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محاية االســرة

بقلم

االستاذة /آمنه املهريي
عضو اللجنة
االرسة هــي نــواة املجتمــع والعنايــة بهــا وبجميع
أفرادهــا خاصــة النســاء واالطفــال هــو أمــر
رضوري ركــز عليــه ديننــا الحنيــف .واألرسة هــي
الركيــزة االساســية يف تربيــة الطفــل التــي تؤثــر
يف ســلوكياته وتكويــن شــخصيته ،باالضافــة اىل
املدرســة و البيئــة املحيطــه بــه .يحتــاج الطفــل
اىل االهتــام والرعايــة حتــى يبلــغ ســن الرشــد
فباالضافــة اىل االرسة هنــاك عوامــل عديــدة
تؤثــر يف حاميــة الطفــل و تنشــئته و يــأيت هنــا
دور الــدول يف ســن الترشيعــات والقوانــن
التــي تضمــن حقــوق الطفــل وتحفــظ كرامتــه،
باالضافــة حاميــة املــرأة و ضــان حقوقهــا.
إن هــذا مــا أكدتــه عليــه العديــد مــن الصكــوك
االقليميــة والدوليــة وأهمهــا االعــان العاملــي
لحقــوق االنســان والعهديــن الدوليــن واتفاقيــة
حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــاوة عــى امليثــاق
العــريب لحقــوق االنســان حيــث تتلخــص معظــم
هــذه الحقــوق يف الحاميــة القانونيــة والرعايــة
االجتامعيــة والصحيــة.
وقــد حرصــت لجنــة امليثــاق العريب عــى مراجعة
التدابــر التــي اتخذتهــا الــدول االطـراف يف مجــال
حاميــة االرسة خاصــة النســاء واالطفــال وفقــا
للــادة  33منــه ،وذلــك مــن خــال اســتعراضها
للتقاريــر وتقديــم املالحظــات والتوصيــات
للــدول ومتابعــة تطبيقهــا .ويعــد وجــود آليــة
اقليميــة كلجنــة امليثــاق العــريب مبثابــة خطــوة
ايجابيــة حيــث أنهــا تراعــي الجوانــب االجتامعية
والدينيــة يف مجتمعاتنــا االســامية عنــد تطبيــق
مبــادئ حقــوق االنســان االمــر الــذي يشــجع
الــدول يف التعــاون مــع مثــل هــذه االليــات
للنهــوض مبســائل حقــوق االنســان فيهــا.
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ندوة اليوم العربي حلقوق االنسان
«دور السلطة القضائية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة»

القاهرة 2018/3/14
عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بالتعــاون مــع املكتــب االقليمــي للمفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة نــدوة اقليمية
حــول(دور الســلطة القضائيــة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة) يف مقــر جامعــة الــدول العربيــة،
وذلــك اميانـاً مــن هــذة الجهــات بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه الســلطة القضائية يف تحقيــق أهــداف التنمية
املســتدامة بصفتهــا الجهــة املكلفــة يف تفســر معاهــدات حقــوق اإلنســان وتطبيــق أحكامهــا.
وتعكــس هــذه النــدوة مــدى االهتــام بــرورة تبــادل الخـرات وأفضــل املامرســات الدوليــة واإلقليميــة
يف مجــال دور القضــاء يف تحقيــق التنميــة املســتدامة ،عــاوة عــى اســتعراض موقــف الهيئــات الدوليــة
واالقليميــة لحقــوق االنســان مــن اعــال الحــق يف التنميــة بشــكل عــام والتنميــة املســتدامة بشــكل خاص،
وكيفيــة تناولهــا لهــذا الحــق فيــا يصــدر عنهــا مــن مالحظــات وتوصيــات وتعليقــات واحــكام قضائيــة
وغريهــا ،عــاوة عــى تنــاول دور القضــاء يف متابعــة ومراجعــة االســراتيجيات التــي أنشــئت لتحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة.
وقدمــت أوراق يف أعــال النــدوة مــن جانــب ممثلــن عــن لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة
لغــرب أســيا ،واللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب ،واملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان،
ولجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ،وادارة حقــوق اإلنســان وادارة التنميــة املســتدامة والقطــاع القانــوين
بجامعــة الــدول العربيــة ،وغريهــا مــن الجهــات القضائيــة وأصحــاب املصلحــة.
هــذا وكان مجلــس الجامعــة العربيــة عــى املســتوى الــوزاري قــد قــرر أن يكــون شــعار االحتفاليــة لعــام
 2018تحــت عنــوان «حقــوق اإلنســان والتنميــة املســتدامة» وذلــك بنــاء عــى توصيــة مرفوعــة إليــه مــن
اللجنــة العربيــــة الدامئــة لحقــوق االنســــــان يف دورتهــــا الثانيــة واالربعــن التــي عقــــدت خــال الفــرة
.2017/7/27-24
(نرشت أوراق العمل عىل الصفحة االلكرتونية للجنة)
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ورشة عمل تدريبية حول
(آليات احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان ملوظفي األمانة العامة جلامعة الدول العربية)

القاهرة 2018/2/12-11

نظمــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بالتعــاون مــع ادارة التدريــب وتطويــر
وســائل العمــل بقطــاع املــوارد املاليــة والبرشيــة والخدمــات العامــة يف جامعــة
الــدول العربيــة ورشــة عمــل تدريبيــة لفائــدة موظفــي األمانــة العامــة بجامعــة
الــدول العربيــة حــول آليــات الحاميــة الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان.

