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يعــد التعذيــب واحــدا مــن أكــر االنتهــاكات
جســامة للحقــوق األساســية التــي يتمتــع بهــا
الفــرد .فهــو يعرضــه للهــاك ذهنيــا وبدنيــا
ويقــي عــى كرامتــه ،كــا أنــه يخلــف آثــارا
بعيــدة املــدى عليــه وعــى أرستــه ومجتمعــه
(جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب) .وقــد كرســت
األمــم املتحــدة ملكافحتــه نظامــا عامليــا متكامــا
للوقايــة منــه ومكافحتــه .مــن أبــرز معــامل هــذا
النظــام اعتــاد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو املهينــة أو الحاطــة بالكرامــة بتاريــخ 10
ديســمرب  1984التــي دخلــت حيــز النفــاذ يــوم
 26يونيــو  1987وهــي الســنة التــي أنشــئت
خاللهــا لجنــة مناهضــة التعذيــب .وقــد اتخــذت
األمــم املتحــدة يــوم  26يونيــو يومــا عامليــا
ملكافحــة التعذيــب.
واســتكامال لهــذا النظــام التعاهــدي األســايس
اعتمــدت األمــم املتحــدة أيضــا ســنة 2002
الربوتوكــول االختيــاري امللحــق بهــذه االتفاقيــة
والــذي يهــدف أساســا ملســاعدة الــدول عــى
تنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة عــن االتفاقيــة وخاصــة
باتخاذهــا خطــوات واقعيــة لحاميــة األشــخاص
املحرومــن مــن الحريــة وذلــك بفتــح جميــع
أماكــن االحتجــاز للرصــد املســتقل لوقايــة هــؤالء
األشــخاص مــن آفــة التعذيــب ومعاينــة حدوثــه
املحتمــل .وتطبيقــا لهــذا الربوتوكــول االختيــاري
ومــن أجــل تحقيــق أهدافــه الحامئيــة والوقائيــة
مــن التعذيــب أنشــئت ســنة  2006اللجنــة
(تكملة املقالة ص )7-6

جلنــة حقــوق اإلنســان العربية
تناقــش حالــة حقــوق اإلنســان يف اجلمهوريــة اجلزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية

القاهرة 2016/9/27-26

ناقشــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة التقريــر الــدوري األول املقــدم مــن الجمهوريــة الجزائريــة
الدميقراطيــة الشــعبية حــول حالــة حقــوق اإلنســان فيهــا ،وشــهدت الــدورة حــواراً تفاعلي ـاً مــع وفــد
الدولــة الطــرف عــى مــدار يومــن تبــادل خاللهــا الطرفــان جهــود الجزائــر يف تفعيــل وإعــال أحــكام
امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان.
وقــد مثــن رئيــس اللجنــة د .هــادى اليامــي تقديــم الجزائــر لتقريرهــا الثــاين حــول تنفيــذ أحــكام امليثــاق
العــريب لحقــوق اإلنســان ،عقــب مــرور أربعــة ســنوات عــى التقريــر األول الــذي تــم إســتعراضه يف
أكتوبــر  ،2012عمــا بأحــكام املــادة  48مــن امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان املصــادق عليــه مــن قبــل
الجزائــر يف  11فربايــر.2006
وشــهدت جلســات الــدورة قيــام أعضــاء اللجنــة بطــرح تســاؤالتهم واستفســاراتهم حــول مــدى امتثــال
الدولــة الطــرف لألحــكام الــواردة ىف امليثــاق وإعاملهــا للحقــوق والحريــات الــواردة فيه،وذلــك يف إطــار
مــن الوضــوح والشــفافية والحــوار التفاعــي بــن الطرفــن ،وىف املقابــل قــدم وفــد الجزائــر  -برئاســة
الســفري نذيــر العربــاوي املنــدوب الدائــم لــدى جامعــة الــدول العربيــة  -إجابــات موســعة وعميقــة
عــى كافــة االستفســارات واألســئلة املطروحــة مــن اللجنــة إضافــة إىل تزويدهــا مبعلومــات إضافيــة طيلة
الجلســات حــول االنجــازات التــي حققهــا الجزائــر يف مجــال حقــوق االنســان.
وقــد أعتمــدت اللجنــة يف اجتامعهــا الــدوري الثالــث واألربعــن الــذى عقــد خــال الفــرة  27نوفمــر
إىل  1ديســمرب  ،2016املالحظــات والتوصيــات الختاميــة عــى التقريــر الــدوري األول الــذي قدمتــه
الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية.
(نرشت عىل الصفحة االلكرتونية للجنة)
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األمني العام جلامعة الدول العربية يؤكد أمهية دور اجلامعة يف دعم وتعزيز حقوق اإلنسان

القاهرة 2016/8/9

اســتقبل أحمــد أبــو الغيــط أمــن عــام جامعــة الــدول العربيــة وفــدً ا مــن لجنــة
حقــوق اإلنســان العربيــة برئاســة الدكتــور هــادي اليامــي ىف لقــاء شــهد اســتعراض
آخــر تطــورات عمــل اللجنــة باعتبارهــا إحــدى آليــات جامعــة الــدول العربيــة وفق ـاً
للميثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان الصــادر ىف عــام .2004
وقــد اســتعرض رئيــس اللجنــة خــال اللقــاء دور اللجنــة ىف مراجعــة التقاريــر املقدمــة
مــن الــدول العربيــة التــى صدقــت عــى امليثــاق وأبعــاد الزيــارات التــى قامــت بهــا إىل
هــذه الــدول ،وكــذا مضمــون االتصــاالت التــى تجريهــا مــع اآلليــات الدوليــة املعنيــة
بحقــوق اإلنســان فيــا يخــص األولويــات العربيــة ىف مجــال حقــوق اإلنســان ،معربـاً عن
تطلــع أعضــاء اللجنــة للحصــول عــى دعــم األمــن العــام لعملهم خــال املرحلــة املقبلة.
وقــد أكــد األمــن العــام تقديــره لعمــل اللجنــة ىف إطــار الــدور املهــم الــذى تقــوم بــه
ىف مجــال دعــم وتعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان ىف الوطــن العــريب ،مشـراً إىل أنــه ســيويل عملهــا اهتاممـاً خاصـاً خــال املرحلــة املقبلــة .كــا أوضــح أنــه
ســيوجه األمانــة العامــة لضــان تيســر عمــل اللجنــة اتســاقاً مــع مــا جــاء ىف امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان واللوائــح املنظمــة لعمــل اللجنــة ،أخــذاً ىف
االعتبــار األهميــة الكبــرة التــى أصبحــت متثلهــا موضوعــات حقــوق اإلنســان عــى أجنــدة العمــل العــريب والــدويل وكونهــا متــس الواقــع اليومــي للمواطــن
العــريب ىف املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

