
 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 المستشار محمد فزيعورقة عمل 

  لجنة الميثاق(– لجنة حقوق اإلنسان العربية)

 حول جمسة الحواريةال

 في المنطقة العربية إدماج توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات األمن وحقوق اإلنسان

 ضمن آلية لجنة حقوق اإلنسان العربية

 5151اكتوبر  51القاىرة، 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،

 ، الرئيس سيادة شكرا

 السيدات والسادة ،،، الحضور الكرام 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،

إنو من دواعي سروري أن اكون بينكم اليوم ألقدم ورقة عمل لجنة حقوق االنسان العربية، كما اغتنم ىذه 
نيا ليم كل التوفيق في اداء مياميم فوزىم في االنتخابات التكميمية، متمالجدد عضاء المجنة أالمناسبة ألبارك لزمالئي 

 وتحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق االنسان.

بين لجنة حقوق االنسان العربية والفريق الدولي مشترك الحوار التمثل ىذه الجمسة الحوارية جزءا من منبر 
ي مدينة الدوحة في شير الذي انعقد ف لمتابعة توصيات مؤتمر "تحديات األمن وحقوق االنسان في المنطقة العربية"

في البيان الختامي الصادر عن يدف زيادة التبادل والتشارك في الدروس التي تم استخالصيا ذلك ب، و 4102نوفمبر 
حقوق االنسان في ظل التشريعات والسياسات  اي تتعرض ليتال ةط المتصاعدو السيما في ضوء الضغىذا المؤتمر، 

 ومكافحة االرىاب. األمنطار حفظ إتزايد من قبل الكثير من الدول في والممارسات التي يجري تبنييا بشكل م



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

العالم في اشكالية و جدلية األمن وحقوق االنسان، محط ألقد اصبحت العالقة بين األمن وحقوق االنسان 
 :النقطتين التاليتين، وفي ورقتي المختصرة ساقوم بالتركيز عمى بخاصةعالمنا العربي بعامة ، وفي 

االلتزامات المنصوص عمييا  عمالا  و االطراف في الميثاق العربي لحقوق االنسان احترام عمى الدول  بيتوجىل  -0
  ؟ىذه الحالةأم أنيا غير ممزمة بذلك في  منياأفي حالة الدفاع عن بموجب أحكامو عندما تكون 

ر الدولي حول "تحديات يمكن لمجنة حقوق االنسان العربية أن تستفيد من التوصيات التي خمص الييا المؤتمىل  -4
 ؟، وكيفاالمن وحقوق االنسان في المنطقة العربية" ضمن اليات عمميا المختمفة

 ؟األمن وحقوق االنسان في أحكام الميثاق العربي لحقوق االنسانول حول أل نبدأ باالجابة عن السؤال ا

التي  جيودالفي أحكامو في  حترامعمى الدول االطراف فيو التزام باالميثاق العربي لحقوق االنسان  يفرض
انسان محروم من حريتو لكل  عمى المعاممة المنصفةبوضوح الميثاق ينص اذ ، مواجية تحديات االمنتبذليا في سبيل 

و أو التفتيش أمان الشخصي، وعدم التوقيف اكمة عادلة، والحق في الحرية واألمام القضاء والحق في محوالمساواة أ
عمال تيدد أم بارتكاب المشتبو بيلألشخاص حتى الميثاق لمبدأ البراءة حتى تثبت االدانة  االعتقال تعسفيا. وتقرير

 0.األمن

منيا مع مى توافق أي تدبير تتخذه لحماية أضمن الميثاق أحكاما أكدت واجب الدول االطراف عتكما 
الدولية لحقوق االنسان، فقد  من المواثيق و في ىذا يتوافق مع غيرهحكامو، وىااللتزامات المنصوص عمييا بموجب أ

المن واحترام وحماية حقوق االنسان، اشكالية اجوىر منطمق رؤيتو في التعامل مع  الميثاقمن ة شكمت المادة الرابع
استثنائية في أضيق االستثنائية التي تيدد حياة االمة اتخاذ تدابير حاالت الطوارئ  يف الدولىذه يقع عمى عاتق حيث 

 .االستثنائيةاألوضاع ىذه مبيا الحدود التى تتط

                                                           

1
 من الميثاق العربي لحقوق االنسان. 12، 11، 11، 11، 11،  11،  11اد المو 



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

أن يعمن قيام حاالت  :ييق حاالت الطوارئ االستثنائية وىمحددة لتطب اوضعت شروطا وضوابطبيد أنيا 
الطوارئ رسميا، وبشرط أال تتنافى ىذه التدابير مع االلتزامات األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانون الدولي، وأال 

 الوحيد ىو العرق أو المون أو الجنس أو المغة أو الدين أو األصل االجتماعي.تنطوي عمى تمييز يكون سببو 

التحمل من بعض من الميثاق لمدولة الطرف حتى في حاالت الطواريء االستثنائية تجز المادة الرابعة  لم حيث
العممية عمى  تتضمن الحق في الحياة، وحظر التعذيب، وحظر إجراء التجارب الطبيعة أو يالحقوق األساسية الت