وهدفــت الورشــة العمــل التدريبيــة إىل التعريــف بالوثائــق الدوليــة األساســية
لحقــوق اإلنســان ،واختصــاص اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان،
وعــرض التطــور التاريخــي ملنظومــة حقــوق اإلنســان العربيــة ،واكســاب
املشــاركني معلومــات حــول امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ،وآليــة عمــل لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة واملتضمنــة ىف تلقــي التقاريــر مــن
الــدول األطــراف والتقاريــر املوازيــة واعــداد املالحظــات والتوصيــات الختاميــة.

ورشة عمل حول
«دور القضاء الوطين يف تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان»

القاهرة 2018/3/13-12

ورشة عمل تعريفية حول النظام العربي حلقوق اإلنسان

القاهرة 2018/5/15

عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة
ورشــة عمــل تعريفيــة حــول «النظــام العــريب لحقــوق اإلنســان» ملمثــي وســائل
اإلعــام العربيــة.
وتــأيت أهميــة عقــد هــذه الورشــة يف اطــار اهتــام اللجنــة بالــدور الحيــوي املنــاط
بوســائل اإلعــام العربيــة يف تعزيــز واح ـرام حقــوق اإلنســان.
وهدفــت هــذه الورشــة إىل التعريــف باملنظومــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،وبخاصــة
امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان وآليــة عملــه املمثلــة يف لجنــة حقــوق اإلنســان
العربيــة ،كــا تطــرح الورشــة أهميــة دور وســائل اإلعــام يف حاميــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،والتحديــات التــي تواجههــا لــدى تناولهــا موضوعــات
حقــوق اإلنســان وســبل التعامــل معهــا.
2

فعالي��ات اللجن��ة

عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بالتعــاون مــع املكتــب اإلقليمــي للمفــوض
الســامي لحقــوق اإلنســان ىف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ورشــة
عمــل تدريبيــة حــول دور القضــاء الوطنــي يف تطبيــق أحــكام االتفاقيــات الدوليــة
واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة
الــدول العربيــة يف القاهــرة.
شــارك يف الورشــة قضــاة ميثلــون وزارات العــدل واملجالــس والهيئــات العليــا
للقضــاء يف الــدول العربيــة ،عــاوة عــى خــراء وقضــاة مــن محاكــم دوليــة
واقليميــة ،وممثلــن عــن اتحــاد املحاكــم واملجالــس الدســتورية العربيــة بهــدف
التأكيــد عــى دور القضــاء يف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان.
وقــد شــهدت جلســات ورشــة العمــل تنــوع يف املوضوعــات التــي تناولــت االتفاقيــات الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان وآليــات عملهــا وموقــف
الــدول العربيــة منهــا ،واالتفاقيــات العربيــة واألفريقيــة لحقــوق اإلنســان وآليــات عملهــا وموقــف الــدول العربيــة منهــا ،كــا خصصــت جلســات
ملتابعــة موقــف النظــم القانونيــة العربيــة مــن عالقــة االتفاقيــات الدوليــة بالقانــون الداخــي للــدول ،ودور القضــاء الدســتوري يف إدمــاج اتفاقيــات
حقــوق اإلنســان يف النصــوص الوطنيــة وكيفيــة مواءمتهــا مــع أحــكام االتفاقيــات الدوليــة ،عــاوة عــى تقديــم عــروض مــن املشــاركني لنــاذج
تطبيقــات القضــاء ملعاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة واالقليميــة يف الــدول العربيــة.
وأكــد املشــاركون عــى أن مثــل هــذه الورشــات تعتــر من ـراً يتــم مــن خاللــه تبــادل الخ ـرات حــول دور القضــاء يف حاميــة حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية وتطبيــق املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــى الصعيــد الوطنــي ،عــاوة عــى تبــادل الخـرات وأفضــل املامرســات الوطنيــة
يف مجــال تطبيــق اتفاقيــات ومعاهــدات حقــوق اإلنســان أمــام القضــاء الوطنــي .كــا متنــح هــذه الورشــات الفرصــة للمشــاركني باكتســاب معلومات
معمقــة ومتخصصــة حــول امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ولجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة وطــرق عملهــا.

اطالق دراسة حول
تصنيف وحتليل املالحظات والتوصيات اخلتامية
للجنة حقوق اإلنسان العربية
بشأن تقارير الدول االطراف يف امليثاق العربي حلقوق االنسان