اجتماع اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان

القاهرة 2016/7/20

القاهرة 2016/8/9

عــى هامــش اجتــاع اللجنــة الحــادي واألربعــن املنعقــد
يف مقــر اللجنــة بالقاهــرة خــال الفــرة ،2016/8/9-7
عقــد أعضــاء اللجنــة اجتامع ـاً مشــركاً مــع مســؤويل ملــف
حقــوق اإلنســان يف مندوبيــات الــدول العربيــة األعضــاء يف
مقــر اللجنــة الــذي شــارك فيــه ( )10مســؤولني عــن ملــف
حقــوق اإلنســان والشــؤون القانونيــة يف هــذه املندوبيــات،
ودار حــوار تفاعــي مشــرك حــول أهميــة اللجنــة باعتبارهــا
اآلليــة العربيــة اإلقليميــة الوحيــدة املعنيــة بكفالــة واحـرام
وحاميــة الحقــوق والحريــات الــواردة يف امليثــاق ،كــا تــم
بحــث ســبل تعزيــز دور اللجنــة لالرتقــاء بحقــوق اإلنســان يف
العــامل العــريب وتحقيــق مقاصــد امليثــاق وغاياتــه.

جلنة حقوق اإلنسان العربية تقر املالحظات والتوصيات اخلتامية
على تقرير اململكة العربية السعودية

القاهــرة 2016/8/8

اختتمــت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة اعــال اجتامعهــا الحــادي واالربعــن املنعقــد خــال الفــرة  2016/8/9-7باق ـرار املالحظــات والتوصيــات
الختاميــة عــى التقريــر االول املقــدم مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،والتــي تــم مناقشــة تقريرهــا االول خــال الفــرة  28مايــو 2 -يونيــو  2016مبقــر
جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة.
وقــد رحبــت اللجنــة بالحــوار التفاعــي البنــاء مــع وفــد اململكــة برياســة معــايل الدكتــور /بنــدر العيبــان رئيــس هيئــة حقــوق اإلنســان ،والــذي مكــن
اللجنــة مــن االطــاع عــى جهــود اململكــة يف مجــال تعزيــز وحاميــة حقــوق االنســان وســاهم يف تســليط الضــوء عــى جوانــب تتعلــق بشــواغلها يف
تطبيــق احــكام امليثــاق.
(نرشت عىل الصفحة االلكرتونية للجنة)
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فاعلي��ات اللجن��ة

عقــد الدكتــور هــادي اليامــي
(رئيــس اللجنــة) اجتامعاً مشــركاً
مــع أعضــاء اللجنــة العربيــة
الدامئــة لحقــوق اإلنســان مبقــر
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول
العربيــة ،وقــد جــاء هــذا
اإلجتــاع يف إطــار التنســيق
القائــم بــن اللجنتــن لتحقيــق
الغايــات واألهــداف املشــركة.
وقــد أوصــت اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان مبــا خلــص اليــه هــذا
اإلجتــاع يف تقريرهــا املرفــوع إىل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى املســتوى
الــوزاري يف دورتــه العاديــة ( ،)146والــذي تضمــن مــا يــي:
 قيــام األمانــة العامــة مبخاطبــة الــدول العربيــة التــي مل تصــادق بعــد عــى امليثــاقلحثهــا عــى رسعــة املصادقــة عليــه وهــي( :الجمهوريــة التونســية – جمهوريــة
جيبويت–جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة – ســلطنة عــان – جمهوريــة القمــر املتحــدة
– جمهوريــة مــر العربية–اململكــة املغربيــة – الجمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة).
دعــوة ممثــي الــدول العربيــة يف اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان التــي مل
تصــادق بعــد عــى امليثــاق إىل متابعــة إج ـراءات مصادقــة دولهــم عليــه ،وتقديــم
تقريــر حــول مــا تــم اتخــاذه مــن إجـراءات خــال الــدورة القادمــة للجنــة.
 دعــوة الــدول العربيــة التــي صادقــت عــى امليثــاق ومل تقــدم تقريرهــا األول بعــدإىل تقديــم تقريرهــا إىل لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف املوعــد املحــدد كــا ورد
يف الفقرتــن ( )2،3مــن املــادة ( )48مــن امليثــاق.
دعــم التعــاون بــن اللجنتــن وحضــور االجتامعــات والفعاليات املشــركة واســتعراض
أهــم توصيــات لجنــة امليثــاق إىل الــدول األعضــاء.

اجتماع أعضاء جلنة حقوق اإلنسان
العربية مع مسؤويل ملف حقوق اإلنسان يف
املندوبيات العربية لدى جامعة الدول العربية

جلســة حواريــة حــول منهجيــة اعــداد التعليقــات العامــة علــى أحــكام امليثــاق العربي حلقوق اإلنســان
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ادراكاً مــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ألهميــة التواصــل مــع املفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ودورهــا يف دعــم اآلليــات اإلقليميــة لحاميــة
حقــوق اإلنســان ،فقــد تواصلــت اللجنــة مــع املفوضيــة بهــدف تعزيــز ســبل التعــاون
وتبــادل الخـرات حــول الكيفيــة التــي تقــوم بهــا الهيئــات التعاهديــة بصياغــة وضــع
التعليقــات العامــة عــى أحــكام املعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
ويف هــذا االطــار نظمــت اللجنــة بالتعــاون مــع املفوضيــة جلســة حواريــة حــول
منهجيــة وضــع التعليقــات العامــة عــى أحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان،
وذلــك بهــدف تبــادل الخـرات وأفضــل املامرســات والــدروس املســتفادة فيــا يخــص
وضــع التعليقــات العامــة عــى أحــكام امليثــاق.
وقــد شــارك خ ـراء عــرب مــن الهيئــات التعاهديــة يف أعــال هــذه الجلســة ،وهــم :الســفري أحمــد فتــح اللــه (عضــو لجنــة حقــوق اإلنســان -اللجنــة
املعنيــة بالحقــوق املدنيــة والسياســية) ،والدكتــورة أمــل الــدورسي (نائــب رئيــس لجنــة حقــوق الطفــل) ،والدكتــور عبدالوهــاب هــاين (عضــو لجنــة
مناهضــة التعذيــب) .كــا مثــل املفوضيــة الســامية كل مــن :الدكتــور إبراهيــم ســامة (مديــر شــعبة معاهــدات حقــوق اإلنســان) والدكتــورة عبــر
الخريشــة (برنامــج بنــاء القــدرات حــول هيئــات املعاهــدات).