األشخاص دون الرضاء الحر، وحظر الرق واالتجار باألفراد، والحق في المحاكمة العادلة، وحق كل شخص كان 
ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني في الحصول عمى تعويض، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وعدم 

نسانية، والكريمة لألشخاص المحرومين من حريتيم، وفصل محاكمة الشخص عمى نفس الجرائم مرتين، والمعاممة اإل
المتيمين عن المدانين، والحق في اإلعتراف بالشخصية القانونية، وحظر منع أى شخص من مغادرة أى بمد بشكل 

شخص من بمده أو منعو من العودة إليو، وحق طمب المجوء السياسي،  يأ يتعسفي، أو غير قانوني، وعدم جواز نف
ز تسميم الالجئين السياسيين، وحق التمتع بالجنسية، وحرية الفكر والعقيدة والدين، كما اليجوز تعميق وعدم جوا

  4الضمانات القضائية الالزمة لحماية تمك الحقوق.

أن تعمم الدول األطــراف األخرى فورًا عن طريق ب وعمى أية دولة طرف في اً التزامفرض الميثاق باإلضافة لذلك 
وعمييا فـي التاريخ الذي  ،لجامعة الدول العربية باألحكام التي لم تتقيد بيا وباألسباب التي دفعتيا إلى ذلك األمين العام

 3تُنيي فيو عدم التقيد، أن تعمميا بذلك مـرة أخـرى وبالطريقة ذاتيا.

ينبغي أن وانو ال  ،احترام حقوق االنسان دومافي التأكيد عمى  اً واضحكان ن الميثاق أ يتبينذلك، واستنادا الى 
بحماية حقوق التي تقع عمى عاتق الدولة لمتيرب من االلتزمات االساسية من مبررا او مسوغا معادلة حفظ األتكون 
من ومواجية التيديدات، وىو في ىذه الرؤية يتوافق وق االنسان منطمقا لحفظ وبناء األيجعل حقانو من ثم ف، و االنسان

 لحقوق االنسان.مع غيره من المواثيق الدولية 

                                                           

1
 من الميثاق. 12، 11، 18، 12، 11، 12، 11، 18، 11، 1فقرة  11، 11، 12، 1، 8، 1المواد  

1
 من الميثاق. 1الفقرة  1المادة  



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

استفحمت في منطقتنا التي  التيديدات األمنية والمخاطر االرىابيةنا جميعا متفقون عمى أن نأبوىنا أود القول 
أشد تشكل  اتيديدا جسيما ألمن واستقرار الدول والمجتمعات العربية، باإلضافة إلى كونتعتبر في األونو االخيرة العربية 

حزمة واسعة من الحقوق األساسية كالحق في تنتيك الجرائم اإلرىابية وبخاصة أن ، انتياكات حقوق اإلنسان جسامة
والحق في المساواة، وحرية الفكر والعقيدة  الشخصي،الحياة والحق في السالمة البدنية، والحق في الحرية واألمان 

بروز الظواىر اإلرىابية عودة وعادة ما يترافق مع  والدين، أو ممارسة الشعائر الدينية، باإلضافة لمحق في التنمية.
ممارسات إجرامية خطيرة وانتياكات جسيمة لحقوق اإلنسان كالرق واالتجار باألشخاص، والسخرة، واالستغالل الجنسي 

 لمنساء، واستغالل األطفال في النزاعات المسمحة.

كمن في والمخاطر يالتيديدات ىذه لمواجية  نا عمى قناعة بأن الخيار الوحيد عمى المدى الطويلأفومع ذلك، 
وأنو من الضروري تحسين حالة حقوق االنسان في اي دولة لتقميل الظروف التي تولد دورات احترام حقوق االنسان، 

وبخاصة عادة ما يؤدي التغاضي عن انتياكات حقوق االنسان وتييء البيئة الحاضنة ليا؛ إذ إنو  العنف والتطرف
والمعاممة القاسية والالانسانية واالحتجاز التعسفي وعدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة الى توليد اعمال التعذيب 

 . متجددة كنتيجة ليذه االنتياكات وتطرفدورات عنف 

، فيتعمق بكيفية تمكن لجنة حقوق االنسان العربية من االستفادة من الحمقة الحواريةفي ىذه  الثانيأما السؤال 
ليات آمن وحقوق االنسان في المنطقة العربية" ضمن ألتي خمص الييا المؤتمر الدولي حول "تحديات االتوصيات ال

 عمميا المختمفة؟

داء أمن اجل مجنة حقوق االنسان العربية لجمو ىذه الجمسة يمثل مجاال اضافيا أان الموضوع الذي تنعقد من 
مالحظاتيا اصدار لمتقارير المقدمة الييا و اثناء تمحيصيا نة عمما بأن المج .واحترام حقوق االنسانيم في تعزيز دور م

لى االجراءات المتخذه لحفظ االمن ومكافحة االرىاب وتقدير مضاعفاتيا ، تعرضت االختامية عمييا وتوصياتيا
 2وق والحريات الوارده في الميثاق.المحتممة عمى احترام واعمال الحق

                                                           

1
مية والجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة ناقشت اللجنة حتى تاريخه سبعة تقارير مقدمة من كل من المملكة االردنية الهاش 

 االمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق والجمهورية اللبنانية.