القاهرة-ابريل 2018
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ســعياً مــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة إىل نــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان بشــكل عــام ،والتعريــف بامليثــاق العــريب لحقــوق
اإلنســان بشــكل خــاص ،باعتبــاره الوثيقــة األساســية والوحيــدة يف
إطــار جامعــة الــدول العربيــة التــي تعنــى مبختلــف فئــات حقــوق
اإلنســان املدنيــة والسياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة،
ورغبــة منهــا يف تقديــم تحليــل موضوعــي عــن مخرجــات عملهــا
االساســية ممثلــة باملالحظــات والتوصيــات الختاميــة الصــادرة عــى
تقاريــر الــدول االطــراف ،اتخــذت اللجنــة قرارهــا بإعــداد هــذه
الدراســة املوجــزة حــول تصنيــف وتحليــل املالحظــات والتوصيــات
الصــادرة عــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة خــال فــرة عملهــا
املنرصمــة ،وكذلــك اســتعراض تطــور عمــل اللجنــة يف تنــاول هــذه املالحظــات والتوصيــات شــكالً وموضوعــاً.
وقــد كلفــت اللجنــة خبــر حقــوق اإلنســان ،الدكتــور ابراهيــم عــي بــدوي الشــيخ بإعــداد هــذه الدراســة ،وبخاصــة انــه شــغل عضويــة
عــدد مــن اللجــان الدوليــة واالقليميــة لحقــوق االنســان ،كرئاســة لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة مبوجــب العهــد
الــدويل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ورئاســة اللجنــة االفريقيــة لحقــوق االنســان.
وكانــت اهــم نتائــج الدراســة التــى خلصــت اليهــا تتمثــل يف ان اللجنــة ط ـ ّورت بشــكل عمــل مالحظاتهــا وتوصياتهــا الختاميــة شــكال
وموضوع ـاً ،كــا دعــت إىل االســتفادة مــن شــكل ومضمــون املالحظــات الختاميــة الصــادرة عــن لجــان الخــراء املرشفــة عــى تطبيــق
اتفاقيــات حقــوق االنســان الدوليــة ،وكذلــك تطويــر عمليــة متابعــة لجنةامليثــاق لتطبيــق الــدول االطــراف لتوصياتهــا الختاميــة عــى
التقاريــر االوليــة والدوليــة؛ لتحقيــق الهــدف مــن نظــام التقاريــر.
(نرشت الدراسة عىل الصفحة االلكرتونية للجنة)

اعاده نشر دراسة حول
«جامعة الدول العربية وحقوق اإلنسان»

القاهرة-مايو 2018

أعــادت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة نــر دراســة(جامعة الــدول العربيــة وحقــوق االنســان) عــى موقعهــا اإللكــروين ،رغب ـ ًة منهــا
يف التوثيــق التاريخــي ملراحــل تطــور عمــل جامعــة الــدول العربيــة يف مجــال تعزيــز وحاميــة حقــوق االنســان ،فض ـاً عــن اتاحــة هــذا
املعلومــات لــكل أصحــاب املصلحــة واملهتمــن يف هــذا الحقــل املعــريف .وهــذه الدراســة تبــن مالمــح عــن دور جامعــة الــدول العربيــة
يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا.
وكانــت هــذه الدراســة قــد نُــرت يف املجلــة العربيــة للفقــه والقضــاء الصــادرة عــن االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ،يف العــدد
 15الصــادر يف ابريــل /نيســان .1994
وقــد خلصــت الدراســة يف اجزائهــا املختلفــة إىل حاجــة ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة إىل التطويــر ،وذلــك مــن خــال تضمــن هــذا
امليثــاق نص ـاً رصيح ـاً بحاميــة حقــوق االنســان والحريــات االساســية ،إضافــة إىل حاجتهــا امللحــة فيــا يخــص تطويــر عمــل االدارات
والجهــات التابعــة لالمانــة العامــة يف جامعــة الــدول العربيــة يف مجــال حقــوق االنســان ،عــاوة عــى رضورة تعزيــز التنســيق املشــرك
مــع الهيئــات الدوليــة يف هــذا الســياق.
وجديــر بالذكــر ان هــذة الدراســة مــن اعــداد الدكتــور عــادل محمــد البيــايت  ،والــذى شــغل منصــب مديــر إدارة شــؤون حقــوق
االنســان يف جامعــة الــدول العربيــة أثنــاء اعــداده هــذه الدراســة.

(نرشت الدراسة عىل الصفحة االلكرتونية للجنة)
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شــارك رئيــس اللجنــة املستشــار محمــد فزيــع يف أعــال املؤمتــر الثالــث للربملــان
العــريب ورؤســاء املجالــس والربملانــات العربيــة الــذي عقــد مبقــر االمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة .وقــد أكــد املستشــار فزيــع حــرص لجنــة حقــوق االنســان
العربيــة عــى التعــاون والتنســيق مــع الربملــان العــريب ازاء مختلــف القضايــا العربيــة
ذات االهتــام املشــرك ىف مداخلتــه باعــال املؤمتــر.
وعــرض املستشــار محمــد فزيــع لتطــور التعــاون بــن اللجنــة والربملــان العــريب منــذ
اواخــر عــام  ،2013مــرورا باألنشــطة املشــركة التــي تــم عقدهــا ،وانتهــاء بتوقيــع
مذكــرة التفاهــم التــى متــت عــى هامــش اليــوم العــريب لحقــوق االنســان يف شــهر
مــارس .2017
وقــد عقــد رئيــس اللجنــة املستشــار محمــد فزيــع اجتامعــا مــع رئيــس لجنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة وحقــوق االنســان يف الربملــان العــريب
النائــب نبيــل االندلــويس عــى هامــش انعقــاد املؤمتــر ،وأكــد اهميــة التعــاون بــن الطرفــن مــن خــال تفعيــل مذكــرة التفاهــم املشــركة واهميــة
تفعيلهــا ،كــا اســتعرض فكــرة تعزيــز وتنشــيط التعــاون املشــرك يف ثــاث مجــاالت :تبــادل الدعــوات لحضــور الفعاليــات التــي يقيمهــا كل جانــب،
وتبنــي اقامــة فعاليــات مشــركة يف مجــال حقــوق االنســان ،عــاوة عــى وضــع ادلــة اسرتشــاديه حــول معايــر املحاكمــة العادلــة ومناهضــة التعذيــب
وغريهــا مــن املوضوعــات التــي تشــر مالحظــات وتوصيــات اللجنــة الختاميــة اىل وجــود عوائــق وثغـرات يف الترشيعــات العربيــة لحاميــة هــذه الحقــوق
وفقــا ألحــكام امليثــاق.

