
عقــدت لجنــة حقوق اإلنســـــان العربية دورتها الثالثـــــة عرش املخصصة ملناقشــة التقريــــر الــدوري األول 
املقــدم مــن دولـــــة قطــر تنفيذاً ألحكام امليثـــــاق العريب لحقــــوق اإلنســــــان خالل يومــي 15 و 16 مايو 
2017 مبقر األمانـــة العامـــة لجـــامعة الدول العربيــــة بالقــــاهــــرة. وقد ترأس وفد دولــة قطر السفيــر/ 

فيصــل عبداللــه آل حنــزاب- مديــر ادارة حقــوق اإلنســان بــوزارة الخارجية. 
وقــد مثــن رئيــس اللجنــة املستشــار محمــد فزيــع تقديــم قطــر لتقريرهــا الــدوري األول حــول تنفيــذ 
أحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، عقــب مــرور أربعــة ســنوات عــى التقريــر األول الــذي تــم 

ــاق العــريب لحقــوق االنســان.  ــو 2013، عمــال بأحــكام املــادة 48 مــن امليث إســتعراضه يف يوني
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 قطــر إجابــات موســعة 
ــة إىل تزويدهــا مبعلومــات  ــة إضاف ــة االستفســارات واألســئلة املطروحــة مــن  اللجن ــة عــى كاف وعميق

إضافيــة طيلــة الجلســات حــول االنجــازات التــي حققهــا الدولــة يف مجــال حقــوق االنســان.
وقــد اعتمــدت اللجنــة يف اجتامعهــا الثامــن واألربعــن الــذى عقــد خــالل الفــرة 20-21 أغســطس 2017  

املالحظــات والتوصيــات الختاميــة عــى التقريــر الــدوري األول الــذي قدمتــه دولــة قطــر. 
ــا  ــول القضاي ــارات ح ــة باالستفس ــلت قامئ ــد ارس ــا ق ــن نوعه ــى االوىل م ــابقة ه ــة يف س ــت اللجن وكان
ــة الفضــى  ــدوري قبــل املناقشــة اتباعــا للمامرســات الدولي ــر ال واالنشــغاالت التــى ســجلتها عــى التقري
يف هــذا الشــان،  كــام ارســلت جملــة مــن التســاؤالت املســبقة عــى تقريــر دولــة قطــر لطلــب معلومــات 
تكميليــة تســهم يف تكويــن صــورة واقعيــة عــن مــدى امتثــال الترشيعــات واملامرســات ألحــكام امليثــاق 

العــريب.

جلنــة حقــوق اإلنســان العربية
ختتتــم أعمــال مناقشــة تقريــر حقــوق اإلنســان يف قطر
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ــة  ــوق األصيل ــد الحق ــو أح ــايض ه ــق التق إن ح

لإلنســان ، الــذي تكفــل بهــا ديننــا الحنيــف.  كام 

حرصــت كافــة الــدول والنظــم الدميقراطيــة عــى 

ــايض،  ــق التق ــل ح ــا يكف ــاتريها م ــن دس تضم

القتضــاء  الرشعيــة  الوســيلة  يعتــر  وهــو 

ــوك  ــع الصك ــه جمي ــا أكدت ــذا م ــوق. وه الحق

ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــة كاإلع القانوني

، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية ، وامليثــاق األفريقي لحقوق اإلنســان 

لحقــوق  األوروبيــة  واالتفاقيــة  والشــعوب، 

اإلنســان، واالتفاقيــة األمريكيــة لحقوق اإلنســان، 

عــالوه عــى امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان . 

يــدور تعريــف هــذا الحــق حــول املســاواة بــن 

األشــخاص أمــام القضــاء بالنظــر يف قضاياهم من 

جهــة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة دون ظلــم أو 

ــذ  ــدأ يحكــم اإلجــراءات من إجحــاف، وهــذا املب

ــة  ــاء املحاكم ــى انته ــض وحت ــاء القب ــة الق بداي

التــي يفــرض بهــا بــراءة الشــخص .

وقــد حرصــت لجنــة امليثــاق عــى كفالــة احــرام 

ــة  ــام محكم ــايض أم ــرد بالتق ــق الف ــامل ح وإع

مســتقلة وقضــاء عــادل وفقــاً ملــا أشــارت إليــه 

مــواد امليثــاق مــن املــادة 11 إىل املــادة 20. 

ــة  ــات اللجن ــات وتوصي ــزت مالحظ ــك رك وكذل

الختاميــة عــى اســتقالل القضــاء وحــق اللجــوء 

إليــه ، فوجــود القضــاء واســتقالله يعطــي أهمية 

لألفــراد يف حاميــة حقوقهــم وكذلــك يعتــر 

الرقيــب الــذي يراقــب عمــل مؤسســات الدولــة 

ومينــع القــرارات والترشيعــات املخالفة للدســتور 

فاإلهتــامم   ، اإلنســان  لحقــوق  املخالفــة  أو 

ــرد  ــوق الف ــى حق ــة ع ــي املحافظ ــاء يعن بالقض

ــه . ــاوز علي ــع التج ــع ومن واملجتم

بقلم

املستشار/ محمد الضاحي
عضو اللجنة 

)نرشت عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(
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أعضاء جلنة حقوق اإلنسان العربية ينتخبون رئيس اللجنة ونائبه

اختتام استعراض تقرير دولة الكويت االول امام جلنة حقوق االنسان العربية

انتخاب أربعة أعضاء جدد للجنة حقوق اإلنسان العربية

اختتمــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة مبقــر جامعــة الــدول العربيــة أعــامل 
الــدورة الثانيــة عــرش الخاصــة مبناقشــة التقريــر األول املقــدم مــن دولــة الكويــت 
حــول حالــة حقــوق اإلنســان فيهــا وتقييــم مــدى امتثــال ترشيعاتهــا وسياســاتها 
ــام 2013  ــه ع ــت علي ــذي صادق ــان ال ــوق االنس ــريب لحق ــاق الع ــكام امليث الح

وقيــاس التقــدم املحــرز يف اعــامل هــذه الحقــوق والحريــات.
 وشــهدت الــدورة حــواراً تفاعليــاً عــى مــدار يومــي 9-10 ينايــر 2017 مــع وفــد 
دولــة الكويــت الــذي ترأســه الســفري جــامل الغنيــم منــدوب دولــة الكويــت لــدى 
االمــم املتحــدة يف جنيــف وضــم يف عضويتــه مســؤلن عــن كافــة الجهــات العاملــة 
بدولــة الكويــت وخصوصــاً وزارات الداخليــة والخارجيــة والربيــة والتعليــم والعمل 
الصحــة واالوقــاف والعــدل، إضافــة إىل ممثلــن عــن هيئــات تعنــى باملــرأة والطفــل 

