
عقــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة دورتهــا الرابعة عــر الخاصة مبناقشــة التقريــر الــدوري األول  املقدم 
مــن جمهوريــة العــراق إعــاال للــادة 48 مــن امليثــاق. وقــد أدار املناقشــات املستشــار محمــد فزيــع رئيــس 
لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة، وتــرأس وفــد جمهوريــة العراق الســيد حســن الزهريي الوكيــل األقدم لــوزارة 
العــدل العراقيــة، وضــم الوفــد ممثلــن عــن وزارات الخارجيــة والداخليــة والعمــل والصحــة والرتبيــة للتعليــم 

وهيئــات رعايــة الطفولــة وذوي اإلعاقــة والرعايــة االجتاعــي، عــاوة عــى ممثلــن عــن الســلطة القضائية.
وقــد قــدم أعضــاء اللجنــة عــى مــدار يومــي املناقشــة تســاؤالتهم وماحظاتهــم وتعليقاتهــم عــى التقريــر 
عــر حــوار تفاعــي واســع  مــع الوفــد الرســمي لجمهوريــة العــراق، وقــد شــملت املاحظــات والتعليقــات 
إيــراد العديــد مــن اإليجابيــات الخاصــة بتعزيــز مســرية حقــوق اإلنســان، وأيضــاً الوقــوف عــى بعــض القضايا 
والتحديــات التــي تســتدعي التوصيــة ببــذل مزيــد مــن الجهــود إلعــال وإنفــاذ أحــكام امليثــاق ســواء مــن 
خــال تعديــات تريعيــة أو يف مجــال السياســات التنفيذيــة. كــا قــام أعضــاء الوفــد العراقــي بالــرد عــى 

تســاؤالت وماحظــات وتعليقــات أعضــاء اللجنــة.
ويشــار إىل أن اللجنــة عقــدت جلســة اســتاع، ملؤسســات املجتمــع املــدين العراقــي، والتــي حــرت أعــال 
هــذه الــدورة، وســجلت ماحظاتهــم وتوصياتهــم حــول حالة حقــوق اإلنســان يف العــراق، وال ســيا أن اللجنة 
تلقــت )5( تقاريــر ظــل يف إطــار الدليــل الــذي وضعتــه ملشــاركة مؤسســات املجتمــع املــدين يف عمليــة تقديم 

تقاريرها. 
وقــد اعتمــدت اللجنة ماحظاتهــا وتوصياتها الختامية عــى التقرير الــدوري األول لجمهورية العراق وارســلتها 
إىل مندوبيــة جمهوريــة العــراق لــدى جامعــة الــدول العربيــة بتاريــخ 2018/9/30. هــذا وكانــت اللجنــة قــد 
نــرت هــذه املاحظــات والتوصيــات الختاميــة عــى عــى موقعهــا اإللكــرتوين وأرســلتها لجميــع أصحــاب 
املصلحــة مــن جهــات رســمية ومؤسســات وطنيــة ومنظــات غــري حكوميــة معنيــة بحقــوق اإلنســان عــى 
املســتويات الدوليــة والعربيــة والوطنيــة وفقــاً آلليــة عملهــا املتبعــة. كــا نــرت كافــة املعلومــات الخاصــة 

بتفاصيــل الــدورة عــى هــذا املوقــع.

جلنة حقوق اإلنسان العربية
تناقش تقرير حقوق اإلنسان يف مجهورية العراق
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القاهرة 2018/7/3-2 

بإصــدار العــدد الثامــن مــن هــذه النــرة، يكــون 
امليثــاق العــريب قــد أكمــل عقــد مــن الزمــن منــذ 
دخولــه إىل حيــز النفــاذ )2008-2018(، وتكــون 
لجنتــه الرقابيــة، وهــي لجنــة حقــوق اإلنســان 
العربيــة، قــد شــارفت كذلــك عــى إكــال عقــد من 

ــذ تاريــخ تشــكلها عــام 2009. الزمــن من
ــة  ــرتة الزمني ــة خــال هــذه الف وأســتطاعت اللجن
ــري مــن اإلنجــازات مســتلهمة روح  أن تحقــق الكث
امليثــاق، فهــي مل تكتــِف بإختصاصهــا الرئيــس وهــو 
تلقــي تقاريــر الــدول وإصــدار التوصيــات بشــأنها، 
ــت  ــل، وتواصل ــدوات وورش العم ــت الن ــل أقام ب
مــع الجهــات ذات العاقــة مبجــاالت عملهــا إقليمياً 
ودوليــاً . ومــن أجــل التواصــل مــع أكــر عــدد مــن 
الجهــات ذات العاقــة، قامــت برتجمــة عــدد مــن 
مخرجاتهــا إىل اللغــة اإلنجليزيــة، وذلــك لإلســتفادة 
مــن تجــارب اآلخريــن، وتعريــف اآلخريــن بهــا، كا 
مل تغفــل اللجنــة عــن الجانــب البحثــي، فأصــدرت 
الدراســات وتعاونــت يف عــدٍد منهــا مــع خــراء 
معروفــن، ودراســات أخــرى متــت بجهــد ذايت منها.
ــكار  ــن األف ــري م ــة الكث ــة اللجن ــزال يف جعب ــا ي وم
التــي تأمــل أن يتــاح لهــا تحقيقهــا يف قــادم األيــام،  
وبخاصــة إنهــا مبــا حققتــه مــن أهــداف أصبحــت 
معروفــة عامليــا.  وهــذا مصــدر فخــر واعتــزاز 
يدعونــا إىل املحافظــة عــى هــذه اآلليــة وتطويرها، 
ــا  ــن به ــة واملعني ــدول العربي ــدى ال ــون ل وأن تك
نظــرة اســترافية ومتطــورة لدورهــا، فمــن حولنــا 
مــن اآلليــات اإلقليميــة التــي قطعــت أشــواطاً 
كبــرية يف مجــال احــرتام وحاية الحقوق اإلنســانية، 
ــا  ــى م ــا، مت ــا مواكبته ــب علين ــن الصع ــس م ولي
ــة  ــي ألهمي ــم الحقيق ــات والفه ــرت اإلمكاني تواف

