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 تقدیــم .1
 أن حین وفي .والوطني واإلقلیمي العالمي المستوى على بالحمایة اإلنسان حقوق تحظى

 الحقوق لھذه الحمایة توفیر إلى یسعى المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق حمایة نظام
 قضایا لمعالجة آلیات وضعت اإلقلیمیة المنظمات فإن العالمي، المستوى على

 من المتحدة األمم تدعم بینما اإلقلیمي، المستوى على اإلنسان حقوق وخصوصیات
ً  اإلقلیمیة الجھود ھذه جانبھا ً  دعما   .التكمیلي طابعھا على وتشدد نشطا

 اإلنسان حقوق نظام على اإلنمائي المجال في الممارسین إطالع إلى المنشور ھذا یسعى
 اإلنسان حقوق نظام تأسس وقد .واسع نطاق على معروف غیر نظام وھو العربي،
 التعاون منظمةو دولة، 22 تضم التي العربیة الدول جامعة رعایة تحت العربي

 التعریف في العربیة الجامعة جھود فإن الصدد، ھذا وفي .دولة 57 تضم التي اإلسالمي
 مواقع على العثور یصعب إذ خاص، بشكل ضعیفة اإلنسان حقوق حمایة في بدورھا

 قدیمة تكون ما وكثیراً  بالعربیة، للناطقین بالنسبة حتى وتصفحھا الصلة ذات اإلنترنت
 .الجوھري المضمون من وخالیة تاریخ، بدون أو متحدثة، وغیر

   العربیة الجامعة .2
ً  عضواً، دولة 22 وتضم ،1945 عام في العربیة الدول جامعة تأسست  عضویة بأن علما
 الجامعة أعضاء یلتزم الدولیة، التزاماتھم جانب وإلى .2011 عام منذ مجمدة سوریا
 .المشتركة والمعاییر التعاون تنظم التي اإلقلیمیة المعاھدات من بشبكة

 اإلطار أنظر( العربیة الدول بین مرتفع الدولیة للمعاھدات الرسمي القبول مستوى ویعد
 عقوبة إلغاء مثل للجدل، المثیرة اإلنسان حقوق بقضایا األمر یتعلق عندما ذلك، ومع .)3

 القسري االختفاء حاالت بمنع الدول والتزامات المھاجرین، العمال وحقوق اإلعدام،
 تلك تبنى قد العربیة الجامعة في األعضاء الدول من جداً  قلیالً  عدداً  فإن علیھا، والمعاقبة

 بحقوق المتعلقة الدولیة األحكام أو المعاھدات جمیع على ذاتھ األمر وینطبق .االلتزامات
 المنشأة المتحدة األمم ھیئات إلى فردیة شكاوى تقدیم من األفراد تمكن التي اإلنسان

 المثال، سبیل فعلى .المعنیة المعاھدات تنفیذ لرصد وطنیة ھیاكل تنشئ التي أو بمعاھدات
 االحتجاز، أماكن جمیع بمراقبة الدول تلزم التي المعاھدة على فقط أعضاء أربعة صادق

  .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة تنفیذ بمراقبة دول ثماني التزمت بینما
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  األساسیة العربیة اإلنسان حقوق معاھدات

  اإلنسان لحقوق العربي المیثاق

 في الرئیسیة العربیة الجامعة معاھدة ھو 2004 لعام اإلنسان لحقوق العربي المیثاق
 اآلن حتى علیھ وصادقت ،2008 عام في ھالمفعو سریان بدأ وقد اإلنسان، حقوق مجال

التي و 1994 عام إلى تعود التي السابقة العربیة الجامعة بمعاھدة مقارنة وذلك دولة، 14
  .علیھا الدول مصادقة لعدم أبداً  التنفیذ حیز تدخللم 

 2004 عام میثاق صیغ األخرى، العربیة الدول جامعة معاھدات من النقیض وعلى
 المیثاق مشروع الخبراء من لجنة وعرضت المدني، والمجتمع الخبراء من بمشاركة

 الدول جامعة مجلس إلى وإحالتھا العتمادھا اإلنسان لحقوق الدائمة العربیة اللجنة على
 وبالتالي األولي، المشروع على جوھریة تغییرات أدخلت الدائمة اللجنة أن غیر .العربیة
  .بعض الجوانب في الدولیة بالمعاییر الوفاء عن عجزت

 من عدداً  یغطي إذ بسلفھ، مقارنة محسنة نسخة جدارة، وعن المیثاق، یعدّ  عام، وبشكل
  :السابق في غائبة كانت التي اإلنسان حقوق

 اإلعاقة أساس على التمییز حظر ذلك في بما التمییز، لمكافحة النطاق واسع بند 
 الفعلیة، المساواة لتحقیق الالزمة التدابیر باتخاذ الدول والتزام ؛))1( 3 المادة(

 ))3( 3 المادة( والمرأة الرجل بین المساواة لتحقیق إضافیة تدابیر واتخاذ

 الثقافیة األقلیات حقوق وحمایة ،)30 المادة( معتقده أو دینھ إظھار في اإلنسان حریة 
  )25 المادة(

 8 المادة( القاسیة المعاملة أو التعذیب لضحایا والتعویض االعتبار ورد اإلنصاف 
)2((  

 حریة ذلك في بما العامة، الحیاة في المشاركة في الحق على أوضح بشكل النص 
 )24 المادة( الحریات من وغیرھا الجمعیات، تكوین

 تعلیق حظر المثال سبیل على ومنھا الحقوق، من كبیر عدد من االنتقاص حظر 
 االعتراض في الحق ذلك في بما الطوارئ، أوقات في المعادلة المحاكمة ضمانات

