
ــة الســعودية  ــة العربي ــن اململك ــدم م ــر األول املق ــة التقري ــوق اإلنســان العربي ــة حق ناقشــت لجن

حــول حالــة حقــوق اإلنســان فيهــا عــى مــدار يومــى 30 و31 مايــو، وشــهدت أعــال املناقشــة حــواراً 

ــاً مــع الوفــد الرســمي للمملكــة حــول الجهــود املبذولــة يف تفعيــل وإعــال أحــكام امليثــاق  تفاعلي

العــريب لحقــوق اإلنســان. وتــرأس الوفــد الســعودي معــايل الدكتــور بنــدر بــن محمــد العيبــان رئيــس 

ــد  ــد املجي ــور عب ــة الدكت ــارشة للجن ــدورة الع ــرأس ال ــن ت ــعودية يف ح ــان الس ــوق اإلنس ــة حق هيئ

زعــاىن نائــب رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان ورئيــس أعــال الــدورة العــارشة بعــد تنحــي رئيســها 

الدكتــور هــادى بــن عــى اليامــى_ ألنــه ســعودي الجنســية_ إعــاال ملعايــر النزاهــة والحيــاد وضــان 

موضوعيــة املناقشــات حســب مــا أكــد اليامــى ىف كلمتــه يف الجلســة االفتتاحيــة للجنــة امليثــاق . 

ــدى  ــول م ــاراتهم ح ــاؤالتهم واستفس ــرح تس ــة بط ــاء اللجن ــام أعض ــة قي ــات املناقش ــهدت جلس ش

امتثــال الدولــة الطــرف لألحــكام الــواردة ىف امليثــاق، يف حــن قــدم وفــد اململكــة إجابــات موســعة 

وعميقــة عــى كافــة االستفســارات واألســئلة املطروحــة عليهــم، إضافــة إىل تزويــد اللجنــة مبعلومــات 

إضافيــة خاصــة تلــك التــي تتعلــق بهــا بإحصائيــات ومعلومــات موثقــة.

وخصصــت اللجنــة جلســة أخــرة مــن دورة املناقشــة لاســتاع إىل ممثلــن مــن منظــات املجتمــع 

املــدىن العاملــة باململكــة، واســتمعت ملــا قدمتــه مــن ماحظــات حــول إعــال الحقــوق والحريــات 

املنصــوص عليهــا يف امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان.

جلنــة حقــوق اإلنســان العربية
تناقــش حالــة حقــوق اإلنســان يف اململكــة العربيــة الســعودية

1

يعــد الحــق يف العمــل أحــد الحقــوق االنســانية 

األساســية التــي تســاهم يف الحفــاظ عــى كرامــة 

ــه كجــزء  ــو يُشــعر االنســان بأهميت االنســان، فه

كرامتــه  ويصــون  محيطــه،  يف  ومنتــج  فاعــل 

ــق،  ــش الائ ــن العي ــم م ــتوى مائ ــه مس بضان

مــن خــال مــا يتقاضــاه مــن أجــر لقــاء عملــه.

الرشيعــة  ان  إىل  االشــارة  املفيــد  مــن  ولعلــه 

االســامية أولــت اهتامهــا بهــذا الحــق، واآليــات 

ــرة  ــة متوات ــة الرشيف ــث النبوي ــة واألحادي الكرمي

ــه. ــث علي ــل والح ــة العم ــاء قيم يف إع

ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــى الرشع ــا ع ــا عرجن واذا م

االنســان، نــرى أنهــا مل تغفــل هــذا الحــق، فقــد 

ــوق االنســان)1948(  ــص االعــان العاملــي لحق ن

حايــة  عــى   )24( واملــادة   )23( املــادة  يف 

ــوق  ــدويل للحق ــد ال ــص العه ــا ن ــذا الحق،ك ه

االقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة )1966( يف 

املــواد )6( و )7( منــه عــى ذات املضمــون.

والجديــر بالذكــر أن أقــدم أجهــزة االمــم املتحــدة 

هــي منظمــة العمــل الدوليــة)1919( التي أنشــئت 

يف عهــد عصبــة االمــم وأســتمرت كجهــاز مــن 

ــذ )1945(. ــة من ــم املتحــدة  الحالي ــزة األم أجه

ــان  ــوق االنس ــريب لحق ــاق الع ــى امليث ــرة ع وبنظ

)2004(، نجــده – كغــرة مــن الصكــوك الحقوقيــة- 

قــد نــص عــى الحــق يف العمــل يف املــادة )34( منه.

