األمانة العامة

القاهرة في 5162/3/61

اليوم العربي لحقوق اإلنسان
فرصة لتعزيز واحترام حقوق اإلنسان في العالم العربي

تحتفل لجنة حقوق اإلنسان العربية ( )AHRCباليوم العربي لحقوق اإلنسان الذي أقرتو جامعة الدول العربية

والذي يصادف يوم  61مارس/آذار من كل عام ،وىو اليوم الذى دخل فيو الميثاق العربي لحقوق اإلنسان حيز النفاذ
في العام  ،8002بعد أن تم إق ارره في مايو/آيار من العام  8002بقمة تونس.

أن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون احياء اليوم العربي لحقوق االنسان لعام  8062تحت شعار "حرية

الرأي و التعبير  -حق و مسؤولية" يجدد اليقين بالمكانة السامية لحرية الرأي والتعبير بوصفيا الركن األساسي لمتمتع
بكافة حقوق اإلنسان الوارده في المواثيق والعيود الدولية ،والقيمية االساسية التي تمكن األفراد من استقاء المعمومات
واألنباء ،وتمنحيم الفرصة إلبداء آرائيم واإلفصاح عن إرادتيم بأساليب متعددة بما يعزز واقع الديمقراطية والمساواة

ويرسخ مبادئ حقوق اإلنسان.

أن لجنة حقوق االنسان العربية تذكر بالضمانات القانونية التي كفميا الميثاق العربي لحقوق االنسان لحماية

حق االفراد بحرية الرأي والتعبير دون قيود أو رقابة إال تمك الوارده بنص القانون وأن تكون ضرورية الحترام حقوق

اآلخرين وحرياتيم ،ولحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة .وىو ما يتوافق مع كافة العيود

والمواثيق المعنية بحقوق االنسان التي تعتبر حماية ىذه األغراض قيودا مشروعة عمى حرية الرأي والتعبير والحريات

االعالمية ،وتضيف الى ىذه القيود حظر الدعوة الى الكراىية والعنصرية والحروب.

وبينما يشير واقع الحال في السنوات القميمة الماضية الى أوضاع عربية قاتمة يغمب عمييا الصراعات والعنف

الدموي واالعمال االرىابية والسموكيات المتطرفة واليمجية التي لم يسبق ليا مثيل ،بما يتسبب عنيا من إنتياكات
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فظيعة لحقوق اإلنسان ،فان المجنة تشدد عمى نيج حقوق االنسان كمدخل اساسي لمنع اسباب انتشار تيارات العنصرية
والكراىية والتطرف والعنف واالرىاب الذي تشيده مجتمعاتنا العربية ،وتدعو الى تعزيز حرية الرأي والتعبير كالية تفكير

عقالنية تمكننا من اعادة بناء المجتمع المتسامح الذي يعيش افراده في سالم وحسن جوار ،عن طريق الحوار والتبادل
وقبول االختالف.

وتتمنى لجنة حقوق االنسان العربية ،بوصففيا اآلليفة العربيفة التعاىديفة المعنيفة بد ارسفة تقفارير الفدول حفول مفدى اعماليفا

لمحقوق والحريات الوارده في احكام الميثفاق العربفي لحقفوق االنسفان ،أن تشفكل االحتفاليفة السفنوية بفاليوم العربفي لحقفوق
االنسان ،فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات من اجل إحترام وحماية حقفوق اإلنسفان ففي عالمنفا العربفي،
وبخاصة بعد أقرار مجمس الجامعة لمنظام االساسي لممحكمة العربية لحقوق االنسان عام  ،8062بما يمثفل نقمفة نوعيفة
وضرورية في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنسان العربي.
ومما ىو جدير بالذكر أن ل جنة حقوق اإلنسان العربية تتولى مراقبة التزام الدول بالحقوق والحريات الواردة في
الميثاق ،وتتألف المجنة من سبعة أعضاء (بصفتيم الشخصية) تنتخبيم الدول األطراف في الميثاق باالقتراع السري
عمى أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمممون بتجرد ونزاىة ،وال يجوز أن تضم المجنة أكثر من شخص
واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق ،ويجوز إعادة انتخابو لمرة واحدة فقط ،مع مراعاة مبدأ التداول .ويتمتعون

بالحصانة الالزمة لحمايتيم من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب

مواقفيم أو تصريحاتيم في إطار قياميم بمياميم كأعضاء في المجنة .وبمغ عدد الدول األطراف في الميثاق ()62
أربعة عشر دولة عربية.
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