 ))6( 14و 13 المادة( المختصة المحكمة أمام االحتجاز على

 یحظر أنھ حین ففي خطیرة، قصور أوجھ من یعاني المیثاق فإن أخرى، ناحیة ومن
 أو القاسیة العقوبات یحظر ال فإنھ المھینة، أو الالإنسانیة أو القاسیة والمعاملة التعذیب

 من صغیر عدد في تمارس التي ،یدال قطع أو الجلد عقوبات مثل المھینة، أو الالإنسانیة
 أشد على اإلعدام عقوبة یقصر المیثاق أن كما العربیة، الجامعة في األعضاء الدول

 عاماً، 18 عن أعمارھم تقل الذین األطفال بحق اإلعدام عقوبة ویحظر خطورة، الجرائم
 السعودیة( العربیة الجامعة دول من ثالث تسمح حیث بذلك، الوطني القانون یسمح لم ما

 آخر عیب وثمة .العقوبة ھذه وتنفذ القصر، على اإلعدام عقوبة بفرض )والیمن والسودان
ً  المیثاق یشیر إذ القانون، بموجب تقییدھا یمكن إذ والمعتقد، الدین بحریة یتعلق  إلى ضمنا

ً  یستحیل أمر وھو دینھ ترك في اإلنسان حق ً  قانونیا  معظم في المسلمین على واجتماعیا
ً " المھاجرین العمال حمایة على ینص المیثاق أن كما العربیة؛ الدول  للقوانین وفقا

 الخلیج دول في المھاجرین العمال ضد التمییز عنفإنھ یتغاضى  وبالتالي ،"الساریة
   .العربي

 المتعلقة الحقوق كل مثل للمواطنین، األساسیة الحقوق من عدد على القیود المیثاق ویضع
ً  الحصول في والحق السیاسي، النشاط بممارسة  والتعلیم، الصحیة الرعایة على مجانا

 یعیشون الذین األشخاص لجمیع المیثاق یكفل وال .االجتماعیة والحمایة العمل في والحق
 وفي والتعلیم الصحة وفي الئق معیشي مستوى وفي الملكیة في الحق إال المعني البلد في

 اللجوء طلب في بالحق العربي المیثاق یعترف حین وفي الثقافیة. الحیاة في المشاركة
  .، ال یلزم الدول بمنح اللجوءالدولیة المعاھداتعلى غرار ھ، وفإن )28 المادة(

 أن على تنص التي المیثاق من 43 المادة طریق عن النقص ھذا من العدید معالجة ویمكن
 على التصدیق خالل من األعضاء الدول قبلتھا التي واإلقلیمیة الدولیة االلتزامات
 ،والشعوب اإلنسان لحقوق األفریقي المیثاق مثل غیرھا، أو والدولیة اإلقلیمیة المعاھدات

 القانون یسود كما منھ، أقوى كانت إذا العربي المیثاق بموجب منھا االنتقاص یمكن ال
 .المیثاق أحكام توفره مما أعلى حمایة مستوى توفر الوطنیة المعاییر كانت إذا الوطني

 .المیثاق في للحمایة آلیة غیاب ھو اآلن، حتى فعالة بمعالجة یحظى ال الذي األمر ولكن،
 استغاللھ یمكن مما اختیاریة، بروتوكوالت بوضع 52 المادة تسمح ذلك، على وعالوة

 ً   اإلقلیمي المستوى على الحمایة لتحسین كأداة أیضا

  العربي الطفل حقوق میثاق

 سبع أن ویبدو ،1983 عام في )كیلوبایت PDF، 362( العربي الطفل حقوق میثاق صدر
 یشمل ال فإنھ المیثاق، عنوان یشیر وكما .)كیلوبایت PDF، 53( علیھ صادقت قد دول

 األطفال المثال سبیل على ومنھم العربیة، الدول في یعیشون الذین األقلیات أطفال حقوق
  .أمازیغي أو كردي أصل من

 ظل في ینشأ أن في الطفل حق یشمل بما العربي، للطفل الرئیسیة الحقوق المیثاق یحدد
 والضمان الصحیة، والرعایة التعلیم، في والحق والجنسیة، الھویة في والحق األسرة،

 خالل من التشریعي اإلطار بتعزیز ملزمة الدول فإن الحقوق، ھذه ولضمان .االجتماعي
 األطفال تنمیة لفائدة شاملة وبرامج وسیاسات األطفال، على أثر لھا التي القوانین تعدیل

 الطفل مصلحة تحقیق بمقتضیات الصلة ذات التدابیر جمیع تسترشد أن ویجب .ورفاھھم
 المیثاق، تحدیث اإلنسان لحقوق الدائمة العربیة اللجنة ناقشت ،2009 عام وفي .الفضلى

ً  تشغل تعد لم القضیة ھذه أن یبدو ولكن ً  موقعا  وینشئ .الجامعة أعمال جدول على متقدما
 العربیة الدول لجامعة العامة األمانة إلى الدوریة التقاریر لرفع خاص إجراء المیثاق

 التقاریر ھذه تتوفر ال كما أخرى، مواصفات أي على المیثاق ینص أن دون )50 المادة(
 .اإلنترنت شبكة على

 الطفولة لجنة" اسمھا بالمیثاق، لھا عالقة ال مختصة، لجنة العربیة الجامعة وتضم
 جمیع عن مسؤولة وھي ،والطفولة واألسرة للمرأة الفنیة األمانة تساعدھا ،"العربیة
 العمل وورش المؤتمرات مثل أنشطة تنفذ كما بالطفل، الصلة ذات والبرامج الخطط