وذوي االعاقــة واملجتمــع املــدىن، وهــو مــا أثــرى جلســات الحــوار التفاعــي. 
افتتحــت الــدورة التــي ترأســها الدكتــور هــادي اليامــي، واشــاد فيهــا بتفاعــل دولــة الكويــت االيجــايب مــع اللجنــة وحرصهــا عــى تقديــم تقريرهــا االول مبــا 
تضمنتــه مــن خطــوات مهمــة يف مجــال إعــامل حقــوق االنســان ملواطنيهــا واملقيمــن فيهــا، وبــن أن مناقشــة اللجنــة للتقريــر تهــدف للوصــول اىل اقــى 

درجــات الكــامل االنســاين وتطويــر التجربــة االنســانية.
وتضمنــت جلســة االفتتــاح كلــامت قدمهــا كل مــن الســفري احمــد بــن حــي بالنيابــة عــن االمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة والدكتــور مشــعل بــن فهــم 
الســلمي رئيــس الرملــان العــريب والدكتــور امجــد شــموط رئيــس اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق االنســان والســفري حمــد بــن راشــد املــري مســاعد االمــن 
العــام للشــؤون القانونيــة يف مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وقــد اتفقــت هــذه الكلــامت عــى تعزيــز دور لجنــة حقــوق االنســان العربيــة 
بوصفهــا مــن أبــرز التجــارب العربيــة الناجحــة يف مجــال تعزيــز حقــوق االنســان، وبخاصــة يف ظــل االزمــات التــي يشــهدها عاملنــا العــريب وتداعياتهــا 

املبــارشة وغــري املبــارشة عــى واقــع حقــوق االنســان.
وقــد اعتمــدت اللجنــة يف اجتامعهــا الخامــس واألربعــن الــذى عقــد خــالل الفــرة 12-16 مــارس 2017  املالحظــات والتوصيــات الختاميــة عــى التقريــر 

األول الــذي قدمتــه دولــة الكويــت. 

انتخبــت الــدول األطــراف ىف امليثــاق العــرىب لحقــوق اإلنســان أربعــة أعضــاء جــدد مــن كل من الســعودية 
ولبنــان والبحريــن والســودان لشــغل املقاعــد التــى شــغرت ىف عضويــة اللجنة وذلك خــالل االجتــامع الذى 

عقدتــه الــدول االطــراف مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية .
وقــد شــارك ىف االنتخابــات منــدويب  12 دولــة طــرف ىف امليثــاق مــن أصــل 14 دولــة ، انتهــت بفــوز كل من: 
الســيدة رىض مــراد )لبنــان( والســيد محمــد فزيــع )البحريــن( ، والســيد عبدالرحمــن الشرقى)الســعودية(

والسيدة  نادية جفون )السودان(.
وباســتثناء الســيد محمــد فزيــع الــذى تــم انتخابــه لوالية ثانيــة ، فإن هــذه االنتخابــات تعتــر األوىل لباقى 
األعضــاء الذيــن متتــد واليتهــم ألربــع ســنوات، علــام  بــأن الجنــة تضــم ســبعة أعضــاء منهــم ثالثــة جــرى 
انتخابهــم ىف أكتوبــر 2015 مــن كل مــن قطــر واالمــارات والكويــت. وتعتــر هــذه هــى املــرة الثانيــة التــى

يتم فيها انتخاب سيدتن لعضوية اللجنة، وذلك بعد أن كانت السيدة آمنة املهريى قد انتخبت كأول سيدة بعضوية اللجنة ىف عام 2015. 
وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء “بصفتهــم الشــخصية” تنتخبهــم الــدول األطــراف ىف امليثــاق ألربــع ســنوات باالقــراع الــرى عــى أن يكونــوا مــن ذوى الخــرة 

والكفــاءة العاليــة،  ويعمــل هــؤالء بــكل 
تجــرد ونزاهــة،  واليجــوز أن تضم اللجنة 
أكــر مــن شــخص واحــد مــن مواطنــى 
ويجــوز  امليثــاق،  ىف  الطــرف  الدولــة 
إعــادة انتخابــه ملــرة واحــدة فقــط، مــع 

مراعــاة مبــدأ التــدا ول .
ــراف  ــدول األط ــى ال ــاق ع ــام أوجــب امليث ك

التعهــد بــأن تضمــن ألعضــاء اللجنــة الحصانــة الالزمــة والرضوريــة لحاميتهــم ضــد أى شــكل مــن أشــكال املضايقــات أو الضغــوط املعنويــة أواملاديــة أو املتابعــات 
القضائيــة بســبب مواقفهــم أو ترصيحاتهــم ىف إطــار قيامهــم مبهامهــم كأعضــاء ىف اللجنــة .

إعــامال لنــص الفقــرة الســابعة مــن املــادة الخامســة واألربعــن مــن امليثــاق، عقــدت لجنــة حقــوق 
اإلنســان العربيــة اجتامعهــا الســادس واألربعــن مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة  الــدول العربيــة والذي 

تــم خاللــه انتخــاب املستشــار محمــد فزيــع رئيســا واألســتاذ جابــر املــري نائبــا.
ــة جديــدة يف عمــل  ــر املــري تدشــينا ملرحل ــأيت انتخــاب املستشــار محمــد فزيــع واألســتاذ جاب وي
لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ومبــارشة اختصاصاتهــا يف ظــل تطويــر آليــات النظام العــريب لحقوق 
اإلنســان مــع الخطــوات الجــاده للجامعــة العربيــة نحــو تأســيس املحكمة العربيــة لحقوق اإلنســان.