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

قمقيا إزاء تقييد الضمانات القانونية لمحق في المحاكمة العادلة  وقد أعربت المجنة في أحدث المالحظات عن
المنصوص عمييا في اإلطار الدستوري والقانوني في سياق تطبيق قوانين مكافحة اإلرىاب، وأوصت الدول األطراف 

 مكافحة اإلرىاب لضمان الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة. قوانينبتعديل 

 التعسفي وغيرىما، واالحتجازالتعذيب  مواضيع مناىضةوصياتيا فيما يخص كما كان لمجنة مالحظاتيا وت
من الدولة أوكان ليا موقف بان االلتزامات الدولية في مناىضة التعذيب مطمقة وغير قابمة لالستثناء حتى عندما يكون 

العقوبات المناسبة، منسجمة ن تشريعاتيا الوطنية المتعمقة بالتعذيب بما في ذلك أالتأكد من ، وعمى الدول عمى المحك
وىنا يمكن  حكام الميثاق، وذلك حتى تستطيع الوفاء بالتزماتيا بموجب الميثاق لمنع وازالة التعذيب بكافة اشكالو.مع أ

لمكافحة االرىاب تكون منسجمة مع حقوق  المساعدة الفنية لتوفير تشريعات وسياساتلمدول االطراف لمجنة أن تقدم 
  .كما ذكرنا تابعة مالحظاتيا وتوصياتيافي اطار م االنسان

حاالت أو مفيوم مضمون تعميق عام حول إعداد كما يمكن لمجنة أن تستفيد من توصيات المؤتمر الدولي في 
تممك تفسير بحكم واليتيا وفي إطار صالحياتيا ، اذ انيا الميثاق العربي لحقوق اإلنسانفي الطوارئ االستثنائية 

حاالت وضوابط و مضمون أن تشرع في عمل مشاورات عامة لوضع مشروع تعميق عام حول  يايمكن كما ،الميثاق
وما يرتبط بيا من تدابير وحدود تمك التدابير، وأثر ىذه ة في المادة الرابعة من الميثاق، لوارداالطوارئ االستثنائية 

 التدابير عمى حماية الحقوق األساسية. 

لكونيا أنيا مفيدة لمغاية، أثبتت الدولية واإلقميمية ن المجان التعاىدية التعميقات العامة الصادرة ععمما بان 
وما يستتبعو من استيعاب نطاق  ،تمك المعاىداتتسيل استيعاب الدول والجيات المعنية األخرى ألحكام ومضامين 

تيا أو إنضماميا مما يساعد الدول عمى اإليفاء بااللتزامات التى أقرتيا بمصادق ،وأىداف المعاىدات بشكل أفضل
لممعاىدة الدولية. ولعل المحظة مناسبة لعمل مشاورات عامة عمى المستوى اإلقميمي تستفيد من الخبرة الدولية في ىذا 

 المجال.

مشاورات لوضع مسودة تعميق عام عدد من ال عقد، فإن لمجنة حقوق االنسان العربية خطة في ذا اإلطاروفي ى
والمفوضية السامية في الدول العربية، وفقياء القانون،  والبرلمانات الييئات القضائية ن عنممثمي ايمكن أن يشارك فيي

 منظمات حقوق اإلنسانو ، لحقوق االنسان والمؤسسات الوطنيةلحقوق االنسان والييئات التعاقدية الدولية واالقميمية، 
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ع مقاصد وأىداف الميثاق العربي لحقوق بحيث يأتى ىذا التعميق منسجما م واصحاب المصمحة، التى تممك خبرة مينية
 اإلنسان، ومتماشيا مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية. 

 التالي:وفي الختام، تؤكد لجنة حقوق االنسان العربية عمى 

 ال يؤدي الى تقويض منظومة حقوق االنسانأمن يجب ان األمن ضرورة، إال أن بسط األ. 

 ت وجيان لعممة واحدةيان ان الحقوق والواجباان االعالم المسؤول يؤدي دورا في ب. 

 انتياج ، اضافة الى اىمية اىمية اعتماد مدونة سموك لالجيزة االمنية يكون احترام حقوق االنسان ىو روحيا
 الشفافية في عمل ىذه االجيزة بما يعزز الثقة فييا.

 بداية لشراكة حقيقية ومستمرة بينالحوارية ن تكون ىذه الحمقة إلى أونتطمع كمجنة حقوق االنسان العربية 
 توصيات مؤتمر تحديات االمن وحقوق االنسان في المنطقة العربية.الفريق الدولي لمتابعة المجنة و 

 شاكرا لكرم االصغاء                                         

  والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،                                
 