ــة. ــدور املهــم للجن ــاق وال هــذا امليث

بقلم

املستشار محمد جمعة فزيع
رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية

)نرشت املالحظات والتوصيات عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(

امليثــاق العربــي حلقوق 
اإلنســان: 10 أعوام 



جلنة حقوق االنسان العربية ختتتم زيارهتا اىل دولة اإلمارات العربية املتحدة
بعقد ورشة عمل حول امليثاق العربي حلقوق االنسان وآلية عمله
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ابوظبي 2018/11/21-19 

قامــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بزيــارة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بنــاء 

ــارة عقــد  ــمَّ خــال الزي ــث ت ــدويل، حي ــة والتعــاون ال عــى دعــوة مــن وزارة الخارجي

ورشــة عمــل تعريفيــة بالنظــام العــريب لحقــوق اإلنســان ملمثــي الجهــات الحكوميــة 

وغــري الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف الدولــة؛ كــا تــمَّ إجــراء زيــارات ميدانيــة 

إىل عــدد مــن الــوزارات واملؤسســات املعنيــة بتعزيــز وحاية حقــوق اإلنســان يف الدولة 

ــة  ــات الختامي ــذ التوصي ــة يف مجــال تنفي ــود الدول الطــرف؛ بغــرض االطــاع عــى جه

الصــادرة عــن اللجنــة بشــأن التقريــر األول الــذي جــرت مناقشــته يف نهايــة عــام 2013، 

واالطــاع أيضــاً عــى التقــدم املحــرز يف مجــاالت حقــوق اإلنســان املختلفــة يف الفــرتة 

التــي تلــت تقديــم التقريــر األول عــام 2013 وتســتبق تقديــم التقريــر الــدوري األول خــال عــام 2019 وفقــا ملــا تــمَّ اخطــار وفــد اللجنــة بذلــك. 

واشــار رئيــس اللجنــة املستشــار محمــد فزيــع اىل أن وفــد اللجنــة قــام بزيــارات 

ميدانيــة اىل وزارة الداخليــة ودائــرة القضــاء مبدينــة أبوظبــي، ومركــز رشطــة ديب، 

ومؤسســة ديب لرعايــة النســاء واألطفــال وغريهــا مــن املؤسســات، قــد مكــن الوفــد مــن 

اإلطــاع عــى التدابــري التريعيــة والسياســات التــي اتخذتهــا هــذه الجهــات يف اطــار 

ــيا يف  ــان، وال س ــوق اإلنس ــريب لحق ــاق الع ــا يف امليث ــوص عليه ــوق املنص ــال الحق اع

مجــال حقــوق الســجناء واملحتجزيــن، ومعاملــة األحــداث الجانحــن، وحقــوق العالــة 

ــل. ــرأة والطف ــوق امل ــر وحق ــرق واإلتجــار يف الب ــدة، ومكافحــة ال الواف

ــاون  ــى التع ــة ع ــأيت يف ضــوء حــرص اللجن ــارة ت ــك الزي ــع أن تل ــار فزي ــد املستش وأك

البنــاء مــع الــدول األطــراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان مــن خــال تقديــم الدعــم الفنــي لهــا يف ســبيل ضــان تحقيــق غايــات امليثــاق 

العــريب لحقــوق اإلنســان، كــا تســاهم الزيــارات التــي تقــوم بهــا اللجنــة للــدول 

األطــراف يف بلــورة تقييــم موضوعــي متكامــل حــول التقــدم املحــرز والصعوبــات 

التــي تعــرتض التنفيــذ األمثــل ألحــكام امليثــاق.

ــي عــدد  ــد عقــد جلســة اســتاع خاصــة ملمث ــع أن الوف وأوضــح املستشــار فزي

مــن منظــات املجتمــع املــدين بالدولــة، حيــث تحــرص اللجنــة عــى تعزيــز دور 

املجتمــع املــدين يف ضــوء الخطــوط واملبــادئ التوجيهيــة الخاصــة باعــداد التقاريــر 

للجنــة واإلجابــة عــى كافــة التســاؤالت ذات الصلــة بحقــوق االنســان. 

وقــد تشــكل وفــد اللجنــة يف هــذه الزيــارة مــن كل مــن: املستشــار محمــد جمعــة 

ــتاذ  ــة(، واألس ــو اللجن ــي )عض ــد الضاح ــار محم ــة(، واملستش ــس اللجن ــع )رئي فزي

ــة(،  ــو اللجن ــون )عض ــة جف ــفرية نادي ــة(، والس ــو اللجن ــرقي )عض ــن الش عبدالرحم

والســيدة آمنــة املهــريي )عضــو اللجنــة(، كــا شــارك مــن خــراء أمانــة اللجنــة كل 

مــن: الدكتــور محمــد يعقــوب، واألســتاذ محمــد عبداللــه خليــل، والدكتــورة منــى 

ــي. البهتيم

وقــد تناولــت الورشـــة التعريـــف بامليثــاق العريب لحقـــوق اإلنســان كآليـــة اقليميـــة 

لحاميـــة حقـــوق اإلنسان ومـــا تضمنـــه مـن حقـــوق وحريـــات، عاوة عى التعريـــف باملبادئ التوجيهيـــة واإلرشادية املتعلقة بتقديـم الـدول 

األطراف لتقاريرهـــا األولية والدوريـــة اىل لجنـــة حقوق اإلنسان العربيـــة واملبادئ التوجيهيـــة الخاصـــة بتقديـــم املؤسسات الوطنيـــة لحقـــوق 

اإلنسان ومؤسســـات املجتمع لتقاريرهـــا املوازية. علـــا بـــأن اللجنـــة كانـت قـد عقـــدت ورش تعريفيـة بامليثاق العريب لحقـــوق اإلنسان وآليته 