وقــد عــر رئيــس اللجنــة املستشــار فزيــع بعــد انتخابــه رئيســا للجنــة عن اعتــزازه بثقــة زمالئــه أعضــاء لجنة حقــوق اإلنســان العربية 
متطلعــا إىل أن تحقــق اللجنــة تطلعــات الــدول األعضــاء يف تفعيــل نصــوص امليثــاق داعيا الــدول األعضــاء يف الجامعة العربيــة التي مل تصــادق عى امليثــاق للمبادرة 
باملصادقــة وحــث الــدول التــي صادقــت ومل تقــدم تقاريرهــا الدوريــة املنصــوص عليهــا يف امليثــاق إىل رسعــة تقدميهــا. مقــدرا الدعــم الكبــري الــذي تتلقاه اللجنة من 

معــايل األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة لتســيري أعاملها وتحقيــق اســتقالليتها وتهيئــة الظروف املناســبة لقيامهــا بــأداء مهامها عى أكمــل وجه. 
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اطالق التقرير السنوي الثامن للجنة حقوق اإلنسان العربية لعام 2016

توقيع مذكرة تفاهم 
بني جلنة حقوق االنسان العربية و الربملان العربي

اعتمــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة التقريــر الســنوي الثامــن لعــام 2016 مبوجــب قرارهــا رقــم )261( 
الــذي اتخذتــه يف اجتامعهــا الرابــع واألربعــن خــالل الفــرة 2017/1/12-7.

يتنــاول التقريــر بالعــرض والتحليــل اعــامل اللجنــة وانشــتطها عــى مــدار عــام 2016، وذلــك مــن خــالل ثالثة 
اقســام، يضــم القســم األول عرضــا مفصــال لواليــة اللجنــة واختصاصهــا بوصفهــا اآلليــة العربيــة التعاقديــة 
لحقــوق اإلنســان التــي تتــوىل دراســة التقاريــر األوليــة والدوريــة التــي تقدمهــا الــدول االطــراف يف امليثــاق 
ــدم املحــرز  ــان التق ــه، وبي ــا في ــات املنصــوص عليه ــا إلعــامل الحقــوق والحري ــي اتخذته ــري الت حــول التداب

للتمتــع بهــا، وإبــداء املالحظــات وتقديــم التوصيــات الواجــب اتخاذهــا طبقــا ألهــداف امليثــاق. 
ويف هــذا الســياق اســتعرض التقريــر بشــكل واســع الــدورات الثالثــة التــي عقدتهــا اللجنــة خــالل العــام 2016 لدراســة تقاريــر كل مــن اململكــة األردنيــة 
الهاشــيمة واململكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية، كــام أورد املالحظــات والتوصيــات الختاميــة التــي خلصــت إليــه 

دورات اللجنــة عــى تقاريــر هــذه الــدول.
وقــد ســجل التقريــر تقديــر اللجنــة للــدول االطــراف بامليثــاق عــى تفاعلهــا اإليجــايب يف عمليــة تقديــم التقاريــر االوليــة والدوريــة يف اآلجــال املحــددة 
مبوجــب أحــكام امليثــاق. كــام مثــن اهتــامم الــدول العربيــة بالحــوار التفاعــي وتعهدهــا بتنفيــذ مالحظــات اللجنــة وتوصياتهــا الختاميــة، بغيــة ضــامن 

احــرام وكفالــة متتــع كل شــخص خاضــع لواليتهــا بالحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف أحــكام امليثــاق. 
ويتنــاول القســم الثــاين اســتعراضا موجــزا لجميــع الفعاليــات التــي عقدتهــا اللجنــة واالنشــطة التــي شــاركت فيهــا خــالل عــام 2016 يف إطــار التعريــف 
بامليثــاق وآليــة عملــه للعاملــن يف املؤسســات الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف الــدول العربيــة، عــالوة عــى العاملــن يف املؤسســات الوطنيــة املعنيــة 

بحقــوق اإلنســان واملنظــامت غــري الحكوميــة. 
ويشــري التقريــر اىل زيــادة عــدد الفعاليــات واالنشــطة التــي عقدتهــا اللجنــة العــام 2016 وشــاركت فيهــا باملقارنــة مــع تلــك التــي عقدتهــا عامــي 2014 

و2015 او شــاركت فيهــا، وهــو مــا يعنــي أن الفــرة التــي يتناولهــا التقريــر قــد شــهدت تقدمــا ملحوظــا يف مشــاركات اللجنــة الدوليــة واالقليميــة.
واخــريا يقــدم القســم الثالــث مــن التقريــر االنجــازات التــي حققتهــا اللجنــة والتحديــات والعوائــق واالولويــات والتوصيــات التــي يتطلــب العمــل عليهــا 

لتحقيــق اهــداف اللجنــة عــى الوجــه االمثــل، وبخاصــة يف ظــل النزاعــات واالضطرابــات وجرائــم االرهــاب التــي يشــهدها الوطــن العــريب.

شــهد مقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة يــوم الخميــس 

16 مــارس 2017 توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن لجنــة حقــوق اإلنســان 

العربيــة والرملــان العــريب وذلــك انطالقــاً مــن توافــق وتالقــي رؤى 

ــة  ــة )لجن ــان العربي ــوق االنس ــة حق ــريب ولجن ــان الع وإرادة الرمل

امليثــاق( حــول رضورة تعزيــز وتوثيــق التعــاون بــن آليــات العمــل 

ــة، ويف  ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــار منظوم ــرك يف اط ــريب املش الع

إطــار العمــل عــى التعريــف بامليثــاق والتشــجيع عــى االنضــامم 

اليــه والعمــل مبقتضــاه وإعــامل أحكامــه.

ــع  ــرة م ــة املذك ــس اللجن ــي رئي ــادي اليام ــور/ ه ــع الدكت ــد وق وق

الســيد/ أحمــد رســالن النائــب األول لرئيــس الرملــان العــريب نيابــة 

عــن الدكتــور/ مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الرملــان العــريب.

لقــاءات أعضــاء اللجنة
بســفراء الــدول العربيــة االطــراف يف امليثاق
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ــة مــرص  ــاق العــريب لحقــوق  االنســان يف جمهوري ــدول االطــراف بامليث ــاءات مــع ســفراء ال ــة مــن اللق ــة جمل ــة حقــوق اإلنســان العربي عقــدت لجن

ــة الخامــس واألربعــن  ــامع اللجن ــك عــى هامــش اجت ــارس 2017 وذل ــي 13 و14 م ــة يوم ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــا الدامئــن ل ــة ومندوبيه العربي

ــم .  ــت واليته ــة اعضــاء انته ــامع لثالث ــذى كان آخــر اجت ــارس 2017، وال ــرة 12-16 م ــة بالقاهــرة خــالل الف ــر اللجن ــد يف مق املنعق

وقــد قــام أعضــاء اللجنــة بتقديــم رشح مفصــل عــن آليــة عمــل لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة ورؤيتهــا للتفاعــل مــع الــدول العربيــة،  واســتتبع ذلــك 

حــوارات تفاعليــة حــول أهميــة اللجنــة باعتبارهــا اآلليــة العربيــة اإلقليميــة املختصــة بكفالــة واحــرام وحاميــة الحقــوق والحريــات الــواردة يف امليثــاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان.

