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 الفدرالية الدولية لحقوق السنسان

بالتعاون مع
المنظمة العربية لحقوق السنسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق السنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اللعلن النهائي والتوصيات

عّمع أكثر من 2013 فبراير/شباط 18 إلى 16شهدت الفترة من  دُمدافع/مدافعين عن حقوق50 ، تج    
 السنسان من ممثلين منظمات غير حكومية دُقرطرية وإقليمية ودولية وكذلك خبراء بمجال حقوق السنسان
 من أصحاب الخبرة بنظم حقوق السنسان القليمية والعالمية، وذلك في القاهرة؛ لمناقشة التحديات التي
 تواجه جامعة الدول العربية على مسار تحسين تدابير حماية حقوق السنسان ودعمها في المنرطقة، مع

تقديم رؤيتهم للصل ح وتعزيز مكون حقوق السنسان في جامعة الدول العربية.

إن المشاركين،

  إذ يعربون عن كل التقدير للمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور سنبيل العربي وغيره من ممثلي1.0
جامعة الدول العربية الذين دعموا المناقشات؛

  وإذ يعربون عن أسفهم لكون منظمات المجتمع المدسني العربية ما زالت تواجه قيود ًا مشددة على1.1
 جهودها الرامية للمشاركة في الهيئات السياسية لجامعة الدول العربية ولكون التصديقات على حضور

 منظمات المجتمع المدسني لمداولت ومناقشات جامعة الدول العربية تعتمد على موافقة الدول المسجلة بها
هذه المنظمات؛

  وإذ يبدون إحساسهم بالتشجيع من البيان الذي أدلى به سيادة المين العام لجامعة الدول العربية1.2
 بمناسبة الذكرى الرابعة ليوم حقوق السنسان العربي، وهي الكلمة التي أقر فيها بالحاجة إلى إصل ح
 الميثاق العربي لحقوق السنسان وجعله متسق ًا مع المعايير الدولية لحقوق السنسان، والتي أقر فيها بأن

 إصل ح الجامعة والليات ذات الصلة بحقوق السنسان فيها؛ لضمان كامل الحماية والدعم لحقوق السنسان
في المنرطقة، قد أصبح مرطلب ًا ملح ًا ل يمكن التغاضي عنه أو إهماله؛

  وإذ يبدون إحساسهم بالتشجيع من واقع مواقف جامعة الدول العربية إزاء الوضع السنساسني1.3
 والحقوقي المتدهور في الجمهورية العربية السورية وخرطوات الجامعة غير المسبوقة من أجل التصدي

لحالة حقوق السنسان في ليبيا أثناء الثورة الليبية؛



  وإذ يؤكدون على ضرورة أن تلتزم جامعة الدول العربية التساق مع قراراتها المتعلقة بقضايا1.4
 حقوق السنسان في شتى أجزاء المنرطقة العربية وأن عليها أن تتصدى لمواقف حقوق السنسان الملحة

 الخرى في المنرطقة العربية، بما في ذلك في البحرين و المملكة العربية السعودية وسلرطنة عمان ودولة
 المرات العربية واليمن والراضي الفلسرطينية المحتلة بنفس درجة التصميم والصرار الذي أبدتها

الجامعة إزاء الموقف في كل من ليبيا وسوريا؛

  وإذ يشددون على مسؤوليات الدول العضاء الخاصة باحترام وحماية وتعزيز عالمية حقوق1.5
السنسان كما وردت في التزامات الدول بموجب مختلف المواثيق والتفاقيات الدولية والقليمية؛

 وإذ يؤكدون على أن ل مبرر هنالك (سياسي ًا كان أو ثقافي ًا أو ديني ًا أو اقتصادي ًا ) للتنصل من التزامات1.6
 جميع الرطراف من الدول والعناصر من غير الدول في المنرطقة العربية باحترام وحماية بمعايير ومبادئ

حقوق السنسان المعترف بها عالمي ًا والوفاء بها كاملة؛

  وإذ يشددون على أهمية الربط بين جهود إصل ح جامعة الدول العربية على جاسنب والتزامات الدول1.7
 العضاء بموجب تصديقها واسنضمامها على وإلى المواثيق الدولية والقليمية لحقوق السنسان على

 الجاسنب الخر، وهو الربط اللزم لضمان احترام حقوق السنسان ولتفعيل الجراءات اللزمة لتحقيق هذا
يِري بل أيض ًا على الصعيدين القليمي والدولي؛ الهدف ليس فقط على الصعيد الدُقرط

  وإذ يؤكدون على أن ميثاق حقوق السنسان العربي في صورته الحالية ل يستقيم مع المعايير الدولية1.8
 لحقوق السنسان وتعوزه الضماسنات الفعالة الواجبة لضمان تحقيق مرطامح الشعوب العربية لتهيئة سنظام

