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 :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان" تحديث"عملية 
 أوجه تراجع مثيرة للقلق

 
 جدول تلخيصي بتوصيات اللجنة الدولية للحقوقيين

 
ة بوضع صك ح        1970إن الفكرة التي ُطرحت منذ عام        م تتجسد إال في عام              والمتعلق ة ل ة العربي اٍم لحقوق اإلنسان في المنطق

م یصدق          .  حين اعتمدت جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق اإلنسان          1994 ة واحدة ول ه دول ذي وقعت علي اق ال والميث
ة        2001قررها في عام     " تحدیث"خضع لعملية   . قط دول العربي ة ال يح وت   .  مجلس جامع ة تنق اق    ورئي أن عملي ين نص الميث حي

د من حظوظ النجاح ولالستجابة لمختلف                               وفير المزی ة حقوق اإلنسان ضروریة لت ة بحمای ة المتعلق ایير الدولي على ضوء المع
 .االنتقادات التي أبدتها بعض الدول العربية فضًال عن مختلف المنظمات غير الحكومية العربية أو الدولية

 
ل ممثلي                            الذي لم یك   1994والنص بصيغته لعام     م تنقيحه من قب ة حقوق اإلنسان ت ة لحمای ایير الدولي ن یرقى إلى مستوى المع

ران              ودتين في حزی ا االستثنائيتين المعق ه وتشرین   /الدول األعضاء في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان خالل دورتيه یوني
وبر /األول تين 2003أآت ا" لتحدیث" المكرس وق اإلنس ي لحق اق العرب ي . نالميث اق العرب ي یتضمنها الميث ام الت ودراسة األحك

ام                              اق العربي لحقوق اإلنسان في صيغته لع ة حقوق اإلنسان تكشف أن الميث لحقوق اإلنسان على ضوء المعایير الدولية لحمای
 . یشكو من نواحي قصور معياریة ومؤسسية واضحة2003 وفي التنقيحات المزمعة لعام 1994

 
ة  ة الدولي رى اللجن وقيين أن وت دیث"للحق ي،   " تح توى اإلقليم ى المس زز، عل ي أن ُیع ان ینبغ وق اإلنس ي لحق اق العرب الميث

ك إعالن               ا یقتضي ذل وق مثلم ذه الحق ة ه ة ذات الصلة بحمای المعایير العالمية في هذا المجال التي تتضمنها الصكوك الدولي
اق             ومعيار مطابقة المعایير الدولية لحقوق ا     . 1وبرنامج عمل فيينا   إلنسان هذه ال غنى عنها في سبيل تقييم عملية إصالح الميث

 .العربي لحقوق اإلنسان
 

 :من ثم فإن اللجنة الدولية للحقوقيين تتقدم بالتوصيات التالية

                                                           
 : على ما یلي1993یونيه / حزیران25 من إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذین اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان في 37تنص الفقرة  1
ا أن      . تلعب اآلليات اإلقليمية دورًا أساسيًا في تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان         " ا في الصكوك                 وُيفترض فيه ذا المجال المنصوص عليه ة في ه ايير العالمي توطد المع

ة       . الدولية ذات الصلة بحماية هذه الحقوق      ى أهمي والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان یدعم الجهود التي ُتبذل في سبيل توطيد هذه اآلليات وزیادة فعاليتها مع التأآيد عل
ة                      [...]  قيد النظر    التعاون مع منظمة األمم المتحدة في الميدان       ة ودون إقليمي ات إقليمي ق آلي ة خل ان النظر في إمكاني ى أن من الضرورة بمك ویعيد المؤتمر التأآيد عل

 ].الخط الغليظ من وضع اللجنة الدولية للحقوقيين". [لتعزیز حقوق اإلنسان في المناطق التي ال توجد فيها مثل هذه اآلليات
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وق اإلنسان                        -1 ة حق ز وحمای ى تعزی اب اإلشارة إل رارًا بغي رارًا وتك ة االصطدام م دول العربي ة ال لكي تتجنب جامع
ادئ المنظمة في مساعيها الرامية إلى تطویر أنشطتها في مجال حقوق اإلنسان ینبغي التفكير في           ضمن أهداف ومب  