ىف ســبعة دول عربيــة.
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)نرش تقرير الزيارة عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(



 

اطالق التقرير السنوي العاشر للجنة حقوق االنسان العربية لعام 2018
اطلقــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة التقريــر الســنوي العــارش الــذي يتضمــن - باإلضافــة 

ــا  ــة وإنجازاته ــا - عرضــاً ألنشــطة اللجن ــة الصــادرة عنه ــات الختامي إىل املاحظــات والتوصي

خــال عــام 2018، وذلــك إعــاالً للفقــرة الخامســة مــن املــادة الثامنــة واألربعــن مــن امليثاق 

ــن  ــنوي يتضم ــر س ــة تقري ــة بإحال ــام اللجن ــى قي ــص ع ــي تن ــان الت ــوق اإلنس ــريب لحق الع

ــة عــن  ــس الجامع ــدول األطــراف إىل مجل ــر ال ــة عــى تقاري ــا الختامي ــا وتوصياته ماحظاته

طريــق األمــن العــام.

وقــد اســتعرض التقريــر العــارش بشــكل مفصــل كافــة أنشــطة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة 

خــال عــام 2018، وقــدم مجموعــة مــن التحديــات التــي تعــرتض عمــل لجنــة حقــوق االنســان العربيــة، عــاوة عــى تقديــم التوصيــات التــي مــن شــأنها 

تجــاوز هــذه التحديــات ومتكــن اللجنــة مــن االضطــاع بدورهــا عــى أكمــل وجــه، وبحيــث تكــون عــى غــرار نظرياتهــا اإلقليميــة.

وركــز التقريــر العــارش عــى أن العــامل العــريب يواجــه العديــد مــن القضايــا واألزمــات الصعبــة يف مجــال تعزيــز واحــرتام حقــوق اإلنســان، وهــو مــا يجعــل 

ــا  ــوين العــريب القــادر عــى املســاعدة يف مواجهــة هــذه القضاي ــاق العــريب لحقــوق اإلنســان؛ بوصفــه اإلطــار القان الحاجــة ماســة إلعــال أحــكام امليث

واألزمــات بأقــل الكلــف اإلنســانية، وبخاصــة أن رؤيــة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة لنصــوص امليثــاق تنطلــق مــن أنهــا متثــل األدوات األساســية لضــان 

الحقــوق والحريــات وتعزيزهــا، والقــادرة عــى التصــدي لألزمــات مبختلــف أنواعهــا باســتجابات متســقة وانســانية.

واشــار التقريــر إىل ان لجنــة امليثــاق حرصــت خــال الســنوات املاضيــة عــى تطويــر آليــات عملهــا الســيا فيــا يتعلــق بالخطــوط االسرتشــادية إلعــداد 

التقاريــر املقدمــة للجنــة مــن جانــب الــدول األطــراف واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظــات املجتمــع املــدين وغريهــا مــن أصحــاب املصلحــة. 

كــا عملــت اللجنــة عــى تطويــر صياغــة ومضمــون ماحظاتهــا وتوصياتهــا الختاميــة املقدمــة للــدول األطــراف مبــا يعينهــا عــى اإلعــال الكامــل للحقــوق 

والحريــات الــواردة يف امليثــاق.

 )Regional Focal Points( وبــن التقريــر أن اللجنــة اصبحــت اللجنــة جــزءاً مــن منظومــة االتصــال الخاصــة بالنظــم اإلقليميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان

وذلــك بالتعــاون مــع املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان التــي أسســت لهــا إدارة مختصــة يف هيكلتهــا االداريــة. كــا شــاركت اللجنــة يف االجتاعــات 

الســنوية لنقــاط اتصــال اآلليــات اإلقليميــة لتبــادل الخــرات وتنســيق التعــاون فيــا بــن تلــك اآلليــات. وقــد جــاء هــذا نتيجــة انفتــاح اللجنــة وتواصلهــا.

واشــاد التقريــر اعتــاد النظــام األســايس للمحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان، والــذي يعتــر امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان أحــد مرجعياتهــا املوضوعية، 

وهــو مــا يعــزز املنظومــة الحقوقيــة يف جامعــة الــدول العربية.

دراسات جلنة حقوق االنسان العربية
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حقــوق  لجنــة  اطلقــت 

االنســان العربيــة دراســة 

عــى  »إضــاءة  بعنــوان 

ــوين لحقــوق  النظــام القان

جامعــة  يف  اإلنســان 

املستشــار  اللجنــة  أعّدهــا رئيــس  العربيــة«  الــدول 

ــك بهــدف  ــع نوفمــر 2018؛ وذل ــع يف مطل محمــد فزي

ــان  ــوق اإلنس ــوين لحق ــام القان ــتعراض النظ ــان واس بي

يف  التاريخــي  وتطــوره  العربيــة  الــدول  جامعــة  يف 

مجــال تعزيــز وحايــة حقــوق اإلنســان؛ وذلــك رغبــًة 

يف اتاحــة هــذا املعلومــات لــكل أصحــاب املصلحــة 

املعــريف.  الحقــل  واملهتمــن يف هــذا 

القاهرة 12/31/ 2018 
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)نرش التقرير السنوى عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(ا

ــة  ــان العربي ــوق االنس ــة حق ــت لجن قدم

ــان  ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس إىل املفوضي

ــار  ــا يف إط ــهاما علمي ــدة اس ــم املتح باألم

اسرتشــادية  خطــوط  ملســودة  إعدادهــا 

ــذ الفعــال للحــق يف املشــاركة  حــول التنفي

يف الشــؤون العامــة وفقــاً لقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم )33/22( 

الصــادر يف 30/9/2016. وقــد اوردت اللجنــة يف ورقتهــا العلميــة اإلطــار 

املعيــاري الــوارد بامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان فيــا يتعلــق بالحــق 

يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة، وتحديــداً خــرة لجنــة حقــوق اإلنســان 