كــا أن لجنــة حقــوق االنســان العربيــة،  أولــت 

هــذا الحــق اهتامهــا لــدى اســتعراضها لتقاريــر 

الــدول االطــراف املقدمــة لهــا، وأصــدرت بشــانه 

ــك  ــة، وذل العديــد مــن التوصيــات للــدول املعني

ــل  ــو األمث ــى النح ــق ع ــذا الح ــال ه ــة إع بغي

ــة  ــات اللجن ــى توصي ــاع ع ــن االط ــا، وميك فيه

فيــا يخــص الحــق يف العمــل مــن خــال موقــع 

لجنــة حقــوق االنســان العربيــة، حيــث ال يتســع 

ــا لذكرهــا. املجــال هن

احلــق يف العمل
املستشار محمد فزيع
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جلنة حقوق اإلنسان العربية تصدر مالحظاهتا وتوصياهتا اخلتامية 
على تقرير اململكة األردنية اهلامشية

القاهرة 2015/6/28 

اعادة انتخاب اليامي رئيسًا للجنة حقوق االنسان العربية 

اطالق التقرير السنوي السابع
للجنة حقوق اإلنسان العربية

اعتمــدت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة املاحظــات والتوصيــات الختامية عــى التقرير 
الــدوري األول املقــدم مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية بعــد مــرور ثاثــة أعــوام عــى 
تقديــم تقريرهــا الوطنــي األول وفقــاً ألحــكام املــادة 48 مــن امليثــاق العــريب لحقــوق 
اإلنســان. وكانــت اللجنــة قــد ناقشــت تقرير اململكــة يومــي 15 16- فرباير/شــباط 2016 
مــع وفــد الدولــة الطــرف برئاســة ســعادة ســفر اململكــة األردنيــة الهاشــمية ومندوبهــا 
لــدى جامعــة الــدول العربيــة، والــذي ضــم ممثلــن لعــدد مــن الــوزارات واملؤسســات 
الحكوميــة املعنيــة مبوضوعــات حقــوق اإلنســان، ومتــت املناقشــات يف حــوار تفاعــي مفتــوح متيــز بقــدر عــايل مــن املهنيــة والجديــة مــع وفــد الدولــة الطــرف، 

عــاوة عــى مناقشــات أخــرى مــع وفــد مــن مؤسســات املجتمــع املــدين التــي قدمــت اثنــا عــرش تقريــرا موازيــا للجنــة.
 كــا شــارك يف االجتــاع نائــب األمــن العــام للجامعــة العربيــة الســفر أحمــد بــن حــي، والســفرة هيفــاء ابــو غزالــة األمــن العــام املســاعد لشــؤون اإلعــام 
واإلتصــال، وقــد أكــد بــن حــي عــى أهميــة مناقشــة تقاريــر حقــوق اإلنســان يف الــدول العربيــة الفتــا اىل ان هــذا االجــراء كان حلــا للجامعــة العربيــة يف مجــال  

مناقشــة قضايــا حقــوق اإلنســان، خاصــة وأن هــذه التقاريــر كانــت تناقــش أمــام املحافــل الدوليــة بعيــدا عــن املناقشــات يف بيــت العــرب.
وقدمــت اللجنــة توصياتهــا إىل األردن بخصــوص التدابــر الترشيعيــة واإلداريــة عــاوة عى السياســات واملارســات املطلــوب اتخاذها للوفــاء بالتزاماتهــا املنصوص 
عليهــا يف امليثــاق، وبخاصــة يف مجــاالت املســاواة وعــدم التمييــز وكفالــة الحــق يف الحيــاة والحايــة مــن التعذيــب واســتقال القضــاء والعمــل والصحــة وحقــوق 
املــرأة والطفــل وذوي اإلعاقــة. كــا رحبــت باإلصاحــات القانونيــة التــي ادخلتهــا اململكــة األردنيــة الهاشــمية عــى البنيــة الترشيعيــة الوطنيــة التــي تعالــج عدداً 

مــن املشــاغل الرئيســية املتصلــة بحقــوق اإلنســان وســيادة القانون.
وطلبــت اللجنــة مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية تعميــم املاحظــات والتوصيــات الختاميــة عــى مؤسســات الدولــة، والعمــل عــى تنفيذهــا، وأبــدت اللجنــة 

اســتعدادها ملســاعدة الدولــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا عــرب أي شــكل للتعــاون الفنــي.
https://www.youtube.com/watch?v=xeQ731Pwn_g        رابط املاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عى تقرير اململكة األردنية الهاشمية

ــان  ــوق االنس ــة حق ــاً للجن ــوايل رئيس ــى الت ــة ع ــرة الثاني ــي للم ــي اليام ــن ع ــادي ب ــور ه ــب الدكت انتخ
العربيــة، وجــاء ذلــك إعــاال لنــص الفقــرة الســابعة مــن املــادة الخامســة واالربعــن مــن امليثــاق العــريب 
لحقــوق االنســان، كــا شــهد اجتــاع اللجنــة الســابع والثاثــن انتخــاب الدكتــور عبــد املجيــد زعــاين نائبــا 

للرئيــس لواليــة ثانيــة.
ــة  ــه أعضــاء لجن ــل زمائ ــن قب ــة م ــد الثق ــزازه بتجدي ــن اعت ــة ع ــه رئيســا للجن ــد انتخاب ــي بع ــرب اليام وع
ــوص  ــل نص ــراف يف تفعي ــدول االط ــات ال ــة تطلع ــق اللجن ــاً إىل ان تحق ــة متطلع ــان العربي ــوق االنس حق

ــريب. ــاق الع امليث

ــت  ــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، احال ــادة 48 مــن امليث ــص امل اعــاال لن