دو  . إدخال تعدیل على ميثاق جامعة الدول العربية یتضمن تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان ضمن أهداف المنظمة               ویب
ة منظم                         ى أن الجامع النظر إل ر ب ى حد آبي ا یسّوغه إل ـه م رًا ل وارد في الفصل      هذا التعدیل أم المعنى ال ة ب ة إقليمي

ى نطاق واسع              وق اإلنسان عل دًا ال ُینكر أن انتهاآات حق ى أن أح ذلك إل الثامن من ميثاق األمم المتحدة وبالنظر آ
توى       ى المس ات عل ذه االنتهاآ ع ه إن من م ف ن ث لم أو یقوضه وم دد الس رًا یه ن خط س األم ا مجل ن أن یعتبره یمك

ي آن وا  كل ف ي ُیش عى     اإلقليم ذي تس لم ال ف الس ي آن ي ف ذاتي اإلقليم تقالل ال يانة االس د ضرورة وضمانة لص ح
 .الجامعة لتحقيقه

 
وق    -2 ون الحق ث تك ان بحي وق اإلنس ي لحق اق العرب ى نص الميث ة عل دیالت الالزم ال التع ان إدخ ة بمك ن األهمي وم

 . عليالمضمونة مقرونة أیضًا بما یلزم من آليات الرصد التي تضمن احترامها الف
 
ى                        -3 وق اإلنسان عل ة لحق ة الدائم ة العربي ة وسلطات اللجن واللجنة الدولية للحقوقيين تدعو إلى مراجعة تشكيل ووالی

 .النحو الذي یجعل منها جهازًا حقيقيًا لرصد احترام حقوق اإلنسان من جانب الدول األطراف
 
تخلص من عالق                 -4 ا لل ين اإلصالحات األساسية الواجب توخيه ل في         ومن ب ا یتمث ة م ة لمجلس الجامع ة اللجن ة تبعي

ى مجلس                  دیم توصيات إل دًال من مجرد سلطة تق رارات ب انتخاب أعضاء مستقلين ومنحها سلطة حقيقية التخاذ الق
رار ه الق ود إلي ذي یع ة ال ان  . الجامع وق اإلنس ة لحق ة األفریقي ذا المضمار بتجارب اللجن ي ه اد ف ن االسترش ویمك

ة          . دان األمریكية لحقوق اإلنسان   والشعوب ولجنة البل   وینبغي آذلك التفكير في إعادة تحدید الوظائف المنوطة باللجن
وق               . العربية الدائمة  ي لحق اق العرب وینبغي من ناحية أخرى أن یؤخذ بعين االعتبار وجود هذه اللجنة في نص الميث

ة   اإلنسان وسيتعين أن تسوى مسألة العالقات التي تربط اللجنة العربية ا         راء المكلف لدائمة لحقوق اإلنسان بلجنة الخب
 .بمراقبة تطبيق الميثاق

 
م المتحدة               2003/76وإن اللجنة الدولية للحقوقيين، إذ تذّآر بالقرار         -5 ة لألم وق اإلنسان التابع ة حق ه لجن ذي اتخذت  ال

ة      الميثاق العربي لحقوق    " تحدیث"والذي ُیشجع مشارآة المنظمات غير الحكومية في عملية          دعو جامع اإلنسان، ت
المرآز                ة ب الدول العربية إلى مراجعة وتوسيع نطاق الشروط التي یمكن في ظلها أن تتمتع المنظمات غير الحكومي
ة     ة الوطني ر الحكومي ات غي ب المنظم ن جان اق م عة النط ارآة الواس ؤمن المش ث ت ة بحي دى الجامع اري ل االستش