 وأوضاع حالة عن تقاریر اللجنة وترفع .والطفل واألسرة المرأة بقضایا المعنیة اإلقلیمیة
  .باألطفال المتعلقة األعضاء الدول وأنشطة برامج وعن العرب، األطفال

 الصلة ذات األخرى العربیة الدول جامعة معاھدات

 جنیف اتفاقیة على العربیة الدول جامعة في األعضاء الدول من فقط تسع صادقت
 العربیة الدول من ولكن ،1967 عام وبروتوكول الالجئین، بوضع الخاصة 1951لعام
ً  تستضیف التي  تصادق لم الحمایة، إلى یحتاجون الذین األشخاص من كبیرة أعدادا حالیا

 بموجب ضعیفة الالجئین حمایة فإن وكذلك .والبروتوكول االتفاقیة على مصر سوى
 العربیة الدول في الالجئین أوضاع لتنظیم العربیة االتفاقیة تدخل فلم :اإلقلیمیة المعاھدات

 صیاغة إعادة على العربیة الدول جامعة عكفت وقد .اآلن حتى التنفیذ حیز 1994 لعام
 السامي المفوض مع الوثیق بالتعاون وذلك ،الدولیة المعاییر مع متسقة لتكون االتفاقیة

 من لجنة على عرض المنقحة التعدیالت مشروع ولكن الالجئین، لشؤون المتحدة لألمم
 أخرى، ناحیة ومن .بعد نتائجھ تظھر ولم 2012 عام في المعنیة العربیة الدول ممثلي
 الالزمة التدابیر اتخاذ إلى األعضاء الدول 1965 لعام البیضاء الدار بروتوكول یدعو

 وفیما العربیة البلدان داخل التنقل وحریة اإلقامة، في الكاملة الفلسطینیین حقوق لضمان
 العربیة المملكة أن حین وفي .المواطنین مع المساواة قدم على العمل في والحق بینھا،

 الفلسطینیین حقوق فإن البروتوكول، على تصادق لم وتونس والمغرب السعودیة
  .كبیر حد إلى الوطنیة بالقوانین العملیة الناحیة من مقیدة العربیة الدول في المقیمین

 في عضواً  دولة 16 علیھا وصادقت اعتمدتھا التي ،اإلرھاب لقمع العربیة االتفاقیة أما
 االتفاقیة إشكالیات بین ومن .المنطقة في اإلنسان حقوق حمایة تقوض فإنھا ،1998 عام
ً  اإلرھاب تعّرف أحكامھا أن ً  تعریفا  إجراءات على تنص وأنھا فیھ، مبالغ بشكل واسعا

 باإلجراءات لاللتزام ضمانات أي دون والقضائي االستخباراتي للتعاون مشتركة
  .القسریة اإلعادة عدم بمبدأ أو الواجبة القانونیة
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  واإلنفاذ الرصد آلیات

 .واإلنفاذ الرصد بآلیات یتعلق فیما بالضعف اإلنسان لحقوق العربي اإلقلیمي النظام یتسم
 یتطلب األمر ولكن الصدد، ھذا في المشجعة الخطوات بعض اتخذ تم فقد ذلك، ومع

 اآللیات، ھذه لتحسین الشعبي، والضغط السیاسیة اإلرادة عن فضالً   والموارد، الوقت
 مالیة ضائقة من العربیة الجامعة تعانیھ ما ظل في الوقت بعض یستغرق قد أمر وھو

    .حركتھا یشل داخلي سیاسي وتصارع شدیدة

  اإلنسان لحقوق العربیة اللجنة

 أربع كل انتخابھم یتم أعضاء، سبعة وتضم اإلنسان لحقوق العربیة اللجنة المیثاق أنشأ
 اللجنة عضویة ضمت رطوالس ھذا كتابة تاریخ حتى و .األكثر على لفترتین سنوات

 عربیة، دول عشر تقاریر ،2016 عام حتى اللجنة، ناقشت وقد .فقط واحدة امرأة
 معاھدات، بموجب لمنشأةا الدولیة الھیئات غرار على ،ختامیة مالحظات وأصدرت

ً  ولكن  بالصالحیات تتمتع ال اإلنسان لحقوق العربیة اللجنة فإن الھیئات ھذه لمعظم خالفا
 الدول ترتكبھا التي اإلنسان حقوق انتھاكات بشأن الفردیة الشكاوى لقبول الالزمة

 مستقلین، كخبراء للعمل األعضاء الدول قبل من اللجنة أعضاء انتخاب ویتم .األعضاء
 الوزیر تضم عضویة اللجنة إذ حكومیة، مناصب یشغلون الخبراء ھؤالء من عدداً  أن إال

 الشؤون وزارة في اإلنسان حقوق ة ادارةمدیر وكذلك اإلنسان، لحقوق الحالي الیمني
  .المتحدة العربیة اإلمارات بدولة جیةالخار

 یكفلھا التي اإلنسان حقوق جمیع تغطي أن یجب العربیة الختامیة المالحظات أن وبما
 ما غرار على متعمقة مناولة منھا حق كل تتناول ال فإنھا اإلنسان، لحقوق العربي المیثاق

 من كثیر في الختامیة، مالحظاتھا یجعل بما المتخصصة، الدولیة المعاھدات ھیئات تفعلھ
 بموجب منشأةال األخرى الھیئات عن الصادرة المالحظات من وتفصیالً  دقة أقل األحیان،
  .دولیة معاھدات

 لجنة أصدرتھا التي لبنان تقریر بشأن الختامیة المالحظات بین المقارنة یمكن وكمثال،
 بضرورة" لبنان دولة أوصت إذ ،)كیلوبایت PDF، 394( العربیة اإلنسان حقوق