ــس  ــة تقريرهــا الســنوي الســابع  إىل مجل ــوق اإلنســان العربي ــة حق لجن

ــا  ــا وفق ــا وتوصياته ــن ماحظاته ــذي تضم ــة، وال ــدول العربي ــة ال جامع

ــدار  ــى م ــاطاتها ع ــا ونش ــة فعالياته ــن جمل ــا تضم ــاق، ك ــكام امليث ألح

ــام 2015. ع

وكشــف التقريــر عــن مجموعــة مــن التحديــات التــي تعــرض قيــام اللجنة 

بواليتهــا عــى الوجــه األمثــل وفقــا للمارســات الدوليــة واالقليميــة التــي 

ــات يف ســبيل  ــن التوصي ــة م ــدم مجموع ــا اللجــان النظــرة، وق ــوم به تق

تعزيــز دورهــا يف مجــال حايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان باعتبارهــا 

إحــدى آليــات العمــل العــريب املشــرك. 

وبــن التقريــر انــه مل يطــرأ أي تغيــر عــى عــدد الــدول األطــراف يف امليثــاق منــذ عــام 2013، رغــم التوصيــات املتكــررة التــي اتخذهــا مجلــس الجامعــة 

ــة غــر  ــدول العربي ــة يف ســبيل حــث ال ــزال تبــذل جهــودا متواصل ــة ال ت ــة )143( و)144(. كــا اوضــح ان اللجن ــه العادي ــوزاري يف دورات عــى املســتوى ال

األطــراف بامليثــاق عــى رسعــة املصادقــة عليــه؛ مــن خــال تبنيهــا لنهــج تفاعــي مــع املســؤولن الحكوميــن املعنيــن بحقــوق اإلنســان يف هــذه الــدول، 

وبحــث املعيقــات التــي تحــول دون اإلنضــام إىل امليثــاق، عــاوة عــى لقــاء املعنيــن يف املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومؤسســات املجتمــع املــدين 

مــن أجــل كســب تأييدهــا عــى املصادقــة.
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أمانة جلنة حقوق اإلنسان العربية
جتتمع مع وفد من املفوضية السامية

حلقوق اإلنسان

جلنة حقوق اإلنسان العربية
 تعقد حلقة نقاشية حول امليثاق العربي حلقوق اإلنسان

 بالتعاون مع الربملان العربي 

ــح  ــريب، افتت ــان الع ــاء الربمل ــة وأعض ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــاء لجن ــور أعض بحض

الدكتــور هــادي اليامــي رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة واألســتاذ أحمــد 

الجــروان رئيــس الربملــان العــريب أعــال حلقــة نقاشــية حــول »امليثــاق العــريب 

لحقــوق اإلنســان وآليــة عملــه«.

ــن  ــاون ب ــل التع ــة النقاشــية عــى رضورة تفعي ــد املشــاركن يف أعــال هــذه الحلق أك

آليــات العمــل العــريب املشــرك بغــرض تعزيــز وحايــة حقــوق وحريــات اإلنســان يف 

العــامل العــريب يف ظــل اللحظــات التاريخيــة واملخاطــر املحدقــة التــي تجتــاح املنطقــة 

ــة. العربي

ــف  ــة بغــرض التعري ــا اللجن ــوم به ــي تق ــة يف ســياق الخطــوات الت ــأيت هــذه الحلق وت

بأحــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان وآليــات عمــل لجنــة حقــوق اإلنســان 

ــان. ــوق اإلنس ــة حق ــريب لحاي ــام الع ــن النظ ــا م ــة وموقعه العربي

وتطرقــت الحلقــة النقاشــية للــدور الهــام الــذي ميكــن أن تقــوم بــه الربملانــات 

ــة  ــا اللجن ــي تصدره ــات والت ــة بالترشيع ــات املتعلق ــذ التوصي ــبيل تنفي ــة يف س العربي

ــك بحــث خطــة للتعــاون  ــاق، وكذل ــدول األطــرف يف امليث ــر ال عقــب مناقشــتها لتقاري

ــريب. ــان الع ــة والربمل ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــن لجن ــرك ب املش

ــرة،  ــة بالقاه ــة اللجن ــر أمان ــاع مبق يف اجت

جــرى حــوار موســع بــن خــرباء أمانــة اللجنة 

ووفــد مــن املفوضيــة الســامية لحقــوق 

ــيق  ــاون والتنس ــاط التع ــول نق ــان ح اإلنس

املشــرك بــن الطرفــن، وبخاصــة حــول ســبل 

ــدات  ــات املعاه ــع هيئ ــل م ــز التفاع تعزي

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وبنــاء القــدرات 

ــة إىل  ــركة الهادف ــاطات املش ــم النش وتنظي

ــوق  ــريب لحق ــاق الع ــد امليث ــق مقاص تحقي

ــه.  ــان وغايات اإلنس
وجديــر بالذكــر أن هــذا اللقــاء يــأىت يف اطــار 
تعزيــز تفاعــل اللجنــة مــع اآلليــات الدوليــة 
لحايــة حقــوق االنســان تنفيــذاً لخطتهــا 
االســراتيجية التــي وضعتهــا اللجنــة عــام 

.2014

جلنــة حقــوق االنســان العربيــة توقع مذكــرة تفاهم
 مــع الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة حلقوق االنســان