حقوق إسنسان فعال؛

  وإذ يستدعون مبادرات المجتمع المدسني السابقة وتوصياته المقترحة المقدمة إلى الجامعة ومختلف1.9
 هيئاتها بغرض توفير رؤية متماسكة وشاملة إزاء الليات الخاصة بضمان إصلحات حقيقية وفعالة على
 مسار تعزيز حماية الجامعة لتدابير حماية حقوق السنسان ودعمها، بما في ذلك توصيات المنتدى المدسني

  وتوصيات2006 و2004العربي الول والثاسني الموازيان للقمتين العربيتين المنعقدتين في عامي 
؛2013منتدى المجتمع المدسني الموازي للقمة القتصادية والجتماعية العربية المنعقدة عام 

  وإذ يؤكدون عن اليمان بأسنه ل يمكن لجامعة الدول العربية أن تضرطلع بدورها الجديد في1.10
 المراحل السنتقالية صوب الديمقرارطية أو أن تتشاور مع المجتمع المدسني وتدعم مرطالباته في هذا الشأن إل

 من خلل إحداث تغيير فعال في رطريقة عمل الجامعة مع منظمات المجتمع المدسني، وبعد توفير آليات
ومعايير واضحة تستند إلى الشفافية من أجل ضمان علقة دائمة بكامل هيئات الجامعة؛

  قد اتفقوا في ورشة العمل على رفع التوصيات التالية إلى عناية سيادة المين العام والدول العضاء
بجامعة الدول العربية، وهي تخص:

 تعزيز نظام إلقليمي فعال لحماية حقوق النسان:2.0

يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الجراءات اللزمة من أجل تحقيق التي:

 المرطالبة  إدخال تعديلت على الميثاق العربي لحقوق السنسان بالتساق مع توصيات خبراء-
 يناير/كاسنون الثاسني.14حقوق السنسان العرب المقدمة إلى جامعة الدول العربية في 

  توضيح ولية الحماية الخاصة بجامعة الدول العربية من خلل تحسين سعة المراقبة2.2-
 الخاصة بالجامعة (توصيات وقرارات بشأن موقف حقوق السنسان في الدول العضاء، إسنشاء

 آلية خاصة مستقلة لتلقي المعلومات من أية مصادر والتحقيق في الدعاءات، النشر العلني لتقييم



 المواقف المختلفة، إسنشاء آلية شكاوى مستقلة للتعامل مع المراسلت الفردية والجماعية التي
 تصل للجامعة بموجب الممارسات التي استقرت عليها الدُنظم القليمية الخرى )، أخذ ًا في
 العتبار الخبرات المرطلوبة من خلل ترطوير آليات حماية حقوق السنسان على الصعيدين

القليمي والدولي.

  المرطالبة على التفاعل مع منظمات المجتمع المدسني المحلية والقليمية والدولية من خلل2.3-
 ترطوير سنموذج ملموس للتواصل والتفاعل بين مختلف هيئات جامعة الدول العربية بشأن

 منظمات المجتمع المدسني. على أن يكون هذا النموذج مشجع ًا للعلقات الستراتيجية الشفافة
 والدائمة بين المجتمع المدسني وجامعة الدول العربية، وأل دُيترجم فقط من خلل الترطوير

 والصل ح للمؤسسات، بل أيض ًا من خلل تغيير حقيقي في تصور هذه العلقة والقرار
 بالمجتمع المدسني سند ًا ل غنى عنه للنظام، وهذا من خلل استكشاف تعريف لمعايير واضحة

 من أجل منح وضع استشاري للمنظمات المستقلة وإسنشاء إدارة مستقلة دُتعنى بمنح الوضع
 الستشاري أو\و المراقب وإجراءاته، أخذ ًا في العتبار أن غياب الوضع القاسنوسني لمنظمات

 المجتمع المدسني داخل دولها يجب أل يكون عائق ًا يحول دون منح الوضع الستشاري لهذه
 المنظمات. ولقد أوضح المشاركون أسنه من أجل حفاظ هيئات جامعة الدول العربية على

 مصداقيتها، فعليها أن تتعاون مع منظمات المجتمع المدسني المستقلة بشكل حقيقي دون غيرها،
دون قيود واشترارطات متعلقة بموقف هذه المنظمات من التسجيل في دولها.

  التشجيع على علسنية الجتماعات، ل سيما تلك الجتماعات الخاصة بأوضاع حقوق2.4-
السنسان.