 ،)79الفقرة( "الكریمة بالحیاة التمتع من اإلعاقة ذوي األشخاص لتمكین جھودھا مواصلة
 لبنان إلى الصادرة والثقافیة الجتماعیةوا االقتصادیة بالحقوق المعنیة اللجنة بتوصیات

 الحقوق على قائمة وبرامج سیاسات باعتماد " :اإلعاقة ذوي األشخاص بشأن 2016 عام
 في اإلعاقة تعریف مواءمة )أ( :یلي ما أجل من اإلعاقة ذوي األشخاص مصلحة تخدم

 الخاص للصندوق كافیة موارد تخصیص ضمان )ب( الدولیة؛ المعاییر مع [...] القانون
 في بغیرھم اإلعاقة ذوي األشخاص مساواة ضمان )ج( ؛[...] اإلعاقة ذوي باألشخاص

 الفقرة( "الجامع التعلیم تعزیز طریق عن ذلك في بما والتدریب، التعلیم على الحصول
 تقریر على الختامیة مالحظاتھا في العربیة اإلنسان حقوق لجنة ركزت وقد .)22

 والنساء الرجال بین الفعلیة المساواة" على )كیلوبایت PDF، 440( 2012 لعام الجزائر
 بالحقوق المعنیة اللجنة أوصت حین في "العامة المناصب في القیادیة المناصب شغل في

 إلى ترمي التي التدابیر من كاملة بمجموعة 2010 في والثقافیة ةواالجتماعی االقتصادیة
  .فحسب مظاھره إحدى بمعالجة االكتفاء ولیس المرأة، ضد المترسخ التمییز على القضاء

 فإن ، المعنیة الدولة مواطني على معینة بحقوق التمتع یحصر نفسھ المیثاق أن وبما
 .الالجئین حقوق تتناول ما نادراً  اإلنسان لحقوق العربیة للجنة الختامیة المالحظات

 االقتصادیة بالحقوق المعنیة اللجنة توصیات في لذلك مثال على االطالع ویمكن
 على أمور جملة من ركزت حیث ،2016 لعام لبنان بشأن والثقافیة واالجتماعیة

 اللجنة توصیات واشتملت الثقافیة، والحقوق الفلسطینیین والالجئین السوریین الالجئین
 إلى الرامیة الحمالت وتنفیذ التمییز، لمكافحة شامل قانوني إطار بوضع توصیة على

 على قائم نھج اتباع إلى والسعي المھمشة، الفئات أفراد ضد والوصم اإلجحاف مكافحة
 األقلیات لجمیع الثقافیة الحقوق وتعزیز وحمایة لالجئین الدعم توفیر في الحقوق

 عام في العربیة اإلنسان حقوق لجنة أكدت أخرى، جھة ومن .)65و 2و 19 الفقرات(
2015 )PDF، 394 في السیاسي النظام أن على شددت إذ نفسھ، األمر على )كیلوبایت 

 القانونیة التدابیر باتخاذ" لبنان وأوصت واإلقصاء، التمییز إلى الواقع في یؤدي لبنان
 بغیر یتعلق وفیما ".المواطنة أساس على الفرص وتكافؤ المساواة لكفالة والمؤسسیة

 46 الفقرتان( الخاصة الملكیة على المفروضة القیود برفع اللجنة توصي المواطنین،
 .)69و

 إعداد بسبب األعضاء الدول إلى منتظم بشكل التوبیخ العربیة اإلنسان حقوق لجنة توجھ
 تقدیم وعدم المدني، المجتمع مشاركة دون اإلنسان حقوق بشأن الدولة تقاریر

المیثاق المتوافقة مع لقوانین اسّن عدم لھذه الدول لاالنتقادات  كما توجھ، اإلحصائیات
  التوعیة. حمالت وعدم إجراء العربي لحقوق اإلنسان 

 اإلنسان لحقوق العربیة المحكمة

 العربیة للمحكمة األساسي النظام 2014 عام العربیة للجامعة الوزاري المجلس اعتمد
ً  للتصدیق، األعضاء الدول على وطرحھ ،اإلنسان لحقوق  العربیة المملكة بأن علما
 ھذه كتابة تاریخ حتى األساسي النظام على صادقتھي الدولة الوحیدة التي  یةالسعود

 في مقرھا یكون أن المقرر ومن قضاة، سبعة من العربیة المحكمة وستتكون السطور.
 بسبب اإلنسان حقوق منظمات طرف من شدیدة النتقادات تعرض قرار وھو البحرین،

 إلى اللجوء إمكانیة األساسي النظام ویقصر .الدولة ھذه في اإلنسان حقوق انتھاكات سجل
 الدول لھا تسمح التي المعتمدة الحكومیة غیر والمنظمات األطراف الدول على المحكمة

 وانتخاب ترشیح إجراءات وتعتبر .األفراد عن نیابة الشكاوى بتقدیم المعنیة األطراف
 كممثلین ولیس الشخصیة بصفتھم مھامھم یمارسون القضاة أن لضمان كافیة غیر القضاة

ً  وذلك دولتھم، عن  عام للحقوقیین الدولیة اللجنة من تحلیل في وردت النتقادات وفقا
2015 )PDF، 363 األساسي النظام من 21 المادة فإن أخرى، ناحیة ومن .)كیلوبایت 

ً  حیزاً  یمنحھا للمحكمة  أنھ إذ اإلنسان، لحقوق العربي النظام إصالح في لإلسھام كافیا
 لحقوق العربي بالمیثاق تتعلق قانونیة مسألة أي بشأن الرأي بإبداء للمحكمة یسمح