ــر  ــأنها تطوي ــن ش ــي م ــل املشــرك، والت ــات العم ــة املجــاالت ونطاق ــة يف كاف ــع اللجن ــاون والتنســيق م ــاءات إىل رضورة اســتمرار التع وخلصــت اللق

ــوق اإلنســان. ــاق العــريب لحق ــات ومقاصــد امليث ــق غاي ــة عــى تحقي ــدرة اللجن ــع ق ــي، ورف ــة العمــل العــريب الحقوق منظوم

القاهرة  14-13 /3/ 2017

)نرشت عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(

)نرشت عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(
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ورشة العمل التعريفية بامليثاق العربي حلقوق اإلنسان 
لفائدة  اعضاء السلطة التشريعية )الربملانيني العرب(

اليوم العربي حلقوق االنسان
ندوة

“ حقوق اإلنسان والتعايش السلمي”

ادراكا مــن لجنــة حقــوق االنســان العربيــة للــدور الكبــري واملهــم الــذي تقــوم بــه الســلطة الترشيعيــة يف حــث الحكومــات عــى تنفيــذ 

مالحظاتهــا وتوصياتهــا الختاميــة، وكذلــك دوراً ال يقــل أهميــة يف دفــع محــاوالت اللجنــة  الســتكامل مصادقــات الــدول العربيــة عــى امليثــاق، 

ــم )43( ــا رق ــراراً يف اجتامعه ــة ق ــذت اللجن ــد اتخ ــاق ، فق ــق امليث ــررة وف ــا املق ــا يف مواعيده ــم تقاريره ــات لتقدي ــة الحكوم ــك متابع وكذل

ــاق  ــف بأحــكام امليث ــة، للتعري ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــر األمان ــوم 2017/3/15 مبق ــة ي ــات العربي ــد ورشــة عمــل، ألعضــاء الرملان بعق

ــت  ــد هدف ــة . وق ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــان ولجن ــوق اإلنس ــريب لحق الع

ــريب  ــاق الع ــول امليث ــة ح ــة ومتخصص ــات معمق ــاب معلوم ــة إىل اكتس الورش

لحقــوق اإلنســان والتزامــات الــدول األطــراف، والتعريــف بطبيعــة عمــل 

لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة، وحــث اعضــاء الســلطة الترشيعيــة يف الــدول 

ــاق  ــة يف دولهــم للمصادقــة عــى امليث ــة لدعــوة الســلطات املعني غــري املصادق

ــدول  ــة يف ال ــلطة الترشيعي ــاء الس ــان دور اعض ــان، وبي ــوق اإلنس ــريب لحق الع

ــاق العــريب لحقــوق اإلنســان للعمــل عــى دعــوة الســلطات  األطــراف يف امليث

املعنيــة يف دولهــم لتقديــم التقاريــر يف مواعيدهــا املقــررة، وبيــان دوراعضــاء 

الســلطة الترشيعيــة يف الــدول األطــراف فيــام يخــص موامئــة ترشيعاتهــم مــع 

أحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان وتنفيــذ مالحظــات وتوصيــات لجنــة 

حقــوق اإلنســان العربيــة، وفتــح املجــال لتعزيــز ســبل التعــاون املشــرك بــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة واملؤسســات والهيئــات اإلقليميــة 

ــة. ذات الصل

ــوم العــرىب لحقــوق االنســان  ــة بالي ــة حقــوق اإلنســان العربي ــل لجن تحتف

ــارس / ــوم 16 م ــادف ي ــذى يص ــة وال ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــذى اقرت ال

اذار مــن كل عــام وهــو اليــوم الــذى دخــل فيــه امليثــاق العــرىب لحقــوق 

االنســان حيــز النفــاذ ىف العــام 2008 بعــد أن تــم اقــراره  ىف مايــو /أيــار 

ــس . مــن العــام 2004 بقمــة تون

ان اختيــار جامعــة الــدول العربيــة  بــأن يكــون إحيــاء اليــوم العــرىب 

ــش  ــوق االنســان والتعاي ــام 2017 تحــت شــعار “حق ــوق اإلنســان لع لحق

الســلمى” يؤكــد عــى وجــود اتصــال عضــوى بــن التعايــش الســلمى 

ــان  ــوق اإلنس ــرام حق ــر إال باح ــول االخ ــن قب ــال ميك ــان، ف ــوق اإلنس وحق

ويعــد التعايــش الســلمى رضورة إلدارة التنــوع والتعدديــة ىف املجتمعــات 

ــدا . ــر تعقي ــت أك ــى أصبح ــة الت ــانية الحديث اإلنس

ــة  ــق الصل ــه وثي ــام أن ــارات والثقافات،ك ــكار رصاع الحض ــة أف ــى ىف مواجه ــك االجتامع ــى التامس ــاظ ع ــلمي رضورة للحف ــش الس أن التعاي

ــري، ويتعــزز التعايــش الســلمى باملعرفــة  ــا وألشــكال التعب ــرى لثقافــات عاملن ــوع ال ــر للتن ــول والتقدي ــى االحــرام والقب ــذى يعن بالتســامح ال

ــول االخــر . ــد وقب ــري واملعتق ــر والتعب ــة الفك ــاح واالتصــال وحري واالنفت

ويــأىت االحتفــال باليــوم العــرىب لحقــوق اإلنســان تحــت هــذا العنــوان ىف ظــل ظــروف دوليــة وإقليميــة بالغــة التعقيــد واإلضطــراب حيــث 

تتــواىل األزمــات واألحــداث عاصفــة الواحــدة تلــو األخــرى بصــورة باتــت تتــال مــن أمــن وإســتقرار العديــد مــن دول وشــعوب املنطقــة وقــد 

زاد مــن حــدة هــذه  األزمــات إنســداد افــاق الحــوار والتعايــش الســلمى .