 .والدولية في أنشطة الجامعة
 
ا -6 ه   وإن أي إش ددًا تبذل دًا مح م بوصفها جه ؤول وُتفه زم أن ت ة والحضریة یل ة والدیني ى الخصوصيات الثقافي رة إل

ك                         ر تل ا وال ینبغي أن ُتعتب ة وتكامله ا للتجزئ منطقة بعينها في سبيل توطيد مبدأ عالمية حقوق اإلنسان وعدم قابليته
ایي                 ة المع ى عالمي يم عل يلة للتعت ر أي          اإلشارة بأي حال من األحوال وس ایير أو تبری ذه المع ار ه ذآورة أو إنك ر الم

ا                          . انتهاك لها  ذین یشير إليهم ائد الل انون الس ى الق ل الشریعة أو اإلشارة إل أما فيما یخص اللجوء إلى مفاهيم من قبي
ل تفسيرات        الميثاق العربي في دیباجته بصورة خاصة، فإن اللجوء إلى مفاهيم ذات مالمح قانونية غير مؤآدة وتقب

ذه اإلشارات فينبغي        . تنوعة وربما متناقضة ینبغي الحد منه إلى أدنى ما هو ممكن          م د من ه أخيرًا وإذا ما آان ال ب
 . تفضيل طرق التفسير الدیناميكية والتطوریة
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وق                  -7 ي یتضمنها اإلعالن حول حق ام الت ين األحك ایير ب ة تعارض المع ه في حال وقيين أن ة للحق ة الدولي وترى اللجن
رة حين                            اإلنسان ام األخي بقية لألحك وق اإلنسان تكون األس ة لحق واردة في الشرعة الدولي ام ال  في اإلسالم واألحك

انون الوضعي         دي أو العرفي    (یتعلق األمر بالق ة وأن                 ) التقلي دول العربي ة ال دول األعضاء في جامع ربط ال ذي ی ال
دولي   انون ال رة للق د اآلم ز القواع ام بمرآ ذه األحك ن ه دد م ع ع بيل یتمت ى س ة عل ترقاق والعبودی ل حظر االس مث

 .فلن یكون هناك مجال في هذه الحالة للتحلل من ذلك بواسطة صك إقليمي. المثال
 
ادة          -8 واللجنة الدولية للحقوقيين تدعو واضعي الميثاق العربي إلى حذف إدانة الصهيونية الواردة في الدیباجة وفي الم

ریس المي   ل تك ن أج اق م ن الميث ى م ن     األول اد ع ة دون ابتع ة العربي ي المنطق ان ف وق اإلنس ة حق ط لحمای اق فق ث
 .الموضوع لـه طابع سياسي آفيل بالتعتيم على الغایة التي ینشدها الميثاق

 
ادة         -9 رة إضافية في الم الغ إزاء إدراج فق ق ب تلهمة مباشرة من اإلعالن     2واللجنة الدولية للحقوقيين یساورها قل  مس

ان ف    وق اإلنس ول حق وق          ح انية، والحق ة اإلنس ي الكرام اویان ف رأة متس ل والم ى أن الرج نص عل الم ت ي اإلس
م      . والواجبات في ظل التمييز اإلیجابي الذي أقرته الشریعة اإلسالمية والشرائع السماویة األخرى                 ذا الحك ل ه فمث

ائ                         ز الق ة جحود لحظر التميي واه ویكون بمثاب ز بسبب الجنس من محت ى أساس الجنس    یفرغ مبدأ عدم التميي . م عل
ذه                              ى حذف ه دعو إل وقيين ت ة للحق ة الدولي ة واللجن ایير الدولي اقض بشكل فاضح مع المع م یتن ولذلك فإن هذا الحك

 .وإن اللجوء إلى مفاهيم غير قانونية أو مفاهيم مبهمة المالمح یجب االبتعاد عنه. الفقرة
 