3

وقعــت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة مــع الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق االنســان مذكــرة تفاهــم ملأسســة التعــاون الفني بينهــا يف مقر اللجنــة باالمانة 
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، وذلــك عــى هامــش اعــال اجتاعهــا االربعــن. ووقع 
املذكــرة رئيــس لجنــة حقــوق اإلنســان الدكتــور هــادي اليامــي، واملــرشف العــام عــى 

الشــبكة الدكتــور عــي املــري. 
وأوضــح الدكتــور اليامــي أن املذكــرة تــأيت يف إطــار جهــود اللجنــة الهادفــة إىل تعزيــز 
التعــاون املشــرك مــع االليــات العربيــة لحقــوق اإلنســان، مشــيداً بجهــود الشــبكة عى 
الصعيديــن العــريب والــدويل لحايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، متطلــع إىل العمــل مــع 

الشــبكة لتنفيــذ مــا تضمنتــه املذكــرة،
 وجديــر بالذكــر أن توقيــع املذكــرة ميثــل اســتجابة لاهــداف االســراتيجية التــي وضعتهــا 

اللجنــة عــام 2014 يف ســبيل تحقيــق غايــات امليثــاق العــريب لحقــوق االنســان ومقاصده.

القاهرة 15 /5/ 2016 القاهرة  10 /1/ 2016

القاهرة 2015/6/2 
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ورشة عمل تعريفية بامليثاق العربي 
حلقوق اإلنسان للمعنيني بإنفاذ القانون

جلنة حقوق اإلنسان العربية
تعقد ندوة حول الكرامة اإلنسانية

عمــل  ورشــة  العربيــة  اإلنســان  حقــوق  لجنــة  نظمــت 

للمعنيــن  اإلنســان  لحقــوق  العــريب  بامليثــاق  تعريفيــة 

بإنفــاذ القانــون مبناســبة إحيــاء اليــوم العــريب لحقــوق 

ــاركة  ــاركًا ومش ــرشون مش ــا ع ــارك فيه ــي ش ــان، والت اإلنس

ــى  ــة ع ــات القامئ ــون الهيئ ــة ميثل ــدان عربي ــرش بل ــن ع م

إنفــاذ القانــون يف تلــك الــدول.

ــى  ــة ع ــال الورش ــاركن يف أع ــة املش ــاء اللجن ــدد أعض وش

ــن  ــه املعني ــوم ب ــذي يجــب أن يق ــر ال ــدور الكب ــة ال أهمي

الحقــوق  احــرام  بــن  تــوازن  القانــون يف خلــق  بإنفــاذ 

يعصــف  بــات  الــذي  اإلرهــاب  ومكافحــة  والحريــات 

ــى  ــة وأضح ــة والجاعي ــان الفردي ــوق اإلنس ــبات حق مبكتس

ــدول. ــيادة ال ــدد س يه

ــة بالنظــام العــريب  ــف والتوعي وهدفــت الورشــة إىل التعري

لحقــوق اإلنســان وبــأدوار وآليــات عمــل لجنــة حقــوق 

ــب  ــوق الواج ــاركون الحق ــش املش ــة، وناق ــان العربي اإلنس

ــع  ــن واق ــون م ــاذ القان ــن بإنف ــب املعني ــن جان ــا م كفالته

ــان. ــوق اإلنس ــريب لحق ــاق الع ــكام امليث أح

ــريب  ــوم الع ــبة الي ــة مبناس ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــت لجن نظم

لحقــوق اإلنســان الــذي يوافــق يــوم 16 مــارس مــن كل عــام، وهــو 

ــز  ــان حي ــوق اإلنس ــريب لحق ــاق الع ــه امليث ــل في ــذي دخ ــوم ال الي

ــع.  ــة اإلنســانية للجمي ــدوة حــول الكرام ــام 2008، ن ــاذ يف الع النف

وكان مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى املســتوى الــوزاري قــد 

قــرر أن يتــم االحتفــال باليــوم العــريب لحقــوق اإلنســان لهــذا العــام 

ــع.  2016 تحــت شــعار الكرامــة اإلنســانية للجمي

وقــد شــارك يف أعــال النــدوة أعضــاء لجنــة حقــوق اإلنســان 

العربيــة، باإلضافــة إىل رئيــس اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق 

األطــراف  الــدول  العامــة وممثــي  األمانــة  اإلنســان، وممثــي 

بامليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، وعــدد مــن الخــرباء واملفكريــن 

واملؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين. 

وقــد افتتــح الدكتــور هــادي بــن عــي اليامــي رئيــس اللجنــة أعــال 

النــدوة، وأشــار إىل أن اليــوم العــريب لحقــوق اإلنســان، يــأيت تكرميــا 

لإلنســان يف الوطــن العــريب وللتذكــر بحقوقــه وحرياتــه، كــا يــأيت 

للتذكــر بالجهــود العربيــة املشــركة يف تعزيــز واحــرام حقــوق 

اإلنســان والتــى تكللــت بإصــدار امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان 

ــى  ــة ع ــدول املصادق ــدد ال ــاف أن ع ــاذ، وأض ــز النف ــه حي ودخول

ــوق  ــة حق ــت لجن ــد تلق ــة، وق ــة عربي ــى اآلن 14 دول ــاق حت امليث

اإلنســان العربيــة منــذ تأسيســها وحتــى اآلن 10 تقاريــر مــن الــدول 

ــة عــى  ــات ختامي ــة األطــراف، وأصــدرت ماحظــات وتوصي العربي

مثانيــة مــن هــذه التقاريــر.

