جلنــة حقــوق اإلنســان العربية:
برنامــج العامــن القادمني
بقلم

املستشار محمد خالد الضاحي
رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية
مــع عقــد لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة لدورتهــا
السادســة عــر وإصدارهــا مالحظاتهــا وتوصياتهــا
الختاميــة عــى التقاريــر األوليــة والدوريــة التــي قدمتها
الــدول األطــراف بامليثــاق ،ملســت اللجنــة أن هنــاك
حاجــة ملحــة إىل تطويــر آليــة عملهــا يف مجــال متابعــة
تنفيــذ توصياتهــا الختاميــة ،وهــذا املوضــوع ســيكون
يف مقدمــة أجنــدة عملهــا بالتنســيق والتعــاون مــع
الــدول األطـراف وكافــة الــركاء ،ومبــا يــؤدي اىل تنفيــذ
توصياتهــا بــكل كفــاءة وفاعليــة .
وتتطلــع اللجنــة اىل مأسســة العمل مــع الــدول األطراف
بامليثــاق ،وإىل تعزيــز مشــاركة منظامت املجتمــع املدين
واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ورفــع وعيهــا
بأهميــة تبنــي توصياتهــا ،وكذلك بنــاء القــدرات وتقديم
املســاعدة يف تطويــر ودعــم اآلليــات الوطنيــة القامئــة
بإعــداد التقاريــر واملتابعــة ،كــا ستســاعد عــى تطويــر
خطــط لتنفيــذ التوصيــات واســتخدام قواعدالبيانــات
ملتابعــة مــدى تنفيذهــا.
وتأمــل اللجنــة خــال الســنتني القادمتــن ،مــن وضــع
تعليــق عــام عــى أحــد الحقــوق التــي تضمنهــا امليثــاق
وفقا للمامرســات النظــرة يف اللجان الدوليــة واإلقليمية،
وبخاصــة أن امليثــاق تضمــن حاميــة واســعة لبعــض
الحقــوق والحريــات باملقارنــة مــع الصكــوك الدوليــة
واإلقليميــة األخــرى ،وهــو مــا أبانتــه الدراســات الصادرة
عنهــا ،وبخاصــة أخــر دراســة اعدتهــا حــول املقارنــة بــن
امليثــاق واملواثيــق اإلقليميــة األخــرى املعنيــة بحقــوق
اإلنســان.
خالصــة القــول أن مــا تتطلــع إليــه اللجنــة مــن أولويات
عمــل خــال العامــن القادمــن يدخــل يف إطــار دعــم
تفعيــل الحاميــة اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان يف عاملنــا
العــريب ،هــذا عــدا عــن املســاهمة يف انتــاج فقــه عــريب
لحقــوق اإلنســان ميكــن أن يكــون مدخــا نحــو صياغــة
قواعــد القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان والســوابق
القضائيــة الدوليــة يف هــذا الشــأن.

جلنة حقوق اإلنسان العربية
تناقش تقرير حقوق اإلنسان يف دولة االمارات العربية املتحدة

القاهرة 2019/10/15-14
عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة الــدورة السادســة عرش املخصصــة ألســتعراض التقريــر الــدوري األول
املقــدم مــن دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة إىل اللجنــة إعــاال للــادة  48مــن امليثــاق العــريب لحقــوق
اإلنســان مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة ،وقــد أدار املناقشــات ســعادة املستشــار
محمــد الضاحــي رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ،وتــرأس وفــد دولــة االمــارات ســعادة الســيد أحمــد
عبدالرحمــن الجرمــن مســاعد الوزيــر لشــؤون حقــوق االنســان والقانــون الــدويل بــوزارة الخارجيــة والتعــاون
الــدويل.
وقــدم أعضــاء اللجنــة مــن خالل حــوار تفاعــي استفســارات لوفد لدولة حــول القضايــا املتعلقة بإنفــاذ أحكام
امليثــاق والتنظيــم القانــوين للحقــوق والحريــات ومــؤرشات إنفاذهــا ،كــا اســتعرض وفــد الدولــة مضمــون
تقريــر حالــة حقــوق اإلنســان يف دولــة االمــارات وقــدم رشحــا لإلطــار الســيايس والدســتوري والترشيعــي
وجهــود الدولــة يف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان ،مبــا يف إنفــاذ أحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان
وعــى األخــص جهــود إق ـرار املســاواة وعــدم التمييــز ،حاميــة الحــق يف الحيــاة والحاميــة مــن التعذيــب
ومكافحــة الــرق واإلتجــار باألشــخاص واســتقالل القضــاء وحــق اللجــوء إليــه والحريــات السياســية واملدنيــة
وحاميــة األرسة والنســاء واألطفــال وحقــوق العمــل وتكويــن الجمعيات والنقابــات والحــق يف الصحة وحقوق
ذوى اإلعاقــة والحــق يف التعليــم والحــق يف التنميــة.
ويف ســياق متصــل شــهدت الجلســات حضــور ممثلــون عــن املنظــات غــر الحكوميــة املعنيــة بحقــوق
اإلنســان ،وشــاركت هــذه املنظــات يف حضــور جلســة االســتامع مــع اعضــاء اللجنــة وقدمــت تعليقاتهــا
حــول حالــة حقــوق اإلنســان واجابــت عــن استفســاراتهم ،وذلــك ملســاعدة اللجنة عــى التقييم الواســع ملدى
اعــال الدولــة لالحــكام الــوارده يف امليثــاق.
علـاً بــان اللجنــة اعتمــدت املالحظــات والتوصيــات الختاميــة عــى التقريــر الــدوري االول لدولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة ونرشتهــا كوثيقــة علنيــة عىل موقعهــا االلكرتوين وارســلتها للجهــات املعنية يف الــدول الطرف
ولكافــة اصحــاب املصلحة.