ــلمى،  ــش الس ــز التعاي ــة لتعزي ــود الدولي ــكاليات، والجه ــوم واإلش ــلمى، املفه ــش الس ــول التعاي ــة ح ــم أوراق علمي ــدوة تقدي ــهدت الن وش

ــز  ــل لتعزي ــامح كمدخ ــعوب، والتس ــن الش ــم ب ــارى والتفاه ــل الحض ــة، والتواص ــوة إىل الكراهي ــر الدع ــأن حظ ــاط بش ــل الرب ــة عم وخط

ــا  ــلمى وغريه ــش الس ــز التعاي ــة ىف تعزي ــان العربي ــوق االنس ــة حق ــة دور لجن ــتعراض تجرب ــة، واس ــة العنرصي ــلمى ىف مواجه ــش الس التعاي

ــارب. ــن التج م

ــة  ــكان  واملنظم ــف والفاتي ــر الرشي ــل كاألزه ــت أوراق العم ــدوة وقدم ــامل الن ــاركت يف أع ــة ش ــات مختلف ــاك جه ــر ان هن ــر بالذك جدي

ــى   ــالوة ع ــدة ع ــة املتح ــارات العربي ــة االم ــامح يف دول ــة ووزارة التس ــوم األمني ــف للعل ــة ناي ــة وجامع ــوم والثقاف ــة والعل ــالمية للربي االس

ــة. ــدول العربي ــة ال ــارات ىف جامع ــوار الحض إدارة ح
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زيارة وفد جلنة حقوق اإلنسان العربية
 إىل اجلمهورية االسالمية املوريتانية 

تعزيز دور مؤسسات اجملتمع املدني وعالقتها مع 
املؤسسات احلكومية املعنية حبقوق اإلنسان

 تنفيــذا لخطــة عمــل اللجنــة وبرنامجهــا الزمنــي الــذي تــم 

اعتــامده يف القــرار رقــم 175/27 يف االجتــامع الســابع والعرشيــن 

بتاريــخ 15-2014/9/18 ، وبخاصــة تنفيــذ الهــدف املتعلــق بحــث 

وتشــجيع الــدول العربيــة غــري االطــراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق 

ــي  ــة الت ــة و/ او االنضــامم اىل هــذه الوثيق االنســان عــى املصادق

ــان،  ــوق االنس ــدة لحق ــة الوحي ــة االقليمي ــة العربي ــر االتفاقي تعت

وبنــاء عــى دعــوة موجهــة مــن الحكومــة املوريتانيــة، قــام وفــد 

مــن لجنــة حقــوق االنســان العربيــة بزيــارة الجمهوريــة االســالمية 

املوريتانيــة خــالل الفــرة 1/30-2017/2/2، واجــراء اجتامعــات 

مــع الوزيــر األول ونائــب رئيــس اللجنــة الوطنيــة ورؤســاء اللجــان 

ــوض  ــة( ومف ــلطة الترشيعي ــن الس ــة م ــة الثاني ــة )الغرف الرملاني

حقــوق االنســان والعمــل االنســاين ووزيــر العــدل ووزيرة الشــؤون 

االجتامعيــة واالرسة والطفولــة، عــالوة عــى عقــد اجتامعــات مــع 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان رئيســا واعضــاء، واالليــة الوطنية 

للوقايــة مــن العذيــب رئيســا واعضــاء.

وقــد متكــن وفــد اللجنــة من فتــح حــوار مــع املســؤولن الحكومين 

حــول حالــة حقــوق االنســان يف الجمهوريــة االســالمية املوريتانيــة 

والجهــود املبذولــة للمصادقــة عــى الصكــوك الدوليــة واالقليميــة 

لحقــوق االنســان، وبشــكل خــاص امليثــاق العــريب لحقوق االنســان 

الــذي عــرض عــى الجمعيــة الوطنيــة للمصادقــة عليــه بعــد 

ــة  ــداع وثيق ــم اي ــن ث ــيوخ، وم ــس الش ــة ومجل ــة الحكوم مصادق

ــة لتكــون  ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال ــدى االمان االنضــامم ل

ــام  ــاق. عل ــة الخامســة عــرش الطــرف بامليث ــا هــي الدول موريتاني

بــان اللجنــة ابلغــت رســميا مــن الوزيــر االول للحكومــة ومفــوض 

ــى  ــيعرض ع ــه س ــة ان ــة الوطني ــب الجمعي ــان ونائ ــوق االنس حق

الــدورة االســتثنائية للجمعيــة للمصادقــة عليــه.

الخليــج  لــدول  التعــاون  العامــة ملجلــس  نظمــت األمانــة 

العــريب ادارة الشــؤون الترشيعيــه والقانونيــة نــدوة ليــوم 

املــدين  املجتمــع  مؤسســات  دور  »تعزيــز  بعنــوان  واحــد 

بحقــوق  املعنيــة  الحكوميــة  املؤسســات  مــع  وعالقتهــا 

اإلنســان« . وقــد حــرض هــذه النــدوة  كالً مــن :

ــي  ــد الضاح ــد خال ــار/ محم ــري و املستش ــر امل ــتاذ/ جاب االس

واألســتاذه/ رىض مــراد واالســتاذ/ عبدالرحمــن الشــرقي.

قدمــت يف النــدوة ثالثــة أوراق عمــل حــول تطــور مؤسســات 

املجتمــع املــدين يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي وعالقتهــا 

باملؤسســات الحكوميــة، ودورهــام يف تطويــر حقــوق اإلنســان 

يف املجتمــع الخليجــي.

ــز دور املجتمــع  ــة تعزي ــة عــى اهمي ــد اعضــاء اللجن ــد أك وق

باعتبــاره  الحكوميــة  املؤسســات  مــع  وعالقتــه  املــدين 

ــا  ــو م ــان، وه ــوق االنس ــة حق ــز وحامي ــائل تعزي ــد  وس اح

انعكــس عــى  اليــة عمــل اللجنــة مــن خــالل اتاحــة الفرصــة 

باملشــاركة يف عمليــة مناقشــة  املــدين  املجتمــع  ملؤسســات 

تقاريــر الــدول األطــراف  عــر تقديــم تقاريــر الظــل وحضــور 

جلســات االســتامع. 

وتشــكل هــذه املســاهامت فرصــة للمجتمــع املــدين إليصــال 

مــن   لديــه  ومــا  االنســان  حقــوق  قضايــا  حــول  صوتــه 

ــوق  ــة حق ــع لتحســن حال ــات تشــكل رواف مالحظــات وتوصي

االنســان ىف هــذه الــدول. 