وقــد شــملت النــدوة تقديــم أوراق عمــل حــول الكرامــة اإلنســانية 

يف املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان قدمهــا الدكتــور/ أحمــد 

الفرحــان، وعــن الكرامــة اإلنســانية يف امليثــاق العــريب لحقــوق 

ــع. ــد فزي ــار/ محم ــا املستش ــة قدمه ــاتر العربي ــان والدس اإلنس
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جلنة حقوق اإلنسان العربية
ختتتم زيارهتا إىل اململكة العربية السعودية

جلنة حقوق اإلنسان العربية
ختتتم زيارة  رمسية لدولة للكويت

اختتمــت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة زيارتهــا إىل اململكــة العربيــة 

الســعودية والتــي اســتمرت ملــدة يومــي 30-2016/3/31. وتــأيت هــذه 

الزيــارة يف إطــار اإلســتعدادات ملناقشــة التقريــر األول للمملكــة أمــام 

اللجنــة، وعقــدت اللجنــة ورشــتي عمــل بالتنســيق مــع هيئــة حقــوق 

ــة  ــمية والحكومي ــات الرس ــت األوىل للمؤسس ــي خصص ــان، والت اإلنس

والثانيــة للمنظــات غــر الحكوميــة، كــا قامــت اللجنــة بزيــارة وزارة 

العــدل، ومركــز امللــك ســلان لإلغاثــة واألعــال اإلنســانية، واصاحيــة 

الحايــر بالريــاض.

ــوق  ــريب لحق ــاق الع ــتعراض امليث ــل اس ــتي العم ــت ورش ــد تناول  وق

ــة  ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــة لجن ــدور ووالي ــف ب ــان، والتعري اإلنس

مــع الركيــز عــى آليــة دراســة التقاريــر والحــوار التفاعــي بــن اللجنــة 

ــة  ــات الختامي ــة الطــرف وصــوال إىل وضــع املاحظــات والتوصي والدول

ومتابعــة تنفيذهــا. 

 وقــد اســهمت الزيــارة يف تشــكيل فكــرة واســعة عــن جهــود اململكــة 

ــور  ــة التط ــان وخاص ــوق اإلنس ــة حق ــز وحاي ــار تعزي ــدرة يف إط املق

الــذي واكــب مرفــق القضــاء، وبخاصــة جهــود اإلغاثــة وتأهيــل وتقويــم 

املســجونن.

ــي 2016/5/4-3  ــة يوم ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــت لجن اختتم

ــأيت هــذه  ــت وت ــة الكوي ــة دول بدعــوة مــن رســمية مــن حكوم

ــر  ــم التقري ــت لتقدي ــة الكوي ــتعدادات دول ــار اس ــارة يف إط الزي

األول لدولــة الكويــت إىل اللجنــة تطبيقــا ألحــكام امليثــاق العــريب 

لحقــوق اإلنســان، وعقــدت اللجنــة ورشــتي عمــل بالتنســيق مــع 

وزارة الخارجيــة، خصصــت األوىل ملمثــي الــوزارات والهيئــات 

الحكوميــة، والثانيــة للمنظــات غــر الحكوميــة ومؤسســات 

ــت  ــد الكوي ــارة معه ــة بزي ــت اللجن ــا قام ــدين. ك ــع امل املجتم

للدراســات القضائيــة، والهيئــة العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقــة، 

ووزارة الداخليــة، وومركــز اإليــواء التابــع للهيئــة العامــة للقــوى 

ــة. العامل

العــريب  بامليثــاق  التعريــف  العمــل  ورشــتي  تناولــت  وقــد 

لحقــوق اإلنســان، ودور وواليــة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة 

ــر والحــوار التفاعــي بــن  ــة دراســة التقاري ــز عــى آلي مــع الركي

اللجنــة والدولــة الطــرف وصــوال إىل وضــع املاحظــات والتوصيات 

ــة ومتابعــة تنفيذهــا. الختامي

وقــد ســاهمت هــذه الزيــارة يف تكويــن فكــرة واســعة عــن جهود 

ــة حقــوق اإلنســان عــى  ــز وحاي ــة الكويــت يف إطــار تعزي دول

مســتوى الحكومــات واملؤسســات والهيئــات العامــة.