ــريب  ــاق الع ــراف بامليث ــدول األط ــذ ال ــم تنفي ــة وتقيي ــة يف متابع العربي

لحقــوق اإلنســان اللتزاماتهــم الخاصــة باحــرتام وإنفــاذ حريــة املارســة 

ــة.  ــؤون العام ــاركة يف إدارة الش ــق يف املش ــية والح السياس

ــي  ــام اإلقليم ــة النظ ــول »مقارن ــا ح ــة أعدته ــة دراس ــان العربي ــوق االنس ــة حق ــت لجن أطلق

العــريب لحقــوق اإلنســان مــع النظــم اإلقليميــة األخــرى لحقــوق اإلنســان« يف نهايــة ديســمر 

ــية  ــة الرئيس ــة األربع ــة اإلقليمي ــن األنظم ــة ب ــة تحليلي ــم مقارن ــدف تقدي ــك به 2018؛ وذل

ــة  ــن املعياري ــن الزاويت ــة( م ــة والعربي ــة واألفريقي ــة واألمريكي ــان )األوروبي ــوق اإلنس لحق

واملؤسســية مــن خــال تحديــد الســات املشــرتكة وكذلــك توضيــح االختافــات القامئــة فيــا 

ــريب  ــي الع ــام اإلقليم ــر النظ ــأن تطوي ــددة بش ــات مح ــة مقرتح ــت الدراس ــا قدم ــا. ك بينه

ــوء  ــك يف ض ــية، وذل ــة واملؤسس ــن املعياري ــن الناحيت ــه م ــادة فعاليت ــان وزي ــوق اإلنس لحق

املارســات والتجــارب الفضــى للنظــم اإلقليميــة األخــرى، مــع األخــذ بعــن االعتبــار الحداثــة 

ــة. ــود املاضي ــدار العق ــى م ــرى ع ــة األخ ــة اإلقليمي ــدى األنظم ــة ل ــرات املرتاكم ــريب والخ ــام الع ــأة النظ ــبية لنش النس
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مشاركات اللجنة وأنشطتها
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• عقــد املستشــار محمــد فزيــع )رئيــس اللجنــة( واملستشــار جابر املــري )نائب 	

رئيــس اللجنــة( واملستشــار محمــد الضاحــي )عضــو اللجنــة( لقــاء مــع األمــن 

ــوم 2018/7/8؛  ــن ي ــارص الكريوي ــرب األســتاذ ن ــن الع ــام التحــاد املحام الع

وذلــك لتعزيــز ســبل التعــاون بــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة واتحــاد 

املحامــن العــرب، وعقــد عــدد مــن الفعاليــات املشــرتكة، والــورش التدريبيــة.

• شــارك أعضــاء اللجنــة خــال عــام 2018 يف عــدد مــن األنشــطة العربيــة والدوليــة يف إطــار تفعيــل التعــاون مــع الجهــات 	

العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ذات الصلــة، وملــا لهــا مــن دور هــام يف تحقيــق مقاصــد امليثــاق العــريب، ومتثلــت هــذه 

املشــاركات التــي تــم تقديــم مســاهات شــفوية ومكتوبــة فيهــا، عــى النحــو اآليت: 

• شــارك املستشــار محمــد جمعــة فزيــع )رئيس اللجنــة( يف أعال نــدوة اللجنــة العربية 	

الدامئــة لحقــوق اإلنســان: االنجــازات واالفــاق املســتقبلية التــي عقــدت يف مقــر االمانة 

العامــة لجامعــة الــدول العربيــة يــوم 2018/7/16، مبناســبة مــرور خمســون عامــاً عى 

تأســيس اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان. كــا تــم تســليط الضــوء خــال 

أعــال هــذه الندوة عــى تاريــخ اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق اإلنســان ومنجزاتهــا 

ــريب  ــاق الع ــد امليث ــذي يع ــاً- وال ــون عام ــدت خمس ــي امت ــا الت ــرية عمله ــال مس خ

لحقــوق اإلنســان مــن أهــم انجــازات هــذه اللجنــة- وأهــم التحديــات التــي تواجههــا، 

وكذلــك اآلفــاق املســتقبلية لهــا وكيفيــة تطويــر أداءهــا، مبــا يســهم يف التحقيــق األمثل 

لألهــداف املرجــوة مــن إنشــائها. وقــد قــدم رئيــس اللجنــة مداخلــة شــفوية حــول دور 

لجنــة امليثــاق ونشــاطاتها وبرنامــج عملهــا وخططهــا املســتقبلية.

• شــارك املستشــار محمــد فزيــع )رئيــس اللجنــة( يف أعــال الــدورة الرابعــة واألربعن 	

ــة  ــة العام ــر األمان ــدت يف مق ــي عق ــوق اإلنســان الت ــة لحق ــة الدامئ ــة العربي للجن

ــع  ــد فزي ــار محم م املستش ــدَّ ــد ق ــوم 2018/7/17، وق ــة ي ــدول العربي ــة ال لجامع

مداخلــة شــفوية يف أعــال الــدورة حــول انجــازات اللجنــة والتحديــات التــي 

تواجههــا وســبل تعزيــز التعــاون املشــرتك بــن اللجنتــن، وبينهــا وبــن كافــة أجهــزة 

ــام مشــرتك.  ــي تحظــى باهت ــا الت ــة، عــاوة عــى القضاي وادارات الجامعــة العربي

• شــارك املستشــار محمــد الضاحــي )عضــو اللجنــة( يف أعــال املؤمتــر 	

الرابــع الــذي عقدتــه األمانــة العامــة ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب 