ورشة العمل املشرتكة ملراجعة وتقييم جهود الدول العربية
إلعمال حقوق اإلنسان يف اجملال األمين
تونس 2016/8/25

ورش العم��ل
نظمــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ورشــة عمــل مشــركة
بالتعــاون مــع مجلــس وزراء الداخليــة العــرب وادارة حقــوق
اإلنســان بجامعــة الــدول العربيــة وجامعــة نايــف العربيــة
للعلــوم األمنيــة ،وذلــك يف اطــار مراجعــة وتقييــم جهــود
الــدول العربيــة إلعــال حقــوق اإلنســان يف املجــال األمنــي.
وقــد جــاءت هــذه الورشــة تنفيــذا للتوصيــة الصــادرة عــن
املؤمتــر األول للمســؤولني عــن حقــوق اإلنســان يف وزارات
الداخليــة العربيــة الــذي عقــد بتونــس عــام  ،2015واملعتمــدة
مبوجــب قــرار مجلــس وزراء الداخليــة العــرب بــدور انعقــاده
الثالــث والثالثــن رقــم ( )740بتاريــخ .2/3/2016
وقــد مثــل اللجنــة يف أعــال هــذه الورشــة الدكتــور عبداملجيــد
زعــاين (نائــب رئيــس اللجنــة) والــذي قــدم ورقــة عمــل حــول
احــكام امليثــاق ودور اللجنــة يف صياغــة مالحظــات وتوصيــات
اللجنــة ذات الصلــة بتطويــر عمــل قــوات الرشطــة .كــا شــارك
يف أعــال الورشــة مــن أمانــة اللجنــة كل مــن :األســتاذ محمــد
عبداللــه خليــل واألســتاذ بــال عــادل البيــايت.
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عقــدت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة ورشــة عمــل تدريبــة حــول
«تقديــم التقاريــر املوازيــة للجنــة” بالتعــاون مــع الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
وقــد شــارك يف الورشــة ،التــي أســتمرت ملــدة يومــن ،مجموعــة مــن
كــوادر ومنتســبي املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن األردن،
والجزائــر والبحريــن وجيبــويت والع ـراق والســودان وعــان وفلســطني
وقطــر ومــر واملغــرب وموريتانيــا .
وهدفــت الورشــة التدريبيــة إىل متكــن املشــاركني مــن إعــداد تقاريــر
موازيــة للجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ،يف ضــوء النســخة املنقحــة
واملعدلــة مــن الخطــوط االسرتشــادية والتوجيهيــة إلعــداد التقاريــر،
ومبــا يتيــح للجنــة تجميــع أكــر كــم مــن املعلومــات املحــددة
واملوثــوق فيهــا ،والتــي تتســم باملوضوعيــة واملهنيــة والحيــاد مــن
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،ومبــا يســاعد اللجنــة عــى
تقييــم الت ـزام الــدول األط ـراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان،
ومبــا يتيــح أيضــا لتلــك املؤسســات الفرصــة يف إيصــال صوتهــا حــول
قضايــا حقــوق اإلنســان يف بالدهــا ومــا لديهــا مــن مالحظــات بهــذا
الشــأن ،وتقديــم توصيــات تتعلــق بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان
يف تلــك الــدول.
وتــأيت تلــك الورشــة يف ســياق مذكــرة التفاهــم املوقعــة يف  2يونيــو/
حزيـران  2016بــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة والشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

رئيس اللجنة يشارك يف أعمال
جملس اجلامعة على مستوى وزارء اخلارجية

موريتانيا 2016/7/23

رئيس اللجنة يشارك يف أعمال
اجللسة اإلفتتاحية للدورة 146
القاهرة 2016 /9/ 8
شــارك الدكتــور هــادي اليامــي (رئيــس اللجنــة) يف أعــال الجلســة
االفتتاحيــة ملجلــس جامعــة الــدول العربيــة يف دورتــه العاديــة رقــم
( )146عــى املســتوى الــوزاري ،وذلــك بهــدف اطــاع الحضــور عــى
عــى التقريــر الســنوي الســابع للجنــة لعــام  .2015وقــد أمثــرت
املشــاركة عــن قـرار مجلــس الجامعــة عــى املســتوى الــوزاري رقــم
8092د.ع (-)146ج 2016/9/8-2والــذي تــم مــن خاللــه اعتــادالتقريــر الســنوي للجنــة لعــام  2015واخــذ العلــم مبــا تضمنــه
التقريــر مــن انجــازات وتحديــات وتوصيــات ،وتوجيــه الشــكر إىل
الجمهوريــة اللبنانيــة وجمهوريــة الســودان عــى تقديــم تقريرهــا
األول للجنــة ،عــاوة عــى توجيــه الشــكر للجنــة ودعوتهــا اىل
االســتمرار مبهامهــا وتعزيــز اســتقاللها للقيــام بدورهــا املأمــول.

شــارك الدكتــور هــادي اليامــي (رئيــس اللجنــة) يف أعــال
مجلــس الجامعــة عــى مســتوى وزراء الخارجيــة وأعــال الجلســة
االفتتاحيــة للــدورة العاديــة الســابعة والعرشيــن ملجلــس جامعــة
الــدول العربيــة عــى مســتوى القمــة املنعقــدة يف نواكشــوط-
الجمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة يومــي  .2016/7/26-25وقــد
أمثــرت املشــاركة عــن التعريــف بامليثــاق وتعزيــز تعــاون اللجنــة
مــع األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وآلياتهــا املختلفــة.
كــا ســاهمت املشــاركة يف فتــح قنــاة حــوار مــع الجمهوريــة
األســامية املوريتانيــة؛ بهــدف تشــجيعها عــى املصادقــة عــى
امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان.