جلنــة حقــوق االنســان العربيــة تعقــد ورشــة عمــل تعريفيــة يف جيبوتــي وتــزور خميــم الالجئــني اليمنــني يف أبــخ

ــرض  ــويت بغ ــة جيب ــه إىل جمهوري ــة زيارت ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق ــد لجن ــم وف اختت

حثهــا عــي االنضــام للميثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، وضــم الوفــد الدكتــور هــادي 

اليامــي واملستشــار محمــد فزيــع واملستشــار محمــد الضاحــي. وعقــدت اللجنــة عــي 

مــدار يومــن ورشــتي عمــل للتعريــف بأحــكام امليثــاق بتاريــخ 2016/3/20-19 

واختصــاص اللجنــة وطريقــة عملهــا، وخصصــت الورشــة األويل للمســئولن الحكومــن 

ــدين. ــع امل ــات املجتم ــة ملنظ والثاني

والتقــي وفــد اللجنــة خــال الزيــارة بوزيــر الداخليــة، ووزيــرة ترقيــة املــرأة والتخطيــط 

األرسي، وأمــن عــام وزارة الشــؤون  الخارجيــة والتعــاون الــدويل، والذيــن أبــدوا 

ــة  ــدول العربي ــات ال ــال مصادق ــة الكت ــاعيها الحثيث ــة ومس ــود اللجن ــم بجه ترحيبه

عــى امليثــاق، وأشــارو إىل حرصهــم عــي تأكيــد الهويــة العربيــة لجيبــويت والســعي مــع 

ــاق. ــة للعمــل عــي االنضــام للميث الجهــات االخــرى يف الدول

ويذكــر أن وفــد اللجنــة قــد اغتنــم زيارتــه لجمهوريــة جيبــويت بتفقــد الظــروف 

ــف  ــة للمل ــة اللجن ــياق متابع ــك يف س ــخ، وذل ــم أب ــن مبخي ــن اليمني ــانية لاجئ اإلنس

اليمنــي، ودعــوة حكومــة جمهوريــة جيبــويت للجنــة لزيــارة مخيــم الاجئــن اليمنيــن. 

هــذا وقــد ســجلت اللجنــة جملــة مــن املاحظــات والتوصيــات يف ختــام زيارتهــا 

ــة.  ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــا لألم ــي قدمته ــم والت ــة للمخي التفقدي
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جلنــة حقــوق اإلنســان العربية
 تشــارك يف أعمــال املؤمتــر اإلقليمــي األول حــول دور املفوضيــة الســامية

 لتعزيــز حقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة

جلنة حقوق االنسان العربية
تشارك يف املؤمتر العام الثاني حول

“حقوق االنسان بدول جملس التعاون اخلليجي”
“منظومة حقوق االنسان.....

التحديات الوطنية واالقليمية والدولية”

جلنة حقوق االنسان العربية تشارك
 يف اعمال املائدة احلوارية 

»عالقة جامعة الدولة العربية باجملتمع املدني«

شــاركت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف أعــال املؤمتــر اإلقليمــي األول حــول دور 

املفوضيــة الســامية لتعزيــز حقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة بتنظيــم مــن اللجنــة 

ــة  ــوق اإلنســان وجامع ــة الســامية لحق ــوق اإلنســان واملفوضي ــة لحق ــة القطري الوطني

الــدول العربيــة والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

وقــد أكــد أعضــاء اللجنــة عــى أهميــة هــذا املؤمتــر لــدوره يف تقييــم تجربــة املفوضيــة 

ــع بالحقــوق  ــات متــس التمت ــة مــن تحدي ــة خــال الســنوات املاضي يف املنطقــة العربي

اإلنســانية التــى كفلتهــا املواثيــق العربيــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان.

ودعــا أعضــاء اللجنــة اىل تطويــر آليــات التعــاون بــن لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة 

ــي  ــا يرتق ــة مب ــات ذات العاق ــف اآللي ــان ومختل ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس واملفوضي

ــريب. ــي الع ــع الحقوق بالواق

وبــن أعضــاء اللجنــة أن اللجنــة تعتــزم بنــاء رشاكات مــع اآلليــات الدوليــة وبخاصــة املفوضيــة مــن خــال وضــع تعليقــات تفســرية ألحــكام امليثــاق كــا 

جــرى العمــل عليــه يف اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة النظــرة مــن أجــل متكــن الــدول األطــراف يف امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان مــن الفهــم الواســع 

والواضــح ملضمــون أحكامــه.

هــذا وقــد شــارك أعضــاء اللجنــة  يف مجموعــات العمــل املتخصصــة حــول آليــات حقــوق اإلنســان والتعــاون اإلقليمــي، وتوســيع الفضــاء الدميقراطــي ودور 

املفوضيــة يف دعــم املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وكذلــك ورشــة التعاطــي مــع اإلجــراءات الخاصــة مبجلــس حقــوق اإلنســان. كــا تداخــل وفــد 

اللجنــة املشــارك يف بعــض املحــاور والنقاشــات، مشــددين عــى اهميــة ابــراز االيجابيــات واملنجــزات لــدول املجلــس وعــدم بخــس هــذه الــدول حقهــا فيــا 

حققتــه مــن تقــدم يف مختلــف املجــاالت. 

شــاركت لجنــة حقــوق االنســان العربيــة يف املؤمتــر العــام الثــاين 

لحقــوق االنســان بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي عقــد 

يف مدينــة املنامــة. وقــد انعقــد املؤمتــر تحــت رعايــة وبحضــور 

ــن الســيد أحمــد املــا،  ــواب مبملكــة البحري رئيــس مجلــس الن

ــس  ــح رئي ــح الصال ــن صال ــي ب ــيد ع ــاح الس ــر االفتت ــا ح ك

مجلــس الشــورى مبملكــة البحريــن، والدكتــور أحمــد الجــروان 

الدامئــة  العربيــة  اللجنــة  ورئيــس  العــريب،  الربملــان  رئيــس 

لحقــوق االنســان.