مشاركة اللجنة يف اجتماع اخلرباء
ملراجعة مشروع االسرتاتيجية العربية حلقوق االنسان
شــارك املستشــار محمــد فزيــع (رئيــس اللجنــة) يف اعــال إجتــاع للخـراء
بشــأن مراجعــة مــروع االسـراتيجية العربيــة لحقــوق االنســان الــذي عقــد
مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ،وقــد حــرص املستشــار/
محمــد فزيــع عــى تقديــم إســهامات اللجنــة ومقرتحاتهــا بشــأن مضمــون
اإلسـراتيجية ومحاورهــا واهدافهــا ومــؤرشات القيــاس ،عــاوة عــى ضــان
التنســيق بــن اللجنــة وســائر مكونــات املنظومــة العربيــة لحقــوق اإلنســان
وذلــك يف إطــار صالحياتهــا وواليتهــا..
وقــد شــارك ىف اعــال هــذا اإلجتــاع ممثلــون عــن الــدول العربيــة واآلليات
العربيــة لحقــوق اإلنســان واللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان
والربملــان العــرىب ،واإلدارات املعنيــة بحقــوق اإلنســان ىف جامعــة الــدول
العربيــة.
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مش��اركات وأنش��طة اللجن��ة

مشاركة اللجنة يف منتدى الرياض الدويل اإلنساني

الرياض 2018/2/27-26
شــارك املستشــار محمــد فزيــع (رئيــس اللجنــة) واألســتاذ عبدالرحمــن الشــرقي (عضــو اللجنــة) يف منتــدى الريــاض الــدويل اإلنســاين ،الــذي نظمــه مركــز
امللــك ســلامن لإلغاثــة واألعــال اإلنســانية ،وقــد حــر أعــال هــذا املنتــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة وعــدد مــن الــوكاالت املتخصصــة يف مجــال
االغاثــة والعــون االنســاين الدوليــة واالقليميــة ،عــاوة عــى أكادمييــن وباحثــن يف املجــال االنســاين واإلغــايث.
وقــد عقــدت عــدد مــن الجلســات العامــة وكذلــك عــدد مــن الجلســات املتخصصــة عــى
مــدار اليومــن املقرريــن لهــذا املنتدى،وتناولــت العديــد مــن املحــاور ذات العالقــة مبوضــوع
املنتــدى ،وكان مــن اهمهــا تطويــر االســتجابة االنســانية مــن خــال البحــوث االكادمييــة،
وتطويــر السياســات يف ظــل البيئــة التشــغيلية املتغــرة للنــزوح العاملــي ،ودراســة فجــوات
التمويــل االنســاين وتحدياتــه ومســؤولياته وفرصــه ،وتقييــم دور املانحــن غــر التقليديــن
واملنظــات االقليميــة ،وكيفيــة التغطيــة االعالميــة يف ميــدان االغاثــة مــن حيــث الفــرص
والتحديــات ،وتقييــم طــرق االبتــكار والتكنولوجيــا يف مجــال العمــل االنســاين ،واعــادة تشــكيل
النظــام االنســاين والوقــوف عــى نتائــج مؤمتــر القمــة العاملــي للعمــل االنســاين وتقييمهــا.

مشاركة اللجنة فى ورشة العمل اخلاصة ببناء القدرات للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واآلليات الوطنية للنهوض باملرأة
ومراقبة محاية حقوق اإلنسان مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية واجلنسية واحلقوق اإلجنابية

عامن 2018/5/7-6

شــاركت الســفرية /ناديــة جفــون (عضــو اللجنــة) يف اعــال ورشــة العمــل الخاصــة ببنــاء
القــدرات للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واآلليــات الوطنيــة للنهــوض باملــرأة يف
رصــد ومراقبــة حقــوق اإلنســان مبــا يف ذلــك الصحــة اإلنجابيــة والحقــوق الجنســية ،وذلــك
مــن خــال تقديــم محارضتــن :األويل عــن حقــوق األنســان يف اآلليــات اإلقليميــة وعالقتهــا
بالصحــة اإلنجابيــة للمــرأة ،والثانيــة عــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة وكيفيــة عملهــا
ومســألة تقديــم التقاريــر األوليــة الدوريــة.
وقــد هدفــت الورشــة إىل تعزيــز العمــل املشــرك والتواصــل بــن املؤسســات الوطنيــة
لحقــوق اإلنســان واآلليــات الوطنيــة للنهــوض بأوضــاع املــرأة ودعــم قدراتهــا ومهاراتهــا يف
إســتخدام النظــم الدوليــة واإلقليميــة لحاميــة حقــوق اإلنســان خاصــة تلــك املتعلقــة بالصحــة اإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة عامــة .ومثلــت
الورشــة فرصــة كبــرة لتبــادل الخــرات القامئــة بــن بلــدان املنطقــة والتــي تــم مــن خاللهــا تحليــل حالــة الصحــة والحقــوق اإلنجابيــة يف
البلدان املشــاركة		 .