تونس 2016/8/24
شــارك الدكتــور عبداملجيــد زعــاين (نائــب رئيــس
اللجنــة) واألســتاذ محمــد عبداللــه خليــل واألســتاذ بــال
عــادل البيــايت (أمانــة اللجنــة) يف أعــال املؤمتــر الثــاين
للمســؤولني عــن حقــوق اإلنســان يف وزارات الداخليــة
العربيــة الــذي عقــد يف تونــس بتنظيــم مــن قبــل مجلــس
وزراء الداخليــة العــرب.
وقــد هــدف املؤمتــر إىل اســتعراض جهــود العمــل
العــريب املشــرك ووزارات الداخليــة العربيــة يف إعــال
حقــوق اإلنســان يف املجــال األمنــي؛ وتوصــل املشــاركون
للتوصيــات التاليــة :توجيــه الشــكر للــدول األعضــاء
التــي قدمــت تجاربهــا يف مجــال إعــال حقــوق اإلنســان،
ودعــوة بقيــة الــدول إىل موافــاة األمانــة العامــة ملجلــس
وزراء الداخليــة العــرب مبــا لديهــا مــن تجــارب يف هــذا
املجــال ،ليتســنى لألمانــة العامــة تعميمهــا عــى الــدول
العربيــة لالســتفادة منهــا ،وتثمــن جهــود الــدول العربيــة
يف مجــال إعــال حقــوق اإلنســان ودعوتهــا لتكثيــف
هــذه الجهــود وصــوالً إىل أعــى مســتوى مــن تعزيــز
وحاميــة حقــوق اإلنســان ال ســيام يف املجــال األمنيــة،
عــاوة عــى دعــوة الــدول األعضــاء التــي مل تصــادق بعــد
عــى امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان إىل القيــام بذلــك
يف أقــرب اآلجــال.

جنيف 2016/10/5-4
شــارك الدكتــور عبداملجيــد زعــاين (عضــو اللجنــة) واألســتاذ معتــز
باللــه عثــان (أمانــة اللجنــة) يف أعــال حلقــة العمــل الدوليــة
حــول «تعزيــز التعــاون بــن اآلليــات اإلقليميــة والدوليــة لتعزيــز
وحاميــة حقــوق اإلنســان» التــي عقــدت يف جنيــف -ســويرسا عــى
مــدار يومــن .وقــد قــدم الدكتــور عبداملجيــد زعــاين مداخلــة يف
الجلســة الثانيــة لحلقــة العمــل حــول عالقــة اآلليــات اإلقليميــة
مبنظــات املجتمــع املــدين ،والتــي أكــد فيهــا عــى أن لجنــة
حقــوق اإلنســان العربيــة منــذ نشــأتها كانــت حريصــة عــى ضــان
مشــاركة ومســاهمة هــذه املنظــات يف آليــة عمــل اللجنــة مــن
خــال عمليــة وضــع التقاريــر الوطنيــة األوليــة والدوريــة التــي
تقدمهــا الــدول األطــراف أو مــن خــال املســاهمة يف تقديــم
التقاريــر املوازيــة وحضــور جلســات اإلســتامع .كــا تــرأس الدكتــور
عبداملجيــد زعــاين أعــال الجلســة الســابعة الخاصــة بالتعــاون
عــى املســتوى الوطنــي مبــا يشــمل متابعــة التوصيــات الصــادرة
عــن األمــم املتحــدة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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مش��اركات اللجن��ة

جلنة حقوق اإلنسان تشارك يف
املؤمتر الثاني للمسؤولني عن حقوق اإلنسان
يف وزارات الداخلية العربية

حلقة عمل حول
تعزيز التعاون بني اآلليات اإلقليمية والدولية
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

املؤمتــر الســنوى حول
“ األليــات الوطنيــة حلمايــة الالجئــن واملهاجريــن”

القاهرة 2015/12/16

شــارك األســتاذ محمــد عبداللــه خليــل (أمانــة اللجنــة) يف أعــال املؤمتر
الســنوي حــول «اآلليــات الوطنيــة لحاميــة الالجئــن واملهاجريــن»
والــذي نظمتــه املؤسســة املرصيــة لدعــم الالجئــن بالتعــاون مــع
مفوضيــة اإلتحــاد األورويب يف القاهــرة .وقــد قــدم األســتاذ محمــد
خليــل كلمــة يف جلســة اإلفتتــاح باســم اللجنــة أشــار فيهــا إىل أن قضيــة
الالجئــن أصبحــت اليــوم هــي الشــغل الشــاغل الهتاممــات املؤسســات
العربيــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وأن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة
ملســت أثنــاء مناقشــة تقاريــر الــدول األطــراف يف امليثــاق خــال
الســنوات املاضيــة العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه الالجئــن
والــدول املســتضيفة لهــم .ودعــا يف كلمتــه املؤمتــر إىل تبنــي عــدد مــن
التوصيــات ،وأهمهــا :رضورة املســارعة يف اســتكامل الجهــود الخاصــة
بإصــدار االتفاقيــة العربيــة لتنظيــم أوضــاع الالجئــن يف املنطقــة العربيــة ،وأهميــة أن تقــوم الــدول املانحــة ومنظــات اإلغاثــة الدوليــة واإلقليميــة
بزيــادة نســبة املــوارد والجهــود املوجهــة لحاميــة ومســاعدة الالجئــن ،عــاوة عــى حــث الــدول العربيــة عــى رضورة تجنــب اإلعــادة القرسيــة
لالجئــن وملتمــي اللجــوء وطالبــي الهجــرة وبخاصــة الذيــن ينتمــون لــدول تشــهد نزاعــات مســلحة.

دورة تدريبية
حول اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
ومتابعة التوصيات الصادرة عنها

مش��اركات اللجن��ة

الورشة اإلقليمية حول
“ تفاعل الدول مع اآلليات الدولية
حلقوق اإلنسان واآلليات الوطنية
إلعداد التقارير ومتابعة التوصيات”

القاهرة 2016/11/17-14

القاهرة 2016/11/28-27

شــاركت األســتاذة أمنيــة عــادل (أمانــة اللجنــة) يف أعــال
ورشــة العمــل التدريبيــة حــول «اآلليــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ومتابعــة التوصيــات الصــادرة عنهــا :دور اآلليــات
الوطنيــة إلعــداد التقاريــر واملتابعــة» ،والتــي نظمهــا املجلــس
القومــي لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان بالقاهــرة عــى دار أربعــة أيــام.

