
 

 

	تونس قمة في اإلنسان حقوق انتھاكات عن المساءلة لملف التصدي العربیة الدول جامعة على  

	2019 مارس	29 تونس  

 الدولیة اللجنة دعت تونس، في	2019 مارس	31 یوم عقدھا المعتزم العربیة القمة في األعضاء الدول قادة اجتماع بمناسبة
	.القمة أجندة مقدمة في االنتھاكات عن والمساءلة اإلنسان حقوق ملف لوضع األعضاء الدول للحقوقیین  

 للمحكمة األساسي النظام مراجعة نحو فوریة خطوات اتخاذ على العربیة القمة للحقوقیین الدولیة اللجنة حثّت محدد، وبشكل
	.العدالة إلى المنطقة في اإلنسان حقوق انتھاكات ضحایا ولوج لتسھیل الدولیة المعاییر مع یتوافق بما اإلنسان لحقوق العربیة  

 القضاء، نطاق خارج اإلعدام ذلك في بما الجسیمة، اإلنسان حقوق انتھاكات في تصاعدا مؤخراُ  العربیة المنطقة شھدت"
 الشرق برنامج مدیر بنعربیة، سعید علق	."القاسیة المعاملة  أشكال من وغیره والتعذیب التعسفي، واالعتقال القسري، واالختفاء
	في افریقیا وشمال األوسط  لضمان ومصداقیة استقاللیة ذات قضائیة آللیة ملّحة حاجة في المنطقة إن"	.للحقوقیین الدولیة اللجنة
	."مساءلة بدون ترتكب التي اإلنسان حقوق انتھاكات حاالت في العدالة  

 مع النقاش في أولیاتھم من اإلنسان حقوق ملف جعلوای بأن القمة في اآلخرین المشاركین للحقوقیین الدولیة اللجنة نادت كما
 جوتیرس، أنطونیو المتحدة لألمم العام األمین الجامعة خارج من حضورھم المتوقع المشاركین قائمة وتتضمن	.األعضاء الدول

 العام واألمین قي،ف موسى اإلفریقي االتحاد مفوضیة ورئیس موجریني، فیدریكا األوروبي باالتحاد الخارجیة السیاسة ومسؤولة
	.العثیمین یوسف اإلسالمي المؤتمر لمنظمة  

 القسري واالختفاء التعذیب، حاالت ذلك في بما اإلنسان، لحقوق وممنھجة جسیمة انتھاكات المنطقة دول من العدید وتعرف
 ذلك	في بما السعودیة، العربیة المملكة في والصحفیین اإلنسان حقوق عن المدافعین على الھجومو مصر، في التعسفي واالعتقال
 اإلنسان حقوق عن للمدافعین القضائیة المالحقات وكذلك ،خاشقجي جمال السعودي الصحفي وقتل القسري االختفاء قضیة
	.المنطقة في السیاسیین النشطاءو  

 وسوریا، ،الیمن في المسلّحة والجماعات الحكومات قبل من المرتكبة والجرائم االنتھاكات من األكبر	العبء المدنیّون ویتحمل
	.اإلسرائیلي الفلسطیني	النزاع سیاق وفي ولیبیا  

 التي اإلنسان لحقوق المنتھكة األعضاء الجامعة دول أجندة بمتابعة واالكتفاء القمة حضور الدولیین الزعماء على ینبغي ال"
 علیھم ینبغي ذلك، من بدالً "	.بنعربیة علق	."الضحایا حساب على الشمولیة أنظمتھا دعم نحو شك أدنى بدون القمة	توجھ سوف
 مراجعة	خالل من ذلك في بما المنطقة، في اإلنسان حقوق انتھاكات عن المساءلة ضمان على العربیة الدول جامعة أعضاء حث
."تفعیلھ على العمل ذلك وبعد اإلنسان لحقوق العربیة المحكمة نظام  

 من الشأن لذوي واسع نطاق ذات مشاركة األساسي	النظام مراجعة عملیة نتتضم أن یجب أنھ للحقوقیین الدولیة اللجنة وقالت
	.االنتھاكات وضحایا المحامیین ونقابات وأكادیمیین، وقضاة، مدني، مجتمع  

	:للتواصل  

	0041229793817	:ت للحقوقیین الدولیة اللجنة لدى افریقیا وشمال األوسط الشرق برنامج مدیر بنعربیة، سعید  

said.benarbia@icj.org	:االلكتروني البرید  

 

:الموضوع عن مرجعیة معلومات  

 المنطقة في اإلنسان لحقوق إقلیمیة محكمة تأسیس إلى یھدف الذي	اإلنسان لحقوق العربیة كمةالمح نظام على الموافقة تمت
.التنفیذ حیز بعد یدخل لم لكنھ ،2014 سبتمبر	7 في العربیة الدول لجامعة الوزاري المجلس قبل من العربیة  



 

 

 أن إلى التقریر وخلص	الموضوع حول	تقریرھا في النظام مسودة في الخلل مواطن بتحدید  للحقوقیین الدولیة اللجنة وقامت
 إلى إضافة	.وھم عن عبارة للعدالة الولوج یجعل ما للمحكمة، مباشرة الشكاوى بتقدیم أنفسھم للضحایا یسمح ال المحكمة نظام
 الشھود؛ أو ممثلیھم أو الشكوى مقدمي لحمایة كافیة إجراءات أو المحكمة وحیاد الستقالل كافیة ضمانات النظام یوفر ال ذلك،
	.اإلنسان لحقوق الدولي القانون التزامات ظل في العربي المیثاق بتفسیر المحكمة	یلزم ال	كما  

	