للمســؤولن عــن حقــوق اإلنســان يف وزارات الداخليــة العربيــة، 

ــرتة 8-9/8/2018.  ــة التونســية خــال الف ــد يف الجمهوري ــذي عق وال

وقــد  قــدم املستشــار محمــد الضاحــي مداخلــة خــال أعــال املؤمتــر 

ــة العامــة ملجلــس وزراء  ــة واألمان ــن اللجن ــم ب حــول التعــاون القائ

ــة  ــة العربي ــة ووزارات الداخلي ــن اللجن ــك ب ــة العــرب، وكذل الداخلي

ــذ  ــن بتنفي ــا للمعني ــي عقدته ــة الت ــدورات التدريبي ــال ال ــن خ م

القانــون، عــاوة عــى متابعــة تنفيــذ توصيــات اللجنــة الختاميــة عــى 

تقاريــر الــدول األطــراف التــي تــم مناقشــتها ذات العاقــة بالحقــوق 

والحريــات التــي كفلهــا امليثــاق وتحــص وزارات الداخليــة العربيــة.
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• ــدورة 	 ــال ال ــة( يف أع ــو اللجن ــراد )عض ــا م ــتاذة رض ــاركت األس ش

التعليميــة الدوليــة السادســة يف مجــال حقــوق اإلنســان لعــام 

2018 »دورة الروفســورة منــى حــداد«، والتــي عقــدت يف العاصمــة 

اللبنانيــة )بــريوت( يــوم 3/12/2018. وقــد قدمــت مداخلة شــفوية 

حــول أهميــة برامــج الرتبيــة والتعليــم والتثقيــف بحقــوق اإلنســان 

ــا  ــات وحايته ــوق والحري ــذه الحق ــة به ــية للتوعي ــزة أساس كركي

ــريب  ــاق الع ــا أوضحــت حــرص امليث ــا، ك ــا وتطبيق ــا نظري واعاله

لحقــق اإلنســان عــى كفالــة دمــج الحقــوق والحريــات املنصــوص 

ــري  ــمية وغ ــب الرس ــج التدري ــة وبرام ــج التعليمي ــا يف املناه عليه

الرســمية.

• شــارك األســتاذ عبدالرحمــن الشــرقي )عضــو اللجنــة( يف أعــال اجتــاع 	

ــاع  ــال اجت ــان وأع ــوق اإلنس ــة لحق ــات اإلقليمي ــال اآللي ــاط اتص نق

املشــاورات اإلقليميــة لألمريكيتــن، واللذيــن عقــدا يف مقــر اللجنــة 

األمريكيــة لحقــوق اإلنســان يف واشــنطن بالواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــاط االتصــال إىل  ــاع نق ــد هــدف اجت ــرتة 8/12/2018-7. وق خــال الف

ــات  ــل هيئ ــات عم ــى آلي ــت ع ــي حدث ــورات الت ــرز التط ــتعراض أب اس

ــة خــال عــام 2018، عــاوة عــى  معاهــدات حقــوق اإلنســان اإلقليمي

مناقشــة متابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن حلقات العمل الســابقة 

الخاصــة بالرتتيبــات اإلقليميــة. كــا هــدف اجتــاع التشــاور اإلقليمــي 

لألمريكيتــن إىل تعزيــز التعــاون بــن آليــات حقــوق اإلنســان األمريكيــة 

ــات  ــع مقرتح ــدف وض ــك به ــان؛ وذل ــوق اإلنس ــة لحق ــات الدولي واآللي

ملموســة للتعــاون فيــا يخــص مكافحــة العنريــة والتمييــز العنــري 

ومــا يتصــل بذلــك مــن أشــكال التعصــب.  وقــد قــدم مداخلــة شــفوية 

حــول االنشــطة التــي قامــت لجنــة امليثــاق بتنظيمهــا عــام 2018 وكيفية 

تعزيــز التعــاون بــن االمــم املتحــدة والرتتيبــات االقليميــة للتغلــب عــى 

ــن  ــا ع ــان وحايته ــوق االنس ــز حق ــول دون تعزي ــي تح ــات الت العقب

املســتوى االقلليمــى.

• ويف اطــار مــد جســور التواصــل مــع املفوضيــة الســامية لحقــوق 	

اإلنســان، كانــت اللجنــة حريصــة عــى تلبيــة دعــوة املفوضيــة بخصوص 

ــات  ــكرتارية اآللي ــن يف س ــة للعامل ــج الزمال ــال برنام ــاركة يف أع املش

ــام  ــرة األوىل ع ــق للم ــج يطب ــوق اإلنســان، وهــو برنام ــة لحق االقليمي

2018 مــن جانــب املفوضيــة وينظــم يف مقرهــا بجنيــف؛ وذلــك بهــدف 

ــة  ــوق اإلنســان اإلقليمي ــات معاهــدات حق ــع هيئ ــات م ــن العاق متت

واطــاع العاملــن فيهــا عى آليــات وأســاليب عمل املفوضيــة وهيكليتها 

ــادل  ــدرات وتب ــاء الق ــة، وبن ــن ناحي ــة م ــج املختلف ــة وبرام التنظيمي

ــرتاح مشــاريع  ــوق اإلنســان واق ــة لحق ــادئ العاملي الخــرات حــول املب

العمــل املشــرتكة وفقــا للحاجــات واألولويــات مــن ناحيــة أخــرى. وقــد 

شــاركت االســتاذة أمنيــة عــادل )أمانــة اللجنــة( يف أعــال هــذا الرنامــج 

ــرتة6/3 - 2018/8/4. ــي عقــدت خــال الف ــدورة الت يف ال
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مقدمة:
ــام مكتــب املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بإعــداد مســودة خطــوط  ــادرة الهامــة املتعلقــة بقي ترحــب لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة باملب
إسرتشــادية حــول التنفيــذ الفعــال للحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة والتــي مــن شــأنها املســاهمة يف معاونة الــدول يف التنفيــذ الفعــال إللتزاماتهم 
املرتبطــة بإحــرتام هــذا الحــق. وتــود اللجنــة أن تؤكــد عــى أن الحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة يلعــب دوراً حاســاً يف تعزيــز الحكــم الدميقراطي 
وســيادة القانــون والتنميــة االقتصاديــة وكــذا يف النهــوض بجميــع حقــوق اإلنســان فضــاً عــن أنــه ميثــل أحــد العنــارص الرئيســية للقضــاء عــى التمييز. 
كــا ترتبــط حقــوق املشــاركة ارتباطــاً وثيقــاً بحقــوق اإلنســان األخــرى مثــل الحــق يف التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، وحريــة التعبــري والــرأي، 