شــارك الدكتــور عبداملجيــد زعــاين (نائــب رئيــس اللجنــة)
واألســتاذ معتــز باللــه عثــان (أمانــة اللجنــة) يف أعــال ورشــة
العمــل اإلقليميــة حــول « تفاعــل الــدول مــع اآلليــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان واآلليــات الوطنيــة إلعــداد التقاريــر ومتابعــة
التوصيــات» والتــي نظمتهــا املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان
وجامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة عــى مــدار يومــن .وقــد
هدفــت الورشــة إىل التعــرف عــى كيفيــة تفاعــل الــدول العربيــة
مــع اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة ،وتعزيــز قــدرات املوظفــن
الحكوميــن حــول واليــة واختصــاص اآلليــات الوطنيــة إلعــداد
التقاريــر ومتابعــة التوصيــات ،فضــا عــن تعزيــز معرفــة أعضــاء
اآلليــات الوطنيــة إلعــداد التقاريــر ومتابعــة التوصيــات بوظائــف
ومهــام هــذه اآلليــات .كــا قــدم الدكتــور زعــاين مداخلتــه حــول
امليثــاق وآليتــه ،عــاوة عــى تفاعــل لجنة حقــوق اإلنســان العربية
مــع اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة لتعزيــز وحاميــة
حقــوق اإلنســان.

وقــد هدفــت الورشــة التدريبيــة إىل بنــاء قــدرات العاملــن ىف
املؤسســات املعنيــة بحقــوق اإلنســان ،والتعــرف عــى اآلليــات
الدوليــة لحاميــة حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة؛ التعاقديــة
والغــر تعاقديــة (اإلجــراءات الخاصــة واإلســتعراض الــدوري
الشــامل) ووظائفهــا ،وكذلــك دور اآلليــات الوطنيــة يف اعــداد
التقاريــر (مراحــل تقديــم التقاريــر) ،ورشوط اآلليــة الوطنيــة
الفعالــة ،باإلضافــة إيل دراســة وظائــف هيئــات املعاهــدات
(النظــر يف التقاريــر ،اجــراءات الشــكاوى الفرديــة ،زيــارات
الــدول ،اج ـراء التحقيــق ،التعليقــات العامــة).
و قدمــت األســتاذة امنيــة عــادل مداخلــة حــول امليثــاق العريب
لحقــوق االنســان بوصفــه أول اتفاقيــة عربيــة اقليميــة لتعزيــز
وحاميــة حقــوق االنســان ومقاربتــه مــع االتفاقيــات االقليميــة
االخــرى لحاميــة وتعزيــز حقــوق االنســان ،كــا اســتعرضت
آليــة عمــل اللجنــة ودورهــا يف دراســة تقاريــر الــدول االطـراف
واصــدار املالحظــات والتوصيــات الختاميــة عليهــا وفقــاً
للمبــادئ التوجيهيــة واالسرتشــادية العــداد التقاريــر ،عــاوة
عــى تفاعــل اللجنــة مــع املؤسســات الوطنيــة لحقوق االنســان
واملنظــات غــر الحكوميــة.
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التعذيب
قراءة يف املالحظات والتوصيات
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مقال��ة الع��دد