جلنــة حقــوق االنســان العربيــة تشــارك فــى املؤمتر الدويل
ملواجهــة حــاالت الصــراع فــى املنطقــة العربية

ــذى انعقــد  ــات حقــوق االنســان ىف مواجهــة حــاالت الــرصاع ال ــدوىل حــول مقارب ــة ىف اعــامل املؤمتــر ال ــة حقــوق االنســان العربي شــاركت لجن

بالدوحــة يومــى 20_21 فرايــر /شــباط2017 ، ونظمــت املؤمتــر اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان بدولــة قطــر بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية 

لالمــم املتحــدة,وكان املؤمتــر مخصصــا لحــوار تفاعــى حــول إدمــاج اســراتيجيات حقــوق اإلنســان والسياســات ىف االســراتيجيات العامليــة ألمــم 

املتحــدة حــول التصــدى للتطــرف العنيــف ومكافحــة اإلهــارب، وعمليــات الســالم ، والربــط بــن انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة و االجتامعيــة 

والثقافيــة والعنــف واالضطــراب االجتامعــى والــرصاع.

كــام ناقــش املؤمتــر عــدداً  مــن املحــاور املتعلقــة  باحــرام حقــوق االنســان كنهــج وقــاىئ وضــع حقــوق االنســان ىف حــل النزاعــات وحاميــة االطفــال 

والنســاء واالقليــات ىف حــاالت النــزاع وبعــض املوضوعــات االخرى.

ــة  ــري الحكومي ــة وغ ــة الحكومي ــة واإلقليمي ــامت الدولي ــون واملنظ ــؤولون حكومي ــك مس ــا يف ذل ــارك مب ــن 200 مش ــر م ــر أك ــرض املؤمت ــد ح وق

واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وباحثــن وخــراء يف مجــال السياســات ومراكــز البحــوث وخــراء مــن هيئــات املعاهــدات ومجموعــة مــن 

ــات األمــم املتحــدة لحفــظ الســالم. ــة وبعث ــة الســامية يف املنطقــة العربي املقرريــن الخــواص وكافــة ممثــي مكاتــب املفوضي
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يقــوم نظــام هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة عــىل املعاهــدات األساســية لحقــوق اإلنســان التــي تضــع معايــر تعزيــز 

وحاميــة حقــوق اإلنســان، والتــى تحــدد االلتزامــات التــى يتعــن عــىل الــدول األطــراف إنفاذهــا عــىل الصعيــد الوطنــي، وتعمــل هيئــات 

املعاهــدات مــن خــال عــدة إجــراءات عــىل رصــد التــزام الــدول األطــراف بهــذه املعايــر، عــر آليــة النظــر يف التقاريــر وغرهــا مــن 

اإلجــراءات، وغايــة مــا تســتهدفه هــذه اإلجــراءات إعــداد تقييــم موضوعــي لحالــة حقــوق اإلنســان يف الــدول األطــراف وتشــجيعها عــىل 

تنفيــذ تعهداتهــا. 

ويقــع عــىل عاتــق الــدول األطــراف يف معاهــدات حقــوق اإلنســان التــزام قانــوين بــأن تقــدم إىل هيئــات املعاهــدات تقاريــر دوريــة عــن 

التدابــر التــى اتخذتهــا إلنفــاذ أحــكام املعاهــدات، ويقــع عــىل عاتــق اللجنــة التعاهديــة يف املقابــل التــزام بــأن تســاعد الــدول عــىل 

القيــام بذلــك مــن خــال رصــد التنفيــذ والتوصيــة باتخــاذ إجــراءات إضافيــة.

ووفــق أغلــب املامرســات الســائدة فــإن جميــع الهيئــات التعاهديــة التابعــة لألمــم املتحــدة تطلــب مــن الــدول األطــراف أن تقــدم يف 

ــى تكــون  ــة الســابقة حت ــواردة يف املاحظــات الختامي ــات ال ــذ التوصي ــاء معلومــات عــن تنفي ــة أو خــال الحــوار البن تقاريرهــا الدوري

قــادرة عــىل مراقبــة ومتابعــة تنفيــذ بعــض التوصيــات التــي تقــدر اللجنــة أنهــا عاجلــة، أو لهــا أولويــة أو أهميــة وقائيــة، وقابلــة للتنفيــذ 

يف غضــون ســنة أو ســنتن. كــام تتــم متابعــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة يف املاحظــات والتوصيــات الختاميــة عــىل مســتوين، املســتوى 

األول متابعــة تنفيــذ التوصيــات بشــكل عــام مــن خــال اســتعراض التقاريــر الدوريــة، املســتوى الثــاين متابعــة تنفيــذ التوصيــات بشــكل 

مركــز ومحــدد مــن خــال إجــراءات خاصــة وتقريــر مرحــي. 

املستوى األول ملتابعة التوصيات:  

وهــو املظهــر التقليــدى للمتابعــة وهــو املامرســة الســائدة يف اللجــان التعاهديــة عــر التقريــر الــدوري الاحــق للتقريــر الــذى صــدرت 

عنــه املاحظــات والتوصيــات الختاميــة. وللجــان التعاهديــة أن تبــادر بطلــب معلومــات إضافيــة حــول تنفيــذ مــواد الصــك الــدويل، كــام 

تضــع قامئــة باملســائل أو القضايــا املوضوعيــة التــى يتعــن عــىل الدولــة الطــرف اإلجابــة عنهــا أو تقديــم معلومــات وإيضاحــات بشــأنها 

عنــد مراجعــة تقريرهــا أمــام اللجــان التعاهديــة.

املستوى الثاين ملتابعة تنفيذ التوصيات:

 وهــو تحديــد عــدد محــدود مــن التوصيــات الــواردة يف املاحظــات الختاميــة، والطلــب مــن الدولــة الطــرف موافــاة اللجنــة بالتدابــر 

املتخــذة إلنفــاذ هــذه التوصيــات وتقديــم تقريــر مرحــي عنهــا خــال ســنة أو ســنتن.

وميكن استعراض الخطوط العامة ألفضل املامرسات يف مجال متابعة تنفيذ التوصيات عىل النحو التايل:

أوال: إجراءات متابعة التوصيات الختامية

• دور املقــرر القطــري واملقــرر املعنــي باملتابعــة: يتــم تعيــن مقــرر معنــي باملتابعــة يعمــل بشــكل وثيــق مــع املقــرر القطــري للبلــد 	

املعنــي، ويقــوم بجمــع املعلومــات وتحليلهــا، ويقــرتح عــىل اللجنــة التوصيــات التــى ســيتم العمــل عــىل متابعــة تنفيذهــا، ويطلــب 

املقــرر املعنــي باملتابعــة املعلومــات مــن الدولــة الطــرف، ويقــوم بإرســال الرســائل التذكريــة.