(نرشت املالحظات والتوصيات الختامية عىل الصفحة االلكرتونية للجنة)
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جلنة حقوق االنسان العربية تناقش تقرير حقوق االنسان يف مملكة البحرين

القاهرة 2019/1/29-28

عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة مبقــر جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة ح ـواراً تفاعلي ـاً
مــع وفــد مملكــة البحريــن برئاســة ســعادة الســيد عبــد اللــه بــن فيصــل الــدورسى مســاعد وزيــر
الخارجيــة ،وضــم الوفــد يف عضويتــه ممثلني عــن وزارات وجهــات متعددة باململكة ،وذلك ملناقشــة
التقريــر الــدوري األول املقــدم مــن اململكــة بشــأن تنفيــذ التزاماتها مبوجــب امليثاق العــريب لحقوق
اإلنســان .وأشــادت لجنــة حقــوق اإلنســان بالتعــاون البنــاء والتفاعــل اإليجــايب ململكــة البحرين مع
اللجنــة مبــا يعكــس حرصهــا عــى الوفــاء بالتزاماتهــا وفقـاً للميثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان .علـاً
بــأن ســعادة املستشــار جابــر املــري (نائــب الرئيــس) تــرأس أعــال الــدورة بعــد تنحــي املستشــار
محمــد فزيــع (رئيــس اللجنــة) عــن رئاســة هــذه الــدورة لكونــه يحمــل جنســية الدولــة الطــرف ،وذلــك وفقـاً للمامرســات الفضــى التــي اقرتهــا اللجنــة.
كــا أوضحــت اللجنــة أن الحــوار التفاعــي مــع الوفــد الرســمي للمملكــة جــاء مثمـراً وبنــا ًء وســاهم ىف بلــورة تقييــم موضوعــي متكامــل حــول التقــدم املحــرز
والصعوبــات التــي تعــرض التنفيــذ األمثــل لبعــض أحــكام امليثــاق يف مملكــة البحريــن وبشــكل خــاص تقييــم تنفيــذ اململكة للتوصيــات الختاميــة التــي أصدرتها
اللجنــة ىف عــام  2013بشــأن تقريرهــا األويل.
ويف ســياق متصــل شــهدت الجلســات حضــور ممثلــون عــن املنظــات غــر الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وشــاركت هــذه املنظــات يف حضــور جلســة
االســتامع مــع اعضــاء اللجنــة وقدمــت تعليقاتهــا حــول حالــة حقــوق اإلنســان واجابــت عــن استفســاراتهم ،وذلــك ملســاعدة اللجنــة عــى التقييــم الواســع ملــدى
اعــال الدولــة لالحــكام الــوارده يف امليثــاق.
علـاً بــان اللجنــة اعتمــدت املالحظــات والتوصيــات الختاميــة عــى التقريــر الــدوري االول ململكــة البحريــن حــول مــدى إنفــاذ أحــكام امليثــاق والتنظيــم القانوين
للحقــوق والحريــات ،وحــول جهــود الدولــة يف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان املدنيــة والسياســية االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافية ،وعــى األخص جهــود إقرار
املســاواة وعــدم التمييــز ،حاميــة الحــق يف الحيــاة والحاميــة مــن التعذيــب ومكافحــة الــرق واإلتجــار باألشــخاص واســتقالل القضــاء وحــق اللجــوء إليــه والحريات
السياســية واملدنيــة وحاميــة األرسة والنســاء واألطفــال وحقــوق العمــل وتكويــن الجمعيــات والنقابــات والحق يف الصحــة وحقــوق ذوى اإلعاقة والحــق يف التعليم
والحــق يف التنمية
وقــد نــرت اللجنــة هــذه املالحظــات والتوصيــات الختاميــة كوثيقــة علنيــة عــى موقعهــا االلكــروين وارســلتها للجهــات املعنيــة يف الدول الطــرف ولكافــة اصحاب
املصلحة.
(نرشت املالحظات والتوصيات الختامية عىل الصفحة االلكرتونية للجنة)