واســتكامال لهــذا النظــام التعاهــدي األســايس اعتمــدت األمــم املتحــدة أيضا ســنة  2002الربوتوكــول االختياري
امللحــق بهــذه االتفاقيــة والــذي يهــدف أساســا ملســاعدة الــدول عــى تنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة عــن االتفاقيــة
وخاصــة باتخاذهــا خطــوات واقعيــة لحاميــة األشــخاص املحرومــن مــن الحريــة وذلــك بفتــح جميــع أماكــن
االحتجــاز للرصــد املســتقل لوقايــة هــؤالء األشــخاص مــن آفــة التعذيــب ومعاينــة حدوثــه املحتمــل .وتطبيقــا
لهــذا الربوتوكــول االختيــاري ومــن أجــل تحقيــق أهدافــه الحامئيــة والوقائيــة مــن التعذيــب أنشــئت ســنة
بقلم
 2006اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب كــا أنشــئت لنفــس الغــرض يف عــدد مــن الــدول وهــي املصادقــة
عــى الربوتوكــول االختيــاري آليــات وطنيــة للعمــل أساســا مــن أجــل الوقايــة مــن التعذيــب .وتشــكل مــن
الدكتور عبد املجيد زعالين
جهتهــا جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب (ســويرسا) أقــوى آليــة مجتمــع مــدين تعمــل للغــرض الــذي وجــدت
نائب رئيس اللجنة
مــن أجلــه والتــي تعتــر مــن مهامهــا األساســية الرتويــج النضــام الــدول للربوتوكــول االختيــاري.
الجمهوريةالجزائريةالدميقراطيةالشعبية
أمــا عــى صعيــد النظــام اإلقليمــي العــريب فلــم يفــت امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان (فيــا يــي :امليثــاق)
الصــادر عــن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى القمــة بالق ـرار رقــم  270بتونــس يف 23مايــو
 2004واملصــادق عليــه حاليــا مــن طــرف  14دولــة عربيــة أن يكــرس أحكامــا ذات أهميــة متميــزة لغــرض مناهضــة التعذيــب .وهكــذا أرىس امليثــاق
يف املــادة الثامنــة ( )8منــه مجموعــة مــن املبــادئ يقــع مبوجبهــا عــى عاتــق الــدول األط ـراف تنفيــذ مجموعــة مــن االلتزامــات .وتعمــل لجنــة
حقــوق اإلنســان العربيــة (فيــا يــي :اللجنــة) عــى احـرام هــذه االلتزامــات حتــى تجــد أحــكام امليثــاق املتضمنــة يف هــذه املــادة طريقهــا لتطبــق
يف الواقــع عــى مســتوى الــدول األطـراف .وتقــوم اللجنــة بهــذا العمــل مــن خــال أداء مهمتهــا العامــة باعتبارهــا اآلليــة املكلفــة بالســهر عــى احـرام
أحــكام امليثــاق .ومــن املعلــوم أن اللجنــة التــي تأسســت يف مــارس  2009طبقــا للــادة  45مــن امليثــاق تقــوم بــأداء الــدور املســند لهــا أداؤه عــن
طريــق تلقــي تقاريــر الــدول األطـراف ودراســتها ومناقشــتها بحضــور ممثــي الدولــة املعنيــة وتصــدر مالحظاتهــا الختاميــة وتوصياتهــا عــى هــذه
التقاريــر والتــي تعمــل عــى نرشهــا عــى نطــاق واســع .وبالرجــوع للمالحظــات والتوصيــات التــي صــدرت عــن اللجنــة يف هــذا املجــال بالــذات إثــر
فحصهــا ومناقشــتها ألكــر مــن عــر تقاريــر قدمتهــا الــدول األط ـراف نالحــظ أن اللجنــة قــد بذلــت مجهــودا معتــر يف هــذا الصــدد ســواء فيــا
يتعلــق بحاميــة األشــخاص مــن التعذيــب أم بحاميتهــم مــن آثــاره .وملزيــد مــن الحاميــة يف هــذا املجــال وبالــذات مــن مامرســة التعذيــب يف الواقــع
مل تكتــف اللجنــة بتوجيــه مالحظاتهــا وتوصياتهــا للــدول لغــرض تكريــس أحــكام امليثــاق يف أنظمتهــا القانونيــة بــل ذهبــت أحيانــا أبعــد مــن ذلــك
وتبنــت منهجــا تفســريا مرنــا ذهبــت فيــه إىل إرســاء قواعــد وقائيــة وحامئيــة ليســت حتــا مســتخلصة مــن نــص املــادة  8مــن امليثــاق كــا ســرى.
مــن أجــل قـراءة شــاملة ملالحظــات اللجنــة وتوصياتهــا املتعلقــة بالتعذيــب ودون إغفــال بعــض التفاصيــل املفيــدة يف هــذه القـراءة ميكــن أن نقــدم
مجمــل هــذه املالحظــات والتوصيــات يف ثــاث مجموعــات.
 .1املجموعــة األوىل مــن املالحظــات والتوصيــات والتــي مييزهــا كونهــا قــارة ومتكــررة تقريبــا بالنســبة لــكل تقاريــر الــدول األطـراف التــي ناقشــتها
اللجنــة ،تتعلــق مبســألتي التقــادم والتعويــض .فاللجنــة فيــا يتعلــق بالتقــادم وبعــد مالحظتهــا املوجهــة للــدول األط ـراف والتــي مفادهــا عــدم
وجــود نــص رصيــح يف قوانينهــا الوطنيــة يكــرس مبــدأ عــدم ســقوط جرميــة التعذيــب بالتقــادم وهــو مــا يشــكل مخالفــة لنــص املــادة  8مــن امليثــاق
تــويص الــدول املعنيــة بــإدراج نــص خــاص يعلــن فيــه رصاحــة أن جرميــة التعذيــب باملفهــوم املوســع الــوارد يف امليثــاق ال تســقط بالتقــادم .أمــا فيــا
يخــص التعويــض فاألمــر يختلــف نوعــا مــا لكــون وفــود الــدول األطـراف التــي تحــر مناقشــة تقاريــر هــذه الــدول غالبــا مــا تتــذرع باملبــدأ العــام
املتضمــن يف قوانينهــا الوطنيــة والــذي مــؤداه أن كل مــن أصابــه شــخصيا رضر مبــارش تســبب عــن الجرميــة يحــق لــه رفــع دعــوى مدنيــة للمطالبــة
بتعويــض الــرر الناجــم عــن هــذه الجرميــة .ويجــوز مبــارشة الدعــوى املدنيــة مــع الدعــوى العامــة يف وقــت واحــد أمــام الجهــة القضائيــة نفســها.
كــا يجــوز أيضــا مبــارشة الدعــوى املدنيــة منفصلــة عــن الدعــوى العموميــة ويف هــذه الحالــة ترجــئ املحكمــة املدنيــة الحكــم يف تلــك الدعــوى
املرفوعــة أمامهــا لحــن الفصــل نهائيــا يف الدعــوى العموميــة .ولكــن الوجــود املؤكــد ملثــل هــذا املبــدأ يف القوانــن الوطنيــة للــدول األطـراف ال يكفــي
لالمتثــال ملــا تنــص عليــه املــادة الثامنــة مــن امليثــاق مــن وجــوب إدراج نــص خــاص يف القانــون الوطنــي يكــون ســندا لــكل متــرر مــن التعذيــب