والحــق يف التعليــم والحــق يف الحصــول عــى املعلومــات.
أوالً: اإلطار املعيارى الوارد بامليثاق العريب لحقوق اإلنسان فيا يتعلق بالحق يف املشاركة يف الشؤون العامة:

ينص امليثاق العرىب لحقوق اإلنسان ىف املادة 24 منه عى حق كل مواطن ىف:

حرية املامرسة السياسية.. 1

املشاركة يف إدارة الشؤون العامة إما مبارشة أو بواسطة ممثلني يُختارون بحرية.  . 2

ترشيح نفسه أو اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعىل قدم املساواة بني جميع املواطنني بحيث تضمن التعبري الحر عن إرادة املواطن. . 3

أن تتاح له عىل قدم املساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده عىل أساس تكافؤ الفرص.. 4

حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضامم إليها.. 5

حرية االجتامع وحرية التجمع بصورة سلمية. . 6

ال يجــوز تقييــد مامرســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غــري القيــود املفروضة طبقا للقانــون، والتــي تقتضيها الــرورة يف مجتمــع يحرتم الحريــات وحقوق . 7

اإلنســان، لصيانــة األمــن الوطنــي أو النظــام العــام أو الســالمة العامــة أو الصحة العامــة أو اآلداب العامــة أو لحامية حقوق الغــري وحرياتهم.
كــام يعــد احــرتام مبــدأ عــدم التمييــز رشطــاً أساســياً يف التمتــع بالحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامة وتنــص املــادة )3( من امليثــاق العريب لحقوق اإلنســان 

: عىل

تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا امليثــاق بــأن تكفــل لــكل شــخص خاضــع لواليتهــا حــق التمتــع بالحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف هــذا امليثاق، 
دون متـــييز بســبب العـــرق أو اللــون أو الجنــس، أو اللغــة أو املعتقــد الديـــني، أو الــرأي، أو الفكــر، أو األصــل الوطنــي، أو االجتمــــاعي، أو الــروة، أو 

امليــالد، أو اإلعاقــة البدنيــة أو العقليــة.

تتخــذ الــدول األطــراف يف هــذا امليثــاق التدابــري الالزمــة لتأمــني املســاواة الفعليــة يف التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف هــذا 
امليثــاق، مبــا يكفــل الحاميــة مــن جمـــيع أشــكال التمييــز بــأي ســبب مــن األســباب املبينــة يف الفقــرة الســابقة.

علــامً بــأن امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان يتضمــن بعــض املــواد األخــرى التــي تنــص عــىل حقــوق مكملــة وال غنــى عنهــا إلحــرتام وإنفــاذ حريــة 
املامرســة السياســية واملشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة، وأهمهــا: املــادة 32  واملــادة 35.

وقــد أكــد امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان كذلــك عــىل إحــرتام حقــوق املــرأة واألشــخاص ذوى اإلعاقــة وهــي فئــات غــري ممثلــة بشــكل كاف ىف 
الحيــاة العامــة، وتهــدف مــواد امليثــاق يف هــذا الشــأن إىل تعزيــز مشــاركة تلــك الفئــات يف الشــؤون العامــة، وتحديــداً تنــص الفقــرة )3( مــن املــادة 
ــه الرشيعــة اإلســالمية  ــذي أقرت ــز اإليجــايب ال ــات، يف ظــل التميي )3( عــىل أن: الرجــل واملــرأة متســاويان يف الكرامــة اإلنســانية، والحقــوق والواجب
والرشائــع الســاموية األخــرى والترشيعــات واملواثيــق النافــذة لصالــح املــرأة. وتتعهــد تبعــاً لذلــك كل دولــة طــرف باتخــاذ كافــة التدابــري الالزمــة 

لتأمــني تكافــؤ الفــرص واملســاواة الفعليــة بــني النســاء والرجــال ىف التمتــع بجميــع الحقــوق الــواردة ىف هــذا امليثــاق.

كــام تنــص الفقــرة )1( مــن املــادة )40( عــىل أن: تلتــزم الــدول األطــراف بتوفــري الحيــاة الكرميــة، لــذوي اإلعاقــات النفســية أو الجســدية والتــي تكفــل 
لهــم كرامتهــم مــع تعزيــز اعتامدهــم عــىل أنفســهم وتيســري مشــاركتهم الفعليــة يف املجتمــع. كــام تنــص ذات املــادة يف باقــي فقراتهــا عــىل توفــري 

الخدمــات اإلجتامعيــة والصحيــة والتعليميــة لألشــخاص ذوى اإلعاقــة.

ثانيــاً: خــرة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف متابعــة وتقييــم تنفيــذ الــدول األطــراف يف امليثــاق العــرىب لحقــوق اإلنســان إللتزاماتهــم بإحــرتام 
وإنفــاذ حريــة املارســة السياســية والحــق يف املشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة.

أولــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة اهتاممــا كبــرياً خــالل عملهــا املتعلــق بفحــص التقاريــر املقدمــة مــن الــدول األطــراف حــول تنفيــذ إلتزاماتهــم 
مبوجــب امليثــاق بــأن تراجــع مــدى التزامهــم بإحــرتام حريــة املامرســة السياســية والحــق يف املشــاركة يف إدارة الحيــاة العامــة وذلــك وفقــاً للمــواد ذات 

الصلــة بامليثــاق العــرىب لحقــوق اإلنســان. وأصــدرت اللجنــة مالحظــات وتوصيــات عــدة بشــأن تعزيــز وحاميــة وإعــامل هــذا الحــق.
ويعكــس فقــه لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة بشــأن الحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة إدراكاً أكيــداً بــأن التمتــع الكامــل بهــذا الحــق يتطلــب توافــر 
أطــرا قانونيــة كافيــة مُيكــن للمواطنــني مــن خاللهــا أن يتمتعــوا بالحــق كــام يتطلــب إحــرتام عــدد مــن الحقــوق األخــرى مثــل حريــة الــرأى والتعبــري )مبــا ىف 
ذلــك الوصــول إىل املعلومــات( وحريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة التجمــع الســلمي والحــق يف التقــايض ووجــود وســائل إنتصاف قضائيــة فضالً عــن إحرتام 
حقــوق املــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ويــأيت موقــف اللجنــة يف هــذا الشــأن يف إطــار املبــدأ األشــمل الــذي يســتند إليــه امليثــاق بشــأن ترابــط وتكامــل 

واإلعتــامد املتبــادل بــني مختلــف حقــوق اإلنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة )املــادة 1 مــن امليثــاق(.
ــة املامرســة السياســية واملشــاركة يف إدارة  ــاق بإحــرتام حري ــدول األطــراف بامليث ــزام ال ــدى إلت ــا مل ــدى تحليله ــة ل ــت مالحظــات اللجن ــد تضمن وق

ــدول األطــراف:  ــدى بعــض ال ــه توجــد ل الشــؤون العامــة أن
• عدم كفاية أوغياب قانون يضع أطر لحرية املامرسة السياسية ومبا يضمن الوفاء بالحقوق املنصوص عليها يف املادة )24( من امليثاق.	
• تقييــد بعــض الترشيعــات الوطنيــة لحريــة تأســيس وعمــل الجمعيــات مــن خــالل اســتخدام عبــارات غــري محــددة متنــح للســلطة التنفيذيــة 	

ســلطة تقديريــة يف رفــض تأســيس الجمعيــات وتحصــني قــرارات الجهــة اإلداريــة برفــض الرتخيــص وغريهــا مــن القــرارات مــن الطعــن عليهــا 
أمــام القضــاء. 
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• أن بعــض النصــوص الترشيعيــة املتعلقــة بالجرائــم املعلوماتيــة تحتــوي عــىل تجريــم ألفعــال يصعــب تحديــد أركان الجرميــة فيهــا وتتســع 	
لتشــمل طائفــة واســعة مــن األفعــال، وتضــع عقوبــات مشــددة عــىل جرائــم ميكــن أن تدخــل يف إطــار التعبــري الســلمي عــن اآلراء.

• عدم توافر لألفراد يف بعض الدول األطراف بامليثاق إطار قانوين ينظم الحق يف الحصول عىل املعلومات والوثائق الرسمية وتداولها.	
• أن التنظيــم القانــوين يف بعــض الــدول األطــراف ال يتيــح للمرشــحني أو الناخبــني الطعــن القضــايئ عــىل قــرارات اســتبعادهم مــن كشــوف 	

املرشــحني أو مــن دوائرهــم االنتخابيــة، وهــو مــا ميثــل قيــدا عــىل حريــة املشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة.
• أن تقســيم الدوائــر االنتخابيــة يف النظــام االنتخــايب لــدى عــدد مــن الــدول األطــراف ال يضمــن عدالــة التصويــت أو تســاوى القــوة التصويتيــة 	

للناخبــني مــع التمثيل النســبي.
• عدم وجود لدى بعض الدول األطراف آلية مستقلة لإلرشاف عىل االنتخابات بجميع مراحلها.	
• أن نسبة الناخبني املشاركني يف اإلنتخابات قليلة باملقارنة مع عدد الناخبني املؤهلني للتصويت يف عدة دول من الدول األطراف  	

ويف هذا السياق، قدمت اللجنة توصيات متعددة لعدة دول أطراف بامليثاق بأن:
• تستحدث أُطرا قانونية أو أن تطور القائم منها لضامن التمتع بحرية املامرسة السياسية واملشاركة يف إدارة الشؤون العامة. 	
• أن تضع تعريفات محددة ومنضبطة لألفعال املجرمة يف الترشيعات الوطنية املنظمة ملامرسة حرية الرأي والتعبري وحرية التجمع.	
• النظــر يف تعديــل النصــوص الترشيعيــة املنظمــة لعمــل الجمعيــات واملؤسســات الخاصــة بشــكل يتيــح حريــة تأسيســها وعملهــا وعــىل األخص 	

تشــجيع مؤسســات املجتمــع املــدين املعنيــة بتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان، ومتكــني أعضــاء الجمعيــات وطالبــي التأســيس مــن الطعــن 
القضــايئ عــىل قــرارات الجهــة اإلداريــة املتعلقــة برتخيــص وتســيري عمــل الجمعيــات واملؤسســات.

• تصدر قانون يتيح حرية الوصول إىل املعلومات من مصادرها الرسمية وتداولها، لتعزيز متتع األفراد بالحق يف حرية الرأي والتعبري.	
• ــادة نســبة املشــاركة يف االنتخابــات العامــة بإتاحــة التصويــت لــكل املواطنــني ممــن لهــم حــق التصويــت عــر التســجيل 	 تعمــل عــىل زي

ــني. التلقــايئ يف ســجالت الناخب
•  تكون قرارات استبعاد املرشحني قابلة للطعن القضايئ. 	

• ثالثــاً: العنــارص التــي تقــرتح لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة النظــر يف تضمينهــا يف الخطــوط اإلسرتشــادية بشــأن التنفيــذ الفعــال للحــق يف 	
املشــاركة يف الشــؤون العامــة:

• إن حرية الرأي والتعبري تعد جزءاً أصيالً من حرية املامرسة السياسية.	
•  إن الحــق يف حريــة الحصــول عــىل املعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات والوثائــق وتداولهــا جــزء مــن الحــق يف املشــاركة يف الحيــاة العامــة. 	