انتخاب ثالثة أعضاء للجنة حقوق اإلنسان العربية
القاهرة 2019/10/3
عقــدت الــدول االط ـراف بامليثــاق العــريب لحقــوق االنســان يــوم  2019/10/3مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة اجتامع ـاً النتخــاب
«ثالثــة» أعضــاء لشــغل املقاعــد التــي شــغرت يف عضويــة لجنــة حقــوق االنســان العربيــة ،وقــد شــارك يف هــذه االنتخابــات  15دولــة طــرف
يف امليثــاق العــريب مــن أصــل  16دولــة وهــي :اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ،مملكــة البحريــن ،الجمهوريــة
الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية ،اململكــة العربيــة الســعودية ،جمهوريــة الســودان ،جمهوريــة العـراق ،دولــة فلســطني ،دولــة قطــر ،دولــة الكويــت،
الجمهوريــة اللبنانيــة ،دولــة ليبيــا ،جمهوريــة مــر العربيــة ،الجمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة ،الجمهوريــة اليمنية.علـاً بــإن الجمهوريــة العربيــة
الســورية ُجمــدت عضويتهــا يف جامعــة الــدول العربيــة منــذ عــام .2011
وقــد تنافــس يف هــذه االنتخابــات ( )6مرشــحني قدمتهــم الــدول األطـراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق
اإلنســان ،وهــم مــن :اململكــة األردنيــة الهاشــمية -دولــة اإلمــارات العربيــة -دولــة فلســطني -دولــة
قطــر -دولــة الكويــت -الجمهوريــة اليمنيــة.
واســفرت نتائــج االنتخابــات عــن فــوز كل مــن :املستشــار /محمــد الضاحــي (دولــة الكويت) بعــد حصوله
عــى ( )11صــوت ،واالســتاذة /آمنــة املهــري (دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة) بعــد حصولهــا عــى ()9
اصــوات ،واملستشــار/مجدي محمــد فــارس حــردان (دولــة فلســطني) بعــد حصولــه عــى عــدد ( )9اصوات.
وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء «بصفتهــم الشــخصية» تنتخبهــم الــدول االطـراف يف امليثــاق ألربــع ســنوات باالقـراع الــري عــى أن يكونــوا
مــن ذوي الخــرة والكفــاءة العاليــة ،ويعمــل هــؤالء بــكل تجــرد ونزاهــة ،واليجــوز أن تضــم اللجنــة أكــر مــن شــخص واحــد مــن مواطنــي الدولــة
الطــرف يف امليثــاق ،ويجــوز إعــادة انتخابــه ملــرة واحــدة فقــط ،مــع مراعــاة مبــدأ التــداول .
2

اخب��ار متنوع��ة

انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة حقوق اإلنسان العربية للعامني القادمني

القاهرة 2019/1/30
انهــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة (لجنــة امليثــاق) أعــال اجتامعهــا الحــادي والخمســن
الــذي عقــد مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة خــال الفــرة 2019/1/30 – 27
بانتخــاب املستشــار /محمــد خالــد الضاحــي رئيســاً اللجنــة ،واملستشــار /عبدالرحمــن
الشــرقي نائبــاً لرئيــس اللجنــة ،وذلــك اعــاالً ملــواد امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان
والنظــام الداخــي للجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة التــي تؤكــد عــى انتخــاب رئيسـاً للجنــة
ونائب ـاً لــه ملــدة عامــن مــن قبــل أعضــاء اللجنــة.
وكانــت اللجنــة قــد انتخبــت املستشــار /محمــد جمعــة فزيــع رئيسـاً لهــا واملستشــار /جابــر
املــري نائبـاً للرئيــس يف أعــال اجتامعهــا الســادس واألربعــن الــذي عقــد خــال الفــرة .2017/4/9-8وقــد أعــرب املستشــار /محمــد الضاحــي عــن
تقديــره البالــغ للجهــد القيــم املبــذول خــال فــرة تــويل ســلفيه ملناصبهــا فيــا يخــص تطويــر عمــل اللجنــة ومناقشــة تقاريــر الــدول األطـراف يف
امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان.

جلنة حقوق االنسان العربية ترحب بايداع مصر وموريتانيا
لوثيقيت انضمامهما لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية
رحبــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بايــداع الجمهوريــة االســامية
املوريتانيــة وثيقــة انضاممهــا اىل امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان لــدى االمانــة
العامــة بتاريــخ  2019/2/18وايــداع جمهوريــة مــر العربيــة وثيقــة انضاممها
بتاريــخ  ،2019/2/24وذلــك إعــاال للــادة ( )49فقــرة( )1مــن امليثــاق.
وتثمــن اللجنــة هــذه الخطــوة وتعتربهــا تعبـراً عمليـاً عن اميــان كلتــا الدولتني
بأهميــة ودور مؤسســات العمــل العــريب املشــرك ،وتأكيــداً منهــا عــى تعزيــز التزاماتهــا الدوليــة واالقليميــة يف مجال حقــوق اإلنســان ،واراداتهــا باالنخراط
يف النظــام العــريب لحاميــة حقوق االنســان.
وبانضاممهــا يرتفــع عــدد الــدول األطـراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان إىل ( )16دولــة عربيــة ،وتأمــل اللجنــة يف ظــل مــي عــرة ســنوات عــى
دخــول امليثــاق حيــز النفــاذ أن يشــكل انضــام موريتانيــا ومــر دافعـاً للــدول العربيــة التــي مل تنضــم إىل امليثــاق لإلقــدام عــى اتخــاذ هــذه الخطــوة،
مــن أجــل تعزيــز ودعــم النظــام االقليمــي العــريب لحقــوق اإلنســان.