• ــر أو 	 ــل القص ــة يف األج ــذ التوصي ــة تنفي ــول إمكاني ــر ح ــذه املعاي ــور ه ــة: تتمح ــة باملتابع ــات املتعلق ــد التوصي ــري تحدي معاي

ــع طائفــة واســعة مــن األشــخاص بحقــوق اإلنســان  ــام متت ــا أم ــة تشــكل عائق ــا املحــددة يف التوصي املتوســط، وأن تكــون القضاي

الــواردة يف االتفاقيــة أو تشــكل عائقــا رئيســيا أمــام تنفيــذ االتفاقيــة، والقــدرة عــىل تنفيــذ التوصيــة بشــكل عمــي وقابــل للقيــاس، 

ــة املــوىص بهــا خــال فــرتة ســنة أو ســنتن. ــر التنفيذي ــة العتــامد التداب ــة العملي ــة واإلمكاني ــا التــي تعالجهــا التوصي وخطــورة القضاي

• عــدد التوصيــات املختــارة للمتابعــة: ال تتجــاوز عــدد التوصيــات املطلــوب تنفيذهــا ومتابعتهــا توصيتــن يف الغالــب أو ثــاث عــىل 	

أقــى تقديــر يف حالــة ترابطهــا.

• الرســائل التذكرييــة: يف املامرســات القامئــة ترســل رســالة تذكريــة إىل الدولــة الطــرف التــي مل تتقــدم مبعلومــات تتعلــق باملتابعــة 	
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أفضل املمارسات 
يف متابعة تنفيذ التوصيات

بقلمالصادرة عن اهليئات التعاهدية يف األمم املتحدة

معتز بالله عثامن

خبري  يف أمانة اللجنة
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خــال املهلــة املحــددة لتنفيــذ التوصيــات.

• الطابــع العلنــي إلجــراء املتابعــة: تنــرش اللجنــة املعنيــة ردود الــدول األطــراف عــىل الصفحــة الشــبكية للجنــة، وميكــن ملنظــامت 	

حقــوق اإلنســان وأصحــاب املصلحــة، أن تقــدم معلومــات عــن املتابعــة وأن تنــرش إســهاماتها عــىل الصفحــة االلكرتونيــة.

• تقريــر املتابعــة )الهيــكل واملحتــوى(: يقــوم املقــرر املعنــي باملتابعــة بوضــع مــرشوع تقريــر يتضمــن عــدد مــن العنــارص الرئيســية: 	

ــة الطــرف، وموجــز بتعليقــات الجهــات األخــرى صاحبــة املصلحــة،  موجــز بالتوصيــات املحــددة للمتابعــة، وموجــز بــردود الدول

واقــرتاح تقييــم يقــدم إىل اللجنــة. وتعتمــد اللجنــة التقريــر يف جلســتها العامــة وينــرش التقريــر عــىل الصفحــة الشــبكية للجنــة، 

ويــدرج موجــز التقريــر كمرفــق لتقريــر فــرتة الســنتن املقــدم مــن اللجنــة إىل الجمعيــة العامــة.

ثانيا: تقييم الردود املتعلقة باملتابعة )مثال: معايري تقييم املتابعة للجنة املعنية بحقوق اإلنسان(  

رد/ إجراء مريض

أ       ردا مرضيا إىل حد كبر

رد/ إجراء مريض بشكل جزيئ

ب 1   اتخاذ اجراء جوهري، إال أنه يلزم معلومات إضافية

ب 2   اتخذ إجراء أويل، إال أنه يلزم معلومات إضافية

رد إجراء غري مريض

ج 1   استام رد إال أن اإلجراءات املتخذة ال تنفذ التوصية

ج 2   استام رد إال أنه غر متصل بالتوصية

ال تعاون مع اللجنة

د 1   مل يستلم أى رد يف غضون املهلة املحددة، أو أى رد عىل سؤال محدد يف التقرير

د 2   مل يستلم أى رد بعد إشعارات التذكر

اإلجراءات املتخذة مغايرة لتوصيات اللجنة

ه    يشر الرد إىل أن اإلجراءات املتخذة تتعارض مع توصيات اللجنة

ثالثا: املبادئ التوجيهية للدول األطراف بشأن متابعة تنفيذ التوصيات

• نرش الوعي باالتفاقية .	

• تعين جهات اتصال، وآليات تنسيق ومؤسسات أخرى داخل الحكومة لدعم التنفيذ.	

• التعهد بتواءم القوانن وامليزانيات مع االتفاقية.	

• التأكد من حصول القوانن والسياسات واملؤسسات عىل متويل كامل.	

• أن تتيــح الــدول األطــراف تقاريرهــا عــىل نطــاق واســع للجمهــور يف بلدانهــا وتيســر إمكانيــة اإلطــاع عــىل املاحظــات والتوصيــات 	

الختاميــة املتعلقــة بالتقاريــر.

• تنرش الدولة الطرف عىل األقل التوصيات الختامية وباإلضافة إىل ذلك، ينبغى أن تسعى إىل ايجاد سبل ملتابعة التوصيات.	

• إصدار بيان صحفي بشأن الحوار واملاحظات الختامية.	

• عقد مؤمتر صحفي بشأن املاحظات الختامية.	

• الحرص عىل تسليم نسخ من املاحظات الختامية إىل جهة االتصال وآلية التنسيق واإلطار الوطني املستقل.	

• عقد مائدة مستديرة مع املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ملناقشة املاحظات الختامية.	

• إعداد خطة تنفيذ تشمل مواعيد زمنية لتنفيذ التوصيات، وتحدد الكيانات املسؤولة عن التنفيذ.	
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Background on the Arab Charter on Human Rights and the Arab تعريف بامليثاق العريب لحقوق اإلنسان واللجنة املنبثقة عنه
Human Rights Committee

ــة عــىل مســتوى القمــة مبوجــب قــراره رقــم 	• ــدول العربي وافــق مجلــس جامعــة ال
270 الصــادر بتاريــخ 2004/5/23 يف دورتــه العاديــة رقــم 16 عــىل إصــدار امليثــاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان.

 In its ordinary session No. 16 the Council of the League of Arab
 States at the Summit level adopted the “Arab Charter on Human
Rights (ACHR)” by its resolution No. 270 dated 23/5/2004.