وقــد خصــص للجنــة حقــوق االنســان العربيــة فرصــة املشــاركة 

يف الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر بكلمــة قدمهــا رئيــس اللجنــة، 

ــة التــي يكتســيها هــذا املوضــوع، كــا  تطــرق فيهــا اىل األهمي

متــت االشــارة إىل التعريــف بلجنــة امليثــاق والــدور الــذي 

تضطلــع بــه يف مجــال حايــة وتعزيــز حقــوق االنســان يف 

املنطقــة العربيــة. وقــد دارت جلســات املؤمتــر حــول محوريــن 

أساســين هــا: بنــاء وتطويــر منظومــة حقــوق االنســان يف 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وحقــوق االنســان والتحديــات 

ــة. ــة والدولي ــة واالقليمي الوطني

ــر  ــات الحكومية،وغ ــن الجه ــدد م ــر ع ــد حــر هــذا املؤمت وق

ــارج  ــل وخ ــن داخ ــي م ــأن الحقوق ــن بالش ــة، واملهتم الحكومي

ــن. ــة البحري مملك

بدعــوة مــن مؤسســة املجتمــع املفتــوح ومركــز االصفري للمجتمــع املــدين واملواطنة، 

شــاركت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف اعــال املائــدة الحواريــة حــول »العاقــة 

مــا بــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظــات املجتمــع املــدين« التــي نظمــت يف مقــر 

الجامعــة االمريكيــة ببــروت - الجمهوريــة اللبنانية.

ــة  ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــا ب ــة م ــاش العاق ــة اىل نق ــدة الحواري ــت املائ وهدف

ــي  ــات الت ــاذج وااللي ومنظــات املجتمــع املــدين، واالســتفادة مــن الخــربات والن

تســتخدمها مختلــف املنظــات الدوليــة واالقليميــة، وكذلــك بحــث امكانيــة تطبيق 

ــات يف منظومــة الجامعــة.  هــذه الخــربات والنــاذج وااللي

وكان املستشــار محمــد الضاحــي قــد قــدم رشحــا واســعا عــن دور اللجنــة ومشــاركة 

املجتمــع املــدين يف اعالهــا وبخاصــة تقديــم التقاريــر املوازيــة وحضــور جلســات 

االســتاع. 

وشــارك يف اعــال املائــدة الحواريــة )14( شــخصا ميثلــون خــرباء وعاملــن يف جامعــة 

الــدول العربيــة واالتحــاد االفريقــي واالتحــاد االوريب ومنظــات املجتمــع املــدين،. 

6

المنامة  2016/1/23

الدوحة 13 - 14 /1/ 2016

بيروت 2016/2/25-24 



��ة
جن

الل
ت 

كا
��ار

ش
م

جلنة حقوق اإلنسان العربية
 تشارك يف أعمال ورشة 

العمل الثالثة للمنظمات العربية 
املتخصصة حول مسودة 

مشروع االسرتاتيجية العربية
حلقوق اإلنسان

جلنة حقوق اإلنسان العربية
تشارك يف أعمال ندوة اخلرباء حول احلق يف احلياة

شــارك الدكتــور عبــد املجيــد زعــاين 

نائــب رئيــس اللجنــة يف أعــال نــدوة 

الحيــاة،  يف  الحــق  حــول  الخــرباء 

ونظــم النــدوة املقــرر الخــاص املعني 

القضــاء  خــارج  اإلعــدام  بحــاالت 

تعســفا  أو  موجــزة  بإجــراءات  أو 

جنيــف  أكادمييــة  مــع  بالتعــاون 

ــوق  ــاين وحق ــدويل اإلنس ــون ال للقان

اإلنســان.  

ــة مبارســة الحــق يف  ــارب ذات الصل ــرض التج ــدوة خــرباء لع ــت الن وجمع

ــون  ــي يعمل ــة الت ــات األكادميي ــة للمؤسس ــال الفكري ــرض األع ــاة وع الحي

بهــا، وذلــك للوقــوف عــى مــا تــم إنجــازه فيــا يخــص التطــورات القانونيــة 

ــذا  ــة له ــن الحاي ــد م ــي ملزي ــدويل والوطن ــن ال ــة  عــى الصعيدي والقضائي

الحــق.

ــاة  ــق يف الحي ــارش الح ــس مب ــارصة مت ــات مع ــى تحدي ــون ع ــز املتدخل ورك

وبخاصــة يف النزاعــات املســلحة وحايــة املجموعــات األكــر هشاشــة، 

والبحــث عــن حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو 

ــفا.  تعس

شــارك األســتاذ/ جابــر املــري عضــو لجنــة حقــوق اإلنســان 

العربيــة  يف أعــال ورشــة العمــل الثالثــة واالخــرة ملناقشــة 

لحقــوق  العربيــة  اإلســراتيجية  مــرشوع  مســودة  محتــوى 

ــة الدامئــة  ــة العربي ــا عــى اللجن ــداً لعرضه ــك متهي اإلنســان، وذل

ــتوى  ــى املس ــة ع ــس الجامع ــا اىل مجل ــان ورفعه ــوق اإلنس لحق

الــوزاري إلقرارهــا. وقــد قــدم ماحظــات اللجنــة عــى مســودة 

امليثــاق  بإعــال أحــكام  املتعلقــة  تلــك  املــرشوع، وبخاصــة 

حقــوق  لجنــة  مقاصــد  وتحقيــق  اإلنســان  لحقــوق  العــريب 

اإلنســان العربيــة.