مشاركات اللجنة وأنشطتها
القاهرة 2019 /2/18

اخب��ار متنوع��ة

شــاركت االســتاذة أمنــة املهــري يف نــدوة «املحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان يف ضــوء تجارب
املحاكــم اإلقليميــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان» وقدمــت ورقــة بعنــوان «ســبل التعــاون بــن
لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة واملحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان كآليتــن ىف منظومــة
حقــوق اإلنســان العربيــة» .وقــد اكــدت يف هــذه الورقــة عــى أن عقــد هــذه النــدوة يتزامــن
مــع مــرور إحــدى عــر ســنة عــى دخــول امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان حيــز النفــاذ،
وذلــك بعــد موافقــة مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى القمــة يف أيار/مايــو 2004
عــى اصــدار امليثــاق ودخولــه حيــز النفــاذ يف آذار/مــارس  2008مــع اســتيفاء العــدد االزم مــن
التصديقــات ،ومــرور  10ســنوات عــى إنشــاء لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ومــرور خمــس
ســنوات عــى اعتــاد النظــام األســايس للمحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان.
واكــدت أن اعتــاد النظــام األســايس ملحكمــة حقــوق اإلنســان العربيــة يعــد خطــوة هامــة يف ســبيل اســتكامل البنيــة املؤسســية ملنظومــة حقوق اإلنســان
العربيــة وتطويرهــا ،كــا أوضحــت أن عقــد النــدوة يعــد أمـراً هامـاً للغايــة لبحــث وتبــادل مختلــف وجهــات النظــر واألفــكار املتعلقــة بعمــل املحكمــة
يف ضــوء التجــارب والخـرات املرتاكمــة ذات الصلــة عــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل مــع األخــذ يف االعتبــار املرجعيــة األساســية ىف هــذا الخصــوص وهــو
امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان .كــا اكــدت انــه مــن الهــام أن تنظــم القواعــد اإلجرائيــة للمحكمــة التــي ســتصدر بطبيعــة الحــال بعــد دخــول النظــام
األســايس لهــا حيــز النفــاذ عالقــة املحكمــة بلجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة.
القاهرة 2019 /3/16
شــارك املستشــار /محمــد الضاحــي يف أعــال نــدوة «الحــق يف الســكن الالئــق:
أفضــل املامرســات – أبــرز التحديــات» والتــي عقــدت مبناســبة االحتفــال
باليــوم العــريب لحقــوق االنســان الــذى يوافــق يــوم  16مــارس/آذار مــن كل
عــام ،وهــو اليــوم الــذي دخــل فيــه امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان حيــز
النفــاذ بعــد ايــداع ســبعة دول عربيــة لوثائــق تصديقهــا لــدى األمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة وفقــا ألحــكام املــادة ( )49منــه.
وقــد قــدم املستشــار محمــد الضاحــي كلمــة يف جلســة افتتــاح النــدوة واكــد
فيهــا عــى أن الحــق يف الســكن هــو أحــد الحقــوق األساســية التــي أكــدت
عليهــا املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق االنســان ،ومــن ضمنهــا امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ،والــذي أفــرد املــادة ( )38منــه
ليؤكــد عــى الحــق يف الســكن بوصفــه أحــد عنــارص الحــق يف املســتوى املعيــي املناســب ،كــا أن امليثــاق نفســه أكــد أيضــا عــى جملــة
مــن الحقــوق التــي ال ميكــن فصلهــا عــن مكونــات الحــق يف الســكن ،وارتبــاط هــذا الحــق بحقــوق رشائــح معينــة كاألطفــال والنســاء وذوي
اإلعاقــة والالجئــن .عــدا عــن أن هــذا الحــق يرتبــط ارتبــاط وثيــق بكرامــة اإلنســان التــي أكدتهــا ديباجــة امليثــاق نفســه.
واشــار املستشــار الضاحــي اىل ان اللجنــة كانــت حريصــة يف فحصهــا لتقاريــر الــدول العربيــة االطــراف التــي قدمــت إليهــا خــال الســنوات
املاضيــة عــى قيــاس مــدى إعــال هــذه الــدول وحاميتهــا للحــق يف الســكن عــى املســتوى الوطنــي ،وتوجيــه املالحظــات والتوصيــات
الختاميــة الكفيلــة مبراجعــة الترشيعــات النافــذة ذات املضامــن الســلبية عــى الحــق يف الســكن ،وتبنــي سياســات وخطــط وتدابــر
تنســجم مــع حاميــة هــذا الحــق .ودعــا املستشــار الضاحــي اىل ان تعتمــد النــدوة يف توصياتهــا توفــر آليــة قضائيــة للنظــر يف ادعــاءات
انتهــاك هــذا الحــق ،وتخصيــص جــزء مالئــم مــن امليزانيــة العامــة لإلســكان.
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مشاركات اللجنة وأنشطتها
شــاركة املستشــار محمــد الضاحــي يف أعــال اجتامع اللجنــة العربية الدامئــة لحقوق االنســان يف دورتيها
( 45و )46التــي عقــدت مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة خــال الفــرة 2019/2/21-19
والفــرة  .2019/8/1-7/30وقــدم املستشــار الضاحــي يف اعــال هاتــن الدورتــن مداخلتــن يف البنــد
املخصــص للميثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ،حــول أهميــة دور اللجنــة ونشــاطاتها ،وبحــث ســبل
التعــاون بــن لجنــة حقــوق االنســان العربيــة واللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق االنســان.