 الدول جامعة مجلس طلب على بناء اإلنسان، لحقوق أخرى عربیة اتفاقیة بأي أو اإلنسان
 یبدي أن قاض لكل یحق ذلك، إلى وباإلضافة .سلطاتھا أو أجھزتھا من أي أو العربیة

 .المحكمة ھیئة آراء ألغلبیة مخالفتھ حالة في رأیھ

 اإلنسان لحقوق الدائمة العربیة اللجنة

 بحقوق المعنیة الرئیسیة السیاسیة الھیئة اإلنسان لحقوق الدائمة العربیة اللجنة تعدّ 
 الدول من دولة كل ویمثل ،1968 عام في أنشئت وقد العربیة، الجامعة في اإلنسان

 الداخلیة حةالالئ توصي حین وفي .اللجنة أعضاء من واحداً  عضواً  الجامعة في األعضاء
 اإلنسان حقوق مجال في للخبرة الواجب االعتبار بإیالء )كیلوبایت PDF، 100( للجنة
ً  لیس ذلك فإن اللجنة لعضویة األفراد ترشیح عند   .إلزامیا

 مجلس یعتمدھا أن قبل الدائمة اللجنة إلى اإلنسان بحقوق المتعلقة المعاھدات جمیع وتحال
 التوصیات تقدیم لھا یجوز حیث وتنظیمي، استشاري دور وللجنة .الخارجیة وزراء

 وتنظیم الصلة، ذات المعاھدات تنفیذ ودعم اإلنسان، بحقوق المتعلقة القضایا بشأن
 الحكومیة غیر للمنظمات ویجوز .اإلنسان حقوق مجال في األعضاء الدول بین التعاون

 المراقب، مركز منحت إذا دوراتھا حضور اإلنسان بحقوق المعنیة الوطنیة والمؤسسات
 أمر وھو( األصلیة بلدانھا في مسجلة الحكومیة غیر المنظمة تكون أن لھا یشترط والتي
ً  ومسجلة )2 اإلطار أنظر تقییداً، أكثر صار ً  .اللجنة لدى أیضا  غیر( لمعلومات ووفقا

 منظمة 22 سوى المراقب مركز على یحصل لم العربیة، الدول جامعة من )المؤرخة
 وتتاح. )المغرب من( اإلنسان لحقوق واحدة وطنیة مؤسسة إلى إضافة حكومیة، غیر

 2017فبرایر دورة وفي .فقط العربیة باللغة ولكن الجمھور، لعامة اللجنة دورات تقاریر
)PDF، 178 عربیة استراتیجیة بشأن مالحظاتھم تقدیم األعضاء من طلب )كیلوبایت 

 اسمھا فنیة، أمانة الدائمة اللجنة وتضم .)اإلنترنت على متوفرة غیر( اإلنسان لحقوق
 لالجتماعات واإلعداد وتوصیاتھا، اللجنة تقاریر إعداد تتولى ،"اإلنسان حقوق إدارة"

  .اإلنسان حقوق مجال في عامة أو مواضیعیة بقضایا المعنیة

 التي العربیة الثورات بعد وخاصة العربیة، الجامعةھدف اصالح ب واتصدرت عدة دع
 اإلصالح مطالب بین ومن .اإلنسان حقوق بشأن العرب مطالب العالم أسمعت

  عام المقترحة التعدیالت وتعترف .الجامعة میثاق في اإلنسان حقوق إدراج الموضوعیة
سة المبادئ أحد باعتبارھا اإلنسان بحقوق 2015  .الجامعة العربیة علیھا قومت التي المؤّسِ
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http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/04/MENA-Arab-Court-Report-News-Pressrelease-2015-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/04/MENA-Arab-Court-Report-News-Pressrelease-2015-ARA.pdf
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Pages/Committee.aspx
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20144.pdf
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Pages/CommitteeSuperVisor.aspx
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Pages/CommitteeMeetings.aspx
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Documents/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9%2041%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20147.pdf
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Pages/default.aspx
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Pages/default.aspx
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ً  تم كما  في اإلنسان لحقوق العربیة والمحكمة العربي البرلمانب تتعلق أحكام إدراج أیضا
 أن یبدو ولكن اتخاذھا، العربیة للقمة سبق التي القرارات یعكس بما المقترح، المیثاق
 بشأن قرار أي عنھما یصدر لم 2017 لعام لقمةا مؤتمرو 2016 لعام القمة مؤتمر

 .المقترحة التعدیالت

  العربیة وشبكتھا اإلنسان لحقوق الوطنیة المؤسسات

 حقوق بتعزیز مكلفة اإلنسان لحقوق وطنیة مؤسسات العربیة الدول أغلبیة اعتمدت
 الفردیة الشكاوى لتلقي الالزمة الصالحیات منحتھا كما الدول، ھذه في وحمایتھا اإلنسان

 اعتماد تم وقد .التنفیذیة السلطات أو القانون إنفاذ أجھزة إلى إحالتھا لھا یجوز والتي
 للمؤسسات العالمي التحالف طرف من فقط اإلنسان لحقوق عربیة مؤسسات خمس

 والتي ،)أ-المركز( باریس مبادئ یلبي بما وذلك ،)GANHRI( اإلنسان لحقوق الوطنیة
 الحكومة تمنحھا وأن الحكومات، عن مستقل بشكل المؤسسات ھذه تعمل أن على تنص

 في التعیین یلتزم وأن األساسیة، وظائفھا أھم تكالیف لتغطیة األقل على تكفي مالیة موارد
 .وشفافة عادلة بإجراءات المعنیة المؤسسة