دخــل امليثــاق حيــز النفــاذ اعتبــارا مــن تاريــخ 2008/3/15 بعــد شــهرين مــن تاريــخ 	•
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــدى االمان ــابعة ل ــق الس ــة التصدي ــداع وثيق اي
إعــامال للفقــرة 2 مــن املــادة 49 منــه. وهــذه الــدول هــي: األردن، اإلمــارات، 

ــر. ــا، الجزائ ــوريا، فلســطن، ليبي ــن، س البحري

 The ACHR has entered into force on 15/3/2008 after the elapse
 of two months from depositing the 7th  document of ratification to
 the General Secretariat (GS)  of the League of Arab States (LAS),
 pursuant to Para. 2 of Article 49 of the Charter. These States are:
 Jordon, Arab United Emirates, Bahrain, Syria, Palestine, Libya
and Algeria.

يتألــف امليثــاق مــن ديباجــة وأربعــة أقســام تضــم 53 مــادة تشــمل كافــة حقــوق 	•
اإلنســان املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة 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 	•
ــوص  ــات املنص ــوق والحري ــامل الحق ــا إلع ــي اتخذته ــر الت ــأن التداب ــراف بش األط
عليهــا يف هــذا امليثــاق. وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء )بصفتهــم الشــخصية( 
ــن ذوي  ــوا م ــري عــىل ان يكون ــرتاع ال ــاق باالق ــدول األطــراف يف امليث ــم ال تنتخبه
الخــرة والكفــاءة العاليــة ويعمــل هــؤالء بــكل تجــرد ونزاهــة، وال يجــوز أن تضــم 
اللجنــة أكــر مــن شــخص واحــد مــن مواطنــي الدولــة الطــرف يف امليثــاق، ويجــوز 
إعــادة انتخابــه ملــرة واحــدة فقــط، مــع مراعــاة مبــدأ التــداول. علــام بــان اعضــاء 
ــن األعضــاء  ــة م ــة ثاث ــى والي ــىل إن تنته ــع ســنوات ع ــدة ارب ــون مل ــة ينتخب اللجن

ــق القرعــة. ــرة بعــد عامــن ويحــددون عــن طري ــن يف االنتخــاب ألول م املنتخب

 The AHRC was established to consider the reports of the State
 parties to the ACHR on the measures undertaken to enforce the
 rights and freedoms set forth in the Charter.  The Committee is
 composed of 7 members (in their personal capacity) who are elected
 through secret ballot by the State parties. The elected members must
 be highly experienced and efficient and should work impartially
 and conscientiously.  The AHRC shall not include more than one
 national from the same State party who may be re-elected only
 once with due regard to the principle of rotation. The members of
 AHRC shall be elected for a 4-year term, while the mandate of three
 members elected in the first election, who are chosen by lot, shall be
terminated after two years .

أوجــب امليثــاق عــىل الــدول األطــراف التعهــد بــأن تضمــن ألعضــاء اللجنــة الحصانــة 	•
الازمــة والرضوريــة لحاميتهــم ضــد أي شــكل مــن أشــكال املضايقــات أو الضغــوط 
ــم يف  ــم أو ترصيحاته ــبب مواقفه ــة بس ــات القضائي ــة أو املتابع ــة أو املادي املعنوي

إطــار قيامهــم مبهامهــم كأعضــاء يف اللجنــة.

 The ACHR stipulates that the State parties shall ensure that
 members of AHRC enjoy immunity which is required and
 necessary to protect them against any form of harassment or
 moral or material pressures or prosecution due to their stances or
 statements they make while exercising their mandate as members
in the AHRC.

عــىل كل دولــة طــرف يف امليثــاق تقديــم أول تقريــر لهــا إىل اللجنــة خــال ســنة مــن 	•
تاريــخ دخــول امليثــاق حيــز التنفيــذ، ثــم تقريــراً دوريــاً كل ثاثة أعــوام، ويجــوز للجنة 

أن تطلــب مــن الــدول األطــراف معلومــات إضافيــة ذات صلــة بتنفيــذ امليثــاق.

Each State party shall submit its first report to the AHRC within 
one year from the date on which the ACHR enters into force and 
a periodic report every three years. The AHRC may request from 
State parties additional information relating to the implementation 
of the ACHR..

تقــوم اللجنــة بتزويــد الــدول األطــراف باملبــادئ االسرتشــادية والتوجيهيــة الخاصــة 	•
بشــكل ومضمــون التقريــر، ضامنــاً إلعــداده بأســلوب موحــد ومتكامــل مــام يســاعد 
يف الحصــول عــىل صــورة شــارحة ومتكاملــة لحالــة حقــوق اإلنســان يف الدولــة ومــدي 

توافــق ذلــك مــع أحــكام امليثــاق.

 The AHRC shall provide State parties with the guidelines on
 the form and content of the reports in order to ensure that
 they are prepared in a unified and comprehensive manner
 that would sufficiently  explain the human rights situation in
 State parties and the extent to which it is consistent with the
provisions of the ACHR.

ــدول 	• ــن ال ــر م ــلمه التقاري ــد تس ــة بع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــويل األم يت
ــر،  ــك التقاري ــة بدارســة وفحــص تل ــوم اللجن ــا، لتق ــة للنظــر فيه ــا إىل اللجن إحالته

ــتها. ــداً ملناقش ــأنها متهي ــة بش ــا الفني ــداد ماحظاته وإع

After receiving the reports from the States parties, the Secretary-
 General of LAS shall refer them to the AHRC in order to study and
 examine these reports and to prepare its observations thereon prior
to its discussion with the concerned State party.

تجــري املناقشــة مــع الدولــة املعنيــة مــن خــال وفــد رســمي ميثلهــا حيــث تقــوم 	•
اللجنــة بإبــداء ماحظاتهــا وتقديــم التوصيــات تطبيقــاً ألحــكام وأهــداف امليثــاق. 

 The discussion with the concerned State party shall be with  its
 official delegation that represents it, the AHRC shall express
 its observations and recommendations in accordance with the
 provisions and goals of the ACHR.

تعتــر تقاريــر اللجنــة وماحظاتهــا الختاميــة وتوصياتهــا وثائــق علنيــة تعمــل 	•
اللجنــة عــىل نرشهــا عــىل نطــاق واســع. كــام تحيــل اللجنــة تقريــراً ســنوياً يتضمــن 
ماحظاتهــا 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,.

ــة 	• ــان ودراس ــوق اإلنس ــة حق ــة حال ــكل دوري ملتابع ــا بش ــة اجتامعاته ــد اللجن تعق
تقاريــر الــدول األطــراف، كــام تعقــد اجتامعــات اســتثنائية ملناقشــة مــا يســتجد مــن 

ــامل وتطــورات. أع

 The ACHR shall hold its meetings periodically to follow-up the
 human rights situation in the State parties and to consider their
 reports. The Committee may also hold extraordinary meetings in
order to discuss any developments.
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