كــا قــدم مجموعــة مــن التوصيــات اىل اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق االنســان ودعهــا اىل تبنيهــا ورفعهــا اىل مجلــس الجامعــة عــى
املســتوى الــوزراي ،وأهمهــا حــث الــدول العربيــة االط ـراف بامليثــاق العــريب لحقــوق االنســان عــى متابعــة تنفيــذ توصيــات اللجنــة
الختاميــة والتاكيــد عــى اســتقاللية اللجنــة وعملهــا ودعــم انشــطتها املختلفــة .
رشم الشيخ 2019/4/28

رشم الشيخ 2019/6/27-26

شــارك املستشــار جابــر املــري يف أعــال املؤمتــر الــدويل حــول «دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق
االنســان يف تنفيــذ ومتابعــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة» والــذي نظمتــه الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان مــع املجلــس القومــي لحقــوق االنســان يف جمهورية مرص
العربيــة ،مبشــاركة نحــو  20مؤسســة وطنيــة عربيــة واوروبيــة وإفريقيــة وآســيوية ،عــاوة عــى
املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،ولجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا “إســكوا” ،والشــبكة األفريقيــة لحقــوق
إلنســان ،وعــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين واملنظــات الدوليــة.
وقــد تــرأس املستشــار املــري اعــال الجلســة الخاصــة بعــرض تجــارب املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان والتحديات التــي تواجههــا يف اطار
عملهــا عــى متابعة تنفيــذ اهــداف التنميــة املســتدامة واالحتياجــات واالولويات.
القاهرة 2019/7/29-28

شــاركت الســفرية /ناديــة جفــون يف أعــال املؤمتــر اإلقليمــي العــريب الثالــث بشــأن حاميــة وتعزيــز حقــوق
االنســان ،والــذي نظمتــه جامعــة الــدول العربيــة بالرشاكــة مــع املفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان
تحــت عنــوان «أثــر االحتــال والنزاعــات املســلحة عــى حقــوق االنســان» يف مقــر األمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة .وقــد شــاركت الســفرية ناديــة جفــون يف مجموعــات العمــل الت ــي نظم ــت
عق ــب تقدي ــم االوراق الرئيس ــية يف املؤمت ـر ،ك ــا س ــجلت يف مجموعــة العم ــل الرابعــة الخاصــة
بتوصيــات مــا بعــد النــزاع وكيفيــة التعامــل مــع اطــراف النــزاع واثره ــا ع ــى حق ــوق االنس ــان .وقــد
قدمــت مقرتحــات تــم تضمينهــا يف توصيــات املجموع ــة وبخاص ــة تل ــك املتعلق ــة بحامي ــة الفئ ــات االك ــر عرض ــة لالنته ــاك م ــن النس ــاء
واالطف ــال وكب ــار الس ــن يف اوق ــات الن زاع ــات ،وذل ــك باعتباره ــا م ــن الفئ ــات املدني ــة الت ــي تس ــتوجب الحامي ــة الخاص ــة مبوج ــب القان ــون
ال ــدويل لحق ــوق االنس ــان والقان ــون ال ــدويل االنس ــاين.
4

مش��اركات وأنش��طة اللجن��ة

شــاركت الســفرية /ناديــة جفــون يف فعاليــة «املعايــر اإلقليميــة والدوليــة خــال الســاعات
األوىل مــن االحتجــاز» ،والتــي نظمتهــا لجنــة مناهضــة التعذيــب عــى هامــش أعــال الدورة
العاديــة الرابــع والســتني للجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب التــي عقــدت يف
جمهوريــة مــر العربيــة.
وقــد قدمــت الســفرية ناديــة جفــون مداخلــة شــفوية حــول الضامنــات التــي كفلهــا امليثــاق
العــريب لحقــوق االنســان يف مجــال حاميــة الحــق يف الحيــاة والســامة الجســدية واالمــان الشــخيص ،وايضـاً عرفــت بعمــل اللجنــة
وعــدد مــن املــواد الــواردة يف امليثــاق التــي تحظــر التعذيــب واملعاملــة القاســية واملهينــة والخاصــة بالكرامــة االنســانية ،إضافــة إىل
عــدد مــن الضامنــات العمليــة لالشــخاص يف حالــة القبــض عليهــم .كــا تحدثــت عن املامرســات الفضــى التــي طبقتها اللجنــة خالل
الســنوات املاضيــة أســوة بالهيئــات الدوليــة واالقليميــة لحقــوق االنســان ،واوضحــت ترحيــب اللجنــة بالعمــل مــع مختلــف الهيئات
يف مجــال تبــادل الخـرات واالســتفادة مــن أفضــل الــدروس والتجــارب.

تونس 2019/8/29-28

شــاركت االســتاذة /رىض مـراد يف أعــال املؤمتــر الخامــس للمســؤولني عــن حقــوق االنســان
يف وزارات الداخليــة العربيــة ،والــذي نظمتــه األمانــة العامــة ملجلــس وزراء الداخليــة
العــرب يف الجمهوريــة التونســية .وقــد قدمــت مداخلــة شــفوية حــول حــرص لجنــة حقوق
االنســان العربيــة منــذ تأسيســها عــى املشــاركة بانتظــام يف جميــع الفعاليــات التــي عقدها
مجلــس وزراء الداخليــة العــرب ذات الصلــة بحقــوق االنســان ،واســتعرضت نشــأة لجنــة امليثــاق واوضحــت تكوينهــا وواليتهــا
مبوجــب احــكام امليثــاق ،واشــارت اىل ان اللجنــة تلقــت  16تقريـرا مــن الــدول االطـراف يف امليثــاق واصــدرت عليهــا مالحظاتهــا
وتوصياتهــا الختاميــة ،حيــث تضمنــت تلــك املالحظــات والتوصيــات اشــارات واضحــة اىل حاميــة الحق يف الحيــاة والســامة البدنية
وضامنــات املحاكمــة العادلــة وغريهــا مــن الحقــوق والحريــات ذات العالقــة بعمــل هيئــات انفــاذ القانــون .