 

 وتاریخ وضعیتھا اإلنسان، لحقوق العربیة الوطنیة المؤسسات :1 اإلطار
   اعتماد أحدث

 األول تشرین/أكتوبر ،)ب( اإلنسان لحقوق الوطنیة اللجنة الجزائر،
2010 

 األول تشرین/أكتوبر ،)أ( اإلنسان لحقوق القومي المجلس مصر،
2006 

 الثاني تشرین/نوفمبر ،)أ(  اإلنسان لحقوق الوطني المجلس المغرب،
2015 

 الثاني تشرین/نوفمبر ،)أ( المواطن لحقوق المستقلة الفلسطینیة الھیئة
2015 

 الثاني تشرین/نوفمبر ،)أ( اإلنسان لحقوق الوطنیة اللجنة قطر،
2015 

 الثاني تشرین/نوفمبر ،)أ( اإلنسان لحقوق الوطني المركز األردن،
2016 

 2016 أیار/مایو ،)ب( اإلنسان لحقوق الوطنیة المؤسسة البحرین،
 ال الموقع( اإلنسان لحقوق السامیة المفوضیة العراق،

   )یعمل
 2015 آذار/مارس ،)ب(

 الثاني تشرین ،)ب(  اإلنسان حقوق لجنة عمان،
 2013 )نوفمبر(

 وحقوق المدنیة للحریات الوطني المجلس لیبیا،
 )یعمل ال الموقع( اإلنسان

 األول تشرین/أكتوبر ،)ب(
2014 

 والحریات اإلنسان لحقوق العلیاالھیئة  تونس،
 األساسیة

 الثاني تشرین/نوفمبر ،)ب(
2009 

 2017 أیار/مایو ،)PDF، 444KB( الوطنیة المؤسسات اعتماد مركز جدول ،GANHRI :البیانات

 

 التي اإلقلیمیة الشبكات في أعضاء اإلنسان لحقوق العربیة الوطنیة المؤسسات جمیع
 نشأتأ ذلك، إلى وباإلضافة .أفریقیاو الھادئ والمحیط آسیا في الوطنیة المؤسسات تضم

 تضم شبكة وھي ،2011 عام في اإلنسان لحقوق الوطنیة للمؤسسات العربیة الشبكة
 االعتماد بطلب تتقدما لم اللتین والسودان، جیبوتي في الوطنیتین المؤسستین عضویتھا

  .العالمي التحالف قبل من

 :یلي ما تحقیق إلى ،األساسي نظامھا بموجب الشبكة، وتھدف

 بما العربیة الوطنیة المؤسسات جھود توحید خالل من اإلنسان حقوق وتنمیة تعزیز 
  اإلنسان؛ حقوق واحترام حمایة في بفعالیة دورھا أداء من یمكنھا

 العام القطاعین في المعنیة والجھات المواطنین بین اإلنسان حقوق ثقافة ونشر تنمیة 
  المدني؛ المجتمع ومؤسسات والخاص

 لحقوق الدولیة االتفاقیات أحكام مع الوطنیة التشریعات مواءمة بشأن المشورة تقدیم 
  .العربیة الدول علیھا صادقت التي اإلنسان

 اإلنسان لحقوق واإلقلیمیة الدولیة المعاھدات ھیئات مع التفاعل على الدول حث.  

 العربیة الجامعة دول معظم في المدني المجتمع أمام المفتوحة المساحة تقلص أن حین في
ً  یؤثر  أنھا، إال اإلنسان، لحقوق الوطنیة للمؤسسات المتاحة العمل أسالیب على أیضا

ً  أقل تعدّ  وقانونیة، دستوریة ركائز على قائمة وطنیة مؤسسات وبصفتھا  من ضعفا
ً  تشھد والتي الحكومیة، غیر المنظمات  أوصدت حیث ،)2 اإلطار أنظر( عسیرة أوضاعا

 .قمعتھ أو المدني للمجتمع المتاح العمل حیز الحكومات معظم

 

 الجامعة في األعضاء الدول في المدني للمجتمع المتاح العمل حیز :2 اإلطار
 ... العربیة

 القمر جزر في تضییق
 تونس المغرب، لبنان، الكویت، األردن، في إعاقة
 وقطر وفلسطین وعمان والعراق وجیبوتي الجزائر في  قمع

 والیمن وموریتانیا ومصر
 وسوریا والسودان المتحدة العربیة اإلمارات في مغلق

 السعودیة العربیة والمملكة ولیبیا والصومال

 2017 لعام المدني للمجتمع Civicus مرصد من بیانات :المصدر

 

 منھا مختلفة، وسائل إلى المدني للمجتمع المتاح الحیز إغالق ترید التي الحكومات تلجأ
 واالدعاء اإلنسان، بحقوق المعنیة المجموعات وإغالق الخارج، من الوارد التمویل قطع

 واعتقالھم اإلنسان حقوق عن المدافعین سمعة تشویھ أو إداریة، مخالفات بوجود
  .االجتماعیة الحركات وقیادات الصحفیین وخاصة وسجنھم،

 اإلنمائي التعاونشركاء ل ھمیةاأل .3
ً  اإلنسان حقوق لحمایة العربي اإلقلیمي النظام قطع لقد ولكن الحمایة التي  ،طویالً  شوطا

 من أكثر ملحة ضرورة إقلیمي حمایة نظام توفیر أصبح وقد .یوفرھا ال تزال محدودة
 والسلطویة للنزاعات نتیجة تمزق من المنطقة عموم یشھده ما ظل في مضى، وقت أي