مشــاركة اللجنــة يف املؤمتــر الــدويل حول
«االحتــال اإلســرائيلي طويــل األمــد ،وواقــع حقوق اإلنســان
يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة منــذ عــام »1967

عامن 2018/5/13-12

مش��اركات وأنش��طة اللجن��ة

شــارك االســتاذ /جابــر املــري (نائــب رئيــس اللجنــة) يف اعــال املؤمتــر الــدويل حــول «االحتــال
اإلرسائيــي طويــل األمــد ،وواقــع حقــوق اإلنســان يف األرايض الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام ،»1967
والــذي عقــد بتنظيــم مــن الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،واملركــز الوطنــي
لحقــوق اإلنســان يف األردن ،والهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان يف فلســطني ،وتحــت رعايــة دولــة
رئيــس الــوزراء األردين.
وقــد تــرأس املستشــار جابــر املــري اعــال الجلســة الثانيــة مــن املؤمتــر والتــي تــم خاللهــا تقديــم
العديــد مــن األوراق القانونيــة والحقوقيــة املتخصصــة :مثــل الوضــع القانــوين لالحتــال طويــل
األمــد ،واالســتيطان كجرميــة حــرب ،والعــدوان عــى قطــاع غــزة ،وأثــر القـرار األمريــي عــى أوضــاع
املواطنــن الفلســطينيني يف القــدس ،ودور املؤسســات الدوليــة واإلقليميــة يف مواجهــة االحتــال اإلرسائيــي ،والوضــع القانــون لالجئــن الفلســطينيني.
شــارك يف املؤمتــر خ ـراء قانونيــون دوليــون وعــرب ،وممثلــون عــن مؤسســات دوليــة ومؤسســات غــر حكوميــة عربيــة ودوليــة ،ومؤسســات
مجتمــع مــدين ،باإلضافــة إىل رؤســاء وأعضــاء املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،ونشــطاء حقــوق إنســان ،وأكادمييــون وممثلــو وســائل إعــام.

مشاركة اللجنة يف اعمال احلوار اإلقليمي
“ تبادل أفضل املمارسات حول األعمال التجارية وحقوق اإلنسان”

بانكوك 2018/6/ 6-4

شــاركت األســتاذه رىض م ـراد (عضــو اللجنــة) يف أعــال «الحــوار اإلقليمــي :تبــادل أفضــل املامرســات حــول األعــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان»
والــذي نظمتــه اللجنــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بحقــوق االنســان التابعــة لرابطــة دول جنــوب رشق آســيا حــول تبــادل افضــل املامرســات حــول
االعــال التجاريــة وحقــوق االنســان.
وقــد شــارك يف اعــال الحــوار عــدد مــن اآلليــات االقليميــة املعنيــة بحقــوق االنســان،
واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان يف منطقــة آســيا واملحيــط الهــادي ،وممثــي
منظــات املجتمــع املــدين وغريهــا مــن الجهــات ذات العالقــة .وهــدف الحــوار إىل تبادل
افضــل املامرســات والخـرات حــول كيفيــة قيــام اصحــاب املصلحــة والجهــات املشــاركة
يف دمــج مبــادئ االمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن االعــال التجاريــة وحقــوق االنســان،
وكيــف يعــزز التعــاون فعاليــة تطبيــق مبــادئ االمــم املتحــدة التوجيهية عىل املســتويني
االقليمــي والوطنــي.
وقــد شــاركت الســيدة رضــا م ـراد يف اعــال الجلســة الثانيــة يف اليــوم االول الخــاص
باآلليــات االقليميــة لحقــوق االنســان وعالقتهــا مبوضــوع االعــال التجاريــة وحقــوق االنســان ،وأكــدت خــال كلمتهــا عــى حــرص لجنــة حقوق اإلنســان
العربيــة عــى اإلســتفادة مــن خـرات اآلليــات اإلقليميــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان التى ســبقتها ىف النشــأة ومامرســة والياتها .وإســتعرضت كذلــك الحقوق
والحريــات التــى يكفلهــا امليثــاق والتــى توفــر الحاميــة مــن إنتهــاكات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بعمــل الــركات .كــا تناولت كيفيــة تناول لجنــة حقوق
اإلنســان العربيــة ،مــن خــال مالحظاتهــا وتوصياتهــا التــى تصدرها للــدول األطـراف ىف امليثــاق ،للفجوات عــى مســتويات الترشيعية والتنفيذيــة فيام يخص
بإنتهــاكات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة باألعــال التجارية.
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مقرتح املبادئ االسرتشادية لإلجراءات املنظمة
*
النتخاب أعضاء جلنة حقوق اإلنسان العربية (جلنة امليثاق)
مقدمة

إن األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة إذ تــدرك االهتــام املتزايــد الــذي توليــه الــدول األعضــاء يف الجامعــة العربيــة بتعزيــز حقــوق
اإلنســان  ،وإذ تــدرك أن هــذا االهتــام انعكــس مــن خــال حــرص الــدول العربيــة عــى إصــدار امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان عــن مجلــس
جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى القمــة يف العــام  ،2004بوصفــه الوثيقــة العربيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان يف العــامل العــريب.
وقــد تأسســت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة املنبثقــة عــن امليثــاق يف العــام  ،2009لتتــوىل النظــر يف تقاريــر الــدول األط ـراف ،وتضــع
املالحظــات والتوصيــات الختاميــة طبقـاً ألهــداف امليثــاق ،وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء تنتخبهــم الــدول األطـراف باالقـراع الــري.
ومــع تزايــد عــدد الــدول العربيــة األطـراف يف امليثــاق ،ومــا أســفرت عنــه املامرســات االنتخابيــة املختلفــة النتخــاب أعضــاء لجنــة حقــوق
اإلنســان العربيــة (لجنــة امليثــاق) منــذ العــام  ،2009ومــا كشــفت عنــه هــذه املامرســات مــن الحاجــة امللحــة لوضــع قواعــد تفصيليــة
تحكــم إدارة العمليــة االنتخابيــة.
فــإن األمانــة العامــة تضــع هــذه املبــادئ االسرتشــادية لإلجــراءات املنظمــة النتخــاب أعضــاء لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة (لجنــة
امليثــاق) ،تنفي ـذًا ملضمــون توصيــة الــدول األط ـراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان والصــادرة عــن اجتامعهــم مبقــر جامعــة الــدول
العربيــة بالقاهــرة يف الخامــس مــن أكتوبر/ترشيــن األول  ،2015والخاصــة بــرورة وضــع قواعــد واضحــة إلجـراء االنتخابــات داخــل أطــر
الجامعــة .1وتــأيت هــذه املبــادئ واملعايــر يف ضــوء أحــكام املــواد ( 45و )46مــن امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ،واهتــدا ًء باملامرســات
الفضــى النتخــاب أعضــاء هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة النظــرة.
املبادئ االسرتشادية
إلجراءات انتخاب أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية (لجنة امليثاق)