رأس الخيمة 2019/10/8-7

مش��اركات وأنش��طة اللجن��ة

شــاركت االســتاذة /رىض مـراد يف أعــال املؤمتــر اإلقليمــي الثــاين الــذي نظمــه مركــز آمــان إليــواء النســاء
واألطفــال حــول «االس ـراتيجيات العربيــة يف مناهضــة العنــف ضــد املــرأة» يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة .وقــد قدمــت مداخلــة شــفوية حــول حــرص امليثــاق العــرىب لحقــوق اإلنســان عــى حظــر العنف
ضــد املــرأة اعــاال لنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  33مــن امليثــاق التــي تحظــر مختلــف أشــكال العنــف
وإســاءة املعاملــة بــن أعضائهــا ،وبخاصــة ضــد املــرأة والطفــل .كــا اوضحــت حرص لجنــة حقوق اإلنســان
العربيــة مــن جانبهــا لــدى فحــص ومناقشــة تقاريــر الــدول األطـراف بشــأن إعــال مــواد امليثــاق العــريب
لحقــوق اإلنســان عــى مراجعــة اإلطــار القانــوين وكذلــك السياســات التنفيذيــة للــدول األطـراف فيــا يخــص مناهضــة العنــف ضــد املــرأة.

جنيف 2019/10/22-21

شــاركت الســفرية ناديــة جفــون يف أعــال ورشــة العمــل حــول الرتتيبــات االقليميــة لتعزيــز وحاميــة حقوق
االنســان التــي عقــدت يف جنيــف ،وقــد قدمــت مداخلــة يف املحــور االول حــول تقييــم التطــورات الخاصــة
بالتعــاون بــن االمــم املتحــدة واالليــات االقليميــة منــذ عــام  ،2016وذلــك بهــدف تبــادل الخـرات وافضــل
املامرســات فيــا يتعلــق مببــادرات التعــاون بــن االمــم املتحــدة واالليــات االقليميــة لحقــوق االنســان مبا يف
ذلــك القيمــة املضافــة والتحديــات التــي تواجهــا يف تنفيــذ هــذه املبــادرات .كــا قدمــت مداخــة يف املحــور
الثالــث حــول العالقــة بــن الحــق يف التنميــة واهــداف التنميــة املســتدامة ومناهضــة العنرصيــة ،وذلــك بهــدف تعزيــز التعاون بــن االمم
املتحــدة واالليــات االقليميــة لحقــوق االنســان لتعزيــز التنميــة الشــاملة واملنصفــة واملســتدامة للجميــع دون متييز.

القاهرة 2019/10/30

شــارك املستشــار مجــدي حــردان يف أعــال اجتــاع لجنــة الشــؤون الترشيعيــة
والقانونيــة وحقــوق االنســان بالربملــان العــريب مبقــر االمانــة العامــة لجامعــة
الــدول العربيــة ،وذلــك بهــدف وضــع آلية للتنســيق والتعــاون بني لجنــة حقوق
االنســان العربيــة ولجنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة وحقــوق االنســان
بالربملــان العــريب ،وذلــك يف ضــوء تفعيــل مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن الطرفــن
عــام  ،2017والتــي كانــت تهــدف إىل رضورة تعزيــز وتوثيــق التعــاون بــن آليــات العمــل العــريب املشــرك يف اطــار منظومــة جامعــة
الــدول العربيــة ،ويف إطــار العمــل عــى التعريــف بامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان ،والتشــجيع عــى االنضــام اليــه والعمــل مبقتضــاه
وإعــال أحكامــه.
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بقلم

املستشار محمد خالد الضاحي
رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية

كانــت هنــاك حاجــة حقيقيــة عقــب الحــرب العامليــة الثانيــة ومــا صاحبهــا
مــن فظائــع غــر مســبوقة بحــق البــر ،كجرائــم اإلبــادة الجامعيــة ،اىل
كفالــة احــرام حقــوق االنســان ،الســيام مــع ظهــور رأي عــام عاملــي منــادي
بإرســاء القواعــد التــي تكفــل احــرام حقــوق االنســان عــى املســتويني العاملــي
واإلقليمــي .وقــد بــادرت األمــم املتحــدة ومجلــس اوروبــا يف عمليــة تأســيس
نظــم قانونيــة عامليــة واقليميــة غايتهــا ضــان الحاميــة الفعالــة لحقــوق
االنســان يف هــذه الفــرة الزمنيــة الحرجــة.
لقــد دخلــت حقــوق االنســان مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة عــام  1945دائــرة القانــون الــدويل الوضعــي ،وهــو مــا
م َّكــن املجتمــع الــدويل بعــد ذلــك مــن وضــع واق ـرار الرشعــة الدوليــة لحقــوق االنســان التــي تتكــون مــن االعــان
العاملــي لحقــوق االنســان لعــام  1945والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة لعــام  .1966وقــد مهــدت هــذه الرشعــة اىل ظهــور واعتــاد عــدد كبــر
مــن الصكــوك الدوليــة واالقليميــة لحقــوق اإلنســان.