ــة  ــرباء ملناقش ــق الخ ــاء فري ــاركت يف لق ــد ش ــة ق ــت اللجن وكان

مســودة مــرشوع اإلســراتيجية باإلضافــة إىل اإلجتــاع التشــاوري 

اإلنســان  لحقــوق  العربيــة  الوطنيــة  للمؤسســات  الثــاين 

ومنظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

جلنــة حقــوق اإلنســان العربية  تشــارك
يف دورة تدريــب املدربــني حــول تقديــم التقاريــر

إىل هيئــات املعاهــدات

جلنــة حقــوق االنســان العربية
 تشــارك يف اعمــال الورشــة التدريبيــة حــول

»انشــاء املؤسســات الوطنيــة وفــق مبــادئ باريس 
ودورهــا يف النظــام الدويل«

بنــاء عــى دعــوة مــن برنامــج بنــاء القــدرات حــول 

ــوق  ــامي لحق ــوض الس ــب املف ــدات مبكت ــات املعاه هيئ

حقــوق  لجنــة  شــاركت  املتحــدة،  باألمــم  اإلنســان 

حــول  املدربــن  تدريــب  »دورة  يف  العربيــة  اإلنســان 

تقديــم التقاريــر إىل هيئــات املعاهــدات«، ويــأىت انعقــاد 

هــذه الــدورة تنفيــذاً لقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم 

ــب  ــم مكت ــان 2014 بدع ــادر يف ابريل/نيس ــدة الص املتح

ــاء يف  ــدول األعض ــان لل ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس املف

بنــاء قدراتهــا عــى تنفيــذ التزاماتهــا مبوجــب املعاهــدات 

وتقديــم املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات.

ميثلــون  مشــارك   )36( الــدورة  هــذه  شــارك يف  وقــد 

عربيــة،  دولــة   )15( مــن  والعــدل  الخارجيــة  وزارات 

ــة حقــوق  باإلضافــة إىل منظمــة التعــاون اإلســامي ولجن

اإلنســان العربيــة.

شــاركت لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة يف أعــال الورشــة التدريبيــة حول 

انشــاء املؤسســات الوطنيــة وفــق مبــادئ باريــس ودورهــا يف النظــام الدويل 

التــي نظمــت يف الدوحة . 

وقــد جــاءت أعــال هــذه الــدورة عــى خلفيــة افتتــاح املكتــب اإلقليمــي 

ملنتــدى آســيا واملحيــط الهــادي يف مقــر اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

بقطــر ليكــون بــؤرة تقديــم الدعــم والخــربة األكادمييــة والعمليــة 

ــة.  ــة العربي للمؤسســات الوطني

ــة  ــة( قــدم مداخل ــر املــري )عضــو اللجن ــر بالذكــر أن األســتاذ/ جاب وجدي

حــول »عاقــة لجنة حقــوق اإلنســان العربية باملؤسســات الوطنيــة العربية 

املعنيــة بحقــوق اإلنســان«  يف أعــال الجلســة الرابعــة، وتناولــت الورقــة 

التعريــف باللجنــة وأهدافهــا وأدوارهــا وبخاصــة مراجعــة التدابــر التــي 

تتخذهــا الــدول األطــراف يف مجــال اعــال الحقــوق والحريــات املنصــوص 

عليهــا يف احــكام امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان وبيــان التقــدم املحــرز 

للتمتــع بهــا. كــا اســتعرض تطــور عاقــة اللجنــة مــع املؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان منــذ تأسيســها عــام 2009 حتــى تاريخــه. 
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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 عــى مســتوى القمــة مبوجــب قــراره رقــم 	• ــدول العربي وافــق مجلــس جامعــة ال
270 الصــادر بتاريــخ 2004/5/23 يف دورتــه العاديــة رقــم 16 عــى 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
إعــاال 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 واالجتاعيــة 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 ــال 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 عــى ان يكون ــراع 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. علــا بــان اعضــاء 
ــن األعضــاء  ــة م ــة ثالث ــى والي ــى 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 عــى الــدول األطــراف التعهــد بــأن تضمــن ألعضــاء اللجنــة الحصانــة 	•
الالزمــة والرضوريــة لحايتهــم 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.

عــى 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 االسرشــادية والتوجيهيــة الخاصــة 	•
بشــكل ومضمــون التقريــر، ضانــاً 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.

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 عــى نرشهــا عــى نطــاق واســع. كــا 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 اجتاعاته ــد اللجن تعق
تقاريــر الــدول األطــراف، كــا تعقــد اجتاعــات اســتثنائية ملناقشــة مــا يســتجد مــن 

ــال 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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