
 
 
 األمانة العامة 

 لجنة حقوق اإلنسان العربية تختتم زيارتها لتونس

 بعد مشاركتها في المؤتمر األول لمسؤولين عن حقوق اإلنسان بوزارات الداخمية العربية

 واالجتماع المشترك لممثمي وزارات الداخمية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

لممسؤولين عن حقوق اإلنسان في شاركت لجنة حقوق اإلنسان العربية في المؤتمر العربي األول 
وقد افتتح المؤتمر الدكتور عمى كومان األمين نوفمبر،  3و 2وزارات الداخمية العربية الذى انعقد بتونس يومي 

العام لمجمس وزراء الداخمية العرب، وترأس أعمال المؤتمر المستشار محمد بوحنة ممثل وزارة الداخمية 
الدكتور ىادي بن عمي اليامي الذى قدم كممة الممجنة في الجمسة األولي وقد ترأس وفد المجنة الجزائرية. 

، وجو في بدايتيا التحية والتقدير لكل منسوبي الشرطة واألمن األوفياء الذين يسيرون عمى أمن لممؤتمر
 وسالمة المجتمع عمى إمتداد الساحات العربية، وال يمر أسبوع دون أن نشيد تضحياتيم الميدانية في سبيل

 أداء الواجب.
وعبر في كممتو عن أن عمميات حماية األمن ومكافحة الجرائم واإلرىاب والجريمة المنظمة وحماية 
حقوق اإلنسان وسيادة القانون عمميات متوائمة ويعزز بعضيا بعضا، وأنو ال فرصة لتعزيز أو احترام حقوق 

تكريس حقوق اإلنسان. وأقترح أن أن يتبنى إنسان بدون صيانة األمن، وال يوجد فرصة الستمرار األمن إال ب
المؤتمر وضع أطر وأدلة مرجعية لحقوق اإلنسان األساسية بشأن التوقيف والتفتيش، أو ممارسة التدابير 
واإلجراءات األمنية لمنع الجرائم أو مالحقتيا عمى أن تيدى ىذه األطر المرجعية بأفضل التجارب والممارسات 

 لممساىمة التقنية في ىذه الجيود.ألن لجنة حقوق اإلنسان العربية عمى استعداد  العربية والدولية. وأشار
وأعطى نبذة لممشاركين عن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وآليتو المتمثمة في لجنة حقوق اإلنسان العربية، 

 ودعى الدول العربية الستكمال التصديق عمى الميثاق.
ىياكل حقوق اإلنسان بوزارت الداخمية العربية في تعزيز  ثم ترأس الجمسة المخصصة لمحور دور

لجمسة الدور الوقائي والرقابي والعقابي ليذه اإلدارات وتم عرض ثالث وحماية حقوق اإلنسان، واستعرضت ا
تجارب من السودان واألردن ودولة اإلمارات العربية. وعبر الدكتور ىادي اليامي عن أن االدارات واليياكل 



 
 
 األمانة العامة 

عناصر حقوق اإلنسان باعتبارىا أحد المسؤولة عن حقوق اإلنسان في وزارات الداخمية ىى خط الدفاع األول عن 
 الرقابة الذاتية.

 واستكممت المجنة مشاركتيا في واالجتماع المشترك لممثمي وزارات الداخمية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
نوفمبر بمقر مجمس وزراء الداخمية العرب وقد افتتح المؤتمر السيد محمد الناجم الغرسمي وزير  4و 3الذى عقد يومي 

ورقة عمل عن رؤيتيا حول إدماج توصيات المؤتمر الدولي ضمن آليات التقارير التى داخمية تونس، وقدمت المجنة 
تناقشيا الدول األطراف في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وقد استعرضت الورقة حاالت الطوارئ االستثنائية والتى 

الحقوق والحريات التى ال يجوز فييا فرض بعض القيود عمى الحقوق واستعرضت الورقة أيضا الالئحة المطولة من 
يجوز االنتقاص منيا أو تقييدىا في حالة الطوارئ، خطة المجنة في إعداد عدد من التعميثات العامة المتعمقة بشروط 
وضوابط وحاالت فرض الضوابط االستثنائية وعالقتيا بسيادة القانون وعدم جواز تعميق الضمانات القضائية الالزمة 

 لحماية تمك الحقوق.
ر بالذكر أن رئيس المجنة قد عقد لقاءا مشتركا مع األمين العام لمجمس وزراء الداخمية العرب الدكتور عمي جدي

كومان، ولقاء مع الدكتور الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية فيتونس، كما عقد عدد من المقاءان مع ممثمي وزارات 
الدول العربية. وممثمي المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في  الداخمية العربية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان. شارك في الوفد من أمانة المجنة األستاذ معتز باهلل عثمان واألستاذة 
 دينا دكروري.

 