* مت اعــداد هــذا املقــرح مــن قبــل جلنــة حقــوق االنســان العربيــة بعــد فحــص املمارســات الدوليــة الفضلــى املنظمــة النتخــاب أعضــاء هيئــات معاهــدات حقــوق االنســان الدوليــة واالقليميــة،
وقــد خاطبــت اللجنــة مكتــب معــايل األمــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة يف مذكراهتــا رقــم ( )45/15بتاريــخ  2017/3/23مبجموعــة مــن املقرتحــات اخلاصــة بــادارة العمليــة االنتخابيــة
للجنــة ،وذلــك يف ضــوء االســتجابة للمذكــرة الـواردة إىل اللجنــة بشــان التنســيق بــن ادارة حقــوق االنســان وادارة الشــئون القانونيــة وجلنــة حقــوق االنســان العربيــة فيمــا خيــص اجـراءات
انتخابــات اعضــاء اللجنــة لعــام .2017
 1شــارك يف هــذا االجتمــاع ممثلــي مندوبيــات كل مــن :اململكــة األردنيــة اهلامشيــة -دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة -مملكــة البحريــن -اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية  -اململكــة
العربيــة الســعودية  -مجهوريــة الســودان  -مجهوريــة العـراق  -دولــة فلســطني  -دولــة قطــر  -دولــة الكويــت  -اجلمهوريــة اللبنانيــة  -اجلمهوريــة اليمنيــة.
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لغايات هذه املبادئ االسرتشادية ،يقصد بعبارات:
امليثاق :امليثاق العريب لحقوق اإلنسان.
الجامعة :جامعة الدول العربية.
األمني العام :األمني العام لجامعة الدول العربية.
اللجنة :لجنة حقوق اإلنسان العربية (لجنة امليثاق).
أمانة اللجنة :أمانة لجنة حقوق اإلنسان العربية.
الدول األطراف :الدول األطراف يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان.
االجتامع :االجتامع املخصص النتخاب أعضاء اللجنة مبوجب أحكام املادة ( )6/45من امليثاق.
أوالً :إجراءات الرتشح:
1.1يطلــب األمــن العــام مــن الــدول األطـراف تقديــم مرشــحيها قبــل ســتة أشــهر مــن موعــد االنتخابــات ،وتقــوم الــدول األطـراف بذلــك يف
غضــون ثالثــة أشــهر مــن تلقيهــا طلــب األمــن العــام.
2.2يُبلــغ األمــن العــام الــدول األطـراف بقامئــة املرشــحني مرتبــة أبجديـاً قبــل شــهرين مــن موعــد انتخــاب اعضــاء اللجنــة ،ويرفــق بالقامئــة
الســرة الذاتيــة لجميــع املرشــحون.
3.3إذا قامــت دولــة طــرف بتســمية مرشــح/ة بعــد املــدة املحــددة يف الفقــرة ( )1فــإن الرتشــيح يعــرض عــى الــدول األطـراف يف االجتــاع
املخصــص إلج ـراء االنتخابــات ،فــإذا وافــق ممثــي الــدول األط ـراف املجتمعيــن باألغلبيــة عــى قبــول طلــب الرتشــح املقــدم بعــد
املواعيــد املقــررة ،يــدرج أســاء املرشــحون يف بطاقــة االق ـراع.
4.4يجــوز للــدول األط ـراف يف أي وقــت قبــل االنتخابــات ســحب أي ترشــيحات تكــون تقدمــت بهــا عــن طريــق كتــاب لألمــن العــام يف
وقــت ســابق لالجتــاع ،أو عــن طريــق إخطــار كتــايب لرئيــس االجتــاع يف يــوم االنتخــاب قبــل بــدء عمليــة التصويــت.
5.5إذا قامــت الدولــة الطــرف بســحب مرشــحها وفقـاً ألحــكام الفقــرة ( ،)4يف حالــة يصبــح معهــا عــدد املرتشــحني أقــل مــن عــدد املقاعــد
الشــاغرة يف اللجنــة ،يقــوم األمــن العــام بفتــح بــاب الرتشــيح التكميــي ملــدة أســبوعني للــدول األطـراف التــي مل تقــدم مرشــحني ،وليــس لها
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أعضــاء يحملــون جنســيتها يف اللجنــة ،عــى أن تجــرى االنتخابــات خــال شــهر مــن التاريــخ الــذي كان محــد ًدا الجتــاع الــدول األطـراف.
6.6إذا أعلــن شــغور مقعــد مــا بســبب الوفــاة أو االســتقالة أو االنقطــاع ،وكانــت واليــة العضــو الــذي يجــب اســتبداله ال تنقــي خــال
األشــهر الســتة التــي تــي إعــان شــغور مقعــده ،فيقــوم األمــن العــام بإبــاغ ذلــك إىل الــدول األطـراف ،التــي يجــوز لهــا خــال مهلــة
شــهرين تقديــم مرشــحني مــن أجــل مــلء املقعــد الشــاغر ،وتتــم االنتخابــات يف ضــوء األحــكام العامــة املنصــوص عليهــا يف امليثــاق
ويف هــذه املبــادئ.
ثانيا :تنظيم االجتامع املخصص النتخاب أعضاء اللجنة:
1.1األمــن العــام هــو املســؤول الرئيــس عــن تنظيــم االنتخابــات ويعاونــه يف ذلــك قطــاع الشــؤون القانونيــة بالجامعــة وإدارة حقــوق
اإلنســان بالجامعــة وأمانــة اللجنــة.
2.2يدعــو األمــن العــام الــدول األط ـراف الجتــاع يخصــص النتخــاب أعضــاء اللجنــة ،عــى أن يعقــد يف مقــر الجامعــة ،ويعــد النصــاب
مكتمــا النعقــاد االجتــاع بحضــور أغلبيــة الــدول األط ـراف.