ويتعــني وجــود إطــار قانــوىن ينظــم هــذا الحــق يضــع تعريفــات محــددة ومنضبطــة لألفعــال املجرمــة يف قانــون الجرائــم املعلوماتيــة وعــدم 
تجريــم أفعــال تتســم بالعموميــة وغــري محــددة أو واضحــة األركان بحيــث يصعــب تحديــد أركان الجرميــة فيهــا وتتســع لتشــمل طائفــة 

واســعة مــن األفعــال.
• إن حرية اإلجتامع والتجمع بصورة سلمية تعد جزءاً أصيالً من حرية املامرسة السياسية.	
• ــة املتعلقــة 	 ــة الطعــن القضــايئ عــىل قــرارات الجهــة اإلداري ــات واملؤسســات األهلي ــة ألعضــاء الجمعي ــح الترشيعــات الوطني يجــب أن تتي

ــات واملؤسســات. ــك الجمعي برتخيــص وتســيري عمــل تل
•  إن تقييــد الحقــوق اإلنتخابيــة يؤثــر ســلبياً بشــكل مبــارش يف التمتــع بالحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة. كــام يجــب عــدم إخضــاع الحــق 	

يف التصويــت لقيــود إال ذات طبيعيــة موضوعيــة ومعقولة. 
• تؤثــر ســامت النظــم اإلنتخابيــة مبــا ىف ذلــك قوائــم املرشــحني وحجــم الدوائــر اإلنتخابيــة تأثــرياً كبــرياً يف الحــق يف املشــاركة يف الحيــاة العامــة، 	

حيــث قــد تعــزز التمثيــل العــادل ألصــوات الناخبــني أو تقوضــه. ومــن الهــام أن تتيــح النظــم اإلنتخابيــة فرصــاً متســاوية لجميــع املواطنــني 
وأن تيــر مشــاركتهم وأن تأخــذ يف االعتبــار الفئــات املهمشــة واملســتضعفة التــي ال تحظــى بتمثيــل كاف يف املجالــس النيابيــة واملحليــة. 

ويجــب أن يحظــر القانــون أي تدخــل متعســف أو متييــزي يف تســجيل الناخبــني واملرشــحني يف االنتخابــات.
• التسجيل التلقاىئ لكل املواطنني ممن لهم حق التصويت يف سجالت الناخبني يشجع عىل املشاركة يف االنتخابات.	
• يجــب أن تتيــح الترشيعــات القانونيــة املنظمــة لإلنتخابــات للمرشــحني والناخبــني الطعــن القضــايئ عــىل قــرارات اســتبعادهم مــن كشــوف 	

املرشــحني أو مــن دوائرهــم اإلنتخابيــة
• ــات 	 ــادة مشــاركة الفئ ــز اإليجــايب، مــن شــأنه زي ــح التميي ــة تبي ــك مــن خــالل نصــوص ترشيعي ــة، مبــا يف ذل اتخــاذ إجــراءات خاصــة مؤقت

غــري املمثلــة بشــكل كاف يف جميــع أوجــه الحيــاة السياســية والعامــة. فعــىل ســبيل املثــال فــإن إعتــامد نظــام الحصــص للفئــات املحــدودة 
التمثيــل يف املجالــس النيابيــة واملحليــة يســهم يف التغلــب عــىل العقبــات التــي تحــول دون متتعهــم الكامــل بالحــق يف املشــاركة يف الشــؤون 

العامــة.
• مــن الهــام أال تطغــى نســبة املعينــني ىف املجالــس النيابيــة واملحليــة عــىل نســبة املنتخبــني مبــا يحــد مــن التمتــع بالحــق يف املشــاركة يف إدارة 	

الشــؤون العامــة. 
• إتخــاذ تدابــري لتوســيع قاعــدة املشــاركة السياســية للمواطنــني يف إنتخابــات املجالــس النيابيــة واملحليــة عــر وســائل متنوعــة، مبــا يف ذلــك 	

توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت يف الرتويــج ملامرســة الحــق يف املشــاركة يف الشــؤون العامــة. 
• أهمية وجود آلية مستقلة لإلرشاف عىل االنتخابات النيابية واملحلية بجميع مراحلها.	
• إن إحــرتام وإنفــاذ الحــق يف املشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة يعــد أساســياً يف تحقيــق وإحــرتام الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة 	

وكذلــك الحــق يف التنميــة. ويوفــر هــذا الحــق أداة لجميــع الفئــات )خاصــة املســتضعفة أو املهمشــة مبــا يف ذلــك املــرأة وذوي اإلعاقــة( 
للمطالبــة باحــرتام والتنفيــذ الفعــال لحقوقهــم اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة مــن خــالل املشــاركة الفعالــة يف عمليــة إتخــاذ القــرارات 

ووضــع اإلســرتاتيجيات والتعبــري عــن إحتياجاتهــم ومطالبهــم يف هــذا الخصــوص.

)ورقة العمل منشورة عىل الصفحة االلكرتونية للجنة(
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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، فلســطني، 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 ــري 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 ثالث ــى والي ــىل إن تنته ــع ســنوات ع ــدة ارب ــون مل ــة ينتخب اللجن

ــق القرعــة. ــرة بعــد عامــني ويحــددون عــن طري ــني 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 	•
الالزمــة والروريــة 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 خــالل ســنة مــن 	•
تاريــخ دخــول امليثــاق حيــز التنفيــذ، ثــم تقريــراً دوريــاً كل ثالثة 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 ــني 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 مالحظاته 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 خــالل وفــد رســمي ميثلهــا حيــث تقــوم 	•
اللجنــة بإبــداء مالحظاتهــا 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 ومالحظاتهــا الختاميــة وتوصياتهــا وثائــق علنيــة تعمــل 	•
اللجنــة عــىل نرشهــا عــىل نطــاق واســع. كــام تحيــل اللجنــة تقريــراً ســنوياً يتضمــن 
مالحظاتهــا وتوصياتهــا إىل مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــن طريــق األمــني 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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