  .القطري المستوى على اإلنسان حقوق حمایة أدوات فعالیة وعدم

 التي االلتزامات إلى العربیة مع الدول الحوارالتعاون اإلشارة أثناء  ءیمكن لشركا
 عن الصادرة الصلة ذات والتوصیات العربي، المیثاق بموجب العربیة الدول بھا تعھدت
 اللجنة.

http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx
https://www.arabsummit2017.jo/
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/PARIS%20PRINCIPLES%20ARABIC.doc
http://www.cncppdh-algerie.org/index.php
http://www.nchregypt.org/index.php
http://www.cndh.org.ma/an
http://ichr.ps/ar/1
http://www.nhrc-qa.org/ar/
http://www.nchr.org.jo/arabic/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.nihr.org.bh/
http://ihchr.iq/
http://www.ohrc.om/homear.php
http://www.ncclhr.org/
http://www.ncclhr.org/
http://www.droitsdelhomme.org.tn/
http://www.droitsdelhomme.org.tn/
http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20Chart%20.pdf
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfyuCG_4DTAhXGIpoKHXHVDL8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asiapacificforum.net%2F&usg=AFQjCNE1-f4XanJcFSEA6R4Qz9Nha0TVMA
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj33YmV_4DTAhXMlSwKHVYgAjUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nanhri.org%2F&usg=AFQjCNF8KQoqacAYT4ryc1kotbLATton6w&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs
http://www.annhri.org/
http://www.annhri.org/?page_id=71
http://www.civicus.org/index.php/what-we-do/knowledge-analysis/civicus-monitor
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 تشمل التي الرشید الحكم مجال مبادرات مثالً  ومنھا القطاعیة، المبادرات سیاق في أما
 ودون اإلقلیمي التعاون تعزیزھم العمل على یمكن التعاونشركاء  فإن ،اإلنسان حقوق

 مع المعنیة، والشبكات اإلنسان لحقوق العربیة الوطنیة المؤسسات بین مثالً  اإلقلیمي،
 بحقوق المعنیة العربیة الجامعة آلیات وبین بینھا الربط بدعم نفسھ الوقت في القیام

  اإلنسان.

ً  المدني للمجتمع المتاحة الضیقة أو المغلقة المساحة تشكل الصدد، ھذا وفي ً  تحدیا  دقیقا
 ً  حقوق عن والمدافعین المدني المجتمع مع التعاون أن إذ التعاون،شركاء  أمام وحساسا
 إضعاف إلى معھم التعاون عدم یؤدي قد كما للخطر، تعریضھم إلى یؤدي قد اإلنسان

  .اإلنسان حقوق عن للدفاع المتبقیة القلیلة األصوات

 اإلسالمي التعاون منظمة .4
 المشتركة الدینیة العقیدة على تقوم دولیة حكومیة منظمة ھي اإلسالمي التعاون منظمة
 البلدان بین التضامن لتعزیز محاولة في 1969 عام تأسست وقد األعضاء، للدول

ً  وتضم اإلسالمیة،  وضعت العربیة، الدول جامعة غرار وعلى .عضواً  دولة 57 حالیا
 أعضائھا بین التعاون بموجبھا تنظم التي المعاھدات من شبكة اإلسالمي التعاون منظمة

 لمنظمة الرئیسي المقر ویقع .والعلمیة والثقافیة واالقتصادیة السیاسیة المجاالت في
  .السعودیة العربیة المملكة في اإلسالمي التعاون

  اإلنسان لحقوق األساسیة الصكوك

 اإلسالم في اإلنسان حقوق حول القاھرة إعالن

 اإلسالم في اإلنسان حقوق حول القاھرة إعالن اإلسالمي التعاون منظمة أصدرت
)PDF، 1 في للمنظمة الرئیسیة المرجعیة الوثیقة أصبح حیث ،1990 عام في )میغابایت 

 في األعضاء للدول عام توجیھ بمثابة ولكنھ ملزم غیر إعالن وھو .اإلنسان حقوق مجال
 باإلعالن مقارنتھ یمكن ال ثم ومن اإلنسان، حقوق مجال في اإلسالمي التعاون منظمة
  .أجزائھ بعض في آمرة قواعد یضم الذي اإلنسان، لحقوق العالمي

ً  والحریات الحقوق جمیع القاھرة إعالن ویضع  التي اإلسالمیة، الشریعة بأحكام رھنا
 المادتان( اإلعالن مواد من مادة أي توضیح أو لتفسیر الوحید المرجع باعتبارھا یعّرفھا

ً  ،)25و 24  كمرجع إلیھ االستناد الواجب الفقھي المذھب یحدد ال اإلعالن بأن علما
 وعبر اإلسالمیة، الفقھیة المذاھب مختلف بین اآلراء تباین فإن وبالتالي اإلعالن، لتفسیر

 ما معرفة المستحیل شبھ من فإنھ اإلسالم، في والحقوق بالحریات یتعلق فیما األزمنة،
   .الحمایة ھذه تصل مدى أیة وإلى اإلعالن، یحمیھا التي والحریات الحقوق ھي

ً  لھا ویحفظ الكرامة، في المرأة تساوي یضمن اإلعالن أن حین وفي  وواجبات حقوقا
 ومسؤولیة األسرة على اإلنفاق عبء الزوج تحمل على ینص فإنھ ،)6 المادة( محددة

 یتعلق فیما الكاملة بالمساواة المرأة تمتع على اإلعالن ینص كما .)ب 5 المادة( رعایتھا
 الشریعة أحكام مراعاة مع التنقل، حریة في الحق ویكفل ،)13 المادة( العمل في بالحق