3.3إذا مل يكتمــل النصــاب ،يدعــو األمــن العــام إىل اجتــاع آخــر خــال أســبوع ،وينعقــد بحضــور مــا ال يقــل عــن ثلــث الــدول األطـراف،
وإذا مل يكتمــل النصــاب يف هــذا االجتــاع يدعــو األمــن العــام إىل اجتــاع ثالــث خــال ( )24ســاعة ،وينعقــد بــأي عــدد مــن الحارضيــن
فيــه مــن الــدول األطـراف.
4.4يتم اختيار رئاسة االجتامع ألحد ممثيل الدول األطراف ،عىل أن يكون من الدول التي ليس لها مرشح يف االنتخابات.
ثالثاً :عملية االنتخاب (التصويت والفرز وإعالن النتيجة):
1.1تُجري العملية االنتخابية يف القاعة التي يخصصها األمني العام لعقد اجتامع مبقر الجامعة.
2.2ال يحــق ألي شــخص التواجــد يف القاعــة املخصصــة لالجتــاع ســوي منــدويب الــدول األط ـراف واألشــخاص املخولــن بــاإلرشاف عــى
االنتخابــات املشــار اليهــم يف الفقــرة ( ،)7واألشــخاص الذيــن يــرح لهــم رئيــس االجتــاع بالتواجــد بصفــة مراقــب بــرط أال يتدخلــوا
نهائ ًيــا وبــأي شــكل مــن األشــكال يف ســر العمليــة االنتخابيــة.
3.3تتــم جميــع إجـراءات التصويــت والفــرز بشــكل علنــي وواضــح لجميــع الحضــور ،باســتثناء عمليــة اإلقـراع ،فيجــب أن يراعــي رئيــس
االجتــاع أن تتــم يف رسيــة.
4.4يقــوم املوظفــن املعاونــن لألمــن العــام ،املشــار اليهــم يف الفقــرة ( ،)7بإعــداد بطاقــات ابــداء الــرأي بشــكل يســهل عمليــة التصويــت،
وعــى أن يتــم ترتيــب أســاء املرشــحون فيهــا أبجديًــا ،ويجــب أن يوفــروا أوراقـاً للتصويــت ضعــف عــدد املجتمعــن ،ويقومــوا بتجهيــز
صنــدوق شــفاف لتجميــع بطاقــات إبــداء الــرأي ،وتصميــم اســتامرة للفــرز تحتــوي عــى أســاء جميــع املرشــحون.
5.5يتــوىل ممثــل قطــاع الشــؤون القانونيــة مهمــة إعــداد محــر عمليــة االقـراع والفــرز مــن ثــاث نســخ ،ويجــب أن يوقــع عــى املحــر
رئيــس االجتــاع وممثــل قطــاع الشــؤون القانونيــة وممثــل إدارة حقــوق اإلنســان وممثــل أمانــة اللجنــة.
6.6قبــل بدايــة عمليــة التصويــت يــدون يف املحــر عــدد األوراق الخاصــة بإبــداء الــرأي ،وعــدد املرشــحون وأســائهم ،وعــدد واســاء
منــدويب الــدول األط ـراف.
7.7يتأكــد رئيــس االجتــاع مــن خلــو الصنــدوق مــن أي أوراق ،ويحيــط املجتمعــون علـ ًـا بقواعــد التصويــت ،وبالعــدد املطلــوب انتخابــه،
ويجــب أن يكــون الصنــدوق تحــت بــر رئيــس االجتــاع طــوال الوقــت.
8.8يعتــر الصــوت صحي ًحــا بالتأشــر يف الخانــة املخصصــة لذلــك أمــام أســاء العــدد املطلــوب انتخابــه (أو أقــل) ،ويعتــر الصــوت باطـاً
يف حالــة اختيــار عــدد أكــر مــن العــدد املطلــوب انتخابــه.
9.9ميكــن أن يطلــب منــدوب الدولــة الطــرف بطاقــة إبــداء رأي ثانيــة يف حالــة تلــف الورقــة األوىل التــي ســلمت لــه ،بــرط أال تكــون
الورقــة األوىل قــد وضعــت يف الصنــدوق.
1010بعد إبداء مندويب الدول األطراف ألصواتهم يضعوا بأنفسهم بطاقات إبداء الرأي يف الصندوق.
1111عقــب انتهــاء جميــع منــدويب الــدول األط ـراف مــن عمليــة التصويــت ،يقــوم رئيــس اللجنــة ب ّعــد جميــع أوراق التصويــت الفارغــة
والتالفــة واثباتهــا يف املحــر ،ثــم يفتــح الصنــدوق بحضــور جميــع ممثــي الــدول األطـراف الحارضيــن لالجتــاع ،ويقــوم ب ّعــد األوراق
التــي بداخــل الصنــدوق ويثبــت عددهــا يف املحــر.
1212يبــدأ رئيــس االجتــاع بشــكل علنــي ،مبعاونــة املوظفــن املشــار اليهــم يف الفقــرة ( ،)7يف فــرز األصــوات الصحيحــة عــن الباطلــة ،ثــم
يقــوم بإحصــاء عــدد األصــوات الصحيحــة التــي حصــل عليهــا كل مرشــح ،ويســجل ذلــك يف اســتامرة الفــرز املشــار اليهــا يف الفقــرة (،)14
ويف املحــر املشــار اليــه يف الفقــرة (.)15
1313يعلن رئيس االجتامع فوز املرشحني الحاصلني عىل أعىل نسبة من األصوات الصحيحة للحارضين بعضوية اللجنة.
1414وإذا كان عــدد الحاصلــن عــى أعــى األصــوات أكــر مــن العــدد املطلــوب بســبب التســاوي يف األصــوات بــن أكــر مــن مرشــح ،يُعــاد
االنتخــاب بــن املتســاويني مــرة أخــرى يف ذات االجتــاع ،وإذا تســاوت األصــوات يختــار العضــو أو األعضــاء املطلوبــون عــن طريــق القرعــة.
1515تُجمــع كافــة األوراق الخاصــة بالعمليــة االنتخابيــة وتكــون يف عهــدة قطــاع الشــؤون القانونيــة بالجامعــة ،وتســلم نســخة مــن محــر
االنتخــاب ملمثــل إدارة حقــوق اإلنســان ،ونســخة ألمانــة اللجنــة.
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Background on the Arab Charter on Human Rights and the Arab
Human Rights Committee