  الضمان بأن إسنشاء محكمة عربية لحقوق السنسان لسنصاف ضحايا اسنتهاكات حقوق السنسان2.5-
ومن بينها اسنتهاكات دُأرتكبت من قبل الرطراف من غير الدول، وذلك وفق ًا للمعايير الدولية. 

تعزيز لجنة حقوق النسان العربية: 3.0

يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الجراءات اللزمة من أجل تحقيق التي:

  تعزيز لجنة حقوق السنسان العربية (بواسرطة دعوة الدول إلى تقديم تقاريرها والمشاركة في3.1−
 حوار بناء يهدف إلى الخروج بنتائج، مع اللجنة والدول الرطراف من أجل تعيين خبراء من

 ).2013ذوي الجدارة والستقللية من أجل اسنتخابات أعضاء اللجنة في عام 

 حث  الدول الرطراف على اسنتخاب سيدات كخبيرات مستقلت في اللجنة.3.2−

  تشجيع الدول العضاء على تبني معايير واضحة لتعيين أعضاء اللجنة ممن تضمن3.3−
 استقلليتهم وتكريسهم الوقت والجهد لعمالها وأن يكوسنوا ذوي خبرات كافية بمجال حقوق

السنسان.

  تشجيع منظمات المجتمع المدسني المحلية والقليمية والدولية على تقديم تقارير ومذكرات3.4−
 بديلة إلى اللجنة وسنشر ملحظات اللجنة الختامية على المواقع اللكتروسنية وشبكات التواصل
 الجتماعي ووسائل العلم التقليدية في الدول المعنية بتقارير الملحظات الختامية. يجب أن

 تكون منظمات المجتمع المدسني قادرة على الرطلع على تقارير الدول وسنشر ملحظاتها عليها
 علن ًا وأن تحضر جلسات اللجنة. من الهمية بمكان تحضير وثيقة علنية منفصلة تذكر تفصي ًل

 العلقة بين المجتمع المدسني واللجنة وإمكاسنية إرطلع منظمات المجتمع المدسني للخبراء قبيل
جلسات اللجنة على ما لديها من ملحظات وتعليقات.



  توسيع ولية الحماية الخاصة باللجنة بواسرطة تزويد هذه الولية بقدرة اللجنة على تفسير3.5−
أحكام وبنود الميثاق وفق ًا للمعاير الدولية لحقوق السنسان.

  التشجيع على شفافية وجدارة اللجنة من خلل حعّثها على تهيئة خرطة لتاحة المعلومات،3.6−
 تنشر بموجبها على موقعها آليات أعمالها والدلة الرشادية الخاصة بالتقارير وتقارير الدول

والملحظات الختامية والتقارير السنوية، وأية وثائق أخرى ذات صلة.

  دعم اللجنة على مسار توضيح منهجية عملها بما في ذلك سنماذج تعاملها مع منظمات3.7−
المجتمع المدسني المحلية والقليمية والدولية، وتحديد ًا على ضوء التوصل لجراء الجلسات علن ًا.

 ضمان لقدر أكبر من التفالعل مع منظمات المجتمع المدني:4.0

يدعو المشاركون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الجراءات اللزمة من أجل تحقيق التي:

  تعديل ميثاق جامعة الدول العربية بحيث يقر علن ًا بمعايير حقوق السنسان العالمية، وبحيث4.1-
 يتم تعديل الجراءات بما يسمح لمنظمات المجتمع المدسني بحضور جلسات جميع هيئات جامعة

 الدول العربية، ربما من خلل آلية مستقلة تقرر منح الوضع الستشاري لمنظمات المجتمع
 المدسني المستقلة. مرة أخرى، سنؤكد على أن موقف منظمة المجتمع المدسني من التسجيل في

دولتها يجب أل يمثل عائق ًا يحول دون حصولها على الوضع الستشاري.

  التشجيع على الجتماعات التفاعلية لمنظمات المجتمع المدسني المستقلة مع البعثات4.2-
 الدبلوماسية للدول العضاء وكذلك مع مكتب المين العام والقسام والوحدات الخرى ذات

الصلة التابعة لسلرطة المين العام.

  اتخاذ خرطوات ملموسة قابلة للترطبيق وفق ًا لمعاير المم المتحدة  تهدف إلى مكافحة ظاهرة4.3-
 السنتقام من المدافعين عن حقوق السنسان، بما في ذلك المضايقات الدارية والمنية بحق

 المدافعين عن حقوق السنسان الذين يشاركون في مداولت ومناقشات هيئات جامعة الدول
العربية أو من يوفرون معلومات وتحليلت عن حالة حقوق السنسان في دولهم.

 ويحث المشاركين الدول العضاء بجامعة الدول العربية بالمضاء على المبادرة السويسرية التي تحث
مجلس المن للمم المتحدة بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.