اق              إن جميع األشخاص الذین یخضعون لوالیة دولة طرف ینبغ          -10 ا في الميث الحقوق المنصوص عليه وا ب ي أن یتمتع
اظ                          ذین یمكن االحتف باستثناء بعض الحقوق السياسية وبالذات الحق في التصویت وحق اإلنسان في أن ُینتخب الل

 .بهما للمواطنين دون سواهم
 

ارة   -11 وقيين، أن إدراج عب ة للحق ة الدولي رى اللجن ریع"وت ث إن الل " التش ن حي كلة م ق مش وم ذي یخل ى مفه وء إل ج
دول األطراف ُتعرض                        ل ال ا متناقضة من قب ل ألن یعرف بأشكال متنوعة وربم ر واضحة قاب ة غي مالمح قانوني

 .للخطر األمان القانوني الذي یتمتع به األشخاص وینبغي بالتالي رفض إدراج مفهوم آهذا
 

ى             واللجنة الدولية للحقوقيين تدعو إلى أن ُیدرج في الميثاق حكم ی           -12 اق عل ة عن الميث بقية االلتزامات المنبثق تعلق بأس
ة لممارسة                  االلتزامات المعقودة بموجب القانون الداخلي وإلى تأآيد تعهد الدول األطراف باتخاذ آل التدابير الالزم

 .التمتع بالحقوق المكرسة في الميثاق
 

وق         وتدعو اللجنة الدولية للحقوقيين بإلحاح إلى أن تكرس في الصيغة ا           -13 وق اإلنسان الحق ي لحق اق العرب لنهائية للميث
 :التالي ذآرها التي ُأغفلت حتى اآلن وهي

 الحق في عدم التعرض لالسترقاق أو العبودیة؛ -
رأة         - ل أو مخارج                   (مبدأ المساواة بين الرجل والم ى حي ا الغموض وال تنطوي عل ك بصيغة ال یكتنفه وذل

 ؛)قانونية تسمح بإنكار ما تم النص عليه
 الحظر المطلق لعقوبة اإلعدام بحق القّصر؛ -
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 الحظر المطلق لعقوبة اإلعدام بحق األشخاص المصابين بشكل من أشكال المرض العقلي؛ -
 حظر إنزال عقوبة اإلعدام بالجرائم السياسية؛ -
 إلغاء عقوبة اإلعدام في أقرب وقت؛ -
  الدین أو المعتقد اللذین یختارهما الشخص؛حریة العقيدة بجميع مقوماتها بما في ذلك الحق في اعتناق -
 حظر سجن األشخاص بسبب دین مدني؛ -
 حریة التعبير؛ -
 .والحقوق األساسية بجميع مقوماتها بذلك الحق بما في ذلك الحق في التصویت وحق اإلنسان في أن ُینتخب -

 
اق             -14 ه أن یضمن الميث ى عن ة       وترى اللجنة الدولية للحقوقيين أن مما ال غن وق اإلنسان الحق في محاآم ي لحق العرب

ة                 ى نحو شامل الضمانات القانوني ل عل انون وتكف أ بمقتضى ق ة تنش تقلة ونزیه ة مس عادلة ومنصفة من قبل محكم
 .الواجب أن یتمتع بها آل شخص موقوف

 
مایة المعقولة والمناسبة   وینبغي آفالة الحق في األمان على الشخص ویلزم تأآيد التزام الدول باتخاذ آافة تدابير الح               -15

 .لضمان الحق في األمان على الشخص
 

 .وتدعو اللجنة الدولية للحقوقيين إلى أن ُتكرس بشكل واضح حقوق األقليات في مادة منفصلة -16
 

وتدعو اللجنة الدولية للحقوقيين آذلك إلى االعتراف بحریة تكوین الجمعيات دون أن یقتصر ما تمارسه من أنشطة                  -17
 .ميادین معينة من الحياة االجتماعيةعلى 

 
ل                     -18 ام بالتحل م ع ي حك اق العرب ة    . وفي رأي اللجنة الدولية للحقوقيين، أنه ینبغي استبعاد أن ُیدرج في الميث ومن ناحي