للمطالبــة أمــام القضــاء بتعويــض عــادل للــرر الــذي أصابــه مــن جـراء هــذا التعذيــب .وال يخفــى عــى أي قانــوين مــا ميثلــه مــن أهميــة وجــود
نــص خــاص أمــام النــص العــام املطبــق بالنســبة لــكل الجرائــم .ولعــل لهــذا الســبب بالــذات ،فضــل محــررو امليثــاق أن تســتند املطالبــة بالتعويــض
عــن التعذيــب لنــص خــاص وهــو الطريــق الــذي اتبعــوه أيضــا يف عــدة حــاالت خولــوا فيهــا امتيــاز النــص الخــاص للمتــرر مــن بعــض اإلجـراءات
التــي يتخذهــا القضــاء .ومــن تطبيقــات ذلــك مــا جــاء يف املــادة  -7 14مــن امليثــاق مــن أن «لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال تعســفي
أو غــر قانــوين الحــق يف الحصــول عــى تعويــض» .وهــو نفــس مــا جــاء يف امليثــاق يف املــادة  2-19منــه التــي تخــول «لــكل متهــم تبتــت براءتــه
مبوجــب حكــم بــات الحــق يف التعويــض عــن األرضار التــي لحقــت بــه « .ومــع ذلــك فــإن هــذا النــص األخــر ال يخلــو مــن جــدل قــد يثــره مــن
زاويــة أخــرى وبالــذات مــن حيــث نتائجــه التــي منهــا أنــه قــد ال يســتبعد أحيانــا أن تــردد املحاكــم يف النطــق بالـراءة تفاديــا إلعــال هــذا النــص
واملطالبــة بالتعويــض مــن طــرف مــن صــدر لفائدتــه الحكــم بالـراءة .وال شــك أن يف مثــل هــذا املوقــف اعتــداء صــارخ عــى حــق أســايس لإلنســان
أال وهــو حقــه يف التمتــع مببــدأ قرينــة الـراءة.
 .2أمــا املجموعــة الثانيــة مــن املالحظــات والتوصيــات فتــدور حــول مبــدأ حاميــة األشــخاص مــن التعذيــب والــذي ميكــن أن يتكــرس طبقــا للــادة
 8مــن امليثــاق ســابقة الذكــر مــن خــال االلتـزام الــذي يقــع عــى الــدول األطـراف بــأن تعمــل عــى حظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــا أو نفســيا أو
معاملتــه معاملــة قاســية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة أو غــر إنســانية وحاميــة كل شــخص خاضــع لواليتهــا مــن هــذه املامرســات .وعليهــا مــن أجــل
ذلــك أن تتخــذ التدابــر الفعالــة ملنــع ذلــك ومــن هــذه التدبــر بالــذات وجــوب اعتبــار مامرســة هــذه الترصفــات أو اإلســهام فيهــا جرميــة يعاقــب
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عليهــا القانــون .ويف هــذا الصــدد يتبــن مــن ق ـراءة متأنيــة ملالحظــات وتوصيــات اللجنــة عــى تقاريــر الــدول أن هنــاك دوال ،متثــل بــدون شــك
أقليــة ،ال تتضمــن ترشيعاتهــا أصــا تقريبــا أي تجريــم للتعذيــب باملفهــوم املحــدد يف امليثــاق أو أن الجرميــة يف قوانــن هــذه الــدول وإن وجــدت يف
النصــوص إال أنهــا قــد جــاءت يف ألفــاظ فضفاضــة غــر محــددة التعريــف ،وغــر شــاملة لكافــة أشــكال التعذيــب أو املعاملــة القاســية أو املهينــة أو
الحاطــة بالكرامــة أو غــر اإلنســانية .وقــد ترتــب عــى ذلــك أن اتجهــت اللجنــة يف مالحظاتهــا بالنســبة ألغلبيــة الــدول املعنيــة فيــا يتعلــق مبســالة
تجريــم التعذيــب ومــن ثــم يف توصياتهــا ملطالبــة هــذه الــدول بإعــادة النظــر يف نظامهــا القانــوين ليتضمــن تجريــم كافــة أشــكال وصــور التعذيــب
وفــق مــا ورد يف املــادة ( )8مــن امليثــاق .كــا أن اللجنــة الحظــت أحيانــا أن النظــام القانــوين للدولــة وإن كان يتضمــن تجريــم التعذيــب إال أنــه
إمــا يكتفــي بتكييــف الجرميــة جنحــة وهــي تســتوجب أن تكيــف يف عــدد مــن الحــاالت جنايــة أو أنــه ال يتضمــن عقوبــات صارمــة متالمئــة مــع
هــذه اآلفــة الخطــرة ،أو أن العقوبــات املقــررة لجرميــة التعذيــب يف هــذه الدولــة ال تتناســب إطالقــا مــع خطــورة وجســامة هــذه الجرميــة .ومــن
ثــم كان لزامــا أن تصــدر اللجنــة توصياتهــا يف مثــل هــذه الحــاالت بــرورة تســليط عقوبــات مشــددة عــى مرتكبــي التعذيــب واملســاهمني فيــه.
وبالنســبة ملوضــوع التجريــم عمومــا تكتفــي اللجنــة أحيانــا بتوصيــة عامــة نحــو الدولــة املعنيــة كــا جــاء يف إحــدى التوصيــات ،بحثهــا عــى العمــل
عــى مواءمــة القوانــن الوطنيــة وتضمينهــا أحــكام اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب (ويطــرح الســؤال هنــا عــا إذا مل تذهــب اللجنــة أبعــد مــن حــدود
العمــل عــى احـرام أحــكام امليثــاق) وذلــك عــر تعديــل قانــون العقوبــات وقانــون اإلجـراءات الجزائيــة لتجريــم جميــع أشــكال التعذيــب رصاحــة
مــن خــال وضــع تعريــف قانــوين لجرميــة التعذيــب وتشــديد عقوبــة جرميــة التعذيــب ومنــع تلــك املامرســات واألعــال عــى أرض الواقــع.
 .3هكــذا نصــل إىل املجموعــة الثالثــة مــن املالحظــات والتوصيــات والتــي نجمــع تحتهــا جوانــب مختلفــة مــن مســالة التعذيــب ،أثــارت اهتــام اللجنــة
ودفعتهــا أحيانــا للتوســع يف تفســر نــص املــادة  8وبالــذات أساســا ،عبــارة اإلنصــاف التــي جــاءت فيهــا .ال شــك أن تعويــض ضحايــا التعذيــب ميثــل أبــرز
التـزام يرتبــه إنصافهــم يقــع عــى الدولــة الطــرف تنفيــذه وقــد ســبق تناولــه يف املجموعــة األوىل مــن املالحظــات والتوصيــات .أمــا فيــا يتعلــق مبختلف
املظاهــر األخــرى لإلنصــاف فيبــدو أن اللجنــة قــد اســتعانت يف ذلــك أحيانــا مبــواد أخــرى مــن امليثــاق متعلقــة مبواضيــع أخــرى كموضــوع منــع التجارب
الطبيــة الــذي تنظمــه املــادة  9مــن امليثــاق أو حتــى مبامرســات فضــى مســتقاة مــن توصيــات صــادرة عــن هيئــات تعاهديــة أخــرى .مهــا يكــن مــن
أمــر فــإن الثابــت أن هــذه الفئــة مــن املالحظــات والتوصيــات ترتكــز عــى مــا يقتضيــه االلتـزام بإنصــاف ضحايــا التعذيــب مــن التزامــات فرعيــة يقــع