وعــى صعيــد آخــر هنــاك رؤيــة فلســفية تــرى يف النظــم اإلقليميــة لحقــوق االنســان أكــر قــدرة مــن النظــام العاملــي
لحقــوق اإلنســان عــى التعبــر عــن الخصوصيــة الثقافيــة والهويــة الحضاريــة للــدول ،وكذلــك عــن مفاهيمهــا الخاصــة
بحقــوق اإلنســان ،وذلــك بالنظــر إىل أن العــامل منقســم إىل ثقافــات وايديولوجيــات وديانــات مختلفــة ،وهــذا أمــر
مطلــوب عــى صعيــد أهميــة الحاميــة االقليميــة ،ويســمح مبتابعــة ورصــد خروقــات وانتهــاكات حقــوق اإلنســان
بشــكل أكــر دميومــة وفعاليــة.
كــا تســتند الحاميــة اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان إىل ميثــاق األمــم املتحــدة نفســه ،وذلــك باالســتناد اىل الفصــل الثامــن
منــه الــذي دعــا اىل قيــام التنظيــات اإلقليميــة مبعالجــة األمــور املتعلقــة بحفــظ الســلم واألمــن الدوليــن ،وذلــك
رشيطــة أن يكــون نشــاطها متالمئ ـاً ومتناغ ـاً مــع مقاصــد األمــم املتحــدة وغاياتهــا ،ويــأيت يف مقدمــة تلــك املقاصــد
والغايــات ،كــا هــو معلــوم ،تعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية.
لقــد متثلــت أوىل مثــرات الحاميــة اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان يف مجلــس أوروبــا الــذي اعتمــد االتفاقيــة األوربيــة
لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية عــام  ،1950ثــم تبعتهــا التجمعــات اإلقليميــة األخــرى بإنشــاء نظمهــا الخاصــة
بحاميــة حقــوق اإلنســان ،كاتفاقيــة الــدول األمريكيــة لحقــوق االنســان عــام  1961وامليثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان
والشــعوب عــام  1981وامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان عــام  .2004غــر أنــه ينبغــي القــول أن القــارة األســيوية مــا
تـزال تفتقــد للنظــام اإلقليمــي لحقــوق اإلنســان الخــاص بهــا عــى غـرار القــارات األخــرى ،ورمبــا يعــزى ذلــك اىل التنــوع
الثقــايف والحضــاري الشــديد يف هــذه القــارة ،وذلــك رغــم الجهــود املتواضعــة املبذولــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف
هــذه القــارة ،وتــأيت يف مقدمــة هــذه الجهــود إعــان بانكــوك لحقــوق اإلنســان عــام  1993وامليثــاق األســيوي لحقــوق
اإلنســان عــام  1997والصــادر عــن مؤمتــر املنظــات األســيوية لحقــوق االنســان.

6

مقال��ة الع��دد

وعــى الرغــم مــن تطــور الحاميــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان عــى صعيــد وضــع صكــوك تحتــوي قامئــة بالحقــوق والحريات
التــي تتعهــد الــدول مبراعاتهــا ،وكذلــك عــى صعيــد توفــر آليــات ملراقبــة مــدى امتثــال هــذه الــدول للتعهــدات التــي
قطعتهــا عــى نفســها يف مجــال حقــوق االنســان ،اال ان الواقــع الــدويل يشــر اىل حــدوث انتهــاكات جســيمة لحقــوق
االنســان وحرياتــه االساســية ،وهــو مــا جعــل الحاميــة اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان مســألة ملحــة يف تعزيــز الحاميــة الدولية
لحقــوق اإلنســان ،األمــر الــذي دفــع األمــم املتحــدة اىل تبنــي الق ـرار ( )127/32الصــادر عــن الجمعيــة العامــة يف عــام
 1977بشــأن دعــوة جميــع الــدول إىل انشــاء نظــم إقليميــة لتعزيــز وحاميــة حقــوق االنســان إن مل تقــم بذلــك بعــد،
وذلــك عــى اعتبــار أن هــذه النظــم اإلقليميــة أقــدر عــى معالجــة أي اخفاقــات يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان باملقارنــة
مــع املجتمــع الــدويل وأداتــه الرئيســية املتمثلــة ىف األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املختلفــة.