 ما مأمنھ یبلغھ حتى یجیره بأن" الالجئ تجاه التزام عضو بلد كل على ویرتب اإلسالمیة،
 .)12 المادة( "الشرع نظر في جریمة اقتراف اللجوء سبب یكن لم

 اإلسالم في الطفل حقوق عھد

 شھر في اإلسالم في الطفل حقوق عھد اإلسالمي المؤتمر منظمة اعتمدت
 ھذا ویعكس .علیھ المصادقة عدم بسبب النفاذ حیز یدخل لم ولكنھ ،2005 حزیران/یونیو
 القوي التركیز مع وتنمیتھ، الطفل حمایة لتعزیز اإلسالمي المؤتمر منظمة جھود العھد

 اإللزامي، المجاني والثانوي االبتدائي التعلیم ذلك في بما التعلیم، في الطفل حق على
 الدول على التزامات ثالثة العھد تضمن وقد .المنظمة أھداف من ھدف باعتباره

 یھدف العھد أن ویبدو .))3( 4 المادة( الضارة التقلیدیة الممارسات إلغاء منھا األعضاء،
 ً  .والدولة أسرھم إشراف تحت إسالمیة بتنشئة األطفال جمیع یحظى أن ضمان إلى أساسا

  والتنفیذ الرصد آلیات

 على ،"الطفل لحقوق اإلسالمیة اللجنة" إنشاء على اإلسالم في الطفل حقوق عھد ینص
 ولكن .)45 المادة( العھد تنفیذ في إحرازه تم الذي التطور لبحث سنتین كل مرة تجتمع أن
 أعضاء من كاف عدد قبل من العھد على المصادقة عدم بسبب اللجنة ھذه إنشاء یتم لم

  .اإلسالمي التعاون منظمة

  اإلنسان لحقوق المستقلة الدائمة الھیئة

 في اإلسالمي التعاون لمنظمة التابعة اإلنسان لحقوق المستقلة الدائمة الھیئة أنشئت
 تتألف وھي ،)كیلوبایت PDF، 55( اسياألس نظامھا اعتماد إثر ،2011 حزیران/یونیو

ً  18 من  في خبراء بینھم ،)واآلسیویة واألفریقیة العربیة الدول من لكل ستة( شخصا
 بتعزیز الھیئة كلفت وقد .حكومیة مناصب منھم الكثیر ویشغل اإلنسان، حقوق مجال
ً  األعضاء، الدول في اإلنسان حقوق  التوصیات ترفع حیث استشاري، دورھا بأن علما

 عن الدراسات إجراء وتتولى اإلسالمي، التعاون منظمة خارجیة وزراء مجلس إلى
 تعزیز على تعمل وھي جدیدة، معاھدات إبرام اقتراح ویمكنھا ،اإلنسان حقوق قضایا

 جھود خالل من األعضاء الدول بین المعلومات وتبادل اإلنسان حقوق مجال في التعاون
 صالحیات عدة الھیئة الخارجیة وزراء مجلس منح كما .التوعیة وأنشطة الفني التعاون
 PDF، 356( الكراھیة على والتحریض االسالموفوبیا شأنب التقاریر إعداد مثل محددة،

 ومیانمار كشمیر في المسلمة لألقلیات اإلنسان حقوق أوضاع رصد عن فضالً  )كیلوبایت
 الحوارات سیاق في ندوات بانتظام اللجنة أعضاء ویعقد .الوسطى أفریقیا وجمھوریة

 والقیم الكراھیة، على التحریض/الدینیة الحریة مثل اإلنسان، بحقوق المتعلقة الدولیة
  .التقلیدیة

 لتعاونشركاء ال بالنسبة األھمیة .5
 المنطلق ھذا ومن الدین، أساس على قائمة دولیة منظمة ھي اإلسالمي التعاون منظمة

 فإن ذلك، ومع .اإلنسان حقوق مجال في ملزمة آلیة أبداً، تملك لن وربما تملك، ال فإنھا
ً  تعدّ  اإلسالمي التعاون منظمة  من لدیھا بما اإلنسان، لحقوق الدولي النظام في فاعالً  طرفا

 وجھ على یتعلق فیما المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس إطار في متعددة مبادرات
 وحریة )المثلیین األشخاص حقوق مقاومة :وتفسیرھا( "التقلیدیة القیم"بـ الخصوص

ً  المنظمة وتعدّ  .بالدین یتعلق فیما الكراھیة خطاب/التعبیر  في مؤثرة فاعلة جھة أیضا
 من أعلى صوتھا یكون ما وعادة اإلسالمي، المعسكر داخل اإلنسان حقوق بشأن الخطاب
 على یجب ثم ومن .الوفیرة الموارد من المستوى بنفس تحظى ال التي الجھات صوت
 اإلنسان، حقوق مجال في اإلسالمي التعاون منظمة خطاب مع تفاعلال التعاون شركاء

 كما والمرأة، الطفل بحقوق المتعلقة أھدافھا بشأن المنظمة مع المتابعة مثالً  ذلك ومن
 نقاش وھو اإلنسان، حقوق بشأن المسلمین بین المناقشات نفسھ الوقت في تدعم وأن یجب
 .المستقلة الحكومیة غیر والمنظمات اإلنسان حقوق عن المدافعین أساسي بشكل یقوده
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http://hrlibrary.umn.edu/arab/CCHI.html
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http://www.oic-iphrc.org/en/data/docs/about/Statute/IPHRC%20Statute%20EV.pdf
http://www.oic-iphrc.org/ar/articles/
http://www.oic-iphrc.org/ar/articles/
http://www.oic-iphrc.org/en/data/docs/articles_studies/countring_islamophobia_unfinished_business_en.pdf
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