عــى الدولــة الطــرف أن تتحمــل بهــا وتنفذهــا يف صــورة ضامنــات ضــد مامرســة التعذيــب أو ملســاعدة ضحايــاه والتــي ميكــن حرصهــا يف ثالثــة مواضيــع
رئيســية .فاللجنــة قــد ركــزت يف مالحظاتهــا وتوصياتهــا أوال عــى كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل اكتشــاف ومعاينة حــاالت التعذيــب وبوجه عــام الوقاية
منــه .ويف هــذا الصــدد جــاء يف مالحظــات اللجنــة عــى تقريــر دولــة طــرف أنهــا الحظــت عــدم فاعليــة التدابــر املؤسســاتية الحاليــة يف مراقبــة بعــض
أماكــن االحتجــاز ،وتبعــا لذلــك أوصــت الدولــة الطــرف بتعزيــز التدابــر املؤسســاتية ملراقبــة كافــة أماكــن االحتجــاز .وقــد تكررت هــذه املالحظــة ومعها
التوصيــة يف شــأن تقاريــر عــدة دول .كــا الحظــت اللجنــة يف شــأن نفــس املوضــوع عــدم وجــود نظــام وطنــي أوآليــة وطنية مســتقلة ومتخصصــة لرصد
ومراقبــة جميــع أماكــن االحتجــاز وتحقيــق شــكاوى وادعــاءات التعذيــب .ومــن ثــم أوصــت الدولــة الطــرف بإنشــاء آليــة وطنيــة مســتقلة ومتخصصــة
لرصــد ومراقبــة جميــع أماكــن االحتجــاز ولضــان تحقيــق شــكاوى التعذيــب وســوء املعاملــة بشــكل فــوري ونزيــه .ومــن أجــل مزيــد مــن الفعاليــة يف
مراقبــة أماكــن االحتجــاز والوقايــة مــن التعذيــب واكتشــافه يف حالــة وقوعــه أوصــت اللجنــة بزيــادة تدريبــات القضــاة وأعضاء النيابــة العامــة واألطباء
املختصــن بفحــص حــاالت التعذيــب وســوء املعاملــة عــى تقنيــات التقــي والتوثيــق حــول ادعــاءات التعذيــب باســتخدام األدلــة املاديــة والفنيــة ،مبــا
فيهــا الطــب الرشعــي الــذي يجــب تخفيــض تكلفــة اللجــوء إليــه إلثبــات التعذيــب أو جعــل مصاريفــه عــى عاتــق الدولــة .ودامئــا يف إطــار ســعي اللجنة
لتســهيل اكتشــاف ومعاينــة حــاالت التعذيــب ،وتبعــا لنهجهــا التوســعي يف التفســر ،عــرت اللجنــة يف مواجهــة دولــة طــرف عــن توصيــة بــرورة اتخــاذ
التدابــر املالمئــة حاميــة املتظلمــن والشــهود واملحامــن وغريهــم ممــن لهــم صلــة بالتحقيــق مــن التخويــف واالنتقام.
أمــا املوضــوع الثــاين الــذي أثــار اهتــام اللجنــة فيتعلــق بنظــام الشــكاوى .ويف هــذا الصــدد حرصــت اللجنــة عــى إنصــاف املترضريــن مــن التعذيــب
مــن خــال توجيــه مالحظاتهــا للــدول األطـراف التــي مل تقــدم يف تقاريرهــا معلومــات خاصــة بالشــكاوى والقضايــا املتصلــة بأفعــال التعذيــب ،أو آليــات
التبليــغ عــن تلــك األفعــال ووســائل مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب ومحاســبة الجنــاة أو التــي ال تتوفــر أصــا عــى ضامنــات متعلقــة بالشــكاوى.
ثــم أتبعــت مالحظاتهــا بتوصيــات لهــذه الــدول مفادهــا أنــه يقــع عليهــا االلت ـزام بإقامــة نظــام فعــال للشــكاوى وذلــك مثــا بتفعيــل دور الهيئــات
املعنيــة بالتحقيــق يف كافــة شــكاوى التعذيــب أو ســوء املعاملــة ودعــم اســتقالليتها ،فضــا عــن تجميــع بيانــات إحصائيــة عــن الشــكاوى والتحقيقــات
واملالحقــات واإلدانــات يف قضايــا التعذيــب وإســاءة املعاملــة ،وإتاحــة كافــة الضامنــات للضحايــا لتقديــم الشــكاوى والنظــر فيهــا مــن جهــات حياديــة.
ويف هــذا الصــدد الحظــت اللجنــة بصــدد تقريــر دولــة طــرف عــدم وجــود نيابــات ومحاكــم مختصــة بتلقــي شــكاوى التعذيــب والتحقيــق والحكــم فيها
يف هــذه الدولــة .األمــر الــذى مــن شــأنه أن يطيــل أمــد إجـراءات التحقيــق ويحــرم الضحايــا واملرضوريــن مــن حــق اللجــوء للقضــاء الطبيعــي املســتقل
مبــا قــد يكــرس اإلفــات مــن العقــاب.
وترتيبــا عــى ذلــك أوصــت اللجنــة الدولــة الطــرف بإجـراء التعديــات القانونيــة الالزمــة مبــا يضمــن منــح املحاكــم النظاميــة العاديــة الواليــة القضائيــة
بالنظــر يف قضايــا التعذيــب ،ومبــا يســمح مبقاضــاة مرتكبــي هــذه الجرائــم وإدانتهــم.
أمــا املوضــوع الثالــث الــذي عاينتــه مالحظــات اللجنــة وصــدرت توصياتهــا بشــأنه فيتعلــق بحاميــة املترضريــن مــن التعذيــب وتقديــم يــد املســاعدة
لهــم .وال شــك أن أول نتيجــة لاللتـزام بإنصــاف املترضريــن تتمثــل يف حاميتهــم مــن اســتعامل األدلــة املنتزعــة منهــم تحــت وطــأة التعذيــب املــادي
أو املعنــوي ضدهــم وخاصــة يف مرحلــة املحاكمــة .األمــر الــذي اســتلزم مــن اللجنــة أن تــويص بتقريــر املحاكــم يف الدولــة املعنيــة بــأن هــذه األدلــة
باطلــة ومــن ثــم اســتبعادها كليــة مــن النقــاش .وفضــا عــن ذلــك أوصــت اللجنــة أيضــا الــدول األط ـراف باتخــاذ كافــة التدابــر لوضــع برامــج
لتقديــم العــون واملســاعدة لضحايــا التعذيــب ،وتوفــر الحاميــة والرعايــة الطبيــة لهــم ،وإعــادة تأهيلهــم جســدياً ونفســياً.
تلــك هــي إجــاال قراءتنــا ملالحظــات اللجنــة وتوصياتهــا بشــأن التعذيــب والتــي يبــدو أنهــا تتجــه مــن اإللـزام بوضــع النصــوص وهــو -رغــم الــردد
املالحــظ فيــا يخــص التقــادم والتعويــض  -أمــر يف طريــق التحقيــق يف مختلــف ترشيعــات الــدول األطـراف يف امليثــاق إىل اإللـزام بصيــغ عمليــة
يقــع عــى الــدول اعتامدهــا للوقايــة مــن التعذيــب وإلنصــاف املترضريــن منــه بأوســع مــا تعنيــه هــذه الكلمــة.
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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.

تصميم وتنفيذ وطباعة مطبعة جامعة الدول العربية  -املعادى -ت0223580236 :
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