تعريف بامليثاق العريب لحقوق اإلنسان واللجنة املنبثقة عنه
•وافــق مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى القمــة مبوجــب ق ـراره رقــم
 270الصــادر بتاريــخ  2004/5/23يف دورتــه العاديــة رقــم  16عــى 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  2008/3/15بعــد شــهرين مــن تاريــخ
ايــداع وثيقــة التصديــق الســابعة لــدى االمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة
إعــاال للفقــرة  2مــن املــادة  49منــه .وهــذه الــدول هــي :األردن ،اإلمــارات،
البحريــن ،ســوريا ،فلســطني ،ليبيــا ،الجزائــر.

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  53مــادة تشــمل كافــة حقــوق
اإلنســان املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة 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
األطــراف بشــأن التدابــر التــي اتخذتهــا إلعــال الحقــوق والحريــات املنصــوص
عليهــا يف هــذا امليثــاق .وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء (بصفتهــم الشــخصية)
تنتخبهــم الــدول األط ـراف يف امليثــاق باالق ـراع الــري عــى ان يكونــوا مــن ذوي
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
اللجنــة ينتخبــون ملــدة اربــع ســنوات عــى إن تنتهــى واليــة ثالثــة مــن األعضــاء
املنتخبــن يف االنتخــاب ألول مــرة بعــد عامــن ويحــددون عــن طريــق القرعــة.

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 األطـراف التعهــد بــأن تضمــن ألعضــاء اللجنــة الحصانــة
الالزمــة والرضوريــة لحاميتهــم ضــد أي شــكل مــن أشــكال املضايقــات أو الضغــوط
املعنويــة أو املاديــة أو املتابعــات القضائيــة بســبب مواقفهــم أو ترصيحاتهــم يف
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 خــال ســنة مــن
تاريــخ دخــول امليثــاق حيــز التنفيــذ ،ثــم تقريـرا ً دوريـاً كل ثالثة أعــوام ،ويجــوز للجنة
أن تطلــب مــن الــدول األطـراف 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 األط ـراف باملبــادئ االسرتشــادية والتوجيهيــة الخاصــة
بشــكل ومضمــون التقريــر ،ضامنـاً 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.

•يتــويل األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة بعــد تســلمه التقاريــر مــن الــدول
إحالتهــا إىل اللجنــة للنظــر فيهــا ،لتقــوم اللجنــة بدارســة وفحــص تلــك التقاريــر،
وإعــداد مالحظاتهــا الفنيــة بشــأنها متهيــدا ً ملناقشــتها.

After receiving the reports from the States parties, the SecretaryGeneral 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 خــال وفــد رســمي ميثلهــا حيــث تقــوم
اللجنــة بإبــداء مالحظاتهــا وتقديــم التوصيــات تطبيق ـاً 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 تقريـرا ً ســنوياً يتضمــن
مالحظاتهــا وتوصياتهــا إىل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــن طريــق األمــن 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,.

•تعقــد اللجنــة اجتامعاتهــا بشــكل دوري ملتابعــة حالــة حقــوق اإلنســان ودراســة
تقاريــر الــدول األطـراف ،كــا تعقــد اجتامعــات اســتثنائية ملناقشــة مــا يســتجد مــن
أعــال وتطــورات.

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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