ومــن البديهــي القــول بــأن هنــاك جملــة عوامــل دفعــت اىل تشــجيع إنشــاء
النظــام اإلقليمــي العــريب لحقــوق اإلنســان ،كحــال األنظمــة اإلقليميــة األخــرى
لحقــوق اإلنســان ،وإن كانــت املنطقــة العربيــة تأخــرت نســبيا باملقارنــة مــع
غريهــا مــن األقاليــم األوربيــة واألمريكيــة واألفريقيــة يف تأســيس نظامهــا
الخــاص ،عــدا عــن القــول بــأن هــذا النظــام كان مبثابــة اســتجابة ملطلــب األمــم
املتحــدة مــن التجمعــات اإلقليميــة بإنشــاء نظامهــا الخــاص بحقــوق اإلنســان.
وهنــا تكمــن اإلفــادة بــأن التجمــع العــريب اإلقليمــي ممثــا بجامعــة الــدول العربيــة قــد يــر ســبل التوصــل اىل وثيقــة
امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان بوصفــه يعــر عــن الــروح الجمعيــة لإلقليــم بخصائهــا اللغويــة والثقافيــة والدينيــة
والحضاريــة املشــركة ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن والدة هــذا امليثــاق وظهــوره لحيــز العلــن قــد اســتغرق مــا يقــرب
مــن العقــود الثالثــة.
كــا تــرز امليــزة النســبية للنظــام اإلقليمــي العــريب لحقــوق اإلنســان يف أنــه ميكــن تطبيــق أحكامــه مــن قبــل الــدول
العربيــة األط ـراف فيــه بســهولة وييــر مــن ناحيــة ،وبشــكل أكــر انفــاذا واعــاال مــن ناحيــة أخــرى ،إذ إنــه ميكــن
تطبيــق أحــكام النظــام اإلقليمــي لحقــوق اإلنســان يف النظــم الوطنيــة للــدول العربيــة؛ أي ترشيعاتهــا وسياســاتها
ومامرســاتها ،بشــكل أكــر ســهولة مــن النظــام العاملــي لحقــوق اإلنســان ،وذلــك عــى الرغــم مــن أن هــذه الــدول
العربيــة هــي أط ـراف يف هــذا النظــام العاملــي لحقــوق اإلنســان بشــكل أو آخــر.
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وعــادة مــا تــؤدي الجهــود الدبلوماســية الجامعيــة اىل اتاحــة الفرصــة أمــام الــدول األطــراف يف النظــام اإلقليمــي
ملامرســة ضغــوط وفــرض ج ـزاءات بشــكل يجعلهــا أكــر فعاليــة مــن تلــك املتوفــرة عــى الصعيــد الــدويل ،وذلــك مــع
زيــادة حجــم ومســاحة االعتــاد املتبــادل والجــوار الجغـرايف املشــرك ،وميكــن تلمــس هــذه النقطــة يف النظــام اإلقليمــي
العــريب لحقــوق اإلنســان يف متابعــة تقديــم التقاريــر املقدمــة اىل لجنــة حقــوق االنســان العربيــة وتنفيــذ توصياتهــا
الختاميــة عــى هــذه التقاريــر مــن ناحيــة ،وعرضهــا عــى مجلــس الجامعــة عــى املســتوى الــوزاري مــن ناحيــة اخــرى.
وينبغــي القــول بــأن األنظمــة اإلقليميــة لحقــوق االنســان تبقــى غــر ذات جــدوى اذا مل يتوفــر لهــا أدوات تضمــن
نفاذهــا واعــال الحقــوق والحريــات الــواردة فيهــا ،والغالــب ان أدوات الرصــد والرقابــة تبقــى متواضعــة وتعتمــد عــى
ارادة الــدول واختياراتهــا يف ظــل مبــدأ الســيادة الــذي مينــع قيــام ســلطة أعــى مــن الــدول تختــص بالنظــر يف انتهاكاتهــا
وتجاوزاتهــا وخروقاتهــا لحقــوق االنســان ،وتتخــذ االجـراءات الكفيلــة بوقــف هــذه االنتهــاكات والتجــاوزات والخروقــات.
وقــد ابتدعــت النظــم اإلقليميــة لحقــوق االنســان الهيئــات القضائيــة اإلقليميــة التــي تتمتــع بواليــة جربيــة ال اختياريــة يف
مواجهــة الــدول ،كاملحكمــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان ،وتبقــى الضامنــة القضائيــة هــي األكــر حاميــة لحقــوق اإلنســان.
ويشــار اىل ان الــدول العربيــة اقــرت صيغــة النظــام األســايس للمحكمــة العربيــة لحقــوق االنســان ،ولكنــه مل يدخــل حيــز
النفــاذ لغايــة الوقــت الراهــن مــع عــدم اســتكامل التصديقــات املطلوبــة مــن الــدول العربيــة.
وهنــا تجــدر االشــارة اىل أن لجنــة حقــوق االنســان العربيــة اصــدرت دراســة ونرشتهــا ورقيــا والكرتونيــا عــى موقعهــا
اإللكــروين ،حــول النظــم اإلقليميــة األربــع لحقــوق االنســان :االوربيــة واالمريكيــة واإلفريقيــة والعربيــة ،وقــد خلصــت
اىل أهميــة هــذه النظــم يف مجــال تشــجيع وحاميــة حقــوق اإلنســان ،كــا قدمــت مقارنــة موضوعيــة بينهــا مــن حيــث
الجــودة والكفــاءة والفاعليــة يف حاميــة حقــوق االنســان وتعزيزهــا؛ بهــدف تطويــر النظــام العــريب لحقــوق اإلنســان
واإلســتفادة مــن املامرســات الفضــى التــي ابدعتهــا تلــك النظــم مــع طــول الفــرة الزمنيــة التــي عملــت خاللهــا.
خالصــة القــول أن الحاميــة اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان تكمــل الحاميــة العامليــة لحقــوق اإلنســان وتعززهــا ،كــا ان
كلتــا الحاميتــن ال تعــارض بينهــا ،وهــا أمريــن مرغــوب بهــا قانونيــاً وعمليــاً ،كــا ينبغــي بالحاميــة اإلقليميــة
لحقــوق اإلنســان أن تدفــع مبســألة حقــوق اإلنســان قدم ـاً ،وذلــك مــن االعــراف بحقــوق إنســانية إضافيــة اىل تلــك
التــي اعــرف بهــا النظــام العاملــي لحقــوق اإلنســان ،وتوفــر أدوات حاميــة أكــر فاعليــة وجديــة مــن تلــك التــي توفرهــا
األدوات العامليــة ،والحاميــة االقليميــة العربيــة لحقــوق االنســان تتطــور ىف هــذا االتجــاه العاملــي واالقليمــي.
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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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