ة والمتناسبة                        دابير الضروریة الالزم ى الت وق المضمونة عل ى الحق أخرى ینبغي أن تقتصر القيود التي ُتفرض عل
ة                 مع المصلحة    الواجب حمایتها وال ینبغي أن تكون دواعي القيود التي ُتفرض على الحقوق المعنية مبهمة أو معمم

ه     الغ في ودًا                   . بشكل مب دول یمكن أن ُتشّكل قي داخلي لل انون ال ا ُیحددها الق وق المضمونة آم ق ممارسة الحق وطرائ
 .مستترة المفروض أن ُتحذف من النص النهائي للميثاق

 
م            وعلى ضوء    -19 ام رق ة والتعليق الع وق اإلنسان بشأن          29السوابق القضائية الدولي ة بحق ة المعني  الصادر عن اللجن

ا من                              الي ذآره ة الت اد القائم وقيين باعتم ة للحق ة الدولي الحقوق المضمونة توصي اللجن د ب مسألة حاالت عدم التقّي
 :الحقوق التي ال یمكن التحلل منها وهي

 الحق في الحياة؛ -
ة             حظر ا  - ة أو العلمي ة والتجارب الطبي انية أو المهين ة القاسية أو الالإنس لتعذیب وغيره من أشكال المعامل

 التي تجري دون الموافقة الحرة من الشخص المعني؛
 حظر االسترقاق وتجارة الرقيق والعبودیة؛ -
 االعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد؛ -
 التزام تعاقدي؛حظر احتجاز شخص غير قادر على الوفاء ب -
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ام                       - ات بمقتضى أحك ة والعقوب ه أن ُتحدد المسؤولية الجنائي مبدأ المساواة أمام القانون، الذي ینبغي بموجب
ة                            ه إال في الحال اع عن ًا وقت حدوث الفعل أو االمتن اریًا ومنطبق ان س واضحة ودقيقة واردة في قانون آ

 التي ینص فيها القانون الالحق على عقوبة أخف؛
ة المتأصلة في                           لكل - رام للكرام ى االحت انية تنطوي عل ة إنس ه أن ُیعامل معامل  شخص محروم من حریت

 شخص اإلنسان؛
 حظر أخذ الرهائن واالختطاف واالحتجاز الذي ال یتم اإلقرار به؛ -
 حظر الحرمان التعسفي من الحریة أو عدم التقيد بالمبادئ األساسية التي تضمن المحاآمة العادلة؛ -
 اإلنسان في أن ُیحاآم من قبل محكمة مختصة مستقلة ونزیهة تنشأ بموجب قانون؛حق  -
 الحق في اللجوء إلى محكمة بهدف الطلب من تلك المحكمة أن تنظر دون تأخير في قانونية االحتجاز؛ -
مانات       - رام الض د واحت ام العه ـه أحك رض ل اك تتع ن أي انته ة م بل االنتصاف المحلي ة ُس زام بكفال االلت

 القضائية األساسية؛
 المبدأ القائل بأن المحاآم هي المخولة دون سواها بالحكم على فرد وإدانته في مخالفة جنائية؛ -
 .احترام افتراض البراءة -

 
وق   -20 رن الحق وق اإلنسان بحيث تقت ي لحق اق العرب ى نص الميث ة عل دیالت الالزم ان إدخال التع ة بمك ومن األهمي

 .آليات الرصد لكفالة احترامها الفعليالمضمونة بما یلزم من 
 

وتدعو اللجنة الدولية للحقوقيين جامعة الدول العربية إلى إعادة النظر في طرائق اشتراك المنظمات غير الحكومية                 -21
ا                   اق بم ق الميث في أعمالها وُتناشد االعتراف السریع للمنظمات غير الحكومية بإمكانية االتصال بأجهزة رصد تطبي

 .االتصال بها في إطار الرسائل الفردیة التي توجهفي ذلك 


