطــر جــدي عــى أمــن الــدول االطــراف واســتقرارها، وانتهــاك جســيم ملنظومــة حقــوق اإلنســان يف 

الحيــاة واألمــن والعيــش يف ســالم، وتقويــض ألركان املجتمــع التعــددي، ودافــع  للدولــة لتحويــل مواردهــا ملكافحتــه مبــا يعطــل جهــود التنميــة ذات الصــدى عى 

مختلــف جوانــب الحيــاة االجتاعيــة واالقتصاديــة والثقافية. 

إن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة تغتنــم هــذه املناســبة، لرفــع صوتهــا عاليــا إلدانــة كل اآلفــات اإلرهابيــة الجبانــة أينــا وقعــت وكيفــا كانــت صورتهــا ومهــا 

كانــت أهدافهــا التــي لــن يكــون مــن ورائهــا غــر العــدم؛ معلنــة تضامنهــا الــكي مــع ضحايــا اإلرهــاب بــدون أي متييــز وموجهــة نداءهــا للــدول والشــعوب 

العربيــة مــن أجــل مزيــد مــن اليقظــة والوعــي والعزميــة للتصــدي وبــكل قــوة  لهــذا العــدو املشــرك لإلنســانية ولكرامــة اإلنســان منطلــق ديباجــة امليثــاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان، ولــي ينعــم الجميــع عــى الــدوام بالعــدل والســالم واالزدهــار.
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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.


