
 
 
 األمانة العامة 

 
 مداخمة لجنة حقوق اإلنسان العربية

 في اجتماع الجمعية العامة 
 لمشبكة العربية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

 6102يوليو/تموز  62عمان 
 

 رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسانسعادة السيد/ 
 السيدات والسادة المحترمون أعضاء الجمعية العمومية لمشبكة

 
بعد تأطير ومأسسة التعاون العربية في ىذا االجتماع الميم،  ني أن أمثل لجنة حقوق اإلنسانيسعد

بين المجنة والشبكة، واسمحوا لى في البداية أن أعطى نبذة عن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق 
لميثاق العربي لحقوق اإلنسان تونس اب عمى مستوى القمة جامعة الدول العربيةأقر مجمس لقد اإلنسان العربية. 

، عميو سبع دولة صادقم بعد مارس/آذار 61في حيز النفاذ ودخل الميثاق  ،3002مايو/آيار  32في 
وتختص بدراسة التقارير التى تقدميا  3002الميثاق أنشأت لجنة حقوق اإلنسان العربية في العام  وبموجب

عدد الدول األطراف في بمغ ، وقد ة لحقوق اإلنساناىديالدول األطراف لمجنة بوصفيا اآللية العربية التع
 .( أربعة عشر دولة عربية62)حتى اآلن الميثاق 

من خالل دراسة تقارير الدول مراقبة التزام الدول بالحقوق والحريات الواردة في الميثاق، المجنة  وتتولى
دول األطراف في الميثاق باالقتراع وتتألف المجنة من سبعة أعضاء )بصفتيم الشخصية( تنتخبيم الاألطراف 

تجرد ونزاىة، ويتمتع أعضاء المجنة السري عمى أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمممون ب
وقد ناقشت المجنة حتى اآلن تقارير سبع دول ، بالحصانة الالزمة لحمايتيم من أشكال المضايقات أو الضغوط

ن، قطر، الختامية عمييا، وىذه الدول ىى: )األردن، الجزائر، البحريعربية ووضعت المالحظات والتوصيات 
، كما ورد إلى المجنة مؤخرًا التقرير األول لمسودان، والذي سيتم مناقشتو خالل الفترة اإلمارات العراق، لبنان(

 القادمة.
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ي الميثاق العربي ة فعزميا عمى تعزيز احترام الحقوق األساسية والحريات العامة الواردأظيرت المجنة وقد 
لحقوق اإلنسان، وتواصل المجنة حوارىا التفاعمي مع الدول العربية األطراف من خالل الحوار التفاعمي لمتابعة تنفيذ 

 موضوع التنفيذ.ووضعيا التوصيات التى أصدرتيا المجنة 
 

 السيدات والسادة المحترمون
التعاون مع الشبكة في إطار دعم أواصر العمل العربي نحن في لجنة حقوق اإلنسان العربية نتطمع إلى تعزيز 

المشترك، وبناء عمى ذلك فأننا يمكن أن نتشارك في محاور عديدة بما يخدم حقوق اإلنسان العربي، ومن تمك المحاور 
 الممكنة لمتعاون:

 
 اواًل: متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجنة:

موضع إنشغال المجان التعاىدية قضية متابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن كما تعممون فقد أصبحت 
، ولذلك أقترح عمى الشبكة العربية لممؤسسات والمؤسسات الوطنية عمى حد سواءكبير عمى مستوى المجان التعاىدية 

جنة حقوق اإلنسان العربية في الوطنية لحقوق اإلنسان بما تمثمو من ثقل كبير عمى المستوى اإلقميمي التعاون مع ل
ت الختامية الصادرة عن المجنة فيما يخص البمدان العربية الممثمة بمؤسسات في الشبكة وقدمت متابعة تنفيذ التوصيا

 .تقريرىا األول لمجنة، وىي )األردن، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق وقطر(
 

مرصد لفريق عمل فني لفحص ىذه التوصيات وعمل وأقترح تنفيذا ليذا الغرض عقد جمسات متخصصة 
رى أن ليا أولوية لمعمل لمعمل عمى متابعة تنفيذىا مع الحكومات واختيار التوصيات التى ي   لمتابعة تنفيذ التوصيات

تتم متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المالحظات وأصحاب المصمحة اآلخرين في كل دولة طرف، وأتصور أن 
 التقارير الدوريةإعداد  تنفيذ التوصيات بشكل عام من خالللختامية عمى مستويين، المستوى األول متابعة والتوصيات ا

عمل نشط بالمساىمة مع  المستوى الثاني متابعة تنفيذ التوصيات بشكل مركز ومحدد منو ، الالحقة من جانب الدول
 . الدول األطراف
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لتقني بين المجنة وبين الشبكة ستساىم بال شك في أتصور أن مثل ىذه اآللية من خالل التعاون ا
وضع المالحظات والتوصيات الختامية موضع التطبيق، وفي توفير أرضية مشتركة بين المجنة والشبكة 
والحكومات العربية والمؤسسات الوطنية ذات الصمة لموقوف عمى التحديات أمام إعمال الحقوق والحريات 

 عمى بمورة مقاربات ومعايير عربية لحقوق اإلنسان.الواردة في الميثاق، والقدرة 
 

 ؤسسات الوطنية األعضاء في الشبكة لمحث عمى المصادقة وتقديم التقارير:ثانيًا: الدور المتوقع من الم
ن المؤسسات الوطنية األعضاء في الشبكة بعضيا ينتمي إلى دول مصادقة عمى الميثاق العربي ا

 ا األول لمجنة، وىي )فمسطين وليبيا(.لحقوق اإلنسان ولم تقدم تقريرى
تونس، وجيبوتي، وع مان، ومصر، وبعض المؤسسات األعضاء ينتمي إلى دول غير مصادقة عمى الميثاق، وىي )

 .والمغرب وموريتانيا(
لذلك يمكن أن يتم التنسيق بين المجنة والشبكة لحث الدول المصادقة عمى تقديم تقاريرىا عن إعمال 

المنصوص عمييا في الميثاق، وكذلك التنسيق لحث الدول غير المصادقة الستكمال اجراءات وتنفيذ الحقوق 
 انضماميا.
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